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نقدوبرریسکتاب
مهدی فیروزیان
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

از منـزوی
تـا منـــزوی

از عشق تا عشق؛ ابراهیم اسماعیلی اراضی؛ تهران :فصل پنجم.1394 ،

 368صفحه.

سخن نخست
از عشــق تــا عشــق «یــک گفتگــوی بلنــد ناتمام» بــا شــاعر نامدار امــروز و
یکی از بزرگترین غزلســرایان تاریخ زبان و ادب پارســی ،حسین منزوی
( )1383-1325اســت که نام آن مقالهٔ «از عشــق بنفشــه تا عشــق بهار»

(مجلــه رودکــی ،ش  ،55اردیبهشــت  )1355نوشــتهٔ منــزوی را بــه یــاد
نشست 1ابراهیم اسماعیلی اراضی (،)1353
دســتاورد هشت
میآورد و
ِ
ِ

شــاعر و روزنامهنــگار اصفهانی ،در درازنای شــش مــاه (از 1382/5/17

تــا  )1382/11/9بــا ســخنور زنجانــی اســت کــه بــا همــهٔ دیرجوشــی و

ســختگیری بــر پایــهٔ یک آشــنایی دو ســه ســاله 2،پیشــنهاد انجــام دادن
گفتگویی بلند با وی را پذیرفته است.

پیشینهٔ آشنایی منزوی با اسماعیلی به دو سه سال پیش از این گفتگو

بازمیگردد و افسوس که در سه ماه برجایمانده تا روز درگذشت منزوی
( )1383/2/16دیگر گفتگویی به انجام نرســیده تا کار به فرجام رســد.
دشــواری
علت این درنگ ســه ماهه را در حال جســمی و روحی منزوی،
ِ
ِ
نبودن پشتوانهای مادی و
ِ
ســفر از اصفهان به زنجان برای گفتگو کننده و
 .1ا گــر اســماعیلی تاریــخ نشســتها را درســت ثبــت کرده باشــد ،شــمار دیدارها هشــت بوده اســت
(-1382/8/4 -1382/6/19 -1382/6/7 -1382/6/6 -1382/5/18 -1382/5/17
 .)1382/11/9 -1382/10/25امــا وی در ثبــت تاریــخ دقــت درخــور نداشــته و حتــی تاریــخ
دیــدار دیمــاه را تنهــا از گفتهٔ او در دیدار بهمنمــاه (ص  )301میتوان دریافــت .تواند بود که ثبت
تاریخهای دیگری هم در این میانه از یاد وی رفته باشد.
 .2منــزوی در مقدمــهای کــه در دیمــاه  82بــر نخســتین دفتــر شــعر وی نوشــته میگویــد« :ابراهیــم
اســماعیلی را بهتقریب دو ســه ســالی اســت که میشناســم ـ کمی بیشــتر یــا کمتر ـ  ،اما بــه نظرم با
حســاب آنچه بیرون از حســاب تقویم و ماه و ســال باشــد ،بیشــتر از اینها با او آشــنا بودهام» (غزل
مزل ،ص .)13
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چکیده :کتاب «از عشق تا عشق» دستاورد گفتگوی ششماهه و ناتمام
ابراهیم اســماعیلی اراضی با شاعر نامدار ،حســین منزوی ،در سال
پایانی زندگی وی اســت .در این جستار نویسنده به نقد و بررسی کتاب
یادشده از دید روش کار و محتوا پرداخته است .در این زمینه نخست
چند لغزش و کاستی را در کار گردآورندۀ کتاب برشمرده است .سپس
از لغزشهای چاپی و نمایة کتاب یاد کرده اســت .همچنین نویسنده
در بخشی دیگر برخی نکتههای برجسته و تازهای را که از این گفتگو به
دست آمده از جای جای کتاب برگزیده و در کنار هم نشانده است .در
بخش پایانی هم چکید ۀ دید و داوری منزوی دربارۀ چند شاعر معاصر
را آورده است.
کلیدواژه ها :کتاب از عشق تا عشــق ،حسین منزوی ،شعر معاصر ،نقد
کتاب ،ابراهیم اسماعیلی اراضی.
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از منزوی تا منــــــزوی

خود وی) میتوان جست .منزوی شاعری نبود
معنوی (جز شــوق درونی ِ
که از گفتگو گریزان باشــد و گفتگویی چند با او به چاپ رســیده اســت؛

عکاس همهٔ آنها اسماعیلی بوده است .باید گفت بهترین عکسهایی

که از ســالیان پایانی زندگی منزوی گرفتهشــده همین عکسها هســتند

از جمله:

که برخی از آنها بدوننام عکاس در فضای مجازی و پوسترها و کتابها

«شــعر نانوایی نیســت» ،گفتگوکننــده :پروانه توکلی ،بانــی فیلم 29 ،دی

و آلبومها هم منتشر شدهاند.
با ســپاس دوباره از تالش شایســته و ارزشــمند ابراهیم اسماعیلی اراضی

.1382
«حســین منــزوی و مــرور شــعر» ،گفتگوکننــده :ســایر محمــدی ،کتــاب
هفته ،ش  4 ،86آبان .1381

به بررســی کتاب میپردازیم و دیگر ناگفته باید آشکار باشد که هرچه در
نقــد و بررســی کتاب گفته شــود ،نمیتواند ارزش این گفتگــو را (که دیگر
تکرار شدنی نیست) پنهان یا حتی کمرنگ سازد.

اگــر شــمار گفتگوهــا بــا منــزوی انــدک اســت ،بیــش از آنکه به خواســت
وی بازگــردد بــه بیمهــری رســانهها برمیگــردد کــه خواســته یا ناخواســته
ایــن هنرمنــد بــزرگ را در روزگار زندگــیاش به فراموشــی ســپرده بودند .در
سالهای پس از درگذشت منزوی با فرونشستن گرد رنجشها ،رشکها،
کینههــا و بدخواهیها ،رویکرد گســتردهای در پژوهشها و همایشها به
شــعر منــزوی دیــده میشــود ،اما آنچــه میبایســت در زمان زندگــی او رخ
دهد با دریغ بسیار هرگز رخ نداد .یکی از کارهای مهم نیز ثبت دیدگاهها
و خاطرات این هنرمند کممانند است که در شمار سرمایههای فرهنگی
و ادبــی ســرزمین ماســت و بــا از دســت رفتــن او این کار ،بســیار دشــوار و
در برخــی بخشهــا ناشــدنی اســت .در اینجاســت کــه ارج کار ابراهیــم
اســماعیلی اراضــی نمــود بیشــتر مییابــد .باید پیــش از آنکه ســخنی در

بررسی روش کار

اســماعیلی کوشــیده تا شــیوهٔ گفتار منزوی را پاس بدارد و در آن دســتی

نبــرد ،امــا زبان گفتار را به زبان نوشــتار گردانده اســت و برای نمونه «میرم
خونــه» را «م ـیروم خانــه» ثبــت کرده اســت .به گمــان نگارنــده نیازی به
این کار نبود و نگاه داشــتن ساختار گفتار ،متن را خوشخوانتر و روانتر
و ســاختار نادســتورمند بســیاری از جمــات گفتــاری را کــه در ســبک
نوشــتاری نابهنجــار مینماینــد ،آشــناتر و پذیرفتنیتر میســاخت .اگر با
گفتگویــی چندصفحهای روبرو بودیم چنین پیشــنهادی نمیدادیم ،اما
دیدن ســاختار گفتــاری که به تکلف
در گفتگویــی بلنــد از این دســت ِ ،

در جامهٔ شــیوهٔ نوشــتاری گنجانده شده ،ناخوشــایند است .نمونهٔ ثبت

وصــف یا نقد کتــاب بگوییم ،برای این تالش ارجمند و به دســت دادن
این ارمغان گرانســنگ که تنها به پشــتوانهٔ عشق و معرفت فراهم آمده از
گفتگوکننــده و گردآورنــدهٔ کتاب سپاســگزاری کنیم .منــزوی خود نیز از
این گفتگو خرسند بوده است و در آغاز آن به اسماعیلی میگوید:

