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وطن امروز شماره 2579

یکشنبه  20آبان 1397

یادداشتی بر مجموعهغزل «به فکرم نیستی» سروده شهرام مقدسی

غزلهای نو و چندگانه
وارش گیالنی

 -1شهرام مقدسی را از اوایل دهه  60میشناسم؛
با ش��عرهایی ک��ه در اطالعات هفتگ��ی ،جوانان
و ...چاپ میکرد؛ ش��عرهایی که  90درصدشان
نیمایی و سپید بود .از ش��عرهای آن زمان او که
ش��اید بیش از  23 ،22س��ال نداش��ت ،آنچه در
خاطرم مانده ،ش��عرهایی بود که چشمگیر نبود
اما لیاقت خواندهش��دن و چاپشدن را داشت .تا
یک��ی دو دهه بعد که فعالیت مکتوب مقدس��ی
تبدیل به فعالیت ش��فاهی شد! یعنی دیگر شعر
کمتر چاپ میکرد و بیش��تر در کانونهای ادبی
مشهور تهران حضوری کموپیش مستمر و فعال
داش��ت؛ کانونهایی که در آنه��ا بیش از هرچیز
خواندن غزل ،بویژه غزلنو رواج داش��ت .این بود
که شهرام مقدس��ی نیز همچون اغلب شاعران،
ب��ا جریان جاری راهی ش��د ،چرا که رس��انهها و

نشریات رسمی بیش��تر مروج غزل ،بویژه غزلنو
بودند ،اگرچه در مقاطعی ،در رواج رباعیس��رایی
و مثنویسرایی نیز تاثیرگذار بودند و شعر سپید
هم در نشریات چاپ میشد .نشریات و رسانههای
غیررسمی هم اگرچه مروج شعر سپید بودند اما از
چاپ هرازگاهی غزلهای نو نیز دریغ نمیکردند.
حرف آخر در این راستا اینکه شعر نیمایی در این
میان بس��یار مغفول واقع شد ،تا آنجا که نزدیک
بود منسوخ شود.
 -2من ش��هرام مقدسی را در این فضا شناختم
و آنگونه که او میخواس��ت و در فضایی که خود
ترس��یم کرده بود؛ حاال ک��ه با غزلهایش مواجه
میشوم ،ناگزیرم پیش��ینه تصور قبلی خود را از
شاعر کنار گذاشته و در تازههای غزلش غور کنم.
خ��وب ب��ود در پای��ان دفتر غزل «ب��ه فکرم

نیس��تی» تعداد کتابهای چاپشده شاعر قید
میشد تا سیر ش��اعری او برای مخاطبانش قابل
پیگیری باشد .یعنی همین اطالعات مختصر برای
مخاطب که مث ً
ال فالن ش��اعر در طول بیش از 3
دهه ش��اعری چند دفتر شعر منتشر کرده و آنها
را در چه قالبها و به چه شیوههایی سروده ،حائز
اهمیت است.
تنها چیزی که از ش��عرهای نیمایی و س��پید
س��الهای دور مقدسی به یاد دارم ،این است که
زبان سالمی داش��ت و بیانش بهقاعده بود؛ یعنی
اهل به این در و آن در زدن نبود تا مث ً
ال به دروغ
یا حتی به صداقت ،به زبان متفاوت ،مس��تقل ،نو
و تازهای دست پیدا کند؛ چیزی که دغدغه اغلب
شاعران دهه  60و  70بود اما دغدغه شهرام و عده
قلیل دیگر این نبود.
 - 3در نخس��تین نگاه به غزلهای مقدس��ی ،به
 3چیز میرس��ی؛ یکی اینک��ه غزلها کموبیش
بلندند؛ قاعدهای که امروز چندان پسند ندارد ،چرا
که ام��روز غزلهای  5و حت��ی  4بیتی نیز قابل
پذیرش و پس��ند شده است ،در صورتی که غزل
دی��روز باید بین  7تا  12بیت باید میبود اما این
قاعده و پس��ند نزد مقدس��ی اغلب بین  9تا 12
بیت در نوسان است! البته قادر طهماسبی به این
لحاظ ،دست مقدسی را از پشت بسته است ،چون
غزلیاتش بین غزل و قصیده در نوسان است!
دومی��ن نکت��ه اینک��ه غزلهای ش��هرام به
س��بک هندی پهلو میزند و بخشی از آن نیز به
س��بک ویژه صائبتبریزی نزدیک است؛ آنگونه
که مصراع اول یک بیت ش��رح و گفتار اس��ت و
مص��راع دوم مصداق و مث��ال و گاه هردو مصراع
یک بیت مصداق و مثال هستند ،البته نه همواره
به غلظ��ت این ن��وع از غزلهای صائ��ب ،چون
غزلهای مقدسی ویژگیهای دیگری نیز دارد و
آن نزدیکشدنشان به غزلنو و زبان شعر امروز
است:
«در سعی خود به سایه پرها رسیدهایم
رفتیم آنقدر که به اینجا رسیدهایم
رفتن رسیدن است به اقلیم آفتاب
از روزهای رفته بهفردا رسیدهایم»

