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یادداشتی بر «رستاخیز حرکات» اثر مرتضی امیریاسفندقه

کلمات در حرکات
وارش گیالنی

«رستاخیز حرکات» یک مثنوی  33صفحهای
اس��ت با  2مقدم��ه  14صفحهای که با احتس��اب
«پانویس»  30صفحهای (با کلمات ریز) و شناسنامه
کتاب ،میش��ود کتابی  83صفح��های .مقدمه اول
از علی موس��ویگرمارودی اس��ت؛ بزرگمرد شعر
و ادب معاصر که همواره با ش��اگردانش با محبت،
تواضع و بزرگمنش��ی برخ��ورد میکند .اس��تاد
در مقدم��ه میگوید« :مرتضی امیریاس��فندقه از
خوشقریحهترین ش��اعران روزگار ماس��ت ...از زور
مطالعه و فضل ،شعر نمیگوید؛ در نگاه ،در حرکت،
در جان و جگر ش��اعر اس��ت ...مرتضی در محیط
ش��عری بعد از انقالب بالیده و بیشتر در قالبهای
قدیمی شعر مینویسد ولی شعر نیمایی و آزاد را نیز
نیکو میسراید ...رستاخیز حرکات ،مثنوی بلندی
اس��ت محصول «اس��فندیات» او ...او در اسفندماه
هرس��ال ب��ه چله ش��عر مینش��یند و از عوالم آن
دستاوردهای فراوان با خود میآورد ...دوره طوالنی
حکومت فرهنگی روشنفکران هفتجوش پیش از
انقالب را کمتر کسی شیواتر از مرتضی بیان کرده
اس��ت .او همه دغدغههای انباشته در ذهن و زبان
نهفته ما را نس��بت به برخی کژتابیها ،قیقاجها و
حتی لغزشهای ش��اعران صاحبنام و گاه اندوه ما
را از دوری برخ��ی از آن��ان از فطرتش��ان ،در آینه

زالل ش��عر ،بازتابانده است .مرتضی با تور نازکی از
طنزی نجیب و مالیم ،نگذاش��ته اس��ت تشعشع
برهنه حقیقت ،چش��م را بزن��د .در واقع انواع طنز
ک دادن ارواح اعیان
و زیرمجموعهه��ای آن ،قلقل�� 
و واال به قصد آگاهکردن ش��ادمانه آنها از موضوعی
است .رس��تاخیز حرکات نشانه قریحه جوشاست.
شاید میتوانس��ت زبان و بیان بهتری داشته باشد.
از برخ��ی کوتاهیها که زیر دیوار بلند طنز به قصد
استتار ،پناه گرفتهاند ،شاید بتوان چشم پوشید اما
آنچه در مجموع در این منظومه چش��مگیر است،
تازگی موضوع و طراوت مضمون آن است .»...مقدمه
دوم را شاعر نوش��ته .او در این مقدمه از اسفندماه
و زیباییهایی که برایش ش��خصی اس��ت و نیز از
سنتهای رایج مربوط به این ماه و زیباییهای آن
که برای مردم نیز زیبا و خوشآیند است ،میگوید و
نیز از قداست ماه اسفند در متون کهن و...
از ط��رف دیگر ،ش��اعر از مخاط��ب میخواهد:
«این س��روده ی��ا منظومه را یک کار ناش��یانه و یا
صادقانه صوفیانه تلقی کند ...نه یک تحکم و تهاجم
بابش��ده ...و شطحیاتش را که در آن ادعای کشف
و کرام��ات کرده ،از دهان او نش��نود ،که بر جوانان
آرزو عیب نیست و ...بر نوصوفیان تراشیدن کشف و
کرامات و »!...از این حرفها!

