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 3شعر از آزاده بشارتي

اس��تاد محمد علي بهمني امروز و در صفحه ش��عر جوان
كتاب پلكهاي قفل ش��ده س��روده آزاده بشارتي را معرفي
كرده اس��ت .بش��ارتي كه هنوز  20بهار بيشتر تجربه نكرده   
اگرچه در آغاز راه است اما به قول بهمني آثارش بسيار اميدوار
كننده است.

كتابخانه

در يك كتاب خانه كوچك
يك مشت آرزو  ...نرسيدن
به دستهاي كوچك تقدير
هي خيره  ...هيچ اگر چه نديدن
در يك كتاب خانه كوچك
چسبيدهام به پنجرهاي كه
دور از نگاه مردم اين شهر
زل ميزند به منظرهاي كه ...

هاشم كروني /جام جم

نوشتن از فرهنگ و مفاهيم حوزه فرهنگ ،ازجمله عرصه
ادبي��ات و هنر و خاصه ش��عر ،بدون توجه ب��ه مفهوم محيط و
ب��دون در نظر گرفت��ن نگرههاي بومي ،ما را ب��ه نتيجه قابل
قبول نميرساند يا دستكم تصويري كامل و جامع به ما ارائه
نميكند.
در تعريف فرهنگ نيز به اين مس��اله توجه خاصي ش��ده
اس��ت .اصوال نميتوان براي فرهنگ مانند ساير مقولههاي
كالن و مفاهي��م ازل��ي ،ابدي و كلي نميتوان به يك تعريف
جامع رس��يد ،اما ب��راي اين مفهوم تعاري��ف متعددي اعالم
ش��ده كه در بس��ياري از آنها ،به نقش مهم محيط اشاره شده
اس��ت .به عنوان مثال ،بيدني در  1947در تعريف فرهنگ از
نقش محيط طبيعي س��خن ميگويد« :فرهنگ بش��ري را
در كل ميت��وان فرآين��دي پويا و حاصل خودپروري طبيعت
بش��ري و همچنين محيط طبيعي دانس��ت و ش��امل توسعه
امكانات برگزيده از طبيعت براي رسيدن به هدفهاي فردي
و اجتماعي زندگي است».
كالك��ن در  ،1951فرهن��گ را جنبههايي از محيط كلي
بشري ميداند ،چه پايدار و چه ناپايدار كه به دست بشر آفريده
شده است .به اين اعتبار اگر بخواهيم در سرزمين شعر شاعري
تفرج كنيم ،ناگزيريم از توجه به محيطي كه ش��اعر در آن رشد
كرده ،چراكه اين محيط ميتواند در پروس��ه س��رايش ،موثر
باشد.

از صندلي مضطربي كه
ميترسد از نگاه غريبم
از ترس اينكه فقر نريزد
از وصلههاي خسته جيبم
به او كه روي قله نشسته
ميخواهم از شكست بگويم
از جلد جلد مبهم تقدير
كه ميدود برهنه به سويم!

ساخت فضاي مذهبي و ارزشي

بعد هفده بهار آمده اي
كه ببيني چه بر سرم آمد ؟
دخترت شاعرست بابايي
دخترت شاعرست  ...مي فهمد  !

شعله

اگرچه شعر به سمت من هزار مزرعه غم آورد
لباس شعله به تن پوشيد
كسي كه دل به سخن واكرد...

با اي��ن همه نفس تصوير كردن محي��ط بومي ،به خودي
خود اتفاقي تازه نيس��ت .اگر از اجراهاي مختلف يك مضمون
واح��د و تفاوت قدرتمندي و قوتها بگذريم ،بايد در اين ميان
به دنبال يك اتفاق قابل تامل باشيم .اتفاقي از آن نوع كه مثال
اگر به همين شعرهاي بومي و محلي (در فضاي شعر و نه زبان)
بنگريم ،متوجه ميش��ويم در برخي آثار ،شاعر در پي آن است
كهازاينعناصربوميدرساختفضايمذهبي،آيينيوارزشي
و انقالبي بهره بگيرد.

