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خداحافظی در خیابان پاییز مجموعه ای دیگر از آثار مریم 
اسالمی، شاعر خوب کودک و نوجوان است. اسالمی در سال های 
اخیر آثار قابل تأملی برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده است؛ 
از آن جمله است: »سی شعر سی ضرب المثل«1 و »48 الالیی«2. 
نگارنده  از مریم اســالمی مجموعۀ شعر نوجوان به یاد ندارد. این 
اثر شاید اولین مجموعه شعر نوجوان او باشد. در این مجال کوتاه 
فرصت نیست به تمام ابعاد و ویژگی های مجموعۀ »خداحافظی در 
...« پرداخته شود، اما می توان اشارۀ مختصری به برجستگی های 
ساختاری، محتوایی و نمودهای زیبایی شناسانۀ اثر داشت. درواقع 
با وجود جوایز متعددی که این کتاب گرفته اســت ـ مثل جایزۀ 

پروین اعتصامی3 و... ـ توقع مخاطب از کتاب باالست.
البته باید در نظر داشت، تا امروز تمام امتیازهای به دست آمده 
بــه دلیل جلــب نظر داوران و کارشناســان ادبیــات کودک و 
نوجوان بوده اســت. جلب نظر مخاطبان نوجوان مقوله ای دیگر 
اســت که پس از این مشــخص خواهد شــد. چون در جایگاه  
مخاطب بزرگ ســال و کارشــناس این حوزه ـ براساس شواهد 
و اســتدالل های نظری ـ فقط می توان تا حدی این تناســب را 
مشــخص کرد، اما نمی توان قضاوتی از نــگاه مخاطب نوجوان 
داشت. چون رسیدن به نتیجه در این باره فقط با تحقیق میدانی 

و برگزاری جلسه های نقد مخاطبان امکان پذیر است.

الف. مروری بر زیبایی هایی که یک دلتنگی را 
دلنشین کرد

مضمون های این مجموعه عموماً حــول محور درون مایه هایی 
چون مهربانی، عشــق و دوســتی نوســان دارد. مریم اســالمی 
برداشــت هایی از دنیای پیرامونش را بر بستر عمومی زندگی به 
تصویر کشــیده اســت. تصویرهایی که با وجود سادگی روایتگر 
نکات ارزشمندی برای مخاطب نوجوان اند. او به این دنیا معموالً 
از دریچۀ چشم مخاطب نوجوان نگریســته است. مثاًل نوجوانی 
کــه از بُدخلقی معلمش به تنگ آمده و آمدن برف را به آمدن او 
ترجیح داده اســت: »... کاش آن ابر بی خیال دور/ نیمۀ شــب به 
حرف آمده بود/ تا به جای نگاه سنگینت/ صبح امروز/ برف آمده 

بود!« )ص 6(.
در اینجا تناسب واژه های »نگاه و سنگین« و »برف و سنگین« نیز 
قابل توجه است. این تناسب نشان از نقش کلیدی واژۀ »سنگین« 
در این شــعر دارد. چون هیچ کلمه ای را نمی توان جایگزین آن 
کرد. آرزوی دوســتی و مهربانی را در تصویرهای سادۀ شعرهایی 
مثل »کاش برف«، »دوســت« و »رودخانه« می توان دید. یا در 
شــعرهای »خداحافظی در خیابان پاییــز«، »خاطرات«، »روی 
تارهــای صوتی جهان« و »روی قله هــای دور«، از دلتنگی هایی 
گفته شده اســت که هر نوجوانی آن ها را در زندگی بارها تجربه 

کرده است.
از منظر زیبایی شناســی، »عنوان« یکی از مهم ترین بخش های 
هر اثر است. »عنوان ها در فضاسازی، درک شعر، تبیین درون مایه، 
و بیان اندیشه ها، عاطفه و جنسیت شاعر و ... نقش دارند. به طور 
کلی، گاه نمی توان شــعر را بدون توجه به عنوان به صورت دقیق 
مورد خوانش قرار داد« ]دهرامی، 1394: 34[. عنوان شــعرهای 
این مجموعه را شــاید بتوان در دو گروه کلی دســته بندی کرد: 
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گروه اول عنوان هایی هســتند که از کلمــات و عبارات کلیدی 
شعرها ساخته شده اند. گروه دوم کلمه ها یا ترکیب هایی براساس 
مضمون یا برســاختۀ اثر هستند. شــاعر در گروه دوم خالق تر از 
گروه اول عمل کرده اســت. چنان که در شــعر »حرف آسمان« 
می خوانیم. »با گچ سفید/ نقطه نقطه حرف/ آسمان نوشت/ برف/ 

