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نگاهی به دالیل موفقیت شعر احمدرضا احمدی

تنها شاعری که در موج نو
پُرمخاطب شد

در دوران مــدرن ،شــاید هیــچ اســمی بــه انــدازه دو نام
«جیــغبنفــش»و «موجنــو»درادبیات پارســیاز نگاه
عامه و حتی خواص دانشــگاهی و ادیب ،مطرود نبوده
و نیســت .آن هم به دالیلی روشــن :فقــدان معیارهای
شــفاف برای قبــول این نوع شــعر بهعنوان «شــعر» در
یزدان سلحشور
محضرمخاطبانعاموادیبانسنتیوگاهحتیشاعران
شاعر ،منتقد
مــدرن اما محافظــهکار .اگر «جیغ بنفــش» ،تنها با نام
هوشنگایرانیگرهخوردوحتیشاگرداننیمانیزمقابلاشصفآراییکردند،
«موجنو»بهعنوانیکجریانشعری،شاعرانبسیاریرابهدنبالخودواردشعر
مدرن کرد و اتفاقاًخالف «جیغ بنفش» از حمایت شــاگردان نیما نیز برخوردار
شدوانصافاًهمشعرموفقتریراارائهدادامابههرحال،تقریباًتمامیشاعرانش،
ازشهرتبهرهاینبردندچهرسدبهاینکهبهسلبریتیبدلشوندوکتابهایشان
در کتابفروشــیها به «برند» بدل شــود البته غیر از یک نفــر :احمدرضا احمدی
[متولد 30اردیبهشت.]1319چرااوبهشاعریپُرمخاطببدلشد؟

 ëëصبوری شاعری آوانگارد
از حــدس و گمانهــای تــو ویــران
نمیشوم
مرا نام تو کفایت میکند
تا در سرما و بوران
زمان و هفته را نفی کنم
مرا
که میدانی
نه قایق است ،نه پارو
بر تو خجسته باشد
گیالسهایی را
که بر گیسوان آویختهای
تو صبر داری
تا خواب من پایان پذیرد
تا به دیدار من آیی
«مــوج نــو در فرانســه در دو دوره
اتفــاق افتــاد .دوره اول از ســال ۱۹۵۸
تا  ۱۹۶۲طول کشــید و از مشخصههای
آن تأکیــد بــر مؤلــف و میزانســن
بــود .فیلمســازان ایــن دوره از قواعــد
فیلمســازی دهــه  ۵۰میــادی ،هــم به
لحاظ روایی و هم تصویری ،رویگردان
شدند .روایت و داستان یا آغاز و پایانی
بــرای فیلمهــا وجــود نداشــت .تنهــا
برشــی از زندگــی در فیلــم نشــان داده
میشــد و به این ترتیــب اقتباس ادبی
در این سینما از بین رفت.
ادبیــات جای خود را بــه قصههای
عامهپســند داد و زمــان در فیلمهــا
همــان دهــه حاضــر بــود و حرفهایی
کــه در فیلمهــا زده میشــد ،دربــاره
جوانان بود ...نقش زنان هم در روایت
محوریتــر و مثبتتر شــد .اســتفاده از
نماهــای معمــول کــه زمان و مــکان را
توصیف میکرد منســوخ شــد و جامپ
کات و نماهــای نامنطبــق در تدویــن
جای خود را باز کرد .دوربینهای سبک
بــرای فیلمبــرداری در خیابانها به کار
میرفــت و دیگــر فیلمهــا در اســتودیو
ســاخته نمیشــد .البته تنها نمادی که
در سینمای موج نو تغییر نیافت همان
شهر پاریس بود .دوره دوم موج نو بین
سالهای  ۱۹۶۶تا  ۱۹۶۸اتفاق افتاد .در
ایــن دوره گفتمانها سیاســیتر شــد».
