
چكيده:
مقارنه و قياس يكي از مصادر پر بار و غني معرفت و فهم انسان است. انسان در بيشتر 

بررسي هاي خود براى رسيدن به كنه حقايق راه قياس را بر مي گزيند و ادبيات تطبيقي با 

استقبال  با  كه  است  معاصر  دوران  ادبي  پژوهش هاي  ثمرة  آن  كنوني  و چهارچوب  چهره 

نكات  وتبيين  تقريب  ادبيات ملل و  تأثر  تأثير و  بيان  پي  نيز روبه رو است و در  بسيارى 

مشترك دو ادب مختلف است و لو هيچ رابطة تأثير و تأثري در ميان نباشد.

ما، زمان، آركى تايپ.س نما، زمان، آركى تايپ.س نما، زمان، آركى تايپ. س ن: ادبيات تطبيقي، ناخوداگاه، اسب، پس ن: ادبيات تطبيقي، ناخوداگاه، اسب، پ كليد واژه ها

آثــار و نوشته ها و اشعاري كه تشابهات بسياري با هم دارند و يك موضوع 
را با نـشانه ها و نمادهاي يكساني دنبال مي كنند، چندان عجيب و شگفت آور نيست 
و چه بسيار آثاري كه حين خواندن، اثر ديگري رابه ذهن تداعي مي كند و اين امر را 
مي توان به دو صورت توجيه كرد: يا از طريق روانشناسي يونگ كه براي هر شخص 
عالوه بر ضمير ناخودآگاه فردي كه«مجموعه فرايندهاي ناهشياري هستند كه در رفتار 
روانشناسى  است»(يونگ،  خارج  اطالع  و  اختيار  حيطة  از  مي گذارد…و  تأثير  فرد 
ضمير ناخودآگاه 184)به ضمير ناخودآگاه جمعي نيز قائل است كه ميراث زنـدگاني 
تـاريخي گـذشته از دوران نياكان است كه تمام مردم در اين ميراث ناخودآگاه مشترك 

و سهيمند.

گذشته اي روشن و آينده اي تاريك
پژوهش تطبيقِي دو شعر از «امل دنقل» و «منوچهر آتشي»

على اكبر احمدى*

*دانشجوى دكترى زبان و ادبيات عربى، دانشگاه عالمه طباطبايى
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آغازين وجود  و  اصيل  از خاطرات شخصي، تصويرهايي  فرد گذشته  در هر 

دارد كه به عنوان وسيلة مناسبي به كار مي آيد، اين صورت اجدادي از آمادگي بالقوة 

ميراث تجسمي بشر تشكيل مي گردد…كه به صورت موروثي منتقل مي شود. اين 

انتقال موروثي اين واقعيت راتوجيه مي كند كه چرا برخي از افسانه ها و موضوع هاي 

فولكوريك درسراسر جهان به يك شكل تكرار مي گردد ( يونگ، روانشناسى ضمير 

ناخودآگاه87)

فرد  اختيار  از  كه  ميراث بشري  آن  آغازين و  اين صورت هاي  كه  اينجاست 
خارج است به صورت تصاويري تكراري نمود پيدا مي كند.توجيه ديگر اينكه زندگي 
روزمرة انسان ها با وجود اختالف و دگرگوني آن ها از تجربيات مشتركي نيز مي گذرد. 
تاريخ، تكرار حوادث است و شاعر و نويسنده در گذرگاه عبور اين حوادث است و 
ادبيات آينة باز نماي آن حوادث؛ پس جاي تعجب نيست كه اين تجربيات در ادبيات 
ملل مختلف به صورتي مشابه تجلي كند؛ خصوصًا حوادث مدرن كه طيف تأثيرات آن 

از حدود منطقه و كشور مي گذرد و قاره و جهان را زير نفوذ خود مي گيرد.
اسب، كهن الگوى فخر و عزت:

يكى از اصطالحات كليدى و مهم روانشناسى يونگ «آركى تايپ» يا «كهن 
الگو» يا «الگوى ازلى» است كه از آغاز خلقت در ناخودآگاه جمعى يا قومى  وجود 

