
٩٧

  نقد و بررسي خوننامه خاك

  

  نقد و بررسي خوننامه خاك

  ∗سيده بلقيس فاطمه حسيني

  مرداني شاعر صبح و سپيدي
همين است .  از دوران گذشته نشانگر نيكي و بدي استنور و ظلمت در فرهنگ ايران

طليعة نور و زمان  ب اسالمي نمود انقالب را بهكه شاعران و نويسندگان در ادبيات انقال
  :كنند شب تعبير مي  را بهپهلوي

  لرزد از فرياد خورشيد اندام شب مي
  

  آيد از ميعاد خورشيد روح فلق مي
  از رزمگاه تيرگي آمد خروشان  

 
  ١سردار پيروز سحر همزاد خورشيد

اي از ستارة شكفته  دي و پيوسته بيدار، در دل شب خوشه، شاعر صبح و سپيمرداني
  :گويد تازد و مي بيند و بر سياهي شب مي را مي

  هاي اخترها شكفته در دل شب خوشه
  ٢كهكشان پرابهام و جاودانة عشق  به
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تيغ و شمشير و نيزة آفتاب،   است و باخورشيد رمزي وي غارتگر شب پهلوي
  :آيد سپاه فاتح روز كنار صبح مي درد و با را ميپهلوي ضحاك زمان 

  نيزة نور  درد با در عمق ظلمت مي
 

  ١ ضحاك زمان حداد خورشيدپهلوي
  * 

ور بركش   شمشير بزرگ ن
 

  ٢اي صبح گل از غالف خورشيد
  :صبح برايش هزاران جلوه دارد 

  ه سبزه نورخاك تشنه برويد دوبار  ز
 

  ٣سحرگه پيك نسيم آيد از ديار افق
  * 

  كنار نهر سپيده سحر تماشاييست
 

  ٤شالل گيسوي مهتاب روي شانة صبح
  :برد ترساند و وحشت را ازبين مي برايش صبح كاروان نور است شب را مي 

  افكند فرياد تندر لرزه براندام شب مي
  ٥رود در كام وحشت كاروان نور گويي مي

  :پيام فتح و پيروزي است يكي بااز ديد او سحر تنها درياي روشنايي نيست بلكه پ
  پيام فتح آيي از مدار سحر با مي
 

  ٦اي فاتح هميشة تاريخ اي امام
  :سرايد جاي ديگر مي 

  نسيم فجر پيام ظفر دهد ياران
 

  ٧كه سوخت خيمة طاغوت در شرارة خون
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٩٩

  نقد و بررسي خوننامه خاك

  

  :نويسد همين صبح بر ديوار بلند روزگار، شعر آزادي را مي
  نويسد روي ديوار بلند روزگار مي
 

  ١شعر آزادي فردا صبحگاه خون فشان
خورشيد، ستاره، مهتاب، آفتاب و تگرگ و رگبار شاعر را بسيار تحت تأثير 

اين نقّاش سپيدي شهيد را آواز مرگ براي . باشد هايش مي داده و ابزار بيان انديشه قرار
  :نددا روح زمستان زمان مي ها و صداي گام رگبار تگرگ براي باغ سرد و بي گور لحظه

  ها آواز مرگي گور لحظه به
  

  ها فرياد برگي جنگ باده به
  روح زمستان باغ سرد و بي به  

 
  ٢صداي گام رگبار تگرگي

كند،  بين است و در اشعارش فضايي سرشار از اميد را آماده مي ، شاعر خوشمرداني
بسيار زيبا و در حالت كند كه همه چيز برايش  نشاط زندگي مي و چنان در فضايي با
  :رقص و شادي است

  هاي كهكشاني بهار دره
  

  نشاني غروب سرزمين بي
  طلوع خنده و رنگين كماني  

  
  كران آسماني خليج بي

  باغ نسترنها رقص بادي  به  
 

  ٣دورن كلبة دل عطر يادي
اين حال ترديدي نيست كه شاعر سپيدي و سحر چون جامعه را در حصار شب  با

بلند صبح سرود سرخ شهادت   شهيد را در حالي كه بر منارةبيند، جنگ اسير مي
سازد كه  عنوان پير شب شكن مطرح مي  را بهكند و امام خميني خواند، تصوير مي مي

  :سرايد سرود صبح ظفر مي
  تة شبسرود سرخ سحر در حصار بس

  
  خواند آور خون، بر مناره مي پيام

  اوج قلّة توحيد پير شب شكنان  به  
 

  ٤خواند سرود صبح ظفر، آشكاره مي
* 
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  لهيب رود خورشيد اميدي
 

