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گونی در نوع و گونهنامه با تدهد و البته زیستِ این فصلمشکالتِ بسیار، به زیستِ خود ادامه می باوجودی هفتاد هم نامهگی ادامه دارد و فصلزنده

ی توجه و سایه گونی را درونهام بتوانیم این تنوع و گکارانراه است: یکی شکلِ نشریه و دیگری مضامینِ آن. امید است که من و همدو شاخه هم

 چنان پی بگیریم و حتا بر آن بیفزاییم.عنایتِ شما مخاطبانِ گرامی هم

 

 

 

 

افه شده ی خاطراتِ ما اضهایی زرین به دفترچهایم برگراه بودهنامه با شما همام از طریقِ این فصلکارانسال و اندی که من و همدر طولِ این یک

ی خودشان که جمعی از شما عزیزان، هرگز نشریهچون شما داریم. به ویژه آنبالیم که یاران و مخاطبانی همگی به خود میما همهاست و از این بابت 

ارسالِ ا تان سپاسگزارم. گروهی دیگر از شما نیز بگیاید. از همهها محروم نگذاشتهنهادی نظرها، انتقادها و پیشاید و ما را از ارایهرا فراموش نکرده

نامه استفاده صلتوانیم از بعضی از آثارِ شما عزیزان در این فایم. البته گاهی نمیمند شدهتان بهرهی توان، از یاریاید که به اندازهآثارتان ما را یاری کرده

 وگو کنم.کنیم و اکنون جا دارد که اندکی در این خصوص با شما گفت

م از آثارِ شما استفاده کنیم ایاند: یا شعر هستند یا مقاله و یادداشت. ما تا سرحدِ امکان سعی کردهدو بخش قابلِ تقسیمآثارِ ارسالیِ شما به طورِ عمده به 

نامه فرصتی صلدانید که این فی شما میسو نیستند. برای مثال همهنامه هماما گاهی بعضی از آثار اعم از شعر یا مقاله و یادداشت با اهدافِ این فصل

 شعرند، ضع ِِ گیرند: نثرهایی ادبی در هیأتِفرستند که در این دایره جای نمیروست. گاهی شماری از دوستان شعرهایی میی شعرِ پیشای ارایهبر

دور یی و بهنامهاند، دچارِ ایرادهای مسلمِ دستوری یا امالیی هستند، کلمات فقط در وجهِ فرهنگشدهبرداری از آثارِ شاعرانِ شناختهتألی ِ دارند، گرته

دستِ ما را در  ست که بعضی از شعرها دارند وچه برشمردم بخشی از مواردیاند. آنکار رفته ی معنایی یا بارِ موسیقایی بههای چندگانهاز ظرفیت

 بندند.نامه میی این آثار در این فصلارایه
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های گیهنامه، ویژن فصلسو نیستند چرا که ایهای ترجمه با این نشریه همند یا ترجمه. اغلبِ مقالهاها یا تألی ِها نیز باید بگویم: مقالهاما در خصوصِ مقاله

کردی هستند. شده حالتی کلی دارند و بدونِ چنین رویهای ترجمهکه مقالهکند در حالیروزِ ایران دنبال میروز یا در امرو را در ایرانِ امشعرِ پیش

ی اخوان ر بارهی اخوان یا شاملو بود. بحث دها در بارهگیرند. برای مثال موضوع تعدادی از مقالهگاهی خارج از این شمول قرار می های تألیفی نیزمقاله

 شود.تر و جدیدتر را شامل میروزینامه مضامینی امکردِ این فصلیا شاملو به خودیِ خود بد نیست اما روی

ی نگارش ه رشتهروزِ ایران بروز یا امی این موضوعات را به شکلِ تطبیقی با شعر در ایرانِ امتوانند همهاست که میی عزیزان این نهادِ من به همهپیش

برای مثال به جای  تری عمل کنیم.ی آثارِ شما با توانِ بیشتری به دست دهند و در نتیجه ما نیز در ارایهتر و آموزندههای خواندنیدربیاورند تا مقاله

اربردی برسیم یا به فرض یی علمی و کروزِ ایران تطبیق بدهیم و به نتیجهاختِ صرف به تصویرگرایی در شعرِ فرانسه، همین موضوع را با شعرِ امپرد

ختل ِِ شعری چه ای مهروزِ ایران تطبیق بدهیم و ببینیم دورهها، با شعرِ امی آنشناسیِ شعرِ اخوان یا شاملو را با توجه به مقتضیاتِ دورهزیبایی

 قدر در فراگیریِ شعر کارساز بوده است.ها چههایی در پی دارد و آیا این تفاوتتفاوت

 

 

 

 

کاریِ مها حضور داشتند اما هی شمارهاند. بعضی از این عزیزان در همهراهِ من بودهنامه، دوستانِ گوناگونی یار و همهای مختل ِِ این فصلدر شماره

 گزارم.واران سپاسی این بزرگها به یک یا دو شماره محدود شده است. در این فرصت از همهبعضی دیگر از آن

دیگر با یک ی کارهای ما در همهکاران ثبت شده بود اما همهها به نامِ یکی از همهای پیشین اگر چه دبیریِ بعضی از بخشی شمارهنامهدر شناس

یاری ی همتر، جنبهشها بود احتمال داشت معرفیِ کتابی را نیز به مطالبِ نشریه بیفزاید و این نکته، بیبخشِ مقالهتعامل داشتیم. برای مثال کسی که دبیرِ 

گر متمایز نکنیم و دیها را از یکها و نامنامه، بخشی این فصلنامهافزایی داشت. بر همین اساس بنا را از این شماره بر آن گذاشتیم که در شناسو هم

است که « ههیأتِ تحریری»آیندِ گان همانا ترکیبِ نه چندان خوشگان جای دهیم و صد البته منظور از شورای نویسندها در شورای نویسندههمه ر

 ی کارهای یک نشریه ارجاع دارد.که بر همهشود بلرا شامل نمی« نگارش»و « تحریر»های آن نیز ی بخشالزامن همه

 

 ابوالفضل پاشا
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ا در شعر قیام کردندترهجوان  

 [ علی صالحی وگو با سیدگفت ]
 ●وگو از ابوالفضل پاشاگفت●

 

 

 

 وگوگفت
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هفتاد و  یکه وقتِ خود را در اختیارِ نشریهآقای صالحی، از این●

وگو را از تر است گفتاید از شما ممنونم. بهمخاطبانِ آن قرار داده

وردهای آجا آغاز کنیم که معمولن هر نسلی از شاعران، دستاین

ی رد و بر پایهپذیهای پیش را با اشتیاق میکلیدیِ نسل یا نسل

 زند. نسلِتری را رقم میهای تازهآوردها، آفرینشهمان دست

ش از آوردهای کلیدیِ نسل پیموسوم به شاعرانِ هفتاد نیز دست

 را به زیبایی پذیرفتند و آن را پرورش -یعنی نسلِ شما  -خود 

یِ مردم و های زبانگیری از زیباترین جلوهبهرهبرای مثال دادند، 

ی بود که آوردهایارتقای آن به نفعِ سایرِ اجزای شعر یکی از دست

از شعرِ خود شما به دست آمد که جای زبانِ ذهنی و منجمد یا حتا 

انِ خودِ از زب تر رارفت. دوست دارم توضیحِ بیشزبانِ فاخر را گ

 شما بشنوم

ار از هدایت است. هدایتِ خودِ من به سوی پرسشِ درستِ شما سرش

. آن خیر..گیِ متمرکز شدم. یادش بهدچارِ نوعی پراکنده«. هایادآوری»

 ها، این وقتِها خیلی جوان بودی اما پرتکاپو و خالق. بعد از سالسال

است حتا شعر! از حیثِ « وقت»چیز همه«! وقت»روزگار و این روزگارِ 

« فتارجنبشِ شعرِ گ»د سالی از اصرارِ من بر درستیِ یادآوردِ خودم: فقط چن

گذشت. چون ایمانِ مسلحی به این مسیر داشتم، پرگوییِ خاموشان می

ی هاواسطِ ده کرد. دانسته شروع کرده، پرقدرت ادامه دادم.ام نمیخسته

پنجاه از دستِ زبانِ شاملو و فروغ خسته شده بودم، اخوان را خوب 

ده در شبندیِ سطرهای مُثلهتقطیعِ صوری و صورت خواندم، از ایننمی

تاب بش سوخت!؟همه چراغِ بیشعرِ سپید هم عصبی بودم. یعنی چه این

های زدم کاخِ شلوغ و پر از کنگرهخواست میام میکه مؤثرتر است. دل

رسید. هنوز بیست سال هم نداشتم، کردم. اما زورم نمیجا را ویران میبی

. با یکی گرفتام، اما سنِ کم، کلمه را از من مییاتورِ کلمهدانستم گالدمی

دو دوستِ موجِ ناب موضوعِ خطای تاریخی در تقطیع را مطرح کردم، به 

نی تو زده، فرمودند: یعی پدرانِ سنتجای اندیشیدن به این نقد، به شیوه

 رسد؟رسد، شاملو نمیات میعقل

 

ها را درآورد. هه پدرِ خیلیپرستی، چندین دگی و پیرزدهاین پدر 

ه خواست. االن پرسشِ شما بپرستی نه خرج داشت نه شهامت میسنت

 اشاره دارد.« عبور از عقل»همین 

ه چشان را در باغشان یا دیگر اعضای بدنهایمردم داشتند یا دست

نیازِ « ی آیندههداشت»کردند. ما به یک کاشتند یا زبانِ آرکاییک قی میمی

ی موجِ نابِ من رجوع کنید، حتمن با اشتیم. به شعرهای دورهمبرم د

رو خواهید هبوریشه و تبارِ تخاطبی روهایی از شعرِ گفتار، و رگشباهت

و  جوورنگ و در حاشیه! یک دهه صبر، مطالعه، جستشد، هرچند کم

تحریکِ خود الزم بود تا به داللتِ دالوریِ لغت برسم. لغت به معنای زبان. 

و  1631الِ ها اگر رجوع کنید که در سنخستین دفترِ شعرِ من با نامِ منظومه به

عر گفتار آوردِ شگاه دستبه همتِ انتشارات محیط در تهران منتشر شد، آن

های زبانیِ مردم و ارتقای آن به نفعِ سایرِ اجزای جلوه»عالی و به قولِ جناب

تار یکی روع نشد، شعر گفقابل درک و رؤیت است. این عطیه با من ش« شعر

های مخفیِ زبان بود، در کارِ سترگِ موالنا و حافظ قابلِ از الیه

ست. من آن راز را کش ِ کردم و نه اختراع. نام گذاشتم و مبانیِ ردگیری

شِ ی شصت تبیین و تعری ِ کردم. این پرستئوریکِ آن را به مرور در دهه

ده است؟ به سرودن و یادآوردِ سرشار از هدایتِ شما، مرا به کجا ارجاع دا

های مردم. یعنی عبور از زبانِ ذهنیِ مسلط و حتا مستبدِ چند شدهفراموش

ی فخرِ طبقاتیِ زبان در شعر بود. بس بود تحملِ انجماد دهه. و این پایان دوره

 و تکرار و کسالت!

 

درستی اشاره کردید که این توانش در زبان به شکلِ پنهان  به●

نیتِ شد. همیشه چنین است که عقالباید کشف می وجود داشت و

به تعویق  هایی راگر، نمود چنین توانشی جوامعِ حساببرساخته

اندازد اما سرانجام حقیقتِ حاصل از هنر، خطِ بطالن بر کذبِ می

کشد، پس خردی میهای مشحون از بیحاصل از خردنمایی

ثل المفی رسیم که عالوه بر جدوجهدِحاال به این سؤال می

ی ما یا اعم از عواملِ درونیِ جامعه -شخصِ شما چه عواملی 

 نمود و تأثیرگذاری این توانش را شتاب بخشید؟ -عوامل جهانی 
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 -یی شاعری الزامن حرفه -ی دور و نزدیک، از هر شاعری در گذشته

شد، بدونِ تعلل و مکث به پاسخ و روایاتِ کلی ورود چنین پرسشی می

باالخره هم چیزی برای گفتن داشت. من االن در برابر این سؤال،  کرد.می

ن داناییِ دانم! اما به آدانم... که میسردم شد. خیلی سخت است. بگویم نمی

طور که ام که از بازتابِ آن به یک رضایتِ نسبی برسم و همینالزم نرسیده

ه دهم؛ اما شب، بافم، کالم و تکلم را اداماالن دارم بودونبود را با هم می

ند. یک کام میآید و تنبیهام میسراغ« صدق و وجدان»نامِ یی بهموجودِ زنده

تواند به این سؤال، جوابِ درست بدهد، یک نمی -به تنهایی  -شاعر 

قادر نیست به پاسخی درخور  -به تنهایی  -شناسِ مورخِ ادیب هم جامعه

ان هم ازه باید غواصِ اقیانوسِ زبشناس هم باشد، تدست یابد. تازه باید روان

توانم به جدوجهد و تالش و توفانِ آور و هیوالوار است. من میباشد. هول

درونیِ خودم اشاره کنم. پا به هیچ راهی نگذار مگر رفتن تا هر پایانی که پیشِ 

ام شده است کشم، تشخیصِ شرایط باعث زنده ماندنمی« بو»رو...! من فقط 

 فرصت نیست، کار کردم. لطفن پرسش بعدی را سخت روز. دیدمتا ام

 نگیر ... ابوالفضلِ گرامی!

 

ها در شک نسلپس اجازه بدهید سخن را به شکلی دیگر پی بگیریم. بی●

یدی گذارند و حتا نیما یک جمله ی کلی مداومت بر هم تأثیر میزنجیره

 خودش با یکه نتیجهی خودش نیست بلچیز نتیجهدارد که: هیچ

دیگران است. خب اسالف و از جمله خودِ شما بر نسلِ هفتاد تأثیر گذاشتند 

ثیرها فراتر چنان پرشور بودند که از این تأاما شک نیست که نسلِ هفتاد آن

 های جدیدتری هدایت کردند. از نظرِ شما اینرفتند و شعر را به سرزمین

 ها و چه نمودهایی داشت؟ها چه نشانهفرارفتن

 

یی گیرانهی شصت، انفجارِ غافلت که انباشتِ استعدادها در دههشکی نیس

ی هفتاد داشت. مثلِ انباشتِ آفرینش طی چند قرن که نیما روزنی در دهه

سال در انبانِ آن ایجاد کرد، و همین روزن موجب ترکیدنِ آن تکرارِ کهن

ا شعرِ ر روِ شعرِ مدرنسارِ پیشروز باید ظهورِ رخآور شد. آیا امو کسالت

 ی سی نامید؟ جریانِ شعرِ سپید، نو، حجم، ناب، گفتار و تحمیلِ تغییر دردهه

زمانی -اند، باید به صورت پلکانیزبان را که هر کدام در مقطعی معرفی شده

 ترینبه تقسیماتِ کنکوری...! من این ورودیه را آوردم که بگویم شعر مهم

 

ند نفر یا که چو نه نسلی! صرفِ ایندهه است بهست، اصلن نه دههامرِ فردی

 حتا یک نفر، حرکتی در تولیدِ شعر ایجاد کردند، باید نشانی آن حرکت را

رفت؟ چرا یک کار گبه« کارِ تقویمی»ی اضافهبه« کارِ جمعی»با تبدیل به 

کردنِ ستهدهه یا برجبهدهه کرد؟! -خاصه شعر  -لقبِ سیاسی را باید بارِ هنر 

ک دوره در یک پکیجِ زمانی غلط است. زمان و هنر را در های یآفرینش

 -انی ی مکاما در حوزه -کنند. در تعری ِِ مشابه نمی« وجب»پیوند با هم 

ی شصت از من خواست در ی دوم دههیی در نیمهیادم هست سردبیرِ مجله

هر شماره از مجله، شعرِ یک استان را انتخاب و منتشر کنم، نپذیرفتم. گفتم 

روستا یا شهری لبِ مرزِ استانِ اصفهان با خوزستان باشد، من به آن شاعر  اگر

ورزان های سیاسی و اقلیمی و قومی به کارِ سیاستچه بگویم؟ این نقشه

نداریم و  تری راه بیشی کارِ شعرِ ملی فقط یک نقشهآید. ما در حوزهمی

. بان استترین رکنِ استقالل هم همین زست، مهمهم زبانِ پارسیآن

لق دارم، و در تع« لر بختیاری»بحثِ من ربطی به زبانِ اقوام ندارد، من به قومِ 

این حوزه، سرودنِ شعر به زبانِ اقوام ایرانی موردِ حمایت من است. شاملو 

نخستین بار یک شعر به گویش لری از من در کتابِ جمعه منتشر کرد. من 

ی در حوزه این تقسیماتِ مکانی ی زبانِ قومی غریبه نیستم.با لذتِ تجربه

تکه شدنِ شعرِ استانی هم از آن خطاهای عاری از دقت بود. شعر زیرِ بارِ تکه

 رود، اگر رفت دیگر شعر نیست. شعرِ حافظ متعلق بهزمانی و مکانی نمی

 ها که انگار به قرنِ هشتمی این سالروز است، و شعرهایی هست سرودهام

 توانیم از دهه و سده در مقامِموردِ نظر فقط می اند. ما در مبحثِبرگشته

استفاده کنیم، اما برای ذاتِ شعر، مرزی وجود ندارد. شعرِ « آدرسِ تقویمی»

ستند ی شماست، اما کم نیمندانهی هفتاد، ترکیب و عبارتِ هوشنسل دهه

اش این یعنی طرف حواس« ی هفتادشعر دهه»گویند دوستانی که می

 نیست!

های بستداند، اگر با بنی هفتاد را سکوی پرشِ خود میما که دههنسلِ ش

اجتماعی و مشکلِ سانسور و زیانِ اقتصادی و واویالی توزیعِ اثر در سطحِ 

ها . رسانهآفریدیدها رَد و اثر و اتفاق میشدید، بیش از اینرو نمیملی روبه

تیمِ درِ ی یر بچهکرد. شعاندک بودند، امکانات، دورانِ احتضار را طی می

ه مجله دادند. دو سپله به او میی غذا را در پاگردِ راهماندهمجلسِ نشر بود. ته

د. این شبار منتشر میهم دو سه ماه یکی شعر، همین! آنبود و دو صفحه

  تحقیرِ بخشش و بخششِ تحقیر بود.
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مِ یدر صورتِ تنفسِ آزاد، بعد از تحوالتِ عظ -خاصه شعر  -معمولن هنر 

و اتفاقِ اعظم شود. داجتماعی به یک پدیده و حادثه و بدعتِ مؤثر تبدیل می

ها برای این مردم و این سرزمین رخ داده بود که البته در درونِ این دو اتفاق، ده

ی دیگر در مقامِ زیرمجموعه هم به دنیا آمده بود. اول انقالب و سپس پدیده

تر و شبایست بیو سونامی، میجنگ. شعر یعنی یکی از فرزندانِ این د

 دت ادامهماند و راه را با ششد و باز میها، زیروزبر میتر از اینتر و بیشبیش

شکن و داد. زیروزبرِ منفی و بد سگال و بدزبان رُخ داد، اما کو نبوغِ زمانمی

 مثبت و مؤثر؟

ی حوادث در بعد از این تحوالت، خالصه شد در بروزِ حباب و همه

از چهل  آورم که الاقل بعدلوداع! من وقتی به انقالب در شعر باور میسپس ا

تر، نه چندین چهره، حداقل یک بیرق دیده شود. سال نه، چند دهه کم

بعد از »گذاریِ سانسورِ لعنتی بود. سانسور از نوعِ مقصرِ اصلی سیاست

، خود جنگی دیگر علیهِ آفرینش و خالقیت است. من حیرت «جنگ

شود هنوز شعرهای خوبی شنید، شعرهای خوبی دید، بینم مییکنم ممی

بودند  کسانی صاحبِ کلیدِ کار« سانسورِ دولتی»شعرهای خوبی خواند. در 

سور است سانقدر ضدکه شاعر نبودند اما اربابِ شعر بودند. شعر ذاتن و آن

 شود، چه رسد کهاش نمیها پیدایکه طرف اگر شاعر باشد، آن طرف

یخِ این تار -ی کتابِ وزارتِ ارشاد شود. در طولِ تاریخ رمند دایرهبرود کا

محضِ شده است. به« تدبیرِ فرار»ی ما غرق و سرشار از حافظه -سرزمین 

لمه ایم راهِ تازه در تولیدِ کویژه ما شاعران رفتهشدنِ آزادیِ بیان، بهمخدوش

ت است که ، از این بابگویند ما ملتِ شعر هستیمکه میایم. اینرا بازیافته

آفرینشِ شعر، امری عمومی و نسلی و جمعی نیست. و چون عملی 

کشد تا عواملِ ها طول میست، رازوریِ آن شدیدتر است، سالفردی

 های کار شوند.گیممیزی متوجهِ پیچیده

 روز کشانده، یکهای شصت آمد و خود را تا امنسلِ شما که از اواخر سال

ه در گشاییِ خالقانو آن فراروی از گذشته بود، گرهی عط ِ دارد نقطه

ی هفتاد! از سرِ اجبار از آن عنوانِ نسل و دهه و تفاوت یاد اواسط دهه

دند. های نامکشوفی را در زبان متصرف شکنیم! نسلِ شما البته جزیرهمی

نظیرِ آن، خروج از گنبدِ آهنینِ زبانِ آرکاییک و ها و نمودهای بینشانه

در کنارِ « جلیقهبی»ه و فاخر و پدرمآبِ ایامِ ماضی بود. البته این شورشِ منشیان

انِ فاهمه ی زبهایی هم نسبت به پروندهرحمیفوران غیرقابلِ مهارِ خود، بی

یِ کودکانه بازدر شعر داشتند. بخشِ کودتا در کلمه شکست خورد، زبان

را جانشینِ « یلتأو»یِ گرفت، و جال« تفسیر»فروخفت، اما بازیِ زبان، غبار از 

زودی ی هفتاد در چند مصاحبه گفتم: بهآن کرد. یادت هست اوایلِ دهه

 کنند!؟ترها در شعر قیام میجوان

ی آن روزها و تأکیدهای مکررِ شما را به یاد دارم و صد بله همه●

ها گاهی اریگذام. این نامها با شما مؤافقالبته در بسیاری از گزاره

ی بیالن گر ناگزیر از ارایهست و گزارشگرییِ گزارشکارِ اهال

ی هفتاد یک سکوی پرش بود نه پذیرم که دههاست. می

روزه بخواهیم از آن پیراهنِ عثمان حصاری برای توقف که ام

ک اسم ی« دهه ی هفتاد»ام که بدوزیم. من خود بارها تأکید کرده

رها از این  -بود و بس! و این خیزشِ بزرگِ شعری در آن دهه 

آوردهای زیباتری بود: وجوی دستدر جست -ها کشیخط

ی قطهکرد. ناجرای راستین زبانی که نیما روی آن تأکید می

عزیمت این زبان اگر چه زبانِ کاربردیِ مردمِ کوچه و بازار بود اما 

ه وار به زیست یا حتا بکه ققنوسشد بلدر آن متوقف نمی

آمد و این که نسلی دیگر از آن پدید میرسید ومیرِ خود میمرگ

های ی زبانی متعالی در شعر بود. شما که خودتان از کتابثمره

ن را با چنین تاشعرهای« ی شطرنجگو و پیادهپیش»و « لیالی ال»

 شناسیِ آن بگوییداید از زیباییزبانی سروده

 

ی ربهترین تجاند. عالیی پنجاهِ خورشیدیاین دو کتاب برآمدِ اواخرِ دهه

ی خود من است: زبانِ کانکریتیِ جنوب که زبانِ موج ناب در کارنامه

کش ِِ نخستِ آن توسطِ هوشنگ چالنگیِ بزرگ رخ داده بود. 

