
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

7، پياپي 1390بهار، اولي وم، شمارهسسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

من« »ي سريويليخانه«پلي براي» واي بر

من«بررسي ساختمان شعر( ) نيما»ي سريويليخانه«و پيوند آن با شعر» واي بر

∗لي دكتر كاووس حسن

 دانشگاه شيراز

 چكيده

مي سروده،ي اشعار نيمايوشيج در مجموعه شـود كـه برخـي از هاي گوناگون ديده

اين ويژگي البته در آثار شاعران ديگر نيز. هايي با برخي ديگر دارند ها همانندي آن

اي جديد از شـاعري دوره،1316نيما با سرودن شعر ققنوس در سال. شودديده مي 

از. خود را آغاز كرد  و يكـي بلنـد(شعرهاي موفق نيما دو شعر ، بـا)يكي كوتـاه

من«هاي نام هـاي آغـازين در سـال) 1319(»ي سريويلي خانه«و) 1318(» واي بر

و پيوند هنري اجزاي متن، ساختمان. همين دوره پديد آمده است  هماهنگي واژگان

اي است همانندي بنيادي اين دو سروده به گونه. اين دو سروده را استوار كرده است

و بازسرايي را بازآفرين»ي سريويلي خانه«توان كه مي   يـا پنداشـت» واي بر مـن«ي

مي» واي برمن«كم دست ي خانـه«توان همچون پلـي انگاشـت كـه نيمـا را بـه را

سـاني بـازنموده شـده هايي از اين هـم در متن مقاله نشانه. رسانده است» سريويلي

هم: مواردي همچون؛ است مك زمان و سان، شخـصيت اصـلي هـم ان هم سان، سـان

.هارفتارهاي همانند شخصيت

من.3ي سريويلي خانه.2نيما.1:ي كليديهاواژه يـبازآفرينـ.5بازسـرايي.4واي بر

.ساختار شعر.6

و ادبيات فارسي∗  kavooshasanli@yahoo.com استاد زبان
22/10/89: تاريخ پذيرش مقاله12/11/88:تاريخ دريافت مقاله
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ميو اين  نهم بر خشتگونه خشت

ي كورديدگانيدر خانه

 تا از تف آفتاب فردا

نيبابنشانمشان به سايه

)489: 1375نيمايوشيج،(

 مقدمه.1

من«ي سروده در.ي عمـر شـاعرانگي نيمـا پديـد آمـده اسـت درست در ميانه» واي بر

بـه)ي رنگ پريـده، خـون سـرد قصه(پايان نخستين شعر»ي كامل اشعار نيما مجموعه«

و شعر پاياني كتاب نشان،1299سال   1337در سـال) شـب همـه شـب(دار شده است

ازآن–را» ققنـوس«ي اگـر شـعر برجـسته. وده شده است سر گونـه كـه برخـي ديگـر

و تكميـل«–انـد نيماپژوهان نيز گفتـه  و ضـوابط سـنت رهـايي پيروزمندانـه از اصـول

بدانيم، شـعر)25: 1377پورنامداريان،(»ي افسانه ناتمام مانده بود تجددي كه در منظومه 

من« آ–» واي بر اي اسـت متعلق بـه دوره–ن سروده شده است كه دو سه سال پس از

بهي تحول بنيادي در سرودهتوانيم آن را دوره كه مي  ايـن نكتـه«. شمار آوريـم هاي نيما

برانگيز است كه نيما پس از حدود سه سـال خاموشـي، يعنـي پـس از تمـام بسيار تامل 

، تنهـا دو شـعر 1316 سال، در 1313در آذرماه»ي سقريم قلعه«كردن مثنوي بلند داستاني 

و سنتي يكي مرثيه سروده است؛ و يكـي اولـين شـعر» الملـك در رثاي اعتصام«ي كوتاه

و تفـاوت كنار هم قرارگرفتن اين دو شعر، نـه تنهـا فاصـله. آزاد خود، ققنوس هـاي هـا

و حكايـت از تجربـه  و شعر آزاد وجود دارد هـاي مـستمر عميقي را كه ميان شعر سنتي

 پايـان شـعر 1316كـه سـال نمايـد آورد، بلكه چنان نيـز مـيه جلوه درميب كند،نيما مي 

و آغاز شعر نوين است )121، همان(».كالسيك

دي( هـا ست كه در همين سالي يادآوري شايسته ي مقالـه،)1319 تـا آذر 1318از

 رسـدي موسيقي به چاپ مـي در مجله از نيما» ارزش احساسات در زندگي هنرپيشگان«

و در همـين مجلـه، بـراي نخـستين بـار تر نيما نيز در همين سال هاي جديو سروده ها

و آن گرايـان را برمـي هـايي كـه سـنت سروده؛شودمنتشر مي  هـا را بـه واكـنش آشـوبد

.دارد وامي
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و» واي بـر مـن«(ي نيمـا شـده هاي شـناخته در اين مقاله بنيان دو سروده از سروده

آيـا:ن پرسـش پاسـخ داده شـود كـه شود تا به ايـميبا هم سنجيده)»ي سريويلي خانه«

و بازنمايي چندين نشانه، به اين نتيجه رسيد كـه مي »ي سـريويلي خانـه«توان با بازيابي

من«صورتي بازآفريده شده از ي دو سـت كـه دربـاره است؟ اين نكته نيز گفتني» واي بر

نوتا-ي سريويلي ويژه خانههب–ي يادشده سروده هـاي گونـاگون توضـيح شتهكنون در

و نشانه؛داده شده است  و هـاي درون اما اين نخستين بار است كه با يادكرد داليل متنـي

از»ي سريويليخانه«،متني برون من«صورتي بازآفريده شده .دانسته شده است» واي بر

من«بررسي شعر.2 »واي بر

من«شعر ا، در سي سطر»واي بر :ست به شرح زير سروده شده

واي بر من

و يك  سره تدبيرها كشتگاهم خشك ماند

وگشت بي ثمر سود

را يافت دشمن با نگاه حيلهتنگناي خانه  اندوزشام

ي من تيرهاييكند آماده بهر سينهمي! واي بر من

.ست كينه آلودهكه به زهرِ

راهاي خونين كلّهپس به جاده  هاي مردگان

 اي كهنه اندودهبه غبار قبره

مياز پس ديوارِ  چيند من برخاك

 آزردگاندلوز پي آزارِ

 هاي چيده بنشينددر ميان كلّه

.سرگذشت زجر را خواند

 ساندر شبي تاريك از اين! واي بر من

 ها جنبانبرسر اين كلّه

 چه كسي آيا ندانسته گذارد پا؟

 ها آيا سكوت اين شب سنگيناز تكان كلّه

هر- ميكاندر آن –بافد لحظه مطرودي فسون تازه
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 كي كه بشكافد؟

