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مسخ و بی یاریها

رئالیسم جادویی بومیشده

تأملی در شعر «بییاریها» از مجموعه «از مردمکها» فرزاد آبادی؛ از انتشارات سیب سرخ

در همــان نــگاه اول بــه
شــعر «بــی یاریهــا»،
گونهای از مسخ شدگی و
مسخ زدگی مصیبتبار
به ذهنم آمد ،تهی شدن
رضا روشنی
و ته کشیدن معنا؛ چیزی
شــبیه مســخ کافکا و معرفت شناســی وارونه .با
مواجهــه بــا «بییاریهــا» ،از ذهنــم گذشــت که
انســانها کجاینــد و در چه کارند و با خودشــان و
دیگران چه میکنند؟ آیا هنوز باید تردید کرد که
«نجاتدهنده در گور خفته اســت؟» اما پرسش
اساسی که پنجره ورود به معنا و مایه بسط و تأویل
و تفسیر آن در این اثر بوده ،این که جهان معنا به
میانجی کدام عناصر شکل گرفته و منطق حاکم
بر آن چیســت؛ مجموعه آراســتگیهای آن چه
بوده و تالقی آنان چگونه چشماندازی را ممکن
ساخته است؟ برای دستیابی به طرحی از پاسخ،
الزم آمد به صورت و محتوای اثر نگاهی بیندازم.
ëëنگاهیکلیبهمسخکافکاوبییاریها
مســخ و مســخ شــدگی شــاهراه ورود بــه «بــی
یاریهــا» و نکتــه بــا اهمیــت آن اســت .الجرم
برای بازشناســی مسخ و کشف و کشاف معانی
مرتبــط بــا آن ،ابتــدا بــه ســاکن میطلبــد کــه
مخاطب آشنایی نسبی با دو اثر «مسخ کافکا و
بییاریها» پیدا کند.
الف)مسخکافکا
در کتــاب مســخ؛ گرهگــور سامســا کــه بازاریــاب
شــرکت و نان آور خانواده اســت ،یک روز صبح
که میخواهد ســرکارش بــرود ،وقتــی از خواب
بیــدار میشــود ،میبیند به حشــرهای بــزرگ و
چنــدش آور بدل شــده که نگون به پشــت کف
اتاق افتاده و هرچه دســت و پا میزند که شــاید
از جایش بلند شود ،نمیتواند .گره گور در حال
تقــا و دســت و پنجــه نرم کــردن بــا وضعیت
جدید اســت که پدر تأخیرش را از پشــت در به
وی گوشــزد میکنــد .در نهایــت گرهگــور موفق
بــه انجام هیچ کاری نمیشــود و ســاعتی بعد،
فــردی از اداره بــه دنبالــش میآیــد؛ خانــواده
کــه گمان میکنند گرهگور مریض شــده اســت؛
همگــی به اتفاق به پشــت در اتاقش میآیند و
از وی میخواهنــد که در را بــاز کند؛ گرهگور پس
از تقــای زیــاد در را باز میکند و همه از دیدن او
وحشت میکنند ،مادر از حال میرود ،مردی که
از تجارتخانه آمده بود فرار میکند و پدر با تکان
دادن یــک عصا در هــوا او را مثل یک حیوان به
داخل اتاقش هدایت میکند.
بقیه داســتان تنشــی اســت آزارنده بین گرهگور
و افــراد خانــه .از آن روز بــه بعــد و بعــد از ایــن
پیشــامد ،گرهگــور کــم کــم تبدیل بــه موجودی
مزاحــم و ســربار میشــود کــه درون غــاری در
تنهایی و انزوای عمیق زندگی میکند و خانواده
با بیمهری وحشــتآوری او را از خود میرانند.
هــر بار کــه از اتاقــش بیــرون میآید بــا برخورد