نگاهی به رمان «شب جاهالن» اثر منصور علیمرادی

شخصیت ،توصیف ،رمان

حس�ام آبنوس :رمان «ش��ب جاهالن» تازهتری��ن اثر منصور
علیمرادی است که سال جاری وارد بازار کتاب شد .او که اغلب
آثارش در فضایی بومی و غیرتهرانی میگذرد ،در این رمان هم
س��راغ همین فضا رفت��ه و اثرش را در حال و هوای ش��هرهای
مناطق مرکزی ایران روایت کرده است.
خوانن��ده در مواجه��ه با این اثر پ��س از اینکه اندکی پیش
میرود ،نخس��تینچی��زی که توجه��ش را جل��ب میکند،
توصیفهایی اس��ت که نویس��نده با آنها دست به فضاسازی و
صحنهپردازی میزند .توصیف موقعیتها ،مکانها و فضاهایی
که خواننده با آنها درگیری پیدا میکند به قدری زنده و باورپذیر
و ملموس است که به کمتر خوانندهای حس تصنعی و ساختگی
بودن آنها دست میدهد.
«شب جاهالن» قصه شخصیتی است که برای عدهای اسطوره
است؛ شخصیتی که ناشناس است و بهرغم اینکه خواننده گمان
میکند او را میشناسد در پایان متوجه میشود شناخت محدود
به رفتارها و نام و حتی پیش��ینه یک فرد نیست و در سطرهای
پایان��ی کتاب پی میبرد تمام آنچیزهایی که او گمان میکرده
سازنده شخصیت است ،همه اطالعاتی بوده که در دسترس همه
بوده و شخصیت میتواند پیچیدهتر از این موضوعات باشد .به قول
«کریستین بوبن» نویسنده فرانسوی
«هر چه از کسی بیشتر بدانیم ،بیشتر
از ش��ناخت او غافل میشویم .وقتی
از کس��ی صحبت و تص��ور میکنیم
میدانیم چ��ه میگوییم ،همین ما را
از درست دیدن او باز میدارد ».و این
موید همین شناختی است که خواننده
از شخصیت «داوود» پیدا میکند ،از
این رو علیمرادی در ش��خصیتپردازی این رمان توانسته موفق
ظاه��ر ش��ود و خواننده را با خ��ود هم��راه و او را با عجایب یک
شخصیت روبهرو کند .عالوه بر شخصیت «داوود» که ویژگیهای
خاص خود را دارد و خواننده را با خود همراه میکند ش��خصیت
جاهلی به نام «ناصرخان» هم جذابیتهایی دارد که در مقاطعی
رنگ و حضور بیش��تری نس��بت به داوود دارد و سبب میشود
خواننده نسبت به او حس نزدیکی و قرابت پیدا کند و این یعنی
ش��خصیت فرعی قصه که در پایان صاحب نقش تازهای میشود
نیز توانسته توجه خوانندگان را جلب کند.
باید «ش��ب جاهالن» را رمانی با خردهروایتها و قصههای
فرعی بسیار دانست .برای آنهایی که میخواهند رمانی با چنین
ویژگیهایی بخوانند این اثر بش��دت قابل توصیه اس��ت .قصه
مردمان س��تمدیده روستا و اربابها و کدخداهایی که رعیت را
مشتی ناشکر میدانند که قدر آنها را ندانسته و جاهلهایی که
زندگی شبانه خاصی برای خود دارند تا انقالبیونی که میخواهند
از هیچ به یک موفقیت عظیم انقالبی برسند .تصاویری که در این
اثر از س��وی علیمرادی به خواننده نشان داده میشود هر کدام
بخشها و قسمتهایی از یک جامعه است که نویسنده یک قاب
از آنها را به خواننده نش��ان داده اس��ت .این به این معناست که

