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 سرمقاله

امــروزه ســخن گفتــِن صــرف از شــعِر هفتــاد و ویژگی هــای آن کاِر چنــدان دشــواری نیســت چــرا کــه قســمِت اعظمــی از ایــن راه بعــد 
از این همــه ســال هــم وار شــده، بســیاری از نــکاِت اصلــی بــه گفتــار یــا بــه نوشــتار آمــده اســت. ســخن گفتــن از شــعِر هفتــاد در همــان 
دهــه یــا ســال های آغازیــِن دهــه ی هشــتاد کاری دشــوار بــود چــرا کــه شــاعراِن هفتــاد در آن دوره امکانــاِت خاصــی در اختیــار نداشــتند 
کــه حرف های شــان را بزننــد و از شــعر پیــش رو در آن دوره بــه دفــاع برخیزنــد. امــا اگــر این طــور اســت چــرا نــام ایــن نشــریه را هفتــاد 

گذاشــته ایم؟
هفتــاد در ایــن مجــال بیــرون از حوزه هــای تقویمــی اش معنــا می دهــد. همــه ی مــا قبــول داریــم کــه دهــه ی هفتــاد بــه لحــاِظ تقویمــی 
ــای  ــدِی دهه ه ــاعراِن ج ــاد و ش ــاعراِن هفت ــد و ش ــود دارن ــان وج ــاد هم چن ــعِر هفت ــِی ش ــای مترق ــا پیش نهاده ــت ام ــده اس ــپری ش س
بعــد ایــن پیش نهادهــا را در نظــر گرفته انــد و حتــا آن هــا را به روزرســانی کرده انــد. پــس کلمــه ی »هفتــاد« از مرزهــای تقویمــی فراتــر 
مــی رود و بــه اســتعاره یی مبــدل می شــود، اســتعاره یی بــرای »شــعِر پیــش رو«. بــه عبــارِت دیگــر در ایــن نشــریه مــا بــه دنبــال معرفــِی 
کــه از دهــه ی هفتــاد آغــاز می شــود و در دهه هــای بعــد نیــز ادامــه دارد و تــا لحظــه ی اکنــون شــاعراِن  شــعری پیــش رو هســتیم 

بســیاری ایــن روش را در شــعرهای خــود بــه کار گرفته انــد.
ــه  ــاعری ک ــالن ش ــن ف ــه مثل ــت ک ــر الزم نیس ــود و دیگ ــادر می ش ــن متب ــه ذه ــترده تر ب ــی گس ــاد معنای ــِظ هفت ــه از لف ک ــت  از همین روس
ــی  ــد در زمان ــد و بخواه ــر را برگزین ــی میان ب ــه راه ــل آن ک ــه دلی ــط ب ــت فق ــورده اس ــام اش نخ ــه مش ــاد ب ــای هفت ــی از پیش نهاده بوی
کوتــاه بــه شــهرت برســد، در اثبــاِت ایــن ادعــا بکوشــد کــه : مــن هــم دهــه ی هفتــادی ام و کتــاِب مــن در اســفنِد 79 چــاپ شــده اســت! 
نــه عزیــزان! دهــه ی هفتــادی بــودن فراتــر از تقویــم و مرزهــای زمانی ســت. ایــن نــام چنان کــه مــن پیــش از ایــن هــم بارهــا توضیــح 
ــاِن دهــه ی  ــاِن شــعری گذاشــته شــد و حــاال پــس از حــدود 15 ســال از پای کــه بــه ارتجــال و شــتاب روی ایــن جری داده ام نامــی بــود 
کــه بــه جــای آن کــه فریــِب شــبه جریــاِن انحرافــِی ســاده انگاری -  هفتــاد، خوش بختانــه شــاعرانی از نســل های جدیدتــر را می بینیــم 
امــا موســوم بــه ساده نویســی - را بخورنــد بــه پیش نهادهــای هفتــاد توجــه دارنــد، آن هــا را در شــعِر خــود بــه کار گرفته انــد و حتــا در 

کوشــیده اند. به روزرســانِی آن دســت آوردها نیــز 
پــس مــا در ایــن نشــریه در معرفــِی شــعِر پیــش رو خواهیــم کوشــید. چنیــن شــعری بعــد از دهــه ی چهــل دچــار افــول شــد امــا در دهــه ی 
ــم، در  ــس می کنی ــور آن را ح ــم حض ــوز ه ــت و هن ــور داش ــان حض ــز هم چن ــدی نی ــای بع ــید و در دهه ه ــر برکش ــوس وار س ــاد ققن هفت
کــه لفــِظ هفتــاد - امــروزه - اســتعاره ی شــعِر پیــش رو بــه شــمار می آیــد و مــا در ایــن نشــریه هرگــز  کیــد اســت  نتیجــه بــاز هــم قابــِل تأ
ــه ی کارهــای شــاعران از دهه هــای  ــد نمون ــد و می خوانی ــم و چنان کــه می بینی ــاد محبــوس کنی ــم خــود را در دهــه ی هفت نمی خواهی

گوناگــون در ایــن پیــش شــماره آمــده اســت.
کــه اگــر در ایــن نشــریه شــعرهایی از کشــورهای دیگــر را نیــز می بینیــم دقیقــن بــه همــان نکتــه  بــا ایــن مالحظــات بایــد بیفزایــم 
گــروه معــدودی  کــه مــا شــعر را در یــک دهــه ی خــاص زندانــی نکرده ایــم و پیــش رو بــودن همیشــه مهم تــر از تبلیــغ بــرای  برمی گــردد 

ــت. ــاعران اس از ش
آن چــه در پیــِش رو داریــد پیش شــماره یــا شــماره ی صفــِر ایــن نشــریه اســت. از شــماره ی اول کــه در فصــِل بعــدی منتشــر خواهــد 
شــد تفاوت هایــی اساســی در چیدمــان و نــوع مطالــب خواهیــد دیــد. بــه عــالوه حضــوِر پی گیــر و مســتمِر تک تــِک شــما عزیــزان نیــز 

ــا شــما دل خوشــیم. ــه هم راهــی و هم گامــی ب ــا ب ــود. م ــی خواهــد ب زینت بخــِش صفحــات شــماره های آت

ابوالفضل پاشا
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     بر پوسِت یک نارنج

و توانستم هم چنان که بر پوسِت یک نارنج
به خواب رفته بودم

مرده گان را ببینم
که نه از بویی تازه می شدند و نه از رنگی.

