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وطن امروز شماره 2518

شنبه  3شهریور 1397

یادداشتی بر مجموعهشعر «ناگهان زالل» محمدرضا سهرابینژاد

درگیر با زبان دیروز
وارش گیالنی

 -1اش��عار آیینی یا مذهبی بع��د از پیروزی انقالب
اسالمی ایران چنان رشد چشمگیری داشته که اگر
تاریخ ش��عر آیینی را به  2تاری��خ پیش از انقالب و
بعد از انقالب تقس��یم کنیم ،شاید حتی کف ه کمی
و کیفی اش��عار آیینی بعد از انقالب به پیش از خود
ی برجسته و خاص شعر
بچربد! عالوه بر این 2 ،ویژگ 
آیینی بعد از انقالب دارد که یکی تفسیر ،تحلیل و
در کل برخورد دیگرگونه و انقالبی با مفاهیم و مسائل
و تاریخ اس�لام ،بویژه مذهب تشیع است .یعنی آن
دسته از اندیشههایی که عدالتخواهی و ظلمستیزی
را رواج میدادن��د و نگاه انقالبی را تبلیغ میکردند،
چنان بر شعر شاعران بعد از انقالب تاثیر گذاشتند
که سوگسرودها را به شعرهای حماسی و شعرهایی
صرفاً عاطفی را به اندیش��ههای انقالبی و انس��انی
تبدیل کردند .هرچند که به مرور ،وج ه س��وگواری
و عاطف��ی نی��ز آرامآرام بهصورت طبیعی به ش��عر
آیینی بعد از انقالب بازگشت .در واقع میتوان گفت
ش��عر آیینی بعد از انقالب ،به انقالب و شعر انقالبی
گره خورده اس��ت ،چرا که ش��اعر انقالب ،انقالب را
برخاسته از اسالم و انقالب حسینی میداند .یعنی
گاه چنان شعر آیینی و شعر انقالب و پس از آن شعر
دفاعمقدس به هم گره میخورند که تفکیکشان از

هم دش��وار است .وجه برجسته و خاص دیگر ،زبان
شعر انقالب است که باز به شعر انقالب و شعر آیینی
گره میخورد .یعنی ش��عر انقالبی و دفاعمقدسی و
آیینی شاعران نسل اول از زبانی برخوردار است که
در عین تنوع ،نشان میدهد تازه و بیسابقه است و
شباهت بس��یاری به خود انقالب دارد؛ یعنی شبیه
ش��عر شاعرانی نیست که فقط زبانشان در خدمت
انقالب است.
 -2گذشته از این ،تقسیمبندیهای شعر آیینی بعد
از انقالب نس��بت به پیش از خود ،بهواسط ه اهمیت
و ارزش��ی که در این دوران پیدا میکند ،مشخصتر
و پررنگتر میش��ود .یعنی زیرمجموعههای اشعار
آیینی ،نامگذاری ،تشریح ،تفسیر ،تجزیه و تحلیل و
حتی گاه از منظر آسیبشناسی ،بعضی از آنها نقد هم
میشوند؛ زیرمجموعههایی همچون اشعار مناجاتی یا
نیاشوارهها ،اشعار نبوی ،علوی ،فاطمی ،عاشورایی،
رضوی و مهدوی .زیرمجموعههای دیگری نیز وجود
دارد ک��ه بنا به دالیلی هنوز نامگذاری نش��دهاند؛ از
جمله اشعاری که برای دیگر امامان سروده شده است.
در این میان نیز ،یعنی در بین زیرمجموعههای شعر
آیینی« ،شعر عاشورایی» و در کنارش «شعر علوی»
به س��بب و دالیل بس��یاری که میدانم و میدانیم،

نقدي بر مجموعه شعر «باغ وحش» سروده «افسانه غياثوند»

