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عبارتسازیهاي زیبا ختم میشود:
رســتم به چاه نا برادر دفن خواهد شــد ،افراســیابی هم نباشد هست کاووسی
(رستم ،بیژن)
به تاریخ پیوستن اسطوره ها/دفن شدن رستم در چاه نابرادر/با چشمان باز کابوس
دیدن/ابرهای مدعی/اوج ترقیهاي معکوس/پوســیدن در اعماق خود .این غزل
زیبا از عارضه عجیب ناتمام بودن رنج میبرد .یعنی محور عمودی شــعر اگرچه
نقطه آغازین دارد اما این شعر بدون پیوند خوردن به نقطه انتهایی رها میشود و
خواننده با دنبال کردن ابیات و بررسی محور عمودی و افقی ناگهان و بدون هیچ
استداللی ،شعری ناتمام را در برابر خود میبیند.
در آن جایــی که ســخن را با رنگ واژهها آغاز کردیم و بــه این نکته پرداختیم
که شاعر از بین سپیدی«ها» و ســیاهی«ها» ،بیشتر به رنگ خاکستری تمایل
دارد به این دلیل اســت که از در کنار هم قرار دادن واژههاي در اختیار شــاعر
اینگونه متبادر میشود که فضا را اگرچه ناخوشایند در مییابد اما آن را سیاه و از
دســت رفته نمیبیند .در همین غزل زیبا اما ناتمام«قوس نزول» ،همچنان خود
را در کنار اینگونه واژهها حس میکنیم :حســرت /آه/افسوس/ظلمت/گرگ/دفن/
خاکستر/کابوس/مأیوس/معکوس/مرده .در تعریف تضاد معنایی()Antonymie
آورده شده است«:ارتباط معنایی واژگانی است که دو واژه مختلف را به هم پیوند
میدهد .متضاد آن به مفهوم هم معنایی با آن است .تضاد میان دو واژه که دارای
نوعی اشتراک در معنی باشــند ،واقع میشود ،مانند"وراج" و "کم حرف" که دو
روش خاص را در گفتار مشخص میکند».
در غزل«گل اندام» شــاعر از ایــن تضاد معنایی بهره میبرد و عاشــقانه عاری
از گالیــه و آزردگــی ارائه مــی دهد :کام،نــاکام /آغاز،ســرانجام /گریه ،خنده/
التهاب،تشویش،آرام .در پس این تضاد معنایی ،با اشاره به داستان«زیبای خفته
در جنگل»شــارل پرو ،عبارات و ترکیباتی ساخته میشــود که در عین زیبایی
برخــی از آنها همچنان از همــان خاصیت تضاد معنایــی بهرهمندند :کام دل
شکســته ناکام/آغاز و ســرانجام/خنده زدن به گریه/بخت سیه فام/سنگ فرش
خاطره/غروب غم زده/بی کرانه آرام/پُرغبار/خاطر درد آشــنا/آینه شکســته ایام/
ای دریغ گم شده.
در غزل«مقهور» شــاعر با ترکیبهاي استعاری و موازنه سازیهاي بدیع ،ضمن
ارائه ادبیاتی ناب و سرورانگیز به دور از محیطی که غلبه آزردگی و گالیه مشهود
باشد به عاشقانه سرایی دست میزند .عاشقانه سرایی نزدیک به عاشقانههاي خیام
و واسوختهاي وحشی بافقی:
باده شــوی،جام میشوم /وقتی پیاله،کام میشوم/کوچه باغهاي نشابور چشم تو/
مست باده خیام/گرگ وحشی رام شده چون آهوان /مقهور دست عشق ،سرانجام/
بر دار بی کسی/جادوی چشم/هر شام ،ماه تب زده،بربام/پایان التهاب آغاز آرامش
گره زدن غزل عاشــقانه با دغدغههاي شــیرین سالهاي جنگ و دفاع از میهن،
تصویری زیبا بر جای میگذارد .گویی دغدغههاي شــخصی و خصوصی شاعر در
همان یادبودهای برجای مانده از سالهاي جنگ خالصه میشود:
تو را ساده ،صمیمی ،گرم ،طوفانی و بیپایان
شبیه عشقهای سالهای جنگ میخواهم
اگرچه در این غزل نیز به مانع تکرار بر میخوریم اما نمیتوان چشم بر این ترکیب
نوساخته بست که:
به دور از حاشیه ،عریانتر از هرچه صراحت هست
تو را در متن این آغوش تنگاتنگ میخواهم
در بررسی غزل«خلسه ها» ،مثل«قوس نزول» برای دومین بار دچار عارضه ناتمام
بودن ،میشــویم و با دنبال کردن محور عمودی ضعف آشکار بیانتهایی پدیدار
میشــود .اگرچه در این غزل تصویرسازیای شبیه سبک هندی و استعارههایی
نزدیــک به طرز خاقانی به چشــم میآید اما این دو کوشــش چنــدان به دل
نمینشیند .همنشینی چند واژه :آینه ـ خواب ـ خیال/آذر ـ اهوراـ زمهریرـ شعله/
رازـ رمزـ خلســه و ترکیبهایی نظیر :آذر پاک اهورایی/شب دوری و مهجوری/
تصویر رؤیایی زن/باغ رازها،رمزها،خلســهها که دلنشین است را میتوان از زمره