و هنوز تکه یی از آسمان مفقوده بود که بود
راهی برای ارابه ی نعش کش

که زمیِن یک روزه را از زه دان به قبرستان برد
و از قبرستان به زه دان.

می خواستم در جوهری ترین تنهایِی خویش گریه کنم
اما چه باد سردی

از البه الی جهاِن بی پود زوزه می کشید
و چهره ام - چون ابری به توفان ها -

ره سپاِر زمینی بود
که انساِن نخستین - خمیده بر آن -

لحظه یی دیگر
اولین آه را تجربه می کرد.

□

ارابه ها به رفت وآمد
و هزاران عاشِق بی سر

نارنج از من چیده بودند
و به گورهای خود بازمی گشتند.
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     سوء تفاهم

قار قار قار قار...
اما باور کنید کالغ نیستم من

تنها گاهی صدای ام می گیرد و می بینم پریده ام
و یک تکه صابوِن خوش بو به منقار دارم.

قار قار...
بچه ها با شگفتی نگاه ام می کنند

و نقاش عکس ام را می کشد
زمستان منتظِر صدای من است

و راست اش را بخواهید خودم هم نمی دانم
این همه پِر مشکی بر پوست ام از کجا آمده

چرا؟

قار قار قار قار...
کسی بیاید و این شعر را از نوک ام بگیرد

و بگوید که باور کرده کالغ نیست ام من
بیاید دیگر

جوجه های ام در النه منتظرند.
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     کوچه همین کوچه

اما اگر بگویم که درست یک قرِن پیش
بامداد یک شهریوِر نیلی

این کوچه را با پای ُرفته گری راه رفته ام
فکر می کنی دروغ می گویم.

اما به جاِن گِل سرخ
من همین بودم، کوچه همین کوچه...

و آن رخِت عروسی
که تهی ره سپاِر ابد بود

دوشیزه یی می جست
که سپیدی اش را تاب آَوَرد

و زنی که می رفت تا در صِف نان بایستد
به ناگاه دید که نیمی از بحِث آفرینش را

با سقراط پیش برده است!
جهان، سخت سهل بود و ممتنع

و نوشیدِن آب - حتا -
فلسفه یی مطالبه می کرد.

کوچه همین کوچه...
و امروز من

در ازدحاِم رخت های ُپر لکه ی سفید
و صف هایی که قربانی به معبِد نان می َبَرند

آب را الجرعه سر می کشم
و فلسفه هم، بله!

گاهی می آید این جا،
با هم پیمانه یی می زنیم،

من حساب می کنم و او می رود.

کوچه همین کوچه...
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     بن بست

جایی کناِر بن بست
به دختری می رسم 

که چشم های اش
به رنِگ عبور است

انگار او را
بارها به یاد آورده ام

آن وقت ها که فراموش شده بودم

با سرانگشتاِن بارانی
به آن سوی بن بست اشاره می کند

که پشِت صورت من است

انگار
بارها

او را ندیده ام
آن وقت ها

که به برگی می آویختم
که مرا به آهنِگ ریزش می برد

هنوز
تماِم نفس های ام ترس است

و قامت ام
پر از دختری

که به آن سوی بن بست خیره می شود
که پشِت صورت من است.

شماره صفر

 زمستان 96

صفحه
8  



     پا که بیرون بگذاری

این آه را که سایه انداخته بر سرت 
من نکشیده ام

از دسِت تو کشیده ام 
تیره گِی روزهایی را که نیمه کاره در این نقاشی رها شدند 

آن چه می خواستم همیشه باشد خورشید بود
وگرنه از اول در این صفحه مرد اضافه آمده بود 

و درست جای درختی را تنگ کرده بود
که منظره با آن کامل می شد

این آه را که سایه انداخته بر سرت 
من نکشیده ام

پا که بیرون بگذاری همه چیز به عادِت خود برمی گردد
خلوِت مرا 

خطوطی که الکن از آن بودی که با آن حرف بزنی 
پر می کند

از دسِت تو کشیده ام 
تیره گِی روزهایی را که دارم پاک می کنم.
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     تردید

چه صندلی هایی
به انتظارت خالی مانده بودند

که حتا
تکیه بر دستی را

خواب نمی دیدند

هر کدام
روی به منظره یی داشتند

که راه به رنگی می ُبرد

زانوان ات چون همیشه
تا تردید را کنار بگذارند

دیر رسیدند

و آن چه روزها
برای ات کنار گذاشته بودند

از دست رفت!
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سه فرض برای صندلِی خالی ات

فرِض اول: )تو رفته یی(

تو هم که نباشی
این شعر ادامه می یابد

و رنِگ پیراهن ات
بر این صندلی

مرا امید می بخشد

فرِض دوم: )تو برگشته یی(

پرده را کنار می زنی
پنجره را باز می کنی

اما در این چاردیوارِی کوچک
مرا نمی بینی

مرا که روی این صندلی سنگ شده ام

فرض سوم: )من نیستم(

حقیقت دارد
من هیچ وقت کناِر تو نبوده ام

و این صندلِی چوبی
مثِل دروغی وسِط این شعر افتاده است.
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     فراموشی

با قدم های من راه می رود
مردی که دستان اش را

در جیِب بارانی اش جا گذاشته
و چشمان اش را پشِت قاِب یک عینک

به هر کس که می رسد
سر تکان می دهد

و هرگاه با ناِم کوچِک من صدای اش می زنند
برمی گردد

و همیشه پشِت در یادش می افتد
کلید را در جیِب بارانِی من جا گذاشته

و مرا در خیابان.
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     متِن بی حاشیه

برای روِح بارانِی یزدان ذوالنوری

ما فقط یک بار از حاشیه عبور کرده بودیم
که کالغ ها رِد پاهای مان را گرفتند در متن

و دیگر اجازه ندادند
بیرون از خانه قدم بزنیم

نه این خیابان مرا به تو می رساَند
نه تو ایستاده یی آن جا که همیشه

این جا کالغ می خواَند هنوز
آن جا هوا هدر می رود بی حنجره ی  تو

حیف... حیف... حیف!

کالغ نوک می زند بر درخت
کلمه می دزدد از متن

من خالی می شوم از تو
و حاشیه هاشور می خوَرد با برف...