اشعار بیشتری سروده شده که شاید به لحاظ کیفی کارنامه دارد .حال این اتفاق ممکن اس��ت ش��امل
هم نس��بت به مابقی زیرمجموعهها برتری داش��ته دیگر اش��عار کالسیکش نیز شده باشد و شاعر یک
باشند .بالطبع هم ه  14معصوم علیهمالسالم از یک پوستاندازی شاعرانه کرده باشد!
نور واحدند و کمیت و کیفیتپیداکردن نسبی شعر  -4نمیتوان گفت که زبان شعر و نوع نگاه شاعرانه
عاش��ورایی و علوی ،بیشک به مظلومیت آن  2امام ش��اعران نسل اول انقالب ،از نصراهلل مردانی گرفته
بازمیگردد؛ مظلومیت توأم با حساسیت و ضرورتی تا سیدحس��ن حس��ینی ،قیصر امینپور ،سلمان
که نوع قیام و حرکت ایش��ان در هم ه دورهها ،بویژه هرات��ی ،احمد عزیزی و چند تن دیگر ،یکس��ره نو
دوران معاصر ،بر مذهب تشیع داشته است .اگر غیر از بوده است؛ چرا که به قول نیمای بزرگ« :هر کسی
این بود که حضرت پیامبر(ص) و حضرت فاطمه(س) یا هر چیزی محصول خود و دیگران است» .شعر و
پیش از ایشان و هم ه امامان بعد از ایشان ،بر مظلومیت شاعران ما نیز چنین هستند اما آنچه شعر شاعران
این 2امامنمیگریستند؛امامعلی(ع)وامام حسین(ع) .نامبرده را از دیگران جدا میکند ،بیش��تر آن نگاه
 -3مجموعهشعر «ناگهان زالل» مزین به مقدمه جزئینگری اس��ت که ایش��ان آن را در زبانی نو به
زندهیاد محمود شاهرخی (جذبه) است؛ از شاعران اس��تقالل رسانده است .در واقع و در کل ،در اشعار
مشهور و فرهیختهای که شعر و زبانش در خدمت کالسیک و سنتی کمتر این اتفاق میافتد اما با این
انق�لاب و ادبیات بوده اس��ت .وی در مقدمه آورده :همه ،شاعران نامبرده ،در اشعار کالسیک ،خود را تا
«بدون مداهنه و مبالغه میگویم که شعر سهرابینژاد حد شاعران نوکالسیک باال کشیدهاند تا امروزیتر
بسیار شیوا و پرشور و برآمده از مشرب زالل اعتقاد باشند ،چرا که درست است که موالنا و حافظ امروز
و ارادت او است که برخی از عناوین و ابیات نیز در نیز باالی س��ر گذاشته و خوانده میشوند اما شاعر
اوج شیوایی و رساییاند ...سهرابینژاد با بهکارگیری امروز باید زبان امروزی داشته باشد .این است که ما
ش��یوه سنتی ،با تعابیر و ترکیبات بدیع و مضامین در طول تاریخ ادبیات تنها یک س��هراب و یک نیما
نو ،تاثیری شگفت بر شعر خویش بخشیده است ...میتوانیم داشته باشیم؛ همانطوری که یک موالنا و
