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چکیده
ایــن نوشــته، نگاهــى دارد بــه مجموعه شــعر آدمک بنــدى ســرودة ســیمین وحیــدى کــه بــراى 
ــرى از  ــاختار و بهره گی ــه به لحــاظ س ــن مجموع ــان ســروده شده اســت. ای ــروه ســنى نوجوان گ
عناصــر شــعرى و نیــز ازمنظــر مخاطب شناســى قابــل نقــد و بررســى اســت؛ چــون حجــم تمــام 
ــب را واکاوى  ــن قال ــم ای ــعى کرده ای ــت، س ــى شده اس ــى معرف ــب نیمای ــاب در قال ــعار کت اش

نماییــم و از زوایــاى مختلــف بــه آن بپردازیــم.

کلیدواژه
مخاطب شناسى، شعریت، ضعف تألیف، شعر نیمایى، نوجوان.

1.  مقدمه
ــیج  ــا یوش ــر نیم ــایه اث ــاى همس ــاب حرف ه ــى از کت ــگفتار پیــش رو بخش های در پیش
کــه پیرامــون چگونگــى شــعر نــو در قالــب نامه هایــى گــردآورى شــده را بــه بازخوانــى 

مى نشــینیم. 
ــد،  ــرم نباش ــر ف ــه اگ ــم ک ــه کن ــما توصی ــه ش ــود ب ــرم الزم ب «درخصــوص ف
هیچ چیــز نیســت. عــادت کنیــد بــه دقــت تــا طبیعــِت شــما بشــود. مــن راجــع 
بــه فــرم شــعر صحبــت نمى کنــم... آن آســان تر اســت؛ راجــع بــه فــرم مطلــب. 
ــت  ــد و هیچ وق ــدا مى کن ــرم پی ــما ف ــى ش ــا طراح ــما ب ــعرى ش ــب ش مطل
بالواســطه نیســت؛ زیــرا فــرم نتیجــۀ بهتریــن یافتــن اســت کــه شــاعر بدانــد 

ــا چــه چیــز بــرآورد کنــد. موضــوع را ب
ــدا  ــد پی ــا ذوق خــود بای ــرم خــاص خــود را دارد. آن را ب ــر موضــوع، ف «ه
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یخ تــر  دادن  آب وتــاب  بــا  را  موضوع هایــت  مى گوینــد  این کــه  کنیــد. 
ــارت از  ــد عب ــاب زائ ــن آب وت ــت ای ــد دانس ــا بای ــت، ام ــت اس ــد، راس مى کنی
عــدم تناســب فــرم اســت. وقتــى کــه نویســنده حرف هــاى زائــد مى زنــد و در 
ــه درجــۀ  ــد مــى آورد کــه موضــوع پســتى را ب وســط کار خــود حرف هــاى زائ
عالــى ببــرد، اگــر طــراح قابلــى باشــد، ولــو این کــه ایــن کار را نبایــد کــرد، از 

زندگــى کار خــود کاسته اســت» (نیمایوشــیج، 1394: 150-149).
«قافیــه، یــک موزیــک جداگانــه از وزن بــراى مطلــب اســت. شــعر  بى قافیــه، 
ــا  ــه خط ــته ب ــر دو دس ــم ه ــال مى کن ــن خی ــت. م ــقف و در اس ــۀ بى س خان
مى رونــد: هــم آن هــا کــه شــعر را هجایــى مى ســازند و هــم عــده اى کــه شــعر 
را بى قافیــه مى ســازند. اســاس کار، ســهل کردن طــرز کار و به همان انــدازه 
زیباســاختن فــرم اســت به واســطۀ حالــت طبیعــى کــه بــه فــرم داده مى شــود 
ــه  ــى دکالم ــع طبیع ــه وض ــعر ب ــد، ش ــا مى کن ــه تقاض ــت ک ــظ آن حال و حف
ــه عبــارت اُخــرى به تبعیــت آن، قافیــه هــم  ــه همپــاى آن، ب (بیــان) شــود و ب

روان و طبیعــى باشــد.
(یوشیج، 1394: 157-156).

