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درباره «علی معلم» و برخی از ویژگیهای شاعریاش

هم آسان ،هم دشوار
رضا شیبانی

علی معل��م در دوره دوم ش��اعری خ��ود و در
قالبهای کالس��یک ،شاعری اس��ت پیچیدهگو و
دشوارنویس؛ هم در مضمون و هم بیشتر در الفاظ
و معانی لغات .اگر چه در مضامین شعری او نیز گره
پشت گرهزده میشود اما دشواری اصلی شعر معلم
همانا در حوزه معنی الفاظ و استفاده از لغات غریبی
اس��ت که ادیبترین و فارسیدانترین افراد جهان
نیز برای فهم ش��عر او مجبورند ک��ه دعاگوی روح
عالمه دهخدا باشند .اما راز این همه دشوارنویسی
چیست؟
دشوارنویسی البته منتقدان محکمی دارد که آن
را عالوه بر دالیل زبانشناختی با دالیل روانشناختی
نیز به چالش میکشند .از طرف دیگر طرفدارانی هم
دارد .چه خوب است که چند مورد از استداللهای
طرفین را در اینجا ذکر کنیم:
موافقان دشوارنویس��ی معتقدند ش��عر ،کالمی
اس��ت فراش��ده از س��طح معمول جامعه که توسط
فرهیختهترین انس��انها س��اخته میشود و طبیعتا
نمیتواند به زبان عامه باشد .برخی پا از این استدالل
نیز فراتر میگذارند و معتقدند اساسا زیبایی شعر به
دش��واری است و یکی از وجوه لذت بردن مخاطب از
یک ش��عر ،کشف معنی آن پس از به زحمت افتادن

است .این خود یک دلیل روانشناسی است و مابه ازای
غیر شعری هم دارد و ما در دنیای عادی از چیستان
و حل مس��ائل ه��وش لذت میبری��م .عادیترین و
س��ادهترین مث��ال که به بح��ث زب��ان و ادبیات هم
میتواند مرتبط شود لذتی است که اکثر افراد بویژه
فرهیخت��گان میانمایه جامعه از حل جدول کلمات
متقاطع میبرند .دلیل دیگر موافقان ،این اس��ت که
معتقدند ش��عری که چه در الفاظ و چه در مضمون،
س��هلالوصول باشد ،به س��رعت عادی شده و جلوه
هنری خود را از دست میدهد اما هر چه پرده در پرده
پیچیدهتر باشد ،استعداد ابتذال آن کمتر خواهد بود.
از سوی دیگر منتقدانی از دیرباز دشوارنویسی
را مذم��ت کردهان��د .من بیآنکه از طرف��داران دو
نظریه نام ببرم و طرفداری از سمت و سویی کنم،
خالص��های از عقاید ه��ر دو ط��رف را پیش روی
خوانندگان میگذارم که بهتر و بدون حب و بغض
قضاوت کنند .مخالفان معتقدند پیچیدهنویسی و
زحمتی که ذهن مخاطب برای دریافت مضمون و
زیبایی پنهان ش��ده در لفافههای دشواری میبرد،
عم�لا درک زیبایی را کاس��ته و موضوع زیبا را به
موضوع سخت تنزل میدهد .از سوی دیگر دالیل
روانشناختی نیز در تقبیح این امر توسط منتقدان

