
 
 
 
 
 
 

  نگاهي به شعر منوچهر آتشي با تكيه بر توجه او به خليج فارس
  يوسف كرمي چمه

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
  چكيده 

پردازي از  شود كه شاعر براي تصوير آفريني و مضمون  هاي جغرافيايي ديده مي در شعر تمام سرايندگان فارسي نام
شوند و  ها بر اساس سنت ادبي در شعر تكرار مي اي از نام ها، استفاده كرده است. البته در ادبيات كالسيك پاره آن

توان  اي كه مي اي دست يافت. در اين موارد تنها نكته ها به نكته توان با توجه به آن چندان ارزش هنري ندارند و نمي
خوانده است. اما در ادبيات  هاي ادبي پيش از خود آشنا بوده و شعر شاعران قبلي را مي گفت اين كه شاعر با سنت

شود،  اي هر اثر توجه مي جديد فارسي كه مسائل بومي و محلي در آن اهميت يافته است و به صدا و رنگ ويژه
هاي ادبي، كمابيش،  موضوع از قرار ديگري است؛ شاعر جديد در كنار اين كه ممكن است ارتباط خود را با سنت

اي به محيط جغرافيايي  هاي سنتي مانند بخارا و سمرقند و ... در شعر خود ياد كند، توجه ويژه ن حفظ كند و از مكا
  ها را ديد.   نام توان آن  هايش مي نها در شعر او و هم محليبرد كه ت هايي نام مي اطراف خويش دارد و از مكان
گرايي را از عوامل توجه به عناصر بومي و محلي و وارد  توان گرايش به رئاليسم و تجربه در يك بررسي اجمالي مي

در ها در اثر خويش توسط شاعر و نويسنده دانست.همچنين اين توجه، حكايت از اهميت منطقه و محل و  كردن آن
  خويش به عنوان وطن، براي اديبان دارد.   تر كشور و سرزمين نگاهي كلي

هاي دشتستان ديده به جهان گشود. به دليل  هجري شمسي) در روستاي دهرود كوهپايه1384 -1312منوچهر آتشي( 
بوط به آن ها و ديگرعناصر مر ن اي به فضاي جنوب و مكا باليدن و زيستن در محيط جنوب در شعر وي، توجه ويژه

« ي  ي جنوب در شعر او، خليج فارس است كه چه با همين عنوان و چه با كلمه هاي ويژه شده است. از جمله نشانه
  اشاراتي به آن دارد. آتشي حتي دفتر شعري نيز با عنوان ( خليج و خزر) منتشر كرده است. » دريا

  شود.  ه خليج فارس پرداخته ميدر اين مقاله به بررسي نگاه آتشي به عنوان يك شاعر جنوبي ب
  هاي جغرافيايي ، ادبيات اقليمي ، خليج فارس، منوچهر آتشي  مكان ها: كليدواژه
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  مقدمه: 
هاي جغرافيايي ديده مي شود كه شاعر براي تصوير آفريني و مضمون  در شعر تمام سرايندگان فارسي نام

ها استفاده كرده و با سنتي كه پيش از او آغاز شده، همراهي و همدلي كرده است. البته در اين  پردازي از آن
  هم تفاوت دارد.  هاي جغرافيايي با ي شاعران كالسيك و جديد از نام ميان، نوع استفاده

ها بر اساس سنت ادبي در شعر تكرار مي شوند و چندان ارزش هنري ندارند  اي از نام پاره  در ادبيات كالسيك
نيز  سمرقندياد شده،   بخارااي دست يافت. به عنوان مثال هر جا كه از  ها به نكته توان با توجه به آن و نمي

خيزي اين دو شهر سخن رفته است. شاعراني  همراه آن آمده و همه جا از شكوه و عظمت و ثروت و حسن
  مانند مولوي كه ظرفيت جديدي براي اين الفاظ قائل شده استثناء هستند. 

