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  فراغت متعال
 
 انتهاي سكوت .

 شگفتي غوطه ور لحظه هاست 
 صداي سكوت را .

 هيچ كس نمي شنود
 همهمهً سكوت .

 بي صدايي صدا
 غرق سكوت .

 غريق در همهمهً خويشتن
 همارهً سكوت .

 هست و نيست
 هستي سكوت .
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 بي آغاز بي انتها
 سريرت سكوت .

 سرايش من 
 

  هفت دفتر در هفت كتاب
 ريار بيگيشهسروده هاي 

  در يكصدوهفتادو شش صفحه
  شهريار بيگيوقتي اولين كتاب 

 انتهاي سكوت "
  "شگفتي غوطه ور لحظه هاست 
  خواندم را

 دريافتم كه او شاعري ست 
 يام هايش را پكه 

 با لحن و ملودي ساده اي 
 به صورتي ساده 
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 و روان مي نويسد
 
  آغاز از" 

  حرفي در ميان نبود  
 رف گفتن اين ح  
 "حرفي به ميان آورد  
 

 نگاه مي كنم   "
 و در نيم گشوده   
 بسته مي شود   
 
 رفتن   
 و هر آنچه در حضور تو  
  " واقعيت مي يابد  
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 هنرمندي استشهريار بيگي 
 كه مي كوشد شهودش را ساده 

  منتقل سازد  خاص شعرهايشًخوانده به صميمي و
 اش را اين او بي پيرايه و بي ادعا حقيقت دريافتي

 :چنين مي نويسد
 
 حقيقت اين است  "
 و او   
 به چشم خود   
 مي بيند   
 
 اندوه ابلهانه اي ست   
  "اگر كه غصه مي خورد  
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 حرف مي زند كه در همه جا در غايبي  شخصاو از
 همهً اشعارش حاضر است 

 او كمتر با تو كار دارد شايد به خاطر اين است كه 
 "تو " 

 حرف مي زند نزديك او با او  بيگيشهريارآنكه 
 نيست 

 و شايد هم آن قدر برايش آشنا نباشد اما او
اوي دور را كه شباهت به روح همگي ما دارد به 

 خوبي مي شناسد 
  انسان استشهريار بيگيبراي " او"

 انساني كه او را 
 ديگران از ذات خويش دور كرده اند 

 انساني كه خواب او را فرا گرفته است 
  نيست گنگ اشياستمولوينگ خواب ديدهً گ

 خواب آلود تجمالت است 
 از خويش بيگانه است 
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 مجذوب بيرون شده است 
  دائمأ بر تن و هوش و حواس او شهريار بيگيو 

 ضربه مي زند 
 تا به خود آيد 

 تا خود را پيدا كند 
  تا خود را ببيند

 تا خود را دريابد 
 

 و "تو"به شكل  و "ما" خودش را به شكل او گاهي
  "او" البته "آنها"به شكل 
 مي گويد

 
 از زندگي شهريار بيگي

 از مرگ
 از دوستي 
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 از تنهايي مي گويد
 
 و او كه مي رود " 

   و ما
   كه به دنبال او 

   مي آييم
 

   سوي تو 
 "  و ديگر سوي 

 
  از گردش مكرر اين جهاناو

 چنان مي گويد كه گويي هزاران هزار بار 
 رش شريك بوده است ادوا در
  زندگي انديشيده است به

 و به انسان و آخرت او 
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 فكر كرده است
  شاعر شهريار بيگي

به ذات رسيده است كه به سرنوشت ذات كه خود 
 به آن دل داده است آگاه است 

او تنها كوشش در نوشتار اين تجربه كرده است بي 
 آن كه به زور كلمه اي از دهان او بچكد يا به اجبار

شهريار با قلم خود بر كاغذ دفتر بريزد كلمه هاي 
 واژه هايي هستند كه به رواني و سادگي از بيگي

 دهان او آسان و روان بيرون مي ريزند
او دريافته است كه هر چيزي درهستي روزي به 

 وجود مي آيد رشد مي كند
 فرسوده مي شود
 و نابود مي گردد

ي اين چرخش خوش سيرت تا ابد رسم اين هست
است و آنچه مي ماند چيزي نيست جز هستي كه 

 علت و معلول هميشگي دارد
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شهريار به طور كلي ويژگي خاص نوشته هاي 
           بيگي