  ١ظهور روح مهتاب سپيدي
شود ولي اين شاعر  ها و محيط تيره ديده مي در جنگلهاي بسيط عموماً سبزه

بيند ممدوح خود را بسيط جنگل زرين نور، درخت  بين همة چيز را نوراني مي خوش
  :داند ها مي گوش شاخه  روح بيشِه زار را نجواي برگ بهبلّور، رگبار تگرگ در نقره، باغ

  بسيط جنگل زرين نوري
  

  درخت نقره و باغ بلّوري
  روح بيشه رگبار تگرگي  به  

 
  ٢برگيها نجواي  گوش شاخه به

زمين است چنانكه  نگرد و اگر مايل به ، شاعر آسمان است و بر زمين نميمرداني
صداي گام . واب رنگين آن هم خالي از ارتباط آسماني نيستممدوح وي در خ

ها، بهار افق، شرشر  برداشتن بر زمين، طنين گامها را در ديار افق، سرود خنده
  .كند آبشارنوايي از قلمرو افق را تداعي مي

  :زير شاخة روشنايي
  طنين گام تو پيچيده در ديار افق

  
  ٣سرود خنده تو رويش بهار افق

* 
  آيد هاِي بلنِد ستاره مي دره  ز
  

  ٤ِش مرطوِب آبشاِر افقصداِي ريز
* 
  در خواب رنگين زمين ميالد عشقي

 
  ٥بر محور هستي عبور كهكشاني

عنوان   نيز سپيدي و آفتاب را كنار نگذاشت و آن را بهاهللا طالقاني در مرثية آيت
  :مظهر لطافت و پاكي بيان كرده است
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  نقد و بررسي خوننامه خاك

  

  عمق چشمه گل در سپيدي داد غسلت به
  

  اب كه در اين عزا گريستغسال آفت
  در خون تو عصاره فرياد و نور بود  

 
  ١اي زندة هميشه برايت خداگريست

اي گسترده و آزاد، سياهي برايش عميق  باز و انديشه ديدة ، شاعري است بامرداني
دريا نيست بلكه موجها افق و قايقش موجها موج . كرانه است و شب جلگة خاموش بي

معشوق از آفاق عشق، حسن و زيبايي محبوب . نور و ساحلش درياي آفتاب است
زار و نهرهايش  اش شفق شكل شهاب، يعني گل نور، بركه از باغسار فلق، بيشه

كران  چيزي كه محدوديت دارد فقط عمر است، و آن هم در مرز بي. خورشيد است
  :دگذر زمان پرشتاب مي

  سرزمين بهاران سرود گلهايي  به
 

  ٢كنار مرز زمان، عمر پرشتاب مني
  :همه چيز در قاب خيال وي جاري و ساري ولي ماورايي است

  آميزي خاك نمي جان دريايي و با
 

  ٣روح دنيايي و در دايرة عرفاني
خواهد بيرقي سبز  او مي. شود حتّي درفش سياره وي در فراز آسمان ديده مي

  : بر بام عالم برافرازدمسلماني را
  ٤درفش اين همه سياره بر فراز سپهر

* 
  ياران سرود فتح بخوان در سنگر توحيد با

 
  ٥بزن بر بام عالم بيرق سبز مسلماني

هاي جوان است يا بر قلة خون، شكّي  اگر رايتش در اهتزاز است تنها بر گور الله
  :تر است و برافراشتهنيست كه گور شهيد از حصن و حصار هر پادشاهي سرفرازتر 
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  اهتزاز  آرد دوباره رايت خونين به
 

  ١هاي جوان دادخواه گل بر گور الله
* 

فرازد  بگو به ا برا   ٢باره خون درفش وحدت رزم آوران به  كاوه پيروز ت
  :خواهد و آن هم قابل مالحظه است او بيرق عشق را فقط يك بار نگون شده مي

  ق عشق نگون باد كه در ورطة هولبير
 

  ٣گل خون سياووش نسيم ريخت سودابه
تابد ولي  نشاط، در زمان جنگ تحميلي اندوهگين است، خورشيد مي شاعر با

اند شاعر در اينجا گرماي جنوب  درختهاي سرسبز تشنه. خورشيد فصل بهاران نيست
يجه نت  را تصوير كرده كه دفاع و شهادت جوانان ايران در آن جريان دارد و درايران

بيند  خون خاك سيراب شده مي شود و شاعر آنها را با خون شيهدان سيراب مي گلها با
  :و بيت
  زير بارش خورشيد پرخروش جنوب به
 

