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تطبيق و تحليل دو مؤلفۀ رمانتيسم در شعر شيرکو بیکس و سيّد علی صالحی


 .1عباس باقینژاد .6 ،سيّد اسالم دعاگو

 .1استاديار زبان و ادبيات فارسی ،واحد اروميه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اروميه ،ايران
 .6دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اروميه ،ايران
(تاري دريافت1934/11/69 :؛ تاري پذيرش)1938/91/64 :

چکيده

سيّد علی صالحی ،شاعر معاصر فارسی و شـاعر کردسـتانی ،شـيرکو بـیکـس ،دو تـن از شـاعران
صاحب سبک و مشهور در شعر فارسی و کُردی هستند .شعرهای اين دو شاعر را از بسـياری جهـات
می توان با هم مقايسه کرد که گرايش به رمانتيسم با دو رويکرد متفاوت و گاه يکسان ،يکی از ايـن
جهات است .صالحی و بیکس ،با عواطف ،انديشهها و زبان خاص خود ،ذهنيت و بيان عاشـقانهای
دارند و جنبهها و تأثيرات رمانتيسم در شعر ايشان بهوضوح پيداسـت .دو مؤلفـۀ رمانتيسيسـم ،يعنـی
«طبيعتگرايی» و «نوستالژی کودکی» ،بازتاب روشنی در شعر آنها دارد و تأثير عميقـی بـر کيفيـت
اشعار زيبايیشناختی آنان دارد که اشکال و ابعاد آنها در اين گفتار تحليل و بررسـی شـدهاسـت .در
اين مقاله ،ماهيت مظاهر و پديدههای طبيعت از نظر تخيل ،معنای شـعر و زبـان شـعری دو شـاعر
نامبرده بررسی شدهاست و عمدتاً به گونـۀ تأسـف از بازگشـت بـه کـودکی ،بيـزاری از بزرگسـالی،
يادآوری خاطرات و تجربيات کودکی ،مطالعه ،تحليل و سازگاری شدهاست.
کليدواژهها :سيد علی صالحی ،شيرکو بیکس ،رمانتيسيسم ،نوستالژی کودکانه ،طبيعتگرايی.
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 .1مقدمه
ظهور مکتب رمانتيسم در غرب ،پاسخگويی به ضرورتی تاريخی و اجتماعی بود کـه بـه
تحولی در سياست ،فلسفه و هنر انجاميد و سرانجام ،منجر به يک «تجدد ادبـی» فراگيـر
شد (ر.ک؛ سيدحسينی .)124 :1984 ،اين مکتب از مهمترين برآيندهای دنيای جديد و تمدن
صنعتی به شمار میآيد و میتوان آن را نتيجۀ يک تغييـرِ جهـت همـهجانبـۀ تـاريخی و
اجتماعی در دورهای خاص از تاري اروپا دانست؛ تغيير جهتی که «گرايشهای متفـاوتی
دربارۀ تحوالت مشخص و محسوس در ادبيات اروپای اواخـر قـرن هجـدهم» را در بـر
میگيرد (مقدادی .)135 :1939 ،امروزه رمانتيسم نقطۀ آغاز شکلگيـری جريـانی هنـری و
ادبی تلقی میشود و «پديدهای پيچيده با مفهوم بسيار گسترده» محسوب میشـود (ر.ک؛
رضايی .)631 :1986 ،اين جريان ،زمينۀ عدول از حدودِ سـنن و قواعـدِ رايـج را در ادبيـات
هموار نمود و عواطف و احساسات انسانی را جايگزين عقالنيت مورد توجه و تأکيد مکتب
کالسيسم کرد.
گفته شده که «روح رمانتيـک ،روح عصـيان و شـورش اسـت» (پاينـده )192 :1988 ،و
رمانتيسم با «سيالن خودجوش احساسات» سروکار دارد (اسکولز .)698 :1939 ،ايـن حالـت،
برآيند کنار رفتن عقل کالسيک و ايجاد مجال برای تخيل رمانتيک است (دورانت:1989 ،
 )957که به واسطۀ آن ،زمينۀ رهايی انسان از قوانين و قراردادهای کلّی و مرسوم فـراهم
میآيد و مجالی فراخ و بدون مرز برای ظهور فرديت و هيجانـات پنهـان انسـان ايجـاد
میشود ،به طوری که انسان میتواند ذهنيات ،تخيل و عواطف خويش را بدون نيـاز بـه
رعايت چارچوبهای تعيينشده نمايش دهد .مؤلفهها و مبـانی رمانتيسـم هـر کـدام بـه
گونهای در تکوين اين امر نقش ايفا میکنند و شکستن سنن و ضوابطی را کـه مـانع از
تجليات ذهن و تخيل میشوند ،بر خالقان آثار ميسّر میسازند.

 .6معرّفی سيّد علی صالحی
سيّد علی صالحی ،شاعری را پيش از انقالب با سـرودن غـزل آغـاز کـرد (ر.ک؛ جعفـری،
 .)57 :1937سپس در زمرۀ شاعران منتسب به «موج ناب» قرار گرفت (ر.ک؛ باباچاهی:1989 ،