ی پدیا] جریانی که در شعر پارسی
[ویک 
به «موج نو» مشــهور شــد ،برخاسته از
«مــوج نــوی ســینمای فرانســه» بــود و
پــدر معنــویاش هــم فریــدون رهنما
بــود ،شــاعر ،منتقــد و فیلمســازی کــه
آگاهــیاش دربــاره ســینمای مــدرن و
شــعر مدرن ایران ،بیــش از آگاهیاش
درباره شــعر هزارســاله پارســی و حتی
حرکــت انقالبی نیما بــود؛ او برخوردار
از امکانــات فرهنگی-هنــری متنوع که
در اواخــر دهه ســی و اوایل دهه چهل،
کمترکســی در ایــران از آنهــا برخــوردار
بــود ،جوانانی مســتعد را گــرد خویش
جمــع کرد کــه حتــی از شــاگردان بنام
نیمــا چــون احمــد شــاملو نیــز در این
جمــع بودند .شــاملو در متــون خویش
از رهنمــا بهعنــوان کســی کــه او را بــا
شــعر مــدرن فرانســه آشــنا کــرد ،نــام
میبــرد[ .البتــه بعدهــا ارتبــاط او و
رهنمــا بهدلیــل تفاوت دیدگاه نســبت
بــه ادبیات پارســی ،تــا حدی تیره شــد
و حتــی در یکــی از مصاحبههــای دهه
شصت شــاملو ،او فیلم «پســر ایران از
مــادرش بیاطالع اســت» رهنمــا  -از
آثار شاخص سینمای موج نوی ایران-
را به تمسخر گرفت].
شــعر مــوج نــو ،در واقــع برگــردان
ادبــی «مــوج نــوی ســینمای فرانســه»
بــود بــا همــه خصوصیاتــی کــه از آن
میشناســیم منهای توجه ســینماگران
مــوج نو به مخاطــب! این نبــود توجه،
حاصــل «مخاطبگریــزی» شــاعران
ایــن موج نبــود بلکــه یک اتفــاق کامالً
طبیعی بود چون شــاعران این جریان،
باوجود تسلط نسبی به «زبان مبدأ» که

ســینمای موج نو فرانسه بود ،از احاطه
کافــی بــر «زبــان مقصــد» -کــه شــعر
پارســی با پیشــینه درخشــان هزارساله
بــود -برخــوردار نبودنــد و همیــن امــر
حتــی «حامیــان مــدرن نیماییگــو»ی
ایشــان را هم به واکنش واداشــت مثل
متونی که محمد حقوقی منتقد بزرگ
دهه چهل درباره شــعر ایشان [ چه به
اشــاره و چه با کالم مســتقیم] نوشــت
و بــه تفــاوت «هنــر انتزاعی» و «شــعر
انتزاعــی» پرداخــت و بــه صراحــت
اعالم کرد که هرچه در سینما و نقاشی
و موســیقی امکانپذیر باشــد در شــعر
امکانپذیر نیســت یــا حتــی دکتر رضا
براهنی دیگرمنتقد بزرگ عصر مدرن،
بر ایشــان بســیار ُخرده گرفت که راه به
جایی نمیبرند اگر بر این مســیر اصرار
ورزنــد یــا فــروغ فرخــزاد در نامههایی
مشــوقانه به احمدرضا احمدی ،وی را
به یادگیری عروض پارسی و خواندن و
تسلط بر ادبیات کهن پند داد.
بــا ایــن اوصــاف روشــن اســت کــه
تــاش ایشــان بــرای دســتیابی بــه
مخاطــب در گســترهای وســیعی ناکام
میمانــد حتــی اگــر بــرای همچــون
احمدرضــا احمــدی در روزگار جوانی،
پیش فــروش کتابهای نخســت خود
را با نام کاالی دیگری انجام میدادند!
«در کالس ششــم ابتدایــی بــودم کــه
کتــاب «طــرح» را بــا کمــک دوســتانم
کیمیایی و فرامرز قریبیان چاپ کردم.