در ایــن مقالــه ســعى شــده کتــاب آدمک بنــدى، اثــر ســیمین وحیــدى کــه بــراى 
نوجوانــان ســروده شده اســت، از مناظــر مختلــف واکاوى شــود. ایــن مجموعــه از چنــد 

ــت: ــى اس ــد و آسیب شناس ــر قابل نق منظ
1. شعریت داشتن و جوهرة شعرى؛

2. مضمون (مخاطب شناسى)؛
3. ضعف تألیف.

ــط  ــعر فق ــعر از ناش ــى ش ــا حت ــد ی ــعر ب ــا ش ــوب ی ــعر خ ــراى تشــخیص ش  1.  ب

وحیدى، سیمین. (1395)، آدمک بندى، تصویرگر: صدف 
ص،   96 خشتى،  قطع  بعثت،  تهران،  عراقى بصیرى، 

15000 تومان، 1000 نسخه.
شابک: 600-7084-88-5 -978
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متفکرانه اما نارس

کافیســت در یــک اثــر بــه صناعــت ادبــى و بالغت کالمــى نهفتــه در ســطرها و ترکیبات 
بدیــع آن نوشــته رســید. به کارگیــرى اندیشــه و خلــق اثــرى کــه از ضمیــر هنرمندانــۀ 

ــد شــعر باشــد. ــه شــده مى توان ــر ذات خــالق وى برگرفت ــا تکیه ب ــاعر ب آن ش
«با بهار آمده بود

در سکوت یک جسم
و در آغاز زمستان

در من
او به گاو و علف و دشت ایمان داشت

و نمى ترسید از رعد و تگرگ
او به مانندة یک کوه صبور و ساکت

که به هر سو راهى در سر داشت
گم نشد روحم

حتى
یک بار
در او

او مرا با خود برد
به هوایى بى سرب

به زمینى بى کفش» (سکوت، ص: 26-24).
ــره  ــتى به ــازى به درس ــل و تصویرس ــر تخی ــرش از عنص ــاعر در اث ــه ش ــى ک زمان
گرفتــه باشــد، بى شــک چیدمــان واژه هــا بــه ترکیباتــى مهجــور، بــى ذوق و مبهــم بــدل 
نمى شــوند. در مجموعــۀ آدمک بنــدى مخاطــب به تکــرار بــا چنیــن نوشــته هایى 

مواجه اســت:
«پرى رویان به خواب گرم و سنگینى

فرورفتند
من اما در لباسى ساده

تنها بر لبم لبخند 
سوار مادیان شعرهایم

تا افق چون باد خواهم تاخت
و در چشمان این ناباوران

با او
به مشرق باز خواهم گشت» (من، ص 72).

انتظــار مخاطــب از خوانــدن یــک اثــر هنــرى رســیدن بــه جوهــرة شــعرى اســت. 
درســت همــان «رســتاخیز کلمــات» کــه مــرز شــعر و ناشــعر اســت. (بخشــى از کتــاب 

موســیقى شــعر بــه همیــن نــام اســت)
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«از پس حس غریبانۀ تو
شاپرك پیلۀ تنهایى خود را ناگاه 

مى درد در یک آه
برق چشمان سیاهت، اما

ابر چشمان مرا
بارور مى سازد

همچو یک صاعقه بر خرمن کاه
مى کشد در آتش

قلب تنهاى مرا» (حس غریب، ص 60)
ــچ  ــت را بى هی ــتانى یکنواخ ــک راوى، داس ــا ی ــگار تنه ــعرها ان ــن ش در ای

ــد: ــف مى کن ــه اى تعری ــایِى ادیبان ــا گره گش ــره ی گ
«کدامین مرد؟

کدامین آشنا شاید؟
میان این همه فاضل

کسى قلبى به نام دل
درون سینه اش دارد؟

مگر در عصر سرب و آهن و آتش
که اعجاز بشر

نابودى نسل است
کسى از عشق مى پرسد؟ (صبح زمستان، ص 53). 