بیان میشود .مهمترین دلیل ،بحث تکبر ساختگی
اس��ت؛ اینکه فردی میخواهد پشت الفاظ دشوار
و مضامین پیچیده پنهان ش��ده و اغ�لاط ادبی و
ضعفه��ای هنری و تزلزلهای ش��خصیتی خود
را از چش��م مخاط��ب دور نگ��ه دارد .از دید اینان
دشوارنویس��ی ،حربهای است برای برتریجویی بر
دیگران .چنانکه همین دشوارنویس��ی و پناه بردن
به کلمات سنگین در حاکمیت دیوانی هم موجود
اس��ت .نهادهای برتریطلبی چون دادگس��تری و
ادارات و  ...ت��ا ب��ه امروز نیز به این حربه برای فراتر
شدن از دس��ترس فهم و شناس��ایی ارباب رجوع
متوس��ل هس��تند و از ادبیات خاص و دشوار خود
استفاده میکنند .طبق این منطق کسی که الفاظ
دشوار میداند ،الجرم فرهیختهتر است و همه باید
تعظیمگر او باش��ند .برتر از این ،خطاهای او نیز از
شناسایی عموم ،بری میماند.
به هیچ عن��وان قصد ندارم درباره علی معلم ،با
توسل به یکی از این دو نظریه ،رای ایجابی یا سلبی
صادر کنم .این دو نظر را نیز از آنجا ذکر کردم که
درباره یک شاعر متفاوتنویس چون معلم ،همواره
چه از مقام تایید و چه از مقام رد ،این سخنان گفته
خواهد ش��د .صد البته منظوری فراتر دارم و آن رد
این مساله است که اساسا معلم و شعر معلم ،شعری
نیست که بتوان با نقاله و خطکش این دو نظر ،آن
را سنجید و اندازه گرفت!
معلم اگر همواره دشوار مینوشت ،میتوانست
مته��م ب��ه برتریجویی ش��ود .اعت��راف میکنم
که ش��عرهای دش��وار معلم ،حتی انس��ان شاعر و
عالقهمندی همچ��ون مرا نیز کالف��ه میکند اما
بیانصافی اس��ت که تمام زندگی ادبی معلم را در
همین دشوارنویس��ی خالصه کنی��م .معلم چهره
دیگری هم دارد؛ مردمینویسی .مگر همین معلم،
ترانهسرا و تصنیفسرای خیلی از کارهای مردمی
شده دهههای اخیر نیست؟
ببارای بارون ببار
با دلم گریه کن خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار
***
پدرا پدر بزرگا
مادرا مادر بزرگا
مثل گل مثل بهارین...

نگاهی به رمان «همیشه دختر» اثر محمد ترکاشوند

صدایی که شنیده نمیشود!

حسام آبنوس :نوشتن در نگاه اول امر سادهای به نظر میرسد
ام��ا وقتی صحبت از ریاضیات و مهندس��ی و عواطف به میان
بیاید و قرار باشد با استفاده از این  3موضوع اثری را خلق کنیم
به نظر باید در باورهایمان تجدیدنظر کنیم ،زیرا س��اختمان
یک اثر داس��تانی نیازمند رعایت پیشنیازهایی اس��ت که در
نوع خود مهندسی محسوب میشود و «دودو تا چهارتای» اثر
هم که زمینه باورپذیری ی��ک کار را فراهم میکند ریاضیات
آن محس��وب میش��ود و البته عواطف و تخیل هم که بخش
جدا نش��دنی یک اثر داس��تانی محسوب میش��ود .حاال که
دقیقتر میشویم میبینیم نوشتن چندان کار سادهای نیست
و نمیتوان براحتی ادعا کرد هرکس��ی ،نویس��نده است و هر
نوشتهای ،داستان .حاال با همین نگاه میخواهیم درباره یک اثر
داستانی با عنوان «همیشه دختر» اظهار نظر
کنیم .اثری که یک روحانی آن را خلق کرده
و بای��د آن را در جرگه آثار داس��تانی طالب
داستاننویس برشمرد .محمد ترکاشوند در
این اث��ر در کنار رعایت پیشفرضهایی که
باال ذکر ش��د ،دست به کار دش��وار و شاید
تا ح��دودی خطرن��اک در روایت داس��تان
زده است .ش��خصیت ،یکی از عناصر اصلی
ش��کلگیری یک داستان محسوب میشود
و ترکاشوند هم برای خلق جهان داستانش
سراغ شخصیت دختر مجردی رفته و این در
نوع خود کار دشوار و البته بدیعی است که باید به نویسنده به
خاطر این کار تبریک گفت ،زیرا وقتی اثر را مطالعه میکنید،
میبینید در خلق چنین شخصیتی موفق هم بوده و توانسته
از پس س��اخت شخصیتی که نس��بتا میتواند برای نویسنده
ناشناخته باشد ،بربیاید .از این رو نویسنده در ساخت شخصیتی
که خواننده با آن همزادپنداری کند موفق بوده و توانس��ته در
جهانی که ش��خصیتهای مرد داستانها هم نیمهکاره از آب
در میآید ،ش��خصیتی بسازد که خواننده نسبت به آن حسی
مثبت و احتماال با دغدغهو دردهای او حس نزدیکی پیدا کند.
این نشان میدهد نویسنده تجربیاتی داشته که در این بخش
به کمک او آمده است .قصه سرراست و بدون پیچیدگی کتاب
سبب میشود خواننده از موضوع اصلی خیلی دور نشود و بدون
دستانداز اتفاقات را پیگیری کند و به نهایت برساند .در واقع
نویس��نده حتی اگر دارای توانایی پیچیدهنویسی هم بوده ،باز
نخواس��ته دست به چنین کاری بزند و تالش کرده قصهاش را
بدون دستانداز روایت کند و خواننده را اسیر بازیهای فرمی
و احیانا زبانی خود نکرده است .این نشان میدهد قصه گفتن
برای ترکاش��وند اتفاق مهمی اس��ت که نویسنده تالش کرده
از این اصل دور نیفتد .اتفاقی که در داس��تانهای این روزگار