دارد و در خواب يا هنرهاى ابداعى جلوه مى كند.
كهن الگو ها امكاناتى هستند كه نسل به نسل منتقل مى شوند و به مغز انسان 
وابسته اند؛ هر چند كه ممكن است در جزئيات با هم متفاوت باشند؛ اصل و جوهرآنها 
يك چيز است و تكرار مضامين و افسانه هايى نزد مردمان كرة زمين كه هيچ ارتباطى با 
هم ندارند خود مبين اين مطلب است كه آنها «تجليات اليه هاى عميق تر ناخودآگاهى اند 
غنوده اند»(واحد  بشر  نوع  تمام  به  متعلق  اسالف  يا  نياكان  تصاوير  بطنشان  در  كه 
ارث مى برد؛  به  از گذشتگان  را  آنها  تكامل خود  انسان در ردة  دوست153)و ذهن 
«درست همان گونه كه در بدن آدمى مجموعه  اى از اندام هايى كه هر كدام تاريخ تكامل 
ويژة خود را دارند يافت مى شود، در ذهن نيز چنين سازماندهى مشابهى را مى توان 
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مشاهده كرد» (يونگ،انسان و سمبول هايش95) آركى تايپ،كهن الگو و يا به تعبير 
نيروى  نفسه همچون  فى  و سمبول هايش 95)  انسان  (يونگ،  قديم»  «بقاياى  يونگ 
بالقوه در درياى ازلى ناخودآگاه نهفته اند. آنچه ما به ارث مى بريم جنبة پيش سازندگى 
قالب سمبول  به  تايپ ظاهر شد  تايپ است؛ هنگامى كه آركى  و طرح بخشى آركى 
درمى آيد؛ زيرا سمبول در اصل، صورت مشهود آركى تايپ است (واحد دوست162) 
و«در واقع يك گرايش غريزى است»(يونگ، انسان و سمبول هايش 96) و«يك خصلت 
تاريخ است»(واحددوست156)  بازگشت وحضور متداوم درجريان  ويژه دارد و آن 
و اين چنين است كه مى بينيم آركى تايپ در حقيقت، باورها و اعتقادات و تجربيات 
گذشتگان است كه در ناخودآگاه قومى  بر جاى مانده و به آيندگان مى رسد و اسب 

يكى از اين كهن الگوهاست.
اسب در باور كهن ايرانيان نماد افتخار، پيروزى و فتح بوده و در باور اساطيرى 
و  هند  اقوام  ذهن  در  «اساسًا  است.  بوده  آنان  مصاحبت  در  و  خدايان  همراه  آنان 
باد سخن رفته  ايزد  ماه و  ايزد  آفتاب و  ايزد  نشانة ويژة  به عنوان  از اسب  اروپايي 
از  و  مى كشيدند»(دهخدا2026)  اسب  چهار  را  مهر  و«گردونة  است»(ياحقى78) 
قول كيخسرو نقل كرده اند: «هيچ چيز در پادشاهى بر من گرامي تر از اسب نيست» 

(ياحقى79).
ايرانيان براى اسب ارزش و احترام زيادى قائل مى شدند؛ زيرا «نشانة اشرافيت 
و امتياز به حساب مى آمد» (دهخدا 2023) و«داشتن آن از كدخدايى است و مروت» 
(دهخدا2020) و مظهر تقدس و نمودار بزرگى شناخته مى شد و همدم شاهان و مظهر 
صفات برگزيدة انسانى بوده است و اوج اين احترام در نامگذارى آنان نمود مى يابد؛ 

نام هايى چون لهراسب، گشتاسب، جاماسب و ... .
اسب در نزد عرب نيز ريشه  اى ايرانى دارد و از طريق بابل به جزيرة عربستان 
صادر شده است و نماد قدرت و اشرافيت و فخر آنان به شمار مى آمده است. بسامد 
نمونة عالى ذكر اسب در  نكته است و  اين  باالى آن در كتاب مقدس«قرآن» مؤكد 
سوره هاى آل عمران/14، االنفال/10، النحل/89، االسراء /66 والعاديات/1-5 آمده است 
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و همين ارزش بسيارِ اسب، اديبان و شاعران بسيارى را واداشته كه به داشتن آن افتخار 
كنند و به توصيف ويژگى هاى آن بپردازند.

