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غزل بانو، سیمین بهبهانی ـ متولد بیست و هشتم 
تیر ماه 1306 ـ در روز سه شنبه 28 مرداد 

1393 بر اثر بیماری تنفسی و قلبی به کما رفت و  
با به جا نهادن ردی رنگین از شعر و شعور زندگی 

را بدرود گفت. 
او همیشه در ادبیات ایران حضور خواهد داشت، 

غزل هایی که به ترانه تبدیل شدند، راه تازه ای که 
به روی غزل سرایان باز کرد. صمیمیت زبان او و 

گیرایی محتوایی آثارش چیزهایی نیستند که غبار 
روزگار توان محو کردنشان را داشته باشد.

پدر سیمین عباس خلیلی، شاعر و نویسنده و مدیر 
روزنامه اقدام بود. مادرش فخرعظما ارغون از زنان 

پیشرو زمان خود، عضو انجمن نسوان وطن خواه، 
از شاعران موفق زمان خود بود که مدتی نیز 

سردبیری روزنامه آینده ایران را به عهده داشت.
سیمین بهبهانی در سال 1335 با حسن بهبهانی 
ازدواج کرد و به نام خانوادگی او شناخته شد، 

گرچه بعدها پس از جدایی از همسرش، با منوچهر 
کوشیار که در دوران دانشجویی با وی آشنا شده 

بود، ازدواج کرد.
سیمین علی رغم اینکه در رشته ی حقوق درس 

خوانده بود، سی سال به تدریس اشتغال داشت. 
او در سال 1348 به عضویت »شورای شعر و 
موسیقی« در آمد که با هوشنگ ابتهاج، نادر 

نادرپور، یداهلل رویایی، بیژن جاللی و فریدون 
مشیری این شورا را اداره می کردند و در سال 

1357 عضو کانون نویسندگان شد.
در سال 1378 سازمان جهانی حقوق بشر در برلن 

مدال »کارل فون اوسی یتسکی« را به او اهداء 
کرد و همینطور از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر 

جایزه »لیلیان هیلمن / داشیل هامت« به او تعلق 
گرفت. 

در شهریور 1392، جایزه ی »یانوش پانونیوش 
ـ JANUS PANNONIUS« را از انجمن قلم 

مجارستان، دریافت کرد، این جایزه شامل تندیس 
و پنجاه هزار پوند بود.

سیمین بهبهانی در عرصه ی فعالیت های اجتماعی 
حضوری جدی داشت. شعر »ای مادران« را در 
ارتباط با قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 
سرود. او پیوسته از جنبش زنان ایران حمایت 

می کرد، تا جایی که در تجمع اعتراضی جنبش 
زنان ایران در پارک دانشجو، مورد ضرب و شتم 

هم قرار گرفت. 
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پرتره این شماره
ویژه نامه

غزل«  »نیمای  به  بهبهانی  سیمین 
نظرتان  شما  است،  شده  معروف 

چیست؟ 
- سیمین را »نیمای غزل« نامیده اند و این 
به دو معنی ست؛ یکی اینکه او، غزل را از 
فضای سنتی آن خارج کرد و حال و هوایی 
تازه به آن داد، و دیگر آنکه غزل های وی 
با درونمایه ای نیمایی پرداخته شده است.

من، با معنی اول موافقم، مشروط بر اینکه 
نیز  از سیمین  باشیم پیش  یاد داشته  به 
کسانی در این حوزه کوشیده اند، اما با مورد 
دوم موافق نیستم، چرا که ابهام مسلط بر 
ـ  آن  بودن  کلی  و الجرم  ـ  نیمایی  شعر 
پیوند  به شعر قرون وسطا اسالمی  را  آن 
می  دهد، حال آن که صراحت شعر سیمین 
به راستی آن را در قلب دنیای مدرن جای 
غزلی  مطلع  به  نگاهی  شما  است.  داده 

بیاندازید که در آن خانم بهبهانی اشاره ای 
به شعر »خانه  ام ابری ست« نیما دارد:

خانه ابری بود روزی خانه خونین است اینک
آنچنان بود اینچنین شد حال ما اینست اینک

»ابری بودن« در شعر نیما امری کنایی و 
الجرم مبهم و کلی ست، خونین بودن، اما 

خونین بودن است.
من بارها گفته ام که شعر ما برای آن که به 
حرف برسد باید خود را از سلطه  ی تصاویر 
ابهام و  از  باید خود را  شعری نجات دهد، 
سیمین  غزلیات  از  بسیاری  برهاند؛  ایهام 
درست نمونه ی آن چیزی ست که موردنظر 

من است: 
پا  یک  که  مردی  دارد  خورده  تا  »شلوار 

ندارد...«
این  از  و  این صریح تر،  از  این ساده تر،  از   
جای  واقعیت  قطعیت  نمی شود.  براتر 

تصویرپردازی را گرفته است.
ضمنا، نگاه کنید به اینکه شاعران نیمایی 
به  مربوط  واژه های  و  مایه ها  جذب  از 
زندگی امروز ـ مربوط به زندگی شهری 
ناتوان مانده اند حال آن  اندازه  تا چه  ـ 
که شعر سیمین سرشار از این اشاره ها 
و واژه هاست. اگر اضافه کنم که غزل از 
به دلیل  انواع شعر ماست و  قدیم ترین 
سنتی که در پی خود دارد جان  سختی 
در  سپید  و  آزاد  شعر  انواع  از  بیشتری 
برابر واژه ها و مفاهیم تازه از خود نشان 
سیمین  کار  اهمیت  وقت  آن  می دهد، 

بیشتر درک می شود.

امروز  غزل  انواع  به  بخواهید  اگر 
نگاهی داشته باشید، آن را چگونه 

تقسیم بندی می کنید؟
- تقسیم بندی اگر بخواهد شکلی علمی 
داشته باشد، باید مبتنی بر تعریفی دقیق 
مؤلفه های  با  تعریفی  باشد،  موضوع  از 
مشخص. ارائه ی چنین تعریفی در اینجا 

سیمین  با  او  فارسی ست.  ادب  منتقدان جدی  از  )روزبهان(،  کریم خانی  مسعود 
گرفتم  تصمیم  داشت،  نیز  دوستی  ادبی،  حوزه ی  در  همکاری  بر  عالوه  بهبهانی 

سواالت مورد نظرم را با او در میان بگذارم. 

»سیمین عزیز ما انسان رشک برانگیزی ست...
شاعر رشک برانگیزی ست«

سهیال میرزایی
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مقدور نیست، همین قدر بگویم که انواع 
غزل کالسیک هنوز هم سروده می شود، 
هنوز هستند کسانی که می کوشند مانند 
حافظ باشند یا مثل سعدی شعر بگویند 
افتخار  بعضی ها حتا  یا همچون صائب... 
مولوی  شعر  از  شعرشان  که  می کنند 
قابل تفکیک نیست. در کنار این ها، انواع 
غزل نو )و نه الزاما مدرن( هم هست؛ و 
از جمله غزل نیمایی. نوعی غزل نو هم 
هست که پرداختن آن برایم دشوار است: 
با شنیدن حرفی  ببینید، شما یک وقت 
می گویید »چه بامزه! « یا : »چه با حال!« 
لذت  به  اینکه  تمجیدی ضمن  با چنین 
عین  در  دارید  اشاره  حرف  آن  از  بردن 
حال ـ و شاید ناخودآگاه ـ نظری هم به 
می خواهم  انداخته اید.  آن  نبودن  جدی 
بگویم یک جور غزل اینطوری هم هست 
که تازه است، بامزه است، با حال است... 
اما جدی نیست. بر سطح می گذرد. شعر 
سیمین حسابش از همه ی اینها جداست؛ 
این شعر، شعر کتاب است، در قفسه جای 

نمی گیرد. 

فرم غزل و اوزان غزل را در رابطه با 
کار سیمین چگونه می بینید؟

از  شعرهایش  از  بسیاری  در  سیمین   -
اوزان شعر کالسیک فراتر می رود. او، کال 
نگاهی متفاوت به این موضوع دارد. اوزان 
شعری  افاعیل  درون  از  کالسیک  شعر 
اما،  سیمین  شعری  وزن  می آید،  بیرون 
سرچشمه  که  جاری ست  زبان  درون  از 
ادعای  بدون  که  جمله ای  از  می گیرد: 
او  آنگاه  می آید،  زبان  به  بودن  موزون 
ادعا موزون« را به لحاظ وزنی  این »بی 
تکرار می کند و آن را در یک مصرع جای 
می دهد، سپس با سرودن مصرعی دیگر 
کالسیک  تعریف  )در  »چارپاره«  یک  به 
و نه چارپاره ی نیمایی( می رسد. آن چه 
گفتم در حرف ساده است اما اجرای آن 
دیده ام  من  می خواهد.  توان  و  آگاهی 
شاعران غزل سرایی را که حتا از عهده ی 
خواندن شعر سیمین برنمی آیند چرا که 
است.  دشوار  برایشان  شعرها  این  وزن 

شعر سیمین راحت الحلقوم نیست. 

او  کارهای  در  جایگاهی  چه  محتوا 
دارد؟

است،  داشتن  دوست  شاعر  سیمین   -
دوست داشتن آدمی و آدمیت. و همین 
تبدیل  صلح  شاعر  به  را  او  که  است 

انسانی  او  از  که  است  همین  می کند، 
آزاده می سازد...که او را به مخالف جدی و 

سرسخت سانسور تبدیل می کند...
عزیز  سیمین  میرزایی،  خانم  آری 
شاعر  رشک برانگیزی ست.  انسان  ما 

رشک برانگیزی ست.

بینید،  می  چگونه  جوان   شاعران 
شاعر  عنوان  به  او  از  می توانید  آیا 

تاثیرگذار یاد کنید؟
- بی تردید. همین که امروز ما می توانیم 
بگوییم غزل زنده است، وام  دار تالش های 
سیمین است، و همین که این روزها در 
همه ی مجامع ادبی ما صحبت از اوست، 
و همین که اکنون من  و شما داریم با هم 
صحبت می کنیم، نشانه ی تاثیری ست که 
اما  است.  داشته  ما  زبان  و  ذهن  بر  وی 
چگونه  و  کجا  تا  کس  هر  شعر  بر  اینکه 
نمی توان  سادگی  این  به  دیگر  را  آن   ...

سنجید، زمان می خواهد.

بهترین خاطره ای که از او دارید، کدام 
است؟

پنهان  خود  هر کس، حضور  خاطره ی   -
خود اوست، وقتی که آن خود مجسم اش 
غیبت کرده باشد. آدمی، هر چه حضوری 
سنگین تر  غیبتی  باشد  داشته  رنگین تر 
خاطره...  یعنی  غیبت  سنگینی  و  دارد، 
تا  می گوییم  خاطره  خاطره.  خاطره... 
دلمان وا بشود، تا غیبت آن خود مجسم را 

تاب آوریم... تا دوام آوریم.
به  ـ  سینا  ـ  کوچکم  فرزند  با  وقت  یک 
دیدارش رفته بودیم، به شام دعوتمان کرده 
بود. پذیرایی می کرد و نگاه مادرانه اش را 
از او برنمی گرفت. چنان با مهر با او سخن 
می گفت که گویی به راستی فرزند خود او 

بود. گپ زدیم و شعر خواندیم و گذشت.
بدهید  را  نشانی تان  فردایش زنگ زد که 
می خواهم کتابی را برای سینا امضاء کنم 
امضاء  با  کتابی  بعد  ساعتی  بفرستم...  و 

سیمین بهبهانی در دست سینا بود. 
برای  را  کتاب هایمان  ما،  همه ی  ببینید، 
دیگران امضاء کردیم... اما هیچ کدام از ما 
کتابمان را امضاء نکرده ایم تا برای کسی 
بفرستیم که نمی دانیم آیا اساسا می تواند 
آن را بخواند یا نه؟ ... برای کسی که فقط 
می دانیم او فرزند این آب و خاک است... 

که 
او را همچون فرزندمان دوست داریم.

نخوانده  هم  شعری  هیچ  سیمین  از  اگر 

تا  بود  بس  امضاء  یک  همین  تنها  بودم 
باور کنم که او چه شاعر بزرگی ست، و چه 
جان مادرانه ای دارد این شاعر. تنها همین 

یک امضاء ! 

در خاتمه می خواهم بدانم چرا سال ها 
به  بودید  سروده  که  را  غزلی  پیش، 
و  کردید  تقدیم  »کولی های سیمین« 

واکنش او چگونه بود؟
- وقتی من آن غزل را گفتم، »کولی ها« 
چاپ  در  رو  همین  از  بودم،  نخوانده  را 
این  بود،  پرستو  نشریه  در  که  آن  اول 
شعر  وقتی  اما  ندارد.  وجود  تقدیم نامه 
چه  کردم  احساس  خواندم،  را  کولی ها 
و  من  ایوان«  »باغ بانوی  میان  رفاقتی 
»کولی« های سیمین است، این است که 
کولی ها  به  را  غزل  این  می خواست  دلم 
که  دیداری  اولین  در  را  این  کنم.  تقدیم 
با او داشتم، به خود وی هم گفتم. طبعا 
این شعر  وزن  او  برای  اما  خوشحال شد. 
آن  به  دقتی  من  که خود  بود  هم جالب 
کسی  تاکنون  نمی کنم  فکر  بودم.  نکرده 
واقع  در  باشد.  ساخته  وزن  این  با  غزلی 
من در این غزل، ناخودآگاه، همان کاری 
را کرده بودم که وی آگاهانه انجام می داد؛ 
یعنی ساختن یک »چارپاره«، با وزنی تازه، 

و با پرسوناژی متفاوت.

به رقص های مغبون
و به کولی های سیمین بهبهانی

همره باد دیدم طرح طراری ات را
نقش دیوار افسون جلوه ی جاری ات را

این دل یک قبیله ست ریخته در نگاهم
تا ببینم دگربار چشم تاتاری ات را

مجری بس معماست شانه های مسین ات 
با دو زنجیر جادو زلف زنگاری ات را

باغ بانوی ایوان نام تو نان و ریحان
خیز و دامن بیفشان باغ گلناری ات را

چشم ماران بنگال محو بازار رقص ات
خود ندانم کجایی ست رقص بازاری ات را

ساز و مضراب برگیر زخمه بر زخمه افکن
بر دل من فرود آر زخمه ی کاری ات را

سفره ی عقده بگشای شیر و شکر به هم ریز
تا حریفان ببینند میهمان داری ات را
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روان شید: خانم بهبهاني به عنوان اولین سئوال مي خواهم 
نویسندگان  کانون  عضویت  به  سالي  چه  از  شما  بدانم 
ایران در آمدید و اصال چه جوري شد که احساس کردید 

باید عضو کانون نویسندگان ایران بشوید. 

کانون  عضو  انقالب  از  قبل  از  یعني    57 سال  از  من  بهبهاني: 
شدم و در واقع تحت تاثیر شب هاي شعر گوته بود، اگر چه آن 
شب ها  در  مي خواست  دلم  خیلي  اما  نبودم  ایران  من  شب ها 
به  شهریور   10 سال  آن  در  من  نکنم  اشتباه  اگر  کنم،  شرکت 
ایران برگشتم. تا آن موقع تقریبا از حزب توده سرخورده بودم 
چون در نوجواني عضو سازمان جوانان حزب توده بودم و فعالیت 
همه  آن  که  آن  از  بعد  و  مرداد   28 شکست  از  بعد  مي کردم، 
عالقه و شور مردم با بي اعتنایي مواجه شد و حزب توده دیگر 
که  تودهاي  افسرهاي  و  نکرد  پیدا  اجازه  فعالیتي  نوع  هیچ  در 
آقاي مرتضي کیوان  به خصوص  را هم می شناختم و  آنها  اکثر 
را که افسر نبود ولي فردي بسیار فهیم بود، اعدام شدند، یعني 
و  گذاشت  تاثیر  خیلي  من  روي  دیدم  را  افسرها  اعدام  وقتي 
آن  از  من  است.  شده  نوشته  زاویه  آن  از  که  دارم  شعرهایي 
فعالیت سیاسي سرخورده شدم. خیلي ها مثل  نوع  از هر  موقع 
شعرهاي  در  سرخوردگي  حالت  این  و  اخوان،  مثل  بودند،  من 
کنار  در  و  ماند  باقي  معترض  شعرم  تقریبا  من  پیداست.  همه 

در  دیگر  ولي  داشتم.  هم  اجتماعي  شعرهاي  و  عاشقانه ها  آن 
هیچ نوع فعالیت سیاسي یا دسته جمعي شرکت نداشتم، تا این 
که تابستان 57 وقتي برگشتم ایران و اخبار را در آن جا دنبال 
دسته  فعالیت  به  میل  دیدم  را  مردم  حال  و  شور  و  مي کردم 
جمعي در من پیدا شد و بهترین جایي که مي توانستم در آن 
به هر  بود، چون  ایران  نویسندگان  به نظرم کانون  فعالیت کنم 
احساس همبستگي  آنها  با  و  بودند  شاعر  و  نویسنده  همه  حال 
مي کردم و فکر مي کردم آن جا مي توانم از عقاید دیگران مطلع 
شوم و آن حالت بي تفاوتي را کنار بگذارم و همینطور هم شد. 

نشاندهنده ي  آتش«  از  و  سرعت  ز  »خطي  دوِم  فصِل  تماِم 
آن  در  من  که  است  تاثیري  نشاندهنده ي  و  من  فعالیت هاي 
انقالب بودم،  به پاي  پا  انقالب داشتم و به اصطالح  از  زمستان 
چه عملي و چه لفظي، حتي در اعتصاب مطبوعات شعري گفته 
بودم که چاپ شد. یادم میآید روز اولي که انقالب به ثمر رسید، 
22 بهمن، من و همسرم چریکها را با اتومبیل از یک سمت شهر 
باشیم، هر  دیگر مي بردیم، مي خواستیم کمکي کرده  به سمت 

جا که رادیو خبر مي داد احتیاج به کمک دارند ما آنجا بودیم.

روان شید: خانم بهبهاني بهتر است از مسائل کانون زیاد 
حقوق  از  دفاع  جایزه ي  نکنم  اشتباه  اگر  نگیریم.  فاصله 

م. روان شید، شاعر و نویسنده، از سال 1377 عضو کانون نویسندگان ایران شد و اخیرا کتابی تحت عنوان »به جای همه ی 
آنها که گم شدند«  توسط نشر ارزان در سوئد، به بازار کتاب ارائه داده است. این کتاب شامل 150 صفحه است و حاوی 
گفت وگو با هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران پیرامون اساسنامه، شرایط عضوگیری و موقعیت کانون در آن برحه از 

زمان که برخی از اطالعیه ها و اسناد آن در بخش آخر کتاب مندرج شده است. 

نظرات  احمد شاملو  و  دانا، کاظم کردوانی  فریبرز رئیس  آبادی،  بهبهانی، علی اشرف درویشیان، محمود دولت  سیمین 
شخصی خود را در مقابل سواالت مطروحه بیان کرده اند. متن زیر گفت وگوی روان شید با سیمین بهبهانی است...

همیشه حرف هایم را زده ام...
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بشر را به شما دادند مي خواهم بیشتر در مورد آن جایزه 
توضیح بدهید. 

بهبهاني: این جایزه را به سبب فعالیتهاي شعري ام دادند چون 
من به اصطالح آدم گردن کلفتي نیستم که به صورِت جسمي 

بتوانم فعالیت کنم، قطعا به خاطر شعرم بوده. 

روان شید: مي خواستم بدانم علت دادن آن جایزه به شما 
چه بود. 

بهبهاني: من فکر می کنم به خاطر شهامتي است که در گفتارم 
همیشه داشتم یعني هیچ وقت چیزي را پنهان نکردم. حتي در 
که حس  را  چیزي  هر  و  بودم.  راست  رو  هم  رفقایم  با  زندگي 
غرضي  و  می گویم  صمیمانه  میدانند  چون  و  می گویم  می کنم 
ندارم کسي از من نمي رنجد. به هر حال من همیشه حرفهایم را 

زده ام و این حرف زدنها یک جور آرامش به من میدهد.

روان شید: خانم بهبهاني در نظاِم گذشته هیچوقت اجازه 
ندادند که کانون نویسندگان یک فعالیت رسمي یا علني 
و  اذیت  مرد  نوعي  به  کانون  اعضاء  همیشه  باشد.  داشته 
آزار قرار گرفته اند، بعد از انقالب هم انگار همین طور بود، 
بوده، فکر  فعالیت کانون مخالف  با  نظام  این دوره هم  در 
می کنید چرا چنین بوده؟ چرا هر دو نظام با فعالیت کانون 
نویسندگان  کانون  مي کنند  فکر  چرا  می کنند؟  مخالفت 

ایران براي آنها مضر است؟ 

خصوص  به  و  است  نویسنده  می گوید  که  کسي  خب  بهبهاني: 
و  می شود،  ثبت  گفته  این  مطمئنا  مي زند  را  حرفاش  قلم  با 
نشود  گفته  اگر  که  می کنند  فکر  را خیلي کسان  خیلي چیزها 
بهتر است بنابر این همیشه سعي می کنند قلم ها را بشکنند. به 
نظر من این قضاوت در مورد قلم خیلي نادرست است به دلیل 
این که اگر آن آدمهایي که متفکر هستند و صاحب قدرت هم 
نوشته  و  مي شود  گفته  که  چیزهایي  به  تفکر  نهایت  با  هستند 
مي شود توجه کنند فکر می کنم خیلي از مسائل حل می شود، 
بهبود  به  رو  هم  جهاني  مسائل  حتي  مملکتي،  مسائل  فقط  نه 
جور  یک  همیشه  و  نمی شود  داده  گوش  متاسفانه  ولي  میرود. 
این علت است که  به  قلم هست و شاید  برابر  حالت دفاعي در 

مخالفت می کنند، یعني یک نوع احتیاط کاری می کنند .

و  دارند  کردن  پنهان  براي  چیزهایي  انگار  شید:  روان 
فاش  پنهانکاري ها  آن  قلم  افتادن  کار  به  با  دارند  هراس 

شود. 

