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چکیده
پرداختـن بـه مضامیـن آیینـى در شـعر نوجـوان به سـادگى شـعر بزرگ سـال نیسـت. ازیک سـو، 
مخاطبـان ایـن حـوزه، اطالعات و سـواد بزرگ سـاالن را ندارند و ازسـوى دیگر، نوجوانـان به لحاظ 
روان شـناختى میـل و رغبتـى بـه روایت هایـى کـه در گذشـته اتفـاق افتـاده ندارنـد و اغلـب بـه 
آینـده بیشـتر توجـه مى کننـد. اگرچـه در سـال هاى اخیـر شـاعران بسـیارى بـه سـرودن شـعر 
آیینـى روى آورده انـد و البـه الى مجموعه شـعرهاى شـاعران نوجوان سـرا، شـعر آیینـى به وفـور 
یافـت مى شـود، امـا تعـداد شـعرهایى کـه بشـود از آن هـا به عنـوان شـعر موفـق و تأثیرگـذار یاد 
کـرد، انگشت شـمار اسـت. مجموعـۀ شـعر یـک دختـر بى گوشـواره سـرودة شـاهین رهنمـا از 
شـاعران موفـق نوجوان سـرا در سـال هاى اخیر اسـت کـه به تازگى منتشـر شده اسـت. این کتاب 

دربردارنـده ده شـعر عاشـورایى اسـت کـه به همـت انتشـارات بِه نشـر چـاپ شده اسـت.

کلیدواژه
شعر نوجوان، شعر آیینى، حماسه، مرثیه.

1.  مقدمه
شـاید بتـوان گفـت شـعارزدگى آفـت شـعر هاى آیینـى اسـت و شـاعرى کـه بتوانـد 
شـعرش را از ایـن آفـت رهـا کنـد، به شـعر نـاب نزدیـک مى شـود. در کتاب یـک دختر 
بى گوشـواره شـاعر تـالش کرده اسـت از چنبـره شـعار فاصلـه بگیـرد و پرداختى تـازه به 

مضامین عاشـورا داشـته باشـد.
بهره  عاشورایى  مضامین  در  رایج  نماد هاى  و  نشانه ها  از  اگرچه  کتاب  این  شعر هاى 
گرفته اند، اما رنگ وبوى تازه اى دارند. زبان شعر ها سالم و روان است و دور از ابهام و تعقید 
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سروده شده اند. به جز شعر خاطرات که نسبت به دیگر شعر ها، شعر بلندى است، بقیۀ شعر ها 
کوتاه و موجز هستند. شعر هاى یک دختر بى گوشواره را مى شود از زوایاى مختلف بررسى 

کرد؛ زوایایى که هم شامل نکات برجستۀ کتاب مى شود و هم کاستى ها:

1. طراوت و تازگى
حال وهـواى اکثـر شـعر هاى کتـاب همـان حال وهوایـى اسـت کـه در همـۀ شـعر هاى 
عاشـورایى وجـود دارد، امـا در برخى شـعر ها شـاعر از دریچـه اى به این رویداد نگریسـته 
کـه تازگـى دارد. در ایـن شـعر ها خبرى از نشـانه و نمادهاى نخ نماشـده نیسـت و شـاعر 

به خوبـى توانسـته نوجـوان را بـا احساسـش شـریک کند:
«خورشـید/ هـر صبـح مى آیـد/ بـا بقچـه اى از روشـنى بـر دوش/ آیـا کسـى تـا حال 
گفتـه اسـت/ خورشـید تکـرارى اسـت؟/ آیـا کسـى تا حـال گفته اسـت/چون دائـم امید 
داریـم/ امیـد تکـرارى اسـت؟/ یـا در کتـاب خوانده ایـد کـه عید تکرارى اسـت/ آیـا توان 
گفـت/ تکـرار آن روزى کـه خورشـید/ بـر نیزه هـا روییـد تکـرارى اسـت؟ آیـا خورشـید 

تکـرارى اسـت؟» (تکـرار خورشـید، ص 7).
شـاعر در ایـن شـعر ها شـعار نمى دهـد و قصـد مرثیه خوانـى نـدارد، بلکـه تـالش 
کرده اسـت بـا زبانـى سـاده و تصاویـرى ملمـوس بـراى نوجوانـان، آن هـا را بـا ماجـراى 

عاشـورا آشـنا کنـد:
«سال هاسـت/ از لـب عطشـان تـو/ تعزیه خوانـى شـده/ قصۀ عشـق تو جهانى شـده» 