در پایان نیز میگوید« :این مجموعه میتوانست
غیر از این باش��د و نام بس��یاری دیگر از شاعران و
کتابها را در آن ذکر کرد و از شعر حجم و طرحها
گفت و »!...ش��اید اگر رس��تاخیز حرکات خالی از
ادعاها و شعارهایی بود که به واقعیتها و انصاف تیغ
نمیکشید ،سمت بهتر و واالیی میگرفت و بسیاری
از کاستیها و نواقص نیز قابل اغماض میشد ،چون
همه واقعیتها آن نیست که ما درباره شاعران بزرگ
همروزگارمان ش��نیده و حتی دیدهایم که حاال به
قضاوتشان نشستهایم! اما به ادعای خود شاعر که
نسبت به شاعران بزرگ و مواضع ایشان و ک ً
ال وقایع
ناگزیر معاصر ،تحکم میکند و تهاجم میورزد و بعد
در ش��طحیاتش هم ادعای کشف و کرامات دارد و
چه و چه ...نمیتوان با یک «ببخشید و من قصدم
توهین و تحکم و تهاجم نداشتم و ادعایی هم ندارم
و آرزو بر جوانان عیب نیس��ت و »...از این حرفها،
قضیه را ماستمالی کرد! مگر اینکه واقعاً همه این
مسائل را ش��اعر در طنز خود تلطیف کرده باشد و
نیز با تمهیدات و واقعگرایی و منطق شاعرانه ،آنها
را برای مخاطب آگاه باورپذیر کند که هنر شاعری
در همین است.
از اینرو الزم است بر منظور شاعر خرده بگیرم
که اس��تاد گرمارودی بازگوکننده آن منظور بوده؛
آنجا که در مقدمه گفت:
«شاعر ،همه دغدغههای انباشته در ذهن و زبان
نهفته ما را نس��بت به برخی کژتابیها ،قیقاجها و
حتی لغزشهای شاعران صاحبنام و گاه اندوه ما را
از دوری برخی از آنان از فطرتش��ان ،در آینه زالل
شعر ،بازتابانده است»...
بای��د گف��ت ش��اعر ،یعن��ی ش��خص مرتضی
امیریاس��فندقه ک��ه در زم��ان س��رایش مثنوی
رستاخیز حرکات حدودا ً  30ساله بوده ،مگر در چه
مقام و مرتبهای از بینش ،دانش و اجتهاد ش��اعری
قرار داش��ته که توانسته یا به خودش اجازه داده که
کژتابیها و قیقاجها و لغزشهای شاعران صاحبنام را
دریابد و بعد (از آن بدتر!) اندوه ما را از دور شدن آن
ش��اعران صاحبنام از فطرتشان در آینه زالل شعر
خود بازتاباند!...
عجبا! تازه بزرگان ش��عر باید ممنون ایشان هم
باش��ند که با طنز لطیف (البد گلستانی) خود مانع
تشعش��ع حقیقتی ش��ده تا (البد در لجنزارماندن
ایش��ان) چش��م را نزند .البته منظور از «ش��اعران
صاحبنام» ،با توجه به اس��امی ایشان در رستاخیز

