شھريار و روز ملی شعر
در سال  ١٣٨١خورشيدی از سوی يکی از نمايندگان تبريز در مجلس ايران پيشنھاد شد تا  -٢٧م شھريور
ماە روز درگذشت استاد شھريار بعنوان "روز ملی شعر و ادب" انتخاب شود .اين پيشنھاد از سوی جمعی
از نويسندگان و شاعران ايران مورد انتقاد جدی قرار گرفت .يکی از منتقدان اين مساله آقای محمد شمس
لنگرودی بود که نقد ايشان از سوی ايسنا و شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی – وزارت فرھنگ و
ارشاد اسالمی پخش شدە ،در برخی از سايتھای خارج از کشور نيز انعکاس يافت .نگارندە اين سطور در
مقالهای که در اختيار خوانندگان قرار ميگيرد ،اين شيوە برخورد ايشان را مورد نقد قرار دادە ،بی شک
اين نوشته مھر و نشان آنزمان را نيز با خود دارد .باشد که بازپخش اين نوشتار تنھا چون پاس داشتی از
شھريار شاعر نامی آذربايجان تداعی شود.
حسن ايوبزادە )گۆڕان(

در برخی از نشريات ايران و خارج از آن ,از آقا ی محمد شمس لنگرودی در مورد ادوار شعر سخنی بود
در خور توجه كه آنرا مناسبتی يافته بود برای حمله به شھريار شعر آذربايجان كه چرا به جای سعدی و
حافظ و شاملو مرگروز استاد حسين شھريار را روز ملی شعر و ادب فارسی '' زورچپان'' كردهاند
از فرازوفرودھای كالم نويسنده و بافندگيھای خشك و ترش در نقد گونهی انگيخته از خود شيفتگی ستمی
بر شاعر حيدربابا ديدم .بھر يادآوری به آنانكه در پشت شمس تبريزی لنگرمياندازند و حافظ و سعدی را
افراسياب گونه رويين تن ميدان كرده ،گھی بھر فخر فروشی ايل وتبار و دمی از جھت ارضای حس نجس
برتری بر اغيار را به ميدان ميكشانند ،اين قياس را بس نا معتبر ميبينم كه شھريار سخن و سعدی و حافظ و
شاملو را ھم ھمانند سروش وحسين شريعتمداری جناح بندی كنند.
ھركدام از آن بزرگان ادب جايی دارند .آن ستارگان در آن فرماليسم آقای لنگرودی بر»بستر زرين مه شعر
موج آرام گرفتهای ھستند «1جوشش و غليان آنھا آرام گرفته  ،بركت انفاس مسيحايی شان بر كالم فارسی
در ادوار رفته آثاری بس اعجاب انگيز داشته است.
اگر از بابت فرماليسم آنگونه كه آقای لنگرودی فرمودەاند ،بر شھريارسخن ايرادی باشد شاملو را بايد
دادستانی آقای لنگرودی با پروندهای به كلفتی پرونده زھرا كاظ می و با كيفرخواستی به اتھام فقدان وزن در
شعر ،بی ربطی كالم ،تشبيھات فاقد وجاھت قانونی شعر ،نبودن براعت و استھالل ،نبودن قافيه كه بيشتر
به ھذيان شكنجهش دگان متھمين قتلھای زنجيرەای مي ماند ،به دادگاه بفرستد و برايش درخواست مجازات

 1تشبيه از ژاله اصفھانی است.