والجماال فيها  العّز  فإّن  عليها   واصطبروا  الخيَل  أحبّوا 
(هادى شاكر68 )
عقابا تحسبها  الفوات  فى  و  وعًال        تخال  الجبال  فى  جواد 
الترابا الريح  يد  فى  وأبقت  فّرت       لريح  ا بقتها  سا ما  إذا 
(هادى شاكر 47)
جبس ال  و  جيدٌر  ال  أروع  به            حباك  لدنيا  ا متاع  نِعَم 
(هادى شاكر59)
 قصد و منظور من از اين نوشته مقايسة موضوعي يك شاعر عرب (أمل دنقل) 
و يك شاعر ايراني (منوچهر آتشي) است؛ اينكه اين دو شاعر با دو دنياي مختلف 
با فاصله اي دور از يكديگر، چگونه با استخدام يك رمز(اسب) به ترسيم فضاي سرد 
گذشته  پرنور  و  پرفروز  دوران  به  چشم  و  مي پردازند  آينده  وبي اميد  بي حركت  و 

دوخته اند  و آواز خوان دوران بكر و وحشي و آرام گذشته اند .
دوران  ثمرة  كه  است   1983  -1940 سالهاي  تبار  مصري  شاعر  دنقل»  «أمل 
شعري او شش دفتر (مقتل القمر، البكاء بين يدي زرقاء اليمامه، تعليق علي ما حدث، 
العهد الجديد، أقوال جديدة عن حرب البسوس، أوراق الغرفة)بود. أمل دنقل شاعري 
اسالم و منزلت آن دغدغة ذهني اوست – اسالم و منزلت آن دغدغة ذهني اوست – اسالم و منزلت آن دغدغة ذهني اوست  است كه  دفاع از وطن و دفاع از ملت عرب 
و او را به خود مشغول داشته،گو اينكه ديوان او سمفوني درد و رنج و اميد است: 
درد از وضعيت كنوني جهان عرب – اسالم و اميد به آينده اي درخشان و بازگشت به 

دوران طاليي اسالم و اينجاست كه تا صدا در حنجره دارد ندا سر مي دهد:
سازش مكن 

گر چه افسر امارتت دهند
چگونه بر جسد فرزند پدرت گام نهي

……………………
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سازش مكن 
گر چه طاليت دهند 

 باري اگر چشمانت را از حدقه در آورم 
و جايش دو ياقوت بكارم 

آيا باز خواهي ديد.(دنقل 347)
از   ( پيمان ها  بوسه ها،  (خنجر ها،  شعر  ياد  به  مرا  كه  دنقل  أمل  شعر  اما 
كارهاي  آخرين  از  كه  است  (اسبها)  «الخيول»  معروف  و  زيبا  شعر  آتشي انداخت، 
«دنقل» (1981) به شمار مي آيد و مضمون آن در حوزة همان موضع گيري متعهد 
اوست: از انتخاب زيباي عنوان شعر «الخيول» نيز همين مفهوم مستفاد مي شود؛ چه 
برخي حيوانات دال بر برخي ملل هستند و ذكر و نام آنها بسان پرچم مترادف آن 
ملل و كشورهاست. نام و ذكر جهان و مردم عرب با دو حيوان توأم است: اول شتر 
كه رمز باركشي و صبر و عقب افتادگي عرب است و دوم اسب كه بر اصالت و نژاد 
و وفا داللت مي كند؛ چنان كه ورد زبان و ضرب المثل گشته و از بهترين اسب به 
اسب عربي مثال آورده مي شود و خود عرب نيز براي اسب ارزش و اعتباري خاص 
قائل است؛ طوري كه ابوعبيده معمر ابن مثني مي گويد: «عرب جاهلي هيچ چيز از 
اموالش را چون اسب احترام نمى كرد و پاس نمي داشت و آن به سبب عزت و زيبايي 
و مناعت وقوتي بود كه اسب برايشان به بار مي آورد» و در ارزش اسب همين بس 
كه قرآن كريم در سورة انفال آية60 مي فرمايد: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من 
رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا و عدوكم و آخرين من دونهم» و نيز پيامبر(ص) فرموده 
است: «الخيل معقود بنواصيها الخير» و اين همه بيان كنندة ارزش و اعتبار اسب در 

