فاطمی کودک و نوجوان
شعر
ِ
یحیی علویفرد

یک���ی از ش���اخههای ش���عر آیین ��ی کودک،
ش���عرهایی اس���ت که در ب���ارۀ معصومان؟مهع؟
ً
س���روده ش���دهاند .ای���ن ش���عرها حجم نس ��بتا
باالی���ی را در ش���عر آیین���ی ک���ودک دارن ��د .از
ای���ن می���ان ،ش���اعران ک���ودک و نوج ��وان به
برخ���ی از معصوم���ان؟مهع؟ ،بی���ش از دیگ ��ران
ً
پرداختهاند .مثال ش ��عر در ب ��ارۀ امام رضا؟ع؟،
ام���ام مه���دی؟جع؟ ،ام���ام حس ��ین؟ع؟ و
واقعۀ کربال ،بیشترین فراوانی را در بین اشعار
ک ��ودک دارد .در مقابل ،ام ��ام جواد؟ع؟ ،امام
ه ��ادی؟ع؟ ،و برخی دیگر از معصومان؟مهع؟،
کمتر در شعر کودک مورد توجه قرار گرفتهاند.
ش���عر فاطم���ی در ای���ن عرص���ه ،وضعی ��ت
میان���های دارد؛ یعن���ی ن���ه کمرن ��گ اس ��ت و
ن���ه بس���یار پررنگ .ام���ا زاوی���ۀ نگاه ش ��اعران
به موضوع���ات معصوم���ان ،متفاوت اس ��ت.
میتوان ای���ن گونه گفت که :از س ��ه زاویه به

ش���عر کودک و نوجوان در ایران ،عمر کوتاهی
دارد .هر چند قبل از انقالب ،ش���اعرانی بودند
ک���ه به صورت حرف���های ،برای کودکان ش���عر
میس���رودندّ ،اما ب���ه صورت قطع���ی میتوان
گفت ک���ه :دوران ش���کوفایی
یکی از شاخههای
ش���عر کودک در ای���ران ،بعد از
شعر آیینی کودک،
شعرهایی است که در انقالب کلید خورد.
ش���عر آیین���ی ک���ودک و
بارۀمعصومان؟مهع؟
سروده شدهاند .این نوج���وان (م���راد در ای���ن ج���ا
ً
نسبتا ش���عری اس���ت ک���ه در ب���ارۀ
شعرهاحجم
باالیی را در شعر آیینی معصومان؟مهع؟ و موضوعات
کودک دارند .از این مربوط به اصول دین و فروع
میان ،شاعران کودک دین سروده شده است) هم،
و نوجوان به برخی همزم���ان با ش���کوفایی ش���عر
از معصومان؟مهع؟ ،ک���ودک ،جوان���ه زد و در ادامه
بیش از دیگران نی���ز به ص���ورت ّ
ج���دی به آن
پرداختهاند.
پرداخته شد.
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ش���خصیت معصوم نگاه ش���ده اس���تّ .
توجه
ب���ه ش���خصیت و زندگ���ی معص���ومّ ،
توج���ه به
تجربههای ام���روزی از مراس���م مذهبی برای
معصوم���ان ،و توج���ه به دادهه���ای تاریخی و
ّ
توجه به منابع مهم و جدید برای مخاطب.
ام���ا س���ه زاوی���ه دی���د متف���اوت ب���ه ش���عر
ً
معصوم���ان ،خصوص���ا ش���عر فاطم���ی را با ذکر
مثال ،بیان میکنیم.

فاطمی به صورت تخصصی نپرداخـــتهاند و
مطالعات آنان در این زمینه بسیار کم است
و آنچه در شعرشان دیده میشودّ ،
تصوراتی
است که عموم مردم جامعه از معصوم دارند.
یعنی ش��اع��ران بیشتر ب��ه م��وض��وع��ات پیش
پاافتاده و معمولی زندگی معصومان توجه
داشتهاند .این نشان میدهد
توجه به زندگی،
ّ
که در شعر ک��ودک ،شاعرانی تولد و شهادت،
ک���ه ب���ه ص�����ورت ح���رف���های ،توصیفحضرت
ش���ع���ر آی���ی���ن���ی و ف���اط���م���ی را زهرا و پرداختن به
دن��ب��ال کنند ،ن��داری��م؛ بلکه سیرۀ ایشان ،مثل:
مادر
ه��ر ش��اع��ری در کنار س��رودن سادهزیستیِ ،
شعر در موضوعات مختلف ،پدر بودن و ...بیش
گ��اه��ی شعر آیینی و فاطمی از دیگر موضوعات
مورد ّ
توجه شاعران
نیز میگوید .حتی احساس
م���یش���ود ک���ه ب���رخ���ی ب���رای کودک و نوجوان بوده
این ک��ار ،زحمت فراوانی نیز است.
نکشیدهاند .هر چند نمیتوان از تالش برخی
شاعران در این زمینه چشمپوشی کرد.
در این بخش ،اشعاری را از شاعران کودک
و نوجوان با هم بازخوانی میکنیم.