ملت عشق

خوانش شعري از كاظم بهمني

زهرا اسديان /جام جم

غزل كوچ سروده كاظم بهمني با زباني ساده و بيآاليش
آغاز ميش��ود ،با تصويري از سرس��پردگي و تس��ليم شاعر و
ب��ا رديفي ك��ه در ظاهر متضمن گون��هاي از ياس و نااميدي
است.
ليكن تعقيب هر يك از ويژگيهاي فوق در ادامه و س��ير
كلي غزل روند تحول و تكامل خاص خود را طي ميكند.
الف) زبان شعر

همچنان كه اش��اره ش��د ،غزل با زباني ساده و بيآاليش
و در عين حال اس��تعاري آغاز ميشود .بالفاصله در بيت دوم
شاعر با زباني روايي ـ و نه استفهامي ـ سوالي را مطرح ميكند
كه با بهرهگيري از آن از طريق پاسخهايي كه در ادامه به اين
سوال ميدهد ،سير غزل را دگرگون ميكند.
در ابي��ات بعد جلوههايي از تفكرات ذهني ش��اعر «تير از
جاي��ي كه فكرش را نميكردم رس��يد »...و حتي بيان آمرانه
در مصرع «پرت كن ما را به دوزخ »...به چش��م ميخورد .در
مصرع آخر با تكرار قيد «همچنان» ،شاعر غزل را با پافشاري
بر خواسته و تاكيد بر سرگرداني خود به پايان ميرساند.
در مطلع غزل با خلق تصاويري از ش��اخه و برگ و خزان
ش��اعر ذهن مخاطب را به منظرهاي زنده و فضايي ملموس
ميب��رد .در بيت دوم هرچند حضور واژه «جبرت» ذهن را از
آن تصوي��ر جدا ميكند ،ام��ا در  3مصرع بعدي باز تابلوهايي
ميآفريند و ذهن مخاطب را تنها براي چند لحظه به تماشاي
ه��ر يك از آنها دع��وت ميكند .توالي چني��ن تصاويري در
ظاه��ر و در دنياي واقع بس��يار دور و نامرب��وط به يكديگر به

نظر ميرس��د ،ولي شاعر عليرغم تنوع اين تصاوير نمادين،
مضمون��ي كمابيش مت��رادف را در اين قالبه��ا جاي داده
است.
از بيت چهارم تغزل در تصويرپردازيها پررنگتر ميشود
و از بيت شش��م بتدري��ج تصويرها معناگراتر و اس��طورهاي
ميشوند  .
ج) درونمايه و خط سير غزل

ش��اعر ب��ا بيان��ي ك��ه رواي��ي نيس��ت و كامال ب��ر پايه
كوچ

شاخه را محكم گرفتن اين زمان بيفايده است
برگ ميريزد ،ستيزش با خزان بيفايده است
باز ميپرسي چه شد كه عاشق جبرت شدم
در دل توفان كه باشي بادبان بيفايده است
بال وقتي بشكند از كوچ هم بايد گذشت
دست و پا وقتي نباشد نردبان بيفايده است  
تا تو بوي زلفها را ميفرستي با نسيم
سعي من در سر به زيري بيگمان بيفايده است  
تير از جايي كه فكرش را نميكردم رسيد
دوري از آن دلبر ابروكمان بيفايده است  
در من عاشق توان ذرهاي پرهيز نيست
پرت كن ما را به دوزخ ،امتحان بيفايده است  
از نصيحت كردنم پيغمبرانت خستهاند
حرف موسي را نميفهمد شبان ،بيفايده است  
من به دنبال خدايي كه بسوزاند مرا
همچنان ميگردم ،اما همچنان بيفايده است   

