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نسخه جدیدی که از کتاب »این تُرک پارسی گوی« 
اخیرا منتشر شده قابل مقایسه با نسخه قدیمی نیست. 
با آنکه محتوای کتاب، همان است که زنده یاد حسین 
منزوی در زمان حیات خود تالیف کرده و به دســت 
ناشر سپرده است اما اغالط و سهل انگاری های چاپی 
در نسخه قبلی چنان بود که گاه خواننده را آزار می دهد 
که این همه بی دقتی در چاپ و نشر کتابی که ماحصل 
ســال ها توجه، تمرکز، فیش بــرداری، تالیف و کال 
وقت گذاشتن شاعر بزرگی چون حسین منزوی بر آثار 
شاعر افسانه ای روزگار ما، شهریار محسوب می شود، 
واقعا نابخشودنی است اما خوشبختانه نسخه جدیدی 
که بعد از سال ها انتظار عالقه مندان این کتاب، منتشر 
و در بازار کتاب ایران توزیع شده، همان است که انتظار 
می رفت؛ آن هم از کتابی که به قلم یکی از شــاعران 
توانا در نثر و زبان درباره شــاعر دیگری که شهرت و 
محبوبیت فراوان دارد، نوشته شده و می تواند سال های 
سال به عنوان یک اثر خواندنی در میان عالقه مندان به 

شعر معاصر به یادگار بماند.

اصالح اغالط و سهل انگاری های چاپی
برای تجدید چاپ کتاب »این تُرک پارســی گوی« 
دو فعال فرهنگی در حوزه شعر، بهروز منزوی، برادر 
حسین منزوی و غالمرضا طریقی، شاعر غزل سرای 
معاصر پا پیش گذاشته اند و بعد از سال ها نایابی اثری 
که همچنان خوانندگان بسیاری دارد آن را به انتشارات 
سوره مهر سپرده اند تا مراحل تصحیح و ویرایش مجدد 
با بهره گیری از مهارت اهالی فن، پیگیري و کتاب، در 
شمایل شایسته به دست چاپ ســپرده شود. بهروز 
منــزوی در بخش »پیش درآمد« کتاب با اشــاره به 
رویکرد و اهدافی که در پس رجــوع دوباره به کتاب 
»این تُرک پارسی گوی« که منجر به تصحیح، ویرایش 
مجدد و تجدید چاپ اثر شده اســت، به نکات قابل 
توجه دیگری هم اشاره می کند؛ به دیدار کوتاه حسین 
منزوی و استاد شــهریار و عکس امضاشده آن دیدار 
که همچنان قاب شده، در خانواده منزوی نگهداری 
می شود:  عکســی از »شــهریار«مان را سال هاست 
پســرمـ  ایلیاـ  قاب کرده و بر دیــوار اتاقش آویخته 
است که »اســتاد« آن را در تاریخ خرداد1346برای 
 »شــاعر جــوان، آقای]حســین[ منــزوی«

 امضا کرده است. بســیاران بار از خود پرسیده ام در 
آن دقایق که افســانه و تاریخ در هم آمیخته می شد، 
آیا هیچ یک از آن دو مرد بــه کتابی که اکنون پیش 
روی ماست اندیشیده بودند؟ ســؤالی افسانه ای که 
تاریخ بدان جواب نمی دهد و پرسشــی تاریخی که 
شاید افسانه پاسخ آن را بداند! به هر روی »شهریار« 
به روایت »منزوی« اینک در نظرگاه شماست؛ کتابی 
که به واقع نایاب بود و عرضه مجدد آن به دوستاِن شعر 
و دوستداران این دو شاعر، ضرورتی وظیفه وار شمرده 

می شد و اکنون چنین شده است. 
وی در ادامه به ضرورت ویرایش مجدد اثر، اشــاره و 
یادآوری می کند صورت نخست این کتاب پر از اغالط 
و سهل انگاری های چاپی بود که اکنون اصالح شده 
اســت. برخی از پاره های اشعار استفاده  شده در متن 
را- چه از شهریار و چه از دیگران- که از قلم افتاده بود با 
رجوع به منابع اصلی یافتم و در جای خود نهادم و بعضا 
توضیحاتی را که به  نظر الزم می آمد در پانویس آوردم. 
این پانویس ها با نشــانه )ب-م( مشخص شده اند و 
روشن است که بقیه پانویس ها از نویسنده کتاب است.

