ويژه ی جھانگير صداقت فر
آشنايی:

ب آشتی
جرعه يی ح ّتا ز شرا ِ
بر ما روا نداشتی.
***
لبريز آرزو
ما ،با قلبی
ِ
به تماشای جھان فراز آمده بوديم
آبستن باران بود
به ھنگام که آسمان خود
ِ
سرشار برکت.
مھربان خاک،
و
ِ
ِ
گان چشمهھای شادی بوديم
ما شيفته ِ
رفيع آزادی -؛
 خروشنده در جلوه گا ِهِ
منظر زيبای ھستی،
گان
دل فريفته ِ
ِ
ّ
عاشقان ھوس پرور ِد لذت و سرمستی.
ِ
*
ما کينه نمیشناختيم؛
ما ،
ی خيال
بر
شھپر پرن ِد پرنده ھا ِ
ِ
با ماه و زھره و ناھيد

عشق میباختيم
و بجز به شانه ی البرز
 اين خجسته خاستگا ِه طاليه ی نور -کاشانه بر نمی ساختيم.
بخشی از شعر کوچ خورشيد

.......................................
صميمی
شاعر
در ميان اين واژه ھا و ھمه ی سروده ھای ديگر جھانگير صداقت فر ،يک
ِ
ِ
ايرانی ِيھودی تبار نفس می کشد که:
 -1اندوه و انديشه ای انسانی دارد؛
 -2با رشته ای استوار و ناگسستنی به زادگاھش ايران پيوسته است؛
 - 3بزرگترين دغدغه اش تحقق عدالت اجتماعی نابرايريھا و نابرادری ھاست؛
 -4دستگاه آفرينش را پرخاشگرانه به چالش می کشد.
اواز جنجال ھا و شھرت طلبی نيز می گريزد.
جھانگير فارغ التحصيل در رشته ی شھرسازی از يکی از دانشگاھھای آمريکاست ،اما او در جھان
ابزار واژه و پيرنگِ انديشه و خيال ،شھرھايی می سازد خشتھای آن عدالتخواھی
آرمانی خود و با
ِ
است و مالط آن زيبايی و پنجره ھای آن به سوی آرزوھای بزرگ انسانی بازمی شود.او نه تنھار
مھندس معمار بلکه معمار زبر دست واژه ھا نيز ھست.
امروز ،بيرون از مرزھای ايران ،سرايندگانی که ميراث ادب گرانسنگ پارسی را در چنته دارند ،و با
زبان فاخر فارسی و با انديشه ای امروزينه و انسانی می سرايند ،اندکشمارندو جھانگير در ميان آن
معدود ،نام آوری است سزاوار ستايش ،چنانکه بزرگوارانی چون اسمعيل خويی ،نادر نادرپور ،تورج
فرازمند و .......به نقد و ستودن کارھايش برخاسته اند و بسيارانی ،اشعار او را بر خوردار ازرگه ای
درخشان و زنده ی ادبيات ديروز و امروز ايران ارزيابی کرده اند.
سه مجموعه ی شعر از آقای جھانگير صداقت فر تاکنون منتشر شده است:
 -1غريبانه ھا1988...............
 -2آزمون برگزيدگی2003.......
 -3خطابه ی کفر2006 ..........
و گويا مجموعه ی ديگری به نام » طرحھا و پندارھا« را در انديشه ی چاپ و انتشار دارد.
دستورزبان
فخيم فارسی است و شيوه ی بيان و اسلوب سرايش او ،از
جھانگيرزبان فاخر و
زبان
ِ
ِ
ِ
فارسی پيروی می کند .تسلطِ او براين زبان را در تعبيرات ،بازيھای لفظی ،واژه سازی ھا ،کار برد
متفاوت استعارات ،کنايه ھا و ديگر موازين زيبايی شناسانه زبان فارسی که در شعرھايش جلوه می کند
نتقدين کارھای او ،به تاثير پذيری زبانی او از شاملو و اخوان
به آسانی می توان پيدا کرد .يکی از م
ِ
اشاره می کند .اما به نظر می رسد که اين تاثيری پذيری نه از زبان آن دوبزرگوار يا بزرگی ديگر،
قلم فرھيخته ای که زبان فارسی
بلکه از تسلط او بر بافتار و نسج زبان فارسی ناشی شود که ھر ِ
اھل ِ
را خوب بداند و نگارش آنرا ممارست کرده باشد از آن تاثير می پذيرد و به آن مجھز می شود.

