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دموکراسی کلمات

بخشی از زندگی انسان معاصر
مروری بر مجموعه شعر «آچمز» سروده داوود ملکزاده ،نشر چشمه

یکــی از موضوعاتی که عموماً هم
در شــعر کالســیک از نــوع غزلش
بیشتر و هم در شعر آزاد مشاهده
میشــود مضمون پارادوکسیکال
شعرهاســت .اولیــن شــعر دفتــر
کاظم نظریبقا
شاعر
«آچمــز» همین معنــا را به یدک
میکشــد .جنگی وجود ندارد ،اما
ســرباز از خط مقدم برای معشــوقش نامه مینویســد:
جنگی نیست /از خط مقدم برایت نامه مینویسم.
در نــگاه اول ایــن مفهــوم بایــد متعلق به حــوزه تفکرات
فلســفی باشــد .ایــن معنــای فلســفی نیــز بــه ظاهــر از
تناقضــات موجــود در الیههــای اجتماعــی ناشــی
میشود ،لذا زمینه این فکر فلسفی ،به نوعی به
بحرانهای اجتماعی برمیگردد .شاید
هم ساختار ذهن بشر ساختاری
پارادوکســیکال اســت.
مثــل قضیــه
حرکت یا

عــد م
حر کــت
در قضایــای
فلســفی فالسفه
پیشاسقراطی .زنون
الیایــی ،معتقــد بود در
جهان حرکتی نیست و آن
را اثبــات میکرد .مثالً با طرح
قضیه« :تیری که پرتاب میشود
همواره ســاکن اســت ».این تناقض
آشــکار به ظاهــر در نهــاد آفرینش هم
موجود اســت و انســان در دنیــای تفکرات
فیلســوفانهاش به کشــف آن دســت مییازد.
داوود ملــکزاده خود این موقعیت متناقضنما
را در ادامه شعر تشریح میکند و با تصاویر بیشتری
آن را برای مخاطب باز میکند:
نه راه پیش دارد و نه راه پس /نه آزاد است ،نه اسیر /نه
میکشــد ،نه میمیرد /سربازی سرگردان /که میترسد
اســیر شــود /عکــس معشــوقهاش را از یونیفرمــش
درآورند /و به انفرادی بفرستند.
داوود ملــکزاده در عاشقانهســرایی موفــق عمــل
میکنــد .شــعرهایش صمیمیــت شــاعرانهای را کــه
معمــوالً رویــش تأکید میشــود ،دارد .این عاشــقانهها
از روابط انســان معاصر سرچشــمه میگیــرد و با زبانی
نــرم و صمیمــی ارائــه میشــود و رفتارهــای روزمــره و
بیواســطه و بیدلیل در شــعر ،نمود واضحی دارد .در
این شــعرها مالحظه مخاطب شــاید از نوع سنتیاش
نیســت ،اما پــردهدری هم دیده نمیشــود .به هر حال
عاشــقانههای امروز اغلب با تفکر و ساختار ویژه شکل

