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 شعر از سکوت ِ درون آغاز می شود 

 

جایی که  شعر از سکوت ِ درون آغاز می شود، درونی خالی ، پاک شده از صداها، از حوادث و دانسته ها ، 

کلمات به نهایت می رسند، الل می شوند و زبان ِ "دیگر" می جنبد، زبان ِ "هیچ" به تماس ناخودآگاه می آید،  

ناخودآگاهی که "خود"ِ اصیل در چشمه ی آن می آرامد، و با تماس ِ "هیچ" گویا می شود. پس سپیدی ِ کاغذ  

آشوبد،  بی تابش می کند، می کشاندش به سوی قلم.   را می طلبد، قلم را به خود می خواند و قلب شاعر را می

قلم با شاعر در گالویزاست  و واژه های دنیایی میانه و معلق را بر او دیکته می کند. واژه هایی که نه تنها  

خود ِ معنی بلکه معنی زا هستند. معنی هایی که به اندازه ی گنجایش خالی ِ درون ِ خواننده و حتی شاعر،  

 سیرهای گوناگون به خود می گیرند و گاه منشأ  و یا انگیزه ی کلمات دیگر می شوند. رنگ ها و تف

شاید این شعر محض عرفانی باشد، ولی نه شعر ِعرفانی بلکه عرفان ِ شعری؛عرفانی که همزاد و هم رود و  

ت ِ هم می  هم آهنگ ِ جوهر هستی و جوهر هنری ست و این دو تا بدانجا پیش می روند که در نقطه ای هم ذا

شوند و شناخت ِ مبهم و گنگ ِ برآمده از سکوت ِ درون، عین هنرمی شود. به دیگر سخن، سلوک شاعر در 

شعر می شکفد و سلوک شعر در شاعر. و از پی آن، چه بسا و چه خوشا که شعر و عشق و معشوق یگانه 

 شوند. 

 

ند ها و رابطه هایی که بر فضای  پس موضوعی در میان نیست، بلکه شعر خود موضوع است، موضوع ِ پیو 

هنری می گشاید، هنری که زبان ناخودآگاهش سمبل است. این رابطه های خفته یا پنهان با دیدن برگی خشک، 

آسمانی زالل، گریه ی یک پیرمرد، خنده ی یک کودک، ارکستر باران برآمده از پژواک ملودی اشیاء 

، ادراک اثری هنری، خواندن کتابی، مزه ی سیبی و دود  گوناگون طبیعت، خون چکیده بر خیابان، بوی خاک

شوند )»مرا تا سیگاری، به ویژه با پذیرش و فرورفتن و سیر در حس اندوه و درد و عشق، بیدار و آشکار می 

عشق تعلیم سخن کرد…«( و درون را می تکانند و نگاه تازه و بکری به هنرمند می بخشند که به هستی جانی  
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 دیگر می دمد.  

 

ولی این نگاه در آفرینش هنر یا در زایش آن با عناصری فکری و عاطفی و تجربی که در ناخودآگاهمان  

اند، خواسته یا ناخواسته آمیخته است و به شخصیت هنری ما فرم و هویت داده است. و طبیعی  رسوب شده

زمینه های فرهنگی و  ش ست که شکوفایی شعر در رابطه ی تنگاتنگی است با بسیاری از این وسیله ها و پی

زبانی و بومی و زمانی و نیز با حافظه ی فردی و جمعی مان. کسی که از اوان نوجوانی با اشعار شاملو و  

ها در سروده هایش نباشد. ما  فروغ و سپهری خو کرده، غیر طبیعی ست اگر دست کم مویرگهایی از آثار آن 

در کنار درختان دیگر ریشه در خاک یک فرهنگ دارد  همه بازتابی از محیط مان هستیم، میوه ی درختی که

ها یکسان نیست، چرا ای می بالد. ولی طعم همه ی میوه و در هوای یک محیط می دمد و سر بر آسمان یگانه 

که هر درخت داستان زایش و رشد و شکوفایی و احیاناً خشکیدگی و یا فرسودگی خود را دارد. اندک اند 

ها را یافته باشند و یا از  مند، درختانی که جهانیان فرصت چشیدن میوه های آن درختانی کهن سال و ارزش 

 سایه زیبایی و شکوهشان بهره برده و به خزانه ی حافظه شان سپرده باشند.  