«من هم پیشــاپیش یک تشکر از شــما بکنم آقای اسماعیلی که زحمت
ً
این کار را تقبل کردید .ظاهرا باالخره باید کســی این کار را میکرد و بین
کسانی که من میشناسم اگر قرار بود یکی را خودم انتخاب کنم بیتردید
بــاز هــم شــما انتخــاب میشــدید .حــاال دیگر خــود شــما هم خودتــان را
ً
انتخاب کردید و ظاهرا سرنوشــت هم روی این انتخاب انگشــت صحه
گذاشــته اســت .به هر حال ممنونم از شــما کــه در روزگاری که حضرات
همــه بــه دنبال جشــنها و مهمانیها و بزمهای چراغانی هســتند ،شــما
ایــن ـ بــه قــول معــروف ـ کلبــهٔ تاریک مــا را انتخــاب کردهاید بــرای چنین
گفتگویی؛ ممنونم از شما» (ص .)13

در پایان کتاب هم مجموعهای ارزشمند از عکسها ( 34عکس تکی از
منزوی ،یک عکس از پدر و یک عکس از مادر وی ،دو عکس از منزوی
همــراه بــا بــرادرش بهــروز ،تصویــری از دستنوشــتهٔ مهرآمیز منــزوی برای

اســماعیلی و نیز طراحی حسین منزوی از چهرهٔ گفتگوکننده) 3آمده که
 .3دیگــر غزلســرای بزرگ امروز ،ســایه نیز در گفتگو بــا عظیمی و ّ
طیه ،طرحی از چهــرهٔ گفتگوکننده
(میالد عظیمی) کشیده که در کتاب پیر پرنیاناندیش (ص  )1167به چاپ رسیده است.

سالبیستوششم،مشارۀششم،بهمنواسفنـد1394

156

67

از منزوی تا منـــــــزوی

از عشق تا عشق «یک گفتگوی
بلند ناتمام» با شاعر نامدار
امروز و یکی از بزرگترین
غزلســرایان تاریــخ زبان
و ادب پارســی ،حســین
منــزوی ()1383-1325
اســت که نام آن مقالة «از
عشق بنفشــه تا عشق بهار»
(مجلــه رودکــی ،ش ،55
اردیبهشــت  )1355نوشتة
منزوی را به یــاد میآورد

شــیوهٔ گفتــاری را در گفتگــوی بلنــد
و ارزشــمند دکتــر میــاد عظیمــی و

نقدوبرریسکتاب
کتاب (از ص  183تا  )218یکسره سخن میگوید و گفتگوکننده بیآنکه
واژهای بــر ز بــان آورد ســراپا گوش اســت و پــس از این هــم آنگاه که زبان به

عاطفــه طیــه در کتــاب دو جلــدی

سخن میگشاید ،پرسش او تنها این است« :آدم متشرعی بود؟» .یا در 22

پیرپرنیاناندیــش میبینیــم .بــرای

صفحــه از کتاب (ص  )301-280که منزوی ســخن میگوید تنها واژهای

نمونــه این جملــه را« :بایــد میاومدم

که گفتگوکننده بر لب میآورد نامی است که آن را هم در پاسخ به پرسش

تهــران ،حــاال ماجــرا داره ،تــو رو خــدا

منــزوی میگو یــد« :طاهبــاز» یــا از ص  228کــه منزوی ســخن میآغازد تا

نپرســین» (پیــر پرنیاناندیــش ،ص

بیســت صفحــه پس از آن (ص  ،)248اســماعیلی تنهــا دو جمله بر زبان

 )386اگــر بخواهیــم بــه شــیوهای که

میآورد« :نسبت سنی او با شما چگونه بود؟» و «چقدر از آن را انجام داده

اســماعیلی بــه کار گرفتــه بنویســیم

بودید؟» .سکوتهای بلند دیگری از گونهٔ هفده صفحه (ص ،)58-42

«بایــد میآمــدم تهــران ،حــاال ماجــرا

صفحه (ص  )175-165نیز در کتاب دیده میشود.

بدیــن گونــهٔ ناخوشــایند درمیآیــد:

دارد ،تــو را خــدا (یــا بهناچــار :شــما
را بــرای خــدا) نپرســید!» .ای کاش
اســماعیلی خود را گرفتار این تکلف
نمیکــرد و جملــهٔ صمیمانــه و روانــی

چــون «یــه لحظه اونو ببنــد عزیزم» را (که جملهٔ نخســت مقدمــهٔ کتاب و

عیــن گفت هٔ منزوی اســت) به گونهٔ «ببندید ایــن را یک لحظه عزیزم» (که

جملهٔ پایانی منزوی در کتاب است) درنمیآورد.

شــانزده صفحــه (ص  ،)75-60چهــارده صفحــه (ص  )29-16و یــازده

همانگونــه کــه گفته شــد این گفتگــو ناتمام مانــده و از همیــن  رو دربارهٔ

بیست و چند سال پایانی زندگی منزوی سخنی در کتاب نیامده است،
اما در همان بخش که از آن ســخن رفته نیز کاســتی بسیار دیده میشود.
در بسیاری از بخشها ایجاز مخل و اطناب ممل دیده میشود .منزوی
گاه رویــدادی بیاهمیــت را بیهوده گســترده و گاه به رو یــدادی مهم تنها
اشــارهای گذرا کرده یا آنگاه که به جای مهم یک رویداد رســیده ،سخن
را بریده است .برای نمونه با اینکه گزارش منزوی از زندگیاش تا سالیان

بر پایهٔ آنچه گفته شد نادستورمندی و ناشیوایی جمالت منزوی را میتوان

ناگزیر دانست ،اما گفتگوکننده دستکم میتوانست پرسشهای خود را

آغازین انقالب اســامی میرســد در کتاب به رویدادهایی مهم همچون
ترانهســرایی منــزوی و همــکاری او بــا هنرمنــدان موســیقی ،چرایــی و
5

بــه گونــهای کــه در محتــوای آن دگرگونی پدید نیایــد ویرایش کنــد تا برای

چگونگــی گرفتار شــدن در دام بیماری شناختهشــدهاش ،همخانگی با

نمونــه «را» در آن پــس از فعــل نمیآمد« :آن شــعری که شــما خوانده بودید
را هــم چــاپ میکنــد» (ص )111؛ «بحثــی کــه ...ناتمــام مانــد را امــروز...

هنرپیشــهٔ نامــدار روزگار پهلوی ،جزئیات شکســت رابطهٔ عاشــقانهاش،
آشــنایی و ازدواج بــا همســرش ،زاده شــدن تنهــا فرزندش غــزل  ،جدایی

ادامه میدهیم» (ص )301؛ هرچند نمونهٔ این کاســتی در نثر نویســنده در

از همســر و نیــز کشته شــدن بــرادرش حســن که اثــر پررنگی در شــعرهای

مقدمه نیز دیده میشود و ویژهٔ گفتگو نیست« :دوستی که زحمت گرفتن
عکسی که خودم در کادرش هستم را کشیده» (ص .)8

ساختن شیوهٔ گفتاری که بر سراسر
پس از نکتهٔ پیشگفته دربارهٔ نوشتاری
ِ
متن کتاب اثری ناپســند نهاده ،اما میتوان با بازنویســی آن را جبران کرد،

بــا دریغ باید گفت کاســتی اصلــی کار که جبرانناپذیر اســت و به همان
زمان گفتگو بازمیگردد این اســت که نقش اســماعیلی (که روشــن است
نه کنجکاوی چندانی دربارهٔ زندگی منزوی دارد و نه پژوهشی در اینباره