  رو بـــــخواري تا شوي تو شير مرد  اي مقلد از بــــخارا باز گرد
  ن در محفلش اليفقهونصف در آ    تا بخاراي دگر بيني درون 

  ) 886: 1350( مولوي، 
در مورد جاهاي ديگر مانند : بغداد، دمشق، چين و .... نيز اين نكته صادق است؛ يعني بر اساس سنت ادبي در 

ي خاص هر شاعر. در اين باره تنها مي توان گفت كه  شعر مي آيند و نه با توجه به درك و دريافت و تجربه
  خوانده است.  پيش از خود آشنا بوده و شعر شاعران قبلي را مي هاي ادبي شاعر با سنت

توانند از كلمات و  هاي زبان فارسي كشف شد و شاعران دريافتند كه مي اما در ادبيات جديد فارسي ظرفيت
هاي جغرافيايي مربوط به محيط زندگي خويش در شعر بهره گيرند و حركت و تواني  اصطالحات محلي و نام

ند. در واقع شاعران دريافتند كه ايران سرزمين پهناوري است كه سطح زندگي مردم در آن از به شعر بده
هاي زندگي در مناطق گوناگون آن مختلف  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  يكسان نيست و شيوه جنبه

ي متوسط به  است. و با توجه كردن به مسائل اقليمي در آثار خويش، بر آن شدند تا تصور خوانندگان طبقه
باال را از موقعيت زيستي مردم كشور دگرگون كنند و به همين جهت اغلب ماجراهاي آثار خود را با مسائل 

  اجتماعي در آميختند. 
اند، بلكه به  هاي ادبي از دست داده البته اين به آن معنا نيست كه شاعران جديد ارتباط خويش را با سنت

بينند بر اساس  هاي ديگري كه مي غرافيايي اطراف خويش و محيطاست به محيط ج معناي توجه شاعران
  ي خاص خود.  تجربه
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بر اثر همين توجهات اديبان به منطقه و محل خود نوعي از ادبيات در ادبيات جديد فارسي با عنوان ادبيات 

ته به شرط آن يابد، الب اقليمي مطرح شد كه در آن نويسنده و شاعر با توجه به زاد بومش به نوعي تشخص مي
اش به صورت زننده  كه وي عناصر بومي و محلي را به صورت هنرمندانه در اثرش وارد كند و اقليم گرايي

ها و اصطالحات محلي استفاده نكند كه جا به جا مجبور شود توضيح دهد، بلكه  آنقدر از واژه نباشد؛ يعني
  بايد عناصر بومي و محلي را دروني كند. 

توان گفت كه اصالحات ارضي،  ح شدن اين گرايش جديد در ادبيات معاصر فارسي ميي علل مطر درباره
ي غرب زدگي و بازگشت به زندگي ساده و سنتي روستا، اديبان را واداشت كه با ديدي تازه به  طرح مساله

مي و ادبيات اقلي« اي گردند كه آن را تحت عنوان مسائل زندگي روستايي بنگرند و موجد گرايش ادبي تازه
  )505: 1383مطرح مي كنند.( ميرعابديني، » روستايي

ي پرباري از ادبيات فارسي در  البته زمينه هاي آن از زمان مشروطه ايجاد شده بود ولي به طور خاص شاخه
  گرايي در ادبيات مطرح كرد.  توان تحت عنوان اقليم است كه آن را مي 50-40ي  دهه

كوشيدند تا   ينه توجه كردند، با توصيف دقيق جزئيات مناطق مختلف ميشاعران و نويسندگاني كه به اين زم
هاي مختلف سراسر ايران را نشان دهند و ديگر صرفاً همه چيز را در تهران نبينند. البته در  تصويري از واقعيت

ي  وهاين ميان، عده اي مانند غالمحسين ساعدي به توصيف وقايع همراه با مايه هاي تخيلي پرداختند و شي
ي واقع گرايي گزارشي  بهره  اي ديگر همچون جالل آل احمد از شيوه رئاليسم تخيلي را به كار گرفتند و عده

  بردند. 
گرايي را از عوامل توجه به عناصر بومي و  توان گرايش به رئاليسم و تجربه بنابراين در يك بررسي اجمالي مي

و نويسنده دانست. در واقع اديبان براي ملموس كردن  ها در اثر خويش توسط شاعر  محلي و وارد كردن آن
  بهره -شناسند ها را مي هاي آن كه ويژگي –از عناصر واقعي  –غالباً مفاهيم اجتماعي  -آنچه در ذهن دارند