میبندد که شــعر ملکزاده نیز مشــمول آن اســت و از
ایــن جهــت ،معاصریــت و ســاختمندی از ویژگیهای
عاشــقانههای او بــه شــمار میآیــد :بــوی شــالیهای
بهشتیســت /یــا عطــر موهای تو /بــاد /تا تــو را /به من
برساند / ،هوش از سرش پریده است!
از ویژگیهــای دفتــر شــعر آچمــز کــه بیشــتر هــم بــه
چشــم میزنــد حضــور واژگان و شــعرهای ترکی در آن
اســت .بهگونهایکــه نام کتــاب هم از حــوزه زبان ترکی
انتخاب شــده اســت .آچمز کــه به زبان فارســی هم راه
یافتــه و اســتعمال میشــود ،معنــای ویــژهای را حمل
میکنــد که نمودهــای فرهنگــی و اجتماعی و سیاســی
آن امروزه روشــنتر مشاهده میشود .عموماً این معنا
را میتــوان تســری داد به مفهوم بومیگرایی در شــعر.
شــاعر ،آذری بودن خود را بــا این اصطالحات و واژگان
و احیانــاً چندین شــعر ترکی به نمایــش میگذارد .این
بــرای شــاعری کــه خواننــدگان فارســی زبــان بیشــتری
دارد اهمیت پیدا میکند .شــایان ذکر اســت که پیشینه
تاریخی شعر ما خالی از این مقوله نیست .اصطالحات
ترکی بسیاری از زبان شاعران بزرگ ترک که به فارسی
میسرودهاند وارد زبان فارسی شده است.
مباحــث اجتماعی و سیاســی و روزمره ،خواهی
نخواهی وجهه اصلی شــعر امروز شده است.
این دفتر نیز خالی از آنها نیست و چه بهصورت
آشــکار و چه در الیههای باطنی شــعر میتوان این
وضعیــت را به تماشــا نشســت .ایــن وضعیت اغلب
نشــانگر حال خوب جامعه و انسان نیست ،بلکه خبر
از بحرانهــای بــزرگ و کوچــک اجتماعــی و انســانی
میدهــد :از راه رفتــن در زمیــن صــاف /حوصلهمــان
ســر مــیرود /میایســتیم /بــا دســتهای خودمــان
چاهــی میکنیــم /زندگــی از یکنواختــی در میآیــد/
قــدم میزنیــم /میدویــم /راه میرویــم /و میافتیم
تــوی همان چــاه /...تقال میکنیم که بیــرون بیاییم /و
زندگی جریان پیدا میکند .تازه از چاله به چاه افتادن
نیز هســت .این بیهودهگردیها جریان زندگی انسان
امــروز ایرانــی اســت .تصویــری از وضعیتی اســت که
بحرانزدگی را نمایش میدهد.
پاشــیدن ســقف به زندگــی در اثر بــارش باران ،اســتفاده
بهینه از یک ضربالمثــل در همین معنا و گرهخوردگی
آن بــا کلیــت شــعر ،بخشــیدن دریای خــزر بــه روسها،
مهمــل نشــان دادن آبــی کــه منشــأ ثــروت و نعمــت
اســت و هزینــه بــی جــای ایــن ثروتهــای ملــی ،همگی
نشــان از وضعیتــی دارد کــه شــاعر در آن به ســر میبرد
و مســئولیت و وظیفــه اجتماعی و انســانی خــود را بهجا
مــیآورد و این البته فصلی مشــبع میخواهد برای بیان
و ابراز تعهد شــاعرانه .حقیقت این است که روزمرگی با
زندگی متفاوت اســت .گاهــی در شــعرهایمان زندگی را
با فراز و نشــیبها ،زشــتیها و زیباییهایشان به نمایش
میگذاریــم .اینجا حقیقت زندگی نموده میشــود و یک
رابطــه ســاختمند بیــن زندگی و شــعر به وجــود میآید.
آنچــه بســیاری از بــزرگان شــعر معاصــر مــا دربــاره آن
حــرف زدهاند و در شعرهایشــان نیز اجــرا کردهاند :مثل
زمینــی متــروک در حاشــیه شــهر /یــا مثــل واحــد طبقه
ســوم آسانســور خــراب در داخل شــهر /نفرین شــدهام/
کســی برای دیدن نمیآید /حتی از یاد مشــاوران امالک
رفتــهام /گنجشــکها و ســگها هم /برای رفــع حاجت/
راهشان را به طرفم کج نمیکنند.
تصویرهــای شــاعرانه نیــز جایــگاه خوبی در شــعرهای