« .)315موج ناب» از نگاه برخی ،عنوانی بیمسمّا (ر.ک؛ براهنی )718 :1941 ،و نيـز جريـانی
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ناپايدار بود که درصدد ارائۀ شعری موجز و عاری از توضيحات مرسوم برآمد و هدف خود
را توأمانی و تفکيکناپذيری جهان خيال و طبيعت در شعر تعريـف و تعيـين کـرد (ر.ک؛
لنگرودی .)798 :1948 ،صالحی خيلی زود از اين جريان فاصله گرفـت (ر.ک؛ شـريفی:1931 ،
 )61و پس از آن ،راه خود را رفت و نهايتاً در دهۀ شصت ،گونهای شعر سرود که خود آن
را «شعر گفتار» ناميد .صالحی ضمن سرودن «شعر گفتـار» در مقـام نظريـهپـرداز ،بـرای
معرفی ابعاد و مختصات اين گونۀ شعری تالش نمود (ر.ک؛ صـالحی .)191 :1986 ،در ايـن
راستا ،به جستجوی زمينههای «شعر گفتار» در شعر گذشتۀ فارسی پرداخت و از حافظ به
عنوان «معمار شعر گفتار» سخن گفت (ر.ک؛ همان .)199 :ديگران هم با اين فرض که شعر
گفتار ،همان استفاده از عناصر زبان عامه و محاوره در شعر است ،از انوری و سـعدی بـه
عنوان شاعران گفتار نام بردند (ر.ک؛ حقوقی.)152 :1981 ،
صالحی «شعر گفتار» را بهرهمندی صِرف از عناصر زبانِ محاوره نمیداند .او بـر ايـن
باور است که از زبان عاميانه و امکانات آن در شعر گذشته ،صرفاً به عنوان ابزار اسـتفاده
شدهاست .از اين رو ،قابليتهای زبان عاميانه ،نقش خاصی در تغيير زبان ادبی شعر ايفـا
نکردهاست ،حال آن که در شعر گفتار« ،فاصلهگيری از زبان رسمی و فـاخر ادبـی» (ر.ک؛
حسنلی )28 :1989 ،موجب شدهاست که ظرفيتهای تازهای از زبان عاميانه و مناسبات آن
بر شاعر کشف شود .شاعر با بهرهمندی از اين ظرفيتها توفيق میيابـد بـیآنکـه زبـان
عاميانه را به خدمت بيـان اديبانـه درآورد ،از زبـان عاميانـه بـه صـورت محملـی بـرای
شکلگيری شعريت کالم سود جويد (ر.ک؛ صالحی )191 :1986 ،و «نوع ويـژهای از ارتبـاط
گفتگويی را ارائه کند که ...موازی با جوهر طبيعی گفتار محاورهای» (ر.ک؛ باباچاهی:1981 ،
 )98و در عين حال ،کارکرد و ظرفيت شاعرانه دارد .همچنين ،صالحی «فراگفتمان» را به
قصد «تجديد نظر در اليۀ اوليۀ زبان گفتار» (ر.ک؛ صالحی )98 :1944 ،طرح کـردهاسـت .او
«فراگفتمان» را موجب دوری از شيوههای مرسوم و آسانيابیهای عادتشده (ر.ک؛ همان:
 .)98همچنين ،آن را امکانی بـرای توسـعۀ زبـان از درون کلمـه بـرای ايجـاد ارتبـاطی
غيرانتزاعی با مخاطب معرفی کرد (ر.ک؛ همان.)77 :1949،
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صالحی اشعار بسياری با عنوان «شعر گفتار» سروده که برخی از آنها از آثار شاخص
و موفق شعر بعد از انقالب به شمار میآيند .لحن و بيان اين اشعار به واسطۀ استفادۀ وی
از ظرفيتهای زبان گفتار ،با صميميت و جذابيتی خاص همراه است و میتواند تـأثيرات
هنری و عاطفی متنوع و متفاوتی را در خواننده بر جای گذارد .عبارات شعری صالحی به
زعم برخی« ،در حدّ سطرهای نثـر» هسـتند (ر.ک؛ حقـوقی )155 :1981 ،و بـا ايـن وصـف،
«ضربآهنگ کالمی شورانگيزی» دارند (ر.ک؛ دستغيب )483 :1982 ،و دارای وزن طبيعی و
متناسب با گفتار هستند (ر.ک؛ تسليمی .)139 :1984 ،ساختار آنهـا بـه گونـهای اسـت کـه
عنصر عاطفه ،انديشه و تخيل ،مجالی میيابند تا به صورت توأمان و گاه به موازات هـم
حرکت کنند و معانی و مفاهيم بهظاهر ساده ،اما در عين حال ،عميق و شاعرانه را سامان
بخشند .تخيل دورپرواز صالحی و تالش وی برای يافتن ظرفيـتهـای پنهـان و بـالقوّۀ
واژگان و به تعبيری ،وقوف وی «بـه انـرژی کلمـات» (ر.ک؛ باباچـاهی )163 :1987 ،چنـين
امکانی را برای وی فراهم میکند.

 .9شيرکو بیکس
شيرکو بیکس از شاعران نوگرا و مطرحِ کُرد است که تأثيری عميق بر روند شعر کُردی
معاصر گذاشتهاست و توفيق يافته جريانی جديد و انحصاری را در مسير شعر نوی کُردی
در اقليم کردستان عراق پديد آورد .او به واسطۀ تالش و خالقيتی که در کارش داشـت،
مورد اقبال مردم سرزمين خويش قرار گرفت و در عين حال ،به چهرهای جهانی بدل شد
و چند جايزۀ شعری را از آنِ خود نمود (ر.ک؛ کريم مجاور .)62 :1985 ،طرفـداران شـيرکو و
کسانی که با او و شعرش آشنايی دارند ،از وی با عناوين «مطرحترين شاعر معاصر کُـرد»
(شيری )771 :1987 ،و يکی از «بلندآوازهترين شاعران امروز جهان» (الياسـی )63 :1989 ،يـاد
میکنند .آنها حتّی شيرکو را در رديف شاعران مطرح جهانی همچون «نـاظم حکمـت،
يانيس ريتسوس ،پابلو نِروادا ،آدونيس و محمود درويش» قـرار مـیدهنـد (ر.ک؛ صـالحی،
.)68 :1945
شيرکو بیکس به عنوان يک مبارز و مدافع حقوق مردم خويش ،حضوری پيوسته در
متن مبارزات سياسی داشت و در اين راه ،آوارگی ،تبعيـد و ديگـر دشـواریهـای طريـق
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مبارزه را تحمـل کـردهاسـت .ايـن تجربـههـا بسـتر و پشـتوانهای بـرای ورودِ مفـاهيم
آزادیخواهانه و مضامينِ آوارگی ،غربت و آزادگی را در شعر وی به طور اخص و در شعر
کُردی به طور کلّی فراهم نمودهاست .شيرکو در اين زمينه تا جايی پيش رفته که کليّـت
شعرش با وجود داشتن ابعاد معنايی و محتوايی مختلف و حيطۀ مضمونی متنوع ،ماهيتی
کامالً سياسی و اعتراضی يافتهاست .او سخت دلبستۀ اقليم خـويش اسـت و «تعلقـات و
اندوه زادبومش» (بيدج ،)91 :1924 ،نمودی آشکار و فراگير در آثارش دارد .اين وجه در شعر
شيرکو ،غالبِ نشانههای اجتماعی ،تاريخی ،انسانی ،جغرافيايی و طبيعی اقليم کردسـتان
عراق را در بر میگيرد .بدين صورت ،میتوان شعر او را در زمرۀ اشعار اقليمی جای داد و
از او به عنوان شاعری اقليمگرا ياد نمود .اقليمگرايی شيرکو واجد خصيصهای انحصاری و
متفاوت است و اين ويژگی تا حدی راه و حاصل کـار او را از ديگـر شـاعران اقلـيمگـرا
متمايز میسازد .اقليمگرايی وی خاستگاهی در آرمانهای سياسی و عواطف او نسبت به
سرزمين خود دارد و از هر نظر دارای وجهه و صبغۀ ملی و ميهنی است .اين امر ،ضـمن
دامن زدن به محبوبيت شيرکو در ميان مردم خود ،ميزان اثرگذاری او را بـر مخاطبـانش
فزونی بخشيدهاست.
شيرکو تسلطی بینظير بر زبان کُردی دارد و دايرۀ واژگـانی او چنـدان توسـعهيافتـه
است کـه از عهـدۀ برخـی ساختارشـکنی ،هنجـارگريزی و ابـداعات زبـانی و سـاختاری
برمیآيد  .او با پشتکار خويش توانسته آشنايی مناسبی با زير و بم و دقايق زبـان مـادری
خود پيدا کند .اين توانمندی همراه با تخيل خالق و در عين حال ،پيچيـدۀ شـيرکو ،او را
در تکوين زبان خاص و دنيای شاعرانۀ منحصربهفرد ياری رسـاندهاسـت و نـام او را بـه
عنوان شاعری پيشرو ،ابداعگر و نوگرا در شعر معاصر کُـردی تثبيـت نمـودهاسـت .شـعر
شيرکو از ابتدای شاعری وی ،فراز و فرود داشته ،مسيری از دگرگونی را طی کردهاسـت.
او شاعری تجربهگراست و پس از گذر از تجربههای آغازين که با سنّتشکنی و برخـورد
خالقانه با زبان و هنجارهای زبانی همراه بوده ،به ساختاری ابداعی و زبانی ساده ،سـيّال
و در عين حـال ،واجـد ويژگـیهـای انحصـاری دسـت يافتـهاسـت .شـعر او بـا وجـود
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پيچيدگیهايی که عمدتاً برآيند رفتارهای ساختارشکنانه با زبان و ساختار شعر است ،قابل
فهم ،صميمی و جذاب برای اغلب خوانندگان نيز میباشد.