غث و س��مین و فراز و فرود در آثار هم ه ش��اعران یک حافظ! شعر سهرابینژاد اگرچه کالسیک است و
وجود دارد اما در این دفتر کمتر به لغزشی فاحش ناگزیر به رعایت قوانین ظاهری و باطنی بخشهایی
برخوردم و »...مجموع ه ش��عر ناگهان زالل ،شامل از شعر س��نتی دیروز و بالطبع زبان شعر دیروز اما
ش��عرهای علوی است؛ از اش��عاری که در ستایش ش��عر خود را به لحاظ نو بودن تا حد شعر شاعران
شأن و ش��خصیت و مقام امام است تا اشعاری که نوکالس��یک هم تغییر نداده اس��ت؛ حتی در بیان
در س��وگ و مظلومیت ایشان
تعابیر ،تش��بیهات و استعارات
و همچنین اشعاری که درباره میتوان گفت ش�عر آیین�ی بعد از نیز این امر کمتر انجام ش��ده
کتاب سترگ امام ،نهجالبالغه انقالب ،به انقالب و شعر انقالبی گره اس��ت .البته اصل تغییر در نوع
ی��ا روز ب��زرگ او ،غدیر و نیز خورده اس�ت ،چرا که شاعر انقالب ،نگاه اس��ت که اتفاق میافتد،
درباره بزرگانی است که بهطور انقالب را برخاسته از اسالم و انقالب چون قرار اس��ت هر شاعری به
مصداقی ،ش��خصیت ،سخن حس�ینی میداند .یعن�ی گاه چنان یک ش��اخه گل یا یک واقعه یا
یا زندگی ایش��ان ب��ا امام گره ش�عر آیینی و ش�عر انقالب و پس هر چیز ،آنگونه بنگرد که خود
خورده یا ...و اینک در این دفتر از آن ش�عر دفاعمقدس به هم گره تجربه کرده اس��ت .قرار نیست
ش��عر نیز جلوهگر شده است؛ میخورن�د که تفکیکش�ان از هم که من ه��م مث ً
ال گل را آنگونه
توصیف کنم که دیگر شاعران!
شخصیتهای بزرگی همچون دشوار است
فاطمهزه��را(س) ،میثم تمار
اینجاست که بهصورت طبیعی،
و« . ...ناگهان زالل» محمدرضا س��هرابینژاد شامل تشبیهات ،اس��تعارات و نوع تصویرپردازیهایم و از
غزلها ،مثنویها ،دوبیتیها ،رباعیها و چند شعر همه مهمتر ،در کل ،نوع نگاهم نسبت به آنچه بوده
نیمایی و س��پید اس��ت .هر چند که س��هرابینژاد (در عین پیوس��تگی به آنها و نه وابستگی به آنها)
را بیشتر به رباعیاتش میشناس��ند .من و دوست تغییر پیدا میکند؛ حال در شعر کالسیک نسبیتر و
بزرگواری نیز چند ماه پیش رباعیاتی از وی شنیدیم در شعر نو کلیتر .این است که میتوان گفت تعابیر،
که بس��یار قویتر و تازهتر از رباعیات��ی بود که در تشبیهات و استعارات این دفتر از اشعار سهرابینژاد

