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مرحوم شهریار)شاعر(

گفته می شود تا پیش از ورود دین الهی اسالم به سرزمین ایران، به 
نام »مورخ ایرانی« برخورد نمی کنیم و در واقع، از میان ایرانیان، کســی 
و مجموعه ای، به کار ثبت و ضبط »تاریخ« مشغول نبوده است. آنچه به 
عنوان تاریخ ایران باستان بدست ما رسیده است، گزارش مورخان یونانی 

مانند »گزنفون« و »هرودت« است.
علمــای تاریخ البته به بخش هایی از گزارش یونانیان به دیده تردید 
می نگرند و برآنند که روحیه نژادپرستانه و برتری جویانه یونانی و عداوت 
با ایرانیان، گزارش مورخان اهل یونان را دست کم به تمامی موثق توصیف 
نمی کند. سوای رنگ مایه تحریف برخاسته از خلق و خوی گزارشگران، 
بخش های دیگری از تاریخ باستان نیز آمیخته با افسانه و حکایات بدون 

سند است که به بستر باور نمی نشیند و مالل آور است.
خالصــه اینکه؛ قطعه بزرگی ازتاریخ ایران باســتان، علمیت ندارد و 

قابل اعتنا نیست!
با این حال و با وجود نداشتن  شأن علمی، چگونه است که برخی از 
نویسندگان و شاعران داخلی و یا خارج نشین، بشدت در پی برجسته کردن 
تاریخ باستان هستند و می کوشند که این مقطع را دارای ارزش های ناب 
جلوه دهند و آسمان ایران باستان را یکسر پاکی و روشنی معرفی نمایند؟ 
چرا قلم بدســتان ســکوالر، تاکید می کنند که برای احیای امپراطوری 
ایران، باید به شــاخص های باســتانی یعنی: نظام سیاســی پادشاهی و 

الدینی بازگردیم؟!
چنان که پیداست؛ پاسخ در دل پرسش نهفته است!

دشــمنان دین الهی اســالم، حاکمیت دین اسالم بر سرزمین ایران 
را نمی خواهنــد و تاب ندارند! بنابراین، با چرک و ســیاه توصیف کردن 
وضعیت فعلی جامعه ایرانی، نفی دســتاوردهای اســالم گرایی، کتمان 
ارزش های انقالب اســالمی و نظام دینی در ایران، بازگشت به باستان را 

توصیه می کنند.
جالــب اینکه، همین عده – آگاهانه و ناآگاهانه – برخی واقعیت های 

مسلم تاریخ باستان را نفی  و سانسور می کنند.
مثل چه واقعیت هایی؟

نشانه های تاریخی شهادت می دهد مردم  ایران، اولین مردمی بودند 
که خداوند یکتا را شــناختند.این مردم در هیچ برهه تاریخی بت پرست 

نبودند و همواره زندگی خود را »دینی« تجربه کرده اند.
»هگل« آلمانی  با اشاره به ایران پیش از اسالم، می گوید: »حجاب از 

 پیش از آن که در بهار ســال گذشته، »جشن یگانگی« از سوی انتشارات 
شهرستان ادب به بازار کتاب روانه شود؛ از مصطفی محدثی خراسانی کتاب هایی 
همچون »شــاعران پروازی«، »هزار مرتبه خورشید«، »طنین کوه«، »سلوک 

باران« و »سکر سماع« به چاپ رسیده بود.
مصطفی محدثی خراسانی، متولد نخستین روز ماه پایانی پاییز سال چهل، 
در شهرستان طایباد استان خراسان جنوبی ا ست و مدرک کارشناسی اش را در 
رشــته ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ کرده است. او از شاعران 
دغدغه مندی است که باورهایش را در قامت شعرهایش به تصویر می کشد و در 

شعرهای او، مضامین عرفانی، اجتماعی، آیینی و عاشقانه به چشم می خورند.
مجموعه شــعر »جشن یگانگی«، در بردارنده شعرهای سال های 90 تا 94 
محدثی خراسانی ا ست و 60 درصد از اشعار این کتاِب 184 صفحه ای، متعلق به 
این سال هاست. مابقی، اشعار گزیده ای از آثار قبلی شاعرند که در این مجموعه 
تجدید چاپ شده اند. شاعر این مجموعه، بیشتر در قالب کالسیک شعر سروده 
است که بیش از نیمی از آنها غزل و پس از آن رباعی، اخوانیه، دوبیتی، مثنوی 