علیمرادی پازلی بزرگ از بخشهای مختلف شهری را در اثرش
بازنمایی کرده و تالش کرده خواننده را با قصههای مردمان این
س��رزمین آشنا کند .شاید برای عدهای تعدد قصهها و روایتها
اتفاقی لذتبخش باش��د ولی برای دس��تهای دیگر این موضوع
چندان اتفاق جالب توجهی تلقی نشود ،زیرا ممکن است خط
اصلی قصه را گم کنند و نتوانند اتفاقات را از هم تفکیک کنند،
بویژه که زمان در قس��متهای زیادی غیرخطی شده و همین
س��بب میشود خواننده مسیر و خط قصه را گم کند .هر چند
باید این توضیح را اضافه کرد که خط اصلی داس��تان به خاطر
شخصیتپردازی موفق و محکم آن گم نمیشود ،بلکه ممکن
است گاهی اتفاقاتی که شخصیت آنها را از سر گذارنده به خاطر
جذابیتهای قصههای فرعی فراموش شود.
ح��ال و هوای رمان علیمرادی در روزهای منتهی به انقالب
اسالمی در سال  ۵۷میگذرد و این بر اهمیت این اثر میافزاید.
او در این کتاب اش��اراتی به ظلم دوران ش��اه و بیاطالعی توده
میکن��د و تصاویری ولو به کنایه را برای خواننده به نمایش در
میآورد .بیاعتمادی مانند جریان آب در البهالی اثر جریان دارد
و این موجب شده اثر در پر دهای از رمزگونگی فرو برود و خواننده
کنجکاو شود این راز را کشف کند .حس بیاعتمادی مسالهای
است که هم در میان انقالبیون و هم
در میان طرفداران رژیم پهلوی دیده
میش��ود که میت��وان عواملی برای
آنها برشمرد که به منظور جلوگیری
از طوالن��ی ش��دن این یادداش��ت از
شمارش آنها صرفنظر میشود اما به
همین اندازه باید اشاره کرد که هدف
نویسنده بازنمایی نزدیک به واقعیت از
فضای جامعه در آن روزگار بوده است.
نوش��تن با لهجه یکی از کارهای دشواری است که معموال
داستاننویسان سعی میکنند در ورطه آن گرفتار نشوند ،زیرا
نوشتن با لهجه و گویشی خاص تنگناهایی دارد که ممکن است
خواننده را از ادامه داستان منصرف کند ولی در «شب جاهالن»
شاهدیم نویسنده با لهجه و گویش خاصی اثرش را خلق کرده و
البته موفق نیز بوده است .او به قدری بر این لهجه تسلط دارد که
خواننده از خواندن لذت میبرد و حس میکند مشغول شنیدن
حرفهای شخصیتهای بومی داستان است.
زبان ،ویژگی آثار علیمرادی اس��ت و در این اثر نیز شاهدیم
نویس��نده به زبان خاص خود در بیان قصه رس��یده است .هر
چند این موضوع به نس��بت رمان «تاریکماه» دیگر اثر او زبان
متمایز و ممتازی ندارد اما در مجموع ویژگیهای زبانی و البته
آشناییزداییهای او سبب میش��ود خواننده در ارتباط برقرار
کردن با اثرش حس خوبی داشته باشد.
در مجموع رمان «ش��ب جاهالن» اثری اس��ت که میتواند
رضای��ت خواننده را جلب و او را در لذت خواندن یک اثر ایرانی
که در جغرافیا و بومی غیر از تهران روایت شده سهیم کند .این
رمان  ۲۷۶صفحهای را نشر نون منتشر کرده است.

