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Abstract
Bijan Jalali was one of the first poets to turn to prose poetry in simple language from the beginning,
and his choice was not due to the development of modern poetry in Iran, especially Nima, but due to
his presence in France and the influence of European literature. Jalali’s poetry neither is half-hearted
nor has the characteristics of white poetry, and in a sense it can be considered as a mediator between
poetry and prose or white poetry or prose poetry. The kind of glorious expression in simplification
and shorthand is a reflection of his life that has been internalized in the poet, so it is not acquired or
artificial. After the forties and fifties, and the decline of symbolic and ideological expression, new
poets, especially the new generation, have turned to glorious poetry. The point that has been neglected
in introduction and review of Bijan Jalali's poems in the shadow of his simplification is his romances.
At a glance, it seems that the poet has a tendency towards nature and mysticism, and the mentality of
single life but his love poems have been ignored. The love we are talking about here is different from
the love of nature and God and animals. Specifically, we are talking about earthly love and women,
which has been addressed directly and indirectly in various collections. After studying Jalali's poems,
the frequency of romances in different periods of his life is so great that makes it possible to publish
a book solely on a selection of his romance poems.
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چكیده
بيژن جاللی از نخستين شاعرانی است که به شعر منثور با زبانی ساده روی آورد .اين امر ،نه تنها از مسير تحوالت شعر نو در ايران
بهويژه از طريق نيما يوشيج ،بلکه به واسطة حضور او در فرانسه و تأثير از ادبيات اروپا شکل گرفت .جاللی از همان آغاز بيانی ساده در
اشعارش داشت که از ابتدا تا انتهای شاعریاش با روندی تقريباً ثابت همراه بود .نکتهای که در معرفی و بررسی اشعار بيژن جاللی و در
ساية سادهنويسی او مغفول مانده ،عاشقانههای اوست .جاللی از نخستين آثار و در البهالی اشعارش ،ابياتی عاشقانه نوشت و اين روند
را تا انتهای دوران شاعری ادامه داد .در اين نوشتار به روش تحليلی-توصيفی به سرودههای عاشقانة وی پرداختهايم تا سادهنويسی او را
توضيح دهيم .نتيجه اينکه سادگی تعبير و بيان ،تصويربرداری از روزمرگیهای زندگی ،مستقيمگويی ،به کاربردن مضامينِ به ظاهر سطحی
و بیاهميت ،آغازهای تأثيرگذار ،جذاب و ضربهزننده و همچنين پايانبندی مناسب و غافلگيرکننده در عاشقانههای جاللی ،از مواردی
است که منجر به سادهنويسی شده است .با اين که بسياری از اشعار وی فاقد آرايهها و شگردهای زبانی الزم برای منجر شدن به معنی
معهود شعر است ،به نظر میرسد همين تفاوت و تمايز درونیشدۀ شاعر که حاصل پيوند بیتکلف او با جهان هستی است ،منجر به اين
زبان ساده ،خاص و منحصربهفرد شده است؛ به گونهای که میتوان امضا و اثر انگشت شاعر را در اشعارش ديد.
كلیدواژهها :شعر معاصر ،شعر عاشقانه ،سادهنويسی ،بيژن جاللی.
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 .1مقدمه
بيژن جاللی در آخرين شب آبانماه سال  1306در خيابان پاريس تهران به دنيا آمد .پدر وی ابراهيم جاللی بود و مادرش
اشرف الملوک هدايت .خانوادۀ مادری جاللی از خاندان قديمی هدايت به شمار میرفتند .سرسلسة اين خاندان در دوران
قاجار ،رضاقلیخان هدايت است .بدينترتيب ،وی نوۀ خواهری صادق هدايت است .پس از جدايی پدر و مادرش ،وی همراه
پدرش زندگی میکرد و برادرش مهرداد ،همراه مادر .از سال  1325تا  1331چندماهی در رشتة فيزيك دانشگاه تهران و
چندسالی در رشتة علوم طبيعی دانشگاه تولوز و پاريس درس خواند اما همة آنها نيمهکاره ماند؛ زيرا عالقه به شعر و ادب،
مسايل فکری و ادبی ،و همچنين گشتوگذار آزاد در زمينههای فلسفه ،هنر و ادبيات ،او را از انظباط و نظم درسخواندن دور
کرد .وی در بازگشت ،در رشتة زبان و ادبيات فرانسوی دانشگاه تهران تحصيل کرد و دورۀ ليسانس را به پايان برد .از سال
 1325تا مدتی به کارهای گوناگون پرداخت؛ در دبيرستان ها انگليسی درس داد و چندی هم مسئول آزمايشگاه دبيرستان
ايرانشهر بود .چون دورۀ مردمشناسی را در موزۀ مردم شناسی پاريس گذرانده بود ،زمانی هم در موزۀ مردمشناسی وزارت
فرهنگ به کار پرداخت .چندی هم به کار در شرکت آنتروپوز مشغول شد .با استفاده از بورس اين شرکت ،يك دورۀ اقتصاد
نفت را در پاريس به پايان برد .سرانجام کار اداری ـ رسمی را در شرکت نفت و پتروشيمی پی گرفت و در سال 1359
بازنشسته شد.
عالقه به شعر و ادب ،فلسفه و عرفان ،زندگی در محيط فرهنگی خاندان هدايت ،گفتوگو با دايیاش ـ صادق هدايت ـ
و تأثيرپذيری از او و اقامت پنجسالة دورۀ جوانی در فرانسه ،پيوندی عميق ميان جاللی و نوشتن به وجود آورد .او گاهی به
فارسی و گاهی به فرانسوی مینوشت ،اما خودش نوشتههايش را جدی نمیگرفت .پس از بازگشت به ايران فرصت يافت
که با فراغ بيشتری بخواند و بينديشد و بنويسد و سرانجام تأملهای شاعرانهاش ،نظم گرفتند.
بيژن هيچگاه ازدواج نکرد و تا زمان حيات مادرش با او زندگی میکرد  ...هنگامی که بازنشسته شد ،زندگی تنهاتری را
ادامه داد و فقط با سگ و گربههايش میزيست (ر.ک .جاللی .)12 :1396 ،بيژن جاللی در آذر ماه  1378دچار سکتة مغزی
شد و اندکی بيش از يك ماه را در اغما گذراند و در روز  24دیماه همان سال درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک
سپرده شد .در زمان حيات بيژن جاللی ،از او هفت کتاب شعر چاپ شد و بعد از مرگش نيز چند کتاب ديگر (از جمله گزيدۀ
مجموعههای قبلی و همچنين اشعار منتشرنشده) به چاپ رسيده است.