خشــن پدر مواجه میشــود .در نتیجه او کم کم
به الک تنهاییاش فرو میرود ،هر زمان تنهاتر
و منزویتر از قبل .کافکا در اثرش به ما میگوید
که چطور آدمی از جوهر وجودش تهی میگردد
و جامعه فرد را به ســطح ابزار و وســیله تقلیل
داده؛ عواطف و احساســاتش را نابود ســاخته و
او را بــه موجــودی عاطل و باطل و بی خاصیت
تبدیلمیکند.
ب)بییاریها
در «بــی یاریهــا» یک راوی داریــد که حقایق را
به شــکل صورتهای مسخ شده احضار کرده و
آنان را از عالم ذهن به یاری میخواند .آنچه که
در «بی یاریها» جلوه میکند؛ دنیاییست که از
دبستان و پارک و مهدکودک و دادگستری گرفته
تا قاشق و موزائیک و اداره و دیگر مظاهر شهری؛
آدمــی را اســتحاله نمــوده و او را بــه اســتیصال
کشــانده اســت .انگار هــر صورتی که بــرای رفاه
و آرامــش و خوشــبختی آدمی پدیــد آمده ،جز
تصویری مســخ شــده و پوچ و بیاثر نیست .در
«بــی یاریهــا» ایــن مســخ شــدگی را در همان
بــدو شــروع شــعر و در اســتفاده از ابیاتــی چون
«گاوهای روی جعبه شــیر»« ،میمونهای روی
پاکت چیپس» و «ســربازان فلــزی» میبینیم.
آنچه که در «بی یاریها» اتفاق افتاده؛ دور زدن
دنیای واقعی به مدد تخیل و نیز خرق عادت از
طریق به هم زدن فرم های واقعیت و رســیدن
به عالمی مسخ شده به شکل زیر است:
بــه یاری ما می آیند /روزی گاوهــا /از روی جعبه
شــیر /روزی میمونهــا /از روی پاکــت چیپــس/
سربازان فلزی با نیزهها /از روی نردههای ایوان...
نشــانههایی که شاعر از مســخ شدگی به دست
داده عیــان و آشــکار اســت و مــا در ادامه شــعر
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قدرت شاعر را در تجسم بخشی به این موضوع
اینچنینمیبینیم:
مــا تنهــا نیســتیم /لشــکری عظیــم /مقوایــی/
پالســتیکی /دســت بــه دســت هم /ســیمانی/
فلزی /باور کن
در «بــی یاریهــا» چنین مینماید که انســانی
که کوشــیده جن جهان را به تســخیر درآورده؛
ناخواســته خود مسخر و اســتحاله شده است.
شــاید نمــود چنیــن اســتحالگی را ایــن روزهــا
در اپیدمــی همــه گیــر ویــروس کرونــا بتــوان
دیــد ،ویروســی کوچــک و ناچیــز کــه زلزلــهای
عظیــم و ویرانگــر در کاخ علم و دانش بشــری
درافکنــده اســت .ایــن مســخ شــدگی در اثر را
در ترکیباتــی چــون «فرشــتههای ســنگی»،
«عکــس پرســتاران»« ،شــیرهای ســیمانی»،
«اســبهای اســتخدام شــهرداری»« ،لشکری
عظیــم مقوایــی ،پالســتیکی ،فلزی» و «اشــیا
مانــده در انبــاری» یــاری دهنــدگان میتــوان
دید .اما پرســش بیجواب این است که چیزی
که اســتحاله شــده و ماهیت نــدارد ،چیزی که
برساخته اســت و سرشــار از ناخودی و ناتوانی
چطور میتواند ما را نجات داده و نجات بخش