سنگسار كند .از بابت محتوا آن الفاظ شاملو در كل به نشادر سياست آلودهاند و در باغ ش عر جايگاھی
ندارند.
آنگونه كه در ادعانامه آقای لنگرودی آمدە است '' :پس از دھه  ٤٠شعر دو شقه شد ،شعرموج نوی
تعھدگرا و شعر موج نوی غيرمتعھد که شايد به نحوی بتوان آنھا را مقابل يكديگر دانست ،شعر متعھد به
مقاالت سياسی موزون و شعر غير موزون به نوشتهھای ھذيان آلودی بدل شدند كه محتوای آنھا به ھيچ
وجه نيازھای عاطفی مردم را تامين نميكردند''.
حال از آقای لنگرودی ھواخواه شاملو بايد پرسيد با آن شناسه شما ،آقای شاملو در دھهی  ٤٠در كدام
""شقه'' از شقوق شما قرار ميگيرند؟ متعھد يا غير متعھد؟
اگر متعھد است كه البد سياسی است .اگر سياسی است تاريخ مصرف دارد و با گذشت زمان تاريخ
مصرفش تمام ميشود .از آن گذشته در نوشتن اعالميه سياسی تنھا ،كينه انتقام ،كنار زدن ،به دار كشيدن ،
سنگسار ...خيانت توده به نقد كشيده ميشود و احساس دوستی و ھومانيسم و عشق ،ورود در عالم روح و
عرفان را جايگاھی نيست .با اين شناسه ،اگر اكنون اشعار آقای شاملو چون ناله مرغ حق تلقی شوند در
فردای فارغ از آخوند ھذيانی خواھند بود كه می بايد آقای لنگرودی از آن بيزاری بجويند  .با اين برداشت ،
آقای شمس لنگرودی بايد به اين پرسش پاسخ گويند كه چگونه ميخواھند مدال ادب جاويدان ايران را به
كسی بدھند كه ھذيان گوي ی تاريخ مصرف آن سپری شدە ،تنھا در دورەای تاووس آسا جلوه گری كرده
است .پس از آن ،پرھای رنگينش ريخته و تنھا قيژ و ويق كركنندە گوش آزارش از دور بجا ماندە است ؟!
آقای لنگرودی با ورود در مقوله فرم مينويسند ''معنای فرم آن نيست كه به عنوان پديدەای در برابر محتوا
مطرح شود و اين برخورد اشتباھی بوده است كه دليل آنھم از شوروی سابق وارد ايران شده است و
حكومت استالينی سابق فرم را در مقابل محتوا قرار داده بود".
چنين پيداست كه احتماال آقای لنگرودی گزيده آثار مرحوم احسان طبری در مورد ھنر مقاله انتقاد و ماھيت
ھنر و زيبايی را خوانده باشن د كه چنين مينويسن د'' سابقا منتقدين بيشتر به تطبيق قواعد جامد ھنری و كشف
اشتباھات فنی ميپرداختند .انتقاد آنھا راجع به شكل ھنری بود و جنبهی فرماليستی داشت و حال آنكه منتقد
امروزی ميكوشد تا اثر ھنری را از لحاظ ريشهی اجتماعی و روحی ان تجزيه كند ،عواطف ھنرمند را
ادراك نمايد و در نفسانيات او رسوخ كرده ،آن را تشريح كند".
می بينيم آقای لنگرودی در قرائت نوشته دقت چندانی نكرده اند .اگر گفته آقای لنگرودی درست می بود ،
ميبايست آقای طبری چون کمونيستی با سابقه و صاحب نظر مھر تاييد بر فرمايشات ايشان ميزدند.
آقای لنگرودی ھمه ی اين احكام ناپيوسته را رديف كرده تا بگويد اشعار شھريار فاقد ارزش بودە ،نبايد
مرگروز وی را پاس داشت.
احكام ايشان بسی كشدار است .ھم ھواخواھان شھريار و ھم بدخواھانش سھمی از آن دارند.مالحظه
فرماييد! او چنين گويد " شھريار شاعری بسيار قويست اما ھيچ مختصه و نوآوری در شعر معاصر ندارد