طرفه های شعر شهریار برای تسخیر دل منزوی
نگاه حسین منزوی به اشعار شهریار در کتاب »این 
تُرک پارسی گوی« بیشتر ستایشگرانه است و اغلب، از 
منظر شیفتگی به آثار شهریار نگریسته است. در عنوان 
فرعی کتاب، قید شده »تحلیل و بررسی شعر شهریار؛ 
شاعر شیدایی و شیوایی« و همین اشاره کوتاه نشان 
می دهد منزوی تا چه اندازه عالقه مند و شیفته شعر 
شهریار بوده است. منزوی در این کتاب، شعر شهریار را 
با عناوین مختلف از قبیل تذکره احوال، شعر شهریار، 
غزل شهریار، مکتب شــهریار، هذیان دل و حیدربابا 
با قلم شیوای خود نقد و بررسی می کند. منزوی در 
بخش »درآمد« کتاب، عشق و عالقه خود به شهریار و 

اشعارش را به زیبایی بیان می کند: 
ســال ها پیش که نوجوانی ام را اندک اندک با شــعر 
آشــتی می دادم »شــهریار« و شــعرش را دوست 
می داشتم. در آن سال ها من بسیاری چیزهای دیگر 
را و بســیاری کســان دیگر را نیز دوست می داشتم 
که امروز نمــی دارم. اما هنوز هم، پس از گذشــت 
نزدیک به بیست و هفت هشت سال، شهریار از شاعران 
مورد عالقه من است و شعرش از شعرهای دلخواهم. 
در این چه رازی نهفته اســت؟ چرا در این ســال ها 
بسیاری چیزها و کسان از چشــم و سلیقه و پسند 
ذوق من فروافتاده اند، اما شــهریار نه که فرونیفتاده 
بلکه جایش را نیز در آن باالها محکم تر کرده است؟ 
بی شک، در این بیست وچند سال، من توقف نکرده ام. 
بی شــک معیارها و ضوابط من درباره شعر نیز چون 
هر چیز دیگر- حتی عشق، آری عشق!- دستخوش 
تغییر شده است؛ اما شــهریار و شعرش، در انعطاف 
کامل، با تمام دگرگونی های ذوق و اندیشه من کنار 
آمده اند و من این آشتی مدام و مداوم را از نشانه های 
توفیق هر چیز و هر کس در تسخیر دل های مشتاق 
می دانم. دفتر شــهریار همیشــه برای تسخیر دل 

مشتاق من طرفه هایی در آستین داشته است. اگر در 
بیست سالگی غزل های عاشقانه اش را دوست داشتم 
و در سی سالگی »ای وای مادرم« او را می پسندیدم و 
در چهل ســالگی، با »هذیان دل«اش در آفاق شور و 
حال پر می گشودم، امروز در عین حال که تمامی آن 
شعرها را که سوگلی های بیست سالگی و سی سالگی 
و چهل سالگی ام بوده اند، دوست می دارم. با غزل های 
جاافتاده پیرانه سرش خلوت می کنم و دیوان و دفتر او 

از کتاب های بالینی من است.

تحلیل و بررسی اشعار شهریار
تذکره احوال، عنوان نخستین فصل کتاب »این تُرک 
پارســی گوی« اســت که به زندگی و زمانه شهریار 
اختصاص یافته اســت. در فصل دوم، با عنوان »شعِر 
شهریار«، جایگاه شعری شهریار در میان هم عصران او 
مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در فصل سوم که 
عنوان »غزل شهریار« برای آن انتخاب شده، به یکی از 
ویژگی های ممتاز شعر شهریار )غزل( به  طور مشروح 
پرداخته شده است. منزوی معتقد است در یک کالم، 
شهریار غزلسرایی بزرگ است. او با غزل خود، پس از 
چند قرن، بار دیگر جانی تازه به این قالب خوش شکل 
و صیقل خورده شعر فارســی می دهد. بعد از آن خأل 
طوالنی که با رفتن خواجه در غزل ایجاد می شــود 
که حتی شاعران سبک هندی با تمام ذوق و قریحه 
و نازک خیالی خود موفق به پرکردنش نمی شــوند 
و پس از آن تقلیدها و نشــخوارگونه های شــاعران 
»بازگشتی« و پس از غزل گونه های سیاسی- اجتماعی 
و میهنی شاعران دوره خفقان رضاشاهی، غزل شهریار 
با رنگ وبــوی دلنواز و طراوت و تازگی دلنشــینش 
به راستی تجدید حیات غزل را ضمانت می کند. فصل 
چهارم کتاب، درباره »مکتب شهریار« است. منزوی 
می نویسد این دوره که به زعم من درخشان ترین دوره 
شعر شهریار است، حاصل بی چون وچرای آشنایی او با 
نیماست و »افسانه« نیما، نخستین برگ این آشنایی. 
منزوی در ادامه، فصل های دیگر کتاب خود را به  ترتیب 
به تحلیل و بررسی شعرهای معروف شهریار، »هذیان 
دل«، »حیدربابا«، مثنوی»افسانه شب« و شعرهای 

