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چکیده

سیدمحمد سید ،شاعر توانای بهبهان ،اشعار فارسی خود با لحن ّ
جـدی را در کتـابی بـا نـام «کولـهبـار
ِ
سید» و اشعار طنزآمیز خو یش را به گویش بهبهانی در کتابی با نام «گپ ّ
ّ
سید» گردآوری نمـودهاسـت.
کتاب «گپ ّ
سید» وی در میان مردم بهبهـان ارزش و جایگـاهی ممتـاز دارد .شـاعر در ایـن کتـاب بـه
ّ
مسائل و مشـکالت مـردم و شـهر بهبهـان بـا گـویش محلـی و زبـان طنـز پرداختـه اسـت .بعضـی از
موضوعات شعری این کتاب ،تنها به جامعۀ بهبهان مربـوط نمیشـود و همگـانی و عمـومی اسـت .در
پژوهش اخیر ،چند شعر از این کتاب انتخاب گردیـده و پـس از مطالعـه و تحلیـل محتـوایی ،اشـعار از
دیدگاه نقد اجتماعی نیز بررسی گردیده است .بر اساس طبقهبندی روشهای تحقیق ،ایـن پـژوهش بـه
روش تحلیــل محتــوا و بــه شــیوۀ کتابخانــهای انجــام شــده اســت .در بخــش پایــانی ،نتیجــهگیــری و
برداشتهای پژوهنده ذکر شده است.
کلمات کلیدی :بهبهان ،شعر طنز ،گپ ّ
سید ،ارجان ،جامعه ،نقد

 .1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
تاریخ دریافت94/9/5 :

Email: maryamtaherzadeh078@gmail.com

تاریخ پذیرش96/11/28 :
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ّ .1
مقدمه

در گذشته اغلب ّ
محققان تنها به بررسی آثار کالسیک ادب فارسی و شاعران پرآوازۀ آن مـیپرداختنـد و
ادبیات فولکلور کمتر توجه میکردند ّاما در سالهای اخیـر بسـیاری از ادبدوسـتان و ّ
به ّ
محققـان بـه
ّ
اهمیت فولکلور و ادبیات شفاهی این مرز و بوم پی بردهاند و تحقیقات گسـتردهای در ایـن زمینـه انجـام
دادهاند.

 .1-1زویش مردم بهبهان
بر اساس شواهد موجود ،گویش بهبهانی یکی از گویشهـای باسـتانی و بازمانـده از زبـانهـای کهـن
ایرانی و بهویژه پارسی میانه است و شکل منحصربهفرد آن فقط در شهرستان بهبهان رایج است .شاخۀ
جنوبی از گروه غربی زبانهای دورۀ میانه را «پهلوی ساسانی یا پارسیک» مـیگفتنـد کـه در جنـوب و
جنوب غربی ایران (یعنی نواحی اطراف بهبهان) رواج داشته است .در این مناطق ،گویشهـایی وجـود
داشته که یکی از آنها گویش منحصربهفرد بهبهانی است .نمونۀ این گویش در هیج جایی از ایران دیـده
نمیشود .خیرالله محمدیان در ّ
مقدمهای که بر کتاب «سید» نوشته است اذعـان داشـته کـه تنهـا گونـۀ
نزدیک به این گویش در منطقۀ «کوه ّمره سرخی» فارس رایج است .عباس سلطانی در کتـاب خیالـت
َ
تا امی دربارۀ این گویش مینویسد« :گویش بهبهانی از شعبههای پارسـی میانـه اسـت کـه تغییـرات و
استحالههای ّ
مکرر را کمتر به خود راه داده و به همین دلیل به نسبت فارسی معیار کنونی ،قرابت بیشـتر
و عمیقتری با پارسی میانه دارد»(سلطانی .)37:1388 ،این گویش نیز چون دیگر گویشها و لهجـههـای
ایران با گذر زمان دچار تغییر و ّ
تحول گشته و بسیاری از واژههای کهنـۀ آن بـه دسـت فراموشـی سـپرده
شده است؛ به عنوان مثال سابقۀ واژۀ « َد َول دادن» به معنای «چیزی را کش دادن» به فارسی میانه بـاز
میگردد و امروزه تنها از زبان افراد ّ
مسن شنیده میشود .نیز سابقۀ تاریخی بعضی واژههای این گـویش
در پردهای از ابهام باقی ماندهاست؛ به عنـوان مثـال در ایـن گـویش واژهای بـه نـام « ُه ّمـار» بـه معنـی
«آهسته و آرام راه رفتن» وجود داشته که هنوز بر زبان مردم این منطقه جاری اسـتّ .
متاسـفانه تـاکنون
هیچ زبانشناس برجستهای کار بنیادین جامع و علمیای روی این گویش انجام نداده اسـت .بسـیاری
از واژههای این گویش ،شناسنامۀ علمی ندارد و پژوهشی گسترده و علمی را طلب میکند.
از قدیم ّ
االیام ،شاعران خوشذوق این منطقه در کنار اشعار فارسی خویش ،از گویش بهبهانی
بهرهها بردهاند و با هوشمندی تمام ،حجم عظیمی از اشعار خود را به این گویش سرودهاند و الحق از
ّ
عهدۀ آن بهخوبی برآمدهاند؛ چرا که میدانستهاند مردم این دیار با ّ
ادبیات محلی خویش بیشتر و بهتر
انس میگیرند .خیرالله ّ
محمدیان در کتاب میرزا شوقی بهبهانی ضمن این که از این شاعر با عنوان پدر
ّ
شعر محلی بهبهان یاد میکند ،مینویسد« :ارجان دیروز و بهبهان شیرینتر از جان امروز ،در طول
ّ
شخصیتهای علمی -ادبی بزرگی را پرورانده است» ّ
(محمدیان .)1:1386،وی در
تاریخ پرافتخار خود
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ّ
ّ
مقدمهای که بر کتاب «گپ ّ
سید» نوشته است نیز از شاعران دوران گذشته چون مال حامد بهبهانی،
ّ
قدسی بهبهانی و زرگر صفوی یاد میکند و از معاصران محلیسرای بهبهان  -با وجود کثرت شاعران-
محمدحسین ّ
به شعرای شاخصی چون ّ
مرتب ،تقی آصفی ،عباس سلطانی ،علیرضا قیصری ،دکتر
بهرام دادمهر بسنده میکند.

 .2سیدمحمد سید و دستهبندی موضوعی اشعار وی
یکی از آشناترین و محبوبترین شخصیتهای مردمی بهبهان ،شاعر دلسوز و منتقد اجتماعی،
سیدمحمد سید(ت ،1319.ف1387 .ه.ش ).است .اشعار وی به زبان فارسی معیار در کتابی با نام «کولهبار
ّ
محلی و طنزآمیزش به لهجۀ بهبهانی در کتاب «گپ ّ
ّ
سید» به چاپ رسیده است .عمدۀ
سید» و اشعار
ِ
ّ
محبوبیت این شاعر بهبهانی در میان مردم بهبهان به خاطر انتقادها و طنزهای اجتماعی وی
شهرت و
به گویش بهبهانی است که در کتاب اخیر چاپ شده است .شاعر در این کتاب به مسائل و مشکالت
ّ
مردم و جامعۀ بهبهان پرداختهاست .بعضی از این اشعار انتقادی مربوط به آداب و رسوم محلی و
جامعه و فرهنگ بهبهان است و بعضی دیگر جنبۀ همگانی دارد و شامل موضوعاتی که گریبانگیر همۀ
مردم ایران است میشود .در این پژوهش به بررسی پارهای از موضوعات اجتماعی جامعۀ بهبهان که از
البهالی اشعار شاعر انتخاب گردیدهاست میپردازیم .این موضوعات به دو دسته تقسیم میشوند؛
نخست ،موضوعاتی که تنها به جامعۀ بهبهان اختصاص دارند و دوم موضوعاتی که جنبۀ عمومی و
همگانی دارند .الزم به ذکر است که شاعر سعی کرده است تا جایی که امکان دارد نام اشعار خویش را
به گویش بهبهانی انتخاب کند .سید در طنزپردازیهای خود از شیوههایی چون داستانسرایی ،استفاده
ّ
از گفتوگو ،شیوۀ سؤال و جواب و انتقاد از خود بهره برده است .به طور کلی وی منتقدی اجتماعی
است که با زبان طنز سعی کرده مردم را ّ
متوجه نابهنجاریها نماید و نیز کمبودها و مشکالت جامعه را
به مسؤالن گوشزد کند و الحق این کار را به شایستگی انجام داده است .در ادامه به بررسی و نقد برخی
از این موضوعات میپردازیم.
 .1-2کمبودها و نابسامانیهای اجتماعی
سید به ّکرات از کمبود امکانات رفاهی شهر شکایت میکند .بسیاری از نابسامانیها و کمبودهـایی کـه
ّ
سید در روزگار خود از آنها سخن گفته؛ امروزه وجود ندارد ّاما از آنجا که ابیـات سـید بیـانگر وجـود
چنین مشکالتی در شهرستان بهبهان -در زمانی نه چندان دور -بوده است و شاعر با زبان گزنـدۀ طنـز
ّ
به آنها پرداخته و مسئوالن را به تفکر وامیدارد؛ در ادامه پارهای از آن ها بررسی میشود.
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 .1-1-2نبودن زاز شهری در بهبهان

در حالی که استان خوزستان بزرگترین منبع انرژی ایران است و پاالیشـگاه گـاز بیدبلنـد جـزو منطقـۀ
بهبهان محسوب میشود ،در روزگار «سید» این شهر از نعمت گاز شهری بینصیب بوده اسـت و مـردم
با حمل کپسولهای گاز و ایستادن در صفهای طویل ،رنج زیادی را ّ
متحمل میشدند .وجـود صـنایع
مهم نفت و گاز و تلمبهخانهها و تأسیسات نفتی ،موجبات اشتغال بسیاری را در این شـهر فـراهم کـرده
ّاما هنوز لولۀ گاز به این شهر کشیده نشده بوده است .شاعر از مسئوالن شهر انتقاد میکند که چرا برای
شهرشان تالش نمیکنند .البته باید خاطرنشان کرد که شاعر قصد سرزنش مسـئوالن را نـدارد بلکـه از
روی دلسوزی کمبودها را به آنان یادآوری میکند.
مثال:
َ
س کــارن
آزگـــــارن مــی ِگــن کــه
بـــــیس ســـــال تمـــــوم
ِ
ســی گــاز د ِ
َ
لولــــههــــا َپــــس ُک ّ
وامیــــدارن
ــــره ِســــوارن شــــیری ریــــه شــــهر
ِ
ِ
َ
َ
ُ َ
ُ
َ
ـــــهر َن ِبکـــــارن
ش
ای
ی
ـــــر
فت
گ
رارن
د
ــــــرم
س
ی
ــــــر
عم
ِ
مــــــیش ت ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ّ
(سید)49:1386 ،

bis sâle tamume âzegâren / migen ke si gâz dase kâren
lulehâ pase korre sevâren / širey riy šahr vâmedâren
mišo tameray sermo derâren / gafterey išahre na bekaren

