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  کبير توخی: فرستنده

 ٢٠١٢ دسمبر ١٢

 شعر و ادبيات ايران پس از پنجاه و ھفت
  )مانی(گفت وگو با ميرزا آقا عسکری 

  دوم بخش

 

  ھست؟ ای رابطه غيردينی، چه و دينی چه جزمی باورھای و شعر بين آيا شوند، می رجانبدا سياسی شعرھای

شعر دينی شعر استبداد . شعری ايدئولوژيک و مبتنی بر نظامی مسدود، مقدس، يکسويه، و تعبدی است» شعر دينی«ـ 

کند و شعری  بيان می يک وضعيت معين سياسی ۀ دينی و سياسی است، حال آن که شعر سياسی نظرگاه شاعر را دربار

خوانی،  خوانی، تعزيه، روضه چيزھائی که با نام شعر در مداحی، نوحه. است اغلب ضد استبداد دينی و سياسی

گذاری ضمير ناخودآگاه،  شعر واقعی نشانه. شوند تنھا شکل و ريتم شعری دارند خوانی، شمايل چرخانی خوانده می پرده

شعر مانند دستی نامرئی است که از ژرفای . شاعر است روی واقعيت جھانآگاھی فردی، نيازھای آشکار و پنھان 

. ای شخصی است بنابراين ھنر، پديده. دھد ير میيکند يا تغ آميزی می آيد و مناظر پيشاروی ما را رنگ درون شاعر برمی

م برای لذت ھم برای آگاھی است ھ. ست فردی کردن جمع است، جزئی کردن کل است، چينش جھان با سليقۀ فردی

يا ايدئولوژيک در پی دينی کردن جھان، » شعر دينی«کسی موظف به خواندن شعر و پيروی از شاعر نيست، اما . بردن

خواند تا  شعر دينی و ايدئولوژيک مردم را فرا می. حزبی کردن يا دولتی کردن واقعيت بيرون از دين و دولت است

شعر سياسی مردم را به انديشيدن دربارۀ سرنوشتشان . رجع دينی تقليد کنندوار از م هللا شوند و ميمون» عبد«و » بنده«

کنند و  ھای هللا به جای آنھا فکر می خواھد فکر نکنند چون آيت از مردم می» شعر دينی«فرامی خواند حال آن که 

رکرد ضمير ناخودآگاه کا» شعردينی يا عقيدتی«در . را به آنھا ابالغ خواھند کرد)  فتوا- احکام شرع(دستورات الزم 

شعر دينی يا حزبی منويات حزب يا يک گروه . نيست که بخواھد با اثر انگشت شاعر يا ھنرمند تجلی بيرونی پيدا کند

ديگر اين که شعر سياسی اگر جانبدار نباشد، شعر سياسی . خواند نمی» شعر«کند و لذا با تعريف  دينی را نمايندگی می

شما وارد ھرجای اين زمين . تمام ابناء بشر يکپارچه به آن باور داشته باشند وجود ندارددر جھان، سياستی که . نيست

پس شعر سياسی شما بايد يا جانب مردم را بگيرد يا . بندند ھای رقيب در برابر شما صف می بازی که بشويد افراد تيم

  :حافظ سروده است. اند ری سياسی بودهبسياری از شعرھای حافظ و خيام و ھمانندانشان اشعا. جانب دشمنان آنھا را

  شنود رکان سخن مدعـيان میــاه تـــش

  باد سياووشش خون مظلمۀ شرمی از

  يا
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   منبر می کنند زاھدان که اين جلوه بر محراب و

  .کنند ار ديگر میـــروند آن ک لوت میـچون به خ

  :و فردوسی سروده است 

  !شھريار سر درــان بايد خرد

  يايد به کارکه تيزی و تندی ن

ھای مھمی بازی  آنھا با شعر خود در آرايش سياسی زمانۀ خود نقش. اند بزرگترين شاعران سدۀ بيستم سياسی بوده

از والديميرماياکوفسکی تا ناظم حکمت، از ادونيس تا گونترگراس، از روزه آوسلندر تا لنگستن ھيوز، از . کردند

شعر . شعرھای خوب سياسی سرودند. مه و ھمه شعر سياسی ھم سرودندشاملو، کدکنی و اخوان تا گابريال ميسترال ھ

