


 

 رفته دست از معصومیت  و کودکی یانگاره کوچیکه؛ علی

 سولماز نراقی

است که به زبان محاوره سروده » تولدی دیگر«ی  شعری از مجموعه» کوچیکه علی«به علی گـفت مادرش روزی، معروف به 
تا نیمایوشیج و  گرفته اعتصامیشده. شاید گمان کنیم فرخزاد نیز، همانند بسیاری از شاعران عصر ترقی، از ایرج میرزا و پروین 

ی شعری خود را به کودکان اختصاص دهد یا دست کم در این حیطه  سهم کوچکی از تجربه داشتهاحمد شاملو، تصمیم 
، توجه او به کودک را ستفروغ ای شعری  از پارامترهای تعیین کننده در زبان و درونمایهیکی ٓازمایــی کند. از ٓانجا که زنانگی  طبع

تر که بنگریم، علی کوچیکه نه شعری  اش تعبیر کرد. با این همه، دقیق ی مادری و در پیوند با زنانگی توان ذیل تجربه نیز می
است، بیش از  پریانه الگوهایکهنی کودک. فروغ در این شعر که ٓاکنده از خیاالت کودکانه و  برای کودک است و نه حتا درباره

ی کودکی به . انگارهکند  برمال می »معصومیت از دست رفته« یاسطورههمچون » کودکی«ز نگرش خود را نسبت به هر چی
ی بالفصل رسمیت یافتن کودک به مثابه یک از هر چیز میراث دوران ترقی و نتیجه قبلصورتی که در شعر فروغ بازتاب یافته، 

 ٓاویختنبه  میل ٓاالیش بودن است.کودک نماد  معصومیت و بی،رمانتیک از دیدگاهی. موجودیت مستقل و در خور توجه است
بازتابی عمیق و گسترده  فرخزاد یهنیت شاعرانهذدر این شعر، که در تنها نه  ،بازگشت به ٓاننوستالژیای  یا خلوص کودکی در

جوید. به یاری همین انگاره  استمداد میبرد و از ٓان  پناه میی کودکی اسطورهی دهشتناک حیات به  شاعر در گذر از تجربهدارد. 
 ی خود بیرون بزند، سادگی فیلسوفانه پیشه کند و خود را در ابتدای درک هستی های تنگ زمانه تواند از چهارچوب ست که می ا

ها و  پیرایهنشدگی کودکی است که فروغ به عنوان یک شاعر مدرن، بدویت و  رام همین رجعت به طی دهد.  و متعلقاتش قرار
-شکلی ٓاغازین در هنر مدرن میگذارد و به ٓانچه میرچا الیاده بازگشت به خاوئس یا بیکنار مینیز بان شعری مسلط را تکلفات ز

 کند.شود. همان سادگی کودکانه در ذهن و زبان، که شعر احمدرضا احمدی را نیز برای فروغ ستودنی مینزدیک می ١نامد،

عالوه بر ایماژهای کودکانه و زبان  فرهنگی،های ها و کلیشهچارچوب وتمدن  هایبه رهایــی از ماللت فروغحد و حصر  میل بی
ی طبیعت نیز چرخه  و اقیانوس،باغ، باغچه، گیاه،ماهیپرنده، پرواز،  نظیرنمادهایــی استفاده مکرر از ، در اوی پیراسته

یابیم. عابیر است که فروغ را شاعری متمایل به طبیعت بدوی اشیا میها و تای از نشانهدر چنین منظومه. بازتاب یافته است
   گیرد. و تاریخ مذکر قرار میفرهنگ  ی که در تقابل باطبیعت

در که کند معرفی میبزرگساالنه ی برساخت ی سیر تاریخی مفهوم کودکی،ٓان را خود درباره یهای ارزندهفیلیپ ٓاریه در پژوهش
دهد که چگونه گردد و نشان میهای تاریخی این اسطوره برمیاسطوره تبدیل شده. ٓاریه همچنین به ریشهدنیای امروز به یک 

اند که گناه و اصیل به نظر ٓامدهکودکان موجوداتی خالص، بیکودکی برای چندین قرن، با طبیعت یکسان انگاشته شده است. 
تی که اگرچه ممکن است از حیث زیباشناسی ارزشمند تلقی شوند اما به توان ٓانها را با حیوانات و گیاهان قیاس کرد. موجودامی

روند. او به تحوالت تاریخی این رویکرد در قرن هجدهم اشاره شان، نوعی تهدید هم به شمار میخاطر طبیعت حیوانی و غریزی 
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-که به طبیعت نزدیک شدندض و زنان و کودکان موجوداتی فر  شدیل تبدکند که طی ٓان طبیعت به نیرویــی مثبت و مرموز می
  ٢ترند.