*

شعر در قفس

حميدرضا شكارسري :گاه مجموعه شعرها حاصل گردش
مدام شاعر به گرد يك موتيف يا برعكس حاصل گردش آن
موتيف به گرد ش��اعر اس��ت؛ عامل و برانگيزاننده شاعر در
مدت زماني طوالني يا كوتاه كه مدام در ش��عرهاي او ظاهر
و تكرار ميش��ود .در واقع در اين مدت شعرها در فرم آثاري
متمركز با هسته شكلي يا محتوايي واحد سروده ميشوند و
شكل ميگيرند .شعرهاي برجامانده از اين دوره غالبا داراي
فضا ،ساختار و فرمهايي مشابهاند و در اتمسفري همانند نفس
ميكش��ند .مجموعه شعر حاوي اين آثار در واقع يك كتاب
شعر است كه حسي خاص و همنواخت بر آن حاكم است و
به مخاطبان نيز منتقل ميشود .مجموعه شعر «باغ وحش»
حاصل چنين فرآيندي اس��ت« .افسانه غياثوند» مدتها در
يك باغوحش ،زيستي ذهني داشته و با حيوانات آن فراوان
دمخ��ور بوده ،آنقدر ك��ه نهتنها براي آنها و ب��ا موضوع آنها
مينويسد ،بلكه گاه شعر را از دهان آنها روايت ميكند .مثال
از دهان (ببخشيد از منقار) شترمرغ شاعر
و غمگيني ميخوانيم:
حت��ي بيش��تر از م��ن پرنده اس��ت/
دستمالي كه گاهي باد /تكانش ميدهد
در واقع بيشترين صنعت به كار رفته
در اين ش��عرها صنعت تش��خيص است.
حيوانات در اين آثار بيش��ترين نسبت را
با شخصيتهاي انساني برقرار ميکنند،
البته دانشي كه شاعر از مشخصات بدني
و خلقي��ات حي��وان مورد نظ��ر دارد در
ش��كلگيري اين شخصيت نقش مهمي
ايفا ميکند .يك خوك چون فاقد گردن
است پس از ديد شاعر نه ميتواند چپگرا باشد و نه راستگرا
و مهمتر اينكه نميتواند متوجه آس��مان (مفاهيم آسماني)
باش��د .يا زرافه از فراز قفس قامت كش��يده است كه فراتر از
آزادي را در دوردس��تهاي جهان جستوجو كند .بنابراين
غال��ب حيوانات در «ب��اغ وحش» ش��خصيتهاي تمثيلي
هستند تا منعكسكننده افكار و احساسات انساني باشند اما
در اين بين ش��خصيت حيوان��ي خويش را كم و بيش حفظ
كردهاند؛ گاه بسيار كمرنگ چون خوك و گاه پررنگتر چون
شترمرغ و زرافه .يعني شعرها از اين منظر بر طيفي از نمادين
تا تمثيلي قرار گرفتهاند .در اين بين شخصيتهاي تمثيلي
معناگراتر و غيرطبيعيتر به نظر ميرس��ند و شخصيتهاي
نمادين تصويريتر و طبيعيتر .در مثالهاي فوق شخصيت
خ��وك تمثيليتر از ش��ترمرغ و زرافه از آب درآمده اس��ت.
اتفاقا ش��خصيتهاي نمادين بسيار باورپذيرتر و تاثيرگذارتر
از شخصيتهاي تمثيلي هستند.

در اي��ن «باغ وحش» گاه اتصال ش��عر به حيواني خاص
آنقدر دقيق و حس��اب شده اس��ت كه نميتوان نام حيوان
ديگري را جايگزين كرد و گاه اين اتصال چندان خاص و ويژه
نيس��ت .ساخت قدرتمند تصويري در شعر زير ،گورخر را به
شخصيتي يكه و غيرقابل تعويض بدل ميكند:
پايان قصه بود /تمام حيوانها رفته بودند /تنها باغوحش
مانده بود /و حصاري كه هر قدر ميگريخت /هنوز /گورخري
بود
اما در شعر زير هر حيواني ميتواند ايفاي نقش كند:
عادت كردهايم به اينكه هر روز /ساعتها مقابل اين ميلهها
صف بكشيم /و به هم تعارف كنيم /هواي تازهاي را كه نيست
...
***
ت�لاش براي آفرينش ش��عر با يك پيشانديش��گي و بر
اس��اس حضور قطعي موتيف ،دشوار است و امكان لغزش در
آن بيشتر .اينكه شاعر از باغوحش خارج
شود و وظيفه جستوجوي فرزند شهيد
مفقوداالثر يك م��ادر داغديده را به يك
گوركن واگذار كند ،شايد شعري بديع در
عرصه شعر دفاعمقدس يا جنگ باشد اما
در مجموعه شعر «باغ وحش» نميگنجد.
يا اينكه انتظ��ار منجي و نجاتگر را با
عبارت معروف «كس��ي ميآيد كه مثل
هي��چ كس نيس��ت» از ده��ان حيوانات
باغوحش بشنويم ،براي برقراري ارتباطي
مطل��وب و قاب��ل پذيرش بي��ن  2حوزه
معنايي كامال متفاوت اصال مناس��ب به
نظر نميرسد.
يا اينكه پرندهاي موهوم با اش��تباهي واضح ،واقعي فرض
شود و در يكي از قفسهاي باغوحش بنشيند و باعث خنده
مخاطب ش��ود اصال باورپذير نيست( .اش��اره به «اسكل» يا
همان طوطي دريايي و فراموشي افسانهاياش!)
در مجموع« ،باغ وحش» ميتوانست به جايگاه يك كتاب
نزديكتر و حتي در آن مستقر باشد اگر «غياثوند» استراتژي
واحدي در رويارويي با موتيف شعرها در پيش ميگرفت و به
يكدستي بيشتري در زبان و بيان شعري ميرسيد .در شكل
فعلي ،اين مجموعه قابل ويرايش ،كاهش يا افزايش است و به
طور مثال حيوانات اين باغوحش شاعرانه ميتوانند بدرستي
ش��كايت كنند كه چرا عالي جنابان شير و ببر هر كدام بايد
داراي  2شعر باشند و بعضي از ما اصال حتي كلمهاي در اين
كتاب نداشته باشيم؟!

