
 مدرسه نویسندگی

 یک جستار خواندنی از بیژن نجدی:

 سومین درک انسان
 
بیژن نجدی را اغلب با مجموعۀ داستان کوتاه 

شناسیم؛ اما می« اندیوزپلنگانی که با من دویده»

بیژن نجدی اول شاعر بود و شاعر هم ماند. نثر 

های فریبایش ردپای شعر را میان آهنگین او و قصه

 .دهدکلمات نشان می

شدت جریانی بههای او هم جریان شعر در داستان

 .زیبا راه انداخته است

سومین درک »نوشته با عنوان  جستارینجدی 

ترین شکل از رنج که در آن شعر را متعالی« انسان

 .داندانسان می
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 :خوانیمرا باهم می جستار در ادامه این

و اولین درک انسان از آتش، دست زدن به آن 

سوختن است یعنی احساس سوختن با تماس مستقیم. 

مرحله بعد درک از آتش آگاهی است نسبت به 

که بینیم و بی آنتجربۀ قبلی. یعنی ما آتش را می

سوزاند. مرحلۀ دانیم که میبه آن دست بزنیم، می

است. یعنی اگر بتوانید « شعر»سوم درک آتش 

ه آن، که آتش در حضورتان باشد، با تفکر بآنبی

تان چنان سوزشی احساس کنید که در نوک انگشتان

ناگزیز شوید دستهایتان را زیر شیر آب بگیرید، 

یاوری کلمات به یک لحظه شاعرانه از حیات، بی

 .ایددست یافته

توانید این درک سوم را تعمیم دهید از آتش حاال می

تان، به کشتار در به رنج دیگران، به تاریخ سرزمین

جمعی در های دستهبه آزادی، به تدفینفلسطین، 
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 نیست، «کلمه» نیازمند شعر اینجا تا…هرزگوین

 انسان رنج ترینشرافتمندانه از شکل ترینمتعالی

 .است

های مطالعۀ آثار حیات و بررسی رویاها، کابوس

های انسان غارنشین، و روانکاوی طرح و شکل

کند حتی پیش از کنده شده بر سنگ ثابت می

ش خط و زبان، بشر هر سه مرحلۀ درک را پیدای

 .تجربه کرده است

های هایی روی سنگ که انسانی را با بالنقش

پرندگان بر پشت و پاهای گوزن و نیمرخ انسانی 

 .دهد، عینیتی است از همان درک سومنشان می

مگر رنج و عشق زاییدۀ خط و کلمات است که بنیان 

خداوند متکی  شعر بر واژه باشد؟ آیا میزان درک از

را یاد گرفته « خداوند»است به این که نوشتن کلمۀ 

 باشیم؟
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اما بسیار طبیعی است که بعد از تکامل زبان و 

پیدایش خط، انسان تالش کرده باشد که آن 

را بنویسد. از این جا به بعد است که « سومین درک»

دیگر شعر ظاهراً مستقل از زمان نیست. یعنی شعر به 

 .رسانداش را به ثبوت مینیتعی« کلمه»کمک 

ها و تر اصوالً هر نوع درک از پستیبه زبان ساده

ها الزاماً نیازمند واژه نیست، ولی با واژه زیبایی

 .توان به درک، ساختمان دادمی

فرم و محتوا بحثی فلسفی و آکادمیک است، ربطی 

به شعر ندارد یا الاقل به لحظۀ سرودن شعر ارتباط 

 .ندارد

دو نوع نگرش در همه هست. شاید در بعضی از 

 .شاعران هم باشد
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شان نگاه ای با تفکر استقرایی به اطرافعده

خواهند با شناسایی جزء و تجزیه و کنند و میمی

تحلیل جزء به جزء به دریافتی از کل برسند و 

 .اندیشندای هم قیاسی میعده

کنند و یا آن را ثابت یک حکم کلی را قبول می

 .کنند، و بعد آن را برای هر جزء قبول دارندمی

های علمی برخوردار است، هر دو شیوه از ارزش

چنان رنجی از آن« سومین درک»شعر به عنوان 

شود که شاعر را هنگام شعر گفتن، از هر زاییده می

 .کند: هم از فرم و هم از محتوادو آزاد می

ست که هستند شاعرانی که معتقدند فرم، تجلی شعر ا

گرایی فقط نوعی از اندیشیدن است؛ به نظر من فرم

خواهند به دریافتی که با نگاه کردن به یک سیب می

خواهند از طعم و بوی آن برسند، به کمک واژه می
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راه یابند. هیچ اشکالی هم ندارد « حس و درک»به 

 .تعارض دارد« جوهر شناخت»ولی به نظر من این با 

اند مانع تالش این گروه توبا این همه کسی نمی

 .بشود

حجم در تعریف هندسی خود دارای ابعاد است، پس 

درون و بیرون دارد. حال آن که فضا این طور 

نیست. هر نقطه از فضا درون و بیرون است. یعنی هر 

تواند در یک لحظه هم درون باشد و هم نقطۀ آن می

 .بیرون

ترین شعر حجم، به نظر رؤیایی یکی از سرشناس

اعران شعر حجم، فراگریختگی از طول و عرض ش

و ارتفاع و شناور شدن در انقباض و انبساط روح 

خودش را « کمک کلمات»هستی است که شاعر به 

 .دهددر جریان آن قرار می



 مدرسه نویسندگی

نوعی نگاه به طبیعت و اشیا و کلمات است که به 

اعتبار کشف فرم و شناختن استعداد واژه، در تبیین 

 .خواهد از حجم بگریزددرون و بیرون، می

شعر فضایی رؤیایی، بیرون رفتن از حجم است، نه 

ماندن در آن، یاری گرفتن از فضاهای پنهان 

کلمات است که اولین نتیجۀ آن فراموش شدن 

 .انسان است

این است که شما در اشعار شاعران حجم خصوصاً 

 .بینید نه هویت تاریخی رارویایی، نه تاریخ را می

شعر رؤیایی سرشار از اشتیاق برای  با این همه،

شناخت است. ولی چون او در مانیفست شعر فضایش، 

اش نیست، قادر به انتقال سوز و ساز مشتاقانه

فرستد و خودش به طرفدارانش را به سویی می

رود و این به اعتقاد من نوعی بحران سویی دیگر می

 .در شعر است ولی نباید از آن هراس داشت



 مدرسه نویسندگی

آید که زمانی در شعر به وجود می بحران واقعی

چشم و گوش و ذهن مردم، فقط به یک نوع شعر خو 

 .بگیرد

های پیش از انقالب بحران همان بود که سال

ای به سبب دیدگاه مارکسیستی داشتیم، که عده

 .دانستندخودشان سپهری را شاعر نمی

بحران این است که به بهانه مدرنیسم، اشعار استوار 

ای نفی شود، عتقادی و عرفانی در جامعهبر مبنای ا

فرهنگ هر جامعه برآیند رفتارهای اجتماعی است. 

اگر این رفتارها به نوعی خاص محدود شود بحران 

 .آیدبه وجود می

کس نباید و  اصالً بستر هنر آزادی است و هیچ

اش به شعر سپید ارزش تواند به دلیل عالقهنمی

ای بعد از انقالب را گرسرایان و یا شعر آرمانغزل

 .نادیده بگیرد
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دانم شعر چیست و شعر خوب کدام با این همه نمی

 .است

من برای دوست داشتن یک شعر خوب هیچ دلیلی 

زدن به آتش در طور که بدون دستندارم. همان

کنم. باور کنید نه نوک انگشتان احساس سوزش می

نویس، فقط ادبیات سرزمینم را شاعرم، نه داستان

 .دارمیار دوست میبس
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