شــمارگان کتــاب  500عــدد بــود .ایــن
کتــاب هیاهو آفریــد .علیاصغــر حاج
سیدجوادی که ســردبیر «کتاب هفته»
بود ،از این کتاب اســتقبال کرد .سال 41
کتاب «طرح» من چاپ شد 500 ،عدد
چاپ شــد .مســعود کیمیایــی و فرامرز
قریبیــان[ ،قبلــش] نصــف آن را در
ادارات بهعنوان آب معدنی فروختند.
[در واقع پیشفروش کردند!] مرتضی
ممیز یک شعر از این کتاب را در «کتاب
هفتــه» چاپ کــرد ،مرتضــی ممیز پدر
تعمیــدی این شــعر بود .همیشــه او را
بــه یــاد دارم ...مهــرداد صمــدی ایــن
کتــاب را برای فــروغ فرخزاد بــرد ».در
واقــع ،کل عملیــات محیرالعقــول این
جوانــان برای فــروش کتــاب احمدی،
بیشــتر از تکــرار رفتارهــای دادائیســتی
مکتــب دادا نبود کــه احتمــاالً فریدون
رهنما در صحبتهــای خود به کرارت
به نسخه اصلی این رفتارها اشاره کرده
بــود و غیــر از آن ،حســن هنرمنــدی در
«از رمانتیــزم تا سوررئالیســم»[1336
و بعدهــا در  1350بــا نــام بنیــاد شــعر
نــو در فرانســه] به ایــن رفتــار پرداخته
بــود .در واقــع ،مــوج نــو در وجــه رفتار
اجتماعــی خــود متأثر از دادائیســتها
و سوررئالیســتها بــود و در وجه «اجرا
در متــن» تحــت تأثیــر ســینمای مــوج
نــوی فرانســه و چــه انتظــاری بایــد از
مخاطبانــی میداشــتند کــه از کل موج
نوی فرانســه ،تنها آلن دلــون و ژان پل
بلموندو را میشــناختند و تــازه اولی را
هم صدا میزدند :آلن ُدلِن!
ëëبااحســاس ســخن بگو حتی اگر تو را
نفهمند!
اگــر نمیخواهــی بــر تیرهبختی من
گواهی دهی
خواهش دارم رو به روی من نمان،
عبور کن
کوچه را طی کــن و در انتهای کوچه
محو شو
همان گونه که آدمهای خوشــبخت
محو میشوند
شــاید اگــر بخواهم منصف باشــم،
بشــود احمدرضــا احمــدی را دارای
همــان عملکــردی در شــعر پارســی
دانســت کــه فرانســوا تروفو پیــش از او
در ســینمای مــوج نــوی فرانســه ،بــه

آن اندیشــیده بــود :نشــان دادن هــر
آنچــه غیــر قابل فهــم اما با احساســی
عمیق؛ البته تروفو ،در دهههای پایانی
فیلمســازی خود ،دســتاورد خــود را به
شکلی حداکثری ،با ادبیات درآمیخت
و انســجام روایــی را هــم بــه آن افزود،
راهی کــه احمدرضــا احمــدی باوجود
اندرزهــای فروغ فرخزاد بر خود هموار
نکــرد با ایــن همه ،در پیــش گرفتن راه
تروفــو [ راهــی که در ســالهای آغازین
نقدنویســی و همچنیــن فیلمســازی
او ،بســیار تأثیرگــذار به نظر میرســید]
ایــن امــکان را به احمــدی داد که برابر
مخاطبــان عــام ،موفقتــر از شــاعرانی
جلوه کند که در موج نو ،هم اســتحکام
شعریشان بیش از او بود و هم دانش
و تســلط شــان بــر ادبیــات غــرب؛ بــه
گمانــم در این قیاس ،بیژن الهی مثال
ی اســت شــاعری کــه حتــی مورد
خوبــ 
بیمهــری منتقد بزرگی چــون حقوقی
قــرار گرفــت و احمدرضــا احمــدی،
جایش را در «شــعر نو از آغاز تا امروز»
ُپر کرد.