  ٤نوشد درخت تشنه گل خون خاك مي
پذيرد و از يك طرف خود را درة  ها را براي خود مي در حالت اندوه تمام بدبختي

هاي تشنة عصيان، باغ خشك  نة پاييز، بوتهسياه، شاخة شكستة مرداب، عصر غمگنا
گرداب، شاعر ديار خموش، مرگ  زمستان، آسمان تيرة حرمان، زورق شكسته به

هاي كهنة ابهام، تلخي حكايت ايام، رود نيلگون  جانگداز غريب، شوره زار كوير، واژه
هاي  يهفروغ مه آلود، روح برگهاي پريشان، آخرين وداع دو دلدار، موج گر شب، شام بي

از سوي ديگر روحية شاد وي . سرايد مي“ من مطلع قصيده اندوهم”گويد و  انگيز مي غم
ريزد معشوقش آبشار روشن مهتابي، غنچة  همه اميد و آرزويش را در وجود معشوق مي

شكفتة شاداب، صبح گلفشان بهار، اختر آب باران، گلپر جواني خورشيد، پرتو ستارة 
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  نقد و بررسي خوننامه خاك

  

هاي شاد خدايان، بهترين  ، موجهاي سركش طوفان، قصّههاي خروش اميد، روح چشمه
رو، ترانة خيام، آفتاب روشن الهام، چشمة  حماسة دوران، خداي غزل، خندة شكوفه

سپس در . سارپگاهان، عطر كوچة باغ گياهان، لحظة طاليي، جويبار بادة لبخندي است
در شعر زير بسيار غمگين . روي نگردانيده است نهايت حالت اندوه هم، صبح از مرداني

موج انديشة شوريده و دردمند او شناور در شط خون است و . و اندوهناك است
  :بيند بردوش صبح جنازه شهيد را مي

  روي دوش صبح اين نعش كدامين اخترست
گام شام تار سرنوشت ورطه  ز    ١كاورد ا

شهيدي است رزمنده، فعال او . شهيد شاعر طوري نيست كه در مزار خفته باشد
صاحب جنب و جوش، فناناپذير و زماني كه در مزار خويش خفته است باز خون سپيد 

  :و روشن وي انفجاري ديگر دارد
  گرگ خاك، شهيد عزيز ما مسپاريد به
 

  ٢كه انفجار دگر دارد اين سپيدة خونين
كند و  اي برپا  انتظار دارد كه شررتازه است، پس از شهادت همشهيد، آرمان مرداني

زمين پست را از خون عشق خود بيارايد شهيد پويا و در حال تالطم، امير صبح و 
آور شبگير، پگاه جاودان، جوهر هستي، رسول راستين، روح رستاخيز، نسيم خفتة  رزم

  :بوستان خاموشان و امضاكنندة خون نامه تاريخ است
  شهيد زنده، شوري تازه برپا كن بپا خيز اي

  
  كن  تنگ دنياخون عشق آذين ورطه گاه به
  خيز اي سوار موج اي سردار دريايي بپا  

  
  كن پريشان باطنين طبل طوفان خواب دريا

  آور شبگير بپا خيز اي امير صبح، اي رزم  
 

  ٣كن  سمند نور را آمادة ميدان فردا
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 و يارانش بوليياد خالد اسالم اي به بينيم كه لحن شاعر در منظومه يكباره مي
خواهد بگويد كه شهادت  مي. اگرچه شعر آهنگين و موزون است. شود مي عوض
شهيداني كه مانند ستاره و ماه . اسالمبولي باعث ركود كاينات است همة سوگوارند خالد

  :بودند خاموش شدند و ماه از خستگي و ضعف در چاه تيرة شب افتاد
  ستاره در افق هول از نفس افتاد

 
  ١ ماه دادرس افتادچاه تيرة شب به

از نفس افتادن يعني . ستاره استعاره براي خالد و عالمت روشني و مظهر اميد است
يعني . دهد ثباتي را نشان مي شود حالت فنا و بي شدن و چراغ از نفس كشته مي خاموش

م تيرگيها افتاد و متوقّف مرگ او، انقالب در دا گويد كه با اين ركود حركت خالد را مي
داد و ياري  چون ماهي درخشان سبب روشني كشور بود و به مبارزي كه هم. شد

پس در مصرع . شهادت رسيد رسيد، در چاه تيره استبداد سقوط كرد و به مظلومين مي
ماه دادرسي كه در چاه تيرة شب، افتاده استعاره است براي خالد كه اگر مبارزة او ”دوم 