نگاهی کوتاه به مجموعه شعر «یکیشان نیست» /میالد موحدیراد  ،نشر خوزان

داوود ملــکزاده دارد ،هــر چند او شــاعری تصویرســاز
و تصویرگرا نیســتُ :مــصُ ...مص ...مصطفــی /اینبار
تصمیمــش جــدی بــود ...و زمیــن وا شــد دلــش /هورا
کشید /مردی که ویار باران داشت.
این تصویرسازی را در بنفشههای آفریقایی هم میتوان
دیــد .ضمــن اینکــه در این شــعرها تصویــری از زندگی
عــادی و روزمــره و تــوأم بــا عشــق جریــان مییابــد .به
مقولــه هایکو و هایکووارگی نیز در این شــعرها میتوان
پرداخــت .طبیعت با روح شــاعر در اینجا درمیآمیزد،
آنگونه که شــاعر ژاپنی در ذات طبیعت محو میشــود
و این بیان داســتان اسطورهوار بخشــی از زندگی انسان
عصری اســت کــه نشــانههایی از دلســپردن به محیط
زیســت را هم میتوان در آن به تماشــا نشست :امروز/
خیلی زود بیدار شــدم /پرده را کنار زدم /بنفشــه انگار/
خواب شیرهای آفریقایی را میدید.
«آچمز» مشتمل بر  66شعر از سری «جهان تاز ه شعر»
نشــر چشــمه منتشر شــده اســت .داوود ملکزاد ه متولد
ســال  ۱۳۶۱در آستارا اســت .از او تاکنون چند کتاب شعر
ی است»« ،دو
بهنام «تهران برای شعر شدن شهر کوچک 
واو»« ،آســتارا تنها بندر بیکشــتی»« ،این زندگی پیامکی
را دریاب» و «گزنههای گردنه» منتشر شده است.

داوود ملک زاده
شاعر
1

از راه رفتن در زمین صاف
حوصلهمان سر میرود
میایستیم
بــا دســـــــتهای خودمــان
چاهی میکنیم
زنـــــــدگی از یکنـــــواخـــــــتی
درمیآید
قدم میزنیم
میدویم
راه میرویم
و میافتیم توی همان چاه...
تقــا میکنیــم کــه بیــرون
بیاییم
و زندگی جریان پیدا میکند.
2

بوی شالیهای بهشتی است
یا عطر موهای تو؟
باد
تا تو را به من برساند
هوش از سرش پریده است...

چهگوارا

از ما پنج نفر
آنها که زیر شکنجه مردند ،هیچ!
ولی آنها که جان سالم به در بردند
به اعدام محکوم شدند.

حمیدرضا شکارسری
شاعر و پژوهشگر

«یکیشــان نیســت» حاصــل و حامــل
دموکراســی کلمات است .شعر سنتی ما
عرصه مســتبدی اســت کــه در آن تعداد
معدودی کلمه حضور دارند .کلماتی که
غالباً فضا را برای بیان مفاهیم عاشــقانه
و عارفانــه فراهم میســازند .این کلمات
در طول زمان دارای ظرفیت شــاعرانگی
میشــوند و باقــی کلمــات را بهدلیــل
فقــدان ایــن ظرفیــت به فضای شــعر راه
نمیدهند .شــاعران بزرگ تاریخ ادبیات
ما تا آنجا که توانستهاند با این دیکتاتوری
کلمــات جنگیدهاند اگر چــه در کل به این
وضعیت تن دادهاند.
از مهمترین مزیتهای شعر نو نزدیکی
تدریجــی شــعر بــه نوعــی دموکراســی
کلمــات بــود .البتــه ایــن نیاز به بررســی
و پژوهشــی دقیــق دارد کــه آیــا ورود
کلمــات نو ،فضایی عینی و جزءنگر را به
شــعر نو ارزانی داشــت یا نگاه جزءنگر و
عینیگرای شــاعران نوگــرا زمینه را برای
ورود کلمــات نــو و بیســابقه بــه شــعر
فراهــم کرد .حاصل کار اما در هرصورت
دموکراســی کلمــات در شــعر بــود.
«یکیشــان نیســت» مجموعــه شــعری
اســت که از نتایج ســحر این دموکراســی
است.
تراکــم تصاویــر و ایماژهــای نــو و بدیــع،
در فضاهایــی آشــنا و ناآشــنا ،حاصــل
این دموکراســی اســت .در این مجموعه
نه تنهــا حضور کلمــات روزمــره و بدون
ظرفیــت شــعری را بــه کــرات شــاهد
هستیم بلکه تصاویر و مضامین شعری
هــم از همیــن رو بــا طــراوت و تازگــی
همراهند .این شعر را ببینید:
مور! /سیزیفی کوچک بر دیوار!
فــراروی شــاعر از نگاههــای تکــراری و
بعضــاً پندآمــوز بــه مورچه ،کــه آن را به
کلیشــه تبدیــل کــرده بــود ،ایــن موجود
را بــه موجودی تازه کشــف شــده تبدیل
کــرده اســت .در واقع حضــورش در کنار
ســیزیف ،ناگهان کلمــه را احیــا میکند.
گویــا کلماتی که از فــرط تکرار دیگر توان
و ظرفیــت حضور در شــعر نــو را ندارند
میتواننــد بــا جاگیری در پازلهــای تازه
چهره یا چهرههایی تازه از خود رو کنند.
خلوت کرده بودند /بیابان و رد پا!
در چنیــن فضایــی امــکان بهکارگیــری
صورخیال در اَشــکال و با مکانیسمهایی
تــازه فراهــم میشــود .در نتیجــه حتــی
ایماژهــای آشــنا ،ناآشــنا مینمایند و به
نوعی احیا میشود:
در ایستگاه /جا مانده از قطار /غروب!
چه بــاک اگــر در این رهگذر تعــدادی از
شــعرها به هایکو نزدیک میشوند بلکه
بر آن منطبق میشوند:
عکــس مرلیــن مونــرو /بعد از
خیــره به
ِ
اسیدپاشی!

