
 
  
  
  
  

  
  
  
  

  اي وزن در شعر سپيد شاملوگونه
  

  ٭دكتر مهدي فيروزيان
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

  
 چكيده

اند، شـعر سـپيد او را    سنجاني كه دربارة موسيقي شعر شاملو به جستجو و پژوهش پرداخته سخن
است تا با  اين جستار كوشيده بار در نگارنده براي نخستين. دانند يكسره از عناصر عروضي تهي مي

. هاي موسيقي بيروني در شعر سپيد شـاملو را آشـكار سـازد    بخشي از ويژگي ،زبان دانش عروض
چـه بـه عـروض سـنتي     شماريم، زيـرا آن  وضي ميالبته اين به معني آن نيست كه ما شعر او را عر

هجـايي شـعر سـپيد     هـاي  است و از آنجا كه اين نظم در زنجيـره  وارنظم رياضي ،بخشدمعني مي
در سنجش بـا آهنـگ شـعر    همه با اين. آن درست نيست خورد، عروضي خواندنشاملو برهم مي

 ،سنتي، درصد دوري و نزديكي آهنگ سـخنان گونـاگون يكسـان نيسـت و شـعر سـپيد شـاملو       
بـه وزن  هنجـار موسـيقايي اسـت و آهنگـي نزديـك       داراي تكرارهاي بـه  ،پيروانششعر برخالف 

  .است ذهني عروضي سروده شده  زمينة با پشتوانه و پيشكم  ؛ يا دستعروضي دارد

   عروض ،شاملو ،شعر سپيد، موسيقي بيروني :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
وزن و آهنگ دارد، منتها عروضـي  «عر او شايم كه  از دوستداران شعر شاملو بسيار شنيده

شـعر شـاملو وزن    :درسـت اسـت   نظـر اين سخن از يك  .)330 :الـف 1383شميسا، (» نيست
گـز  اما آهنگي كه بسيار از آن سخن گفته شـده و هر  ؛عروضي به معناي سنتي آن ندارد

چيست؟ اگر بتوانيم راز ايـن آهنـگ ويـژة     ،اند تعريفي علمي و دقيق از آن به دست نداده
نهفته در شعر سپيد شاملو را آشكار كنيم، درخواهيم يافت كه وزن شعر او قابـل تعريـف   

توان گفت شعر او نوعي ساختار وزنـي ويـژة خـود     است و حتي پس از اين رازگشايي مي
  .دارد

سـنجان  رسي موسيقي در شعر شاملويي و كارنامة پژوهشـي سـخن  اگر به پيشينة بر
ندارنـد و شـعر   چنـين بـاوري   يك از آنان خواهيم ديد كه هيچ ،دربارة شعر سپيد بنگريم

و فلكـي،   24: 1384روشـان،   .نـك (داننـد   را يكسره از عناصر عروضي تهـي مـي   شاملوسپيد 
زيـرا   ،خواننـد  لو را نادرست مـي خواندنِ شعر شام» سپيد«روست كه نيز از همين .)1380

آنچـه دربـارة وزن   . )84: 1984 2،ادنكـ ( گونه وزن آزاد نيستيكسره از قيد هر 1شعر سپيد
و يـا اگـر   اسـت   نيمـايي او بـوده  و شعر شاملو گفته شده يا در پيوند با شـعرهاي سـنتي   

ري پـذي گونـه تبيـين و تقطيـع   آن را از هر ،او سخني گفتهدربارة شعر سپيد  يپژوهشگر
تنهـا  . )413- 425: 1381پورنامـداريان،   .نك( است عروضي يا حتي همانندي با آن دور دانسته

شفيعي كدكني دربارة دكتر سخنان  ،توان به شيوة كار ما نزديك دانستپژوهشي كه مي
كه سايه بـا نقـل دو    يياشارة گذرانيز و  )281- 282: 1386شفيعي كدكني، (شعر شاملو است 
  ).912: 1391ابتهاج، (است  و به اين موضوع كردهسطر از شعر شامل

با بررسي و تقطيع چنـدين و چنـد بـارة همـة     و نگارنده در پي جستجويي درازدامن 
هاي  توان بسياري از ويژگي بر آن است كه حتي از ديد عروض نيز مي ،اشعار سپيد شاملو

ملو ديگـر در قالـب   البته ساختار وزنـي شـعر شـا   . بازگو و بررسي كردرا  شاملو شعر وزني
است كه در اين مقاله به بخشـي    گنجد و داراي ابعادي گستردهشده نميعروض شناخته
  . كنيم از آن اشاره مي

                                                 
1. blank verse 
2. Cuddon  
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  عروض سنتي و نيمايي - 2
هاي شعر خود را در شمار هجاهـا و نيـز ترتيـب     در عروض سنتي شاعر ناچار بود مصراع

نيمـا بـا شكسـتن ايـن قـانون      . ازدبـا يكـديگر يكسـان سـ     ،آمدنِ هجاهاي كوتاه و بلنـد 
هاي نابرابر از ديد شـمار   توان شعري با مصراع پاگير، بر اين نكته پاي فشرد كه ميو دست

همچنان به قانونِ ترتيب يكسان هجاهاي كوتاه و بلند و توالي اركان  او ولي ؛هجاها سرود
در آن نـه برابـري    شاملو اين قيد را نيز از ميان برداشت و شعري سـرود كـه  . پايبند ماند

 وي امـا . شمار هجاها بايسته است و نه يكسانيِ ترتيبِ قرار گرفتن هجاهاي كوتاه و بلنـد 
اي كه شـرط بنيـادين سـخن مـوزون را كـه       گونه اين كار را دانشورانه به انجام رساند؛ به

  .پوشي نكرداست، پاس داشت و از آن چشم» هنجارتكرار به«
رســت از ســازوكار وزن شــاملويي، نخســت بايــد بــراي بــه دســت آوردن شــناخت د

خـوبي   بـه ، ض سنتي پيشـگام بـوده  هاي عرو هاي كار نيما را كه در شكستن قانون ويژگي
توان از  دانست كه موسيقي را نمي شناس ميسرايي سخننيما در جايگاه سخن. بشناسيم

ي ها ر همة گونهدانيم كه د مي. خواست تر مياما انديشة او ميداني فراخ ،شعر جدا ساخت
از اين قـانون  » مستزاد«تنها  ؛در دو مصراع يكسان است» موسيقي بيروني«شعر پارسي، 
پـيش از نيمـا نيـز    . كند كه آن را نيز تالشي در راه رهايي از تكرار بايد شمرد پيروي نمي