بهبهاني: بله همینطور است، این قلم به نوعي سیاسي هم حرکت 
نویسنده  زندگِي  اصال  است،  عکاس  یک  مثل  کارش  و  مي کند 
یا  باشد  سیاست مدار  نباید  که:  می شود  گفته  چه  آن  خالف 
نویسنده  یک  من  نظر  به  است،  کند  دخالت  سیاست  در  نباید 
سیاست  در  نوعي  به  بگوید  شعر  عاشقانه  عمر  یک  که  این  ولو 
کشورش دخیل است، حتي نگفتن اش، حتي ننوشتن اش، حتي 
سیاسي  حرکت  یک  و  سیاسي  عمل  یک  بي تفاوتي اش  حالت 

است. به دلیل این که یک آدم زنده با روشها و قوانین و اعمال 
شما  حتي  دارد،  کار  و  سر  مي شود  دوره  یک  در  که  نظرهایي 
ممکن است بگویید من نان خودم را مي خورم و گوشه خانه ي 
خودم نشستم. پس بنابر این کسي نمي تواند بدون سیاست زنده 
باشد، نمي تواند قلم اش را زمین بگذارد و حتي اگر یک نقطه 

مي گذارد آن نقطه دخالت در یک مساله سیاسی است. 

روان شید: در واقع هر انسانی، به نوعی، تفکری سیاسی 
در خود پنهان دارد، ما نمي توانیم کسي را پیدا کنیم که 

به هیچ چیز معتقد نباشد و فکر نکند. 

هر  به  مخالف  یا  موافق  یا  حاال  است  طور  همین  بله  بهبهاني: 
مهم  نوشتن  نحوهی  نمي کنیم،  تفکر صحبت  نحوه  در  ما  حال 
است. به نظر من هر نوعي باشد خواه ناخواه با سیاست کار دارد، 
از اصول  یعني یک نویسنده سیاست مدار نیست و ممکن است 
احساسات اش،  عواطف اش،  عمال  ولي  نداند  چیزي  هم  سیاسي 

حرکات اش و نوشته هایش تحت تاثیر سیاست قرار بگیرد. 

روان شید: خانم بهبهاني شما سفرهاي زیادي به خارج از 
کانون  بین  نزدیکي  هیچ  می کنید  فکر  داشته اید،  کشور 
فکري  نظر  از  تبعید،  در  کانون  و  ایران  در  نویسندگان 
داشته  رابطه  آنها  با  مي توانیم  ما  اصال  یا  و  دارد  وجود 

باشیم؟ و این ارتباط چگونه تعریف می شود؟ 

مشکالت  آن  دیگر  آنها  که  داریم  مشکالتي  االن  ما  بهبهاني: 
منشور  در  که  است  همین  ما  فکر  طرز  اصوال  ولي  ندارند  را 
همین ها  هم  آنها  بیان،  و  قلم  اندیشه،  آزادي  یعني  شده،  ذکر 
را در منشور خود دارند و گویا از این لحاظ با هم هیچ تفاوتي 
نداریم، یعني اهداف ما یکي است منتهي نحوه مبارزه ما براي به 
دست آوردن این اهداف فرق می کند. ما در کشورمان گرفتاریها 
بزنیم،  نمي توانیم  را  حرفمان  همهی  و  داریم  ممنوعیت هایي  و 
راحت  طور  به  را  خودمان  عمومي  مجامع  که  سال هاست 
نحوه  بنابراین  بوده،  دغدغه  با  همیشه  کنیم،  برگزار  نمي توانیم 
کارمان فرق می کند، آنها هیچ ممنوعیتي ندارند و مي توانند هر 
حرفي را به راحتي بگویند و البته یک مسئله دیگر هم که پیش 
براي  نوع دگردیسي و دگرگوني هم  این است که یک  آید  مي 
نویسنده ما پیش مي آید و هم براي نویسنده هایي که در آن جا 

زندگِي نویسنده خالف آن چه گفته مي شود که: 
نباید سیاست مدار باشد یا نباید در سیاست دخالت 
کند است، به نظر من یک نویسنده ولو این که یک 

عمر عاشقانه شعر بگوید به نوعي در سیاست کشورش 
دخیل است، حتي نگفتن اش، حتي ننوشتن اش، حتي 
حالت بي تفاوتي اش یک عمل سیاسي و یک حرکت 

سیاسي است.
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هستند. آنها تحت تاثیر محیط یک مقدار غربت را بیشتر حس 
می کنند، دلتنگي هایي دارند، توقعاتي از هم وطنان خود دارند 
که طبیعي است و یک مقدار آزادیهایي دارند که وقتي مقایسه 
این جا،  فعالیت هاي ما در  با  را  می کنند فعالیت هاي خودشان 
و  بزنند  را  حرفشان  می توانند  راحت  خیلي  آنها  که  مي بینند 
انگار در مقایسه با آنها ما هیچ کاري نمي کنیم. در حالي که این 
ندارند  خبر  آن  از  آنها  که  داریم  مشکالتي  هم  ما  نیست،  طور 
یعني در واقع در آنها یک دگردیسي ایجاد شده که نمي توانند 

وضع ما را در این جا به درستی درک کنند. 

نویسندگان  کانون  منشور  در  بهبهاني  خانم  روانشید: 
آمده که کانون با هر گونه سانسور اندیشه و بیان مخالف 
است، من این سئوال را از دوستان دیگر هم پرسیده ام، 
مي خواستم نظر شما را هم بدانم. ما می دانیم که سانسور 
بیان چیست یعني اجازه نمي دهند که شما صحبت کنید 
اندیشه  سانسور  از  صحبت  وقتي  اما  کنید  منتشر  یا  و 
فردي  مقوله ي  یک  اندیشه  می کنم  فکر  مي آید  پیش 
است، به نظر شما چطور مي شود اندیشه را سانسور کرد؟ 

بهبهاني: اندیشه تا وقتي توي مغز است نمی شود جلوي آن را 
را گرفت،  آن  کاغذ می شود جلوي  روي  آمد  وقتي  ولي  گرفت 
خبر  با  آن  از  ما  اصال  بماند  مغز  توي  همه اش  اگر  اندیشه 
نمي شویم و اصال وجود خارجي ندارد ما وقتي از اندیشه حرف 
جایي  در  یعني  باشد  علني  و  بارز  که  است  اي  اندیشه  میزنیم 
اندیشه مهم است. در  نتایج و حاصل آن  البته  منعکس شود و 
بنابر  اندیشه است که وجود خارجي پیدا می کند،  واقع حاصل 

این ما نمي خواهیم ماحصل اندیشه سانسور شود. 

سال  از  می کنم  فکر  که  کانون  سوم  دوره  در  روانشید: 

77 به طور رسمي آغاز شده بیشتر تاکید بر صنفي بودن 
شده است، ضمن این که ما معتقدیم به هر حال هر فردي 
ذهنیت سیاسیي خودش را هم دارد، سئوال من این است 
که کانون مي تواند تنها صنفي عمل کند و دور از قضایاي 

سیاسي باشد؟ 

خب  و  صنفي  مي گوییم  ما  که  این  براي  نه،  مسلما  بهبهاني: 
صنفي  حقوق  از  یکي  مي کنیم،  دفاع  خودمان  صنف  حقوق  از 
از چیزهایي است  قلم جزو یکي  آزادي  قلم است که  آزادي  ما 
وقتي مي گوییم  این  بنابر  است  عوامل سیاسي  موثرترین  از  که 
خصوصیات  همین  با  خودمان  صنف  حقوق  از  طبیعتا  صنفي 
دفاع مي کنیم، ما به هیچ وجه نمي توانیم با سیاست کار نداشته 

باشیم. 

روانشید: سئوال بعد در رابطه با شرایط عضوگیري است. 
یکي  است.  قرار  چه  از  قضیه  بدانند  میخواهند  خیلي ها 
کتاب  دو  فرد  اگر  یا  و  است  کتاب  دو  داشتِن  شرایط،  از 
سئوال  این  حاال  باشد.  داشته  ارزش  با  کتاب  یک  ندارد 
را  کتاب  یک  آن  میخواهد  کسي  چه  که  مي آید  پیش 
با  کتاب  آن  می شود  مشخص  چگونه  و  کند  ارزشگذاري 
ارزش است یا نه. آیا این باز هم به نوعي سانسور نیست؟ 
مثال سه نفر به عنوان کمسیون عضوگیري بخواهند کتابها 
این  بدهد  و آن کمسیون مثال حکم  ارزشگذاري کنند  را 
شود،  عضو  نمي تواند  پس  نیست  ارزش  با  کتاب اش  فرد 

این که مي شود کاِر وزارت ارشاد. 

باشد  این نحوي که شما میگویید  به  اگر مسئله  البته  بهبهاني: 
درست است. این مسئله چندي پیش در کانون طرح شد و یکي 
وجه  هیچ  به  عضوگیري  کمیته  گفتم  و  بودم  من  مخالفان  از 
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کتاب خوب  کدام  که  بدهد  نظر  اشخاص  کتاب  روي  نمي تواند 
است و کدام کتاب بد. به دلیل این که ما محقق داریم مترجم 
هم داریم، نمایشنامه نویس هم داریم مثال فرض کنید طنزنویس 
و شاعر هم داریم و هر کدام از اینها یک متخصص براي خودشان 
به عنوان کمسیون تشکیل شده  نفري که  و آن سه  مي خواهد 
است نمي توانند به تنهایي این کار را انجام بدهد، البته به صورت 
بعد  کتاب  فالن  بگویند  خاصي  سلیقه ي  مطابق  مي توانند  کلي 
از فالن کتاب خوب است، یا بگویند این قسمت از کتاب خوب 
اظهار  نمي توانند  هیچگاه  ولي  ضعیف  دیگرش  قسمت  و  است 
نظر قاطع بدهند به همین خاطر اعتراضي که پیش آمد قرار شد 
سه نفر به عنوان اعضا کمیته باقي بمانند ولي از افراد ذي صالح 

کمک بگیرند. 

روان شید: منظور من از طرح این سئوال این است که هم 
نباید در جایگاه یک سانسور چي نشست و هم نباید فضا 

را براي عالقه مندان بست. 

بهبهاني: بله به نظر من االن هم ما داریم ُکند کار مي کنیم ولي 
ما هنوز رسمیت  این است که  و آن  خب یک دغدغه اي داریم 
پیدا نکرده ایم و چون رسمیت پیدا نکردیم وحشت داریم از این 
که یک عدهاي را بیاوریم و بعد آنها که مثل ما سال ها استخوان 
خرد نکرده باشند و هر ماه بیاید و ببیند هنوز هیچ کاري نکرده 
منحل شده یا نتوانسته به فعالیتاش ادامه بدهد تا اندازه اي هم 

براي ما و هم براي او کمي گران است. 

بر  را  فرض  که  بگویم  باید  بحث  ادامه ي  در  شید:  روان 
شناخته  رسمیت  به  گذشته  مثل  کانون  که  بگذاریم  این 
فعالیت  باید  ما  نیستیم،  شده  منحل  که  ما  نمي شود، 

خودمان را داشته باشیم.  

واقعا  نفر  بودیم که متاسفانه دو  نفر  ببینید ما ده  بهبهاني: خب 
از دسترس خارج شدند، شادروان گلشیري و یکی هم که عمرش 
دراز باد آقاي کردواني. پس دو نفر از اعضا اصلي ما فعال نیستند 
مي ماند هشت نفر که متاسفانه بعضي ها خیلي اکتیو نیستند یعني 
نمي توانند و ما هم خیلي نمي توانیم توقع داشته باشیم و جمع ما 
گاهي شش نفر یا پنج نفر گاهي هم هشت نفره می شود. در نتیجه 
ما نیرویی که باید فعالتر عمل کنیم نداریم. حرفهاي شما درست 
است و ما نباید از ترس این احتمال که ممکن است روزي کانون 
را جمع کنند کارهایمان را ادامه ندهیم، باید ادامه بدهیم. در واقع 
زیاد  فعالیت خودم  نتیجه  از  فعالیت خودمان و من  نتیجه  از  ما 
راضي نیستم. به دلیل این که آن چه که باید کرد و میشد کرد 
خیلي بیش از اینها بود. بدشانسي هم البته آوردیم، ناخوشي آقاي 
گلشیري که همه را واقعا ناراحت کرد بعد مرگاش، بعد هم مرگ 
شاملو که از وفادارترین و صمیمي ترین همراهان کانون بود و با 
مرگاش حتي جامعه را متاثر و منقلب کرد، بنابر این بیشتر وقت 
ما صرف برگزاري مراسم و این مسایل شد اما امیدوارم بتوانیم در 

آینده اعضا را جمع کنیم و فعالیت بیشتري داشته باشیم. 

سئوال  آخرین  عنوان  به  بهبهاني  خانم  شید:  روان 

مي خواهم نظر شما را بدانم. بعضي از افراد حتي با داشتن 
شرایط عضویت نمي توانند عضو کانون بشوند، یعني حتي 
با داشتن چندین کتاب، فکر مي کنید حتي با داشتن ده ها 

کتاب چه کساني نمي توانند عضو کانون بشوند؟ 

بهبهاني: نمي توانند یا نمي خواهند؟ 

آنها  عضویت  از  کانون  یعني  نمي توانند،  نه  شید:  روان 
معذور است. 

منشوِر  در  نداریم.  منعي  هیچ  کانون  در  واقع  در  ما  بهبهاني: 
آزاد  فکرش  طرز  و  عقیده  در  کسي  هر  که  است  آمده  کانون 
است و نویسنده باید هر جور که مي خواهد فکر کند. در خارج 
به ما گفته شد که چرا )به نام خداوند جان و خرد ( را در باالي 
نامه ي خود قرار داده اید. خب ببینید من با این که خودم یک 
آدم تقریبا خداشناس هستم )البته این را خودم نباید بگویم( به 
خدا اعتقاد دارم ولي مخالف بودم که این را بگذارند و وقتي از 
من سئوال شد چرا مخالف هستم گفتم من موافق خدا هستم و 
اعتقاد به خدا دارم اما این را یک نوع جهت گیري میدانم. بنابر 
این ما هیچ نوع جهتي نه در جهت موافق و نه در جهت مخالف 
نباید به کار کانون بدهیم. ما باید اسالمیها را بپذیریم، یهودیها 
را بپذیریم، مسیحي ها را بپذیریم چون کانون جایي است براي 
برخورد اندیشه ها و براي این که در کمال دمکراسي عمل کند 
باید یکدیگر را بپذیریم و بتوانیم با عقاید مختلف فعالیت کنیم. 
خالف  بر  نویسندگان  کانون  من  نظر  به  نباشد  طوري  این  اگر 

منشورش عمل کرده. 

و  منشور  باید  عضو  که  آمده  منشور  در  شید:  روان 
اساسنامه را بپذیرد و بعد هم آن شرایط معمول را داشته 

باشد مثل کتاب و با سانسور هم همکاري نداشته باشد. 

یهودي  یا  باشد  مذهبي  که  ندارد  اشکالي  هیچ  و  بله  بهبهاني: 
بودن خیلي هم  کنار هم  در  این  من  نظر  به  دیگر،  هر چیز  یا 

درست است. 

روان شید: ممنونم خانم بهبهاني و خسته نباشید. 
بهبهاني: شما هم خسته نباشید.  

      
1379/6/6 تهران 

 

 کسي نمي تواند بدون سیاست زنده باشد، 
نمي تواند قلم اش را زمین بگذارد و حتي اگر 
یک نقطه مي گذارد آن نقطه دخالت در یک 

مساله سیاسی است. 
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دوباره مي سازمت، وطن!

 دوباره مي سازمت، وطن!
 اگرچه با خشِت جاِن خويش

 

 ستون به سقف تو مي زنم 
  اگر چه با استخوان خويش

 

 دوباره مي بويم از تو گل 
 به ميل نسل جوان تو

 دوباره مي شويم ازتوخون 
 به سيل اشک روان خويش

 

 دوباره يک روز روشنا 
سياهي از خانه مي رود

 به شعرخود رنگ مي زنم 
 ز آبي ِي آسمان خويش

 کسي که »عظم رميم« را 
 دوباره انشا کند به لطف

 

 چوکوه مي بخشدم شکوه 
 به عرصه ي امتحان خويش

 

 اگرچه پيرم، ولي هنوز 
مجال تعليم اگر بُود

 جواني آغاز مي کنم 
 کنار نوباوگان خويش

 

 حديث»حب الوطن« زشوق 
 بدان رِوش ساز مي کنم

 

 که جان شود هرکالم دل 
 چو برگشايم دهان خويش

 

 هنوز در سينه، آتشی 
  به جاست کز تاب شعله اش

 

 گمان ندارم به کاهشي 
 زگرمي ِي دودمان خويش

 

 دوباره مي بخشي اَم توان 
 اگرچه شعرم  به خون نشست

 

 دوباره  مي سازمت به جان 
 اگرچه بيش از توان خويش
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ای زن

 ای زن ، چه دلفريب و چه زيبايی
  گويی گل شکفته ی دنيايی

  گل گفتمت، ز گفته خجل ماندم 
  گل را کجاست چون تو دالرايی ؟

  گل چون تو کی ، به لطف ، سخن گويد ؟
  تنها تويی که نوگل گويايی
 گر نوبهار، غنچه و گل زايد 
  ای زن ، تو نوبهار همی زايی

  چون روی نغز طفل تو، ايا کس 
 کی ديده نو بهار تماشايی؟

  ای مادر خجسته ی فرخ پی
 در جمع کودکان به چه مانايی؟

 آن ماه سيمگون دل افروزی
  کاندر ميان عقد ثريايی

 آن شمع شعله بر سر خود سوزی
 بزمی به نور خويش بيارايی

  از جسم و جان و راحت خود کاهی
  تا بر کسان نشاط بيفزايی
 تا جان کودکان تو آسايد 

  خود لحظه يی ز رنج نياسايی
  گفتم ز لطف و مرحمتت اما 

 آراسته به لطف نه تنهايی
  در عين مهر، مظهر پيکاری
 شمشيری و نهفته به ديبايی
 از خصم کينه توز، نينديشی
 و ز تيغ سينه سوز،  نپروايی

 از کينه و ستيزه ی پی گيرت 
 دشمن، شکسته جام شکيبايی

 بر دوستان خود، سر و جان بخشی
 بر دشمنان، گناه نبخشايی

  چون چنگ نغمه ساز، فرو خواندی
  در گوش مرد، نغمه ی همتايی

 گفتی که : جفت و يار توام ، اما 
 نی بهر عاشقی و نه شيدايی

 ما هر دو ايم رهرو يک مقصد 
 بگذر ز خودپرستی و خودرايی

 دستم بگير، از سر همراهی
 جورم بکش، به خاطر همپايی
 زينت فزای مجمع تو ، امروز

  هر سو، زنی است شهره به دانايی
 دارد طبيب راد خردمندت 
  تقوای مرمی،  دم عيسايی

  چونان سخن سرای هنرمندت 
 طوطی نديده کس به شکرخايی 
  استاد تو، به داتش همچون آب 

  ره جسته در ضماير خارايی
 بشکسته اند نغمه سرايانت 

 بازار بلبالن ز خوش آوايی
 امروز، سر بلندی و از امروز

 صد ره فزون به موسم فردايی
  اين سان که در جبين تو می بينم 

  کرسی نشين خانه ی شورايی
 بر سرنوشت خويش خداوندی
  در کار خويش، آگه و دانايی

  ای زن ! به اتفاق، کنون می کوش
 کز تنگنای جهل برون ايی
  بند نفاق پای تو می بندد 

 اين بند را بکوش که بگشايی
  ننگ است در صف تو جدايی، هان 

 نام نکو،  به ننگ، نيااليی
  تا خود ز خواهشم چه بينديشی

 تا خود به پاسخم چه بفرمايی
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َهوو

 شب نخفت و تا سحر بيدار ماند،
 نفرتی ذّرات جانش را جويد.

 کينه يی، چون سيلی از ُسرب مذاب،
 در عروق دردمند او دويد:

 همچو ماری، چابک و پيچان و نرم
 نيمه شب بيرون خزيد از بسترش،

 سوی بالين زنی آمد که بود
 خفته در آغوش گرم همسرش.

 زير لب با خويش گفت: »آن روزها
 همسر من همدم اين زن نبود -

 اين سليمانی نگين تابنک
 اين چنين در دست اهريمن نبود!«

 »آه! اين مردی که اين سان خفته گرم
 در کنار اين زن آشوبگر،

 جای می داد اندر آغوشش مرا
 روزگاری گرم تر، پرشورتر..«

 »زير سقف کلبه يی تاريک و تنگ
 زيستن نزديک دشمن، مشکل است.

 من سيه بخت و غمين و تنگدل
 او دلش از عشق روشن، مشکل است...«

 »آن چه کردم از دعا و از طلسم،
 رو سياهی بهر او حاصل نشد!
 آن چه جادو کرد او از بهر من،
 با دعای هيچ کس باطل نشد!«

 »طفل من بيمار بود، اما پدر
 نقل و شيرينی پی اين زن خريد!

 من به سختی ساختم تا بهر او
 دستبند و جامه و دامن خريد!«

 »وه، چه شب ها اين دو تن سر مست و شاد
 بر سرشک حسرتم خنديده اند!

 پيش چشمم همچو پيچک های باغ
 نرم در آغوش هم پيچيده اند!«

 لحظه يی در چهر آن زن خيره ماند...
 ديده اش از کينه آتشبار بود،

 در سياهی، چهر خشم آلوده اش
 چون مس ِ پوشيده از زنگار بود!

 دست لرزانش به سوی آب رفت؛
 َگردِ  بی رنگی ميان جام ريخت.