* باغوحش  -افسانه غياثوند  -شهرستان ادب 1395 -

چندان تازه نیس��ت و زبان در آن ،در کل وابسته به
زبان شعر دیروز است.
 -5س��هرابینژاد اگرچه قدرت و زیباییهای زبان و
ن��وع نگاه را نادیده میگیرد اما معنا و محتوای قوی
و زیبا را در هم ه ابیات و اشعارش از دست نمیدهد
(چرا که نگاه و زبان تازه ،دس��ت ش��اعر را در تولید
محتوا و معنا بازتر میگذارد و مضمونآفرین است)؛
وقتی که میگوید:
«به زهر کینه تیغ فتنه،تر کرد
علی را غوطهور ،در خون سر کرد
شگفتا! هیچکس این راز نگشود
چگونه کافری شقالقمر کرد»
یعنی تمام زبان ش��عر وامدار زبان دیروز اس��ت
و نی��ز تک��رار زبان دیروز اس��ت و تنه��ا در مصراع
آخر به واسط ه «ش��قالقمر شدن ماه» که کنایه از
شکافتهشدن فرق سر موالست ،معنا تازه میشود.
اما س��هرابینژاد تا کی و کجا میتواند در این زبان
که اغلب مستعمل است ،تازگی بیافریند و مضمون
تازه پیدا کند؟! بیان درست تاریخ اسالم و تشیع و
بیان دقیق اخالق  14معصوم علیهمالسالم و صدق
نوع ارتباطشان با هم و مردم ،از زبان شاعران آیینی
یکی از اصول ش��عر آیینی است .اما اگر این موارد و
مسائل بهصورت جزئی و مصداقی بازگو نشود و در
این جزئینگری و برخورد مصداقی ،اگر ش��عریت و
ش��اعرانگی حفظ نشود و نظم و گفتاری کال بر اثر
حاکم باشد ،اثری میشود مثل کار ذیل:
«از پیمبر رنگ و بو دارد علی
مقصدش را پیش رو دارد علی
خار در چشم و سکوتی مرگبار
استخوانی در گلو دارد علی
با دل چاهی به ژرفای زمان
نیمهشبها ،گفتوگو دارد علی
با فقیران و اسیران ،همطراز
کفش و جامه؛ پر رفو دارد علی»...
خ��ب! هم ه این حرفها و چیزها را که در ابیات
باال آمده ،ما میدانیم ،دیگر چه لزومی دارد که آنها
را با عنوان -آن هم -شعر تحویل مردم دهیم! البته
تنها تعبیر «ژرفای زمان» است که کل بیت سوم را
نیز تغییر داده تا حرفی برای گفتن داشته باشد .آری!
جز ابیاتی از این دست که در مجموع ه ناگهان زالل
پراکندهاند و  2نمونهاش در باال آمد ،باقی مجموعه
درگیر آن چیزهای اس��ت که باز در باال اش��ارتی به
آن شد.