ما در حاشیه ایستاده ایم
و در برف

مرده می َبَرند با کالغ.
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     متِن بی حاشیه
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این جا کالغ می خواَند هنوز
آن جا هوا هدر می رود بی حنجره ی  تو

حیف... حیف... حیف!

کالغ نوک می زند بر درخت
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مرده می َبَرند با کالغ.

شماره صفر

 زمستان 96

صفحه
15  



     پیشانی 

خاطرت به خاطرم بسته بود       بازگشتم!
و اشک ها ریخته بودم 

و افِق پیشانی  ات چند تا خط  داشت       بسته به افکارت 
ماهی ها می رقصیدند توی تشِت پیشانی ا ت 

و دو خِط عموِد خنده ات    
کوچه ی همه ی کودکاِن دنیا را ضبط کرده بود درمن!

و موهای سفیدت   
نگاه ام را عمیق به درکی عظیم از زندگی برده بود

مردانه بود چنان  و رفتارت   
که خواستم تا ابد      زن بمانم!

و در آغاز     نگاه ات به من گفته بود ایست      
برای همیشه در ایستادم!

و حتا چهره ام را به خاطر نداشتی!ِِ
وقتی با اشتیاق      سراِغ تشِت ماهی ها آمدم    

رقصیدند وپرسیدی:      شما؟
و رد شدی از من 

- به رعایِت ماهی ها به آرامِی برف:
نشسته بر موهای یک مرد -
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      تایا

از این جا تا
         - بروم -

چند حرف؟
چند دهان به دهان

چند کنار
که دارم از خود به خودم... کجا را دارم؟

خیال ات تخت!
بروم نیست

مثِل تو نیستی

از این جا تا... چند تا بدوم
چند تا دهان ام بگوید دوست تان دا ... دل ام بگوید ... تا

زیِر همین جورِی آسمان
کسی بی قراِر کسی تا

به خاطِر این گمان
آسمان کمی مکث کند با

کمی خورشید بتابد تا
کمی

کمی  
کمی...   
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آشپز/خانه

سرشکن اش کنم روی 
پیمانه ی بعدی بعد

پیاز را پوست را پوست
که تو آن هسته یی که خورده یی

که تو آن هسته یی که بسته یی آیا
دیوانه یی که بنشانم به گل دانی چند

اطلس ازنقشه یی آرام 
رام که سرشکن اش کنم روی آن بعدی بعد

سفره پهن و
آب پهن و

پیمانه در شک!
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آشپز/خانه

سرشکن اش کنم روی 
پیمانه ی بعدی بعد
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     بدین ترتیب

بدین ترتیب می ترسیم از روز
از این که فراموش کرده باشیم ناِم خود را

یا این که »هر کس امضای خودش را دارد.«

بدین ترتیب می ترسیم از خیابان
یا این که آن درخت

ترسیمی از صورِت توست

می ترسیم از کلمات
کلمات، کلمات، کلمات
»ناِم آن ها را اگر ببرم« را

زیِر پتو می َبَرم
و ناِم آن ها را اگر ببرم

انگار پشِت کلمات بودند آن ها
خوابانده اند گوش، توی گوش

انگار پشِت کلمات خبرهایی هست

و بدین ترتیب می ترسیم از آن ها
و تو که به باز شدِن چشم ها در کلمات اعتقاد داری 

و:
الف. چشم ها صورِت زیبایی اند

ب. و تو صورِت چشم هاست
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    حالج

سینه اش کسوف می کند و
حالج که با تنفِس مصنوعی برمی گردد

سه چشمی و از پشت
سه چشمی زل می زند

به ریِش سه روزه ی زبری که حتا
)و حتا بعد از مرگ رشد می کند آدمی(

و آدمی منشوری از بال است
یالی که در کشوی میز می سوزد

سینه اش کسوف می کند و
ما

باید ما
دندان های مان را
به لیواِن پر از آب

برگردانیم
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حیاط

آب را باز کردم به روی اش
و خندیدن را به صورت اش پاشیدم

قاه قاهی از میاِن درختان پرید و هل هل می زد
روی سینه ی مادرم

                    خرما می خواستم
می خواستم رگ ام را بزند

می خواستم بی رگ باشم.

- دیگر چه می خواهی بعِد مستِی ابرها؟

دل تنگی حرفی نمی زند
پای اش را می گذارد بیِن در     )یعنی دوست ات دارم دربست!(

از پوسِت درختان گرفته
از صمِغ تو در ریشه های ابر

آن قدر از ابر گرفته گریه های مادرزاد
که خندیدن می ریخت قطره

                                  قطره 
                                       از صورت ات .

می خواستم رگ ام را بزنم 
می خواستم

بی رگ
با...
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     تمرِگ دوازدهم 

به طرِز غیرممکنی خودم هستم 
و از اجساِد تو بوی سوختِن کاغذ می آید. 

دیدم کلمات 
روی تو راه می روند 

می لولند 
گوشت می جوند 

دیدم کلمات 
تو را متعفن کرده اند

دست مالی... و روی ات مشتی خاک...



از آشپزخانه صدا می آید 
بروم ببینم

شاید کلمات چیزی شکسته اند.
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     تمرِگ بیست وششم 

تماِم رنگ ها ماورای قرمز شده اند 
حتمن کسی دارد پنهانی 

تکه یی از ُاُزن را قورت می دهد 
که در جهالِت اشیاء

رازهای مگوی جهان می سوزند 

حاال چه کسی جرأت دارد بگوید:
- آسمان؟ آبی، 
- درخت؟ سبز، 

و این قهوه یی که سوخته بر چهره ی علف 
قرینه ی تماِم رنگ های جهان است 

چیزی اما از کناِر من رد می شود 
که مثِل خاکستر معادل ندارد 

و بوی سکته ی پدر می دهد در چهل روزه گی مرگ.

حاال
هر کس جرأت دارد بگوید:

این سیاه - که سایه داده بر زمین -
تکه یی ازمن است.

تمرِگ بیست ونهم 

اما من میاِن مرِگ تو ابروهای ام را یافته بودم که...
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تو ُمردی

تو َمردی و چشم های ام 
توی آپارتماِن خودشان 

تو در گوِر خودت. 

هوای حاِل من؟ 
بوی تند حلوا  و 

خرمایی که من بودم میاِن حضار پخش...