 قطعه های گرم و شفاف عرق
 از رخ آن ديو خون آشام ريخت؛
 »بايد امشب، بی تزلزل، بی دريغ

 کار يک تن زين دو تن يکسر شود
 يا مرا همسر بماند بی رقيب

 يا رقيب سفله بی همسر شود.«
 پس به آرامی به بستر بازگشت
 سر نهان در زير باالپوش کرد:
 ديده را بر هم فشرد اما به جان

 هر صدايی را که آمد، گوش کرد...
 ساعتی بگذشت و کس پنداشتی
 جام را بگرفت و بر لب ها نهاد...

 جان ميان بستر از جسمش گريخت
 لرزه بر آن قلب بی پروا فتاد.
 ديده را بگشود تا بيند کدام

 جامه ی مرگ و فنا پوشيده بود:
 همسرش را با رقيبش خفته ديد!

 ليک طفلش... جام را نوشيده بود!...
 چون سپند از جای و جست و، بی درنگ

 مانده های جام را، خود سرکشيد،
 طفل را بر دوش افکند و دويد،
 نعره ها از پرده ی دل بر کشيد:

 »وای!... َمردم! مادری فرزند کشت!
 رحم بر چشمان گريانش کنيد!

 طفل من نوشيده زهری هولنک -
 همتی! شايد که درمانش کنيد...«
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در طول راه

 پير ماه و سال هستم 
  پير يار بی وفا، نه 

  عمر می رود به تلخی 
  پير می شوم، چرا نه ؟

  پير می شوی؟ چه بهتر 
  زود می رسی به مقصد 

  غير از اين به ماحصل هيچ 
  بيش ازين به ماجرا، نه 

 هان، چگونه مقصد است اين؟
  مرگ؟

  پس تولدم چيست؟
 آمديم تا بميريم؟

  اين حماقت است، يا نه؟
 زاد و مرگ ما دو نقطه ست 

  در دو سوی طول يک خط 
 هر چه هست، طول خط است 

 ابدا و انتها نه 
 در ميان اين دو نقطه 
  می زنی قدم به اجبار 
  در چنين عبور ناچار 

  اختيار و اقتضا نه 

 نه، قول خاطرم نيست 
  می توان شکست خط را 

 می توان مخالفت کرد 
 با همين کالم: با نه 

 زاد ما به جبر اگر بود 
  مرگ ما به اختيار است 
 زهر، برق رگ زدن، دار 

 هست در توان ما، نه؟
 نه، به طول خط نظر کن 
  راه سنگالخ سختی ست 

  صاف می شود، وليکن 
 جز به ضرب گام ها، نه 

  گر به راه پا گذاری 
  از تو بس نشانه ماند 
  کاهالن و بی غمان را 
  مرگ می برد تو را، نه 

 گر ز راه بازمانی
 هر که پرسد از نشانت 
  عابر پس از تو گويد 

  هيچ، هيچ، کو؟ کجا؟ نه 
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با مطالعه نظریه های ادبی دو قرن اخیر و تحوالت بنیادینی که 
در عرصه هایی چون زبان شناسی و زیبایی شناسی، اتفاق افتاده 
است، یک باره با نگاهی جهان شمول و انقالبی نسبت به نوشتار 

مواجه می شویم که نگاه دیرینه و کهن را را با تکیه بر هویت 
زنانه در نوشتار زنانه به چالش می کشد.

همان طور که هلن سیکسو)1( نیز در کتاب نوشتار زنانه )2( پس 
از بیان لزوم ساختارشکنی )3( در تقابل های دوگانه زن و مرد 

که براساس نرینه محوری شکل گرفته است، به زن ها پیشنهاد 
می دهد که از زبانی انقالبی استفاده کنند، سکوت را بشکنند و 

تجربه های زنانه و شخصی خود را بیان کنند . 

و بعدها ژولیا کریستوا )4( برای زبان زنانه ویژگی های خاصی قائل 
می شود و معتقد است که زبان زنانه زبانی غیر خطی است، 

نشانه ای و شاعرانه است، آهنگین و موسیقیایی است. او به زن ها 
پیشنهاد می دهد که درباره خودشان بنویسند، آنها خودشان 

را بنویسند. )5( اما با توجه به محوریت نوشتار خطی مردانه و با 
توجه به استحکام ساختارهای زبانی حاکم، به راحتی می توان 
گفت که هنوز نوشتار زنانه محل بروز کمتری در آثار زنان پیدا 
می کند و زمانی که با سروده هایی مواجه می شویم که فردیت 
زنانه سراینده را بازمی تاباند و خود را از نوشتار خطی و نرینه 

محور رها کرده است، به خوبی به تالش آفریننده آن در غلبه به 
زبان مسلط پی می بریم.

سیمین بهبهاني در یادداشتي که برای چاپ سوم دفتر شعرش 
به نام »جاي پا« می نویسد، می گوید از سال ها پیش کار 

سرودن به شیوۀ » تازه و از جایگاه یک زن« را با به کارگیری 
واژگاني که بیشتر با زندگي زنان قرین شده است، مانند »دامان« 

و »گوشه نشین«، آغاز کرده است.
او تجربه های زنانه خود را سرچشمه الهام شاعرانه خود می داند 
و این ادعای او حتا با نگاهی گذرا به سروده های وی قابل اثبات 

است. 
به عنوان نمونه می توان به شعر »رگبار بوسه« اشاره کرد:

 ای با تو درآمیخته چون جان، تنم امشب! 
لعل گِل مرجان زده بر گردنم امشب

....
 آتش نه، زنی گرم تر از آتشم ای دوست! 
تنها نه به صورت که به معنا زنم امشب.

......

 یا به غزِل »این صدای شکفتن را...« :

 این صدای شکفتن را از بهاِر تنم بشنو 
 هر جوانه به آوازی گویدت که منم بشنو 

اما آن چه در این میان توجه بیشتری را به خود جلب می کند 

فردیت و زنانگی در هم نشینی با شرایط زمانه 

یادداشتی بر سروده های سیمین بهبهانی
مهری جعفری
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جریان و حرکت این اشعار از درونی ترین تجربه های فردی شاعر 
به اجتماعی ترین تجربه های اوست.

شاید به راحتی بتوان گفت که شعرهای او نه تنها نمادی از 
فردیت زنانه شاعر است که با زبانی غیرخطی و آهنگین آفریده 

شده است بلکه نمادی از سیر و حرکت اجتماعی در زمانه اوست 
که تجربه های اجتماعی او را به عنوان یک زن در جامعه ای 

نرینه محور نشان می دهد.

تجربه های اجتماعی در شعرهای سیمین گویا قرار است بیان 
تاریخی ای باشد که این بار قرار نیست بیان کننده صرف حوادثی 
باشد که از جنگ و ستیز و گریز و شکست و پیروزی سخن می 

گوید، این تاریخ نویسی جدیدی است که موضوع آن عواطف 
انسان در لحظه لحظه های حادث شدن حوادث است این نیز 

خود تاریخ نویسی ای است که با زبان ویژه و مناسب خود نوشته 
شده و آن زبان شاعرانه است، در قالب مناسب خود نوشته شده 

و آن قالب غزل است و بازنمایی هویت جدیدی است که در 
تاریخ نرینه محور اجازه بروز نیافته است. 

در این میان شاعر از نشانه ها به خوبی بهره می گیرد تا این 
هویت را در بازنمایی تجربه های اجتماعی خود بروز دهد و همان 
گونه که خود به خوبی اشاره دارد از کلماتی مثل دامن و گیسو 
و یا فضاسازی هایی که اشاره مستقیم و یا غیرمستقیم با زنانگی 

او پیدا می کند در بسیاری از سروده های خود استفاده می کند.
به عنوان نمونه این نشانه ها را در مطلع غزِل »هنوز موی بسته 

 را...« می توان دید: 

 هنوز موی بسته را اگر به شانه وا کنم 
 بسا اسیر خسته را زحلقه ها رها کنم 

و هر چه شرایط جسمی او و شرایط درونی او با گذر عمر تغییر 
کرده این تاریخ نگاری شاعرانه و شخصی او نیز که با نگاهی 
جهان شمول و انتقادی نیز توام است پویاتر و عمیقتر پیش 
رفته است. به بیان دیگر نه تنها از شتاب آفرینندگی او کم 

نشده بلکه از زبان زنانه و انقالبی خود نیز فاصله نگرفته و حتا 
منحصر به فرد و عینی تر شده است و به همین صورت می توان 
دید که دیگر شاعر به زبانی ساده و راحت با اشاره های مستقیم 

به حوادث تاریخی و یا تغییرات جسمی و بیماری خود بدون 
واسطه با مخاطب حرف می زند که گاه بعضی سروده های او را از 

تخیل و استعاره دور می کند. 

او نه تنها زیر تاثیر تغییرات درونی خود بلکه تحت تاثیر 
شدید واکنش های درونی خود نسبت به جریانات پیرامون و 

حساسیت فراوان خود نسبت به سرنوشت انسان ها می سراید و 
این سروده ها چون نمادی از زمانه او در زبان ها جاری می شود 

و پیغام هایی از فردیت او را و هویت زنانه او را به مخاطب 
می نمایاند.

آن چه خود شاعر از آن  یاد می کند:
»کار هنري یک هنرمند در واکنشي مستقیم یا غیرمستقیم به 

شرایط زمانه پدیدار می شود. به راستی که هنرمند آیینه ای بیش 
نیست.« 

شاید بتوان همه سروده های اخیر سیمین را در ارتباط مستقیم 
با واکنش این شاعر نسبت به حوادث تاریخی روزگار او دانست.
شاعر در این جا با تجربه ای دیرینه که در قالب غزل دارد و با 

توجه به این که با تمام امکانات این قالب آشناست، ساختاری را 
برای شعر خود تعریف می کند که رفته رفته با این جریان درونی 

و سیر زمانه او سازگاری بیشتری می یابد. 
او رفته رفته بنا به گفته خود ضرب را، آن ضرب رقصان و 

خوشایند و آشنا را، به دور افکنده  است. 

»من ضربی تلخ، گاه کشیده و گاه تند، کوبنده و گاه ناالن به 
کار گرفته ام. رابطه ی قراردادی میان افاعیل را گسسته ام. گیرم 
که رکن مفاعیلن در دوایر خلیل احمد و شمس قیس از جنس 

فعولن نبوده است، خالف عرف هر دو را کنار هم نشانده ام  
تا نکته ی نا آشنا و خون گرفته ام را در قالب نا آشنا و خون 

گرفته شان بنشانم. ...

و این ساختار گاه حتا با آوردن واژه هایی همراه می شود که بیان 
کننده گفتارهای مرسوم زمانه او باشد:

مانند استفاده از کلمه »که چی« در شعر »که چی«: 

که چی؟
  که چی؟ که بمانم دویست سال 

  به ظلم و تباهی نظر کنم 
  که هی همه روزم به شب رسد 
  که هی همه شب را سحر کنم 
 که هی سحر از پشت شیشه ها 

  دهن کجی ی آفتاب را 
  ببینم و با نفرتی غلیظ 
 نگاه به روزی دگر کنم 

... 
به طور خالصه می توان گفت سروده های سیمین، در اصل 

بازنمایی نوعی چرخش دورانی و غیر خطی شاعر از درون خود 
به درون حرکت های زمانه خود است و او توانسته است با درونی 
کردن این سیر، احساسات انسانی خود را با فردیت زنانه خود در 

هم بیامیزد و آثاری خلق کند که همه بیان خود زنانه اوست. 

 )1( ِهلِن سیکسو )Hélène Cixous(: متولد 1937 فیلسوف، نویسنده، 
شاعر، منتقد ادبی و استاد دانشگاه؛ او در دهه ی 70 میالدی مباحث اصلی 

خود را در رابطه ی زبان با جنسیت مطرح کرده است. 
 Female Writing )2(

    Deconstruction )3( 
 )4( جولیا کریستوا )Julia Kristeva(: فیلسوف، منتقد ادبی، روانکاو، 
فمینیست و رمان نویس بلغاری-فرانسوی و متولد 1941 ، بعد از انتشار 

نخستین کتابش،  Semeiotikè  در ۱۹۶۹ تاثیر زیادی در تحلیل  انتقادی، 
نظریه فرهنگ و فمینیسم گذاشته است. او کتاب ها و مقاله های زیادی درباره 

نشانه شناسی، بینامتنیت و در حوزه های زبان شناسی، نظریه ادبی و نقد، 
روانکاوی، زندگینامه نویسی و خود-زندگینامه نویسی، تحلیل سیاسی و 

فرهنگی، هنر و تاریخ هنر نوشته است و یکی از پیشگامان ساختارگرایی 
بوده و جایگاه مهمی در اندیشه پساساختارگرایی دارد. 

 )5( بررسی ساده افکار و نظریات ژولیا کریستوا نوشته کلی الیور - 2002
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فمینیسِم فرانسوی حرکتی روان شناختی- زبان شناختی و رادیکال است که به طور عمده در دهه های 70 و 80 میالدی 
توسط سیکسو، کریستوا و ایریگری شکل گرفته است. در این نوع حرکت که به طور وسیعی متاثر از نظریات زبان 

شناسانه است، به طور عمده به تفاوت های نوشتار زنان و مردان می پردازد. مهمترین اصطالح در این حرکت ادبی- زبان 
شناختی »نوشتار زنانه« است که در آن نوشتار زنانه را بر خالف نوشتار مردانه نوعی نوشتار دورانی، غیر خطی و متکثر 

می دانند که تنها زنان قادر به خلق چنین نوشتاری هستند. در این نوع نوشتار زن از تجربیّات و از بدن خویش می نویسد 
و این را بهترین گزینه برای بیان استقالل و زنانگی خویش می پندارد. این نوع نقد ادبی )فمینیسم فرانسوی( روشی بسیار 

مهم و در خور توجه برای نقد و بررسی اشعار و داستانهای زنان است که از این گذر می توانیم به تفاوت های نوشتار 
زنان و مردان پی ببریم. در ادبیات فارسی یکی از زنان شاعری که می توانیم نام ببریم سیمین بهبهانی است که نوشتار او 

می تواند به خوبی بیان کننده و روشن کننده ی نظریات فمینسیت های فرانسوی در مورد ویژگی های نوشتار زنانه باشد. 

 شعر سیمین بهبهانی از دیدگاه فمینیسِم فرانسوی
سید شهاب الدین ساداتی



 فمینیسِم فرانسوی: 

فمینیسِم فرانسوی حرکتی است که توسط نظریه های گروهی 
از منتقدین و نظریه پردازاِن زن در فرانسه از جمله هلن 

سیکسو، لوس ایریگری و جولیا کریستوا که تحصیالتشان 
در زمینه ی فلسفه، روان شناسی و زبان شناسی است شکل 

گرفته است. برای فهم فمینیسِم فرانسوی باید به تئوری های 
این سه نظریه پرداز که متعلق به موِج سوِم فمینیسم هستند 
رجوع کنیم. فمینیسِم فرانسوی به طور کلّی پدیده ای روان 

شناختی- زبان شناختی است زیرا کریستوا و ایریگری هر دو 
از شاگرداِن ژاک الکان بوده اند که در سمینارهای او به صورت 
مداوم شرکت می کرده اند، بنابراین تکیه ی فمینیسِم فرانسوی 
نیز بر همین مسئله ی روان شناختی، خصوصا روان زنان تحت 

تاثیر نظریاِت ژاک الکان است. همچنین این حرکت تحت 
تاثیر نظریات میشل فوکو و ژاک دریدا، یک حرکت فمینیستی 
رادیکال به حساب می آید که هر سه نظریه پرداِز آن دیدگاهی 

زبان شناسانه دارند. حال بهتر است که به صورت جداگانه به 
 توضیح نظریات این سه منتقد بپردازیم: 

ِهِلن سیکسو )Hélène Cixous(: سیکسو که در فرانسوی 
سیزو نیز تلفظ می شود متولد 1937 در الجزایر از پدری 
الجزایری و مادری آلمانی- یهودی است. او که هم اکنون 
ساکن فرانسه است، در آنجا به فیلسوف، نویسنده، شاعر، 
منتقد ادبی و استاد دانشگاه مشهور است. از کارهای مهم 

سیکسو تاسیس دانشگاه پاریس 8 )معروف به دانشگاه غیر 
سنتی( به سال 1968 است. او پس از این به مطالعه ی 

فمینستی خود ادامه می دهد و همچنین به بیان عقایدش 
در زمینه ی آزادی و استقالل زن می پردازد. در دهه ی 70 
میالدی مباحث اصلی خویش را مطرح می کند که رابطه ی 
زبان با جنسیت موضوع اصلی کارهای اوست. برخی از این 

عقاید فمینیستی را در اینجا می توان نام برد: 1- آموزش برابر 
برای مردان و زنان 2- استقالل مالی زنان 3- دادن آزادی 

جنسی به زنان 4- اجازه ی سقط جنین به زنان 5- جلوگیری 
از تولید مثل 6- نگهداری از فرزندان به صورت برابر با مردان 

7- تولید یک زبان زنانه و اجازه ی ظهور در اجتماع 8- زن 
باید از کار خود به طور مستقل نفع ببرد. سیکسو همچنین 
در سال 1968 در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی موفق به 

دریافت درجه ی دکتری شد که موضوع پایان نامه ی او درباره 
 James(ی نویسنده ی پرآوازه ی ایرلندی یعنی جیمز جویس

Joyce( بوده است. سیکسو همچنین تا زمان حیات ژاک 
دریدا رابطه ی نزدیکی با او داشته است، به دلیل اینکه هر دو 

 اصالتی الجزایری داشتند. 
سیکسو با تکیه بر تقابل های دوگانه در زبان به بیان نظریات 
خویش می پردازد که در پیکان حمالت خویش نگاه مردانه، 

 )Phallocentrism( »مردساالرانه و در اصطالح »نرینه محوری
را مورد انتقاد قرار می دهد. سیکسو می گوید که باید در 

تقابل های دوگانه واسازی )Deconstruction( انجام دهیم و 
تقابل های دوگانه را که در آنها مرد برتر است را برعکس کنیم 

زیرا سیکسو بر این عقیده است که زن نه تنها نماد فقدان 
نیست بلکه بالعکس زن نماد باروری و تکثر است. در مقاله های 

 )The Laugh of Medusa( »و »خنده ی مدوسا )Sortires(
که در سال 1975 انتشار یافتند برای نخستین بار »نوشتار 

زنانه« )Female Writing( مطرح می شود. سیکسو می گوید 
که زبان زنانه زبانی است که زن باید با تمام ویژگی های زنانه 
آن را بنویسد. زن باید سکوت را بشکند. زبان زنانه باید زبان 

انقالبی باشد تا بتواند در مقابل نظام مردساالرانه مقاومت کند. 
زن باید بدن خود و تجربه های زنانه ی خویش را فراموش 

نکند زیرا سیکسو اعتقاد دارد که در مورد زنان سه نوع 
سرکوب در تاریخ وجود داشته است: 1- سرکوب خود زن 2- 
سرکوب بدن زن 3- سرکوب زبان زنانه. )نک. درسنامه نظریه 

 ادبی، نوشته ی مری کلیگز(. 

لوس ایریگری )Luce Irigaray(: ایریگری زبان شناس، 
فیلسوف، روان شناس و نظریه پرداز فرهنگی، متولد 1932 
در کشور بلژیک است که از دهه ی 60 میالدی به فرانسه 

مهاجرت کرد و هم اکنون نیز در فرانسه زندگی می کند. او 
در دهه های 60 و 70 میالدی در سمینارهای ژاک الکان 

شرکت می کرد. ایریگری در سال 1968 دکترای زبان شناسی 
می گیرد و سپس موفق به کسب درجه ی دکترای فلسفه نیز 

می شود. او همچنین دارای دکترای افتخاری زبان و ادبیات 
انگلیسی از دانشگاه لندن است. 

ایریگری برخالف فروید عنوان می کند که زنانگی ربطی 
به تولید مثل ندارد. در توضیح عقاید خویش و تحت تاثیر 
مستقیم الکان ایریگری می گوید که فروید زنانگی زن را از 

بچه دار شدن می داند. ایریگری ادامه می دهد که باید به جسم 
مادر نزدیک شویم )بازگشت به مادر(. رابطه ی مادر و دختر 

باید خارج از تعریف اودیپی فروید باشد زیرا فروید در تعاریف 
خویش این رابطه را تخریب کرده است. همچنین ایریگری 

تحت تاثیر نیچه می گوید که خود زبان است که نقش زن در 
اجتماع را تعریف می کند. ایریگری می گوید که در طول تاریخ 

زن همیشه همراه با طبیعت و جسِم بدون تفکر بوده است، 
زن با مادر بودن یکی بوده است و در مقابل مرد نماد فردیت، 

فرهنگ و هویت بوده است. لوس ایریگری در برابر این نظریات 
تاریخی می گوید که هم زن و هم مرد باید فردیت و هویت 

داشته باشند و این زن است که باید آن را ثابت کند. هر دو 
)زن و مرد( باید بفهمند که هم به طبیعت و هم به فرهنگ 
تعلق دارند و غیر از این تفکر اشتباه است. ایریگری معتقد 

است که با تساوی زن و مرد رابطه ی انفعالی بین زن و مرد 
از بین می رود. )نک. درسنامه نظریه ادبی، نوشته ی مری 

 کلیگز(. 

جولیا کریستوا )Julia Kristeva(: فیلسوف، منتقد ادبی، 
روانکاو، فمینیست و رمان نویس بلغاری-فرانسوی و متولد 

1941 است که از اواسط دهه 1960 در فرانسه زندگی 
می کند )از زمان 25 سالگی اش تا کنون(. جولیا کریستوا 

بعد از انتشار نخستین کتابش، Semeiotikè در 1969 تاثیر 
زیادی در تحلیل انتقادی، نظریه فرهنگ و فمینیسم گذاشت. 

