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 شیوا م،
 

 میکند بد دل فقط بیجا سخن
 
 بنام نامعلومی کسی شیماغفوری خانم از«  گنگ افق» شعر مورد در نجیب بنام خوانندگان از یکی نظری جواب در

 :که مینویسد نجیب
 ؟؟؟. است دوستانه آوری یاد یک فقط بلکه نگرفته صورت خاص مالحظه   یا و عقده کدام روی پیام این ارسال
 اشعار نوع این نشر بلکه نفهمیدم چیزی تنها نه آن خواندن از که افزاید ومی ندارد حافظه گو زیاده که اند گفته

 باید جواب در ودشمنی حسادت فوران. یافتم بدنمود پورتال این زیبای صفحات در را «گنگ» واقعا   و غامض
 : که کرد عرض
 رسیده سخن به باشی نگفته سخن که آنست «زیبا» شعر تعاریف ی ازجمله یکی دارد بسیار مفاهیم و تعاریف شعر
 هنر مختلف های بخش در تعریف این که برساند مخاطبینش به باید را ها پیام و مفاهیم مستقیم غیر یعنی. باشد

 . میشود هنرمحسوب فنون از یکی که. است همسان
 بخاطریکه چرا؟. نیست درک قابل جامعه افراد همه برای که دارد الزم شروطی فهمیدن را شعر که کنید توجه
 جانب از درشعر وبخصوص هنر در تفاسیر و ها برداشت ازینرو. نیست پسند عام و کـُردکی گویش«  زیبا »شعر

 اینکه است رسانیده مخاطبش به نحوی به شاعر یا هنرمند را پیام مگر تفاوت جود باو. باشند متفاوت باید خوانندگان
 .است شعر گیرندۀ در بلکه نیست شعر در مشکل نمیتواند کرده جذب عامی خواننده را پیام
 این نثر در که پیوندد می مختلف معانی وسعت وبه میبرایند خود عادی قید از لغات معنی شعر در اینکه دیگر
 به آید می جام کلمه نثر در اگر مثال منباب. میگردد مشخص نثر با شعر مرز لحاظ ازهمین نیست مقدور وسعت
. دیگر جام یا آبکشی جام یا خوری شراب جام ویا خوردن آب جام است، «جام» فقط که که میشود اطالق جام همان
 در جام کلمۀ حالیکه در. کند حمل خود با نثر در(  جام کلمۀ) دیگررا معانی بار نمیتواند جام ازمعنی بیشتر یعنی
 توجه خیام بلند رباعی به مثال بطور شود اتالق دیگر چیز هر به میتواند و یابد می رهایی معانی قید ازین شعر

 : میفرماید که فرمائید
 

 میزندش جبین بر زمهر بوسه صد  یزندشــم ـرینـآف لـعق۱که امیستج
 یزندشـم ینـزم رـب ازــب یسازدوـم   لطیف جام عجب دهر گر کوزه این

 

 آفرینش عقل که میسازد را(  انسان)  جام این دهر گر کوزه که میشود تبدیل انسان بنام پدیدۀ به رباعی درین جام
 عقل و انسان چوکات از که است شده وسیع عقل همان پس( است وسخن حدیث از دنیای هم گفتن آفرین) میگوید
 پیمانه منحیث که انسانی عقل. کند اندام عرض میتواند جهان بساط در که پیوندد می شعوری به و میبراید انسانی
 .....و..... و .شد قایل ومعیار مقیاس جهانی وشعور عقل برای آن ازروی میتوان
 پیام مخاطب به را انسان معنی و میشود تبدیل انسان به رباعی درین خوری وشراب آبخوری جام که بفرمائید توجه
 . میشود خارج آبخوری و شرابخوری جام قید از و میدهد

 را رباعی این یا بیت این تمام تفسیر زیرا میکنم بسنده«  جام» کلمۀ به اختصار در آنهم بیت یک همین به فقط 
 تمام که نمیدهد را کار این اجازۀ مقال این حوصلۀ البته که تفسیرداد و بسط کاغذ من هفتاد یا ضخیم کتاب به میتوان
 ضخیم کتاب به نثر در که را بحری خیام که میبینیم پس. کرد خالصه مقاله یا جمله چند در را رباعی این اصلی کنه
 ومعانی محتوی از مخاطب که است کرده دسته گلچین بشکل مصرع درچهار فقط آنرا چگونه دارد ضرورت شدن
 . شاعر العادۀ خارق توانایی اینست. مینماید برداشت آن از را بحری رباعی این

 پیچیده و غامض جای تا اشعارزیادی مثال بطور. بدانند همه که نیست آن شعر که شد گفته باال در همانطوریکه
 فهمیدن حل در شناسان بیدل که میشود پیچیده و غامض جای تا بیدل ابوالمعانی ازاشعار قطعات نمونه منباب میشود
 ،وقت تهران پوهنتون در ادبیات آور نام استاد و شاعر کدکنی شفیعی ادبیات دکتور حتی و آیند می عاجز آنها

 خوب را فارسی زبان بیدل که میکند ادعا نافهمی ازین گریز برای میماند عاجز بیدل شعر معنی فهم در هنگامیکه
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 زبانان دری حالیکه در( کدکنی شفیعی دکتورمحمدرضا بیدل شعر و هندی سبک بررسی: ها آینه شاعر) نبود بلد
 آن معانی به و میدانست کمال در بیدل را دری زبان یعنی میدانند معنی پدر فارسی زبان در را بیدل رسیده بکمال
 .داشت تبحر
 شعر بیدل شعر که است ورده نیا بزبان جان نجیب مثل را سخیف بیان چنین کسی هرگز که بنگرید نیک پس

  .میکند نمود بد را نشریات صفحات و است غامض
  :که میکنم ذکر جان نجیب به راذیل  بیت من
 