و ترانه هستند.
از نکات قابل توجه در این کتاب، نامگذاری برای شعرهاســت. اتفاقی که 
شاید کمتر شاعری به آن توجه الزم را مبذول دارد. »نام« شعر، به  عنوان بخشی 
از شــعر و چکید ه ای از حرفی ا ســت که شاعر به مخاطب ارائه می کند که این 
روزها در بسیاری از مجموعه های شعر نادیده گرفته می شود و شاعران تنها به 
شماره گذاری اشعار بسنده می کنند. نکته دیگر تقدیم برخی از اشعار به اشخاص 
است؛ کسانی مثل سید شهیدان اهل قلم، شهید آوینی، و یوسف علی میرشکاک، 
مجید مجیدی و همچنین جانبازان روشن دل. این تقدیم شعرها، جدای از فصل 
اخوانیه ای  است که محدثی خراسانی ضمیمه کتاب خود کرده است؛ یعنی اتفاقی 
که باز هم دغدغه تعداد کمی از شاعران معاصر است. این اخوانیه ها به شاعران 
بزرگواری از جمله قیصر امین پور، سید حسن حسینی، عباس مشفق کاشانی، 
و اســتادانی همچون محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی و علیرضا 

قزوه تقدیم شده است.
آنچه در این کتاب موضوعیت دارد، مضامین عاشقانه پاک و گاه عرفانی و 
اجتماعی  اســت. در این کتاب اشعار آیینی، عاشورایی و انقالبی بسیاری نیز به 
چشم می خورد. اشعاری با محتوای شهادت و ایثار تا عدالت خواهی و ظلم ستیزی 

یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود
و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود

یاد باد آن دل تپیدن های مشتاقان یار
و آن عجب نقشی که آن زیبانگار آورده بود

عشق را صد رشته جان، در لعل نوشین بسته بود
ُحسن را صد چشم دل، آیینه وار آورده بود

از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق
موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود

ُمنکران گفتند با یک گل نمی گردد بهار
لیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود

در نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق
در چمن هر گوشه ای را صد هزار آورده بود
محمدرضا یاسری )چمن(

شعر انقالب اسالمی، ادامه منطقی سیر تکوینی و روند تکاملی ادبیات 
پارسی است و شاعران انقالب، فرزندان خلف شاعران بزرگی همچون عطار، 

موالنا، فردوسی، سعدی و حافظ هستند.
تاثیر انقالب اسالمی بر شعر و ادبیات معاصر از زوایای گوناگون قابل 
بررســی است که امروز بعد از گذشــت نزدیک به چهار دهه از پیروزی 
انقالب اســالمی باید توســط ادیبان و محققان هدف بررســی جدی و 

عالمانه قرار گیرد.
انقالب اسالمی شــعر را از دایره بسته مخاطبان خاص بیرون کشید 
و به متن جامعه وارد کرد. در واقع انقالب، شــعر را از انحصار نحله های 

خاطره نویسی را می توان زیرمجموعه ادبیات عامیانه دانست؛ زیرا همانند 
آئینه ای است که آحاد مردم می توانند خود را در آن مشاهده کنند. خاطرات 
برآمده از هشــت ســال جنگ تحمیلی تبدیل به پرمخاطب ترین گونه ادبی 
معاصر ایران شده اســت. صاحب نظران ادبی معتقدند خاطره نویسی، ادبیات 
داستانی خالقانه را زیر سؤال برده است؛ چون خاطره فی نفسه خواندنی است 
بویژه آنکه نویسنده بخواهد به تبیین و شرح خاطرات خود بپردازد که صاحب 

تمامی وقایع آن است.
»مهرنجون« کتاب خاطرات خود نوشــت رزمنده بســیجی، آقای محمد 
محمودی نور آبادی است که در سال جاری توسط موسسه انتشارات سوره مهر 
با شمارگان دو هزار و 500 نسخه روانه بازار نشر شده است. کتاب فوق الذکر 
مصور است و در انتها دارای جدولی است. جدولها مربوط به آمار شهدا، جانبازان، 

