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شعر معاصر ايران و ماهيت اجتماعي تصوير شاعرانه*  
  

در چند دهة اخير نوعي شعر تصويري در حـوزة ادب جديـد ايـران پديـد
آمده است و عدهاي نيز برآنند كه شعر و شعر ناب همينگونـه شـعر اسـت يـا

گفتهاند: «شعر امروز، شعر تصوير و خيال است.»1 و از اين مقدمه به اين نتيجه 
رسيدهاند كه اقسام ديگر شعر، شعر نيست!  

نخست بايد گفت كه واژة (image) كه به تصوير يا «صور خيـال» ترجمـه
شده گروهي را به اشتباه انداخته است كه ابياتي مانند «توانـا بـود هـر كـه دانـا 
بود...» (فردوسي) به دليل نداشتن تصوير و به طور عمده استعارههاي غـامض، 

«شعر نيست» اما:  
  هيچكس آخرين سكة خود را در روز قحطي به بازار نخواهد برد

يا: هر بذر تنبلي روز عيد به تماشاي شهر ميآيد  
يا: پلي كه خورشيد افروختني باشد، ماندني است.2  

شعر و شعر ناب است.  
از آنجا كه واژههاي image و imagination از يـك ريشـهانـد و چـون

ايماژ به معناي سايه، شبح، تصوير خيالي نيز هست، پس به اين نتيجه رسيدهاند 
                                                 

* مقالهاي كه خوانديد صورت ويراسته و بازسنجي شده مقالة «تصوير در شعر» نويسنده اين كتاب است 
ارديبهشت 1348 به چاپ رسيده است.   نگين كه در شمارة 48 مجلة
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كه سخن سادة بدون استعاره و يا تشبيه ... از ردة شعر بيرون اسـت. در حـالي 
كه مسأله بدينگونه طرح نميشود و نبايد بشود. ارسطو گفتـه اسـت كـه شـعر
بايد جنبه تخيلي داشته باشد و استعاره ذاتي شعر است، از اينرو امپـدوكلس و
ديگر فيلسوفان يونان كه مشكلهاي فلسفي را در قالب «نظم» ريختهاند، شـاعر

بهشمار نميآيند. اما بهرغم گفتة ارسطو بايد گفت جنبة خيالي شعر منحصراً در 
«استعاره» يا «تشبيه» مـنعكس نمـيشـود و ممكـن اسـت جملـهاي سـاده نيـز

«هـومر» و  «امپـدوكلس» و «پارمنيـدس» و هـم خيالانگيز باشد، بنـابراين هـم
«فردوسي» شاعر بودهاند، نهايت «نوع» شعر اينان با يكديگر متفاوت است و به 
همين دليل به جاي اينكه بگوئيم امپدوكلس شاعر نبوده بايد راه ديگري پـيش
گرفت و «نوع» شعر امپدوكلس يا فردوسي را پيدا كرد. همـانطـور كـه شـاعر
تصويرساز ميتواند با كمك تشبيهها و استعارهها در روان دوستدار شـعر نفـوذ
كند و او را به حالت خود درآورد، شاعر فيلسوف نيز ميتواند به كمـك كـالم
موجز و ايدههاي بديع، خواننده و شـنونده را برانگيزانـد و شـوري در روان او
بوجود آورد و اين دو قسم شعر ميتوانند در كنار هم به زنـدگاني خـود ادامـه

دهند.  
در شعر تصويري زمينهاي رومانتيك ديده ميشود. رومانتيكها باور داشتند 
كه شاعر براي سـرودن شـعر بايـد از طبيعـت الهـام بگيـرد. ايزدبـانوان هنرهـا
(Muses) در اساطير يونان الهامكنندة آثار هنـري، شـعري، موسـيقي و تـاريخ

بودند و جان هنرمند را در تصرف خود ميگرفتند، آنگاه هنرمند مجـذوب، در
بيخودي آثار خود را بوجود ميآورد. در شعر حافظ «سروش» يـا «هـاتف» ... 
نيز پيامي از عالم غيب بـراي شـاعر مـيآورد و او آنهـا را بـيخودانـه بـازگو

ميكند. اين بيت منسوب به حافظ اين نكته را به نيكي نشان ميدهد:  
معجز است اين نظم يا سحر حالل   هاتف آورد اين سخن يا جبرئيل؟3  

يا اين بيت كه از خود اوست و همان «تصور» را باز ميگويد:  
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در پس آيينه طوطي صفتم داشتهاند   آنچه استاد ازل گفت بگو ميگويم4  
شاعران سمبوليست غربي نيز تصوراتي از اين دسـت داشـتند (ريشـه ايـن
سخنان به افالطون ميرسد كه شاعران را مجـذوب مـيدانسـت و افالطونيـان

كمبريج اين باور را بعدها زنده كردند) افالطون در رسالة «ايون» مينويسد:  
در واقع نه در ساية هنر بلكه به سبب الهـام و تلقـين خـدائي اسـت كـه همـة 
شاعران بزرگ حماسي اشعار زيباي خود را ميسرايند و نيز شاعران بـزرگ غنـائي.
همانطور كه كوروباهـا (راهبـان كوبلـه يـا سـيبـل) تـا از خـود بـيخـود نشـوند

نميرقصند، شاعران غنائي نيز در زمان سرودن اشعار ... در اختيار خود نيستند.5  
«بـه وسـيلة رمبو نيز شاعر را پيشگو (voiant) ميدانسـت و مـيخواسـت

آشفته كردن طوالني و فراوان حواس خود را «بينا» سازد.»6  
در كتابهاي منطق و بديع و معاني بيان گذشته ما نيز به پيروي ارسطو بـر
عنصر خيال تأكيد بسيار شده است و در يك كالم گفتهاند كه شعر يعنـي كـالم
مخيل. به گفتة خواجه نصير «صناعت شعر ملكهاي باشد كه بـا حصـول آن بـر
ايقاع تخيالتي، كه مبادي انفعاالتي مخصـوص باشـد، بـر وجـه مطلـوب قـادر

باشد7» يا «نظر منطقي خاص است به تخييل و وزن را از آنجا اعتبار كند كه به 
وجهي اقتضاء تخيل كند.»8  

جنبش گستردهاي كه در فرانسه با روسو، در آلمان بـا گوتـه و هـردرو، در 
انگلستان با كالريج و شللي پا گرفت و سراسر اروپا را درنورديد، جنبشـي بـود

ضد دبستان خردباوري (راسيوناليسم) و قواعد كالسيك و حتي علـم فيزيكـي، 
به اين معنا كه هنرمند رومانتيك «منطقيبودن بيروح» فيلسوف راسيوناليست را 
نميپسنديد و ميخواست «آئـين پرسـتش احسـاس و جذبـة آفرينشـگرانه» را 
جايگزين «روح منطقي و علمي» سازد. نزد او چنين آئـين و آمـوزهاي بـيش از
قواعد و كشفيات دانشمند، از رمزهاي طبيعت پرده برمـيداشـت و بـر آن بـود
نيروي «شهود» را جانشين نيروي خردمندانگي (تعقّل) كند. به اين دليل كساني 
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كه هنر آفريني را وابستة «برق مكاشفة محض» مـيداننـد از شـيوه احسـاس و
نثرهـاي بـدي عرضـه انديشه رومانتيكها دور نيسـتند و گـاه بـه جـاي شـعر

ميدارند.  
شــعر تصــويري زيربنــائي رازورانــه و رومانتيــك دارد، زيبــائي را بــر انديشــه و
خردمندانگي مقدم ميداند و ميكوشد نه معنا بلكه تـأثراتي را بـه خواننـده و شـنونده

شعر منتقل سازد. اما در اينجا بايد پرسيد كه: خود «تصوير» از كجا ميآيد؟  
در تصوير مجموعهاي عاطفي يا در واقع مجموعهاي از تجربههاي عـاطفي
شاعر فراهم ميآيد و با تشبيه يا اغراق يا تركيب استعاري بيـان مـيشـود. ايـن

تركيب تشبيهي يا استعاري به گفتة شاعران رومانتيك حاصل مهارت شاعرانه يا 
«طغيـان احساسـات نيرومنـد اسـت.    »  آگاهي معاني بياني شاعر نيست، حاصـل
(وردزورث) شايد حافظ آنجا كه به حريف خود حمله ميبرد و «قبول خـاطر

و لطف سخن را خداداد» ميداند، به همين چگونگي اشارت دارد.  
اين حساسيت شديد كه به اقسام گونـهگـون از خصـائل هنرمنـدان اسـت،
شاعر را بهطور مستقيم با شاديها و رنجهاي زندگاني آشنا ميسـازد. در واقـع
و بـه علـت تجربههاي هنرمند در گنجينة ضمير پنهان او نگاهداري ميشـوند،
ديدن دورنمائي جذاّب يا يادآوري يا فشار دروني به ضمير آشكار او ميرسـند

و مانند برق مجموعه عناصر دانستگي او را روشن ميسازند. گاه اين فراروند با 
جذبه و حساسيت شديد همراه است و عواطـف بـيش از انديشـه و تفكّـر در
بروز آن دخالت داشته است. مولوي كه در ديدار با شمس تبريزي از قطبـي بـه
«اوراق درس و علـم» را  قطب ديگر رفت، آنچنان به عالم شوريدگي افتاد كـه

پاك بشست و به رقص و سماع و شعر روي آورد و فرياد كشيد:  
حرف و گفت و صوت را بر هم زنم          تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم  
اين قسم شوريدگي گاه بسيار دامنهدار ميشود بهطوري كه شاعر مجـذوب
به اين باور ميرسد كه كالم اثر جادوئي دارد و قادر به آفريدن جهـاني ويـژه و
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حتي توانا به آفريدن اشياء است. به گفتة رمبو: «كالم و ابداعات كـالم بـهطـور
متقابل نيروي عجيب «دگرگون كردن زندگاني» را دارند يعني نـه فقـط حالـت
تازهاي از اشياء را بوجود ميآورند بلكه جهان تازهاي ميآفرينند»9 و ايـن البتـه
خرافهايست كه به گفتة «آلن تيت» از رومانتيكها (و دبستانهاي رمز و رازگرا) 

به نمادگرايان رسيده است.  
تصوير يا ايدهاي كه شاعر ارائه ميدهد، نمايانكنندة طرز زيست اوسـت در
دورة معين تاريخي و وابستة به شرائط زنـدگاني اجتمـاعي و فرهنگـي وي. از

اينرو تصوير يا معناي موجود در سخن او نميتواند «ناب» و بهطور مطلق آزاد 
از آن شرائط باشد. چرا فردوسي حماسه ميپرداخت و حافظ غزل مـيسـرود؟
از عمـق جامعـه به دليل اينكه اين دو شاعر بزرگ اينطور ميخواستند؟ ابـدا. ً

پيام و سفارشي به فردوسي ميرسيد كه داستانهاي كهن را زنده كند و بزرگان 
فئودال آن عهد مانند عبدالرزاق سپهساالر خراسان و فرمانرواي طوس و شاهان 
ساماني از اين گرايش حمايت ميكردند. ابومنصور محمد بن عبدالرزاق (كشـته
شده در 311) كه خود را از نژاد بزرگان عهد اشكاني ميدانست «به وزير خـود
ابومنصور معمري دستور ميدهد تا خداوند كتابها را از دهقانان و فرزانگان و 
جهانديدگان از شهرها بياورد (نام بعضي از ايشان اينطور ثبت شده است: ماخ 
از هرات، يزدان داد پسر شاپور از سيستان، ماهوي (شـاموي؟) از نيشـابور، شـادان
پسر برزين از طوس ...) بـه فـراز آوردن ايـن نامهـاي شـاهان و كارنامـههاشـان و
زندگاني هر يكي و روزگار داد و بيداد و آشوب و جنگ و آئين ازكي نخستين كـه
اندر جهان او بود كه آئين مردمي آورد... تا يزدگرد شهريار...»10 در ايـن زمـان روح

ايران دوستي و چالشگري در هواي ايران آن روز موج ميزد، و در بخشهاي ايران 
بزرگ به ويژه در خراسان بزرگ و طبرستان و گيالن و آذربايجان جنـب و جوشـي 
ــن ســوي و آن ســوي  ــي را از اي ــري، دليران ــود، طلــب مهت ــده ب ــد آم عظــيم پدي
برميانگيخت و به عرصة كـارزار مـيآورد و اينـان شـاهيهـا و سـاالريهـا بنيـاد
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ميكردند، مانند خود سامانيان كه با اقوام بيابانگرد از سـوئي و بـا عوامـل عـرب از
سوي ديگر به چالش درآمدند و شهرياري بزرگ بوجود آوردند كه چنـد دهـه دوام
آورد. اسماعيل ساماني و ديگر سامانيان هميشه سيصد هزار مرد جنگي در مرزهـاي
ماوراءالنهر داشتند تا تهاجم ترك و تاتـار را سـد كننـد. در سيسـتان و طبرسـتان و
در آن  آذربايجان ... نيز وضع چنين بود و «نبرد»، هنر بهشمار ميآمد و كمتـر كسـي

روزها ميگفت يا ميتوانست بگويد:  
ناسزائــي را كـــه بيني بختيـار      عـاقالن تسليـم كردند اختيار  

برخالف آن، گرايش عمومي اين بود كه سر دشمن را بايد به سنگ كوبيـد
و ناسزا را بايد به كيفر رساند و متجاوزان را بايد به دم شمشير داد تا كشـور و
مردم آسوده بمانند. اين گرايش در شعر فردوسي از حـوزة واقعيـت بـه حـوزة

تصوير و شعر ميرود، بهطوري كه حتي طلوع خورشيد رنگي حماسي به خود 
ميگيرد، خورشيد شمشير ميكشد و به جنگ شب ميآيد، و گاه خود خنجري 

است تابناك يا سپري است زرين:  
چو شد روي گيتي ز خورشيد زرد      بــه خـم انـدر آمد شب الژورد11  

يا:  
چــو زريـــن سپر برگرفت آفتاب   سرجنگجويــان برآمـــد زخواب12  

فردوسي مفاهيم انتزاعي را مادي و مشخص ميكند (مانند ايـن مصـراع: ز بـاغ
. ج 3 بيت 169) و ايـن شـيوة شـاعري او نـوعي بـدويت و جهان برگ انده مبوي
سادگي بهدست ميدهد كه الزمة اسلوب حماسـي و قـوت تصـويرهاسـت و ايـن

ويژگي از جهاتي تصاوير ايلياد هومر را به ياد ميآورد.13  
اكنون اگر به تصويرهاي سعدي و حافظ در اين زمينه بنگريم در مـييـابيم

كه به واسطة باليدن شهرها و گسترش سازمانهاي فئودالي و نيز به علت ايلغار 
پي در پي ترك و تاتار و ويراني شهرها، «سادگي و بدويت تصوير» فردوسي و 
شاعران دورة نخست شعر پارسي دري جـاي خـود را بـه غمـوض تصـوير و
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دخول مسائل فلسفي، علمي، كالمي در بيان شاعران داده و تأكيد بر تشبيههـاي
مضمر و ايهام بيشتر شده است. در اينجا عناصر طبيعي غالباً رنـگ عرفـاني و
«غـزل» بـر صـدر نشسـته غنائي به خود گرفته است. «حماسه» جاي پرداختـه

است. چنانكه ريپكا «هنر سعدي را در اين ميداند كه با قدرت سخنوري خود، 
غزل را عامتر و رايجتر از قصيده ساخت و اين خود انعكـاس دگرگـونيهـاي

اجتماعي بوده كه همراه با رشد شهرها، غزل در صف مقدم قرار ميگيرد.»14  
چنين فراروندي را در اروپا نيز ميبينيم. در مثل پس از جنگ جهاني اول و 
دوم بيشتر شاعران طبقة بورژوا در اروپـا كـه آرزوهـاي خـود را بـر بـاد رفتـه
ميديدند، دريافتند كه زندگاني صحنة خطر و بحران است، از اينرو خود را در 
قفسي ديدند كه راه برون شدي ندارد. «سرزمين ويـران» اليـوت در ايـن زمينـه
نمونة شاخصي است. اين منظومهاي است پر از سوگ و درد و از دوراني خبـر
ميدهد كه در آن هرچه هست تبـاهي و ويرانـي و شـكنجهآور اسـت. جهـان،
بياباني است برهوت بيگل و گياه و آبهاي شفابخش. پـس شـاعر بـه انسـان

خطاب ميكند كه:  
«تو جز مشتي بتهاي شكسته نميشناسي، آنجا كه ميكوبـدُ خورشـيد و

پناهي نميبخشند درختان مرده.»15  
اليوت در 1921 يكسال پيش از سرودن «سرزمين ويران» نوشته بود:  

شاعران در دوران تمدن ما، چنانكه ميبينيم، دشـوارگو هسـتند. تمـدن مـا
تنوع عظيم و ابهام فراوان در بردارد و اين گونهگوني و بغرنجيها با نقشي كـه

بر احساسهاي لطيف دارد، بايد نتيجههاي متنوع و مبهم پديد آورد. شاعر بايد 
بيش از پيش جامع، كنايهپرداز و نامستقيم باشد تا بتواند با توسل بـه زور و در
صورت لزوم، با جابـهجـا كـردن واژههـا و مطالـب، زبـان را بـه قالـب معنـي

درآورد...»16  
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و جاي ديگر ميگويد: «ممكـن اسـت خوانـدن كتـاب اسـپينوزا و شـنيدن
صداي ماشين تحرير و استشمام خوراك ظهر همه با هم در يك لحظه تجربـي

فراهم آيند.»  
غموض تصوير منحصراً نتيجة غموض دانستگي و عواطف هنرمند نيسـت
بلكه القاء جامعة گسترش يافته و درهم تافتهاي است كه از بدويت دور شده و 
به عصر تمدن بغرنجتر، به عصر ماشين گام نهاده است. توجه زيـاد بـه جهـان
درون و اكتشاف رمـز و رازهـاي آن يـا يـافتن خودبيگـانگي فـرد در عصـري
پرآشوب را تحول تاريخي بهوجود ميآورد و هنرمند آن را در خـود مـييابـد.

و  سوررئاليستها و نمادگرايان غالباً اين فراروند را دورشدن از جهـان پرصـفا
آرامش «عصر زريـن»، دوران دلانگيـز كـودكي، و فردوسـي از دسـت رفتـه و
«نيستان وحدت» ... ميدانند. در حاليكه نزد شاعران و نويسندگان واقعگـراي، 
اين مرحلهايست از مراحل تاريخي. در دورههاي بحران سر وكلة تـراژدي پيـدا
ميشود، فرد از ريشههاي اجتماعي و طبقـاتي خـود كنـده شـده و خـود را در
نويساني مانند موزيل و بكت همانطور كه  ميكند. رمان جهان، غريبه و تنها حس
لوكاچ گفته است: تجسم پريشيدگي ادبيات بورژوائي هستند. آنها انسان را در آثار 
خود به صورت منفرد و از جمع گسسته تصوير ميكنند. مانند تصوير فـرد منـزوي
«معـامالت آمده در بخش سوم «سرزمين ويران» اليـوت: منشـي مؤسسـهاي حقيـر
امالك»كه از كار باز آمده و ملول و افسرده است. با زنش شام خورده و مـيكوشـد

او را با نوازشهاي خود به هيجان آورد. آميزش آنها بيروح و افسردهكننده است و 
سرانجام «مرد كورمال راه به بيرون از اتاق مـيبـرد، در پلكـاني كـه در آن چراغـي

افروخته نيست.»  
«لوركا» در سفر آمريكا، نيويورك سال بحران اقتصـادي ( 1929) را شـهري

يافــت ســرد، خشــن. او ســقوط «والاســتريت»، قلــب ســرمايهداري را ديــد و 
سرمايهداراني را كه در نوميدي مطلق، خود را از پنجرههاي آسمانخـراشهـاي
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«وال استريت» به زمين پرتاب ميكردند. او معماري فرا انساني كالنشهر را ديد 
و ضربآهنگ تند و خشمگين هندسه و مالل ... را شنيد. در نزد او زماني كـه
از نزديك به ساختار زندگاني اجتماعي و بردگي دردآور انسان و سلطة ماشـين
بنگريم به شكل اضطراب و اندوهي تهي به نظر ميرسد كـه همـه چيـز حتـي
سرقت و جنايت را ابزار درخور بخشش و طفره و تجاهـل مـينمايانـد. او در
اسپانيا شب را به «راهب مذهبي كهن» تشبيه ميكرد و برآمدن خورشيد بامـداد

را «پيروزي خورشيد بر ماه» ميدانست. او در سپيدهدمان نيويورك اما نه زيبائي 
ميديد نه پيروزي را:   

سپيدهدمان نيويورك  
چهار ستون گلين دارد  

و طوفاني از كبوتران سياه  
كه آرامش گنداب را بر ميآشوبند  

  ...
سپيدهدمان نيويورك بر پلههاي گسترده ميگريد  

و در ميان ريگدانهها  
گُلهاي مريم اندوه را ميجويد.17  

كشف اين مالل و بيهودگي اعم از اينكـه نمايـان كننـده بينشـي تـاريخي ـ
اجتماعي باشد يا فرورفتن در دانستگي انساني بيگانه شده با جامعه يا به تعبيـر
نظـر هنرمندان مذهبي، انسانآلوده به گنـاه البتـه بـياهميـت نيسـت. بـرخالف
«عصـر مفسران و ناقدان يك سونگر جامعهشناسي، تصوير بحران زنـدگاني انسـان
ماشين» ـ در صورتي كه به قصد شناخت انسان و چارهجوئي دربارة شوربختيهاي 
«بـر او ـ ارزش هنري و اجتماعي دارد. چنـانكـه معـاني و تصـاوير قطعـة او باشد
ببخشائيد» فروغ فرخزاد در «تولديّ ديگر» ـ بهطور سـوبژكتيو (درونـي) ـ ركـود و
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اضمحالل ارزشها را در دورة خودكامگي ـ جائي كه زندگاني و ريشههاي هسـتي
خشكيده شده ـ مجسم ميكند:  

بر او ببخشائيد  
بر او كه در سراسر تابوتش  

بر او كه از درون متالشي است،   
اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور ميسوزد   

و گيسوان بيهودهاش  
نوميدوار از نفوذ نَفَسهاي عشق ميلرزند.18  

اما تصويرها و معاني اشعار شاملو ژرفتر است. هم از جهت بيان وهـم از
جهت بينشي تاريخي كه شاملو را به تراز برتري از شناخت عمق درد ميبرد. شاملو 
اسارت و تحقير و توهين شدگي انسان را ميبيند و در همان زمان ريشههـاي آن را
نـزد او انسـان موجـودي نيسـت راكـد و «هميشـه از درون نيز خوب مـيشناسـد.
«لطـف متالشي». او ميتواند با همت و دانش بر «جهت تقـدير» چيـره شـود و بـه
كودكانه اعجاز» جهان را به آئين كند. اما هرگاه تسليم وهن و حقارت تحميل شـده

بر خود شود، زمين سخي و بارآور با او از در مجادله درميآيد:  
پيغامت كردم از پس پيغام كه مقام تو جايگاه بندگان نيست  

كه در اين گستره شهرياري تو،  
و آنچه ترا به شهرياري برداشت نه عنايت آسمان كه مهر زمين است  

آه كه مرا در مرتبت خاكساري، عاشقانه، برگسترة نامتنـاهي كيهـان خـوش
سلطنتي بود كه سرسبز و آباد از قدرت جادوئي تو بودم  

دسـتهـا بـر سـينه و جان به خربندگي آسـمان از آن پيشتر كه تو پادشاه
پيشاني به خاك نهي و مرا چنين به خواري درافكني.19  

«نيمـا» جلـوهاي روشـن داشـته اسـت. او در اين بينش حماسي در اشـعار
قطعههاي برف، كار شب پا، ناقوس حماسة انسان نو را ميسرايد. در اشـعار او
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ـ از مـالل رومانتيـك خبـري ـ جز در چند شعر نخست وي از جملـه افسـانه
ر اسـت» ايـن نيست: «هميشه به من مژده ميدهند. گوش من از صداي آينده پـ
بصيرت عميق انقالبي، به نيما، سـيماي شـاعري پرومتـهئوسـي ـ يـا بـه تعبيـر

خودمان سيمائي رستمي ـ ميدهد:  
او نشان از روز بيدار ظفرمندي است  
با نهان تنگناي زندگاني دست دارد   

از عروق زخمدار اين غبار آلوده ره تصوير بگرفته  
از درون استغاثههاي رنجوران  

در شبانگاهي چنين دلتنگ ميآيد نمايان20  
توللي در آغاز با الهام از فلسفة هنر و انديشة «نيما» به حوزة شعر نـو گـام

 1320 نهاد. با اينكه او در مبـارزههـاي اجتمـاعي سـالهـاي پـس از شـهريور
شركت مؤثر داشت، در اشعار غنائي خود چهرهپرداز دروني شاعري دچار مالل 
و بيزاري شد و به موازات خزيدن به محافـل بـورژوائي اشـراف نوبرخاسـتة دوران 
شاه، روز به روز بيشتر به ورطـة خـودگرائي، تصـوير شـهوت بيمـارگون، وصـف

لحظههاي كام و ناكامي ... درغلطيد (بازگشت، 217)  
اي عـاج بـــازوان تو برگرد گردنم  

دستم بهدامنت به من آن ساق پا سپار  
اسكندرانه ز آن شب تاريك گيسوان  

كام مرا بـــه چشمــه آب بقا سپار!  
كاروان، سيماي ديگـري دارد كـه متأسـفانه نقـد و التفاصيل ولي توللي در
غرضآلود آثار او، آن را به كلي ناديده گرفته است. اين دو كتاب كه بـه شـيوة
سعدي نوشته شده و نثـر و نظـم را بـههـم آميختـه بيـاني بـه تقريـب گلستان
كالسيك دارد. او در اين شيوه گاه با مطايبه و هزل و گاه به جد سر رشتهداري 
دوران شاه و نمايندگان آن: قوامالسلطنه، تقيزاده، تـدين، سـيد ضـياء ... را بـه
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شالق طنز ميبندد و رسوائيهاي آنها را آفتابي ميكنـد. در سـالهـاي پـس از
شهريور 1320 كه به دليـل برچيـده شـدن بسـاط خودكـامگي رضـا شـاهي و
پيدايش آزادي نسبي تني چند از سررشتهداران به چنگ قـانون افتادنـد، تـدين
وزير خواربار با كوشش قاضي مردمدوست و رشيد اسداهللا مبشري به پاي ميـز
محاكمه فراخوانده شد ولي «ديري نپائيد كه قضات عـالي ديـوان تميـز، دامـان
آلودة اين وزير را چنان پاكيزه كردند كه لباسشويان و لكهگيران چيرهدسـت بـه
حيرت افتادند.» در قطعة «المتدين باهللا» ايـن وزيـر و هماننـدان او بـه اسـتهزاء
گرفته ميشوند. راوي با طبقي پر از خرما براي اداي نذر به زنـدان مـيرود تـا
بين زندانيان تقسيم كند. دزدان پيرامون او گرد ميآيند ولي «المتـدين» از جـاي
نميجنبد و دبة حلب را [كه بر آن نشسته] به جمال رطب نميفروشد. پيري از 
اوباش به نمايندگي از سوي ديگران، مقداري خرما براي المتدين ميبرد و هـر
دو كتف او را بوسيده و فصلي بليغ در فضيلت شيادي و رتبت استادي او بيـان
ميكند و راز استادي او را در عالم دزدي جويا ميشود. وزير تبهكار ميگويد:  
مرا با شما نابكاران تفاوت بسيار است. چه من وقاحت گدايان و جسـارت
لوطيــان و شــرارت خبيثــان و فطانــت عيــاران و حيلــت طــراران و ســماجت
و شـوخطبعـي قـواالن و دژخيمـان مردهخواران و تحمل مـزدوران و قسـاوت

عشوهگري روسپيان و درشتي اميران بههم آميختهام.  
برو اي دزد كه در كشور جمـشيــد و قبـاد  

حكم قانون همه بر پيشـهور و پيلهور است  
تو بزرگي و در اين محكـمـه طـرار بـزرگ  

گرچه دزد است بسـي محترم و معتبر است  
پيش غربالِ قوانين همه جا ريگ درشــت  

در تكان است وليكن به درون مستقر است22  
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در قطعة «موزه» به اتحاد حزب توده با «سيدضياءالدين طباطبائي» از عوامل 
كهنهكار سياست انگليس در ايران در جناحي به نام «جبهه ضد ديكتاتوري»! در 
ســال 1327 حملــه مــيشــود و ســراينده پتــة مــدعيان آزاديخــواهي را بــر آب 

مياندازد:  
و گويند جبة صدارت رهبران توده مظلوم نيز در اين موزه باشد و آن خـود
فراخ جامهايست از استبرق شام كه بر حواشي آن به نقوش قلمكـار در مفاسـد
استثمار و ذمائم استعمار آيات بي شمار نگاشتهانـد و گوينـد در آن هنگـام كـه

خواجه قوامالدين (قوامالسلطنه) بر اريكة صدارت نشسـت در زيـان خاصـه را 
فرمود تا بپرداختن ابن ثياب همت گمارند، و شعائر «چپ روان» بر آن نگارنـد

و يراق بر آن دوزند و مليله نهند و سجاف گيرند، پس راهبران توده فرا خوانده 
و خلوت كرد و مرايشان را افسوني چند در گوش دميدن گرفت و نـرم كـرد و
بفريفت و جامة كار ايشان به اختيار بكند و كسوت افتخار ايشان باز گرفـت و
جبة زنگار بر ايشان پوشاند (اشاره به شركت آن سران در كابينة قوام) و توقيـع
وزارت بديشان سپرد و ديري برنيامد كه نهال حيلت وي بارور گرديد و گلـبن 
فريب بشكفت و مردم اسير از كيد آن شرير چونان برگ خزان ريختن گرفتند:  
گفتمـش آن وزيـر توده كجاست؟   گفت اين جبـة صـدارت اوسـت!  
گفتم آن كاخ عدل و داد چه شد؟   گفت اين پايـة عمــارت اوسـت  
گفتمش پس كجـــاست آزادي؟   گفت اين حلقة اسـارت اوسـت23  

در  «دشـنه طيبت و طنز و طنز اجتماعي در «مرد و مركـب» اخـوان (اميـد)، در
ديــس» شــاملو و ... در اشــعار اســماعيل شــاهرودي، منــوچهر نيســتاني، كيــومرث 
منشيزاده، عمران صالحي... نيز هست و اين سرايندگان در اين زمينه آثار طُرفـهاي 
بوجود آوردهاند. اين بخش شعر نو فارسي به دالئلي از نظر ناقـدان دورمانـده و بـه
طور شايستهاي توضيح و واكاوي نشده است. اهميت اشعار طنزآميز نوآوران كمتـر
از سرودههاي تصويري و جدي ايشان نيست. شاملو در قطعة «جدال بـا خاموشـي» 
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آنجا كه سربازي را در پادگان نظامي خاش دمر شده بر تختي مجسم مـيكنـد كـه
شخصي بر گردنش نشسته «تا زمان آموختن درس عشق به ميهن [با شالق] نتوانـد
از خود واكنشي نشان دهد و صداي طبلها و شيپورهاي رستة موزيك سـربازخانه، 
مجال شنيده شدن فريادهاي او را نميدهد»24... از جد به طنز ميگرايد و دربندي از 

شعر مينويسد:  
در برابر صف سردم واداشتهاند  
و دهان بند زردوز آماده است  

بر سيني حلبي  
كنار دستهاي ريحان و پيازي مشتكوب  

  ...
آنك نشئه نايب كه پيش ميآيد  

اهش25   با خال پر كرشمة انگ وطن بر شرمگَ
ــرير ــه از اشــخاص ش ــخ اســت و تصــويرهائي ك ــيار تل ــاملو بس ــز ش طن
(demonic) به دست ميدهد خشمگين كننـده اسـت زيـرا در عمـق تراژيـك

است در حالي كه طنزهاي منشيزاده و عمران صالحي و نيستاني مطايبهآميز و 
شيرين است. منشيزاده مينويسد:  

يادت باشد كه براي «مجسمة آزادي» چتري بخريم  
باران خليج تنكن را ديوانه كرده است26  

يا:  
مردي با پاي بريده  

به درازي راههاي نرفته ميانديشد.27  
شاعر طنزپرداز در پس پشت رويدادها و در نهان سيماي اشخاص ... وضع 
مضحك قضايا را ميبيند و نيروي بـدي را بـا سـيماي خطرنـاك يـا خنـدهآور 
تصوير ميكند و در همان زمان نشان ميدهد نيروهاي نيكي در چالش بـا شـرّ، 
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سرانجام پيروز است گرچه ممكن اسـت ايـن پيـروزي انديشـندگي و معنـوي
باشد. شاعر خواننده را از سطح به عمق ميبرد و متوجه قدرت بيزاري آور شرّ 
ميكند و از او ميخواهد بر شرّ و بدي بخنـدد و قـدرت او را پوشـالي بدانـد.

طنزنويس ممكن است حتي «عقل سليم» و مسلمّ دانستن دادههاي حسي را نيز 
به استهزاء بگيرد و در دوربين ظريف خود افراد را در هيأت كوتولههاي با وقار 
نشان دهد يا در ذرهبيناش، غولهاي زشت و بدبو را مجسم سازد. «شاهلير» در 
اوج شوربختي و ديوانگي خود ـ آنجا كه به واقعيت دردناك ستم اجتمـاعي و

بيمهري دختران خود پي ميبرد، ميگويد:  
ببين چگونه در آن سو قاضي به آن دزد ساده لوح ناسزا ميگويد  

اكنون در گوشهايت جاي ايشان را تغيير بده و نهاني جابهجا كن  
حاال بگو ببينم قاضي كدامست و دزد كدام؟  
ديدهاي كه سگ رعيت به گدائي پارس كند،  
و آن موجود از آن توله سگ پا به گريز نهد؟  

سگي را كه بر مسند قدرت باشد فرمان ميبرند  
بديهاي كوچك از الي جامة ژنده نمايان ميشود  

جامههاي خزدار هر بدي و زشتي را ميپوشاند  
گناه را با زر بپوشان، ببين چگونه خدنگ نيرومند عدالت  

كه به سوي آن پرتاب شده بيآنكه به آن گزندي برساند كج ميشود  
آن را با پالس مسلحساز، حتي كاهي كوچك آن را سوراخ ميكند. 28  

«لير» كه در زمان شاهي خود، از بد بهكار بردن قدرت نابينا شده بود، اكنون 
و طردشـدگي خـود، بـياعتبـاري عـدالت و فضـيلت  به آشكار در شـوربختي
فراموش شده را در مييابد و آن را در كالمي نيرومند كه تا مـرز اسـتعارههـاي

بصري شاعرانه اوج ميگيرد، بيان ميكند.  
در قطعة «ضيافت» شاملو، ميهمانها به جشني شاهانه دعوت شدهاند:   
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اما   
تنها  

يكي خنجر كج بر سفرة سور  
در ديس بزرگ بدلچيني  

ميزبان: سروران من! سروران من!  
جداً بيتعارف!  

ميهمانان را  
غالمان  

از ميناهاي عقيق  
زهر در جام ميكنند  

لبخندشان  
الله و تزوير است   

انعام  
را به طلب  

دامن فراز كردهاند  
كه مرگ بيدردسر  

تقديم ميكنند.29  
اين سطر، تجسم واقعيتهـاي تلـخ، سـنگدليهـا و ظاهرسـازي حكومـت
«گناهكـار» را  خودكامگان است كه كارگزاران آنها نيز انعام مـيطلبنـد تـا سـر

چاالكتر و با شمشيري تيزتر ببرند!  
تصاوير شعري همه از يك دست نيستند. برخي تصويرهاي نيما، غـامض و

سخت ديرياب است:   
در تمام طول شب  

كاين سياه سالخورد انبوه دندانهاش ميريزد30  
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«انبـوه دنـدان كه در اين دو سطر، «سياه سالخورد»، آسـمان شـب اسـت و
ريخته شده» ستارگانند و اينگونه تصويرسازي يادآور تصويرسازيهاي غامض 

خاقاني است.  
اما تصويرهاي توللي، سايه (ابتهاج)، نـادرپور، زهـري ... بيشـتر وصـفي و
غنائي است. روابط استعاري و تشبيهي تركيبها زود دريافـت مـيشـود. ايـن
شاعران تركيبهاي اضافي و وصفي ساده بكار ميبرنـد. صـفتهـاي آمـده در

شعرشان پيوستگي بسيار و گاه آشنا با موصوفها دارد. توللي ميگويد:   
غروب زهرة تابنده بود و خندة صبح  
فروغ آتش رخشان به چهر گلنارش  

و يا چو غنچة نيلوفري كه دست نسيم  
سپيدهدم كند از خواب ناز بيدارش31  

سايه و نادرپور اين قسم تصويرسازي را از توللي آموختند و هر يك متناسـب بـا
تجربه و ادراك خود، آن را به شيوه خود بيان كردند. سايه سروده است:  

در پرنيان نازك مهتاب ميشكفت  
نيلوفر شب از دل استخر شامگاه  

(   1329 بـه بعـد) بـه جبهـة سايه كه در سالهاي جنبش ملـي شـدن نفـت
مبارزان پيوست و تعهد كرد ديگر سخن از عشق فردي نگويد، حتي آنگاه كـه
شعر اجتماعي ميگويد (شبگير، ديرست گاليا ...) باز اين احساس غنائي رقيق ـ

و سانتيمانتال ـ را نگاه ميدارد.  
آري اين پنجره بگشاي كه صبح   

ميدرخشد پس اين پردة تار  
ميرسد از دل خونين سحر بانگ خروس  

وز رخ آينهام ميسترد رنگ فسوس  
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بـه وصـف كسرائي (كولي) نيز در اشعار نخستين خود ـ حتـي آنجـا كـه
مبارزههاي اجتماعي ميپردازد، شاعري است احساسي و غنائي:  

در زير پاي شما فرش ميكنم  
شعرم را  

چون قالي وطنم  
هاي نيافتني   با تار و پود رنج، با گُل بته

آن را پرنقش ميكنم اما با رنگهاي اصل.32  
اما در همان دوره تصويرهاي شاهرودي (آينده) و منوچهر شيباني غيرغنائي 
و گاه حماسي است و با تصـاوير شـعري نيمـا همسـايگي دارد.     ايـن شـعر از

شاهرودي است:   
آنها كه مردهاند نمردند  

از ما كسي نمرد در آن روز  
دشمن نمود آن همه بيداد  

اما نشد از آن همه پيروز.33  
نادرپور در تصويرسازي به صورت امروزيتر آن، از تـوللي پيشـي گرفـت
ولي هيچگاه نتوانست روحيـة احساسـي ـ و حتـي گـاه اشـرافي ـ خـود را در

تصويرهايش نشان ندهد:  
در زير روشنائي ليموئي غروب  

از خواب نيمروزي بيدار ميشدم  
از گوشوار نقرهاي ماه ميپريد  

برق ستارهاي.  
اين قسـم تصـويرها بـا بافـت و تصويرسـازي شـعر غنـائي كهـن پارسـي
پيوستگي دارند و از سرچشمة احساسي فردي يا گرايشهاي عرفـاني سـيراب
شدهاند. در چند دهة اخير بعضي از شاعران جوان به پيروي سپهري يا شـاعران



شعر معاصر ايران و ماهيت اجتماعي تصوير شاعرانه □   1935  
  

سبك هندي ـ بهويژه بيدل دهلوي كوشيدند كه غزل و شعر غنائي عرفـاني ـ و
گاه صوفيانه ـ را جامهاي نو بپوشانند و آن را امـروزي كننـد ولـي دگـر كـردن

جامه، آنچه را كه در جامه است، عوض نميكند و به هرحال حاصل كار گرچه 
ممكن است قسمي زيبائي داشـته باشـد ولـي نمايـانكننـدة تحـوالت غـامض

زندگاني امروز نيست:  
بيا امشب هوا مـوج شـراب اسـت 
ــاي واژه و آب  ــي از انتهـــ زنـــ
شــب شــيريني بــزم شــهود اســت 
اگـر پـروانـه بـودم مـيپــريــدم  

پري در بستر آئينه خـواب اسـت    
تجليّ مـيكنـد در مرتـع خـواب 
شب تعليم انسان با سـرود اسـت 
سر زنبـق بـه شبنم ميرسيـدم34  
«آوار آفتـاب» (1340) سـپهري اسـت. نمونة بارز شعر تصويري رازورانـه
تصويرهاي او نه از تجربه اجتماعي بلكه از هنر نقاشـي و مـتنهـاي بـودائي و

اشعار ژاپوني و چيني (هايكو) و گرايشهاي «باطني» بوجود آمده است. پي در 
پي آمدن اضافهها و تركيبها مبهمي شعري او فضائي وهمآلود به سرودههـاي
او ميدهد و در اين زمينه در آغاز كار پيرو هوشـنگ ايرانـي اسـت و در ابهـام
گاهي از او نيز پيشي ميگيرد بهطوريكه گـاهي درك «معـاني» نوشـتههـاي او
براي شعرشناس نيز دشوار است. اين ابهام تصويرهاي او به علـتّ ژرف بـودن
آنها نيست، به دليل مصنوعي بودن آنهاست. مثل اين است كه گلي مخصـوص
به آب و هواي هلند را به ايران آورده و در مثل در حاشـية كـوير تشـنة لـوت
نشانده باشد يا در گلخانة خانهاي اشرافي نگاه دارد. تأثير اشعار كوتاه چينـي و
ژاپوني در اشعار سپهري كامالً محسوس است و گاه از نظر فضا و تصـوير، بـه
مينياتوري ظريف ميماند. اشعار بعدي او «صداي پـاي آب» و «مسـافر» داراي 
تصويرهاي روشنتري است اما با اين همه غالباً دور از دسترس دانستگي مردم 
اين سرزمين باقي ميماند. در «آوار آفتاب» نيز آن جا كه سپهري در وزن سخن 

ميگويد، تصويرهائي به نسبت روشن ديده ميشود:  
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ميوزد بر من نسيم سرد هوشياري  
اي خداي دشت نيلوفر  

كو كليد نقرة درهاي بيداري35  
تصويرهاي اشعار اميد و شاملو و آتشي (در آهنگ ديگر) زنده و از تجربـه
و آگاهي اجتماعي سرشار است. اين تصويرها براي زيباتركردن شعر نيامدهانـد
بلكه حاصل ادراك درست لحظـههـاي زنـدگاني اجتمـاعي و دريافـت اصـيل
تأثيرات محيط طبيعي آنهاست؛ در مثل در شعر «باغ من» اخوان باغي مـيبينـيم

متضاد با باغهاي سعدي و حافظ، بيبرگ و بار كه ابر آسمانش را دربرگرفته و 
«پادشـاه پـائيز»  تاخت و تازهاي خزاني آن را عريانتر ميكند. باغي كـه در آن
ميگذرد و در اين جا شاعر با يادآوري گذشتههاي تلخ، جامعهاي بيبرگ و بار 

ل ميسازد:   ث را مم
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش   

ابر با آن پوستين سرد نمناكش   
باغ بيبرگي  

روز و شب تنهاست   
با سكوت پاك غمناكش36  

آتشي در شعر «خنجرها، بوسهها، پيمانها» ماجراي سـواركاري چالشـگر و
اسب او را در زمينة دشتهاي تفتة جنوب به صحنه ميآورد. سواركار و اسـب
سفيد وحشي او از آن دوراني هستند كه فضـا، فضـاي پهلـواني و سلحشـوري
بوده اما اكنون محيطي آلوده به يأس جانشين آن گشته است. اسب سفيد گران-
سر، بر آخور ايستاده تا سوار پا به ركاب كنـد و بـه دشـتهـاي و قلعـههـاي

دوردست بتازد ولي سوار شكستخورده ـ در درياي اندوه و نوميدي غوطهور 
است. تصوير سوار و اسب و ماجراهائي كه آنها پشت سـر گذاشـتهانـد كـامالً

بومي و در همان زمان روشن است:  
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اسب سفيد وحشي ـ سيالب درهها   
بسيار صخرهوار كه غلطيده بر نشيب   

رم داده پرشكوه گوزنان  
بسيار صخرهوار كه بگسسته از فراز  

تارانده پر غرور پلنگان37  
اما تصويرهاي فروغ كامالً از زندگاني شـهري خبـر مـيدهـد. از زنـدگاني
آثـار پرهياهو، آزاردهنده و عصرهاي ملول جمعه و تنهـائي و اعصـاب ويـران .   

روانپريشي شديدي اشعار آخرين او را سرشار كرده است:   
سهم من اين است  

آسماني است كه آويختن پردهاي آن را از من ميگيرد  
سهم من پائين رفتن از يك پلة متروك است  

و به چيزي در پوسيدگي و غربت واصل گشتن38  
اين درك تازهاي از زندگاني در شهرهاي بزرگ و جديد است. شاعر كه از هـر
چيز درخور دلبستن جدا شده، در انديشة آسماني روشن و شفاف است اما پردهاي 
حقير او را از آن محروم ميكند. حتي تماشاي عناصـر طبيعـي را نيـز بـه او اجـازه

نميدهند و راه گذر شاعر را به سوي پاكي و زيبائي كـه در واژگـان آسـمان ممثـل
شده سد ميكنند. سهم او در جامعة دشمن كيش، «صعود به آسمان» نيست، «هبوط 

به حوزة پوسيدگي و غربت» است.  
«تولدي ديگر» فروغ ـ از سوي ديگر راهي بـه سـوي ايجـاد ادبيـات زنانـه

(فمنيستي) ميگشايد كه نسبت به اشعار آغازينش، ژرفتر و ريشهايتر است و 
«سـرزمين نيز او در اينجا به شدت زير تأثير اشعار اليوت، از جمله زيـر تـأثير
ويران» اوست و ميتواند مانند او بگويد «به شدت اعصابش ويران است» با اين 
همه ادراك و تصويرسازيهايش اصيل و تازه است و برگـردان اشـعار اليـوت

نيست.  
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تصوير شاعرانه از سوئي تخيل شاعر را نشـان مـيدهـد و از سـوي ديگـر
تجربه و آگاهي اجتماعي او را و منحصر به استعاره و تشبيه نيست. خيال شاعر 
ممكن است در تلميح، كنايه، اغراق و ديگر عناصر بيان مجازي نيز نمايان شود 
و بيان بدست داده خيالانگيز باشد. مراد ارسطو نيز در واقع همين بـوده اسـت
زماني كه ذات شعر را با «ايماژ» (تخيل) يكي ميداند. كسـاني كـه شـعر اسـتاد
طوس را «نظم» ميشمارند از اين نكته غافلنـد كـه در شـعر اسـتاد، در برخـي

ابيات، اغراق و مهمتر از همه حركت به جاي استعاره يا تشـبيه نشسـته اسـت: 
«در اين صورت، در حماسه، چه چيز از اغراق شـاعرانه خيـال انگيزتـر توانـد

بود؟  
سپاهي كـه خورشـيد شـد ناپديـد 
نه دريا پديد و نه هامون نه كـــوه  

ــد  ــان بردمي ــياه از مي ــرد س چــو گ   
زميـن آمـد از پاي اسبـان ستـوه39  
از آنجا كه بر مدار نـوعي اسـناد مجـازي اسـت داراي شاهنامه اغراقهاي
را كـه بسـنجيم، هسـتة شـاهنامه تنوع بسيار است... هركدام از تصاوير رزمـي
اصلي آن نوعي اسناد مجازي است كه بيش و كم با نوعي تشبيه ممكـن اسـت

تركيب شده باشد ولي در حقيقت تشبيه نيست حتي ابياتي از نوع:  
شود كـوه آهـن چـو دريـاي آب 

  
ــياب40  ــام افراس ــر بشــنود ن اگ   

  
كه به ظاهر تشبيه مي نمايد [اما] عمـق آن نـوعي اسـناد مجـازي اسـت و
«كـوه آهـن» كـه بـه مرحلـة درك و دميدن حركت و حيات انسـاني اسـت در

شناخت برسد.»41  
اكنون ببينيم طرفداران «شعر تصويري» چه ميگويند؟  

در دورة جديد در غرب شاعراني از جمله ازراپاوند و هولم بـه ايـن قسـم
شعر روي آوردند و هدف شعر تصويري را ايجاد شادي ناب دانستند. ازراپاوند 
«شـعر تصـويري يعنـي  در 1913 شعر تصويري را اينطـور تعريـف مـيكـرد:
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مجموعهاي روحي و عاطفي در لحظـهاي از زمـان . .. تصـويري از ايـن دسـت
احساس آزادي ناگهاني به انسان ميبخشد. حس آزادي از محدوديتهاي زمان 
آثـار بـزرگ هنـري و مكان، يعني احساس كمال بيدرنگي كه مـا در مشـاهدة
تجربه ميكنيم.» او در بيانيهاي كه براي جنبش «ايماژيسم» نوشته ميگويـد كـه:
«فنون شاعرانه شعر تصويري از شعر ژاپوني گرفته شده و درسـت بـودنش بـه
دليل توفيق امتياز فشردگي و ايجاز و تصويري بودن شعر ژاپوني است» اشـعار
خود او از شعر و نمايشنامههاي ژاپـوني [و چينـي] تـأثير پذيرفتـه و مـيتـوان

اسلوب «كاربرد تصوير واحد در شعر» را در كارهاي او از جمله در سـرودهاي 
(cantos) او مشاهده كرد. شعر ژاپوني در ايجاد نظرية «پاونـد» دربـارة شـعر

تصويري، تأثير زياد داشت. او و ديگر تصويرگرايان به پيـروي از هنـر و شـعر
ژاپوني، «تصوير» رادر اين معني با حـس بصـري و تصـويرهاي حسـي ديگـر
مربوط ميدانستند و احساس بصري و تصاوير ديـدني را بـر ديگـر حـواس و

تصاوير برتري ميدادند.  
جنبش ايماژيسم پـس از جنـگ جهـاني نخسـت رواج گرفـت و شـاعران
بسياري را زير تأثير قرار داد ولي ايـن جنـبش اكنـون ديگـر قـديمي شـده امـا
تأثيرات خود را بر ادبيات جديد به جاي گذاشته است. بنياد تصـويرگرائي ايـن

بود كه شاعر با كوشش بسيار در جستجوي الهام خود به خود و بيدرنگ برآيد 
تا به جائي برسد كه انديشههاي تفسيري و تعبيرهاي گوناگون سد راه او نشود. 
نزد ايشان مادة هنر در دانستههاي خام زندگاني دروني يا ايماژها و صور خيـال
يا در مجموعة غامض و آني ادراكات روشنفكرانه و عاطفي نهفته شـده اسـت.

همين كه اين صور را شاعر بدون تغيير شكل و به صورت بكر و نيرومند خود 
بيان كرد، اشارهها و القائات مستقيم و مؤثري به دانستگي خوانندة شعر عرضـه
ميشود كه فشار ستمگرانة زندگاني روزانه را ناپديد ميكنـد و خواننـده بـراي

لحظهاي از الزامات آن ميگريزد.  
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نزد تصويرگرايان، نويسنده بايد از همه كوششهاي انتزاعـي و مربـوط بـه
سـاختمان اثـر خـود دور شـود، در بكـاربردن زبـان خـود احتيـاطكـار باشــد،
يادداشتهاي خـود را بـه چيزهـاي ضـروري محـدود كنـد، همـه فشـارها و

مهارتها را از هر قسم كه باشد با ارزشهاي ذاتي آنها تصديق كند و آنها را 
براي قوت تأثير هنر صنعتگرانهاش، در مرتبة نخست اهميـت قـرار دهـد. ايـن
روش ادبي بيان بيشتر نيازهائي است كه امروزه پيش آمده و شناخته شـده و در
همان زمان روشي است ناپيوسته و در انواع متفاوت ادبي و در هنر موسـيقيائي
و تصويري بازگشـتي اسـت بـه سـوي ارزشهـاي نخسـتين، نيازهـايي كـه از
حساسيتهاي ظريف شده يا كهنُ ملـتهـاي قـديمي و حساسـيت آمريكـاي

جوان به يكسان سهم ميبرد.  
اشعار نخستين پاوند از ترجمههاي شعر شاعران فرانسه و الگو ساكسـون و

 (Masks) التــين و ژاپــون متــأثر بــود. او بــه وســيلة تغييــر صــورت دادنهــا
ميخواست ويژگيهاي متنوع را در شعرش مـنعكس كنـد و بـا تغييـر متـوالي
چهركها يگانگي خود را در جهان ميراث فرهنـگهـاي بـزرگ گذشـته ـ كـه
ـ بنياد گذارد. سـخن او امروزه براي افراد بسياري عاري از معنا و اهميت است

شاعرانه و در بخشي بصري و در بخشي موزون است اما تأثير اصلي خود را از 
به ويژه هايكوها ـ ميگيرد. قطعة كوتاه زير نشان ميدهد كه اين  شعر ژاپوني ـ

فن تصويرسازي در سادهترين صورت خود چگونه بكار ميرود:   
  به سردي برگهاي پريده رنگ

سوسن دره  
در اين سپيدهدم در كنارم غنوده است.  

از لحاظ نظري شاعران تصـويرگرا و نيـز سمبوليسـتهـا، اشـعار شـاعران 
كالسيك و قرن 19 و ميراث سبك كهن را كه در جامة معـاني بيـاني و بـديعي
قديمي عرضه ميشد رد ميكردند. از نظرگاه ايشان معاني بيان و بـديع قـديم ـ
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همانطور كه ييتز در نقد خود مينويسد ـ حاوي قراردادهائي نانوشـته بـود كـه
شاعر با پذيرش آن خود را در اسـلوبي ويـژه و سلسـله موضـوعهـائي معـين 
محدود ميكند و در نتيجه شنوندگان اين قسم شعر با عاطفهاي نقادي نشـده و

را رد  نشان دادن واكنشي معين محدود ميشوند. ايماژيستهـا ايـن قراردادهـا
كردند و اصرار ورزيدند اشعاري بنويسند كه الزم است نوشته شود نه اشـعاري

كه جامعه را خوش آيد. جامعه ميتوانست به جهنم برود.42  
يكي از آموزههاي هولم (T. E. Hulme) اين است كه شعر، كالمي اسـت
سرشار از تصاوير و استعارهها و بايد بسيار فشرده و دقيق باشد. معاني بصـري

را منحصراً وسيلة جام نو و جديد اسـتعاره انتقـال مـيتـوان داد. نثـر كـوزهاي 
قديمي است كه آن معاني از درزهاي آن بيرون ميتراود. ايماژ در شـعر صـرفاً
آراية كالم نيست بلكه جوهرة زباني شهودي است. به اين ترتيب «هولم» مـا را
منطقـي را از به تأمل دربارة تمايز شعر و نثر راهنمائي ميكند و برخي واژگـان
ر هانري برگسن به وام ميگيرد تا تفاوت آنها را در مقام تفاوت بـين بيـان «پـ
شدت» (Intensive) و زبان توضيحي (Extensive) بيان كند. نثر يعنـي وجـه
«كتابهـاي آشـپزي» و «نهادهـاي بيان عقالني ـ كاربرد زبان از سوي نويسـندگان
حقوقي» و «رسالههاي علمي» با وجوه توضـيحي سـر و كـار دارد. نثـر طـرحهـا و
نمودارهاي ويژه ميسازد. [خبري به ما مـيدهـد، طـرح و نمودارهـائي كـه سـوية
].  و نمودارهـا رياضي دارد ارائه ميدهد كه هيچگونه شور و هيجاني برنمـيانگيـزد
اساساً چيزهائي هستند كه اجزاء آنها از يكديگر جدا ميشوند. خرد و هوش هميشه 
بـا تجزيه ميكند و زماني كه تركيب الزم ميشود آشفته و درهم ميگردد امـا شـعر

شكلها و وجوه پر شدت سر و كار دارد و شخص براي سر و كار داشتن با مسائل 
پر شدت بايد نيروي «شهود» را بكار برد و ايماژ را كه «جوهرة» دقيق زبان شهودي 

است.43  
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نظريهپردازان تصويرگرا البته ميتوانند «شهود» را نيروئي مستقل بهشـمارند
ولي نميتوانند نظريه خود را معيار همة اشـعار بداننـد. از روزي كـه افالطـون
گفت «هنرمند مجذوب و بيانكننده پيام خدا بانوان شعر و موسـيقي اسـت» تـا
آن  امروز ... نظريهسازان بسياري آمدهاند و خواستهاند هنر را از عناصر عقالنـي
تهي سازند و ثابت كنند فاصلهاي زياد بين سرشت (و شهود) و آگاهي موجـود
است. اينان ميگويند كه هنرمند به جهاننگري ويژهاي بستگي ندارد و بايـد از
هرگونه جهاننگري و خردمندانگي آزاد باشـد تـا بتوانـد هنـر بوجـود بيـاورد.
كروچه مينويسد: «در پاسخ اين پرسـش كـه هنـر چيسـت؟ بـيدرنـگ و بـه
تصـوير يـا سادهترين طرز ميگويم هنر عبارت است از ديد يا شـهود. هنرمنـد

پيكرهاي ميسازد و كسي كه از هنر به وجد ميآيد نظر خود را متوجه نقطـهاي 
ميكند كه وي نشان داده است و از روزنهاي كه او بـاز كـرده نگـاه مـيكنـد و
همان تصوير را در دانستگي خود بوجود ميآورد. واژگان شهود، ديـد، تماشـا،
تخيل، وهم، تصوير شكلها و تجسم ... الفاظي هستند به تقريـب متـرادف كـه

هميشه در گفتوگو دربارة هنر بكار ميروند و فكر ما را به سوي مفهوم واحد 
يا دائرة مفهومهاي واحد سوق ميدهند.»(44) اين نظر به ناخودآگاهي كـه گويـا
سرچشمه و انگيزة اصلي كار هنري است اهميت بسيار ميدهد. از سوي ديگـر
پس از كشفهاي فرويد و دبستان تحليل روان ... راه براي گـرايشهـاي ضـد
عقالني باز شد. دبستانهاي هنـري سوررئاليسـم، دادائيسـم، سمبوليسـم پديـد

آمدند و خودجوشي و كشف و شهود را خاستگاه هنر شمردند.  
اما عوامل ايجاد هنر واحد نيست و هنر مستقل از شرائط اجتماعي نيست و 
مشكل هنر را نميتوان از مشكل ضرورت و آزادي و رابطه بـين ايـن دو جـدا
دانست. حتي در اشعار و پردههاي نقاشي نمادگرايان و سوررئاليسـتهـا ـ بـه
رغم تمايل ايشان به استقالل تام و تمام هنر ـ عناصر آگاهي و آگـاهي طبقـاتي
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موجود است و خود را نشان ميدهد. ايدئولوژيزدائي از هنر به هر حال خـود
قسمي «ايدئولوژي» است.   

دبستان اگزيستايسناليسم ميگويد: انسـان آزاد اسـت و انسـاني آزاد اسـت كـه
بتواند آزادي خود را به طور مطلق برگزيند. اما فرد اجتماعي آزادي مطلـق نـدارد و
«جبـر»  رابطة او با ديگران دوجانبه است. آزادي او زماني آغاز ميشود كه بتواند بـر
اجتماعي و طبيعي چيره شود و جاي خود را در تاريخ و جامعـه بدسـت آورد. بـه
گفتة هگل شناخت قوانين ضـرورت و جبـر، آزادي اسـت. انسـان افتـاده در بسـتر
اسـت و آزادي او در گـرو آزادي جامعـة فرهنگ و مناسبات توليـدي و اجتمـاعي
«بسـيار مـدرن» و از جملـه تصـويرگرائي ايـن اوست. متأسفانه جنبشهاي هنـري

واقعيت عريان را نميبينند يا نميتوانند ببيند.  
يكي از دالئل دخالت عنصر خردمندانگي و انديشهورزي در شـعر، آزمـون

موفق فردوسي و حافظ در زمينه شعر است. فردوسي كه فيلسوفي خردگراست 
برحسب نظرية كهن «چالش نيروهاي نيك و بد»، به منظومة خود بعدي كيهاني 
ميدهد. نزد او انساني شايسته و آزاد است كه خردمند باشد و جانـب نيروهـاي
نيك را بگيرد و اين همان آموزهايست كه به روشنترين بيان در «گاثههـا» مـنعكس
اثر تراژيك موجود نبـوده شاهنامه شده. نوشتهاند كه در ادبيات ايران پيش و بعد از
و احتماالً ايرانيان ساخت تراژديهاي سياوش و سـودابه و سـياوش و افراسـياب و
مـيشـود بـه زمـان رستم و اسفنديار را از يونانيها گرفتهاند و اين مسـأله مربـوط
300 پ.م تـا قـرن سـوم حكومت يونـانيهـا در بلـخ و كوشـانهـا در افغانسـتان
ميالدي45. اما بايد بدانيم كه فرهنگ يونـاني خـود زيـر نفـوذ فرهنـگ ايرانـي بـود.
تاريخنگاران فلسفه تأثير فرهنگ ايران را در آثار فلسفة يوناني به ويژه در دو چهـره
«در  ــن ــر اي ــزوده ب ــد. اف ــزرگ فلســفي آن هراكليتــوس و افالطــون نشــان دادهان ب
سوگنامههاي محبوب ايراني [و حماسههاي آن بنگريد به: پشتها و روايـات ملـي]
عنصر شرير در برابر عنصر نيك و بيگناه قرار ميگيرد (كه شبيه به ساخت تـراژدي
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در يونـان زمـين  يونان نيست) و اهريمن در برابر اهورامزدا و سياه در برابـر سـپيد .  
«تقدير» و سرنوشت، قهرمان را دچار فاجعه ميكند نه الزاماً تضاد شرّ و نيك.»46  

را جهـت داده و شـاهنامه فردوسي بر بنياد اين ساختمان نظري و كهن ايرانـي،
همه جا فلسفة خود را كه ستايش دادگري و خردمندانگي و بزرگداشـت زنـدگاني
است، در كالبد روايتها دميده است بيآنكه ساختمان هنري اثر آسيب ببيند. حافظ 
با جهاننگري ديگري به قضايا مينگرد. او نيز انسان و زندگاني را بزرگ ميشمارد 
اما به جاي خرد بر عنصر «عشق» تكيـه مـيكنـد. نـزد او «عشـق» محـور وجـود و
زندگاني و هدف نهائي زندگاني و تكامل انساني است، حتي كـل جهـان بـه سـبب
گردش و تجلي عشق پديد آمده و اين «ايـدئولوژي» او در همـة غـزل هـاي او بـه

روشني متجلّي شده است.  
پس از حافظ نوبت به جامي ـ كه هنوز پيرو سبك عراقي و فرادهش اصيل
ـ و پس از او نوبت به سبك هندي (اصفهاني ؟) مـيرسـد. كـار عرفاني است
بيشتر شاعران اين سبك بيش و كم به كار شـاعران تصـويرگرا هماننـد اسـت.

اينان ميخواهند با تكيه به تصاوير حسي (بصري و سمعي) تأثراتي در خواننده 
و تلفيـق بوجود آورند (آنچه را كه در زمينه عرفان ميگويند البته عرفـان بـافي
پاره سخنان مولوي و حافظ و جامي و ديگـران اسـت.) در شـعر آنهـا معنـا و
معناي تازه مفقود يا ضعيف است. ما اگر ميخواستيم تصويرسازي را هدف شعر 
بدانيم، ميبايست اشعار اينان را از شعر فردوسي يا حافظ برتر بشـماريم و عارضـة
«موج نو» شعر امروز را باالتر از اشعار نيما و اخـوان، و همـه مـيدانـيم كـه چنـين
تصوري باطل است و جز كودكان بازيگوش «موج نو» كسي اينگونه تصـورات ـ و

پندارهها ـ را جدي نميگيرد  
ايماژ به معناي تخيل البته از عناصر اصلي مقـوم شـعر اسـت و بـه معنـاي
تصوير (تشبيه و استعاره ...) از اجزاء شعر و اگر الزم باشد و نبوغ شاعر لـزوم
آن را حس كند در القاء معاني شاعرانه مؤثر ميافتد. اما تأكيد بر اين مسأله كـه
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«شعر حتماً بايد تصويري باشد»، داوري دلخواستهاي بيش نيست. خوانندة شعر 
ميخواهد زير و بم زندگاني و معاني نهفته در آن را دريافت كند و طالب بيـان

يا تصويري است كه زندگاني مادي و معنوي قوم را بازتاباند نه اينكه «صرفاً به 
احساس بصري او لذّت ناگهاني ببخشد.» او معنا يا تصويري را طلب مـيكنـد 
كه گرچه تراژيك باشد ـ به فريب و افسون زيبائي اشرافي تسليم نشود و منطق

ن شعر  متضاد واقعيتهاي مشخص تاريخي ـ اجتماعي را ترسيم كند. شعر مدر
اخوان است كه همراه با فصاحت و حسـن تـأليف كـالم، غمنامـة ايـن عصـر

آشوب را آشكار ميسازد:   پر
هان كجاست  

پايتخت اين كج آئين قرن ديوانه؟  
با شبان روشنش چون روز  

روزهاي تنگ و تارش چون شب اندر قعر افسانه  
با قالع سهمگين و سخت و ستوارش  

با لئيمانه تبسم كردن دروازههايش، سرد و بيگانه.46  
در ژرفاي همة هنرها ـ كهن يا نو ـ واقعيتهاي زندگاني منعكس ميشـود.
شاعري كه زندگاني اجتماعي را تجربـه نكـرده باشـد و بيـاني دلپـذير و رسـا
نداشته باشد،  ناچـار بـه شـكلبنـدي و تصويرسـازي مـبهم روي مـي اورد و
ميخواهد فقدان انديشة خود را در اعوجاج و كج و كولگي شكل «هنـري» بـه
منظور تظاهر به «نوآوري» بپوشاند. تصويرسازي او حتي مصنوعي و معـاني او

دور از دانستگي مردم است. روابط تشبيهي و استعاري شعر او را بايد با رمل و 
اصطرالب كشف كرد و تازه پس از كشف آن، چيز دندانگيري نصيب خواننده 

نميشود. به اين نوشته نگاه كنيد:  
باغ   

باغ و   
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باغ  
و مهلت فاصلههاي سنگين سحابها  

به چرائي  
كه بهانهام  

براي يك صدا كه از شب برميخيزد  
سراينده اين نوشته كوشيده است با پلكاني نوشتن نثر خـود آن را صـورت
«شـعر شعري بدهد و ناگفته پيداست كه طرز نوشتن نوشتهاي نميتواند سـبب

شدن» آن بشود. از سوي ديگر اينان باور دارند كه شعر كاري به كار معنا ندارد 
و «فهميدني» نيست. اين هم سخن درستي به نظر نميرسد. والـري مـيگويـد:
اسـتعمال شـود، فرسـوده شـود و منظور از نثر اين است كه فهميده شـود يعنـي
بهطور كامل بكار رود. اما شعر بايد چنان غنائي داشته باشد كـه در برابـر ايـن نـوع
بكاررفتن مقاومـت كنـد ـ كـه البتـه نمـيخـواهيم بگـوئيم كـه فهميـدن جزئـي از

تجربههاي كه شعر به ما ميدهد ـ نيست.  
اشعار شاعران موج نو اين عيب را نيز دارد كه حتي فاقـد دقـتّ و انضـباط
اشعار ايماژيستهاي غربي است. اينان فكـر مـيكننـد شـعر محصـول سـيالن
دانستگي است و احساس لحظهاي. در صورتي كه ايـن طـور هـم باشـد فـرق
ميكند كه سراينده «مولوي» باشد يا فالن جوان تازه به عرصـة شـعر آمـده. در
سيالن دانستگي مولوي چند هزاره زير و بم، اميد و نوميدي، تسليم و عصـيان،
نيكي و بدي قوم ايراني منعكس ميشود اما در سيالن دانستگي جوان تازه كـار

و كمتجربه، چه چيزي در آمد و شد است؟  
شاعران «موج نو» انسان را رها كرده و به اشياء چسبيدهاند. دوست دارند با 
واژهها بازي كنند، صفتها و موصوفهاي مهجور و دور از دانسـتگي را كنـار

هم بچينند. در قطعة «من هميشه ...»، مادر به فرزند توصيه ميكند كه: درد شما 
را واژه دوا ميكند.47  
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پس بيجهت نيست كه «شاعر» بـه واژه بـازي پرداختـه اسـت! توجيهـاتي كـه
دربارة اين قسم اشعار ميشود از خود آنها مضحكتر است. دربـارة سـطوري كـه
پس از اين ميآيد نوشتهاند: اين شعر شرق و غرب را پشت سر ميگـذارد، پرشـي
است به سوي اعماق هستي، و از آنجا به اركان كون و مكان. شاعر اين شعر، شعر 
را نميگويد، شعر او را تسخير ميكند. اين، شعر اسـت كـه شـاعر اسـت و شـاعر

جسمي است كه آن شاعر بزرگ از طريق او سخن ميگويد:  
حاال كه من اين شعر را مينويسم  

شاعري پشت سر من ايستاده است  
شاعري كه من و شعرم را با هم مثل شعري ميسرايد  

اوست كه شاعر بزرگ است  
مثل فردوس در پشت سر «آدم» است  

زباني است در بوتة آتش  
مثل جبرئيل است كه قاري و راوي نخستين است   

مثل رستم است كه فردوسي و شاهنامه را با هم ميسرايد  
  ...................................

مثل رينگ به اطراف يك مشتزن  
مثل تشك كه وسيعتر از اندام كشتيگير است  

مثل شوالئي از كهكشانها بر دوش من   
آن شاعر بزرگ را عبادت ميكنم  

رابط من با آخرت شاعران بزرگ است  
مثل آهنگسازي كه موقع آفريدن آهنگ، آن را ضبط ميكند و ناگهان موقـع
بازشنيدن نوار ميبيند موسيقي ديگري را هم ضبط كرده اسـت، يـك موسـيقي
بزرگتر از موسيقي خود او ولي مربوط به آن مثل سائق شطح مـرگ در هسـتي
حضور مييابد و رابط او با موسـيقي كهكشـان مـيشـود مثـل همـة مرگهـا و
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زندگيها و زندگيها و مرگها كه با هم در آينده ميعـاد دارنـد و معـاد شـعر و
شاعر در آن جاست.»48  

چيزي كه در نظر نخست از آن «شعر!» و اين جملههـا دريافـت مـيشـود،
پريشانگوئيهاي حيرت اثري است كه به قصد سياه كردن صفحة كاغذ از نوك 

» جاري شده است. اگر جملههائي از اين قبيل:   خامة «شاعر» و «مفسر
اسبش به تابستان رفته بود  

تا براي زمستان گرما بخرد49  
بود، اين درهـم گـوئيهـاي بـي ّ ( ايجاز (البته ايجاز مخل دستكم واجد مزيت

ّ نيـز درگذشـته اسـت. روزي فيلسـوفي يونـاني  وجه از مرز تفصيل و اطناب ممـل
(فيثاغورث) برحسب نظرية عرفاني خود گفت: «سرعت اجـرام سـماوي و فاصـلة
آنها داراي نسبتهاي موسيقيائي است. حركت دايرهاي سـتارگان آوازي هماهنـگ

پديد ميآورد. ترانه اي جاويد همواره در فضاي هستي مترنم است.»50  
اكنون «بحرالعلوم» و «شاعر» ما بيآنكه بوئي از عرفان اصيل برده باشد، آن 
پيش نهادة فيثاغورث را واقعيتي مسلمّ پنداشته و سخن از «موسيقي كهكشـان» 
ميكند يا فكر ميكند با چيدن كلمات نامتجانس در كنار هم مولـوي و شـمس
تبريزي ميشود. شرط ميبندم كه «شعر» آمده بين توضـيح پـيش و بعـد آن را
مانند نثر به صورت افقي بنويسند تا دريابند هـيچ تغييـري در معنـا و صـورت
عبارتها حاصل نميشود. نويسنده با بهرهگيري از نظريـة سوررئاليسـتهـا و
طرفداران شعر سرايشي (كه در بحـث از نظريـة افالطـون، عارفـان و رمبـو ...
(رينـگ ديديم) و تكه پارههاي اسطورهاي و صوفيانه و واژگان عـادي روزانـه

مشتزني، تشك، كشتيگير ...) عبارتهائي نوشته است كه به رغم ادعايش نه 
از مرگ پيامي دارد نه از زندگاني و نوشتهاش نه حسن تأليفي دارد نـه شـور و

«سـنگيني» وزن  هيجاني. «شعر» مصنوع و «تفسير» زوركي و بـيوجـه اسـت و
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نويسندهاش نه به دليل بار معنائي و عاطفي بلكه معلول رقـتّ و سـبكي هـواي
پيرامون است كه فروغ در شعري به رسائي آن را بيان داشته بود:  

در سرزمين قدكوتاهان  
معيارهاي سنجش  

هميشه بر مدار صفر سفر كردهاند.51  
نكتة مهمي كه دربارة تصوير شاعرانه ناگفته مانـد ايـن اسـت كـه در شـعر
اصيل، تصوير هميشه محـيط جغرافيـائي و فضـاي بـومي شـاعر را نيـز نشـان
ميدهد و در آن عطر گلها، آواي رودها و چشمهساران، رنگ و نغمة پرنـدگان
يا بوي عفن مردابها، تفتگي صـحراها و خشكسـاليهـاي محـيط پيرامـون او

دميده ميشود. دشت و باغ و صحرا و سرو و صنوبر و گل سرخي كه حافظ و 
سعدي وصف ميكنند به شدت رنگ بومي دارد. در شعر نيما هواي مرطوب و 
باراني شمال ايران و جنگلها و رودها و كوههاي آن حضور يافته است. امـا در
اشعار انتزاعي «موج نو» دورنماي طبيعي و اجتماعي حذف شـده و همـه چيـز
فرنگي مآبانه و انتزاعي است و پيداست كه در اتاقهاي در بسـته نوشـته شـده

است:  
چشمهائي كه در تصور نيست  

در تصوير هم نميآيد  
تاريخ سرايش ما فرداست  

و كليدي از اين قفل  
در جيب مالقاتي ديگر منتظر است.52  

«شاعري» دربارة اين «شعر» مينويسد:  
«طرح انديشگي (؟) [مراد انديشندگي است!] كه در ايـن شـعر بـا حركـت
موزون و پر از تغني واژهها ريخته شده همـه جـا بشـارت از گريـز و مالقـات

ديگر دارد.53» و با اين جملههاي معيوب و مبهم خواسته است «شـاعر نـوازي» 
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كند و دل سراينده «شعر» را بدست آورد. بايد گفت دو سـطر نخسـت سـروده
«چشمهائي كه در ...» توضيح واضحات است و در سه سطر باقيمانـده نيـز بـا
زباني الكن از رويدادي كه در آينده خواهد بود (ديـدار بـا كسـي كـه مطلـوب
اوست) سخن ميگويـد بـيآنكـه بتوانـد خواننـده شـعر را بـه اهميـت چنـين

رويدادي اقناع كرده باشد. سراينده حتي در زمينه موضوعي چنين ساده با ترس 
و پردهپوشي و ابهام سخن ميگويد، به سخن ديگر موضـوع را مـيپيچانـد تـا
«شـعر» حركـت ر» كـه در ـ و عميق به نظر برسد و نيز به رغم نظر «مفس جدي
موزون و پر تغني واژه ... ميبيند، جملههـا فاقـد هـارموني و نغمـة حـروف و
حركت است. من در اين جا از حافظ و سعدي و ... مثال نميآورم كه حركـت
موزون و تغني واژهها را به مرزهاي بسيار دور بردهاند، بيتي از شاعري كهـن را
مينويسم كه شهرتي هم ندارد، تا مفسر بداند تغنـي متناسـب واژههـا چگونـه

است:  
ديشب به رقص برخاست آن فتنة نشسته  
يك دل درست نگذاشت با طرة شكسته  

به تناسب «برخاست» و «نشسته»، «درسـت» و «شكسـته» و نغمـة حـروف
سين و شين كه صفيركشان در رقص كالم ميگذرند و تجسم زيباروئي رقصان 
كه با طرة شكستهاش همة دلها را ميشكند بنگريد تا دريابيـد قـدرت كالمـي

شاعر چه كرده است. در اين بيت موزون و متناسب، تغني واژهها را ميبينيم نه 
در آن عبارتهاي بيروح و حال و نثرگونه كه نويسندهاش گـوئي در «خـالء» 
«دنيـز زيست ميكند. اكنون ترجمة شعري بخوانيم از شاعرهاي روسي بـه نـام

لهور تاف (دنيس لورتف)» تا دريابيم زني حساس و شاعر چگونه در زبان خود 
هنرنمائي ميكند كه تأثير شورانگيز آن در ترجمه نيز پيداست:   

در ذهن من زني است معصوم  
بيزيور و پيرايه  
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اما خوشسيما   
كه بوي سيب و سبزه ميدهد، قبائي  

آرمانشهري به تن ميكند،  
و گيسواني شالل و به رنگ قهوهاي روشن دارد  

مهربان است و بسيار پاكيزه و بي هيچ جلوهگري  
اما تهي است از نيروي خيال  

و دختري است، يا پيرزني، يا هر دو  
پريشان و ماهزده  

با جامهاي ژنده از در كوهي، پر و تافتة پاره  
كه آوازهاي غريب ميداند  

اما مهربان نيست.54  
اين شعر به ترجمه درآمده به مراتب از «شعر» (چشمهائي كه در تصور ...) 
فارسيتر و رساتر است و اگر نثرنويسهاي به گمان خود شاعر از خر شـيطان

«واژهبازي» پياده شوند و به ديدة تحقيق در كار خود بنگرند و خود اين نكته را 
دريافت خواهند كرد.  

وقتي در شـعري تـأثيرات محـيط اجتمـاعي و جغرافيـائي و پيونـد بـا پيشـا ـ
دهشهاي قومي ـ كه در دانستگي مردم ريشههاي عميق دارد، موجود نبود، آن شعر 
از عرصة تعلّقات مردم بيرون خواهد افتاد و نوشتهاي خواهد ماند نقش شده بر پارة 
كاغذي بيآنكه از اين دست به آن دست و از اين دل به آن دل برسد. ديدهايـم كـه
بعضي ناقدان تأثيراتي از نوشتههاي احمدرضا احمدي و يداهللا رؤيائي در اشعار نـو
فارسي يافتهاند و در اين زمينه بهطور مثبت يا منفي داوريهائي بدسـت دادهانـد، از
جمله نوشتهاند كه در كنار نيما و شاملو «احمدي و رؤيائي و صفارزاده ارزشهـاي
نوي وارد فضاي شعر معاصر كردند و بـا ورود اينـان، شـعر معاصـر دچـار بحـران
بيسابقهاي گرديد و دامنة بحران از محدودة ادبي فراتر رفت و به قلمـرو اجتمـاعي
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كشيد. (!؟) ... باري نوآوري احمدي در آفريدن فضاهاي بيگانه و تركيب آن فضاها 
ه نهفته بود ... او نه مباني شعر كهن را ميشـناخت و نـه بـه مبـاني نوسـاخته توجـ
داشت. او نه فقط از بههم آميختن عناصر ناهمگون در كوتاهترين جـزء شـعر پـروا

نميكرد:   
صبحانه را زخم زديم و در باغچه كاشتيم  

بل مفاهيم انتزاعي را در قالب عباراتي ميريخت كه قصد عينيت بخشـيدن 
بـود. به آنها را داشت و تنها ملموس كردنشان را از نظـر حسـي هـدف گرفتـه
احمدي شيوة همزمان ديدن عناصر پراكنده را وارد شعر كرد، بيآنكه اصـراري

در به دست دادن ساختي هماهنگ داشته باشد. در نگاه او جهان مركّب از اشياء 
منظم بهم پيوسته نيست كه در ساختمان واحدي گردآمده باشـد بـل مجموعـة
قطعات پراكندهاي است كه به تصادف در كنار هم قرار گرفتـهانـد. هـم از ايـن
روست كه تركيب تصادفي اشياء و پديدهها در شـعر او از اهميـت درجـة اول 

برخوردار است و به تبع آن هيچ نظمي برساخت شعرش حاكم نيست.»55  
شايد همة اين حرفها درست باشد اما اينكه «شـعر احمـدي يـا رؤيـائي
موجب بحراني در شعر معاصر و از آن برتر بوجود آورندة بحرانـي در عرصـة
جامعة ما شده باشد، ادعاي بسيار گزافي است. بله، اين كسان تأثيراتي بر شـعر
روزنامهاي داشتهاند و در اين مجله و روزنامه يا آن نشريه نوشتههائي از ايشـان

يا دربارة ايشان به چاپ رسيده و چند تني نيز آن مطالب را خوانده و پسنديده 
يا نپسنديدهاند. اينها چه ربطي به جامعه و بحران جامعه داشـته اسـت؟ گربـه
چيست كه پشمش چه باشد!؟ براي مردم ايران كه قلل عظيم اشعار فردوسـي و
مولوي و حافظ و سعدي و نظامي ... و اشعار نيما و شاملو و اميـد را در منظـر
خود دارند، و براي شعرشناساني كه شعر را با محـك سـخن واال و معيارهـاي

زبان فارسي دري ميسنجند، نوشتههائي از اين قبيل:   
خودم را انتخاب ميكردم  
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تا شفا يابم56  
يا:  

بوده حواسش  
حاال كه نيست و   

مات مانده بر اين سنگ ـ كه رود بود و هالكي شد در جا  
يا نسيم و ايستاده شده ـ   

يا كجا گيسوش  
ن و لت پارهها   كه بر گوَ

تاريك ميشود.57  
اباطيلي بيش نيست. حاال براي اين اباطيل معاني حسي يا نمادين تراشـيدن
و براي «كلمات به تصادف در كنار هم قرار گرفته» تأثيراتي در اينجا و آنجـا

پيدا كردن نه واقعيتي را نشان ميدهد نه كار اين درهم و برهم نويسان را به راه 
مياندازد. البته براي اينكه جانب انصاف را رعايت كرده باشيم بايد بگـوئيم در
نوشتههاي احمدي به ندرت، سطرهائي كه صبغة تازگي دارد ديده ميشود كـه

مؤجد تأثيراتي حسي است:  
سالح داران گلهاي باغچه را لگدكوب كردهاند  

  58. ا تبار گل هرگز نخواهد مردام
«گرچه در پايان شعر خيال هركسي از ايـن حرفهـا از قلـم شـاعري ترسـو

راحت ميشود كه ميگويد:  
و اين جمله در خواب بود»59  

اما با اين همه اين سطرهاي نادر نيز مادة خام شعرند نه خود شعر.  
گفتيم كه حضور تأثيرات محيط بومي و پيشـا ـ دهـشهـاي آن در اشـعار
شاعر يكي از نشانههاي اصالت اوست. شاعر اصيل به اين عوامل بسـيار توجـه
دارد چنانكه «درختان زيتون، نارنجستانها، كوهها با شـوكرانهـا و گزنـههـاي
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روئيده در دامنهشان، باد، ماه، دريـا، غرناطـه، سـويل، قرطبـه ... بناهـاي كهـن،
آدمها، سواران، كودكان و كوليان ... كه عناصر شعر لوركا را تشـكيل مـيدهنـد
براي اسپانيائيها به ويژه ساكنان جنوب آن سـرزمين كـه بـا فرهنـگ و سـنت

كوليان آن ديار آشنا هستند، مفهومي مضاعف دارد. آنها نسل در نسل ميدانند 
كه مهتاب «ايماژ» زني بچه دزد است و رفتنش به آهنگرخانة كوليان براي آنهـا 

دور از دانستگي نمينمايد:  
ماه دستهايش را حركت ميدهد  

و پستانهاي سفيد سخت فلزياش را  
هوسانگيز و پاك عريان ميكند  

  ...
و بر آسمان، ماه ميگذرد  

ماه، همراه كودكي  
دستش در دست60  

در شعر لوركا «باد» نيز نقشي به يادماندني دارد، «ديو مردي» شهوتپرست 
است كه حضورش دختر كولي را به وحشـت مـيانـدازد يـا سرشـار از درد و

اندوه در آغاز و پايان شعر، باد سبز ميوزد...»61  
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چگونگي شكلبندي و ساخت فورم در شعر نو فارسي*  
  

شعر نو، شعر جديد يا شعر امروز فارسي ريشه در جنبش مشروطه خواهي 
دارد و مشروطه خواهي نيز خود فرزنـد دگرگـونيهـايي اسـت كـه بـه سـبب
ــورژوازي و پيــدايش تمــدن و فرهنــگ مــدرن: جنــبش رنســانس، پيــدايش ب
كشورهاي بزرگ صنعتي و مولّد و كشمكشهاي آنها ... نخسـت در اروپـا بـه
ظهور رسيد و سپس به سراسر كرة زمين گسترش يافت. رابطـة ايـرانزمـين بـا
اروپا و تمدن جديد به اين صورت در زمان صفويان، زماني كه انگليسيهـا بـه
خاورزمين و به ويژه به كشور هند رخنه كـرده بودنـد، بـه طـوري ناپيوسـته و
كمرنگ آغاز شد و به طور حاد و مستقيم در آغاز دورة قاجار و بـه خصـوص
در عهد فتحعلي شاه بازار گرمي پيدا كـرد. در برابـر دگرگـونيهـاي جديـد و
گسترش آن، جامعه ما واكنشي دوگانه نشان داد كه هنوز نيز ادامه دارد. در ايـن
زمينه گروهي طرفدار بهرهگيري از تمدن جديد بودند (عباس ميرزا، قـائم مقـام
فراهاني، امير كبير، ميـرزا ملكـم خـان، آخونـدزاده، طالـب زاده ...) و گروهـي
مخالف آن. اين گروه باور داشتند كه ميتـوان از رخنـة تمـدن جديـد: علـم و
صنعت كه ابزارهاي امروزياند، جلوگيري كـرد و نظـام اقتصـادي، توليـدي و

                                                 
ادبيات، شمارة 21، دي ماه 1387.  ماه * كتاب
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فرهنگي موجود را نگاه داشت (بازگشت بـه خويشـتن تعبيـر جديـدي از ايـن
گرايش است) و گروه مخالف اين نظريه، راهكارهايي براي اخذ تمدن جديد و 
كنار آمدن با آن عرضه ميداشتند. اين جدال گرچه در نظر ادامه يافـت.، امـا در
عمل نظر گروه نخست پيش ميرفت، چرا كه دگرگونيها مهار نشـدني بـود و
زورآوري و تهاجم انگلستان، روسية تزاري و كشـورهاي ديگـر اروپـا، عبـاس

ميرزا و سپس اميركبير را ناچار ساخت در اين باره چارهانديشي كنند و در برابر 
ز  رخنهها و نفوذهاي اروپائيان به مقاومت برخيزنـد و بـا همـان سـالحي مجهـ
شوند كه قدرتهاي نو خاسته دارا بودند. نتيجة اين كشـمكشهـاي درونـي و

بروني، ورود ابزار و افكار جديد به كشور ما بود. افكار جديد و استعمار جديد 
به راهي رفت كه هم در نهادهاي ما تغيير ايجاد كرد و هم موجـب مقاومـت و
خيزش مردم در برابر استبداد قاجاريـه شـد و در نهايـت جنـبش مشـروطه پـا
گرفت. جنبش مشروطهخواهي گر چه در نيمه راه متوقف شد ولي آثـار آن در

همه نهادهاي اجتماعي، از جمله در زبان، رسمها، شعر و ادب پديدار شد و به 
تدريج راه را براي دگرگـونيهـاي بعـدي فـراهم آورد. اشـعاري كـه در دورة
مشروطه و پس از آن سروده ميشد به ويژه رو به سوي ناسيوناليسم و انقـالب
داشت. بسياري از شاعران حتي در غزل سخن از ميهن، مهر ميهن و قيـام ملـي
به ميان آوردند. كمكم شاعران و نويسندگان تجددخواه بـه تـأثير انديشـههـاي
جديد، ادبيات را ابزاري ديدند براي رسيدن به اهـداف اجتمـاعي. نـزد ايشـان
ادبيات آيينهاي است كه تحوالت اجتماعي و انقالبي را نمايان مـيكنـد و بايـد

بكند. انقالب ادبي ثمرة راستين انقالب سياسي است و حكايت از اين دارد كـه 
شعر و قصهاي به قاعده و درست است كه مردم را بيدار مـيكنـد و بـه كـار و
كوشش در آبادي و سرفرازي ميهن بر ميانگيزد. چنان كه ملـك الشـعراء بهـار

ميگفت:  
يا مرگ يا تجدد و اصالح  
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راهي جز اين دو پيش وطن نيست  
اما البته دربارة تجدد و اصالح، همة اديبان يكسان نمـيانديشـيدند. بهـار و
چند تني ديگر ميگفتند بايد پايهها و قالبهاي شعر كالسيك را نگاه داشـت و
محتوا و درونمايهها را تغيير داد. افزوده بر ايـن، بهـار و نوجويـان اعتـدالي در
آزمون صورت ظاهري و قالب شعر از حد چهـار پـاره و مستزادسـرايي فراتـر
نرفتند و به راستي فورم تازهاي كه متناسب با دگرگونيهـاي درونـي و برونـي
جامعه باشد به وجود نياوردند. در ايـن دوره البتـه بهـار و عـارف قزوينـي در
تصنيف، اشعار پيشرفتهتري به وجود آوردند (مرغ سحر اثر بهار و تصنيفهاي 
ــا چــون تصــنيف ــدارد ...) ام ــه دل هــوس ســبزه و صــحرا ن ــارف از جمل ع
عملكردهاي ديگري داشت و ميبايست همراه با موسيقي اجرا شود، اين رشـتة 
كار نزد نوجويان چندان جدي تلقي نميشد و غالباً آن را شاخهاي از موسـيقي

ميشمردند، چنانكه ايرج ميرزا در هجو عارف قزويني ميگفت:  
تو شاعر نيستي، تصنيف سازي!  

به اين دليل و داليلي ديگر تقي رفعت و ديگر نوآوران، آثار بهار و دهخـدا
و ... را نوآوري ادبي نميشمردند، چرا كـه اينـان كوشـيده بودنـد مفهـومهـاي
جديدي را در همان قوالب و تعابير كهن يا با اندكي دستكاري نمايش دهنـد و
كار تازهاي نكردهاند. به تعبير نيما شاعران اعتدالي پي نبردهاند كه معـاني نـو را
نميتوان با الفاظ كهن بيان كرد و تازه زماني كه به فكر افتادهانـد چنـين كننـد،

ر  لفظ و معني هر دو را عوض كردهاند، اما به سبك خام و نادرست و احيانـاً پـ
از غلطهاي آشكار زباني.1 از جمله عناصري كه به نوجويان كمك مـيكـرد تـا
قسمي شعر جديد به وجود آورند، آشنايي با يكي از زيانهاي اروپايي بود. نيما 
ميگويد: «آشنايي با زبان فرانسه راه تازهاي پيش پـاي مـن گشـود.   » البتـه ايـن
آشنايي، آشنايي با شعر و ادب فرانسه و پي بردن به شگردها و رمزهـاي شـعر
مدرن آن دوره نيز بوده است. پيش از نيما، يحيي دولـتآبـادي، عشـقي، تقـي
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رفعت، الهوتي و جعفر خامنهاي ... نيز بـا زبـانهـاي اروپـايي آشـنا بودنـد و
«در نظـر مـا استقبال از تحول جديد ادبي را الزم ميشمردند. رفعت ميگفـت:
اين مسأله، مسأله خاص ادبي نبوده ... [بلكه] مسأله مختلط اجتماعي و ملـي ...
و اساسي است. ادبيات يك ملت، آيينة مدنيت ملت است. ويكتور هوگو گفتـه
است: «قاطعترين نتيجة مسـتقيم انقـالب سياسـي، انقـالب ادبـي اسـت و در
تحوالت مادي شركت نجوييد مگر با انقالب معنوي ... شـاعر يـا اديـب پيـرو
نيست، پيشواست. شما براي فردا بنويسيد ... امروز ميبينيد كه سـعدي مـانع از
موجوديت شماست. تابوت سعدي، گاهوارة شما را خفه ميكند. عصر هفتم بر 
عصر چهاردهم مسلّط است ولي همان شعر كهن به شما خواهد گفت: هر كـه

آمد عمارتي نو ساخت ...»(2)  
در اين گرايش همة نوجويان، محافظه كار و تندرو شـريك بودنـد، نهايـت

اينكه هر يك راههاي متفاوتي پيش گرفتند. در مثل يحيي دولتآبـادي ( 1318 
«صـبحدم» كـه از  -1241) در سال 1330 هـ . ق در سوئيس منظومهاي به نـام

وزن عروضي پيروي نميكند، ساخت كه اينطور آغاز ميشود:  
صبحدم پيمانه شد از خفتن لبريز  

جام بيداري در كف كجدار و مريز  
خواب با چشمانم در جنگ و گريز  

نه خواب بودم نه بيدار، نه مست بودم نه هشيار.3  
داستان از اينجا آغاز ميشود كه ادوارد براون از لندن نامـهاي بـه دولـت-
آبادي مينويسد كه در انجمن ادبي ايـران و انگلـيس بـين او و ديگـر اعضـاي
انجمن اختالفي هست. مدعي تصور ميكند اگر عروض عرب از دست ايرانـي

گرفته شود، ديگر از عهدة [ساختن] كالم منظوم بر نميآيد و من اين دعوي را 
صـبحدم را مـيسـازد و انكار كردم ... به درخواست براون، دولتآبادي قطعـة
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براي او ميفرستد. در اين «منظومه» مصراع نخست با دوازده صدا (هجـا) و دو
مصراع آخر با هشت صدا، تقطيع ميشود.4  

دولتآبادي در قطعة ديگر به نام «سبك تازه»، بار ديگر تصريح ميكند كـه
در اين قسم شعر سرايي رعايت عروض منظور نبوده است. پنج مصراع هر يك 
با هشت صدا و مصراعهاي ششم (در هر بند) كه همه بـا يكـديگر همـوزن و

قافيهاند با 10 صدا تقطيع ميشوند:  
من در عالم جويم آدم  

عاقل دانا، كامل بينا  
نيكو خصلت، نيكو طينت  

صاحب همت، صاحب عزت  
شخص رنگين، مرد سنگين  

از هر چه بود، اين به در عالم5  
در اين دو قطعه، هم وزن هست و هم قافيه اما نه اسلوب كهن و مـيتـوان
       .6 گفت كه شاعر در اين زمينه گـامي در راه ايجـاد سـبك تـازه برداشـته اسـت
اخوان (م. اميد) اين چارهجويي شاعرانه را ناموفق ميداند و مـينويسـد: «كـار
دولتآبادي و الهوتي كه با توجه به دو نـژاد و نتـاج شـعر فرنگـي (فرانسـه و
روسي) به تقليد (از اين دو زبان) اشعار هجايي پرداختهاند بـه نتيجـة مطلـوب

نرسيد»7 ...(ما با اين داوري موافق نيسـتيم و پـس از ايـن نشـان خـواهيم داد، 
كيا ... در ايجـاد فـورم  كوششهاي اين سه شاعر: شمس كسمايي، عشقي، تندرُ

تازه در شعر فارسي موفق بوده است.)  
خود بر لزوم دگر ساختن اسلوب شـعر نامه نوروزي ميرزاده عشقي نيز در
كهن، وزن و قافيه و تعابير زبـاني، تاكيـد دارد و خـود او در كـار تجـدد شـعر

فارسي سهم بسيار داشته است. او از سال 1295 ه. ش. بـه بعـد در نمايشـنامة 
منظومي به نام «رستاخيز شهرياران ايران»، دستگاههاي متفاوت موسيقي ايرانـي 
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را با انواع شعر از قبيل مثنوي، غزل و تصنيف در هم آميخـت و در نمايشـنامة 
مضامين متفاوت اجتماعي را در  نامه نوروزي و سياه كفن منظوم ديگري به نام
اشعاري به سبك تازه كه از تصرف در شكل مسمط و تركيببنـد پديـد آورده

بود، بيان كرد.8  
نوجويان ديگر مانند دهخدا، سيد اشـرفالـدين گيالنـي، عـارف قزوينـي،
الهوتي و بعد فرخي يزدي، رشيد ياسمي و ملك الشـعراء بهـار نيـز در همـين
سمت و سو راه ميپيمودند و ميكوشيدند با نگهداري قالبهـا و اوزان كهـن،

شــعر تــازه بســازند. از ايــن قســم اســت مســمط دهخــدا در مرثيــة شــهادت 
جهانگيرخان صور اسرافيل:  

اي مرغ سحر چو اين شب تار  
بگذاشت ز سر سياهكاري9  

و چهار پاره بهار، «كبوتران من»:  
بياييد اي كبوترهاي دلخواه  

بدن كافور گون پاها چو شنگرف  
بپريد از فراز بام و ناگاه  

به گرد من فرود آييد چون برف10  
و «زهره و منوچهر» ايرج ميرزا:  

صبح نتابيده هنوز آفتاب  
وا نشده ديدة نرگس ز خواب  

تازه گل آتشي مشكبوي  
شسته ز شبنم به چمن دست و روي  

منتظر حولة باد سحر  
تا كه كند خشك بدان روي تر11  

و قطعة «سرود آهنگران» ابوالقاسم الهوتي و ديگر اشعار هجايي او:  
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در همه كاري، در همه كشور  
از همه دستي هست باالتر  
دست آهنگر، دست آهنگر  
تيغ برّنده، خودُ و خفتان را  

تاج رخشنده، داس دهقان را  
كي به صد زحمت ميكند ايجاد  

دست آهنگر، دست آهنگر.12  
و قطعة «توأمان» رشيد ياسمي:  

صبح چو مرغان باغ نغمه سرايي كنند  
ز خواب خوش كودكان ديدهگشايي كنند.13  

و قطعة «اي گربه» پروين اعتصامي:  
اي گربه تو را چه شد كه ناگاه  

رفتي و نيامدي دگر بار14  
و «اي شب» نيما:  

هان اي شب شوم وحشتانگيز  
تا چند زني به جانم آتش!15  

و ديگر قطعههاي قافيهدار و با وزن عروضي او ... نشانة همگـامي شـاعران
ماست با تحولي كه پيش و بعد از جنبش مشـروطهخـواهي، سـيماي فرهنگـي
جامعة ما را دگرگون ميساخت اما اين قسم نوآوري، تندروان ادبي را خشـنود
نميكرد و نيما نيز خود پس از چندي به تغيير دادن بنيادي تعابير كالم و نظـام

بديعي شعر پارسي روي آورد كه نمونة كمـال يافتـه آن را در قطعـة «ققنـوس» 
(1316 خورشيدي) ميبينيم. البته پيش از او تقـي رفعـت، شـمس كسـمايي و
و تجـدد جعفر خامنهاي در فاصله 1297 تا 1300 خورشيدي در روزنامههـاي
تبريز اشعار و مقالههايي انتشار دادند. در اين اشعار برخـي واژههـا و آزاديستان
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تركيبهاي ناساز با قواعد و اصول دستور زبان فارسي و تعابير آمـده از تركـي
 1300 عثماني، روسي و فرانسه ... ديده ميشود. شمس كسمايي پـيش از سـال
براي ايجاد فورم جديد شعر به پيش و پس كردن قافيهها و كوتاه و بلند كـردن

مصراعها پرداخت و در اين آزمايش پيشرو كار نيما بود. او در قطعة «پـرورش 
آزاديستان، 21 شهريور 1299) تساوي طـولي مصـاريع را كنـار طبيعت» (مجلة

گذاشت:  
ز بسياري آتش مهر و ناز و نوازش  

از اين شدت گرمي و روشنايي و تابش  
گلستان فكرم خراب و پريشان شد افسوس  

چو گلهاي افسرده افكار بكرم  
صفا و طراوت ز كف داده گشتند مأيوس.16  

1300 هجـري 1295 تـا و نيز قطعه شعرهاي ديگـر در فاصـله سـالهـاي
«عـوام و «رسـتاخيز شـهرياران ايرانـي» عشـقي، خورشيدي مانند منظومههـاي

خــواص» بهــار، «يادگــار و پروانــه و گــل» رشــيد ياســمي و قطعــه ذوقــافيتين 
«زمستان» جعفر خامنهاي ... حد ميانـهاي بـه شـمار مـيآينـد بـين مضـامين و

1320 خورشـيدي  1316 تـا قالبهاي اشعار كهن و اشعاري كه نيمـا در سـال
سروده است.  

پژوهشگران ادبي به اين قسم آزمايشها كه سرمشق كار نيما نيز بـوده كـم
بها دادهاند و ارزش صورت و معناي آنها را زياد جدي نگرفتهاند ولي اين قسم 
داوري بياني عاطفي است، نه تحقيقي. در اين زمينه ميتوان گفت كـه در دورة

مشروطة، دوره بيداري، كوشش شاعران بيشتر صـرف ايجـاد فـورم و زمينـهاي 
براي پديد آمدن شعر جديد ميشود و از دل اين آزمايشهـا و گفتمـانهـا (در
مثل جدال رفعت و بهار) نوجويي و نوآوري سر بر مـيكشـد و روي دو خـط
موازي با دگرگونيهاي اجتماعي كشور مـا، سـر و صـورت مـيگيـرد و ادامـه



چگونگي شكلبندي و ساخت فورم در شعر فارسي □   1965  

مييابد. به راستي ميتوان اشعار بهار، رشيد ياسـمي، دهخـدا و ايـرج ميـرزا را
كسـمايي و الهـوتي را شـعر كالسيك جديد، كارهاي جعفر خامنهاي، شـمس

كيا را «مـدرن»  جديد (يا معاصر) و كارهاي جديد نيمـا و دكتـر مقـدم و تنـدرُ
ناميد.  

البته در آغاز دورة تجدد اشعاري مانند «قيصر نامه» اديب پيشاوري (دربـارة 
پيروزيهاي آلمان در جنگ جهاني نخست، موضوعي «جديـد» امـا همـراه بـا
حفظ همان انديشهها، تعابير و باورهاي كهن) نيز سروده شده، يا ايرج ميرزا بـا
همان كالم شوخ و شنگش دربارة آزادي، پرورش جديد و پاس داشتن حقـوق
زن ... مطالبي به نظم بيان كرده است كـه هنـوز خوانـدني اسـت؛ امـا اينهـا را
نميتوان تجدد شعري دانست، گر چه همين آزمايشها در رخنـه انـداختن در

تعابير و قالبهاي راكد و منجمد شده كالسيك تأثير داشته است.  
شعر فارسي از جامي به بعد ركود عجيبي پيدا ميكند، شعر جـاي خـود را
به نظم ميدهد و ديگر ثمره هيجانهاي رواني نيسـت بلكـه محصـول تمـرين
«شعر» سازي و قافيهبافي است. سبك هندي ميتوانست شعر فارسي را بـه راه
جديدي بيندازد اما صائب، بيدل و عرفيهـا نيـز نتوانسـتند فـورم جديـدي بـه
وجود بياورند و سرانجام با باريك شدن در معاني و استعارهها، شعر را به معما 
و چيستان تبديل كردند. در دورة بيداري باز فـورم تـازهاي پيـدا نشـد. در كـار
ساختن شعر حماسي، شاعراني مانند بهار به تغيير دادن مضـامين پرداختنـد؛ در

مثل به جاي عشق به زيبايان، عشق به ميهن را قرار دادند و به جاي لغز «قلـم»، 
لغز و چيستان «هواپيما» (چيست اين مركب پر گشا؟) را به ميان آوردند و ايـن
البته تجدد ادبي نيست. «كسي كه امروز با راه آهن يا با هواپيما سـفر مـيكنـد،

مناظر را آنطور نميبيند كه شاعر شتر سوار قديم ميديد. شاعر امروز بايد دنيا 
را از دريچة ترن و هواپيما تماشا كند نه آن كه خود هواپيما و ترن را از گوشـه
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چشم شتر سواران ببيند و با استعارهها و تشبيههاي قديم كه شاعران شتر سـوار
به كار برده بودند، وصف كند.»17  

البته نوآوران هم كامالً از دايره مفهومهاي بديعي كالسيك بيـرون نيامدنـد.
بعضي از آنها متفنن بودند (دولتآبادي، رشيد ياسمي)، بعضيها وارد سياسـت
روز شدند و جان باختند (عشقي و رفعت) يا به تبعيد رفتند (الهـوتي)، اشـعار
ايشان هم يكدست نبود؛ در مثل به گفتة اخوان، قطعة «ز بسياري آتـش مهـر و
ناز ...» كسمايي قالبي ناقص دارد، معني آن از صورتش بهتر است و خود شـعر
فرق بسيار دارد با نوع و قسم كمال يافته و با انسجامي كـه نيمـا ابتكـار كـرده

است.18  
نيما بيشتر از ديگران به معناي شعر مدرن پي برد. او اشـياء و اشخاصـي را

كه در شعر كهن و شعر مشروطه حضور نمييافتند به صحنه شعر آورد. صحنه 
شعر نيما اشرافي نيست بلكه مكان حضور يافتن رنجبران و مردمـان سـتمديده

است، از اين رو خاورشناسان روسي او را «نكراسف ايران» ناميدند. روژه لسكو 
دربارة نيما ميگويد: «ايـن شـاعر بـا طـرد تصويرسـازي كهـن و قراردادهـاي
احساساتي و عرفاني قديم، شعري هزار ساله را همراه با زباني كه وسـيلة بيـان
آن بود، كنار گذاشت و بر آن شد تا اضطرابهاي قلبـي و انسـاني خـود را در

برابر زندگاني، عشق و طبيعت و نيز رنج درماندگان و گذشت زمان، بـا زبـاني 
تازه و گاه منحرف كننده اما سرشار از هيجان ... بيان كند.»19  

اشعار آغازين او بيشتر جنبة مضموني و رومانتيك دارد (اي شـب، چشـمة 
كوچك، خروس و روباه، قصه رنـگ پريـده، محـبس، افسـانه) امـا در همـين
قطعهها نيز آثار ابداع سراينده آشكار است. او گاه قصه يـا روايتـي قـديمي يـا

مثلي عاميانه را ميگيرد و به نظم ميكشد، مانند «ميرداماد» يا «زن انگاسـي». در 
اينجا زني اهل روستاي انگاس نوشهر مازندران به شهر ميآيد و در راه آيينهاي 
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كه به زمين افتاده بر ميدارد و خود را در آن ميبيند و گمان ميكند زن ديگري 
است و پوزش ميخواهد:  

كه ببخشيد خواهرم به خدا  
من ندانستم اين گهر ز شماست!  
البته اين شعر نيست، تفنن است!  

اشعار مدرن نيما از اين سرچشمهها سيراب شده است: آزمايشهاي اشـعار
مشروطه، عروض شعر كالسـيك، موسـيقي و موسـيقي شـعر اروپـايي، ابـداع

شخصي، افزوده بر اين نيما نه فقط شعر مدرن ساخت، بلكه فن شعر (پوئتيك) 
آن را نيز نوشت (تعريف و تبصره، ارزش احساسات ...) او در فن قصه نويسي 

نيز وارد شد و قصههاي كوتاه طرفهاي به نگارش درآورد.  
در قصه رنگ پريده (1300)، افسانه (1301)، اي شب ... حالت رومانتيـك
و شور جواني شاعر هويداست. در افسانه، هـم پـردههـاي زيبـايي از طبيعـت

و  ميبينيم هم بيان ماللها و ناكاميها و هم انديشههـايي دربـارة وضـع كارهـا
حتي چالش يا ايستار شاعران كهن دربـارة عشـق، در ايـن زمينـه او حـافظ را

مخاطب قرار ميدهد و به او ميگويد:  
حافظا اين چه كيد و دروغي است  
كز زبان مي و جام و ساقي است؟  

نالي ار تا ابد باورم نيست  
كه بر آن عشقبازي كه باقي است  

من بر آن عاشقم كه رونده است.20  
برخي از تصويرهاي «افسانه»، با تصاوير اشعار تغزلي كهن و حتـي اشـعار

رومانتيك معاصران (رشيد ياسمي، عشقي، شهريار، دكتـر هشـترودي) تفـاوت 
ــدران و  دارد، وصــف حــاالت شــاعر در زمينــة زنــدگاني محلــي، يــوش مازن
دورنماهاي سرسبز شمال به دست داده ميشود. تأثير شديد شـعر رومانتيـك و 
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«افسـانه» وجـود پارناسي: آلفره دووينيي و ...[و آلفرد دوموسه] در بنياد شـعر
دارد. اين ويژگي در فضاي اثـر و خصـلت تصـاوير جلـوهگـر اسـت. در مثـل
«افسانه»اي كه شاعر او را نمونة مجسم مالل نشان ميدهد كه بر گوري نشسته 
دارد،  و اشكهاي خونين ميريزد و در دستي چنگ و در دست ديگر جام بـاده
ــوآ» (eloa) منظومــه آلفــره  ــارهاي اســت از قطعــة «ال ــادآوري دوب بــيشــك ي

دووينيي.21  
در افسانه و قطعههاي ديگر آغازين او، رگههاي رئاليسم نيز هسـت كـه در

(1304) و «محبس» بسط مييابد. درونمايه اين قطعهها ترسيم  سرباز» «خانوادة
رنج و محروميت تيرهبختان و رنجبران زادبوم اوست كه در همين درونمايهها و 
در «كار شب پا» (1322) و «مـادري و پسـري» (1324) و «زن چينـي» بـه اوج

ميرسد.  
چيزي كه نيمـا را از بهـار و رشـيد ياسـمي و حيـدرعلي كمـالي و ديگـر
معاصرانش جدا ميكند، منحصراً در توجه او به دگر ساختن شكل و سـاختمان
و وزن شعر نيست كه كسمايي، جعفر خامنهاي و الهـوتي نيـز در همـين سـو
ميپوييدند. مهمتر همة اينها ايستار اوست دربارة تحوالت اجتماعي و تـاريخي

و در اين ايستار دهخدا (البته در مقاالت اجتماعي خـود ) و الهـوتي شـريكند. 
اينان فلسفه اجتماعي پيشتاز را پذيرفتهاند و ميخواهند در بنيادهـاي اجتمـاعي 

دگرگوني ريشهاي پديد آورند.   
نيما هم از راه آشنايي با زبان فرانسـه و خوانـدن آثـار متفكـران اجتمـاعي
اروپا و هم به وسيله الدبن برادر بزرگترش، كه مبارز و متفكـر اجتمـاعي بـوده
است ـ بنيادهاي فلسفة اجتماعي را عميقاً ادراك كرد، امـا بـراي دگـر سـاختن
وضع موجود، به راه الدبن و الهوتي كه وارد عرصة مبارزة سياسي حاد شـدند،
نرفت. الهوتي در اشعار اجتماعي خود به طور مستقيم مسائل را بيان ميكنـد و

) درميآيد:   گاه به سيماي آژيتاتور (مبلغّ
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برخيز، اي داغ لعنت خورده  
دنياي فقر و بندگي  

جوشيده خاطر ما را سپرده  
به جنگ مرگ و زندگي  

بايد از ريشه براندازيم  
كهنه جهان جور و بند  

آنگه نوين جهاني سازيم  
هيچ بودگان هر چيز گردند.22  

نيما از اين ژرفتر ميانديشـد. او بـيش از انقالبـي اجتمـاعي بـه انقالبـي
فرهنگي ميانديشد. نزد او كافي نيست رنجبران را به هيجـان آوريـم تـا كهنـه
جهان جور و بند را از ريشه براندازند. نخست بايد ادراك آنهـا را بـاال بـرد تـا
1310 هـم بـه متفكـر اجتمـاعي ايـران موقعيت خـود را تشـخيص دهنـد. در
مينويسد: «اين كاغذ معرّف من است، منتقل ميشويد كـه ايـن صـدا، صـداي
آشناست. همانطور كه تأليفات شما صداي آشنا بـه گـوش مـن مـيرسـاند ...
شرايط رواني را البته بايد در شكل مناسبات اجتماعي ... و در جريان اقتصـادي
اجتماعي پيدا كرد.» با اين همه حتي در اين نامه، نيما «جبر اجتماعي» را انكـار
»شـعر امـروزي در ميكند و عامل انساني را شرط تحوالت اجتماعي ميدانـد  : 

حقيقت يك سؤال اقتصادي است، براي تأمين اقتصادي شخصي. ولي ما بايد به 
اندازة خود كار كنيم. من نيز در خصوص تجديد بناي پوسيدة شـعر و ادبيـات

فارسي زحمت كشيده و ميكشم. اگر اسم مرا زياد نشنيده باشيد ... اين گمنامي 
هم صفت ممتازه و عمومي حيات مردمان زحمتكش در ايران است.»23  

در قطعة «محبس» نيما، انتقاد شديدي از وضـع اجتمـاعي ايـران مـيبينـيم.
مردي بيكار را ميبينيم كه به اتهام فعاليتهاي انقالبي زنداني و به ناروا محكوم 
شده است. در قطعة «خاركن»، شاعر، پيرمردي را نشان ميدهـد كـه بـا رنجـي
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بسيار هيزم گرد ميآورد. كارش اين است كه تنة درختان را با يك تبر از صـبح
تا شب از ريشه ميكند.24  

دربارة ابداع نيما در زمينه وزن، «م.اميـد» همـة جوانـب كـار را نشـان داده
شباهتي ديده اسـت بـين فرانسه در نو شعر بنياد است. «هنرمندي» نيز در كتاب
«شعر آزاد» فرانسه و شعر نيما: «موسيقي شـعر آزاد، پـيش از هـر چيـز آهنـگ

است نه بازي با اصوات موسيقي، در زبان فرانسه روي جمله ميتوان تكيه كرد 
و تشديد داد، نه روي كلمه و لحن هيجانانگيز به وسيله هيجاني كه در جملـه

پنهان است به جمله داده ميشود و همين لحن وحدت شعر آزاد و وحدت بند 
يا سراسر شعر را ميسازد. پس بنياد وزن، بيان طبيعي است نه قالـب سـاختگي
عروض باستاني. قافيه به قافية ناقص كاهش مييابد: «ما از ضربة دهل در آخـر

هر مصراع پرهيز داريم. مطابق اصول شعر آزاد، در هر مصراعي كه وحـدت آن 
ناشي از وزن مجموع اجزاي مصراع است، ديگر مشخص ساختن آخرين كلمه 

يا هجا، چه حاصلي ميتوانست داشته باشد؟»  
هنرمندي سپس ميافزايد: «نيما توانست نظريههاي متضـاد پيشـروان شـعر
فرانسه، نظرية ماالرمه پاسدار عروض و قافيه را در كنار نظر انقالبـي رمبـو كـه

خواستار آزادي كامل بود، يكجا در خود جمع سازد».25  
شعر نيما پس از كودتاي 1299 و استقرار حكومت خودكامة بيسـت سـاله،
به ويژه پس از سال 1305 ماننـد ديگـر آثـار ادبـي ايـن دوره سـخت درونـي
ميشود، اما همـراه بـا ايـن درونگرايـي، او بـه تـدريج بـه سـوي سمبوليسـم

(اجتماعي) ميگرايد. در قطعة «قو» (1305) (دوبيتيهاي پيوسته) وصفي زيبا از 
طبيعت ميبينيم و در اين متن طبيعي، قويي زيبا در جزيرهاي در برابـر نجـواي

آبها نشسته است و به پرواز فكر ميكند:  
بپرد تا بدان سوي دريا  

در نشيب فضاي مثل سحر  
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برود از جهان خيرة ما   
بزند در ميان ظلمت پر.26  

در «جوار سخت سر» (1309) ياد يار شاعر را آشفته ميكند. امواج دريـاي
خزر مانند هيون در كار هجوم به سوي او هستند. «سخت سر» (رامسر بعدي)، 
نزد او غربتكده است، هر دم اين انديشه در او زنده ميشود كه «اي كاش بـودم

در وطن». در «ققنوس» (1316) ما ديگر با شاعري روياروييم كـه شـيوه ويـژة 
خود را يافته است. مصاريع بر حسب حاالت دروني او كوتاه و بلند شـدهانـد.
قافيه ـ نه پي در پي ـ بلكه به ضرورت معنا و آهنگ در شعر ميآيد. درونمايـه
شعر در نظر نخست همان افسانه مشهور «ققنوس» است (بعدها منوچهر آتشـي
نيز از اين موضوع، قطعة «مرغ آتش» را ميسازد) كه بـا احسـاس پايـان يـافتن
زندگانياش، آتشي ميافروزد، خود را در آن ميسوزد و ققنوسهـاي جـوان از
خاكستر تن او پديد ميآيند. اما شاعر، بعدي اجتماعي به اين افسانه ميدهد:  

حس ميكند كه زندگي او چنان  
مرغان ديگر ار به سر آيد  

در خواب و خوردُ  
  27. رنجي بود كز آن نتوان نام برد

ققنوس در اينجا ميتواند شـاعر پيشـگام يـا مبـارز پيشـتاز  باشـد، در هـر
صورت نماد انساني است كه در ويرانـي، آبـادي و در نـابود شـدن، زنـدگاني
«خانـهام ابـري» اسـت كـه شـاعر در آن، دوباره ميبيند و همـين گونـه اسـت
«نيمـا در تيرگيهاي زادبوم خود را مجسم ميكند. «ماخالسكي» بـاور دارد كـه
طول سالها بيش از پيش به شعر تعقلي روي ميآورد و نمادهايي كمتر مفهـوم
را در شيوهاي پيچيده و گنگ به كار ميگيرد: مرغ غـم، شـب قـوروق ... شـعر

بيست و نه بيتي «شير» نيز ويژگي تمثيلي دارد. شير، مظهر خشم شاعر است در 
برابر دشمنانش و سرانجام نيز آنها را به حال خود رها ميكند.»28  
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البته نيما در اشعار پس از 1320 خود، شيوه سمبوليسـم و تمثيـلسـازي را
ادامه داده است ولي بسياري از قطعههاي او در اين دوره، اشعار اجتماعي است 
(كار شب پا و ...) و سمبوليسم او نيز سمبوليسـم اجتمـاعي اسـت و بغـرنج و
گنگ هم نيست و صراحت بسيار دارد. غرابت برخي از ايـن اشـعار بيشـتر بـه
واسطة كاربرد واژههاي مهجور و برخي مسامحههاي نحوي زبان است، نـه بـه

سبب عناصر رمزي كردن و درون گرايانـة سمبوليسـم شـاعراني ماننـد بـودلر، 
ريلكه و رمبو ... . به گفتة محمد ضياء هشترودي، نيما در شيوة چكامـهسـرايي

«افسـانه» و  استاد است، اما او طرز جديد ويژهاي پيش گرفتـه. دو شـاهكار او:
«براي دلهاي خونين» ترجمان مسلك بدبينانة وي هستند. او در سـخنسـرايي

مبدع و مبتكر است به ويژه در افسانهسازي و طرز بديع تسميط يكتاست. تأثير 
ادبيات اروپايي در آثار اين شاعر مشاهده ميشود ولـي ايـن تـأثير را در سـاية

قوت قريحه و در زير پردة تسلط و اقتدار خود مستور ميدارد.29  
امروز به تقريب همـة پژوهشـگران، «نيمـا» را مبـدع و پيشـواي شـعر نـو
ميدانند و كمتر از نوآوريهاي عشقي، الهـوتي، دولـتآبـادي و تنـدركيا و ...
مينويسند. البته درست است كه نيما استعداد بيشتري داشت و كار نـوآوري را

تر پي گرفت، اما بايد دانست كه اين شاعران و همچنين دكتر محمد مقدم  جدي
(زبانشناس و پژوهشگر) در كار ايجاد فورم تازه در شعر نو پيشـگام بودنـد و

تالش آنها در كار نيما نيز تأثير داشت.   
بعضيها دربارة فورم شعر يا رمان داوري درستي نداشتهاند و گمان بردهاند 
كه فورم همان صورت ظاهري شعر يا رمان است و نيز مـيتـوان گفـت بـراي
شاعر، رماننويس، نقاش يا سينماگر ... كافي نيست كه بـه نفـي و نقـد برخـي
عناصر و نعابير پيشا ـ دهش (سنتي) هنر برخيـزد يـا از هنجارهـاي رايـج دور
شود. حتي ملكالشعراء بهار كه بر ادب كالسـيك تسـلط داشـت و از چنـد و

چون تحوالت سياسي، هنري و اجتماعي جديد نيز بيخبر نبود، همين اشتباه را 
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در زمينة نوآوري داشته است و گمان كرده است كه ميتوانـد بـه مـدد قـدرت
سخنوري نوآوري كند. او پس از آنكه از نو شـدن انديشـههـا پـس از جنـبش
مشروطه و پديد آمدن سبكهاي تازه و ابداع و بدعتها سخن ميگويد، دربارة 
معاصران نوجوي خود به داوري مينشيند. از نظر او تصنيفهاي عـارف نيـك

«شـيك» اسـت و  است و سبك عشقي هم به عارف نزديك، شعر ايـرج ميـرزا
پيرو قائم مقام، شيوة سيد اشرف گيالني با ايـنكـه خـوب و مطلـوب بـه نظـر
ميآيد و تازه و بيبدل است، اما «منتحل» است و از «هوپ هوپ نامه» اقتبـاس
شده. او پس از نام بردن از روحاني، پژمان، شهريار، افسر و صـادق سـرمد بـه

سبك شعر خود گريز ميزند:  
ليك در هر سبك دارم من سخن  

پيرو موضوع باشد سبك من  
سبك نو، سبك كهن  

نوترين سبكي كه در دست شماست  
بار اول از خيال بنده خاست  

دفتر و ديوان گواست.30  
«كبـوتران» (كـه ترتيـب در ديوان بهار، جز تصنيف «مـرغ سـحر» و قطعـة
مصاريع و قافيهها و زبان سـاده و ترصـيع نشـده و بيـان حسـي و عـاطفي آن
تأثيرپذيري از شعر اروپايي را نشان ميدهد) بقية اشعار در ماية ادب كالسـيك

است. «دماوند» و «جغد جنگ» به شيوة قصايد خراساني سروده شده، و به گفتة 
شاملو امثال اينگونه اشعار ميتوانست در زمان منوچهري دامغاني و سعدي نيز 
غـزل امروزينـه سروده شده باشد. بهار و عارف و ديگران هرگـاه مـيخواهنـد

بسازند واژههاي تغزلي جانان، سرزلف، مژگان، دل، دلبر و ... را برميدارند و با 
واژههاي روسيه، هيئت دولت، مجلس شورا و مسـتبد، تركيـب مـيكننـد و بـه
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اعتباري مفهومهاي سياسـي روز را بـا مفهـومهـاي عاشـقانة چنـد قـرن پـيش
ميآميزند، ناچار حاصل كار چيزي است از اين قبيل:  

دلفريبان كه به روسية جان جا دارند  
مستبدانه چرا قصد دل ما دارند؟  

در پناه سر زلف تو بهارستاني است  
كه در او هيئت دل مجلس شورا دارند31  

در اين زمينهها حق با «ايرج ميرزا» است كه به هجو و طنز ميگويد:  
در تجديد و تجدد وا شد  

ادبيات شلم شوربا شد  
ميكنم قافيهها را پس و پيش  
تا شوم نابغة دورة خويش32  

گمان ميرود كه ناتواني بهار، عارف و اديبالممالك فراهاني و حتي يحيي 
دولتآبادي در آوردن شعر نو، در اين بوده اسـت كـه ايـن شـاعران بـه رغـم
گرايش به تجدد سياسي، همچون شـاعران كهـن، جهـان اشـياء و رويـدادها را
مينگرند. تفكر شعري آنها تفكر سنتي است و نميتواند از خط ممنـوع قواعـد
ادبي كالسيك بيرون بيايد. در مثل همان شعر «من در عالم جـويم آدم» دولـت

«آدم  آبادي را در نظر آوريد. محتواي شعر ميگويـد شـاعر در جسـتوجـوي
آرماني» (انسان كامل) است، همان چيزي كه مولوي ميجست و طبيعي بود كه 
...». در ايـن زمينـههـا اوهـام نيابد «آدمي دانا، بينا، نيكو خصلت، نيكـو طينـت
فرمانده بر دوران و تفكر القايي حاكم، آنچنان بر روان افراد نفوذ مـيكنـد كـه
حتي سعدي مردم دوست را ـ به رغم اينكه جايي ميگويد به چشم عقل مـن
اين خلق پادشاهانند ـ وامـيدارد شـاه را چوپـان (راعـي) و مـردم را گوسـفند
بشمارد و حافظ را ناچار ميسازد در غزل، محبوب را شاه و خود را گدا بنامد: 
شاه خوباني و منظور گدايان شدهاي! در حالي كه شاعري انقالبي مانند الهوتي 
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كه با فلسفة جديد سياسي آشنايي دارد، در شعر خود كارگري زنداني را نشـان
ميدهد كه ژندهاي به تن دارد و كهنهاي به پا پيچيده و پتويي به دوش انداختـه
و به رغم ضعف تن و رخسارة زرد خود، با قراول خود عتاب و خطاب ميكند 
و ميخواهد به او آگاهي بدهد كه وي كسي نيست جـز مـزدور طبقـة سـتمگر
حاكم. كارگر زنداني كامالً به حق خود و رابطة بيدادگرانـة پايگـان اجتمـاعي

روز آگاهي دارد:  
حرف من اينكه چرا كوشش و زحمت از ماست  

حاصلش با دگران33  
شكل شعر از نظر نوعي مستزاد اسـت امـا الهـوتي در طـرز نوشـتن شـعر

دخالت ميكند و بخش دوم بيت نخست را بر خالف كتابت قديم نه روبهروي 
بخش نخست (مصراع اول) مسـتزاد بلكـه در زيـر آن مـينويسـد. او در شـعر
«بيرق» در وزن هجايي و با تغيير دادن وزن در كل قطعـه، شـعري پيشـرفتهتـر

ساخته است:  
لشكر زمستان رفت  

دولت بهار آمد  
دسته دسته كلخوزچي  
سوي كشت و كار آمد  
در كلخوز تاجيكستان  
از غيرت كلخوزچيان  

پر شد پالن، پر شد پالن  
ما فاتحيم، ما فاتحيم.34  

درست است كه در اين قطعه باز تعابير قديمي «لشكر زمسـتان» و «دولـت
بهار» رخنه كرده است اما به يقين ميتوان گفت اين قطعه را نه سعدي و حافظ 
ميتوانستند بنويسند نه حتي بهار و عارف، چرا كه الهوتي در اين قسم اشـعار 
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از پايگاه تفكر فلسفة انقالبي جديد حركت ميكند، تفكر طبقـهاي كـه از بطـن
بورژوازي پديد ميآيد و كمكم ميبالد و برحسب ضرورت خـود را انقالبـي و
متحول ميسازد و خود و مواد كارش را به قسمي سـر و سـامان مـيدهـد كـه

تاكنون همانندي نداشته است. اين طبقه اگر حتي از گذشته مدد گيرد، روح آن 
را براي خدمت به خود فرا ميخواند و از آن نامها، فريادها و رسمهايش را بـه
وام ميگيرد تا صحنة تازة تاريخ جهان را به نمايش بگذارد، چنـانكـه لـوتر در
ـ 1789، خود را بـه قيام خود چهرك سن پل را به صورت زد و انقالب 1814
نوبت در مقام جمهوري روم و امپراتوري ارائه كرد. به همين شـيوه فـردي كـه
زباني جديد ميآموزد، در آغاز كار هميشه كلمههاي آن را به زبان مادري خـود
ترجمه ميكند، اما آن كسي كه روح زبان جديد را ميمكد و ميتواند انديشه و 
احساس خود را در اين زبان بيان كند، راه خـود را در تسـلط بـر زبـان جديـد
آموخته است و ديگر نيازي ندارد كلمههاي قديمي را به ياد بياورد و زماني كـه
به اين زبان سخن ميگويد، كلمههاي زبان مادري را كنـار مـيگـذارد. در ادب

جديد نيز اسطورهها و قصههاي ايزدان و پهلوانان بازسازي ميشوند و به عصر 
جديد ميآيند؛ چنانكه در انقالب فرانسه به رويـدادها و پهلوانـان روم ارجـاع
داده ميشد و قهرمانان انقالب كاميل دمولن، سن ژوسـت، روبسـپير، دانتـون و

ناپلئون خود را در جامة رومي ميپوشاندند و تعابير التين به كار ميبردند و در 
انگلستان، در مرحلة تحولي ديگر، قرني پيش از انقالب فرانسـه كسـاني ماننـد
كرامول و مردم انگلستان براي تزئين انقالب بـورژوازي خـود گفتـار، شـور و
شوقها و اوهام خود را با زبان و عبارتهاي «عهد عتيق» بيـان مـيكردنـد تـا
اينكه وضعيت دگرگون شـد و جـان الك فيلسـوف بـه ميـدان آمـد و واژگـان

سياسي جديدي را سكه زد. بنابراين زنده كردن مردگان در انقالبهاي ياد شده 
نه تقليد صرف از زبان و آيينهاي باستاني بلكه شكوه بخشـيدن و رونـق دادن

«نيروهاي جنگندة جديـد» اسـت، درشـت نمـايي وظيفـة رزمآوران در حـوزة 
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نيروي خيال است، نه گريز از حل و كنار گذاردن اين وظيفه. در واقعيت، يافتن 
دوبــاره روح انقــالب اســت نــه رژهدادن دوبــارة شــبح آن ... هگــل در جــايي 
مينويسد كه همه واقعيتها و شخصيتهاي مشهور تاريخ جهان گويي دوباره 
به صحنة تاريخ گام ميگذارند. اما او فراموش ميكند كه بر اين گفته بيفزايد به 
صحنة تاريخ ميآيند، اما در مرتبه نخست به صورت تـراژدي و در مرتبـه دوم

به صورت مضحكه و نمايش كميك!35  
در نظر نگرفتن همين واقعيتهاست كه شعر «جهان پهلوان تختي» سياوش 
كسرايي را امروز به صورت قهرمانسازي بدلي و نچسب جلوه ميدهد اما شعر 
«قصة شهزادة شهر سنگستان» را كه سرايندة آن، م. اميد، واقعيـتهـاي تلـخ را
ميبيند و به «بزك نمير بهار مياد» تبليغاتي حزبي دل خوش نمي كند، به ايجـاد

شعري تراژيك، نو و كهنهنشدني ميكشاند.   
فورم دروني و بيروني شعر محصول تجربة زيستة شاعر است. ايده و پيام و 
صورت شعر در لحظهاي خودجوش و توفاني ساخته ميشود؛ سـفارش دادنـي

نيست. آنطور كه «نيما» مينويسد: «جوهر شعر واقعي و واالترين اشعار مربوط 
به جهان خود شاعر است. در آغاز هر جنبش فكري و ذوقي، هنرمنـدان بيشـتر
به موضوع توجه مي كنند و آثار هنري را از لحاظ موضوع تغيير ميدهنـد، امـا
تغيير دادن فورم و طرز كـار، نتيجـة فهـم و تميـز واال در دقـايق باريـك هنـر

است»36 انقالب ادبي آوردن فقط با ارائه پيام نو ساخته نميشود. در اين عرصه 
نگاه هنرمند به مردم، زندگاني و تحوالت زنـدگاني بايـد عـوض شـود، وقتـي
چنين شد زبان نيز دگر ميشود، فورم تازه نيز به پيشنما ميآيـد. شـاعري كـه
غرق در واژگان و تعابير كالسيك است، زماني كه مـيخواهـد از ابـزار جديـد

سخن گويد، در اشاره به «هواپيما» مينويسد:  
ويحك اي مرغ آسمانپيماي  

از بر بام آسمانت جاي37  
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و نيز دربارة تلگراف در عهد ناصري:  
تلگراف اندر زمان ناصرالدين شد درست  

پس مظفر شاه گمرك را نمود اصالح و پست38  
ـ دهـشهـا و اين نمونهها گويا ثمرة تالش آغازين نوآوري در بستر پيشـا
ادب كهن است و حكايت دارد از اينكه سراينده به تقدم معنا بر صورت و پيام 
بر فورم، باور دارد و معنا را مظروف و لفظ را ظرف گرفته است. اما بـا توجـه
بيشتر به واقعيت ها، درمييابيم كه ريشه اين تشبه به نوآوري در جاي ديگـري
است ونه فقط در دانستگي و نگاه سـراينده. فـورم هـم البتـه در هنـر اهميـت
فوقالعاده دارد و پيوند آن با پيام و معنا زنده و ارگانيك است. ايـن دو حالـت
ظرف و مظروف ندارند و فقط در نقد و تحليل و كالبدشكافي آنها ميتـوان تـا

حدودي گاهي به اين و گاهي به آن توجه كرد و آنها را به محك نقد زد. با اين 
همه فورم در بستر واقعيتهاي مادي و ملموسي ميبالـد كـه منحصـراً سـاختة 
و انسـاندوسـتياش  انديشه و خيال هنرمند نيست. سعدي با همة تجربـه ژرف
نميتوانست دموكراسي جديد را پيشبيني كند و نيز نميتوانسـت در غـزل بـه
شيوة الوار يا آراگون حرف بزند. او و حافظ به سبب زيستن در جامعة فئـودال
و خودكامه حتي زمانيكه به ترسيم خُلق و خو و سـيما و مقـام معشـوق مـي-
پرداختند، شمشيري نيز به كف او مينهادند تا اگر مي خواهد گـردن عشـاق را
بزند و به فتراك اسب خود بياويزد. انسانها تاريخ خود را ميسازند، اما نـه آن-
طور كه خود ميخواهند، آنها چنـين مـيكننـد امـا نـه در شـرايطي كـه خـود

گزيدهاند بلكه در شرايطي كه به طور مستقيم با آن روياروي ميشوند، شرايطي 
كه از گذشته داده شده و به آنها رسيده است. نوآوري در فضاي خالي به وجود 
نميآيد. به عنوان مثال درامهاي ايبسن را در نظر آوريد، او زادة كشور كوچـك
شمال اروپا (نروژ) بود كه در آن زمان به پيشرفتهايي كه انگلسـتان و فرانسـه
به آنها دست يافته بودند، نرسيده بود. با اين همـه در قيـاس بـا كشـور آلمـان
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پيشرفتهتر بود. در برخي از آثار او به ويژه در «خانة عروسـك» مسـألة جنـبش
زنان نروژ نمايش داده ميشود كه در آن شب زندهداري عصبي زنان كارمنـدان
بورژوا و خرده بورژوازي اين كشور طرح شده. خيلـي پـيشتـر از زمـاني كـه
جنبش ياد شده در نروژ درگيرد، فرانسه انقالب بزرگ خـود را از سـرگذرانده
بود. دورة وحشت، زمان حكمفرمايي مـديريت سـه نفـره، بـه قـدرت رسـيده
ناپلئون و امپراتوري او، بازگشت نظام قديم، همه و همه به نوبت خود آمـده و

رفته بودند ولي آثار انقالب به نهادهاي بورژوازي ليبرال هنـوز الهـام مـيداد و 
تأثيرات آن به نروژ نيز رسيد و نروژ مجال يافت با قـانون اساسـي و نهادهـاي

بسيار دموكراتيكتر از كشورهاي ديگر اروپايي معاصر خود آشنا شود. همچنين 
نروژ در دهههاي 1870 و 1880 توانست غنيمتي ادبي كه در هيچ كشوري جـز
روسيه مانند نداشت به دست آورد و اين ادبيات مهر و نشان خود را بر ادبيات 
ديگر كشورها و به ويژه بر ادبيات آلمان نهاد. مردم نروژ اعم از اين كه بـا ذوق

يا بيذوق و عامي بودند در پديد آوردن نهادهاي دموكراتيك و ادبيات پيشرفته 
توفيق بسيار يافتند. در آلمان عوامانگي و بيذوقـي، حاصـل انقالبـي شكسـت
خورده بود و پيشرفتي گسيخته و باز داشته شده. ترس، كوتاه فكري، بيچـارگي
هاي عوامانگي آلماني را بسط داد، چرا كـه جنـگ سـي سـاله و و ناتواني رويه
نتايج آن مانع از رشد دموكراسي آلماني شد و حتي زماني كـه ايـن كشـور بـه
درون جنبش تاريخي جديد افتاد آثار عقب ماندگي و بيفرهنگي آلمـاني بـاقي
ماند، اما در نروژ گروه دهقانـان و خـرده بـورژوا بسـيار آسـانتـر از آنچـه در
انگلستان و فرانسه روي داده بود، دولتي معتدل به وجود آوردند كه چنـد قـرن

دوام يافت. گر چه نروژ كشور كوچكي است و قرنها منزوي و دور افتاده بوده 
است، در عصر جديد به واسـطه بازرگـاني دريـايي و اسـتفاده از كشـتيهـاي
قديمي بادباني ـ كه نسبت بـه كشـتي هـاي بخـاري ـ هزينـة كمتـري داشـت،
پيشرفت نماياني كرد. ناوگانهاي بازرگاني نروژ از شمار زيادي قايق و كشـتي
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كوچك تشكيل ميشـد و صـاحبان آن بـه همـان رفـاه و ثروتـي رسـيدند كـه
صاحبان كشتي در حدود سال 1720 در انگلستان داشتند. اين ترقي و ثروت در 
زندگاني راكد قديمي نروژ مـؤثر افتـاد و آن را بـه جنـب و جـوش آورد و در

نتيجه بيان خود را در ادبيات نيز پيدا كرد.  
دهقان نروژي هرگز «سرف» (وابسته به زمين و بردة مالك) نبـود و همـين
مسأله زمينة كامالً متفـاوتي را بـراي پيشـرفت ايـن كشـور آمـاده كـرد. خـرده

بورژواي نروژي فرزند دهقان آزاد بود و زن طبقة متوسط نروژ نيز مقامي بسيار 
واالتر از زنان هم طبقة خود در آلمان ... داشت. درام ايبسن به رغـم هـر گونـه
نقص ممكن خود آيينة تمام نماي جهـان بـورژوازي كوچـك و متوسـط ايـن

كشور است. آيينة دنيايي كه در آن مردم هنوز داراي قدرت شخصيت و شاگرد 
نوآموزي هستند كه به طور مستقل عمل ميكند. زن طبقة متوسط نـروژي هـم
تـاريخي نيسـت و آثـار پيشـرفت اينطور عمل ميكند و بيرون از دايره تكامـل
مادي و معنوي جامعه حتي در سيما، مو، رنگ پوست و طرز جامه پوشـيدنش
آشكار است. به همين دليل زماني كه «نورا» با شوهرش اختالف پيدا ميكنـد و

ناسازگاري رفع شدني نيست، او از اتاق همسرش بيرون ميرود و در را محكم 
ميكوبد و ميبندد و او را ترك ميگويد. در ايـن زمينـه گفتـهانـد كـه صـداي
كوبيدن در، در نمايشنامه «خانة عروسك» در همه تاالرها و خانههـاي اروپـايي

انعكاس يافت و ايبسن را در سراسر اين قاره مشهور ساخت.39  
ايبسن نمايشنامهنويسي خالق بود. او و چخوف، استريندبرگ، برنارد شـاو

و يــوجين اونيــل بزرگتــرين پيشــگامان درام مــدرن بودنــد و فــورمهــاي تــازه 
دراماتيكي به وجود آوردند كه وضعيت ادبيات نمايشي را در همـة كشـورهاي

غربي تغيير داد. در عرصة شعر نيز شاعراني مانند نكراسف، ريلكه، بودلر، رمبو 
و بعد ماالرمه، اليوت، الوار، لوركا و ... سبكهـا و فـورمهـاي تـازه آوردنـد و
انسان جديد و تاريخ جديد را به نمايش گذاشتند. اما در همان زمان در كشـور
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ما به دليل خودكامگي طوالني و شرايط نابهنجار توليد زراعي و فني تفكر ادبي 
يا موجود نبود يا چنان بيرمق بود كه نميتوانسـت در توليـد صـنعت يـا ادب

موثر باشد، از اينرو ميتوان گفت اشعار منظومي مانند «عارف نامة» ايرج ميرزا 
و «كفن سياه» ميرزادة عشقي كه در دفاع از حقوق زن نوشته شده در قيـاس بـا
آثار مشابه اروپايي خود بسيار ضعيف است و كار از اين بدتر ميشود زماني كه 
حتي بهار شاعر و رجل مبارز و آزاديخواه دربارة كار و بار زنان حرف ميزند، 

داورياش از اين قماش است:  
اي كه اصالح كار زن خواهي   

بيسبب عمر خويشتن كاهي  
زن از اول چنين كه بيني بود  

هيچ تغيير چارهاش ننمود  
خويش را صد قلم بزك كردن  

غايتش زادن است و پروردن!40  
اين شبه شعر نه فقط از لحاظ درونمايه بلكه از لحاظ فورم نيز سست است 
و سرايندة آن نميتواند موضوع اصالح كار زن و پيشنهاد خـود را بـه صـورت

هنري و مجسم كننده و در فورمي تازه به نمايش بگذارد. آنچه بهار در اين نظم 
سست عنوان ميكند، نشان ميدهد كه وي به هيچ وجه هـم در مايـه و هـم در

فورم توانايي نوآوري ندارد.  
ارسطو در انتقاد از افالطون دو مفهوم صورت (فرموس) و ماده (هيـوال) را

پيش كشيد. او براي توضيح و گزارش كارها و چيزها گفت هر شـيئي مـادهاي 
دارد و صورتي. ماده تا صورتي به آن عارض نشود چيـزي نيسـت و گزارشـي
ل رس را در نظـر آوريـد، بـيشـكل و نميتوان از آن به دست داد. تودهاي گـ
بينظم است اما همين كه در دست كوزهگر قرار گرفت، شكلي پيدا مـيكنـد و

ميتوان آن را سنجيد و بيان كرد. به همين دليل صورت بر ماده مقـدم اسـت و 
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حتي علت پيدايش و نمايش ماده ميشود. اين انديشه بعدها در فلسفه اروپـا و
در جنبش فورماليسم مؤثر افتاد به طوري كه بعضي از پيروان فورماليسم گفتند، 
دورنماي ادبيات و هنرهاي ديگر همه قديمي است و هيچ تازگي ندارد و تنهـا
چيزي كه اهميت هنري دارد همان فورم كار اسـت. البتـه ايـن داوري افراطـي
است اما آنجا كه به فورم كار اهميت ميدهد داوري درستي به دست ميدهـد.
به عنوان مثال ميتوان از دگرگوني هنر اروپايي در قرن بيستم سخن گفت. هنر 
مدرنيستي روشهايي به وجود آورد كه بيگانگي، تنگنا، آشوب، ناخردمندانگي، 
دلزدگي و افسردگي را نشان ميداد. گسيختگي رواني و اجتماعي بـه راههـايي
گوناگون در البه الي متنهاي مدرن جاي گرفت. از شگردهاي امپرسيونيسـتي
رمان چند الية «سرباز خوب» فورد مـدوكس فـورد گرفتـه تاتمنـاي نـو شـدن

زندگاني در «سرزمين ويران» تي.اس.اليوت ...41  
در ايران تا سال 1320 (هنگامة جنگ جهاني دوم و ورود سربازان متفقـين)

«نيمـا» ...  بزرگ علوي، چند قطعه شـعر سـرودة چمدان هدايت، كور بوف جز
ادب مدرنيستي نداشتيم. در كار ديگر نويسـندگان و شـاعران نوجـوي: محمـد

مسعود، محمد حجازي، شهرزاد، دكتر مقدم، دكتر تندركيا و ... اگر فورم تازگي 
داشت درونماية اثر چندان نيرومند نبود. دربارة الهـوتي و دولـتآبـادي ـ كـه
پيش از نيما فورم تازهاي در شعر به وجود آوردند ـ سخن گفته شد. اينك بايد

از دو شاعر سخن گفت كه هم زمان با نيما نوآوري كردند: دكتر محمد مقدم و 
. متأسفانه به واسطة آوازة نيك نيما و به دليل اشعار پيشرفتهتر او، سـهم تندركياُ
تندر كيا و دكتر مقدم در زمينة ايجاد فورم تـازة شـاعرانه ناديـده گرفتـه شـده

«راز نيمـهشـب» (1314)، «بانـگ خـروس» و  است. آثار دكتر مقدم اينهاسـت:
«بازگشت به الموت». گفتهاند كه مقدم اشعارش را به تأثير اشـعار سـپيد والـت

ويتمن سروده. نيما نيز ميگويد اين قسم شعر منثور به اسلوب آمريكايي است، 
اما خود شاعر مدعي است تا زمان سرودن اين اشعار حتي نام ويتمن را نشنيده 
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بوده است،42 اما به هر حال مقدم از شاعر آمريكايي ديگري تأثير پذيرفتـه بـوده
است و داوري نيما در اين زمينه درست است. مصاريع اين اشعار كوتاه و بلند، 

بدون قافيه، بيوزن و باوزن است:  
اكنون نيمي ز شب تيره گذشته  

نيمي ز تنم سوخته  
نيم ديگرش  

مانده به پاي.  
ميگويند گوهرة شعر اين نوشتهها ضعيف است و فورم بيرونـي و درونـي
سامانمند و تخيل عميق ندارد و غالباً جملهبندي آنها هم سسـت و نادرسـت و

تقطيعها نيز نابجاست:  
خامش بدم  

كس نشنيدم  
دنباله من  

به هر هزار  
بس ميباشد.43  

با اين همه ميتوان گفت اين اشعار به رغـم سسـتي كـالم و آوردن نـوعي
وزن بدون نظم و هنجار سـنتي، بـه واسـطة روي برگردانـدن از رسـم رايـج و
داشتن پارههايي شاعرانه درخور توجه است و اگر دكتر مقدم كار خود را ادامه 

داده بود، به فورم شعري پيشرفته ميرسيد.  
دكتر تندركيا در سال 1318 نمونهاي از «شاهينهـا» را سـاخت و بـه گفتـة
خود عنصر مثبت اشعارش در دو مرحله نمودار ميشود: نگار و كردار. مرحلـة
نگار مرحلة تكميل موزيك سخن است، براي اينكه سخن جانـدار باشـد بايـد
هر قيد لفظي را در هم شكست تا لفظ بتواند از معني پيروي كند. پس شـاهين

سازي از هر بندي آزاد است، حتي از قيد قافيه اگر اين قافيه دشمن معني گردد 
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... در موزيك هستيم پس سخن بايد آهنگين باشد. سخن دو گونه است: نظم و 
نثر ولي ميانة اين دو كيفيتي است كه نه اين است و نـه آن.  ايـن بـرزخ را چـه
بـه بناميم؟ چرا «نثم» نناميم؟ عمل ادبيات اروپايي در پيـدايش شـاهين نزديـك
هيچ است زيرا كه تندركيا به گفتة خود پيش از آنكه حتي زبان فرانسـه بدانـد،

مستزاد خودمان را ميشناخته است.44  
اما دكتر خانلري اين ادعا را رد ميكند و مينويسد همين واژة برزخي و بر 
ساختة «نثم» يادآور دو واژة pro و eme اسـت كـه بعضـي از شـاعران جـوان

فرانسه از تركيب جزء نخست prose و جزء پاياني poem ساخته بودند.45  
به رغم همة ادعاهاي گزاف سراينده و انتقادهـايي كـه بـر ايـن ادعـا و بـر
شاهينها وارد آوردهاند، فورم كار او در ادب فارسي تازه است. خـود سـراينده
ترين  ميگويد: در شاهين در كميت خود فراخور معني از كم واژهترين تا پرواژه

سخنها ميرود، شاهين يك پره و يك باله و چند باله گونههاي شاهينند:  
زهر شيرين!  
آهاي ملوسه  

بگذار تا ببويمت  
بوسه!46  

ميگويند اين «شاهينها» بيشتر به قافيه بـازي كودكـان مـيمانـد تـا شـعر،
قطعههاي ادبي نابهنجاري اسـت آميختـه بـا پـارههـايي بـه شـكل مثنـوي، بـا
مصراعهايي گاه كوتاه و بلند، داراي لغزشهاي زبـاني فـراوان، آميـزة درهـم و
برهمي از كلمات فصيح و محاورهاي، همراه با اصواتي از قبيل اُه، قّر و قر،ّ هن 
دُ و ... نـه و هن، آخ و آخ، هيهي، قاه قاه، ونگونگ، عرعر، زرزر، وغوغ، قدقُ
انديشة عميقي در آن يافت ميشود و نه انگيزه و حس خـالص و وااليـي. امـا
آنچه در آنها يافت ميشود، گسستگي صـورت، پراكنـدگي موضـوع و محتـوا،
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ضعف تأليف، تغيير وزن و خروج از وزن، تركيبات برساخته و من درآوردي ... 
است.  