اين شعر متکی . دھد خوب سياسی آنچنان که گفتم زمانۀ شاعر را درگوارشی پيچيده در ذھن و روان بازتاب بيرونی می

 رنج بلکه شادی يا» درد مشترک«بسياری از اين شعرھا نه تنھا . ھای اجتماعی است بر فاکت ھای فردی و فاکت

شعر سياسی . اند ۀ خود بودهمشترک، نگاه و نيروی مشترک، مقاومت يا آرزوی مشترک، خشم يا خروش مشترک زمان

لذا اين دو با ھم درخور . ھمواره ثابت است» شعر دينی«اما نگاه و محتوای . کند ير میيير آرايش سياسی جھان، تغيبا تغ

  .سنجش نيستند

  

  دارد؟ ھا زبان ديگر با تفاوتی چه و چيست شعر در »زبان« نقش .است »زبان« اصلی ھای  مؤلفه از يکی شعر در

زمان ترکيبی از غريزه، ناخودآگاه، آگاھی، آزمون،  پيچيده به اين معنا که بايد ھم. ترين فرم زبان است ـ شعر پيچيده

توانيد با خاک  شما نمی. بخش عرضه کند آرزو و خودنمائی را در بيانی فشرده، رنگين، قابل فھم، ھماھنگ و لذت

ھا و  اگر شما واالترين انديشه. توان شعری منسجم و متعالی ارائه داد با زبان سست ھم نمی. سست، آجری سفت بسازيد

ھای  آن ھمه ظرافت در انديشه. رود عواطف را داشته باشيد اما نتوانيد آنھا را بر زبان بياوريد، ھمه چيز از دست می

.  شده» ماندگار«اند به ما رسيده و  دوستی در فردوسی تنھا از راه زبان نيرومند و برتری که داشته حافظ، آن ھمه ميھن

 ۀبا ويولونی تارگسسته بر صحن.  درون ما استۀزبان شکل بيرونی و مادی شعريت پيچيد. زبان، شکل نمادين ذھن است

البته منظور از زبان، . کرد» ظھور« شعرۀ در پھنتوان با انبانی نارسا از زبان ھم نمی. روند اجرای يک سنفونی نمی

در يک معنا ھمانا معماری معنوی ملتی است که » زبان«. اند ھا تنھا اجزاء يا آحاد زبان واژه. ھا نيست جمع عددی واژه

نا روح روح زبان ھما. شوند تر عيان و بيان می شان صادقانه ھا در زبان ملت. گويد آن زبان را آفريده و با آن سخن می

ھا، مجازھا  زدھا، کنايه ھا، زبان مفاھيم پنھان در پشت واژه. دھد گيرد و گسترش می ملتی است که آن زبان را به کار می

ھا  ای از واژه پس، زبان انبوھه. کنند ھا ھمگی روان، روح، تاريخ و فرھنگ دارندگان زبان را عيان می و استعاره

معماری . توانيد با آنھا يک تاق بزنيد يا يک حوض درست کنيد ھستند که شما میھای مجزا مانند آجرھائی  واژه. نيست

  .ھا ھمانا زبان شما است شما در درون واژه

  

 ميرزاآقا عسکری ـ مانی

 محتوای از دنيا ۀگوش گوشه در گان مھ و شود می جھانی آن برگردان با اما است، ملی يا بومی اگرچه گاه، زبان، ھمين

 ازخواندن ھم ايرانی شمای و من و شوند می مند بھره اند، شده عرضه و بندی بسته ھنر و ادبيات يا عرش فرم در که آن

 ديگر ۀنمون صدھا و »نرودا پابلو« مثل کسانی زبان در ساختاری چه حساب اين با .آموزيم می گاه و بريم می لذت آنھا

 است؟ نبوده ايران اخير سال صد درھنرمندان که ھست
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بينيد اکثريت اجناس بازار  بينيد، و گاه می  ايرانی ھم میگاھی ھست که شما در يک بازار بزرگ، چند جنس مثالً ـ ببينيد 

 گذشته برای خود يافته ۀمريکا جای نسبتا خوبی در دو دھادر » رومی«مولوی با نام ! يک کشور ساخت چين است

کنند، اما  ان است که گاھی ھمچون پل فرھنگی عمل میمريکا سرزمين يکی دو ميليون ايرانی انگليسی زباتازه، . است