برگردان ابیات :بیست سال تمام است که میگویند دست به کار گاز هستند .لولههای گاز آماده و شیر
آن را به سمت شهر کشیدهاند .میخواهند ما را مسخره کنند و بزرگان این شهر کارایی ندارند.
ُ
ُ َ
ُ
َ
ــــس او رو
ــاز ایـــن ِجـــه ر ِ
گـ ِ
هتـــه تـــا ِت تهـــرو شــــهراش ه ِمــــی ب ِم ُ ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
ــــــفن و ِت پهلیــــــام کــــــرو
ـــاز پتــــی ِت ِســــرم هــــر رو ص
ِ
مــــا گـ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
کـــــارن
ـــــهر ن ِب
دارن گ ِفتـــــری ای ش
ِ
ـــــارن و ن ِ
مــــــل مــــــا ن دیـ ِ
ِ
(همان)

gâze inje rahte tâ te tehru / šahrâšo hamey bo mese ow ru
mâ gâze pati te sermo har ru / safen vo te pahliyâmo korru
mol mâ na diyâren vo na dâren / gaftery i šahre na bekaren

برگردان ابیات :گاز این منطقه تا تهران کشیده شده و همۀ شهرها مثـل آب رودخانـه آن را بـه شهرشـان
میبرند .اما هر روز کپسول گاز در سر ماست و در صفهای طویل ّ
اذیت میشویم .مسـئوالن شـهر مـا
کاری نمیکنند و عرضهای ندارند.
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 .2-1-2نداشتن آب شیرین و أصفیهشده
یکی دیگر از مشکالت شهر ،نداشتن آب شیرین و تصفیهشده بوده است .بـهنظـر مـیرسـد شـوری آب
بهبهان میراثی است که آن را از شهر باستانی ارجان به ارث بردهاسـت .دربـارۀ آب شـرب ارجـان در آن
ً
تقریبا جمیع جغرافینویسان و ّ
مورخان از گوارا نبودن آب این ناحیه سخن گفتـهانـد؛ بـه عنـوان
روزگار
مثال یاقوت حموی در المعجمالبلدان مینویسد« :آب ارجان خـوش نیسـت» (یـاقوت حمـوی.)78:1324 ،
ّ
مؤلف اشکالالعالم که در قرن چهارم میزیسته نیز در این بـاره نظـر مشـابهی دارد و مـینویسـد« :آب
ایشان شورمزه و میان ایشان و دریا یک منزل است» (جیهانی .)117:1368،ابنحوقل نیز با آن که از ارجان
بسیار تعریف میکند ،در عین حال تأکید میکند که «آبش خوش و گوارا نیست» ( ابـنحوقـل.)38:1366 ،
ّ
البته مشکل آب شرب بهبهان هنوز بهطور کامل رفع نشدهاست ّاما نسـبت بـه گذشـته بهتـر اسـت .در
گذشته آب لولهکشی بسیار شور بود و اگر فیالمثل برای شستشوی صورت از آن استفاده میشـد نمـک
آن چشمها را میسوزاند چه رسد به این که بتوان آن را نوشیدّ .
سید در شعر خود این موضـوع را بـهطـور
واضح بیان کرده و با بزرگنمایی و زبانی طنزگونه ّ
حق سخن را بهتمامی ادا نمودهاست.
مثال:
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
جــــورن
طــــومی نــــدیا ات چــــه
ســـــــــورن
اوام ن ت ِهلـــــــــن و ن
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
کـــورن
بیـــنن ُخـــش
شـــورن ا
ـــل ِخـــر اتـــوش ِب
َبلکـــی ُج
یـــن نـــی ِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ِّ (َ )1
کـــــارن
ـــــهر َن ِب
چــاروادارن گ ِفتـــــری ای ش
شــک
ِجــی غچــه و م ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
(سید)49:1386 ،

owâmo na tahlen vo na suren / tumey nadiyâ atah čejuren
balki jole xer a tuš bešuren / ayne naymebinen xošo curen
jey γačče vo maške čârvâdâren / gaftery išahre nabekâren

ً
برگردان ابیات :آبهای ما نه تلخ است و نه شور و اصـال طعـم آن معلـوم نیسـت چگونـه اسـت .شـاید
روپوش خر یا ّ
غچه و مشک در آن میشویند که این قدر بدمزه اسـت وگرنـه مگـر مسـئوالن خودشـان
نمیبینند که آب بهبهان چه قدر بدطعم است و بزرگان شهر ما کارهای نیستند.
 .3-1-2ناشنابته ماندن بهبهان در زذر أار یخ

از دیگر مسائلی که شاعر به آن اشاره میکند و از آن گله دارد این است که با وجود آن که چـاه نفـت در
شهر بهبهان کشف شده است باز نامی از بهبهان آورده نمیشود و به جای آن نام آغاجری را میآورنـد.
در کتاب سیمای بهبهان آمدهاست«:آغاجری در گذشته از توابع شهرستان بهبهان بهحسـاب مـیآمـد.
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این منطقه به دلیل وجود منابع و تأسیسات نفتی بسیار عظیم از مهمترین منـاطق بهبهـان بـود»( نحـوی،

.)15:1375
مثال:

َ
َ
َ
ای نفـــــت ا ِت ِب ُهبهـــــو ِدر ا ِمـــــی
َ
ُبنــگ مــی ِزه ِبهــی کــه َچــه ِدرا ِمــی
َ
گارن
دیـــــــم مـــــــا ا َت َن
ِ
ســـــــاز ِ
ِ

َ
ََ ُ
زیتــــر ا ِمــــی
هـــر خبربــــری کـــه ِ
َ
َ
و َ
آغـــــاجری ِدرا ِمـــــی
مـــــب
رج
ِ
َِ
َ
ـــــهر َن ِبکـــــارن
ش
ای
ی
ـــــر
فت
گ
ِ
ِ ِ
ّ
(سید)51:1386 ،

ay naft a te bebohu deramey/ har xabar bori ke ziter amey
bong mize behi ke čah deramey/ ver jambe âγâjari deramey
dime mâ atah nasâzegâren / gafterey išahre na bekâren

برگردان ابیات :اگر چاه نفت در بهبهان کشف شد هر خبرگزاری که رسید اعالن میکند که چاه نفـت از
سمت آغاجری درآمده است .گویی با ما سازگاری ندارند و علـتش نیـز عـدم توانـایی مسـئوالن شـهر
است.
 .4-1-2رعایت نکردن قوانین رانندزی
یکی از ویژگیهای شهر بهبهان وجود و ّ
تردد موتورسیکلتهای فراوان در این شهر است .بـا ّ
توجـه بـه
این که بیشتر رانندگان موتورسیکلتها جوانان هستند و بعضی مواقع هم دیده مـیشـود کـه بـه قـوانین
راهنمایی و رانندگی ّ
توجهی نمیکنند؛ ّ
سید در این باره شعری انتقـادی از شـیوۀ راننـدگی موتورسـواران
سروده و آن را «سکل» یعنی موتورسیکلت نام نهاده استّ .
سید در این شعر مشکالت ناشی از سـرعت
ِ ِ
باال ،سبقت از سمت راست ،سوار شدن چند نفر بر روی یک موتور حتـی در مسـافتهـای طـوالنی و
 ...را بیان میکند .این شعر سید چنین آغاز میشود:
ُ
َ
ـــــوون نـــــادو
ـــــکل ج
یلیشــــــه پســــــینا ِت خیــــــابو
س
بـــــاد ِس ِ
ِ
ِ ِ َ ُ َ
ُ َ ِ َ
َ ُ
َ
()2
َ
ـــک ارغـــو
ِامـرو کـه نـه تــو گـپ ِهـه نـه طوهــو
ثـــل زمـــی جمن ِ
نـــه ِم ِ
َ ُ
ُ
َ
ُ
ـــون جــــوو مــــی د ِم او رو
ـــــاز ِسـ ِ
ـــــک ِلن و ِری خ ِوکســــــو ِهــــی جـ ِ
گـ ِ
(همان)98 ،

seyliše pasinâ te xiyâbu / bâde sekel o javune nâdu
aemru ke na to gap he na tohu / na mesle zami jomnake arγu
gâze sekelen vo rey xokesu / hey june javu mi dame ow ru

برگردان ابیات :عصرها در خیابان سرعت زیاد موتورسیکلتها و این جوانهای نادان دیدن دارد .امروز
که از تب بزرگ (وبا) و طاعون و زمینلرزههای قدیم بهبهان خبری نیست؛ آن چه جوانهـای مـا را بـه
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سمت قبرستان میکشاند سرعت باالی آنها در موتورسـواری اسـت .گـاز موتـور و راه قبرسـتان یکـی
میشود و جان جوانان ما بهآسانی گرفته میشود.
َ
ُ
جـــوم ِنی ُو مـــیشـــو
بـــادن ا ِتـــه
ِ
َ
س راس مــــیگــــو
بــــا َ ِّســــبقت د ِ
َ
خـــراب م ّســـی هـــم بـــو
َیـــه کلـــه
ِ

َ
ُ
ـــف پریشــــو
ـــردن خــــل زلـ ِ
بــــا گـ ِ
ُ
َ
آغـــوی َخلبـــان پ راهنمـــات کـــو
ُ
َ
زیـــر پـــا ِتـــه ا جـــو
ِبـــی ُخ ِونـــه ا
ِ
(سید)98:1385،

bâden ate jumeney vo mišu / bâ gardane xal zolfe parišu
bâ sebqate dase râs migu / âγoy xalabân pa râhnemât ku
ya kalle xarâbe masi yam bu / bey xone a zire pâ te ow ju