آزادگان و رزمندگان مهرنجون است.
محمودی نور آبادی  از زمره نویســندگان پرکار و با استعدادی است که در 
حوزه ادبیات دفاع مقدس تألیفات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است. 
آثار او توانســته نظر مســاعد منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کرده و از 
ایــن رو کلیه کتابهایــش جوایز ادبی متعددی را به خود اختصاص داده که از 
جمله آنها می توان به رمان های: »سرریزون«، »کاش چشم  هایش دروغ نگفته 
باشد«، »خنده زار«، »نبرد هسجان«، »هزار و یک جشن« و»رنج« اشاره نمود.
به نظر می رسد نویسنده بسیجی - محمودی نورآبادی- به دو علت دست 
به نگارش خو دنوشــت زده است. اول آنکه درصدد پاسخ به احساسات درونی 
است و دوم آنکه خواننده را از پرسه زدن در کلمات خیالی به واقعیت زندگی 
در ســال های جنگ تحمیلی برده و دریچه ای نو در زندگیش بگشاید. به هر 
جهت او، حقا در هنرمندی ســنگ تمام گذاشته و خاطراتش سندی گویا با 
مظلومیت ملت و انقالب اسالمی ایران است. ایشان در شرح خاطراتش عملیات 
جنگــی را به مدد حافظه قوی و دیده هایش بر روی اوراق ثبت کرده و از این 

منظر عملش قابل تقدیر است.
کتاب »مهرنجون« حکایت دوران نوجوانی نویسنده است. در کتاب آمده: 
»تقریبا پنج سال و هفت ماه از شروع جنگ می گذشت که من و دوستانم به 
فکر فرار از مدرسه افتادیم آن هم اردیبهشت ماه درست زمانی که باید کم کم 

برای امتحان نهایی سوم راهنمایی آماده می شدیم.«
محمد به همراه تنی چند از دوســتانش علیرغم مخالفت خانواده ها، آرزو 
دارند که به خط مقدم جبهه اعزام شــوند. از این رو برای رسیدن به هدفشان 
تالش های بســیاری می کنند. باالخره، بی قراری ها و انتظار کشیدنها به پایان 
می رسد. آنها دوره مقدماتی آموزش های سخت و نفس گیر بسیج را فرا می گیرند  
و بی صبرانه منتظرند آموخته هایشان را در خط مقدم جبهه به کار گیرند. این 
نوجوانان بسیجی  که سرشار از شیطنت هستند به مرور در مواجهه با سختی های 
طاقت فرســا تبدیل به رزمنده های سلحشوری می شوند. محمد و زبیر که در 
یک گروهان با هم بســر می برند در دو عملیات جنگی که یکی به شکست و 
دیگری  به پیروزی منجر می شود، نقش آفرینی می کنند و در خاتمه با کوله باری 
از تجربه و خاطرات تلخ و شــیرین به زادگاهشــان - روستای مهرنجون- نزد 
خانواده هایشان برمی گردند. 13ماه بعد یعنی درست در تعطیالت نوروز 1367، 
عبدالرسول برادر محمد)راوی( به درجه رفیع شهادت نایل می گردد و کتاب با 

جمله: »عجب تعطیالتی داشتیم آن سال«، به اتمام می رسد.
کتاب مهرنجون دارای چند شــاخصه محتوایی منحصر به فرد اســت که 

عبارتند از:
- زنده نگاه داشتن یاد شهدا 

- انتقال فرهنگ و ارزش های انقالبی- اسالمی
- نشان دادن خوی و خصلت بسیجیان جان برکف

- نمایش صحنه های اسارت نیروهای عراقی
- ترسیم آمادگی و عملکردهای معتقدانه نه منفعالنه نوجوانان ایرانی در 

طی سالهای جنگ تحمیلی
- ذکر تمامی اتفاقات و بیان مکالمات و حتی مجادله های صورت گرفته.