هاي زماني و مكاني را تجربه و درك كنند و صرفاً از الگوهاي توصيفي  گيرند و سعي مي كنند موقعيت مي
  گيرند. گذشتگان بهره ن

شعر تنها نتيجه ي احساسات و عواطف نيست بلكه «نزديك به همين مطلب، ريلكه شاعر آلماني مي گويد: 
  )81: 1385زرين كوب، ».  ( محصول تجربه نيز هست

تر، نشان از توجه و اهميت  توان در نگاهي كلي همچنين توجه به عناصر بومي و محلي از سوي اديبان را مي
ي بهبود زندگي مردم مناطق مختلف را داشتن و به نوعي  طن براي آنان دانست. زيرا دغدغهايران به عنوان و
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دموكراسي ادبي قائل بودن، باعث آشنايي و نزديكي مردم شهرها و گوشه و كنار ايران با هم مي شود كه در 
  نهايت در ايجاد وحدت ملي مؤثر است.

  
  ي منوچهر آتشي: درباره

هاي دشتستان ديده به جهان گشود.   هجري شمسي) در روستاي دهرود كوهپايه 1384 -1312منوچهر آتشي (
تحصيالت مقدماتي را در محل زندگي خويش انجام داد و در همان دوران ابتدايي متأثر از معلم خويش آقاي 

) و سپس در 4: 1378شركاء، با ادبيات و شعر و تاريخ و گذشته ي ايران و بوشهر آشنا شد( تميمي ، 
سيكل اول را گذراند و  -هاي قديمي ايران بعد از دارالفنون است كه جزء دبيرستان –يرستان سعادت بوشهر دب

براي گذراندن دانشسراي مقدماتي راهي شيراز شد و بعد از اتمام تحصيل در شيراز به بوشهر  1330در سال 
به تهران آمد تا  1339). سپس در سال 65برگشت و در بندر ريگ به شغل معلمي مشغول شد (همان: 

هاي علوم تربيتي و ادبيات انگليسي ادامه دهد. پس از اتمام ليسانس در سال  تحصيالت دانشگاهي را در رشته
  ). 232مجدداً به بوشهر برگشت و در آموزش و پرورش مشغول به كار شد ( همان :  1343

ز از اطناب و تطويل به ديگر جزئيات آن هاي بسياري داشته است كه ما براي پرهي زندگي آتشي فراز و نشيب
هاي مربوطه ارجاع مي دهيم. و در ادامه در اطراف شعر او مطالبي را بيان  پردازيم و خوانندگان را به كتاب نمي

  مي كنيم. 
خواند و كتاب المعجم شمس  ي فردوسي، حافظ ، رودكي و ... را مي آتشي از همان ايام مدرسه شاهنامه

سرود. ظاهراً اولين  ده بود و در بحور مختلف آن كتاب شعرهايي به عنوان تمرين ميرازي را خري قيس
  )21اي محلي به چاپ رساند. ( همان :  شعرش را در همين ايام و در روزنامه

توان مطرح كرد يكي آن است كه وي هيچ گاه به هيچ حزبي  ي آتشي مي هاي ديگري كه درباره از نكته
مطلق يك حزب را به خود نگرفت. براي او انسان مطرح است . ديگر اين كه وابسته نشد و شعرش رنگ 

  شعر او هميشه در حال تحول و صيرورت بود و هيچ گاه توقف نكرد و به تكرار خود نرسيد. 
است و آواز خاك و   آهنگ ديگري اول كه محصول آن  ي شعري براي او بر شمرده: دوره مختاري سه دوره

ي رشد و پختگي اوست و دفاتر  ي سوم كه دوره است و دوره ديدار در فلقل آن ي دوم كه محصو دوره
  ). 600: 1383و ... حاصل اين دوران هستند ( به نقل از زرقاني ،  گندم و گيالس، وصف گل سوري
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آتشي به طريقه ي نيما و خود نيما بسيار عالقه داشت و به خوبي توانست كه منظور نيما را از تحول درك 

دانم و زير ساخت شعرهايم،  هنوز و هميشه خود را شاگرد نيما مي« كند. در مصاحبه با شاپور جورش گفته: 
به نيما او اشعار او دارد و يك  ).در شعرهايش نيز اشارات فراواني274: 1383جوركش، » ( همه نيمايي است