لِ صفتِ گویشِ ایهوشنگ این ارث را از کجا آورده بود؟ از ایجازِ صخره

ام؛ تهشبختیاری. من جز این دو فاکتورِ موروثی، نظر به اورادِ چندگانه دا

ام یک معجزه بود. اواخرِ اسفندِ افشانیِ حروف در سماعِ زبان برایدست

اشاره  امهایام به این خصیصه در شعرِ آن سالهوشنگ در کارگاه 79سالِ 

ز کدام از نزدیکانِ شعرم، این راگفت جوهرِ کار همین است. هیچکرد. می

از نوعِ  -ماتی در قالبِ اوراد را به زبان نیاورد. در آن زبانِ شعری انتقالِ کل

ها از هند آوردِ شمالِ خلیج فارس بوده، و آنمؤثرند که دست -شفاخواهی 

سرایی تا مرز و آفریقا به این آیینِ آوایی رسیده بودند. از طرفی بر سخت

ام مهم این بود که خودم مرگِ درکِ عمومیِ مخاطب اصرار داشتم. برای

ونحوِ مخاطب. به کودتای شهودی علیهِ صرف ام و نهکار کردهبفهمم چه

ی ترین الیهیعنی مخفی -رایج توجه داشتم و نیز رسیدن به ک ِِ اقیانوس 

 انجامید، نه به مفهوم، اندیشه، پیام و سخن!که به رازوریِ واژه می -زبان 
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روحِ  یوانهی پنجاه فقط چالنگی و منوچهر آتشی با آن پشتدر دهه

ه آن یی هستیم. االن بما مشغول چه انقالبِ کودکانه فهمیدندجنوبی می

. آن زمان حتا شعرِ رؤیایی هم برای ما دهمنام می «انقالبِ کودکانه»

 آن ی نادیدنیِفهم بود. در آن دوره، اعماقِ زبان و الیهپاافتاده و همهپیشِ

ی جایزه 16۱3در سالِ «. عبارت»بود و نه « واژه»ام مهم بود. بارِ شعر روی برای

ه در متنِ لوحِ زرین، به این نکت فروغ را به من دادند، برای کش ِِ همین راه

ی شما تب دارد. اشاره شده است. موجِ ناب در این دو کتابِ موردِ اشاره

 من های دیگرتر ندارد. امضای شخصیِقراری ربطی به زبان و مؤلفهاین بی

رِ فروغ و شاملو ناپذیریِ آن بود. شعی این اتفاق، تقلیدترین نشانهاست. نهایی

ها در نبود، شعرِ رؤیایی و... نبود که بشود تحتِ تأثیر آن سرود. من ساعت

نشستم تا این معجزه در زبانِ من نهادینه شود. مراسمِ آل و زارِ جنوب می

رسید، سونامیِ انقالب، مرا و موجِ ناب را با وقتی داشت به اوجِ اعجاز می

 ام.ی شعرِ گفتار به دنیا آمدهم باز کردم دیدم در کرانهخودش برد. چش

 

شاست گهای این زبان بسیار راههای دقیق شما به ورودیاشاره●

های این زبان دهد اما خروجیمندی خبر میو از نکاتِ ارزش

چیست؟ حدودِ سی سال است که از نزدیک شما را می شناسم. در 

ام مهم ایها برشعر پرشورِ آن این سی سال توجهِ شما به جوانان و

انان به روزِ جوبوده است، تأثیر این زبان را در بخشِ جدیِ شعرِ ام

 گویید.های این تأثیر بگیری کرد. از نشانهتوان پیراحتی می

 

شاید اشتباه کنم، اما بر این باورم که شاعر شدن در زبانِ فارسی، بسیار سخت 

ادعاست، زیرا خودِ زبانِ ما شعر است. ها قابلِ است و تا مرزِ غیرممکن

خواهد، اما اگر به این همه مُشعر، شجاعت میسرودنِ شعر در زبانی این

توانستن رسیدی، پیداست که محبتِ لغت نصیب شما شده است. زبانِ ما 

کمانِ زبانِ گفتار است و از گفتار به رازِ شعر رسیدن، رؤیای هزار رنگین

ی ی شعر یعنی حضرتِ حافظِ ماست. یکشتهملموس است. این فتوای فر

شکنیِ ما در جنسِ زبان، پایان دادنِ ابدی به های شالودهترین نشانهاز عالی

ی چهلِ خورشیدی بود. انقالبِ مشروطیت در دو زبانِ فخیم و ضخیمِ دهه

مرحله با دو کودتا به احتضار درآمده بود. تنگنای سیاسی، به ضمیرِ 

اد به بعد از نیما ظلمی کرد که مجبور بودند با زبانِ استبد خویشِ شاعرانِبهنا

ی چهل آموختیم با مسلح شدن به زبانِ جنگِ استبداد بروند. ما در دهه

اد دادیم ی شصت یاد گرفتیم و یآرکاییک، از سانسور بگریزیم. اما در دهه

ما، اول  ی راهِگونه باید در برابرِ سانسور ایستاد. در کروکیِ کالن و نقشهچه

روشنی و موضوعِ تکلی ِ مطرح بود. شعرِ گفتار با عقلِ زبان به آزادیِ بیان 

ی چهل هی عط ِِ دهبا نقطه -که در گذشته و بیانِ آزاد رسید، در صورتی

رفتند. حضورِ زبانِ عقل، بلیه و ابتالی با زبانِ عقل به عقدِ شعر می -

لقک را دور انداخت. خودسانسوری بود. انقالبِ مردم، این هراسِ د

ها هزینه کردند تا آن هراس را دچار نوزایی کنند، اما زورشان به خرد دولت

انِ رسد. ما قید و غُلِ زبان را به پدررسید و نمیو دلیریِ تاریخیِ جمعی نمی

خود واگذاشتیم، و خود را از دستِ یک دروغِ بزرگ یعنی استعاره در زبانِ 

ی ی در پهنهیخالفِ نظرِ تاریخِ شعر، نه پدیده مستبد نجات دادیم. استعاره

نسورِ که اختراعی ذلیالنه برای فرار از استبداد و ساشناسیِ شعر بلزیبایی

مآب بود که یتی ادبهای پُرافادهالختربیتی بود. مسیرِ شعر پر از این سنگ

ا ، امکردیم. خطرِ محو شدن هم بودبایست با ریسکِ باال آن را افشا میمی

ی شصت رفتم پشت این پندارِ درست پنهان شدم، به محضِ من در دهه

وار را مقبولیت، ابتدا سطربندی و تقطیع در شعرِ سپید را نقض و تقطیع هم

ی شصت هکه در ده« ی شطرنجگو و پیادهپیش»جانشینِ آن کردم. کتابِ 

 منتشر شد سندِ همین موضوع است

 

لیالی » ،«هاظومهمن»های ما با نامبله این کتاب و سه کتابِ دیگر ش●

خیر به یادت»بعدها در یک مجلد با نامِ « هامثلثات و اشراق»و « ال

منتشر شد. این کتاب با امضای  1731در سالِ « سببشادمانیِ بی

 درخشد.ی شخصیِ من میخانهخودِ شما هنوز در کتاب

 

نهادِ یشدوره و پ لط ِ دارید! بله بعد از اعتراض به سطربندیِ منحرفِ آن

ی و سارِ کیفیِ شعرِ گفتار را به همه نشان دادم. دکتر سلیمانوار، رختقطیع هم

سواد سعی کردند مرا در آغازِ راه له کنند، و کردند، اما دو سه مدعیِ کم

شان خشاب نداشت، با قنداق پیش آمدند و چون هنوز قنداقیِ شعر سالح

نسلِ پیش و نسلِ خودم نداشتم زیرا  بودند، وارفتند. من هیچ امیدی به

 های غلطِ شعرِ خطابه و درباری و متعلق به طبقاتِ ممتاز وتوانستم آموزهنمی

 ها بگیرم و بگویم در این چندرا از آن -و البته غیرخالق  -خوار معلومات

ایم. پس ایمان داشتم که باید نسلِ جوان بفهمد که قدر درجا زدهدهه چه

های بعدی را آزاد کرد. من ابدن در اثبات، تر از من، اقلیمخالقفهمید و حتا 

 توسعه و تأثیرگذاریِ این راهِ روشن، خونِ جگر نخوردم،
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یابند. از دانشِ مسلح و ایمانِ مصلح خود خرج کرده ها هم شفا میجراحت

ی اخرِ دههتوان در شعرِ اوی حوصله و صبر. نتایجِ اولیه را میبودم، به اضافه

دانستند تقطیعِ سو دنبال کرد. باور کنید شاعرانِ بزرگِ ما نمیشصت به این

صوری و سطربندی در شعرِ سپید چیست. به صورتی غریزی و غلط، به 

پرسشِ  بیهای مقلدِکردند و رسانهشکلی ابتدایی، شعرِ خود را تقطیع می

 کردند.عاری از چرایی هم فقط صوت و فوتِ رایج را فاتحه می

های ه کتابترین راه این است کای نمایشِ عینی و باورپذیرِ این تأثیر، سادهبر

ی پنجاه و شصت را با های مکتوب در دههشعر و صفحاتِ شعر رسانه

سه ی هشتاد و بعد از آن مقایهای دهههای شعر و صفحاتِ شعرِ رسانهکتاب

د، سپس دیرو خواهید کنید. اول تغییرِ انقالبی را در صورتِ شعرِ پیش

مصاف با سانسور و زیرِ بارِ خودسانسوری نرفتن و خروجی نهایی. درکِ 

ه با ی پیشین کشعر در آزادیِ زبان و زبانِ آزادی و نه به زبانِ خوانین دهه

وجودِ فارسی بودنِ کلمات، دوباره باید به فارسی ترجمه شوند. رفتن و 

ندند. چه پسخواص میفهمند و ست که عوام میها، جایینترسیدن از سنت

تر از حضورِ موالنا، که شاعر گفتار بود، حافظ نبود!؟ بود...! سندی روشن

نی بارِ دیگر از منظرِ شعرِ گفتار و از این بلندی بروید شعر پارسی را بازبییک

بندی در کادوی گفتار و گنجِ زبانِ فاهمه است و نه بستهِ کنید. هر قدم آن قلم

نیکی  رِ فراگیرِ این جنبش را شما و تیزهوشانِ بعد از من بهزبانِ سالطین. تأثی

ی پدرساالری! اند. من نباید خودم بگویم، اما گورِ پدرِ تربیتِ کهنهدریافته

ن باز بگذار: گاآور را برای مردهاگر به حقیقتِ خود واقفی، تعارفاتِ چندش

شوم. جوانانِ  هنگذاشتم خف« صداهای آینده»بلند بگو....بلند! من به حرمتِ 

های های غلیظ و توالتآراییروزِ ایران را چنان از زینتنظیرِ ما شعرِ امبی

« ختسختِ سرس»ی آن، اند، که شاعر شدن در ورطهمستبدانه پاک کرده

 ی زبان فتوا داد. ما بهتوان در فهمِ معجزهشده است. دیگر مفتی نمی

راهِ  پایان دادیم و این تأثیرِ همینلوحانه در کارِ شاعر شدن باوریِ سادهخوش

ام: عوام حالم که به خودم ثابت کردم اشتباه نکردهروشن بوده است. خوش

ه جا ایستادن، ظرافتِ محض است، کاری کخواص بپسندند! این بفهمند و

ات ام به این راز فکر خواهم کرد: هم مردم دوستحافظ کرد. من تا زنده

را بخوانند. جوانان گولِ آنان را نخورند که  فکران توبدارند، هم روشن

 ند.ی دعوت نیستها قادر به معجزهمخاطب. آنگویند خاص باش و کممی

 

 

ها را نیز نخورند که از ذاتِ شعر فقط احساساتِ غلیظه ها گولِ آنجوان

 فروشند.مانتالیزم را مییعنی همان سانتی

 

عرِ در راهِ ترویجِ شهایی های بعد از نیما چنین تالشما نسل●

ایی نهادهرو را از همان نیمای بزرگ آموختیم که پیشپیش

اترین وجوه گیری از زیبکاملن مترقی و متعالی را مطرح کرد. بهره

نهادِ کاری دو پیشزبانِ مردم در کنارِ سطربندی عاری از فریب

از  های بعدیبختانه نسلمهم از جانبِ خودِ شما بود که خوش

خبر ها بیستقبال کردند، البته شاید برخی از جوانان از ریشهها اآن

کاریِ نهفته در شکلِ المثل شما برای مقابله با فریبباشند و ندانند فی

ها و ترویجِ شکلِ نوشتاری آن، چه رنج« مار»ی نمایشیِ کلمه

م همیشه در بردید. از این نکته که بگذریم باید بگویم متأسفانه شیادیس

ا پوششِ انگاری را بلوحی و سادهکه بعدها سادهت چنانکمین اس

گرایی رواج دادند و شماری از جوانان را از مصادیقِ مترقیِ ساده

سلِ آوردهای شخصِ شما یا نشعر منحرف کردند و بخشی از دست

 ما را به تعویق انداختند

 

سیری م ی هستی همین است: زیان و خسرانِ ازلی: هرناپذیرِ همهتقدیرِ زوال

ژه در ویشود. بهشرطِ زمین خوردن و تحملِ تاول و تاریکی طی میبه

ت. هر پیش از تولد شهید شده اس« رعایت»جوامعِ سنتیِ ما که مفهومی به نامِ 

دان که باید از شود، بوقت دیدی دیگر هیچ سنگی به سوی تو پرتاب نمی

های آورددست خود ناامید شوی. در چنین جهانی و در طولِ تاریخ، گاهی

ای انحرافِ هکنند. استعارهمترقیِ یک ملت را به سوی انحراف سرازیر می

نه و شود. جغرافیای تشآوردها از هابیل و قابیل و جنایتِ ازل آغاز میدست

ن که ی مدرپایان بوده تا دورههای بیسازِ جنگرحمِ خاورمیانه، زمینهبی

به  ها رایریتِ شیطانی این جنگگر آمد و مدداری و ستمجهانِ سرمایه

راه هبآوردِ دیگری را چشمدست گرفت. اگر جز رنج و تحمل، دست

گاهِ م. ما گرانیشناسیرا در این منطقه نمی -خاصه تاریخِ کلمه  -باشیم، تاریخ 

دانم یام، وگرنه مایم. من از منظرِ شعر به این روایات نگاه کردهاین افسانه

یست و انسان الیقِ جنگ نخواهد بود. جنگ همان جنگ الیقِ انسان ن

ی یی، شیادانواره در هر حوزهکه همست. اینجنایتِ جمعی و ظاهرن قانونی

 انکار است.قابلِ هستند، غیر
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با شما عمیقن مؤافقم! به همین دلیل کار در خاورمیانه و اقتصادِ بدوی آسیای 

نین شرایطی، نوعی مرکزی و غرب آسیا، بازدارنده است، شاعری در چ

ست ، طبیعیگرپرور و دیکتاتورهای ویرانشهادت است. محیطِ دیکتاتور

ه، پیشآوردها، دگرکاریِ دغلی دزدی هستند. دزدیِ دستحامیِ پدیده

ها از جمله شعر، کار ی زمینهبه انزوا راندنِ حقیقت و انحراف در همه

آوردها ند این دستکه دریابهای باهوشِ تاریخ است. وای آنسانسورچی

مترقی هم هستند! هر چیزی که سطحِ مطالباتِ مردم را باال ببرد، باید مهیای 

تحمل و تقابل بیداد، تهمت و انزوا باشد. باید سوارکاری باشی که قدرتِ 

پیچی، ها را داشته باشی، وگرنه سرِ یک پیچ تو میتشخیصِ مسیرِ خدنگ

 پیچد؛ سقوطِ خاموش!اما راه نمی

تعویق، این مکث، این هزینه و این هول، سرتاسرِ تاریخ ما را بلعیده است، این 

کسی مقصر نیست؟ مگر همین شاعرانِ درباری نبودند که فردوسی را به 

خاکِ سیاه نشاندند. مگر همین شیادانِ شاعرنما نبودند که حافظ را در یک 

ر همین مگمقطع مجبور به فرار از شیراز و پنهان شدن در کازرون کردند؟ 

نیما شانزده « سانهاف»نشین کردند؟ بعد از انعکاسِ شیادان نبودند که نیما را خانه

ود، تر دیده شد! البته باید از شیادانِ معاصر ممنون بسال سکوت کرد یا کم

این  کنی. هستی پر ازتر قیام میآورند و تو انقالبیزیرا لجِ آدم را درمی

 هاست.تناقض

سالِ قبل صحیح از آب در آمد.  52شما از حدود  بینیِالبته پیش●

آید آن روزها شما روی توان و استعدادِ نسلِ آینده تأکید یادم می

د وگو هم اشاره کردیطور که در همین گفتکردید و همانمی

زودی ی هفتاد به توالی گفته بودید که: بهشما در اوایل دهه

ر هم شد و طونه همینبختاکنند. خوشترها در شعر قیام میجوان

ک با طور هم نبود که تروخشهای این شیادیسم، اینرغمِ تالشبه

های موسوم به انگاریی جوانان فریبِ سادههم بسوزد و همه

ها با تأسی به که شماری از آننویسی را بخورند بلساده

که در ی زبانی بلتنها در حوزههای قبل، نهآوردهای نسلدست

توان ها، شعرهای پرها و فراکنشای منبعث از کنشهسایر حوزه

کی از ها یروایتها و گرایش به خردهروایتسرودند. نفیِ کالن

 د؟آوردهای پیشین را ارتقا داد. مؤافقیها بود که دستاین توانش

 

 

 

 

های باورپذیر و رئال و بَرِ دست، رازی دارند روایتاشیا، جزییات و خرده

ایان های کالن پهای انسان به آفاقِ دور و کروکیمگیِ چشکه به خیره

 دهند. این ناقوس، پایانِ پندهای شرقیِ مستبدانه است. تنها جایی که بایدمی

این «! پند-شعر»شدیم از دستِ جاست. خفه ریز شد به جلوی پا، همین

 تِمعنوی و موضوعیهای غیرواقعی، شبهیافتِ کور، مولودِ همان روایتره

ی تا همین ست. از رودکو تنبیهِ تاریخی پرست و ترکههیِ تازیانهپدرخوا

د قن»ی مخفی در شعرِ پارسی وجود دارد که آن را در روز، یک زهرابهام

کم نمایی و اندرز و تحمیلِ تحاند و آن مشقِ راهبندی کردهبسته« پارسی

شعر است. ر گویی دزهراندر یکی از تولیداتِ گندهاست که این اقیانوسِ به

 ی رنجِ رعیت از دستِ سالطینِ ریز وآفرین، خود نتیجهاین مسیرِ مرگ

 درشت بوده است.

در این باب که اشاره کردید، دست روی جراحتی مزمنِ مسموم گذاشتید. 

امان با سانسور، نشان دادن همین انحرافات و گویم نبردِ بیوقتی می

 ی شاعر حتمن و بایدوار است. تو گوینامههای قابوستربیتشبه

ته اش هم ما را گرفگوی جامعه باشد. این توهینِ طوالنی دامنهنصیحت

. این ترازوی کبر و تسلط و فخرِ کذباست. پند و اندرز یعنی فروشِ بی

ت... که سرعیتی-ی دهقانی و اربابشفا، ضدفرهنگِ دورهشفاعتِ بی

لستان . سعدی در گتر از هر تکلمی آمده، سوارِ شکلِ شعر شده استبیش

 های قلدر است.اوجِ این قضاوت -ها و نه در عاشقانه -و بوستان 

یعنی  -هاست سرِ کالس و در کارگاهِ شعر با این میراثِ مریض من سال

جنگم. دیکتاتوریِ کالم و زبانِ استبداد از می-های کالن در شعر روایت

سازد؟ می ییما چه چهره قُلد...! تعفنِ روایتِ کالن، ازچنین نفتستانی می

قدر مبالغه و خوار! چهبندِ چاخاناندیشِ خالیگوی گزافیک دروغ

« را...ری»شب در بحثِ طوالنی با خورشیدی یک163۱اغراق!؟ سالِ 

اید از دانستم بزمان میروی موضوعِ زبانِ اغراق در شعر متمرکز شدیم. آن

، اش را بلد نبودم. روایتِ کالناهاین شرِ مطلق در شعرِ ریاکار دور شد، اما ر

ی از توان از سرطانِ آن گریخت. یکست که میی معناییتوالتِ متظاهرانه

 ی چهلی بود.آوردهای شعر گفتار، گریز از همین گزافِ دههدست
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تان زیباست و از سوی دیگر استدالل و تنوعِ سو کالماز یک●

های تکه دوست دارم فرصافزاید چنانها بر این زیبایی میمثال

ام نیم اما دلوگو کچنان گفتفراوانی پیشِ رو داشته باشیم و هم

خواهم عالوه نمیها خسته کنم، بهآید شما را بیش از ایننمی

جه با یکی تر باشد در نتیحجمِ مصاحبه در نشریه از حدِ معمول بیش

 شوم.دو سؤالِ دیگر از حضورتان مرخص می

اهم روز گاهی موجبِ سوءتفمهمی که در شعر امیکی از مصادیقِ 

اگریزی در دانیم که معنست. البته میشود مبحث معناگریزیمی

پذیری و حتا یلکه تأواش نفیِ مفهومِ شعر نیست بلمصداقِ متعالی

روکار داریم ی پرِ لیوان سجا با نیمهافزایشِ معنای شعر است؛ تا این

ی ما به امعهضی چیزهای دیگر، در جاما متأسفانه معناگریزی مثل بع

درستی جا نیفتاده است و برخی از افراد از ظنِ خود یارِ آن 

مان که گاند چناناند و مصداقی ظاهری برای آن تراشیدهشده

اند باید از مفهوم گریخت! کمی هم در خصوصِ این کرده

 اد بگوییدی هفتبرافکن برای مخاطبانِ نشریهکژفهمیِ بنیان

 

ها جبوریم در زبانِ مادری خود پیِ تلقیِ تکلم باشیم، حتا گاهی به حداقلما م

قدر ها را آنی برداشتست. دامنه«معناگریزی»بسنده کنیم. یکی همین 

ام در همین رود. دیدهدهیم که اصلِ مفهوم از دست میگسترش می

ه گسترد دامن« معناستیزی»تحمیلِ ترجمانی، معناگریزی تا سقوطِ موهن 

خوب است پیش از همه به خطِ پایان برسیم، اما نه « دوی سرعت»است. در 

قدر بدویم تا قلب بایستد. این که بعد از عبور از خطِ پایان آناین

های دیگری هم های زبانی، جز مأیوس کردن خودِ مؤل ِ، زیانخودزنی

دارد. تنبیه کردن با ادب کردن یکی نیست. شعر در ساحت و سلوک، 

ازی چیز است. دیگر نیصورت صاحبِ همهباید شعر باشد، در آننخست 

وس، متنی ندارد. شعر، موتور نیست که بشود با مهندسیِ معکبه تزریقِ برون

دوباره آن را به صورتِ امری کارکردی بنیان نهاد. شعر پیش از تکلم و 

 هی خود را انتخاب و بزدهگانِ حیرتنوشتن، در جهانِ پیشاویرایش، واژه

گر رسد، حاال من بیایم معنا را کیش کنم تا بگریزد، پس دیکرامتِ کلمه می

ام.ی تکلم شدهکه مدیرِ بخشِ فنیِ کارخانهشاعر نیستم بل

 

ی عجیب یعنی معناگریزی «آورده»ی انکارِ این ی من به منزلهاین اشاره 

ری ِ ش اش را موالنا و حافظِ. معناگریزی در مصداقِ متعالی و هنرینیست

تفهیمِ  گردد.اند. مخالفتِ من به همین سخنِ درستِ شما برمیبه ما یاد داده

عنی اهلِ عجله، شود. یتاریکی ترجمانی، به نزارِ فهمی غیرقابلِ دفاع منجر می

اووسِ کوبد که سحرگاهِ طنخوانده و فقط غلط شنیده، بر طبلِ شب می

ی شود ما با قورباغهشن میمان بدهند، اما هوا که روشده را نشانعلیین

رویم از گیریم، میشویم. ما ثروتِ موالنا را نادیده میرو میابوعطا روبهبی

گیریم. همین است که ی غرب، وامِ کالنِ هزاردرصد میجهانِ ترجمه

ه را فهمیم زهرابشویم، وقتی میمرعوبِ مراسالتِ شنیداریِ دیگران می

ی یک تن در ارعاب رؤیاکُشان نتیجهایم. فرورفایم که مردهسرکشیده

ی تنبلِ کنندهست: ما تولیدِ فکر نداریم، مصرفنقصِ دردآورِ تاریخی

ار گوییم آسانسور باشد، مهم نیست درون آن چه برنجِ راهیم که فقط میبی

 اند.زده

در هر جامعه و میانِ هر مردمی، وقتی تولیدِ فکر تعطیل شود، همه پشتِ وانتِ 

ز باشی، چیزی جروند. پندارِ خروجیِ این خوشنیک میکغیر به پی

لغت  «وِزرِ»و « وَرز»عزای اندیشه نیست. معناگریزی، عنوانِ حداقلی برای 

دِ ها که معنامیری را مجا لغت را به معنای زبان به زبان آوردم. آناست. این

ه نفی و ن -نظر دارند، به هیچ تأویلی نخواهند رسید. شما به وسعتِ مفهوم 

اید با چه احمقانی از تأویل، اید و دیدهدر شعرِ موالنا دقت کرده -مفهوم 

 کند.تنهاییِ انسان و شیء و جهان را تمام می

 

یی از مصاحبت با شما بسیار لذت بردم، در پایان اگر حرف ناگفته●

 ان نیزرسد که به شعرِ جوانرو به نظرتان میی شعرِ پیشدر حوزه

 رماییدمعطوف باشد بف

یهِ یی کاریزماتیک به مبارزه علمن هم از شما ممنونم. جوانان باید با روحیه

شود می کنند در آنکه فکر می -« شعر»درام بروند و برای -روزگارِ کمدی

 ما باید سبکِ نایستند. سبکِ زیستنِاز تالش باز -پیمایی شد غواصِ اقیانوس

که  گیِ ما باشد. تا جاییزندهشعرِ ما باشد و سبکِ شعرِ ما باید سبکِ 

 گی غیرممکن شود.تفکیکِ شعر از زنده
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 ی هفتاد از شعر آن برهه متأثرندشعرهای پس از دهه

 [وگو با بهزاد خواجاتگفت]
 ●رضا مطلبیوگو از علیگفت●
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به  ها و گرایشروایتهای شعرِ شما نفی کالنگییکی از ویژه●

 -، این مؤلفه از نظرِ شما به چه میزان در شعرِ هفتاد هاستروایتخرده

از بوده کارس -خواه از منظرِ شعر و خواه از منظرِ ایجادِ ارتباط با مخاطب 

 است؟

های روایت یکی از پرنسیبحقیقت این است که در دورانِ مدرن، کالن

حفظِ موجودیتِ اقتصادی و اخالقی و ادبی جامعه بوده است. 