محمودی نور آبادی که یک بســیجی با همه بار فرهنگی این کلمه است با 
نگارش روان و موشکافانه با شرح بعضی از جزئیات به ظاهر کم اهمیت به خوبی 
توانســته  ادای مطلب و دین کند. می توان گفت روح اخالص و باصفایی در 
میان صفحات کتاب موج می زند. هر برگی از کتاب به موضوعی خاص اشــاره 
دارد، از این رو تیترهای گوناگونی در هر ورق به چشــم می خورد. آمیختگی 
خاطرات به طنز و شیرین زبانی که از استعداد فطری نویسنده نشأت می گیرد 
به خوبی در متن کتاب جا باز کرده است. او بسیار پخته تر از سنش می نویسد 
و می اندیشــد؛ از این جهت کتاب دارای نثری اســتوار و پیش برنده است. در 
صحنه های نبرد، شــاهد نوعی تحول روحی در بعضی از شخصیت های مطرح 
شده هستیم. البته برخی از صحنه های توصیف شده توسط راوی ممکن است 
برای برخی از خوانندگان آزاردهنده باشد اما آنچه مسلم است اینکه تمام این 
تصاویر واقعی بوده و گویا ســعی بر آن شــده که راوی )نویسنده( به جبهه و 
جنگ و برای خواننده بخصوص نسل جوان ادای دین کرده باشد. جالب توجه 
اینکه گرچه مهرنجون خاطرات نویسنده است اما خاطراتش با دیگر دوستان 
همرزمش گره خورده اســت. این خاطرات به جهت ســاخت و قالب نگارشی 
حرفه ای اســت و راوی به جهت بازگو کردن اتفاقات، راستگویی صدیق است؛ 
او وقایع جنگ و خاطراتش را از عملیات جنگی جزء به جزء ثبت کرده است.
از مؤلفه هایی که در این خاطرات نویســنده از آن اســتفاده کرده است؛ 
پرداختــن بــه فرهنگ بومی و محلی و آداب و ســنن محل زادگاهش یعنی 
»مهرنجون« اســت. زیرا رشد و نمو شخصیت افراد؛ متاثر از محیط و فرهنگ 
و نظام اجتماعی است که بر آن حاکمه است. مزید بر این، عنصر توصیف در 
سراسر کتاب نمود چشمگیری دارد. می توان گفت که به زعم تکثر شخصیت های 
ذکر شده در سراسر خاطرات راوی به خوبی از عهده شخصیت پردازی برآمده 
است. نکته قابل تقدیر آن است که نویسنده آنقدر که به درونیات شخصیت ها 
و منش و رفتارشــان بها داده، به ظاهر آنها توجه چندانی نکرده است. رفت و 
برگشت های زمانی، درگیری های ذهنی و درونی را وی و... مطالعه خاطرات را 
برای خواننده بهتر و دلچسب تر کرده است. بی شک »مهرنجون« مانند دیگر آثار 
دفاع مقدس درخور نکات بیشتری است برای تأمل  و اندیشیدن. مطالعه این 
کتاب را به همگان توصیه می کنم زیرا می تواند موجب تغییر برخی از باورهای 
نادرست ما در زندگی و همچنین پاسخی به بسیاری از سؤاالت ذهنی ما باشد.
در خاتمه باید گفت؛ این کتاب را دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه 
هنری استان فارس با همکاری سازمان انتشارات سوره مهر منتشر کرده است. 
زیرا این مرکز درصدد شناســایی رویدادها و افراد صاحب خاطره با محوریت 
دفاع مقدس است تا نقش تاریخی مردم بیداردل و شهیدپرور استان فارس در 
پیدایش  و حفظ انقالب اسالمی درطی سال های جنگ را ضبط و روایت نماید.