  .توانست دادرس مظلومان و ستمديدگان باشد شد، مي يپيروز م
  شغال باد كنار حصار كهنة باغ

 
  ٢بس كه زوزه كشيد آخر از نفس افتاد ز

. شود وزد صداي زوزة او از ديد شاعر مثل نالة شغال شنيده مي تندي مي باد چون به
ديدن شغال حيواني است الشخور و بعد از . زوزة شغال دارد صداي باد، شباهت به

كجا مقام و . دهد كه موهن است نعش شهيد، سكوت شغال جلوة ديگري را نشان مي
  .هاي شغال پليد منصب باالي شهيد و كجا ناله

ظاهراً هدف شاعر اين است كه باد مظهر دشمن است باد بسيار وزيده اما سرانجام 
آورد  رزه درميل خسته و درمانده شد يعني دشمن از پاي درآمد خون شهيد كاينات را به

  .گردد كند و ماية زندگي ابدي مي مي طوفاني برپا
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  نقد و بررسي خوننامه خاك

  

ماند در وادي مرگ اسير  گويد كه هر كه از كاروان حقيقت دور مي در شعر ديگر مي
  :شود غول بيابان مي

  وادي مرگ اسير غول بيابان شود به
  

  كاروان حقيقت هر آنكه پس افتاد  ز
  هاي تن آيد هوار كوچة خون كوچه ز  

 
  ١خيمة دل آتش هوس افتاد يقين به

در ابيات باال شاعر با ابزارهاي كالمي و صنايع بالغي هنر طنزپردازي خود را نشان 
گردد و  خواهد بگويد كه بر بناي شهادت راهنما نهضت متوقّف مي داده است؟ يا مي
شهيد كه . هر حال شيوة بيان ازنظر من ادبي و هنري نيست شوند به همراهيان گمراه مي

بل از فتح قدم در راه حق نهاده هيچ وقت نه خودش در وادي مرگ اسير غول بياباني ق
مرگ عالمت جمود و شهادت نشانگر حركت و عمل است و آنها . است نه پيروانش

بنابراين آنها هيچگاه در وادي مرگ اسير غول بيابان . اند شهيدان مرحلة اول حيات
  :اندگان كاروان حقيقت بدانيملذا نبايد كه آنها را پسم. نخواهند شد

  در آسمان دروغين فشانده نور فريب
 

  ٢اي كه به لب خندة جنون دارد ستاره
آميزي كه شاعر براي آن  خندة جنون ستاره در اينجا نماد مظاهر حكومت است و با

اين ستاره اگرچه نور فريبنده و . اندازد ياد ديو و اهريمن مي تصويركرده خواننده را به
خواهد مردم  تواند آن چنانكه مي پراكند اما نمي  را در آسمان خيال خود ميدروغين

  :جامعه را فريب بدهد و جاي شهيدان و رزمندگان واقعي را بگيرد
  در حكم دادگاه طبيعت گناه نيست

 
  ٣گر آفتاب پير خورد خون تاك را
. وجه استبيت مذكور پيام كلّي خوبي دارد و زيبايي تصوير در مصراع دوم قابل ت

  : استهمين طور در بيت پايين كه از همان مرثية آيت اهللا طالقاني
   دوران چريك پيردر سوگت اي ابوذر

 
  ٤كوه و درخت و ابر و نسيم رها گريست
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چريك يعني سرباز داوطلب تعليم، جنگجوياني كه از افراد عشاير و قبايل 
طور  شوند، دريافت معني به ياري سربازان تعليم ديده فرستاده مي  و بهاند گردآورده

نشان دهندة زندگي سراسر مبارزة » پير چريك«عاقبت توان گفت . كلّي درست نيست
  . استاهللا طالقاني آيت

  تصويرسازي
ي رنگارنگ طلوع خورشيد را ماهرانه نماها.  شاعر پرخروش تصويرساز استمرداني

  :ارايه داده است
  از نيزه شب شكاف خورشيد

  
  خون ريخته بر كالف خورشيد

  آهوي ستاره گشت سيراب  
 

  ١از بركه ژرف وصاف خورشيد
هنگامي كه .  شاعر طبيعت عاشق دميدن خورشيد و آفتاب و طلوع بهار استمرداني

هاي پرخون كبوترهاي معصوم  كردند و بچه  پرواز ميبرفراز ايرانعقابهاي آتش و جنگ 
بهار و خزان . پريدند شاخه مي در تالش پناهي و پناهگاهي در آسمان چمن شاخه به