باشــد؟ این پرســشها مــا را بــه حقیقت «بی
یاریها» میرساند ،همان نکتهای که این اثر با
دادن صورت روتوش شدهای از حقیقت آن را
شهادت داده است...
دو اثر یاد شده «مسخ» و «بی یاریها» با وجود
داشتن اشتراکات؛ افتراقاتی نیز با هم دارند .هر
دو اثر معنا محور هستند .هر دو اثر موضوعشان
انسان اســت .هر دو اثر تصویری هستند .هر دو
اثر نوعاً مدرن هســتند .هر دو اثر اثرات متقابل
فــرد و اجتمــاع را بریکدیگــر بازتــاب میدهند.
هر دو اثر از اســتحاله شــدگی انســان میگویند،
بــا این تفــاوت که عمق تصویر در مســخ کافکا،
ســردتر ،بیروحتر ،گزندهتر و هولناکتر است و
راوی انــگار دژخیمی اســت که روایــت قتل را با
خونسردی تمام بیان میکند .در «بی یاریها»
نگاه شــاعر کلــی همدالنــه و ترحمآمیز اســت
و در مســخ ،نــگاه جزئــی و دقیــق و بیطرفانــه
است .اثر هنری با تمهیداتی کار میکند که این
تمهیدات یا صوری هســتند یا معنایی .یک اثر
زمانــی اثرگــذار خواهد بــود کــه تمهیداتش در
موضع خویش استقرار یافته و قوام گرفته باشند
که مثال بارز و عینی چنین شعری حافظ است.
حافظ از این نظر در کارنامه ادبی ما یگانه است
و همتــا نــدارد .در «بی یاریهــا» نیز تمهیدات
و آراســتگیهایی دیــده میشــود که مــوارد زیر
نمونههایی از آنها هستند.
اثر هنری بیبهره از روایت نیست ،در هر شکلی
که باشــد .البته میتوان روایتها را شکســت یا
میتوان چند روایتی داشت؛ چنانکه گلشیری در
داستاننویسی کرده یا نیما در شعر.
متأســفانه بــه رغم انقــاب نیما؛ شــعر ما هنوز
روایت هایش مونولوگ اســت و متکلم وحده -
دیکتاتور هزاران ساله شعر -هنوز هم از شعر ما
رخت برنبسته است .در «بی یاریها» نیز روایت