جنگ و صلح و پيروزي و افتخار براي انسان است.
مي بينيم كه شاعر در كمال آگاهي از معاني و داللت هاي اسب، دست به اختيار 
عنوان «الخيول» براي شعر خود زده تا نماد دنياِي عرب - اسالم و انسان عرب - 

مسلمان باشد و ياد آور افتخارات و پيروزي ها و عزت آن.
آتشي  شعر  با  را  أمل  شعر  تشابه  آنچه  شعر،  عنوان  زيباي  انتخاب  از  بعد 
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محكم تر مي كند، حاكميت جّو بدبيني و سياهي بر كل شعر است كه اين خود از افعال 
و واژه ها و تركيب هاى آن نمايان است؛ هر چند أمل از همان آغاز با صدا و ريتم سم 
اسب كه از وزن شعر (بحر خبب يا متدارك با تفعيله«فعلن») بر مي آيد،  در پي ايجاد 
جّوي پرتحرك و پوياست؛ چه خبب كه اسم بحر است خود به حركت دويدن اسب 

گفته مى شود.
فتوحات زمين با خون اسبان

نبشته ست
مرزهاي اقاليم را

سمهاي اسبان ترسيم كرده ست(دنقل417)
 اما چيزي نمي گذرد كه با تصويري غافلگيركننده، مشخص مي كند كه در واقع 

اين حركت، نه حركت كه سلب اختيار حركت است:
اي اسب

حال بتاز يا بايست
كه نه مغيرات صبحا هستي 

و نه - آنچنان كه گفته شده - عاديات ضبحا
نه سبزينه اي در مسيرت زايل مي شود 

و نه 
كودكان 

چون بر آنان بگذري 
به كناري مي كشند
.……………

بسان الك پشتان بتاز
به پستوي موزه ها

.………
مجسمه هاي سنگي ميدان ها شو
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تاب هاي چوبي كودكان شو
اسب شيريني جشن ميالد رسول شو 

گلين اسب كودكان تهيدست شو(دنقل417تا418)
 بعد از اين ابيات و شرح وضعيت كنوني فالكت بار اسب، شاعر با تكنيك 
سينمايي «پس نما»(flash  back ) نقبي به گذشتة پر افتخار و درخشان دوران طاليي 
آن مي زند و با اين عمل، گذشتة فخرزا را در مقابل اكنون محنت زا قرار مي دهد و 
با ايجاد نوعي تقابل و تضاد، تصوير تأسف بار و تراژيك حاضر را واضح تر منعكس 

مي كند كه «الضد يظهره الضد»:
اسب 

در آغاز همچون مردم وحشي بود
ودر ميان دشت ها دوان

اسب در آغاز همچون مردم 
مالك خورشيد و گياه و ملكوت گمشده بود

و رام نشده
تا فرماندهان فاتح بر آن سوار آيند

ودهانش نا آشنا با افسار بود
و كسب غذا برايش نه به زحمت بود (دنقل419)

اما اوج مهارت و چيره دستي أمل دنقل در بيان ديدگاه او نسبت به انسان معاصر 
ـ به نظر منـ  در تعامل او با زمان متبلور مي شود. شاعر زمان را آنچنان به كارمي گيرد 
كه نشان ميل او به بازگشت آن زمان طاليي و پرافتخار وتصويركنندة وضعيت سياه 
و كدر اكنون و دال بر يأس و نااميدي او ازافق آينده است؛ طوري كه استفاده از فعل 
مضارع(زمان حاضر)با آن تصاوير تلخ، تيره، اندوهبار وتمسخر آميز بيشترين سهم را 
پاياني شعر  بتوان اوج اين حرارت را تصوير  به خود اختصاص داده است و شايد 
دانست؛ بعد از اينكه پشت اسبان ـ در ابيات آغازين شعرـ مركب شهسواران پيروز 
بود، در پايان شعر و در انتهاي مسيركنوني، اسب(انسان عربي معاصر) مركب زنان 
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خارجي جهانگرد مي شود تا در سايه سار ابوالهول به تفرج و تماشا بپردازند:
اكنون چه برايت مانده