و صدھا شاعر ھمانند او ميتوان يافت .پس انتخاب روز سالگرد شھريار به عنوان روز ملی شعر و ادب
فارسی ،جای بسی سوال است".
آقای منتقد شھريار خود نميداند چه ميگوين د ،از سويی شھريار بسيار قويست ) البد در پرتاب وزنه( اما
نوآور نيست .در اين نوآوری رقيبانی دارد كه مھمترين آنھا گويا شاملو است كه در باال به آن پرداختيم.
جالب اينست كه آقای لنگرودی يادش ميرود كه شھريار سالھاست مرده وسالروز وفاتش را بعنوان روز
ادب ايران پيشنھاد كردهاند .ايشان ميفرمايند "گمان ميكنم خود نيز ميداند كه بھترين شاعر ايران نيست".
انگار شھريار ھم اكنون مشغول بگومگو با ھيات داوران شعر است و از روی شكسته نفسی خود را از آقا ی
لنگرودی كمتر ميداند" .وانظر الی االبل كيف خلقت"!
برای آگاھی آقای لنگرودی بايد بگويم زمانی كه شھريار زنده بود ،ببركت توجه رھبر شما به بارگاه خديجه
زھرا و كسری بودجه آل عبا "نبود آھی در بساط آن شاعر و باقی شعرا"  .البته شھريار به خاطرمنظومه
حيدربابای ھميشه جاودانيش ميبايست در آن كھولت سن نيازمند نان شبش باشد و اكنون ياد روز مرگش ر ا
روز شادابی ادب ايران بنامند .آفرين بر آنھمه ذوق شاعرانه و انتخاب اديبانه كه سالروز مرگ شاعررا
روز بزرگداشت ادب ايران نام نھند
افسوس كه بس دير شد" .نوشدارويی و بعد از مرگ سھراب آمدی".
آقای لنگرودی ميفرمايند » طبيعتا حافظ بھترين گزينه برای تمام اعصار است .ايشان نفرمودهاند که از نظر
ايشان اين كدام حافظ است كه چنين گزينهای شده است؟ اين ھمان حافظ است كه از يزيد شاعر كه داناترين
عالمان در برابر دانش او» نكسوا الروس« بودند نيم بيت'' اال يا ايھاالساقی ادركاسا و ناولھا'' را سراغاز
ديوانش ميكند يا آن يزيد ملعون كه :بنوش جرعهای آب و لعنت حق بر يزيد كن! يا آن حافظ كه
خونخوارترين جانی ھمچون شاه شجاع شاھدباز كه با دست خود تارك نمازان و شراب خواران را گردن
ميزند و شب ھمه شب مست به بالين سيه چشمان و شاھدان شيرازی ميرود و حافظ درمعيتش ،تا با شعرش
زھره را به ھنگام دخول شاه شجاع در بزم برقص آورد؟ كدامين را بايد گزينه كرد؟
اگر شھريار ھم از درنده خوی جنايتكار اين دوران اسالم ناب محمدی مجيزی گفته از ترس جان بوده نه
از بھر نان .چرا كه نانش را بريده بودند تا مجيزگويش سازند .رسايی كالم شھريار و لطافت طبعش را كه
وی به " فارسی چون شكر"  2سروده است در اين دوران نادر كسان دارند .آن حيدربابای ساييده از قرون و
پای به زنجيركشيده در ديار فراموشان به بركت قريحهی سرشتی شھريار در زبان خلقش وجود جاودانه
يافته است .عاشقھا بجای تعزيهخوانی و سينه كوبيھا و شاخسی واخسيھای آقای شمس لنگرودی ديريست
از حيدر بابا ميگويند .حيدر بابای شھريار مدتھاست مرزھا را درنورديده است.
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تشبيه از خانا قوبادی شاعر كورد است.

مدتھاست حيدر بابا درمجلس آثار خانی )قدس ﷲ سره العزيز( ھهژار شاعر و نويسنده و مترجم آزاديخواه
معبود كوردستانيان و ھيمن شاعر ملی كورد وحسامی و محمد قاﺿی جای گرفته است .
اينھم آخرين جملهی آقای محمد شمس لنگرودی آنگاه كه احساس ايل ساالری اش تخته گاز ميراند و برای
كاستن از منزلت شھريار نام شاملو را علم ميكند و مينويسد '':شاملو تنھا شاعريست له از لحضه تولد تا
مرگ و برای ھر سنی شعر دارد و ھيچ شاعر معاصر ديگر چنين قدرتی ندارد'' آفرين بر استاد سخن ما
كه از ھمان ھنگام قنداقی اشعار سوزناكی در مورد ناف بری و ختنگی ھمچو اينجانب سروده:
از تيغ تيز آخوند دھكده بھراسم جانا
خدای را خاله شر اين ديو از سر ما كم كن!
اين شعر ھم كاربرد سياسی دارد و ھم تاريخی و بی شک اجتماعی ،و اين بسيار مھم است ،چرا كه آقای
لنگرودی نوشتهاند  " :شاملو زبان گويای تمام سنين است و تمام وﺿعيتھای اجتماعی در شعر وی وجود
دارد".
كوتاه سخن از بخشندگان آن خلعت نامداری ،استدعای عاجل و آجل و رجای وافر دارد تا شھريار را با
حيدربابايش آسوده بگذارند  .او را به چنين دست و دلبازيھای شما نيازی نيست .او مدتھا پيش بمناسبت
قدردانيھای قدرشناسانی جون لنگروديھا و تھرانيھا در شعر مشھور '' اال تھرانيا انصاف ميده  ...از شما
ادب دوستان قدردانی كرده بود .آن خلعت شما از آن شعر ساالران شما باد ،شھريار را به آن نيازی نيست.
او سالھاست و با تولد اولين بيت  :حيدر بابا :ايلدرمالر شاخاندا ،سيلالر سوالر شاقلديوب آخاندا ،قزالر اونا
صف باغليوب باخاندا ،به ميان عاشقان و سازھايشان  ،پيران سخنسنج  ،جوانان سرمست از باده عشق و
جوانی و آزادگان انساندوستی كه به دادگری و برابری خلقھا ميانديشند بازگشته است .او اكنون درميان
كسانی است كه حق ورود در بارگاه امير شعر فارسی را ندارند .بگذار با ھمان زبان حيدربابايش درد دل
كند .مدتھاست عاشقان بجای :ﷲ مقدس كالمدا ديب  ،ميگويند" :شھريار حيدربابادا بيورور منم سازم اونا
سالم گوندهرير.اين وی را كافيست.