کتابهای منتشرشده وی در زمان حيات :روزها ( ،)1341دل ما و جهان ( ،)1344رنگ آبها ( ،)1350آب و آفتاب (،)1362
روزانهها ( ،)1373دربارۀ شعر ( .)1377کتابهای منتشرشده بعد از مرگ شاعر :ديدارها ( ،)1380نقش جهان ( ،)1381شعر
سکوت ( ،)1382شعر خاک ،شعر خورشيد ( ،)1383شعر پايان ،شعر دوری ( ،)1384گزينة اشعار(مرواريد) ()1388
 .1-1پیشنیۀ پژوهش
دربارۀ زندگی بيژن جاللی و اشعار و شيوۀ کار او به صورت پراکنده ،مطالبی گفته شده است .بعد از مرگ وی نيز در
يادنامهها (که بيشتر جنبة احساسی دارد تا علمی و پژوهشی) اظهارنظرهايی مطرح کردهاند .در اين بين و از موارد قابل ذکر
به کتاب «بيژن جاللی شعرهايش و دل ما» تأليف کاميار عابدی ( )1397میتوان اشاره کرد که بيشتر به زندگینامه ،گزيدۀ
سخنان بيژن جاللی در خصوص شعر ،ديدگاه کوتاه صاحبنظران در مورد جاللی ،نمونة شعرها و کتابشناسی وی پرداخته
است .در اين کتاب  216صفحهای ،حدود  15صفحه به شعر بيژن جاللی پرداخته شده و فقط در چند سطر ،به سادهنويسی و
اشعار عاشقانة او اشاره شده است.
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شادی موحدی پويا ( ،)1394در پاياننامهای با عنوان «بررسی و تحليل سبكشناختی بيژن جاللی» اشعار وی را از ديدگاه
زبانشناسی (بسامد واژگان ،واکهها ،همخوانها و وجهيت) ،بالغت (برخی آرايههای بيانی و بديعی) و ايدئولوژی بررسی
کرده است.
از مقاالت قابل ذکر ،يادداشت نسبتاً جامع عبدالعلی دستغيب در کتاب «از دريچة نقد» (مجموعة مقالهها) است که در فصل
مربوط به بيژن جاللی ،شش صفحه را به او اختصاص داده است .دستغيب در اين مقاله ،بيشتر از بعد مضمونی ،اشعار جاللی
را بررسی کرده است که رابطة انسان و طبيعت ،غم درونی و مرگانديشی ،نگاه توصيفی به جهان ،فرق بنماية شعری سهراب
سپهری و بيژن جاللی از جملة آن هاست .در اين مقاله در چند سطر کوتاه دربارۀ سادگی شعر جاللی بحث شده و با تشبيه
سادگی اشعار او به جويبار و نسيم ،آن را همساية شعرهای سپهری و هايکوی ژاپنی دانسته است.
مجموعه مقاالتی با عنوان «انتخاب ناگريز» (تأملی در اش عار بيژن جاللی) در سه قسمت (مجلة شعر ،تير تا مهرماه )1373
به قلم محمدحسين جعفريان به چاپ رسيده که معرفی نسبتاً جامعی از بيژن جاللی ،انديشهها و محتوای اشعارش به دست
داده است .در اين مقاالت در خصوص شروع شاعری جاللی ،تأثير ادبيات فرانسه بر او و گرايش وی به شعر بیوزن خاص
خودش (بخش اول) ،ويژگی شعر جاللی از جمله گرايش به زبان ساده ،سطربندی نادرست و نزديکی برخی اشعارش به
جمالت قصار (بخش دوم) و محتوای اشعار جاللی از قبيل دلواپسی و مهمل بودن جهان ،همچنين عدم گرايش به مسايل
اجتماعی در اشعارش و نيز به جايگاه شعر او پرداخته شده است .در پايان ،نويسنده برخالف نظر مفتون امينی که گفته« :جاللی
در شعر امروز ايران و آيندۀ نه چندان دور آن ،عنصر موثر و شاخة مشخصی نشان میدهد ».گفته« :اما من اين را نمیپذيرم».
در اين بين ،اثری که به بررسی سادهنويسیهای توام با عشق اشعار بيژن جاللی بپردازد و به طور مستقل ،اين جريان را در
اشعار او مورد بررسی قرار دهد ،مشاهده نمیشود .اين مقاله سعی دارد ضمن توجه به سادهنويسی بيژن جاللی ،اشعاری را
که با محتوای عاشقانه در دورههای مختلف شعریاش سروده ،مورد بررسی قرار دهد.
 .2بیان مسئله
«سادهنويسی» از ديرباز در آثار فارسی وجود داشته است .پيشتر به آن سهل و ممتنع میگفتند و آن را شعر يا نثری
میدانستند که در ظاهر مانند آن گفتن آسان به نظر میرسد ،اما در عمل معلوم میشود که اين کار بسيار دشوار يا حتی
غيرممکن مینمايد .جريان سادهنويسی در شعر امروز  ،به نوعی ادامة سهل و ممتنع روزگار گذشته است و شعریست که
ساده نويسی را در بعد صوری زبان مد نظر دارد ،ليکن اين بدان معنا نيست که انديشه و تکنيك شعری در آن ،ساده باشد،
بلکه منظور ساختمان شعر است .بدين ترتيب شعر ساده ،شعری بدون فن و عاری از دقايق شعری نيست.
با بررسی آثار شاعران هر دوره ،نمونههايی از اين شيوه مشاهده میشود .اين نوع نوشتن ،پديدۀ جديدی نيست بلکه همواره
در ادبيات جريان داشته ،و در دورههای مختلف ،به ميزان کم و زياد عرضه شده است .با اين حال ،در برخی دورهها از جمله
دورۀ مشروطه و همچنين از دهة هشتاد به بعد ،توليد و عرضة اين نوع شعر بيشتر بوده است .بايد توجه داشت که شعر ساده،
لزوماً شعر مستقيم نيست و هم چنين شعر پيچيده را نبايد در زمرۀ شعر غيرمستقيم دانست؛ يعنی گاه شعر به زبانی ساده ،ولی
با تفکر و تخيلی عميق عرضه میشود ،مانند بعضی از آثار سعدی که همواره ويژگی «سهل و ممتنع» دارند و گاه يك مسئلة
پيش پا افتاده دستماية شاعر می شود تا خود و مخاطب را به تکلف اندازد؛ يعنی به جای آنکه شاعر مسائل و امور بغرنج و
ديرياب را به کمك زبان ،تخيل و ساير ابزار شعری ،به صورت ملموس و البته هنری عرضه کند ،گرهی بر گرههای آن
میافزايد« .در واقع ،جريانی که در سالهای اخير با عنوان سادهنويسی نامگذاری شده است ،اگر هم قرار باشد عنوانی از اين
منظر داشته باشد میبايست سادهنويسی در بعد صوری زبان ناميده شود» (عبدالملکيان )9 :1392 ،با مطالعة اشعار اين جريان
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ويژگیهای شعر سادهنويسی را میتوان اينگونه برشمرد :توجه توأمان به زبان و محتوا ،گرايش به واقعگرايی ،تصاوير روزمره،
پرهيز از مضمونگرايی سمبوليستی ،توجه به زندگی و اصالت آن ،بهرهگيری از سوژههای به ظاهر بیاهميت ،پرهيز از زبان
فاخر ادبی کالسيك ،اجازۀ ورود تمام واژهها به شعر بنا به استفادۀ بهجا از کلمه ،تعديل افراطگرايیهای زبانی و مضمونی
دهة هفتاد و سادگی در زبان .البته همة اين ويژگیها ،تنها کلّيّاتی است که مرزی دقيق و مشخص ،ترسيم نمیکند و شعر ساده
را از انواع ديگر ،از جمله شعر پيچيده ،متمايز نمینمايد و تقسيمبندی میتواند بسته به شاعر و مخاطب ،متفاوت باشد.