«یکیشان نیست» نشان از حضور شاعری
میدهــد که با کلمات دوســتی قبلی ندارد
امــا در عیــن حــال آمادگــی دوســتی بــا هر
کلمــه تــازهای را دارد .میــاد موحــدیراد،
یــک شــاعر دموکــرات و نوجــو و نونویــس
اســت« .یکیشــان نیســت» تازهتریــن اثــر
میــاد موحدیراد توســط نشــر خــوزان در
 ۱۱۶صفحه به چاپ رســیده اســت« .میالد
موحدیراد» از چهرههــای جوان در زمینه
شــعر و ادبیــات اســتان خوزســتان اســت.
وی پیشــتر در قالبهــای مختلف شــعری
طبعآزمایــی کرده اســت اما بیشــتر نــام او
به شــعر کوتــاه گره خــورده اســت و بهطور
جدی به این فرم دلبســتگی بیشتری دارد.
موحــدیراد عــاوه بر ایــن اثر تازه منتشــر
شده ،دو کتاب «دانش فارسی» و «دلتنگی
درختی اســت که از شــانهام میروید» را در
کارنامــه ادبی خود به ثبت رســانده
است.

8

بیدار شدم.
بوسیدمش در جهان دیگری!
9

جامه دریده
ماه
در عزای پلنگ!
10

مور
ســیزیفی کوچــک بــر
دیوار!

میالد موحدی راد
شاعر
1

غوغای گنجشکان
یکیشان نیست!
2

نسیم
تار مو بیشتر
چند ِ
روی صورتش!
3

بر تخته سیاه
نقطه کدام حرفی؟
ماه!
4

هست و نیست.
عکاس در عکس!
5

قطعه قطعه کرده
مرگ را
زندگی در گورستان!
6

ماه را
دونیم کرده است
شاخه درخت سیب!
7

کو نیم دیگرم؟
ماه در جست و جوی خود!

11

مثــل
امــروز
همیشه نیستم.
گنجشکی را پراندهام!
12

امروز
جهان رنگ دیگری ست!
تو سرخ پوشیدهای.
13

خلوت کردهاند
بیابان و رد پا!
14

بیخیال بوسهای ما
تندیس پارک!
15

در ایستگاه
جا مانده از قطار
غروب!

نوشتن در برزخ
فرآیند شکلگیری شخصیت ادبی فروغ

رونــد تدریجــی و فرآیند تکوین
و تکامل شــکلگیری شخصیت
ادبی فروغ ،برســاخته معرفتی
اســت کــه صــورت شــعر او را
محمد جانبازان
بــرای مــا امکانپذیر میســازد.
شاعر
تجســمی کــه نظــام مناســبات
کالمــی تنهــا وجه وجــودی او را
در ساحت ادبیات در بر میگیرد ولی خاستگاه فکری
فراتر از نظام عبارات و مفردات را در نیل به شناختش
فرا میگســترد .کاوش برای شناخت این نظام فکری
و ضــرورت کشــف علــل و عوامــل شــکلگیری حیات
ذهنی او مستلزم قرار گرفتن در فرآیند تبدیل و تبدل
تدریجی شخصیت فردی و ادبیاش است.
از همگامی و همپایی با عواطف روزمره و ساده انسانی
و زیســتن در ســایه واقعیــات گرفتــه تــا نفی وطــرد امر
توگــو در تاریکیهای
قدســی ،از زیســتن در برزخ تا گف 
اجتماعــی ،از خیرهســریها و تــاش در جهت کشــف
روابــط غیرمتعــارف و غیرمتــداول در ســاحت اشــیاء،
اشــخاص و پدیدههــا و جســتن راهــی بــرای ورود ایــن
غریبسازیها در شعر ،شخصیت فروغ را به منشوری
مبــدل میســازد کــه تطــور شــعرش را همــواره بــرای
مخاطــب فهیم ،به موضوعــی در خور برای حمل یک
جهانبینی ویژه و طرح پرسشهای عمیق بدل میکند
و البتــه از او برای مخاطب عرفی ،ســیمایی ســیاه ،پوچ
انگار و فروبسته ترسیم کرده و بهجای میگذارد.