کریستوا نیز در دهه های 60 و 70 میالدی در سمینارهای 
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پرتره این شماره
ویژه نامه

الکان شرکت می کرده است و در سال 1973 در رشته ی 
زبان شناسی دکترا می گیرد. پایان نامه ی او به نام »انقالب 

در زبان شاعرانه« است که بعدها نیز به چاپ رسید. او 
همچنین از سال 1974 به تدریس در دانشگاه های فرانسه 

و آمریکا اشتغال دارد. کارهای او شامل کتاب ها و مقاله های 
بسیار درباره نشانه شناسی، بینامتنیت و در حوزه های زبان 
شناسی، نظریه ادبی و نقد، روانکاوی، زندگینامه نویسی و 

خود-زندگینامه نویسی، تحلیل سیاسی و فرهنگی، هنر و تاریخ 
هنر می شود. او یکی از پیشگامان ساختارگرایی هنگام اوج این 
نظریه در علوم انسانی بود. کارهای وی همچنین جایگاه مهمی 

 در اندیشه پساساختارگرایی دارد. 
کریستوا اعتقاد دارد که زبان زنانه زبانی نزدیک به زبان 

کودکی )نزدیک به مادر( است. کرسیتوا می گوید که زبان 
زنانه نشانه ای، شاعرانه، آهنگین، موسیقیایی است و از منطق 

علّی و خّطی پیروی نمی کند. منظور از زبان نشانه ای )زبان 
زنانه( زبانی است که معنایی که در آن وجود دارد ظاهر نشده 
است و در مقابل زبان مردانه زبانی نمادین و داللت شده است 

زیرا معنا در آن در آن ظهور یافته است. کریستوا، همچون 
دو منتقد پیشین فمینیست که در اینجا عنوان شدند، اعتقاد 

دارد که زنان باید خودشان را بنویسند، باید درباره ی خودشان 
بنویسند. به عقیده ی کریستوا زنان در نوشتار خویش باید 
وارد حوزه ای شوند که خشونت در آن کنار گذاشته شده 

است، خشونتی که آنها را از بدنشان دور کرده است. زبان زنانه 
زبانی است که مربوط به دوره ی پیش زبانی و یا پیش-اودیپی 
)Pre-Oedipus( است، نوشتاری که دورانی و غیر خّطی است. 

کریستوا همچنین بر این عقیده است که مرد هم می تواند به 
چنین نوشتاری دست پیدا کند که در این زمینه مورد انتقاد 

نیز واقع شده است. )نک. درسنامه نظریه ادبی، نوشته ی مری 
 کلیگز(. 

 نقِد اشعاِر سیمین بهبهانی از دیدگاه فمینیسِم فرانسوی: 
سیمین بهبهانی در اشعار خویش زبانی را برگزیده است که 
گویی زبانی انقالبی است که قصد رها شدن از دنیا و نظام 

زبانِی مرد ساالرانه را دارد. در این اشعار او به گونه ای ظریف و 
آهنگین در قالب ابیاتی موزون و زیبا درباره ی بدن خویش و 

یا جسم زنانه صحبت می کند. برای مثال در همان اولین ابیات 
 غزِل »این صدای شکفتن را...« می گوید: 

 این صدای شکفتن را از بهاِر تنم بشنو 
 هر جوانه به آوازی گویدت که منم بشنو 

این صفات از ویژگی های زباِن زنانه است که قصد شکستن 
سکوت را دارد و می خواهد مرزها و محدودیت های به وجود 
آمده برای زنان را با صدایش )شعرش( از بین ببرد. بهبهانی 

این کار را با وصف احساس ها و عواطف زنانه و نیز با شیوه ی 
خاّص بیان زنانه انجام می دهد. برای مثال در آخرین ابیات 

 غزِل »این صدای شکفتن را...« می توان این موارد را پی گرفت: 

 وای حیف حریفان را بارها شدنم بشنو 
این صدای شکستن را، افتادن و رستن را 

 ای دلت همه خارایی، از بلور تنم بشنو 

زبان اشعاِر سیمین بهبهانی، زبانی غیِر خطی و َدَورانی است، 
به گونه ای که برای شعر نمی توان نقطه ی آغاز و پایان در 
نظر گرفت و همچنین می توان جای آغاز و پایان را در این 
غزل ها جا به جا کرد بدون اینکه لطمه ای جّدی به معنِی 

آن ها بخورد. زبان غزل های بهبهانی، زبانی پیوسته و گویی 
زبانی بی پایان است که سرشار از انعطاف و احساسات است. 
سیمین بهبهانی با زباِن خاصِّ خویش، استقاللش را از نظاِم 

زبانی مرد ساالرانه اعالم می کند و نشان می دهد که قصد 
اصالح دارد. به بیانی دیگر، با زبانی آهنگین و همراِه با 

موسیقی که از منطِق علّی و خطی پیروی نمی کند گسست ها 
را در نظاِم زبانِی مرد ساالرانه سبب می شود. برای مثال در 

شعِر »هنوز موی بسته را...«، به توصیف جسم و عواطف 
زنانه ی خویش می پردازد و در اواخر شعر زبان و شیوه ی بیاِن 

 زنانه ی خود را آشکار می سازد: 

 به یک دل و به یک زبان، دوگانگی چرا کنم؟ 

هنگامی که این غزل های نو از سیمین بهبهانی را پیش رو 
می  نهیم، آنچه در همان ابتدا زنانگی این اشعار را گوشزد 

می کند، عنوان این غزل ها است. عناوینی چون: »هنوز موی 
بسته را...«، »من زاده ام اینان را«، »رگبار بوسه« و... که هر 

کدام به شکلی اشاره ای به دنیای زنانه ای دارد که سعی 
دارد از همان ابتدا با زبانی که ساختار و داللت های خاصِّ 
خود را دارد دربیفتد وبسیار بدیع و هنجار شکن باشد. از 

نظر اهمیت صناعت مندی در قالب غزل، بیت اول باید ضربه 
زننده و تاثیرگذار باشد. بهبهانی با به هم ریختن هنجارهای 

متداول )با توجه به جامعه ای که در آن شعرش را می سراید( 
میزان غافلگیر کنندگی و ضربه زنی را در بیت اول دوچندان 
ساخته است و با زیرکی حتی از این صنعت ادبی در خدمت 

ساختارشکنی مفاهیم از پیش القا شده و موجود در زبان، بهره 
جسته است. مثال این مطلب، را می توان در مطلع غزِل »هنوز 

 موی بسته را...« دید: 

 هنوز موی بسته را اگر به شانه وا کنم 
 بسا اسیر خسته را زحلقه ها رها کنم 

 ویا درمطلِع غزل »رگبار بوسه«: 

 ای با تو درآمیخته چون جان، تنم امشب! 
 لعل گِل مرجان زده بر گردنم امشب 

سرودن چنین اشعاری بدین گونه ) اشعار فروغ فرخزاد به 
عنوان استثناء( در ادبیات فارسی سابقه نداشته است. این 

چهار غزل فقط نمونه ای از اشعار خانم بهبهانی است، اشعاری 
که در آن شاعر توانسته است، از ویژگی های زنانه اش سخن 

بگوید و پروای به هم ریختن هنجارهای متداول را نداشته 
 باشد: 

 آبستن رسوایی فردا منم امشب )رگبار بوسه( 
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صدای شعِر »رگبار بوسه«، یک صدای کامال پویا و غیرمنفعل 
است، چرا که در جمله جایگاه نهاد را به دست آورده است و 

به تساوی عاشقانه رسیده است. در این شعر با توصیف هایی از 
تجربه های زنانه از جمله لّذت جنسی و بارداری و دیگر موارد 

 خاّص زنانه روبرو می شویم. برای مثال: 

 آتش نه، زنی گرم تر از آتشم ای دوست! 
 تنها نه به صورت که به معنا زنم امشب. 

شاعر از کلماتی استفاده می کند که پیش از این داللتی کامال 
مردانه داشته اند. شاعر در این غزل به زبان بی مرز و رها از 
محدودیت های عرفی و اجتماعی دست یافته است و در متن 

 این رهایی از زندان زبان را با شهامت به نمایش می گذارد: 

 ای خشکِی پرهیز که جانم ز تو فرسود 
 روشن شودت چشم، که تردامنم امشب 

تردامنی وشکایت از پرهیز و فرا رفتن از مرزها ، پیش از این 
در ادبیات این مرز و بوم، فقط مختص مردان بوده است و 

بس. اما آنچه بسیار جالب توجه است، رابطه ی عمیق متن با 
ناخودآگاه است. شعر خود نوعی سفر به ناخودآگاه و تقسیم 
کردن حاصل سفر بین شعر و شاعر است. ناخودآگاه چنان 

که فروید می گوید، مرکز انباشته شدن همه ی آن چیزهایی 
است که فرد در طول زندگی آن را به علت جبر بعضی عوامل، 
واپس زده است. شعر نوعی رویای در بیداری است و شعرهای 
تاثیر گذار محل ظهور این ناخودآگاهند. در شعر بهبهانی نیز 

ساختارهای از پیش تعیین شده ی زبانی که شاعر را آزرده 
است، پس از رفتن به ناخودآگاه و تلفیق شاعرانه با تخیل 

خاّلق، در محمل زبان شکسته می شود و با ساختارشکنی مثال 
زدنی به نمایش گذاشته می شود و هنجارهای جامعه با دلیری 

به بازی گرفته می شود و حتی گاه از سر شوخی پا را از مرز 
جسارت ورزی فراتر می نهد )عبدی(. 

اما در غزل »من زاد ه ام اینان را...«، صداِی شعر، زنی با 
تجلی یک مادر به تمام معنا است. مادری که گویی تمام 

فرزندان زمین را در زهدان جای داده است آنجا که با 
اطمینان می گوید : »من زاده ام اینان را«، شاعر تجربه ی 

مادر بودن خویش را در یک تعمیم جز به کل مرور می کند 
و با مشاهده ی هر انسانی، تجربه ی مادر بودن خویش را 

در زمزمه ی الالیی به زیبایی برای خود و مخاطب یادآوری 
می کند. زن در این غزل با فقدان روبرو نیست، او زنی است 

که بارور از عشق است و فراوانی حاصل از آن را به جهان هدیه 
کرده است. عاشق است و عشق می ورزد و در نقش معشوق 

منفعل، باقی نمی ماند. پیش ازاین فقط شاعرانی امثاِل حافظ 
بودند که از»شهره ی عشق« بودن به خود می نازیدند و این 

میراث زبانی را به آیندگان منتقل کرده بودند. این ویژگی را 
امروز ما در شعر سیمین بهبهانی می بینیم که چگونه مراتب 
وجودی و ساختارهای از پیش تعیین شده زبانی در خدمت 

دنیای مردانه را دوباره سازی می کند و در فرایند زبانی مهمی 
چون شعر، دنیایی حاصل می شود که زن در آن کامال صاحب 

شخصیتی پویاست )عبدی(. 

زن در اشعاِر سیمین بهبهانی برخالف مرد با توجه به عقاید 
منتقدین فمینیسم فرانسوی نماِد باروری و تکثر است. برای 

 مثال در شعر »این صدای شکفتن را...«: 

 هر رگم رگ ساز اینک 

و همچنین در شعر »هنوز موی بسته را...« این ابیات را 
 شاهدیم: 

 هنوز خیل عاشقان امید بسته در زمان 
 خوشند و مست ازین گمان که کامشان روا کنم 

در این اشعار تقابل های موجود در نظام مرد ساالرانه واسازی 
 شده اند و از سویی دیگر زبان زنانه به صدا نزدیک شده است: 

 گلشنی همه هوشیاری رسته در نگهم بنگر 
 عالمی همه بیداری خفته در سخنم، بشنو 

در آخر این گونه می توان نتیجه گرفت که در این اشعار 
سیمین بهبهانی با شیوه ی بیان زنانه ای سر و کار داریم که 
قصد شکستن زندان زبان مردساالرانه را دارد. این نوع زبان، 
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از خانم فرزانه میالنی ابتدا پرسیدم که چگونه با سیمین 
بهبهانی آشنا شده است؟

- حدود سه دهه پیش بود که تصمیم گرفتیم یک شماره ی 
ویژه ی نشریه »نیمه دیگر« را به خانم بهبهانی اختصاص 
بدهیم. برای تهیه آن ویژه نامه از طریق دوست نازنین و 

زنده یادم سیمین دانشور با سیمین بهبهانی آشنا شدم و 
افتخار دوستی با ایشان نصیبم شد. این از بخت خوب من 

بود که به کرات با خانم بهبهانی عزیز همسفر بودم و از فیض 
دوستی شان مستفیض.

غزل را غالبًا یک شعر مردانه می دانند. سیمین بهبهانی 
آیا غزل را زنانه کرد؟

- سیمین بهبهانی فقط غزل را از انحصار مردان به در نیاورد 
بلکه حیاتی نو در آن دمید و این آشناترین و قدیمي ترین 

شکل شعر فارسي را امروزی کرد. غزل را به مضامین و شکل 
و سبک و مخاطب تازه آراست و  یک فرم سنتی را غیرسنتی 

کرد. او با تصرف کامل در بنیان غزل نه تنها به معشوق 
مفهومي نو داد بلکه رابطه سنتي زن و غزل را دگرگون کرد. 
در اشعار غنائی بهبهانی مرد حضوري جسماني دارد و هاتف 
و موضوع عشق می شود. چنین است که زن شاعر نیز حق 

انتخاب و قدرت بیان پیدا می کند. معشوق را برمی گزیند و 
غزل سرا می شود. دیگر نمی توان گفت غزل، شعری است که 

یک مرد برای معشوق زن یا زنانه می سراید. می خواهم بگویم 

خانم بهبهانی در غزل فارسی از مردان کشف حجاب کرد.

- کاری که خانم بهبهانی با غزل کرده، در نوع خودش 
بی سابقه است. دیگر نمی شود در مورد غزل در ادبیات 
ایران حرف زد و فقط از حافظ و موالنا و سعدی سخن 

گفت.  سیمین بهبهانی در ادبیات فارسی و حتی می خواهم 
بگویم در ادبیات جهان جای خود را باز کرد و صدای حق طلب 

و حق گویش ماندگار خواهد بود.

- البته این تنها نوآوری ادبی ایشان نبود. اجازه بدهید فقط 
چند تایی را یادآوری کنم. از نظر محتوا، بهبهانی مضامین 
کاماًل تازه ای را وارد غزل کردند. غزل دیگر تنها یک شعر 

عاشقانه نیست. از جنگ و انقالب سخن می گوید. از خشونت و 
بی عدالتی صحبت می کند. از مرگ نوه ی نازنینی که به سرطان 

مبتال بود گالیه می کند. در سوگ مادری که پسر سربازش 
از جبهه باز نگشته سهیم می شود. به اضافه، غزل را خانم 

بهبهانی تبدیل به حدیث نفس و شاید از همه مهمتر تبدیل 
به مدرکی تاریخی و یگانه می کند. معتقدم که اگر بخواهیم 
به تاریخ دقیق ایران، به ویژه در چهار دهه ی اخیر پی ببریم، 
اشعار خانم بهبهانی بهترین مدرکی ست که در دست داریم. 

شعر سیمین بهبهانی مسئله اش فقط زن و زنانگی نیست، 
شعر سیمین بهبهانی شعری است که تاروپودش از حق گویی، 
عدالت طلبی، آزادی و آزادگی تنیده شده است. مبارزه ی این 
شاعر توانا با هر نوع خشونت چه از نوع خانگی و چه از نوع 

اجتماعی و سیاسی بود و اسلحه اش شعر. خشونت و خونریزی 
را بر نمی تافت.

فرزانه میالنی: » بهبهانی در غزل فارسی از مردان کشف حجاب کرد«

تنگستانی محمد 

فرزانه میالنی، استاد ادبیات در دانشگاه ویرجینیا و رئیس بخش خاورمیانه و جنوب آسیا و یکی از منابع معتبر شناخت 
شعر سیمین بهبهانی است. میالنی نه تنها در سال 1372 شماره ای از نشریه »نیمه دیگر« و پس از آن یک شمارۀ ایران 
نامه و Journal of The International Society For Iranian Studies  را به سیمین بهبهانی، زندگی و شعر او اختصاص داد، 

بلکه گزیده ای از اشعار بهبهانی را هم با همکاری کاوه صفا به انگلیسی ترجمه کرد. در شهریور ماه 92 جایزه معتبر 
»یانوش پانونیوش« به سیمین بهبهانی تعلق گرفت. مبنای داوری این جایزه ترجمه میالنی و صفا از اشعار سیمین بهبهانی 

بود.
سیمین بهبهانی بارها در گفت و گوهایی که انجام داده است، از دشمنی و ضدیت حاکمیت گالیه کرده بود. گفته می شود 

که غزل: »خواهی نباشم و خواهم بود دور از دیار نخواهم شد/تا گود هست، میاندارم، اهل کنار نخواهم شد« را هم در 
پاسخ به سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی سروده بوده است. حتی پس از مرگ سیمین بانوی غزل ایران هم 

علیرضا قزوه، از شاعران صله بگیر بیت رهبری از توهین به او فروگذار نکرد.
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به اعتقاد شما دلیل دشمنی رسانه های دولتی با شعر و 
غزل سیمین بهبهانی چیست؟

- به نظرم یکی از دالیلی که سیمین بهبهانی هیچ وقت 
موردتوجه دستگاه های دولتی نبوده است حق گویی و 

حق طلبی اوست. بهبهانی هرگز زیر علم و کتل هیچ حزب و 
گروه سیاسی نرفت. قلمش را هم هرگز بر سر کوی و برزن 
برای فروش نگذاشت. همانطور که خود او در مصاحبه  های 

فراوانی گفته  است در حق او بی محبتی و بی مهری خیلی شد: 
به او القاب شرم آوری دادند؛ پاسپورتش را گرفتند؛ به اشعارش 

ارج ننهادند؛ و از هر گونه بی مهری در حق او ابا نکردند. 
ولی این شیرزن که از خشونت و کینه جویی گریزان بود به 
راه خودش ادامه داد. او ایمان راسخ داشت که شعر تواناتر 
از شمشیر است. زندگی خود او و اشعارش گواه است که او 

درست می گفت و درست می پنداشت.

- سیاسیون و دولت مداران می آیند و می روند ولی شعر 
سیمین بهبهانی می ماند. او در ادبیات ایران و جهان جاودان 

شده. صدای رسای او را نه می توان زندانی کرد؛ نه می توان به 
زنجیر کشید و در پرده ای از سکوت تحمیلی ناپدیدش کرد. به 
راستی، همان طور که فروغ فرخزاد گفته است تنها صداست که 

می ماند. صدای عزیز سیمین بهبهانی ماندگار است.

تجددخواهی در شعر سیمین بهبهانی چه جلوه ای 
داشت؟

- به گمان من اشعار سیمین بهبهانی نمونه ی درخشان تجدد 
در ادبیات فارسی است. او که هرگز تجدد را در انحصار غرب 

نمی دانست، آن را خانگي کرد. با شکیبایی و سخت کوشی 
مفاهیم و مقوالت به ظاهر ناهمگون شرق و غرب، نو و کهن 

و الگوهاي مردانه و منظر زنانه را با هم آشتی داد و پیوند 
زد.  تجدد در اشعار سیمین بهبهانی از   همان آغاز کارش 

شروع شد. در درجه اول، به خاطر اهمیتی که به فرد و کرامت 
انسانی داد. در شعر او زن یا مرد بودن مطرح نیست، انسان 

بودن مد نظر است. در درجه دوم اهمیتی است که خانم 
بهبهانی برای عدالت و برابری قائل بود. خانم بهبهانی یک عمر 

با تفکیک جنسی مبارزه کرد و به نظر من یکی از مهم ترین 
شاخص های تجدد در ایران نپذیرفتن تفکیک جنسیتی است. 

خانم بهبهانی نه در زندگی خصوصی اش و نه در اشعارش 
تفکیک جنسیتی را نپذیرفت و آزادی تحرک را حق مسلم زن 

دانست.

برگرفته از سایت »ایران وایر«

از نظر محتوا، بهبهانی مضامین کاماًل 
تازه ای را وارد غزل کردند. غزل دیگر تنها 
یک شعر عاشقانه نیست. از جنگ و انقالب 
سخن می گوید. از خشونت و بی عدالتی 

صحبت می کند.
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پرتره این شماره
ویژه نامه

توضیح: حذف با مرگ هم پایان نمی یابد. فرزانه طاهری 
می گوید روزنامه شرق چنان یادداشت او در باره 

درگذشت سیمین بهبهانی را حذف و سانسور کرده که 
ناگزیر عطای انتشارش را به لقایش بخشیده و در عوض 

یادداشتش را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد.

داغ 61 سالۀ ملی ما با داغ دیگری نشاندار شد و این داغ تازه 
هم تا سال ها جگرمان را خواهد سوزاند. سیمین عزیزمان 

رفت. جایش هم هرگز پر نخواهد شد. اما هر حادثۀ انسانی 
جانسوزی که در اطرافمان یا هرجای دنیا رخ بدهد، که 

می دهد، آنقدر به کرات که دیگر دارد حساسیتمان را زایل 
می کند، به یادش خواهیم افتاد که نیست تا حتما شعری 

بسراید، غزلی، که تا نسل ها آن واقعه، هرقدر خرد، اما وهن 
انسان، فراموش مان نشود. حتی اگر پنجه بوکس باران شدن 
کارگری مقابل چشمان فرزندش باشد، که اگر آن ذهن زیبا 
هشیار بود حتما ثبتش میکرد، یا کودکان غزه یا سوریه ... 

سال 65 یا 66 بود )در سفرم و کتاب در دسترسم نیست(، 
»دشت ارژن«اش به گمانم تازه منتشر شده بود و شعری در 
آن بود، در بحبوحۀ جنگ و سیاهی، که نوروز آن سال هرکه 

برای عیدمبارکی به خانه مان زنگ زد گلشیری برایش خواند. 
دو سطرش یادم هست، تا همین چند وقت پیش - از بس که 

آن سال، روز اول سال، گلشیری برای همه خواند- تمامش 

را از بر بودم، کمابیش انگار نفرین زمانه بود که هر نوروز هم 
این شعر به یادم می آمد، و نوروز دو یا سه سال پیش در خانۀ 
سیمین عزیز برایش از آن سال و سال ها گفتم و شعر را داد تا 

از روی کتابش برای همۀ حاضران بخوانم. 