به پرواز! هي هي بپر هي باالتر و گرنه بشكنمت اي ناشاهپر  
بيچاره دختر  

اي جانمي ماما!  
اهللا اكبر  

مارمولك آمد به دنيا  
به سالمت  

چشم همه روشن  
گزارش شد به من  

تو كجا اينجا كجا!؟  
آمدي تماشا!؟  

خيلي تو خوشامدي مبارك!47  
آنچه ناقد در انتقاد از اين شاهين ميگويد دقيقاً درست همان چيزي اسـت

كه تندركياُ آگاهانه يا ناخود آگاهانه ميخواسته است، ارائـه كنـد. دوري از هـر 
گونه بيان رسمي ادبي، به ترنم درآوردن واژهها، آوردن اسم صوت در جمله، به 
(شـمس) مولـوي هـم بـه كبيـر ديوان مرز موسيقي رساندن كالم (كاري كه در
فراواني هست (نزديك به اين مصراع هي هي جبلي قمقم يا تَنتناها ياهو، بغـر

بغو، هي كيمسون و ...) تندركيا خود ميگويد: آموزشهاي مقدماتي را در ايران 
1318 بـا گذرانده و سپس در سال 1311 به فرانسه رفته و هفت سـال بعـد در
گرفتن دكتراي حقوق به ميهن باز گشته است. او به مدت هفت سال يك بيـت
فارسي نميخواند، جز چندباري فارسي نميشنود و نميگويد. به خود خطـاب

ميكند مبادا يادم رفته باشد. يادم نرفته بود. نمونهاي از شاهين ساخته شد.  
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ميشود احتمال داد كـه تنـدركيا در فرانسـه بـا سـبك لتريسـم و كارهـاي
تريستان تزارا، رمبو، ژاك پرهوه... آشنا شده و پس از آمـدن بـه ايـران و ديـدن
كارهاي نيما، دكتر مقدم و نوجويان ديگر به فكر ساختن فورم تازهاي در شـعر
افتاده باشد. نكته درخور مالحظه در سرودههاي او اين است كه وي بـرخالف
بيشتر معاصرانش در انديشة اصـالح كـار كشـور، سياسـت، فلسـفه، عرفـان و

مشكلهاي كلي از اين قسم نيست. جزئينگر است، رند و شوخ و شنگ است. 
در همين «شاهين»: به پرواز! هي هي بپـر... زاده شـدن دختـرش را بـه طـوري
سادهدالنه و استهزائي جشن ميگيرد و وصف مـيكنـد. تركيـب عبـارتهـاي
عاميانه و ادبي رسمي همراه با آوردن واژههاي كوچـه و بـازار در قطعـه نشـان
ميدهد كه سراينده فورم تازهاي در شعر نو به وجود آورده است. گمان ميرود 
«مضـحك قلمـي» (كاريكـاتوري) بـه چـاپ اگر اين اشعار همراه بـا تصـاوير
ميرسيد، يك كالژسازيُ (مرقعّ كاري) تمام عيار از آب در ميآمد. ميبينيم كـه
سراينده خبر زاده شدن دخترش را ميشنود و بـدون هـيچ تعـارفي مـيگويـد
«مارمولك آمد به دنيا»، بعد خوشحالي ميكند «چشـم همـه روشـن»، و نيـز از
شكمبه نرم و ولرمي كه نه ماه روزگار مهمانش را با مهربـاني پروريـده حـرف
ميزند. در ميانة اين عبارتهـاي عجيـب و غريـب، سـاده و ادبـي، عاميانـه و

رسمي گاهي به سوي نثر ميرود و گاهي به سوي نظم و وزن:  
زينجا كه تويي نيافريده  

بيني چه خوش است زندگاني  
اي سيب ملوس نو رسيده48  

پس تندركيا وزن و بحر و قافيه را دور نينداخت، احساس كرد «افسانة» نيما 
دنبالة همان سبك عروض قديم و كلينگريهاي ادب كالسيك است (عشـق و

ناكامي، بدي روزگار، ژرفانديشي در ماهيت هستي و شعر...) پس از راه ديگر 
رفت و موزيك سخن يعني هماهنگي لفظ و معنا را بـه صـورتي ديگـر فـراهم
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آورد. اگر چه «شاهينها» به صورتهاي گونهگون در آثـار سـرايندگان بعـدي:
چنـداني شاملو، هوشنگ ايراني، شاهرودي و... مؤثر افتاد، اما خـود فـورم كـار
رواج نيافت. جو جدي و سياسي حاكم بر دانستگي نسلهاي بعـد از شـهريور
ماه 1320 كشور ما، اجازه نداد كه آثار يك داداي (dada) ايرانـي در ماهيـت و
واقعيت خود آن سنجيده شود. اما عجيب اين است كه از دهه 70 به ايـن سـو،
شاعران پستمدرن ما آگاهانه يا ناآگاهانه به همان صورت و آزموني رسيدهانـد
كه تندركياُ در چند دهه پيش رسـيده بـود. در مثـل در كتـاب شـعري بـه نـام

«سمفونيهاي آنيما» كه در همين اواخر به چاپ رسيده، اشعاري به اين صورت 
ميخوانيم:  

عطر سبز پونه/ رؤياي زرد/ هزار آينه/ صبوح باغهاي انار/ حلزون سرد  
يا در بند ديگر «روايت خاك گرم و قهوه» مينويسد:  

طعم سدة پوسيدة فيل ميداد براي دخترك  
خيلي زود رفت سراغ دفتر نقاشي و مداد آبياش  

ماه را كشيد و جدا كرد از دفترش  
به روي ايوان آمد خيلي آهسته  

نردبان بلند را تكيه داد به روي ديوار  
و سر ديگرش را گذاشت روي شانة يكي از ستارههاي دور  

و باال رفت آنقدر تا رسيد به آن ستارة سرخ  
و ماه را سنجاق كرد به شب  
پايين آمد و رفت زير لحاف  

با خيال راحت خواب يك سيب سرخ گرد را ديد49  
و جاي ديگر مينويسد:  

ستارهها رو بردار  
بعد توي باغچه بكار  
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مث گل نسترن  
وقتي كه گلدار شدن50  

و اين بندي است از «سمفوني كالمي» ـ به تعبير خـود سـراينده ـ كـه هـم
جـدي و وزن دارد، هم معنا و هم قافيه. روايت شـاعر سـاده، صـحنهآرايـي او
كميك است همراه بـا آشـناييزدايـي، مونتـاژ كالمـي و روراسـت و حـرف و
حديثهايي از اين دست بين نقاشي و موسيقي در نوسان است. شـيوة كـار در
اينجا بازنمايش شيئي، رويداد يا منظره نيست. انچه به كالم ميآيد بـار معـاني

كلي را به دوش ندارد و در نتيجه عناصر ترديد، استهزاء، آشناييزدايي، بازي با 
واژهها و ...وارد روايت مي شود.سراينده ميخواهد اهميت چيزهـاي پـيش پـا
افتاده را دريابد، معنا و ارزش هر واژه را دگر بار به چنگ آورد. واژههايي را كه 
شاعران سياسي، عارف و جدي دور انداختهاند برميدارد و بـا آنهـا بـازي مـي

كند. زبان حال اين شاعران اين است كه بايد كل بازيهاي شاعرانة سمبوليسم، 
رئاليستي و سياسي را بههم ريخت. تفكري كه پشـت سـر چنـين آثـاري قـرار
گرفته، تفكر سامانمند نيسـت. تفكـري خودجـوش و آميختـهاي اسـت كـه از

(1928) ايولين وو،  سقوط و زوال عناصر ناهمگون تركيب يافته است. در رمان
معماري وجود دارد كه زندگاني را به صورت گردونة بزرگـي در بـازار مكـاره
ترسيم ميكند پر از سر و كله زدن و هيجان و جسـت و خيـز و تـالش بـراي
ورود به وسط معركه ... شايد شاهينهاي تندركياُ و شـعر پسـت مـدرن امـروز

هجوية تندي باشد از ماشيني شدن زندگاني، انتقاد از جهاني كه به گفتة «ايولين 
وو»: اتومبيلهاي واقعي، ارباب انسانها ميشوند. اين آفريدههاي حياتي فلـزي 
صرفاً براي پيش رفتن در فضا وجود دارند و رانندگانشان كه محكم بـه فرمـان

چسبيدهاند، همان قدر براي آنها اهميت دارند كه ميرزا بنويس براي دالل.51  
پس از شكلبندي و فورم گرفتن اشعار نيما (كار شب پـا، ري را، ققنـوس،
اي آدمها...) تا مدتي بيشتر شاعران به سـبك كـار او شـعر مـينوشـتند و ايـن
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 30 عموميترين فورم شاعرانه در دهههاي 20 تا 40 بـود، امـا در اواخـر دهـة
تازه) فورم تازهاي به ميدان آمد كه شعر آزاد، سـپيد يـا هواي (سال انتشار دفتر
كـار بيوزن ناميده شد. رواج دهندة اصلي اين قسم شعر، احمد شاملو بود كـه
خود را با قطعه ادبينويسي آغاز كرد (آهنگهاي فرامـوش شـده) و سـپس بـا
بهره گيري از نثر مصنوع و آهنگدار كالسيك فارسي، صورت و طـرز نوشـتن
اشعار اروپايي و دادن موسيقي دروني به كالم ... فورم و شكلبنـدي شـعر آزاد
را كاملتر و عمومي كرد و آنچه امروز هـم در كـار نوشـتن شـعرهاي جديـد،

رواج بيشتري دارد، همين فورم و صورت شعر آزاد است.  
  

پينوشت  
(مجموعه آثار نيما يوشيج)، 1/243، تهران ,1370   شاعري و شعر 1. دربارة

نيما، يحيي آرينپور، 49 2/4 ت 2/451 تهران ,1372   تا صبا 2. از
3. ارديبهشت، 156 تا ,161  
همان جا، 156 تا ,161   .4

جا، 156 تا ,161   5. همان
6. ارديبهشت، همان (مقدمه جمالزاده).  

بدايع، م.اميد(اخوان)، 166، تهران ,1357   و 7. بدعتها
(مقاله دكتر رعدي آذرخشي)، ,178   شعر كنگرة 8. نخستين

نيما، همان، 96/,2   تا صبا 9. از
نو، پرويز داريوش، 9، ,27،40   شعر 10. نمونههاي

11.همان جا، پرويز داريوش، 9، 27،40.  
پرويز داريوش، 9، ,27،40   جا، 12. همان
13. همان جا، پرويز داريوش، 9، ,27،40  

نو، 43، ,29   شعر نمونههاي پروين، 83، 14. ديوان
نو، 43، ,29   شعر نمونههاي پروين، 83، 15. ديوان
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نيما، همان، 458/,2   تا صبا از .16
17. نخستين كنگرة نويسندگان، دكتر خانلري، ,48  

بدايع، همان، ,196   و بدعتها .18
فرانسه، ,306   در نو شعر 19. بنياد

20. افسانه، نيما يوشيج، ,41  
فرانسه، دكتر حسن هنرمندي، ,301   در نو شعر 21. بنياد

الهوتي، ,413   22. ديوان
نيما، 82، ,86   23. نامههاي

نو، همان، نظريه ماخالسكي، ,302   شعر 24. بنياد
نو، همان (دربارة گوستاوكان 1897)، 394 و ,295   شعر 25. بنياد

آغاز، محمد حقوقي، 77، ,87   از نو 26. شعر
27. همان جا، محمد حقوقي، 77، ,87  

28. بنياد شعر نو، همان، 295.  
آثار، محمدضياء هشترودي، 60، تهران، 1342 هـ . ق.   29. منتخبات

بهار، 2/233 تا238، تهران، 1354، همان، ,388   الشعراي ملك 30. ديوان
بهار، 2/233 تا238، تهران، 1354، همان، ,388   الشعراي ملك 31. ديوان

... ايرج ميرزا، محمد جعفر محجوب، ,122   آثار در تحقيق .32
الهوتي، به كوشش احمد بشيري، تهران، ,1358   33. ديوان
الهوتي، به كوشش احمد بشيري، تهران، ,1358   34. ديوان

 35. Marx, on literature and Art, p: go, 1978.
نيما، نوآوري در شعر معاصر، 301 به بعد.   36. نامههاي

بهار، همان 100 و ,498   37. ديوان
38. همان جا.  

هنر، همان، 75 تا ,78   و ادبيات 39. درباره
بهار، همان، 627/,2   40. ديوان

41. مدرنيسم، پيتر چايلدز، ترجمة رضا رضايي، 216، تهران، ,1382  
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نو، شمس لنگرودي، 188 و 189، تهران، 1370.   شعر تحليلي 42. تاريخ
نو، شمس لنگرودي، 188 و 189، تهران، 1370.   شعر تحليلي 43. . تاريخ

ادبي، (شاهين) پرتو، تندركيا، 188، تهران، ,1335   44. جنبش
سخن، دكتر خانلري، 1/277، تهران، ,1367   45. هفتاد

ادبي، همان.   46. جنبش
معاصر، قيصر امينپور،411، تهران، ,1384   شعر در نوآوري .47

48. بهار در همين وزن، مسمط شش هزار ساله (1304) را ساخته است:  
اي گلبن زرد نيممرده  

وي باغچة خزان رسيده  
صد تيرگي از خزان كشيده  

شعر... ـ همان، 401)   در نوآوري(
آنيما، م. احتياط، 56، 44، 1382.   49. سمفونيهاي

50. همان جا، م.   
51. مدرنيسم، همان، 158.  

  





  
  
  
  
  
  

شعر نو فارسي در دهة 60*  
  

دربارة اشعار نو فارسي دهة 60 و حتي دو سه سال آخر دهة 50 نظر كلـي
50 پيشـرفتي را نشـان اين است كه به نسبت اشعار دهـة چهـل و اوائـل دهـة
نميدهد با اين همه در دهة 60 نيز اشعاري سروده شـده كـه اهميـت هنـري و
اجتماعي دارد و از رو نميتوان گفت كه دهة 60 بـه طـور كلـي از نظـر شـعر

بيبرگ و بار بوده است. (البته به ياد داشته باشيم كه اشعار شاملو در دهة 60 به 
تراز برتري رسيد.)  

در بين اشعاري كه در نشريههاي هنري به چاپ رسيده و ميرسد، متأسفانه 
اشعاري ديده شده و ميشود كه به ترجمه ميماند و حال و هواي بومي نـدارد.
از سوي ديگر در كتابها و مجلهها سخناني ميخوانيم از ناقداني كـه مسـؤوليتي 
جدي براي خود نميشناسند و در نوشتهها و مصاحبههاي خود به سرمشقهاي 
فرنگي نظر دارند. پرسش و پاسخها غالباً يكسويه است و نظريهها و باورهـائي 
را پيش ميكشد كه در موارد بسيار ترديدپذير است امـا بـه صـورت جزمـي و
مطلق عرضه ميشود. بنياد اين باورها و نظريهها غالبـاً فرضـي اسـت و ايجـاد

اشعار (و قصههائي) به اسلوب غربي را در آماج خود دارد. شخص نظريهاي را 

                                                 
شباب. شماره 15 و 16. مردادماه 1374 (با افزايش و پيرايش)   * مجلة
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در كتابي ميخواند و به گمان اينكه «وحي منزل» است و حتي گـاه بـه گمـان
اينكه خود مبدع آنست ـ آن را بطور اطالق طـرح مـيكنـد و مـيخواهـد آن
نظريه را نه فقط بر شعر و قصة معاصر ايران ـ بلكه بر شعر و قصه كالسيك ما 
نيز زورآور كند و بعضي خوانندگان نيز به تصور اينكه «مرغ همسايه غاز است» 
همان حرفها را تكرار ميكنند. اين است كه كمكـم الگوهـا و معيارهـائي رواج 
مييابد كه بيگانگي با زبان و ادب فارسي از سر و رويـش مـيبـارد. يـك روز
بود، بعد نوبت به فرويد و يونگ رسيد، مدتي نظريـههـاي سارتر و كامو نوبت
استروس و ايلياده باب شد و اكنون نوبت رواج دادن نظريههاي دريدا و دمان و 
يا كوبسن است. مثل اينكه قرار است ما خود را فراموش كنيم و تا ابـد دنبـال

اين و آن باشيم و شوالي خود بودن را از دوش خود بيندازيم. اين ترس وجود 
دارد كه روزي برسد كه بر زبان آوردن نام فردوسي يا سعدي يا حافظ اسـباب

شرمساري باشد! راست گفته است:   
خلق را تقليدشان بر باد داد!  

البته هيچكس نميتواند منكر بهرهگيري از دستاوردهاي فرهنگهـاي ديگـر
باشد. ولي هيچ فرهنگي نيز نميتواند هنر، اخالق و آئينهـا و ادب خـود را از

«مونتـاژ  امـا جاي ديگر وارد كند. «مونتاژ صنعتي» ممكن راهي بـه ديهـي ببـرد
فرهنگي» بيحاصل و عبث است. البته اگر بخواهيم خود را هميشـه در عرصـة

پيروي و دنبالهروي قرار دهيم، آن وقت بياشكال است!  
بيتوجهي به ادب كالسيك ايران چند دههاي است آغاز شده و اكنون كـار
به جاي باريك رسيده است. در آغاز ميگفتند كه سبك كالسيك بـه درد بيـان
رويدادها و مشكلهاي امروزينه نميخورد (كه تا حـدودي درسـت بـود) بعـد
گفته شد بيشتر شاعران كالسيك ايران «ناظم» بودهاند (كـه درسـت نبـود) بعـد
گفتند: ايران فقط دو شاعر بزرگ دارد (و اين ياوه بود) و آنگاه گفتـه آمـد كـه
فردوسي و سعدي شاعر نبودهاند. (كه گُستاخي بـود)، بعـد مـدعي شـدند كـه
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شاعر نه فقط ظاهر كالم و صرف بلكه نحو زبان را نيز بايد درهم بريزد (كه ره 
به تركستان داشت)، ممكن است فردا بگويند به زبان فارسي شعر گفتن و يا بـا

اين مردم به زعم ايشان «عقبافتاده» حرف زدن، در شأن شاعر نوآور نيسـت و 
به معيار «اشعار پيشتاز» نشانة عقبماندگي بشمار ميآيد.  

البته فقط «جعفرخانهاي از فرنگ برگشته» يا «فرنگيمآب» نيستند كه تيشه 
درس  به ريشة ادب و زبان فارسي ميزنند. آن استادي كه به شـيوة عهـد بـوق
ميدهد و ميخواهد فردوسي و حافظ را به پيـروي ادوارد بـراون و فروغـي و
تقيزاده ـ و به اسلوب تذكرهنويسها و در چهارچوب لغت و معني بـه جـوان
«كـاهش» و «انحطـاط»  ـ نيـز در ايـن فرارونـد تشنه و نوجوي امروز بشناساند
دست دارد. بحث اصلي اينان زماني كه به زعم خود وارد تحليل حـوزة فكـري
شاعران كالسيك ميشوند، اين است كه حافظ صوفي يا صوفي مالمتي بوده يا 
پير و نعمتاهللا ولي، مقلّد سعدي بوده يا خواجوي كرماني؟ تنها بخش در خور 
«مقدمه» آن اسـت و خـود فردوسـي هـم صـوفي و پيـروِ شاهنامه گفتوگوي
«محمد معشوق طوسي» از مشايخ صوفيان بوده1 و دلبستگي آن چناني نيـز بـه
زبان و فرهنگ ايران كهن نداشته2 و مولوي نيـز از فقيهـان و دانشـمندان كـالم
»، ادب فارسـي، آثـار دراماتيـك، رومـانسهـا، «خبرگـانِ است. از نظرگاه ايـن
(نبـرد رسـتم و اشـكبوس، زال و رودابـه، شاهنامه صحنههاي حماسي و غنائي
بيژن و منيژه، رستم و سهراب، رسـتم و اسـفنديار) كـه بـر تـارك ادب جهـان
ميدرخشد، چيز دندانگيري نيست. مهم ايـن اسـت كـه بـدانيم كـه فردوسـي
معتزلي بوده يا اشعري يا رافضي و اين در حالي است كه بـه گفتـة بسـياري از
ادبشناسان جهان، فردوسي بزرگترين شاعر حماسهسراي جهـان و حـافظ بـه

گفتة اته آلماني «بزرگترين غزلسراي همة اعصار است.»3  
ولي نوجوي شتابزده خواهد گفت اينها همه حرف و تعارف اسـت. تـا او
كتايوپاز يا اليوت هست مگر شخص بيكار باشد كه سراغ سعدي و حافظ برود 
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و لحاف كهنة اجدادي را باد بدهد. حافظ، سـعدي و خيـام قـديمي شـدهانـد. 
اكنـون دور دور ازرا پاونـد و مارسـل سخن نوآر كه نو را حالوتي است دگـر!

پروست است.  
قراردادهاي موضعي و محفلي در اين زمينه البته بيتأثير نبوده است. روزي 
با همين دو گوش خود شنيديم كه شاعري آوانگـارد گفـت. ايـران سـه شـاعر
بزرگ دارد: من و رؤيائي و مولوي. البته اگر ميگفـت دو شـاعر بـزرگ مـن و
رويائي، بسيار سنگينتر بود. عكس و مصاحبة ايشان نيز به تفصيل و بـا مـد و

تشديد زيور مجلهها و نشريههاست يا زيب و زيور ايشان است به جهت چاپ 
در مجلهها. آنچه مربوط به حوزة تحقيق و نقد ادبي است وضعي بهتـر از ايـن
ندارد. آنچه پيش مينهند غالباً نظريههـاي ياكوبسـن، دريـدا، دمـان، اسـتروس،
يونگ و هايدگر است، آن نيز به طرزي مغلوط، بر حسب رسـم روز همـراه بـا
و معنـائي و ابياتي از مولوي و حـافظ بـدون در نظـر گـرفتن زمينـة محتـوائي
تاريخي آنها به اضافة تفوه به اوپانيشادها و گاثهها و آثـار افالطـون همـراه بـا
«حريـف» و  مبالغي تحريك احساسـات و شـطح بـافي بـه اضـافة بـدگوئي از
تحسين و استمالت خاطر «دوست» به اضافة اظهار لحيه دربارة زبانشناسي البته 
بدون شناخت دقيق و علمي آن. البته در اين ميان گريز زدن به فروريزي رقيب 
پيشين سرمايهداري نبايد فراموش شود و اين يكي البتـه چاشـني نـاگزير همـه
پختنيها و رشتة مقومّ همه بافندگيهاست كه بايد در مقالهها و مصـاحبههـاي
ايشان بيايد ولو اينكه مطالب مورد بحث درباره ترافيك شهر جوشقان باشد.   
ظاهراً اين فراروند ناگزير است و تعارفي هم ندارد. مگر نه ايـن اسـت كـه
و مقالـه اگر دو سه ماهي چيزي ننويسم فراموش ميشويم. بايد هـر روز شـعر
نوشت و چاپ كرد و به ديدة مردم كشيد. تصور اصليمان نيـز ايـن اسـت كـه
ام به كلهاش بكوبيم تا راه برود و فراموش نكند كـه سوار فيل هستيم و بايد مد
صــاحبكار كيســت! حــاال بگــذريم از ايــنكــه كســاني هــم هســتند كــه ايــن
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شعبدهبازيها توي كتشان نمـيرود. دم خـروس را مـيبينـد و قسـم حضـرت
عباس را باور نميكنند. عامة مردم نيز اساساً پيگير اين مسائل نيستند زيرا تازه 
اصلش را قبول ندارند تا چه رسد به فرعش را … از نيما و اخوان و شـاملو و
چند تني ديگر كه بگذريم، شاعران پيشتاز چه چيز به مـردم دادهانـد كـه توقـع
پاداش دارند؟ اگر منكرند ميتوانند از محافل ادبيشان كـه سـرگرم درجـه و رتبـه 
دادن به اين و خلع درجه و رتبه از آن است، يكـي دو قـدمي نـزول كننـد و از راه
كوچك نوازي به ميان مردم بروند تا ميزان مرغوبيت و محبوبيت خود را دريابند.  

  
ايــن هــم واقعيتــي اســت كــه هــر كنشــي واكنشــي دارد. در ســدة اخيــر 
ايدئولوژيها و نظريههائي بسيار آمد و رفت و گروهي را به دنبال خود كشـيد،
عدهاي را غرق كرد و جمـاعتي را بـه صـدارت رسـاند. اكنـون مـا ديگـر مـار

گزيدهايم و از ريسمان سفيد و سياه ميترسيم. تشكيك واقعي به ما ميگويد به 
نظريههاي شعري ـ و البته سياسي ـ باور و اعتمادي نميتـوان داشـت. امـروزه
كوشش بسيار ميشود كه نظريههاي ادبي غربي را به عنوان آخـرين و برتـرين
حجـمگرائـي، شـعر نظرگـاه كشف فرهنگي پيش كشـند و بگوينـد برحسـب
تصويري، ساختارگرائي و به اسلوب اليوت و جويس بايد شعر و قصه نوشـت.
اين فراروند در موارد بسيار سخت لغزان و اغفال كننـده مـينمايـد و مـا را از
روزگار و محيطمان دور ميكند. گيريم نظريـة فـالن دانشـور فرنگـي درسـت
باشد، از كجا اطمينان حاصل كنيم كه براي ما نيز درست يا ثمـربخش خواهـد

بود. در مثل معادله شعر مساوي است با تصوير (يا شعر جوهردار) يا شعر ناب 
يا شعر حجم كه هادي بعضي از شاعران ما شـده اسـت، چـه حاصـل پربـاري

داشته است كه آنها را به جد بگيريم؟ ميكوشند پيشتاز باشند و پـيش بتازنـد.
به كجا؟ در جلو كدام صف؟ نتيجة پيروي بيتحقيق نظريههاي غربي اين است 
كه همه توان خود را بكار گيرند تا چيزي غيرمنتظـره بياورنـد، زبـان جديـدي
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بسازند، جاي قيد و صفت را عوض كنند، نحو زبان را درهم ريزند، شـعر را از
قطب اجتماعي به قطب فردي ببرند و به جاي كسب تجربه اجتماعي به تاريك 
خانة درون بجهند و گزارههاي بغرنج و تصاوير تو در تـو بسـازند و در نتيجـه

گرفتار رنگ و شكل شوند.  
ميگويند شاعر بايد بـا حـذفكـردن موصـوف يـا ادات تشـبيه يـا آوردن
واژههاي مهجور و نامتجانس يا بهرهگيـري از اسـاطير و حتـي حـذف فعـل و
نقطهگذاري … «ابهام» را شدت بخشد. بايد پرسيد چرا و براي چه؟ ميگوينـد
براي اينكه به «شعر ناب» برسيم بايد در حوزة شكل به جسـتوجـو بپـردازيم

زيرا «شعر همانا دام فريب است، به اشتباه افتادن است، به اشتباه انداختن است، 
ر  به حيرت درآمدن است به حيرت انداختن است4» اما حاصـل نظريـههـاي پـ
طمطراقيُ از آن نوع سطرهائي است از اين قسـم: وقتـي كـه اسـب رم مسـبب
اسباب بود / سايهگر دليل بود ولي اجتناب بود/ و اسـب در حيـات سـايهيـاب

بود/ سبب بود و آب بود.  
اين سطرها خندهآور هم نيست. بايد براي اسب بسيار متأسف بود!  

آيا اين عبارتها كشفي در حوزة زبان و اشياء است؟ آيـا رفـتن بـه سـوي
اشياء نشانة دوري شاعر از زندگاني اجتماعي نيست؟ و «ابهام» … ايـن ديگـر

«ابهـام»  چه صيغهاي است كه معيار شعر بودن شعر شده است؟ مگر نميداننـد
(نه ايهام) چيز بدي است و نشانة ناتواني گوينده در ابالغ معاني؟ و نيـز نشـانة
ترس او از روياروئي با واقعيت؟ محمد حقوقي با اشاره به غـزل «دوش ديـدم

كه مالئك در ميخانه زدند» حافظ مينويسد: «اين شعر دربردارندة ابهام به معني 
واقعي است. شعري با فضائي بيانتها (؟) كه هيچ وقت به پايان نميرسد … و 
در مجموع چون رودي است كه در زير مهي از ابهام حركت مـيكنـد… ايـن
ابهام خود خميرمايه و ذاتي شعر است.» روزي ايـن گفتـه را بـا دكتـر محمـود
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هومن حافظشناس ممتاز ايران در ميان گذاشتم. فرمود «داوري درستي نيسـت،
شعر حافظ ژرف و روشن است، براي من كه خيلي روشن است.»  

«ابهـام».  معيار اصلي شعري ما فصاحت و بالغت و زيبائي بـوده اسـت نـه
شاعران توانائي مانند اخوان و شاملو با همين معيار نوآوري كردهانـد. امـا تنـي
چند نيز هستند كه برتري ميدهند نقوشي مرموز و مبهم بهطور عمودي، افقـي
«ماننـد و جدولي … بر صفحة كاغذ بنگارند نه اينكه واقعيتي را بيان كننـد و
پندارند كه هنر نيازي به معني نـدارد بلكـه منحصـراً نيازمنـد نقاشان ابستره مي
است كه با تصويرهاي خود تخيل را برانگيزد.» اين رويكرد راهي به ديهي نميبـرد.
ما خود داراي بزرگترين گنجينة شعر جهانيم. بزرگـان شـعر غـرب خـود از هوگـو
گرفته تا گوته، نيچه، امرسون، آراگون عظمت شاعران ما را تصديق كـردهانـد. آيـا
خود غربيها به ما نميخندند وقتي بشنوند ما به زبان آمـده مـيگـوئيم فردوسـي و

سعدي شاعر نبودهاند. دريغ! آنچه خود داشت زبيگانه تمنا ميكرد!  
60 و دهـههـاي پـيش از آن از آفـت تقليـد مصـون البته شعر نو ـ در دهة
نمانده است. در دوره جنبش مشروطه و مـدتي پـس از آن بهـار، ايـرج ميـرزا،
رشيد ياسمي برخي اشعار غربي را به نظم پارسي درآوردند يا از آنها اقتبـاس
«زهـره و كردند: (قطعة «سالسل» ياسمي اقتباس از شعر سـولي پـرودم بـود و
منوچهر» ايرج ميرزا اقتباسي از «ونوس و ادونيس»، داسـتان اسـطورهاي عشـق

ايزدبانوي مهر به آدميزاد و باز سرودة شكسپير)  
شاعران ديگر نيز در اشعار خود تأثيراتي از اشعار جديد روس يـا شـاعران

تجددگراي عثماني (تركيه امروز) دريافت داشتند. حتي نيما در سرودن «افسانه» 
از اشعار ورهارن بلژيكي و منظومة «شبها»ي آلفرد دو موسه تأثير پذيرفت.  

دكتر مقدم در سرودن «راز نيمه شب» (1313) از اشعار شـاعران آمريكـائي
و دكتـر متأثر بود و وزن و شكل اشـعارش را از ادب جديـد آن ديـار گرفـت
تندركيا در نوشتن «شاهينها»ي خود ادب فرانسه و شيوة لترليسـم را سرمشـق
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قراداد و هوشنگ ايراني و سهراب سپهري مفاهيم فلسفههاي بـودائي و تـائوئي
را در اشعار خود منعكس ميكردند. البته هنوز هم كساني هستند كـه بـه شـيوة
قديم خودمان، غزل، قصيده و رباعي و مثنوي ميگويند. بعضي از ايشان ماننـد
اصحاب كهف در خوابي هزارساله فرو رفتهاند و چنين مصنوع مرغـوبي را بـه

بازار ميآورند:  
گريههـا دارد بنـاي هسـتيم بـر روي آب 
تا به كي سازم روان از ديدگان دريـاي اشك  

اي غم هجران الهي خانهات گردد خراب    
چند سرگردان بمانم در هوايت چون حباب  

هر كه آن باالي سر تا پا بال را ديد گفت …  
«شـعر»! در واقـع شـخص را بـه يـاد نويسنده به اين جملـههـا مـيگويـد
بدهيهايش مياندازد. چه كسي امروز سـراغ آب، خـراب، حبـاب و عـذاب و
رديف كردن قوافي و تعابير درياي اشك و باالي سر تـا پـا بـال مـيرود؟ ايـن

«شعر» گرچه مانند ديزي آبگوشت قديمي است به معدة امروزيان نميسازد. به 
ياد داريم شبي در زمستان در «محفلي ادبي» شاعري با صداي جهـر قصـيدهاي 
. بذلهگوئي به ميزبان گفت  طوالني خواند و هوش و گوش همة حاضران را برد

اگر دريچهها را بگشائيد تا فردا صبح از اين اتاق قصيده بيرون خواهد رفت.  
اشعار ديگري نيز هست كه گرچه قديمي ست باز حالي و هـواي ديگـري

دارد مانند اين دو بيت فريدون توللي:  
خنك آن بوسه كه بر دوش سمنپوش تو لغزد  

ـه گلبـرگ گياهـي   ـه سبكبــاري پروانـــه ـب ـب
ه سرانگشـت نوازشگـرم اي گـل گـذري ده   ـب

كــه فراتـر شـود از سـاق خوشـت گاهبهگاهي  
فكر نميكنيد سراينده تند رفته است و ممكن است كار بـه دسـت خـود و 
ديگران بدهد؟ اين دعوت به مناهي و منكرات است. تازه اگـر حادثـهاي پـيش

نيايد، خيلي مخارج دارد و با موجودي جيب خيليها نميخواند.  
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اكنون نوبت به شاعر بسيار نوپرداز ميرسد. او ميگويد آنهـا كـه شـنيديم 
شعر نبود. امروز حتي نيما، شاملو، اخوان و نصرت رحماني هم كهنه شـدهانـد.
اين داوري نيز امروزي نيست. در سال 1330 «خروس جنگـي»هـا ـ هوشـنگ
ايراني، غريب، شيرواني «نبرد بيرحمانهاي برضد سـنّتهـا و قـوانين شـعري» 
آغاز كردند و «كهنهپرستان را در همة نمودهاي هنـري، نقاشـي، شـعر و قصـه
«مقلدين منحوس هنر گذشته» دانستند و حتي نوشتند «نيمـا دههـا سـال پـيش
زمانه را دريافت و بسياري بندها را درهم شكست … اما امروز هنر او سـكون
و كهنگي پذيرفته … و از دريافت زمان بازمانده و درگذشته ـ هرچند نزديـك
«خـروس جنگـي»هـا، تنـدروان ـ زندگاني ميكند.»5 بـا دالئلـي مشـابه دالئـل
«بـا امروزينه نيز همين دعاوي را عرضه مـيدارنـد و در مثـل مـيكوشـند كـه
معماري كلمات در شعر، ساختماني پديد آورند كه بيشباهت بـه جهـان ديـده
شدني و بينياز از آن باشد. دقّت رياضيگونه در انتخاب كلمات و كوشـش در 
مرئيكردن جهان ذهني … و بازنمائي اين همه در سـاختي بـه دقـت حسـاب

شده از ابداعات ايشان است و در شعر او همه عناصر و اشياء و مضمون و معنا 
در فورم مستهلك ميشود.»  

حاال ابداع فورماليست را در عمل ببينيد و در اين معجون و تحفهاي كـه از
حوالي پاريس رسيده و گويندهاش نيز به رأي خودش نامزد جايزة ادبـي نوبـل

شده است  
ادارة تن/ ادارة حرف تن/ حرف اداره در تن/ تـن در ادارة حـرف نـو/ نـو

ميشود.7  
دقت رياضيگونه در انتخاب شعر و كوشش در مرئي كـردن جهـان ذهنـي

… چنين نتايج درخشاني به بارآورده است. شايد براي تمدد اعصاب كارمندان 
بازنشسته بد نباشد.  
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زيرا زير/ زير زير، از زير/ زير كشتيها هواهاي كشتي/ با ستارة خزنده/ در 
خزه و موج(!)8  

با شنيدن و خواندن اين جملهها چارهاي نيست جز آنكه بگوئيم:  
اين ره كه تو ميروي به تركستان اسـت!  و گمـان مـيرود زيـرا زيـر ايـن

كشتيهاي زهوار درفته سوراخ شده و به ساحل رسيدن آن سوداي محال باشد!  
اما اين قطعه ديگر واقعاً در دقّت رياضيگونه اعجاز ميكند:  

و راه گور ميشود/ و آن كه ميرود/ خزندة تعقيب را/ انگور ميشود9  
بيتعارف چرت ميآورد و از رده همان «نثرهاي بيروح و رمقي است كـه
ميخواهند به جاي شعر بخورد مردم بدهند» اما طرفدار اين «شعر» مـيفرمايـد

شما نميدانيد شاعر چه فضا و حجمي ساخته و چه ساختمان رياضـيگونـهاي 
بوجود آورده. به اين ميگويند عرفان محض كلمه!  

اكنون نوبت ماست كه بگوئيم: عجب! چه چيزهائي ابداع ميشود كه مـا از
آن بيخبر ماندهايم. گمان ميكرديم عرفان رابطهايست بين انسان و جهان غيب. 
خوب شد از اشتباه درآمديم و فهميديم كه كلمهها نيز اهل عرفانند. بهتر اسـت

باز ابياتي ديگر از اين اشعار عرفاني بشنويم:  
در چشمي باز/ چشم ديگر باز ميرويد/ و در چشمي، باز/ چشم باز ديگـر 

ميرويد و باز در چشمي/ چشم ديگر ميرويد، باز… 10  
بايد گفت: صد رحمت به «دلبر جانان من برده دل و جان مـن/ بـرده دل و
جان من دلبر جانان من» كه باز هيجاني به خواننده و شنونده ميدهـد ولـي در

چشم باز و اداره تن و زير كشتي و … چرت ميآورد و تازگي هم ندارد و در 
«سـوپر » «فن بديع» كهن است. طرفدار شـعر واقع تقليد ناشيانة صنعت «اعنات
مدرن» صـاف و سـاده و بـا خونسـردي مـيگويـد: شـما ماننـد مـاموتهـا از
موجودات منقرض شدهايد. ما در دنياي ماشين زندگاني ميكنيم و شـعر امـروز
«چيزهـا اين است. در چشم باز، چشم باز ديگر ميرويد … خيلـي نقـل دارد
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هميشه چيزهائي فراسوي خود دارند و آن فراسو نيز فراسوي ديگر. نگاه، ساده 
و يك بعدي نميتواند باشد. پس همچنانكه آن چيزها در نظرگاه، چيزي مطلق 
و حجمي محدود نيست، نگاه مانيز مانند چراغ قوه يك كليدي نيست كه بتواند 
بر آن چيزها بازتابانده شود و آنرا در يك لحظه و يك مكان بسـته ثبـت كنـد.
نگاه ما يا مثل دوربين قديمي داراي صفت قاب و هفت شيشه پي در پي اسـت
كه به نسبت بعد مسافت بر «چيز» تنظيمش ميكنيم يا دستكـم مثـل دوربـين
فيلمبرداري است كه از روي چيزي مـيگـردانيمش، دور و نزديـك يـا پـس و
آن چيـز در طيـف پيشش ميكنـيم و مـيكوشـيم همـراه بـا چهـرة مركبـي از
گنگيهاي طبيعي برداشتمان، شمائي [Shema يعني طرحي] متناسب بـا ابهـام

حضور شيئي عرضه كنيم.»11  
اين است «انتقال ذوق به ساختار واژگان كه ژرفترين عرفانهاست» (!) در 
… و  واقع ابداع محيرالعقولي است. تازه مگر نگفتـهانـد كـه: اول كلمـه بـوده
» را نپسندد ناچـار امـلُ و است و اگر كسي «مدرن « عرفان كلمه نمودي «مدرن

گذشتهپرست است.  
البته در اين زمينه دفاعيه ديگري نيز هست (و اينهـا حـد اعـالي نـان بـه
قرض دادن است) كه به «زبان فصيح فارسي!» نوشـتههـاي «رؤيـائي» و اشـعار
«بـا شـعر حجمي او را در نهايت ايجاز مـيدانـد و هماننـد موسـيقي بتهـوون:
رؤيائي ما ـ يعني شخص شخيص ناقد ـ گام در حوزهاي گذاشتهايم كـه در آن

ساختار كالمي از جهان كسب استقالل كـرده اسـت… حـوزة شـعر او حـوزة 
وارد جهـان ارتباط دروني و مستقل كلمات بـا يكـديگر اسـت. بـا ايـن شـعر
موسيقي شدهايم منتهي نه موسيقي به رخ كشيده كلمات(!) بلكه موسيقياي كـه
از رابطه امپرسيونيستي كلمات با يكديگر ساخته شده. شعر او قابل ترجمـه بـه
مفرداتش نيست. شما يـك قطعـه موسـيقي بتهـوون را بـه صـداهايش تبـديل
نميكنيد تا بفهميد او چه ميگويد بلكه به آن گوش ميكنيد و تحـت تـأثير آن
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قرار ميگيريد. كلمات اينجا به دور هم گرد نميآيند تا ساختاري قابـل انتقـال
به ساحت مفهوم يا تصوير بوجود آورند. كلمات در اينجا اجتماع ميكننـد تـا

بگويند خود آن شعري كه گفته شده چگونه گفته شدهُ است:  
كـه و شكل راه رفتن تو / معناي مثنوي است/ در حالـت عميـق عزيمـت/

منظرة راه  
بازوي صحرائي/ به تكان مـيآرد/ در حالـت عميـق عزيمـت شـتابهـاي

موازي  
در گردي مچ تو / بههم ميرسند/ و باد/ صفات باد/ شكل عزيز زانو را/ كه 
قدرت و اطاعت را با هم دارد/ تصوير ميكند/ تا قيصر از كف پاي تـو/ قـوس

بلند طاق نصرت را/ برگيرد  
«ناقد» ميپذيرد كه اگر در اين «شعر» دنبال معنا يا ارتباط تصـاوير معنـادار
دارد كـه برخـي سـطرهاي آن از نظـر بگرديم اشتباه كردهايم با اين همـه بـاور
اتساق اشياء ناگهاني(!) به يكديگر، فوقالعاده درخشان است... سـاختار سـمت
نيمرخ در برابر نگاه و در هم ريختهشدن جغرافياي صورت بـا پـرواز طوطيـان

تابلوئي است كه فقط رنه ماگريت قادر به ساختن آن بود:  
در حالت عميق عزيمت كه سمت نيمرخ تو در برابـر نگهـم مانـد / پـرواز

طوطيان جغرافياي صورت من را (!) در هم ميريخت.12  
البته چنان «شعري» چنين «نقدي» را هم الزم دارد. شاعر و ناقد زبان و شعر 
فارسي را نميشناسند و آن وقت «ناقد» موسيقي بتهوون و نقاشي رنه ماگريـت
را (كه روشن نيست چه ربطي با شعر فارسي مـيتوانـد داشـته باشـد) بـه رخ
خواننده ميكشد. «شاعر» هنوز نميداند كه ضمير «من» در حالـت مفعـولي بـه

صورت «مرا» درميآيد نه من را … داعيههاي بزرگ دارد و ميخواهد ساختار 
زباني شاعرانهترين زبان جهان را در هم بريزد و «ناقد» ميخواهد زبان و شـعر

فارسي را با معيارهاي مغلوط غربي خود بسنجد و باز مينويسد:  
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رؤيائي در شعري كوتاه كه در ارتباط با مرگ همسـرش گفتـه و باالسـرش
[يعني باالي شعر] «شدن مـادلن» گذاشـته، مـوجزترين نحـوة بيـان را انتخـاب

ميكند:  
با نبض آرميده / مهمان محتضر/ گذر از من كرد/ خالي در پشـت در معبـر

شدم/ و در ميان دو سو ماندم.  
به نظر «ناقد»، گذر از من كرد در نهايت ايجاز است [به نظر ما چنين نيست 
و جملهاي است سست و بايد مينوشت از من گذر كـرد. مـوجز هـم نيسـت
جملهايست كوتاه و اگر كسي بخواهد كوتاهي جمله را با ايجاز يكـي بشـمارد

«خـالي»  ميتواند در صفحه روزنامهها صدها جمله از اين قبيـل بيابـد]. شـاعر
اســت، در «پشــت دري اســت و ماننــد «معبــري» در «ميــان دو ســوي مانــده» 
[ديگراني كه در ميان سه سو و چهارسو ميمانند البد شاعر نيسـتند.] اگـر ايـن
شعر اين همه معني دارد [ ـ اين همه معني داشتن، پشت درماندن و در ميان دو
ـ] به اين دليل است كه ساختار محكمي دارد [دليل الزم نيسـت و سو ماندن است!
فقط صرف ادعا كافي است.] ناقد سپس بنائي را كه خود ساخته بدست خود ويران 
ميكند و مينويسد: من اين شعر را براي خيليها خواندم، نتوانسـتند مفهـوم مـرگ

عزيزي و ماندن عزيز ديگري را بيان كنند [يعني استنباط كنند]13  
زماني كه به اين قسم شعر و نقد اعتراض ميكنيم و دوري آنها را از حـال
و هواي بومي و معيار زبان و شعر فارسي يادآور ميشويم، گفتوگو به عرصة 
ديگر ميرود. عرصة گفتوگو راه به عرصة دشنامگوئي ميدهد. چـون دفـاعي
ندارند و به نجيبانهترين شـيوه ممكـن دفـاع چنـگ مـياندازنـد و مـيگوينـد
معترضان بازيچة بازيگران فالن حزبند، در خفا توطئه ميكننـد. يـا اگـر خيلـي

انصاف به خرج دهند ميگويند معترضان تركيب و روي هم سواركردن كلمات 
و خشم صوتي حاكم بر ارائة معاني و متاالنگاژ را نميدانند. اين حرفها انسان 
را به ياد دخو افغانيها مياندازد. شبي فيلي از دهي عبور كرده و جـاي پـايش



2006   □   از دريچه نقد  

مانده بود. روز بعد افغانها ديدند اما نفهميدند جاي پاي چـي اسـت. دخـو را
آوردند و از او پرسيدند. آن نابغة دوران اول زارزار گريه كرد بعد مدتي قاه قـاه

خنديد. مردم تعجبكنان پرسيدند چرا اول گريه كردي؟ گفت گريـه كـردم بـه 
بدبختي شما كه وقتي بميرم كي مشكالت شما را حل ميكند؟ گفتند پس چـرا

خنديدي؟ گفت براي اينكه خودم هم نميدانم چاي پايچي است.  
بر بنياد فرضها و توهمات بنائي ميسازند كه خيلي رفيع به نظر ميرسـد.
اما بنا مقوائي و پايهاش بر آب است. ميگويند و مكرر ميكنند به اميد ايـنكـه
جهت و حافظه فرهنگي مردم را به سمت و سوي اهـداف خـود سـوق دهنـد.
زهي تصور باطل زهي خيال محال! ميگويند فردوسـي نويسـنده اسـت، خيـام
شاعر درجة سوم است، مولوي مانند «رمبو» «شـاهد بـاز» بـوده، سـعدي نـاظم
است… حتي شاعر خوبي مانند كيومرث منشيزاده وارد اين بازي بچگانه شده 
ميگويد: شعر كه براي فهميدن نيست. حرف حسابي را كه نبايد از دهان شاعر 
شنيد. اگر حرف حسابي ميخواهي برو دفترداري دوبل بخوان. شـعري خـوب

است كه تو را گول بزند.  
ديگري نيز گفته است «شعر جادوي فريب خوردن و فريب دادن است» در 
واقع ميگويد: نميدانيد گول زدن و گول خوردن چه كيفـي دارد. بـراي گـول
زننده كيف پولي دارد، كيفش را پر از پول ميكند، براي گول خورده نيز خيلـي

خاصيت دارد. بدبختيهايش را فراموش ميكند. مگر نه اين است دروغي كه ما 
را به عوالم شيرين خيال ميبرد از صد سخن حقيقي بهتر است. و نيز ميگويند 
پيچ در پيچ بودن و ابهام كالم خـوب اسـت. صـراحت و روشـني بيـان بـدرد
نميخورد. مگر نميدانيد استبداد دوران آن «سبيل كلفـت» ايجـاد نـوعي زبـان
پريشي كرده بود. ميگفت: شاعر بايد از بكاربردن استعارة زيـاد اجتنـاب كنـد.
نظرگاه مأمور سانسور نظرگاهي است كه از متاالنگاژ خواسته مـيشـود يـا بـه

عنوان النگاژ عمل كند يا گورش را گم كند.14  
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كـه ربطـي بـه اين را ميگويند مغلطه يعني يگانه كـردن شـرايطي نامشـابه
وضعيت اجتماعي ما نداشته است و ندارد. اينطور كه ميگويند و ادعا ميكنند، 
مأموران «سانسور» شاه در مثل از صراحت خوششان ميآمد و اشعار توفنـده و 
«از ايـن اوسـتا»ي اميـد و رمـانهـاي صريحي مانند «ابراهيم در آتش» شـاملو،
گـاوارهبـان همسايههـاي احمـد محمـود، آلاحمد؛ زمين نفرين پيامداري مانند
… را بـيجهـت منـع و حتـي خميـر درويشـيان واليت اين از دولتآبادي، و
ميكردند. همان توللي كه نوآوران تندرو حتي منكر اشعار خوبش هستند، البـد

بيجهت واهمه داشت كه اشعاري از اين دست را در آن سالها چاپ كند. البد 
اگر چاپ ميكرد سانسور چيان از آنها خيلي هـم خوششـان مـيآمـد و او را

تشويق ميكردند:  
گروا كند حصار قزل قلعه لب به گفت 
ايران هميشه دوزخ ارباب غيرت است 
زنجير عدل خسرو آن خر كه شكوه كرد 
ز آن پادشه به خون كسان تشنهتر نبود 
فخرت بود به كورش و دستت چو اردشير 
در خايهمالي اي دل غافل حكايتي است 

  

گويد چهها كه پيش تو با همسرت كننـد    
آتش منه به سينه كـه خاكسـترت كننـد 
آوردهانــد تــا بــه حقيقــت خــرت كننــد 
ليك اين مگو به كس كه ز خس كمترت 
كننــد دائــم دراز تــا كمكــي ديگــرت كننــد 
گر يادگيري از همگـان برتـرت كننـد15 

  
يا از شنيدن اين شعرم. آزرم كالهشان را به هوا ميانداختند، حتي خود شاه 

هم خيلي خوشش ميآمد:   
وقاحت به شادي گشاده دهن   شب بد، شب دد، شب اهرمن
شــب زاد روز بلـــوغ لجن!   شــب سالروز جلوس دروغ

و اگر از شاملو ميشنيدند كه مبـارزان دوران ستمشـاهي را بـه ايـن شـيوه
ميستايد:  

در برابر تندرُ ميايستند  
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خانه را روشن ميكنند  
و ميميرند  

از شاعر ميخواستند صريحتر بيان مقصود كند و تعارف كم كند و بر مبلـغ
افزايد، خود شاعر گواهي ميدهد كه شبانة سروده شده در آن سالهاي تاريـك

(چاپ شده در مرثيههاي خاك 1348)  
به هنگامهاي  

كه جلوه هر چيز و همه چيز  
چنان است  

كه دشمن دژخوئي  
در كمين.  

ماهيت حاكميت ظلمات را به تقريب به صراحت بازگو مـيكنـد بـيآنكـه
«متر» سانسورچيهاي رژيم بتواند قد و باالي آن را انـدازه بگيـرد.  »16 امـا اگـر

همان سانسورچيان ميشنيدند شاعري گفته است   
... پسر شانزده سالهاي كه شبانهروز كـره و عسـل و تخـممـرغ و كبـاب و
كـه هـيچكـدام از ايـنهـا را جوجه و بوقلمون ميخورد در ... پسـر كـارگري

نميريند فرو نميرود.  
بيدرنگ دست بكار ميشدند و او را بـه زيـر اخيـه مـيكشـيدند. يـا اگـر

ميخواندند:  
موهاي صورت پسرها هنوز درنيامـده/ و دخترهـا را مـيبينـي چـه پاهـاي

لطيفي دارند  
يا:  

اي بدگمان به قلب، به كليد، به مثانه/ آموخته بودي كه هر عضو بدن  
حافظهاي مخصوص دارد17  
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به وحشت ميافتادند زيرا نويسندگان اين سطور حيرث اثر (!) متاالنگـاژ را
سوار شعر كرده بودند و اين چيزي نبود كه بتوانند بيواهمه از كنارش بگذرنـد
بـه قضـايا و آنها را به دوستاقخانه ميبردند. امـا اكنـون كـه از دور و نزديـك
مينگريم به روشني ميبينيم كه دعوي مبارزه «حريف» و تفـوه بـه متاالنگـاژ و
حرفهاي قلمبه، روپوشي است براي مستور كردن «رازها»ئي كه اگر رو بشود، 
«عطـرآگين»!  بويش همه جا را معطر خواهد كرد، گرچه رو نشده هـم فضـا را
كرده است. اما به گفتة عامه «چيز سپيد و سياه لب رودخانه معلـوم مـيشـود. » 
«حريـف» كـه نمـيدانـد قضايا براي همگـان روشـن اسـت جـز بـراي خـود
شترسواري دوال دوال نميشود و دو دوزه بازي كـردن آخـر و عاقبـت خـوبي

ندارد:  
به سر مناره اشتر رود و فغان برآرد  

كه نهان شدستم اينجا مكنيدم آشكارا!  
واقعيت قضيه اين است كه ساواك از آلاحمد و شاملو مـيترسـيد و مـانع
چاپ آثار عشقي، عارف، هدايت و اخوان بود نه بحر طويل ايشان. نوشتههـاي
درويشيان و سلطانپور بود كه زير قيچي سانسور ريزريز ميشد. گـواه محكـم
اين مدعا حضور مكرر رؤيائي و امثال او در رسانههاي خبري آن زمـان اسـت
كه با آزادي تمام در تلويزيون و محافل ديگر دربارة «شعر حجم و سـطح» هـر
مـيفرمودنـد. اينكـه مـأموران سانسـور شـاه هفته يكساعت تمام شـكرپراكني
طرفداران متاالنگاژ را تعقيب و از كـار ايشـان جلـوگيري مـيكردنـد، دروغـي
رسواست و براي اين جعل شده كه بيسـوادي و پـرت و پالگـوئي و فارسـي
مداني ايشان را بپوشاند. برحسب «ادعاي ايشان چون فالن شعر ـ در مثل شـعر
سخن گفتـه يـا آخماتوا ـ در دورهاي سانسور شده ـ زيرا كه از جسم و جنس
شكلگرايان روس مورد سخط دستگاه نظارت بودهاند، پـس مـأموران دسـتگاه
نظارت شاه نيز در اينجا همـين رويـه را داشـتهانـد و شـكلگرايـان ايرانـي و
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گويندگان عباراتي مانند «پروانه گوشتخوار» و «ضلع قنـات» و «فصـل سـنگين
خطرناكي است» را آزار و شـكنجه مـيدادنـد، همـه و از جملـه خـود ايشـان
ميدانند كه اين حرفها پايهاي ندارد. نظارت هميشه بوده و هسـت امـا هنرمنـد
واقعي نيز هميشه ميتواند به نحوي از «تنگناهاي» دستگاه نظارت بيرون بجهد. 
شعر قسمي بيان است و در حوزة زبان كار ميكند. هر بياني مدلول واقعـي نيـز
و دال آن يعنـي واژگـان آن متناسـب و دارد و اگر ايـن مـدلول نغـز و گزيـده
هماهنگ و دلپسند باشد هم به دست و دل ديگران ميرسد و هم ممكن اسـت
براي گويندهاش خطرآفرين بشود. شعر اگر تازه و با اسلوب باشد و به ژرفـاي

زنــدگاني اجتمــاعي بــرود، تفســير مــيطلبــد امــا تفســير آن از درون خــود آن 
«فرازبـان»  ميجوشد و اين بيرون رفتن از حوزة زبان و رفتن بـه سـوي حـوزة
نيست بلكه تعميق و گسترش دادن زبان است. اكنون اگر مدعيان نوآوري، دهها 
نظرية شعري غربي و صدها نام قلمبه و سلمبه رديف كنند تا شعر و شاعران ما 

را به بيراهه بكشانند، دست خود را رو كرده و مشت بر پوالد كوبيدهاند.  
اصل قضيه گسترش دادن شعر است به طور طبيعي نه با كلك و حقهبـازي

يا به وسيلة «آئين دوستيابي» يا «چانـهزدن» ــ در ژرفـاي دانسـتگي قـوم بـه 
طوري كه پسند دل و انديشه مردم باشد و بشود:  

زبـان كلـك تو حافظ چه شكر آن گويد  
كه تحفة سخنت ميبرند دست به دست  
دوستدار شعر، شعر را براي دريافت معاني ژرف زندگاني، تشويق به پيكـار
يا ترغيب به عشق و شنيدن پاسـخي بـه پرسـشهـا و نيازهـاي معنـوي خـود
ميخواند نه براي اينكه آن را بدسـت گيـرد و پيكـرة عمـودي يـا افقـي آن را
تماشا كند يا آن را در برابر نقاشي رنهماگريت كه نميداند كيست و نيـازي نيـز
ندارد بداند كيست، بگذارد. اگر شـعر حسـبحـال او را بيـان كنـد زمزمـهاش 
ميكند، اگر ژرف بود به فكر فرو ميرود يا بـه شـگفتي درمـيآيـد. طبعـاً اگـر
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نوشتهاي درون او را پر از شور و غلغله نكرد آن را رها ميكند و سراغ كار ديگـري
ميرود. شعر مفسر جهان درون و بيرون قوم است و شاعر نغمهپرداز اين جهان، آن 

طور كه گزارش عاطفي آن را در اين شعر حسن هنرمندي ميبينيم:  
يك شب لب من نغمهاي از چنگ تو دزديد  

ز آن شــب همــه را نـــام من افتاد به لبها  
تا بـاز گذار تو بـه لــبهـاي كــه افـــتد  

اي زمـزمــة گمــــشده در سايــة شبــها  
خواننده البته ميتواند به سراغ اشعار عميقتري نيز برود تا برسد به حافظ و 

فردوسي. اما حرفهائي از اين دست:  
عينكت را بردار  

اين جهان قيقاج را با چشمهاي قيقاجت ببين  
مواظب باش روي مين پا نگذاري!18  

امروز با حروف درشت در صفحه ادبي فالن ماهنامه است و فردا در سطل 
زباله، به گفتة فروغ: «حروف سربي انديشههاي حقير را نجات نخواهد داد.»   

شعر نو فارسي راهي دراز آمده است و طبعاً در اين دو دهه نيز در راه بوده 
و موانع بسيار داشته. مهمترين اين موانع به خـود شـاعر برمـيگـردد كـه چـه
ميخواهد بگويد؟ چه هدفي دارد؟ ابزار كارش چيست؟ ميخواهـد سـرزميني
باشد يا زميني؟ با مردم هم ميهن خود چه رابطهاي دارد؟ ... شاعر امروز ايـران
اگر بخواهد موفق شود بايد بوته يا نهالي باشد روئيده در ايـن آب و خـاك تـا

بتواند بسرايد:  
مرا پرندههاي بدين ديار هدايت نكرده بود/ من خود از اين تيره خاك رسته 

بودم/ چون بوتة خودروئي/ كه بيدخالت جاليزبان/ از رطوبت جوبارهاي.19  
بايد تصديق كرد كه در اين دو دهه نيز شاعراني آمدهانـد كـه ادامـه دهنـدة 
ارثيه گرانسنگ شعر كهن و شعر نو بودهاند و در برابر واقعيتهاي زمانه خـود
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را متعهد و مسؤول دانستهاند و وظيفة خود را انجام دادهاند. به اين شاعران اميد 
زياد ميتوان داشت.  

شعر نو از يكي دو سه سال پيش از سال 1357 تا امروز سه مرحلة شاخص 
متوالي را درنورديده است.  

  
مرحلـه زمانـه از گرمـا و الف) مرحله جنبش و شـور و غليـان: در ايـن

خروش ملتهب است. از ژرفاي جامعه آواها و سپس فريادهاي غراّني به گوش 
و رعـد و آذرخـش در افـق مـيتوفـد. ميرسد. زمين سخت تكان مـيخـورد

شاعري جوان در 1357 اين لرزه سخت را از پيش خبر ميدهد:  
لحظهها بارور ميشوند/ و من خود را باور ميكـنم/ و جـاودانگي را / كـه در
بطن جنگل شعله ميكشد/ صداي نازك تنفس سياره ميآيد/ طلوع تـازهاي شـايد ! 

تنهائي، حسين ارتباطي، 9 و 10)   (كمي
پيشتر نيز سلطانپور سروده بود   
گلها را بر ديوار قفس پرپر كن  

پشت ديوار قفس  
وسعت فردا را باور كن  

ميرا، 52، 1347)   صداي(
دامنه اين ديد مثبت و جوشان، حتي به امروز كشيده شده است:   

جهان مچاله را/ در سطل زباله ميريزم/ فردا/ ديوار خانـه را/ بـا خورشـيد
سرشاري. ابراهيم يوسف فشكي، 55، تهران، 1370)   جنون( ارغواني ميآرايم. 

اما اين ديد مثبت هميشه نه واقعگرايانه است نه از درون تحوالت اجتماعي 
بيرون ميآيد بلكه گاه حكايتكنندة آسانگيري و در سطح ماندن است. شـاعر

كه جامعه و تحوالت آن را نميشناسد، فريب پوستة قضايا را ميخورد و روي 
تاج افتخار ميخوابد و زماني از ماجرا آگاه ميشود كـه آب از سـرش گذشـته
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است به اين دليل در عوض عرضة منطق غامض واقعيت، مردم را به وعدههاي 
ظاهر فريب دلخوش ميكند:  

ميروي به خانه، فاتحانه، شادمان  
ميروي به بستر اي رفيق  

ميروي به خواب، شب خوشت  
من به وعدهگاه ديدگان ناغنوده ميروم  

آمريكا، س. كسرائي، 26، تهران، 1358)   ، آمريكا(
يا از پيروزي بدست آمده پس از انتظاري طوالني سخن ميگويد كه گرچه 

نشاندهندة رنج و اصالتي است اما بيشتر شعار است تا شعر:  
روشني در من سرود تازهاي دارد  

روشني در من سه سال پيش روشن شد  
روشني را من سه سال پيش فهميدم  
من سه سال پيش سيب روشنائي را  

از درخت انتظاري ديررس چيدم.  
ابر. م. عبدالمكيان، 72، تهران، 1366]   در ريشه[

  
ب) مرحله ترديد و در خود نگريستن: رويدادهاي اجتماعي جهات مثبت 
و منفي و متناقض دارد. «طلوع تازه» همراه با تكانـههـاي شـديد اسـت. شـاعر
شتابزده «سيب روشنائي» را چيده است و اكنون ناگاه بـا رويـدادي نـامنتظره

روياروي ميشود:  
يكباره فرو ميريزد/ در زواياي پنهان درون/ خالء/ دامن ميگشايد/ بيرنگ 

و بلورين و سرد.  
دامنگير، كامران بزرگنيا، 15، تهران، 1369)   خاك(
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شاعر از «ورق گرداني ليـل و نهـار» مـردد و در شـگفت مـيشـود. او كـه
ميسرود «تا دامن خورشيد راهي نيست» در مييابد كه كـار بـه آن آسـاني كـه

فكر كرده نبوده است:  
به دروازة مشرق ميروم  

آنجا كه الشة اسبان تيزتك را تلنبار كردهاند  
از هراس آنكه مبادا سواران را آرزوئي به سر افتد.  

مه، كسرا عنقائي، 65، تهران 1370)   و پيچك دروازه(
چشم/ چشم را نميبيند/ و دسـت دسـت را نمـيشناسـد/ راه در مـه گـم

ميشود/ و تو در راه  
مالقات. مسعود احمدي، 72، تهران، 1368)   ر قرا(

كسي كه ميسرود «من جبهههاي پيروزي را فتح مـيكـنم، مـن پيـروزي را
ابر، 63)، به اينجا ميرسد:   در ريشه( ميشمارم» 

ريشة شبدر و چوپان و سپيداران را  
چه كسي زخمي كرد؟  

چه كسي رويش كوهستان را به نه ـ رستن آلود؟  
چه كسي مرگ شقايق را گفت؟  

ابر، 106)   در ريشه(
و زندگي كه سحر سحر مينمود/ اكنون شبي اسـت/ كـه بـيمـاه/ كورمـال

كورمال/ بر ديوار سايهها دست ميسايد و / پنهان/ ميگذرد.   
چاك، شمس لنگرودي، 12، تهران، 1369)   چاك لبخند قصيدة(

البته شور جواني به اين آساني تسليم ترديد و نوميدي نميشود. اگر هـدف
رسيدن به دشتهاي روشن باشد بايد از درون تاريكي و كورة رنج گذر كرد:   
در كرانـة  جبهاي از آتش/ با بـال ارغـواني عشـق/ ايـن گونـه مـيرقصـم/

خورشيد  
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آفتاب، مسعود اميني، 14، تهران، 1369)   و يار (با
  

قصيدة من و تو/ هميشه بـر زبـان كبـوتراني سـت/ كـه نجـات را تنهـا در
بالهايشان ديدند/ تمام فكر من/ پرنده بود و پـرواز/ بـه سـرزميني كـه معنـاي

حقيقت/ در تبار پرستش آدم است.  
عشق، عظيم خليلي، 1357)   صداي(

  
گمان ميرود كه اگر شاعران ما به قطعه «هجراني» شاملو توجه كرده بودند 
به آن آسانگيري و سپس به اين سرعت به ترديد و حيرت دچـار نمـيآمدنـد.
اين گرگ باران ديدة شعر ـ نه فقـط دچـار ذوقزدگـي نشـد بلكـه بـا شاملو ـ
بصيرت عميق هميشگي خود نشان داد كه تاريخ را خوب ميشناسد و ميدانـد
«چرخ بازيگر از اين بازيچهها بسيار دارد.» او گفت شـادي پيـروزي را جشـن
ميگيريد اما به رنج و به شكست ديروزينه و هراس آينده انديشه نمـيكنيـد و

دوستاني را تن به تيغة برندة خنجر سپردند از ياد ميبريد؟   
بهاري ديگر آمده است  

آري  
اما براي آن زمستانها كه گذشت  

نامي نيست  
نامي نيست.  

غربت، 25، تهران، 1359)   كوچك هاي ترانه(
ايـن شاعر ما گرچه كمي دير، به آن «زمستانها» ميرسد. به گفتـة شـاملو:
فصل ديگريسـت/ كـه سـرمايش/ از درون/ درك صـريح زيبـائي را/ پيچيـده
مه، 27) تجربة دشـوار و جانفرسـائي اسـت. حادثـه پشـت در شكفتن( ميكند 
حادثه فرا ميرسد. صاعقه در افق ميتوفد و زمين به لرزه در ميآيد. هواپيمـاي
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جنگي خط افق را ميشكند و با خود هراس را بـه پشـت ديوارهـاي نـامطمئن
ميآورد:   

خنجري در خورشيد/ رخنهاي در آفتاب/ دشنهاي در چشمههـاي نـامرئي/   
شياري در آب/ تندريُ خشونتبار/ شعله در مرداب/ كابوسي بيرحم در ميـان

دو لحظة تابش شعر/ موشكي بر شهر/ شكافي در سقفها/ گورها در دل اشك 
جنگل/ همهمة گلها غرق در تودة فشرده غـم/ هـموطـنم را/ هـم تـنم را گـم

كردهام.  
حضور، منوچهر كهن، تهران، 1366)   ذوق(

  
بهار با سرانگشتهاي لطيفش/ چگونه از ميان خاره و خون بگـذرد/ بـاران
بـاران بمب فرو ميبارد/ وشقههاي انساني/ بر پيشخوان عمر نفس مـيكشـند/
بمب فرو ميبارد/ و فرشتة خاموشـي/ در قـارچهـاي فضـائي/ چتـرش را بـاز

ميكند.  
...، شمس لنگرودي، همان، 68)   لبخند قصيدة(

  
كـه انسـان ج) مرحله به خويش آمـدن و جسـتجوي راه: طبيعـي اسـت
نميتواند در خانة «اگر» و «شك» جاخوش كند. رنج و اندوه و مرگ هسـت و
اين طبيعي است، شادي و شكفتن و زندگاني نيز هست. زنـدگاني ماننـد مـوج
درياست، ميجوشد، ميخروشد و پيش ميتازد. در زمان مد از مرزهـاي خـود

در ميگذرد، سپس باز پس مينشيند تا جهشي ديگر را آماده شود:  
باز برميخيزم و بر دوش ميگيرم بار گرانم/ تا مگر جهان را/ گامي به پيش برانم  

مالقات، مسعود احمدي، 43)   قرار(
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اين باز پس نشيني براي جهش ديگر، شاعر را به ژرفاي تاريخ ميبـرد و او
را به آموزة مهر و راستي، زرتشت، بزرگ شـاعر جهـان مـيرسـاند كـه در دل

تاريكي و شرّ، سرود پيروزي روشني و نيكي را سرود:   
و هيچ كرداري كنارمان نميآورد  

مگر كه از تندي عشق برآورده باشندش  
بگوي كه تا دروغزنان لشكر انگيزند  
من كه بر نهاد هر سپيده دمي آگهم  

چه باك؟  
شادماني، سيدعلي صالحي، 88، 1361)   هاي ترانه(

ورود به عرصه تاريخ آموزنده است. هيچ راهي بيفراز و نشيب نيسـت. در 
زير آسمان كبود خيلي چيزها روي داده و بسياري چيزها روي خواهد داد و تا 
بيـان انسان هست اين سير ادامه دارد. زال تاريخ اين سرگذشت را بـه روشـني

ميكند. شكست و شكنجه هست اما نوميدي مطلق نيز نادرست است:   
زال تاريخ اشك و لبخندش درون هم  

باز ميگويد،   
ـ من جوان خواهم شدن يك روز، ميدانم.  

نيما، كامران جمالي 24، تهران، 1367)   مرغ(
  

اكنون شاعر به خويش آمده اسـت. كـار او ديگـر ايـن نيسـت كـه بگويـد
پيروزي در يك قدمي است. و «باغ سبز» نيكبختـي در همـين حـوالي. خيلـي

پس سـوار  چيزها هست ـ از جمله خود انسان ـ كه بايد از بنياد دگرگون شود.
اسب احساس و شور سطحي شدن و به ميدان درآمدن بيهوده است.  

كار شاعر عظيم است، كار او كشف معاني ژرف زندگاني انساني اسـت كـه نـه
. غامض است و پر تضـاد. اگـر شـاعر آن را بـه صـورت ساده است، نه يك بعدي
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انتزاعي بيان كند به حوزة فلسفه وارد ميشود و اگر بـه صـورت خـام عرضـه كنـد 
سطحي از آب در ميآيد. آميزهاي از احساس و انديشه الزم است تـا بتوانـد چنـين
فراروند متضادي را در جامة تخيل و تفكّر بيارايد. برخالف اين گفته كه «بايد شـعر
را دعوت كني. باهاش(!) بازي كني، ورزش كني، فريبش بدهي و اين فريب همـان
فريب جادوگري و چشمبندي است» بايد گفت كه: شعر بازي نيست بلكه به تعبيـر
آل احمد «كار زندگي و مرگ است و از اين رو به جان بسـته اسـت.  » گفتـة مـاثيو 

آرنولد را به خاطر آوريم كه دربارة شكسپير و خطاب به او ميگويد:  
بزرگي ديگران نيازمند پرسش و كنجكاويهاي ماست. اما تو از اين صـفت
بــه تــرازوي ذوق  آزادي. تـو خــود اسـتاد خويشــتني و بحــور و اوزان را تنهـا
سنجيدهاي، شهرت و بزرگواريت منّت از پشتيباني كسان نبرده و سـاخته و بـار
آمده طبع بلند خويشي ... اين همه آالم جانگزا كه بشر فاني تاب تحمـل آن را
ندارد، آن همه ضعف سرشت كه آدمي را دچار دشواريهـا مـيكنـد، آن همـه
اندوه كه پشت انسان را خميده ميسازد به مدد كلك افسونكار تـو زبـان پيـدا

كرده رازهاي نهان را پيش ما گشادهاند.20  
ترديدي نيست كه شعر جادوي خيال نيز هست و هنري است بنياد شده بر 
تخيل خالق و با منطقي بودن خشك در تعارض است و حتي ميتوان پذيرفت 
آن شعري زيباتر است «كه دروغ بيشـتري را در خـود داشـته باشـد.    » امـا ايـن

«دروغ» به معناي «دروغ» عادي آنطور كه در زندگي عملي ميگـوئيم و ادراك 
ميكنيم، نيست بلكه به معني بزرگ كردن و جاذّب ساختن دورنمـاي واقعيـت

است. اگر شاعر از سكوي واقعيت حركت نكند، «دروغ» او نيز دروغـي رسـوا
خواهد بود، چنانكه مدايح اغراقآميز عنصريهـا و ظهيـر فاريـابيهـا بـا همـة 
«هنرنمائي» اين شاعران زودتر از ممدوحان آنها مـرده اسـت. همـانطـور كـه
نظامي عروضي گفته است شعر بايد اوهام و خياالت بشري را اتساق بخشـد و

شاعر بايد پاكنهاد، بزرگانديشه، درستطبع و نيكانديش باشد. در انواع علوم 
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متنوعّ باشد و رسمها و آئينها را بداند. شعر او بايد بدان درجه رسيده باشد كه 
در صحيفة روزگار مسطور باشد و بر زبان آزادگان جاري. بر دفترها بنويسند، و 
در شهرها بخوانند ... و چون شعر بدين درجه نباشد تأثير او را اثر نبود و پيش 

از خداوند خود بميرد.21  
شعر اين دو دهه ـ همچنان دورههاي ديگر ـ سمت و سوي متنوعي داشـته
است و شايد بتوان آن را بهطور مشروط از لحاظ گرايش غالب شاعران چنـين

ردهبندي كرد:   
هاي مشخص اجتماعي حركـت 1ـ شاعراني كه بهطور عمده از سكوي واقعيت
ميكنند و داراي ايدئولوژي اجتماعياند. شكلبندي شعر در نظر اينان نيز مهم است 
اما همه مطلب نيست و ميگويند زندگاني و انديشة فرد وسيلة زنـدگاني اجتمـاعي

مشروط ميشود و نيكبختي فرد در گرو نيكبختي جامعه است:  
حرف من اين است/ قطرهها بايد آگاه شوند/ كه بـه هـمكوشـي/ بـيشـك

بيصله، احمد شاملو، 28)   يح مدا( ميتوان بر جهت تقديري فائق شد. 
2ـ عرفان گرايـان كـه بـه رمـز و راز كهـن ايـران، بـه عرفـان چينـي، هنـدي،
سرخپوستي ميگرايند و در نقطهاي يگانه بههم ميرسند: يافتن وحـدت در گسـترة 
بيپايان، فراسـو رفـتن از حـوزة تجربـة حسـي، دريـافتن انـدوه تماشـا، شـناخت
ناپايداريها و گسترش دادن همدردي و عشق و گاه احساس تسـليم و خضـوع در
(از  برابر طبيعت و جهان. در اين حوزهاند هوشنگ ايرانـي، سـپهري، بيـژن جاللـي

دهههاي پيش) و حسن فدائي، عباس عارف و گيتي خوشدل از دهة 60:  
دست ميسايم  

و هر شيئي در ملكوت با من  
نفسي تازه ميكند  

خاطره. ژيال مساعد، 46، تهران، 1364)   چاالك غزاالن(
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من و كلمات قديم نو/ پا بر قله روشن و / خيره در خورشيد شـهود آزادي
به كهكشان ميپروازد. (يعني پرواز ميكند)   

آفتاب، عباس عارف، 75، تهران، 1365)   خواب(
گاهي در كار شاعران رمز و رازگرا رگههـاي واقعيـت نمايـان مـيشـود و

شعرشان «منحصر به هماهنگي رنگآميز ايراني و وجـوه تمثيلـي و اشـارهاي و 
كالم لبريز از ابهام و چند نوائي متقارن مفهومها» نيست:  

مرا ديده بود  
غروبي بر ايوانچهاي رو به صحرا  

زماني كه خورشيد ميراند بر دشتي از خون  
در آن دم كه مردان چنگيز شمشير در من نهادند  

مرا ديده بود او   
چو سروي كه در بدر كامل  

ببيند گوزن نري غرقه در خون  
، حسن فدائي، 61، تهران، 1362)   ارغواني(
يا در همين رمزگرائي فراسـوئي، خـواهش شـورانگيز و خـاك ملتهـب در
زنجيرهاي از تصاوير دروني حركت ميكند و از آفتاب، عطـر جنگـل، بـاران و

بركههاي قوي نقرههاي سخن ميگويد:  
پيكرم به بلندي سرو آفتاب است  

و به مرگ تا دورترين شهر باد  
چنگ ميزند،   

قلبم به كوچكي مشت آهوست  
و با تپشهاي گرم  

كوچ شب را آواز ميدهد.  
خاك، مرسدة لساني، 26، تهران، 1361)   تندرهاي(
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3ـ شاعران تغزلي و وصفي كه حديث عشق و سلوك عاشقانه ميپردازند يا 
طبيعت و نمودهاي آن را تصوير ميكنند. در واقع اين شاعران با زبـاني جديـد

حديث كاميابيها و دردمنديهاي عاشقانه خويش را با «تمركز بر ايدة شاعرانه 
و عاطفي» آشكار ميسازند. در تصوير شاعرانه ايشان گـاه عشـق و طبيعـت از
ديد منفي نگريسته ميشود و چهرة معشوق و نمودهاي طبيعت در هاله «نـوري
سياه» فرو ميرود. عشق «طلسم سياهي» است كـه شـاعر را بـه بنـد كشـيده و
نمودهاي طبيعت سيمائي اهريمني يافتهاند. در اين زمينه تأثير بودلر در اشعار غنائي 
توللي و اشعار نخست نادرپور طُرفه است. تأثير ادگار آلنپو و ورلن و رمبو و ديگر 

سمبوليستهاي غربي را در اشعار دهههاي 50 و 60 نيز ميتوان ديد:  
دست در خيمة سياهي فرو ميبرم  

آزمند سيب سيال رؤيا  
 ،80 بـاد، فرشـتة سـاري، در شـكلي( از كفم ... جغد سوختهاي مـيچكـد.

تهران،1370)  
گاه اين تغزل ها ساده است و از روحيهاي شاد و روشن خبر ميدهد:  

در هر سپيدهدم، يك شاخه گل به روشني آفتاب صبح سر ميكشد.  
فنجان، اسماعيل رها، 68، تهران، 1369)   و تلخي (لب

  
چه كسي ميگويد كه در بهار زيبا بودن مشكل است؟  

چشمانش درياچههائي از شب است و مژگانش پاروزناني كه در شـب آواز
ميخوانند.  

سفيد، كيومرث منشيزاده، 63، تهران، 1370)   از قرمزتر(
  

بهبهـاني، حسـين منـزوي، در قالب غزل سايه (هـ. ابتهاج) توللي، سـيمين
پرويز خائفي، والياهللا دروديان ... اوصاف تازه و گاه اوزان جديـدي آوردهانـد.
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» نيست اما ظرافتها و تازگيهائي دارد  اين اشعار به معناي واقعي كلمه »مدرن
كه در خور توجه است و ميتوانند آن را تجديد شباب غزل ناميد.   

چهـرههـاي اسـاطيري را بـه فضـاي 4ـ شاعران اسطورهگرا كه ميكوشـند
زندگاني امروز بياورند. نزديك شدن به كهنالگوهـا، كوشـش بـه دسـتيابي بـه

بدويت اسطورهاي و ترسيم سيماهاي اسطورهاي و ديني شرق و غرب همراه با 
... از  گرايشهاي رمزآميز، زندهكـردن نظريـة ادواري بـودن زنـدگاني و تـاريخ
ويژگيهـاي شـعر ايـن شـاعران اسـت. البتـه در ايـن عرصـه شـاعراني ماننـد
شاپورجوركش، محمد مختاري، محمد بياباني بيشتر ميكوشند به واقعيتهـاي

اجتماعي امروز نزديك شوند:  
فرزند نار/ هبوط سنگ/ سرانديپ سنگ/ بر گريههـاي هفتـاد هـزار سـالة آدم/
اجداد پارينه سنگ/ هوشنگ و اژدرمار و پرومته و قفقاز / سي پاره سـنگ در كـف

يهودا/ سنگ گور/ پنهان در آستين شبلي.  
سبز، شاپور جوركش، 45، شيراز 1369)   وش ه(
پيكان باور است و نشئه اوهام/ اين فالت ساق صنوبران ريخته بر آبگينهها/ 

چونان دل فشرده كبك انجير/ در بارش كمرشكن سهراب  
گلبانو، محمد بياباني، 52، 1369)   درخت حماسة(
5ـ شاعران «موج نو»، «شعر تصويري»، «شعر حجم» كه بهطور عمـده زيـر
نفوذ اشعار و نظريههاي غربي هسـتند و مـيكوشـند بـه جـاي ترسـيم روابـط

اجتماعي يا بيان عواطف ژرف بشري، «شيوه «همزمان ديدن عناصر پراكنـده» و 
ملموس كردن مفهومهاي انتزاعي و اشياء را وارد شعر كنند»، شيوه بياني ايشـان
گاه از فرط سادگي به بيان كودكانه ميگرايد؛ گـوئي كـودكي در رويـاروئي بـا

جهان به سخن گفتن در آمده است:  
من آن قدر با خودم صميمي شدهام/ كه از عمق دلم فرياد ميزنم/ مرگ بر ديو!  
شيشهاي، احمدرضا احمدي)   روزنامة(
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همين شاعران گاه نيز به مفاهيم انتزاعي ميپردازند و ظاهراً ميخواهنـد بـا
بهرهگيري از عناصر داستاني و امكانات تصويرسازي نقاشي و سينما، «فضـائي» 
نامنتظره و غير معهود بوجود آورند و به اصطالح تصوير يا روايتي بيطرفانه و 
غيرتاريخي بدست دهند و در اين زمينه ميكوشند هرچه بيشتر از ميراث ادبـي

كهن ايران و حتي ارثيه و تجربههاي شاعرانه نيما و اخوان دور شوند، جاي قيد 
و صفت را عوض كنند، مفـاهيم و واژههـاي نامتجـانس را بـه هـم بچسـبانند،
منحصراً به شكلبندي ظاهر كالم و ساختار كالمي يا موسيقيائي آن بپردازنـد و

مهمتر از همه احساس آني و بيدرنگ و انفعالي (پاسيو) خود را در برابر مكان، 
شيئي، و زبان به روي كاغذ بياورند  

در توضيح «شعر حجم» گفتهاند كه: «حجم يك فاصله فضائي اسـت. يـك
سـكو اسـت و مـاوراء واقعيـت تكه فضا، فضائي كه بين واقعيتي كه به عنـوان

وجود دارد. [مسأله، گريز از واقعيت و تكنيك اين گريـز اسـت] و نشسـت در
جــائي كــه در پشــت آن واقعيــت قــرار دارد و انتخــاب ايــنجــا و شــناختن و 
شناساندن آن. حجم يعني عبور از واقعيت تـا مـاوراء آن. شـاعر از حجمـي از

خيال گذر ميكند، يك حجم، يك فاصله فضائي پشت سر ميگذارد (اسپاسمان 
Spacement) ... شاعر در عبوري، در عبور تندي كـه از آن فاصـلهي فضـائي

دارد، از آن تكه فضا، مقداري از خودش را در آن جا ميگذارد و خواننده وقتي 
شعر او را ميخواند او را ميبيند.»22  

تمام راه/ هجوم طول/ ركابها به قلعه ميريزنـد/ تمـام بـرج/ گلـوي راه/
حيوان سؤال ميكند.  

ها، يداهللا رؤيائي، 27، 1369)   لبريخته(
البته همة اشعار متعلق به اين گرايشهاي تصويري يا حجمي اين قدر مغلق 

نيستند و گاه نيز به دشواري، احساس سادة شاعر را باز مينمايند:  
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تنها كالم كوچكي/ از گريه گفتم و از دل/ و اندكي از باغ/ و ذرهاي از شب.  
فردا، هرمز عليپور، 86، 1371)   نرگس(
در اينگونه اشعار احساس و گرايش و رويكردي به ظـاهر عارفانـه امـا در
باطن، رمزي و فردي ديده ميشود كه نشانه فردگرائـي و گـمگشـتگي و مـردم
گريزي دارد و در نهايت اجـزاء و عناصـري انتزاعـي را بـه صـورت برشـي از
واقعيت منحصراً به حس درآمده نقاشي ميكنـد و طبعـاً در انحصـار دلبسـتگي

خود اين شاعران و دوستان معدودشان باقي ميماند.   
در دهة 60 شاملو هنوز حضور زنده و چشمگيري دارد و برخي اشعار ايـن
ـ عاطفي سرزمين ما را در اين دهه  دورة او، رويدادهاي پركشاكش و اجتماعي
متبلور ميكند. «ترجمان فاجعه» نمونة شاخص اشعار اين دورة اين شاعر است.  

  
ترجمان فاجعه  

صحنه چه ميتواند گفت  
به هنگامي كه از بازيگر و بازي   

تهي است؟  
اينجا مطلقِ زيبائي به كار نيست  

كه كاغذ ديوارپوش نيز  
ميبايد  

زيبا باشد  
در غياب انسان  

جهان را هويتي نيست  
در غياب تاريخ،   

هنر  
عشوة بي عار و دردي است.  
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دهانِ بسته  
وحشت فريبكار از لو رفتن است  

دست بسته  
بازداشتن آدميست از اعجازش   

خون ريخته  
حرمتي به مزبله افكنده است  

ما به ازاي سيرخواري شكمبارهاي  
هنر شهادتي است از سر صدق  

نوري كه فاجعه را ترجمه ميكند  
تا آدمي  

حشمت موهونش را بازشناسد  
نور  

شبكور  
نور   

شبكور  
نور   

شبكور  
نور   

شبكور   
بيصله، احمد شاملو، 123 و 124 سوئد، 1371)   مدايح(
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پينوشت  
و فردوسـي شاهنامه. ح. تقيزاده، 256، و فردوسي 1 و 2. در اين زمينه بنگريد به

او، م. مينوي، 31، 1346   شعر
ايران، هرمان اته، ترجمة دكتر رضازادة شفق، تهران 1337   ادبي تاريخ .3

سرخ، يداهللا رؤيائي، 84، 1357   سكوي از .4
جنگي، دورة دوم، ارديبهشت ماه 1330، تاريخ تحليلي شعر نو   خروس .5

كادح، عنايت سميعي، 8، زمستان 1370   جنگ .6
لبريختهها، رؤيائي، 1369، ص 105 و 43 و 111 و 15   7 و 8 و 9 و 10.

آدينه، منوچهر آتشي   مجله .11
آدينه، رضا براهني، شماره 55 و 56، ص 27 و 28، 29، 30   مجله 12 و 13 و 14.

بازگشت، فريدون توللي   .15
16. گفتوگو با احمد شاملو، محمد محمدعلي، 26، تهران، 1372  

اسماعيل، رضا براهني   17 و 18.
خاك. احمد شاملو، 7، 1348   مرثيههاي .19

انگليس، دكتر لطفعلي صورتگر، 324، 1348   ادبيات تاريخ .20
چهارمقاله، نظامي عروضي، دكتر محمد معين، 42 تا 47، تهران 1333   .21

سرخ، رؤيائي، 56، 1357   سكوي از .22



  
  
  
  
  

منوچهر شيباني*   
شاعر و نقاش  

  
منوچهر شيباني اهل كاشان است و در 1302 به جهان آمده است. او پس از 
آموزشهاي ابتدايي و متوسطه، در دانشكده هنرهاي زيباي دانشـگاه تهـران بـه

) رفـت و رشـتة  آموزش نقاشي پرداخت و پس از فراغ از تحصيل به ايتاليا (رم
طراحي دانشكده هنرهاي زيباي رم را به پايان رسـاند، و پـس از بازگشـت بـه
ايران سالي چند همين رشته را در دانشكدة هنرهـاي دراماتيـك تـدريس كـرد.
سپس رشته كارگرداني سينما در دانشگاه پاريس را ديد. او شاعر، نقاش، طـراح
صحنههاي تئاتر، نمايشنامهنويس و سينماگر است. شيباني در 1354 سـفري بـه
نواحي كوير كرد تا فيلمي براساس زندگاني كوير و مردم آن بسـازد. آثـار ايـن
نيـز مـيبينـيم. او در كـويري سـرابهـاي سير و سفر را در مجموعه اشعار او
سهراب، توانـايي خـود را تراژدي نمايشنامه نويسي نيز دست دارد و با نوشتن
در اين زمينه نشان داد و اثر او جايزه اين رشته را ربود. افزوده بر اين در زمينـة 
نمايشنامههاي منظوم و شعر دراماتيك بـه طبـعآزمـايي پرداخـت و نمايشـنامه

منظوم «يونانيها» [افسون و افسانه] و او لولوي سر خرمن، را به وجود آورد. و 
نيز چند اوپرا و اوراتوريو ساخت: سالومه، اتوسا و .«اوپراي دالور سهند» او بـا

                                                 
فرهنگي، شمارة 285 ـ 284، خرداد و تير 1389.   * كيهان
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آهنگسازي احمد پژمان كه در تاالر رودكي بـه روي صـحنه آمـده اسـت. ايـن
شاعر به اساطير و اساطير ايران دلبستگي فراوان دارد كه هم در اشعار و هـم در
آثار نمايشي او انعكاس يافته. نمايشگاههاي نقاشي شـيباني در تهـران، آبـادان،
تركيه، يوگسالوي، رم و پاريس بر پا شده است. او تاكنون 14 فيلم ساخته كـه

فضاي شاعرانهاي را القا ميكند. سفرهاي او به داخل و خارج كشور، حساسيت 
شديدي در او نسبت به عوامل جغرافيايي به وجـود آورده اسـت 1 و همچنـين
امروزينـه، در  توجه او به تاريخ و اساطير و بازسـازي آنهـا در زمينـة زنـدگاني
در  اشعار و آثار او نمايان است. شيباني سرودن شعر را از (1321) آغاز كـرد و
نخستين كنگرة نويسندگان ايران (1325) شركت جست. در ايـن كنگـره، فقـط

سه تن از شاعران نو، شعر خواندند: نيما، جواهري و شيباني. «شيباني جوانترين 
عضو انجمن»، همان شيوه نيما را در پيش گرفته و ارائه داد، با اين تفـاوت كـه
در يك قطعه شعر چند وزن متفاوت عروضي را در هم آميخته بود.2 مجموعـه
ســرابهــاي ،(1342) خـاموش آتشــكده ،(1324) جرقـه اشـعار او اينهاســت:
(بدون تاريخ) [ظاهرا ًدر سال 54 يا 1355چاپ شده است] شـيباني در كويري

سال 1370 در تهران با زندگاني بدرود گفت.  
مرا در توفان به كمك ميخواني  

زماني كه ديگر،  
من، سايهام  

اكنون كه هستيم  
نه چونان سايههاي سرگردان  

همراه من،  
دستت را به من بسپار  

تا راهم را به قدمهايت پيوند زنم.  
كويري، 106)   هاي سراب(
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منوچهر شيباني از نخستين شاعراني است كه به شيوة نيما به سرودن شـعر
نو روي آورده است. او و جواهري (رواهيج)، توللي و سپس شاهرودي در اين 
زمينه بر ديگر شاعران امـروز تقـدم دارنـد. شـيباني شـعر سـرودن را از سـال

(مجلـة  (1321) آغاز كرده و اشعار او در آغاز بيشتر در مطبوعات جبهـه چـپ
و ...) به چاپ رسيده است. نخستين شعري كـه مـن از شـيباني خوانـدم، مردم

شعري بود درباره انقالب مردم شمال آفريقا كه اين گونه آغاز ميشد:  
آفتاب  

آفتاب !  
بر سرزمين بيانتها بتاب !  

بتاب در آنجا كه برادر تونسيام  
با چهرة آفتاب سوختهاش نبرد ميكند.3  

و ديگر، قطعه شعر «عجمي» است كه اينگونه آغاز ميگردد و به ياد «بابك 
خرم دين» سروده شده است:  

شهر بغداد به تاريكي شب  
سر نهاده است به دامان زمان  

همچنان مرده خموش  
رازها بر لب و لب بسته و لَخت4  

«شـعر سـپيد»  به گواهي احمد شاملو، شيباني پيش از ديگـران بـه سـرودن
پرداخته است: «در سال 1329 با آن كه كار چـاپ هـر قطعـه شـعر آزاد [شـعر
نيمايي ؟] جز با جنجال و بگو مگوي فراوان ممكن نميشد، من نخستين بار... 
به سرودن شعر سپيد دست نهادم... خيلي پيش از آن تاريخ، منوچهر شيباني بـه

اين كار پرداخته بود.»5 
(1324) از جهـت وزن جرقه اشعار نخست شيباني- گرد آمده در مجموعه

تركيبي است. او خود در كنگره نويسندگان ايران گفته است كه قطعه «ايران» از 
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وضعيت ايران و اخالق و طرز معيشت مردم به طور اجتماعي گرفتـه شـده بـه
آهنـگ آن از صورت نثر آهنگدار و داراي يك مقدمـه و چهـار بخـش اسـت .    
آهنگ عروضي اشعار متداول فارسـي اخـذ شـده ولـي از لحـاظ هـارموني بـا
موضوع، هجاهاي آن، كم و زياد ميشود. سعي شده در هر بخش آن، از اشـعار

» چنـد سـطر از قطعـة   .6 و ترانههاي محلي و از واژههاي بومي بهرهگيري شـود
«ايران» چنين است:  

تاريك چو غار، سر بسته چو قير 
يك رشته نور از يك روزن  

كرده است وسيع دخمهاي را روشن  
آنجا، چندين شبح سياه نيمه عريان  

الغر، بيجان  
با سختي ميكشند آهسته،  

يك قاطر چشم بستهاي را دائم  
با خود7  

درونمايه اين شعر، مقارنهاي است بين زندگاني سخت رنجبران و محرومان 
و زندگاني آسوده و پر زرق و بـرق اربـاب و اشـراف. در آنجـا كارگـاههـاي
قاليبافي است، و دودكشهاي بلند آجري، زيـرزمينهـاي مرطـوب و كثيـف و
اتاقهاي طاق شكسته و نيمه مخروب و ناله و غـم آواز و در اينجـا اتـاقهـاي
مفروش از ديبا و سبزه و گل و آواز طـرب و قـاليهـاي گرانبهـا و خـاني كـه
ي، رنـاس، خركچـي، دسترنج رنجبران را به يغما ميبرد. واژههايي ماننـد: ارسـُ
چرخشت، بوي زنندة تعفنآور، روغـن كنجـد بـا واژههـايي ماننـد: روحافـزا،
ارغوان، سبزه، گل، يخ بلوري... در شعر همدوش هم پيش ميروند. ترانههـاي

عاميانه نيز در شعر ديده ميشود:  
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اوساكار خلعتم بده، يك كُت مخملم بده، نميدي خوب مزدم و بده، نميدي 
پس مرگم بده!8  

گر چه آهنگ سخن شيباني در اين شعر (و بيشتر اشعار ديگرش) احساسي 
ــاد شــده ــدگاني ي و عــاطفي نيســت و او مــيكوشــد در توصــيف هــر دو زن
صحنهسازي كند، با اين همه بـه دليـل فقـدان همـاهنگي وزنهـا بـا هـم و بـا

درونمايه شعر، سخنش گيرا نيست و تاُثير مطلوب را بهبار نميآورد.  
اكنون قطعه شعر «مرگ عقاب» (1323) را مطالعه ميكنيم:  

بجنبيد ميغ  
خروشيد رعد  

درخشيد برقي به مانند تير  
عقاب دلير  

بيفتاد از آسمانها به زير  
جبين پر ز چين و دژم كوهسار  

چنان گردة ببر بر آن نگار   
نشيبش يكي درة هولناك  

دمان همچنان اژدها در مغاك  
بپيچيده در پيچ و خمهاي آن  
مهي همچو فيروزهاي پرنيان  

فناده سر سنگهاي سياه 
بسي رشتة نور از قرص ماه  

ز هر سوي ديوارة كوهسار.9  
شيباني در اين شعر حماسه گونهاي از مرگ شاه پرندگان مـيسـازد. برقـي
ميدرخشد و او را ميسوزاند و از آسمان به زير مياندازد. عقاب بر ستيغ كـوه

افتاده است. هيوالي پستي [كركسي ؟] به سوي او ميخزد. عقاب توان دفاع از 
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خود ندارد و نيز نميخواهد طعمه آن هيـوالي پسـت شـود. پـس بـه آسـمان
خطاب ميكند كه چرا روا داشته زبون و پر سوخته و خوار شـود. او پيشـتر در
نَفَس باد سحر دم ميزده، بر خشم آسمان مـيخنديـده و در ديـدگان او خيـره
ميشده ولي اكنون به زاري به سنگها دوخته شده است، و آنگاه براي رهـايي
از چنگ هيوال و مردن به افتخار از فراز ستيغ به سـوي آسـمان مـيجهـد و در
ژرفاي دره در رودي خروشان فرو ميافتـد و در امـواج غوطـهور مـيشـود و

ميميرد. ولي آرزويش بر فراز ابرها، در پرواز است و اين خود رازي از رازهاي 
طبيعت است. وزن و برخي واژگان شاعر از فردوسي اخـذ شـده، وزن «مـرگ
عقاب» همان وزن متقارب فردوسي (فعولن فعولن فعول) اسـت، جـز ايـنكـه

«دماونـد»  برخي سطرها، تكرار اجزاي وزن كمتراست. اين شعر تا حـدودي بـا
بهار و «عقاب» خانلري همانندي دارد و گر چه از قطعههاي ياد شده به نسـبت
جديدتر است، باز به نحوي ادامة شعر كهـن فارسـي اسـت. شـيباني در همـان
سالها، شعر «وصل» را سروده است. «او با الهام گرفتن از غـزل هـاي حـافظ و

نمايشنامه ذبيح بهروز «در راه مهر» صحنهاي از مسجد و سپس محتسب، آنگاه 
كوي جانان و رفتن شيفتهاي نزد يار و دستافشاني رندان محفل، وجد و سماع 
وصل را مجسم ميكند.»10 قطعة «وصل» را ميتوان غزلسـرايي نـويني دانسـت.
شب است. صداي سم اسب گزمهها بر سنگفرش كوچهها، به گوش مـيرسـد،
بانگ لرزاني از مناره تا ستارهها ميرود، در شبستان مسجد گروهي مانند سـايه
در نيايشند. شعلة شمع در رقص است و گوشه و كنـار را روشـن مـيكنـد. در
صحنة ديگر «شحنه» در درون ارگ در بستر اطلس غنـوده اسـت و در انديشـه
«زنـديقهـا» كـه نـزد او پسـت و بدسگالي اسـت و در خـواب و بيـداري بـه
افسونگرند، ضربههاي سخت ميزند، غرش نقاره به گوش ميرسد، كوچـههـا

خاموش و بيعابر و دكانها بسته است. شيفته (عارف عاشق يارند) در سكوت 
راه ميپيمايد، از هر صدايي ترسان اسـت، از قصـرهاي آسـمانسـا، از البـالي
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درختان كاج، آوايي او را به سوي خود ميخواند: «سوي من آي، زيرا هـر چـه
ميخواهي در اينجا هست» ... رهرو اما به اين دعوت فريبنده پوزخند ميزنـد

و اسير وسوسه مردمفريبان نميشود. پاي كوبان به سوي كوي جانان، ميشتابد 
و از يار جانانه ميخواهد بيشتر او را نگدازد و پرده از رخسار برافكند:  

يار جانان، درگهت بوسم به مژگان  
بوسم و بويم همه خاك قدمهاي تو از جان  

ناگهان در تاريكي دري گشوده ميشود، پرتوي ساطع ميگردد، جانان از در 
درآمده «شيفته» را به درون ميبرد، و در را ميبندد. بيرون اما همچنان تـاريكي
است و صداي سم ضربههاي اسب گزمهها بر سـنگفرش كوچـههـا بـه گـوش
ميرسد. در صحنة بعد، آهنگ و جان ماية شعر رنگ اشعار موالنـا را بـه خـود

ميگيرد. مجلس بزم است. جامهاي باده در چرخ و ساقي در كار و رقصنده در 
رقص است. شوق بر مستي افزون ميكند، رنگ پستي را ميزدايد، گيتي فسـانه

مينمايد. شيفته مانند شمع بر گرد شمع روي جانان ميگردد و به همراه او خمُ 
ميجوشد، مي ميريزد. در و ديوار زاهد و خمار و شيخ با دستار و جمله اسرار 
به چرخيدن در ميآيند: عاقل و ديوانه، مسجد و بتخانه، سبحه صد دانه، سـاغر

و پيمانه، فرش و عرش ... همه به رقص درآمدهاند... در بيرون همچنان تاريكي 
است و ضربههاي سم اسب گزمهها همچنان به گوش ميرسد.  

جام در چرخ است و ياران  
جمله سرمست و غزلخوان  

ساقي مهرو بكار است و نبيد و نقل چرخان  
مطرب آهنگ طربناكي نوازد جاودانه  

ماهروئي چست خيزد تا برقصد ساحرانه  
روحها با مرغهاي ساز پران در فضا  

چشمها در جنبش اندامها گرم تماشا11  
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«وصل» قطعه زيبايي است و اگر شاعر چند وزن را به هم نميآميخت تأثير 
آن بيشتر بود. ناقدي دربارة درونمايه اين شعر گفته است: «با اينكه ايـن قبيـل

قطعــههــا داراي ارزش هنــري اســت ولــي مــا از شــاعران جــوان و سرشــار از 
ــا در نظــر گــرفتن مفهــوم درســت اســتعدادي ماننــد شــيباني انتظــار داريــم ب
ادبيات،استعداد خود را در خدمت جامعه بگذارند تا از آنها نه فقط لذت هنري 
بلكه سود اجتماعي نيز حاصل شود.»12 ناقد از شاعر ميخواهـد شـعر سياسـي
بگويد و اين دليل آن است كه در آن روزها، به علت جو حـاد تنـد سياسـي، و
ــه ــر را منحصــراً از بعــدي يگان پيــروي از قســمي جــزمانديشــي فلســفي، هن
مينگريستهاند. اشعار سياسي شيباني مانند «عجمي» نيز داراي ارزش است ولي 
او در «وصل» مشكل را از زاويه ديگري مينگرد. او در ايـنجـا، جـزمانديشـي
قسم ديگري را آماج حمله قـرار داده كـه از نظـر ناقـد پوشـيده مانـده اسـت.
شحنهاي كه حتي در خواب در انديشه تعزير زنديقهـا و رنـدان اسـت، همـان
«پليس» دوران ستمشاهي است كه مبـارزان دورة جديـد را تعقيـب مـيكنـد و

«كيفر» ميدهد. سم ضربههاي اسب گزمههـا، جـو فشـار و اختنـاق آن دوره را 
(كوچـههـاي بـيعـابر و مجسم ميسازد. در هنگامه تـاريكيهـا، و هـراسهـا

دكانهاي بسته)، رند عاشق به راه خود ميرود، و به نيروي عشق از دام هراس 
و وسوسه، بيرون ميجهد. فضاي شعر بيشتر قديمي است امـا خـود شـعر هـم
ارزش هنري دارد و هم ارزش اجتماعي و لزومي نـدارد شـاعر منحصـراً شـعر
اجتماعي ـ آن نيز به صورت شعار و روياروئي مستقيم با رويدادهاي حـاد هـر

روزه ـ بسرايد.  
قطعة «عصيان» نيز در همين زمينه است به وزن «بحر طويـل» (نـوعي وزن
شعر كه براساس تكرار و توالي اختياري و دلخواه يك يـا دو ركـن از اركـان و
افاعيل عروضي بنا شده باشد خواه مفاعيل مفاعيل ... خـواه فـاعالتن فـاعالتن
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فاعالتن ...13) همچون قطعة «باران» گلچين گيالني. اكنون چند سـطر از قطعـة
«عصيان» را ميآوريم:  

پاي خم/ جام به كف كرده سجود/ ديگر از مغبچگان نيسـت اثـر/ بـر سـر
مسند خمخانه فتادهست خموش/ نقشي از پير مغان/ رفته با طاير فكرت سـوي

عرش/ و آنچه ماندهست بجا/ سايهاي هست از او.14  
شعر با وصف غروب آغاز ميشود، سپس ما در خرابـات مغـانيم. حريفـان
همه مستند. رندي سياه مست، هست و نيست را فراموش كرده، بـرون از مـرز
زمان و مكان «در خم جوشان مي» گمشدهاش را ميجويد. در اين هسـتي رمـز
آميز، همه چيز، رنگ ديگري به خود ميگيرد. گنبـد ميخانـه از هـم مـيپاشـد،
آسمان و ستارگان فرو ميريزند و گرد هم ميچرخند. سـتارگان ناگهـان ماننـد

حباب لغزنده منفجر ميشوند و از هر يك از آنها دختري ماهرو بيرون ميجهد 
كه هر كدام گوهر، يا خورشيد، يا ستارهاي در دست دارد و به وسوسـة «رنـد» 
ميپردازد. اين دورنما ناپديد ميشود و سپس منظرة ديگري جلوهگر مـيشـود.
فرشتگان سوار بر اسب (اسباني كه به سيماي دختركان هستند) از عرش فـرود
ميآيند و پاي بر سر اختران ميگذارند و اختران مانند گوهرهاي سپيد پراكنـده

ميشوند. فرشتگان رقصان با مشتهاي نقرهگون در ميخانه را ميزنند. پير مغان 
به وجد ميآيد و ساقي رخ از خاك بر ميگيرد. باز خم مي در جوش ميآيد و 
«دست قدرت»، گل خم را به مي ميزند و پيكر انسـان را مـيسـازد ... آدميـان

بسيار ميشوند اما ديدة بصيرت ندارند و تيغ به دست بر سر «قلعه پندار» با هم 
نبرد ميكنند كه حقيقت در كجاست؟ كيمياگر ميكوشد كه از مـس، زر بسـازد
ولي مس او زر نميشود، او نميداند كه بندة پير مغان كه نظرش اكسـير اسـت

با نگاهي خاك را زر ميكند. مي خم در جوش است و رند [مجذوب] در ميان 
گريه ميخندد و از ساقي، «آب حيات» يا باده ميطلبد... و آنگاه صـداي دهـل
[طبل] از سر بام اتابك به گوش ميرسد، شهر، زندگاني از سر ميگيـرد، صـبح
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شده است. اين شعر تعبير تازهاي است از چند غزل حافظ از جمله غزل «دوش 
ديدم كه مالئك در ميخانه زدند» و برخالف قطعة وصل، داراي معناي محـض
عرفاني است و مسامحاتي نيز در آن راه دارد از جمله دهل زدن بر سر بـام بـه
وقت سحر. دهل، طبل و طبل بزرگ است كه در جشنها مينوازنـد. در آغـاز

بامداد، كوس و طبل مينواختهاند؛ سعدي ميگويد:  
تا نشنوي ز مسجد آدينه بانگ صبح  

يا از در سراي اتابك غريو كوس  
لب بر آبي چو چشم خروس ابلهي بود  

برداشتن به گفتن بيهوده خروس15  
در حركت كاروان به وقت سحر، منوچهري گفته است:  

تبيره زن بزن طبل نخستين  
شتربانان هميبندند محمل16  

ديگر آنكه چـون شـعر، اقتبـاس گونـهاي از حـافظ اسـت، اعـالم بامـداد
بـام ميبايست از بام سراي شاه ابواسحاق اينجو يا شاهان مظفري باشـد نـه از
سراي اتابك كه ممدوح سعدي بوده است. بيان شـاعر نيـز در برخـي سـطرها
عاميانه و سست است: كوچههاي كج و معوج، كمكمك كوچك گشـته تـا بـه
لغزنده حبابي، آنچه كه هست (آنچه هست درست است)، ساقي آهسـته رخ از
خاك پي خم گيرد، ماه ... به سر مردة شهر [يعني شهر مرده!] اشك ميپاشـد و
ي از لب جـوي، سـينهكـش... و ... در پاشد به تنش با تأثر، كافور، سايه سرو بن
قطعههاي «آتشكدة خاموش» و «سـرودي بـراي ميتـرا» در فضـاي ايـران كهـن
هستيم. پيكره خم خورده [خم شده] آتشكده از فراز كوهسار با چهره پرچين و 
غبارآلود، ديده ميشود. درون معبد، تيرگي و سـكوت اسـت. شـاعر از پلـههـا
هراسان باال ميرود، در آتشدان خاموش دست ميبرد و خاكسـترها را بـه هـم
ميزند. تماس سرانگشت شـاعر، خاكسـترها را گـرم مـيكنـد، اشـكالي جـان
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ميگيرند و شكوه اعصار گذشته را به نمايش ميگذارنـد. احسـاس دور پـرواز
آدمي روي خط زمان به گذشته برميگردد. صور سـربازان جاويـدان بـا ريـش

مجعد و جامة پارسي، نيزه به دست كنار معبد «آناهيتا» صف كشيدهاند:  
مؤبدان در صحن آتشگاه  

با وقار پرنيان قوهاي لغزان روي درياهاي خاموش  
با دهان بسته، تا آلودگيهاي درون بادم به بيرون ره نيابند  

چوبهاي صندل خوشبوي را  
به چنگكها به روي آتش تابان آتشدان گذارند  

مرغان دريايي، سفيد و بيگناه و پاك.17   جامهشان چون پر ّ
اهريمن در گريز است و كنيزان آناهيد گرد آتشدان بـه رقـص درآمـدهانـد،
نغمههاي چنگ به گوش ميرسـد، هـداياي نيايشـگران بـه ايزدبـانو پيشـكش
ميشود، اهورامزدا طرحي از رنگينكمان ميكشد، گردونـة سـيمين آناهيتـا كـه
چهار اسب سركش باد، برق، رعد و بـاد، آن را مـيكشـند نمـودار مـيگـردد.
ايزدبانو با رخ افروخته از خشم مهار اسبان را بر كف گرفتـه سـخت مـيتـازد،

جامة چرم پلنگ پوشيده و پستانهايش بر روي سينهاش ميلرزند. [در متن شعر: 
ميلغزند] گيسويش ماننـد پرچمـي زريـن اسـت و جبيـنش زيـر نـور سـتاره،
ميافروزد. سپس نيايش نيايشگران آغاز ميشود: آناهيتـا، ايـزد مهـر و زيبـايي،
روان مهرورزان را به نور خود فروزان كن، دل ما را با مهرباني گرم ساز ! صـدا
در معبد ميپيچد، گـويي نقـوش سـنگي ديوارهـا نيـز در زمزمـه و نيايشـند...
اهريمن در گوشهاي ايستاده بر رؤياي شاعر خنده ميزند. از آن جهـان مهـر و

زيبايي اثري نيست و بدي بر جهان حاكم است، و صداي گريه آناهيتا به گوش 
ميرسد.  

درآمـد، سـخنان سـر آهنـگ، «سرودي براي ميترا» درامي منظوم اسـت بـا
همسرايان (دستة كور) كه هر يك به نوبت خـود در صـحنه، بنـدي از شـعر را
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ميخوانند. درونمايه شعر نيايشي است به درگاه ايزد مهر تا بيايد و اهـريمن را
از ايران و جهان براند؛ در پايان شعر آمده است:  

ميترا آيد! ميترا آيد با گردونة زرينش  
چهرش خندان  

مهرش تابان  
آتش خشمش سوزان  

تيرش دوزد، دل بدكاران را بر هم  
آتش خشمش طوفان دهشت انگيزد  

خونها ريزد،  
خون18  

قطعة «لعنت زده» نيز درام منظوم است. در آغاز شعر وصف مردي عاصـي 
به پيشنما ميآيد كه از سوي مردم مغيلستان لعنت شده است. از او ميهراسند 
و به ديگران هشدار ميدهند كسي به او نزديك نشود. دختـري بـه مـادر خـود
ميگويد: شب هنگام در پي چيدن گل نرگس به جنگل رفتم، پروانهوار به ايـن

قة  سو و آن سو ميجهيدم، ناگاه صداي سم اسب «او» را شنيدم؛ زماني كه عشـَ
سبز مرداب خاموش، آرام آرام مرا در خود ميكشيد:  

بر ميان من افكند كمندش را  
و مرا برآورد و بر تركم نشاند  

و چشمان زمردش را بر چشمانم دوخت  
مادر! من در ميان اين زمرد، آنچه را كه ميخواستم يافتم19  

مادر ميكوشد دخترك را قانع كند. «طاغي» رمز ابليس داشته نيايشگر اهورا 
نبوده. ولي دختران و ديگر جوانان او را دوست ميدارند و به جادوي او شيفته 
شدهاند. طاغي به مردم نزديك ميشود و حاكم فرمان به دستگيري او مـيدهـد
ولي تا تيرهاي نگهبان در چله ميرود، سمند بادپاي او، مانند دودي آبـي رنـگ
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بر سينة شنزارهاي بيپايان ميپيچد و محو ميشـود و دسـت بنـدگان حـاكم
(امير) به او نميرسد. او لعنت شده ولي همه جـا حاضراسـت. در جشـنهـا و
سوگهاي مـردم، در ميـدان مبـارزه بـا حـاكم، در جـايي كـه بردگـان تازيانـه
ميخورند. او دوست مردم و دشـمن اهـريمن اسـت و حضـورش بـراي آنـان

شاديبخش و براي اينان ترسآور است. شاعر در پايان قطعه به او ميگويد:  
تنها و لعنت زده بمان اي سرگشتة مغيلستانها  

اي عصيانگر اهريمني  
تنها و لعنت زده بمان !20  

«رهگذر» نيز شعري است در همين مايه و قالب. رهگذري در تاريكي شب 
در كوچههاي بيعابر و از ميان ديوارهاي مخروب مـيگـذرد. شـهر خـاموش، 
شهر نيرنگ افسون و سكون است. به او هشدار ميدهند به سوي هـدف نـرود:
«پيه سوزي كه گمان ميبري در ميـدان شـهر افروختـه، ديـري اسـت كـز بـاد
ر خاشـاك در پايـان پـيچ و خـم كوچـههـا حوادث خاموش شده و خنـدق پـ
منتظرست. » ولي رهگذر لب بسته بـه راه خـود مـيرود و در خـم راه ناپديـد
ميشود. اختران سحر سر بر ميزنند. «سنج» قطعهاي دربارة زنـدگاني اسـت از
زنگيان شوربخت، كه مشعل به كف، و سرها به زير انداخته با آهنـگ سـنج در
كاروان بردگان راه ميسپارند. «گل ني» قصهاي است سـاخته شـده بـر اسـاس

مثلي مشهور به نام «وقت گل ني».  
كي ميدمد ز «ني» گل ني؟  

كي مهر پژمرد،  
هاهي ... هاهي21 

اين پرسش مكرر ميشود: چه وقت گل ني بر ميآيد؛ و پاسخ مـيآيـد كـه
چون ماه سر زند، چون مهر برآيد، و ... مرغي است سپيد بال كـه مـيپرسـد و

غوكي پاسخ ميدهد. مرغ سرانجام ميگويد:  
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ديدم ستارة سحرت را  
ديدم نزار شامگهت را  

ديدم به سيم غرقه مهت را  
گلهاي وعدة تو نروئيده خاك شد،  

خنديد مرغ و چرخزنان ز آن ميان پريد22  
اين قطعه تا حدودي مشابه قطعة «خشك آمد كشتگاه من» نيماست:  

گر چه ميگويند: ميگريند روي ساحل نزديك  
سوگواران در ميان سوگواران  

قاصد روزان ابري، داروگ! كي ميرسد باران؟23  
كشتگاه زادبوم نيما خشك شده و درون كومهاش، جدار دندههـاي نـي بـه
ديوار اتاق دارد از خشكي ميتركد و او از داروگ ميپرسد: كي بـاران خواهـد
باريد تا كشتزارها دوباره سبز شود؟ ولي در شعر شيباني وعـده غـوك دروغ از
آب درميآيد. در شعر نيما واقعيتي دردناك مصور ميشود ولي اميـد از دسـت

نميرود، در حالي كه در شعر شيباني همه اميدها از دست رفته است.  
در قطعة «تعصب» عربي در شنزارها به سـوي خيمـة خـود روان اسـت و
گرما و حسادت او را از خود بيخود كرده. در وهم، فاسـقهـاي خيـالي زن را
شـعر ميبيند و آنگاه كه به خيمه ميرسد، زن را ميكشد. شاعر در اين قطعـه

م  حاالت ديوانهوار مرد را در متن يك زندگاني بدوي و كويري به خوبي مجسـ
«سـتاره اميـد» و «رام» سـخن از سـياهي واقعيـت ساخته است. در قطعـههـاي
موجود و افق روشن آينده است. «ستارة اميـد» و زن ضـربي و پـر آب و تـابي

دارد:  
در آن زمان كه محتسب  

ز خون خلق باده زد  
ز تازيانه نقشها، به پشت باده خواره زد  
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زد آن چنان كه خون همي بر آسمان فواره زد  
ستاره خنده زد كه هان  

بزن بزن كه ميزنم  
به گردة حيات تو ز مرگ تازيانهها.24  

«رام» گر چه در قالب دوبيتي پيوسته است، از بهترين اشعار شيباني است و 
بياني منسجم و استوار دارد. اسب سركشـي كـه در شـعر بـه گويـايي وصـف
ميشود، در آغاز با سوار خود در چالش است و تن به ركـاب نمـيدهـد ولـي
سوار نيز همچون او يك دنده و مغرور است و سرانجام اسب را رام ميكنـد و

بر يالش دست ميكشد، عرق به بوسه از چهرهاش پاك ميسازد. «اسـب همـان 
بخت رمندة ماست»:  

از اين شب مرگبار بگريزيم  
با هم، با هم چو برق رخشنده  

تا شهر اميد تاخت ميآريم  
اي بخت رمندهي هراسنده25  

سردار اميد، از نخستين نمونههاي شعر سپيد، همانند نيايشهاي زردشـتيان
است براي باز آمدن بهرام ورجاوند:  

كي باشد كه پيكي آيد از هندوستان  
كه گويد: آمد آن شه بهرام از دودة كيان  

گيرند به ستم از مردمان  
زن و خواستههاي شيرين، باغ و بوستان  

از ما بيايد آن شه بهرام ورجاوند  
تا بياوريم كين تاژيكان  

چونان رستم كه آورد يكصد كين سياوشان26   
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«سردار اميد» شيباني تعبير جديدي از ايـنگونـه چشـم انتظـاريهاسـت و
نيايشي است به سوي ايزد  مهر:  
سردار بزرگ اميدهاي طالئي  

باز گرد.  
به سرزمينهاي آشنا  

باز گرد  
ترنج خونين دلها را با نعل زرين اسبت به بازي گير  

و تاج عشقها را بر تاركت افشان  
درهاي مفرغي قلعة فرتوت اندوه بگشاي.27  

«سايه» نيز فضاي قديمي دارد. شاعر به دو نيمه شده است مانند اميـري در
هـراسآور بـه قلعهاي كهن مسكن دارد. هر شب در قصر را ميبندد تـا اوهـام
درون نيايند و او را آزار ندهند. با اين همه، هر شب، مجلـس بزمـي برپاسـت.
دختركاني بـا بـدنهـاي سـيمگون بـر تخـت آبنـوس در انتظـار اوينـد. شـمع

ميافروزد، چنگ مينوازد و تشـنگي هـوس جـان مـيگيـرد. در هنگامـة بـزم، 
غريوي مهيب برميخيزد، در مفرغي قصـر ماننـد بـرگ كاغـذ در هـم پيچيـده
ميشود، نعش كمانداران بر پلههاي سنگي كاخ در خـون غلطيـده اسـت. بـدن

مهپيكران از هم ميپاشد! شمع ميميرد، چنگ شكسته ميشود، پيمانة فراموشي 
خرد و خاشاك ميگردد ولي:  

سايه روي همه چيز قادرانه سنگيني ميكرد  
و فرياد ميكشيد:  

من زندهام... من هنوز زندهام28  
«كوه پير» نماد خلق است. خلقي كه كوششهاي رعـد و طوفـان و دريـا و

سموم دشتهاي دور نتوانسته است او را از بين ببرد و همچون پرچم جاوداني 
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اميد استوار است. كوه، حوادث قـرون را تـاب آورده و بـا كوشـش سـركوبگر 
سياهيها و «دلقكان وارون بخت» از پاي درنميآيد:  

آواي رساي اين عقاب پير  
بر تندرُ پر نهيب ميكوبد  

اين ظلمت آسمان نميپايد  
اين را ... اين را عقاب ميگويد  
از دور به گرد صخرههاي كوه  

با بال سيه عقاب ميچرخد  
ابري تيره به خويش ميپيچد  

طوفان، طوفان، ز كينه ميلرزد29  
«شمع آچين» تصويري است از كيفري كه در دورة ناصرالدين شاه قاجار بر 
گروه مخالف حكومت روا داشتند. وصف بازار و كوچه، حجرهها، جامـههـاي
مردم، فراشهايي با جبة سرخ زري دوزي شده و شالق به كف ... نيـز يـادآور
آن دوره است. شاعر، واقعيت اين قسم كيفر را به زبان شعر باز ميگويـد. ايـن
گروه توطئهاي براي كشتن شاه قاجار ترتيـب مـيدهنـد امـا توطئـه بـه نتيجـه
نميرسد و توطئهگران دستگير ميشوند. «كشتار عظيم مردان، زنـان و كودكـان
... آغاز شد. دژخيمان گروه قرباني را زنجير بر گردن و زير ضـربات شـالق و
در حالي كه بدنهاي عريان آنها را شمع آجين كرده بودنـد در كوچـه و بـازار
تهران گردانيده به شكنجهگاه بردند و بسياري را زنده زنده سوزاندند. قربانيـان

پيش از كشته شدن دسته جمعي ميرقصيدند و ميخواندند.»30  
در شعر شيباني، مردي، شمع آجين شده با مراقبت فـراشهـاي شـالق بـه
دست و دشنامگو از كوچه و معـابر مـيگـذرد. گـرد او را مقلـدها، دلقـكهـا،
مطربها گرفتهاند و ميزنند و ميخوانند و شكلك درميآورند تا صحنة كيفـر
را به صورتي نمايشي عبرتآموز درآورند. مرد اما شكيباست و لـب بـه دنـدان
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ميگزد و با دليري به سوي مرگ ميرود: «از زير طاقها، گمگشتگان، وز سوك 
كوچهها، آوارگان، تا ديده در ميانه امواج يأس و رنج، نوري ز شـمعهـاي تـن

مرد را، دنبال كاروان، از شوق ميدوند، بر مرد روشني ده، با قلوه سنگها، آزار 
ميدهند، چشمانشان بيند فقط، نوري كه رهنماسـت، كـور اسـت در مقابـل آن
» مـردم نـادان از انگيـزه و هـدف مـرد مرد، كو با تن نزار برد شـمع جمـع را.
بيخبرند، بر او قلوه سنگ ميبارند يا بر جراحت تنش نمك خنده مـيپاشـند.

سپيده سر ميزند و جسد مرد با شمعهاي نيمسوخته در تن بر شاهراه افتاده در 
حالي كه لبخندهاي به كنج لب دارد، گويي از كـردار خـود در راهنمـايي خيـل
گمشدگان، خشنود است. تك و توك عابريني كه از آنجا ميگذرند عبا بر سـر

«معجـر» و «تفريحگـاه مـا»،  شـاعر در كشيده و با نفرت از او دور مـيگردنـد . 
شوربختي و ناداني مردمي را كه به انگيزه اوهام در عرصة خوابگـاه مردگـان و
مقابر به جستوجوي معناي زندگاني و خوش بختي بر آمـدهانـد، بـه نمـايش

ميگذارد و بر ناداني و اميد عبثشان خنده تلخ ميزند. «مرداب»، از موفقترين 
اشعار شيباني ـ تأثير مستقيم نيما را نشان ميدهد:  

«مرداب» خموش  
مرموز و فكور و دهشتانگيز است  

نيهاي بلند  
بنوشته حروف مغلق و نا خوانا  

بر لوحهي آبهاي قير اندود  
مهتاب پريده رنگ ميتابد31  

شاعر با توصيفهايي گاه بسيار تازه و نو درآمد مردابـي مـتعفن را نمـايش
ميدهد: وزغها بر خزههاي سياه نشستهاند و با چهرهاي زشت اين سـو آن سـو
ميپويند، قايقي بر امواج سرگردان اسـت، از دور جنگـل ماننـد رشـتة دودهـا

هويداست ... مرداب فكور است و امواج و حبابهـاي غلغلـهزن آن، رازي در 
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سينه دارند. حبابهايي كه پيوسته از اعماق بر ميآيند با چشمهاي ريـز خـود،
الشة زني را كه روي آب در رقص است و پيوسته ميپوسد، مشاهده ميكننـد.
1324 سـروده مرداب در اينجا زنـدگاني اجتمـاعي آن روزهاسـت (شـعر در
شده)، زندگاني مردمي كه به رغم آن همه پيشينههاي تاريخي درخشان، اكنـون
راكد و تيره و ساكن شده است. الشـه زنـي كـه روي آب شـناور شـده، نمـاد
زيباييهاي فنا شده است. شاعر به توصيف صرف مرداب نميپردازد و بـا وارد
كردن عنصري انساني در آن، شعر را به صورت سمبوليك در ميآورد. واژگـان
شعر نرم و غنايي و شسته رفته نيست و تعابير آن خشـن اسـت. ايـن قطعـه را
ميتوان با قطعه «در تماشاي مرداب غازيان»، م. آزاد، برابر هم گذاشـت. شـعر

آزاد البته شعر كامل و زيبايي است و از بهترين كارهاي اوست. آزاد در تماشاي 
مرداب، در كوچههاي سبز، گرم تماشاست. نزد او تاالر تـار آب، بـا اللـههـاي

سرخ هياهوگر روشن است، سرو تاريك با آب روشن، گل ميرويد، گلها خم 
شده بر ميآشوبند، گلهاي آفتابگردان، از ماهتاب تاريـك روشـن خورشـيد را
تمنا ميكنند. شاعر در خانههاي سرخ سفالين بام، پرندههـايي را مـينگـرد كـه
ـ بـا جـاي زخـمهـاي تماشاگر سبز جاودانهاند، در دستهاي چـوبي پاروهـا
صدها، صدها جوانهها- خيال شكايت ميبينـد. در دسـتهـاي بسـتة پـاروزن،

اندوه راز راه گفتن ... را مشاهده ميكند:  
من چهرههاي زيبائي ديدم، از مردگان پاك  

در آبها شناور  
در آبهاي دور شناور  

من ديدهام شكوه تماشا را در چشمهاي تو  
وقتي كه پاي آينه ميآرائي  

گلهاي گيسوانت را.32  
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«مـرداب» موفـقانـد امـا در شـعر هر دو شاعر در ايستار خود و توصـيف
شــيباني گــرايش اجتمــاعي مــيبينــيم ولــي در شــعر آزاد حســرت و انــدوهي 
«وجودي». آن يك بياني اجتماعي دارد و ايـن يـك بيـان غنـايي و شـورانگيز.
دربارة شيباني گفتهاند كه «او هر چند به عنوان شاعر اجتماعي مشهور شده بود، 
شاعري اجتماعي يعني شاعري سياسي نيست ... بيشتر به علت «محـل چـاپ» 
آن اشعار بود كه آثار او جنبة اجتماعي ميگرفتهاند. پس او شاعري اسـت غيـر
متعهد به مسايل اجتماعي كـه بـه بهانـهاي جـدا از تعهـدهاي اجتمـاعي شـعر

ميسرايد.»33  
اگر مراد نويسنده اين باشد كه شيباني در اشعارش شـعارهاي سياسـي تنـد
نياورده و بنابراين شاعري اجتماعي نيست البته حق با اوست. سايه و كسـرايي
و حتي اميد نيز در سالهاي 29 تا 32 زير تـأثير جـزمانديشـيهـاي حزبـي آن
سالها، اشعاري چاپ كردند كه جنبة سياسي آن قوي و جنبة هنري آن ضعيف 
ـ كـالً ـ با توجـه بـه مسـائل آن سـالهـا بود، گر چه برخي از آن اشعار را نيز
آتشـكدة و جرقه نميتوان مردود دانست. اما شيباني به ويژه در اشعار دفترهاي
رئاليست نيرومندي است، و سير ما در اشعار نخستين او اين مسـأله را خاموش
به وضوح اثبات ميكند و اين مسأله ربطي به محل چاپ اشعار او ندارد. شاعر 
ميتواند حتي در اشعار غنايي خود واقعيتهاي اجتماعي را به نمايش بگـذارد.
شاملو گفته است: «من اگر انسان باشم نميتوانم از درد شـما غافـل باشـم. در
عاشقانهترين اشعار من عقيدهاي اجتماعي پيدا ميكنيد. چرا؟ براي اين كـه مـن
دور نيستم از جامعهام. همراه جامعة خود هستم و جامعهام را حس مـيكـنم و

اين اصالً تخته پرش من است.»34  
ما از واژگان و آهنگ و تعابير شعر درمييابيم كه شاعر با چـه ايسـتاري بـا
جامعه روبرو ميشود. در «مرداب» م. آزاد، در دستهاي چوبي پاروهـا، جـاي
زخم صدها جوانه و در دستهاي بسته پاروزن، اندوه راز راه گفـتن پيداسـت.
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شاعر در اينها «خيال شكايت» ميبيند. البته اين توصيف جوهر شعري بيشتري 
يافته اما به همان نسبت از رئاليسم اجتماعي دورتر شده. پاروزن بـه هـر حـال

رنجبري است كه با دستهاي پينه بسته كار ميكند. در دستهاي او درد قرون 
تجسم مييابد و اين را با تعبير «اندوه راز راه گفتن» نمايش نمـيتـوان داد. مـا
نميگوييم شاعر در دستهاي پاروزنان تجسم عصيان بـا انقـالب را ببينـد كـه
نديده است ولي آنچه را كه در آن دستها ديده است اندوهي است غنايي كـه

خود در آن جاي داده است. شيباني در آب مرداب، لجن و كرم ميبينـد و آزاد 
اللههاي سرخ و آب روشن و برآشفتن گلها را ... آزاد در زمينة كار خود شعر 
زيبايي به دست داده است اما تعابير او ايستاري اجتماعي را نشان نمـيدهـد. و
نيز گفتهاند كه شيباني «قلمي» توصيف كننـده دارد و وسواسـي بـراي وصـف،
چنانكه گويي قلم او ماهيت خود را كه تهذيب كالم است و آفـرينش در ايـن
عرصه ... فروهشته تا به نقاشي و ترسيم بپردازد، قلم شاعري كه در نقاشي نيـز

 35« گامي زده و عنايتي به گرايشهاي روز و نقاشي تجريدي نشان داده اسـت.
بخشي از اين سخنان درست است. كالم شيباني در جاهايي ميلنگد، و تهـي از
مسامحات لفظي و بيان انتزاعي نيست. اما اينكه او منحصراً «وصاف» دورنماها 
و رويدادها باشد و گراينده به مسائل روز ... مورد پذيرش ما نيست. بـرخالف
آن شيباني بيشتر زمانها مسايل را از زاويهاي منفي مينگرد. رئاليسـم او بسـيار
هـراس سـايهاي از تبـاهي و خـاموش آتشـكدة تلخ است و در سراسر اشـعار
دوران، ديده ميشود. مردم شكنجه شده، بردگان به زنجيركشـيده شـده، معابـد
خاموش، سيطره بيدادگرانة حاكمان، رسمهاي خرافي ... در اشـعار او بـه روي

صحنه ميآيند و از خط سيري خونين ميگذرند:  
از سر تپة مشرف بر شهر  

هيكل دار بپاست  
دجله چون قاري شوم  
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به سر مردة شهر  
با نوائي كه ز امواج بپاست  

آية يأس بر آن ميخواند  
نخلها صف زده بر ساحل شط  

چون سيهپوش كساني  
كه روانند پي محمل سوگ آور مرگ.36  

اگر بخواهيم نقدي بر اين اشعار بنويسيم بايـد بگـوييم كـه شـاعر در مـرز
تراژدي باقي ميماند، و در پس پشت دارها و شكنجهها و صف دراز بردگان ... 
طغياني را كه به هر حال ناگزير اسـت و بارهـا و بارهـا در تـاريخ پـيش آمـده
است، نميبيند. در حالي كه شاملو كـه ايسـتاري حماسـي نيـز دارد، در همـان

سالها همراه با توصيف واقعيت:  
و سيالب طبل  

از ديوار هزاران قافيه خونين گذشت37  
ميسرايد:  

انسانهايي كه پا در زنجير  
به آهنگ طبل خونشان ميسرايند تاريخشان را  

حواريون جهانگير يك ديناند.38  
از نظر رؤيايي «منـوچهر شـيباني ... در تكنيـك نيمـايي بـهويـژه از لحـاظ
برداشتهاي شكلي، توقف مديد كرد و سپس ساليان دراز سكوت داشـت كـه
خطوط درخشاني ارائه نميكنند.»39 و ديگري گفته است: «شيباني به نهضتهـا
1348] بـياعتنـا 40 تـا و عقايد شعري زمان خودش و زمان حاضر [سالهـاي
بوده. از نيما بيشتر شكستن بيتها و به دور افكندن قافيهها را ياد گرفته است و 
فضاي شعر نو براي او جايي براي شلنگاندازي راحـت و شـاعرانه بـه چهـار
گوشه امكانهاي ذهني و تخيل محسوب ميشده است.»40 و با اشاره بـه شـعر
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«مرداب» ميگويد: «خيـال او از راه تـداعي معـاني و تشـبيهسـازي بـه ترسـيم
حركاتي تند و سريع ميپردازد. گـويي عكسـي كـه از جريـان حركـت تنـدي
برداشته شده يكباره حركت را در خود بزدايد و اجزاء آن بيدرنـگ از محـل و

مقّر خود به نقاط ديگر پرتاب شوند ... اين قدرت تخيلي براي شـيباني دم زدن 
در فضايي برتر از واقع (سوررئال) را ممكن ساخته است.»41 ولي مـا در قطعـه
ـ كه آن نيز به مسامحه آمده- چيزي سـوررئال مرداب جز تركيب «عالم رازها»

نميبينيم:  
امواج گريخته سوي نيزار  

آهسته و با وقار ميجنبد، آن،  
رنگي دارد، از دنياي حوادث بگذشته  

و ز عالم رازها.42   
ناقد گمان برده است هر شاعري كه تشبيهها و استعارههاي فـراوان بيـاورد
«جنـبش سوررئاليست است. توضيح سـاده ايـن دبسـتان هنـري چنـين اسـت:
سوررئاليسم اصيلترين جنبش [هنري] پديد آمده از زمان جنگ جهاني نخست 
است، و همچون دادائيسم به اعتراض در برابر «خـرد» [عقـل]، برخاسـته. ايـن
جنبش از دلتنگيهاي جنگ آغاز شد و همزمان در زوريخ، نيويورك و مادريـد
پديدار گرديد. پيروان اين دبستان در سال 1919 در پـاريس گـرد آمدنـد و بـه
راهنمايي شاعر فرانسوي آندره برتون، نيهيليسم دبستان داداييسم را نسخ كردند 
و سوررئاليسم را بوجود آوردند. اين نام از يكي از نمايشنامههاي آغازين آپولي 
نر و بر بنياد نظرية روانكاوي فرويد آمده و شكل گرفته است. آنهـا كوشـيدند
عناصر ناخودآگاه را از ژرفاي دانسـتگي بـه فـراز آورنـد و آنهـا را در شـكلي
نمادين بيان كنند. سوررئاليسم همچنين پاد نهاده انتـزاع (ابستراكسـيون) اسـت

زيرا گرايش دارد ارزشهاي شكل هنري را قرباني قدرت نمادين تصوير كنـد. » 
در مثل آپولي نر «كوشيد شعر را از قيد رومانتيسيسم و سمبوليسم رها سازد و 
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با حذف هرگونه پيوند منطقي ميان عبارتها و واژهها ... احساسهـاي واقعـي
(و دروني) را به ويژه به حالت خام ثبت كند و آنها را با القاء و ايهام به ديگران 
منتقل سازد.43» او در قطعة «اندوه يك ستاره»، به كنايه شركت خود را در جبهه 
جنگ بازگو ميكند. شكستگي جمجمه به «ستاره خونين» تشبيه شده كه خـود

رمزي از سرنوشت شاعرانه است:  
مينروا (ايزد بانوي خرد و حامي رزم آوران)ي زيبا  

زادة سر من است  
ستارهاي از خون تا ابد سرم را به تاج ميآرايد.  

