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  عبدالجبار کاکايي

شعر نو   بهکه  است صبور و در دنياي خود گم, خونسرد, عبدالجبار کاکايي جواني متين
عظمت  اعتنا به نازد و بي عشق و عالقه دارد و بر جواني اين فرزند تازه بهار مي

سال تاريخ پانزدهم شهريور   عبدالجبار کاکايي به .سرايد سنتي شعرهاي انقالبي ميشعرهاي 
ديپلم اقتصاد گرفت و در سال . ش  ه  ۱۳۶۰در سال . در ايالم متولّد شد .ش  ه  ۱۳۴۲
. سراي تربيت معلم آغار کرد تهران آمد و تحصيالت خود را در دانش  به. ش  ه ۱۳۶۱

. ش  ه  ۱۳۶۸وارد دانشگاه شهيد بهشتي تهران شد و در سال . ش  ه ۱۳۶۴در سال 
  .سرايد از پانزده سالگي شعر ميوي . ردک مدرک کارشناسي زبان و ادبيات را دريافت

هر کدام در زمان  که شعر سنتي و نو اصالً دو دستگاه متفاوت فکري دو نسل است
شعر نو از . سرايد اقتضاي وقت و رواج مکتب مخصوص آن دوره شعر مي  خاص و به

با جبرهاي تاريخي مواجه بوده  و نيما تا کاکايي در حدود يک قرن سفر کرده است
تکامل  از کودتا تا انقالب اسالمي شعر نه تنها در ساختار و زبان و بيان رو بهاست 

معناي   بهشعر نو ي شعر را تابناک نموده است و  نهاده بلکه آرايش معنوي نيز چهره
  .استشده هاي ذهني جامعه  گاه حرکت واقعي جلوه

خورد  م ميچش  چيزي که به مهمترينانقالب اسالمي اصالً انقالب فرهنگي بوده و 
آل ديگر ارتباط  هگفتند يا با ايد انه سخن ميمندآنهايي که هنر .استتضاد دو فرهنگ 

آل  ههاي ناآزموده را با ايد داشتند تحرک زماني را مشاهده کردند و چون آنها نسل جوان
در هايي که  متفاوت مخاطب خود ديدند مهر بر لب نشاندند يا بعضي از ايشان با جوان

ها رسالت را بر دوش گرفتند و  جوان. کردند همزبان شدند طم خون شنا ميدرياي متال
در نتيجه شعر انقالبي شاعران تازه را معرفي . ذهن مردم نزديک بود  هشعرهايي سرودند که ب

  .کند همين تفاوت فکري بود که اشعار دهه اول انقالب را از پيشتازان متمايز مي. کرد
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اي که تازه وارد  درباره اذهان و افکار جامعه ن وستدر کشور دوردستي مانند هند نش
باشد  اجتماعي و سياسي و فرهنگي شده است اظهار نظر کردن غير ممکن مي انقالب

ي مردم  توانيم انکار کنيم که ادبيات منعکس کننده روحيه ولي چون اين حقيقت را نمي
  .شود رسد بررسي مي دست مي است هرچه بعد از مطالعه شعر انقالب به

زندگي کرده است که شکوه  ،کاکايي در يکي از مقاطع حساس تاريخ معاصر
ظاهر چنان ساز و برگي را مهيا  بندي اجتماعي به تجمل زندگاني و طبقه, شاهنشاهي

فقر و , سوي ديگر جالل کبريايي  به .شد کرده بود که آه مظلومان در غبار جنايت گم مي
ي جامعه و جنگ تحميلي سکون مادي را از بين و نابرابر, دادرسي, ريائي بي, غنا
  :ديدند عاقبت اهل فکر و نظر در کشاکش زماني خود را يا خسته و ناچار مي. برد مي

  ام از خويش از شعر خسته
  هر روز بدترم از پيش

  :کنند که حل اين مسئله را داشته باشند و يا آرزو مي
  يا در دل من توفان شو
  يا در سر من سامان باش