 هستي شناسي انسان است 
 و مسائل او وجهان پيرامون

  اطراف او را 
 كه در نهايت به سكوت مي رسد

 مورد بررسي و تعمق قرار 
  مي دهد مثل آغاز و تولد او

 كه روزي در جايي آغاز شده است
 
 از آغاز "

  حرفي در ميان نبود 
  گفتن اين حرف

 " حرفي به ميان آورد
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 سكوت بود
 سكوت هست و سكوت خواهد بود

 از سكوت آغاز مي شود و به 
سكوت مي رسد همان طور كه بودا به آن اشاره مي 

 كند 
 
 به خلع "

  به هيچ 
  كه شايد 

 " همه چيز است
 
 هم به زبان امروزي بدون هيچ يار بيگيشهرو 

 :گونه تشريفاتي همان را مي گويد
 
 و حيات ما "

  پي در پي 
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  بي تكرار
 

  و ابديتي
 " كه تكرار نيافت

 
 گرداگرد اين جهان و هر چه در شهريار بيگي

 خاموش ن هست چرخيده است تا بار ديگر هستيآ
 ما را روشن كند 

 خاص و جهان بيني جهان او
 و در همه حال از آن سخن مي يافته استا رخويش 
 گويد 

  هستي  تفسيرشهريار بيگيهمهً شعرهاي 
زبان انسان و جهان آفرينش است كه همگان را در 
خود جاي داده است و همگان را به خويش مشغول 

 مي دارد
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خود آشتي مي  ما را با شهريار بيگينوشته هاي 
 دهد 

 كه همانا  خويشتني مي خواندو به خويشتن خويش
همان اصل وجودي و پايدار هستي ست كه در 

 درون و پيرامون ما 
 در نزد همگان وهمه چيز است

  به وجود خودشهريار بيگي
 به عرياني "او"به ظرفيت هاي پنهان خود و به 

 و هر آنچه مي گويد ريشه در درون راه يافته است
  شناسي هستي و معني اين زندگي داردهستي

گويي در همه حال هست و از اين زندگي كه 
 هستي آن به هيچ روي كم نمي شود 

 است كه مثل شب آرامشي شهريار بيگيهستي 
 از كنار او 

 مي گذرد رودي آراممانندبه 
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خودش و همهً احساساتش آن "و همچون او 
 " قدر بيدارست

كه بي اختيار تبديل به كلمه و به واژه هاي 
 گوناگون مي شودو به شهود مي رسد

آشوب كه به راز جاودانگي انديشه  خلوتي بي در
 هايش 

  "رو به زوال اشياء با تصاوير"
  جاودانگي مي رسدبه

 دارد حيات هيچ و همه چيز انديشه اي كه ريشه در
 جهان بي معني اسم تنها شهريار بيگي براي جهان

ها و نماد ها نيستند بلكه جهان و آفذينش براي او 
كه بارها وبارها از خود پرسش زنده و تازه اي است 

 و از ما در
 بارهً آن مي پرسد
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 دنياي ما"
 به وسعت دنيايي ست  
 كه از روياهاي خود  
 به واقعيت اطراف بخشيده ايم 
 
 يك ميدان  
 چند ساختمان كوتاه و بلند  
 يك زمين كوچك  

  هرگز دنياي ما
 " نام نمي گيرد

 
 پس دنياي ما كدام است؟

 شهريار بيگيدنيايي است كه شايد دنياي ما همان 
 به آن رسيده است
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همان سكوت ازلي كه همهً ما را در خود فرو مي 
 بلعد 

 همان تنهايي وآرامشي است
كه همگان آن را به عبارتي ديگر خوشبختي تعبير 

 كرده اند
  زباني ساده  بي آاليش استشهريار بيگيزبان 

زباني كه در پشت آن انديشه اي عميق به صورتي 
 ه مرتب تكرار مي شودساد

 انديشه اي كه ما را به اصل خويش باز مي خواند 
 انديشه اي كه ما را به اصل خويش باز مي گرداند 

شعر در اولين كتاب تا آخرين شعر از ابتداي اولين 
 در آخرين كتاب 

انگار خطي است كه به شكل دايره از خويش مي 
 آغازد و به خويش مي رسد 

عر هم از بدو پيدايش اين شايد اصأل منظور شا
 شعرها همين بوده است 
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نمي دانم اما  به يقين مي دانم كه شاعر اولين نقطه 
 را به مثابهً مكان دريافته است 