هـايي چشـمگير بـا     اما شعر نيمايي تفاوت، سخنوران به تنگي ميدان وزن پي برده بودند
بـراي روشـن شـدن     .)147- 148: 1376ثالث، اخوان .نك(د دار» بحر طويل«و نيز » ادمستز«

آوريـم و از   را مي او هاي اي از سروده نمونه ،دربارة وزن شعر نيما گفتيمآنچه كوتاه و گذرا 
  :سنجيم آن را با شعر پيشينيان مي ،ديد موسيقي بيروني

  ترا من چشم در راهم شباهنگام
  رنگ سياهي ها سايه» تالجن« خگيرند در شا كه مي

  وز آن دلخستگانت راست اندوهي فراهم؛
  .ترا من چشم در راهم

  
  ند؛اماران خفتگان چون مرده ها جا دره شباهنگام، در آن دم كه بر

  در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سرو كوهي دام
  كاهم؛ گرم ياد آوري يا نه، من از يادت نمي

  . )517: 1375نيما يوشيج، ( ترا من چشم در راهم
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ترين اشعار نيما به لحاظ وزن و  يكي از كامل«رو برگزيديم كه اين شعر كوتاه را از آن
شعر در بحـر هـزج نيمـايي سـروده      )211: ب1383شميسـا،  (» قافيه و بالغت و معني است

مـثمن،   :شناسـيم  در عروض سنتي از ديد شمار اركان، سـه گونـه هـزج  مـي    . استشده
. تواند سالم يـا محـذوف باشـد    هر يك از اين سه وزن در ركن پاياني مي .مربع و سدسم

بنابراين در سراسر ادبيات پارسي تنها شش گونه هزج سالم يا محذوف و مقصور خواهيم 
  :داشت

  )بار 4مفاعيلن (هزج مثمن سالم  - 1
  )فعولن يا مفاعيل+ بار  3مفاعيلن (هزج مثمن محذوف يا مقصور  - 2
  )بار 3مفاعيلن (زج مسدس سالم ه - 3
  )فعولن يا مفاعيل+ بار  2مفاعيلن (هزج مسدس محذوف يا مقصور  - 4
  )بار 2مفاعيلن (هزج مربع سالم  - 5
  )فعولن يا مفاعيل+ مفاعيلن (هزج مربع محذوف يا مقصور  - 6

اخـرب،  (هـاي هـزج    اسـت كـه از ديگـر زحـاف     آنچه گفتيم بر اين بنياد استوار شـده 
را برپايـة هـزج   » ترا من چشم در راهم«بهره نگيريم؛ زيرا نيما نيز ...) و ،خبونمقبوض، م

ها در اين سرودة  اينك به ساختمان عروضي مصراع .استسرودهمحذوف و مقصور سالم و 
  :نيما بنگريد

  بار 3مفاعيلن 
  )مفاعي(فعولن + بار  4مفاعيلن 
  فعولن+ بار  3مفاعيلن 
  بار 2مفاعيلن
  مفاعيل+ بار  5مفاعيلن 
  بار 5مفاعيلن 
  بار 4مفاعيلن 
  بار 2مفاعيلن 

بـا  است كه تكرار شده) ترا من چشم در راهم(يك مصراع  ،خطي در اين سرودة هشت
نيمـا  . ماند كه هر يك وزنـي ويـژة خـود دارد    هفت مصراع بر جاي ميآن،  كنار گذاشتن

ايـن  . اسـت  يـده اي برگز هـاي سـرودة خـويش الگـوي وزنـي ويـژه       براي هر يك از مصراع
گـوني   گونـه  اگـر  .كننـده اسـت   راستي خيره به - آن هم تنها در يك شعر - گوني وزن گونه
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كار رفته در هـزاران   موسيقاييِ هفت وزن در هفت مصراع را با تنگناي شش وزن مجازِ به
سـرايان   سـخن . ميـابي ميخوبي ارزش كار نيما را در، بهمسرودة تاريخ ادب پارسي بسنجي

شـده را  كـار بـردنِ يـك وزن از شـش وزن ياد     سرودن هر شعر، تنها اجازة بـه پيشين در 
: را چنـين سـرود   خسرو و شيرينكه مصراع نخستين   گاهبراي نمونه نظامي آن. اند داشته

دانست كه تا واپسين بيت، ناچار اسـت   مي ،)2: 1386نظامي، (» خداوندا در توفيق بگشاي«
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل يا فعولن؛ يعنـي  (وزني  همة سخنان خود را تنها در يك الگوي

 ،خسرو و شـيرين  در بيش از شش هزار بيت. بگنجاند) گانهي ششها گونة چهارم از گونه
  .توان يافت وزني جز اين نمي

را در وزن شعر پارسي ) هاي پيشين تر يا بلندتر از وزن كوتاه(يي نو هاتنها گونهنه نيما
بينـيم   از آن است كه مـي . هاي گوناگون را نيز روا شمرد تنِ وزنكه درآميخ ،گرفت كار به

اي از  آميزنـد و هنگامـه   در همين شـعر كوتـاه، چهـار وزن از آن شـش وزن در هـم مـي      
  :انگيزند رنگارنگي وزن بر مي

  )ترا من چشم در راهم(هزج مربع سالم  - 1
  )ترا من چشم در راهم شباهنگام(هزج مسدس سالم  - 2
  )وز آن دلخستگانت راست اندوهي فراهم(محذوف هزج مثمن  - 3
  )كاهم گرم ياد آوري يا نه من از يادت نمي(هزج مثمن سالم  - 4

رود و  كـار نمـي   و گذشته از اين، سه وزن ديگر در اين شعر هست كه در عروض سنتي به
  : استننهاده هاتا كنون كسي نامي بر آن

  )رنگ سياهي ها تالجن سايه  اخگيرند در ش كه مي(فعولن + بار  4مفاعيلن  - 1
  )نداماران خفتگان چون مرده ها آن دم كه بر جا دره شباهنگام، در(مفاعيل + بار  5مفاعيلن  - 2
  )در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سرو كوهي دام(بار  5مفاعيلن  - 3
غالبـاً  چنان است كـه   ها در اين سروده) وزن(كنندة موسيقي بيروني  گوني خيرهگونه