تقلیدهایی دانست که آگاهانه انجام شده است .تکرار و تقلید تا محتوا هم پیش
رفته اســت و همان گونه که در اشــعار هندی و برخی از قصاید خاقانی به ابهام
دچار میشویم این غزل هم به گونهای است که دوست دارد خواننده را در ابهام
و تردید رها کند.
غزل«پوچی» که از درونمایه اعتراضی برخوردار اســت عالوه بر انتخاب ضرباهنگ
«نداشــتن» در ردیف و نیز اضافه کردن«که»با نوعی تأکید از شیوه نغمه حروف یا
همان  Alliterationبهره میبرد .واژه «بارکد» را به طور حتم و برای نخستین بار
شاعر مجموعه«بغض در نواحی لبخند» وارد غزل کرده است و این یکی از نشانههاي
تأثیرجامعه شناسی بر ادبیات و حضور شاعر در الیههاي اجتماعی است.
«خروس قندی» عنوان یکی دیگر از غزلهاي این مجموعه است .عنوانی که در
عین ســاده و صمیمی بودن ،کودکانه ،طنزآمیز و حاوی طعنه و کنایه نیز است.
حضور طنز اعتراضی و جدال با سیاســت زدگی در نوع ادبی غزل شــاید در نوع
خود کم نظیر باشد که سراینده مجموعه «بغض در نواحی لبخند» با بیانی که گاه
تا کودکانه سخن گفتن هم ادامه پیدا میکند دست به چنین ابتکاری زده است:
ای برادر به آن نخندیها!
ریش بابابزرگ مرحوم است
این انتخاب شــیوه طنز و اعتراض چندان هم خالــی از تلخیهاي تکان دهنده
نیست و شعر در جایی وارد حیطههاي جامعه شناختی خود میشود و عمق تأثر
شاعر را از روند حرکتی جامعه به رخ میکشد:
بعد قاجارها و زندیها
مثل آن سالهای گمشدگی
در شب سرد خودپسندیها
تب بیگانهدوستی گل کرد
یادمان رفت سربلندیها
پیش همسایه سرفکنده شدیم
آزردگی ،اعتراض ،نمایش فضای خاکســتری و شکوه و گالیه گاه شاعر را راضی
نمیکند و کم کم در حرکتهاي سینوســی ذهن ،شــعر و شاعر را توأمان دچار
آزردگی و تنفر میکند .آزردگی و تنفری که اوج آن را میتوانیم در غزل«مردان
منحنی» مشاهده کنیم:
ای کاهنان معبد آلوده دامنی...
با دشمنان ،زبون و حقیرید و خاکسار...
همچون َزنان هرزه و مردان برزنی
زاغان بد دلید ...نه ،خنثای مشکلاید
زخم زبان و کینه و نفرت پراکنی
سهم شما چه بود در آن سالهای رنج؟
در ادامه اعتقادی که میکوشیدیم نشان دهیم شاعر از بین سیاه و سفید طریقه
خاکســتری بودن را برگزیده اســت اما به یکباره در این غزل با ســیاهی مطلق
رو در رو میشــویم :آلوده دامن /دشمنان /زبون /حقیر /خاکسار /دشمن /دشمن/
بدخواه /شوم /وهم/سیاه/سترون/بد دل/خنثی/مشکل/هرزه/باطل/زبون/الکن/رنج/
زخم زبان /کینه/نفرت پراکنی/ســردی .ضمن آن که همچنان ترکیبسازیهاي
حاوی تضاد معنایی را مشاهده میکنیم :مؤمن ـ کافر/دشمنان ـ دوستان/تنی ـ
ناتنی/بام ـ سقف/زنان ـمردان/باطل ـ حق.
در این غزل شــاعر از عبارت«سالهاي رنج»کارکردی چندگانه ارائه میکند که
دو معنای نزدیک و دور را در مجالی اندک به ذهن متبادر میســازد :ســالهاي
رنج= سالهاي جنگ//سالهاي رنج = سالهاي حکومت پهلوی //سالهاي رنج=؟
محمــد رضا ترکی به واقع در هم آمیختن طنز و گالیه را به خوبی میشناســد.
صراحت و شجاعت داشتن در بیان اگرچه صفتی نادر است اما گالیه و طنز را در
لفافهای چند الیه پیچیدن ،طرز چندان سادهای نیست .در غزل«ناگزیر ناممکن»
خواننده شاهد چنین اتفاقاتی است:
حرفهای زالل یادم رفت
واژههایم کدر شدند و کبود
یا نیاز به بال یادم رفت؟!
پَر کشید از خیال من پرواز
همهاش ...ـ بیخیال ـ یادم رفت
حرفها با تو داشتم ...اما
در غزل«اما عشــق» به ترکیب ســازی از نوعی که قبال در غزلی که «ننه علی»
را«معتکف کلبه احزان» مینامد مواجه میشویم و این بار از ترکیب«معشوقههاي
تکراری»اســتفاده میکند .غزل«دریا قلی» که از جنگ و روزگار رفته بر آبادان
حکایت دارد اگرچه از ناهمگونی در قافیه رنج میبرد و تکرارهاي خاص شــاعر را
در خود دارد(شــهر(در محاصره)/شهر(تو و من)/شهر (بیپناه)(/کوچه های)شهر/
شهر(خاطره ها) )/اما دو عبارت زیبا شعر را خواندنی تر کرده است:

مرد اهل درد(ای مرد اهل درد ،بنازم به غیرتت
این خانهها هنوز پُر از کودک و زن است)
تن به تن و تانک با تن(میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است)
شاعر خیلی از واژه«ها» ،ردیف«ها» و عبارت«ها» را با همان«ها»ی مورد عالقهاش
جمع میبندد .این جمع بستنها را میتوان در چند دسته بررسی کرد.
نخســت جمع بســتنهایی که عاری از چرا و چگونگی و در اصطالح مطابق با
ساختارهاي زبانی است:
ثانیه/ها/دقیقه/ها/لحظه/ها/دل/ها/غریبه/ها/خاطره/ها.../
دسته دیگر که مطابق با ساختارهای زبانی نیست و به نوعی حشو یا ساختارشکنی
محسوب میشود:
ازدحام/ها/توده/ها/مضمون/ها /اسطوره/ها /قصه/ها/موج/ها/قید/ها/قدوس/ها/
دسته دیگر اگرچه مطابق با ساختارهاي زبانی است اما نوعی تعقید لفظی ایجاد
میکند یا موارد استفاده نادری در متون دارد:
تکاپو/ها /بو/ها /خلسه/ها /تأمل/ها /نامحسوس/ها/روسیاه/ها /تباه/ها /گناه/ها /چاه/ها/
اشتباه/ها/کاه/ها /شاه/ها /بی پناه/ها /انس/ها/
و دســتهای از این جمع بستنها که به واقع به منظور نوآوری و واژه سازی برای
ارائه مضامین نو ،صورت میپذیرد:
تیمور/ها/ی لنگ /قاجار/ها/زندی/ها/چند/ها/دی/ها/بهمن/ها/اسفند/ها/ابن السالم/ها/
کنعان/ها/
در غزل«وسوســه» ،همان گونه که لبخند ،ســوگند ،ترفند ،آوند ،پیوند و مرز
با«ها» جمع بســته میشود؛ چند دی ،اســفند ،بهمن و قید هم با همان«ها»
جمع بســته میشــود که حتی اگر برخالف ســاختارهای زبانی هم باشد ،گاه
طرفداران خاص خود را دارد .شــاعر در غزل وسوسه که آمیختهای از گالیه و
رها شدگی است ،شعر مورد عالقه و دوست داشتنی خود را در بیتی به وضوح
معرفی میکند:
تو را،ای شعر ،بینام و مخاطب دوستتر دارم
رها از مرزها و قیدها و بندهای تو
شــاعر شعری را میپســندد که بی نام ،بی مخاطب ،رها از هر گونه قید و بند و
مرزی باشد.
در ادامه اعتراضهاي عریان و خاموشی که تنیده در فریادهایی پرمعناست ،غزلی
با عنوان«نه!» رخ مینماید:
ولی ما مثل شب بیانتهاییم و پر از راز و هراسآور
شما خورشید هم باشید میگردید در ظلمت نهان ،ما نه
شاعر در غزلی با عنوان با«دل خونین ،لب خندان »...به تجربهای تازه دست میزند؛
طنزی آمیخته با اعتراض و تحکم! اگرچه شاعر در تعریف شعری که دوست دارد
بی نام و بی مخاطب بودن را با رها بودگی از هر مرز و قید و بندی معرفی میکند
اما ،برخی از این دست اشعار ســراینده مجموعه «بغض در حوالی لبخند» قطعا
مخاطب خاص خود را دارد.
تو خودت نمیبینی ...ابلهانه میگریی
تو خودت نمیدانی ...افتضاح میخندی!
در هم ریختن یک عبارت مشــهور و ایجاد یک بازی واژگانی برای دریافتهایی
جدید ،از جمله تالشهایی است که برای نمونه در این بیت بسیار خوش نشسته
است:
حرفهات مرموز است ،خندههات مشکوک است
مثل آب آلوده زیر کاه میخندی
از عبارت«آب زیر کاه» که اشاره به نوعی مرموز و مشکوک بودن آدمها در رفتار
و ابراز عقیده دارد شاعر با پیش مقدمه «مرموز»و «مشکوک» و به تماشا گذاشتن
یک بازی واژگانی دلنشین ،منظوری تازه تر ارائه میدهد.
برق غرور وحشی یک ببر ماده کو؟
در چشمهای آهوی صحرایی تو نیست
بیتی که از غزل«مهراوه» انتخاب شــده است نشــان میدهد که کلمات اگر در
خدمت مضامین درآیند آنگاه با ایجاد چندالیگی ،به خواننده قدرت اندیشــیدن
ژرف تری میبخشــند .اگرچه در چشمهاي آهوی صحرا ،هرگز نشانه غرور یک
ماده ببر وحشی دیده نمیشود و برعکس آنچه پدیدار میشود مظلومیت است و
معصومیت اما شعر ،حکایت از نگاهی دو سویه به واژه «غرور»دارد.
غرور عنصری اســت مشــترک که میتوان در آهوی صحرایی و ببر ماده وحشی