چه؟
جز عرق خستگي

كه دينارهاي طالي جيب دوستاران ساللة عربي ات مي شود
در حلقه هاي شرط بندي

در گردش كاروان هاي جهانگردان
در سرگرمي با زنان خارجي كه در سايه سار ابوالهول سوارت مى شوند

كه نفرين طاقت فرساي انتظار،دماغش را شكسته است.(دنقل422)
اما زمان ماضي (گذشتة درخشان)كمتر از زمان حال به كارگرفته شده و آنچه 
به آن نمود بيشتري مي بخشد و آن را سياه تر مي كند و حسرت تنفس در هواي آزاد 
آن زمان طاليي را پررنگ تر مي كند، وقوع آن در ميان يا جزء زمان حال است؛ به ويژه 
اينكه با اقتباسي زيبا از قرآن، به زمان گذشته تقدس بخشيده و آن  را به قرآن ربط داده 

است تا معاصران به  انديشة بازگرد اندن گذشتة پر افتخار بيفتند.
اي اسب نه مغيرات صبحا هستي

ونه عاديات ضبحا(دنقل417)
در مقابل حضور زمان گذشته و حال در شعر، شاهد عدم حضور زمان آينده ايم 
روشن،  افقي  آينده  براي  كه  طوري  است؛  حركت  به  شاعر  بدبيني  نشان دهندة  كه 
اشعار خود  در  كّرات  به  را  گيري  اين موضع  نيست.شاعر  قائل  پرتوان  و  درخشان 

دارد:
تعظيم را به وي بياموزيد

كه گريزگاهي نيست
رؤياي دنياى سعادتمند را رها سازيد

كه
پِس هر سزاري كه مي ميرد
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أحزاني است بي سود و
گريه هايي است عبث(دنقل93)

از ارزش ذكر زمانهاي حال وگذشته،  آينده،  اين عدم ذكر زمان  ارزش  البته 
كمترنيست. با توجه به آنچه گذشت مي توان جدول زمانها را چنين  ترسيم كرد:

همچنان كه پيشتر اشاره شد شعر«الخيول»خواننده را به ياد شعر منوچهر آتشي 
با عنوان «خنجرها، بوسه ها،پيمان ها»مي اندازد. آتشي شاعري است طبيعت گرا و« متعلق 
به سبعيت موجود در نهاد اشيا» (براهنى 1142) و اشيا با چهرة عريان و وحشي و بكر 
خود بر آسمان و زمين فكر آتشي سايه و در زمين او ريشه دارد و با همان منطق تجربه 
باورها بي بهره ام...   بايگاني  برقرار مي كند « من…از  ارتباط  پيرامون خود  با  و حس 
است»(مختارى14) شعر  و غريزي  طبيعي  برخوردي  پيرامونم  با جهان  من  برخورد 

زمان
زمان حال

زمان

گذشته

زمان

آينده

وضعيت
حضور بسيار فعال

حضور متوسط

عدم حضور 

كلمات و تركيبات 
ي،الك پشت،موزه،نه سبزه اي،الك پشت،موزه،نه سبزه اي،الك پشت،موزه،

خورشيد،عرق ريزان، شيب  خورشيد،عرق ريزان، شيب  خورشيد،عرق ريزان، 

زن خارجي،مجسمة سنگي، 

تاب چوبين،اسب شرط بندي، 

درةبي نهايت، اسب شيريني، 

فال، شيهة خشك وشده، 

كاروان هاي سياحتي

خورشيد، علف، دشت،    

توشه، آزادي، تنفس، وحشي، 

زمان طاليي

      

..............................        