 يك ستاره از فساد خاك وارسته

 روشنايي كي دهد آيا

 دل را؟اين شب تاريك

!اي عابرين! عابرين

 گونه فكرهيچبگذريد از راه من بي

ميدشمن من مي دررسد،  كوبدم بر

و هر نشان ديگر .خواهدم پرسيد نام

!واي بر من

راتيره بياويزم قباي ژندهبه كجاي اين شب ي خود

ي پردرد خود بيرونتا كشم از سينه

را دلخون؟  تيرهاي زهر

!واي بر من

و دلهـره،ي اين شعر مايه جان،شودگونه كه ديده مي همان و تـرس و هـراس  هـول

و دلهره از آغاز تا پايان شعر. است ميبي،و اين هراس و خـود را بـه وقفه دندان نمايـد

من«انگيزي اضطراب جمله.شدكرخ مي  با شـمارش(بار در اين شعر كوتاه پنج»واي بر

و ژرفاي هـراس شـاعر باشـد اي از گستره تكرار شده است تا نشانه) نام شعر  .ي تنهايي

آنهب ميويژه و با ياد آن به پايان .رسدكه شعر با نام آن آغاز شده است

ي داستاني است كه پيش از ايـن، راوي ادامهشود كه پنداري اي آغاز مي گونهشعر به

: با مخاطب خود در ميان نهاده بوده است

و يك  سره تدبيرها كشتگاهم خشك ماند

و ثمرگشت بي  سود

و اينـك او از بـي»تدبير«انگار مخاطب از ثمرمانـدن آن هاي راوي باخبر بوده است

شي شايستهو اين شيوه. دهدتدبيرها خبر مي  كنـد، وسـعت اعر را باز مـيي بيان، سخن

نيـز در نخـستين جملـه، كـاركرد» ماند«فعل. دهدو آن را با گذشته پيوند مي بخشدمي

مي. كندگفته را پشتيباني مي پيش شد: توانست بگويد شاعر يا خشك/ كشتگاهم خشك

مي. گشت را» مانـد«گونه است كـه فعـل اين.»خشك ماند«: گويداما تـداوم خـشكيدن

براي. شودگونه از كاربردها ديده مي هاي ديگر نيما نيز اين در سروده. نمايدبازميتر بيش
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شد كه پيش از اين از آن سخن–» ققنوس«توان به شعرمي،نمونه . اشـاره كـرد– گفته

: چنين استآغاز شعر ققنوس اين

/ آواره مانده از وزش بادهـاي سـرد،/ي جهان، ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه

)222،همان(.بر شاخ خيزران بنشسته است فرد

نه» آواره مانده«: در اين شعر نيز نيما گفته است تـا هـم اسـتمرار.»آواره گـشته«و

و هم  . تداعي گردد،»درمانده«در معني» مانده«آوارگي بيشتر شود

: گونه آغاز كرده استهاي بعد شعر داروگ را همينبار ديگر در سال نيما يك

)504همان،( در جوار كشت همسايه/ آمد كشتگاه من خشك

خا«: گويددر سطر سوم مي شاعر ».انـدوزش ام را يافت دشمن با نگاه حيلهنهتنگناي

و صفت» تنگناي خانه«تركيب آن» اندوزحيله«در آغاز سطر ي توجـه شايسته،در پايان

آن. است م»ام را يافت دشمن خانه«: كه بگويد شاعر به جاي ام را تنگناي خانـه«: گويدي،

 زيـرا بـا؛ي شـعر شـده اسـت اين رفتار بياني نيز موجب افزايش عاطفـه.»يافت دشمن 

ي خود را نيز همچون زنـداني رخدادهاي تلخي كه براي راوي پيش آمده است، او خانه

مي، تنگ–و سلولي– هـاي راوي تواند دلتنگـيي تنگنا، همچنين مي واژه. كند احساس

ن  : بـه جـاي صـفتي چـون–بـراي نگـاه دشـمن» انـدوز حيله«صفت. يز بازتاب دهد را

» اندوزمال«توان اين دو تركيب را با دو تركيبمي. نيز كاركردي هنري دارد–»گر حيله«

در برابـر» انـدوز مـال«نكوهيـدگي. سـنجيد)»منـد ثروت«و» اندوزثروت«يا(» دارمال«و

گـر دارد كـه راوي نه تنها نگـاهي حيلـه دشمنِ، اين شعردر. آشكارا پيداست،»دار مال«

به؛است» اندوزحيله«بدتر از آن، نگاهش  -گزيني نيز بر وجه عـاطفي سـخن مـيو اين
.افزايد

و پنجم مي :گويدشاعر در سطر چهارم

ي من تيرهاييكند آماده بهر سينهمي! واي بر من

.ست كينه آلودهكه به زهرِ

 نوشـته– كه با طبيعت كالم هم سازگارتر است–گونه وانست اينتاين دو سطر مي

:شود

!واي بر من

.ستي من تيرهايي كه به زهر كينه آلودهكند آماده بهر سينهمي
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من«ي جمله  اما تنهـا؛تكرار شده استبجز نام شعر، چهار بار در متن شعر» واي بر

سـطر پـنجم شـعر هـم از نظـر. نيامده اسـت،بار است كه در سطري مستقل همين يك

ي نگارش ايـن دو شايد توجيهي كه بتوان براي شيوه.ي سطر چهارم است دنباله،نحوي

من«ي شاعر با پيوسته نوشتن جمله: سطر آورد، اين باشد كنـد مـي«ي با جملـه» واي بر

در» ...هاييي من تيرهآماده بهر سين  و شـتاب دشـمن را خواسـته اسـت سـرعت عمـل

خ  و بـا جـدا،ي خودانهيورش به  كـردن سـطر پـنجم، خواسـته اسـت بهتر نشان دهـد

كـه تـر اسـت ايـن چه جالـبآن. تر بنماياند را برجسته» است كينه آلوده به زهرِ«ي جمله