عباس خوشعمل ،طناز و غریب

رندانه و قلندرانه

رضا تبریزی :نهتنها نان را که شهرت را هم بیشتر در تهران تقسیم
میکنند .همین اس��ت که ش��اعری هر قدر خوب باشد به نسبت
دوری از تهران باید بیشتر جای خود را به رقبای مرکزنشین بدهد.
حتی ش��هریار روزی که گفت «روم به ش��هر خود و شهریار خود
باش��م» نمیدانست که با دور شدن از تهران ،از نان و شهرت خود
میکاهد .صد البته اگر شهریار معروف است حاصل  20-30سال
اقامت او در تهران قدیم است .البته تهران ،یعنی پایتخت .زمانهایی
هم که پایتخت ،شهرهای دیگر بود ،خیلی از شاعران در حسرت نان
و شهرتی که در تختگاه ،تقسیم میشد میسوختند .خاقانی بزرگ
با آن عظمت تا پایان عمر در آرزوی خراسان ماند .همام در تبریز از
این ناله میکرد که چرا شاعران شیراز -که هیچ کم از آنان ندارد-
در ناز و نعمتند و او با تمام برازندگیهایش در کنج عزلت مانده است،
به نحوی که حتی به جفا ،بسیاری از غزلیات همام سر از دیوانهای
شاعران شیراز درمیآورد و به نام آنان در تاریخ ماندگار میشود .از
جمله این غزل همام که به دیوان س��عدی راه یافته اس��ت :در آن
نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
بدان امید دهم ج��ان که خاک کوی تو
باشم...
(این غ��زل را ش��مسالدین محمدبن
دولتشاه شیرازی ،معروف به شمس حاجی
که با احتمالی قریب به یقین دیوان ش��اعر
را در اختیار داش��ته است ،در سفینه خود
(تدوین و کتابت 741ق) به نام همام آورده
اس��ت و در  2نس��خه که��ن و کهنترین
نس��خههای شناخته ش��ده از دیوان همام
(مکت��وب ب��ه س��الهای  816و 821ق)
آمده اس��ت/ .شعر همام تبریزی در محافل
فرهنگی و ادبی شیراز /دکتر محمد عابدی)
ش��اعر دور از پایتخت یعنی ماه در محاق .امروز هم بس��یاری
هس��تند که آنچنان که باید و شاید دیده نمیشوند و ابتکارات و
بداعات و حاصل عمرشان به الهام و تقلید ،به حساب شاعران رندتر
نوشته میشود .از جمله شاعران استخوانداری که بسیار خوب بوده
اما در غربت مانده است عباس خوشعمل کاشانی است .او در غزل
قلندرمنشانه و در شعر طنز رندانه ،سخن میگوید .شگفتآور است
و حیف است که شاعری در این پایه قوت ادبی ،در  60سالگی در
غربت باشد .حسن مطلع از ویژگیهای شعری خوشعمل است:
همه گویند بهار آمده آنک عید است
عید اگر هست چرا چلچله در تبعید است
***
حاللم کن اگر دیدی بد از من
اگر گاهی خطایی سر زد از من
و...