مفهوم و معنى
سخره گرفتن وضعيت فعلى

 اسب كه رمز مردم است و

 عقب گرد تمدن معاصر به

 جاي حركت پيشروانه در

امتداد آن پيشرفت درخشان

اندوه از دست دادن آن زمان 

طاليي و تحريك همت 

براى باز توليد آن دوره

بدبيني نسبت به آينده؛ 

خشك شدن همت مردم و 

به انفعال رسيدن شاعر
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منوچهر آتشي، چون شعر أمل دنقل سمفوني درد ورنج است؛ نغمة غمباري است 
ما گذشتة  اين است كه  رفته. «حرف من  از دست  در سوگ گذشته اي درخشان و 
ما بر اساس گذشتة ما پي ريزي نشده است؛ ما خود  ادامه نداده ايم وامروزِ  خود را 
را از گذشته منقطع كرده ايم و سپس خانه اي در باد بنا نهاده ايم. من عليه اين انقطاع 
هميشه نشوريده ام؛ يعني به نداي طبيعي خودم جواب داده ام(تميمى206). آتشي با 
اين ذهنيت و با اين ديدگاه دريچة فكر خود را بر محيط اجتماعي خود مي گشايد و 
اشيا وحيوانات ازاين منظر وارد شعر او مي شوند؛ اين است كه مي بينيم واژگان شعري 
او «اسب، وحشي، آخور قصيل، نعل، كفل، خنجر، آفتاب، جاده، اسب پير خاطره، 

قطعه هاي سوخته و…» مي شود.
از ميان اين واژگان و عناصر، «اسب» تشخص ويژه اي دارد. «اسب براى من 
«الگوى ازلى» است؛ عالقة من به اسب خيلي ژرف تر و ريشه دارتر از عالقة فرضًا 
بعضي هنرمندان به گربه است(تميمى62) و آن شايد ريشه درمحيط اجتماعي«آتشي»، 
ارزش و اعتبار اسب در فضاي روستايى آتشي و ذهنيت قبيله اي او دارد؛ چه آتشي 
اهل بوشهر و برآمده از فرهنگ بكر روستاست. اين است كه مي بينيم «اسب» با آن 
بار عاطفي واحساسي كهن، عنصر برجستة شعر او و رمز و نماد گذشتة اسطوره اي 
و تاريخ درخشان و پاك و پر از فتح و پيروزي و دوران نخستين مي شود. اسب در 
تخيل و عواطف قومي او ريشه دارد؛ عنصري پوياست كه مي توانسته باعث پيروزي 
يا شكست قومي باشد؛ تبار او سوار بر اسب  مي جنگيدند(تميمى61) البته همچنان 
كه درشعر أمل دنقل اشاره شد، «اسب» نماد گذشتة پر بار است؛ با اين احوال است 
كه آتشي ـ كه اهل جنوب استـ  اسب را يگانه واژه و به عبارتي كليد واژة شعر در 
«خنجرها، بوسه ها، پيمانها» قرار مي دهد؛ چندان كه اين شعر نه با نام آن، كه با اسم 

«اسب سفيد وحشي» شناخته مي شود.
كردشعر«اسب سفيد وحشي» 18بند است؛ اما مي توان آن را به دو قسمت تقسيم كردشعر«اسب سفيد وحشي» 18بند است؛ اما مي توان آن را به دو قسمت تقسيم كرد  
كه مّميز اين دو قسمت، بندي است كه درآن با صنعتى جدا شده؛ چون تركيب «اسب 
مضمون  به  توجه  با  كه  بند  اين  إال  مي شود  تكرار  بند  هر  در  وحشي»  سفيد 
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بندهاي دوطرف اين بند متوجه مي شويم كه اين بند چون «زين» اسب در دو طرف 
خود دو «ركاب» آويزان كرده است. آتشـي در قسمت نخست با بهره گيري از تكنيكى 
سينمايي دست به فيلمبرداري از وضعيت كنوني اسب-مردم مي زند و با يك تباين    