ترين شاعران ايرانی در المان خيام است به خاطر  نامی. ھمين مولوی در المان برای افکار عمومی شناخته شده نيست

سد شنا  نازکی از نخبگان فرھنگی و ادبی المان میۀھا را الي شعرھايش و حافظ به خاطر ذکر خيرش توسط گوته، اما اين

نويس ايرانی به   جھانی است، اما کدام داستانۀ يک نويسندگابريل گارسيا مارکز يک چھره و اصوالً .  المانۀو نه جامع

او . گويند مريکای التين با آن سخن میارسد؟ پابلو نرودا شاعری است با زبان اسپانيائی که تقريبا تمامی  قامت او می

زبان اسپانيائی او يکی از زبان . سرائی يکه، با شخصيتی جذاب بود شقانهجانبه، آزاديخواھی بزرگ، عا شاعری ھمه

. زبانھا خيل وسيعی از شاعر، نويسنده، نقاش و ھنرمند جھانی دارند اسپانيولی. المللی پس از زبان انگليسی است ھای بين

 شناخته شده در محمود درويش شاعری است. شاملو يک چھرۀ جھانی نيست.  جھانی استۀباری، نرودا يک چھر

لم روشنفکری ايران به آرامی پای در بازارھای ف. فروغ اصال چنين جايگاھی نداردبسياری از کشورھای جھان، اما 

 بسياری از شاعران،  که آرزوی–» جھانی شدن«. در مورد شعر، داستان و ادبيات ايرانی چنين نيست. گذارد جھان می

بازان  ھای ادبی يا ھنری، شطرنج غير از ارزش! ھای گوناگونی دارد زمينه  پس–لمسازان و ھنرمندان است نويسندگان، ف

  .سياسی در جھان ھم در آن نقش باالئی دارند

  

 کدام … و گفتار شعر کالسيک، شعر حجم، شعر سپيد، شعر نو، شعر :است آمده پديد شعر انواع زمانی، ھای برش در

  چرا؟ پسنديد، می را نوع

اگر شعر باشد با ما » شعر«. شود ھای شخصی و اجتماعی دگرگون شده و می  زمان و دگرگونیـ پسند من ھم با گذر

اگر شاعر موفق شود . خواھد موزون باشد يا آزاد، اصل باشد يا ترجمه، نو باشد يا کھن کند حال می رابطه برقرار می

و اگر زور بزند که چيزی را . تاش را در شعری که بردل نشيند بگنجاند، شاعری موفق اس پيچيدگی ذھن وآگاھی

البته وزن، قافيه و رديف در شعر کالسيک در موارد فراوانی . سرھم بندی کند و تحويل ما بدھد شکست خواھد خورد

شعر آزاد، . اند اند، اما در موارد فراوانتری به زيبائی و ماندگاری شعر آنھا ياری رسانده مزاحم بيان ذھن شاعر بوده

بھترين شاعران شعر نو و آزاد کسانی . کند چند تا شعر ھم بنويسد مندی سعی میه ه ھمين خاطر ھر عالقنمايد ب ساده می

لو اخوان و شام. ھای شعر سنتی توانا بودند شناختند و حتا در سرودن در قالب بودند و ھستند که شعر کالسيک را می

ھرچند . ندارد» شعر«ی ربطی به ئ  سوی شاعران فلهی شعر ازئاما توليد فلھ. م ھستندھای خوبی برای اين سخن نمونه

  .مانند ھا ناپديد می اگر چھارتا صدف ھم در ميان آنھا باشند در خيل خذف

  

  است؟ شعر رمزگشای کليد يک، کدام واقعيت، و حقيقت

نی و امری مادی و بيرونی نيست، امری است درو» حقيقت«. اند ـ بازتاب درست واقعيت در ذھن را حقيقت ناميده

ش توانند واقعيت اند اما نمی افتهرا ي» حقيقت خدا«پندارند  مداران می دين. اما وجود ندارد» بينيم می«ما سراب را . انسانی

بينيم و ممکن  عکس آن را میه چرخد، اما ما درست ب اين يک حقيقت است که زمين به گرد خورشيد می. را نشان دھند

در جائی ديگر، بين واقعيت و حقيقت نوعی ! و حقيقت بدانند» واقعی«ن را است کسانی چرخش خورشيد به دور زمي

