
  
  
  
  

شعر بيتاب دريا*  
نيرهسادات هاشمي  
  
نيمـايي بـراي مخاطبـان  شـعر اين مجموعه دربردارندة 13 اثر در قالـب چهارپـاره و يـک

نوجوان است.   
موضوع بيشتر آثار، تازه است. شاعر به موضوعهايي پرداخته که در شعر نوجـوان کمتـر بـه آن
توجه شده است. مثل: فضاي کوچه در شب، قايق تنها که در آرزوي درياسـت، خانـة کلنگـي
(شعر يادگاري). شاعر در بعضي از اين آثار نگاه کامالً متفاوتي دارد. نگاه او در ايـن مجموعـه
يک نگاه شاعرانه و در عين حال واقعگراست. او جهان پيرامونش را آنطور که هست ميبينـد،
نه آنطور که دلش ميخواهد. مثالً در شعر سهم (ص20) تعريضي زيبا بـه عـدم رعايـت حـق

زيستن ماهيها از سوي مردم دارد. 
«تنگُ ماهي کوچک  

تنگُ ماهي تنگُ است  
قطره قطره، در آب  

اشک او گم شده است  
خودش اينجا، دريا  

سهم مردم شده است.»  
يا در شعر مهماني، يلدايي که او در اين شعر آن را توصيف ميکند با حـال و هـواي يلـداهاي

امروزي کامالً متناسب است. همانطور که شاعر در اين شعر ميگويد:  
«سيب و آجيل و انار  

همه آنجا بودند  

                                                 
گل؛ سرودة  انتهاي تا غنچه ابتداي از نوجوان؛ شماره 159؛ دي 1389. اين مقاله نقدي است بر کتاب و کودک ماه * کتاب

داود لطفاهللا، تهران: سورة مهر، 1389.  
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همگي مهمان  
شب يلدا بودند  

جاي خاليِ کسي  
بينشان پيدا بود  

باز هم برف امسال  
غايب يلدا بود»     

  
نشانهها (موتيف)1هاي مشترک  

در شعرهاي اين کتاب، واژه ها وترکيبهايي وجود دارند که از بسامد بااليي برخوردارند. البته 
وقتي اين موارد از واژه به ترکيب و نشانههاي تصويري ميرسد، موجـب گسـتردگي مضـمون

اثر ميشود.   
بسامد باالي اين کلمات و ترکيبات، نشانههايي هستند که ذهنيت سراينده را در هر اثر و بهطور 
کلي مجموعة آثار کتاب، شکل ميدهند. در چنين وضعيتي واژهها نقشي بيشتر از تکميل کـالم
دارند. چون تبديل به نشانههايي ميشوند که ميتـوان بـا تأمـل در آنهـا بـه سـبک و ديـدگاه

صاحب اثر پي برد. از سوي ديگر «موتيف در ساختارهاي کالمي ميتواند در تقويـت سـويهي 
دروني کالم، نقش مهمي داشته باشد و به مثابة يک نقشمايه به خدمت زبان شعر درآيـد. ايـن
موتيف تا وقتي که تکمعنايي است، فقط يک نشانه است. اما وقتي که با غنيشدن بار معنـايي،
به ژرفابخشي محور معنايي شعر کمک ميکند و در محور جانشيني کـالم جانشـين معناهـا يـا
مفاهيم ديگر ميشود، يک موتيف نمادين شده است و در بحث سمبل يـا نمـاد قابـل اهميـت
است. به عبارت ديگر، در اين مواقع، نه فقط در خدمت «سويههاي برونـي» بلکـه در خـدمت

«سويههاي دروني» کالم قرار ميگيرد.»2  
از جملة اين کلمات و ترکيبها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:  


 پنجره: 

سرايندة اين کتاب از کنار پنجره به بسياري از مضمونهاي مد نظرش مينگرد و گـاه از آن بـا
لفظ شيشه ياد ميکند:    
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«لحظهها، غرق سکوت  
من کنار پنجره»  

(خيال- ص 15)  
«يک پنجره پرd از خاک  

با دستهاي بسته»  
(يادگاري- ص 17)  

«پشت شيشه ابر سرد  
گرم بارانسازي است»  