برگردان ابیات :جوان موتورسوار با گردن کج و زلف پریشان از سمت راست یک خودرو سبقت میگیـرد
و ّ
متعرض رانندۀ آن میشود و به طعنه به او میگوید که چرا راهنما نمیزنـد .خـوب اسـت یـک راننـدۀ
ّ
کلهخراب هم پیدا شود و چنین جوانی را کنار جوی خیابان ،زیر پا و مشت و لگد بگذارد.
یکی دیگر از کارهای غیرقانونی موتورسواران بهبهان ،حمل سرنشین اضـافی اسـت .سـید بـه ایـن
موضوع هم پرداخته است:
َ ُ
هفتــــا سـ َ
قطـــارن
همـــی
ـــوارن
ِری یـــه گـــل جـــا ِ
ِ
ـــر یــــه موتــــور ِسـ ِ
ِ ِ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ـــــرارن
دوســـــه دوت و دو ب
ِمــی
بــارن؟ دی و ِ
ِ
ِ
ایچــه ِ
جــون ِی ُــه مــل ی ُــه ِ
َ
َای غافـــــل ابـــــی خ ای نمیـــــدو پـــــی ســـــال اســـــیر ُ
دار درمـــــو
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ـــدادن...
ــــادن
ِ
دیگــــی گ ِتــــه ِپیلشــــم بـ ِ
ــــای ِرن و بـ ِ
ــــر دو تـ ِ
ِمـــــی غیـ ِ
(همان)

haftâ sere ya motor sevâren / rey ya gole ja hamey qatâren
mey june ye mol ya iče bâren / di vo do se dot wo do borâren
ay γâfel obi xo i nemidu / pey sâl asire dâr o darmu
…mey γeyre do tâyeren vo bâden / digey gote pilešam bodâden

برگردان ابیات :هفت نفر بر روی یک موتور سوار هستند ،مگر جان این موتور مال این همه بار است؟
مادر و دو سه دختر و دو برادر ،اگر راننده دچار غفلت و اشتباه شود ،نمیداند که چند سال باید به
دنبال دوا و درمان باشد .مگر یک موتورسیکلت غیر از دو چرخ و مقداری باد است؟ دیروز گفته که
هنوز پول آن را هم بدهکار است. ...
ُ
ُ
ختـــه مـــیشـــو
تـــکچـــرخ ِپســـی و ِری خیـــابو ِنصـ ِ
ــفی ِتـــه هـــوا ا ِو ِ
َ ُ
َ
َ
ــری بــو مــــیدو کــــه ادا هنــــر َن ُومبــــو...
یــه گ ِمبکــی ای هــوش ا ِس ِ
(همان)
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tak čarx pesi vo rey xiyâbu / nesfey te havâ ovexte mišu
ya gombeki ay huš a sery bu / midu ke adâ honar navombu

برگردان ابیات :جوان موتورسوار در حالی که تکچرخ میزند و نیمی از موتور در هواست آن را میراند؛
اگر ّذرهای هوش و عقل در سر چنین جوانی باشد میداند که ادا و اطوار ،هنر محسوب نمیشود.
ّ
سید به عنوان نتیجهگیری میگوید:
ُ
ُ
دردســـر َن ُومبـــو
هرچــی کـــه ِبق ِ
ویــده و بـــهجــا بـــو گـــاهی ســـی ِتـــه ِ
(همان)99 :

harči ke beqoyde vo bejâ bu/ gâhi si te dardeser navombu

برگردان بیت :هر چیز که بهجا و بهقاعده باشد برای انسان دردسرساز نمیگردد.

 .2-2دغدغههای فرهنگی سید

ّ
سید شاعری محلیسرا و طنزپردازی اجتماعی است که از نابسـامانیهـای فرهنگـی شـهر خـود رنـج
ّ
میبرد .او نیز مثل دیگر شاعران محلیسرا ،عالقهمند به حفظ گـویش منطقـۀ خـود و آداب و رسـوم و
فرهنگ شهر خویش است .وی به دنبال حفظ هر چیزی است که به تاریخ مرز و بـوم بهبهـان مربـوط
باشد .در ذیل به مواردی از این دسته اشاره میشود.
ّ .1-2-2
أعصب بر حفظ زویش بهبهانی
یکی از مهمترین نگرانیهای سید برای آیندۀ بهبهان و مردم آن ،از بینرفـتن تـدریجی گـویش بهبهـانی
َ
ُ
است .شاعر در شعری با عنوان «کوگ و کال» از مردم گالیه میکند که وقتی با ّبچههای خود بـه زبـان
فارسی صحبت میکنند باعث نابودی گویش محلی خویش میشـوند .نـام ایـن شـعر سـید برگرفتـه از
حکایت معروف زاغ و کبک است که در تحفۀاالحرار جامی آمده است.
بنا به گفتۀ ّ
سید در نوارهای صوتی اشعارش ،فارسی حرف زدن بـا ّبچـههـا باعـث مـیشـود کـه در
سالهای آینده چیزی از گویش بهبهانی باقی نماند .در طول زمان و با گذر سالهـا ،کلمـات اصـیل و
کهنۀ بهبهانی از این گویش حذف شده؛ بهطوری که آنچه امروز از گویش بهبهانی باقی مانده با آنچه
هفتاد یا هشتاد سال پیش در منطقۀ بهبهان وجود داشته است بسیار متفاوت استّ .
سید میگویـد اگـر
ّ
دقت کنیم پیرمرد یا پیرزن بیسوادی که در منزلاند و به تبع ما میخواهند با ّبچههایمان فارسـی سـخن
بگویند نمیتوانند بهخوبی از عهدۀ این کار برآیند و شاید ضربالمثل کبک و کالغ (کالغ مـیخواسـت
راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد) بهترین مصـداق در مـورد سـخنگفـتن
ُ ُ َ
آنها باشد .شاعر ،ایـن شـعر اجتمـاعی را «کـوگ و کـال»نامیـده اسـت؛ بـا ایـن مضـمون کـه وقتـی
بزرگترهای ما میخواهند به ّ
تبعیت از جوانترها با ّبچهها فارسی سخن بگوینـد حـرفزدن خودشـان را
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هم فراموش میکنند .بند ّاول شعر نقل قول است .شاعر نقل میکند که شخصی به نام « ُمل َم ِند َسـن»
را دیده که حرف زدنش پرت و پال گویی اسـت و معلـوم نیسـت چگونـه بـا نـوهاش سـخن مـیگویـد و
جمالتش واژههایی درهم از فارسی و بهبهانی است و چنین حرفزدنی ،مثل سخنگفتن کبک و کـالغ
است:
َ
َ ََ ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
قـل کجـا بـی
مل م ِندسنم
دی که گ ِپـی پـرت پـال بـی هرچیش ا نوی گ نه ُدیا ن ِ
ُ
َ
ُ
ُ
ـتن فــردا ُو صــبا بــی میشگو تو برو ِجی جل َب ِندت ِت ِسرا بی
بیـ َـره وبیـ ِ
ـدی گقـ ِ
َ
ُ ُ
چـیم ارابـی ُب ُ
هیچی نـه خرابـی و همـی ُ
قیمــو ِد ِگــه گــپ ِز ِد ِن کــوگ کــال بــی
ِ
ّ
(سید)85:1386 ،

molmandesanam di ke gapey partopalâ bi / harčiš anavay go nadiyâ naqle kojâ bi
birahh vobidey goftene fardâ vo sabâ bi / mišgo to boro jey jol o bandet te serâ bi
hiči naxarâbi vo hamey čimo arâbi / boqimo dege gap zedene kogo kalâ bi

نوه با پدر بزرگ به فارسی سخن میگوید:
امروز آغاجون گفته که بابا میـره بـازار
باز هم که مامان اول صبح رفته سـرکار

یک کیف برای من میخره با دوتا خودکار
ّ
بایــد بخــری یاللــه بلنــد شــو بابــا پولــدار
(همان)

بابابزرگ کلمات فارسی را با بهبهانی درهم میآمیزد؛ نیمی کلمات بهبهانی و نیمـی فارسـی را بـهطـور
دست و پا شکسته کنار هم جفت و جور میکند .اینگونـه سـخن گفـتن را امـروزه در بـین پیرمردهـا و
پیرزنهای بهبهانی با نوههایشان بسیار میبینیم:
هم مثل پریگروز تو میخوی دوخه( )3درآری
بنــدیر چــه هســتی تــو ُخ انگــار ســر خــاری
َ
خیرنســا بــی
ِی مــرد ُت
خــونن نــه ِ
ِ
عــالی ِ

هــر روز دو ســه دعــوا تــو ســر مــا نمــیآری
وردار بـــرو مدرســـهِ ،مـــی درس نـــداری؟
َ
ُ ُ
ُ ُ
دن کـــوگ کـــال بـــی
بقیمـــو ِد ِگـــه گـــپ ِز ِ
(همان)

ham mesle parig ruz to mixoy duxe darâri /har ruz dose davâ to sare mâ nemiyâri
?bandire če hasti to xo engâr sare xâri / Vardâr boro madrese mey dars nadâri
ye marde to xunen na âley xeyrenesâ bi / boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi

برگردان ابیات :باز هم مانند پریروز تو میخواهی دورنگی کنـی و ّدبـه دربیـاوری؛ هـرروز دوسـه دعـوا
درست نمیکنی! منتظر چه هستی چرا آرام و قرار نداری بـه مدرسـهات بـرو ،مگـر درس نـداری؟ ایـن
ّ
حرف زدن مرد خانه است نه حرف زدن بیبی خیرالنسا یا همان (مـادربزرگ) و تنهـا چیـزی کـه بـاقی
داشتیم حرف زدن کبک و کالغ بود.
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دوباره آقاپسر میگوید:
راستی بابا امروز دیگه صبحونه که شیره یا مثل همیشه باز میگی نون و پنیره
دست تو اگه باشه ،آدم گشـنه مـیمیـره شیرامو بده تا بخورم مدرسه دیره
(همان)