  گويد:  جا مي
  )1341/ 2: 1386سپردم . ( آتشي ، » دبستان نيما« دفتر شعرم را به فرّاش پير

آتشي جريانات شعر معاصر را به خوبي دنبال مي كرد و كارهاي جوانان را زير نظر داشت و نشان مي داد كه 
ي تماشا، سه شعر از آريا  ) مجله1355( اسفند 104ي  عالوه بر شاعري منتقد خوبي هم هست. وي در شماره

و نشان داد كه ذهن بسته و  آرياپور را تحت نام شعر ناب يا موج ناب چاپ و اين جريان را معرفي كرد
  كند.  راكدي ندارد و از حركات جديد استقبال مي

  انتشار آثار :
دفتر منتشر كرد. و دائماً در حال تحول و حركت بود و در جا نزد.  13منوچهر آتشي شاعر پركاري بود كه 

ر كتاب اولش كه با نام البته وي با زيركي بسيار در انتشار كتاب شعر عجله نكرد و همين امر موجب شد تا د
چاپ شد، شعرهاي پخته و خوبي ارائه دهد كه بسيار هم مورد توجه قرار گرفت.  1339در سال  آهنگ ديگر

تراژيك شاعر از  سيسم اشعار و بينش هاي پي در پي از فضاي جنوب و حس رمانتي تصويرها و بازتاب
  هاي اشعار اين مجموعه است.  ويژگي

ي سخن نقدي  نوشت و شعر آتشي را ستود. ( تميمي ،  عه، نادر نادرپور در ماهنامهپس از انتشار اين مجمو
1378 :115(  

منتشر  1346در سال  آواز خاك اش را با نام  پس از اين دفتر، آتشي همچنان به سرودن  ادامه داد و دفتر بعدي
ها نقدي بر آن نوشت. آتشي  كرد. دفتري كه نشان از پختگي بيشتر شاعر دارد. محمد علي سپانلو همان سال

دفتر شعري  1370را منتشر كرد و سپس در يك سكوتي فرو رفت و تا سال ديدار در فلق دو سال بعد دفتر  
هاي  را منتشر كرد و از تجربه وصف گل سوريو   گندم و گيالسچاپ نكرد. اما در اين سال دو دفتر  

  جديد خود خبر داد. 
تر شده  غنايي) نزديك –حماسي) فاصله گرفته و به شعر ( شهري  –اقليمي  در اين دفاتر شعر او از شعر (

اند و زبان و موسيقي و عاطفه از آن حالت خشن و بدوي دفاتر اوليه به نرمي  است. ايماژها تغيير يافته
  ).608: 1383اند( زرقاني ،  گراييده
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ي اشعار  موعه ديگر، چاپ رساند. همهاي در كار آتشي پيش نيامد و هشت مج پس از اين دفاتر ديگر وقفه 
  او در دو جلد در انتشارات نگاه به چاپ رسيده است. 

  شعر اقليمي آتشي:
است كه همين امر در  -به ويژه در دفاتر اولش -از ويژگي هاي شعر آتشي اقليمي بودن تصاوير و زبان آن 

ها به صورت كتاب،  مجالت و سپس نشر آن توجه به شعر او بسيار تأثير داشت. در واقع با انتشار آثار او در
بخشند،  هاي جديدي كه اين اشعار به زبان فارسي مي ها شدند و از ظرفيت منتقدان متوجه زبان خاص آن

ها و دريا و ساحل، نقش خاصي در شعر  هاي خشك و نخل هاي او از اقليم جنوب، بيابان سخن گفتند. تجربه
  سياسي است.  –زندگي در جنوب با چاشني مضامين اجتماعي  او دارند و مضامين شعر او متأثر از

هايي نوشت كه  هاي آتشي هم ديده مي شود. وي داستان البته تأثير محيط جنوب نه تنها در شعر كه در داستان
ها در  ها به كار گرفته شده است. اين داستان ها روستاهاي دشتستان است و عناصر بومي در آن محيط آن