بـراي نمونـه هفـت مصـراع      .يافـت  ساختمان وزني يكسان باتوان دو سرودة نيمايي  نمي
:                     خوانيم مي است، اخوان را كه در وزن هزج نيمايي سروده شده» زمستان«آغازين از شعر 

  خواهند پاسخ گفت،  سالمت را نمي
  .سرها در گريبان است                                          

  .كسي سر برنيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را
  نگه جز پيش پا را ديد نتواند،
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  .كه ره تاريك و لغزان است
  وگر دست محبت سوي كس يازي،

  به اكراه آورد دست از بغل بيرون
  . )108و  107: 1386ثالث، اخوان( كه سرما سخت سوزان است

  

الگوي راست از نيما و الگوي چپ از اخـوان  (گوي وزني دو سروده را بسنجيم اينك ال
  ):است

  بار 5مفاعيلن         بار 3مفاعيلن 
  بار 5مفاعيلن       )مفاعي(فعولن + بار  4مفاعيلن 
  بار  3مفاعيلن          فعولن+ بار  3مفاعيلن 
  بار             2مفاعيلن            بار 2مفاعيلن
  بار 3مفاعيلن          يلمفاع+ بار  5مفاعيلن 
  بار 3مفاعيلن          بار 5مفاعيلن 
  بار 2مفاعيلن          بار 4مفاعيلن 

هـاي دو سـروده    اي ميان ساختمان عروضي مصراعجز در يك مصراع، هيچ همانندي
دو سروده را با يكـديگر   وزنتوان  هاي ديگري نيز مي افزون بر اين از ديدگاه. وجود ندارد

گيري از هفت الگوي وزني در برابر سرودة اخوان با  ودة نيما با بهرهيكي اينكه سر. سنجيد
گــون و  موســيقي گونــه) بــار 2بــار و مفــاعيلن  3بــار، مفــاعيلن  5مفــاعيلن (ســه الگــو 
شايد از همين روست كه . است ن بر زيبايي موسيقايي سخن افزودهتري دارد و اي رنگارنگ
بيش   - دپردازن شعر نيمايي مي رايسازي بنگتر به آهكم كه - روزگار ما سازان همآهنگ

هـايي برپايـة آن    انـد و تصـنيف  پرداخته» ترا من چشم در راهم«از هر سرودة نيمايي به 
هوشـنگ   ؛»چشـم بـه راه  «ي در عطا جنگوك با آواز شهرام ناظر ،براي نمونه(اند  ساخته

رقـص  «ايرج بسـطامي در  حسين پرنيا با آواز  ؛»شباهنگام«كامكار با آواز بيژن كامكار در 
  ).»نغمة فاخته«و عماد رام با آواز حسين قوامي در  »آشفته
  

  وزن شعر سپيد شاملو - 3
او ايـن  . شاملو اين تجربة درخشان و دستاوردهاي كار ارزشمند نيما را پيش چشم داشت

رو بـه پـي    شمرد و از ايـن  آمده را نيز براي ذهن پويا و جوياي خود اندك مي آزادي پديد
اي  ها تالش بـه شـيوه   هاي بيشتر انديشيد و پس از سال فكندنِ ساختماني ديگر با آزاديا
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چكيدة كـار  . به تبيين علمي آن بپردازد) يا نخواست(دست يافت كه حتي خود نتوانست 
اي عروضي كه با تكـراري   در عين وجود پايهاست، شاملو بر هم زدنِ توالي اركان عروضي 

 ،مـوي شـعر شـاملو    بهپس از بررسي مو. دهد عر نشان ميجاي ش دار خود را در جاي معني
  توان پنداشت همة آنهـا تصـادفي پديـد آمـده     يابيم كه نمي هايي را در شعر او مي ويژگي
ي او كـه همـة   هـا  آن دسـته از سـروده  ( )1(ي آهنگـين او هـا  زيرا در همة سـروده  ،باشند

ن شـا بر آهنگـين بودن  ،دانند هره ميب در عين اينكه آنها را از وزن عروضي بي ،كارشناسان
هنجارِ يك الگوي وزني هسـتيم كـه الگوهـاي فرعـي و اركـان      شاهد تكرار به )ندا معترف

همچنـان شـعر داراي يـك وزن ويـژه      و دهنـد  ديگر آزادانه در كنار آن خود را نشان مي
   )2(.وزني ويژه كه حتي از ديد دانش عروض سنتي نيز قابل شناخت و بررسي است ؛است

توانسـتيم شـعر او را مـوزون     نمـي  ،در شعر شـاملو نبـود  » هنجارتكرار به«اگر ويژگي 
تـوان جمـالت    تنهايي شـرط باشـد، مـي    زيرا اگر تكرار محدود چند ركن ويژه، به ؛بدانيم

بسياري در متون منثور و حتي در گفتار روزانة مردم يافت كه در آنها سخني درسـت بـر   
 كشـف المحجـوب  بـراي نمونـه در مـتن منثـور     . اسـت وزن يك مصـراع عروضـي آمـده   

اين جمله مصـراعي كامـل    ؛)393: 1384هجويري، (» بي عنايت، عقل نابينا بود«: خوانيم مي
چنـين   بعـدي مـتن،  ي هـا  از آنجا كه در جملـه . است »فاعالتن فاعالتن فاعلن«در وزنِ 

جـار نيسـت و از   هنروشن است كه اين تكـرار ركـن، تكـراري بـه     ،شود تكراري ديده نمي
حتي اگر جمـالت  . توان اين متن را موزون دانست كند؛ پس نمي الگويي ويژه پيروي نمي
اي كه هر جمله براي خـود   گونه به - بهره ببرند  ديگرولي از وزني  ،ديگر نيز موزون باشند

توان حكم به مـوزون   با وجود چند جملة موزون، باز هم نمي - داراي وزني جداگانه باشد 
براي نمونه هر يك از چهار جملة زير را كه در متني منثور درست در پي . دنِ متن كردبو

  :توان داراي وزن دانست اند، با بررسي جداگانه مي هم آمده
» دايه چون او را چنان ديد، بدو تهمت عاشقي برد و آن نه تهمت بود، بلك عـين حقيقـت بـود   «
  .)285: 1384 طوسي،(