این  ی مدرنیته و ازاند و یا زاییدهی سنتا اساسن یا زاییدههروایتکالن

با  رسد. مثلن در سنتِ شعرِ فارسی ماجهت سنت با مدرنیته به وفاق می

ه همین های زمینی هم وضع برو هستیم حتا در عاشقانهمعشوقی قدسی روبه

اما ود شمنوال است. با ورودِ جامعه به ساحتِ شعرِ امروز، معشوق زمینی می

ازی مدرن اساسن بیی از تقدیس به تن دارد اما در شعرِ پستچنان جامههم

خورد و معشوق در مصادیقِ روزمره و متفاوت از یک تصویرِ هم میبه

املو و آید. البته نیمی از این راه را نیما و شخیالی یا ماورایی به تصویر درمی

د از اتفاقی که یی باشد نمونهتوانچند تنِ دیگر پیموده بودند اما این مثال می

به  -الاقل در هنر  -در شعرِ امروز رخ داده است. غرب هم مدت هاست 

قدر ه آنو شتابِ مدرنیت« هر اتاقی مرکز جهان است»این نتیجه رسیده که 

ها از این شتاب جامانده باشند، پس باید توق ِ روایتبوده است که خرده

ی سو توجه کرد. در شعرِ دهههای کمکرد و به صداهای جامانده و روایت

هفتاد هم بعضی از شاعران بنابر اتفاقاتِ جامعه و وفورِ نشریات و صداهای 

ی سیاسی به این ضرورت رسیدند اما این مبدأ بود و آنان متفاوت در عرصه

های اغلب روایت و تجلی آن در شعر به راهقدرِ درکِ خود از خردهبه

یی بدونِ درکِ مسأله یا اصلن بدونِ نیازِ همتفردی توسل جستند. عد

مثل  مدرنیم وشان تالش کردند که بگویند ما هم در قطارِ پستذهنی

ر کورانِ یی که دشکنیم! و بعضی هم با استحالهروایت میگردو کالن

شناختی پیدا کرده بودند، دیگر نفی حوادثِ اجتماعی و زیبایی

 د، که نوع جدیدی از هویت بود.شان نه یک شگرها برایروایتکالن

 

 

 

ا این منظرِ تازه تر بتواند بآشنا کمپس طبیعی بود که مخاطبِ ناآشنا و کم

 یازانهسمأنوس شود و چنین شعری با وجودِ کارکردِ تاریخی و جریان

پس از  قدر بنیه داشته که بتوانخود، محفلی باقی بماند اما این محفل آن

 و در آن کاوش کرد. بیست سال از آن سخن گفت

 

ی هههای اصلی جریانِ دبا توجه به اهمیتِ زبان که یکی از مؤلفه●

هفتاد بود و بعضی اعتقاد داشتند یکی از موانعِ ایجاد ارتباط با این نوعِ 

چه  روروزه برای ارتباطِ مخاطب با شعرِ پیششعری است، شما ام

 کنید؟نهاد میکاری پیشراه

 

تر بگویم روایت است و اگر بخواهم دقیقهم یک کالناتفاقن خودِ زبان 

ست که شاعران با عدول و خروج از آن بدان روایتیزبانِ رسمی کالن

ی هفتاد خیلی از عناصرِ شعر دچارِ تحول شد بخشند. در دههحیاتی نو می

د و بدان تر در معرضِ دید بوترین عنصرِ شعر، بیشاما زبان به عنوانِ مرئی

شد و شاعران با احضارِ صداهای متفاوت به شعر، تبدیلِ جمله به توجه می

پردازی در مقابلِ وزنِ مرسوم، بازی زبانی، کلمات و عبارات القایی، لحن

گرایی و مصادیقی از این دست، راهی نو در پردازی به جای مدلولدال

پیش گرفتند. واقعیت جز این نیست که اصولن شعرِ تجربی شعری 

ی ههچربد. پس از دست و نقشِ تاریخی آن بر اقبالِ عامه میمخاطب اکم

امیدی به  ی شصت شعر بگوید وتوانست مثل دهههفتاد دیگر کسی نمی

توجهِ منتقدان داشته باشد و این یعنی یک تحولِ اساسی در بنیادهای شعری 

ی هفتاد از شعر آن برهه متأثرند حتا اگر عصر. تمامِ شعرهای پس از دهه

آن نباشند. ورزی که شاعرانِ هفتاد به زبان دادند، انعطافِ آن را برای  شبیهِ

ت و تر کرد و البته هیچ آزمونی بی خطا نیسهای بعدی قابل قبولحرکت

ی استعدادی خود را در پشتِ شعرِ زبان و بازی زبانشاعرانی هم بودند که بی

طارِ ن به قبردند انفجارِ زبان برای رسیدکردند و گمان میپنهان می

 .سازدست و شعر را فقط زبان میمدرن بلیتِ مطمئنیپست
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در صورتی که اگر شعر فقط زبان هم باشد شاعرش باید به چیزهایی بیش 

از زبان مسلط باشد. از طرفِ دیگر خیلی از شاعرانِ زبان از طریقِ 

 با که زبانِ فارسی را بشناسند وآنشدند بی« باززبان»های وطنی ترجمه

رو های آن آشنا باشند. به نظرِ من برای آشتی مخاطب با شعرِ پیشظرفیت

 نقد، های شعری، نشریات، محافلِباید فضای ادبی را تقویت کرد، انجمن

ها های شعر همه تأثیرگذارند اما در ادبیات تمامِ راهیی و کارگاهجوایزِ حرفه

باقی  برسانند وتوانند به مخاطب یاری ست و این عوامل فقط میفردی

 گی اوست و راهِ فردی خودش.تشنه

 

باطات و ی ارتروزِ جامعه را از لحاظِ انقالبی که در عرصهآیا بسترِ ام●

ها افتاده تا حدودی مشابهِ شرایط و اش به دیگر عرصهتسری

تری دانید؟ و اگر چنین بسی هفتاد نمیهای زیستی دههدگرگونی

 یم؟د جریانی جدی و تا همان میزان پویا باشفراهم شده باشد آیا باید شاه

 

شک تحول در شرایطِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه همیشه بی

حول که چه زمانی این تی ادبیات است اما ایننویدبخشِ تحول در عرصه

در تنِ ادبیاتِ یک عصر بنشیند و کی نتایجِ آن مرئی شود، بحثِ 

وفورِ مطبوعات و شدتِ اتفاقاتِ ی هفتاد به مددِ ست. در دههدیگری

ی ههتری داشت و شعرِ داجتماعی، تحول و بروزِ این تحول، سرعتِ بیش

تاد کتبی بود و ی هفهفتاد در چنین فضایی بالید و قوام یافت. ادبیات در دهه

ن تر دیجیتال و وابسته به فضای مجازی شد و ایی هشتاد و نود بیشدر دهه

رسی به مخاطب تیغِ گی دستاین ساده خود مقدراتی ایجاد کرد.

کند، ست که به همان میزان که رابطه با خواننده را تسهیل میدوسری

مین شعرِ تواند پنجی اشعار را تنزل داده است. هر کس میکیفیت و بنیه

اش بگذارد و تازه کلی هم الیک بگیرد، اما در گی خود را در صفحهزنده

ی الیک وجود ندارد. ادبیاتِ ما شاعرانِ تاریخِ ادبیات هیچ سهمی برا

ز آنان شناسی هم نامی اپرالیک زیاد دیده است که در یک کتابِ جریان

ی هفتاد حق داشت مقداری شورشی باشد چون نیست. جز این، شعرِ دهه

رفت. یش میجنگید و پهای ادبی و غیرِ ادبی میفرضباید با خیلی از پیش

که ها منکرِ این جریان بودند و وقتیاد خیلیی هفتاساسن تا اواخرِ دهه

یی به این نام ضرب خورده، تازه مدعی حذف از لیستِ دیدند سکه

ی حاضر که باید منتظرِ چه چیز در شعرِ دههشاعران این جریان شدند! اما این

دانم! چون قلم در ک ِِ شاعران است و روزگار، اما من در باشیم، من نمی

 شعرِ آوردِبینم و این دستتر میتر اما غنیبان را آرامی حاضر زشعرِ دهه

ز به ی شصت هنومثلِ دهه یی باشند کهی هفتاد است و حال اگر عدهدهه

اند، دل داده رمقتصویرسازی حول مضامینِ رمانتیک، با زبانی سهل و بی

 ی روزگارخودشان، خودشان را از شعرِ زنده

ست اطبانی هم دارند این یک بُردِ ادبی نیاند و حتا اگر مخبرکنار خواسته

دبی محک ی است که اگر افرادِ پیروزِ آن، در حیطهکه بردی اجتماعیبل

 آیند.بخورند، چندان به وزن درنمی

 

گرد روزه از این شی هفتاد به شدت چندصدایی بود ولی امشعرِ دهه●

 شود. چنین نیست؟تر استفاده میکم

اد ی هفتچندصدایی چیست چرا که در همان دههاول باید دید منظور از 

ی عامالن و آمرانِ بدان خوب فهمیده نشد. در هم این مسأله توسطِ همه

رفته ی هفتاد به میزانِ زیادی از آن تأثیر گکه شعرِ دهه -فضای پست مدرن 

ی تجویزی جای خود را به پارچههای کالن و یکهویت -بود 

مدرن این از نظرِ شاعرانِ پست دهد.یهای متفاوت و طردشده مهویت

شده در شعر، به شکلِ صداهای متفاوت و های مطرود و سرکوبهویت

های پیشین، ما با شعری شوند و بر خالفِ شعرمتعارض ظاهر می

صدا مواجه نخواهیم بود. این صدا اما دیالکتیکِ دو یا دست و یکیک

و یا  با آواهای زبانچند فضای معرفتی و مستقر است و نه یک بازی 

ی هفتاد، به یکه بعضی از شاعرانِ حاشیهچنان -های مختل ِ نگاریفونت

سرِ  های شعر با خوددر شعرِ چندصدایی گزاره -خامی چنین پنداشتند 

دست کردنِ این تراکم و تزاحم چالش دارند و شاعر سعی در آرام و یک

مغلوبه کردنِ دیگر ندارد چون آرام کردن هر یک از این صداها یعنی 

داد. اما یی را به شاعر نمیصداها. از طرفی شعرِ هفتاد در تئوری چنین اجازه

ت و دسجا بود که خیلی از شاعرانِ آن دهه اصولن ذهنی یکمشکل این

ها چه شناختیِ متصلبی داشتند و چندصدایی در آنهای هستیاستنتاج

 توانست باشد جز ادایی آوایی و زبانی؟می
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امِ ها در درسد که شعرِ بعضی از شاعرها در این سالبه نظر می●

 ت.سازِ خود دور شده اسگی افتاده و از وجهِ تجربی و اتفاقزدهمصرف

 

یی یک اتفاقِ مجرد نبوده و بالطبع اساسن شعر هرگز و در هیچ برهه

ان دهند حتا اگر شاعرهای اجتماعی و سیاسی بدان رنگ و بو میکنش

تاد یک ی هفرا بدین مقوالت ملتزم نبینند! من معتقدم که شعرِ دهه خود

ی شصت صدای غالب ی شصت و هشتاد. در دههگاه بود میان دههبزن

ی هفتاد ی. دهههای اجتماعهایی از تمثیلبود با مایه نوعی نئوایماژیسمِ انفُسی

و  نیطورِ کلی بازی را عوض کرد و اتصال با جامعه و حوادثِ دروبه

جربی گرا و تهای زبانیعنی همان کاری را که تمامِ جریان -بیرونی آن را 

 آرا و نظریات با به درون کشیدنِ -تا پیش از این نتوانستند بدان راه بجویند 

بلِ انتظار که ذاتیِ ورزیِ قازبانی و فلسفی، به انجام رساند، البته با مقادیری خام

التی که در همان اوان رخ داد، شعرِ ست. در پیِ تحوهاییچنین حرکت

هفتاد به نفعِ سرعتِ تحوالتِ اجتماعی اندکی از ماهیت خود پس زد و 

های راه خیلِ شاعران نوآمده به مکانیسمتعدادی از شاعرانِ این جریان به هم

این جریان  یی هم ازی شصت رجوع کردند و البته توشهزبانی و بیانیِ دهه

ند با گو شهرت یافتاین مجمع که به شاعرانِ ساده بار داشتند.در کوله

آمده میان شاعرانِ هفتاد و مخاطبانِ گذاری بر خأل پیشانگشت

ی وانهبر پشت تری دست یافتند و با تکیهگانِ بیشیی، به خوانندهحرفهنیمه

که ضامنِ این اقبال را بتوان مشروعیتِ آنیابند بیعددی، روزِ بازار می

 ید.مضاع ِ نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رد طورِ کلی نظرِ شما در این موحال که صحبت از شعر ساده شد، به●

 چیست؟

وضوع ی همین مکه ویژه -گی ی انشا و نویسندهمن در یادداشتی در مجله

شعرِ »ام که جا گفتهام و در آنطورِ مفصل به این موضوع پرداختهبه -بود 

وسط و یا خوب است یا مت ست که موضوعیت ندارد. شعرترکیبی« ساده

توانم به سیاقِ شعرِ ساده ست. من مییا عالی که تازه همین هم نسبی

شعرِ »، «شعرِ تاریخی»، «شعرِ زبانی»های دیگری بیاورم مثلِ ترکیب

 و یا هر ترکیبِ دیگری از این دست.« شعرِ بیانی»، «حماسی
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 یک کش ِِ جدید احتجاجکه باید در موردِ ماهیت آن به عنوانِ اما اول این

که آیا هر شعری که زیرِ این چتر بیاید، از نظرِ جوهرِ شعری کرد و دوم این

د شگردِ کردند اگر با غصبِ چنقابل دفاع است؟ زمانی هم کسانی فکر می

اند و شاعری مدرنیستی، شعری از آن دست گفتند، رفیقِ فوکو شدهپست

 بد بود مدرنیستِتوان شاعرِ پستکه هم میاند و تمام! در حالیمدرنپست

و هم شاعر رمانتیکِ خوب. بخشِ اعظمی از شعرهایی که ساده خوانده 

بدهم گاهی  تر توضیحاند به هیچ وجه ساده نیستند. اگر بخواهم بیششده

 دفاع ترین زبان قابلِکش ِِ شعر چنان مهیب و بزرگ است که در ساده

شود و این دو ه مولُدِ معنا میرسد و گاهی این زبان است کنظر میبه

 کند.یک دیگری را نفی نمیکرد هیچروی

 

 مدرنی هفتاد خود را پستشما در جایی از شاعرانی که در دهه●

 اید. این انتقاد ناظر بر چیست؟خواندند انتقاد کردهمی

 

ی و نه چندان یجا آغاز شد که بعضی از شاعرانِ حاشیهببینید! مشکل از آن

ه در خواستند مویز شوند و هنوز به منزلتی نرسیدنشده میفتاد غورهاصلیِ ه

خواهی و کسبِ رتبه افتادند و به مقامی جز قهرمانی هم راضی پیِ سهم

یهِ که نه شعرِ عبدالرضایی شبیهِ من بود و نه شعرِ فالح شبشدند در حالینمی

یک از ما سرش آفاق شوهانی. پس هیچپور و نه شعرِ پاشا شبیهِ همزرین

توانست جای کسِ دیگری را تنگ کند. در حقیقت این ماهیتن نمی

ی عزیمت و نفیِ سنتِ شعریِ پیش از خود به هم شاعران تنها در نقطه

ی از همین که بعضی چند عنصرِ فکری. دوم اینشباهت داشتند به اضافه

 های زبانی و فلسفی غرق شدند که فراموشهفتادیان چنان در تئوری

 

 

 

 

ند به کردهای مبسوطی که از شعرِ خود میکردند شاعرند و در تحلیل

تر کسی بود که گویند و کممانستند که از قضا شعر هم میفیلسوفانی می

که اگر چه شناسی درس ندهد در وص ِ شعر خود! سوم اینزبان

ا قبول مدرن رسید ولی من این رگویند باید از مدرن گذشت تا به پستمی

ی خیلی از شاعرانِ آن عهد مدرن هم نبودند! روشن تر بگویم: جامعه ندارم،

های تاریخی متفاوت بوده است و این ایران همیشه کوالژی از موقعیت

؟ ایمگوید ما مدرن نبودهوضع در ادبیات هم وجود دارد. چه کسی می

گاه و کامپیوتر و مجلسِ شورای ملی و اسالمی چیست؟ ما در پس دانش

ایم. هایی نبودهایم و در بخشی از جامعه مدرن بودههایبخش

هایی از خصوص در بخشمدرنیسم هم چنین حکایتی دارد. ما بهپست

ر ایم و دمدرن بودهفکرانِ خود پستگان و روشنحیاتِ ذهنیِ نخبه

جاست که شاعری با ذهنیتِ پیشامدرن هایی نه. اما مشکل در آنبخش

ستِ هنری ی این شترگاوپلنگ زیید و نتیجهمدرن بگوبخواهد شعرِ پست

ز آنان های خالقه را ای هفتاد بود که استمرارِ حرکتبعضی از شاعرانِ دهه

 -ده کربا دهانِ ک ِ -گرفت. فالن شاعر در مقابلِ منتقدِ شعرِ خود 

خواست شکمِ او را بدرد اما از تکثرگرایی و شعرِ چندصدایی دادِ می

های جدیِ شعرِ آن دهه بود. البته بار آسیبرقتسخن می داد! این وضعِ 

روِ پیش ناچار بر بخشی از شعرِ تجربی ومدرن را بهبگویم که ما شعرِ پست

کنیم که لزومن نباید به تمامِ موازین و تقریراتِ آن دهه اطالق می

 مدرنیستی سر سپرده باشد.پست
 

ی هفتاد امهنممنونم از این فرصتی که در اختیارِ مخاطبانِ فصل●

 گذاشتید

 

 .کنممن هم تشکر می
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 هنگامهایی نابههنگام و دیگرنگریهایی بهخودنگری
 

 [ ی آفاق شوهانیسروده «یی بر سرِ دالنقطه»ی شعرِ نقدی بر مجموعه ]

 
 

 
 

 ●عابدین پاپی ●

 
 

 توان چشمی گذاشت.زندگی آکنده از جغرافیای چشم است/ و در هر سطری می
 «پع.»

 

خوان و ی همهایتر نیاز به مؤلفهاصولن شعر در گذار به وضعیتی مطلوب

کنیم و عمومن شعر یی دارد که در آن زیست میگام با همان جامعههم

گی ابستهگی و وبستهتواند به جوامعِ آینده نیز همی حال میعالوه بر جامعه

شعر  ر برای خودسان دریافت این است که آیا شاعداشته باشد. بدین

سُراید یا برای جامعه در حالِ سُرایش است؟ مسلمن شاعر برای جامعه می

ود. شگوید و این جامعه نیز به دو شقِ عام و خاص تقسیم میشعر می

گرا ی عام را عامگویند و جامعهگرا میی خاص را خاصجامعه

ایان رسیده ه پگرایی درشعر بروزه برداشت این است که عامپندارند و اممی

یی ندارد گاهِ فراروندهگاه و پایگیِ جامعه جایو شعرِ کاریزما در برساخته

زند! های چنین شعری مهرِ ابطال میمدرن هم بر گونهو البته دنیای پُست

چه  گوید و اینروز برای چه کسی یا چه کسانی شعر میپس شاعرِ ام

اعر، اند؟ آیا شمند شدههرهها بگونه گفتنها از چه قِسمی از چهگفتن

پندارد که این قشرِ خاص ی هدفِ خود را قشرِ خاصی از جامعه میجامعه

 در -توانند فرهنگِ جامعه را بسازند و یا که تنها بر تکنیکال بودنِ جامعه می

یادی های بنزند؟ در جواب به این پرسشمهرِ تأیید می -وهنر ی ادبدایره

ه جامعه یی کباشد و به هر اندازهجامعه می از  باید گفت که شاعر عضوی
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و  گی برساند به همان اندازه در سهیم بودنِ بافتارگی و بالندهرا به پالنده

 ساختارِ جامعه نقش دارد.

 جانب بر چربشِبههای حقبندیهای ادبی و قالبگیاین چنددسته

کراسی و انحصار و چرخشِ فردیت در ادبیات داللت دارند و روحِ دم

 اند. پس بگذاریم همه بنویسند و بسُرایند واومانیسم را در شعر گرفته

ست مندترین دالیها را به تاریخ بسپاریم. تاریخ هوشگیگی و پایندهباینده

آید چه که در پی میکند. لذا آنهای ما را مشخص میکه مدلول

ه در زایشی مِ شعر کیی به ناهنگامیِ دیگر از پدید هست از نابهییهنگامه

ست به ریهنگام، دفترِ شعدیگر خود را به سرانجام رسانده است که این نابه

گی از هکه این سرانجامتر ایناز آفاق شوهانی و مهم« یی بر سرِ دالنقطه»نامِ 

روز ی امبعد تشخیص داد که در جامعهجانبِ شاعر را باید ابتدا تمیز و من

 شود.هایی دریافت میتوار و در چه بافتهایی اسبر چه استوانه

روز به شمار ست که از خصایصِ شعرِ امنویسیها متفاوتیکی از این بافت

د را یی دیگر با پارامترهایی مجزاتر خورود و توسطِ هر شاعری به شیوهمی

ایی هکردِ خودنگریدهد که در شعرِ آفاق شوهانی با دو روینشان می

، هنگام مشهود است. خودنگری در شعرهایی نابهیهنگام و دیگرنگربه

الیقِ های فردی و سگیرد که شاعر نگرشی به بافتزمانی شکل می

ی های فردی در قالبروحی و روانیِ خود دارد و ممکن است که این بافت

متولد  هنگام در شعر، زمانیاجتماعی تصویر شوند و دیگرنگریهای نابه

های اجتماعی و بافتارهایی به انگارهکردی شوند که شاعر رویمی

ل ها در زوایایی به منِ فردی تبدیپذیر دارد و ممکن است این انگارهجامعه

ی از از آفاق شوهان« یی بر سرِ دالنقطه»ی شعر شوند. بنابراین مجموعه

رِ مند شده است. این دفتها بهرهست که از این سویههاییی مجموعهجمله

توسطِ انتشاراتِ سرزمینِ اهورایی به چاپ رسیده است.  1679شعر در سال 

الِ نوعی کند که شاعر به دنباز نامِ مجموعه چنین پنداشتی به ذهن خطورمی

یی که، نقطهباشد چه اینروز مینویسی در شعرِ امنویسی یا متفاوطمتفاوت

ها را با هژکه، شاعر وارود. نخست ایندر دو بُعدِ معنایی به کار می بر سرِ دال

ی تصویر ست به دایرهجهانِ زیستی دیگر که از نوعِ جهانِ زیستِ فکری

 کند که نوعیی دال را به ذال تبدیل میکه، واژهآوَرَد و دیگر اینمی

گی و نشینی و پراکندهست. اگر چه شاعر به همآلترناتیوِ معنایی

تری دارد قادِ بیشاعت -مدرن در دنیای پُست -ها گی در واژهگسیختهروان

کند اما از یی دیگر در شعرش عنوان میو گریز از معنا و تصویر را به شیوه

جانبی دیگرهم، یک گام در پس و دو گام در پیش را در این دفترِ شعر 

 کند.گزینش می

مال و در دو ماکسیمال و نیمهاشعارِ شاعر اغلب در قالبی تقریبن ماکسی

باشد و در شعر می 63نخست متشکل از  اند. بخشِبخش نگاشته شده

بخشِ دومِ مجموعه، شاعر گذر و گذاری در نثرهای شاعرانه و مخیل را با 

این مضامینِ  یمایهگذارد. تم یا درونرا به نمایش می« با تو گفته بودم»نام 

اییک سروده ست که با تکیه به زبان نسبتن آرکاجتماعی-نثرگون، انتقادی

شخصِ نوشتار است از ضمیرِ دوم 7در این بخش که حاوی اند. شاعر شده

ن نوع از ها جالیی دیگر را به ایگوییکند که این پنهانمفرد استفاده می

کند آغازمی« دمبا تو گفته بو»که شاعر از ها بخشیده است به طورینگاشتن

انَد. رسیبه پایان م« گویدها بگو آفاق میبا آن»ی ی متن را با جملهو بدنه

 هنگام است.هایی نابهآمدِ آن دیگرنگریهنگام که پینوعی خودنگریِ به

برده  ی فراوانگیِ مضمون بهرهشاعر در بخشِ نخستِ مجموعه از کالفه

هایی از نوعِ اختالف پردازیآرایی، سجعِ متوازی و متوازن و جناسو واج

 شاعر بر زبانِ گیِشود و برساختهدر حروف، در اشعارش به وفور دیده می

ی تری دارد. شاعرانی از قبیلِ آفاق شوهانگیِ آن چربشِ بیشخودساخته

ی اکنون و طرحِ باشند به دقیقهی هفتاد میکه از شاعرانِ شعرِ دهه

شناختیِ تری دارند و نقدِ زبانهایی در بافتارِ زبان اعتقادِ بیشتئوریک

ه جای تر است. شاعر بی غالبشناختی و معنایگونه آثار بر نقدِ رواناین

یز از های کالن و گرنگر است و گریز از روایتنگربودن، جزییکلی

یا همان  -ایجادِ ارتباطِ منطقی و خطی میانِ محورها ی افقی و عمودی 

آوردِ یی بر سرِ دال یک همتر مدِ نظر دارد. نقطهرا بیش -سطرهای شعر 

ین یی که در اگذارد به گونهمی آورد را در سطرهای شعر به نمایشناهم

کشد و نه آوردیِ خود را به معنای واقعی به تصویر میسطرها نه هم

ود کند. شاعر گاهی از خآوردیِ خویش را به طورِ نمادین برجسته میناهم

هم  بافد و گاهیروزی میمِ خود را در زبانی امکند و بافتارِ کالآغاز می
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سعی  بومِ خویش است وسم و از جنسِ زیستاش سویه هایی ناتورالیزبان