 دشمن در حال آماده كردن تيرهايي است كه بـه زهـرِ«: گويدمي،راوي در اين دو سطر 

بـ»ي مـن بزنـد آلوده است تا بـه سـينه كينه آنو از،ي شـعر كـه در ميانـه دون  سـخني

و تيرخوردن به ميان آمده باشد، در پايان شعر مي ي تا كـشم از سـينه«: گويدتيرانداختن
و ايجـازِ.»تيرهاي زهر را دلخون/ خود بيرون پردرد از، شايـسته اين حذف هوشـمندانه

. بركشيده است، هنريعوامل ديگري است كه شعر را از نظر ساختمانِِ

،در ايـن تـصوير. تصويري شگفت بـازنموده شـده اسـت،از سطر ششم تا يازدهم

هايي از مردگان را كـه غبـار قبرهـاي كلّه–ي راوي راه يافته است كه به خانه–دشمن

و در جاده كهنه را دارند، در پشت ديوار خانه  چيندمي، خانههاي خونين اطرافي راوي

ميو سپس در ميان كلّه  ميو سرگذشت نشيندها دل زجر آزردگـان را هرچـه خوانـد تـا

و ترس خود راوي از اين رفتار هراس. تر آزار دهد بيش انگيز دشمن بسيار بيمناك است

من«ي را با تكرار جمله .گويد بازمي،در سطر دوازدهم» واي بر

مي راوي پيش، به سخني ديگر؛دهداست به زودي روي اين واقعه قرار  كند كه بيني

و ايـن، به زودي واقعه ؛ امـا پرداخـت زبـاني بـه چنـين خواهـد شـد روي خواهـد داد

و اينـك راوي،ي تلخ ست كه انگار اين قصهاي گونه  آن مـاجراي روي، روي داده است

و تكـرار» سـر«بـه جـاي) كه بار منفـي دارد(»كلّه«ي كاربرد واژه. دهدداده را شرح مي

ب چهارباره در.ي توجه است شايسته،»ي مردگان كلّه«ويژه در تركيبهي آن، خيـام نيـز

به جـاي،كاووس در شاهنامهي منفي كي يكي از رباعيات مشهور خود با توجه به چهره 

:ي كلّه را براي او به كار برده استواژهسر 

كيكله ادهــنهشـــپيدري طوسبارهبر نشسته ديدميـــمرغ  كاووسي
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و كجا نالهجرس بانگكو افسوس افسوسهك گفت همي كله با ي كوسها
)199: 1377، قراگزلو ذكاوتي(

*** 
– كـسي،چنـين تاريـك هراس ديگر راوي در شعر نيما اين است كه در شـبي ايـن

و دشمن را برآشوبد بر سر اين كلّه-ندانسته :ها پا بگذارد

 سانر شبي تاريك از ايند

 ها جنبانبر سر اين كلّه

 چه كسي آيا ندانسته گذارد پا؟

كه، پس مردگاني متحركند يا به سخني ديگر؛ها جنبانند اين كلّه  افرادي زنده هستند

و صفت حذف كسره. اندبهرهاز احساسات انساني بي : همچـون(ي اضافه ميان موصوف

هاي زباني اشعار نيماست كه از اين دوره از ويژگي)ي جنبانهاها جنبان به جاي كلّه كلّه

مي هاي او بيش در سروده،به بعد  هـاي دسـتوري، گونه از هنجارگريزي اين.نمايدتر رخ

و درنگ  در«. شـود انگيزي آن مـي موجب برجستگي سخن مقـصود نيمـا از ايـن تغييـر

دادن آن يـا بـه قـولر جلوهت براي برجسته،هنجار دستوري، دادن صورتي تازه به صفت 

و سـاختار در كلمـاتي»بخـشي قدرت اطالع«افزودن: شناسانزبان سـت كـه در هنجـار

گونه صفات با اين برجستگي كه در پيداست اين. انگيزندتر توجهي را برميكم،معمولي

و زوري بافت كالم پيدا مي  ».بـيش از صـفات در شـكل متعـارف دارنـد كننـد، ضـرب

نيما اين رفتـار) 211، همان(. اند البته دكتر حميديان گمان كرده) 213: 1381حميديان،(

را  باكمرهـاي«: در تركيبـاتي چـون(»ي سريويلي خانه« براي نخستين بار در شعر زباني

و قباها  مي اما همان؛به كار گرفته است)» تنگ از اطلس زراندود  نيما،شودگونه كه ديده

من«شعر در اي»واي بر .ن رفتار زباني را نشان داده است نيز

با»سر«ي واژه  همچنـان كـه. قابل توجه است، در سطر چهارده»كلّه«و تناسب آن

سرگذشـت خوانـدن در ميـان(»سرگذشـت«در تركيـب»سر«ي واژه،در بخش پيشين

.ي توجه بودشايسته)»هاكلّه«

د از همين پرسش است كه معلوم مي و شـبي بـسيار شود اين رويداد ناگوار ر شـب

 چهار بار موقعيـت زمـاني روايـت، يعنـي،جا تا پايان شعراز همين. جريان دارد،تاريك

شبي تاريك، شـب سـنگين، شـب(:گيردد در كانون توجه قرار مي شب، با اوصاف خو

و شب تيره تاريك و دل شب از كليدواژه ). دل و ناخرسـندي زاريآ هاي شـعر نيماسـت
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ز پيوسته و بارها شب را به شعر او فراخوانده است،ندگيي نيما در  كـه پـرداختن بارها