بخش عمدهای از جريان ساده نويسی ،با ترجمة شعر اروپايی همراه است که اين تأثير در هر دو حوزۀ زبان و انديشه اتفاق
میافتد .تقريبا به طور هم زمان ،با ورود ترجمة شاعران نوگرای اروپايی به ايران ،زبان جديدی به شعر تزريق میشود که در
شکلگيری شعر نو ،هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ فکری مؤثر است .اين تأثير را میتوان در دورۀ مشروطه در برخی از اشعار
ايرج ميرزا مشاهده کرد که بخشی از سادهنويسی وی حاصل وام گرفتن ،و نه تقليد صرف يا کپیپرداری ،از اشعار ترجمه است.
همچنين فروغ فرخزاد و بيژن جاللی هر يك به گونهای از ادبيات اروپايی بهره بردهاند .فروغ بعد از مطالعة شعر اروپا ،به زبان
و جهانبينی جديدی میرسد که با کارهای پيشينش ،متفاوت است .اين تغيير ،از کتاب چهارمش (تولدی ديگر) آغاز میشود
و تا زمان مرگ وی ،ادامه دارد .همچنين تأثير شعر اروپا و مطالعة آنها به زبان اصلی و ترجمه ،بيژن جاللی را شاعر نوگرای
متفاوتی نشان میدهد که آغاز و ادامه و پايان شاعریاش ،در مجموع تحت تأثير ادبيات اروپا و البته زبان اصلی آثار است.
در دورۀ مشروطه ،بار ديگر ادبيات به ميان مردم آمد .اگر ادبيات در دورههای پيشين عمدتاً به خاطر دورۀ فترت ،بیثباتی
حکومت و جامعه از دربار دور میشد ،اينبار به سبب تحوالت همهجانبهای که در جامعه و در حوزههای مختلف فرهنگی
روی میداد ،بين مردم راه باز کرد .نمونههايی از اين تحوالت عبارتند از :تأسيس مدرسه و چاپخانه ،رواج روزنامهنگاری،
ارتباط با جامعة اروپايی از طريق اعزام دانشجو ،ترجمه و نشر کتب غربی ،آشنايی مردم با قانون و جلوههای دموکراسی و
مشارکت در سهم خود و  . ...بدين ترتيب ادبيات از دربار و مجامع اشرافی و خصوصی به ميان عامه راه جست و بر شمارۀ
نويسندگان و شاعران سادهگوی عامهپسند افزوده شد .میتوان گفت نقطة عطف حرکت زبان به سمت سادهنويسی در دورۀ
معاصر ،در شعر و نثر ،دورۀ مشروطه بوده است .سيداشرف حسينی و ايرجميرزا از پيشگامان و مروّجان سادهنويسی در
روزگار خويش به شمار میروند .بعد از اينها ،شاعران نوگراتر از جمله فروغ فرخزاد ،سهراب سپهری ،بيژن جاللی ،عمران
صالحی ،و بعدها شمس لنگرودی و سيدعلی صالحی به سادهنويسی روی آوردهاند تا جايی که امروز در پايان سدۀ چهارده،
اشعار آنها مخاطبان و خوانندگان بسياری پيدا کرده است.
به نظرمیرسد ،شعر ساده که از آغاز دهة هشتاد بي شتر رواج پيدا کرد ،اکنون بعد از گذشت دو دهه هنوز به حيات خود
ادامه می دهد .همچنين گرايش بيشتر مخاطبان عام و خاص ،به سمت شاعرانی که اشعارشان دارای اين ويژگیست ،نشانگر
دوام اين جريان و ادامة حيات آن است ،اين فرضيه میتواند در خصوص شاعرانی که اين ظرفيت را در آثارشان به وجود
آوردهاند ،صادقتر باشد.
بيژن جاللی از آغاز به شعر سپيد روی آورد و بدون داشتن تجربههای کالسيك و نيمايی ،روش متفاوتی را در شعر ارائه
داد که از همان آغاز بر پاية سادگی بودهاست .او شعرنويسی را تحت تأثير اشعار اروپايی و بهويژه فرانسه آموخت و تقريباً از
ابتدا تا پايان کار شاعریاش ،روشی يکسان را ادامه داد.
 .2-1در باب شعر عاشقانه
«غنا در لغت به معنای سرود ،نغمه و آواز خوش طربانگيز است و شعر غنايی گزارشگر عواطف و احساسات شخصی
شاعر بوده؛ به عشق ،دوستی ،رنجها ،نامرادیها و هر چه روح آدمی را متأثر میکند ،با شور و حرارت میپردازد و محور آن
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من ِ فردی شاعر است» (رزمجو )83 :1385 ،شعر غنايی کامال جنبة انفسی دارد و حاصل لبريزی احساسات شخصی است،
نقش سراينده در آن پذيرنده و متأثر است و نه تأثيربخش و مؤثر .آنچه برای شاعر غنايیسرا مالک و معيار است ،اجابت
خواست مخاطبش نيست ،بلکه احساس درونیاش از هر چيزی مهمتر است ،دنيای بيرون برای او اهميتی ندارد .در متون
غنايی از توصيف آنچه در جهان واقعی و طبيعی میگذرد ،سخن نمیرود ،بلکه شاعر آنچه را که مطلوب اوست به چشم دل
میبيند و به زبان عواطف بيان میکند .ميزان و مالک حقيقت در اين نوع شعر ،عواطف و روح شاعر است« .در ادب فارسی،
نوع غنايی در قالبهای غزل ،مثنوی ،رباعی ،دوبيتی و حتی قصيده مطرح میشود .ادب غنايی را به دو معنی اشعار عاشقانه
و بزمی به کار میبرند و معادل قديم آن غزل است .مراد از اشعار ليريك در ادبيات اروپايی ،شعریست کوتاه و غيرروايی که
گوينده در آن فقط احساسات خود را بيان کند ،و اگر شعر بلند باشد مثل خسرو و شيرين به آن شعر غنايی داستانی يا نمايشی
میگويند» (شميسا127 :1387 ،و .) 128نوع ادب غنايی نسبت به انواع ديگر خصوصيّت شعری برجستهتری دارد و از نظر
مراتب ،کهنترين و نابترين و خيال انگيزترين نوع ادبی به حساب میآيد .ادب غنايی و يا به تعبيری اشعار عاشقانه در شعر
نو ،جايگاه ويژهای دارد و چه در قالب نيمايی و چه در سپيد (بیوزن) نمونههای فراوانی از شاعران معاصر سروده شده است
که شامل شعرهای طوالنی و کوتاه میشو؛.
 .2-2نوع سادهنویسي بیژن جاللي
در ادامه به وجوه مختلف سادهنويسی اين شاعر میپردازيم.