کــرده تــا با دســت پــر بــه ســراغ وی بــرود) در طرح پرســشهای ســنجیدهٔ

مــوردی در میانــهٔ بحث ،گسترش بخشــیدن بــه موضوعات یــا جزئیات،
سامان بخشیدن به دادهها یا سویمند ساختن گفتهها بسیار ناچیز است
و حضور او در کتاب چندان حس نمیشــود .نقش او تنها این اســت که
منــزوی را بــه ســخن وادارد تــا هــر چــه میخواهد از هــر تاریخ و شــخص و
رویــداد و موضــوع که در آن لحظه به یادش میرســد بگوید و در این میانه
خــود تنهــا بشــنود و بشــنود 4.بــرای نمونه منــزوی در  35صفحــهٔ پیاپی از
 .4کســانی که با شــاعران بزرگ از نزدیک برخورد داشــتهاند میدانند که همین کار هم خود به تنهایی
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وی نهاده هیچ اشــارهای نشــده اســت .همچنین جز آنچه شــاعر خود به
گونهای پراکنده و گذرا گفته ،پرسشی دربارهٔ جهانبینی منزوی ،دیدگاه

دینی ،سیاســی و اجتماعی او ،نگاهش به آثار ادبی شناختهشــدهٔ ایران
و جهــان ،نظــر او دربار هٔ شــاعران بزرگ کهن ،دیدگاهش در بــارهٔ نقد ادبی

روزگار ،شــگردها و پســندهای و یــژهٔ منــزوی در ســخنوری ،حســرتها و

امیدهــای وی و ...در کتــاب مطــرح نشــده اســت .در بــارهٔ برخــی از ایــن
کاری ارزشــمند و حتی دشــوار است؛ زیرا ســخن گفتن بیپروای آنان نیازمند آرامشی ویژه و یافتن
آسودگی ذهنی و حالی است که کم به دست میآید .این نکتهای است که نگارنده در نقد کتاب
پیــر پرنیاناندیــش هم از پیش چشــم دور نداشــته و بــرای خواننــدگان این نکته را یادآور شــده که:
«گاهی شــاید دســتاورد چند ســاعت همنشــینی و همراهی با سایه تنها چند ســطر از این کتاب را
پر کرده باشــد» (پیر پرنیاناندیش ،ص  )57اســماعیلی نیز با همین دشواری روبرو بوده و به گفتهٔ
خودش گاهی «در سه روزی که در زنجان بودم نیم ساعت گفتگو انجام میگرفت ،حداقل یکبار
ً
هم اصال انجام نگرفت» (ص .)7
 .5بیآنکــه پرسشــی در این بــاره شــده باشــد ،منــزوی تنهــا ایــن جملــه را گفتــه اســت« :یــک موقعــی
ترانهسرایی میکردم و سیمین جزو هیأتی بود که ترانهها را ویراستاری یا تأیید میکردند» (ص .)222
اگر بپنداریم که اســماعیلی از ترانهســرایی منزوی آ گاهی نداشــته ،با شنیدن این جمله میبایست
آ گاه میشد و دربارهٔ چند و چون کار ترانهسرایی وی پرسشهایی میکرد .نمونههایی از این دست
که با خاموشی و فراموشی گفتگوکننده ،آه از نهاد خوانندهٔ کنجکاو و پیگیر برمیآید بسیار است.
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از منزوی تا منــــــزوی

بخشهــا میتــوان عامــل سانســور (چــه درونــی 6،چــه بیرونــی) را اثرگــذار

به جای «ســراغ» باید «ز راه» را نهاد تا

ن همه یکسره رها کردن این بخشها را در گفتگویی چنین
دانست .با ای 

قافیه راســت آیــد 8و دور مینماید که

درازدامن نمیتوان پذیرفت.

این لغزش از منزوی سرزده باشد.

شــیوهٔ جملهبندی گفتاری منزوی برخالف شــیوهٔ شاعری و حتی نثرش

«از نظــر تشــویق و پــرورش حــس

ـ که نثری پاکیزه و روان و رساســت ـ در این گفتگو بســیار آشــفته اســت.
بیگمان این آشــفتگی زادهٔ آشــفتگی ذهنی و نداشتن تمرکز یا حتی درد

و بیماری 7است ،نه سخنناشناسی یا ناتوانی در سخنوری .از همین رو

اعتمــاد بــه نفــس بــرای خــود مــن
انجمنهــای ادبــی خیلــی مفیــد
بودنــد .یعنــی باعــث شــدند کــه مــن

گاه به پرسشی روشن ،پاسخی بیپیوند میدهد و بسیار از این شاخه به

خیلــی ســریع بــه زودبــاوری رســیدم»

آن شــاخه میپرد .شــیوهٔ او درآوردن جمالت معترضه میان ســخن نیز به

(ص « )202زودبــاوری» معنایــی

شدن بیهودهٔ جمالت و پیچیده و ناهموار شدن گفتارش انجامیده
دراز ِ 

دیگــر دارد .بیگمــان خواســت

یاد اشــتباهش در ذکر تاریخ یا نام
اســت .گاه در میان نقل قول از کســیِ ،

منــزوی «خودبــاوری» بوده اســت که

میافتــد و پــس از این یادکرد جمله را پی میگیرد .اســماعیلی کوشــیده

ده صفحــه ســپستر هــم ایــن لفــظ را

تا جایی که میتواند با نشــانههای نگارشــی ســخن را به ســامان آورد ،اما

بهدرســتی به کار میگیرد (ص .)212

زدن
در بســیاری نمونههــا نیــز کاری از دســت وی برنمیآمده ،مگــر برهم ِ
ساختار جمله که آ گاهانه از آن پرهیز کرده است .یک نمونه:

اصــاح چنیــن نمونههایــی حتی اگر

«بعــد گفــت کــه «آقــای منــزوی ،بابام آنقدر شــما را دوســت داشــت که

لغــزش نه در شــنیدار اســماعیلی که
در گفتار منزوی باشد بایسته است.

وقتــی شــما .»...نــه عــذر میخواهــم آقــای اســماعیلی! اجــازه بدهیــد
بگویــم خدمــت شــما .مرگ آقای مطلبــی برمیگردد به بعد از ســال -56

نمونهٔ مهمتر دربارهٔ انجمن ادبی «کلبهٔ
سعد» است« :خانم نوشآفرین صدر

 .55گفــت« :بعضــی موقعهــا کــه شــما برنامــهای داشــتید ،در تلویزیون
ً
مخصوصــا ،تــو خانــهٔ مــا کســی جــرأت نداشــت حــرف بزنــد؛ یعنی یک

آنجا را اداره میکرد» (ص  .)303این

کلمــه حــرف بزند .مبادا ایشــان یک کلمه را خوب نشــنود .میگفت مگر

نــام چند بار دیگــر هم تکرار میشــود
و هــر بــار اســماعیلی «ســعد» را بــه

اسماعیلی کوشیده تا شیوۀ
گفتار منــزوی را پاس بدارد
و در آن دســتی نبــرد ،اما
زبان گفتار را به زبان نوشتار
گردانده است و برای نمونه
«میرم خونــه» را «میروم
خانه» ثبت کرده اســت.
به گمان نگارنــده نیازی به
این کار نبود و نگاه داشــتن
ســاختار گفتــار ،متــن را
خوشخوانتــر و روانتر و
ساختار نادستورمند بسیاری
از جمالت گفتــاری را که در
سبک نوشــتاری نابهنجار
مینماینــد ،آشــناتر و
پذیرفتنیتر میســاخت.

خطــا «صدر» میشــنود .حتــی اگر گفتگوکننــده در پی جســتجوی نام و

نمیبینید حسین دارد حرف میزند؟» (ص .)52
گاهی به دلیلی مانند زنگ تلفن سخن در میانه بریده میشود و پس از آن
هم اســماعیلی جویای دنبالهٔ داســتان نمیشود (برای نمونه ر.ک به :ص

 .)94پر یــدن از تاریــخ و داســتانی به تاریخ و داســتانی دیگــر که با حذف

همراه شده نیز در کتاب نمونههایی دارد (از جمله ر.ک به :ص .)255

چند کاستی و لغزش

نشــانهای درست نباشــد (که باید باشد) ،طبیعی است انجمنی که در
یشــده به نام ایشان ســعد خوانده شود« .خانم
خانهٔ خانم ســعد برگزار م 

نوشآفرین سعد دختر وحیدالدوله از بانوان فاضل و ایراندوستی بود که
با تمام توان خود [در] راه روشنگری جوانان و جلب آنان به فرهنگ و هنر
ایران تالش میکرد .او کلبهٔ ســعد یا انجمن ادبی ســعد را به تنهایی دایر

کرد و سالها آن را دایر نگه داشت».