نگاهی به کتاب « 7روایت خصوصی از زندگی سیدموسی صدر» اثر حبیبه جعفریان

طرحی کلی با جزئیات دلنشین

حسام آبنوس :طبیعی است هر کتاب از اجزائی تشکیل شده
باش��د و به عبارتی یک کل را شکل داده باشد و طبیعیتر که
هر خوانندهای در جستوجوی یک کل کتابی را تهیه میکند
بویژه اگر این کتاب قرار باشد حول محور یک شخصیت بچرخد
و او را روایت کند .آنوقت است که اهمیت آن دوچندان میشود
و خواننده توقع دارد کتابی درباره یک شخصیت بخواند وقتی
عنوان او روی جلد آمده است.
کتاب « 7روایت خصوصی از زندگی سیدموسی صدر» اثر
حبیبه جعفریان یکی از آن آثاری است که مخاطب بیدرنگ
حس میکند قرار است با یک کل روبهرو شود .یک کل به نام
«امام موسی صدر»! کتابی که برخالف نام شخصیت محوری
آن که از بزرگان تاریخ معاصر و روحانیت ش��یعه محس��وب
میش��ود اما جثهای الغر و نحیف دارد اما به اعتبار شخصیت
امام موس��ی صدر و نویس��ندهاش ،خواننده
اعتماد میکند و سراغ این اثر که نشر سپیده
باوران منتشر کرده است ،میرود.
این کتاب از  7روای��ت از اعضای خانواده
و نزدیکان امام موس��ی صدر تش��کیل شده
است .دختران ،پسر ،همسر ،برادر ،خواهران،
خواهرزاده و یکی از دوس��تان خانوادگی امام
موسی صدر راویان این کتاب هستند .خواننده
قرار اس��ت پای صحبتهای این اش��خاص
بنش��یند و به اعتماد نویسنده به روایت آنان
از امام موس��ی صدر دل بدهد .طبیعی است
که روایت امری ش��خصی است و در این کتاب هم خواننده با
دیدگاههای ش��خصی افراد از امام موسی صدر روبهرو میشود
و این ش��اید ویژگی این اثر باش��د که از زاویهای غیررس��می
به س��وژه (یعنی امام موس��ی صدر) نگریسته است و شاید به
تعبیری بتوان گفت او را از در پش��تی وارد اتاقی کرده که امام
موسی صدر در آن با خانواده و اطرافیان نشسته است .این نکته
موجب شده که روایت افرادی مانند کوچکترین فرزند (ملیحه
صدر) گنگ و مبهم باشد ،زیرا او تصویر زیادی از پدرش ندارد
و بیش��تر خاطراتی دور را در ذهنش مرور کرده اس��ت .شاید
همین نکته باشد که خواننده را از تصوری که درباره این کتاب
دارد متعج��ب میکند ،زیرا او بر این باور اس��ت در این کتاب
قرار است با شخصیت رهبر مبارز و انقالبی شیعه روبهرو شود
ولی به جای آن خردهروایتهایی میخواند که جزئیات در آنها
پررنگ اس��ت و تصویری محو و شبحگون از آقاموسی صدر را
به نمایش میگذارد؛ به این خاطر که روایتها از زاویه افرادی
اس��ت که امام موسی صدر برایشان یک پدر ،همسر ،برادر و
دوست بوده و همین جزئیات او را در ذهن آنها زنده نگاه داشته،
برخالف باور عمومی که فکر میکند یک شخصیت با رفتارهای

اجتماع��ی و حضور و بروز او در میان م��ردم رنگ میگیرد و
زنده میماند.
برای مث��ال وقتی خواننده به «روایت ( »۵روایت خواهران
امام موسی صدر) کتاب میرسد تصویر خانوادهای پرجمعیت
را میبیند که پدری فاضل و دانش��مند در مرکز آن قرار دارد
و خان��واده حول محور او ش��کل گرفته اس��ت .در این فصل
خواننده به خاطر تعدد راوی ،شخصیتها را بخوبی نمیتواند
بهخاطر بسپارد و حتی تقدم و تاخر سنی آنها را نیز فراموش
میکند .در این فصل ش��اید خواننده حس کند که این روایت
چه ربطی به امام موس��ی صدر داش��ت؟ ولی باید گفت اتفاقا
نکته این اس��ت که از دل چنین خانواده پرجمعیتی که حتی
ت از هم تفکیک کند،
خواننده نمیتواند شخصیتها را در روای 
ش��خصیتی مانند امام موسی صدر پا به جامعه گذاشته است.
پ��دری (طلبه و آیتاهلل) ک��ه روی تحصیل
دخترانش در س��الهای ابتدایی قرن جاری
شمسی تاکید دارد و مادری که تمام امورات
خانه در کف تدبیر او است .حاال دختران این
خانواده قرار اس��ت از برادری که ربوده ش��ده
سخن بگویند طبیعی است که خواننده تصویر
ش��فاف و بزرگی از امام موس��ی صدر در این
فصل نبیند .اتفاقا همین فصل نشان میدهد
که شخصیتهای بزرگ در دل همین جامعه
شلوغ و پرازدحام رش��د کردهاند و شاید اگر
درست نگاه کنیم بتوانیم امام موسی صدرهای
دیگری را در کنار خودمان ببینیم.
« 7روای��ت خصوصی از زندگی سیدموس��ی صدر» اجزای
خوبی دارد که ش��اید در نگاه اول همانطور که باال هم به آن
اشاره شد «کل» رضایتبخشی را تشکیل ندهد اما برای خواننده
ریزبین این کتاب میتواند تبدیل به یک کتاب اثرگذار باشد.
اما باید بپذیریم ک��ه در روزگار فعلی ،آثاری مانند کتاب فوق
بدرستی درک نش��وند ،زیرا اغلب عادت کردهایم که با آثاری
کلی و سرراس��ت روبهرو باش��یم و خود را برای یافتن پیام اثر
درگیر نکنیم .به همین خاطر این کتاب میتواند تمرین خوبی
برای ریزبینی باشد .شاید باید گفت همین جزئیات است که
شخصیتها را از هم متمایز میکند و حبیبه جعفریان بخوبی
دست روی این موضوع گذاشته و نشان داده تفاوت انسانهای
بزرگ با افراد معمولی در همین جزئیاتی است که اغلب ما از
کنار آنها بیتفاوت عبور میکنیم.
کتاب « 7روایت خصوصی از زندگی سیدموسی صدر» اثر
حبیبه جعفریان تالش میکند طرحی کلی با جزئیاتی دلنشین
از را یکی از رهبران شیعه که بسیاری هنوز هم به چشم یک
اسطوره به او نگاه میکنند ،پیش چشم خواننده ترسیم کند.