(قصـۀ دوم، ص 5).
یکـى از نشـانه هاى شـعارزدگى پرداختـن بـه ذهنیات اسـت. هرچقـدر تصاویر عینى 
و ملمـوس باشـد، مخاطـب راحت تـر آن را تجسـم مى کنـد. در شـعر دختـر مـاه، روایت 

شـاعر، روایتـى ملموس و قابل تجسـم اسـت:

بى گوشواره  دختر  یک   ،(1396) شاهین.  رهنما، 
مشهد،  ملیحه،  احمدى  تصویرگر:  شعر)،  (مجموعه 
نسخه،   1000 تومان،   5200 24ص،  به نشر،  انتشارات 

خشتى، شابک: 978-964-02-2473-1
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«خورشـید مى دیـد/ دربند چندین دشـمن سـرد و سـواره/ از دور مى آیـد پیاده/ یک 
دختـر بى مـاه/ برِگـرد او چندین سـتاره/ یک دختر بى گوشـواره» (دختر مـاه، ص 17).

2. حماسه یا مرثیه
این کـه واقعـۀ کربـال واقعـۀ حزن انگیـزى اسـت، بـر کسـى پوشـیده نیسـت، اما همیشـه 
در آثـار ادبـى ازمنظـر مرثیـه بـه واقعـۀ عاشـورا پرداختـه شده اسـت و وجـه حماسـى 
ایـن ماجـرا در اشـعار عاشـورایى حتـى در شـعر بزرگ سـال هـم کمتـر دیده شده اسـت. 
بیشـتر شـعر هاى عاشـورایى حتـى نوجوانانه هـا نیـز رنگ وبوى غـم و عزا دارنـد. توصیف 
صحنه هـاى شـهادت و غربـت و اسـیرى یـاران امـام حسـین (ع) در ایـن شـعر ها بسـامد 
باالیـى دارنـد و چنـان برداشـت مى شـود کـه شـاعران با ایـن شـعر ها قصد دارنـد، چون 
امـرى  شـهداى کربـال  را دربیاورنـد. اگرچـه گریـه بـر  اشـک خواننـده  روضه خوان هـا 

پسندیده اسـت، امـا شـعر عاشـورایى وظیفـه اى فراتـر از ایـن دارد:
«ظهـر بـود/ خیمه هـا/ شـعله ور/ هلهلۀ دشـمنان / بیشـتر/ قطع شـد/ شـاخۀ دسـت 
عمـو/ چیـده شـد/ میـوة سـرو پدر/ رنـگ باخـت/ چهرة قـوس و قمـر/ کربال/ تشـنه بود/ 

بچه هـا/ تشـنه تر» (تشـنه تر، ص 9).
در ایـن شـعر ها کمتـر بـه وجـه ایثـار و حماسـه پرداختـه شـده و تأکیـد شـاعر بـر 
القـاى فضایـى غمگینانـه  اسـت تـا احساسـات مخاطب را نسـبت بـه این مصیبـت بزرگ 
تحریـک کنـد. به همین دلیـل، عنصـر اندیشـه کم رنـگ اسـت و فقط احسـاس اسـت که 

مى کند: بـازى  نقـش 
«دو کـودك/ دو تنهـاى کوچـک/ دو همبازى روزهاى گذشـته/ و دسـتان غربت/ کى 
هـى مى زنـد بـر سـر دسـت و شـانه/ شـروع اسـارت/ غـم تازیانـه/ دو گلبرگ چیـده/ دو 

حلـق بریـده/ و تصویـر شمشـیر مردى/ کـه افتـاده در رودخانه» (مـردى، ص 2).
نگریسـتن بـه مضامیـن عاشـورایى ازمنظـر مرثیـه سـبب مى شـود کـه روایت هـا و 
تصاویـر شـعرى، رنـگ کلیشـه به خود بگیـرد و مفهومى را که شـاعر ارائـه مى دهد، فاقد 
کشـف هاى تـازه و نـو باشـد. مخاطـب از سـفر بـه ایـن شـعر ها دسـت خالى برمى گـردد؛ 
زیـرا تصویـر و مضمـون شـعر، همـان تصویر و مضمونى اسـت کـه در روایـات و قصه ها و 

دیگر شـعر ها بـا آن برخـورد داشته اسـت:
«یـک مشـک خالى/ یک دشـت خـون رنگ/ یک خیمـۀ دلتنگ دلتنـگ/ یک کودك 

شـش ماهۀ نـاز/ خوابیده بر گهوارة دسـتان بابـا/ هنگام پرواز» (پـرواز دوم، ص 15).