  :مسجد منارة گل است. رنگ و بوي ديگر دارد
  بالل نور برآمد چو بر منارة گل

 
  ٢اشارة گل  شگفت غنچه و تكبير با

هاي جارو زده بمب، باغ خاك است مادرانشان بلبالن   تكبير غنچه، منطقهو صداي
ميهمان محبوبشان  آغوش هم صبور و موجهاي باد كه خون و خاك شهيدان را به

برد ذوق شعري و قريحة بديع وي  ها را مي برد دوشي است كه نعش پاره پر پر شده مي
  :كند سازي را درست مي در صحنه
  هاي شقايق كنار جنگل سنگ جاده به
  

  آمد از نظارة گلرقص  نسيم خسته به
  شكفت كوكب شبنم در آسمان چمن  

  
  ها ستارة گل دميد در افق سبزه
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  هاي هزاران بهار خوشست ترانه
  

  سرود سرخ شكوفايي هزارة گل
  آيد از كناره ابر صاعقه ميچو روح   

  
  سوار تشنة باران بروي بارة گل

  باغ خاك ببينيد بلبالن صبور به  
  

  دوش باد رود نعش پارة گل به
  در فصل سبز بهاران درخت خرم كوه  

 
  ١تن دارد از شرارة گل  رداي شعله به

صميميت قلب و روح مزين شده است كه   تابلوي نقّاشي است كه باشعر مرداني
  :كند و هم شورانگيز و قابل لمس دروني است هم احساس چشم و نظر را تغذيه مي

  كوس سحراي منادي خورشيد مزن به
 

  ٢گاهوارة گل فته كودك شبنم بهكه خ
در مصرع اول . سازد مي» ستارة آشوب«اي عاشقانه در  تصوير ديگري در قطعه 

تسليم در مصرع بعد حالت . آرد تعبير نموده است چشم از ستارة آشوب كه بالها را مي
  :كند و هم بيماري آشوب چشم را اظهار ميو شوق آفتها را نمايان كرده است 

  ٣هاي تو مطلوبست آشوب چشم  چشمان تو ستارة آشوبست
كمك چشمة خونين و مژگان ناوك نما تصوير رزمگاه را  در بيت بعدي به

سرايد كه ناوكهاي آماده شكار مژگان دل عاشق را چنان زخمي كرده است كه انگار  مي
  :پرندة شكار شده و پرخون است

  ٤ترين پرنده مغلوبست ينخون  دل در مصاف ناوك مژگانت
كمك  آهنگ قصيده دارد با. اسب سرخ يال فلق، قبل از انقالب سروده است

  :كشد نمادهاي انقالب تصوير آمدن سحر را مي
  وقتي كه آسمان شود از تيرگي دژم

  
  كشد بهم ابروي خويش ابر سيه مي

  راه رسد ز خ يال فلق مياسب سر  با  
 

  ٥هاي سياهي، سپيده دم از پشت قلّه
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  ويژگي سبكي
.  پديدآوردهاي تمام ملّت ايران انقالب اسالمي تحول بزرگي در افكار و انديشه

 چندين بار اين موضوع را در ترين درس آن دوره نفي خويشتن بود نصراهللا مرداني مهم
  :داده است شعر خود جا

در ابيات . اي است داراي افكار انقالبي ها نفريبد دل ما منظومه منديگر اهريمن 
داند و اصالً تاكيد بر  زير شاعر از خود گذشتن و ايثار سنجش فتح و ظفر مي

چشمي باز آمادگي كامل و  اين است كه اين گونه احساسات ديده و دانسته با
  :كشيد شد تنها تحرك رزمي نبود كه مردم را طرف جبهه مي انجام مي

  هاي سرخ ايثار منصور گل بر صخره
  

  زد دلي بيدار مي بانگ انالحق با
  داد تن در هوا پرواز مي سرهاي بي  

 
  ١زد مردي كه در خود، ديو من، بردار مي

  uنقش امام حسين
داشتن تسليحات و ديگر امكانات . در زمينة ايثار، واقعة كربال بهترين مثال است

ماندگان و مستضعفان بسيار دشوار است ولي  روزي در جنگ براي عقبرزمي در پي
مدد سرپنجة ايمان و نيروي يقين  اند به  را الگوي خود دانستهu آنهايي كه حسين

اند و در  تيشة خون شكسته اند كه آنها چگونه بتهاي زمين را با جهانيان نشان داده به
دارند و اين  ، مظلومانه سالح عدم خشونت را در دست ميبرابر توپ و تانك استبداد