چهار جمله يكسان نيست و در هر جمله از هنجاري متفـاوت  از آنجاكه ساختار وزني 
بـه سـاختار عروضـي ايـن چهـار جملـه       . توان متن را موزون دانسـت  ده، نمياستفاده ش

  :بنگريد
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  )فاعالتن فاعالتن(دايه چون او را چنان ديد 
  )2( )مفاعيلُ مفاعالتن(بدو تهمت عاشقي برد 

  )لنمفاعلن فع(و آن نه تهمت بود 
  )فاعالت مفاعيلن(قيقت بود بلك عين ح

» تكـرار بـه هنجـار   «اي انكارناپـذير از   گونـه ي آهنگين خود بـه هااما شاملو در سروده
كارگيريِ اركانِ ناسـازِ ديگـر   البته آن اندازه از آزادي كه در به. برد اركان عروضي بهره مي

پـذير و طبيعـي   گيرد، وزن شعر او را ديرياب و در عين حـال دل  نيز براي خود در نظر مي
آنكه اثري از اگر شعرهاي او را بارها و بارها با صداي بلند براي خود بخوانيم، بي. سازد مي

تصنع و تكلف در ميان باشد، وزني آرام و دلنشين را در شعر او خواهيم يافت؛ وزنـي كـه   
راست آن است كه بخشي . توان دريافت راز آن را  تنها پس از تمرين و كوشش بسيار مي

بسيار مهم و بنيادي از شناخت و دريافت وزن، بازبسته بـه خـوگيري گـوش بـه آن وزن     
آسـاني ريـتم آهنگـي     به ،هاي آموخته و ورزيده در موسيقي نيز چنين است؛ گوش. است

هاي تند نيـز   يابند و نوآموزان براي دريافت ريتم آهسته را درمي) تمپو(سنگين با تندايي 
. در عروض سنتي نيز چنـين اسـت  . سپردن به آهنگ هستند نيازمند بارها و بارها گوش

كاربرد را تنهـا بـا   هاي كم بسياري از دانشجويان و حتي برخي از استادان ادبيات نيز وزن
  :براي نمونه به شعر زير بنگريد. توانند يافت تقطيع عروضي درمي

 شـــايد كــه حـــال و كـــار دگرســان كــنم 
 سـت عـالم بــه مـاه نيسـان خــرّم شـــده   

  

هرچ آن بـه اسـت قصـد سـوي آن كـنم      
مــــن خـاطـــر از تفكـــر نيســــان كــنم

)370: 1358ناصرخسرو، (  

يابند و آنـان كسـاني هسـتند كـه بـا چنـين       ميشمار اندكي اين وزن را به آساني در
يي را بـراي خـود خوانـده و تكـرار     هـا  اند و بارها و بارها چنـين سـروده   اوزاني خوگر شده

برده و در بيتـي ديگـر از   شاعر نيز گويي به ديريابي وزنِ سرودة خويش پي خود. اند كرده
  :آورد نام اركان را هم براي راهنمايي خوانندگان مي ،همين چامه

ـــع  ـــلُ فـ ـــاعالت مفــاعيـ ـــولُ فــ  مفعــ
  

بنيــــاد ايــــن مبــــارك بنيـــان كنـــم  
)همان(  

آشنايان شـعر او  . آن گذاشتوزني  پس نبايد ديريابي وزن شعر شاملو را به حساب بي
بـا  . يابنـد  آنكه بتوانند توضيحي علمي دربارة وزن آن بدهند، آهنـگ شـعر او را درمـي    بي
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هاي عروض گذشته خوگر  هاي آشنا به عروض سنتي چنان به وزن دريغ بايد گفت گوش
  .تابند را برنمي ياند كه هيچ هنجار ديگر شده

هجاهاي كوتاه و بلند در هر مصـراع را درهـم    نيما با رنج بسيار توانست قانون برابري
اند  امروز ديگر همگان پذيرفته. شكند و راهي به رهايي وزن از چهارچوب پيشين بگشايد

ها براي اينكه سخني را آهنگين بتوان شـمرد، بايسـته نيسـت؛ بـا ايـن       كه برابري مصراع
فت كـه شـاعري   ولي نخواهنـد پـذير  . شرط كه ركن عروضي تا پايان سخن يكسان بماند

اي ديگر آنها را درهم بيـاميزد تـا الگـويي     هاي گوناگون برگيرد و به گونه يي از وزنها پايه
 :چون الگوي زير پديد آيد

  فعولن فعولن فعولن فاعلن فَعل
  فاعلن فعالتن فاعلن

  لن فعولُ  فاعلنفع
  لنفاعلن متفاعلن فع
  فاعلن فعولُ فاع
  فعولن فاعلن فاع
  لن فاعلن لن فعلن فعفاعلن فاعلن فع

ولـي  ، شـود  وزن شناخته مـي  يكسره بي ،اين الگو با همة تكرارهاي درخشاني كه دارد
. ناديـده گرفـت و آن را بيهـوده پنداشـت     آنتوان تكرار پرشمار اركان عروضي را در  نمي

  :از احمد شاملو است» باغ آينه«الگوي يادشده برابر با بخش آغازين شعر 
  اغي در برابرمچراغي به دستم چر
  .روم مي من به جنگ سياهي

  ي خستگيها گهواره
  از كشاكش رفت و آمدها                       

  اند، باز ايستاده                                                   
  و خورشيدي از اعماق

  .)412: 1378شاملو، ( كند هاي خاكسترشده را روشن مي كهكشان

ولي شاعر هوشيارانه مصراع بلند سوم  ،از چهار مصراع ساخته شده، اين بخش از شعر
هـا   خوانيم و مصراع ما نيز شعر را بر اين پايه، هفت مصراعي مي. است را سه بخشي نوشته

  :كنيم را از ديد عروضي بررسي مي
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  )فعولن فعولن فعولن فاعلن فَعل(چراغي به دستم چراغي در برابرم  - 1
ولـي   ،شـود  آغاز مـي ) ك مصراع كامل در بحر متقارب مسدس سالمي(شعر با سه فعولن 

ل  «: كنـد  درنگ بحر متدارك را جايگزين اين وزن مـي  شاعر بي فـاعلن « -  »فـاعلن فَعـ «
  و از ايـن پـس شـاهد تكـراري      - متدارك مخبون مقطـوع اسـت  » فعل«متدارك سالم و 