1ّ .
توجه به شخصیت و زندگی معصوم
ّ
ت���وج���ه ب���ه زن����دگ����ی ،ت���ول���د و ش���ه���ادت،

توصیف حضرت زه��را و پرداختن به سیرۀ
�ادر پ��در بودن
ایشان ،مثل :سادهزیستی ،م� ِ
ّ
و ...بیش از دیگر موضوعات م��ورد توجه
ش���اع���ران ک����ودک و ن���وج���وان ب����وده اس���ت.
در ای���ن ب��خ��ش ،ش��اع��ران بیشتر ب��ر اس��اس
در
شنیدهها و نقلهای تاریخی،
ب����ارۀ ح��ض��رت زه����را؟اهع؟،
دس��ت ب��ه س���رودن شعر
میزنند .برخی از
ای��ن زوای���ا ،نشان
از ای���ن دارد که
شاعران کودک،
در زمینۀ شعر

توصیف حضرت زهرا

تو مادر شقایق
تو دختر بهاری
شبیه عطر یاسی
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فقیری به در زد :کسی خانه نیست؟
من بینوا را کمی نان دهید
ِ
صدایش که بوی غم و رنج داشت
به گوش همان روزهداران رسید.

نسیم بیقراری.
چمن چمن گل از تو
بهار با تو زیباست
تو آن پرنده هستی
که آسمان ،تو را خواست.
ً
توکیستی که اصال
تو را جهان نفهمید
زمان زتو گذر کرد
و آسمان نفهمید.

نگاهی به یکدیگر انداختند
گل خنده بر رویشان نقش بست
ِ
و تصویر همرنگی و همدلی
بر آن چهرههای خدایی نشست.

تو سیب سرخ مادر
تو نور چشم بابا
که دیده روی این خاک
1
کسی شبیه زهرا؟!

علی از سر سفره برخاست زود
به یک دست ،نان و به یک دست ،شیر
غذا را علی ُبرد تا پشت در
نباید گرسنه بماند فقیر.

خدا بود و آواز مهتاب

سر سفره ،آن شب جز آن پنج گل
خدا بود و آواز مهتاب بود
همه روزه بودند و افطارشان
2
بجز مهربانی ،فقط آب بود.

همراز او فاطمه
علی بود و
ِ
و گلهای روییده در باغشان
همه روزه بودند و در انتظار
که روید گل باشکوه اذان.

2ّ .
توج���ه ب���ه تجربهه���ای امروزی از مراس���م

همه روزه بودند و افطار شد
و یک سفرۀ ساده روی زمین
دو تا قرص نان بود و یک کاسه شیر
و یک کاسۀ آب ،تنها همین.

مذهبی
ّ
توجه به مفاهیم امروزی ،مثل :مراس ��م و

نذر و مفاهیم دیگری مثل جلسات روضه و...
در این گونه شعرها ـــ که البته تعدادشان زیاد
نیس���ت ـــ  ،بیش���تر تأ کید بر تجربیات کودکانه
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باز با یاد بقیع گلها
ُ
بوی باران ،همه جا را پر کرد
بعد هم مادر من با صلوات
3
سفرۀ عاطفهاش را گسترد.

و ی���ا نوجوانانه اس���ت .این تجربیات ،بیش���تر
در مراس���م روضه ،یا گرفتن نذر و غیره ،اتفاق
میافت���د .اینه���ا در واق���ع بازخوان���ی خاطراتی
است که برخی از کودکان ،آن را درک کردهاند
ً
و ی���ا دیدهاند و لزوما نمیت���وان گفت که همۀ
ک���ودکان با آن ان���س میگیرندّ .ام���ا به عنوان
ی���ک روایت و حکایت ،میتوانند با آن ارتباط
برق���رارکنن���د .ش���عری را در این زمین���ه با هم
میخوانیم.

3 .توجه به دادههای تاریخی و احادیث

پرداخت���ن ب���ه احادی���ث و دغدغهه ��ای
حضرت زهرا ،مفاهیم فاطمی و ...یکی دیگر
از زوایای شعر فاطمی کودک و نوجوان است.
ً
در ای���ن گون���ه اش���عار ،معم���وال توصیفهای
ارائ���ه ش���ده ،کمی از س���طح عموم � ِ�ی جامعه
باالتر میرود و ش���اعر س���عی میکن ��د برخی از
مس���تندات تاریخ���ی و احادی���ث را بی ��ان کند
که مخاطب���ان عمومی ،آن را
شاعر کودک باید
کمت���ر ش���نیدهاند .ای���ن گونه بتواند به زبانی شیوا
اش���عار از لح���اظ فراوان���ی ،و ساده ،موضوعاتی
تعدادش���ان ک���م اس���ت .بیان کند که درک
همچنین ش���اعر ک���ودک باید و دریافت آن ،برای
بتواند به زبانی شیوا و ساده ،مخاطب راحت
موضوعات���ی بی���ان کن���د ک���ه نیست.
درک و دریاف���ت آن ،ب���رای مخاط ��ب راحت
نیس���ت .البت���ه ض���رورت پرداخت ��ن ب ��ه این
نوع اش���عار در فضای ش���عر کودک و نوجوان
احساس میشود و به کار بیشتری نیاز دارد.
شعری را که بر همین اساس سروده شده ،با
هم مرور میکنیم.