9

گاهی (هرچند صدای منزوی در دســترس ما نیســت) چنین مینماید که
کاستی در جملهها زادهٔ لغزش شنیداری اسماعیلی است؛ برای نمونه« :آن

روزهایی که توپ دست من بود دیگر عشق من کامل بود» (ص .)56-55
به جای «عشق» ،واژهٔ «عیش» باید باشد یا در این بیت از عمران صالحی:

گاهی هم منزوی دچار لغزش شــده و ســخنی نادرســت بر زبان آورده که
شایســته بود گفتگوکننده اگر در همان زمان از آن آ گاه نشــده ،دس ـتکم
ن را اصالح میکرد .از جمله اینکه
در بازخوانی ،ویرایش و چاپ کتاب آ 
منــزوی میپنــدارد که دکتر شــفیعیکدکنی بازنشســته شــده اســت (ص

آمــدی از اشــتباه اینجــا ســراغ دیگــری

 ،)121اما ایشان خوشبختانه نه تنها دوازده سال پیش در زمان گفتگوی

باز شادم کن شبی با اشتباه دیگری (ص )229

منزوی که هنوز نیز بازنشسته نشدهاند.

 .6منــزوی خــود در یادکرد از داســتانی میگوید«:این هم جزو خاطراتیســت که من میگویم؛ شــما با
سانســور الزم میتوانیــد نقلــش کنیــد» (ص  .)267اســماعیلی هــم ناگزیر «سانســور الزم» را به کار
گرفتــه و هیــچ نشــانی از آن خاطــره در کتاب برجــای ننهاده اســت .نمونههای حذف آشــکار را در
صفحاتی چون  286 ،280 ،249 ،247 ،144 ،99و ...نیز میبینیم.
 .7دستکم یکبار گفتگو برای سوزش و دردی که منزوی در قفسهٔ سینه و قلب خود حس میکند
بریده میشود (ر.ک به :ص .)41-40
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یادکــرد از تار یــخ دقیــق رویدادهایــی که منــزوی در هنگام گفتگــو به یاد
نیــاورده و آنهــا را بــه گون ـ هٔ تقریبی نقــل کــرده در پانویسها شایســته بود و
 .8ر.ک به :آی نسیم سحری ،...ص .100
« .9یادماندهها» ،ص .41
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شــیوۀ جملهبندی گفتاری
منــزوی برخالف شــیوۀ
شــاعری و حتــی نثرش
ـ کــه نثری پاکیــزه و روان
و رساســت ـ در این گفتگو
بســیار آشــفته اســت.
بیگمان این آشفتگی زادۀ
آشفتگی ذهنی و نداشتن
تمرکز یا حتی درد و بیماری
اســت ،نه سخنناشناسی
یــا ناتوانی در ســخنوری.

به ارج کار میافزود .برای نمونه ســال

چــاپ کتــاب ســخنوران و خطاطان
زنجــان ،نخســتین کتابــی کــه چنــد
شعر از منزوی در آن آمده «سال -46
 45و آن موقعها» (ص  )274دانسته
شــده و خــوب بــود اگــر خواننــده در
پانویس آ گاه میشــد که ســال چاپ
این کتاب  1347بوده است.
نمونــهٔ دیگــر اینکــه منــزوی در
به یــاد آوردن متــن ترانــهٔ «ســاز
شکســته» دچــار لغزشهایــی شــده

و بــر گفتگوکننــده بــود کــه ایــن
کاســتیها را بــه ســامان آورد یــا اگر در
نقــل لغزشهــای شــاعر نیز پافشــاری
داشــته ،شایســته بــود کــه دســتکم

در پانویــس بــه متن درســت اشــاره میکرد (چنیــن کاری را در ص  225و
دربارهٔ شعری از اخوان انجام داده است) .در لخت «ننوازد کسی تو را در
دل شــبها» از ترانهٔ یادشــده به جای «کسی» ،باید «کس» نهاد و «دگر» را

نیــز پــس از آن افــزود« :ننــوازد کس دگر تــو را در دل شــبها» .دو لخت «از
چه تو بســتی لب ز سخن /ساز شکســته چون دل من» جابهجا شدهاند
و لخت «که نیاید از دلت چرا نالهٔ گیرا» بدین گونهٔ نادرست درآمده« :که

نخیزد از دلت ناله گویا» (ص .)223

نقدوبرریسکتاب
اســت کــه بــرای نمونــه تنهــا در دو صفح ـهٔ  66و  67شــانزده بــار (چهــار
ً
ً
ً
ً
ً
ً
«مثال» و «طبیعتا» ،ســه «ظاهرا» ،دو «احتماال» ،یک «بعضا» و «دقیقا» و
ً
یشــود .بسته نشــدن گیومهٔ بازشــده در سطر هفتم ص
«معموال») دیده م 

 103هــم از گون ـهٔ افتادگیهای حروفچینی اســت که نمونههای دیگری
نیز در کتاب دارد.

آشــفتگی و روشــمند نبودن نــگارش و ناهمســانیهای گونا گــون هــم از
کاســتیهای کار اســت .بــرای نمونــه «خوشــش آمــد» (ص  )110در جای
دیگــر بــه گون ـهٔ «خــوشاش آمــد» (ص  )221حروفچینی شــده و نیز واژهٔ
«مســئله» (ص  )172در جــای دیگــر کتاب به گونهٔ «مســاله» (ص  126و
 )145ثبت شده است.

در نمایهٔ کتاب هم کاستیهای بسیاری راه یافته است .برخی نامها که

یشــوند ،یکســره از نمایه افتادهاند و خواننده میپندارد
در کتاب دیده م 
کــه ایــن نامها در کتاب نیامدهاند؛ از جمله نــام دکتر خانبابا بیانی (پدر
دکتر شــیرین بیانی) که در ص  146از او یاد شــده یا تهران که در بسیاری
صفحــات نــام آن آمده (از جملــه ص  186 ،108 ،99 ،97و )...و نیز این
نامهــا و جایهــا 11و کتابهــا :آیدا ســلطانی (ص  ،)43دانشــگاه تهران
(ص  ،)302 ،291 ،289 ،48یوس ـفآباد (ص  ،)58ابوتــراب خســروی
(ص  ،)83مشــهد (ص  ،)98دبیرســتان امیرکبیــر (ص  ،)110حکیمــه
دبیــران (ص  ،)153فرانســه (ص  ،)173زاهــدان (ص  ،)174نظامــی
(ص  ،)188علیاکبــر شــیدا (ص  ،)210صــادق هدایــت (ص ،)215
منطقالطیر (ص  ،)218بهشتی (ص  ،)252مردانی (ص  ،)255ثمرات
فرات (ص  ،)262اصغر (ص  ،)285مهدی مقصودی (ص  )316و هما

لغزشهای چاپی و نمایه

(ص .)317

آن دســته از لغزشهای چاپی که واژهها را نادرســت یا جمله را دیگرگونه
میسازد ،خوشبختانه در کتاب اندک است؛ برای نمونه «فبال» به جای
«قبال» (ص  )97و «ســادت» به جای «ســادات» (ص  )154چاپ شده
و در جملهٔ زیر «هم» پیش از واژهٔ «توفیق» به جای «همان» آمده است:
«غزل با همان توفیقی که شــروع شــده با هــــم توفیق هم تمام شــده» (ص
.)307

گونــهٔ دیگــر کاســتی دربارۀ نامهایی اســت کــه در نمایه آمدهانــد ،ولی به

همــۀ صفحاتــی کــه در کتــاب از آنهــا یــادی رفته اشــاره نشــده اســت .از
جملــه :عمــران صالحــی (ص  ،)217جــواد آذر (ص  ،)226کلب ـهٔ ســعد