 .7مسئلۀ پژوهش
امروزه رمانتيسم در جايگاه مکتبی با «تنوع معانی و مضامين عملی» و نيـز «پيچيـدگی و
چندگونگی» قرار گرفتهاست (کادن )988 :1982،و اصول و دستاوردهايی دارد (ر.ک؛ شميسـا،
 )22 :1931که به اشکال متنوع و متفاوتی مورد استفادۀ آفرينندگان ادبی در سراسر جهان
قرار میگيرد .سيد علی صالحی و شيرکو بیکـس ،دو تـن از شـاعران مطـرح امـروز در
سرزمين ايران و اقليم کردستان هستند کـه ابعـادی از رمانتيسـم در شـعر آنهـا تجلـی
يافتهاست .هر يک از اين دو شاعر ،رويکردی خاص بـه رمانتيسـم دارنـد و بـه گونـهای
متفاوت از روحيه و نگرش رمانتيک در خلق آثار خويش بهره بردهانـد .طبيعـتگرايـی و
رويکرد نوستالژيک به کودکی ،دو مؤلفه از مولفههای رمانتيسم هستند که ابعاد و بازتاب
آن به اشکال مختلف در شعر اين دو شاعر ديده میشود.

 .5پيشينۀ پژوهش
در ميان پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ شعر سيد علـی صـالحی و شـيرکو بـیکـس،
پژوهشی يافت نشد که مستقالً به تطبيـق رمانتيسـم در آثـار ايـن دو شـاعر بپـردازد .از
پژوهشهای موجود که از جهاتی میتوان آنها را زمينه و پيشـينۀ ايـن پـژوهش تلقـی
نمود ،ابتدا بايد به پژوهشهايی اشاره کرد که در آنها رمانتيسم و شاخصهها و مبانی آن
معرفی ،بررسی و تحليل شدهاند؛ از جمله کتـاب سـيری در ادبيـات غـرب از جـی .پـی.
پريستلی ،کتاب مکتبهای ادبی از رضا سيدحسينی ،کتاب مکتبهای ادبی از سـيروس
شميسا ،کتاب فرهنگ ادبيات و نقد از جی.ای .کادن ،کتاب دانشنامۀ نقد ادبـی از بهـرام
مقدادی که اين منابع ،مورد رجوع مقالـۀ حاضـر بـودهانـد .دوم ،پـژوهشهـايی کـه بـا
موضوعيت تجليات رمانتيسم در شعر شاعران ،بهويژه شاعران معاصر صورت گرفتهاسـت
و سرانجام ،پژوهشهايی که دربارۀ شاعران مورد بحـثِ ايـن گفتـار ،يعنـی سـيد علـی
صالحی و شيرکو بیکس به صورت مشترک و مستقل انجام شدهاست.
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مقالۀ «بازنمودِ آرمانخواهانۀ اسطورۀ کاوه در نمايشنامۀ منظوم "کاوۀ ئاسنگهر" شيرکو
بيکس» از محمد ايرانی ،چاپشده در دو ماهنامۀ «فرهنگ و ادبيات عامـه» (ر.ک؛ ايرانـی،
 :1932ش  ،)17يکی از اين پژوهشهاست که در آن ،وجهۀ اسطورهای و ملّی کاوۀ آهنگر
در منظومۀ شيرکو بیکس با هدف بيان مصائب و مسائل قومِ کُـرد بررسـی شـدهاسـت.
ديگری ،مقالۀ «درآمدی بر مردان شاعر کُردِ شعر معاصر کُردی» از «فرياد شيری» اسـت
که در نشريۀ تخصصی شعرِ «گوهران» (ر.ک؛ شيری :1987 ،ش  4و  )8به چاپ رسيدهاست.
در اين مقاله ،دربارۀ کليّتِ شعر معاصر کُردی و نقش شـيرکو بـیکـس در تحـول شـعر
کُردی سخن گفته شدهاست« .ارزيابی زن در شعر و نگاه جامعهشناختی شيرکو بیکس و
سيد علی صالحی» از مريم رضايی راد و ...چاپشده در فصلنامۀ «مطالعات ادبيات ،عرفان
و فلسفه» (ر.ک؛ رضايی راد :1932 ،ش  ،)1مقالۀ ديگری است که در آن با اسـتفاده از روش
توصيفی ـ تحليلی ،شعر دو شاعر بر اساس برخی مؤلفههای فرهنگی از جمله زنستيزی
و مردساالری تحليل و مقايسه شدهاست« .بارتاب اسطوره در شعر سيد علی صـالحی» از
«حميده بازنگر» ،چاپشده در مجلۀ «رشد آموزش زبـان و ادبيـات فارسـی» (ر.ک؛ بـازنگر،
 :1983ش  ،)32مقالــۀ ديگــری اســت کــه در آن بــه چگــونگی بهــرهمنــدی صــالحی از
ظرفيتهای معنايی اسطورهها پرداختـه شـدهاسـت« .سـيدعلی صـالحی ،شـعرِ گفتـار و
سمبوليسم» از ناصر عليزاده و ديگران ،چاپشده در فصلنامۀ «بوستان ادب» (ر.ک؛ عليـزاده
و ديگران :1939 ،ش  )6مقالهای است که به چگونگی بهرهمندی صالحی از زبـانِ گفتـار و
کيفيتِ ايجاد پيوند ميان زبان محاوره و بيان سمبوليک در آن اشاره کردهاست.