از همين روست كه از ميان دردهاي من  
اين حفرة كشنده كه به ستاره آراسته شده  

چندان خطرناك نيست ...44  
در برخي اشعار نصرت رحماني مصداق روشـن سوررئاليسـم را مـيتـوان

ديد:  
عقربكها در چنبر زنجير چكيدند و عقربك گشتند  

و زمان در عقرب جاري شد45   
و اشـعار نخسـت شـيباني قسـمي تصويرسـازي خـاموش آتشكدة ولي در
ميبينيم در متن زندگاني واقعي يا تاريخي (اساطيري) كـه گـاه بـه سمبوليسـم

نزديك ميشود. اما از آنجا كه نگاه شاعر به جهان بيرون است، و واقعيتهاي 
آن را باز ميتاباند، در مجموع رئاليست است. آنچه سبب شده ناقـد يـاد شـده
شيباني را سوررئاليست بنامد، زبان دشوار و پرپيچ و خم شاعر است كه گـاه از
سادگي و رواني الزم زبان پارسي دور مـيشـود و گـاه در آوردن تشـبيهات و

استعارها زيادهروي ميكند.  
شـيباني را ديـده بودنـد، كـويري سرابهـاي اگر شاعران «حجمگرا» دفتر
ميتوانستند به قسمي او را از خود بشمارند، زيرا شيباني در اين دفتر بـه شـيوه
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سـرابهـاي چشمگيري از واقعگرائي نخستين خـود دور شـده اسـت. زمينـة
با زمينه «دلتنگيها»ي رؤيايي يكي اسـت. در ايـن اشـعار شـيباني هـم كويري
گرايش به سوررئاليسم ميبينيم هم گرايش به ساختن حجم و هندسه دورنماها 
را و از اين لحاظ نيز او و رؤيائي همسايگي يافتهاند. با اين تفاوت كـه شـيباني
از راه هنر ديگر خود، نقاشي، به ايـن شـيوه دسـت يافتـه و رؤيـايي بـر بنيـاد
نظريهاي كه تا حدود زيادي گرفته شده از شـعر جديـد فرانسـه اسـت. كتـاب
شيباني شانزده بخش دارد با نامهايي مانند: اسارت، كـاريز، چاهسـار، سـتايش،

رباط، مذابه، عفريت، پالهنگ و ...  
من از زندگاني دروني شيباني بيخبرم و چند بـار نيـز كـه در تهـران بـا او

او،  كويري سرابهاي اتفاق ديدار افتاد، او را مردي آرام يافتم. اكنون با خواندن
گمان ميبرم آن آرامش و سـكون، ظـاهري بـوده و در پـس پشـت سـكون او

طوفاني ميجوشيده است. سفر به كوير براي او تجربـهاي اسـت. كـه تلخـي و 
ترديدهاي آمده در «آتشكدة خاموش» را به شيوهاي هراسـناك گسـترش دهـد.
پيش از اين گفتيم كه شيباني در اشعار نخست خود، واقعيتها را ميبيند ولـي
با نظري غريب به آنهـا مـينگـرد. اميـد و حماسـهاي كـه در شـعرهاي نيمـا
ميجوشد، در اشعار او نيست و پايان بيشتر اشعار او مـرگ اسـت و نيسـتي و
خاموش) دقيقاً «رؤيـايي سـوررئال» را بيـان آتشكدة شكنجه. قطعة «سايه» (در
ميكند: در شبهاي شوم و غمناك، از ژرفاي آبهاي ساكت مرداب، سـايهاي 
بيرون ميخزد و بر پهناي جنگل مه آلود، رقص وحشتناك، مـيآغـازد. وجـود
راوي شعر به دو نيمه شده است. اين شعر با قطعة «ديو درون» تـوللي در يـك
مايه است؛ جز اين كه شعر شيباني در زمينهاي تاريخي شكل مـيگيـرد (قصـر،
نيزهداران و چنگ زنها ...) و شعر توللي در كوچهاي پس از شكسـت جنـبش
ملي (سروده شده در مهر ماه 1332) كه شاعر متواري و زير پيگرد كودتـاگران
بوده: شمع لحظهاي نور ميدهد و سپس ميميرد و شاعر با تيرگي تنها ميماند. 



2052   □   از دريچه نقد  

شبگردي ميگذرد، گامي هراسانگيزي از بن كوچه آوا بر مـيدارد، دري كهنـه
بر پاشنه ميچرخد، بد مستي جام تهي از مي را ميشكند، كسي كه دير به خانه 
رسيده آهسته بر در ميزند ... در اين فضاي وحشتآور، شاعر است و «مـردة» 
يادهاي از تابوت فراموشي بيرون آمده. ياران رفتهاند يا كشته شـده يـا خيانـت

كردهاند. او نيز خود را باز نميشناسد:  
گوئي دو شد اين قالب دردآلود  

هر نيمه يكي پيكر ناهمتا  
اين هر دو منم، آه منم اين ديو  

آن شكل پريوار مسيحا آسا؟ 46  
شاعر در رنج و حيرت از درد خود، برخاسته پيكره پاكيزه وجـودش را در
ميافكند و او را ميكُشد و از خـونش بـه تمـامي سـيراب مـيشـود. و آنگـاه

ميتواند به مردم بگويد:  
زين روح تبهكار بپرهيزيد  

من خود چو شما بندة شيطانم.47  
تفاوت ديگـر ايـن دو شـعر تـوللي و شـيباني در آن اسـت كـه در تـوللي
شـيباني رگـههـاي شـعر نئورومانتيك، هنوز بيان روشن اسـت، در حـالي كـه
ـ اگـر رومانتيك اشعار آغازين خود را به كناري نهـاده و بيـاني بسـيار دشـوار

ـ يافته است. در پس پشت اشعار اين دفتـر او رمـزي هـراسآور  نگوييم معقدّ
است كه بر زبان نميآورد، و ميكوشد آن را با ايما و اشارههاي مبهم و ديرياب 
بيان كند (كه قسمي سمبوليسم است). دورنماي كويري كه با رؤياهاي شاعر در 
هم ميآميزد، باتالقهاي نمكسود بيپايان است، و خانة شاعر در سواد شهر كه 
سرابي را مانند است. در گريز از او، شـهر زرد يـا كـوير صـحنه حركـتهـاي
دروني و بروني شاعر است. حرامي زيبايي كـه مخاطـب شـاعر اسـت نگـاهي
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عطش سوز دارد و لبانش چشمة شور زارهاست بـر عطـش جاويـد وي و تپـه
ماهورهاي بيانتها.  

كاريز طنازيهاي ليلي  
جاري شو بر من  

تا شيار تازيانهي خورشيدي را  
شكيبا توانم بود.48  

حرامي زيبا، رطب صحاري سوزان است، آبي است كـه مـيتوانـد جـاري
شود. دور از او شاعر در كوير در معرض ضربههاي مرگ است. كوههاي شـن
بر پهنة نمكزارها فرو ميغلطند، حفرههاي عطـش بـه تـاريكي مـرگ گشـاده

ميشوند، چاهسار مدور، پولي سياه را ماننده است به دلفريبي ماه و در حقيقت 
منجالب، پوچا پوچ ژرفاي آن، حماسهها را به زنجير كشـيده. شـاعر در قطعـة 
ـ خدايي زميني سخن ميگويد و در درگاه او فرو ميريزد. بـه  «ستايش» به زن
گنــاه پاكبــازي از دســت او تازيانــة تحقيــر خــورده اســت. و اضــطرابهــا و 
شكنجههاي او همه از اين زن است كه هم سياهكار است و همخواسـتني، هـم
جانبخش است و هم جانستان. در قطعة «عفريت» ميگويـد: لبخنـدة حرامـي
كوير او را ديگر نميفريبـد، و ديگـر آن نـازنين جـانبخـش نيسـت، عفريـت

افسونساز است و خورشيد (اميد؟) را از قلب وي ربوده است و در جاي ديگر 
«اقـرار» دو  جمشيدي است در زنجير كه پالهنـگ تقـدير بـر گـردن دارد، و در
خنجر خشم و كين بر ميگيرد و بر الماس چشم شخصي غائب ميكوبـد و در
برابر داوران مجهز به دشنههاي قانون ايستاده ميگويد كيفري الزم نيست زيـرا
در لحظة وقوع «جنايت» كيفرش نيز آغاز شده است. در اين كتاب، كـوير همـه
جا عرصة ضربههاي تقدير، و شكنجهها و تحيرها و آرزوهاي شـاعر اسـت، از

شهر دور افتاده، و شنهاي تپههاي سيال، بر سرخي غروب كويري، از رستاخيز 
سطوت طوفان، طرحي انداخته، و سحر شب گرفته كـوير در زيبـايي اهريمنـي
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چشمهايش، فريب را هر دم رنگي دگرگونه ميپذيرد. از تك ستارة خشم كوير 
به هيچ يك از خانههاي اين جدول خم اندر خم دروغهايش، پناه نميتوان برد:  

اينك. اين طلسم 
عشق لعنت زدة ماست 

در ژرفاي تاالبهاي نمكسود 
به نگهباني اهريمن و ماه 

كه چنين سحرآميز، بر تپههاي وهمآلود كوير ميگذرد49  
بـه گـذر عمـر مـيانديشـد، خـود را آدمـك كويري سرابهاي شيباني در

برنجين مينامد و از جادوگر فرتوت (زمان) ميخواهد چهلمين گل ميخ آتشين 
«مـرا در طوفـان بـه كمـك را بر پيكر وي بكوبد، به همراه خطاب ميكند كـه

ميخواني، زماني كه ديگر من سايهام»، از او ميخواهد «دستت را به من بسپار، 
«زمـان»  تا راهم را به قدمهايت پيوند زنم» آنچه دامن كشـان همـراه آنهاسـت،

است. بيان شاعر گاه بسيار انتزاعي ميشود:  
در نظمي شطرنجين  

ارقام حروف را پي ميگيرند  
تا لحظههاي مات، در لُجة بيتفاوتي خانهها  
و هنگامي كه حروف از اعداد بار ميگيرند  

جز صفر نميزايند50  
و گاه در همان زمان كه تجريدي است، معنا و مفهوم تازهاي عرضه ميكند:  

كاروان من، رفته است، و راه را، با خود برده است51  
رؤيايي، زمان، آب، شن،  دلتنگيهاي شيباني و كويري سرابهاي در اشعار
مار، نمك، كوير متروك، جاده مارپيچ، تراكم غبار، گرد باد، خورشيد، التهاب ... 
و بازگشت به گذشته، مقارنة شهر و كوير، مرگ و انديشه به مـرگ ... فضـايي
«خـط وحشي، غريب و محيطي دور افتاده و متروك بـه وجـود آوردهانـد كـه
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اصلي و محور مشترك آن، بريدن از واقعي به فرا واقعـي بـا عبـور از بعـدهاي
سهگانه است»52 ... رؤيايي ميگويد «همة كودكي و جواني من در درياي نمك، 
در خشكي و عطش گذشته و هميشه با رؤيـاي آب و بـا خيـال آب زيسـتهام. 
براي بچة كوير آب حماسهاي است و من اين تقدس آب را هنوز هم بـا خـود

ميبرم.»53  
شيباني هم كه بچة كاشان است و از نظر جغرافيايي به دامغان مانند اسـت،

همين را ميتواند بگويد.  
آنگاه، كاريز به گل مينشيند  

و باز، لبان عطشناك  
در خيال آب نماي پر زمزمة وهمهاي كويري54  

اي گوارا  
اي آب  

جاري شو55  
رؤيايي نيز ميبيند سايهاي كه از آوارگي سوخته، هنوز در آفتاب، دنبال النة 
ـ اين زخم منتشر، ميخواهد صبر ميان تهي را  تن وي ميگردد و از ذهن خود

از مزرعة نمك بردارد:  
زيرا كه آبهاي قديمي همواره در كتاب تو جاري است.56  

هر دو شاعر با مخاطبي ناشناس سخن ميگويند كه سايه، همزاد، همـراه و
گاه معشوقه آنهاست. بيان رؤيايي، البته انسجام بيشتري دارد اما گرمـي و شـور 
شعر شيباني بيشتر است. در راه يا در پايـان آن هـراس، تنهـايي، و شـخص يـا
حادثهاي ناشناخته در كمين آنهاست و عاملي ناشناس آنهـا را بـه ورطـة كـوير
انداخته (يا به تعبير خودشان پرتاب كرده) است. واژگان هر دو شاعر خشـن و
گاه با صالبت است و تشنگي، تشنگي سوزان آنهـا را رنـج مـيدهـد و طلـب

باران، آب و جانپناهي مطمئن در درونشان زبانه ميكشد:  
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به كجايم رهنمون شدهاي  
قانون واديهاي انجماد  

كه من شهسوار كويرهاي تفتهام57  
كي از مزارع نمك   

ما را عبور داده است58  
از ميان قطعههاي سرابهاي كويري، قطعه «كنيز»، نگاهي بيشتر بـه بيـرون
دارد. مرواريد سرشك دختر سرزمين افسانههاي شاعر را در بازارهاي شرق بـه
پشيزي نميخرند. از شكوفههاي سيب زنجيـر مـيبافنـد و از دختـر، كنيزكـي
خواهند ساخت گل سر سبد دكههايشان و لعبت بزم «بزرگان». ايـن بازرگانـان
عبير و ابريشم، از لطافت هوا، خشت زر ميزنند و نميتواننـد از پيكـر شـفاف

«كنيز»، سرزمين زيبايي را نظاره كنند، جز به پول و اعداد نميانديشند. شاعر از 
دختر ميخواهد با او بماند و با ترانههاي او كه پرچم مهر را تا كهكشانهـا بـر

ميافرازد:  
از معبر سنگالخي  

به كجا خواهي شد  
اي گردونة بلور و آبگينه  

كه راه سبز بهار  
تا دروازههاي رنگين كمان  

پيشاپيشات گسترده است.59  
دلتنگيها، زني حضور دارد كه وسوسه عمـدة هـر و كويري سرابهاي در
دو شاعر است. اين زن در شعر شيباني با دو چهره نمايان ميشـود. شـالق بـه
دست و آرامش دهنده، عفريت و پري، رسوا و عفيـف ولـي در شـعر رؤيـايي
جانبخش و پريوار و آرامش دهنده است. نافي از خلـيج احمـر دارد و صـبح
دهانش، حجرة فراغت شاعر است و شكل راه رفتـنش، معنـاي مثنـوي اسـت.



منوچهر شيباني /  شاعر و نقاش  □   2057  

سايهاي هراسناك هر دو شـاعر را تعقيـب مـيكنـد، و جهـان بيـرون بـهطـور
وحشتناكي نظمي هندسي، پر اشباح و خطر آفرين دارد.. 

«وصـفهـا، در دفترهاي نخست شيباني، بيشتر اشعار او جنبة نمايشـي دارنـد.
تابلوهـاي او تصويرها» و «تابلو» زير بناي هويـت نمايشـي شـعر او را مـيسـازند.
[بيشتر] زمينهاي تاريخي [و اساطيري] دارد: بغداد است، اسـتخر اسـت و شـهرهاي
قديمي است و بازارهاي سوخته و دربار شاهان افسانهاي. قابليت شعر او براي ارائه 
نمايشنامه منظوم به علت متغير بودن ضرب آهنگ شعر است و قابليت ايجاد گفتگو 

در آن، دراماتيك بودن درونمايهها و پرداختن به جزييات.»60  
افزوده بر اين ميتوان شيباني را سينماگر يا سازندة اوپرا دانست كـه چـون
محيط مناسبي براي كار خود نيافته و ابزار آن را نداشته با شعر و شعر نمايشـي
بيان مقصود ميكند. اين شعرها كه از نظر بيان دشواريها و مسـامحات لفظـي
بسيار دارد، براي نمايش در صحنه به وسيلة نـور و صـدا، قابليـت بسـيار دارد.
تخيل او قوي و دراماتيك است و در آنجا كـه بـه شـعر نمايشـي مـيپـردازد،
اشخاص و اشياء را در حركت و گفـت و گـو و ضـربآهنـگ كـالم نمـايش

ميدهد و به هر حال قدرت او در اين عرصه بيشتر است.  
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اسماعيل شاهرودي*  
  

اســماعيل شــاهرودي در 1304 در دامغــان بــه جهــان آمــد. پــس از گذرانــدن 
آموزشهاي ابتدايي و متوسطه بـه مشـاغل اداري پرداخـت و از جملـه مشـاغل او
عضويت در سازمان فرهنگي يونسكو، شعبه ايران در تهران بود. وي همسـر گزيـده
بود ولي به دليل ناهماهنگي با هم، كارشان به جدايي كشيد. او كه جـز شـاعري بـه
پژوهش در زمينههاي فرهنگي نيز ميپرداخت، سفري به هندوسـتان رفـت و چنـد

قطعه از اشعار او يادبود و مشاهدة زندگاني و فرهنگ مردم هند است.1  
1320 بـه نيمـا شاهرودي از نخستين شاعراني است كـه پـس از شـهريور
ـ مقدمـهاي نوشـت .  (1330) نبـرد آخـرين ـ پيوست و نيما بر كتـاب شـعر او
ولـي در ظـاهر  1326 بـوده اسـت ارديبهشـت نخستين شعر چاپ شـده او در
شاهرودي پيش از اين تاريخ نيز اشعاري سروده است كه در دسـترس نيسـت.
نيما دربارة اشعار نخست شاهرودي ميگويد: «خواننده در اين اشعار ... نشـاني
از گويندة جواني پيدا ميكند كه توانسـته اسـت از خـود جـدايي گرفتـه و بـه

ديگران بپردازد. گوينده در همه جاي ميدان پهناور هنر انسان امروزه ميخواهد 
گردش داشته باشد و جهتش همان بستگي شديد او به زندگاني است.»  

                                                 
فرهنگي، شمارة 281ـ 280، بهمن و اسفند 1388.  كيهان *
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ادبـي كـه بـهويـژه از شاهرودي مردي آرام و منزوي بود و با مجادلههـاي
سالهاي 40 به بعد بازار گرمي يافته بود سر و كاري نداشت، اما بهطور دروني 
پر جوش و خروش و مضطرب بود و آثاري از اين اضطرابها و دلهـرههـا در
زندگاني و آثار او ديده ميشود. او به نقاشي نيز عالقه داشت و آثـاري در ايـن

زمينه به وجود آورد. نشاني از تأثيرات دلبستگي او به نقاشي و هنر پالستيك را 
در اشعار او نيز ميبينيم. او مقالههايي نيز نوشته است كـه نظرگـاه او را دربـارة 
«انسـان و سـير زبان، شعر و نقاشي ... نشان ميدهد. از آن جملـه اسـت مقالـه
(سال دوم شماره 19 )به چاپ رسيده است.   بنياد انديشه و زبان» كه در مجلة

آثار او اينهاست:  
راه، سـوي (1349) هر سا در مي و م ،(1346) آينده ،(1330) نبرد آخرين
از نيمـي و كيلـومتر (1351) و داستان: چنـد نشين ميقات آي ،(1350) راه راه،

  (1351) واقعيت
شاهرودي در چهارم آذر ماه 1360 درگذشت.  

  
در اين حريق خفته  

دروازة هواي كسي را  
گشت و گذار حادثهاي وا نميكند  

اي انتظار هر چه، پديدار شو به دست  
تا موكب عزيز گشايش  

خود را گذر دهد  
از انجماد منظر دروازه و كلون.  

آينده، 89)   (مجموعه شعر
(آينده) بـهطـور كلـي در دايـرة مسـائل اجتمـاعي حركـت شعر شاهرودي
(1330) نخستين مجموعه اشعار چاپ شدة اوست. او پس  نبرد ميكند. آخرين
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از مرداد 1328، چند سالي خاموش بود تا اينكه دوباره به كار شعر پرداخـت و
1346 را به چاپ رساند كه پيشرفت چشمگير او را در شـعر و آينده دفتر شعر

 1326 شـعري را بـه تـاريخ نبـرد آخرين شاعري نشان ميدهد. از آنجا كه در
25 و 26 بـه مشاهده ميكنيم پس ميتوان گفت او بهطور جدي در سـالهـاي
سرودن و چاپ شعر پرداخته و در اين زمان جواني 21 ساله بـوده اسـت ... از
متن همان اشعار نخست شاهرودي، درك تند واقعيتهـاي اجتمـاعي خوانـده
ميشود و نيز اين اشعار آرزوي او را بـه رسـيدن بـه آينـدهاي روشـن آشـكار

ميكند (تخلص شعري او، آينده، نيز از همين معنا حكايت دارد) اشعار او نشان 
ميدهد كه وي مرد كار و زحمت بوده و فقر و زحمت را با پوست و گوشـت

خود آزموده. در شعر «تخم شراب» ميگويد:  
اينك منم  

محصول زحمت حسنعلي جعفر!  
آوارهاي كه همچو پدر ناشناس ماند2  

گر چه اشعار نخست او نيز از درگيـري بـا رنـج و زحمـت و كـار و فقـر
نشانهايي دارد ولي باز فريفتگي به آينده و تصورات زرين دربارة آن نيز در آن 
اشعار به چشم ميخورد كه گـاه انتزاعـي اسـت: روز مـيآيـد، تيرگـي از بـين
ميرود، خورشيد زندگاني ميدرخشد. دريا، نماد فرا رسيدن اين آينـده تابنـاك
است و شاعر با آن سخن ميگويد: «دريا» همان شور و شـوق و مبـارزة مـردم

است كه با امواج سركش خود به پيش ميتازد:  
آن روشني كه با تو بود فردا  
اينك به ژرفناي تو پنهانست  
فرداي تو ز دور نمايان است  

دريا! به پيش چشم من، اي دريا!  
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در اين اشعار، جز توصيف واقعيت يا طرح مسائل آينده، گرايش به تعـابير
و اسلوب شعر نيما نيز آشكار است و در آنهـا حتـي اثـر مسـتقيم تركيـبهـا،

واژگان و جملهسازي نيما را ميبينيم. زبان او نيز همان زبان نيماست. از اينرو 
اشعار آزاد و دوبيتيهاي پيوستهاش نيز تأثير مستقيم شيوة نيما را نشان ميدهد. 
البته شاهرودي در شعرهاي بعدي خود كوشيد كمكم از زير نفوذ مسـتقيم نيمـا
آزاد شود و در «مناجات»، «اي انتظار هر چه»، و «باغستان سـبز» ــ بـا ايـنكـه

قالب شعرش نيمايي است- فضايي ويژة خود آفريده است و تركيبها و تعابير 
نبرد، نيما به صـورتي آشـكار حضـور آخرين تازهاي ارائه ميدهد ولي در دفتر
دارد، و اين نزديكي از نظر نيما نيز پنهان نمانده است: «مـن بـا شـما هسـتم و
هميشه با شما خواهم بود. با من خيلي چيزها خواهيد يافت و با هم بـه خيلـي

چيزها خواهيم رسيد.»3  
شاهرودي خوشبيني گونهاي هسـت كـه از نظـر نيمـا دور نبرد آخرين در

نمانده. نيما ميگويد: اگر آخرين نبرد شما براي گسستن زنجير طوالني و زنگ 
زدهاي باشد ... كه به دست و پاي مردم چسبيده در واقع توفيقي است. «كاروان 
جنوب» شما حاكي از اين ديد الزم اسـت ... سـپس بـه شـاعر جـوان هشـدار
ميدهد كه كار را آسان نگيرد، و گمان نكند پيروزي به زودي حاصـل خواهـد

شد. «من گويندهاي را كه اينطور باشد با رستگاري او ميسنجم از اين پرتگاه، 
از اين پرتگاه كه مانند «جهنم» دانته گناهكاران در آن دست و پا ميزنند ... كـه 
مرگ در آن شبيه زندگي جلوه ميكند، دوست به دوستش اطمينـان نـدارد. نـه

زن، زن است و نه مرد، مرد.»4  
شاهرودي هم از آغاز نشان ميدهد كه داراي درك درست اجتماعي اسـت.
تضاد و ستيزههاي اجتماعي را مـيشناسـد و در پرتـو ايـن آگـاهي اسـت كـه
پيرايههاي لفظي و آرايشگريهاي اشرافي تغزل رايج را به كنار گذاشته است:  

و هر چه هستم  
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از ردة خون متالطم غالمان  
شالق اربابان  

به گردة چشمانم ميخورد  
و ميافزايد:  

هر كه هستم  
در زندان هيچ بوسه محبوس نميمانم5  

او با تشنگي و گرسنگي نميسـازد ولـي مـيسـازد بـا راهـي كـه گـذرگاه
فرداست، راه شهريها و دهـاتيهاسـت، و از آغـاز، شـطّ دسـتهـايش را بـه
شطّهاي ديگر پيوسته است. در اين سطرها، شوق به رفـتن، سـتايش انسـان و
كارش، جاري كردن آب و خورشيد و زندگاني ... جاي نمايـاني دارد و شـاعر

باور دارد كه «هنر از مردم به وجود آمده و با مردم سر و كار دارد.»6 هيجاني كه 
در اين اشعار خطايي و حماسي هست، سطحي نيست و از تجربة كسي برآمده 
كه فقر و رنج را حس كرده و فراز و نشيب زندگاني را پيموده. شاهرودي اسير 
زندان رنج و تشويش فردي و عشق جنسي بيمارگون نيست. او از ژرفاي رنـج
و فقر طبقاتي، چراغ روشن خورشيد را خواهان اسـت و مـيخواهـد شـوق را

همواره بر مركب نظاره بنشاند:  
من زورق روانهام، اين آفتاب را  

از اوج سالها  
سر ريز كردهام،  

تا اين شراع روشن، اينجا  
ريزد به اين سواد  

آوازة طلوع7  
در سطرهاي زير بيان و تعبير كامالً نيمايي است:  

دست بردار ز پيشاني خويش.  
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سراسر كشتگاهم خشك مانده بود آنجا  
ليكن از گرته راه تو كه دور است و دراز.  

شاهرودي از همان آغاز با شعر توللي و تركيبهاي غنايي او سـر و كـاري
نداشت و راه او را ادامه نداد، با توجه به اين كه شعر غنـايي درخشـان تـوللي،
بيشتر شاعران نوجوي ايران را در آن سالها زير تأثير قـرار داده بـود و افسـون
تغزل او در خيليها مؤثر بود، بيتوجهي شاهرودي بـه سـرودههـاي تـوللي در
خور توجه است8 و نشان ميدهد كه شاهرودي از همان آغاز بينشي اجتمـاعي
داشته است. با اين همه، اشعار نخست او، بهويژه در قالب چهار پاره، يكپارچه 
نيست. در آنها مضمونهاي عادي فردي نيز ديده ميشود،نگرش بـه آينـده نيـز
آرماني است و از اينرو، نيما به شاعر ميگويد: فاصلهاي كـه بـين شـب مـا و
صلح و اين روزگار آينده ... هست بـا اسـتقامت و تـالش مـا رابطـه دارد. بـه

مطلوب ميتوان رسيد اما حسابي در آن الزم است.9  
از آنجا كه شاعر هنوز بهطور عميق با اين «حساب» درگير نشـده تضـادي
در اشعارش هست. گويي دل و جانش بين دو قطب فردي و اجتمـاعي بخـش
شده. يكجا سخن از زنجيريان و زنجيرداران ميگويد و جايي ديگر از مسـتي

و بيخبري. جايي سخن از دوستي مردم و عشق به آينده است و جاي ديگر از 
ياري كه بامداد از كنارش گريخته. در احساسهاي فردي او تر و تـازگي ديـده
نميشود، از فضاي شعر نيما و شعر امـروز دور اسـت و تصـاوير و درونمايـه

مهمي نيز ندارد. اين قطعهها از ادراك واقعي شاعر حكايت نميكند:  
من خرابم تو هشدار من باش  

كه نيارم به جا ماندن آرام  
كوششي تا نيفتم من از پاي  
دقتي تا نريزد مي از جام.10  
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در اشعار نخست اين شاعر، البته قطعههاي ديگـري نيـز هسـت كـه نشـان
ميدهد او كهنهگراي و داراي ادراك قديمي نيست و با آگاهي به سوي شعر نو 
آمده. در اين قطعهها، محتوا و قالب شعر و شيوة بيان تـازه اسـت. از كارهـاي
خوب اين دوره او قطعههاي «خواب» و «دقت» است كه از نظرگاه نيما نيـز بـا

توفيق همراه است:   
«... از حيث ساختن وزن قطعه «دقت» و ... ناراحتي شما را از يك جـور و
يك دنده رفتن ميرساند.»11 مراد نيما آن است كه شاهرودي توانسـته اسـت از
خود جدايي گيرد و به هنر شعر دقيقتر بنگرد و تساوي طولي مصاريع را كنـار
«دقـت» هنـوز ر ظرفيـت آن بيايـد. پـ بگذارد به سوي وزن شعر جديد و تنوع

در فضاي شعر نيما است.   تازگي خود را نگاه داشته و كامال ً
غنچهاي هست كه شايد هرگز  

نشكفد  
هست سربازي ميجنگد  

با كه؟  
نشناسد  

شمع افروختهاي هست كه خاموش شده ـ مرده ...  
چشمهاي هست كه خشكيده  

بوسه خشكيده  
به لبهاي زني  

بوسهاي هست كه خشكيدهست.12  
در اين شعر، شيوة تغزلسرايي كهن و تـولليوار بـه كنـار گذاشـته شـده و
ت  مضمون شعر تازه است. نزد شاعر زيبايي، به قوه وجـود دارد ولـي در فعليـ
خود، در وضعيت تراژيك امروز به متضاد آن بدل شـده. ايـن وضـعيت امـروز
است كه سربازي را به جنگ با ديگري كه نميشناسدش، ميكشاند، و بوسهاي 
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هست ولي به لبهاي زني (مادر يا نامزد سرباز؟) خشكيده اسـت. در ايـنجـا
سخن از جام مي پر بوسة معشوق، مرگطلبي، چلهنشـيني و دلهـره ... نيسـت.
احساس شاعر با ادراك اجتماعي گره خورده و از نظر بيان نيز «خوب دريافتـه
است كه طبيعت كالم منثور را به كالم منظـوم بدهـد.  »13 يـا بـه ديگـر سـخن،
توانسته شعر را از خدمتگري موسيقي رايج: واي واي و آخ، فريـاد و حسـرت

مي يـا وصـفي درآورد.  غزلهاي مقلدان رهايي دهد و به صورت بيـاني تجسـ
شاعر در جملههاي «چشـمة خشـكيده» و «بوسـة خشـكيده بـر لـب زن» بـين
«چشمه» و «لب» مقارنهاي و حتي تصويري متضاد به وجود آورده. چه شده كه 
چشمة جوشان و بوسة مهرآميز هر دو خشك شدهاند؟ مقارنة شعر، رنگ جسم 
و جنس را از بوسه ميگيرد، و پيداست كه شاعر از بوسة تغزلـي رايـج سـخن
نميگويد. سخن او از بوسهاي است كه مردم را با هم پيوند ميدهد و دريـغ او

نيز همه از اين است كه كار و وضع موجود بسامان نيست.   
شاعر در شعر «متهم» مبارز جواني را در دادگاه ميبيند. در اين بيدادگاه كـه
حكم مجرم بودن متهم از پيش صادر شده، مبارز جوان بيهراس، خود دادگـاه
را به محاكمه ميكشد. در اين شعر، تأثير نخستين نطفههاي شعر سياسي اشـعار

نيمايي را ميبينيم:  
زنگ رئيس محكمه شالقي از سكوت 
بر خيز متهم!- ز بن گوشها گذشت 

محكم نواخت بر تن غوغاي دادگاه    
بياعتنا و سرد به پا شد ز جايگـاه14  
شاهرودي ميتواند به قوت اين سخن نيما را تكرار كند كه: هميشه به مـن

مژده ميدهند، گوش من از صداي آيندگان پر است.   
در اشعار شاهرودي، هزل و طنز تلخي نيز هست كه جايجاي چهره نشان 
ميدهد. طنز او گزنده و بيدار كننده است و آن را با مضمونهاي اجتمـاعي در
هم ميآميزد و گاه جنبة مضحك رويدادها را نشـان مـيدهـد. هنـر طنـز او در

قطعههاي«خواب» و «تخم شراب» گُل ميكند. البته طنـز بـا اسـتهزاء، لـودگي، 
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بذلهگويي تفاوت دارد، تمسخر نشـانة كينـة انسـاني بـه انسـان ديگـر اسـت و
بذلهگويي و لودگي اگر نشانة بيدردي هم نباشـد، از سرسـري گـرفتن مسـائل 
حكايت دارد ولي هنر طنز از درك درست روابط نابسامان و پستيها و گرايش 
به محكوم كردن آنها، زاده ميشود. طنزنويس با دشمن مردم و مخالف فرهنگ 
در جنگ است، و در اين عرصه در واقع خرد است كه به پستي و ابتذال خنـده
ميزند. شاهرودي در قطعة «خواب» ـ كه شعر كوتاهي است ـ بـا چنـد سـطر،
فضايي نمايشي درست ميكنـد. پـرده بـاال مـيرود و در صـحنه، شـحنهاي را 
ميبينيم كه در خواب است. شحنه خواب ميبيند كه به دست خود، سـبيلش را
تاب ميدهد، در حالي كه، گربهاي مشغول ليسيدن سـبيل اوسـت. تماشـاگراني
كه ناظر صحنهاند، ايستا و بيحركت نيستند و با بهرهگيـري از خـواب شـحنه،

كاغذي تا خورده (شبنامهاي) را دست به دست ميگردانند.  
پرده باال ميرود  

شحنه در خواب ميبيند كه ميتابد سبيل خود به  
دست خود  

(صحنه تاريك است)  
گربهاي آرام ميليسد سبيل شحنه را  
هر تماشاچي كه دست چپ نشسته 

مينهد در جيب دست راستي  
كاغذي تا خورده را  

(صحنه تاريك است و خوابيدهست شحنه)  
گربه در كارست و ميليسد ...   

پرده ميافتد15  
نيما ميگويد: «آنچه در اين قطعه ميگذرد، روكـش لطيـف ظـاهري بـراي

واقعهاي ديگر است كه واقعاً در حال گذشتن است. براي ديدن آن بايد به عمق 
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فرو رفت و دست درون آنچه در ظاهر ميگذرد انداخت ... اين قطعه از حيـث
فورم و برداشت، در بين همه قطعههاي اين مجموعه از جـنس ديگـر اسـت و

جست و خيز هنري «آينده» را ميرساند.»16  
در قطعة «تخم شراب» باز با هنر طنز سر و كار داريم، اما در ايـنجـا همـه

چيز آشكار است و براي پيداكردن گره طنز، نيازي به جست و جو نيست. پدر 
ـ حسنعليجعفر! ـ براي اينكه نامش بـر لـوح زمانـه يادگـار بمانـد، نـام شاعر
پسرش را در دفتر خيال نوشت و شبي كه مست بود، عكس او را كشـيد. مـادر
به جرم لحظهاي لذت، مدتي رنج كشيد، تا كودك زاده شود. كودك شيطان كـه
«تخم شراب» است، هر روزه به دست و پاي مادر و ديگـران مـيپيچـد. پـس

ناچار او را به مدرسه ميفرستند. در مدرسه او را به علت «ساري كه بيخود از 
درخت پريده» و «آشي كه گرم مانده!» ... كتك ميزنند و هرگاه كاغـذ و دوات
«فريدون» يا كتاب «منوچهر» گم ميشود، او را دراز ميكننـد. كـودك بـزرگ و
وارد عرصة زندگاني اجتماعي ميشود ولي باز كاسه همان كاسـه اسـت و آش

همان آش.  
باري به راهها  

آنها كه كولهاي ز طال بار داشتند  
پا را به روي شانه من ميگذاشتند  

و من آن زمان به راه بودم  
خري كه بار طالهاي ديگران  

بر دوش ميكشد17  
سپس دورة آوارگي است و آگاهي. او ديگر همان بردهاي نيست كه گـوش
به فرمان «ارباب» بود. مانند پدر ناشناس است اما در كـوره راه رنـج زنـدگاني
گداخته شده و راه را از چاه ميشناسد و در انتظار لقمـههـاي نـان، بـه دسـت
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«دارندگان طال» خيره نميشود زيرا دريافته است كه بايد«راه نجات نوع خود را 
از دست خلق بجويد.»  

«پوزخنـد» آمـده. شـاعر در سا، قطعههـايي بـا نـام در مي و م در مجموعه
اينجا نيز خواسته است طنزهايي بنويسد ولي توفيق نيافتـه. در قطعـه نخسـت
سخن از بياعتنايي به رويدادهاي اجتماعي است. كوشندگان همه رفتهاند ولـي
بس بسياران در جاي خود، نشيمنگاه تاريخ، گـرم نشسـته و كـاري بـه كارهـا

ندارند:  
احساس ميكنم/ كه از لبانمان، تركيب آينهبندي  

لبخند ريخته است/ و جاي آن، بيرون زدهست هيأت  
نا ساز پوزخند/ و پوزخند ما/ اينك چو پاي زمزمه  

حتي/ ناي نفس ندارد/ و من/ در اين «عريضه» نيز، حرفي به كس ندارم18  
«گلـوي در برخي تعابير شاهرودي گاه طنز يا شوخي و بذله تلخي هسـت:
نالهام را ميفشارم»، «خونم را به كيسه دلم ريختـهام»، «فاصـله دسـت و دهـان

محكـم چسـبيدم، ريسـمان پوسـيدهام را،  پدرم را زياد گرفته بـود»، «ترسـيدم،
انديشهام را» و «با دراز گوش فكرم، راه به اين درازي را سپرده بـودم»، «شـكم
چشمم را انباشتهام»، «گوسفنداني كه استخوان مردارشـان را دشـمن بـه دنـدان
ميكشد» ... او در اين زمينهها گاه تشبيهها و اضافههايي عرضه ميكند كه بسيار 
خالفآمد عادت است مانند: شكم چشـم، دراز گـوش فكـر، سـوخته حـرف،
دشنهاي در حاضر باش يك دست، كلون دهان، گرده چشمان، گلوي ناله، مذاق 
آرزو ... تعابيري از اين دسـت كـه از تركيـب واژهاي عاميانـه بـا واژهاي ادبـي

درست شده فضايي خودماني و طنزآميز به شعر ميدهد و گاه آن را به محاورة 
عاميانه نزديك ميسازد.  

شاهرودي چون نقاش است، گرايش بسيار بـه تصـويرهاي بصـري و هنـر
نقاشي و تجسمي نشان ميدهد. به اين معنا كه ميكوشد بـا تقطيـع كلمـههـا و
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طرز چيدن حروف ... ادراك و احساس خود را به خواننده منتقل كند. در مثـل
مينويسد:  

تا عشقهايم  
چك ... كه  
چك ... كه  
به چه كد19  

تصوير ياد شده هم سمعي است و هم بصري. هم صداي چكـه چكـة آب 
منعكس شده و هم انقطاع چكيدن در فاصلة ريزش آرام ولي مداوم آب يا هـر
مايع ديگر ... يا تعبير يا كلمهاي را مكرر مـيكنـد كـه گـاه بسـيار گيـرا از آب

درآمده:  
درياها و چشمها آبيست  

آبيست  
آبيست  
آبيست  

آبيست ...20  
اين قسم هنرنمايي، احتماالً از اشعار بسيار جديد غربي بهره برده، هر چنـد
در شعر خودمان نيز بيسابقه نيست. در اين باره گفتهاند: «اين كار تفنني اسـت
در فن كتابت. كاتبان قديم در متن و حاشيه، سطرها را به صورتهاي مسـتقيم
و مورب و محدب و افقي و عمودي مينوشتند و از آنها شكلهـاي درخـت و
بوته و مرغ و ماهي در ميآوردند. حاال هم ميتوان كلمهها را ... عمـودي زيـر

هم نوشت. اين نيز نوعي تفنن در رسمالخط است كه بايد گفت هيچ به زيبايي 
تفننهاي كاتبان قديم نيست ... و نميتوان اين طرز نوشـتن را نـوع خاصـي از

شعر به شمار آورد.»21  
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ممكن است كارهاي «آپولي نر» شاعر فرانسوي نيز از ادب ايران الهام شـده
باشد. دكتر هنرمندي مينويسد: «از جمله نوآوريهاي آپولي نر ... آن بود كه به 
رواج دادن نوعي «شعر مصور» برخاست. ما حق داريم ميان ايـن نـوع شـعر و
» فارسي همانندي ببينيم ... شايد او كه سالها در نسـخههـاي و «مطير « مشجر»
خطي آثار شرقي كتابخانة ملي پاريس تأمل ميكرد از آثار فارسـي نيـز در ايـن
زمينه الهام گرفته باشد.»22 در شعر «باران» اين شاعر، حـروف و واژههـا ماننـد
باران از باالي صفحه به پائين فرو ميبارد. در «كبوتر زخمي» با شكل ترسـيمي

«مرغ بسم اهللا» پيوند دارد. واژههاي شعر «فواره» طوري چيده شده كه فـوارهاي 
را مصور ميسازد.23  

در برخي موارد، اين قسم شعر مصور را نميتوان تفنن در فن كتابـت ـ يـا
بازيچة كودكان (تعبير رشيد وطواط دربارة شعر مدور) ـ دانست. زيرا شاعر بـه
خواننده ياد ميدهد كه شعر را چگونه بخواند. ولي از آنجا كه شعر با دو هنـر
موسيقي و نقاشي همسايه است، گرايش بسيار به هر يك از آنها، كار شـاعر را

نقاشـي قـرار مـيدهـد و از  به خطر مياندازد و شعر را زير شعاع موسـيقي يـا
يكپارچگي آن ميكاهد، به هر حال زيادهروي در اين كـار، شـاعر را بـه تفـنن

ميكشاند. شاهرودي مينويسد:  
ديگر  

من  
باور نخواهم كرد  

خرطو  
مفيل24  

او در اينجا، حرف «م» واژة «خرطوم» را به واژه «فيل» چسبانده تـا تصـور 
درازي خرطوم فيل، زودتر ادراك شود. يا مينويسد:  

بيا تا گُل  
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بر افشاني  
م و مي در سا  

غر اندازيم  
فلك را25  

كه مصراع حافظ «بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم» در نوشـتة او 
به اين صورت درآمده ولي در هنرهاي كالمي تركيب واژهها و جملـههـا بايـد
طوري باشد كه بيواسطه، خواننده را برانگيزد و اگر مـا بـهطـوري افراطـي در

همـه مـردم اسـت ـ دسـت ببـريم ديـري  ـ كـه از آن ِ صورت زبان و نگـارش
نميگذرد كه زبان و شيوة نگارشي پيدا ميشود كه شمار انـدكي از آن سـر در

ميآورند و ناچار كار به بازيهاي لفظي و صوري ميانجامد. شاهرودي دربارة 
«فنون شعر»ي خود مينويسد:  

«شعر من خودش «تكنيك» به دست ميدهد ... تكنيك هميشگي براي مـن
وجود ندارد، به همين سبب اشعار من، هر كدام فضاي جداگانهاي ميسازند ... 
كتاب لغت را پيش رويم ميگذارم، معادل كلمات بيگانه با فضاي كلي شعرم را 
از درون آن بيرون ميكشم، يا از لغتهاي تلمبار شده در ذهنم مـدد مـيگيـرم.
مانند نقاش كه رنگهايش را وارسي ميكند، كلمة خوب را به جاي كلمـه بـد
قرار ميدهم. و اين دستكاريها را بهعنوان «اتودي» پس از ايجاد، در نقطههايي 
از كارم به انجام ميرسانم. در كار من، شكل، وزن، يا آهنـگ و فضـا، و حتـي

سوژه، و بارهاي تصويري آن به خودي خود پديد ميآيند. هيچ كار معقوالنهاي 
ي مشـاهده را در شعرم نميپذيرم. آنچه براي من پذيرفتني است، حاصـل حسـ

است ... من حتي به خودم حق ميدهم كه تقطيع را در سوژه وارد كنم.»26  
با اين همه، اگر اشعار شاهرودي، ارزشمند باشد-كه هست- به دليـل ايـن

شگردها يا پيروي از سوررئاليسم يا مصور كردن برخي حروف و واژهها نيست 
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بلكه به دليل بيان مشكلهاي مهم عاطفي و اجتماعي است. او خود مـيگويـد:
«براي من، انسان، اشياء و روابط آنها عزيز است» و ميسرايد:  

خواهم پيمود،  
تنگة وحشتزائي را  
كه در فاصله اكنون  
و دنياي فرداست27  

ولي اشعار بعدي او بيشتر رو به سوي انتزاع رفته است:  
من نميگويم از شب تنها  

من قفسم را گفتم  
من سياهي را ميگويم28  

يا:  
در دستهاي من  

ميريخت  
ريخت  

ريخت نعمت اندام تردُ را!29  
در اين بيانها، قسمي تصنعّ هست و گرمـاي اشـعار نخسـتين او را نـدارد.
اشعار نخست او تا 1332 به دليل اوجگيري مبـارزههـاي اجتمـاعي، روشـني و
گرماي ويژه دارد و داراي آهنگي خطايي و هيجانانگيز است و از اين به بعـد،
در شعر او اضطراب فردي نيز خودي نشان ميدهد: «من، نـبض شـعر خـويش

گرفتم، تبش از چهل گذشت، بيهوده است، كوششتان، رفتني است او!»  
(1330) تـا دومـين نبـرد آخـرين از نخستين مجموعه اشـعار شـاهرودي،
(1346) شانزده سال فاصله ميافتد، و پيداست در ايـن آينده مجموعه شعر او،

فاصله، او در زمينة شعر فعاليت چشمگيري نداشته. با اوجگيري دوبارة شعر نو 
از سالهاي 40 به بعد و پيدايش كتـابهـاي اشـعار شـاملو و اميـد و فـروغ و
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...) و رواج نقد شعر ... مـوج شاهنامه آخر ديگر، تولدي آينه، در آيدا( سپهري: 
تازهاي در شعر پيدا ميشود و شاهرودي را نيز به ميدان ميكشد. شاهرودي باز 
همان فرزند رنـج و كـار و دوسـتدار انسـانهاسـت امـا سـختيهـاي زمـان و 
تجربههاي پي در پي، وي را در كارش پختهتر كرده است و به فضاهاي ديگـر
دست يافته. محتواي شعر او غالباً همان محتـواي اشـعار آغـازين اوسـت ولـي

شگرد و پرداخت دگر شده. در اين دوره، بيان او نيز كمكم رنگ و بوي نيمايي 
را از دست ميدهد و رنگ و بوي تازه مييابد؛ و گاه تماس گرفتن با آن دشوار 

ميشود:  
ماه  

از يك جانب سوزان است  
و ماه  

از جانب ديگر منجمد30  
يا:  

حتم، از فردا، افسردگي را، برميگيرد31  
اين بيانها، البته حاوي چيز تازهاي نيست، و سخن شـاعر نيـز گـاه بسـيار
بغرنج ميشود كه از بيان تندرست پيشين او دور است. اما بيشتر قطعـههـاي او

در اين دوره نيز، بديع و داراي بيان تجسمي است.   
در اشعار شاهرودي در كل، سخن از تالش است و رفتن و فقر و رنـج. او
اسـت كـه در دايـرة ادراكهـاي اجتمـاعي «نيمـا» هماننـد از اين زاويه نيز بـه
ميانديشيد و واژههاي دستمالي شدة غـزل و تغـزل رايـج را دور ريختـه بـود.
«تالش»، يكي از بهترين اشعار شاهرودي با الهام از «سـمفوني پـنجم» بتهـوون
سروده شده. شعر وزن ندارد اما سيالن واژهها و تصويرها بهطـوري نيرومنـد و
مداوم است كه از مجموع آن قسمي موسيقي دروني به وجود مـيآيـد و ماننـد
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نواي موسيقي به حركت و جنبش ميافتد. آهنگ خطايي شـعر، طنـين ويـژه و
گيرايي دارد:  

آي ... دروازهبان شهر  
باز كن!  

كلون را باز كن!  
كه من بازگشتن نميتوانم32  

ر شـدت شـعر، از ميـان صـداها و  موسيقي واژه و مفهوم، آهنگ خطايي پـ
آهنگهاي ديگر، راه خود را باز ميكند، گاه فرو ميافتد و گاه شدت گرفته بـه

اوج ميرسد.   
فوارههاي بلند آرزو را باز ميكنم  

تا قطرههاي فتح بپاشند  
تا موجهاي رنگ بريزند  

تا حماسهاي بسرايند  
و بفشارند  

حلقوم  
رنج  

ساليانم را33  
سپس بخشي از شعر پايان ميگيرد تا بخشي ديگر با مطلع «آي دروازهبـان
...» آغاز شود. در اين زمـان، سـيالن شـعر نيرومنـد اسـت و در پايـان، آهنـگ
دراماتيك شعر به فراز تازهاي ميرسد. گويي اركستري بزرگ، آهنگي حماسـي

و پرطنين را يكصدا و با همه نيرو مينوازد.  
  

در اشعار شاهرودي، از عشق نيز سخن ميرود كه در هالة ادراك اجتمـاعي
اوست. ولي درونماية اصلي اشعار او به هر حال اين است:  
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من از تمام وسعت رنج ميآيم  
تو اي بلوغ نوبت شادي، بيا، بيا، توي اي انسان34  

كه در اشعارش نيز بارز  از جمله ويژگيهاي شخصي اسماعيل شاهرودي ـ
است ـ صداي بم، مردانه و گيراي او بود. او اشعارش را با همين لحن مردانه و 
غالباً اميدوارانه ميخواند بهطوري كه در وجود او ماياكوفسكي گونهاي به ديده 
ميآمد. اما دشواريهاي زندگاني، اختالف با همسر و نشناختن قدر ادبي او در 
دهة 40، روز به روز او را به سوي تالطم روانـي بـيشتـر بـرد. در بيمارسـتان
بيماريهاي رواني بستري شد. شاهرودي در اين دوره ديگر، شـاهروديِ مبـارز
دهة 30 نبود. بيماري بود كه شعر و تالطم روحي آتش به جانش كشيده بود و 
در نتيجه روز به روز خياالت عجيب بيشـتري در عرصـة دانسـتگي او جـوالن
ميدادند. اشعار آخرين او، ديگر خبـر از شـگرد خـاص شـاعراني كـه پـس از

سرودن اشعار خود، آنها را سبك و سنگين و پالوده ميكنند، نميداد، اين اشعار 
از عمق جان شاعري ميآمد كه سراپا در حريق هنرياش سوخته بود.  

شاهرودي در سالهاي پاياني زندگاني خود به سبب خودكامگيهاي بيشتر 
حاكميت آن روز، بحـرانهـاي اجتمـاعي و مصـايب زنـدگي شخصـي، دچـار
آشفتگي رواني شد، دوره دورة آوارگي و پريشـان خيـالي او بـود و مـدتي در

آسايشگاه رواني بستري بود. احساس ميكرد كسي او را بـه خـاطر نمـيآورد. 
آوارگي و تنهايياش، مسكوت مانده يا در ميان هياهوها و كلمات گم شـده. در
اين زمينه، همان آسيبي بـر او وارد شـد كـه پـس از كمـون پـاريس (1848) و 
شكست جنبش كارگري در فرانسه بر بودلر وارد آمد. نوع نگاه و شعرسرايي او 
بسيار دگرگون شد. پيشتر او خود را شاعر متعهد اجتماعي ميدانسـت و حتـي
صريحتر از نيما از فقر و شوربختي مردم سخن ميگفت و به اعتباري مفهومهـا
يا تعبيرهائي در شعر ميآورد كه قطعي بودن آنها را از پيش مسـلم مـيگرفـت.

به گفتة نيما:  
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«او در همه جاي ميدان پهناور هنر انسان امروزه ميخواهد گردشـي داشـته
باشد و جهتش همان بستگي شديد با زندگي است. دم به دم ميكاود. دم به دم 
دور ميشود، نزديك ميشود. مثل اينكه در گيرودار زندگي خودش و ديگـران

در تشنج است.»35  
آن چيزي كه در ژرفاي روان شاهرودي بود و او را رنج ميداد و بعد به 
صورت پريشيدگي سخت رواني درآمد از همان آغاز از نظر نيما دور نمانده 
بود. البته اين گفته به معناي آن نيست كه شعرهاي آخرين شاهرودي بياهميتند 

بلكه به اين معناست كه زمينه و ساختار شعر او از حال واقعيت موجود          
(Real)    به وضعي بيش و كم استعاري و بحراني رسيد و اين هم درست بود 

و هم طبيعي (چنانكه در مورد فروغ نيز پيش آمده) اما بحران و تشنج سالهاي 
پايان زندگاني شاهرودي آنچنان شديد بود كه رشتة ارتباط او را با جريانهاي 
موجود اجتماعي سست كرد، به ديگر سخن، شعرش آنچنان بحراني و خاص 
بود كه از گردونة ادراك و پسند دوستداران شعر بيرون افتاد. اين دگرگوني 
شعري را ميتوان از لحاظ ساخت و بافت (نه از نظر پيام) شعر، پيشرفتي در 

سبك به شمار آورد، به اين تعبير:  
شاهرودي واژه را بهعنوان كوچكترين بخش جمله و در نهايت در خدمت 
مفهوم جملة شاعرانه در نظر نميگرفت. در سرودههاي او واژهها كنار هم چيده 
نميشود كه جملهاي با معنايي مشخص ساخته شود بلكه كلمهها هر كدام خود 
بخش اصلي و جدا نشدني شعرند. او با كلمه برخورد افزارگونه ندارد كـه هـر

جا صالح بداند از آن استفاده كند، بلكه كلمه خود بهعنوان سازندة شعر حضور 
دارد و حضورش قائم به ذات و وابسته خود آن است. در اين زمينـه، كلمـههـا
آزادند بهطوري كه هر يك از آنها ميتوانند تمامي معاني خود را همـراه داشـته
باشند زيرا جملهها و مفهومها كه با آنها ساخته ميشود رديفي جمله با معنـايي
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واحد نيستند. گويي اين كلمهها در دنياي اوهام كنار هم قرار گرفتهاند، هر سطر 
يا هر مصراع «وهم» خود را دارد.»36  

ــات نشــين»  ــه شــعر، «آي ميق ــژه مجموع ــهوي اشــعار اوان دهG 1350 و ب
شاهرودي در قياس با اشعار آغازينش از نوع ديگري است. سراينده بدون آنكه 
از پيش تعيين شدهاي داشته باشد، از مفهومها ميگريزد. اينجـا، ديگـر آگاهي ِ
براي او غموض معاني مطرح نيست بلكه اجـزاء شـعر بـه گونـهاي كنـار هـم

مينشيند كه انگار ديگر نميخواهد معاني معين به دست دهد. در برخي از اين 
اشعار، حتي اين سطر از معناي سطر پيشين يا پسين خود فاصله مـيگيـرد و از
آن ميگريزد (و اين البته، معنازدايي يا ساختارشكني ... نيست) بلكـه گـريختن

معنا از متن به صورت ناخودآگاه پيش آمده، بهطوري كه در آغاز خواننده گمان 
ميبرد شعر را فهميده است اما در پايان درست درنمييابد سروده دربـارة چـه
بود يا مفهوم اين سطر و ارتباط آن با سطر ديگر چيست. چهـار سـطر نخسـت

قطعه «آتشفشان و درد» بهترين نمونه اين شيوة كار است:  
در من حريق و لولة درد/ دردي دوباره گشت/ تا  

انفجار زد!/ اينك «وزو» سياحت دستان پمپئي است.  
سه سطر آغاز قطعه بيانگر احسـاس درون شـاعر اسـت. سـطر چهـارم بـه
حادثهاي خارج از متن يعني آتشفشان شـهر بمبئـي اشـاره مـيكنـد. از سـويي
واژههاي سه سطر نخست نيز با بيان آتشفشان هماهنگي دارد: انفجـار، حريـق،
درد ... اكنون آيا شعر توصيف رويداد آتشفشان است يا بيان احساس شاعر، بـا

يك استعاره درباره وضعيت او. استعارهاي كه خود او ساخته و ما هيچ آشـنايي 
با آن نداريم و همچنين است همه سطرهاي شعر «اوج اوج باش»، هيچ سطر و 

هيچ تكه از شعر با سطرها و تكههاي ديگر همخواني ندارد:  
رنگين كمان قهوه، پديدار چشم/ چشم/ چشم  

پديدار/ ز اقصا نقاط عالم/ تا اوج/ اوج/ اوج من  
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آورده است/ دريا دريا/ درياي بارآور كشتيها.  
اين اتفاق در صورتي پيش ميآيد كه انسجام ظاهري و زباني كـالم از بـين
نميرود و ما احساس نميكنيم با چيزي متفاوت روياروييم اما پيش از ايـنكـه
بخواهيم به معنا پي ببريم معنا گريخته اسـت، سـطر بعـدي مـيآيـد و معنـاي
ديگري به اندازة خواندن يك سطر دوام ميآورد و با خواندن سطر بعد باز هـم

معنا گريخته است.37  
در اين تفسيري كه آورديم گر چه واقعيتهايي نيز وجود دارد اما خـالي از
مبالغه نيست. شعر شاهرودي دور از بغرنجـي نيسـت امـا احسـاس و معنـا در

زيرازير كلمههاي دور از هم افتاده جريان دارد. البته شعر بيشتر بيان حالتهاي 
برقآساست. جرقهاي ميزند و ناپديد ميشود و بعد جرقهاي ديگر ميزند. نوع 
كار همين است، معنا گريزي نيست. به زبان فنيتر در اشعار آغازين شاهرودي 
تشبيههاي صريح و مربوط به زندگاني روزانه غلبه داشت اما اشعار بعدي او به 
سوي حاالت پريشيده رواني ميرود. هم چنان كه اشعار آغازين بودلر بـهويـژه
قطعة «هماهنگيها»ي او رومانتيسيسمي همنوا ارائه ميدهد و آن همـاهنگي را
بيان ميكند كه انساني را در طبيعت بيرون از زمان قرار گرفته فرا گرفتـه اسـت

(در اشعار آغازين شاهرودي رئاليسم غلبه دارد). بعد بودلر به مدرنيسم ميرسد 
كه در اين دوره به جاي رومانتيسيسم، ارجاع كنايي(metonymique) لحظـة
كنوني حاكم بر شعر است. شعر آفريني استعاره و كنايـة بـودلري از ايـنرو نـه
قطبهاي تضاد دوگاني نامعين بلكه تعابير تطور تاريخي از رومانتيسيسـم بـه
ور فرارونـد تـك خطـي از مدرنيسم اين شاعر را نمايش ميدهد. البته ايـن تطـّ
استعاره به كنايه نيست. استعاره به سادگي ناپديد نميشـود بلكـه در مدرنيسـم
بودلري كه به سبب كنايي كردن به استهزاء و طنز تباه كنندهاي تبديل شـده بـار

ديگر پديدار ميشود.38  
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روانكاوان جديد روانپريشي شاعراني مانند بودلر را بـهطـور انحصـاري و
فقط در دايرة اميال برآورده نشده فردي تجزيه و تحليل نميكنند بلكـه معنـاي
تاريخي و اجتماعي به آن ميدهنـد. چـرا كـه انسـان در جامعـه و بـا ديگـران
زندگاني ميكند و او را از محيط زيستي و اجتماعياش جدا نميتوان سـاخت.
در مثل والتر بنجامين منتقد ادبي معاصر باور داشت كه بهترين اشعار بـودلر در

چهارچوب دفاعي در برابر ضربههاي آسيب ديـدگي نـوعي فـرد در زنـدگاني 
شهري جديد در نظم نمادين رمزگشايي شدة سرمايهداري متـأخر قاعـدهبنـدي
ميشود. دفاع همچون تحمل ضربة هيجان روانـي بـودلر، دو شـكل بـه خـود
به نام «تلخكـامي شرّ گلهاي ميگيرد كه با عنوان نخستينِ بخش مشهور كتاب
و آرمان» مرتبط ميشود. «آرمان» نشان دهندة دفاع مجازي است كه به شدت و 
قوت تجربة آسيبديدگي رواني شاعر را در واژگانهاي نوستالژيك همنوايي از 
دست رفته اما هنوز در خود يادآوري با طبيعتي بيرون از زمـان دوبـاره رمـزي
ميكند و «تلخكامي» نمايشگر دفاع كنايي استهزاءآميزي است كه آسيب شـديد
رواني را صرفاً به وسيله متعين كردن تجربه در «زمان» به حـد ممكـن، سـامان

ميدهد آن نيز به بهاي غارت كردن آن از هر گونه محتواي تغزلي.39  
گمان ميرود كه اگر اشـعار شـاهرودي و هماننـدهاي او را در ايـن قسـم

زمينهها تفسير و تعبير كنيم بيشتر به آنچه روي داده و شاعر به بيان آن پرداخته 
پي ميبريم. البته امكان اينكه شاهرودي در زمينة كار خود بـه آزمـون زبـان و
نحوي كار خود نيز پرداخته باشد هست. در اين صورت ميتوان پـذيرفت كـه

«قدرت اين قسم اشعار شاعر از ژرفاي انديشة او برميآيد. انديشهاي بغرنج كه 
به يكباره در برابر چشم خواننده آشكار نميشود ... اگر چه در پس پشت ايـن

اشعار مفاهيم غامضي قرار دارد اما زبان او هرگز شكل عجيب و غريب به خود 
نميگيرد. واژهها ساده است جملهها نيز همينطور، دستور زبان به هـم نريختـه
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است اما اين واژهها زبان را به شكلي ديگر به كار ميبرند. شايد شعر «گل گـل
در گل» يكي از بهترين نمونههاي اينگونه اشعار باشد.»40  
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دفترهاي شعر ا. بامداد (احمد شاملو)*  
  

«آمد شبي برهنهام از در  
چو روح آب  

در سينهاش دو ماهي و در دستش آينه  
گيسوي خيس او خزه بو، چون خزه به هم  

من بانگ بركشيدم از آستان يأس:   
ـ آه اي يقين يافته!  

بازت نمينهم!»  
(باغ آينه)، 1337)   اشعار مجموعة(
در شـعر امـروز پارسـي احمد شاملو (ا. با مداد) راهگشايندة سـبكي تـازه
است. وي هرچند در آغاز كار شاعري به دنبال «نيما يوشيج» گام برميداشـت،
را بدسـت آورد و كمكم از نفوذ زبان و بيان «نيما» آزاد شد و استقالل خـويش

1329 در شـمار  آينـه بـاغ 1336 و تـازه هـواي با سرودن شعرهاي مجموعـه
قويترين گويندگان شعر امروز، در ميدان شعر پارسي ظاهر گشت.  

«بامداد» در دورة فقر ادبي و انحطاط فكري كه غالباً سخن از تنهاي برهنه 
و هوسهاي برهنهتر و طرح قامت يار و چشماندازهاي ديگر جنسي ميرفت و 
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يا به بيان واقعيتهاي سطحي زندگاني بسنده ميشد، زنـدگاني امـروزين را بـا
پيچ و خمها و زير و بمهايش به صـحنه شـعر كشـاند و از مشـكلهـاي ژرف

زندگاني سخن به ميان آورد.  
آنچه نخست دربارة «بامداد» بايد گفـت تغييرهـا و تحـولهـاي انديشـه و
ر احسـاس بـوده و همـراه بـا احساس اوست. وي هميشه شـاعري زنـده و پـ
تحوالت زندگاني اجتماعي گام برداشته است. در سالهاي پرجوش و خـروش
مـيسـاخت ( در مثـل  دهة 30، شعر «بامداد» رويدادهاي حـاد روز را مـنعكس
منظومه 00023) پس از آن دورة بحراني، تيرگيها و شكستها در شعرش رخ 
نشان ميداد و واقعيتهاي تلخ، بيآنكه شاعر قيد يا بيمي بـراي گفتنـيهـا بـه 
گردن يا به دل داشته باشد، به تمامي گفته ميآمد و سـپس در هنگامـة انـزوا و
دور شدن از بازارگان و خلق، عشق در آئينه شعرش پديدار گشت و شاعر كـه
از بازارگان و كينهتوزيها و بديهاي به جان آمده و تا آسـتانه نفـي زنـدگاني
پيش رفته بود، به عشقي آتشين رسيد و شـور و احسـاس خـود را در خـدمت

بيان اين عشق گماشت و شعرهاي عاشقانه دلانگيزي سرود.  
«بامداد» همواره چه در عرضة احساس و انديشة تازه و چه در سنتشـكني
و آوردن قالبهاي شعر پيشرو بوده و از اينرو پس از «نيما» بيشترين تـأثير را

بر شعر و شاعران امروز داشته است. رواج و پذيرفتهشدن شعر نو نيز از طريـق 
كوششهاي او چه در سرودن شعر و چه در مورد چاپ آن مجلهها و جزوههـا

و كتابهائي كه حاوي شعر امروز بودهاند، موضوعي است كه بايد بر آن تأكيد 
بسيار كرد.  

انديشه و احساس نيرومند و تازة «بامداد» حتي در قطعههائي كه هيچگونـه
قيد و شعري و نيز وزن نپذيرفتهاند، نيز متجلي است و از ايـنرو وي شـاعري

متجدد و پيشرو بوده و هست. شاعري كه در هر قطعه از شعرهايش زيبائيهاي 
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از آن بيـرون مـيريـزد و تازه بهچشم ميخورد و غـم زمانـه روان و گرمتـاب
فريادهاي انساني عصيانگر و دوستدار نور و روشنائي از آن شنيده ميشود.  

زنـدگاني برخـاك سالهاي بد، سالي كه غـرور گـدائي كـرد و سـالي كـه
نشست، سالهائي كه در دوردست مردي را بهدار آويختنـد و ارابـههـائي از آن
سوي جهان آمدند و گرسنگان از جاي برنخاستند و زندگاني از دهليز سـكوت
گذشت ... در شعر «بامداد» ظاهر ميشود و بـيانگيـزة هـيچ فريبـي بـهگـوش

خواننده ميرسد. شعر او آهنگ زمانه را پرطپش و غمگين ميسرايد، و پيكارها 
و دلهرهها و پستيها و بلنديها را نشان ميدهد.   

وزنها و قالبهاي شعر «بامداد» بسيار متنوع است و او بيش از ديگران در 
ميدانهاي گوناگون شعر و شاعري به آزمايش دست يازيده است. در دفترهاي 
شعر او هم صورتها و قالبهاي شعر كهن هست: «مثنوي شبگير، برف، شـعر
و  ناتمام) و هم قطعههائي به شكل شعرهاي نيما (مرغ باران، گلكو، صبر تلـخ)
هم آزمايشهائي در زمينة ترانههاي عاميانه (پريـا، دختـراي، ننـه دريـا) و نيـز
قطعههائي فارغ از هرگونه قواعـد قـديمي شـعر و وزن (آيـدا در آينـه، مـرگ

ناصري، سرود آن كسي كه برفت ...)  
تركيبها و تصويرهاي شعر «بامداد» نيز درخور سنجش است. تصـويرهاي
شعر او از زندهترين تصويرهاي شعر امروز است و واقعيت و عشـق خاسـتگاه
قطعههاي زيبا و پرشوري اسـت كـه از درك و احسـاس ژرف وي سرچشـمه

ميگيرند.  
شعر وي از احساس و انديشه به يكسان لبريز است. مشكل زندگاني امروز 
در شعرش با بياني نيرومند عرضه ميشود و از اينرو بيشتر قطعههاي دفترهاي 
شعر او از فلسفة زندگاني و هيجانها و اضطرابهـاي انسـان امـروز حكايـت

دارد.  
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شعر «بامداد» بازگوكنندة انديشه و احساس انسان امروز است و همه اينها 
در تصاوير گويا و زندهاي عرضه ميشوند، و گاه يكي از عوامل طبيعـت بـراي
بيان دلهرهها و اضطرابها به كمك تصوير موردنظر ميآيد. واژگاني مانند آينـه
ـ ماهي ـ كاج ـ پل ـ چراغ ـ زندان و واژههاي ديگـري از ايـن قبيـل در شـعر
«بامداد» رابطههائي از تصويرهاي انديشندگي و عاطفي سرايندهاند و حكايتگر 
دلهرهها و اضطرابهاي فـردي هسـتند كـه بـا زيـر و بـم زنـدگاني امـروزين

آشناست.  
او در جهاني زيست ميكند كه ناگاه طوفاني در ميرسد و يـاران ناشـناخته
چون اختران سوخته چنان به خاك ميريزند كه گوئي زمين ديگر براي هميشـه

شبي بيستاره ميماند پس شاعر چون بوتيماري بر لب درياچة شب مينشيند و 
خود و كاجهاي پير را در يك غروب غمانگيز تصوير ميكند:  

«... كاجهاي پير، تاريكند و در انديشهاي تاريـك/ مـن، غمـين و خسـته و 
انديشناكم/ چون غروب شوم/ من چنان چون كاجهاي پير تـاريكم كـه گـوئي

ديرگاهي هست/ تا خورشيد برجانم نتابيده است...»1  
در شــعرهاي «بامــداد» واژههــا و تركيــبهــاي زيبــاي معهــود و واژههــا و 
تركيبهاي به اصطالح غيرشاعرانه يكسان بكار گرفته شدهاند. زشت و زيبـاي
زندگاني امروز در آئينة شعر وي با هم ظاهر ميشوند و شـعرش را از صـورت
زيور پوسيده و اشرافي بيرون ميآورند و به ميان مردم ميفرستند. اين سـراينده
هرجا كه الزم است واژههاي غير معهود را براي بيان انديشه و احسـاس خـود
در شعرهايش راه ميدهد. در زمينه شعرهاي وي تنها روشـني و زيبـائي نقـش

نميبندد بلكه وصف تيرگي و زشتي نيز بهچشم ميخورد جائي ميگويد:  
«خنياگران باد  

سرگرم قصههاي ملولند»   
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و يا «با چشمان تو، مرا، به الماس ستارهها نيازي نيست» يا «يك شـاخه در
سياهي جنگل/ به سوي نور فرياد ميكشد» ... و در اينجا از زيباترين واژههاي 
شعري كمك ميگيرد. اما گاه براي بيان مقصود به طرز گفتوگوي عادي مردم 

نزديك ميشود و خشنترين كلمهها را برميگزيند:   
«شما/ اين بار به مصاف شاعر چموشي آمدهايد/ كه بر راه ديوانهـاي گـرد
ردروغ همسـفران گرفته شلنگ مياندازد» يا «هوائي كـه مـيبـويم/ از نفـس پـ

فريبكار من/ گندآلودست.»2  
قطعه شعرهاي «بامداد» با تصويرها و خطوط زندهاي كه دارد، صـحنههـاي
مورد نظر سراينده را با نيرومندي در خاطرة خواننده مجسم ميكنند. وقتـي كـه
ميگويد: «تو از خورشيدها آمدهاي، از سـپيدهدمهـا آمـدهاي. تـو از آينـههـا و

ابريشمها آمدهاي.» ميخواهد بگويد. «تو از سرزمين خورشيدها و از باغ آينهها 
آمدهاي.» و اين حذف مضاف و گاهي موصوف در ايجـاز و ايهـام شـعر مـؤثر 

واقع شده و جمله را لطيفتر و زيباتر و در نتيجه شاعرانهتر ساخته است.  
موسيقي واژههاي شعرهاي غنائي «بامداد» به راستي دلكش و مـؤثر اسـت.

در اينگونه شعرها سراينده تا حد ممكن به سوي سـادگي و ايجـاز مـيرود و 
اين سادگي بر تأثير شعر بسي ميافزايد و نيز شاعر درآوردن واژههاي هماهنگ 
«سـرود آن  در قطعـه بيآنكه شائبة عمدي به چشم بخورد ميكوشـد. در مثـل
كس كه برفت» كه گفتوگو از قايق و موج و دريا و مرگ اسـت آهنـگ شـعر

سريعتر و جملههاي كوتاهتر بكار گرفته ميشود:  
«پس پهنة پارو/ بر تهيگاه آب تكيه كرد/ و زورق به چاالكي بر درياي تيـره 
سريد/ چاالك و سبكخيز/ از آنگونه كه تابوتيسـت پنداشـتيش/   بـر هـزاران

دست.»3  
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در شعر او هماهنگي واژهها نه تنها از جهت ايجاد هماهنگي و انتقال معني 
بكار گرفته مي شود بلكه گاه شاعر با استفاده از صنعت همصـدائي حـروف در

چندين كلمه متوالي، آهنگ و موسيقي ويژهاي به شعر ميدهد:  
«در هذيان دردش  

رشتهاي آتشين ميرشت.»4  
و نيز تكرار حـروف كـه شـعر را از موسـيقي و آهنـگ جـان داري لبريـز

ميسازد. در مثل تكرار حروف (س و ت) در سطر زير:  
«نفست در دستهاي خالي من/ ترانه و سبزي است.»  

و تكرار حروف «س و ش»: «شب از ارواح سكوت سرشار است.»   
موسيقي شعر و تكرار حروف و نوعي بازي صوتي با واژهها در مجموع در 
و  آهنگين كردن قطعـه شـعرهاي «بامـداد» موثرنـد و از همـه مـوثرتر تصـاوير
استعارههاي تازه است كه در شعرهاي او زياد ديده ميشود. تركيـبهـاي تـازه

نيز در دفترهاي شعر «بامداد» بسيار است:   
معبـر خورشـيد و شوخ بوته ـ خيمة راز ـ بركههاي آئينه ـ تـب طوفـان ـ
جام لبان سرد شهيدان ـ خون صبحگاه ـ المـاس سـتارههـا ـ مورهـاي باران ـ

باران ـ جعد گيسوان تابدار صبح ـ عنكبـوت سـرد شـب ـ آفتـاب خـواهش ـ 
دختران انتظار ـ يال بلند اسب تمنا.  

قالبهاي شعر «بامداد» به ويژه قطعههائي كه در وزنهـاي نيمـائي سـروده
مي  روشـن و بـا تجسـ شدهاند محكم و استوارند و فضاي عـاطفي خـويش را
درخور ارائه ميدهند. جملههاي كوتاه و پر تصوير در انتقـال ايـدههـاي شـاعر

تأثيري بهسزا دارند؛ حتي در اين جملهها كه از كتاب شعر پابلو نرودا اقتباس و 
ترجمه شده:  

«از پشت شيشهها به خيابان نظر كنيد!  
خون را به سنگ فرش ببينيد  
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اين خون صبحگاه است گوئي به سنگفرش  
كاينگونه ميتپد دل خورشيد  

در قطرههاي آن.»  
طرحهاي «بامداد» نيز با بهرهبردن از هماهنگي الفاظ و موسيقي واژهها مؤثر 

و دلنشين و مجسم كنندهاند و سادگي ويژة خويش را دارند.  
  

در «آهنها و احساس» و «هـواي تـازه» شـعرهاي مربـوط بـه رويـدادهاي
روزانه زياد ديده ميشود. طوفان ميغرد و در و پنجـره و چهـارچوب و بنيـاد
غـرش طوفـان در خانهها را ميلرزاند و در نتيجه ساكنان خانـه نيـز همـراه بـا
نيـز بـا ايـن طوفـان آينـه باغ و تازه هواي هراس و جنبش و حركتند. سراينده

هماهنگي دارد و ميگويد:   
«بين شما كدام/ بگوئيد/ بين شما كدام/ صيقل ميدهيد/ سالح آمان جان را/ 

براي روز انتقام؟»  
اما طوفان كه فرو مينشيند و هنگامة سوگواريها و تيرگيهـا در مـيرسـد، 

سراينده با غمي ژرف ميسرايد:  
«من چه بگويم به مردمان چو بپرسند  

قصة اين زخم ديرپاي پر از درد  
البد بايد كه هيچ گويم ورنه  

هرگز ديگر به عشق تن ندهد مرد!»  
«در تمـام شـب چراغـي و جاي ديگر باز سخن از رنـج و هـراس اسـت:

نيست/ در تمام شهر/ نيست يك فرياد.» همچنان كه در قطعههاي «مرگ نازلي» 
و «سخن بگو!» مـرغ سـكوت/ جوجـة مرگـي فجيـع را/ در آشـيانه بـه بيضـه

نشستهست.  
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جوشـان و صـحنه پس ناچار سراينده پيش از آنكه بـه فراخنـاي طبيعـت
جامعه بياويزد همراه با فروغ دروننگري و مكاشفه ما را به دنيائي ميكشاند كه 
بهرغم او از جهان بيروني كوچكتر نيست. جهاني كه «بامداد» تصـوير مـيكنـد
هرچند تابع الزامهاي شهود و دروننگـري اسـت بـاز دنيـاي يكايـك ماسـت.

رويدادهائي است كه خشونت واقعيت بر ما تحميل كرده است.  
شـاعر اسـت شـعر قطعة «سرگذشت» كه از نظر قالب نيز نماياننـدة سـبك
جستوجوي شاعر را در راهها و كورهراهها بيان ميدارد. شاعر «سايه ابرها» ــ

ميشود اما از همه جا باز ميآيد  «كفترچاهي» ـ آهوي وحشي ـ ماهي دريا ـ ...
و همه چيز را افسانه ميبيند پس:   

خاك هفتاقليم را افتان و خيزان در نوشتم  
خانة جادوگران را در زدم طرفي نيستم  

مرغ آبي را بهكوه و دشت و صحرا جستم و بيهـوده جسـتم/ پـس سـمندر
گشتم و بر آتش حسرت نشستم.»5  

سراينده با چراغي در دست و چراغي در برابر بـه جنـگ آينه باغ در كتاب
سياهيها ميرود، از تاريكي و سردي شب بهستوه ميآيد، و در جستوجـوي
كليد خوشبختي است و سخن خود را به چلهنشينان كوه دور ميبرد. قلعههـا و
صحراها را در مينوردد. ولي اين جهانگردي بيهـوده اسـت. جهـان، صـحراها،
قلعههاي متروك به او چيزي نميگويند. سپس كنار قلعهاي اشكبار مـيافتـد و

پيري سپيدموي به او چنين ميگويد:  
«گفت: اين طلسم كهنه كليدش به مشت تست/ با كس مپيچ بيهوده، آئينهاي 

بجوي!  
«بامـداد» بـا هـزاران تجربة دردناك سالهاي تالش و طوفان در آئينة شـعر
تصوير شكسته و گريهآلـود انعكـاس مـييابـد و در هركـدام از ايـن تصـاوير

سراينده، نه به تنهائي بلكه با مردم پيرامونش ديده ميشوند. بازگشت بـه درون 
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در زمان شكست كاري ناگزير است و بايد از ثمرة زنـدگاني شـاد بـاز مانـد و
همچون قلندران شادي و خوشبختي را در جهان درون يافت:   

«كام ما حاصل آن زمان آمد  
كه طمع برگرفتهايم از كام.»  

سراينده همچون يكايك ما مرغي است در ظلمت باژگونه شده، دانهاش در 
و  نشسـته دام تزوير فلك است و النهاش بر گهـوارة جنبـان شـك. در تيرگـي
پرواي نام و غم جان ندارد. همه راهها بسته شده و تيرگي چون عقابي بر شـهر

سايه افكنده. همه شهر بيگانگي و عداوت است.  
عشق و شك و يقين سرچشمه جويبار لغزاني است كه بر اوراق كتابهـاي
خاطره، جاري است. سـراينده و خنجر و درخت آيدا، و آينه در آيدا و آينه باغ
به همراه ترديد و تشويش خويش از آستانة شك مـيگـذرد، و سـپس چنـدين
هزار چشمة خورشيد يقين در دلش ميجوشد ... ميخواهـد در شـبي رؤيـائي
يقين بازيافتهاش را براي خود نگاه دارد ولي ممكن نميشود. در غمخانة خـود
بينقشه پاي ميفشارد. زمين به سردي ميگرايد و ديگر سراينده سـخني نـدارد

و  تا بگويد. رگبارهاي اشك شورهزار را بارور نمـيكنـد. آسـمان خـالي اسـت
ديوارهاي آن فروريخته است و فريادهاي انسان به سوي او باز نخواهد گشت.  
سراينده در بيشة جانوران و سنگ زاده شده و قلبش در خالء تپيـدن آغـاز

كرده است. پس ميگويد:  
«گهوارة تكرار را ترك گفتم/ در سرزميني بيپرنده و بيبهار/ نخستين سفرم 
اميدفرسـاي ماسـه و خـار/ دوردسـت اميـدي بازآمدن بود/ از چشمانـدازهاي

نميآموخت.»  
شاعر ميكوشد در راهي گام بنهد كـه رفتارهـاي او مبـين يگـانگي روح و

در  يقين گمشدهاش باشد و برعهده ميگيرد با گذاشـتن آئينـهاي بـس شـفاف،
در آثـار عاشـقانة  بيابـد. برابر روان انسان مرتبة گمشده او را در شـعر خـويش
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خويش، عشقي شورانگيز عرضه ميكند كه از دلهره و اضطراب و وصل و يقين 
به يكسان لبريز است. پس ميگويد جز عشقي جنونآسا همهچيـز ايـن جهـان
جنونآسا است. براي تأكيد بر هستي خود بر جمله «من هستم» تكيه ميكنـد و

با شور و دغدغهاي سرشار از اعتراض ميگويد:  
«ما مهره نيستيم  
ما مهره نيستيم.»  

ولي سرانجام به اينجا ميرسد كه بگويد از همـه سـو، از چهارجانـب راه 
گريز بسته است:  

«قاضي تقدير با من ستمي كرده است  
به داوري، ميان ما را كه خواهد گرفت؟  

من همه خدايان را لعنت كردهام   
همچنانكه مرا خدايان...»6  

«بامداد» به جامعة خويش بسيار نزديك است و رويدادها و واقعيتها را از 
نزديك ميشناسد، از اينرو وقتي كه تيرگيها و نابسامانيها را تصوير ميكنـد،
اين تصوير انعكاسدهندة واقعيـت اسـت و بيـان كلـي و غيرتجسـمي نيسـت.
بهويژه «بامداد» هيچگاه تسليم خوشباوريها نشده و نميشود. چون از بديها بـه
ستوه ميآيد و از بازارگان طرفي نميبندد به «خويش» پناه ميبرد و «سـرود آن

كسي كه از كوچه به خانه باز ميگردد» را ميسرايد و ميگويد:  
«من محكوم شكنجهاي مضاعفم/ اين چنين زيستن/ و ايـن چنـين در ميـان

شما زيستن/ هم شما كه، ديري دوستارتان بودهام.»   
بــا ايــنهمــه «بامــداد» هميشــه نگــران جامعــه و مــردم جامعــهاش بــوده و 
بيدادگريها و تيرگيها را تصوير كرده است منتهي غالباً شـعر او تصـويركنندة 
تيرگيها بوده و سراينده شعار نداده است كه بعد از اين چنين و چنان خواهـد
شد و خورشيد اميد نورافشاني خواهد كرد. «بامـداد» بـا خطـوطي پرتصـوير و
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استعاره واقعيت موجود را ارائه ميدهد و خود كنـار مـيرود. اگـر تقصـير و پر
گناهي در كار باشد، سراينده را گناهي نيست و اگر تصوير محكومكننده اسـت
بايد مقصر را جاي ديگر جست. تجربههاي اجتماعي «بامـداد» تجربـهاي جـزء

جزء و براساس مشاهدههاي روزانه است و از اينرو شعرش واقعيت را بهطور 
جزئي و تجسمي تصوير ميكند، و تأثير و نفوذ عميق آن نيز از همينجاست.  

  
در  «بامداد» قطعههاي زيبائي در مايهها و وزنها فولكلوريك سروده اسـت.
شعر مشروطه نيز شعرهائي كه براساس ترانههـاي عاميانـه سـروده شـده ديـده
ميشود. «ملكالشعراء بهار» و «ايرج ميرزا» و «سيد اشرف حسيني»، شـعرهائي
در وزن و موضوعهاي فولكلوريك سرودهاند. «نيما» و ديگـر شـاعران نـوپرداز
و ترانـههـائي بـه  نيز موضوعهاي فولكلوريك را وارد شعر كردند و دوبيتيهـا
سبك ترانههاي محلي سرودند. «ماياكوفسكي» معتقد بود كه «هنر بايد با زندگي 
«نيمـا»  نزديـك شـدند. آميخته شود.» شاعران ما به مردم و زبان كوچه و بـازار
واژگان و واژههاي مردم مازندران را وارد شعر كرد و از پرندگان و درختها و 

كوههاي مازندران سخن گفت.  
كمال شعر فولكلوريـك امـروز را در مجموعـه آثـار «ا. بامـداد» مـيبينـيم.
و چنـد قطعـه از آينـه بـاغ و بخش ششم كتاب تازه هواي قسمت پنجم كتاب
«راز»،  قطعـههـاي او به تمـامي وقـف شـعر عاميانـه اسـت. آينة در آيدا كتاب
«بارون»، «پريا»، «سرگذشت»، «قصه دختراي ننـه دريـا»، «شـبانه» و «مـن و تـو
درخت و بارون» و چند قطعهاي ديگر ... با زباني ساده از مسـائلي سـاده ولـي

ژرف سخن ميگويد.  
در قطعة «پريا» سه پري در غروبي اندوهگين نشسته و گريـه مـيكننـد. رو 
بهرويشان در افق، شهر غالمان اسير و پشت سرشـان قلعـة افسـانه پيـر اسـت. 
روايت و افسانهاي عاميانه است منتهي شاعر آن را از نـو سـاخته و پرداختـه و
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روشـن و شـفاف مـردم، رنگ اجتماعي به آن زده اسـت. در ايـنجـا كلمـات
اصطالحات مبهم را در هم ميشكند:  

«گيسوشون قد كمند رنگ شبق  
از كمند بلند ترك  

از شبق مشكي ترك.»  
در اين شعر اشارههائي دربارة مبارزه مردم ديده ميشود، منتهي اين اشارهها 
با لطيفههاي عاميانه بيان شده و در نتيجه شعر را به صـورت قطعـهاي طنزآميـز

درآورده است:  
«االن غالما وايسادن كه مشعالرو وردارن  

عمو زنجير بافو پالون بزنن وارد ميدونش كنن  
به جائي كه شنگولش كنن، سكة يك پولش كنن!»  

در «دختراي ننه دريـا» ماجراهـائي كـه در زنـدگاني مـردم ده مـيرفـت و
شهرهاي بزرگ آنها را به سوي خويش ميكشيد نيز آورده شـده. جوانـان ده از
خانة خويش بيرون ميآيند و رو به سوي شاليزار ميآورنـد و سـر آب بـا هـم
دعوا ميكنند. فقر و جهل آنها را به راههاي كج سوق ميدهد و دستشـان را بـه

جنايت ميآاليد و يك روز صبح پگاه، جوان روستائي خـود را زيـر چوبـه دار 
ميبيند. شبها شب نيست بلكه كومة غم است. سبزهها زرد شدهاند و كورههـا

سرد شدهاند:  
ميگرفت     رديگه ده مثل قديم نيست كه از آب د ...»

باغاش انگار باها را از شكوفه گُر ميگرفت  
آب به چشمه! حاال رعيت سر آب خون ميكنه  
واسة چارچيكه آب، چل تار و بيجون ميكنه  

نعشا ميگندن و ميپوسن و شالي ميسوزه  
پايدار قاتل بيچاره همونجور تو هوا چش ميدوزه  
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ـ «چي ميجوره تو هوا؟»  
ـ «رفته تو فكر خدا؟»  

ـ نه برادر! تو نخ ابر كه بارون بزنه  
شالي از خشكي درآد، پوكنشا دون بزنه  

اگه بارون بزنه  
آخ! اگه بارون بزنه!»7 

«پريا» سادهتر و بهزبان مردم نزديكتر است. اساس آن نقلي عاميانه اسـت.
در اين قطعه شعر چند وزن بكار گرفتـه شـده: وزن ترانـههـاي عاميانـه چـون
(دويدم و دويدم) و (خورشيد خانم آفتاب كن) و (اتل متل توتولـه )  و از نظـر
هماهنگي حروف و قافيه نيز بيش از «دختراي ننه دريا» در آن دقت بكار رفتـه.

ولي «دختراي ننه دريا» از نظر شعري هماهنگتر و زيباتر است.  
و صـميميتي كـه در آنهـا قطعههاي فولكلوريك (بامداد) به دليل صـداقت
هست بسي زيبا و دلانگيز است. شعر اين شاعر كه ظرفيت زبان مردم را بسـي
خوب ميفهمد، داراي جنبة نيرومند اجتمـاعي اسـت. خـود وي در ايـن بـاره

ميگويد: «من اگه انسان باشم نميتوانم از درد شما غافل باشم. نمـيتـونم. تـو 
عاشقونهترين شعراي من يه عقيدة اجتماعي پيدا ميكنين. چرا؟ براي اينكه من 

دور نيستم از جامعهام. منم همراه جامعهام هستم و اين اصالً تخته پرش منه.»  
و دربارة «قصه دختراي ننه دريا» و «پريا» ميگويد: «... «پريا» تركيبي بود از 
«پريـا»  چيزهائي كه توي ترانههاي خودمون هس ... يعني بيشتر ميتـونم بگـم
«قصـه امـا مال مردمه تا مال من. من فقط ايـنجـا يـك دوخـت و دوز كـردم.

دختراي ننه دريا» مال منه. يعني از مصالح (ترانه) مردم كمتر استفاده شده. يكي 
دو مورد بيشتر استفاده نشده.» شاعر در اين دو قطعه شعر نشان ميدهد كـه بـا 
استفاده از ترانههاي عاميانه و مطالب فولكلوريك فارسي كه بـيانـدازه غنـي و
سرشار است تا چه حد ميتوان به زبان مردم نزديك شد و بـا اسـتفاده از ايـن
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غنا و سرشاري تا چه اندازه به ژرفاي زندگاني مردم ايران ره برد. شك نيسـت
كه ارزش چنين اثرهائي كه مايههاي فرهنگ و آئين ايراني را در خود نهان دارد 
و احوال مردم كشور ما را نشان ميدهد از بسي قطعههاي توصيفي واالتر است.  

  
«عشق» يكي از حادترين مايههاي شعر «بامـداد» اسـت. در همـة دفترهـاي
هواي شعر او قطعههاي زيباي عاشقانهاي هست. «شبانه»ها و بخش آخر كتاب

حاوي شعرهاي عاشقانه و تغزلي اوست.   آينه باغ و چند قطعة تازه
اثر شعرهاي تغزلي شاعران جديد فرانسه چون «پل الـوار» و  تازه هواي در
«لوئي آراگون» كم نيست. قطعه «افق روشن» به روشني تأثير «پل الوار» را نشان 

ميدهد:  
«روزي ما دو باره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد  

و مهرباني دست زيبائي را خواهد گرفت»  
و نيز قطعه «ديگر تنها نيستم»:  

«... بر شانه من كبوتري است كه از دهان تو آب ميخورد.»   
اين شعرها وسيلههائي هستند كه سراينده كه از ستوه زيست به جان آمـده،
به نبرد با تيرگها برود. غالباً كلي هستند. اما استعارهها و ايماژهاي زيبائي دارنـد

ميبينيم بسراغ شاعر نيامده است.   آينه در آيدا اما هنوز عشق به آن معني كه در
... چهرة زني «آيدا» نام كه دلـدار و سـپس درخت و آيدا و آينه در آيدا در
همسر سراينده است، همراه نمودهاي واقعي اجتمـاعي جلـوهگـري مـيكنـد و
بدينسان در قطعهها، نام و حركـات و يادبودهـاي او مكـرر مـيشـود. «آيـدا» 
همپاي واقعيت پيش ميآيد و نام و حضور او هرچند نشـان كاميـاري سـراينده
است و بياعتنائي او به بازارگان و همة خلق، دليل دلبسـتگي وي بـه حـوادثي

است كه گوئي اكنون كهنه شده و از خاطرها رفته است.  
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دلدار كامالً زميني است. پوست و گوشت و لبخند و ناز و قهرش در تار و 
پود قطعات كتاب به جاي مانده. عشق شاعر و آيـدا جنبـة آسـماني و عرفـاني
ندارد، بلكه عشق دو تن همبستر و دو تن دوسـتخواه يكـديگر اسـت. در ايـن
قطعهها ويژگيهاي اخالقي «آيدا» بيشتر مورد توجه است تا مشخصـات بـدني

او. «آيدا» براي شاعر آميزه مادر و معشوقه است و زماني كه شهر همه بيگانگي 
«آيـدا»  و دشمني است و در سرزميني كه در آن حتـي گيـاهي نيـز نمـيرويـد،

ميتواند راهنماي سراينده به انزوا و دوري از خلق باشد:  
«برويم اي يار، اي يگانه من  

دست مرا بگير!»8  
اين خدا سازي معشوقه كه در شعر كهن پارسي سابقهاي بس طـوالني دارد

تا آنجاست كه در محراب عشق شاعر، عابد و معبود و عبادت و معبد جلوهاي 
يكسان دارند، و اينجا نيز چون در شعر عارفانة پارسي كه خدا و انسان هر دو 
بهسوي هم كشيده ميشوند (حافظ ميگويد: ما به او محتـاج بـوديم او بـه مـا
مشتاق بود) و با يكديگر درميآميزند، كشش عشق از هر دو سـو اسـت و كـار

به جائي ميرسد كه شاعر در هرچه مينگرد، چهرة معشوقه را مييابد.  
«آيدا» تنها عاشق و معشوقه نيست بلكه مادر و پرستار نيـز هسـت. تقـدس

عشق در اينجا به تمامي آن تقدس عرفانگونه كه مولوي و عطار و سعدي در 
شعرهايش عرضه داشتهاند و خواستهاند از هر رنگي جدا باشـد نيسـت، و نيـز
بلكـه كمال نياز «بامداد» در كار يافتن معشوقه و همآغوشي خالصه نميشـود،

معشوقه راهنما و پرستار و مادري است كه هميشه نگران شاعر است و آغوش 
او «اندك جائي براي زيستن و اندك جائي براي مردن» است.  

اما در اين قطعهها نيز چون شعر كهن پارسي، عشق تنها در برگرفتن دو تن 
نيست بلكه از نياز روحي نيز سرشار است و ميرود چون عشق «سعدي» شود 

كه ميگويد:  
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روي تو خوش مينمايد آينـة مـا/ كاينـه پـاكيزه اسـت و روي تـو زيبـا و
سراينده با لطف و شور ميگويد:   

«اي زني كه صبحانه خورشيد در پيراهن تست  
پيروزي عشق نصيب تو باد!»  

ولي هرچند سراينده چنين مقدسانه در محراب عشق زانـو زده، بـاز ادراك
او، درك شاعري است شهرنشين. اين عشق نمودهاي طبيعي زندگاني و بالطبع 
وقايع اجتماعي را به دنبال ميكشد و چهرة «آيـدا» در دايـرة حـوادثي تصـوير

ميشود كه زندگاني سراينده و يارانش را در ميان گرفته است.   
آرزو كرده بود:    آينه باغ «بامداد» در كتاب

«يارم شود به صورت آئينهاي كه من  
رخسارة رفيقان بشناسم اندر او؟»  

با خواندن شعرهاي تغزلي «بامداد» بايد گفت وي موفق شده است نه تنهـا
رخساره ياران بلكه نمودهاي واقعي اجتماعي را در صورت آينهسـان معشـوقه
بشناسد و زماني كه بر سنگفرشي شب از پا در ميآيد و سپيدهدمي رنگـين كـه
ميبايد طالع ميشد، دروغ از آب در ميآيد، باز بوسههاي او و معشوقه يـادآور
خاطرة بوسههائي است كه ياران با دهان سرخ زخم خويش بر زمـين ناسـپاس
نهادند اما واقعاً اگر «بامداد» عشق انتزاعي را مجسم ميكرد يـا از مجـرد عشـق
تفـاوتي بـا گذشـتهگرايـان و نظـمپـردازان داشـت؟ هـيچ !    ولـي ميگفت چـه
خوشبختانه چنين نيست عشقي كه «بامداد» ارائه ميكنـد آميـزة پيونـدي اسـت

غريزي و انساني. اين عشق سپيدهدمي است كه در كويري سوزان طالع ميشود 
يا خورشيدي است كه در تيرگي چهره مينمايـد و در حقيقـت گـاهي غـرّش 

فريادي است به ياد ياراني كه يكايك از پاي درآمدهاند.   
در شعرهاي تازة «بامداد» دلآزردگي شـاعر از مـردم مكـرر مـيشـود و او 
رندانه با يادآوري كامياريهاي خويش، خطاب به مردم مينويسد: «قصـدم آزار
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شماست» و اگر «آفتابگردانهاي دو رنگ ظلمت گردان شـب شـدهانـد. » وي 
اينها را از چشم مردم ميبيند. سراسر قسمت قطعه «در جدال آينه و تصـوير» 
... وقف حمله به خلق و ستايش شعر شده و ايـن كـار درخت و آيدا در كتاب
بـاران در ققنوس بهطور محسوسي قالب اين قطعه (و نيز قالب قطعههاي كتاب
ــوي و مضــمون  ــداد» اســت.) از محت را كــه تكــرار حــرفهــاي گذشــته «بام
واقعيتگرايانه تهي كرده است به طوريكه اين بخشها گاه سراسر به صـورت

مقالهاي درميآيد.  
اما در برخي قطعات، آنجا كه سراينده به عشق «آيدا» مـيپـردازد و انـدوه
آدمها را نمايش ميدهد، نام آيدا بهانهاي است كه بگويد: «هنگام بوسه و غـزل

عاشقانه نيست» و بگويد عشقي كه از زمان و مكان آزاد باشد و سخن گفتن از 
درخت و فراموش كردن انسان همانطور كه «برتولت برشت» گفته است شـايد 
جنايتي است. «بامداد» چون در عصري كه «شرم و حق حسـابش جداسـت» و 
«عشق سوءتفاهمي است كه با متأسفم گفتني فراموش ميشود» و «هر شام چـه
بسا «شام آخر» است» و «همة عيساياني هم سرنوشتند»... بهسر ميبرد و خود از 
شگفتيهاي اين زمان آگاه است، در اين مورد سخنش واقعي است. او رؤياها و 
غمهاي محقر فردي را بدور ميافكند و از رويدادهائي كه نه تنها براي شخص 

او بلكه براي همگان ارزشمند است سخن ميگويد.  
  

آيـدا و اينـه باغ ويژگيهاي بيان شاملو (بامداد) را بايد بيشتر در كتابهاي
جست.   خاطره و خنجر و درخت آيدا و آينه در

و پيش از آن در «آهنها و احساس» «بامداد» زير تـأثير تازه هواي در كتاب
نيما يوشيج و «ماياكوفسكي» و «گارسيا لوركا» بود. خـود ويمـيگويـد كـه از
جهان شعر و شاعري خيلي بهدور بوده و «نيما» او را به سوي شـعر كشـانده و
«ناقوس» نيما به منزلة دريچهاي بوده است كه در برابر او به سوي شـعر امـروز
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صبغة انديشـه و احسـاس شـعر تازه هواي باز شده.9 قطعههاي زيادي از كتاب
فرنگي دارد، و برخي جملهها ترجمه است در مثل:  

«يك شير مطمئناً خوف است دام را»10  
«در  برخي جاها به تصريح شاعر فكر از فرنگيان است در مثل (قطعـههـاي
رزم زندگي، 74» و «ديوارها، 82» ... قطعة «حرف آخر» كامالً متأثر از انديشه و 

بيان «ماياكوفسكي» است. «ماياكوفسكي» ميگويد:  
«خنجر واژههاي شوريده را  

در خمير ورآمده آسمان فرو ميكنم.»  
و بامداد ميگويد: «تا بسان سـوزني فـرو روم و بـرآيم و لحافپـاره آسـمان

نامتحد را بيكديگر وصله زنم».  
بـه سـراينده خـود مرغ باران ملهم از يك شعر ژاپوني است بـه ترجمـاني
همين نام منتهي بامداد آن را گسترش بيشتري داده. در اين شعر تأثير «نيما» نيـز

محسوس است. اصل شعر اينطور شروع ميشود:   
«شب مرغ باران فرياد ميكشد.»11  

تاثير پل الوار و سوررئاليستهاي فرانسـوي كـامالً ديـده آينه باغ در كتاب
هرگـز نبـوده ميشود. در مثل قطعة ماهي، آنجا كه ميگويد: من فكر مـيكـنم
دست من/ اين سان بزرگ و شاد» به تصريح شاعر در شمارة مخصوص مجلـه
از «پل الوار» است12 و آخر اين قطعه آنجا كه ميگويد گيسـوي هنر و انديشه
او خزهبو چون خزهبههم، يادآور آخر شعر «زن هر جائي» سـرودة نيماسـت. 13 
قطعة سنگفرش زير تـأثير پـابلو نـرودا سـروده و از شـعر او برگـردان شـده و
از شـعر نـرودا، برگردان شعر ـ از پشت شيشهها به خيابـان نظـر كنيـد ـ عينـا ً
برداشته شده14 همچنين ايدة قطعة «باغ آينه» آنجا كه ميگويد: آينهاي در برابر 
خـزه، ترجمـة خـود آينهات ميگذارم تا از تو ابديتي بسازم از اين جملة كتاب



دفترهاي شعر ا. بامداد (احمد شاملو)  □   2103  

شاملو، برداشته شد: «ما مثل دو تا آينه كه روبه روي هم قرار بگيرند شـادكامي
يكديگر را تا بينهايت به هم برميگردانيم».15  

و نمـودار سـبك ـ حاوي بهترين قطعههاي بامـداد، آينه در آيدا و آينه باغ
روشن و پيراستة اوست. در اين دو كتاب بامداد بيشتر به سوي خود بازگشته و 
بيشتر احساس و انديشه خود اوست كه قطعات كتاب را ميسازد. در تركيبها 
ديـده نمـيشـود و تـازه هـواي و جملهها نيز تندرويهاي بخش آخـر كتـاب

فارسيروان و شيريني بر صفحات كتاب جاري است.  
كلمهها و تركيبهاي پارسي دري بسي بر لطف قطعه شعرها افزوده اسـت:

نشـينان، دلشـكار، فراسـو، تابسـوز، رنجمايـه، اي شـمايان، آب  و جينگر، چله
خنياگر، سنگالخ، پلشت، ديگچه، قلعهبان، دستمايه، ارج، مخمل ابر، خرسـنگ،
گلخن، موجكوب، لبشور، سيماب آسا، چشمخانه، پرسهگردي، دامچاله، كاريز، 

گودنا، سيمابگونه ...  
در تركيب جملهها و عبارتها نيز فارسي شيرين و رواني بكـار گرفتـه شـده

است:  
«نوبرگهاي خورشيد  

بر پيچك كنار در باغ كهنه رست  
فانوسهاي شوخ ستاره  

آويخت بر رواق گذرگاه آفتاب.»16  
«پنجه سرد باد، در انديشه گزندي نيست.»  

«به هنگامي كه ده در دو جانب آب خنياگر به خواب شبانه فرو ميشد.»  
«... وزر آفتاب را سكه به نام خويش كرد.»  

«ديدم كه چشمخانههايش از چشم و از نگاه تهي بود.»  
«چونان قوئي مغرور، در زاللي خويشتن نگريست.»  
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ـ بيان ساده و طبيعي  باران در ققنوس ـ و درخت و آيدا آينه، و در آيدا در
است و گاهي به صورت گفتوگوي يك نفره (مونولوگ) در ميآيـد و آنگـاه
كه توصيفي در ميان باشد، باز سراينده اين سادگي را بكار ميگيـرد. جملـههـا

لبالب است و سخن به تمامي گفته ميآيد:  
«به هنگامي كه مرغان مهاجر   

در درياچة مهتاب  
پارو ميكشند ...»  

زبان شعر بامداد آميزهاي است از تغزل و حماسه. جملهها كوتاه و رساست 
و اهميت آن در اين است كه با ميراث شعر كهن پارسي پيونـد دارد. شـاعر بـه
زير و بم زبان و شعر پارسي كامالً آشناست و بهويژه تأثير زبان حافظ و مولوي 

بر شعر وي محسوس است:  
آتش من در ايشان نگرفت (بامداد)  

 تو آتش گشتي اي حافظ ولي با يار درنگرفت (حافظ)  
و سرودههاي غمانگيز آن براي «آيـدا»  آينه باغ نبايد گمان برد كه قطعههاي
غزل است بلكه اين شـعرها غالبـاً داراي كيفيتـي اسـت حماسـهاي. همـينكـه

سراينده با معشوقه به سخن درميآيد، رشتة انديشه و احساس به جائي ميرسد 
كه كمتر نشاني از معاشقه در آن ميبينيم:  

«آنجا كه عشق غزل نيست  
كه حماسهاي است.»  

و آنوقت پشت سر هم يادآوريهائي است كه گمان ميكـنم امـروز بـراي
همه مفهوم نباشد، اما براي آنانكه آن زمهريريهاي زمستاني را ديدهانـد بسـي
روشن و غمانگيز است. «در اتاقي كه دريچهاش نيست/ از مهتـابي/ بـه كوچـة
تاريك خم ميشوم/ و به جاي همه نوميدان ميگريم.» مخاطب گاهي معشـوقه

است و گاهي مردم كه آتش شاعر در ايشان درنميگيرد و به انتظار نشستهاند و 
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گوئي رنج شهادت را با ابـزار نـو نمـيپسـندند و حقيقـت را افسـانهاي بـيش
نميدانند. اينجاست كه آواي شاعر به خـودش بـاز مـيگـردد و او بـا انـدوه

ميگويد:  
«آه بگذاريدم! بگذاريدم  

اگر مرگ همه آن لحظة آشناست كه ساعت سرخ از تپش باز ميماند  
با شادترين نياز تنم به آغوشش كشم.»  

در بسياري از شعرهاي بامداد تمايل به بازگشت به طبيعت ديده ميشـود و
واژههائي بكار برده ميشود كه يادآور زندگاني ده و نشـان صـفاي روستاسـت
چون درة سرسبز، گردوي پير، كوهسار جنگل پوش، مخمل شـاليزار، طـراوت

شمعداني در پاشوية حوض ... .  
سراينده طوري از ده و صفاي روستا حرف ميزند كه خواننده از زنـدگاني
روشـنفكرانه بيـزار در شهر و عظمت غولآساي عمـارتهـا و دروغ و ابتـذال

ميشود. در شعر بامداد تمدن سرسامآور امروز كه ارزشهاي كهن را شكسته و 
ارزشهاي تازهاي نيز عرضه نداشته و كم مانده است كه انسان به صورت ابزار 
آرزوي  درآيد و پيچ و مهرة ماشين غولآساي تمدن شود، محكـوم مـيشـود و
  . صفاي روستا به پيشنما ميآيد: پر پرواز ندارم اما دلي دارم و حسرت درناها

تعبير بشكه سرگذرها براي نشان دادن شكيبائي و ساعت سرخ براي قلـب، 
دو ماهي در سينه براي پستان و آنجا كه سراينده آرزو ميكند مرگ را زنوار با 
شادترين نياز تن در آغوش كشد و تعبير مرغكان بومي رنگ در بوتههاي قـالي
و قلبي كه چون پروانهاي ظريف و كوچك و عاشـق اسـت و هجاهـاي مكـرر
موج و كدرشدن آينه شـب از سـاية طوفـان و روئيـدن ناگهـاني هـزار جنگـل
شاداب از زمين و انديشه بانوي پرغرور عشق در آستانه پر نيلوفر و آنجـا كـه

رود، قصيده بامدادي را در دلتاي شب مكرر ميكند... سكههائي است كه بامداد 
زده و در بازار شعر امروز پذيرفته شده است.  
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قطعة مرغ باران، سرگذشت، ماهي، باران، سنگفرش و نيز قطعة «سـرود آن
كس كه برفت و آنكس كه بجاي مانـد» كـه بيـان تجسـمي از مـرگ اسـت و
قطعهي «لوح» كه حكايتگر جهان آشـفتة امـروز اسـت و قطعـههـاي «مـرگ
ناصري ـ پوس توموس» كه مصروف بيان جـدالهـاي ژرف روانـي اسـت، در 
دفتر شعر بامداد جاي نماياني دارند و از بهترين قطعه شعرهاي امروز بـهشـمار

ميآيند.  
  

بسياري از قطعه شعرهاي شعر بامداد وزن ندارد و گوينده به دنبـال نظريـة 
خود مبني بر اينكه وزن و قافيه سبب انحراف در جريان طبيعي شعر ميشود و 
ذهن شاعر را از كشف و شهود بـازميدارد، وزن را بوسـيده و بـه كنـار نهـاده
است. قواعد شعري به ويژه وزن ـ اگرچـه محـدوديتي بـراي سـراينده مبتـدي
فراهم كنند باز الزمه بيان شاعرانهاند. به گمان اينكه قواعد شعري دست و پاي 
شاعر را ميپيچد و او را از بيان مطالب بـاز مـيدارد نمـيتـوان از آنهـا چشـم

پوشيد.  
سراينده به گفتار مولوي استناد ميكند و ميگويد «مفتعلن مفـتعلن مفـتعلن 
كشت مرا» ولي اين نكته را در نظر نگرفته كه همين مولوي هفتـاد هـزار بيـت

شعر زيبا و پرشور در اوزان عروضي سروده است.   
َضي و چه ذاتي با  اساساً اهميت شعر در اين است كه كامالً چه از لحاظ عر
نظم تفاوت داشته باشد البته هر سخني كه با وزن و قافيه بيان شد شعر نيسـت،
ولي آنچه شعر است خـالي از وزن و صـنايع شـعري (و حتـي گـاهي قافيـه و

همآهنگي حروف) نميتواند بود.  
من بيوزني را براي قطعههاي بامداد عيب ميگيـرم، زيـرا تـأثير ايـدههـاي
تازهاي را كه وي آفريده ضعيف ساخته است. اين عبارت بامداد را نگاه كنيد.  

«وقتي كه دردها  
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از حسادتهاي حقير  
بر نميگذرد  

و پرسشها همه  
در محور رودههاست.»  

اكنون آن را به صورت معمولي بخوانيد، ببينيد آيا چه تفاوتي دارد؟  
«وقتي دردها، از حسادتهاي حقير بر نمـيگـذرد، و پرسـشهـا همـه در

محور رودههاست.» اگر اين بيان، ذاتاً شعر باشد (كه نيست) و از وزن احساس 
و اگـر خـود شـعر بينيازي كند، به هر صورت كه نوشته شود باز شـعر اسـت
نيست به صورت عمودي يا پلكاني و يا هزار رنگ و صورت ديگر نگاشته آيد 
(بامداد در نقطهگذاري و طرز نوشتن شعر نيز ابداعاتي دارد مخصوص خويش) 
باز شعر نميشود، و اگر احساس و انديشه تازهاي در كار نباشد تفنني است در 
 ،Typography فن كتابت، يا به گفتـة فرنگيـان تفننـي اسـت در فـن چـاپ
درست است كه عناصر شعري در قطعههاي بيوزن بامداد كم نيست ولـي بـاز

همهجا كمبود وزن احساس ميشود.  
پيداست كه طرح وزن در هر زبان تفاوت دارد و اوزان عروضـي نيـز اگـر

تابع مقلدان باشيم تا اندازهاي شاعر را مقيد ميكند، ولي با گسترشي كه «نيمـا» 
به اوزان عروضي داد و با گسترش ويژهاي كه اساساً اوزان شـعر پارسـي دارد،

هيچگونه مجوزي پيش نميآورد كه كسي بگويد:  
«وزن سبب انحراف طبيعي جريان شعر ميشود.» برخالف ايـن گفتـه وزن، 
فشـردهتـر و متمركـز شعر را به جريان طبيعي مياندازد و سبب ميشود كـالم

بشود و نيروهاي احساس و عاطفه را بيشتر بشوراند.  
كتاب رسالت «بامداد» عشق است و زيبائي. و او همان شاعري است كه در 
سرودههاي خود شوربختان را نيكفرجام و بردگان را آزاد و نوميدان را اميـدوار
خواسته تا تبار انسان، ساالري جاويدانش را بر عرصة خـاك بازيابـد. در شـعر
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بامداد واقعيت و عشق و زيبائي دوشادوش هم پـيش مـيرونـد و هركـدام بـر
«بامـداد» پيـامبران نيكـي و پـاكي در منظـر يكديگر انعكاس مييابند. شـاعران
خسـته بـه تبـار هستند اما افسوس كه: «جنگل آينهها فرو ريخـت/ و رسـوالن

شهيدان پيوستند/ و شاعران به تبار شهيدان پيوستند.»  
با اين همه «بامداد» هيچگاه از بيان واقعيت بازنمانده و هميشـه بـا زخـم و
در سـياهي فساد و سياهي به جنگ برخاسته. او همان شاخهاي بوده اسـت كـه

جنگل بهسوي نور فرياد ميكشد:  
«شب/ با گلوي خونين/ خوانده است ديرگاه/ دريا نشسته سرد/ يك شاخه/ 

در سياهي جنگل/ بسوي نور، فرياد ميكشد.»  
  

پينوشت  
(ا. بامداد). 40، تهران، 1339   آينه باغ .1

ـ ص 202 و 213 ـ تهران ـ 1336   تازه هواي .2
آثار، ج 1 و 2، تهران، 1380   3. مجموعة
  



  
  
  
  
  
  

حافظ و شاملو، هر دو از يك قبيلهاند*  
  

چگونه چند واژه گرد هم ميآيد، تركيب ميشود و شعر ميسازد؟  
اين چگونه گرد هم آمدني كالمي است، كه اين همه ما را بر ميانگيـزد؛ آن 
را بخوانيم، بشنويم، با خود گرد هم و با خـود زمزمـه كنـيم، شـاد، سـرخوش،

مستانه، يا اندوهگين، ملول و برآشفته و خشمگين شويم؟  
ممكن است بگوييم آن فرياد يا زمزمه يا ترانهاي كه از درون شاعر سـر بـر
ميزند ... به دليل اشتراك احساس، انديشه، عاطفه شاعر و شـنونده و خواننـدة
شعر، معنا پيدا ميكند و به نيروي جادويي تبديل ميگردد، همچنـان كـه خـود

شاملو نيز دربارة شعر گفته است: «من درد (يا شادي) مشتركم، مرا «فرياد كن!»  
سخناني هست كه از جنس شعر است و حرفهايي نيز هست كه بـهرغـم

داشتن وزن، آرايههاي كالمي و بيانهاي مجازي شعر نيست يا شـعري مانـدني 
نيست. البته اين را نيز بايد دانست كه سلوك خوانندة شعر در احساس و ادراك 
آن اهميت بسيار دارد. من خودم در آغاز دهة چهل بـا كارهـاي شـاملو درگيـر 

نشده بودم و شناخت درستي از اشعارش نداشتم.  

                                                 
جنوب، پنجشنبه دوم مرداد 1382.  خبر * روزنامة
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30 بـه بـازار آمـد، خريـدم و برخـي از او را كه در اواخر دهـه تازه هواي
قطعــههــاي آن را خوانــدم. از نظــر مــن در آن زمــان، كتــاب يــاد شــده «چيــز 
دندانگيري» نبود و به خواندش نميارزيد. ميديـدم در كتـاب مطالـب تـازه و
حتي گاه عجيبي هست، اما نميتوانستم دريابم چـه هسـت؟ گمـان مـيكـردم
شاعر، تعهدي اجتماعي ندارد، واژهبازي ميكنـد، مـيخواهـد شـعر فارسـي را
خراب و آن را تبديل به نثر كند و از همـه بـدتر ايـنكـه بـه شـيوة فرنگـيهـا

«رومانتيـك»،  در بردارنـده حـرفهـايي بـود تـازه هواي مينويسد. بخش آخر
قد و دور از ظرائف سخن پارسي:   و تفصيل، مع پرطول

اگر همه چيزها را به دنبال خـود كشـيدهام، همـة حـوادث را، ماجراهـا را،
عشقها و رنجها را به دنبال خود كشيدهام و زير ايـن پـردة زيتـوني رنـگ كـه
پيشاني آفتاب سوخته من است، پنهان كردهام ... اما من هيچ كدام از ايـنهـا را

نخواهم گفت...1  
گمان نميكردم اين عبارتها شعر باشد و هنوز هم بر ايـن بـاورم. شـاملو
نوشته است: ديرگاهي است جز اين قالب خالي كه بـه دنـدان طـوالني لحظـه
خائيده شده است نبودهام ... ديرگاهي است جز اين هيبت تنهايي كه بـه دنـدان

سرد بيگانگيها جويده شده است نبودهام...2  
راستش اين عبارتها بيشتر از آنچه مرا متأثر كند به خنده ميانداخت.  

درآمد. شاملو در اين مجموعه، گامي بلند برداشته  آينه باغ اين بود و بود تا
است براي گذر از نثر شـاعرانه و اژدهـاي رومـانتيسيسـم بـه سـوي شـعر و

واقعيتگرايي گسترده و غيرحزبي. اما متأسفانه درست اين همان چيزي بود كه 
«رئاليسـم اجتمـاعي»  من در آن زمان درنيافتم. بـه نظـرم اشـعار ايـن دفتـر بـا
نميخواندْ و نميتوانست جهان انساني را دگرگـون سـازد و بـه كـار سـاختن
نقـدي «آرمانشهر» آينده كه ميبايست خيلي زود واقعيت پيدا كنـد، نمـيآمـد.
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بـه چـاپ رسـيد و خشـم كتاب راهنماي دربارة اين كتاب نوشتم كه در مجلة
شايد شاعر را برانگيخت.   

آقاي عبدالمحمد آيتي مترجم متون عربي كـه در آن زمـان نقـد ادبـي هـم
مينوشت به من خبر داد كه شاملو پاسخ تند و تيزي نوشته است كه قرار است 
يا جاي ديگر به چاپ برساند (اين پاسخ سه سال بعـد كتاب راهنماي در مجلة
در البهالي گفت و گوي شاملو و ضرابي بـه چـاپ رسـيد.) فردوسي در مجلة
آيتي ميگفت برخي از مطالب نقد تو درست اسـت امـا در برخـي ديگـر تنـد

رفتهاي و سخن شاعر را فهم نكردهاي و حق با او بود.   
كتاب، هم براي استمالت خـاطر شـاعر و راهنماي به سفارش آيتي و مجلة
هم براي گرفتن عكسي از او كه ميبايست در شمارة ويژة شـعر نـو مجلـه بـه

رفتم. در پشت ميز سردبيري مجله مردي  هفته كيهان چاپ برسد، به دفتر مجلة
را ديدم خوش قيافه، به نسبت تنومند امـا متناسـب انـدام، بـا چهـرهاي تلـخ و
عبوس كه با آرامي اما با استواري و طنين خوش كلمهها سخن ميگفت. خيلي 
رسمي و اديبانه حرف ميزد و حتي كلمات معمولي و عاميانه و زمخـت را در 

بافت سخني خوشآهنگ و تا حدودي كتابي ميريخت.  
همين كه خودم را به او شناساندم، چهره و كالمـش تنـدتر و تلـختـر شـد  
نوشـتهاي غلـط اسـت.  » مـن در آن   آينـه بـاغ و گفت: «همة آنچه را كه دربارة

روزها بيشتر شاعران را از دور ميشناختم و جز با سياوش كسـرائي، هوشـنگ
ابتهــاج و منــوچهر آتشــي بــا شــاعر مشــهور ديگــري رويــاروي نشــده بــودم. 

از پـاي در نيـاورد. پـس بـه   عتاب شاعر مرا دسـت و پاچـه و گـيج كـرد امـا
مـيپـذيرم و   آرامي گفتم اگر نادرسـتي مطـالبي را كـه نوشـتهام نشـان دهيـد،

آنها را اصالح ميكنم. فروتني واقعي يا ساختگي من، شاملو را كمي نرم كرد و 
بيآنكه وارد اصل قضيه شود گفت (مثل اينكه خطاب به همة كسـاني كـه در 
دفتر مجله حضور داشتند ميگفت)، در اينجا نقد نميكنند، دشنام مـيدهنـد و
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يـا جشـمهاي بجوشـاني، كـورش  پرت و پال ميگويند، اگر چراغي برافـروزي
ميكنند. گاو را از شاخش ميشناسند و شعر را به وزن و قافيه. معلـوم نيسـت
به وكالت از كدام رسم عهد بوقي از ما طلبكار وزن و قافيه و شمع و پروانـه و
گُل و بلبلند... در اين زمينه سخنان مقطع و تند بسياري گفت كـه در مصـاحبة
و در بردارنـده اعتـراض ـ دو سه سالي بعـد بـه چـاپ رسـيد. فردوسي مجلة

شديدي به ناقدان ديگر نيز بود.  
او بهرغم آن همه خطاب و عتاب، بـاز از جـادة ادب خـارج نشـد، و ربـع

ساعتي نيز با همة گرفتاريهايي كه داشت، وقف يافتن عكس خود كرد و آن را 
به من داد و البته ميخواست پاسخهاي مرا نيز بشنود اما كارهاي مجله زياد بود 
و او وقت نداشت و بيآنكه قراري بگذارد، ميخواست در جاي مناسـبتـري

در اين زمينه گفتوگو كند.  
ـ كـه او بـه دعـوت اين جاي مناسب و فرصت چند سال بعد در سال 45
دانشجويان دانشگاه شيراز براي شعرخواني به شيراز آمـده بـود ـ فـراهم شـد.
شاملو با دانشجويان و شعردوستان شيرازي در كتـابفروشـي حسـنآبـادي در
خيابان زند، نبش انوري در كار گفتوگو بود كه من بيخبر سر رسيدم. همـين
كه شاملو را ديدم. عنان بركشيدم و قصد گريز كردم. حسن شهپري ـ كه شـعر
هم ميگفت و اكنون در آمريكاست ـ سد راهم شد كـه بايـد شـاملو را ببينـي.
گفتم بابا ول كن بروم، شاملو از دست من خيلـي عصـباني اسـت و چـون آدم
تندمزاجي است ممكن است كار را به مجادلـه و دعـوا بكشـاند و مـن ايـن را

نميخواهم.  
گفت برخالف نظرت، شاملو خيلي آدم مهرباني است و تاكنون چند بـار از
تو سراغ گرفته است. ناچار با شهپري به جمع شاعر و هواداران شاعر پيوسـتيم
و با هم آشتي كرديم. شاملو مردي بود سرد و گرم روزگار چشيده و مسلّط بـر
خود و به تمام معنا با شخصيت و فعال. بهرغم گرفتاريهاي بسـيار و نگرانـي
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«غم نان»، كتاب بسيار خوانده و زير و باالي حوادث بسيار ديده. فكرتي وقّاد و 
پهلـو مـيزد. از  آتشين و سنجيده داشت و سخناني ميگفت كه گاه بـا فلسـفه
طريق فريدون رهنما و به ياري انديشة كنجكاو و تازهجوي خودش، با موسيقي 
اروپايي و شعر مدرن فرانسه آشـنايي داشـت. ضـربآهنـگ سـخن فارسـي و

فرهنگ توده (فولكلور) را خوب ميشناخت و اين تسلّط بر كالم فارسي را در 
گفتوگوهاي عادي هم نشان ميداد.  

رو در روي و با صراحت و محكم سخن ميگفت و اهل مجامله نبـود. بـا
شاملو، شهپري، مهدي فاطمي دوست چهل سالهام به كافهاي رفتيم. نخست بـا 
شهپري از اين در و آن در حرف زد، جلسه رسمي و سـرد بـود، درسـت مثـل
اينكه چند تن بيگانه با هم دور ميزي روي صندلي نشسته باشند. امـا شـاملوي
سرد و گرم چشيده، رندتر از آن بـود كـه بگـذارد نشسـت مـا در ابـر مـالل و

خاموشي خفه شود. رو به من عتاب ديرين را از سرگرفت كه اين حرفها چه 
بود زدي آميرزا عبدالعلي؟ نقد شعر من عناصري ميخواهد از بافـت خـودش.

تو «المعجم» و «ارسطو» به رخ من ميكشي؟ اگر من اين سطر «ميعـاد آلمـاني» 
پل الوار:  

زخمي بر او بزن  
عميقتر از انزوا!  

را به وزن و قافيه و در قالب رباعي و غزل بياورم، قول ميدهـم خـود تـو
زودتر از همه بر آن خواهي خنديد. از اين قبيل حرفهـا مـيزد و عتـاب هـم
«آميـرزا» يعنـي آدم ميكرد و چند بار هم در ماية مطايبه مرا دسـت انـداخت و
كهنهگرا ـ ناميد. دوستم مهدي فاطمي كه در آن زمان ـ يعني چهل و چند سـال
هم شخص باتجربه و هوشمندي بود پا به ميدان گذاشت و گفـت ولـي پيش ـ
آقاي شاملو همين ميرزا عبدالعلي شعر شما را بسيار دوست دارد و از هواداران 

گرمرو شعر شماست.  
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گفتة مهدي يخ سكوت را شكست و شاملو از اين رو به آن رو شد. تبسمي 
شيرين چهرة عبوسش را سايه انداخت و كالمش همه شعر و مهربـاني و صـفا

شد بهطوري كه اگر حجب و شرم ميگذاشت ميتوانستي به او نزديك شوي و 
بر چهره يا پيشانياش بوسه زني يا دستهاي گوشتمند و بـزرگش را بـه مهـر
بسنده كردم تـا او دريابـد آينه باغ بفشري... اما من با زمزمهكردن شعري زيبا از
كه آنچه در گذشته بين او و من گذشته است پايان گرفته و شعر او را اكنون نه 

فقط ميپذيرم بلكه بسيار دوست دارم و البته خودش را نيز.  
با اين همه، شعرها و نظر شاملو دربارة شعر را بهطور دربست قبول نـدارم.
در مجموعة آثار او مانند آثار اخوان، كسرائي، آتشي، فروغ، رحماني و سـپهري
غث و ثمين و سره و ناسره بسيار هست. چطور ميتوان در مثـل پـذيرفت كـه 

جملههاي زير شعر باشد.  
و من / اين گوشه/ در اين فكر عبث؟ كه بيابم جايي همنفسي، غمگساري/ 

كه غمي بگذارم/ (بگزارم؟) با او/ باري از دل بردارم با او.3  
يا اين ابيات:  

خفتــهام در تابـــوت   غم زنده اينگونـه بـه
ميگزم لب به سكوت   دل حرفها دارم اندر

نصرت رحماني ميگفت: «حمد حاالت شاعرانه ندارد. كلمات را در جعبـه
آئينه (ويترين) شعر خوب ميچيند و تزئين ميكند.» اين را قديميها هم دربارة 
بعضي شاعران كالسيك گفته بودند. دكتر زرينكوب نوشته است: «شعر حـافظ
شعري است محكوك» يعنـي حـافظ مـدام سـرودههـايش را حـك و اصـالح
ميكرده ... اين حرفها را نيز نميتوان پذيرفت. البته گاهي هـم حـافظ و هـم
شاملو قطعههايي را به اصطالح وصله پينه ميكردند يا تفاسيري را از ايـن و آن
كش ميرفتند. چه كار كنند؟ مگر نه اينكه ايـن هـر دو شـاعر از يـك قبيلـه و
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كـه سـطرهايي  بسيار «رند» بودند!؟ ولي گمان نميكنم كسي بتواند منكر شـود
مانند:   

چراغ صاعقة آن سحاب روش باد  كه زد به خرمن من آتش محبت او  
يا:  

دلم ربودة لولي وشيست شورانگيز...  
يا مانند:  

چنان زيبايم من   
كه گذرگاهم را بهاري نا به خويش آذين ميكند.5  

شعر نباشد يا نظم و شعر محكوك باشد...  
اين سخنان همان چيزي است كه ما شعر ميناميم و ميدانيم اما دليلي ندارد 
كه نوشتهاي از قسم ديگر ـ مانند سرودههاي فردوسـي، سـعدي يـا سـپهري را
شعر نشماريم. جهان بسيار گسترده است و آدميان بسيارند و ذوقها گونهگونـه
است. هر كسي از ظّن خود يار شاعري مـيشـود و از درون خـود يـا از درون
كـه اشـعار قـاآني، يـا شاعر اسرار او را ميجويد. حتي امروز بسـياري هسـتند
فريدون مشيري... را دوست دارنـد. پـس المامشـافحـة فـيالـذوق! ايـن متـاع

بيمشتري نميماند، يكي اين و يكي آن را پسندد.  
اما راستي شعر چيست؟  

كالمي است موزون (با قافيه) و خيالانگيز؟  
جوشش احساسات نيرومند؟  

سفر به كشوري سراسر ناشناس؟  
جادو و جمبل كه اوهام را رئاليزه ميكند؟  

سخن دروغ كه بهترينش دروغترينش باشد؟  
و نيز ميتوان گفت: «گزيدن معنايي ويژه، برگزيدن آن چـون پيـام صـريح،
شاعر را از معنا به سخن و از سخن به گفته ميكشاند اما اگر او در جهان معنـا
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به گردش برود و در آن عرصه به نظاره بپردازد و از وصل با گوناگوني معناهـا
شاد و سرشار شود، بر آن نميشود كه به تندي از جهان معنا به جهـان انديشـه
درآيد و در اين درنگ كه در جهان معنا ميكند، معناهاي بسيار را در يـك واژه
گرد ميآورد و اين واژه، «رمز» است و اين رمز گاه ميتواند به كالبـد تمثيـل و

«صـنعتگري» رو  تجنيس، تشبيه، استعاره و كنايه درآيد و با اين كـار شـاعر بـه
كند، و رواني طبع خود را به فراموشي بسپارد يا نديده انگـارد امـا اگـر شـاعر
واالگهر و بلندنظر باشد به علت بخشـندگي كـه ذاتـي هـر آفريننـدهاي اسـت

ميخواهد كه ديگران را نيز در اين جهان گوناگون معناها به گردش بياورد و از 
اينجاست كه به آنان «رمز» ميدهد ... در مثل «گُل» رمز زيبايي، نازكي، لطـف

 « گـل عمـر» هنرمندي طبيعت، زودگذري، دلپذيري ... ميشـود. پـس شـاعر از
ل  «گـُ سخن ميگويد و حتي گاهي چنان (در عرصة معنـا) بـاال مـيرود كـه از

مراد» نيز سخن ميگويد:  
گـل مـرادُ تـو آنگـه نقـاب بگشـايـد  

كه خدمتش چو نسيم سحر تواني كرد  
پديدآمدن و رسيدن به مراد را حركت ميبيند همچنان كه از غنچه بودن تـا
گل شدن حركتي است. حركت غنچه بـه گـل، بـراي مـردم عـادي، باغبـان و

گياهشناس، حركتي طبيعي است، در مثل (رشد گياه) و شكفته شدن است، حال 
آنكه براي شاعر، تركيب «گل مراد» همانا «وصـل» اسـت و غنچـه همـان گـل

است، با اين توضيح كه گُل خود را در كتاب غنچه پيچيده است تا آن كسي كه 
نبايد ببيند او را نبيند و اگر با كوشش و تالشي همچون نسيم سحر، با لطـف و
آرامش و نرمي، خدمتگزار آن شوي، اين معشوقة زيبا، نقـاب خـود را خواهـد
گشود و مراد تو نيز كه همان رسيدن به مقصـود اسـت وابسـته بـه كوشـش و

تالش پيگير، همراه با نرمي و آرامي و لطف است، وگرنه «مراد» همانـا هـوس 
خواهد شد و گل، غنچه پژمرده...»6  
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اين روايت اخير، روايت عرفاني شـعر و تفسـير برخـي از غزليـات حـافظ
است و عموميت ندارد، چرا كه بسياري از اشعار، از ژرفاي هسـتي ناخودآگـاه
شاعر سرچشمه گرفتهاند و شاعر به اين روشني و وضوحي كه استاد مـا بـراي

شاعر به روي آوردن به جهان معنا قائل است، به واژه، مفهوم و معنا و رمز، رو 
نميكند.  

نيچه خوب ميگويد آنجا كه ميگويد: «شاعري كه دانسـته شـعر بگويـد،
خود را تباه ميكند» و در يكي از اشعار خود اين سخن را پيش مينهد.  

آري، ميدانم از چه تبارم؟/ سيري ناپذير چون اخگر/ ميگدازم و ميكاهم/ 
روشني ميشود/ هرچه به آن دست سايم/، و زغال، هرچه را وا مينهم/ بس به 

يقين يكي اخگرم7  
اما برحسب اتفاق شعر شاملو همانا نمونة شعري است كه در آن شـاعر بـه

معنا رو ميكند و او از معنا به پيام ميرسد. شـاملو شـاعر جنـگآور راه آزادي 
است گو آنكه شاعر عرصة عشق و مهرباني نيز هست.  

جنگل آينهها به هم درشكست  
و رسوالني خسته برگسترة تاريك فرود آمدند  

كه فرياد درد ايشان  
به هنگامي كه شكنجه بر قالبشان پوست ميدريد، چنين بود:  

كتاب رسالت ما محبت و زيبايي است  
تا بلبلهاي بوسه   

بر شاخ ارغوان بسرايند  
شوربختان را نيك فرجام  

بردگان را آزاد   
و نوميدان را اميدوار خواستهايم  

تا تبار يزداني انسان  
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سلطنت جاويدانش را بر قلمرو خاك، بازيابد.  
كتاب رسالت ما محبت و زيبايي است  
تا زهدان خاك، از تخمة كين بار نبندد8  

اين جملههاي آهنگين و حماسي، پيام و عقيدهاي را بيـان مـيكننـد، شـعر
عقايد و شعر دانسته است بيآنكه عناصر شـعري كـالم در آن از دسـت رفتـه

باشد اما چيز تازهاي نميگويد. به راستي اگر شاعري منحصـراً خواسـتار آزادي 
و رهايي بردگان و اميدوار شدن نوميدان باشد، بيش و كم. و اگر بتواند ـ همان

را خواهد گفت كه شاملو گفته است. اما متأسفانه انسان آنطور كه سقراط باور 
داشت، باشندهاي به تمامي خردمنـد نيسـت. مشـكل مـيتـوان زنـدگاني را بـا
پايبندي به خرد و هنجارهاي آن به سر آورد. ديگجوش هستي بشري نه فقط 
با نور خرد بلكه با شعلههاي شرربار سرشتها، (غريزهها) به غلغل در ميآيـد.
طبيعي است كه اين شعلههاي سركش در اشعار انديشهورز بـه صـورت واال و

لطيفي عرضه شود:  
بوسههاي نو  

گنجشككان پرگوي باغند  
و پستانهايت كندوي كوهستانهاست  

و تنات رازي است جاودانه   
كه در خلوتي عظيم، با منش در ميان ميگذارند.9  

البته بوده و هستند شاعراني كه ميخواستند و ميخواهند انسان را به مرتبـة
واالتري ببرند و به اين وسيله «آرمان شهري» به وجود آورند و اين را به شـعر

گفتهاند ولي همة شعر اين نيست. كيير كهگور، الهيدان دانماركي دربارة شاعر 
تمثيلي آورده است كه بسيار طرفهُ است:  

در زمان باستان در يكي از شهرهاي يونان، پادشاهي بود كه كرّ و فرّ بسـيار
داشت و شهرت دستگاه شهرياري و قصر و بارگاهش به دورترين نقاط جهـان
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آن روز رفته بود. بين همة دار و ندار او، قصري زرنگار و آسمانساي بـود كـه
همگان را مبهوت ساخته بود، به ويژه موسيقي درباري كه به وقت ضـيافت در

تاالر بزرگ قصرش طنين ميانداخت دل از ميهمانان ميربود. در آن ضيافت بر 
ميزهاي تاالر لذيذترين خوراكها و سرمستكنندهترين بادهها چيده شده بود و 
آنها را به وجد ميآورد، اما موسيقي شاهانه چيز ديگري بـود و همـه را مفتـون
ميساخت. موسيقي دالويـز در سراسـر جشـن در تـاالر طنـينانـداز بـود امـا
خوانندگان و نوازندگان ناپيدا بودند و بر كسي روشن نبود كـه سرچشـمة ايـن

موسيقي هوشربا كي و كجاست.  
همه ميخواستند بدانند سرچشمه آن آهنگهاي دلربا از كجا ميآيد و كسي 
از اين راز با خبر نبود. بعدها كاشف به عمل آمد كه طبقة زيرين تاالر كـورهاي 
آتشين قرار دارد كه خاصگان شاه، بردگان و اسـيران را يكـي پـس از ديگـري

دست و پا بسته به آن كوره مياندازند. به آتش افكنده شدهها در ميان شعلههاي 
سوزندة آتش دست و پا ميزدند و فريادهاي جگرخراش ايشان از راه لولههاي 
صافيكننده صوت ميگذشت، و زير و بم موزوني پيدا ميكـرد و بـه صـورت
آوايي لطيف و خوشآهنگ در ميآمد تا ميهمانان شهريار را به وجـد و طـرب

درآورد.  
سپس كيير كهگور ميافزايد: شاعر آن بـردهاي اسـت كـه در آتـش كـورة 
زيرين تاالر ضيافت بشري ميسوزد و فرياد ميكشد و فريادهاي او به صـورت

كلمة دلپذير درميآيد كه ما آن را شعر ميناميم.  
نكتهاي دربارة زبان شعر شاملو بگويم. ايـن زبـان (جـز در اشـعار عاميانـة 
شاعر) در كل اديبانه است. در آن هم تأثير نثر كهن فارسي ديده ميشود و هـم
لحن و آهنگ سخن حافظ و مولوي. اين زبان آميـزهاي اسـت از بيـان روزانـه
مردم و بيان رسمي و فرهيخته. البته هماهنگ كردن اين دو زبـان كـار مشـكلي
است ولي شاملو در اين كار از ميدان موفق بيرون آمـده اسـت. اشـعار نيمـا در
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بسياري از موارد، از لحاظ تركيب كالم و انسجام بيان دچار اشـكال اسـت. در
مثل ميگويد [آن زن] فكنيد مرا.  

يا: آن زماني كه گرفتستيد دست ناتواني را.  
كالم تعقيد لفظي دارد و خوشآهنگ نيست و به كار بردن واژهها و تعـابير
و افعال مهجور (آركائيك) و نيز كاربرد الفاظ محلي مازندراني، كـار شـنيدن و
خواندن شعر را دشوار ميكند و القاء تداوم حاالت را به مخاطره ميانـدازد امـا
بـه بعـد زبـان پارسـي لطيـف و آينـه بـاغ در شعر شـاملو بـه ويـژه از كتـاب
ـ حتـي اگـر خوشآهنگي جاري است و خوانندة شعر در خواندن و شنيدن آن
معناي برخي واژهها را نداند ـ با دشواري روياروي نميشود. پيداست كه شاعر 
و  از نثر كالسيك پارسي و شعر حافظ و مولوي و نيز از فرهنگ مردم، ماهرانـه

بسيار بهره برده است:   
چمن است اين   

چمن است،  
با لكههاي آتش خون گُل،  

يله بر نازكاي چمن رها شده باشي.  
اين دو نمونه كه از ميان نمونههاي فراوان قدرت كالمي شاعر آورديم، هـم
تناسب عناصر تصويري را نشان ميدهد و هم تناسب آوايـي را. شـاملو ماننـد
گويندگان ماهر فارسي، مانند بزرگان شعر كالسيك ما، كلمـههـاي همخـون و
همخوان و معاني مجازي و واقعي را همسايه ميكند و حتي گاه بـدون كـاربرد

تشبيه، استعاره و تمثيل ... به آفرينش شعر توفيق مييابد: «عصـر عظمـتهـاي
غولآساي عمارتها و دروغ» را به نمايش درمـيآورد و در ايـن زمينـه تـا دل

بحرانهاي قرن پر حادثه كنوني رسوخ ميكند.  
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پلي بين توس فردوسي و يوش نيما  
(حماسه و سوگ در شعر م. اميد)  

  
مهدي اخوان ثالث (م. اميد) را نخستين بار در سال 1337 ديـدم. نـام او را
شنيده و برخي از اشعارش را خوانده بودم. مـيدانسـتم او، سـياوش كسـرايي،
هوشنگ ابتهاج (سايه)، احمد شاملو و چند تني از ديگر مبارزان اجتماعي دهـه
صـلح…  كبوتر و آينده سوي به سي بودهاند و در روزنامهها و مجلههايي مانند
 28 با نام مستعار شعر چاپ ميكردهاند و هـمچنـين بعضـي از ايشـان پـس از
مردادماه 1332 به زندان افتادهاند. در سال 37 البته آبها از آسياب افتاده بود و 
در مدتي كه از كودتاي مرداد ماه 32 ميگذشت، ديگر مشتهاي آسمانكـوب،

توش و تواني نداشت و برخي از اين مشتها، «كاسه پست گدايي شـده بـود» 
اما اميد به آيندهاي بهتر همچنان در دلهائي فروزان بود. لحن و آهنـگ اشـعار
بعد از مرداد ماه 32 خروشان و جوشان و انقالبي نبود، غمانگيز يـا سـرخورده،
محزون بود اما در همان زمان معترض و مبارزهطلبانه بود، حتـي در جـايي كـه

ميگفت «سرما سخت سوزان است» يا ميسرود:  
خورشيد را به خلوت من ره نيست       تاريكي است و سردي و گمراهي  

بيمـــارم از غـروب شفـــق پيوند       بيــزارم از فـــروغ سحرگاهـي1  
شعر در اين دوره معترض و البته همچنان ايدئولوژيك بـود. در آغـاز دهـة 
 32 30 ميخواست طرحي نو دراندازد و جهان را تغيير دهـد و پـس از مـرداد
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ميخواست خود را عوض كند و تلخي شكست مبارزه را بـه افسـون تـراژدي 
نابيوسيده پيش آمده به داروي آرام بخش كلمات محزون «تحملپذير» سازد.  
در آن روز من و دوستي كه مدتي همكار اخوان در مدرسهاي در كريمآبـاد
ورامين بود، از خيابان اميرآباد به سوي توپخانه ميرفتيم كـه ديـدم دوسـتم بـه
سوي جواني كوتاهقد كه سبيلي داشت و مانند كشتي بيلنگـر در پيـادهرو هـي
كج ميشد و هي مج ميشد، و داراي چشماني كه در آن هوشـياري و شـيطنت
برق ميزد … رفت و با او روبوسي و چاق سالمتي كرد. هـر دو مـيگفتنـد و

ميخنديدند و متلك بار يكديگر ميكردند. (دوستم آقاي حسن اربابي، كاشاني 
زبر و زرنگ و متلكگويي است.) من در آن زمان آدمي بودم كتابخوانـده امـا
بيتجربه و مالنقطي، در مثل گمان ميكردم انسان همينكه به شـخص ديگـري

رسيد بايد از شعر و نظريههاي شعري و مباحث زيباشناختي سخن بگويد و در 
زمينة شعر و شاعري داد سـخن بدهـد و چـون مـيديـدم دوسـتم و شـاعر از
رويدادهاي خندهآوري كه در گذشته در كريمآباد ورامين ديـده بودنـد، سـخن
ميگويند و از رفتار و گفتار مردم آنجا به مسخره تقليد ميكننـد و هـرً و هـر ً
ميخندند، خود را كنار كشيدم. حرفهاي ايشان براي من خنـدهدار نبـود و در

زمينة متلكگويي هم چون چنتهام خالي بود دل به حـرفهـاي ايشـان نـدادم. 
دوستم پس از مدتي مرا به سوي اخوان كشيد و معرفي كرد كه اين فالني است 
و در دانشگاه فلسفه ميخواند، مثل اينكه كلمه «فلسفه»، اخوان را به خود آورد 
و چشمهايش را كمي تنگ كرد و از زير سبيل پرپشت خـود بـا صـداي بـم و
زمزمهوار و مشهدي خود گفت اسماعيل خوئي را مـيشناسـي؟ گفـتم بلـه در
دانشگاه همدورهايم. گفت سالم مرا به او برسان و باز متوجه دوستم شد و هـر
دو شروع به حكايتگويي كردن و اداي اشخاص را در آوردن شدند و بيسـت

دقيقهاي سرگرم هزالي بودند بعد با اخوان خداحافظي كرديم و به سوي مقصد 
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روانه شديم و شاعر هم به راه خود رفت. چند قدم كه دورتر شديم دوسـتم بـا
خنده و شيطنت گفت اين اخوان شاعر بود. هميشه سرخوش و پاتيل است.  