بابابزرگ جواب میدهد:
َ
ُ ُ
ــر جــا
س
ا
پــوزش بکــن ِپ ِ
ِ
ِ
شــکش نــده ِرختــیش َ ِ
عــــاجز ُنشــــدی ُ
ــــر پا؟
س
ا
ــــه
یس
ت
هی
ـــبگ
ـ
ص
ِ ِ ِ
ِ ِ
َیـــه ُ
ـــن مـــا بـــی
چ
بـــاد ُب
ِ
خـــور ِ
ایچنـــی ســـی ِ ِ

ُ
َوختی که مـی ُخـی چـی ُبخـوری َره َنـرو ِو یسـا
ُ
ُ
ـــده ِامـــرو َد ِم َدعـــوا
مـــا خ ِد ِلمـــون ِلـــه ش ِ
َ
ُ ُ
ُب ُ
قیمـــو ِد ِگـــه گـــپ ِز ِد ِن کـــوگ کـــال بـــی
(همان)

puzeš bokon peškeš nade rextiš a sere jâ/vaxti ke mixoy či boxori ra naro vesâ
âjez našodi sobgehi teyse a sere pâ / mâ xo delemun leh šode aemru dame davâ
ya bâdo boxure ičani sičene mâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi

برگردان ابیات :آن را سربکش و مواظب باش نریزی ،وقتی میخواهی چیزی بخوری راه نرو و بایست،
اینکه از صبح تا حاال سرپا ایستادهای خسته نشدهای؟ ما که امروز دور دعوا دلمان خون شـد[ .شـاعر
ً
از جانب خود در بیت پایانی میگوید ]:یک چنین گرد و خاکی به چه کار ما میآید و اصـال چـه نیـازی
به این طور صحبت کردن داریم و تنها چیزی که باقی داشتیم حرف زدن کبک و کالغ بود.
شاعر چند جملهای هم از زبان بیبی سخن میگوید تا حرف زدن او را هم بشنویم:
واشل تا ُب ُخو َای َن ُخو ضامات نمیشـو بنــد دلشــی ُبـ ُ ُ
ایســه مــیگــو
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ـرده و صــب تــا ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ُ
عض یه میتو
ِمی ای نه ِب ِچـی ش ِسـه و ر ر ِتـه نمـیدو
ِ
واشل ِکه خ ِش َی میخو ِپه ُ ِمی ب ُ ِ
َ
ُ
ُ
ِامرو َج ِر مـا ش ّ ِسـن ای یـا ِس ِـر پـا بـی بقیمــو ِد ِگــه گــپ ِز ِد ِن کــوگ کــال بــی
(همان)86 ،

vašel tâ boxo ay naxo zâmât nemišu/ bande delešy borde vo sob tâ ise migu
mey i na bečey šase vo ra rate nemidu /vâšel ke xošey mixo pa mey baze ye mitu
aemru jare mâ šassen i yâ sere pâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi

برگردان ابیات :بگذار تا بخورد اگر نخورد هدر میرود ،دلش را خون کردهای و از صبح تا حاال ول کـن
نیستی .این ّبچه است ،بگذار که خودش بخورد مگر بهتر از این میتواند .امروز همـۀ دعـوای مـا روی
نشستن یا سرپا ایستادن این ّبچه بود .فقط همین مانده بود که در حرف زدن چون کبک و کـالغ عمـل
کنیم.
بیبی لهجۀ اصیل خود را با کلمات فارسی درهم میآمیزد و چون نمیتوانـد بـرای بعضـی واژههـای
بهبهانی معادل فارسی بیاورد همانها را در کنار واژههای فارسی استفاده میکند و میگوید:
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ُ ُ
َ
ایچه ِهی بونه َم ُووجور
ِمم خم گ ِت ُه دا یه ِ
اونج ِکه ِبیشور
بوده ُب
دست ِکه شلی ِ
ِ
رو َ ِ
ُ
َ
ُ
کاراشــو ه ِمــی دیـ ِـم ِم شــغلی و ادا بــی

َ
َ
رمه ُبـرو از ِک ِـر مـن دور
امرو ِکه هوا گ ِ
می َ
ناده ِس ِر زور
چارش ُوبی؟
کار ایشو ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُبقیمو ِد ِگه گـپ ِز ِد ِن کـوگ و کـال بـی
(همان)

mem xom gote dâ ya iče hey bune mavojur/ emru ke havâ garme boro az kere man dur

daset ke šoli bude boro unjake beyšur/ mey čâraš vobi kâre išu nâde sere zur
kârâšo hamey dime me šoγlay vo adâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi

برگردان ابیات :من خودم گفتهام مادر جان این قدر بهانه نگیر ،امروز که هوا گـرم اسـت و مـن حوصـله
ندارم از نزدیک من دور شو ،برو دست ِگلی خود را آنجا بشوی ،اما مگر چارهاش شد؟ کار این ّبچههـا
روی زور و لجبازی است ،کارهای آنها با من همهاش از روی ادا و مسـخرگی بـود ،تنهـا همـین بـاقی
مانده بود که چون کبک و کالغ حرف بزنیم.
شاعر به سخنگفتن بابابزرگ و بیبی با نوهشان پایان میدهد و بهعنوان نتیجهگیـری مـیگویـد :ای
کاش پدر و مادر این ّبچه در حیاط باشند و طرز سخنگفتن پـدربزرگ و مـادربزرگ را بـا فرزنـد خـود
َُ
ُ
بشنوند و ببینند که حرفزدن آنها چه قدر شل ،آبکی و سست مانند تخممرغ «گلما»( )4است.
ُ
َ
ُ
ُ
حواســـی ا ُیهـــا بـــو
ــانی ِتـــه ِســـرابو َیـــه گ ِمبکـــی
ــاجونی ُو مامـ
کشـــکی آغـ
ِ
ِ
هـــم هـــوش ِ
َ
َ ُ
ُ
ــــن گــــپ ِز ِد ِن ِخیــــری نســــا بــــو
پیمونــــه ک
ـــحبت بابـــا ُو دادا بـــو
ـــل ُص
هوشـــی ا گ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ ُ
پاشــو مــث خیــگ ُگ َلمــا بــی ُب ُ
قیمــــو ِد ِگــــه گــــپ ِز ِد ِن کــــوگ کــــال بــــی
گ
ــه
ک
یبــی
ِب
ِ
ِ
ِ ِ
(همان)

koški âγâjuney vo mâmâney te serâ bu/ ya gombaki ham hušo havâsey a yohâ bu
hušey a gole sobate bâbâ vo dadâ bu/ peymune kone gap zedene xeyri nesâ bu
beybi ke gapâšo mese xige golamâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi

سید آن گونه که شگرد ّ
ّ
خاص اوست بند آخر اشعارش را همیشه با زبانی طنزآمیز خطـاب بـه خـود
پایان میدهد:
ُ ُ
َ
َ
سییی نــه ســر سـ ُ
رازن
ـیر نــه هــمسـ ِ
لیــو ِد ِ
ـازن اوس ِت َــی ِســش گ ِفتــه ِ
ـنگ پیـ ِ
آدم ِ
ً ِ ِ
اصال سر ُسمباق ُتو ُجوی چی نمـیبـازن میتت ا سر حرف ُ
بسـازن؟!
کاراشـو
و
ت
ِ ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً ُِ ِ
ُ ُ
َ
ُ
ُ
مثـال آدمـا بـی؟ بقیم ـو ِد ِگــه گــپ ِز ِد ِن کــوگ کــال بــی
اصال تو ِ
خودت چیت نه ِ
(همان)

seyyed na sere sir o na hamsange piyâzen / usteysešo gofte âdame live derâzen
aslan sere sombâq to joy či namebâzen / mitet a sere harfe to kârâšo besâzen
aslan to xodet čit na mesâle âdamâ bi / boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi
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برگردان ابیاتّ :
سید نه سر پیاز و نه تـه پیـاز اسـت و از قـدیم تـا بـه حـال مـیگوینـد آدم سـادهلوح،
ً
درازقامت است .مردم اصال روی تو حساب نمیکنند ،تو انتظار داری کارهایشـان را مطـابق حـرف تـو
انجام دهند؟! چه چیز تو و کارهایت شبیه آدمها بود [که بخواهی مطابق گفتۀ تو عمل کنند]؟ ...
 .2-2-2کشف أابوت طال در بهبهان
مهمی که مربوط به تاریخ بهبهان است و ّ
یکی دیگر از موضوعات ّ
سید به آن اشاره مـیکنـد پیـدا شـدن
یک تابوت طال در منطقۀ قدیم بهبهان(ارجان) است که پس از کشف ،به تهران منتقـل شـد و بـه مـردم
بهبهان تنها عکسی از آن را نشان دادند و شاعر از این موضوع گلهمند است:
َ
ــــیل ســــی ُخمونــــا َن روا بــــی
س
بـــی
مـــا
ـــهر
ش
ُتوبـــوت ِطـــال ِت
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
کســی ش ســی مــا ا ِوه َصــالح بــی نــــوم ا مــــا ُو تــــوم ا ُبقیــــا بــــی
َع
ِ
َ
َ
َ
َ ُ
کـــــارن؟
ـــــهر َن ِب
ش
ای
ی
ـــــر
فت
گ
ن
ـــرار
ق
رضـــه ایـــم یـــا ِی
مـــا ن ع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(همان)51 ،

towbute telâ te šahre mâ bi/ seyle si xomunâ na ravâ bi
aksey šo si mâ owe salâh bi/ num amâ vo tum a boqiyâ bi
?mâ na orzeim yâ ye qarâren/ gaftery išahre na bekaren

برگردان ابیات :تابوت طال در شهر ما پیدا شد اما دیدن آن برای مردم بهبهان جایز نبود .تنهـا صـالح
بود که عکس آن را به ما نشان دهند .آیا ما عرضۀ نگهداری از آن را نداشتیم یا این قانون است و بزرگان
این شهر عرضه و کارایی الزم را ندارند؟
م،ح .مصدر در کتاب «ارجان و بهبهان در میان تاریخ» ،دربارۀ این تابوت مینویسد« :در پاییز سـال
 61ه.ش .هنگام خاکبرداری جهت عملیات سدسازی بـر روی رودخانـۀ مـارون ،حفـرهای در زمـین
ایجاد شد که منجر به پیداشدن آرامگاهی در درون آن حفره گردید .محل آرامگاه در حدود ده کیلومتری
بهبهان واقع شده .تابوتی برنزی در این آرامگاه یافت شد .عالوه بر اسکلت داخل تابوت اشـیایی چـون
یک حلقۀ طالیی ،نود و هشت دکمۀ طالیی ،یـک خنجـر و یـک میلـۀ نقـرهای در آن یافـت شـد .و در
بیرون تابوت یک پایه و چراغ برنزی ،یک تنـگ نقـرهای ،یـک تنـگ و یـک سـاغر برنـزی ،ده ظـرف
استوانهای شکل برنزی ،و جام برنزی ارجان قرار داشت .بر اساس کتیبۀ نوشتهشده بر حلقۀ طالیی کـه
ّ
ّ
به خط عیالمی نوشته شده بود؛ این مقبره متعلق به کیدین هوتران پسر کورلوش متعلق به نیمۀ ّاول قـرن
هشتم پیش از میالد است»(مصدر.)82:1390 ،
سید در این شعر از مسؤالن شهر بهبهان گلهمند است که چرا اجازه دادنـد چنـین گنجینـۀ بـاارزش
ّ
فرهنگی که متعلق به مردم بهبهان و آیندگان این شهر است به تهران منتقل شود و چـرا ایـن گنجینـه بـه
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عنوان میراث فرهنگی شهر بهبهـان ،در مـوزۀ ایـن شـهر بـرای بازدیـد مـردم و فرزنـدان آینـدۀ بهبهـان
نگهداری نشد؟!