 .2طبيعتگرايی رمانتيک
طبيعتگرايی در معنای کلّی خود ،برآيند برخورد خاص هنرمند با طبيعـت و بهـرهمنـدی
خالقانۀ او از پديدههای طبيعی است .اين رويکـرد در رمانتيسـم اهميـت ويـژهای دارد و
توجه به طبيعت و شيوههای زندگی طبيعی و ابتدايی يکی از مؤلفـههـای رمانتيسـم بـه
شمار میآيد .گفته شده که «ذهن شاعر رمانتيک ...با طبيعـت در وحـدت اسـت» (فـرای،
 )43 :1931و ايجاد نسبتِ شـاعرانه و پيونـد بـين رفتارهـای انسـانی و طبيعـت از جملـۀ
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هنجارهای رمانتيکی است که برخوردی اثرگذار و تأويلگرا با طبيعت تلقی میشود .اين
امر ،با تقليد از طبيعت و توصيف جزءبهجزء کُنشهای موجود در طبيعت ،تفاوت بنيـادی
دارد؛ زيرا به واسطۀ آن ،ميان شاعر و طبيعت گونهای يگانگی پديد میآيد و اين يگانگی
تا جايی است که شاعر رمانتيک در طبيعت« ،حاالت درونـی خـود را مـیبينـد» (فتـوحی،
)174 :1982؛ به تعبيری ،در طبيعت استحاله میشـود و موجوديـت طبيعـت را بـا دنيـای
خويش به طرزی شاعرانه درمیآميزد ،به طوری که پديدهها و امکانات طبيعت به اجزا و
عناصری عاطفی در شعر تبديل میشوند و شاعر میتواند با آنها ارتباط انسـانی برقـرار
کند و آنها را با هويت و کُنش انسانی و اجتماعی در ذات زندگی انسانی قرار دهـد ،يـا
اينکه خود و انسانها را وارد دنيای طبيعت و واجد رفتاری همسـان بـا ذات پديـدههـای
طبيعی سازد .به اين ترتيب ،شاعر رمانتيک ،امکان میيابد طبيعتی ديگر و بـه تعبيـری،
برتر از «طبيعت و پديدههای آن» (هگل )63 :1929 ،بيافريند؛ طبيعتی که ضمن همانندی با
طبيعت واقعی ،از آن متمايز است.
شيرکو بیکس و سيد علی صالحی هر يک به گونـهای ،وامـدار طبيعـت بـودهانـد و
متناسب با هنجار کار خويش ،از طبيعت و پديدههای طبيعی بهره بردهانـد .بـا توجـه بـه
اينکه رمانتيسم اين قابليت را دارد که در هر اقليم و محيط خاص ،رنگی تازه و متفـاوت
بــه خــود بپــذيرد (ر.ک؛ ريــد .)186 :1987 ،آنچــه بــه عنــوان طبيعــتگرايــی يــا رويکــرد
طبيعتگرايانه در شعر سيد علی صالحی و شيرکو بیکس ظهور و تجلی يافته ،بـا وجـود
تمايز و تفاوتی که با هم دارند ،هر دو به گونهای دارای وجه رمانتيک هستند .هر يک از
اين دو شاعر ،با منطقی ويژه و متناسب با شيوه و ماهيت کار خويش ،با طبيعت برخـورد
داشتهاند و از عناصر طبيعت برای بيان عواطف و انديشههای خويش بهره بردهاند.

2ـ .1طبيعتگرايی و سيد علی صالحی
سيد علی صالحی با اِعمال تمهيدات زبانی و تغيير ماهيت اشياء و پديدهها ،به برجستگی
زبانی و آشنايیزدايیهايی دست زدهاسـت و دخـل و تصـرفهـای متعـددی در هنجـار
منطقی و طبيعی عناصر طبيعت نمودهاست .آنچه به عنـوان طبيعـتگرايـی يـا رويکـرد
طبيعتگرايانه در شعر او ظهور و نمود دارد ،از جهاتی با رويکرد رمانتيکها مشابهت دارد.
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او به دنبال ظرفيتهايی تازه و قابليتهای افزونتری در عناصر طبيعت اسـت و توفيـق
يافته نسبتی خاص و انحصاری ميان عناصر طبيعت و ساختار و محتوای کالم خود ايجاد
کند که اين ويژگی ،تشخصِ شعر وی به شمار میآيد .صالحی با تبعيت از الگوی ذهنی
و زبانی خويش ،مجالی تازه برای حضور مظـاهر طبيعـت در شـعر آفريـدهاسـت .از ايـن
رهگذر ،عناصر طبيعـت در شـعرش نقـش زبـانی ،معنـايی و عـاطفی بـديع و متفـاوتی
يافتهاست و اين امر ،موجب شکلگيری فضاهای عاطفی خاصی در کالم او شدهاست:
«اگر اين رود بداند
که من چقدر بیچراغ
از چَم و خَمِ اين شبِ خسته گذشتهام،
به خدا عصبانی میشود،
میرود ماه را از آسمان میچيند!
اگر اين ماه بداند
من چقدر بیآسمان و ستاره زيستهام،
يعنی زندگی کردهام...
اگر اين پرستو بداند
که من چقدر تو را دوست میدارم
به خدا زمين از رفتنِ اين همه دايره باز ...بازمیماند!( »...صالحی.)266 :1985 ،

*****
«هِی ماهی بیجفتِ بازيگوش
تو در حوضکِ اين حياطِ بیسيب و سايه چه میکنی؟!
اينجا که نه زادرودِ من است وُ
نه رود و رويای تو...؟!
حاال من از حديثٍ آن همه ناروا
روايتنويسِ اندوهِ آدمی شدم.
پس تو چرا
قناعت به گفتوگوی اين گريه کردهای؟
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دست به دلم نگذار
حوصلۀ دوبارۀ ديدنِ دريا در من نيست.
 ...نه ماهی کوچک بیچراغ؟!
تو اشتباه میکنی.
همۀ ما جوری ساده
در شمارش رودهای به دريا رسيده اشتباه کردهايم( »...همان.)564 :
«شبپَره
تمامِ شب را دعا میکرد
بلکه ماه بخوابد.
البته منظوری نداشت
فقط دلش میخواست ماه بخوابد،
ماه هم خوابيد.
شبپَره باز هم دعا کرد
بلکه ماه بيدار شود.
البته هيچ منظوری نداشت.
فقط دلش میخواست ماه بيدار شود،
ماه هم بيدار شد.
در اين دنيای دَرَندَشت،
هر چيزی به هر نحوی زندگی میکند.
باران که بيايد،
بيد هم دشمنیهای خود را با اَرّه فراموش خواهد کرد
حاال بيا دعا کنيم
بلکه ماه( »...همان.)622 :1931 ،