رو بودند انتظار   ر خود از نسل موجود آن کشور که با حوادث مختلفي رو بهشاع
  :تر است شعرش جوان. شعر فهمي را ندارد

  حتي اگر آيينه باشي سنگ خواهي شد
  رويت عين ديوار است وقتي که روح رو به

  گويي بايد بميري تا بفهماني چه مي
  ١!هاي شعر دشوار است مرگ فهم واژه بي

  شعرحرکت فکري در 
. دنياي شعر بسيار فرق کرده است ،استتکامل   که هر روز رو به يدر چنين محيط

ديوانگي . رسيد کمال نمي  بود به ها پيش عشق با وفا ارتباط داشت اگر مجنون نمي سال

                                                   
  .۱۰۱ص , يعبدالجبار کاکاي, حتي اگر آيينه باشي  .١
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عاشق هميشه ناکام بوده و موفقيت . حاال با خرد سروکار دارد. عالمت بروز عشق بود
 ،خون عالمت مظلومي. کنون عاشق موفق استظاهري نصيبش نبوده است ولي ا

  .يابد بيچارگي و فنا است ولي امروز صحنه مرگ از خون شهادت حيات مي
  آتش اين فتنـه در مينـاي ماسـت     ما جنون در جام مجنـون ريختـيم  

  ١سود اين بازار از سـوداي ماسـت    زخم تن ما هـيچ نيسـت   عشق بي
و گاهي  است دارد هم خودش خستهاين شاعر جوان در عين شباب شور و مستي ن

  :هم شعرش
ــيش    ام از خـويش  خسته! اي شعر ــدترم از پ ــر روز ب   ٢ه

رود و  در حال جستجو راه مي. اين صورت زندگي کند هخواهد که ب ولي نمي
خواهد که خودش را آزاد کند  مي. هاي منيت است داند که دنيا پوچ و انسان اسير پيچ مي

  :تهاي آرزو اين است که شهيد باشدو اليق قرباني بسازد و ان
ــراغي  مــي   ٣توانستي اي کاش از من شهيدي بسازي مي  توانســتي اي کــاش از مــن س

  ٭
ــا محــال  چشــم  خيـال  راه امـا بـي  , هم در تکاپو دست و پا ــافتن ام ــايم در تقــال ي   ه

  جستجو در يک توهم جستجو در يک مجال  درنـگ  روزها قرباني يـک جسـتجوي بـي   
  جستجوي آن مـن هـر روز در حـال زوال     هاي من اسـير  من در دستجستجوي آن 

  ٤آن من شـايد نباشـد آن مـن در احتمـال      پرسـت  آن من از من گريزان آن من انسان
احساس محروميت و افسردگي  ،بيند چون شاعر متعهد انسان را بر مقام وااليي نمي

  :بيت زير آشکار استخورد و از خود چنان نفرت دارد که در  افسوس مي, کند مي
  مجوييد در من کسي مرده است
  که بوي تعفّن مرا برده است

                                                   
  .۷۶ص , مجموعه شعر عبدالجبار کاکايي, گزيده ادبيات معاصر  .١
  .۶۱ همان، ص  .٢
  ۶۶، ص حتي اگر آيينه باشي  .٣
  .۴۴ص  ،گزيده ادبيات معاصر  .٤



  عبدالجبار کاکايي  ٣٥٥

ها با او  که واژه کند ميگويد احساس  وقتي که در چنين حالت ياس سخن مي
  :کند ياري نمي

  .ها از من آزرده است دل واژه
ها و پرپر  اين شاعر غزل وقت شعر گفتن باد بهاري و وزش نسيم و تکان برگ

 هاي بلبالن و هزار دستان لذّت کند و نه از نغمه اي نازنين را لمس نميه شدن گل
بلکه . سرايد ها مي برد و نه در شب ، نه در باغ از عطر ياسمن و بوي گل حظي ميبرد مي

 هاي پر نسترنها پژمرده و برگ, يابد ها مي بوي تعفن از آن مرده, آرزو در دلش مرده است
 .ها آزرده و شاعر در حالت ياس الل و افسرده است واژه ,زندگي در صبح بهار باز نشده

