خورشید ُپرفروغ دلها
ّ ّ
محمد غفاری
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همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم
قبولم کن من آداب زیارت را نمیدانم...
م���ا ایرانیه���ا مردمان���ی عاطفی هس���تیم
ک���ه ب���ا ه���ر بهان���های ،قلم���رو احساس���اتمان
فت���ح میش���ود و آن گاه ک���ه ای���ن بهانهها از
اعتقادات و ّ
س���نتهایمان سرچشمه بگیرد،
سراس���ر ،جوشش و هیجان میش���ویم .مثل
ش���عر که هیچ فارسیزبانی را نمیتوان یافت
َ
نخواند و با شعر ،زلفی گره
که ابیاتی از حفظ
نزده باشد؛ از آن مهمتر ،یاد امام هشتم علی
بن موسی رضا؟ع؟ است که خورشید ُپرفروغ
هر دلی اس���ت و نس���یم حضورش جایجای
ای���ران را ّ
متبرک و جانفزا کرده اس���ت .حال
ا گر بخواهیم از شعر رضوی و مدح و ستایش
ایشان در ادبیات سخن بگوییم ،با پیوندی
مبارک روبهرو خواهیم شد که ریشه در تاریخ
که���ن زب���ان و ادب فارس���ی دارد و ب���زرگان و

مشاهیر ایرانزمین در این زمینه قلم زدهاند.
«در حض���ور دری���ا» عن���وان مجموعهای از
گزی���ده اش���عار رضوی اس���ت ک���ه در آن بیش
از  170ش���عر در مدح و منقب���ت امام رضا؟ع؟
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جدا کرده است.
آوری
در این که هم���واره کتابهای جمع ِ
اش���عار در ب���ارۀ ی���ک موض���وع خ ��اص ،ب ��ا
س���ختیهایی همراه اس���ت و نمیتوان تمام
اش���عار مجموع���ه را یکدس���ت و همت ��راز
ّ
انتخاب کرد ،ش���کی نیس���ت؛ ّاما معیاری که
میتواند در بهتر شدن یک گزیده شعر کمک
کن���د ،دق���ت در چینش و فرم اش ��عار اس ��ت.
گوناگونی
بخ���ش نخس���ت کتاب ب���ه دلی���ل
ِ
قال���ب اش���عار ،از لح���اظ بص���ری ب ��ا ذائق ��ۀ
مخاط���ب ج���ور در نمیآی���د و
بخش نخست
ّ
ا گ���ر حتی اش���عار کالس���یک از کتاب به دلیل
نوسرودهها جدا میشدند ،با
گوناگونیقالب
ِ
مجموعهای شکیلتر روبهرو اشعار ،از لحاظ
میشدیم.
بصری با ذائقۀ
نکت���ۀ دیگ���ر ای���ن ک���ه هر مخاطب جور در
چند کتاب بر اس���اس حروف نمیآید و اگر ّ
حتی
الفب���ای نام ش���اعران تدوین اشعار کالسیک
ش���ده اس���ت ،ب���ا ای���ن حال ،از نوسرودهها
درهمآمیختگی شعر شاعران جدا میشدند،
که���ن ب���ا ش���اعران معاص���ر ،بامجموعهای
موج���ب نوس���انات زبان���ی شکیلترروبهرو
گوناگون���ی ب���رای مخاط���ب میشدیم.
میشود که این موضوع در روانخوانی اشعار
تأثی���ر فراوان���ی میگذارد و موجب ش ��لختگی
موضوع���ی و ریتم خوان���ش در ذهن خواننده

جمعآوری ش���ده اس���ت .گزین���ش و انتخاب
اشعار این مجموعه ،با حسین علیزاده بوده و
ایشان در پیشگفتار کتاب در بارۀ این گزیده
مینویس���د« :و ّاما در بارۀ این کتاب که ادعا
نمیکنیم ْبهگزیدۀ اش���عار رضوی است ،باید
گف���ت تنها نمونههایی اس���ت که ب���ه عنوان
پیمانههایی از آن خمخانه و خوش���ههایی از
آن خرمن انبوه و قطراتی از دریایی که وصف
شد ،میتواند محسوب گردد؛ هر چند گهگاه
برخی از بهترین س���رودهها و ابیات رضوی را
هم در میان دارد».
کت���اب از دو فصل تش���کیل ش���ده اس���ت.
در بخش نخس���ت ،گزی���دۀ اش���عار رضوی از
ش���اعران قرنه���ای پیش���ین ت���ا به ام���روز در
قالبهای مختلف جمعآوری ش���ده اس���ت.
بن���ا ب���ر تأ کی���د گردآورنده در س���بک و قالب و
محتوا ّ
تنو ع بسیار دارد ،چنان که شعر کوتاه
و بلند قدیم و جدید از ش���اعران شیعه و ّ
سنی
و آثار شاهکار و متوسط را فرا گرفته است .در
بخش دوم ،اش���عار کوت���اه و رباعیات رضوی
جمعآوری ش���ده است و بیشتر تکبیتهای
رضویای که در انته���ای کتاب آمدهاند ،به
چشم میآید.
همانطور که علیزاده در پیشگفتار کتاب
نوشته« ،در حضور دریا» بهترین گزیدۀ اشعار
رضوی نیس���ت و تنها مش���تی از این خرمن را
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میشود.
در ب���خ���ش دوم ک���ت���اب ه����م ان��ت��ش��ار
ت�کب��ی�ته��ای رض����وی ،نکتۀ ب���ارز و وی��ژه
اس��ت .در واق���ع ،اق���دام ب��ه چنین ک��اری در
عصر رسانه و اطالعات و نیز ظهور پیامک و
جمالت ساندویچی ،امر پسندیدهای است؛
ّاما این که این تکبیتها بر اساس سلیقۀ
ً
جمعی است یا صرفا سلیقۀ گردآورنده ،نکتۀ
ق��اب��ل ت� ّ�أم��ل��ی اس���ت .ای��ن ک��ه ب��ر چ��ه اس��اس
هنری و زیباییشناسانهای این تکبیتها
انتخاب شدهاند و چه قدر با فرهنگ عامه
همخوانی دارند ،موضوع مهمی است که با
توجه به ت��ازه و بدیع ب��ودن چنین حرکتی،
باید در انتظار ماند و بازخورد آن را به تماشا
نشست.
مجموع���ۀ «در حض���ور دری���ا» در س���ال
 1393توس���ط انتش���ارات مؤسس���ه علم���ی ـ
فرهنگی دارالحدی���ث در  190صفحه با قطع

رقعی منتش���ر ش���ده و در تی���راژ هزار نس ��خه،
در پیش���خوان کتابفروش���یها عرضه ش ��ده
است.