احمــدی البتــه روابــط اجتماعــی
بهتــری نســبت بــه الهــی داشــت و
بــا اغلــب هنرمنــدان نوگــرا در همــه
حوزههــا رفیــق بــود و غیــر از اینهــا،
تأییــد مکتــوب فروغ فرخــزاد را هم در
کارنامــه ادبی خود داشــت و عــاوه بر
همــه اینها ،حضــور پررنــگاش را هم
در کانــون پــرورش فکــری بایــد دید با
انــواع امکاناتی کــه در اختیار شــاعران
و نویســندگان میگذاشت و احمدرضا
احمدی ،شــاهزاده سلطنت کانون بود
و مختــار بــر ایــن امکانات و خــوش به
حالش که هم بازیگــر فیلم مهرجویی
بــود و هــم رفیــق کیمیایــی و آن هــم
هنگامــی کــه ســینمای مــوج نــو ایران،
در رقابــت ایــن دو ســینماگر ،هواداران
را چــون هواداران تاج و پرســپولیس به
جــان هــم انداخته بــود! [غــرض البته
انــکار دســتاوردهای احمــدی نیســت
فقط قصد بر آن اســت که وجوه کمکی
هــم در نگاهی منصفانه به تاریخ ادبی
ما ،لحاظ شود].
من تمام پلهها را آبی رفتم
آسمان خانه ما
آسمان خانه همسایه نبود
من تمام پلهها را که به عمق گندم
میرفت
گرسنه رفتم
من بهدنبال سفیدی اسب
در تمام گندمــزار فقط یک جاده را
میدیدم
کــه پــدرم بــا موهــای ســفید از آن
میگذشت.
مــن تمــام گندمزارها را تنهــا آمده
بودم
پدرم را دیده بودم
گندم را دیده بودم
و هنوز نمیتوانســتم بگویم :اســب
من
من فقط سفیدی اسب را گریستم
اسب مرا درو کردند
ëëحضور «کودکی» در شعر مدرن
تروفــو« ،کودکــی» را بــه ســینمای
مــوج نوی فرانســه افــزود وجهی که در
ســینمای مدرن ،کمتر بــه آن پرداخته
شــده بود .اشــتباه اســت اگــر بپنداریم
که افزودن «کودکی» به شــعر  -توسط
احمدرضــا احمــدی -ایــدهای بوده که
بــا حضــور او در کانــون پــرورش فکری
بــه وجــه اصلــی شــعر او بــدل شــده؛
«کودکــی» وجــه اصلی شــعر احمدی
از همــان نخســتین دفتر شــعر او بود و
همیــن وجــه هم بــود که او را به شــاعر
محبوب موج نو بــدل کرد و مخاطبان،
کودکــی بــه زبان نیامــده خــود را که در
شــعر دیگرشــاعران مــدرن غایب بود،
در شــعر او یافتنــد .همیــن وجه بود که
فــروغ فرخــزاد را مجــذوب شــعر خام
ایــن شــاعر نوآمــده کــرد در حــدی کــه
شــعر او را در کتــاب «از نیمــا تــا بعد»
در کنــار شــعر بــزرگان شــعر مــدرن
ایران نشــاند«.فروغ فرخزاد شاعران و
شــعرهای این دفتر را خودش انتخاب
کــرد .ایــن انتخــاب بــه خــط او موجود
اســت و ما آن را بــدون دخل و تصرف
در این کتاب آوردهایم تا هر تردیدی را
از میان ببرد(».مجید روشنگر)
در اینکــه «وجــوه کمکی» بــه اعتبار
احمــدی در جامعه ادبی افــزود ،هیچ
شــکی نیســت اما مگــر همیــن «وجوه
کمکــی» بــرای چنــد شــاعر دیگــر هم
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غــاده الســمان شــاعر ،نویســنده و ادیب ســوری به دلیل
گرایــش به موضوعاتی با شــمول و گســتردگی بیشــتر ،با
ترجمان درد
دیگر زنان شاعرعرب متفاوت است .او عالوه بر پرداختن
به مســائل زنــان ،بــه موضوعــات و قضایای دیگــری نیز
اهتمام ورزید .غاده را میتوان در این راســتا هم اندیشــه
کولیــت خوری و فــدوی طوقان دانســت .آثارغاده بالغ بر
 31جلد کتاب اســت که به  10زبان ترجمه شــده و ترجمه
رمان «بیروت  »75برنده جایزه دانشگاه آرکانزاس برای
برگردان:
بهترین ترجمه ادبیات عرب شد .غاد ه زاده سال  1942م.