ند به کبوم اقتباس میندارد حسِ نوستالژیکِ خود را که از زیست

رسد هر شاعری در زیستِ جهانی خود سیر فراموشی بسپارد. به نظر می

ها یک روزنگاریست ولی این امروزیکند و زیستِ شعرِ شوهانی، اممی

ر گزینیِ شاعرعاملی مبرهن بکه واژه گام در پس و دو گام در پیش دارند

 گون است.این اتفاقِ فهم

تر است . مانِ پاتافیزیک نزدیکدر زوایایی دیگر شعرِ شوهانی به گفت

 راهِ ست و از جهاتی دیگر دانشِپاتافیزیک شرحی بر جهانِ تکمیلی

مان آلفرد ژاریِ گذارِ این گفتست و بنیانهای تحلیلیحل

ی به طورِ تکمیلچه که موجودیتِ خود را بههر آن ست. یعنیفرانسوی

دهد کافی نیست و باید شرحی بر این موجودیتِ تکمیلی جامعه نشان می

رود شمار میهای تحلیلی بهدارِ راهِ حلمان پرچمهم نوشت و این گفت

ا آورد تهای تحلیلی میزیرا که فهم و درکِ خود را به کمکِ راهِ حل

یی چهتر تبدیل گردد. از دریهایی تازهها به سوژه بودنبودنجهان از آن ابژه 

نگری فنگری را به ژردیگر، شوهانی شاعری بینامتن است که شگرف

الِ دهد . شاعری با تبعیت از مفروضاتِ فکری که به دنبدر شعر ترجیح می

هایی فرضیافتی ناسازگون از زبان شعر است. بازگوییِ پیشدریافت و ره

کند و ن که به ابژه بودنِ زبان در قالبی ساختارگون کمک میبنیادی

ت های او در نیل به شعری فرامتن اسگریجسارتِ کالمِ آن مانع از عینیت

ات ها التفتازد و به عمقِ مفاهیمِ ساختاریِ واژهو تعمدن درهمین دایره می

تری دارد. ماهیتِ متن در اشعارِ آفاق شوهانی جزمیّت ندارد و بیش

های کالن است و اغلب به سمت ی روایتاش مردودکنندههایگویه

هانی ترین تکنیک در شعرِ شوباشد. مهمهایی جزیی در حرکت میسویه

یک از دفاترِ شعریِ این شاعر ست. مخاطب در هیچهای زبانیبازی

 بودن و نبودنِ که در بینِتواند به برداشتِ معناییِ خاصی دست یابد بلنمی

ها با مرکزیتی ینویستر است. این گسستههایی انتزاعی نزدیکبه مدلولمعنا 

 اند و تنها مخاطب به جای تمرکز در شعرِغیر پوزیتویستی درحرکت

روایت باید متوجهِ  جایگی توجه داشته باشد. بهشوهانی بایستی به پراکنده

طرح به  جایجای متافیزیک به پاتافیزیک بنگرد و بهضدِ روایت باشد . به

ر است های زبانیِ آفاق شوهانی در شعتصادف بیندیشد و این پراکسیس

ر سرِ دال یی بآید و در نقطهوبیش به چشم میی دفاترش کمکه در همه

یر هایی غکنیم روحی ناسازگار و شورشچه را که فهم و درک میهر آن

غاز ، در این نُه در آ تنهاتر از»منتظره است که در دفاترِ قبلی این شاعر به مانند: 

سیزده ، من در این شعرِ آفاق شوهانی تویی و ویرگول ها به کنار! آمدنم 

 شود.هم دیده می «آمده تو بیند

 ازاین نگاه تنها تفاوتِ شاعر در این دفتر با دفاترِ قبلی در این است که در این

 زبانیِ آن تری برده است و استتیکِی بیشروزی استفادهگانِ امدفتر از واژه

است. در اغلبِ  تری برخوردارگیِ برجستهنسبت به کارهای قبلی از باینده

ی اشعارِ شوهانی حرکتِ در تغییر مشهود است و این حرکتِ در مجموعه

در بافتار و هم در ساختارِ اشعارش پیداست. جهانِ زیست شاعر بر  تغییر هم

ماعیِ شاعر دارند زیستِ اجتمناظری استوار است که یا ارتباطِ تنگاتنگی با 

گیِ زبان و و یا مرتبط با زیستِ فکری شاعرند. به بیانی، نوعی دو گانه

عر را یی که تجدد در شفرهنگ همیشه در شعرِ شوهانی نمود دارد به گونه

 تر خواستار است.در بافتی سنتی بیش

 یی از این کتاب:نمونه
ه باید جمع تر باشد/ حاال کام اشاره کردم، اسب زمینه را دور زد/ حواس

گیرد فکرهایم، دیگر صحبت از استعاره در شعر نیست/ شکل می

ا دور ام رها وابسته است/ سکانسِ بعدیست که به اشارهدادیرخ

گانیِ زنند/ وقتی بتوانم ریختِ یک لکنت را بریزم روی اعصابِ همهمی

ن کلمات را/ آخریها را؟/ نهیب بزن تکریمِ سارتر/ از شکل بیندازم اسب

که یام/ جایآغوششمارم بر لمبرگاهِ همام را میهای متافیزیکقدم

 خوشی ام/ صورتِهای بعدِ اسبیها سایه انداخته بر هوشِ اشارهاصطبل

 (9ص )رویَد های وحشی میدهم/ حاال که ضدِ من گونهام میبه نگاه

هایی را هدارد و تقریبن مفاهم آغازِ شعر ارتباطِ معناییِ فراوانی با نامِ مجموعه

رسانَد که در نامِ مجموعه هم پیداست. تعری ِِ شاعر از در شعر می

تواند همان سطرِ سه و چهار از شعر باشد. روز میمان شعرِ امگفت

ز گانی، تقریبن به دور ای واژهشناسیِ زبانِ شاعر در یک دایرهریخت

باورمندِ  های انتزاعی وگیریگانِ طبیعی و نوستالژیک است ولی درواژه

 گانی چون اسب.ست مبنی بر استفاده از واژهشاعر، خود مسببی
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 یی دیگر:نمونه

 
ره خواهی شباهتِ دو چهها/ میبینی/ و رقصِ پرچمی باد را میوسوسه

تر و خواهی ببینی کدام تیرهها در باد/ میها/ اما پرچمباشی/ اما پرچم

، برجِ میالد/ کند/ برجز و سفید و قرمز/ باد را مرور میتر/ اما سبکدام روشن

ا کنی به سقوط/ تها/ فکر میها و چهرهچرخد/ با پرچمدورِ سرت می

 (16ص ) ایستندها برای همیشه میهایی که پرچمصعود به لحظه

ه را با وگویی چندجانبکند و گفتشاعر در این شعر دیگرنگری می

رنگ دارد. نوعی پیبه جامعه معرفی می اجتماعی-مفاهیمی اعتراضی

انواده شعر را خگانی هماست در قالبی تصادفی که با مُستفاد شدن از واژه

اییِ شاعر با آزمکشد. تجربهمند برای جامعه به تصویرمیدر قالبی دغدغه

راه کال را به همآمدی پارادوکسیگیری از تضادهایی دیالکتیک که پیبهره

 زدایی نیز در اغلبِ اشعارشان نمودی نمادین داردییآشنادارند و صنعتِ 

 اند:سطرهایی از این قبیل قابلِ اشاره

ی چند صندلی را برداشتم/ اگر یکی از ما نبود؟/ . نخستین دقیقه1

ام خانه سرازیر از من و چند ماهی/ آویزان بر صندلی/ برداشتتاریک

 (36)ص همین بود 

ام بیندازند/ که دستفکر نکرده بودم/ این گیِ کلمات. هرگز به هرزه5

 (3۱)ص ام شان انداختهدردستوقتی دست

ی عادت آب بخورد/ چهام را/ گذاشتم لبِ تاقام لهجهذبح کرده .7

 ام اما جافیات/ چاقو زدنافتم به یادِ لبوای مثلِ گس است/ می

 (۱6)ص  امپوشیده جا خوش کرده توی جمله

 (۱1ص ) اند؟/ این را بمب در فضا پاشیدگروهِ خونی ها از کدامسنگ .4

 دانییِ آب از گلوی ناوداد/ بوی نقرهات بوی برف می. حروفی از تن2
 (۱1)ص 

عیتِ گیِ زبانِ شاعر و شعر در وضها که تازهها و دریافتاز این قبیل یافت

ه این است ترین نکتشود اما مهمرسانَد فراوان یافت میروز را به اثبات میام

 روز را دراغلبِ اشعارشروز و دیکه شاعر نوعی دگردیسی بینِ شعرِ ام

گردد و در بومِ طبیعیِ آن برمیگذارد که این مهم به زیستبه نمایش می

بعضی از اشعارش نیز از کلماتی معمولی و رایج در بین مردم به مانندِ تلو تلو 

عارِ کرد که در اغلبِ اشتوان چنین پنداشت کند. میو بغ استفاده می

شود اما تر احساس میشوهانی، شعر در وضعیتِ مطلوب

ان، برف، گانی طبیعی به مانندِ باد، بارگیِ عمیقی بینِ واژهشاعرکالفیده

 کند و احتمالن به چنین شعری اعتقادِاسب، کالغ و ... را در شعر لحاظ می

ارِ شاعر یی در کنطقهگانِ محلی و متری دارد زیرا که گزینشِ واژهبیش

گرِ این بومِ شاعر در شعر بیانهای زیستشود وهمیشه نشانهاحساس می

است که شاعر تعلقِ خاصی به موطنِ زبانی خود دارد. از این نظر شاعر 

ر ی شعر به دنبالِ شکارِ یک شعر ناب و ماندگار دبایستی در یک مجموعه

رش به دنبال رسیدن به یک ی اشعااین مجموعه باشد و در تمامِ مجموعه

رِ کردی در ادبیات و شعشناسانه که چنین رویمجموعه ی ناب و هستی

تر از شود و اغلب شعرا آثارشان را یکی بهبوم به ندرت پیدا میاین کهن

عر شاعر ترین شدانند و در این مجموعه تصور این است که بهدیگری می

را باشد زیدهد شعرِ ذیل میمیروزِ جهان را نشان که شعر در وضعیتِ ام

یری از گکند. بهرهشمول میگزینی در شعرشان مفهومِ شعر را جهانواژه

روزِ جهان، و نیز شعر را به سمت و سیاقِ جهانی بودن و جهانی های اماِلمان

ترین پارامترهای یک شاعر در اکنونِ زیست شدن سوق دادن از مهم

 روند:شمار میجهان به
 

ه یی در هیمالیا/ پیری در پاناما/ کالغی در قالقیران/ و سنگِ دامنمن دلتا

ام تیر خورده/ مهاجرم از شمال به جنوبِ جورجیا/ ی دماوندم/ کلمات

 آمازونِ کند/ کفِدانم آمریکا چه فکر میکوچ کنم یا بمانم؟/ نمی

هم خواام/ بیدار شده از خوابِ نیلوفرِ آبی/ و من راه افتاده ام، میدستان

رخ خرد؟/ انار دارم سام را حراج کنم/ چه کسی کلماتِ مرا میکلمات

ی دو ی ما بود/ روزی بوسهی آن روزی خانهدار/ هر دانهو آب

ه فرشِ مَنا/ رودی کی خدا بود/ بر سنگروز خانهحواصیل بود/ و دی

اش/ من را به ام فرشته بخداحافظ دخترم! تا برگشتن -غلتید/ « آرام»به 

چه  کوچ کنم/ هر« شما»گردم تا از اند در بغ در داد/ برمیرآویختهدا

م/ بر بامِ کابل/ ی مرز باشگونه نقطهضمیرِ پوستِ داعش به سر کشیده/ چه

ایی آقا!؟/ از فرمام دالِ دمشق/ یا المِ لبنان/ چه میبانبر نونِ نینوا/ دیده

اضرم/ چرا کشم / روی حروفِ حمله حی هر چه گرگ زبانه میزوزه

 (36-3۱)ص کنند؟ اوباما/ چرا شرکا/ شلیک نمی

 



 فتادی هنامهفصل ●
 

 

 

 

 

 

 [خواجات بهزاد]             سوگند

 

 مام که من کودکاوگند به زردیِ پیراهنس

 جوگندمی یک سبیلِ کودک، مثلِ

 آید.قدیمی به یاد می این تصنی ِِ که با شنیدنِ

 

 خالی هم سیگارِ و حاال البد پاکتِ

 زندگی من باشد زوِباید ج

 درَبُم را میاطور دستها اینکه بعضی حرف

 و پشتاپشتم، دوستان

 یک قرن به میهمانی نرفتند

 موهای خود فکر کنند. که تنها به ریختنِ

 

 اش کنم را بده و پرتقالی ضمیمهاکی ِ

 امدوباره دو صفر کم آورده من در شمارشِ

 رسدکه نوار به پایان میو این

 خونی بریزد کهآنبی

 سوء تفاهمی بیش نیست.

 

 توانستجوگندمی می یک سبیلِ

 ماجرا باشد تمامِ

م.اهای قرمز پیراهنسوگند به لکه

 

 

 

  

 

 

 ی من نیستاسمی که سایه

 [محمد آشور]    

 ام خود راوگور کردهگم

 و گورِ خودم را گم...

 ام اماخودم را گم نکرده

 ی من کو؟سایه

 

 کنیدیکه صدا مو این

 نامِ کوچکِ من نیست

 ستنامِ من آنی

 که روی گورِ خودم کندم

 و گورِ خودم را...              

 

 مال!)لطفن دست

 حق دارید

 کنیداز سرتان باز می

 ؟کندکند مگر سری که درد نمیدرد می

 گردمشده میدنبالِ یک صدای گم

 اید؟(نشنیده
 

 همه سنگ... بینِ این

 طور بیابم؟چه

 ...ی خود راو سایه

 سره سایه است؟جایی که یک
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 سیریِ زمینغیرتِ گرم
 

 «شاید شبیهِ زنان»ی شعرِ خوانشی بر مجموعه

 [ی سیما منصوریسروده ]                                             

 

 

 
 ●محمد جانبازان●

 

«کند ترچه هست بهواره این است که دنیا را از آنی نویسنده و شاعر هموظیفه»  
 ساموئل جانسون

 

 

 

لوفسکی ی معنی، و بنا به تقریرِ فرمالیستیِ ویکتور شککه در مکاشفهچنان

و دیگر اصحابِ اصالتِ فرم از متن مشهود است، رنگِ پرچمِ هنر با رنگِ 

ی شهر در اهتزاز است، وجهِ تفارقِ هنرِ اصیل با فهمِ پرچمی که بر دروازه

ینِ کردی باز این حیث و با چنین رویگردد و عرفی از هنرمحسوب می

حلیلیِ ست که گذشتن از مرزهای تشعرِ متعهد و شعارهای متعهدانه تباینی

ی را ی سیما منصورسروده« شاید شبیهِ زنان»ی شعرِ تواند مجموعهآن می

 یی از شعرِ متعهدِ اصیل معرفی نماید.عنوانِ نمایندهبه

ست و دادهای عرفیِ محیطیرخ یی اصیل ازی مفاهمهسنجشی که ویژه

یی منحصر گاهِ نفسانیِ بشر، وجههی تمهید و صناعت، به خواستدر سایه

اش فائق های تقویمیِ عقلِ معگیکه بر تبِ تندِ شعارزدهآنبخشیده و بی

ه رونده، هویتی جمعی و فرارونده و البتآید، ازمحتوایی مبتذل و درسطح

ادی خواهد ساخت. این آغازِ بررسیِ معناییِ نامِ انقالب و آزاستعالیی به

ضمنی از مفهومِ تعهد، آزادی و اراده در ساحتِ تکنیک، فرم، روایت و 

ادی، ی مفاهیمی تاریخی از جمله انسان، آزتصویر است. تعهدی که بر پایه

گی، بینش وحقیقت استوار است و رنگِ پرچم آن عین دانش، آزاده

ی و گا صدای برخاسته از آن، آزادهست و تنهطرفیرنگی و بیبی

 ست.گی از بندِ جهلِ جمعیشدهبرون

ی هنرِ متعهد در مواجهه و تقابل با هنرِ ملتزم قرار دارد. هنرِ متعهد بر پایه

های تقویمیِ انسان استوار است و مالک ومعیارِ آن فهمِ گاهخواست

دِ آن ارکرد و کاربرگانی قرار داشته و کی امرِ همهست و در زمرهگانیهمه

قابل، ست. در منگرشیِ ابزاری به هنر و قراردادنِ هنر در ساحتِ ایدئولوژی

فهمِ  گیرد و مالکِ آنی تکنیک وتمهید شکل میهنرِ ملتزم در سایه

 ست و مبینِ فردیت و تشخصِ انسان/هنری زبان وهستیاصیل از مقوله

 صور بود.توان برای آن متیافتی جز آزادی نمیاست و ره

یهِ شاید شب»ی شعرِ معنای شعرِ متعهد از این منظر و در مواجهه با مجموعه

چه در تقریرِ شعرِ سیاسی، شعرِ حماسی، شعرِ انقالبی، شعرِ با آن« زنان

چریکی، شعرِ سیاهکل، شعرِ مقاومت و... آمده متفاوت و گاه متفارق 

 ی،های اعتبارتچون شعارهای مستغرق در محاکااست. تعهدی که نه هم
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سنجشی و اخالقیِ اهل سیاست، که میزان و محکِ اعتبارشان فهمِ 

پذیر قرار دارد فهمگانی و همهی امرهمهست و در زمرهگانیهمه

شاید  ترین وضعیتبینانهگی و در خوشزدهترین کارکردِ آن عوامومهم

یی در عالمِ ازهت ها برای سرسپردن به ایدئولوژی و حیلتِانسجام و اتحادِ توده

پیماید که تعهدی که واقعیت را در دورست حقیقت میسیاست باشد، بل

دل شود و آوری انقالبی مبو با ایمانی که به معنا و قوامِ آن دارد به لباسِ پیام

پس از روایتِ وضعِ موجود به دوردست وضعِ موعود خیره است و از 

 گوید.گاهِ وضعِ معهود سخن میخواست

خواهد آمد دست نت در تعهد به متن جز به مددِ تکنیک و صنعت بهاصال

ه ساحتِ خوانَد و در پیِ رفتن بیی فرامیو نفسی که جهان را به قرائتِ تازه

واند از ابتذالِ تی تکنیک است که میفردیت خویش است، تنها در سایه

یدانِ مگاران از چون رستهانگیز بپرهیزد و همفراگیر و خمارآلود و وهن

 درآید.سیاووش، جاودانه به

نیازماندن از استغراق در گی دیدن و بیتعهد را در شعر از ورای شعارزده

رهیز از های تئوریک و پگیزدههای لفظی و عدمِ اشتیاق به شتاببازی

ی ستن در سایهست که زیمیلی به اشتهار، فرجامِ شاعریاشتغال به لفظ و بی

رارونده و ایمانی فگی وبیزدهالِ فراگیر، پرهیز ازعوامهراس، انزجار از ابتذ

پناهی دن به بیتقوایی، پناه نبرگاه ماندن و هبوط درعصرِ بیتکیهمفرط، بی

ل را گینِ فقرِ معنویِ اهلِ تغافآوریِ سهمهای خالی از سکنه و تابآستین

آرام ا آرامه او رست کی نظامِ معرفتیِ انسانیدهندهکند و تشکیلتجربه می

رده، گو و چریکی فداییِ عقل بدل کجویی متعهد، مبارزی پیشبه جنگ

قلیِ ی تعهد، اخالق و ایمان به انقالبِ عیا مبدل خواهد کرد تا بتواند در سایه

رِ قرائتی تازه از گعظیمی در پناه سپاهی از سیاهیِ کلمات بیندیشد و مطالبه

گی ماندهگی و در محاقگارِ فروشدههنگام و جبریِ انسانِ روززیستِ نابه

 باشد.

کاهِ جهلِ آوریِ رنجِ جانکند تنها تابچه در جانِ زخمی بیضه میآن

ست رطیسربردن در انحطاطِ محض و مفکه زیستن و بهفراگیر نیست بل

اراده از برد و چون عابری بیسرمیکه به ناگزیر شاعرِ دردآگاه در آن به

 موجود، تنها افقِ مختوم و تیره را متصور است و درجانِ ایجادِ تغییر در وضعِ

انه خواهآوری و دیدار و شنیدارِ حقیقتخویش چون سرطانی به تاب

وار بر این حقیقت نیز وقوف دارد که رنجِ آورد و ریاضتروی می

خودخواسته را به مددِ عقلِ دائرمدار، چونان صلیبی در انزوا به دوش خواهد 

ایمانی وت و بیگارد در سکیر کهامر به تعبیرِ حکیم کی کشید و در غایتِ

اعتناییِ محضِ بشر منتشر بر جلجتای خویش جان خواهد سپرد، چرا و بی

ان از توزده قابلِ فهم است و نه میکه نه زبانِ شاعر برای جماعتِ خواب

 ها خانه دارد ممانعت کرد.ی شاعر بر آنهایی که جامعهفروریختنِ ارزش

 نفسِ شباهتِدر نامِ مجموعه، شباهتِ بی« تردید»و « شاید»عری که با شا

مان کند، از هآغاز می -برد سر میهویتی بهی بیکه در سایه -آدمی را 

 کشد و سربازوار در فکرِ تولدیآب را به خیابان میدرآمد پای فاضل

های انهکست و قصدِ آن دارد تا از تیی معنویدیگر در ساحتِ ظهورِ اراده

شکم به ظهورِ منجی تازه، اما انسانی/انقالبی دست یابد تا بتواند ماهِ مرده را 

ی در نوزاییِ رود غسل دهد، اما به ناگهان با ایمانی انقالبی از ورطه

ازِ قلیانی سی سنگآید و از مثانهی یقین نائل میانگاری به عرصهشک

ه ی متجاهالناز استحاله رفتگوید که راهِ رهایی را در برونسخن می

 پندارد.فرهنگی می
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 اممردانی از پیراهن

 شوندکشیده می

 به خیابانِ شورشی

 

 ات را چاق کنهای گردنرگ

 تا قلیانِ بدعنق

 دست بردارد از

 (64)ص سرِ موهای گرسنه 

ر. ی مذکست به جامعهخواهیِ شاعر در ظهورِ زبانی نرینه، نهیبیآرمان

فوق و در میانِ ترکیبات و کلمات و عباراتی چون چه در سطرهای آن

کردن، بدعنق، های گردن، چاقشدن، شورش، رگمردان، کشیده

 آید، مبیّنِ وجودِ فاعلیتِ زبانِبرداشتن از سرِ موهای گرسنه میدست

 ی مردانِ اهلِعهتحرکیِ جامتصویرسازِ شاعر است که گر چه با کنایه به بی

سازِ قلیان خیزد، خواهانِ تحرکِ رگِ غیرتِ سنگتسامح به مقابله برمی

چه مراد و منظورِ اوست صاحبِ زبانی نرینه است. است و خود در بیانِ آن

ارِ یی بسیاری از اشعنامهگونه و نمایشعالوه بر وجودِ خصلتِ گزارش

یی صریح و ی اشعار از لهجهی ساختار، محتوای عمدهمجموعه درحوزه

ت و تأنیِ باردر عسرشده است. این منشِ مذکرِ انقالبی اول مندانتقادی بهره

 ی فرودستان، در پناهِ زبانی سیال، تصاویریی شاعری از طبقهبرانهرنج

ی با هایی خبرگرا، گزارهمحور، منظری دانای کلموهوم، روایتی گزارش

کاهنی  گاه ارگانیک و گاه سیستماتیک، چونساختاری نمایشی، در بیانی

هتِ یابد تا در جزننده ظهور میدهنده و نهیبمیرِ متنی مقدس و بیماز ض

ته های فراتاریخیِ او اشارتی داشروایتِ رنجِ تاریخیِ بشر، به حذفِ ارزش

و با زبانِ عبارت به شکلی به بازگفت و بازیافتِ آن حقیقتِ جمعی و آن 

 -« آزادی» ی مقدسِکه هیچ نیست جز واژه -مانده معنای در عسرت

یانِ ی شعرِ متعهدِ اصیلی باشد که ضمنِ التزام به ضرورتِ ببپردازد و نماینده

کرِ مندی و ذهای تقویمی، از امکاناتِ فرمی و بیانی در جهتِ بهرهدغدغه

 د.گیریِ وافری در متن داشته باششده نیز بهرههای فراموشگاهخواست

 

 

آورده بودم « 1ی آزادیهنر به مثابه»یی با عنوانِ تر در مقالهجانب پیشاین

که  بخشی به مفهومِ آزادی. کنشیست برای معنیانقالب کنشی»که: 