. قرار است مادری »به علی گـفت مادرش روزی «توان ٓان را بخشی از شعر قلمداد کرد:شود که میعلی کوچیکه با عنوانی ٓاغاز می
 ی مادر برای کودکش باشد.شاید تمام شعر، قصهخطاب به کودکی حرف بزند.  

چی /پا شد نشس/سه چار تا خمیازه کشید/چشماشو هی مالید با دس/پریدنصف شب از خواب /علی بونه گیر/علی کوچیکه«
 ...»خواب یه ماهی دیده بود/چی دیده بود؟/دیده بود؟

ی کودکی با طبیعت است. از سویــی ٓارکیتایپ فرو رفتن در اعماق تاریک ٓاب یا نشانه از پیوند بنیادین انگارهاولین  ماهی،
 . نمایانگر های بشری است که بر احراز ٓاگاهی داللت داردترین تمثیلیکی از کهنزمین، همچون فرو رفتن در شکم ماهی، 
 گیری که واجد حکمت ازلی است.   تشرف به وضعیت جنینی و ماقبل شکل

خامه /انگار که رو برگ گل الل عباسی/با حاشیٔه منجوق کاری /انگار که یه طاقه حریر/یه ماهی، انگار که یه کپه دوزاری «
خودشو رو /همچی یواش/همچی یواش/دو تا نگین گرد صاف الماسی/قایم موشک بازی میکردن تو چشاش/کرده بودندوزیش 

بوی یه صفر گنده و پهلوش یه /های نو بوی تنش، بوی کـتابچه/صورت ٓابو ناز میکرد/که بادبزن فرنگیاش/کرد ٓاب دراز می
دور و /به سیر باغ و راغ میرفت/تو یه کجاؤه بلور /یکٔه شاپریونانگار که دختر کوچ/چراغ میرفت نگار تو ٓاب، گوهر شب...ا/دو

شاید /شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه/شاید که از طایفٔه جن و پری بود ماهیه/باالی سرش نوربارون/ورش گل ریزون
واله و شیداش شده /بودمحو تماشاش شده /علی کوچیکه/هر کی که بود/هر چی که بود/که یه خیال تند سرسری بود ماهیه

 »...بود

نه «فهمد که خواب دیده است: کند و میچشم باز میشود. علی ماهی غیب مییرد ولی برد تا ماهی را بگعلی کوچیکه دست می
ای که واجد روشنایــی برتر حاال او سودایــی شده و هوای رفتن به اعماق ٓاب را دارد. به تاریکی» ای نه ماهیــی نه خوابی چشمه

طرف، و دنیایــی که او را وادار به ماندن یکاز شود. تالش علی برای پیوستن به جهان رویا،. از اینجا به بعد تقابل ٓاغاز میاست
های شیرین، های شهوانی، چشیدن طعمی غیر مستقیم شاعر به لذتدیگر. اشاره یطرفاز ، کندی تنگ خود میدر دایره

 . کننددنیا می یدلبستههای کوچکی هستند که ٓادمی را  ها و دلخوشیوسوسه های کودکانه، بیانگرتفریحات و سرگرمی

رو بند /چادر نماز کودریشو پس میزد/از روی لنگای دراز گل ٓاغا/زلفای بیدو میکشید/باد توی بادگیرا نفس نفس میزد«
هی پر و خالی /از فکرای بدانگار که /دس میکشیدن به تن همدیگه و حالی بحالی میشدن/پیرهن زیرا و عرق گیرا/رخت

نقرۀ /سحر شده بود/علی کوچیکه/تو نخ یه دنیای دیگه/علیاما .../سازا رو کوک کرده بودن و ساز میزدن/سیرسیرکا/میشدن
 ...»ماهی خوابش رو میخواس/نابش رو میخواس

متوسل اهلی سازی  هایبه یکی از مکانیزم سپس تا تفاوت واقعیت و رویا را به کودک معصوم گوشزد کند. رسدوالد از راه می
 .است که شامل ترساندن و بشارت دادن شودمی

 انذار : 

                                                             
 



تو خواب، اگه ماهی دیدی /یادت بره گول بخوری /حرفای ننه قمرخانم/نکنه تو جات وول بخوری /علی کوچیکه علی کوچیکه«
ٓاب مث خواب نیس که /سیا کنن طلسمتو/بنویسن توی کـتابا/کاری نکنی که اسمتو/حوض پر از ٓاب کجا خواب کجا/خیر باشه