  .هنجار برپاية الگوي بحر متدارك خواهيم بودبه
  
  )فاعلن فَعالتن فاعلن(روم  جنگ سياهي ميمن به  - 2

اما ركنـي از   ،)متدارك سالم= دو فاعلن (  در اين مصراع هم دو ركن از بحر متدارك آمده
  ).رمل مخبون(» فعالتن« :است بحر رمل ميان اين دو ركن جدايي انداخته

  
  )لن فعولُ فاعلنفع(ي خستگي ها گهواره - 3

ز دو ركن بحر متدارك ساخته شده كـه ركنـي ناسـاز    مصراع سوم هم مانند مصراع دوم ا
البتـه شـاعر دو ركـنِ بحـر     . اسـت  ميان آن دو جـدايي افكنـده  ) متقارب مقبوض =فعولُ(

و ) متـدارك مقطـوع  (» لـن  فـع «بار  او يك ،متدارك را مانند مصراع پيش يكسان نياورده
  .است كار گرفته را به) متدارك سالم(» فاعلن«يك بار 

  
  )لنفاعلن متفاعلن فع(رفت و آمدها  از كشاكش - 4

دو ركـن از بحـر   : مصراع چهارم نيز سـاختاري كمـابيش هماننـد دو مصـراع پـيش دارد     
كـه از بحـر   » متفاعلن«اين بار (متدارك در مصراع آمده و ركني ناسازگار با اين دو ركن 

نخسـت   وارونة مصراع  پيش، در ايـن مصـراع،  . است ميان آنها جدايي افكنده) كامل است
  ).متدارك مقطوع(» لنفع«آمده و در پايان، ) متدارك سالم(» فاعلن«

را در يك جدول ) هاي دوم، سوم و چهارم مصراع(اگر الگوي وزني سه مصراع يادشده 
  :يابيم و در كنار هم بگذاريم، همانندي ساختاري آنها را بهتر درمي

  فاعلن  فَعالتن  فاعلن
  فاعلن  فعولُ  لنفع

  لنفع  متفاعلن  فاعلن
  

هاي مياني هـم هـر    ركن. هاي اول و سوم هر سه مصراع از بحر متدارك هستند ركن
» فـاعلن فـاعلن  «هـاي اول و سـوم، الگـوي     در ركـن . اند يك از بحري ديگر برگزيده شده
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ـ   ) مصراع سـوم (» لن فاعلنفع«به ) مصراع دوم شعر( جـايي اركـان بـه     هو سـپس بـا جاب
اينكه اركـان عروضـي آغـاز و پايـان سـه      . است بدل شده) چهارممصراع (» لنفاعلن فع«

ركني، همه از يك بحر باشند و در چهار ركن از اين شش ركن، يك ركنِ ويژه  مصراع سه
تكـرار شـوند،   ) لنتبديل فاعلن به فع(بيايد و دو ركن ديگر نيز با ناسازي اندكي ) فاعلن(

  .تواند بود تصادفي نمي
  

  )فاعلن فعولُ فاع(اند  باز ايستاده - 5
آيـد كـه چنـين     را ناديده بگيريم، وزني ديگر به دست مي» اند ايستاده«اگر همزة آغازين 

اين وزن تنها دو ركـن دارد كـه همچـون     .)اند+ د + تا + زيس + با : مفعولُ فاعلن( :است
 :و ديگري وزنـي ناسـاز دارد   ،)سالم(فاعلن : هاي گذشته يكي از بحر متدارك است مصراع

بهتـر اسـت همـزه را     ،اسـت » ايسـتايي «اما از آنجاكه سخن دربارة ). هزج اخرب(مفعولُ 
درستي كشيده خوانده شـود و فاصـلة    به» باز«بخوانيم و به شمار آوريم تا هجاي كشيدة 

 ،رو از ايـن . ، مفهوم ايستايي را در ذهن اسـتوار كنـد  »اند ايستاده«و » باز«پديدآمده ميان 
روشـن اسـت كـه    (را برگزيديم ) اند+ د + تا + ايس + باز : ن فعولُ فعفاعل(ركني  وزن سه

هاي اول و سوم اين مصراع نيز مانند سـه   ركن .)است تكلفي در خواندنِ شعر پديد نيامده
متدارك احـذ  (» فاع«و ) متدارك سالم(» فاعلن«: مصراع پيشين از بحر متدارك هستند

» فعـولُ «: هـا از بحـري ديگـر برگزيـده شـده      ركن مياني نيز هماننـد آن مصـراع   .)مذال
هـاي   كنـد و از آهنـگ   اندك الگوي وزني را دگرگـون مـي  شاعر اندك). متقارب مقبوض(

تكـرار   او در اين مصراع با اينكه همچنان به قـانونِ . برد هاي تازه بهره مي گون و ريتم گونه
در ركن  است،ارك آوردههنجار پايبند مانده و دو ركن از سه ركن مصراع را از بحر متدبه

  .است كرده» لنفع«و » فاعلن«را جايگزين » فاع«سوم از دگرگوني بيشتري بهره برده و 
  
  ).فعولن فاعلن فاع(و خورشيدي از اعماق  - 6

شـود؛ سـپس دو    آغاز مي) متقارب سالم =فعولن(مصراع ششم با همان وزن آغازين شعر 
» فـاعلن «: آيـد  مـي  - پيش نيز آمـده بـود   دو ركني كه در مصراع - ركن از بحر متدارك 

سازي آهنگ شعر،  شاعر در ادامة دگرگون). متدارك احذ مذال(» فاع«و ) متدارك سالم(
ولي همچنان تكرارِ اركـان   ،نهد كار برده، كنار مي الگويي را كه در چهار مصراع گذشته به
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دارد؛ تنهـا يكـي از    عروضي بحر متدارك و آوردنِ دو ركن از اين بحر را از نظـر دور نمـي  
هـاي   هماننـدي . را از جايگاه ركن اول مصراع، بـه جايگـاه دوم مـي بـرد    ) فاعلن(ها  ركن

  :توان ديدساختار وزني دو مصراع پنجم و ششم را در جدول زير بهتر مي
  فاع  فعولُ  فاعلن
  فاع  فاعلن  لنفعو