اسکلت برخاست 
استخوان های فک اش گرم بود 

نقطه های چهره ی من بوسه شد 
اما 

مرگ لب های ام را خورده بود 

شب 
در آینه نگاه کردم 

قاِب عکس ات تکه یی اضافه داشت.
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     پرتاِب حرف در دهان

کمی بلندتر از تلفِظ پیچیده بر کلمه ها
شنیدم دست های ات را ُشسته یی از پرتاِب حرف در دهان

و طعِم سرمای انگشتاِن تو
تا صفحه ی آخر میخ کوبم می کند

من تسلیم می شوم
بردار قلم را        قلب ام را

این درد مبتنی بر چیزهایی ست که از حرف های تو می ریزد
وقتی متن برای دانستِن وسعِت همه چیز
ژسِت یک اصِل فلسفی به خود می گیرد

هر بار که به آخِر جمله می رسم
به تاریکِی فعل ها تن می دهم

و جاهای خالی را در نقاِط مختلف رها می کنم
تا در دهاِن بسته ی من

واژه های نشسته در سراسِر متِن تو
به شهادت برسند!
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     در برهنه گِی یک خانه 

کلید را فشار می دهی
فشار می دهی کلید را

و به صدا در می آید زنگ
در برهنه گِی خانه وا که می شود در     

می ترسد خانه از برهنه است  

خطی بر سقف، کج افتاده
و این ُمبل که بوی نشستن

کسی روی حافظه ی تلفن پیغامی نمی فرستد

از پنجره پیداست 
چند بهار پشِت شیشه ها زرد

و چند پاییز دق مرگ شده است

سمِت چپ روی در:
لطفن پشت سرتان را نگاه نکنید!
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سردردهای مزمن

من با نگاِه مایل ام منتهی به خطوِط زیِر چشماِن شما
فرو می ریزم     در تقدِس نیمه ی دیگِر تو       خودم

از این سردردهای مزمن پیداست
راه افتاده یی در اعصاب

من ُپل های ام را خراب      و آسمان را بر سرم
این آوار از تو بود

پای این رودخانه به این جا می رسد
کم
کم

پاروی قایِق من از آب درنیامده     آمده موجی      سر زده نبود
رودخانه را به حاِل خودم می گذارم!
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پرنده یی در دهاِن یک نوزاد 

از گریه می روم 
به رود می رسم

از رود می روم
به دریا 

- اما در مسیِر اتاقی که خواب های ام را آن جا می بینم -

گاهی تلخ 
شبیه سرگیجه یی 

تاب می خورند که چند پرنده دوِر کمر   
و هر دفعه 

یکی از آن ها نوک می زند
به انتهای رودخانه یی که با لباِس سیاه

از شیِب باسن ات می ریزد

صعب العبور بود
اما می شد فهمید

تعریِف غلطی از برآمده گی را
فتح کرده بودند

آن ها کلماتی هستند برجسته
که هرگاه به نوک شان دست می کشم

محو می شود نیمی از انگشِت شست ام   
و نیِم دیگرش را

پرنده یی در دهاِن یک نوزاد گریه کرده است
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تیک

گاهی که زیِر زنانه پوشیده با کالِه مکزیکی
راه راه در خیابانی که انقالب ندارد

مرا که هیچ وقت بزرگ نشدم
له و لورده  مثِل تفاله  

تف انداخته توی آغوِش سبِز عابِر پیاده. 

ُکنده ی آقابزرگ ها گاهی که دود از 
شهر را گرفته است

میدان سرفه می کند - عطسه های پی درپی -
و استشماِم دود و الکل
جز شماره ى اتومبیل ها

هیچ پالکی را از گردِن شهر نمی گذراَند. 

فردا کسی عرِض این جاده را
با ستاره هایی که دی شب به سپیدِی متن آورده

از پوسِت خانه بیرون می ریزد 
و برای خداحافظی 

پایاِن هر صبح
بلند می گوید: 

وقت به خیر ساعِت دیواری.
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رِد پوسیده ی کالغ

با رشِد سایه ها 
آدم های زیادی به خیابان می آیند 

عاشق می شوند
و دسِت آخر 

در گوِش اولیای زمین
به انزوای جهان برمی گردند. 

به ریزِش موهای ام از برف و باران
قسم ات می دهم

برای عبوِر قدم های ات از زندگی 
ما فقط یک »قاف« کم داشتیم 

و یک خیابان 
تا رِد پوسیده ی کالغ را

از قدم های ماه پنهان کند. 

محبوب من! 
پیراهِن تو کجا و مِن خراب کجا؟

وگرنه برای ات کلمه یی می ساختم 
با آینه و شمع دان

و گوش واره یی مصری 
که به یادت بیاورد

در آغاز کلمه بود و فراموشی
و زندگی فرصتی که نیست بود 
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از دور

از دور که به جاذبه ات می رسم
گشوده باش

تا در پیرهنی مشترک جا بگیریم
هر چند عابران خیره نگاه مان می کنند

و پلیس آژیر می شود .

لحن مان رسمی ست
نام مان رسمی ست

حواِس عابران و نیم کِت پارک رسمی ست
لباس ها و بدن هامان رسمی ست

حتا آسماِن آبی هم رسمی ست
چرا؟

آن سوی طناب را تو بگیر
این سو را من

آن قدر بکشیم تاااا ...
اما برنده همان بازنده است

من این بازی را دوست ندارم
ببین: کلمات ام رها نمی شوند

چرا به دنبال پیام ام!؟
... طناب رها کن

و با من تا سِر خط بیا
بعضی بازی ها بازنده ندارد.
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در کوچه ی پشتی

در کوچه ی پشتی پچ پچه است
صداهایی از هر طرف

که در برخورد با هم
ناگهان منفجر می شوند

من انفجار را در اتاق ام بو می کشم.

هم سایه ی حامله
زایید

فرزندش نه پسر بود نه دختر
پچ پچه بود

و بعد
ناگهان انفجار.

در کوچه ی پشتی هنوز پچ پچه است
و هم سایه هنوز که هنوز است

نه زاییده
نه صدای انفجار را شنیده

گمان ام انفجار فردا باشد

در کوچه ی پشتی هنوز پچ پچه هست؟
هم سایه 

نه حامله بود
نه جواب ام را داد.
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خودکار در جای گاِه اتهام

درخت های پیش به سوی باد را باش!
که از خود بیرون می روند با برگ

برگ های از خود... از درخت بیرون رونده را باش!