(ص  ،)233 ،226بهروز منزوی (ص .)285

ـناختن نام از نــام خانوادگی
نمونــهٔ بره مخــوردن ســامان الفبایی یا بازنشـ
ِ

کسان نیز در نمایه دیده میشود« :اللهیاری» به خطا زیر «ل» آمده (رایانه

امــا دربــارۀ برخــی از لغزشهــای چاپــی کــه بهتــر اســت آنهــا را کاســتی

الف و الم را زائد میشمارد ،اما گردآورنده میباید نامهایی از این دست

حروفچینــی بنامیم کوتاهی بســیار شــده اســت .برای نمونــه بارها «ی»

را از نامهــای آغازشــده بــا الــف و الم تعر یــف جــدا ســازد) .نــام ذبیحاهلل

نشــانهٔ کســرۀ اضافه پس از های ناملفوظ در سراســر کتاب افتاده و برای

صفا میباید زیر «ص» (حرف نخســت نام خانوادگی) بیاید ،اما زیر «ذ»

نمونــه در صفحــهٔ « 172دانشــکدهی 10ادبیــات» «اســتفادهی صحیــح»
«مســئلهی خودش» ،به گونۀ «دانشــکد ه ادبیات»« ،اســتفاد ه صحیح» و

(حــرف نخســت نام) آمــده که برخــاف روش نمایه اســت .اســماعیلی
همچنیــن ز یــر «ن»« ،نوابــی ،ماهیــار» را آورده و پنداشــته کــه نــام دکتــر
یحیی ماهیار نوابی« ،ماهیار» است! ماهیار بخشی از نام خانوادگی این

«مسئله خودش» چاپ شده است.
افتادگــی نشــانهٔ تنویــن هــم از دیگــر کاســتیهای حروفچینــی کتــاب

اســتاد درگذشــته اســت و نام ایشــان باید زیر «م» بیاید .یکی از کارهای
 .11دربارهٔ جایها کاستیها چنان پرشمار است که میتوان گفت گردآورنده به دلخواه تنها گزیدهای
از جایها فراهم آورده و در پی این نبوده که همهٔ جایهای یادشده در کتاب را در نمایه بیاورد.

 .10شیوهٔ نگارشی کتاب چنین است که به جای همزه« ،ی» میآید.
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نقدوبرریسکتاب
نمایهساز این است که نامهای ناقص یا ناشناخته را تا آنجا که میتواند

از منزوی تا منــــــزوی

نخستین بیتی که منزوی سروده به دورهٔ دبستان او بازمیگردد؛ هنگامی

کامــل کند و بشناســاند .برای نمونه منــزوی از خواننده و نوازندهای با نام

کــه بــرای اجرای نمایشــنامهای منظــوم (که شــعر آن را پدر منزوی ســروده

خانوادگی ابراهیمی و اســماعیلی ســخن گفته و گردآورنــده در نمایه نام

بــود) تمریــن میکردنــد ،او بر وزن شــعر نمایش و در دنبال ـهٔ آن این بیت را

هنرمند نامدار را بهخوبی میشناسند) ،ولی در برخی نمونهها نیز در این

پـ َ
ـرباز
ـرورد
دبســتان
سـ ِ
دبســتان پــرورد تــوپ و تفنگــی (ص )59

کوچــک ایــن دو تن را (احمد و محمد) افزوده (موسیقی دوســتان این دو

ساخت:

جنگــی

زمینه کوتاهی کرده است .از جمله دربارهٔ دو شاعر با نامهای خانوادگی
«پزشکی» (ص  )211و «منشی کاشانی» (ص  )268که نام کوچکشان
«کاظم» و «محمود» است.

ـالگی منــزوی همزمــان بــا نخســتین دلبســتگی بــه
در پانزده-شــانزده سـ ِ

افــزودن ایــن نکته هم در اینجا ســودمند توانــد بود که آن نوازنــدهٔ نابینای
ِ
عــود و تــار کــه منزوی با نام «حســینی» از وی یاد کــرده (ص  )222همان
اســماعیل صدقیآســا (آقاحســینی یا حسینی) اســت که در آلبومهایی
چــون «جــان جــان»« ،چهــره بــه چهــره» و «به یــاد عــارف» بــه خوانندگی
محمدرضا شــجریان و آهنگســازی و سرپرستی محمدرضا لطفی بربت
(عود) نواخته است.

دختــری که چند ســال از وی بزرگتر اســت و منزوی تنهــا به روزی چند
بــار از دور دیــدن او در گــذر دلخوش میشــود و پس از چنــدی هم دختر
از زنجــان م ـیرود (ص  ،)84-80انجمنی ادبی در زنجــان پدید میآید.
منــزوی بــه آن انجمــن راه میيابــد و بــا اینکــه خــود میگوید «بســیاری از
چیزهایی که نوشــت ه بودم چرت و پرت حســاب میشد» (ص  )74بر آن
بود که بیشــتر بــزرگان انجمن «ایرادهای بنیاســرائیلی» از او میگرفتهاند
و «مخالــف بالیــدن» وی (ص  )73بودهانــد .در همیــن زمــان اســت که

بســیار دیگــر از جمله اینکــه در متن کتاب (ص
از کاســتیهای جزئی و
ِ

رسول مقصودی در پشتیبانی دوستش منزوی شعری میسراید و منزوی

 )185و نمایــه (ص  ،)326حــرف «ی» از پایــان نــام کتــاب ایــن تــرک
پارسیگوی افتاده است درمیگذریم.

من ساخته شد» (ص .)74

گلچینی از تازههای گفتگو

نخستین شعر چاپشدهٔ منزوی در هفده ـ هجده سالگی وی در ستون

در ایــن گفتگــو چنــد بیــت منتشرنشــده و نکتههــای نا گفتهٔ بســیاری از
زندگــی منــزوی آمــده کــه بــرای بهرهمند شــدن خواننــدگان بــه برخــی از

برجســتهترین نکتهها اشــاره میکنیم .اســماعیلی نیز خود نه سال پیش

عجیب «شــاید») میگوید« :این شــاید اولین شــعری بود که برای
قید
(با ِ
ِ

ـدگان مجل ـهٔ روشــنفکر بــا گزینــش فر یــدون مشــیری که
پاســخ بــه خواننـ ِ

گردانندهٔ صفحهٔ شعر بود به چاپ رسیده است:

گفتمــش« :بگــذار تــا روی نکو یــت بنگــرم»

از ایــن در مقالــهای نکتههایــی برگرفته از این گفتگو را نوشــته و به چاپ

گفــت« :آخــر مــن مگــر آیین ـهٔ اســکندرم؟»

رســانده اســت؛ از جمله :شــرط پــدر منزوی بــرای به رسمیت شــناختن
شــاعری منــزوی (ص  ،)107ناباوری و گمانمندی مشــیری دربارهٔ اینکه

گفتمــش« :بگــذار تــا بــا زلــف تــو بــازی کنم»

شــعرهای زیبای منزوی جوان بهراســتی ســرودهٔ وی هستند (ص ،)129

یشــد بــاورم»
گفــت« :میگفتنــد پررو یــی ،نم 


به دیدار اخوان رفتن در زندان قصر (ص  )216و . ...