امری » حقيقت«امری مادی يا بيرونی و» واقعيت«. ھمانی ھست اگر حقيقت بازتاب درست واقعيت در ذھن ما باشد اين

ک انسان را و چون روح ي. آيد توان گفت که حقيقت؛ مانند روح واقعيت به نظر می پس می. معنوی يا ذھنی است

شعر تالش ذھنی بشر . سوار کنيم» حقيقت«توانيم بريک  توانيم در جسم يک زنبور جای دھيم، ھرواقعيتی را نمی نمی
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شاعر پس از درک و گوارش ). حقيقت آن پديده(، و رسيدن به روح آن )واقعيت يا پديده( جسم ۀاست برای گذر از جدار

. اين، ھمان شعر اوست. کوشد آنچه را ديده و گوارده برای ما بيان کند دد و میگر دوباره به عالم واقع برمی» حقيقت«آن 

در . »فراسوی واژگان« کتابی منتشر کردم با نام ٢٠١١من در سال . برداشت فردی از حقيقت و بيان آن با واقعيت زبان

ا، آن تصويرھا، آن رازھا و  آن شعرھۀام تا ببينم ريشه و سرچشم اين کتاب، به پساپشت شماری از اشعارم نقب زده

. اند؟ به گمانم اين حق ھر شاعر يا ھنرمندی است که خودش ھم در رمزگشائی آثارش مشارکت کند رمزھا در کجا بوده

اما دريغا . داند چرا در شعرھای من گل ختمی، زردآلو، مار يا گرگ گاھی نقش کليدی دارند ھيچ کس بھتر از من نمی

ت دارند شوالئی رمزآلود برخود کشند و مرموز جلوه کنند تا اذھان ساده باورکنند که گويا که برخی از ھنرمندان دوس

کردند امروز ما درک  اگر آنھا چند اثرشان را خود تفسير می! رابطه دارند» ماوراءالطبيعه«يا با » جھان غيب«آنھا با 

حقيقت و «راستیه ين پرسش پاسخ دھيم که بتوانستيم به ا تر می و راحت. داشتيم تری از آنھا و شعرشان می واقعی

  »واقعيت، کدام يک، کليد رمزگشای شعر است؟

  

 رمزی با که بوده کسی اگر تا بياوريد ھم گو و گفت اين خوانندگان برای را رمزگشائی از مورد چند است ممکن اگر

  .دبخوان خودش زبان از را »مانی« شعر رمزگشائی بتواند طريق اين از بوده، رو هروب

رازگشائی از برخی «در بخش » نويسا«ھا در وب سايت من  برخی از آن نوشته. گنجد گو نمی و ـ اين کار در اين گفت

  :واژگان را در آنجا ببينند» فراسوی«توانند اندکی ازکتاب  کسانی که بخواھند می. وجود دارد» شعرھای مانی

www. nevida.de  

  

  است؟ درست .است نثر ھمان گفتار شعر که شده فتهگ کند؟ می جدا نثر از را شعر چيزی چه

کرد؟   را از سخن گفتن او جدا می )از مشھورترين خوانندگان اپرا در جھان ( ـ چه چيزی آوازھای لوچانو پاواروتی،

اما . کند شعر را ھم از نثر جدا می» چيز«کند؟ ھمان  ز ساختمان را از نقاشی وانگوگ جدا میيچه چيزی کار يک رنگر

خواھد چيزی را به ما توضيح بدھد يا  نثر می. چيست؟ نثر، متکی بر خرد، عقل و تجربه است» چيز«ايد آن  ما پرسيدهش

کند احساسات را کنار بگذارد و با يک مقدمه، يک متن به  سعی می. شود رو میه با استدالل و منطق با ما روب. ثابت کند

حال آن که شعر؛ لب بر آبشخور . اين کاراکتر و وظيفۀ نثر است. گيری ما را به پذيرش امری مجاب کند يک نتيجه

البته به ھنگام عبور شعر از . ھای خاطره، شخصيت و غرايز دارد ترين اليه ريشه در پنھان. ضمير ناخودآگاه دارد

ر خود ورزی و صناعات شعری و حسابگری ب  ضمير ناخودآگاه به دنيای بيرونی و واقعی شوالئی از عقل، فنۀدرواز