 .1-2-2عدم وجود سمبل و حركت به سمت سادگي
شعر بيژن جاللی سمبوليك نيست و کلمهها نقش خودشان را بازی میکنند .اين يکی از اساسیترين ويژگیهای شعر
جاللی است که باعث رفتن شعر وی به سمت سادگی میشود« .شعرهای جاللی ،شعرهای سادهای هستند همراه با يك نگرش
فلسفی .او جزو اولين کسانی بود که زبان عادی آدم ها را وارد شعر کرد .گريز از سمبلسازی و گوشه و کنايه ،از ديگر
ويژگیهای اشعار اوست( ».گلشيری )12 :1378 ،شاعران ديگر مثل فروغ و شمس لنگرودی هم ،هر گاه در شعرشان ،نماد و
استعاره کم شده به سمت سادگی رفتهاند .اگر چه اين دو ـ به ويژه فروغ ـ در مقايسه با بيژن جاللی ،بعدها کم و بيش در
شعرشان ،سمبل را به کار گرفتهاند.
زبان شعر بيژن جاللی ساده و دور از هر گونه پيچيدگی است .از نشانههای کهن در زبان شعر ،چندان خبری نيست« .زبان
جاللی ساده و روان و مطابق با عرف معمول نثر است .همه چيز از فاعل و مفعول و صفت و مضاف و مضافاليه در جای
خود قرار میگيرد و اين عاملی است که آن را به نثر نزديك میکند» (بهبهانی )5 :1378 ،و البته يکی از تعاريف شعر سهل و
ممتنع ،قرار گرفتن ارکان جمله در جای خود است« .و اگر اين همه تصوير نداشت از ردۀ نثر بيرون نمیرفت .اين نثرگونگی
تنها معلول نبودن وزن نيست» (همان) اگر چه در شعرهای اوليهاش میتوان رد پای زبان باستانگرايانه (آرکاييك) را ـ با کلماتی
که بعدها کمتر شبيه آن را می بينيم ـ مشاهده کرد ،اما با گذشت زمان ،زبانش به طرف زبان ساده و محاوره حرکت میکند.
 .2-2-2نقد سادهنویسي شعر بیژن جاللي
در اين بين منتقدانی بودهاند که به شعرهای جاللی و نوع سادگی آن خرده گرفتهاند و آن را فاقد بازی زبانی ،بيان هنری،
تخيل و ساختار دانسته اند .برخی زبان او را ناپخته و حتی کودکانه خواندهاند .نکتهای که در خصوص بيژن جاللی بايد مد
نظر داشت ،انتشار بيشتر اشعار شاعر ،چه در زمان حيات و چه پس از مرگ وی بوده است و ديگر اينکه جاللی خود معترف
است که در اشعارش دست نمیبرد ،ولو اينکه بعدها احساس می کرد نياز به بازبينی مجدد دارد .بحث چاپ همة آثار يك
شاعر ـ به ويژه بعد از مرگ ـ مقولهی جداگانهای است که از حوصلة اين بحث خارج است و نگارنده پيشتر اين موضوع را
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بررسی کرده است( .ر.ک .ملكزاده .)1390 ،چاپ همة شعرهای شاعران بهويژه بعد از مرگ ،ممکن است معدل کيفی آثار
شاعر را پايين بياورد .امری که به نظر میرسد در مورد بيژن جاللی تا حد زيادی صادق است.
شاعر در خصوص شعر و سادگی آن ،شعر را سرگذشت روحش می داند و معتقد است سادگی مورد نظر در شعرش ممکن
است مورد پسند عدهای باشد و برای عدهای هم مطلوب نباشد .در خصوص سادگی ،عالقهمندیاش را به اين نوع شعر اعالم
میکند بدون آنکه کوشش های ديگران را در زمينة فرم و تکنيك ناديده بگيرد« :به نظر من آنچه عميق است ،ساده است .به
اين جهت معتقد هستم که زبان شعر خوب ،خواهناخواه ،مستقيم و ساده است .منظورم از سادگی بيشتر ،پيوند طبيعی لغات و
تصويرهاست که ريشههای عميق در ذات ما دارند و ما چون آنها را به طور آنی و بیواسطه بازمیشناسيم ،به نظرمان ساده
و بیاشکال است» (جاللی .)19-18 :1353 ،بدين ترتيب میتوان گفت که سادهسازی بيژن جاللی به سادهانديشی نمیانجامد؛
چرا که در اين جهان سادهای که شاعر ساخته ،معرفتی ژرف نهفته است که از حقايق و مفاهيم انبوه و تودرتو میگذرد و اين
همه را به سود اخالص و سادگی فرو می کاهد ،تا سرانجام آن حقيقت مطلق را که مد نظر اوست ،آشکار کند؛
 .3-2-2بیژن جاللي در یك مسیر خطي
شعرهای منثور بيژن جاللی در شرايطی منتشر شد که جامعة ادبی ،اگر چه تا اندازهای با افکار نيما و اشعار نيمايی مأنوس
شده ،هنوز بر سر پذيرش شعر نو در حال چانهزنی است .شعری که نه نيمايی است و نه ويژگیهای شعر سپيد را دارد و به
تعبيری میتوان آن را نوعی واسطه بين شعر و نثر يا شعر سپيد يا شعر منثور تلقی کرد .عدهای از منتقدان بيژن جاللی بر اين
عقيدهاند که او در دوران شاعریاش ،هر چه سروده در يك خط فکری مشخص بوده است و هرچند اشعارش فردی و عميق
هستند ،منتها اين روش ،تغيير چندانی نکرده است« .بيژن جاللی از اولين دفتر شعر خود ،روزها ( )1341تا پايان عمر و در
انبوه شعرهايش هر چه سرود ،ادامة يك خط فکری کامالً مشخص ،فردی و البته عميق است .شعر او به تمام معنی ،معناگراست
و ظاهراً بیفرم .فرم سادۀ شعر او به خوبی بازتاب تفکر و نگاه يكسوية او به معناست .معناهای ژرفی که سهل سروده شدهاند
و ساده بر کاغذ آمدهاند؛ در يك کالم به نوعی سهل و ممتنع دست يافتهاند» (نوذری .)148 :1388 ،بدينترتيب اگر چه شعر
جاللی دارای فراز و فرود آنچنانی نيست ،وی در شيوۀ خودش ،رفتهرفته پختهتر میشود و به اجرای قویتری میرسد .اينکه
بگوييم وی از اول تا آخر در يك خط انديشه ،سير کرده چندان دقيق به نظر نمیرسد؛ چرا که اصوالً به جای اينکه يك انديشة
خاص را ارائه کند ،فرصتی برای تفکر در جهان هستی فراهم ساخته است« .اين نگاه ساده و يکنواخت ،اکتسابی نيست.