حرکات ،شاعران بزرگ دیروز و امروز است!
یعن��ی یک ج��وان  30س��اله یا نه ،اس��فندقه
 50س��اله امروزی ،یا اص ً
ال نه ،من  60س��اله شاعر
معروف امروزی ،مگر به کدام درجه از اجتهاد شعری
و ادبی رس��یدهام که اینک نسبت به شاعران بزرگ
صاحب اجتهاد در ش��اعری اعلمیت پی��دا کرده و
میتوانم لغزشهای ایشان را شناخته و اندوه خود
را از دور شدن ایش��ان از فطرتشان ،در آینه زالل
شعر خود بازنمایانم؟!
میدانی��م ک��ه ای��ن ن��وع غصهخ��وردن و
اندوهگینشدن شایسته برخورد بزرگان است که از
باال نسبت به زیردستان دارند .بعد آن شاعران بزرگ
فرهنگساز یک ملت ،یا بزرگ و فرهنگساز نبودند،
یا اگر بودند ،چطور خود بازتابدهنده فطرت انسانی
خود نتوانستند بود! مگر میشود؟!
در همین چند خ��ط از دو مقدمه ،آنقدر ادعا و
شعار میتوان پیدا کرد که بسیارتر از این باید نوشت
که آن را به مخاطبان آگاهتر از خود میس��پاریم و
ایشان را توجه میدهیم به تفاوت حساسیت و بازتاب
منفی قضاوت گذشتگان نسبت به همروزگاران ما.
ش از  90درص��د توهین این منظومه
چ��ون که بی 
ناخواسته به ش��اعرانی بازمیگردد که در روزگار ما
زندگی میکردند؛ در همین  2-3دهه اخیر!
خ��وب میدان��م ک��ه منظ��ور اس��تاد عل��ی
موس��ویگرمارودی آنی نیس��ت که میتوان از آن
برداشت کرد اما چه کنم که کالمش جز این معنا و
منظور را نمیرساند!
مثنوی رس��تاخیز حرکات ن��ام طنزآمیزش از
عنوان مبحث جدی معروف استاد شفیعی کدکنی
گرفته شده به نام «رستاخیز کلمات»؛ و این منظومه
براس��تی که با ابیات آغازین خ��ود نقش مقدمه را
خوب ایفا میکند ،اگرچه از ابیات شعاری آن ،ناگزیر
از شعاریبودن خود ،بوی ادعا بلند است و باز ناگزیر
از شعاریبودن و ادعا داشتنشان ،نشانههای ضعف
و سستی در تن شعرپراکنده:
«شوق دیدار اَحد بود مرا در دل باز
هوس ترک جسد بود مرا در دل باز!»
یعنی واقعیت این است که اگر ظرافت و ظرفیت
درک وطل��ب یک عش��ق مجازی پاک در ش��عر
احساس نشود (همچنان که در واقعیت)؛ بالطبع آن
شعر دچار شعارهایی از این دست میشود که مدعی
است «طالب شوق دیدار احد است!» وقتی هم شعر
شعاری و مدعی شد ،بالطبع برای مخاطب باورپذیر