نا محسوس اما گيرا، حركت وسير ايجاد مي كند:
اسب سفيد وحشي 

بر آخور ايستاده گرانسر
انديشناك سينة مفلوك دشت هاست

اندوهناك قلعة خورشيد سوخته است
با سر غرورش ، اما دل با دريغ ، ريش

عطر قصيل تازه نمي گيردش به خويش(آتشى،شعِرخنجرها،بوسه ها، پيمان ها)
كه يادآور وضعيت اسب «أمل دنقل» است كه توان حركت نداشت و اسباب بازي 

كودكان و مجسمه هاي تزييني ميدان ها شده بود:
كنون بتاز يا بايست اي اسب 

نه مغيرات صبحا هستي 
نه عاديات ضبحا

………
بسان الك پشتان بتاز

سوي پستوي موزه ها 
سنگ مجسمه ميدان ها شو

تاب هاي كودكان شو(دنقل417تا718)
 (flash  back) «آتشي بعد از آن بند، چون «أمل دنقل» با تكنيك «پس نما
گريزي به گذشتة پر افتخار ، روشن و آزاد اسب مي زند تا با تقابل وضعيت ساكن و 
ايستاي كنونى اسب و آن وضعيت پر از حركت و آزادي و بي قيدِي گذشته، فضاي 
آن  اينكه  باشد؛ خصوصًا  داشته  بيشتري  و جلوه  گري  نمود  فعلى  اسف بار  و  موهن 

حالت روشن و فخرزا را در ميان دو وضعيت خوار و پاي بسته بر آخور قرار داده :
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اسب سفيد وحشي سيالب دره ها
بسيار از فراز كه غلتيده در نشيب

رم داده پر شكوه گوزنان
بسيار در نشيب كه بگسسته از فراز

تارانده پر غرور پلنگان

اسب سفيد وحشي، با نعل نقره وار 
بس قصه ها نوشته به طومار جاده ها
بس دختران ربوده ز درگاه غرفه ها

خورشيد بارها به گذرگاه گرم خويش
از اوج قله بر كفل او غروب كرد 

  ...
اسب سفيد وحشي اينك گسسته بال 

بر آخور ايستاده غضبناك
سم مي زند به خاك(آتشي، شعر خنجرها،…)

اين قسمت در واقع، نما و منظره اي است از آن زمان از دست رفته وآن لحظات 
جان بخش و دعوتي است به حركت و باز سازي آن، كه خود از واژه ها و تركيب هايى 
نعل  پلنگان،  پرغرور  گوزنان،  پرشكوه   دره ها،  انديشناك، سيالب  (مثل  مثبت  بار  با 
است. خالصه  نمايان  هلهله)  نسيم،  زرد،  مهتاب، جلگه ها، شال  نقره وار، خورشيد، 
اينكه اين دعوت را در بند آخر با تصويري نمادين و كليدي مسجل مي كند؛ آن زمان 
كه اسب از حركت مانده و گنجشك هاي آزاد به ياد او اين حركت را مي آغازند تا او 

نيز در پي آنان حركت كند و اين دعوت با فعل مضارعي تأكيد شده است:
اسب سفيد وحشي اينك گسسته بال 

بر آخور ايستاده غضبناك
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سم مي زند به خاك
گنجشك هاي گرسنه از پيش او 

پرواز مي كنند
ياد عنان گسيختگيهاش

در قلعه هاي سوخته ره باز مي كنند  (آتشى، شعر خنجرها،….)
اسب                 صاحب  و  اسب  ميان  است  مكالمه  اى  شعر،  دوم  قسمت  اما     
شكسته دل و پاسخي است به دعوت اسب براي حركت كه در قسمت نخست آمده 
آميزبود. اين قسمت دعوتي به آرامش و سكون است و اينكه به وضعيت تحقيرآميزبود. اين قسمت دعوتي به آرامش و سكون است و اينكه به وضعيت تحقيرآميز موجود 
(قصيل تازه) رضا دهد؛ چرا كه آن زمان اسطوره اي گذشته است و توان حركت و 
ساز تحرك نمانده (نه تركش و خفتان، شمشير مرده است ) كه يادآور اين نكتة شعر 