.ي اين مقاله بيرون است از حوصله،به آن

و پريـشان، بـراي كاسـتن،)21تا16از سطر(در اين بخش از شعر  راوي مـضطرب

، بـاز آلـودتارسهـايي جـ سـش بخشي از اندوه عظيم خود، آرزوهـايش را در قالـب پر

:نمايد مي
 ها آيا سكوت اين شب سنگينكلهاز تكان

-بافدكاندر آن هر لحظه مطرودي فسون تازه مي

 كي كه بشكافد؟

 يك ستاره از فساد خاك وارسته

 روشنايي كي دهد آيا

را؟ اين شب تاريك  دل

و آگـاهي شـاعر دهندهبازگفت اين پرسش در اين بخش از شعر، نشان ي هوشياري

مي،گرفتار هراس راويِ. از يك واكنش رواني است آيا ممكن است حتي: پرسد از خود

هايي كه دشمن فراهم آورده است، سكوت اين شب سنگين بـشكافد از تكان همين كله 

شب«ي شعر همچنان كه در ميانه!و بشكند؟  هم همين واكـنش) 1319آبان(»اندوهناك

مي،چنينهايي اين در قالب پرسش  ن«: شود ديده / يـستش سـكون آيا به خلوتي كه كسي
و واژگون/آن باشند اندر/و اشكال اين جهان را/ لرزان شوريدگان اين شـب تاريـك

) 281،همان(» ره است؟

 عبـارت اما تركيبِ؛شب سنگين: را به شب نسبت داده است»سنگين«شاعر صفت

مي» سكوت«براي،ست كه اين صفتايبه گونه شب: شودنيز تداعي .سكوت سنگين

شب: گويدمي،اي معترضهه راوي در جمل،17ر در سط هر لحظه مطـرودي«در اين

آي»مطـرود«ي واژه».بافـد فسون تازه مي  ، تـي پنداشـته اسـت همچنـان كـه عبدالمحمـد

مط»شيطان«تواند به جاي مي اين. رود است به كار رفته باشد كه در باور فرهنگي شاعر،

 به يقـين تبـديل–ه پس از اين خواهد آمدك–»ي سريويلي خانه« گمان با بررسي شعر 

آن. شودمي راوي در پرسش دوم. جا آشكارا مطرود به جاي شيطان به كار رفته است در

مي از ستاره،خود و اين خود نـشانه اي سـت كـهايپرسد كه از فساد خاك وارسته باشد

از.آن ستاره بايد در معناي نمادين خود به كار رفته باشد  نه،اهالي زمين است آن ستاره

وارسـته اسـت) فساد خاك(هاي زمين اما از زمينياني است كه از پليدي؛از اهالي آسمان
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و روشـنايي بيـاوردو با نور خود مي امـا آيـا. تواند تاريكي اين شب سنگين را بـشكند

دهـد كـه راوي بخـش پايـاني شـعر نـشان مـي! اي هرگز پيدا خواهد شـد؟ چنين ستاره 

چن نااميدتر از  و نـه–»دل تاريـك«صـفت. ين پيـشامدي را انتظـار بكـشد آن است كه

بي، شب را بيش21 براي شب در سطر-تاريك و سـتم تر در هيات موجودي گـر رحم

.دهدنشان مي

آنمـي) عـابران( راوي روي بـه ديگـران،22در سطر و از خواهـد كـه مـي هـا آورد

و بروند،»گونه فكر هيچبي« ي گفتار تلخ نشان ديگري از تنهايي آزاردهنـده اين. بگذرند

و بارها در سروده. شاعر دارد و بارهـا. هايش بازتابيده است تنهايي نيما بارها نيما بارهـا

و بي ها نسبت به سرنوشت غم تفاوتي آن ديگران را به دليل بي  هـا تـوجهي آن انگيز خود

و سـرز به بيدارباش  و هماننـدان او، نكوهيـده ،بـراي نمونـه. نش كـرده اسـت هاي نيما

: توان چند سروده را يادآوري كرد مي

شعر مهتاب

و ليكنيست يك...  دم شكند خواب به چشم كس

ي چندغم اين خفته

.شكندخواب در چشم ترم مي

ميدست  سايمها

 تا دري بگشايم

مي بر  پايمعبث

 كه به در كس آيد

و ديوار به هم ريخته  شاندر

)444همان،( شكندبر سرم مي

هاشعر آي آدم

و خندانيد، آي آدم  ها كه برساحل نشسته شاد

 ...سپارد جانيك نفر در آب دارد مي

 ها كه بر ساحل بساط دلگشا داريد،آي آدم

 تان بر تن،نان به سفره، جامه
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رايك نفر در آب مي )302همان،( ...خواند شما

شعر ققنوس

ميرا»ققنوس«نيماپژوهان معموال و در شعر زيباي ققنـوس،. دانندنمادي از خود شاعر

و از رشـته شده تركيب مي هاي گم ناله«اين پرنده در حالي كه ي صـدها هـاي پـاره كنـد
»سـازد صداي دور، در ابرهاي مثل خطي تيره روي كوه، ديـوار يـك بنـاي خيـالي مـي

كه مي :بيند
 واندر نقاط دور

)222همان،( خلقند در عبور

ا :ين ققنوساما

 كند كه زندگي او چنانحس مي

 سرآيد مرغان ديگر ار به

و خورد او،  در خواب

)223همان،(. رنجي بود كز آن نتوانند برد نام

هـايي بـه جوجـه،افكند تـا از دل خاكـسترش از همين روي، خود را به آتش مي

و همـ»واي بـر مـن« شـعر23و22 در سطرهاي.پرواز درآيند  ين نيـز همـين نگـرش

: بازتابيده است،احساس
!اي عابرين! عابرين

 گونه فكرهيچبگذريد از راه من بي

ميدشمن من مي دررسد،  كوبدم بر

و هر نشان ديگر  خواهدم پرسيد نام

و همراهـي دي و شاعر كه هـيچ اميـدي بـه همـدلي گـران نـدارد، بـا سـخني تلـخ

آنب،آلود سرزنش ميه ، بـدون آن كـه بـه»گونه فكـر هيچبي«كند كه همچنان ها سفارش

و بي انگيز او توجه كنند، آسوده سرنوشت غم و را پروا، راه خود خاطر و برونـد بگيرنـد

 چراكه دشمن چيره، او را بازخواست خواهد؛فرساي خود رها كنند جان او را در تنهاييِ 

و اگر كسي ديگر با او باشد، شريك جرمش به شمار خواهد رفت پرسـش پايـاني. كرد

و جان)29تا27سطرهاي(شعر  و در عـين حـال بسيار تلخ و زيبـا،گـزا  بـسيار هنـري

و زيبا كه همچون زبان پرداخته شده است؛ آن و زبـان جامعـه قدر هنري ي زدي در ذهن



من« 135 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»ي سريويليخانه«پلي براي» واي بر