خواهِ آدمی را متضمن است و حیاتِ آن منوط به فقدانِ آن تمامیتِ تحول

فارغ از  ،است. دراین فقدان است که استعدادِ معنابخشی به مفهومِ آزادی

منظر و  یابد. از اینعنوانِ مفهومی اصیل تجلی مییک داللتِ مصداقی به

ادی است فهمیِ مفهوم آزترین کجبا این منطق، داللت به مصادیق، بزرگ

تر های اخیر صورت گرفته، بیشچه با عنوانِ انقالب در قرنوعمدتن آن

ی رسیدن به معنای احاکمیتِ آنارشیسم است تا تحولی فراگیر و بنیادین بر

 «انقالب و آزادی

این شورِ انقالبی در مرکزیت و بر مدار و محوریتِ نوعی شعورِ انقالبی 

آوردِ آن نفسِ امرکننده و بیدادگر است. عملیاتی انتحاری دهد و رهرخ می

ی معطوف به که شاعرِ آن، راهِ رهاییِ آدمی را از تابوی جهل، در اراده

ی جمعیِ جماعتِ ی نفسِ هشداردهندهد را نمایندهداند. او خوآزادی می

دهد پندارد و تصویری مکدر و موهوم از انسانی ارائه میرفته میدرخواب

گر خوابی عمود و نظارهگیِ مفرط، چونان رختِارادهکه در مسخ و بی

چه راهِ نجاتِ باغ»ی فروغ شاید بدل به حقیقتی شود که: فرو شده تا به گفته

ی شاعر در این خودکشیِ خویشتنِ بازشناسانه«. چه بداندنهدام باغرا در ا

اده و ی ارماشه« چکاندنِ»معنوی، تنها راه بازگشت به هویتِ جمعی را در 

ناک و مرطوبِ کنونی خویش و انسانِ عصر ایمان به وضعیت خوف

ترین ماحصل آدمی، گریختن از خود متصور است. در این انتحار اندک

یافتی ست که به آن دچاراست و رهی محتومیشوندهبارِ مسخوضعِ اس ِ

خواه ، که در مساحتِ آن زیبایی از خطوطِ آدمیِ آزادی«تولدی دیگر»به 

 شود.صادر و ساطع می
 بدنی از من نیست

 این رخت/ خواب

 نشسته است

 طعمِ رطوبت را

 های مریضازکاشی

 بشنو

 آواز از گلوی سربازان

 شودبریده می
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 بچکانحاال 

 از بکارتِ زمین

 تا زیبایی

 (11-11)ص  از خطوطِ من صادر شود

ی سیما منصوری در روایتِ کاهنانه و گزارشِ نمایشیِ اشعار بلندِ مجموعه

سخنی سخنی با فروغ فرخزاد است و گاه این هم، در هم«شاید شبیهِ زنان»

چار یی دآگاهانهزمانیِ دردزبانی، به مددِ تواردِ مفهومی، آنان را به همو هم

عصر با سازد و آن دو را در یک بینامتنیتِ ادبی/ تاریخی قرار داده، هممی

ند، از ی رسوالن بداکه خود را از زمرهآندیگر ساخته است. شاعر بییک

کاه است. در این بر برخاسته و صاحبِ رنجی جانهای رنجمیانِ توده

انی موجود با دیگر افرادِ انس چون اکثریتِ عام در عواط ِِرستاخیز گاه هم

حیاگر رونده و اپنداری داشته و نومید و خسته و گاه امیدوار و پیشذاتهم

ها و روایتی سیاسی باشد از جنسِ تودهکه در مقامِ کالنآناست و بی

هایی گر با گزارههاست. او در مقامِ کاهنی روایتبرخاسته از میانِ توده

ظر کند و از این مننسانِ معاصر را روایت میناکِ اخبری، وضعیتِ خوف

« دیگر تولدی»و « ایمان بیاوریم به آغازِ فصلِ سرد»و در این مقام با فروغِ 

ی بران و آیه هازمان است. اگر فروغ از رسالتِ ویرانیِ پیغمزبان و همهم

م را گوید و انفجارهای پیاپی و ابرهای مسمورسوالنِ سرشکسته سخن می

 داند:های مقدس میهطنینِ آی
 بران رسالتِ ویرانی را/ با خود به قرنِ ما آوردندپیغم □
توان به گونه میوقتی در آسمان دروغ وزیدن می گیرد/ دیگر چه □

 های رسوالنِ سرشکسته پناه آوردآیه
قدس های ماین انفجارهای پیاپی/ و ابرهای مسموم/ آیا طنینِ آیه □

 هستند؟

کینی چرگانِ پیر و دلاز پرنده« شاید شبیهِ زنان» ی شعرِشاعرِ مجموعه

موها  هایی مانده الیاند و از سنگگوید که آسمان را فراگرفتهسخن می

 گوید که قصد فروریختن بر خدایان را دارند:سخن می
رکین/ چگانِ پیر و دلام بدانند/ آسمان را/ پرندههای دردناکدنده ●

 (19-14)ص  گرفته است

 نویسد:وغ میاگر فر

ن دنیا آمد/ خون بوی بنگ وافیوگی بههودهدرغارهای تنهایی/ بی □

/ به ها از شرموارهسر زاییدند/ و گاههای باردار/ نوزادهای بیداد/ زنمی

ی ناچیزی/ این اجتماعِ یی، جرقهگورها پناه آوردند...گاهی جرقه

م ها به هآنکرد/ باره از درون متالشی میجان را/ یکساکتِ بی

/ و در دریدنددیگر را/ با کارد میآوردند/ مردان گلوی یکهجوم می

 شدند.خوابه میمیان بستری از خون/ با دخترانِ نابالغ/ هم

کردی گاهِ زبانیِ متفاوتی در تقابل با فروغ و با رویدلیلِ دستمنصوری به

 سراید:ضمنی می
زنانی را/ و مردانی/ در دیدند/ جز ام کبود/ کس را نمیهایچشم ●

ورشان/ های مهجآمد/ از شرمها کاری برنمیدیگر// از زخمبلعیدنِ یک

ساحتی مبارک/ حروف در حوالیِ کلمات/ گشتند/ با یک تن و یک سر/ 

 کس آن کلمه را نشنیده بود/.../ چند سالِضمیرِ ما تصاحب شد/ هیچ

ام/ ناهنِ آبی بر تزده/ پیرام با تنی کبود و دندانست/ آسماننوری

خورند/ و سرهای دیگر را میهای یکزند/ و مردم گوشزارمی

 (۱1-۱6)ص  دیگر را/ خور/ ده/ اندیک

های بشری و تمام گاهدر چنین روایتی، جهان، شهر، عواط ِ، خاست

هویتی  شود؛ی انسان/ متن در هویتی انقالبی متجلی میعناصرِ سازنده

 با پیکر وهیأتی مخدوش از رنج سالیان.انقالبی معطوف به انسانی 

با توجه « سیریمیدانِ گرم»در شعرِ « شاید شبیهِ زنان»ی شعرِ شاعرِ مجموعه

ی صورتِ های فرمی/ ایماژی، تالشی فزاینده را در جهتِ غلبهبه ظرفیت

خواه معنا بر معنای صورت داشته و با تشبیه بدنِ زخمی و مدورِ شهیدِ آزادی

امِ تمامیتِ یک هویتِ جمعی و البته تمثیلی/ استعاری را با ن به میدانی که

آمدِ دهد، وجهِ شباهت بینِ ارکانِ روایت را در بسنشان می« شهر»

اگرد ساز از قبیلِ زمین، جهان، میدان، گردتگانیِ افعال و ترکیباتی همواژه

 نِیی سرخ، گلو، سینه و پیراهنِ سرخ را با تام، گلولهگرداند، بدنمی

غلتیده و گردوارِ شهیدِ راهِ اراده، عقل و آزادی یافته وسعتی در درخون

فراروی از ساحتِ ایماژِ ظاهری و هبوط در ایماژِ معنوی روایت دارد. حتا 

ری که ورشدن و تنافتوان با حملهی شاعر/ متن را میگاه این میلِ فرارونده

ا اصابتِ های شعر، بزداییی قاهرانه دارد، در آشنایینسبت به این استحاله

دید و  -های سرخ به گلو و نه برخوردِ گلوله -های سرخ گلو به گلوله

خواه به خروج و عدول از ساختِ ارگانیکِ شاهد اشتیاقِ انسانِ آزادی

 گیِ زبان/ ذهن به مددِ گریختن ازعبارات به منظورِ حذفِ خودکارشده

 



 فتادی هنامهفصل ●
 

 

 

 های سیستماتیک وی ساختهای مألوف و رفتن به دامنهحو و ساخت

 هنجارگریزانه مشاهده کرد.

 
 سیریِ زمینبه غیرتِ گرم

 گردانَدجهان بر وفقِ مراد می

 گردتاگردِ شهر

 ام رابدن

 امگلوی

 های سرخبر گلوله

 اصابت کند

 ی مدِ نظر از دریاو به نقطه

 در مدِ خود

 سینه سپر کردم

 ای میدانِ غمگین

 آه

 اتپیراهنِ سرخ

 (1۱-16)ص  دمبارک با

 

سیاسی بودن نه شرطِ الزم و نه شرطِ کافی خوب »نویسد: رضا براهنی می

های که تنها معیارِ شناخت ارزشبودنِ یک شعر است، چه رسد به آن

و از این منظر اصالتِ « ۱شعری نیز باشد... شعار شعر نیست و فقط شعار است

ی مفرطی را فاصلهگی، شعرِ متعهدِ غیرعرفیِ سیما منصوری با شعارزده

طقِ که در ظلِ منآنی فرم و محتوا برقرار کرده است. شاعر بیدرهندسه

سیاسیِ متن قرار داشته باشد به ساختِ شعری ایمانی، رستاخیزباورانه، 

یِ کردی نظامِ فکرآوَرَد. با چنین رویمحور روی میدهنده و گزارشبیم

د اگر که اراده کرده باشآنبی حتا« شاید شبیهِ زنان»ی شعرِ شاعرِ مجموعه

 در امتدادِ جریانِ شعرِ متعهدِ اصیلِ سیاسی قرار دارد اما بر خالفِ بخشِ چه

 

 

 

 

ها، ناکامی یوارهیی از ادبیاتِ سیاسی که تنها رونوشت و شرحگسترده

 ه،ست، در پیِ ترویجِ شوری شاعرانهای حزبیگیها وسرخوردهعصبیت

عنوانِ سرشار به افقِ روشنِ آزادی و فرارفتن است و بهباوری کاهنانه، امیدی 

 گاهِ عظیمِ فکری فزاینده و ایمانی محسوبهای مؤثرِ این دستمؤلفه

د. شاعر کنشود که خود را بر متن و مخاطبِ غیرعرفیِ آن تحمیل میمی

النی ست که خورشیدِ آزادیِ عقسازِ صبحِ امیدیهیچ تمنایی مضمونبی

فشارد که در امتدادِ روزهای هویداست و بر این باور پای میاز آسمانِ آن 

یأتی به ه -رؤیاگونه  -خوف، شبی جاودانه خواهد شد البته اگر آزادی 

ی شاعر جاری شود. این باور ازامیدِ شاعری های سبزِ جامعهسرخ در رگ

شود که نستوه بر معتقداتِ فردیِ خویش ایستاده، رنجِ شهادتِ ناشی می

 های خالی از سکنه متحمل شده، صلیبِ خویشنیز در تظلمِ آستینآن را 

 کشد و خواهد کشید.را بر دوش کشیده است، می

 
 یی که بریزدعشوهبی

 در امتدادِ روزهای خوف

 شبی جاودانه گشت

 در اتاقِ من

 ییو رؤیاگونه

 مالد به سرخیمی

 های سبزمدر رگ

 اتتا بازگشتِ تابوت

 یماراز معاشقه با پلنگِ ب

 (16)ص  چاه در چشمانِ من حفر کند
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 ونهمستیب تمرگِ
 

 

 [ی چهارمحالیانآتفه]

 

 ...که بودم افتهی را مایابروها تو گِمر انِیم من اما

 یمُرد تو

 

 مایهاچشم و یمَرد تو

 خودشان آپارتمانِ یتو

 ت.خود گورِ در تو

 

 من؟ حالِ یهوا

 و حلوا تند یبو

 ...پخش حضار انِیم بودم من که ییخرما

 
 

 

 برخاست اسکلت

 بود گرم شافک یهااستخوان

 شد بوسه من یچهره یهانقطه

 اما

 بود خورده را مایاهلب مرگ

 

 شب

 کردم نگاه نهیآ در

 .داشت اضافه ییتکه تاعکس قابِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفید

 [پگاه احمدی]

 سکوت سفید است

 ارپرست سردش مانده است اشاره گرفته روی بینیِانگشتِ قاب

 قابله از دور

 هاشجیغ دنبالِ

 خطی کشیده

 کندچکه عرق پاک میچکه

 ود استشنبه کبپنج ش شبیهِاصورت

 پیرترین خوابی که ببینم هنوز

 ستهاش روانیچشم مردمکِ به رنگِ

 راه پَرَش داده است کفتربازی تمامِ

 مالفه سفید است

 ی موهاشپابرهنه خطِدست

 در آسیاب... 

 .امگناه به تقویم آمدهمن که بی و 
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ی پنجاهی گذار از شعر دههشعر حجم مرحله  

 ی هفتاد استبه دهه

 ●رضا رعیتعلی  ●
 

 

 یک
ی شکوفایی مجددِ شعرِ نوِ فارسی بود و شعرِ نو در این ی هفتاد دههدهه

شعر  91یدر دهه»های متعددی را تجربه کرد. دهه انشعابات و جریان

های تازه روی آورد و به همین های جدید و شیوهفرم یسوی تجربهبه

جاد شد. های رسمی شعر ایونهیی جدید از شعر در کنار دیگرگدلیل، گونه

، شعرِ 91یرو شد. شعرِ دههگونه با اقبالِ بسیاری از سوی اهالیِ قلم روبهاین 

ی بودند که هایگی عنوانمدرن، همهگرا و پستگرا، فرممتفاوط، شعرِ زبان

 1«ی جدید شعر برگزیده بودندگونهبرای این 

اپ یاری برای اولین بار چهای شعر و تئوریِ شعرِ بسدر این دهه، کتاب

های ادبیِ مهمی شکل گرفتند؛ شعرِ حرکت، شعرِ شدند و جریان

ی هایی از همین شمارند. از نکاتِ برجستهمدرن، شعرِ متفاوط و... نامپست

اد به ی هفتست. شاعرانِ دهههای شعرِ رؤیاییاین دهه، بازتولیدِ اندیشه

لِ مندرج ی و تخصصی، با اصوهای مختل ِ و در بسترِ مطبوعاتِ ادبشکل

وگو از چند بُعد وگو پرداختند. این گفتگرایی به گفتی حجمدر بیانیه

 وگوی تئوریکِ شاعران این دهه بابُعدِ اول، گفتست. بررسیقابلِ 

ی گرایی اختصاص دارد. مطالعهی حجمشده در بیانیههای ارائهتئوری

 ویژه متنِ شاعرانِ آن دهه، به ها و مقاالتِ ژورنالیستیِ مهمِمصاحبه

 

های این دوره، مانیفستِ شعرِ حرکت و مانیفستِ شعرِ مانیفست

دهد که این گروه در حینِ توضیح و تشریحِ مبانیِ مدرن نشان میپست

فسیر گرایی را توضیح داده، تی حجمشعریِ خود، بسیاری از اصول بیانیه

مفاهیمِ « ی ذهنیفاصله»و « حرکت»، «فرم و زبان»، «تعهدگریزی»اند. کرده

های ی هفتاد با عبارتمهمی از بیانیه بودند که بارها توسطِ شاعران دهه

چنین در جلساتِ شعریِ خصوصی، در سخنانِ مختل ِ به کار رفت. هم

 شد؛ مثلن جلساتِها دیده میها، توجه به این ایدهشاعرانِ جوان و شعر آن

 -ران روزِ ایموسوم به جلساتِ شعرِ ام -ری ی حسن صفدشعرخوانیِ خانه

 گوید:باره می. صفدری در این۱یکی از این محافل است

یی در منزلِ شخصی من ی هفتاد، جلساتِ شعرخوانیدر اوایلِ دهه»

عنوانِ که بعدها به -شد. در این جلسات اکثرِ شاعرانِ جوان برگزار می

اشا، علی عبدالرضایی، ابوالفضل پ ی هفتاد مطرح شدند؛ مثلِشاعران دهه

پور و... شرکت داشتند. خانی، بهزاد زرینمحمد آزرم، کوروش همه

جلساتی هم با حضورِ محمد حقوقی، علی باباچاهی و رضا براهنی داشتیم. 

شد توسطِ این شاعرانِ جوان که قبلن در این جلسات مسائلی مطرح می

انی چون یداهلل رؤیایی دیده بودیم و این ها را در آثارِ کسهایی از آننمونه

 چه را که مدِ نظرِتری از آنرفتهشاعران به زعمِ خودشان شکلِ پیش

 «6کردندرؤیایی و امثال او بود، در شعرشان اجرا می
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دار، اعتقاد به تعهدِ درونی، ترجیحِ تعهدِ درونی بر تعهدِ نفیِ تعهدِ جهت

ت. در سگراییی حجمع اصلی در بیانیهدار، سه موضوبیرونی و جهت

طورِ  هی هفتاد این بند از بیانیه بهای تئوریکِ شعریِ مهم و اساسیِ دههمتن

هایی چون واضح و مشخص توسطِ شاعرانِ شاخص این دهه با عنوان

ی مقاله مثال، مهرداد فالح درعنوانِ گریزی بازتولید و تقویت شد؛ بهآرمان

ی های شعر دههگیدر شرحِ ویژه« نامه داردودش شناساین شعر برای خ»

 هفتاد نوشت:

درستی به شعرِ این دوره منتسب های بارزِ دیگری که بهگیاز ویژه»

لِ آن گریزی را دلیها این آرمانست؛ البته بعضیگریزیشود، آرمانمی

ی به لطورِ کگردان است و بهدانند که این شعر از مسائلِ اجتماعی رویمی

باشد  آید؛ اما اگر منظور ایننظر درست نمیکند. این حکم بهآن پشت می

ی کنونی از خصوص در دههی گذشته و بهکه شعرِ ما در دو دهه

 «6توان آن را پذیرفتکند، میپذیریِ اجتماعی اجتناب میسفارش

برد و این دقیقن همان مفهوم گریزی نام میفالح در این مقاله از آرمان

ها و مقاالت ست که رؤیایی هم در بیانیه و هم در مصاحبهییتعهدگریزی

از مهرداد فالح  یی دیگرراه مقالهمتعدد بر آن تأکید کرده بود. این مقاله به هم

ارنامه ی ککه آن نیز در نشریه« ها عوض شده استجای دوربین»با عنوان 

ه ی هفتاد بی شعر دهههاگیی مهم در فهم ویژهشده بود، دو مقاله چاپ

 آید.حساب می

ی هفتاد ان دهههای شاعرنفیِ تعهد و مبارزه، ستیز با ایدئولوژی در دیگر متن

نقدِ شعری از  در« حرکت و شعر»ابوالفضل پاشا در کتابِ بارها تکرار شد. 

گریزی را از های دیگر خود، آرمانرسول یونان و هم در مصاحبه

و در  ۱انددی هفتاد میهای بیرونی( شعرِ دههگیهای کلی )ویژهگیویژه

 .3کندگی تأکید میهای متعدد بر این ویژهمصاحبه

اد، ی هفتشود که عباراتِ مندرج در توضیحات شاعران دههمشاهده می

گرایی ی حجمقرابتِ معنایی و حتا ظاهریِ فراوانی با بندهای پایانیِ بیانیه

توسط دیگر شاعران و شارحان این دهه مورد  بارها« گریزیآرمان»دارد. 

استفاده قرار گرفتند و در تقویت و باورپذیری و قبولِ اجتماعی و ادبی 

ی یانیهچه در بسزا داشتند؛ اما چنانبندهای مذکور از بیانیه، تأثیری به

تعهدی و گرایی نیز آمده است، این جریان خود را مدعیِ بیحجم

 که مدعیِ نوعی از تعهد و مسؤولیت استند؛ بلداگریزی نمیمسؤولیت

که درونی و غیرِسفارشی است. بازتعری ِِ تعهد، مبارزه اجتماعی و 

های تئوریک و گرایی به شکلی مشابه در متنی حجممسؤولیت در بیانیه

اعران این پور از شی هفتاد اتفاق افتاد. بهزاد زرینهای شاعران دههمصاحبه

 گفته است: بارهدهه دراین

های چهل یا پنجاه مطرح بود، ما چنین نقشی را به آن مفهوم که در دهه»

برای خودمان قائل نیستیم؛ اما خودِ حرکتی که ما آغاز کردیم، نوعی 

کنیم آن نقش دیگر برای کارکرد اجتماعی دارد. وقتی احساس می

دکننده یکنیم، مفید نیست، نقش یک تردگی مییی که در آن زندهجامعه

گیریم... بنابراین، خالفِ کسانی که معتقدند شعرِ این دهه به را بر عهده می

مسائل اجتماعی پشت کرده است... اعتقاد من این است که همین تقابلِ ما 

 «9ستیی نوعی کارکردِ اجتماعیبا زبانِ رسانه

ت سییکردن آن، همان نکتهکشاندنِ مفهومِ تعهد به سطحِ زبان و درونی

 ها و مقاالت متعدد بر آنکه رؤیایی در بیانیه آن را مطرح و در مصاحبه

های تأکید کرد. رؤیایی جای شاعرِ متعهد را از کوچه و خیابان و تریبون

های مختل ِ به درونِ شعر تغییر داد. ازنظرِ او شاعر رسمی هوادار ایدئولوژی

 ی شعری، تعهدِ خودهای سطرهاکوچهپسهای شعر، در کوچهدر خیابان

 کند و به چیزی متعهد است کههای خود را گره میزند. مشترا فریاد می

  بیرون از شعر نیست.
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چیز جز شعر و مسائلِ شعر جای مبارزه ندارد و مسؤولیتی کس یا هیچهیچ

 ی هفتاد نیز همینها نیست. شاعرانِ دههبر دوشِ شاعر جز در این عرصه

 گراییی حجمشان ادامه دادند. بیانیههایر و اندیشهکرد را در آثاروی

ی هفتاد های شعری شاعرانِ دههها و ایدهی تئوریک مانیفستزمینهپیش

 بود.

 بنابراین در بحثِ تعهد دو عنوان حائز اهمیت است:

 . نفی معنای رایج آرمان، تعهد و مسؤولیت1

 رانه. بازتعری ِِ این مفاهیم به امری درونی و شاع۱

ی تئوریک هاگرایی تولید و در متنی حجمهر دو عنوانِ فوق در متن بیانیه

 ی هفتاد بازتولید شد.شاعران دهه

 

 سه

 

ها و ست. وی در مصاحبهی رؤیاییترین دغدغهفرم و زبان اصلی

ی اولِ حیاتِ تاریخیِ بیانیه، بارها به تعری ِِ فرم با وگوهای دورهگفت

 شعر، ی زبانِریفات پرداخت. مطالبِ متعددی در زمینهعنوانِ فرم و تش

کارکردهای زبانیِ شعر، هنجارگریزی و ساختارشکنیِ زبانی از او منتشر 

ی ی او به زبان و فرم است. از سوی دیگر، رؤیایگر توجهِ ویژهشد که نشان

ه با ن دهو سپس در اواخرِ ای «هاریختهلب»ی هفتاد با انتشارِ کتابِ اوایلِ دهه

انیه مدِ نظر چه در بیهای عینی از آننمونه «ِ قبرسنگ هفتاد»انتشارِ کتابِ 

های تئوریکِ او در موردِ فرم ی ادبی ارائه کرد. بحثداشت، به جامعه

 رد.یی دیگرگونه پیدا کی هفتاد جلوههای دههوزبان، بعدها در بیانیه

اش جذبه: »ط به آن چنین استی زبان و مسائلِ مربوبندهایی از بیانیه در باره

رم اش از شور و از شعور است. از توقعِ فاز زیبایی و زیباشناختی است. اراده

رؤیای  وجوهای زبانیفصاحت و جست« »بستن به سرنوشتِ شعرو از دل

در » «کنیمها را درکارمان فراموش نمیما نیست؛ ولی جادوی عجیبِ واژه

 «.کندتوق ِ نمیروز و در زبانِ کوچه  گیِزنده

ی سومِ حیاتِ های ادبی در دورهها، مقاالت و یادداشتاکثر مصاحبه

 گوید:یی میتاریخی نیز بر محورِ زبان و فرم بوده است. رؤیایی در مصاحبه

شتِ سر گیِ خود به چیزها، اثری در پشاعر با این طرزِ فکر، اثری از وابسته»

ج از زبان، خوانشِ معینی از شعر گذارد تا به مددِ ارجاعی خارباقی نمی

ه( بر جای گفت-خود دیکته کند. برعکس، اسپاسمانی از نگفته )نا

گذارد، حجمی ذهنی در عبور از حیاتِ زبانیِ شعر و نیز عبور از حیاتِ می

 «4زبانیِ شاعر؛ البته اگر وجود داشته باشد

های ریانر جها و تأمالت توسطِ اکثمحور و این اندیشههای زباناین نظریه

عنوانی « وارشکلِ زبانیِ رؤیایی»شعری، به اشکالِ مختل ِ بازتولید شد و 

 ی هفتاد حضورهای تئوریکِ مهم و نقدهای شعری دههبود که در متن

ی هفتاد به شکلِ زبانیِ رؤیایی توجه و دقت داشت و شاعرانِ جوانِ دهه

، تِ اعتراضهای شعری پس از حجم بر بالغی جریانداشتند. شاکله

شورش، عصیان و نفی استوار است و با شعارِ آزادسازیِ زبان در نفیِ معنا، 

 نفیِ فرم، نفیِ هویت، نفیِ ارتباط، نفیِ قطعیت، انکارِ ساختار، مرکززدایی،

ت که این سییکوشد. در تمامِ این مسائل شعرِ حجم، نمونهنفیِ توازن می

آن را رد کرده، ترمیم و اصالح های شعری از آن الگو گرفته، جریان

 ی گذار ازاند. شعر حجم مرحلهرفت داده و یا از آن رد شدهکرده، پیش

 ی هفتاد است.ی پنجاه به دههشعر دهه

اش که استحاله و حرکتِ عناصرِ ی اصلیشعرِ حرکت در کنارِ ایده

حینِ خوانشِ شعر است، بر زبان و کارکردِ زبانی و نیز شعری در 

ا زبان شاعرِ شعرِ حرکت رفتارِ جدیدترى ب»گریزیِ زبانی تأکید دارد: هنجار

هاى یکنشیند و درمجموع، از تکنوگومىکه با زبان به گفتطوریدارد؛ به

 «7بردجدیدى بهره مى
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 ارائه کرد، سراسر دارای« حرکت و شعر»هایی که پاشا در کتابِ نمونه

ودند و توضیحاتِ او در شرحِ های زبانی بگیها و ویژههنجارشکنی

ها، توجهِ وی به عنصرِ زبان و کارکردهای زبانی را های این نمونهگیویژه

 داد.روشنی نشان میبه

ی هفتاد بود که با طرحِ های شعریِ دههاز دیگر جریان« شعر متفاوط»

 ل وی زبان، هنجارشکنیِ زبانی، مسائها و توضیحاتی در بارهمفاهیم، ایده

 پردازِ اینمحور در جامعه مطرح شد. محمد آزرم، نظریهکارکردهای زبان

که با جدایی از شاعرانِ حرکت،  11ی شاعران حرکت بودجریان، از زمره

 جریانِ شعرِ متفاوط را در ایران مطرح کرد.