از شاعران اين جرگه به آن دست يازيده است.
دايره وسيع زماني

ازجمله نكات جالب ديگر اين مجموعه ،گس��تره وس��يع
زماني ،آن هم از منظر س��رايش است .در نخستين صفحات،
تاريخ زير ش��عرها آبانماه  1373ذكر شده و اين روند تا آخرين
تاريخ يعني 8ارديبهشت ماه ،1388يك گستره زماني15ساله
را شامل ميشود.
اين مدت زمان نس��بتا طوالني ،انواع و اقسام تجربههاي
شاعر را در خويش جاي داده و در همين مجموعه كوتاه و نسبتا
كمحجم آن هم با توجه به اين محدوده زماني ،شما ميتوانيد
نمونههاي تقريبا متنوع و گوناگون از حيث تجربه و رويكرد را
مشاهدهنماييد.
اين روند در س��الهاي نخس��تين هنوز با تجربههاي شعر
انقالب از نوع دهه  60قرابت دارد .به اين نمونهها بنگريد:
ـ در جنون باد و رقص خون و برق دشنهها
م��ردي از توفان ميان س��ينه س��نگر ميگرف��ت (پرندگان

درباره مجموعه
«پرندگان پراكندهاند انسانها»

پراكنده /...ص)13

ـ خاكستري از نعش گل سرخ نمانده است

با باغچه شبزده يكريز بسوزيد (پرندگان پراكنده /...ص)16

طرح  :احسان نوري نجفي  -جام جم

ميخواهم از شكست بگويم
از تكهتكههاي وجودم

ب) تصويرپردازي

غزل به لهجه دريا

بوميگرايي

ش��اعران جنوب ،ازجمله س��اكنان شهر شعرند كه محيط
زندگي بوميش��ان و جغرافياي زيس��ت و رش��د و ديار دليران
تنگستان ،به خوبي در آثارشان نمود دارد .ازجمله اين شاعران
محمدحسينانصارينژاداستكه«فصلپنجم»مجموعهاي
از شعرهاي او را با عنوان «پرندگان پراكندهاند انسانها» را به
تازگي روانه بازار كتاب كرده است .شعرهايي كه رنگ زيستگاه
شاعر در آشكار و نهان آنان به چشم ميخورد.
ش��اعر حدودا سي س��اله اين مجموعه ،اهل جنوب است و
با دريا رش��د كرده و با بوي ش��رجي بزرگ ش��ده است .عناصر
بوم��ي جنوب ،عليالخصوص دريا و ش��رجي در ش��عرهاي
بس��ياري از شاعران جنوب به چش��م ميخورد .مضامين گرم
و برانگيزانندهاي كه در ش��عر شاعران خونگرم و غيور جنوبي
بهچشم ميخورد .انصارينژاد نيز چنين تجربههايي دارد.
سالم ميكنم امواج را و مينگرم
به ياد چشم تو آشوب ماه و دريا را
كمي به لهجه آن روزها بخوان دريا
هواي ساحلي و فرصت تماشا را (پرندگان پراكنده /...ص )27

زل ميزند به چشم عجول
ديوارهاي خسته /تر از غم

بابا

شعر جوان

پنجشنبه   6خرداد  1389

ش��عرهاي آييني و متعهد و انقالبي ،بخش عمدهاي از آثار
انصارينژاد را شامل ميشود ،اما نكت ه اين كه در صورت توجه
جدي ميتواند فصل مميز و نقطه تمايز كار او از س��اير فعاالن
اين حوزه ش��ود ،همان گونه كه در فضاهاي موجود نيز همين
مقدار بهرهمندي ،فضايي متفاوت را پديد آورده اس��ت .مثال به
اين ش��عر دقت كنيد كه تصويري اس��ت در ساخت فضايي از
درددلهاي حضرت موال علي(ع) با چاه.
ـ هر روز در قابي از اشك ،با شروههاي غريبي
چش��مان درياييات را بر ابرها ميسپاري (پرندگان پراكنده/...

ص )14

يا:
ـ ميرسد آسمان در آغوشش ،ميكند اقتدا به او دريا
با نگاهي به جشن ماهيها،قد كشيده است با وضو دريا
رو به فانوسهاي دريايي ،باز ساحلنشين شبگردي است
شانههاي شقايق زخمي ،چش��مهايش خودت بگو ،دريا!