میتوان نمونههای مشابه بسیاری برای آن برشمرد که نویسنده
دست به شیرینکاریهایی فرمی و احیانا زبانیزده تا توانایی و
تسلط خود را به رخ خواننده و احیانا منتقد بکشد .افزایش سن
مجردها و کاهش میزان ازدواج و دغدغهها و تبعاتی که مجرد
ماندن در جامعه ایجاد میکند موضوعی است که ترکاشوند در
«همیشه دختر» پیگیری و سعی کرده سواالتی را طرح کند و
پاسخهایی برای برخی از آنها مطرح کند و البته برخی را نیز تا
حدودی بیپاسخ رها کرده که شاید بتوان گفت با این کار در
صدد این بوده که خواننده را به جستوجو و یافتن پاسخ وادار
کند .او در این کتاب سراغ موضوعی رفته که شاید امروز باید از
آن به عنوان یک معضل اجتماعی یاد کرد و البته سعی کرده با
زبان داستان و به هنرمندی آن را طرح کند و حتی ولو به قدر
تلنگر زدن تالش کند خواننده را نس��بت به
موضوع حساس کند .او در موقعیتهایی که
خلق میکند خواننده را جای دختر مجردی
قرار میدهد تا بتواند اندکی در مش��کالتی
که او تحمل میکند همراه ش��ود .این مدل
روایت داستان سبب میشود خواننده مردی
که دغدغههایی از جنس شخصیتهای قصه
ندارد هم در مش��کالت با آنها همراه شود و
اندکی نسبت به رنج آنها حس نگرانی کند.
اینکه یک طلبه داس��تاننویس نس��بت به
این موضوع احساس مسؤولیت کرده نشان
میدهد موضوع آنقدر اهمیت دارد که با زبان داس��تان نیاز به
طرح آن در یک گستره وسیع باشد.
ش��اید اتفاقی که آثاری از این نوع با آنها دس��ت به گریبان
میشوند موضوع ش��عارزدگی باش��د .اتفاقی که در «همیشه
دخت��ر» خوانن��ده با آن روبهرو اس��ت دوری از ش��عارزدگی و
کلیشهسازی است .نویسنده بخوبی تالش کرده بتواند داستانش
کلیش��های و شعاری نشود و به نظر میرسد در رسیدن به این
نقطه موفق بوده است.
در مجموع رمان «همیش��ه دختر» ش��اید از نظر بسیاری
اثری کلیش��های و ش��عاری یا حتی غیرجذاب خوانده شود اما
نباید فراموش کرد آثار بسیاری در جهان ادبیات وجود دارند که
خواننده را با موضوعات عمیق و دغدغههای ذهنی نویسنده و
جامعه پیرامون وی آشنا میکنند و شاید باید «همیشه دختر»
را هم به عنوان یک زنگ خطر برای جامعه در قالب داس��تان
تلقی کرد (البته به نظر میرس��د خیلیها عالقهای به شنیدن
این صدا ندارند) که به دور از سیاهنمایی و نشان دادن تصاویر
غیرراهگش��ا ،میخواهد گرهای را با دس��ت باز کند و برای باز
کردن آن به دندان متوسل نشده است .این رمان را نشر «کتاب
نیستان» منتشر کرده است.