سادگی و معمولی بودن شعر جاللی ،انعکاسی از زندگی اوست .زيستنی که زياد هم از آن ناراضی نيست؛ شايد به اين دليل
که او همة عمرش در هيچ حادثة قابل توجهی دخيل نبوده است و زندگی يکنواخت و سادهای ـ کمابيش شبيه شعرش ـ
داشته است .زندگی و سرنوشتی که هيچ خيزابی را از سر نگذرانده است» (جعفريان.)21 :1373 ،
با مرور دفترهای شعر جاللی ،آنها را انديشههای بههمپيوستهای میيابيم که تقدم و تأخر چندانی برايشان قابل تصور
نيست .مفاهيمی مثل انسان ،طبيعت ،خدا ،مرگ ،هستی و زمان به دور از تاريخ و تقويم ،اشعار وی را شکل داده است .بيژن
جاللی در باب تقسيم بندی هر دفترش ،آن را يك حرکت ديالکتيکی روحی میداند« :در شعر من نوعی رفت و آمد هست
بين تاريکی و روشنی ،غم و شادی ،خواستن و نخواستن ،و اين است که همة کتابهای من به چند دفتر تقسيم شده است؛
يعنی عمالً تقسيمبندی خودش را تحميل می کند  ...اين در واقع يك حرکت ديالکتيك روحی من است» (حيدری:1371 ،
 .)228سخنان بيژن جاللی در اواخر عمر ،به نوعی مؤيّد اين مسئله است که به طور کلی در امتداد يك خط حرکت کرده و
حول آن چرخيده« :همان هستم که از روز اول بوده ام .البته فکرم تعمق پيدا کرده و بيانم فرق کرده است .در واقع به لحاظی
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میتوان گفت که حجابها يا پردهها با گذشت روزها به کناری رفتهاند و من برهنهتر شدهام  ...گرچه امروز به فرم بعضی از
اشعارم ايراد دارم ،ولی جرأت دست بردن در آنها را ندارم» (نقل از عابدی)109 :1397 ،
مجموعة روزانهها (چاپ اول ) 1373 ،جزو اشعار اواخر عمر بيژن جاللی است ،شايد بهترين مجموعة او تلقی شود؛ به
عبار ت ديگر ،حرکت بيژن جاللی در شعرهايش با تغييرات اندک و نامحسوس همراه است که اين فعل و انفعالت و شيوۀ
نوشتن ،در حدود چهار دهه خود را در حد پختگی و کمال نشان میدهد؛
 .4-2-2عدم توجه به عاشقانههای بیژن جاللي
نکتهای که در معرفی و بررسی اشعار بيژن جاللی مغفول مانده ،عاشقانههای اوست .در يك نگاه دور و کلی ،چنين به نظر
می آيد که در خصوص شاعری که گرايش به طبيعت و عرفان و ذهنيت زندگی مجردی دارد ،شعرهای عاشقانة او ،ناديده
گرفته شده است .عشقی که ما در اينجا از آن حرف می زنيم ،جدای از عشق به طبيعت و خدا و حيوانات است .به طور
مشخص ،سخن ما در محدودۀ عشق زمينی و زن است که جاللی مستقيم و غير مستقيم در مجموعههای مختلفش ،به آنها
پرداخته است ،به طوری که میتوان گزيدهای از اشعار عاشقانة او را به صورت کتاب منتشر کرد .عجيب است که سالها پيش
کتابی با عنوان «عاشقانهها» ـ گزيدۀ شعر عاشقانة امروز از نيما به بعد ـ منتشر شد و در آن هيچ شعری از بيژن جاللی به چشم
نمیخورد .گردآورندۀ کتاب ،در بخشی از مقدمه ،چنين نوشته است« :در بررسی دفترهای شعر شاعران ،با شگفتی تمام دريافتم
که چند تنی از آنان ،نه يك شعر ،که حتی يك سطر نيز عاشقانه ندارند! از اين رو ،با تأسف تمام ،کنار گذاشته شدند!»
(يعقوبشاهی )14 :1377 ،بايد از ايشان پرسيد که دفترهای شعر بيژن جاللی را چگونه ورق زده و مطالعه کردهاند که چيزی
نيافتهاند؟ قابل ذکر است که در کتابهای ديگر ،از جمله کتاب «هفتاد سال عاشقانه» ( )1378از محمد مختاری و
«عاشقانهترينها» ( )1384اثر پژوهشی علی باباچاهی ،از بيژن جاللی نمونة شعر عاشقانه آمده اس؛.
 .5-2-2ویژگيهای شعر ساده و جایگاه آنها در اشعار بیژن جاللي
معيارهای شناختن شعر ساده ،سه دستهاند:
الف -دستة اول معيارهايی که ويژگی کلّی آثار شاعر را شامل میشوند و در مجموع ،جزو خصايصی است که نمیتوان
برای آن نمونة مشخصی ارائه کرد ،بلکه در کلّيت آثار يك شاعر ،بايد به آنها نگريست .از جملة اين نوع ويژگیها به موارد
زير میتوان اشاره کرد:
 .1توجه توأمان به زبان و محتوا :از اصول مهم سادهنويسی است؛ به طوری که اگر شعر را به خانه تشبيه کنيم ،زبان و
محتوا در حکم سقفی به شکل هشت هستند و يکديگر را در نقطهای متناسب با شيب نزديك به هم قطع میکنند؛
 .2خالقیت زباني و نه بازی صِرف زباني :به طوریکه تعديل افراطگرايیهای زبانی و مضمونی دهة هفتاد در شعر رخ
بدهد ،و زبان شعر ،به جای متصنع و متکلف بودن ،طبيعی جلوه کند؛
 .3ترجمهپذیری :ترجمه پذيری يعنی اين که اثر در عين دارا بودن ويژگیهای متنی که منجر به شعر شده است ،همچنان
شعر ناب سادهای است که مفاهيم آن بهخوبی به زبان مقصد ،انتقال میيابد .شعر ساده به دليل کمبودن لفاظیهای نامتعارف
و بازیهای زبانی و بعضی آرايهها ،قابليت بيشتری برای ترجمهپذيری دارد تا بتواند بار کاملی از انديشه و عاطفة شاعر را،
حتی پس از ترجمه ،به مخاطب منتقل نمايد؛
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 .4كوتاهنویسي :در شعر ساده گاه با برشی از يك سوژه مواجه هستيم که چندان در بند فرم و رابطههای ساختاری نيست،
ولی در شعر بلند به آن احتياج است .با مروری گذرا به دفاتر شعر جاللی و مشاهدۀ صدها نمونة اين چنينی ،میتوان وی را
شاعری با اشعار کوتاه دانست؛
 .5غیر قابل تقلید بودن و وجود امضای شاعر پای اثر؛
 .6توجه به مخاطب؛
 .7گرایش به واقعگرایي؛
 .8استفاده از كلمات مأنوس :همچنين نبود واژههای دشوار و اجازۀ ورود تمام واژهها به شعر بر اساس استفادۀ بجا از کلمه؛
 .9لحن ثابت در یك شعر :وجود لحن ثابت و تغيير لحن متناسب با بافت در شعر ديگر.
