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وطن امروز

یادداشتی بر مجموعهشعر «اشک لطف میکند» از محمدجواد محبت

شعر رضوی
با دانش دینی
وارش گیالنی

محمدج��واد محبت از جمله ش��اعران پیرو
نیمایوشیج بود که پیش از انقالب ،با چهرههای
شاخص نوگرایی که دغدغه دین یا مبارزه با ظلم
طاغوت در س��ر داشتند ،در ش��عر خود همراه و
همص��دا بود و ش��عرهای انقالب��ی آفرید؛ همراه
و همص��دا با ش��اعرانی همچون علی موس��وی
گرم��ارودی ،طاهره صف��ارزاده ،بهمن صالحی و
دیگران .این دسته از شاعران که اندک هم بودند،
بیش��تر به واسطه ش��أن و قدرت شاعری در نوع
و ش��کل شعر و دیدگاههای نوینی که داشتند از
جانب جامعه شاعران روشنفکر نیز پذیرفته شده
بودند.
اش��عار نیمایی محمد جواد محبت در پیش
از انقالب بیشتر شهرت داشت اما پس از انقالب
اشعار کالسیک او بیش��تر رخ نمود ،بویژه اشعار
آیینی یا مذهبی او.
مجموعهشعر «اش��ک لطف میکند» شامل
اش��عار رضوی است و در زیرمجموع ه کتابهای
شعر رضوی از شاعران معاصر است که انتشارات
آس��تان قدس رض��وی در حال تهی��ه و چاپ و
نش��ر دیگر جلدهای آن از دیگر ش��اعران است؛
الف .م .نیساری :چیس��تا یثربی نامی خاص است؛
یکبار که بشنوید ،هرگز از خاطرتان نمیرود ،خاصه
آنکه نویس��نده یا داس��تاننویس هم باشد .چیستا
یثربی در نظر من همیشه یک داستاننویس باقی بود
تا اینکه در مصاحبهای خود را شاگرد قیصر امینپور
معرفی کرد .ابتدا فکر کردم منظورش این است که
قیصر در دانشگاه استادش بود؛ بعد متوجه شدم او
شعر هم میگوید و قیصر را از این منظر استاد خود
میدانس��ت! تا آن روز به یاد ندارم که ش��عری از او
خوانده باشم تا اینکه مجموع ه شعری از او دیدم .باز
آن را به حس��اب داستاننویسی گذاشتم که تفننی
شعر میگوید ،چرا که از او داستانهای بسیار و چند
مجموع ه داستان چاپ ش��ده بود و در جامعه ادبی
تنها به عنوان داستاننویس شناخته میشد .تا اینکه
شعرهایی از او در جاهای مختلف دیدم و مجموعه
ش��عر اخیرش را که انتشارات فصل پنجم به چاپ
رساند؛ مجموعهای در حدود  90اثر در  103صفحه
با نام «وقتی تو نباشی ،چرا دو صندلی؟»
بانوی  50ساله شعر معاصر چیستا یثربی این
مجموع��ه را در کل به ش��عرهای س��پید کوتاه و
غیرکوتاه اختصاص داده است.
کارهای چیس��تا یثربی در صراحت و قاطعیت
خود در این دفتر کمی گنگ است .نه اینکه با این
گنگی بخواهد یا بتواند معنا را در ش��عر به تاخیر
بیندازد ،بلکه مخاطب را در صراحت مفهوم روشن
خود ،گنگ نگه میدارد؛ مثل نوعی تضاد غیرالزم
و غیرشاعرانه که باید تکلیفش را از اول با خودش
معل��وم کند .یعن��ی صراحت و قطعی��ت و تضاد
شاعرانه ندارد و گنگیآفرین است:
«مثل ماهی میروم؛
مثل پرنده برمیگردم...
و جهان فقط  2فصل است؛
میان رفت و آمد من...
صبر میکنی؟»
اثر باال روش��ن نیس��ت ،اگرچه ظاهری روشن
دارد.
و اثر «حیف است خوابیدن» ،کاری کام ً
ال ساده
است اما اینبار در س��ادگی خود شاعرانه نیست،
در حالی که اغلبش��ان در س��ادگی خود به شعر
میرسند:
«حیف است خوابیدن،
وقتی زندگی،
بیرحمانه کوتاه است
اگر در جهانی دیگر،
همدیگر را یافتیم،