برف/ برف« )ص 14(.
اســالمی در مجموع عنوان های خوبی را بــرای آثار این کتاب 
برگزیده است. در نظر داشته باشید که عنوان نه فقط شناسنامۀ 
اثر که عامل مهمی در جذب مخاطب اســت. هم چنان که شاعر 
گاهــی با جابه جایی کلمــات یک عنوان نه چنــدان بدیع، مثل 
»آخرین شــام« را آورده اســت. این عنوان تداعی کنندۀ نام یک 
تابلوی نقاشــی معروف4 است. در این شــعر تصویری از آخرین 

حضور ـ یک شخصیت نمادین ـ ارائه داده می شود.
مثل هر متنی، در شعرهای مریم اسالمی هم ردپای متون دیگر 
دیده می شود. با قدری تأمل در این مجموعه می توان تأثیرپذیری 
از آثار شــاعران معاصر را دید. البته این تأثیرپذیری با رویکردی 
کاماًل فعال و پویا در جهت بازتولید مضمون انجام شــده اســت. 
شعر »خاطرات« نمونۀ اثری است که اثر زیبای قیصر امین  پور را 
یادآوری می کند: »دردهای من/ جامه نیســتند/ تا ز تن درآورم/ 
چامه و چکامه نیســتند/ تا به رشتۀ سخن درآورم/ نعره نیستند/ 

تا ز نای جان برآورم«.
نیمایی »خاطرات« مریم اســالمی در عین پایبندی به فضای 
عاطفی شعر یاد شده، از عشقی پایدار سخن گفته است. او هم از 
یک پایداری عمیق در شــعرش گفته است، اما پایداری به عشق 
باز می گردد نه به بیــان دردهای پنهان و نگفتنی: »یاد تو/ عطر 
نیســت/ از لباس های مانده بپرد/ باد نیســت/ برگ را تکان که 
داد/ بگذرد/ خاطرات تو/ تکان نمی خورد/ مثل کوه محکم است/ 
کوه را که دیده ای!/ احتمال جابه جایی اش کم اســت« )خاطرات، 
42(. این مورد از مصداق های زیبای »بینامتنیت«5 )متن پنهان( 
اســت. چون هیچ متنی بدون پیش متن نیست و متن ها همواره 
بر پایۀ متن های گذشته بنا می شوند. همچنین هیچ متن، جریان 
یا اندیشه ای اتفاقی و بدون گذشته خلق نمی شود ]نامور مطلق، 
1394: 24[. مصداق های بینامتنی در مجموعۀ او تنها در تداعی 
نام و یاد از دیگر آثار خالصه نمی شــود. کاربرد زبان تلفیقی یکی 
دیگر از مصداق های بینامتنیت اســت که در بخش های شعر یاد 

شده )تلفیق زبان گفتار و نوشتار(  مشخص است. 
او از طریــق این ویژگی بینامتنی بــه کدهای زبانی زیبایی در 
آثارش رسیده اســت. آن گونه که بارها عبارت هایی را در آثارش 
به کار برده اســت که جزء اصطالحات آشنا در زبان گفتارند. در 
این شعرها هم با وجود هنجارشکنی و برجستگی که در ساختار 
زبــان ایجاد کرده اند، تشــخص زبانی ویژه ای بــه برخی از آن ها 
بخشــیده اند؛ مثل »این کم/ زیاد را« )ص 18(، یا »همان صبح 
من می روم نان بگیــرم« )ص 22(. همان طور که می بینید، این 
نمونه در ماهیت و کاربرد به کد زبانی تازه ای برای مخاطب تبدیل 

شده است.

در سال های اخیر کارشناسان بارها به ظرفیت باالی قالب نیمایی 
در شــعر معاصر اشــاره کرده اند. نوجوان امروز تحت تأثیر دنیای 
پیرامونش بیشتر از آنکه به دنبال خواندن شعر کالسیک باشد، به 
دنبال خواندن و شــنیدن نمونه های نو است. قالب نیمایی دارای 
ظرفیت بســیار باالیی برای این مخاطب است. چون این قالب نه 
دچار باید و نبایدهای بیش از حد موســیقی در شــعر کالسیک 
اســت، نه به بازی های فراوان زبانی شعر سپید و آزاد مبتالست. 
قالب های شعرهای این کتاب هم به دلیل نیمایی بودن، گونه ای 
مزیت برای جذب مخاطب نوجــوان دارند. در میان نیمایی های 
این کتاب بــه طرح واره هایی برمی خوریم که به مجموعه هویتی 
نوگراتــر داده اند. این طرح واره های صرفاً تصویری بیشــتر به نام 
»هایکو«6 شناخته می شــوند. قالبی کوتاه و تصویری که در این 
مجموعه، شــعرهای »دوســت« )ص 10(، »حرف آسمان« )ص 
14( و »پرتقال ماه« )ص 34( ویژگی های نزدیکی با این تعریف 
و ســاختار دارند. در این شــعرها، بُعد تصویر و متن آن چنان در 
هم تلفیق شــده اند که حتی اگر آن صفحه فاقد تصویرگری هم 
بود، مخاطب به راحتی می توانســت تصویــر آن ها را در ذهنش 
مجســم کند. ضمن اینکه در نمونۀ یاد شــدۀ آخر، تناسب »آه، 
غروب و پرتقال ماه« ردپای واژه ها در ســاخت تصویری زیباست. 
برخی ترکیب ها و عبارت ها در ذهن می مانند و از نظر نگارنده هم 
»پرتقال ماه« ـ اگر نظیر دیگری در ادبیات معاصر نداشته باشد! 