  
  ).لن فاعلنعلن فعلن ففاعلن فاعلن فع(كند  هاي خاكسترشده را روشن مي كهكشان - 7

: است يكسره در بحر متدارك سروده شده - كه بلندترين مصراع نيز هست - مصراع هفتم 
» لـن  فع«، )تواند مصراعي از بحر متدارك مربع سالم به شمار آيد كه مي(» فاعلن فاعلن«
كه تكرار شـده و در پايـان بـراي    » لن فع«، )متدارك مخبون(» فعلن«، )متدارك مقطوع(

راسـتي   تكرارهـا بـه  . اسـت  آمـده ) متـدارك سـالم  (» فـاعلن «ار در اين مصـراع،  سومين ب
توانيم چهار ركن پاياني را مصراعي از يك بيت  حتي به گزارشي ديگر مي. چشمگير است

اگر بخـواهيم اركـان مصـراع هفـتم را هـم       )4(.لن فاعلن لن فعلن فع فع: عروضي بشماريم
تـوان   يم، براي همساني با دو جدول پيشين ميهاي پيشين در جدولي بنشان مانند مصراع

  :ركني نمايش داد اين مصراع شش ركني را در دو سطر سه
  لنفع  فاعلن  فاعلن
  فاعلن  لن فع  فعلن

  

تـا هفـت را در جـدول     دوهنجار شش مصراع  الگوي وزني و تكرارهاي به ،ر يك نماد
تر  در اين جدول براي روشن. )ايم مصراع هفتم را در دو سطر نشان داده(توان ديد زير مي

كه نـه بـار در ايـن جـدول و ده بـار در هفـت مصـراع         - را » فاعلن«ركن  ،شدن تكرارها
  :ايم پررنگ كرده - نخست شعر تكرار شده

  فاعلن فَعالتن فاعلن
  فاعلن فعولُ لنفع

  لنفع متفاعلن فاعلن
  فاع فعولُ فاعلن

  فاع فاعلن لنفعو
  لنفع فاعلن فاعلن
  فاعلن لنفع فعلن
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كـه   )5(عري بحر متدارك به گونة چشمگيري در اين شـ ها پايه شود،ديده ميكه چنان
  :اند بيست و شش ركن دارد، بازآورده شده

  ده بار): متدارك سالم(فاعلن  - 1
  چهار بار): متدارك مقطوع(لن فع - 2
  يك بار): متدارك مخبون(فعلن  - 3
  باريك ): متدارك مخبون مقطوع(فَعل  - 4
  دو بار): متدارك احذ مذال(فاع  - 5

پس از . بيست و شش ركني در بحر متدارك است بندبر روي هم هجده ركن از اين 
بهـره  ) »فعـولُ «و دو بـار  » فعـولن «چهـار بـار   (اين ركن، شاعر بيشـتر از بحـر متقـارب    

در ايـن   .انـد رفتـه  كار به» متفاعلن«و » فعالتن«نيز يك بار هر يك از دو ركن . است برده
  :وجود داردسه نكتة درخور درنگ رابطه، 
  .است كم يك بار آمده دست) متدارك سالم(ها، ركن فاعلن  در همة مصراع - 1
  . اند ها با ركني از بحر متدارك پايان گرفته همة مصراع - 2
  .است ها افزون بر ركن پاياني، ركني ديگر نيز از بحر متدارك آمده در همة مصراع - 3

شود كه ما بـراي   هنجار و چشمگير در حالي در شعر شاملو ديده مي رهاي بهاين تكرا
ايـم و چيـزي را كـه     روي نكـرده  گونـه فـراخ  اثبات گمانِ خود، در تقطيع اركان شعر هيچ

حتي ما . اند همة اركان يادشده در عروض سنتي شناخته شده. ايم نيست به شعر درنبسته
پوشـي   چشـم  شـده اسـت،  پسنديده و پذيرفتـه  از اختيارات عروضي كه در شعر كالسيك

توانست ناسازي برخي  همچنين نگارنده مي. گيري ببنديمكرديم تا راه را بر هرگونه خرده
هماننـد گفتـار   (از اركان را با تقطيعي نوآيين از ميان بردارد، ولي خوانش همـوار سـخن   

مـثالً   .عروضي، تقطيـع كـرد  هاي  درستي بر پاية قانونرا برگزيد و شعر را به) روزانة مردم
فَعل فـاعلن فـاعلن   « :تا همة اركان متدارك باشندمصراع نخست را چنين خواند شد مي

چنين خوانشي را  ،آيد ؛ ولي از آنجاكه در عروض سنتي، فَعل در آغاز نمي»فع فاعلن فَعل
ــد   ــه همگــان بپذيرن ــديم ك ــزي را برگزي ــين مصــراع دوم را . روا ندانســتيم و چي همچن

كـه بـاز همـة اركـان متـدارك      (» فاعلن فعلن فـع فـاعلن  «: توانستيم چنين بنويسيم مي
ل «ماننـد  » فـع «ولي از آنجاكه در عروض سنتي،  ،)اند شده تنهـا در پايـان مصـراع    » فَعـ
در ميانة مصراع نشـاندنِ آن را روا نشـمرديم؛ گرچـه ايـن      ،)37: 1386شميسا،  .نك( آيد مي
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. ساخت تر مي نزديك) بات تكرار بسيار يك ركن در شعر شاملواث(كار، ما را به خواستمان 
  . شنود آنچه آورديم چيزي است كه گوش عروضي مي

ند و كاربرد بسـيار  ا ه در عروض سنتي پذيرفته شدهبهره نبردن از اختيارات شاعري ك
نـي  هاي وز تناسب ،با در نظر گرفتن آن اختيارات. است دارند نيز كار ما را دشوارتر ساخته

اما ممكن بود برخـي دسـتاورد كـار مـا را يكسـره       ،توان در شعر شاملو يافتبيشتري مي
يي كـه داراي وزن  هـا  دانيم كه در بسياري از سرودهمي .بازبسته به آن اختيارات بشمارند

توان مصـراع يـا بيتـي را     تنها با در نظر گرفتنِ اختيارات شاعري است كه مي اند،عروضي
ناچاريم هجاي كوتاهي را بلند به شـمار آوريـم يـا     ها بسياري از نمونه موزون خواند و در

گـاه اگـر برپايـة خـوانش همـوار       )6(.يك هجاي بلند را جايگزين دو هجاي كوتاه بـدانيم 
و كشش به اندازة هجاهاي كوتاه و بلند، شعري عروضي را بخـوانيم،  ) همانند زبان گفتار(