زیرمجموعهای با عنوان «در سایهسار آفتاب» که
تاکنون چند جلد از آن منتشر شده است.
محمدجواد محبت ،اش��عار نیمایی و غزل را
بهت��ر از دیگر قالبها میس��رود ،اگرچه در این
مجموع��ه از اش��عار نیمایی خبری نیس��ت ،جز
یک شعر و مابقی اشعار ش��امل غزلها ،قصاید،
رباعیات ،دوبیتیها و تعدادی از اش��عار است که
در وزنهای مختلف ،دارای یک ،دو یا س��ه بیت
هستند!
به عالوه این مجموعه ،مقدمهای نیز دارد که
بهطور کلی درباره شعر شیعی است و درباره آن
گفته آمده که «شعر شیعی تاروپودش از شهودی
الهی و دینی ساخته و بافته شده است و از گلوی
س��رخ فرزدق میتراود و از گلوی سرخ ابواالسود
دوئلی و ُکمیت و سیدحمیری و دیگران و.»...
محمدجواد محبت ،اش��عار مشهور و شاخص
کم ندارد؛ اشعار کالسیک مذهبی ،خاصه درباره
«نماز» و نیز اش��عار نیمایی خاص درباره انقالب
که بس��یاری نیز همچون اش��عار بهمن صالحی،
نصراهلل مردانی ،سیدحس��ن حسینی ،غالمرضا
رحمدلشرفشادهی و دیگران ،در آستانه پیروزی

انقالب سروده و چاپ شدهاند 2 .شعر «دو کاج»
و « ُکبی» از محمد جواد محبت در آن س��الها
مشهورتر بود و...
اما اش��عار مجموعه «اش��ک لطف میکند»
بیشتر توصیف است؛ وصف شأن و مقام و بزرگی
امام هشتم(ع) که گاه تا عمق احساسهای مردم
عادی پیش میرود؛ احساس��ی که تا «گریه» و
«توس��ل» عمق پیدا میکند ک��ه البته عمل به
آن ،خود س��یر و س��لوکی مناس��ب میطلبد و
ف زدن ظاهرا ً آسان است:
میخواهد؛ اگرچه حر 
«ای خداآشنا ،سالم به تو
سر پاک خدا ،سالم به تو
عاقبت در پناه سایه توست
ای دوای دوا ،سالم به تو
اهل حاجت به حرمت حرمت
همه حاجتروا ،سالم به تو
سبز در سبز و تازه در تازه
از دلی باصفا ،سالم به تو
ای دعای تو مستجاب خدا
لحظههای دعا ،سالم به تو»...
بیش��ک اش��عار محبت فرق دارد با اش��عار
گروهی از ش��اعران جوان و غیر جوان آیینیسرا
که فرقی بین اش��عار توصیفی رضوی و اش��عار
توصیفی غیررضویش��ان متصور نیست .یعنی
معل��وم نمیکن��د این ش��اعر آن ش��عر را برای
ام��ام رضا (ع) گفته یا برای معش��وقهاش! چون
شعرهای آیینی و رضوی نشانه دارند؛ نشانههایی
که نشان از مطالعه ،س��واد و آگاهی شاعر دارد،
زی��را یک ش��اعر آیین��ی و مذهبی بای��د تاریخ
اس�لام ،تاریخ تشیع ،قرآن ،نهجالبالغه ،صحیفه
و زندگینامه بزرگان دی��ن بویژه زندگینامه 14
معص��وم را بخوان��د و بدان��د تا با آیی��ن و دین
و خصایل و س��یره پیامبران و امامان و ...آش��نا
شود .چگونه میتوان نام شاعری را شاعر آیینی
و دینی و مذهبی گذاش��ت ،بیآنکه او از آیین و
دین و مذهب خود هیچ یا به اندازه کافی نداند؟!
مگر میش��ود؟! یعنی دین و مذهب را با هیچ و
هوا که نمیش��ود شناس��اند و رواج داد و حتی
با آن تاثیر عاطفی و احساس��ی گذاش��ت؛ باید
آن احساس سرچش��مه ،مبدا و منبعی دینی و