(بازي- ص 27)  
«يک پرنده ميکشم  

بر غبار پنجره»  
(بازي- ص 28)   
«ميرود از پنجره  
ميپرد تا آسمان»  
(بازي- ص 28)  

 دريا و ساحل: 
«دريا دوباره آمدم  

با يک نگاه ساحلي»  
(يک قطره دل- ص 11)  

«دريا مرا با خود ببر  
تا دور از اين ساحل شوم  

اين قطرة دل را بگير  
تا با تو دريادل شوم»  

(يک قطره دل- ص 11)  
«اينسو منم ساحلنشين  
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آنسو تويي پرd موج و چين»  
(يک قطره دل- ص 12)  

«قايقي تنهايم  
در کنار ساحل  

دل من در درياست...»  
(آرزو- ص 13)  

«خندهدار است ولي  
آرزويم درياست»  
(آرزو- ص 13)  
«خودش اينجا  

دريا سهم مردم شده است»  
(سهم- ص 21)  

«جزيره، چون پرنده  
حصارش، آب درياست»  

(تنهايي- ص 24)  
«نگاهش شعر رفتن  

تنش در قعر درياست»  
(تنهايي- ص 25)  

«اشک از دو چشمت ميچکيد  
از گونهات دريا گذشت»  

(سفر- ص 32)  
«به روي ماسههاي ساحل خيس  

به روي موج دريا مينويسم»  
(خطاط- ص 34)  

  



شعر بيتاب دريا/ نيره سادات هاشمي     □   445  
 

 

 پرنده: 
«امروز خانه پير  

خاليست از هياهو  
خاليست از پرنده  
حتي صداي جارو»  

(يادگاري- ص 18)  
«جزيره، چون پرنده  
حصارش، آب دريا»  

(تنهايي- ص 24)  
«يک پرنده ميکشم  

بر غبار پنجره»  
(بازي- ص28)  

 پر زدن:  
  « «به سوي ابرهاي پرd غروب ميپرندَ

(عروسي- ص 8)  
«ميرود از پنجره  
ميپردَ تا آسمان»  

و  
«ميشود با باد دوست  

ميپرد تا ابرها»  
(بازي- ص 28)  

 ترکيب «دست و پاهاي گلي»:  
«با چشمهاي خيس شوق  

با دست و پاهاي گلي»  
(يک قطره...- ص 11)  
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«دل من در درياست  
دست و پايم در گل»  

(آرزو- ص 13)  
وجود اين نشانهها ميتوانند نمادي از آرزوي رسيدن به عدم تعلـق، رهـايي، آرامـش و تکـرار

سادگيهاي کودکانه باشند.  
به اين کلمات ميتوان واژههاي ديگري چـون: دل، مـوج، تنهـا و خـالي را نيـز افـزود کـه در

شعرهاي اين دفتر، فراوانند.  
  

نوآوري در مضمون: 
به نظر ميرسد ادبيات کودک و نوجوان براي رسيدن به سـاختار، مضـمون و موضـوع تـازه و

رهايي از کليشههايي که هماکنون درگير آن شده است به شدت نياز به نگاه متفاوت دارد.    
شعر امروز کودک و نوجوان نيـاز بـه آشـناييزدايـي در انتخـاب واژههـا و ترکيبـاتي دارد کـه
سالهاست درگير آن است و شايد يکي از راههاي آن، نگاه به موضوعات تازه باشـد. شـاعران
اين گروه سني آنقدر که به برخي موضوعها مثل نوستالژي بازگشت به روستا و نشـا نـههـاي
طبيعت (مثل باران و خورشيد چشمه و پاييز و بهار و...) پرداختـهانـد، از توجـه بـه فضـاهاي
ديگري که دغدغهي زندگي عادي کودکان و نوجوانان است، غافل بودهاند. البته در سـالهـاي

اخير حرکتهاي تازهاي ديده شده است. در اينباره ميتوان از توجه به موضوعهاي عاشقانه و 
نگرشهاي متفاوت به طبيعت در آثار شاعراني چون مصطفي رحماندوست و ناصر کشاورز، و 
استفاده از قالبهاي نو در شعر کودک و نوجوان، در آثار کساني چون افسانه شعباننژاد و علي