 ...از اون سرش بیرون بیاد/از این سرش فرو بره/ٓادم

 :تبشیر 

حیفه ٓادم اینهمه چیزای /قد بکشی، خال بکوبی، جاهل پامنار بشی/ماشین دودی سوار بشی/میتونی بری شابدوالعظیم«
چن روز دیگه، تو /فصل گوجه و سیب و خیار و بستنیسفصل، حاال /شهر فرنگو نبینه/اال کلنگ سوار نشه/قشنگو نبینه

گیرم تو هم خودتو به ٓاب شور /تخت فنری بهتره، یا تختٔه مرده شور خونه؟/ای علی دیوونه ای علی/تکیه، سینه زنیس
اون یه وجب پوست تنش واسه /ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمیشه، نون نمیشه/رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی/زدی

 »...اطی تنبون نمیشهف

 ترسیم کند: واقع جهان تعلقات از  بارحقارت ی کوشد تصویر یابد و شاعر میندای ٓاگاهی برتر ادامه می

ٓاهای «داد بکشه: /انگار میخواس تو تاریکی/خودشو میریخت تو پاشوره، در میرفت/حوصلٔه ٓاب دیگه داشت سر میرفت«
خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلوکباب /بار تو عمرشون زد و یه خواب دیدنیه / که اگه ساین حرفا، حرف اون کسائی/ذکی

ماهی تو ٓاب میچرخه و ستاره /از این تغارا عار داره/ماهی که سهله، سگشم/ماهی چیکار به کار یه خیک شیکم تغار داره/دیدن
از توی این دنیای دلمردٔه /میبرتش، میبرتش/خوابشو از ستاره سنگین میکنه/اونوخ به خواب هر کی رفت/دس چین میکنه

درد قولنج و درد پر خوردن و درد /دنیای ٓاش رشته و وراجی و شلختگی/نق نق نحس ساعتا، خستگیا، بیکاریا/چاردیواریا
از عربی خوندن یه /دنیای هی خیابونارو الکی گز کردن/عروس دوماد بازی و ناموس بازی /دنیای بشکن زدن و لوس بازی /اختگی

هر کی که دریا رو /دریا همونجاس که همونجا ٓاخر خاکه، علی/ای علی، من بچٔه دریام، نفسم پاکه، علی...نلچک بسر حظ کرد
تا خرخره /انقده پا بپا نکن که دوتائی/خسته شدم، حالم بهم خورده از این بوی لجن/از زندگیش چی فهمیده؟/به عمرش ندیده

 »مجبور میشم بهت بگم نه تو، نه من/بپر بیا، و گرنه ای علی کوچیکه/فرو بریم توی لجن

به  ،ی کرم و کـثافت و مرضاز همبونه«اجازه دهد تا ماهی او را کند به رویایش بپیوندد و سرانجام علی کوچیکه انتخاب می
  .پیونددی روشنی میکشد. کودک به سرچشمهٓاید و کودک را در خود فرو میببرد. ٓاب باال می» کهکشونسادگی 

 اله جرئت داری؟ بسم/ٓالوچٔه باغ باال/ٓالوچه-چی میچینه؟ -؟تو باغچهعلی کجاس –

یابد و دعوت ضمنی به ترک دنیایــی که از معصومیت و خلوص کودکانه عاری شجاعت پایان میاز شعر با تجلیل بدین ترتیب 
 ست. 

میل ٓانها  ، باذهن و زبان کودکانه در ٓاثار برخی از سرٓامدان شعر معاصر فارسی بهطبع ٓازمایــی در ادبیات کودک یا گرایش باری! 
ی بنیادین خود نقض که هنر تعهد خود را به هر چیز جز ماده ی. هنگامپیوند داردهای سنتی ها و قالببه در هم شکستن شکل

ی هنر و این مشخصه ترین مفاهیم اندجستجوی عمیقها و اشکال به ترین صورتشویم که در ابتدایــیکند با ٓاثاری مواجه میمی
 ینشدهشکل و راموحشی، بی ی بالواسطهفروغ فرخزاد  نیز در حیات کوتاه مدت خود ٓاسیمه سر به دنبال تجربه مدرن است.

باید در را می علی کوچیکه ل شد.ترین نمایندگان شعر مدرن فارسی بدای به یکی از موفقجهان بود و از رهگذر چنین تجربه
شویم زنند فهم و تفسیر کرد. وسوسه میپرسه میاشعار او  یتیرهامتداد ایماژهایــی رنگین و سبکبالی که البالی فضای تلخ و 



که سرانجام شاعر را در اوج جوانی به عمق  بودی کودکی یا نوستالژی معصومیت از دست رفته بگوییم شاید این همان اسطوره
میرد و پری کوچک غمگینی را که شب از یک بوسه میروشنایــی ٓاغازین ببرد.  همانتا به باغ باال یا  شیدکحوض کاشی فرو  

 سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد ٓامد. 