کرامات نورانی
  سیدحسن حسینی

هال، روز و شب فاني چشم تو
دلم شد چراغاني چشم تو

به مهمان شراب عطش مي دهد
شگفت است مهماني چشم تو

بنا را بر اصل خماري نهاد
ز روز ازل باني چشم تو

پر از مثنوي هاي رندانه است
شب شعر عرفاني چشم تو

تویي قطب روحاني جان من
منم سالک فاني چشم تو

دلم نیمه شب ها قدم مي زند
در آفاق باراني چشم تو

شفا مي دهد آشکارا به دل
اشارت پنهاني چشم تو

هال توشه راه دریادالن
مفاهیم طوفاني چشم تو

مرا جذب آیین آیینه کرد
کرامات نوراني چشم تو

از این پس مرید نگاه توام
به آیات قرآني چشم تو

غزل غریبانه
 حسین منزوی

نگنجــد دیوانــه  دل  در  تــو  غــم  امشــب 
گنــج اســت و چــه گنجــی کــه بــه ویرانــه نگنجد
از غــم غربــت پــر اســت  امشــب کــه  تنهایــی ام 
نگنجــد خانــه  در  کــه  اســت  بــزرگ  قــدر  آن 
را شــب  پــرده ی  بــدرم  تــا  زده ام  بیــرون 
نگنجــد کاشــانه  بــه  دیوانــه  نعــره ی  کایــن 
باشــد کــه  بــاده  آن  کــه  بیاریــد  خمخانــه 
نگنجــد پیمانــه  بــه  خماریــم  خــورد  در 
میخانــه بی ســقف و ســتون کــو کــه جــز آنجــا
نگنجــد مســتانه  گریــه ی  ایــن  دگــر  جــای 
مجنــون چــه هنــر کــرد در آن قصــه ؟ مــرا بــاش
نگنجــد افســانه  بــه  کــه  جنونــی  طرفــه  بــا 
پــر خــود  حیــرت  از  زدم  فنایــت  بــه  رو  تــا 
نگنجــد النــه  در  تــو  ســیمرغ  و  ســیمرغم 
اینجــا جــز  کــه  تماشــا  بــاد  منــت  چشــم  در 
نگنجــد پریخانــه  هیــچ  در  تــو  دیــدار 
امشــب غربتــم  غــم  کــه  چنانــم  تــو  از  دور 
نگنجــد غریبانــه  غزل هــای  بــه  حتــی 

خلع سالح 
فرهنگی

 پژمان کریمی

ایران به نقاط جهان منتشر شد«!
شیفتگان ایران باستان، آنان که به زعم خود در پی احیای حشمت 
و مجد ایرانی هستند چرا واقعیت های مسلم را نادیده می گیرند و صرفا 

به افسانه ها دل مشغول می دارند؟!

همین جماعت، چرا نظام پادشاهی باستان را که مروج و نگهبان نظام 
کاســتی و طبقاتی بود، مالمت نمی کنند؟ آیا میوه چنین نظامی، فقر و 

تبعیض نبود و نیست؟
این جماعت نمی گویند، چرا مردم ایران دین اســالم را مشــتاقانه 

پذیرفتند؟
به تایید مورخینی چون عبدالحسین زرین کوب، یک دلیل پذیرش دین 
الهی اسالم، سرخوردگی و رنج مردم از ظلم شاهان بود. یعنی تیره روزی 
مردمــی که امروز جهان ذهنی و پیرامونی و محیط زندگی آنان، رویایی 

و روشن و بر آمده از »خوشبختی« توصیف می شود.
مردم ایران تشنه معنویت ناب بودند و جور پادشاهان و القیدی حکام 
و ایادی جور، آنان را به ســوی ملجایی آسمانی سوق داده بود. شکوهی 
که باستان گرایان سلطنت طلب در 
نوشته های خود مدعی هستند، در 
کجای زندگی مردم ایران خود را 

نشان می داد؟
و  نویســندگان  امروز  تقالی 
شاعران سکوالر برای احیای ایران 
باستان، محصول همان نسخه ای 
است که فراماسون های پیرامونی 

رضاخان در اختیار او گذاشتند.
باســتان گرایی  می گوینــد 
پســرش  بعدهــا  و  رضاخــان 
به منظور طرد  محمدرضا، دقیقا 
اســالم از جامعــه ایرانی صورت 
گرفت و چنان کــه گفتیم؛ امروز 
هم با همین نیت پلید، نسخه یاد 

شده پی گرفته می شود!
در برابر باســتان گرایی، بیان 
دستاوردهای اســالم برای جامعه ایرانی ضروری است. نگارنده تاکنون 

اثری داستانی در باب واقعیت های تاریخ باستان کشورمان ندیده است.
 بپذیریم؛ خلع ســالح فرهنگی و رسانه ای دشمن یعنی، دشمن در 

صحنه جنگ نرم زمین گیر شده است ! بی تردید!

نقد و نظری بر کتاب »مهرنجون«

روایت خواندنی
  ناهید زندی پژوه

انقالب اسالمی
 حلقه پیوند مردم 

با شعر
  رضا اسماعیلی

بی اجابت
 دکتر محمد رضا ترکی

منظر می توان گفت که »شعر انقالب« شعری معنا بنیاد و مفهوم محور 
با اصول زیبا شناختی نشات گرفته از آموزه های الهی و انسانی است.