مذهبی داشته باشد یا نه؟!
الجیب»
«رقع ُه ّ
اینک از آن نش��انهها در شعر ُ
«اشک لطف میکند»:
«بهشت ،سیر نگاه بهشتآسایت
و نور ،جلوهای از جلوه سراپایت
امان رخنه آفات ،رقعهالجیبات
طبیب خلق جهان ،حکمت مداوایت
در آن نماز که هفتاد بار داشت رکوع
خضوع کاملت از باطن شکیبایت»...
ش��اعری مثل محمدجواد محب��ت میداند و
در منابع خوانده است که « 14معصوم منبع نور
ازلیاند» ،لذا با این معرفت« ،نور را جلوهای از او
میداند» و نیز داس��تان «رقعهای که در گریبان
لباس ابوالحس��ن بوده» را خوانده و همچنین از
«نمازی که هفتاد رکعت دارد» خبر دارد و نیز از
خضوع کامل ،شکیبایی و مدارای امام روایتها و
احادیث و حکایتهایی شنیده است و نیز وقتی
در توصیف و تش��بیهش «برای حسد ،تبر قائل
میشود که میشکند ،ناگهان از اعتدال باالیش،
حس��ادتهایی را تلویحاً یادآور میشود که قصد
خرابکردن یا قصد جان امام را داشتهاند» و در
این می��ان هیچ مصراعی را بیفای��ده و خالی از
مغز و معنا نمیگذارد؛ حتی شده در حد رساندن
اطالع��ات عمومی مفیدی با ای��ن توصیف زیبا:
«اعتدال باال» که اشاره به قد بلند امام دارد که در
بلندی خود معتدل و مناسب است ،چون بعضی
قدهای بلند از فرط بلندی بدقواره و بیتناسبند.
البته محبت نیز اشعار آیینی و رضوی دارد که
شأنشان در حد احترا م گذاشتن و سالمکردن
به آقاس��ت؛ س�لام و احترامی بدون تشریفات و
س��اده به زبان فارسی که همان را به زبان عربی
بر س��ردر ورودیهای حرمهای مطهر و بخشی
از زیارتنامهها میخوانیم .یکی از نمونههایش را
با ردیف «س�لام به تو» در ابتدای این یادداشت
آوردیم .در این مجموعه باز اشعاری در این حد
وجود دارد که صرفاً در حد س�لامی است که از
روی اخالص ،احس��اس و احترام به شکلهایی
متن��وع و رنگارن��گ بیان و گاه تکرار میش��ود؛
شعرهایی که گفتنشان در حد متعارف ضرورت
دارد ،چرا که آیا س�لام ما به امام با س�لام ما به