خوشعمل ،شاطر حسین دوران افسانهای مجله گل آقاست،
این یعنی یک اعتبار ویژه برای یک ش��اعر طنز .آنهایی که گل
آق��ا را در ده��ه  70درک کردهاند ،میدانند چگونه پیر و جوان،
دلبسته طنزیاتی بودند که در این مجله به چاپ میرسید .گل آقا
مجمعی بود از اسطورههای طنزنویسی زمانه و سطح طنزنویسی
در آن چنان جدی گرفته میش��د که هر مطلبی به س��تونها
و صفحاتش راه پیدا نمیکرد .خوشعمل س��الهای س��ال در
این مجله میسرود و جایگاه ثابت داشت .طنزیات خوشعمل
البته  2دستهاند؛ یک دسته سرشارند از فکاهیگری .این شعرها
شوخیهای روزمرهاند که شاید چندان ارزش ادبی نداشته باشند
اما حاصل طبع روانند .مثل شعرهایی که هر روز مینویسد و در
وبالگش «تلخک» منتشر میکند .دستهای دیگر اما شعرهایی
هستند که مشخص اس��ت در سرایش آنها تامل و تفکر جدی
شده است .در این دسته شعرها گاهی طنز او بسیار ساده و تهی
از شکلکهای طنزی است ،به نحوی که مخاطب حتی متوجه
طنز بودن شعر نمیشود اما ناخودآگاه آن را
ادراک میکند:
یارب به دلم بال بده ،درد مده
گرمای صفا بده ،دم سرد مده
بر اسب مراد اگر سوارم کردی
افسارش را به دست نامرد مده!
***
به ظاهر غلطانداز من نگاه مکن
بزن کلنگ که چون مسجد ضرار منم
بعض��ی دیگ��ر از ش��وخی -ش��عرهای
خوشعمل ،نمونههایی هستند که در میانه
فکاهی و طنز سیر میکنند؛ کارهایی که در
جریان طنز گل آقا میتوانند طبقهبندی شوند .از جمله این شعر
که برای ماجرای دعوای روسای  2قوه در مجلس شورای اسالمی
سروده شده است:
روسای دو قوه در مجلس
گیس هم را کشیدهاند زیاد
با کنشها و واکنشهاشان
آبروی نظام رفته به باد
برخالف مواضع رهبر
که خدا عمر و عزتش بدهاد
حرفها کردهاند رد و بدل
که از آن نیست غیر دشمن شاد
بیش از اینها چه میتوانم گفت
بعد لعنت به شمر و ابن زیاد
همه از دست غیر ناله کنند
سعدی از دست دوستان فریاد