ــدى  ــت مابع ــرى اس ــا ام ــد، معن ــعر جدی ــفیعى کدکنى «در ش ــر ش ــر دکت به تعبی
درصورتى کــه در شــعر قدیــم (به جــز در بعضــى اســتثنا هاى ادب صوفیــه) معنــا 
امــرى بــود ماقبلــى. توضیــح ایــن نکتــه شــاید دشــوار باشــد، ولــى یــادآورى آن امــرى 
ــتید،  ــش مى دانس ــما از پی ــه ش ــى ک ــه از مطالب ــم همیش ــاعر قدی ــرورى اســت. ش ض
ترکیبــى به وجــود مــى آورد کــه آن ترکیــب بــه شــما لــذت مــى داد. هــر قــدر هــم کــه 
ــده بعــد از آن کــه  ــد گوین ــود درصورتى کــه در شــعر جدی ــو ب تشــبیه و اســتعاره اش ن
شــعر را ســرود تــازه معنــا به وجــود مى آیــد، معنایــى کــه از قبــل به هیــچ روى، ســابقه 

(شــفیعى کدکنى، 1391: 263). نداشته اســت» 
«تو که بیزارى از مهتاب 

چرا چرخ و فلک را 
تا کنار ماه مى بردى؟

نباشد ماه،       
 سکوت بى کران این زمین

 آشفته خواهد شد» (انکار، ص 64).
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ــز  ــاختار و تمرک ــه س ــى ب ــد پایان ــد اول از بن ــیختگى بن ــاه گس ــر کوت ــن اث در ای
ــک ران  ــتى از چرخ وفل ــى درس ــچ معرف ــع هی ــت. درواق ــیب زده اس ــعر آس ــى ش معنای
ــا  کــه نقطــۀ عطــف ایــن نوشــته تلقــى مى شــود، نشده اســت! گاهــى در ایــن اشــعار ب
ــم، تاحــدى کــه موجــب ســردرگمى  ارتباطــات مفهومــى صحیحــى برخــورد نمى کنی

مخاطــب مى شــود.
«همه مى پندارند 

او به یک برگ گل یاس
شهابى گذرا
تکه اى ابر

به یک کوه یخ و بى عابر مى ماند
در هواى نفسش، صد هزاران گل یاس

 از ضمیرم رویید
در دلش دریایى است آبى و صاف و زالل

و همه رویش من
حاصل بارش اوست
همه آزادگى افکارم
حس فتحى است

که در قلۀ او یافته ام» (فاتح، ص 92-93).
درواقــع مؤلــف بــراى پیدایــش ایــن مجموعــه شــاید تــالش کــرده گریــزى متفکرانه 
ــزى  ــا چی ــن کلمه پردازى ه ــۀ ای ــا نتیج ــد؛ ام ــته باش ــته هایش داش ــى نوش ــه برخ ب
ــدى  ــر آدمک بن ــود اث ــًال خ ــل نشده اســت. مث ــد حاص ــات برمى آی ــه از ارادة آن کلم ک
ــک  ــک عروس ــى ی ــرى از زندگ ــتان، تصوی ــتانى دارد. داس ــه و داس ــیرى روایت گون س
خیمه شــب بازى اســت کــه بــر صحنــۀ نمایشــى قصــد دارد از قالــب عروســکى کــه بــه 

دســت وپایش بنــد زده انــد بیــرون بزنــد و مثــل پرســتویى بــه پــرواز درآیــد.
«پردة آبى میان هاله اى از نور باال رفت

ساز غمگینى تمام صحنه را پر کرد
موجى از نور و طراوت از زمین جوشید 

با ترنم هاى موج آهنگ
در میان صحنۀ خالى

بندبندش مى شکفت از هم
رقص پرواز پرستو را به نقش آورد

گل ز هر سو بر مالحت هاى موزونش 
فرومى ریخت

آدمک بندى به خود مشغول 

متفکرانه اما نارس
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با غرور از دیدگان عاشقان سرمست
در میان صحنه مى رقصید

از میان ناظران تنها یکى خاموش
دست ها بر سینه

با سکوتى مبهم و سنگین 
وجود آدمک بندى کوچک را
بدون قیدوبند بندها مى دید
زیر لب نجواکنان مى خواند: 

آدمک ها در حصار بند مى پوسند
 آدمک ها در حصار بند مى پوسند
ساز محزون صداى ناظر خاموش