راستش در اين ديدار از اخوان خوشم نيامد گمان كردم كه آدمـي جـدي و 
داراي شئون شاعرانه نيست، آدمي است معمولي و هزال و درويش مسـلك نـه

آدمي جدي، سرسخت و انقالبي و پوالد آبديده و سخنگوي طبقه كارگر! ما در 
آن زمان شاعر را كسي ميدانستيم كه سبيل كلفتي مانند استالين داشـته باشـد و
در دستهايش پتكي سنگين باشد كه آماده است به كله سـرمايهدارهـا بزنـد و
آسمان خراشهاي والاستريت را در هم بكوبد. با ايـن نگـاه عوضـي آن روز،
هـم چـون سـخن از اخوان در ديده من شاعر نبود. گمان ميكردم شـعرهايش

نوميدي و اندوه ميگفت، چندان به درد نميخورد. البته شعر «زمستان» را بارها 
32 خوانـده و شـنيده بـوديم و در سرگردانيهاي شبانه پس از كودتـاي سـال
ميدانستيم شعر مؤثري است با اين همه به سبب نگرش يك جانبـه بـه شـعر، 
اخوان را در زمره كساني قرار ميداديم كه زماني مبارز بوده و اكنـون شكسـت

خورده و وا داده است و اشعارش چيز دندانگيري نيست.  
اما سليقه افراد دير يا زود عوض ميشود. تجربه، آدم را عوض ميكند، دنيا 
هم فراز و نشيب بسيار دارد، آنكه امروز در مسـند قـدرت اسـت و در دلهـا
احترام يا رعب ميافكند، فردا كه از مسند قدرت به زير افتاد، ماية دلسوزي يـا
و حتـي گـاه بـه صـورت آدم مفلـوكي خنده ميشود. رنگ و لعابش ميريـزد

درميآيد كه ميشود انگشت زيركالهش كرد. آري:  
روزگار است آنكه گه عزت دهد گه خوار دارد  

چـرخ بازيـگر از ايـن بازيچـههـا بسيـار دارد!  
خود آدم هم با گذشت روزگار يكسان نميماند: مثل مار پوست ميانـدازد،
از چيزهايي كه پيشتر خوشش ميآمد، دلزده ميشود و به چيزهاي تـازه ميـل
ميكند. خوب و دلپسند ديروز، امروز ماية بيزاري ميشود و نـامطلوب ديـروز،
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امروز چيز مطلوبي ميشود. مـن از اشـعار تـوللي، نـادرپور، كسـرايي و سـايه
خوشم ميآمد، اما بعد كمكمك به نيما، شاملو، اخوان و فروغ رسيدم. ديـدم در
اشعار اينان انديشهاي ژرف هست كه خواننده را تكان ميدهد، از اينرو بـه آن

رو ميكند. با اين همه و با همة عالقهاي كه به اخوان و شاملو پيدا كرده بودم و 
نميتوانستم با آنها ديدار كنم و نميتوانستم با آنها صميمي شـوم. چندسـالي
بعد باز با حسن اربابي، همان دوست كاشي و استاد دانشگاهي كه شعر قـديمي
ميگفت، به ديدار اخوان رفتم در خانهاش در خيابان زردشت، خانهاي كوچك 
داشت بسيار درويشي و خالي از تجمل، گردتاگرد اتاق پذيرايي او قفسه كتاب 
بود و مجلهها و كتابهاي زيـادي نيـز روي ميزهـا و روي فـرش افتـاده بـود.
اخوان پير و شكسته شده بود، داغ مرگ دختر و دامادش را بـه دل داشـت، بـا
صداي جويده جويدهاي و باز بـا همـان گـويش مشـهدي و زمزمـهوار حـرف
ميزد. استاد دانشگاه شروع كرد از شاملو بدگفتن و اينكه يكي از ياران اخـوان
به سلك دوستداران شعر شاملو پيوسته و از شاملو طرفداري ميكند و در ظاهر 
از شاعر همشهري خود دوري جسته است. اخوان گفت فالني تقصيري نـدارد،

سخن و رفتار شاملو جذابّ است و او را به كمند افكنده است و پس از تأملي 
افزود: شاملو يكهگير است (يعني اشخاص را مجذوب خود ميكند).   

من بهرغم بدگوييهاي آن استاد دانشـگاه شـروع كـردم از شـاملو تعريـف
كردن و خوييهاي شعرش را برشمردن و ناگاه ديدم اخوان به مـن چـپچـپ
نگاه ميكند و ميخواهد متلك بارم كند پيشدستي كرده و گفتم جناب اميد شما 
و شاملو دو شاعر، دو نماينده شاخص امـا متفـاوت شـعر امروزيـد و سـبك و
سياق و انديشه شما با هم تفاوت دارد اما اين دليل نميشود كـه شـاملو را بـه

دليل دور شدن از وزن و قافيه و اسلوبهاي قديمي شاعر ندانيم. شما و او هر 
دو شاعر بزرگي هستيد، پس چرا بايد يكديگر را منكر شويد؟  
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اخوان با همان صداي آرام و كلمات جويده و لحن متلكگو شروع كـرد از
شعر شاملو انتقاد كردن و ميگفت شعر فارسي بايد موزون باشد و در دسـتگاه
موسيقي ايراني بخواند و چنـين و چنـان باشـد فهميـدم كـه بـين او و شـاملو

شكرآب است و آب ايشان در يك جوي نميرود، پس سكوت كردم و بيش از 
آن دنبالة مطلب را پي نگرفتم اما روشن بود كه اخـوان از دفـاع مـن از شـاملو

خوشش نيامده است…  
ديدارهايي ديگري هـم بـا اخـوان داشـتم ديگـر او را نـه مـردي منحصـرا ً
متلكگو بلكه شاعري موفق ميدانستم كـه در زمـرة بهتـرين شـاعران معاصـر
است. مردي آشنا به كلمات و مفهومهاي زبان فارسي و مسلط بـر اوزان شـعر،
متفكر، اديب، دردمند و صادق. او را و شعرش را دورادور دوست ميداشـتم و
بـودن زماني دراز هم ميتوانستم با شعرش خلوت كنم. اميد بـا همـة باسـتاني
خود، شاعري مدرن بود، دنبالة فردوسي و خيام و شاعران خراسـان بـود البتـه
گوشهچشمي هم به حافظ داشت. سبك شـعر او خراسـاني جديـد اسـت و از
خراسان بزرگ به دهكدة يوش مازندران نقب زده است، مايههـاي كهـن را در
الحان جديد ميسرايد و از پهلوانان و اميدهاي ملي و شكسـتهـا و افتادگـان

سخن ميگويد. روحاً كالسيك است اما در دنياي جديد به سر ميبرد، ايرانشهر 
و سرنوشــت آن، دغدغــة عمــدة اوســت بــه تمــام معنــا شــاعري ملــي اســت. 
شـغاد و روايتهاي او روايتهاي بومي اسـت. بهـرام ورجاونـد، رسـتم، زال،
ديگران و كردار ايشان ماية اصلي روايتهاي اوست. بيشتر نقـال اسـت يعنـي

و ايـن شـعري  شاعر دراماتيك است. اوج درام او «قصه شهر سنگستان» اسـت
است با ساخت و پرداخت ماهرانه و ساختار دقيـق كـه در آن همـه كلمـات و

تعابير با دقتي زياد بكار رفته است. اين شعر داراي بيست بند است كه برخي از 
بندهاي آن كوتاه و (كمترين آنها سه سطر) و برخي بندهاي آن طوالني است. 
در اينجا سخن از شهر ويراني است كه باشندگان آن سنگ شدهانـد و پهلـوان
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«دينـي»  آنها نتوانسته است آنها را نجات دهد. درونمايه شعر در معناي وسـيع
ــاي  ــالشه ــا و ت ــيآورد، نبرده ــورت درم ــن ص ــه اي ــه آن را ب ــت و آنچ اس
«نجاتبخش» (Soter) است. شهر سنگ شده همان ايرانشـهري اسـت كـه در
تاريخها و اسطورههاي آييني باستاني ما پـس از تهـاجم و پيـروزي بيگانـههـا،

طلسم ميشود. رسم و آيين برميگردد، آيين بهي تبه ميگردد. همه در انتظارند 
تا نجات دهنده بيايد.  

«بهـرام ورجاونـد» اسـت كـه دربـارة او در اينجا پهلـوان رهـايي دهنـده
سرودهاند:  

كي باشد كه پيكي آيد از هندوستان  
كه گويد آمد آن شاه بهرام از دودة كيان  

كه او راست پيل هزار، بر فراز سرانشان هست پيلبان  
كه آراسته درخش دارد به آيين خسروان   

  …
كه شود بگويد به هندوان  

كه ما چه ديديم از دشت تاژيكان  
بستدند پادشاهي را از خسروان  

نه به هنر، نه به مردمي، بل به افسوس و ريشخند بستدند2  
اشارههاي اساطيري فراوان در اشعار اخوان و در اين شعر او آمده كـه هـم

سـاختار شـعر بـر همـين اسـطورة  آنها را دشوار و هم جـذابّ سـاخته اسـت.
نجاتبخش استوار شده نهايت اينكه شاعر در اينجا نيز مجال يافته است كـه

برخي از واقعيتهاي زندگاني امروزينه را در همين ساختار بگنجاند. از ايـنرو 
شعر سازوكاري دوگانه مييابـد. در سـطحي اسـطورهاي و در سـطحي واقعـي 

است.  
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عناصر زنده شعر جز پهلوان نجاتبخش، كبوترانند. كبوتر كه گـاهي پيـك
نامهبر ميشود و ميتواند با نجاتبخش مرتبط گردد و پيام ببـرد و بيـاورد. دو
كبوتر شعر قصة شعر سنگستان با هم سخن ميگويند. پهلوان شكست خـورده

خوابيـده اسـت و بــه سـخنان آنهـا گــوش مـيدهـد و پــس از پـرواز ايشــان، 
راهنماييهاي آنها را بكار ميگيرد. فورم شعر همان فورم روايتـي قصـهگـوي
بومي است: زاغي بر درختي آشيانه داشت… طوطي گفت: در لطائف قصـص

چنين آوردهاند …  
اين كبوتران بر درخت سدري نشستهاند خـود درخـت سـدر نيـز ويژگـي 
«قـوي پيكـر»  اسطورهاي دارد و اين درخت سدر تك و تنها در دامـان كـوهي
(كوه البرز باستاني) روييده است. كبوتران سرگذشت پهلوان را باز مـيگوينـد.
مردي است گم كرده راه، يا شباني كه گلـهاش را گـرگ خـورده يـا بازرگـاني
كشتي كشته، درياگردي سرگردان يا عاشقي سرگشته، هـر كـه هسـت نيـاز بـه
راهنمايي دارد اما همه راهها به بيغوله و بيابان خارستان و طلسمكـده مـيرسـد

جز راهي كه آباد است و در آن گل و گياه ميرويد. كبوتران حال و روز پهلوان 
را در مييابند. مردي است كه دزدان دريايي و كارگران آنها، شـبي بـه شـهرش
ولـي كسـي بـه حمله آوردند و او به ميدان درآمد و مردم را پيكار برانگيخـت

راد از حملـة دزدان  نداي او پاسخي نداد زيرا آنها همـه سـنگ شـده بودنـد. مـ
دريايي، استعمار جديد است كه با خيل غوغائيان داخلي، كودتاي 28 مرداد ماه 

سال 32 را راه انداختند و حكومت ملي دكتر مصدق را از بين بردند.  
در قصههاي عاميانه از شهر سنگستان زياد سخن گفته شده، هميشه شـهري
به افسون ديوي سنگ ميشود و سـپس شـهزادهاي يـا پهلـواني پـاك و داراي

نيروي ايزدي سر ميرسد و طلسم و افسون را ميشكند و مردم را بيدار و آزاد 
ميسازد. در مثل در «سام تامه»، سام به چين مـيرود زيـرا عاشـق پـريدخـت
دختر فغفور چين شده است. فغفور از كار سام و ديدار او با پـريدخـت آگـاه
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كـوه و بيابـان ميشود و ميخواهد سام را به بنـد كشـد. سـام ناچـار سـر بـه
ميگذارد و به وسيلة طلسم عالم افروز پري، گرفتـار مـيشـود. يـا كـاوس بـه

گروهي را ميبينيم كه بر آن  يكشب و هزار جادوي ديو سفيد كور ميشود.3 در
ميشوند «مرغ قصهگو» را بيابند اما در اين جستوجو شكست ميخورند. بعـد
شاهزاده «پريزاد» سر ميرسد و مرغ را بـه دسـت آورده ديگـران را از طلسـم

نجات ميدهد.  
شعر اميد در اين حال و هواهاست. پهلـوان پـس از هجـوم دزدان دريـايي
شمشير به دست به كوي ميآيد و مردم را فرا ميخواند ولي پاسخي نميشـنود
پس آوارة كوه و صحرا ميشود. در اين زمان دل و جانش پير و فرسـوده شـده

است. تالش را ديگر بيهوده ميشمارد او زالي نيست كه پر سيمرغ را آتش بزند 
تا آن مرغ رهاييبخش سربرسد و چارهگري كند. پهلوان دل از شهر سنگسـتان
روزي آبـاد و گـوهر تابـان برگرفته و بـه سـاية سـدر پنـاه آورده. سـرزمين او

روزگاران بود اما اكنون ننگ آشياني بيش نيست. شبگردها و عسسها در آن كّر 
و فري دارند و به همهجا سرك ميكشند. ايا راهي براي رهايي نيست؟ شامگاه 
است و كبوتران ميخواهند بروند اما يكي از آنها به القاء ديگري، كليدي بـراي

نجات پهلوان پير عرضه ميكند. راه و چاره اين است كه پهلوان در پس پشـت 
كوه نزديك، در غاري تاريك در چشـمهاي روشـن تـن شـويد و اهـورامزدا و
ايزدان و امشاسپندان را نيايش برد و هفت ريگ از آن چشمه برگيرد و در كنـار
چاهي آتشي برافروزد و آن هفت ريگ را به نام و ياد فرشتگان در چاه بينـدازد
تا از چاه آبي شيرين بجوشد و بخت جـوان امـا خفتـة پهلـوان بيـدار گـردد و

روزگار وصل خود را بازيابد چرا كه او از اسب افتاده است نه از نسل. كبوتران 
بشارتگوي ميروند و پهلوان به جـد همـه آن كارهـا را انجـام مـيدهـد امـا

بشارتها هم درست از كار در نميآيد:  
درخشان چشمه پيش چشم من خوشيد  
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فروزان آتشم را در باد خاموشيد  
فكندم ريگها را يك به يك در چاه   

همه امشاسپندان را به نام آواز دادم ليك،  
به جاي آب دود از چاه سر بركرد، گفتي ديوي گفت: آه  

  
سخن ميگفت سر در غار كرده، شهريار شهر سنگستان  

سخن ميگفت با تاريكي خلوت   
تو پنداري مغي دلمرده در آتشگهي خاموش  

ز بيداد انيران شكوهها ميكرد  
ستمهاي فرنگ و ترك و تازي را  

شكايت با شكسته بازوان ميترا ميكرد  
غمان قرنها را زار ميناليد،  

حزين آواي او در غار ميگشت و صدا ميكرد  
… غم دل با تو گويم، غار!  

بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست؟  
صدا نالنده پاسخ داد:  

«… آري نيست؟»4  
جويس، نويسنده ايرلندي كه از اسارت سرزمين خود رنج ميبرد، در رمـان
(Finnegan wake) كـه (شب زنـدهداري فينگـانهـا ميشوند بيدار فينگانها
اسطورهاي است، همين مايه را ميپرورد. برحسب رسم كهن ايرلنـد بـر بـالين
مرده نشستن بستگان در شب پيش از مراسـم خاكسـپاري همـراه بـا جشـن و
(Time سرود بوده. مراد از فينگانها، قهرمان تيم ايرلندي و تيم امريكايي است
(Finnegan، سرود است ديرينه سال. تيم فينگان سنگ كار زبردستي بوده كـه

روزي در وقت كار از فراز به زمين ميافتـد و مـيميـرد امـا شـبانگاه در زمـان
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برگزاري آئين شب زندهداري بستگان دگربار زنـده مـيشـود و بـه جهـان بـاز
ميگردد.5 شعر اخوان در همين مايههاست. حسبحـال مردمـي اسـت ديرينـه
سال و پيرشده با نظري به واقعيتهاي تلخ جهـان پيرامـوني امـا فكـر قـديمي

است. خود شاعر هم ميداند زمان اينگونه طلسمشكنيها سپري شده:  
گــرد آمـــد و ســوار نيامــد   ديــدي دال كــه يـــار نيامــد
و آن صـبـح زرنگـــار نيامــد   بگداخت شمع و سوخت سراپاي
و آن ضـيـف نامـــدار نيامــد   را آراستيــــم خانــــه و خان
غم خورد و غمگسـار نيامــد6   را دل را و شـــوق را و نـوان

سوشيانت يا بهرام ورجاوند نجاتبخش اسطورهاي نميآيد و اگر هم بيايد 
«آن قـدر طـولش داد و  راه به جايي نميبرد. به گفتة طنزآميز ابـراهيم گلسـتان

نيامد كه ديگر اسب وسيلة نقليه نيست!»  
اما ارزش شعر به جاي خود باقي است. اخـوان در زمينـه شـعر دراماتيـك

جديد ايران، يكه است. از چم و خم كالم به خوبي آگاه است. درآوردن تعـابير 
مناسب استاد است. سرودن شعر دراماتيـك مسـتلزم احاطـه بـه ضـرب و وزن 
كالم، داشتن روحيه حماسي و زبان سره است. بهويژه شاعر درامنويس بايد در 
ترسيم صحنهها، از دور ناظر قضايا باشد، بر مرگ و شكست پهلوانـان مويـه و 
فـردي زاري نكند و بگذارد خود حادثه، جان آگاه خواننده را متأثر سـازد. مـن ِ

شاعر در اينجا بايد خود را به «منِ اجتماعي و تاريخي» او بدهد و او جزييات 
صحنه را همه در كلي زنده بههـم پيونـد دهـد. در مثـل شـاعر نبايـد الفـاظ و

تصويرهاي تغزلي را در كار درامنويسي بكار برد. «آنگاه پس از تندر» اخـوان، 
نمونه موفق ديگري است كه اين روحية حماسي اما زخمخورده سراينده را بـه
خوبي نشان ميدهد، در اينجا هم لفظ و معني و وزن در ساختاري زنده به هم 

پيوند خورده و قطعه شعر درماتيك نيرومندي به وجود آورده است.  
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دربارة تصاوير و انديشهها و ديگر انواع شعر اخوان بسيار سخن مـيتـوان
گفت و گفتهاند. اما آنچه در اين وجيزه آمـد، بـازنمودن درونمايـه و تفكـرات
در ايـنجـا مجـال آمده در اشعار دراماتيك اوست كه بـه كوتـاهي بيـان شـد.
گفتوگو در زمينة اشعار ديگر اخوان نيست اما بيگمان آنچه در اين مقـال بـه
گفتوگو گذارده شد، نشان ميدهد كه سرايندة «قصة شـهر سنگسـتان» شـاعر
توانايي است كه همان زمان كه با نگاهداشت ارثيه گرانبهاي ادبي كهـن بـه راه
كالسيسيسم ميرود، با ورود به بحرانهاي اجتماعي عصر جديد، خـود را بـه

عنوان شاعري مدرن نيز پابرجا ميكند.   
  

پينوشت  
1. نافه، فريدون توللي، 232  

ميانه، 160 و 161   فارسي 2. متنهاي
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سرودههاي پري كوچك غمگين  
فروغ فرخزاد*  

  
من  

پري كوچك غمگيني را  
ميشناسم كه در اوقيانوسي مسكن دارد  

و دلش را در يك نيلبك چوبين  
مينوازد آرام، آرام  

پري كوچك غمگيني  
كه شب از يك بوسه ميميرد  

و سحرگاه از يك بوسه به دنيا خواهد آمد.  
ديگر، 169)   لدي تو(
فروغ فرخزاد در تهران و در خانوادهاي اداري و متوسط به دنيا آمد (پدرش 
درجة سرهنگي داشت). در تهـران و اهـواز درس خوانـد. بـا كاريكاتوريسـت
معروف پرويز شاپور ازدواج كرد و فرزند (پسري) به دنيا آورد. اما مـدتي بعـد
و خـانوادة او و شوهرش به دليل ناسازگاري عـاطفي از يكـديگر جـدا شـدند

شاپور به دالئلي كودك خردسال فروغ را نزد خود نگاه داشتند تا آنجا كه حتي 
                                                 

نگين، سال دوم، شمارة دهم 7ـ1346 (تحرير مجدد مردادماه 1389)   * مجلة
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ديدار اين دو را مانع ميشدند. شاعر اندوه سنگين خود را در شعري كه با ايـن
بيت آغاز ميشود:  

اين شعر را براي تو ميگويم  
در يك غروب خستة تابستان  

و در چند قطعه ديگر به خوبي بيان كرده است. مدتي پس از اين واقعـه فـروغ
به تهران ميآيد و به فعاليت مطبوعاتي، چـاپ دفترهـاي شـعر و آزمـايش فـن

سينما ميپردازد، با ابراهيم گلستان آشنا ميشود و در ادبيات و هنر چيزهائي از 
او ميآموزد، در استوديو گلستان مشغول به كار ميشود، به خانة جذاميان تبريز 
آشـنائي ميرود، فيلم «خانه سياه است» را ميسازد، با سپهري، اخوان و شـاملو
به هم ميرساند و شعر سرودن را پيگيرانه دنبال ميكند و در نيمه راه عمـر در
حادثة اتومبيل بدرود زندگاني ميگويد. او به راستي در عرصـة ادبيـات جديـد
فارسي به ناگهان و با طرزي بيسابقه ظهـور كـرد و ناگـاه زمـاني كـه در اوج
آفرينشگري هنري خود بود ناپديد شد و اين تأسفآور است چرا كه اگر زنـده
مانده بود به احتمال زياد اشعار آبدارتر و نغزي بر دفترهاي شعر خـود و شـعر

جديد فارسي ميافزود.  
اشعار نخستين فروغ در «اسير»، «ديوار»، «عصيان»، سـادگي و بـيپيرايگـي
دختر و زن جواني را نشان ميدهد كه با شـورمندي ويـژه، راه زنـدگاني را بـه
شيوهاي هنري در مينوردد. اشعار ايـن دورة او شـورمندي زن جـواني را بيـان
خـود را، آن  ميكند كه پيداست ميخواهد هم خودش را بشناسد و هم جامعـة
نيز از دريچة نگاه زنانه. او كه در عرصة شعر زنانه در ادب جديـد مـا پيشـگام

است به خوبي ميداند احساسات و انديشههائي كه در بيشتر اشعار شاعران زن، 
قديم و جديد ـ پديدار شده متعلق به فرهنگ مردانه است و همجنسان اديب او 
بـهويـژه از آنچه را كه به قالب نظم يا داستان آوردهاند، صـدائي مردانـه دارد و
ايـن دورة شعر و عرفان كهن پارسي سرچشـمه مـيگيـرد. البتـه خـود اشـعار



سرودههاي پري كوچك غمگين/ فروغ فرخزاد  □   2137  

و گاهي  ـ بهرغم بيان صميمانة آنها ـ از لحاظ فورم تازگي ندارد شعرسرائي او
به صورت شعار و بيان كلي درميآيند. بيانهـا و تعبيرهـائي از ايـن دسـت در

شعر شاعران مقدم بر او به كار رفته بود و تنها كار فروغ اين است كه آنها را در 
قالب عواطف زنانه بريزد. شعاع تيره و روشن اميال نفساني فضاي اين اشعار را 
سرشار كرده است. اميالي كه در مثل در شعر پروين اعتصامي به طرزي مبهم و 
گاه تمثيلي نمايان شده بود، در اشعار فروغ بياني تند و زنده مـييابـد بـهويـژه

اشعارش در دوري از فرزند، شوهر يا محبوب آهنگي صريح به خود ميگيـرد، 
در جدائي تيره و سنگين و در وصل روشن و چاالك ميشود.  

اشعار «ديوار»، «اسير» و «عصيان» با اشعار سافو و بيلي تـيس شـاعرههـاي
يونان باستان نيز خويشاوند است جز اينكه فاصلهاي دوهزارساله ايـنهـا را از

هم جدا ميكند. بيلي تيس در مثل بر اساطير يونان تكيه دارد و ميخواهد رونق 
ـ  افزاي بزم «باكوس» باشد و فروغ بر تجربههاي روزانه و ادب رندانـة فارسـي
آنجا كه حسانيت را بيان ميدارند. به هر حال آنكه در اين اشعار وصف حـال
ميكند زن است البته نه آن زني كه در شاليزار با دستهـا و پاهـاي يـخزده بـه
نشا مشغول است و نه آن زني كه پشت دستگاه قاليبافي با دستهاي پينه بسته 
قالي ميبافد يا آن زن عشايري كه در ييالق و قشالق همدوش مرد گريوههـا و
صحراها را در مينـوردد بلكـه زنـي شـهري از خـانوادهاي اداري كـه درس و
ادبيات خوانده و با سينما و نمايشنامه و رمان آشناست و از سياسـت روز نيـز

كم و بيش باخبر است.  
آنچه در «اسير» و «ديوار» آمده بود و خبر از حسانيت و عاطفـة زن جديـد
ميداد، تداعي شورش و عصيان رومانتيك نيـز بـود. فـروغ نيـز ماننـد تـوللي،
نادرپور، نصـرت رحمـاني ... امـا البتـه از منظـري زنانـه بـه قراردادهـائي كـه

شورمندان را از بروز دادن هيجانهاي شديد منع ميكند حمله ميبرد و به زبان 
حال ميگويد زيستن در لحظه و در اوج شورمندي گناهي نيست و اگـر باشـد
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شـورمندي گناه من نيست زيرا گل وجود مرا چنين سرشتهاند. در ايـن اشـعار
برانگيزانندهاي با همه قدرت و شدتش جلوهگر ميشود و تمايل به آزاد زيستن 
را بيـان مـيدارد ولـي در آن هـيچ نشـانهاي از عرفـان به شـيوهاي رومانتيـك
رومانتيك شاعراني مانند وردزورث، كيتز و كولريج نيست. اين اشعار از لحـاظ
فورم غالباً چهار پاره (به شيوه توللي، نادرپور، دكتر مهدي حميـدي) انـد و بـه
عناصر طبيعي مانند چشـمه، دشـت، دره، درياچـه، گـل، گيـاه و كشـتزار روي
خوش نشان ميدهند. در مثل چشمهاي پديدار ميشود و شاعر از ديدن امـواج

و زاللي آب به وجد ميآيد پس خود را به آب چشمه ميزند و آبتني ميكند 
و شور و هيجان تناني خود را به اين طريق و با استفاده از نشـانههـاي عناصـر

طبيعت به بيان ميآورد مانند جوان شيفتة شعر «كارون» توللي كه با محبوب در 
قايقي نشسته و بر رودخانه ميراند. شفق بازيكنان بر جنبش آب شكوه و رازي 
ديگر دارد و نسيمي آرام بر امواج ميوزد. صداي او كه ترانهاي عاشـقانه اسـت
اسـت، دسـتي در بادها ميپيچد و خود او در حـالي كـه در كـار رانـدن قـايق
نوازشبخش را جستوجو ميكند. فروغ نيز صحنههـائي از ايـن دسـت را در

اشعار نخستين خود به نمايش ميگذارد در مثل در آن اشعار دختري را ميبينيم 
كه گاه پشت درخت به انتظار معشوق كمين ميكند و گاه رو به سوي كلبـة او

ميآورد و نيز گاه احساس ميكند نسيم نَفَسهاي او البهالي موها يـا جامـهاش 
در گردش است. شور و شـيدائي دورة نوجـواني شـاعر و هـمسـنهـا و هـم
طبقههاي او در اين قسم اشعار به خوبي خود را نشان ميدهد و او را شـاعري

«بيپروا» ميشناساند.  
بــيپروائــي شــاعر و اوصــاف حســاني آمــده در شــعرش طبعــاً وي را بــا 
«موراليستها» روياروي ميكند و او مكرر به مقايسه خـودش بـا آنهـا دسـت

ميزند و اين مشابه است با روياروئي خيام، سعدي و حافظ با «انـدرزگويان» و 
«عاقالن» و نيز همانند است با چالش رومانتيكهاي باختري با «خردگرايـان» و 
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«اهل منطق» كه ميگفتند شعر اساساً بازنمايش زندگاني بشري است در كالمـي
دلپذير، آئينهاي در برابر طبيعت نهاده شده در قالبي طرح شده براي آگاهي دادن 
و اعطاي لذّت هنري. به گفتة وردزورث «شـعر چيـزي نيسـت جـز جوشـش
بيدرنگ احساسات نيرومند.» بر حسب اين دستور (فرمول)، سرچشمة شـعر و
شاعر نه در جهان بروني بلكه درون خود شخص شاعر جاي دارد. مادة اساسي 
شعر انسان و كردار او نيست بلكه احساسات سيال و متغيير خود شاعر است.1  

در اين عرصه شاعر خود را از «نظريهپرداز» و «اهل عقل و منطق» صادقتر 
ميبيند و ميگويد نصيبة او عشق و سرمستي است و چنانكه غزلسرايان عارف 
ما نيز گفته بودند «قلم تقدير سرنوشت ما را چنين رقم زده است». در ايـنجـا

«رنـدي» و  «عقـل» قـرار مـيگيـرد و «دل» در برابر «سـر» و «عشـق» در برابـر
«حسانيت» خود را به هزار جلوه نمايان ميكند، چنانكه حافظ ميگويد:   

ما نميخواهيـم ننگ و نـام را   گرچه بدنامي است نزد عاقالن
اما «عشق» در اشعار نخستين فروغ نشاني از رمز و راز ندارد و به صراحت 
تمام، «حسي بودن» آن گفته ميآيد و اين همه حاكي از آن است كـه محبـوب، 
شاعر را رها كرده و رفته است يا وعده داده است قصد آشتي دارد و بـه زودي

بازخواهد آمد. به هر حال بيان در هر دو صورت، روشن است:   
فرصتي تا بر تو دور از چشم غير   ساغــري از بــادة هستــي دهم  

يا در حاليكه ساغر سرنگون شده و او تنها مانده، بر نامههاي محبوب سـر
نهاده و از جدائي او به جان آمده است:  

سرنهادهام كه در ميان اين سطور   جستجـو كنـم نشاني از وفاي او  
بيپروائي، حسانيت و روياروي شدن با «اندرزگويان» ـ كه حتي گاه به مرز 
تصنعّ ميرسد ـ در همة اين اشعار به چشم ميخـورد و گـاهي نيـز شـاعر بـه
درگاه آفريدگار روي ميآورد و چون از «اندرز گويان» يا از «شيدائي» خود بـه
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تنگ آمده فرياد بر ميآورد: دل نيست اين دلي كه به من دادي. اين دل شورمند 
را از من بگير.  

چالشهائي كه در «اسير» و «ديوار» بر ضـد انـدرزگويان جريـان داشـت از
تفكر فلسفي و نظري تهي بود و رنگ حساني تندي داشت امـا پـس از مـدتي 
دعـاوي خـود به بينشي تازه ميرسد، بـراي ارائـه عصيان شاعر در دفتر اشعار
خـود جلـوهدادن شـور و شـيدائي بـراي موجـه مقدمه چيني ميكند و دالئلـي
ميآورد كه وي را به خيام نزديك ميسازد: «ما در ايـنجـا خـاك پـاي بـاده و
شعري اسـت كـه زمينـة سـنتي دارد. شـعر عصيان معشوق.» بهترين قطعة شعر
آرزوي دختر نوجواني را بارز ميكند. او انتظار ميكشد روزي شهزادهاي مغرور 
به خواستگاري وي خواهد آمد و او را فراز امواجي از نـور و زيبـائي بـه ديـار
. در اين قطعه واقعيت و تخيل بههم آميخته است و نيـز در آن خود خواهد برد
رنگ حسانيت، كمي تخفيف يافته و سراينده به نـوعي آرامتـر شـده اسـت يـا

احساس ميكند ناگهان پير و شكسته شده، پس، از غروبهاي تشنه و گورهاي 
كهنه ميگويد و از جدائي پسرش فرياد ميكشد و گاهي چهـرههـاي مضـحك
فاني را در قابهاي كهنه مينگرد. پيدايش اين قسـم بيـزاري و دلشـوره را در
قطعه «بازگشت» ميبينيم كه سفري است دروني و بيرونـي. خـط جـاده پايـان

ميگيرد و شاعر به شهر خفه و سوزان دورة نوجواني بر ميگردد. راهها به رنگ 
ديگرند. عابران به ارواح پاي در زنجير مشابهت دارند، همه چيز عقبمانـدگي،
بيحسي و عقيم بودن را نشان ميدهد، حتي دستهـاي نوازشـگر خويشـان و
ديدگان اشكآلود نزديكان. شاعر به اين چيزها اعتنـائي نـدارد و در پـي كسـي
ديگر است. زماني كه به اتاق قديمي خود وارد ميشود و فرزندش را نمييابـد

با اندوهي سرايتكننده ميگويد:  
ليك ديدم اتاق كوچك من  

خالي از بانگ كودكانة اوست!  
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كمكم شاعر درمييابد به جز شور و شيدائي و وصل و هجران در زندگاني 
ناچار است  مشكلهاي ديگر نيز هست كه باشندة انساني ـ اجتماعي دير يا زود
با آنها روبهرو شود مانند مشكل فقر، بيپناهي، از خودبيگانگي و دلشـورههـاي
زيست روزانه در شهر بزرگ. در زمينة عواطف و مسائل حساني، قصة «سـرود
بهتر و از لحاظ فورم مدرنتر است. ايـن قطعـه از نظـر عصيان زيبائي» در دفتر
وزن و قالب، دمكشيدني است در فضاي اشعار «نيمائي» و آزاد شـدن از قالـب
محدود چهار پاره و درونمايههاي قراردادي آن. بهرغم اينكـه درونمايـه شـعر

«حساني» است با نظرگاه و بيان شاعر با قطعههائي مانند «گنه كردم ...» و «خون 
مردان ستمگر نوشي» تفاوت دارد و او روابط، چيزها و حاالت را طوري ديگـر

روانپريشي حادي را  عصيان تفسير ميكند. لحن اشعار سروده شده بعد از دفتر
نمايان ميكند كه گاه آرام و گاه توفاني است و در مورد نخست نشان ميدهـد

ســراينده پــس از تجربــه شــورها و غوغاهــاي دور و دراز جــواني بــه نــوعي 
پذيرفتگي و تسليم رسيده است و در اين زمينه بيشتر ميكوشد وضعيتي را كـه
در آن زيست ميكند به تصوير بكشد. كلمهها و تركيـبهـائي كـه در مثـل در
قطعه «جفت» به كار رفته خيلي پر شدت و بيسابقه است بدين معني كه هـيچ
شاعرة فارسيزبان پيش از او، در تصويركردن محبوب يـا وضـعيتهـا، چنـين

فرهنگ زباني را به كار نبرده بود مانند تصوير مردي كه بر ساقهاي نيرومندش 
مانند مرگ ميايستد و گوئي كه تاتاري در انتهاي چشمانش پيوسـته در كمـين
سواري است يا مانند طبيعت، مفهوم ناگزير صريحي دارد و با شكسـتن شـاعر
قانون صادقانة قدرت را تأئيد ميكند (در اينجا گوئي نيچـه اسـت كـه حـرف

ميزند).  
هـر لحظـه بـر عصـيان بيگمان اين قسم روانپريشي كه در اشعار بعـد از
شدتش افزوده ميشود و حتي گاه به پارانوئياي حاد (جامعهسـتيزي) مـيرسـد
غير منتظره به نظر ميرسد. روابط حساني در اينجا نه ساده بلكه حكايـتگـر
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جهان آشفته و پرتالطم انسان حساس كالنشهر مدرن است. ميگويند زنان در 
دوستي و عشق ژرفتر و استوارترند. اگر چنين باشد عشقي را كه در اين دوره 
ميبينيم، بايد عشقي عذابآور اما پاككننده دانست، عشقي كه  ديگر تولدي در
سرشار نفرين و در همان زمان سرشار از ايثار است. عشقي كه زن در آن و تنها 
در آن قادر است زير و بم وجودي خود را آشكار سازد و بي آن توانا به ادامـة 
زندگاني نيست، چنانكه چنين ماجرائي در عشق مادر به كودكش مشاهدهپـذير
است. در اينجا دوگانگي اين عشق رنج دهنده و هستيبخش نمايان ميشود:  
افسـوس ما خوشبـخـت و آراميـم     افســوس ما دلتنــگ و خاموشيـم  
خوشتبخت زيرا دوست ميداريم     دلتنگ زيـرا عشـق نفرينـي است 2  
از انـدوه و شـادي، اين قسم بيان ژاژنما (Paradoxical) كـه نمايشـگاهي
پايداري و زوال و زيستن و مردن را بر پا ميدارد (و در عرفـان مـا هـم ديـده 
از آن روز كـه در بنـد تـوام آزادم)، ريشـه در رومـانتيسيسـم و ميشود: مـن
«گوتـه» پايـداري و دوام در مـتن سمبوليسم دارد كه مشعر است بر چيزي كـه
شكلي از دگرگوني ميناميد يا تصديق وجود حالتي فرا زماني و ايستا، فراسوي 
زوال آشكار شكلهاي تغييرپذير طبيعت، زوالي كه برخـي سـويههـاي بيرونـي

طبيعت را نابود ميكند اما مركز آن را دست نخورده بر جاي ميگذارد.3  
  

بياوريم... سايههائي از عشقي ميبينيم كه در  ايمان و ديگر ي تولدّ در اشعار
جهان بازتابندة روابط غامض جديد شكل گرفته است. حسانيت سـاده نيسـت،

ژرف و تو در توست و غالباً لبريز از مالل و اضطراب است. شاعر وزش نَفَس 
ظلمت را ميشنود، ماه سرخ است و مشوش و در هر بامي در هـر لحظـه، بـيم
فروريختن احساس ميشود. عبور كبوتران در باد مانند عبور تابوتهـاي سـفيد

است و شاعر دربارة خود ميگويد:  
بر او ببخشائيد  
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بر او كه از درون متالشي است.  
در اينجا منظره، پر مالل، بيروزنه و مردابوار است، جهاني بسته كـه بـه
هيچوجه در آن نميتوان نقبي به سـوي نـور زد. در همـة ايـن اشـعار چيـزي
«فـرو رفـتن» ناميـد. او مشترك هست كه به تعبير خود شـاعر مـيتـوان آن را

نيلوفري است روئيده در مرداب كه هر بامداد به سوي خورشيد قد ميكشـد، و 
دستهاي صبورش را به سوي آن برمـيافـرازد امـا در همـان زمـان احسـاس

ميكند عاملي او را به درون و پائين رفتن وا ميدارد:  
سهم من اين است   

سهم من آسماني است كه آويختن پردهاي  
آن را از من ميگيرد  

سهم من پائين رفتن از يك پلة متروك است  
و به چيزي در پوسيدگي و غربت و اصل گشتن.4  

اين قسم چالش با خود فرساينده است، از اينرو شاعر زماني كـه ديگـر از
تالشهاي خود طرفي نميبندد، ميكوشد هياهوها و كشمكشها را رها كنـد و
به نوعي تسليم و به نوعي اخالق رواقي روي ميكند، به عرفان ميگرايـد و از
ايمان گريخته از دل ميگويد و به سوي لحظة توحيد مـيرود. مـيخواهـد در
ناتوانمنـد را در توانمنـد و عناصر طبيعت مستحيل و برگ و باد و پرنده شـود،
بسياري را در وحدت ميجويد، به بوي شب آغشته ميشود و انگشتانش را بـر

پوست كشيدة شب ميكشد، ميخواهد از درون هياهوها نقبي به عرصة آرامش 
بزند  

من دلم ميخواهد كه به طغياني تسليم شوم  
او در سالهاي پاياني زندگاني بهطور وسواسآميزي از مردن حرف ميزند، 
تجربة مرگ را هيچكس نميتواند گزارش بدهد اما تجربـه مـردن يـا احسـاس
مردن در لحظههائي از روز يا شب گزارش دادني است. آيا نجات دهنده خفتـه
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است و خاك پذيرنده، اشارتي است به عرصة آرامش، به وادي خاموشان. ايـن
تجربه نادر، يعني گرايش به رفتن به فراسـوي زمـان و مكـان، روز و شـب بـا

اوست و ميگويد:  
به مادر گفتم تمام شد  

بايد آگهي تسليتي به روزنامه بفرستيم.  
اين روانپريشي و دوگانه شدن هستي در شاعر روز به روز شدت ميگيـرد
از درون به دو نيمه تقسيم شده است:   تا جائي كه شاعر احساس ميكند كامال ً

ناشناسي نيمه پنهانياش  
شرمگين چهرة انسانياش  

كار تشويش روان در اينگونه اشعار به جاهاي باريـك مـيرسـد و شـاعر 
بهويژه پايان زندگاني خود را كه تصادف با آن بازي غمانگيزي كرد، پيشـگوئي
ميكند. گوئي مرگ فرارسيده است و ديگر كاريش نميشود كرد. با ايـن همـه
در اين اشعار، شاعر به چيزهاي ساده، به ابزار خانگي، به مردمي كـه در ميـدان
به انتظار تماشاي اعدام محكومي نشسته و به آب حوض خيره شدهاند، به نئون 
بسـيار دارد. مغازهها، به رفت و آمد بيروح عابران كوچـه و خيابـان ... توجـه

گوئي زندگاني به قسمي مشوش كننده در سطح و عمقي جـاري اسـت كـه او 
وزش ناشنيدني آن را ميشنود. چيزهاي خانگي و خانه و خانواده از نظرگاه او 
به صورتي كه در جواني ديده بود، از بين رفته ولي ياد آن زنده است، از اينرو 
سراينده در برخي از قطعهها از صداي غيژ غيژ و دلگير چرخ خياطي و جـدال

روز و شب فرشها و جاروها با حسرت سخن ميگويد.  
و در غالب اين قطعات نه تنها انتقاد اجتماعي نيرومندي هست بلكه طنزي 
تند و گزنده نيز در آنها ديده مي شود. مانند قطعههـاي عروسـك كـوكي ـ اي

مرز پرگهر.  
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شعرهاي «فروغ» با اينكه سرشار از تصويرهاي شاعرانه است قالب چندان 
استواري ندارد. در «اسير»، و «ديوار» معموالً قالب چهارپاره است كه براي بيـان

احساسات فردي مناسب است. اين چهارپارههاي فروغ شورانگيزي و استحكام 
اشعار توللي و ترنم و رنگين بودن دلپذير شعر نادرپور را فاقد است. او هنوز با 
نيما و شاملو آشنا نشده و يا دستكم نيما را از پشـت منشـور اشـعار ديگـران

«شـعري كـه زندگيسـت» شـاملو او را بـه  ميشناسد. همانطور كه خود گفتـه
قالبهاي شعر آزاد رهنمون ميشود و او پي به گستردگي اين قالبها ميبرد و 
«رؤيا» و «سرود زيبائي» و چند شعر ديگر را در اينگونه قالبها ميسرايد و از 
بهبعد در اشـعار او حتـي يـك شـعر در قالـب چهـار پـاره ديـده ديگر تولدي

نميشود.   
فروغ از «آواز آفتاب» سپهري كه به نثـر مـوزون ديگر تولدي در چند قطعه
«آوار آفتـاب»  است متأثر است و كوشش ميكنـد نثـري متـرنم چـون قطعـات
و بهويـژه  آينه در آيدا آشكارا تأثير سرد فصل آغاز به بياوريم عرضه كند. ايمان
«سرود پنجم» آن را نشان ميدهد اما در عين حال اين قطعات از وزن نيز كامالً 
بري نيستند و اگر با دقت خوانده شوند وزن گونهاي (به طرز اشـعار نيمـا) در

آنها ديده ميشود.   
در مثل ميگويد:  

«جاي پنج شاخة انگشتهاي تو   

كه مثل پنج حرف حقيقت بودند»  
از وزن فرار ميكند و نثري موزون عرضه مـيدارد ولـي در سـطر بعـد بـه 

سوي وزن ميآيد:  
«سكوت چيست بجز حرفهاي ناگفته  

من از گفتن ميمانم اما زبان گنجشكان»  
باز وزن مغشوش ميشود:  
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«زبان زندگي جملههاي جاري جشن طبيعت است.»   
باز وزن درست ميشود:  

«زبان گنجشكان يعني بهار، برگ، بهار  
زبان گنجشكان يعني نسيم، عطر، نسيم.»  

«فروغ» نوشته است كه هيچگاه اوزان عروضي را نخوانده است. بايد پرسيد 
اگر خوانده بود، قالب و وزن شعرش از اينكه هست بهتر نميبود؟ مگر «نيمـا» 
از حيـث بيـان نقـص و و «اخوان» كه اوزان عروضي را خوانده و فهميـدهانـد

كمبودي دارند؛ درست است كه ما نبايد به طرز قديميها شعر بگوئيم و قصيده 
و غزل و تركيببند و ترجيعبند، درياي خروشـان رويـدادهاي امـروز را قـادر
نيستند منعكس بكنند ولي از دانستن و احاطه داشتن به سرمايههاي علم و فـن

و ادب كهن بينياز نيستيم. ما بايد آنها را به دقت بخوانيم و سرمايهاي در خور 
براي خويش تهيه ببينيم ولي نبايد آنها را تكرار كنيم.  

بـهطـوريكـه او شعرهاي فروغ گاهي در سرازيري نثري موزون مـيافتـد،
ديگر قادر به ضبط آنها نيست و آنوقت است كه كلمات او را بـه دنبـال خـود
كهنـه، جمعـة متـروك ـ جمعـة چـون كوچـههـاي ميكشند: «جمعة ساكت ـ

غمانگيز ـ جمعة انديشههاي تنبل بيمار ـ جمعه بيانتظار ـ جمعة تسليم.»  
اما آن قطعات درست و استوار شعر فروغ، با خط صريح و پر تصوير آغـاز
ميشود و به طرزي مطلوب پايان ميگيرد. شاعر به پيرامون خـود مـينگـرد و

تصاويري از طبيعت و زندگي به قرض ميگيرد كه حاكي از بينش تازه است و 
ميتوانند واقعيتهاي زندگاني امروز را تصوير كنند. اين تصـويرها انتزاعـي و 
«كـولريج» گفتـه اسـت: خشك و خالي نيستند، بلكه از انديشة هستي لبريزنـد
«اميدوارم شعر و فلسفه يكديگر را خنثي نكنند و برايم يك تـوده خـالي بـاقي

 نگذارند. يك مقاله كامل مـيتـوان دربـارة انديشـيدن بـدون داشـتن تخـيالت
نوشت.»5  
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ميتوان گفت شعر هم بدون تصوير و تخيـل تـودهاي خـالي و بـيمعنـايي 
است، اما اين تخيل و تصوير نبايد كلي و دور از واقعيتهاي زمانه باشد.  

مايههاي تخيل و تصـوير در شـعرهاي نخسـتين فـروغ بسـيار كـم اسـت.
تصاوير كلي هستند. اما وي اندكاندك به «خود» ميپـردازد و تصـاوير واقعـي
تصـاوير دوگانـهاي از هسـتي و طبيعـت ديـده ديگـر تولّدي ارائه ميدهد. در
ميشود. جائي وجود او سرشار از نور و حرارت و دوستداري زندگاني است و 
در اين اشعار سراينده به عناصر طبيعت، به باد و خورشيد و آب و برگ تسـليم
ـ آن روزهـا ـ عاشـقانه) و جـائي ميشود (به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد

دلهره، بيهودگي، وحشت را نشان ميدهد:  
«در سر من چيزي نيست به جز چرخش ذرات غليظ سرخ  

و نگاهم  
مثل يك حرف دروغ  

شرمگين است و فرو افتاده.»  
فروغ واژة «آينه» را براي اين شكست جان و تن بارها تكرار مـيكنـد. امـا 
اين «آينه» با تصوير «آينه» در شعر شـاملو تفـاوت دارد. آينـه در شـعر شـاملو

نمودار هستي شاداب و بيزاري از تاريكي است ولي «آينة» شعر فروغ مغشوش 
آلود و تيره است. او تمام روز در آينه گريه ميكند و ميبيند كه در ديدگان  و مه
آينهها، حركات و رنگها و تصويرها وارونه منعكس ميشود، اما در همين آينه 
شكسته و تيره، باز تصويرهائي ديده ميشوند. تصويرهائي كـه هرچنـد تيـره و

وحشتآور باشند حكايتگر زندگاني آشفته امروزند.  
براي فروغ شعر چيز عالي است. چيزي اسـت كـه هسـتي او در آن اثبـات

از  ميشود. از ايـنرو پيشـگوئي او دربـارة بـاقيمانـدن هسـتي او در شـعرش،
«در آنهـا واقعيتي صريح حكايت دارد و شعرش از جمله شعرهائي هسـت كـه
افق هست، فضا هست، زيبائي هست، طبيعت هسـت، انسـان هسـت. زنـدگي
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هست و يك جور آميختگي صادقانه با تمام اين چيزها هست و يك جور نگاه 
آگاه و دانا به تمام اين چيزها هست.»4  

و تعريف خود او دربارة شعرش مصداق دارد كه گفته:  
شعر «آدمي» است كه در شعر جريان دارد!  

  
پينوشت  

انگليس، 478، لندن 1988   ادبيات از نورتون آنتولوژي .1
ديگر، فروغ فرخزاد، 39 و 166، تهران، 1346   2 و3. تولدي

ارغنون، شمارة دوم، 87، تابستان 1373   4. مجلة
5- Apollinair Selected Poems .P;23- London 1965 

فرخزاد، 14، تهران، 1345   فروغ سوگنامة .6



  
  
  
  
  

نگين روشن شعر  
محمد زهري  

  
ستارهها  

شكوفههاي سادة درخت شب  
حبابها  

شكوفههاي پاك آب رود  
مرا شكوفه:  

اشك تلخ درد.  
، ص 57)   شبنامه(
محمد زهري در 1305 در روستائي نزديك شهسوار زاده شد. در چهارسالگي 
بههمراه خانواده به تهران و سپس به مالير و شيراز رفـت و آنگـاه در شـانزده

1332 در  سالگي در سال 1321 به تهران آمد و در اين شهر مقيم شد. در سـال
رشتة زبان و ادبيات فارسي درجة ليسانس گرفت و سپس دورة دكتراي ادبيات 
فارسي را نيز گذراند. چند سالي دبير دبيرستانهاي تهران بود. بعد بـه سـازمان
برنامه رفت و در 1341 به كتابخانة ملي منتقل شد و چند سالي در اينجا بكـار
اشتغال داشت. زهري براي مطالعه در حوزه كتابداري به انگلسـتان سـفر كـرده

است.  



2150   □   از دريچه نقد  

1330 و 1331 بـه چـاپ رسـيد، و بـا نخستين اشعار زهري در سالهـاي
وي  (1335) به صف شاعران مشخص آن سالهـا پيوسـت. جزيره چاپ كتاب
مـيداد.  تـن در مردي آرام و گوشهگير بود و كمتر به نوشتن مقالـه و مصـاحبه
«غربتي عميق و دردآلود در شعر او پنهان است، دنيائي را كه او توصيف ميكند 
و از دوري آن مينالد، بسي از دنياي گيج و مريض ما دور اسـت. او درد را بـا
صير و آرامش تحمل ميكند و روش او توصيف آرام ايـن درد اسـت و شـايد

اين از ويژگيهاي روحي اوست، از اين نظر در شعر او تالطم و هياهو و فرياد 
و غوغا كمتر شنيده ميشود.»1  

زهري داراي همسر و فرزند بود، و كار نوشتن را از سال 1324 در روزنامه 
آغاز كرد. آثار او از اين قرار است:    توفيق فكاهي

در مشـت ،(1348) تتمـه ،(1347) شـبنامه ،(1344) گاليه ،(1335) جزيره
(1356). زهري سيزده جلد  گفت ما (1348) پير اشعار برگزيده ،(1351) جيب

كتاب نيز در زمينة كتابشناسي به چاپ رسانيده است.  
م. اميد دربارة شعر او نوشته است كه «ماية اصلي [احسـاس واقعـي] را در 
ميتوان ديد ولي در پيدا كردن جلوة خـارجي بـراي نشـان جزيره بيشتر اشعار
دادن آن ماية نخستين، هنوز تا حدي گنگ است... مضامين اشعار او درگيـر آن 
محدوديتهاي ابتذالآميز [وصف پائينتنهاي] نيست و او افقهـاي ديگـري را
نيز نظاره ميكند. فورم اشعارش فورم متداول چهارپاره اسـت و گـاهي هـم از
فورمهاي نيمائي بهره ميگيرد ولي در استفاده از اوزان نيمائي، بهويژه جاهـائي

كه قافيه ميآيد، دچار پريشاني ميگردد.»2  
  

شعرهاي زهري نشانههائي از تالش و تكاپوي شاعري است كه با درنگ و 
احتياط بسيار از قالب دوبيتي پيوسته و تعـابيري نـه چنـدان تـازه و روحيـهاي 
رومانتيك، به فضاي شعر امروز رسيده و در چهارچوب كار خود به توفيقهائي 



نگين روشن شعر/ محمد زهري  □   2151  

دست يافته است و ميتوان گفت بهويژه در اشـعار آخـرين خـود بـه اسـتقالل
شعري رسيده.  

است، ولي دفترهاي ديگـر گاليه از نظر قالب و محتوا همانند كتاب تتمه و
هركدام ويژگيهائي دارند كه محصول دوران زندگاني سرايندهاند.  

ـ  1331 نشان ميدهد ـ كار شـاعري را از جزيره زهري ـ چنانكه مجموعة
آغاز كرده است و در آغاز به تغزل گـرايش دارد و از تـوللي پيـروي مـيكنـد.
قالب اشعارش چهارپاره (دوبيتي پيوسته) است و اين قالب ابـداع بهـار، ايـرج
ميرزا و رشيد ياسمي است، و نيما نيز در آغاز اشـعاري در ايـن قالـب سـروده

است. زهري در آغاز كار هنوز با كار نيما در زمينة تغيير قالب و درونماية شعر 
آشنا نيست، به همين دليل كارش از مرحلـة پيـروي از تـوللي بـر نمـيگـذرد.
تصويرهاي اين اشعار او ساده است، و با تصويرهاي شعر كهن نزديكـي بسـيار

دارد. مضمونهاي شعرش نيز دوگانه است، گاهي حكايتگر مالل و عشق فردي 
ميشود و ميسرايد:   

پنداشتم كه در صدف ارغوان لب  
بهرم هزار بوسه فروخفته نوشبار3  

و گاهي با امواج رويدادهاي اجتماعي زير و باال ميشود، و ميخواهـد بـر
روي پاية انگشتري فردا نگين صبح آينـدة روشـن را بنشـاند ... در جـائي كـه

هيچكس نميكوشد فقط خودش باشد بلكه كوشاست «همه» باشد:  
نشانديم اين نگين صبح روشن را  

به روي پاية انگشتر فردا.  
شعر زهري در آن حال از فرد و مالل فرد ميگويد و در اين حال از اميـد،

همدلي و پيوستگي با ديگران سخن ساز ميكند. روزي كه هرچند ديگـر او در 
ميانه نيست باز عشق عمومي و ديگر خواهياش الي برگهاي كتابي كه نسـل

آينده خواهد خواند، پنهان شده، خوشبختي ديگران را فراهم خواهد كرد.  
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اما دوران اينگونه شعرسرائي ديري نميپايد، و رويدادهاي دلآزار، شـاعر
را به سوي محنتكدة مالل فردي ميراند و او باز از بيگانگي و عشق بـدني و
اين حالتهاي متفـاوت جزيره رؤياهاي بيمارگون سخن ميگويد. در مجموعة
و گاه متضاد به روشني جلوهگري دارد. تن و جان سراينده بين دو قطب فردي 
و اجتماعي بخش شده است. گرايش به وصف حـاالت فـردي او را از سـوئي
ميكشد و تمايل به بيان رويدادهاي اجتماعي از دگرسوئي. ايـن دوگـاني (كـه
البته فقط ويژه شعر زهـري نيسـت) سـبب ناهمـاهنگي اشـعار ايـن دورة ايـن

سراينده است.  
حديث مالل فردي و شور جنسي مكرر ميشود. سراينده بيشـتر جزيره در
در قالب چهارپاره و با زباني ساده ميكوشد اين مالل و شور را بيان كند. گاهي 
نيمــا نزديكــي دارد:  وصــف طبيعــت شــعر او بــه شــعرهاي وصــفي نخســتين ِ
وصفهائي از جنگلهاي سرسبز شمال. «گل مرداب» نمونه خوب اشـعار ايـن

دورة زهري است:  
چون برآيد آفتاب نيمروز  

گيسوافشان رو نهد در رهگذر  
لرزد اندر دامن مرداب دور  
پولك زرين ز باد در بدر   

ليك مرغابي چو گلسنگي برآب  
ساكت و سرد و غمين، افسرده بود  

زهري جز وصف طبيعت از عشق نيز سخن ميگويد. عشق در شعر زهري 
همانند وصفهاي او از طبيعت با نوعي نرمي و ماليمت آميخته است. عشق او 
با اعتدال همراه است، اما البته اين مانع از آن نيست كه وي سـنت تغـزل شـعر

پارسي را در زمينه «خداسازي» معشوقه از دست بدهد:  
به چشمت چيستم؟ خاكي به راهي  
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نگيني قيروش در قعر چاهي  
گلي پژمرده در گلدان هستي  
شكنجي در شب تلخ سياهي  

زهري در بيشتر تصويرسازيهاي خود از زير بار مفهـومهـا و تصـويرهاي
«رشتة عمـر»، «گنبـد كبـود شعر كهن آزاد نشده است. هنوز از «لب لعل زنان»،
آسمان»، «نالـة شـبگير»، «حكمـران ظـالم آينـده»، «شـبديز انديشـه» ... سـخن

ميگويد. گاه التزام به قافيه او را به «نظمسازي» ميكشد:  
بر دشتهاي گمشده، پرواز ميكنم  
پست و فراز را ز زبر سايه ميزنم  
بر اوج كوه، گردش شهباز ميكنم  

كه تصنعي بودن التزام قافيه و رديف را به روشني ميتوان ديد، و دنبالة اين 
نيز كشيده شده است.   جيب در مشت التزام غيرضروري تا به مجموعة

كميت شعر زهري آنجا بيشتر ميلنگد كه گاه ميخواهد بـا وصـف نـوعي
مجادله دروني و تجسم حاالت آن سوي واقعيـت (سـوررئال) شـعري ژرف و 
اسـت، ايـنگونـه «فلسفي» ارائه دهد، و چون خود از اعتدال ذهنـي بهـرهمنـد
«مـن شـب و مـن قطعههاي او سخت تصنعي از آب درآمده است. قطعههـاي
روز»، و «تا دلي با دلي» در شمار اين كوششهاي ناموفق زهـري اسـت. ادراك
شاعر در اينگونه قطعهها نيز ادراكي قديمي است. اگر قرار باشد كـه تعـارض
فرد و جامعه در شعر منعكس شود، شاعر بايد از جامعـه جـدا افتـاده باشـد، و
جامعه او را به هيچوجه نپذيرد، و به بيغولههاي خود رانده باشد. زهري چنـين

شاعري نيست، و با خود و جامعـهاش ناسـازگاري چنـداني نـدارد. از ايـنرو 
اينگونه شعرهاي او نيز جز ذوقآزمائي در زمينـههـاي متفـاوت چيـز ديگـري

نيست.  
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در شعرهاي اين سراينده، بيتهاي سست، بيانهاي قراردادي زياد است. به اين 
نمونهها توجه كنيد:  

من شب حكمران ظالم آيندهام باشد  
تلخيم، تلخي ضمير من است  

يك طرفم ميكشد به شيب عدم، روي  
زهري در پنج مجموعة شعر خود، شـاعر چنـد قطعـه بيشـتر نيسـت. ايـن
«نيمـائي» سـروده شـدهانـد. قطعهها همان قطعههائي هستند كه در قالـبهـاي

«كتيبـه»،  محتواي تـازهاي دارنـد، و از همـاهنگي تركيـب برخوردارنـد. قطعـة
«اشارت»، «زائران شهيد»، «سنگ صحرانشين» در شمار اين قطعـههـاي زهـري

است.  
در فاصل، سالهاي 1332 تا 1340 به سبب نبودن نقد ادبي واقعـي، بيشـتر
شاعران نوجوي ما، از جمله محمد زهري، گمـان مـيكردنـد كـه اگـر بـا وزن
مطالبي احياناً دلچسب در قالب چهارپاره يا قالبهـاي نيمـائي بنويسـند، شـعر
ديگـر دي تولـّ شـاملو، آينـه در آيـدا گفتهاند. پيدايش مجموعة شعرهائي چون
سهراب سپهري .... نشـان داد كـه سبز حجم اميد (اخوان)، شاهنامة آخر فروغ،
اين تصور تا چه پايه بيجا بوده است. زيرا سرودن هر شعر تازه به منزلة كشف 
سرزميني تازه است، در پهنـة زبـان، در پهنـه رويـدادها، و در گسـترة حـاالت
انسان. انسان كه مركز هر آفرينش هنري است، و شاعر با آگاهي از جريانهـاي 
ژرف هر دوره تصويرگر روابط زندگاني او با محيط است. اما وصف اين رابطه 
طوري نيست كه شعر فقط براي دورهاي محدود ساخته شده باشد، و با به پايان 
رسيدن اين دوره، زندگاني شعر نيز بهسـر برسـد. مصـداق ايـن سـخن همانـا
«طبـل «شعرها»ئي است كه در جريانهاي حاد سياسـي سـروده شـد، و چـون
طوفان از نوا افتاد»، بيشتر شاعران ما، بهطور عجيبـي عقـبگـرد كردنـد، و بـه
وصف ويژگيهاي بدن مشغول شدند. كه آن قطعـههـا شـعارهائي ظاهرفريـب
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بود، و اين قطعهها غرقـهشـدن در وصـف مسـائل جنسـي، بـهطـوري كـه در
قطعههاي «از دوستت دارم» يداهللا رؤيائي كـار بـه توصـيف آالت تناسـلي نيـز

كشيد!  
  

بيشـتر بـه سـوي بيـانهـاي جبيـب در مشت و گاليه زهري در كتابهاي
امروزي ميآيد، و از قالب چهارپاره رهائي پيدا ميكند. برخي قطعـههـاي او از 
هماهنگي تركيب بهرهور است، و چون به پيرامون خود ـ گرچه از پشت پنجره 

هم باشد ـ نظري مياندازد، ميتوان در پهنة شعر امروز برايش جائي باز كرد.  
«كه نياز آوازي .../ در تو ميجوشد/ و نميبيني. روزن ساچمه را در جگـر

كاكلي صحرائي»4  
اما مجموعههاي تازة زهري جـز ـ شـبنامههـا ـ همـاهنگي زيـادي نـدارد.
شاعري كه «زائران شهيد» را ميگويد، يكمرتبه كار را به جائي مـيرسـاند كـه

بنويسد:   
«اين دم منم، راحتنشين شهر  

با بزمسازان آشتي با سوگواران قهر»!5  
اين حرف، نشان ميدهد كه سراينده تا چـه انـدازه سـرگردان و بـيهـدف
است؛ هنوز از چنگ ماللي فردي رهـائي نيافتـه و هـر بيـان مـوزوني را شـعر

ميداند. و باز ميگويد:  
«در كوچه راه ميروم و مردم  

از من چو گرگ هار گريزانند.»  
اگر راست باشد، ميتوان پرسيد چرا بايد اينطور باشد؟ آيا ايـن مصـنوعي
نيست كه شاعري اينطور به خود حمله ببرد، و خـود را كـه مـردي بـس آرام

است «گرگ هار» بنامد؟  
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حسن هنرمندي، خائفي، مشيري و  در قطعههاي اعترافگونة زهري ـ و نيز
آنچـه را اينـان زخـم  شاعران موج نو نشانة هيچ زخم عميقي ديده نمـيشـود.
عميقي پنداشتهاند، رنجيدگي موقتيّ بيش نيست. در مثل قطعة «سرود مرد شهر» 
زهري همانا زمزمه و گاليه است حال آنكه از آن زمهريرهـاي زمسـتاني و آن

طوفانهاي جانشكر ميبايست حماسهاي يا مرثيهاي پرداخت.  
تصويرهاي شعر زهري غالباً جنبة كلي دارد: شبها سـياه اسـت ـ لحظـههـا
«آغـوش ايـن طوالني است ـ شاعر در اتـاق بـي در و پيكـر خـود تنهاسـت ـ
سردخانه از نيام تنش گرمي غرور را گرفته است» ـ در ايوان پليدخانه چراغـي

نيست. زهري در اين قطعهها از لحظههاي تنهائي و بيثمري سخن ميگويد اما 
آنها را مجسم نميكند.  

هـر دو، تصوير شعري بايد واقعيت را بگيرد، و در بيـان واقعـي و درونـي
ارائه دهد. بيشتر تصويرهاي زهري اين ويژگي را ندارند:  

غنچهها خنديد  
دانهها جوشيد  

قاصد انديشهاش راهي نبرده تا به شهر چارهسازي  
بر نميآيد ز دشت مرده آوازي.6  

در مثـل او در قطعـة  كلي گرائي در مجموعـههـاي او جـاي نمايـاني دارد.
گاليه) ميخواهد شعري فلسفي بنويسد. يعني داسـتان «خداي ناخدا» (در دفتر
خدائي را كه دشمن اهريمن است، و مانع از سياهكاريهاي او ميشود، خدائي 
كه شاعر را به خلوت خود راه ميدهد و شراب تازهاش را مسـتي مـيبخشـد.

كفرآلودة بي ايمان خويش» نيز اشاره ميكند.   شاعر به «من ِ
اينگونه حرفها در دوران تاريك گذشته ـ در دورة تعصبهـاي شـديد ـ
در زمان خيام در شعر رندانه جائي داشت. ولي امـروز؟ سـخني از ايـن دسـت

دربارة خلقت گويا امروز كمي قديمي شده است!  
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زهري گهگاه به «زبان اشارت» اشارهها دارد، يعني همان سمبوليسـم. ولـي
در اين زمينه نيز زبان شعري او زبان اشارهاي نيست. محتواي شعر زهري ساده 

است و ژرفاي سمبوليسم عرفاني يا اجتماعي را ندارد. ميگويد:  
«زبان روزگار ما، اشارت است  
نميتوان به روشني ز باد گفت  

كه باد عاصي از حصارها به كوهها گريخته است.»7  
چرا نميتوان؟ خيلي روشن است. اگر هنرمندي چيـزي بگويـد كـه مـردم

ناچار باشند بنشينند با رمل و اصطرالب آن را كشف كنند، و بيدرنگ به عامل 
پوياي اجتماعي بدل نشود، آشكار ميشود كه چيزي براي گفتن در كـار نبـوده 

است.  
كه بخشي از آنها يادبودهاي سفر لندن اوست، به  جيب در مشت زهري در
جنگ غرب و تكنولوژي غرب ميرود. در «لندن 70» به ترسـيم شـهر لنـدن ـ
ميپردازد. تصوير اين است. صبح و ظهر و عصـر بـاران ـ مـردم چتـر بدسـت
دارند ـ مه بر شهر سايه انداخته ـ هيچكس منتظر ديگري نيست ـ همه غرق در
مطالعة سطرهاي سياه روزنامهاند ـ مردم خسته و افسردهاند. در قطعة «چاهسار 
مغرب» ميگويد كه به او گفتهاند در شرق ديگر خبري نيسـت و اينـك غـرب

پرچمدار انسان است:  
«اينك/ غرب است/ بر مرده ريگ چارگوشة عالم/ قيم/ وصي و / ناظر/ بـر

بحر و بر شراع كشيده/ باد موافق را در بادبان فشرده»8  
شاعر با پاي لخت تجربه تا غرب ميرود «آن روسپي گند بزك كرده»:  

اما دريافتيم   
در غرب هم خبري نيست  
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آيا به راستي اينطور است؟ راستي در غرب خبري نيست؟ اما راستي اگـر
تراژدي زندگاني غرب هم بايد به شعر درآيد، آيا با اين سادهكردن شگفتانگيز 

قضايا، ما شعر را به شعار دادنهاي سطحي منحصر نكردهايم؟  
عبارت قالبي «در غرب هم خبري نيست» (نام رمان نويسنده آلماني: اريش 
و آسـيبهـاي آن و نيـز دربـارة  ماريارومارك، دربارة جنـگ جهـاني نخسـت
آتشبس موقتي طرفين نبرد در جبهة غرب اروپا) شاعر سادهدل ما را بـه خطـا

افكنده كه در باختر زمين هم اساساً خبري نيست. يعني در باختر زمين هم هيچ 
واقعهاي روي نداده و نميدهد!؟ ولي بهرغم گمـان محمـد زهـري در اروپـا و
آمريكا خبرهاي بسيار بوده اسـت از جملـه انقـالبهـاي صـنعتي انگلسـتان و
فرانسه، دو جنگ جهانگير، رفتن انسان به كرة ماه، شكافتهشـدن هسـتة اتـم و
ساختهشدن بمب اتمي و اينها درست در برابر انديشه پيشـرفت عقالنـي نـوع
انساني (كه در فلسفه هگلي به اوج رسـيد) قـرار مـيگيـرد و متفكرانـيّ ماننـد
ژولين بندا، ژرژ برنانوس، هايدگر، تراكل، سالن، ريلكه و اشپنگلر ... قـد علـم
ميكنند و از نيروهاي ويرانگر تازهاي كه با پيشـرفتهـاي حيـرتانگيـز علـوم
(G. Trakl) كـه خـود آسـيبهـاي مثبت سر برآورده سخن ميگويند، تراكـل
جنگ و روانپريشي حادي را آزموده بـود. در برخـي از اشـعارش دوزخـي را
وصف ميكند كه شعلههاي مهيب آتش گيرانهاش سـر بـه عيـوق مـيزنـد. او
اشعاري نيز سروده است كه بهطور مستقيم به بـاختر زمـين اشـارت دارد (آواز
زنـدگاني و بـه شـيوة غربي ...) اين شعر با تصويري از گذشته آغاز مـيشـود
فئودالي و شباني اشاره ميكند اما تصـاوير ايـن شـعر را از لحـاظ تـاريخي بـه

دشواري مشخص ميتوان كرد زيرا در اين شعر به شبانان، به «غنچه زدن خون 
بر سنگ قرباني»، به «جنگهاي مذهبي»، به «اشكهاي تابناك تن»، به «مريـدان
پارسائي كه جنگاور شدهاند، به راهبان نـرمخـوئي كـه انگورهـاي ارغـواني را
فشردند»، به شكار و به «دژها» اشارتهائي ميشود. شعر از دورة شـباني كهـن
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حركت ميكند و به دورة عهـد جديـد (مسـيحيت) و از آن بـه قـرون وسـطي
آغازين و پاياني ميرسد و شاعر در بيـتهـاي پايـاني بـه زمـان معاصـر گـام

ميگذارد:  
آه، ساعت تلخ زوال  

زماني كه در آبهاي ظلماني به صورتي سنگي خيره ميشويم  
اما عشاق، تابان و درخشان، پلكهاي نقرهايشان را ميگشايند  

قومي خاص بر بالشهاي گلگون جاري است  
عطر عود و سرود نيايش شيرين رستاخيز تنها.  

تراكل زمان حاضر را «ساعت تلخ زوال»، «وقـت خيـرهشـدن بـه صـورت 
سنگي در آبهاي ظلماني» ميداند تصويري بيـانكننـدة انزوائـي خودشـيفته و

  10. گناه كه دل آدمي را در بهت فرو ميبرد
است كه زهري چنـد تصـوير جيب در مشت فقط در بخش سوم مجموعة
تكان دهنده و موجز از رويدادهاي همزمان ـ بدست ميدهد. البته پيش از ايـن
در يكي از بهتـرين شـعرهاي خـود ـ از آن زمهريرهـاي گاليه نيز در مجموعة
زمستاني ـ از هراسهائي كه «آرزوي تپة گنبدنما» را به پوچ بـدل كـرد، سـخن

ميگويد:  
«كاروان درماند  

اسبهاي رام، رم كردند  
آرزوي تپة گنبدنما بگسيخت  

از همه شوق زيارت، با دل و جان وحشتي آويخت   
زائران در انتظار كافران ماندند  

ورد زنهار و امان خواندند»10  
زهري در زمزمهها يا به گفتة خودش در «گاليههـا» آنجـا كـه لحظـههـاي
تنهائي خود را به سادگي و با صميميت ميسرايد، و در بند مفهومها و واژههاي 
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دريغ و اندوه چون جويبار زمزمهگري بـر صـفحات قالبي نيست ـ موفق است.
كتاب او جاري است:  

«هر دريچهاي كه باز ميشود/ از شكاف آن/ دست استغاثهاي دراز ميشود/ 
هر ترانهاي كه ساز ميشود/ ناله نياز ميشود»11  

اين زمزمهها بيشتر به رويـدادهاي همزمـان، جيب در مشت در بخش سوم
پيوند ميخورد:  

«باد از كدام سوست  
تا بادبان قايق بيايمان  

آن سو شود!؟»12  
شعر زهري در مجموع شعري غنائي است. در شعر او رويدادهاي اجتماعي 
نيز رنگي تغزلي به خود ميگيرند. البته او گـاه مضـامين ويـژة اجتمـاعي را در 
قالب حكايت يا تمثيل ارائه ميدهد، قطعههاي «كتيبه» و «سنگ صحرانشين» در 

اين شمار است.  
در مشـت مجموعه شعرهاي كوتاه زهـري اسـت (بيشـتر شـعرهاي شبنامه
نيز همينطور است.) «شبنامه»ها نوعي رباعي جديد است. در چند سـطر جيب
و  نخست قطعهها، تصويرهائي عرضه ميشود، و سراينده مقدمـهاي مـيچينـد،

سپس به نتيجهاي شاعرانه ميرسد:  
«تا شكوفة سپيد سيب/ تازيانهاي به دست باد ديد، ريخت/ نازنين چـه زود

رنجه ميشود.»(13)  
از خشونت زندگاني امروز زياد خبري نيست. سراينده با آهنگـي شبنامه در

غنائي، داستان مالل خود را مكرر ميكند.  
«هـايكو»14 ماننـده اسـت، و اشعار اين دفتر به شعرهاي كوتاه چيني و ژاپـوني:

ميتوان شيوة ارائه تصوير به صورتي يگانه را در آنها به خوبي ديد. «شبنامه»ها غالباً 
از چهار يا پنج سطر تشكيل ميشوند. بيان قطعههـا بيشـتر نقلـي اسـت (اگـر بيـان
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ضمني اين شعرهاي كوتاه را بتوان چنين ناميد) و تصوير و مضموني هست كه بنياد 
شعر است، و ديگر تصويرها براي برجستهكردن تصوير اصلي آمدهاند.  

بيشتر تمثيل مـيبينـيم و در  گاليه بنيادكار زهري تمثيل است و تصوير. در
تصـوير، و در برخـي از ايـن تمثيـلهـا و تصـويرها جيـب در مشت و شبنامه

ميبينيم كه شاعر به زندگاني امروز و شعر جديد بسيار نزديك شده است.  
  

اشعاري است كه زهري در چند سال پـيش از فروريـزي نظـام گفت ما پير
اسـت. كتـاب دو بخـش دارد. ستمشاهي سروده و در 1356 به چاپ رسـانده

بخش نخست حديث گفتار و كردار «پير شاعر» است و بخش دوم حاوي چند 
قطعه شعر نيمائي است.  

  
1350 بـه براي درك محتواي اين اشعار بايد اشارهاي به رويـدادهاي سـال
بعد بشود. خيزش مبارزان مسلح در برابـر نظـام ديرمانـدة سـلطنت ( 1347 بـه
شـاه بعد)، آن نظام را در برابر خطر جدي قرار داد. يكي از مبارزان گفتـه بـود،
ميخواهد فضاي ايران آرام و خاموش باشد و ما با اينكه ميدانيم امكان توفيق 
اندك است با شليك گلوله و مرگ خود، ايـن سـكوت را در هـم مـيشـكنيم.

پيداست كه آن نظام خودكامه مانند نظامهاي همانند خود از اين مسأله آگاه بود 
و ميكوشيد به دو وسيله از مرگ محتوم خود جلوگيري كند: جذب مبـارزان و
نيروهاي زندة جامعه به وسيلة پـول و مقـام ... بـه سـوي خـود، و يـا از ميـان

برداشتن آنها، در همين موقعيت دشوار، پيدرپي آذرخشهائي تندرو، شب اين 
و ناپديـد مـيگشـتند. روشـنفكران و بسـياري از سرزمين را روشن ميكردنـد
شاعران در اين فضاي پر وحشـت كـه بـا سرپوشـي از جشـنوارههـا، فيلمهـا،

رقصها و آوازها، چشمكزدنهاي شهوت و شهرت احاطه شده بود، واقعاً در 
وضع رواني بغرنجي گرفتار آمده بودند. نه توان آن را داشـتند كـه بـه مبـارزان
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بپيوندند و نه هراس و فساد وضع موجود را ميپذيرفتند. در اشـعار شـاملو بـه
ويژه اين موقعيت دردناك به مرز وصـف تـراژدي مـؤثري رسـيد (ابـراهيم در
آتش، كاشفان فروتن شـوكران ...) و جلـوههـاي ديگـر آن را در اشـعار اميـد،

خوئي، م.آزاد و آتشي ... ميتوان ديد:  
اما هنوز مردم  

باور نميكنند و نميخواهند  
باور كنند كه او آمده است  

و در ميان آنهاست  
ـ در ازدحام سرد پيادهرو ـ  

و يا در عبور آهن بيحس و خون  
درگير لحظههاي بيخطر رفتن است15  

  
و شفيعي كدكني سرود:  

كبريتهاي صاعقه  
پي در پي  

خاموش ميشود  
شب همچنان شب است16  

آن سوي پنجرة ساكت و پرخندة تو  
كاروانهائي از خون و جنون ميگذرد  
كاروانهائي از آتش و برق و باروت17  

  
[بخـش نخسـت] بـا چنـين مـوقعيتي بـا گرايشـي  گفـت ما پير زهري در
درويشانه روبهرو ميشود. آهنگ كالم اشعار هماننـد آهنـگ كـالم كتـابهـاي
و ...) شـاعر در بنـدهاي پـيدرپـي كشفالحقايق عارفان است (اسرارالتوحيد،
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ميگويد «پير ما» چنين گفت و چنان كرد. پير او عارفي اسـت از گونـة شـمس
تبريزي و گاه حتي منصور حالج كه پشت پا بـر بـود و نبـود زده و راسـتي و

حقيقت را تعليم ميدهد، در پي «عمل» است و زندگاني پرشور را دوست دارد 
و حقيقت و سالمت را در جمع و «ما» ميجويد نه در «من». از پير مـيپرسـند

كه ياران را چه رهآوردي آوريم. فرمود:  
با خود ايمان را بر   
با خود ايمان را آور  

بهترين تحفه همين است18  
پيرو ياران، مرداني غرق آهن و پوالد ميبينند، جنگجوياني كه رو به سـوي

كافرستاني دارند كه در آنجا اصلة بيداد، تناور شده:  
پير ما گفت  

وايشان باد كه نزديك رها كرده و تا دور روانند.19  
يا:  

پير را پرسيدند  
چه نمازي فاضلتر؟  

پير گفت:  
هر نمازي به جماعت خوانند20  

موسم فروردين فرا ميرسد، مرغ مستي با آواز شـورانگيز خـود، خانقـاه را
غرق در ولوله و دستان ميكند و وقت همه خوش ميشود و پير زمزمه ميكند:  

اي كه در چلة تاريك زمستان هستي  
باد از روزنه، پيغام گل آورد ترا  

روز بيتابي و بيخويشي درويشان است، برخيز!21  
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در بخش دوم كتاب اشعاري آمده است حاوي اشارههائي دربارة سكوتها، 
ها، تماشاي خونسردانة واقعيتهـاي سـخت از سـوئي و جرقـههـاي بيحسي

روشني كه با ايثار شب تاريك را روشن ميكنند از سوي ديگر:  
يك انفجار   

اين جنگل گرفته و تاريك را  
ناگاه، بيدار ميكند  

آنگاه  
مخلوط دود ماند و آتش  

سرخ و بنفش و زرد  
با وحشت رميدن و تاريدن گراز.22  

گفت، به اسلوب و فضائي باالتر از اسلوب و فضاي  ما پير زهري گرچه در
پيـر« نرسيده است، باز پستر نيز نرفته است با اين امتياز كه در  جيب در مشت

هـا نزديـكتـر شـده و ما...» تصاوير و تعابير اشعارش ملموستر و به واقعيـت
جاذبيتي بيشتر يافته است.  

  
پينوشت  

شعرها، 59   برگزيدة .1
2. همان،  68  

جزيره، 14، تهران، 1335   .3
جيب، 25   در مشت .4

گاليه، 42   .5
6. همان، 63  

7. همان،  108  
جيب، 17   در مشت .8

گاليه، 86 و 66   9 و 11.
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(ريلكه، تراكل، سالن)، ترجمة ضياء موحـد و مـراد فرهـادپور، شاعران 10. كتاب
96، 97، تهران، 1372  

جيب، 108   در مشت .12
شبنامه، 62   .13

14. شعرهاي Haiku نوعي شعر چينـي و ژاپـوني اسـت و اسـلوب آن در ارائـة 
تصويري است با مضموني واحد. هر هايكو معموالً از 17 هجا تشكيل ميشود كـه بـه
تناسب تصوير، آوردن هجاها در مصراعها تفاوت پيدا ميكند. هايكوي ژاپـوني داراي
همان وزن كالسيك شعر ژاپوني است. هر هايكو به وصف فصلي از سال يا موضوعي 
واحد اختصاص دارد، و بايد ايـن وصـف پوشـيده و ضـمني باشـد. ايماژيسـتهـاي

آمريكائي و انگليسي و بهويژه «ازراپوند» از اسلوب هايكوها تأثير زياد پذيرفتهاند.  
اشعار، 256 و 257   گزينة .15

نشابور، 60   باغهاي كوچه 16. در
17. همان، 38  

گفت، 16 و 14   ما پير 18 و 19.
20 و 21. همان، 15 و 28  

22. همان، 49  
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چه بگويم چگونه بگويم بر خاكي كه سمها  
نوبت به سكون نميدهند  

و عشق، كبوتر تنهائي است  
دور افتاده  

از چاهسار خود.  
اشعار، 2/122)   مجموعة(   

  
منوچهر آتشي در سال 1312 يا سال 1310 در روستاي دهرود دشتسـتان از
بخش بوشكان بوشهر به دنيا آمد. آموزشهاي ابتدايي و متوسطه را در مدارس 
بوشهر و آموزشهاي بعدي را در دانشسراي مقدماتي شيراز و دانشسراي عالي 
 1359 1333 تـا سـال تهران (رشتة زبان انگليسي) به پايـان رسـاند و از سـال
آموزگار و دبير دبيرستانهاي بوشهر و تهران بود. وي در سال 1359 بازنشسـته
(مهندسـي شد و به زادگـاه خـود، بوشـهر بازگشـت و در شـركتي خصوصـي
مشاور) به كار پرداخت. آتشي مدتي نيـز، در ردة كارمنـد روزمـزد، در صـدا و

را به عهده  تماشا سيما، در تهران مشغول كار بود و سرپرستي بخش شعر مجلة
داشت و مقالههاي انتقادي و اشعاري چند در اين مجله به چاپ رساند.   
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آتشي، سرودن شعر را از نوجواني آغـاز كـرد و بـه تأثيرپـذيري از محـيط
روستايي، نخلستانها، دريا، صحرا و زمينهاي تفتة جنوب ايران و بـا الهـام از
ترانههاي فايز دشتستاني به كار شاعري افتاد. سرودههاي نوجواني او در قالـب
ترانهها و غزل هاي ساده و ابتدايي در سالهاي اول آمـوزش وي در دبيرسـتان

در روزنامههاي محلي به چاپ ميرسيد. از آن جمله است:  
ترا ديدم سخن بر لب شكستم  

پري ديدم كتابِ عقل بستم  
بيا بر دامنم چون ژاله بنشين  

كه من چون الله در راهت نشستم.  
اين شاعر سپس، با خواندن اشعار تولّلي، نگرشي رومانتيـك بـه طبيعـت و
روي با نظر گاهي بدبينانه نسـبت اشياء يافت ـ رومانتيسيسمي نزديك به نمادگُ
به جهان. اشعار آغازين او تولّليوار است و در فضاي احساسي و عاطفي نَفَس 
ميكشد. اما او، پس از چندي، با اشعار نيما يوشيج، شاملو و اخـوان (م. اميـد)
آشنا شد و راز و رمز نوآوريِ نيما را دريافت و بـا سـرودن قطعـههـايي ماننـد
«خنجرها، بوسهها، پيمانها» به اسلوب ويژة خود رسيد. او سفرهايي به تايلنـد،
انگلستان و آمريكا داشته و در برخي از ايـن سـفرها بـراي هـمميهنـانِ مهـاجر
شعرخواني كرده است. آتشي، پس از مدتي بيماري، در سال 1385 درگذشـت.

در ايام آخر عمر عنوان و جايزة «چهرة ماندگار» به وي تعلق يافت.  
آتشي، بهرغم اقامت طوالني در تهران و شيراز و بوشهر و بهرغم آشنا شدن 
با مشكلهاي زندگاني و تحوالت دنياي جديد، باز شاعري محلّـي و بـومي بـا
نظرگاهي رومانتيك باقي ماند. تصاويري كه او از صحرا، دريـا، زمـين و مـردم

روستا به دست ميدهد گيرا و واقعياند. اما زماني كه ميخواهد جهان جديد و 
دگرگونيهاي آن را بيان كند، تصاوير اشعارش ساده،  احساسي و رومانتيك از 
كار در ميآيد كه به هيچوجه در همتافتگي و چند ساحتيِ دنياي مدرن را نشان 
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ــتائيِ  ــانِ روس ــان قهرم ــوار»، هم ــون س «گلگ ــة ـل، در قطع ـَ ــد. در مث ــيده نم
شكستخوردة «خنجرها، بوسـههـا ... »، گـذرش در غروبگـاهي پـر غوغـا بـه
خيابانهاي پر هاي و هوي شهر ميافتد. سوار بـر اسـب اسـت و بـياعتنـا بـه
هنجارهاي زندگاني شهري، از چراغ قرمز ميگذرد، اسبش از بـوقهـاي مكـرّر
ماشينها و سوت پاسبانها رم ميكند. سوار مغرور بر ركاب پاي مـيفشـارد و
دهانه را بر فك اسب ميكوبد، اسب بر دو پـا مـيايسـتد و شـيهه مـيكشـد و
عابران به هراس ميافتند، و دختران مدرسه به اعجاب به سوار گسـتاخ و دليـر
(اين جلوهگاه عشق و افسوس) مينگرند و با هم پچپچ ميكنند. سوار بياعتنـا
همچنان پيش ميتازد و شهر و مردم شهر بزرگ از «خـوفي ناشـناس» مبهـوت

ميشوند. تركتازيُ سوار شهر را به هم ميريزد و مردم را ميترساند. شامگاه فرا 
ميرسد و سوار (آن غريب مغرور)، كه بـه انـدازة كـافي هـراس برانگيختـه و

خطرآفريني كرده، راهش را ميكشد و ميرود و بر «جلگة كبود دريا ميرانـد». 
همين فكر روستاييوار بر قطعة «باغهاي ديگر» حاكم است. موضوعِ شـعر، بـه
سخنِ ساده، اين است كه در آباديِ سراينده نفت پيـدا شـده و در پـي آن، كـارِ
حفّاري منبع نفت آغاز گشته و به جاي درخت در آبادي دكلهاي آهنيِ شركت 
نفت سر برآورده است. از نظرگاه شاعر، با ورود صنعت جديد، ديگر كسي بـه
سراغ قافلة گندم كه به آسياب برده ميشد، نميآيد؛ در عمق شاخههـاي بلـوط

ديگر پلنگ ماده نميزايد، و گرگ عاشق براي مادة بيمار خود ميشي نميربايد. 
م در باغ، دكلهاي نفت سر برآورده و كبكهاي چابك بـه واسـطة كـوبشِ سـ
اسبهاي سرب به درههاي غربت پرواز كردهانـد. در زمينـة ايـن فضـا، يعنـي
روياروئيِ طبيعت دست نخورده و صنعت و فنّ جديد، روستائياني را ميبينـيم
كه به كسوت كارگر درآمدهاند و در امتداد جادة نيلي آزرده و خسـته سـرِ كـار

ميروند.  
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گرايشي از اين دست در اشعار نخستين نيما نيز بود و آتشي اين گرايش را، 
با اينكه در نهاد و پرورش وي نيز رسـوخ داشـته، از او گرفتـه اسـت بـا ايـن
تفاوت كه نيما از ساده مرد كوهنشينِ مازندراني ديگر قهرماني نميسازد كـه بـه
مصاف تمدن صنعتي و شهري برود و به سادگي ميگويد: من از دونانِ شـهري
» آتشي، سوار بر اسب، بـه نيستم و خاطرِ پر درد كوهستانيام. اما «گلگون سوارِ

جنگ با مردم و زندگاني شهر بزرگ ميآيد و، شـاعر در نبـرد دن كيشـوتوارِ 
اين سوار، انسان آرماني ميجويد و مـييابـد و ايـن گـرايش او را بـه رابـرتِ

فراست Robert FROST (1874-1963) ، شاعر آمريكايي، نزديك ميسـازد.
براي اين دو شاعر، روستا و زنـدگانيِ روسـتايي، بـه دليـل صـفا و پـاكي، بـر
زندگاني پر هياهو و آلودة شهر برتري دارد. احسـاس بـيعالقگـي بـه جامعـة
جديد و صنعت را در قطعة «تخمِ الكپشت و ماشين» رابرت فراست ميبينيم ـ
شعري كه ماجراجوي روستائيِ دليري را نشـان مـيدهـد كـه شـاهد پيشـرفت
خطوط راه آهن به درون عرصة مرغزار محبوب خويش است. او، پس از گـذر
قطار راه آهن، به سوي گوشهاي از مرغزار ميشتابد تا مكان تخم الكپشتهـا
را بيابد و يكي از آنها را بردارد و با چنين سالحي مجهز شود و در زمان گـذرِ
قطار بعدي اين تخم الكپشت يعني بستة لزج و پر مـايع را، بـه قصـد از بـين
بردن قطار، به سوي آن پرتاب كند. ايـن قصـد مـرد روسـتايي متضـمن همـان
نيـاوردن زنـدگاني موقف آشناي رومانتيك اسـت يعنـي رنجـش از بـه دسـت
خصوصي و تنهايي مطلق، احساس خوشايند دربارة «صـحاري بكـر» و نفـرت
نسبت به ماشين و صنعت. البته بايد اقرار كرد دسـتگاههـاي ماشـيني ـ چـه در
خود و چه در نتايج و كاربردهاي خود ـ زيبا نيستند اما فوايد و بهرههـاي آنهـا
فراوان بوده است. از اينرو، فراست و ديگر رومانتيكها، خواه در مقام كشـت
كار و خواه در مقام شاعر و نويسنده، نميتوانند اميدوار باشند بدون ياري آنهـا
به زيستن ادامه دهند و عجيب است كه لوكوموتيو، اين اسبِ بيگزند و صـبور
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تمدن را به عنوان نمادُ آسيبرسان و شرور صنعت ميشناسند و مـيشناسـانند.
با اين همه، شـاعران رومانتيـك از جملـه آتشـي، كـه گـرايش واقـعگرايانـه و
اجتماعي نيز دارند، با ماهيـت اجتمـاعيِ دسـتگاههـاي ماشـيني، كـه زنـدگاني
امروزينه را بسي بغرنج و دشوار كرده است، در ظاهر مخالفت دارند نه با خـود
صنعت و ماشين و برآنند كه ماشين و صنعت جديد، در صورتي كه به خـدمت

همة انسانها درآيد، عامل گزندرسان و خطرآفريني نخواهد بود.  
خـاك آواز ،(1339) ديگـر آهنـگ مجموعههـاي اشـعار منـوچهر آتشـي:

سـوري گـل وصـف ،(1350) آغـاز انتهاي بر ،(1348) فلق در ديدار ،(1346)
قديم جهان (1376)، چه تلخ  شكل از زيباتر ،(1371) گيالس و گندم ،(1370)
و خليج است اين سيب (1378)، حادثه در بامداد (1380)، اتفاق آخر (1381)،
 (1384) ســورنا هــاي غــزل غــزل ،(1384) شــب ريشــههــاي ،(1381) خــزر
بـه چـاپ (مجموعة اشعار آتشي پس از درگذشت او در سال 1386 در تهـران

رسيد.)1 همه در فضايي بومي و واقعي و در عين حال رومانتيك، با الفاظي گاه 
درشت و زمخت و گاه نرم و لطيف شكل گرفته و اين تضـاد در جاهـايي كـه
شاعر سخني تازه دارد اسلوب و شيوهاي ويژه ميسازد كه شاخصة شعر آتشـي
و ديگر سرايندگان خطّة بوشهر و سرزمينهـاي سـاحلي جنـوب ايـران اسـت.
اشعار نخستينِ آتشي، هر چند در فضاي جديد شعري سروده شده، بـاز پيونـد
زيادي با اشعار سعدي و تولّلي دارد. تعابير آشنا و تشـبيهات و اسـتعارههـا در

دسترس فهم است اما همچنان كه شاعر به كار شاعري ادامه ميدهد، به احتمال 
به تأثير يداهللا رؤيائي، تعابير و تشبيهات بغرنج و عبارتهاي عجيـب و غريـب
به كار ميبرد كه بعضاً به عبارتهاي ترجمة شاعران مدرن غربي مانند ميشـود

و ساذگي و دلنشيني خود را از دست ميدهد:  
حاال حتماً كنار شومينه  

پر حرفي ميكنند از برفي  
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كه شراب سرخ كريسمس گرمش كرده  
و از ترم آخر درس «سبز چشم»  

كه به كريسمس ديگر نخواهد كشيد.2  
يا:  

اين همه دانايي  
برخيز «نيچه» از لحاف كتاب جنون  

زيرا «نمرود» تو  
«اوسالومه» را هم با خود برده است.3  

صرف نظر از اينكه عبارتهايي از اين دست براي فارسيزبانها نامـأنوس
است و بيشتر اينان كاري به كار كريسمس و نيچـه و سـالومه (زنـي كـه نيچـه
زماني دوست ميداشت) ندارند، خود ساختمانِ جملهها نيـز نشـاني از زيبـائيِ
شاعرانه ندارد. با توجه به مجموعة اشـعار شـاعر، مـيتـوان گفـت كـه وي در

گزينش و چاپ برخي نوشتههاي خود دقّت كافي نداشته و سره و ناسرة بسيار 
را با هم آورده است. اما در بسياري از اشعار خود بهويژه در اشـعار آغـازينش، 
اصالت انديشه، واژهگزينيِ دقيق، تعابير زودياب و دلنشين را بنياد كار قرار داده 
و برگهاي زريني بر دفتر شعر نو فارسي افزوده است مانند اين بخش از شـعر

«بيبهار سبزِ چشمِ تو»:  
امروز اتاقها  

مانند درههاي بيكبك سوت و كور است  
بيخندههاي گرم تو ...4  

شعر آتشي با اشـعار نيمـا و اخـوان، از سـويي، و بـا شـعرهاي رؤيـائي و
ها، از سويي ديگر، نزديكـي و همسـايگي دارد؛ امـا در سرودههاي پست مدرن

آنجا رساتر و موفقتر است كه به نيما و اخوان نزديك ميشود و نيز بهويژه در 
آنجا كه شعرش را بر زمينهاي بومي بنياد مينهد. تصـاوير او از دريـا، سـاحل،
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شنزار، صحاري تفتة بوشهر و دشتستانْ واقعي، شاعرانه و با اسلوبتر است. در 
اين زمينه البته سـاحل نشـينهـا، روسـتائيان و جاشـواني را مـيبينـيم كـه بـا
بـه تالطمهاي دريا دست و پنجه نرم ميكنند. شاعران كهـن و مـدرنِ فارسـي،

دليل اقامت در بخشهاي دور از دريا، كمتر از دريا و ساحل و كشتي ... سخن 
گفتهاند و آنجا كه در اين باره سخن راندهاند درياي وصـف شـدة آنهـا كلـي،
استعاري و مجازي بوده است (مانند شبي تاريك و بيم مـوج و گردابـي چنـين
هايل ... سرودة حافظ). امـا نيمـا و آتشـي دريـاي واقعـي را بـه عرصـة شـعر

آوردهاند بهطوري كه بوهاي شور دريا، زهم ماهيها، و بوي عرق بدن جاشوان 
را ميشنويم. واژگان اشعار اين شاعر غالباً بيانگر كـوچ كـردن، سـفر قافلـههـا،
دريانوردي و خطرهـاي آن، خشكسـالي، درههـاي بـيكبـك و گـوزن و آهـو،
بوتههاي سرخ شقايق، شيبهاي ماسه، چابكسـواران كهـن كـه گـاهي يـاغي
ميشدند و سينهاي مزين به مدالِ عقيقِ زخم داشتند، پرواز كبوتران، انگورهـاي

سبز و درشت و زالل ... آن چيزهايي هستند كه در صحاري دشتستان و بوشهر 
ديده ميشود. فقط در برخي از اشعارِ آخرينِ او به موضـوع زنـدگاني در شـهر
جديد پرداخته ميشود ولي، به هر حـال، شـاعر در ايـن قسـم اشـعار نيـز بـه
افسانههاي بومي، زيست و كار جاشوان، چوپـانهـا، مـاهيگيـران، يـاغيهـاي
قديمي (مانند عبدوي جط [شتربان] ) گريـز مـيزنـد و گـاه از آن حماسـه يـا

نمايشِ غمانگيزي ميسازد كه به قسمي با سياست روز پيوند مييابد:  
» نارفيقان گل كرد   «ده تيرِ

و ده شقايق سرخ  
بر سينة ستبر «عبدو» گُل داد.5  

آتشي، در بيشتر اشعار خود، تغزّل و حماسـه را بـه نـوعي بـه هـم پيونـد
«خنجرهـا، ميزند. شتربان جسوري مانند «عبـدوي جـط» و سـوار كـار شـعرِ
مـيشـوند يـا بوسهها ...» دل در گرو زيبارويي نيز دارند و، زمـاني كـه كشـته
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شكست ميخورند، مرثيه و اندوه ايشان در سـيماي زن يـا دختـري بـه سـوگ
ريكو گارسيا  نشسته به بيان ميآيد و به اين اعتبار، شعر اين سراينده به اشعار فد
لوركا شباهت مييابد. اشعار نخستينِ او در پهنة اشعار تغزلـيّ رومانتيـك ـ كـه

سير دارد. اما شاعر به زودي از اين كمند بيرون  نمايندة شاخص آن تولّلي بود ـ
ميجهد و تغزّل را در زمينة ماجراهايي قرار ميدهد كه رنگ رزمي و حماسـي
ه شـعري، از دارند. گفتهاند كه «اشعار آتشي، به رغم اين جهشِ در خـور توجـ
استخوانبنـدي اسـتواري كـه الزمـة اشـعار متشـكّل و مانـدني اسـت همـواره

بينصيب بوده است.» اين داوري را دربارة اشعار آتشي نميتوان پذيرفت؛ زيرا 
...»، «ميخـكهـا»، «يـك شـهر و دو بسياري از اشعار او («خنجرهـا، بوسـههـا
شهر»...) شكلبندي ِمناسب، فراز و فرود و پايانگيريِ رضايتبخشـي دارنـد و
معاني را غير مستقيم بيان ميكنند و كلمهها يا بندهاي زايد را كنار گذاشـتهانـد.
سمي به شاملو نزديك ميشود كـه در پرداخـتاز اين لحاظ، شاعرِ بوشهر به ق
اشعار و تنظيم پايانبندي و تونيك شعر يعني ساخت فورم هماهنـگ مصـاريع
آتشـي وابسته به هم، دقت درخور توجهي داشت. از ويژگيهاي ديگـر اشـعار
همنوا كردن زبان ادب رسمي و ادب بومي و زبان محاورهاي است كـه حالـت

طبيعي به شعر ميدهد. در اين زمينه، كلمههاي تراش خورده و درشت و خشن 
در كنار هم مينشينند و غالباً قطعهاي پرداخته و خوشساخت پديد ميآورند:  

سپيده كه سر بزند  
تولّد جيك جيك  

از پوك پوست/ هم نَفَس اوست  
و اشتهاي بيپايان/ در/ منقارهاي زيادي گشاد.  

پرنده خواب نميبيند  
كه مارِ گرسنهتري در آن نزديكي  

منزل دارد.6  
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سـنگ، فاصـلههـا و درون به بازگشت تا مجموعة ديگر آهنگ از مجموعة
فراز و نشيبهاي بسياري در كار اسـت. آغـاز كـار آتشـي از ايـنجاسـت كـه
ميگويد شعرش سرود پاك مرغانِ چمن نيست تا از خالل زنبـقهـاي شـاداب
ِ فواره روي گلها بريزد و باور دارد مرغِ بـاغِ شـعرش شكوفان شود يا مانند پر
زاغ يا بوم است و فوارة گلهاي او مار كه گلبرگها را از زهر سرشار ميكنـد.
او از جغد و زاغ سخن ميگويد و از خـاك و خـار و رنـگهـاي مطـرود و از
گرگ. لحن سخن مبارزهجويانه است اما از دردجويي و ماللطلبي نيز نشانههـا

دارد:  
«مسعود سعد»م تنگ ميدان و زمينگير  

انعام من كندُ است و زنجير است و شالق!7  
شاعر ميخواهد از شكستهـا و دردهـا از جملـه شكسـتهـاي سياسـي

حماسهاي بپردازد و زبان حال او اين است كه:  
ميخواهم چشماندازهاي لحظههاي تعمق و تنهائي خود را بـه شـما نشـان
بدهم، ميكوشم هميشه قصه بگويم، از آدمها و اشياء و سرزمينهايي كه بـراي

شما ناشناس نيست حرف ميزنم اما با ديد و شناختي ديگر ... شعري كه من از 
آن حرف ميزنم در سنگ و چوب، در بلور و آهن، در كوچهها و قصرها ... و 
در همه جاست. مقصود زندگي است. آيا گاهي سر كوچة خودتان ايستادهايد و 
به يك تكه از زندگي كه در خيابان روبهروي شما، به سادگي و صداقت جريان 
دارد خيره شدهايد؟ همة حرفها در اين است كه بايد بـه زنـدگي خيـره شـد.

ديگر، صفحة 6، تهران 1339)   آهنگ(
ه دقيـق بـه آنچـه در برابـر ديـدگان مـا خيره شدن به زندگاني، يعني توجـ

ميگذرد، موضوع بسياري از اشعار آتشي است. او، در برابر خود، ساحل، دريا، 
پري، نخل، صحاري تفته را ميبيند و ميخواهد تصويري از آنها ارائه كنـد كـه
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از خود آن چيزها و دورنماها خبر دهـد. گـاهي ايماژهـاي آمـده در شـعرش، 
 تصويرِ دورنماي روبهروست:   تصوير صرف

پردهها، فرشها، بيتكان، مات  
دور من زندگي جمله تصوير.8  

شاعر در اين زمينهها كاري به اين موضوع ندارد كـه چـرا زنـدگاني پيرامـونش
مات و راكد ايستاده است يا بر سر زورقنشيناني كه در تالطم دريا در آستانة مـرگ
قرار دارند چه ميآيد؟ يا بخاري كه از مرداب برآمده و شيشـة پنجـرههـا را تيـره و 
كدر ميكند چـه سرچشـمهاي دارد؟ از ايـن رو، بـه صـورتي از داوري خـودداري
ميكند و حتي مـيخواهـد تماشـاگرِ محـض بـاقي بمانـد و در زاويـة درويشـي و 

بيخيالي بيارامد:  
شايد  

اما مرا زين حكايات  
گوش خالي است  

چارة آنسان كه «پير»ي به من گفت  
بيخيالي است. (همان، ج1، ص 61)  

ولي آتشي، بهرغم گرايش به تماشاگرِ صرف بـودن، بـه واسـطة دارا بـودن
تجربة اجتماعي به تماشاگريِ محض بسـنده نمـيكنـد و، در اشـعار اجتمـاعي
خود، شاعرِ رنجها، نوميديهاي مردم، دشتهاي ويـران، قلعـههـاي متـروك و
شمشيرهاي شكسته و سواران شكست خورده اسـت و تحـوالت اجتمـاعي را
تصوير ميكند و صرفاً تماشـاگرِ لحظـههـاي انتزاعـيِ زنـدگاني نيسـت. او بـه
پيرامونش مينگرد و دريا، صحراي عطشـناك، جـادههـا، درختـان، گياهـان، و
قصههاي خطّة بوشهر و دشتستان را در شـعرش بـه صـدا درمـيآورد؛ آدمهـا،
جانوران، گياهان، بوتهها در زمينة زنـدگاني روسـتايي و بـومي، بـا زبـاني گـاه

تصويري و گاه حماسي، در سرودههاي او مجسم ميشوند. برخي از اين مايهها 
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بسيار سادهاند و هركس ميتواند ژرفاي آن را دريابد؛ اما همين مايـههـا، چـون
جنبة عام دارند، محدودههاي محلي را در مينوردند و، تا آنجا كه جهتگيري 
درست دارد، به تصاويري عام و مشترك بدل ميشـوند. آتشـي ماننـد نيمـا بـه 
زادگاهش سخت دلبسته است. از اينرو، زماني كه گذارش بـه شـمالِ سرسـبزِ
ايران ميافتد، باز در انديشة «جنوبِ چشمههاي عطش»، «جنـوبِ بـاغ سـاكت
خليج» است و به حسرت ميگويد «در كنار جنگل بلند آب تشنه مانده است».  
تغزّل و حماسه در اشعار آتشي، همچنانكه در اشعار شاملو، همدوش يكـديگر
پيش ميروند. او، در حماسه، غالباً همان درونمايهاي را ميپرورانـد كـه بـا زبـاني
«خنجرها، بوسهها...» انعكاس يافته است. ايـن شـعر از تصويري ـ حماسي در شعر
بهترين سرودههاي آتشي و يكي از مظاهر موفّقيت نوشتن شعر در شعر نـو فارسـي
است. كانون شعر از ماجراي زندگانيِ سـواركاري مبـارز و اسـب او حكايـت دارد.
اسب سوار يادآور پهلواناني است كه در روزگاران پيش به انگيزههاي متفـاوت سـر
به عصيان بر ميداشتند و با سم اسب خود بر طومار جادهها قصه مـينوشـتند و در
برابر بيدادگران طغيان ميكردند و گاه محبوب خود را از درگاه غرفـههـا و از ميـان
خطرها و در فضاي بيم مرگ و اميد به زندگاني، ميربودند و با خود به كوهسـاران

ميبردند. جو پهلواني و روح سلحشوري بر سراسر شهر حاكم است:  
اسب سفيد وحشي، سيالب درهها  

بسيار صخرهوار كه غلطيده بر نشيب  
رم داده پر شكوه گوزنان  

بسيار صخرهوار كه بگسسته از فراز  
تا رانده پر غرور پلنگان.10  

شعر به اين سبب كه سرشار از واژههاي پلنگ، صخره، وحشي، يال، خشم، 
شمشير، و اسب است به صورت حماسه در نيامـده بلكـه از ايـن راه حماسـي
شده است كه نظرگاه شاعر در برابر دورنما، خشن، بـدوي و آميختـه بـا مـنش
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ي او  پهلواني و ستيزهجويانه است. يادآوريهاي پهلوانان بـا توانـائيهـايِ حسـ
نيرو ميگيرد و اسب و سوارِ تصوير شده در شعر وجـود محسـوس و واقعـي

مييابد:  
خورشيد بارها به گذرگاه گرم خويش  

از اوجِ قلّه بر كفلِ او غروب كرد  
مهتاب بارها به سراشيب جلگهها  
بر گردنِ سطبرش پيچيد شال زرد  
كهسارُ بارها به سحرگاه پر نسيم  

 او ز خواب.11   بيدار شد ز هلهلة سم
اين تعابير محيطي سلحشورانه ساختهاند. به گفتـة شـيلر، «بعضـي شـاعران
خود طبيعتند، در حالي كه ديگران طبيعت را ميجويند». در ايـن معنـا، همـر و
فردوسي و تولستوي «طبيعتند» و بين آنها و عرصة طبيعت و زبانِ شعر، شيشـه
يا جداري بلورين حايل نميشوند. زمينة اشعارِ حماسه سرايانِ بدوي شـباني و
روستايي و زبان آنها آركائيك (كهن) است. در اينجـا سـخن از نبـرد اسـت و
ــاي  ــارهه ــوه و دشــت، و احســاس و اش ســواركاري، كشــت و زرع، دره و ك
محسوس و مادي بر عوامل ديگر برتري دارد. ميبينـيم كـه در شـعرِ حماسـي،
نيرو و سرزندگي به خوديِخود ستايشانگيز است. پـذيرش زنجيـرة هسـتي از
چيزهاي خشن و آفريدههاي درندهخو و ستيزهجو تا ستارهها گسترش مييابـد
و همراه آن تشخيص داده ميشـود كـه انسـان و ديگـر آفريـدگان در جايگـاه
واقعيِخود قرار گرفتهاند. در حماسه شكست هسـت ولـي شكسـتگي نيسـت.

پهلوان به جد در برابرِ حريف ميايستد و تن به پوزش و دست به بند نميدهد. 
با اين همه، اسب سوارِ شعرِ «خنجرها ...» از عرصة نبردي بازگشته كـه، در آن، 
جز شكست نصيبي نداشته است. اسبِ سفيد ستيزهجوي او گرانسر بـر آخـور
ايستاده و در فكر دشتهاي وسيع و قلعههاي استوارِ دوردسـت اسـت. قفـسِ
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طويله او را شكنجه ميدهد و منتظر است سوار پا در ركاب كند تا هر دو دگـر
. او ناشكيبا بـر خـاك بار در دشتها در پي گوزنها بتازند و پلنگها را بِرمانندَ
سم ميكوبد و راكب خود را ميپايد ولي راكـبِ شكسـتهدل ديگـر عـزم نبـرد

ندارد:  
با راكبِ شكستهدل اما نمانده هيچ  

نه تركش و نه خفتان، شمشير مرده است   
خنجر شكسته در تنِ ديوار  

عزمِ سترگ مرد بيابان فسرده است.12  
سوار از نگاه اسب خود پريشان ميشـود و بـا او سـخن مـيگويـد و از او
ميخواهد وي را سـرزنش نكنـد و گـرگ گرسـنة غـرورش را از خـواب بـر

نينگيزد؛ زيرا دشمن اين بار «به پيكان سكهها» كمين كرده است نه با شمشير و 
نيزه و خنجر و ديگر ابزارهاي نبرد. شعر البته در اين بخش تراژيـك مـيشـود.
حيلهاي در كار آمده كه از مرزِ پيشبينيِ سوار فراتر رفتـه اسـت. او مـرد نبـرد

«بـيم»  است اما اينك دست مرموزي سير طبيعي نبرد را باژگونه كـرده، طلسـمِ
بازوي او را از كار انداخته و پوالد قلب وي زنگار گرفته است و وحشتناكتـر

اينكه:  
شمشير مرده است!  

گويا اسب نميداند كه دورة سلحشوري پايان يافته و ديگر تاخت و تاز در 
دشتهاي گسترده ممكن نيست. اما سواركار اين را ميداند و ميخواهد اسـب

را متوجه كند كه دشمن مجهز به سكه و ديگر ابزارهاي وسوسه و فريب است. 
پس بهتر است مرگي آرام را پذيره شوند. اسب البته اين دليل را نميپذيرد و به 
رغم بهانههاي سواركار، همچنان خشمناك و ستيزهجويانه سم بر خاك ميكوبد 
و گسستهيال به دشتهاي گسترده و قلعههاي دوردسـت مـيانديشـد. در ايـن
شعر، شاعر بر سر دوراهـة مانـدن و رفـتن، مـرگ و زنـدگاني، نـام و ننـگ ...
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لحظهاي درنگ كرده است. در سطح واقعي، اسب و اسـبسـوار پهلـوانيهـاي
گذشته را يادآور ميشوند. اما، در سطح خيالآفريني، شاعر چيزي بيش از ايـن
ميگويد. ماجرا اين بار ماجراي شكست جنبشِ ملي دهة 30 است كه با زبـاني
ديگر در «ساعت بزرگ» و «قصة شهر سنگسـتان» اخـوان ثالـث (م. اميـد) نيـز
بازتاب يافته است. در شعر آتشي، بدنة مجمعِ مبـارزان يعنـي اسـب، در زمـان
فروريزي بنيادهاي جنبش، همچنان در انديشة نبـرد اسـت. امـا راكـب (رهبـرِ
گروه) از پاي درآمده است چرا كه در دامِ توطئهاي افتـاده كـه بـرد آن بـيش از

محاسبههايي است كه توانايي و تدبيرهاي او برآورد توانند كرد.   
بـه نمـايش خـاك آواز صورت ديگر ماجراي اسب و سـوار در مجموعـة
درميآيد. سوار اسب را در آخور روستا ميگذارد و به شهر ميآيد. او، هر چند 
از ديار خود به تنگ آمده، اما هنوز از آن نبريده است و ميانديشد: آيـا دوبـاره
«سواران» به ميدان درخواهند آمد؛ آيا شبهاي پر ستارة دورة كـودكي، كـه در
زير سقف آسمان ژرف دشتستان به ديده ميآمد، باز خواهد گشت؛ هلهلههـاي
طوفانزاي درياي بوشهر باز شنيده خواهد شـد؟ اميـد بـه تجديـد خـاطرة ايـام

دلانگيز گذشته دل شاعر را ترك نميكند:  
هنوز آن سوي كوه آوازهايي ساده ميخوانند  

كه مهتاب  
چمنزارانِ رؤياي نجيب «باز ياران» را  

تماشا ميكند در كوچههاي آب  
هنوز آنجا خبرهاييست.13  

وسوسة بازگشت به يار و ديار در شاعر چنان نيرومند اسـت كـه سـواركارِ
بيباك خود را در شعرِ «گلگون سوار» به شهر ميآورد. در اينجا نيز، پهلوان با 
حيلة دشمنان، بر خاك ميافتد. فضاي شهر تا حـدودي يـادآور فضـاي اشـعار
تراژيك لوركاست. «عبدوي جط» هـم، دردمنـد و زخمـي، از تپـههـا سـرازير
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ميشود و در انديشة انتقام است ولي خود ديگر از عهدة اين كار بر نميآيد. از 
اينرو، همة اميدش را در وجود پسرش ميبيند در حاليكـه نمـيدانـد آيـا بـه

راستي پسرش ميراث دليران كوه و دشت را پاس خواهد داشت يا نه.  
اشعار روايي (حماسي) آتشي غالباً برگردان همند و در مايهاي يكتا به بيـان
«خنجرهـا، بوسـههـا... » و «عبـدوي جـط»... اثـري آمدهاند و جـز قطعـههـاي
يكنواخت در خواننده پديد ميآورند و نظر گاهي رومانتيك ميسـازند. امـا، در
پس پشت سطح ظاهري قلعهها، نشانههاي زندهاي از پهنة زنـدگانيِ دريـائي و
روستايي ديده ميشود و از همين عناصر است كـه شـاعر قـدرت القـاي ابعـاد
زندگاني و طبيعت را با هم ميگيرد و به خواننـده مـيرسـاند. در ايـن اشـعار،
آدمي خوشخيال و فارغ از درد مردم كه به تماشـاي دريـا مـيرود بـه صـحنه
نميآيد: با مردم است و با آن پيوند دارد. در اينجا، نه «حجمي هندسي» بلكـه

«حجمي انساني» ديده ميشود ـ صحنههايي از عرصة تنازع بقا و تالش آدمياني 
كه بارِ محروميت و رنج قرون را بر دوش دارند و با اين همه، خصايل انسـاني
و ديرينه و تكاپوي پيوستة خود را نگاه داشـتهانـد و سـرود و مرثيـة زنـدگانيِ
تـالش انسـاني خـود را در كويرهـا، دشـتهـا و نخلسـتانهـاي سخت و پـر

خاطرهانگيز از زبان شاعر به گوش ما ميرسانند:  
به دريا ماهيان، كبوتران بودند  

كه طواف ميكردند  
 ضريحِ ماه   گرد

و ماهيان كه مرجانها را نوك ميزدند  
گوشت ماه به دندانهاشان بود.14  

در اشعار آتشي، تغزّل نيز جـاي نمايـاني دارد (وي غـزل بسـياري سـروده
است) كه در شمار تغزل هاي خوب شعر معاصر ايران اسـت. در ايـن اشـعار،



2182   □   از دريچه نقد  

گاهي لحن حماسي نيز نمايان ميشود؛ اما آنجا كه به تغزّل ناب پرداخته مـيشـود 
واژگان و تعابير شعر بسيار لطيف و خيالآفرينند:  

من قند ندارم اما/ اين چشـمهـا/  كشـيده از لبخنـدي ژرف/ شـيرينتـر از
عسلند.15  

  
پينوشت  

فرهنگستان، دورة نهم، شمارة چهارم، زمستان، 1386   1. نامة
اشعار، ج 2، صفحة 1227، تهران، 1386   2. مجموعة

3. همان، 1868  
4. همان، 1/191  

5. همان، 236  
6. همان، 2/1802  

7. همان، 1/25  
8. همان، 1/59  
9. همان، 1/61  

10. همان، 1/26  
11. همان، 1/27  
12. همان، 1/28  

13. همان، 2/235  
14. همان، 2/1533  
15. همان، 2/1646  



  
  
  
  

  
منوچهر نيستاني  

  
«با هركسي هواي سفر هست  

با هيچكس نه راي نشستن  
سقف شكسته را پي آذين  

طفالنه با گل آذين بستن  
ها به سقف خنده زنانند   گلُ

بياعتنا به ما گذرانند  
گلها ز مرگ و فتنه چه دانند؟»  

فاصله، ص 79)*   خط ـ ديروز(
  

از تحصـيل 1315 در كرمـان زاده شـد. پـس از فـراغ منوچهر نيسـتاني در
دانشسـراي  آموزشهاي ابتدائي و متوسطه در زادگاه خود به تهران آمـد و وارد
عالي تهران (رشتة زبان و ادبيات فارسي) شد. پس از اخـذ درجـة ليسـانس از
دانشسراي عالي به دبيري دبيرستانهاي پايتخت اشتغال ورزيد، و تا پايان عمـر

مشغول تدريس بود، يا به كارهاي فرهنگي اشتغال داشت.   

                                                 
فاصله، 79، تهران   خط ـ * ديروز
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ــي داشــت. اهــل مصــاحبه و ــدگاني آرام ــد و زن نيســتاني همســر و فرزن
مقالهنويسي نبود. آهسته و آرام سخن ميگفـت و سـخنش بـا چاشـني طنـز و

ضحك همراه بود.  
آثار او اينهاست:  

بهار اومد گل ،(1350) فاصله خط ـ ديروز ،1337) خراب ،(1333) جوانه
آگـاهيهـاي ديگـري دربـارة  آينـده (شعر براي كودكان 1345)، در مجله اومد
زندگاني نيستاني آمده است كه چند سالي نيز در شهرستانها تـدريس كـرده و
مدتي هم در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانـان بـه كـار پرداختـه و در
از اديب قاسمي كرمـاني ( 1337،  خارستان 1357 بازنشسته شده است. ديگر آثار او
(1337، تهران). مجموعـه شـعر تربيتي دشواريهاي و روانشناسي كرمان) است و
نيز در كرمان به چاپ رسيده است. نيستاني در 27 اسفند ماه 1360 در تهران  جوانه

، سال هشتم، شمارة 5، 1 مرداد 1361، ص 283)   آينده( درگذشت. 
 1337 1334 تـا مجموعه 30 قطعه شعر اسـت كـه در فاصـله سـال خراب
سروده شده. شعرهاي نخستين او در سال 1334 (و بيشتر در كرمان) سروده يـا

چاپ شده و در اين زمان شاعر 19 ساله بوده است. «كولي» نخستين شعر دفتر 
به نصرت رحماني تقديم شده و اثر مستقيم او را بر شعر نيستاني نشـان خراب
ميدهد. زني كولي به در خانهاي ميآيد كه «ستاره ميبينم». مادر و دختـري در
خانهاند و مادر ميگويد: «ستاره مـا پيداسـت». دختـرك مـيپرسـد: سـتارة مـا
كجاست؟ مادر ميگويد: آنجاست. دختر به آسمان مينگرد و هرچه جسـتجو

ميكند ستارهاي نميبيند.  
مـردم پيداسـت. او از همين قطعه شعر ايستار نيستاني نسبت بـه زنـدگاني

ميخواهد بنبستها و شوربختيها و زندگاني مردم بيستاره (بيبخت و طالع) 
را با زباني طنزآميز نشان دهد، گرچه ماية اين طنز نبرومند نيست. وقتـي كـولي

ميگويد:  
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آي بيبي ستاره ميبينيم:  
در افق تك ستارهاي خاموش  

ديد و از زور خنده شد به دو نيم!1  
و اين به آن معني است كه كولي راه را عوضي آمـده و مـيخواهـد سـتارة
كساني را ببيند كه هرگز در آسمان يك ستاره نداشتهاند. اشعار كتاب بيشـتر در
 32 قالب چهارپاره، روان و ساده است و در حوزة اشعار نسل خسته سالهـاي

به بعد گنجاندني است.   
در كوي من چراغ مياور   

مهتاب مرده است در اين كو!2  
و از رقـص سـايههـا شاعر در اين اشعار خاكستري است مانـده از خـرمن
گريزان و گياهي هرزه كه در باغ جائي ندارد، ابر مانند مردهشـوئي پيـر اسـت،
دشتها تشـنة آواز اوينـد، جامعـه گنـدابي بـيش نيسـت، از بـام دو زاغ سـياه
ميخوانند، چشمهها خشـكيدهانـد .... امـا درگيراگيـر ايـن شـبهـاي سـياه و

شوربختيها، گاه جرقهاي دل شاعر را روشن ميكند:  
ليلي من صبح را به كوچه فرستاد   

لب، چو پس از خواب شب گشود به لبخند   
گرمي صد آفتاب ريخت بهر كوي  

موج طالئي گيسوان چو پراكند3  
ليلي من كودك رميدة صحراست  

شاهد من غنچههاي وحشي نازش  
آن همه خاموشياش به چشم فريبا  

و آن همه در اين دو چشم خامش، رازش4  
در اينگونه اشعار نيستاني تأثير سرودههاي توللي را نيز ميبينيم ولي با اين 
همه شاعر به رحماني نزديكتر است. حتي در اين چهار پارههاي غنائي، شـعر
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نيستاني ساده و روان و داراي تركيـبهـاي وصـفي بـيپيرايـه اسـت و صـبغة
ترصيعهاي تغزالت توللي و نادرپور را ندارد. به سخن ديگـر تغـزالت تـوللي،
تغزالتي اشرافي است. در اين اشـعار رنـج و سـوختن و گـداختن هسـت امـا
چلچـراغهـا و بلورهـا و خواننده در خواندن اشعار او حس مـيكنـد در تـاالر
آئينههاي درخشان يا در باغها و ساية شمشادها و در ضيافت خندههاي روشـن
مهرانگيز، بر آسودگي شب زندهداران، و شاخههـاي مـريم درخشـان و صـفاي

صبح رخسار مهرويان حضور دارد:  
پرندي هوسبخش و زرتار و نغز  

بتابيده بر ساق افسونگرت  
به زرينه استخر مواج روز  

شناور چو قو، مرمرين پيكرت.5  
دست رحماني و نيستاني به اين دنياي «نور و بلور» نميرسد. و اين طبيعي 
«كلبـة  است زيرا اين دو شاعر در كوچهاند و مسكنشان «سراچة مهر» نيسـت،
تاريك و خراب» است، بنابراين تغزالت آنها نيز آن همه دنگ و فنگ نـدارد. از

سوي ديگر نيستاني جوياي «لحظههاي» سادة زندگاني است. گناه و شهوت در 
شعرش آن رنگ تندي را كه در اشعار توللي و رحماني داشت ندارد. در اينجا 
رگههاي رئاليسم بيشتري ديده ميشود و در بيان احساس نيز اعتـدال بيشـتري
است. شاعر در قطعه «آي دختر كوچولو!» به دختركي خطـاب مـيكنـد كـه در
كنارم بنشين تا قصة خود را برايت بيان كنم، تا گوشت بيشتر باز شود و بـداني

در كجا زندگاني ميكني. چند سال ديگر بزرگ و رعنا ميشوي، آثار زوايك را 
ميخواني و به بند احساس گرفتار ميآئـي و شـعر مـيسـرائي. فريبكـاران در

پيات راه ميافتند و بازي احساسات راه مياندازند:  
شعر، دل، حسرت و آه  

عشق افالطوني  
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«دعوت قانوني»!6  
شعر البته بد نيست و خودش قسمي زندگاني است اما در اينجا نـام از شـعر
نبردن بهتـر اسـت زيـرا بهتـرين شـاعره شـهر شـما [پـروين اعتصـامي] بـا همـه
شيرينسخني «هيچ جز تلخي از ايام نديـد». اگـر در ورطـة دام فريبكـاران بيفتـي،
قصهات البته خريدار خواهد داشت. نويسندگان «فاضـل» مجلـههـا از اشـكهـا و

شوربختيهاي تو قصهها خواهند نوشت و معاش خود را تأمين خواهند كرد. پس:  
آي دختر كوچولو  

سعي كن  
قهرمان اثر تازة «فاضل»7 نشوي  

تو در اين خارستان  
گل خوشبوئي، غافل نشوي!8  

بين ادبيات و شعر آراسته (رسمي؟) و شعر كوچـه، خراب نيستاني در دفتر
بين بيان جدي و طنز در نوسان است و گاه هر دو را در يك قطعه شـعر بكـار
ميگيرد. اين اشعار او گرچه سخن از هراس، رنج و تاريكي محيط ... مـيكنـد
اما اشارهاي نزديك به فروريزي جنبش ملي و مقارنات آن ندارد. از آنجـا كـه
شاعر در زمان كودتاي 28 مرداد 1332، هفدهسـال بـيش نداشـته و در كرمـان
«صـاعقه» و «تنـدر» خيـزش و بـوده، پيداسـت كـه از آن دانشآموز دبيرسـتان
شكست، آتشي در جان ندارد، در حاليكه در اشـعار نصـرت رحمـاني، اميـد،
شاملو، كسرائي ... كه در سالهاي اوجگيري جنبش ملـي مبـارز ادبـي و شـاعر
پيشرو در ميدان بودهاند، نشانهها و ارجـاع فـراوان بـه قيـام مـردم، پيكارهـاي

نوميـدي در  مـردمگريـزي، خياباني و درخشش ستارة اميد و سپس افسـردگي،
اشعار آنان ديده ميشود. گونة شاخص شعر مبارزهجويانه معاصر فارسـي را در 
قطعنامه شاملو (1330) ميبينيم. شـاعر در ايـنجـا قهرمـاني اسـت كـه رزم و
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مقاومت مردم را به عرصة شعر ميآورد و همراه مبارزان سراسر جهان ميرزمد؛ 
و پيروزي را در آماج خود دارد؛ و شعر او مارش خونين پيروزي است:  

شعري ... با سيصد هزار دهان  
شعري با قافية خون  

با كلمه انسان  
با مارش فردا  

شعري كه راه ميرود، ميافتد، برميخيزد، ميشتابد.9  
اما اين آهنگ فخيم و حماسي به سبب شكست اجتماعي جاي خود را بـه

آهنگي تراژيك ميدهد، طبل طوفان از نوا افتاده است:  
دروغين بود هم لبخند و هم سوگند  
دروغينست هر سوگند و هر لبخند  

و حتي دلنشين آواز جفت تشنة پيوند10  
در تحليل اشعار جديد، بس كه به ساختمان و شكل شعري پرداختهاند، بـه

اين وضعيت تاريخي معاصر كه هم در پيروزي و هم در شكست، اشعار خوبي 
بوجود آورد، اشارة جدي نكردهاند و من گمـان مـيكـنم اگـر رويـدادهاي آن
سالها را دقيقاً در نظر نداشته باشيم (حتي مـيخواسـتم بگـويم اگـر درون آن
نزيسته و از درون آن نگذشته باشيم) به حاق مطلب نخواهيم رسيد، اين اسـت
كه محمد حقوقي در تفسير «آنگاه پس از تندر» اميد، كه دقيقاً موقعيت پـس از
شكست جنبش ملي را نشان ميدهد، دچار اشتباه شده و منحصراً تعابير ابيـات
آن را به طور لفظي توضيح ميدهد و اشارهاي نميكند كه آن نطـع خـونآلـود،

اشجار باغي كه صليب مبارزان ميشود، شطرنج بازاني كه زير باران بر گليم تار 
نشستهاند... چهاند و كهاند؟  

حقوقي به سادگي در تفسير:  
آنگاه اشارت كرد سوي طوطي زردي  
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كانسو ترك تكرار ميكرد آنچه او ميگفت  
با لهجة بيگانه و سردي  

ماتم نخواهي كرد، ميدانم.11  
مينويسد: «وزن ناگهان افشاي راز ميكند. اشارهاي به سوي طـوطي زردي
(طوطي زرد، همساية دورترين و دوسـت همسـايه نزديـك) (!) كـه بـا لهجـه

بيگانهاي حرف زن را تقليد ميكند»12  
توضيح حيرتانگيزي است! گمان ميكنم فقط با رمل و اصطرالبُ بتوان از 
اين جمله «طوطي زرد، همساية دورترين و دوسـت همسـاية نزديـك» چيـزي

فهميد ولي ما بدون كمك گرفتن از آن ابزار ميدانيم مراد حقوقي از اين طوطي 
زرد چين كمونيست است به دليل آنكه چينيها زردپوستند! همسـاية نزديـك،

شوروي است و دوست همسايه نزديك و دورترين همسايه، چين است (در آن 
زمان روابط اين دو كشور خوب بوده است) اما حقوقي حتي يك لحظه از خود 
32 چـه نقشـي 28 مـرداد نپرسيده است كه چين كمونيست در واقعة كودتـاي

داشته است؟ «آنگاه پس از «تندر» با وصفي ساده، ماجراي شكست جنبش ملي 
و سـوي ديگـر نظـام است كه در كابوس ميگذرد. يك سـو مـردم و شـاعرند
فرتوت خودكامه و عرصة شطرنج نيز عرصه پيكار اجتماعي است. پير فرزينـان
همان رجال استخواندار فراموشخانهاياند كه در پس پشت عرصـة شـطرنج و
حتي از كرانة رود «تايمز»، «شاه» را هدايت ميكنند و سر نخ رويدادها بدسـت
آنهاست. طوطي زرد شاه است (به اعتبـار جامـة نظـامي زرد رنـگ كـه غالبـاً
ميپوشيد) كه سخن صحنه گردانها را مكرر ميكند. طـوطي اسـت بـه اعتبـار
اينكه از خود اختياري ندارد و سخن ديگران را بازگو ميكند: «مـاتم نخـواهي

كرد...»  
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نيستاني از خواب كابوسي شكست آن سالها فارغ است و البته ايـن عيبـي
بر او نيست. از دل آن طوفان نگذشته كـه آن را بـازگو كنـد. پـس زمـاني كـه

ميگويد:  
شمعها افسردهاند  

تيرگي آكنده اين محراب را  
من به اميد شراري ديرسوز  

شام را سر ميبرم در پاي روز.13  
احساس فردي را وصف ميكند يا دست باال گيريم، طنين آهنـگ شكسـتي

را كه هنوز در سالهاي 35 و 37 نيز در تموج بود باز ميتاباند.  
قطعة «غليون»، شعري عاميانه است در ماية اشعار طنزآميز دهخدا (در مثـل

در قطعة رؤسا و ملت: خاك به سرم بچه به هوش آمده ...) زني به نام شاباجي 
مشغول كشيدن قليان است و در حاليكه كروكر، صداي قليـان بلنـد اسـت بـا
فاطي (دختر يا خادمهاش) حرف ميزند: فاطي جـون از زن بابـات چـه خبـر؟

پسر آبجي قمر زنش زائيد؟ و ... سپس داماد شاهباجي از راه ميرسد:  
سالم ننه! چي چي داريم؟  

ـ چي داريم و زهر مار  
ـ ننه جون، ننه جون...  

چي چي داريم؟  
ـ آب دوغ خيار  

كروكر ... كروكر.14  
در اين قطعه دشواريهاي زندگاني مردم عادي طرح شـده اسـت. در مثـل

شاهباجي از فاطي ميپرسد كه:   
پسر آبجي قمر زنش زائيد؟  

ـ آره يك ماهه! اونم يك پسر كاكل زري!  
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ـ شوهرش باهاش خوبه؟  
ـ نه بابا، مرتيكه با پول زري  

توي شيره كشخونه دايم ميافته نيم وري!15  
طنز نيستاني در اينجا چندان گُل نميكند و بياناش نيز توفيقآميز نيسـت.
حاصل مطلب آن است كه شاه باجي و فاطي بس كه مشغول غيبت از ديگـران
و پرس و جو از احوال ايـن و آن هسـتند، بـه كـار اصـلي خانـه، تهيـه نهـار،

نميرسند.  
وصف برخي نكتههاي كوچك اما غنـاني يـا مضـحك خراب ويژگي ديگر
زندگاني است كه در ضمن برخي اشعار، خودي نشان ميدهد. اين ويژگي كـه
فاصله خط ـ ديروز نيستاني را از ديگر تغزلگويان معاصر جدا ميكند، در كتاب
خراب» نيز حالتي خودماني به شـعر او به قوت بيشتري جلوهگر ميشود اما در
ميدهد. در قطعة «مشكلگشـا» سـخن از افسـانة معروفـي مـيرود كـه در آن

خاركني پير از دشت توبرهاي ريگ ميآورد و ريگها به سبب «نظر كيميائي» در 
دل شب «گوهري يكدست» ميشود.16 در پايان قطعه شاعر ميگويد:   

مادر من! قصه مخوان شب گذشت  
ريگ تو گوهر شدني نيست، نيست!17  

در «خار بيگُل» محبوب شاعر در هياهوي گلها، گم ميشـود، و سـراينده
روزها و شبها چشم انتظار اوست كه با بهـار ديگـر بـاز خواهـد آمـد. ولـي او
ناپديد شده است. تا اينكه از دور در سـكوت جنگـل، روزي ناگهـان غبـاري
ميآيد و موج برميانگيزد. شاعر به خود ميگويد: گيسوي اوست آه! امـا غبـار

آمده، ابري بيش نيست:  
گويم به خويش اينك، گم شد  

درها يهوي گلها، بايد  
خاري شدن به سينة گُل بودن  
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در راه او ـ بهارم ـ بنشستن  
يك روز پاي نازك اوخستن!18  

در قطعة «پير» به خاله گلين شصت و چند ساله كه در تدارك عيد اسـت و
مانند دختران جوان از رسيدن بهار به نشاط درآمده ميگويد:  

گربة پير و نشاط بازي؟ زشت است  
از تو گذشته است!  

بهتر است گوشة هشتي كنار منقل بنشيني و قليـان بكشـي، چـرت بزنـي و
قصه بخواني:   
فال ببين   

ز آن كتاب كهنه كه داري  
خاله گلين! مرگ هم به تلخي «هستي» است؟  

حرفي از اين در كتاب كهنه نوشته است؟  
از تو گذشته ست  

من به برم اينك دل نمانده كه شايد   
«دختر مردم» دوباره دير بيايد.  

منتظر ماست سايه روشن داالن.19  
نيز از اين نكتهپردازيها در  خراب در برخي تعبيرها يا در بندهائي از اشعار
ميان تعابير ادبي و جدي ... آمده كه بر سادگي اشعار نيستاني ميافزايـد؛ و گـاه

نيز از انسجام كالم ميكاهد:  
ناگاه سر از بستر برداشت يكي موج   

بيرحم لگد كوفت بر آئينة دريا!20  
مصيبتي است، شكمباره روزم از مه و دود21  

و آن مهآلود از اين كوي گذشت  
آه كولي قزكم! ليك افسوس.22  
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نيز به «صيد مضمون» رفته  خراب نيستاني در چند قطعه از اشعار دفتر شعر
و گاه با دست پر باز آمده است و از اين جمله است قطعة «راز».  

  
فاصله، سيزده سـال اسـت. متأسـفانه خط ـ ديروز و خراب فاصلة زماني چاپ
اشعار مجموعة اخير فاقد تاريخ است و روشن نيست كه كدام قطعه در چه تاريخي 
سروده شده. به هرحال ميتوان حدس زد كه اين اشعار مربـوط اسـت بـه دو دهـه

داراي سه بخش (اشعار نيمائي، غـزلهـا،  فاصله خط ـ پيش از درگذشت او. ديروز
و مثنويها) و 75 قطعه شعر است. اين دفتـر در واقـع دنبالـة كارهـاي نيسـتاني در 
است اما كالم در اينجا پروردهتر و پختهتـر شـده اسـت. اشـعاري خراب مجموعة
است آميخته از خيال ساده و واقعيت تلخ. شاعر جوياي صفا و پـاكي اسـت امـا در

برابر او همه جا ديوار است و فريب، و دشمني و تلخي:  
قلب با سكة قلب  

دربها، يكسان است23  
در اين اشعار اشتياقي دردآلود به گذشته هست. شاعر در كوچـه بـاغهـاي
نشابور به سراغ گذشتة شهر خيام ميرود. كشتكاران، شامگاه از مزرعه به خانـه
باز ميآيند و زنها بر بام خانه در انتظار آمدن ايشانند. اين زنهـا بـه گـلهـاي 
شـوق  سطوت و استوار، و اسبهـا بيرياي غروب مانندند، و مردان، درخت پر
دويدن در غبار دارند. در قطعة «حق، حق» حق كرهاي است كـه هـر جانـب از

جوانب را ميگردد، پس حق به جانب همه است!  
حق: با بردههاست، سياهان اما   

فعالً كه با «نيوكلن يا ـ ليسم» [استعمار جديد] است!24  
شاعر در قطعة «كارخانه» به سراغ كارخانه مـيرود و زنـدگاني نوميدانـه و 

دردانگيز رنجبران را نشان ميدهد؛ كه در غروب:  
مردان چرب خسته  
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بي حرف  
دستهدسته بيرون ميايند.25  

در قطعه «اي تو ...» مخاطب به برة پاكي همانند ميشود كه دور از برههاي 
ديگر در درهها، رها شده است و مرگ در قالب حيواني معصوم، در قالب گرگ 
در كمين اوست. در «با گورهاي خالي» شاعر بر سر قبور كهنه مينشـيند و درد 

دل ميكند:  
گفتم: با گورهاي خالي گفتم، از روز و روزگار  

و گفتم  
در روزگار ما  

«مركوبها» بخاري هستند  
«راكب» ـ البته ـ بيبخار!26  

«امتحان» گفتوگوي استاد و شاگرد است. شاگرد بـه پرسـشهـاي اسـتاد
پاسخهاي پرت و پال ميدهـد. اسـتاد از هندسـه و فيزيـك و عربـي و شـيمي
ميپرسد و شاگرد در انديشه «پيتون پليس» و «مراد برقي» و مسائل جنسي هـر

روزينه نظام دولتي آن روزهاست.  
نيستاني حتي در ميان تغزالت جدي خود شلتاق ميآورد و در قطعة «سخن 

ز غيبت كوتاه روح» كه وقف توصيف لحظه وصل است ميگويد:  
و زهد آمده بود، اين عبوس اخمآلود!  