آزاد)نیمایی( شهریار اختصاص می دهد. 
همچنین در فصل مجزای دیگری با عنوان »جان شعر 
شهریار و تبلورش در قوالب دیگر« به دیگر قالب های 
شــعری مورد استفاده شــهریار- به غیراز غزل های 
شاعر- اشــاره مي کند و درباره هر یک از این قالب ها 
با آوردن نمونه های انتخابی خــود توضیح می دهد. 
»چهارلختی ها« عنوان فصل دیگری از کتاب است 
که در آن منــزوی یادآوری می کند دیوان شــهریار 
بخشــی نیز به نام رباعی ها و دوبیتی ها دارد و عجبا 
که در این بخش، بسیاری از شعرها نه رباعی است و 

ارادت سلطان غزل به شاعر شیدایی
کتاب »این تُرک پارسی گوی« که اخیرا تصحیح و تجدید چاپ شده، نگاه حسین منزوی به شعر شهریار است

 مروری بر کتاب »چیزی شبیه ابر«
 سروده حبیب اهلل بخشوده
 مثل کبوتری که 

پر از شور زندگی ست
کتاب شعر»چیزی شبیه ابر« سروده حبیب اهلل بخشوده 
از مجموعه های به یادماندنی در سال های اخیر است که 
اشعاری با مضامین ایثار، شــهادت، مقاومت و پایداری 
دارد؛ مضامینی که در سال های اخیر با رشد چشمگیری 
مواجه بوده و توسط شــاعران نوگرای معاصر، دستمایه 

خلق آثاری ماندگار شده است. 
حبیب اهلل بخشوده در کتاب»چیزی شبیه ابر«، 48قطعه 
شعر در قالب های آزاد، طرح، غزل و رباعی ارائه داده که 
مضمون مشترک آنها، همان مفاهیم یادشده است. کتاب 
با شعری با عنوان »باران آهن« شروع می شود که شاعر 
آن را به ایالم تقدیم کرده و به یــاد روزهای آژیر و بمب 
سروده است: »آن روز های سرد وکوالکی/ یاران خوب من/ 
عاشیق ترین بودند/ آالله های سوخته بر شانه های دشت/ 
روشن ترین شمع زمین بودند/ آن روزها/ در عمق چشم 
کودکان ما/ فانوسی از فریاد روشن بود/ باران آهن بود...« 
لطافت طبع شــاعر در آمیختگی با نمادها و نشانه های 
آشنا از یک دوران سپری شده در گذشته نه چندان دور، 
حس و حال روشنی از احســاس های دوست داشتنی از 
یک برهه حســاس تاریخی را به نمایش می گذارد. البته 

شاعر در ادامه این شعر نگاه 
نوستالژیک به گذشته دارد 
و نگاه او بــه »آن روزها«، 
آمیخته با حسرت و دریغ 
است:»...یاران خوب من/ 
شعر بهار ورود را هر صبح 
می خواندنــد/ آن روزهــا 
رفتند/ با ایــن همه/ یاران 
من عاشــق ترین ماندند.« 
در شــعرهای بعدی کتاب 
هــم، همین مضمــون به 

شــکل های مختلف دســتمایه سروده های شــاعر قرار 
می گیرد و او هر بار از زاویه ای متفاوت و نو به این موضوع 
می پردازد. از نگاه شــاعر، ســال های گذشــته )دوران 
دفاع مقدس( از ظرفیت باالی خصلت های واالیی انسانی 
برخوردار اســت و با تنفس در آن فضا، در این زمانه هم 
می توان به آن آرامش روحی و روانی رسید. البته یادآوری 
سال های جنگ، همواره تداعی کننده خشونت های ناشی 
از پدیده جنگ و پیامدهای ناگوار آن است اما شاعر در این 
شعرها با برجسته سازی خصلت های نیک انسانی هنگام 
مواجهه با زشتی های جنگ، شــکوه رفتارهای روح نواز 