در کار تخليقي صرف نشده و کيفيت  عمردر رفته و ه  خورد که آغاز زندگاني به افسوس مي
  :اصالً مرگ همان است است کهنشاط را از دست داده 
  سرودن گذشت شب ديگري بي

  شبي که پر از ياس افسرده است
  و يک برگ را ز دفتر عمر من

  ١ر آغاز يک صبح تا خورده استد
گردد اگرچه بسيار  سرايد عاطفه سست مي گاهي چون شعر عشقي و بهاري مي

کيفي برگ ريزان  کند که شور و عشق را بنماياند ولي حسرت پاييزي و بي کوشش مي
  :گويد دارد و در خيال عارفانه سخن مي آرزوها دست از دامنش برنمي

  ن گل آکنده استجوشد رگم ز خو بهار عشق تو مي
  سرم نشانه سر سبزست دلم نشانه گل کردن
  ست در اين تولد نوراني که آفتاب غزل جاري

  ٢خانه گل کردن  بر آ ز خانه پاييزي بيا به
در نتيجه شعر . آخرت است  دين و نگاه به ويژگي مهم انقالب اسالمي گرايش به

دين و   اي فضاي مجاز را به هژگرداند و تکوا يکباره از سوي مجاز رو مي  عاشقانه وي به

                                                   
  .۶ص , جلد اول ،بخش اول, دکتر منوچهر, نقد و تحليل ادبيات انقالب اسالمي  .١
  .۷ همان، ص  .٢
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  :مثل واژه ظهور در بيت زير. دهد عرفان تغيير مي
  ناگهان شبي دچار شد نيامدي دل به

  چشم ماه و آفتاب تار شد نيامدي
  هاي سرزمين من در انتظار تو سنگ

  ١قصه بلند روزگار شد نيامدي
  :دارد سراي هستي است که از هدف دور نگه مي دنيا برايش تغافل

  گذارد ات پا نمي سينه  هاي غربت به از کوچهچراغت 
  ٢گذارد خويش تنها نمي تو را تغافل سراي هستي به

  تأثير جنگ در شعر
الزم نيست قصه جنگ و استعمار و وضع سياسي را . شعر کاکايي شعر جنگ است

ولي چارچوب جغرافياي شعرش همان . بگويد يا بمباران و خون شهيد را ذکر کند
هر روز هزاران بار در ديار دوستان احساساتي . ال محبوب خود استشاعر در خي. است
کند و طوري جلوه  جان را تجسم مي با کمک چشم و مژگان و خيال ياد بي. شود مي
ياد , رفت و آمد, مرزي است با سيم خاردار. دهد که گويي صحنه جنگ است مي

لبخند بشارت شوري و هاي نظامي، با  دوستان متين، غبارآسا و زودگذر، مانند دسته
. دهد وجودشان مانند ترنم رود و موج انفجاري حالت تکاپو را نشان مي .سرمستي دارد

  :سرايد ين احساس را با زيبايي سخن گسترانه مياشاعر 
  آهسته از غبار گذشتند
  ياران بردبار گذشتند

  از مرزهاي روشن ديدار
  روزي هزار بار گذشتند

  مثل نسيم بيخود و سر مست
  يم خاردار گذشتندز س

  با يک بغل بشارت و لبخند
                                                   

  .۴۴گزيده ادبيات معاصر، ص   .١
  .۹ادبيات انقالب اسالمي، ص  نقد و تحليل  .٢
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  از مرز انتظار گذشتند
  هاي ساحل خاموش از صخره

  ١چون موج انفجار گذشتند
در ادبيات فارسي باغ فضايي  .کند يا جاي ديگر تابلوي باغ و بستان را نقّاشي مي

هاي  نغمه, هاي رنگ وا رنگ نسيم معطر گل. کند ها را نوازش مي باد شاخه. ديگر دارد
شور ديگري دارد ولي در شعر  و شادي, سرمستي, خوشي, هاي بلبل ناله, هزار داستان
. قصه زخم مکرر است, باغ و نالة بلبل خنجر،کنند  ها باد را تکه تکه مي کاکايي شاخه