و نکته سوم اینکه غزلهای عاشقانه مقدسی،
در عی��ن حال��ی که زمینی اس��ت ام��ا عریان یا
بینزاکت نیس��ت؛ غزلی معنوی و که گاه سر به
آسمان دارد .از این ،نکته چهارم از غزل مقدسی
حاصل میشود که آن اندیشهورزی آن است که
برآمده از  3ویژگی برشمرده قبلی است:
«در رفت و آمد نفس ما خدا نبود
رفتیم و دست حادثهای رهگشا نبود
تا ابد نمیشکست در وداع ما دلی
اینقدر خیال عشق قحطی بشر نبود»
 - 4باید کارشناس��ی ش��ود ک��ه در زمانهای که
غزلهای آبکی و سوسولی یا حتی غزلهای خوب
سر زبانها میافتد و شاعرانش مشهور میشوند،
چگونه است که غزلهای خوب و درخشان امثال
مقدس��ی دیده نمیش��ود؟! میت��وان گفت این
وظیفه ش��اعر نیست که ش��عر و غزلش را تبلیغ
کند ،حداقل در این حد که آثارش با تمهیداتی به
دست مخاطب اهلش برسد ،برای برقراری عدالت
در اولینگام کافی است.
یکی از ویژگیهای غزلهای مقدسی که بیش
از همه به شعر مربوط میشود (چون ویژگیهای
قبل��ی را در متنه��ای دیگر نیز میت��وان یافت
ی��ا بهتر اس��ت بگوییم ،بین ش��عر و دیگر متون
مشترک است) زیباییشناسی شعر مقدسی است
و آن جوهرهداش��تن و شعریت شعر شاعر در نوع
تعابیر ،تش��بیهات ،اس��تعارهها و ...است که باید
تبیین و تحلیل شود .وقتی شاعر میگوید:
«کهکشانی بود چشمت ناگهان پوشیده شد
تا که خواهد ریخت نوری در دل فانوسمان»
مخاطب به یاد ابیات شاعران بزرگ کالسیک،
بویژه امثال بیدل و نیز به یاد اش��عار شاعر بزرگ
معاصر سهراب سپهری میافتد اما مهم و بزرگی
یک ش��اعر به داشتن بس��یاری از اینگونه ابیات
است ،خاصه در یک شعر.
دفتر شعر «به فکرم نیستی» شهرام مقدسی را
اگر به  3بخش تقسیم کنیم ،یکسوم اول کتاب
را غزلهای مدرن و نو در برمیگیرد ،یکسوم دوم
از آن غزلهای بیدلوار است و یکسوم هم شامل
غزلهای معمولی.

مثاله��ای باال از بخش اول اس��ت که البته با
نگاه و زبان بیدل در بس��یاری از جاها و س��بک
صائب (ک��ه در ابتدا از آن گفتی��م) و زبان امروز
و غ��زل نو درآمیخته اس��ت .بخش دوم بیش��تر
بیدلوار اس��ت که با اس��تقالل نسبی زبان شاعر
آشکار میشود:
«کدام چشمه تو را خشکاند که شعله قسمت
دریا شد
و آب و آینه و لبخند ،کمی به رنگ معما شد»
البته بین این  3بخش گاه تداخلهایی شکل
میگی��رد که غزلها را به ه��م نزدیک میکند و
عالوه بر اینه��ا گاه وزنهای بلند و نیز وزنهایی
ب��ا ضربآهنگ تند یا گاهی ردیفهای بلند (که
زمانی و ی��ک دورهای پس از انق�لاب رواج پیدا
کرده بود) در غزلهای این دفتر مشاهده میشود
و تقسیمبندی را دچار اشکال میکند:
«کسی به گیسوی شب چنگ میزند دم صبح
به گونههای افق رنگ میزند دم صبح»
و شعرهای بخش سوم یا پایانی هم کم و بیش
در این حال و هوا و تقریباً معمولی و عادی سروده
شده است:
«ببین چقدر گل از دست این بهار بیفتد
مباد کار من و تو به روزگار بیفتد
بهار فرصت کوتاه گل شدن ماست
بخند تا که بهاری از اعتبار بیفتد»
حال ببینید چقدر فاصله هست بین شعرهای
بخش اول در کل با مثال باال که زبان تجربهشده
و امتحان پس داده شاعر معاصر فریدون مشیری
اس��ت که به ح��ق در ن��وع خودش بس��یار هم
تاثیرگذار و بجا ظهور کرد؛ ش��اعری که توانست
زبان نئوکالس��یک خ��ود را به کم��ال و تکامل
رس��انده ،در نوع خود یک تجربه تکرارناشدنی را
به ظهور برساند.
باشد که ش��هرام مقدس��ی هم با تجربههای
شخصی ش��عری خود ،یک تجربه تکرارناشدنی
دیگ��ر در ن��وع خ��ودش باش��د؛ ش��اعری که با
تجربههای خود در نوگرایی و در تلفیقهای زبانی
و شعری خود بین خود و صائب و بیدل و غزل نو
و زبان امروز راهی یگانه آفرید.