در شوال.27    و دير آمده بود، اين كريه
«سـفينة و در قطعه «اينك آن عاشقوار» عاشق و معشـوق اشـعار قـديم در
هوائي جديد» [هواپيما] سير شبانة عاشقانه خود را آغاز ميكنند. كبوتران برفـي

فوج فوج از اوج شب نگران آنها هستند. اين دو، رازها ميگويند و ميشنوند. 
در آن ســفينة كوچــك دو «تنهــا»ينــد در بهشــت خلــوت خــود، دور از دوزخ 
«ديگران»، از قلهها، از گُلها و سنگها و باغها و گلسـنگهـا و حتـي از دماغـة 
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«اميد نيك» و «خويشتن» ميگذرند. و اين سفر شبانه، باز تكـرار مـيشـود. در
«منزل آخر» سير ديگري است. سير شاعر تنها در گوشهها در عمق غلظـت مـه
لندن، در ترامواي وين، در سالن اوپرا، بر امواج رودخانة «پو» در الجزيـره ... او
همهجا را به خواهش نامعلوم درمينوردد. ناگهـان صـداي قيـژقيـژ ميـز كهنـة 
قهوهخانه بلند ميشود و شاعر را از خواب برميانگيزد. رفيق بغل دسـتي بـه او 
ميگويد باران بند آمده است و شاعر به خيابان ميزند. در قطعة «قهوهخانه» در 
فضائي كامالً ايراني هستيم (مانند كولي و سقاخانه نصرت رحماني) قهوهخانـه
آمدگان خسته، بيمار، خاموش غرق در قصة ناتمام «مرشد» نـد: قصـة رسـتم و
اسفنديار، زال و سيمرغ، هفت گنبد ... گاه آه يا صداي درد دلي آهسته يا خسخس 
نَفَسي، چرت لوطي را پاره ميكند. بچه گربهاي در هر سو پرسه ميزنـد، عنكبـوت
در طاق مشغول بندبازي است. سخن آهسـتة مـردم دربـارة جنـگ و قيمـت ارزاق
است و بر سر آب، و «نقال» همچنان بكار خود مشغول است. شاعر در اينجا تضاد 
دو زندگاني كهنه و نو(!) را نشان ميدهد. جهان رنگارنگ قصه و جهان يكنواخـت
و تهي و افسردة زندگاني امروزينـه: سـرفه و بحـث و چـرت و خميـازه و آنگـاه

غروب فرا ميرسد و آن نيز در وصفي شوخيآميز:  
روز فرتوت نيز مينوشد  

چاي در جام نقرهفام افق.28  
در اشعار نيستاني همه تنها هستند، لحظههاي پرجوش و خروش كم است، 
روزها بلند و بيحاصل است، ديوارهاي سيماني در برابر انسان ايستادهانـد. زن
پشت دريچه و تنها در دانستگي، ديبـاي پرنگـاري مـيبافـد و مـردي در بـرج

ديدباني نيز همينطور. مرد خستة برگشته از كار فرياد ميكشد. مردم در عطش 
دسـتگاهي كوچـك و بغـرنج، قلـب آب ميسوزند، و انسان يك تلمبه اسـت،

، مصنوعي است، بيريشه، در خاك چنگ بـرده و رنجـور و رنگمـرده  پرتالطم
«آن قصـة قـديمي» شـك و طنـز اوج است. «هستي» اتهـامي اسـت. در قطعـة
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ميگيرد. شاعر از استخوان دست خود خنجر ميسازد تا قلب كوههـا را كـه از
«فرهـاد» كـوهكن را ببينـد و «عشق خواهرانه» تهي است بشكافد. مـيخواهـد
معجزة موسي را و زرتشت را با گلة سفيدش ... از كوه بپرسد «چرا بـار امانـت
را نپذيرفت؟» ميخواهد ديو سفيد را بكشد تا دشت، خارزار و هر چه هسـت،
بيبهار نباشد ... اما خنجر شاعر بر پشت مسكيني فرود ميآيـد و ايـن پـاداش
اعتماد اوست كه به شاعر داشته است. او، بيهوده به حريم خلوت شـاعر آمـده

است. اين حريم، كويري بيش نيست. اما تمناي مخاطب اين بوده است:   
تا باز الله باشي، روشن  

تا باغ الله باشي، با من!29  
شاعر در تماشاي زندهرود لرزش ساقة گياه را در حرير موج آب ميبينـد و
چرخش چاالك مرغي را در فضاي پر سرود، ولي زندهرود تنها، همچنان به راه 

خودش ميرود.  
آيا خلق جهان يكسره نهال خدايند؟ (ناصر خسرو) كه نبايد آن را افكند يـا

شكست؟ شاعر به سراغ جادوي در «بطري» ميرود و كودكانش گرد برگرد او، 
گرم تماشا هستند، و خود همه جا را جنگل و دريا ميبيند:   

آه! من بيجنگل، بي جنگل خلق؟  
آه، من در جنگل؟ در جنگ؟ جنگ با جنگل؟30  

و در اينجا ديگر نه سخن از چالش با «نهال» بلكه نبرد با جنگل است كـه
انسان امروز به عرصة آن وارد شده است. در جاي ديگر زندگاني حقيـر انسـان
بر عرصة خاك، هر روز با هول هزار حادثـه همـراه اسـت، بيگـانگي اسـت و
دوري و ساية خنجري كه فرود ميآيـد و پـرواز آه از دو گلـو ... از گلـوي دو

همين درونمايهها به زبان  فاصله خط ـ ديروز همسر ... در دو دفتر ديگر كتاب
غزل و مثنوي مكرر ميشود. غزلهاي نيستاني، در كنار غزلهاي سايه، منزوي، 

توللي، دروديان ....، تعابير جديدي دارد:  
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ياران من، تصويرهاشان مانده با من  
افتادگان اين برگها، از شاخساران31  

در اين غزلها گاه بازيهاي تصويري سبك هندي و گاه شيوائي و بالغـت
سبك عراقي و گاه صراحت و رواني و تصويرهاي امروزي را ميبينـيم و البتـه

تعابير و واژگان عاميانه نيز در آنها حضور دارد:  
طناب جادوي نوري، تو از ستارة دوري  
هال! خيال رسن باز من! نويد حضوري  

اگرچه، چون خر دجالت، ابتذال به گردن  
ز سنگ و زنگ، ترا بس همين نشان ظهوري.32  

و در غزل زير، شاعر كالً در فضاي سبك هندي است (و هم چنين در غزل 
شماره 8 صفحه 158):   

چه آفتاب؟ و كجا سايهاي؟ كه بر سرما  
به غير سنگ ز بام سرا نميافتد  
هالك پشة الغر تالش باطل او  

كه الي دندة چرخ زمانه ميافتد33  
و تعابير اين غزلها بين خشنترين تا لطيفترين تركيبها و استعارههـا در
گـل، المـاس نوسان است: طالع مشرقي، ياسمنستان، گل از دامن ريختن، باغ پر
شب، شمع فسردة محراب، طلوع تنبل خورشيد، گذر طرح تـابوت در رؤيـاي
بيماران، حركت لنگان ماهتاب پير، افتادن كهنه دزد در شب در خزانه ... اينهـا

در «مثنوي»هاي شاعر نيز مكرر ميشود: غروب ساكت پائيز، برگ حلقآويز بر 
سر، قصههاي غمناك غروب، باران برگ و ياد هول  درخت، ماه، اين عجوز منك
مرگ، و نور تند چلچراغ از پنجره و ... گرچه در غزل ها و مثنويهاي نيستاني 
باز سايه زندگاني روزانه، دغدغهها و اضـطرابهـاي مـردم و حتـي ايسـتار او
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نسبت به زندگاني و به همسر و كودكان و كارش ... راه باز كرده اسـت امـا در
مجموع در قياس با اشعار نيمائي او و از لحاظ شعر مدرن، فروتر است.  

دو ويژگي شاخص شعر نيستاني از لحاظ نوع (ژانـر)  شـعر، طنـز اسـت و
مضمونسازي و در هر دو زمينه نيز موفق است. اين طنز گاه البته در فروتـرين

مراتب يعني در مرتبة شوخي است:  
صبح، چون بيضة بوقلموني  

از فلق، قُل خورد  
آمد و آمد، بر در خانة ما خورد به سنگي و شكست.34  

و گاه طنز واقعي است از اين قسم:  
خدا را! دختران، اي سيبهاي سرخ در معبر!  

در اين دوزخ شما هستيد و شيطان هست و «آدمها»! 35  
يا از اين قسم در قطعة «سرمشق استاد»؛ كه بسيار تلخ است:  

دانائي كفر است (يك گفتة قديمي)  
كفارة گراني دارد! فهميدي؟36  

اين مشق را هم در تاريكي بنويس  
در نور اشك خود   

در نور چشم ابليس!37  
دهخدا و ايرج ميرزا از معاصران و سعدي، حافظ و عبيد زاكاني از پيشينيان 
... در طنز نيستاني حضور دارند. ما حافظ (و از معاصران شاملو) را ميبينيم كه 
گاه در ميان هنگامهاي از طوفان تصاوير و انديشههاي بسيار جـدي، ناگهـان از
عرش به فرش ميآيند و سخن در ضـحك و طنـز مـيراننـد. دهخـدا در طنـز
تر و عبوستر و تلـختـر و ايـرج ميـرزا در آن شـيرينتـر، چـاالكتـر و جدي
خندانتر است. ميدانيم كه در پس پشت هر شوخي و طنزي مسـألهاي جـدي

وجود دارد. (در كار هجو، مطايبه، لطيفه، متلك، هزل، ريشخند و بذلهگوئي نيز 
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همينطور اسـت) ايـن انـواع سـخنان ظريـف و مطايبـهآميـز كـه زيـر عنـوان
ــان و ادبيــات جلــوة خاصــي دارد، و در ســخن humeur در مــيآيــد، در زب

انسانهاي بسيار جدي نيز ديـده مـيشـود. ( مقـاالت شـمس را ببينيـد كـه در
زمينههائي گاهي از حد هزل نيز در ميگذرد.) هارتمان گفته اسـت: كسـي كـه

فاقد حس بذلهگوئي است از لحاظ اخالقي ميلنگد!  
بذله و طنز و ضحك، بعد فرهنگـي دارد و هـدف آن نيـز متفـاوت اسـت.

و  گاهي براي ايجاد شادي ساخته و گفته ميشود و زماني بـراي تالفـي جـوئي
موجـود يـا گاهي نيز اعتراضي است در لفافة بياني خندهآور نسـبت بـه وضـع

ابتذال زورمند چيره شده.  
شوخي و ضحك در جهت فردي خود ما را از فشار رواني آزاد مـيسـازد:

«ما با شوخي كردن دربارة افرادي كه از آنها ميترسيم، همزيستي با آنها را براي 
در  بـهطـور دائـم از آنچـه خودمان آسان ميكنيم. ما انسانها تنهـا و هراسـناك
اطرافمان ميگذرد تصاوير مسخره ميسازيم و به اين ترتيب نـاتواني احتمـالي
خود را در برابر آنها تحملّپذير ميسازيم.»38 و از اين قبيل است قصة «سـلطان
ـ كه احتمال دارد بـر سـاختة محمود و دلقك در مجلس وعظ» اثر عبيد زاكاني

مردم باشد و عبيد آن را بازسازي كرده است. واعظ سخن از قيامت ميگويد و 
از كساني كه بايد آن كارهها را به دوش بكشند. سلطان محمود به گريه ميافتد. 
دلقك به سلطان ميگويد: «مگري (گريه مكن) تو نيز در آن روز پياده نماني!»39  
در شوخي و طنز مالحظات خاص جغرافيائي نيز هست. از آنگونه كـه در
ايران لطيفههائي درباره قزوينيها يا اصفهانيها ... برساختهاند. يا آنچه در اروپـا
شكسـپير گرچـه اثـري  دربارة اسكاتلنديها يا انگليسيها ... ميگويند. هملـت
تراژيك است، جهت كميك خود را نيز داراست. هملت به فرمان كالديوس بـه
بـا مـردي انگلستان ميرود و پنهاني به دانمارك باز مـيگـردد و در گورسـتان

روستائي سخن ميگويد:   
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مرد روستائي: بيچاره هملت ديوانه شده و فرستادهاندش به انگلستان.  
هملت: او را براي چه به آنجا فرستادند؟  

روستائي: براي اينكه ديوانه بود. آنجا دوباره عقل به كلـهاش بـر خواهـد
گشت، و اگر هم برنگردد، در آن كشور اهميتي ندارد.  

هملت: چرا؟  
روستائي: آخر مردم انگلستان ملتفت ديوانگي او نخواهند شد زيرا خودشان 

همه مثل او ديوانهاند!40  
اين شوخي اديبانه از ابومنصور ثعالبي نيشابوري است: هارون از ابو يوسف 
پرسيد: نام زن ابليس چيست؟ گفت: [چـه مـيدانـم!؟] مـن در جشـن عقـد و

مجلس عروسيشان حاضر نبودم!  
يا: ابو يوسف قاضي را به داوري خواندند كه لوزينه خوشمزهتـر اسـت يـا

فالوده؟ گفت: من بر غايب حكم نتوانم كرد!  
كلمـههـا سـاخته  از معـاني قسم ديگر شوخي و بذلهگوئي بـا بهـرهجـوئي
ميشود، و تقارن يا تضاد آنها. ثعالبي نوشته است: معتضد خليفه به احمـد بـن

ابي الطيب سرخسي گفت: زبانت را دراز ميبينم و عقلت را كوتاه.41  
از اين قسم اخير در اشعار نيستاني كم نيست (در اشعار سپهري هم هسـت

كه ميگويد: جاي مردان سياسي بنشانيم درخت، تا هوا تازه شود!)، استاد درس 
گياهشناسي از شاگرد فقير تنبل ميپرسد پـرچم چيسـت؟ شـاگرد كـه درس را 
نخوانده ميگويد: پرچم نشان مليت گـل و نشـان كشـور او بـاغ اسـت. اسـتاد
نميپذيرد و توضيحي بيشتر ميدهد تا شاگرد بفهمـد و پاسـخ درسـت بدهـد.

شاگرد از توضيح استاد درباره «مادگي» و ... به امور جنسي منتقل ميشود:  
ميبخشيد استاد!  

پرچم عالمت ظفر جسم؟ جنيست؟42  
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در جاي ديگر مردهاي را در قفس نشانده با گُل خرزهره آذين بسته كوي به 
كوي ميبرند:  

دختران در گفتوگوشان ميرسند  
روي در دستان فرو پوشيده، پنهان ميشوند   
مرده ميخندد كه: اينان باز هم دل ميبرند.43  

اين شوخيها در قطعة «حق، حق»، عجيب تلخ ميشود:   
و حق برادر زحمتكش من است   

ـ مرحوم عنكبوت  
كه در عروسي، بعد از زفاف مرد!  

حق يك اشتباه فاحش چاپي است  
كه گاهي «حك» (از اصل خويش منفك)  

يعني كه «حق» اصوالً «حك» است!44  
نيستاني در پس پشت شوخيها و طنزهاي خود عجيب تلخكام و شكاك و 
بدبين است. او از شوخي در مقام ابزاري متداول اجتماعي استفاده نميكنـد تـا
حك و طنـز و ضـُ در مثل نظام حاكم آن زمان را به استهزاء گيرد بلكه شـوخي
وجهي از بصيرت و تجربة اوست و جزو اصلي شعر وي و از اينروسـت كـه
بيشتر غمانگيز از آب درميآيد. براي درك طنز او بايد پـيش فـرضهـاي او را
دريافت، تا بتوان جانماية آن را كشف كرد. نيستاني بسـيار حسـاس، شـكننده،

ساده و ظريف بود. مشكالت زندگاني و وضع موجود او را در هم شكسته بود 
و او ميكوشيد در زير نقاب شوخي و بذلهگوئي پنهان شود و آرامشي بدسـت
آورد. نيستاني براي رهائي از زنجير روابط بغرنج جامعه و اخالق رايـج، حتـي
در تغزالت خود به شوخي ميآويخت. او در مييافت كه در پيرامـونش، هـيچ
چيز سر جاي خود نيست و با آنها سر عناد داشت اما نمـيدانسـت بـه جـاي

آنچه هست، چه بايد باشد. اعتراض او به وضع موجود منحصراً در همين مرتبه 
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در جوش و خروش بود و شكاكيت او به وي ميگفت با تغيير اوضاع، روكش 
قضايا عوض خواهد شد اما هستة آنها هرگز! و اين مطلب از قطعه شعر «حـق،
حق» او كامالً پيداست. نزد او الفاظ، اين لفظهاي خاكي، سكههـائي هسـتند از

رواج افتاده، ماه خسته، لحاف هزار پارة ابر بر سر ميكشد، و:  
رنگ است و فريب است اگر زينت و زيب است  

هر رنگ دالويز كه بر هر در و درگاه45  
و سرانجام:  

حق: آواز يك پرندة مستعفي است  
حق  

ـ بگذريم ـ   
كافي است.46  

مضمون جوئي و لطائف كالمي و معنوي نيستاني، تصوير با معنا ساختن از 
لحظهاي از لحظههاي زندگاني، ويژگي ديگر شعر نيستاني است كه هم در غزل 
هاي او و هم در اشعار نيمائياش ديده ميشود. در جائي با اشاره به اين گفتـة 

نيچه: به سراغ زنها ميروي تازيانه را فراوش مكن، ميگويد:  
به ساق و ساعد او چون نظر كند زردشت  

ز دست ملتهبش تازيانه ميافتد.47  
غوغاي قهوهخانه چو يك طشت آب سرد  

ناگاه بر سرم ريخت!48  
من گنبد بي رنگ بلورين حبابي   

در زلزلة وسوسه ويران شده بودم49  
زندگاني نزد نيستاني بازي مضحك، ماجرائي تلـخ، دور و تسلسـلي باطـل
است. در شب بياميدي كه او را احاطه كرده و در نجواهائي كه بـا خـود دارد،
گاه به زندگاني شاد برميگردد و در اين لحظهها بـرق اميـدي شـب تيـره او را
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روشن ميكند: ديداري با محبوب، بازي مهرآميـز كودكـان، يـادآوري روسـتاي
باصفاي كودكي و آرزوي آمدن آيندهاي پاك:  

اي كاش پر شكوه و به آئين  
روزان از اين سراي، در آيند  

با تحفههاي دلكش، با خندههاي شاد  
و آواز خوش بسرايند  
در پيشگاه «لولي» اميد  

توكاي من  
نگين تو.50  

نيستاني در اشعار نيمائي خود بهويژه در «كوچه باغهاي نشابور»، كامالً در 
فضاي شعر و زندگاني امروز است و با تصويرهائي شاعرانه هم اشتياق خود را 
به زندگاني رؤيائي و شيرين گذشته و هم قدرت خود را در توصيف موقعيـت 
زندگاني امروزينه به نمايش ميگذارد و به اين ترتيب با چهرة شاخص شـعري

خود به صف شاعران خوب معاصر ما ميپيوندد.  
  

پينوشت  
خراب، 5 و 11   1 و 2.

3. همان، 22  
4. همان، 23  
نامه، 83   .5

خراب، 26   .6
بـه و كتـاب او هفتگي اطالعات 7. اشارهاي است به جواد فاضل قصهنويس مجلة

نيستم.    فاحشه خدا
خراب، 28   .8

قطعنامه، 87   .9
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زمستان، 149   .10
اوستا، 44   اين از .11

آغاز، 397   از نو شعر .12
خراب، 50   .13

14 و 15. همان، 74 و 73  
16. آنطور كه در شعر شاه نعمتاهللا ولي در مثل آمده:  

صد درد را به گوشة چشمي دوا كنيم   ما خاك را به نظر كيميا كنيم             
17 و 18 و 19. همان، 36، 42، 44  

20 و 21 و 22. همان، 18 و 33 و 61  
فاصله، 16 و 35   خط ـ ديروز 23 و 24.

25 و 26 و 27. همان، 38 ، 53، 71  
28 و 29. همان، 93 و 110  
30 و 31. همان، 118، 136  
32 و 33. همان، 148، 154  
34 و 35. همان، 115، 165  
36 و 37. همان، 72 و 61  

4، 18/6، صفحة 240   كتاب راهنماي .38
عبيد، تصحيح دكتر محجوب، 275، نيويورك، 1999   كليات .39

هملت، ترجمه مسعود فرزاد، 221، تهران، 1342   .40
دانش، سال هفتم، شماره چهارم، ص 56 و 54   نشر .41

فاصله، 59، 90، 34 و 35   خط ديروز، 42 و 43 و 44.
45 و 46. همان، 161، 36  

فاصله، 159، 80، 140   خط ديروز، 47 و 48 و 49.
50. همان، 82 (لولي نام دخترم. اميد و توكا نام پسر نيسـتاني و نگـين نـام دختـر

زهري است.)  



  
  
  
  
  

هزارة دوم آهوي كوهي  
شفيعي كدكني*  

  
بخوان به نام گل سرخ در صحاري شب  

كه باغها همه بيدار و بارور گردند  
بخوان دوباره بخوان تا كبوتران سپيد  

به آشيانة خونين دوباره برگردند  
  

بخوان به نام گل سرخ در رواق سكوت  
كه موج و اوج طنينش ز دشتها گذرد  

پيام روشن باران  
ز بام نيلي شب  

  . كه رهگذار نسيمش به هر كرانه برد
صداها، 240)   براي اي آئينه(
محمدرضا شفيعي كدكني، استاد ادبيات و زبـان پارسـي و اديـب نـامآوري 
است. پژوهشهاي او در زمينة فرهنگ و ادب ايران زمين و تصحيح مـتنهـاي
و زبـان كهن پارسي و ترجمة آثار تاريخي و ادبي نوشته شده بـه زبـان عربـي

                                                 
ادبيات.   ماه * كتاب
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فارسي اعتبار ويژهاي دارد. دكتر شفيعي با اينكه غرق در آثار قـديمي اسـت از
او از  شعر موسيقي و خيال صور نوجوئي و نوآوري نيز بهرهها دارد و دو كتاب
جملة آثار تحقيقي دقيق و نوآئيني است كه در دهههاي اخير بـه زبـان پارسـي

نگاشته آمده است. اين پژوهندة نستوه شعر نيز ميسرايد و تاكنون چندين دفتر 
شعر سروده و به چاپ رسانده است.  

شـفيعي كــدكني را شــاعر نــوآوري دانســتهانــد امــا بــه نظــر مــن او ماننــد 
ملكالشعراء بهار از آخـرين جرقـههـاي ادبيـات كالسـيك فارسـي اسـت كـه
ميكوشد با حفظ اسلوبهاي كالسيك يا نيمائي شعر نو بسرايد. شمار كسـاني

كه شفيعي را شاعر نوآور شمردهاند كم نيست. اگر مراد ايشان از كلمة نو همانا 
واژه مدرن باشد بايد بگوئيم داوري درست به نظر نميرسد. اين شاعر البته بـر
ارثية عظيم فرهنگ و ادب پارسـي و ظرايـف هنـري آثـار منثـور و منظـوم آن
اشراف بسيار دارد و اين مهم در آثار منظوم او نيز بازتاب يافتـه. از ايـن لحـاظ
شفيعي كدكني با دهخدا، ملكالشعراء بهار و اخوان در يك راستا قرار ميگيرد. 
اين شاعران به دليل احاطهاي كه به ادبيات كهن دارند، در همه حال ميكوشـند
از مرز متعارف اسلوبهاي كالسيك خارج نشوند. به راستي تأثيرپذيري اينـان
از زبان و ادب كهن به اندازهاي است كه سخن آنها را رنگي قديمي مـيدهـد،

به سخن ديگر بادة باستاني در جام شعر آنها همچنان روان، جاري و درخشان 
است. عناصر نحوي، تشبيهي، استعاري و موسيقيايي و معنائي كالسيسيسم يـا
كالسيسيسم نو نه فقط در فورم يعني در «شكلبندي» شعر و وزن سرودههـاي
آنها دخالت دارد بلكه جهاننگري ايشان را نيز زير نفوذ خود گرفتـه اسـت بـه
طوري كه حتي در نوترين سـرودههـاي ايـن شـاعران مـا بـا همـان چيزهـائي
روياروي هستيم كه كالسيكها و نو كالسيكها روبرو بودند. البته روشن است 
كه بعضي از استادان و ناقدان، نوآوري را تا اين مرحله قبول دارند و بسياري از 
سرودههاي چند دهة اخير را شعر به حسـاب نمـيآورنـد. در برابـر اينـان نيـز
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عدهاي هستند كـه بـه دالئلـي اشـعار بهـار و دهخـدا را نظـم مـيشناسـند نـه
شاعرانگي و شعر و همچنانكه شاملو گفته است ميگويند: «سرودن يا نوشـتن

اين قسم اشعار در عصر انوري و سعدي نيز ممكن بوده است.» بر حسب اتفاق 
نيست كه يكي از استادان ادب فارسي، «دكتر محمدجعفر ياحقي» ويژگـيهـاي

اسلوبي شعر شفيعي را اينطور بر آورد ميكند:  
الف) گرايش به سنتها: م. سرشك (شفيعي كدكني) به سنن ادبي ايـران ـ
اسالم دلبستگي دارد، به گونهاي كه رايحهاي از فرهيختگي و پشتوانة فرهنگـي
را در شعر خود بازتاب ميدهد. اين استواري و انسجام سنتي در زبان و قالـب

شعر او هم آشكار است.  
ب) نوعي وفاداري به وزن و موسيقي: كه جنبههاي حماسي شـعر او را بـا

رنگ و بوي خاص شاعران [خراسان] برجستهتر ميكند.  
ج) تأثير [پذيري] آشكار از نيما و اخوان (اميد): كه هر يك از آنها به نوعي 

مورد توجه شفيعي كدكني قرار گرفتهاند.  
د) انعكاس محيط طبيعي خراسان: طبيعتي كه در شعر او آشـكار مـيشـود
بيشتر همان طبيعت عبوس خراسان اسـت كـه يادهـاي تـاريخي شـاعر بـا آن

ميآميزد.1  
بيشتر كساني كه دربارة اشعار شفيعي كدكني نقد و تفسير نوشتهاند در ايـن
زمينه نظر به حسن كار داشتهانـد و از ايـن گذشـته آنچـه نوشـتهانـد در دائـرة
داوريهاي اسلوب كالسيك شـكل گرفتـه اسـت. در ايـن داوريهـا از جملـه
ميخوانيم: شعري كه سرچشمة جوشش آن ذهني اسـت دريـاوار و سرشـار از
جواهرهاي گوناگون ذوق و معرفت، از كهنترين تا تـازهتـرين ميـراث هنـر و
انديشة انساني و زبان آن زباني است سخته و استوار، جذابّ و آميخته بـا همـة
ظرافتها، استعدادها و ظرفيتهائي كـه نزديـك بـه هـزار سـال در ايـن زبـان

شكفته و متجليّ شده است. 2  
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البته اينگونه بيانها را نقد و سنجش هنر نميتوان ناميد. مدح، توصيف يـا
اداي دين است. نمونة ديگر آن، مطلبي است كه دكتر زريـنكـوب مـينويسـد:
«شعر، شعر جوهردار، شعر بينقـاب همـين اسـت. از تعـادلي كـه در اجـزاء و

مجموع يك يك اين اشعار به چشم ميخورد لذّت بردم. آفرين بر آن طبع واال 
كه قصيدة «شادي آغاز» را سرود ... حد همان است سخنداني و زيبايي را.» 3  

«شـفيعي كـدكني» اشـعار بـا البته اين موضوع را نميتوان كتمان كـرد كـه
» اسـت و «سـخت اسـتوار و جـذابّ اسلوب بسيار سروده است. زبان شـعر او
امتيازهائي دارد كه پس از اين به آن خواهيم پرداخت اما به رغم همـة ظرائـف

» نيست و در يك كالم سراينده آن در كشاكش بين ديروز و  كالمي، شعر «مدرن
امروز در نوسان است، اما نيك كه بنگري كفة ديروز در مجموع آثـارش بيشـتر

سنگيني ميكند.  
اشعار نخستين اين شاعر، توصيفي، غنائي (ليريك) با تصاوير سـاده اسـت.
طبيعت، كوه، دشت، چشـمهسـار، پرنـدگان، حيوانـات بـه ويـژه آهـوان ... در
شعرهاي او حجم در خور مالحظهاي را به خود اختصاص داده است. در دفتـر
سراينده به واسطة گرايش به طبيعت در حال ناب بودگي آن، كـم برگ زبان از
و بيش از تالطمهاي اجتماعي دور مانده و مفهومهـا و تعبيرهـائي بكـار بـرده
است كه زندگاني جدالآميز آدمي را در فضـاي بـيغـل و غـش و معصـومانة
طبيعي منحل كرده است. و هم چنين «آنجا كه ميخواهد از فاجعهاي لـب بـه

سخن باز كند، از ستارة دنبالهدار حرف ميزند كه پيامگزار شومي طبيعت است. 
شايد او نيز چون ديگران از ترعة خـون بنالـد و از حكومـت مـاران و موشـان
دلخسته باشد اما نالش او سر در زير و بـيپـژواك اسـت و از دريافـت عميـق

روابط انساني و اجتماعي رنگي ندارد.»4  
در روزهاي آخر اسفند/ كوچ بنفشههاي مهاجر/ در نيم روز روشن اسـفند/
وقتي بنفشه ها را از سايههاي سرد/ در اطلس شميم بهاران/ با خـاك و ريشـه/
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ميهن سيارشان/ در جعبههاي كوچك چوبي/ در گوشه خيابان ميآورند/ جـوي
هزار زمزمه در من/ ميجوشد/ اي كاش .../ آدمي وطنش را/ مثل بنفشهها/ (در 
جعبههاي خاك)/ يك روز ميتوانسـت/ همـراه خويشـتن ببـرد هـر كجـا كـه

خواست/ در روشناي باران/ در آفتاب پاك.5  
آنچــه در ايــن شــعر بازتــاب يافتــه دلتنگــي ظريفــي اســت در جــان و دل 
سرايندهاي كه از زادبوم خود دور مانده و آرزوئي ناممكن. ميهن را نمـيتوانـد
. قطعـه شـعر البتـه زبـان مانند بنفشة بهاري در جعبهاي گذاشت و با خود بـرد
روشن و تعابير دلنشين دارد اما جو و فضائي پاستورال (شباني و روستائي) بـر
آن حاكم است. البته همة اشعار وصفي و غنائي سـراينده داراي فضـايي آرام و
ر از دود و غبـار و خـوفُ را لطيف نيست و حتي برخي از آنهـا عرصـهاي پـ

نمايش ميدهد. سراينده از ستارة دنبالهدار ميهراسد، حديث تيراندازي و شهيد 
همـه و نماز خوف به ميان ميآورد، سياهي ملموسي را حس ميكند اما با ايـن
اين تعابير از صافي دانسـتگي مـنظم و شـفاف شـاعري غنـائي گذشـته اسـت.
شاعري كه به زيبائي، پاكي، زاللي و روشني باران و بـرگهـاي سـبز درختـان
دلبسته است و اين دانستگي شفاف و زبان غنائي نميتواند آنچـه را كـه شـاعر

«فضاي پليد» مينامد مصور كند و نرمي تغزل خشونت واقعيت را ميگيرد:  
اگر يكي ز شهيدان الله/ كشتة تير/ ز خاك برخيزد/ به آب خواهـد گفـت/

به باد خواهد گفت/ كه اين فضا چه پليد است و آسمان كوتاه.6  
در اينجا به موضوع مهمي ميرسيم كـه البتـه ويـژة شـفيعي كـدكني تنهـا
نيست و آن موضوع وارد كردن مسائل سياسي و تعهد اجتماعي در شعر و هنـر
است. در دهههاي پس از شهريور ماه 1320 به علت ناآراميهاي جنگ جهـاني
دوم و شورشها و انقالبهاي كشورهاي پيراموني، بسياري از آثار هنري رنگ 
سياسي به خود گرفت و در سـرزمين مـا نيـز مـوج عظيمـي بـه راه انـداخت.
انقالبهاي چين، كوبا، الجزائـر، هنـد و چـين ... جهـان را ملتهـب سـاخت و
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جامعة ما نيز به حد امكان خود به عرصة مبارزه (مانند مبارزه براي ملـي شـدن
1320 در سـرزمين مـا اعتصـاب، نفت) وارد شـد. دورة پـس از شـهريور مـاه

شورش، مبارزههاي خياباني و دانشگاهي كم نبود و به زودي مضامين آن حجم 
عظيمي از ادبيات ما را در خود گرفت و نماينـدگاني ماننـد سـياوش كسـرائي،
منصور ياقوتي، سعيد سلطانپور، محمود دولتآبادي، نسيم خاكسـار و كـوش
آبادي پيدا كرد و هم چنين مشغلة دائمي نويسندگان و شـاعران ديگـري ماننـد
نيما، اخوان، شاملو، اسماعيل شـاهرودي و غالمحسـين سـاعدي شـد. جامعـة
ملتهب از شـاعر و نويسـنده آثـار انقالبـي و سياسـي مـيخواسـت و شـاعر و

نويسنده ما نيز خواست جامعه را بر ميآورد. البته بيشتر اين آثار سفارشي، دوام 
زيادي نكرد و با پيدايش حوادث مهم دهة 50 به بعد، به دست فراموشي سپرده 
شد اما با اين همه وقت و توان عدهاي از هنرمندان ما را به خود اختصاص داد 
و گر چه آثار سياسي داشت اما از لحاظ فورم هنري ناكار آمـد از آب در آمـد.
ديـده در بسياري از اشعار دهههاي 40 به بعد شفيعي كدكني نيز همـين مـاجرا
ميشود: بهويژه در غزل سوگآميـزي كـه دربـارة مـرگ كوشـندگان راه آزادي
دهههاي 40 و 50 سروده: موج موج درياي خزر از سوگ مرگ مبارزان سياه پوشند 
و خود مبارزان مانند گلهاي الله به خاك مي افتنـد. در ايـن جـا سـراينده همچـون
حافظ كه از مرگ امير ابواسحاق سوگوار اسـت و بـه ميكـده مـيرود، يـاد آنهـا را

گرامي ميدارد و آرزو ميكند ياد آنها زمزمة نيم شب مستان باشد تا گمان نرود اين 
مبارزان «از ياد فراموشانند» و نيز در آسمان شبهاي آن دوره كبريتهاي صاعقه را 

ميبيند كه پي در پي ميدرخشد اما «شب همچنان شب است.»7  
شعر در دورة شاه سرود شده. اين دوره را شاعران ما «شب سياه»، «فضـاي

پليد»، «خزان جنگل سبز» ... ميدانستند و بهويژه شاعراني مانند اخوان، شـاملو، 
كسرائي، ... واقعة كودتاي مرداد 1332 و فروريزش نهضت ملي را بـه صـورت
يكي از مصيبتبارترين رويدادهاي جهان نو در آوردند و نويسندگان و شاعران 
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ديگر در اين زمينه مرثيهسرائي بسيار كردند. غلـو در مرثيـهسـرائي بسـياري از
ايشان را از توجه به فورم كار باز داشت و هم چنين ايشان را از مشاهدة آنچـه

در جامعه به وقوع ميپيوست و تحوالتي كه در همهجا در داخل گردونة تجدد 
جهاني پديد ميآمد مانع شد. شايد بتوان گفت كه تعهـد اجتمـاعي و درگيـري
سياسي ـ كه به جاي خود ضـروري و احتـراز ناپـذير اسـت ـ در آن سـالهـا
درست دريافت نشد. تعهد سياسي و اجتماعي هماننـد انقـالب، قاعـده بنـدي
واحدي ندارد كه در همه جا از آن پيروي كنند. در تـاريخ تحـوالت اجتمـاعي

كره خاكي ما شورش كور و بيدليل ـ كه آسيبهاي فراواني به بار آورده است 
ـ كم نيست. جنبش راديكال دانشجوئي در دهة 60 در فرانسه نمونهاي است از 
اين قسم شورشهاي بيدليل. اگر هم بيدليل نبوده بـاز كسـاني ماننـد مـاكس

پيرانـهسـري در  تورس M. Torres هنرمند انقالبـي اسـپانيائي حـق دارنـد در
درستي يا در ثمر بخش بودن نتايج آن شك كننـد. او در ايـن زمينـه بـه آنـدره

مالرو ميگويد:  
«يـك ارزش وقتي در سوربون بودم چه چيزهـايي يـادم دادنـد؟ ايـن كـه:

ارزشها وجود دارد كه حقيقت است.»   
حقيقت آن چيزي است كه واقعي است. فرويد و ماركس به طور حتم ايـن
«هـدف جمله را ميپذيرفتند اما اين جملة ماركس كه همه آن را نقل مـيكننـد

تنها اين نيست كه دنيا را بفهميم بلكه اين اسـت كـه آن را تغييـر دهـيم»، دارد 
حوصله ام را سر ميبرد. چـه شـد كمـي از تغييـر دادن دنيـا دسـت بكشـند و

بكوشند ان را بفهمند.8  
  

توضيح اين موضوع كه چه آثار يا كردارهائي مـدرن اسـت يـا نيسـت كـار
آساني نبايد باشد اما به درستي بسـياري از آثـار شـاعران و نويسـندگان مـا در

دورههاي اخير مدرن به شمار نميآيد و فقط حكايـت دارد از گرتـهبـرداري از 
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افكار و آثار گورگي، برشت، رومن روالن از سـوئي و اقتبـاس از نوشـتههـا و
سرودههاي اليوت، جويس، ويرجينيا وولف، فاكنر ... از سوئي ديگر. برخـي از

اين اقتباسها بدون تعارف لقمههايي بود درست جويده نشده كه طبعاً گلـوگير 
از آب در آمد. و هم چنين شاعران و نويسندگاني مانند ملـك الشـعراء بهـار و
جمالزاده خواستند مفاهيم مدرن را با رعايت اعتـدال در قالـبهـاي معهـود و
آشنا بريزند (مانند ترانة مرغ سحر بهار يا ياد آر ز شمع مـرده يـاد آر دهخـدا).
ا  اين كار در عرصههاي متفاوت هنري، اجتماعي و حتي سياسي آزمون شـد امـ
نتيجه كار پيدايش ادبيات ملمع بود نه ادبياتي مدرن، يعني ادبياتي سـاخته شـد 
كه سنگين بار از مفاهيم كالسيك بود. بسياري از اشعار شـفيعي كـدكني نيـز ـ

بهويژه در زمينة انعكاس دادن مبارزههاي اجتماعي ـ سياسي دهههاي 40 به بعد 
ـ پر از اين مفهومهاست، در مثل مـاجراي بـه دار كشـيدن منصـور حـالج كـه

تمثيلي ميشود از مبارزههاي خونين دهههاي 40 و 50:  
تو در نماز عشق چه خواندي؟  

كه سالهاست  
باالي دار رفتي و اين شحنههاي پير  

از مردهات هنوز  
پرهيز ميكنند.9  

گمان نميرود كه حالج الگوي مناسبي براي تمثّل به مبـارزههـاي سياسـي
باشد. بيشتر صوفيان و عارفان دورههاي پس از شهادت حالج از او اسطورهاي 
ساختهاند ولي گمان نميرود كه ماجراي زندگاني اين صوفي افراطي از جعل و 
بيشـتر آدمـي الحـالج تحريف و مبالغههاي مستعار، مصون مانده باشد. اخبـار
كـه هـيچ پـروژة  ماجراجو يا از خود ـ بيخود و شوريدهاي را نشان مـيدهـد
درست و حسابي ندارد. او گوئي شخصي است كه بـه عشـق شـهادت، شـهيد
ميشود. كارها و اشعارش ملتهب و برانگيزاننده است اما سوية عقالنـي نـدارد.
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شخصي كه برنامة سياسي مشخص و عقالني دارد اين چنين خود را بـه آب و
آتش نميزند:  

[حسين بن حمدان] گفت: شنيدم حسين در بازار بغداد ميگفت:  
به ياران بگوئيد هان راستي را كه من/ به دريا نشستم و كشتي شكسته  

نـه قصـد به كيش چليپا مرا مرگ خواهد رسيدن/ نه آهنگ دارم بـه بطحـا
مدينه  

پس در پي او شدم و چون به خانة خود در آمد تكبير نماز گفـت و حمـد
خواند و «شعراء» تا «سورة روم» .... گفتم:  

اي پير در بازار سخن كفرگوئي و در اينجا به اقامت نماز قيامت به پا كني. 
چه منظور داري؟  

گفت تا اين ملعون مقتول گردد (و اشاره كرد به خود).10  
انكار نميتوان كرد كه ممكن است نويسنده يا شاعري از ماجراي زنـدگاني
حالج روايتي مدرن يا پست مدرن به دست دهد اما بايد باخبر باشد كـه دليـل

ندارد اين روايت به سوي تجليل شهادت جهتگيري شود. كل روايت ميتواند 
عطـار دربـارة حـالج آمـده تذكرةاالولياء وارونة آن مطالبي باشد كه در مثل در
است. يكي از نمونـههـاي طرفـةُ بهـرهگيـري اسـتهزائي از شـهادت قديسـان،
(1935) تي. اس. اليوت است كه ارتباط دارد با واقعـة كليسا در قتل نمايشنامة
(Thomas a Becket)  كـه شـاعر أن را بـا شـيوة كشته شدن تومـاس بكـت
متناسب با آئينهاي ديني و بهـرهگيـري از موسـيقي، همخـواني سـرودخوانان
كليسا و گفتارهائي به روش مواعظ مذهبي تنظيم كرده است. اليوت در اين اثـر
به طور نقيضهسرائي «شهادت طلبي» بكت را وصف ميكند، يعني از زبان يكي 
از نگهبانان، وقايع پس از مرگ بكت و ويراني آرامگاه او و از ياد رفـتن كـردار
ايثارگرانة وي را به صحنة نمايش ميآورد.11 نمونة ديگر بهـرهگيـري مـدرن از
اسطورهها شعر «ليدا و قو» سرودة ويليام باتلر ييتز است. ييتز شاعر عارفي بـود
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و بهويژه به كليسا و مسيحيت دورة بيزانس (بيزانطه) دلبسـتگي داشـت امـا در
شعر «ليدا و قو»، روايتي پاگاني (اديان پيشا ـ مسـيحي) را بـا روايتـي مسـيحي
يگانه ميكند. در اينجا نطفه بستن هلن يوناني مانند نطفه بسـتن مسـيح ثمـرة
مداخلة الهي در تاريخ به شمار آمده است. «قو» در سـير شـاعري ييتـز پـژواك
نيرومندي دارد و در اين شعر نمايندة قـدرت، نيـروي مردانگـي، پيراسـتگي و

خلوص است و هر بار كه نام «قو» به ميان ميآيد عمق تصاوير بيشتر ميرود. 
در شعر كلمة «رعشه»، انزال «قو» را وصف ميكند اما به ترس «ليدا» نيز اشارت 
«ليـدا» از زئـوس (ژوپيتـر) دارد. بر حسب روايت اسطوره، شهبانوي اسـپارت
باردار ميشود. زئوس زماني كه ليدا دارد آب تني ميكند به صـورت قـوئي بـه
وي نزديك ميشود. ليدا ـ كه به صورت پرنده درآمده ـ آبستن مـيشـود و دو 
ـ  ـ همسر و كشندة بعـدي آگـاممنون تخم ميگذارد از يكي از آنها كلوتمنسترا
زاده ميشود. از ديگري هلن كه با برادر آگاممنون، «منال ئوس» ازدواج ميكنـد
و بعد پاريس او را ميربايد و جنگ تروا بر پا ميشود. ناقدان، اين شـعر را در
ستايش و بزرگداشت قدرت و انگيزة خلّاقانه دريافت ميكنند اما فيمينسـتهـا

آنها را تجليل و تفسير ناپسندي از تجاوز به عنف ميدانند:  
ضربهاي ناگهاني: بالهاي عظيم و كوبنده  

بر فراز سر دخترك لرزان ميايستد،  
پردههاي تيرة ميان پنجههاي قو، رانهاي او را نوازش ميكند  

و منقارش ناف دختر را محكم ميگيرد  
قو سينة بيقرار او را بر سينة خود نگاه ميدارد  

چگونه آن انگشتان مبهم ترسان ميتواند  
آن شكوه پردار را از رانهاي خود دور كند؟  

و چگونه آن تني كه در معرض آن يورش سفيد قرار گرفته  
ميتواند چيزي جز اين احساس كند كه در جائيكه آرميده  
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قلبي عجيب و بيگانه ميتپد؟  
رعشهاي در كمرگاه، پديد ميآورد  

ديوار شكسته را، برج و بام سوزان را و آگاممنون مرده را.12  
در اين شعر هلن، نماد معشوق ييتز كـه زنـي زيبـا و مبـارز فعـال آزادي و

» الهـامبخـش بسـياري از  استقالل ايرلند بود نيز ميشود. اين زن يعني «مودگان
اشعار عاشقانة «ييتز» بود و بهرغم روابط صميمانهاي كه اين دو با هـم داشـتند،
تر آنكـه ييتـز در نظـر داشـت ايـن شـعر شاعر هرگز به وصال او نرسيد. طرفهُ
تفسيري بر انقالب فرانسه باشد اما همچنانكه تخيلش به كـار افتـاد و شـعر را
مينوشت، پرنده و بانو چنان صحنه را تسخير ميكنند كه سياسـت بـه كلـي از

فضاي شعر رخت بر ميبندد.13  
البته نويسندگان و شاعراني مانند برشت، سارتر، كامو از داستانهاي قديمي 
و اسطورهها به منظور بيان تعهد اجتماعي و سياسي بهرهگيري كردهانـد (ماننـد

نمايشنامة مگسها در مبارزه با فاشيسم و اشغال فرانسه به وسيلة سربازان آلمان 
هيتلري) اما با اين همه كوشيدهاند، بعدي از ابعاد آن آثار را امـروزي كننـد نـه

اينكه به طور مستقيم آثار كهن را در خدمت مقاصد نو قرار دهند.  
با اين همه در زمينة ارجاع به اسطورههـا، شـفيعي كـدكني ماننـد اخـوان و
شاملو در بسياري از اشعار خود موفق است. دربارة «بينش اساطيري» اين شاعر 
مطالب زيادي نوشته شده است و كوتاه شدة آنها را ميتوان در اينجا به ايـن
صورت ارائه داد: باران در مقام اسطوره، شاعر اين حروف آغازين را در جـوي

سحر ميشويد:  
اينك به حيرتم/ كاين شعر عاشقانه پر شور و جذبه را/ باران سروده است/ 

يا من سرودهام.  
شفيعي شعرش را آئينة شعور خيزندة مردم ايران ميسازد: فرود تازيانه، فرو 
خوردن زخم، فرود تازيانه، نماز عشق باالي دار، فرود تازيانه، نيايش سربدار ... 
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شاعر در سير اساطيري سرودن هر بار، در رقص آئيني مقاومت، درونماية زنده 
و پوياي عشق سرخ را مييابـد و مـيسـرايد. در مقـام مقاومـت بـه نيروهـاي

زيانكاري كه به عبث آواز او را درو كردهاند خطاب ميكند:  
باز هم/ سبزتر از پيش ميبالد، آوازم/ هر چه در جعبة جادو داريـد/ بـه در

آريد كه من/ باطلالسحر شما را همگي ميدانم/ سخنم/ باطلالسحر شماست.14  
البته گرايش و بياني از اين دست با نشانههاي ژرفتر و نمايانتر در اشـعار
ـ آمده بود. اخـوان شـاملو و ديگـران نيما ـ از جمله در قطعة «خانة سريويلي»

هم از اين قسم تعريضها خطاب به مخالفان بيان افكارشان زياد دارند. شفيعي 
نيز انگارههاي اساطيري را از مـتن رؤياهـا، خـوابهـا و كـابوسهـاي جامعـه

برميخيزاند و آنها را ميروياند:  
آزاد كن از دريچة فردا/ اين شهر خستة شهر بند غربت را/ هـان اي فـردا!/

در اين شب ديرند/ بگشاي دريچة اجابت را.15  
شاعر زماني كه در نبرد با دشمن مكار عرصه را بر آزادگان تنـگ مـييابـد، 
سيمرغ را به ياري ميخواند تا در اين سياهي، مرغ جادو، پر خـود را در آتـش

«هفـت خـواني ديگـر» شـاعر را در وصـف  افكند. همين انديشة اسـاطيري در
حسبحال مردم خفقانزده ياري ميرساند. او ايران هزار سالة اخير را از ايـران
باستاني، ايران دورة كوروش قدسيتر مييابد، ايراني با حـالج، عـينالقضـات،

سهروردي، فضلاله حروفي تا ايران خياباني و كوچك خان و دهخدا و مبارزان 
دورة ستمشاهي ... از نظر او درخشانتر است تا ايران دورهاي كـه شـاهش بـر
دريا تازيانه ميزد. (مراد خشايار شاه است كه نوشتهاند در نبرد با يونان زمـاني
ناوگان دريائي ايران به واسطة تهاجم يونانيها در هم شكست به دريـا تازيانـه
زد.16 اين روايت مجعول است و چنين واقعـهاي بعيـد اسـت روي داده باشـد،
زيرا ايرانيان كهن به روايت هـرودت و گزنفـون و ديگـر تـاريخنگـاران آب را

مقدس ميدانستند.)  
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در اشعار آغازين شفيعي كدكني اوصاف مجازي و تشبيهات و استعارههاي 
او تازگي ندارد و بسياري از آنها تأثير پذيرفته از اشعار فرخي سيستاني، افسانة 
نيما، سرودههاي توللي و اشعار غنائي و سادة وصفي شاعران نو كالسيك است 
و همچنين زبان شعر و گويش خراساني همچنانكه خود تأييد كرده اسـت، در
رگهاي شعرش جاري است. در اين اشعار تأثير تغزل هاي اخـوان و نـادرپور

نيز ديده ميشود:  
من و تو بيدار/ محو ديدار/ سبكتر از ماهتاب/ و از خواب/ روانه در شـط 

نور و نرما  
يا: اي آنكه غمگني و سزاوار/ در انزواي پردة پندار.  

و ايـن غـزل كـه كه تأثير شعر رودكي را بر سرودههاي او نشان مي دهـد.
يادآور تعابير دكتر مهدي حميدي است:  

آيا بود اي ساحل اميد كه روزي  
چون موج در آغوش تو آرام بميرم؟  

شفيعي شاعر اديبي است و به شدت زير تأثير تعـابير اشـعار كهـن فارسـي
است. اين تأثير در برخي از اشعار او به حدي است كه ديگر جائي براي مـانور
دادن زباني خود او باقي نمانده است. بهطور كلي در اشعار او همهجا توجه بـه
ساختار نحوي كالم و فنون بيان معاني و بديع و اعتبـارات تـاريخي ـ اخالقـي
كهن رعايت ميشود و البته اين ويژگيها را حسن كار شـاعر كالسـيك يـا نـو
 ا براي بيان انديشهها و تعابير مدرن، ايـن نحـوه كـاربردكالسيك بايد شمرد ام
عناصر بالغي و معنائي كالسيك كارآمد نيسـت. زبـان رسـا و گيـراي شـاعران
70 او نيـز ادامـه يافتـه خراسان و گاهي گويش مردم اين سامان تا اشعار دهـة

است:  
چه كيميا كارئي است!/ كه خاك و خارا و خار/ بدل به زر ميشود  

عمر بشر صرف در اين راه شد  
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ليك از اين راز كه آگاه شد؟ (فروردين 1373)  
مردم به دست و پاي در آن لحظة بدرود.  

در برخي از اين اشعار مضمون سازي از مثلها، ماجراهـا، حكايـتهـا بـه
وضوح ديده ميشود. گاه شاعر اخبار زرتشتي، مهر آئيني و اسالمي را در شـعر
ميآورد كه يكي از آن بهعنوان نمونه، شعر «نكوهش» است كه با ايـن عبـارت
آغاز ميشود «كرديد و نكرديد» (گفتة معروف سلمان فارسي). در همين قطعـه
مطالب و نكتههائي آمده است كه به تمامي قديمي است و پيوندي بـا آنچـه در

جهان امروز ميگذرد ندارد:  
با اين همه آن شعله فزاينده وزنده است/ چون بوي بهـاران بـه همـه دهـر

وزنده است/ در جمله شمائيد و شمائيد/ كه مرديد! 17  
دكتر يوسفي در توصيف شعر شـفيعي بـه همـين چگـونگي اشـارت مـيكنـد:
اسـت «احساس و تجربهاي كه حاصل گذر به عرصة تاريخ در پهنة مكـان و زمـان
صورت و قالبي پديد آورد هماهنگ بـا همـان تجربـه. حتـي تلميحـات و اشـارات
ضمني شاعر به گذشتهها و تضمين سخنان و تعبيرات پيشينيان كه شـعر او را غنـي

كرده است گاه نوعي تلميح ساختاري است، يعني اثر قديمي تا حدي رنگ و فـورم 
خود را به شعر بخشيده يا شعر حالتي دارد كه مـيتوانـد آن اشـارات لطيـف را در 

بافتي نو در خود جاي دهد. درجة التذاذ خواننده از اين ظرائف نيز بستگي به انـسُ
او با شعر و ادب فارسي و تاريخ و فرهنگ ايران دارد.»18  

توضيحات دكتر يوسفي دربارة شعر شفيعي كه «آثار كهن را در بـافتي نـو» 
نمايان ميكند فقط در دائرة رنگ و فورم نو كالسيسيسم اعتبار دارد و از ايـن
لحاظ البته اشـعار بهـار، دهخـدا، اخـوان و شـفيعي نمونـههـاي موفـق سـبك
كالسيسيسم جديد است اما توجه داشته باشيم كـه ايـن شـاعران در بيشـترين
موارد مضمونسازي ميكنند يا همان حـالهـا و حكايـات قـديمي را بازتـاب
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ميدهند. در مثل «آفتابگردان» رمز اتحاد معشوق به عاشـق مـيشـود يـا شـاعر
سخن از «شهر خاموش» خود ميكند:  

شهر خاموش من! آن روح بهارانت كو؟/ شور و شيدائي انبوه هزارانت كو؟  
از اين نمونهها در دفترهاي اشعار شفيعي ـ و در مجموعه اشعار اخوان نيزـ
كم نيست اما به راستي اين نوشتههاي منظوم سخنوري (Rhetoriq ue) اسـت
نه هنر آفريني. تفاوت اين دو در اين است كه در سخنوري پاية كار بـر اغـرا و
ترغيب استوار است و سخنور ميخواهد خواننده و شنوندة شـعر را بـه كـاري
ترغيب كند يا باوري را به او بقبوالند چنانكه ناصر خسرو، حجت اسـماعيليان

خراســان ـ در بيشــتر اشــعارش تــالش دارد، مخاطــب را بــه حقانيــت كــيش 
اسماعيلي «اقناع كند.» اساساً كار داعي يا حجت همانا تبليغ بوده است. ايـنهـا
ميبايستي از همة علوم متداول زمان خود مطلع باشـند، نويسـندگي و شـاعري

«داعـي و  بدانند، در فن مناظره و مجادله نيز ماهر و توانا بوده باشند. همچنـين
و جلـب قلـوب از مهـارت كامـل حجت بايـد در سياسـت و ادارة كاروبارهـا
برخوردار بوده باشند.»19 بنابراين زمانيكه حافظ ميگويد «طفيل هستي عشـقند 
آدمي و پري» و سعدي مينويسد «خرما نتوان خورد از ايـن خـار كـه كشـتيم» 
شعر نسرودهاند. مصاريعي كه نقل شد، شعر نيست. بالغت و سـخنوري اسـت
گر چه بسيار رسا، فصيح، با معنا و خوشايند نيز هست. اين عبارت را بنگريد:  

به پايان رسيديم اما/ نكرديم آغاز/ فرو ريخت پرها/ نكرديم پرواز.  
شاعر خبري به ما ميدهد اما چيز غير منتظره و شگرفي نميگويـد. افـزوده
ديگـر ارجـاع شـاعر بـه بر اين چنانكه ميبينيم در اينجا و بسـياري جاهـاي
بيرون، به محيط اجتماعي است. متأسفانه بسياري از سرودههاي شاعران مـا در

دورة جنبش مشروطه و سالهاي پس از شهريور ماه 1320 به دليل جو سياسي 
و انقالبي آن ايام، همين ويژگي خبر رسـاني دارد و گـرد مسـائل كلـي عشـق،
آزادي، عدالت ميگردد. اين كليات البته بر بنياد اونتولوژيهـاي پيشـا ـ مـدرن
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شكل گرفته و ساختار شعري يافته است. چگونگي اين موضوع را بـدينگونـه
تعبير كردهاند: «شفيعي كدكني به شهادت همة دفترهاي شعرش در مقام شاعري 
متعهد و حساس نسبت به اوضاع اجتماعي بـه جامعـه و حـال و روز مـردم و
شيفتة حق و عدالت آن درون پير باغ و باران و اشراق را در خـدمت تصـوير و
توصيف بيروني ظلماني گذاشته است تا شايد به نيروي آن اين بيرون را تغييـر
دهد و به هيئـت و بـه جلـوه و جمـال درون در آورد. تحقـق چنـين آرزوئـي
مشروط به حصول آزادي اسـت و همـة كوشـش انسـان پيـدا و ناپيـدا رو بـه

واقعيتدادن اين آرزو دارد.20 اشارة مفسر به اين قطعه است:  
چنانكه ابر گره خورده با گريستنش  

ّر شادي است   چنانكه گل همه عمرش مسخ
چنانكه هستي آتش اسير سوختن است  
تمام پوية انسان به سوي آزادي است21  

اين قطعه خبري به ما ميدهد و وعدهاي را و آرمان كهني را باز مـيگويـد.
اما مفسر به ما نميگويد آزادي چيست و از كجا معلوم كه همة كوشش انسـان

پيدا و ناپيدا رو به سوي واقعيت دادن اين آرزو دارد.22 آنچه در اين ابيات آمده 
آرماني دلپذير و مكرر شده است امـا خبـر از سـخنوري مـيدهـد نـه از شـعر
آفريني. شفيعي كدكني مانند بهار و اخوان غرق در باستانگرائـي اسـت. امـروز
گمان نميرود كه ما بتوانيم بـه كسـاني ماننـد حـالج، سـهروردي و فضـلالـه
هايي مانند عشق، اشراق، هستي و ذات همانطـور بنگـريم حروفي و به معضل
كه پيشينيان ما مينگريستهاند. اين داوري البته بـه ايـن معنـا نيسـت كـه افكـار
پيشينيان يا كردارهاي ايشان را در افق زماني خود بياعتبار بوده، خير، بسـياري
از آنها در پيشرفت انديشه و كـار انسـان تـأثير داشـته و برخـي از آنهـا نيـز
امروزي و تـازه اسـت امـا بنيـاد كـار نيسـت. بـاري شـعر شـفيعي كـدكني و
كالسيكهاي جديـد را بايـد در درون قواعـد خـود آن سـنجيد. اشـعار بهـار،
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دهخدا، پروين اعتصامي و شفيعي كدكني بـه اشـعار سـبك خراسـاني نزديـك
است يا به اين شيوه سروده شده. اشعار شاعران خراسان فصيح و بليـغ اسـت.

فصاحت يعني پاكيزگي كالم از دشواري، عنصر بيان عمدة شعر خراساني است. 
اشعار شفيعي كدكني نيز بالطبع بسيار روشن و فصيح است:  

صبح دالويزيست در ماهان  
صبحي ميان سايه روشنها  

يا در قصيدهاي با عنوان «خروس» آمده است:  
يا در بهار از پس باران در آفتاب  

باغي است پر شقايق و مينا و الدنش  
آواز او نشان عبور فرشته است  

از ساحت سراي سوي كوي و برزنش23  
يا:  

بر روي بامي ايستادي كه بلندايش  
كوتاهتر از بام حيرت نيست.  

از معاني و مفهومهاي مطلوب شفيعي مفهومهـاي آزادگـي، زنـديقيگـري،
رندي، عاشقي، قرار گرفتن در شعاع اشراق و عرفان را بايد در مرتبـة نخسـت
نام برد. سخن در مرز سايه روشنهاي حقيقت است. همان مطـالبي كـه روز و

روزگاري راوندي، رازي، خيام و در عرصههائي سعدي، مولوي، شمس تبريزي 
و حافظ ... به ميان آوردند و به تصريح يا تلميح از انديشههائي پـرده برداشـتند
كه پيشينيان ما ميگفتند بايد آنها را «مسكوت عنـه» گذاشـت يعنـي مصـلحت

نيست كه از پرده برون افتد راز! اما متفكر و شاعري كه در جستجوي راز است 
نميتواند آن دنيا و ماجراهاي به عمد ناديده گرفته شده را ناديده گيـرد، ناچـار

در بياني جسورانه و شطحي بيباكانه ميگويد:  
اسرار ازل را نه تو داني و نه من (خيام)  
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يا:  
دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم  

با كافــران چه كـــارت گر بــُت نميپرستـي؟  
(حافظ)  
و حرف و حديثهائي پيرامون آفرينش و نيايش و حدود شناخت انسـاني
و كار و بار آدمي. البته در مواردي ناآشنايان به شعر و تفكر براي گفتـههـائي از
اين دست تأويلها و توجيههاي دور و دراز ارائه دادهاند تا نـوك تيـز كلـك و
انديشه خيام و رازي و حافظ را كندُ كننـد امـا ايـن گفتـههـا بـه رغـم پـژواك
خطرناكي كه در اذهان عوام داشته ابلغ من التصريح و از آفتاب روشنتر اسـت
دمنـه) قهرمانـان ايـن و كليلـه (به عنوان نمونه بنگريد به باب برزوية طبيب در
ميدان البته رازي، راوندي، ابنمقفع، خيام ... بودهاند اما جرقـههـائي از انديشـة

ايشان و بيرون رفتن از دائره عادتها و رسمها در نويسندگان و شـاعران دورة 
معاصر: بهار، نيما، ميرزا آقاخان كرماني، اخوان نيز ديده ميشود. در مثـل بهـار

«حقيقـت»  در قصيدة «خورشيد بر كشيد سر از بارة بره» بـه مفهـوم و مصـداق
اشارت ميكند. چنانكه ميبينيم همه خود را حقيقتمند ميشناسند و سـخن و
كردار خود را حقيقي ميپندارند. داستان، داستان «فيل در تـاريكي» اسـت. هـر
فردي جزئي از واقعيت و حقيقت را ميبيند و لمس ميكند اما مدعي است بـه

همة حقيقت رسيده و حقيقت در اختيار اوست. فضائي كه مردمان در آن به سر 
ميبرند و كنكاش ميكنند تاريك است و آدميان كورمال كورمال در پي مقاصد 
خويشند. ناگاه گربهاي در آن اتاق تاريك بر ميجهد و شيشهها ميشكند و نور 
به درون اتاق جاري ميشود. پندارها عيان ميگردد. سپس شاعر آرزو مـيكنـد

در فضاي معنوي هم رويدادي اين چنين پيش آيد:  
اي اختر حقيقت تابنده شو كه هست/ گيتي چو شب سياه و خاليق چو شب پرّه  
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يا اخوان بهرغم آن همه حرمت و شأني كه انسان براي خود قائـل شـده در
قطعهاي ميگويد «ما هيچ هستيم و از هيچ هم چيزي كم!» شفيعي كـدكني نيـز
در برخي سرودههاي خود با اين مشكلها تماس ميگيـرد. در مثـل مـيگويـد
انساني كه از زمان خود برتر است گاه دهري، گاه زنديق، گاه كافر نام ميگيرد. 
اين مضمون در قطعهاي ديگر كاملتر بيان ميشود. سـخن از فيلسـوف بـزرگ

راوندي است كه كتابهايش را سوزاندند و خودش را تكفير كردند. در اينجا 
راوي شعر با راوندي سخن ميگويد و پاسخ او را ميشنود. راوندي «آن غريب 
دهر و يگانه زنديق زنده جان زمانه»، راوي را به شادي كردن و لبخند زدن فـرا
ميخواند. راوي به او ميگويد معاندان زماني كه در پاسخ آوردن در برابر گفتههـاي
تو درماندند «رافضي»ات ناميدند. اما تو هميشه در راه آزادگي گـام برمـيداشـتي و

گناهي جز آن «سحر جاودان» كه سرودي نداشتي. آن شعر اين است:  
بنگـر بـه بخـردان كه فرو بسته راهشان  

بنگـر بـه ابلهــان و شكــوه كالهشـان  
اينان چه كردهاند كه چونين به ناز و نوش  

و آنان چه بودهاست به گيتـي گناهشان؟24  
البته پاسخ اين پرسش را شفيعي در قطعه «در ناگزير دهر» داده بود:  

بايد بچشد عذاب تنهايي را  
مردي كه ز عصر خود فراتر باشد.  

شاعر ما البته در اين زمينه پيگيري ندارد. ميتوان گفت نوعي گرايش ديني 
و بهطور حتم قسمي ايقان عرفاني در كل آثارش هويداست. در بيشتر اشعار او 
سخن از نيايش، اشراق، عرفان، پهلوانان معنوي و اشياء و باشندگاني چون سرو 
كاشمر، صبح نيشابور، آهـوي كـوهي و روايـتهـايي از اهـورامزدا، زرتشـت،
ابراهيم، سليمان، ماني، پورياي ولي، سمرقند چوقند، شـاخ نيلـوفر مـرو، نقـش
اسليمي، پيكر مزدك و آن باغ نگونسار، سيمرغ، همهمة كاشيها، جامـة سـوگ
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سياوش و مفهومها، نامها و ماجراهائي از اين دست به ميـان مـيآيـد. شـفيعي
مانند اخوان غرق در شعر و شهود و اشراق روشن باستاني است. شـايد تبلـور
اين همه را در قطعة «هزارة دوم آهوي كوهي» بتوان ديد. قطعـه شـعري اسـت
ر از اشـارات تـاريخي ايـن بسيار خوش سـاخت، ظريـف و رسـا و دلپـذير پـ

سرزمين ديرينه سال؛ در اينجا نه بند از چهارده بند شعر نقل ميشود:  
تا كجا ميبرد اين نقش به ديوار مرا  

تا بدان جا كه فرو ميماند  
چشم از ديدن و  

لب نيز ز گفتار مرا  
  *

الجورد افق صبح نشابور و هريست  
كه در اين كاشي كوچك متراكم شده است  

ميبرد جانب فرغانه و فرخار مرا  
  *

اين چه حزنيست كه در همهمة كاشيهاست  
جامة سوگ سياووش به تن پوشيدهست  

اين طنيني كه سرايند خموشيها  
عمق فراموشيها  

و به گوش آيد از اينگونه به تكرار مرا  
  *

شاخ نيلوفر مرو است گَه زادن مهر  
كز دل شط روان شنها  

ميكند جلوه از اينگونه به ديدار مرا  
  *
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سبزي سرو قد افراشتة كاشمر است  
كز نهان سوي قرون  

ميشود در نظر اين لحظه پديدار مرا  
  *

چشم آن «آهوي سرگشتة كوهي »ست هنوز  
كه نگه ميكند از آن سوي اعصار مرا  

  *
بوتة گندم روئيده بر آن بام سفال  

باد آوردة آن خرمن آتش زده است  
كه به ياد آورد از فتنة تاتار مرا  

  *
نقش اسليمي آن طاقنماهاي بلند  
و آجر صيقلي سر در ايوان بزرگ  

ميشود بر سر چون صاعقه، آوار مرا  
  *

كيميا كاري و دستان كدامين دستان  
گستراينده شكوهي به موازات ابد  

روي آن پنجره با زينت عريانيهاش  
كه گذر ميدهد از روزن اسرار مرا؟ 25  

دربارة اين شعر دكتر يوسفي توضيح و تفسيري استادانه نوشـته اسـت كـه
چند فراز آن را در اينجا نقل ميكنيم. البته خوانندگان بهتر است براي آشـنائي 
كاملتر با شعر به مقالة او در اين زمينه، «در آئينـه تصـويرها»، چـاپ شـده در

(تهران، 1369) مراجعه كنند.   روشن چشمة كتاب
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انگيزة سرودن اين شعر مشاهدة تصويرهائي بوده از بقاياي بناهاي تـاريخي
و معماري اسالمي در آن سوي نهر و آسياي مركزي. ديدن تصوير كاشـيهـاي

بر جاي مانده در آن بناها تخيل و احساس شاعر را بر انگيخته و به دور جايها 
و زمانهاي ديرين برده. سير و سفر ناگزير در فضـاي تـاريخ همـراه بـا بيـنش
تاريخي، احساس همبستگي با سرنوشت ملت در طـي اعصـار. از همـان آغـاز
شعر «پرواز خيال» پيداست ... رنگ الجوردين كاشيها يادآور آسمان بامدادان 
نشابور و هري است، پروازي ديگر به جانب دو شهر كهنسال و مشهور، فرغانه 
و فرخار است، ديار حاصلخيزي موسوم به «بهشت آسيا» و دياري ديگر يعنـي
ديار زيباپرور. قافيه و رديف پارههاي شعر را كه هر يـك جلـوهگـاه بخشـي از
مـيدهـد. افـزوده بـر ايـن وزن سير تخيل و انديشه شاعر است، به هم پيونـد
(فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن. بحر رمل) و زبان و واژگاني كه به شـعر شـكل

داده، ظــرف متناســب بــا محتــواي آن اســت. بنــد ســوم خــاطرة صــحنههــا و 
شخصيتهاي تاريخي را در بر دارد: گردنزدن حـالج، سـوزاندن پيكـر وي و
ريختن خاكسترش در دجله (309 هـ . ق)، سرگذشت ماني، آتشـگاه كركـوي،
سرود كركوي، پهلوان محمود خوارزمي، 723 هــ . ق مـرده، (همـان پوريـاي
ولي)، پهلوان دلير و عارف. شايد كبـودي برخـي كاشـيهـا رنـگ غـم بـر دل
سراينده ميپاشد يا غم دروني اوست كه در كاشيها انعكاس مـييابـد. در بنـد
بعد اسطورة سياوش يادآوري ميشود و سوگ او. چنين مينمايد كه كاشـيهـا
از اين رو جامة كبود پوشيدهاند. سپس از بيت معروف رودكي و تعبير سـمرقند
چو قند مولوي ياد ميشود و نيز ياد «مرو» و نيلوفرهاي آن كه در شعر كسـائي
مروزي نيز وصف شده است و روايت تولّد مهر از ميـان غنچـة نيلـوفر كـه از
مشاهدة كاشيها در خاطر شاعر تداعي شده، رنگ سبز كاشيهـا يـادآور سـرو

اساطيري كاشمر نيز ميتواند باشد.  
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شاعر در گردش اعصار به منـاظر ناپايـدار آنهـا خيـره شـده و هـم چنـين
دورههاي پيشين را نيز در خالل نگاه آهوي كوهي (بنگريد به شـعر ابـوحفص
سغدي: آهوي كوهي در دشت چگونه دوذا؟) به خود نگران مـيبينـد، و بوتـة
گندمي بر بامي روئيده خرمنها و آباديهائي را به ياد مـيآورد كـه در يـورش
مغوالن ويران شد. تصوير عبادتگاهي كهن فكر او را بر پر و بال شـعر خاقـاني

شرواني به «كوي مغان» پرواز ميدهد و نيز بيدرنگ به يـاد او مـيآورد در آن 
آمـده نامه سياست روزگاران به فرمان انوشيروان، مزدك و پيروانش چان كه در
است، در ميدان چوگان تا نيمة بدن در چاهها دفن كردهاند به طوري كه ميـدان

به صورت «باغي نگونسار» از ناژوها درآمده است. در پايان شاعر سفر خـود را 
در خالل تصويرها در فراخناي قرنها، اين طور تعبير ميكند كـه سـيمرغ او را 
به منقار گرفته و پرواز ميدهد يا از شهپر جبرئيل آويزان شده است (بنگريد به 
در آثار شهابالدين سهروردي) ... ابداع شـاعر سيمرغ صفير و جبرئيل پر آواز
در ساختن تركيبهاي زيبا مانند «شاعر رزم و خوارزم»، «همهمة كاشيها، عمق 

فراموشيها»، «رود سخن رودكي»، «شط شنها» در خور توجه است.26  
پژوهندهاي ديگر عناصر زباني شعر شفيعي را كه در تكوين آن دست انـدر

كارند در سه سطح واكاوي كرده است:  
الف) در سطح آوائي: در شعر شفيعي كاربرد آرايش واجي يا نغمة حـروف
نمود بارزي دارد. بسامد كاربرد بافت موسيقيائي حروف يكي از شاخصـههـاي

شعري شفيعي كدكني به حساب ميآيد.  
شهر پر از مزبلة ز باله و ناله.  
شنگرف گرم و شرم شگرفي.  

همچنين نغمهها و تناسبها در قافيههاي دروني جلوه ويژهاي به موسـيقي
شعر او ميبخشد:  

آنان كه جانتان از نور و شور و پويش و رويش سرشتهاند.  
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ب) سطح واژگاني، كه بيشترين سهم را در تكوين شكل شعر دارند:  
واژگان كهن: هشيوار، مزگت، زمهرير، ديرند، اسفندارمذ، هامش.  
واژگان محلي: پر هيب، سبزنا، برزگ، پرما، كوهبيد، پشنگ، بازه.  

واژگان نوساز: روشناخون، زمتاب، راز بفت، نيلينه، مسفام، سنجار.  
بـهويـژه  شعر شفيعي از لحاظ سطح نحوي از ساخت سـطح نحـوي كهـن
ساخت نحو سبك خراساني پيـروي مـيكنـد و ايـن يكـي از عوامـل تكـوين

باستانگونگي و فخافت صورت و باطن شعر اوست:  
ردم/ آن مـن كـه توفان نوح نيز نيارد سـترد/ وه كـه بـه دسـت و پـاي بمـ
ميسرايد مانا كه ديگري ست/ گر پر كاه وجود ما ننشستي بر سر اين آب. 27  
كاربرد اين قسم تعابير گر چه شاعر را از زبان رايج دورة جديد دور ميكنـد
(   1709 تـا اما وقار و شكوهي كالسيك به شعر ميدهد. به گفتـة دكتـر جانسـن

1784): «كلماتي كه از اعصار كهن گرفته ميشود، نوعي شكوه و جالل به سبك 
اديب ميدهد و خالي از حظ و لذّت نيز نيست زيرا از قدرت ساليان برخـوردار 

است و به سبب مدتي فترت نوعي تازگي شكوهمند احراز ميكند.»28  
شفيعي كدكني البته اشعاري نيز سروده است كه كليگرائي، وقـار و هيمنـة
سبك كالسيك را تا حدودي كنار گذاشته و به نـوعي رومـانتيسيسـم رسـيده
ــدارد و محــض ــانتيسيســم عمقــي ن ــن روم ــازين او اي اســت. در اشــعار آغ
احساسگرائي است. شاعر طبيعت را توصيف ميكند، از عشق، فساد اجتماعي، 
اميد به آينده، تأمل و اشراق ميگويد. گاهي عناصر طبيعت بهويژه باران، بـرگ
درخت، روشني، گُل ... نمادهائي ميشوند براي بيان اوضاع اجتماعي يـا ماننـد
قطعة «درخت روشنائي» به صورت گره خوردگي عشق، طبيعت، جامعه، اميـد،

عرفان و اشراق درميآيند. درختي است كه روشنائي نام دارد، بار و برگش گُل 
مهر است اما اين درخت در واقع شخصي است كه شميم آشنائي است و سرود 
ابر و باران و طراوت بهاران. به اين ترتيب شاعري را ميبينـيم كـه طبيعـت يـا
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اس مـيبينـد. سـخن او گـرم و  محبوب و مطلـوب را از دريچـة نـاظري حسـ
شورانگيز هست اما نشان از تجربة زيسته نـدارد. رومـانتيسيسـم او متكـي بـه
احساسات است نه تجربهاي كه همچون تجربة بـايرون هسـتي او را دگرگـون
ساخت. براي نشان دادن تفاوت احساسمندي ساده بـا حساسـيت عميقـي كـه

وجود شاعر را متحول ميكند از سرآمد رومانتيكهاي انگلستان، وردزورث ياد 
ميتوان كرد. او كه در جواني به مبارزههاي اجتماعي عالقـهمنـد شـده بـود در
اثناي تعطيالت تابستاني دانشگاه كمبـريج بـا دوسـت صـميمياش سـفري بـه
فرانسه و كوههاي آلپ كرد. در آن زمان فرانسويان با شادي نخستين سـال روز
سقوط زندان باستيل را جشن گرفته بودند. وردزورث سـپس بـه لنـدن آمـد و

مدت زمان كوتاهي بعد به فرانسه بازگشت تا زبان فرانسة خود را كامل كند. او 
ر شـوري شـد و بـه در اين سال بين نوامبر 1791 و دسامبر 1972 دموكرات پـ

كيش انقالبيهاي فرانسه درآمد. اين انقالب از نظر او و بسـياري از جـانهـاي 
ايثارگر ديگر، «باز نو شدني باشكوهي» را به انسان وعده ميداد. اما فقـط تنهـا

انقالب نبود. انگليسي جوان عاشق بيقرار و شوريدة دختر پرشور و شـورانگيز 
(Annette vallon) شـد. ايـن دو در ديـن و و مهربان فرانسوي آنـت والـون
گرايشهاي سياسي اختالف داشتند. آنت از خانوادة كاتوليك قـديمي بـود كـه
تمايالت سلطنت طلبي داشتند با اين همـه او و وردزورث ازدواج كردنـد و از

اين زناشوئي دختري پديد آمد كه وي را كارولين ناميدند. بيپولي سبب شد كه 
شاعر به انگلستان برگردد و وقوع جنگ انگلسـتان و فرانسـه بـين زوج جـوان
جدائي افكند. مصائب روزگار و گرايشهاي ناسازگار اين دو، به ايشان فهماند 
كه پيوند مجدد بينشـان نـاممكن اسـت. دلتنگـي و تـرس وردزورث از گنـاه،
وفاداري متخالف او به انگلستان و فرانسه، بيـرون آمـدن از توهمـاتي كـه وي
دربارة انقالب رهائي بخش داشت، انقالبي كه در سير پيشروندة خود به حمـام
خون تبديل شد ... وي را در آستانة سقوط عاطفي و شكستگي روحي قرار داد. 
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از زير و بمها و حوادث ضد و نقيض دنيا بيمـار شـد و مسـائل اخالقـي را در
نوميدي رها كرد. درد و رنج بسيار كشيد و چيزي بـه سـقوط كامـل او نمانـده

بود. پس براي بهبودي خود به شدت تالش كرد، دوباره سر پا ايستاد و كوشيد 
با گذشتة خود قطع رابطه كند و زندگاني تازهاي در پـيش گيـرد. ايـنهـا همـه
تجربههائي بود كـه ايـن شـاعر از سـر گذرانـد و ايـن تجربـههـاي زيسـته در
بزرگترين اشعار او بازتاب مييابد. البته تجربههاي دورة كودكي او نيز در پايـة
اشعارش گنجانده شده است. خود او دربارة احساسات يا تجربـههـاي خـاص
دانستگي و ياد خود كه ساختار برخي اشعارش بر آنها استوار است مـينويسـد

در كودكي هيچ چيز را دشوارتر از اين نمييافته كه به مرگ بينديشد و تصديق 
كند خود روزي خواهد مرد.29   

متأسفانه بيشتر اشعار طبيعت ستايانة شفيعي كدكني از مرز توصـيف فراتـر
نميرود با اين همه او اشعاري نيز سروده است كه گذر زمان و عامـل نيروئـي
(ديناميك) عاطفي در آنها ديده ميشود. شعر «عبور» يكي از اين اشـعار اسـت.
سفر در اين شعر ادامه دارد و شب از كناره مـيرود. شـاعر در تـرن نشسـته ...
شب به پايان رسيده است و روز ميآيد. او از پنجره بـه بيـرون نگـاه مـيكنـد.

طبيعت در برابر چشمهاي او گسترده است. او از هياهوي شهر، از ميان ديوارها 
و از خشكي بيرون آمده است. ناگهان به زمزمه در ميآيد. زمزمه بايـد آهنگـي

داشته باشد و اين آهنگ را ترن برايش مينوازد ... بـراي زمزمـة شـاعر آهنـگ 
كافي نيست و احتياج به كلمه نيز دارد و كلمهها بايد معنائي را برسانند. اينهـا
به دانستگي شاعر ميآيد. نخست اينكه در ترن نشسته اسـت. دوم ايـنكـه در
سفر است. سوم اينكه شب به پايان رسيده و روز آمده است. وزن مناسبي كـه
براي شعر پيدا شده وزني است كه در آن حركت احساس ميشود. بحـر رجـز
مخبون: مفاعلن، مفاعلن، مفاعلن. شاعر در زمزمة خود از دو منبـع بهـرهگيـري
ميكند: زمان حال، زمان گذشته. سفر براي او رهـايي از شـهر و بازگشـت بـه
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طبيعت است. شاعر بيشتر نگاه ميكند و نگاه او تبديل به انديشـه مـيشـود ...
تاريكي رفته است و گريوهها، تپهها و پشتههائي كه گوئي رهگذراني هسـتند و

تند از برابر پنجره ترن ميگذرند، از سياهي بيرون ميآيند. شاعر ايراني است و 
روشني را مظهر آفريدگار هستي ميدانـد. سـفر ادامـه دارد. سـراينده بـا ديـدن
گيسوان دختري كه سرش را از پنجره به بيـرون بـرده و موهـاي نـرمش را بـر
دوش باد افكنده، به ياد لطافت هواي صبح ميافتد ... سرانجام تـرن بـه مقصـد

ميرسد: و سفر تمام ميشود:  
تمام بود خويش را/ كه لحظهاي است از ترنم غريب سيرهاي/ نثار بيكراني 

تو ميكنم/ زمان ادامه دارد و سفر تمام ميشود.  
اما تمام شدن سفر به معناي تمام شدن زمان نيست. شاعر بـا يـك مصـراع
نشان ميدهد كه زندگاني هم سفري است كه به پايان ميرسد امـا زمـان ابـدي

است و همچنان ادامه دارد. 30  
تعارضهاي اجتماعي ما در دهـة پنجـاه بـه اوج مـيرسـد از ايـنرو ايـن
تعارضها و سوانح، از جمله قيام جوانان بـر ضـد حكومـت شـاه و رزمهـاي

چريكي در شعر شفيعي نيز بازتاب مييابد. او پيش از اين گهگاه اشارتهاي به 
واقعيتهاي تلخ داشت اما غالباً از شكوه طبيعت، زيبـائي آب و بـاران، پرنـده،
آسمان، سبزه و گل و معماري و رنـگهـاي بـديع كاشـيهـاي ايرانـي سـخن
ميگفت. اما كمكم شعرش وارد فضاي فكري و بحراني دهـههـاي اخيـر شـد.
اشعار نخستين شفيعي بيان كلياتي بود كه مشـترك در انتقاد اجتماعي ـ سياسي
كشورهاي پيراموني است. در اين اشعار توصيف زمينهها و اشـخاص، مـردم و
زمامداران، چند و چون مسؤوليت هـر يـك در كارهـا بـه كلـيگـوئي برگـزار
ميشود. در مثـل در كـار بـه دار كشـيدن حـالج يعنـي اعـدام مبـارزان، انبـوه
تماشاگران كركس معرفي ميشوند كه همراهند با شحنههاي مأمور، مأمورهـاي
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معذور و مردمي كه همسان و همسكوت ميمانند يا «ما»ئي كلي كه در شرائطي 
كلي (هر جا ميتواند باشد) در فقر به سر ميبرند:  

ما در صف گدايان/ خرمن خرمنْ گرسنگي و فقـر/ از مـزرع كرامـت ايـن
عيسي صليب نديده/ با داس هر هالل دروديم.  

زمامدار وقت در اين شعر به نجـاتبخـش مصـنوعي و دروغـين، طـوطي
دستآموز تشبيه ميشود كه باران بايد نگـارههـاي دروغـين و سـاية تزويـر از
«ابـراهيم در آتـش»  چهرهاش بزدايد. اين قسم اشعار البته با شـعرهائي ماننـد
شاملو، «خوان هشتم» و «مرد و مركب» اخوان، «ايمان بياوريم به آغاز فصل 
سرد» فروغ فرخزاد، «ميعاد در لجن» نصرت رحماني ... تفاوت نمايـان دارد.

اشعار اجتماعي دهههاي 50 به بعد شفيعي نيز كمكم از حالت كليگرائي بيرون 
ميآيد و وارد «پايتخت اين كژآئين قرن ديوانه» ميشـود. جامعـهاي را وصـف

ميكند كه اهرمن خاتم دانايي و زيبايي را از انگشت سليماني او بيرون آورده و 
برده است. حاال شاعر بايد ويژگيهاي دقيق ايـن تـراژدي را ارائـه كنـد. شـعر
«جعبه سياه» تا حدودي اين مشكل رنجبار و عافيتسوز را بيـان مـيدارد. شـعر دو
بند است. در بند نخست چند گزارة توضـيحي مـيبينـيم ماننـد: مـا شـاهد سـقوط 
حقيقت/ ما شاهد تالشي انسان/ ما صاحبان واقعه بوديم ... اين بند اساسـاً زائـد بـه
نظر ميرسد چرا كه بنددوم همه اين توضيحها را در خود دارد و خود قطعة كـاملي

است و نيازي به مقدمه و توضيحي كه در بند نخست آمده ندارد:  
گفتند: رو به اوج روانيم  

ديديم سير سوي هبوط است  
شعر سپيد نيست كه بخوانيش  
اين جعبة سياه سقوط است 31  

باري البته در مجموع، اشعار شفيعي كدكني سرشار از اشراق و تأمالت عرفـاني
است. در همة اشعارش رومـانتيسيسـم ظريفـي ديـده مـيشـود. او ماننـد اخـوان
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ستايشــگر دنيــاي شــورانگيز اشــراق، خراســان آبــاد ديــروز، و عارفــان شــوريده و 
زيباييهاي از دست رفته است. شعر او نو كالسيك است و همـان جايگـاهي را در
شعر معاصر دارد كه شعر اخوان داشت. تأثيرات اندكي البته از مدرنيسم در شـعر او
رسوخ كرده اما اين تأثيرات زير بار سنگين عرفـان و اشـراق و رومـانتيسيسـم بـه

دشواري به ديده ميآيد. با توجه به آشنايي روزافزون ما با پروژة مدرنيته و پيدايش 
شاعران مدرن و پست مدرن گمان مي كنم كه ديگر اشعاري مانند اشـعار شـفيعي ـ
بهرغم اهميت هنري و تاريخي كه داشته ـ ديگر سروده نشود و اگـر سـروده شـود
خوانندهاي نداشته باشد. جهاننگري شاعران نيمائي يـا نـو كالسـيك بـه هـر حـال 
يكپارچه بود و جهان و جامعهاي را به نمايش ميگذاشت كـه از نظمـي ايـزدي يـا
نظمي عقالني پيروي ميكرد. اما جامعة جديد ديگر بـا جهـاني يكپارچـه و بـههـم
بسته سر و كار نخواهد داشت. تفكر امروز تفكريّ است كه با نظم فرهنگي پذيرفته 
شدة قرن نوزدهم در تضاد است و مفهوم عقالني «نظمي آرماني» را غير ـ تـاريخي
تلقي ميكند. «پيشا ـ دهشـي» (tradition) در كـار نيسـت فقـط مـا از آثـار داراي
ارزش گزينة خاصي يه عمل ميآوريم اما گزينشهاي ما از آنچه بـا ارزش شـمرده
شده هرگز به طور مشخص نميتواند تحقيق يـا توجيـه شـود. ايـن منـافع خـاص
طبقهها و نهادهاي رسمي است كه سخت ميكوشد «پيشا ـ دهش»هـا را بـه شـكل

استوار و دگرگوني ناپذير نگاه دارد. 32  
جامعة مدرن با پارههائي از واقعيتهاي شكسته روياروي مـيشـود كـه در
آئينة شكسته بازتاب يافته اسـت ايـن همـان مضـاميني اسـت كـه در اشـعار و

داستانهاي امروز ديده ميشود و طُرفه آنكه ايـن مضـامين را فـروغ فـرخزاد، 
نصرت رحماني و سهراب سپهري در اشعار آخـرين خـود از پـيش خبـر داده

بودند و در يكي از آخرين شعرهاي اخوان در اين گزارهها «ما هيچيم و از هيچ 
هم چيزي كم» نيز انعكاس يافت.  
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و شـنيدني، اشعار شفيعي كدكني پر از استعارهها و مضامين مشـخص، ديـدني
نغمههاي آوائي، تجانس حروف و وزن و ضرب مناسب و مضامين فرهنگي مسـتقر
و معهود است از اين رو نوعاً كالسيك با نو كالسيك است و بيش از حد تكيـه بـر
مفهومهاي متافيزيك و عرفاني و اشراقي دارد. آنچـه در شـعر او مصـور مـيشـود
«سـتايش انگيـز دنيايي است كه روز به روز از دنياي به تعبير اسـتهزائيهـا كسـلي
جديد» دور و دورتر ميشود. اما همين دور شدنها ـ كه بسيار حيرتزا و دردنـاك
خواهذ بود ـ ما را با مشكلهاي جديـدي رويـاروي خواهـد سـاخت كـه بيـان يـا

پرسش از آنها ديگر با الفاظ و مفهومها و اوزان و معيارهاي كهن ممكن نيست.  
  

پينوشت  
تشنه، دكتـر سبوي چون باران. به كوشش دكتر حبيباهللا عباسي، 196، سفرنامة .1

محمدجعفر ياحقي،142 و 143، تهران، 1374 
 18 ملي، شمارة 735، دكتر پـور نامـداريان، صـفحة 7، دوشـنبه اعتماد 2. روزنامة

شهريور ماه 1387. 
باران، دكتر زرينكوب، 16، تهران 1378.  3. سفرنامة

باران، همان، خسرو گلسرخي، 160  4. سفرنامة
صداها، 169  براي 5. آئينهاي

6. همان، 203 
صداها، 282  براي 7. آئينهاي

اوهام، آندره مالرو، ترجمة دكتر سيروس ذكاء، 87، تهران 1384  آئينة 8. در
باران، همان، 344  9. سفرنامة

الحالج، ترجمة محمد فضائلي، 57، تهران 1378  10. اخبار
انگليسي، 913، چاپ افست،ُ تهران 1985  ادبيات از نورتون 11. آنتولوژي

نورتون، همان، 857 و 867  12. آنتولوژي
، پيتر چايلدز، ترجمة رضا رضائي، 259، تهران 1383  13. مدرنيسم
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صداها، همان، 427  براي 14. آئينهاي
15. همان، 142 

فارسي، 123 تا 139، بهزاد رشيديان، تهران 1370  معاصر شعر در اساطيري 16. بينش
كوهي، 305  آهوي دوم 17. هزارة

روشن، دكتر غالمحسين يوسفي، 784 تا 793، تهران 1369  18. چشمة
19. دفتر عقل و آيت عشق، دكتر غالمحسين ابراهيمي ديناني، 1/270، تهران 1380 

باران، مقدمه، تقيپور نامداريان، 49، تهران.  و باد 20. آواز
21. با جنبش مشروطه، مفهوم «آزادي»، «تجدد» «دموكراسي» و «پارلمانتاريسم» در 
جوامع پيراموني انتشار يافت و نويسندگان و شـاعران ايـن دوره و دورههـاي بعـد در
وصف آنها داد سخن دادند بدون آنكه داللـتهـاي سياسـي ـ اجتمـاعي آنهـا را بـه

گونهاي ژرفانديشانه دريافت كرده باشند تا به جائي كه «آزادي» همان معنائي را يافت 
كه مفهوم «عشق و عاشقي » در ادب عرفاني كهن مـا داشـت. ملـك الشـعراء بهـار در
سرودهاي خود از جمله در ترانه معروف «مرغ سحر» آزادي را بسيار ميسـتايد و نيـز

در قصيدهاي ميگويد: 
اي آزادي ، خجسته آزادي/ از وصل تو روي برنگردانم.  

شاملو نيز گفته است:  
اسم اعظم چنانكه حافظ گفت/ آزادي چنانكه من ميگويم.  

طبعاً اين خواست آزادي به معناي انجام دادن هر كار دلخواستهاي نيست و مراد از 
آن آزادي اجتماعي است چنانكه در انقـالبهـاي دوران جديـد بـهويـژه در انقـالب
فرانسه منظور نظر بوده است و در نهايت بـه پـا برجـائي حكومـتهـاي دموكراتيـك
امروزينه به واقعيت ميرسد و سير كمال يافتگي آن نيز هنوز پايـان نيافتـه اسـت. امـا
مثـل در فلسـفه هگـل گـر چـه بـا خود مفهوم ياد شده هنوز درخور بحث اسـت. در

«آزادي درك ضـرورت  «آگاهي» پيوند دارد اما به قسمي با مفهوم التزام گره ميخـورد:
است.» در زماني كه آزاديگرائي قرن نـوزدهم در اروپـا انقـالبهـاي عظيمـي بـه راه
انداخته بود، نيچه فلسفة «خواست توانائي» را پيش كشيد: انسان ميخواهد زنده بمانـد
اما اين كافي نيست، بايد «قدرت» را هم بخواهد. البته قدرت مادي و معنوي هـر دو را



2236   □   از دريچه نقد  

با هم. او از ليبراليسم انتقاد ميكند چرا كه ميخواهد فردي عادي را در تراز گوتـه يـا
ناپلئون قرار دهد در حالي كه فرد عادي بايد فرمان ببرد و ناپلئون بايد فرمـان بدهـد و
نيز ميافزايد كه فرد حتي بر خودش نيز چيره ميشود زيرا «هر جا حياتي يافتم همـان
جا خواست توانائي ديدم و حتـي درخواسـت (اراده) كسـاني كـه خـدمت مـيكننـد،
خواست پيروي از «پير» [مراد] يافتم يعني ايـن حقيقـت كـه نـاتوان بايـد در خـدمت
نيرومند باشد ... حتي بزرگترين نيز هنوز ميبالد كه به سـبب خواسـتي تـن بـه خطـر

ـ بخش صد و يك هدف)   زرتشت گفت ميدهد (چنين
از سوي ديگر در همان زمان الهيدان دانماركي كيير كهگور فرد آزاد را غـرق در

دلهرة وجودي يافت: «دلهره همان سرگيجة آزادي است كه زماني پيش ميآيد كه روح 
به اثبات هم نهادهاي ميپردازد، آزادي در ظرفيتهاي خـود خيـره مـيشـود و دسـت

مفهـوم(  . « يازي به حدود خود را تاب ميآورد. آزادي در اين سرگيجه تسليم ميشـود
اضطراب، 55) از نظرگاه او «آزادي» موجب تصميم سرنوشتسازي ميگـردد يا دلهره
كه شايد سرشت ما را دگرگون سازد و سرگيجه بار آورد. (نيچه، هايدگر، بـوبر، والتـر 

كوفمان، 96، تهران 1388).  
كوهي،423  آهوي دوم 22. هزارة

باران، همان، 413 و 414  23. سفرنامة
كوهي، 18 به بعد و 19   آهوي دوم 24و 25. هزارة

روشن، دكتر يوسفي، همان، 784 به بعد.   26. چشمة
باران، همان (دكتر محمود فتوحي)، 250 به بعد.   27. سفرنامة

ادبي، ديويد ديحز، ترجمة دكتر يوسفي و محمدتقي صـدقياني، نقد 28. شيوههاي
257، تهران ,1369  

نورتون، همان، ,507   29. آنتولوژي
باران، همان (محمود كيانوش)، 52 به بعد.   سفرنامة .30

كوهي، ,344   آهوي دوم 31. هزارة
ادبي، رومان سلدن، 405، لندن، 1988.   نقد 32. نظرية



  
  
  
  
  

علي باباچاهي  
در مقام شاعر پسانوگرا  

  
عدهاي از آن سر متن ميآمدند  

با رنگ و روي پريده  
ما به سمت سرعت خودمان پيچيديم  

هوا ديگر كامالً روشن بود  
بعد از دو سه عالمت پرسش  

پزشك قانوني/ قانوناً مرا كه همينطور/ و به جاي او  

من هم تمام آنچه را كه نديده بودم  
و هرچه را كه نميخواستم ببينم و بشنوم  

اين وقت صبح را...  
اشعار، 138)   گزينة(

  
را بـا علي بابا چاهي شاعر، منتقد و پژوهشـگر ادبـي، كـار سـرودن شـعر
تأثيرپذيري از نيما يوشيج و نيمائيان بهويژه منوچهر آتشي آغـاز مـيكنـد و بـه
زودي در ردة شاعران موفق جنوبي (بوشـهر و خوزسـتان) كـه حـال و هـواي
ساحل دريانشينان را تجربه ميكنند و بازتاب ميدهند درميآيد. تجربة زيسـتي
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اين شاعر در دورة نخست شاعرياش چنانكه بايد پاستورال و روستايي است. 
يعني او مانند آتشي مردمي عشايري و شباني را كه ناخواسته بـه جهـان جديـد
كشانده شدهاند و ابزار جديد، وزن و ضرب زيست قرنها خو كـردة ايشـان را
بهم ريخته به صحنه شعر ميآورد و از قصهها و دردمنديها و دلبستگي ايشـان

به زيست مألوف سخن ميگويد. هم زمان با اينگونه اوصاف، اشعار بابا چاهي 
رنگ تند سياسي نيز دارد. (اين رنگ تند در دفترهاي اشعار تازة او در مثـل در
دفتر «پيكاسو در آبهاي خلـيج فـارس» (1388) نيـز نمايـان اسـت. البتـه بـا
داللتهاي پريشـيده و باژگونـه، آنطـور كـه شـيوة پسـت مدرنيسـم، تصـوير
ميكند). هدف نهايي نيما و بسياري از نيمائيان اين بود كـه شـعر اهرمـي بايـد

باشد براي جا به جا كردن پيكرة سنگين جامعة فئودالي به جامعة جديد.   
حاكميت پيشين با تكيه كردن بر عناصر ارتجاعي جامعه، خوانين و اعيان و 
اشراف شهري و سپس قشر نوخاستة سرمايهداران وابسته به استعمار نو، نـوعي
حكومت خودكامه متمركز ساخته بود تا هيچكـس نتوانـد رخنـهاي در بـرج و
باروي به ظاهر استوارش پديد آورد. هدف حكومت نو كـردن (مدرنيزاسـيون)

جامعه به نسبت راكد ما بود، اما اين هدف ميبايست بر اساس ضوابط نوسازي 
از باال و وارد كردن آخرين ابزار صنعتي جديد، نه توليد آنها پيكرهبندي شود و 
به دست آيد. از ديگر سو روشنفكران ما از دورة مشروطه بهويژه از دورة پـس
از شهريور هزار و سيصد و بيست به اين سو، اين ترفنـد جديـد اسـتعماري را
آماج حمله قرار ميدادند و به تصريح يا تلميح، خودكامگيهاي حاكميت شـاه
را از سويي مـينكوهيدنـد و دالوري مبـارزان آزاديطلـب را از سـويي ديگـر

ميستودند. در اين ميان شماري از شاعران نو گرا از جمله منوچهر آتشي همراه 
با نشان دادن قسمي تمايل آزاديگرايانه به قصهها و ماجراهاي باستاني و محلي 
كه در گذشته و جامعة شباني معنا داشت، امـا در دنيـاي امـروز كميـك و دون

كيشوتوار مينمايد توجه نشان دادند و قهرمانـاني سـواركار و تاخـت و تـاز 
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ايشان را در عرصة مبارزه با ديوانيان يـا خـانهـا بـه صـورت قطعـه شـعرهاي
حماسي در آوردند. «گلگون سوار» آتشي و «قصة شهر سنگستان» اخوان ثالث، 
نمونههاي گويائي است از تركيب قهرماني نجاتبخش و پهلواني دير آمده كـه
هم كرّ و فرّي دارد و اميدواري ميدهد و هم شكست ميخورد و از ميـدان بـه
در ميرود يا سوار بر اسب بيقرارش كه براي رفتن بـه ميـدان سـم بـر زمـين

ميكوبد مات و بيحركت مانده است. در «گلگون سوار» همان راكب معروف 
«اسب سفيد وحشي» عاصي از وسعت گرفتن آن نوسـازي فرمايشـي بـه شـهر
ميآيد، تاخت و تاز ميكند، از چراغ قرمز راهنمائي و رانندگي ميگـذرد، نظـم
آمد و شد شهر را به هم مـيريـزد، سـتايش و حيـرت دختـران و زنـان را بـر

ميانگيزد، شمار زيادي از شهريان و رانندگان اتومبيل را مـيترسـاند و پـس از 
اين «قهرمانيها» مغرور و پيروز از عمليات رزمياش از شهر بيرون ميرود! 1  

مجموعه اشعار «در بيتكيه گاهي»، «جهـان و روشـنائيهـاي غمنـاك»، «از 
نسل آفتاب»، «صداي شن» 1346، 1349، 1353، 1356 ... صرفنظـر از شـيوة
تر و با انسجامتر ميشود، دور از حـال و هـوا و بياني آنها كه روز به روز پخته
فضاي اشعار رئاليستي معترض دهههاي چهل و پنجـاه نيسـت. در ايـن زمينـه
نوشتهاند: «بابا چاهي در آغازهاي اشعارش ميسرايد من از آبشخور غوكان بـد
آواز ميآيم، كه شعر رنگ سياسي هم با خود دارد. شعر يـا دسـتكـم يكـي از

اشعاري كه شهرتي براي شاعر به همراه ميآورد. يا:  
چه بايد كرد  

اگر در كسوت من شور و حالي نيست  
اگر ما را به پشيزي هم نميگيرند  

تا آخر سرايش [نيما وارة] او كه ميگويد: مرگ چرا، بـرگ چـرا، قهـوهاي 
درن كـه است؟ كه رنگ فلسفي را با خود دارد و همه اينها در فضاي شـعر مـ
خيلي جدي، رسمي و با اتيكت نيز هست اتفاق ميافتد.2 بعد ميپرسند چرا بابا 
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چاهي با چنان پشتوانههائي در عرصة شعر نيمايي و شعر مدرن، به فضايي وارد 
ميشود كه همه چيز در آن معلّق است. كار و بارها به استهزاء گرفته ميشـوند،
هزل به جاي جد مينشيند و شك عرصه را بر يقين تنگ ميكند. براي او ديگر 
ادبيات مبارز و متعهد مكان يا معنايي ندارد. بنابراين مفهومهاي پيشتر معتبـر را
كنار ميگذارد، معيارشكني ميكند. شاعران نيمائي با انواع شعرهاي دهـه چهـل
و پنجاه به اشكال يا به بازسازي اشكالي ميانديشند كه با «قواعد بازي» تثبيـت

شده گره خورده بود اما بابـا چـاهي، عبدالرضـائي، فـالح، پگـاه احمـدي، رزا 
جمالي، پژك صفري، رضا براهني و ارمغان بهداروند اين قواعد بازي را به هـم
ميريزند و صورت تازهاي ميآورند كه نه ديگر كالمي آرمانخواهانه يا تثبيـت

شده بلكه خود نوعي «بازي» است و مطايبه و بازيگوشي:  
كالفهاي از آينهاي متلون كه در تن تو تكثير ميشود  

در هندوستان گاهي سوار فيل  
ترجيح ميدهي اينجا گاهي سوار شتر شطرنج هم بشوي  
يكي پا در مياني ميكند اين وسط/ ميگذارد ترا وسط ميز  

تا در ميزنند/بر ميچينند ترا همه را يك جا  
سبيلت بدجوري ميزند توي ذوق سيلوياپالت  

تغيير جنسيت كه ميدهي شير ميدهي زال را در كوه قاف  
سپري شده عصر قهرمانهاي الكي  

در كافينتها سراغ ديوهاي سفيد و سياه را كه بگيري  
پرينت رنگيشان خندهدارتر است.3  

از اين قسم شعر بسياري از شاعران و ناقدان شگفتزده شدند. همچنين به 
اين سبب كه نويسندة آن كارشناس ادب كالسيك و نيمايي نيز هست و در اين 
زمينههـا درس خوانـده و پـژوهش كـرده اسـت. تحـول شـيوة كـار شـاعر از
واقعگرايي نيمايي به «معنا گريزي» پست مدرن البته اتفاقي و يك شبه نبـوده و
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با تأمل و گذراندن مرحلة تجربة زيسته فراهم آمده است. هـمچنـان كـه خـود
باباچاهي ميگويد: «خواننده شعر من مـيتوانـد در مجموعـه منـزلهـاي دريـا 
بينشان است، متوجه تغييرهائي محسوس كه پيش زمينه اشعار «نم نـم بـارانم» 
73 يـك سـال هست بشود (البته منزلهاي دريا... سروده شده سالهاي 69 تـا
76 و ايـن پس از چاپ نم نم بـارانم ( 1375) انتشـار مـييابـد، يعنـي از سـال
هـر صـورت در مقطـع موضوع از نگاه خوانندگان و ناقدان پنهان ميماند). بـه

شيوههاي نيمايي ـ غير نيمايي حسابم را با دفتر در بيتكيه گاهي... جدا كردم و 
هم با شعر ديگر شاعران. به هر حال نگاه من متوجه نوعي متفاوت نويسـي در

خور تعريف بوده و هست4  
باباچاهي پس از بيان تحولي كه در شعرش پيش آمـده و بـه نـوعي پسـت
مدرنيسم رسيده، دفتر (پيكاسو...) را در بردارندة طنز و تناقض و تضـادگوئي و
...) را مبين نوعي گروتسك ميداند و اين قطعه را ميآورد  پريان از كتاب (فقط

تا خواننده را متوجه شيوة كار خود سازد:  
خوب است آدم مثل تو/ فرشته زاده/ زاده شود/ خسته كه شـد از فرشـتگي

برود/ هي برود/ پشت كاميون بنشيند و چشمهاي بيرون زده از حدقه را/ بيرون 
شهر خالي كند.5  

به نظر ميرسد كه جملههاي آمده در باال بيمعنا يـا شـايد حتـي تهـوعآور 
باشد. از نگاه ادب كالسيك نوعي بحر طويل عبارت پردازانه است. كدام آدمي 
زادهاي فرشته زاده، زاده ميشود و بعد از خسته شدن از فرشته بودن مدام برود 
پشت كاميون بنشيند و ... اما اگر مـا دانسـتگي خـود را از معيارهـاي جـازم و
رسمي ادب كالسيك رها سازيم، عبارت ياد شده را نه فقط بيمعنا يـا گسسـته
بسته، بلكه عبارتي معنادار مـييـابيم. (خـود بابـا چـاهي مـيگويـد معنـاگرا و
معناگريز هر دو با هم است.) آري آدميزاده حتي اگر فرشته يا فرشـته زاده هـم
آنگونـه بنشـيند و در باشد (تازه فرشته يعني چه؟) ميتواند پشت كـاميوني از
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مخزن گاز يا نفت آن، محمولة انساني ببرد (چنانكـه در آلمـان هيتلـري اتفـاق
ت نيكـي را كـه روسـو و كانـت و افتاد). پس در اين زمينه شعر بابا چاهي نيـ
بسياري از انساندوستان به آدمي نسبت ميدادند شالودهشكني ميكند. مگـر نـه
اين است كه هابز با پذيرفتن مفهوم «جنگ همه بر ضد همگان» به ايـن نتيجـه
رسيد كه «انسان گرگ انسان است»؟ شاعر ما را در وضعيتي قرار مـيدهـد كـه
پس از خواندن شعر، ديگر نميتوانيم بر پر قوي آرامـش دروغـين بـه خـواب

رويم يا خود را به خواب زنيم و پنداريم «بني آدم اعضاي يكدگرند»  
اگر از حوزة اخالق بيرون بياييم و وارد حوزة تالش بـراي زيسـتن شـويم 
ميبينيم جامعهگرايان كار اجتماعي را منبع نيكبختي انسان مـيداننـد و پـروژة
سوسياليسم را پيش ميكشند اما جامعهشناساني نيز هستند كه به اصـل ديگـري
ارجاع ميدهند كه اصل توليد ثروت است. مدعيان ايـن اصـل ادعـا دارنـد كـه
ه سـرمايهداري بـه بازار آزاد» هم چون سازمان فعال اقتصادي در خطوط رويـ»
عمل ميپردازد و سرانجام به همه انسانها سود ميرساند و اين چيـزي نيسـت
كه در حال حاضر مقاطعهكاران بهعنوان گـامهـاي نخسـت تـأمين خوشـبختي
انسان تلقي ميكنند. وضعيت پست مدرن دو مدعاي كانوني را پيش مـيكشـد:
مخالفت با مدعائي كه در همين واژگان فرا روايت مندرج است. از نظر ليوتـار
حتي «بنياديترين پروژة مدرنيته» پاية تجربي ندارد، و بـه طـور لفظـي چيـزي
نيست جز قصههايي كه ما به منظور متقاعد كردن خودمان از حقيقـت آنهـا بـه

مـيدارد  خود ميگوييم. در اينجا اين مقدم شمردن زبان او را از اين مدعا بـاز
كه بگويد محور انحصاري اميال كه در اقتصاد ليبيدويائي منـدرج اسـت، اصـل 
بـه اصـل اساسي است و اين نكته را ليوتار به شالودهشكني دريدائي و بهويـژه

گفتماني فوكوئي نزديك ميسازد.  
ديگر اينكه فرا روايت مدرنيته قدرت متقاعد كننده خـود را از دسـت داده
است. فلسفة نظري يا اومانيستي قدرت متقاعد كننده خود را براي انسـانهـا از
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دست داده است. توجيهات فرا تجربي و عام مدرنيته ديگـر قـدرت ندارنـد تـا
اشياء را نگاه دارند. تنها چيزي كه ميتوانـد جانشـين اسـتوار آن شـود توجيـه
قضايا از راه عمل است. آنچه موجه است آئين سوديابي است و قدرت ابـزاري
و توجيهاتي كه منحصر به چيزهاي عملي اسـت. اساسـاً توجيـه پسـت مـدرن

كثرتگرا، عملي و در خود ماندگار ميباشد. ما به جاي اين كه به جستجوهاي 
بيهوده دست بزنيم، توجيهات خود را به سطحي از عمل فرو مـيآوريـم تـا در

عمل ماندگار و پايا بشوند.5  
بر بنياد چنين نظريههائي به اصل بييقيني ميرسيم. هيچ نظريـهاي آنچنـان
قرص و محكم نيست كه بتوان بر آن تكيهگاهي ساخت و تاخت و تاز كـرد و
قدرت اقناعي آن را دستآويز سلطه بر ديگران قرار داد. پسا نوگرا، نه از اميـد
دست شسته است و نه به چيـزي اميـدوار اسـت، نـه در ايسـتگاه يقـين لنگـر
انداخته، نه بهطور كل از ايقان دست شسته. مانند همان رند رباعي معروف كـه

نه كافر است نه مسلمان، نه شكاك و نه باورمند، بلكه آزاده است و راه خود را 
ميرود و كس را در جهان جرأت آن نيست چنين كند و چنين باشد.  

اگر مجال گستردهاي در دست بود ميتوانستيم اين پـروژة پسـت مـدرن را
تا طنزهـاي سـقراطي و منـيپوسـي، عهـد عتيـق (كتـاب جامعـه)، شـكاكيت

سوفيســتهــاي يونــان، رباعيــات خيــام، انديشــههــاي ابــوالعالءمعري ... پــي 
ميگرفتيم، اما چون چنين مجالي نيست بهتر آن اسـت كـه يكـي دو نمونـه در
اينجا و در اين زمينه ارائه كنيم، تا روشن شود انديشهها و عواطف آدميـان در

افكـار  دورههاي بحراني تا چه اندازه به سوي شـكاكيگـري، بـياطمينـاني بـه
متناقض استهزاء انكاركننده و حتي به سوي «هيچ باوري» ميرود.  

زماني كه نظام به نسبت هماهنگ جامعه و قومي بههم ميخورد يقين آدمي 
و استوار بودن اشياء از در بيرون ميرود و شكاكيگري و ناباوري، حتي ترديـد
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دربارة آرمانخواهي به درون ميآيد. كالم «جامعـة بـنداوود» كـه در اورشـليم
پادشاه بود نيز همين را ميگويد:  

باطل اباطيل. همه چيز باطل است ... آنچه بوده است همان است كه خواهد 
بود و آنچه شده است همان است كه خواهد شد و زير آفتاب هـيچ چيـز تـازه
نيست. زير آفتاب ديدم كه مسابقت براي تيز روان و جنگ براي شجاعان و نان 
براي حكيمان و دولت براي فهيمان و نعمت براي عالمان نيست، زيرا كه بـراي
جمع ايشان وقتي و اتفاقي واقع مـيشـود و چـون كـه انسـان وقـت خـود را
نميداند پس مثل ماهياني كه در تور سخت گرفتار و گنجشكاني در دام گرفتـه
ميشوند، همچون بني آدم به وقت نامساعد هر گاه آن برايشـان ناگهـان بيفتـد

گرفتار ميگردند.7  
» سـموئل بكـت بـيش از دو هـزار سـال از كتاب جامعة بنداوود تا «مرفي
فاصله است، اما مضامين نه فورم هر دو اثر گرد محور ناپايـداري آنچـه يقينـي
» عناصـر ترديـد، دروننگـري ژرف، مينمايد و مينمود ميچرخد. در «مرفـي
آزمايش فورم، بازي كردنهـاي دانسـتگي، نـوآوريهـاي كالمـي، بـيايمـاني،

نوميدي مردمگريزانه آغشته به طنز و كنايه، نظريهپردازي فلسفي ... همه و همه 
در دلمشغولي با برخي از اين معاني ارتباط دارند:  

زيرا آفتاب چارهاي جز تابيدن نداشت ـ هيچ چيز تازهاي نبود. مرفي انگـار
آزاد باشد ... بيرون از آفتاب مينشست. به احتمال شش ماهي ميشد ... خورده 
و نوشيده و خوابيـده و [جامـه] پوشـيده و كنـده بـود ... لخـت روي صـندلي

گهوارهاياش نشست كه جنسش چوب ساج بود و قرار نبود ترك بخورد، تاب 
بردارد، خراب بشود ... گوشهاي كه در آن نشسته بود بـا پـرده از آفتـاب جـدا
ميشد و خورشيد بيچاره پير براي دفعة ميلياردم باز در بكارت قرار ميگرفت.  
اين متن بسيار موجز و فشرده است. قطعههاي كميك آن نظريههاي فلسفي 
تهـاي حـاد و را باز ميتاباند و تالش چنداني صـورت نمـيگيـرد تـا موقعيـ
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وضعيت دانستگي درون رمان به چيزهايي ربط پيدا كند كه خواننده آنها را بـاز
نمايش «حاالت متعارف» بداند ... در سـطح نخسـت، مرفـي جـواني اسـت بـا
چشمهايي شبيه مرغ نوروزي ... دوست دخترش سيليا، روسـپي اسـت كـه بـا
فهرستي سرسري از اندازههاي وزن، قد، و ويژگـيهـاي شناسـنامهاي در آغـاز
فصل دوم توصيف ميشود، و از همـه شخصـيتهـاي بكـت كـه وي آنهـا را
عروسك خيمه شب بازي ميداند ـ دوست داشتنيتر نمايش داده شـده اسـت.
گرفتاري مرفي اين است كه تك تك شخصيتهاي رمان بايد دنبال او بگردنـد

در حالي كه او آرزو دارد كه از خودش بگريزد.8  
اين رمان در قياس با رمان كالسيك در بردارنـدة مـاجرا و اشـخاص آشـنا
نيست. سوژه محور نيسـت. بكـت بـه مسـألة دوگـانگي دكـارتي توجـه دارد.
دانستگي و بدن چه تعاملي با هم دارند؟ مانند سفيده و زردة تخممـرغ، بـا هـم
وجود دارند اما كسي نميداند چه پيوندي بين آنهـا برقـرار اسـت. جملـة اول
رمان اشاره دارد به اينكه هيچ ارادة مختاري در عالم وجود ندارد، و در جملـة
دوم مرفي را ميبينيم كه بيرون آفتاب نشسته است، يعني او نيز مانند خورشـيد

در عمل پيرو طبيعت خود است. اين نوع نگاه به زندگاني طبعاً ميبايد در قالب 
جديدي ريخته شود. حالت عجيب، ناپايدار، بيمارگون مرفـي را نمـيتـوان بـا

گوريوي» بالزاك كه خط سير تقويمي دارد بيان كرد.   بابا« شكل رماني مانند 
 كالسيك از رمان دارد، در مورد مرفي در اينجا استنباطي كه خوانندة رمان
«بكـت» انـدريافت و فـورم تـازهاي دارد و اساسـاً چيـز صدق نميكند. رمـان
ديگريست. همچنان كه شعر شاملو ـ اگر برحسـب معيـار كالسـيك سـنجيده
ـ نثر شاعرانهاي به نظر مـيآيـد. قطعـههـاي پسـت مـدرني بابـا چـاهي، شود
عبدالرضائي و فالح نيز بر بنياد معيارهاي پوئتيك نيمـايي، نثـر بريـده بريـده و
تهي از مصداق و حتي بدون معنا به نظر ميرسند. اما به راستي چنين نيسـت و

اين قطعهها نيز هنر آفريني است نه بازيهاي كودكانه يا تفنن، و اگر كسي آنها 
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را شعر نداند پيداست كه معيار او در سنجش هنـر شـاعري قـديمي و محـدود
است.  

به پيروي از نظر ارسطو نوشته است: «بـدانك شـعر المعجم نويسندة كتاب
در اصل لغت دانش است و ادراك معاني به حدس صائب و انديشه و استدالل 
راست و از روي اصطالح سخني است انديشـيده، مرتـب، معنـوي و مـوزون،

متكرر، متساوي حروف آخرين آن به يكديگر ماننده و در اين حد گفتند سخن 
مرتب معنوي تا فرق باشد ميان شعر و هذيانگوئي و كالم نامرتب بـيمعنـي و

گفتند موزون تا فرق باشد ميان نظم و نثر مرتب معنوي ..».9  
اين تعريف اشعار سنائي، مولوي، سعدي و حافظ را مـيرسـاند نـه اشـعار

مدرن فارسي را. اساساً جدا كردن نظم و نثر به اين صورت درست نيست. غزل 
«خرما نتوان خورد از اين خار كه كشـتيم» سـعدي همـه آن ويژگـيهـا را كـه
شمس قيس رازي برميشمارد داراست، ولي شعر به شمار نميآيد امـا عبـارت
«به صحرا شدم، عشق باريده بود» بايزيد بسطامي بسياري از ويژگـيهـاي يـاد

شده را ندارد، اما شعر است. امـروز بـراي روشـنگري و تعريـف هنـر شـعر و 
سخنوري از دو واژة پوئتيك و رتوريك سخن ميرود و ديگـر وزن و قافيـه و
انديشه و استدالل، وجه تمايز شعر و نثـر و سـخن انديشـيده و هـذيانگـوئي
نيست. بنياد پوئتيك بر خيال و هنرآفريني است و اسـاس رتوريـك بـر اغـرا و

مشهورات و ترغيب و بيان باور. بنابراين همچنان كه هيـدگر نشـان داده اسـت 
نمايشنامههاي سوفكل، قطعههاي فلسفي هراكليتوس و سرودههـاي هولـدرلين
به رغم تفاوت بيان، فورم و بيانهاي واقعي و مجازي، همه و همه هنرآفريني و 
پوئتيك است. اما اندرزهاي موزون سـعدي در مثـل شـعر نيسـت و رتوريـك
است. در شعر نو فارسي نيز قطعة «آنگاه پس از تندر» اخوان ثالث شعر اسـت
اما هيجان انگيزي سياسي دهههاي چهل و پنجاه كه در قطعههاي دفتر «آمريكا، 
آمريكا ...»ي سياوش كسرائي بازتاب يافته شعر نيست و به راستي نثـر مـوزون
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دورهاي است كه نه تازگي دارد نه فورم، چرا كه ايـن قطعـههـا نمـايشدهنـدة 
كشف تازه در عرصة زبان و رويدادها و اشياء نيست و چيزي به ما نمـيگويـد
كه ندانيم و فقط خبري به ما ميدهد تا ما را به انجام دادن كـاري اغـرا كنـد و
برانگيزد. البته چنين قطعههايي ممكن است تأثيرات اجتماعي بسـيار نيرومنـدي
داشته باشد. مانند اشعار انقالبي دورة مشروطهخواهي، اما در اين عرصـه شـعر

ويژگــي ذاتــي خــود يعنــي خيــالانگيــزياش را از دســت وانهــاده و بــه ابــزار 
خبررساني تبديل شده است. مشكل ديگري كـه گريبـانگيـر تـذكرهنويسـان و
منتقدان ادبي ما بوده و هست، مشكل نوعيت شعر است. به نظـر مـيرسـد كـه
غزل هاي سـعدي و حـافظ و تغـزالت اينان و حتي خوانندگان شعر، منحصرا ً

رودكي و فرخي سيستاني يا تك بيتهاي كم و بيش نغز صائب و بيدل دهلوي 
را شعر ميشناخته و ميشناسند. در مثل در نظر اينان غزل «يك امشـبي كـه در

آغوش شاهد شكرم» سعدي، شعر است اما «قصه موش و گربه برخوانا»ي عبيد 
زاكاني شعر نيست و در ردة كالم عادي و متلهاي عاميانه قرار مـيگيـرد. ايـن

ــتند و  ــيدانس ــوم م ــالم منظ را ك شــاهنامه ــاظم و ــان فردوســي را ن شعرشناس
را تشخيص دهند، در حال كه اين اثـر شاهنامه نميتوانستند «نوع» (ژانر) هنري
از لحاظ نوع، درام حماسي است و در مرتبـة بزرگتـرين آثـار دراماتيـك همـة 
اعصار قرار دارد. در دورة جديد نيز همين قسم بدفهميها بـه نمـايش درآمـد.
شعر نيما و قصههاي هدايت را نشناختند و در اشعار نيما، وحشت، عجائـب و

هدايت را اثري سوررئاليستي يعني بيمارگونه و منحط  كور بوف حمق ديدند و
شمردند، بهويژه ناقدان حزبي كه رئاليسم اجتماعي را آخـرين دسـتآوردهـاي
كور، حاجي آقاي هـدايت را بوف هنري مدرن ميدانستند، ضمن قدح و طعن
كه اثر ضعيفي است، شاهكار او به شمار ميآوردند. با جرأت مـيتـوان گفـت
وغ وغ مـرواري، تـوپ كور، بوف مهمترين دستآوردهاي هنري اين نويسنده،
... تا سالهاي بسيار پس از پديدآمدن آنها ناشناخته باقي ماند. همچنين  ساهاب
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به محض پيدايش رمان و شعر پسـت مـدرن در دهـة هفتـاد در ايـران، بـدون
سببيابي بهوجود آمدن آنها و كند و كاو وضعيت ساخته شدنشان، آمـاج تيـر
طعن و قدح قرار گرفت. (نگارنده ايـن سـطور نيـز در ايـن بـدفهمي و داوري
شتابزده شركت داشت! ) و انكار شد. با اينهمه به مدد كوشش نويسـندگان،

شاعران و مترجماني مانند بابك احمدي، نوذري، علي بابا چاهي، رضا براهني، 
عبدالرضائي كمكم جنبش پسانوگرائي شناخته و شناسانده و فضـاي تـازهاي در 

ادب معاصر ايران گشوده شد.  
نوع و نوعيت هنر را نظرگاه هنرمند و تحوالت اجتماعي تعيين مـيكنـد و
نمودي تصادفي و دل خواسته نيست. شاهنامه در زماني به وجود مـيآيـد كـه
آوازة پهلواني و ارثية حماسي باستاني هنـوز در فضـاي ايرانشـهر طنـين انـداز
است. غزلهاي تراژيك حافظ در زماني سروده مـيشـود كـه يـورش خـونين
(  خـون چكيـد از مغول و تاتار ايران را به سرزمين سوخته مبدل كـرده اسـت.
شاخ گل ...) در اروپا پس از رويداد جنگ جهـاني دوم و ايجـاد اردوگـاههـاي
مرگ، انديشمندي مانند فوكو با تصوير مدرن از انسـان و هومانيسـم مخالفـت
ميكند و مدام يادآور ميشود كه سوژة دانا، شناسا و متمركز انديشـه مـدرن را
بايد ساختگي و مصنوعي دانسـت كـه بـه آرايـهاي از نظـام اجتمـاعي قـدرت

وابسته است، و طبيعي و جاوداني نيست. او ميخواهد سامان حقيقتي را آشكار 
كند كه خود منافع، بهرهها و خواست قدرت را در پرده ميگذارد. هرگاه هويت 
سوژهاي فقط با عـاملي يكتـا شناسـانده مـيشـود (ماركسيسـم رسـمي: عامـل
انسـان در مناسـبات توليـدي و اجتمـاعي) نتيجـة  وابستگي طبقاتي و جايگـاه
پيشنهاده با همان نظم و ترتيب از پيش ساخته شده، سامان حقيقت خواهد بود. 
 فوكو به راستي ميخواهد بداند چگونه سوژه به بهاي انكار هر صورت كـاربرد
خـردي كـه بـا شـكل مسـلّط خردباورانـه ـ خـرد ابـزاري و حتـي مدرنيتـه ـ

نميخواند، صورت عام و شكل ويژه ميگيرد؟  
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براي شناخت و شناساندن اشعار دهة اخير بابا چـاهي، آشـنايي دسـتكـم
مختصري دربارة بنيادهاي جنبش پست مدرنيسم الزم است. اما همـين آشـنايي

مختصر هم كار آساني نيست و شناساندن آن فرصت بيشتري را ميطلبد، با اين 
همه آوردن توضيحاتي در اين زمينه الزم به نظر ميرسد، گر چـه دربـارة ايـن 

جنبش كتابهاي زيادي ترجمه و تأليف و منتشر شده است.  
يكي از بنيادهاي جنبش پستمدرن را ميتوان همچون وضعيت فرانوگرائي 
توضـيحاتي مـدرن پسـت وضـعيت و پسانوگرائي ناميد. در اين زمينـه كتـاب
روشنگر عرضه كرده كه نفوذ زيادي بر انديشههاي پسـانوگرايان داشـته اسـت.
اين وضعيت حاكي از ناباوري به فرا روايتهاسـت. ليوتـار پـروژة مدرنيتـه را
گرفته شده از فرا روايتها ميداند. فرا روايتها بهطور مفروض متضمن بـاور
به حقيقتي است فرا تجربي و عام و فراگير و قانونيت فرهنگ جديـد غـرب را

توجيه و تأييد ميكند. بلند پروازهاي عاميتگراي تجدد مشخصاً توجيه خود را 
در توسل ضمني به قسمي از روايات كالن مييابد. روايتهاي كـالن بسـيارند.
از اين جملهاند ديالكتيك روح هگلي، تأويل معناي هيدگري، آزاد كردن سـوژة

عقالني يا عمل كننده يا توليد ثروت. در مثل جستجوي شـناخت ماننـد پـروژة 
علم يا به وسيلة فرا روايتهاي سياسي كه از دورة روشنگري به ارث بـردهايـم
آلمـاني بـه دسـت آمـده توجيه ميشود، يا به وسيلة فلسفهاي كه از ايدهآليسـم

است. در روايت سياسي جستجوي دانش را نظرگاهي توجيه و تأييد ميكند كه 
باور دارد تاريخ چارچوبي است بـراي آزادي و رهـايي انسـان. فلسـفة تـاريخ
پروسه تاريخي را بهعنوان تحقق «خرد» در علـوم معنـي مـيكنـد، طـوري كـه

سرانجام اصل شناخت عام هم چون موردي توجيهكننده نمايش داده ميشود.11  
شگردهايي كه بابا چاهي در سرودن اشعار جديد خود به كار ميبرد، هم از 
نظر معنا و هم از نظر محتوي و فـورم و طـرز اجـرا بـا آنچـه براهنـي و پگـاه
احمدي نوشتهاند همسايگي دارد اما در كار او نحو زبان دسـت نخـورده بـاقي
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مانده است. پيداست كه نويسنده برخالف رضا براهني به زبـان و ادب فارسـي
اشراف دارد و بسياري از متون و ادب كالسيك را خوانده است و اين خـوانش
بـهسـزائي داشـته اسـت. بر جملهبندي و تلميحات مندرج در اشـعار او تـأثير
تمهايي كه در آثار عطار، مولوي، حافظ و سعدي پاية گفتمـانهـاي مجـازي و
واقعي اين شاعران بوده است در شعر بابـا چـاهي بـه صـورت اسـتهزاءآميز و
شكآلودهاي دو مرتبه رخ مينمايد و به صورت نوعي بازي پسـت مـدرني در

ميآيند. در اينجا دو نمونه از اين تلميحات باژگون شده را ميآوريم:  
عطّار پرندهاي نبودم/ قرار نبود  الطيرّ منطق به كوه قاف فكر نميكردم كه در

سرم روي تن هدهد قرار بگيرد12  
اين عبارت تقليد استهزائي (parody) گفتمان فريدالدين عطـارّ در رمـانس
است. در آنجا هدهد در مقام سالك راهنمائي كننـده، مرغـان را بـه منطقالطيرّ
جستوجوي سيمرغ بر ميانگيزد و به كوه قاف راهنمائي ميكند. مرغـان پـس
از سير و سلوكي طوالني و رنج بار به مكان وعده داده شده ميرسند. يعني بـه
مقام وحدت. در آب درياچه مينگرند و سيمرغ ميبينند. به خود مينگرنـد و

سيمرغ يگانهاي را مشاهده ميكنند. اين مقام وحدت و كثرت است. بيگمان و 
البته نه بيگمان آنچه در رمانس عطار آمده است در خود اين متن اعتبـار دارد.
چرا كه عارفان و عطّار باور دارند پيوندي هست بين بسياريها بـا آنچـه اصـل
دور مانـد از اصـل وحدت است. و اين پيوند دوسويه است، كه «هركسـي كـو
خويش/ باز جويد روزگار وصل خـويش». پرنـدگان عطـار براسـاس سـلوكي
عرفاني به جايگاه سيمرغ راه ميبرند اما چون نيك بنگـريم از نظرگـاه شـكّاك
آنچه براي عطار و ديگران يقيني بود قصهاي بيش نيست. تازه حتي خود عطـار
هم به يقين كامل نميرسد و مرغان از سيمرغ ميشنوند كـه سـلوك ايشـان تـا
اينجا در حوزة اوصاف آن هستي يگانه بوده است. و آنها همگـي مـيبايسـت
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سلوك تازهاي را آغاز كنند و در نتيجه عطار مانند بسياري ديگر از عارفـان بـه
مقام حيرت ميرسد. آشنايان در مقام حيرتاند!  

الطيـرّ منطـقّ بابا چاهي ميگويد، نه به كوه قاف فكر ميكرده است و نه در
پرندهاي بوده است كه قرار باشد سرش روي تن «هدهـدي» قـرار بگيـرد. ايـن
طرز بيان زيرآب هر شناخت جازم و قطعي را ميزند. هم چنان كه نيچه گفتـه
است: «شناخت علم فقط تمريني است براي توانائي نه دانائي. اگر ما مـدتي بـه
شدت به كار شناخت بپردازيم نتيجه آن نيست كه ميپنداريم، زيرا اين نتايج در 
مقايسه با كار و بارهاي ارزشـمند از سـوية آگـاهي، قطـرهاي سـرگردان بـيش
نيست. ما عادت كردهايم كه همچون دختركي زيبا به دنبال حقيقت راه بيفتـيم،
اما اگر اين دخترك روزي مبـدل بـه عجـوزهاي تـرشرو بشـود چـه خـواهيم

كرد؟»13  
نظامي گنجـوي اسـت: پيكر هفت نمونهاي ديگر، اشارة سراينده به رمانس
بهرام گور ولي/ گور به گور/ با خودش مـيبـرد/ كليـد حجـرة مرمـوزي را/ و

صورت هفت پيكري كه به ديوار حجره نصب ـ نگاشته شدهاند.14  
نظامي گنجوي در روايت هفت پيكر قسمي نمادگرائي عرفـاني را بـه كـار
ميبرد. بهرام گور در اينجا نه به صورت تاريخي بلكه بـه صـورت نمـادي از
انسان سالك در ميآيد كه پس از گذراندن مراحل متفاوتي از جنگ و گريـز و
خوش باشيگري و سياست كاري، خسته از كار و بار روزانه و شبانه به شـكار
گورخر ميرود. گور از پيش او ميگريزد و بهرام را به دنبال خود ميكشاند تـا
سرانجام شاه ساساني در سلوك رنج بار خود در پي گورخر بـا اسـب خـويش
وارد مردابي ژرف ميشود و اسب و اسب سـوار هـر دو در اعمـاق آن ناپديـد

ميشوند. پس تعبير استهزاء آميز بابـا چـاهي درسـت اسـت، كـه بهـرام گـور،  
گور به گور كليد حجرة مرگ خويش را با خودش ميبرد.  
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... از ترانههـاي راديـوئي، قصـههـاي آب در پيكاسو افزون بر اين سراينده
عاميانه مانند نارنج و ترنج، روايتهاي عرفاني مانند ماجراهاي ابراهيم ادهـم و
بايزيد بسطامي و از اساطير و نويسندگان اروپايي حرف و حـديث بسـيار نقـل
ميكند و بعد سوية استهزائي آنها را نشان ميدهد. در مثل مينويسد: كسي كـه

در آغاز داستان بميرد از تولستوي اجازه نگرفته15. يا مينويسد:  
شهرزاد كه به اينجا رسيد گفت: اي ملك جوان [بخت] دستشوئي مرمـري
كجاست؟ ـ و ساقي كه پشت لبش سبيلي چسبانده بود ـ به خنده برخاسـت و

دور شراب از سر گرفت!16  
هدايت هم ميرود و با اشاره به دخترك  كور بوف بابا چاهي حتي به سراغ

اثيري رمان هدايت مينويسد:  
به جاي دو چشم سياه ولي/ توي صـورتش دو حفـرة تاريـك بـود/ رفـتم

گذاشتم كف دستش/ خيس و لزج.17  
و  بـه انـدازة كـافي گروتسـك كـور بـوف ماجراي دخترك اثيري در خود
مشمئزكننده هست، اما در شعر بابا چاهي زمـاني كـه بازنمـايش داده مـيشـود
فاجعه آميزتر مجسم ميگردد. يا دستكم همان منظره از همان سويه بـا رنگـي

تند باز نگريسته ميشود.  
شگرد ديگري كه بابا چاهي در بازنمايش باشندگان و كار و بارهـا بـه كـار
او در  و افسانه پريـان اسـت .   دمنه و كليله ميبرد شيوهاي است كه يادآور كتاب
هر دو كتاب اخير خود به طور عجيب و غريبي حيوانات را وارد متن مـيكنـد.

بــازي، بــازي شــگرف جــانوران و موجــودات افســانهاي اســت. ايــن كــار در 
افسانههاي ازوپ، برخي داستانهاي هندي، طوطي نامهها و در ترانههاي خنده 
آور ايراني و هندي نمايش داده شده بود. بابا چاهي شهر بلخي ميسازد سرشار 
از كار و بار جانوران و موجودات افسانهاي كه به صورت كميك يا گروتسـك
يا تقليدهاي استهزائي خواننده را ناظر رويدادهايي مـيسـازد كـه سـرانجام بـه
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صورت هجو، هزل و بازي با هيچ و پوچ درميآيـد. او مـيخواهـد اره مـاهي
تيزتري بياورند يا گربههاي بازيگوشي را ميبيند كه دور و بر راوي يا مخاطب 
جمع ميشوند.طالب است مانند رستم به صحرا انداختـه شـود، او را بـه دريـا
شاهنامه)، شيطان شير آب  مياندازند (نگاه كنيد به قصة اكوان ديو، جلد چهارم
را تا ته باز ميكند، پر سيمرغ به قيمتي گزاف فروخته ميشود، اگـر بـه كـوه و

كمر نزند و پلنگ را به شام دعوت نكند، چه كند؟ گاهي با بالهاي پروانه خفه 
ميشود. شير بز كوهي را پياله پياله ميآورند. راوي مار بيخطر، عقرب جرارّ را 
خريدار است. از مخاطب ميخواهد به خروس سفيد و اسب سياه دست نزنـد.
عنكبوت چيزي ميبافد كه بافته باشد. گربـه و گنجشـك در كفـة يـك تـرازو
نشستهاند، كوسه به جاي بوسه اگر گازش ميگرفت شايد بهتر بود، مـارمولكي

كه زبانش را بيرون نياورد حرفي براي گفتن دارد.  
احوال ما بدين درجه كه رسيد فهميديم كه شاخ قـوچ، عنكبـوت مخملـي،

خرس خراطي شده، فرداي يك نواخت را به امروز متنوع تبديل ميكنند.18  
اين شيوة روايت البته قديمي است و همچنان كه در ترانه استهزائي معروف 
«يكي بود يكي نبود» ميبينيم آمده است: يكي بود يكي نبود، زيـر گنبـد كبـود،

زه بـزازيّ خر خراطي ميكرد، سگه عطّاري ميكرد، خرس نمدمالي ميكـرد، بـ
ميكرد، ميمونه رقاصي ميكرد، كالغه خبرچيني ميكرد، فيل اومـد آب بخـوره

افتاد و دندونش شكست. گفت آخ دلكم از درد دندون دلكم.  
آب... باشندگان زنده  در پيكاسو دريايي... و پريان از فقط در دفترهاي شعر
به ويژه مار، تمساح، ملخ، سگ، بز، اسب، كوسه، ماهي، قورباغـه و باشـندگان
را در شـعر نمايـان زندة مناطق گرمسيري با اوصـافي عجيـب و غريـب خـود

ميكنند. در مثل در دفتر نخست ميخوانيم:  
سگ قرمز/ بز سبز ـ و علفي كه زير دندان تو ديگر شيرين نيست.  
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و در همانجا آمده است: گل زير پاي فيل/ پروانه زير شال شـتربان/ و تـو
در ذهن اره ماهي خواب آلودي. جمله اخير نشان ميدهد كه سـاحلنشـينان از 
باشندگان دريائي ماننـد اره مـاهي، كوسـه، نهنـگ، هميشـه در هـراس بـوده و
هستند. در ادبيات فارسي و جهاني نظاير اين تعبيـرات بسـيار امـده اسـت. در
اساطير و قصههاي پريان گاهي حيوانات به مرتبه آدمي صعود ميكنند و ماننـد
و كليله انسانها حرف ميزنند و عمل ميكنند. مانند قهرمانهاي آمده در كتاب
جورج اورول، كه اين يكـي انقـالب حيوانات مزرعة عطّار و منطقالطيرّ و دمنه
اكتبر 1917 روسيه را به استهزاء گرفته است. گاهي در آثـاري از همـين دسـت
انسانها به مرتبة حيواني نزول ميكنند. در مثل شخصي روباه مكّار مـيشـود و
گفـت چنـين شخص ديگري به صورت پلنگ در ميآيد و آن يكي چنانچه در

نيچه ميبينيم شتر ميشود، بار ميبرد و خار ميخورد. و ايـن كنايـهاي  زرتشت
است از بردباري و تحمل خفـتآور آدمـي در طـول هـزاران سـال تمـدن كـه
نتوانسته است يا نگذاشتهاند ارزش تازهاي بيافريند. در شعر «اسمي برايش پيـدا
كنيد»، باشندگان و اشخاصي را ميبينيم كه به صورت حيوانات درآمـدهانـد يـا
جانشين آنها شدهاند. عبارتهايي كه در اين حوزه براي توصيف كار آدميان بـه
كار رفته است، البته گسسته بسته است، اما در بيشتر جاهـا كنايـهاي اسـت بـه
كردار خندهآور اشخاصي كه سخنان و كردار جدي دارند، اما در واقع كـاري از

پيش نميبرند و آب در هاون ميكوبند:  
در جلد سوسمار اگر فرو برود/ از خير دمش هم نميگذرد  

حشرهاي متساويالساقين را به جاي خودش ميگمارد به پست نگهباني  
كش ميرود   حس المسهاش را از خفاش

و از گوزن/ وزن بويائياش را  
رقص گرگها را حدس ميزند در شب قبل از خداحافظياش  

موش كوري حتي اگر دسته ساطوري به دمش نبسته باشد  
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در پوست پلنگ هم كه فرو برود  
دلش براي زاغچهاي تنگ ميشود كه تازه پر درآورده  

صدايش كه ميزنند/ قناري!  
دريائي، 15)   پريان از براي كشتن مورچهها كفش عاجدار ميپوشد. (فقط
اوصافي از اين دست براي گياهان و گلها و درختان در اشـعار بابـا چـاهي

فراوان است. بهويژه در اين اشعار درخت انار و رنگ انار به صـورت كنايـهاي 
كه چندان هم ناآشنا نيست در ميآيد.  

درخت انار نميگذاشت بترسي از جنهايي كه خودت بودي.19  
من ماندهام كه بماند براي تو دوشيزهاي كه تنهـا پسـرش را بـا شـير گـرگ

بزرگ كرده اما بهشرطي كه با نخل و كنارُ كنار نيائي/ با خندههاي انار هم نزني 
زير خنده.  

از شگردهاي ديگر بابا چاهي در تدوين گزارهها به كار گرفتن اشيائي مانند 
كارد، چاقو، شيرآب، چراغ، طناب، سيم خاردار، مـواد منفجـره، غربـال، كفـش
برقي، دستبند و بهويژه اشيائي كه بهطور امكاني ماهيـت كُشـندگي دارنـد. ايـن
اشياء مانند مواد منفجره مـيتواننـد مـتن را از جـا بكننـد و هـم اشـخاص يـا

حيواناتي را كه در متن ظاهر ميشوند دگرديسه سازند. برخي از اين گزارهها به 
صورت مضحك قلمـي كالمـي در مـيآينـد كـه آمـاجشـان در هـم شكسـتن
عبارتهاي قالبي و «مشهورات» است و مانند مثلهاي خندهآور، جديت كـار و
بارها را استهزاء ميكنند. ابزار خطرناكي مانند چاقو خود را وسط واقعهها قـرار

ميدهد يا به تعبيري چاقو وسط يك استعاره به خواب رفته است:  
چاقوئي وسط اتفاق نيفتاده بود  

در بيروت مردي را ديدم كه بـا پاهـاي گـچ گرفتـه/ كـه از تـابوت بيـرون
نميپريد  
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چشمانشان را جا مينهند از دست رفتگان/ با مـدادي كـه عجـين شـده بـا
انگشتانشان   

با كاردي كه در پهلوهايشان هنوز زنگ نزده  
اسفنج، مايع ظرفشوئي را كه به هم ماليدم باز هم اتفاقي نيفتاد  

اتفاق نيفتاده/ كليد بي در/ در بي باز شكار بيآهو  
اين عبارتها چه معنائي را ميخواهد برساند؟ كـارد بـا اتفـاقي نيفتـاده يـا

افتاده مرتبط است. معناي اين ارتباط هم تهديدآميز اسـت و هـم خنـدهدار. در 
اينجا ميتوان به جاي ساعت شماطّهدار نخلي جـن زده شـد، فكـر كـردن بـه

ريگ بيابان آغاز ميشود، كه حال مردم كويري را نشان بدهد كه در اين عبارت 
روشنتر به نمايش درآمده است:  

كنج ساية نخلي مينشست/ با ريگهاي بيابان بازي ميكرد  
برخي از اين عبارتها به طور باژگونه معناي حاد سياسي دارد:  

ما پسران امروزي با چوب ذرت خمپاره درست ميكنيم/ و ترمـز مـيكنـيم
پيش پاي دختران قطعه قطعه شده  

ميخواستي از من مجسمهاي برنزي درست كني.  
پيكاسو... آمده است: «اشـياء را همـانطـور كـه در سرلوحه و طراحي دفتر
هستند ميكشم نه آنطور كه ميبينمشان». اين گفته پيكاسو نقاش كوبيسم است 
و چون در سرلوحه كتاب قرار گرفته است اينطور به نظر ميرسد كه سـراينده
كاري را كه پيكاسو خواست با قلم مو در عرصة نقاشي بـه سـامان برسـاند در

عرصة شعر به كمك كلمات انجام ميدهد. اما چنان كاري اگر در نقاشي امكان 
وقوع داشته باشد در شعر به تقريب ناممكن است.  