اما شعر و نثر ھمان . کند زند فرازھای شعری ھم پيدا می و صد البته نثر شاعرانه که به ناخودآگاه، نقب می. پوشاند می

  !اندازه با ھم فرق دارند آواز خواندن و حرف زدن

  

 در رنوپو و اروتيک مرز است، اروتيک شعر کرده، تابوشکنی ھم ازکشور درخارج ويژه به که شعر ژانرھای از يکی

  باشد؟ داشته بايد ويژگئيی و ساختار چه اروتيک شعر کجاست؟ شعر

» بررسی کتاب« برای نخستين بار در١٣٧٤اين پژوھش در سال . ای را خوانده» اروتيسم و ادبيات«دانم که کتاب  ـ می

به ھمين پرسش بود و جانبه  اين کتاب در واقع پاسخی ھمه. منتشر شد و بعد به صورت کتاب ھم چند بار تجديد چاپ شد

 اين ۀدر پی بازتاب گسترد.  اروتيسم در شعر ايران پرداختۀای معين و گسترده به پديد گونهه  برای نخستين بار باصوالً 

ھای استوارتر به قلمرو  شاعران جوان با اطمينان خاطر و گام.  گذشته گشودۀکتاب، فضائی تازه به روی شعر دو دھ

شعر و ھنر . راه افتاده ھائی از شعر اروتيکی در شعر جوان درون ايران ھم ب حتا رگه. شعر اروتيکی گام نھادند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

) ھرزه نگاری(اما در بسياری موارد مرزش با پورنوگرافی . ای دراز در تاريخ ادبيات جھان دارد اروتيکی پيشينه

باترين انواع شعر عاشقانه باشد از زي» شعر«اما شعر اروتيکی اگر . امروز ھم گاھی چنين است. مخدوش بوده است

  .مندان به اين موضوع را به ھمان کتاب ارجاع می دھمه عالق. است

  

 مورد در و کنيد بيان بازتر را پرسش پاسخ ندارند، دسترسی کتاب اين به که کسانی آن برای بخواھم شما از خواھم می

  .کنيد صحبت بيشتر اروتيک شعر ھای مؤلفه

در اين کتاب، ادبيات ايران از رودکی تا . گذارم گو می و را در انتھای اين گفت»  و اروتيسمادبيات«ای از کتاب  ـ بريده

  .جوی ادبيات اروتيکی کاوش و بررسی شده است و به امروز در جست

  

  دارد؟ اجتماعی زندگی در نقشی چه …و ساز لمف ساز، مجسمه قاش،ن نويسنده، شاعر، ھنرمند؛ وجدان

توانند تأثير افزونتری بر روندھای اجتماعی و  و اگر مشھور و محبوب باشند می. مه ھستندـ اين افراد ھم مانند ھ

 در برابر کسی  »تعھدی«يا » وظيفه«. ای دارند ای ندارند، ابزار ويژه ھنرمندان وجدان ويژه. ھای فردی بگذارند روان

شان ايجاد  تعھد اجتماعی را در ميان دوستداراندھند، تقاضای وظيفه يا  ندارند، اما با پوزيسيونی که از خود ارائه می

ھای اسالمی در اين کشورھا  انگيزی که مدعيان حکومت ھای شگفت  و سوريه را دنبال کرديد؟ جنايتاوقايع ليبي. کنند می

ھای جنگی به صورت جنگی تمام عيار  آنھا از توپ و تانک و جت! تر بود مرتکب شدند از معراج پيامبرشان ھم عجيب

شدند از شاعران،  ای که زير باران بمب و موشک و توپ لت و پار می چاره مردم بی! يه مردم خود استفاده کردندعل

 ١٣٨٨در رويدادھای انتخاباتی . شان دفاع کنند»مردم«خود انتظار داشتند که از » مردمی«نويسندگان و خوانندگان 

رکوب و به فرزندان ايران در زندان کھريزک تجاوز را س» امت مسلمان ايران«ايران ھم حکومت اسالمی با شدت 

آمدھايش  ھائی ارزشمند دربارۀ آن رويدادھا و پی شماری از آوازخوانان جوان و کمتر شناخته شده ترانه. جنسی کرد