خورشیِد ظهر باالتر می افتد 
از خود، از صبح

صبح اما جلوتر است
نورهای در خود... در زمان نفوذکننده را باش!

ساعت را همین جا نگه می دارم 
و غروب و شب را حذف می کنم

باشد برای شعِر مبادا.
حرف های بی خود از عقب به لشکری صدا به نعره یی قسم خورنده را هستی!؟
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تاوان

در بی حواسی من
ستاره بر زمین افتاد

پرنده از آسمان 
از شاخه یی که نوک اش رو به پایان بود.

پاییز است دیگر 
قرار نیست که تنها

برگ از درخت بیفتد. 

بیا فکر کنیم 
ابری چسبیده به ما 

و خورشید را از نظر پنهان کرده 
چون رودخانه یی 

در نازاللی خود 
ماهیان ریز و درشت اش را. 

چشم هات خاموش 
و پاهای ات 

به آخرین برگ پاییزی پیوست. 
قرار نیست که تنها

من از نفس بیفتم. 

همیشه کمی ناامیدی در امید هست
مقداری شب در روشنایی. 

بعِد رفتن ام 
دل تنگِی کوچک ات را

در گل دانی بزرگ خواهی کاشت 
چرا که رشد خواهد کرد 

چرا که بزرگ خواهد شد 
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پرواز

در ندارد این قاِب عکس 
تا وارد شوم 

و بگیرم دستانی را که تنها مانده 
نه حتا پنجره ای

تا به تماشای او بنشینم.

خانه در عکس 
بی حرکت است 
در خارِج آن نیز 

چشم های ات بی حرکت اند
و پاهای ات 

که سال هاست بر این صندلی نشسته 
به خواب رفته.

باید بروم
با معدود زنده های خود

به گورستانی از مرده گان خویش 
نگران این نباش 

که چه گونه باقی راه را با من بیایی 
من همان جایی ایستاده ام

که جاده تمام می شود. 
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توالی 

صدای پاهای ام را
در این خیابان می شنوم 

در خیاباِن کناری هم 
و درهای خانه را که می بندم 

دِر خانه های کناری هم بسته می شود. 

پراکنده ام در همه جا 
در خاک

ساعِت زنگ داِر روی میز 
و چون ِمه 

- که به رودخانه نزدیک می شود - 
چیزی نمانده 

که تماِم تو را بپوشانم. 

به سراغ ات می آیم 
و برای ات 

وقت خواهم گذاشت 
شبیِه وقتی که پاییز 

صرِف ریختِن یک برگ می کند 
یا بهار 

صرِف شکوفه دادن یک درخت. 

گوشه یی بنشین 
و هر وقت دل ات گرفت 

شاعر شو
مرا به آسمان تشبیه کن

به درخت
تا زیِر سایه ام آرام بگیری. 

اصلن نه 
رودخانه می شوم

تا از کناِر تو بگذرم 
و تو هر بار که روی من خم شوی 

خودت را ببینی 
و زنی 

که با وجود این که سال هاست مرده 
هنوز در جریان است. 
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بخشی از یک مقاله ی بلند

گــذری در روی کردهــای 
در  پیــش رو  شــعر  زبانــی 

دهــه ی هفتــاد
سریا داوودی حموله

»همه چیز در زبان اتفاق می افتد«
ژاک دریدا

در  نویــن  فضایــی  و  آمــد  پدیــد  خــالق  نســلی  هفتــاد  دهــه ی  در 
شــعر معاصــر آفریــده شــد. ساختارشــکنی هایی در مضمــون اتفــاق 
بــه  توجــه  بــا  بیــرون جهیــد.  تعــارض   و  تناقــض  از  فــرم   و  افتــاد 
دیدگاه هــای  افتــاد،  اتفــاق  زبــان  زیبایی شناســی  در  کــه  تحوالتــی 
جریان ســازی مطــرح شــد و شــاعرانی  در ایــن عرصــه ظهــور کردنــد. 
ایــن تجربه گرایــان بــا پیوســتن بــه تئوری هــای ادبــی و فلســفی خــط 
بطــالن بــر ســاختارهای متمرکــز کشــیدند و ســعی کردنــد فرم هــای 

کننــد. متفاوتــی بــه تصویــر بکشــانند و راه هــای نرفتــه را تجربــه 
تکثرگرایــی،  پراکنده گویــی،  و  ساختارشــکنی  بــه  پیــش رو  شــعر 
آشــنایی زدایی  و  هنجارگریــزی  ســاحتی،  چنــد  و  معنایــی  چنــد 
شــاعرانی  داد.  نشــان  خــوش  روی  بی نظمــی  و  روان پریشــی  و 
نظیــر علــی عبدالرضایــی، مهــرداد فــالح، ابوالفضــل پاشــا، بهــزاد 
خواجــات، شــیوا ارســطویی، علی رضــا بهنــام و... بــا مؤلفــه هــای 
گسسته نویســی،  جنون نــگاری،  تکثرگرایــی،  و  صدایــی  چنــد 
مدرنیســم  اندیشــه ی  کردنــد  تــالش  آشــنایی زدایی  و  مرکزگریــزی 
کننــد. اینــان بــا مجموعه هایــی  را بــه ادبیــات فرامدرنیســم تزریــق 
قابــل اعتنــا تضــاد و تناقضاتــی را بــه نمایــش گذاشــتند. از ســوبژکتیو 
گرفتنــد  و بــه آبژکتیو)عیــن( پرداختنــد. در نتیجــه   )ذهــن( فاصلــه 
متن هــای خواندنــی )یــک تأویلــی( جای شــان را  بــه متــن نوشــتنی 
ــد تاویلــی( دادنــد. جزیی نگــری جای گزیــن کلــی نگــری گردیــد  )چن