آمـده وزنِ عروضـي مـورد نظـر شـاعر      وزنِ به دست آيد؛ و گاه نيز هيچ وزني از آن برنمي
در نظر گـرفتن   دونب ،»چـون شكـوفه ريخت، ميوه شد پديد« براي نمونه مصراعِ. نيست

ل    «اختيارات عروضي بـر وزن   ل فـاعلن فَعـ ن مخبـون     (» فـاعلن فَعـبحـر متـدارك مـثم
مولـوي   مثنـوي اما آنگاه كه بدانيم اين مصراع، مصراع نخست بيتي از  )7(است؛) محذوف

در ) ف(» فه«هجاي كوتاه  ،وزن دانستنِ آن با مصراع پس از خوداست، ناچاريم براي هم
روشن است كه با اين كار . را هجاي بلند به شمار آوريم» ميوه«در ) وِ(» وه«و » شكوفه«

  . ايم آهنگ واژگان و وزنِ طبيعي آنها را ناديده گرفته
گونـه كـه هسـتند،    همواره واژگان را بـه همـان  ما در بررسي موسيقي شعر شاملويي 

هرچند اگر بخواهيم اختيـارات شـاعري را نيـز در تقطيـع     . كنيم خوانيم و تقطيع مي مي
توانيم شمار هجاهاي يكسان را تا يـك و نـيم و حتـي دو برابـر      اركان در نظر بگيريم، مي

ارات شاعري كاربرد اين در حالي است كه حتي در شعر نيمايي نيز اختي )8(.افزايش دهيم
يكسـره از ميـان    هـا  راعدر نظر گرفتنِ آنها، وزن برخي مصـ دون اي دارند و گاه ب گسترده

دهندة راستي و درستي گمان مـا دربـارة وجـود اركـان     هم نشان ،اين نكته. خواهد رفت
تكلف اركان عروضي در شعر سـپيد شـاملو اسـت و هـم      هنجار اما بيهماهنگ و تكرار به

تيني براي استوارداشت اين سخن كه آهنگ شـعر شـاملو بـيش از شـعر ديگـر      گواه راس
كه در آن كشش راستين هجاها را پاس (شاعران بزرگ روزگار ما به آهنگ طبيعي گفتار 

  .نزديك است) كنند دارند و آنها را كوتاه و بلند نمي مي
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سـاز  ي موسـيقي هـا  يـه رو از آراپاية موسيقي بيروني است و از همينبررسي ما تنها بر
اما درخور يـادكرد اسـت   . اند، سخني نگفتيم كه در اين شعر آمده) موسيقي دروني(ديگر 

نـه سـخن در پـي     كه در شعر شاملو موسيقي شعر، پيروِ انديشه و پيـام و سـخن اسـت،   
كند كه با آهنگ  بارة ركني آغاز ميبينديشيم كه چرا شاعر، شعر را با تكرار سه. موسيقي

كـه كوبنـده تكـرار    ) فعـولن فعـولن فعـولن   (اساز است؟ در اين سـه ركـن   سراسر شعر ن
  دهد؟  ي شعر قرار ميها است كه آنها را در برابر ديگر واژه شوند، چه پيامي نهفته مي

اركان با هم برابر هسـتند و   )چراغي/ به دستم / چراغي (در بخشي از مصراع نخست 
اركـانِ عروضـي   » نابرابريِ«، »در برابرم«دنِدرست با آماست، اما فعولن سه بار تكرار شده

آورِ  اين سه فعولن كه با همة اركان عروضي شعر سـرِ سـتيز دارنـد، پيـام    . شود آشكار مي
و باز هـم روشـني،   ) به دستم(توانايي و تالش و كار و زندگي  ،)چراغي(روشني و آگاهي 

از نظرِ معنا نيـز در برابـرِ   كه  ،تنها از ديد وزنهستند و نه) چراغي(آگاهي و دريافت ژرف 
آورِ سسـتي و   پيـام  ،جاي خـواب (» گهواره« ايستند؛ واژگاني چون مي هاي ديگر شعر واژه

بازمانـدن از جنـبش و   (» بازايستادن« ،»خستگي« ،)خواب كه نشان و نماد ناآگاهي است
اكنـون روشـن   ). نشـانة تـاريكي و خاموشـي   (» هـاي خاكسترشـده   كهكشـان « و )پويايي

در . اسـت  كه اين ناسازگاريِ وزني تا چه اندازه هدفمنـد و تيزبينانـه انجـام شـده     شود مي
اينجا نه وزن، كه ناسـازگاري وزنـي و آزادي در گـزينش وزنِ ناسـازگار، همـراه بـا ذوقِ       

هاي معنايي، ياري  او را در القاي مفاهيم و برجسته نشان دادنِ ناسازگاري ،ستودني شاعر
  . است كرده

آغـاز  » فعـولن «نيز با ركـنِ  ) و خورشيدي از اعماق(ست، مصراع ششم جز مصراع نخ
آيـد نيـز    توان پنداشت كه اين فعولن كه دور از سـه فعـولنِ ديگـر مـي     آيا مي. است شده
و دو هجـاي  » و«دارد؟ ركن فعـولن بـا    وزن خود را دربريِ همها اي است كه پيام واژه واژه

كـه در مصـراع   (» چـراغ «و » خورشـيد «ميانِ پيوند . است پديد آمده» خورشيد«آغازين 
شاعر، همـاواي  . آشكارتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد) نخست دو بار آمده

كـه بـه گفتـة    ) نمادي از آگـاهي ژرف (» و خورشيدي از اعماق«خورشيد و بامداد است؛ 
ر بـا سـه پـارة نخسـت شـع      ،اسـت » روشـن كـردن  «كار آن  ،خود شاعر در مصراع هفتم
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در وزن و معني و پيام، هماهنگ و سازگار اسـت و همچـون   ) چراغي/ به دستم/ چراغي(
  .ي شعر، ناسازها آن سه واژه، با ديگر واژه

گفتـه  شـايد  . زادة تصادف باشـد  تواند نميهمه هماهنگي و تكرار رسد اينبه نظر مي
ايـن  . ار بسـت كـ  بيني و نغزانديشي در سرودن يك شعر بـه همه باريكتوان اين نمي شود

هـاي نهفتـه    اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بسياري زيبايي، سخن راست است
هاي پيشين شاعر به گونة ناخودآگاه و در پـي  هاي بسيار و آزموده در شعر برپاية ورزيدن