دید .همین غرور شــاعر را مجاب میکند در بررسی هنجارهای در هم ریخته و
ویران شده اجتماع به سراغ زیبارویانی برود که غرورشان در چشم هایشان رنگ
باخته اســت و همین رنگ باختن کافی است تا نخستین لغزش به سمت ویرانی
آغاز شــود .اتفاقی یا تعمدی ،با بررسی یا برخاسته از ذوق شاعر ،تفاوتی در اصل
نتیجه ندارد؛ همان گونه که شوری بی اندازه به تلخی میزند ،توالی واژهها در این
مصراع همین را تکرار و بازنمایی میکنند:
مبادا چشم شوری تلخ دارد روزگارت را
تو را زیر نظر دارند افسونها و جادوها
«باطل الســحر» نقطه پایانی غزلهایی اســت که در مجموعه«بغض در حوالی
لبخند»گرد هم آمده اند و مثنوی«کنعانی ها» ،نقطه پایان بخش بررســی اشعار
این مجموعه در نوشــتاری اســت که تنظیم کرده ایم :روایت گونهای در قالب
مثنوی ،بر وزن مفعول فاعالت مفاعلین و در بحر مضارع مسدس اخرب مکفوف
در ســیزده بیت و با القای حسی شبیه هشــدار و تذکر ارائه شده است .در سایه
زندگی تاریخ در همه دوران و بررســیهایی که بیشتر ،شاعرانگی دارد تا مبنای
تاریخی ـ مناسبتی ،این اجازه به شاعر داده میشود تا با گره زدن زمانه حال به
زمانه نوح پیامبر ،برخی از نابخردیها را برخاســته از روحی سرگردان و بازمانده
یک باور دینی ـ داستانی برشمرد یا به تعبیری ساده تر ،قضاوتی شاعرانه در قالب
یک مثنوی ارائه دهد.
برآیند
«بغــض در نواحــی لبخند» با نامی که مؤلف اثــر ـ محمدرضاترکی ـ برای آن
برمیگزینــد ،درونمایه و حقیقت انتقادی – اجتماعی در هم آمیخته با طنز را
بی پرده بر خواننده نمایان میکند .واژه بغض در نام این مجموعه و هم نشینی
هوشــمندانه با لبخند ،حاکی از یک رابطه دو سویه آمیخته با تضاد دارد یعنی
بغضی پنهان شده در طرحی از لبخند که از این در کنار هم بودن ،معنایی دیگر
استنباط میشود .اگرچه بغض ،نشان از گالیه و شکوه دارد اما لبخند ،حقیقی و
از سر شادمانی نیست .بدین سان ،بغض رنگ و بویی انتقادی دارد و لبخند پرده
خاکســتری طنزی گزنده ،معترض و هشداری اســت که بر واژه واژه این کتاب
ســایهای معنادار افکنده است .شــاعر ،با مهارت و توانایی این دو را در پوششی
چنــد الیه در هم میآمیزد اما قصــدی و تأکیدی برای پنهان گویی و مصلحت
اندیشی در بافت عبارات و حتی واژههاي به کار گرفته شده دیده نمیشود .این
امر خواننده را با متنی خاکستری رنگ – و نه سفید یا سیاه – روبه رو میکند.
البته همین رنگ خاکســتری ،فضا را هرچند تلخ جلوه میدهد اما دری از امید
را نیز به روی خواننده باز میگذارد .شــاعر ،در به کارگیری واژگان ،همان اندازه
دقیق و قدرتمند عمل میکند که در انتخاب عنوان این مجموعه شــعری .او با
استفاده از ظرفیتهاي معنایی واژگان و عبارات و نیز تکرار و بسامد تکرار واژهها،
مفاهیم ،اندیشــهها و احساســاتی را که میخواهد ،به خواننده منتقل میکند.
همچنین در کنار این مســئله ،از شــگرد بالغی واج آرایــی بهره میبرد که در
موسیقایی کردن کالم و نیز تأکید و تلقین معنا و اندیشه ،مؤثر است .نکته دیگر
اینکه شاعر در جمع بستن واژگانش با «ها»ی پسوند جمع تعمد دارد .این کار،
گاه به نوآوری نیز میانجامد هرچند گه گاه مطابق ســاختارهای زبانی نیست یا
موجب تعقید لفظی و حشو میشــود .در میان اوزان و بحرهای شعری ،تمرکز
ذهن شاعر ،روی برخی وزنهاي پر کار برد شعر فارسی محسوس است اما قافیه
دچار ناهماهنگی ،عدم تجانس ،تکرار و تشابه است .با یک نگاه سطحی میتوان
دریافت که گاه شــاعر دچار تنگنای قافیه میشود و ناخوشایندی این مسئله در
بررسیهاي فنی تر و دقیق تر بهتر نمایان خواهد شد.