وقت درو کردن گل شد، کار به فردا مگذارید/ داس بجوئید و 
بیارید، الله به صحرا مگذارید

این تبر از بهر چه دارید؟ نارون از بیخ برآرید/ فرصت آسودِن 
مرغی بر سِر افرا مگذارید

دلم برای نوروزهای خانۀ سیمین خانم تنگ خواهد شد، 
نوروزهایی که همه جمع می آمدند، مثل خودش فارغ از خط 

و خطوط و منش و طبقه و هرچه. نقطۀ وحدتی می شد هر 
نوروز که می نشست و به دیدنش می رفتیم. حاال نخ یک روزۀ 
مهره های پراکنده نیست، که همیشه مرا به یاد مادربزرگم می 
انداخت که تا بود، خانه اش در ساری همه را زیر سقفش جمع 
می آورد، همیشه، و همۀ اختالف ها زیر این سقف برای مدتی 

مسکوت می ماند و آنی که فرزند بسیجی در جبهه داشت و 
آن که هر شب جمعه خود را به جادۀ ساوه می رساند، بر سر 

سفره اش می نشستند، انگاری که مادِر زمین بود یا وطن.

این نوروز اما دیدن او که آن همه تکیده شده بود، ناگهان، 
باورنکردنی بود. و خیل جمعیت که می آمد و می رفت و او باز 

یادداشتی از فرزانه طاهری

به یاد مادر شعر و وطن، سیمین بهبهانی
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با آن تن نحیف مراقب همه بود، اما شعری برایمان نخواند، یا 
دست کم تا من بودم نخواند. سوی چشمانش چنان اندک شده 

بود که از رو نمی توانست بخواند و همین پیرش کرد، سخت 
دلگیر بود از این جفای بزرگ. ذهنش هم دیگر این اواخر یاری 

نمی کرد که شعرهایش را کامل از بر بخواند. 

پیش از آمدنم به سفر به دیدنش رفتیم، با باربد، بی خبر 
از اینکه زادروزش است. رفتم تا هم او را ببینم و هم نامۀ 

تصمیم هیئت مدیرۀ بنیاد برای توقف جایزه را به او که عضو 
هیئت امنای ما بود و همیشه پشتیبان مان، بدهم. باربد هم 
خواسته بود او را ببیند و هم اجازه بگیرد شعر »شتر« را که 

داده بود به خط ثلث بنویسند، در پروژۀ سال های اخیرش که 
ساختن سنگ قبر است، روی یکی از سنگ هایش حک کند. 
در آغوش که گرفتمش و مثل همیشه خواستم او را به خود 

بفشارم، ترسیدم استخوان هایش بشکند، بس که شکننده 
شده بود اما اصرار داشت خودش چای بریزد برایمان. لحظه ای 

پسرم را نشناخت و با کس دیگری اشتباه گرفت، اما بعدش 
مثل همیشه گفت که چقدر او و غزل را دوست دارد، مثل 
بچه های خودش. و تصویری چنان زنده و روشن از من در 

دوران سوگواری ام برای گلشیری ترسیم کرد که تنم لرزید. 
باربد هم که حالش را دید، بهتر دید که اصال حرف کارش را 
پیش نکشد تا مجبور نشود بگوید شعر را برای سنگ قبری 

می خواهد و بگذارد تا بعد....

سیمین خانم ما با تمام وجود شاعر بود. شاعر پاره وقت نبود، 
تمام وقت بود. در هیچ چارچوبی نمی گنجید، نمی شد خط و 
ربطی را بر او تحمیل کرد، که دلش و ذهن خودش راهنمایش 

بود. برای همین بود که در نمازخانۀ وزارت لت سیاه را از 

چشمانش برداشت چون می خواست طرفش را ببیند؛ برای 
همین اگر قرار و مداری هم در هیئت دبیران می گذاشتند، 

اگر مصاحبه می کرد باز فارغ از هر انضباطی حرف خود 
را می زد؛ برای همین وقتی در آن پاییز از چنِگ درکمین 

نشستگان مان گریختیم، و شب را در خانۀ او خوابیدیم، 
فردایش همانی را که حس کرده بود در مصاحبه گفت. 

برای اینکه خودش بود در همه حال، هم زنی بغایت مدرن، 
بغایت شجاع، و هم مادری از آن مادرها که می شود سر بر 

دامنشان گذاشت و غم از یاد برد. همین وجه مادری را در آن 
قوطی های چای و بسته های قند دیدم که برای سرسالمتی 
بعد از مرگ گلشیری به خانه مان آورد که: رفت و آمد زیاد 

است و به درد می خورد. و همیشه با همۀ این وجوه دیگرش 
تصویری دیگر هم از او در ذهنم بود، بافه های گیس، چهل تا 
یا بیشتر، هرکدام منتهی به مهره ای رنگین، درست جلو من 

در کانون نویسندگان در اولین هشت مارس که حضور یافتم، 
سال 58. و حضورش در تمامی بزنگاه هایی که برای زنان حق 

طلب مایۀ قوت قلب می شد. و صبوری اش که انگار صبوری 
تاریخی زنان بود در همۀ اعصار در تمام سال ها و سال ها که 
آماج دهان دریدگی ها بود، اما شکایتی که به دست خود به 

نشستگان بر مسند قضا داد و به جایی نرسید، در شعرش برای 
نسل ها جاودانه شد )»یک متر و هفتادصدم از شعر این خانه 

منم« تا آخرش که »یک متر و هفتادصدم: گورم به خاک 
وطنم«(. دلم خالی می شود که افعالم ماضی شده اند وقتی از او 

حرف می زنم. دلمان خالی شد. بانوی غزل، نیمای غزل، مادر 
خیلی از ما، یگانه بود و پدیده ای چندوجهی که جایش پرشدنی 

نیست. علی عزیز، تیماردار و همکار و همدمش، امیِد مادر و 
حسین عزیز، مرا در این اندوه شریک خود بدانید، مرا و غزل و 

باربد را.
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پرتره این شماره
ویژه نامه

رویا تفتی:
فکر می کنم اولین بار در کوی نویسندگان و 

در مراسم احمد میرعالیی دیدمش. امروز که 
سرچ کردم دیدم مربوط به سال 74 می شود 

یعنی 19 سال پیش!چند نفری سخنرانی 
کردند سیمین اما غزل خواند و بعد هم دقیق 

یادم نیست در غزلش اشاره کرد یا همینطوری 
گفت که: احمد میرعالیی را کشتند. پچ 
پچه ای در جمع افتاد. دست اندرکاران 

مجلس رنگ از رویشان پرید بعضی ها با بغل 
دستی شان درگوشی حرف زدند و برخی هم 

زیرچشمی همدیگر را نگاه کردند و عده ای هم 
در صندلی هایشان جابجا شدند یا فرو رفتند 
یا آرام آرام رفتند. و کسانی هم که مثل من 

از همه جا بی خبر بودند تازه فهمیدند که 
جریان از چه قرار است... سیمین که از جو 

مخوف و امنیتی آن روزها خبر داشت سیمین 
که می دانست چه ماهرانه و حرفه ای سر تک 

تک دگراندیشان را زیر آب می کنند و آب 
هم از آب تکان نمی خورد سیمین که حتما 
در جریان این بود که با چه سختی و مشقت 
و شرایطی، توانسته بودند این مکان را برای 
برگزاری چنین مراسمی بگیرند. اما انگار نه 
انگار! با جسارت و صراحت کامل حرفش را 
زد احتماال می خواست به بی خبرانی چون 

من اطالع رسانی کند.... بار دیگر در مراسم 
کمک به زلزله زدگان بم دیدمش در یکی از 

سینماهای تهران ...در اولین مراسم اختتامیه ی 
جشنواره ی شعر زنان ایران)خورشید( هم 

حضور داشت ...یادم نمی آید آخرین بار 
کجا؟!... احتماال در مراسم بودار و اعتراض آمیز 

دیگری!.......راست قامت و جسور و مهربان! 
دلگرم کننده و پشتیبان! باحافظه و انرژی ای 

 رشک برانگیز! ... 
سیمین عزیز! دیگر نیستی که برای 

دستفروشی که جلوی چشم بچه اش با پنجه 
بکس روانه ی بیمارستانش کردند و دیگر 

برنگشت، شعر بگویی؟ دیگر نیستی که برای 
انسان هایی که در قرن 21 دارند با فچیع ترین 
و بدوی ترین شکل ممکن مثله می شوند غزل 
بسرایی؟ دیگر نیستی که در روز جهانی زن، 
سپر زنان جوان تر شوی... دیگر نیستی که ... 

دیگر نیستی که....دیگر نیستی که ... خوش به 
حالت که رفتی سیمین!

رضا براهنی:
درگذشت بانوی بزرگ شعر فارسی، خانم سیمین 

بهبهانی، از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، که 
تأثیر عمیقش بر شعر فارسی معاصر، و صدای رسایش 
در آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا، هرگز 
فراموش نخواهد شد، فرهنگ ایران بویژه شعر فارسی 
را در ماتمی عمیق فرو برد. او تازگی و تجدد خاصی 

در لحن شعر، بویژه در شکل غزل فارسی و تغزل 
معاصر به وجود آورد که همراه با حس مسئولیت 

اجتماعی و تاریخی، زبانزد خاص و عام بوده است. 
او نه تنها در شعرش صالی سربلندی آزادی بود، 

بل که غزل فارسی را به فضاهای جدیدی رهنمون 
شد که پیش از او شعر سنتی ایران از آنها غافل بود. 

حیاتی پر نعمت هنری برای کشور ما بود. در غزل 
به ندرت در تاریخ شعر ما شاعری با این نظم فکری 
در احیای گذشته ای به شکل امروزین همت کرده 
بود. شعرش چنان نزدیک بود هم از نظر بیان و هم 
محتوای آن بیان، که نام او را در شکل سنتی رو به 

تجدد امروزین، یکتا و بی نظیر به اعتال رساند. زبانی 
که به کار گرفت هم از نظر تخیل و اندیشه درون 

آن و هم از نظر زیبایی و بصیرت آگاه و ناخودآگاه، 
و آن زنانگی دلنشین بیان بی همتا بود. بر همۀ اینها 
باید ِخَردی را افزود که نشانۀ سالمت نفس او و حس 

مسئولیت اجتماعی و تاریخی او بود. شعر دلنشینی 
که در آن عشق و مهر درونی از پشت فریاد اعتراض 

او علیه ظلمت و بدعهدی زمانه جلوه ای زیبا، 
دلسوزانه، توأم با حقیقت گویی داشت.

برای مِن ناچیز، خواهری دلسوز و مهربان بود. هرگز 
در شعر کالسیک، این همه نوآوری توأم با اعتراض 
شاعرانۀ جدی، به جلوه ای به این بلندی و رسایی 

دست نیافته بود. بردن روح زبان جدید در قالب غزل، 
در راه ایجاد همبستگی نو بین شکل سنت ادبی 

فارسی با زبانی نوپرداز، فرصتی بزرگ فراهم کرد که 
بی شک قبالۀ آن تا ابد به نام او خواهد ماند.

خواهر بزرگ مهربان من، دوستی که از پلیدی 
و پلشتی و ظلم نفرت داشت، همۀ اذهان پاک و 

انساندوست و شعردوست، حرمت او را به عنوان یک 
انسان پاک نهاد و زنی با تسلطی بی همتا بر شعر 
کالسیک فارسی، و هموار کردن راه آن شعر برای 

اقبال بیشتر در راه جاودانگی، تا زبان فارسی، شعر 
فارسی، و تا زبان و شعر وجود دارد، نگاه خواهند 

داشت.

برای شعر فارسی، سیمین بهبهانی نمرده است. گام 
در جاودانگی نام های جاویدان شاعران بزرگ ایران 

گذاشته است.

من مرگ هیچ عزیزی را بویژه این عزیز را، هرگز باور 
نمی کنم.

رضا براهنی
29 مرداد 1393

از میان پیام ها در سوگ سیمین بهبهانی
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جالل سرفراز

شاعران آمدگانند
رفتگان اند و تِن دوست

دیر یا زود سیمین خانم هم باید می رفت، و رفت. جایش 
خالی ست. از این پس زندگی اش را در ذهن مردمی ادامه 

می دهد، که با کالم پرشور او به زندگی امیدوار می شوند. لقب 
شاعر ملی بی تردید برازنده ی نام سیمین بهبهانی ست.

واپسین بار سه سال پیش در خانه ی خانم نگار اسکندرفر 
دیدمش، با دولت آبادی، سپانلو، سیدعلی صالحی و دیگران. 

چشمهایش به درستی نمی دید، دو سه بار از من پرسید: 
پس کو فالنی؟ حال آن فالنی کنارش نشسته بود. آن شب 

شاهد رویداد غیرمنتظره ای هم بودم: سیمین خانم آواز 
خواند. صدایی داشت خوش طنین و دلنشین، اما نه چندان 

رسا که بیمار بود، و تواِن چندانی در خود نمی دید، تا در 
صدایش رها شود. مجذوبش شده بودم. همیشه مجذوبش 

می شدم. مجذوب بی ادعایی، سادگی و بی شیله گی اش. مجذوب 
جسارت و شجاعت خدشه ناپذیرش. هرگز در برج عاجی جا 
خوش نکرد، اما جایگاهی فراتر از برخی برج نشینان این روز 

و روزگار داشت. با او می شد راحت بود. چون برادری کوچکتر 
با خواهرش. چون فرزندی با مادرش. چون دوستی با دوست. 

راحت از خود گفت و از او راحت شنید. یک بار هم در خانه اش 
بودم. دست پختش حرف نداشت.

به ایران برگشته بودم و مشتاق دیدارش، مثل بسیاری از 
آرزومندان سرزمین مادری، و خانه ی پدری. قبلن در برلین 

یکدیگر را دیده بودیم. گفت: خاطراتت را بنویس! گفتم: بهتر 
که فراموش کنیم. چیزی نبود جز افت و خیزی کوتاه، و 

پرتاب شدن به دایره های تو در توی غربت. اگر اشتباه نکنم، 
سیمین خانم دو بار به برلین آمد، و هر دو بار فرصتی برای 

دست بوسی ایشان. شبی که جایزه ی اوسیتسکی را می گرفت، 
اشک شوق از چشمان دوستدارانش سرازیر شد. این جایزه 

نصیب هر کسی نمی شد. باید به قد و قواره و شجاعت شاعری 
چون سیمین بودی، تا با نام کارل فون اوسیتسکی، نویسنده 
و روزنامه نگار ضدفاشیستی آلمانی، و برنده ی جایزه ی نوبل، 

قدَرت را می دانستند. با جایزه ی اوسیتسکی روح بیدار قربانیان 
و زخم خوردگان فاشیسم از سیمین خانم سپاسگزاری می کرد، 

چرا که ساکت ننشسته بود. چرا که نمی توانست ساکت بنشیند 
و شاهد آزادی کشی، و سقوط ارزش های انسانی در سرزمینی 

باشد، که شیوِن مردمی خون دیده و رنج کشیده از در و 
دیوارش شنیده می شد. شبی در برلین، در محفلی با زنده یاد 

آقابزرگ علوی نشسته بودیم. سیمین خانم غزلی خواند. بیرون 
که آمدیم آقابزرگ گفت: بزرگ بانویی ست این زن. زبان روزگار 

است.
سال 55 و 56 گفت و گویی با زنده یاد نادر نادرپور داشتم ـ که 

شرح و تفصیل آن موضوع جداگانه ای ست برای نوشتن. نادرپور 
وسواس عجیبی داشت نکته ای نبود که از نظر دور بدارد. پیش 

از انتشار گفت و گو، مهمان سدار سنگور، رئیس جمهور اتیوپی 
بود، که سالیانی در فرانسه با هم دوست شده بودند. از همانجا 

به من تلفن زد و خواست در فالن سطر و فالن صفحه ی 
گفت و گو تغییر یا تغییراتی بدهم. علت را پرسیدم. گفت: 

اخیرن سیمین بهبهانی در فالن جا مسال های را عنوان کرده، 
که نمی توان به آن نپرداخت. یادم نیست چه مسال های بود؟ 

اما بُرد حرف سیمین خانم در ذهن نادرپور برایم تازگی داشت.
تا آن زمان آشنایی من با سیمین خانم در حد یکی دو 

برخوردی بود که در حیاط رادیو، در میدان ارک، با او داشتم. 
سالمی می گفتم و پاسخی می شنیدم. پس از آن طبل انقالب 
به صدا درآمد و سیمین خانم هم در میان جمع بیشتر آفتابی 
می شد. در گیرودار درگیری های کانون نویسندگان در تابستان 
و پاییز 58 پای سیمین خانم هم به کانون باز شد. او نیز چون 
شاملو، از همان آغاز نشان داد که با وضعیت موجود سر آشتی 

ندارد. نمی توانست داشته باشد. از این یا آن گرایش سیاسی 
پیروی نمی کرد. حرف خودش را می زد، و کم نبودند کسانی 

که حرفش را با دل و جان می پذیرفتند.
از آن سال ها سی و چند سال می گذرد، اما تصویری روشن 

از فروتنی، و در عین حال جسارت سیمین خانم در ذهن من 
به جا مانده است. مهمترین ویژگی سیمین خانم آزاداندیشی 

و آزادی خواهی بود و هست. حضورش را حس می کنم. 
اعتراض به رنج ها و شوربختی های مردم در هر مقطع زمانی 
و انعکاس آنها در شعر، از ویژگی های دیگر او بود، که از دل 

برمی آمد و بر دل می نشست. سیمین خانم دچار رودربایستی 
و مالحظه کاری های مرسوم نمی شد، در واقع خطر می کرد، و 
کمترین پی آمد این خطرهای پی درپی تیغ سانسور بود، که 
با قاطعیت بر کلماتش فرود می آمد. اما سانسور نمی توانست 

مانع انتشار شعرهایش شود. شعرها زبان به زبان می چرخید و 
به سرعِت برق در درون و بیرون مرزها بر سر زبانها می افتاد. 

سیمین خانم زبان مردم بود. مثل افراشته یا اشرف الدین 
گیالنی )نسیم شمال( ـ البته با معیار و مقیاسی دیگر. 

می خواهم بگویم که بُرد شعر او فراتر از برخی همگنانش چون 
شاملو و اخوان و کسرایی و غیره بود. این عزیزان بیشتر در 
حوزه ی روشنفکری مطرح بودند، اما زبان ساده و ملموس 

سیمین خانم مخاطبان وسیع تری می طلبید، بی آنکه از دید 
ارزش های شاعرانه کم بیاورد.

سیمین خانم بی تردید در این دور و زمانه شاعر ملی ما بود 
وهست. یادش گرامی باد!

.

عنواِن شاعر ملی برازنده 
سیمین بهبهانی ست
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ادبی

پروین اعتصامی چند ماهی پس ازانقالب مشروطه 
)1285ش( به دنیا می آید؛ به یمن داشتن پدری آزادی خواه 

و اهل ادب فرصت آشنایی با خواسته های انقالب و نیز ادبیات 
کالسیک را می یابد؛ و در عمری ناکام و نا تمام که در اختناق 

رضا شاهی به پایان می رسد، بی اعتنا به گرایش های پیدا و 
ناپیدای نو در شعر، همه ی ذوقش را در پروراندن مضمون های 
اخالقی، عرفانی و اجتماعی در قالب های کهن به کار می گیرد.

سیمین بهبهانی بیست و اندی پس از انقالب مشروطه و 
سی و اندی پس از نیما زاده می شود. در نوجوانی، زمانی که 

غزل در سایه ی مشروطیت پذبرای محتوای سیاسی اجتماعی 

شده، پی غزل می رود. به سوی شیوه ی چهار پاره ای نیما 
کشیده می شود و از دوره ی میانی کار نیما }گرایشی که 

شاخه ای از رمانتیسم در شعر فارسی نامیده شده و »مضامین 
و زبان رمانتیک و سانتیمانتال و تالش برای خلق ترکیبات نو 
و ابداعی از مشخصات« آن است. »نگ. سعید یوسف.« گامی 

دشوار به سوی سادگی در غزل« در آرش. شماره ی 84، ژوئن 
2003، برگ های  33-36 { تاثیر پذیرفته دو باره رو به غزل 
می آورد و با نو آوری هایش در آن خود را به امروز می رساند.

فروغ فرخزاد نزدیک به سی سالی پس از انقالب مشروطه به 

از عاشقانه تا مادرانه، از غزل تا روایت

فرشته مولوی

اگر انقالب مشروطیت را آغاز بیداری ایران از گذر آشنایی با مدرنیته یا تجدد بدانیم، دگرگونی نثر، تولد شعر نو، و 
پدیداری رمان و داستان کوتاه به مفهوم امروزی را هم رویدادهایی انقالبی می بینیم که پایه گذار ادبیات مدرن ایرانند.

در این دوره ی صد ساله در میان شاعران زن سه تن نام آورترینند: پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی، و فروغ فرخزاد. 
مقایسه ی این سه موضوع مقاله هایی }از میهن بهرامی و پرتو نوری عال در نیمه ی دیگر. جلد 2. شماره ی 1. 1372{ 
بوده است. در این نوشته محور سیمین بهبهانی است، اما به ناگزیر به دو دیگر به ویژه پروین اعتصامی هم پرداخته می 
شود. تصویر ماندگار این سه شاعر زن نامدار در ذهن من تصویر دو دختر و یک مادر است و اشاره ی به آن در همین 

آغاز از این روست که نقطه ی آغاز تامل من در موضوع این نوشته بوده است.
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ادبی

دنیا می آید )1312ش( و دو سالی هم کم تر از پروین اعتصامی 
عمر می کند )1345(. همین عمر اندک اما آن اندازه هست که 

او را به اوج برساند.
سوای ستایش ها و نکوهش های مرسوم، میزان نقد و بررسی 

جدی  آثار این سه شاعر آن اندازه است که نتیجه هایی را 
روشن کند. روی هم رفته در مجموعه ی این دسته از تحلیل ها 

در مورد شعر فروغ فرخزاد اتفاق نظر کلی چندان چشمگیر 
است که جای حرفی در این جا باقی نمی گذارد. در باره ی 

شعر سیمین هم جایی که اختالف رای دیده می شود، در واقع 
بیش تر نه به شعر او، که به گونه ی شعری برگزیده ی او، یعنی 

غزل، برمی گردد؛ که این با توجه به دگرگونی های اساسی 
که او در غزل پدید آورده، تبیین پذیر است.  می ماند پروین 

اعتصامی که آرای صاحب نظران در باره ی شعر او ضد و نقیض 
است. از سویی از »نو آوری ها«ی او گفته می شود؛ چنان که 

منتقدی می گوید که او »می خواهد حال دل باز گوید و از 
خود سخن بگوید و این شمه ای است از نو آوری های او که 

»عمیقن گرایشی است جدید و به خاستگاه تاریخی، فکری و 
فلسفی عنصر فردیت در جامعه ی ایران مربوط می شود.«}نگ. 