خودیِ دبهناپذیر، پیوسته و خوبه جریانِ پایان« شعرِ متفاوط»مان در گفت»

آگاهى داریم؛ جریانى که قطعیت و تعیین معنا را مدام به « بانز»در « تفاوط»

اندازد؛ جریانى که معناها را از جاهایى در زبان به سمت تأخیر و تعویق می

که داراى یک مقصد دهد، بدون اینجاهاى دیگرى از زبان حرکت می

ست که حرکت به سمتى« شعرِ متفاوط»مشخص و قطعى باشند... هر 

خودیِ تفاوت در زبان را به مسأله و کنشى و خودبه جریان پیوسته

گیر شود زیباشناختى تبدیل کند، حضورِ چنین جریانى را در خودش پی

و بدونِ کوشش براى ساختنِ روش از یک کنشِ خاص و تبدیل یک 

 ارگانیسمِ زبانىِ پویا به یک مکانیسمِ زبانىِ تکرارشونده، شکلِ جدیدى از

که تفاوت نها با شعرهاى دیگر تفاوت داشته باشد؛ بلتشعر پدید آورد که نه

 «11سازِ آن باشدپیوسته و درونىِ شکلِ شعر در خودش، مسأله

 

 

 

 

 

 

ی احبهکند/ مصی هشتاد خرسند نمیلی، کاووس/ اتفاقات ادبی و شعری دهه. حسن1

 :لی/ به نشانیِ زیرخبرگزاری ایبنا با کاووس حسن

http://www.ibna.ir 

اش در بینِ شاعران شناخته شده است، از راهِ شعرش قدر که حسن صفدری با خانهآن .۱

که در  ی هفتاد بودترین محافلِ ادبیِ دههروزِ ایران، یکی از مهمنیست. جلساتِ شعرِ ام

پیشین مانند  هایی هفتاد با شاعران دههی هفتاد، ارتباطِ شاعران دههبردِ جریان شعرِ دههپیش

پور ی، حقوقی و باباچاهی تأثیرگذار بود. شاعرانی چون علی عبدالرضایی و بهزاد زرینبراهن

 رانی کردند.جا سخناولین بار آن

تیر  11/ رضا رعیت با حسن صفدریی علینشدهی چاپ. صفدری، حسن/ مصاحبه6

1676 

ی ی کارنامه، شمارهنامهماه«/ نامه دارداین شعر برای خودش شناس»ی . فالح، مهرداد/ مقاله6

 13 - ۱۱سوم/ صص 

 66/ ص 1697. پاشا، ابوالفضل/ حرکت و شعر/ تهران: روزگار، ۱

مرداد  ۱3رضا رعیت با ابوالفضل پاشا/ ی علینشدهی چاپ. پاشا، ابوالفضل/ مصاحبه3

1676 

عران نسل ا شاوگوی م. روانشید ب)گفت« با شاعران امروز»پور، بهزاد/ به نقل از کتابِ . زرین9

 36/ ص 1697نو(/ تهران: آرویج، 

/ سالِ ۱1ی ی کارنامه/ شمارهنامهی فارسیِ شعر/ ماهیی برآینده. رؤیایی، یداهلل/ مؤخره4

 14 – ۱6/ صص 1641

 96/ ص ۱ی . پانوشت شماره7

 را ببینید 6ی . پانوشت شماره11

 19ی شرق با محمد آزرم/ امهی روزن. آزرم، محمّد/ شعرِ متفاوط بیانیه ندارد/ مصاحبه11

 11/ ص 1646تیرماه 
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 خوانش شعر
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 سمفونیِ آفتاب
 «های ماسهباله»عر بازخوانی ش

 [1931 ی رضا چایچی؛ تهران: مروارید،سروده« های ماسهباله»ی شعرِ برگرفته از مجموعه ]

 
 ●ی نجومیافسانه●

 

 

 

 رقصیدندی پا میبرپنجه

 غانِ دریایی به سوی آسمانمر

 کشیدندبال می

 و دنیاهای دیگری

 خاستکه ناگهان برمی

 ریختفرومی

 با آواهای تندِ باد

 زیرِ آفتابِ تندِ کویر

 هایی از موجِ عظیمِ ماسهباله

 که هیچ شاهدی نداشت

 

با فضاسازی بدیع و بیانی موجز و منسجم، تخیلی « های ماسهباله»شعرِ 

در شعر  ی متنیسو با تصاویرِ گستردهآهنگ و همرا هم پرتحرک و زنده

پراکند تا سرانجام جریانِ سیالِ تداعیِ ذهن پس از چرخش در می

واز، برای نیی از تصاویرِ درخشان و چشمذهنی، گستره -فضاهای عینی

ها را مخاطب این امکان را فراهم آورد که روایتِ منتشرشده در مونولوگ

 بازآفرینی نماید.

 

دراماتیک را  فضایی« رقصیدندی پا میبر پنجه»ی خود شعر با اولین گزاره

ه ی شاعر بورزانهکند که محصولِ نگرش هوشدر نوشتار طراحی می

ست. فضایی چندساختی که در کش ِ و های جهانِ هستیپدیده

 ی خود را مبنای ارتباطِانگارانههای معنایی هستیشهودی شاعرانه الیه

های جهانِ طبیعت قرار داده است. گویی شاعر در فضای پدیدهحسی با 

پرتحرک و رنگارنگِ گالریِ نقاشی، به تصویرِ زیبایی خیره شده است، تا 

ماشا کند، بدیل تاندازی نو و متفاوت از جهانِ هستی را در تابلویی بیچشم

انیِ پوشوار پس از همکه پیشِ رو دارد. تصویری جذاب که سمفونی

سیال و  گیرد، تا روایتینوشتار، آحاد و عناصرِ شعر را به خدمت میفضای 

ن و یی روشها تنیده شده و خاطرههای متعددِ گزارهمنسجم را که در الیه

چنان کند، برجسته نماید و هممخاطب متبادر می ملموس از کویر را به ذهن

ی از بین متن هایهای جهانِ هستی را در عبارتی انسان با پدیدهکه فاصله

 -هیچ چرخش و پیچشی، مخاطب را به کش ِ معناهای عینیبَرَد، بیمی

اند. با این همه اما شعر با کند که در شعر جاری و سارییی دعوت ذهنی

دارپنداری، مخاطب را رودرروی گیری از صنعتِ تشخیص و جانبهره

 -ی چون تمهیدی محوردهد که همیی قرار میتخیلِ سیال و سرزنده

 اندازی پرنشاط را در شعر آفریده است.چشم -تصویر به تصویر 
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 رقصیدندی پا میبرپنجه

 مرغانِ دریایی به سوی آسمان

 کشیدندبال می

 

 

گیریِ آگاهانه از تشخیص و تلفیقِ آن با شگردهای سینمایی، بهره

نمای فضایی دراماتیک و نمایشی شده است تا مخاطب با درکی برجسته

 های کویری کههای محسوس به دیدارشان برود. ماسهاز پدیدهحسی 

گان باله، حضوری چون رقصندهاند و هماستعاره از مرغان دریایی

که بر  گذارند. مرغانیی طبیعت به نمایش میپرشوروشوق را بر صحنه

وارِ تِ موجیی عظیم از حرکشوند تا صحنهسانِ باد بلند میدریای کویر به

کویری را به رخ بکشند. ذراتِ ریزی که در فضای ملتهبِ کویرِ های ماسه

زنند و های عاطفیِ مخاطب گره میسان، رقصی باشکوه را با هیجانموج

گویی  گشایند.سوی آسمانِ کویر بال میهای دریایی بهدر هیأتِ پرنده

نما تصاویر ست که نمابهراوی دوربین به دست، تماشاگرِ پرشوری-شاعر

کند، تا مخاطب را با خود در لذت بردن از زیباترین و ضبط می را ثبت

نمایشی که طبیعت آفریده است، شریک کند. فضایی واقعی که اگر چه 

راوی پس از -ست اما تخیلِ پرتحرکِ شاعرمحصولِ جهانِ هستی

ر دادهای طبیعی، داحساسی این همانی با طبیعت و رسوخ در بطن رخ

 بخشیده است. ییگیِ ویژهیستی به آن گستردهنمودی فراواقعی و سورئال

 

 و دنیاهای دیگری

 خاستکه ناگهان برمی

 ریختفرومی

 

از اما دنیایی پررمزور ی کویر،گویی پروازِ مرغانِ دریایی بر گستره

دارَد تا پس طبیعی به حرکت وامی-اندازی عینیپرشورونشاط را در چشم

ی را به راوی دنیاهای دیگر-رهای عاطفیِ شاعاز تلفیق شدن با حساسیت

 اندرفتهها در جهانِ طبیعت جان گتصویر بگیرد که از رقصِ باشکوهِ ماسه

 

 

 

نها در نشانند که شاید تو هر بار تماشاگر را رودرروی شکوه و عظمتی می

وری از آیشِ پرشافتد و بس. اپرایی انسانی که در همکویر اتفاق می

ساساتِ مخاطب، او را در هیجانِ طبیعت، با رخنه در عواط ِ و اح

اش با آن کند که شاعر در تجارب زیستییی عاطفی شریک میتجربه

 رودررو شده است.

 

 با آواهای تندِ باد

 زیرِ آفتابِ تندِ کویر

 هایی از موجِ عظیمِ ماسهباله

 که هیچ شاهدی نداشت

 

اعمال و  گرفتن از صنعتِ تشخیص و پذیرفتنِدر این شعر، باد نیز با بهره

گیرد و رفتارهای انسانی حضوری پرنشاط و سرزنده را در شعر به عهده می

کشد؛ اما در انتزاعی را به رخ می-اگر چه به ظاهر تصویری ذهنی

ی شعر فضایی محسوس و ملموس را ترویج نموده، فضاسازیِ گسترده

هر  گیِ ویژه بخشیده است. بادی که درلحنِ عاطفیِ نوشتار را برجسته

کند و رعدسان و ناگهان زیرِ آفتابِ تندِ کویر غریوش دنیایی را از جا می

 داشتی از حضور تماشاچیان، نمایشی بدیع از رقصی باشکوههیچ چشمبی

های اندکی از آن در خاطرات اندازد که جهانِ هستی تنها نمونهرا به راه می

ی شورش چونهایی که هماش درج کرده است. موجِ عظیمِ ماسهزیستی

یی ها را در رقصِ بالهبرانگیزِ ماسهدر روح و جانِ جهان هستی، نمایشِ وهم

تی ی زندگی در جهان هسگذارند که طبیعت رایگان در صحنهبه اجرا می

زارِ هتِ شوربرهو -ست که در چنین فضایی آفریند، پس طبیعیمدام می

عوت بایی نه دهمه شکوه و زییی برای دیدنِ آنهیچ تماشاچی -کویر 

در  همه شکوه و عظمتشده است، و نه پرشور و مشتاق برای تماشای این

هیچ ایگان و بیکه طبیعت به رص ِِ انتظار ایستاده است. فضایی دراماتیک 

 کند.ی جهانِ هستی از ازل تا ابد خلق کرده و میداشتی بر صحنهچشم
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 [زادهنوید کاوری] تفنگ

 
 ار بگذاریجنگیدن را کن کاش

 همه رفتنو بعد از این

 بیایی کنارِ من ریشه کنی

 و اجازه دهی

 مان گل کندهایدوباره حرف

 مان رقصیدن بیاموزدهایدوباره قلب

 

 ها دوست داشتنِ تومن بعد از سال

 ترسمجاده می هنوز هم چشم به فرارِ

 اتاز تفنگی در دستان

 اتهایاز تفنگی بر لب

 تااز تفنگی در سینه

 

 شاید

 ماشه را نچکانی

 یی را آزاد نکنیشاید گلوله

 اما همین که نباری

 همین که نباشی

 ...ستکافی

 کند تن به مرا تنهایی که

 دنخوانَ تو با مرا نامِ جهان که ستکافی

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [احراری امین] واکسی

 

 ها حق دارند اعتراض کنندواکسی

 خرند وروز می نان به نرخِ

 دهندشب می یه به نرخِکرا

 

 اندتو را سیاه کرده ها چشمانِواکسی

 قدر که دیگر چیزی از شب باقی نماندهآن

 

 کنمهر شب تو را در خودم سوار می

 گیرمت میاکرایه از دستان

 کنمم را با تو قسمت میانان

 گذارمم جدا میاهایخواب ت را کنارِاو جای خواب

 

 یاه کنندها حق دارند مرا سواکسی

 دقدر که دیگر چیزی از تو باقی نمانَآن
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 گام با هفتادهفت

 «در زدم»ی شعرِ به بهانه
[ی ابوالفضل پاشاسروده ]

 ●عبداهلل رییسی●

 

 
 در زدم

 و در باز بود

 ام ادامه داشتهایدست

 که در زدم

 و در خوابِ تو آغاز شدم

 یىات را چه کوتاه کردههایتا ببینم که شب

 بخواب

 ى سفر بسیار است که بخوابىادامه

 بخواب

 

 !هاى تو پژمردهاى گشایشِ دست

 ى زمین استکوه ادامه

 !اى ابتداى رازِ تو باورنکردنى

 ى زمین استغار ادامه

 !ى تو مُضَرّساى فراوانىِ خنده

 ى زمین استانسان ادامه

 رومو من هر چه پیش مى

 چنان ادامه داردزمین هم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :گامِ اول

 

 تهی هفتاد را به چند دسهای جدیِ شعرِ دههاگر در یک نمای کلی، جریان

یرگذارترین ترین و تأثییتقسیم کنیم، ابوالفضل پاشا یکی از حرفه

یی به این گیرد. حرفهها قرار می«هفتادی»ست که در طی ِِ اصیلِ شاعرانی

و از خود  ر و پیوسته بودهی گذشته مستممعنا که حضورِ او در طولِ سه دهه

ر از یی قابلِ قبول بر جای گذاشته، و تأثیرگذار به این دلیل که به غیکارنامه

ازی های مکتوب و مجچاپِ کتاب، از ظرفیتِ مجالتِ ادبی و سایرِ رسانه

، به ی هفتاد بهره گرفته و در کنارِ شعرهای شعرِ دههگیبرای معرفیِ ویژه

نموده و  شناختی نیز توجهوگوهای جریاندبی و گفتی نظریه، نقدِ اارایه

.ی تأثیرِ شعرِ هفتاد را گسترش داده استدامنه

 



 فتادی هنامهفصل ●
 

 

 :گامِ دوم

 

ثر شود عناصری نظیرِ چندصدایی، تغییرِ لحن، تکدر شعرِ پاشا تالش می

های روایی، میل به مشارکتِ مخاطب در فرآیندِ معنا، شکست و بست

گیِ بان، تخیلِ تصویری، خودبسندهزای زکش ِِ معنا، حرکتِ درون

رم، گراییِ زبان، پررنگ کردنِ فردیتِ عاطفی، ایجادِ تنوع در فمتن، عینیت

ی خالق و موسیقی دیداری به شکلکارگیریِ ظرفیتِ استفاده از طنز و به

 .برجسته استفاده شود

 
 :گامِ سوم

 

فرمی  ری وجهانِ پاشا، جهانِ زبان است؛ جهانی که تمامِ اتصاالتِ تصوی

شود. در شعرِ او اگر چه به تصویر، فرم و ایجاد در آن به زبان ختم می

شود، اما شعرِ او را باید شعرِ روزی و عینی توجه نشان داده میفضاهای ام

ه سمت دائم ب«ِ آمد و شد»های زبانیِ شعرِ پاشا در حال دانست. نشانه« زبان»

یدن اند، اما رفتن را بر رسرکتدیگر هستند و اگر چه به سمتِ هم در حهم

ن منظر، شوند. از ایدهند و با هر ارتباطِ تازه، از رسیدن دورتر میترجیح می

 .شعرِ پاشا، شعرِ حرکت است. حرکت از زبان به شعر و از شعر به زبان

 

 :گامِ چهارم

 

در شعرِ پاشا بیش از هر چیزی این ماهیت، جوهره و سیالیتِ زبان است که 

خواهد کشد. زبان در شعرِ پاشا میکند و خود را به رخ میمی خودنمایی

در سرنوشتِ دیگر اجزای شعر دخالت و فرآیندِ تولیدِ لذت و مسیرِ 

های درونی و نامکشوفِ خود کاویِ مخاطب را به سمتِ نشانهکنج

 مندانه وهدایت کند. در شعرِ او، روابط بین اجزای زبان، کاملن هوش

 زء،ته و توازن بین عینیت و ذهنیت، حرکت از کل به جخالقانه شکل گرف

 

 

 

و چرخشِ دوربین از جزء به کل کاملن در بستری خالق و غیرمنتظره 

 .طراحی و ترسیم شده است

 

 :گامِ پنجم

 

رط برای ست که میلی مفهاییترِ شعرهای پاشا، بسترِ تقابل دالبیش

ر شعرِ او به سمتِ دالی دیگدر  شدن به مدلول دارند. در واقع هر دالتبدیل

 های خودساخته نیز در ساحتِرود تا مدلولی جدید بیافریند. و مدلولمی

ا هم و برای شوند که بهایی جدید میشناسیکِ شعر او، تبدیل به دالنشانه

را  ها، فضاهاییگیِ خالقِ نشانهتنیدهاند. این درهمعبور از هم در حرکت

 روِ نامکشوفِ ذهنها به قلمبه کوچِ مدامِ دال آوَرَد که منجروجود میبه

ای هم، برشدن بهها، نزدیکشود. به تعبیری، سرنوشتِ این دالمی

 .گرفتن از ماهیتِ پیشینِ خود استفاصله

 

 :گامِ ششم

 

ی زبان است؛ زبانی که در حینِ سرایش، به شعرِ پاشا، شعرِ اجرای زنده

ه خواهد مسیرِ عادیِ نحو را بکه می شود. زبانیرسد و متولد میزایش می

چالش بگیرد و با تمهیداتِ ذهنی و شگردهای زبانی، زیرکانه از کنارِ 

تعالیی های اسی مستقیم با روایتمفاهیمِ کالنِ اجتماعی عبور و از مواجهه

دوری کند. زبانی که از فلسفه برخوردار است، در دلِ خود، هستی و نظام 

کند تا به کش ِِ عمول و معمولی پرهیز میهای مدارد و از گرایش

ژه عبور از ویهای تازه دست یابد. پاشا خالقیت را در ستیز و بهظرفیت

یریِ کارگکند با بهوجو و تالش میهنجارهای کلیشه در زبان جست

ا از دلِ های تأویلی، نیتِ مقتدرِ خود را پس بزند تمنطقِ دیالکتیکی و سویه

 .مخاطب در ساحتِ متن فراهم شود آن، بستری برای تولدِ
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 :گامِ هفتم

 

مرکزیِ  یاز ابوالفضل پاشا، به غیر از قرارداشتن در هسته« در زدم»شعرِ 

اصلی و  هایست که گزارههاییشناسیِ شعرِ هفتاد، دارای مؤلفهزیبایی

ه ی خود را بشوند. شعری که دروازهداد میی اخیر قلمجدیِ شعرِ سه دهه

یی های زبانی و فرمیِ شعرِ پیش از خود نبسته و از هر مؤلفهتروی ظرفی

 الهای معناییِ جدید منجر شود، استقبشناسیِ نو و داللتکه به زیبایی

که جوهرِ ی معنا نیست؛ بلدهندهکند. در این شعر، زبان صرفن انتقالمی

ر یافته غییهای متنوعِ زبانی، تمعناست و مناسباتِ درونیِ متن به کمکِ لحن

 .دکنی نو، زایش خودکار و فرمِ زنده حرکت میو به سمتِ تجربه

شود؛ ها مواجه مییی از تناقضمخاطب در بندِ آغازینِ این شعر، با مجموعه

ها هایی نظیرِ در زدن در حالی که در باز است، ادامه یافتنِ دستتناقض

حال، هنرِ پاشا  ینگی بین خواب و بیداری و... با اپیش از در زدن، سرگشته

ه خوبی جذبِ بافتِ شعر و تبدیل بها را بهدر این است که این تناقض

دیگر را حمایت و ها همتناقض پارادوکسی شاعرانه کرده است. این

که تهدیدی بالقوه برای  -کنند و عناصرِ منفردی پوشانی میهم

موقعیتی تازه  و تبدیل به فرصت، امکان -شناسیِ نهاییِ شعر بودند زیبایی

 .شوندبرای ایجادِ لذت در فرآیندِ تولیدِ معنا می

انِ دلیلِ تعلیق بین خواب و بیداری، تردید میاگر چه بندِ اولِ این شعر، به

حرکت و ایستایی، و نوسان میانِ ماندن و رفتن، فضایی ذهنی و انتزاعی به 

ه دو عنصر عینیِ شد خود گرفته، اما تسلطِ پاشا بر ساختارِ نهاییِ شعر باعث

فضای درونیِ متن را از تجرید و سوررئالِ محض به سمتِ « دست»و « در»

عیت، یافته هدایت کنند. این تغییرِ فضا و چرخشِ موقنگاریِ عینیتجزیی

رساند که بیش از هر چیز مدیونِ مواجهه با مخاطب را به لذتی می

عیت، ت. و این وضهای غیرقطعی و تصاویرِ سیال و در گردش اسموقعیت

ی خالقیتِ پاشا در فرم و معماریِ او در زبان است. به بیش از هر چیز نتیجه

اهای شناسیِ این شعر، تعادلی هنری بین فضی زیباییعبارتی، در منظومه

مندیِ شاعر در آفرینشِ گر هوشعینی و ذهنی ایجاد شده که بیان

 ست.ذهنی هایی زبان و مهندسیِ موقعیتسازوکارهای خالقه

 

شعر، از ایجاز و رعایتِ اقتصادِ کلمه بهره گرفته تا زبان را به  پاشا در این

متنی هدایت کند. و این تالش، به ابهامی منجر های درونسمتِ تأویل

تِ گشاید. حرکهای تأویلی میبه الیه ی جهانِ متن راشود که دروازهمی

 ست،یه تنها مدور و چرخشست که نییتصاویر نیز در این شعر به گونه

 بازی را برای بندیِدیگر، پایانی معنادارِ انسان و زمین در همکه با استحالهبل

 .آوَرَدوجود میی مفهومیِ شعر بهالیه

 این ست سیال و شناور. پاشا در بندِ آغازینِی ذهنی، شعریشعرِ پاشا از جنبه

 یادامه»و « از بودن درب»، «در زدن»شعر، با استفاده از تصاویری چون 

د را بر ی دوربینِ خو، زبانی جزیی و عینی را انتخاب کرده و زاویه«هادست

روی عناصرِ جزیی زوم کرده است. در واقع شعر با نمایی بسته شروع شده 

رو مخاطب منتظر است ببیند که آیا شاعر تا پایانِ شعر، همین و از همین

ه، خیر؟ پاشا اما در بندِ دوم، با پرداختن به کو دهد یای بسته را ادامه میزاویه

 باره دوربینِ خود را از فضای بسته و محدود به سمتِیکزمین، انسان و... به

فضایی باز و آزاد چرخانده و ذهنِ مخاطب را به شکلی خالقانه هدایت و 

ی جاست که آیا پاشا این تغییرِ زاویهمدیریت کرده است. پرسش این

که این نکار برده یا ایعنوانِ یک تکنیک بهوی را صرفن بهدوربینِ را

یِ مفهومِ ست؟ با بررسحرکتِ فرمی، در درونِ شعر نیز دارای توجیهِ متنی

ی یک یابیم که پاشا، این حرکتِ فرمی را نه به مثابهبندِ دومِ این شعر درمی

ای تعنوان بخشی از یک فرآیندِ خالق و در راسکه بهتکنیکِ صرف، بل

پوشانیِ اجزای متن، استفاده کرده است. پاشا زمین و انسان را به هم

یی معنادار در متنِ خود فراخوانده است. این دو عنصر در شعرِ پاشا، استحاله

با قرار گرفتن در مسیری چرخشی و دوار، از هم دور و به هم نزدیک 

 :شوندمی

ای  باور نکردنی!/های تو پژمرده!/ ای ابتدای راز تو ای گشایش دست

 !ی تو مضرسفراوانی خنده

ش از ست؛ لحنی که مربوط به شعرِ پیلحنِ راوی در این بند، لحنی خطابی

رسش گرِ نگاهِ کلیِ شاعر هستند. اما پی هفتاد است. این سه سطر بیاندهه

 این است که چرا پاشا از چنین لحنی در شعری هفتادی استفاده کرده
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ری ِ کرد تعسد، این حرکتِ زبانیِ پاشا در مسیرِ دو رویربه نظر میاست؟ 