حتی بعضی ش��عرهای عامیانه معلم ،نهایت
بهروز بودن زبان و اوج استفاده او از الفاظ کوچه و
بازاری است که هیچ شباهتی به کارهای دشوارش
ندارد:
در اتاقی دلگیر ،تلی از ته سیگار
مدرک «پی اچ دی» مونده روی دیوار
بام کوتاه شعور ،راه طوالنی نان
قرص ده تا ده تا ،چای لیوان لیوان
یا همین معلم ،ش��اعر مثنویهای عامهفهمی
است که راهی جدید در قالب مثنوی در دهههای
اخیر باز کرده اس��ت .هم به لحاظ خرق عادت در
اس��تفاده از اوزان نامرسوم ،هم به علت وارد کردن
مضامین نو و هم به خاطر هندس��ه تالیف الفاظ نو
در قالب مثنوی:
اي كارواني را مسافر نام كرده
ما را پرستوي مهاجر نام كرده
داني كه مرغان مهاجر نقشبندند
در غربت ار آزاد ،اگر ني در كمندند
داني كه مردان مسافر كم شكيباند
گر در زمين گر آسمان هر جا غريباند
داني غريبان را دماغ رنگ و بو نيست
در سينههاي تنگشان ذوقي جز او نيست
داني كه در غربت سخنها عاشقانه است
اين قصه را با من بخوان ،باقي فسانه است
اعتراف میکنم ش��خصا با دشوارنویسیهای
معل��م موافق نیس��تم و آن را ضربهای به ش��عر
او میدان��م .عادت معلم به دشوارنویس��ی که در
سالهای اخیر در بعضی شعرهایش به اوج رسیده
اس��ت ،نخس��تین لطمهاش دور ک��ردن معلم از
جمهور مخاطبان شعر فارسی است .دومین ضربه
اما حادتر اس��ت و گرفتار کردن معلم و شعر او در
نگاهی اس��ت منتقدانه و اشتباه که صرفا از منظر
دشوارنویسی و سهلنویسی به شعر او میپردازد.
این مایه از انصاف در منتقدان هم نیس��ت که به
تصمیم یک ش��اعر برای انتخاب س��بک خاصی
از تجربه در یکی ،دو دهه احترام گذاش��ته و این
یک ده��ه او را در کنار چندین ده��ه آثار «مورد
پذیرش عامه» بگذارند .بس��یاری شاعران بودهاند
در تاریخ که در آثار مختلف س��بکهای مختلف
داشتهاند .مثال خاقانی غزلیات لطیف و سهل دارد
اما زبان قصیدهاش پیچیده و فخرفروش��انه است.
دشوارنویسی معلم در بعضی آثارش میتواند از این