 .3-2نابسامانیهای ابالقی
سید اشعاری دارد که در آنها به نابسامانیهای اخالقی مردم بهخصوص در عصـر غیبـت مـیپـردازد و
سپس جامعه را به خاطر اعمال نادرست به باد انتقاد میگیرد و میگویـد ظهـور حضـرت مهـدی(عج)
مستلزم ّ
مقدمات مناسب و اعمال نیک و انتظار درست است نه اینکه ما هر کار خالف دین و اخالق در
جامعه انجام دهیم؛ سپس به انتظار فرج آقا بنشینیم و یا در مراسم دعـا بـا گریـه و زاری از خـدا ظهـور
حضرت را طلب نماییم:
َ ُ ُ
ُ
ُ
ِهــــــی بگــــــو مهــــــدی بیــــــا
خوب َبد هر چی ِد ِلت میخه بکه یهجا ِبپا
(همان)126 ،

xubo bad harči delet mixa boko yajâ bepâ/ hey begu mahdi biyâ

ّ ّ
سید ،دقت وی در جزییترین مسائل زندگی مـردم و جامعـه و سـپس مـنعکس
یکی از ویژگیهای
ّ
کردن آن مسائل در آینۀ شعر است .شاعر به ظریفترین مشکالت اجتماع توجـه مـینمایـد و بـا بیـانی
ً
کامال طنزآمیز اعمال زشت و ناپسند مردم را هم از جنبۀ اجتماعی و هم از جنبۀ اخالقی به زیر ّذرهبـین
میبرد.
ُ
()5
ُ
ُ
همچنین در شعری دیگر با نام «داغ دروشو ومبو» آنقـدر اوضـاع جامعـه را نابسـامان و آشـفته
میداند که میگوید اگر حضرت مهدی(عج) ظهور کند گرفتار مردم نادان ،دغلکار و حیلهگر میشـود
و بسیار آزار و ّ
اذیت میبیند .با این توضیح ،مضامینی که شاعر در رابطه با نابسامانیهای عصـر غیبـت
مطرح کرده بررسی میگردد.
 .1-3-2ر یا در جامعه
شاعر با زبان طنز خطاب به فرد ریاکار میگوید :هر کجا هر کاری دلت خواست بیسـر و صـدا انجـام
بده به حالل و حرام معامله هم کاری نداشته باش و انجام کار خیر و مسلمانی را هم رهـا کـن و بعـد از
آن هم هرشب یک ساعت من و تو به مجلس دعا میرویم و برای ظهور آقا دعا میکنیم:
ُ
هر کجا هر چی ِدلت میخواس ِبیکو بیصـدا ِهــــــــی ُبگــــــــو مهــــــــدی بیــــــــا
َ
َ
ـــــــوزن ِجــــــــی ذغــــــــال
حـرومن یـا حـالل ِتــــــــی ِبسـ
هرکسی گیرت ا ِمی َنیگـو
ِ
بعدشم هر ُشو ُ
دوتام َیه َس َـعت مـیشـیم دعـا ِهــــــــی بگــــــــو مهــــــــدی بیــــــــا
ِ
(سید)126:1385،
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harkojâ harči delet mixâs beyko bisedâ/ hey bogu mahdi biyâ
har kasi giret amey naygu harumen yâ halâl/ tey besuzan jey zoγâl
badešam haršo dotâmo ya sâat mišim doâ/ hey bogu mahdi biyâ

 .2-3-2پرهیز از یاری همنوعان
سید در جایگاه یک منتقد اجتماعی ،بی ّ
ّ
توجهی مردم به موازین اخالقی و دینی را با طعنه و کنایـه بیـان
ائمه نسـبت بـه رعایـت ّ
میکند؛ به عنوان مثال بی ّ
توجهی مردم به سفارشهای اخالقی ّ
حـق همسـایه،
فقیر ،زن بیوه و کودکان یتیم را در شعرش به خوبی منعکس مینماید .شاعر از رفتـار غلـط مـا سـخت
انتقاد میکند .از این که به دردها و مشـکالت اطرافیـان خـود ّ
اهم ّیـت نمـیدهـیم؛ دسـت افتادگـان را
نمیگیریم ،در پی یاری مظلوم برنمیآییم ،به کودکان یتیم که حتی ضـروریتـرین نیازهـای زنـدگیشـان
تأمین نشده رسیدگی نمیکنیم؛ به دختر جوان یتیمی که در همسایگی ماست و وقت ازدواجـش رسـیده
و جهیز یه ندارد؛ توجهی نمیکنیم و تنها به فکر منافع خود و رفع احتیاجات زن و فرزند خویش هستیم
و در عین حال در مجالس دعا با گریه و زاری ،پیوسـته خواهـان ظهـور مهـدی (عـج) هسـتیم انتقـاد
میکند:
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
مساد ِته ِول ک پ ِمی م ِفتن ِیهـا؟! ِهــــــــی بگــــــــو مهــــــــدی بیــــــــا
ای فقیر ه ِ
َ
ُ ُ
ُ
دین ِتـــــــــی کـــــــــار ِیـــــــــه ِهـــــــــه
ور ِتـه ِهـه؟!
ک بی ُبـو اگـر
دوت ِ
ِ
ِ
همسـاده و د ِ
بندیخدا ِهــــــــی ُبگــــــــو مهــــــــدی بیــــــــا
کاره می ِره سیش می یا ِنمی ِ
ِتت ِچ ِ
َ
َ
چادر نبوتی ِچـش ِبـه مـا؟ ِهــــــــی ُبگــــــــو مهــــــــدی بیــــــــا
یه ِز ِن بی ِو یش اگر ِ
(همان)

ay faqir homsâdete vel ko pa mey moften yehâ/ hey bogu mahdi biyâ
dotake bibu agar homsâdevo dowre te he/ dinetey kâre ye he
tet čekâre mire siš mi yâ nami bandey xodâ/ hey bogu mahdi biyâ
ya zene biveyš agar čâder nabuti češ be mâ/ hey bogu mahdi biyâ

برگردان ابیات :اگر همسایه فقیر داری رهایش کن ،مگر مال تو مفت است که به او بدهی؟! اگر دختر
یتیم ،همسایه و نزدیک تو باشد آیا دین و اعتقادت به آن کاری دارد؟! بندۀ خدا ،تو چه کار داری که
شوهر برایش هست یا نیست .اگر زن بیوه چادر ندارد چه ربطی به ما دارد؟ تو در مجلس دعا فقط بگو
مهدی بیا.
ّ
شاعر به فقر و پیامدهای اجتماعی آن توجه میکند و میگوید :آدم بدبختی هست کـه بـه نـان شـب
محتاج است ّاما چه ربطی بـه تـو دارد؛ تـو بـا پولـت میـوه بخـر و جلـوی چشـم او بـه خانـه ببـر .در
مهمانیهایت به اندازۀ چند روز غذا بپز درحالی کـه قـوم فقیـرت نمـیدانـد چگونـه روزش را بـه شـب
برساند:
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ُ
ُ
ّ
ـووی نــی ُبخــو
آدم بـدبخت ِهســی نــون شـ ِ
تی ُهده َ
شم اوش َب ری ِسرا
میوه ُو ِب ِینی ِچ
ِ ِ
ِ
ُ ُ
َ
ُ
پرندوشــت پـ ِـری مــرغ پلــو
رف ِمهمــونی
د ِ
ِ

ِمـــــــم چکـــــــار ِه ّســـــــی ُو تـــــــو
ِهـــــــی ُبگـــــــو مهـــــــدی بیـــــــا
ُ
شـــــــــتی ِگـــــــــرو
ـــــــــوم َتم َه
ق
ِ
ِ
(همان)

âdame badbaxt hesi nune šovey ni boxo/ mem čekâr hessi vo to
tey hode miva vo beyne češme uš ba rey serâ/ hey bogu mahdi biyâ
darfe mehmuni parandušet porey morγo polow/ γometam haštey gerow

پس از بیان چنین مواردی ،با زبانی تلخ و گزنده به مخاطب مـیتـازد و او را بـه بـاد انتقـاد مـیگیـرد و
میگوید :آدم بیحیا! اگر امروز مهدی(عج) بیاید چه جوابی برای او داری!؟ اگر بیاید جایی برای دروغ
و دام باقی نمیماند و دیگر نمیتوان آنها را مخفی کـرد (همـان طـور کـه آفتـاب در زیـر سـبد پنهـان
ّ
نمیماند) )6(.بهطور کلی منظور شاعر این است که نمیتوان حضرت مهدی(عج) را فریب داد:
ُ َ
َ
ِهـــــــی ُبگـــــــو مهـــــــدی بیـــــــا
میگه مرد بیحیـا
مهدی ای ِامشو ا ِمی ِچش ِ
ِّ
ِّ
َ َ َ
َ
ِجـــــــی ُدرو یـــــــا َتلـــــــه نـــــــی
مهــدی ای ِامــرو ا ِمــی ا ُفتــو ازیــر َســله نــی
(همان)

mahdi ay aemšo amey češ mige marde bi hayâ/ hey bogu mahdi biyâ
mahdi ay aemru amey afto azire salle ni/ jey doru yâ talle ni