اين طرز فكر را در گوش رزمندگان دلير، . شكنند گونه ديو منيت و استبداد را درهم مي
شاعر . الذلّه؛ مرگ پايندگي بود و شهادت زندگي هيهات منا. كنند زمزمه مي

كربالي خاكي و شب زيبايي تمام  عهده گرفت و با دستي اين رسالت را به چيره با
  :سرايد چنين مي. بخشد تاريك را روشنايي مي
  تيشة خون ست كه با راه ما، راه حسين

  
  همة بتهاي زمين در شب روشن بشكنيم
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  چه انديشه درين كشور خون آمده خصم به
 

  ١نيروي يقين لشكر آهن شكينم ما به
* 
  ما لشكر عظيم اماميم و روز رزم

  
  نهايتيم در كربالي روشن خون بي

  ما وارث تمام رسوالن راستين  
 

  ٢مبر عرش پرصالبت خون در عبادتي
يكي از مختصّات . سرايي دارد گونه اشعار حماسي كه رنگ و بوي مديحه اين

لهجة پرشكوه و  ابتكار آن چنان جذّاب و گيرا با  بانصراهللا مرداني. سبك اين دوره است
  :الم وي براي رزمندگان محرك استزيبا سروده است كه طنين ك

  خلوص خالص پويندگان راه يقين
 

  ٣ها در صالي ياراني پيام رابطه
 

  هاي نمادي واژه
  مردان رسالت، رزمندگان حق = حسين  رزمگاه= كربالي ايثار 

  زن متعهد= زينب   شهيد= روشن چراغ خون 
  مجاهد= ن صبح مردا  مظلومين و ايرانيان اهل حق= هابيليان 

  عراقيها و اهل باطل= قابليان   مجاهد= سواران سحر 
  شهيد= ستاره   مجاهد، رزمندگان= سربداران 

  عراقيها و آمريكاييها اهل باطل اشاره به= خيمة طاغوت 
  شهيد= گل   نماز مستحب= نماز سبز

  فلسفة يگانگي= ش وحدت  درفشهيد= الله   امام خميني= حكيم خون /كاوة پير/تهمن
  رضا شاه پهلوي= جالد تاريخ   مجاهد= مرغ رويين بال 

  حكومت پهلوي= طلسم ديو   قبر شهيد= گور سرخ 
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  اهل باطل كنايه دشمن= سواران سزا   زمان پهلوي= گرگ شب 
  ـ نمود انقالب اسالمي  اسالمينشانة وحدت، نهضت= نور، خورشيد، شعلة فلق 

  امام خميني= رهبر/پير  انقالب اسالمي= صبح سپيده، رگبار 
  ظلم و سياهي= سايه /پيراهن ابر  مجاهد، رزمنده= چراغ آسمان 

  انفجار
 را انفجار بمب در زندگي آن منطقه بسيار تأثير داشت واژة انفجار دنياي انديشه مرداني

لرزه درآورده است ولي شوق شهادت و عشق خونين او را در گرد و غبار انفجار گم  به
ايمان بيدار، شعر ظفر و  شهامت و با كند او هميشه مانند همرزمان هشيار و با نمي

  :افرازد خواند و پرچم وحدت را بر قلعة نور مي پيروزي مي
  هاي روشن فردا نوشته است در كوچه

 
خون نفجار شعور سليم  ا اريخ    ١ت

* 
  قيام سرخ تو در قحط سالي فرياد

 
  ٢طنين صاعقه و انفجار طوفانست

* 
هللا  ا ه  ر ــ عــ ن ين  ــ ر  طنــ ــ بــ ك   ا

 
  ٣ها پيچيد ياران در انفجار صداي گلوله

* 
  وقوع واقعه انفجار تاريخي

 
  ٤ظهور صبح در اقليم شب كناراني

* 
  ينهاي يق بلندا بر بلنداي قلّه

 
  ٥مرغ فكر توي گشا پدير
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  تغزّل
غزلي كه نشانگر عشق و . هاي وي، نمونة خوبي از غزل است بعضي از منظومه

  :صميميت است
  دلت كتيبة خورشيد روزگارانست

  
  هاي قرآنست صداي خون تو در آيه

  آيي  ستاره ميتو از ديار كدامين  
  

  كه در نگاه تو درياي نور جوشانست
  پيام آمدنت را نسيم خون آورد  

  
  بيا كه شهد كالمت عصارة جانست

  فرسود حصار شب در سحر روح كه غم چه  
 

  ١ديدگان تو صد آفتاب پنهانست به
كند كه جز عشق و  ، در اشعار حماسي خود چنان محيطي درست ميمرداني