کو ،کو ،کو ،کو...
رفتهگی روزهایم را لمس میکنم
کو ،کو ،کو ،کو...
بیانعکاسی صدایی آزارم میدهد
زخمی دراز میکشد در تنم و باج خواهی میکند
چاهــی گریههایــش را فــرو میریــزد و حلقــه حلقهبنــد
میکشد بر نفسهای
اوهام نگاری ترس پشت دستم را داغ گذاشته است!
صورت شطرنجی عشق
از اخبار پخش میشود و شایعهها دهانشان را میگیرند و

ذهنی و به صورت مونولوگ اســت و دانای کلی
در شــکم روایــت جا خوش کرده اســت .شــاعر
روایتش را در قالب زمان حال و گذشــته و آینده
به پیش مــی برد؛ اگر چه وجه آینــده اثر فربهتر
مینماید .مواردی چــون «به یاری ما میآیند/
همهمیآیند/ماتنهانیستیم/یادمرفتبگویم»
نشــانگر توجه شــاعر به زمان و روایت هســتند،
روایتی اعتراض آمیز به شــکلی زیرپوستی که با
بشــارت همراه گردیده و انگار انقالبی اســت که
در آینــده محتمــل به وقوع خواهد پیوســت .در
«بی یاریها» اکثر قریب به اتفاق ضمایر و اسم
ه ا و صفات و افعال جمع هســتند .برای نمونه
میتوان به موارد زیر «گاوها /میمونها /نیزهها/
آنها /فرشتههای سنگی /پرستاران مهربان/ما/
کودکان /رانندگان/قاشقها /موزائیکها و »...که
اینها حاکی از آن بوده که نهان و ناخودآگاه شاعر
تعلقات جمعی داشــته و به شــکل جمعی کار
کرده و شــاعر تصویر خــود را در آیینه دیگران به
تماشا نشسته و سرنوشــت خود را به سرنوشت
دیگران گره زده است .یکی دیگر از تمهیدات به
کار گرفته شده در شعر؛ استفاده از تضاد و تقابل
است .ترکیباتی چون «فرشتگان سنگی از دیوار
دادگستری»« ،بزرگ و کوچک» «کودکان پیش
دبســتانی و راننــدگان ســالخورده» نمونههایی
ازاین دســت بــوده که نــه تنها به معناشناســی
کمــک کــرده بلکــه وجــه زیباشناســی اثــر را نیز
تقویــت مینمایند .تضادها نه تنهــا در صفات
که در افعال نیز به کار گرفته شــده اســت؛ مانند
این نمونه «ما تنها نیستیم/شــیرهای سیمانی
هستند» که در آن «هست» و «نیست» در تضاد
و تقابل با هم قرار گرفتهاند.
اگرچه در شــعر «بی یاریهــا» مجموعه تدابیر
و آراســتگیها همــه در راســتای ارتقای معنی
است اما در آخر شعر چرخشی به سمت صدا
و صدادار کــردن زبان و زبانیت صورت گرفته
است،چنین:
به یاری ما /یاری مــا /ما /بی یارها /بی ارها /بی
ها /ها
و با این شــگرد شاعر کوشــیده امکانات صوتی
به شعر بخشــیده؛ اجرای متفاوتی در شعرش
بــه نمایش بگذارد .اگــر چه این تدبیــر در بیان
متفــاوت مؤثر بــوده اما واژه «بیارهــا» به جای
«بیعارهــا» انحرافــی از منطق نوشــتاری زبان
بــوده و ایــن بازی را نتوان به بازی هوشــیارانه و
ریختن صرف و نحو به هم توجیه و تعبیر کرد؛
چرا که پیشتر شاعر ،ما به ازای این بازی را در
هیچ کجای شعرش به دست نداده است.
ëëنتیجهگیری
شــعر بی یاریها شعری خوب و مایهدار است.
روایتــش ملمــوس و باورپذیــر و معنــا اثرگــذار
است .در این شعر محیط و مظاهر شهری که ما
را اســتحاله کردهاند به سخن آمده اند .تکرارها
باعث شــد که روایت انســجامش را حفظ کند.
اما ایراداتی هم متوجه شــعر هســت ،که از این
ایــرادات یکی همان خطای منطقــی بود که در
واژه «بیارهــا» به آن اشــاره کــرد و دیگری زبان
محافظهکارانه اثر اســت که بــا توجه به کارنامه
شاعر انتظار جنون و جسارت بیشتری می رفت.
اما شاید اشکال عمده شعر و کالً این مجموعه؛
عنوان گذاری برای اشــعار باشد .عنوان گذاری
نوعــی برچســب زدن و دقیــق تــر بگویم نوعی
انگ زدن است و این کار جلوی برداشت آزادانه
از متــن را میگیــرد .ایــن عنــوان گــذاری بویــژه
در شــعر «بــی یاریها» کامــاً بی مورد اســت؛
چــرا که چنین عنوانی در بطن و زهدان نوشــته
مســتتر اســت و شــاعر وقتی میگوید «به یاری
مــا میآیند» این معنای پارادوکســال داشــته و
مخاطــب ناگفته این معنا را از شــعر اســتنباط
میکنــد .بنابراین چنین عنوانی برای شــعر؛ نه
تنها بیمورد بلکه اصوالً حشو و زاید است.
بی یاری
به یاری ما میآیند
روزی گاوها
از روی جعبهی شیر
روزیمیمونها
از روی پاکتِچیپس
سربازانِفلزی با نیزهها
از روی نردههای ایوان
همهمیآیند
فرشتههایسنگی
از دیوارِدادگستری
عکسِپرستارانِمهربان
از سقفِمهدِکودکِپولی
ماتنهانیستیم
شیرهایسیمانیهستند

سر تکان میدهند
به آنها هشدار داده بودم عبرت را بگیرند!
باد برهم میکوبد برگها را و میگریزد
صدای سوت صاعقهای تعقیباش میکند
تعادل سیرک را چوبی بر بندهایش حفظ میکند
بر کنگره خاطرههایم
آوازی میپیچد ،کو ،کو...
روزهای ابری فرصتهایی تار به بار میآورند
تعادل سیرک را نخی جا به جا میکند
که رفت و آمدش به یک جا ختم میشود