نگاهی به مجموعهشعر «وقتی تو نباشی چرا دو صندلی؟» اثر چیستا یثربی

اینبار بگو دوستم داری...
یا من اول بگویم!
حیف است نگفتن؛
وقتی زندگی؛ چنین کوتاه است»
و اثر بعدی:
«تو جلو میآیی؛
من عقب میروم؛
خیلی هم جلو نیا!
پشت من دیوار نیست...
از جهان به بیرون پرت میشوم»
اثری که باز شبیه نمونههای اول و دوم
اس��ت؛ اثری ک��ه از روی تداعی معانی به
وجود آمده است ،یعنی فرقی هم نمیکند
که از چه چیزی به وجود آمده باشد ،چون
جامعه ادبی به همین اندازهای که چیستا
یثربی را میشناسند ،اگر مرا میشناختند،
من اینگونه کارها را به اس��م خودم چاپ
نمیکردم ،یعنی اص� ً
لا چاپ نمیکردم،
چ��ون واقعاً مردم اگ��ر دریابند که ماها با
این اسم و رسم ،اینگونه شعر میگوییم
و بدتر از آن اینکه آنها را با جرات تمام به
اسم شعر چاپ میکنیم ،ک ً
ال از شعر سپید
فراری میشوند!
عالوه ب��ر این ،در ای��ن مجموعه آثار
سطحی هم کم نیست ،نظیر:
«کاش برای ابراز عالقهمان به دیگری؛
کلمات و زبان جدیدی اختراع میشد...
«دوستتدارم» را عقیم کردند
از بس بیهوده کار کردند»
این س��طحیبودن ،عی��ن حرفه��ای عادی
مردمان در گفتارهای روزانه اس��ت ،البته در حد و
اندازهای که گاهی یکی از آنها تصمیم گرفته باشد
که حرفی درخور بزند؛ درخور در این حد که بگوید
و بگذرد ،نه اینکه آن را در دفتری به عنوان ش��عر
بگنجاند:
«دلگرفتگی؛ از دلبستگی میآید...
کاری هم نمیتوان کرد...
میتوان دل داشت و دلبسته نشد؟»
اغلب کارهای این دفتر عجیب در حد گفتارهای
بدیهی است؛ همان حرفهای بدیهی که نیازی به
گفتهشدن ندارد! حال چگونه است و چرا چیستا

همهاش همین است!

یثربی از این بدیهیات ،تصویری شاعرانه پیدا کرده،
خود امری عجیبتر است:
«وقتی تصمیم به رفتن گرفتی؛ فقط برو...
به پشت سرت نگاه نکن!
هرچیزی از گذشته؛ میتواند نگاهت را بدزدد و
مانع رفتنت شود...
برای رفتن؛ باید به جلو نگریست...

به افقهای دور!»...
چیستا یثربی داستاننویس اس��ت ،از این رو،
شاید فکر میکند که برشی از دیالوگهای معمولی
داستانها میتواند شعر باشد:
«هر روز صبح که چشمانم را باز میکنم؛
از خودم میپرسم:
امروز برای چه؟
صدایی میگوید:
قرار است معجزهای اتفاق بیفتد؛
نه برای تو؛
برای دیگری!
بلند شو و کمک کن!»
ش��اید بزرگترین تمهیدی که چیستا یثربی
برای این شبهدیالوگهای داستانی میاندیشد ،این

اس��ت که فکر میکند این حرفها عنصر اندیشه
شعر را تامین میکند و همین امر میتواند اثرش
را تبدیل به ش��عر کند؛ خاصه وقتی حرفهایی از
این دست در میان باشد که :جای تو هم ،به خودم
شلیکمیکنم!
«حاال هم عاشقم...
حاال بیشتر از همیشه عاشقم...
حاال وحشیتر از همیشه عاشقم...
اول تو شلیک میکنی یا من؟
خدا به دادم برسه...
جای تو هم به خودم شلیک میکنم!
حاال مثل قصهها عاشقتم»
انصاف بدهیم اثر باال بد نبود اما هنوز
با ش��عر فاصله دارد ،چون شعر تنها یک
حرف تازه و ناگفته نیست .البته این حرف
تازهای بود اما ناگفته نبود .تازهبودنش نیز
به واسطه عوضش��دن شکل و کلماتش
اس��ت ،اگرنه محال بود همین اتفاق هم
برایش بیفتد ،چون مفاهیمی از این دست
بارها و بارها در اشعار دیروز و امروز گفته
شده است ،منتها با کلماتی دیگر و زبانی
دیگر.
دیگ��ر اینکه جمالت��ی کوچک نظیر:
«هربار تو را میبینم پلک میزنم /جهان
آغاز میش��ود» ،میتواند اثر را به شعر یا
کالم شاعرانه نزدیک کند:
«هربار تو را میبینم؛
پلک میزنم؛
جهان آغاز میشود؛
میروی؛
جهان تمام میشود؛
تو تا کنون؛
کسی را اینگونه دوست داشتهای؛
تا بدانی
چقدر؛ بودنت خوب است؟»
ش��اید تنها نمونههایی که در این دفتر به شعر
تبدیل میشود ،آثاری نظیر دو سطر ذیل است که
ش��بیه یک بیت غزل است؛ تغزلی و عاطفیبودن
کار مدنظر است ،یعنی آثار این دفتر از این منظر
دچار فقر و کمبود اس��ت و نیرو و پتانسیل بیت یا
شعر ذیل را ندارد:

یک فرد عادی نباید فرقی داشته باشد؟! هرچند
در این س�لامها نیز به نکاتی اشاره شده و صرفاً
توصیف و سالم با آب و تاب نیست:
«منظر آشنا! سالم به تو
ساحت دلگشا ،سالم به تو
در تو لطفی بزرگ پنهان است
لطف بیانتها ،سالم به تو»...
در این دفتر اغلب اش��عار درباره امام رضا (ع)
اس��ت اما تعدادی از اش��عار نیز در ارتباط با امام
و وابس��تگان نسبی امام اس��ت؛ از جمله خواهر
مکرم��ه امام ،حضرت فاطمه معصومه س�لاماهلل
علیه با نام «خوشه آفتاب» که ابیاتی از آن چنین
است:
«ای به صفا ،نور دل قم شده
سایهات آسایش مردم شده
تربت پاک تو حریم دعا
ُقرب رضای تو رضای خدا
ای حرمت خوشهای از آفتاب
بر دل غمدیده مردم بتاب
بهرهور از پرتو بیحد تویی
جلوهای از نور محمد تویی
هم ،اثر از گوهر زهرا تو را
هم نسبت از علی مرتضا
ما به سالمآمدگان توییم
دلشده نام و نشان توییم
قم به خراسان پلی از نور زد
دست به دامان دو منظور زد»
در پایان ،این یادداش��ت را ب��ه یک رباعی و
یک دوبیتی مزین میکنیم از دفتر اشعار رضوی
محمدجواد محبت به نام «اشک لطف میکند»:
از فاطمه تا فاطمه

«نمایان بود از مهر پیمبر
که خواهر نیست کمتر از برادر
خدا داناست میزانش چقدر است
مقام دختر موسی بن جعفر»

تا نیایی نمیشود فهمید

«هم عشق ،به صحن آستان نزدیک است
هم لطف خدا به عاشقان نزدیک است
وقتی به زیارت آمدی ،میبینی
این در به حریم آسمان نزدیک است»