  :روشنايي نيست
. برند سرمي تمام موجودهاي طبيعت در عشق به. گيرد عشق همة جا را فرامي

خورشيد زبانة . اي است كه در مسير وي درخشندگي دارد همعشوق وي ستار
ها  شكفند و مرغان صحرايي بر روي شاخه ها مي زند، در دل شبها ستاره عشق مي
سرايند و سكوتي كه بر لبهاي خاموش  سازند، پرستوها ترانة عشق مي آشيانه مي

  .است، افسانة عشق است

  ابتكار در شعر مرداني
مخصوصاً . تركيبهاي وصفي و اضافي از ويژگيهاي اشعار شاعران اين دوره است

موصوف  آوردن صفت براي تركيبهاي موصوفي كه در ظاهر آن صفت متعلّق به
سرخ،  سرخ، اذان سرخ، نماز سرخ، سرود سرخ، قيام آبي، فرياد باشد مثل آواز نمي
هندي مانند  خي شاعران سبكسرخ كه شايد تقليد از بر سرخ و دار سرخ، شعر گور

  .غيره طور مثال جيق بنفش، و بيدل و شعر نو است به
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  : سرايد  ميمرداني
  آوازهاي آبي مرغان موج بود

 
  ١در ساحل حيات سرود هالك را

* 
  ميهن دشت خزان اي بهار سيرانديش به
 

  ٢جوشد صداي سبز تو چون رود باد مي
  :رايدس يا جايي ديگر مي

 كن  شعلة رگبار روشن سنگر  بيا با خواند مسلسل با طلوع خون اذان سرخ مي
 شاعر ممتاز است خروشد ولي مرداني خون هيچ موقع سر و صدا ندارد و ستاره مي

بيند كه خون  خروشد در خيال خود مي زند و ستاره مي كه تصوركند كه خون نعره مي
  :خروشد زند و ستاره مي شهيد نعره مي

 اي كه خروشيد بر قبيله شب ستاره زند خون شهيد نام ترا نعره مي
  : در ابيات زير استهاي معرفي شده نصراهللا مرداني برخي نوآوري

  باده سبز دعا در خم جوشنده دل
  تار در انديشه ما شور تو افتاد شكفت: شور در انديشه افتادن

  ٣نام نوراني تو در افق ياد شكفت: شكفتننام 
  اصطالح زيباست براي شهيد: غروب سرخ

  داند غروب سرخ من آن جاودانه مي
  كه ديده صبح نخستين، طلوع آغازم

  قهقهه از مناره خون آمدن
  درفش به باره خون افراختن

  .غيره تركيبهاي زيباست كه در كالم وي تازگي دارد و
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شود شايد علّت   اشتباهاتي هم ديده مير سخن مردانيوجود اين همة زيبايي د با
شاعر فرصتي نداد تا خوب در اين  گونه كمبود تحول بزرگ فرهنگي بوده كه به اين

  .ولي بيانش قوي است. زمينه دقّت كند ناچار اسير اضطراب و مغلوب عاطفه شد
دم و تأخّر را درنظر ندارد، در شاعر گاهي در بكاربردن مضاف و مضاف اليه تق

  :مصرع
  ١تهمتني كه در قفل اين حصار شكست

تركيب در قفل، اگر مضاف و مضاف اليه است بايد قفل اول باشد سپس در اگر 
گويد تهمتن در قفل را نشكسته بود طلسم و در حصار را  جاي ورود كليد را درمي

كالم بليغ نيست زيرا كه قفل جاي بسته استفاده كرده است  اگر قفل را به. شكست
البتّه اگر . جاي قفل دربسته زيباتر بود ابزاري است و معني بسته يا بند ندارد پس به

  .برد تركيبي خوب بود گونه تركيب را بكارمي براي سوراخ قفل اين
گويد كه دِر افسانه قلعة شيطان بزرگ را مانند  در بيت زير شاعر ميجايي ديگر، 

شكنيم يعني چنانكه علي در خيبر را شكست نيز در قلعة شيطان را   مي فاتح خيبرعلي
معناي پيچ و خم  شكن به. ندارد» تن شكن« شكنم جمله كامل است حاال نياز به مي

تن ارتباط ندارد و عالوه بر اين اگر شكن تن  زلف يا چروك لباس است كه اصالً با
براي درستي . پس اين هم در ندارد و اين واژه اضافي استمعادل پيچ و خم تن است 