شاعر در ادامه میگوید :اگر حضرت مهدی(عج) بیاید و ببیند که فقیر فرش زیر پا ندارد و بـدون دارو
افتاده و ناخوش و بیمار است؛ اگـر ببینـد در اطـراف مـا کسـانی زنـدگی مـیکننـد کـه وضـعیت مـالی
نابسامانی دارند؛ جز بار شرمساری وخجالت چیزی برای کسی باقی میماند:
َ َ
فقیـری فـرش نیسـی زیرپـا ناخوشـــــــــــی ِرن بـــــــــــی دوا
دیتی
ای ا ِمی ِ
ِ
َ
ُ
ِهــــــی ُبگــــــو مهــــــدی بیــــــا
یمیسه جا
بار شرمسوری سی کسی ِو ِ
غیر ِ
ِ
(همان)

ay amey ditey faqirey farš nisi zire pâ/ nâxoširen bi davâ
γere bâre šarmesori si kasi veymise jâ/ hey bogu mahdi biyâ

 .3-3-2شیوۀ درست انتظار
ّ
سید میگوید اوضاع نابسامان و پریشان جامعه با حرف خالی اصالح نمیشود و کارها پیش نمـیرود.
منظور شاعر این است که تنها در انتظار فرج نشستن و ظهور حضـرت مهـدی(عج) را آرزو کـردن ،راه
بهجایی نمیبرد:
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َ
ُ
رخت کسی ُنو ُومبـو
دیم گ ِپ ِول
ِایکو
ِ
ِ
ُ
دنیـای گ ِل ّسـو ُومبـو
همه می ِگن که ای
ِ
مــا ُمــدونیم کــه گرفتــار دروگــو ُومبــو

ُ َ
کوب ِرده ا سی والـده ُتومبـو ُومبـو
چیت
َ ِّ َ
ّ
ُ
ُ
مهدی ای ایسه ا ِمی این ِج ِکه بسو ومبـو
ُ
ب ـه خــدا غیــر َنهــو داغ ِدروشــو ُومبــو
ّ
(سید)91:1386 ،

aeko dime gape vel raxte kasi no vombu/ čite kuborde asi vâlede tombu vombu
hame migen ke i donyâye golessu vombu/ mahdi ay isse amey injeke bossu vombu
ma modunim ke gereftâre dorugu vombu/ be xodâ γere nahu dâγo derošu vombu

برگردان ابیات :آیا با حرف بیهوده ،رخت و لباس کسی نو میشود؟! یا پارچۀ چیت پوسیدهشده برای
مادر لباس میشود! همه میگویند اگر مهدی بیاید دنیا گلستان میشود ،ما میدانیم اگر بیاید گرفتار
دروغگویان میشود .به خدا قسم اگر بیاید رنج و عذاب فراوان میبیند.
ّ
سید خود را همراه و همگام چنین مردم خطاکاری میداند و میگوید تا ما با خدا روراست نباشیم و
ّ
حق مردم را ادا نکنیم؛ راحتی و آسایش نخواهیم دید .شاعر برای تأکید گفتۀ خود از یـک ضـربالمثـل
بهبهانی استفاده میکند و آن این است که مار وقتی میخواهد در « ِکر» یا سوراخ خود وارد شود صـاف
میرود؛ منظور ّ
سید این است که تا ما عقیدۀ خود را با خدا صاف نکنیم مهدی(عج) ظهور نمیکند:
ُ ُ ُ َ
َ
ّ
حق َکل ّ
عباس ندیم راحـت نـی
تا خم خت ا خدا راس نگیم راحت نـی تا نهیم ِ
تا نشیم مال خداخواس ندیم راحت نـی تا مث مار ته ِکر راس نشیم راحـت نـی
ُ
َ
ش کـارامو پریشـو ُومبـو به خـدا غیـر َنهـو داغ و دروشـو ومبـو
حال مهدی و ِ
(همان)93 ،

tâ xomo xot axodâ râs nagim râhat ni/ tâ nahim haqqe kalabbâs nadim râhat ni
tâ našim mâle xodâxâs nadim râhat ni/ tâ mes mâre teker râs našim râhat ni
hâle mahdi vaše kârâmo parišu vombu/ be xodâ γere nahu dâγo derošu vombu

برگردان ابیات :تا من و تو به خدا راست نگوییم ،تا ّ
حق « کل عباس» و مال «خداخواس» را ندهیم
راحتی نمیبینیم .تا مانند مار ،صاف و راست وارد سوراخ نشویم ،راحت نمیبینیم .مهدی(عج) از کار
و رفتارهای ما آشفتهحال میشود .به خدا قسم اگر بیاید رنج و عذاب فراوانی میبیند.
ّ
سید راه عالج بیشتر نابسامانیهای اخالقی را عدم آ گاهی دینی مردم بیـان کـرده و انتظـار درسـت
فرج را در رأس این آ گاهی دانسته است .او معتقد است با حرف کـاری پـیش نمـیرود و مـردم بایـد در
عمل ثابت کنند که با تمام وجود ،منتظر فرجاند .از دیدگاه او انتظار درست ،انتظاری است که با کمک
ً ّ
به همنوع و درک اوضاع طبقه محروم جامعه و متقابال حل مشکالت آنها همراه باشد.
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 .4-3-2شایعهپردازی
شاعر در داستانی زیبا در قالب مثنوی موضـوع سـخنچینـی و یـک کـالغ چـل کـالغ کـردن را شـرح
ً
میدهد .این داستان عالوه بر بیان این موضوع اخالقی ،به گنجها و زیر خاکیهایی که سابقا در بعضـی
مناطق بهبهان یافت شده است نیز اشاره دارد .در این داستان ،زنـی از روی درد و دل موضـوعی بسـیار
ساده را به همسایهاش میگوید و از آن جا که زن همسایه و زنهایی از قبیـل او -کـه فـراوان هسـتند-
عادت کردهاند مطلب را با شاخ و برگ فراوان و آنگونه که خودشان دوست دارند بیان کننـد؛ مطلـب را
پیش دیگری بازگو میکند و او هم برای زن دیگری تعریف میکند و سرانجام موضوع به کالفی سردرگم
تبدیل میشود که اول و آخر آن معلوم نیست:
ُ
َ
لرزهـــــی ُمـــــو
ا
ــــو
ـ
حل
ــــدبخت
ـ
ب
بـــو
لـــو
گ
کـــاظمی
ـــن
گوشـــتی ُخ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ــــر بـــــو گ ِتـــــی اخـــــاتو همـــــاری گلـــــو ر ِتـــــه ِت پســـــتو
َره ِری ِسـ
ِ
َ
ُ
نیــــده
وار ِچنیـــــــــــده گوشــــتاش ا ِت َخهــــک ِپ ِلق
ِ
ِزنـــــــــــدهیمونی ِ
(همان)106 ،

guštey xone kâzemey golu bo /badbaxte halu alarzehi mo
ra rey sere bu gotey axâtu/ hommâray golu rate te pastu
zendehimoney vârečenide/ guštâš atexak pelγenide

برگردان ابیات :گربه گوشتهای خانۀ کاظم را برد و َحلو( زن کاظم) از ترس شوهرش ،از راه پشت بـام
نزد خاتون ،زن همسایه رفت و گفت گربه آرام وارد َپستو شده و زندگیمان را خراب کرده و گوشتهـا را
در خاک ریخته است.
خاتون کارش را ناتمام رها کرده و سراغ سکینه ،همسایۀ دیگر رفته است و مطلب را اینگونه بازگو نموه
است:
َ
َُ
َ
ُ
ُ
ــــن کــــاظم ســـی کســـی نگـــو ِدتـــی چـــه الزم
دز ِ
رهتــــه اشــــووی خ ِ
َ ُ
َ َّ
َ
گوشــت ســلیی بــی
طهــری کــه َحلــو ِد ِلــی ِت َیــی بــی انگــر ِنــه ســی
ِ
ََ
ُّ
َ
ُ
ــــــرده ُخــــی دیــــا َحلــــو الــــرزه ُمــــرده
کلــــــی اچیــــــاش دوش ُب
ِ
َ
َ
ُ
َ
ایچـــه بیـــده
مـــــام ُخـــــو ا َخلـــــق ِا
ِ
شـــــنفیده بلکـــی نیـــه بـــو صـــد ِ
(همان)

doz rate ašovi xone kâzem/ si kasi nagu detay če lâzem
tahri ke halu deley te yay bi/ angor ne si gušte salliyay bi
kolli ačiyâše duš borde/ xoy diyâ halu alarze morde
mâmo xo a xalq ešnefide/ balki na ye bu sad iče bide
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برگردان ابیات :دیشب دزد به خانۀ کاظم رفته و چیزهای زیادی را برده است ،طـوری کـه حلـو بسـیار
ترسیده ،ما از مردم شنیدهایم شاید خیلی بیشتر از این که میگویند سرقت شده باشد.
ّ
سکینه هم چادر بهسر سراغ دوستش ُبلول در محلۀ دیگر میرود و موضوع را با شاخ و برگ فراوان
چنین مطرح میکند که مگر حلو چند النگوی طال داشتهاست:
ُ
ُ
َ
َ
َ
هــــن تــــپ تپــــیش بــــی
کپ
ِمـــــی حلـــــو ِرضـــــا َم
نـــــاگریش بـــــی چــــن ســــین ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ش ِطـــــــــال َوالش بـــــــــرده ریـــــــم ِســـــــه َن ُوبـــــــو کجـــــــاش ا ِو ِرده
دونـــــــــیم ِ
(همان)

mey halu rezâmanâgeriš bi/ čan sinake pahne toptopiš bi
donimše telâ valâšo borde/ rim se navobu kojâšoverde