  ). 570: 1383اند( ميرعابديني ،  و فردوسي چاپ شده ي تماشا مجله
  اند:  اند از تأثير فضاي جنوب  در شعر او سخن گفته  ي آتشي مطلب نوشته ي منتقداني كه درباره تقريباً همه

پس از انتشار آهنگ ديگر ، نادر نادرپور در ماهنامه ي سخن نقدي نوشت و از تأثيرات دور بودن آتشي از 
در شعرش سخن گفت و يكي از اين تأثيرات را در گرايش او به سبزي و خرمي جست، چرا كه محيط تهران 

  ) 117-115:  1378خودش در شهري خشك و بي آب زندگي مي كند و در آرزوي آب است( تميمي ، 
ا مبنا و بشعر اقليمي در آواز خاك اي با عنوان:  همچنين پس از انتشار آواز خاك ، محمد علي سپانلو در مقاله

، به نقد و بررسي شعر آتشي پرداخت. فرخ تميمي اين مقاله را در صفحات هايي بر سفال نقشقرار دادن شعر 
  آورده است.  كتاب خود 269 -263

  )268همان : » . ( پردازد به معرفي اقليم مي« نويسد كه آتشي در آواز خاك  سپانلو در اين مقاله مي
او هستند، حاصل تجديد بيعتش با  45و  44و  43هاي  ه محصول سالآتشي خود، شعرهاي اين كتاب را ك

  ). 269داند( همان :  دشتستان و بوشهر مي
وي با تصويرهايي پاك و اصيل از زادگاه خود « اند:  محققان ديگر هم به اين ويژگي شعر آتشي توجه كرده

ي جنوب، رنگ و شكل  هاي سوخته گويد. شعر او در بدويت خشن دشت  سخن مي» آهنگ ديگر« خاصه در 
ير و هم در بيان و گيرد و همين خصوصيت اصالت سبك او را نشان مي دهد هم در زبان و تعب اي مي تازه

  ). 215و  214: 1358زرين كوب، » ( تجربيات واقعي و عيني و تبديل آنها به شعر
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هاي فكري خاص و روشني دنبال نكرد و كم كم با روح  كند كه چون آتشي زمينه وي سپس اظهار نظر مي

لي رغم بدوي شعر خويش وداع كرد و شخصيت خود را به عنوان شاعر طبيعت بدوي از دست داد، ع
استعداد شعري و زبان پاك و حماسي او و قدرت تصويرپردازي ، شعرش نتوانست به اوجي كه انتظارش 

  ). 215رفت، صعود كند ( همان :  مي
گويا ايشان شعر نگفتن و سكوت آتشي را دليل بر ضايع شدن استعداد شعري او گرفته اند.     مي دانيم كه 

  سال بود كه به سكوت شعري فرو رفته بود.  10جنوبي ما حدود اين كتاب زماني نوشته شد كه شاعر 
گويد و از توجه نيما به  محققي ديگر در جايي كه از منبع الهام شاعران معاصر براي ايماژهايشان سخن مي

ي شفيعي كدكني و اخوان از فرهنگ كالسيك  طبيعت شمال و توجه شاملو به ادبيات كالسيك غرب و بهره
آورد منبع الهام فروغ فرخزاد، نصرت رحماني، نادر نادرپور و منوچهر آتشي را زندگي  يان ميايران سخن به م

  ). 423و  422: 1383داند( زرقاني ،  شهري مي
خوب و به صورت فراوان به كار  -البته در دفترهاي اخيرش -آتشي عناصر شهري را بايد گفت كه اگر چه

با شعر فروغ فرخزاد متفاوت است. آتشي ضمن به كارگيري گرفته است ولي شعر او از اين جهت فرضاً 
عناصر شهري و توجه به شهر در عين حال از عوارض شهر هم غافل نمانده و هواي بازگشت به طبيعت را 

  ي حادثه در بامداد بنگريد:  در سر داشته است. به شعر دلتنگي از مجموعه
  هاي خاكيِ خودمان برگرديم بيا به لحظه
  ي كابوس در انتهاي گردنه    گسِ چاي صبح ي  به جرعه

  هنوز كه هنوز است 
  در عرض جنگل فلز و نفت
  )2/1272جويم... (  طول فرارهاي كودكيم را مي