نمیشود .شاید گفته شود منظومه طنزگونه است،
ی شود اما واقعیت این است
باید از آن منظر بررس�� 
که مثنوی رستاخیز حرکات فقط در بخش پایانی
طنزگونه ش��ده؛ آن هم بهواس��طه نوع مضمون و
مصداقهایی که ش��اعر را به آن س��و میب��رد و...
وگرنه این مثنوی در کل بیش از  80درصد جدی
اس��ت ،بنابراین برخوردی از نوع و متناسب با خود
میخواه��د .از طرفی ،نمیتوان انکار کرد که ابیات
زیبا و درخشان بسیاری نیز در آغاز بر مثنوی حکم
میراند که بر آن نهتنها منطق سخن که منطق شعر
نیز حاکم است؛ منطقی که حس باورپذیری اولیه را
در مخاطب بیدار میکند ،چرا که مخاطب آگاه ،افق
دید و ش��عور شاعر را در ابیاتی که توسط او ،گاه به
ب خوردن است؛ مثل بیت ذیل ،میشناسد
راحتی آ 
و همچنین زاللترین خلس��ههای شاعرانه او را در
لحظههای بیارادگی شاهانهاش احساس میکند.
«آینه باشم و اسرار ببینم در خود
چشم بگشایم و دیدار ببینم در خود»
بعد ش��اعر واقعیتهایی را که پیش از سرایش
برایش پیش آمده ،در ادامه مقدمه بازگو میکند تا
میرس��د به روزها و شبهای چلهنشینی خود که
انفاس حق بر وی حاکم است .تا اینکه کمکم امیری
این سیر و س��لوک عارفانه را با تخیل ناب شاعرانه
درمیآمیزد.
امیری قصدش به طنزکشیدن منظومه نبوده؛
ش��اید این زبان جدی ناخودآگاه ب��ه این دلیل در
پایان به طنز آغشته میشود که از زهر ادعاهای هر
از گاهی خود بکاهد و س��یر و سلوک معنوی خود
که گاه آن را به نش��انههای معراج میآراید ،توجیه
و تلطیف کند:
شن َ َور َدم نرسد
«کس به َگرد نفس عر 
من من اسب ُکند زین و به َگر َدم نرسد»
ت��ا اینکه میرس��د به آنجا که ش��اعر خواب
میبیند که روز محش��ر فرارس��یده و او با شاعران
محشور اس��ت .آنجاست که شاعر سعی میکند از
منظر آگاهیهای درس��ت و غلط و گاه نیز نیمبند
خود (و نه بالطبع از منظر فرشتگان خدا!) کارنامه
اعم��ال آنها را بیرون بکش��د و محترمانه ـ قیامت
نشده! -رسوای آدم و عالمشانکند!
عیبه��ای منظوم��ه را گفتی��م ،بهتر اس��ت
خوانندگان حالوت و زیبایی آن را بویژه تخیلیترین
بخش آن را که بخش پایانی است ،خود با خواندن
این مثنوی بچشند.