اصغر سيدآبادي اشاره کرد.  
داوود لطفا... نيز از جمله شاعراني است که سـعي دارد نگـاههـاي متفـاوتي را در موضـوع و
مضمون آثارش تجربه کند. در شعرهاي اين کتاب ميتوان نمونههايي از آن را ديـد. در آثـاري

مثل:  
- شب کوچه (ص5):  

شب کوچه موضوعي است که کمتر در شعر- خصوصاً آثار کودک و نوجوان- بـه آن پرداختـه
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شده است. تصاوير زيبايي ميتوان در اين شعر يافت. مثل:  
«قلب او خالي است از قدمها  

از هياهو و فرياد و خنده  
از نفسهاي تند دويدن  
توپبازي و جيغِ برنده»  

- آرزو (ص 13):  
سوژة شعر قايقي فرسوده است که با پشت سر گذاشتن سالهاي جواني، حاال در آرزوي رفتن 

به دريا است:  
«قايقي تنهايم  

در کنار ساحل  
دل من در درياست  

دست و پايم در گل...  
...گرچه او هر لحظه  

روبهرويم پيداست  
خندهدار است، ولي  
آرزويم درياست!»  

يا تصويرهايي که از آسمان و شب برفي در شعر خيال (ص15) ارايه ميدهد:  
«در خيالم آسمان  

بر سر اين کوچهها  
باز قيچي ميکند  
ابرهاي خيس را  

  ...
... در خيالم کوچهها  
از سر شب تا هنوز  

پاک سرما خوردهاند  
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توي اين سرما و سوز»  
همينطور در شعر يادگاري (ص17):  

«يک خانة کلنگي است  
در قاب چشمهايم  

يک بند رخت بيرخت  
افتاده زير پايم  

يک پنجره، پرd از خاک  
با دستهاي بسته  

يک در، شکسته و پير  
با چارچوب خسته...»  

  
زيباييهاي زباني: 

«ابرهـاي وجود برخي ترکيبهاي زيبا از جمله اتفاقهاي زباني در اين مجموعه هستند. مثـل:
» اين ترکيب به درستي تداعيکنندة سرخي خاص ابرها در هنگام غـروب اسـت. هـم dپرغروب
چنين از اين دستاند: «نفسهاي تند دويدن» (شعر شب کوچه) و «نگاه سـاحلي» (شـعر يـک

قطره دل)   
يا استفاده از فعل «باران ساختن» براي ابر به جاي «باران باريدن» در اين بيـت بسـيار زيبـاتر و

امروزيتر است:  
«پشت شيشه ابر سرد  

گرم بارانسازي است»   (ص27)  
البته شاعر در اين مجموعه باز هم از ترکيبات رايج در زندگي امروز استفاده ميکند. مثل: «خانة 

کلنگي» و«بساز بهفروش» در شعر «يادگاري».  
  

تکرارهاي زيبا: 
بسامد تکرار واژه بيشتر از تکرار مصرعها در اين کتاب است. از نمونههاي آن است:  
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«يک بند رخت بيرخت» (ص17)  
«از روزهاي ديروز  

از روزهاي رفته»     (ص19)  
در شعر سهم، تکرار تنگُ ماهي در بيت نخست- ضمن در نظر گرفتن زيبايي جنـاس موجـود
» بازتاب تصوير مـد نظـر شـاعر را » و«تنگَ در مصرع دوم- شباهت و نزديکي دو واژهي «تنگُ

بيشتر ميکند.  
از موارد ديگر تکرار در شعرهاي اين مجموعه ميتوان به مثالهاي زير اشاره کرد:  

«او به من خيره، من خيره در او»     (کوچه- ص6)  
اينسو منم يک قطره دل  

آن سو تويي  
آبيترين  

اينسو منم، ساحلنشين  
آنسو تويي  

پرموجd و چين     (ص12)  
  

تصويرهاي زيبا:  

«کوچه وقتي که پَر ميزند روز  
منتظر توي فکر غروب است»     (ص6)  

يا اين تصوير:  
«مثل شمعي آرام  

در خودش ميسوزد  
اشک را بر گونه  
بيصدا ميدوزد»  

... و در همين شعر:  
«غصه را با بوسه  
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از دلش ميگيرم»     (ص10)  
اگرچه چندان نو نيست؛ اما زيباست. همينطور تصوير زيبا و ملموسي که از پنجرة يـک خانـة 