احمد کریمی حکاک. پروین اعتصامی، شاعری نو آور. ایران 
شناسی. ویژه ی پروین اعتصامی. برگ های 284-  264 نقل 

شده در مقاله ی پرتو نوری عال در نیمه دیگر...{ و نیز به گمان 
منتقدی دیگر »از برجسته ترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی« 

به شمار می آید. 1

از سوی دیگر به دلیل شعر غیر شخصی و بی روح 2 و نیز لحن 
و محتوای مذکر3 نکوهش می شود و همچنین »الفونتن مونث 

دیر کرده« }رضا براهنی. طال در مس.... تهران: ناشر مولف، 
1371. برگ 252{ نامیده می شود.

مبالغه ها به کنار، می توان گفت که این اختالف در اساس از 
تضادی که در زمانه و زندگی پروین است، برمی خیزد. اگر 
بپذیریم که مشروطه خواهی یعنی تجدد خواهی جامعه ای 

سنتی و کرخت شده از خواب غفلتی چند صد ساله، می بینیم 
که این جنبش و این خواهش نخست در راستای شکل گیری 

ملت و دولت به صورت طلب حقوقی اجتماعی بروز می کند 
که نمودی عینی و ملموس دارند و درک و هضم مفهوم های 

فلسفی شالوده ی آن نیازمند سپری شدن سال هایی است. 
روند تکوین طبیعی آن مفهوم ها و ارزش ها و دستاورد های 

آن ها در بیرون از ایران بوده و ورودشان به ایران به ناچار ناهم 
زمان. بنابراین در نتیجه ی این ناهم زمانی نوعی ناموزونی و 

شکاف و شقاق در جامعه رخ می دهد که ویژه ی مرحله ی گذار 
است و همچنان به آن مبتالییم. تب مشروطه شعر شاعران را 
اجتماعی و حتا غزل را سیاسی می کند. بهار، اعتصامی، ایرج، 

عارف، فرخی و غیره همه از آزادی خواهی و تجددطلبی و 
مظاهر آن می گویند، اما نیما در قالب های شعر فارسی از نظر 

وزن و قافیه تغییر پدید می آورد، قید تساوی کمی افاعیل 
عروضی را کنار می گذارد، مصراع ها را کوتاه و بلند می کند 
و در عین حال وحدت ارکان عروضی را حفظ می کند، و در 
گزینش قافیه آزادی پیشه می کند. نیما از نظر محتوا و نوع 

دید شاعرانه به راهی تازه می رود. مثنوی »قصه رنگ پریده« 
در 1299 ش نخستین شعرش است و »افسانه« آغاز دوره ی 
میانی کارش و »ققنوس« آغاز دوره ی پس از میانی است{  

که سال ها بعد با کارش نشان می دهد که مفهوم فرد باوری و 
تاثیر آن  را در هنر درک و هضم و درونی کرده است. و سال ها 
پس از نیما این کمال جذب و هضم و درونی کردن فرد باوری 

در کار هنرمند زن در کار فروغ فرخزاد جلوه می کند.

پروین اعتصامی مانند دیگر شاعران دوره ی مشروطیت به 
اقتضای زمانه وام گرفته های غرب، یا مضمون های اجتماعی 

سیاسی دوره اش را که ضرورت زندگی در عصر جدیدند 
می گیرد و در قالب های کهن می گنجاند. از عهد قدیم اما 
جز قالب ها و شگرد های کهن ادبی میراث عرفان و اخالق 

و حکمت هم فراهم است. با این همه پروین که در آن عهد 
زندگی نمی کند، مخاطبش نه ممدوحی معین و نه خواصی 

مشخص است. بشر دوستی اش هم خواه ناخواه از جنس 
بشردوستی این زمانی ست تا از قماش »بنی آدم« دوستی 

سعدی. پروین همزاد انقالب و فرزند فکری و تقویمی 
مشروطیت است. به آغاز عصر جدید و آغاز بیداری آگاه است، 
اما توان یا تمایل دل کندن از عهد قدیم را ندارد. در نکوهش 

جهل و حجاب و دیگر قید و بند ها داد سخن می دهد، اما 
آموخته ی سنت و سر سپرده ی ادب قدیم است. با این همه 
اگر شعر او را با شعر همتایان مردش بسنجیم، نرمای زنانه 
ای را حس می کنیم که شرمگینانه پیدا و ناپیداست. زبان 
قراردادی و لحنش اگر مردانه است، زنانگی اش در رویکرد 

جز نگرش به آدم ها و اشیا و در توجه وسواس آمیزش به 
چیزهای پیش پا افتاده و جزییات زندگی روزمره بروز می کند. 
اگر از یک سو مردانه نمایی آشکار شعر او را به وعظ و خطابه 

می کشاند، از سوی دیگر سرشت زنانه ی پوشیده ای هم هست 
که او را روایتگر همه ی چیز ها و همه ی کسانی می کند که 

به دیده ی دیگران یا نمی آیند یا خوار می آیند. پروین در مرز 
میان این و آن، خود و دیگران، کهنه و نو، آزادی و استبداد،  

و سنت و تجدد سرگشته و ترسان است و این واهمه و 
سرگشتگی را در پس یقین خشک آموزه ها و آموخته ها پنهان 

می کند.

حرف دیگر در باره ی پروین پرهیز از گفتن از خود است، تا 
حدی که در پنهان کردن »خویشتن خود« تا سرحد نابودی 

کامل آن پیش می رود. او که مدام از رنج و درد دیگران 
می گوید، تا جایی که حافظه ام یاری می کند، گمان نکنم جز 
در مرثیه شیوا و گیرا برای پدرش در جایی دیگر به روشنی از 
رنج و درد خود گفته باشد. حتا شعر »سنگ مزار« که مطلعی 
شخصی و دلنشین دارد بی درنگ به اندرزی در دل جویی از 

دل آزردگان بدل می شود. اگر قرار باشد به شاعران لقبی داد، 
چنان که مثلن می گویند شاملو شاعر آزادی است، پروین را 
می شود شاعر »ناخویشتن« نامید، شاعری که از »گفتن از 

خود« وحشت دارد. صرف نظر از این که این از آموخته هایش 
است یا از کمرویی، گمان می کنم آن طبع نازک و آن جان 

شکننده ای که دغدغه آزردگی های دیگران را داشت، از این 
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خویشتن داری و دم فرو بستن در مورد خود کم آزار ندیده 
است.

حاال اگر برگردیم به آن تصویری که گفتم از این سه شاعر در 
ذهن دارم، می توانم در شرحش بگویم که در آن تصویر پروین 

را دحتر ترسیده ای می بینم، با نگاهی رمیده؛ و در کنارش 
سیمین است که نگاه خیره، درخشان، و پرمهرش می گوید که 

ایستاده است تا به او تکیه کنی؛ و فروغ هم هست، دختری 
سرا پا وحشی، با نگاهی که سودا و رویای تاختن را برمال 

می کند.

همه می دانیم که از نطر تاریخی پروین می تواند مادر سیمین 
باشد و فروغ هم با سیمین هم نسل است. شاید به همین دلیل 

هم گفته شده که انگار میان پروین و سیمین رابطه ی مادر 
دختری هست }مقاله ی میهن بهرامی در نیمه دیگر...{. اما 
در تصویر من تقویم و تاریخ حکم گزار نیستند. این برداشت 

حسی است و بیش تر به سرشت آن ها و این که این سرشت تا 
کجا شکوفا شده برمی گردد. همین هم مرا وامی دارد که بگویم 

اگر پروین شاعر »ناخویشتن« است، فروغ شاعر فردیت تمام 
عیار خویشتن خود است. فردیتی که اتفاقن زنانه است، کمی 
هم مادرانه است، و پیش و بیش از هر چیز »فروغ« است، به 

این معنی که فروغ »شاعر فروغ« است و »والسالم«. و سیمین 
که سرودن شعر را از شوری زنانه آغاز می کند، در تداوم پیش 

روی نرم و آرام خود در کمال به مهری مادرانه می رسد، 
همچنان که در کمال »شاعر مردم« می شود.

برآیند ویژگی هایی از شاعر و شعرش سیمین بهبهانی را شاعر 
مردم می کند. خود او می گوید، »...زبان شعرم زبان مردم است 

بی آن که خود خواسته باشم که چنین باشد. می دانم که 
چه می خواهند و می دانند که چه می گو یم. همین و بس...« 
}سیمین بهبهانی. با قلب خود چه خریدم؟ گزینه ی قصه ها 
و یادها. لوس آنجلس: شرکت کتاب، 1375. برگ 17{ در 

این حرف که هم حقیقتی را می گوید و هم از بصیرت گوینده 
اش نشان دارد، نکته ای هست محوری و آن این است که 

می گوید، » بی آن که خود خواسته باشم که چنین باشد.« 
یعنی که به گونه ای طبیعی، و نه از روی قصد و غرض، چنین 
شده است که شاعری پس از تالشی مدام و پنجاه ساله در پی 

»من شاعر« خود دویدن نگاه می کند و می بیند که شعرش 
سبک و سیاق و مهر و نشانی ویژه دارد. این البته به هیچ 

روی به معنی ناآگاهی شاعر از کار خود نیست. برعکس به این 
معنی است که شاعر به درستی و به کوشش در پی کشف »من 

شاعر« خود و تحقق بخشیدن به گوهر درونی خود بوده است 
و به اقتضای سرشت خود و نه ضرورت های بیرونی راه و رسم 

خود را یافته است.

بنا بر این گفته، سیمین شاعری است که روی سخنش با مردم 
است و شعرش حرف مردم را به زبان مردم می گوید. پیش از 
باریک بینی در گفته ی شاعر، شاید بد نیست روشن شود که 

این »مردم« کیستند. تعریف »مردم« البته همیشه ثابت و 

بی ابهام نیست. اما همیشه بی شک کثرت را می رساند. این 
مردم با »عوام« که در گذشته در برابر »خواص« می آمد، فرق 
زمانه ای دارد. با »خلق« هم که مترادف »مردم« اما در قید و 

چارچوب یک ایدئولوژی خاص است فرق دارد. این »مردم« 
مفهومی امروزی دارد، یعنی جمع بسیاری از افراد ملت ایران 

که توانایی خواندن و حظ بردن از شعر به زبان فارسی را 
دارند. بنابراین هم می تواند شمار اندک خواص شعر دوست 

را که شعر خوانی بخشی ضروری از زندگی شان است، در بر 
بگیرد، و هم حتمن شامل گروه پرشمار کسانی می شود که 
شعر ضرورتشان نیست، اما اگر شعری با ویژگی های مناسب 
در دسترس داشته باشند، از آن بهره مند می شوند. پس این 
از مخاطب سیمین شاعر که، برحالف بسیاری از شاعران این 

روزگار که برای شاعران دیگر شعر می گویند، گسترده ترین 
مخاطب، یعنی »مردم« در معنی گفته شده را دارد.

اما حرف مردم یا محتوا و مضمون شعر او چیست؟ در شعر 
معاصر ایران به دالیل تاریخی هم گرایش به طر ح مسایل 
و مضمون های اجتماعی سیاسی رواج داشته و هم »تعهد 

اجتماعی« دغدغه ی خاطر بسیاری از شاعران بوده است. با 
این همه صرف طرح مسایل اجتماعی شاعری را شاعر مردم 

نمی کند. نمونه اش پروین که هم در گفتن از درد و رنج های 
مردم کم نمی آورد، و هم  پشتوانه ی جایگاهی تثبیت شده 
در ادبیات رسمی را دارد، با این حال »شاعر مردم« نیست. 

فروغ هم به رغم شهرت و یا توجه اش در برهه ای به مسایل 
اجتماعی به دالیلی شاعر مردم نبست. طبیعت مردم مدار 
و مردم دوست سیمین او را به شکلی غریزی و طبیعی به 
سوی آدم های عادی و پاره هایی از زندگی روزمره ی آن ها 

می کشاند. آن چه در کار پروین در حد مضمون می ماند، در 
کار سیمین از مضمون فراتر می رود. سیمین دانشور می گوید 

که »سیمین بهبهانی نبض زمانه دستش است...« }سیمین 
دانشور. نیمه دیگر...{. به گمان من »نبض زمانه و مردم 

زمانه« دستش است. او هم با تمام وجود خود در زمانه زندگی 
می کند، و هم با تمام وجود خود با مردم زمانه پیوند دارد. از 

همین هم هست که به این راحتی و تا این حد طبیعی با مردم 
پیوند برقرار می کند. اما این برقراری ارتباط با جمع زیادی 

از آدم هایی بس متفاوت جز از دیدگاهی فراگیر و عام، شدنی 
نیست. هم خود شاعر و هم شعر او آن قدر روشن است که 

باور ها و پسند های شخصی اش را آشکار کند، اما شاعر خوب 
می داند که در زمانه ای چنین پر تنش و پر تضاد، چیزی جز 

بنیادی ترین اشتراک های بشری نمی تواند آدم ها را به هم 
وصل کند. به این ترتیب از جز به کل و از این زمانی و این 
مکانی به همه زمانی و همه مکانی می رسد. نمونه اش را در 
شعر »گردن آویز« می بینیم که تکیه بر عشق مادر در برابر 

رسوایی جنگ است.

ویژگی دیگر »زبان مردم«است. وفاداری سیمین به غزل به 
هر دلیل که باشد، تحول مستمر شعر و شعور فردی-اجتماعی 
اش او را به نو آوری هایی در آن واداشته است. این نو آوری ها، 

ضرورتی برخاسته از دل همراهی با زمانه و مردم زمانه است 
که به کار گرفتن »زبان مردم« را برای او ناگزیر کرده است. دو 
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نمود برجسته از وام گیری از زبان مردم در شعر او چنین اند: 
1( وزن های جدید او برگرفته از کالم گفتاری روزمره است؛ 
2( تنوع موضوعی و استقالل بیت ها که در تعریف کالسیک 

غزل »شرط« است، در کار او جای خود را به تداومی موضوعی 
می دهند -- تداومی که در روایت به به ترین شکل متجلی 

می شود. بر این روال شاعر عنصر روایت و کالم گفتاری را که 
در اساس به قلمرو نثر و داستان تعلق دارند، وارد غزل که در 
بنیاد برای شعر غنایی پدید آمده می کند. نمونه ای از حضور 

این دو عنصر را مثلن در شعر »کودک روانه در پی بود« 
می بینیم.

گفتن ندارد که البته ما گونه ی »شعر روایی« را داریم که 
قدمت آن به نخستین حماسه های منظوم می رسد و گفته 

می شود که چه بسا قدیم ترین نوع شعر باشد. نمونه های 
کالسیک آن هم در ادبیات جهان و نیز در ادبیات کهن 

فارسی اندک نیست. تعریف ساده و کوتاه آن هم این است 
که » شعری که داستانی را می گوید چنان که توازن میان 
شعر و داستان بر قرار باشد.« همچنین شعر روایی را پیش 

درآمد و زمینه ساز رمان هم دانسته اند و شعر روایی بلند را 
به رمان و شعر روایی کوتاه را به داستان کوتاه تشبیه کرده 
اند. این دانسته ها می تواند به این بیانجامد که شعر هایی از 
شاعر که دارای عنصر روایتند، از زاویه ی شعر روایی بررسی 

بشوند. فرزانه میالنی، که گمان می کنم جامع ترین بررسی را 
در باره ی سیمین بهبهانی به انجام رسانده است، به مساله ی 

روایت و داستان سرایی در کار های او اشاره کرده است. آن چه 

در این جا برای من مطرح است، آن ضرورتی است که شاعر 
را واداشته است تا روایت و گفتار عادی را به میزانی چشمگیر 

در شعرش به کار گیرد، ضرورتی که به گمان من از همگامی و 
همنفسی شاعر با »زمانه و مردم زمانه« بر می خیزد.

هر چند ما در شعر معاصر ایران نمونه هایی از شعر روایی 
داریم، گمان نمی کنم این گونه شعری گونه ای غالب در این 
دوران بوده باشد. این را هم نمی دانم که آیا در پس از انقالب 
گرایش و کشش شاعران روی هم رفته به شعر روایی نسبت 
به پیش از انقالب بیش تر شده یا نه. آن چه گویا می دانم، یا 

در واقع می بینم و می بینیم، این است که انقالب در صحنه ی 
ادبیات، چه شعر و چه داستان، دگرگونی هایی پدید آورده و 
یکی از این دگرگونی ها سلطه ی روایت به مفهوم گسترده ی 
آن است. به این ترتیب که صدر نشینی شعر جای خود را به 

صدر نشینی داستان داده است.  در نوشته ای من پی گیر 
ربط این قضیه با دگرگونی دیگری، یعنی نقش زنان نویسنده 
در پس از انقالب بوده ام. این که در شعر های پس از انقالب 
سیمین بهبهانی روایت و گفت و گو و گفتار عادی اهمیت 

چشمگیری پیدا کرده است، به گمان من با آن دو دگرگونی 
پیوند دارد و حکایت از توجه آگاهانه یا غریزی او به این دو 

دگرگونی است.

پیوند ژرف و طبیعی میان سیمین بهبهانی و مردم که شاید 
بشود با واژه ی هم نفسی آن را بیان کرد، فراتر از آن رابطه ای 
است که میان یک نویسنده و موضوع نوشته هایش است. این 
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رابطه پیامدهایی برای او به همراه می آورد. آن چه که بر این 
مردم و در میان آنان می گذرد، دستمایه ی شعر و هنرش 

است و این دستمایه در برهه ای، مثلن پس از انقالب، دیگر در 
پیکره ی آشنای غزل نمی گنجد و فضایی چون روایت می طلبد. 

به همین سیاق واژگان و نحو و همه ی دیگر عناصر شعر او از 
این اتفاق تاثیر و تغییر می پذیرند.

گذشته از نقش انقالب و پیامد هایش در جا به جایی شعر و 
روایت در صحنه ی ادبی، ماجرای دیگر روی آوردن چشمگیر 

زنان به روایت گویی است. شاید بشود گفت که زنان در قیاس 
با مردان با روایت، زبان گفتاری، و روزمرگی، طبیعی تر و خود 

به خودی تر رابطه پیدا می کنند. بعید نیست که در سنت 
شفاهی و همین طور در قصه گویی سرنخی برای این تصور 

پیدا شود. به هر صورت در این جا فقط به این بسنده می کنم 
که چه بسا روی آوردن سیمین بهبهانی به روایت و به کار 

گرفتن زبان گفتار عادی و روزمره از این جا سرچشمه بگیرد.
افزون بر حرف و زبان مردم، دو ویژگی دیگر در شعر های 

سیمین بهبهانی هست که شاید بیش از ویژگی های یاد شده 
مردم را شیفته ی شاعر و شعر هایش می کند و گسترده ترین 
مخاطب را برای او به ارمغان می آورد. این هر دو ویژگی به 
نوعی به سیر و سلوک شاعر بر می گردد و از سرشتی زنانه 
آب می خورد که میل و توان »وصل کردن« دارد و از فصل 

گریزان است. نخستین این دو از نگرش شاعر سرچشمه 
می گیرد. در این صدسال رویارویی سنت و تجدد با یکدیگر 

که نوعی زندگی بینابینی را ناگزیر کرده است، شاعران و 
نویسندگان هم به فراخور حال و هوای ذهنی و روحی و 

واقعیت های زندگی اجتماعی و فردی خود به شکلی در برابر 
آن واکنش نشان داده اند. برخی سنت را برگزیده اند  و برخی 

دیگر تجدد یا مدرنیته را. گروهی تقابل و تضاد این دو را 
عمده دانسته اند و گروهی دیگر از آشتی این دو دم زده اند. 
سیمین بهبهانی شاعری است که همنفس و همگام با مردم 

است. مردمی که واقعیت های زندگی روزمره را طبیعتن مقدم 
بر دغدغه های فکری و ذهنی می دانند و برای بقا و دوام خود 

در جهانی بینابینی دست به تلفیق عناصر متضاد سنت و 
مدرنیته می زنند و از ناسازگاری یا نا موزونی حاصل هم باکی 

ندارند. و شاید درست به دلیل همین بی باکی است که به 
انجام این کار موفق می شوند. در روزگاری که  دوگانگی و در 
واقع چندگانگی صفتی غالب و جهانگیر است، احیای سنت و 

سازگار کردن آن با مقتضیات روز شگفت آور نیست. از این 
گذشته اگر تنوع و آزادی را اصل بدانیم، چه بسا بازسازی 

و دیگر نمایی گونه های کهن و یا هرگونه ترکیب و تلفیقی 
نه تنها روا که به جا هم باشد. بجث در باره ی »سنت گرایی 

نوین« سیمین بهبهانی را فرزانه میالنی در مقالهاش پیش 
کشیده است }فرزانه میالنی. نیمه دیگر...{. آن چه در این جا 
مورد نظر من است همخوانی شیوه ی شاعر در کارش با شیوه 

زندگی ذهنی و عملی مردمی است که مخاطبان او هستند.
ویژگی دیگری که سیمین را شاعر مردم می کند و زمینه ساز 
تصویر شخصی من از شاعر می شود، مهر و منش مادرانه ای 

است که در بسیاری از شعرهایش جلوه می کند و گرما و 

نرمایی نوازشگر دارد. نمونه ی آشکارش را در شعر »شلوار تا 
خورده دارد« می بینیم . ضیا موحد می گوید، »کارنامه ی... 