 شــعر انقالب روایت گویای مظلومیت، معصومیت و عصیان انســان 
معاصر در برابر زشتی ها و پلشتی هاست. شعری خدامحور، مخاطب اندیش، 

ظلم ستیز و عدالت مدار:
مادرم دفترچه خدمات درمانی ندارد
و همیشه ابوالفضل به دادش می رسد

او برای شهیدان اشک می ریزد
حلوا می پزد

و به ما یاد می دهد که چگونه شب های جمعه
با چهار قاشق حلوای نذری سیر شویم.

او قبر شــهیدان را با دســت 
می  شوید،

بوی فقر و غربت
تمام پرچم های سبز و سرخ را 

به بوسه می گیرد
وقتی باد چادر وصله  دارش را 

تکان می دهد...
)موال، ویال نداشت، 
علیرضا قزوه(

نکتــه آخر این کــه؛ انقالب 
اســالمی، شعر را از ورطه افراط و 

که این رویکرد هوشمندانه تا حدود زیادی به بحث و جدل های تکراری 
میان شــاعران نوپرداز و سنتی پایان داد و بین شاعران معاصر همدلی و 

همزبانی ایجاد کرد.
بدیهی اســت بررسی سیر تکوینی و روند تکاملی شعر بارور و بالنده 
انقالب در قالب یک یادداشت نمی گنجد، این نوشتار نیز صرفا نیم نگاهی 
بــه این گونه ادبی بود که امید اســت در فرصت های بعدی بتوانم بطور 

کامل تر به آن بپردازم – این چنین باد.
با تو آن عهد که بستیم خدا مي داند

بي تو، پیمان نشکستیم، خدا مي داند
با تو، سرلوحه انصاف گشودیم به عدل

بي تو، دیباچه نبستیم، خدا مي داند

با تو، هر بند گره گیر گشودیم زدست
بي تو، از پا ننشستیم، خدا مي داند

با تو، بستیم به هم سلسله صبر و ثبات
بي تو، هرگز نگسستیم، خدا مي داند

با تو، در میکده خوردیم مي از جام وال
بي تو، با یاد تو مستیم، خدا مي داند

با تو، بودیم و نهادیم به فرمان تو سر
بي تو، در راه تو هستیم، خدا مي داند

با تو، از دامگه حادثه جستیم و کنون
بي تو، سر بر سر دستیم، خدا مي داند

حالي اي روح خدا، لطف خدا یاور ماست
پرتو روي نبي، پورعلي، رهبر ماست
)مشفق کاشاني (

ادبــی کاذب آزاد کرد و با دمیدن 
روح معنویت در کالبد شعر، مردم 

را دوباره با شعر آشتی داد.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
شاعران انقالب همچون مصلحان 
اجتماعــی، ندای »بازگشــت به 
خویشــتن« را ســر دادند و برای 
رسیدن به قاف کمال »هنر موعود« 
به سیر و سلوکی عارفانه و کشف و 
شهودی عاشقانه دل سپردند. چرا 
کــه بر این اعتقاد و باور بودند که 

به جای دمیدن در تنور »هنر برای هنر«، باید در جاده های روشــن شعر 
و ادبیات موعود گام بردارند. هنر و ادبیاتی که خالف آمد عادت اســت و 
رســیدن به گونه ای از اجتهاد و بصیرت، گریز از گردونه دور و تسلســل، 
»بــاری بــه هر جهت« و »روزمره گی« اســت و گام زدن در عرصه های 
نوزایش، کشف و آفرینش و گریز از دایره رخوت و رکود و سکون. از این 

تفریط رهانید و به دایره ســالمت و اعتدال هدایت کرد. به عبارت ساده 
تر، انقالب اسالمی خالقیت و نوآوری در حوزه شعر را در مسیری منطقی 
و معقول هدایت کرد و با پیوند شعر نو و سنتی به ترمیم گسست ایجاد 
شده در نســل های ادبی پرداخت که نتیجه این پیوند خجسته، تجدید 
حیات و احیــای قالب های ادبی با بهره گیری از قابلیت های نیمایی بود 

که گواه روح حقیقت جوی این شــاعر اســت. او در بعضی از شعرها نیز »من« را 
مخاطب قرار می دهد و از این طریق اندیشه هایش را به مخاطب ارائه می کند. در 
برخی ابیات نیز با ظرافت یاد شــاعرانی همچون باباطاهر، عراقی، بیدل و حافظ 
را زنده می دارد. الزم به بیان اســت که مضامین این مجموعه  شــعر با وســواس 
شــاعرانه ای همراه شده، و از تکرار و کلیشه به دوراند. بنابراین مخاطبی که این 
شــعرها را می خواند، نه  تنها به تصاویر تکراری و همیشگی که متاسفانه بسیاری 
از شاعران معاصر به آن می پردازند، بر نمی خورد، بلکه طبیعت و تلمیحات را در 