 :شود که باید مورد توجه قرار بگیردمی

خواهد خود را از باز نیست و نمیی هفتاد شعری لجکه شعر دههاول این

ی های پشتِ سر محروم کند. اگر ظرفیتی در زبان و فرمِ شعرِ پیش از دههظرفیت

، قطعن از ی هفتاد نمودبِ بافت و ساختِ شعر دهههفتاد باشد که بتوان آن را جذ

 شود.ن استقبال میآ

م از ی دیدِ کلی و تصاویرِ بازی که در بندِ دوکه پاشا برای حمایت از زاویهدوم این

یز مکملِ کار برده تا زبان و لحن نرا به« پیشاهفتادی»آن استفاده کرده، این لحنِ 

امر،  سو با هم حرکت کنند؛ و اینرم و زبان، همی دیدِ کلیِ این بند شود و فزاویه

ی هفتاد ی استخدامِ فرم و زبان در شعرِ دههمندیِ پاشا در زمینهی هوشدهندهنشان

زده  شتابیی پاسخِ آشکار به انتقاداتِاست. این وضعیتِ جدید در شعرِ پاشا، گونه

یش از خود های شعرِ پلفهمطلق با مؤ از شعرِ هفتاد است که شعرِ هفتاد را در تضادِ

 .داندمی

شوند تا در ی متفاوت به هم متصل میدر بندِ فوق، کوه، غار و انسان از سه هسته

ی زمین باشند. در این شوند و هر سه ادامهی مشترک، در هم تنیده یک الیه

ولدِ که تسو با کوه و غار ترسیم شده، بلهای مفهومی، هستیِ انسان نه تنها همگزاره

رو نیز شعر انگار وبرگشت با زمین قرار گرفته است؛ از اینی او نیز در رفتدوباره

در بسترِ خواب و بیداری رشد کرده و در گردش است. و این سیالیت باعث شده 

وردار هایی زیرین برخشعر به وضعیتی سوررئال از لحاظِ ذهنی تن دهد و از الیه

و  دِ تأویلی به زبان، آن را از حالتِ صرفن ابزاریکرشود. پاشا در این شعر، با روی

کِ زبان، بیرون آورده و به کم -یی جز ارتباطِ صرف ندارد که وظیفه -کاربردی 

 .را شکسته است تا زبان بتواند در فضایی جدی نفس بکشد اقتدارِ زبان

انتقالِ  ودهد که زبان، نه یک ابزار برای ارائه پاشا در این شعر، به مخاطب نشان می

رِ ی عناصکه بستری ادبی برای آفرینشِ خالق و پیچیدهمفهوم، بل

ست؛ عناصری که ضمنِ ایجادِ تأخیر در تحویلِ معنا، به تولیدِ معناهای متنیدرون

ی تأویل ادبی و لذت را در مواجهه با متن فراهم کنند و زمینهمتعدد کمک می

هایی جدید و آیند و با پذیرشِ نقشکنند. این عناصر در سکوت به زبان درمیمی

 کنند.ی مرکزیِ شعر هدایت میفعال، مخاطب را به هسته

 
 

  

 

 [رضا بهنامعلی]                      خیابان خیسِ خطوطِ مثلِ

 

 روزنامه را که بلعید از دروازه گذشتیم

 و خیابان شکل انفجار

 رود آقااین جاده جایی نمی -

 لطفن خاک بپاشید

 لطفن

 

 انفجار  و

 ها  وروزنامه روی لب

 تراشیده شدن از رنگ

 غریبی ها چه شکلِها  این رنگرنگاین 

 خیابان  و خیسِ خطوطِ مثلِ

 انفجار

 

 گذرندها از ما میحاال روزنامه

 هاستگذشتن تمامِ و گذشتن از ما شکلِ

 واژه که در این شعر اصالت دارد ست شبیهِو شکلی

 لطفن خاک بپاشید روی انفجار

 و بگویید این انفجار چند خیابان دارد

 چند برای چیست؟اصلن بگویید 

 باقی را سه نقطه بگذارید

 های بعدی برسیدتا به روزنامه

 رود آقا...این جاده جایی نمی -
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 تقابل انسان و عشق
 «آتشِ زیرِ پوست»خوانش شعرِ 

 [ی محمد آشورسروده]
 

 

 ●یداهلل شهرجو●

 

 

 

 آتشِ زیرِ پوست
 

 ام در دهان پوست بیندازد و من پوست...جیب پوست بیندازد و زبانام در هایاز عشق نگویم و دست

 ام و پوستی نو بپوشم و بعد بگویم و بنویسم که:ی دیگر بردارم از درون«من»و 

 بینم؟!بینم کو که نمیچه از جهان میاین

 های من!لعنت به چشم

 ست!اش نیتپد که دیگر زمانلعنت به قلبِ من که هنوز برای چیزهایی می

 

 : این غروب دیگر شاعرانه نیست برادر!

 ستکند خالیچه در خیالِ تو زنده میو این مناظر از آن
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 کنیزنی، به آسمان نگاه میداری، پُک به سیگار میسر از دست برمی

 ست: دودی

 ستابر دودی

 ستماه دودی

 پوشاند و تنها دوددود دود را می

 

 کنیچشم که باریک می

 سوزداندازد و میپوست می

 سوزدسوزد، باران میسوزد، انسان میسوزد، آسمان میسوزد، دریا میسوزد، بیابان میسوزد، خیابان میجنگل می

 بارد!جهنم است که می

 

 اندازد قلبو پوست می

 رود که بعید است!اندازد و در جلدِ دیگری میآیی دوست بداری اما دوست پوست میمی

 صلن بعید نبوده!بینی ابعد می

 ات نگاه کرده بودیبا قلب

 های جدیدت نگاه کنی به جهان و بیدارست با چشمکافی

 

 ها دیگرند:انگار رنگ

رخیِ زبان ست، س«خاکستری»ست، سرسبزیِ جنگل «خاکستری»ست، آبیِ آسمان «خاکستری»ایِ ماه ست، نقره«خاکستری»طالییِ خورشید 

 فقط!« خاکستری»ست، «خاکستری»

 ها را پوشاندهاکستر است که پوستِ رنگخ

 و جهان منقلِ آتش است

 و دهان منقلِ آتش است

 کندمی« گیدیگرانه»عشق 

 تا زبان پوست بیندازد

 

 اندازد شعرو پوست می

 بوسد!آید و اول زبانِ مرا میماری که از غالف درمی
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 گوید:می -اُم ی قرن بیستمتفکر و منتقد برجسته -« میخاییل باختین»

-قابل تکیی که در مست به گونهمانِ اجتماعیاثرِ ادبی شکلی از گفت»

« ذیردپدهد و از آن تأثیر میهای اجتماعی واکنش نشان میتکِ پدیده

است؛ « محمد آشور»ذکر این نظریه برای ورود به خوانشِ شعری از 

تتر سهای ذکرشده در این جمله را در خود مگیتکِ ویژهشعری که تک

های اجتماعی و واکنش به پدیده»، «مان اجتماعیگفت»دارد؛ یعنی 

« یِنف»شود و شخص آغاز می شعر با روایتِ اول «.هاتأثیرپذیری از آن

نگویم و  از عشق»شود: زمان با شروعِ شعر به میان کشیده میصریح که هم

ازد و من دام در دهان پوست بینام در جیب پوست بیندازد و زبانهایدست

 «پوست.../...

روط به است اما در ادامه شکلِ مش« عشق»ی کشیده برای پدیدهپیش« نفیِ»

-خود گرفته است. گرچه در این سطر، حرفِ شرط که حدس زده می

ام در جیب هایدست»باشد محذوف است برای دو عبارت: « اگر»شود 

لی دیگر نیز به شک البته« ام در دهان پوست بیندازدزبان»و « پوست بیندازد

ذکرشده  یتوان از این سطر برداشتِ ذهنی کرد به شکلی که دو جملهمی

 بدانیم.« عشق»ی را در ادامه نفیِ پدیده

شعر که در آغاز با روایتِ اول شخص شروع شده بود، در سطرِ دوم، 

کند اما نه برای دریافتِ ذهنی از معنی ضمیرِ اول شخص را عینن ذکر می

اش در سطرِ دوم، مجاز از انسان با تمام موجودیت« من»آن،  قراردادیِ

م و ام و پوستی نو بپوشم و بعد بگویدارم از دروندیگر بر ی«من»و »است: 

 ...«بنویسم که: / 

ن از موتی ِِ اصلی شعر است؛ عشقی که بیان و پرداخت« عشق»با « من»تقابلِ 

و « یعشقِ افالطون»، «مانهای سلیغزل»یی باشد از تواند چیز تازهآن نمی

تا « رومئو/ ژولیت»ی یونانی، از در اسطوره« شدهی گمنیمه»وجوی جست

-انه، از سلحشوری میانِ شوالیه/ پرنسس تا عشقِ عارف«لیلی و مجنون»داستانِ 

 دن»اش چون ی مولوی و حافظ، از عشقِ مدرن و فیگورهای اولیه

 

 

 

وقِ فیلم و دیگران، از عاشق و معش« ژان پرژواک»تا عشق لیبرتین « کیشوت

 ی غیرقابلسبک»هیچکاک تا عشقِ توماس/ ترزا در کتابِ « ورتیگویِ»

ا از اکتاویوپاز ت« ی عشقی دوگانهشعله»، از کتابِ «تحملِ هستی

 ، از دو کابوی«روالن بارت»از « هادیسکورس یک عاشق/ فراگمنت»

در فیلمِ ماتریکس  «توینتی نئو/»تا حتا « کوهستان بروکبک»عاشق در فیلمِ 

ماید؛ نو... شاهدِ تقابلِ مداومِ عشق و انسان هستیم. تقابلی که عجیب می

تن، مایه است برای نوشهمه تکرار، هنوز دستکه با وجودِ اینعجیب از آن

-که هر کدام از این عشقبرای سرودن، برای دیدن و عشق ورزیدن چه این

 نیز فارغ از قاعده« د آشورمحم»اشا دارند و ی خود را برای تمورزان، دریچه

تقابلِ عشق و انسان در این شعر لحن عتابی به خود گرفته است؛  نیست.

« نفی»شود و دایره و شمولِ این آغاز می« نفی»لحنی که در ابتدای شعر با 

ا نفی از شود. اگر در سطرِ آغازین، شعر بتر میسطر گستردهگویی سطربه

 آورد:د در سطرِ سوم، شاعر جهانِ دیدن را به میان میشوعشق آغاز می

و / ...« های منبینم؟!/ لعنت به چشمبینم کوکه نمیچه از جهان میاین»

تنها به نفی « عشق»انسان در تقابل با « منِ»عنوان دقیقن از همین سطر، شاعر به

-پیش میا هی مصداقسمتِ ارایهکند. زبانِ محتوا پس از این بهاکتفا نمی

 لعنت به قلبِ من که هنوز»است: « زمان»رود و اولین مصداق برای محتوا، 

اعرانه اش نیست!/ این غروب دیگر شتپد که دیگر زمانبرای چیزهایی می

لحنِ عتابیِ شاعر، زمان را در تقابلِ انسان و عشق به چالش ...« نیست برادر/ 

اندازِ چشم« اش نیستانزم»کشیده است. زمانی که به تعبیرِ شاعر، دیگر 

و این »ی بعدیِ شاعر برای مصداقِ این تقابل است: مناظر برای تماشا، گزینه

-ست/ سر از دست برمیکند خالیچه در خیالِ تو زنده میمناظر از آن

مِ شاعر از ترسی« کنی/...زنی، به آسمان نگاه میداری پُک به سیگار می

کاملن روشن است اما در سطرهای ادامه، « خالی»ی مناظر با تأکید بر واژه

ید: آتر کاملن به چشم میبخشیِ بیشتالش برای وضوح و عینیت

پوشاند و تنها دود دود را می ست/ست/ ماه دودیست/ ابر دودیدودی»
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« دود»ی تر در این سطرها، واژهبخشی، بیشی عینیتکلیدواژه...«. دود/ 

سو، ترسیم را با وضوحی از یکاست که خود حضوری دوپهلو دارد؛ 

کند و از سویی دیگر خودارایه میچه شاعر در ذهن دارد تر از آنبیش

ها یی برای استتار است که تنماندن است. دود، هالهیی برای پنهانپرده

رسیدن به سطرهای بعدی شعر، مخاطب را از حالتِ تردید و دودلی خارج 

جنگل  سوزد/اندازد و میست میکنی/ پوچشم که باریک می»کند: می

با وضوحِ  «سوزدمی»وقتی ...« سوزد/ سوزد/ بیابان میسوزد/ خیابان میمی

افت های ذکرشده توجیهِ مناسبی ی«دود»شود برای تمام به میان کشیده می

-چیز را میشود، آتشی که همهشود؛ دودی که به آتش ختم میمی

فهوم پی سطر تا رسیدن به این مسطربه سوزاند. شاعر با ظرافتِ تمام شعر را

؛ تقابلی که را رقم بزند« عشق»شاعر و « منِ»گرفته بود تا آتشِ تقابل میانِ 

 نی بههای جدیدت نگاه کست با چشمکافی»طلبد: چشمِ دیگری را می

ت تعبیرِ شاعر مانده اسچه بهاز آن«. ها دیگرند/...جهان و بیدار/ انگار رنگ

تا چیز را سوزانده، حست، خاکسترِ آتشی که همهریچیز خاکستهمه

ست/ ییِ ماه خاکستریست/ نقرهطالییِ خورشید خاکستری» عشق را:

ده شهای پایانیِ شعر، جهانِ ترسیمحلقه«. ست/...آبیِ آسمان خاکستری

توسط شاعر است؛ جهانی که او در تقابل با عشق به تماشا نشسته است؛ 

را انتخاب « تشمنقلِ آ»ینیت بخشیدن به آن، تعبیرِ جهانی که شاعر برای ع

« انسان»را مجاز از « دهان»اگر  «جهان منقلِ آتش است/...» کرده است:

قن از همین تعبیر نیز دقی« دهان»بدانیم، انسانی که در تقابل با عشق است، برای 

کند تا هر یمعرفی م« گیدیگرانه»استفاده کرده است و عشق را با صفت 

 هویت و تعریفی از عشق را در وجودِ دیگران ببیند.کس 

 

 

 

 [یجمال رزا]                                                    ریشهبی

 

 تر استآیم که خدا بزرگمن جایی از تو کم می

 دنیا جایی کوچک است تر از تمامِبزرگ

 شومگم می

 

 بدجوری               مامن به تو وصل

 که نخی

 ترو باریک

 وسه پلتر از سیموهایی که نازک

 

 تر از آبی؟یا تو خسته          بیهای آهای من رگاز دست

 های تو را از زمین؟بگو به کدام دست قطع کنم رگ

 

 تبر از تو           داس: من و

 امریشهبی

 مانِ موهایحتا بُ

 پریده!ای رنگْ

 

 .کند دو گیالسِ چسبیده به همم میاو به یک چشم خواب
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 یی برای شاعرانِ آمریکاپرونده
 

 

 

 
 ●لما بهادری زانتخاب و ترجمها ●

 

 

 [باب دیلَن ●جان اشبری ● ازرا پاوند ●مایا آنجلو ● :با شعرهایی از ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

   

 



 فتادی هنامهفصل ●
 

 Maya Angelouمایا آنجلو 
5114 - 1251 

 

 

1 
 داریمن کودکانی دارم برای نگه

 هایی برای رفولباس

 هایی برای سابیدنپوشک ِ

 برای خرید فهرستی

 ی برای ناهارهایی خوراکنمونه

 غذاهایی برای پختن

 یی برای سرخ کردنجوجه

 نوزادی برای خشک کردن

 من مهمانی دارم برای پذیرایی

 کردن یی برای وجینچهباغ

 چند پیراهن برای اتو کردن

 هایی برای لباس پوشاندنتن

 هایی برای باز کردنقوطی

 ...و

 آه خدای من

 باید تمیزکاری کنم

 کار کنم

 بچینمها را پنبه

 پرستاری کنم و بعد، از بیمارم

 

 بتاب بر من ای آفتاب!

 بر من ای باران! ببار

 ای شبنم!

 

 

 

 

 

 بشوم فرود بیا بر من تا خنک

 توفان!

 ر مراخودت بب وقفه و سریعِهای بیبا نفس

 و در آسمان

 ام کنشناور رهای

 ام را بتکانمهایگیقدر که خستهآن

 و بخوابم بر بسترِ ابر

 ای برف!

 ها! ببارید بر منریزهبرف

 های سردِ یخبا بوسه و بپوشانیدم

 شببگیرم ام بگذارید آرام

 ای آفتاب!

 باران!

 آسمان کبود!

 ابرهای خاموش!

 ها!کوه

 ها!اقیانوس

 ای برگ!

 سنگ!

 ی رخشان!ستاره

 تابان! ماه

 ی چیزهایی که هستید!همه

 تا من بتوانم

 اورمدوباره خودم را به یاد بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 اندازندرفقا مرا به خنده می

 خندمقدر که تا سرحدِ مرگ میآن

 گویندها چیزهایی میآن

 رسدکه دروغ به نظر می

 دروغِ محض

 دهندمیوه پرورش می

 خورندولی گوشتِ گاو می

 خندمقدر میآن

 تا شروع به گریه کنم

 کنمام فکر میوقتی که به دوستان
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 را پاونداز
 Ezra Weston Loomisازرا پاوند با نامِ کاملِ ازرا وستون لومیس پاوند 

Pound در دیده به جهان گشود. او  144۱اکتبرِ سالِ  61 شاعر آمریکایی در

چینِ شعرِ پیروانِ گامانِ نهضتِ تصویرگرایی شد و نخستین گلانگلستان از پیش

دهام لوئیس کاری وینکرد. او با هم این جنبش را با عنوانِ تصویرگرایان منتشر

Wyndham Lewis ی بالست مجلهBlast  را منتشر کرد که ناشر افکار

ی شعر هم بود و در ضمن سردبیریِ ها بود. وی مخبر خارجی مجلهورتیست

را هم بر عهده داشت. او در اول نوامبرِ  Little Reviewsی لیتل ریویو مجله

 بست.دیده از جهان فرو 179۱سالِ 

 

 هااند جادهخالی
 

 هااند جادهخالی

 این سرزمینی هااند جادهخالی

 با سرهایی سنگین هاگل و

 انددر تباهی خمیده

 

 این سرزمینی هااند جادهخالی

 «یون»جایی که 

 زدزمانی قدم می

 رودو حاال دیگر راه نمی

 

 رسداو شبیه کسی به نظر می

 که کاملن رفته است

 

 رسدبه نظر می

 ستشبیه کسی

 ها با سرهایی سنگینو گل

 اندخم شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 گونه آغاز کنیم؟شب را چه
 

 پنجره را ببند

 ...و نفسی عمیق

 

 ها روی هم برای آرمیدنپلک

 ها را بکش بر تمامِ جهانپرده

 دارد تو راتر از این نگه نمیروز بیش

 شب باز شده

 ی آبیو رؤیای ارکیده

 «1پرسفون»

 ودششکفته می

 انتهاوجوی بیسنگی در جست

 کندسقوط می

 گرِ خوابنیایش

 هاکند در دایرهشنا می

 شوندگوسفندها شمرده می

 ترین قسمتِ تاریکیگوش سپردن به عمیق

 وجوی جهانِ اقیانوسدر جست

 یی دوررسد از نقطهصدایی به گوش می

 و بعد

 اصلن هیچ

 
 گان استی جهانِ مردهزاوش و ملکههای یونانی که دخترِ . پرسفون: از اسطوره1
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 John Ashbery جان اشبری

ی سالِ ژوئیه ۱4 شاعرِ آمریکایی در John Ashberyجان اشبری 

به بعد  1791دیده به جهان گشود. او شعرِ ایاالتِ متحده را از سالِ  17۱9

کِ ی معروفِ سبچنین وی نویسندهن تحتِ تأثیر قرار داده. همشدید

 .توان شاعرِ منادیِ شعرِ زبان نامیداست که او را مینیویورک 

 

 

 صدقه برای زنبوردار
 

 از آن طریق

 اش را جبران کندمی خواست خطاهای

 گذاشت برای حوالیِ صبحانه

 جایی که خانواده

 گی آن پایینهمه

 مندبا حسی تقریبن قدرت

 در حالِ قضاوت بودند

 ی کوچولوی سنگینتو ای کُنده -

 متنِ تواستراتژیِ 

 -یی که از حدودِ اختیارات خارج شده -

 ضعیفه

 

 و بعد آوازِ دونفره در میان گردوخاک

 شروع شد

 دوباره

 

 او در شب

 وارد شرکت شد

 وششمبیست

 روزِ دوشنبه است

 

 

 

 

 گیِ منتاریخِ زنده

 
 زمانی دو برادر بودند

 :و بعد تنها یکی ماند

 خودم

 من به سرعت بزرگ شدم

 گیگرفتنِ راننده حتا قبل از یاد

 چه که من بودمآن

 انگیزجوانی نفرت

 

 هایی که یک نفرمندیکردم به عالقهمن فکر می

 ها تمایل پیدا کندتوانست به آنبا بزرگ شدن می

 شانسی نداشتم

 

 شدمطور که پیر میو همان

 ام بودمهای جوانیدر حسرتِ سال

 پذیرتر باشندتوانستند دلکه می

 حظهو مدام با مال

 به افکار و عقایدم

 شدمبازتر میودلدست

 

 کم به خوبیِ مردهای بعددستِ

 کردمفکر می

 که ابری گرسنه آمدتا این

 و شروع کرد به پرسه زدن روی افق

 رسیدچه را که به نظر میی آنو همه

 هاستها یا سالماه

 سر کشید
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 Bob Dylanباب دیلَن 

ی نویسندهساز، شاعر و خواننده، آهنگ 

ر ی نوبل ادبی دی جایزهآمریکایی و برنده

 1761 میِ سالِ ۱6 یزاده ۱113سالِ 

 

 

 

 

 

 حاال تو دخترِ بالغی هستی

 
 

 مانوگویگفت

 کوتاه بود و شیرین

 نزدیک بود از پا درآوَرَد مرا و

 

 من حاال

 ام میان باران وبازگشته

 آه

 ییتو در زمینِ خشک مانده

 

 تو

 ه بود کنار آمدیبه هر طریقی ک

 حاال

تو دخترِ بالغی هستی

 

 

 

 

 یی در افقپرنده

 نشسته روی حصار و

 خوانَدآواز می

 خوانَداو با میلِ خودش برای من می

 و من حاال

 آه

 مثلِ آن پرنده

 خوانممی

 فقط برای تو

 امیدوارم بشنوی

 هابشنوی که از میانِ این اشک

 اتخوانم برایمی

 

 دگذرزمان مثلِ جت می

 شودجا میخیلی سریع جابه

 

 توانیمما نمی آور است کهو چه شرم

 آن را بینِ خودمان تقسیم کنیم

 

 توانم تغییر کنممن می

 خورمقسم می

انجام دهی توانیببین تو چه کاری می

 توانم از نو بسازممن می

 توانیتو هم می

 عشق ساده است

 شدهقولدرست مثلِ عبارتی نقلِ

 دانستیرا میتو همیشه این 

 گیرمدر این روزها دارم یاد می و من

 آه

 ات کنمتوانم پیدایدانم کجا میمی

 نفرِ دیگرخوابِ یکدر اتاق

 پردازمست که میاین بهایی

 به هر حال

 ییتو دخترِ بالغی شده

 

 

 ستهوا بدیهیوگیِ آبتغییرِ همیشه

 هااما حس تغییرِ اسب

 همه تالطم چیست؟در بینِ این

 

 رومام بیرون میدارم از ذهن

 آه

 شودکه شروع می با دردی

 ایستدو باز دوباره می

 امبازکن در قلببا چیزی شبیهِ بطری

 روممی

 به هر حال

 .ایمما که دیگر جدا شده
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 ای برای شاعرانِ عربپرونده

 [ودیع سعادة ● سارگون بولص ● محمد ماغوط ● محمود درویش :با شعرهایی از ]

 
 

 
●ی فاطمه جعفریبا انتخاب و ترجمه ●

 

 

 