گروتســک پوشــید. و شــعر لبــاس 
قطعیــت،  جزیی نگری،عــدم  نظیــر  مؤلفه هایــی  واســطه ی  بــه 
تشــکیک، گریــز از معنامحــوری، مونولــوگ، چنــد مرکــزی، شکســت، 
و...  بینامتنــی  عناصــر  زبانــی،  بازی هــای  پیوســت،  و  گسســت 
بــا  مخاطبــان  و  آمــد  پدیــد  ادبیــات  حــوزه ی  در  تــازه  تجربه هــای 
موقعیــت تازه یــی از جســارت های زبانــی و کالمــی روبــه رو شــدند. 
گزاره هــای تئوریــک از طــرف فالســفه ی پســت مدرن مطــرح شــد. 
نظریه هــای لیوتــار، پــل ریکــور، دریــدا، باختیــن، هایدگــر، میشــل 
فوکــو و... در چارچوب هــای فلســفی وگاهــی جامعــه شــناختی معیــار 

گرفــت. ســنجش شــعر قــرار 

عصــر  در  را  شــعر  مشــخصه ی  مهم تریــن  لیوتــار  فرانســوا  ژان 
می دانســت:  فراروایت هــا  یــا  کالن روایــت  فروپاشــی  پســامدرنیته 
ــا مــردن تعاریــف منطقی ســت و ایــن  »پســت مدرن، عصــر تشــکیک ی
تشــکیک به طــور حتــم از پیش رفــت علــوم حاصــل شــده اســت.« پــل 
ریکــور بــا تئــوری پدیدارشناســی بــر روایت گــری تاکیــد داشــت. ژاک 
دریــدا فریــاد زد: »همــه چیــز در زبــان اتفــاق مــی افتــد« و باختیــن 
کــرد. کیــد  بنیان گــذار روان شناســی اجتماعــی، بــر مشــاهدات عینــی تأ

در شــعر پیــش رو دهــه ی هفتــاد مؤلفه هایــی نظیــر جزیی نگــری، 
در  چندصدایــی  و  گروتســگ  روایت گــری،  عینیت گرایــی، 

دارنــد. بــارز  بازنمــودی  تقابلــی  تعارض هــای 
جزیی نگــری: شــعر پیــش رو در جزییــات اتفــاق می افتــد و در گرایــش 

بــه ضــد روایــت، اســتعاره های چنــد وجهــی بازنمــود دارد.
عینیت نگــری: عینیت گرایــی از نقــاط قــوت شــعر پیــش رو محســوب 
ــردازی،  ــر، مضمون پ ــر تصوی ــانه  نظی ــر زیبایی شناس ــود. عناص می ش

احساســات گرایی زیــر نفــوذ عینیت گرایی ســت.

پیــش رو  شــعر  گزاره هــای  خلــق  در  روایــت  عنصــر  روایت گــری: 
ــد  کی ــری تأ ــر روایت گ ــا ب ــر تئوری ه ــه اکث ک ــان  ــت. آن چن ــذار اس تأثیرگ
ــت  ــی هم جه ــی ذهن ــی پیچیده گ ــا  نوع ــت ب ــوع روای ــن ن ــد. ای می کنن
ــرم  ــه ف ــی ب ــاط افق ــک ارتب ــی در ی ــر روای ــه تصاوی ــان ک ــت، آن چن اس

می رســند. 
طنــز:  طنــز جــزء مؤلفه هــای تغییرناپذیــر شــعر پیش روســت. ایــن 
نــوع فــرم مــرز جــدی و شــوخی، واقعیــت و توهــم اســت. برگرفتــه از 
اندیشــه ی آنارشیســم، کــه در تقابل هــای تعارضــی نمــود بیش تــری 
ــد و  ــر تشــکیک، تردی ــی ب ــان گروتســک مبتن ــن ســاختار زب دارد. معمول

گسســت اســت.

)این مطلب ادامه دارد(
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بخشی از یک مقاله ی بلند

مـــــروری در نگـــرش های 
فلســفی در شــعر معاصــر

محمدرضا شهبازی

شــاعران بــزرگ و برجســته ی معاصــر ایــران و جهــان روی کردهــای 
فلســفی متفاوتــی بــه دنیــا و پیرامــون خویــش داشــته اند کــه بیش تــر 
ناشــی از شــرایط اجتماعــی و اســتعدادهای فــردی مختلــف بــوده 
روز  اندیشــه های فلســفی  تــا  گرفتــه  از فرهنــگ شــرق دور  اســت. 
و  نیچــه  و  دکارت  تــا  گرفتــه  بــودا  اندیشــه های  از  غــرب،  در  دنیــا 
دریــدا. مطالعــه  و شــناخت اندیشــه های فلســفی شــاعران معاصــر 
بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه تحلیــل به تــری از شــعر ایــن شــعرا 
نــو در  بــا چه گونه گــی ورود اندیشــه های  داشــته باشــیم. آشــنایی 
شــعر فارســی، چه گونه گــی تأثیــر اندیشــه های علمــی- فلســفی در 
ــود  ــف خ ــوه مختل ــا وج ــر ب ــان معاص ــناخت انس ــن آن، ش ــکال نوی اش
ــعر  ــناخت در ش ــن ش ــه ای ک ــد  ــث ش ــد، باع ــوم جدی ــا عل ــنایی ب ــا آش ی
معاصــر هــم ورود پیــدا کنــد و بــه همیــن دلیــل شــعر معاصــر بــه ســمت 
گراییــد، زیــرا جامعــه سرشــار از تناقض هــای خــاص و  پیچیده گــی 
ــا شــعر و هــزار توهــای  ــاط ب ــرای ارتب ــه نظــر ب ــود. ب جدیــدی شــده ب
آن شــناخت اندیشــه های جدیــد و معاصــر نــه تنهــا می توانــد هــم در 
ــز بــه  زمینــه ی شــعر کــه در زمینــه راه بردهــای اجتماعــی و سیاســی نی

کمــک مــا بیایــد.
طــرح و تأثیــر شــاخه ها و مکاتــب فلســفی جهــان در ادبیــات معاصــر 
مــا کم تــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بنــا بــر ایــن شــناخت چنیــن 
ــار بســیار می توانــد راه گشــا  روی کــردی خــود در خوانــش و تحلیــل آث
باشــد. البتــه از نظــر نبایــد دور داشــت کــه شــعر معاصــر از همــان ابتدا 
نیــز حــاوی مبانــی اندیشــه گی و فلســفی بــوده، هــر چنــد وجــه غالــب 
فلســفی  اندیشــه های  بررســی  در  اســت.  بــوده  حســی  شــعر  ایــن 
ــد دو نکتــه را از نظــر دور نداشــت: یکــی عمــر شــعر معاصــر  ــه بای البت
از نیمــا بــه بعــد کــه عمــری طوالنــی نیســت و یکــی دیگــر عمــر چنیــن 