ب -دستة دوم ويژگیهايی هستند که حالت سلبی دارند؛ يعنی نمیتوان اينها را در اشعار سادۀ بيژن جاللی مشاهده کرد،
و يا موارد آنها آنقدر اندک است که جزو ويژگی شعری شاعر محسوب نمیشوند .بنابراين موارد زير ،در شعر ساده راه ندارد
و بيشتر شامل انواع ديگر شعر ،بهويژه شعر پيچيده میشود:
 .1معناستيزی و معناگريزی؛  .2استفادۀ افراطی از آرايههای ادبی ،هدف قرار دادن زبان شعر؛  .3عدم درک وضعيت جديد و
پراکندهگويی؛  .4زبان فاخر ادبی کالسيك؛  .5مضمونگرايی سمبوليستی؛  .6سياستزدگی؛  .7غامضنويسی به جای ابهام شعری.
ج -دستة سوم ويژگیهايی هستند که بر اساس آن ،شعر ساده از غيرساده تمييز داده میشود و میتوان نمونههايی برای هر
کدام از آثار شاعران مورد نظر ،ذکر کرد .در ذيل با ذکر اين ويژگیها ،نمونههايی از اشعار بيژن جاللی قيد میشود:
 .1سادگي تعبیر و بیان
بيانی کمچالش و ارتباط پذير همراه با استفادۀ اندک از استعارات و تشبيهات و کنايات مهجور؛ عبارت آنقدر پيچيده نيست
که يك رويداد ساده برای خواننده تبديل به گنگ شود ،بلکه استفاده از تعبيرات و تشبيهات بکر ،نو و خيالانگيز به شيوهای
است که در عين تکراری نبودن ،ذهن خواننده بتواند با تالش متعارف به عمق آن نايل شود .اين ويژگی ،در شعر جاللی به
وفور يافت میشود:
« تو چون لبخندی هستی  /که بر هر ديواری نقش بسته  /يا چون کالمی هستی  /که ناآمدگان  /خواهند گفت» (جاللی،
)136 :1396
« آيا عشق چون آبی  /بود  /که در جوی خشکی روان شد  /و طعمة خورشيد بیرحم  /و خاک حريص شد  /يا عشق /
ابری بود  /و در آسمان بیپايان و آبی  /ناپديدار گشت  /آيا عشق  /خيال باطلی بود  /که بر شب من  /در دل من  /به بیراهه
رفت  /و ويران شد  /و ناپديد شد» (همان1382 ،الف)60 :
« چه فراغتی است  /زيبايی تو  /و چه غنيمتی است  /گيسوان تو  /در باد  /و چه سعادتی است  /در امتداد نگاه تو /
نگريستن» (همان)94 :1385 ،
«من نمیرفتم اگر تو  /نمیآمدی  /ولی اکنون من رفته ام  /و تو نيامدهای» (همان)156 :1390 ،
«دريا جای خالی تو را  /گرفته بود  /و در تو موج می زد  /و من سراغ ماهيان را  /در چشمان تو میگرفتم» (همان1382 ،
ب)56 :
«از شانههای تو گفته بودم  /برای خودم  /که نااميدی بی پايانی است  /برای رسيدن به تو  /ولی آن را به هيچکس نخواهم
گفت  /و نه در هيچجا  /آن را فقط در گوش تو خواهم گفت  /که ناباورانه خواهی خنديد» (همان)214 :1396 ،؛

 /29فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال يازدهم ،شمارة چهل و يك ،زمستان 35-20 / 1400

 .2پارادوكس
پارادوکس يا متناقضنما از عناصر مهم شکلگيری شعر و در اينجا شعر ساده است و جزو آن دسته از ويژگیهايی است
که هم در شعر کالسيك و هم در شعر نو ،همواره در منجر شدن اثر به شعر ،نقشی تعيينکننده دارد:
«آه که چه خواب خوبی است  /بيداری من  /تو را خواب میبينم  /و ستارهها را میشمارم» (همان)271 :1385 ،
«تو آنجا بودی  /دور از دسترس من  /دور از خودت  /تو آنجا بودی  /در جايی که نه آنجا بود  /نه اينجا» (همان)295:
« حضور تو  /هستی من بود  /و اينك که ديگر نيستی  /غيب تو  /هستی من است  /و من در غيب غيبت تو  /نيست خواهم
شد» (همان1382 ،ب)80 :
«چشمان تو مینگرند  /و گوييا که نمیبينند  /و قرن هاست که در ساية معبد  /باستانی  /رو به دريا  /نديدن را تماشا میکند»
(همان)134 :؛
 .3تصاویر روزمره
استفاده از تصاوير معمول روزمرّه نيز باعث شده تا اشعار جاللی ساده و به دور از پيچيدگی باشند .وقتی مخاطب با اين
قبيل شعرها مواجه میشود آنها را کامال ملموس می يابد؛ چرا که آن تصاوير را بارها ديده و از کنارشان رد شده است و
اينبار نگاهی و توجه دوبارهای میکند:
«کاش میتوانستم  /آسمان را برای تو  /بگويم  /که چهگونه آبی است  /که چهگونه مثل آب است  /برای تو که آسمان را
 /میدانی  /و آن را مینوشی» (روزانهها)114 :
«من و تو آن جا به هم رسيديم  /در آن سنگ  /در آن تنة بزرگ درخت پير  /و دورتر در آسمان به هم  /رسيديم  /نزديك
هالل ماه  /و سپس در جادۀ باريك باغ  /دورتر رفتيم  /و با احتياط گام برمیداشتيم  /زيرا من و تو در خاک راه  /با هم بوديم»
(ديدارها)49 :
«جهانی که ساختم  /از برق چشمان تو بود  /يا از آذرخشهای پياپی  /که در من میدرخشيد  /جهانی که ساختم  /از آهنگ
صدای تو بود  /يا از هایهای گريستنِ  /من» (نقش جهان)70 :؛
 .4توجه به زندگي و اصالت آن
در شعرهای بيژن جاللی ،زندگی جريان دارد؛ سکوت و نه سکون ،و حرکت همواره زندگی را فرياد میزند:
«و رودها را چون  /گردنبندی  /به گردن تو میاندازم  /شبها را  /پشت سر خواهيم  /داشت» (دل ما وجهان ،گزينة
اشعار)110 :
«تو کيستی که مرا از جهانيان بیگانه  /کردهای  /و چون کودکی شيرخوار  /در آغوش تو  /با الیالی غمانگيز و تمامنشدنی
تو  /به خوابی جاودان فرو  /رفتهام» (شعر سکوت)116 :
«ما در آوازی  /دست به دست هم  /داده بوديم  /و با آهنگی  /میرفتيم  /ما راه را  /فراموش  /کرده بوديم  /و چاه  /دوری
را» (روزانهها)98 :
«تو کاش الههای بودی  /و در کنار من میآرميدی  /چون دريا  /و من ماهيان سينهات را  /يکايك شکار میکردم  /و سپس
به امواج دريا  /بازپس میدادم» (نقش جهان)61 :
«ندانستم که عشق را  /برای گفتن میخواستم  /يا برای نوشتن  /يا برای زندگی کردن» (همان)335 :؛
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 .5مستقیمگویي
مستقيمگويی ،تقريبا در اکثر شعرهای جاللی مشهود است و شايد بتوان گفت بارزترين ويژگی شعر جاللی ،همين است.