در  1761مارس  16ی فلسطینی در محمود درویش شاعر و نویسنده

روستای البروه در شرقِ شهرِ عکا در فلسطین به دنیا آمد. وی در شش 

ها به راییلیکده توسط اسگی و به دنبال به آتش کشیده شدنِ این دهساله

اش به لبنان پناهنده شد. درویش سرودن را از زمانی که وادهراه خانهم

 گی نخستینو در سنِ نوزده ساله 1731آموز بود شروع کرد. در سالِ دانش

« بالبی هاییعصافیر بال أجنحة/ گنجشک»ی اشعارش با عنوان مجموعه

های أوراق الزیتون/ برگ»اش را منتشر کرد. با انتشارِ دومین مجموعه

روِ شعرِ مقاومت ، به عنوانِ یکی از شاعران پیش1736در سالِ « زیتون

عشق و »شود: شناخته شد. در اشعار وی دو موضوعِ عمده دیده می

 «سیاست

نگاریِ خود را نیز آغاز کرد و سردبیریِ های روزنامهفعالیت 1731او از سالِ 

در « طینیةلسشئون ف»ی ی ماهانهو سپس سردبیریِ مجله« االتحاد»ی روزنامه

 گانِی نویسندهچنین رییسِ اتحادیهعهده گرفت. وی همبیروت را به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرنِ جهانِ  های ادبی ونامهترین فصلذار یکی از مهمگفلسطینی و بنیان

یر پی»و « ژاک دریدا»راه با بود. محمود درویش هم« الکرمل»نامِ عرب به

های گان را تأسیس کرد. وی سالندهالمللیِ نویس، پارلمانِ بین«بوردیو

 .بسیاری از عمرش را در قاهره، بیروت، تونس و پاریس به تبعید گذراند

ر ی شعر و چند کتابِ نثر منتشدو مجموعهواش، بیستاو در طول حیات

کرد و مؤفق به دریافتِ جوایزِ متعددی برای آثارِ خود شد. محمود 

راحیِ قلب در تگزاسِ آمریکا و در پیِ عملِ ج ۱114درویش در اوت 

 .درگذشت
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 یک سناریوی آماده

 [ محمود درویش ]

 

 فرض کنیم که االن با هم افتادیم

 من و دشمن

 از آسمان افتادیم

 ...درونِ گودالی

 چه خواهد شد؟

 :یک سناریوی آماده

 ...نشینیمانتظارِ بخت میابتدا به  در

 جا بیابندشاید که منجیان، ما را در این

 مان بیندازندطنابِ نجاتی برایو 

 او بگوید: اول من

 و من بگویم: اول من

 اش گویمام گوید و من هم ناسزایو ناسزای

 ییهیچ فایدهبی

 ...چون طناب هنوز نرسیده است

 :طبقِ این سناریو

 :آهسته زمزمه خواهم کرد

 اسم این، خودبینیِ امیدوار است

ام چه که از خود بپرسم که دشمنآنبی

 گویدمی

 من و او

 شریکِ یک دام هستیم

 و شریکِ بازیِ احتماالت

 منتظرِ طناب هستیم... طنابِ نجات

 تا جداگانه بگذریم

 این جهنم -ی این گودال از لبه

 گیمانده از زندهمان بازچه برایسوی آنبه

 ...و جنگ

 !اگر که توانستیم نجات یابیم

 من و او

 ترسیمهر دو می

 کنیمنمی بدلوو حرفی رد

 از ترس... یا چیزِ دیگر

 ...چون ما دشمنیم

 چه خواهد شد اگر که یک افعی

 جا بر ما ظاهر شوداین

 های این سناریواز صحنه

 بلعدو هیس زند تا هر دو ترسیده را با هم فرو

 من و او؟

 :طبق این سناریو

 من و او

 شریکِ قتلِ افعی خواهیم بود

 تا نجات یابیم با هم

 ...انهیا که جداگ

 اما تشکر و تبریکی نخواهیم گفت

 ایمچه با هم انجام دادهبر آن

 چون غریزه و نه ما،

 کرده استتنها از خودش دفاع می

 ...یی نداردو غریزه ایدئولوژی

 وگو نکردیمو گفت

 وگوهای آن گفتبه یادِ فلسفه

 گیِ مشترک افتادمهودهی این بیدرباره

 :تر به من گفتوقتی که پیش

 هر چه مالِ من شده، مالِ من است

 و هر چه مالِ توست

 مالِ من است

 !و مالِ تو

که ریگ و ک ِِ صابون  -با گذشتِ زمان 

 -است 

 مان را شکستسکوت و مالل میان

 به من گفت: چه باید کرد؟

 شیمکگفتم: هیچ... احتماالت را بیرون می

 آید؟گفت: امید از کجا می

 آیدگفتم: از هوا می

ی مثلِ ییادت نرفته که من در حفرهگفت: 

 این

 ات کردم؟دفن

به او گفتم: در مرزِ فراموشی بودم؛ چون 

 فردایی فریبنده

 دستم را کشید... و خسته رد شد

 کنی؟به من گفت: االن با من مذاکره می

 کنیگفتم: االن بر سرِ چه با من مذاکره می

 در این گودالِ قبر؟

 مِ توگفت: بر سرِ سهمِ خودم و سه

 مانو قبرِ مشترک گیهودهاز بی

 گفتم: چه فایده؟

 رفتمان درزمان از دست

 و سرنوشت از قاعده خارج شد

جا قاتل و مقتول در یک گودال در این

 خوابندمی

... و شاعرِ دیگری باید این سناریو را تا 

 اشپایان

 !ادامه دهد
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 یشاعر و نویسندهمحمد احمد عیسی الماغوط 

 1766گامان شعرِ منثور در سالِ سوری و از پیش

دیده به جهان گشود. وی سرودنِ شعر را از ده 

اش سرشار از هایگی آغاز کرد و نوشتهساله

های ست. او در آثار خود رنجحسِ ملّی و میهنی

جامعه را با طنز آمیخته و فروپاشیِ اخالقیِ حاکمانِ 

ه است و از این لحاظ از منطقه را آشکار کرد

رود. او در سالِ شمار میطنزآورانِ نامیِ عرب به

 .دیده از جهان فروبست ۱113

 جنگل

 های بدرودانگیز است واژهوسوسه

 ی سَمآمیز مثل شیشهاغواگر... و وسوسه

 خوردهدر دستانِ فرماندهِ شکست

 !اما کشنده، ای محبوب من

 کوبدگان به سرم میاین واژه

 انفشی آتشها بر دیوارهثلِ کوبشِ گدازهم

 گویم او رفته استمی

 بگذار برود

 ها که نیستها و تمدنگاهتر از قربانجاودانه

 اما

 امشتهام را بسته، سعی در فرار دابندیلوهربار که بار

 آویزدات مثلِ بازوانِ مرده به من میعشق

 .کناهای ترسآمیز در فیلمهای اسرارمثلِ پرده

 

 ها را بستهکسی تمامِ این درها و پنجره چه

 نای واگذارده استخونِ مرا تنها در این فراخ

های سگِ موقرمزی در کوچهتا مثلِ توله

 عو کند؟های بشری عورگ

 .تو

 پوش کردهات را بوسهچه کسی پوست

 های اندلسیو آن را مثلِ پرده

 ت؟اس ها زینت دادهبا شعر و اشک و زخمِ تازیانه

 .من

 من و تو ای محبوب من!

 ایمدر جنگلی سترون کشِ سرمازدهدو هیزم

 مان تبری تیز داریمکه در دستان

 ی شمشیرمثلِ لبه

 آوریمو آن را بر یکایکِ درختان فرود می

 هاتکِ شاخهو بر تک

 که بدانیمآنبی

 «ستعشق ما»واقع...  این جنگل، در

 

 

 

 

 

 از آستانه تا آسمان

 

 کاین

 بارکه بارانِ اندوه

 ام را پوشانده استصورتِ پراندوه

 رؤیای نردبانی دارم از غبار

 های خمیدهاز پشت

 های فشرده به روی زانوانو ک ِِ دست

 تا بر بلندای آسمان برآیم

 و بدانم

 رود؟مان به کجا میها و دعاهایکه آه

 آه ای محبوبِ من!

 ها و دعاهاتمامِ آه باید که

ها دهان و های برآمده از میلیونها و مویههتمامِ نال

 سینه

 و در طولِ هزاران سال و قرن

 مثلِ ابرها... در جایی از آسمان تجمع یابد

 و شاید

 اماینک سخنان

 کنارِ سخنان مسیح باشد

 ی آسمان را انتظار بریمپس بیا گریه

 ای محبوب من!
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 سارگون بولص

 

 

 

 

 

 

 

 

ی در شهر حبّانیه 1766سارگون بولص در سالِ 

در سان  1737عراق متولد شد. وی از سالِ 

 -کا ی آمریواقع در ایاالتِ متحده -فرانسیسکو 

های اخیرِ عمرِ خود را در سفر ساکن بود و سال

آلمان  که درویژه آنمیانِ اروپا و آمریکا گذراند به

د. برای کارِ ادبی دریافت کر هزینهچندین کمک

 ارتبه زبانِ آلمانی انتشار یافته عبآثاری که از وی 

شهود »، «غرفة مهجورة/ اتاق متروک»است از: 

یر و أساط»و « علی الضفاف/ شاهدانی در دریاکنار

 یاس(.کاری سویتا اوبود)با هم« ها و غبارغبار/ افسانه

مدینة  الوصول إلی»توان به: از دیگر تألیفات او می

الحیاة قرب »، (174۱« )آبادأین/ رسیدن به ناکجا

 «األکروبول/ زندگی نزدیک آکروپولیس

حامل »، «األول والتالی/ اولی و بعدی»(، 1744)

در شبِ  دستبهالفانوس فی لیل الذئاب/ فانوس

إذا کنت نائماً فی مرکب »(، 1773« )هاگرگ

( 1774« )نوح/ وقتی در کشتی نوح خواب بودم

یماری بر اثرِ ب ۱119و... اشاره کرد. وی در سالِ 

 .سرطان در برلین درگذشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 مَرد بر زمین افتاد

 

 در وسطِ میدان

 اش افتادمرد بر زانوان

 

 آیا چنان خسته بود -

 که توانِ ایستادن را از دست داده بود؟

 آیا به آن سدی رسیده بود -

 شکند؟جا میی عمر در آنکه موجِ مرده

ورده اش را آآیا به راستی اندوه با پتکی دخل -

 بود؟

 آیا گردباد درد بود؟

اش یی بود که کسی را یارای تحملشاید فاجعه -

 .نیست

 ی رحمت بودشاید فرشته -

 .اش، با تبرِ پَرمانندش آمدکه به وقتِ آمدن

 .شاید خدا بود یا که شیطان -

 

 در وسطِ میدان

 ناگهان مرد مثلِ اسبی بر زمین افتاد

 .اش را با داسی درو کردندزانوان

 

 

 آمدههای پیششکافِ فرصت

 

 مرزی برای این هجران نیست

 امسرگرمِ آن

 مثلِ عادتی دیرین

 تر از فیلِ پیری که چهارزانو نشستهسنگین

 گیاهو بی زاری درو شدهدر چمن

 بر من آمدههای پیشو در شکافِ فرصت

 بَرَمام را بیرون میصورت نیمِ

 کنم ها را تماشالهام به پشتِ میتا روزهای رانده شده

 -غلتد که در گِل اِمکان می -

آب تن گیری کممثلِ گنجشکی که وسطِ آب

 .زندبه آب می

 ی من استو این حافظه

 یی باشد که خدایان در آنکه نخواست کیسه -

ریزند که های شامِ آخرشان را میماندهپس

 -افروزد شان را میآتش

ایانِ شب ی من در پهای ذهن آشفتهاین طرح

 است

 های دفتری سیاهبر صفحه

 -که پنهانی زیرِ درِ محکمه رها کردم  -

 جایی که شاهدِ روستاییِ داستانِ کافکا

 .اش بگشایندمنتظر است تا در به روی

 جنبانمکلید را میاین دسته

 امنه از آن رو که زندانبان

 کنمام که درها را باز میمن بلکه چون

 گونه ببندمچه ها رادانم آنو نمی

 .خوابمو می
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 ودیع سعادة

نگار، نویسنده و شاعرِ روزنامهودیع سعادة 

در روستای شبطین به دنیا  1764لبنانی در سالِ 

 لیس»آمد. اولین دفترِ شعرش را با عنوان 

به  1796در « للمساء إخوة/ شب برادری ندارد

سال  که درنویس منتشر کرد صورتِ دست

به صورت چاپی بازنشر گردید. وی در  1741

ار در نگگی، به عنوان روزنامهکنارِ نویسنده

ه بیروت، لندن و پاریس نیز مشغولِ فعالیت بود

به استرالیا مهاجرت  1744و در اواخرِ سال 

های کرد. برخی از آثار ودیع سعادة به زبان

 انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است.

 

 

 چه کسی آن نگاه را برداشت؟

 

 چه کسی آن نگاه را برداشت

 نگاهی که قبل از خواب

 اش کردم؟پیشِ روی در رهای

 نگاهی که تمامِ شب

 اش بیافرینمسعی کردم چشمی برای

 

 نگاهی بدونِ چشم آمد

 و بر درِ من ایستاد

ها های زیادی برای چشمام حدقهدر دل

 هست

 تک وارسی کردمبههمه را تک

 و چشمی برای این نگاه نیافتم

 

 نگاه عجیبی شب آمد

 و پیشِ روی دَر خوابید

 دمو سپیده

 ام را که گشودمهایچشم

 پنهان شد

 

 هیزم را تکان دهید

زارهای زارهای سوخته، کشتاین کشت

 شما بود

 نگاه کنید

 و خاکستر را بگردید

شما  هایی پیدا کنید که متعلق بهشاید صورت

 .بود

 

 جاستهیزم آن

 ی یک کشاورزدستِ شکسته

 و زغال

 ی چشمحدقه

 

 به زغال نگاه کنید و هیزم را تکان دهید

 برگِ خشک را زبان قرار دهید و صدا بزنید

 جا بگذردشاید شبحی از آن

وتون زارهای تو در خاکسترِ سیگارش کشت

 را ببیند

و آن را خاموش کند
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 خانهکتاب
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 یسروده« شودکتاب هم آدم است! عاشق میاین »ی شعرِ مجموعه

علی باباچاهی از سوی انتشاراتِ سرزمینِ اهورایی در صدوهفتادوسه 

 ست.ها شده افروشیی کتابهزار تومان روانهصفحه و با قیمتِ هیجده

اش را شناسد و تسلطست که زبان را به خوبی میباباچاهی شاعری

واره سعی کرده در هر مجموعه، مهاست به اثبات رسانده است. او هسال

 اش خیانت کند تا دچارِ تکرارِ خودش نشود.به خودِ گذشته

تالش باباچاهی در این زمینه در این مجموعه نیز ملموس است. البته شایان 

در  -هم در گذشته و هم در این مجموعه  -ذکر است که تواناییِ شاعر 

ها ر در آنهایی که شاعسروده شود.اشعارِ نسبتن بلندِ اوست که نمایان می

 گی یا چندمرکزی برسد.تواند به چندالیهمی

تر در که پیش -ی شعر یک مصاحبه از باباچاهی در انتهای این مجموعه

 گنجانده شده است. -ی اعتماد منتشر شده بود روزنامه

 

 

 

 

 

اشا ی ابوالفضل پسروده «های منچنین رد کفشاین»ی شعر مجموعه

هزار تومان و به همتِ نشرِ دوهشت صفحه، به قیمتِ دوازدهدر هشتا

 ها راه یافته است.فروشیسرخ به ویترینِ کتابسیبِ 

شعرها به وقتِ »ی شعر دو بخش دارد: بخش اول با عنوانِ مجموعهاین 

احمد »شاملِ پنج قطعه شعر که پاشا این پنج شعر را با موضوعِ « دادبام

ه نام دارد ک« شعرها به وقتِ دیگر»دوم نیز  سروده است. بخشِ« شاملو

وسه قطعه شعر است و به مضامینِ گوناگونِ عاطفی یا اجتماعی شاملِ سی

 اند.اختصاص یافته

ی شعرهای این کتاب نقشی ویژه دارد و پاشا از توجه به زبان در همه

 منتشر شد 169۱که در سالِ « روزهمه دیاز آن»نخستین کتابِ خود با نامِ 

سازیِ زبان را در شعرهای خود به رخ کشید و از آن کتاب تا برجسته

تر و اش این روش را به شکلی متکاملهای بعدیی کتابهمه

 اش ارایه داد.تر در شعرهایرفتهپیش
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رِ ی آفاق شوهانی به اهتمامِ نشسروده «های فعلبر ویرانه»ی شعر مجموعه

 یی دههآوازههانی از شاعرانِ خوششو سرخ منتشر شده است.سیبِ 

قبیلِ  از -اش را های اصلی شاعریگیهفتاد است. او در این کتاب ویژه

قدم  ادامه داده، در مسیرهای نو -های رفته اعتنایی به راهرو بودن و بیپیش

کارِ این شاعر  که اساسن در -هایی مثل ایجاز گیبرداشته است. البته به ویژه

 تر پرداخته است.بیش -طوالنی دارد یی سابقه

ایجاز در این مجموعه اساسن در خدمتِ ساختار شعر قرار دارد. 

، شعرهایی ساختارهایی که از روابطِ تازه بینِ اجزا و عناصر سرچشمه گرفته

شوهانی در این کتاب هم نشان داده است که  اندمند را رقم زدهقدرت

جموعه به در این م نویسد.فاوت میکند و متمتفاوت از دیگران فکر می

که از  -های چندگانه و تکثرگرایی خوبی شاهدیم که فردیت، داللت

 رسند.ی ظهور میگونه به منصهچه -های شعر مدرن است گیویژه

ها راه فروشیهزاروپانصد تومان به ویترینِ کتاباین کتاب با قیمت سیزده

 یافته است.

 

 

 

 

 

 

 هزار تومان و توسطِاز روزبهِ حسینی به قیمتِ ده« هان»ی شعرِ مجموعه

 سال از انتشارِ نخستین ۱1انتشارات هونار منتشر شده است. این کتاب پس از 

ی ی شعر حسینی منتشر شده که سبب این طولِ زمان به گفتهمجموعه

ی هشتاد بوده است و سکوتی خود بحران شعر معاصر در دهه»مؤل ِ، 

 «خواسته در شعر.

سروده شده  99تا  93های ن مجموعه شامل بیست شعر است که بین سالای

 بازنگری شده است. 79و قبل از چاپ در سالِ 

غول بوده نامه مشی نمایشتر به تأتر و ترجمهها بیشحسینی در این سال

اش از شعر را بتوان در اشعارِ این گیریاست و شاید ردِ همین کناره

 مجموعه دید.
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ای. ای. »های منتخبی از سروده «صدای شبکارناوالِ بی» کتابِ

ی دکتر علی سالمی، به همتِ انتشاراتِ است که با ترجمه« کامینگز

 مندانرسِ عالقههزار تومان در دستسرزمینِ اهورایی و با قیمتِ چهارده

قرار گرفته است. کامینگز از شاعرانِ برجسته و نوگرای زمان خود با زبانی 

شق، گل چون عبه فرد، اشعاری عجیب اما با موضوعاتی سنتی هم منحصر

و کودکی سرود و گاهی به مضامین سیاسی نیز توجه داشت. یکی از 

زدایی در سه ست. آشناییزداییهای اصلیِ شعرِ کامینگز آشناییگیویژه

ه افتد و این شاعرِ برجسته از هر سسطحِ لغوی، معنایی و نحوی اتفاق می

توان در شمارِ بهترین شاعران اشعارش بهره برده است. او را می حالت در

شعرِ عاشقانه جای داد، کسی که در آمریکا و در هنگامِ مرگ به عنوانِ 

 شناخته شده بود. -بعد از رابرت فراست  -دومین شاعرِ پرخواننده 

 

 

 

 

 

 و ست از نقدهای پژمان قانون شاعرییمجموعه« گیکرانهدرِ بی»کتاب 

ی هفتاد و شاعرانی ی برخی از شاعرانِ شاخصِ دههروز در بارهمنتقدِ ام

ر هزار تومان وارد بازارِ نشدیگر که از سوی نشر هشت و به قیمتِ هیجده

 شده است.

ی شعر، خود را با عنوانِ شاعری جسور و مجموعهتر با دو قانون که پیش

دهایی زده ست به انتشارِ نقیی دبار در مجموعهرو معرفی کرده بود اینپیش

 زند.ها موج مییی در آنکه نگاهِ تازه

اند که پژمان قانون از نقدهای این مجموعه از این منظر قابل توجه

رو به آثار نگاه کرده، توانسته است تا حدودی به یی مدرن و پیشچهدری

ان به ا زبگیِ اثر و برخورد بها، چندالیهها و ایهامهای متن، ابهامخالقیت

ی که خود نوع -ی موجودی زنده نزدیک شود و به نقدی خالقانه مثابه

 دست یابد. -آید به شمار می آفرینشِ هنری
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کُرسیِ  پرداز، منتقد و استادِ ادبیات انگلیسی و صاحبنظریه« تری ایگلتون»

« ر بخوانیمشعگونه چه»گاهِ منچستر، در کتابِ جان ادوارد تِیلُور در دانش

، های تحلیلی و موشکافانه از ییتسای از خوانشو با استفاده از مجموعه

طورِ ههای ادبی، اگر بدهد که نظریهفِراسْت، آودِن و دیکِنسُون نشان می

ی برای یتوانند زمینهی زیست برسند، میجدی درک شوند و به مرحله

ی ما به انهتی از شعر در زمیی حیادرکِ شعر فراهم کنند. این کتاب دفاعیه

 آید.شمار می

در این کتاب مخاطب درخواهد یافت که سرانجام، کتابی نوشته شده که 

ترِ بیش: »پاسخ بدهد -شاعر انگلیسی  -خواهد به این اتهامِ آدریان میچِل می

ترِ ترِ شعرها بیشگیرند که بیشترِ شعرها را نادیده میدلیل بیش اینها بهآدم

 «.گیرندها را نادیده میآدم

ه تواند اثباتِ این موضوع باشد کآوردهای این کتاب مییکی از دست

د نشان دهند که توانندست یگانه کسانی هستند که میپردازانی ازایننظریه

گونه ی ما چهراستی در پِی چیست و کارکردش خاصه در دورهشعر به

 است.

هزار یتوسطِ نشرِ آگاه به قیمت س ی پیمان چهرازی واین کتاب با ترجمه

 ها راه پیدا کرده است.فروشیتومان به کتاب

 

 
 

 

 

 

 

ه همتِ نشر ب «شعر شناسی ونشانه»رضا بهنام با نامِ ی علیکتاب تازه

 ی بازارِ کتاب شده است.ویک صفحه روانهسرخ در شصتسیبِ 

عاصر یی از اشعارِ مهادر این مجموعه شاهدِ تشریح و تجزیه و تحلیلِ نمونه

. این اشعار شوندمعرفی می -در طول متن  -هستیم که بر اساسِ معیارهایی 

 اند.هشناسیک مورد واکاوی قرار گرفتها و روابطِ نشانهبه کمکِ دستگاه

گذاریِ زاند: رمها بیان شدهتحلیلِ این شعرها در این موضوعات و سرفصل

نمایی و تصویر، انتقالِ معنا، رمزگذاریِ سیگانِ شعر، واژه موسیقیایی با واژه

 در شعر، شکلِ اجرا و شعری با مصالح مصرفی.

رفته مندان قرار گرسِ عالقههزار تومان در دستاین کتاب به قیمتِ هشت

 است.
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ست از تعاری ِ، ییبه قلمِ عبداهلل سلیمانی مجموعه «شناسیسبک»کتابِ 

ر ها که دها و سبکهای موردی بینِ مکاتب، دورهها و مقایسهتحلیل

 منتشر شده است. چهارصدوپنجاه صفحه و به همتِ نشر دیباچه

ادبی،  ی این کتاب به صورتِ تخصصی و تبیینی به تعاری ِِ سبکِنویسنده

دوره، سبکِ جمعی، سنت، مفهومِ بوطیقا و تاریخِ  ادبی، سبکِ مکتبِ

ا ارِ تعری ِ و تبیین این اصطالحات، ببوطیقا پرداخته است و در کن

کرده است.  ها را واکاویکرد تطبیقی و تحلیلی، نسبتِ میانِ این حوزهروی

هم در این شناسی یکی از منابعِ متوان گفت از این منظر، کتابِ سبکمی

 رود که به صورت مفصل به طرح، تبیین و تحلیل مباحثحوزه به شمار می

 .مورد اشاره پرداخته است

 

 

 

 

گی در ست که به تازهی شعرِ روزبهِ سوهانیچهارمین مجموعه «تناهی»

ر هزار تومان از سوی نشرِ مروارید منتشهشتادوسه صفحه و با قیمتِ یازده

 شده است.

اندیشی و توان به مرگهای اصلیِ این مجموعه میاز موتی ِ

ر رعایتِ ب گی اشاره کرد و از نکاتِ مثبتِ آن به تسلطِ شاعرخاطرهبی

ی شعرها در این کتاب به لحاظِ بصری چندان اقتصادِ کلمه. شکلِ ارایه

آید. در یک یی منفی برای این کتاب به شمار مینواز نیست و نکتهچشم

ها مواجه شویم. هر چند که ی شعر، ما باید فقط با اکرانِ واژهمجموعه

نتج ه حدیثِ نفس ماند اما در جاهایی هم بنثرهای سوهانی گاهی شعرگونه

 شوند که زیبنده نیست.می

از نکاتِ مثبتِ این مجموعه طراحیِ جلدِ زیبای آن است که هم خالقانه 

 است و هم متناسب با متن و نگاهِ سراینده در این مجموعه.
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