«تو چون مترسک غمگین دشتها شدهای...
و من غریو هزاران کالغ؛ حنجرهام»...
یا ش��عری که بیشتر شبیه به پیششعر است،
چرا که جلوههایی از ایهام ،ابهام ،اس��تعاره ،تشبیه
و ...دارد:
«چشمان تو جبر است و مثلثات؛
حساب من ،ضعیف...
بیا به زبان خودمانیتر بگو!»
کالم آخ��ر اینکه آث��ار این دفتر پر از اش��کال
بود و پر از عواملی که مرتب دس��ت به دست هم
میدهند تا این آثار را از شعرشدن دور کنند؛ یکی
از مهمترین این عوامل ،خشکبودن شعرهاست ،در
صورتی که شاعر این دفتر میتوانست به اقتضای
ش��کل و محتوای هر ش��عر ،تمهی��دات الزمی را
تدارک ببیند .درست است که با کوشش و آگاهانه
عملکردن نمیتوان شعری ساخت اما هر آگاهانه
عملکردن و کوش��ش مداوم��ی میتواند به مرور
زم��ان در ناخودآگاه ما جا خ��وش کند و به وقت
مقتضی در شعری سر برآورد.
در هر ح��ال ،عیبه��ای این دفت��ر را جمله
برشمردیم و نشان دادیم ،اینک وقت آن است که با
انتخاب چند شعر خوب ،هنرش نیز بگوییم:
«و باغها دیدم
که خواب میدیدند:
بهار آمده بود...
بهار چشم تو بود؛
که سبز آمده بود؛
و باغها چیدند»...
«تمام ساعتها را ویران کردم؛
تا نرسد آن ساعت وداع!...
ساعت دست تو یادم رفت!»...
«تو را که میبینم؛
خودم را جایی جا میگذارم...
برای همین همیشه دلتنگم!
نمیدانم تو میآیی؛
من کجا میروم که نیستم؟»
ش��عرهای خوب این دفتر به همینگونه و در
همین حد و اندازه اس��ت .با ای��نهمه ،و با همه
سفس��طهای که در شعر سومی احساس میشود،
من این منطق و خشکی عاشقانه را که مسلط بر
کالم اس��ت بهتر از دو شعر اولی و دومی میبینم.
یعنی این تس��لط و احاطه را و این تفسیر عاقالنه
عشق را دوست دارم.

شماره 5 2718
پنجره

نقدی طبیعتگرایانه بر مجموعه شعر «زاگرس
بیگوزن من» سروده «امیر بختیاری»

مرثیهبلندطبیعت

حمیدرضا شکارس�ری :در یک تقس��یمبندی
بس��یار س��اده عناصری را که س��اخته دست
انسان نیست و بیدخالت بشر در جهان موجود
شده است میتوان عناصر طبیعی دانست و بر
عکس هر چه را که س��اخته دست بشر باشد
و توس��ط انس��ان موجود شده باش��د میتوان
عناصر غیرطبیعی و مصن��وع نامید .طبیعت
در شکلگیری س��اختار ذهنی انسان سهمی
عمده دارد ،چرا که در تشکل زبان و الجرم در
تش��کل تفکر و اندیشه او ایفای نقش میکند.
این همه از آنجا ناشی میشود که خود انسان
موجودی طبیعی است و خودآگاه یا ناخودآگاه
به طبیعت احساس قرابت و نزدیکی میکند .در
این راستا آفریدههای ذهنی او هم از رنگ و صدا
و طعم و بو و در یک کالم طبیعت الهام گرفته
است .شعر از جمله این آفریدههاست .در شعر
فارسی از بدو پیدایش تا اکنون حضور روشن و
بارز طبیعت در س��رودههای شاعران را فراوان
مش��اهده میکنیم که البته در دوران مختلف
اس��ت؛ گاه در دوره