ـ را نیز باید در گروه آثار به یادماندنی گنجاند.7 
البته ســایر تصویرها در آثار این مجموعه نیز در عین سادگی 
قابل توجه اند. چون معموالً از تشــبیه های ســاده مثل »پارک ها 
کتاب خانه اند« )ص 36(، یا »لحظه ها/ مثل دانه های شن ...« )ص 
8(، یا دوســتان صمیمی که به »دانه های برف« تشبیه شده اند، 
شکل گرفته اند. شــبکه های تصویری در شعرهای این کتاب گاه 
بافتی ســورئال و نقاشی گونه به آن ها داده است؛ مثل این نمونه: 
»مادران ما درخت بوده اند/ روی دست هایشان/ رد پای دسته ای 

پرنده است« )ص 40(. 
عنصر خیال در شــعرهای این مجموعه عموماً ســاده است. به 
همین دلیل برای هر مخاطبی تصویرهای شعرها دست یافتنی اند. 
برخی از ایــن تصویرها به پایان بندی های زیبــا مثل این نمونه 
خالصه شــده اند: »با شروع فصل ســرد/ مادرم نشست و چند تا 
کاله بافت/ من کنار او نشستم و خیال بافتم/ زرد/ صورتی بنفش/ 
... کاش این خیال ها/ تنت شــوند/ زیر دانه های برف/ دستکش، 
کاله و شــال گردنت  شوند« )ص 12(. یا در شعر »کتاب شب«، 
سوسو زدن ستاره ها در دو عبارت پایانی کاماًل دیده می شود: »... 
قصه ها شروع می شــوند با/ یک ستاره بود/ یک ستاره هم نبود« 

)ص 20(.
»حس آمیزی« عنصری ارزشــمند در بحث تخیل است که در 
شعر کودک و نوجوان بسیار کاربرد دارد. زیرا از این طریق می توان 
به حیطۀ زبان و درک تصویری مخاطب نزدیک تر شــد. اسالمی 
به خوبی از این عنصر در زبان شــعرهایش اســتفاده کرده است: 
»... مهربانی نگاهشــان چقدر/ طعم پرتقال می دهد/ آسمانشان 
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چه آبی اســت/ بوی بال می دهد« )ص 40(. »طعم پرتقال« در 
این بخش از شــعر نه فقط یکی از نمونه های زیبای حس آمیزی 
اســت، بلکه به نشانه ای بینامتنی تبدیل شده است. چون یادآور 
رمان زیبایی از نویســندۀ نروژی، یاستین  گوردر8 است. نمودی 
دیگر از بینامتنیت بودن که در تناسب با مضمون اثر این زیبایی 

دوچندان شده است.

ب. مجموعه ای که دارای هویت است 
برخی از شعرهای این مجموعه از نظر محتوایی دارای هویت اند. 
یعنــی می توان با دنبال کردن دیدگاه هــای خاص در آن ها مثاًل 
پی برد که این شعر ســرودۀ زنی است که نمی خواهد نسبت به 
انســان های هم جنس خود بی تفاوت باشد و متوجه آنچه بر نسل 
گذشــته اش رفته است، هســت. او حاال هم می خواهد نسل تازه 
را متوجــه چیزهایی کند که در زمان و مکانشــان می گذرد. به 
همین دلیل زیبایی و نازیبایی های جاری شــده بر هر دو نســل 
را هوشمندانه و پوشــیده در استعاره و کنایه های ساده می آورد. 
همچنان که از »ســیب های سرخ شرم/ حســرت انارهای خنده 
...« )ص 40( روی گونۀ مادران ســرزمینش گفته و تأکید کرده 
اســت: »مادران ما درخت بوده اند«. به این ترتیب به زنان سبز و 
محکمی که این ســرزمین بر ریشه های باور آن ها ایستاده، اشاره 

کرده است. 