  :كردن از لحاظ دستور ادبي درست نيست معني وزن، شعر را بي
  در افسانه قلعة شيطان بزرگ

  ٢ شكن تن شكنيم فاتح خيبرچون علي
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ر چسبد در شعر زي شكند كه بهم نمي بعضي وقتها تركيبهاي لفظي را طوري مي
  :سرايد مي

  اي صدها طلسم بستة ظلمت شكسته
  ١اسم آفتابي و اعظم در اين قيام  با

خواهد بگويد كه اسم اعظم نور است  درست است كه طلسم را بكاربرده است مي
نيز صفت است پس اگر بر بناي تقاضاي » آفتابي«پس بين اسم اعظم آفتابي را آورده 

بود  مي» و«جاي اضافه  وب بود كه بهشعري در وسط آفتابي آوردن الزم بود چه خ
  .»آفتابي و اعظم«يعني 

اول ظلمت را استفاده كرده بر بناي مناسبت در مصرع دوم آفتابي آورده، شايد 
آفتابي صفت است پس دو صفت يكي . مقصود از آفتابي بودن اسم نوري است

» و«ود اگر را آورده است لذا براي آوردن دو صفت بد نب» اعظم«و دوم » آفتابي«
گونه تجاوز دستوري در ادبيات   شايد اين. حرف ربط باشد نه عالمت اضافه

  .معاصر تصويب شده است
عيب تنافر صوتي هم در شعرهاي وي هست مانند شب بگريزد، ديد ديده، 

  :بيرق نور، با جهان
  ريزد از ماتا گرگ زخمي شب، بگ

  
  كه ديد، ديده عالم قوام بيداري

  از جگر تن به خلوت دنياي جان بيا  
 

  ٢در جهان نور ببيني صفاي خون
زالل خون؛ تركيب درست است و مشكلي ندارد اضافه مقلوب است زالل خون 

ها را  شايد در بيت زير براي درستي وزن واژه. زالل بايد خون زالل زمين، باشد خون =
  :طور مثال به. افتد كند كه از قاعدة دستوري مي جا مي طوري جا به
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  نقد و بررسي خوننامه خاك

  

  هاي ناب غزل عبور عاطفه در واژه
 

  ١ون زمين در رگ بهارانيزالل خ
  :معني زمين پست و ناهموار و جاي خطرناك است در مصرع ورطه به» گاه ورطه«

  ٢كن گاه تنگ دنيا به خون عشق آذين ورطه
  .گاه نيست از لحاظ دستوري نياز به. كند گاه بالغت شعري را كم مي تركيب ورطه

 و برده دو را بكارمي كند شاعر عموماً هر لحاظ معني فرق ميسپيد و سپيده از  واژة
  .سپيده تركيبهاي زيبايي ساخته است با

  :صخره سپيده كه با ساحل مراعات نظير دارد
  هاي سپيده كنار ساحل روز صخره به

ني قصيده بشارا خروشان آ   ٣هاي 
يرق بايد جمعه سياه آورده است پس اينجا در مصرع دوم ب: در مصرع اول بيت زير

  :سپيد باشد
  ٤بطن فاجعه در جمعه سياه آمد ز

 
  با بيرق سپيده سپاه عظيم خون

كند شاعر گاهي هر دو را بيرق  واژة سپيد و سپيده از لحاظ معني فرق مي 
نويسد بيرق سپيده اگر براي صبح صادق استعاره كرده  سپيده، تشبيه سپيده مي

  .خوب است
حمتهاي دوازده ساله شاعر است گرچه مجموعة شعري از ز» خون نامه خاك «

شود لحن سخن، در اين  لحاظ سبك بيان و انسجام انديشه، هماهنگي زماني ديده مي از
  .ميان عامة مردم فرق نكرده است زمان كوتاه، در
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 شاعر بلند آهنگ، متين و پرنشاط است نور و در آخر بايد بگويم كه نصراهللا مرداني
هاي آسماني پيش چشمش برق  ماند ولي جلوه بر زمين مي. نايي را دوست داردروش
سرايد و  رسالت انقالب اسالمي را بر عهده خود گرفته شعرهاي حماسي مي. زند مي

  .داراي عضوبت كلم و مالحت بيان است

  منبع
، سازمان انتشارات كيهان، تهران، چاپ اول خوننامة خاك): ناصر(مرداني، نصراهللا 

  .ش .  ه ١٣٦٤ بهار
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