قديمي و کُلنگي ارايه ميکند:  
«يک پنجره پرd از خاک  

با دستهاي بسته»     (ص17)  
و موارد ديگري از اين کتاب مثل:  

«از ابتداي غنچه  
تا انتهاي يک گل  
دنبال عشق بودم  

در شعرهاي بلبل»  
و  

«از ابتداي واژه  
تا آخر همين شعر  
دنبال عشق بودم  

تا شد تمام اين شعر»  
(ص29 و30- ابتداي فکر)  

«از لحظههاي ترد درد  
از لحظه خاکستري»  

و  
«اشک از دو چشمت ميچکيد  

از گونهات دريا گذشت»  
(ص 31 و32- سفر) 

«به روي شيشة خيس زمستان  
تو را با دست خالي مينويسم»  

و  
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«تو را با خط زيباي شکسته  
به روي برگ گلها مينويسم»  

(ص 33 و 34- خطاط)  
در بيت اخير تناسب زيباي خط شکسته با برگ گلها هم قابل توجه است.  

 
اين مجموعه مثل هر مجموعة ديگري نقاط ضعف هم دارد. 

مسلماً هيچ اثري کامل نيست. از طرف ديگر با دقت در اين کاستيها ميتوان آثار خـوبي را در
آينده خلق کرد. از جمله نقاط ضعف موجود در اين مجموعه ميتوان به موارد زير اشاره کرد:  

  
ضعفهاي ساختاري: 

عليرغم زيباييهاي زباني که از آنها در اين کتاب نام برده شـد؛ بعضـي از آثـار دچـار سـهل
انگاريهايي در زبان هستند. مثل:  

  
استفاده از ترکيبهاي ضعيف يا کليشهاي: 

«دل نرم شيشه» (از شعر شب کوچه) نه تنها ترکيب زيبايي نيست، بلکه نميتواند منظور شـاعر
به خوبي منتقل کند. چون واژة نرم وقتي به دل بازميگردد، تداعيکنندة مهرباني است. اما وقتي 
«مـاهي غـم» ترکيبـي به شيشه بازميگردد، تداعيکنندة عدم و نيستي است. همينطور ترکيـب

کليشهاي و ناقص است.  
«توي حوض چشمش  

چند تا ماهي غم  
دور هم ميچرخند  
تک و تنها با هم»  

کامالً مشخص است که در تنگناي موسيقي واژة غمگين به غم تغيير يافته است. ضمن ايـنکـه
تشبيه چشم مادر به «حوض» اصالً تشبيه زيبايي نيست.   

در همين شعر، به بيتي ميرسيم که در آن از واژة «دلگير» براي اشـاره بـه مضـمون رنجيـدگي
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استفاده شده است:   
«ميروم پهلويش  

از غمش دلگيرم...»  
اگرچه معناي لغوي دلگير به تنهايي اشاره به گرفتگي دل دارد؛ اما وقتـي ايـن واژه در تکميـل
جملهاي ميآيد برداشت رايج از آن «رنجيدگي و دلخوري» است. در صورتي که شاعر در ايـن

بيت ميخواهد به ناراحتي و غم خود به خاطر غم مادر اشاره کند.  
ضعف تأليف: 

در بسياري از مجموعههاي شعر- خصوصاً آثار کالسيک به دليل تنگناي رعايـت موسـيقي- از 
اين دست ضعف تأليفها ديده ميشود. ولي غالباً ضعفهاي تأليفي بيشتر به دليل کـمتـوجهي

هاي شاعر شکل ميگيرند. از اين دست هستند. نمونههاي زير در اين مجموعه:  
در اين قسمت از شعر «يادگاري»:  

«تا يک بساز بهفروش  
يک بار ديگر از سر  
يک خانه را بسازد  
با سنگهاي مرمر»  

در واقع جملهي اصلي چنين بوده است: «خانهاي با سنگهاي مرمر بسازد.» که ميشد به جاي 
خانه را، خانهاي آورد که زيباتر هم ميشد. همچنين بـرعکس تکرارهـاي زيبـايي کـه در ايـن

کتاب و در همين شعر از آن نام برده شد، تکرار واژهي «يک» در اين شعر خوشايند نيست.  
نمونهي ديگر، استفاده از واژهي«آرامي» در اين بيت از شعر «شب کوچه» است:  

«ميشود لحظههايش چه آرام  
مثل آرامي بچه در خواب»  

کاربرد اين واژه در اينجا اگرچه غلط نيست؛ اما زيبا هم نيست. شاعر ميتوانست به جـاي آن
از اسم مصدر «آرامش» استفاده کند.  