نگاهی به مجموعه «اندوهی به اندوهی دیگر» /حسین شکربیگی

همانهاکهمیگفتند:
برماببخشایید
که ترکِمیدانها دشوار است
آنها
کارمندانِادارهجات حتا
آنها
که باقیماندهی روز را
در صفهای کش آمده تا خانه آتش می زنند
آنها
که عمرِخویش را
در سینی پهن شده بر پشتِبام
پیش فروش کردهاند به فضلهی کبوتران
نها...
آ 
فکرمیکنم
آیاگربهها
از بوی دودِ گوشت
گردنِخویش را به سمتِما چرخی میدهند؟
هرچــه باشــد این جــا محلــهای از وطــنِزیبای
آنها هم هست
بزرگ ُو کوچک
ازکودکانِپیش دبستانی گرفته
تا
و با
رانند گانِسالخوردهی سرویس
داشت فراموشی هم میآمد
یادم رفت بگویم
اسبهای استخدامِ شهرِبازیها
آنها
با میلههایی که از شکم فرو رفتهاند تا سقفها
ماتنهانیستیم
لشکریعظیم
مقوایی
پالستیکی
دست به دست هم
سیمانی
فلزی
باورکن
این تنها رویای یک تنها نیست
یکتنها
که در یک اتاقک نگهبانِیک انبارِمتروک است
نیست
یک سرزمینِخیال خورده
که خاک تا پیشانیام باال آمده
اشیاِمانده در انباری او
تصمیــم
گرفتهاند به هم
نگاهکنند
قاشــقها روی
موزائیکهــای
سالخوردهبیوقفه
میکوبند؛
به یاری ما
یاری ما
ما
بی یارها
بی ارها
بیها
ها

به چوبی که وبال دستش باشد
از قصری که پهلو میزد بر چرخ
فاختهای در گلویم میخواند
عشق گیجتر از کالغی به خانهاش نرسید آخر
بی عبرتی که گرفته باشد
کو ،کو ،کو ،کو...
چوبی تعادل بازی را بر بندهایم حفظ میکند
کالهش را سیرک باالتر بیندازد
کو ،کو ،کو ،کو...
رویایی دور گرفته و دور میشود!