اش بيشتر و تا حدي در سطح و در ساير شعرهايش كمتر و  ي ديگر اينكه آتشي در شعرهاي اوليه نكته
توان تسلط  هاي شاعري آتشي مي فته است. در تمام سالتر، عناصر زندگي و طبيعت جنوب را به كار گر عميق

  تصاوير مربوط به نخل و بيابان و آسمان داغ و دريا و ديگر ملزومات طبيعت جنوب را در شعرش ديد: 
  و سنگ 

  در نيم روز كامل نشسته 
  ي نور نمي گذارد شيرجه بروم در آن  فواره
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  آفتاب پيش از من رفته )  (
  تركد همه زردشت ندارد، ميو سنگ كه گنجايش آن 

  و دانش سوزان او 
  شود زير پاي نهرها  ي خيس مي ماسه

  كه از تُك انگشتان رودخانه 
  روند هاي گوجه فرنگي مي به سمت بوته

  )1955/ 2هاي تُرش(   برند براي نارس و قند و رنگ مي
صفحه  180كند ولي در حدود  البته اين محقق(مهدي زرقاني) به تأثير اقليم جنوب در شعر آتشي اشاره مي

  بعد. بهتر بود همان جا كه از منابع الهام شاعران سخن مي گفت به اين مطلب اشاره مي كرد. 
  خليج فارس در شعر آتشي : 

اي عميق دارند. زندگي اين مردمان با دريا پيوند  منوچهر آتشي و در واقع اهل جنوب همه با دريا رابطه
  اش شاد هستند و با غم و طوفانش غمگين.  گيرند. با شادي آن روزي مي خورده است. از

به دليل زيستن كنار دريا و درك آن، دريا در آثار اديبان جنوبي جايي هميشگي دارد. گاهي فقط براي كامل 
سازي ماجراها ندارد و  شود و به عنوان عنصري تزئيني نقش در زمينه شدن تصوير بومي به كار گرفته مي

ي حيات است مثل به دنبال صيد رفتن و اسير طوفان شدن . در اين  ش انسان براي ادامهگاهي محل كشاك
  ). 571: 1383ي حركت آن ( ميرعابديني ،  ساز ماجراست و هم تعيين كننده حالت هم زمينه

ي ما جور ديگري است. در ادبيات كالسيك طبيعت و در بحث ما دريا به  اما توجه به دريا در ادبيات گذشته
يافت. نيما نخستين شاعري است كه دريا  كل واقعيتي ملموس و مستقل يا عاملي سمبليك به شعر راه نميش

  ).25: 1373يابد( فلكي ،  در شعرش به صورتي دگرگونه نمود مي
حضور دريا در پيوند با انسان و براي بيان « نويسد:  ي حضور دريا در شعر نيما مي ايشان سپس درباره

آدمي، و بويژه خود شاعر، معني مي يابد و يك نوع پيوند ارگانيك يا رواني بين حاالت  ندگيهاي تلخ ز لحظه
  همان جا). »( يابد هاي دريا با حالت انسان تجلي مي و لحظه

توان بيان كرد. او هم سال ها، حاالت مختلف دريا را به چشم ديده  ي شعر آتشي نيز مي همين نكته را درباره
هايي ميان دريا و حاالت مختلف آن با زندگي خود و اطرافيانش يافته  مركب خيال رابطهو هر بار سوار بر 

توان دريا را در شعر او همچنين يك الگوي ازلي در نظر گرفت چنان كه برخي   است و از اين جهت مي
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ي قومي به  بهداند كه از تجر هايي مي اسب را در شعر آتشي الگوي ازلي مي دانند . يونگ الگوي ازلي را ايده

  )139: 1378ارث رسيده و در ضمير فرد مانده و بر ادراك او از جهان تأثير گذار است( تميمي ، 
اما در شعر آتشي دريا و متعلقات آن همواره حضور دارند . ساحل ، طوفان، موج، ماهي، صدف، آب، صخره، 

  اي او هستند. قايق، پرندگان دريايي و ديگر عناصر دريايي از حاضران هميشگي شعره
  جام سرخ روشن خورشيد 

  ي هر روزش آكنده  با شراب تازه
  ات جاري،  هاي درون سينه آسمان

  چشم ساحل را 
  بادبان زورق بگسسته لنگر را 

  ) 1/103بري اين ارمغان  ها را كجا، دريا؟ (  فريبي اين همه را، مي مي
خالف بندرهاي ديگر كه در آن ها زندگي مرده او در اوج زايش شعري قرار دارد و بنابراين مي گويد: بر 

اي ديگر است. توجه كنيم به تسلط ايماژها و عناصر دريايي بر ذهن  است، در بندر شعر من وضع به گونه
  شاعر . 