رباعیهایی که مختصات ماندگاری دارند

سهرابینژاد و اسباب بزرگی

رضا شیبانی :رباعی قالبی اس��ت که بر خالف کوتاه بودن ،هم
در سرایش و هم در فهم سخن ،تاملی ژرف میطلبد .بیجهت
نیس��ت که درص��د رباعیه��ای ضربالمثل ش��ده در تاریخ،
بیش از س��ایر قالبهای شعری اس��ت (البته پیش از پیدایش
تکبیتنویس��ی به سبک ش��اعران هندی) .فیالمثل از خیام
هیچ رباعی نیس��ت که ضربالمثل نشده باشد و بسیاری دیگر
از رباعی��ات خوب هم در آن دوره به نام خیام تمام ش��ده و به
دیوان او راه یافته است...چرا؟ چون ضربالمثل شدهاند و در سیر
تبدیل ش��دن به ضربالمثل مولف خود را گم کردهاند و سر از
دیوان خیام در آوردهاند.
ش��اعران زیادی در دوره معاصر از سر کمحوصلگی ،رباعی
گفتهاند .همین قید کمحوصلگ��ی ،ایجاب میکند که تعداد و
مقدار رباعی کیفیتدار ،کم باشد .در واقعیت چنین نیز هست...
معدودی هستند که از پس این قالب بر میآیند ،چرا که رباعی
برخالف س��ادگی ظاهری ،از پیچیدهترین روابط هندس��ی در
اندرون معنا و مضمون پیروی میکند .نامهای محدودی در این
عرصه قابل تامل هستند .به اعتقاد من محمدرضا سهرابینژاد
یکی از خوبان این عرصه در روزگار ما اس��ت .به جرأت میتوان
گف��ت اگر بخواهیم نام  10ت��ن را در رباعی امروز ردیف کنیم،
با کار س��ختی روبهرو هس��تیم اما از
دیگر سو نیاوردن نام سهرابینژاد هم
بیانصافی است.
اما وجه قوت رباعیات سهرابینژاد
چیست؟
ال�ف -رعای�ت س�اختار صحی�ح در

هندس�ه رباعی :رباعی را میتوان به
مربع تش��بیه کرد .مربع یک فرمول
ظاهری کل��ی دارد .همه زوایا باید  90درجه و همه اضالع باید
برابر باشند .به نحوی که ضلع چهارم ،شکل را کامل کند .خارج از
این  4ضلع ،نه میتوان ضلعی به مربع افزود و نه میتوان ضلعی
ها اما رباعیهای شاخص سهرابینژاد
از آن کم کرد .نه همه رباعی 
این خصلت را بالنسبه دارند:
آهای دلکم مباد افسرده شوی
در این برهوت عشق پژمرده شوی
صدبار زمین خوردهام و مثل عصا
نگذاشتهام که تو زمین خورده شوی
***
افتادم اگر چابک و چست افتادم
فرجام نگر جای نخست افتادم
گفتند مبادا که بلغزی در عشق
لغزیدم و در راه درست افتادم
ب -تصویری بودن ش�عر :این یک ممی��زه عالی در رباعیهای
س��هرابینژاد اس��ت .از زمان سبک عراقی بیش��تر رباعی را به
وادی اظه��ار فض��ل و نکتهگوییهای عرفانی کش��یده بودند
و رباعی تبدیل ش��ده ب��ود به قالبی برای فرو کردن یکس��ری
مفاهیم به مغز انس��انهای کمحوصله در م��دارس و خانقاهها.