اگر زبان جھانگير را از"غريبانه ھا" تا "خطابه ی کفر" ،و به ويژه در سروده ھای پس از آن ،که در
نشريات مختلف برون مرز و نشريات مجازی منتشر شده است دنبال کنيم ،به سير و تطور وپويايی
زبان او به سوی کمال و وااليی و ھرچه زيبا تر شدن پی می بريم .در سروده ھای چند سال گذشته
کمال زبان شعری جھانگير در گرته ای از فلسفه و شھود به صورت وحيانی ،تجلی می کند که خواندن
ِ
يا شنيدنش ،با آن پيامھای انسانی و مردمی ،بسيار آرامشبخش است.
جھانگير ھم شعر سپيد می نويسد و ھم شعر نيمايی .اما از سرايندگی در قالبھای شعر کالسيک فارسی
نيزغفلت نمی کند.

شرارهی کبري ِ
ت بھانه
من رایام را به زباله دان ِ بطالن ٔبر نخواھم ريخت.
من با شما
ای بانيان ِ خون به کامی نسلھا ! -پيمان ِ ھم روی نخواھم بست
تا در حضور حير ِ
ت خلقھای سادهی معصوم
از درونهی صندوق ِ شعبده
خرگوش ِ فريب در آريد ،
و تا کليد ِ طلسم را
در آستين ِ حيلت
رندانه
نھان داريد.
نه،
ای نفتيان !
من شرارهی کبري ِ
ت بھانه نخواھم شد
تا تداوم بيابد حريق ِ جھانسوز ِ آاز ِ شما
و دست و پا بسته به ريسمان ِ اطاعت
نمی رقصم عروسکوار
دگر باره
به ساز ِ شما.
***
ھم در ھمارهی تاريخ
به رای شما نبود مگر
که دستار ھا
چشم بن ِد جماع ِ
ت ساده دالن شد در اقصای جھان
و روشنای بصيرت
 در ھنجاری باژگونه -به ظلمتی بدل شد بی بديل
که پنداری طليعهی نور را در آستانهی رستخيز

در خفتنگا ِه خلق گردن زدند ؟
و ھم اين اعتياد ِ خاليق به خلسهی غفلت
از افيونی ِ شرا ِ
ب مکر ِ شمايان نبود مگر
که در رستنگاه انديشهھای رھايی
بينائی را فرص ِ
ت نطفه بستن نداد
و شعور شکفتن را مجال باليدن ؟
***
ديری نمی گذرد
که اين نيز میخواھد گذشت
و ھم راھيان ِ من
 اين خيل دلير ِ کمر بسته،ھر چند تکيده و خسته -
از کمينگاه ِ صبوری اعصار
بر خواھد خا ست
و درفش ِ عصيان بر خواھد افراشت
تا تيغ ِ زنگار بسته ز تجربهھای بسته زبانی را
صيقل دھد
به مسلخ ِ خون ريز ِ انتقام .
نه،
سوداگران ِ جان ِ آدميان ،
زنگی دالن !
من رایام را به زباله دان ِ بطالن بر نخواھم انداخت
و با شما نفتيان،
 بانيان ِ وبای جھل -پيمان ِ ھم روی نخواھم بست.

ترانه ھای وطنی
1
من اينجا تا توانی در تنم ھست،
و تا در جان ھوای ماندنم ھست،
به ذرات وجودم تا دم مرگ
اميد بازگشت ميھنم ھست!
****
2
به چشم انداز زيبای دماوند،
به جيحون و بخارا و سمرقند،
به آن خاک شرافتمند سوگند

که نتوان دل از آن کاشانه برکند!
****
3
به پيوند من و آن خاک سوگند
به دشتستان ،به کارون و به اروند
نخواھم دل ز مادر خاک برکند؛
مگر تا بگسلندم بند از بند!
****
4
مرا جز مام ميھن مادری نيست،
جز آغوشش مرا بوم وبری نيست،
چو سر بر می نھم بر بالش مرگ،
مرا جز خاک ايران بستری نيست!

از مقوله ی ايمان
ايمان،
خود آن شوکران آکنده به سکر شراب است:
شھد خوش خيال جاودانه شدن
و يقين بی تامل که
فرشته ی مرگ
نوشدارو در انبانه نھان دارد.
ايمان،
پروای نيستن به باور نداشتن است
و بودن را در بيغوله ی زمان
مفھوم تحمل بخشيدن؛
يعنی:
زيستن به اعتبار وظيفهای مقدر-
در اعتقادی مطلق
يعنی:
فرمانگزار،
به زير سلطه ی سرنوشتی که با اختيار تمام،
يا:
پذيرفتن....:
پذيرفتن،
پذيرفتن تام-
بی آن که بيازاردت استيالی ظلم
در غيابت انصاف.