آنهب. ادبي امروز ايران جاري است خواهـد قبـايمي،كه شاعر در تصويري خيالي ويژه

بيژنده !اويزدي خود را به جايي از شب
رابه كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده ي خود

پتا كشم از سينه  ردرد خود بيروني

 تيرهاي زهر را دلخون؟

اي گرفتار آمـده اسـت كـه حتـي دل اين شعر، در چنان تنگناي كشنده راوي خونين

اي كم بتوانـد تيرهـي خود را به كجاي اين شب تيره بياويزد تا دست داند قباي ژنده نمي

بهـره او انگار حتي از همين مقدار مجـال نيـز بـي. اش بيرون بكشد زهرآگين را از سينه 

و ديواري نمانده كـه قبـاي خـود را بـر آن بيـاويزدي او را تسخير كرده خانه. است . اند

!خواهد قبايش را به ديوار شب بياويزد؛ اما كجاي ديوار شب؟اينك او مي

*** 

راي اين شعر نگاه كنيم، مي بار ديگر به پيكره اگر يك سه بخش تقـسيم به توانيم آن

از(و بخـش پايـاني)22 تـا13از سطر( بخش مياني؛)12تا سطر(بخش آغازين: كنيم

را). تا پايان23سطر و پاياني شعر، تنهـايي راوي وجه غالب متكلم در دو بخش آغازين

مي هرچه بيش  در6: كندتر برجسته ام، واي بـر كـشتگاهم، خانـه( سطر آغـازين12 بار

در8و)ي من، ديوار من، واي بر من من، سينه  راه من، دشـمن مـن،( سطر پاياني8 بار

منكوبدم بر در، خواهدم پرسيد، واي بر من، بياويزم، سينهمي ).ي پردرد خود، واي بر

و شكل،شودگونه كه ديده مي همان و اسـتوار ساختار اين شعر  درونـي آن منـسجم

و عناصر متن در پيوند با سخن اصلي همه. است و فريـاد قافيه. هستندي اجزا ها آزادنـد

(زنندنمي و ايـن همـان چيـز هرجا الزم بوده، آمده. و سـت كـه نيمـا در گفتـهياند هـا

و سـاده اسـت،زبـان شـعر.) بارها بر آن پـاي فـشرده اسـت،هاي خود نوشته از. روان

. خبري نيـست)»كي كه بشكافد«و»ها جنبانكلّه«(رفات زباني جز در يكي دو مورد تص

و: هاي بومي همچون نه از واژه،در اين شعر خبـري ... پلم، اوجا، بينجگر، اليجه، كـراد

و نه از تركيب  هـاي گمـشده،ي خورشـيد، نالـه كوره:ي شاعرانه، چون هاي ويژه هست

وي صدا، نازكĤ هاي پاره رشته . راي تن ساق گل و تركيب اما بسامد باالي واژه ... هايي ها

و تاريـك كـرده كه در سرتاسر شعر گسترده شده  و فـضاي سـروده را تلـخ انـد، بـر اند

و وجه عاطفي اين شعر :اند از آن جمله؛اند افزوده،انگيزش هنري
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بي ماندن كشت خشك و گاه، ح سود انـدوز يلهثمر گشتن تدبيرها، تنگناي خانه، نگاه

هـاي مردگـان، غبـار قبرهـاي هاي خونين، كّلـه دشمن، تيرهاي آلوده به زهر كينه، جاده 

هاي چيده، سرگذشت زجر، شب تاريك، سكوت شب سنگين، كهنه، آزار آزردگان، كلّه 

گونـه فكـر، رسـيدن دشـمن، هـيچ دل، بـي فسون بافتن مطرود، فساد خاك، شب تاريك 

پشب تيره، سينه آويختن قبا بر  و تكرار پنجي واي بـر«ي بارهردرد، تيرهاي زهر، دلخون

و تكـان:هايي چون تركيب البته موسيقيِ.»من كشتگاه خشك، غبار قبـر، آزار آزردگـان

.ي توجه استكلّه نيز شايسته

 سياسي– اين شعر را كامال اجتماعي»ستام ابري خانه«دكتر پورنامداريان در كتاب

و در اين بار كشتگاه او همان كشور اوست كه بعدها در شعر داروگ...«:انده نوشته ديده

ميبه،نيز در همين معناي سمبليك  ي سـنگين شـب بـا پيـروزي دشـمن سـايه. رودكار

و استبداد دوباره بر سر كشور سنگيني مي تاريك و ظلم و دشمن كه جز نظام حاكم كند

و قمع مبارزا ستم و قلع و مخالفان شناخته گر نيست، به دستگيري مين پردازد تـا از شده

آن. آنان انتقام بگيرد  و شكنجه براي هاي آنـاني آنان پيدا كند، خانه كه بهانه براي عذاب

از شـاعر، شـعر در آغـازِ ... كـاود، از طريق مـاموران مـي اندوزشبا نگاه حيله را سـخن

مييگفت كه دشمن براي سينهمي»تيرهايي آلوده به زهر كينه« اين اشـاره. كرد او آماده

و آماده كردن بهانه به پرونده  و مستمسك سازي  دشـمن يـا نظـام هـاي الزم از طـرف ها

)310و 308: 1377پورنامداريان،(»....مستبد وقت دارد

 سياسي زمان خـود بـود، سـخني-ل اجتماعيياين كه ذهن نيما همواره درگير مسا

و درست است دربي. پذيرفتني و شـعر نيمـا نـشانه گمان هـايي روشـن از ايـن زندگي

و بازنمود گرايش را مي  هاي نيما هم به سادگي تـن بسياري از سروده. توان سراغ گرفت

مي. دهندبه تاويل سياسي مي  ) هرچنـد آشـكار(ي همـين گـرايش تـوان بـر پايـه اما آيا

بي هاي نيما را يك گونه از سروده اين و و،ترديدسره تك تـصويرهاتك سياسي پنداشت

رخو حتي واژه  و و آيـا خوانـشي دادهـاي ها را نمادي از اشـخاص  سياسـي دانـست؟

 در آغاز گفتاورد پـيش، دكتـر! كند؟هاي شعر نيما را محدود نمي ظرفيت،چنين قاطع اين

من«را همچون شعر» داروگ«شعر پورنامداريان و در معنـي سـمبليك دانـسته»واي بر

،»ساحل نزديك«و)گاه من در جوار كشت همسايهك آمد كشتخش(»كشت همسايه«

و 1917يعني اتحاد جماهير شوروي كه انقالب ...«: است در شعر داروگ، نوشته  وضـع
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را) 337، همان(».ط اجتماعي آن را تغيير داده است شراي اما عبدالمحمد آيتي ايـن نظـر