در مجامع اجتماعی و محافل خانوادگی ،بسیار گفته
و تذکر داده شده است که اغلب برنج های وارداتی هندی
و پاکســتانی ،که به برنج باســماتی یا دانه بلند معروف
هستند و نامیده میشوند ،اینها برنج های طبیعی و واقعی
نیستند و کام ً
ال ساختگی و ماشینی و یا همان کارخانهای
مانند ماکارونی با آرد تهیه و ساخته میشوند و به نوعی
میتوان گفت که مصنوعی هستند ،یعنی برنج به دست
آمده از زمین کشاورزی و شالیزار ها نیستند ،به هر حال
اگر چنین باشد و این حرف ها واقعیت داشته باشد ،باید
مردم و مصرف کنندگان بدانند و از آن مطلع باشند و اال
نگفتــن آن و مخفی کردن این واقعیت ،حتی اگر چه از
نظر مصرف اشــکالی نداشته باشد ،از نظر دینی و عرفی
غش در معامله محســوب میشود و هم احتماالً اشکال
شرعی و قانونی دارد ،لذا مطلعین عزیز و مسئوالن محترم
و مقامات ذیربط و دلسوز و با صالحیت باید در این مورد
به خصوص و همگانی ،اظهارنظر کارشناسی و از طریق
رسانه های گروهی و مطبوعات ،اطالع رسانی صادقانه،
روشن و بی پرده ،مفید و کامل نمایند .
0913...