در اينجا ما وارد زبـان مـيشـويم. در زبـان سـخن از اصـوات، حـروف،
حركات حروف، كلمه و تركيب كلمه است. اشيائي كه ما ميشناسيم هـر يـك
نامي دارند. در مثل به فضاي وسيعي كه تا افق دور دست گسـترده اسـت و در
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آن آب و گياهي نيست، بيابان ميگوئيم. بيابان همين فضاي وسيع است. اگر در 
معناي واقعي خود به كار رود. اما اگر در معنـاي مجـازي آن را بـه كـار ببـريم 
ميتواند به معناي فاصلة طوالني باشد، بين ما و محبوب ما و نيز بيابان خشـك
و شنزار ميتواند جامعهاي باشد كه در آن ركود مطلق حاكم اسـت و اثـري از
جوشش و تب و تاب زندگاني نيست. همين كه ما كلمـهاي را بـه زبـاني بيـان
كرديم، در دانستگي مخاطب هم زبان ما معنايي يا مصداقي را منتقـل مـيكنـد.
جدي بودن يا خندهآور بـودن كلمـه و جملـه بسـتگي بـه لحـن كـالم دارد و
زمينهاي كه كلمه در آن ظاهر ميشود. البته بايد همچنان كـه فرگـه نشـان داده
است بين مصداق و معنا تمايز قائل شد. ستارة سهيل در مثـل از نظـر مصـداق

همان ستارة شمال است، اما زماني كه در متني ادبي نمايان ميشود معنائي ديگر 
پيدا ميكند، كما اينكه واژة كارد يا چـاقو در سـخن بـانوي خانـه بـه خادمـه

مصداقي جز آن ندارد كه خادمه با اين ابزار پياز پوست بكند، اما در مكالمـهاي 
و  سياسي يا حقوقي كلمة كارد يا چاقو مصداقي دارد كـه نـزد همـه آشناسـت،
معناي آن دال بر آدمكشي و جنايت است. بنابراين اُبژكتيويتة محض يعني نشان 
دادن خاصيت ذاتي اشياء بدون حمل سوژة انساني بر آنها، ناممكن است. حتي 
زماني كه در علم فيزيك در توضيح نور ميگوئيم نور ذرهاي است يـا مـوجي،
در هر دو صورت استعاره به كار ميبريم و در اينجا فيزيكدان از زبـان علمـي
دور شده است تا بتواند پديدهاي فيزيكي را نزديك به دانستگي مخاطب عـادي
بياورد. در غير اين صورت ميبايست با فرمولهـاي رياضـي و زبـان اعـداد و
معادلهها بيان مقصود ميكرد تا به اُبژكتيويته ميرسيد. اساساً زبان علم و منطـق

رياضي است با اعداد وارقام بيان ميشود تا رنگ هر گونه معنا و صفت انساني 
را از آن بگيرد و ديگر تشبيهي و استعاري نباشد. بنابراين زماني كه بابـا چـاهي

مينويسد:  
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ُـر بـاران در و ديوار سقف اتاقش را/ به شكل عجيبي رنـگ كـرد/ از شرشُ
تكميل بود/ از چكچك باران/ حبابهاي آب را با نوك سوزن سوراخ ميكرد.  
يا: دنيا پر است از خطوط موازي و كودكـاني كـه روي زمـين عكـس مـار

ميكشند.  
جملهها معنا يا مصداقي دارند كه دانسـتگي شـاعر و خواننـده شـعر در آن
ُر و چك و چـك چيـزي از ويژگـي ذاتـي تصرف ميكند. گرچه اصوات شرشُ
چيزها را از خفا به ظهور ميآورد و خط موازي و عكس ماري كشيده شده بـر

روي زمين نيز همين ويژگي را دارد. اما كلمهها و عبارتها به چيزهائي اشارت 
دارند كه از مرز صوت يا خط هندسي برميگذرد. در مثل ميتـوان گفـت كـار
كودكاني كه روي زمين عكس مار ميكشند به موازات هـم، بـه حـوزة هندسـه
محض مرتبط نميشود. آيا نه اين است كه شاعر بازي كودكان با كشيدن شكل 
مار را كنايه از وضعيتي بحراني ميداند؟ چرا كودكان «بيگناه» به جاي ايـنكـه
تصوير گُل، سبزه و آب يا بوسة مادر را رسم كنند، روي شـنهـا تصـوير مـار
ميكشند آن هم به موازات هم؟ پس كلمة مار در اينجا كنايه يا استعاره اسـت.
و همين قسم بيان را مـا پوئتيـك (شـعر آفرينـي) مـيگـوئيم. اعـم از ايـنكـه
وحشتآور باشد يا زيبا و دالويز. در اين مورد شايد حـق بـا نيچـه باشـد كـه

ميگويد ساختن و بازي مفهومها از تأثيرات حسي آغاز ميشود. تأثيرات حسي 
در مراكز عصبي انبوه ميگردد و به صورت تصوير و سپس به صورت اسـتعاره
در ميآيد. استعاره تبديل به مفهوم مـيشـود و دانسـتگي انسـان هوشـمند كـه
مغرور از قدرت دانستگي خويش است مانند عنكبوتي كه بـا تارهـاي خـويش
بازي ميكند با تار عنكبوتي مفهومها بازي ميكند. به نظـر او ايـن بـازي يـك

بازي متافيزيكي و استعاري است. گو اين كه آدمي آن را بسيار جدي ميگيرد و 
حقيقت و واقعيت ميپندارد بنابراين آنچه انسان بر زبان ميآورد و بـه نمـايش
ميگذارد بازي تصاوير است. از خواب بيدار ميشـود و بـه خـواب ژرفتـري
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فرو ميرود. گنگ خواب ديدهاي است و عالم تمام كرند، او نـاتوان ز گفـتن و
خلق از شنيدنش. پس بازي زباني به هيچ و پوچ ميرسد:  

هيچهاي بزرگ پيدا شده  
بشقابهاي پر از هيچ  
كاردهاي هيچ خوري  

اين هيچها به هيچ خداحافظي خيلي مربوط است20  
يا: وقتي هيچ هيچ را ترجيح ميدهي به همه چيز.  

اما حتّي اگر رسيدن به هيچي و پوچي درسـت و واقعـي باشـد، انسـانهـا
ل كننـد، چـرا كـه از هـيچ، هـيچ نميتوانند افزودگي بيشمار هيچهـا را تحمـ

«چيـز»ي  نميتوان گفت و اينجا ديگر درست مرز زبان اسـت. زبـان و كلمـه
ميگويند و زماني كه از اين كار باز ماندند و توضيحي نداشتند ميبايد خاموش 

بمانند. حافظ در بيتي گفته است:  
است   جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ

هزار بار مـن اين نكتــه كـردهام تحقيـق  
شاعر مبالغه ميكند. اگر هزار بار تحقيق كرده بود يه خاموشي مـيرسـيد و

ديگر نميتوانست بگويد:  
زين قصه هفت گنبد افالك پر صداست  

كوتهنظر ببين كه سخن مختصر گـرفـت  
در قطعة «همين هيچها»ي بابا چاهي كلمة هيچ تكثير ميشود. شخص، گيچ 

هيچهاي خودش ميشود. هيچها دور تا دورش را گرفتهاند:  
هيچهاي پروانهاي/ پرسـتوئي. هـيچ هـاي برفـي ـ كـه مدرسـههـا تعطيـل

نميشوند،  
او زماني كه نخستين بار ديگري را ميبيند درمييابد وي هيچ هـيچ اسـت.
هيچ هيچ بهتر از هيچ است. اين هيچ پا به فرار نمـيگـذارد، روي هـيچ شـرط
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ميبندد. آنقدر ميبازد كه حاصل برد او فقط هيچ اسـت. در آخـر سـر همـين
هيچها با هم معاشقه ميكنند.21  

از اين جملهها به هر حال معنايي درميآيد. جملـههـا رويـدادي را وصـف
ميكنند. شخص دوم شرطبندي ميكند، ميبرد و ميبازد. امـا آنچـه بـه دسـت
مـيتـوان گفـت فعـل عبـث و همـين فعـل عبـث ميآورد هيچ است. ايـن را
Absurd  در برابر فعل ثمر بخش قرار ميگيـرد. در همـين حـوزه اسـت كـه

ميشود از چيزي به هيچ چيز و از هيچ به چيز رسيد. اين كار حاكي از تعارض 
منطقي است و كلمـه و زبـان چنـين بـازي متعارضـي را ممكـن كـرده اسـت.

(هايدگر گفته بود هيچ ميهيچد).  
ويتگنشتين در دورة نخست فلسفهورزي خود مـيگفـت گـزارههـاي ايـن
هماني، در مثل«هستي هست» كامالً چرنـد اسـت. زيـرا گوينـده عبـارتي را در
محمول به زبان ميآورد كه در موضوع گزاره آمده است. بنـابراين گـزارههـاي
هيچ ميهيچد يا هيچ هيچ است، نه فقط بيمعنا كه مهمـل اسـت. امـا بـه نظـر
ميرسد كه چنين گزارههاي مهملي دانستگي شنونده را به گزارههاي متضـاد آن
برميگرداند. يكي ميگويد مـن بـه فـالن موضـوع يقـين كامـل دارم. ديگـري
گزارهاي شكّاكانه را در برابر آن قرار ميدهد. و در واقع اين گزاره را از بـيخ و

بن منكر ميشود.  
ويژگي ديگر اشعار بابا چاهي بازي بـا نـامهـا و افعـال اسـت. زمـاني كـه

گويندهاي مانند ايرج ميرزا فعل آوريدن را به زبان ميآورد نخست معنايي مانند 
آوردن كه صورت درستتر همين فعل است به دانسـتگي مـا مـيآيـد. امـا در

جزئي از اين فعل آوريدن معنائي هزلآميز وجود دارد. (در چهار حـرف ر، ي، 
د، ن) چنان كه ميگويد: «تو را من آوريدستم بدين ريش». حافظ نيز همين كار 
«تيـز»  را با واژة «تيز» سامان داده است. (به بانگ چنگ مخور مي كه محتسـب
صادق هدايت هنرمندانـه بـه مرواري توپ است. اين بازي با كلمات در كتاب
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نمايش در آمده است. غالباً كار اين بازيهاي زباني به هزل و استهزاء ميكشـد
و در اين زمينه مراد گويندگان اين است كه از ايهام نام و فعل كسي يـا چيـزي

را كه مطلوب نميدانند بهره گيرند و به اصطالح او را «هو» كنند. جمله زير نيز 
همين مقصود را ميرساند.  

قشون ظفر نمون فراريدن عجيبي آغاز كرد23  
نويسنده در اينجا به جاي فعل فرار كردن، مصدر جعلي «فراريـدن» را بـه
كار ميبرد كه اجزاء آخر آن معناي مستهجني دارد. بابا چـاهي نيـز مـينويسـد
فروشيدني نيست. يا به جاي اينكه بنويسـد در فكـر هسـتم يـا در حـال فـرار
كردنم، مينويسد: بفكرم، بفرارم. همچنين او از صفت، سـجع، ايهـام، جنـاس،
جناس آوائي بسيار بهرهگيري ميكند. اساساً سراينده در مجموع اسـاس كـار را
تناقضگوئي، متضادسازي، آشنازدائي و گروتسك قـرار داده اسـت، تـا بگويـد
«واقعيت» آن چيزي نيست كه بسياري از مردم ميپندارنـد. گـزارههـاي هـر دو

كتاب، هم آدمها و ابزار و هم حيوانات و گُل گفتهها در فضايي معلق و وهمي 
و آشوبزده به نمايش درميآيند. نامها و نشاني آدمها و اشياء باژگونه ميشود. 
ويژگي ديگر اشعار بابا چاهي اين است كه بهرغم عبارتهاي گسسـته و بسـتة 
متن، معنائي مدرن در پس گزارهها ميبينيم. اين گزارهها صـورت پسـانوگرائي

دارد، اما گاهي جملهها به صورت مستقل معنا دارند و حتي كامل هستند:  
تازه راه افتاده بودم كه روي جن سياه آب داغ پاشيدم  

دريا هم باال و پائين ميرود با تو در حاشية جنوبي متن  
بر ليوان آبي كه دم دستش بود وردي دميد/ دودي بلند شد از كلمات و بـه

هوا رفت23  
شكسـپير را فـرا يـاد  مكبـث اين قسم گزارهها اوراد ساحرههـاي تراژيـك

ميآورد.24  
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كلمههايي كه ساحرهها بر زبان ميآورند هم وقايع آينده را پيشبيني و هـم
اشياء و مواد را به چيزهاي ديگري دگرديسه ميكند. بـه بـاور باسـتانيان كلمـه
اساساً داراي خاصيتي جادوئي است، آدمها را طلسم ميكند، اشياء و باشـندگان

زنده را كژ و مژ جلوه ميدهد، كلبهاي گلين را به صورت قصـري در مـيآورد، 
عجوزهاي را زني زيبا ميسازد. اما اينگونه كلمات جادوئي كه در ايدئولوژيها 

نيز راه يافته در روايتهاي پست مدرن تمسخر و استهزاء ميشود.  
گــزارههــائي نيــز در هــر دو مــتن آمــده كــه يــادآور گفتــههــاي دلقكــان و 
مضحكهپردازان است. عبارت زير يادآور طعنهاي است كه «سنگ محك» دلقك 

بخواهيد25 بيان ميكند:   كه طور هر نمايشنامه
در جنگ تن به تن هر دو پا گذاشتيم به فرار  

من از يك طرف  
من ديگر من از طرف ديگر  

و شانه به شانه به خانه رسيديم دقيقاً 26  
پاية اين قسم گزارهها بر جدي نبودن مفهومهاي قديمي و نخنما شدن آنهـا 
گذاشته شده است. الفاظ و مفهومهاي قـديمي هـر دم بـه صـورت تـازهاي در 
ميآيد و گوشها را ميفرسايد. حرفهاي مكـرر خطيبـان و سياسـتمـداران،

شعارهاي ظاهرپسند رهبران احزاب، اندرزهاي گوش خراشناصحان، خروارها 
حرف مفت كه هر روزه به صورت جزوه، مقاله، شعر، داستان به بازار ميآيد و 
اصوات نادلپذير سخنرانان راديوئي و تلويزيون كه در چهار گوشه كرة خاكي ما 
طنين انداز است، همه و همه آلودگي صوتي ايجـاد كـردهانـد. حـرف، حـرف،

حرف... اغرا و تبليغ آدمي را ميكُشد و البته همين آدمي است كه حرف ميزند 
يا طالب آن است. به راستي:  

جمجمه آدم وزوز اين همه زنبور را چطور قورت ميدهد؟  
بنابراين ميشود گفت:  
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به جيرجيركي هم دل خوش نكن كه بر عصب تو در تنهائي/ خط ميكشد  
در اين عرصه گمان ميرود همه چيز حتي حروف الفبا يخ زده است. الـف
يخ زده، ب يخ زده، پ ... پس شاعر به صراحت ميگويد: بـا كلمـات يـخ زده

بازي نميكنيم.27  
اما فقط اين نيست. جامعههاي انساني آنچنان كـه مـيگوينـد بـه صـورت
جزيرهاي واحد درآمده است. از نظر فن ساالري و ابزاري كه به كـار مـيبـريم
شايد، اما آيا اين خودكاري و ماشيني شدن همـه را يگانـه كـرده يـا در صـف

درآورده؟ آيا قدرتهاي خودكامه نميخواهند به استناد «نظـم نـوين» جهـاني، 
ملتها و كشورها را در واحـدي اقتصـادي ـ اداري متحدالشـكل بسـازند؟ در
برابر چنين يگانهسازي كه با الفاظ آراسته و رنگين قالببندي ميشود، اديبان و 
متفكران پستمدرن سر به شورش بر مـيدارنـد. ارزشهـاي قـديمي و مـدرن

فروريخته و انتولوژيهاي كهن زير فشار فلسفه و علم جديد ذوب شده است. 
با اين همه در سراسر كرة زمين قدرتهاي سياسي و ايدئولوژيك بـا يكـديگر
هـم در ستيزهاند. قدرتمندان به ايدئولوژيهاي گوناگون هم خود را بـر حـق و
حريف را خطاكار و خطاانديش ميدانند. افكـار و سـخناني از ايـن دسـت بـه
قدري مكرّر و نخنما شده كه آدمي را به خنده مياندازد. نميتوان به سـخنان و

كردار كسي اطمينان كرد:  
به بغل دستيات اعتماد كن  

كه چاهي عميق را طبعاً براي تو كنده است  
جهان دارد ماشيني ميشود و حتي اندام باشندگان زنده ماشيني ميشوند:  

جهان مگر از يك انفجار عظيم ناشي نشده  
تالش من اين كه استخوانهاي ترا جمع و جور كنم  

چشمانت را در حدقه جا بدهم  
و اعضاي ديگرت را در سر جاي خودشان پيچ و مهره كنم.28  
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گزارهها و روايتهاي هر دو كتاب، خالي از داللتهاي حسـي، عـاطفي و
آرمان خواهي نيست. شاعر در اين زمينه هنوز در حال و هـواي مـدرن اسـت.
گرچه جملهها گاه از نظم و محور معمولي خود بيرون ميزنند. روايتها چنـد
وجهي است و راويان چندگانه دارد: زني است به خانة شوهر رفته و به دسـت

شوي خود قطعه قطعه شده، دختر جواني خيالپرور است كه به «دوستت دارم» 
هر مردي اعتماد كرده، غواص يا جاشوئي است كه به دريا رفته و در آنجـا در
عوض يافتن مرواريد يا رزق و روزي خوراك كوسهها شده. مـردي نوميـد در

انديشه خودكشي است، يا از كبريتي يخزده در ميانة قطب شمال شعلهور است. 
گوئي همه بازي را باختهاند، زاغهنشينان در خـواب هـم بـا دالر آتـش روشـن
ميكنند. اين قسم روايتها كردار و سخنان شكست خوردگان، عاشقان، خوش 
بينها و كساني را كه صادقانه كار ميكنند و رنج ميبرند و خاموشـند بـهطـور
گسسته بسته، استهزائي همراه با تلميحات باژگون شده باز نمـايش مـيدهـد و
حتي به نوعي «سفر پيدايش» اشارت دارد، اما لحن كالم در همهجا نيش زننـده

و كميك است:  
نظام هستي كه تكوين يافت  

گل و خشتي نيمه مذاب بودم  
در عذاب بودم كه چرا گريختهام از كارگاه كوزهگري  

شيطان/ شير آب را تا ته باز كرد  
سرد شدم از جا پريدم/ ديدم كه/ بلد نيستم از يادم رفته [است]29  

از عناصر ديگري كه در اشعار بابا چـاهي بـه نمـايش درآمـده مـيتـوان از 
عناصر بينا متني نام برد. در بسياري جاها تمهاي عمده ادب كالسـيك فارسـي،
ادب اروپا، اساطير، و ترانههاي عاميانه نقل و بيدرنگ نفي مـيشـود. در مثـل
مينويسد: نه بهرام گور تاج از ميان دو شير ... و ما در اينجا گمان ميبريم كـه

سراينده ميخواهد روايت به پادشاهي رسيدن بهرام گور را به صورتي نقل كند، 
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اما در دنباله جمله آمده «از ميان دو شير ... بادكنكي بر ميدارد» كه شير واقعـي
به استهزاء به شير بادكنكي تبديل شده است.  

رابعه ربع سكه تو نبود  
غالم همت پاهاي گردوئي خودش است  

توفان را به پياده شدن از كشتي نوح  
بفكرد به هم كالس سابق تركه ـ خط انارياش/ ژوليت كك مكـي (اشـاره

به اثر شكسپير)  
يا: اسم سهراب را شنيده بودم در ميدان فردوسي/ دريده كه شد پهلويش30  

يا: صورت ازلي/ در بطري آب بغلي  
«هـيچ»  يا: رسواي زمانه منم/ ديوانه منم/ تو فقط در همه جا هيچهـاي مـن

همه كارهاي  
يا: فكر ميكني كه پيچكهاي حياط/ ترا به مقامات معنوي بردهاند  

يا: در شكم لخت ترنجي فرو كنم اين چاقو را كه زليخا ببوسدم  
تعبير خواب تو اين كه معدن چي مستي ترنج طالئي را  

در گوشه يك پارك/ پيدا كرده است  
من بندة آن دم ام كه دمم به دم مرگ هيچ عزيزي گره نزنند.31  

ويژگيها و ظرائف معنائي و لفظي ديگري نيز در اشعار بابا چـاهي وجـود
دارد كه همه نشان از گرايشهاي مدرن يا پستمدرن «پسانوگرائي»، ميدهد كه 
بـهعنـوان كاوش چند و چون آنها مجال ديگري مـيطلبـد. امـا بـه هـر حـال
جمعبندي و واكاوي ما در اين زمينه ميتوان بر آنچه ياد شد اين داوري را نيـز
افزود كه اشعار بابا چاهي «معموالً سطرهاي آغازين و گاه شعر بـا جملـههـاي

گزارهاي و البته بيشتر هم با گزارههاي خبري شكل ميگيرد.»32  
نه كنار ديوار آتش روشن مـيكنـد/ نـه سـر و صـورتش را بـا رنگـي كـه

روشنتر از سياهي رنگي نيست.  
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آشفته ميكني استخوانهايم را 33  
برخي از عبارتها يا گزارههاي بابا چاهي به گزارههـاي مـتنهـاي كميـك
صـادق مـرواري تـوپ و سـاهاب وغ وغ فارسي معاصر، در مثل به گزارههاي

آمده است:   مرواري توپ هدايت مشابه است. در
فتق امور را رتق كردن  

شعرهاشان مرثيه و آوازشان چس ناله است  
اين زنديق بنديق  

هفت شليته آهني بپوشند.34  
بابا چاهي هم مينويسد:  

دريا را در كوزهاي ميچپاند  
با هيچ آفتابه ديگري نميروم سر سطر  

شاخ گاوي را محكم گرفتهاي به جاي شاخ گُلي.35  
برخي قطعههـا كشـش و جاذبـة الزم را ندارنـد. (گاليـه افالطـون، دوازده
سپتامبر در دفتر فقط از پريان، به گمانم، بازي با مرگ، ماهي مرده) و پيداسـت

پديد آمدن آنها كوششي بوده است نه جوششي. گاهي قطعهاي شعر سراسر از 
سطرهاي گزارهاي تشكيل ميشود. مانند قطعه «باطل نميشـود». ايـن موضـوع
البته از بار تنوعي و تكثّري كه يكـي از پارامترهـاي شـعري ايـن شـيوه اسـت
ميكاهد و مخاطـب را خسـته مـيكنـد و از سـوئي ديگـر از طـراوت شـعري
ميكاهد. گوئي زاوية ديد شعر و پنجرهاي كه اين زاوية ديـد مـيگشـايد بـراي
توليد قطعهاي شعر محدود است. نوعي دور زدن خود و دور خود چرخيدن ... 
حال آنكه سراينده دست كم در اشعار مـدرنش تنـوع كـار دارد و بـا زوايـا و
نگاهها و دريافتهاي هر آن تازهتري خود را ميشناساند. (در مجموع ميتـوان
گفت) سراينده از صناعت زيبا شناختي و فنون ادبي، تلميح و چاشني مثـلهـا،

گزيده گوئيها، سخنان حكمتآميز با زيرساخت طنز استفاده ميكند.36  



علي باباچاهي/ در مقام شاعر پسانوگرا  □   2267  

پينوشت  
اشعار، 1/179، انتشارات نگاه، تهران، 1386.  مجموعة 1. آتشي منوچهر،

فرهنگي، 69، شماره 9 و 10 آبان و آذر 1388.  ارمغان 2. بندري، موسي، مجلة
فارس، 132، نشر ثالث، تهران 1388.  خليج آبهاي 3. بابا چاهي، علي، پيكاسو در

نمـيخـورد، 120، 121،  زبـان زخـم دريـائي پريـان از فقـط 4. بابا چاهي، علي،
انتشارات نويد 1388. 

... همان، 51.  پريان از فقط 5. بابا چاهي، علي،
6. برتنس، هانس، 247، آمريكا، 2002. 

7. عهد عتيق، كتاب جامعه، 11ـ 14: 10 و 10 ـ1: 1. 
8. مدرنيسم، چيلدز، پيتر، ترجمة رضا رضائي، 17 و 18 نشر ماهي، تهران 1388. 
9. قيس رازي، شمس، تصحيح محمد قزويني، 196 انتشارات زوار، تهران 1360. 

مدرنيته، 120، نشر مركز تهران 1380.  10. احمدي، بابك، معماي
11. برتنس، همان، 246. 

... همان 69.  پريان از فقط 12. بابا چاهي، علي،
 ،214 انسـاني، ترجمـة سـعيد فيـروزآبـادي، بسـيار انسـاني 13. نيچه، فريدريش،

انتشارات جامي. تهران، 1384. 
... همان، ,36،54،76،110،86   پريان از فقط 14،19،18،17،16،15. بابا چاهي، علي،

... همان، ,22،14   پيكاسو 21،20. بابا چاهي،
مرواري، 20 به بعد بدون ذكر نام ناشر.   توپ 22. هدايت، صادق،

... همان، ,131،127   پيكاسو 23. بابا چاهي، علي،
24. شكسپير، ويليام، ترجمة فـرنگيس شـادمان، پـردة اول، بنگـاه ترجمـه و نشـر

كتاب، تهران ,1351  
بخواهيد، ترجمه، ع. دستغيب (صحنة چهـارم، كه طور هر 25. شكسپير، ويليام،

پردة پنجم)، نويد شيراز ,1385  
... همان،,34   پيكاسو 26. بابا چاهي، علي،

پيكاسو، همان، 108، 112، 97، 45، 125، ,25   27، 28، 29. بابا چاهي، علي،



2268   □   از دريچه نقد  

... همان، 108، 111، 62، ,102   پريان از فقط 30. بابا چاهي، علي،
... همان، 110، 111، 116، 23، ,161   پيكاسو 31. بابا چاهي، علي،

32. بندري، موسي، همان، ,69  
... همان، ,161   پيكاسو 33. بابا چاهي، علي،

مرواري، همان، 46، 19، ,22   توپ 34. هدايت، صادق،
... همان، 150، 134، ,155   پيكاسو 35. بابا چاهي، علي،

36. بندري، موسي، همان 69.  



  
  
  
  
  

واگويههاي ساحل نمناك*  
ابوالقاسم ايراني  

  
ابوالقاسم ايراني، كار شاعري خود را از دهة چهل آغاز كرده است، يعني در 
دههاي كه شاملو، اميد، رحماني، فروغ، سپهري، آتشي... بهترين و پيشرفتهترين 
اشعار مدرن فارسي را بـهوجـود آوردنـد. از ميانـههـاي دهـة چهـل بـه بعـد،
سرودههاي ايراني گاهگاه در روزنامهها و مجلههـاي تهـران و شهرسـتانهـا بـه
چاپ ميرسيد و او را شاعري نشان ميداد كه همگام با زمان پيش ميرود؛ امـا

خود او به سبب گرفتاريهاي زندگاني روزانه يا به عللي ديگـر مجموعـهاي از 
سرودههاي خود را چاپ نكرد، از اينرو اشعارش، از ميدان توجـه ناقـدان دور
ماند و در سايه قرار گرفت. با اين همه، ميتوان گفت كه ايراني با امواج تازهاي 
كه در شعرهاي دهههاي 60 تا 1380 پديدار شد، همراهـي داشـت (و دارد) و
در همه اين سالها، از دگرگونيهاي ادبي مواّج و پر فراز و نشيبي كه شعر نـو
ما پيموده است، غفلت نورزيد و نورزيده است. ايرانـي را مـيتـوان همـدوش
مولـوي ... شاعراني مانند شمس لنگرودي، بابا چاهي، كسـرا عنقـايي، عليشـاه
دانست كه در زمان ميانة بين شعرهاي مـدرن و پسـامدرن پديـدار شـدهانـد و

نمايندگان موج تازه شعر پس از شاملو هستند.  

                                                 
فرهنگي، شماره 276 و 277، مهر و آبان 1388.  كيهان شعر، بوشهر، 1383، دفتر *
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فورم كار ايراني، همان فورم كار شاملو است. صورت ظاهر آن به قطعـهاي 
نثر مانند است كه عمودي بنويسند، با مكثها، سطرهاي كوتـاه و بلنـد، گـاهي
حذف فعل با قرينه يا بدون قرينه، بيوزن عروضـي يـا نيمـايي و بـا موسـيقي
دروني واژهها، جملهها و كل قطعه و تأكيد بـر واژههـايي ويـژه و توجـه دادن
خواننده به نحوة خواندن شعر، همراه با لحني ويژه كه خود جملهها يا كلمههـا

القا ميكنند. به اين قطعه كوتاه توجه كنيد:  
اين آهو هم  

بايد اسمي داشته باشد  
اين دشت  
اين كوچه  
اين شهر  

اين گيسوان تو حتي  
تا اين خورشيد بداند  

كه بر كجا  
ميتابد...  

ميبينيم كه از نظر شكل ظاهري نيز، همانند اشعار آزاد (سپيد) شاملو است. 
نگاه شاعر نيز همان نگاه مدرن است و با بيانهـاي مجـازي نوكالسـيكهـايي
مانند تولّلي، نادرپور و ابتهاج (سايه) خويشاوندي ندارد. در شعر نوكالسيكهـا
هنور آثار تركيبها، تعبيرها و استعارههاي سعدي، نظـامي گنجـوي، مولـوي و

حافظ ديده ميشود. در مثل در قطعة »كارون» توللي حتي ابياتي از «بابا طـاهر» 
گنجانده شده و به انسجام متن لطمهاي نزده است و اين موضوع نشان ميدهـد
كه توللي به ويژه هنوز در جهان شاعران پيشاـ مدرن زيست ميكنـد. سـايه در
آغاز غزل و چهار پاره سرا بود، سپس به جناح چپ سياسـي ايـران پيوسـت و
كوشيد در همان قالبهاي قديمي به بيان انديشههاي سياسي بپـردازد؛ در مثـل
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در قالب نوعي مستزاد كه اينطور آغاز ميشود «ديگر اين پنجره بگشاي ...» از 
جامعه بسته ايران آن روز حرف ميزند و در قياس با آن، جامعـه ديگـري را ـ
كه همانا روسيه شوروي باشد ـ به پيشنما ميآورد كـه بـه گمـان او سـرزمين

نيكبختي و روشني است.  
ديرگاهي است كه در خانة همسايه من خوانده خروس/ وين شـب سـرد و

عبوس/ ميفشارد به دلم پاي درنگ!1  
چنانكه ميبينيم اين «شعر»ـ حتي در آن زمان، در دهه 30ـ نيز مدرن نبـود.
تبليغات سياسي بود كه او، كسرايي و حتي اميد و شاملو (در آغاز كـار) بـه دام

«سـايه»  آن افتادند و به جاي گزارههـاي شـعري، گـزارههـاي خبـري نوشـتند.
مدتها بعد كه از شعر سياسي سرودن طرفي نبسته بود به قالب غزل برگشـت.

كسرايي همچنان استعداد شاعرانه خود را قرباني سياست كرد و متوقف شد؛ اما 
شاملو و اميد به زودي از تنگناي ايدئولوژي در بسـته ماركسيسـم رسـمي دور
به وجـود آوردنـد كـه شاهنامه آخر و آينه در آيدا شدند و مجموعههايي مانند
هنوز هم تر و تـازه و خوانـدني اسـت. امـا نـادرپور كـه در آغـاز در تنگنـاي
چهارپاره سرايي و تأمالت نشئهآور مالل بودلري تـوللي افتـاده بـود، بـه رغـم
چـرا كـه داشتن روحية تغزلي فردي،چهارچوب چهارپاره سـرايي را شكسـت .  
دريافت انديشه تـوللي و فـورم كـار او محدودكننـده اسـت. درونمايـة عمـده
سرودههـايش، مـرگ اسـت و عشـق ناكـام، نوميـدي و اضـطراب وجـودي و

تمايالت شهواني خود آزاري و ديگر آزاري:  
كاش با آن بوسه تيري سينه سوز  

ميزدود از ياد هستي نام من2  
يا:  

جز مرگ كه يكتا در زندان حيات است  
باقي همه ديواره دروازه نما بود!3  
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يا:  
مرگ استاده كه هان اين تو و اين تابوت:  

هودج كام تو بر دوش كه بربندم4  
به تأثير توللي و نيز بيشتر  دستها و چشمها نادرپور در آغاز در مجموعة
به تأثير اشعار «بودلر»، «ورلـن» و ديگـر رومانتيـكهـاي فرانسـه حـاالت روان
نژندي، روانپريشي و مالل دروني به ستوه آورندهاي را نمايش ميداد؛ امـا بـه
زودي تا حدودي خود را از اين تنگنـا نجـات داد و تغـزل شـادمانه و وصـف 

زيست همراه با زيبايي و سرودخواني را به عرصة شعر آورد:  
تو آن پرنده رنگين آسـمان بـودي 
چو موج باد كه در پردة حريـر افتـد 

  

كه از ديار غريب آمدي به النـة مـن    
طنين بال تـو پيچيـد در ترانـة مـن5 

  
در اينجا، طنين آهنگين واژهها در گوش خواننـده و شـنونده ايـن سـرود،
زنگ ميزند و در كار تركيب آهنگ و تصـوير، نـادرپور مهـارت بسـيار نشـان

ميدهد. به راستي كالم او، داراي موسيقي دلنشين و سحرانگيزي است، با اين 
همه، اين شعر و بسـياري ديگـر از اشـعار نـادرپور، شخصـي بـاقي مانـد و از

محدوده تغزل فراتر نرفت. اما شاملو...  
شاملو در زمينه شعر سپيد نوشتن از ديگران موفقتـر بـود. او هرگـز مقـام
پيشگامي شعر مدرن فارسي را از كف نداد و همچنين در انواع شعر ـ حتي در
سرودههاي فولكلوريك ـ طبعآزمايي كرد، اما در شعر او ـ كه ستايشـگر آزادي
ـ ايدههاي ثابتي وجود دارد كه امروز از نظرگاه جنبش پسـامدرن و عشق است
«وهنـي قديمي مينمايد. حديث شعر او همچنان كه خود گفته اسـت مـاجراي
است كه بر انسان ميرود و رفته است.» شاملو به ورطة ترديـد نيـز مـيافتـد و
گاهي ميانه ايقان و شك، دست و پا ميزند اما به زودي از ايـن ورطـه بيـرون
ميجهد و آن يقين گمشده را باز ميجويد. بنابراين، هنوز ايـدئولوژيك اسـت،
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خوبي، زيبايي، دادگري و انسان بودن را در سويي مـيگـذارد و بـدي، زشـتي،
بيدادگري و حيوان بودن را در سويي ديگر و به بازي تضادها ادامـه مـيدهـد.
البته، چنين شعري كه بسيار نو و پيشرفته نيز هسـت، در نهايـت دسـتكـم در
اشعار پيروان او به بنبست ميرسد چرا كه «بازي آنته تيك» هگلي و ماركسـي

را نميتوان براي هميشه ادامه داد.  
شاعران جوانتر در دهه 50 گـامي بـه جلـو برداشـتند. شـمس لنگـرودي،
درن فارسـي را باباچاهي، چايچي، كسرا عنقايي ... حصار ايدئولوژيك شـعر مـ
شكستند و اشعار پيشرفتهتر (البته نه كاملتري) بهوجود آوردند. شعر دهههـاي
30 و 40 به رغم درخشش بسيار خود، محتواگرا بود و غالباَ فورم را دستكـم
ميگرفت يا فورم را فقط شكلبندي (فرماسيون) ظاهري شعر ميديد، در مثـل
در آغاز قالب چهارپاره راـ به رغم هر قسم محتوايي كه داشت ـ قالبي نو پديد
ميشمرد، چنانكه بسياري از اشعار نخستين توللي، نادرپور، رحمـاني و فـروغ

فرخزاد نيز، در همين قالب سروده شده است. محتواي اصلي اشعار در دهههاي 
30 و 40 اعتراض بود، اعتراضي به وضع موجود، و قياسهايي بين جامعـة مـا
در آن روزها با جامعههاي مدرن يا با جامعههاي انقالبـي. ايـن سـو تـاريكي و
خودكامگي بود و آن سو يا در آينده روشني و آزادي. زشتيها و پلشـتيهـا در
سويي بود و خوبيها و نيكيها در سويي ديگر. به هر حـال، ايـن شـعر فريـاد
اعتراضي بود بر ضد آن چه محدود ميكرد، زشت مـيسـاخت و بـه انحطـاط
دامن ميزد. ارجاع شعر به بيرون از متن بود. آماج حمله يا ديو درون بود يا بـا
ديو بيرون، ديو خودكامگي، ديو محصور كننده و منزوي كننـده. همچنـين ايـن
شعر از سوي ديگر، اسطورهاي ميساخت از پهلوانيها، نجاتبخشها ...گـاهي
اين پهلوانان باستاني بودند: پرومتهئوس، رستم، كاوة آهنگـر و گـاهي معاصـر:
تختي، مصدق، روزبه و مبارزان مسلح سالهاي چهل به بعد. نمونـه آن، كتـاب
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است و نيز شعري كه سراينده آن، شاملو، در سـوگ آل احمـد آتش در ابراهيم
ساخته است:  

پيش از آنكه خشم صاعقه خاكسترش كند  
تسمه از گردة گاو توفان كشيده بود  

اما كمكم مدار كار به گونهاي ديگر چرخيد و قطعيتهاي سياسي، فلسـفي
و هنري كمرنگ شد. مثال زنـده و طرفـهُ ايـن كمرنـگ شـدن كـار و بارهـاي

«مسلم»، كار شاملو بود در پس گرفتن اهدائيه شعري كه به خسرو روزبه تقديم 
شده بود. در پايان دهه 40 روشن شد كه «روزبـه» بـر حسـب دسـتور مـديران

شاخة نظامي حزب توده (به ويژه مهندس كيانوري) نقشه ترور و كشتن محمد 
را طرح و اجرا كـرده اسـت. قهرمـان بـه ضـد امروز مرد مسعود مدير روزنامة
قهرمان بدل شد و شاعر او را انكار كرد. از سوي ديگر، بسياري از انقالبهايي 
كه وعده واقعيت دادن آرمانشهر و بهشت زميني داشتند پـس از پيـروز شـدن،
موسـولينيهـا را سـفيد كردنـد و نشـان دادنـد روي حاكماني ماننـد تزارهـا و

سلطهگري و قدرت به هر حال ميتواند حتي در سيماي انقالبي، دگـر بـار بـر 
مسند حاكميت بنشيند و استالين نامي ميتواند به «تـزار سـرخ» بـدل شـود. در
زمينة كار علوم نيز، اصل ناحتميت «هايزنبرگ» در فيزيك مـدرن، و اصـلهـاي
مكمل بودگي و جهش «نيلز بوهر»، موقتي بودن هر دادة تجربي را اثبات كـرد.
هنر مدرن نيز نشان داد كه رخدادهها، همزمان پيش ميروند و گاه باز ميگردند 
مارسل پروست) و جريـان جـاري گمشدة زمان جستجوي در (بنگريد به رمان
زيست و انديشه و خيال خطي سر راست را دنبـال نمـيكنـد. در زمينـه گـذر

زمان، «فيلم با موضوعها و شگردهاي ويژة خودش، تصاوير ثابت را به تصاوير 
گذرا تبديل كرد. توانائي دوربين فيلمبرداري نيز در حركـت سـريع در فضـا و

مكان، به چپ و راست رفتن، زوم كردن ... سرمشق كار رماننويسان و شاعران 
خـودش را بـه صـورت دوربينـي بـرلين بـا وداع مدرن شد. در مثل نويسـندة
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توصيف ميكند، بهطور كامل منفعل كه فكر نميكند بلكه فقط ثبـت مـيكنـد. » 
، ترجمة رضا رضائي، 171، تهران 1383) در شعر مدرن نيز، تأثيرات  مدرنيسم(
ــل ترجمــه اشــعار ــدرن در مث ــرد و ترجمــه اشــعار م ــه ك تصويرســازي رخن
سورئاليستها، اوكتاويوپاز و اليوت... در كار شاعران مـا مـؤثر افتـاد. شـاعران

مدرن دهة 50 به بعد در ايران به تدريج از شاعران انقالبي: ماياكوفسكي، نرودا 
و الوار دور شدند و روايت تازهاي از رويدادها و حاالت انساني به دست دادند 
كه نه نظم و يقين، بلكه اغتشاش و سرگشتگي را نشـان مـيداد. بـه راسـتي آن
چيزهايي كه در دهههاي 30 و 40 آن همه يقيني و سفت و سـخت مـينمـود،

اكنون دود ميشد و به هوا ميرفت.  
ابوالقاسم ايراني، بوشهري است و شهر ساحلي و دريا و مردم ساحلنشـين
را به خوبي ميشناسد. او آنچه را كه دربارة دريا، قايق، جاشوان، ناخدا، كشـتي
شكستگي ... ميگويد به تن خويش آزموده است. دريا نزد او همچنان كـه نـزد
آتشي و باباچاهي بود، سوژة ثابت و ماندگاري نيست كه تفسيري واحد داشـته
باشد. دريا، حركت هميشگي و پر نوسان نوعي زندگاني است. آب دريـا، ايـن

«نور جاري» در انباشتگي و تالطم عظيم خود، گاه هيواليي خروشان و جوشان 
است كه تهديدكنان پيش ميآيد و گاه بسـتر آرام ماهيـاني اسـت كـه در پرتـو

خورشيد به سطح ميآيند و بازي ميكنند. اين توده پر حجم و مواج، گاه از سر 
خشم كشتي و دريانورداني را به كام خويش ميكشد كه دليرانه بر سطح آن بـر
كشتي نشستهاند و قصد گذر از آن را دارنـد؛ زمـاني هـم ايـن دريـانوردان بـه
ساحل ميآيند، خسته و اندوهناك در قهوهخانه ساحلي جـامي مـيزننـد، بعـد

كورمال كورمال به سوي خانه ميروند تا ميرسند به بادباني و بادي كه در كنار 
خرسنگي است و از آن جا ميوزد، و بعد تصوير كشتي را ميبينيم:  

و كشتي شكستهاي كه بياعتنا به طوفان  
سالهاست  
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به گل نشسته.  
واژههاي اشعار ايراني و فضاي شعر او، غالباً به قسـمي بـا دريـا و سـاحل
پيوند دارد. مرغان مهاجر، صخره، كف جوش رود، قايق، ناخدا، مه، ابر، بـاران،

توفان و شن ...  
مهاي گرفته/ و چراغ دريايي/ مردد است/ كه چگونه بتابد.  

در اين عرصه، قايق پر مه، در غرقابهـا، گـم مـيشـود و انسـانهـايي را
ميبينيم كه «به خودكامگي آب، با سنگريزههايي پياپي، دايرههايي متقاطع دارند 
و به ساعتهاي شني پناه ميبرند.» جايي كه در آن «ستارگان با ارابهها بـه مـاه
ميروند، و مردان با قايقهايشان به دريا و آدمهـا در گردشـي ناخواسـته پيـر
ميشوند.» و نيز جايي كه «شاعر مانند بز كوهي مـيايسـتد بـر فـراز صـخره و

دريا.»  
بر زمينه دريا، جاشوان، ناخداها، مسـافران خسـته و شـاعر و آهـو پديـدار

ميشوند تا با گزارش حسب حال خود، اندوه جهان را باز گويند:  
همه درياها/ سينه به كفجوش رودها ميدهند/ و محو ميشود زمين/ در زير 
قشري سترون/ تا شاعر و آهو/ جهاني مبهوت را با حنجرههـاي بـيقـرار هـم/

شروه بخوانند.  
آنچه در اين اشعار ميآيد روايتي است از رويدادها و توفاني نـامنتظره كـه

همه كس و همه چيز را در هم پيچيده است و به سخن ديگر، خاكستري است 
از آتشي كه روزي روزگاري فروزان بود. آنچه هم اكنون مانده چيزهاي در هم 

شكستهاي است كه توفان و آذرخش بر جاي گذاشتهاند.  
البته، اشعار ايراني از قسم اشعار پست مدرن نيسـت تـا از تصـاوير، فضـا،
شگردهاي شاعراني مانند آتشي بگذرد و به كلمات و بيـانهـايي كـه بـه خـود

ارجاع دارند، برسد. سراينده در همان حال و هواي اشعار مدرن بهسر ميبرد اما 
اسب، كشتي، دريا، و دريانوردي كه در شعر او پديدار مـيشـوند، بـه صـورت
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نماد در نميآيند و حالت جامد و ثابتي پيدا نميكنند. در اشعار مـدرن مـا و در
اشعار نخستين آتشي اعتراض و اعتراض سياسي چيرگـي داشـت كـه گـاه بـه
تصريح و زماني به تلويح پديدار ميشد اما در شعر ايراني آنچـه بـه پـيشنمـا
ميآيد ديالوگ و گفتماني با گذشته است كه هنوز نيز ادامه دارد، پيشـتر تفسـير
است تا توجيه. آنچـه در زيـر مـتن شـعر مـيآيـد منظـرة دردآلـود، رنجبـار و
حسرتآلودي است. در تصاويري گذرا كه در آن گذشته، حال و آينـده وعـده
ديدار دارند. آدمها به واسطه رويدادي نـامنتظره احسـاس خسـتگي و نـاتواني
ميكنند و گاهي نميتوانند كلماتي رسا براي آنچه بر سرشان آمـده پيـدا كننـد.
اينان از وضعيت خود كم و بيش آگاهند اما از آنجا كه زير نظر و مراقبتنـد، در

حال تعليق به سر ميبرند. در اينجا، سراينده با بهـرهگيـري از فنـون سـينمائي 
تصوير سازي ميكند؛ و اين تصويري است از مراقبت ساواك دورة ستمشـاهي

كه همه را زير نظر داشتند:  
چشمي كه ميبيندم/ از سوراخ كليـد/ كتـابهـايم را مـيبينـد/ و تفنـگ و
دوربينم را بر ديـوار مـيبينـد/ تنـگ و ليـوان آب/ روي ميـز/ دفترهـاي كنـار
تختخوابم را ميبيند/ و تا چراغ را خـاموش كـنم/ چشـمي كنجكـاو/ از روزن

كليد/ آن سوي پشت در اتاقم را ميبيند.  
بيشتر اشعاري كه در دهههاي 30 تا 60 نوشته و چاپ ميشد، شعر وصف 
كار و بارها و حسبحال بود اما اشـعار مـدرن پيشـرفتة نيمـا، شـاملو، فـروغ،

رحماني و سرودههاي شاعران دو دهه اخير، بيشتر شعر وضعيت است. در مثل 
اين قطعه سياوش كسرايي به رغم همه تازگي و زيبايياش توصيف است:  

رنگ چهاي، اي دريچههاي پر از مهر  
رنگ چهاي، اي دو چشم روشن زيبا؟  

رنگ چهاي، اي چكيدههاي زمرد،  
رنگ چهاي، اي شراب سبز فريبا؟6  
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يا اين بيت توللي:  
چشمهها جوشيد و بستانها شكفت  
اشك شادي ريخت از چشمان من  

70، توصـيفهـايي اسـت حتي بسياري از اشعار سياسي دهـههـاي 50 تـا
دربارة تاريكي محيط شاعر و ستمهايي كه از سوي نيروهاي زيانكار درونـي و
بروني بر ستمديدگان و انديشمندان زورآور ميشود. اگر چه شعر توصيفي نيـز
در نوع خودش، خيالبندي و شعرآفريني است اما به راستي نميتوانـد فضـايي
بسازد كه در آن اجزاء و عناصر همبسته شعر بتوانند امكان و ظرفيتهـاي الزم
را براي كنش جادويي زبان و بهوجود آوردن وضعيتي فراگير فراهم آورنـد امـا
در شعر وضعيت، شاعر ميتواند چنـد نظـام داللـت را در هـم فشـرده كنـد و
ر شـدت واژگان شعر را در چنان موقعيتي قرار دهد كه زير تمـاس و فشـار پـ

حروف و واژههاي همسايه خود، به غنيترين صورت نمايان شود.7  
ايراني براي بهوجودآوردن شعر وضعيت نه فقط از دريا، كشـتي، سـاحل و

هواي شرجي ... بلكه از قطار، راهآهن، مسافر، ايستگاه، دختر كولي، اسب، رمه، 
كـه بـه چـراي مارملينا، دختر چوپان، گاو شيرده، آغل، دشـت، آهـو، بزهـايي
علفهاي پر شبنم ميروند، دهكده، خروس، وزش آتش بـاد، تنـوره تابسـتان،
بوي تن آشناي از سفر دورآمده، بادام بن، دامنههاي كـوه، پـيچ و خـم كوچـه،

توفان بيهنگام، مرغابي مهاجر... نيز بهره ميبرد. فضا، بيشتر فضاي روستايي و 
ساحلي است اما عناصر شعر و تركيب آنها، خواننده را از مرز ايـن فضـا عبـور
ميدهند و به فضاي امروزينه ميرسانند. ساختار و فضاسازي اين اشـعار چنـان
است كه محدودة كوچك روستايي را پيش مـيبـرد و گسـترش مـيدهـد، بـه
طوري كه خواننده شعر ميتواند در خيال و دانسـتگي خـود فضـاي بزرگتـري
بسازد. البته، در مجموعة اشعار ايراني قطعههايي نيز هسـت كـه نمايـان كننـده

فضاي شهري است، چنان كه در قطعهاي مينويسد:  
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«عبداهللا گل»/ چه پسر ماهيست/ كه گاهي به مالقـاتم/ بـه پشـت ميلـههـا
ميآيد.  

نكته در خور توجه اين اشعار، ايدهاي حكايت كننده همبستگي و وابستگي 
اشياء، اوبژهها، و اشخاص با يكديگر و با فضاي شعر است. در مثـل در قطعـه
شعر «اين آهو هم بايد اسمي داشته باشد»، آهو، دشت، كوچـه، شـهر، گيسـوان
محبوب رابطه تنگاتنگي با خورشيد پيدا ميكنند، يعني خورشـيد زمـاني زنـده
است و حضور مييابد كه بر ايـنهـا بتابـد (زرتشـت نيچـه پيشـتر از ايـن بـه
خورشيد گفته بود: «اي ستاره بزرگ! سود و معناي تو چه ميبود اگـر كسـان و

چيزهايي وجود نميداشتند كه تو بر ايشان بتابي!»  
همين معنا را در قطعة «كسي بايد ...» نيز ميبينيم:  

كسي بايد باشد/ كه به ابر بگويد زيباست تا ببارد/ كسـي بايـد بـه درخـت
بگويد/ كسي بايد به ماه.../ تا بتابد/ كسي بايد خسته/ بـا بسـتهاي نـان/ از كـار

بيايد/ و به زن بگويد/ زيباست/ تا سينهها/ شير شبانه كودكان را بنوشانند/ كسي 
بايد باشد/ ابري، درختي، ماهي، زني .../ تا مردي/ خسـتگي فـردا را/ فرامـوش

كند.  
«سـالم چند قطعه از اين مجموعه به قصد طنزنويسي سـاخته شـده اسـت:
آقاي اقاقي» و «عبداهللا گل» ولي اين قطعهها خوب از آب درنيامده است. قطعه 
«از دستهاي كشيدهاش» (در سوگ بـاقر آتشـي) هـم چنـدان چنگـي بـه دل
نميزند و در خواننده تأثير الزم را به وجود نميآورد، افزون بر ايـن برخـي از

تصاوير آن زياد ابستره (انتزاعي) است:  
شعري شكسته/ در پيچ و خم/ دهليزي آبي...  

وضعيتي كه سراينده مجسم ميكند رويهم رفته وضعيتي تراژيك اسـت و
در آن ساعتهاي شني، از لحظههاي مردن ميگوينـد، قطارهـا راه رفتـه را بـه

عقب بر ميگردند، در اينجا، دروازههاي الكل با عود و بخور ميپيچد، سيالب 
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سنگ بر سنگ ميخورد، چشمي كنجكاو از روزن كليد آدمي را مـيپايـد ... و
ظريفترين نمودار وصف اندوهي كـه همـه را در بـر گرفتـه اسـت در قطعـه

«اسبت را ...» ميآيد كه در آن تابستان فرا رسيده، درختهاي زردآلو و گيالس 
ميوه دادهاند، فصل آوازهاي عاشقانه، كوچه باغي است و زني در انتظار مـردي

است سوار بر اسب، اما سوار نيامده و زن با حسرت ميگويد:  
در كنار بادام بنها  

زمين كوچكي براي خفتن ما بود  
كه بزها  

با ساية مو تقسيم كردند ...  
سراينده، گزارش خود را با لحني سرد و از دور به پايان ميرساند اما همين 
لحن سرد و بيطرفانه، شدت توصيف لحظههاي جدايي و انتظار را دو چنـدان

ميكند ....  
  

پينوشت  
1. شبگير، ابتهاج (سايه)، 13  

2. نافه، فريدون توللي، 49، تهران، 1341  
3 و 4. نافه، همان، 202 و 133  

اشعار، نادر نادرپور، 359، تهران، 1381   5. مجموعة
6. آوا، سياوش كسرائي، تهران، 1336  

ادبي، تري ايگلتون، ترجمة عباس مخبر، 141 و 142   نظرية بر 7. پيشدرآمدي



  
  
  
  
  

اشعار عليشاه مولوي  
  

اشعار نو فارسي دهة چهل به سـبب پيشـرفتگي و درخشـش شـگرفش تـا
مدتها مدل و سرمشق شاعراني بود كه پس از نيما، توللي، شاملو و اخوان (م. 
70 كـم نبودنـد 50 تـا اميد) به عرصة شعرسرائي گام مينهادند. در دهـههـاي
شاعراني كه به سبك نيما، شاملو، اخوان و سپهري مينوشـتند و فـورم، معنـا و
حتي لحن بيان يكي از اين شاعران را بازنمايش ميدادند. البته در پايان دهة 30 
گروه «خروس جنگي»، هوشنگ ايراني و سپهري كوشيدند از حوزة تسلّط شعر 
نيمائي بگريزند و حتي كار را به اينجا رساندند كه بگويند نيما در زمـان خـود
خـود ديگـر از لحـاظ نـوآوري شـاعرانه از قافلـه نوآور بوده است امـا اكنـون
عقبمانده. پس ميبايست از حوزة شعر نيمائي بيرون رفت و بـه سـوي آفـاق
تازه شتافت. با اين همه كار شاعراني مانند هوشـنگ ايرانـي ـ كـه در نـوآوري

افراط كردند ـ به جائي نرسيد و شعر نيمائي همچنان سرمشق كار بود.  
شعر نو دهههاي 50 و 60 بسيار سياسي شد و شعار سياسي به جاي شعور 
سياسي نشست و كساني مانند كسرائي، سلطانپور، م. آزرم و اسـماعيل خـوئي

شعر را بدل به حربة سياسي كردند گرچه هنوز در مايه و قالب اشعار نيمائي و 
شاملوئي شعر ميسرودند. در اين دوره حتي شعر غنائي نادرپور رنـگ سياسـي
60 و 70 شـاعران جـواني پديـد آمدنـد و تـالش به خود گرفت. در دهههـاي
از سـيطرة اشـعار كردند فورمها و مضامين شعر آزاد را گامي به پـيش ببرنـد و



2282   □   از دريچه نقد  

دهة 40 بيرون آورند. شمس لنگرودي، كسرا عنقائي، شـهاب مقـربين، عليشـاه
مولوي و ... اين نكته را زودتر دريافتند و سبك تازهاي در شعر نـو فارسـي بـه

وجود آوردند.  
در دهة 60 كه انجمنهاي ادبي بسياري فعاليت داشـتند، ايـن قسـم اشـعار
راه  سـخن دنيـاي و آدينـه كمكم رواج يافت و به صفحههاي شعر مجلـههـاي
يافت. خود من در سال 72 در انجمني ادبي شاهد شعر خواني عليشاه مولـوي، 
شمس لنگرودي، عمران صالحي، علي باباچاهي، كسرا عنقائي، مرسدة لساني و 
ديگران بودم و بهرغم اينكه هنوز اشعار دهة 40 را مدل حقيقي شعر نو سرائي 
آري،  ميدانستم، نميتوانستم از تأثير زياد ايـن اشـعار نوآمـدتر بركنـار بمـانم.

جنبش مدرنيته در عرصة شعر فارسي گامي به پيش برداشته بود.  
ثـابتي حكمرانـي در اشعار دهة 40، بهرغـم درخشـش زيـاد آن، مضـامين
ميكرد كه كمكم تازگي خود را از دست ميداد. نيما ساختار اجتماعي فئـودالي
و كـارگران بـود را به باد حمله ميگرفت و در انديشة بيدار كـردن روسـتائيان

(كارشب پا) و فرارسيدن آيندة درخشان را نويد ميداد و ميگفت:  
«هميشه به من مژده ميدهند. گوش من از صداي آينده پر است.»  

«وهنـي كـه بـر شاملو آزادي و عشق را در آماج شعر خويش داشـت و از
انسان ميرود» سخن ميگفت. او حتي تا آخرين روزهاي شاعري خود از فكـر
مبارزه با خودكامگي دور نشد و از عشق به انسان (انسـان مبـارز و پيكـارجو)
بـيصـله). اخـوان (اميـد) هـمچنـان مدايح آتش، در دست بر نداشت (ابراهيم
ژرف بـه دوران باستاني و آئينهـاي اهـورائي را يـادآوري مـيكـرد و اشـتياق
گذشته و به پهلوانان باستاني را در دل خود زنده نگاه ميداشت. سپهري، البتـه
مـيانديشـيد. جز در اشعار آخرين دفتر شعر خود، به باغ سبز آرامـش بـودائي

ديگــران از جملــه كســرائي، نــادرپور، ســايه (ابتهــاج) نيــز يــا اشــعار سياســي 
ميسرودند يا به شعر كالسيك بازگشته و ميخواستند در غزل و تغزل، نوآوري 



اشعار عليشاه مولوي  □   2283  

و معنـا چيـز تـازهاي عرضـه فـورم كنند و در هر حال در ايـن دوره از لحـاظ
نداشتند.  

بحرانهاي سياسي و اجتماعي آغاز قرن بيستم، كشف فيزيك كوانتم، رواج 
ايدههاي نيچهاي و فرويدي، انقالبها و ضد انقالبهـاي كشـورهاي آسـيائي،
آفريقائي و آمريكاي التين ... همه قطعيتهاي فلسفي و هنـري و علمـي را بـه
هـاي جـويس، فـاكنر و وولـف، رمـان ،محك نقد زد. هنر مدرن و پسا ـ مدرن

اشعار ييتز، از راپاوند و اليوت (سرزمين ويران)، كوبيسم و نقاشيهاي ابسـتره، 
تفكّر پل دمان، دريدا، فوكـو ... عقالنيـت هگلـي را بـه چـالش كشـيد. امـواج
نيرومند اين جنبش ـ گرچه با اندكي تأخير ـ سرانجام به محافل روشنفكري ما

نيز راه يافت.  
سالها پيش در انجمني ادبي با عليشاه مولوي آشنا شدم. او در اين نشست 
شعر ميخواند يا بهتر بگويم اشعار خود را به نمايش مـيگذاشـت (ايـن را در
حاشيه بگويم كه عليشاه شعر را خوب قرائت يا بـه زبـان امـروز خـوب اجـرا
ميكند) عجيب بود! به رغم پيشداوري و مخالفتي كه بر حسب عادت بـا ايـن
قسم اشعار داشتم، زماني كه او اشعارش را ميخوانـد، سـخت زيـر تـأثير ايـن
اشعار قرار ميگرفتم و آنها را ميپسنديدم. قدرت شعر بر عادت ديرينة سـفت

و سخت شده چيره ميشد و مرا با خود ميبرد و دوست ميداشتم كه او بيشتر 
شعر بسرايد و بخواند.  

باري اكنون شماري از اشعار چاپ شدة عليشاه مولوي در برابر من است و 
تاكنون هر يك از آنها را چند بار خواندهام. اين اشعار البته زبان و بيان ويژهاي 
ر از مطايبـه، دارد، كامالً به گفتار روزانة مردم مـا نزديـك و همسـايه اسـت، پـ
بازيهاي زباني هنجارشكني و گاهي صحنهسـازي اسـت. ويژگـي ديگـر ايـن
اشعار نغز بودن و ايجاز و فشردگي كـالم آنهاسـت و مـيتـوانم بگـويم ايـن
عناصر در مجموع شكلبندي خاص شعر ايـن شـاعر را بـه عهـده دارد. گويـا
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 ،سراينده ميداند كه مردم امروز به علّت غوطهوري در درياي مواّج تمدن مدرن
وقت و حوصلة شنيدن يا خواندن قصايد يكصد بيتي يا منظومههاي چند هـزار 
مـردم امـروز از بيتي را ندارند. عصر ما عصر خستگي و ادب خستگان اسـت.
آنچه قرنهاست مكرر شده است و ميشود ديگر به سـتوه آمـدهانـد و گرچـه
مانند قند هم شـيرين باشـد نمـيخواهنـد كـه مكـرر گـذرد و باشـد. يكـي از
سويههاي اين به ستوهآمدگي رابطة بازنمايش دادن استهزائي با پيشدهشهـا و
رسمهاي كالمي يا عملي موجود است، چنانكه ميگوئيم اگر فردوسـي بـزرگ
بسرايد اثر او ديگر نميتوانسـت صـورت حماسـي شاهنامه امروز ميخواست
داشته باشد و صحنههاي اثر او چيزي از قبيل قطعة «خوان هشتم» مهدي اخوان 
(م. اميد) از آب در ميآمد يا اگر سمفوني ششم بتهوون امروزه ساخته ميشـد،
نمايشگر يك آشفتگي تمام عيار بود اما به ضرورت، مصنّف آن را بـا محتـوائي

بذلهگويانه و استهزائي (ironic) ميساخت تا ما را آگاه كند كه و چه هستيم و 
در كجائيم؟  

مولوي شم تيزي در دريافت معاني پنهـاني زيسـت روزانـه و صـحنههـاي
روبرو و تجربه شده امروزين دارد، مانند آنچه هر روزه در خيابانها، پاركهـا،
بيمارستانها و ادارهها و خانهها ميگذرد. باشندگاني مانند قمري، كبوتر، گربـه،
كالغ و گُلهائي مانند گاليول، سنبل، شقايق و اشياء، ماه و پنجـره و بـاران در
و گـاه مطايبـهآميـز بيـان شعر او حضوري زنده دارند و بـا لحنـي گـاه جـدي
ميشوند. اين اشعار مانند اشعار امروز با ايجاد فورم تازه بر بنياد جذب و دفـع

تجربة «خستگي» و پيش بردن آن، ادب حقيقي زيست امروزينه را ميسازد:  
بغض كرده نشستهاند/ دردانههـاي سـرگردان/ سـوگوار/ شكسـته/ خسـته/

خب،ُ شاعرشان را از دست دادهاند.  
يا:  

در تاريكيِ پنهان/ ارواح آزرده از آدمها فرار ميكنند.  
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متضاد مضاعفي مشخص   اشعار مولوي و اشعار دهههاي 70 و 80 با محرك
ميشود، بدين معنا كه شكلهاي به تمامي به كار گرفته شدة رئاليسم كالسـيك
و مدرنيسم را جذب ميكند و از آنها فراتر ميرود، هم در لفظ و هم در معنـا
و عناصر هر دو را در تركيبي تازه ميگنجاند. در مثل عنصري ماننـد مـاه را در

نظر آوريد. ماه در شعر كالسيك زيباست و چهرة يار به آن مانند ميشود و نيز 
در شعر «لوركا» و ترانههاي كوليهاي اسپانيا نشانة باروري و عالمت جنسـيت 
زنانه است. سراينده در قطعة «مالفههاي خيس» رفتار متفاوت ديگـري بـا مـاه

دارد، اما عناصر قديمي را نيز در شعر حفظ ميكند و نخست مينويسد:  
ماه كال كثيف/ از پشت پنجرهام گـمشـو/ پلشـت پيـر/ از سـطرهاي شـعر

جوانم/ بيرون برو!  
اما بعد روشن ميشود اين ماه، معصوم و مهربـان اسـت و قـرار ثابـت دور

ديــدار شــاعر و محبــوب بــوده اســت. در ايــنجــا وجــود مــوازي تنــوعهــا و 
بسياريهايي تجربهشده در طرحي با همبستگي متقابل از جهاني كه اكنون پـاره

پاره و مانند آئينهاي شكسته است، بازنمايش داده ميشود. ما ديگر با ديوارهاي 
استوار باورهاي كهن و «هستيشناسي»هاي سفت و سـخت گذشـته رويـاروي
نيستيم بلكه با هستي درهم شكسته و ويران شدهاي درگيـر مـيشـويم كـه بـه
صورت جرقههاي حضـور ـ يـا از پـيش بـودگي ـ ذرههـاي گسسـتة هسـتي،

دورنمائي را به ما مينمايد كه بسيار سست و نامطمئن است:  
باور نميكنم هنوز هم سپيد مانده باشي  

مثل تمام دروغهاي آسماني.  
اين مشكل در قطعة «يك پرده پانتوميم در حضور ماه مهربان» بهتر خـود را
نشان ميدهد. گربهها البهالي زبالهها، موشها را زاورا (آشفته حال) مـيكننـد،
شاعر ميخواهد با ضرب و زور، همة حواس خود را متوجه ماه مهربان سـازد،
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در چهاردهمين شب كه ماه همة صحنه را روشن ميكند، آدم پليدي كـه چـاقو
ميزند، روي صحنه ميآيد، يكي طناب ميكشد و ديگري شليك ميكند:   

و اينطور است كه در چهاردهمين شب از حلول ماه مهربان  
در آب و آئينه و آسمان  

پرده از زشتترين صورت زمين  
و قفل از گوياترين زبان من ميافتد   

ببخشيد، نميتوانم به شما اعتماد كنم  
مگر مرده يا خوابيده باشيد!  

شاعر نگران رويدادها و حرفهائي است كه در كوچه و خيابان ميگـذرد،
انبوه مردمي كه در جائي ويژه گرد آمدهاند، به واسطة تهاجمي ناگهاني پراكنـده
ميشوند، بههم تنه ميزنند و يكديگر را در تنگنا قـرار مـيدهنـد، آنچـه پـيش
ميآيد تكراري و دست و پاگير است و بـر شـدت پراكنـدگي و بـياطمينـاني
در دو سـطح پـيش مـيرود: در سـطح خيـال و در سـطح ميافزايد. حـوادث
واقعيت، بر فراز اين دو سطح، گذشتهاي آرماني قـرار دارد امـا سـپس ناگهـان
وضعيت دگرگون ميشود و اين وقايع دگر ميشود و به نيروئـي زيانكـار بـدل

ميگردد و ناهمگوني پديد ميآورد:   
جر ميزند/ رانندة خط راهآهن/ بهشت زهرا.  

چطور ميخورند مردم/ حق/ ديگري را در اين گره كوري كه افتاده در كـار
آنها/ آن كه «روزي روزگـاري آمريكـا» را فحـش مـيداديـم بـا هـم روبـروي

دانشگاه.  
البته فرازهائي از اين دست خيلي صريح اسـت و صـبغة شـاعرانه نـدارد و 
برخالف آن زماني كه شاعر از گردشهاي نيمه شب يا از رؤياهاي خود حرف 
ميزند، كالمش ژرفتر ميشود و نيروي خيال را به كـار مـيانـدازد و سـخن

شاعرانگي پيدا ميكند:  
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ساعت/ دير است به خانه برگرديم  
از همان كوچة درختپوش/ جوي گذر   

بچه گربههاي بهاري/ بزرگ شدهاند   حاال، حتما/ ً
و سهم ما از سيبهاي رسيدة آن خانة قديمي   

بر شاخههاي روي شانة ديوار/ مانده است  
كاش باز هم نام كوچه را عوض نكرده باشند.  

شاعر در جهاني بهسر ميبرد كه آيندة نامعلومي بر روان آدميان چيره شـده
است. زمان حال متزلزل و نامطمئن است و گذشته نيز چندان آش دهنسـوزي
نبوده است. او ناظر رويدادهائي است تشويشبرانگيز ... در ايـن هنگامـه حتـي
عشق قرارگاهي اطمينانبخش نيست نه اينكه محبوب دير به وعدهگاه بيايـد يـا
اصالً نيايد. او هم در جهاني نوساني، معلّق و نامطمئن زيست ميكند. ميتـوان
احتمال داد كه خود او و ساعتش در انبوه جمعيت فراري و درياي وحشتي كـه
ايجاد شده است ناپديد شده باشد و حتي آن آهوي يكه و تنهاي باغوحـش بـا
آن چشمهاي سياه و اندام زيبايش ... كه خيره به آدمي مـينگـرد و بيگنـاهي و

لطف را در لحظهاي از زمان در وجود خود متبلورّ ميكند، از دست رفته است:  
او ديگر چيناب چشمههاي دور دست را  

در چشمهاي جفتش نخواهد ديد.  
گـرد و  در چنين دنيائي تنهائي و سـرگرداني حـاكم اسـت و در آن چنـان
غباري گسترده شده است كه چشم چشم را نميبيند و دسـت بـه دوسـتي بـه
سوي دست ديگري دراز نميشود. به تعبير يكي ديگر از شاعران معاصر: «اين-
جا دستها در دست يكديگر نيستند. دستها روي دستهاست.» آدمها گاهي 
در اين عرصه دوست دارند آگاهي تازه داشـته باشـند و وظيفـههـاي تـازه، نـه
وظيفهها و كردارهاي عادي بلكه وظيفههاي واال و نادر چـرا كـه كارهـاي هـر

روزه ديگر خشنود كننده نيست و روان آدمي را غنا نميبخشد اما چون چنـين 
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كارهاي واالئي در كار نيست، آدمي از خود ناخشنود است و احساس بيهودگي 
بـه منزلـة و پوچي ميكند. در چنين دنيائي كه به گفتة ايگلتون در ميدان بـودن

شركت در بازي بيمعنائي اسـت و در كنـار گـود بـودن باعـث سرگشـتگي و 
«عذاب وجدان»، چه ميتوان كرد؟  

  
«پيكـرههـاي از كاريكاتورهـا يـا بركشـيدن رديفـي جنبش پستمدرن به مـدد
پوشالي» مانند كليت، فراگيري، سوژه و اوبژه، پايگان و اين هماني ... كه هم فراوان 
است و هم با ضرب سرانگشتي فرو ميريزد، زير آب ريشهاي بودن خود را ميزند 
و به اين ترتيب خود شالودة استواري و عمـل سياسـي را از بـن در مـيآورد و در 
نهايت امكان هرگونه دگرگوني واقعي يا تحول با معناي اجتماعي را منكر ميشـود.
اما همين واقعيت بينش جديدي از تاريخ و دگرگونيهاي اجتماعي به ما مـيدهـد.
يعني در جامعة مدرن گسستي ساختاري پديد آمده است. جنـبش جديـد و جامعـة
مصرفي مركبّ است از صورتي ناهمگون از نامها، سبكهـا، مشـكلهـا، شـعرها و
معماريها و فيلمها و كردارهائي كه خبر از بحران و آشوب ميدهد. آنچه تا ديروز 
چنان سفت و سخت و استوار مينمود، امروز دود شده و به هوا رفتـه اسـت. يـك

سر قضيه به بيهودگي و پوچي ميرسد و سر ديگران به بيـداري و آگـاهي از پايـان 
گرفتن دورهاي تاريخي و آغازشدن دورهاي ديگر. دورهاي كه با شناخت دقيق آن ـ
كه بسيار دشوار نيز هست ـ ميتوان تصميمهاي تازهاي گرفت و راههـاي جديـدي

بر انسانهاي اين عصر گشود.  
نظرية دوم متعلق به جناح چپ پستمدرنيسم است. از شـك و بـييقينـي

آغاز ميكند، شالودة بناي قديمي را فرو ميريزد، كليها و تعميمهاي گذشته را 
ترديـد و كنار ميگذارد اما دست روي دسـت نمـيگـذارد و غـرق در دريـاي
بييقيني نميشود بلكه از اين عوامل به ساحت تازهاي ميرسد و از طريق نفـي
به اثبات دست مييابد. البته متفكري از اين دست، همان اثبات حاصل شـده را 
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نيز آخرين لنگرگاه حركت بـر امـواج دريـاي طوفـاني امـروز نمـيبينـد و بـا
شالودهشكني آن به سوي ساحت جديدي به حركـت در مـيآيـد. ايـن نظريـة

جناح چپ جنبش پستمدرنيسم است و شعر مولوي هم به همين جناح تعلـقّ
دارد و اين اشعار به غم توصيف بيزاري، خستگي، بياطميناني و گسست رشته 
روابط اجتماعي امروز، عميقاً اجتماعي است. بيزاري، بياطميناني و حتي عشق 
سراينده، عناصري ساده و شخصي نيست بلكه با ادراكهاي اجتمـاعي آميختـه
فـرخزاد. در ايـن شده است. مولوي بيشتر به شاملو نزديك است تـا بـه فـروغ

عرصه، مولوي شيوة كار شاملو را ادامه ميدهد بيآنكه ساختار، لحن، آهنگ يا 
آرمانهاي مدرنيستي شاملو (از جمله عشق به آزادي و انسان آينده) را تقليد يا 
تكرار كند. آنچه مولوي ميگويد يك تجربة زيست شده است. مولوي برخالف 
را بـر دوش پاسـتورال (شـباني) خـود بعضي از نوپردازان امروزي، كـه تفكّـر
دانستگيشان به شهر آوردهاند و مفهومهاي مدرن را در چهارچوب مفهومهـاي
شباني خود ترجمه و معنا ميكنند، شاعري است عميقاً شهري و امروزي، ايـن

شاعر از خوبي، مهرباني و عشق يا بيزاري و پراكندگي و تضاد حرف ميزند و 
اين تعابير او در دائرة كردارها و زيستهاي شـهر جديـد تفسـير و معناشـدني 
است. البته او به شدت با آدمهاي سردرگم يا تجاهل كننده روياروي ميشود و 
پيداست از اين همه ركود، پراكندگي و دشمني، به حد افراط خشمگين و نفور 
است. اين خشم و بيزاري البته در سخنش منعكس مـيشـود و بـه آن لحنـي و
آهنگي خشن ميدهد (مانند اين عبارت: ماه كال كثيف پير، لعنت فرسـتادم بـه
...) اما اين لحن خشن عارضي است و به سخن او تحميل شده است. او نگران 
تندرستي و ايمني بلدرچينها، قمريها، كودكان، گربهها و گلهاست و بيش از 
آن نگران خوبي و مهرباني آدمها. اما وضع صحنههائي را كه تجربه كرده اسـت
همه از خطر، سنگدلي، تهاجم و ناايمني حكايـت دارد. بيهـوده نيسـت كـه در
شعر او تفنگ به دستها از كنار بغض مردم ميگذرند و پروانـه از سـيمخـاردار
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عبور ميكند و خود شاعر پشت مدار بستة مرزي خاكستري، زير اقتدار تابلوئي 
آشنا، ايستاده است، جائيكه زنها آرزوهايشان را در نيمـة تاريـك مـاه پنهـان
ميكنند. بيسببي نيست كه در اشعار او حرفهائي از اينگونه به ميان ميآيد:  

فحش ميدهي چرا؟  
آرام باش، تو، عصباني هستي.  

اما در واقع سراينده در ژرفا بسيار آرام، مهربان و مطايبهگوست. حساسـيت
شــديدي بــراي درك و بيــان زيبــائي و خــوبي دارد. روشــن اســت كــه او بــا
تجربههائي كه دارد تسليم رؤياها و تصورات انتزاعي نميشود و واقعيتها را ـ
هر چند در تصاويري شكسته و گاهي در جملههائي ناتمام به نمايش ميگذارد. 
در قطعه «هفت اپيزود براي بلدرچينهاي بالغ» خطري كه انسانها را در كـالن
شهر تهديد ميكند به تصوير ميكشد. زندگاني در كالنشهر امـروز را البتـه بـه
وسيلة تعابير و قالبهاي اشعار كهن بيان نميتوان كرد. اين قطعـه شـعر، گـذر
سيل جمعيت را در معابر نشان ميدهد. در گوشـهاي عـدهاي تلفـن مـيزننـد،
كودكاني در اينجا و آنجا، تنها يا همراه خويشان خود ميآيند و ميرونـد، در

گوشهاي ديگر منازعهاي سخت در جريان است، عدهاي به معركه در ميآيند و 
عدهاي ميگريزند. در اين عرصه راوي نميتواند منفـرد باشـد و گـزارش سـر
راستي از وقايعي كه به سرعت روي ميدهد يا در يكديگر تـداخل دارد، ارائـه
دهد، بنابراين راوي چندگانه و روايتها مغشوش ميشود. با ايـن همـه اشـعار

مولوي بيشتر مدرن است تا پسامدرن. هنر او اين است كه عواطف لطيف را در 
برابــر خشــونتهــا و وقــايع نــاگوار قــرار مــيدهــد و از مجموعــهاي متضــاد 
كمپوزسيوني پر از تأثيرات حسي و انديشگاني ميسازد كـه بـهويـژه زنـدگاني
شهري جديد را به نمايش ميگذارد. به اين دالئل، مولوي را مـيتـوان يكـي از

شاعران موفق دو دهة اخير دانست كه از فضاي شباني بهكلي فاصله گرفته و به 
فضاي زندگاني امروز، به فضاي زندگاني در كالنشهر رسيده است.  



  
  
  
  
  

برف بر داوديهاي سفيد  

سيروس نوذري  
  

آه در واقع به قسمي ادامة اشعار دفتر سفيد داوديهاي بر برف دفتر شعر
...» شاعر بيشتر  آه« سيروس نوذري است. با اين تفاوت كه در مجموعة  ماه تا
تماشاگر طبيعت است در حالي كه در مجموعة «برف ...» او ميخواهد به 
پيوندي نزديك و رمزآلود با «اشياء» برسد، در بخش نخست اين مجموعه، 
سراينده با «جان اشياء» درگير است و در بخش دوم آن «با جان خاكستر»، با 
شكل مرگ. رسيدن به جان اشياء به روش فنومنولوژيك تا حدودي تازگي دارد 
و در اين زمينه هوشنگ ايراني، سپهري، بيژن جاللي ... نيز پيش از نوذري 
كوششهائي كرده بودند. شاعر به ميز، گُلدان، شمع، سرو و چراغ توجه ميكند 
تا آنها را آنطور كه هستند به سخن گفتن وا دارد. اين نه شاعر بلكه گُل مريم 

است كه ميگويد:  
تمام شب / مريمي هستم/ در تنگُ آب1 

ميدانيم كه در عالم خيال هنرمند، همه چيزها از سنگ و چشمه گرفته تا 
خورشيد و ستارگان جان دارند و با خود و با انسان و با ديگر اشياء راز و نياز 
ميكنند چنانكه مولوي ميگويد: كوه پيام ميدهد، برگ نيايش ميكند، خاك، 
قارون را مانند ماري درخود ميكشد... اينها همه زندهاند و سخن ميگويند 
البته با بينشوران و محرمان، اما علم مردمشناسي و تاريخ ميگويد نظرية «جان 



2292   □   از دريچه نقد  

داشتنِ اشياء» از باورهاي اقوام بدوي است و همچنين پژوهشگران هنر باور 
دارند كه زنده نشان دادن اشياء، بيان مجازي است و مراد از آن شدت بخشيدن 
بيان عواطف است. كودكان نيز اشياء را زنده ميدانند، (سواركاري پسركان بر 
اسب چوبي) اما در واقع زندهپنداري اشياء خيالي بيش نيست. در اسطورهها 
البته نيز اشياء و پرندگان و گياهان و جانوران شخصيت مييابند و به كارهاي 
شگفتانگيزي دست ميزنند. آن دنياي، زيباي زنده البته امروز فراموش شده 
اما گويا وضعيتها و ويژگيهاي آن در عرصة خيال هنرمندان باقي مانده است. 
خورشيد از نظرگاه علم جسمي است سيال، گدازان و گردنده كه در گردش 
خود تابع قانون حركت اجسام است ولي در ديدة هنرمند، شخص حسودي 
است كه اگر ماه مهرپرور شاعر در قبا رود از رشك جامه چاك ميدهد (حافظ، 
غزل شماره 215) اين چنين نظري در دورة رومانتيسيسم بازار گرمي يافت و 
در جدال با نظريه علمي قرنهاي هفدهم و هيجدهم به مخالفت برخاست و 
جهان را نظامي انساني و زنده دانست و به اينجا رسيد كه جهان ماشين نيست. 
بلكه باشندهاي است رمزآميز و كمتر عقالني. چنين تصوري به راستي 
همچنانكه وايتهد گفته است واكنشي بود بر ضد ايدههاي علم يا بهتر بگوئيم 
واكنشي بود بر ضد نظريهاي كه جهان و اشياء را مكانيستي (افزارواره) ميداند. 
نظريهاي كه هستي را مقيد و تحملناپذير ميسازد و روح و جان اشياء را 
ميگيرد و به تخيل بشري بهائي نميدهد. وردزورث احساس ميكرد جهان 
دستگاهي زنده است. ما نيز همراه درختان، كوهها، پروانهها در دامن آن بهسر 
ميبريم و با آنها رابطة دروني داريم و همراه آنها ميباليم. بودلر در شعر 
«هماهنگيها»، طبيعت را معبدي ميديد كه گاهي از ستونها زندهاش 

آهنگهاي آميختهاي به گوش ميرسد.2  
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نيز باور دارد كه اشياء زندهاند  سفيد داوديهاي بر برف سراينده مجموعة
اعم از اشيائي كه در طبيعتند (پاره سنگ) يا آنهائي كه دستساز انسانند (ميز). 
هيچ چيز نيست كه در جهان حضور داشته باشد و زندگاني نداشته باشد. همة 
آنچه وجود دارد، زنده است. شاعر براي نشان دادن اشياء تالش ميكند، همه 
آنچه وجود دارد، زنده است. شاعر براي نشان دادن اشياء تالش ميكند، آنها 

نيز در اين تالش سهيماند:  
فانوسها ديدهاند   

هر آنچه   
ميبينيم.3  

به نظر من اين قسم گزارهها، نوعي پروژكسيون (يعني حاالت انساني دادن 
به اشياء) است. فانوسي را ميبينيم، به آن توجه ميكنيم و آنچه در دانستگي يا 
تخيل خود داريم به آن نسبت ميدهيم. در جز اين صورت از كجا بدانيم كه 
فانوس ميداند كه فانوس است و ديدهاي مانند ديدة ما دارد. ما در جهانيم و 
اشياء نيز در جهانند. اما فقط انسان است كه ميانديشد و حرف ميزند. 
همپرسي داشتن با ديگران، انتقال دادن انديشه، تشويش، شور و شيدائي، مرگ 
آگاهي خاص انسان است. چكش، ميز، فانوس و چراغ ... قسمي بودن يا 
هستن دارند، بهتر گوئيم موجودند اما به گفتة هيدگر اگزيستانس ندارند ولي از 
نظرگاه نمادگرائي هر چيزي ميتواند نماد چيزي ديگر يا حالتي باشد و رمز يا 
حقيقتي را بيان كند: «صليب در مثل، نماد چيزي است كه از جستن و پرسيدن 
و سر هم كردن كلمهها فراتر ميرود و سراپايه روح تبديل ميشود. فارغ از تن 

و شبحگون»4  
از سوي ديگر، رويكرد ما به اشياء رويكردي كاربردي است. چيزهائي از 
قبيل چكش كه در زندگاني روزانه با آن سر وكار داريم به تعبير هيدگر بودني 
دارد از نوع در ـ دست بودن (دم دستي). بودن چيزها همچون بودن ما در ـ 
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آنجا ـ بودن (در ـ جهان ـ بودن) است اما زماني كه به آنها رو ميكنيم از ـ 
پيش ـ بودگي (حضور) مييابند اما هستي «اگزيستانس» ندارند، فقط انسان 
هستي خاص دارد، در شنيدن خبر ناخوش اندوهناك ميشود و با شنيدن خبر 
خوش به طرب درميآيد و اوج ميگيرد. زماني كه ميگوئيم سنگ ـ اگر 
رويكرد كاربردي نداشته باشيم ـ به چيزي بزرگتر از آن اشارت داريم، در مثل 
«مي» در اشعار عرفاني حافظ، الكل» نيست، معجون گشاينده رمز و راز و 

معماي جهان است: «عارف از پرتو مي راز نهاني دانست.»   
با اين همه سراينده باور دارد كه در نظام اسطورهاي، اشياء جان دارند و 
ميگويد اين طرز نگاه هنوز در ما وجود دارد. احساس ميكنم آنچه بيرون از 

دانستگي ما هست، جان دارد و ميتوان آن را نشان داد:  
براي تو داودي ميآرد/ براي ميز/ و ظرف سيب.5 

سراينده براي دوست خود، گل داودي ميآورد اما اين گـل فقـط بـراي او
نيست بلكه براي ميز و ظرف سيب نيز هست. يعني اين ميز و ظرف سـيب بـه
همان اندازه زيبا و عزيزند كه «او». درست است كه به هر حـال وجـه انسـاني
وارد شعر ميشود اما اين وجه از طريق اشياء اعمال ميشود كه به همان انـدازه
اهميت دارند كه «دوسـت» شـاعر. بـه راسـتي شـاعر توجـه مـا را از دوسـت

برميگرداند به اشيائي كه حضور دارند و كسي آنها را نميبيند و به ما ميگويد 
«دوسـت»، «ميـز» و «ظـرف نگاه كنيد چه تركيب زيبائي فراهم آمـده اسـت از
سيب» و اينهمه با گل داودي به كمال ميرسند. شايد ايـن يـك پـردة نقاشـي

بيجان است كه در حضور دوست جاندار مـيشـود. در ايـنجـا اشـياء ارزش 
مييابند اما نه در قياس با دانستگي و مقصود ما. در اشعار ديگران، جز در شعر 
هايكو، اشياء در خدمت انسانند. و حاالت او را نشان ميدهند در مثـل از نظـر

صائب تبريزي (اصفهاني) برگي بر آب كشتي صد مور ميشود و مراد او از اين 
بـا يكـديگر تمثيل آن است كه انسانها استغنا داشته باشند و در هر چه دارنـد



برف بر داوديهاي سفيد/ سيروس نوذري  □   2295  

سهيم شوند اما «ايسا» هايكوساز نامبردار ژاپني به اشياء به قسـمي ديگـر نگـاه
ميكند:  

حشرات بر يكي شاخه شناور  
در بستر رود پائين ميروند  

همچنان آواز خوان.6  
در اين شعر، انسان در مركز و مقصود شعر نيست. حشره در اينجـا ممتـاز
ميشود و «ايسا» رفتار و زندگاني آن را ميبيند كه آوازهخوان بـر شـاخهاي بـر
آب راه ميسپارد و اين انديشهاي است كه ما را متوجه هستي ديگرهها، هسـتي

فارغ از سود و زيان انساني ميكند.  
در اين زمينه سخن مخالف و موافق ميتواند بسيار به درازا كشد امـا شـايد
نظر شعر هايكوساز نظري تصويرپردازانه (ايماژيستي) باشـد، مـوجي در دريـا
آبـي از كـوه فـرو مـيريـزد،  پديدار ميشود، اين موج پيچوتاب خاصـي دارد،
ميغردُ و ميخروشد، برقي در افق ميزند و شـب هنگـام همـه جـا را روشـن

ميكند بنابراين زماني كه به اوبژهاي فارغ از سود و زيان مينگريم، ويژگيهاي 
بلنـدي خاصي در آن ميبينيم مانند رواني آب، صداي غـرش آبشـاري بـزرگ،
گـل نرگسـي كـه كوه و روشني خيركنندة آذرخش. اما بـه هـر حـال در مثـل
چنـانكـه در مـورد «وردزورث» نشان ميدهد در نهايت خاصة انساني مييابـد
شعر «نرگسها»ي وردزورث نوشتهاند مراد او در توصيف اين گُل، بيان شـادي

بوده است.  
اما نوذري باور دارد كه كوشش دارد خود گل نرگس را نشان بدهد. نرگس 
في نفسه نه نرگسي ديده شده از منظرة بشري يـا گـل يـاس زردي نشسـته در

گلدان:  
بيبرگ/ ميان گلدان/ شاخههاي ياس زرد7  



2296   □   از دريچه نقد  

در اين شعر كار و بار سراينده وصف نميشود. شعر وصف سيب، فانوس، 
ميز ... است مستقل از دانستگي بشري، يا ميگويد:  

فردا در اين اتاق / ليوان آبي هست/ با شاخة گلي پژمرده8  
سراينده نه فقط اين شاخه گُل امروز بلكه فرداي آن را نيز ميبينـد. گـوئي
فرداي نيامدة آن از امروز او بسي مهمتر است. دربارة «لوال»ي در نيز ميگويد:  

لوالي خسته ناله ميكند/ دري كه ميبنديم/ دري كه ميگشائيم.9  
ما اين در را بارها ميبنديم و باز ميكنيم اما هرگز بـه نالـه (غيـژ غيـژ) آن
التفات نميكنيم و غالباً صداي آن را چندشآور مييابيم اما نميدانـيم كـه ايـن
. گرچه ابزار بيان سـراينده خود لوالست كه ناله ميكند و اوست كه رنج ميبرد

«لـوال»ي دري  انساني است ولي آنچه ميگويد گويا براي انسان نيسـت، بـراي
است كه درد ميكشد.  

در نظر كلي ميتوان اين قسم شعر را قسمي نقاشي و تصويرسازي دانست. 
نظر، نظر شاعران هايكوساز است و خط تصويري چيني و ژاپوني نيز بـه آنهـا 
كمك كرده است كه تصويري در برابر ما قرار دهند يعني آنها بـه جـاي آوردن
تشبيه، استعاره (بيان مجازي)، خود اشـياء را بـه صـورتي كـه هسـتند نمـايش
ميدهند. يعني «شـعر و نقاشـي ذن، همانندنـد، هـر دو چيـز يگانـهاي را بيـان
ميكنند. فضاي تهي نقاشي ذن بودائي، كه با چند حركت قلممو جان ميگيـرد،
همان فضا و محيط ساكت و آرام شعر است. اين سكوت، سكوت جـان اسـت
كه انسان در آن به شعر نميانديشـد بلكـه در واقـع احساسـي را كـه آن شـعر
برميانگيزد حس ميكند.» قطعه شعري كه ميآوريم داراي چنين كيفيتي است:  

جامهدان، سفر ميكرد/ و اين/ نشان او بود.10  
اين را ميشود به وسيلة نقاشي نيز نشان داد و اين ايماژيسم است. سراينده 
با توجه به روش فنومنولوژيك روشهـاي رايـج نگريسـتن بـه اشـياء را كنـار
گذاشته و به خود چيزها نزديك شده اسـت. او تصـويري از شـيئي بـه دسـت
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ميدهد و خودكنار ميرود تا آن را بهتر ببينيم و گاهي شيئي را از منظـرة خـود
ميبيند:  

خاموش كنم چراغ را/ آنچه نميبينم زيباتر است.11  
اما همة اشعار كتاب نوذري در اين مرتبه نيست و گاه تصوير عرضـه شـده
چيـزي كـه در عكـس آمـده به صورت عكس فـوري درآمـده اسـت و بـه آن
نميتوان بهعنوان عنصري زنده نگريست. آنچه در اينجا حس مـيكنـيم، چيـز
دندانگيري نيست. اكنون كه به تعبير صائب «يك عمر ميتوان سـخن از زلـف
يار [و چيزهاي ديگر] گفت»، شاعر بايد دقت داشته باشـد، ويژگـيهـاي ژرف

اشياء را نشان بدهد و تصوير عرضه شده روشن باشد. در مثل اين تصوير گويا 
نيست:  

هم در اين ريز ـ بار بهار  
بارنگين كمان داروها12  

سراينده ميگويد بهار است. باران نم نم ميبارد و بـا رنگـينكمـان همـراه
است. اما من بيمارم و رنگينكمانهاي من، شيشـه داروهـاي رنـگ بـه رنگـي
هستند كه در كنـار دارم. ايـن بيـان ابهـام دارد، اسـتعارة رنگـينكمـان داروهـا
نميتواند فضاي مورد نظر سراينده را بسازد. شعر خوب آغاز مـيشـود امـا در
سطر بعد، اُفت ميكند. از اين گذشته آنچه سراينده ميگويد بسـيار خصوصـي
است و به صورت صحنه يـا تصـويري عمـومي و مشـترك درنيامـده اسـت و

همينطور است قطعة زير:  
بقچه را گشود  

و در بوي سالها گمُ شد13  
سراينده در بخش دوم كتاب خود از مرگ و خاموشي حرف ميزند. مـرگ
يا بهتر بگوئيم مردن در اين اشعار كانون مركزي شعر و دلمشغولي شاعر بـه آن
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است. حتي در قطعههائي كه در آن سخن از مردن به ميان نيامده بـاز مـا را بـه
همين مشكل برميگرداند:  

از سرانجام سرو/ پرسشي بيثمر/ ميان بادها14  
در اينجا «باد» حامل مرگ است. سراينده بـه ايـن مشـكل بـيش از انـدازه 
توجه دارد. در واقع درگذشت دوست شاعرش (شاپور بنياد)، سـبب شـده كـه

مدام به اين مشكل بازگردد:  
هميشه نهان/ پشت ابري/ كه نيست15  

آيا سراينده مرگانديش اسـت يـا مـرگآگـاه؟ كسـي كـه مـدام بـه مـرگ
ميانديشد (مانند توللي) و از آن شعر ميسازد، به زودي ما را دلمرده و خسـته 
ميكند چرا كه وضعيت هستي بشري ايجاب ميكند كه از مرگ و مردن تغافـل
داشته باشد. فرض كنيد حافظ مدام به مرگ ميانديشيد و جز مرگ همه كـار و 
بارهاي بشري را ديواره دروازهنما ميديد و مرگ تنهـا در دروازة زنـدگاني، آن
طور كه توللي ديده است، آنگاه او چگونـه مـيتوانسـت بيتـي از ايـن دسـت

بسرايد:  
ميخواه و گُل افشان كن از دهر چه ميجوئي  

اين گفت سحر گه گُل، بلبل تو چه ميگوئي؟ (حافظ خانلري)  
اما همين حافظ هم به مرگ آگاهي داشته است، ميدانسته است كـه آدمـي
مـيگفتـه اكنـون كـه آخر و عاقبت گل كوزهگران خواهد شد و همچون خيـام

وضعيت اينگونه است و ما افتاده در بستر مرگيم بايد در فكر سبو بود كه پر از 
باده كنيم. پادزهر وحشت مرگ، سرمستي و شوريدگي است. گمان ميكنم كـه

بيشتر با مشكل زمان درگير باشد و از آنجـا  سفيد داوديهاي بر برف سرايندة
كه مرگ دوست، وي را به گذر زمان توجه داده است با حسرت از ايام خـوش

گذشته يادآوري ميكند و البته اين يادآوري بسيار تلخ است:  
يك سال بر اين سنگ گذشت  
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يك روز  
بر اين داودي16  

اين نيز گفتني است كه انسان فقط ميتواند با حالت مردن تمـاس بگيـرد و
اين تماس در آخرين نقطة زماني بين هستي و نيستي گسسته ميشود و به گفتة 
هملت: مابقي همه خاموشي است. مـا تـا آسـتانة مـرگ پـيش نغز شكسپير در
ميرويم ولي فكرت بشر در همين آستان متوقف ميشـود و ايـن واقعيـت بـه

روشني در اسطورة گيل گمش آمده است كه:  
روزهاي زندگاني را به شماره ميدهند اما ايام مرگ را نميشمارند.  

مردن را از منظرههاي گوناگون نشان ميتوان داد، از منظرة حماسـي آنجـا
كه پهلوان براي حفظ نام، از سر جان ميگذرد يا از نظرگاه عرفـاني كـه مـرگ،
سالك را به دوست ميرساند و وصل، زندگاني جاودان به عارف ميدهد يـا از
منظرة قانون كه جنايتكار را به دار ميآويزند ... وصف آن نيز گونهگـون اسـت.
زماني كه افيليا را به خاك ميسـپارند، گلـي روي هملت گرترود در نمايشنامة

گور دختر ناكام ميپراكند:  
گُل زيبا نثار دختر زيبا. خداحافظ!17  

در شعر م. اميد، رستم در زمان مردن رخش، گريه ميكند. فروغ كـه مـرگ
خود را از پيش خبر ميدهد ميگويد بهتر است براي روزنامهها آگهي تسـليتي 
... از عامل فاصلهگذاري و نشان دادن غيبت  داوديها بر برف بفرستيم. سراينده
دوست براي وصف كردن «شخص درگذشته» بهـره مـيگيـرد. فاصـلهگـذاري

گاهي زماني است:  
هفت ساعت نيست  

كه رفته است  
اين هفت سال! 18  
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مينيـاتوري و سراينده در فورم كـار خـود، فـورم هـايكوئي را كـه فضـائي
محدود دارد، پاية كار قرار داده. او در بيشتر جاها از تقابل اشياء، افعال، حاالت، 
زمان و مكانها براي وصف يا تجسم پيام خود بهرهگيري ميكنـد، در مثـل در 

قطعة زير:  
  روي بر سنگ نهاد و

سر برنداشت  
سنگ پشت پير19  

روي و پشت، سـر نهـاد و سـر برنداشـت، سـنگ (لحـد) و سـنگ پشـت 
سـراينده (موجود زنده) در تقابل با هم قرار ميگيرنـد و منظـرهاي مـيسـازند . 

مردن را با چند كلمه نشان ميدهد و ميگذرد اما گاهي اين تقابل مستقيم است 
و منظره را مخدودش ميكند:  

ساعتش اينجاست  
دستهاش  
زير خاك20  

سـرد اسـت و لحن كالم در اين قسم شعرها چنانكه بايـد محـزون و گـاه
برحسب اتفاق همين حزن ساده و لحن سرد، اندوه مـرگ دوسـت سـراينده را 

بيشتر تجسم ميدهد:  
چه بيشتاب  

بر آب  
پري كه مانده از آن پرواز21  

بـر بـرف راستش ايـن اسـت كـه مـن در مجمـوع، بخـش نخسـت دفتـر
داوديها... را بيشتر ميپسندم. ظرافت كاريهاي شعري سـراينده در آن بخـش 
نيز بيشتر است. ما انسانها دوست نداريم از مـردن و مـرگ حـرف و حـديثي
بشنويم مگر اينكه هنرمند چنين واقعيت تلخي را به قسمي نامسـتقيم و همـراه
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با گونهاي آگاهي ژرف از زندگاني و تأئيد آن مجسم كنـد. شـاعر بـزرگ البتـه 
مرگ، اين واقعيت بيمناك و شورانگيز را نمايش ميدهد اما آن را به متضـاد آن

بدل ميكند چنانكه حافظ سرمستانه به اوهام مرگانديشان و مخالفان زندگاني 
خنده ميزند، آنها را دست مياندازد و عناصر ديگري را وارد اشعارش ميكند. 
«بتهـوون» چنـد كار او جمع اضداد است و فراتر از آنها، به جائي ميرسـد كـه
قرن پس از او، بدان رسيد. «شادي از راه رنج» باري در زندگاني تلخي و رنج و 
حرمان بسياري هست اما سرمستانگي، شادي و شور و شـيدائي آن نيـز انـدك

نيست.   
  

پينوشت  
سفيد، سيروس نوذري، 24، شيراز 1386   داوديهاي بر 1. برف

1341، بنيـاد پاريس، شارل بودلر، ترجمة اسالمي ندوشن، 31 به بعـد، تهـران 2. مالل
شعر نو در فرانسه، حسن هنرمندي، 114، تهران 1350  

داوديهاي سفيد، همان 26   بر 3. برف
دالوي، ويرجينيا وولف، ترجمة خجسته كيهان، 43، تهران، 1386   4. خانم

سفيد، همان، 35   داوديهاي بر 5. برف
6. هايكو، ترجمه شاملو و پاشائي، 307، تهران 1361  

داوديها، همان، 31، 32، 19، 38، 11   بر 7 و 8 و 9 و 10 و 11. برف
داوديها، 14، 16، 84، 89، 92   بر 12 تا 16. برف

17. هملت، ويليام شكسپير، ترجمة مسعود فرزاد، 226، تهران، 1342  
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حنا بر دست، رو به بهار «از شاخههايم بپرس»  
فريدة برازجاني*  

  
در بر دارندة 99 قطعه سرودة كوتاه است كـه بپرس شاخههايم از دفتر شعر
«زنـي تنهـا در آسـتانه فصـلي سـرد» را بـه ادراكها، عواطـف و نگـرشهـاي
نمايشميگذارد. برخي از اين قطعهها بسـيار كوتـاه و بـه اشـعار معـروف بـه
«هايكو» همانندند و تصويري لحظهاي يا امپرسيونيستي از واقع يا حـالتي را بـه

دست ميدهند و برخي ديگر كه گاه به 20 سطر ميرسند، واقعه يا حالتي را به 
تفصيل به نمايش ميگذارند. از آنجا كه سراينده اين اشعار، زن اسـت طبيعـي
است كه درونمايه و طرز بيان آنها زنانه باشد و معاني و ادراكهاي امروزينـه ـ
حتي معاني و ادراك ملتهب و توفنده ـ را با نرمي و لطافت بيان كنـد. سـراينده
در حوزة خيال خود معاني سياسـي و عاشـقانه را بـه هـم پيونـد مـيدهـد، از
سرزمين سوخته، سراب، تاراج، بغض فـرو خفتـه و گـلهـاي پژمـرده سـخن
ميگويد؛ حتي گاه به مرز «نيستانگاري» ميرسد. در اين قسـم اشـعار، «هـيچ
بزرگ» سر راه انسان ايستاده است و او را تهديد ميكند. درست اسـت كـه در
اين قطعهها حس ديني و آرمان رستگاري نيـز وجـود دارد امـا دريـاي توفنـده
رويدادهاي امروزينه چنان امواج بلنـدي را برانگيختـه كـه هـيچ گوشـه جهـان

                                                 
* سروده فريده برازجاني، انتشارات داستانسرا، چاپ اول، زمستان 1385. 
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انساني را دست نخورده و مصون از خطر نگذاشته است. در اشعار دهههاي 40 
تا 60، شعر نو فارسي ميان بود و نبود، آرامش و طوفان، اميد و نوميدي دسـت

و پا ميزد اما بيشتر زمانها به ساحل رستگاري چشم ميدوخت. ضربة شكننده 
فرود آمده بود اما شاعر با تحمل ضربهها، قد راست ميكـرد و بـا بنيادگـذاران

«اين كژ آئين قرن بيگانه» و وهني كه بر انسان ميرفت به نبرد بر ميخاست اما 
در دو دهة اخير، احساس تنها ماندگي و بيگانگي و از خـود بيگـانگي تشـديد
شد و فرد حس ميكرد و حس ميكند «گيج و گنگ/ ميـان شـاخههـاي ناگـاه

/پرتاب شده است.»1  
عواملي كه اين احساس را بهوجود آورده زياد است و يكي از اين عوامـل،
از دست رفتن آئينهاي كهن و مألوف است. جهان امروز بين نظم كهن و نظـم
نو دست و پـا مـيزنـد. پـيش از دو جنـگ بـزرگ جهـاني، ايـده پيشـرفت و
خردمندانگي، دست باال داشت اما رويدادهاي دو جنگ جهـاني و وقـايعي كـه
پــس از آن آمــد، دو ايــده يــاد شــده را بــه چــالش كشــيد و آواي نوميــدي و

نيستانگاري برخاسته از نتايج رواني و اقتصادي دنياي جديد را تقويت كرد و 
اين همه در مثل در شعر معروف «سرزمين ويران» تي. اس. اليوت نمود بـارزي

يافت.  
زدايي» است؟ نمايشگر از خـواب آيا اين قسم اشعار بيانكنندة نوعي «توهم
خوش بيدارشدگي است؟ توهم بيـدار شـدن از تـوهم اسـت؟ هـر چـه باشـد
ترديدي نيست كه وضعيت جديـدي را بيـان مـيكنـد و از ايـنرو بيـان نـو و
70 و 80 آواهـاي تـازه بـه متفاوتي را ميطلبد. از شعر نو فارسي در دهههـاي
گوش ميرسد. در اين آواها، موسيقي كلمه، استعاره، گرايش به زبـان گفتـار و
جستجوي هويت تازه ... جـاي نمايـاني دارد، اغتشـاش هويـت و جسـتجوي

هويت از دست رفته در شعر فروغ فرخزاد، نخست بار به ميان آمد و از ايـنرو 
فروغ از طرز بيان نيما، اخوان و شاملو فاصله گرفت. در همين زمان سپهري نيز 
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از راه ديگري به همين ادراك رسيد و بـر حسـب گـرايش عرفـاني خـود، بـه
تنهايي، روانپريشي و از خود بيگانگي راه يافت:  

«در ابعاد اين عصر خاموشي من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچـه
تنهاترم.»  

در زمينـة تنهـايي و جدامانـدگي از بپـرس شـاخههـايم از البته اشعار دفتر
ديگران به اين مرز پر شدت و حدت نميرسد و از نوميدي افراطـي و رسـيدن
به هيچ و پوچي كه فروغ به آنها رسيده بود نيز چندان خبري نيست اما بـا ايـن
همه مانند همة اشعار مدرن به كاوش در «سرزمين ويران امروز» مـيپـردازد. از
اشعار امروزينه بر ميآيد كه عقالنيت جديد راه به جايي نبرده و درمـانبخـش

سرگردانيهاي انسان نبوده است:  
«چنگ ميزني در كمركش هيچ بزرگ/ كه بلعيده است/ بودنت را.»2  

به هر حال در هر شعر اعم از اشعار نوميدانه يـا اميدوارانـه، معنـيگـرا يـا
احساسگرا، راهي تازه براي ديدن «واقعيت»ها ابداع مـيشـود. حتـي شـاعران
خوشبين و اميدوار امروز نيز چارهاي ندارند كه گاهي بـا ديـدگان خسـته بـه
زاوية جديد «بينش» وهمناك امروز بنگرند. شاعر و خوانندة شعر امروز گـاهي
به اين ادراك ميرسند كه «پيام» دير رسيده و عاملي آنها را از رسـيدن بـه مـرز
گر چه ايـن بپرس شاخههايم از تعادل و آرامش درون باز داشته است. در دفتر
عامل به روشني به روي صحنه نميآيد اما نتيجه كار سـرايندة آن محسـوس و

ملموس است:  
«شهروند بالتكليفي/ گريـه مـيكنـد/ شـعرهايش/ پروازهـا را/ و دلهـرههـا

بيحساب/ واريز ميشوند/ به دفترش/ همسايه/ سكوت ميكند!»3  
ابهامي كه در اين قسم اشعار ديده ميشود يا با عواملي بروني كـه سـراينده
م بـه نسـبت را تهديد ميكنند بسـتگي دارد يـا بـه موفـق نشـدن او بـه تجسـ
رضايتبخش رويدادها. مراد من از ابهام همانا چند معنا داشـتن شـعر نيسـت.
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برخي از اشعار بهويژه اشعار عرفاني چند معنا دارد يا بهتر بگوييم شاعر طوري 
حرف ميزند كه خواننده ميتواند شعر را با روايتي چندگانه بخواند. امـا ابهـام
مورد نظر من ابهامي است كه از تجسم ناكامل حالت يا صحنه ايجاد مـيشـود.
افزوده بر اين ابهـامي از ايـن دسـت، خواننـده را از ادراك سـايه روشـنهـاي

حماسي، تغزلي يا دراماتيك شعر محروم ميكند.  
شعر 84 كتاب اين موضوع را نشان ميدهد. به گفتة سراينده، ابـري سـمج
در گوشة چشمان اين مرد بيتوته كرده است و گاه بيقرار تا گونههايش ميلغـزد

(تصويري از گرية مرد). او عصايي به دست دارد و دلتنگ شروه (شعر محزون) 
و جنوب سوخته است. بعد گفته ميشود كه:  

«كسي چه ميداند/ راز گمشدة شانههاي دور/ و او كه/ سر به دامـان عزيـز/ تـا
گذشته گريخت» و بعد سطرها ميآيد: «نگاه كن! قبيلة باران را/ در بدرقة سكوت.»4  
از كل قطعه برميآيد كه قهرمان شـعر، پيرمـردي اسـت كـه بـه داليلـي در
زادگاه خود شأن و اهميتي داشته و اكنون بـه واسـطة واقعـهاي دردنـاك گريـه
ميكند اما اين گريه در زادگاه او ـ كـه سـرزمين بـيآب و گيـاهي اسـت ـ بـه
ريزش باراني نميانجامد. اگر معنائي كه از آن سخن گفـتم در شـعر موجـود و
گمان من صائب باشد، بايد تصديق كرد كه چنان واقعهاي به خوبي دراماتيزه نشـده

است، چرا كه در شعر ادراك يا معنا يا احساس بايد چنان ملموس و مشخص باشد 
كه خواننده شعر را به شدت متوجه و درگيـر خـود كنـد. اشـارههـا، تركيـبهـا و
استعارههاي شعر بايد همة توجه خواننده را به خود بكشد، او را از حالـت رخـوت
عادي بيرون آورد و با فضاهاي جديد آشنا سازد. در مثـل در زمينـه تنهاشـدگي يـا

نيستانگاري كه معاني انتزاعي هستند تنها كافي نيست بگوييم:  
«يك هيچ بزرگ در هم ميپيچيدم.»5  

شاعر در اين زمينه ميبايست نه فقط براي تجربههاي مركـزي ادراك خـود
نمادها يا تصاوير تازه بيابد يا نمادهاي آشنا و قـديمي را بازسـازي كنـد، بلكـه
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بايد آنها را در زمينههاي جديدي قرار بدهد كه بيدرنگ خواننده را با صحنهاي 
«سـرزمين ويـران» و  هراسناك يا شادكننده روياروي سازد. در مثـل اليـوت در
«انسانهاي توخالي» واژگان شن و كاكتوس را به كار مـيبـرد تـا عقـيم بـودن

روحي زمان ما را نشان بدهد. با اين همه تصوير صخره (خرسنگ) نيز در شعر 
او در مقام پابرجايي و يقين و «ايمان» پيش كشيده ميشود. حتي در «سـرزمين

ويران» اشخاص داستاني ميشنوند:  
«به زير سايه اين خرسنگ سرخ فام پناهگير!»  

به «پطروس قـديس» نيـز انجيل صخره (خرسنگ) در ادبيات مسيحي و در
اشارت دارد. پطروس سنگ استواري است كه كليسا بر [شانه] او بنياد گذاشـته
شده است. با اين همه حتي در اشعار به روشـني مسـيحايي اليـوت، نمادهـا و
ارجاعها به صورتي كه شاعر خود ميخواهد و نه به صورت قـراردادي سـنتي

عرضه ميشوند. شاعر ميداند كه خوانندة امروزين، كارها و كرامت قديسان را 
قسمي نابهنجاري رواني ميشناسد، پس از واژگان و نمادهاي رسـمي مسـيحي
شاعر ناچار اسـت بـا مشـكل كليسا در قتل دور ميشود. در مثل در نمايشنامه
ارائه «شهادت» با جهاني روياروي شود كه كل كـردار ايثارگرانـه را بـه قسـمي
نابهنجاري روحي فرو كاسته است. پس اليوت نمادها و ارجاعهـا را بـه شـيوه

ويژة خود امروزي ميكند.  
در مثل در همين نمايشنامه يكي از وسوسهگراني كه به نزد توماس قـديس
آمده به صراحت پيشگوئي ميكند كـه در آينـده ضـريح ايـن قـديس حرمتـي
نخواهد داشت و اشياي نفيس آن به تاراج خواهد رفت و بدتر از همه ايـنكـه
كرامات قديس متوفي متوقف مـيشـود و باورمنـدان، مرقـد تومـاس را تـرك
بـه دسـت نيـز خواهند گفت و آدميان بسيار خواهنـد كوشـيد كـه خـود او را
فراموشي بسپارند. اين قسم كاربرد تعابير و روايتهـاي مسـيحي بـه صـورتي
آشفته كننده و امروزينه البته در «سرزمين ويـران» بـه اوج مـيرسـد كـه در آن
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كاربرد اسطورههاي پيش از مسيحيت (پاگاني، بغاني؟) حتي از كاربرد روايتها 
و ارجاعهاي مسيحي نيز بيشتر است.  

در جاهايي چنين ارجاعاتي را ميبينيم كـه بـه بپرس شاخههايم از در دفتر
همان صورت قديمي و با همان داللتها عرضه شده است:  

«سرخترين شعر هستي: هابيل  
تلخترين مويه: حوا»6  

گاه نيز واژگان و تعابيري در شعر ميآيد كه از فرهنگهاي ديگر آمده و در 
دانستگي ما فارسي زبانها بازتاب چنداني پيدا نميكند: شام بـه آخـر نرسـيده

[خطاب به حواري] (ص 80)، حوا و قضية سيب (ص 79)، اندوه تعميد شـدة 
يوسف (ص 78) ... يا تعابير موسيقي فرنگي: و سوناتي بينام خـانوادگي (ص
108) و از ايـن قبيـل 40)، مجنون ريتمهاي بـيملـودي، ملـودرام قلـب، (ص
واژگان و تعبيرها، اما زماني كه سراينده به رسمها و طـرز تعبيرهـاي ايرانـي و

بومي برميگردد و آنها را در شعر به كار ميبرد، نتيجه رضايتبخش است و از 
اين قبيل است. اشاره به حنا بستن، هفتسين، كل زدن، ليلي، زليخـا، يوسـف،

مجنون، بوي كافور، ترنج ... ببينيد اين تعبير چقدر آشناست:  
«رو به بهار  

حنا بر دست كل ميزنم  
و بر موهاي نقرهاي  

نرگس ميآويزم»7  
در جاهاي ديگر اين دفتر شعر نيز تعابير بـومي را مـيبينـيم كـه در زمينـه
دانستگي سراينده و زندگاني متغير امروز به نمايش گذاشته شده و نمونـههـاي
خوبي است از عواطف و تفكرات زنانه: دخيل بستن به دو چشم بيسرمه، (ص 
86)، گنجه بدون شكوفه و عطر زعفران (ص 86)، تقسيم كردن پياله وسوسه زليخا 
95)، شـماره كـردن 88)، رد آهـو در هجـاي بـازيگوش دشـت (ص با آينـه (ص
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چروكهاي چهره به وسيلة ليلي (ص 115)، «بانو» شدن در ميان شاخههاي سترون 
قصهها، (ص 32)، دلي كه شبيه لحاف چهل تكه است (ص 8) ...  

شعر زنانه فارسي از شمس كسمايي تا امروز پيشرفت نماياني داشته اسـت.
در اين شعر، تعابير فرهنگ مردانه كمكم كنار گذاشته شده و تعابير زنانه، زبـان
شاعرههاي ما را شكل داده است. اين شعر تجربي نيز هست، چرا كه براي هـر
انساني به تقريب، جهان پيرامونش نه به رنـگ خاكسـتري اسـت و نـه آشـوبي
نابهنجار و پر سر و صدا. جهان در سـطح تجربـه آگاهانـه بيشـتر در بردارنـدة
رديف سازمان داده شده ابژههاي درخور تمايز و كم و بـيش فـرا رونـد مـنظم
رويدادهاي ملموس است. هر فردي خود را در مكان متعين ميسازد، با ارجـاع
به اشياء و در زمان قرار ميدهد با ارجاع بـه رويـدادها و بـه ايـن ترتيـب بـاز
نمايشي پيش مينهد از شكلي كه جهان دارد و نحوهاي كه فـرد خـود را بـا آن
سازگار ميسازد. اين بازنمايش جهان مركب است از آنچه فرد ميدانـد و بـاور
دارد و همين واقعيت شيوة فكري او را شكل ميدهد. از سـوي ديگـر شـنونده
نيز در برابر گوينده واكنش نشان ميدهد، به سخن او گوش ميدهـد، يـا از آن
ال اسـت. روي بر ميگرداند يا در برابر آن سكوت ميكنـد و در هـر حـال فعـ

شنيدن، باري قسمي عمل است، حتي پذيراترين و سادهترين قسم شنيدن مانند 
شنيدن موسيقي آرام، درام سبك يا لطيفهگويي پس از صرف خوراك، متضـمن

قسمي واكـنش و انجـام دادن كـاري اسـت. تعـابير و واژگـان گوينـده نيـز در 
شنوندگان متفاوت تأثير متفاوت دارد و اعمال اشخاص نيـز همـينطـور. گـاو
بازي (نمايشي خونين) براي ما كاري سنگدالنه و حتي بيهوده است، امـا بـراي
اسپانياييها نمايشگر عملـي جسـورانه و آزمـون رويـارويي بـا خطـر مـرگ و
احساس آخرين مرزهاي هستي است. گفتههاي سعدي دربارة زنان (زن بـد در
سراي مرد نكو و...) از نظرگاه زنانه وهـنآور اسـت، امـا بسـياري از مـردان را
خوش ميآيد. آزمون تفصيلي رابطة گوينـده و شـنونده تصـاويري، تصـاويري
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متفاوت ارائه ميدهد از واكـنش و فعاليـت گونـهگـون شـنوندگان متفـاوت و
ماهيت و نتيجه روياروي شدن آدمهـا در زمينـه ارتبـاط انديشـههـا، باورهـا و
عواطف، در مثل زماني كه مرد در سن چهل سالگي (به تعبير قـديمي بـه سـن
كمال) ميرسد به گمان رايج، پختهتر و آزمودهتر ميشود اما زن چهل سـاله در
اين فرا روند زوالي ميبيند: چين و چروك چهرة او آزارش ميدهـد. احسـاس
از ميكند گرد پيري به گيسويش نشسته است. ايـن واقعيـت را سـراينده دفتـر

به خوبي نشان ميدهد:   بپرس شاخههايم
«ثبت كنيد/ به نام خودم/ دلهرههايم را/ من/ پريشـاني زميـنم/ و بـر پيشـانيام/ 
سطور هفتاد قصه/ ميدانم/ شبي كه خواب نبودم/ ماه/ در موهايم/ قدم زده است.»8  
و نيز سخن ميگويد از برف بيامان بر موهـا، سـرزمين بـدون ليلـي، پـنج
دريهاي مأنوس به آه، قاب گرفتن بكارت آينه ميان دو شـمعدان، روي كاغـذ
لغزيدن انگشتان حامله، ستاره دوختن بر پيراهن، جشن گرفتن حنابنـدان كلمـه

اين  ... تعابيري از اين دست اشعار زنانه را از اشعار مردانه متمايز ميسازد. طبعا ً
دگرگوني در تعابير، نمايشگر دگرگونيهايي است كه در روابـط اجتمـاعي بـه

وجود آمده است. در چند دهه پيش شاعراني مانند پـروين اعتصـامي غالبـاً در 
دايرة تعـابير و سـنت ادبـي، در مثـل ماننـد ناصـر خسـرو سـخن مـيگفتنـد.

قصيدههاي پروين كامالَ مردانه است و قراردادهاي قديمي را پيروي ميكند. او 
فقط در برخي از مقطعات خود از مسائل خانگي و ابزار خانه، ظرف آشپزخانه، 
سوزن و نخ و ... حرف ميزند، در حاليكه زنان شاعر امروز افـزوده بـر ارائـه
مسائل خانگي، روانشناسي خود را با ايما و اشاره يا به صراحت بيان ميكننـد.
فريده برازجاني در اين زمينهها تند نميرود، اعتدال را نگاه مـيدارد و بـه هـر
حال بيشتر عواطف مادرانه را بازتاب ميدهد. مانند قطعـه زيـر كـه از بهتـرين

اشعار سراينده است و براي دخترش سروده:  
«يك باغ سيب و صد و  
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چند شاخه گل  
نازك و تردُ  
ماه پيشاني  

اينجا كنار زاللترين  
چشمههاي آب  

تنها گلم  
بهار شده است.»9  

اين قسم سرودههاي فرحناك البته در برابر اشعاري قرار ميگيرد كه از شب 
و بيابان، هراس در جمجمه سخن ميگويد و از شيهههاي بيگاه كه كنار جهان 

پرسه ميزند و كافور منتشر ميكند.  
يا به جايي ميرسد كه بگويد: «شعرهايم بوي كافور ميدهند/.../ جهـان بـه

عطر كافور نزديك است.»10  
تصاوير خشني از اين دست از ادراك جديد خبر ميدهد اما انتزاعي است نـه
تجسمي، در حاليكه اشـعار ديگـر او كـه دربـارة پيرامـون نزديـك و كودكـان و

دوستانش حرف ميزند، زندهتر و مؤثرتر است، مانند اين قطعه تصويري و كوتاه:  
وقتي تك ميزند  

شكوفه  
بر پنجره بيآسمان  

گلهاي سبز پيراهن سياهم  
عاشق ميشوند.»11  

  
پينوشت  

7 ،49 ،14 ،9 ،33 ،12 ،102 ،16 ،31 ،21 بپـرس، همـان، شاخههـايم 1 تا 11. از



   



  
  
  
  
  
  

شايد ديگر پيش نيايد  
سيمين رهنمائي*  

  
شعرهاي ايـن دفتـر، در فـورم و قالـب شـعر آزاد بـهويـژه در چـارچوب
شكلبندي اشعار شاملو ساخته شدهاند. درونمايههاي اصلي اشـعار، ناپايـداري
لحظههاست. شاعر خودش را در جادهاي ميبينـد كـه بسـيار طـوالني اسـت و
پيوسـتگي بـا موضـوع ايستگاه پاياني ندارد. ديگر درونمايه اشعار اين دفتـر بـا
درن  اصلي، حسرت گذشتههاست كه از درونمايههاي مهم اشعار كالسيك و مـ
فارسي است. شـاعر در راهـي كـه حركـت مـيكنـد، در لحظـاتي بـه گذشـته
برميگردد و احساس ميكند كه شـايد راهـي را كـه پيمـوده و مـيپيمايـد راه
ميتوانسته از راه ديگري حركـت كنـد و در ايـنجـا مستقيمي نبوده و احتماال ً
احساس فريبخوردگي ميكند. او احساس ميكند يك جاي كار لنـگ اسـت.

اشتباهي صورت گرفته يا فريبي در كار بوده است.   
در برخي اشعار، ما دنيايي را ميبينـيم كـه جـاي زيسـتن نيسـت. حـوادث
وحشتناكي در كمين رهرو است و انسانها و اشياء به صورتي تصنعي خـود را
نمايش ميدهند. در اين زمينه اشعار اين دفتر، نگاه برتولت برشت و درامهـاي
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او را تداعي ميكند. در اين دفتر شعر از عشق و آرمـان زيـاد سـخن بـه ميـان  
ميآيد اما اين عشق و آرمان ساده نيست؛ دردنـاك و رنـجآور اسـت. شـخص
دوست داشته شده، فقط حضوري معنوي دارد و نه جسماني؛ مانند عشـقهـاي
ـ ، همان حسرتها و همـان آرزوهـاي ـ گرچه از جنس ديگري است عرفاني

انجام نشده در آن موج ميزند.  
«گياهي شبيه عطري/ از شبي كه نيامدي/ و مرغهاي عشق آنقدر خواندنـد/

تا از نفس افتادند.» در اين سطور ميبينيم رد پاي عشقهاي ناكامياب و بيپايان 
«صـد هـزاران گـل عرفاني را كه به قسمي ديگر در مثل در ايـن شـعر حـافظ

شكفت و بانگ مرغي برنخاست» منعكس شده است؛ آنجا كه صحبت از ياران 
از دست رفته ميشود، باز هم اين درونمايه را ميبينيم. يكي از بهتـرين اشـعار

اين دفتر كه تغزل و تراژدي را به هم آميخته، شعر شمارة 31 است.  
«صبحها صداي كوه/ در گلوي گنجشكها ميماند/ و مـا رژة سـربازان را/
در ميدان نگاهمان/ دنبال ميكنيم/ تعدادي پا براي پوتينها/ و قـدري اشـتها/ در

ميدان مين ميشكفد/ گلها خسته از نگاه/ /گردن خم كردهاند/ ما شب را براي 
/ پهن ميكنيم.»   منورها

شعر بسيار خوب شكل گرفتـه و بـدون داشـتن كلمـهاي زائـد، پيوسـتگي  
خود را تا آخر حفظ ميكند، در حاليكه هر دو جنبة نرمي و سختي را بـا هـم

جمع كرده است و در كنار استعارههايي مانند صداي كوه در گلوي گنجشكها، 
اسـت قـرار و خشـونتآميـز كلمه پوتين و مينها و منورها كه واژگان نظـامي

ميگيرد.  
آنچه بيش از هر چيز در كتاب ديده ميشود، ياد يار رفته، ياد محبوب است 
كه وسيلهاي به دست شاعر ميدهد تا موقعيـتهـاي امـروزي و گذشـته را در
چهرة دفتر شعر خود مجسم كند. با حضور معنوي چنـين شخصـي اسـت كـه

شاعر ميتواند تراژدي زمان گذشته را باز سازد.  
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«تمام شب زير باران ايستاده بود تنها/ تا قطره قطره سوزن دوزي كند/ هزار 
و يك شب را/ بر دامن ابرها/ چند شهرزاد/ در سـر سـوزنت جـاي مـيگيـرد/

چند!؟» (شعر 46)  
شــاعر بــا كلمــات انــدك و اســتعارههــاي آشــنا، منظــرهاي فاجعــهآميــز را 

مجسم ميكند. گويندة سخن، يك زن است. اين زن سراسـر شـب زيـر بـاران  
تنها ايستاده است. پيداست در انتظـار كسـي اسـت و تمـام شـب مـيگـذرد و  
آن شخص نميآيد، اما زن ايسـتاده اسـت تـا هـزار و يـك شـب را بـر دامـن  

ابرها سوزندوزي كند. توجه كنيم كه سوزن دوزي واژهاي زنانه است.  
شهرزاد در هزار و يك شب، قصه مي گويد تا مرگ خود را عقب بينـدازد.

اين داستانگوئي اسـت كـه شـهرزاد را نجـات مـيدهـد. زن تنهـاي شـعر در  
لحظهاي بين مرگ و زندگي، هزار و يك شب را بـر دامـن ابرهـا سـوزندوزي 

ميكند. (توجه كنيم به تناسب بـين ابـر و بـاران) در بخـش آخـر، شـعر فضـا  
را معلّق ميگذارد؛ فضاي تيرهاي بين اميـدواري و نوميـدي؛ فضـايي نـاايمن و

معلّق، از اين رو سراينده ميپرسد چند شهرزاد؟ يعني يك شهرزاد كافي نيست 
تا مرگ او را واپس بزند و موقعيت انساني و موقعيـت شـاد زيسـتن را فـراهم

كند؟  
شعر در فضايي ناپايدار و معلّق به پايـان مـيرسـد و ايـن هـم يكـي ديگـر از
ويژگيهاي اين دفتر شعر است؛ ناپايداري و تعليق. «رؤياي زني.../ كه همـواره
رفته بود/ پيش از آنكه/ دنيايي بوده باشد.» (شعر 6) «زني كه همواره پـارو زده

است/ اما در يك زورق كاغذي/ و در وحشت نيش زنبوري كه جا مانده است، 
در توري خواب اجدادي.» (شعر 10) لحن بيـان، درام اسـت. شـعر دراماتيـك
عموماً وضعيت را نشان ميدهد. وضـعيتي كـه در شـعر حـاكم اسـت، دنيـاي
وحشتناكي است كه راوي در آن زندگي ميكند؛ دنيايي كه انسان هر لحظـه در
37) امـا خطر است، با اينكه ميخواهـد تـرس را از دل جهـان بروبـد، (شـعر
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پيداست كه كوشش او بيسرانجام است و بهطور دقيقي اين تـرس و وحشـت
جزو عناصر اصلي شعر است: «آنگاه چشمانت را باز مكن و هـي پـارو بـزن» 

(شعر 10) و اين سطر نمايش كوششي است نوميدانه و بيسرانجام.  
شعرهاي 46 و 47 هم سبك كار شاعر را بيان ميكند و هم خـوب نوشـته

شدهاند و بدون كلمهاي زائد، منسجم و يكدست پيش ميروند: «گلوي تابستان 
را ميفشارد/ خوني كه بر زبان توت سرخ افشان است/ نمي از ظهر بر گيسوان 

باد و شرمسار لرزاني بيدها/ سايهباني از دستها.» (شعر 47)  
گوينده شاعري است كه در اين اشعار به خوبي خود را نمايـان مـيسـازد؛
33) امـا كـار او در شاعري كه ابرهايش را به چشمان خواننده ميآورد. (شـعر
30 زمينـه جاهايي فاقد انسجام و يكدستي شعر است. در مثل در شـعر شـماره
طنز است اما خندهاي به لب نميآورد. در ايـنجـا هـر عبـارتي راه خـودش را
ميرود؛ البته عبارت «از شبي كه نيامدي/ و مرغهاي عشق آنقدر خواندند/ تا از 
نفس افتادند» خوب است ولي جمله «هر كس دستش رسيد و توانست خريـد» 
از تعابيري است كه چيزي را معلوم نميكند. يا در شعر 10 دو سـطر اول زائـد
است. «شب روي رودخانهات بيفتـد» (ات) كـه بـه ضـمير دوم شـخص مفـرد

برميگردد، شيوايي جمله را به خطر مياندازد.  
يا در مثل در شعر 11 «چشمان بسته/ صداي خشاب/ و حيرانـي ديوارهـا/
مرورمان ميكند»، شاعر ميبايست ميگفت «از ما ميگذرد» به جاي «مرورمـان
ــايي  ــرم و غن مــيكنــد.» شــعر زمينــهاي ليريــك دارد و در آن از كلمــههــاي ن
استفاده شده است. كلمه «خشاب» در آنجا نميافتد؛ پايان شعر هم قوي نيست 
و سطر اول را تأكيد نميكند: «از درختچههاي انگشتانمان عشق نفس كشـيد و

رفت.»  
شعر 12 بسيار قوي شروع ميشود. «مرا به بهار دعوت ميكني كه در كمـر
تابستان شكسته است» خيلي زيبا و رساست. مـا را بـه خوانـدن شـعر دعـوت
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ميكند، اما شعر با همين قدرت ادامه پيدا نميكند: «آسمان را نشان مـيدهـي و
عبور باد.» ميتوانست اينطور باشد: «نشان ميدهي آسمان را و عبور باد را.»   
در ادامه همين شعر: «راستي رنگ آبي يادت هست؟» اگر ايـنطـور نوشـته
شود: «راستي رنگ آبي را به ياد ميآوري؟» شعر عوض مـيشـود و بـه سـوي

صالبت سطر اول جهتگيري ميكند.  
بيشتر شعرها چنانچه آمد، در فضاي خفه و تراژيك جريان دارد. زني تنهاست 
و گذشته دردناكي را از سر گذرانده است. در اين تنهايي بـا وحشـتي كـه از در و
ديوار ميبارد زنده است، مقاومت ميكند و مـيخواهـد بـه كمـك شـعر، خـود و
ديگران را نجات دهد. شاعر تنها به خود فكر نميكند، به فاجعهاي ميانديشد كـه
همگان را در برگرفته است؛ به دنيـايي كـه در آن از مهربـاني اثـري نيسـت. راوي
ميخواسته دنيايي پر از عطوفت و مهرباني بسازد؛ «رؤيايي از خـوابي نديـده» امـا
اكنون با ديواري ستبر و سنگي روبه روست. تراژدي اين نيست كـه حادثـه اتفـاق
افتاده و تمام شده اسـت، حادثـه هنـوز ادامـه دارد. مـا راوي را مـيبينـيم كـه در

رودخانهاي خروشان با يك زورق كاغذي حركت ميكند. در چنين دنيايي كه بين 
چشمهها و آتشفشانها، گلها و ويرانهها در نوسان است، شـاعر در عمـق وجـود
خويش به فكر ستارههاست و ميخواهد به طرف آنها حركت كنـد. از خارهـا بـه
خوشـبختي طرف ستارهها ميرود: كسي چه ميداند، شايد «قاصدكهاي كوچـك

در فاصلة دو ستاره خفتهاند.» (شعر 18)  
شاعر از عمق رنج فرياد ميزند و با گردش زمان و نيروهاي زيانكار با زبان 
لطيف خودش مبارزه ميكند. لطافت را در برابـر خشـونت مـيگـذارد و آن را

همراه زيبايي به چشم ما ميآورد: «ميآيي رو به رويـم مـينشـيني/ سـاعت را 
ميچيني/ ستاره صبحها را ميچيني/ با آفتاب تو قـد مـيكشـم/ از حصـارها و

پرچينها ميگذرم/ آفتاب گردانم. (شعر 48)  
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لطافت و ظرافتي كه در كالم سراينده به روشني جرقه ميزند، درست مانند 
ستارهاي است كه در شبي تاريك بدرخشد و ما را نور باران كند. طرفـهُ آنكـه
زماني هم كه ستاره غروب ميكند، رد روشنايياش همچنان در دل شـب ادامـه

مييابد.** 
  

پينوشت  
ملي، دوشنبه 25 شهريور ماه 1387، شمارة 741   اعتماد **. روزنامة

  



  
  
  
  
  

دنيا خانة شاعر است*  
(نيماي نوآور)  

  
نيما يوشيج (علي اسفندياري) شاعر نوآور زمان ما راهي را پيمود و همـوار
كرد كه در حوزة چند سدة اخير ادب فارسي ممتاز اسـت. البتـه او در پيمـودن
اين راه تنها نبود و شاعراني مانند شمس كسمائي، الهوتي، دولتآبادي، عشقي، 
رشيد ياسمي و بهار (ملكالشعراء) پيش از او و در زمان او بودند كه در تجـدد

شعر فارسي كوشيدند اما «نيما» پيگيرتر از آنها به اصل و سرچشمه رسيد و از 
آنجا آب برداشت. به ديگر سخن او چشمهايش را در زالل تازگيها شست و 
با ديدة تازهاي به جهان و انسان نگريست. در ايـن زمـان در منظـر او، اشـياء و
بـه قسـمي انسانها سيمايي ديگر پيدا كردند، دشت و كوه و گُل و رودخانـه...
ديگر جلوهگر شدند و رنگ و زنگ ديگري به پـيشنمـا آمـد كـه گـوشهـا و
سـاخت. نيمـا ديگـر چشمهـاي عـادتزده را شـگفتزده و حتـي خشـمگين
نميسرود گل بهاري خندان شد يا شعلة شمع به رقص درآمد و ميهمان زليخـا

در حيرت روي يوسف دستش را بريد بلكه ميسرود:  
بانگ بلند دلكش ناقوس  

در خلوت سحر  

                                                 
چيستا، سال 13 شمارة نخست (پي در پي 121)، مهرماه 1374  * مجلة
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بشكافته است خرمن خاكستر هوا.1  
يا:  

اما ملول ميچكد آبي  
با گوشهاي ملولش نجوا  

دوك اوفتاده، پيرهزن افسرده، در اجاق  
بگرفته است آتش، سردي.2  

اين تعبيرات نابيوسيده در ميان جمعي كه با تعبيرات و اوزان و قالـبهـاي
كهن خوُ گرفته بودند نه تجدد بلكـه بالهـت و ديـوانگيواره بـودن را نمايـان
ميساخت. شاعر در «النة مورچگان آب ريخته بود»، و اكنون مورچگان اديـب
و فاضل از اين «خروس بيمحل» به خشم آمده بودند كه با چـه جرأتـي نغمـة
«قواعـد تازه ـ و البته به نظـر ايشـان نـامفهوم ـ سـرداده اسـت و مـيخواهـد
هميشگي ادب» را بههم بريزد. اما كار نيما نه بالهت بود نـه ضـديتي بـا شـعر.
ديوانگي شايد. شاعر اگر ديوانه نباشد طبعاً آب در النة مورچگان نميريـزد، و
«ره چنـان مـيرود كـه در پي بازي آزادانة خيال نمـيدود. ماننـد نظـمپـردازان

رهروان رفتهاند» و عاقبت به خير ميشود!  
اما شاعر، دربند شهرت و اعتبار مصلحتي نيست. به قلب واقعيت ميزند و 
تير پرتابي به آن سوي رود است. او هميشه چيـز تـازهاي مـيگويـد و كشـف
تازهاي به بازار ميآورد. اين كشف هم در حوزة زبـان اسـت و هـم در حـوزة
واقعيت، و گمان نميرود كه شاعر بتواند از سكوي پرش خود يعنـي واقعيـت

دور شود و باز همچنان شاعر بماند. اين «شاعر عامپسند» است كه قدرت پرواز 
به حوزههاي ناشناخته را ندارد و هميشه در خانة عادت و هر روزينه مينشيند. 
«عـادت زدگـان»  اما كسي كه فكر نو ميآورد، طبيعـي اسـت كـه بـا مخالفـت
روياروي شود، و نزد آنان حتي سيمايي عجيب و نامقبول بيابد. درونماية اشعار 
نيما بهطور عجيبي ساده و بومي است اما او اين درونمايهها را با شيوهاي ويـژه
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و نابيوسيده ميورزد و ميپرورد و به شعر بدل ميسازد. اين كار البتـه بـه نظـر
تـازه از ساده ميآيد در حاليكه بسيار مشكل است چرا كه سـاختن موضـوعي
چيزهاي عادي و ساده وابستة داشتن نبوغ است. نيمـا ايـن اسـتعداد و نبـوغ را
بـه داشت كه آب راهة شعر را عوض كند و امواج خروشان آبهـاي شـعر را

دشتهاي تشنه بياورد. او برخالف بيشتر معاصران خود مطالبي را كه انديشيده 
و  بود در قالبهاي كهنه نميريخت بلكه در جادهاي گام نخورده راه ميپيمـود
قالب، وزن و موضوع را در يك لحظه در انديشهاش ميگرفـت و مـيسـاخت.

ابداع اين شاعر در سه زمينه شكل گرفته است:  
الف) نيما طرح و الگوي وزن شعر پارسي را دگرگون مـيكنـد و بـر بنيـاد
عروض كهن طرح تازهاي ميريزد كه در آن شاعر بر وزن مسلط است نـه وزن

و قافيه مسلّط بر او.  
ب) تعبيرها و تشبيههاي ادبي را كه به ويژه در دورة قاجاريـه بـه صـورت

قالبي و بيمزهاي درآمده بود كنار ميگذارد و اشياء و انسانها را در نور تازهاي 
ميبيند.  

ج) نظرگاه اجتماعي به شعر ميدهد و شعر فارسي را كه در زمـان او غالبـاً
جنبة فردگرايي به خود گرفته بود به قطب اجتماعي ميبرد. او در مثل در قطعة 
«كار شبپا» به وصف زندگاني برنجكاران شمال ايران ميپردازد و فقر آنهـا را

با توجه به مناسبات نادرست اجتماعي مجسم ميكند. يا در جايي ديگر حركت 
الكپشتي را در كنار روخانه بيان ميدارد و در قطعة «ناقوس»، شب مسـلّط بـر
زمان خود را وصف ميكند و ناقوس آزادي را به صدا در مـيآورد و از آينـده

سخن ميگويد.  
نيما در گام نخست شاعر طبيعت است. شاعري كه به قسمي عجيب ماننـد

چوپانها، شاليكاران، روستائيان مازندران به طبيعت مينگرد. او كسي نيست كه 
بر حسب قواعد و هنجارها، وصف يا قضاوت كند. از هنجارهاي فرسـوده دور
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ميشود و كشفهاي خود را مينويسد و همين موضوع سبب ميشود كه او را 
دست نيافتني، غيرعادي و وحشي بهشمار آورند. نيمـا در ايـن زمينـه، انسـاني
بدوي است و با حيرت در و ديـوار و جنگـل و كـوه و شـهر را مـينگـرد. او

درونمايههاي روستايي را مينويسد. همانطور كه خود ميگويد:  
من از اين دو نان شهرستاننيم  

خاطر پر درد كوهستانيم  
من خوشم با زندگي كوهيان  

چون كه عادت دارم از طفلي به آن.3  
در اشعار اوليه او، اين ايستار بـدوي سـر بـه رومـانتيسيسـم مـيزنـد. مـا
خوانندگان امروزي اين اشعار نيما، اين كار او را تا حدودي حاصل غرقهشـدن
در طبيعت و احساسات طبيعي به اسلوب رومانتيك مييابيم و البتـه درونمايـه

اين اشعار هم چنين نظر كردن نوستالژيك به زندگاني ديرين روستايي است كه 
هنوز در روستاها و كوهپايههاي كشور ما موجود است و تا پنجاه سال پيش نيز 
هنوز شهريان ما به آن انس داشتند، يا از آن دور نبودنـد. از ايـنرو بـراي آنهـا

گرچه تازگي داشت چندان غيرمعمول هم نبود. او خود مينويسد:  
رودخانه در شب تاريك چه حالي دارد؟ گـلهـاي زرد كـوچكي كـه روي
ساحل باز ميشوند مثل اينكه ميخواهند از پستان روخانه شير بخورند شبيه به 
چه چيز هستند؟ براي تو يك كاله از گل درسـت مـيكـنم كـه هرچـه پروانـه
هست در آن كاله جمع بشود. براي تو پيراهني بدست ميآورم كـه در مهتـاب،

مهتابي رنگ و در آفتاب به رنگ آفتاب باشد.4  
اين ايستار ساده به طبيعت و انسان در اشعار مـدرن او نيـز محفـوظ مانـده
است جز اينكه در اين اشعار وصف طبيعـت و اشـخاص جزئـي مـيشـود از

منظرة جامعهاي كه در آن ستمديده و رنجبر در آتش فقر ميسـوزند و كـودك 
شاليكار در اطاق سردش يخزده است:  
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چه شب موذي و سنگين! آري  
همچنان است كه او ميگويد،  

مانده آتش خاموش  
بچهها بيحركت با تن يخ،  

هر دو تا دست بههم خوابيده  
بردهشان خواب ابد ليك از هوش.5  

اين اوصاف زندگاني روستايي، در آن زمان اوصاف زندگاني اكثريت مـردم
ما بود و اين هنر نيماست كه توانست تجربههاي سادة انساني را بازسنجي كند. 
فضاي روستايي براي بـرآوردن مقاصـد او از فضـاي ديگـري واقعـيتـر و بـا

ارزشتر بود، همانطور كه فضاي زندگاني شهري براي شاعران ممتاز چند دهة 
بعد: شاملو و فروغ ارزشمندتر و مناسبتر از آب درآمد.  