  :هاي درخت تناور غم شده است هاي نازک گل شاخه .آسمان بغض کبوتر دارد
  باغ يک پارچه خنجر شده است

  زخم مکرر شده استقصه 
  ست هواي پرواز بس که ابري

  آسمان بغض کبوتر شده است
  ساقه درد غمي در دل من

  ٢تناور شده است, ريشه کرده است
باغ , زبان خنجر, کند مانند باران خنجر فضاي جنگ را درست مي, ها کاربرد واژه

پاره , حصار رشته شمشير, زير سم اسپ غبار شدن چشم ماه و آفتاب تار شدن, خنجر
الله , ها زخم گل, گل تيغ, بهار زخم, شانه بيرق آباد, هجوم منجنيق درد, پيراهن خونين

  .ه کنان وغيرهنرگس گري, گر نسيم نوحه, مظلوم
  گر چنگ زد در پرده گوشم نسيمي نوحه

  ٣داني کجاست؟ ام در باد مي من گلي گم کرده
  مرگ

ها  خواهد ارائه بدهد بعضي وقت بيند مي است هر چيزي را که ميکاکايي شاعر مردم 
چيزهاي شادي بخش از آغاز تا امروز  .هاي مردم يکي است شودکه انديشه ديده مي

                                                   
  .۴۷گزيده ادبيات معاصر، ص   .١
  .۳۰، ص همان  .٢
  .۳۰، ص حتي اگر آيينه باشي  .٣
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  .آور است بعضي چيزها مانند مرگ و مريضي و گرسنگي ماللباعث شادي است و 
زباني که وسيله و ابزار . آيد کاکايي براي اظهار هر دو موضوع در محيط جنگ مي

سرمايي  ،سکوت دهنده, قبالً مرگ خفه کننده. بيان است بسيار تحت تاثير جنگ است
نظر نويسنده و شاعر  يعني چيزهاي طبيعي مورد. حرکت و سيخ کننده بود بي, بند و يخ

ها در هوا و  خشت خشت ساختمان, ولي چون امروز انفجار همه جا را فرا گرفته
اي شکسته و ريز ريز است سپس کاکايي براي بيان احساس لمس نشده  هاي شيشه کاخ

  .برد کار مي ها را به اينگونه تشبيها و استعاره, مرگ
ــرده  سـت در مـن   عطش رخنه کـرده  ــکفتن   فس ــوق ش ــت ش   س

ــرگ  ــل ب ــرو ريخــت گ ــايم ف ــترون    ه ــرد س ــاک س ــن خ ــر اي   ب
ــي  ــاي بـ ــه  زليخـ ــم زمانـ ــن   رحـ ــراهن مـ ــت پيـ ــده سـ   دريـ

  پــــرم از صــــداي شکســــتن  اي ســنگ خــورده  چــو آيينــه 
ــيدم   ــودن رسـ ــان بـ ــه پايـ   ١همــين اســت پايــان بــودن     بـ

  آتش کاربرد
 اگرچه وجود خاکستر. آساي اندوه، حالت افسردگي را نشان داده است دفضاي دو

خواهد هياهوي مخصوص برپا کند، تا دل شعله هم زير  مي. انگيز است شده، ولي آتش
و دنيا تحت باشد سيل نما  و خواهد داراي زندگي متالطم مي. کشدبخاکستر نفس 
  .تصرف وي باشد

  ٢بنـد نـاي ماسـت    آتشي در هفـت   صد نيستان گرم رقص شـعله کـرد  
گر عالمت  پريدن و منفجر شدن بيانهاي  حرف, کاکايي شاعري است فعال و متحرک

  :گويد همين است که مي. کند او هيچ موقع شکست را قبول نمي .قدرت انساني است
  ٣پــرم از صــداي شکســتن  اي سـنگ خـورده   چو آيينه