 

آید اّما نهالی که در خاک مادر می زیسته است، با ریشه در خاکی دیگر و به دور از زادگاهش کاشته  پیش می 

 ی از آن به درختی دیگر که ریشه در خاکی دیگر دارد پیوند خوَرد.  شود و یا ساقه ا 

 

داستان نویسنده ی این سطور داستان آن نهالی است که با ریشه از جای کنده شده است، نهالی که سوی ساقه  

هایش را یافته بود، بن هایش با طعم خاک اصیل ولی سنگالخی انس داشت و کلروفیل جوانه هایش هنوز به  

فیروزه ی سرزمینش می زد. هم او که از همریشه هایش به تقدیر برکنده شد و در خاکی ناآشنا اّما نرم  رنگ 

 هایی از این حروف نمایان:  رشد کرد، اکنون برگهای نوستالژی اش سبز سیرند و بر خطوط شان هنوز رگه 

 

 لوی( »هرکسی کو دور ماند از اصل خویش          باز جوید روزگار وصل خویش« )مو

 

»به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده بود. چنانکه پای به برف فرو شود، به عشق فرو شدم 

 )ابویزید بسطامی(«  

 

 کرد« )حافظ( کرد          وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می »سالها دل طلب جام جم از ما می

 

 »و خدایی که در این نزدیکی است  



 الی این شب بوها  

 پای آن کاج بلند 

 روی آگاهی آب 

 روی قانون گیاه« )سهراب سپهری( 

 

 »پرواز را بخاطر بسپار، پرنده مردنی ست« )فروغ فرخزاد( 

 

 »آی عشق آی عشق 

 چهره ی آبی ات پیدا نیست« )احمد شاملو( 

 

تر. آرزوها البه الی گلبرگ ها پنهان  خاک مادر و چه بسا مهربان خاک میزبان اّما چه بسا پذیراتراست از 

شوند، شاخ وبرگها با باد به رقص رهایند و در مهمانی مهتاب هراسی شان نیست از دیدار محبوبه گان  نمی 

 کنند » و زیر طاقی الهه ی شعر می آرمد«:  شب. شبتاب ها راز زندگی را در گوش درختان زمزمه می

 

 نوسانند، آسمان در التماِس ماه.  »شاخه ها در

 آرزویی زنده می وزد از سایه ی ستاره باران، 

 هوا بر چمن به بازیست. 

 کدام حضوراست که می پیچد؟ 

 

 نفسی محسوس ما بیِن درختان گذشته است، 

 منفجر گوهره ای نا معلوم 

 پیچیده گرداگرِد گیسوان ، نوازشگر، 

 و زیر طاقی الهه ی شعر می آرمد.  

 آه این شادِی تیره به تو بسته است،  

 راز زنده ترت می دارد،  

 باِد بیدار هستی درخاربوته ی جنگلی،  

 تویی که وزیده ای بر علف، 

 در این تخمیِر براق. 

 بر گذشته ای از پرچین ِ آینده، 



 و نفوذ کرده ای اینجا، جایی که شبتاب می پرد تیز  

 به پدیداری و ناپدیدی، در تماسی آرام بر آالچیق ها 

 ( 2005-1914و تاریکی را دست نخورده بر جا می گذارد.«  )ماریو لوتسی  شاعر و نویسندۀ ایتالیایی،  

 

ها را که در جای جای پوسته ها و  ای، دورافتادگی و نوستالژِی ریشه ه اّما هیچ توفانی و بورانی، هیچ حادث

گونه که نقشی بر صخره ای پایدار و پاک ناشدنی  حلقه های تنه ی نهال نقش بسته اند، از میان نمی برد؛ همان 

تر عمیق ای باطن بین بنگریم، این نوستالژی چیزی جز شکل بیرونی نوستالژی ای ست. با این همه اگر با دیده 

نیست، همان که در ژرفای روح ریشه دوانده است و در مام ازل آشیان دارد؛ و آن نمادی ست از کهن الگوی  

توان  های گوناگون می جدایی آغازین که ردّش را در مذاهب ـ چه یکتاپرست و چه چند خداپرست ـ در شکل

 یافت، همان که به ندا انسان را به خود می خواند:  

 

 خواند.آن وسعت بی واژه که همواره مرا می »...رو به 

 یک نفر باز صدا زد:   

 سهراب!« )سهراب سپهری(

 

و در این مسیر، عشق و معشوق، در عین واقعی بودن، چیزی جز نماد نیستند و اروتیسم نیز که در تََرک های  

ه ای چه از زاویه ی پوسته هایش جریان دارند، چیزی جز استعاره ی َحنین آن عشق ناپیدا نیست، استعار

 بیرونی و ادبی  و چه از زاویه ی درونی و معنوی.  

 

ما بسان قطره های رودی یگانه ایم؛ رودی که گرچه یکی می نماید اما تک تک قطره هایش را داستانی ست  

انی بس دیگرگونه که از تولّد در دریای خود می گوید، از تکه فضایی که بر آن تبخیر شده، از ابری که در زم

روان بر آسمان لغزان نشسته و از قطعه زمینی که بر آن باریده است، سخن می گوید. قطره ای که طبعاً با  

 رنگ خاک هایی که بر آن گذشته آمیخته و خود نیز در رنگ رودخانه سهیم است. 

 

 باری، هر قطره را داستانی است دیگر و دیگرگونه شوقی، در راه رسیدن به اصِل اصل، به میهن ازلی.  

 

 2021بولونیا، تابستان    -ایتالیا 

 ناهید نوروزی  )آینه( 