 نقطهً آغازي كه به تدريج 
چون دايره اي به شكل دانه مشكل زمان مي شود ه

 كه درآستانهً زايش و هستي است با سكوتي پنهان
 سكوتي آشكار

 سكوتي طوالني و بي انتها به درازا و پهناي هستي 
 به درازاي سال هاي پي در پي و طوالني حيات

 
 به من بگوي "

  كه چه بر جاي مي ماند 
  جز صورت ناپيداي يك حرف
  كه عاقبت به سكوت مي رسد 

 
  در اين سوي
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 " در همه سوي
 

هفت كتاب و عدد هفت هم براي شاعر بي ترديد 
 "عرفان" بوده است چرا كه او همامري تصادفي ن

 را به معني كامل آن  مي شناسد
  "هندوئيزوم" "ودا" و "فلسفه"هم با 

  آشناست "ذن و ذن بوديسم"
  "وادي عشق"و هم 

 "مولوي"
 " شمس"

  را "عطار"و 
 به خوبي مي شناسد

 
او حتي در نقاشي هايش هم با رنگ هاي خيال 

 انگيز
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 با سكوت بازي مي كند
يي مي آفريند و ما را به سوايش شگفتي با رنگ ه

 ديگر مي برد 
 اي  سكوت به دني

 جايي كه تنها هستي در آن جريان دارد 
 از هستي مي آغازد 

 و به هستي باز مي گردد
ي كه به مانند شعرهاي او مخاطب را به ينقاشي ها

جهاني بي معني كه شايد پر معني تر از جهان 
  مي سازد پيرامون ماست پرت مي كند و رها

آنجا كه سكوت آغاز زندگي است و زندگي تنها 
 دليل زندگي و دليل بي اعتبار خود مي شود

 
 در يار بيگيشهردر مجموع اشعار هفت كتاب 

ميان اين همه شعر كه در نشريات داخل و خارج از 
 متفاوت استكشور چاپ شده و مي شود 
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مضمون و چه به لحاظ شكل تركيب چه به لحاظ 
 ه هاواژ

تأمل و انديشه هستند و زبان و  ًشعر ها عمدتأ نتيجه
 دپيامي مخصوص به خود دارن

 كه واقعيت را به گونهً خود مي نمايند 
 واقعيتي كه اگرچه هست گوئيا 

 عار به گونه اي ديگر باز گو مي گردددر اين اش
 
 از مشرق فلق"

  تا مغرب شفق 
  همه يك نام دارند 

  امروز
 

  راستي 
 ي ديگران  امروز برا
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 " چه كردي
 

در اين جا من مايل هستم جدا از كلي گوي ها يكي 
 زيبا  را با معيار هايشهريار بيگياز شعرهاي 

شناسي امروز مورد بررسي قرار بدهم تا شايد 
خوانندهً آن بتواند به منطق اين شعر از مجموعه 

 شعرهاي شهريار بيگي نزديك تر شود
 است و مسلما به اگرچه اين تفسير من از اين شعر

تعداد خوانندگان اين شعر مي توان شايد برداشتهاي 
 عر پيدا نمودي ز اين شگوناگون

 
 صداي تو "
 مرا اميدوار مي كند  
 همچون صداي او  
 كه مرا به خود  
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 آورد مي 
 
 زندگي هم آوازي دارد  
  همافتادهدوركوره راه هاي  

            آوازي دارند
  طاق هاي شكسته هم 

  آوازي دارند 
  مردمان فراموش شده هم

 " آوازي دارند
 

  در قسمت اول  دوماول وسطر 
 صداي تو"

 "مرا اميدوار مي كند
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بارها براي ما پيش آمده كه در برابر كسي همين 
جملهً كامل را بر زبان بياوريم البته با اين تفاوت 

 ف هاي تو مرا اميدوار ركه بگوييم ح
 مي كند 

نيست كه شاعر چه صدايي را مي حقيقتا معلوم 
 گويد 

ي را مي توان با تجربه ياز زمزمه تا آواز هر صدا
هاي خود حدس زد و چه خوب است كه شاعر تو 