ــدارد. ــی ن ــدان قدمت ــی کــه چن پژوهش های
دقــت  مــا  امــروز  شــعر  در  موضوعــات  ایــن  بــه  می شــود  کل  در 
معاصــر  هســتند؟  چــه  فلســفی  اندیشــه های  داشــت.  بیش تــری 
بــودن چه گونــه اســت؟ شــعر و انســان معاصــر چــه نســبتی بــا هســتی 
کنــد؟  دارد؟ آیــا هستی شناســی می توانــد بــه ادبیــات و شــعر کمــک 
ــه مطــرح  و بســیاری از ســؤال های دیگــری کــه می شــود در ایــن زمین

ــرد.  ک
بهــره  شــعر  خــود  موجــود  تعریف هــای  از  می شــود  شــروع  بــرای 
کلــی وجــود داشــته  گرفــت. در نــزد بالغیــون از دیربــاز دو تعریــف 
اســت: آنانــی کــه شــعر را کالمــی مــوزون و مقفــا گفته انــد و دســته یی 
دیگــر بینشــی منطقــی و فلســفی داشــته اند و جوهــر شــعری را نــه در 
کــه در درون مایــه و عناصــر خیال انگیــز دیده انــد،  صــورت ظاهــر 

ــت. ــک اس ــعر نزدی ــطو از ش ــم ارس ــه فه ــه ب ک ــی  فهم
کــه شــعر از  هیــچ شــعر بزرگــی عــاری از پیــام فلســفی نیســت، چــرا 
روابــط نوظهــور اشــیا و واژه هــا و تجلــی این روابــط در نوعی از آهنگ 
و هارمونــی ســاخته مــی شــود. گاهــی ایــن فلســفه در بطــن و متــن اثر 
جــای می گیــرد و مثــل شــعر حافــظ از دیگــر عناصــر زیبایی شناســی 
در شــعر قابــل تفکیــک نیســت و گاهــی مثــل شــعرهای شــیخ محمــود 
ــری  ــزان کم ت ــه می ــت و ب ــفی قوی س ــای فلس ــتری دارای بنیان ه شبس
از زیبایــی شناســی بهــره گرفتــه، بیش تــر فلســفه ی منظــوم اســت تــا 
شــعر. ضمــن این کــه شــعر گاهــی نیــز در گــذر زمــان دچــار دگرگونــی 
ــه  ــعری را ک ــت ش ــن اس ــکل؟ ممک ــه ش ــه چ ــا ب ــود ام ــل می ش در تحلی
امــروز مــا عاطفــی محــض مــی دانیــم، چــه بســا عده یــی معانــی 
ــد  ــه اندیشــه ی عمیــق را هــم نبای ــد. البت فلســفی از آن اســتخراج کنن
فقــط بــه اندیشــه ی فلســفی محــدود دانســت. بعضی هــا در شــعر 
از روابــط انســانی حــرف می زننــد، ممکــن اســت ایــن ســخن فلســفی 
در  مثلــن  دارد،  خــود  پشــت  در  را  عمیــق  اندیشــه یی  امــا  نباشــد 
شــعر خیــام شــما کم تــر اصطــالح فلســفی پیــدا می کنیــد امــا در آن 
می تــوان برداشــت های فلســفی عمیقــی یافــت. کســی کــه می گویــد 
زندگــی بی معناســت، شــعر فلســفی نگفتــه اســت بل کــه او بایــد ایــن 
ــانه ی  ــاط زیبایی شناس ــه ارتب ــه ب ــا توج ــود و ب ــر خ ــی را در اث بی معنای
عناصــر آن نشــان دهــد. بابــک احمــدی نیــز در ســاختار و تأویــل متــن 
می گویــد: ســخن زیبایی شناســیک هرگــز بــه گونه یــی قطعــی و کامــل 
ــم واره  ــر ه ــر هن ــث از گوه ــت. بح ــده اس ــدا نش ــفی ج ــخن فلس از س
احمــدی/  بابــک  متــن/  تأویــل  و  )ســاختار  فلسفی ســت.  اشــارتی 

ص۱(
کــه  نظــری  زندگی ســت،  بــه  نظــری  مبیــن  تلویحــن  جــدی  هنــر 
می تــوان بــا اصطالحــات فلســفی و بــر حســب نظام هــای فلســفی 
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کرد.ادبیــات و هنــر در ذات خــود ملتــزم هیــچ عنصــری  آن را بیــان 
را  الزامــات  از  بســیاری  بــار  هــم واره  حــال  عیــن  در  ولــی  نیســت 
تفکــرات  بــا  دیربــاز  از  نیــز  مــا  ادبیــات  اســت.  کشــیده  دوش  بــه 
ــدت  ــا ش ــف و ب ــای مختل ــت و در دوران ه ــوده اس ــور ب ــفی دم خ فلس
عمیــق  تفکــرات  از  اســت.  بــوده  مطــرح  هــم واره  ضعف هایــی  و 
فردوســی و خیــام گرفتــه تــا تأمــالت ســعدی تــا اشــراف حیــرت انگیــز 
موالنــا بــه اندیشــه ها و فرهنگ هــای مختلــف تــا خمســه ی نظامــی 
ــات را  ــتی و حی ــل هس ــه عل ــم ک ــاعرانی روبه رویی ــا ش ــم واره ب و... ه
بــه چالــش می کشــند و دعــوت بــه تفکــر و البتــه دل داده گــی مــی 
کننــد. شــکاکیت فلســفی خیــام، تفکــر زروانــی در شــاه نامه، فلســفه ی 
اخــالق در ســعدی، فلســفه ی عشــق و عرفــان در حافــظ و موالنــا 
در  شــاعران  ایــن  و مشــخص  منســجم  دیــدگاه  از  نشــان  همه گــی 

بــا جهــان هستی ســت. رویارویــی 

ــزرگ در مــورد جهــان و  شــعر گذشــته ی مــا سرشــار از اندیشــه های ب
ــز مــی  ــه کجــا رفتــن اســت. شــعر امــروز نی انســان و از کجــا آمــدن و ب
ــا مطالعــه ی دقیــق آن هــا چراغــی فــراراه خویــش بیفــروزد. توانــد ب