(پرندگان پراكنده /...ص )66

فرزند حوزه علميه

يكي از نكات قابل تامل در اين ش��عرها ،رويكرد ش��اعر به
برخ��ي مفاهيم به تبع تحصيالت حوزوي اس��ت .اين روند را
پي��ش از اين زكريا اخالقي در پيش گرفت��ه و با بهرهمندي از
تصويرپردازيهاي متنوع اس��توار شده است ،خط سيري را
دنبال ميكند كه نشانگر احوال خاص يك عاشق و مرحله به
مرحله تجربه عشق اوست.
«شاخه را محكم گرفتن اين زمان بيفايده است» :عاشق
از مقاومت در برابر عش��ق ،خسته و نااميد شده است« ،برگ
ميريزد ،س��تيزش با خزان بيفايده است» :گويا عاشق  ـ به
س��بب چهره زرد و هجراني كه طالع اوس��ت ـ به برگي خزان
زده تش��بيه ش��ده اس��ت و خزان ـ كه نمودي از زمان وقوع
هجران و جدايي برگ از ش��اخه اس��ت ـ نمادي از عشق يا ـ
بهتر بگوييم ـ «جبر عشق» است.
«باز ميپرس��ي چه ش��د كه عاش��ق جبرت شدم /در دل
توفان كه باش��ي بادبان بيفايده است» :در بيت دوم معشوق
با سوالي تكراري ـ سوالي كه ازجمله سواالت خاص معشوق
اس��ت ـ از عاشق دليل سرسپاري و تسليمش را جويا ميشود
و عاشق ـ به شيوهاي كه خاص عاشقان است ـ دليلي را بيان
ميكند كه مبين واضح و بديهي بودن دليل عش��ق اوس��ت.
كما اين كه «توفان» مظهري از «جبر» خداوند اس��ت پس
هيچ اراده و اختياري در مقابل جبر معش��وق نميتواند عاشق
را از درياي عشق «نجات» دهد.
«بال وقتي بش��كند از كوچ هم بايد گذش��ت /دس��ت و پا
وقتي نباشد نردبان بيفايده است» :شاعر از تصوير شكستن
بادبان در توفان بيت قبل بهرهگيري كرده تا در آغاز اين بيت
به تصوير شكس��تن بال پرنده برسد .كما اين كه در اين بيت
ب��ا  2تصوير متفاوت مضامين تقريب��ا مترادفي را خلق كرده
اس��ت .عاش��قي كه راه نجاتي از درياي عشق برايش وجود
ندارد ،چون پرنده بال شكس��ته و انسان بيدست و پايي اسير
اس��ت .اين اسارت توان كوچ و تغيير را از عاشق گرفته است.
ش��ايد به اين دليل كه باز هم بنابر جبر عش��ق عاشق همواره
در احاطه معشوق است.
«تا تو بوي زلفها را ميفرستي با نسيم /سعي من در سر
به زيري بيگمان بيفايده است» :در اين بيت عاشق تلويحا
از معشوق گاليه ميكند و به دليلي ديگر باز او را مقصر قصه
عش��ق ميداند؛ چراكه هم��ان گونه كه اعتراف ميكند او در
اين مرحله تالش كرده نقش��ي در دامن زدن به قصه عش��ق
نداشته باشد.
«تي��ر از جاي��ي كه فكرش را نميكردم رس��يد /دوري از
آن دلبر ابروكمان بيفايده اس��ت» :گويا اين بيت نمودي از
افكار ش��اعر و نه مباحثه او با معش��وق است و لذا عاشق پس
از گذراندن اين فكر و نتيجهگيري از ذهن خود باز خطاب به
معشوق ميگويد« :در من عاشق توان ذرهاي پرهيز نيست/
پرت كن ما را به دوزخ ،امتحان بيفايده است».
«از نصيحت كردنم پيغمبرانت خس��تهاند /حرف موسي
را نميفهمد ش��بان ،بيفايده اس��ت» :ش��اعر در اين بيت به
داس��تان موس��ي و شبان اش��اره ميكند و با تش��بيه خود به
شبان ،در بيت آخر با تلميحي به اين سروده موالنا ـ كه مقام
«سوخته جان» را باالتر از همه مقامها معرفي ميكند ـ اشاره
مينمايد« :موس��يا آدابدانان ديگرند /سوخته جان و روانان
ديگرند /ملت عشق از همه دينها جداست /عاشقان را ملت
و مذهب خداسـت».
«من به دنبال خدايي كه بسوزاند مرا /همچنان ميگردم،
اما همچنان بيفايده اس��ت» :ش��اعر در نهايت مقامي چون
ش��بان عاشق طلب ميكند تا همچون او همه هستي خود را
فداي معش��وق خويش كند ،اما اعتراف ميكند كه هر چقدر
تالش كرده اس��ت هنوز به مقام «س��وخته جان» نرسيده  و
همچنان در حيرت و سرگرداني به سر ميبرد.