را هم در ساختار حسي شعر خود مشاركت و 
دخالت مي دهد و اين احترام و همراهي عادت و 

 براي ديدار كننده و شهريار بيگيحقي ست كه 
 اهانه قائل مي شود خوانندهً آثارش آگ

 
مي كنيم چرا كه صدا  روي كلمهً صدا مكث و تكيه

اولين عنصري است كه ما را به منطق شعر دعوت 
 مي كند 
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يكي از ويژگي هاي هنر امروز خطي است كه اثر 
 از 

خود بروز مي دهد و در ذهن مخاطب برجاي مي 
 گذارد

وگرنه همهً اين حرف ها و معاني پيش تر توسط 
 هنرمندان  به گونهً ديگري نيز گفته شده شاعران و

ن ااست و مخاطب كاشف شكل تازه اي از هم
و درك و برداشت حرف ها و معاني موجود است 

فردي ما از اين اثر است كه اثري هنري يا ادبي را 
 با معني يا بي معني مي سازد 

هنر و زبان امروز هم از شكل به وجود آمدن و 
اثير آن بر مخاطب در چگونگي بكار گيري آن و ت

 جهان امروز ارزشيابي مي گردد
 ما بايد متوجهً اين مطلب باشيم و به اين موضوع
دقت كنيم كه ببينيم كه شاعر يا هنرمند تا چه 

اندازه از نيروي دروني و ناشناختهً و زبان منحصر به 
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فرد خود براي به وجود آوردن اين اثر بهره گرفته 
 است

اص او از زبان و شكل برداري خ و همين بهره
استفادهً آن است كه باعث منحصر بودن يك اثر 
 مي شود و آن اثر را از ديگر آثار به وجود آمده

جدا مي سازد و ارزشي تازه و منحصر به فرد به اين 
 اثر مي دهد

 
  مي دهيمهو امابه دنبالهً بحث و بررسي شعرمان ادام

 شعر ما اين گونه ادامه مي يابد
وم را بررسي كرديم حال دنباله شعر را سطر اول و د

 با ذكر دوبارهً سطر اول و دوم ادامه مي دهيم
 صداي تو"

 مرا اميدوار مي كند
 همچون صداي او

 "كه مرا به خود مي آورد
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 و در واقع هر دو يكي بيش نيستند" او"و " تو"اين 
 يكي هستند 

شاعر را " صدا"تو و اوي غايب كه تنها از طريق 
 كنند و بايد متوجهً اين بود كه تا اين جا اميدوار مي

 توسط شاعر ن شعر و تصوير ساخته شده در آن ازب
مجذوب خود كرده  ما را چقدر حس هاي چند گانهً

 است و بعد
 
 زندگي هم"

 آوازي دارد 
 كوره راههاي دور افتاده هم 

 آوازي دارند
 طاق هاي شكسته هم

 آوازي دارند
 مردمان فراموش شده هم

 "دارندآوازي 
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 اين چند سطر  بيشتر كنجكاو مي كه با خواندن

شويم و  توقع بيشتري از شاعر پيدا مي كنيم و از او 
مي خواهيم كه بيشتر ما را با عمق و معني شعر او 
 مآشنا و نزديك كند و شايد به خودمان مي گويي

اي كاش شاعر آوازهاي طاق هاي شكسته و راه 
وش شده را هم براي هاي دور افتاده و مردمان فرام

 ما مي خواند و تعريف مي كرد 
  آوازهايي كه ما را با كشفيات حسي شاعرگونهً

  آشنا مي كرد يديگر
جايي كه در مي يافتيم كه شاعر به عمد  ما را از 
جهان معمول به جهان غير معمول و ناشناخته اي 
پرتاب كرده است كه به كلي ذهني و خيالي و 

كه بودن با آن و در  اوست منحصر به فرد در شعر
 آن موجب لذت مي شود 
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جايي كه ما را بر آن مي دارد كه با شعر و دنياي او 
در همهً احوال شريك شويم و مدام شعر او را به 

و هر بار مثابهً يك اتفاق نادر زباني تكرار كنيم 
درك تازه اي از آن تجربه كنيم و خود را به گونه 

 ه آن سوي اتفاق گونه اي ك اي ديگر دريابيم
 آن سوي زمان و مكان حاضر است

 و آواز همسراياني"
 كه در دوردست 
 منزل گزيده اند

 
 فراغت متصوف
 "سريرت متعال

   
  آرش    

              سوئدردوهزا  اوتٍ  
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