در اين اشعار و اشعاری از اين دست ،صـالحی بـا لحنـی گفتـاری و صـميمی و نيـز
بهرهگيری از گونهای انسانانگاری ،عناصر طبيعت را به نشانههايی از زنـدگی انسـانی و
دنيای عاطفی خويش تبديل کرده ،آنها را در موقعيتی همسان با موقعيتهـای انسـانی
قرار دادهاست .در واقع ،تلفيقی از حيات طبيعت و زندگی انسانی ارائه دادهاست و اجـزای
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طبيعت ،از جمله «رود»« ،شب»« ،پرستو»« ،زمين»« ،شبپره»« ،ماه»« ،بيد»« ،ماهی» و ...را
با رفتاری متناسب با شرايط و کنشهای انسانی ظاهر کردهاست و از آنهـا بـرای بيـان
عواطف خويش بهره بردهاست.
حضور طبيعت و نشانهها و اجزای آن در شعر صالحی به گونهای نيسـت کـه بتـوان
برای طبيعت ،نقشی مجزا و منفک از دنيای شاعرانۀ شاعر قائل شد .او ارتباطی تنگاتنگ
ميان زندگی ،احوال و روحيات انسانی و فعل و انفعـاالت و کارکردهـای طبيعـت ايجـاد
میکند .اين رويکرد را میتوان يک مختصۀ منحصربهفرد در کار وی تلقی نمود .صالحی
به مدد تخيل خويش و با بهرهمندی از قابليـتهـای متنـوع زبـان گفتـاری از مرزهـای
تعيينشدۀ خيال و بيان عدول میکند و با طبيعت و از طبيعـت بـه مثابـۀ انسـان سـخن
میگويد .او با مظاهر طبيعت چون و چرا و درد دل میکنـد ،بـا آنهـا بـا زبـانی کـامالً
عاطفی ،خودمانی و صميمی سخن میگويد؛ گويی جزئی جدايیناپذير از زندگی و دنيای
شاعر هستند .صالحی ،هم در زمانی که پديـدههـای طبيعـت را مخاطـب خـويش قـرار
میدهد  ،هم هنگامی که با روايت و بيان توصيفی درصدد ترسيم و اظهار مناسبات ميان
خود و طبيعت است ،از صميميت و سادگی زبان محاوره کمال بهـره را مـیبـرد .از ايـن
طريق ،طبيعت به گونهای غريب وارد زندگی شاعر و در معنای کلّی ،وارد زندگی انسانی
میشود .همچنين ،احوال و مسائل متعلق به دنيـای فـردی و اجتمـاعی انسـان در مـتن
طبيعت موضوعيت میيابد و در آن ،نمود و ظهور پيدا میکند .طـیّ ايـن تعامـل ،ميـان
طبيعت و انسان ،نسبت و خويشاوندی غريب و بیسابقهای ايجاد میشود و اين دو دنيا از
هم کامالً جدايیناپذير به نظر میرسند.

2ـ .6طبيعتگرايی و شيرکو بیکس
شيرکو بیکس از خود به عنوان دلبستۀ طبيعت سخن میگويد و شـعرش را از هـر نظـر
وابسته به طبيعت میداند .او میگويد« :اگر طبيعت را از شعر من بگيرند ،ديگر چيزی جز
يک مشت کلمه باقی نمـیمانـد» (بـیکـس .)63 :1945 ،رويکـرد وی بـه طبيعـت ،واجـد
مختصاتی متناسب با انديشه و شيوۀ انحصاری کار اوست .او پديـدههـای طبيعـت را بـه

 /28تحليل و تطبيق دو مؤلفۀ رمانتيسم در شعر شيرکو بیکس و سيّد علی صالحی /عباس باقینژاد و سيّد اسالم دعاگو

مصالحی برای تکوين شعر اعتراضی و سياسی و عاشقانه تبديل میکند .بـرای دسـتيابی
به اين مقصود ،تا حدی ماهيت اشياء و پديدههای طبيعت را دگرگون میسازد و آنها را
با کارکرد متفاوت و نقش تازهای به ظهور میرساند .با اين وصف ،در اغلب موارد ،خود را
به ترسيم قابليتهای واقعی طبيعت متعهد میداند و سعی دارد در منطق زيستِ عناصـر
طبيعی ،تغيير زيادی ايجاد نکند .از اين رو ،پديدههای طبيعت در شعر او معمـوالً همـان
وضعيت و کنشهايی را دارند که به طور طبيعی میتواند از آنها سر زند.
کاربرد طبيعت در شعر شيرکو ،عموماً با توسل به شگردهای شاعرانهای چون تشبيه،
تشخيص و تمثيل همراه است و در مواردی نيز عناصر طبيعت را با پرداخت سمبوليک و
کارکردی نمادين ظاهر میکند .او معموالً طبيعت را محمل و بسـتر مضـمونپـردازی و
معنیآفرينیهای خود قرار میدهد و از قابليت و امکانات عناصر طبيعت صرفاً به عنـوان
ابزاری برای بيان عواطف عشقی و انديشـههـای اجتمـاعی و سياسـی خـويش اسـتفاده
میکند:

«ئە مپایزیە رۆماننوس ێکەعەبەیس:
هەمووجارێفەسلێدووفەسڵس ێفەسڵ:
ەلرۆمانەکەیئەنووس ێوەلپرێکدانیوەشەوێ:
دێبەسەرایۆرٶمانەکەیفڕێئەداوەلدەاییدا:
پەرەپەرەئەیدرێنێوبە «اب» یئەدا:
تٶتەماشایئەودەش تەکە!:
هەرەلخەایڵریژاوو:
گەاڵیوشەیهەەللرزیوو:
پەرەیدراوهیەانسەو:
پەرەگرافیسێبەرو:
دەس تەواژەیناوزومقەوە:
چیوەریوەوچیکەوتووە!
تۆتەماشایئەودەش تەکە!»

(همان.)52 :1937 ،

پاييز ،رُماننويسی بيهودهنويس است
هر بار ،يک فصل و دو فصل و سه فصل
از رمان خود را مینويسد و ناگاه در نيمشبی
ديوانهوار ،رُمانی را که نوشته ،میفکند و بعد
برزبرز آن را به باد میسپارد.
نگاه کن! گسترۀ دشت را!
که درآن ،روياهای چکيده و
برزِ واژههای لرزان و
صفحههای پارۀ آهها و
پاراگرافهای سايهها و
جملههای ميان شبنمها
چگونه فروريختهاست
نگاه کن! گسترۀ دشت را!»
(همان ،1932 ،ج .)627 :1

*****
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*****

«وەختیخۆیرەشەابھەرنەبوو
ەلجێیئەوشتێکبوو ،س پیبا ،رسوەیەک
ئەمدەنگەەلھۆزیبارانیھێواشو
ابلندەیدڵداروخەایڵیناسکیپایزیبوو.
ەلگەوەچییاداوەکووئاودڵنیائەژای
رۆژێکیانبیاابنبۆغەزا
کەچووەسەرچیاوھۆزەکەیبارانیقڕکردو
بەمششێرھەاتویسەربریو
بەمششێرخەایڵیناسکیەلتەلتکرد
ئاگریبەردایەابلندەیدڵداران.
ەلاتودائەوعەشقەالوازەئەوش نەئارامە
ش ێتبووشێت ..اناڵندیوگڤەیکرد
ایخییبووەلدنیا
ەلوچرکەساتەوەرەشەابپەیدابوو
رەشەابواخوڵقا!» (همان ،1937 ،ج.)22 :1
*****