ج. آسیب شناسی
این مجموعه هم با وجود داشــتن همۀ نقاط موفق یاد شــده، 
دچار لغزش هایی در موســیقی و زبان شده است. مثاًل در اولین 
شــعر کتاب ـ یا پیشانی اثر ـ سطر »کاش آن ابِر بی خیال دور«، 
در حرف الم مشــکل وزنی وجود دارد. این مشکل وزنی خوانش 

شعر را هم سخت کرده است. 
از موارد ضعف زبانی می توان به تناســب نداشــتن ضمیرها در 
شــعر »کتاب قصه« اشــاره کرد. در این شعر او از پیرمردها ... یا 
کتاب های قصه ای می گوید: »... که سال ها از انتشارشان گذشته 
اســت/ فصل آخرش ولی/ هنوز نانوشته است« )ص 36(. ضمن 
اینکه در پایان این شــعر، قید »هنوز« تناســبی با مفهوم کتاب 
چاپ شده ندارد. درواقع کشف تصویری شاعر بین این اختالالت 

زبانی گم شده است. 
یا کاربرد »توی« در شــعر »مشــق های جدی حســاب« )ص 
30( به جای حرف اضافۀ »در« که امروزه در ســبک زبان گفتار 
مشاهده می شــود: »در کنار راه/ توی دســت اوست ...« ناگفته 
نماند، در این شعر با وجود تنگنای موسیقی، »توی« تنها گزینۀ 
ممکن بوده است. این اتفاق از جملۀ خطراتی است که در کمین 
زبان تلفیقی است. در این سبک زبانی، گاهی واژه هادر اثر او دچار 
نقص های کاربردی شده اند. شاعر هم چنان که در زبان گفتار رایج 
اســت، واژۀ »وزنه« را به جای »ترازو« آورده است: »... دخترک 
نشسته پشــت وزنه اش ...« این واژه یک کاربرد قدیمی در زبان 
محاوره است. چه بســا برای مخاطب بزرگ سال هم امروزه قابل 

درک نباشــد. این مشکل ممکن اســت به دلیل نگنجیدن کلمۀ 
»ترازو« در موسیقی شعر هم رخ داده باشد. 

در این مجموعه گاهی به تصویرهای زیبا، ولی با سویۀ منفی و 
مبهم برمی خوریم. مثاًل در شــعر مادربزرگ، شاعر از »اسب های 
در صــدای تو رهــا« )ص 28( می گوید. تصویــری که با وجود 
زیبایی، امکان برداشــت کمیک هــم از آن انتظار می رود. نمونۀ 
مبهم دیگر، عطر »گون« در همین شــعر اســت که بعید به نظر 
می رســد مخاطب نوجوان امروزی درکی از آن داشته باشد. عطر 
گون رایحه ای خاص دارد و حس کهنگی، قدمت و ایســتادگی را 
ـ بــه دلیل ماهیت مقاوم این درخت بیابانیـ  متبادر می کند. اما 
این موارد برای مخاطب نوجوان چقدر قابل دریافت است؟ چه بسا 
تجربۀ این رایحه برای مخاطب ناخوشــایند باشد. در این بخش، 
»خنده های هیچ کس/ عطر گندم و گون نداشــت« )ص 28(، از 
نمونه های موفق حس آمیزی برای مخاطب بزرگ ســال است. در 
شــعر »کاکلی های صدا« هم دو پرندۀ »ســهره« و »کاکلی« به 
همین مشــکل دچارند. به نظر می آید شــاعر خواسته از دو نام 
کهنه و کلیشــه ای آشنایی زدایی کند، اما موفق نشده است. فقط 
تصویرهای منقطعی را پشت سر هم در هر سطر این شعر آورده 
است؛ به گونه ای که ارتباط تقاضای شاعر را برای حرف زدن ... با 
تصویر سطرهای بعد نمی توان دریافت: »... با کسی حرف بزن/ تا 

گوزنی بدود/ تا پرستویی پرواز کند ...« )ص 39(. 

د. حرف آخر
 با وجود این لغزش ها، مجموعۀ »خداحافظی در خیابان پاییز« 
اثری قابل تأمل است. کتابی که نوجوانان می توانند آن را بخوانند 
و از آن لــذت ببرند. چون با تجربۀ زندگــی آن ها از هر طبقه و 
سلیقه ای متناســب است. برخی شعرها با اینکه در حال و هوای 
نوجوانی شــاعرند، ولی به خوبی با دنیای نوجوان امروزی تطبیق 
یافته اند. مریم اســالمی، ضمن نزدیک کردن آن خاطرات به فضا 
و موقعیت های امروزی، آن ها را برای نوجوان بازتولید کرده است.
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رشـــد جوانـــه
شــــــمارة ۶۳ 
بـــــهار ۱۳۹۸

»خداحافظی در 
خیابان پاییز« 

اثری قابل تأمل 
است. کتابی 
که نوجوانان 

می توانند آن را 
بخوانند و از آن 

لذت ببرند. چون 
با تجربۀ زندگی 

آن ها از هر طبقه 
و سلیقه ای 

متناسب است