انسانی در آن دوران را یادآوری می کند. 
از نظر شــاعر، حذف فیزیکی آدم ها در آن ایام، به نوعی 
عروج آنها محسوب می شــده که پرواز روح آدمی را در 
پی داشته اســت:   این نوع نگرش که ریشه در باورهای 
دینی دارد و همواره با یک نگاه آســمانی به پدیده های 
زمینی می نگرد، یکی از ویژگی های تفکر شاعران متعهد 
بعد از انقالب است که در دوران شکوهمند دفاع مقدس 
شاهد اوج و شــکوفایی آن بودیم. البته این نگاه تازه، هم 
در مضمون و محتوا و هم در قالب و ســاختارهای متنوع 
شعری دیده می شود که از زاویه های مختلف قابل بررسی 

است.
 به عبارت دیگر، پیروزی انقالب اسالمی و تغییر کنش ها و 
مولفه های فرهنگی باعث شد تا مبانی فکری غربی سازی 
که در دوران طاغوت به عنوان بســتر مناسب پیشروی 
شــعر نو، عاملی تمهیدکننده و تسریع کننده بود، تغییر 
یابد و از سرعت و شتاب نوگرایی بی رویه در شعر کاسته 
شود. شاید بتوان گفت انقالب اسالمی، نوگرایی در شعر و 
جریان شعر نو را در بستر معقول و منطقی خود انداخت و 
دامنه گسست و تفریق شاعران را کمتر کرد و به نوعی دو 

نحله شعری نو و سنتی را به هم پیوند زد.
 حبیب اهلل بخشوده، در کتاب »چیزی شبیه ابر«، مضمون 
مورد نظــرش را در شــکل ها و قالب هــای گوناگون به 
مخاطبان امروزی عرضه می کنــد. زبان روایتی آمیخته 
به ایجاز، از ویژگی های اغلب شــعرهای بخشوده است: 
»روی تپه ایســتادی/ زرد را که وصله تنت بود/ باد برد/ 
هوای بنفشه کردی /شبنم مهتاب نوشیدی/ و گزیده تر 
از قطره ای روشــن/ در خاک فرو رفتی/ تــا بهار آینده« 
بخشوده، در بیشتر شعرهایش به دنبال دستیابی به یک 
زبان واحد برای ســرودن از دغدغه های شــخصی خود 
است. او مانند مســافری که از کاروانیان جا مانده است، 
هر گاه فرصتی می یابد از لذت همســفری و همنشینی 
با کاروانیانی که او را در این کره خاکی جا گذاشــته اند، 

می سراید.
 شاعر، گاه این مضمون را در قالب شعر نو می ریزد و گاه 
از قالب غزل برای بیان احساس هایش استفاده می کند: 
»رفتیم و دل به ساحل دریا گذاشتیم/ این قوی پر شکسته 
چه تنها گذاشتیم/ مثل کبوتری که پر از شور زندگی ست/ 
پرواز خویش را به تماشا گذاشتیم/ صد غنچه از ترانه بلبل 
شکفته شد/ تا پا به باغ نورس گلها گذاشتیم...« در بخشی 
از کتاب، یازده »طرح« ارائه شــده که در آنها، بارقه های 
درخشانی از نگاه های شاعرانه دیده می شود. البته شاعر 
کتاب، برای آنها نام هــای جداگانه ای انتخاب نکرده و به 
وسیله شــماره گذاری آنها را از هم مشخص کرده است. 
این طرح ها اغلب به کوتاه ترین شــکل ممکن ارائه شده 
که معموال با یک تصویر شــاعرانه همراه است:» نیستی/ 
درختی با ابر می بافم/ دستم می لرزد.« بیشتر این تصاویر 
هم در راســتای مضمون اصلی کتاب اســت. همچنین 
 این رویکرد در سرودن اشــعاری با قالب رباعی هم تکرار 

شده است. 
بخش پایانی کتاب را 7 رباعی شکل داده که در آنها هم 
استغاثه شــاعر به گوش می رســد: »آتش زده ام به نای 
سردم چون نی/ هم ناله کوچه گردم چون نی/ در غربت 
دلگیر خزان شب همه شب/ با یاد تو استغاثه کردم چون 
نی« در مجموع، شــعرهای کتاب »چیزی شــبیه ابر«، 
حاصل نگاه شاعرانه حبیب اهلل بخشوده به حماسه آفرینی 
در سال های دفاع مقدس است که یاد شهیدان آن همواره 

در یادها می ماند.