سفره

باز در کوچۀ ایمان خبری است
مجلسی ساده و زیبا داریم
میهمانان همگی آمدهاند
سفرۀ حضرت زهرا داریم.
یک نفر باز دعا میخواند
آمین همه میروید
گل ِ
خانه ،امروز بهاری شده است
دختر گل میگوید.
مادر از ِ
دست همه رو به خداست
باز هم ِ
اشک همه میبارد
شبنم ِ
دستها مثل ُپلی تا خورشید
چشمها حالت دریا دارد.
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عروس رازیانهها
عروس بوی یاس بود
و هر گل شکفتهای
برای او لباس بود.

عروس رازیانهها

دختر آبهای پاک
دختر آسمان و نور
دختر خندههای تلخ
دختر اشکهای شور.
4

از آشیانۀ پدر
ّ
فقط دو تکه رخت ُبرد
ولی تمام عشق را
به آشیان بخت ُبرد.

تو که تمام خانهات
5
پر از َپر فرشته بود
تویی که نام روشنت
بر آسمان نوشته بود.

نبود جز نسیم و نور
میان آن پیالهاش
ولی تمام چشمهها
8
و نخلها ،قبالهاش.

تمام رودخانهها
6
به خاطرت روان شدند
پرندهها برای تو
همه ترانهخوان شدند.

حرف پایانی

ب���ا توجه ب���ه وقت ک���م و س���رعت عمل در
نوش���تن این یادداشتّ ،
میسر نش ��د که اشعار
بیش ��تری را با هم مرور کنیم .از این بابت ،به
ضعفهای این مقاله واقف هستمّ .اما نکتۀ
مهم���ی که در این جا میخواهم به آن اش ��اره
کنم ،این اس���ت که :متأس���فانه ،در چند سال
اخی���رّ ،
توجه ش���اعران ک���ودک و نوج ��وان ،به
موضوعات مذهبی و فاطمی بس ��یار کمرنگ
ش���ده اس���ت .در حالی که در س���الهای دهۀ
ش���صت ،هفتاد و هش���تاد ،ش���اهد آثار فاطمی

نجیب همچنان گالب
که هست آبروی گل
و پاک مثل شبنمی
که میچکد به روی گل.
7
پدر :تمام آسمان
و شوهری :چو آفتاب
پسر :ستارههای دور
و دختری :چو نور ناب.
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ما آمدند ،به س���وی چشمههای صافی آمدند که

بیش���تری بودی���م .الزم اس���ت این ام���ر ،مورد
دقت و آسیبشناسی قرار گیرد که :با این که
تع���داد ش���اعران کودک و نوجوان ،نس���بت به
دهههای پیشین ،رشد بیشتری داشته ،پس
چرا اش���عار آیینی و فاطمی ،سیر نزولی یافته و
کمتر مورد ّ
توجه شاعران کودک و نوجوان قرار
گرفته است؟!

آبش به امر پروردگار جاری اس���ت و تمام ش ��دن و
خشک شدن ندارد»( .الکافی ،کتاب حجت).
 .5امام صادق؟ع؟ میفرماید« :چون فرشتهها از نزد
ما میروند ،ما َپرهای ریز آنها را از میان خانه جمع
میکنیم»( .الکافی ،کتاب ّ
حجت).
 .6ام ��ام باق ��ر؟ع؟ میفرمای ��د« :از برک ��ت وج ��ود م ��ا
درختان بارور گردند و میوهها برسند و رودخانهها
روان ش���وند ،باران از آس���مان ببارد و گیاه از زمین

پینوشتها:

بروید»( .الکافی ،کتاب توحید).
 .7امام رض���ا؟ع؟ میفرماید« :امام ،مانند خورش ��ید

 .1آوازه���ای ارغوان���ی ،تقی متقی ،تهران :س���روش،

فروزان ،ماه تابان و ستاره راهنماست» ( .الکافی،
کتاب ّ
حجت).
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 .2گل لبخند و سالم ،مصطفی رحماندوست ،تهران:

 .8ساده مثل آسمانّ ،
محمدکاظم مزینانی ،چ دوم،

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 .3اسم تو یعنی بهار ،حمید هنرجو ،مشهد :به نشر،

تهران :رویش 1378 ،ش ،ص

 1384ش ،ص .6
 .4امام صادق؟ع؟ میفرماید« :کسانی که به سوی
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