آن منظــری که فروغ را شــاعری پوچ انــگار میخواند
و باوجــود خیــل عظیــم نظــام هندســی الفــاظ و
عبــارات ایمانی شــعرش که فربــه از بســامد واژگانی
همچون نور و خورشــید و ســتاره و روشــنایی و سالم و
عصمت و پنجره و ...اســت به تفســیری تکســاحتی
از آن دســت میزنــد و از او تقریری تیــره ارائه میکند
بهخاطر نگریســتن به یک ساحت از ساحات وجودی
و شــهودی شعر و شخصیت این شــاعر ایمانی عصر
نیستانگاریست.
صــورت غالــب نیســتانگاری فــروغ ،در حقیقــت
فقــدان اســتحاله آرمانگرایانــهای بود کــه از قبل نفی
هالــه تقــدس امر جاودانــه معتبر به واســطه حصول
معرفــت به واقعیــت انضمامی یا حصــول معرفت
به واقعیت زمانمند بهدست میآمد .تجربهاندوزی
در ســاحت ســاختار اجتماعــی انســان ،زیســتن در
پرتو عشــق متجســد بشــری ،کســب معرفت روشــن
از هجــوم و اســتحاله بیمحابــا و ویرانگر مدرنیســم و
درک نابهنگامــی ظهــور ایــن دگرگونی عظیــم که به
فروریختــن مناســبات اخالقی منتهی میشــد از یک
سو و انقطاع و یأس از چشماندازهای نوظهور در این
هجــوم نابهنگام و سراســیمه قرن ،از فــروغ تصویری
نابهنجار و ســاخت شکن ترســیم کرد و از سوی دیگر
پیــشاز آنکــه از او شــاعری بســازد کــه در محاصــره
کلمــات قــرار دارد ،او را بــه رهبــری پیشــگو بــدل کرد
که از ورای نظام مناســبات کالمی بــه روایت و داوری
ضرورتها ،التزامات و چشماندازهای همزمانی و در
زمانی بپــردازد و از بام تفاوتها ،انســان و پیوندهای
ظاهری و معنویش را مورد داوری قرار دهد.
شعر فروغ معرف شخصیتی است که توانست با کنار
نهــادن پیش فرضها در نوســازی نظام اندیشــگانی
شــعر پیش رو ،گامی به افقی تازه بردارد .فروغ ،فاقد
هرگونــه مــرام صنفی بــود و بــا روحیه ســتیزهگرخود