پ ساحل نزديك، چنان«: استو نوشته نپسنديده انـد، آن سـوي دريـاي نداشـته كه برخي

به؛خزر نيست  وآن بلكه مراد قسمت ديگر از ساحل مازندران است؛ نزديك جا كه سرا

) 161: 1375آيتي،(».ي شاعر استمزرعه

و-سرايان پيرو نيماست كه خود از سخن-منوچهر آتشي  نيـز بـا تفـسير سـمبليك

و در پيونـد بـا همـ ها مواگونه سروده ارجاع مستقيم بيروني براي اين ين دو فـق نيـست

من«(سروده  : استنوشته)»ي سريويليخانه«و»واي بر

انديـشي، بـا عنايـت بـه طور فكر كنيم كه شعر هر شـاعر ژرف ما نبايد هميشه اين«

هـاي شخـصي يـا توان دلهـره در شعر نيز مي ... قابل تفسير است،ارجاع مستقيم بيروني 

المثل در همـينفي. افزا تصوير كرد هاي وهم را در تنهايي باورمندي مردم به اشباح هول 

آني مردگان را بر هم مي هاي پوسيده شعر، اين آدمي كه كله  و ميان نـشيند، ها مـي چيند

مي( است؟ رضاشاه است؟ چه كسي  سرپاس مختاري است؟ يا پزشـك !) نمايدمضحك

مي( احمدي؟  ) نمايدهمه مضحك هاي ما مراجعـه ني بدبختيحاال كمي به تاريخ طوال!

 به كرمـانِ. هايي كه دو سه تاشان چند سال پيش در اصفهان كشف شد منارهبه كلّه.كنيد

... هـايي را از چـشم مـردم كرمـان سـاخته بـود او مناره. قاجار فكر كنيديِ خواجه زمانِ

خـواهم مـي.ي سريويلي نيما هم، سمبل مستقيم اسـتبداد دورانـش نيـست شيطان خانه 

آنب شـود كـه مـا رازآميـزي حاصـل از بيـان جا ناشي مي گويم اين دشواري درك ما از

و دنبـال سـمبل آشـنا مـيبيهامان را نمي تصويري كمي دورتر از روزمرگي  ».گـرديم نيم

)89: 1382آتشي،(

من«پيوند.3 »ي سريويليخانه«و»واي بر

من«عرش و–ا يـك مـاه پـس از آن نيمـ. سروده شده است 1318بهمن24در»واي بر

آن شايد كم  بـا بيـاني سوررئاليـستي،»گـل مهتـاب«اي استوار بـا نـام در سروده–تر از

و دل ميگل مهتاب اين. آزردگي خود را بازگفته استناخرسندي :شودچنين آغاز

و دورمي/تر تيره وقتي كه موج بر زبر آب در/ ماند از نظر؛مي/ رفت شكلي مهيب

بـر روي/ اي از آتـش، با تازيانـه/ مردي بر اسب لخت،/ دريد، چشم مي دل شب 

 ...دويدساحل از دور مي
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 همچون بيـداريي تلـخ از پـس خـوابي–. رسدو شعر با نوميدي تلخي به پايان مي

و خوش :شيرين

گـهآن/ شـكلي دويـد از ره پـايين،/ تيره نمود رهگذر مـوج؛/ اما به ناگهان،

/ اوجبيافت بر زبري  و تيره نظر شد؛كم/ در پيش روي ما گل مهتاب،. / رنگ ماند

و بر سر ساحل، جادوگري شد از پي باطل، تـر بـشد گـلو افـسرده/ در زير كاج

/ دلجو و چيزي برخاست؛. شددوشيزه/ هولي نشست )240همان،(!اي به راه دگر

و حـس اين فضاي غريب ذهني كه با نوعي دل ويـژهو حـالي خوري آميخته است

 كه تاريخ سه چهار ماه پس از آن، يعني خـرداد–»ي سريويلي خانه«دارد، در شعر بلند 

. به شايستگي بازپردازي شده است–، را در پاي خود دارد 1319

و هم با توجه به نشانه تـوان مـي؛ شـوده مي سان كه پس از اين نشان داد هاي همانند

و البتـه بازآفريـدهياپرداختي گـسترش»ي سريويلي خانه«كه شعر انگاشت  از فتـه شـده

ب« راي آن پنداري نيمـا همـه. است»ر من واي و بـه شـيوه كـه مـي چـه اي كـه خواسـته

من«پسنديده، نتوانسته در شعر مي آو»واي بر شـعر: توان گفت كم مي رد يا دست به قلم

من«  رسـانده»ي سـريويلي خانـه« نيمـا را بـه،ست كه چهار ماه بعد چونان پلي»واي بر

مي. است و هـاي شايـسته چنين، با فـضاسازي خواسته در روايتي اين انگار نيما دلش تـر

و شاعر، برخي از باورها، ديدگاهو تر، در گفت درنگ بيش  و رفتارهاي شيطان و گوها هـا

مجـال» واي بـر مـن« چيزي كـه در شـعر كوتـاه؛ بازگويدترهاي خود را روشن نگراني

ن  و مجالي بـسيار اي بسيار بيش را در گستره»ي سريويلي خانه«پس. يافته بود بازگفت تر

ب تر مي فراخ و شاعر، ديدگاهوه ويژه در خالل گفت سرايد تا هاي خـود را گوهاي شيطان

و شاعريِ  دوي اندازه آشكارِ شايد تفاوت. به قلم آورد، خود زمانِ در پيوند با شعر  ايـن

»ي سـريويلي خانـه«و بلنـدي شـعر) سـطر30(»واي بر مـن«شعر، يعني كوتاهي شعر

هـاي بنيـادي ايـن دو سـروده از مانعي بوده است كه موجب شده هماننـدي) سطر868(

در نخستين تجربه،به ياد داشته باشيم كه اين شعر. چشم نيماپژوهان پنهان بماند  ي نيمـا