لباسی تازه برانداز می کند که این خود جای تأمل و تعمق دارد. شاید اصلی ترین 
دلیل این تفاوت در شعر محدثی خراسانی با برخی از معاصرین، نگاه منتقدانه 
و  گریز او از نظیر این شعرهاســت. چنان که در بســیاری از شعرهای »جشن 
یگانگی« نیز، شاعر با زبان اعتراض بر بعضی از شاعرنماها خرده می گیرد و به 

آنها انتقاد می کند. مثل:
اگرچه هزاران غزل ساختیم

غزل را ولی خوب نشناختیم...
فقط بیت بر بیت قالب زدیم

و آجر بر آجر فقط ساختیم )ص 41(
***

نااهل به شعر دست یازی کردند
با حرمت این حریم بازی کردند

آن قدر به نام او سرودند از غیر
تا واژه عشق را مجازی کردند )ص 132(

محدثی خراســانی در وزن های متفاوتی شعر سروده و در بعضی شعرها به 
اوزان کوتاه بر می خوریم. هرچند تعدادی از غزل ها نیز در وزن های بلند سروده 
شده اند. به عالوه سرایش در قالب مثنوی هم نکته قابل تقدیری ا ست، چرا که 
اســتفاده از قالب های کالسیکی از این دست، در سال های اخیر تقریباً توسط 

بسیاری از شاعران به فراموشی سپرده شده است.
در بین رباعیات محدثی خراســانی، آن چه به چشــم می آید بســامد واژه 
»چشم« است. او20 رباعی به هم پیوسته با ردیف »در چشمانت« سروده که 

از عاطفی ترین شعرهای این مجموعه اند.
محدثی خراســانی زبانی متعادل برای سرودن دارد، به طوری که عالوه بر 
تکیه به پشتوانه های فرهنگی و ادبیاتی، شعرهای او، امروزی قلمداد می شوند. 
او با به کارگیری عناصر شعری همچون تخیل، استعاره و مجاز، در مجموع بدون 
پیچیدگی و ابهام با مخاطب حرف می زند و بر مداری ســهل و ممتنع حرکت 

می کند که رعایت این موضوع، فهم عموم را در پی خواهد داشت.
با هم غزل »کدام صاعقه« از کتاب جشن یگانگی را می خوانیم:

کاري که در مفارقه دیوار مي کند
تن از ازل میان من و یار مي کند

گاهي که خاک را وطنم فرض مي کنم
در سینه ام کسي است که انکار مي کند

هر صبحدم دژي ز یقین مي شوم ولي
طوفان شک، دوباره ام آوار مي کند

بي حرمتي است پا نزدن بر بساط عقل
وقتي که عشق این همه اصرار مي کند

خواب آن چنان گرفته که باید سؤال کرد
ما را کدام صاعقه بیدار مي کند

* مصراعی از غزل »ای درد« از مجموعه  شعر »جشن یگانگی«.

  المیرا شاهان

مروری بر کتاب »جشن یگانگی«  مجموعه  شعر مصطفی محدثی خراسانی

از دل به درآیید که در دل بنشینید*

پس از یک عمر ُجستن در تکاپوهای بسیارت
سراپا تشنگی باید گذشتن از عطشزارت

تو آن رازی که دنیا از نگاهم سخت پنهان کرد
که پیچید این چنین در هفت توی گنگ اسرارت

در این کابوس بی پایان، در این رویای ناممکن
به هر سو می دوم سرسختی بغض است و دیوارت

دعایی بی اجابت هستی اما در مذاق من
نمی دانم چرا این قدر شیرین است تکرارت!

وصال تو به یک دلتنگی خاموش آغشته ست
فراق آلودۀ وصل است حتی روز دیدارت

خریداری نداری از گرانّی و عجیب این است
کسادی نیز افزوده ست بر گرمّی بازارت

رسیده ناز چشمان خوش لیلی به چشم تو
و شیرین تر ز شیرین است شیرینّی رفتارت

غزل در نیمه راه وصف تو از پای می ماند
عبث گفتند خیل شاعران در نظم اشعارت...