نحوه بروز متفاوتی داشته
س��بک خراسانی متکی بر وصف و گاه در دوره
عراقی متکی بر سمبلگرایی و گاه در روزگار ما
تلفیقی از وصف و نمادگرایی.
در شعر ش��اعران مختلف ،میزان متفاوتی
از طبیعتگرایی مشاهده میشود .نیما را یک
طبیعتگ��رای حرفهای میدانی��م ،حال آنکه
س��پانلو یا نصرت رحمانی را ش��اعران شهری
میشناسیم .س��پهری بسیار بیشتر از فروغ به
طبیعت اشاره میکند و مشیری و نادرپور بیشتر
از رویایی و احمدرضا احمدی...
طبیعتگرای��ی «امی��ر بختی��اری» از نام
مجموعه ش��عرش شروع میش��ود« :زاگرس
بیگوزن من».
به ندرت میتوان شعری را در این مجموعه
یافت ک��ه فاقد عناصر طبیعی باش��د .ش��عر
«بختیاری» در واقع س��وگ بر طبیعت است.
طبیعتی که بود و دیگر نیست یا طبیعتی که
دیگر چنان که پیش از این بود ،نیست:
«ش��یر س��نگی به پای شکس��تهاش نگاه
میکند /و از بلوطها /س��ه چیز مانده اس��ت/
س��نجاب بیبلوط /زاگرس بیبلوط /و من /که
صدای گنجش��ک در میآورم /برای خاکس��تر
شاخهها /صدای رود /برای خاک»
چنین بیان ویژهای ،رهیافتی اس��ت به نگاه
منتقدانه ش��اعر به مدرنیته و جهان مدرن که
مسبب اصلی نابودی و نیستی طبیعت انگاشته
میش��ود .از ای��ن منظر میت��وان اش��عار او را
متنهای��ی مدرن خواند که در واقع مرثیهای بر
سنت ،با ته رنگی از رمانتیسم به حساب میآیند:
پرندهها دیگ��ر در روزنامه غذا میخوردند/
در روزنامه میخوابیدند /در روزنامه مرده بودند/
در روزنامه نوش��ته بودند« /س��یگار بیش��تر از
جنگهای جهانی آدم کشته است»
طبیع��ت در ح��ال زوال لوکیش��ن اصلی
ش��عرهای «بختیاری» اس��ت و به این ترتیب
میتوان نمود طبیعت در ش��عرهای او را به 2
گونه تقسیم کرد:
توصیف�ی :وصف طبیعت و چنانکه ذکر ش��د
تمرکز بر خطراتی که دامنگیر آن ش��ده است.
به همین علت اس��ت که توصیف «بختیاری»
از طبیعت با توصیف شاعرانی چون منوچهری
دامغانی و حتی نیما یوش��یج متفاوت اس��ت.
او ن��ه چ��ون منوچه��ری صرفا دنب��ال وصف
شاعرانه طبیعت است و نه چون نیما طبیعت
را دس��تمایه شعر س��مبلیکیاش برای بیان
حرفهای سیاسی و اجتماعیاش میکند:
«پوست هوا را کشیده بودم /تا با چند ضربه/
رقص را /در درختان کم خون فصل زنده کنی/
عروس کدام قنات ش��ده ب��ودی؟ /روح زمین
دس��تانش را باال آورده /و چهره هزار روستا /در
آن پیداس��ت /متروک و ترک خورده /خالی از
پرنده و گندم»
مضمون�ی :اس��تفاده از عناص��ر طبیعی برای
مضمونآفرینی .ش��عر اصال راجع به طبیعت
نیس��ت ام��ا از عناصر طبیعی برای س��اختن
تصویرها و آفریدن مضمونهای آن بهرهبرداری
میشود ،درس��ت مثل استفاده ماهرانه فرخی
سیستانی از عنصری طبیعی چون بهار در مدح
یمینالدوله سلطان محمود غزنوی:
«بهار از عارض خوبش همانا نسبتی دارد
که ایدون دلگشا و دلپذیر و دلستان باشد»
اما «بختی��اری» در بیان مضمونی دیگر در
ساحتی دیگر مثال در مرثیهای بر شاعری چون
غالمرضا بروسان مینویسد:
«پدربزرگ را به پهلوی راس��ت خواباندیم/
درختان را به پهلوی چپ /در این شب بیسایه/
پهلو به پهلو میشویم /اما خوابمان نمیبرد»
***
بهرغم نش��انههایی بومی میتوان شعرهای
«زاگ��رس بیگوزن من» را ش��عرهایی جهانی
دانس��ت که مخاطب خاصی را هدف نگرفته و
ترجمهپذیری اغلب شعرها که مدیون زبانی با
دکلماسیون محاوره است ،به این درک و تفاهم
جهانی کمک میکند.