مهناز نصاری
دمشــق اســت .پدرش دکتر احمد الســمان وزیر آموزش
و پرورش ســوریه بود و مدتی ریاســت دانشــگاه دمشــق را به عهده داشت .غاده
مدرک لیسانس خود را در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه سوریه ،فوق لیسانس
را از دانشگاه امریکایی بیروت و دکتری را در همین رشته از دانشگاه لندن اخذ کرد.
او عشق به دانش اندوزی را از پدر به ارث برد ،موروثی که از او بانویی شاعر و ادیبی
برجســته ســاخت .غاده در آغاز جوانی در بیروت به روزنامه نگاری پرداخت .در
نیمههای دهه شصت میالدی به اروپا سفر کرد و از پایتختهای اروپایی بسیاری،
دیدن کرد تا تجربه روزنامه نگاری و دانش اندوزی و تنوع فرهنگی ادبی خویش
را ارتقا دهد .در این سالها برخی از آثار خود مانند «لیل الغرباء /شام غریبان»،
«عیناک قدری /چشــمانت سرنوشــت من اســت» و «ال بحر فی بیروت /دریایی
در بیروت نیســت» را منتشــر کرد« .أحمل عاری الی لندن /ننگ خود را به لندن
میبرم» یکی از مقاالت غاده الســمان اســت که از شکســت کشــورهای عربی در
جنگ با اسرائیل در سال 1967م .سخن گفت و نسبت به کاربرد کلمه «النکسه/
شکست» بهدلیل تأثیر منفی آن بر روحیه عربی در
سال های آینده ،اعتراض کرد.
وی نخســتین رمانــش (بیــروت  )75را در اواخــر
ســال 1974م .منتشــر کــرد .ایــن رمــان دربــاره
مشــکالت پیچیــده اجتماعــی بیروت اســت که با
پیشــگویی یکــی از شــخصیتهای داســتان آغــاز
میشــود؛ پیشــگویی میگویــد« :خــون میبینــم،
خون بسیاری میبینم و »...و پساز چند ماه بعد،
جنگ داخلی لبنان آغاز شد.
بعد از انتشار دو رمان دیگر به نامهای «کوابیس بیروت  /کابوسهای بیروت» در
1976م - .که توصیفی اســت از بیروت جنگزده در اواســط دهه هفتاد -و «لیلـﺔ
الملیار /شــب میلیاردی» در 1986م .منتقدان ادبی از او بهعنوان برجســتهترین
نویسنده مدرن عرب یاد کردند تا جایی که برخی وی را حتی از نجیب محفوظ نیز
مهم تر قلمداد کردند .غاده الســمان درســال 1977م .انتشارات غاده السمان را
تأسیس کرد که فقط آثار خود را در آن به چاپ می رساند .وی همچنین مقاالتش
را در کتابــی تحت عنوان «األعمال غیر الکاملــه /کارهای ناتمام» گردآوری کرده
است .برخی از آثار غاده به  17زبان زنده دنیا ترجمه شده است .او آخرین رمان
ظ ای دمشــق» را در ســال 2015م .نوشت.