حسین شکربیگی شعر ســپید را با تجربیاتی
کوتاه و ســاده شــروع کــرده بــود ،در ادامه راه
به اشــعاری بلندتر با دیگــر بنمایهها و پس
از آن بــه اشــعاری فرمگــرا با زبانــی متفاوت
و تاحــدودی پیچیــده رســید و پــس از آن،
لیال کردبچه
عمده تحول شــعر ســپید او را بایــد در تمرکز
ویــژه بــر مضامینی چون عشــق و جنگ در بســتر ســاختارهای
روایــی خاص و منحصربهفرد آثارش دانســت .همین توجه به
تنــوع ســاختارهای روایی در شــعر ،بیآنکه مخاطب از ســابقه
داستاننویســی او خبر داشته باشد ،میتواند اثباتکننده عالقه
او به دنیای داستان و احاطه و تسلط او بر اصول داستاننویسی
و آشنایی با مکتبهای مهم در داستاننویسی باشد ،و مخاطبی
که اندک آشنایی با دنیای داستانهای سبک رئالیسم جادویی
داشته باشد ،در تعلق ذهن و زبان شکربیگی به آن فضا تردید
نمیکند و اینکه او توانسته با تقویت وجه تغزلی شعر خود ،آن
سبک شناختهشده را تا حد زیادی بومی خود کند ،بهگونهایکه
رئالیســم جادویــی اشــعار او ،صرفــاً «رئالیســم جادویی شــعر
حسین شکربیگی» است.
دربــاره شــعرهای ســپید حســین شــکربیگی میتــوان از زاویــه
سنتهای کهن شعر فارســی گفت که مثالً حسآمیزی دارند،
جاندارانگاری دارند ،اســتعاره دارند و ...اما واقعیت این اســت
که به شــعر او باید نگاهی مدرن داشــت و از اینمنظر ،اشعار او
را ســوررئال و فراواقعی دانســت و اذعان داشــت که این
فراواقعی بــودن بهخاطر نوع نگــرش او به جهان
است ،و نه صرفاً نوع نگرشش به شعر.
خیالبافی را باید اصلیترین ابزار نگاه ســوررئال
او به جهان دانست که گاهی در تصاویر فانتزی
و تخیلــی رخ مینمایند« :هرصبح /از قســمت
ســوخته نــان بلنــد میشــویم »...و «ماهیهــای
طالیی خوزه آرکادیو /در ســد ایالم گیر افتادهاند»،
و آنــگاه کــه به رئالیســم جادویی نزدیک میشــود،
ی مخاطب را با
در بیان خیالانگیز واقعیــات ،بهگونها 
واقعیتهایــی خیالیشــده مواجه میکنــد که مخاطب
میداند با اتفاقی عادی و طبیعی و
بدیهی روبهروســت ،اما ناچار است
حیــرت کند و لذت ببــرد« :هیچیک
از ســتارههای ســینما /چشــمانش
آنقدر آبی نیست /تا بتواند گوشهای
از آســمان باشــد /کــه گنجشــکی در
خــود دارد» و حتی آنجاکه شــاعر به
بیــان ادعاهایی غیرقابــل اثبات ،اما
غیرقابل انــکار و تکذیب میپردازد،
مخاطــب کامــاً خلعســاح اســت
و تنهــا میتوانــد تعجب کنــد؛ مثل
ادعــای جاهطلب بــودن در انتخاب
«شــنبه»« :حــاال دنیــا میتوانــد روز
دیگــری رو کند؛ /میتواند یکی دیگر
از روزهای هفته باشــد؛ /چهارشنبه/
یــا حتــی اگــر بخواهــم جاهطلــب
باشم؛ /شنبه»
برخــی از ایــن واقعیتهــای
خیالیشــده ،تنهــا بــا تغییــر زاویــه دیــد شــاعر ایجاد شــدهاند:
«کبیرکــوه را مــن بارها دیــدهام /خوابیده وســط بلــوار مدرس/
ماشــین از رویــش رد شــود و خــاص!» و «کاری میکنــم/
چندمتری را که دوشنبه با من قدم زدی /تا آخر دنیا ادامه پیدا
کند» و این موارد هم از مواردی هســتند که مخاطب میبیند با
یک امر بدیهی مواجه است و نمیتواند آن را انکار کند ،اما از
زاویه دید شاعر شگفتزده میشود.
گاهی نیز شــاعر با برهمزدن رابطه علــی و معلولی ،تصاویری
جادویــی خلــق میکنــد« :ما زیر بار ســقف
خانه /و دیواری که با سینه افتاد روی مبلها
نرفتیم / ،بلند شــدیم /خود را تکاندیم /بعد
نشستیم /و آنقدر به تو فکر کردیم /فکر کردیم /فکر
کردیم /فکر کردیم /که عالئم حیاتی برگشتند»
گاهی با دستبردن در توالی زمان و حتی جابهجاکردن مکانها:
«امروز /روزی از یکی از زمستانهای دهه شصت است /قلبم را
گذاشتهام در صف نفت /تنم را گذاشتهام در صف شیر /و سرم
را فرستادهام خط مقدم»
و گاهی حتی با برخوردهای شگفتانگیز با زمان« :پشت در که
میمانم /دســت میبرم در جیب کتم /و از خاطرهای قدیمی،
کلیــد را برمــیدارم / ،در را بــاز میکنــم /و کلیــد را دوبــاره ســر
جایــش /در جیب کتــم در همان خاطره قدیمــی میگذارم /تا
روزی اگر دوباره پشت در ماندم /پشت در نمانم»
نگونــه تصاویــر ،حالتــی وهمآلود غالب اســت و واقعیت
در ای 
و وهــم چنــان درهــم میآمیزند که مخاطب ناآشــنا بــا «مجاز
مرســل» و «مجاز باإلستعاره» بهســختی میتواند سررشته نخ
واقعیــت را گــم نکنــد« :خاورمیانــه در فیســبوک نــاآرام بود /و
جرقههایــی که از کیبورد برمیخاســت / ،سرانگشــت کاربران را
میسوزاند» و این وهمزدگی تا جایی مخاطب را در سیطره خود
میگیــرد ،که شــاعر حتی میتوانــد در مواردی با گوشــزد کردن
ایــن نکته که دارد «واقعیت» را بیــان میکند نیز مخاطب را به
اعجاب وادارد« :این شانس را داشتهام که عاشق تو باشم .../و از
ماه تند /و دست واقعی /و نان گرم خنده تو بینصیب نباشم»
و «کافیســت بگویــی ســیب /و واقعاً ســیب باشــد /کافیســت