 گذشتم چراغ بیک شبستان هزار زصد     بخیالت شگافتم عالم زدو را نقاب
 

 بد و غامض و معنی بی!!! جان نجیب های معیار سنجش به نیز بیت این شاید میکنند؟ تفسیر چگونه را بیت این
 . نمودباشد
 که آشکاراوست خصومت و حسادت نشانۀ خود این ندارم خواهر این با خصومت من نویسند می همینکه جان نجیب
 .بخشد می آرامش میزند، کورسو هنوز که را اش شده آرام نا وجدان جمله این وبا. میکوشد آن کتمان در
 غفوری شیما خانم نه اگر نکردند صفت جان نجیب حکیم لقمان یا افالطون بگفته را شعر این که شکر حال بهر

 این تفکرش طرز آن با جان نجیب که شده اشتباه چه گه میگریستند باید حاضر شناسان شعر و شعر این سراینده
 .شکر شکرشکر را خدا اند کرده پسند را شعر
 .نشوم دیگران وقت ضیاع تا. پردازم می اختصار در«  گنگ افق» شعر بیت تفسیریک به ذیل در اینک

  قاآنی معروف مسمطات اوزان از دریکی که نظر شعرمورد
 

 «تارها خویش زلف ز عین حور گسسته یا و   .جویبارها طرف به زمین از ُرسته بنفشه» 
 

 داده شکل زیبا بسیار امتزاج در نو شعر با را عروضی شعر از آوری نو و ترکیب شاعر البته که شده سروده 
 .میدهد نشان را شاعر توانایی شکلی لحاظ از که قطعه این اول هنر است این. است
 . باشیم انداخته براه بیراهه از را ساز مشکل حسودان تا آن بیت یک تفسیر به میگردیم بر حاال

 این سو آن به و سو این به = مقامها بلند گهی ُتست پای زیر که ببین ــــ برگها فَِتد فرو سو، آن به و سو این به
 است افتادن حال در برگها چون آن بر مضاف. دارد منظور را ها طرف تمام که است موالنایی جهت شش همان

 ،انسان از است سمبولی که برگها واین( باشیم نکرده اغماض اگر است آشکار خود ؟است افتادن حال در چیز چه)
 اصلیت یعنی مصرع درین برگ(. اندیشه وسعت) پذیرد نمی را ونژاد جنس و رنگی هیچ دیگر انسان اصلیت جز

 و مقامی برای هم باز که. اند گان رسیده بلند های بمقام تازه کسانیکه به است مخاطبۀ که دومی مصرع ودر انسان
 قاطع حکم مصرع درین شاعر ولی. برسند بلند مقام آن به تا حریصتراند بیشتر اما اند گرفته تبادرقرار در جایی
 سرزمین به ومقام جاه کنار در و شود پیدا بین درین شخصی شاید که میکند بینی پیش را امکان بلکه نمیکند صادر

 بسیار که میدارد بیان کرده جدا روشن پراگراف دو در را ومنفی مثبت یعنی را پرادوکس و اندیشد به مردمش و
 .شعر زبان در البته است واضح و روشن
 برهنه مکتوب، مثل شود نمی که است شعر واین نیست نویسی مکتوب این دارید توقع نویسی مکتوب ایشان از اگر
 .   باشد کافی برایتان اختصار در آنهم دومصرع همین روشن تفسیر امید. کرد بیان را موضوع هنر فاقد و

 چنین اصل در که کرد می نمود بد را ها رسانه شما مغرضانه وبگفته بود می خراب شعر این کنید فرض اگر
 کردید بیان سخیف اینچنین کالم با که است بوده چه توزی وکینه اغماض این با آن در شما تبصرۀ ضرورت. نیست

 را شما که شد خواهد تخریب نظام آن شعر این با که دارید دست در را جهان نظام شما آیا ندارید؟؟؟ هم خصومت و
 نشر بلکه نفهمیدم چیزی تنها نه آن خواندن از »برآن افزود و بنویسید؟ را بیجا زهرآلود جمالت این تا کرد وادار
 حسادت سراپا جمله این« .یافتم بدنمود پورتال این زیبای صفحات در را «گنگ» واقعا   و غامض اشعار نوع این
 آستین تخریب، وبرای است شده پنهان مستعار نام زیر(  نمیدانم یامرد است زن) توز کینه شخص که بغض و کینه
 که را آنالین جرمن افغان معتبر سایت که میدهد اجازه خودرا قبیحانه جای تا و است وآشکار روشن. است زده بر
 اند کرده قلمداد نمود بد دلیل بی که را خانم این شعر که کند نصیحت دارد متخصص اشخاص خود از رشته هر در

 . شود نمی بیشتر ازین خصومت. نکنند نشر دیگر
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 خانم بودن وانسان بزرگواری اینجا. اینست طبیعیتش مقتضی است کین رهی از نه گژدم نیش که اند گفته بلی
 نوشتۀ غفوری خانم مقایسه با ولی ندارد آرمانی هیچ دیگر وطن اعتالی جز که میشود سند ایشان سرودۀ را غفوری
: که بسیاربگوید تاسف از سر شوردادن با تا سازد وادار را منصف هرخوانندۀ که میشود سند بازهم نجیب نام تحت
 ؟ کجا به تا کجاست از ره تفاوت ببین
 این و لنگد می ء  واقعا اید، نموده خود درمورد درست تشخیص که خودشما بقول شما سواد و فهم پای جان نجیب بلی
  .گویا و هم و ست زیبا هم شعر
 . میگذارم اختتام نقطه را آمده حدیث ذیل بیت با
 

 کوردرکجا کجا، دیده و کجا انصاف     نمیرود کوران رهنمایی به بینا