پنجره دیده شود .چیزی که حتی منتقدان طرفدار
معلم نیز به آن بیتوجهند و او را شاعری همیشه
دشوارسرا معرفی میکنند.
البته در پایان باید به این نکته نیز اش��اره کرد
که دشوارنویسی ،آنگونه که معلم به آن میپردازد،
مقولهای است که زیباییشناسی خاص خود را دارد.
من در پی روانشناسی معلم نیستم .چه بسا او نیز
مایههایی از فخر زبانی را هنگام سرودن این دست
اشعارش در نظر داشته باشد.
طبیعی است که او نیز در بعضی دشوارنویسیها
حتی به غلطنویس��ی و بیمعنینویسی میافتد و
این نباید به حربهای غیرعلم��ی برای از بیخ و بن
رد کردن معلم تبدیل ش��ود .چنانک��ه پیش از او
نیز ش��اعران بزرگی از فرط دشواری ،بیهودهگویی
کردهاند .چنانکه در دیوان ابر اعجوبهای چون بیدل
نیز صدها بیت غلط ،بیمعن��ی و بیهوده میتوان
یافت که نشان از نبوغی دارد که لغزیده است .معلم
نیز از این دست ابیات دش��وار اما بیمعنی فراوان
سروده است:
ز حربیان مرجئه ،ز جبریان مصطبه
حرامیان قرمطی ،حروریان قرطبه
نمیدانم پشت تالیف این الفاظ دارای معنی و
تاویل طوالنی ،چه تناسبی نهفته است .بیتعارف
شاید من سوادم نمیرس��د و چنان معنی بلندی
پنهان اس��ت که باید دینشناس��ان و علما درباره
معنی آن نظر دهند .به هر حال توضیحی مختصر
درباره معنی این الفاظ میدهم تا خوانندگان عزیز
خود قضاوت کنند:
حربی :جنگی ،جنگجو
جبری:کسی که قائل به جبر است و به اختیار
انسان معتقد نیست.
مرجئه :از فرقههای همدوره با خوارج که معتقد
به تقدم ایمان بر عمل بودند و میگفتند کسی که
ایمان داشته باشد اما عمل صالح نکند و معصیت
بورزد به خاطر ایمانش نجات مییابد.
مصطبه :درگاه
قرمطی :لفظی که مخالفان برای شیعیان به کار
میبرند.
حروری :نام دیگر خوارج
قرطبه :همان شهر کوردوبا که در اسپانیاست و
در دوران کهن و زمان تسلط اعراب ،قرطبه نامیده
میشد.