«ەلوانەیەبەاینییەک ،قەەل ابچکەێی قاچاخچی
اتقەدرەختیحەوشەکەمفریوبداوھەزارگەاڵیلێبس ێنێو
ەلدواییدائەویشھەڵبێبۆھەندەران
بەاڵمئەفسووس ..ەلوێھەرگزیدرەختەکەم
جارێکیدیسەوزەلبەراناکتەوەورەقەڵەووشک
...ەلوانەیەنیوەشەوێکئەس تێرەیەکیناوش یعرم
ھەربەرێگایاککێشاندائەویشھەڵبێوسەرھەڵگرێو
شوێامننگێکیدوورگەاکنیئەوێکەوێو
بێتەژووریئااااااوەوەو نەگە ێاااااتە وەبۆدیاااااوان»
(بیکس6991 ،م.)119 :.

«آن زمان
سيهبادی نبود
اين بانگ از تبار نمنم باران و پرندگان شيدا و
خيالِهای نازک خزان بود و
به دامان کوه به سانِ آب ،آسودهدل میزيست
روزی اما بيابان به عزمِ عزا
از چکاد برشد و
قبيلۀ باران را تاراج کرد و
به شمشير ،آفتاب را گردن زد و
به شمشير ،خيالهای نازک را شرحهشرحه کرد و
پرندگان شيدا را به آتش کشيد...
ديوانهوار بانگ برداشت و عَلَمِ عصيان برافراشت
از آن روز سيهباد
سربرداشت
سيهباد چنين زاد!» (همان.)685 :1932،

*****
«ای بسا صبحدمی ،زاغچهای قاچاقچی
تک درختِ حياط اَم را بفريبد و هزار بـرز اش
بستاند و
از مرزها بگريزد ،ولی دردا ،آنجا دگـر درخـت
من
«سبز»ی به تن نخواهد کرد و خشکيده و نزار
در اِزاری زرد ،جان خواهد سپرد!
 ...ای بسا نـيمشـبی ،سـتارۀ شـعرهايم از راه
کهکشان
رو به سوی ماهِ جزيرههای غربت نهاده و
درونِ سرای آب گشته و به ديوان برنگـردد».

(همان.)231 :1932 ،
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نمیتوان در اين اشعار و نظاير آن که در ميان آثار شيرکو اندک نيست ،ارتباط عاطفیِ
تنگاتنگ و صميمی ،نظير رويکردِ صالحی به طبيعت يافت؛ زيرا شـيرکو معمـوالً فاصـلۀ
خود را به عنوان انسان با طبيعت حفظ میکند؛ به بيان ديگر ،عميقـاً بـه درون طبيعـت
نمیرود و طبيعت را از درون نمینگرد .استفادۀ وی از عناصـر طبيعـت بـا اينکـه اغلـب
وجهی انسانانگارانه دارد ،با اين وصف آن گونه که بايد ،ماهيت انسانی پيدا نمیکند و از
فاصلۀ شاعر و طبيعت چندان کاسته نمیشود .اين امر سبب میشود طبيعت بدون آنکـه
خصلت انسانی مؤثر پيدا کند و يا شاعر بخواهد پديدههای طبيعت را با کسوت انسـانی و
مشخصهها ی واقعی انسان ظاهر کند ،عموماً در حـد يـک سـمبل يـا در خـدمت بيـانی
نمادين و يا تمثيلی به خدمت شعر او درمیآيد .خصلت انسانی طبيعت در ايـن اشـعار در
اين حد است که خزان چون رماننگاری ظاهر میشود ،رمـان مـینويسـد و بـرزهـای
کتاب رمانش را به باد میسپارد .سيهباد از دل کوه برمیخيزد و عصيان میکند و دسـت
در تاراج قبيلۀ باران میبرد و . ...بدينگونه است که اين اشعار بر واقعيتِ طبيعت بيش از
مسائل انسانی تکيه دارد و در آنها کُنش و رفتارهای پديدههای طبيعی مشابه رفتارهای
انسانی بيان میشود .يا در حد تمثيلی برای بخشی از مسائل جامعۀ انسانی طرح میشود.
شيرکو دخل و تصرف چندانی در واقعيـت اشـياء و امـور طبيعـی نمـیکنـد و مـوارد
برجستهسازی و آشنايیزدايی با عناصر طبيعت در کار وی نمودِ چشمگيری نـدارد .او بـه
ترسيم قابليتهای طبيعت متعهد است و منطق زيستِ عناصر طبيعی را تغيير نمیدهـد.
پديدههای طبيعت در شعر او معموالً همان وضعيت و کنشهايی را دارنـد کـه بـه طـور
طبيعی نيز از آنها سر میزند .اين بهرهمنـدی شـاعر از تشـبيه ،تشـخيص و تمثيـل در
مواجهه با طبيعت ،بنيان کار وی را شکل میکند .در مواردی نيـز عناصـر طبيعـت را بـا
پرداختی نمادين ظاهر میکند .در کُل ،میتوان گفت شيرکو قابليت و امکانات طبيعت را
صرفاً به عنوان ابزاری برای بيان عواطف و انديشههای اجتماعی و سياسی خويش بهکار
میگيرد و از آن به عنوان محمل و بستر مضمونپردازی و معنیآفرينیهای خـود بهـره
میگيرد.
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 .4نوستالژی کودکی
از دنيای کودکی به عنوان «زادگاهِ شعر و شاعری» نام برده شدهاست (ستاری )68 :1922 ،و
جستوجوی «قلمرو گمگشـتۀ کـودکی» (پريسـتلی ،)197 :1952 ،يکـی از خصـايص شـعر
رمانتيک به شمار میآيد .اين امر ،شعر رمانتيک را بـه مجـالی بـرای بازبيـان و ترسـيم
احوال ،تجربهها و دغدغههای عالم کودکی تبديل نمودهاسـت و بـه شـاعران رمانتيـک
امکان داده تا از تعلق خاطر خويش نسبت به دنيای کودکانه به صورت يک پشتوانۀ غنی
عاطفی بهره ببرند و آن را دسـتمايۀ خلـق مفـاهيم و مضـامين مختلـف سـازند .آزادی،
معصوميت ،بیپيرايگی و زيبايی طبيعی و ذاتی کودکانه ،مبنايی برای اشتياق بازگشت به
کودکی در اشعار رمانتيک است .اين جاذبهها به دنيای ازدسترفتۀ کودکی ،وجهی آرمانی
و نوستالژيک بخشيده و آرزوی بازگشت بدان را به حسرتی جاری در آثار رمانتيک بـدل
میسازد.
يادکردِ کودکی و با حسرت از عالم و احوال کودکی سخن گفتن ،بخشی از محتـوای
شعر سيد علی صالحی و شيرکو بیکس را نيز تشکيل دادهاسـت .اشـتياق بازگشـت بـه
کودکی و جذابيتِ دنيا و احوالی که صرفاً در دوران کودکی تجربه میشود ،در شـعر ايـن
دو شاعر بهروشنی بازتاب يافتهاست .اين امر با انگيزۀ واحدی صورت نگرفتـهاسـت؛ بـه
بيان ديگر ،نوستالژی کودکی در شعر اين دو شاعر ،خاستگاهی يکسان نـدارد و بـا ايـن
وصف ،ماهيتاً با آنچه در آثار رمانتيک يافته میشود ،نسبت و همانندی دارد.