دنقل است:
بسان الك پشتان بتاز
سوي پستوي موزه ها

منوچهرآتشي چنين مي گويد:
اسب سفيد وحشي 

من با چگونه عزمي پرخاشگر شوم؟
من باكدام مرد درآيم ميان گرد؟

من بر كدام تيغ سپر سايبان كنم؟
من در كدام ميدان جوالن دهم  ترا؟

..……
اسب سفيد وحشي

خوش باش با قصيل تر خويش
كه اين دعوت به سكون و ايستايي و نااميدي از حركت با صفات و  تركيب هايى 
منفي درست مقابل قسمت نخست توصيف شده (خنجر شكسته، خنجر خونين، خشم 
سياه، گرگ غرور گرسنه، خنجر مسموم نيشخند، كينه، زهر، مار فريب، قلبهاي زده 
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زنگار، طلسم بيم، سراب سرشك، غم، قصيل، طويله) كه آن چيزي جز رخوت و 
سستي و بي حركتي نخواهد بود كه در بند فرجامين شعر كه حاصل جمِع بند هاي قبلي 
است، بسيار زيبا تصوير مي شود و در واقع نقطة مقابل بند پاياني قسمت نخست است 

كه در آنجا با فعلي مضارع و پويا روبه رو بوديم و در اينجا با فعلي ماضي و ايستا:
اسب سفيد وحشي اما گسسته بال 
انديشناك قلعة مهتاب سوخته است

گنجشك هاي گرسنه از گرد آخورش
پرواز كرده اند 

ياد عنان گسيختگيهاش
در قلعه هاي سوخته ره باز كرده اند .(آتشى ،شعر خنجرها،…)

كه با بند پاياني شعر «الخيول» تناسب زيبايي دارد:
عقربة زمان به سوي غرب چرخيد

اسبان، مردماني گشتند دوان به سوي چالة سكوت
اما مردم اسباني اند  دوان به سوي چالة مرگ

مضمون  تكرار  واقع  در  «الخيول»  شعر  همچون  وحشي»  سفيد  «اسب  شعر 
ازدست رفتگي و حسرت و مرثيه و جستجوست كه به جايش اكنون، اميد ننشسته و 
شعري است «كامًال تازه و از بدويت اصيل روحية آتشي نشانه دارد» (براهنى1153) 
و بياني است از نوستالژي او در بازگشت به گذشته هاي پاك. خود او مي گويد: «من 
افسوس اسب هاي بي سوار و ميدان هاي بي مرد را دارم» (مختارى57) و از اينجاست 
كه او «غصه دار ابدي اسب»(تميمى61) شده است؛ اسبي كه براي او يك تاريخ و 
يك گذشتة روشن بود. از شعر(خنجرها، بوسه ها...) بوى شكست و مرگ برمي خيزد؛ 
اما اين  اندوه و تراژدي به جايش آينده اي اميد بخش ننشسته است كه اين مسئله مثل 
شعر دنقل از تركيب ها و واژه ها و زمان هاي به كار رفته در شعر نمود و وضوح بارزي 
دارد. زمان حال حضوري بس فعال دارد و زمان گذشته حضوري متوسط؛ اما در كنار 
اين دو زمان ، زمان آينده فاقد حضور و اثر است كه خود بر بدبيني شاعر به حركت 
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و تيره بودن افق آينده داللت مي كند و اين از بند آخر شعر كه با فعلي ماضي پايان 
مي يابد روشن است.

حاصل كالم اينكه نزد دنقل و آتشي، اسب نماد حركت و فخر و ياد آور زمان 
درستي و اصل آغازين طبيعت است و  شعور و احساسي انساني دارد كه از بدويت و 
دشت و خورشيد خود به دور افتاده و در طويله و بر آخور بسته و مركب جهانگردان 
خارجي شده است. دنقل و آتشي به گذشته با حسرت و مباهات مي نگرند و اكنون را 

موهن و تحقير آميز مي شمرند و افق آينده را تاريك و سياه مى بينند.
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