برای نمونه به چند مورد بسنده میکنيم:
«در همة ديدهها  /به جستوجوی تو میآمدم  /و در همة تنها  /سراغ تو را میگرفتم  /اکنون تو را در همة ديدهها  /سالم
میگويم  /و در همة تنها  /تو را میيابم» (شعر سکوت)80 :
« خداوندا شکر  /که عشق تو دروغ نيست  /زيرا که من دروغ گو نيستم  /و زيبايی جهان همواره  /از ابديت عشق  /سخن
خواهد گفت» (رنگ آبها ،گزينة اشعار)179 :
«برای عاشق شدن  /هميشه دير است  /برای دوست داشتن  /هميشه وقت کم داريم» (نقش جهان)203 :
«چرا برای دوست داشتن  /به شعر نيازمند هستيم  /و چرا بدون شعر  /عاشق نمیشويم؟» (همان)348 :
«عشق من  /نقشی بود  /يا سايهای  /که در نگاه اين و  /آن  /تباه شد» (همان)417 :
«عشق تو  /به انکار من برای مردن  /پايان داد  /از اين پس  /عمر دوبارهای دارم» (همان)438 :؛
 .6بهرهگیری از سوژههای به ظاهر بياهمیت
يکی ديگر از داليل سادگی زبان و ترکيبات به کار رفته در اشعار جاللی ،کاربست موضوعات عادی و به ظاهر بیاهميّت
است؛ سوژههايی که شايد در نگاه اول ،دارای ارزش شعری نباشند اما همين پديدههای پيش پا افتاده ،منجر به شعر میشوند:
«بیتو قلب من  /فانوسی ست خاموش  /که بر چهارديواری  /تنهايی  /آويزان کردهاند  /و او را  /از دوستیِ نگاهی  /يا
گرمیِ آرزويی  /خبری نيست» (شعر سکوت118 :و)119
«ستارگان را  /شبانه میچيدم  /و در سبدی از نور  /برای تو  /میآوردم  /ولی در اندوه روشن روز  /همه هيچ میشد
(روزانهها)131 :
«تو صدای پايت را  /به ياد نمی آوری  /چون هميشه همراهت است  /ولی من آن را به خاطر دارم  /چون تو همراه من
نيستی  /و صدای پايت بر دلم  /نشسته است» (ديدارها)39 :
«تو برای من شدهای  /نشانهای  /چون نقطهای  /که باالی دال  /میگذارند  /يا تکهای از ديوار  /که گچ آن ريخته  /است /
تو برای من شدهای  /نشانهای از شب  /در روز روشن( ».شعر پايان شعر دوری ،گزينة اشعار)447 :؛
 .7جزیينگری
جزئینگری در شعر باعث میشود تا خواننده از چشمانداز شاعر و با مشاهدۀ جزئيات به موضوع شعر نگريسته و هرگونه
ابهام احتمالی از بين برود:
« تن تو  /چون يك فنجان شيرقهوه است  /و در آغوش گرفتن تو مطبوعست  /چون نوشيدن شيرقهوه  /در ساعت پنج
عصر يك روز سرد زمستان( »...روزها)93 :
« چرا امروز را  /هفدهم ماه عشق  /نخوانم  /اگر چه هجدهم  /ماه است  /چه فرق میکند  /برای دوری  /که يکی از روزها
 /يا همهی ساليان را  /گم کنيم» (روزانهها)261 :
«ما خداوند را  /در آسمان جستو جو کردهايم  /ولی چرا لبخند او را  /روی چمنزار  /نديدهايم  /يا در رميدن گلّة
گوسفندان  /تپش قلب او را نشنيدهايم  /چرا هایهای گريستن او را  /در ريزش باران  /نديده گرفتهايم  /و چرا در گرمی
دستهای معشوق  /به او سالمی نکردهايم» (شعر سکوت)183 :
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«خاطرهای خواهم شد  /چون سايهای  /بر ديوار  /و آفتاب نيمروز عمر تو  /آن را محو خواهد کرد» (ديدارها)135 :
«چه میدانستم که هر نقطه  /حرفی است  /و هر حرفی کلمهایست  /و هر کلمه جهانیست  /و هر جهانی سکوتیست /
بر آستانة تو» (نقش جهان)75 :
«آه صدای خيس تو  /که از طبقهی دوم  /تا طبقة هفدهم  /میرفت  /و آجرها و سيمانها  /برايش راهی  /باز میکردند»
(همان)249:؛
 .8نزدیكي اجزای اصلي جمله به یكدیگر و به ندرت به هم ریختن قواعد دستوری و شكستن نحو و عدم حذف فعل
يکی از مشخصه های شعرهای ساده ،قرار گرفتن هر جزء جمله در جای خودش است؛ و معموال نهاد جمله در آغاز و فعل
در پايان است و اين کار باعث میشود که متن ،به دور از پيچيدگی با مخاطب ارتباط برقرار کند:
«تنهای ما  /در يكديگر  /پناهی میجويند  /و از تنهايی خويش  /بيرون میآيند  /و در تنهايی ديگری  /غرق میشوند»
(دل ما و جهان ،گزينهی اشعار)109 :
«از جهان  /تو را برای خويش  /نگه می دارم  /از جهان  /نگاه تو  /مرا بس است  /و از جهان  /دوستی تو  /مرا کفايت /
میکرد  /از جهان  /تو را برای خويش  /نگه میدارم» (شعر سکوت)146 :
«با نگاه خود بر تاريکیها  /نام تو را خواهم نوشت  /و تاريکیها روشن خواهند شد  /و با دل خود نام تو را  /فرياد
خواهم کرد  /و جهان مال من خواهد شد( ».رنگ آبها ،گزينة اشعار)177 :
«به خاطر تو  /ب ه جهان خواهم نگريست  /به خاطر تو  /از درختان  /ميوه خواهم چيد  /به خاطر تو  /راه خواهم رفت /
به خاطر تو  /با مردمان سخن  /خواهم گفت  /به خاطر تو  /خودم را  /دوست خواهم  /داشت( ».شعر سکوت)352 :؛
« .9آن»ِ شاعرانه
کشف شاعرانهای که منجر به اتفاق شعری میشود .شعرهايی که دارای تخيل شاعرانهاند و کشف شاعرانه در آن ،رخ داده
است.