شاعری سیمین کارنامه ی فریاد، اعتراض و جنگیدن با دروغ 
و بی عدالتی است.« پس »بی هوده نیست که چنین در 

قلب مردم ما جا دارد.« }ضیا موحد. تاملی در شعر سیمین 
بهبهانی. نیمه دیگر ...{ من گمان نمی کنم صرف فریاد و 

اعتراض محبوبیتی عام به بار بیاورد. این فریاد ها و اعتراض ها 
در لفافی از عطوفتی ژرف که داوری و دسته بندی نمی کند، 

از خشونت و کینه ورزی و جزمیت در امان می مانند و به این 
شیوه است که بر دل می نشینند.

و، سر انجام آن که سیمین بهبهانی شاعری است که شعرش با 
دلش و دلش با مردمش یگانه است. 

- - -
متن سخن رانی در سمپوزیوم بین المللی در باره ی سیمین بهبهانی در دانشگاه تورنتو 

در ژوئن 2006. منتشر شده در »نگاه نو« در 1385 و نیز در »اثر«
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 خطی ز سرعت و از آتش
 در آبگین سرا بشکن

 بانگ بنفش یکی تندر
در خواب آبی ِی ما بشکن

 شعر و در سطح کالن تر هنر راز ماندگاریش از مبادله ي 
سیاست ورزانه و نمادین مصلحت و حقیقت به دست نمي رسد، 
بلکه نتیجه صراحت صادقانه و خالقیت همراه با درک درست 

از معاصر بودن است.

بسیاري از شاعران، مصرف کنندگان سابقه ي شعر فارسي 
و سیاست مدران فرهنگی هستند، ایشان درک درستي از 

اضطرارها و اضطراب هاي زمانه ي خود ندارند، و تصورشان از 
خالقیت و نوآوري متکي بر مصرف خالقیت است، نه تولید 
خالقیت، مصرف  کنندگان خالقیت، همه چیز را در خدمت 

این مصرف گرایي گژکار و سیاست بازی متظاهرانه مي بینند، 
از جمله جامعه، انسان، آرمان، ارزش و جامعه را مطابق این 

تصور براي خود مي سازند.

هر شاعري خالف این رویه عمل کرده و از این تظاهر و 
نمایش جدا شده ، وجدان جمعي و وجدان شخصي اش لباس 

و قیافه اي ازلي و ابدي برتن کرده و موفق در کسب مقبولیت 
 ماندگار میان مخاطبان فرهیخته شعر بوده است.

در این مقاله تالش دارم با دقت در عوامل مبدل نشدن 
شاعر به مصرف کننده اي متظاهر و تبدیل شعر به کاالیي 
نمایشي به بررسي جنس شاعرانگي»سیمین بهبهاني« از 

منظر زیبایي شناسي اجتماعي و کاریزمای مادرانه آن بپردازم، 
تا روشن شود چگونه شاعري مي تواند از گمنامي، شعرش به 

 عمومیت و مرجعیت رسیده و اعتباري بزرگ کسب کند.
الزم است یادآور شوم در نظرم »سیمین بهبهاني« قدیس 

نبوده، او شاعري است که در پس بیش از 60 سال نوشتن، 
شعرش مبدل به بخشي از زیبایي تاریخی و آگاهي ارزشمند و 

معتبر جهان ما شده است.

 نوآوري در شعر سیمین 
وجه محتوایي و اخالقي شعر سیمین بهبهاني در تاریخ 

ادبیات فارسي به لحاظ تنوع و وسعت کم نظیر است. در شعر 
بهبهاني واقعیت هاي محلي و بومي مبدل به تجربیاتي زیسته 

شده اند که حیرت شاعر از آنها مایه هایي انساني و عمیق 
دریافت کرده است. مخاطب شعر سیمین به خصوص شعري 
که وي طي بیست سال گذشته نوشته، همواره این احساس 

را داشته ، نتیجه و تاثیر شعر او به اندازه عمل و زندگي مردم 
عیني و ملموس است، این ملموس بودن ناشي از سهل بودن 

شعر سیمین یا کم مایه بودن آن نیست، بلکه نتیجه چهل 
سال تجربه در زبان ورزي و نوآوري در رایج ترینگونه های شعر 

فارسي است، شعر ملموس بهبهاني عمیق ، آزادانه و کنشگر 
است. همچنین اشعار وي تاریخ سرزمین او هستند تاریخی از 

رخدادهاي پیچیده، ناهمگن اما به به هم پیوسته که در نهایت 
برفکر و اندیشه ودردمندی و امیدواری شاعر تاثیر داشته تا 
در هنرش تاثیرها بیافریند. بسیاري از اشعار نوشته شده در 

عصر بهبهاني در آینده با توجه به ضعف هاي فراواني که باعث 
رنجوري شان شده، مبدل به متوني مي شوند که گمنام هستند، 
و عماًل چیزي بیش از سطر یا صفحه اي از پرونده تاریخي شعر 

فارسي نخواهند بود، شعري که بتواند واقعیت هاي اجتماعی 
را تفسیر کرده و تغییر دهد، شعري که نقطه تالقي لحظات 

تاریخي، کنشگري هاي تاثیرگذار، عبور از مطلق واقع شدن ها 
باشد، مي تواند خالقیت و نبوغ را ازلی و ابدی کند، اشعار 

سیمین بهبهانی از این دست می باشند.

این سه جنبه که به آنها اشاره شد )تجربه زیسته، تاثیر 
تاریخی و فراگیري و ازلی و ابدی شدن خالقیت( ویژگي هایي 

هستند که شعر را در برخورد با سوژه هاي انساني و طبیعي 
به صورتي نبوغ آمیز به حرکت درآورده و متمایز می کنند. این 

سه بُعد که هرکدام باعث رشد یکي از جنبه هاي محتوایي و 
اخالقي تعمیق یافته شعر مي شوند، در نهایت استمرار بخش 

جاودانگي و آزادي معناهای شاعرانه در طول زمان هستند.

 زنجیره وابستگي ها در شعر سیمین
شاعران بزرگ هر دوران معموالً طي زمان زنجیره اي از 

وابستگي های منحصر به فرد را در شعرشان آشکار می کنند. 
این زنجیره نکات، خصلت ها و توانایی های نبوغ آمیز شاعر 

را در کل اشعارش معنی داده و باعث شهرت و نام آوری وی 
 می شوند. 

شعر سیمین بهبهانی از این لحاظ حاوي هرمنوتیکي مضاعف 
است، فهم شاعر از جهان اجتماعي بر فهم او از کنشگري تاثیر 

داشته و پیامد این تاثیر خلق جهانی نو بوده، با شناسنامه 

 غرق در شعر
تحلیلی بر زیبایی مادرانه، سیمین بهبهانی

داریوش معمار
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زیبایي شناسانه از قلم شاعر که به موجب آن دریافت ها و نتایج 
 تازه اي برای سرنوشت تاریخی زبان فارسی رقم خورده است.
هرمنوتیک مضاعف شعر بهبهانی در دوبخش کالن منجر به 

»آگاهي گفتاري« در معناي توانایي شرح دادن کنش هاي 
شخصی، اجتماعي و سیاسي با کلمات و »آگاهي عملي« شامل 

کنش هاي حسي و غیر قابل تعریف اما ملموس در رفتار 
شاعرانه او شده است. که رنجیره وابستگي ها درشعر سیمین 

بهبهاني را از زاویه آن مي توان در دوازده بخش مختلف 
برشمرد.

یک. میل به ایجاد هویت اجتماعي شریف، دو. خالقیت در 
کنش مند سازي روایت، سه. دوباره خواني رویدادهاي مهم، 

چهار. نوآوري به مثابه چشم انداز تاثیرگذاري، پنج. زبان ورزي 
وجداني در شعر)زبان ورزي که با زبان بازي متفاوت است(، 
شش.جهاني بودن دغدغه ها و کارکردهاي محتوایي شعري، 

هفت. مبارزه با مسخ انساني. هشت.جسارت نمادین در رفتار 
شعر، نه.همدلي انساني به مثابه ارزش متقابل زیبایي شناسانه، 
ده.کنشگري اندیشه- فلسفه متکي بر قدرت رویاهای شاعر ، 

یازده.ارگانیسم معنادار رشد و تحول شاعرانگي، دوازده. اقتدار 
 کاریزمایي جامعه گرایي شاعرانه. 

شعر، فراز یافتن از روزمرگي است، وقتي زنجیره وابستگي هاي 
شعر چنان گسترش مي یابد که از لحظه و زمان مي گذرد، و در 
لباس زبان چهارچوب طبیعت را تازگي مي بخشد، جهاني تازه 
پدید مي آید که تاثیر حیاتش از جهان اولیه پیشي مي گیرد، 

زیرا تنوع حیاتش در زنجیره اي که به آن اشاره شد، وسیع تر و 
بدیع تر است، زبان بر تن این زنجیره ابدیت و جاودانگي خود 

را پیدا می کند، روشنایي نو از آن جان مي گیرد، چنین شعري 
قدرت نامیدن و بزرگ کردن نام ها را دارد. 

آنچه حاصل شصت سال شاعرانگي بهبهاني بوده، زنجیره اي 
است که هر اندازه بر سن آن افزوده شود، جوانتر خواهد شد، 

زنجیره ي وابستگي هاي این شعر مانند درختي ست که در گذر 
روزها برگ هاي زرد خود را بر زمین ریخته و برگهاي سبزش 

را جاودانه کرده است. شخصیت این کمال آنجا روشن می شود 
که نمونه هاي بزرگ و جاودانه شعر فارسي را برابر آن قرار 

 دهیم و سابقه این وجود یافتن راستین را درک کنیم.
در این بخش از مقاله برای روشن تر شدن دامنه های 

هرمنوتیکی زنجیره ارزش شعر بهبهانی به شرح جداگانه 
دوازده ستون محکم آن می پردازم.

 یک. میل به ایجاد هویت شریف
هویت شریف، فاصله میان ادراک و آگاهي شاعر با عمل و 
تصمیم شاعر است، فاصله میان معناي شعر و تاثیر نهایي 

رفتار شاعرانه است. هرگونه تناقضي در این فاصله منجر به 
تعارضي شناختي و کاسته شدن از مایه هاي زیبایی شناسانه 

شعر می شود. روح حاکم بر جزئیات ذهني و رواني شعر 
نیزهویت شریف خود را اینگونه مي شناسد. اندیشه و خیال 

شعر، مفاهیم و عقاید شاعر، روح و ناخودآگاهي عاطفي شاعر 
وحس و ادراک شاعر در یک فرایند خود به خودي که در شعر 

شکل آني و فوري پیدا می کند، بالنده مي شوند، شعر بالنده 
هویتي شریف دارد، بن مایه آن چیزي بیش از جذبه بیخود 

شدن است، و باالتر از الهام اولیه را در شعرش متبلور مي سازد، 
مایه اصلي شعر این الهام بالغ با جذبه اي رشید است، زیبایي و 
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عمق شعري با هویت شریف داراي منطق و اصولي است که به 
صورت میلي خالق و آتشین آشکار می شود.

شعر سیمین بهبهاني بهره کاملي از این هویت شریف دارد، به 
خصوص شعري که طي سي سال گذشته از این شاعر رسیده، 

در پیوند با دلهره، اضطراب و نگراني چند نسل عینیت و 
ذهنیت ها را به هم پیوند زده و خصوصیات ممتازي از شاعري 

در آن تعالي یافته است.

 دو. خالقیت در کنش مند سازي روایت
روایت در شعر مي تواند به واسطه نفسي که دارد، شورانگیز 
یا حماسي شود، روایت مي تواند عاطفه را از دالي به سمت 

دال دیگر منتقل کند، روایت همچنین نوعي بازنمایي است، 
بازنمایي ظریف معناهاي غایب، روایتي که چنین خواصي در 

آن باشد کنش مند است، کشش ایجاد می کند و زبان را از 
کالبد خود بر مي انگیزاند، در روایتي چنین گفتماني مستتر 
است که مفاهیم و طرح هاي عمیق و بزرگ انساني را طرح 

 ریزي کرده و زیبایي شناسي آن کلیشه اي نیست.
در غزل فارسي اساساً روایت نقش و رنگ جدي نداشته، 

غزل بیشتر متکي بر تک بیت هاست، اما غزل اجتماعي که 
از دهه هاي بیست و سي متولد شده، و فرزند چابک و جوان 

قصیده و غزل هزارساله فارسي است، داري پي رنگ روایي 
است که از دو جزء انسانیت و جمعیت مایه گرفته، انسانیت 

غزل اجتماعي داراي صور گفتماني است، یعني در آن گفتگو 
میان خیال و واقعیت، ذهنیت و عینیت جریان دارد، جمعیت 
در غزل اجتماعي همان جهانبیني جمعي جامعه اي است که 

به سمت عمل انقالبي)صریح، شفاف، انتقادي، ژرف، موثر( 
حرکت می کند، این غزل نتیجه خالقیت مسئوالنه شاعران از 

ابتداي مشروطیت و انقالب نیمایي تا امروز است، غزل سیمین 
بهبهاني مهمترین نمونه چنین شعري در ادبیات معاصر فارسي 
به حساب مي آید، شعري برخوردار از روایتي کنش مند، شعري 

که مي کوشد تا از رهگذر خودکنش مندي و تجربه ورزي تاثیري 
تازه به بار بیاورد.

 سه. دوباره خواني رویدادهاي مهم 
شعرفارسي داراي پایگاه هاي متفاوتي است، این پایگاه ها 

تحرک هاي اجتماعي و بازتاب هاي عمومي دگرگونی را بار 
آورده اند، این موضوع به خصوص در شعر معاصر الیه بندي هاي 

اجتماعي متنوع اي را تحت تاثیر قرار داده که به تناسب آن 
عناوین مختلفي براي آن انتخاب شده است. اما نکته مهم 
این است که در تفسیر این تاثیر معموالً ارتباط هایي میان 

رویدادهاي تاریخي و بازتاب ها و پایگاه هاي شعر دیده شده، 
که نهایتاً منجر به تفسیرهایي شده که عماًل در بعد اجتماعي 

دوباره خواني رویدادها به حساب مي آیند. 

شعر سیمین بهبهاني را تاریخ زنده و گویاي رویدادهاي نیم 
قرن اخیر مي توان دانست، دوباره خواني از این رویدادها 
که هویتي منصفانه و صادقانه در آن است، گوئي شاعر با 

دوباره خواني محیط اجتماعي، تاریخ و فردي خود در فرمي 

زیبایي شناسانه در پي خلق جهاني بهتر و تاریخي بهتر است. 
شعر او غلبه حرکتي ایماني بر پوسیدگي است که لهیبش 

مخاطب را مشتعل می کند. دغدغه هاي چند نسل به شکلي 
وصف ناپذیر از کودتا تا انقالب، از جنگ تا رنج در شعر بهبهاني 

به صورت محسوسي وجود دارد، تا آنجا که در نظر نگارنده 
مي تواند باعث بازتابي حقیقي، اصیل و راستین از نتایج این 

وقایع باشد.

 چهار. نوآوري به مثابه چشم انداز تاثیرگذاري
سیمین بهبهاني شاعري کالسیک سرا اما متعهد به نوآوري 

است، تردیدي در این نیست که بخش بزرگي از تجدید حیات 
غزل معاصر فارسي مدیون نوآوري هاي مستمر و تاثیرگذار 
این شاعر در پدید آوردن وزن هاي جدید و گاهي غریب در 
این گونه مهم شعر فارسي بوده، اگر بگوییم تجدید قوا در 

دینامیسم غزل معاصر با وجود چهره هایي مانند بهار، پروین، 
ایرج، عارف، فرخی،شهریار، ابتهاج، نیستانی و منزوي مدیون 
تالش سیمین بهبهاني است، اداعاي گزافي نکرده ایم. حاالت 

و آنات شعر بهبهاني بهار وزن و مضمون سازي در غزل فارسي 
بوده که کلمات درشت و خشن و اجتماعي و حماسي و وزن و 
قافیه هایي بي سابقه را خالقانه به کنج قفس گذشته وارد کرده 

تا در مسیر آینده بنشیند.

بهبهاني هرچند شاعري کالسیک سرا است اما کلمات مرده و 
نیم مرده را زنده کرده و آزادي را به نقش زبان تا حد توان 

در شعر خود هدیه داده است، زبان شعر وي چشم اندازي 
تازه همراه با صراحت، سادگي و بداعت است که تخیلي دارد. 
سیمین شعرش مانند خودش در عین داشتن آن نرمش ها و 

صمیمیت، عاصي و انقالبي است، غزل نوآورانه انقالبي بهبهاني 
هم در شکل و هم در محتوا برانگیزاننده نسل نو براي عبور از 

حدود گذشته بوده است.

پنج. زبان ورزي وجداني در شعر)زبان ورزي که با زبان 
 بازي متفاوت است(

زبان ورزي در شعر فارسي به خصوص شعر کالسیک بسیاري 
مواقع بدون حس و بسیار مصنوع از آب درآمده است، این 

موضوع در شعر نو فارسي هم میان آثار شاعران بسیار به چشم 
مي آید، شاعر اگر در قبال نوآوري زباني شعر خود مسئول 
نباشد، و به دنبال نمایش متظاهرانه نوآوري برود، شعرش 

شبیه لباس وصله دار دریوزگان می شود، زبانورزي در شعر باید 
وجداني باشد، یعني مسئوالنه و طبیعي باشد، نباید شعر بر 
ویرانه هاي گذشته ویرانه اي تازه شود، بلکه نتیجه حادترین 

درک ها، حادترین احساسات در زبان شعري با زبان ورزي 
طبیعي و محرک است، که بیرون زمان قدم مي گذارد و راه 

خود را به سمت آینده باز می کند. 

چنین شعري داراي انعطاف است، در عرضه کردن حس هاي 
خود، زندگي و تاریخی بي وقفه نوآورانه است، و از برزخ تنهایي 
شاعر را بیرون مي آورد، شاعري که زبانورزي اش وجداني باشد، 
هنر و خالقیتش از حدود زمان مي گذرد، دچار انحطاط فکري 
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و روحي نمی شود و مي درخشد، این شعر مسئولیت خود را 
مي شناسد، استعداد خود را جدي مي گیرد و در نظر دیگران 

مبدل به تعریف آفرینشگري می شود. در شعر کالسیک معاصر 
به خصوص غزل فارسي سیمین بهبهاني میان چند نسل از 
شاعران به زبان ورزي وجداني در شعرش مشهور است، این 

موضوع بزرگترین مزیت شعر وي مي باشد.

شش. جهاني بودن دغدغه ها و کارکردهاي محتوایي 
 شعري

کشف راز شعرهایي که نزد تمام بشریت محبوب مي شوند، و 
زبان ها، نژادها و نسل ها را مي پیمایند، کاري بسیار سخت و 
البته مهم است. اگر بدون استعداد و توانایي بخواهیم براي 

درک این چگونگي قدم برداریم، تقالي ما بیهوده خواهد 
بود، بعضي سرودن شعر جهاني و یا ساختن اثري که شهرتي 

جهاني پیدا کند را با نمایش دلسوزي و همدردي در قبال 
مفاهیم و رخدادهاي جهاني یکي مي دانند، در مناسبت ها، 

منازل و وقایع به نسبت منفعت و منزلت و اهمیت آن براي 
مردم هنري به خرج مي دهند و براي واقعه چیزي مي نویسند، 

اما هنر و شعر در قبال وقایع اگر اصالتي داشته باشد خود 
مبدل به واقع اي تازه می شود، و این راز جهاني شدن یک شعر 
است، شعر اگر مبدل به اتفاقي تازه شود، پلي درخشان خواهد 
بود از گذشته به سوي آینده و در آن همه خصوصیات جهاني 

ملت ها در قالب روحي عموي، آرزویي عمومي، آرماني عمومي، 
زباني عمومي، فرهنگی عمومی و همه گیز متجلي می شود. 

چنین شعري مسخ بزرگ و دهشتناک نسل ها و امیدواري هاي 
بزرگ و عالي نسل ها را پشت سرگذاشته و دنیای خود را از نو 

مي سازد، تاریخ و فرهنگ سرزمین هاي ویراني را در پیوند با 
تاریخ و فرهنگ آینده و تاریخ و فرهنگ گذشته سرزمین هاي 

دیگر قرار مي دهد. در این گونه شعرها لمسي پر طنین از 
شرافتمندي مي توان احساس کرد. شورابه زوال و انحطاط و 
چروک هاي مغزي پوسیده در این شعرها نیست و در عوض 
عصاره تجربه اي امیدوار، جراحت هاي عمیق زندگي را التیام 

می بخشد.

 هفت. مبارزه با مسخ انسان معاصر
صمیمیت در شعر، به خصوص شعر تغزلي و شورانگیز، اگر 

همواره با بادهاي هموار همراه شود و در صدد پنهان کردن 
آلودگي ها و خباثت ها، محرومیت و مسخ بزرگ نسل ها باشد، 
مبلغ سادلوحي و مروج تنهایي می شود. هیچ مالیم یکسره اي 
وجود ندارد، نمي توان لوله تفنگي ساخت دست انسان، تیغه 
کارد ساخت دست انسان که براي شلیک به شقیقه انساني 
دیگر یا بریدن گلوي انساني دیگر به کار مي رود، را نادیده 

گرفت، نمي توان تاثیر مخرب قدرت و سیاست را نادیده 
گرفت، اما درد و آسیب بزرگ این زمانه نگاهي ساده لوحانه، 
کاسبکارانه و فریبکارانه است که مي خواهد با نادیده گرفتن 
این حقایق انسان معاصر را مسخ کند، شعر و هنر با اصالت 

مهمترین مانع براي مسخ انسان معاصر است، سیمین بهبهاني 
غزلسرایي است که در کنار دیگراني چون منوچهر نیستاني و 
حسین منزوي غزل را از برج عاج تغزل تا دیوارهاي سخت و 

با مینیاتوري  تباني ذهن  تلخي هاي معاصر حرکت دادند، 
زیبا اما مسخ شده از واقعیت براي تحریف حقیقت زندگي را 
بهم زدند، چراغي بر صاعقه زندگي روشن کردند و نسل ها را 

از سمت رنج ها به سمت امیدواري به حرکت درآوردند.