نقدي بر مجموعه شعر «شقالقمر»* سروده «محمدرضا سهرابينژاد»

من گمشده در ما

حميدرضا شكارسري :هر صفحه از صفحات مجموعه شعر ديني
«ش��قالقمر» را كه باز كني و بخواني به ارجاعات روش��ن و رسايي
العرساني احساس
از حوادث تاريخ ش��يعه ميرسي .پوششي در اط 
نميش��ود اما اطالعات در لفافهاي از موسيقي و خيال و عاطفه قرار
گرفتهاند تا هم از صراحت نثرگونه روايتها كاس��ته ش��ود و هم بر
جذابيت ادبي متن براي جذب و تحت تاثير قراردادن مخاطب افزوده
ش��ود .به ندرت اتفاق ميافتد كه «محمدرضا سهرابينژاد» چنين
صريح و عريان شعار بدهد:
«سفره رنگ رنگ اشرافي
دون شأن محمد و زهراست»
اين مجموعه پر است از آرايههاي لفظي و معنوي كه به انعكاس
اديبانه رويدادهاي تاريخي ش��يعيان نظر دارد و در همين راستا با
مضاميني پرش��مار ،ابياتي پرتعداد از غزلها را آراس��ته و شنيدني
س��اخته اس��ت .ش��اعر كه س��ابقهاي طوالني و
درخش��ان از مضمونپ��ردازي در ش��عر ديني را
پشت سر خود ميبيند ،براي تازگي اين مضامين
اهميتي ويژه قائل ش��ده اس��ت .اين امر بویژه در
رباعيهاي شاعر درخشش و توفيق بيشتري يافته
است .درخشش و توفيقي كه به راه يافتن مضامين
در افواه عموم مردم انجاميده است:
«به زهر كينه تيغ فتنهتر كرد
علي را غوطهور در خون سر كرد
شگفتا! هيچكس اين راز نگشود
چگونه كافري شقالقمر كرد؟!»
مهارت «سهرابينژاد» در مضمونسازي و تسلط او بر زبان و بيان
شاعرانهاش ،اين توانايي را به او داده است كه حتي از تصاوير و تعابير
نه چندان بكر آشناييزدايي کند وتر و تازه پيش روي مخاطب بگذارد:
«پهلوي تو را شكست بدخواه و دريغ
گلدان شكسته! غنچهات پرپر شد!»
مضمون تشبيه سر بريده امام حسين(ع) را بي شمار شنيدهايم
اما «سهرابينژاد» با تغيير جاي مشبه و مشبهبه ،انگار همين مضمون
آشنا را غريب ميکند:
«غلتيده به خون ميان گودال غريب
خورشيد ،سر بريده را ميماند!»
گفتيم كه «محمدرضا س��هرابينژاد» در اين مجموعه ،به شعر
به عنوان رسانهاي ديني اما با پيرايهها و آرايههايي ادبي نظر دارد و
مضمونگرايي با بياني تازه را به عنوان استراتژي شعري خود معرفي
ميکند .پس خواهناخواه پا جاي پاي ش��اعران عاش��ورايي پيش از
خويش مينهد .تكيه بر س��نت شعري عارضهاي را بر شعر تحميل
ميكند و آن كمرنگ و بلكه بيرنگ ش��دن فرديت هنرمند است.
آنچه در اين چنين شعري با ظاهر «من» ميبينيم در حقيقت «من»
فردي شاعر نيست ،بلكه «من» جمعي شاعر محسوب ميشود .اين