                                                   
  .۳۲ص  ،گزيده ادبيات معاصر  .١
  .۸۶ همان، ص  .٢
  .۵۵ همان، ص  .٣
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  زيبايي در شعر
دارد گوناگوني انديشه مبني بر  قرار مرحله دوم در انديشه عنصر اصلي است و بيان

بلندپروازي خيال در شعر  ،هر قدر مشاهده قوي باشد .است مشاهده و تجربه شاعر
انديشه شاعر محدود است گاهي بر قامت خيال لباس بيان کوتاه . گردد آشکار مي

از سليقه  .گويد علني سخن نمي. سرايد عموماً شعرهاي عالمتي مي کاکايي. گردد مي
  :بخشد اشني ميکالم را شيريني و چ ها ها و استعاره ها و تلميح کاربرد واژه

  نهادم پيش پاهايـت  سرم را با دو دستم مي  يافتم با خويش تنهايت اگر روزي تو را مي
  به اميدي که اينک نـا اميـدم از تماشـايت     هاي کهنه کردم خانـه خـود را   پر از تقويم

  ١ام را موج رويايـت  داد اگر گهواره تکان مي  رفـتم  تو با من بودي از آغاز يعني خواب مـي 
دهد و چگونگي انديشه را باز  ها سخنش را از پژمردگي نجات مي استفاده از تلميح

  :کند نمود مي
  هاي من چون عصاي موريانه خورده دست

  ٢نيامدي, زير بار درد تار و مار شدي
  ٭
  اي ابر اي ابر گريان با من بيا تا بيابان

  ]کذا[ ٣شايد بر آن ريگ سوزان روم ابوذر ببارد
  ٭

  ٤کفن نداردشهيد عشق تو 
  ٭

  بسکه شد پيراهنم آلوده با بوي گناه
  ٥دامان مرا, تابد شفاعت نيز برنمي

                                                   
  .۳۱ص  ،گزيده ادبيات معاصر  .١
  .۴۲ همان، ص  .٢
  .۵۲ همان، ص  .٣
  .۵۴، ص همان  .٤
  .۶۰ ص همان،  .٥



  ٣٦٠  قند پارسي

  جنبه غزل در شعر کاکايي
موضوع غزل همان عشق است، و معاني رنج و غم و درد با عشق عجين شده است، 

 شکايت ن، اياگر گله دارد, حسرت و اندوه دارد بر فراق آنها, ولي اين غم شهدا است
  .نيست؛ بلکه تلف شدن عمر عزيز است از معشوق

  ١گــاه خـــودم بـــودم  گــودال قتـــل   عمــري اســير جــاه خــودم بــودم    
  .هاي متعدد غزل او جاري است مفاهيم معنوي و عارفانه در رگه

  ٢يقيني در گمان پيچيده دستم داد بـاور کـن    ام بنهاد باور کـن  خدا يکشب تو را در سينه
*  

  اي تمام هسـتي مـرا شـکنجه گـاه کـرده       اي دهبه شوق خلوتي دگـر کـه رو راه کـر   
  ٣اي فقط نگاه کـرده , اي فقط سکوت کرده  قـاب عکـس خـود    ام به چه بارها که گفته

واژه پر معنايي , ها روپا هاي کاکايي بسيار نغز است گل بعضي از شعرهاي غزل
  .هاي عرفاني است کند و هم مظهر جلوه است هم زيبايي معشوق را بيان مي

  هـاي ماسـت   گرمي آتـش گـرفتن    هــــا افتــــاده در آيينــــه شــــعلة
  ٤بنـد نـاي ماسـت    آتشي در هفـت   صد نيستان گرم رقص شـعله کـرد  

هم نماي دروني شعر مزين است و هم . بعضي از شعرهاي کاکايي فريبنده است
  :نماي بيروني آن

  خـويش اي دسـت و دل از   يکبار دگر کاشـته   اي دست و دل از خـويش  هر بار که برداشته
  :يابد کند معنا مي چون احساس با موجودات ديگر ارتباط پيدا مي