خود با نام «یا دمشــق وداعاً  /خداحاف 
آثار مشهور وی به شعر :اعلنت علیک الحب (عشق را به تو اعالن کردم)  /حب
(عشق)/عاشــقه فــی محبره (زنی عاشــق در میــان دوات) /أشــهد عکس الریح
(برخالف باد شهادت میدهم) /الحب من الورید الی الورید (رگ به رگ عشق)
/الرقص مع البوم (رقص با بوف) /رسائل الحنین الی الیاسمین (غمنامهای برای
یاســمنها) /األبدیه لحظه حب (ابدیت لحظه عشق) /اعتقال لحظه هاربه (در
بند کردن لحظه گریزان)
عیناک قدری (چشــمانت سرنوشــت من اســت)/رحیل المرافیء القدیمه (کوچ
بندرهــای قدیمی) /ال بحر فی بیروت (دریایی در بیروت
نیســت) /لیل الغرباء (شــام غریبان) /زمن الحب اآلخر
(وقتعشقیدیگر)/القمرالمربع(ماهچهارگوش)
بیروت/75کوابیــس بیــروت (کابوسهــای بیــروت)/
ســهره تنکریه للموتی (جشن بالماسکه برای مردگان)/
لیلــه الملیــار (شــب میلیاردی)/الروایــه المســتحیله
(قصهناممکن)
آثار دیگر غاده الســمان (األعمال غیرالکامله):الجســد
حقیبــه ســفر(تن ،چمــدان سفر)/الســباحه فــی بحیره
الشیطان (شنا در دریاچه شیطان)/ختم الذاکره بالشمع
ُ
األحمر(مهر حافظه با موم قرمز)/مواطنه متلبسه بالقراءه (زن شهروندی ملبس
به مطالعه) /الرغیف ینبض کالقلب (قرص نان چون قلب میتپد)/صّفاره إنذار
داخلرأسی(آژیرخطریدرسرمن)/کتاباتغیرملتزمه(نوشتههایغیرمتعهد)/
القبیلهتستجوبقتیله(قبیله،زنکشتهشدهراسؤالوجوابمیکند)/رعشهالحریه
(رعشه آزادی)/محاکمه حب (محاکمه عشق)/تسکع داخل جرح (پرسهای درون
زخم)/البحــر یحاکم ســمکه (دریا ماهــی را محاکمــه میکند)/األعماق المحتلّه
(ژرفاهــای اشــغال شــده)/غربة تحت الصفر (غربــت زیر صفر)/شــهوه األجنحه
(خواهشبالها)/القلبنورسوحید(دل،چلچلهایتنها)
ëëخاطراتتبعیدشده
در پیاده رو «نوشاتل»  /ساعت «چهار بعد از نیمه» برف است
و من هنوز تو را دوست دارم / .عشق تو ساحل شنی پهناوری ست
چتری کاهی ،که خیره میشود به موج
شادی دریای آبی برای بارش قطرههای شور /بر چهره من
عشق تو ساحل شنی پهناوری ست/ ،گرما میبخشد جان مرا
آنگاه که در پیاده روی ایستگاه راهآهنی در اروپا /راه میروم،
که دودکشهای اهریمنی آن را محاصره کرده اند
و از سرما به خود میلرزد /در شهری که آن را نمیشناسم.
در دستانم /چتری شکسته/ ،هنوز با آن می َدَوم /ده سال است!
چگونه از همه آن هراس ،نجات یابم /بی آنکه دستان تو را بگیرم
و در «خیابان شادمانی» میان آذینهای عید /قدم بزنیم
و عید آینده را بهخاطر آوریم؟ /در ساعت چهار برف
در ساعت چهار دلتنگی و کشتیهای شکسته
در ساعت چهار خاطرات تبعید شده و ساحلهای ناممکن
در ساعت چهار عشق به یغما رفته /نام تو را زمزمه میکنم
و برف موسیقی سپیدی میشود /که از زمین به آسمان /می بارد...
با تو برف تازهای آغاز میکنم /و روزی نو/ ،بر سرم پنبه میریزد.
ëëدمشق
می دانم هر اندازه سوار بر هواپیماها شوم
و اقیانوسها را درنوردم
و میان قارهها مواج شوم
هنوز در کوچههای شام پرسه میزنم
کوچههایی که در آمد و شد آن متولد شدم و تا مرگ...