4ـ .1صالحی و نوستالژی کودکی
صالحی عموماً متناسب با نگرش عاطفی خود و در حـوزۀ تلقـی خاصـی کـه از مسـائل
انسانی و اجتماعی دارد ،از مطلوبيت دوران کودکی سخن گفتهاست .او داشـتههـا و هـر
آنچه را که در زمان کودکی با تکيه بر احساسات کودکانه دريافته و باور داشتهاسـت ،بـه
عنوان واقعيتی زيبا و دوستداشتنی در برابر واقعيت جاری روزگار خود قـرار مـیدهـد و
سعی دارد در پايان ،اين نتيجه و پيام را به خواننده القا کند که هرچه متعلق به آنهنگام
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است ،مطلوب ،زيبا و معصومانه است و هر آنچه که اکنون در دسترس است ،ناخوشايند،
رياکارانه و فاقد اصالت انسانی است.
در مصداقهايی که داللت بر وجود نوستالژی کـودکی در شـعر صـالحی مـیکننـد،
واژگان و نشانههايی وجود دارد که بيانگر تعلق خاطر عميق شاعر نسـبت بـه عواطـف و
تجربههای کودکی هستند .او از اين واژگان به عنوان نشانهها و نمادهايی با بار معنـايی
گسترده سود میجويد و از آنها بـرای ترسـيم احـوال نـامطلوب اکنـون ،يعنـی دنيـای
بزرگسالی بهره میگيرد.
يادآوری خاطرات گذشته و زمان حضور در دامان خانواده ،يکی از رويکردهايی اسـت
که شعر صالحی را با نوستالژی کودکی پيوند مـیدهـد .او هرگـاه کـه از روزمرگـی و از
شرايط زندگی خود به هر دليل ،احساس نارضايتی میکند ،خواسته يا ناخواسـته کـودکی
خود و روزگاری را به ياد میآورد که در متن خانواده ،در کنار پدر ،مادر و ديگر کسانی که
به آنها دلبستگی داشته ،میزيستهاست .در اين هنگام ،او بهسادگی و با لحنی دردمندانه
از اتفاقات و تجربيات کودکی خويش سخن میگويد؛ اتفاقاتی که ديگر اميدی به تکرار و
تجديد آن ها نيست .اين امر ،هنجار کالم صالحی را با حزنی پنهان و آشکار درمیآميزد،
به طوری که خواننده میتواند شدت دلتنگی شاعر را بـرای گذشـته و همزمـان ،ميـزان
بيزاری و ناخشنودی وی را از آنچه در زمان حال بر وی میگذرد ،دريابد:
«بو ،بوی خوش پيراهن پدر
چُرتِ خُمار ظهر ،عطرِ عجيب خواب
گِلِ نمور حاشيه ،قطره ،حوصله ،شير آب
چه شمارشِ صبوری!
دردت به جانم عَلو ،بادم بزن بابا!
بادبزن را از اين دست
به آن دستِ خسته میدهم
پدر بوی دريا و گندم و گريه میدهد
 ...بو ،بوی خوش پيراهن پدر
چند ابر پراکنده باالی کوه
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پَرپَر پشهای بال ابروی پير
عطر خيس حصير ،بادبزن ،بوريا
و زندگی که چيزی نيست
که چيزی نبودهاست
يعنی قشنگِ سخت،
سخت و قشنگ و ساده،
خوش و گزنده و بیتاب،
پيادۀ غمگين ،تبسم تل .
دردت به جانم ،عَلو ،بادم بزن بابا
بو ،بوی خوش پيراهن پدر
و کودکی غمگين که قرنها بعد
بیديده دريا را گريسته بود( »...صالحی.)759 :1985 ،

از اين دست مصاديق در ميان اشعار صالحی بسيار است و بر اسـاس ايـن نمونـههـا
میتوان دريافت که در نگاه صالحی ،کودکی و دنيای ساده ،بیکينه و بیپيرايۀ آن ،نقطۀ
ل دنيايی است که صالحی ناگزير بـه تحمـل آن اسـت؛ دنيـايی کـه جـز احسـاس
مقاب ِ
بیپناهی ،تنهايی و دلتنگی ،دستاوردی برای وی نداشتهاست.

4ـ .6شيرکو بیکس و نوستالژی کودکی
شيرکو بیکس گرايش خاصی به روحيات ،احوال و نگاه کودکانـه دارد .او بـا اسـتفاده از
تخيلی در حدّ خيالپردازی کودکانه ،دست در فضاسـازی تمثيلـی و شـاعرانۀ انحصـاری
میبرد و احوال و چشماندازهايی را میآفريند که ضمن همسان بـودن بـا برآينـد ذهـن
کودکان و داشتن وجه سورئاليستی ،با الگوی رمانتيسـم انطبـاق دارد .گـاهی نوسـتالژی
کودکی و بازبيانِ خاطرات و احوال کودکی در شعر او با اين ويژگی همـراه اسـت .ديگـر
ويژگی نوستالژی کودکی در شعر شيرکو ،ترکيب و توأمانی احوال و تمايالت کودکی بـا
دنيای نوجوانی يا جوانی است که در آن از نخستين تجربههای عاشقی با حسرت سـخن
می گويد .در اين هنگام ،دنيای کـودکی شـيرکو بـا حـال و روحيـاتی کـه وی در دوران
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نوجوانی تجربه کرده ،از هم غير قابل تفکيک میشوند .بدين ترتيب ،وی مرز کـودکی و
نوجوانی و يا حتّی جوانی را ناديده میانگارد و ترسيمی را که از کودکی به دست میدهد،
با آنچه در نوجوانی و جوانی تجربه و درک کرده ،به يگانگی میرسـاند .از ايـن رهگـذر،
مناسبات خوش عاشقی در جايگاه لذايذ و تجربيات کودکی قـرار مـیگيـرد و نوسـتالژی
کودکی وی ،ماهيتی عاشقانه به خود میپذيرد:
«منەلترسریەشەابیرقیباومکو
چەخامخەیقژیەیدایمکوتێالاکنهیەردووبرا
ەلاتواندا
ەلنێوانیدووبلۆیک
دیوارەکەیسەرسەرابندا
انمەاکنیتۆهمەلئەگرت
پایزیێکیانگزیەگزیێ
منیربدەوەبۆسەرابن
وەختێبینمی
دیوارەاکنپیئەکەننی
وشەاکنهتەرهەموواین
بوبوونبەهەنگ.
نێوانبلوکیش بەشانەو
خوشەویستامینبەهەنگوین!» (بیکس ،1937 ،ج.)652 :6
«من از ترس توفان و خشم پدر و
آذرخش جيغِ مادر و
چماق برادران
نامههای تو را الی آجرهای پشت بام میگذاشتم.
در روزی پاييزی
وِزوِزی مرا به پشت بام کشيد.
ديدم ديوارها میخندند!
واژههايت همه زنبور عسل شده بودند!
الی آجرها بدل به شانه و
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عشق ما عسل شده بود!» (همان.)85 :1932 ،