 هشت. جسارت نمادین در رفتار شعر
سیمین بهبهاني شاعري جسور است، این جسارت را مي توان 

هم در پس نوآوري هاي شاعرانه او دید و هم در کنار بیش 
از 60 سال شاعري او کنار مردم، شعر بهبهاني در میان همه 

بیشتري  اهداف جسورانه  همنسالنش در مضمون سازي ها 
را دنبال کرده، او هم ساز وطن بوده، منبع و ریشه عاطفي 

شعرش زندگي جاري در رگ و پي مردم است، در کنار 
اگر بخواهیم شاعري  نوپردازي مانند نصرت رحماني  شاعران 

کالسیک سرا و معاصر را قرار دهیم که شعرش بیشترین 
نزدیکي را به طرزي جسورانه با زندگي مردم کوچه و بازار 
باالي صفحه مي نشیند،  بهبهاني در  دارد، بي شک سیمین 

شعر سیمین نشاني جسورانه دغدغه هاي مردم است و همین 
بهبهاني  نمادین شعر  نمادین داده، کیفیت  به آن کیفیتي 

بیش از آنکه نتیجه بهره گیري او از معاني اساطیري، مذهبي 
و فرهنگي چند هزار ساله باشد، نتیجه تجربه عیني و شریف 
شاعر از زندگي است که پس از چند هزار سال به این مردم 

رسیده، این شعر برخوردار از جسارتي نمادین، نجیب و موثر 
است. 

جسارت شعر سیمین بي انضباط هم نبوده، یعني از روي 
دوش این پله به روي دوش پله اي دیگر نجسته و براي 

نبوده، همین  از جسارت  نمایشي  برچیدن خوشه خوشنامي 
موضوع او را در میان شاعران هم نسلش به شکلي متمایز 
کرده که عالقه و اشتیاقي عمیق نسبت به آن فراهم شده 

است.

نه. همدلي انساني به مثابه ارزش متقابل 
 زیبایي شناسانه

پیشتر هم اشاره شد شاعراني هستند که جسارتشان و 
ایشان  است، شعر  انساني شان منفعت طلبانه  دغدغه هاي 

فاقد همدلي طبیعي است، در عوض سرشار از همدلي 
منفعت طلبانه مي باشد، شعله هاي این شعر در قابي روشن 

نمي نشیند، این گونه شعرها همدلي شان طنین ندارد، در این 
همدلي تواضع و صمیمیت نیست، تناسب نیست، وحدتي در 

چهره این همدلي نیست، این همدلي لرزان و سست است، 
و مانند شیشه ایست که با تلنگري از هم مي پاشد، نواي آن 

دلنشین نیست، آرام و لخت بر پوست مخاطب نمي رود و 
حلقه هاي ْآن شنونده را در تمام دوران هاي زندگي اش تحت 
تاثیر قرار نمي دهد، همدلي دوران نوجواني است )رمانتیسیم 

سطحي و مبتذل(، همدلي دوران انقالب است )هیجان زده 
و سطحي(، همدلي دوران پیري است )نوستالژیک( اما 

همدلي همه دوران ها نیست. در شعر سیمین بهبهاني آنجا 
که همدلیاست عمیق است، و شعر همدالنه او را مبدل 

به بهترین و عمیق ترین نمونه دوران خود می کند که حتا 
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مرزهاي تنگ نظري هاي رایج را هم در نوردیده و روشن مي سازد.

ده. کنشگري اندیشه- فلسفه متکي بر قدرت رویاهای 
 شاعر

رویاهای شاعر هرچه بر پیکره زمان نقشمندتر می شوند، تاثیر 
گفت وگوی اندیشمندانه در باره کار شاعر در آنها روشن 

تر است، کار شاعری که مایه از والترین هنر آفرینندگی و 
تولید روحی و غریزی انسان دارد. اندیشمندی یکسره ابداعی 

که اندیشه گون و فلسفی است. در چنین کنشگری اندیشه 
و فلسفه که اتکا بر قدرت رویای شاعر دارد، زبان )سازنده 
هستی( یکسره گوهری اصیل و واژه ای شاعرانه است که 

پشت پلک کور زندگی دریاهای بیکران را جاری می کند و 
آسمان های جهان های ناپیدا را می گستراند. شاعر ساده دلی 

احساسی را با غریزه، احساس و اندیشهای هستنده)هستی 
بخش(آشکار می کند و به عنوان تنها امکان قابل اطمینان برای 
شرح رخداد حقیقت که نتایج آن می تواند عمیقاً شاعرانه باشد 

)نوآور و غیر منتظره( حضور رویا پردازش را آشکار می سازد.

سیمین بهبهانی از این لحاظ اگر به صورتی اغراق آمیز شاعر 
شاعران زمانش نباشد، یکی از مهمترن شاعران زمانش بوده، 
او تنها زنی در تاریخ ادبیات فارسی است که به معنای واقعی 

مادرانه ترین کنشگری های اندیشمندانه را روانه خانه رویاهایش 
کرده، و افق هستی مردمی را در شعرش ترسیم کرده است.

 یازده. ارگانیسم معنادار رشد و تحول شاعرانگي
شعر شاعر در طول زمان، مانند بدنی زنده است، ارگانیسم 
آن منظم، و دارای چرخه ای مشخص است، که هر کجی و 

خمودگی اش ناشی از ضعف و رنجوری است، اندام وارگی دارد، 
بینش غریزی و احساسی آن در پیوند با همه ی تن شعر تجلی 

پیدا می کند، روح شریف، استمرار شریف، انسانیت و حضور 
شریف به عنوان ابعاد اخالقی این ارگانسیم در صورت رشد 

 سالم، در طول زمان در شعر تجلی یافته و بالغ می شوند. 
همانطور که زیبایی شناسی فرم و ساختاربیانی، بینشی بلند بر 

آستان شعر پدید می آورند و آن را از نمونه های دیگر متمایز 
می کنند و در نهایت عامل یگانگی و مبدع زیبایی معنا دار 

می شوند، بررسی مراحل تحول و رشد ارگانیسم شاعرانه)کل 
حیات ادبی شاعر(راز تحول شاعرانه را روشن کرده و 
 تاثیرگذاری و سالمت آن را معنادار و متمایز می کند .

بالندگی، باروری و رشد شاعرانگی شاعر در طول زندگی اش، 
از ناخودآگاه تا خودآگاه شاعر، از محتوا تا شکل شعرها، راهی 

را می رود که راز و رمز و پوشیدگی آن رابطه میان تولد، 
مرگ، مصیبت ها، موهبت ها، پیروزی ها، زوال ها و ناکامی های 

شاعران را روشن کرده و به معنای واقعی همه روزگار شاعر را 
)ارگانیسم شاعرانه(گرداگرد خود آشکار می سازد.

ارگانسیم شاعرانه شرایطی است که زندگی را در آن تولد 
می گیرد و جوانه می زند، تا اگر در طول سالیان برابر توفان 

و سیل و بی بارانی دوام بیاورد، به درختی تنومند بدل شود، 
که سایه بلندش جهانی را می گیرد، از این لحاظ شعر سیمین 

بهبهانی در سایه سال های پرتالطم زندگی  اش و تجربیات 
گوناگون سهمگین و عجیب آن، و دوام و استقامت شاعر، 

بازتاب حقیقی ترین و معنادارترین جنبه های پنهان و بیان 
نشدنی آرزوها، امیدواری و دردمندی است، که غایت بلوغ 

ارگانیسم شاعرانه را در آن می توان یافت.

 دوازده. اقتدار کاریزمایي جامعه گرایي شاعرانه
وقتی در تاریکی محض نشسته ای و ناگهان نوری می رسد، 
ناخودآگاه همه حواس به سوی آن جلب می شود، در میان 
شاعران معاصر احمد شاملو و سیمین بهبهانی در رفتار و 

مناسک اجتماعی خود یکی در نقش پدرانه برای روشنفکری 
ادبی و فرهنگی زمانه خود و دیگری در نقشی مادرانه برای 

روشنفکری ادبی و فرهنگی زمانه خود)بخصوص در سال های 
پایان عمر( مانند آن نور بوده اند، کاریزمای ادبی و اجتماعی 

این دو شاعر چنان بوده، که بسیاری را متاثر کرده و در 
مسیرهای تازه قرار داده، در این میان نقش مادرانه سیمین 

بهبهانی نه تنها برای این زمان که با توجه به قلیل بودن 
شاعران زن تاثیر گذار که همه مشخصه ها را برای مبدل شدن 
به الگوی کامل مادرانه داشته باشند، در تاریخ ادبیات فارسی 

کم نظیر است. 

او مانند نوری بر تاریکی تابیده و در لحظه سرنوشت ساز 
روحی تازه به آنچه بر اطرافش بوده دمیده است، حضور 
شاعرانه سیمین در گذر زمان بی شک برای شعر فارسی 

سرنوشت ساز شده و می توان از آن به عنوان سرآغاز 
مادرانگی مقتدر در ادبیات این سرزمین که کاریزمای ادبی و 

اجتماعی اش نظیری ندارد، یاد کرد.

 غرق در شعر
اهمیت سیمین بهبهانی در شعر معاصر، و تاریخ شعر فارسی، 
مانند درخشیدن قرص خورشید بر آستانه دشتی باران خورده 

است، که نتایج آن، سرسبزی، طراوت و تازگی بر آستان آن 
دشت شده، سیمین هرچند در سالیان شاعرانگی اش از آنجا 

که با چهارپاره های نوپردازان وشعرهای نیمایی راه آغاز کرد، 
تا آنجا که مسیر غزل را برای همه آینده خود برگزید، همواره 

منتقدانی میان هم عصرانش داشته، اما غرق شدن او، غرق 
شدن تمام زندگی او، در شریف ترین رفتارهای شاعرانه زمان 

ما، در جسورانه ترین شکل آن، اتفاقی ست که معنایش اهمیت 
سالیان زندگی شاعرانه وی را تابناک کرده و اتفاق نظری 

میان همه دوست داران شعر فارسی پیرامون تاثیرگذار بودن 
 حضورش فراهم آورده است.

 زنی که با قرص خورشید
 شبی درآمد به خوابت

 کجاست اکنون که دیگر
 نمی دمد آفتابت

 دو چشم مست سیاهش
 دو بیت از یک غزل بود

 که خوشتر از آن نخواندی
میان صدها کتابت

)منتشر شده در مجله تجربه(



37
ویژه نامهآوای زن، شماره 81

سید علي صالحي: »یاد بعضي نفرات« به باور من 
بوطیقاي صمیمي ترین یادنوشته هایي است که به دلیل 

تنوع منظر، تنها همین عنوان هوشمندانه و نیمایي 
»یاد بعضي نفرات« مي تواند شناسنامه نهایي آن باشد. 
مروري آرام، نگاهي نرم و نوعي نشاني راه، راه را نشان 

دادن است. مدینه مضامین مختلف که در مهماني واژگان 
بهبهاني صاحب یک سقف مشترك شده اند؛ نقد، نظر، 
بررسي، خاطره خواني، برنوشته ها، یادها و یاوري هاي 

مادرانه. سفر در ساحت هزار منظر، مزایاي روشني 
را پیش روي مخاطب رونمایي می کند. در واقع تاریخ 

مغفول روزگار ما است در مکتب کلمه. من با همین 
معرفي مختصر مایلم شما سواي مقدمه راهگشایي که 

 نوشته  اید، خود از این کتاب بگویید...

بهبهانی- این »دغدغه« را همیشه داشته ام. قصه من از این 
یادگزاره ها، پیش از هر چیز، دقت در شیوه کار و ارزیابي هنر 
عزیزاني است که با ایشان همدم و همنشین بوده ام- البته با 
»بعضي نفرات«شان بیشتر با بعضي کمتر. )یکي- دو تني از 
معاصرانم را هم هیچ نمي شناخته ام.( به هرحال، دریغم آمده 
است که درباره ویژگي هنري، خلقي و روحي آنان- تا جایي 

که شناخت داشته ام- سخن نگفته باشم زیرا این ویژگي 

را در نشان دادن رویکرد شهودي )و ناآگاهانه به هنرشان( 
بي تاثیر نمي دانسته ام. ضمنا سخن گفتن درباره آنان از جهت 

یادآوري پاره یي از خاطرات عاطفي شیرین و تلخ، شاید این 
 گفتارها را تا حدي خوشایند کند و خواننده را از مالل برهاند.

نکته دیگر آنکه در این مجموعه- سواي شاعر و قصه نویس- از 
مترجم، روزنامه نگار، زبان شناس، بازیگر، آوازخوان، فیلم ساز، 

 حقوقدان و عالم اجتماعي و... نیز گفتاري هست.

این حجم ظریف زاده چند سال و ماه ماضي است 
که امروز ما به استقبال آن رفته ایم؟ چطور کتاب 

را جمع آوري کردید؟ خواننده چه نکاتي را در این 
 یادداشت ها مي خواند؟

- کاش این کتاب گنجایش آن را مي داشت تا »طیف وسیعي 
از جامعه ادبي ایران« را شامل شود، کار من اما ذوقي، 
احساسي و بیشتر بي انگیزه قبلي بوده است. گاه نیز در 

ساعت هایي از زندگي ام، توجه به موضوعي جلب شده است 
براي نمونه، پس از خواندن قطعه یي یا مجموعه شعري یا 

قصه یي یا شنیدن یک نوار موسیقي یا دیدن نمایشي یا فیلمي 
کرده ام. میانجیگري در مباحثه زنده یاد هوشنگ گلشیري با 
استاد بهاءالدین خرمشاهي در زمینه روش ترجمه قرآن از 

گفت وگوي سید علي صالحي با سیمین بهبهاني

 در من چیزي هست که به سرودن موظفم می کند...
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این دست است. به این ترتیب خواننده نمي تواند همه آنچه را 
به نقد و بررسي روشمند و فرهنگستاني مربوط است در این 

بازبیابد.  خاطرات 

حتما ناگفته هایي مانده هنوز از سرنوشت سرشت این 
اثر. از راهي که رفته اید و این یادمانده ها را سامان داده 

 است. ما مي شنویم.

- با وجود آنکه سه نسل از شیفتگان ادبیات معاصر را پشت 
سر گذاشته ام، همچنان در راه مستقل خود گام به پیش 
مي گذارم. از این رو، شیفته نوآوري هستم و اعتقاد دارم 

گذشتگان کار خود را به کمال رسانده اند و هر شاعر و هنرمند 
باید به راه هاي تازه برود که خوشبختانه مدت هاست رفته 

 است.

- جهان امروز شاهد رویدادهایي است که بیان آن با شکل 
شعر یا به طور کلي، صورت هنر قدیم غریبي می کند، نیما این 
واقعیت را خیلي زود دریافت و به کساني که همچنان در این 
باره مردد مانده بودند با بیاني زیبا و طنزي تلخ نوشت: »شما 
دیر رسیدید، قطار حرکت کرده بود!« البته این را هم بگویم 
که شعر امروز دچار »تولید انبوه« شده است زیرا بسیاري از 

جوانان آن را ساده و آسان یاب گرفته اند. این پنداشت نادرست 
سبب شده است که اکثر جوانان دفتري در بغل داشته باشند 
انباشته از مطالبي که هرچند شاید »حسب حال« باشد، شعر 
نیست. در موسیقي و بازیگري تئاتر یا سینما )یا پاره یي دیگر 

از هنرها( این اتفاق کمتر افتاده، زیرا دریافت این گونه هنرها 
مستلزم کسب دانش ویژه یي است و چندین و چند سال 

تالش، آموزش و ممارست مي خواهد و بیچاره شعر که فقط 
سواد خواندن و نوشتن را براي »سرودن« آن کافي دانسته اند! 
از داوري خودم درباره شعر جوانان باید بگویم: هر کجا موردي 
ازاستعداد یا امیدواري به توفیق در ایشان یافته ام- به مقتضاي 

وقت و امکان قلم برداشتن- با میل و رضایت و در کمال 
 صداقت، نظر خودم را نوشته ام.

از دیگران گفتن به نوعي نیز از خود گفتن هم هست، 
خاصه براي شاعران بزرگ نه به قصد معرفي خویش )که 
شعر خود رساترین معرف است( بلکه از دیگران نوشتن 

به مخاطب یاري مي رساند تا با بعضي ناگفته ها و نظرها و 
نامکشوفات مولف بیشتر آشنا شود، واکاوي چیستي ها 
و کیستي ها را می گویم و این رسم پسندیده یي است. 

طي قریب به صد سال اخیر تنها سه شاهد زبده چنین 
کرده اند، نیما، حقوقي و شما... اما شاملو یا اخوان چندان 

از چنین حوصله یي استقبال نکردند و گنج ها با خود 
به خاك بردند که دریغ. با نظر به این ضرورت موثر، 

چرا این شیوه جذاب و راهگشا در حاشیه مانده است. 
)براهني را یک لحظه فراموش کردم و ایشان( نسل هاي 

نو امروزه از طریق این نوع آثار شما، حقوقي و براهني با 
فضاي فرهنگي دهه چهل تا هشتاد آشنا می شود اما چرا 

 این همه محدود؟
- یادآور شدم که »بررسي« من ذوقي و اتفاقي بوده است. 
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به همکاری و حمايت  های شما نیاز د اريم!
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با این همه، ضمن چند موردي که درباره شعر و قصه امروز 
صحبت کرده ام، به مطالبي اشاره داشته ام که شاید »کل 
مبحث« را دربر بگیرد. من منتقد حرفه یي نیستم. اما در 

حد شاعري عالقه مند- تا آنجا که الزم بوده است- در آثاري 
دقت کرده ام که به گمان من مي تواند خواننده را به موارد 

 پردامنه یي سوق دهد.

من فکر می کنم وسعت نظر شما و چندوجهي نگاه کردن 
بهبهاني به جهان نوشتن ناب، وجه قابل توجهي است 

که به این فراخواني فراخ دست یاري رسانده است. آیا 
 اشتباه نمی کنم؟

- از بابت حسن نظر شما متشکرم. امیدوارم تا حدي چنین 
باشد. در نوشتن شعر جدي ترم یعني در من چیزي هست که 

 به سرودن موظفم می کند.

- سرایش جزیي از تنفس من است. اما در شیوه هاي دیگر، 
بیشتر احساس شگفتي از درک و دریافت ریزه کاري هاي هنر 

است که وامي داردم دیگران را هم در این درک و دریافت 
 سهیم کنم.

غزل، شاخصه شعر شماست، شما آنچه نظر نیما در شعر 
نو بود را وارد غزل کردید و طرحي نو درانداختید؛ از 

غزل، از آنچه با این قالب در سال ها کرده اید، در حافظه 
مردم مانده، زمزمه لب ها شده است، خودتان راضي 

 بوده اید؟

- ساخت غزل پایکوب داعیه داران بوده و گرد و خاکي در این 
میدان برپا شده است. اصوال شعر، در صد سال اخیر، دوره هاي 
گذار از »کهن« به »تازه« را گذرانده و در این گذار، به تعبیر 

شما »بالها« و به تعبیر من تالش هاي سختي، روي داده است. 
در این دو دهه به ویژه در مورد غزل، بسیار بیشتر از گذشته 

تالش کرده اند. بیشتر شاعران دهه هاي پیشین معتقد بودند که 
برگرفته از روزنامه اعتماد، دوشنبه، - شماره 3047غزل شیوه یي است متروک و مطرود و دیگر نمي توان از آن 

»کار کشید« اما من چنین بینشي نداشتم. از سال هاي سی به 
بعد، در قالب غزل، جدا کار کرده بودم و در کنار آن چهارپاره 

را نیز پي گرفته بودم که مجموعه یي از شعرهاي اجتماعي مرا 
تشکیل مي دهند تا »فعل مجهول«. طي این فعالیت ها سعي 
کردم که همه گونه مطلبي را در قالب غزل بگنجانم، اعم از 

اجتماعي یا سیاسي یا تعزلي. سپس دست به تغییر ترکیب و 
زبان زدم و حاال مي بینم که غزل مي تواند سال هاي دراز زنده 

باشد. پس در دو دهه اخیر »بال« بر سر غزل نیامده است، 
بلکه تالش هایي بوده که راهگشا هم است. بسیاري از جوانان 

غزل هایي سروده اند که کامال تازگي دارد. فکر می کنم آغاز 
هر دوره از شعر مواجه با تالش هاي موفق و ناموفق است. باید 

 صبر کنیم و ببینیم آینده چه حاصل خواهد داشت.

از دیگران گفتن، از چیزها سخن سرودن، از روزگار 
خویش نوشتن در ادبیات و تاریخ کالم به نشانه ها، 

سنت ها و مصداق هاي بسیار موثري مي رسیم. این شیوه 
ادبي، سنتي دیرپا در ادبیات ما است، حاال با هر اسمي، 

سعدي، بیهقي، قابوس ابن وشمگیر، عطار نیشابوري 
و... بسیاران باسواد ما با تذکره ها و رساله ها و راه 

رقم زدن ها، تصویري خارق العاده از آدم ها )نفرات( و 
حوادث و حکایات عصر خود براي ما باز گذاشته اند. من 

یک نگراني دارم. آیا سانسور و خودسانسوري )انواع 
رنگارنگ آن( در دوره معروف به عصر مدرنیزم یکي از 

 عوامل دفن این شیوه نبوده و نیست؟

- ابدا چنین نیست. شاعر به نداي قلب خود پاسخ می گوید. 
بسیاري از شاعران خوب ما کارشان اصال جنبه سیاسي و 

اجتماعي نداشته و موفق هم بوده اند. کار هنرمند پرداختن به 
هنر است با هر محتوا که باشد.
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به همکاری و حمايت  های شما نیاز د اريم!
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