ملت ايران در طول تاريخ کســانى را که در حق
اهل بيت (ع) ،پيامبر و آل على (ع) جفا روا داشــتند
و نگذاشتند امت اسالمى از انوار وجوديشان استفاده
کنند هميشه مورد لعن و نفرين خود قرار داده و امروز
هم کسانى که در حق آل خمينى کوچکترين جفايى
کند سلمان وار هتاکان و جفاکنندگان به آل خمينى
کبير را به زباله دان تاريخ خواهند فرستاد.
0917...

اگرچــه همه مــردم میتواننــد در امور مختلف
اظهارنظر کنند ولیکــن هرکس باید در حد تخصص
و آگاهیهای خــود صحبت کند در نتیجه یک خانم
کمدیــن درجه دو نباید با اظهارنظــر درباره برجام و
نظایر آن خود را در معرض اعتراض اهل فن قرار دهد.
0938...

قابل توجه دولت و نماینــدگان محترم مجلس.
لطفا هنگام تنظیــم بودجه ســال  95یارانه را فقط
به روســتاییان وکارگران پرداخت کنیــد  .خیلی از
روستانشینان هم مثل من یارانه نمیگیرند .در صورتي
كه بعضی از روســتاییان خیلی نیازمندند .بسیاری از
پیشــه وران شــهری ،خواربارفروشهــا و  ...ماهیانه
میلیونها تومان درآمد دارند .یارانه حق آنها نیست...
0912...

ایــن مخالفان توافق به فکــر منافع ملی و مردم
نیستند .به قول رئیس جمهور اینها کاسبان تحریماند.
شاید خودشونو به نفهمی میزنن و تو حرفاشون میگن
مردم نمیذارن یا نمیخوان .آقا تو نماینده کدام مردمی
که ازطرف اونا میگی.
0911...

در مورد نظر جامعهشــناس محترم که نظر آقای
قاضی دادگاه رو در مورد باال رفتن آمار طالق و ارتباط
آن با خیانت را مبالغهآمیز خوانده بود به نظرم ایشان
خیلی محافظه کارانه وارد گفتگو شــدند این موضوع
نیــاز به یک گفتگوی جامعتر دارد بــاز در این مورد
بحث و گفتگو شود.
0913...

در صفحــه اجتماعی مطلبي در مورد آمار طالق
و خیانت چاپ شده بود .لطفا این بحث را جامع تر و
کامل تر با یک روانشناس هم دنبال کنید به نظر من
آن قاضی آمار درســت داده چون او در تماس با این
معضل جامعه است پس عمیقتر پیگیری کنید.
0913...

اکنون که در ســایه توافق هستهای دست ایران
در مراودات و تفاهم با جهان آزاد بازتر شــده اســت،
روسیه باید حسن نیت خود را در اجرای رژیم حقوقی
عادالنه دریای خزر بر مبنای توافقنامه ســال 1921
بین شوروی سابق و ایران نشان دهد.
0910...

هاشــمی دنبــال عدالت برای مردم اســت ولی
رانتخواران با افکار خشک دنبال پرکردن جیب خود
هستند.
0935...

با روش آســان اعتدال پیشروی کلی امکانپذیر
اســت ولی با تندروی ،پیشــروی امکان ندارد چون
خستگی با خود خواهد آورد.
0935...

هاشــمی اهل زندگی آرمانی عدالت طلبانه است
که علم و معنویت در آن مستتر است ،ولی افرادی که
به او میتازند دوست دارند کشور درگیر ناهنجاریها
باشد تا به منافع خویش برسند!
0935...

گروه خودســر زیــاده خواه دوســت دارند افکار
خودشان حاکم باشند ،چون تمامیت خواه هستند.
0935...