. آزاد است در قالبِ،اي داستانيسرايش منظومه

ا زنمود همانندي پيش از با ز يادداشـت نيمـا را كـه بـر پيـشاني ها، بهتر است بخشي

: نوشته شده است، بخوانيم»ي سريويليخانه«
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و سگش در دهكده ...« ي جنگلـي زنـدگيي ييالقي ناحيـهاسريويلي شاعر، با زنش

ي او آمـده، امـانن بـه پـشت خانـه اما در يك شب توفاني وحشتناك، شيطا ... كردندمي

و بـين سريويلي مايل نيست آن محرك كثيف را در خانه.اهدخو مي ي خـود راه بدهـد

و بحث درمي آن مي. گيردها جرّ و در دهليز خانه باالخره شيطان راه خوابـدي او مي يابد

و ناخن خود را كنده، بستر مي  مي. سازدو موي ي كند ديگـر بـه واسـطه سريويلي خيال

و او بـراي ...شـودي سـريويلي خـراب مـي خانه...دآن مطرود روي صبح را نخواهد دي

)243: 1375نيمايوشيج،(».ماندهميشه غمگين مي

 در سنجش با درآمـد– در شعر نيما»ي سريويليخانه«ناگفته نماند كه پايان روايت

ي شاعر به همت پرنـدگان زيرا در شعر، از بازسازي خانه؛ ناتمام مانده است–منثور آن

. خبري نيست

من« بنيادي در شعر هاي همانندينشانه.3.1 »ي سريويليخانه«و» واي بر

ي نخستنشانه.3.1.1

مي. ايران استشمال»ي سريويليخانه«مكان داستان :شودشعر با اين سطرها آغاز
شمالهاي سردسير كوهساران ساكنين دره

 آن زمان در حال آرامش

)243، همان( شان بودزندگي

من« راوي شعر اگر گونـه كـه نيماپژوهـان ايـن– را خـود نيمـا بـدانيم»واي بر

مي. او نيز شمالي است–اند دانسته .تواند شمال باشدمكان آن رويداد نيز

ي دومنشانه.3.1.2

توانـست ست كه نيما مي اين در حالي ). شمالي( است؛ آن هم شاعر بوميشاعرسريويلي

غي   آشكارا شـاعري،»ي سريويلي خانه«در. رشاعر انتخاب كند شخصيت داستان خود را

:سريويلي در كانون توجه است
 هم،شاعر بوميسريويلي، آن يگانه

 كرده خو، با زندگي روستايي در وثاق خود،

)244همان،(.كردزندگي مي
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من«راوي شعر .گونه كه اشاره شد، نيماي شاعر است نيز همان»واي بر

ي سومهنشان.3.1.3

شبي. استشبرود، اش مي يابي به سريويلي به سراغ خانه زماني كه شيطان براي دست

:سنگين
و آمد اين  ليك پيش آمد چنين افتاد

شبي سنگينكه

درآمدش بر ،پشت

،جوييحيلهمانده در ره

و روييهاي خاكي زشتنابجايي از پليدي  تر بنياد

را بود در آن شب مهابت حيرت  ...افزاتيرگي

)246همان،( ... نه پاسي رفتهساناز شبي اين

من«در شعر و. گونـه اسـت نيز درسـت همـين»واي بر يعنـي در شـبي تاريـك

از.ي شـاعر رسـانده اسـت سنگين، دشمن، خود را به پشت ديوار خانه  در ايـن بخـش

ب  چوواژه: سان در دو شعر بايد توجه داشت هاي هم ويژه به واژهه شعر، جو حيله:نهايي

و شـبي/ن پشت در، شبي سنگي/ اندوز، پس ديوار حيله/  سـكوت ايـن شـب سـنگين

.سانشبي تاريك از اين/ سان اين

ي چهارم نشانه.3.1.4

به»ي سريويلي خانه«در شعر واي بـر«در شـعر. آوردهجوم مـيي شاعر خانه، شيطان

گونـه كـه زمـان همـان،ي ديگـر بـه سـخن. در هجوم دشمن استي شاعر خانه نيز»من

ي شـاعر خانـه شب بود، مكان داستان هم در هـر دو سـروده،داستان در هر دو سروده 
ميو جدال در خانهاست :دهدي شاعر روي

:ي سريويليخانه

)251،همان(... را بر رخ هر ناشناسي در گشودهامخانههرگز كس نبيند: گفت

 اندرآمدبه سراي سريويلي:و نيز
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)271، همان(.ن يگانه آرزوي آن مزور بوداي

من«و در مي،»واي بر و آشفتگي :گويد شاعر با هراس

)234،همان(اندوزش را يافت دشمن با نگاه حيلهامخانهتنگناي

ي پنجمنشانه.3.1.5

كندي خود مقاومت مي شيطان به خانه/ در هر دو سروده، شاعر براي راه ندادن دشمن

و تدبيرهاي گوناگونو ترف  تـ؛بندد به كار ميندها در. افتـد دبيرهاي او كارسـاز نمـي اما

و سريويلي نزديك بـه وگوهاي جدال گفت»ي سريويلي خانه«  سـطر از 500آميز شيطان

سوز، شيطان در پي فريـب شـاعر بـراي در طول اين ستيز توان. شعر را دربرگرفته است

و سريويليِ  و تـدبيرهاي گونـاگون شا نفوذ به سراي اوست  تـالش،عر با پايداري بسيار

مي.كند فريب شيطان را نخوردمي :يابداما در پايان، شيطان به سراي او راه

پرداز،ها، آن حيلهي اين حرفبا همه

.به سراي سريويلي اندر آمد

(اين يگانه آرزوي آن مزور بود )271، همان.