****
باری،
ايمان مگر نيست
سرشاری نوشی زشربت شوکران و سکر شراب
که در شگرد نشئه
راز ھزار ناگفته اش
رندانه پنھان است.

خيامی
لختی امکان ِ بيتوته بر نطع خونی ِخاک بود
طرحی که بر ما مقدّر داشت.
شگفتا طرحی
ذره يی در صبوری اعصار
ھم بدانگونه که ّ
عجازرسيدن ما شد!
ھيچ آفريده ا ّما در تب و تا ِ
ب پرسش نسوخت،
ھيچ تنابنده در جھان ما
تاول ِ خورشيد را بر قلمبه ی دل
گريه ساز نکرد،
ھيچ مخلوقی در دروغ ِ تغافلی عظيم
.دردمندانه نزيست
حضور مختصرش را
تنھا انسان
ِ
در فاصله يی ز ھيچ تا ھيچ
تجلّی ِ جاودانه پنداشت
تنھا انسان بر مسلخ ِ خون ايستاد
انداز جھان را جدّی گرفت .
چشم
ِ
در تمامی جھان
تنھا
انسان.....

غزل ترانهھای سالگشتگی

-١
اين نکھت از کجاست
که تابع ِ تغيير ِ فصل نيست ،
اين عطر
که چتر ِ عاطفت ا ش
گشوده بر سر ِ ھستی من ؟
-٢
حصول ِ ھمارهھای ھميشه بھاری
ھمه مرھون ِ مھربانی تو ست
اين غنچهھای شکفته در کويری پاييز
اعجاز ِ باغبانی تو ست.....
اين لحظهھای تحمل
ھمه مديون ِ ھم آشيانی تو ست .
-٣
يقين که از مھار ِ
ت بادبانی تو ست
کاينگونه در تالطم ِ امواج
سؤ ساحل ِ سراب بر سينه میخزد ھنوز
اين دريده شراع-
قايق ِ فرسوده؛
رھين ِ من ِ
ت جانفشانی تو ست
گرانجانی ِ من
در اين گذر از خا ره الخ ِ تباھی،
و اين تداوم ِ دمھا و بازدمان ِ بيھوده !
-۴
خوشا به من،
خوشا که ما ندم و نوشيدم
اين در ِد نوش ِ فرو مانده در پيالهی پيوند،
اين سکر ِ بی خمار و رخو ِ
ت ناب را؛
خوشا که ماندم و تجربه کردم
طلوع ِ شرا ِ
ب کھنهی عشق
در ظلم ِ
ت شبان ِ بی شتاب را .
برای ًگلھای نه "ھمين پنج روز و شش ِ " شاملو
–به يادبود دوازدھمين سالگرد سفرش
آرزو میداشتم
روزی
افسار ِ توسن ِ سخن در دست -در نوردم

-

ت شري ِ
دش ِ
ف انديشهھای تو را
و لب
تر از طراو ِت آن ھمه سبز -
بگشايم به سرود ِ ستايش
با کالمی بيخته،
آميخته به فاخرانهی واژه ھای ِ بلند
.آن چنان که در شأن ِ شکو ِه شعر ِ شامخ ِ تو است
***
اکنون اما،
ّ
سرشار ِ حظ ِ تماشا
طبع -
 ًگل انداخته از شرم ِ لکنتدر نشٔهی شميم ِ گلستان ِ دفترت
نه دامن،
که افسار ِ توسن ِ سخنم ھم
رفت
زدست.

رستاخيز
برای سھراب اعرابی
سرو گونه
تنديس قامتی از بلند ِ استقامت است،
ريشه در ژرفا و
سبز و سيراب و
طراوت سرشت!
سرسخت و ستوار،
ايستاده در توالی فصل ھا
در گذاره ی خورشيد خرمن سوز تموز!
و در معرض زمھريری بوران ھای بی امان،
مغرور و
دماوند گونه بشکوه و گردنفراز:
يک قصيده حماسه
يک آبشار آرمان
يک اسطوره ايمان:
تاريخ می آفريند ھمچنان و ھنوز
اين خردمند برومند،
فرزند خلف زاده ی ايران!

خليج
می گويم " -:شاخابه"....
 " :خليج چرا نه؟ مرد!"سخن می ربايدم از زبان
حريف،
به تلخی.
" خليجی که در امتزاج ِ دو لفظ
پيوند معنوی اش ناگسستنی است؛
بيگانه نامی
عام
که با گزينش ِ ھمنشينی
خاص
تداعی مرزی آشنا می شود"....
 "چی؟!"می گويمش
با شيطنتی شادمانه در ھجای پرسش.
  ":خليج فارس"،می فرمايدم رفيق.
می خندم؛ می خندم ازصميم ِ جايی در جانم
تنم به ترنم می آيد از آھنگ ترکيب ِ اين دو کالم
و به خود می گويم اين بار که:
به راستی در لغت نامه ی ذھنم ز دير باز
اين
يکی واژه " فارس" نيست مگر
که "خليج" را اعتبار بخشيده در جغرافيای خاک؟
و می دانم من
 صد البته  -کهجز اين نيست،
گيرم که "شاخابه"
خود از کالم ِ اصيل ِ پارسی است.