لطافت نگاه خيالبرانگيزش از برخي ظرفيتهاي اين مفاهيم
به كارش وسعت و غناي بيشتري داده است.
ـ تفسير يوسف از نفس ماه ميچكد
در آيه آيه دست تكان ميدهد خدا
تا خلسههاي سبز گل سرخ پر زديم
باران گرفت بر ملكوتي كه ما دو تا( ...پرندگان پراكنده /...ص)70
ـ صدا پژواك تسبيح شقايقهاي تجريدي است
كه گسترد ه است اينجا ،جانماز اطلسيها را
و در موج غزلهايش خدا را ميتوان حس كرد
به ادراك تبس��مهاي گل تا ميبرد ما را (پرن��دگان پراكنده/...

ص )79

با اين همه گاهي اوقات شاعر از لبه ديگر بام ميافتد و آنقدر
اين مفاهيم بر شعر غلبه دارد كه ذهن نميتواند آن را در ساختار
طبيعي شكل گرفتن شعر به راحتي بپذيرد.
ـ ميتراود به لبت آيه تحريم شراب
كه پراكنده شده حلقه عياشيها
با اين همه ،آنچه در جريان ش��عري ش��اعران آشنا به علوم
حوزوي ،بيش��تر به چشم ميخورد ،حركت به سمت آفرينش
نوع��ي فضاي عرفان��ي يا الاقل بهرهمن��دي از ظرفيتهاي
عرفاني در شعر است .كاري كه انصارينژاد نيز به عنوان يكي

تركيبهاي��ي همچ��ون «جنون ب��اد»« ،رقص خون»،
«برق دش��نهها»« ،نعش گل س��رخ»« ،باغچه ش��بزده» و
حت��ي تعبيرهايي همچون «مردي از توفان» و «ميانه س��ينه
يهاي آشناي دهه  60و
س��نگرگرفتن» از جنس تركيبساز 
نهضت تركيبسازي است كه سردمداران اصلي شعر دهه 60
و در راس هم��ه ،زندهياد مرح��وم «نصراهلل مرداني» در آن يد
طواليي داشته است ،حتي تركيب «رقص خون» يادآور غزل
معروف «رقص واژگون» اوست.
بحث روايت و نوعي تالش براي ارائه آثار روايي و س��اخت
رواي��ت  هم در آث��ار انصاري نژاد و غزله��اي اخيرش  ديده
ميشود  .
ـ كجاي وسعتي از آفتابگردانها
نشستهاي به تماشاي ما پريشانها
يا
ـ محو در گستره آبي نقاشيها
غزلي چيدهام از زمزمه كاشيها
اي��ن دو غ��زل ،نمونههايي از رويكرد ش��اعر به غزلهاي
س��اده و لطيف و معنامحور س��الهاي اخير است .با اين همه
انصارينژاد فقط به اين تجربه از سالهاي اخير محدود نمانده
است و مثال شكلهاي مدرنتر غزل امروز را نيز با زبان و بيان
و ذهنيت خويش تجربه كرده است.
ـ شبيه كودكياش گاه گاه ميگريد
چقدر زل زده در چشم ماه ميگريد  
غروب ،مدرسه تعطيل شد ،كجاست گلم!
دو چش��م مضطربش بي��ن راه ميگريد (پرن��دگان پراكنده/...