عارضه البته از رباعیهای س��الم آن روزگار هم به دور است

این
اما مس��أله مضمونگرایی صرف در رباعی (البته بهتر است نام
چنین ش��عرهایی را چهار مصراعی بگذاریم ،چون میتوانند در
ادامه ابیات بیشتری داشته باش��ند!) در دوران معاصر به دلیل
بیاطالع��ی گوین��دگان از خاصیت و ماهیت قوالب ش��عری،
تش��دید شده است .مش��خصا رباعیهای شاخص سهرابینژاد،
تصویرسازیهای خالقانه دارند:
برخاست دریچه افق را بگشاد
پا در دل سایهروشن کوچه نهاد
خورشید ،به شیطنت ،سحر سنگی زد
با تیرکمان کبوتر ماه افتاد
از سوی دیگر همین تصویرس��ازیها ،در بعضی رباعیات او
با مضمونپردازی ،همدس��ت و هماهنگ شده و کارهای بسیار
شایسته و بایستهای از آب در میآید .به نحوی که تناسب تصاویر
با محتوا کارهایی خلق میکند که شانه به شانه شاهکار میزند:
هرچند که صاحب زر و عنوانند
بیعشق ،جنازههای سرگردانند
ای مردهدالن ،خم نکنم سر به شما
بیسجده ،نماز مرده را میخوانند
از مضمونگرای��ی ویژه در ش��عر
این ش��اعر خوب اما کمتر شناخته
ش��ده نیز نباید گذش��ت .ش��عر او
تالطمی اس��ت از حماسه که زورقی
از معرفت و عرفانگرایی متعادل (که
متناسب است با فضای امروز) در آن
روان است ،چیزی که در شعر دیگر
ش��اعران این دوره نیز دیده میشود؛
از قیصر امینپور گرفته تا قزوه و سیدحس��ن حسینی و علی
معلم و ....این تلفیق حماسه و تغزل عرفانی ،کم چیزی نیست
و چهبس��ا مرز میان ش��عر اعتراض و انقالبی روزنامهای با شعر
ماندگار انقالب اس�لامی است .پس به جرأت میتوان با قبول
این ویژگی در ش��عر س��هرابینژاد ،او را در میان ماندگاران این
دوره ادبی قرار داد .البته این به قضاوت تاریخ برخواهد گشت اما
اگر مش��خصههایی را که شاعران چهره شده در ادبیات انقالب
دارند در نظر بگیریم ،همین مشخصات در شعر سهرابینژاد هم

بخوبی دیده میشود .اینکه او بر خالف دیگر شاعران این دوره
که حتی سنی کمتر از وی دارند ،شناخته شده نیست ،مقوله
دیگری است که آن را هم ممکن است تاریخ ادبیات حل کند.
از این دست گمنامیها -در عین بلندمرتبگی -در تاریخ شعر ما
قدمت دارد .گمنامیهایی که چهبسا قرنها به طول انجامیده اما
در نهایت ،با یک جرقه ،از میان رفته و آتشی از توجه و شهرت
بهوجود آمده است .درباره سهرابینژاد البته به جبر زمانه ،نباید
انتظار شهرت و نامآوری داشت .دوران شهرت شاعران گذشته
است اما در عرصهای که شاعران هستند ،قطعا باید جایی برای
س��هرابینژاد در نظر گرفت .برخی رباعیهای او این جایگاه را
برای او تثبیت خواهند کرد.