گاه در نقد ادبي  همچنين .يابندملكه شدن دقايق و ظرايف شعري، در سرودة او نمود مي
در كشـيده  هايي از مـتن بـه   در اين شيوه زيبايي .روييم هاي از بازآفريني هنري روبنهبا گو
لـف  ؤپاية نظرية مرگ ماگر بر. اندده از آن آگاه نبودهشود كه خوانندگان و حتي نويسنمي

توان گفت آگاهي يا ناآگاهي پديدآورنده نقشي در پذيرش يـا رد  مي ،به اثر هنري بنگريم
  هـاي  سـنجه  ،بخشـد هـاي مـا اعتبـار مـي     ن ندارد و آنچـه بـه برداشـت   برداشت ما از مت

بـه هـر روي نبايـد از پـيش كشـيدن      . شناسي و پس از آن پذيرش اهل نظر استزيبايي
  .شناسانة تازه بستهاي زيبا هايي هراسيد و راه را بر گزارش چنين برداشت

  
  گيرينتيجه - 4

چه به عـروض سـنتي   آنزيرا  ،وضي بخوانيمايم تا شعر سپيد را عردر اين جستار نكوشيده
هاي هجايي شـعر سـپيد شـاملو     نظم رياضي است و اين نظم در زنجيره ،بخشدمعني مي
همه در سنجش بـا آهنـگ شـعر سـنتي، درصـد دوري و نزديكـي       با اين. خوردبرهم مي

بهره تواند يكسره از هماهنگي آوايي بيسخني مي. آهنگ سخنان گوناگون يكسان نيست
هاي هجايي در شعر عروضي را در خود نداشته باشد؛  اي از نظم زنجيره باشد و هيچ نشانه

بسـياري  . و سخني ديگر چنان تواند بود كه با اندكي دگرگوني، به شعر عروضي بدل شود
از كساني كه در پيروي از شاملو به نوشتن شعر سپيد پرداختند، هوش و گوش عروضـي  

ــار ندا ــه يكب ــعر را ب ــتند و ش ــاختند و از   گي از هرش ــي س ــايي ته ــاهنگي هج ــه هم   گون
شناس كار شاملو را كاري خوب امـا بـا   سنجان موسيقيروست كه شماري از سخنهمين

  ولـي در شـعر سـپيد شـاملو      ).525: 1390شـفيعي كـدكني،    .نـك (انـد   دانسـته » تالي فاسد«
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يـت عروضـي ديـده    هـايي از ذهن  هاي هجايي شعر موزون و بازماندههايي از زنجيرهنشانه
  . توان آن را با زبان عروض بازگفت و بازشناساندشود كه ميمي

و در بسياري ديگر از شعرهاي  -  نشان داده شد» باغ آينه«كه در بندي از شعر چنان
در  ،هنجـار يعني تكرار به  شرط بنيادين سخن موزون، -  توان نشان دادآهنگين شاملو مي

جده ركن از اين بند بيست و شش ركني در بحر متدارك ه. شعر سپيد شاملو وجود دارد
حتـي  . انـد اي آمـده اين اركان بـا نظـم ويـژه    ،شودها ديده ميكه در جدولاست و چنان

سه ركن ناسازگار فعولن در آغاز شعر، با توجه به معنا و مفهوم نمـادين كلمـات،    انتخاب
  .است هدفمند بوده

  
  نوشتپي
و كه همة كارشناسان، در عين اينكه آنها را از وزن عروضـي  ي اها آن دسته از سروده - 1
درخـور يـادآوري اسـت كـه برخـي از      . نـد ا دانند، بر آهنگين بودنشان معترف بهره مي بي

  شـاملو، (» غـزل بـزرگ  «براي نمونه شـعرهاي    اند؛ بهره هاي شاملو از اين آهنگ بي سروده
  .)319- 321: همان(» ز مرز انزواا«و ) 306- 311: همان(» حرف آخر«، )296- 305: 1378

ــش     - 2 ــم موســيقي و دان   بخــش بســيار مهمــي از موســيقي شــعر شــاملو را از راه عل
توان بررسـي كـرد و نگارنـده در ايـن زمينـه نيـز بـه جسـتجوهايي          شناسي نيز ميريتم

  ).31- 76: 1387فيروزيان، . نك(است پرداخته
ي هجاي بلنـد بـه شـمار آوريـم، وزنـي      به اختيار شاعر» تهمت«را در واژة » ت«اگر  - 3

  .فعولن فعولن فعولن: يابيم آشناتر و بهتر در جمله مي
توان آن را مصراعي از يك بيت در بحـر متـدارك مـثمن مقطـوع مخبـون سـالم        مي - 4

عروض و ضرب ناميد؛ گرچه چنين بحري در عروض سنتي وجود ندارد و نگارنـده آن را  
هـاي   دربـارة وزن (اسـت   ، مقطـوع و مخبـون سـاخته   از درآميختن سه بحر متدارك سالم

  ).116: 1375شميسا،  ،نك ،موجود در متدارك
هفت مصراع نخست شعر، يعني آنچه در جدول آمده، به اضافة مصرع نخسـت شـعر    - 5

  .كه پنج ركن دارد و آن را در جدول نياورديم
شمسـيا،  . اسـت، نـك  را بر آن نهاده» تسكين«دربارة اين اختيار كه دكتر شميسا نام  - 6

1386 :55.  
  ).207: 1382ماهيار، . نك(اين وزن، در شمار اوزان كم كاربرد فارسي است  - 7
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» دارخنـده «گونـه اختيـارات    كـار بـردنِ ايـن    خود شاملو نيز تقطيع شعر خود را با به - 8
اشارة شـاملو بـه مـوردي اسـت كـه بخـواهيم       ). 77- 78: 1385حريري، . نك(است دانسته

وزن شدن با مصـراع پـيش كـه    را در آغاز مصراعي از شعرش، براي هم» در«ند هجاي بل
البتـه او تنهـا  قصـد تنبيـه     . آغاز شده، جايگزينِ دو هجاي كوتاه بدانيم» فعلن«با ركن 

كه با دو هجاي كوتـاه  » فعلن«است كه در ركني مانند  داشته و به اين نكته توجه نكرده
  .ز مصراع از اختيار تسكين بهره بردتوان در آغا شود، نمي آغاز مي
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