نگاهی به رمان «بگذار تروا بسوزد» اثر آناهیتا آروان

غافلگیری با پایان باز

صادق مؤمنی« :درست میانه دیوار خانه خاله صبورا ،یک میخ طویله
توی دیوار هس��ت که هر جور و از هر زاویه که به سالن نگاه کنی
از چش��مت پنهان نمیماند ».این یک خ��ط ورودی رمان «بگذار
تروا بس��وزد» اثر آناهیتا آروان است که نشر علمی و فرهنگی آن
را منتش��ر کرده و در جایزه ادبی پروین اعتصامی که سال جاری
برگزار شد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد .اثری که با نشان
دادن ی��ک میخ طویل��ه روی دیوار در خط اول آغاز میش��ود و از
همانجا این رمان گسترش پیدا میکند و تبدیل به اثری میشود که
نمیتوانید آن را کنار بگذارید .برای این موضوع هم استداللهایی
وجود دارد که به مرور بیان میش��ود .اولین نکتهای که درباره این
اثر باید مورد اشاره قرار داد ضرباهنگ آن است .رمان آروان از ریتم
خوب��ی بهره میبرد و همین نکته خواننده را ب��رای ادامه دادن اثر
ترغیب میکند .ضرباهنگی که سرعت یکدستی
دارد و فراز و فرود ندارد و سبب میشود خواننده
با آن هماهنگ شود و اثر را به پایان برساند .این
ضرباهنگ به هیچوجه ُکند نیست ،بلکه میتوان
گفت ریتم نسبتا باالیی دارد ولی طوری نیست
ک��ه خواننده از اتفاقات و حتی اطالعات اثر جا
بماند« .بگذار تروا بسوزد» اثری است که حرف
یا همان قصهای برای گفت��ن دارد .این هم به
خاطر نویسندهاش است .اصوال به نظر میرسد
نویس��ندههای زنی که امروز اثر خلق میکنند
تجربههای بیشتری نسبت به مردان نویسنده
دارند و حرفهایشان شنیدنیتر است (هرچند این حرف مطلق
نیست) .شاید گفته شود که این رمان اثری زنانه است در صورتی که
گذشته از اینکه چنین قضاوتی درباره آثار نویسندههای زن منطقی
نیس��ت اما رمان آناهیتا آروان با ساخت شخصیتی به نام «فروغ»
رمانی قصهگو محس��وب میش��ود در کنار اینکه دغدغههای یک
دختر جوان را مطرح میکند .دختری عاشق که در جستوجوی
عشق گمشده سفر را انتخاب میکند ولی حتی زمانی که خیانت
میبیند دست برنمیدارد .دختری که نحوه شخصیتپردازی آن،
خواننده را ترغیب میکند کار را تا پایان بخواند تا بتواند سر از کار
او و مسیری که انتخاب کرده در آورد .البته شخصیت اصلی ،فقط
برای خودش کار میکند و انگیزههای ش��خصی او بسیار برجسته
اس��ت در صورتی که این ش��خصیت با تعریف قهرمان همخوانی
ندارد و بیش��تر در این اثر ش��اهد تکقهرمان هستیم (شاید باید
گفت که دیگر نباید انتظار داس��تانهای قهرمانمحور را داشت).
همچنین «پایانباز» و «کش��مکشهای درونی» شخصیت سبب
میش��ود رمانی را شاهد باشیم که بر پایه ضدپیرنگ ساخته شده
است .شخصیتهای فرعی رمان هم هرکدام قصهای دارند و میخ
طویلهای که در ابتدای این یادداشت هم به آن اشاره شد ،قصه خاله
صبورای شخصیت اصلی است که به تنهایی میتواند گسترش پیدا