بگویم تو /و تو واقعاً بعد از اینهمه سال /درست سینهبهسینه
مــن باشــی» ،یعنی شــاعر از خیــال و اســتعاره بهنفع حقیقت
میگریزد .بیپروایی در بروز نوعی جنون با بنمایههای پررنگ
اروتیــک نیــز در گونهای از تصویرســازیهای رئالیســم جادویی
دیــده میشــود و بدیهــی اســت کــه در یــک فرهنگ اســامی،
در لفافــه نوعی پردهپوشــی بیان شــود و حتی جلــوهای رازآلود
و هنریتــر بیابــد« :یک شــب کامل شــهریور هســتی /صبحانه
مفصلــی کــه یک مرد به آن نیــاز دارد» و «بندبــازی بودم که بر
لبه تیغ راه میرفتم /گفتم :پابرهنه دیدهای برروی تیغ؟ /گفتی:
مــرا برهنه دیدهای؟ /و من که قبالً .../پیرم درمیآمد /تا برف را
جوری بنشــانم بر شــاخه درخت ،که نشکند / ،با برهنه تو آسان
شدم» و از همین جنس است اغلب تصاویری که واژه «پوست»
محوریت آنها برعهده دارد.
همیــن بیپروایــی در بــروز نوعــی جنــون را میتــوان در بیــان
هیجانهای عاطفی شــعرها نیز یافت« :خودم را دوست دارم/
چراکه تو را دوســت دارد» و «نام کوچک تو زبانم را در کامم به
هیجــان میآورد» .همیــن هیجان عاطفی را حتــی میتوان در
فواصل برخی بندها نیز حس کرد که یک ســطر فاصله و جای
خالی ،بهراحتی معنای «پس بنابراین »...را منتقل میکند.
نیز باید به تکثرگرایی در خلق شخصیتها اشاره کرد؛ چیزیکه
فراتر اســت از مقوله چندشــخصیتی ،و درواقع بیشتر به تکثر و
تنــوع جلــوه محبوب در جهان نزدیک اســت و در ســاختهای
رئالیســم جادویــی بــروز مییابــد« :مــن از تــو /یــک خوبــش را
برمــیدارم»« ،همــهات را بــا خــودت بیــاور /ایــن شــهر
هنوز بیســتهزار نفری کم دارد /تا بخشی از تنهایی
مــرا پــر کند» همچنیــن باید بــه غلبــه حالوهوایی
مطایبهآمیــز بــر برخــی تصاویــر اشــاره کــرد که در
اینگونــه مــوارد ،چون فضای شــادمان و زنده این
تصاویر با وجه غالب فضاهای اشعار او همخوان
نیست ،شاعر از واژههایی چون «خندهدار»
برای القــای آن وضعیت مطایبهآمیز
استفاده میکند« :از تو اگر بخواهم به
کمکم بیایی /خندهدار اســت /انگار از
کارخانههای اسلحهسازی بخواهی/
پــول رویهــم بگذارند /و جنــگ را/
حاال که به جاهای خونینش رسیده/
تمام کنند» ،که اگر شــاعر میگفت:
«از تــو اگر بخواهم بــه کمکم بیایی،
گریــهدار اســت ،»...بار طنــز تصویر،
کامالً از بین میرفت.
شــکربیگی شــاعری جزءنگــر اســت
و بــا توجــه افراطــی بــه جزئیــات،
شــکل جدیدی از تجربهکــردن را یاد
مخاطــب میدهــد :مثــاً نمیگوید
«وقتــی میرفتی ،از ناراحتی ســیگار
میکشیدم» ،بلکه با پرداخت دقیق
بــه جزئیــات میگویــد ...« :صبــح
یکشــنبه بیســت ســال پیش کــه مرا
تــرک کــردی /احتمــاالً بــوی توتــون
مــیدادم» و نمیگویــد «مــن آنقدر
اختیــار ندارم تا بتوانــم به تو نزدیک