نيما در اشعار اوليه هنوز از بار سنگين تعبيرات كهن آزاد نشده است. اما از 
جديـدي  و هـم در قالـب و تعبيـر راه سال 1316 بـه بعـد هـم در طـرح وزن
ميگشايد. از جمله نوآوريهاي نيما چه در اشعار اوليه و چه در اشعار بعدي ـ
فضـاي نزديك ماندن او به زبان محاوره است و اين كـارش در بوجـود آوردن
شاعرانهاي كه خاص خود اوست مؤثر افتـاده اسـت. دشـواري كـار او در ايـن
زمينه آن است كه محاوره غيردقيقتر و ناآراستهترين گفتار بشري است، آنـي و
بازسنجيده نشده است و واژگان آن غالباً محدود است (اشعار فـايز را در نظـر
آوريد) شعر دشوارترين صورت گفتـار آدمـي اسـت و از حـد حـرف و گفتـه

ميگذرد و به ساحت سخن و تفكر (كه يونانيها logos ميناميدند) درميآيد. 
شاعر تجربة بشري را با كلمات بيان ميكند. كلمات نماد مفاهيم هسـتند و هـم

چنين افزوده بر بيان مفهومها از احساسها نيز داللت و حكايت دارند. رابطهاي 
ديالكتيك بين زبان و واقعيت تجربه هسـت و بـه ايـن دليـل شـاعر در مقـام

تحصيل ماهيت ابزار كارش كه همانا زبان است ـ گـزارهاي منسـجم از تجربـة 
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ويژهاي ميسازد كه خواننده را به واقعيت و زواياي نامكشوف آن بر ميگرداند. 
نيما در همان زمان كه بياني محاورهاي، بومي و ساده دارد، واقعيت لحظـهاي را 
بـا خـود به رنگ واقعيت عام در ميآورد و ضعف و نقص شـاعر توصـيفي را
يدك نميكشد چرا كه او قادر به ساختن گزارهاي خردمندانه از تجربهاي سـاده

است. پس در اين معنا اگر شاعري منحصراً به وصف قطعه سنگي در دامن كوه 
بپردازد، ممكن است كارش عالي باشد اما بهطور مسلمّ بزرگ نخواهد بود. نيما 
در بسياري از اشعارش موضوعي ساده، چيزي معمولي، رويدادي هر روزينه را 
گزارش ميدهد اما اين گزارش در محدودة «توصيف» محض باقي نميمانـد و
ابعاد تازهاي پيدا ميكند. در مثل همان سنگي كه از آن سخن گفتيم، زماني كـه

از  به دست بيان نيمايي ميافتد، به شيوهاي وصف ميشود كـه چيـزي بزرگتـر
خود را ممثّل ميسازد و از اينرو شعر او دربارة چيزي است عظيمتر از سـنگ

«قـايق» را  اگـر شـعر زيرا با سرنوشت انسانهاي پيرامون وي بستگي مييابـد.
بخوانيم زود درمييابيم كه شاعر آن را از منظـرهاي در كنـار بحـر خـزر الهـام
گرفته است. قايق شاعر به خشكي نشسته اسـت و او از ديگـران طلـب كمـك
ميكند. اين رويداد هر روز ميتواند در سـاحل دريـا رخ دهـد و هـر صـاحب
قايقي ميتواند در اين صورت از ديگران ياري بطلبد. اما رويدادي كـه نيمـا از
آن سخن ميدارد، بيدرنگ رنگ اجتماعي ـ تاريخي به خود مـيگيـرد، شـاعر

مردم را به وحدت اجتماعي دعوت ميكند:  
من قايقم نشسته به خشكي  

مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست  
يكدست بيصداست  

اين دست من كمك زدست شما ميكند طلب.6  
نيما در آماده ساختن استعداد و توان خود به ايـن شـيوه بـراي درك انـواع

معين و مشخص واقعي رويدادها و حاالت، هنر بزرگي بهوجود آورده است. او 



دنيا خانة شاعر است/ نيماي نوآور  □   2325  

ما را منحصراً نشان نميدهد بلكه آنچه را كه ما بايد باشـيم مجسـم مـيسـازد . 
محاورة روستايي، افسون زبان گفتوگو، و توصـيف سـادة منـاظر و اشـخاص
ساده صرفاً نميتواند نتيجهاي ثمربخش و واقعي بدست دهد بلكه اين نظرگـاه
شاعر است كه آنها را به بازي آزادانة خيال در ميآورد و بهترين ادراك و فهـم
تجربة پيشتازان ادبي عصـر را در سـخني مـوزون و مجـاز و اسـتعارهاي نـادر

ميگنجاند.  
اين شاعر، آرمانها و توصيفهاي دروغين از طبيعت و شخصـيت بشـري
بدست نميدهد آنگونه كه نظمپردازان و همراهان «رسم روز» بدست ميدهنـد
تا خواننده را به تصور خود ناچار سـازند برحسـب آن ظـواهر دربـارة تجربـه
سـازند و در نتيجـه خـرد او را از كـار و او را غـافلگير انساني قضـاوت كنـد

بيندازند، بلكه در گزينش موضوعها يا رويدادها، مالك اخالقي و تكاملي را در 
نظر ميگيرد، بدين معني كه او وصاف محض مناظر نيست و بـار گـران انتقـاد
خردمندانه از آنها را به دوش ميگيرد. در ديدن مناظره به تفكر ميپـردازد و در
خـويش مـيدانـد. در هر حال خود را مسؤول اوضاع و احوال خود و جامعـة
نامهاي مينويسد: هر وقت دلتنگي زياد در خود حس ميكنم، خود را به نـوعي
مشغول ميدارم و به مردمي كه به زندگاني ما ميخندنـد نزديـك مـيشـوم. در 
حوالي «آستانه» پيش مرد زارعي ميروم. اين شخص در وسط باغي از مركبات 
منزل دارد. براي خودش از ني و گل، كومهاي سـاخته اسـت. بـه زبـان دهـاتي

ميخواند.   
من خانه به من قول داده است شعرهاي «طالبا» را بخواند، من بنويسم. (دنيا
است، 39) اهميت نيما در اين است كه نشان داد شعر فقط حسب حـال آدمـي
شوريدهحال كه محصور در دنياي ويژة خود باشد نيست. شعر ابعاد زيادي دارد 
و ميتواند دربارة ستمي كه بر مردمان ميرود سخن گويـد و نيـز مـيتوانـد از
خاكستر سرد اجاقي مانده در دشت بگويد و در هر حال اين همه بايد به زبـان
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اسـتعاره بـا شعر بيان شود، كه زباني است چكيده و نغز و سرشـار از اشـارت،
وصف و تمثيل تازه. غمي كه در قطعه شعر «چشم در راه» فشرده و تقطير شده 
است، اندوه انسان منزوي و شوريده حال نيست بلكه اندوه تاريخي و ديرينهاي 

است كه صورتي عام يافته است:  
اين شعر به دليل آنكه به طور صحيحي بدست مردم نرسيده است، از روي 
نسخة دستنويس نيما كه نزد آقاي سيروس نيروست با تقطيع و توضيحاتي كـه
ايشان در اين زمينه از آن عرضه كرده است نقل ميشود و توجه خواننـدگان را
به ويژه به اين صورت درست شعر و تقطيع دقيقي كه آقاي نيرو از آن بدسـت

دادهاند معطوف ميدارم:  
چشم در راه   

«تو را من چشم در راهم»  
شباهنگام،  

كه ميگيرند در شاخِ تالجن سايهها رنگ سياهي.  
و زآن دلخستگانت راست اندوهي فراهم  

تو را من چشم در راهم.  
در آن هنگام   

كه برجا درهها چون مرده ماران خفتگانند  
كه بندد دست نيلوفر به پاي سروكوهي دام  

گرم ياد آوري يا نه  
من از يادت نميكاهم  

تو را من چشم در راهم  
خوشبختانه امروز دست عدهاي كـممايـه و جنجـالبرانگيـز از دامـن شـعر
معاصر كوتاه شده و نسخههاي درستتري از مجموعه اشعار «نيمـا» بـه چـاپ
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رسيده است بهطوري كه ميتوان بايستهها را به دوستاران شـعر امـروز عرضـه
داشت.  

اين سروده همراه ترانة «مرغ سحر» ملكالشعرا بهار، «عقـاب» دكتـر پرويـز
شـاملو، «مـرگ ناصـري» احمـد ناتل خانلري، «آنگاه پـس از تنـدر» م. اميـد،
بشـمار «تولدي ديگر» فروغ فرخزاد ... از شاهكاري شاعرانه صـد سـالة اخيـر

ميآيد.  
َج سروده شده و تقطيع آن چنين است:   چشم در راه» در بحر هز»

مفاعيلن مفاعيلن.  
مفاعيلن،  

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل.  
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل  

مفاعيلن مفاعيلن.  
  

مفاعيالن،  
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل.  

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن.(يك هجاي كوتاه آخر مجاز است)  
مفاعيلن مفاعيلن  
مفاعيلن مفاعيلن  

مفاعيلن مفاعيلن.»7  
نخستين چيزي كه در اين شعر به چشم ميخـورد پيكـرة كلـي و زنـدة آن 
«تـرا مـن است. همة اجزا و مصاريع قطعه بههم پيوسته است و تكرار مصـراع

جشم در راهم» در مطلع و سـطر چهـارم و مقطـع شـعر بـر شـدت عاطفـه و 
احساس آمده در آن ميافزايد. حال و هـواي درونـي شـعر بـومي و روسـتايي
(Pastoral) است. در بند نخست شعر انسان منتظري را ميبينيم كه در گوشـة
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دورنمايي طبيعي ايستاده است و نزديك شدن غروب را نظاره ميكند، آنجا كه 
سايهها در شاخة درخت كوهي، «درخت ارژن» رنگ سياهي به خود ميگيرنـد

و اين تيرگي بر اندوه دلخستگان و منتظران كسي كه بايد فرا رسد، مـيافزايـد. 
در بخش دوم، ديگـر شـب فـرا رسـيده اسـت و تصـوير فرارسـيدن شـب بـا
بهرهگيري از عناصر طبيعي «درههايي مانند مردهمـاران خفتـه» و «دام بسـتن بـه
شـعر و وزن آن بـه پاي سرو كوهي به دست نيلوفر» تشديد مـيشـود. آهنـگ

«بحـر»  تناسب حال شاعر در «بحر»ي ويژه (بحر هزج) و با حفظ اركان همـان
كوتاه و بلند ميشود. تعابير شاعر تازه است و از گنجينة كشفهاي ادب كهـن

اخذ نشده. شاعر منظرهاي به نمايش ميگذارد و خود كناري ميرود تا شعر در 
دانســتگي خواننــدگان جــاري شــود و ايــن را مــيتــوان يكــي از موفــقتــرين 
ت شـعر اسلوبهاي شاعري دانست كه ميخواهد بيش از آنچـه فضـا و ظرفيـ

اقتضا دارد نگويد و ننويسد.  
قطعة «اجاق سرد» نيز با اين قطعه خويشاوند است:  

مانده از شبهايي دورادور  
بر مسير خامش جنگل  

سنگچيني از اجاقي خرد،  
اندرو خاكستر سردي  

در هر دو شعر سخن از «غبار اندوه انديشههاي ماللانگيز» شاعر در ميان 
است. احساس دورافتادگي و اندوه آرام مشخص صداي شاعرانة نيما در هر دو 
قطعه تأكيد ميشود. توجه شاعر به زمان و مكان و دوام خاطره، مكاني بهوجود 
ميآورد براي مشخص ساختن جدايي شاعر از جمع و حسرت و اندوه ژرف 
او، به ويژه در قطعة «اجاق سرد» فضايي تهي ديده ميشود كه بسيار هراسناك 
است. از همة ماجراها و يادها در مسير خامش جنگل فقط «سنگچيني از اجاقي 
كوچك» باقيمانده كه در آن فقط «خاكستر سردي» ديده ميشود. با اين همه 
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در تصويرهاي هراسآوري از اين دست، اين فضاي تهي در مقام فاصله و 
فرصتي خود را نمايان ميسازد كه مشخصة وضع كنوني است. بين گذشتهاي 
پرشور و آيندهاي بسيار اميد دهنده (گرچه بسيار دور) و به اين ترتيب ميبينيم 
كه در شعر نيما برخالف گرايش رومانتيكهايي مانند بودلر، «آينده از دست 
نرفته است» هميشه به او مژده ميدهند و گوش او از صداي آينده پر است، 

همانطور كه در قطعه «آقاتوكا» سروده است:  
نياسوده دمي برجا، خروشان است دريا،  
و در قعر نگاه امواج او تصوير ميبندد.  

شاعر به اهدافي اشارت دارد كه هنوز به دست نيامده است. اما همين هدف 
است كه شاعر و دريا را يگانه ميكند و به تالطم ميآورد و «ژرفاي نـاپيمودني

هنر» را آشكار ميسازد.   
  

پينوشت  
نيما، 338 و 474، 26   اشعار 1 و 2 و 3. مجموعة

است، 30   من خانة 4. دنيا
اشعار، 416، 500، تهران، 1380   5 و 6. مجموعة

نيما، سيروس نيرو   شعر خوانش 7. همچنين بنگريد به



  



  
  
  
  
  

  حكايت پنهان ماه

علياكبر گودرزي طائمه  
  

ماننـد همـة شـعرهاي غنـايي،  مـاه پنهـان حكايت قطعه شعرهاي مجموعة
«تكگفتاري» است و حاوي 57 شعر كه نامي نـدارد امـا از لحـاظ درونمايـه و
آهنگ و شكل با يكديگر مشابهاند و نيز پيوسـتگي معنـايي دارنـد. قالـب ايـن
اشعار آزاد است. نه وزن عروضي دارد نه وزن نيمايي. امـا داراي ريـتم درونـي

است.  
«باختين» هنرشناس روس معتقد بود كه شعر اساساً «تكآوائي» است، يعني 
شاعر با خود حرف ميزند و با دانستگي ديگران، گفتوگـو نمـيكنـد و آواي
ايشان را در شعر نميآورد، و در برابر منطق گفتوگو و چنـد آوايـي مقاومـت

ميورزد. اما باختين در دورة بعدي كار خود، نظرش را تا حدودي تعديل كـرد 
و دريافت در برخي از اشعار بهويژه منظومهها، آواي ديگـران مـنعكس شـده و

شاعر در اشعارش به همزيستي چند آوا و چند گفتار، رضايت داده است.   
به هر حال «مونولوژيسم» شاعر غنايي به اين معنا نيست كه او با اشـخاص

ديگر و آرزو و رنج و شادي ايشان هيچ پيوندي ندارد و منحصراً با خود حرف 

                                                 
چيستا، شماره اول، سال سيزدهم، شماره  ماه، علياكبر گودرزي طائمه، تهران، 1373، پنهان * حكايت

پي در پي 121، مهرماه 1374.  
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ميزند. البته شاعر غنايي نيز در جامعه زيست ميكند و مانند ديگران از نيك و 
بد اوضاع، شادمان يا اندوهگين ميشود، به همين دليل زماني كـه تصـويري از
صحرا، باغ، دريا، جنگل يا معشـوق يـا جهـان درونـي عاشـق يـا مـرد و زن و
كودكي را به دست ميدهد، همان عوالم را در ديگران زنده ميكند و آنها را در 
رنج يا شادي خود شريك ميسازد، اما به هر حال شاعر غنـايي بـيش از آنچـه
متوجه جهان بيرون باشد متوجه جهان درون است و بر «ايدة» شاعرانه متمركـز
ميشود. از اين رو شعر غنايي اساسـاً رومانتيـك اسـت. شـاعران تصـويرگرا و
«رومـانتيسيسـم» پيـروي نمادگرا و غزلسرايان نيز از همان اصل شناخته شـده

ميكنند كه مبتني بر بيان حاالت دروني است. يعني در اين زمينه شاعر، اشياء و 
اشخاص را به رنگ تصورات خـود درمـيآورد. او در ايـن وضـعيت واقعيـت

جهان برون را نيز منعكس ميكند اما به صورتي ظريف و آرماني.  
سعدي ميگويد:  

خيـال در همـه عالـم برفـت و باز آمد  
كه از حضور تو خوشتر نيافت جايي را  
ميبينيم كه در اين شعر، خيال سراينده در همة جهان به جستجو ميپـردازد
ولي سرانجام هيچ جايي را خوشتر از خانة اصـلي خـود ـ حضـور معشـوق ـ

نمييابد. پس در اين خانه مسكن ميگيرد. يا حافظ در اين بيت:  
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل  

شاه تركان فارغ است از حال ما كو رستمي؟  
همه خصائل و ويژگيهـاي رسـتم، جهـان پهلـوان، را كنـار مـيگـذارد و

منحصراً جنبة «نجاتبخشي» او را به نظر ميآورد. خود را بهطور كنايي «بيـژن» 
ميشناساند، نه بيژني كه در چاه واقعي فرو افتاده بلكه بيژني كه در «چاه صـبر» 
گرفتار آمده. استعارة «چاه صبر» به ويژه رويكرد شاعر را نشان ميدهـد. شـاعر
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دور از «حضور معشوق» در ژرفاي سياهچال هجران غوطهور است و معشـوق
و رهانندهاي را به جد تمنا ميكند.  

حديث گمكردگي دستها و صداهاست، نخستين بيابان و  ماه پنهان حكايت
از  واپسين غروب، قصة شهر كوچك، حضور در قلـب آرامتـرين انسـان، گـذر
تاريكي، شكسته بالي، پير شدن در آرزوي همدلي، سفر به انتهاي شـب... همـه

اينها، ترانهاي است كه در مهتاب ميگذرد:  
دستهايم را گم كردهام/ صدايم را نميشـنوم/ خيابـان/ عبـور بـاد اسـت/ و

چشمي كه در آن پرچمي كهنه ميلرزد.  
در ايـن عرصـة تاريـك ـ كـه در آن انسـانهـا بـياعتنـا از كنـار يكـديگر
ميگذرند، و هر روز قايقهاي كودكي بر آن سفر مـيكنـد، و زمزمـههـا رو بـه

پايانند ـ همة آواها در دوردست محو ميشود و از صدا ميافتد:  
كولي قبيلهاي ميخواند،  

بر بال خاطرهاي كه در مهتاب ميگذرد  
حكايـت اشـعار شاعر در شهر است اما دل و جانش با روستاست. فضـاي
روستايي Pastoral است. واژگان شاعر همـه بـه ايـن سـمت و سـو ماه پنهان
اشارت دارند: گردباد بياباني، بركه، گذشت كودكي بر يال اسب، شمشاد، اسب، 
سپيدار، گندمزار، دريا، كوه، تپه، نقش واژگـون پرسـتو، كـولي تنهـا، سـرزمين 
خاموش ... قطعة دوم كتاب كه ايجاز و تصاويري طرفهُ دارد، پايگاه شاعر را به 

خوبي نشان ميدهد:   
صبح كه ميآيد  

نميدانم رنگ كدام دريا مرا خواهد برد؟  
وقتي كه نيمروز دلگير و تنها  

بر درياي خاكستر و خاطره ميرانم  
در آسمان،   
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اسبي با دستهاي بريده ميگذرد  
و رنگ غروب دريايم خونين است  

از درياي سياه فاصله ميآيد،  
تا باز از اين غربت بيرؤيا، چگونه بگذرم.  

گذر از لحظة ترسناك كنوني و رسيدن به ديگري، رسيدن به ايـام دلانگيـز
ن مايـة كودكي، در حاليكه شاعر زخمي از عشق و خاطرهاي در سينه دارد... بـ
اصلي كتاب است اما اين سلوك بسيار دشوار است. به جهان بروني و حتي بـه
ديگران زياد مطمئن نميتوان بود. پلهاي رابطه ويران شده اسـت و در دسـت

مخاطب و حتي دوست خنجر است:   
نشان هيچ اقليمي با تـو نيسـت/ بـر دسـتانت خنجـريسـت/ كـه دريـا را

ميشكافد/ و زمين را در منظر لحظههايم/ به آتش ميكشد.  
اين كسي كه نشان هيچ اقليمي در او نيست و با خنجري در دست دريـا را
ميشكافد، آن ديگري يا «ديگرة» ناشناختهاي نيست كـه شـاعر را از هويـت او

هيچ آگاهي در دست نباشد، در جايي كه «افسانة تاريك مهتاب» ميگذرد. فضا 
پر از مه و غبار است و نميتوان لحظهاي رنگ دريا را ديد، غروب باراني است 
و مردي در هياهوي مردي ناشناس به باد ميرود، اما با اين همه «اشارهها»، بـه
جهان بيرون است. جهان بيرون پر از تزاحم است، اما چارهاي كـه در شـعر بـه
پيشنما ميآيد، از درآويزي با «مردي ناشـناس» خبـر نمـيدهـد يـا اگـر خبـر
ميدهد، نمايشگر «جدالي پنهاني» است. اصـوات برونـي در عرصـة دانسـتگي
شخص طنينافكن است. همه چيز محو، لرزان و گريزان اسـت. حتـي حضـور
خاطره و دوست آزار رسان است. شفافيت آگاهي از دسـت شـده اسـت. آواي
سرانيده فراز رويدادها و اصوات ديگران به نغمـه در مـيآيـد. اساسـاً وحـدت

قطعهها در همين تكگفتاري شكل ميگيرد و آهنگ سخن حكايتگر شماري از 
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چهركها و اصوات متفاوت نيست. به همين دليل در يكي از فرازهاي حسـاس
مجموعة شعر ميخوانيم:  

خانهام كجاست؟  
كجا ايستاده بودم،  

كه حادثه با دستهاي تهي باز ميگشت؟  
اما «حادثه» هيچگاه با دست تهي باز نميگردد. حادثه چه شخصي چه غيـر
شخصي آثاري در دانستگي فردي و جمعي به جـاي مـيگـذارد و اگـر منطـق
سراينده «تكگفتاري» نباشد، گفتوگـوي درونـي بـا ديگـران را بـه پـيشنمـا

ميآورد كه ميتواند گفتوگويي باشد با آواي يك يا چند تن ديگر و گسترش 
را از  اين منطق گفتوگو ناظر به همان حادثه يـا حـوادثي اسـت كـه سـراينده
جهان درون به جهان بيرون ميبرد و روابطي را كشـف مـيكنـد كـه مجموعـة

آگاهيها و آواها را در كليتي تاريخي ـ اجتماعي تجسم ميدهد.  
شيوة بيان سراينده «روايتي» ساده است. نوعي حسبحال است و در برخي 
از قطعههاي كتاب، پيوند و تركيب عاطفي و انشـايي عناصـر موجـود در شـعر 
و  استواري الزم را ندارد. اين عناصر چه شيئي باشند يا تصـويري از اشـخاص
اشياء، مجموعة غامض ارگانيك بهوجود نميآورند، بلكه نشان دهنـدة تـأثرات

پراكندهاي از عناصر پراكندهاند.   
اكنون زمستاني كه ميآيـد/ لبريـز از يـاد قصـههـائيسـت/ كـه خـواب از

جشمهايم/ برده است، (خواب از چشمهايم ميبرد بايد باشد به دليل قيد زماني 
اكنون.)  

روشـن نيسـت، از سـوي ديگـر رابطة زمستان ـ با قصههاي به ياد آمـده ـ
معموالً قصه شخص را به خواب ميفرستد مگر اينكـه قصـه بسـيار طرفـه يـا
وحشتناك بوده باشد اما قرينهاي در اين زمينه در كالم موجـود نيسـت. ممكـن
است «زمستاني» ويژه منظور شاعر بوده باشد اما از آنجا كه چون و چند آن به 
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واسطة «ايجاز مخّل»، تصوير نشده، مراد او در پرده ابهـام مانـده اسـت. همـين
ابهام را در قطعة ديگر مجموعه ميبينيم:  

جدا از حلقة كوچ/ پرنده پيربال مـيزنـد/ بـا چشـمي در بركـههـا/ اكنـون
نشسته بر شاخهاي/ در غوغاي پريشان باراني/ كه از بالهايش فرو ميچكد./ او 

ميداند/ آسمان وقتي آبي ميشود/ كه پرواز كند.  
«تركيـب عناصر موجود در شعر تأثير حسي دارند ولـي در مجمـوع دور از
معاني» هستند. حلقة كوچ يعني چه؟ كوچيدن حركت قافلهاي است در مثـل از
منزلي به منزلي ديگر. با چشمي در بركهها ـ اينطور القاء ميكند كه پرندة پيـر

با چشم در بركهها نشسته است، حال آنكه مراد سراينده اين است كه پرنده در 
حالي كه بر بركهها نظر دوخته بر شاخهاي نشسته است.  

در جملة «آسمان وقتي ...» نيز ابهام وجود دارد. آبيشدن آسماني مشـروط
به پرواز كردن پرنده پير شده. ممكن است پرنده پير بميرد و نتواند پرواز كنـد.

آيا ديگر آسمان آبي نميشود؟ پس چنان اطالقي جايز نيست.  
قطعههاي ساده يا تصويري دلنشين و مؤثر البته در كتاب اندك نيست. ايـن
اشعار غالباً روان و اشارهاي هستند، حزن آرامي در آنها موج ميزند. بيـانگـر

چه ابهامهايي دارد، فارسي و فضاي اشعار بومي است و بسياري از ابيات آن را 
ميتوان به ياد سپرد و با خود زمزمه كرد، زيرا كه «حكايت پنهان مـاه» اسـت و
گريــههــاي شــبانه و مــاجراي زنــدگاني «پرنــدهاي كــه آشــيانهاش در مهتــاب 

ميسوزد.»  
  



  
  

  
  
  

نه پنجره، نه اي كاش*  
عباس باقري  

  
براي شعر ديني نوشـتن يـا هنرهـاي دينـي ديگـر بـه وجـود آوردن، راه و 
روشهاي گوناگوني وجود دارد. اما به هر حـال آنچـه سـاخته مـيشـود بايـد
احساس و شوري برانگيزد، ما را به عالم معنا ببرد، فضا و حال و هواي قدسـي
را در ما زنده كند. كتابهاي مقدس ـ كه از منابع اصلي هنرهاي ديني هستند ـ
تاريخ مقدسي را بيان ميكنند، يعني الهامي وحياني و فراسويي را كـه در طـول
زمان بزرگ، در آغاز زمان روي داده است و به اين سبب سرمشقهايي هسـتند
در همـه براي ايمانداران، هنرمندان و پيروان آئينها در زمينة كردار و گفتـار و

حال در مقام الگو (سرنمون) عمل ميكنند. قدرت هنر ديني با سرشـت ذخيـرة 
پايان ناپذير هدف يا آرمـان آن پيونـد دارد. كـار پيكـرهسـاز، نقـاش، شـاعر و
موسيقيدان بايد تا حد ممكن بيانگر آرمان معنـوي دينـي باشـد. بـاري نيـروي
تصور و تخيل هنرمند ديني، تابع سر نمونهـاي سـنتي اسـت و ايـن نيـرو در
مفهومي دروني يعني كوشش به دستيابي به گوهرة معنـوي الگوهـايي پايـدار و
بازسازي، يا آفرينش تصوير بر حسب آن ميدان ميگيرد و جلوهگري ميكند.1  

                                                 
كاش، تهران، 1386.  اي نه پنجره، * نه
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ه آفريـدگار و غايـتمنـدي در اينجا هنرمند ميكوشد باورمندان را متوجـ
عالم سازد. غفلت آدمي را بزدايد و توجه به كانون عالم را در انسان احياء كنـد

و آدمي را به مبدأ هستي نزديك سازد نه دلمشغول دنيا و اميال و غرائـز كـور.2 
عالم را در اين زمينه بايد واحدي زنده و قدسي ديد:  

به نزد آن كه جانش در تجلي است       همه عالم كتاب حق تعالي است  
انسـان البته وضعيتهايي كه آدمي در آن زيست مـيكنـد يكسـان نيسـت.

غارنشين با انسان شهرنشين امروز تفاوت دارد. آدمي در سنهاي متفاوت و در 
مناطق گوناگون متفاوت زيست ميكند و ميانديشد. اين وضعيتها بـيشـمار
است. اما در اين زمينه نكتهاي كانوني و پايدار است چرا كه در هـر هنـر دينـي
آنچه به بيان ميآيد، بيدرنگ اظهار يا نمايشي قدسي است نه وهمي و ناپايدار. 
هنر ديني رايطه انسان را با آن چه مقدس است افشا ميكند. رابطـهاي كـه هـر
چند گونهگون، متغير و ايمايي است اما همواره آدمي را در قلب واقعيت دينـي

قرار ميدهد و او را منقلب ميكند، همچنان كه عشق. (عارفان ميگويند عشق، 
مس وجود آدمي را به زر خالص بدل ميسازد.)  

اگر ما به درون تمدنهاي گوناگون كه در زمانهاي گونـاگون باليـدهانـد و
ميبالند ـ برويم درمييابيم كه چنان هنري در ژرفاي آنها وجود داشـته و خـود
را به صور گونهگون جلوهگر ساخته اسـت. البتـه ادراك راز ايـن قسـم هنرهـا
دشـوار اسـت اما با همدلي و تـالش بـه آن دسـت مـيتـوان يافـت. يكـي از
ويژگيهاي هنر ديني و عرفاني، «نماد پردازي» است. نمـاد (سـمبول) اشـارتي

دارد به كليت هستي. قراردادي نيست. تجربة مشترك آدميان در حوزه «قدسي» 
است. اين تجربهها از رويدادها و حاالتي حكايت دارد كه بـر زبـان نمـيتـوان

آورد. فقط اشارتي به آن ميتوان كرد «تلقين درس اهل نظر يك اشارت است.» 
در مثل در سنت مسيحي بهشت به سبب آتشـي كـه در پيرامـون آن اسـت، يـا
فرشتگاني شعلهور در آستانة دروازهاش نگهباني ميدهند، دسترسپذير نيسـت.
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پروردگار انسان را از بهشت بيرون رانده، از بهشتي كه پيرامونش را آتـش فـرا
گرفته تا انسان ديگر نتواند به آن دست يابد. از نظر قديس توماس «اين بهشت 
محصور در شعلة آتش از ما بسي دور است. بنـابراين، آرزومنـدان رسـيدن بـه
بهشت در آغاز بايد از ميان آتشي كه بر گردش حلقـه زده بگذرنـد. بـه سـخن
ديگر، تنها كساني كه خود را به كمك آتش پالوده سـاختهانـد، مـيتواننـد وارد

بهشت شوند.»3  
نمادهاي ديگري نيز هست، مانند: نمادهاي آب، پير مرد دانـا (خضـر)، زن
افسونگر، مار، آتش، زمين، در مقام مادر، آسمان، اهريمن (نيـروي زيانكـار) ...
كه در ادبيات جهاني نمونههاي زيادي دارد و مردمشناسان و پژوهشـگران هنـر

به طور گسترده و عميقي آنها را به بحث گذاشتهاند. اشعاري مانند غـزل هـاي 
نظـامي پيكـر هفـت عطـار، الطيـر حافظ و مولوي و منظومههايي مانند: منطـق
دانته ... آثار ادبي ديني ممتازي هستند كه مـيخواهنـد از الهي كمدي گنجوي،
واقعيت محسوس به چيزهاي ديده نشدني و نامحسوس برسند. شاعران بـزرگ
و عارفاني مانند عطار و دانته رازآموزي ميكنند و با نمادپردازي خـود مـرگ و
رستاخيز را نمايش ميدهند. اين هنرمندان اما در همان زمـان، انسـان و محـيط
اجتماعي و وضعيتي را كه او دارد و از سر ميگذارند مجسم ميكنند. بـه زبـان
فني بگـوئيم از واقعيـت زيسـتي و اجتمـاعي بـه حركـت در مـيآينـد تـا بـه
نامحسوس برسند. اگر از انتزاع و نماد آغاز كنند، هـر انـدازه هـم كـه اسـتعاره
بسازند، يا تشبيه بياورند، به شعر جاندار و حقيقي نميرسند و كارشـان در هـر
مرتبهاي كه باشد سخنوري بالغت (rhetoric) است نه هنر أفريني. در مثـل در
همين مجموعه «نه پنجره نه اي كاش» عباس باقري ـ كه حاوي اشـعار مـوفقي

نيز هست ـ آمده:  
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چرا نميآيي/ اي ناشناختهاي كه/ تعبير خوابهاي قيلوله را مـيدانـي/ و از
دروازههاي دشنه و گياه گذر ميكني/ چـرا نمـيآيـي/ اي شـبنم معطـري/ كـه

اقيانوسها در تو وضو ميسازند.4  
چيزي كه پيش از هر چيز ديگر در اين سطرها به پيشنما ميآيد، مبالغـه و
بيان مجازي انتزاعـي اسـت و پيداسـت كـه سـراينده نـه از تجربـه ـ بلكـه از

اطالعات خود ـ كمك گرفته است و از كلياتي آغاز ميكند كه نه عام است، نه 
تجربي. عبارتهائي مانند: «اي مبدأ تمام تصورات»، «خواباندن برهـوت»، «واژه 
منور»، «وضو ساختن اقيانوسها» ... گرچه بار معنايي ديني دارنـد، بـر خـالف
تعابير شاعرانة مولوي در مثل ـ فاقد معنايي مثبـت هسـتند. روشـنتـر بگـويم، 
نمادهاي ساختگياند و انگيزة پيدايش آنها، هيجانانگيزي بوده. سراينده در اين 
قسم نوشتهها وضع جهان انساني را بدتر از آنچه هست نمايش ميدهد تـا جـا
براي نمادهاي رايج آن چناني باز كند. در اين زمينه دو نمونه از كتاب ميآورم:  

اينجا كه ايستادهام/ هر سايه/ شكلي از انهدام زمين است.5  
هزار سال گذشت/ نه ماه/ زخم زمين را به چارهجويي شد/ نه صـبح/ قفـل

دخيل از ضريح شب وا كرد. 6  
در هر دو مورد، حتي اگر سراينده واقعيتـي را گفتـه باشـد، آنچـه بـه قلـم
آورده، شعار است، نه شعر. بيان سراينده هم در بحث را ميبندد هـم در خيـال

را. آنچه ميگويد سخن شورانگيزي از موقعيت انساني خاص يا نمادپردازي از 
جامعه و مردم ويژه و معيني نيست. تصاوير خيالانگيز (ايماژهايي) نيسـت كـه
ميتواند معاني رمزي ژرفي را انتقال دهد و نميتواند پژواك و بازتاب عميقـي
كه اثري هنري در ما بر ميانگيزد بهوجود آورد. در اينجا ميتوان كـار بـزرگ
به طـور دقيـق از همـين كـرة زمـين و الهي كمدي دانته را در نظر آورد. او در

همين زيست انساني آغاز ميكند، از «دوزخ» به حساب و كتاب خودش:  
در نيمه راه زندگاني خويشتن را در جنگلي تاريك يافتم  
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زيرا راه راست را گم كرده بودم  
چه دشوار است وصف اين جنگل وحشي و سخت و انبوه.7  

در اين كار، دانته اعم از اينكه راست بگويد يا ناراست (تشبيه زندگاني بـه
. جنگل تاريك)، از همان نخستين واژه ما را به دل تجربـهاي وجـودي مـيبـرد
اهميت آن فقط از درونمايهاي نيسـت كـه پـيش مـيكشـد، سـاختار و بافـت
درونمايه و شگرد خاصي كه شاعر براي پروراندن آن پيش ميكشد نيز اهميـت
حياتي دارد. در آثار شبه هنري، هنري موجود نيسـت. چيزهـا و ايـدههـا بـراي
كاربرد و استفاده عملي ساخته ميشوند و در اين زمينه دنيا ـ يعني اشياء و كار
و بار آدمها در كرة زمين ـ به منظور بر آوردن مقاصـد خاصـي بـه كـار گرفتـه
ميشود. هنر، البته مقاصدي نيز دارد امـا ايـن مقاصـد از نـوع مقاصـد تبليغـي

نيست. «در برابر ايدة پسند افتادن بيسود و خنثاي هنر (نظريه كانت)، فرهنگي 
«پسـند افتـادن»  اصيل به شدت با ايده خودخواهانه و جـادويي يعنـي بـا ايـده
ضديت ميورزد. در مثل مكزيكـيهـا جويـاي تمـاس بـا نيروهـاي فراسـوئي 
(Manas) هستند يعني نيروهاي نهفته در هر فورم و شكل، نيروهايي آزاد شده 
از تأمل بر اشكال، به منظور تأمل بر خود فورمها و اشكال و در ايـنجـا صـور 

باستاني حيواني در مقام عالمت قبيله، همپرسي و ارتباط را تسريع ميكند.  
چه دشوار است اين كار زماني كه همه چيز ما را به خـواب رفـتن تشـويق
ميكند، گرچه ممكن است، ما با ديدهاي آگاه و خيره براي بيدار شـدنمـان بـه
پيرامون خود بنگريم و با اين همه هنوز در خواب به اطرافمـان نگـاه كنـيم، بـا
ديدگاني كه ديگر عملكرد خود را نميشناسد و نظر خيرهاش به درون برگشـته
است. بدينگونه است كه ايدة عجيب فعاليت سود ناطلبانه (پسند نيفتادن) سـر
بر ميزند، در حاليكه ديگر عملي در كار نيست و بقيه چيزها به شـدت بـراي

نزديك شدن به ترغيب آرامش به كار ميافتد. هر پيكرة واقعي سايهاي دارد كه 
المثناي آن است و هنر بايد لغزنده و ترد و شـكننده باشـد، درسـت در همـان
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لحظهاي كه پيكر ساز به اين باور ميرسد قسمي سايه را آزاد كـرده اسـت كـه
وجودش، آرامش سازندة پيكره را ويران خواهد كرد.»8  

نمايش روي صحنه (مانند ديگر هنرها) همچون همه فرهنگهاي جـادويي
كه به وسيله خطوط تصويري و مرموز متناسب بيان ميشود، نيز سايههاي خود 
را دارد و سايههاي آن توانمنديهايش را به لرزه در آورده است. از همان آغـاز

ميتوان گفت: سايههاي آن، توانمنديها (محدوديتها) را بر نميتابند.  
به سخن سادهتر، هنر و شعر، زبان، بيان خود را دارد. معنا به آن صورت كه 
در نثر يا در خبر و تبليغات ميبينيم در شعر جايي نـدارد. چيـدمان واژههـا در
شعر به گونهاي است كه گردابي از معاني و احساسها به وجود ميآورد. البتـه
ممكن است در قطعه شعري معنايي كانوني وجود داشته باشد امـا ايـن معنـا از
معاني و بديلهاي ديگر آن جدا نيست. مشـابه منظومـة خورشـيدي اسـت كـه
سيارههايي چند به دور و همـراه خورشـيد خـود مـيچرخنـد و نـور افشـاني
ميكنند. به گفتة رنُه شار: «شاعر بايد در رهگذر خود ردهايي بر جا بگذارد نـه

حجتهايي. فقط ردهاست كه ما را به رؤيا فرو ميبرد.»9  
از سويي ديگر، سوسور با تفكيك زبان ـ در مقام نظامي ساختارمند از كالم 
ـ در مقام پارهاي از گفتار ـ به اين نتيجه رسيد كـه زبـان نظـامي اسـت بـدون
نشانههاي مثبت. به نظر او زبان فقط از «آن چه همان نيست» تشكيل ميشـود. 
نشانهها و عالمتها و ظرفيت داللتشان را مديون جهان نيستند بلكـه مـديون
تفاوت (اين نه هماني)هاي خود با يكديگر در شبكه نشانهها، يـا نظـام داللـت
هستند. نزد ياكوبسن دو گونه از تصويرهاي خيال: استعاره و مجاز بـه راههـاي

متفاوتي با زبان بازي ميكنند. مجاز و استعاره با هم تفاوت دارند. فيلم مجازي 
است، درام استعاري. در مجاز سويههاي اجتماعي و باز نمايشي سـبك نمايـان

ميشود و در استعاره از راه پژواك نمادين، شعر يا رمان ساخته ميشود.10  
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محدوديتهاي ايـن نظريـه آشـكار اسـت امـا هنـر همچنـان كـه از روش
بازنمايش واقعيتها دورتر ميشود، استعاريتر ميشود. به هر حال، هدف هنر 
مدرن نه داللتهاي صريح بلكه داللتهاي ضـمني اسـت. در رمـان ويرجينيـا
وولف، «دالـووي» بارهـا پرنـده ناميـده مـيشـود امـا او مجـاورت و شـباهت

نيرومندي با آن ندارد.  
اما به هر حال بهرهگيري از زبان استعاره در شعر يا رمان ميبايست با ديگر 
عناصر صوري و معنايي اثر، هماهنگي داشـته باشـد. بـه عبـارت ديگـر، وفـور
استعاره يا كاربرد زبان همچون استعاره در نوشتهاي، آن را شعر نمـيسـازد. در

... آمده است:   پنجره نه مثل در كتاب
كهكشان ناشناختهاي/ كه از تجليات آغاز ميشود/ جهان را بر پاي داشـته
است/ جذر و مد رودخانههاي مشتعل/ آذرخشي/ كه كاينات را فرو ميپيچـد/

پنجرههايي/ كه حقيقت رازآلود از آن به ملكوت/ مينگرد.11  
در اين سطرها، كار به مبالغه كشيده شده است. وفور استعاره شعر را خفـه
ميكند. سراينده جذابيت سخن را فراموش كرده است. درست است كه برخـي
از واژههاي شعر بار معنايي ديني را بـه دوش مـيبرنـد، امـا ايـن معـاني درون
سازي شـعر را در خواننده را منقلب نميكند. بنابراين، گمان نبايد برد كه مدرن

قالب و زبان در مثل شاملويي ميتوان در بستر اجتماعي دورة صفويه پيش برد. 
گفتهاند كه «مدرنيسم هنري ايران با غفلت از وضعيت جامعه سنتي ـ دينـي مـا
شكل گرفت. درست است كه شكل زندگاني اجتماعي ايرانيان عوض شده بود 
نكـرده بـود. [بـه واسـطة ناسـازگاري اما نوع تفكر و جهاننگـري آنهـا تغييـر
سنتگرايان و تجددخواهان]، نه هنرمند ديني به بهرهگيري از قوالب و بيان نـو
تمايلي داشت، نه هنرمند مدرن مجاز بود حتي تمايالت دينـي داشـته باشـد ...
شاعر مدرن به دليل حس لجبازي بچگانهاي بـه جـاي انعكـاس دادن مضـامين
ديني رايج ميان اكثريت مطلق مردم كشـورش بـه مضـمونسـازي بـا واژگـان،
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پديدهها، رويدادها، چهرهها و اسطورههاي ديـنهـاي ديگـر روي آورد ... ايـن
گسل به افزايش فاصله بين مردم و شعر نـو انجاميـد.  »12 البتـه، ايـن بيـان، كـل
واقعيت را بيان نميكند چرا كـه در مثـل در اشـعار فـروغ، اخـوان و سـپهري
احساس عميق ديني وجـود دارد و طالبـان شـعر نيـز از آنهـا اسـتقبال كـرده و

ميكنند. البته، اگر مراد نويسنده اين باشد كه احكام ديني و سياستپسند روز را 
به عرصة شعر بياوريم تا عامه مردم استقبال كننـد چگونـه مـيشـود گفـت بـا
«شعرآفريني» سر و كار داريم؟ و نيـز، آيـا بيـان آن احكـام و مراسـم در قالـب

مدرن، كالم را شعر و شعر را مدرن ميسازد؟ و آيا به دليل اينكه اكثريت مردم 
چيزهاي جديد را نميپسندند يا در نمييابند بايد دست از نـوآوري برداشـت؟
مردم عموماً شعر دوستند، نه شعر شناس، نسبت آنهـا بـه هنـر و شـعر نسـبت
احساسي است. هنر، فلسفه و علم از مراتب باال، از كارشناسان و دانشـوران بـه
مراتب پائين ميرسـد. انتخـاب پارلمـاني نيسـت كـه در آن اسـتاد دانشـگاه و
خميرگير رأي مساوي داشته باشند. زماني كه نيما و چند تني ديگر در چنـدين
دهه پيش شعر كالسيك را شالوده شكني كردند و صور تازه هنـري بـه وجـود
«هـيچ سـري بـراي آوردند ـ جز چند تني معدود ـ كسي از آن استقبال نكـرد.
شنيدن اين نغمه از آن دخمه بيرون نيامد» اما به تـدريج بـه واسـطه دگرگـوني
شرايط و تالش هنر شناسان در معرفي شعر نـو، اشـعار نيمـا، شـاملو، اخـوان،
آتشي ... خريداراني يافت. البته، وضع شعر و هنر نو در كشورهاي ديگـر نيـز،
همين طور است. بيشتر آلمانيها حتي نام هولـدرلين و نـواليس را نشـنيدهانـد.
اكثريت مردم فرانسه نميدانند «رنه شار» نام برگ چه درختي اسـت. تـازه اگـر
آلماني يا فرانسوي اشعار ريلكه يا الوار و حتي اشعار گوته و هوگو را بخوانـد

و بشنود، از درك ظرايف آنها ناتوان است. مردم ما نيز اشعار فردوسي، مولوي، 
نظامي گنجوي، سعدي و حافظ را مـيشـنوند و اگـر بتواننـد مـيخواننـد، امـا



نه پنجره نه اي كاش/ عباس باقري  □   2345  

نكتهها، بديع و معاني بيان آنهـا را در نمـييابنـد و نمـيتواننـد ظرايـف آن را
توضيح دهند و اين البته، گناه آنها نيست وضعيت آنهاست.  

به هر حال، هنر ديني هم در مرتبه نخست بايد هنر باشد. آهنگـري نيسـت
كه آهن مذاب را به هر شكلي ميخواهيم درآوريم. نبوغ و الزام درونـي اسـت.
فشاري بر هنرمند عارض ميشود كه اگر بر كوه بگذارند شكاف بر ميدارد. بـر
حسب قاعده و قانون شعر نميتوان نوشت. اندر آن هفتادو دو ديوانگي اسـت.
«شاعر به وسيله در هم آشفتن طوالني، فراوان و منطقي همة حـواس، خـود را
بينا ميتواند ساخت. او انواع عشقها، رنجهـا و ديـوانگي خـود را مـيجويـد،
هرگونه رمزي را در خود ميآزمايد تا عصارهاش را نگاه دارد. شـكنجهاي بيـان
ناپذير كه با تمام ايمان و نيروي فوق انساني بدان نيـاز دارد. ايـن زبـان، زبـان
روح است براي روح. همـه چيـز را در خـود خالصـه خواهـد كـرد. عطرهـا،

صداها، رنگها، انديشه را به انديشه خواهد پيوست و گسست. شاعر بخشي از 
مجهول را تعريف خواهد كـرد كـه در زمـان او، در روح جهـاني بيـدار شـده

است.»13  
بنابراين، ايدئولوژي نيست كه در جايي نظام منجمدي باشد بر پاية شناخت 
جهان در موقعيتي خاص و در جايي ديگر به دليل پويايي و روز آمدي ايـن يـا
آن باور بتواند ديگر ايدئولوژي نباشد و از صافي تأويلها و تفسيرهاي شاعرانه 
عبور كند و با گذر مفهومهاي ديني از راه فرديت خالقانه به جهاننگري سيال، 
شفاف و صميمي و به نوعي عرفان در فضاي مدرن برسد. البته، شاعري ماننـد
سپهري به اين فضا رسيده است چرا كه در اساس ايدئولوژي نمـيشناسـد امـا
مشكل بتوان نوشته زير را شعر يا دستكم بياني حماسـي در موقعيـت طوفـاني

دهة 1350 دانست:  
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پيش از تو/ هيچ اقيانوسي را نميشناختم/ كه عمود بر زمين به ايستد/ پيش 
از تو هيچ خدايي را نديده بودم/ كه پاي افزاري وصلهدار به پا كنـد/ و مشـكي

كهنه بر دوش كشد و بردگان را برادر باشد/ آه اي خداي نيمه شبهاي كوفه.14  
اين نوشته صرفنظر از اينكه سخنوري و هيجانانگيزي است نـه شـعر، از

لحاظ ديني هم خالي از اشكال نيست.  
هنر و هنر شعر اعم از ديني يا غير ديني فراسوي ايدئولوژي است. «محـرم
اين هوش جز بيهـوش نيسـت» ايـن تجربـه فراتـر رفـتن از محسـوس و بـه
اقيانوس عظيم روح پيوستن است اما تـا بيـان نشـود خـاموش اسـت. بايـد در
وسيلهاي محسوس: رنگ، آهنگ، كلمه، تصوير جاي گيرد و اين معمايي اسـت

كه ميبايست خود هنرمند حل آن را به عهده گيرد.  
در فلسفة كالسيك از سوژه يا عاملي شناسنده آغاز ميكردند اما از نيچه به 
بعد كار شناخت به ماية ديگري برده شد. بعضي از شعرشناسـان گفتـهانـد كـه:
«شاعر انساني است پرتاب شده به عرصه هستي يا عارفي است سر بـه سـجده
نهاده در معبد اشياء.» اينها تعابيري است برگرفتـه شـده از تفكـر هيـدگري و

واژگان سمبوليك و در واقع تعابيري است رمزي. حتي خود هيدگر نيز، بهرغم 
تالش در گريز از متافيزيك باختري، در محـدودههـاي آن مانـده اسـت. انتقـاد
نيچه و پس از او انتقاد پستمدرنيستهايي مانند لويناس بـر فلسـفه كالسـيك
اين است كه اين فلسفه و حتي تفكرات هوسرل «بـيش از انـدازه گرفتـار ذات
باوري است.» هوسرل نيز همه چيـز را قربـاني دريافـت خـودش از ذاتهـا و
ماهيتها كرده است و به جاي اينكه بـه كـل تجربـه انسـاني توجـه كنـد، بـه
دانستگي از چشمانداز ترانسـندانس (بيـرون رفـتن از دايـره تجربـة حسـي يـا

شناخت پيش از تجربه آپريوري)، تكيه كرده است. چنين نگرشي نميتواند كل 
تجربة انساني را در برگيرد. لويناس بودنشناسي هايدگري را نيز نقد مـيكنـد.
«هايدگر» مفهوم، بيرون رفتن از تجربه حسي را تأويل كرده است. اما آنچـه در
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اينجا بايد طرح شود، «نياز انساني» است. بنابراين، در حركت ترانسندانس مـا
به سمت و سوي گريز و رهايي از قيد توانمندي و محدوديتهاي بشري پيش 
ميرويم. لويناس در رساله «گريـز» (1935)، همبسـتگي بـين خـود تجربـي و
جسميت يافته را با «خود بيرون رونده از تجربه» مقايسه ميكند و ميگويد كـه

ما بايد همواره بين «خود»ي كه به سوي چيزها توجه (التفات) دارد از سويي و 
«خود» تجربي ... دقت كنيم و در درون اين قسم برخورد و كنش و واكنش بـه

«نياز» (تمنا)ي انساني عنايت داشته باشيم.  
توجــه بــه نيازهــاي عــاطفي و مــادي بشــر آغــاز كــار اســت. هايــدگر از
«هستومندها» (دارندگان اگزيستانس) به جانب «بودن» (هستي) سـير مـيكـرد.
لويناس صرفاً بر هستي ملموس و مشخص انساني تأكيد دارد و بـرخالف نظـر

هايدگر، تجربههاي روزانه انساني را همچون تجربههايي كه كل هسـتي بشـري 
را در بر ميگيرد در نظر ميآورد، نه چيزي مانند چيزهـاي عـادي و روزمرگـي
مبتذل. او ميگويد در پرتو اين قسم بيرون روندگي از تجربه، مـا مـيتـوانيم از
 Identité ،تنگناي «خود» خويش رها شويم و زنجيره «اين هماني» (هو هويت
) را بگسالنيم و به بيرون يعني ساحتي ديگر (غيريت، غير خود ـ بودگي، دگر)
برويم و از «ديگر»ي استقبال كنيم و اين يعني به سوي امكانهاي متنـوع ديگـر
رفتن. «لويناس» نظرية بيرون رفتن از تجربه هايدگر را ميپذيرد اما از نظر گـاه

خودش آن را تفسير ميكند. هايدگر باور داشت «بيرون رفتن از تجربة انساني» 
«چيـز» وارد شـدن ... امـا يعني گام برداشتن بيرون از چيزي، فراتـر رفـتن، بـر
لويناس ميگويد كه «بودن» را نبايد در چهارچوب هستي و حضور ـ نه حضور

ناب بلكه بايد در پرتو احساسها، عواطف، تلخكاميها، شادكاميها و مجموعه 
تجربههاي بشري واكاوي كرد. «حاالت دروني به ما چنين امكاني ميدهد تـا از 
«خود خويش»مان بگريزيم.» گرچه «گريز» از خود به هر حال به معناي زدودن 
«خود» و «همان بودگي» نيست بلكه مكمل آن است، ما با «ديگر»ي معنـا پيـدا
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ميكنيم. «ما همواره در تماس با ديگري از طريـق چهـرة اوسـت كـه بـا او ارتبـاط
مييابيم و چهرة اوست كه ما را به سخن مـيآورد. چهـرة شخصـي ديگـر چيـزي

نيست كه ما ادراك مي كنيم بلكه تجلّي و ظهور است كه بر ما مكشوف ميشود.»15  
اين مطالب سخن عارفان است. زندگاني عارف نيز ـ و بـه بهتـرين وجـه ـ
دو قطبي است. در سويي جان جهان است و در سويي ديگر، تمناي مـن! البتـه
اين منحصر به رابطة شاعر عارف با «حوزه قدسي» نيسـت دربردارنـدة انسـاني
ديگر نيز ميشود. زمينة رابطه، عشق است با همان تقارنها و الـزامهـايش. يـار

زيباي زميني سيماي زيباي «جان جهان» را بازتاب ميدهد:  
در روي خود تفرّج حسن خداي كن  

كائينة خداي نما ميفرستمت  
اما در هر دو صورت اين عشق با «تشويش» همراه اسـت. دل صـنوبري شـاعر
همچون بيد، لرزان است. آيا يار با او سر مهر دارد يـا نـدارد؟ حتـي در وصـل نيـز

آسوده نيست و شايد هجران بهتر است چرا كه در وصل خطر زوال و دوري وجود 
دارد و در هجر، اميد وصال، از ايماژهـاي مهـم شـعر عرفـاني (و عاشـقانه)، ايمـاژ
«آئينه» در كالم، كار نماياني دارد. اين بازي مدام آيينههايي كه از رنگ ميگذرنـد و
به اشاره ميرسند و از فرياد به سلوك، بدون گسست، عـارف را در طـول جـادهاي 
ناهموار و سخت مياندازد كه درك آن براي انديشه و عقل دشوار است. راهـرو در
طريق عشق در حالتي نامطمئن و ناگفتني تشويشآميزي غوطهور ميشود. اما با اين 
همه آثار كساني مانند سهروردي (فيلسوف اشراق)، روزبهان، سـعدي و حـافظ بـه
رغم بيان رنجهاي هولناكي كه جان را ميگدازد، فرحبخش است. شايد به اين دليل 
كه اين عاشقان از دوزخ رنج گذشته و به فردوس شادي رسيدهاند: «بـا دل خـونين

لب خندان بياور همچو جام.»  
عباس باقري سـرايندهاي اسـت دينـي ـ عرفـاني و متـأثر از سـبك و بيـان
سپهري. اما به هر حال، ميدان جهان نگرشـياش از سـپهري محـدودتر اسـت.
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تصويرهايي كه در اشـعار او بـيش از هـر تصـوير ديگـري بـه ديـده مـيآيـد
تصويرهاي تاريكي، درد و رنج، قساوت، سنگ، سنگ بـاران، پرنـدة مجـروح،

كوير، ويرانه، كشتارگاه، تانك، زرهپوش، ميخ تابوت و از اين قبيل است:  
باد، گزمة درخت  

سنگ  
گزمة پرندگان تيرهبخت  

خواب خوش مبادت  
اي زمين بيپرنده و درخت.16  

و سـنگ اين قسم نگاه كردن به كرة خاكي ما بهويـژه در دفتـر دوم كتـاب
ابعاد هولناكي مييابد. مطالب آمده در اين دفتر از اين قسم اسـت: وقـت سرمه
اقامه تزوير، بازگشت تاجران سنگ، شهرهاي هندسي سنگ، بوسيدن بـالهـاي
كبوتر از سوي سنگ، سنگ شدن نغمه در گلوي پرنده، گام نهادن تانكهـا بـر
شنبليلهها و بابونهها، قصاب بر پلههاي سـنگ قربانگـاه، دريـا و مـرگ ماهيـان

گرسنه، تعطيل بودن بازار آسمان، سنگبار شدن شاعر، چكيدن مرد جذامي كنار 
سنگ، فصل پرندهكشان ... جاي ديگر مينويسد:  

چه روزهاي غمآلودي  
پدرانم را تحقير ميكنند  

مادرانم را «بريده گيس» مينامند  
از استخوانهاي نياكانم  

كافور ميسازند.17  
سادهتر بگويم سراينده مانند اخوان كه اخبار هولناكي دربارة زندگاني جهان 
امروز به دست ميداد (هان، كجاست پايتخت اين كژ آئين قرن ديوانـه؟) غالبـاً
جز سنگ و سنگباران، تنگنا و غربت، نوميدي، شرّ و نامرادي نميبينـد. انسـان

در خاك و خاكستر در ميان دو اقليم دشنه و دشنام زيست ميكند.  
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انصاف را تصاوير وحشتناكي است:  
درختهاي شعلهور  

از كتف زخم روئيدند  
و مشت باد پر از گورهاي پنهان شد.18  

اعم از اينكه ما دنيا را به اين رنگ و نشان ببينيم و بشناسيم يا نه، البد بايد 
بپرسيم در اين دوزخ وعده داده نشده چه ميكنيم و چه بايد بكنيم؟ مانويان كه 
دنياي ما را اينطور ميديدند، براي درمان درد، اين نسخه را ميپيچيدند؛ تـرك

مطلق جهان، «مردن پيش از موت»، قطع حيات براي خالصي و رستگاري. ولي 
من به سهم خود دنيا يعني ايـن كـره و سـاكنانش را ايـن قـدر تاريـك و شـر ّ

نميبينم. خواهي نخواهي زيبايي گل، لبخنده كودك،نيكي و نيكوكاري، عشق و 
زيبايي نيز هست. جنگ و شقاوت و خونريزي را نه فقط مردم امروز به جهـان

آوردهاند. بر حسب روايات ديني ما قابيل اين رسم را به دنيا آورد.  
به گفتة سعدي «بنياد ظلم در آغاز اندك بود، هركس آمد اندكي بر آن مزيد 

كرد تا بدين غايت رسيد.»  
رسم شده است كه در اين قبيل مواقع، كاسه كوزه ها را سر يكـي بشـكنند.
مانويان اهريمن بدكنش را گناهكار اصلي ميدانستند، عدهاي ديگـر حوالـه بـه
تقدير ميكردند، بعضي غرب صنعتي را باعث و باني شرّ مـيشـمردند (احمـد

و  كسروي، جالل آل احمد ...)، مقصر اصلي از نظر هايدگر «فن بنيادي» اسـت
در نظر ماركسيسم ارتودوكس، طبقة سرمايهدار، اما هم پـيش از ظهـور مـاني و
قبل از پيدايش غرب صنعتي يا فن بنيادي و پـيش از پيـدايش سـرمايهداري ... 
كشت و كشتار و قتل و غارت كم نبوده است. چنگيز مغـول از فرانسـه نيامـد،
ـ كـه پسـر بـه هنـد كشتار سه روزة مردم دهلي در زمان قشونكشي نادر شـاه
خودش را هم كور كرد ـ بالي آسماني نبود. تيمـور گورگـان هـم از اهـالي همـين
حوالي بود كه در يك روز با فرمان كشتن مردم اصفهان و آوردن سر كشته شدگان، 
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بـود كـه بيشـتر مـردان آرام  منار ساخت. چرا راه دور برويم، آغا محمدخان قاجـار
كرمان را كه به لطف عليخان زند ياري رسانده بودند، كور كرد. اين سوية تاريـك
زندگاني را بايد ديد و از اين بدترها هم بوده است (ميكشتند، غارت مـيكردنـد و
شـاهان فخرنامه پيروزي هم مينوشتند)، كمبوجيه خاك مصـر را بـه تـوبره كشـيد
ساساني به مردم سرزمين خودشان هم رحم نياوردند، امپراطوري رم بردهداري را به 
اوج آن رساند، تفتيش عقايد مسيحي هزاران مرد و زن ـ از جملـه دانشـمند بـزرگ
«برونو» را بر تودة هيزم مشتعل سوزاند. آيا اين جباران تك و تنها چنان كردند: اگـر
چنگيز خان يك تن بود ميتوانست حتـي از برابـر دروازة نيشـابور بگـذرد يـا آغـا
محمدخان شهروندان كرمان را كور كند؟ به نظر من مجريـانّ كشـتار و شـكنجه از
اربابان خود بدترند. آشـويتس را دانشـمندان آلمـاني ابـداع كردنـد. تـرومن فرمـان
بمباران اتمي داد اما آنكه بمب را از آسمان روي هيروشـيما انـداخت يـك خلبـان
آمريكايي بود. اما فقط همين كار و بارها نيسـت. دروغ، تملـق و دزدي و فقـر نيـز
هست. به روايت سراينده: دكانهاي ريا و تزوير، دوبـاره بـاز شـده. سـخنرانهـا از 
لولهنگ و آفتابه و ابريق، جت ميسازند، قاپزنها و دزدها پيامآور شدهاند، تنـد و
تند چاي و سؤال تعارف ميكنند، اهل هوا، روي تابوت مردهها چتر ميزنند، شـهر

يكپارچه كوفه ميشود:  
دكانها دوباره دهن باز كردهاند  

و نان و نگاه و حنجرهها را  
بر روي سينة رف چيدهاند  

بشقابها و كاسهها و آفتابه لگنها  
بر لوحة تاقچهها جان گرفتهاند.19  

آنچه سراينده ميبيند نه فضاي سبز دلپذير روستا و نغمه پرندگان و صـفاي
روستائيان بلكه دنياي اصطكاك فلزها و صداي ترساننده انفجار و صـاعقههـاي
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شعلهور است و آنچه ميشنود بوي بهار، و گلهاي سوخته است؛ حجـم شـب
آكنده از مصيبت است، و افق، كبوتر در خون تپيده.  

سياه:  
مضمون مرگ/ مفهوم سوگواري انسان بيچـراغ/  در بـارش تگـرگ/ رنـگ
/ وقتي صـداي حادثـه سياه/ شب نامة زمين/ روي ستون شعلهور آهن و عصب

تاريك است/ و در گردباد/ بوي بهار سوخته ميپيچد.20  
اين درونمايهها در شعرهاي اخوان، نصرت رحماني، فروغ و سـپهري و ...
هم آمده است و تازگي ندارد. مبالغي از آن هم مرثيهسرايي اسـت بـيآنكـه بـا

تجربة زيسته شده شاعر ممزوج شده باشد. در اساس سوية روانشناختي ندارد 
و جغرافياي انساني مكان رويدادها انتزاعي است. كلي است بي آنكه عام باشد. 
در يوگسـالوي ميتواند در عراق باشد يا در بنگالدش، مكزيـك يـا فلسـطين،

باشد يا تونس. سراينده زماني كه روي دور مصيبت گويي ميافتد چنان سرعت 
ميگيرد كه مشكل بتوان به او رسـيد. فضـاي شـعري او ماننـد فضـاي اشـعار

آغازين سپهري، پاستورال (شباني) است و مانند او ميگويد:  
سبز: اتحاد سنبل با ابر/ وقتي چمن/ لبريز از فصاحت ادراك است/ و باران/ 
همواره طيف سنبله ميسازد/ در دشتها كه مادران درختانند/ در كـوههـا/ كـه

بوي طبيعت را/ با ساق آهوان/ به هوا ميپراكنند.21  
افزوده بر اين باقري در برخي اشعارش، در حـوزة نظـري اشـعار سـپهري
افتاده است. سراينده است كه از نازخند جهان سخن ميگويد و نيلـوفريتـرين
سرودش را «در جمهوري پرندههاي غزل رنگ» ميخواند و به سخن سـادهتـر

اهل مداراي ديني ميشود:  
در تورات ميزيم به انجيل دل ميسپارم/ در دهان ماهي تكرار ميشوم/ بـا
يحيي غسل تعميد ميكنم/ نتهاي آسـماني داود را/ بـه يـيالق آتـش ابـراهيم
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«زريـه»، «پازنـد»  ميبرم/ در پيش پاي زبور خم ميشوم/ از اوستا تـا آبهـاي
ميخوانم/ تا در كرانه قرآن از كوه نور برآيم22  

اين فراز تكرار عبارتهاي مشهور سپهري است و تازگي هم نـدارد. گوتـه
در محيط متعصب فئودالي اروپا براي دور شدن از منازعههاي سياسـي و دينـي

راهي پيش نهاد بر اين پايه كه خود و همفكرانش را گلچين كننده ناميد، كساني 
كه به باورهاي ديگران احترام مي گزارند و از اديان و انديشهها آن چيزهايي را 
كه بهترين است بر ميگزينند تا به حقيقت برسند. تازه اين هم تازگي نداشـت.
اساس فلسفه «وحدت وجود» همين است. نمونه شاخص ايـن نظريـه در آثـار
محييالدين بن عربي و در اشعار به راستي زيبا و حيرتانگيز او آمده اسـت. او

در اين راه است كه خود را از عرصة تعصبها بيرون ميآورد و از مجادلهها و 
مناظرههاي ديني و كالمي رها ميسازد:  

قلب من پذيراي هر صورتي است/ پس چراگاه آهوان، ديـر راهبـان، خانـه
بتان/ كعبة طائفان/ الواح تورات و كتاب قرآن است/ من به دين عشق ميگـروم

و به دنبال روندگان آنم، هر جا بروند/ پس عشق دين و ايمان منست.23  
آنچه ابنعربي در اين زمينهها نوشته و گفته بود البته نظريهاي نبود كه همـه
بپذيرند و حتي بعضي او را به شدت سرزنش و حتـي تكفيـر كردنـد از جملـه
«سـبحان عالءالدوله سمناني، ابن تيميه، بيابانكي ... . سمناني در حاشية نوشـته

من اظهر االشياء ...» آن را بسيار ناروا ناميده و از ابن عربي خواسته است كه از 
اين گفته توبه كند.24 اين ماجرا در چند قرن بعـد نيـز تكـرار شـد. صـدرالدين
شيرازي متفكّر بزرگ اين بار هدف حمله بود. ميرزا محمد تنكابني (از عالمـان

قرن سيزدهم هجري) محمدتقي برغاني، حسين اشكوري گيالني ... به صدرا و 
حكيم سبزواري تاختند: «در باب مذهب صدرا اختالف كردهانـد. جمعـي او را
كافر ميدانند، در چند مورد برخالف ظواهر حقـه شـرعيه سـخن رانـده. يكـي

وحدت وجود كه اين بيت مولوي نيز، از همين اصل حكايت ميكند:  
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چون كه بيرنگي اسير رنگ شد  
موسئي با موسئي در جنگ شد25  

به هر حال آن سخنان، اين پاسخها را پيش ميآورد اما شاعر چرا وارد ايـن
مسائل كالمي و تئولوژيك شود آن نيز بـه طـور مسـتقيم كـه بـه جـاي خيـال

انگيزي، خاستگاه منازعههاي بيشمار خواهد شد؟  
اين را هم بگويم كه اگر باقري شـاعر نبـود، مطالـب را ايـن قـدر تفصـيل
نميدادم. درست است كه او گاهي به جاي تجسم تجربـة زيسـته بـه شـرح و
توضيح حاالت و رويدادها ميپردازد يا استعاره زياد ميآورد يـا قصـد اغـرا و

ترغيب دارد ـ كه سخنوري است ـ اما با اين همه آنجا كه در ايجاز ميكوبد و 
تعادل و همـاهنگي سـخن را نگـه مـيدارد، اشـعار خـوبي ارائـه مـيكنـد. از

نمونههاي خوب سرايشهاي او ميتوان از قطعه شعر «شايد شقايق» نام برد كه 
ما دو بند آن را نقل ميكنيم:  

ـ در ميزنند پدر!  
ـ اگر به دريوزگي باران آمده است  

شايد شقايق دلواپسي است  
كه تشنگيهايش را ميخواهد چاره كند  

نگاه شعلهورم را به او ببخش.  
  *

اگر به دريوزگي آسمان آمده است  
شايد كهكشان مسافري است  

كه راه شيرياش را گم كرده است  
شبانههايم را به او ببخش.26  

سخن تا آنجا پيش ميرود كه راهرو « اگر به جستجوي كلمه آمده اسـت،
شايد شـاعريسـت كـه ترانـههـايش را مـيخواهـد زالل كنـد.  » و پـدر بايـد
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«دلتنگيهاي خود را به او ببخشد.» شعر جاندار و گرم و زيبايي است و حـس
و حال سراينده را خوب به خواننده منتقل ميكند. اما اين قطعه شـعر هنـوز در
حال و هواي اشعار نو دهة چهل است يعنـي هنـوز مفهـومهـاي كلـي را نگـه
ميدارد و فورم كار نيز تازه نيست و حتي گـاهي در همـان اشـكال نـخ نمـا و

مكرر شده ادامه مييابد، در فرمهاي چهار پاره در مثل:  
شب كه مرغان بيسرود سحر  

در دلم آشيانه ميسازد27  
يا در فورمهاي چهارپارهها و مستزادهاي جديد:  

و من سكوت كردم و ديدم  
ضريح شب خالي است28  

از نظر معنا هم، شاعر هنوز بين روستا و شهر معلّق است. از كجاوه، واحه، 
سياه چادر، ليلي، شاعر، قبيله ... ميگويـد در همـان اوزان و اشـكال شـاعراني

مانند كسرائي، مشيري و نادرپور:  
اين كجاوه از كدام واحه ميرسد/ از سياه چادر كدام ايل/ از كدام سو؟29  
اين همان مشكلي است كه آتشي در دورة دوم شاعري خود بـه آن رسـيد،

اسب سفيد وحشي او كه در صحاري و دشتستان جنوب خوب تاخت زده بود 
با آمدن شاعر به شهر ميبايست در همان چراگاهها و قلعههاي متروك بماند اما 
شاعري كه به شهر آمده بود دلش نميآمد اسب را وابگذارد. پس او را با خـود
به شهر آورد. در قطعة «گلگون سوار» همان قهرمان شكست خـورده روسـتايي
«خنجرها، بوسهها ...» گذارش در غروبگاهي به شهر مـيافتـد. اكنـون اسـب و

اسب سوار در ميانه غوغا و رفت و آمد ماشينها سر گردانند و بياعتنا به راه و 
رسم زندگاني شهري ميخواهند قهرماني كنند. سوار از چـراغ قرمـز راهنمـايي
رانندگي ميگذرد و اسب از بوقهاي مكرر ماشـينهـا و سـوت پاسـبانهـا رم
ميكند. سوار مغرور بر ركـاب پـاي مـيفشـارد و دهانـه اسـب را بـه فـك او
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ميكوبد، اسب بر دو پا ميايستد و شيهه ميكشد و عابران به هراس مـيافتنـد.
سرانجام اسب و سوار كه خوب تاخت و تاز كردهاند راهشـان را مـيكشـند و
ميروند و بر جلگة كبود دريا ميرانند! اين سواركاري و اسبتازي بـر خـالف
آنچه در شعر «خنجرها،بوسه و ...» آمده بود و غمانگيز بود، اكنون به تصـويري

بس مضحك بدل شده است، خندهآورتر از تصويري كه در آن كسي سوار قايق 
شود و پارو به دست گيرد و بر شنزار، قايق براند يا كسي كه سوار اسب براي 
متوقف كردن لوكوموتيو خود را با طناب به قطار راه آهن ببندد. وضـع كجـاوه 

 نشين شعر باقري هم از اين بهتر نيست:  
اين كجاوه ز آن كيست؟  

كه اين چنين شكسته ميرود  
زي حريم جنگل و فلز و دود؟30  

همينطور باقري در تضاد مهر و كين و شاعري و جنگآوري دسـت و پـا
ميزند. از سويي پرندگان نغمهخوان و لبخندة كودكان را ميخواهد و از سويي 
ديگر قهرماني رزمي و دست و پنجه نرم كردن با دشمنان را. تانـك و بمـب را

منفور ميدارد اما نوع ديگر رزم را طالب است:  
«يهـودا» را/ بـه بـازي سنگهـا را دوسـت مـيدارم/ از آن رو كـه آرامـش

ميگيرند.31  
در اين موارد همان روحية روستايي را در برخورد با ابزار جديـد مـيبينـيم
سنگاندازي خوب است و بمباندازي بد. اما به هر حـال ايـن را شـاعر بايـد

بداند كه از سنگافكني تا بمبافكني فاصله چنداني نيست ...  
باقري در «دفتر چهارم» كتاب خود بهويژه راه خود را پيدا ميكند. به اشعار 
خطابي دو دهة اخير ميرسد و ديگـر تـا حـدودي از تحريـك و اغـرا دسـت

ميشويد و شعر مينويسد و خود كنار ميرود:  
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اما خدا وكيلي/ تو فكر ميكني/ با همين نان و پنير و بغـض برآشـفته/ آيـا
نميشود از خواب روزمره دنيا گذشت و به روشنايي دريا رسيد؟32  

اگر نشود از خواب روزمره اين دنيا گذشت و به دريا رسيد، ميشود شاعر 
ما از خواب رايج انديشههاي از پيش ساخته بگذرد و به روشنايي اشعار بسـيار

قوام يافتهتر و هماهنگتري برسد. اين را يقين دارم.**  
  

پينوشت  
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هراس*  

دفتر شعر حسن هنرمندي  
  

ديگرانش كشتهاند و سالهاست  

پيكر بيجان او بر دوش من   
ديده تا بر هم نهم بينم به چشم  

مردهاي خفته است در آغوش من  
  

هركجا پا ميگذارم روز و شب  
با من او را در نهان بس گفت و گوست  
كس نميداند كه با من كيست، كيست  

ليكن من دانم كه با من اوست، اوست  
  (1337 ، هراس(
حسن هنرمندي در ميانة دهة 30 به جمع شاعران نيمائي پيوست و در سال 
و پيشـگفتار را كه در بردارندة هفتاد و يك قطعه شـعر هراس 1337 دفتر شعر
هـراس،  تحليلي دكتر محسن هشترودي است، چاپ و منتشر كرد (چـاپ دوم

                                                 
* هراس/ دفتر شعر حسن هنرمندي، تهران، 1348 (اشعار نثل شده همـه از همـين چـاپ گرفتـه شـده

است.) 
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دفتر نخست و دوم صد و يك قطعه شعر، تهران 1348) هنرمندي به نسـل دوم
شاعران نوپرداز كه پس از شهريور 1320 به روي صـحنه آمدنـد، تعلـقّ دارد و
همدوره است با سياوش كسرائي، نصرت رحماني و م. اميد و فروغ فرخزاد. در 
كتاب نمونههاي شعر نو «چاپ فرانكلين، 1341، هنرمندي همراه شانزده شـاعر
 ،1350 ديگر، بهعنوان شاعرنوپرداز شناخته ميشود. نشر «بامـداد» نيـز در سـال
برگزيدة اشعار او را به قطع جيبي انتشار ميدهد آثار ديگر او در زمينة سـرايش

شعر نو و نثرنويسي عبارت است از:  
شـتابزده نامههاي خام، 1350، انديشههاي آسان، 1350، دفتر شعرهاي دفتر
(ژورنال دو تهران،  نبود ايراني است ممكن چگونه خودكشي، پنداريام، پسر به

هفتم بهمن 1347).  
رديم، هنرمنـدي متـرجم و افزوده بر اشعار و نوشتههاي منثوري كـه نـام بـ

متخصص ادبيات تطبيقي پركاري نيز بود. در اينجا بهعنوان نمونه برخي از اين 
آثار را نام ميبريم.  

(1347) آهنگ زميني مائدههاي سكهسازان، آندره ژيد (چاپ دوم، 1349)،
عجائـب، لـويس كـارول (چـاپ دوم، سـرزمين در آليس روستائي، آندره ژيد،
محاكمه، كافكا (1350) شـام هنرمندان، آلفونس دوده (1334)، همسران ،1350

 ،(1350) فرانسـه در نو شعر بنياد كريسمس، ثورنتون و ايلدر (1331)، طوالني
از (8ــ1347)، انديشـه ركـاب در سـفري ،(1349) فارسي ادبيات و ژيد آندره

  ... (1336) سوررئاليسم تا رومانتيسيسم
هنرمندي، براي آموختن و ادبيات فرانسه در سال 1330 به پاريس رفـت و
1332 بـه ايـران در سـال دو سال در اين شهر ماند و درجة ليسانس گرفـت و
بازگشت. او در سال 1342 براي گرفتن درجـه تحصـيلي ادبيـات تطبيقـي بـه
فرانسه رفت و پنج سال در دانشگاه پاريس درس خواند و درجة دكترا گرفـت.
همكـاري مهرگـان و مجلـه در فواصل كار و آموختن از سال 1332 با باشـگاه
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بود (1333)، در دانشگاه تهران تـدريس  سخن داشت، يك سال سردبير ماهنامة
نوشت، در راديو تهران در  خوشه و فردوسي سخن، كرد، مقاالتي در مجلههاي
برنامة «صداي شاعر» به معرفي شاعران موفق نوپرداز پرداخت. سالها تـدريس
و خواندن و نوشتن و فعاليت مستمر همراه با ناروائيهائي كه بر او ميرفت او 
شـايد بـراي و غـمآلـود و هـمچنـين را واداشت براي گريز از محيطي خشـن
بازيافت سالهاي گمشدة جوانياش به پاريس بـازگردد امـا بـهزودي دريافـت
سالهاي دهههاي 60 و 70 فرانسه، سالهاي گفتمانهاي فلسفي سارتر، كـامو،
و ايرانـيهـاي آندره مالرو، سالهاي جنبش و شور ادب مدرن به پايان رسـيده

مهاجر نيز ديگر چيزي در جنته ندارند كه رو كننـد، مردمـي كـه بـه كـار گـل
گفـت و ايشـان را از سـير در ملكـوت گماشته شده بودند و غم قوت روزانـه
بـيهـودة گوهاي فرهنگي بازداشته بود و هم و غـمشـان صـرف جـدالهـاي
شـعري سياست روز ميشد، از اينرو به گوشة انزوا پناه بـرد و گرچـه گـاهي

ميسرود يا مطلبي مينوشت اما زود از كار خسته ميشد و احساس ميكرد كار 
از كار گذشته و سرماي جانسوز غربت، ريشه اميدهايش را سوخته است. پـس
در روز هفتم سپتامبر 2002 (1380 خورشيدي) در خانهاي در محلـه سـيزدهم
او در  پاريس چشم از جهان شسـت. مـرگ او را بـه سـوي خـود فـرا خوانـد.
يادداشتي كه از خود باقي گذاشت نوشت: «كسي مسؤول مرگ مـن نيسـت. در
وضعيت روحي زجرآوري بهسر ميبرم و زنـدگي بـرايم دشـوار شـده اسـت.
كنياك را خودم خريدم و با قرصهاي اگزوميل فـراوان خـوردم.  » دو روز بعـد
ايرانيان مقيم پاريس و فرانسويان عالقهمنـد بـه فرهنـگ و شـعر ايـران، پيكـره

بيجانش را تا گورستان Thiais بدرقه كردند.1  
  

حسن هنرمندي از شاعران نوپرداز دهههاي 30 تا 50 بـود. در دورهاي كـه
شعر نو فارسي به توفيق چشمگيري دست يافت و انواع و اقسام دبسـتانهـاي
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شعري خودي و اروپائي را آزمود. از آزمونهاي شعر دورة مشروطه، شعر دورة 
رضا شاهي، دورههاي پس از شهريور ماه 1320 و پس از شكست جنبش ملـي
ــي و ــنگ ايران ــا، هوش ــاي نيم ــونه 1332)، آزم ــاه ــتم مردادم (بيســت و هش
نوكالسيكها (خانلري، اسالمي ندوشن، حميدي شيرازي، شهريار) شاخههـاي
فراواني روئيد. يكي از اين شاخه تغزل بودلري بود. در آغاز نماينـدة شـاخص
اينگونه شعرسرائي فريدون توللي بود و سپس نادر نادرپور، هوشـنگ ابتهـاج،

فرخزاد، نصرت رحماني ... به او و راه و روش او پيوستند و در مايههاي مالل، 
تشويش، مرگانديشي ... شعرها سرودند و البته در اين كار از الهـام گـرفتن از
سويههاي غمآلود و اضطرابآور غزل و تغزل فارسي نيز بازنماندند. تعابير اين 
شاعران از اين دو منبع، سرچشمه ميگرفت و در اشعارشان رنگ سياه بر همـة
رنگها، سايه ميانداخت و به تعبيري، آغشته با ماية «سرود مـرگ» بـود. شـعر

تولليوار پيكاني به سوي نور و آسمان، سالحي براي پيشبردن جامعه و مارش 
پيروزي نبود «طلسم سياه» بود. نادرپور ميگفت:  

اي شعراي طلسم سياهي كه سرنوشت  
عمر مرا به رشتة جادوئي تو بست2  

و توللي مينوشت:  
معشوق من اندر پي اين رنج گرانبار  

مرگ است و به من بسته كنون چشم تبافروز3  
سرودههاي هنرمندي هم در همين مايهها بود:  

شبها چو گرگ در پس ديوار روزها  
آرام خفتهاند و دهان بازكردهاند  

بر مرگ من كه زمزمة صبح روشنم  
آهنگهاي شوم كهن ساز كردهاند.4  
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شعر نادرپور در فروردين ماه سال 1334، شـعر تـوللي در اسـفندماه سـال
1332 و شعر هنرمندي در آذرماه سال 1334سروده و بـه چـاپ رسـيده اسـت
28 مـرداد 1332 و ايـن فراگشـت يعني دو سه ماه يـا سـالي پـس از كودتـاي
مقارنهاي پيدا ميكند با فراگشت درگيريهاي انقالب فرانسه و تبديل شـدن آن
به «حمام خون» (بنگريد به اشعار وردزورث) و شكست كمون پاريس (بنگريد 
به اشعار شارل بودلر). گرچه جنبش ملي ما و شكست نابيوسيده آن با انقـالب
فرانسه و خيزش كنون پاريس مقايسهپـذير نيسـت (چـه در وسـعت و چـه در
شكسـت اسـت و طبعـاً پـس از حدت و شدت آنها) اما به هر حال شكسـت،
فراروند شكست، نوميدي، دلمردگي و انزوا ... به پيشنما ميآيد و البته شاعر و 
نويسنده حساس و سودائيمزاج را بيشتر به شور و هيجان افراطي برميانگيـزد.

انقالب و شكست و رويدادهاي اجتماعي تنها محرّكهاي هنر، فلسفه و ادبيات 
نيست، عوامل ديگر از جمله ذوق، طبع و كنش فرد نيز در اين فراگشت سـهيم

است. انقالب فرانسه يا كمون پاريس به مردان سودائي مزاجي مانند رودزورث 
و بودلر ... مجالي داد تا هم آشفتگي رواني و هم بحرانها و دلهـرههـاي زمـان

خود را به نمايش درآورند. اين شاعران با همان سرعت و حدتي كه به انقالب 
پيوستند و دربارة آن هيجانانگيزي كردند، پس از فرارسيدن بحران و شكسـت
باز پس نشستند و به «اندوهخانة درون» پناه بردند. بـودلر افـزوده بـر آفـرينش
اشعار دلانگيز و زيبا، هدفهاي ديگري نيز دارد... از جملـه ميـل و خواهشـي
است در اين زمينه كه طبقة بورژواي از خود راضي ـ اين مردمي كه مانند همان
ژنرالي بودند كه مادر مهربانش بهعنوان ناپدري به وي ميدهد، او را تكان دهد 
و وحشت و نفرتش را برانگيزد. او بخش عمدة زنـدگاني دورة بلـوغ خـود را
صرف انتقام گرفتن از ناپدريش ميكند، حسادتهاي ايام جواني را بـدينسـان

ميزدايد. او و نوپردازان ديگر نسبت به ادبيات رويكردي منفي و مخرّب دارند 
كه ناشي از زياد بودن نيروي زندگاني و پذيرش زندگاني به صورتي وسيعتر و 
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ژرفتر از شكل عادي آن نيست بلكه زائيده درونگرائي تلخ و تند و احسـاس
نقصان و كاستي است. ويژگي ديگر منش اين اديبان نوآور سختگيري نسـبت
«ماننـد به خود و ديگران است. هميشـه در كرانـة دو حـد افـراط و تفريطنـد.

پرندهاي زيبا و بينام كه در خاكستر انديشه فرو رفته. اگر رهائي بيابد براي اين 
است كه خود را در جهش خود، قرباني خورشيد كند. رؤياي او ـ كه آرزومنـد
واقعيتيافتن دنيائي تازه است ـ چيزي جز بازتاب ضربانهاي خون تبآلودش 

نيست.»5  
با اين نوآوران و بهويژه با بودلر و بايرون، شاعر ملعون و اهريمني بـه دنيـا

ميآيد. در عصر بحران و فن بنيادي، شاعر ديگر «مـرغ بـاغ ملكـوت نيسـت»، 
كـردن درون و بيـرون را بـه عهـده عاصي و لعنت شده اسـت. او كـار ويـران
ميگيرد. مانند رمبو كتاب «سياه و لعنت زدة»، «فصلي در جهنم» را مـينويسـد.
ميخواهد هر معنا و مفهومي كه تمدن بشري تاكنون داشته نفي كنـد و چيـزي
تازه بيافريند يا اين تمدن را به دست خود نابود كند. از آنجا كه چنـين كـاري
هنرمنـد ممكن نيست و زيست در جامعه با اينگونه رويهها و اهـداف از دسـترس
دور است پس براي زهر دلشورههاي جانفرسا، پادزهري بايد يافت و آن پناه بـردن
به بنگ و افيون يا خشنودساختن سرشت جنسي و شهوت است اما ايـن پادزهرهـا
نيز چاره ساز نيست چرا كه مسكني است كه به عوض تسكين دادن درد بر شـدت

آن ميافزايد تا هنرمند به جائي ميرسد كه درمييابد:  
در شگفتم كه با شكسـت مـدام 
يا نمـييـابم آنچـه مـيخـواهم 

  
وه كــزين رنــجهــاي ناپيــدا 
جان ز بي همدمي به تنگ آمـد 

  

ــاپويم  ــن كوشــش و تك چيســت اي   
ــا نمــيخــواهم آنچــه مــيجــويم  ي

  
ــرد  ــم پژمـ ــوق در دلـ ــة شـ غنچـ
ــرد  ــبها مـ ــكوت شـ ــهام در سـ نالـ
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خالصه اين كه هنرمند در اين عرصه در شادي غمناك و در مردن و انـدوه
شادمان است.  

كارهاي ادبي حسن هنرمندي شعر سرودن، ترجمة شـعر، تـدريس ادبيـات
تطبيقي و بهويژه پژوهش در آثار آندره ژيد بود و تأثيراتي كه ايـن نويسـنده از

ادبيات فارسي دريافت داشته است و در اين كار هنرمندي بسيار كوشيد و نشان 
داد ژيد و بعضي ديگر از نويسندگان و شاعران فرانسه مانند آپولينر. پل والري 
و آراگون ... از ادب پارسي بهرة بسيار گرفتهانـد. والـري شـعري دارد بـه نـام

«انارها» (Les Grenades) كه حكايت كننده زيست دروني و تأمالت شاعرانة 
 او در عرصة زندگاني است. او انار را با مغز انساني و در مرتبة نخست بـا مغـز

خود مقايسه ميكند و هر دانهاي از آن را نشانة انديشهاي ميشمارد:  
اي انارهاي سخت و نيمه باز  

كه به فراواني دانههاي خود گردن نهادهايد  
به ديدار شما، گوئي به پيشانيهاي واالئي مينگرم  

كه به سبب كشف خود، درخشان شده باشند  
  

نقادان اين قطعه شعر را يادآور پرده نقاشي طبيعت بيجان در مثل متـأثر از
پردة «سزان» يا «ماتيس» دانستهاند. (مـاتيس خـود در كـارش از مينيـاتورهـاي
ايراني تأثير پذيرفته) اما بهراستي شباهت بين شعر والـري و اوصـاف شـاعرانة
منوچهري دامغاني هويداست. همچنين آراگون پس از پانصـد سـال از داسـتان

عشق مجنون و ليلي سرودة جامي، اخگر خاموش چنين عشقي را برميافروزد، 
را  الزا ديوانة خود را مجنون و همسرش الزا دو تريبوله را ليلي مينامد و كتاب
بـه بيشـتر زيـانهـا ترجمـه مـيشـود زيـرا شـاعري از مينويسد و بيدرنـگ
معشوقهاي سخن ميگويد كه همه او را ميشناسند و نيز در دانستگي شـاعر از

ياد ميهن او فرانسه جدائي ندارد.6  
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ادب عاشـقانه و معاصـر فرانسـه را در ادب در حاليكه هنرمنـدي پيشـينة
فارسي جستجو ميكند و مييابد، ما نيز ميتوانيم سرچشمة الهام شاعراني مانند 
فرانسـه جسـتجو او، توللي و نادرپور را در جنـبش رومانتيـك و سوررئاليسـم
كنيم. شاعر ملعون، شعر سياه و مرگانديش، راز آميزبودن هستي انساني و مالل 
و بيزاري از خويشتن يعني ويژگيهاي شعر بودلر، رمبو و ورلن ... از تـمهـائي
است كه توللي، نادرپور، هنرمندي و شرفالـدين خراسـاني ... از ادب فرانسـه
گرفتهاند. اساساً شعر مشروطه و شعر نيمائي زماني پديد آمد كـه اديبـان مـا بـا
ادبيات جديد باخترزمين آشنا شدهاند. نيما يوشيج در آغـاز كـار و در سـرودن
الهـوتي از منظومة «افسانه» زير تأثير منظومة «شبها»ي آلفرد دو موسـه بـود،
وزن و شعرهاي روسي پيروي ميكرد بعدها تولّلي به تأثير اشـعار بـودلر شـعر
گفت. نظرية توللي درباره شعر، بهطوريكه در اشعار و نوشتههـاي او مـنعكس
زمـان او گوشـه چشـمي بـه طـرز شده، نظريهاي رومانتيك است و در همـان
سرودن شاعراني مانند نظامي گنجوي، سعدي و حافظ دارد و بسيار ميكوشـد
از جادة اعتدال خارج نشود و چنانكـه دربـاره شـعر خـود و اشـعار نوجويـان
اعتدالي مينويسد: «دربارة تركيبهاي جديد شعري كه البته ابـداع سـنجيدة آن
نمودار حسن ذوق و نازكانديشي شاعر نوپرداز خواهد بود، عقيده ايـن گـروه
همچنان بر اعتدال است...». «ارزش ديگر كار نوپردازان اصيل در اين است كـه
اينان با اعتقاد به اينكه فهم سرودههـاي هـر شـاعر قـديم و جديـد در درجـة
نخست وابسته به سخنداني اوست، رعايت قواعد زبان فارسي را نيز بـر خـود
فرض ميشمارند.»7 پس از پيدايش شعر تولّلي و تغزل هاي نـادرپور و حسـن
هنرمندي، اشعار نيمائي تا چندي در كسوف قرار گرفت چرا كه آنگونه اشـعار
براي شعرخوانان دهة بيست تا دهة سي مأنوستـر و آسـانيـابتـر بـود. ايـن
تغزالتّ با اشعار غنائي كهن فارسي پيوند زيـادي داشـت و بـهويـژه در زمينـة
عشـق گنـهكـار، يـادآوريهـاي حسـرتآلـود، مضمونسازي پيش مـيرفـت.
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مرگانديشي، ديو درون و تضادهاي درونـي اشـعار تـولّلي، نـادرپور، نصـرت
رحمـاني و حسـن هنرمنـدي را سرشـار كـرده بـود. هنرمنـدي در ايـن زمينــه
ميگويد: «من در شعر به دنبال آشتي با خيال مـرگ هسـتم زيـرا بـه نظـر مـن
بزرگترين دغدغة زندگي انساني انديشمند اين است كه وضع خود را بيتقلـب
و ريا در لحظة مرگ بداند يعنـي در آن لحظـه كـه نمـيدانـيم چـه وقـت فـرا

ميرسد، بتوانيم به اين پرسش جواب بدهيم كه آيا زندگي به آن ميارزيد كه ما 
تا آن دروازه، آن را كش داده باشيم؟ آيا در آن لحظهاي كـه سـرانجام خـواهيم
داشت، براي ابد با هستي خواهيم درآميخت يعني لحظة بيگـانگي جـاوداني يـا
وصل ميتوانيم به جرأت بگوئيم كه ما لياقت زندگي كردن را داشتهايم و يا اگر 
ما را دوباره به هستي بازگرداندند همان راهي را ميرفتيم كه تا آن زمـان يعنـي

تا دم مرگ رفتهايم؟ عشق شديد من به زندگي كه مرا بسيار بـا نشـاط و فعـال
جلوه ميدهد، از همينجا مايه ميگيرد كه من به جاي آنكـه از خـود پرسـيده
باشم آيا بايد زنده باشم، سالهاست از خود ميپرسم آيا واقعاً بايد بميرم يا نـه؟
و بيدرنگ پس از اين پرسش از خود پرسيدهام چگونه بايد مـرد؟ پاسـخ مـن
براي خودم اين بوده است كه من سرانجام بايد با مرگ نيز هم چنانكه با همـه
جلوههاي هستي، عشق بورزم و خود را هر چـه وارسـتهتـر از دلبسـتگيهـاي
زميني به او بسـپارم. از ايـنجـا بسـياري از قـول و قرارهـاي اجتمـاعي بـرايم
بيارزش و حتي تقلبآميز جلوه ميكند و هم تقلبها و رياكاريهـا بـه نظـرم

غير الزم ميآيد چرا كه به هر حال مرگ بيواهمه نيرنـگهـا را فـاش و رسـوا 
و حتـي تعريـف آن، خواهد كرد. من گمان ميكنم يكي از علـل خـوشبختـي
«آشتي با خيال مرگ» است و از نظر اجتماعي بزرگترين پوزهبندي است بـراي

جلوگيري از درندهخوئي بشر زيرا همين كه وجودي و وجود هر كسي هميشه 
بداند كه رفتني است و آنچه با نيرنگ به چنگ آورده بردني نيسـت، نـاگريز در
روش خود تجديدنظر خواهد كرد. من اينطور فكر ميكنم و حتـي بـاور دارم
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در همة مراكز آموزشي درسي در مثل درس «مرگشناسي» برپا شود و مدام اين 
زمزمه تكرار گردد كه مرگ واقعاً وجود دارد. نه فقط مرگ ديگران بلكـه مـرگ
خود ما كه ابلهانه يا رندانه خودمان را گل سر سبد كيهـان قلـم داد مـيكنـيم و

گمان ميبريم با نبودن ما دنيا به هم خواهد خورد در حاليكه:  
آمد شدن تو اندر اين عالم چيست  

آمد مگسي پديد و ناپيدا شد!8  
اين دغدغه مرگانديشي به اين ترتيب سراسر ادبيات تغزلي بعد از شهريور 
ماه 1320 ما را اشباع كرد. تولّلي و ديگران همينكه از سياست سـرخوردند بـه
ورطة دود و دم افتادند يا در پناهگاه آغوش عشق گنهكـار پنـاه جسـتند. شـعر

حسن هنرمندي نيز در همين سو ميپوئيد:  
من هم شبي به شهر تو ره جستم اي هوس  

من هم لبي به جام تو تر كردمَ اي گناه  
زان لب هزار ناله فرو خفته در سكوت  
ز آن شب هزار قصه فرو مرده در نگاه  

  
   ميترسم از سياهي شبهاي پرمالل
ميترسم از سپيدي روزان بياميد  

ميترسم از سياه   
ميترسم از سپيد   

چنانكه ميبينيم شاعر هم از مرگ و دود و دم و عشق گنهكار مـيترسـد و
هم براي تسكين آالم خود به آنها پناه ميبرد و در اينجا دقيقـاً آواي دلهـرهآور 
بودلر و رمبو و «مرگانديشي» و «مرگ آگاهي» و مرگ آشنائيهاي هايدگري را 

بازتاب ميدهد.  
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به تقريب دو دهه شعر بودلري نوپردازان ما جامعـه شـعرخوان را بـهخـود 
«تـولّلي» و «نصـرت رحمـاني» و «حسـن مشغول داشته بود و شاعراني ماننـد

هنرمندي» با مرگ و عشق گنهكار مانند گربه دستآموزي بازي ميكردند شايد 
يكي از علل رواج اين قسم شعر، زمينة احساسات و عواطفي است كه در ايران 
دورة رضاشاهي و مدتي بعد از آن به فراواني وجود داشـت و رونـق آنهـا هـم 
بدون سبب نبوده است و شايد امروز هم به طرز ديگري وجود داشـته باشـد ـ
شكستهاي پي در پي، يورش اقوام بيگانـه بـه ايـن سـرزمين در چنـد سـده،

پراكندگي قبائل ساكن در اين سرزمين هم دست بههم داد و ما را نوعاً آدمهائي 
داسـتانهـاي احساساتي، خيالپرور و حساسي بار آورده است. البتـه اشـعار و

صوفيانه و آثار عرفاني ما نيز آتش اين وجود ملتهب را شعلهورتر ساخته است. 
بلندپروازيهاي ما از سوئي و رنجها و شكستهاي ما از سـوئي ديگـر دسـت
بدست هم داده، ما را به دنياي امن و در همان زمان خطرناك «خيـال» كشـانده
1332 روي داد بـيدرنـگ در 28 مـرداد است به همين دليل همينكه كودتـاي
پـيشنمـا آمـد و بـه بيـزاري، اضـطراب، مـرگانديشـي فارسـي شعر معاصـر

تغزّلسرايان ما كوشيدند سمبوليزم بودلر را با مايههاي تغزليّ شعر فارسي پيوند 
هراس، مقاله انتقادي مفصـلي دربـاره زنند. من در زمان انتشار چاپ دوم كتاب
به چاپ رسيد و سبب شد كه هنرمندي كه تازه  فردوسي آن نوشتم كه در مجلة
با هم آشنا شده بوديم سـخت برنجـد و خشـمگين شـود. جـائي در آن مقالـه
نوشته بودم كه اين همـه سـخن گفـتن از عشـق و آن نيـز چنـين عشـقهـاي
هوسآلودي ـ چه معنائي دارد و اگـر عالمـت بيمـاري روانـي نباشـد عالمـت
چيست؟ و به استهزاء افزوده بودم كه جناب شاعر هنوز گرسنگي نكشيده «اي 
كه عاشقي، از يادت برود. به سخن ديگر در آن مقاله خواسته بودم كه شـاعر را
به موقعيت طبقاتي و جهان فقرَ و اقتصاد توجه بدهم و سرانجام اين را بگـويم

كه چنان تغزل هائي ثمرة زندگاني اشرافي يا اشراف مأباني است كه شاعران ما 
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در آن غوطهور بودند. براي آگاهي از اين نكته كافي است كـه بـه اضـافههـاي
وصفي، تشبيهي و استعاري توللي و نادرپور توجه كنيم تـا دريـابيم سرچشـمة

اين همه نور و بلور و دنگ و فنگ كجاست؟  
پيكر سيمينه، صبح دلكش پائيز، پيچيدن بـوي گلـي در ايـوان، جـام لـب،
اسـتخر، مرمـرين پيكـر، دوش شاخه نيلوفر شاداب، صـبح افسـانهفـام، زرينـه
نقرهفام، جامة خواب ركابي، شاخههاي عاج سرانگشـت، پرنيـان روشـن، تـاج
صـبح، الجـورد شگرف و گوهربار ... (بنگريد به «نافه» سرودة توللي)، نيلـوفر

آسمان، شعله شراب، عطر گريزان، ماهي درخشان لعلگون، شهد روشن مهتاب، 
چهارچوب طالئي شعر، شعلة نارنجي شفق، پولك و نقلُ ستاره، پيراهن سـپيد
عروس، روزهاي ساخته شده از نور و بلور، شكوفة گيالسهاي سـرخ، دختـر
جام، لعلگون پرتو صبحگاه، عطر صبحگاهي نارنج، دانة شـيرين انگـور، عطـر

بهار تازة گيسو ... (بنگريد به مجموعه اشعار نادرپور). اوصافي از اين دست در 
اشعار هنرمندي و در سرودههاي آغازين نصرت رحماني و فروغ فـرخزاد نيـز
هست اما به هر حال و بهرغم تغزلي بودن اشعار هنرمنـدي و فـروغ ... دسـت

رومانتيسيسم اين دو به كاخ زرين و دنيايي ساخته شدة از نور و بلور توللي و 
نادرپور نميرسد گرچه همة اين شاعران (البته فروغ و رحماني در آغـاز كـار)

در عصيانگري و احسـاس گنـاه، اضـطراب هسـتي و مـرگ آگـاهي سـهيمند. 
هنرمندي ميسرايد:  

در كتـاب زمانـه رنگـــي نيست   شبان جز سياه و سپيد روز و
اين دو را لحظهاي درنگي نيست   همچو اميد و بيم من هرگـز

شعر هنرمندي البته در قياس با شعر توللي سادهتر و صريحتر اسـت. كـالم
رنگين و مرصع توللي كه گاه به تصنع سر ميزند، در خواندن دوباره و سهبـاره
ماللآور مينمايد و خواننده احساس ميكند كه ديگر تاب ايـن همـه تصـنعّ و
تكلّف و آتش بازي تشبيهها و استعارهها را ندارد، با ايـن همـه بـه ايـن نتيجـه
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ميرسد كه در خواندن اشعار اين تغزلسرايان با قسمي اعتـرافنويسـي سـر و
كار يافته است. توللي و ايـن تغـزل سـرايان مـدام از مـرگ، عشـقآلـوده، مـن
مضطرب و دردمند ... سخن ميگويند، درد ايشان را مرهمي نيسـت. حتـي بـه
«سـرماي زمهريـر غربـت» آنهـا را كشورهائي همچون فرانسه هم كه ميرونـد

ميسوزاند بهطوري كه گاه در دود و غبار گم ميشوند يا شيرگاز را باز ميكنند 
ايـن پديـده را و اين جهان پر غم و غصه را وداع ميگويند. هوشنگ گلشـيري
«جوانمرگي در ادبيات معاصر ناميده «در شبهاي شعر گوته، 1356). به گفتـة

نعمت آزرم: «از چند استثنا كه بگذريم، سدة اخير تاريخ ادبي ما، گواه است كه 
بيشتر نويسندگان و شاعران ما مرز تقريبي خالقيتشان از مرز چهل سالگي بـر
نميگذرد. آيا نه اين است كه فشارها و نابسامانيهـاي گونـاگون اجتمـاعي در

اين جوانمرگيهاي ادبي نقش عمده دارد؟9  
طرح مشكل به اين صورت ناچار به اينجا ميرسـد كـه گفتـه شـود آري،
همينطور است و تاريخ اجتماعي هنر نيز نشان ميدهد كـه مالزمـهاي هسـت
بين فشارها و بحرانهاي جامعه و اشعار و رمانهاي و نمايشنامههاي غمانگيـز
«شـعر خـوب در پر از رنج و نوميدي. اما فراموش نكنيم كه بـه تعبيـر سـارتر،
شكست ساخته ميشود.» جامعه مرفه و تهي از تضاد و دغدغه بـه هنـر نيـازي
ندارد، و از سوئي ديگر در همين دورة اخير (دورة جوانمرگي ادبي)، شـاملو را
در مثل داريم كه حتي تا پايـان زنـدگاني طـوالني خـود، اشـعار پيكارجويانـة

بسياري مينويسد و تسليم القائات محيط اجتماعي نميشود  
در كدو كاسة جمجمهام/ چاشت سر پزشك را نوالهاي هست/ بـه غريـوي 

تلخ/ نواله را به كامش زهر افعي خواهم كرد.10  
بنابراين مشكل، ابعاد ديگري نيـز دارد. مـرگانديشـي و اسـتقبال از درد و  

رنج و بيان اين موضوع كه «برق زندگاني در چشـم مـن شـاعر، مـرده اسـت»، 
«زنـدگاني   ممكن است ناشي از حساسيت شـديد باشـد. هنرمنـدي مـيگويـد



2372   □   از دريچه نقد  

براي مردم حسـاس و انديشـمند كابوسـي اسـت غيـر الزم كـه مـيتوانـد بـه  
رنگ بهشتي بدل شود. از آن سو مـرگ، ايـن دادگـر بـزرگ، در كمـين اسـت.  

اگر مرگ نميبود هر جنايتي مجاز بود زيـرا جنايتكـار كـه البـد بـه منظـوري
مرتكب جنايت ميشود، از آن تا ابد بهرهبرداري ميتوانست كـرد... بـه همـين

دليل من و يكي دو تن از شاعران سالهاي 32 تا 40 را شاعران مرگ لقب داده 
بودند. اين نامگذاري دست كم دربارة من درست نيست زيرا هـيچ لحظـهاي از 
زندگاني من، از تالش و ميل به حركت خالي نبوده. مـن از ايـنگونـه زيسـتن
همواره بيزار بودهام و اكنون هم هسـتم. امـا مـرگطلبـي در اشـعار مـن ـ اگـر
دليل در يكـي درست بيان شده باشد ـ نوعي طلب زندگي بهتر است. به همين
ناچـار شـدم ايـن نكتـه را هـراس از قطعه اشعار پس از چاپ نخست كتـاب

توضيح بدهم:  
من نميدانـــم ايــن تمنا چيست   گرچه با مرگ هرچه ميميرد

از پس از مرگ باز خواهم زيست11   گوئيــا در گمـــان بيمـارم
خوب، ميشود ايـنطـور گفـت كـه عارفـان نيـز بـه ايـن دليـل از مـردن
نميترسيده يا از آن استقبال ميكردند كه پس از مـرگ بـه زنـدگاني جـاوداني

رسيدهاند:  
چون رهم زين زندگي پايندگي است   آزمودم مرگم از اين زندگي است
ولي هايدگر مطلب ديگري ميگويد. مرگ آگـاهي يكـي از وضـعيتهـاي

اگزيستانس (وجودي) ما انسانهاست. «انسان باشندهاي است براي مردن.» ژان 
وال با او مخالفت ميكند: «اما وضعيت انسان باري چنين نيسـت كـه از مـرگ
از هـزار غافل باشد نه باشندهاي براي مردن و افتاده در ساحت مرگ.»12 بـيش
سال پيش فردوسي به همين دريافت رسيده بود كه ما فرزندان مرگيم: «ز مـادر 
همه مرگ را زادهايم» و اين واقعيتي است. اما در همان زمان درامنويس بـزرگ
شـاهنامهكـاري ما بيشتر به زندگاني و كردار پهلواني ميانديشيد و در سـرودن
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كرد كارستان. او مرگ آگاه بود ولي مـرگانـديش نبـود، در جـز ايـن صـورت
» را از خـود بـه يادگـار  شـاهنامه« چگونه ميتوانست در مدت قريب سيسـال
بگذارد، نامهاي كه از باد و باران قرون نيابد گزند و افزوده بر اين براي زهر بي 

اعتباري و گذران بودن جهان پادزهري درمانبخش داشت:  
گهي شاد دارد گهي با نهيــب   كه روزي فراز است و روزي نشيب 

همــان بــه كــه با جـام گيتي فروز      همي بگذرانيم روزي بــه روز13  
و پژواك همين گفتة نغز است كه چند قرن پس از او از اشـعار حـافظ نيـز 
شنيده ميشود: «هر وقت خوش كه دست دهـد مغتـنم شـمار» آري هنرمنـد و

انديشمند نيز به چنين زندگي ناسازگار معترضاند و آن را بيابان دوري ميدانند 
كه «گم شد در آن لشكر سلم و تور!» اما در همان زمـان مـيداننـد كـه همـين
لحظههاي كوتاه بياعتبار چنان ارزشمند اسـت كـه مـيبايسـت همـه بـه آرزو

بخواهيم درنگ كند و حتي تا جاودان بماند.  
  

اما همه اينها از نظرگاه شاعري كه «كمانانـداز» مـرگ را در كمـين خـود
ميبيند، چه وزني ميتواند داشته باشد؟ او شب و روز با زندگاني يـا بـه تعبيـر

خودش با «اين چنين زندگاني» يعنـي بـا خـود زورآزمـائي مـيكنـد، خـود را  
ميجود، ميخورد، شكنجههاي دلخراش بر خـود روا مـيدارد ماننـد بـودلر و
رمبو، فصلي طوالني را در دوزخ ميگذراند. بـه گفتـة هـانري فردريـك آميـل
H.F. Amiel نويسنده سوئيسي «غريزه نهان و نيرومند مرگ در هر يك از مـا

هست» و اين مار هفت سر دروني طبعاً سيماي زيستن و عشق را تباه ميكند14 
و شاعر حساس را به اينجا ميرساند كه «مـرگ» را يكتـا در دروازه زنـدگاني 
ببيند و ديگرها را «ديوارة دروازهنما» رمبو نيز چنان در چنبرة اين «مار هفت سر 
دروني» افتاد كه ديگر هرگونه اميدي را به باز يافتن كليد پاكي و بـيگنـاهي از
دست رفتـة خـود را از دسـت داد،  خـود را در چـاهي تاريـك انـداخت كـه
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دانستگي انسان، در قعر آن، با «نظير السمت» تماس مييابد بهطوري كه كـاري
ندارد جز اينكه اين سخن «كريشنا» (Krichna، سـياه، تناسـخ ويشـنو خـداي
هندي) را تكرار كند: «همة جهان را بر اين «من» بنياد مينهم و تا قيامـت كنـار

ميمانم.»15  
از اين انديشهها و كردارها برميآيد كه در زندگاني و در هنر، مرگ آگـاهي
و تصوير زشت آن با ماست و اين يكي از درونمايههـاي مهـم شـعر، داسـتان،
موسيقي و نقاشي و حتي فلسفه بوده است. آئين بودا و فلسفة شوپنهاور فصـل

«هيچـي»، «مـرگ» و «نيسـتي»،  بزرگي از اين كتاب را گشودهانـد و از سـاحت
تصاوير وحشتناكي به دست دادهاند. پـس طـرح خـود مشـكل، چـه از سـوي
فيلسوف، چه از سوي شاعر و نويسنده انتقادپذير نيست. آنچه در اينجا آمـاج
انتقاد است نحوة تجسم و تصويرگري اين مشكل است. هدايت، توللي، حسـن
هنرمندي، سهراب سپهري... از معاصران ما به مرگ بسيار ميانديشند. سـپهري
كـور بـوف ميگويد «رية خوشبختي پر از اكسيژن مرگ است.» و هـدايت در
مرگ را با ابعاد هراسانگيزي نشان ميدهد. حسن هنرمندي در ايـن زمينـه بـا
توللي هم سخن و هم شيوه است. با همان قالب چهـار پـاره و همـان لحـن و
واژگان حرف ميزند، درونماية مرگ و مرگانديشي را بر خالف ريلكه يا پـل
تـك هـراس سالن در چهارچوب بزرگتري نميگذارد و در واقع همـة كتـاب
گفتار طوالني دربارة رنج و اندوه زندگاني و تـرس و لـرزههـا و دلشـورههـاي

آدمي است. در قياس با اشعار توللي، شعر او ساده تر و بيپيرايهتر است. توللي 
اصرار عجيبـي درآوردن تركيـبهـاي مرصـع و مصـنوع دارد و چنـين كـاري  
را نمودار «حسن ذوق و نازكانديشي» شـاعر مـيدانـد. برخـي از ايـن تعـابير  

البته ابداعهاي سنجيده است و در دفتر شعر نخست او «رها» تازگي و طـراوت
دارد:  
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ميدرخشد شفق از نيلي غمگين سپهر  
همچـو نيلوفر نوخاسته بر ساحل رود  
اما در «رها» و بهويژه در «نافه» ابياتي آمده است كه بهرغم «نازكانديشـي» 
در نوشتن آنها، تكراري، خستهكننده و در زمينه وصـف صـحنههـاي جسـم و

جــنس، بســيار دلآزار اســت. نــادرپور، دكتــر هشــترودي، دكتــر شــرفالــدين 
خراساني، اسالمي ندوشن و حسن هنرمندي و بسياري ديگر در دهههاي سـي
و چهل چهار پارههاي تولليوار بسيار سرودند ـ كه گرچه در مواردي دلپذير و
دفتـر زود آشنا بود ـ از ابـداع در فـورم نشـاني نداشـت. حسـن هنرمنـدي در
(1350) اشعار منثوري عرضه كرد كه مشـابه گزينـهگـوئيهـاي آسان شعرهاي
بود، سرودههاي كوتاه، ماننـد نثـر امـا همـراه بـا زميني مائدههاي آندره ژيد در
تفسير رويدادهاي زندگاني و حرف و حديثهائي شبه فلسفي و البته اين كـار
او را نيز ابداع فورم نميتوان شمرد. خود او دربارة قالب اشعارش ميگويد:   

قالب اشعار من همواره نسبت معكوس داشته است با شيوة زندگاني من، به 
اين معني كه هر وقت زندگاني آرام و بيتوفـاني داشـتهام، شـعرهايم در قـالبي
متنوع و پرموج از كار درآمده و برخالف آن هر وقت زندگي آشفته و نامنظمي 
داشتهام، حتي از نظـر روحـي، شـعرهايم انگـار بـه قصـد انتقـام، بـه صـورت
دوبيتيهاي منظم، شكل گرفته و چون بيشتر اشعارم صورت مـنظم پيـدا كـرده
است خوب ميتوان حدس زد كه عطش نظمطلبي محرك [ايجـاد] آنهـا بـوده
يعني من در آشفتهترين دورة زندگاني خود: خواه از نظر ظاهر زندگي و خـواه

از نظر روحي به سر ميبردهاند.16  
اين گزاره نشان ميدهد كـه هنرمنـدي در دو سـطح زيسـته و شـعر گفتـه  

و همينطور هم هست، برخي از اشعار او تجربهاي شگرف را نشان مـيدهـد،
در مثل در شعري كه در آن مرگ خود را پيشگوئي كرده اما برخـي شـعرهايش

را نشـان مـيدهـد و   يا تجربههاي كوتاه دلشورهها، دلبستگيها و كامجوئيهـا
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در آغوش عشق گنهكار پناهگاهي ميجويد و يا از زماني سخن مـيگويـد كـه
ـ البتـه   «در دود و غبار گـم شـده اسـت.   » ويليـام جيمـز و آلـدوس هاكسـلي

مواد مخدر را به كار بردند و مـيخواسـتند به منظور آزمونهاي روانشناختي ـ
ببينند زماني كه دانستگي از حال عادي خارج شد و به سخن ديگر دريچههـاي

حــواس گشــوده گشــت، ادراك آدمــي تــا چــه انــدازه مــيتوانــد بــه ژرفــاي 
حوزة نامحسوس پي ببـرد. بيوشيمسـتي سوئيسـي نيـز همـينگونـه آزمـون را  

از سرگذراند. او در آزمايشگاه دو محلول را بـا هـم تركيـب كـرد و چـون در
تركيب اندازة آنها به اشتباه افتاد ناگاه ديد از لولة آزمايش بخـاري سـفيد رنـگ
ر كـرد. آزمايشـگر از خـود بـيخـود شـد، بيرون آمد و فضاي آزمايشگاه را پـ
دريچههاي حواسش گشوده گشت، ديوارها ناپديد شدند و جهان را ديـد گـرد
سرش مانند چرخفلك رنگيني ميچرخد. از برخي از متنها صوفيان برمـيآيـد

كه بعضي از آنها با برخي از مواد مخدر از جمله مي افيون و حشيش سر و كار 
داشتهاند. شمس تبريزي به پيـروان خـود هشـدار مـيدهـد كـه سـراغ سـبزك
(حشيش) نروند چرا كه حال و مقام عرفاني و راز و رمزآميز به اين وسـيله بـه
دست نميآيد و آنچه مصرفكننده احساس ميكند القاء ابلـيس اسـت. حـافظ

ميگويد:  
از آن افيون كه ساقي درميافكند   حريفان را نه سر ماند و نه دستار  

شاعر اشاره مـيكنـد بـه آميخـتن شـراب بـا مـادهاي مخـدر بـراي بيشـتر
مستشدن و ميگويد به سبب مادة مخدري كه ساقي در شراب ريخت، يـاران
هم پياله عقل و هوش خود را از دست دادند و براي آنها نه سري مانـد و نـه

سر بندي.17  
(Le  «بودلر عصيانگر و شكسته در زير بام آالم زندگاني در قطعه شعر «زهر
(poison ادعا ميكند باده ميتواند چركينترين دخمههـا را بـه صـورت تـاالر



هراس/ دفتر شعر حسن هنرمندي  □   2377  

مجلّلي درآورد و در رنگ زرين بخار سرخش، دروازههاي افسانه پديدار سـازد
و همچنين:  

ترياك هرچه را بيانتهاست عظيم ميسازد و نامحدود را گسترش ميدهـد، 
زمان را ژرف ميسازد، شهوت را ميشكافد و روح را بيش از توانش از لـذاتّ

تيره و غمآلود ميانبارد.18  
حسن هنرمندي، اخوان، نصرت رحماني ... از شاعران ايراني معاصر ما، كه 
آزمونهائي از اين قسم داشتهاند و بيان اين آزمونها، متأسفانه در مرز «توصيف 
محض» باقي ماندهاند و در ساحت گستردهتري قرار نگرفته. هنرمندي ميگويد:  

ــت  ــاال رف ــد ب ــد و تن ــرم پيچي گ
ميشنيدم به گوش مـن مـيگفـت 
ــادوئي  ــرو دود جـ ــره در ابـ خيـ
آنچه چشمم گشوده مانـد و نديـد 
ــاور  ــان پهنـ ــم جهـ ــيش چشـ پـ
من نبودم به جز دو چشم و دو گوش 
عـــالمي دلپـــذير بـــود و لطيـــف 
و آنكه اين در به روي من واكـرد 

  

تــــــا نهانگــــــاه روزن بينــــــي    
ــيبينــي؟  ــر، چــه م ــاز آن دورت ب
ــدم  ــيديـ ــه مـ ــاي نهفتـ ــگهـ رنـ
ــدم  ــيدي ــه م ــمان خفت ــا دو چش ب
سر بـه سـر سـبز بـود و رؤيـا بـود 
ــود  و آنچــه ايــنجــا نبــود آنجــا ب
و آنچه ديدم ز وصـف بيـرون بـود 
عطـــر زلفـــت نبـــود افيـــون بـــود 

  
اهل رمز و راز هم از زمانهاي بسيار كهن براي رهائي از درد و رنـجهـاي
تنائي يا عاطفي به مخدرهائي كـه از گياهـان داروئـي بـه دسـت مـيآمـد پنـاه
ميبردند. از برخي از اين مخدرها يا «مي افيونها» در مراسم آئيني ـ در مثل در
جشنوارههاي باگوس و ديونيسوس يا ميترا (ايزدمهر) ... بهرهگيري مـيكردنـد
تا شركتكنندگان در جشن از حال عادي خارج شوند و عوالم رمزي و بـاطني
را ادراك كنند اما بهرهگيري ادبي، هنري و علمي اين مسكنهـا و مخـدرها در
دورههاي جديد بهعنوان درونمايه شعر، به پـيشنمـا آمـد. در فرانسـه نخسـت
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بودلر و بعد ورلن و رمبو براي ادراك «مناظر فوق محسوس»؛ «زهر» ايـن مـواد 
را آزمودند. در زندگاني عادي فقط بيماران هستند كه ميكوشند زمان كـاركردن
تعادل خود را نگاه دارند اما هنرمندان بهوسيلة بهرهگيري از داروهاي مخدر، در 
جستجوي آنند كه از حساسيت شديد خود بكاهند يا به حوزههاي كشف نشده 
برسند. بر حسب گفتة رمبو: «شاعر بهوسيله در هم آشفتن طـوالني و فـراوان و
منطقي همة حواس، خود را بينا ميتواند ساخت. با انواع عشقهـا و رنـجهـا و

ديوانگي خود را ميجويد، هر گونه زهيري را در خود ميآزمايد تا عصـارهاش 
را در خود نگاه دارد.»19  

البته در زمينة جلوگيري از حساسيت شـديد يـا درد، يـا بـازكردن دريچـه 
ادراك به عالم ادراكناپذير، بهرهگيري از مواد مخدر چيزي اسـت و بـهوجـود
اسـت آوردن اثر هنري چيزي ديگر. هر هنرمندي ديوانه ـ يا فردي غير عادي ـ
اما هر ديوانهاي هنرمند نيست. هنرمند اگر بتواند فورم و معناي تازهاي بيـاورد،
كارش اعتبار دارد نه زماني كه به اين وسيله يا آن وسيله دست مييـازد. همـان
بودلر در شعر «زهر» پس از بيان نحـوة عملكـرد تريـاك ـ در ايـن مـرز بـاقي

نميماند و پاي موضوع بزرگتري را به ميان ميآورد:  
اما همة اينها ارزش زهري را كه از چشـمان تـو، چشـمان سـبز تـو روان
است، ندارد چشمان تو درياچهاي است كه روح من در آنها ميلرزد و خـود را

واژگونه ميبيند.20  
ميبينيم كه شاعر نخست تأثير مستكنندة مواد مخـدر را بيـان مـيكنـد تـا
خوانندة شعر را در وضعيت غيرعادي قـرار دهـد و سـپس سـاحت تـازهاي را 
ميگشايد، ساحت ديدن چشم سـبز معشـوق در نتيجـه خواننـده را بـه آنجـا

 ميرساند كه جهاني بسيار مرموزتر، درخشانتر و جذابتر از عوامـل دود و دم
وجود دارد كه همانا نظارة زيبائي چشمان دلفريب معشوق است.  
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هنرمندي چند قطعه شعر بودلر، ورلن و رمبو را نيز به اشـعار منظـومي بـه
زبان فارسي درآورده كه در آنها به موسيقي كلمه، نغمة آوائي، جناس و اصوات 
هماهنــگ حــروف و واژه بســيار توجــه شــده اســت و يكــي از بهتــرين آنهــا 

قطعة«پريزاد» است كه اصل شعر از پل والري است:  
ناديده و نشناخته مانــدم همــة عــمر  

داني كـه چـهام؟ عطـر دالويزتـرم مـن  
گه مردم و گه زنده شدم در نَفَس صبح  

بـر بـال نسيـم سحـري در سفـرم من  
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ترانههاي عاشقانه*  
شمس لنگرودي  

  
شمس شاعري است كه در اواخر دهة چهل و آغاز دهة پنجاه، اشعارش در 
مطبوعات ديده ميشود، ولي كارهاي جديدش در اواخر دهه شصت تا هشـتاد
است. اوج فعاليت او در دهه هشتاد است. شاعري تغزلي اسـت. فـورم كـارش
هم با فورم كار شاملو و عاشقانههاي او يكي است. جز اينكه در شـعر شـاملو
معشوق صورت ايدهآلي پيدا ميكند و با مفاهيم امانيستيُ آغشته ميشـود ولـي
در شعر شمس اين كار يا نميشود يا كم رنگتر است. شاملو در دهة سي بعـد
كه مقداري مشق شعر سفيد يا شعر آزاد ميكند و اين قطعههـا را تازه هواي از
. خودش  ميگنجاند روش ديگري به كار ميبرد تازه هواي سپس در بخش سوم
ميگويد: «به حال خاصي فرو ميرفتـه و ضـربههـاي الهـام پـي در پـي فـرود
ميآمده و اين ضربهها را بيدرنگ و بدون قصد قبلي مـينوشـته.» در ايـنجـا
تأثير سوررئاليسم و آندره برتون را ميبينيم. قطعات ادبي كه از طريـق ترجمـة
اشعار اروپايي در زبان فارسي پيـدا شـده بـود، مـيگفتنـد قطعـة ادبـي كـه در
«آهنگهاي فراموش شده» نمونههاي زيادي از آن وجـود دارد و متخصـص آن
هم نظاموفا بود كه استاد ادبيات نيما هم بود، بـا تأثيرپـذيري از نثـر كالسـيك

                                                 
مردم، شماره 428 (نويسا، 35) پنجشنبه 19 اسفندماه 1389   عصر * روزنامة
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فارسي فورمي به وجود آورد كه اكنون به آن فورم شاملويي ميگوينـد، اشـعار
اصالً انضباط ندارد، همينطور پشت سر هم جمالت و كلمات  تازه هواي آخر
) هم درست كرده است كـه بـا او سـخن ميآيند، شاعر معشوق خيالي (ركسانا
ميگويد، نوعي بحر طويل مدرن است. البته گاهگاهي در آن استعارههاي مـدرن
و امروزي وجود دارد، ولي روي هم رفته به نظر من چندان جذابّ نيست، هـم
تكرار دارد و هم طول و تفصيل دارد. در همين دوره شاملو از طريـق فريـدون
رهنما با موسيقي اروپايي و اشعار مدرن فرانسه آشنا ميشود. خودش هم گفتـه
است كه من بيش از آنكه مديون نيما باشم، مديون فريدون رهنما هسـتم. نيمـا
حملههاي شديدي به شاملو كرده است كه شعرهايش شبيه اسبهـاي درشـكه
است كه يكي از آنها پايش باد لقوه گرفته است، يكي جلـو مـيرود و ديگـري

عقب. شاملو هم نوشته است كه به حضور نيما ميرفـتم و ماننـد بچـه مكتبـي 
و  آينـه در آيدا جلوي او مينشستم حتي اجازه پرسش هم يه من نميداد. وقتي
را ميخوانيد مانند اين است كه ترجمة آزادي از شعر پل الوار را  درخت و آيدا
و خنجـر و درخـت آيـدا، انـدكي و در آينـه باغ ميخوانيد. شاملو توانست در

بيشتر، هم شعرهايش را ايراني كند و هم انضباط دهد در حاليكه بخش  خاطره
انضباط ندارد، و نوعي انشاءنويسي است. ولي در دو كتاب ياد  تازه هواي سوم
شده سطرها فشردهتر و حساب شدهتر است، كوتاه و بلند شدن سطور حساب 
و كتاب دارد و معموالً ماجرايي را بيان ميكند كه بين او و معشوق مـيگـذرد، 
معشوقي كه حاال ديگر چهره مشخصي دارد و اسمش آيداست. به دليل اينكـه
نوشتن اين نوع شعرها در ظاهر آسان است عده زيادي در همـين قالـب شـعر
گفته و ميگويند. سطري شروع ميشود و بعد بسط پيدا ميكنـد، نـوعي غـزل

را ميخوانيد، حس  خاطره و خنجر و درخت و آيدا است كه وزن ندارد. وقتي
عاشقي و عشق را به شدت حس ميكنيد. شاعر ميگويد آغوشت انـدك جـاي
براي زيستن و اندك جايي براي مردن، اين همان نثر مسجع و قـديمي فارسـي
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«اي زنـي كـه صـبحانة خورشـيد در است. گاهي عبارات چكيده و نغز اسـت.
پيراهن توست». شمس و ديگران هم همين فورم را گرفتهاند و ادامه دادهاند كه 
نوع فورم قطعه ادبي است كه انضباط پيدا كرده است. البته شعر بايد همانطـور
كه نيما گفته است، پايانبندي داشته باشد، مطلب هر جا كه تمام شد تمام شود 
«ري را» را مـيخوانيـد، احسـاس و ضمناً تونيك شعر خيلي مهم است. وقتـي

دلشوره ميكنيد. «ري را» پرندهاي است كه روي بند آب مينشيند نيما ميگويد 
بند آب، شعر وزن عروضـي و وزن نيمـائي دارد، پايـانبنـدي هـم دارد، يعنـي
تونيك شعر هم حفظ ميشود. چون اين شـعرهاي آزاد وزن عروضـي ندارنـد
قطعهاي منثور به نظر ميآيند، در حاليكه منطـق نثـر بـر آن حـاكم نيسـت. تـا
حدودي مشابه نثرهاي شاعرانه ادب كهن فارسي هستند. البته در صورتيكه آن 
قطعههاي نثر را به صورت پلكاني بنويسيم و برخي از توضيحهـا و اوصـاف و

آمده است:   نامه مرزبان قيود و عنوانهاي آنها را حذف كنيم. در كتاب
آتش برق  

در  
پنبه سحاب افتاده بود.1  

يا:  
شراب را كه پنداشتي كه رنگ آن  

به گلگونة عارض گلرخان بستهاند.2  
االوليـا، تـذكرة حميـدي، مقامات در اين دو نمونه و نمونههاي ديگر (در
ميبـدي)، مراعـاتالنظيـر، تشـبيه، تفسير و سعدي گلستان جويني، جهانگشاي
استعاره، تمثيل و كنايه زياد است و يه ويژه برخي از تشبيهات و اسـتعارههـاي
«شيشـة «صـحبت حريفـان» بـه آنها نوآئين و تازه است مانند هماننـد كـردن
«گلگونـه عـارض «شـراب» بـه شراب» به اعتبار ناپايـداري هـر دو يـا تشـبيه
» به «بوسه» به اعتبار شيريني. اين قطعههـا گلرخان» به اعتبار رنگ و تشبيه «نقلُ
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آهنگين است يعني وزن دروني دارد، گـاهي جملـههـاي آن مسـجع اسـت. در
ع، تناسب قرينهها و مساوي بودن لختها (نوعي قافيـهسـازي در نثرهاي مسج
پرنـدگان، نثر)، به جملهها وزن ميدهد. (سجع در لغـت بـه معنـاي آواز بـال
كبوتر، فاخته، قمري و...) است و نويسنده سجع ميكوشد واژههاي هـموزن و 

همقافيه در پايان جملههاي قرينه بياورد:  
عقل گفت: من سكندر آگاهم  

اما عشق گفت: من قلندر درگاهم.3  
يكي از منابع شكلگيري شعر سپيد (يا شعر آزاد) شاملو، نثر كهـن فارسـي

بوده است:  
ايشان را  

تا درون خود بازنگريستند  
جز باد  

هيچ  
به كف اندر نبود.  

در اينجا «را» به معناي «تا» به معناي همينكه، بازنگريستن به معناي «نگـاه
كردن»، حرف اضافه مضاف «به كف اندر» و حتي تركيب مجازي «باد در كـف

بودن»، همه رنگ قديمي دارند و تركيب نحوي كالم فقط با اين كلمههاست كه 
زيبا، آهنگين و استوار ميشود.4 قطعههاي شعر شاملو، موسـيقي و وزن دارد و
به شدت زير تأثير موسيقي اروپايي است. گوش اين شاعر از دوره نوجواني بـا

اتودهاي شوپن و موسيقي باختري آشنا ميشود و همين آشنايي او را به نوشتن 
گزارههائي مانند «به نو كردن ماه بر بام شدم»، «بر شيشههاي پنجره آشوب شبنم 
است» يا «ابري رسيد پيمان پيمان» برميانگيزد. در نظر گـرفتن ايـن نكتـههـاي 
«بديعي» و طرز كتابت و ايجـاد موسـيقي درونـي يـا كنـاري بـه مـدد سـجع،
همخواني حروف و كلمهها و چينش ويژه و تقطير شـدة سـطرها، نوشـتههـاي
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شاملو را از نثر مرسل به مقام شعر ميكشد و خود قطعهها را صـورت مـوزون
ميدهد. قطعههاي شعر شاملو انضباط و عبارتهاي آن به هم چسـبيدگي دارد.

هر سطر مديون سطر پيش و داين سطر بعد از خود است. اين انضباط را شاملو 
از نيما گرفته است. معموالً در اين نوع شعرها مـاجرايي اتفـاق افتـاده اسـت و
شاعر ماجرا را بيان ميكند. اشعار شمس لنگرودي از نظر فورم غالباً به صورت 
قطعههاي شعر شاملويي كتابت ميشود بهعنوان مثال شعر شمارة 17 مجموعـة
«رسم كردن دستهاي تو»، ده سطر است، در دو بنـد، در بنـد اول صـحبت از
معشوق است يا شخصي كه شاعر دوست دارد، ما نميدانيم چه كسي است يـا
چه مشخصاتي دارد، نشانه جغرافيايي ندارد فقط حضور دارد. بـه خـود قطعـه

شعر بنگريد:  
مثل شانه به سر  

برابر من مينشيند  
كودكانه به دنبالش ميدوم  

آب ميشود  
دويدنم اما  

پاياني ندارد  
ميدوم  

سراسر عمر ميدوم  
و سايش بالهايش، هميشه پشت سرم.5  

با من است.  
فورم شعر همان فورم نثر انضباط يافته است. چينش سطرها هـم عموميـت
دارد و شاعران سبك شعر آزاد به همين شيوه مـينويسـند. شـمس در نوشـتن
عاشقانه ترانه سه و پنجاه ،(1389) تو دستهاي كردن رسم شعر، در كتابهاي

(1384)، ترانههاي محزوني ارائه كرده است.   جهنم باغبان ،(1383)
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عاشـقانه ترانـه سه و پنجاه و تو دستهاي كردن رسم فضاي هر دو كتاب
باغبان فضايي واحد دارد و قطعاتش هم شبيه به هم است. او در كتاب ديگرش
جهنم، وارد دنيائي خشونتآميـز شـده اسـت. فـورم كـار و شـروع و وروديـه
اشعارش فورم كار شاملوست. قطعه را كه ميخوانيد متوجه ميشويد كـه يـك
كمپوزسيون و مطلبي را عنوان ميكند، در هـر دو مجموعـه آنچـه عيـان اسـت
توجه به فردي معين است و شاعر فاصلهاش را از آن مطلوب يا نزديكي خـود
17 دو بنـد را به او بيان ميكند. به همين دليل نوعي غزل جديد اسـت. قطعـة
است. در بند اول محبوب ظاهر ميشود و در بند دوم بيان وضـع خـود شـاعر
است. حضور معشوق و محبوب و بعد توصيف و تجسم حاالت او. شاملو بـه
آينه نگاه ميكند و ميگويد يارم ميتواند روزي شبيه آينـه شـود كـه رخسـارة
رفيقان را در او بازشناسم؟ اين محبوب در اشعار شمس نيـز بـه صـورتهـاي
گوناگون ظاهر ميشود. ميگويد: «جايي كه او ظاهر ميشود مثل شانه بـه سـر
جلوي من مينشيند»، چرا گفته شانه به سر؟ ميدانيد كه هدهد يا شانه بـه سـر
تاجي دارد، شاعر موهاي محبوب را اينگونه ديـده اسـت. تعجبـي نـدارد كـه
معشوق به پروانه يا پرنده تشبيه شده باشد. البته در اينجا توضيحي ميخواهـد
چون وقتي ميگويد در برابر من مينشيند بعد بالفاصله ميگويـد كودكانـه بـه
دنبالش ميدوم. ارتباط در اينجا اندكي بريده شده است. اگر ميگفت در برابـر
من مينشيند و بعد مرا تـرك مـيكنـد، كودكانـه دنبـالش مـيدويـدم، درسـت
درميآمد. سپس ميگويد آب ميشود. دويدنم پاياني ندارد. ميشـود بـه تعبيـر

گذشتگان گفت كه معشوق برقي ميزند و بعد پنهان ميشود. بند دوم ميگويد 
ميدوم، سراسر دنيا ميدوم و سايش بالهايش هميشه پشت سرم بـا مـن اسـت.

به نظر من خوب تمام نشده است. چرا پشت سرم؟ مثل شانه به سر مينشيند و 
شاعر به دنبالش ميدود و به جايي نميرسد، قضيه تمام است. پشت سر منطقي 
ندارد. ميخواهد بگويد هميشه احساس ميكنم چيزي را جاگذاشتهام؟ «هميشه 
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پشت سرم» در اينجا زايد است. چون دويدنم پايان ندارد و در آنجا موهايش 
را وصف كرد، سايش بالهـايش را هـم فـرض كنيـد آرمـان و ايـدهآل آزادي 
بگيريم، نه شخص معيني. شمس در هر دو مجموعـه، از كلمـات نـرم اسـتفاده
ميكند مثل ستاره، آب، رودخانه، پرنده، پروانه، باد... براي وصف حاالت خـود
گاهي نزديك و گاهي دور ميشود. البته بـين شـانه بـه سـر و آب شـدن بايـد
ارتباطي باشد و اگر بود بهتر بود. چون آب شدن يعني ناپديد شـدن، اگـر بـين

اين پرنده كه در بند دوم هم با سايش بالهايش حفظ شده است، به عملي غير 
عادي دست ميزد، شـعر بهتـر از آب بيـرون مـيآمـد. در ايـن شـعر ويژگـي
دندانگير جنسي وجود ندارد. يكي از مشخصههاي شعر شمس هم ايـن اسـت
كه وقتي مسأله عشق و عاشقي ميرسد كلماتش كمتر رنگ سكس دارد. خيلـي
فـروغ كلمـات كـامالً رنـگ اشـعار ايما و اشاره به كار ميبرد در حاليكـه در
جنسيت دارند، او مرا برد به باغ گل سرخ... گاهي هم خيلي بيپرواست. حـاال

به قطعة 19 توجه كنيد. اين هم دو بند است. دو مرتبه حضور و غياب محبوب 
است كه نشانة مشخصي ندارد و حتي ميتوان فـرد مـوردنظر را آزادي يـا هـر
چيز مطلوبي تفسير كرد. "از تمامي رودهـايي كـه بـه چشـم ديـدهام رودخانـه
تويي"، يعني آنها در برابر تو رودخانه نيستند. "از سراسر جادههايي كـه عبـور

كردهام جاده تويي". كه البته اگر اين اشاره به شخص باشد تعبير خوبي براي او 
نيست. چون زمينه كامالً محجوبانه و آميخته با لطافـت اسـت. عبـور كـردن از
جاده، داللت خشني دارد. بايد شخص نباشد يا آرمـان و ايـدهآلـي باشـد. بعـد

ميگويد: «چرا كه هيچ رودخانهاي از دور غـرقم نكـرد، چـرا كـه هـيچ جـاده 
نديدهام، نرفته در افقش گم شوم. از تمامي بالهايي كه بـه دوش بـردهام، پـر و
بالم تويي، پيشاپيشم ميروي و من پي بالها ميدوم». بايد چيـزي شـبيه آزادي
يا ايدهآل باشد. تا اينجا كه هنجارشكني به ديده نميآيد، شعر بـر سـطح روي
«ايـن چرخة نرم تغزل جديد حركت ميكند. حاال قطعة 26 را نگـاه مـيكنـيم:
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دستها كه به پاي تو شعر مينويسند»، بـا كلمـه دسـت و پـا بـازي مـيكنـد.  
اين دستها، دستهاي خود نويسـنده و شـاعر اسـت كـه بـه پـاي تـو شـعر
مينويسند يعني از جانب تو شعر مينويسند. اما به پاي تو مينويسند يعني بـه
كمك پاي تو شعر مينويسند. «اين دانههاي نمك كه پشت هـزاران هـزار دانـه
نمك پنهان ماندهاند تا روزي به خانة تو بيايند»، دانه نمك به خانة كسي آمـدن
شگون دارد. «اين بندها كه عمر درازي صبر كردهاند تا در بند كفـشهـاي سـر
راهي نيفتند، اين صابوني كه بيمضايقه كف ميكند و از شادي مـيتركـد، ايـن
شير، اين سبوس، اين گندم، اين پنير همـه مـيدانسـتند كجـا و چـرا پنهاننـد؟
اكنون، همه در كنار من ايستادهاند و سرخوشانه ته آشپزخانه بـراي تـو جـوش

ميزنند». نمك و سبوس و شير و... همه پنهـان شـدند و كنـار او ايسـتادهانـد، 
خودش هم حتماً دانة نمك است تا به خانه محبوب بيايد. همه مطلـب تـازهاي 
است براي وصف مطلوب. به هر حـال تعبيراتـي كـه در ايـنجـا هسـت تنهـا
و سـتيزه وارد تعبيرهاي لطيـف نيسـت. گـاهي بـه ميـدان خشـونت و مبـارزه

ميشود.  
واژگان و تعابير شـاعر، همـه در ايـنجـا بـه آن لطيفـي نيسـت. در جـايي
ميگويد: «تاولها به پيكر من ريختهاند...» برخي عبارات خيلي ساده و واژگـان

و مثلهاي عاميانه است كه خوب هم استفاده كرده است. اي زندگي چقدر سر 
به سرم ميگذاري؟ در اينجا ديگر از شاملو فاصله ميگيرد: «حيف نيست بهار 

از سر اتفاق بغلتد در دستم؟»  
«اين شعرها كه بوي سكوت ميدهند، از غيبت لبهاي توست» اينجـا بـه

شاملو نزديك ميشود. در شعرها امپرسيونهاي نـرم جنسـي و عـاطفي مكـرر 
ميشود. آسمان ديوانه شده است، پائين آمده، شهر را بغل گرفتـه و نـام تـو را
«نمـيگذارنـد، ميخواند. فضاي روستايي هم در برخي قطعات ديده ميشـود.
پنج گاو نعرهزن زير پنجرهاند، نام تو را بشنوم» (مراد از گاوهـاي نعـرهزن پـنج



ترانههاي عاشقانة شمس لنگرودي  □   2389  

قاره است؟). اين ماجرا نميتواند در شعر باشد. اين شعر كامالً روستايي اسـت
و تغزلي است كه زمينة روستايي دارد. يك همجنسي بين معـاني و كلمـه بايـد
وجود داشته باشد. وقتي ميگوييد گل فرياد زد آن گـل بايـد مصـداقي داشـته
باشد تا فرياد را تداعي كند، مانند گل شيپوري كه شبيه بوق اسـت. نمـيتـوان

گفت كه پنج گاو زير پنجره من نعره ميكشند و بگوييم اين پنج قاره است. اگر 
ارتباطهاي تشبيهي، استعاري يا كنايي نباشد، نميتوان تشخيص داد و ارتباط را 
«دلتنگـيهـا»  برقرار كرد. رؤيايي ميگويد چه تابناك بود طعـام مـا... در شـعر
صحبت از طعام و نمك و كوير اسـت. مـن ارتبـاط را نفهميـدم. طعـام يعنـي
خوراك شام يا ناهار، مگر ميشـود تابنـاك باشـد؟ چـه معنـي دارد؟ شيشـه را
ميتوان گفت تابناك. بعد كه فكر كردم فهميدم منظورش نمك طعام است و در 
آن زمينه درست است. تكههاي نمك طعام در كـوير نزديـك دامغـان (زادگـاه

شاعر) زير پرتو خورشيد برق ميزند البته كمي تعقيد لفظي هم دارد.  
اگر در متني كه در وصف دريا يا شهر است بگويد چه تابناك بود طعام مـا
چون زمينه ندارد نميتوان اين صفت را به آن شيئي داد. جان راسـكين شـعري
را از شاعري نقل ميكند كه در آن شـاعر مـيگويـد: بوتـة زعفرانـي سسـت و
لرزان، (ولخرج) با جام زرينش... راسكين دو ايراد ميگيرد كـه بوتـة زعفرانـي

اصالً سست نيست و بسيار هم محكم است، شاعر در اينجا اشتباه كرده است. 
دوم اينكه golden cup يا همان جام زرين رنگي دارد كه بـا رنـگ زعفرانـي
فرق ميكند. مطالعة انتقادي دربارة ارتباطهاي درون شعر بيشتر در ايـن زمينـه
است. اينكه خواننده چه چيزي از شعر ميفهمد يـا چـه تفسـيري دارد، مـورد

توجه شاعر نيست. پل والري ميگويد كه شعر نـتُ موسـيقي اسـت، خواننـدة 
شعر هر طور بخواهد آن را اجرا ميكند. شعر تغزلي براي جنگ نيسـت. كسـي

مانند حافظ و سعدي خود را در برابر معشوق هيچ ميدانند:  
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من بيمايه كه باشم كه خريدار تو باشم/ حيف باشد كه تو يار من و من يار 
تو باشم  

اما شاعري هم مانند پل الوار بهطور مساوي بـا معشـوقش كـه زن دومـش
باشد حرف ميزند. مانند خطابهايي كه شاملو به آيدا ميكند كـه تـو پرسـتار
هستي، تو مادر هستي، اي نجاتبخش، ديرگاهي من گريستم كه تو باز آيـي و
از اين حرفها. شعر تغزلي اين است. به شاعر تغزلي نميتوان ايراد گرفت كـه

چرا در شعرش از تانك و توپ و مسلسل حرفي نيست. استعارهها در صورتي 
پذيرفته ميشوند كه بين روابط، معاني و كلمات ارتباطي وجـود داشـته باشـد.
جرجاني ميگويد استعاره مثل چـراغ اسـت كـه شـما در شـب تاريـك در راه
  .6 ميگذاريد و افراد به هدايت اين چراغ از يك معني به معني ديگـر مـيرونـد

سعدي ميگويد:  
تا نه تاريك بود ساية انبوه درخت  

امتحان كردهايد كه غروبها در باغهاي ايراني به علت انبـوهي اين را حتما َ
درختان، باغ زودتر تاريك ميشود تا نه تاريك بود ساية انبوه درخت/ زير هـر

برگ چراغي بنهد از گلنار.7  
براي اينكه باغ روشن باشد چراغي از گلنار گذاشتهاند. گلنار هـم جـنس،

نزديك و مجاور است به چراغ. حال اگر گفته بود زير هر برگ خيـاري بنهـد! 
همچون مار در اينجا مناسبتي نبود... كلمات از نظر معني يا لفظ، مجاورنـد يـا

متناظر يا دورند. بين لب و خنده مجاورت وجود دارد. و نيز بين گلنار و چراغ 
و بين پيك و پرنده... شمس مينويسد:  

«چه ميشد اگر پرنده بودم و تكتك برگها را با منقارم ميشمردم.»  
اگر ميگفت:  

چه ميشد اگر تكتك برگها را با منقارم ميشمردم.  