کند و این موضوع میتواند درباره شخصیتهای دیگر قصه هم روی
دهد .از این رو میتوان گفت نویسنده در پرداخت شخصیتهای
فرعی داستانش هم کوتاهی نکرده و تمام شخصیتها را به اندازه
نقش��ی که در داستان دارند پرورش داده است و این یکی از نقاط
قوت داستان «بگذارتروا بسوزد» محسوب میشود .طبیعی است که
عشق را به عنوان موتور محرک هر اثری در نظر بگیریم و در این اثر
هم عشق به عنوان موتور محرک کار میکند اما ویژگی این عشق
در نرس��یدن است و نویسنده در صدد نبوده کار با وصال به پایان
برساند و همین مساله سبب میشود که «بگذار تروا بسوزد» اثری
متمایز باشد و پایان باز این اثر هم ناشی از همین موضوع است و
نویسنده خواننده را در انتخاب پایان مخیر کرده است .شخصیت
اصلی ویژگیهایی دارد که برای برخی خوانندهها میتواند جذاب
باشد .برای مثال او شخصیتی اهل مطالعه است
و این در طول مس��یر داس��تان مشهود است.
اس��تفاده از جمالت مشهور آثار نویسندگان و
ش��عرا در دیالوگهای میان شخصیتها نشان
از تسلط نویس��نده به آثار ادبی دارد و در کنار
آن ،این مس��اله تبدیل به یک ری��زهکاری در
ش��خصیتپردازی کتاب شده است .همچنین
عالقه او به نقاشی و تسلط بر آثار نقاشی مشهور،
خواننده را با شخصیتی فرهیخته روبهرو میکند
که از تنهایی گریزان است.آناهیتا آروان در این
اثر سراغ روایت پیچیده نرفته و در یک روایت
سرراست و فرمی متعارف قصهاش را تعریف کرده است .این نشان
میدهد نویسنده این کتاب ،قصه گفتن برایش موضوعیت داشته
و ترجیح داده به جای بازیهای ساختاری یا زبانآوری در داستان،
قصه محکمی تعریف کند تا خواننده از خواندن آن لذت ببرد .البته
یک نکته وجود دارد آن هم پیشینه شخصیتهاست که در بسیاری
از بخشها ابهام دارد .ابهامهایی که نویسنده در صدد روشن کردن
آنها نیست و همین موضوع موجب شده گاهی خواننده نسبت به
شخصیت اصلی دچار شک و تردید شود .شاید اگر نویسنده حتی به
اشاره به برخی سوابق درباره شخصیتهایش اشاره میکرد ،خواننده
ارتباط بیشتری پیدا میکرد اما نباید از این نکته نیز چشمپوشید
که این ابهامها میتواند منجر به افزایش جذابیت ش��خصیتها و
رازآلود بودن آنها ش��ود .رمان «بگذار تروا بسوزد» اثر آناهیتا آروان
کتابی است که خواننده در مواجه شدن با آن راضی میشود .رمانی
ک��ه قصه دختری را تعریف میکند که خود را تنها حس میکند
و تکیهگاهی ندارد اما با این حال دس��ت از جستوجو برنمیدارد
حتی اگر این جس��توجو به قیمت پاگذاش��تن روی عرف جاری
خانواده و حتی جامعهاش باشد .این موضوع سبب میشود مضمون
و درونمایه اثر در کنار ساختار روایی «بگذار تروا بسوزد» ،خواننده را
غافلگیر و او را با فضایی متفاوت مواجه کند.

پنجره
نقدي بر مجموعه شعر «به رنگ درنگ»
سروده «محمد مرادي»