باشــم» ،بلکه میگوید« :قلم وقتی قلم اســت /که دســت من
باشــد /تا بتوانم هایکویی بنویســم بر ستون فقراتت /تا خالی را
که بر چانهداری پررنگتر کنم »...و...
ایــن جزءنگریهــا در شــعر شــکربیگی ،اغلب در ســاختهای
کنایــی رخ مینماینــد .کنایــه درواقــع آوردن مــازم یــا یکــی از
مالزمهــای یک معنــی اســت و از ویژگیهای مهــم آن باید به
تصویرگری آن اشــاره کــرد که با عینیت بخشــیدن به ذهنیات،
آوردن جــزء و اراده کل و آوردن مــازم تصویری و ملموس یک
مفهــوم انتزاعی ،بهجای بیان یک جمله ســاده و کمتأثیر ،یک
تابلوی رنگین را پیش چشم مخاطب به تصویر میکشد ،عالوه
بر اینکه با ایجاز ،رویکردی ب ه اقتصاد واژگان نیز دارد و با مبالغه،
اعجاب مخاطب را نیز برمیانگیــزد ،و این برانگیختن اعجاب
مخاطب ،همان چیزی است که یک شاعر برای خلق تصاویر و
فضاهای رئالیسم جادویی به آن نیاز دارد.
اگــر بخواهیــم تنهــا یــک مؤلفه مهــم برای شــعر مــدرن امروز
معرفــی کنیم و آن را وجه امتیاز آن از شــعر ســنتی بدانیم ،آن
مؤلفه چیزی نیست جز توجه به کنایه ،و حقیقت این است که
شــاعران کمــی تا به امروز پی به اعجاز کنایــه بردهاند و در خلق
تصاویر شــاعرانه خود ،به مرزهای کنایی زبان نزدیک شدهاند،
و حســین شــکربیگی یکــی از همــان معــدود شاعرهاســت که
میگوید« :هنوز دوســتت دارم /با قلبی که با چوب افتادهاند به
جانــش» و «بــا چوب به جانش افتــادهام» کنایه اســت از اینکه
«او را در تنگنــای دوستداشــتنت قرار دادهام و ناچار اســت که
دوستت داشته باشد» ،یا میگوید« :چگونه میشود عبور کرد از
روزی /که روی تخت بیمارستان ،دراز به دراز افتاده» و «دراز به
دراز روی تخــت افتادن» کنایه اســت از «رو به احتضار بودن» و
برای روز ،کنایه است از «نزدیک شدن به غروب یا شب».
شــکربیگی در اغلــب موارد در شــعرش ،بنا را بــر این میگذارد
که مخاطب ،پیشزمینههای اندیشــگی یکســانی بــا او دارد و با
همین تصور از ارائه توضیح واضحات و درافتادن در دام اطناب
میرهد .در این نوع نگرش ،شــاعر احترام به شعور مخاطب و
همدلی و همسویی با او را به داشتن نگاه از باال و تحمیل عقاید
خود بر مخاطب ترجیح میدهد.

تا این تکههای مبارک
لخته لخته بیایند
ثبوت یابند میان عدم
و تشرف بجویند به انجیر بنان
خالقم را دهان به دهان جست و جو کردهام
از نایی به نایی دیگر
بودن شرط است
برای گشودن این پرده
که خانقاه به خانقاه

میرویم بر اطاعت گندمهای برشته بر در غار
ازل ناپیدایان مرا رسمی بیاموز
تا دیدارت را به سنبلهها روشن یابم
جستهایم مرگ را ت ا شأن نزول استخوانی سپید
تا امتداد عصبی در امتداد بامداد روشن فراموشان
این تعلق خاموش در نای را ببین
که روشنتر از هر مجمره کهنه افروخته است
و سیال باشی
در جموع بارهای نابرابر

فاطمهالسادات
حسینی