واژه نامه شعر بیدل 
کتاب»واژه نامه شعر بیدل« اثر 
اســداهلل حبیب، بیدل شناس 
معروف به اهتمام سیدمهدی 
طباطبایــی تهیه و از ســوی 
انتشارات ســوره مهر چاپ و 
منتشر شده است. این کتاب، 
فرهنگ نامه ای تخصصی است 

که طبق فهرست الفبایی و شواهد شعری، به پاره ای از 
واژگان، ترکیبات و تعبیرات بیدل پرداخته است. در 
بخشی از مقدمه کتاب آمده است: »دست اندرکاران 
چاپ دوم واژه نامه شعر بیدل به آن امید هستند که 
چاپ این کتاب که درحقیقت برافروختن شمعی در 
شناخت رمز و راز و تابناکی فضای شعر فارسی است، 
گامی به جلو در عرصه بیدل پژوهی باشد و بتواند- به 
اندازه چند گام- راه رسیدن بر فراز کوه و کتل بیدل را 
هموار سازد.« بیدل در افغانستان طرفداران بسیاری 
دارد و بیدل خوانی در میان توده ای از مردم معمول 
بوده اســت و اکنون هم کانون هایی وجود دارد که 
کارشــان آشــنایی با بیدل و بیدل شناسی است. 
نویسنده کتاب واژه نامه شعر بیدل، اسداهلل حبیب، 
نویسنده، شاعر و استاد ادبیات فارسی دانشگاه کابل 
و بیدل شناس به تازگی در 81 سالگی در هامبورگ 
آلمان درگذشــت. »وداع با تاریکــی«، »آتش در 
نارنج زار«، »ســه  مزدور«، »آخرین آرزو« »کشف 
بزرگ«، »پایان غم بزرگ«، »سپیداندام«، »داس ها 
و دست ها«، »نظر گل«، »سواحل گنگا«، »شب ها 
ارواح می آیند«، »انفجار«، »بیدل شــاعر زمانه ها«، 

»راه گورکی« و...  ازجمله آثار اوست.

کجاوه سخن
کتاب»کجاوه سخن« گزیده نظم و 
نثر پارسی به گزینش اسد اهلل بقایی 
نائینی، پژوهشــگر و کارشــناس 
ادبی، از سوی انتشارات سوره مهر 
چاپ و منتشر شده است. این اثر 
در 4 فصل گردآوری شده و اسداهلل 
بقایی در جایگاه گردآورنده این اثر 
معتقداست با کجاوه سخن سعی 
برجمع آوری و تلخیص اشــعار و 

غزل واره های فارسی، آثار پرحالوت شعرای کهن، معاصر و 
نوپرداز در جهت حفظ این آثار دارد. در فصل اول این اثر، به 
ادبیات شعر، فرهنگ واژه ها و اصطالت شعر، انواع سبک های 
شعر، تأثیر شعر و زبان عرب بر شعر و زبان پارسی پرداخته 
می شود. در فصل دوم هم شــمه ای از اشعار 110شاعر شعر 
کهن مانند رودکی، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، حکیم عمر 
خیام نیشابوری، سعدی شیرازی، موالنا، حافظ شیرازی، بابا 
طاهر عریان، هاتف اصفهانی نمونه های برجسته ای انتخاب و 
ارائه شده است. گردآورنده اثر در مورد 110شاعر شعر کهن 
یادآوری کرده، اینان ده تن هســتند در یک تن و نمی توان 
تمایزی بین آنها قائل شد. در فصل ســوم کتاب هم آثاری 
از 15شاعر نوپرداز بیان شده است که با اشعار لطیف بر روح 
خوانندگان اثر می گذارند و به تعبیری بر دل می نشــینند. 
همچنین در فصل چهارم کتاب، غزل واره های نثرفارســی 
با 66عنوان، اثر و تجربیات شــاخص شــاعران چون تاریخ 
بیهقی، تاریخ طبری، ســفرنامه ناصر خســرو، قابوسنامه، 
کیمیای سعادت، تذکره االولیاء، چهار مقاله، جامع التواریخ، 
گلستان سعدی، مقامات حمیدی، تاریخ سیستان، مقاالت 
جالل آل احمــد، مناجات نامه خواجه عبــداهلل انصاری و 

کشف االسرار میبدی گردآوری و ارائه شده است.