  پاي بندرهاي ديگر زندگي مرده است
  هاي تيره مي غلطند روي هم  آب
  دود خرچنگ هر انديشه در غار سياه بهت  مي

  ي مرطوب  جاشوان بر عرشه
  ي آشفته مي بينند  هاي تيره خواب

  ) 106و  105/ 1جاشوان بندر شعر من اما خوابشان شاد است. ( 
  و در جايي ديگر غروب خورشيد را به زيبايي به تصوير مي كشد:  

  قصر بزرگ خورشيد 
  در ملتقاي آب و افق 

  ) 1/220آتش گرفته است(
هايش را هم با كمك اين  سنگيني حضور دريا و تصاوير آن و مالزماتش بر ذهن شاعر چنان است كه عاشقانه

  عناصر بيان مي كند: 
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  مثل دريايي تو 
  انده انگيز و غرور آهنگ 
  مثل درياي بزرگ بوشهر 

  ) 1/210كه پر از زروق آزاد پريشانگرد است... ( 
برد و در دفتر اولش  ي آواز خاك است كه لفظ خليج را به كار مي عهاولين بار در شعر ( من از جنوب) مجمو

  اين لفظ نيامده است :
  من از جنوب باغ ساكت خليج 

  ) 1/274من از جنوب جنگل بزرگ آفتاب آمدم( 
  ترين چيزي كه در ذهن خود سراغ دارد، درياست:  شاعر هنگام توصيف سخن هم نزديك ترين و مناسب

  سخن، اما 
  آري،             

   -گرچه نشنيدندش  -          
  سخني بود 

  اي  واژه
  بود » دريا« مثل  -                         

  آرامش و رامش    ي كه هم آميزه
  ي توفان و تالطم  كه هم انگيزه
  ) 1/379ي بركات و بالها بود(  كه هم افسانه

اي عوامل ديگر موجب  عر با دنياي جديد و پارههاي بيشتر شا ي زيستن در خارج از بوشهر و آشنايي تجربه 
شد، ماليم شود. اما همچنان ذهن شاعر پر  هاي اولش ديده مي شود تا آن رنگ تند محلي كه در مجموعه مي

گيرد و عناصر بومي در سطح زيرين شعر قرار  پروا از آنها بهره نمي است از تصاوير جنوب ولي اكنون بي
چاپ شدند آغاز  1370كه در سال  گندم و گيالسو   وصف گل سورياتر  اند. اين حالت از دف گرفته
  شود و در دفترهاي بعدي ادامه مي يابد. البته در اين دفترها هم تصاوير دريايي وجود دارند:  مي

  وقتي كنار اسكله پهلو مي گيرد 
  كشتي حضور شكاكي دارد 
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  و آب هاي بندر 

  ) 1/439زير تن عظيمش هق مي زند ( 
ي گندم و گيالس پر است از اشارات محلي.  ام: بوشهر) از مجموعه بندي براي لنگرگاه هميشگي شعر ( ترجيع

در اين شعر نوستالژي فراغت از دست رفته به صورت احساس دلتنگي براي زندگي در بوشهر بيان شده 
  است. 