افکاری چون هاشمی باعث میشود جوانان جذب
شوند و جهان روشن نیز طالب افکار روشن است .
0935...

رســول مکرم اسالم(ص)می فرمایند :هر که نیاز
برادر و خواهر دینی خود را برآورد كند چنان است که
حج وعمره به جا آورده باشد.
0938...

حضرت امام رضــا(ع) میفرمایند :برترین دانش
خودشناسی است.
0938...

باســام .آقای  ...شما چه گلی به سر ملت زدی و
براشون چه کردی که حاال میفرمایید آقای هاشمی
باید بره خونه بشــینه؟! حتما فردا آقــای روحانی و
بعدش آقای ظریف و بعدش!...
0918...

پیام های مردمی در صفحات12-9-8-2
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ادبیات

و پود» خلوت شاعر

محبت/غوغای حسادت/تب و طوفان تنوع طلبی/آلوده
خند» اگرچه تازهترین به آفت/آینه نفرت/وهن خیانت/خیانت به امانت/خیانت
ی شــامل ســی و دو به خیانت/غرق خجالت/جســارت شده باشد .در غزل
ــیزده رباعی ،هجده انیس النفوس که غزلی معنوی اســت و شــاعر در آن
یتی ،تنها بخشهایی واگویههاي درونی خود را آشــکار میســازد ازدحامی
ـ  89شاعر را شامل از تکــرار و هجومی از تکرار«ها» بــه گونهای معنا دار
بســتان  1391روانه دیده میشــود .شــاعر 16بار از ترکیبات ساخته شده
ســت ،اما میتوان در با واژه«غریب» در 8بیــت بهره میبرد و این در حالی
گیری «دغدغه» شاعر است که ردیف این غزل«غریبه ها» است .در این غزل
اگرچه جمع بستن«ازدحام»و «توده» در اصطالح«توی
و نامگذاری کرد
ذوق»می زند اما عبارت ســازیهاي شاعرانهای هم به
خ ،فرهنــگ و جامعه چشم میخورد که دوست داشــتنی است :آه سپیده/
ــتند آنگاه براساس درحضرت غریب غریبان/غریبــی نمیکنند/موج ناب
امعــه ،اصل«ادبیات کالم/طلب کنیم به وام/بیگانه نبودن با غریبه ها/
کامال منطقی جلوهگر در غزل«امضا» ،واژهها به کمک شــاعر ســراغ نوعی
فضاســازی دلهره آور و محیطی وحشــتناک میروند.
واژههایــی که در ایــن غزل ،این وظیفــه را بر دوش
با یک واژه ،خواننده دارند وقتی بیشــتر به چشــم میآیند که در کنار هم
قرار گیرند .این اتفاق در یک نظام هندسی و در ذهن،
راه و همدل کند
بهخوبی قابل توضیح است یعنی این واژهها با خطوطی
واقع در هم آمیختن مجازی در ذهن به هم متصل میشــوند و در مجموع،
ه خوبی میشناســد .تصویــری هولناک و دلهره آور را بــه خواننده منتقل
عت داشــتن در بیان میکنند :شب /بسته /ســیاه /بیهوده /زخمی /بی پناه/
است اما گالیه و طنز تکیده /تنگنــا /حادثه /سرشکســته /غربت /خرمهره/
د الیــه پیچیدن ،طرز ابلهانه /سیاه /وهم /مرگ /مرتعش /غریب /گم شده /دل
مرده /مضطرب /بــی خویش /بی پناه .در این غزل که
ت
شاعر از ردیف فعلی(نهاده ای) استفاده میکند به دلیل
یپســندد که بی نام ،تنگنای قافیه مجبور به ساختار شکنیهایی میشود که
هر گونه قید و بند و بعید میدانم حداقل طرفداران دستور سنتی و ادیبان
متمایل به ادبیات کالســیک ،آن ساختار شکنیها را
برتابند اما بدون قضاوت باید اذعان کرد معادل قرار دادن
«جا نهادن» با«امضا نهادن» ،چندان پذیرفتنی نیست.
همین ردیف شاعر را به اجباری ناخواسته دچار میکند
و بسیاری از قوافی اگرچه در ظاهر خیلی به چشم نمیآیند اما در اصل ردیف و