گوش جان آدمک بندى کوچک را چنان لرزاند
که یک دم خیره بر چشمان ناظر

ناظر خاموش
خشکش زد

که او در چشم ناظر، ناظر خاموش
که را مى دید؟

خود را
آدمک بندى
ولى بى بند

کنون از سیل مشتاقان
نگاهى این چنین بر او

یقین ترد پرواز پرستو را
بدون بند 
بر رگ ها

نخوانده کس
تنش بر بندها لرزید

زمان اوج آهنگ است
چرا در چشم مشتاقان

تمام آدمک ها بند بر پایند؟
ولى در چشم ناظر

آدمک بندى 
بدون بند مى رقصد؟

که پرواز پرستو در حصار بند



35069

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

نازیباست
میان چرخشى از نور، ثابت ماند
نگاه ناظر خاموش را مى جست

سکوتى در هوا پیچید
نگاه گرم مشتاقان

چنان کوهى فرومى ریخت
زمان وا ماند

و پرمعنى ترین لبخند
بر لب هاى ناظر مى شکفت آرام

به جرئت یک به یک
از روح و جانش

بندها را کند
........

به خود لرزید
مگر بى بند ممکن بود؟
ولى امکان درون ماست

و ما خود بندها را
بر دل وجان مى تنیم آرام
اگر این بار برمى خاست

به محدودیت انسان
در این ابعاد واهى
سخت مى خندید

و خود با لحظه ها 
سازى دگر مى ساخت
به دستان فقط ناظر 
فضاى خالى صحنه

تمام زندگى آدمک بندى کوچک را 
به وجد آورد

و خود کوچید
تا مرز نهایت هاى بى پایان

میان نور آبى
پرده مى افتاد...» (بخشى از شعر بلند آدمک بندى، ص 39-28)

درون مایــۀ ایــن اثــر حاکــى از گشــودن دســت و پــاى آدمــى از چیزهایــى اســت کــه 
بــه انســان محدودیــت مى دهنــد، امــا پرداخــت ایــن اثــر شــعریت کافــى نیافته اســت.

متفکرانه اما نارس
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ــن  ــر ای ــد، ب ــعر جدی ــى ش ــفیعى کدکنى: «جمال شناس ــر ش ــول دکت ــع به ق درواق
ــته،  ــا برخاس ــب ها و هماهنگى ه ــى اش از تناس ــم زیبای ــعر قدی ــه ش ــد ک ــه مى کن تکی
درصورتى کــه زیبایــى شــعر جدیــد، یعنــى شــعر مــدرن، حاصــل گره خــوردن 
ــه از مقوله هــاى نزدیــک به هــم نیســتند» (موســیقى  ــورى ک ــا ام متناقضــات اســت ی

ــعر، ص 264). ش

2. مضمون (مخاطب شناسى)
ــب  ــدى، اس ــد آدمک بن ــاى آن مانن ــه چندت ــت ک ــر اس ــامل 23 اث ــه ش ــن مجموع ای
آســیابان، صخــرة مــرد و تعــدادى دیگــر آثــارى بلنــد هســتند کــه ایــن حجــم شــعر 
بــراى یــک مجموعــه نوجوانانــه زیــاد بــه نظــر مى رســد. در اغلــب نمونه هــاى شــاخص 
ــر اســت. (البتــه  ــردارى معمــوالً تعــداد اشــعار آن هــا کمتــر از بیســت اث و قابــل الگوب
ــه درخصــوص  ــت نشــد ک ــه قابل ارجــاع و اســتناد باشــد یاف ــى ک ــع مکتوب ــچ منب هی
ــردارى شــود)  ــه بهره ب استانداردســازى کتــاب کــودك و خاصــه نوجــوان در ایــن مقال
و این کــه در شناســنامۀ ایــن کتــاب هیــچ اشــاره اى بــه گــروه ســنى مخاطــب کتــاب 

نشده اســت.
ــا  ــا عالقه مندى هــاى آن ه ــا ی ــان، نیازه ــه دغدغه هــاى نوجوان ــا توجــه ب معمــوالً ب
اشــعار هرچــه کوتاه تــر، امــا موجز تــر باشــد، مخاطبــان بیشــترى جــذب خواهــد کــرد.