ترانههاي عاشقانة شمس لنگرودي  □   2391  

وصف ناقص بود اگـر چـه پرنـده در كلمـة منقـار مسـتتر اسـت. رودكـي
ميگفت «وصف تمام گفت، تمام گفت» يعني كالم به تمام معنا بليـغ. بسـياري
از اشعار «شمس» همينطور است. دلنشين و جذابّ نيز هست. البته اين رسائي 
سخن بيشتر ويژگي اشعار كالسيك فارسي و ويژه اشعار سبك خراساني است. 

رودكي هم خراساني است كه ميگويد:  
«وصف تمام گفت ز من بايدت شنيد.» رودكي و شاعران ديگر كالسيك ما 
«ابهام» را بد ميشمردند و وصف فصيح و بليغ و ساده ميخواستند. سخن بايد 

چو شكر پوست كنده!  
در گزاره "اگر پرنده بودم" شعريت شعر زيادتر شـده اسـت و عبـارت بـا
منقار شمردن برگها آسانتر دريافت ميشود و سطر آغازين شعر را پا بـر جـا

ميكند. شعر اينطور ادامه مييابد:  
«به ياد ميآوردم گلي را در پر پاهايم خواب رفته است.» بعضي پرندهها در 
وسط پا پرهايي دارند، البته نميتوان منظور شاعر را از نـوع پرنـده حـدس زد
ولي قو چنين است. پاهايش پر دارد. در اينجا و در اين گزاره، روابـط روشـن
است. شاعر در شعر ديگري وارد سياست ميشود و در جاهايي اشاره مـيكنـد
كه محبوب و ديگران رفتند و او در اينجا تنهاست و رنج ميبـرد. صـحبت از
دوزخـي را كـه انسـان در جهـان جهـنم گور و تاريكي و جنگ است. باغبـان

پيراموني در آن به سر ميبرد به تصوير ميكشد:  
«بر ما ببخشاييد صالحالدين  

باور كنيد گمان ميكرديم ناي جنگهاي صليبي پايان يافته است  
كه به خاكتان سپرديم و شما هم كه بازي بمب را نميشناسيد  

عروسكي ميكروبي تبسم شيميايي و شمشير را هم تنها در موزهها ميتـوان
يافت.»  
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اشاره شاعر به حوادث جنگ است. در اينجـا هـم گـاه همـان لطافـت دو
مجموعه ياد شده را حفظ كرده اما به هر حال اين لطافت بـا خشـونت مجـاور

شده است...  
«آه اي نفرين پا برهنه كه بر بمبها راه ميروي»  

در اشعار شمس نوعي دلتنگي عميق نسبت بـه دوران گذشـته، نسـبت بـه
كلمـات هـم در قيـاس بـا جهـنم باغبـان دوره كودكي وجود دارد و در كتاب

كلمههاي دو مجموعه ياد شده عوض شدهاند...  
«استخوانم را آرد كن  

آزادي خواهند قاتالن»  
برخي جاها نيز فورم هايكو ديده ميشود حتي در اشعاري هـم كـه بلنـدتر

است... مانند قطعة 41:  
خوابهاي گوارا شيرينند  

به شرط اينكه بيدار شده باشي...  
شاعر تصويري آني و بيدرنگ از خاطرهاي ميدهد.  

قطعه 42 هم حالت تغزلي دارد و دو سطر آخر آن به نظر من بايـد عـوض
شود اگر اين دو سطر به اين صورت نبود، شعر بهتر ميشد:  

سراسر كوه را برف پوشانده است/ يعني زمستان است، در دنباله اين سـطر
حس زمستان را بايد تشديد كند. بايد عبارتي بعد از اين بهكار ببرد كه خواننده 
را متوجه كوه و برف بكند. ميخواهند بروند در كوه اسكيبازي؟ مـيخواهنـد
برف بياورند؟ بيدرنگ ميگويد پرندگان بي دانـهانـد، اگـر مـيگفـت انسـاني
گرسنه است حس دلسوزي را در ما ايجاد نميكرد. چون پرنده ضـعيف اسـت.
پنجره را باز كن/ منتظر باش/ پرندهاي است كه به خانه ما پناه آورده است، بـه
نظر من تمام است. اگر اين طوري مينوشت كه: منتظر باش، پناه آورده اسـت/
پرندهاي به خانه ما، بهتر بود. عبارت را بايد كمي مقدم و مؤخّر ميكرد. پشـت
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سر سطر پنجم هم ميگويد تا سور امشبمان مهيا گردد. مـيخواهـد بگويـد مـا
چقدر خشن هستيم. ولي خواننده همچنان دنبال ظرافت ميگردد به دنبال پنـاه
دادن به پرنده. مراد شاعر اين بوده كه پرنده پناهنده شده را ميخوريم و طنـزي
پرداخته. اما چون شعرهايش با اتيكت و جدي است آن طنز خاص به وضـوح

معلوم نيست. در اينجا طنز به طور ناگهاني ظاهر شده است.  
«جالد درون خويشيم، روز ميشماريم منجي پيدا شود.» كامالً سياسي است 

ولي بايد دانست نجات بخش مفهومي ديني است.  
معصوميت مظهر ناتواني است. آهوها پشت مسلسـل نشسـته بـه پرنـدگان
شليك ميكنند. رفتگران فرشتگان پير شده را جمع ميكنند، يه مرغ فروشيهاي 
گذر ميفروشند. اينان كه جاي ترانهخواني خبرچيني ميكنند. در اين عبارتها، 
كلمات عوض شدهاند و خشونت را ملموس ميكند. ولي الفاظ به هر حـال در

زمينهاي تغزلي ظاهر ميشوند.  
به تناسب درونمايه شعر، در بيشتر قطعهها واژگان و  جهنم باغبان در كتاب
لحن عوض ميشود. در اينجا سخن از آدمكشي، بياعتنائي مردم به بيدادگري 
و آثار جنگ است. واژههائي مانند بمب، مسلسل، هواپيما (سـگهـاي كوچـك
بالدار)، دخمه، پرچ، ميخ، بانك، مگس، سگ پاسبان، پارس كردن، مار و مگس، 
آدمخوران، رستوران، بوي سوختن، كشتن، ويراني كشتزار در اينجا زياد به كار 
ميرود چرا كه شاعر از «شعرهاي مطنطن ليمـويي خسـته شـده اسـت». لحـن

سخن در همهجا محزون است اما گاه پرخاشگرانه نيز ميشود و زماني حتي به 
نثر ميگرايد:  

آزادانه زنان را كشتهاند  
كودكان دبستاني را كشتهاند.8  

اين شعرهاي سياسي ـ اجتماعي با برخـي از اشـعار شـاملو در ايـن زمينـه
همانندي دارد جز اينكه فاقد رجزخواني شاملوسـت و افـزوده بـر ايـن فقـط
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بيدادگران را هدف حمله قرار نميدهد بلكه اشخاص بياعتنا به كشت و كشتار 
و تجاوز نيز آماج انتقادند:  

[بچههاي عزيز!] به بمبافكنها، تانكها نگاه كنيد  
هيچ بچة آمريكايي شانس شما را ندارد  

آنها همه اين چيزها را  
فقط بر پرده سينما ميبينند!  

شما/ از قبايل آدمخواران نيستيد  
به نمايشگاه و رستورانهاي تميز ميرويد  

لبخند ميزنيد  
و يكديگر را ميخوريد.9  

واژگان شعر در مواردي نرم ميشود كه خشونت گزارههاي جنگ يـا آدمكشـي
را ميگيرد. در گزارة «بر من ببخشاييد شاعران، پروانههـا خبـرچين كارخانـه شـمع
سازي شدهاند.» به نظر من ميبايستي لحن عوض ميشد. چشم بره در شب قربـاني
لفظي نيافت اشكهاي شور تشنهترينتان ميكند، از گورهايتان به درآييد چه زود در 

گور كوچكتان به خواب رفتهايد. داغهاي سرد سوزانندهتر بود.  
مسـائل روزانـه را در شـعر شعر دهه پنجاه، حالت تخاطـب بيشـتر دارد و
بيشتر بهكار ميآورد. اين شاعران به اشياء بيشتر توجـه دارنـد. ديـد سـمبوليك
ندارند. از آنچه در كوچه و خيابان اتفاق ميافتـد سـخن مـيگوينـد و كلمـات
شعرشان هم سادهتر است. تجربة زيستي است: بس است بعـد از دورة شـاملو
زبان مطنطن و پرمعنـا ديگـر بـس اسـت. بياييـد بـتشـكني كنـيم. تانـكهـا،
مسلسلها، واژهها را گرد آوريم، شـليك! امـا ايـن بـوده زاده اسـيري انگـار و

گلولهها از نور و ابر و پنبه عبور ميكنند. پاهاي بريدة شاملو را ميديديم كه در 
پي كاميون راه افتاد يا اين عبارتها كه شبيه بيان نصرت رحماني است «مـرگ
با پر و بال فلزي رسيد، اين ماشين سرد را به كوچـه پهلـويي هـدايت كنيـد و
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راننده مرگ با سر و روي خاكآلود گفت مأموريم و معذور» يك نـاهمخـواني
بين لحن و كالم و زمينه شعر و الفاظ شليك و مسلسل و بمـب مـيبيـنم ولـي  
در عين حال تأثيرات حسي جديد كـه دور از ايـدهآليـزه كـردن قضـايا هسـت  
شـعر ديـده مـيشـود.   و تعابيري كه خيلي صميمانهتر و خودمانيتر اسـت در
به گفته يكي از دوستانداران شعر شمس، شـعر ايـن شـاعر سـروده مـيشـود  

«در سـايه چـاقو/ نه ساخته! [شمس نزديك به سيو پنج سال پيش مـيگويـد:
ــايش.]   ــوان/ در پره ــاز ج ــاي دو ب ــا رؤي ــه اســت/ ب ــواب رفت ــنجاقك/ خ س

فيض شريفي نوشته است «عشق شمس شخصي است اما با سوز و گـدازهـاي
معمولي همپوش نميشود. بيحضور معشوق، او دچار فضاي خـالي و تنهـايي
ميشود اين عشق سرشار و زندگيبخش گام به گام در اشعار او زبانه ميكشـد
و وقتي معشوق پيـدايش نمـيشـود بـه نوميـدي و يـأس مـيگرايـد. ذهنيـت
اسطورهاي اين شعر را در شعر سنتي كمتر ميبينيم. در هـم آميـزي اسـطوره و
تلميح به سياليت زبان ياري رسانده است و آن را شـطحگونـه و نوسـتالوژيك
ميكند.» ديگري نوشته است «شعر اين شـاعر شـعري اسـت كـه جـادو و راز

ميآفريند: رؤيايم را به من بدهيد/ كاغذم/ مدادم/ جواني انگشتهايم/ و به من 
بگوييد/ نامم را از چه جهت مينويسند/ زندان شما/ حـروف الفبـا را/ از يـادم

برده است.10  
اين شكل حيرت از تماشاي جهان را سپهري نيز تجربـه كـرده بـود و ايـن
شكل شخصينويسي را احمدرضا احمدي به آن بسـيار بهـا داده اسـت. شـعر
عاشقانه شمس در ميان دو مدل عاشقانهـ حديث نفس نويسيهاي پـر سـوز و
گداز و خطابههاي ستايشآميز دربارة معشوق ـ سرمشق و سر فصل تازه خـود
را مطرح ميكند. اول اينكه شخصي مينويسد، لحظههايي كـه شـاعر در آنهـا،
خود عاشقانه و بيقرار زيسته است و دوم اينكه شمس بهطـوري ژرف متكـي
به تصويرسازي در خلـق شـعر عاشـقانه اسـت. شـعر او مملـوء از تصـاويري
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امپرسيونيستي است كه جوهري عاشقانه دارنـد و معشـوق از دل ايـن تصـاوير
متولد ميشود.11  

روي هم رفته اشعار عاشقانه شمس ساده و خالي از بغرنجيهاي فلسفي و 
نمونهايست  عاشقانه ترانه سه و پنجاه ايدئولوژيكي است شعر آغازين مجموعه

از درونمايه و شكل اشعار ديگر او:  
بيتابانه در انتظار توام  

غريقي خاموش  
در كوالك زمستان  

  
فانوسهاي دور سوسو ميزنند  

بيآنكه مرا ببينند  
آوازهاي دور به گوش ميرسند  

بيآنكه مرا بشنوند  
  

من نه غزالي زخم خوردهام  
نه ماهي تنگيُ گم كرده راه  

نهنگي توفان زادم  
كه ساحل بر من تنگ است  

آنجا كه تو خفتهاي  
شنزاري داغ  

كه قلب من است  
چنانكه ميبينيم اين شعر سه بند است. در بند نخسـت شـاعر وضـعيت و

حالت خود را بيان ميكند. در بند دوم شاعر در راهي كه ميرود فانوسهايي را 
ميبيند يا آوازهايي را ميشنود و در بند سوم به جـاي ايـنكـه اظهـار عجـز و
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ناتواني كند رجز ميخواند و شعر سخن از خفتن محبوب دارد و شنزاري داغ 
كه قلب شاعر است. عناصري كه در اين شعر ديده ميشود بيتابي عاشق، فـرا
رسيدن معشوق است كه در كوالك زمستان خود را غريقـي خـاموش مـيبينـد
سپس خود را در بياباني تك و تنها مييابـد كـه فـانوسهـاي سوسـو زن او را
نمييابد و كسي آواز او را نميشنود. در حاليكه در دور دست آوازهايي به پـا

خاسته است.  
در همان حال شايد به نيروهاي عشق خود را نيرومند مـييابـد نـه غزالـي
زخم خورده است، نه ماهي از تنگُ بيرون افتاده، نهنگي توفان زاد است كـه از

اقيانوس به ساحل افتاده و ساحل گنجايي نگاه داشتن او را ندارد. پس محبوب 
يا مطلوب كجاست كه اثري از او مشهود نيست؟ شنزار داغ قلب سراينده. بـه
دليل اينكه نشانهاي مشخص از محبوب يا مطلوب به دست نداده شايد بتـوان

مطلوب را در اينجا آزادي (نيز) تفسير كرد. به هر حال در بيشتر اشعار شمس 
لنگرودي دستكم جا براي تعبير و تفسير دومي هم وجود دارد. به سخن ديگر 
[معشوق شعر شمس] ستمگري اين مفهوم انتزاعـي دور از دسـت را شكسـت
نميدهد. در برخي از اشعار شاعر به صورت نظارهگـري خـاموش امـا نگـران

نسبت به زندگي و وضع موجود ظاهر ميشود.  
چرا همگان را نبخشم/ چرا از خاطر نبـرم زخـمهـا را/ مـن كـه فرامـوش
خواهم كرد/ نشاني خانهام/ چهره كودكم/ و تلفظ نامم را/ از دهانـت/ و شـعله

جهنم، شماره 14).   كه بر باد خواهد رفت (باغ
  

پينوشت  
نامه، 20، فن نثر، دكتر حسين خطيبي، 536، تهران   1. مرزبان

نامه، 27، فن نثر، همان، 529   2. مرزبان
نثر، همان، 517 به بعد و 519   3. فن
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شاملو، تقي پورنامداريان، 303 تا 307   شعر در 4. تأملي
تو، 39، تهران 1389   دستهاي كردن 5. رسم

البالغه، عبدالقاهر جرجاني، ترجمة دكتر جليل تجليل، 12 و 207، تهران  6. اسرار
  1361

سعدي، فروغي، 719، تهران 1363   7. كليات
جهنم، 69، 54، تهران 1384   8 و 9. باغبان

جهنم، همان، شعر شمارة 12   10. باغبان
شرق، شماره 1112، يكشنبه 23 آبان 1389.   11. روزنامة

  



  
  
  
  
  

از رنگ كودكي  
سيدرضا علوي  

  
سيدرضا علوي بيش از چهل سالي است كه شعر ميگويد و به سبب اينكه 
از  انـدك آنها را كمتر چاپ ميكند، شهرت روزنامهاي ندارد از اينرو گروهـي
شاعران و اهل فن، او و شعرش را ميشناسـند و حتـي عـدهاي از دوسـتداران
شعر از حضور او در عرصة شعر معاصر بيخبرند. علوي تاكنون سـه مجموعـه
ربـاعي شعر تدوين و چاپ كرده و در منظرة شعر دوستان قرار داده است: يك

 ،(1386) كـودكي رنـگ از ،(1385) چاشت براي هوائي تازه ،(1383) صبح تا
كه ميبايست ناقدان دربارة سره و ناسره، فراز و نشيب، سايه و روشـن كالمـي

آنها داوري كنند و تا آنجا كه من ميدانم منوچهر آتشي، بهاءالدين خرمشاهي 
و مفتون اميني به كوتاهي در اين زمينه مطالبي نوشتهاند اما اين مطالـب گرچـه

نغز و بجاست به هيچ وجه كافي نيست و نبوده است.  
علوي از نظر من شاعري است رومانتيك يا اگر بهتر مـيخواهيـد سـراينده
است عرفانمآب كه از درون ايدهها و عاطفهها و شـورهاي نـاب بـه جهـان و
انسان مينگرد، از اينرو به رنگها، اشياء، پرندگان، آسـمان و زمـين، درخـت،
كوه، شهر و مردم ... دلبستگي شديدي نشان ميدهـد و غالبـاً امپرسـيونهـا يـا

تأثيرات حسي آنها را كه در جان خود آزموده است، به عرصة كالم ميآورد. از 
اين نظرگاه شاعر به جهان مينگرد و با آن به راز و نياز ميپردازد و جهان نيـز
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به اين نگرش حساني شاعر پاسخ مثبت ميدهـد و در منظـرة او در وجهـي از
وجوه خود پديدار و درخشـان مـيشـود و اشـياء در نظـر او شخصـيت پيـدا

ميكنند:  
شاعر ... و كلمات را به صف ميكند/ زيرساختها را از اساطير ميآورد ... 
/ نور را از ماه ميگيرد/ صدا را از باد/ موسيقي را از جويبار/ تا همه چيز را بـه

شاعرانه كند.1    /روز و
ممكن است گفته شود كه اينگونه نظر كردن بـه جهـان و آدمـي يعنـي در
واقع اينگونه به كار انداختن نيروي تخيل بنياد كار هر گونـه شـعر اسـت و از
اين رو شاعران همه عرفانمـآب و رومانتيكنـد. ايـن داوري از نظـري درسـت
است و شعر، رقص و موسيقي ... همه به رمـز و راز و جـادو ارتبـاط دارنـد و
كوتاه سخن اينكه سر و كار شاعر با طبيعت جاندار، با سحر و جادو و بـا بيـان
(A. عقـاب» آلفـرد تنـيسـون» مجازي و استعاره است. در مثل قطعـه شـعر

(Tennyson را در نظر آوريد:  

او با پنجههاي خميده به خرسنگ پرتگاه چسبيده است  
نزديك خورشيد در زمينهائي تنها.  

شاعر در اينجا آگـاهيهـاي پرنـده شـناختي را ـ كـه در فرهنگنامـههـاي
ميبينيم ـ به ما نميدهد. اين آگاهيها براي مقاصـد علمـي سـودمند هسـتند و
گوئي نشاني از پر و بال و شكل و شمايل پرندة شكاري را به ما مـيدهنـد نـه
«تنـي سـون» نـه ظـاهر بلكـه تنهـائي شـاهوار، قـدرت، «جان» او را. در شـعر

شكوهمندي وحشي عقاب و پيرامون او را ميبينيم كه اين پرنـده را باشـندهاي 
زنده و خطرآفرين نشان ميدهد نه فقط گونهاي باشندة زنده كه خشكشدهاش 
را در موزهها قرار دادهاند. بنابراين آنچه آگاهيهائي را كه قصهنويس، شاعر يـا
درامنويس به ما ميدهد ممتاز ميكنـد آن اسـت كـه ايـن آگـاهيهـا مـا را بـه
احساس و دريافت زندگاني ميرساند و از اين به بعد با خواند شعر و قصه بـا
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هوشياري كاملتر و عظيمتري زيست ميكنيم و تجربه ديگران را بهتـر دريافـت
ميكنيم و تجربة خود را نيز ژرفتر ميشناسيم.  

با اين همه تفاوتي هست بين تجربة درونـي شـاعر عـارف و رومانتيـك و
حساسـيت آغـاز تجربة دروني شاعر واقعگرا و رئاليست كه آن يكـي از درون
ميكند و به تعبير مولوي به «جان آگاه» ميرسد و اين يكي از حال بروننگـري
به ديدار جهان ميرود و با همان ابزار شعر به مناسبتهاي جهان واقعيـت پـي
ميبرد و حتي قصد دگرگون كـردن آنهـا را دارد. بـه ديگـر سـخن در تجربـة

شاعرانة عارف، پذيرش و پيوستگي و به جهان درون پناه بردن برجسته ميشود 
و در تجربة شاعر واقعگرا فاصلهگذاري و دگرگـوني تضـادآميز واقعيـتهـا و
آدميان به پيشنما ميآيد. «برتولت برشت» اين نكته را چنين توضيح مـيدهـد:

«مــن در اشــعار خــود حــاالت شخصــيام را بيــان مــيكــنم امــا در درامهــايم 
مـيدهـم.» در عرصـة ادب معاصـر دگرگونيهاي ژرف جهان انساني نمـايش
ميتوان سهراب سپهري را نماينده نظرگاه رومانتيـك رمـزي و نيمـا يوشـيج را
البته خود نيمـا نيـز بـهويـژه در نمايشدهندة شعر حماسي ـ رئاليستي دانست.
اشعار نخستين خود و در «منظومة افسانه»، شاعري است رومانتيك چرا كـه در
در ايـن اين اثر تحول فردي انساني را به عاشق و بعد به شاعر ناظر ميشـويم،
دوره شاعري است رومانتيك چرا كه او در منظومة «افسانه» از عشق ناكاميـاب

عهد شباب و شوريدگيهاي خود سخن ميگويد. فردي كه در سير تحول خود 
از تجربـههـاي عاشـقانه ـ يعنـي تجربـة به سوي حوزهاي تخيلي نوع ديگـري
جديدي از عشق را به نمايش ميگذارد. سرايندة دفتر «از رنگ كودكي» نيـز بـا
نظري ماليم، عارفانه و مشتاق به آدمي و جهان او مينگرد. او گاهي بـر سـطح
اشياء ميلغزد و گاهي به ژرفاي آنها نفوذ ميكند. سير عمدة او به دنيـاي درون
و ايام كودكي است و احوال و تأثرات اين دوره را بـه شـعر مـيآورد. البتـه از
كودكي و حاالت آن سخن گفتن كار آساني نيست چـرا كـه تجربـههـاي دورة
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جواني، ميانهسالي و سالخوردگي آنها را دگرگون ميسـازد و بـر آنهـا حجـاب
ميكشد. بايد هنرمند بود تا رنگها، زنگها، تصويرها، عطرهاي چيزهائي را كه 
در اين دوره از زندگاني آزمودهايم بتوان بهطور زنده بـه نمـايش آورد. درسـت
ر رمـز و راز، خـوابي كـه مانند توصيف و تصوير خواب و خيالي رنگـين و پـ
هنرمند ديده است و ميخواهد سير و جاذبة آن حاالت را از خواب تا بيـداري
توصيف كند و اين ممكن نميشود مگر اينكه هنرمند هنوز لرزهها، هـراسهـا،
تلخيها، دلپذيريها و شيرينيهاي خواب را در ژرفاي جان و بـر نـوك زبـان
داشته باشد. علوي در اين قسم اشعار خود برحسب قاعدة كار قصه مـيگويـد،
رنگ و طعم خوراكيها و ميوهها، ترسهـا و دلشـورههـاي كـودكي دبسـتاني،
مهرباني و قهر و غضب پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، معلـم و همسـايگان،
رود، كـوه و آسـمان ... را بـه بـاغ، دشـت، رنگهاي ماه، خورشيد، سـتارگان،
تصوير ميكشد، از مضامين مثلها و تعبيرات داستاني و گفتوگوهـاي عاميانـه
سود ميجويد، گاهي سوية تاريـك و تيـرة رويـدادها و زمـاني سـوية شـاد و

طربناك آنها را بيان ميكند، از سفرهاي خود سخن ميگويد، سري به سياست 
ميزند و سياستمداران را گوشمالي ميدهد. علوي طنزپرداز خوبي نيز هست و 
با طيبت و سبكروحي ويژهاي تعابير و مثلها را از هم ميشكافد و بـازيهـاي
كالمي آنها را در بافت سخن خود ميگنجاند. راستش اين است كه اين اشـعار
تغزلي و گاه محزون، حاصلي آرام كننده و شفابخش دارد. طبع شاعري او ايـن

امكان را به وي داده است، جاني در چيزها و رويدادها بدمد كه بهطور شگرفي 
آشنا و خودماني از آب درآمدهاند. در مثل آنجا كه از زادگاه، خانه، پدر، مـادر
و دوستان خود سخن ميگويد، نما و چهرة واقعي آنهـا در هالـهاي از رؤيـا و
خيال كمكم نمايان ميشود، پيداست شاعر بر انبوه آزمونهاي دورة كـودكياش 
خيره و متمركز شده و در ژرفاي خاطرههاي خود به كاوش پرداخته تا توانسته 
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است شيرينيها و تلخيهاي دوران كودكي را كه جز با سيري واپس گردنده به 
ژرفاي زمان بدست نميآيد، زنده و مجسم سازد:  

در كودكي اشتياق ماهيها به باران  
و سرسپردگي آفتابگردانها را   

به خورشيد ديده بودم  
اما نديده بودم  

بهار با پاي خودش  
پلههاي آبي را چگونه پائين ميآيد  

گيالسها در لباس دلخواه سبز  
كه هم زيباست و هم با سفيد همخوان  

هنوز بر درخت كالند ... .2  
سراينده براي نشان دادن آنچه در كودكي و نوجواني ديده و آنچه امروز در 
پنجاه و چند سالگي ميآزمايد، شگردهاي ويـژهاي بـهكـار مـيبـرد، از جملـه
ادراكهاي خواس را بههم ميآميزد، صدا را شيرين و رنگين مييابد، رگههـاي
گوگردي را كه بر پوست شب افتاده است مشاهده ميكند، ميبينـد كـه بامـداد
قرمز نارنجي از دل فيروزهاي آبي برمـيآيـد، از مخاطـب مـيخواهـد وي نـام

سرخش را با قاصد بفرستد، جائي در توصيف «خيار» مينويسد:  
پسرك سبزه/ به بادبادك نارنجي/ زرد ميخندد.3  

رنگ چيزها در اشعار علوي، نقش كـانوني دارد: سـفيدي بـرف و نـارنجي
خرمالو در گفتوگويند، بچهها عاشق رنگهاي سبز و آبي و حتي عاشق رنگ 
خونسرد سفيد هستند، اينجا، زير ماه كسي است كه سراينده را به خوابهـاي

كودكياش ميبرد و زماني كه سراينده شعرهايش را ميخوانـد، سـر و كلـهاش 
پيدا ميشود چرا كه شاعر با همين لهجه حس كهربائي او را بيدار كرده اسـت،

كالغ قبائي از مخمل سياه دارد ولي همان خبرچين چشم سفيدي است كه بود! 
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بازي با رنگها، حسآميزي، وصف تغزلـي منظـره يـا شـخص، نگريسـتن بـه
سويههاي ناديدة اشياء، سبكروحي در روياروئي با ديده شدهها و آزمـودههـا ...

شعر علوي را گاه به تغزل ناب (كه گاهي نيز كمي محزون است) ميرساند:  
زيباست / يا با خود رنگي از زيبائي دارد/ بانوي روبـرو/ در پرنيـان نـازك

سرخابي/ سرخ است/ آنجا كه با كرشمه/ در شقايق خم ميشود/ و آبي است/ 
كه بيمضايقه/ از چشمه آب بـر مـيدارد/ بـيشـك/ بـانوئي كـه جهـان بـه او

مينگرد/ و كوه تقليد صداي او/ زيباست.4  
اين قسم سرودهها خواننده را بـه يـاد لحظـههـاي تغزلـي شـاملو و فـروغ
مياندازد (در مثل آنجا كه در شعر شاملو آمده: آي عشق/ چهرة آبـيآت پيـدا
«بانوي جهان» ـ زنـي وصـف مـيشـود كـه بـه نيست) و در اينجا ـ در شعر
در اسـاطير، صورت سرنمون (كهن الگو) درآمده، همان باشندهاي كـه احتمـاالً
تجلّي «بزرگ بانوي هستي» است. آيا اين بانو تمثيل يا صورت نماديني نيسـت

كه در ژرفاي ناخودآگاهي عمومي انسان (تعبير يونگ) پنهان شده يا پنهان بوده 
و امروز به مدد شعر، قصه، نقاشي يا رمان از پنهاني به آشـكار آمـده اسـت. در
اين عرصه گوئي دريچة جان انسان به جهان ديگري گشوده ميشـود و آزمـون
هنري وي از واقعيتي جز اين واقعيت روزانه خبر ميدهد. باغي اسـت سـبز در

آن سوي جهاني بيجان و افسرده كننده كه ما براي خود ساختهايم. آنجا كه به 
گفتة فروغ:   

سخن از زندگي نقرهاي آوازيست  
كه سحرگاهان فوارة كوچك ميخواند.  

اينها اشاره است و حتي نام ويژه «بانوي جهان» اشارهاي است كه نيازمنـد
رمزگشائي است. به نظر روالن بارت «شايد ساحتي است كه فرد بايـد خـود را

در آن غوطهور سازد، غرق در همة پريشـان خيـاليهـاي آن، و هـم باشـندهاي 
است عزيز، متراكم و خوشبو كه بايد آن را چون گل از هم بگشـائيم ... نشـانة
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پرحجمي است كه پيوسته از بافـت معنـائي سرشـاري بـاردار اسـت كـه هـيچ
فرسايشي نميتواند آن را سائيده يا كوچك كند.5  

البته بيشتر اشعار غنائي «از رنگ كودكي» به چيزها و رويدادهاي كوچك و 
ساده ميپردازد. سراينده يا در مقام كودك سخن ميگويد يـا بـه دورة كـودكي
بازميگردد. در خيال نارنجهاي شستة زمستاني را ميبيند، چقدر تماشـائيانـد!
همكالسيهايش را نيز صدا ميكند. گوئي «عشـق باريـده اسـت»، تـا شـعر بـه

زادبوم و كودكي به خانه (باغ هميشگي)اش، بازگردد.  
  

«از رنـگ ماية ديگري كه همراه با اشتياق پرشور به دورة كـودكي در دفتـر
آلود كسي است كه خيلي به  كودكي» به پيشنما ميآيد بازيگوشي و شادي حزن
پرنده، آسمان، چشمه، رود، باغ، خويشـان و دوسـتان توجـه دارد و البتـه بايـد

توجه داشته باشد. اين قسم شگرد شاعرانه كه امروز به دالئلي بازار گرمي يافته 
اســت پاســخي اســت بــه خشــونت جهــاني كــه بــيش از انــدازه افــزار واره و 
طنـز، جـديتهـا و افسردهكننـده شـده اسـت. بازيگوشـي كالمـي، ريشـخند،
سختگيريهاي اجتماعي را آماج حمله قـرار مـيدهـد و آنهـا را بـه اسـتهزاء
ميگيرد. در اينجا قصهگـوئي و شعرسـرائي دربردارنـدة نظـري قـاطع دربـارة
باورها، آينده، اشخاص و رويدادها نيست و به تعبير حافظ قسـمي اسـتهزاء يـا
«رندي» است كه فرحناك كردن آدمي را در آماج خود دارد مانند روايـتهـاي
هـاي تريسترام شندي» الرنس استرن كه برخالف روش زندگينامههـا و رمـان»

معاصر او، شرح زندگانياش را از زمان پيش از زادهشدن خودش بيان ميكند و 
مايـة ميخواهد جهش تفكر و انگيزة انساني را به سوي بازي نمايش دهـد. بـن
اين رمان تصوير انساني است بازيگوش و سرزنده و افزون بـر ايـن از نظرگـاه

استرن، «انسان باشندهاي احساساتي است و در پي شورها و انگيزههاي حساني 
خويش است.»  
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برخي اشياء، پرندهها و آدمها را در قالب شـوخي كودكي رنگ از سرايندة
و بازيگوشي ميبيند:  

به رنگها كه رو بدهي خودشان را پهن ميكنند روي بوم  
بلند بشو هم نيستند.6  

«همينگوي» آخرين باري كه اينجا بود  
آن قدر پير شده بود كه ماهيخوارها به جايش به ماهيگيري ميرفتند.7  

چه بهتر ارديبهشت [بيايد] و با قلم باران شعر بلند علف را بنويسد8  
گيالس، شليل و سيب گالب (سه يار دبستاني)  

تا آخر خرداد وقت دارند خودشان را برسانند9  
هيچكس حريف خودشيفتگي ماه نميشود  

كه فكر ميكند هنوز زيباترين عروس دنياست.(10)  
ميبينيم كه در اين مثالها منطق زبان رسمي كنار گذاشته شـده و شـاعر از
افعال، صفات، تعابير و جناسهاي زبان به صورتي طنزآلود يـا اسـتهزائي بهـره

گرفته است. گيالس و آن دو ميوة ديگر ياران دبستانياند كه بايد تا آخر خرداد 
خود را به بازار برسانند يعني از حالت كال بهدر آيند و رسيده شوند. برخـي از
جملهها سراينده در بردارندة اوصاف يا جناسهائي است كه معاني آنها زود بـه

دست نميآيد و بايد بر بنياد قرينههاي موجود در آن جملهها، آن را رمزگشائي 
كنيم چرا كه ريشه در پيش ـ دهشها و ترانههاي عاميانه و تعابير زباني دارنـد.
زمينـة «قصـه» را كـه از نمونـههـاي موفـق سـراينده در بهعنوان نمونـه قطعـة

بازيگوشي و جناسهاي زبان است در نظر آوريد.  
در اينجا سراينده از زمـاني سـخن مـيگويـد كـه در شـكم مـادر بـوده و
ميخواسته شاعر باشد. حرفي زده بوده كه بايد پايش بايستد. هـزار سـال فكـر

ميكند تا اينكه خدا كلمه را ميآفريند:  
بعد شيطان كلمه را اغوا كرد  
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كلمات كوتوله دنيا را برداشته بود  
كه هيچ سيالبي نميتوانست نسلشان را از زمين بردارد  

صبحها كه بيدار ميشدند به چرا ميرفتند  
از هوا ميخوردند  

در علف ميخوابيدند  
و در آفتاب گرگم به هوا راه ميانداختند  

عصرها هم دست از پا درازتر به خانه برميگشتند11  
اين «كلمههاي كوتوله» بعد جايشان تنگ ميشود و به مدرسه ميرونـد و

در زنگ تفريح روزنامهنگار و شاعر جماعت را خرس وسط بازي خود ميكنند 
و در صورت امكان كار به دست آنها ميدهند.  

ميبينيد كه كلمههـاي گـول شـيطان خـورده چـه الـم شـنگههـائي بـه راه
مياندازند. اشارة سراينده به نيروي جادوئي كلمات است كه در اينجا دست به 
شيطنت ميزنند و اشخاص و باورهاي سفت و سخت و سـيماهاي عبـوس را
» ميكنند. فصل آخر رمان «تريسترام شندي» را در نظر آورديد كه بـا ايـن منتر»

گفتوگو پايان ميگيرد  
مادرم گفت: خاك عالم! داستان چيست؟  

يوريك گفت: آسمان و ريسمان ـ و يكي از بهترينهائي است كه به عمـرم
از اين نوع شنيدهام.12  

اما گمان نبريم كه «آسمان و ريسمان» اين قصهها و اشعار مطالب بيمعنائي 
است كه به دلخواه كنار هم چيده شده و چيزهاي نامتجانسي را نشان ميدهـد.

اين موضوعات نوع خاصي از كمدي است كه ساختن آن از ساختن تراژدي نيز 
دشوارتر اسـت. فقـط كلمـههـاي ترشـرو، جـدي، كلمـههـائي از نـوع اشـعار
ناصرخسرو كه گاه بسيار تهديدآميزند ... نشـاندهنـدة واقعيـتهـاي زنـدگاني
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بشري نيستند. مطايبههاي سنائي، مولوي، سـعدي، حـافظ و عبيـد زاكـاني نيـز
واقعيت زندگاني آدمي را بيان ميكنند اما اين واقعيت از نوع ديگري است:  

خودم سر به سر خودم ميگذارم  
تا آويزان شوم از دب اكبر  

فقط اين مانده است رختخوابم را   
پرتاب كنم به خواب ستارهها.13  

اينگونه مايههاي انديشهورزي ـ تخيلي چيزهائي است بـيش از مبالغـه. در
اين زمينهگوئي ما دو نوع واقعيت داريـم. واقعيـت عـادي در مثـل زمـاني كـه
ميگوئيم «از شاخة درخت آويزان ميشويم» و واقعيت هنري كـه جهـان را نـه
آنچنان كه هست بلكه آنچنان كه هنر آفـرين مـيبينـد، بـه تماشـا و نمـايش
درميآوريم، همچون شعر «دوش ديدم كه مالئك در ميخانـه زدنـد» حـافظ يـا
عبارت «شلنگانداز ميان ستارگان رقص ميكنم. ديوانه بـه تماشـاي مـن بيـا!    » 
هـاي عريـان برونـي نوشتة شاملو. حتي از اين فراتر رفته و ميگوينـد واقعيـت
بدهـد وجود ندارد. اينها حتي ترديد دارند كسي بتواند شمارة تلفـن خـود را

بيآنكه چيزي از خود همراه آن كرده باشد.14  
  

سراينده در زمينة طنز و استهزاء و بازي با كلمات خود را در دنياي كودكان 
محصور نميكند و در برخي قطعههـا بـه سـراغ معلمـي سـختگيـر، دوسـتي
پولدوست و ممسك، برخي رويدادهاي سياسي مانند كودتاي مرداده ماه 1332، 
سياست يكهتازي آمريكا و خودكامگان كشورهاي پيراموني ميرود و با سـالح
استهزا با آنها ميستيزد. در جائي معلمي مفلوك و بيدست و پـا بـه نـام آقـاي
هيدجي كه از عهدة ادارة كالس برنميآيد و خنده و موسيقي را گنـاه مـيدانـد
بيجهت بچههاي كالس را به چوب ميبندد. ميليونر معروف اوناسـيس هـم از
نظر سراينده كسي است كه با همه ثروت، براي يك سنت دستمزد كارگر چانـه 
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ديگـر چهـار ميزند اما صدها ميليون دالر مهرية «ژاكلـين» مـيكنـد. در قطعـة
پسرند كه هر كدام هوائي به سر دارنـد. يكـي از آنهـا حتـي دل خـوردن مـال

ديگران را ندارد و بزرگ كه ميشود «بازاري» از آب درميآيد. كالغ بيچاره هم 
از نظر سراينده «عضو دائمي سازمان جاسوسي است» (به مناسبت اينكـه او را
خبرچين ناميدهاند) و هم او «به كوري چشم بوش/ گوش خانم رايس و آقـاي

كيسينجر ـ را كه اين روزها پا از پا نميتواند بردارد/ ميگيرد/ كالغپر/ ميبرد تا 
چشمه آريزونا و تشنه برميگرداند و نيز ميگويد لولهنگ دموكراسـي آمريكـا،

امروزه خيلي آب بر ميدارد!  
در اين قسم مطايبهها، بيان مستقيم است و سخن بوي مضمونسـازي ـ نـه
مضمونآفريني ـ ميدهد و لطافت و ظرافت عبارتهائي را كه پيشتر آورديـم
ندارد. البته روشهائي از اين دست براي استهزاء سياست و سياست يكهتـاز در
آثار ناباكوف، رومن گاري، هينريش بول و در ايران در آثـار شـاملو، رحمـاني،
آدمـي بـه نـام سينيسـتر بند فروغ و پستمدرنها نيز هست. تاباكوف در رمان
«كروگ» را در حال توهم نشان ميدهد «كروگ در روسي معنـاي دايـره دارد).
اين شخص چالهاي لبالب از آب باران را از پنجرة بيمارستان ميبيند، جائيكـه
همسرش در حال مردن است. چالهاي كه شـكل ياختـهاي در آسـتانه دو نيمـه
قطـرة شدن است، به صورت مايهاي فرعي در سراسر رمـان پديـدار مـيشـود:
جوهر در فصل چهارم، لكة جوهر در فصل پنجم، شير ريخته در فصل يازدهم 
... در اين تصويرها هم دنياي نرمدلي و روشنائي و زيبائي نشان داده ميشود و 
هم دنياي سنگدلي و درنده خوئي. اما به نظر ادموند ويلسن، ناپاكوف اين قسم 
مضامين را خوب از آب در نميآورد. اين موضوعهـا بـا سياسـت و تحـوالت
اجتماعي سر و كار دارد ولي چون نويسنده به اين مسائل عالقهاي نـدارد، آنهـا
«وزغ» بـه سـادگي آدم را نيز درست درك نميكند، چرا كه خودكامـهاي ماننـد

«كـروگ»  پست و نفرتانگيزي است كه شخصيت مـوقر و واالتبـاري را مثـل
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ميآزارد. نويسنده نميداند «وزغ» چرا و چگونه ميتواند بر ديگران چيره شـود
يا انقالب او چه مفهومي دارد؟ به اين دليل تصـويري كـه از مـاجرا بـه دسـت
جـدي ميدهد كمابيش متقاعدكننده نيست. هنرمندي ممكن اسـت سياسـت را

نگيرد ولي اگر اين مسائل را موضوع [شعر يا داستان] قرار داد بايد بداند دعـوا
بر سر چيست... در كنار آلمان نازي و روسية استاليني واقعـي، مـاجراي اسـتاد

دارد.  دانشگاه شوريده بخت ناباكف حال و هـواي مضـحكهاي نـاخوش آينـد
آنچه براي نويسنده باقي ميماند به طنز آوردن رويدادهائي چنان وحشتناكند كه 
اساساً به طنز نميآيند، چون براي به طنزآوردن هر چيز بايد آن را بدتر از آنچه 

هست نمايش داد.15  
  

بر بنياد اين داوري و نقد ميتوان به اين نتيجه رسيد كه «استاد هيدجي» كه 
بـراي آدمي دست و پا چلفتي و حتي رقتانگيزي است نميتواند مايـة خـوبي
طنز و استهزاء باشد چرا كه شوخي و طنز و استهزاء زماني گُل ميكنـد كـه بـه

گفتة «برگسن» احساس همدردي و رقّت موجود نباشد، اگر ما در خيابان ببينيم 
مـيخـورد، مردي عصا قورت داده و متكبر پا بر پوسـت مـوز نهـاده و زمـين

ميخنديم چون كه در اينجا آن شخص بهطور طبيعي از مرتبهاي كه براي خود 
قائل است نزول كرده و به شيئي تبديل و اسباب خنده شده است اما اگر ببينيم 
دختر بچهاي همان وضع را پيدا كرد، بـيدرنـگ بـه سـوي او مـيدويـم و بـه
يارياش ميشتابيم چرا كه احساس همدردي و رقت در اينجا اجازة خنـده و
استهزاء به ما نميدهد. آنچه سراينده دربارة همشاگردي خسيس خود (بـازاري
بعدي) و كيسينجر پير مفلوج و گوش خانم رايس و فضلهاي كه كالغ بر كـاخ

سفيد انداخته است نيز آورده است به ماية طنز راه نميبرد و در چارچوب طنز 
جامعهشناختي نيز قرار نميگيـرد. بـدون تعـارف شـوخي بـيمـزهاي اسـت و

همينطور است عبارتهائي از اين دست:  
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گاو به گاوياش/ ترهاش را خردُ نكني/ با موسيقي گاب/ ليلي بـه الاليـش
نگذاري/ به صرف شاخي كه خدا از خر گرفت و به او داد/ شير بده نيست كـه

نيست.16  
گزارش سـفر سـرانيده بـه سـوئد، ژاپـون و ... بـه كودكي رنگ از در دفتر
اي در بر دارد، در اساس شـعر صورت نامه آمده است كه گرچه نكتههاي طرفهُ
نيست. در مثل دربارة شخصي به نام آقاي اريكسون «از اقليتهاي نورمانـدي)،

مالك سوئيت كه مالكي با انصاف و نجيبزاده است مينويسد:  
صبح به صبح از تنها گاو و رزاشان ميدوشد و به زور،   

به خورد سوئديهاي اقليت و ايكينگ ميدهـد، پـول هـم بـااليش مطالبـه
نميكند.17  

خوب، اين عبارتها كه شوخي نيست. چندان مهـم و جـدي هـم نيسـت، بـه
ژرفاي معنا هم كه نميرود (بگذريم از اينكه گاو و رزا يعني گاو نر نميتواند شـير

بدهد!) پس چرا در دفتر شعر آمده است؟  
برخي طنزهاي نويسنده تلخ است و خواننده را دچار احساس همدردي ژرفـي
نسبت به شخصي ميكند كه موضوع طنز قرار گرفتـه. سـراينده از مـادر بـزرگاش 
سخن ميگويد و از «جواهر» پيشكارخانه، مادر بزرگ آدمي است بسيار سختگيـر

و «جواهر» ـ دده سياه خانه ـ ساده و سادهدل است.  
جواهر در حال شستن مفرش است كه كالغي صابون را به يغما ميبرد  

طفلك! هر چي كشتيار خانم بزرگ شد  
كه صابون را كالغه دزديد، به كتش نرفت.18  

آخر سر خانم بزرگ، جواهر را بي هيچ داشـت و چاشـت از خانـه بيـرون
ميكند. قطعه بيست و هفتم كتاب نيز وصف حال اوست: شوهرش زير ديـوار
شكسته زنده به گور ميشود، پسرش هرگز به دنيا نميآيـد و دختـرش سـر زا
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ميرود. نوهاش ميبايست «سپيده» ناميده شود ولي اين فرصـت هرگـز نصـيب
جواهر نميشود  

سپيدهاي كه از وسط مه تَر آمده بود  
و هرگز نتوانست از پس آفتاب برآيد.19  

اين است كه او بـه ايـن نتيجـه مـيرسـد كـه بـه خانـة پشـتياش (خانـة
«جـواهر» بـه صـوفيان مـيرسـيم كـه اجارهاياش) نميارزد. به اين ترتيب بـا
ميگفتند دنيا «سراي دو در»، «رباط ويران» و «عروس هـزار دامـاد» و «عجـوزة
عروسنما» ست و به قرون وسطيها كه باور داشتند دنيا «درة اشكهـا» سـت.
البته اين عبارت «هوراس والپول» كه بر پيشاني كتاب آمده است، در اين زمينـه

حاكي از «خالي بودن عريضه» نيست!  
سيدرضا علوي با شاعران دو دهه اخير، شاعراني مانند عبدالرضائي، فـالح،
پگاه احمدي و نيز با شاعران دهـههـاي پـيش ماننـد سـپهري، فـروغ، عمـران
صالحي ... همسايگيهائي دارد اما نگاه او نسبت به اشياء و رويدادها ـ گرچـه
رنــگ عرفــاني دارد ـ بيشــتر بــه مــوجهــاي اشــعار دهــههــاي 70 و 80، بــه 
عبدالرضائي، فالح، عليشاه مولوي، حافظ موسوي، هرمز عليپور مانند اسـت و
70 و 80 تـا در همان زمان زبان و بيان ويـژة خـود را دارد. اشـعار دهـههـاي
حدودي مطلقگرائي را كنار گذاشته و هر نوع «فرجـامشناسـي» را در معـرض
ترديد قرار داده است. در جهان امروز وضعيتهاي بيشماري بـهوجـود آمـده،

جهان ما پر از دلشورهها، بدفهميها، حيرتها، اوج و فرودهاست. شعر و قصة 
جديد در سويهاي از سويههاي خود ميكوشد فراروند باژگونسـازيهـا را بـه

نمايش درآورد، چيزها و رويدادهائي را كه با حركـت و چرخشـي سـركش و 
مقاومتناپذير، منظرة ما را بـه طـوري همـه جانبـه در برمـيگيـرد و آشـوب،
بياطميناني و ناپايداري زندگاني امروز را رقم ميزنـد تـا آنجـا كـه بـه گفتـة

علوي:  
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شعر كبريتي است كه جخ  
زير پاي خودش را روشن نميكند.20  

اما در جاي ديگر سرايندة كتاب باريدن عشق را مـيبينـد و اميـدوار اسـت
شعر به زادبوم خود ـ سرزمين اميد و زيبائي ـ بازگردد. حزني كه در اشـعار او
گرچه دل را به درد مـيآورد و بـر ديـده اشـك خاوري ـ هست ـ همان حزن
مينشاند، باز از القاء شادماني تهي نيست و كساني كه در اين دفتر براي يـافتن

معاني نغز و شعر دست به سفر زدهاند، بيگمان بعد از اين سير و سلوك دست 
خالي به زادبوم خود باز نميآيند. به هر حال به تعبير خود او:  

آسماني كه ميبارد (بيگمان) چيزي براي گفتن دارد.21  
  

پينوشت  
كودكي، 120، 20، 61، 118، تهران، 1386   رنگ 1 تا 4. از

من، ترجمة احمد اخوت، 72 و 73، تهران، 1383   و پروست .2



  



  
  
  
  
  

سخن ميگوئي كلمهها در من آزاد ميشوند*  
مجموعة اشعار مينا دستغيب  

  
مينا دستغيب سالهاست شعر ميگويد و هشت دفتر شـعر سـروده و بـه
چاپ رسانده است. او ليسانسية زبان انگليسي است و سالهـا در دبيرسـتانهـا
كسـي كـه مرتبـة تدريس كرده و همچنين كتاب زياد خوانده اسـت. نخسـتين
نقـدهائي دربـارة تماشـا شاعري او را دريافت منوچهر آتشي بود كه در مجلـة
«نگـاه نوشت و از جمله گفت كـه: عصر داسهاي صبح، دفترهاي او: غمناكان
اين سراينده نگاهي اسـت انـدوهناك و در مراحـل بعـدي كاونـده و جوينـده.
حاصل نگاه نخست صداقتي است كه در بيشـتر اشـعار او احسـاس مـيكنـيم.
نگاهي كه گويي اشياء و عناصر طبيعت و جلوههاي عادي زنـدگاني را از وراي
خاطرهاي ميبيند، خاطرهاي دوردست كه انگـار همـه چيـز را دور و محـو (از
آيينهاي غبار گرفته) باز ميخواند اما ايـنهـا بيـان خـاطره نيسـت بلكـه خـود
كلمههـا ميگوئي، سخن زندگاني است». به تازگي پس از انتشار مجموعه شعر
مقالـة انتقـادي نيمنگـاه آقاي فيض شريفي نيز در روزنامة ميشوند آزاد من در
ارزندهاي در اين زمينه به چاپ رساند كه بسيار در خور توجه است و همچنين 
صدرا ذوالرياستين، در همان روزنامه مطالبي گويا و شاعرانه دربارة اشـعار ايـن

                                                 
ميشوند، مجموعة هشت دفتر شعر، مينا دستغيب، شيراز 1386   آزاد من در كلمهها ميگوئي، * سخن
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كتاب و سراينده آن نوشت. اكنون نوبت من است كه اين كتاب را در بوتة نقـد
بگذارم و دربارة آن داوري كنم اما...  

اشعاري است در قالب آزاد، غالباً بدون وزن عروضـي ميگوئي سخن مجموعه
و نيمايي و به شيوة همان فورمي كه شاملو با بهرهگيـري از نثـر مصـنوع و مسـجع

فارسي كالسيك و الهامگيـري از قطعـه اشـعار اروپـايي كـه صـورت كمپورسـيون
(تصنيف هماهنگ، پيوسته و با انسجام) دارد، در ادب معاصر ساخت و رواج داد و 
امروز پس از قالب و وزن «نيمايي» رايجترين فورم شعرنو سـرايي اسـت. منـوچهر
آتشي كه در شناخت شعر شامهاي نيرومند داشت به خوبي تشـخيص داد كـه نگـاه 
نگـاهي مغمــوم، كاونـده و جوينــده اسـت و اشــياء و مـيگــويي، ســخن سـراينده
رويدادهاي زندگاني را از وراي خاطره ميبيند اما آتشي نميدانست اين خـاطرههـا
از كجا آغاز شده و چگونه شكل گرفتهاند، شايد الزم هم نبود بداند، خوانندة شـعر
دودي را از دور ميبيند و آن را دال بر وجود آتشي ميداند. او از حال آتش و حال 

كسي كه از آتش گذشته است چه ميداند. به تعبير شاعر:  
خنده ميبيني ولي از گرية دل غافلي  

خانة ما از درون ابر است و بيرون آفتاب  
اينكه من بهتر از آتشي ميدانم خاطرههاي سراينده از چه قماشي است دال 
بر اين نيست كه از شاعر مشهور بوشهري شعر شناس تـرم بلكـه دال بـر ايـن
است كه خاطرة مينا خاطرة خود من نيز هست. ما هر دو از آتشـي كـه فضـاي
را مشتعل كرده است گذشتهايم، با چند خـواهر و بـرادر ميگويي سخن كتاب
ديگر، آسيبهاي سيالبي را از سر گذراندهايم كه يادآوري آن امروز نيـز بـراي
من كه سرد و گرم روزگار بسـيار چشـيدهام، بسـيار دردنـاك اسـت. خواننـده
خيلـي محـزون، مـيگـوئي سـخن ميتواند ايراد بگيرد كه اشـعار دفتـر شـعر
حسرتآميز و حتي وهمناك و تيره است اما اگر بداند سراينده دختـر كـوچكي

بود و يك روز در نهايت بهت مرگ پدر و خواهر را شاهد شد و همچون قايق 
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كوچكي در اقيانوس متالطم زندگاني افتاد و سوانح بعدي زنـدگانياش هـر دم
به حس تراژيك و غمآفرين او افزود، آن گاه شايد حق به جانب سراينده بدهد 
كه آتش درون خود را در كلمات بريزد. اينها كلمات ظريفي نيستند بلكه «داغ 

الله«اند كه نقش خود را بر لوح جان زدهاند:  
من نيستم  

كه ميخوانم  
تنها زانو ميزنم  
كنار اين محراب  

و كشتزار ويران را ميگريم.1  
شكل كار اينگونه موارد را روانشناسي سراينده تعيين ميكند نه نمونههاي 
رادم ايـن پيشين اشعار نو كه در پنجاه سال اخير بسيار گسترش يافته اسـت. مـ
است كه بعضي از شاعران بـدون داشـتن زمينـة عـاطفي و تجربـي، برخـي از

شكلها (فورمها)ي موفق نيما، سپهري، شاملو يا اخوان را الگو قرار ميدهند و 
احساسها يا نظرگاههاي خود را در آن ميريزند. پيداسـت كـه نتيجـه كـار در
اينجا چندان رضايت بخش نميتواند باشد چرا كه آنچه شـكل كـار را تعيـين
ميكند نه نمونههاي پيشين بلكه عاطفة سرشار و انديشة نـو سـراينده اسـت و

اين همان تفاوتي است كه بين «دماوند» ملكالشعراء بهار و «انـدوهناك شـب» 
نيما وجود دارد. قصيدة بهار مضمون تازهاي را در فورم كهن ريخته اسـت امـا
ايده و شكل شعر نيما هر دو تازه و ابداعي است. اگر بخـواهيم در ايـن زمينـه
شكسپير مثـال و نمونـة مناسـبي هملت مثالي بياوريم احتماالً شكل و محتواي
خواهد بود. هملت پس از گذشـت چنـد صـحنه، بـا شـبح پـدرش رويـاروي
ميشود. همچنانكه وضعيت درام روشـنتـر مـيشـود تماشـاگر خودآگـاه يـا
ناخودآگاه منتظر نمايان شدن شبح ميماند. صحنة ديدار پـدر و پسـر در شـب
است، زماني كه در انتظار پديدار شدن «شبح»، بيم و هراس تشـديد مـيشـود.
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شيپور پاس شـب غوغـا برانگيـز اسـت و آواي آن از بيـرون بـه درون منتقـل
ميشود. درامنويس در اينجا از هنر مقابلة شبح و هملت جوان سود ميجويد. 
گفتار هملت تلخ، گزنده، گرفته و خشن است. لحن گفتار از واقعيتي عادي بـر
ميگذرد و رنگ وحشتي ميگيرد، وحشتي واال و عظيم بـدانسـان كـه گـوئي

تماشاگر را در تماشاي اقيانوسي به خروش آمده به دام مياندازد. در اين صحنه 
كلمههاي مقطع و بم و گرفته با آواي مجدد ناقوس در هم مـيآميـزد و انتظـار

تماشاگر را به اوج ميرساند. اين صحنه رابطة شكل كار و روانشناسي را نشان 
ميدهد، به طوري كه ميتواننداين دو، آن را به كمك يكديگر تعريف كنند. اين 
روانشناسي، روانشناسي خواننده و تماشاگر نيز هست. آنچه در برابـر و درون
هملت جوان ميگذرد و در برابر و درون تماشاگر نيز جريان مييابد. رضـايت

خاطري كه تماشاگر از تماشاي صحنه مييابد رضايت خاطري تراژيك است و 
بغرنجيساز و كار عاطفة بشري را نشان ميدهد  

ميگوئي... را بـه سخن با توجه به اين نكته اكنون ميتوان شكل كار اشعار
سنجش گذاشت. اشعار نخستين سراينده غالباً ساده، مقطع و آشـكار (صـريح)

است و گاهي در سطح جريان دارد. اندوه، خفگي و تشويش سراينده به آشكار 
بيان ميشود و گاهي نيز خالي از ابهام نيست:  

تا آخرين چكامه  
اينك شمارش هر سنگر  

بايد باران  
جرقه زند  

يا باز  
زين شهر رخت بربندم2  

در واقع به نوشته آتشي «سراينده در دفترهاي نخست شعر خود، سفرش را 
از سطح آغاز ميكند و در اين حال بيرون اشياء را ميبينـد و گـاه اشـياء را در
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غياب خود، محتوا بيشتر دلشوره است و تشويش و سردرگمي و جستارگري و 
بينش ژرف شاعرانه. به همـين دليـل اسـتعارههـا و اشـارههـا را بـه دوردسـت  

ميخوانيم:   كاريز در ماه نميبرند». در مثل در كتاب
وقتي به باغهاي تاريخ مينگرم  

ميگويم بايد كسي در آفتاب بخواند.3  
تعابير و استعارههاي اين قطعهها غالباً آبستره (انتزاعي) است. در مثل «باغهـاي
تاريخ» معنايي القايي و برانگيزانندهاي ندارد. روشـن نيسـت آن كسـي كـه بايـد در

آفتاب بخواند چگونه آدمي است يا اين تعبير قديمي در قطعة «تك شاخه»:  
بازگشت غرور و عشق و شكوه   كوه مــژدة آفتـــاب و قامت

مصـراع نخسـت در كه صرفنظر از همه دشواريهاي بديعي و فني شـعر،
مثل بايد اينطور نوشته ميشد:  

مژدة آفتاب و طلعت كوه  
اما چنين دشواريها و نقصها و كمبودهايي در اشعار نخستين هر شاعري 
طبيعي است. آنچه مهم است سير و سلوك شاعرانة سراينده است كـه طبعـاً از
بدوي و ساده آغاز ميكند و رو به كمال ميرود. شاعر راستين كسي اسـت كـه

مرحلة توقف ندارد. هميشه در سفر است و به طور كامل از نتيجة سرايش خود 
خشنود نميشود، به ديگر سخن روي تاج افتخـار نمـيخوابـد و مـيدانـد بـا

كوشش مدام است كه قطره قطره جمع و دريا ميشود.  
كلمه، لحن و بهطور كلي زبان در شعر بـهطـور ويـژهاي بـهكـار مـيرود و 
كاربرد شعري آن با كاربرد عادياش تفاوت دارد و مييابد. سـاختار صـرفي و

نحوي زبان در عرصة شعر، ساختار خاصي است و شاعر اين ساختار را طوري 
بهكار مياندازد كه خواننده يا شنونده را در برابر كار يا حالت يا دورنمايي غيـر
منتظره قرار ميدهد. در واقع شاعر با كوه، درخت، دره، چشمه، ساختمانهـاي
شهر و اشياء... رابطة وجودي پيدا ميكند. براي او همة اشياء هستي دارند و بـه
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زباني ويژه و گاه مرموز سخن ميگويند. در مثل سعدي و حافظ در شعرهاي خـود
از «سرو» زياد سخن ميگويند. واژه «سرو» در اشعار و زادگـاه آنهـا جـاي خاصـي
دارد بهطوري كه حتي ميتواند صورت و رفتار دلدار آنها را به خود بگيرد. از سوي 
ديگر اين كلمه از اين مرز برميگذرد و پيوسته و در هماهنگي بـا واژههـاي ديگـر،  
معاني حسي، فكري يا تصويري ويژهاي القا ميكند، در مثل سرسبزي و طـراوت و

چمان بودن را، باغ و بوستان را، بهار را و حس زنده بودن را.  
ميگوئي... تعابير: گل اشـك، كـوچ پرنـدههـا، درخـت سخن در مجموعة
خشك، ماه برهنه، شيشههاي كدر، علفهاي هـرزه، مقبـرة سـرد سـاليان، روز

كهنه، گلهاي زرد، دشت افسون، خنده خشك امواج، واحة بيمار، فصل سوگ، 
كشتزار ويران،راهرو تنگ، آماس پلكها، تابستان خفه... همه و همه از فضـايي
سخن مي گويد كه در آن به سختي نفس ميتوان كشـيد. سـيلي خروشـان آمـده و
همه چيز را برده است و اثري اگر از آن هست آثار ويراني است كـه مهـر و نقـش
خود را بر احساس و آگاهي شاعر زده است. دانستگي رنجبار و خستة او به كـاذب
بودن همه نويدها و وعدهها پي برده و عناصر دور و برش را سخت بياعتبار ديـده
است. در اين هنگامة پر آشوب كـه همـه چيـز در برابـر سـراينده فـرو مـيريـزدـ 
دلخوشي به ظواهر وعدهها و رويدادها كارايي ندارد. اين راه بردن به ژرفاي فاجعـه

و تراژدي براي سراينده از آغاز زيست از كودكي پيش آمده است:  
دستان كوچك من  

و پت و پت آخرين مشعل  
زنگار بسته بود انگار شب4  

سراينده در جهاني ساده، آرام و بهاري زيست نميكند. فضاي بيشتر اشـعار
او گرفته و غبارآلود است. ديدار او با درخت خشك است و باغ ويران و شـبي
كه از امتداد علفهاي هرزه ميگذرد و آستان سـرد بـاغ، ايـن همـه ايـنطـور

خالصه ميشود:  
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اما ميان مقبرة سرد ساليان  
ساعات پر طراوت مدفون بود  

فرياد من... داالن وحشتي شد بيهيچ انتظار5  
آلود و بيمناك حتـي تـا آخـرين قطعـه شـعرهاي رشتة اين لحظههاي حزن
ميگويي... كشيده ميشـود. در راه پـر خطـر و رنـجآوري كـه سخن مجموعة
سراينده ميپيمايد هر چيزي به عاملي آزاررسان بدل ميگردد. عبور سـراينده و

همجنسانش در فصل سوگواري و بر شط جنون است. منظره، منظرة گلي است 
كه در مرداب ميرويد. مدار زندگاني مدار بستهاي است كه در قطعهاي از ايـن

دست متبلورّ شده است:  
آن سو  

  حسرت پر
خش خش جاده  

زير پاي مار  
باز نميشود  

اين دايره  
بهچرخ دلقك  

بر لبه چاه6!  
مشكل اين نيست كه چنين نظرگـاه تراژيكـي را رويـدادهاي اجتمـاعي يـا

سوانح زندگاني سراينده بهوجود آورده و فضاي تاريكي ساخته است كه چشم 
بوف چشم را نميبيند يا فضاي گرگ و ميشي درست كرده كه در مثل نويسندة
نيز در آن نفس كشيده يا چنين اشعاري «تفسـير پذيرنـد و جـوهر جـاري كور
تخيل و انديشه و عاطفه را مانند خون از رگ سطرها و بيتها عبور دادهانـد و
با نظرگاه متعهد و اجتماعي خود و با شكسـت عـادت، زبـاني تـازه و شـاداب
آفريدهاند». مشكل مرتبط است با نوع تجربه و در واقـع مـرتبط اسـت بـا نـوع
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شعر. زبان اين اشعار ممكن است تازه باشد اما شاداب نمـيتوانـد بـود. خـود
تعهد اجتماعي و شعر متعهد هم كه امروزه به صورت شـعار و كليشـه درآمـده
بدين گونه نيست كه شعارهاي سياسي را برداريم و وارد شعر كنيم. البته انكـار
نميتوان كرد كه در دورههايي ويژه اشعار سياسي نيز سروده شـده و مـيشـود
ولي اينگونه اشعار غالباً گذراست و در برابر سيل جوشان زمان دوام نميآورد 
مگر اينكه شاعري توانا و باتجربه مانند «پاپلو نرودا» آنها را سروده باشد و بـه 
هر حال همين سرودهها نيز بهطور نامستقيم و در جامة استعارهها و تمثيلهـاي
سـخن رنگين آرايش مييابد و توانـايي تفسـيرپذيري زيـاد دارد. در مجموعـة
ميگويي... تجربههاي برآمده از نتايج رويدادهاي سياسي چنـد دهـة اخيـر بـه
صورت اشارهها يا قطعههايي خوش ساخت به پيشنما آمده است اما همه آنهـا

به صورت رمز و اشاره و تمثيل است نه به صورت بيان صريح و بهويژه در اين 
قطعهها دشواري زيست و كار و سوانح زندگاني زنان به شكل رمزآميزي خـود
را نشان ميدهد و باالتر از اين سرودههايي از اين دست بـه قلـب گذشـته نيـز
نقب ميزند و سلسلهاي پيوسته از مصائب زنان گذشـتههـاي دور و نزديـك و

حال را به بيان ميآورد:  
ترانهخوان كيستي/ قاصدك؟!/ رؤياي ديروز را/ پيوند ميزنـي/ و بـر قلـب

شب/ زخمهميزني/ با پنجة چوبينت.7  
در همين زمينه سراينده گاه به واقعيتي مشخصتر اشاره ميكند:  

سنگ ميبارد  
چراغ كوچك  

سرش را ميدزدد.8  
يا صريحتر:  

خواهان مرگ تاريخند  
خواهان مرگ هر چه بوي وطن ميدهد9  
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خود سراينده در اين زمينه ميگويد: «انسان تا حدودي وابسته رؤياست امـا
زماني ميرسد كه رؤياها كمرنگ ميشوند يا ميميرنـد. سـه سـال تـدريس در
محيطي كارگري در جنوب تهران سبب تحول در افكار و خواستهايم شد امـا
آنچه شما يأس فلسفي مـيناميـد مـن يـأس اجتمـاعي ـفلسـفي مـيدانـم كـه
گريبانگير انسان امروز است». بر اين گزاره ميتوان افزود كه نوميدي فلسفي يا 
اجتماعي و تأثير رويدادهاي اجتماعي و سياسي در همة آثار هنري اعم از كهن 
يا نو ديده ميشود و اختصاص به انسان امروز ندارد. گو اينكه در عصر جديد، 
نوميدي فلسفي مانند همة قضاياي ديگر بغرنجتر و شديدتر شده است چنانكه 
«پاپلو نرودا» در ديدار با رامشگران و شاعران هند مشاهده كرده است: «آنها با 
جامههاي بلند سفيد در بر، روي چمن چمباتمه مينشستند، نوعي دايره زنگـي

مينواختند و هر يك با صداي زير و شكستهاي ترانهاي را كه به شكل و ميزان 
هزاران سال پيش ساخته بودند ميخواندند. البته اين آوازها آواز عشق و طلـب
شادي نبود بلكه آواز اعتراض، آواز بر ضد گرسنگي بود كه در زنـدان سـروده

شده بود... در زماني كه آوازهاي نو در گلوها خاموش ميشود، ميليونها تن در 
كنار پيادهروها و در حوالي شهر كلكته و بمبئي شبها را پشت سر هم بـه روز
ميآورند، ميخوابند، زاده ميشوند و ميميرند. نـه خانـه دارنـد نـه نـان و نـه
دارو10... شاعر در برابر اين واقعه چه ميكند و چه ميتواند بكند؟ او جز آنكـه
متحول شود و با نظر ديگري، نظري همدردانه به جمع خانه بهدوشان بنگـرد و
خود را در كنار آنها ببيند، چارهاي ندارد و باز به گفتة «نرودا» آيا هيچ شـاعري

ميتواند پس از گذشتن از آزمونهاي آتش و يخ همان كه هست بماند؟  
  

چنانكه گفتيم مجموعه شعري محزون اسـت. بـه ميگويي سخن مجموعة
ندرت از شادي و اميد سخن ميگويد. در اينجا سبزهها اندوه سراينده را معني 
ميكنند، دردي نفسگير دريچهها را گرفته، پلهها رو به جانب سرداب دارند، در 
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راهرو بوي الشه شب شنيده ميشود، كودكي به الاليي مرگ دل سـپرده اسـت،
زني را ميبيند كـه از گيسـوان مـردههـا تـاريخ مـيسـازد، گـذر دردمنـدان از

كوچههاي زمستان است. دردها و رنجها گر چه عمومي نيز هست بهويژه زنانه 
است و به ادب فمينيستي تعلق دارد و جز اين نميتواند بود چـرا كـه سـراينده
زني است دشواريها و مصائب زندگي را تا مغز جـان آزمـوده اسـت. در ايـن
زمينه طبعاً نام دو شاعر كامالً متمايز به ياد ميآيـد: پـروين اعتصـامي و فـروغ

فرخزاد. پروين به رغم استعداد نيرومند شاعري خود را در شوالي كهن پوشيده 
و غالباً در قصايد خود سخن از فرزانگي و اخالق به ميـان مـيآورد امـا فـروغ
قالبها را ميشكند و احساسات خود و همجنسان خـود را بـه صـراحت بـاز
ميگويد. اوج عاطفه و تخيل پروين جايي است كـه در دل اشـياء و باشـندگان
زنده رسوخ ميكند و آنها را به بازنگري وا ميدارد. او درون آنها را ميكـاود و
ويژگيهاي ژرف آنها را ترسيم ميكند. قطعة «برگ ريزان» او نمونـه خـوبي در
اين زمينه است. خزان آمده است و جواني گيتي به يغما رفتـه، نـرگس، سـرخ
گل، نسرين را باد خزاني به تاراج برده است، پاي قمـري و پـر بلبـل شكسـته.
برگ كوچكي در اين هنگامه ميكوشد از يغماي خـزان بگريـزد پـس خـود را
ميان شاخهها پنهان ميكند تا دست خزان به او نرسد. شاعر بـا شخصـيت دادن

به برگ كوچك در حال زوال در واقع احساس خود را دربارة زندگاني و مرگ 
بيان ميكند. فروغ نيز در دورة بعد البته با زبان و لحني نوتر همه هستي خود را 
آيه تاريكي ميبيند كه معشوق را با خود تكراركنـان بـه سـحرگاه رسـتنهـا و
شكفتنهاي هميشگي ميبرد و همچنين از باغ گل سرخي سخن ميگويـد كـه
عاشق و معشوق هر دو به آنجا رفتهاند. گـر چـه قيـاس شـاعران بـا يكـديگر
چندان وجهي ندارد (مگر آنكه به مدد اين كار نوع شعر شاعران مقايسه شده و 
غوامض كار آنها روشن شود)، با اين همـه مـيتـوان شـعر پـروين، فـروغ و
ميگويي... را از جهاتي مقايسـه و بازسـنجي كـرد. اشـعار ايـن سخن سراينده
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شاعران و سرودهاي زنان شاعر ديگر ادب فمينيستي معاصر ما را ميسـازد. در
جناح چپ (چپ نه به معناي سياسي) اين ادب، پـروين اعتصـامي و سـرايندة 
ميگويي.. قرار دارند كه به مشكالت اجتمـاعي زنـان مـيانديشـند و در سخن
جناح راست اين ادب «فروغ فرخزاد» ايستاده كه در برخي از اشعار خود مسأله 
جسم و جنس زنانه را به عرصه شـعر آورده اسـت. ناقـدي بـدون توجـه بـه ايـن
ميگويي... كه بعد از تجربههاي فروغ  سخن واقعيت نوشته است كه اشعار سرايندة
نوشته شده است در عمل هيچ واكنشي نسبت به تجربههاي او نشـان نمـيدهـد، از
و تجربـههـاي گفتـاري و نگـاه درگيري با مسائل فردي (و خصوصي) پرهيـز دارد
ملموس و مشخص فروغ را ناديده ميگيرد. سراينده به درستي در پاسخ ايـن انتقـاد
ميتواند بگويد در لحظة سرودن شعر به هيچ چيز جز شعر نميانديشد و بعد به آن 
مينگرد، توجهي ندارد كه چه سبك و سياقي يا چه فورم و بياني دارد و بايد پشت 

واژهها دريچهاي را كه بر روح خود و جهان گشوده است باز يابد.  
در اين زمينه علي بابا چاهي شاعر معاصر نيز مينويسد: «در ميان دفترهـاي
شعر شاعر شيرازي مينا دستغيب به ترنمي عاشقانه مـيرسـيم كمـي تعجـب
ميكنيم گويا به رسم ايام ماضي زني از پشت پـرده بـا مـرد يـا مردانـي غريبـه
حرف ميزند يا اينكه پروين اعتصامي را در حـال سـرودن شـعري بـه فـرض

عاشقانه غافلگير كرده باشيم: تا عشق راهي نيست/ تو حرف ميزني/ من گوش 
ميدهم/ بيرون كالغها بيداد ميكنند/ ديروز آن آبگيـر را ديـدم.../ امـروز/ مـن

عصر، 22)   حرف ميزنم و ميدانم تا عشق راهي نيست. (داسهاي
فيض شريفي ناقد شعر در پاسخ اين مطلب مينويسد: «اين سخن از جهتي 
درست و از جهتي نادرست است. اگر مـراد نويسـنده نقـد گسـترههـاي زنانـه
هم بـهطـور ميگويي سخن كامجويي، تمايالت جنسي باشد سراينده مجموعة
ذاتي و هم به طور تخيلي با چنين احساسهـائي فاصـله دارد. اگـر مقصـود آن 
است كه شاعر از آوردن درونمايههاي عاشقانه خودداري ميكند ايـن سـخن را



2426   □   از دريچه نقد  

نميتوان پذيرفت. درست است كه شاعري ميگويد به خـرد بـيش از سرشـت
اهميت ميدهد اما اين گفته نيز يك پايش لنگ ميزند زيرا عقل و خرد جز در 
ساختار شعر راهي ندارد (پعني در ساخت فورم دخالـت مـيكنـد) و شـعر بـا
سرشت و حس طبيعي همراه است. نهايت اينكه شاعر با درايـت و هوشـياري
ويژهاي افسار سرشت را در دست گرفته و در اصل و اصول شـعرش بـا شـعر

پروين همراه نيست.  
بهار و ارغوانها/ دور تا دور چمن/ صبح و داغ جدايي/ يادت با من.11  

اين نوع معشوق فراگير است و مني بهطور ذاتي محدود ندارد. شعر پروين 
برانگيزاننده و پرآشوبنده نيست. روان است، خوش آهنگ است... اما مانند شعر 
برامـده از مـيگـويي سخن فروغ جوانپسند نيست ولي شعر سراينده مجموعه
راه ميانبر است. اين راه را خود برنگزيده كـه حركـت اجتمـاعي ـسياسـي يـا
بحرانهاي دوره جواني مانند مرگ پدر، خواهر و شوهر بر روحيـه شـاداب او
مهار زده و او را تنها و سرگردان در واحهاي بيانتها رها كرده است. ببينيد بـار

و ضريب شيدايي شاعر چقدر دل را ميلرزاند.   
آن جايي/ قدمها را/ ميشماري/ شهاب را/ حرفـي بـر لـبم مـيگـذاري/ و

ميگذاريام/ در تنهايي/ در تبم. شعري ديگر نيز او را نمايانتر نشان ميدهد و 
ميخواهد شوالي شب را بدرد و به سوي روشن فردا گام بردارد:  

ترانة زن/ در جست و جوي فرداهاست/ و شب شوالي درازش را بيهـيچ
ترديدي/ ميبافد.12 شاعر عاشق طبيعت است. او عاشق همسر و فرزندان خـود

است و عشق او رنگ نميبازد.13  
البته اين داوريها در جاي خود درست است اما به ژرفاي مشكل راه نميبـرد.
بايد توجه داشت كه نه فقط شاعر بلكه هر آدميزادي به قسمي ويژه حرف ميزند و 
خود را نشـان مـيدهـد و هرگـز نمـيتـوان انتظـار داشـت كـه در مثـل شخصـي
نازكانديش مانند شخصي خشـونتپيشـه يـا آدمـي پهلـوان و جنـگآور همچـون
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درويشي افتاده سخن براند يا عمل كند. با اين همه گاهي نيز كارها باژگونه ميشود 
و آدميزاد آشناييزدايي ميكند. نازكانديش، سخت دل ميشود و سنگين دل اشـك
به ديده ميآورد، پهلوان دم از صلح ميزند و درويش كوس جنگ مينوازد. آدميزاد 
پيشبينيناپذير است و در شرايط گوناگون به صور گوناگون عمل ميكند. بـه ايـن
ترتيب درمييابيم كه داوري دربارة شخصيت و كـار انسـانهـا بـه سـادگي ممكـن
نخواهد بود و «هزار نكته در اين كار و بار دلداري است». اما براي ادراك عشق كـه
به گفته حافظ «نه در حوصلة دانـش ماسـت» راهـي دراز در پـيش اسـت. احتمـاالً
همسايگي مفهوم عشق با مفهومهاي مهر، دوستي، محبت، عالقه و دوسـت داشـتن
سبب شده است كه اغتشاشي در دانستگي براي دريافـت درسـت قضـايايي از ايـن
دست بهوجود آيد. عشق مفهومي خاص است كه بـه خطـا در بسـياري اوقـات در

معنايي عام به كار ميرود. به گزارههاي زير توجه كنيم:  
مجنون عاشق ليلي بود. ميهن دوست عاشق سرزمين خويش است. سقراط عاشـق
دانايي بـود. ايـن مـرد نسـبت بـه همسـرش عشـق دارد. شـاعران رومانتيـك عاشـق
طبيعتاند... در برخي از اين قسم گزارهها در كاربرد واژة عشق بيدقتي بـه كـار رفتـه
است. در مثل درست اين است كه بگوييم سقراط دوستدار دانـايي بـود يـا اشـكانيان
روي سكههـاي خـويش بـه زبـان يونـاني خـود را يونـاني دوسـت (فيـل هلنـوس)
ميناميدند... چنانكه در اين زمينهها ميبينيم نميتوان گفت سقراط عاشق دانـايي بـود
يا اشكانيان عاشق يونان بودند. (فيلو يعني دوستدار، طالب بيقرار) در يك كلمه عشق 
همانا شهوت تلطيف شده است و در اصل همين سرشت اسـت كـه مايـة نگاهـداري
نسل آدمي و ديگر باشندگان زنده است و چنانكه «نيچه» گفته است آوردن فرزند نيـز
نتيجه ضمني خشنودي سرشت جنسي است. البته حتي كل زيسـت منحصـر بـه ايـن
سرشت نميشود و زندگاني (جامع زيست و زندگي) انگيزههاي اصلي ديگري را نيـز
در بردارد. اما به هر حال زماني كـه دربـارة سرشـتهـا پـژوهش مـيكنـيم نبايـد بـا
واژگانهايي سخن گوييم كه موضوع را تاريك و تيره ميسازند. سرشتها اساساً هـر
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يك در حد خود فريبندهاند و حالت نيرويي دارند اما سرشت جنسي بـهويـژه نيـروي
بيشتري دارد و در صورت منع به عوضي گفتن و شنيدن، فراموشـي، خـواب و رؤيـا
ديدن، كردار بيسبب، روان نژندي و روانپريشـي مـيانجامـد و در همـة سـطوح بـر
شخصيت آدميزاد اثر ميگذارد. از اينرو اشارههـاي گفتـاري آمـده در شـعر فـروغ را
ميتوان بازتاب مستقيم شور جنسي دانست و در اين زمينه از عشق سـخن گفـت امـا
در اشعار پروين آنچه دربارة باشندگاني مانند گربه يا كبوتر يا گلآمده اسـت بايـد بـه
«مهر» و «دوست داشتن» تعبير كرد. همچنين آنچه دربارة طبيعـت، همسـر و فرزنـد و
به بيان ميآيد مهر و دوستي است. به احتمال بسـيار ميگويي سخن شعر در مجموعة
ميتوان گفت مصائب روزگار اين دو زن شاعر را طوري سوخته و در كـورة گـدازان
خود گداخته كه براي آنها مجالي براي بيان عشق باقي نمانده است. در اين زمينه اگـر 
اميال سرشتي نيز در كار بوده آنچنان زير منگنة دردها و شكنجههاي ايـام افتـاده و در
بوتة آتش رنج گداخته كه جز خاكستري از آن باقي نمانده است. اينجا حتي اشارههـا
چنان دوردست و لطيف و كنائي است كه هيچ ميلي را بيدار نميسازد و هيچ شـوري

ـجز شور معنويـ را بر نميانگيزد.  
باراني از رفتار عشق/ در رؤياي سرخ گـل/ و عشـقة تنهـايي/ در گـذرگاه
رود/ مرا بياغاز/ با آيين گلباد/ دويدن پيراهن سبز تـاك/ رگهـا را بيـاراي/ بـا

بوسه شعر/ و سفر را زمزمه كن/ در گوش افتادگان خاك.14  
به اين ترتيب مقايسه سه شاعر يـاد شـده در زمينـة مفهـوم عشـق، قيـاس
معالفارق است و تأثير حسي و عاطفي و شوري كه هر يك از آن در دل آدمـي

«سـخن مـيگـويي»  برميانگيزد تفاوت دارد و بهويژه آنچه در اشعار مجموعـة
از ميـان آمده است فضايي بسته و هراسناك را نشان ميدهـد كـه شـاعر در آن
انبوهة آتش و تودة يخ ميگذرد و چنان سوخته يا يخ زده است كه تـا ژرفـاي
دوزخ درد يا يخبندان هراس پيش تاخته اما خواننده در كمال شگفتي مـيبينـد
كه شاعري اين چنين سوخته و شكنجه ديـده در اشـعارش گـاهي رنـج را بـه
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شادي، خار را به گل، واحة تنهايي را به انجمـن دوسـتي و بيابـان تفتـه را بـه
مرغزاري شاداب بدل ميكند. جهان ما چنان كه حافظ نيـز گفتـه اسـت دنيـاي
اضداد است. چمني است كه در آن گـل بـيخـار را كسـي نمـيتوانـد بچينـد.
«دوزخ، ورطـة رنـج و شـرّ نيسـت» امـا زندگاني آنطور كه شوپنهاور ميديـد

فردوس آرامش و آسودگي مطلق نيز نيست. اين گفته البته راهي به دهي ميبرد 
كه در گياهان حس نيست بنابراين رنج هم نيست... امـا در جانـداران هـر چـه
درجة آگاهي بيشتر شود ميزان رنج و اندوهش بيشـتر اسـت اگـر مايـه و مـادة

دوزخي كه دانته وصف كرده است از اين جهان نيست پس از كجاست؟ با اين 
همه دانته دوزخ بهتري را توصيف كرده است.15  

رنج مستمر آدميزاد حتي در شعر مسعود سعد سلمان كه شاعري بود بـا طبعـي
شاد اما از بد روزگار به زندان ستمگران افتاد و نوزده سال رنـج زنـدان كشـيد نيـز

نمايان ميشود. البته پادزهر اين درد و رنج را نيز در شعر خود نهفته است:  
گردون به درد و رنج مرا گشته بود اگر  

پيوند عمر من نشدي نظم جان فزاي  
به راستي نوع شعر و هنر است كه محتوا و شكل آن را تعيين ميكند. نـوع
تراژيك است و مجموعة ياد شـده رنـج ميگويي سخن شعر سرايندة مجموعة

نامة عمري سوز وگداز اوست:  
نامم را فراموش كردهاي/ رباط ويران/ حريق را به ياد نميآورد.16  

به اين ترتيب به نظر ميرسد كـه در ايـن ربـاط دو در (تعبيـر حـافظ) يـا
«ويران آباد» (به تعبير تي. اس. اليوت) آنچه ميگـذرد كـوچ، حسـرت، انـدوه،
رنج و خشكسالي است و روشني اميدي نيز اگر جرقـه زنـد در ظلمـت شـب

ديرپاي خاموش ميشود. حتي «ديواري از عشق، آفتاب را زنداني مـي كنـد17» 
چنين درونمايههايي در اشعار پروين و فروغ نيز هست اما مهرباني و لطافـت و

مهرورزي زنانه آنها ميكوشد به مدد اميدواري، نقبي در اين ظلمت متراكم بزند 
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و به روشنايي برسد، همچنانكـه آن شـاعر عـارف از سـاقي، شـرابي روحـاني 
ميخواست تا از اين حجاب جسماني ظلماني دمي بياسايد. سـرايندة مجموعـة
نيز با انديشه و زبان امروزين به قسـمي انديشـه عرفـاني را بـه ميگويي سخن
پيشنما ميآورد و در گل و گياه، در چشمه و رود، در دشت و صحرا و حتـي
در ورطههاي هولناك زيست، جوشش نيروي حياتي و شـادابي و سرمسـتانگي

زنده بودن را كشف ميكند:  
گل اشك/ واژگون/ به دره مينگرد/ قطار/ از قله ميگذرد/ صحرا گوش به 
زنگ/ ساعت چهارده ضربه ميزند/ ماه/ با خوشهاي انگور به وعدهگاه ميآيـد/

و آسمان خنك را/ مينوشد.  
  

پينوشت  
ميگوئي، همان، 499، 33، 43، 111، 65، 562، 432، 560، 614   1 تا 9. سخن

پاپلونرودا، ترجمة هوشنگ پيرنظر، 120، تهران، 1359   10. خاطرات
ميگوئي، همان، 574   11. سخن

12. همان، 566  
صفحة نهم، شماره 2952، سهشنبه 11 دي ماه 1386   نيمنگاه 13.روزنامة

ميگوئي، همان، 412   14. سخن
292 و 293، تهـران فلسفه، ويلدورانت، ترجمة عباس زريـابخـوئي، 15. تاريخ
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ميگوئي، همان، 395   16. سخن

17. همان، 222.  
  



  
  
  
  
  

رؤياهاي مرجاني*  
احمد فريدمند  

  
احمد فريدمند (الف. روز) بازتاب و تصوير بـه مرجاني رؤياهاي دفتر شعر
نسبت بغرنجي از خاطرهاي است شيرين در همان زمان رنجبار. نام دفتر شـعر،
دريا و زندگاني ساحلنشينان را فرياد ميآورد چرا كه «مرجـان گـوهري اسـت
سرخ كه در دريا ميرويد. به معناي مرواريد ريز نيز آمده. [و نوشتهاند] مرجـان

«بسد» است كه تازيان لؤلؤ مينامند» فرخي سيستاني سروده است:  
زمرد  تا الله سرخ باشد چون مرجان   تا مورد سبز باشد چون

اين «گياه دريائي» (corail)، قسمي جانور مرجـاني اسـت (كلمـة مخفـف
) كه بدن آن بر اصل تقارن شـعاعي سـاخته شـده سرياني marganita عربي از
يعني اندامش نسبت به يك محور قرينه است. غالباً در دريا زيسـت مـيكنـد و
بدن آن مانند كيسهاي دو جداره است. حفـرة داخلـي بـدن مرجـان بـه وسـيلة

سوراخي به بيرون راه دارد.1  
                                                 

* فريدمند (الف. روز) در بوشهر زاده شده و پس از گذراندن دورههاي كودكي، نوجواني در زادگاه خود به 
شيراز آمده و اكنون ساكن شيراز است. او شعرسرائي را از دهة 50 آغاز كـرد و در مطبوعـات و دفترهـاي
روشـن،  پرنـدة ،1372 بيفروز، شـيراز، چراغي عشق از درد، تهران، 1355، و شعر به چاپ رساند: عاشقانه
كاغذ، تهران 1382،  اوديسة شكل، تهران، 1380، منظومة اين به ارغوان، بندر عباس، 1378، رگ ،1374
مـرگ،  نحـو و عشـق صـرف مرجاني، تهران، 1389، رؤياهاي هو، شيراز 1384، منظومة افسانة منظومة

شيراز، 1389. 
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زادة بوشـهر اسـت و از ايـنرو بارهـا و بارهـا مرجـاني رؤياهاي سرايندة
مرجان، صدف، مرواريد، آبي دريا، ماهي، كوسه... را ديده است و نه فقط ديده 
است بلكه رنگها، طعم، رطوبت طراوت آنچه از دريا و در دريا (خليج فارس) 
است، به جان آزمـوده و ايـن عناصـر را در خـواب و بيـداري، در رؤيـا و در
احساسهاي بويائي و چشائياش ذخيره كرده است. دوري از دريا و بوشـهر و
اقامت در شيراز طبعاً يادهاي ساحلي را دانستگي شاعر انبـوهتـر، متـراكمتـر و
خيالانگيزتر ساخته. او به ياد مـيآورد كـه در كـودكي در كـالس درس بـوي
خوش ضمع عربي ميپيچيده و او و كودكان ديگر را سرمسـت مـيسـاخته بـه

طوري كه آنها خواب و خيالهاي خود را «هي» ميزدند تا به طبيعت باغستان 
و گزچههاي كنار رود برود، درست مانند زماني كه كودكان بازيگوش بر اسـبي
چوبي سوار ميشوند و تاخت و تاز ميكنند يا در برگهاي پهن و شـاخههـاي

گوشتدار انجير معابد (ليل) ميغلطند و از خود بيخود، روي روزها و هفتهها 
ليز ميخورند. بين آن كودكان و در ساحل، «الف. روز» ميبالد، نيروي خيـالش
قوت ميگيرد و شاعر ميشود تـا آنچـه را كـه در كـودكي و در بزرگسـالي در
غربت و در زادگاه خود ديده و احساس كرده به صورت منظومهاي به شـكل و

رنگ رؤياي مرجاني براي ديگران روايت كند:  
شبها/ خطوط منحني موجها/ ميكوبند/ بر كشتي كوچك انديشـههـام/ و

فانوسهاي دو چشمم، در معبد سنگ/ به انتظار عابدي دلتنگ ميسوزند.2  
يادآوريها گاهي غنائي و نرم و بـه اصـطالح حسـاني اسـت و البتـه نـامنتظره

نيست و حكايت دارد از دانستگي نرم و بسيار حساس سراينده. روابط بيان مجازي 
(تشبيهها و استعارهها) زود دريافت ميشود، هماننـدهايش در دفتـر ديگـر شـاعران
آنهـا نوپرداز نيز هست. اين قسم بيان، آشنائيزدائي نميكنـد و گـر چـه برخـي از
جذّاب و تجسمي است، به دهههاي چهل و پنجاه تعلّق دارد، مانند اين دو سطر:  

اين نيمه شب كه موج، سر در پي موج  
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گم ميشوند در غبار كف.3  
اما بسياري از تعبيرها و برداشتهاي سراينده از اشـياء و رويـدادها بـه دو

دهــة اخيــر تعلـّـق دارد يعنــي در ايــن قســم تعبيرهــا او بــه جنــبش شــاعرانة 
«پسانوگرائي» پيوسته است. او در كنار واژگان غنائي مـوج، رقـص آبـي مـوج،

برق زدن ماه بر تن، ظرفي از نور ماه، از كف سيماني چادرها، ريلهاي برچيده، 
سيم ريشههاي رها شدة برق و تلفن، لنجها، نيم شبكهها، ملخ، بمبك، االغهاي 
عربانهكش، پيسو (دلفين)... سخن به ميان ميآورد چرا كه باور دارد همة اشـياء

با او «حرف ميزنند» تخيـل سـراينده روي خطـي واحـد پـيش نمـيرود و در 
منظومة كوتاهي كه نوشته روايتي غنائي را با روايتي استهزائي، نيستانگارانـه و
پريشيده در هم ميآميزد. تخيل و آگاهي او هم بومي و روستائي است و هم شهري 
و مرتبط با انديشهها و ماجراهاي جهان مدرن. در اين منظومه، زير اليهاي ميبينـيم
كه از فقر، تنگناها و رنج عشـق فـردي سـاحلزاد حكايـت دارد و همـراه بـا آن از

باورهاي شخصي كه بين شك و يقين و مزاح و جد در نوسان است.  
او زماني به آراكيا «جزيرة خارك» و بنـدر بوشـهر و شـنهـاي سـاحلي و
ماهي، بمبك، مرجان و قايق و كشتي و صيادان مرواريد ميانديشد و زماني بـه

آنا كارنينا، دزد مونا، روالد آموند سن نروژي يا به «كالكت هشتم نفسزدنهـا» 
و در ميانة اشعاري كه به شيوة شعر آزاد نوشته قطعههائي منثور ميآورد:  

پدرم از صحراهاي محدود خودش باز ميگشـت و مـادرم چـون كبـك از
صخرهاي به صخرة ديگر، آواز هييي... ميخواند.4  

سراينده در اين تركيب عجيب اشياء، رويدادها و رؤياها و خياالت... آنچـه
در واقع پيش مينهد نوعي «مرقعّ كاري» (Collage) به دست مـيدهـد كـه از
معشـوقـ مكـاني بـه نظرگاه وي «به كار بردن واژگاني اسـت بـراي توصـيف
شيوهاي كه مفهومي اونتولوژيك «هستي شناختي» را ميرساند. دانستگي آدمـي
در اينجا وسيلة «داللتكننده»اي سرشار ميشود كه به ناگهان جـاگير گـردوي
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ر از انبـوه مغز او ميشود. در مثل در زبان فارسي كلمة «بـاغ» مكـاني اسـت پـ
«نخلسـتان»  درختان و گلها در حالي كه سراينده اگر اين واژه را بشنود، كلمـة
در دانستگياش شكل ميگيرد و بعد به معناي رايج آن برگردان ميشود. بـدين

معنا كه گاه دستكم در شعر، دانستگي قطبي بودني پيدا ميكند كه بيشتر تخليه 
به لفظ و شكل نوستالژيك ميشود تا به معناي قـراردادي.» گفـتوگـو دربـارة
درستي اين نظريه يا نادرستي آن بـه درازا مـيكشـد. گمـان مـيكـنم سـراينده
ميخواهد كار خود را براساس تفسير تأويلي يا قسمي از آن توضيح بدهـد امـا

توضيح او در ايـن زمينـه رسـا نيسـت. شـاعراني هسـتند كـه دوسـت دارنـد،
نوشتههاي خود را بر پاية نظريهاي ويژه تبيين و تفسير كنند. در مثل ويليام باتلر 
ييتز (W. B. Yeats) شاعر عارف و رومانتيـك بـراي فرهنـگ دينـي بيزانطـه
اهميت و درخشش ويژهاي قائل بود. نزد او بيزانطه يا روم شرقي نمـاد هنـر و
كانون مسيحيت اصيل است. شاعر ايرلند، سرزمين بحرانهـاي سياسـي را رهـا
ميكند تا به شهر هنر بـرود. بيزانطـه از نظرگـاه او نمـاد اوج هنرمنـدي، بلـوغ
شاعري و سفر متافيزيكي روح است. تصاوير ديـوارههـاي كليسـاي بيزانطـه از

نقوش و نغمههاي معنوي خبر ميدهند:  
اي فرزانگاني كه بر آتش سپنتاي خداوند ايستادهايد/ به ماننـد تصـويرهائي
بر كاشي زرين ديوار از آن آتش سپنتا بيائيد/ چرخان در چرخـهاي/ و اسـتادان

آوازخواني روحم باشيد.  
قطعه شعر ديگر او «ليدا و قو» نيز، رمزآميز و ديني اسـت. ايـزد ايـزدان بـا
ديدن «ليدا» دختر شاه اسپارتا شيفتهاش شد و به صورت قوئي درآمد و ليـدا را
آغـاز باردار كرد. اين رويـداد و رويـداد بـارور شـدن مـريم از روح قدسـي...
چرخهاي تاريخي است. از ييتـز خواسـته بودنـد بـراي نجـات دادن ايرلنـد از
ستيزهها و بحرانها شعري بسرايد و مـردم را بـه فـرا رسـيدن روز پيـروزي و
رستگاري نويد دهد. شاعر اسطورة «ليدا» را ماية كـار خـود كـرد امـا هـر چـه
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بيشتر مينوشت از سياست دور و دورتر ميشد تا جـائي كـه قطعـه شـعر او 
تبديل به توصيف و تجسم رويداد رابطة پرنده و بانو شد، يعني وصف پيدايش 
رويدادي قدسي، «پرنده و بانو» گونهاي يكتـائي خـدا و انسـان و آغـاز كننـدة

تمدني نو ست.5  
برخي از اشعار ديلنتامسـ در مقام نمونهاي ديگر از شعر و شاعري نـه بـا
ايدهها بلكه با كلمات آغاز مـيشـود. او مـيگويـد در كـودكي عجيـب شـيفتة
اصوات كلمات «داستانهاي منظوم كودكان» (مانند دويدم و دويدم سـر كـوهي
رسيدم...)، بوده اما توجه چنداني به معناي آنها نداشته است: «كلمات داسـتان
«سوار بر اسب چوبي»، دانستگي مرا اشغال ميكرد بيآنكه بدانم «اسب چوبي» 
چيست و به جائي كه ميرود چه ميتواند باشد. گمان ميبردم زبان نه به دنياي 
واقعي بلكه به زايش و پيدايشي ارجاع دارد كه از طريق اصواتاش آدمي را بـا
واقعيتهاي جديدي محرم ميكند كه كودكي ميتواند آن را از آن خود كنـد و
اين كلمهها نزد من آهنگهاي ناقوسها مينمود، اصوات ابزار موسيقي، سـر و
صداي باد، دريا، باران، غيژ غيژ چرخ گاري، فرود آمدن سم اسبها بـر معـابر
قلوه سنگ پوش، برخورد انگشتهاي درختان با شيشههاي پنجره... حـال مـن
در شنيدن اين اصوات مانند كسي بود كرِ مـادرزاد كـه بـهطـور معجـزهآسـائي
شنوائي خود را باز يافته است.» تامس زماني كه تصميم ميگيرد نويسنده شـود،
بدينگونه به كلمهها ميگرايد: «نخستين چيزي كه بايد احساس كرد و دانسـت
اصوات و گوهرة چيزهاست. رفتاري كه ميبايست با كلمات پـيش گيـرم ايـن
بود كه چه سودي از كاربرد آنها به دست ميآورم، به وسيلة آنهـا چـه خـواهم
گفت.» تأكيد او بر واقعيت كلمهها ادامه مـييابـد تـا زمـاني كـه او از ظرفيـت

جادوئي آنها براي ارجاع به كيفيتها و احساسهاي زندگاني آگاه ميشود.6  
فريدمند از رؤياهائي مرجاني دربارة جزيرة خارك، جزيره ـ بـانو،... حـرف

ميزند و آن را به اهالي اين جزيره كه تا بيست سالگي (هزار و سيصد و پنجاه 
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و چند خورشيدي) بـا آنهـا زنـدگاني مشـترك داشـته تقـديم مـيكنـد امـا او
نميخواهد وضعيت جغرافيائي و ظاهري اين جزيره را وصف كند بلكه انگيـزة
نيرومند سراينده در سـرودن منظومـه، موقعيـت نوسـتالژيك مـردم جزيـره در

دانستگي راوي زندگاني آنهاست.  
روايت منظومه يكدست نيست. گاهي حسب حال راوي يا شـاعر اسـت و

زماني راوي به ديگران، به پدر، مادر، دوست، همزادبوم يا به خودش خطاب و 
عتاب ميكند:  

ـ ارتباط من با تو مختّل شـده شـاعر! كودكـان افعـال در مصـدر خـود بـه
لجاجت پا سفت كردهاند.7  

تعابير راوي چنانكه گفتيم گاه در محدودة زبان شعر عمومي است:  
روي گونة خواهر همراهم/ چند قطره ژاله.8  

و گاهي عاميانه ميشود:  
آقا... تو هم برو پي كارت خود را اصالح كن.9  

و زماني به استهزاء و هزل ميگرايد:  
با كج دمي كه انگار/ از پاالن خر زده بيرون.10  

و البته گاه «پسانوگرايانه» نيز هست:  
زمين/ پرتاب و ساية سنگي بوده كه ناگهان/ روي دست ما/ به هـر جهـت

اتفاق افتاده.11  
افزوده بر ماجراي ناكامياب عاشقانه كه به اشكال شكسته بسته يا نامسـتقيم
يا استهزائي بيان ميشود، ماجرائي كه به صورت عالقه به «آراكيا» ممثـل شـده،
دلهره و اضطراب ناشي از زيست در شهر بـزرگ و دنيـاي متجـدد در منظومـه
به بيان ميآيد، پرده از رويدادهاي ناگوار، بيگانه شدن انسـان مرجاني رؤياهاي

از خود و جامعه، فريبها و دروغهائي كه فضا را انباشته... برداشته ميشود:  
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نتــرس!/ ايــن صــداها: بــوق كشــتيهــا، غلتيــدن زيــر دريــائيهــا/ ســقوط 
سپيدههاست/ كه دوايري به آب مياندازند.12  

داوري راوي دربارة زندگاني مردم گذشته و امروز، دربـارة انسـان، دربـارة
محبوب و دربارة رويدادها دوگانه است. گوئي او باوري به احكام فطعي ندارد. 
در مثل آيا انسان «اشرف مخلوقـات» اسـت؟ فرهيختـه و آمـادة پيشـرفت؟ يـا

فرومايه، غول ملبس، دشمن خود؟ و بعد به اينجا ميرسد كه:  
به راستي/ انسان/ رودي شكوهمند، غرانّ و سربلند/ اما گلآلود است.13  

منظومة «رؤياهاي مرجاني» در بن مايهاش نـوعي سـير و سـلوك در زمـان
گذشته و تجديد خاطرههاست. سراينده بر خطّ زمان به گذشته باز مـيگـردد و

ــواج يادهــاي دورة كــودكي، نوجــواني و جــواني در جســتجوي  در دريــاي م
سرزميني دوستداشتني غوطهور ميشود و در اين جسـتجو و گشـت و گـذار
«جزيره»اي پيدا ميكند كه امروز آن را «خارك» مينامنـد امـا سـراينده دوسـت

دارد نام كهن اين جزيره را وارد متن كند: جزيره آراكيا!  
چنين به نظر ميرسد كه انگيـزه نوشـتن شـعر، توضـيح وضـعيت اقليمـي
«خارگ» يا شيوة زيست و توليد مردم اين جزيره نيست بلكه سـراينده در ايـن
كار از وضعيت روانيـ عـاطفي خـود الهـام گرفتـه اسـت. منظومـه حكـايتگر
بازگشت عاشقانة او به گذشتة دوري است كه هم اكنون يـاد آن هـم دلانگيـز
است و هم حسرتناك. او از روزهائي حرف ميزند كه همراه ديگر كودكان بـه

رغم فقر و درماندگي ميخنديدند و شلوغ ميكردند و در همان زمان پرنـدهاي 
به رنگ كبوتر، يا مرغ عشق يا «فـنچ» از سرشـان پـر مـيكشـيد و آرام آرام بـا
گرماي دربرگيرندة صندل ميآميخت. خاكستر ميشد از شدت و دوبـاره جـان
ميگرفت. روزهائي كه بازار مشغله در گمـرك بـا هيـاهوي مـاهي فروشـان و

بزازانّ آميخته ميشد و روز در غريو هزاران مرغ دريائي آغاز ميگشت.  
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همينطور كه روايت پيش ميرود، جزيره بـه صـورت زن درمـيآيـد، بـه شـكل
دلبندي دلپذير و دست نيافتني! اشياء، افزار و وضعيتها و رويدادهائي كه در منظومـه
نمايان ميشوند غالباً حكايت از اقليمي دريائي دارند. در اينجا در مثل سخن از انجير 
ساحلي (ليل)، ماسه، ملوان، اسكله، خرسنگ مرجاني، كشتي به ميـان مـيآيـد امـا در
هالهاي از احساس نوستالژيك، دگرگون شده. از نظر واكاوي انتقادي، بيشترين بخـش
روايت، معنائي هرمنوتيك (تأويلي) دارد و حتي نظرية خود سـراينده دربـارة جزيـره،
«تأويلي» است. نظرية هرمنوتيك كه در قرن بيستم با نوشتههاي هايدگر جـان تـازهاي 
گرفت، قسمي نظرية رمزآميز است و وجه نظري آن هستي شناختي است. هرمنوتيـك
(Hermeneutics) قسمي تفسير است. اين واژه به هرمس شه بـار بـزرگ كـه اسـتاد
بزرگ دانشهاي رمزي و جادوئي شناخته ميشده است پيوند دارد. چنين تفسيري بـر
آن است هر فكر يا كالمي را به معناي نخست و ذاتي آن برگرداند، مفهومها را تأويـل
ميكند. عارفان و اهل رمز و راز عموماً قضايا را تأويل ميكردند، در مثل هيدگر همـة
نظامهاي فلسفي از سقراط تا زمان خودش را نظامهاي متافيزيكي مـيدانسـت و بـاور
داشت فيلسوفان از افالطون به بعد به جاي پـرداختن بـه بـودن (وجـود) بـه باشـنده
(موجــود) پرداختــهانــد و از «بــودن» (وجــود) پرسشــي نكــردهانــد. او حتــي اشــعار 
آزاديخواهانه هولدرلين را تأويل ميكرد و ميگفت اين شاعر در زمان «تنگنـا» نگـران
ناپديد شدن خدايان است و در آثار او همه جـا خـدايان ناپديـد شـده، جاودانگـان و
قدسيها... جستجو ميشود. هيدگر شعر را قسمي توسل به پيشگوئي ميدانـد، شـاعر
«قدسي» را نامگذاري ميكند و از بودن (وجود) سخن ميگويد. شاعر ردپاي خـدايان

ناپديد شده را به درون شب گيهان ميآورد.14  
براي روشن ساختن بيشتر نقد تأويلي ميتوان از ادب فارسـي نمونـه آورد.
حافظ در زمان درگيري با شاه شجاع مظفري از شيراز به اصفهان و بعد به يـزد
هجرت كرد. اين سفر دو سالي طول كشيد اما در همين مدت شاعر شـيراز بـه
زادگاه خود عشق ميورزيد، اشعار «غريبانه»اي سرود و از درد غربت زاريهـا
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كرد. در يزد، در نماز شام غريبانه به شدت گريست. به ياد يـار آن چنـان ناليـد
تا از جهان ره و رسم سفر براندازد و در غزل ديگري گفت:  

دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت      رخت بر بندم و تا ملك سليمان بروم  
معناي سادة اين بيـت آرزوي حـافظ را بـه بازگشـت بـه زادگـاهاش بيـان
آمـده، شـهر يـزد اسـت. يزد جديد تاريخ ميدارد. زندان سكندر همچنانكه در
اسكندر به اين جايگاه ميرسد و ميبيند زمينـي اسـت ريگـزار و داراي هـواي
خشك و معتدل. پس به سفارش ارسطو در اين مكان حصاري سـاخت و بنـد
خانة اسيران كرد... ملك سليمان هم سرزمين فارس (تخت جمشيد) است.15  
غيبيه، بيت يـاد شـده را لطيفة بهرغم اين واقعيت تاريخي، محمد دارابي در
تفسير تأويلي ميكند، و مينويسد مراد از «زندان سكندر» جسم مادي و مراد از 
ــدرآبادي در ــدين حي ــين بدرال ــمچن ــالم روح اســت! و ه ــليمان» ع ــك س «مل
در تفسير مصراع «قسم به حشـمت و جـاه و جـالل شـاه شـجاع»  بدرالشروح
مينويسد «مراد از شاه شجاع، روح» است. از اينگونه تفسيرهاي شبه تأويلي و 
شناسـي هسـتي دلخواسته در خوانشهاي جديد ديوان حافظ در مثل در كتاب

فراوان آمده است كه طبعاً ما را  راز تماشاگه داريوش آشوري و در كتاب حافظ
از شناختن و شناساندن غزلسراي شيراز دور ميكند. اساساً ادبيـات ــ و حتـي
زبان ـ خود تفسير زندگاني است و در نتيجه نظرگاهي را بازتاب مـيدهـد نـه
«جـان پنـداري»، مرحلـة بـاور بـه نيروهـاي واقعيتي را. اگوست كنت مرحلـة
فراسوئي را مرحلة آغازين انديشه مـيدانـد و مـيگويـد بـراي انسـان بـدوي،
خورشيد خداي زندگاني بخش و نزد يونانيها ارابة اسبي يكـي از ايـزدان بـود

ولي زماني كه آپولون و ارابه و اسبهايش همچنانكه فرشتگان و افالك به قلم 
«علم» حذف شد، اين دوره نيز پايان يافت.16  

ولي اگوست كنت كه دورة جديد را دورة علم مثبت مـيدانـد، شـيوة كـار
زبان و ادبيات را در نظر نميگيرد، وقتي ما انسانها چيزي را ميبينـيم كمـي از
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اوصاف آن را درمييابيم و پس از اين دريافت، غالباً بدون مقدمه به اين نتيجـه
ميجهيم كه اين چيز، به قسم آشناي اشياءـكه داراي اين اوصاف اسـتـ تعلـق
دارد. در مثل رنگهائي شبيه رنگ پوست گربهاي ميبينيم كه حركاتش شبيه به 
گربه است و نتيجه ميگيريم كه بچه گربهاي مشاهده ميكنيم حـال آنكـه ايـن
قياس ممكـن اسـت نادرسـت و آن باشـندة كوچـك ممكـن اسـت اسـكانك

(Skunk نوعي جانور گوشتخوار و داراي پوست گرانبها) باشد.17  
هملت در عالم خود، دانمارك و حتي دنيا را «زندان» ميداند، زنداني تيره و 
«كشـتزار غمانگيز با بيغولههاي هراسناك. در قرون وسطي باور داشتند كه دنيـا
سراي ديگر»، «كاروانسراي دودر» و «درة اشكها»ست. ديلن تـامس مـيگفـت
در  «وحدت ماده بهوسيلة وحدت زندگاني» روحي، توازن مييابد. كل طبيعـت
«برادري بزرگ» متصل ميشود بهطوري كه تمايز آنها و حتي سـتيزة باشـندگان

مفرد صرفاً سوية گذراي هويت ذاتي هر يك از آنها با يكديگر است.» اين قسم 
نظريهها، نوعي تخيل اسطورهساز است. ارنست كاسيرر ميگويد:  

دانستگي بدوي از تمايزهاي تفكر علمي هيچ نميداند... نظرگاه آن نسـبت
به زندگاني نه تحليلي بلكه تركيبي است. دانستگي بدوي دربـارة زنـدگاني بـه
اينجا ميرسد كه زندگاني به طبقهها و زير طبقـههـا بخـش نمـيشـود. مـردم
ابتدائي احساس ميكنند زندگاني كليتي پيوسته و از هـم ناگسسـتني اسـت كـه
هيچگونه تمايز متمايز كننده و فاصل ندارد. هيچ تفاوت قاطع بين عرصـههـاي

متنوع زندگاني موجود نيست.18  
فراگشـت نظريه «تامس» در اينباره كه زندگاني و مرگ صرفاً مراحلـي در
گيهاني است، در اشعار آغازين اين شاعر بازتاب مييابد. «مرگ بر مـا تسـلّطي
نخواهد داشت» اين نظر عرفاني او با آموزههاي سنتي مسيحي هماهنگي دارد و 
شيوه فاصله گرفتن او از آنها در جهت گرايش بدويتر سامان مييابد چنانكـه

مينويسد:   روميان به رساله سنپلحواري در
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ما با اينكه از گناه مرديم، چگونه در آن زيست كنيم؟ يا نميدانيد كه جميع 
ما كه در مسيح عيسي، تعميد يافتيم در موت او تعميد يافتيم. پس چون كـه در
موت او تعميد يافتيم با او دفن شديم تا آنكه به همـين قسـمي كـه مسـيح بـه

جالل پدر از مردگان برخاست ما نيز در تازگي حيات رفتار نمائيم. زيرا اگر بر 
مثال موت او متحد گشتيم هر آينه در قيامت وي نيز چنين خواهيم شد.19  

ديلن تامس از اين منطق و حتي از همان سمبوليسـم آب بهـرهگيـري مـيكنـد
زماني كه دربارة مرگ سخن ميگويد: «گرچه آنها در آب دريا غرق گشتند، دوبـاره
برخواهند خاست.» با اين همه او از اين چهارچوب باور مسيحي فراتر ميرود و به 
عرفان عامتري ميرسد. او در رؤيت مردگان آنها را ميبيند كه نـه فقـط در خـدائي
واحد بلكه در عناصر طبيعت برخواهند خاست. جاودانگي انسانيت به ايـن ترتيـب
نتيجة روحي وحدت ماده است چرا كـه در گيهـان تـامسـ «از مرغـزار جـائي كـه

ضيافت نذر برههاي قرباني بر پا ميشود، از هر برگ گياهي برهاي خواهـد روئيـد.  » 
(اين نظريه در قطعه شعر «بذر سرزمين شيلوه» از آثار چاپ شده پس از مرگ شاعر 

كه در ماية اشعار بليك سروده شده آمده است).20  
تفسير تأويلي تجربههاي دورة كودكي و نوجواني  مرجاني رؤياهاي منظومة

فريدمند نيز هست. بيان و لحن درونمايه و واژگان شعر در بيشتر موارد تغزلـيّ
است و طبعاً در اينجا شعر بيشتر به سمت و سوي رومانتيسيسم ميرود:  

پس/ دريا كدام سمت بود/ وقتي سواره تا كمرگاه عشـق رانـدم/ غريبـه در
پشت شمشادها/ ستارة بختم شد/ از هر كجاي آب كه بال گشودم زير نور مـاه

آوار شدم به دامن چيندار.21  
البته چنين شعري در دهههاي 40 و 50 نيز ميتوانست نوشته شـده باشـد.
تعابيري مانند سمت دريا، پشت پرچين شمشادها، ستارة بخت (كـه ايـن يكـي
ديگر خيلي قديمي است)، آوار شـدن... نـزد آشـنايان اشـعار شـاملو، فـروغ و
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سپهري... تازگي ندارد، در نتيجه اين تعبيرها آشنائيزدائي نميكنند گر چه البته 
از گوهرة شعر برخوردارند و همينطور است عبارت:  

طعـم ميخواهم دستت را بگيرم و لذّت راه رفتن/ به تـو بيـاموزم/ امشـب
جوانت را/ به برگهاي خشك من بريز!22  

«جسـم و شگفتي ندارد زماني كه شاعر به عالم تغزّل مـيرسـد، بـا دنيـاي
عـالمي در ادبيـات كالسـيك (و در شـعر جنس» سر و كار پيدا ميكند، چنـين
نيما) با تعابيري پوشيده و كنايهآميز بارهـا تصـوير شـده امـا جـز در مـواردي
فخرالـدين اسـعد رامـين و ويـس نظـامي گنجـوي، شيرين و استثنائي (خسرو
شب...) از ايما و اشاره فراتر رفته است. حافظ ميگويد:   يك و هزار گرگاني،

لبش ميبوسم و در ميكشم مي بـه آب زندگانـي بـردهام پـــي  
يعني «مي و بوسه شيريناشـ كه چاشني آن استـ مانند آب حيـات عمـر
جاودان ميدهند».23 شعر بر پايه معيارهاي ادب كالسيك عيب و ايرادي نـدارد،
چرا كه در شعر تغزلي كهن غالباً برحسب هنجارهاي اخالقي صحنههاي بـوس

،و كنار را با ايما و اشاره به تصوير ميكشيدند، از وصف لب، دهـان، بنـاگوش
رسـمي و چشم و ابرو، بر و بازو... فروتر نميآمدند كه امروز خيلي با اتيكـت،
موقر به نظر ميرسد. در همين بيت «آب زنـدگي» واژگـان كليـدي اسـت. بـر
حسب برخي از روايتها «آب خضر يـا آب حيـوان، نـام چشـمهاي اسـت در
ناحيه تاريك در شمال كه ظلمـات ناميـده شـده. آشـاميدن ايـن آب زنـدگاني
آبـي كـه در جاودان ميبخشد.»24 اگر تفسير نمادين دربـارة بيـت ارائـه كنـيم،
ظلمت پنهان است و خضر توانست از آن بنوشد و اسكندر نتوانست، ميتوانـد
اشاره به كنش و واكنشهاي جسم و جـنس داشـته باشـد، در صـورتي كـه در

 « واو معيـت» توضيح و تفسير بيت، «واو» آمده بين بوسـم و در مـيكشـم... را
ندانيم و بگوئيم «در كشيدن مي» به «بوسيدن لب يار» عطف ميكنـد و پيوسـته
به آنست نه در كشيدن مي در زمان بوسيدن لب بلكه آشاميدن آب بزاق دهـان
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معشوق كه چون مي مستكننده است اما بيت طوري نوشته شده است كه جـا
براي تفسيرها و تعبيرهاي عرفاني باز مـيگـذارد. سـرايندة منظومـه در بخـش
«ماهزدگي» با همين قضيه روبهروست. فضائي كه در ايـن بخـش سـاخته شـده
تأويلهاي به نسبت امروزي مستقيمي از حالت كنش و واكنشهـاي جسـم بـه
دست ميدهد: آباژور، خلسهاي مهتابي دارد، لحظههاي نزديكي سـنگين اسـت،
دو تيهوي گريز پا زير پلك راوي و دو طاووس نر در مژههـاي بلنـد محبـوب
است، صداي رسيدن سيب شنيده ميشود، مـرغ عشـق از شـاخههـاي شـيرين
درخت توت همسايه پرواز ميكند، راوي دانش خـود را از دسـت مـيدهـد و

ـ كه به پيروزي ميرسد، در كشاكش  صحرانوردي جوان، از شكست آن دو تن
عضله خبر ميبرد... بيان در اينجا، نه صريح بلكـه كنايـهاي و پوشـيده اسـت.

برحسب هنجارهاي جنبش پسانوگرائي ميتوان گفت سراينده از واكاوي قضايا 
طفره ميرود. او در تعبير «كشاكش عضله» وارد موضوع ميشود ولي بـهزودي 
از آن بيرون ميرود و قضيه را معلّق ميگذارد و سه نقطهاي كه در آخـر جملـه

آمده اين معنا را نشان ميدهد. چند سطر بعد بار ديگر، وارد موضوع ميشود و 
از معشوق ميخواهد «طعم جـوانش را در رگهـاي خشـك وي بريـزد» و آن 
طعم جوان» را به كار مايهاي سرشار تعبير ميكند. در اينجا باز مـاجرا معـوق»

«جزيـره» مـيرود، سـخن از ميماند و راوي معشوق را رها ميكند و به سـراغ
حقيقتهاي تلخ ميگويد و نيز ميپرسد آيا روزگار قوم و تبار من فقط وارونـه
در دقايق باطل افتاده بوده است؟ البته ميتوان «دقايق» را بـا انـدك مسـامحهاي 
«دـ دقايق» خواند كه به اين صورت درميآيد «در قايقهاي باطل». باري در اين 
تغزل تاريخجة جزيره و حسب حال قوم و تبار با هم آميخته شده اسـت يعنـي

جزيره و تاريخچه آن، بهانهاي است براي راوي تا آنچه در گذشته در «جزيـره» 
روي داده و دامنهاش تا امروز كشيده شده به روي صحنه بيايد:  
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با بلوط كهنسال سخن گفتم/ در انديشهاي كه تازه ميشكفت/ با مهـر گيـاه
خاطره از آذرخش و سيل.25  

اين قسم تغزل با «ماه ـ زدگي» مناسبت دارد. در مناطق گرمسيري بـهويـژه
عربستان شبهائي كه ماه درخشان يا در بدر كامل است، تابش آن بـه گونـهاي 
است كه گرمسيريهاي به جان آمده از حرارت خورشيد روز را از حال عـادي
خارج ميكند، آنها را شيدا و از خود بيخود ميسازد، آنها در اين حال دوست 
دارند افسانه و شعر و سخن عاشقانه بشنوند. اين بيت ملمع حـافظ بـه خـوبي

اين معنا را ميرساند:  
به يمن همت حافظ اميد هست كه باز  

ــــَه القمـر   رً ليــالي ليلَ اُسـامــ اَري
بعني به بركت همت حافظ دوباره ببينيم كه با ليالي خود در شـب مهتـاب

شبنشيني داشته باشيم.26  
افزوده بر اين قسم تعبيرها، اشارهها و نام اشخاص تاريخي و افسانهاي كـه
در متن شعر آمده گاهي نامناسب است: باربي، آموندسن نروژي، دزد مونا، آنـا
كارنينا، مثل (بايد گفت ايده)، ژوكوند، گاليله... اين نامها و القاب بـا دانسـتگي
عام سرزمين ما پيوندي ندارد. مينويسد «آنا كارنينا ميخواهد روي ريـل خـود
بميرد» به گمانم اين قسم تعبيرهـا فاضـلنمـائي اسـت. سـراينده مـيتوانسـت

«آتالنتـيس»  تعبيرهاي آشناي خود ما را به كار برد. اما آنجا كـه مـينويسـد از
پيامي نرسيده ... به سبب شهرت اين افسانة كهن، كار عيب و ايرادي نـدارد. در
روايتهاي كهن آتالنتيس جزيـره يـا قـارهاي بـوده كـه بـه واسـطه پيشـرفت
فوقالعاده تكنولوژي و مواد انفجاري براي جنگي عمـومي و درگيـري طـرفين

نبرد با سالحهاي بسيار پيشرفته زير آب اقيانوس رفته و از صحنة روزگار محو 
شده. گاهي راوي پس از به كار بردن تعابير قديمي يا رومانتيك به سوي دنياي 
مدرن ميآيد و جهان آشفته و بيدر و پيكـري را كـه راههـا همـه بـه گـرداب
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ميرسند، تصوير ميكند، دنياي آدمهاي مجازي و رويدادهاي مجـازي، دنيـائي
كه در آن خوشبختي «بامداد كميابيست كه تنهـا بـه عشـق نـان و پنيـر تـو از
خواب بيدار ميشوم»، در اينجا تصـاوير آدمهـا گـاهي در كهنـه بـوم نياكـاني
محبوس شده است و نگهبانهاي شب فقط گاهي از «كادر» خـارج مـيشـوند.
دنيائي كه قلب فلزي دارد، مردمان خسته در اعماق سقوط مـيكننـد، آوازهـاي

زنانه رود فلزي است و آخرين شب قطبي از انتظار عرق كرده است.  
اين تعابير سوية ديگر نظريهاي است كه ميگويد زنـدگاني بـر كـرة زمـين

دلچسب است و جوامع انساني رو به پيشرفت دارد. ابزار رفاه بيشتر فراهم شده 
مرجـاني رؤياهـاي و گردونة كارها به هر حال ميچرخد ولي سرايندة منظومـه
باور چنداني به اين سير رو به پيشرفت ندارد و مانند «تي. اس. اليـوت» انسـان

امروزي را پوك، از دست رفته و ميان تهي يا دست كم مضطرب ميبيند:  
كسي با عضلههاي معاشقه/ به بيرون سقوط ميكند/ آراكيا/ اينها از/ خـون

تو ميگذرند يا من؟27  
در منظومه هم وصف كار و بـار سياسـت، فقـر و شـوربختي و در نهايـت
«نيست انگاري» آمده و هم حسبحال شيرين دوستي، عشق و خاطره. روايـت

سراينده گاهي نيز استهزائي ميشود:  
گاهي وطن، آنقدر همراه ماست/ كه در جيب بغـل/ دهليـز سـمت چـپ/

كنار كيف پولمان جاي ميگيرد.28  
روي هم رفته زماني كه راوي منظومه به دنياي جديد گام مينهد و به زمان 
كنوني ميرسد خيلي خشن و سنگدالنه سخن ميگويد در حاليكـه در حـال و

هواي خاطرههاي دورة كودكي تعابير بسيار لطيف و زيبائي دربارة جزيـرهـ زن 
به كار ميبرد. شايد بتوان در اين زمينه «فريدمند» را در شمار شاعراني بهشـمار

آورد كه بين دو قطب يقين و بييقيني، اميد و نوميدي... در نوسان است اما من 
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در اشعار او اميد بـه پيـروزي و بزرگداشـت عشـق و لطافـت را در قيـاس بـا
تشويش، دلهره و نيهيليسم او پر رنگتر ميبينم.  

  
پينوشت  

قاطع، محمد حسينبن خلف تبريزي، دكتر محمد معين، 4/981، 4/982،  1. برهان
فرس، ,390   لغت تهران،

مرجاني، 14، 54، ,32   رؤياهاي 2 تا 4. منظومة
انگليس، ج نهم، دكتر امراهللا ابجديان، 9/343، شيراز، ,1387   ادبيات 5. تاريخ

تامس، نوشتة J. Korg، 26، آمريكا، ,1972   6. ديلن
مرجاني، همان، 58، 29، 37، 50، 41، 53، ,40   رؤياهاي 7 تا 13. منظومة
فلسفه، پل ادواردز، ج سوم، 459 به بعد، نيويورك ,1967   14. فرهنگنامة

حافظ، دكتر حسينعلي هروي، 3/1480، تهران، 1378، تاريخ  هاي غزل 15. شرح
جديد يزد، 25، جامع مفيدي، ,732  

فلسفه، جي. اچ. جينز، ترجمة عليقلي بياني، 18، تهران، ,1361   و 16. فيزيك
17.  همان، ,55  

 Anchor انسان، ارنست كاسيرر، 108، چاپ دربارة 18. رساله
روميان، 5ـ1 : 6، صفحه ,249   به پولس رساله 19. كتاب مقدس، عهد جديد،

تامس، همان، 30   20. ديلن
مرجاني، همان، 52، ,27   رؤياهاي 21 و 22. منظومة

حافظ، همان، 3/1758، 1833/,3   هاي غزل 23 و 24 و 26. شرح
25 و 27 و 28. منظومه... همان، 28، 21، 18.  



  
  

  
  
  

نيلوفر آبي  
رضا رضانژاد  

  
اشــعار رضــا رضــانژاد را پــيش از ايــن در نشســتهــاي ادبــي و در خانــة 
شادروان، احمد حجتي شنيده بودم و در شوق درك اين اشعار با دوستان سهيم 
بودم. اين اشعار كوتاه و با معنا بود و در خود معنائي تازه پنهان داشـت كـه بـا

تأمل اندك يا بسيار به احساس و ادراكشان ميشد رسيد اما راستش اين است 
كه چون رضانژاد دعوي شاعري به صورت مرسوم را ـ كه ايـن روزهـا بسـيار
آزاردهنده نيز شده است ـ نداشت ما آنها را زياد جدي نميگرفتيم تـا ايـنكـه
شعر كوتاه و مشهور «شبانه شمع ميآيد» را از خود او شنيديم. اين شعر كه بعد 
در مطبوعات نيز چاپ شد و حال و هـوائي تـازه داشـت و نشـان مـيداد كـه
سرايندة آن گرچه به شاعر بودن تظاهر نميكند به راستي شاعر است و دربـارة 
چيزها و رويدادها احساس و انديشة تازهاي دارد. اكنون سـرايندة شـيرازي مـا
گردآوري كرده اسـت و انتشـارات آبي نيلوفر گزيدة اشعار كوتاه خود را به نام

نويد شيراز آن را به چاپ رسانده. (1385)  
مانند خود رضانژاد بيادعا و ساده است. خواننده زود  آبي نيلوفر دفتر شعر
با آن اُنس ميگيرد و از خواندن اشعار آن خسته نميشود بلكـه شـور و حـالي
پيدا ميكند و درمييابد كه سرايندة آن همچنانكه عمري در برابـر آتـش تنـور
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نانوائي سوخته است (رضانژاد كارگر نانوائي بوده)، در عرصة زنـدگاني نيـز از
سوختن و ساختن (به هر دو معنا) بـينصـيب نمانـده. طرفـهُ ايـنجاسـت كـه
رضانژاد و هم چنين احمد حجتي، هيچكدام آمـوزشهـاي مدرسـهاي منظمـي

نداشتهاند و در مدرسة زندگاني آموزش ديده و به مقام شاعري رسيدهاند. شايد 
اين دو شاعر به پيروي از حافظ به اينجا رسيدهاند كه «علم عشـق در دفتـر [و
در مدرسه] نباشد» ميخواهم البته چيزي بيش از اين بگويم، چرا كه بسياري از 
شاعران و قصهنويسان آموزشهاي مدرسهاي منظمي نديدهاند ولي در اين ميان 
عدهاي اندك به تراز آدمياني رسيدهاند كه اهل «فرهنگ» هم شدهانـد يعنـي بـه
عرصة انديشهورزي و ذوق حال رسـيدهانـد، نيـك و بـد، زشـت و زيبـا ... را
شناختهاند و دريافتهاند ارزش و ذوقي در عـالم معرفـت و ادب هسـت كـه در
هـر دو خـود عرصة ماديات و مرتبة زيست محض نيست. حجتـي و رضـانژاد
آموخته و خود ساختهاند و اين چيزي است كه بر ارزش كار هر دو ميافزايد.  

  
دفتر شعرهاي كوتاه است. برخي از آن موزون و برخي ديگـر از  آبي نيلوفر
وزن آزاد است و غالباً شبيه اشعار هـايكو (اشـعار كوتـاه و تصـويري ژاپنـي و
چيني است). «هايكو» قسمي شعر چيني و ژاپني است كه از سه مصراع پـنج و
هفت هجائي درست شده و در مجمـوع هفـده هجـا را در بـردارد و بـه طـور

معمول انديشه يا احساسـي را در شـكل بصـري (چـون خـط ايـن دو كشـور 
تصويري است). و به صورت ايماژ، نشان ميدهد. گوئي كلمهها بـا كنـار همـه
چيده شدن منظره يا عكسي را در برابر ما قرار مـيدهنـد. هايكوسـاز، چشـمه،
بادبزن، كوزه، كوه و گلي را ترسيم ميكند ولي ايـن كـار توصـيف و ترسـيمي
را در پـس پشـت و معنـائي ساده نيست. با ديدن يا خوانـدن آن، مـا مضـمون

كلمهها اكتشاف ميكنيم و ميبينيم كه شاعر با آنچه وصف مـيكنـد ـ بـا گـل،ُ
چشمه، رود و نيلوفر ... يگانه شده است. بعضي باور دارند كه شعر كوتاهسرائي 
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در ايران به واسطة نفوذ فرهنگ ژاپن و چين رواج يافته و رباعيها، دوبيتيها و 
خسروانيهاي فارسي ميانه و دري بازنمايش اشعار هايكوست. گـو كـه چنـين
باشد اما خود اين قسم كوتاهسرائي در حد خود چيـز بـديعي اسـت و از ايـن
گذشته سرايندگان ناشناس دورههاي باستاني ما نيز ميتوانستهاند بـه مـدد ذوق
خود به شعر كوتاهسرائي رسيده باشـند. برخـي از ايـن اشـعار، اشـعار شـباني
(پاستورال) است و ميتواند اثر شبان يا كوهنشين يـا كشـاورزي سـادهدل و بـا
مرزبـاننامـه، التوحيـد، اسـرار فارسـي ماننـد منثـور ذوق بوده باشـد. در آثـار
سـعدي نيـز از ايـن تصـوير گلسـتان مولـوي و فيـهمافيـه جويني، جهانگشاي
سازيها نيز هست و شعر به شمار ميآيد البته به شرط آن كه آن جملههـا را از
كل حكايت يا گزارش نويسندگان ياد شده جدا كنـيم و هـمچنـين آنهـا را بـه
صورت امروزي بنويسيم. بهعنـوان نمونـه جملـهاي را از كتـابي قـديمي نقـل

ميكنيم و طرز نوشتن شعر مدرن به آن ميدهيم:  
(جمله در وصف «صديق» پسر خواندة عماري شاعر است):  

اگر در آينه نگريستي  
او را از خويشتن بوسه آرزو كردي.1  

و نيز اين تصويرسازي سعدي را كه موزون است بنگريد:  
آفتاب از كوه سر بر ميزند  

ماهروي انگشت بر در ميزند  
رضانژاد نيز با تصويرسازي خود توصيفي به دست ميدهد و ميگـذرد امـا

خواننده به زودي در مييابد در پس پشت تصوير معنائي هست كه از توصيف 
صرف فراتر ميرود:  

تا نشوي آبي  
دريا ترا  

باور نميكند.2  
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به همين سادگي و با معنائي! شعر خودش را نشان مـيدهـد و مـيگـذرد.
خواننده ميايستد و تأمل ميكند و در مـييابـد او را در برابـر مشـكلي جـدي

نهادهاند. كلمهها حجاب احساس و معنا نيستند بلكه همچون گُل و بوي گل در 
شـعر از درك آنـي و هم پيچيدهاند و حاشيهاي دارند، حاشية بـزرگ سـكوت.

بيواسطة چيز يا رويدادي برخاسته است. آن معنائي كه در شهر هست، معنائي 
رايج نيست مانند زلف سياه معشوقة عارف كه از سـطح تجربـة نمـادي فراتـر
ميرود و در اين سطح به معناي بسياري (كثرت) هستي ميرسد. گـوئي خـود
چشمه، گُل، درياست كه به تصوير آمده است و تصوير (ايماژ) در شـعر همـة
شاعران هست ولي در شعر تصويري بنياد كار است. به الهـام از شـعر ژاپنـي و
چيني، ازراپاوند، هولم و ديگران در دهه 1910 شـعر تصـويري (ايماژيسـم) را
بنياد گذاشتند كه در آن شاعر همة پندارها و افكـار از پـيش داده شـده را كنـار
ميگذاشت و صرْف احساس نامستقيم و بيدرنگ خود را نمايش ميداد. ماننـد

اين شعر كوتاه از راپاوند:  
به سپيدي سوسنهاي دره/ صبحدم/ كنار من دراز كشيد.  

شاعر و تصويرساز ماية كار خود را از احساس ميگيرد. تجربة او از روزي 
بهاري تا حدودي از عواطف معيني سامان مييابد. و تا حدودي از انديشههـاي
معيني كه خود انديشيده است اما بيشتر آنها خوشهاي از تأثيرات حسياند. ايـن

تجربه مشتمل است از ديدن آسمان آبي و ابرهاي سفيد، برگهـاي جوانـهزده، 
پگـاه، بوئيـدن خـاك نرگسها، شنيدن نغمه سينه سرخ يا چكـاوك در بامـداد
محبـوب مرطوب و سنبلهـاي شـكوفا شـده و تمـاس نسـيم تـازه بـر چهـره

تصويرسازي را ميتوان بازنمايش چيزي از راه زبان تجربة حسي دانست. شعر 
البته از راه وزن و موسيقي خود ـ زماني كـه بـا صـداي بلنـد خوانـده شـود ـ
احساس ما را برميانگيزد اما از راه تصوير يا نمياش تخيل تجربة حسي مـا بـه
«تصـوير» بـه احتمـال غالبـاً طور نامستقيم احساس ما را بيدار مـيكنـد. كلمـة
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تصويري ذهني معنا ميدهد، چيزي كه با ديدة جان ديده شده اسـت و تصـوير
بصري در شعر از انواع ديگر تصوير رايجتـر اسـت. مـيتـوان تصـوير بصـري
چشمه را ديد، شنيد و حتي چشيد. در اين شعر و تصـوير بصـري و شـنيداري

هست:  
در قلب اين مرداب  
نيلوفري آبي است  
در برگ آن غوكي  

آواز ميخواند.3  
اين تصوير سادة مرداب، نيلوفر آبي، غوكآوازخوان چه ميخواهد بگويد؟ 
البته صرْف تصوير نيست و نبايد باشد. به احتمال در شعر تقـابلي هسـت بـين
برگ لطيف نيلوفر و آواز غـوك كـه آواز دلنشـيني نيسـت و حتـي مـيتوانـد
مشمئزكننده باشد. خود مرداب نيز كه گـل نيلـوفر را پـرورده مـيتوانـد حـس
بويائي را بيازارد و نشانة ركود و سكون نيز هست. از سوي ديگـر گـل لطيـف
نيلوفر از دل مرداب عفن برآمده است مانند گل صحرائي زيبائي از دل بيابـاني
خشك، در اين صورت اشارت شاعر سوية اجتماعي دارد، مثل ايـن اسـت كـه
بگويد در جامعهاي هنرناشناس، شـاعري خـوشآوا پديـد آمـده. ايـن نكتـه را
گسـترش داد و نمونـة آبـي نيلـوفر ميتوان به اشعار تصـويري و كوتـاه دفتـر

شاخص آن اين شعر است:  
شبانه شمع ميآيد  

براي كودكان شعر من تاريخ ميخواند  
نميدانم ... در اوراقش چه ميبيند   

كه دائم اشك ميريزد.4  
تاريخ يعني رويدادها و كردارها و انديشهها از نظري همواره رو به پيش، به 
آينده، به كمال يافتگي دارد و براي اين كمـال يابنـدگي بايـد بهـائي پرداخـت.
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جنگها، خونريزيها، آسيب ديدن گروهي از مردم و خوشكامي بعضي ديگـر
را ناديده بايد گرفت ولي براي اشـخاص حسـاس ـ حتـي اگـر وسـط معركـه
ايـن بهـا، بهـاي سـنگيني اسـت. در اوراق تـاريخ خـونريـزيهـا و نباشـند ـ
سنگدليهائي ثبت شده كه شاعر حساس را به هراس ميافكنـد و دل او را بـه

درد ميآورد و اشكريزي شمع نشانهاي از اين واقعيت است.  
سراينده در بنياد يا حسبحال خود را مينويسـد يـا چيزهـائي ماننـد اللـه
عباسي، درخت، برف، شبنم، شقايق، كلنگ، چراغ، قايق و حتي كنـدةُ هيـزم را

نشانة معنائي ميكند يا نكتههاي اخالقي، عاطفي و اجتماعي را در قالب تصوير 
نشان ميدهد. از هر يك از اين عناصر سازندة شعر نمونهاي ميآوريم:  

شاعر، صفحه  حال بس كه دروغ تو/ آمد سر قرار/ مويم سپيد شد. (حسب
  (90

از رنگ و بوي تو/ دهان حيرت گل باز است5  
اين تصوير خواننده را به ياد بيت زيباي سعدي مياندازد:  

از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز/ كو را خبر ز مشغلة عندليب نيست6  
در تصوير جنگل:  

جنگل ايستاده سبز/ به تماشاي رود و مه/ بياعتنا به مرز7  
در تصوير تاالب:  

تاالب بازنشسته/ دارد به لب/ نيلوفر آبي8  
در تصوير شبنم:  

به دانشگاه گُل/ شبنم/ شبانه درس ميخواند9  
در وصف دنياي كجمدار:  

هيچگاه/ دار دنيا/ بي سروسامان نيست10  
كـار سـرآينده را خـوب نشـاندهنـدة معنـائي اين نمونهها گستره و زمينـة
هستند. تصاوير نشاندهندة معنائي هستند. تصاوير نشان ميدهند كـه از تجربـه
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حساني يا از انديشهورزي شاعر آمدهاند. البته در كتاب تصاويري نيز هست كـه
رنگ و لعاب قديمي دارند و حكايتكنندة مفهومهاي كهن و گاه قالبياند مانند 
طريق خاكساري، رشتة كالم، سـيم و زر داشـتن نسـترن، بـه درد آمـدن قلـب
رقيب، داغ شقايق، آئينه و اطوار متفاوت آن ... در اينجا به تعبير سراينده گويـا

«واژههاي نو، زنداني بيت كهن» هستند گرچه خود اين واژهها نيز چندان نشاني 
از نو بودن ندارد مانند آنجا كه ميگويد:  

زمين باد ميخورد/ بهار/ در راه است11  
  

در كتاب بازي با كلمات و كنار همچيدن كلمههاي نامتجانس و متجانس و 
بيرون كشيدن معنا از در همآميزي كلمه و حاالت اندك نيست ولي سراينده در 
برخي از اين بازيگري با كلمات نميتواند تأثير مطلوبي در خواننده ايجاد كنـد.

در مثل در اين قطعه:  
شعرم اگر/ كوژُ و كژ است/ همتاي كوژپشت نتردام است12  

«كوژپشـت نتـردام»، نـزد خواننـده و قطعه ناهمواري دارد. افزوده بـر ايـن
شنوندة عامي مفهوم نيست. او چه ميداند قهرمان رمان ويكتور هوگو چه آدمي 
بوده و چه اوصافي داشته كه همتاي شعر سراينده از آب درآمده است. به نظـر

من اين قطعه شوخي بيمزده است. و نيز مينويسد:  
از خواندنم/ قلب رقيب هم/ آمد به درد13  

تعبيــر ســراينده هــم قــديمي اســت و هــم از نظــر لفظــي و معنــائي چيــز
دندانگيري نميگويد و مـيبايسـت در چـاپ كتـاب، كنـار گذاشـته مـيشـد.

رضانژاد در جاهائي بيشتر توفيق مييابد كه يا دربارة پرندگان، چشمه، گلها و 
چيزهاي كوچك سخن ميگويد يا در جاهائي كه حاالت و تجربههاي خـود را

به تصوير ميكشد و يكي از نمونههاي درخشان وجه دوم در اين قطعه بازتاب 
يافته است:  
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ـ كه پشت كرده به ديوار شب  
ـ چراغ لبخند تو  

در قاب شعر من.14  
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