«عشق چون خاطرۀ دور و مبهمی است  /که از صدای پايی در ما بيدار میشود  /و سپس  /با دورشدن آن صدا  /در تنهايی
و سکوت در هم میشکند» (شعر خاک و خورشيد ،گزينة اشعار)128 :
«اين گلِ  /وصال است  /عزيز من  /و ما برای هميشه  /به هم رسيديم» (شعر سکوت)155 :
«من در چشم تو  /خورشيد را در آبها  /می ديدم  /و فرار آهوان را  /از خروش رعد  /من در چشم تو چيزهايی  /میديدم
 /که تو هرگز آنها را  /نديدهای» (روزانهها)68 :
«هزار سال پيرتر شدهام  /نمیدانم بوسة تو مرا  /هزار ساله کرد  /يا زمين هزاربار بيشتر  /به دور خورشيد گشته است»
(ديدارها)120 :
«دوباره چشمان سبزت را  /در صورتت میگذارم  /من که آنها را برای  /لحظههای بیپايان  /دزديده بودم» (نقش جهان)87 :
«نام هزار گل را  /تکرار میکنم  /تا دستهگلی ساخته باشم  /با نام تو  /و آن را به تو داده باشم» (همان)176 :؛
 .10شروع مؤثر ،جالب توجه و ضربهزننده
شروع اشعار به گونهای است که مخاطب را جذب متن میکند .به طوریکه مخاطب دوست دارد شعر را تا به آخر بخواند
و متن را تمامنشده ،رها نکند؛ به عبارت ديگر ،اي نکه شاعر در همان ابتدا مستقيما سر اصل مطلب رفته و به يکباره به بيان
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احساس خود يا تبيين مفهوم مورد نظر خود بپردازد ،در اين صورت ،شعر فاقد پيچيدگی بوده و ابهامات احتمالی آن برطرف
میشود:
«تن تو رفت  /ولی خيال تو باقی میماند( »...روزها)136 :
«اکنون که جهان  /به پای تو خفته است  /و در خيال خوشبختی خويش  /فرورفته است( »...شعر سکوت)166 :
«از تن زيبای تو  /شعری بر من  /خوانده شد( »...همان)229 :
«از جنس مخمل بود  /صدايت  /و همه رنگی میشد کلمات  /در دهانت  /سبز و آبی و قرمز» (روزانهها)282 :
«تو در انتخاب شعرهای من  /وکالت میکنی  /فردا از تو خواهم پرسيد  /آيا خواب مرا نديدی؟» (ديدارها)142 :
«از عشق خود  /تندتر میروم  /يعنی که از خود  /میگريزم  /برای رسيدن  /به تو» (نقش جهان)123 :
«تو را به تو بازپس  /میدهم  /و آنچه که نمیدانی  /از توست  /برای خود برمیدارم» (همان)463 :؛
 .11پایانبندی مناسب و غافلگیركننده
در اشعار جاللی گاه ،پايان شعر به شکل غافلگيرکننده و مؤثر در مخاطب عمل میکند که محصول ضمير ناخودآگاه شاعر
است« .بسياری از شعرهای او به شکلی آغاز میشوند که انگار شاعر قصد نوشتن نامهای دارد .اغلب با منطق نثر آغاز میکند،
اما به ناگاه در پايانبندی با شگردی که تنها محصول نبوغ ناخودآگاه شاعر است ،کل متن به نفع شعری کامل ،سامان میيابد»
(نوذری.)149 :1388 ،
«با يكديگر خواهيم رفت  /روزی که دنيا جادۀ وسيعی شده  /که به هيچ جا نمیانجامد» (روزها)137 :
«فقط قلبهای ماست که میخواند  /در کنار رودی از مرگ به زندگی میانديشم» (شعر خاک و خورشيد ،گزينة اشعار)117 :
«مرا بگو  /که خورشيد را  /چه عزيز میداشتم  /و آن به عشق تو  /بود» (شعر سکوت)307 :
«از تو میگويند  /آبهای رفته  /زيرا در پیِ تو میروند  /و میگريند  /آوخ نام تو را از زبانِ  /آنها میشنوم  /آبهای
رفته  /که ديگر بازنمیگردند» (روزانهها)96 :
«...صدای تو  /چون باد گذشت  /و من  /به دامن تاريکی  /آويختم» (ديدارها)164 :
«...با هيچ زنی نخواهم  /گفت  /آنچه را که بين من و تو  /رفته است» (نقش جهان)269 :
«عشقت را به تو پس دادم  /و تو را واگذاشتم  /با عشقت  /که به رنگ گوشتهای دکان  /قصابی بود» (شعر پايان شعر
دوری ،گزينة اشعار)431 :
بديهیست موارد سهگانه ای که در خصوص اشعار ساده ذکر شد ،در خصوص هر شاعر وضعيت متفاوتی دارد ،بهطوری
که يك ويژگی ممکن است در آثار يك شاعر ،نمونه های زيادی داشته باشد ،اما همان موارد را نتوان در اثر شاعر سادهنويس
ديگر سراغ گرفت و يا بسامدش کم است .همانطور که در تعريف سادهنويسی ـ و پيش از آن سهلوممتنع ـ رفت ،تنها با
دارا بودن يکی دو معيار ،سادگی رخ نمیدهد و مجموع ويژگیهاست که در نهاد شاعر درونی شده ،و حاصل مهارت و
تجربهی شاعر است و از ضمير ناخودآگاه او و در هيئت شعر ،خودش را جلوهگر میکند .حال ممکن است در اين بين ،بعضی
ويژگیها در برخی اشعار نمود بيشتری داشته باشد.
 .3نتیجهگیری
بخش قابل توجهی از اشعار سادۀ بيژن جاللی ،عاشقانههای اوست .با پرداختن به اين قبيل اشعار در کتابهای شعرش،
میتوان ساده نويسی را در آنها مشاهده کرد .سادگی تعبير و بيان ،تصاوير روزمره ،توجه به زندگی و اصالت آن ،مستقيمگويی،
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بهرهگيری از سوژههای به ظاهر بیاهميت ،شروع موثر ،جالب توجه و ضربهزننده و همچنين پايانبندی مناسب و غافلگيرکننده
از جمله مواردیست که در عاشقانههای بيژن جاللی ،منجر به سادهنويسی شده است .اگر چه در بررسی اشعار بيژن جاللی،
بسياری از آنها را فاقد آرايهها و شگردهای زبانی الزم برای منجر شدن به شعر میيابيم و اين گونه به نظر میرسد که او از
آغاز تا پايان دورۀ شاعری ،تنها يك خط را در پيش گرفته ،اما همين تفاوت و تمايز درونیشدۀ شاعر که حاصل پيوند او با
جهان هستی است ،منجر به آفرينش زبانی ساده ،خاص و منحصربهفرد شده است به گونهای که امضا و اثر انگشت شاعر در
اشعارش مشاهده میشود .با نگاهی به مجموعة شعرهای او میتوان پختگی انديشه و زبان وی را در طول چهار دهه شاعری
مشاهده کرد .در عين اينکه عاشقانهسرايی مشخصة بارز شاعری مثل بيژن جاللی قلمداد نمیشود ،اما نمیتوان وی را فاقد
اشعار با مضمون عاشقانه دانست .تعداد اشعار عاشقانة وی ،به اندازهای هست که به ناشران اجازه دهد در کنار انواع گزيدههايی
که از وی منتشر کردهاند ،برگزيدهای از اشعار عاشقانة او را هم به صورت کتابی مجزا و مستقل ،روانة بازار کتاب کنند تا اين
وجه بيژن جاللی ،که به نظر میرسد اندکی مورد غفلت واقع شده ،بيشتر شناسانده شود.
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