نکتههای برگزیدهٔ ما

(ص )107

در همین ســالها منزوی که تنبک مینوازد (و شــگفتا که اســماعیلی نه

شــمارهٔ شناســنامهٔ منــزوی  92اســت (ص  .)87از حــدود ســه-چهار

خرید خانه» بود (ص  .)77همیشــه شــاگرد اول میشــد
ســالگی «مأمور
ِ
و بهتریــن هدیههــای تشــویقی کــه در ایــن راه بــه دســت آورده ،دوچرخهٔ

دســتدومی اســت کــه پدرش در ســال چهارم متوســطه برایــش میخرد

میپرســد که منــزوی چگونه و کی و کجا نواختــن را فراگرفته ،نه جویای
دانســتن چگونگی آشــنایی منزوی بــا نوازندگان گــروه و پدید آمدن گروه
ِ
میشــود و نــه از دنبالهٔ کار موســیقایی منزوی پرسشــی میکنــد) در یک

گروه موســیقی دانشآموزی با نوازندگانی چون مهدی آذرســینا (آهنگساز

(ص  )86-85و کمکهزینــهٔ ماهــی  200تومانــی کــه دانشــکدهٔ ادبیات

و نوازنــدهٔ کمانچــه ،ویلــن و س ـهتار) همــکاری میکنــد (ص  .)84ســال

خواندن و نوشتن نمیدانست ،اما با نیروی به یاد سپاری شگفت هرچه

شــد ،پدرش بــرای پرداخت شــهریه ( 850تومان) ناگزیر تنهــا فرش خانه

از شبنشینیهای حافظخوانی و شاهنامهخوانی و ...شنیده بود به یاد

را فروخــت (ص  )118و او را راهــی تهران و خانهٔ مادربزرگ و عمویش کرد

بــه وی میدهــد (ص  .)162مــادر منزوی ،زندهیــاد بانو فاطمــه توکلیان،

 44کــه منــزوی در رشــتهٔ زبان و ادبیات پارســی دانشــگاه تهــران پذیرفته

داشــت و از همین روی با شــعرها و داستانهای بسیاری که نقل میکرد

(ص  162و  .)294منــزوی هــم مانند بیشــتر دانشــجویان ،از دانشــکدهٔ

منزوی که خود شاعر نیز بود باشد (ص  61و .)64-63

 .12نگارنده که هم در دانشــکدهٔ ادبیات دانشــگاه تهران درس خوانده و هم در آن درس گفته اســت،
«ناخرسندی» را برجستهترین و فراگیرترین ویژگی دانشجویان این دانشکده میداند؛ ویژگیای که

بر طبع شاعرانهٔ منزوی اثر نهاده و شاید سهم او در این زمینه بیش از پدر
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از منزوی تا منـــــــزوی

دل خوشــی
ادبیــات (بــا اینکــه در دورهٔ درخشــانی پــای بــه آن نهاده بود) ِ
نداشت و کاستی آن را بیشتر در «سیستم» و «کتابهای درسی» میدید

نقدوبرریسکتاب
نهــای ادبــی تهــران ،شــعر او «انجمنهای
بــا راه یافتــن منــزوی بــه انجم 
ادبی را تســخیر کرد» و چنانشد که برخی دوستداران تنها برای شنیدن

(ص  .)132از دید او «شرکت در کالسهای ادبیات به نوعی حرام کردن

شــعرهای او بــه انجمنهــا میرفتنــد (ص  .)208او نیــز همواره شــعر تازه

نیــرو ،فرصــت و جوانی بــود» (ص  .)210کاریکاتوری هم در آن ســالها از

بــه انجمنهــا میبرد و همه را نیــز از بر میخوانــد (ص « .)209حداقل 50

چهرهٔ دکتر ذبیحاهلل صفا (استاد و رئیس دانشکدهٔ ادبیات) کشید که در

درصد جماعتی که در تمامی انجمنها شرکت میکردند مشترک بودند»

دانشــکده پخش و «اسباب خنده شده بود» (ص  .)142نامدارانی چون

(ص  .)265منــزوی هــم بــه بیشــتر انجمنها ســر میزد و ســالها شــاعر

خانلــری ،صفا ،بدیعالزمانی ،ماهیار نوابی ،شــهیدی ،شــفیعیکدکنی،

انجمنی بود (برخالف شــاعرانی مانند ســایه و شــاملو) و وقت بسیاری را

محمدرضــا باطنی ،ســیدصادق گوهرین ،لطفعلی صورتگر ،ســیمین

در انجمنهای ادبی گوناگون گذراند .اما داور یهای ناســازگاری دربارهٔ

دانشــور ،بهــرام فرهوشــی ،سیدحســن ســادات ناصــری و ناصرالدیــن

آنها دارد .یکبار میگوید در آنجا چیزهایی را دستکم از دید «معماری
ً
زبــان» (ص  )210آموختــه و« :ایــن نبــود کــه اصــا هیــچ بهرهای بــرای من

علیاشــرف درویشــیان ،حکیمــه دبیــران  ،محمد ســرور موالیــی و بهادر

نداشــته باشــد» (همانجــا) و بــار دیگــر میگو یــد« :ممکــن اســت خیلی

یگانــه از همکالســیهای او در دانشــکدهٔ ادبیــات بودنــد .دیــدار ســایه و

چیزهــا بــه ایــن انجمنهــای ادبی داده باشــم اما هرگــز چیــزی نگرفتم»

شاهحســینی اســتادان منــزوی و چهرههایــی چــون جعفــر کوشآبــادی،
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کســرایی از آرزوهــای منــزوی جــوان بــود (ص  )169که ســرانجام بــرآورده

یشــمارد و میگو یــد« :گاهــی
نهــا را ب ـیارزش م 
(ص  .)271پــس انجم 

شــد (ص  .)191منزوی چند ســالی ترک تحصیل کرد و بار دیگر که پس

نهــای ادبــی میرفتیــم» (ص ،)256
مــا فقــط بــرای خندیــدن بــه انجم 

از انقــاب به دانشــگاه برگشــت در کالس درس مهــدی اخوان ثالث (که

لشــان خوش بود که شــعر بخواننــد و دیگران
یهــا بــه همین هم د 
«بعض 

در همــان زمان همکار وی بود) نیز نشســت (ص  .)182-180نخســتین

بهشان بخندند» (ص .)260

شــعرهای منزوی پس از رفتن به تهران ،در مجلهٔ صبح امروز چاپ شــد؛
از جمله غزلی با چنین ابیاتی:

ســال  59با فراخوان ســیدعلی موسوی گرمارودی در سازمان انتشارات و
آموزش انقالب اســامی (فرانکلین پیشین) به کار ویراستاری پرداخت.

دریــن صبــح ســرد و غمانگیــز پاییــز

اخوان ثالــث نیــز یکی دو ماه پیش از منزوی به این ســازمان رفته بود و به

کــه نســرین بــه خــاک افتــد و نســترن نیــز

گفتهٔ منزوی« :شــغل خوبی بود و حقوق خوبی هم داشــت» (ص .)240

بهــاران رفتــه
تــو همچــون صفــای
ِ
مــرا بــاز دریــاب و بــا مــن درآویــز

را بــا عنوان «بررســی محتوایی شــعر معاصــر از  1332تــا  »1357آغازید و

پس از چندی با پیشنهاد گرمارودی به جای ویراستاری کاری پژوهشی
بیش از چهارصد صفحه نیز در اینباره نوشت ،اما با بیرون رفتن منزوی

کــه بــا تــو مــرا هــر خــزان  ،فرودینیســت

از ایــن ســازمان آن کتاب نیز ناپدید یا نابود شــد (ص  .)242-241ســال
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 60بــرای منــزوی در شــمار بدتریــن ســالهای زندگی بوده اســت« :شــاید

(ص )127

بیشــترین ضربهٔ عاطفی ،روحی و حتی جســمی را زندگی در همین سال

تــو ای جانــم از آرزوی تــو لبریــز


ســپس منــزوی بــه دفتــر مجلهٔ روشــنفکر میرود و شــماری از شــعرهایش

را بــرای چــاپ به دســت فریدون مشــیری میســپارد کــه از آن میــان این
دوبیت برگزیده و چاپ میشود:

شاید نیازی به گفتن نباشد که گفتگوکننده نیز هیچ کنجکاوی از خود
نشــان نمیدهــد!) ،اما جز ب ـیکاری و گرفتــاری در دام بیماری ،جدایی
از همســر را (کــه محصــول آن دو و به ویژه دومینشــان بود) از شکس ـتها
و آســیبهای بــزرگ زندگــی منــزوی باید شــمرد (ر.ک به :از ترانــه و تندر،

روشــن تــو ســپیده
میدمــد از چشــم
ِ
گــرم تــو خورشــید
نــگاه
میشــکفد در
ِ
ِ

ص  .)52در ســال  61بــا نام ـهٔ منظومــی کــه اخوانثالــث بــه درخواســت

منــزوی بــرای همشــهری و دوســت دیرینش« :امــام جمعهٔ تهــران جناب

لبــان افــق ،صبــح
گــو نزنــد خنــده بــر
ِ
چشــم تــو روشــن کــه در تــو صبــح تــوان دیــد