برگردان ابیات :مگر حلو چنـد النگـوی پهـن داشـتهاسـت؟ دیشـب دو و نـیم کیلـو طـال از خانـهشـان
دزدیدهاند .رویم سیاه نشود ،آنها را از کجا آوردهاست؟!
ُبلول چنین توضیح میدهد که حلو و شـوهرش حیـاط خانـهشـان را کنـدهانـد و مقـدار زیـادی طـال و
زیرخاکی یافتهاند .سکینه حرفها را میشنود و به قصد رفتن به خانۀ دخترش خداحافظی میکند .این
ماجرا ادامه مییابد و سخن با آب و تاب فراوان دهان به دهان میگردد تا به ّ
نظمیـه مـیرسـد .مـأموران
نظمیه برای صورتجلسه و یافتن طالهای پیداشده به خانۀ حلو میروند و همسرش کاظم را بازداشـت
و از او بازجویی میکنند:
َ
َ
ََ
ُ ُ
ـــــری بـــــی
ـــــرنیزه ا ِب ِینـــــی کم
ــــر بــــی َس
ِ
َِ
آجــــان ا ِنهــــا و پ ُــــی ِس ِ
َ
َ
پشت ِشـــــن ا قـــــا َره
ــــس ِ
ــــر تــــا ره مـــــردم پـ ِ
تــــا نظمیــــه کــــاظم ِس ِ
(همان)107،

âjân anehâ vo poy serey bi/ sar neyze abeyne kamarey bi
tâ nazmiye kâzom sere tâ ra/ mardom pase poštešen aqâra

برگردان ابیات :مأمور جلو و پشت سر کاظم حرکت میکرد و سرنیزه در کمر کاظم قرار داشت .کاظم را
با سر و پای برهنه تا نظمیه بردند .مردم هم به دنبالش سر و صدا میکردند.
کاظم بیچاره از هیچ چیز خبر ندارد و نمیداند چه شایعاتی برایش ساخته شده است .مأموران از او
میپرسند که آیا همۀ زیرخاکیها طال بوده است .آیا نقرههایش مربوط به دورۀ احمدشاه بوده است؟ آیـا
کارگران آنها را پیدا کردهاند یا خود کاظم یافته و همه را حیف و میل کرده است:
ُ
ََ
ُ
قـــرههـــاش ا احمـــد ِشـــهیا بـــی؟
گفــتش کــه بگــو
همــهی طــال بــی ن ِ
ُ
َ
ِّ َ
خـــردت تـــا َو َرســـه؟
هـــرت ِکـــه ُو
ِ
فهلـــه هـ ِ
ــاش دی یـــا خـــت ِرســـس ب ِ
(همان)

gofteš ke begu hamey telâ bi/ noqrehâš a amad šehiyâ bi
fahlehâše di yâ xot ressesa/ baret ke vo xardet tâ varassa
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کاظم گیج و بیخبر از همه جا میلرزد و میگوید:
ـــالم مـــا ُکجـــا بـــی ُعمـــــر دنیـ ُ
ُگفتـــی کـــه ط ُ
ــــام مـــــا ِیهـــــا بـــــی؟
ِ
ِ
ِ
(همان)

?goftey ke telâmo mâ kojâ bi/omre donyâmo mâ yehâ bi

برگردان بیت :گفت :طالیمان کجا بود؟ ما در عمرمان چنین چیزهایی ندیدهایم.
باالخره او را بازداشت میکنند در حالی که حیران و مبهوت از تهمتهایی است که روحش هم از آنها
خبر ندارد:
َ
ُ َ
َ
ـــف تـــو اری ِزمـــی شـــس
رش ِس
ش دا ِتــه تــو ِد
ُهــل
ــری بــس کـــاظم ک ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
بـــــاره
رآره غیـــــر ســـــیل ا ِآســـــمو َب
ســـید ِتـــه بگـــو کـــه کـــیش ِد
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ایســــه هــــا بــــی
ای نظمیـــــه ِمثـــــل زیتـــــرا بـــــی ِدر ا ِو ِرد ِنــــی نــــه ِ
(همان)

hol še dâ te tu derše serey bas/ kâzom kafe tu ari zemi šas
seyyed te begu ke kiš derâre/ γere sil a âsemu bebâre
ay nazmiye mesl ziterâ bi/ der overdeney na isehâ bi

برگردان ابیات :کاظم را به اتاق بازداشت بردند و او حیران در اتاق روی زمین نشست ّ
سید تو بگو که
میتواند او را نجات دهد؟ و نجات او محال است .اگر کار نظمیه چـون گذشـتههـا بـود نجـاتدادن او
امکانپذیر نبود.
 .4-2مسائل مالی و امور بانکی
یکی دیگر از مسائلی که در جامعۀ ما به صورت یک مشکل بـزرگ و معضـل اجتمـاعی درآمـده اسـت
گرفتن وام از بانکهاست که پس از دوندگیهای بسیار و بردن یک یا دو ضامن ،وقتی وام به وامگیرنـده
ّ
تعلق گرفت و دفترچۀ اقسـاط بـه وی تحویـل شـد ،آن گـاه مشـکالت و دردسـرهای او آغـاز خواهـد
میشود .از آن جا که بیشتر وامهای پرداختی بانکها با سودهای کالن همراه است و وامگیرنـدهای کـه
فیالمثل میخواهد با این وام برای خود کاسبی راه بیاندازد در پرداخـت اقسـاط دچـار مشـکل جـدی
میشود؛ ّ
سید بر آن شده است تا با سرودن شعری به نام «بانکا» به این موضوع اقتصادی با زبـان طنـز
بپردازد و عملکرد بانکها را زیر سؤال ببردّ .
سید معتقد است که بانکها با دادن وامهای پرسود نه تنها
دردی از مشکالت مردم را درمان نمیکنند بلکه آنها را به آتش میکشند .این شعر کـه بـه طـور کامـل
دربارۀ سودهای کالنی است که بانکها بابت پرداخت وام از مشتریان خـود بـه طـور اقسـاطی مطالبـه
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میکنند؛ تلفیقی از ترکیببند و ترجیعبنـد اسـت بـا ایـن توضـیح کـه مصـرع ّاول بیـت پایـان خانـههـا
غیرتکراری و مصرع ّدوم آن تکراری است .شعر با ابیات زیر آغاز میشود:
ُ
ُ
ِّ
ـدبادان
بانکاشــو ِد ِگــه ســود َنمــی
میتت ِاسنه بـی هـی ِب ِ
شــاب ِل بابــان وامی که ِ
ِ
کیش گفته که سودی مسنن تهمت بیجان َیه غـارت ُه ُ ُ َ
ـس میـزان
ِِِ
ِ
مـارکنی مـل پ ِ
باور ُک َسر گردنـه هـم بعـض ت بانکـان صد یاد پس ُتل ُو علی ُ
خان ولـیخـان
ِ ِ
ِ
ِ
(همان)94 ،

bânkâšo dege sud nami šâbele bâbân/ vâmi ke mited aessene bi hoybede bâbân
kiš gofte ke sudey mesenen tomate bijân/ ya γârate hommârekoni mol pase mizân
bâvarko ser gardene ham baze te bânkân/ sad yâde pase tol vo alixâno valixân

برگردان ابیات :بانکها دیگر به دنبال سود نیستند چون بی در و پیکر شـدهانـد .وامـی کـه مـیخـواهی
بگیری بیحساب و کتاب است .چه کسی گفته سود میگیرند ،این حـرف ،تهمـت اسـت .آنهـا آرام و
بیسروصدا از پشت میز غارت میکنند .باور کن سر گردنه هم بهتر از داخـل بانـکهاسـت .صـد یـاد
علی خان و ولی خان و کارهای آنها.
ّ
سید میگوید آن قدر سود وامهای بانکی زیاد است که مگر انسان هروئین بفروشد تا بتواند از پـس
چنین سودهایی برآید وگرنه جوانی که وام میگیرد تا برای ّاولین بار کسب و کار و مغـازهای بـرای خـود
راه بیاندازد چگونه میتواند از پس سودهای سنگین برآید ،مگر چه میفروشد؟
ّ
از نظر ّ
سید وامدادن بانکها ِر بح مرکب و غیر حالل است:
ُ
ُّ
ُ ُ
ّ
ــخته باللــن
اول بــه نظــر ســاده و بــیخــو و خیــالن همــار دیــا ِ
میــده کــه بــو س ِ
ّ
مرکـب نـه حاللـن َیه مطلب شرعین که نه جی ُپ ُ
رس سؤا ِلن...
کی ِهـه کـه بگـو ربـح
ِ
(همان)

avval benazar sâdevo bixo vo xiyâlen / hommâr diyâ mide ke bu soxte balâlen
ki he ke begu rebhe morakkab na halâlen/ ya matlabe šarein ke na jey porso soâlen

برگردان ابیات :در ابتدا بهنظر ساده و بیدردسر اسـت امـا آرام آرام معلـوم مـیشـود کـه چـه سـوختن و
ّ
آتشزدنی در کار است .چهکسی هست که بگوید ربح مرکب حالل نیست و یک مطلب شـرعی اسـت
که جای پرسش و سؤالی باقی نمیگذارد.
بنا به قول ّ
سید ،بانکها مردم را آتش میزنند و میسوزانند در حالی که دودی از آن بلنـد نمـیشـود
ولی شعلۀ آتش به هوا میرود .امروز در این اندیشهای و َن َفست بند آمده که قسـط مـاه آینـده را چگونـه
بدهی و تا زندهای باید قسط بدهی درحالی که اصل و مایۀ آن هنوز بـاقی مانـده اسـت .آشـفتهبـازاری
بیجنگ و دعواست که موجب میشود صدیاد از علیخان و ولیخان کنی:
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ُ
ّ
َ
رشنه بی دید که گ ِّرت ِته هـوا بـو
والله َت ِشت
میـزه کـه ِ
دیـدت نـه دیـا بـو میت ِب ِ
ِ
َ
ََ
ندامــدی قـ ِّـس صــبا بــو تا ه ِّسه قسی ُه ُ
اصـل ِس ِـرجا بـو
ِ
امــرو نف ِســت ب ِ ِ ِ
ِ ِِ
یـده و ِ
َیه ُحول ُچ ُم ّقین که َنه جنگن ُو َن دعوان صدیاد َپس ُتل ُو علی ُ
خان ولـی خـان
ِ
ِ
( ّ
سید)94:1386،

vallâh tašet mize ke didet na diyâ bu/ mitberšene bi did ke gorret te havâ bu
aemru nafaset bandamedey qesse sabâ bu/ tâ hesse qesey hoydevo asley sere jâ bu
ya hole čomoqin ke na jangen vo na davân/ sad yâde pase tol vo alixân o valixân