«زندگى در چشم اسب آسیاب
گردش ممتد بایدها به دور محورى خاموش

سایش خرمهره ها بر گوش و پیشانى
لذت رقص قشنگ طره هایى پیچ پیچ 

امنیت در سایۀ یک سقف
در کنار پیرمرد آسیابان بود
قاصدك یک شب به گوشش
قصه از آرامش آبِى دریا گفت

وسعتى در بیکران، گم 
دشت آبى در کنار ساحلى خاموش 

اسب غرق حیرت و اندوه 
با تعجب گفت:

مى شود روزى به آن جا رفت؟ قاصدك خندید و پاسخ داد:
راه دریا قصۀ عشق است، راز عاشق بودن ماهى 

راز خلق هستى از یک رعد
راز جلبک، راز سبزینه

من خود از باران شنیدم راز دریا را



35071

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

درد پا در خاکى ام بى وصف 
شور و شوق رفتنم بى حد
آنک آنک مى گسستم بند

فارغ از بود و نبود عالم خاکى
عارى از چون وچراى ماندن و رفتن

بر حریر باد
روزى پر کشیدم تا دل دریا

با تو مى گویم ولى
رفتن حدیث عشق مجنون است

شوق رفتن در دل کعبه بدون کفش و نعلینى 
چون طریق رفتنش بسیار دشوار است

ــب  ــد اس ــعر بلن ــى از ش ــدن» (بخش ــن ره درنوردی ــد ای ــرد ره مى خواه م
آســیابان، ص 14-9). 

در ادامــه بایــد افــزود کــه مابقــى آثــار ایــن مجموعــه کــه شــامل 21 شــعر اســت، 
ــه  ــى ک ــر موضوعات ــار بلند ت ــه در آث ــطرى و چ ــد س ــاه و چن ــى کوت ــار خیل ــه آث چ
متناســب بــا ایــن گــروه ســنى باشــد، کمتــر دیــده مى شــود. تـِـم جــارى در ایــن اشــعار 
نــه آن قــدر بــه تخیــل و تصــورات دنیــاى نوجوانــان نزدیــک اســت و نــه آن قــدر عمیــق 

هســتند و بالغــت فــن دارنــد کــه متناســب بزرگ ســاالن تلقــى  شــوند.
«کودکان در قلعه هاى ماسه اى پنهان

گاه فاتح 
گاه مغلوبند

مردمان از راه هاى دور
در گریز از شهرهاى خسته و خاموش

سر زده از راه مى آیند
بى خبر تر بار خود را

در مسیر رفت مى بندند
لیک دریا باز مى ماند» (صخرة مرد، ص 46).

«صخرة مردى 
یکه 

و 
تنها

کس نخواهد کرد باور
این معما را

متفکرانه اما نارس
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که دریا
وسعت آبى
حضورش را

با چه تشویشى 
به پاى صخره مى کوبد» (صخره مرد، ص 48).

ــا ایــن  در هیچ یــک از بخش هــاى ایــن شــعر بلنــد، نوجــوان ارتبــاط شــاعرانه اى ب
جمــالت ثقیــل برقــرار نمى کنــد؛ زیــرا مضمــون ایــن بندهــا بــا تــوى در تــوى ذهنیــت 
ــاالن  ــاى بزرگ س ــى دنی ــه دارد؛ ازطرف ــوان فاصل ــبک بال نوج ــى س ــه ول آرمان گرایان
ــى  ــاى حقیق ــناخت دنی ــف و ش ــت. کش ــه  اس ــر بى اندیش ــن تصاوی ــى از ای ــم خال ه
ــار مجموعــۀ  ــراى شــاعر یــک رکــن مهــم اســت. اتفاقــى کــه کمتــر در آث مخاطــب ب

ــت. ــر افتاده اس موردنظ
«اشک مهتاب از کنار ابرها جارى 

نبض قلبم در حیاط خانه ات آرام مى گیرد
روحم ازاین پس، تو را آواز مى خواند» (با من بمان، ص 90).

ــد  ــه دوراز هــر ابهامــى مى توان ــه خیلــى ســادة نوجــوان، ب ــده و ن ــه پیچی دنیــاى ن
جوالنــگاه خلــق بهتریــن آثــار باشــد. شــعرى کــه بــراى نوجــوان ســروده مى شــود بایــد 

بــه فراخــور هــوش و شــوق او و حســى کــه در آن زیســت مى کنــد، باشــد.
«دیر ایامى است این شهر و زمین و دشت 

در پى هم صحبتى هستند
آسمان هم ساکت و محکوم 

مى بافد غرور ابر
به وقت خستگى هایش
وز غم دورى خورشید، 

این همه دلتنگ 
رخت بربستند از آهنگ» (تنهایى، ص 76).