مــدام بــا پــس زدن معیارهــای متــداول و مرســوم
رفتــاری ،در پــی فــراروی از گزینــش و ســیطره اشــیا و
اشخاص بود.
خطــوط را رهــا خواهــم کــرد /و همچنیــن شــمارش
اعداد را رها خواهم کرد /و از میان شکلهای هندسی
محدود
به پهنه حسی وسعت پناه خواهم برد
این عبور و نفی ساحت جمعی انسان برای او اگر چه
هزینههای بسیار سنگین اجتماعی را در بر داشت اما
بــه بلوغ فکری و رشــد قوای باطنی اش منتهی شــد.
در ایــن مراقبه و تطهیــر ،می توان مدام به فهم مرکز
آن حقیقت اصیل که انسان است نزدیک و نزدیکتر
شــد و البته فواصلش را با اجتماع بشــری افزون کرد.
فــروغ در کســوت عارفی مدرن ،خود را به سرچشــمه
حقیقت و دانایی نزدیکتر ســاخت؛ سرچشمهای که
از حقیرترین ذرههایش آفتاب به دنیا میآمد.
مــن ایــن جزیــره ســرگردان را /از انقــاب اقیانوس و
انفجار کوه گذر دادهام /و تکه تکه شــدن ،راز آن وجود
متحــدی بود /کــه از حقیرتریــن ذرههایــش آفتاب به
وجود آمد.
او اگر چه نافی وضع اجتماعی انسان بود اما هیچ گاه
بــا فقدان حس همدلی و رواداری او با انســان مواجه
نیســتیم چــرا که نافی امر انســانی نبود و از فروشــدن
انســان در مغــاک بیاخالقــی رنج بســیار میبــرد .او
مــدام انســان و جامعــه را بــه گفتوگــو و بازگشــت و
شناخت هویت فردی و جمعی دعوت میکند:
مــن از جهــان بیتفاوتــی فکرهــا و حرفهــا و صداها
میآیــم /و ایــن جهــان به النه مــاران مانند اســت /و
این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیســت /که
همچنان که تو را میبوســند /در ذهن خود طناب دار
تو را میبافند
فــروغ خود را به مثابــه رهبری معنوی بــرای هدایت

بشر ،از ورطه هولناک پوچ انگاری نمایان میساخت
و در فراخــوان معنویــش مــدام بــه انســان ،بــاوری
فرااخالقی را یادآوری میکرد و در پی بازگشت انسان
بــه فهم اصیــل و جاودانه از وضع وجودی خویش در
بســتر اجتماع بود .او بر این باور بود که انسان تا آنجا
در ایــن مکاشــفه و مراقبــه میتواند پیشــروی کند که
روی صدایش بتوان به اوج بلوغ معنوی نائل شد:
و من چنان پرم که روی صدایم نماز میخوانند...
او تنهاســت و ایــن تنهایی محصول نــگاه عمیق او به
وضع موجود انســان تکنوکرات اســت .فروغ در شــعر
«دلــم برای باغچــه میســوزد» در مقام یک پیشــگو
ظاهــر میشــود و آینــدهای را بــرای انســان ترســیم
میکنــد کــه عــاوه بــر هولناکــی اش دارای صفاتــی
همچــون فقدان قلــب و منطــق عاطفــی ،بیهودگی،
بیگانگی ،تنهایی و گمشدگی در کوران حوادث تلخ و
دهشت بار ،بیاخالقی ،بیافقی ،سرخوردگی بناهای
معرفتی پیشینی و ...است.
مــن از زمانــی  /کــه قلــب خــود را گــم کــرده اســت
میترســم /من از تصور بیهودگی این همه دســت /و
از تصمیــم بیگانگی این همه صورت میترســم /من
مثل دانشآموزی که درس هندسهاش را /دیوانه وار
دوست دارد تنها هستم.
در شــعر «آیههــای زمینــی» بــا توصیفی هولنــاک گروه
ســاقط مــردم را دلمــرده ،تکیــده و مبهــوت توصیــف
میکنــد که در زیر بار شــوم جســم و جسدهاشــان ،فاقد
هرگونــه روح و معنویتنــد و از غربتــی بــه موقفــی دیگر
میروند و میل دردناک جنایت در دستهاشان متورم
میشود.
مردم /گروه ساقط مردم /دلمرده و تکیده و مبهوت/
در زیر بار شوم جسدهاشان /از غربتی به غربت دیگر
میرفتند
پــوچ انــگاری ،معنایــی فرعــی بــرای ترجمــه