همه چيز به رنگ دين

حميدرض�ا شكارس�ري :مجموع��ه ش��عري
ك��ه داراي عنصر يا عناصري تكرار ش��ونده و
نظامبخش (موتيو) باشد به سمت كتابشدگي
حركت كرده اس��ت .مجموعه ش��عري كه از
گسيختگي حس مخاطب جلوگيري ميكند و
با قراردادن او در اتمسفري واحد و فراگير ،قدرت
تاثير خويش را بر مخاطب همچون رسانهاي
گرم افزايش ميدهد .از س��وي ديگر بعضي از
موتيوها كه غالبا محتوايي هستند ،شعرها را به
سمت ماهيتي محتواگرايانه متمايل ميسازند،
آنقدر كه چگونه گفتن يا فرم سرايش به طور
كام��ل جا را براي چه گفتن خالي ميكند .در
اين موقعيت متن صريح مينمايد و به ش��عار
ميگرايد .مجموعه ش��عر «به رنگ درنگ» از
«محمد مرادي» داراي موتيو محتوايي است.
تقريبا تمام اشعار اين مجموعه محتوايي ديني
دارد .كلي��ت اين مجموع��ه نماينده ذهنيت
شاعري دينمدار است كه جهان را از ديدگاهي
ديني ميبيند و تفسير ميكند .به همين دليل
شعر «مرادي» نهتنها در ژانر مذهبي ،بلكه در
ژانرهاي سياسي و اجتماعي هم قابل ردهبندي
است .شعري مسؤول و متعهد كه غايت خود را
نه در فرم قالبي چون غزل ،بلكه در محتواهاي
ديني ميجويد.
لغزش آهنگ خطاييم در اين راه غريب
اي رسول دو جهان صبر و ثباتي بفرست
يا محمد (ص) سر و جان باخته معرفتيم
حج ما گمشدگان را عرفاتي بفرست
اين محتوا البته هميش��ه چنين صريح بر
كاغذ نريخته اس��ت و عميقتر از آب درآمده
است .آنجا كه گاه محتواي يكي از خوانشها
مذهبي است و ش��عر ميتواند خوانشهايي
ديگرگون هم داشته باشد .به عبارت ديگر در
كتاب شعري كه انديشه ديني غالب شده است
حتي اش��عاري كه چه بسا در ديگر ژانرها هم
سروده شدهاند ،خوانشي ديني مييابند.
سر به سر راز جهان خنده مستانهایست
صد دهان قهقهه يكسره اينجاست ،ببين!
لشكر اوست كه بر دشت زمان صفزده است
شك نكن ،ميمنه در ميسره آنجاست  ...ببين!
«مرادي» س��يطره اين نوع تفكر را حتي
اگر شده با نوع مضمونسازي و تصويرآفريني
در شعري كه ربطي به مسائل ديني ندارد به
خوبي و روش��ني بازميتاباند .به طور مثال در
غزلي كه ش��اعر در مونولوگي كوتاه ،حديث
نفس ميگويد ،چنين ميسرايد:
نه چاه كوفه نشاني كه زار زار بنالم
نه راه گمشده سوي فراسويي كه ببينم
و در حديث نفس��ي ديگر ،در توصيف ش��بي
رويايي و عرفاني اين بيت را جاسازي ميكند:
پرواز را تا كهكشان ،دل جعفر طيار شد
يوسف شدم در مصر جان از چاه تن بيرون زدم
انس��ان دينم��دار نس��بت به ح��وادث و
رويدادهاي جهان اس�لام بيتفاوت نميتواند
باشد .شعر او همچون حربهاي است كه مواضع
انقالبي و حماسي يا تراژيك او را بازميتاباند.
اين حكم اگرچه ش��عر را از مواضع شعر ناب
دور ميکند ام��ا در ژانر خود ميتواند كارآمد
و موثر باشد.
اي خرسهاي قطبي بيعار ،بيكارهاي رخوت
اسكار
تا كي به ش��وق نخل طاليي از فيلمهاي كن
بسرايم؟
تا كي تمام همت خود را وقف مذاكرات ببينم؟
يك لحظه از ژنو بنگارم ،يك س��اعت از وين
بسرايم
يا فارغ از خشونت رگبار ،در خلسه مكرر اخيار
ب��ا جذب��ه تمام مس��ي را در ح��ال گل زدن
بسرايم...
بايد كه از تبس��م ك��ودك ،ب��ر وزن پارهپاره
موشك
از زخم واژههاي مكرر بر صفحه بدن بسرايم
در خ��ود شكس��تهام ولي اين��ك  ...از جنگ
خستهام ولي اينك ...
بايد كه از يمن بنويسم بايد كه از يمن بسرايم
و همين توسع معنا و محتوا ،دايره واژگاني
ش��عر او را چنان وسعتي ميبخشد كه بهرغم
ماهي��ت محتوايي قدمايي ي��ا نوقدمايي ،گاه
صورت��ي كامال مدرن به غزل وي ميبخش��د
و تواناييه��اي او را در س��رايش غزلهايي به
شيوههايي نو نشان ميدهد.
عكس دوم ،كالفه ميرقصد مرد در دود كافه
ميرقصد
دست در دست گرم رقاصه ،مست از پيكهاي
انگوري
گيج در خلس��ه غم و شادي ،مالكيت ،حيات،
آزادي
الك دخت��ر ش��بيه «ج��ان الك» اس��ت،
«ليبراليسم» ،دامني توري...
به طور كلي ،در عرصه ش��عر مذهبي اين
روزگار« ،به رنگ درنگ» كتابي اس��ت مركب
از اش��عاري متفاوت ،از شعرهايي به اصطالح
هياتي گرفته تا شعرهايي با صورت مدرن اما
همگي متشكل شده در ژانر شعر ديني.