قافیه در چند بیت عینا تکرار میشود:
بیهوده پا به گشت و تماشا نهادهای
گویی به مرز غربت خود پا نهادهای
تو ابلهانه پا به سن اینجا نهادهای
حدیث غربت«ننه علی» برای همیشــه در اذهــان باقی خواهد ماند .چرایی این
ماندگاری در ســوژهای است که شاعر دستمایه سرایش این شعر قرار داده است.
«ننه علی» مستمســکی میشود تا شــاعر با حفظ ضرباهنگی که بوی تکرار و
آزردگی میدهد ،تلخکامیهایی را روانه ذهنها کند و آنها را به بازبینی اتفاقاتی
که در محیط اطرافشان رخ میدهد ،وا دارد .شاعر اگر چه «ننهعلی» را «معتکف
کلبه احزان» می نامد اما با انبوهی از تکرار«ها» (یک عمر/یک عمر/این چه/این
چه/کاش/کاش/کاش/عشق/عشق/عشق) ،به شیوه معمول خود یعنی گالیه روی
مــیآورد و از مردم بی عاطفه و ریاکاری و بی دردی مینالد و خود را شــاعری
آشفته معرفی میکند:
از ریاکاری و بیدردی اینها این شهر
با همه وسعت خود گوشة زندان تو بود
«قوس نــزول» را میتوان یکی از فنی ترین غزلهاي این مجموعه به حســاب
آورد .دکتــر کامل احمدنژاد در کتاب فنون ادبی خود و ذیل مبحث نغمه حروف
میآورد«:جز انواع جناس که با ایجاد آهنگ جدیدی ،وزن و آهنگ شعر را غنیتر
میکند .هماهنگیهاي صوتی دیگری نیز در شعر شاعران بزرگ هست که یکی از
مهمترین آنها ایجاد آهنگ با تکرار یک حرف است در کلمات یک مصراع یا یک
بیت که در بالغت غربی به آن Alliterationگفته میشود .این نوع هماهنگی و
تکرار یک حرف واحد در یک مصراع یا یک بیت ،مورد توجه شاعران بزرگ ایران
بوده و نمونههاي فراوانی در شــعر شاعران ایران دارد .اما در کتابهاي مربوط به
صنایع و فنون ادبی عربی و فارسی اشارهای به آن نشده است و هنوز هم معادل
مناسب و جاافتادهای در زبان فارسی ندارد .در سالهاي اخیر با نامهاي هماهنگی
حــروف ،واج آوایی ،واج آرایی ،توزیع حرفی و جزء آن ،مورد اشــاره قرار گرفته
است ».ایشان این بیت را برای نمونه میآورند:
سست بنیاد است
بیا که قصر عمل سخت 
بیار باده که بنیاد عمر بر باد است(حافظ)
در غزل قوس نزول ،این نغمه حروف ،واج آوایی یا هر اسم دیگری که بر آن نهیم
به خوبی به چشم میآید .مضافا بر این که در قافیه حرف«س»تکرار شده است،
کلماتی که در غزل به کار رفته است نیز از همین قاعده پیروی میکنند« :س»
یست /فانوس /اسطوره /پیوست/
فسوس /ن 
حسرت /ا 
یسوزد /فانــوس /
نم 
کستر /ققنوس /رستم /افراسیاب /هست /کاووس /کابوس /است /مأیوس/
خا 
نسان/میپوسی.
معکوس/ا 
شــاعر در فضایی که شاعرانگی و اســتخدام کلمات او را یاری میکنند اسطوره،
افسانه ،واقعیت و حتی خیال را در هم میتند و تصاویر بسیار نغزی پدید میآورد.
این تصویر سازیها و تلمیح و اســتعارهها از چند واژه نشأت میگیرد :اسطوره/
تاریخ/ققنوس/رستم/افراســیاب/کاووس .در ادامه واژهها دو به دو یا در گروههایی
چند تایی به عبارت سازی روی میآورند :چشم گرگان ،فانوس /خاکستر ،ققنوس/
رستم ،چاه نابرادر(شغاد) ،افراسیاب،کاووس /مرده ،دخمه ،انسان،تاریک،پوسیدن.
ایــن بــازی واژگانــی نهایتا ابتدا به شــاهنامه فردوســی و ســپس به برخی
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