ي اين نام  . درباره خليج و خزر؛  بينيم اوج اشارات آتشي به خليج فارس را در نام يكي از دفاتر شعرش مي
ي زن شاعر برايش زنده شده  مي توان تفسيرهاي مختلفي داشت . يك تفسير آن مي تواند اين باشد كه خاطره

و سيري از جنوب و از سواحل خليج فارس تا شمال و كناره هاي درياي خزر داشته است. همسر آتشي گويا 
: 1378ز شمال به جنوب آمده و در بوشهر اقامت گزيده بود( تميمي ، به همراه خانواده و به دليل شغل پدر ا

233 .(  
تواند در عالم شاعري باشد. آتشي نيما را خيلي دوست داشت و شعرش  تفسير و تعبير ديگر اين مجموعه مي

قاً را مي پسنديد و او را آغازگر راستين شعر جديد مي دانست. نيما اهل شمال بود و آتشي اهل جنوب. اتفا
  توان چنين نيز تفسير كرد.  دريا در شعر نيما نيز برجستگي دارد. بنابراين اين مجموعه را مي

  ي غمگين را  مي خوانم اين چكامه
  هاي خارا مرغي  وز صخره

  رنگين كمان پروازش را 
  از ساحل خليج 

  ) 1066/ 2بندد(  تا ساحل خزر مي
طوفاني است و سرخ رنگ . گويا اشاره دارد به جنگ خليج و غمگين است از اين كه به جاي آرامش ، خليج 

  فارس :
  پرواي خون كيست 

  كه اين چنين خليج عزادار فارس را 
  ) 1117/ 2غيرت نما نموده است؟ ( 

  به تناسب خليج و خزر توجه دارد:  -حادثه در بامدادبا نام  –شاعر جنوبي ما در دفتر بعدي خود نيز 
  اينك ترا 
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  ي جغرافياي ايران » بهشكل گر« پهلوي 
  خواهم گذاشت 

   -پهلوي جسم ايران  -
  تا بوي كه و دشت بگيري 
  ) 1267/ 2ي بزرگ خزر (  بوي خليج فارس و درياچه

بار نام خليج فارس آمده كه البته اين غير از ديگر اشارات او به آن  30در مجموعه ي دو جلدي اشعار آتشي 
  است. » دريا«با لفظ 

شود و در  ي زيستن در آن در شعر آتشي محدود به خليج فارس نمي ط خاص جنوب و تجربهاما تأثير محي
هاي جغرافيايي مانند:  آفتاب سوزان جنوب، نخلستان و طبيعت ويژه ي آن را ديد. نام توان سرتاسر اشعار او مي

ند. همچنين در شعر ا دير، ديزا شكن و اصطالحات محلي مانند: بازيار، جاشو و ... به شعر آتشي وارد شده
  توان دشتستاني بود و فايز را در نظر نداشت.  توان شنيد و اصالً مگر مي هاي فايز را مي وي نواي شروه

  دال برخيز !
  دال! چوپان پير بادها ، برخيز 

  دال! اشتر چران ابرهاي وحشي نازا!
  هاي خالي چاها  گريزند از فراز چشم كه غافل مي -

  غربت گريز لول دشتستان!» ايزف« دال! آواره گردا! 
  آشفته حاالن بياباني ! بياباني كن

  بيابان زاد شوخ
  پروا! اينك خيابان گرد بي -           

  هاي دختران هيمه چين، آنك  طنين شروه
  ) 341و  340/ 1، دال ... ( »گزدان« ترا مي خواند از 

 
  گيري  نتيجه

  منوچهر آتشي به عنوان يك شاعر جنوبي توجه خاصي به اقليم جنوب داشت. 
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هاي جغرافيايي جنوبي چونان ذخيرهاي در ذهن او همواره  هاي محلي و نام الفاظ و اصطالحات و اسطوره

هاي  كرد. از جمله نشانه ي گران بها استفاده مي خواست از اين گنجينه  حضور داشتند و شاعر هر بار كه مي
  ي جنوب در شعر او، خليج فارس است.  ويژه

بار و با كلمات: درياي پارس، درياي فارس، خليج پارس، خليج فارس و خليج به آن  30آتشي در مجموع 
ست. آتشي حتي دفتر » دريا« اشاراتي دارد. البته اين غير از اشارات ديگر او به خليج فارس با مطلق كلمه ي 

  منتشر كرده است.  خزرخليج و شعري نيز با عنوان  
هاي خاص خودش را از دريا و حاالت آن در نظر داشته است. در واقع آتشي  در تمام اين موارد آتشي تجربه

با دريا زيسته و اين زيستن را به شعر در آورده  و ديگر صرفاً آن را همچون شاعران كالسيك به عنوان 
  است.  عنصري مجرد و غالباً نماد بخشندگي به كار نبرده 
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