ھائی مانند خانم گوگوش و آقای عارف که بليت کنسرتشان چندصد دالر است و روی  اما چرا اين خواننده. خواندند

وفانی که ندا طچرا اينان در روزھای ! نخواندند؟روند چيزی نگفتند و  می»  مردم عزيز ايرانۀقربون صدق«مدام صحنه 

کسی » !جونم فدای مردم عزيز ايرون«ھا به خون غرقه شد گم وگور شدند؟ اگر اينھا مرتب تکرار نکنند که  آقاسلطان

مردمی که با پول خود، آنھا ! ه ھم باشندالمل کوشند وجيه ام میمد» ھنرمندان کاسب«اما اين دسته از . از آنھا توقعی ندارد

چگوارا و فرخزاد و . اند انتظار دارند در روزھای دشوار با حمايت معنوی آنان نوازش شوند را به مال و مقام رسانده

آنان شود، حق طبيعی آنھا نصيب » جاودانگی«پس اگر اندکی از . بند و وفادار ماندند داريوش به آنچه که گفته بودند پای

کنند و کمابيش به رسميت  در ساختار پنھان ھر اجتماعی قواعدی نانوشته وجود دارد که ھمگان آن را حس می. است

يک آوازخوان يا يک نويسنده به جامعه خوراک . ھا است در ھمين عرصه» داد وستد« ساده، ۀآن قاعد. شناسند می

 اگر توسط او در روز مبادا و مثالً . بخشند او جايگاه ويژه و يحتمل مال و منال میمردم به . دھد معنوی يا تفريحی می

اش بشتابند و ھنگامی که مردم زير فشار و سرکوب قرار  حکومت زير فشار قرارگيرد از مردم توقع دارد به ياری

اجتماع است درھم بريزد پيداست که عرف پنھان » داد و گرفت«اگر اين . گيرند توقع دارند که او به ياريشان بشتابد می

  .که آن جامعه دچار روانپريشی يا فروپاشی اخالقی شده

  

 شعری چنين محتوای و زبان فرم، ساختار، بوديد، برده نام »فراسو شعر« نام به شعری از که خواندم شما از جائی در

  چيست؟
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اين شعر . ئی ايران به وجود آمده استشعری است که در فراسوی مرزھای فرھنگی، سنتی و جغرافيا» شعر فراسو«ـ 

 درخور توجھی از زير بار دين وحکومت اسالم در ايران بيرون کشيده و قامتی راست يافته ۀھايش را به انداز شانه

حتا شانه از زير بار . شود دوال راست نمی» آستان قدس رضوی«يا » حاج آقا«يا » علی«اين شعر ديگر در برابر . است

شعر فراسو شعر شاعرانی است که از پيلۀ .  خرافی فرھنگ غيراسالمی ايران ھم بيرون کشيدهبخش ارتجاعی و

، زير فشار »زبان«دانيد که  شما می. اند ای آزاد در گردشگاھی آزاد تبديل شده فرھنگ بومی بيرون آمده و به پروانه

تی، استبدادی، قربانی کردن،  می، خرافازبان ما پر از زوائد دينی، اسال. شود سياسی و عقيدتی مچاله و دگرگون می

زبان . کشد زبان پارسی زير ھجوم کلمات عربی به سختی نفس می. خون، شھادت، جھاد، هللا، علی، حسين و مھدی شده

تر و آزادتر شده  پيرايه مانند ماری که پوست بيندازد از آن حشو و زوائد بيرون زده و روشنتر، بی» شعر فراسو«در 

در اين . »آوازھای کوروش آريائی«ام با نام   بلندی سرودهۀمن چکام. گرائی خوئی و خرافات  دور از دينزبانی. است

 پارسی زبان به آسانی با آن پيوند برقرار ۀای حتا يک واژۀ تازی ھم به کار نرفته، اما خوانند  صفحه٦٠شعر بلند 

شان برای ھر پارسی زبانی فھميدنی  ۀشعر دارم اما ھم نوساخته و نوبافته در اين ۀبا وجودی که ده ھا واژ. کند می

ھم کم و بيش چنين برخوردی با » تانگو با شھبانو«و » پليتيکا، اروتيکا، پوئيتيکا«: در دو کتاب شعر ديگرم. ھستند