ّ
سید به دو ضامنی که بانک از وامگیرنده میخواهد؛ اشاره میکند و میگوید بانکهـا حسـاب همـه
جا را میکنند شاید ّاتفاق ناگواری برای وامگیرنده بیفتد .هر مقدار پـول ُخـرد و درشـت بانـک کـه نـزد
وامگیرنده مانده باشد از ضامنها گرفته میشود:
َُ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
َ
شـتی
ریــش دو آدم غیـ ِـر بــدهکار ِت مشـ ِـتی بلکی که بلوی بـد ا ِمـه و یـه د ِفـه ک ِ
َ
ُ ُ ُ
ُّ
ُ
ُ َُ
رشتی...
طلب خرد د ِ
ِمی ضامن بعدیش خ نم ِرده پس پ ِ
شـتی اوش میسو ا ضامن ِ
(همان)

riše do âdam γere bedehkâr te moštey/ balki ke baloy bad ame vo ya dafe koštey
mey zâmene badiš xo namorde pase pošti / uš misso a zâmen talabe xordo doroštey

ّ
سید در پایان به نکتۀ بسیار ظریفی دربارۀ عملکرد بانکها اشاره میکند و آن این است که هر مقدار
پول مشتری یا وامگیرنده نزد بانک باشد ،بهحساب نمیآید و ّ
اهمیتی ندارد .فیالمثل چندین ماه پول
ّ
ریال بانک نزد بدهکار باشد همه
باید در یک حساب بانکی بماند تا روی آن وام داده شود اما اگر یک ِ
محاسبه میشود و مشتری باید حساب پس دهد .یا اگر در یک حساب قرضالحسنه مبلغ هنگفتی
پول بگذاریم هیچ حساب و کتابی نخواهد داشت و تنها میگویند قرضالحسنه است و ثواب دارد و در
جایزه و قرعهکشی شرکت داده میشود .خالصه این که تا پول ندهی حتی جوابت را هم نمیدهند و به
کارت رسیدگی نمیکنند:
َ
َ
ََ ُ
ُ
کبـــــابن
ســـــیخ
صـــــدت َم ِنی او ا ِتـــــه دا
ســـابن ای
ِ
ِ
ِملیـــون تـــو نهـــاده ا والشـــو نـــه ِح ِ
قـ ُ
ــنن جـــایزه میـــدن یـــه ثبـــابن تـــا پیـــل َن َ
الح َسـ َ
ــرض َ
َ
ُ
بـــابن...
ـــده او
عـــاج ِز ح ِ
ـــرفن و ِج ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
(همان)96 ،

melyune to nehâde a valâšho na hesâben/ ay sad temany u ate dâ sixo kabâben
qarzolhasanan jâyeze miden ye sebâben/ tâ pil nade u âjeze harfen vo jebâben
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.3نتیجهزیری

سید محمد ّ
ّ
سید شاعری طنزپرداز و اجتماعی است که در میان مردم و کوچه پس کوچـههـای بهبهـان
زیست و با مشکالت اجتماعی فرهنگی جامعۀ بهبهان آشنا بود و با همۀ آنها زندگی کرد .دغدغههای
سید به چند دستۀ اجتماعی ،اخالقـی ،اقتصـادی و فرهنگـی تقسـیم مـیشـود .شـعر ّ
ّ
سـید از دیـدگاه

اجتماعی دربردارندۀ مضامینی چون کمبود امکانات رفاهی از قبیل آب ،برق و گاز ،عدم رعایت قـوانین
رانندگی بهویژه ّ
توسط موتورسیکلتها و از دیدگاه اخالقی عدم توجه به قشر ضعیف جامعه و رسـیدگی

به آنها است .از دیدگاه اقتصادی مهمترین مسألهای که ّ
سـید بـه آن پرداختـه اسـت انتقـاد از سیسـتم
ّ
بانکداری است و از دیدگاه فرهنگی ،شعر وی بیانگر موضوعاتی چون تأکید بر حفظ گـویش محلـی،
انتقاد از شایعه پراکنی ،ناشناخته ماندن بهبهان و تاریخ و فرهنگ کهنسال آن در گذر زمان است .شاعر
در بیان این موضوعات از بعضی شگردهای طنزپردازی مانند انتقاد از خویش ،شـیوۀ داسـتانسـرایی و
ّ
ّ
مخـتص منطقـۀ
شخصیتپردازی ،اغراق و بزرگنمایی و کاربرد ضربالمثلهـایی کـه بعضـی از آنهـا
بهبهان است ،استفاده کرده است .او در تمام اشعارش به مخاطب هشـدار مـیدهـد کـه در صـدد رفـع
مشکالت ریز و درشت جامعۀ خود برآید .هدف ّ
سید اصالح ناهنجاریها و آداب و رسوم غلطی اسـت
ً
که بعضا در گوشه و کنار شهر دیده میشود .او با نگاه تیزبین خود،همچنان که پـارهای باورهـای غلـط
مردم را به باد انتقاد میگیرد؛ نابسامانیهای شهر را که ناشی از بیتـوجهی بعضـی مسـئوالن اسـت بـه
گوش همگان میرساند به امید این که بهبهانی بهتر از بهتران ساخته شود.
پینوشتها
( .)1واژۀ ّ
غچه یکی از وسایل چارپاداری و پارچهای کهنه برای تمیز کردن است .چون گرد و غبـار زیـادی بـر
ّ
غچه و مشک مینشسته ،شاعر میگوید نکند این وسایل را در آب شرب ما میشـویند کـه آب کثیـف و آلـوده
است.
َ
ُ َ
( .)2در فرهنگ و گویش بهبهان منظور از «تو گپ» همان تـب وباسـت .یکـی از معـانی «گـپ» در گـویش
َ
بهبهانی «بزرگ» است و «تو گپ» یعنی تب بزرگ که یکی از نشانههای بیماری وبا بوده است که در سالهای

دور ،افراد زیادی از مردم بهبهان را از بین برده است .در کتاب سفرنامۀ جنوب ایران به نقل از جهانگردان غربی
آمده است که در سال  1247ه.ش بیماری وبا در بهبهان شیوع یافت که حدود دو سوم ّ
جمعیت شهر را بـه کـام
ِ
مرگ کشاند( هوسه« .)117:1364 ،طوهو» نیز بیماری طاعون است .در کتاب دانشنامۀ جهان اسالم ،دربارۀ

سيدمحمد ّ
بررسی و تحليل اشعار محلی ّ
سيد 85 
شیوع این بیماری در بهبهان آمدهاست« :در سال  1210ه.ش .شیوع طـاعون در خوزسـتان ،تلفـات زیـادی در
شهرهای آن ازجمله بهبهان بهبار آورد» ّ
(حداد عادل.)748:1377 ،

( .)3واژ ۀ دوخه به معنای دورنگی است و در اینجا منظور شاعر تعبیر عامیانۀ « ّدبهکردن» است.
( .)4در گویش بهبهان ،به تخم مرغی را که تنها پوستۀ نازک آن شکل گرفته و هنـوز نـاقص اسـت و سـخت و
َُ
محکم نشده «گلما» میگویند.
ُ
( .)5دروش در فارسی معیار ،درفش خوانده میشود .در این شعر «داغ ُدروشو ُومبـو» کنایـه و بـه ایـن معنـی
است که حضرت مهدی(عج) پس از ظهور به رنج و عذاب فراوانی دچار میشود.
ُ َ ُ
آساره دربارۀ این مثل مینویسد« :همین که سبد را روی آفتاب که
( .)6علی خادمیون نویسندۀ کتاب افتو مهتو ِ
بر زمین تابیده بگذارند آفتاب از زیر سبد بیرون میپرد .یعنی رازی را که چون آفتاب روشن است نمیتوان پنهان
کرد»(خادمیون.)178:1388،

کتابنامه

 ابن حوقل ،ابوالقاسـم ّمحمـدبن علـی ،)1366(،س فرنامۀ اب ن حوق ل(ایران در ص ورهاالرض)،
ترجمهی :جعفر شعار ،چاپ ّدوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.

 جیهانی ،ابوالقاسم بن احمد ،)1368(،اشکالالعالم ،به اهتمام فیروز منصوری ،تهـران ،شـرکت بـهنشر ،آستان قدس رضوی.
 ّحداد عادل ،غالمعلی ،)1377(،دانشنامۀ جهان اس الم ،چـاپ ّاول ،تهـران ،بنیـاد دایرۀالمعـارف
اسالمی.
َ
 خادمیون ،علی ،)1388(،افتوَ ،مهتوَ ،آساره ،چاپ ّاول ،قم ،انتشارات ظهور.
َ
 سلطانیّ ،عباس ،)1388(،بیالت أا امی ،چاپ ّاول ،تهران ،تاالر کتاب.
دمحمدَ ،)1385(،زپ ّ
سی ّ
سیدّ ،
 ّسید ،چاپ ّدوم ،آبادان ،انتشارات حضرت ابوالفضل(ع).
ِ
 ّمحمـدیان ،خیراللــه ،)1386(،می رزا ش وقی بهبهانی(مجموع ه اش عار و ش رو اح وال و نق د
آثار)،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات اندیشۀ کهن.

 -مصدر ،م.ح ،)1390(،ارجان و بهبهان در میان أار یخ ،چاپ ّدوم ،تبریز ،انتشارات احرار.
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 نحویّ ،سیدسیفالله ،)1375(،س یمای بهبه ان ،س ینای ص الحان ،چـاپ ّاول ،قـم ،انتشـارات
نهاوندی.
 هوسه ،فردریک و بابن ،)1364(،س فرنامۀ جن وب ای ران ،ترجمـه و تعلیقـات ّمحمدحسـن خـان
السلطنه ،به کوشش میرهاشم ّ
اعتماد ّ
محدث ،تهران ،انتشارات دنیای کتاب.
 یاقوت حموی ،شهاب ّالدین ابیعبدالله 1324(،ه.ق ، ).معجمالبل دان ،تصـحیح احمـدبناالمـین،مصر ،مطبعه ّ
السعادة.