«م��ن» ميتواند از «من» مس��تحيل در افراد ي��ك گروه كوچك
دوس��تانه تا «من» گمشده در افراد يك ملت يا امت را شامل شود.
«من» در ش��عر اين شاعر يك «من» نوعي مستحيل در يك امت
اس��ت .از داليل عمدهاي كه شعر متعهد را دچار تكرار مضامين و
تصاوير ميكند همين «من» مشترك است؛ مني كه نظرگاهها را به
هم نزديك ميكند و سهم فرديت را در خالقيت و آفرينش هنري به
حداقل ميرساند .در شعر «سهرابينژاد» دايره محدود واژهها كه در
حوزه شعر سنتي كاربرد فراواني داشت ه و نيز تبعيت بي چون و چراي
او از شيوه مضمونپردازي و تصويرسازي ،به ظهور و فرمانروايي اين
«من» جمعي كمكي شايان کرده است و اگر نبود شگردهاي خاصي
كه از تجربهاش نشأت گرفته است ،شعر او نميتوانست براي مخاطب
سختگير امروز جذابيت چنداني داشته باشد.
«ما» در اين بيت دقيقا مصداق «من» شاعرانهاي است كه خود را
در هويتي جمعي غرق و گم كرده است:
«ز پا فتاده ترينيم يا علي درياب!
اگر تو دست نگيري چگونه برخيزيم؟»
سالمت زبان و رواني طبع او البته نقشي بسزا
در پذيرش ش��عر او توسط مخاطب خاص و عام
دارد؛ مخاطب خاص به خاطر سالمت و استحكام
بياني و مخاطب عام به خاطر رواني و ش��فافيت
تصاوير .ب��ه عبارت ديگر او ه��م مخاطب عام را
هدف گرفته است و هم مخاطب خاص را .با اين
مالحظه كه مخاطب خاص او نبايد انتظار متني
مدرن را از او داشته باشد .متني كه «من» فردي
و متشخص «سهرابينژاد» را به عنوان شاعر /انساني حقيقي در يكي
از خيابانهاي تهران امروز به ظهور برساند! شعرهاي اين مجموعه
توأمان هم عاطفي و اشكانگيزند و هم در عين حال حماسياند و
البته زبان سخت و آركاييك شاعر به القاي اين حس حماسي كمك
زيادي ميکند .گاهي حتي در يك ش��عر واحد «سهرابينژاد» هم
مخاطب را ميگرياند و هم به خشم ميآورد .توجه به بعد حماسي
مذهب ش��يعه در كنار بعد سوگمندانه آن عنصري است كه بهرغم
توجه شاعران طي دهههاي گذشته هنوز هم رونق چنداني نيافته
است« .محمدرضا سهرابينژاد» در همين رونق اندك سهم بسزايي
دارد .با ذكر ابياتي حماسي و ستيهنده از او ،اين نوشتار را به پايان
ميرسانيم:
«دژخيم ز بغض زرد رخسارت خواند
در اوج شكوه بودي و خوارت خواند
اي سبزترين شهيد زنده ،سجاد!
بيچاره كسي بود كه بيمارت خواند!»

پانويس:
* شقالقمر  -محمدرضا سهرابينژاد  -دفتر نشر فرهنگ
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پنجره
پیغمبری به امت خود پشت کرده است