در شعر نيمايي عروسي (ص7) هم شاعر ضمن استفاده از سوژه و موضوعي تکراري (عروسي 
دو ياکريمِ تنها در خيال شاعر) سطري از شعر را اينچنين ميآورد: «و دور ميشوند از سکوت 
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کوچهها و سيم» با وجود «واو» عطف بين کوچهها و سيم، سکوت به هر دوي آنها عطف مي
شود. ترکيب «سکوت کوچه»- اگرچه هيچ تناسبي با غروب ندارد- چون غروبهـا کوچـههـا

غالباً ساکت نيستند- قابل پذيرش است. ولي منظور از «سکوت سيم» چيست؟!  
«ش» در «چشـمش» کـه در در شعر «ماهيهاي شاد» نيز، ضعف دستوري وجـود دارد. ضـمير

«حـوض چشـم مـادر» و  پايان مصرع اول پارة دوم آمده، به مادر برميگردد؛ در حالي که بـين
«توي حوض چشمش»، دو مصرع که دربارة حوض خانه است، فاصله انداخته و ايـن فاصـله،

مانع از برگشتن ضمير «ش» در «چشمش» به مادر ميشود:  
«حوض چشم مادر  
باز هم پرd آب است  
حوض خانه بيآب  

خالي از مهتاب است  
توي حوض چشمش  

چند تا ماهي غم  
دور خود ميچرخند  

تک و تنها با هم»  
ضعف ارتباط: 

گروه سني اين کتاب چنانکه از ظاهر کتاب پيداست، گروه «د» و «ها» است. ولي شعرهايي هم 
در کتاب هست که چندان مناسب گروه سني «د» نيست و بيشتر متناسب با گـروه سـني بـاالتر
هستند. شعر ابتداي فکر (ص29) چنين اثري است. چون بيشتر از اينکه شعر ساده باشد، يـک
سري کليگويي است. تصاوير ارايهشده در اين شعر بسيار انتزاعي هستند. شعر سفر همچنـين
است، ضمن اينکه در مقايسه با ساير آثار اين مجموعه در مضمون و فضا تصـاويري تکـراري

وکليشهاي دارد.  
شعر «خطاط» هم اگرچه تصاوير زيبايي دارد، اما محور عمودي آن پيوسته نيست. چون در بند 
اول اين شعر، خطاط خودِ شاعر است. تمام ضماير در دو بند اول به شاعر بازميگردد؛ امـا در
بند سوم (آخر) ناگهان و بيمقدمه اين خطاب تغيير کرده و به خداونـد و ضـمير دوم شـخص
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تغيير مييابد.  
در مجموع اين کتاب اثري قابل توجه در ميان شعرهاي نوجوانِ امروزي است. ضعفهـاي آن

با توجه به برجستگيهايي که در مجموعه ديده ميشود، چندان به نظر نميآيند.   
در انتهاي اين بحث براي آشناتر شدن ذهن خوانندگان با شعرهاي اين مجموعه، يکـي از آثـار
خوب اين کتاب آورده ميشود تا حdسن ختامي بر اين جستار باشد. «تنهايي» اثر زيبـايي اسـت

که به جز داشتن تمام وجوهات يک اثرِ خوب، موضوع بسيار تازهاي هم دارد.   
«جزيره سبز و زيبا  

ولي تنهاي تنهاست  
جزيره، چون پرنده  

حصارش آب درياست  
جزيره خوابهايش  

پرd است از موج و پارو  
پرd است از آب و قايق  

سفر کردن به هر سو  
سفر اما برايش  

شبيه خواب و رؤياست  
نگاهش شعرِ رفتن  

دلش در قعر درياست  
جزيره، دورِ و تنها  

چه بينام و نشان است  
سکوتش مثل فرياد  

دلش آتشفشان است!»   
  

پي نوشت:  
1- Motif 

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1385، ص 153.   شرقي، باغ اين از 2. پروين سالجقه،