گاهی نيز شيرکو دلتنگِ کودکی و هر آنچيزی میشود که دوران کودکی را بـرايش
لذتبخش کردهاست .او با همان عواطفی که در زمان کودکی میتوان داشت ،از خاطرات
خوش و ناخوش کودکی سخن میگويد؛ از بودن در کنار خانواده و از داشتن پدر و مادر و
ديگر اعضای خانواده که وجودشان به وی اطمينان خاطر و اميد مـیداد .در ايـن مـوارد،
جهان کودکی به مأمنی تبديل میشود که شاعر میتواند با رجعت به آن ،رنجهايی را که
در دوران بزرگسالی برده بود و تجربيات تلخی را که در هنگام مبارزه و دربهدری و تبعيد
از سرگذارنده ،به فراموشی سپارد:
«(اب) بەشەەلشەلھەلئەاکت!
ەلمقوتبەوە (اب) ئەگەریتەوەدواوە
ئەگاتەوەیەمککۆاڵنزیوابمن
ەلبەردەرگایەکیزنمیچەلاکندا ..دائەنەوێ
بۆنمینداڵیمیئەاکتوگوڵەخەومنھەلئەمژی
بۆنمینداڵیمی ..چونبۆنیاکرژۆەلیەک ،پلکەگیایەک
چونبۆنیدنکەچواەلیەک
ھەرزووتێکەڵبەبۆنیگراینیدایمکو
بۆنیالواندنەوەیتە و
بۆنیگلگەچژیوورێکیکەیرسەبوو.
بۆنیشەوبۆنیرتس ێکزیس تانەبوو
بۆنیبۆیرشیتەنیاییوبۆنیئێوارەھەژارییو
ھەرزووتێکەڵبەبۆنیتژییکەساسییو
بۆساردیلێفەیراڵو
خەونیپەرتژیایمنبوو
 ...بۆنریەزوبۆنیدایمکھەۆیەکبۆنبوون
بۆنیچیاوبۆنیباومکھەریەکبۆنبوون» (بیکس ،1937 ،ج .)19 :9
«باد لنگلنگان میوزد
باد
از اين قطب به عقب برمیگردد
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به نخستين کوچۀ زبانم میرسد
در آستانۀ دروازۀ کوتاهِ چلهها خَم میشود
کودکیام را میبويد و
گل رؤياهايم را به سينه میکشد
بوی کودکیاَم
چون بوی برگی ...برهّای
چون بوی چغالهای
بیدرنگ
با بوی مويۀ مادرم و
بوی نوازشی نمناک و
بوی کاهگِلِ کاشانهای کِرخت درآميخت
بوی شب
بوی هراسی زمستانی بود
بوی نای تنهايی و
بوی شامگاه بینوايی
بیدرنگ
با بوی تند دلهره و
بوی بد پتويی پوسيده و
خواب آشفتۀ زندگیاَم درآميخت...
بوی تاک و بوی مادرم
همانا يکی بود
بوی کوه و بوی پدرم
همانا يکی بود» (بیکس.)819 :1932 ،

حضور يک جريان عاطفی عميق و مـؤثر از جـنس عواطـف کـودکی در ايـن اشـعار
احساس میشود که به واسطۀ پيوند روحی شاعر با عناصر و نشانههای محيطی و انسانی
دنيای کودکی شکل گرفتهاست .اين امر ،رويکرد شيرکو را از جهاتی به رويکرد صـالحی
همانند ساختهاست .هر دو شاعر با بهرهمندی از واژگان و نشانههـايی از کـودکی ،سـعی
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کردهاند تعلق خاطر عميق خود را نسبت به عواطف و خاطرات کودکی نشـان دهنـد و از
آن به عنوان نشانه و نمادهايی با بارِ معنايی و عاطفی خاص استفاده کنند.

 .8نتيجه
در شعر سيد علی صالحی و شيرکو بیکس بازتابهايی از رمانتيسـم را مـیتـوان سـراغ
گرفت .هر يک از اين دو شاعر ،به گونهای و متناسب با هنجار کلّی کارشان و مبتنی بـر
سبک و نگرش خود ،رويکردی خاص به رمانتيسم دارند و بهرهای متفاوت و گاه همسان
از مؤلفههای رمانتيسم بردهاند .سيد علی صالحی با بهرهمندی از ظرفيتهای زبان گفتار،
اشعاری سروده که مناسبات و قابليتهای زبان محـاوره ،در تکـوين عناصـر آن ،اعـم از
عاطفه ،انديشه و تخيل ،نقشی مؤثر ايفا میکند .شعر او دارای روحی غنايی و در مواردی
واجد وجه رمانتيک و عاطفی پررنگ است .او از خصايص درونی زبان گفتار ،نظير لحـن
شِکوه و شکايت ،سرزنش ،سفارش و توصيه ،تداعی ،خبر و روايت ،بهرۀ زبانی و عـاطفی
خاصی میبرد و به واسطۀ آن ،توفيق يافته شعری با ظرفيت عـاطفی بـاال بيافرينـد کـه
ضمن داشتن خصوصيات انحصاری ،از جهاتی با آثار رمانتيک ،نزديکی و همسـانی دارد.
شيرکو بیکس نيز شاعری سياسی و در عين حال ،تغرلی اسـت کـه بـه واسـطۀ تلفيـق
مايههای اعتراضی و اجتماعی با دنيای عاطفی خـويش ،بـه گونـهای شـعر اجتمـاعی و
عاشقانه دست يافته که ضمن داشتن خصلت اعتراضی ،دارای ماهيت رمانتيـک اسـت و
برخی مؤلفههای رمانتيسم را با رويکـرد اجتمـاعی و گـاهی نيـز فـردی در خـود جـای
دادهاست .رمانتيسم شيرکو واجد نشانههای اقليمی ،اجتماعی و انسانی بارز است و با روح
مبارزهجويی و مليتگرايانه و وطنخواهی وی نسبت و پيوند يافتهاست.
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