سلمان هراتی
کتاب»سلمان هراتی« به قلم علی 
تقوی، به ابعــاد مختلف زندگی و 
شــعر ســلمان هراتی، این شاعر 
نامدار معاصر می پردازد. این اثر که 
در مجموعه  »شخصیت های مانا« 
قرار دارد، مطالبی تحقیق شــده 
را درباره  شعر و هنر و زندگی این 
شخصیت ادبی معاصر در برگرفته 
است. علی تقوی در دهمین جلد 

مجموعه  شــخصیت های مانا، پژوهشــی مفصل را درباره  
زندگی این شاعر فقید به عالقه مندان ادبیات فارسی معاصر 
ارائه می دهــد. او در فصل هایی جداگانــه از تخیل، عاطفه، 
زبان، موسیقی و فرم آثار هراتی و همچنین زندگی او سخن 
می گوید. سلمان هراتی در فروردین 1338در تنکابن چشم 
به جهان گشــود. او مدرک فوق دیپلم خود را در رشته  هنر 
دریافت کرد و پس از آن به تدریس در یکی از روســتاهای 
لنگرود پرداخت. هراتی در شــعر تخلص »آذرباد« را برای 
خود برگزیده بود و اشعار او در طول عمر کوتاهش در چندین 
کتاب گردآوری شده اند. »از آســمان سبز«، »دری به خانه 
خورشید« و مجموعه شعری برای کودکان با نام »از این ستاره 
به آن ستاره« عناوین آثار این شاعر پرآوازه روزگار ما هستند. 
ردپای مضامینی همچون انقالب اسالمی، جنگ هشت ساله  
ایران و عراق، غرب ستیزی و نکوهش مدرنیته در آثار سلمان 
هراتی پررنگ و غیرقابل انکار است. او در قالب های مختلف 
شعری از غزل تا شعر ســپید به بیان این مضامین پرداخته 
است و در سرایش آثار خود از اشعار شاعران بزرگی همچون 
فروغ فرخ زاد و سهراب سپهری و همچنین همنشینی با دیگر 
شاعران معاصر ازجمله قیصر امین پور و سیدحسن حسینی 

بهره گرفته است.

شعر کالسیک

شعر معاصر

شعر فارسی

مکث

حدود سه دهه قبل که زنده یاد حسین منزوی، شاعر 

آراسته سلیمی توپقراءگزارش
روزنامه نگار

نام آشنای معاصر در قید حیات بود و تنها پانزده سال 
از درگذشت استاد محمدحســین شهریار، شاعر 
پرآوازه مي گذشت که عالوه بر استادی در سرودن شعر فارسی، به زبان مادریـ  تُرکیـ  هم آثار 
درخشانی از خود به یادگار گذاشته بود، منزوی همه ارادت خود به شهریار و آثار دل انگیزش را 
در قالب کتابی با عنوان »این تُرک پارسی گوی« تالیف و منتشر کرد. در آن زمان )سال1372( 
انتشارات »برگ« که ناشر کتاب های حوزه هنری بود، چاپ اول این کتاب را در تیراژ 5500نسخه 
منتشر کرد که مورد توجه عالقه مندان به شعر و شاعری به ویژه دو چهره  نامدار در شعر معاصر- 
شهریار و منزوی- که نامشان روی جلد کتاب خودنمایی می کرد قرار گرفت و خیلی زود این اثر، 
نایاب شد. سال ها گذشت و از تجدیدچاپ کتابی که منزوی درباره شعر شهریار نوشته بود خبری 
نبود تا اینکه با گذشت حدود سه دهه، امسال »این تُرک پارسی گوی« با تصحیح و ویرایش تازه از 
سوی انتشارات سوره مهر تجدید چاپ شد؛ این بار در زمانی که حسین منزوی هم مانند شهریار، 
چهره در نقاب خاک کشیده و کتاب »این تُرک پارسی گوی« به  عنوان اثری از سلطان غزل معاصر- 

منزوی- در ارادت به شاعر شیدایی و شیوایی- شهریار- به یادگار مانده است.