من«و در مي»واي بر ،گيـري از نفـوذ دشـمن گويد براي پـيش نيز شاعر آشكارا

:بخش نبوده است اما تدبيرهاي او نتيجه؛تدبيرها به كار بسته

يككشتگاهم خشك ماند سره تدبيرهاو

وگشت بي ثمر سود

)234، همان( اندوزشام را يافت دشمن با نگاه حيلهتنگناي خانه

ي ششمنشانه.3.1.6

من«ي شعر در ميانه مطـرودي كاندر آن هر لحظـه: چنين آمده استي اين سطر» واي بر
به جاي شـيطان مطرودي هم بارها واژه»ي سريويلي خانه«در شعر . بافد تازه مي فسونِ

:از آن جمله است. به كار رفته است

مطرودزماني كز پس ديوار، آن آن

)248، همان.(..ديده بر راه جواب سريويلي بود
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:مطرودگفت آن

ن رو بودهم از اي

 كه به سوي تو

)252، همان(روي آوردم

مطرودليك آن

 تيرگي ننمود

جاوز سخن )256،همان(هاي سريويلي نشد از

ج »واي بـر مـن«ي جملـه،»ي سريويلي خانه«تر اين كه در يك سطر از شعر البو

:آمده است

آورجنس مطرودي زيان! واي بر من

منمي )247، همان(ه توفانيگوندر شبي اين. نمايد مهر با

و حيلـه حيلـه،هاي آشكار دشمن در هر دو سـروده يكي از صفت پـروري انـدوزي

.است

من«در )234،همان(اندوزشام را يافت دشمن با نگاه حيلهتنگناي خانه:»واي بر

 پرور خواستالجرم آن حيله:»ي سريويليخانه«در

 از ره ترساندن از آزار تنهايي،

و دارد از ره آن كار خود را راستسريويلي را )264،همان(.بدارد رام

ي هفتمنشانه.3.1.7

واي بـر«در. خـاطر اسـت شاعر از مردم كه با اوهمدل نيـستند، آزرده،در هر دو سروده

شد همان»من ) عـابران( از ديگـران هاي پاياني شعر در بخش،گونه كه پيش از اين گفته

و بروند»ه فكرگونهيچبي«خواهد كه مي : او را رها كنند

!اي عابرين! عابرين

)235،همان(گونه فكر بگذريد از راه من بي هيچ

 همين نگـرش بازتـاب يافتـه،هاي پاياني شعر نيز در بخش»ي سريويلي خانه«و در

:است
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ز نامي  تر تبار پهلواني،كه سريويلي

 رنگ كس است، اكنون، چون نه هم

 ...زندگانيها از كشد چه رنجمي

ز مردماز همان شب مي  گريزد او

 دوست دارد ماند از جمع كسان گم

)273همان،(ترتا به دست خود بدارد سرنوشت خود دگرسان

ي هشتم نشانه.3.1.8

،اي شـگفتي شـاعر بـه گونـه يابي بـه خانـه شيطان با دست/ دشمن،در هر دو سروده

و آلودگي در هـر عنصر مشترك خون(؛چيند درمي اجزايي از اندام انساني را پشت ديوار

).ي توجه است شايسته،دو تصوير

من«در :»واي بر
 راهاي مردگانخونين كلّههاي پس به جاده

 اندودهبه غبار قبرهاي كهنه

)234همان،( چينداز پس ديوار من بر خاك مي

و دانش مـي هاي دراز خـود را بـا دنـ نيز شيطان ناخن»ي سريويلي خانه«و در كنـد

 ): كاردمي(نشاند همچون خنجر در پس در مي
دآلوهاي خونناخنبرّيد دندان خود با سرِ

 همچو خنجرها

 از پس درها

جاكاشت آن را به سطح آن نهاني )271همان،( ها

ي نهمنشانه.3.1.9

و فراغـت اسـت؛ امـا ايـن، ـ در پايان هر دو سروده، شاعر در آرزوي آسودگي ي آرزوي

:»ي سريويليخانه«در.ستنيافتنيدست

راآرزو مي  كرد يك ساعت فراغت
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 بنشسته»اوز«ي در كنار رودخانه

 ...هاي گوناگون بپيوستهرويان به قلعهبا پري

آنخاطره  چنان روزاني

 در مقام يادكردن بود آسان

ميگرنه خود را در عذاب مشكالت تازه )272، همان(ديدتر

ب«و در منواي :»ر

رابه كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده ي خود

ي پردرد خود بيرونتا كشم از سينه

)235، همان(تيرهاي زهر را دلخون؟

 گيري نتيجه.4

من«نيما شعر در» واي بر  را حـدود»ي سـريويلي خانـه«و شعر 1318 بهمن سال24را

هـاي از سـروده» واي بـر مـن«. سروده است1319 يعني در خرداد چهار ماه پس از آن،

و  ي خانـه«طـول. آينـد بلند نيمـا بـه شـمار مـي هاي از سروده»ي سريويلي خانه«كوتاه

به» سريويلي از برابر بيش30نزديك من«تر اما نزديكـي زمـان سـرايش؛ است»واي بر

و همانندي  مت–شود هاي بنيادي كه در طرح اين دو سروده ديده مي اين دو شعر نو در

مي-مقاله نشان داده شد كه اين انگاره را پديد سـت، حكـايتي»ي سـريويلي خانه«آورد

و بازسرايي شده از متنب من«ازآفريده و»ي سريويلي خانه«اگر با پيرايش متن.»واي بر

و گفت حذف توصيف هاي اين دو سـروده ساني وگوها، اين سروده را كوتاه كنيم، هم ها

در»واي بـر مـن«ه گمـان مـن نيمـا پـس از سـرايشب.دشونآشكارتر مي   چنـدين مـاه

– بـا يـادكرد جزييـات–ي پرداختي ديگر از آن حكايت در شكل داستاني بلند انديشه
و بـاالخره در خـرداد ي خانـه«وايتـي تـازه از آن حكايـت، بـا نـامر 1319بوده اسـت

مي»سريويلي بـآنسيبررو اين شعري بارهدر. شود به قلم نيما جاري ويـژه تحليـله،

و شاعر گفت منـوچهر آتـشي. هـا مانـده اسـت هنوز بسياري از ناگفته،وگوهاي شيطان

و در حيطـه«: راست گفته است كه  ي شـعر هرچند تمامي شـعرهاي نـو نيمـا ارزشـمند

و هريك چندين بـار خوانـدني و سياق خود او، كامل و همچنين سبك انـد مدرن ايران
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و قطعا مي برخي شعرهاي اوست كه بايـست بـه صـورت كتـابي جداگانـه، مـورد نقـد

و  و محتـ بررسي »ي سـريويلي خانـه«هـا نخـستين ايـن. وايي قرارگيرنـد تحليل زبـاني

». دارد، كـه ناگفتـه مانـده اسـت– از همـه نظـر–هـا هنوز بـسياري از جنبـه ]... است[
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