 60بــه مــن وارد کــرد» (ص  .)246منــزوی توضیــح بیشــتری نمیدهــد (و

خامنهای» 15فرســتاد به عنوان مشــاور فرهنگی (ادبی) معاون وزیر ارشاد
به کار گماشــته شــد (ص « :)249یک اتاق هم به ما دادند طبقهٔ چهارم؛

(ص )128

گویی همچون مردهریگی از دانشجویان پیشین به دانشجویان سپسین میرسد.
 .13از آنجــا کــه ایــن غــزل در دفترهای شــعر منزوی چاپ نشــده ،چنــد بیتی را که منــزوی در گفتگو
خوانده آوردیم .اما گفتنی است این غزل ده بیت دارد که همهٔ بیتهای آن در کتاب سخنوران و
خطاطان زنجان (ص  )141-140چاپ شده است.
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ً
 .14در اینجا ادعا میکند «ســن و ســالی نداشــتم ولی به دلیل آشــنایی که از دیرباز تقریبا با ادبیات
فارســی داشــتم» (ص  )271رفتن به انجمنها برایم بیهوده بود ،اما جای دیگر اعتراف میکند که
پس از «دو سال درس خواندن در دانشکدهٔ ادبیات» کسی «شعری را از من پرسید که مال کیست
و من شــاعرش را نشــناختم که حافظ اســت؛ این قدر پرت بودم از مقولهٔ مطالعهٔ مســتمر و درست
و حسابی» (ص .)296
 .15تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم ،ص .212

156
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نقدوبرریسکتاب

از منزوی تا منــــــزوی

اتــاق بــزرگ ،تنهایی ،از این اتاقهای مدیر کلی ،صندلیهای چرخان و

نقــد ســتایشآمیز یادشــده ســخنی از «تبلیــغ گردشــگری» نرفتــه ،چنین

 5-6تا تلفن و اینها» (ص .)252

مینمایــد کــه منــزوی تفــاوت «موضــوع» و «مضمــون» را فرامــوش کــرده

داســتان زندگــی منــزوی در این گفتگــو از این تاریخ پیشتــر نمیآید ،اما
داســتان این کار و چگونگی بیرون شــدن منزوی از آن نیز رها میشــود
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و او بــاز بــه ســالهای پیــش از انقــاب مــیرود و داســتان عاشــقانهای
را از بیســت و دو ســالگی خــود بازمیگویــد کــه آن نیــز ناتمــام میمانــد.
در تاریخهایــی کــه منــزوی یــاد میکنــد نیــز آشــفتگیهایی هســت کــه
گفتگوکننــده بــه آنهــا پــی نبــرده و جویــای تاریخ درســت نشــده اســت.
داســتان از ایــن قرار اســت کــه در چهاردهم مــرداد ســال ( 47ص )296
منــزوی بــا یکی از دوســتانش که از زنجــان به تهران آمده بــه خانهٔ عموی

آن دوســت مــیرود و در آنجــا دلباختــهٔ دخترعمــوی وی (که آن دوســت

نیــز خود خواســتگار دختــر بوده) میشــود (ص  295و  )311و غزل «لبت

صریحتریــن آیــهٔ شکوفاییســت» 17را بــرای وی میســراید .ایــن غــزل
نخســتین غزل منزوی اســت که در مجلهٔ فردوســی چاپ شــد و او خود

تاریــخ چــاپ آن را بهــار ( 47ص  274و  )286دانســته اســت؛ یعنــی

اســت .بایــد گفــت نه تنهــا ســخنور سخنشناســی چــون دکتــر موســوی
گرمــارودی کــه حتی کودکان دبســتانی نیــز درمییابند کــه «موضوع» این
بیت عشــق اســت و دیدار معشوق ،نه گردشگری .آنچه گرمارودی به آن
اشــاره کرده و منزوی از آن برداشــتی نادرســت داشــته« ،مضمون» سخن
است که در آن از پدیدهٔ گردشگری و دیدار کردن از «معابد مشرق زمین»
برای پروردن موضوع دیدار عاشــقانه بهرهبرداری هنری شــده است و این
ِ
نکتهســنجی منتقــد را نشــان میدهد ،نــه «پرت بودن حضرتــش»(!) را.
یکی از ویژگیهای برجســتهٔ شــعر منزوی که گرمارودی هم به آن پی برده
ایــن اســت کــه او «مفاهیم امروزی را در گســترۀ چشــمگیری از مضامین
بــه کار میگیــرد و گونهگونــی فضاهــای نو شــعر او (با وجــود تکراری بودن
موضوع که بیشتر عشق است) در گرو همین ویژگی است».
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دید و داوری منزوی دربارهٔ چند شاعر معاصر

منزوی در میانهٔ گفتگو (باز هم بیآنکه گفتگوکننده در اینباره دیدگاه وی را

دســتکم یــک مــاه و نیــم پیــش از دیدار منــزوی بــا دختر .از ســوی دیگر
میگویــد آن را «در  20-19ســالگی ســاختم» (ص  ،)287در حالیکــه در

بپرسد) گاه از برخی شاعران معاصر یاد کرده و داوری خود را دربارهٔ شعرشان

با ما در میان نهاده است .از آنجا که این گفتهها پراکندهاند ،گلچین کردن

ایــن تاریخ بیســت و دو ســاله بــوده اســت 18.گفتگوکننده نــه در هنگام

و در کنــار هــم گردآوردنشــان (هرچنــد یــاد و نــام بســیاری از شــاعران بزرگ

گفتگو و نه در زمان بازخوانی و نگارش و چاپ به این ناســازگار یها پی

همروزگار ما در این داور یها نیامده است) پسندیده مینماید.

نبرده است .دربارهٔ بیت زیر از همان غزل:

ً
نیما یوشــیج« :زبان نیما یک زبان نامتعارفی اســت .اصال ســاختار زبان
نیمــا بــا عادتهــای متعــارف مــا تــا جایــی که بــه ســاختار ز بــان مربوط
ً
میشود و استخدام عوامل زبان مثل فعل و فاعل و اینجور عناصر کامال

تــو از معابــد مشــرق زمیــن عظیمتــری
کنــون شــکوه تــو و بهت مــن تماشاییســت
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موســوی گرمــارودی ســخنی گفتــه کــه منــزوی آن را به درســتی درنیافتــه
و گفتــه اســت« :اینکــه ایشــان از ایــن بیــت بــه عنــوان بیتی یاد کــرده که
میتوانــد بــرای جاذبههای توریســم و گردشــگری تبلیغ کند و یــاد کند یا
خواســته شــوخی خاصی بکند یا خیلی از مقوله پرت اســت حضرتش.
مــن نمیدانــم والال که ما کی تعهد دادیم که برای ادارهٔ جهانگردی تبلیغ
هــم بکنیــم» (ص  .)303امــا خوب اســت بگوییم ســخن گرمــارودی که

منــزوی بــیذکر ســند از آن یاد کرده (و شــاید تنها آن را از زبان کســی و با
تحریــف شــنیده) چنین بــوده « :نگاهی معاصــر دارد؛ زیرا به گردشــگری
اشــاره میکند که از مســتحدثات این قرن اســت» 20.گذشــته از اینکه در

متفاوت است .از هیچ قاعده و قانونی نیما در این مورد پیروی نمیکند
اال ذوق خــاص خــودش ...و اول هــم خیلــی توی ذوق میزنــد .ولی این
خودش به نظرم یکی از نشانههای استقالل نیماست و نشانههای تازگی
شعر نیما» (ص .)299-298
شــهریار« :همیشــه در تمام طول ســالهایی که من دوســتدار شــعر بودم،
شــاعر بودم و شــعر میگفتم و شــعر خواندن و نوشــتن را دوســت داشــتم،
شــهریار همیشــه یــک جــای و یــژهای در ذهنیــت مــن داشــت .حتــی آن
ً
موقعــی کــه مطلقا دورههایی بوده که شــیفتهٔ شــعر بیوزن بودهام و شــعر
ً
بــیوزن ســاختهام یــا مثال دوبیتی پیوســته مینوشــتم ،ولــی در تمام این
دورانها بدون هیچ اســتثنائی شــهریار جزو شــاعران محبوب من بود»