3. نمادها و نشانه
شـعر هاى آیینـى در بسـتر نماد هـا و نشـانه ها حرکـت مى کننـد. مضامیـن آیینـى در 
سـیر تاریخـى خـود رفته رفتـه در قالـب نماد هـا بـروز پیـدا مى کننـد تاآن جاکه سـرودن 
شـعر بـدون اشـاره بـه آن هـا اثرپذیـرى الزم را نـدارد. شـعر عاشـورایى نیـز از ایـن نکته 
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بى بهـره نیسـت. کمتـر شـعر عاشـورایى را مى تـوان یافـت که از کلمـات خورشـید، نیزه، 
مشـک، علمـدار، خیمـه، اسـب، گهـواره، عمو، تشـنگى و... در آن اسـتفاده نشـده باشـد. 
اسـتفادة زیـاد از ایـن واژه هـا در شـعر عاشـورایى در بلندمـدت باعث شـده کـه مخاطب 
در بـر خـود بـا ایـن شـعر ها احسـاس کند که بـا آن ها سـابقۀ ذهنـى دارد و ارتبـاط الزم 
را برقـرار نکنـد. دراین میـان، ایـن نـوع کاربـرد شـاعر از ایـن نمادهاسـت کـه بـه شـعر 
رنگ وبـوى تـازه اى مى دهـد. در شـعر هاى کتـاب هـم بـه شـعرهایى برمى خوریـم کـه 
شـاعر از ایـن نمادهـا و کلمه هـا به گونـه اى بدیع اسـتفاده کـرده و تصاویـر و ترکیب هایى 

زیبـا آفریده اسـت:
«...که دیده است دریاى پهناورى روى نیزه» (روى نیزه، ص 18).

«تکرار آن روزى که خورشید/ بر نیزه ها رویید...» (تکرار خورشید، ص 7).
«... یک دب اصغر ماند و یک راه شیرى» (خاطرات، ص 21).

و هـم بـه شـعرهایى کـه در آن ها نمادها و نشـانه ها، کارکـرد تازه اى ندارنـد و تصاویر 
و ترکیب هـا نخ نما هسـتند:

«بچه ها/ تشنه لب/ خیمه ها/ سوخته» (پرواز اول، ص 11).
«تنى خسته بر خاك/ سرى روى نیزه...» (روى نیزه، ص 19).

4.  عناصر شعرى
در شـعر هاى یـک دختـر بى گوشـواره همـۀ عناصـر شـعرى حضـورى پررنـگ و اثرگـذار 
دارنـد، شـاعر به خوبـى از تخیـل و احسـاس و زبـان بهره گرفته اسـت تا شـعر نفوذپذیرى 
الزم را در خواننـده داشـته باشـد، امـا عنصر اندیشـه در شـعر هاى کتاب، نقـش کم رمقى 
دارد. به جـز در شـعر هاى تکـرار خورشـید، قصـۀ دوم و شـعر خاطرات که وجه اندیشـه و 
خـردورزى به خوبـى نقـش خود را در شـعر ها ایفـا کرده اسـت، در دیگر شـعر هاى کتاب، 
آن چنان کـه انتظـار مـى رود ایـن عنصـر مهـم، حضـورى کم رنـگ دارد و خـأل آن سـبب 
شـده کـه مخاطـب بـا یک بـار خوانـش و بـدون نیـاز بـه کشـف و کنجـکاوى در البه الى 

سـطور، از آن ها عبـور کند.

5.  نتیجه گیرى
مجموعـۀ شـعر یـک دختـر بى گوشـواره بـه فضـا و حس وحـال نوجوانـان نزدیک اسـت. 
دورى جسـتن از شـعار، پرداخـت شـاعرانه به صحنه هـا و روایاتى از واقعۀ عاشـورا با زبانى 
صمیمـى و سـالم، از محاسـن ایـن شـعر ها به شـمار مـى رود. گرایـش شـاعر بـه مرثیـه، 
نپرداختـن بـه وجـه حماسـى واقعـۀ عاشـورا، غلظـت عنصر عاطفـه و کم رنگ بـودن وجه 

اندیشـه ورزى، از تأثیرگـذارى شـعر ها کاسته  اسـت.