نه دوبیتی. چنین برمی آید که خود شاعر در تنظیم 
فصل های دفتــر و دیوانش دخالــت کامل و نظارت 
مستقیم نداشته است. این اشتباه در بخش های دیگر 
دیوان نیز نظیرهایی دارد؛  ای بسا غزل که در بخش 
قصیده ها آمده و برعکس. گاهی قطعه ای را در میان 
قصاید می خوانیم و گاهی مثنوی ای در میان قطعه ها.

»شهریار، شاعر مسلمان«، »شــعر شهریار، بخشی 
از فرهنگ هنــر معاصــر«، »شــهریار و مفتون«، 
»معاصران درباره شهریار چه گفته اند؟«، »شهریار، 
شاعر»حیدربابا«، »و سرانجام، طرحی از یک تصویر« 
و »نگاهی به یک شعر از شــهریار )در جست و جوی 
پدر(« از دیگر فصل های کتاب حاضر است که در هر 
یک از آنها، مولف اثر ابتدا موضوع را مطرح و بعد با ذکر 
مثال های متعدد، توضیحات تکمیلی را ارائه می کند.

مشهورترین و موفق ترین شعر شهریار در قالب آزاد
از میان شعرهای موفق و حس برانگیز شهریار می توان 
به شعر»ای وای مادرم« اشاره کرد که حسین منزوی 
هم در فصل »شــعرهای آزاد)نیمایی( شــهریار« 
این شعر را مشــهورترین و موفق ترین شعر شهریار 
در قالب آزاد می داند و اعتقاد دارد این شــعر مرثیه 
شهریار برای مادرش است. او شعر »ای وای مادرم« 
شهریار را جوشش دیوانه وار و بی مهار بغض و اشک 
و غربت می داند و می نویسد: گمان می کنم که اگر 
نه تمامی که دســت کم بخش عظیمی از این شعر، 
حاصل بیخودی شــاعرانه پسری اســت که ناگاه 
پشتش از یک تکیه گاه مطمئن عاطفی، خالی شده 
است. صدای شاعر در تمامی شعر، حتی آنجا که از 
شکوه زندگی قدیم خانواده یاد می کند، بغض آلود و 
آمیخته به گریه است. صمیمیت، روح اصلی این شعر 
است. شاعر که در بیشتر شعرهایش نیز صمیمی و 
ساده با مسائل روبه رو می شود، اینجا و در این شعر، 
نهایت صمیمیت خود را در برخورد با مصیبت نشان 
می دهد. این صمیمیت آنچنان شعر را می آکند که 
سایر روابط شاعر با شعر را به تمامی تحت شعاع خود 
درمی آورد. در »ای وای مادرم«، صمیمیت، تصویر 
می کند، می گرید، به یاد می آورد، به خاک می سپارد، 
و بازمی گردد. حتــی وزن و زبان نیز تحت تأثیر این 
صمیمیت سیال، وزن و زبان بغض و گریه اند. »ای 
وای مادرم« طنین ممتد یک گریه طوالنی اســت 
که این گریه را به خواننده و شــنونده اش نیز انتقال 
می دهد. در کمتر شــعری از معاصــران، به جلوه و 
جالی عاطفه ای از این دســت مواج، برمی خوریم و 
این همه از »ای وای مادرم«، شعری استثنایی، یگانه 
و کم نظیر می سازد. منزوی در ادامه با ذکر مثال هایي 
چند از دیگر شاعران معاصر درباره این شعر، تأکید 
می کند این شعر بی شــک درخشان ترین شعر آزاد 
شهریار است و از بهترین شــعرهای تمام دفترش 
و نیز از شــعرهای موفق معاصر. از یکدســتی شعر 
همین بس که برای نمونه دادن، به راستی نمی توان 
پاره ای از آن را به عنوان درخشان تر برگزینی. عالوه 
بر صمیمیت تأثیرات شاعر، به برش های طبیعی وزن 
و لحن بغض آلود زبان توجه کنید: آینده بود و قصه 
بی مادری من/ ناگاه، ضجه ای که به هم زد ســکوت 
مرگ/ من می دویدم از وسط قبرها برون/ او بود و سر 
به ناله برآورده از مغاک/ خود را به ضعف از پی من باز 
می کشید/ دیوانه و رمیده، دویدم به ایستگاه/ خود 
را به هم فشرده خزیدم میان جمع/ ترسان ز پشت 
شیشــه در آخرین نگاه:/ باز آن سفیدپوش و همان 
کوشش و تالش/ چشمان نیمه باز:/ از من جدا مشو!/ 
می آمدیم و کله من گیج و منگ بود/ انگار جیوه در 
دل من آب می کنند/ پیچیــده صحنه های زمین و 
زمان به هم/ خاموش و خوفناک، همه می گریختند/ 
می گشت آسمان که بکوبد به مغز من/ دنیا به پیش 
چشم گنهکار من سیاه/ وز هر شکاف و رخنه ماشین 
غریو باد/ یک ناله ضعیف هم از پی دوان دوان/ می آمد 
و به مغز من آهسته می خلید:/ تنها شدی پسر!/ باز 
آمدم به خانه، چه حالی! نگفتنی/ دیدم نشسته مثل 
همیشــه کنار حوض/ پیراهن پلید مرا باز شســته 
بود/ انگار خنده کرد، ولی دل شکســته بود:/ بردی 
مرا به گور سپردی و آمدی؟/ تنها نمی گذارمت  ای 
بینواپسر!/ می خواستم به خنده درآیم ز اشتباه/ اما 