و میدانم هر اندازه در آبهای تایمز ،دانوب ،سن،
توشو دهم
می سی سی پی و راین خود را شس 
هنوز تنها آبهای «بردا»ست
که مرا خیس میسازد /و هرگز خشک نمیشود
می دانم هر کجا باشم ،همچنان در خانه دمشقی ام
زیر سایه چشمان توام /ای تنها محبوب من  /ای جاودان (کوه) قاسیون!
 ëëدارای آزادی کامل
تنها /در فرودگاه راه میروم /خوشحال...
نه کسی مرا در فرودگاه قبلی وداع گفت
و نه کسی در فرودگاه بعدی مرا انتظار میکشد
هیچ آفریدهای مرا تعقیب نمیکند
تنها کارمند امنیت فرودگاه از من میپرسد :نام تو چیست؟
 -نام من آزادی است ...آزادی...
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در دهــه چهــل فراهم نبــود؟ پس چرا
شــعر ایشان نتوانســت چندین دهه به
موفقیت خود ادامه دهد؟
تروفــو نیــز ،محبوبترین ســینماگر
موج نو بود کــه هم از اخالق اجتماعی
خیلــی خوبــی برخــوردار بــود [ وجــه
مثبتــی کــه مثالً دربــاره ژان لــوک گدار
نمیتــوان آن را بــر زبــان رانــد] و هــم
ارتبــاط او بــا ســینماگر بزرگــی چــون
هیچــکاک [ کــه در آن کتــاب مفصــل
و شــگفت مصاحبــه بــا هیچــکاک بــه
ســندی تاریخــی -هنــری بدل شــد] بر
اعتبــار جهانــیاش افــزود امــا پــس از
گذشــت دههها ،اکنون تنها آثار اوست
کــه مــورد قضــاوت قــرار میگیرنــد نه
دیگر وجوه.
انبوهــی از ایــن بعدازظهرهــای
جمعه را
به یاد دارم که در غروب آنها
در خیابان
از تنهایی گریستیم
ما نه آواره بودیم ،نه غریب
اما

 ëëدر دوران مــدرن ،شــاید هیچ اســمی
به اندازه دو نــام «جیغ بنفش» و «موج
نو» در ادبیات پارســی مورد اقبال عامه
نیم نگاه
و حتــی خــواص دانشــگاهی و ادیــب،
مطــرود نبــوده و نیســت .آن هــم بــه دالیلــی روشــن :فقدان
معیارهای شفاف برای قبول این نوع شعر بهعنوان «شعر» در
محضرمخاطبانعاموادیبانسنتیوگاهحتیشاعرانمدرن
امامحافظهکار.
 ëëشــعر موج نــو ،در واقع برگــردان ادبی «موج نوی ســینمای
فرانســه» بود با همه خصوصیاتی که از آن میشناسیم منهای
توجه سینماگران موج نو به مخاطب! این نبود توجه ،حاصل
«مخاطبگریزی» شــاعران این مــوج نبود بلکــه یک اتفاق
کامــاً طبیعی بود چون شــاعران این جریان ،باوجود تســلط
نسبی به «زبان مبدأ» که سینمای موج نو فرانسه بود ،از احاطه
کافی بر «زبان مقصد»  -که شــعر پارســی با پیشــینه درخشان
هزارسالهبود-برخوردارنبودند.
 ëëشاید بشــود احمدرضا احمدی را دارای همان عملکردی در
شــعر پارسی دانســت که فرانســوا تروفو پیش از او در سینمای
موج نوی فرانســه ،به آن اندیشــیده بود :نشــان دادن هر آنچه

احمدرضا احمدی (چپ) و عباس کیارستمی

برای جلوگیری از «بدآموزی نســل نو»
تاریــخ را تحریف کنیــم و مثالً در مقاله
ویکیپدیای پارســی دربــاره احمدرضا
احمــدی بنویســیم« :آشــنایی عمیــق
او با شــعر و ادبیات کهن ایران و شــعر
نیما دســتمایهای شــد تــا حرکتی کامالً
متفــاوت را در شــعر معاصــر آغــاز و
پیریــزی کنــد»! حتی اگر بــه نامههای
فروغ هم تکیــه نکنیم و ضعف تألیف
مشــهود شــعرهای احمــدی را در
دفترهای نخستیناش نادیده بگیریم،
احاطــه نداشــتن او بــر وزن ،حتــی در
خواندن شــعر موزون نیمایی -باوجود
صدای منحصر به فــرد و حسبرانگیز
او -در آلبومهایش مشــهود است .پس
ایــن تغییــر و تحــول ناگهانــی تاریخی
برای چیســت؟ دوســتان مدرننویس!