پنجره
درباره حسین منزوی و غزلهایش

عشق ،انزوا و اندیشه اجتماعی
رضا شیبانی

حسین منزوی ش��اعر عشق بود و حتی
اجتماع و سیاست را نیز اگر میدید از دریچه
عشق میدید .اجتماعیترین غزلیات منزوی
به نوعی دیگر از همین دایره معاش��قه خارج
نمیشد .منزوی هیچ چیز را نه در زندگی و نه
در شعر (که زندگی آراسته و پیراستهشدهاش
بود) جدی نگرفت ،البته همه اینها به معنی
آن نیست که شعرهای منزوی جنبه اجتماعی
نداشت ،بلکه اصالت شعر منزوی شعر عاشقانه
بود .روحی ناآرام و ناراضی در شعرهای منزوی
پی��ش از انق�لاب دیده میش��ود ام��ا جالب
اینجاس��ت که همین روح ،پس از انقالب به
بیتفاوت��ی میگرای��د و محدود میش��ود به
تعدادی مرثیه همراه با نومیدی .شاید هم یک
حالت روانی است برای توجیه پرداخت بیشتر
به س��وژه جذابش در زندگی و شعر که همانا
عشق است .منزوی یکسره تمام دغدغههای
اجتماع��یاش را در دوران پختگ��ی زب��ان
شعریاش فدای عشق میکند و جز چند غزل
سیاس��ی در مرثیه برادر و دوست و ...چیزی
عقیدهمند برای گفتن ندارد .همین مساله مهم
اس��ت که او را با وجود داش��تن زبانی فاخر و
بینظیر در ش��عر ،از رسیدن به ستیغ قله باز
میدارد .منزوی غزلسرا و عاشقانهنویس بزرگی
است اما بزرگترین شاعر معاصر نیست و هر
آن اعتقاد به شاعری تامه او ،در میان جوانان
ش��عری امروز مبالغه است .او در زبان چه بسا
از سایه و شهریار و اخوان زبانآورتر و مطابق
ذائقه زبانی نس��ل جدید است اما در اندیشه
اجتماع��ی هرگز به پای بزرگان ش��عر امروز
نمیرسد .ش��ما غزل گل کرده در عاشقانگی
منزوی را مقایس��ه کنید با ش��عر سرش��ار از
اندیش��ه سیاس��ی اخوان .یا مقایسه کنید با
شعر اعتقادی شهریار .یا بگذارید در کنار شعر
موضعدار و حافظانه سایه .این مقایسههاست
که نش��ان میدهد ش��عر من��زوی فقط یک
وجه عمده دارد ...همانا عش��ق .او خودش هم
میگوید که «نام من عشق است»...
شاید این خرده بر من گرفته شود که تاریخ
غزل فارسی عجین با عشق است .جایی چنین
سخن گفتم و عدهای گفتند فیالمثل سعدی
هم شاعر عشق بوده است .در پاسخ باید گفت
سعدی بهترین نمونههای غزل عاشقانه تاریخ
ادبیات فارس��ی را دارد اما هرگز کلیت ش��عر
س��عدی ،فدای یک جنبه واحد نیست .اصال
چ��را راه دوری برویم؛ در همین غزل معاصر
مگ��ر نه اینکه ش��اعری مثل ش��هریار ،غزل
را به اوج س��وز و گداز ش��اعرانه رسانده است.
نمونههای غزل عاشقانه شهریار از بهترینهای
نهتنها ش��عر معاصر که تاریخ ادبیات فارسی
اس��ت( .آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا،
ب ای ماه به درد دل من تسکینی ،نالد به
امش 
حال زار من امشب سهتار من و ) ...اما همین
ش��اعر هم آنقدر اثر متفاوت از قبیل اش��عار
سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی ،مرثیه ،اخوانیه و...
دارد که اجازه نمیدهد مخاطب و منتقد او را
در یک جنبه محدود نگه دارد.
من��زوی خ��ودش را و ش��عرش را وقف و
فدای عشق کرد و در این راه یکی از زیباترین
عاشقانههای غزل معاصر را سرود اما این بازی،
سر دیگری داشت و آن اینکه عشق و عاشقی
نیز ،شعر و ش��اعری او را فدا کرد .شما امروز
اگ��ر بخواهید در پی بررس��ی چی��زی به نام
«اندیشه سیاسی و اجتماعی منزوی» باشید،
هیچ نخواهید یافت جز چند ش��عر که پیش
از انقالب حاصل خش��مهای مشترک با عامه
(البته با بیانی روش��نفکری و شبه چپگرا) و
پس از انقالب حاصل سرخوردگیهای ناشی از
برخورد قهری انجام شده با برادر و دوستانش
بود .همه این ش��عرها نوعی محکومیت و ذم
و رد اس��ت ام��ا هیچ آرمانش��هری در ش��عر
مایوس شاعر ترسیم نمیشود .منزوی اساسا
اندیش��ه سیاس��ی و اجتماعی نداشت .مثل
تمام ش��اعرانی که مقلد او هستند و منزوی
را بزرگترین ش��اعر معاصر میدانند و خود
را نیز منزویهای جوان انگاش��تهاند .ش��عر
سیاسی و اجتماعی منزوی اگر موجود باشد،
شرح «نخواهم»های او است و اثری در آن از
«چه خواهم» نیست .بگذریم که انباشه است
از یأس و سرخوردگی و «ندانم»...
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