ازآن جاکــه نوجوانــان در طــى ســال هاى تحصیــل خــود بــا مفهــوم و تعریــف شــعر 
ــان را در  ــده اند، مؤلف ــنا ش ــعرى آش ــب ش ــن قال ــکل گیرى ای ــى ش ــى و چگونگ نیمای
ــت.  ــروه را دســت کم گرف ــن گ ــد ای ــد و نبای ــان موظــف مى کن ــن مخاطب ــناخت ای ش
بایــد دانســت کــه بــا مخاطبــى باهــوش و آگاه طــرف هســتیم، مخاطبــى آینده نگــر و 

اســتقالل طلب.
«زندگى راز تراز من و توست

که در اندوه زمان، تنهاییم
زندگى تردیدى است

که من از چشم تو مى خوانم و باز
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به تو دل مى بندم
زندگى، رهن همه خواهش ها

به نگاهى است که یک لحظه پریشان مانده
زندگى، لذت فرداشدِن امروز است

زندگى، حسرت دیروز و غم فرداهاست
زندگى، حاشیۀ امروز است

در نگاه فردا» (زندگى، ص 84 -85).
ــنا  ــم از زندگــى آش ــى مبه ــا واقعیت ــدوار و پرنشــاط ب ــاال نوجــوان امی ــۀ ب در نمون

ــدارد. ــته مى پن ــردا را بس ــن ف ــاى روش ــه دریچه ه ــود ک مى ش
همین طور در اثر بعدى هجمه اى از یأس، ناامیدى و بى اعتمادى را به تصویر مى کشد.

«میان سینۀ هرکس که مى بینى
گلى با رنگ و بوى عشق روییده است

ولى
کمتر کسى مى داند این گل

در یقین روح مى پاید
زمان، خود واژة عشق است

ولى کمتر کسى بر صبر مى کوشد
به وقت ادعا

هر لب، سرودى از گذشت و مهر مى خواند
ولى 

کمتر کسى در سردى کینه
به آتش مى کشد کوه غرورش را» (هم نفس، ص 94).

3. ضعف تألیف
در ایــن مجموعــه همچنیــن رخ نمایــى چیدمــان کلمــات، بــه دوراز حس آمیــزِىِ 

گرفته اســت. صــورت  چشــمگیرى 
ــه  ــر و ب ــار یکدیگ ــس در کن ــه دو ح ــت ک ــرى اس ــب تصاوی ــزى، ترکی «حس آمی

ــى، 1391: 259) ــفیعى کدکن ــد» (ش ــره مى خورن ــر گ یکدیگ
«پشت این دیوارها، مردى هست

پشت این دردسراى همه دیوارش غم 
مهر بر سوزش آوار زمین مى پاشد 
مى زند جامۀ پوسیدة تن را پیوند 

این طرف یک زن تنهاست
مدفون شده در قعر بهشت!» (سایه، ص 69).

متفکرانه اما نارس
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ــعرند و  ــگ و ناش ــه گاه گن ــطرهایى ک ــن س ــور چنی ــاره ظه ــفیعى کدکنى درب ش
مخلوقــى مهجــور و بى عاطفــه کــه حاصــل همیــن ترکیبــات گاهــى کلیشــه اى اســت،  
ــى اســت و  ــوب اصل ــعر یکــى از عی ــان ش ــاظ در زب ــن کلیشه شــدن الف ــد: «ای مى گوی

ــفیعى کدکنى، 1391: 269). ــت» (ش ــب اس ــن عی ــت مهم تری ــوان گف مى ت
«در اندوه باران

من امروز
در پاى نخلى که مى سوخت

زانو زدم
به چشمان مردى که خود را
تهى کرده از خود شکستم

سفر کردم از من
به پر هاى ققنوس» (راوى، ص 19).