اگر بنویسیم که حیدر یغما«خشتمال
نیشــابوری» دانشــی معــادل همایی و
فروزانفــر داشــت ،چــه چیز را به شــعر
ایران افزودهایم؟ شــخصاً معتقدم که
اســتعداد احمدی چنان درخشان بود
و هســت کــه اگر بــه توصیههــای فروغ

غیرقابل فهم اما با احساســی عمیق؛ البتــه تروفو ،در دهههای
پایانی فیلمســازی خود ،دســتاورد خود را به شکلی حداکثری،
با ادبیات درآمیخت و انســجام روایی را هم به آن افزود ،راهی
که احمدرضا احمدی باوجــود اندرزهای فروغ فرخزاد بر خود
هموارنکرد.

 ëëاگربپنداریمکهافزودن«کودکی»بهشعر-توسطاحمدرضا
احمدی -ایدهای بوده که با حضــور او در کانون پرورش فکری
به وجه اصلی شــعر او بدل شــده؛ «کودکی» وجه اصلی شــعر
احمدیازهماننخستیندفترشعراوبودوهمینوجههمبود
کهاورابهشاعرمحبوبموجنوبدلکردومخاطبان،کودکیبه
زبان نیامده خود را که در شــعر دیگرشاعران مدرن غایب بود،
درشعراویافتند.
ëëاگر بنویسیم که حیدر یغما«خشتمال نیشابوری» دانشی
معــادل همایــی و فروزانفر داشــت ،چه چیــز را به شــعر ایران
افزودهایم؟ اســتعداد احمدی چنان درخشان بود و هست که
اگر به توصیههــای فروغ عمل میکرد به تأثیرگذارترین شــاعر
ایران ،پس از ســبک هندی بدل میشــد اما چنین نشد! او را با
همین موفقیــت خیرهکننــدهاش در جذب مخاطبــان عام و
بهعنوانشاعریآوانگاردبپذیریم.

این بعدازظهرهــای جمعه پایان و
تمامی نداشت
میگفتند از کودکی به ما
که زمان باز نمیگردد
اما نمیدانم چرا
ایــن بعدازظهرهــای جمعــه
بازمیگشتند
 ëëشــاعر موفقی که بــا «اســتانداردها»
پیش نرفت
اگــر بنا باشــد که شــاعران جــوان ،از
موفقیــت یــک شــاعر مشــهور ،درســی
نادرســت بگیرنــد کــه بــدون احاطــه
داشــتن بر دانش ادبی شــعر هزارساله
و ادبیــات مــدرن جهــان هم میشــود
محبــوب و موفــق بــود ،آن شــاعر
ی اســت!
مطمننــاً احمدرضــا احمــد 
نمیدانــم چــه ضــرورت دارد کــه مــا

عمل میکــرد به تأثیرگذارترین شــاعر
ایران ،پس از سبک هندی بدل میشد
اما چنین نشــد! او را با همین موفقیت
خیرهکننــدهاش در جــذب مخاطبــان
عــام و بهعنــوان شــاعری آوانــگارد
بپذیریــم و بیهــوده ،بــه جعــل تاریــخ
نپردازیم.
از تــو کبریتــی خواســتم کــه شــب را
روشن کنم
تا پلهها و تو را گم نکنم
کبریــت را کــه افروختم ،آغــاز پیری
بود
گفتم دستانات را به من بسپار
که زمان کهنه شود
و بایستد
دستانات را به من سپردی
زمان کهنه شد و ُمرد