ــدارد  ــاغ بگــو ريشــه دريــن خــاک ن ــا ب   هرکس که چو گل دست و دلي پـاک نـدارد    ب
کاکايي عليه زوال زمان اصطالح مستضعف را در اشعاري که تحت مطالعه بود 

عام آن سرزمين  کار نبرده است ولي دردهاي مستضعفين و احساس و درد مردم  به
  .مايه شعر کاکايي استدرون 

                                                   
  .۵۶ص گزيده ادبيات معاصر،   .١
  .۳۷ ص همان،  .٢
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  .۸۷ همان، ص  .٤



  عبدالجبار کاکايي  ٣٦١

يل شعر حالت نزبسياري از شعرهاي شاعران جوان بر بناي عدم وقوف علت ت
  .دهد آرد يا بسيار زيبا با نقش و رنگ و هواي ديگر جلوه مي معمايي را پيش مي

  ١بــه آفتــابي امــروز روزگــاري نيســت  ايـد بشـتابيد   شـعله اگـر داده   عنان بـه 
ــه  ــق اگرچ ــود عش ــيس ب ــم ان ــا دل   ٢با تو رفـت ازيـن ديـار و بـر نگشـت       ب

درباره ادبيات معاصر ايران با تکيه بر دو سه مجموعه  در پايان بايد بگويم که
. قضاوت کردن بسيار مشکل است ن وبحث کردن و بر دو سه مجموعه تکيه کرد

. سرايد شعر عاطفي ميو خالصه اين که عبدالجبار کاکايي شاعر غزل است 
 ،جنبه عرفاني هم در شعر او قوي است. انقالب اسالمي است هاي او مربوط به ديشهان

بيند و  مايه است هر موقع که نگاه کنجکاو شاعر چيزي را مي دنيا برايش پوچ و بي
کند که چشم  محيط دردآگين ايران شاعر را وادار مي ،سوي پرواز دارد  انديشه به
مهم اين است که براي داخل شدن در حصن . سلول فسردگي پناه ببرد بپوشد و به

  .ادبيات فارسي کاکايي فقط يک در دارد
ن مقاله نوشته شد فقط سه کتاب در دستم بود حتي اگر يکه ا يجده سال پيش هنگاميه

 ،رسد يچاپ م  امروز که مجموعه به يات معاصر، وليدة ادبي، مرثية روح و گزينه باشييآ
  :از او داريم ياديشده است و آثار ز يا سنده و شاعر برجستهينو ييکاکا

  .۱۳۶۹واپسين، مجموعه شعر، همراه،  يآوازها
  .۱۳۷۲ شه،يهاي تاکنون، مجموعه شعر، محراب اند سال
  .۱۳۷۶، عروج، يران، نقد و بررسيبه شعر معاصر ا ينگاه
  .۱۳۸۱ن، ياز ترانه، منتخب غزل، لوح زر يليزنب

  .۱۳۸۵ران، يا اب، مجموعه شعر، انجمن شاعرانيفرصت نا
  .۱۳۸۹زنم نشر علم،  يبا سکوت حرف م

  .۱۳۸۶هرچه هستم از تو دورم رسانة طاليي، 
  .۱۳۸۸ن، يال، نشر لوح زريباغ خ

                                                   
  .۶۹ص  گزيده ادبيات معاصر،  .١
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  ٣٦٢  قند پارسي

  .۱۳۹۰ست، نشر فصل پنجم،  يدنيها شن ن ترانهيبا تو ا
  .۱۳۹۱، ي، نشر شانيچتر و باران يب

  .۱۳۸۷توست، نشر تکا،  يحق با صدا
  .۱۳۸۶، يد باراني، سي يها بر شانه
  .۱۳۹۱آب، آلبوم آثار،  يبانو

  .۱۳۸۷از تو دورم، آلبوم آثار، 
  .۱۳۹۲آواز، نشر فصل پنجم،  يب يايدن

  .۱۳۹۱حبس سکوت، نشر فصل پنجم، 
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