در ایــن مجموعــه اشــعار نه تنهــا ذوق نوجــوان تشــنۀ ســادگى و لطافــت و خواهــان 
ــاند،  ــط مى رس ــاورى غل ــه ب ــه ب ــد، بلک ــت نمى کن ــا را تقوی ــه واژه ه ــى ب تشّخص بخش

ــار و هــم به جهــت اندیشــه هاى غیرشــاعرانه. ــوا و ســاختمان آث هــم از منظــر محت
«بهترین روز خدا امروز است

که تو از دورترین سیاره
نام خود را به زمین بخشیدى

واژه هاى قدمت 
شوق رسیدن به خداست

خنده از گوشۀ لب هاى تو جان مى گیرد
با تو حّوا همه زیبایى خود را

به زمین مى بخشد» (تو، ص 88).
ــق،  ــۀ عش ــچ، قص ــى پیچ پی ــد، ُطّره های ــردش ممت ــا، گ ــل خرمهره ه ــى مث ترکیبات
عشــقى شــعله ور، مالحت هــاى مــوزون، اشــک مهتــاب، کــوه غــرور و... اشــاره اى انــدك 
از بى شــمار ترکیبــاِت منســوخ و اغلــب ناپســند ایــن مجموعــه  اســت؛ ترکیباتــى کــه 

در دایــرة واژگانــى نوجــوان جایــى ندارنــد.
«آرزوهاى قشنگ آدمى

چون بادبادك هاى رنگین اند» (آرزو، ص 62).
«عجب از این همه گل هاى زیبایى که آوردى» (مزار، ص 66).

همین طور:
«جهت ها، بى جهت از هم گریزان اند 

آدم ها پریشان تر
بیا خط هاى لبخند من و تو



35075

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

مشترك باشد
به روى انعکاس ماه
بگوییم از غم باران

و تنهایى» (لبخند، ص 16).
در ایــن بند هــا ســاختار ســطرها هیــچ هیجــان شــاعرانه اى نــدارد. درواقــع شــاعر 
ــکوه و  ــام ش ــا تم ــو ب ــعر ن ــعرِى ش ــودآگاه ش ــردارى از ناخ ــراى پرده ب ــچ تالشــى ب هی

ــت. ــش نکرده اس ــاى پنهان زوای
«این هوا

این خاك 
این خانه

این نگاه سرد
خیره ماند

بر تنش هاى گل قالى
این لبان پر ترانه
دل به دندان داده

بى پروا
شاید آن دیروزها مى شد

بى حضورت لحظه اى سر کرد...» (بى تو، ص 58).
در ایــن نوشــته ها انــگار تنهــا یــک راوى، داســتانى یکنواخــت را بى هیــچ گــره یــا 

ــد. ــف مى کن ــه اى تعری ــایِى ادیبان گره گش
«هر زمستان

بر فراز قله هاى پرشکوه وسعت البرز
دامن پُرپولک بانوى سرما

طره مى ساید
قامت بانوى سرما

مى تپد آرام و
تا آن سوى مشرق

چشم مى دوزد» (بانوى سرما، ص 4).
نکتۀ قابل توجه دیگرى که پرداختن به آن خالى از لطف نیست:

ــن  ــطور ای ــور در س ــۀ ربطــى «از» به وف ــاى کلم ــرف «ز» به ج ــردن ح  جایگزین ک
مجموعــه به چشــم مى خــورد؛ کاربــردى کــه سال هاســت از دفتــر شــعر امــروز حــذف 

شده اســت.
«تو دانستى
تو کوشیدى

متفکرانه اما نارس
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نقد شعر

   
   
  

 

و در یلداترین شب ها
ز عشقت خانه روشن بود» (هم نفس، ص 95).

«جز تنى غمبار و قلبى پر ز درد عشق
تحفه اى دیگر چه خواهد داد دریا را؟» (اسب آسیابان، ص 20).

ــا خطوطــى  ــه ب ــه این ک ــا توجــه ب ــم ب ــاب ه ــاى کت ــده تصویرگرى ه ــم نگارن به زع
ــا نوعــى تازگــى به چشــم  ــن نمونه ه ــدون حجــم ترســیم شــده اند و در ای انتزاعــى و ب
ــن  ــدارد. همچنی ــى ن ــون هم آوای ــا مت ــى ب ــات خیل ــى صفح ــى در بعض ــد، ول مى آی

ــراى مخاطــب خســته کننده و کســالت آور اســت. ــن صفحــات ب تیرگــى ای
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