22

 .16ما نیز از چند و چون داســتان ســخنی نمیگوییم ،اما همین ســخنان منزوی دربارهٔ کارهای مهم
و پردرآمد و کمدردســری که وی را بر آنها گماشــتهاند بهترین گواه اســت بر اینکه گلههای ســالیان
پایانــی زندگــی وی از مســئوالن ،پایهای جز احســاس و خوی ویژهٔ شــاعر و فراموشکاری او نداشــته
است.
 .17مجموعۀ اشعار حسین منزوی ،ص .24
 .18اســماعیلی خــود در مقالــ هٔ «حــدوث نیمایــی غــزل» منــزوی را در هنــگام ســرودن ایــن غــزل
«بیست و سه ساله» دانسته است.
 .19مجموعۀ اشعار حسین منزوی ،ص .24
 .20غوطه در مهتاب ،ص .327
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(ص .)272
مهــدی اخوان ثالــث « :با اینکــه یکی از نوســراهای قدر و بــزرگ معاصر ما
« .21گونههای نوگرایی در غزل منزوی» ،ص .27
 .22منــزوی ده ســال پیــش از این گفتگو در مقدمهٔ کتابی که دربارهٔ شــعر شــهریار نگاشــته نیز چنین
ســخنی گفتــه اســت « :بســیاری چیزهــا و کســان از چشــم ســلیقه و پســند ذوق مــن فروافتادهاند،
امــا شــهریار نــه کــه فرونیفتــاده ،بلکــه جایــش را نیــز در آن باالهــا محکمتــر کرده اســت» (ایــن ترک
پارسیگوی ،ص .)5

73

از منزوی تا منـــــــزوی

بــود هرگــز ارتباطش با شــعر کهنه و کالســیک بــا قالبهــای قدیمی قطع
ً
نشــد .یعنــی در تمــام دورانهــا حتــی در دوران اوجــش که مثــا دوران از
ً
این اوستاست به نظر من و آخرش؛ سه تا کتاب تقریبا دوران اوج اخوان
اســت و بعد از از این اوســتا یک مقدار این منحنی نزول میکند و پایین
میآیــد .ولی در همــان ایام هم اخوان ارتباطش منقطع نبود از قالبهای
کالسیک»( 23ص .)226

نقدوبرریسکتاب
بهــادر یگانــه« :غزلســرای معاصــر که در شــعر البتــه دیگر معاصــر نبود و
ً
تقریبا شاعر قرن دهم حساب میشد» (ص .)175
یســاخت و خــوب هم میســاخت.
ســیروس مشــفقی« :شــعر نیمایــی م 
ســیروس جزو شــاعرانی بود که به نظرم استعدادش خوب بود و مایهٔ شعر
در او بــود .قــوی بــود .ولــی بعدهــا تمام شــد و چند ســالی هــم از خودش

تقلید کرد» (ص .)269

رعدی آذرخشــی« :شــاعر خوبی بود و به هر حال در یک زمینه از شــعر به
نظر من جزو سرآمدهای معاصر بود» (ص .)190

جعفر کوشآبادی« :هنوز هم من معتقدم از شــاعران خوب نســل خودش
بود و هست» (ص .)170

ریاضــی یــزدی« :شــاعر بســیار توانمنــدی بــود و بــه نظــر من یک ســعدی
کوچک بود» (ص .)216
ً
محمود ثنایی (شهرآشوب)« :آدم بسیار باسواد ،بسیار پر و واقعا شاعر...24
چند تا غزل بسیار زیبا دارد که یکی از یکی بهتر است» (ص .)222
ً
مهدی ســهیلی« :شــاعر بســیار بدی بود .اصال میتوانم بگویم شــاعر نبود
ً
تقریبــا» (ص  )156و « :نــه اینکــه بگویــم مهدی ســهیلی شــاعر نبود ،ولی
به زحمت بعضی از کارهایش به شعر نزدیک شده بود»( 25ص .)187
ً
اصال زبان غزل نبود  ...بیشــتر زبان قصیده بود ...
مهرداد اوســتا« :زبانش 
تبحر و تسلطش در ساختن شعرهای بلند بود» (ص .)237
نزدیــک اخــوان ،دکتر شــفیعیکدکنی هم افــزون بر این نکتهٔ آشــکار که
دوســت
ـتاد منــزوی و
ِ
ِ
 .23اسـ ِ
«اخــوان هیــچگاه رابطــهٔ خــود را با شــعر ســنتی قطع نکــرد» (حــاالت و مقامات م .امیــد ،ص )61
در بــارهٔ «بهترین ســالهای شــاعری» اخــوان همیــن داوری را دارد و آن را میانهٔ ســالهای  1333تا
 1345میداند که ســه کتاب زمســتان ( ،)1335آخر شــاهنامه ( )1338و از این اوســتا ()1344
را در برمیگیرد.
 .24اما در دنباله سخنی میگوید که خواسته یا ناخواسته ،به جد یا به طنز ،بیشتر خوارداشت است
ً
تا بزرگداشــت« :اگر شهرآشــوب را میگذاشــتند که به شعرش برســد و واقعا شاعر بماند و حواسش
پرت این مقولههای حاشــیهای نشــود ،به نظر من از شــاعران خوب حداقل درجهٔ ســهٔ زبان فارســی
میشد» (ص .)222
 .25در بــارهٔ رابطــهٔ ســهیلی و منــزوی بایــد در جــای دیگــر به فراخی ســخن گفت (همچنیــن ر.ک به:
از ترانــه و تنــدر ،ص  ،)28-25امــا دیــدن همیــن دو داوری ،بــرای بیاعتبار دانســتن کتابــی کــه
مجید شــفق (خواهرزادهٔ ســهیلی) به نام حســین منزوی منتشــر کرده بســنده اســت .در آن کتاب
کــه دربردارندهٔ گزیدهٔ برترین غزلهای شــاعران معاصر به گزینش منزوی اســت (ادعای گردآورنده
چنین است) یازده غزل از سهیلی و نیز یازده غزل از شفق آمده است و تنها غزلسرایانی که سهم
بیشــتری از این دو شــاعر دارند شــهریار و ســیمین هســتند .بدین معنی که اگر بپنداریم این گزیده
بهراستی کار منزوی است ،باید بگوییم که منزوی شیفتهٔ شعر سهیلی بوده و غزلهای سهیلی (و
نیز شفق) را بیش از غزلهای سایه ،رهی معیری ،فرخی ،امیری فیروزکوهی ،شهرآشوب ،رعدی،
بهمنی ،عماد خراســانی ،آتشــی ،مشــیری ،خویی ،نیســتانی ،صالحی ،امینپور و بســیاری دیگر
میپســندیده اســت .چون روز روشن است که این گزینش کار کیست .البته شفق برای تبرئهٔ خود
ً
در مقدمه نوشته که منزوی «کتبا به اینجانب اجازه داده است که در صورت تمایل به نمونههای
کار شــاعران (نه تعداد شــاعران) بیفزایم» (چش ـمانداز و بررســی غزل معاصر ،ص  .)12باری! سود
ایــن گفتــه تنها همین اســت که بدانیم ایشــان برای بیاعتبار ســاختن کتاب منــزوی از وی اجازهٔ
کتبی داشــته اســت .با دیدن این دســتهگل خواننده به یاد دســتانی در زبان پارســی میافتد که در
آن به باز بودن در دیزی اشــارتی پندآموز رفته اســت .در همین گفتگو منزوی ســخن جالبی دربارهٔ
ســهیلی دارد « :شــاید برای خیلی از ما ســخت باشد و این را نپســندیم که [در] برنامهای [رادیویی]
ً
کــه متعلق به خودمان اســت ،مرتبا بیاییم و شــعر خودمان را بخوانیم یــا در روزنامه و صفحهای که
ً
متعلق به خودمان اســت ،مدام شــعر خودمان را چاپ کنیم ،ولی ایشــان این کار را میکرد و اصال
این را برای خودش یک اصل میدانست و هیچ ابایی هم نداشت» (ص .)188
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