شعرهایی از دهه  50شمسی

رضا شیبانی« :پیغمبری به امت خود پشت کرده
است» سرودههای پیش از انقالب سهرابینژاد را
هم در خود دارد .توصیف من از این س��رودهها
صدایی اس��ت گم شده در پستوهای دهه .50
سهرابینژاد به خود و ما ظلم بزرگی روا داشته
است که این شعرها را در دهه  80و  90منتشر
میکند .زمانی که کار از کار گذش��ته و تاریخ
ادبیات نه چندان دقیق قرن معاصر ما ،با دهه
 50معاملههای خود را تمام کرده و حکم نهایی
و ناعادالنه خود را صادر کرده است .شعر اگر در
آفاق نپیچد و در گلوی ش��اعر بماند ،به بغض
و گریه و گالیه تبدیل میش��ود .چیزی که در
وجود س��هرابینژاد در این روزها بخوبی دیده
میشود .جای خوشبختی است که جایگاه شعر
س��هرابینژاد در قله است اما جای بدبختی که
بسیار کسانی که به ضرب و زور رفیق و تبلیغات
دولتی و ...در قله میپلکند ،این ساکن حقیقی
قله را به جا نمیآورند .پیش از خواندن مجموعه
«پیغمبری به امت خود پش��ت کرده اس��ت»
گمان میکردم سهرابینژاد فقط رباعینویس
است .با اینکه چند باری هم با او همسفر بودم و
ساعتها برای هم شعر خوانده بودیم اما گذشته
شاعری او آنقدر عمیق بود که فرصت برداشت
از گنجینه شعرهای سپیدش فراهم نیامده بود.
با خواندن این مجموع��ه ،انگار که معدن طال
یا چاه نفت یافته باش��م .ذوقزده شدم و چند
ساعتی فقط شعرهای دهه پنجاهیاش را که
بوی نوس��تالژی آن دهه را میداد خواندم .من
البته دهه پنجاهی نیستم اما نوستالژی دهه 50
را با شعر پرشر و شور آن دهه خوب میشناسم:
گوشهایش را تیز کرده
سم میزند به خاک و
شیههمیکشد
اسب اندوه
در مرتع دلم
خدایا
در کدام میدان جهان
سواری
باز
بر خاک افتاده است...
این ش��عر بوی فض��ای مغش��وش ،چپگرا و
س��ینمازده ده��ه  60و  70می�لادی را میدهد.
عطر تلویزیونه��ای چوبی دهه  50شمس��ی را
دارد و خالصه ،دهه پنجاهی اس��ت .یک ش��عر با
فرم و اس��لوبی همهجایی که اگر ترجمه میشد
میتوانس��ت روی پوس��ترهای انقالبی��ون چپ
آمریکای التین جهانی ش��ود .بعضی دیگر از این
ش��عرها به نحو ویژهای ،نوگرا هستند و به جهان
امروز تعلق دارند .اصال از نظام ش��عر کهن تبعیت
نمیکنن��د و میتوان آنه��ا را در این موجهای نو
طبقهبندیکرد:
مویت زرد
چشمت سبز
لبانت قرمز
در حیرتم ورود به حریم تو
با چه مجازاتی
مجاز است؟!
سهرابینژاد  40-50سال پیش از امروز -که ما
تازه به شاعران نوجوان با اصرار میفهمانیم که باید
فهمید -هم

شعر نیمایی گفت و قالبهای جدید را
شعر نیمایی میگفته و هم آن را با شعر کهن پیوند
میداده اس��ت .این نیمایی که به اس��تقبال شعر
معروف حنظله بادغیسی (مهتری گر به کام شیر در
است) رفته است ،از آن شعرهای جالب توجه است:
شیر
این سلطان جنگلهای انبوه
حالیا درمانده و مفلوک
همچنین
بازیچه مشتی تماشاگر
در حصاری آهنین
در شهر محصور است
هان کجایی حنظله
افسوس
مهتری دیگر به کام ش��یر نیست(صفحه ،79
تابستان)54
ما این روزها به یک جریان نقد تجدیدنظرخواه
درباره شعر دهههای  60و  50نیازمندیم .البته این
بحق ش��هرت
دههها ،فرهیختگانی داش��تهاند که 
یافتهاند .اما با من موافق خواهید بود که در دهه 70
یک قلب اساسی در معرفی چهرههای ادبی ناالیق
به شعر کشور اتفاق افتاد که منجر شد به برجسته
ش��دن عدهای ش��اعر ناالیق در رس��انهها و انزوای
ش��اعران الیق .این حتی دامن ب��زرگان دهههای
پیشین را هم گرفت .چیزی که گالیه اسطورههای
ادبی��ات دههه��ای  30و  40را هم برانگیخت .یک
قضاوت زورکی و پر از پارتیبازی و نورچشمیپروری
اتف��اق افتاد و مثل تمام عرصهه��ای زندگی ،ما از
شایستهساالری به دور ماندیم و بدتر اینکه «تاریخ
ادبی��ات این دههها» خوب نوش��ته نش��د .جریان
تجدیدنظرخواه ادبی به ما کمک میکند تا شاعرانی
را که در این دههها در س��کوت و انزوا زیستهاند اما
جایگاه واقعیشان فراتر از این گمنامیها بوده ،بیابیم
و تاریخ ادبیات را درس��ت بنویسیم .گمان میکنم
محمدرضا س��هرابینژاد از آن ش��اعرانی است که
عدالت درباره او رعایت نشده است.