سور سان. شعر فراسو تابع قوانين وزارت ارشاد اسالمی نيست. است» شعر فراسو«ھای  اينھا از ويژگی. ام زبان داشته

حرمت، نجابت و اخالق «از خودسانسوری شاعر ھم دور است، از سانسور نامرئی اجتماع ھم که به آن با نام . شود نمی

ھای  برھنه شده و به بستر فرھنگ دموکراسی» شعرفراسو«از سوی ديگر . گيرد  تأثير کمتری می،ند ا داده» اجتماعی

آلود، متعصب، مذھبی و  و پشم  ھمچون زنی تصورکنيم، شوھر بوگنداگر اين شعر را. اجتماعی رفته و با آن درآميخته

 ۀالبته ھم. اش را طالق داده و ھمسری ھمراه، ھمدل و ھمدم برگزيده و در فضائی باز و آزاد با او سخن می گويد سنتی

 پس گردن به روزگاری بود که شاعران لقمه را از. ھای ويژۀ خودش را دارد اند و شعر فراسو ھم نسبيت امور نسبی

مانند شاعران سبک ھندی که دوست داشتند در صنعت مبالغه . شد دھان می بردند و شعرشان بسيار تصنعی و پيچيده می

بيدل دھلوی برای آن که بگويد بناگوش معشوق سپيد است، زمين و . يا ايجاد مضامين بديع، تعجب ھمگان را برانگيزند

  :آسمان را چنين به ھم بافته

  صاف ميکردند چو را لیـتج وارـــان يرـــش

  !شد تو بناگوش آن صاف و مھتاب آن ُدرد

نوری است که تحرک بدن را . انوار تجلی، انوارالھی است:(ھای آخوندی فراوان است ھائی از اين دست در نوشته ياوه

به صورت شيرشتر يا » انوارتجلی«باری، در شعر بيدل » !ھمراه دارد تا به جائی که نزديک است مفاصل ازھم بگسلد

ھای آن تبديل شده به  اند و سرانجام، ُدرد، مازاد و آشغال کرده ای اين شير انوار تجلی را صاف می عده. گوسفند درآمده

  !کرۀ ماه، و بخش صاف شير تبديل شده به بناگوش معشوق بيدل

  :خواسته بگويد دھان معشوق خيلی تنگ است شوکت بخارائی می

  ت قلمــور بســشم م چۀژـــ مۀايـــز س

  کشيد مصور دھان تنگ تو را چو می

 مورچه را تبديل کرد ۀ مژۀخواست دھان تنگ معشوق شوکت بخارائی را بکشد رفت ساي می) خدا(يعنی وقتی نقاش ازل 

 ای که صائب تبريزی بزرگترين گونهه ب. شدند ھای دور از ذھنی می روی اينان درلفظ و معنا دچار زياده! به قلم مو

  :شاعر سبک ھندی سروده

  کنند می لفظ تازگی الشـت ارانــي

  کند می بيگانه معنی تالش صائب
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چرا که حس، .  زبانی نزديک به زبان گفتار دارد اما نه گفتار است و نه نوشتار، شعر استشعرفراسو اگر شعر باشد

شما يک اختاپوس را با . گذاشتهساختارش ھم رو به سادگی . اند رنگ، رقص و رخسارش از َجنُم شعر و شاعرانگی

برانگيز دارد اما  اختاپوس شکلی پيچيده و تعجب. فرم اعماق اقيانوس مقايسه کنيد ھای خوشرنگ و خوش يکی از ماھی

  .دارد اما زيبا است» ساده«حال آن که آن ماھی، ساختار، شکل و زبانی . از ديد ما زيبا نيست

  صنوبر، ۀشاخ بر پائيز از ای پاره

  فيلسوف، برکاغذِ  فلسفه از ای پاره

  تاک، رگِ در ازعرفان ای جرعه

  .دلبند ۀنافچال در آميزی، تن از ای بوسه

  ببينی تمامی به را منظره خواھی می اگر

  !بربند ديده                                 

  »وشھبان با تانگو«کتاب از                                                         

  گاه، درشکنجه

  انداخت تو درگلوبندِ  چنگ او

  گسيختند ھا ُمھره

  ريختيم برزمين ما و

  !ازخون ای اليه روی                            

                                                          

  »شھبانو با تانگو«کتاب از

  

  ادامه دارد

 