نیستان

آوینی و شعر
رضا شیبانی

آوینی ک��ه پس از انق�لاب میگفت «من
از یک راه طی ش��ده با شما سخن میگویم»
گذش��تهای بشدت شاعرانه داش��ت که در آن
سروده بود:
برایت گل میآوردم
برایت گل میآوردم
و با تو در اتاقی که به رنگ چشمهایت بود
میماندم
میخکهای��ی ک��ه دور از ب��اغ در زن��دان
گلدانهای زیبای تو میمیرند ،میدانند
من تکرار یک تنهاییام
در چش��مهایی که تمام چشمها را دوست
میدارد
آوینی ،فیلمس��از انقالبی روای��ت فتح ،در
سالهای جوانی و پیش از انقالب شاعر هم بود
و در زمره ش��اعرانی بود که از فرط روشنفکری
به هیچ سنتی رحم نمیکردند؛ حتی به وزن.
البته او در سالهای پایانی و در پی یک تحول
اندرونی ،شعرهایش ،نوشتههایش ،اندیشهها و
ارتکابات پیش از انقالبش را در یک گونی جمع
کرد و س��وزاند و ش��د سیدمرتضی آوینی هنر
انقالب .میرش��کاک که او را «سیدنا الشهید»
مینامد ،مینویسد« :س��یدنا الشهید پیش از
ش رفت و
انقالب ت��ا ژرفای نیس��تانگاری پی 
بیآنکه خود بداند یا بخواهد ،معجزهوار بازگشت
و خود چندان از این بازگش��ت معجزهآس��ا در
حی��رت بود که نهتنها هم ه دستنوش��تههای
خود را س��وزاند ،بلکه اغلب نس��خههای تنها
اثر چاپش��دهاش را خری��داری کرد و به آتش
سپرد»( .مقدمه عید خون)
اما سوز ش��اعرانگی هرگز او را رها نکرد .او
ش��اعری دیگرگونه شد .مس��تندهای جنگی
ساخت و مقالههای فلسفی نوشت .میگوییم
فلس��فی ،چون به هر حال نظریهپردازیهایی
در حوزه اندیشه هنر را شامل میشد اما همین
نوشتههای فلس��فی او که به گمانم نخستین
و آخرین جرقههای چیزی به نام فلس��فه هنر
انقالب است ،بیش از آنکه فلسفی باشد ،شاعرانه
بود .او حت��ی وقتی نقد فیلم میکرد ،به جای
فلسفه ،سخن شاعرانه میگفت .شعر حتی در
تفلسف او را رها نکرده بود:
«دو بار «از کرخه تا راین» را دیدم و هر دو
بار از آغاز تا انجام گریستم .دلم میگریست اما
عقلم گواهی میداد که تو بر دامنه آتشفش��ان
منزل گرفتهای .دلم میدانست که تو بر حکم
عش��ق گردن نهادهای به همین علت ،از عادت
متعارف فاصله گرفتهای .عقلم میپرسید چگونه
میت��وان در این روزگار س��ر به حکم عش��ق
سپرد؟» (نامه شهید آوینی به حاتمیکیا)
آوین��ی در س��الهای پ��س از انق�لاب
نظریهپردازی ش��د که با زبان شاعرانه سخن
میگفت .او البته در کتاب «پیرامون ش��عر»
با ادبیاتی ش��دیدا ش��یدا چنانکه در گذشته
در رس��الههای عرفانی رایج است ،سراغ شعر
میرود .مثال در مقاله «ختم س��اغر» آنجا که
درباره شعر امام خمینی صحبت میکند ،انگار
یک عطار امروزی است که درباره حالج سخن
میگوید .لفظ ذوب شده در موضوع است:
«بگذارید که از بتکده یادی بکنم
من که با دست بت میکده بیدار شدم
عج��ب! وقتی امام روحاهلل چنین بس��راید،
بتکده نیز ت��رک بتکدگی میکن��د و میکده
تطهیر میش��ود ،چرا که نام (خمینی) مطلق
حق و طهارت است».
آوینی در مقاله دیگر کتاب «غزال غزل» به
شعر امروز حمله میکند .این مقاله مانیفست
نگاه آوینی به شعر است .اگر در دیگر مقاالت،
آوینی ش��رح عرفانی از شعرهای محبوب خود
میدهد اما در غزال غزل ،شعر مورد نظر خود را
تعریف و غیر از آن را طرد میکند:
«ش��اعر هرگز دعوت به خاك نكرده است
و اي��ن جماعت ش��اعرنمايان را كه چش��م به
مائدههاي زميني گش��ودهاند ،كج��ا ميتوان
ش��اعر دانست؟ شعر اينان جز بازتاب انفعاالت
نفسانيشان نيست؛ نه از حضور در آن خبري
اس��ت ،نه از درد فراق ،نه از ش��يدايي جمال و
هيبت جالل و نه از مستي و بيخودي.
مستان آب انگور از عقل گسستهاند اما آن
عهد را با جهل باز بس��تهاند ولي مس��تان مي
الست ،از عقل گسستهاند تا به عشق باز پيوندند.
اينان بني��ان عقل را خ��راب كردهاند تا نقش
خودپرستي را ويران كنند و شرف حضور يابند:
به ميپرستي از آن نقش خود بر آب زدم
كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن
ش��عر امروز نيز همراه با ش��اعران به درك
اسفل هر روزينگي هبوط كرده است».
پیداس��ت که اساسا آوینی ،چنین باور دارد
که شعر از اساس باید آسمانی باشد و گفتههای
زمینی شعر نیستند .این تداوم تعریفی است که
در عرفان اس�لامی از شعر میشود .پشت پا به
عقل زدن و از عشقی ملکوتی سخن گفتن و....
شعر باید انسان را به آسمان بخواند .این عصاره
نگاه آوینی به شعر است.