خیال بود/  ای وای مادرم!

ام لیال قراخانی

زندگیوزمانهمولف»اینتُرکپارسیگوی«
حسین منزوی، پاییز سال1325 در زنجان، در خانواده ای فرهنگی چشم به دنیا گشود. پدرش، 
محمد، معلم بود و شعر هم می سرود. مادرش، فاطمه توکلیان، هم سواد مکتبي نداشت اما از 
قصه و شعر، بسیار مي دانست. پدرش، به ترکی و فارسي شعر می سرود. منزوی در توصیف 
تأثیر و نقش پررنگ پدر گفته است: »پدرم معلم بود و نه فقط بلد بود اسم خودش را بنویسد، 
بلد بود شعر هم بنویسد و بلد بود اسم عشق هم بنویسد.« منزوی سال های نخست زندگی 
را در روستاهای نیک پی، چرگر و پیرسقا )یا پیرزاغه( زیست و بعد از سپری شدن مأموریت 
پدر، به زنجان باز گشت و در همین شهر دوران راهنمایی و دبیرستانش را گذراند. حسین در 
چنین خانواده ادب دوستی زندگی را آغاز کرد و تحت تأثیر جّو شعری خانه شان، به خصوص 
شعرسرایی و شعرخوانی های پدرش، نخســتین جرقه های شعر را در وجود پرآتش خویش 
حس کرد. وی در مدارس زنجان درس خواند و تا پایان مقطع متوّسطه را گذراند درحالی که 
از ابتدا تحت تأثیر پدر و شعر او و سپس جامعه  شعری آن  روز، خود نیز اشعار خوب و پرمغزی 
می سرود. وی پس از پایان تحصیالت متوسطه در زنجان، وارد دانشکده  ادبیات دانشگاه تهران 
شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت؛ اّما بنا به  علتی که نامعلوم است پس 
از چند ترم تحصیل، تغییر رشته داد و به علوم اجتماعی روی آورد. ولی پیش از فارغ شدن در 
این رشته نیز دانشگاه را رها کرد و دیگر ادامه نداد. پس از آن مدتی به کارهای مختلفی چون 

ویراستاری، تدریس، ساخت و اجرای برنامه های ادبی در 
رادیو و تلویزیون پرداخت؛ اّما عمر این کارهای منزوی هم 
کوتاه بود و قسمت عمده  زندگی اش از طریق حق الّتألیف 
مجموعه آثارش سپری گشــت. نخستین دفتر شعرش 
»حنجره زخمی تغزل« را در سال 1350 با انتشارات بامداد 
به  چاپ رساند و با همین تک اثر توجه بسیاری از ادیبان 
را به خود جلب کرد. حسین منزوی در سال135۴ ازدواج 
کرد. عمر این ازدواج چندان طوالنی نبود و در سال13۶0 
به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج دختری است هم نام 
قالب شــعری دلخواهش »غزل«. منزوی در سال های 
پایانی عمر به زادگاه خود بازگشت،  و در روز شانزدهم 

اردیبهشت13۸3 بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. 

مکث