نیســتانگاری اســت و اگــر چــه از تــداوم آن حاصــل
شــده و محمل آن اســت اما در نظــام اعتقادی فروغ
راهــی بــه تولــدی دیگــر دارد .در حقیقــت گونــهای
از تقریــر نیچــهای از نیهیلیســم بــر نظــام اعتقــادی
فــروغ ســایه افکنــده اســت .او نیــز چون شــاعری دل
آگاه در آســتانه قرنــی نابهنــگام ایســتاده اســت .از
یــک ســو بــه باورهــای آنتولوژیــک و متعیــن پشــت
کــرده و خرافــه پرســتی را محصــول بیخــردی و
ایده آلیســم مفــرط و منحط میداند و از ســوی دیگر
در پــی ایســتادن در برابــر نظــم اخالقــی منحــط و
خودســاخته انســان مــدرن متظاهر به واســطه نظام
اخالقــی مبتنــی بــر انســان و عشــق اســت .فــروغ از
بــیارزش شــدن ارزش ها بــه رنج فزاینــدهای گرفتار
بــود و بــا از دســت دادن امــل و امیــدش بــه اصــاح
جامعه و حذف ارزشهــای مبتذل ،به انزوا گریخت.
یــأس و حرمانش ،محصول این بیموجبی و ناباوری
در بازگشــت جامعــه بــه ارزشهای اخالقــی اصیل و
راستین بود.
او به شــهادت اشــعارش ،از زندگی سرشار بود و میل
بــه ماندن در او بــه امری ناخودآگاه تبدیل شــد .نفی
وضــع موجــود و مبــارزه مســتمر بــرای اصــاح امــور
معنوی انســان و طرد میان مایگی بواســطه ابزار هنر
و ناکامی در این خاستگاه برایش از یک سو و ناامیدی
از اصــاح مظاهــر و محتوای انســان نوظهور که مملو
از آرزوهــای پــوچ و میــان تهــی اســت از ســوی دیگر؛
مجموعــه انگارههایــی بودنــد کــه توانســتند فرآینــد
تکویــن و تکامــل نظــام معرفتی شــعرش از ترســیم
چنین موجود بدون شمایلی را تشکیل دهند.
آ ه ای زندگی /منم که با همه پوچی هنوز از تو لبریزم
در جــایجــای مجموعــه «ایمــان بیاوریــم بــه آغــاز
فصل ســرد» با این شــوق فزاینده و میل به رستگاری
مواجهیــم .فــروغ در ادبیــات معاصر شــاید واپســین

شــاعر ایمانــی از جنــس نظــام معرفتــی شــاعران
پیشــانیمایی باشــد که در عین نفی متافیزیک ســنتی
و قطــع اراده و امیــد از اصــاح وضــع موجود انســان
مصرفــی تــا واپســین لحظــه زیســتن ،صــورت غالب
شــعرش ،بــر مــدار و محــور امیــد و رســتگاری بنیــان
گذارده شده باشد.
سالم ای شب معصوم /سالم ای شبی که چشمهای
گرگهای بیابان را /به حفرههای اســتخوانی ایمان و
اعتماد بدل میکنی
شــاید حقیقت آن دو دســت جوان بود ،آن دو دست
جوان /که زیر بارش یکریز برف مدفون شد
نظم اخالقی بیشــتر مذموم و ریاکارانه است تا اصیل
و پیــش برنده و فروغ از ســاحت چنیــن نظم اخالقی
متصنعــی که ســاخته اتحــاد و امتزاح امر سیاســی با
تمدن تکنیکی اســت میگریخت تــا به نظام اخالقی
ای دست یابد که در آن انسان با تمام قوای معنویش
به ظهور و بلوغ رسیده و با فهم ضرورت مدرنیسم او
را بــه خدمت جامعه جهانی بگیرد؛ نه آنکه در نظام
سلطه و گفتمان بازار به کاالیی مصرفی بدل شود.
شــعر فروغ در حقیقت ،تقریر نظری معرفت بالینی
اســت کــه در تجربــه تنگاتنگ زیســت انســان و اشــیا
ظهور میکند و در نهایت ،گریختن از ساحت انسان و
فرورفتن در مغاک تنهایی فرساینده و جانکاه را برای
او بــه ارمغان آورد .اگر چــه همچون راز ورزی کاهن و
رهبری معنوی به پیشــگویی افق محتوم انســان نظر
داشت و پیامآورانه از رازی مهیب سخن میگفت و از
نجات انســان با فرضیههای دروغین قطع امید کرده
بــود امــا هیــچ گاه نیســتانگاری او رنــگ پوچانگاری
بــه خــود نگرفت و تــا واپســین موقفش بر مــدار امید
زیســت و از تظاهر به انسانیت به ورطه حقیقتی ضد
اجتماعی ،یعنی ساحت اصالت صداقت گریخت.
آیا دوباره گیسوانم را /در باد شانه خواهم زد