ص )91

اي��ن حجم از تجربهگرايي امري شايس��ته تقدير اس��ت و
ميت��وان اميدوار بود ش��اعري اينچنين پرتالش ،كمتر به دام
تنبلي در سرايش برسد .انشاءاهلل.
محمدحس��ين انصارين��ژاد ،در «پرن��دگان پراكندهاند
انس��انها» س��عي كرده س��يماي يك ش��اعر تجرب هگرا را به
مخاطب نشان دهد و اميدواريم در اين عرصه موفق باشد.

چشمه

درباره نسلي كه به آن اميدوارم
محمد علي بهمني

من به ش��عر جوان امروز ارادت دارم ،به ش��اعرانش نيز؛
اگرچه گاه از هم نسالن نيشي نوشجان كردهام كه طبيعي
اس��ت .اما نميدانم چرا بعضي از ش��اعران جوان گاه به هم
نس�لان خ��ود بي مهري ميكنن��د! مگر نه اي��ن كه در هنر
هيچكس توان تسخير جاي ديگري را ندارد ؟ مگر نه اين كه
هنرمند موفق نام نس��ل خود را هم به ثبت ميرس��اند ؟ مگر
نه اين كه ...بگذريم.
پيش از اين هم ش��عر را در گفتگويي به ريس��ماني تشبيه
كرده ام كه يك س��ر آن در دست گذش��تگان و سر ديگر آن
در دس��ت آينده اس��ت و شعر امروز هم در ميان آن قرار دارد و
فراز و نشيبهايي كه در كشاكش ديروز و فردا طي ميكند،
كامال طبيعي است.
هم��واره ترجي��ح دادهام به جاي صحب��ت از يك فرد ،از
يك نس��ل صحبت كنم چراكه به نسل جوان شعرمان بسيار
معتقدم و برخالف هم نسالنم كه اين نسل را گاهي سركش
يا از دس��ت رفته ميبينند ،من آن را حتي پوياتر از نسل خودم
ميدانم .اگر حركت آنها را بدقت بررس��ي كنيم آنگاه حتي
ممكن است خود را در حال درجا زدن ببينيم.
آزاده بشارتي يكي از همين شاعران بسيار جوان و خوش
ذوق كشورمان است؛ شاعري از نسلي كه من به آن اميدوارم
و مطمئن هس��تم كه ش��عر امروز را به جايگاهي ارزش��مند و
قابل احترام ميرساند.
پيش از آن كه او را بشناسم شعرش آشنايم شده بود .بعدها
در فرصتي به اندازه شنيدن چند شعر ،باورم شد كه توانستني
در اوست .تشويقش كردم تا شعر را جديتر بگيرد و همچنين
انتخابي از سرودههايش را چاپ كند.
واقعيت اين اس��ت كه ش��عرهاي اوليه هر شاعر ،پيوندي
زودب��اور و خوش��ايند ب��ا او دارد ك��ه اگر از حدود پس��ند او و
پيرامونش خارج نش��وند و در نظرگاه مخاطبان حقيقي شعر
قرار نگيرند ،كودكاني خواهند ماند كه هميش��ه بايد دلواپس
خروجش��ان از خانه و آسيبپذيريش��ان بود .خوشحالم كه
آزاده بشارتي «پلكهاي فراموش شده»اش را با شهامتي كه
شايسته اوست مقابل چشمان مخاطبانش باز كرده و بتازگي
مجموعهاي از سروده هايش را منتشر كرده است.
مجموع��هاي ك��ه اگرچه حج��م زيادي ن��دارد اما براي
يك ش��اعر جوان كه در آغاز راه اس��ت نويد بخش روزهاي
درخش��اني خواهد بود و ما هم منتظر نشس��تهايم تا غزلها و
سرودههاي تازه آزاده بشارتي را پس از اين بخوانيم.