کــه  فیلســوفان نخســت بــه جهــان اندیشــیدند، ســپس بــه شــیوه یی 
جهــان دانســته می شــود و ســرانجام بــه ابــزاری کــه دانــش از جهــان را 
ممکــن مــی کنــد. ایــن گــذر راه طبیعــی و منطقی فلســفه از متافیزیک 
ــرح  ــن ط ــت. ای ــان اس ــفه ی زب ــه فلس ــپس ب ــی و س ــه شناخت شناس ب
هــر چنــد ساده گراســت امــا نکتــه ی مهمــی را روشــن مــی کنــد. توجــه 
ــت.  ــرب اس ــفی غ ــخن فلس ــی س ــه ی منطق ــان نتیج ــفه ی زب ــه فلس ب

)ســاختار و تأویــل متــن/ بابــک احمــدی/ ص۱۱(
بــرای بررســی ســیر اندیشــه های فلســفی شــعر معاصــر خــود، بایــد 
اول مشــروطیت را مــورد توجــه قــرار دهیــم. مشــروطیت در حقیقــت 
ــا و بــاز شــدن پــای  نقطــه ی آغــاز شــناخت ماســت از مکاتــب روز دنی

دانش جویــان مــا بــه اروپــا و آغــاز ترجمــه و چاپ کتاب هــای روز دنیا. 
این هــا همــه باعــث شــد زمینه هــای تحــول بــه خوبــی ایجــاد شــود و 
ــا چنــد ســال بعــد ایــن تحــول در شــعر و شــخصیتی مثــل نیمــا تبلــور  ت
پیــدا کنــد. بــه تدریــج اهــل حکمــت نیــز بــا فلســفه ها و اندیشــه های 
جدیــد آشــنا شــدند و شــروع بــه ترجمــه ی آثــار فلســفی در ایــران 
انســان  و  مــا  نواندیشــی  نشــان دهنده ی  نوعــی  بــه  نیمــا  کردنــد. 
ــروان ارزش هــای کهــن  ــز پی ــن ســبب نی ــه همی ــود. ب ــی ب معاصــر ایران
و مســتعمل ادبــی بــا وی اختالفــات عمیقــی پیــدا کردنــد و بــه نوعــی 
بــه تکفیــر وی پرداختنــد. حضــور انســان در اندیشــه های نــو در شــعر 
ــؤولیت پذیری  ــان از مس ــه نش ــق دارد ک ــترده و عمی ــادی گس ــا ابع نیم
اوســت و هم چنیــن نشــان از درک عمیــق او از اجتمــاع و انســان و 

ــه. ــات و اندیش ــت و ادبی سیاس

ــزرگان شــعر معاصــر بــه شــعر  ــا بررســی ب )ایــن مطلــب ادامــه دارد. ب
کــه بــه نوعــی تفــاوت  دهــه ی هفتــاد و بعــد از آن هــم می رســیم 

گفتمانــی بــا قبــل از خــود دارد.(
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دمیدن در فقرات تگرگ
طنز و گروتسک در جغرافیای شعر دهه ی هفتاد

افسانه ی نجومی

کار متحــد  »خنــده راه انســان را ســد نمی کنــد، آدمــی را آزاد می ســازد... خنــده فقــط و فقــط بــه 
ســاختن می آیــد. نمی توانــد باعــث جدایــی شــود خنــده می توانــد بــا ژرف تریــن احساســات باطنــی 

همــگام شــود« )باختیــن،1381 ،159(.

از  بیانیتــی شوخ چشــمانه  مملــو  تنیــده شــدن آن در  و  حلــول طنــز 
مطمئنــی  و  موجــه  جــای گاه  فارســی  ادب  در  هــم واره  عصیــان ، 
را بــه خــود اختصــاص داد و در هــر عصــر و نســل، درون مایه هــا و 
شــاخصه  یی  کشــید.  تصویــر  بــه  را  خاصــی  ســبکی  ویژه گی هــای 
 - پهلــوی  زبــان  از  به جامانــده  معــدوِد  متــون  از  کــه  توان منــد 
هم چــون درخــت آســوریک - تــا شــعر مشــروطه و پــس از آن شــعر 
انتقــادی-  وجهــی  گســترش  بــه  و  برگرفــت  در  را  فارســی  معاصــر 
اجتماعــی در زبــان دامــن زد و پابه پــای تحــوالت سیاســی، فرهنگــی، 
اجتماعــی بــه زبــان معترضــی بــدل شــد بــرای نمــود هــر چــه بیش تــر 
گزنــده مملــو از  کژی هــا و ناراســتی های ایــن جهانــی. بیانــی تلــخ و 
کــه اقتدارهــای دروغیــن را درهــم شکســت و بــا  شــوخی و خنــده 
ــا  ــه ســخره گرفــت، ت ــر از شــک، تناقضــات و تعارضــات را ب نگاهــی پ
ــر دارد و در قالــب فصــل مشــترکی در  نقــاب از چهــره ی شــقاوت ها ب
تمامــی دوران هــا، موشــکاف و دقیــق پــس از مواجهــه بــا تناقضــات و 
دگم هــای اجتماعــی، تعارضــات ایــن جهانــی را بــا اندیشــه یی متکثــر 
ــن  ــخره گرفت ــه س ــان و ب ــژه در بی ــارتی وی ــا جس ــرد و ب ــش بگی ــه چال ب
ــی  ــر آدم ــه ب ک ــذارد  ــی بگ ــوادث تراژیک ــر ح ــت ب ــان، انگش ــع جه فجای
رفتــه اســت. رواج طنــز در جغرافیــای زبانــی شــعر دهــه ی هفتــاد امــا 
بــه رنــگ دیگــری بــود و هم چــون رســتاخیزی زبانــی، زبانیــت زبــان 
آیینه گــی طنــز و بهره گرفتــن  بیــان دیگــر  بــه  بــرد،  را در خــود فــرو 
عــادت،  خالف آمــِد  چهره یــی  در  کــه  گروتســک واره  بیانــی  از 
رنــگ شــوخیانه ی عصیــان را در شــعر فارســی جلوه یــی متفــاوت و 
دیگرگــون بخشــید، از درون وضعیــت تراژیــک و متناقضــی ســر بــرآورد 
کــه جهــان مــدرن را در خــود فــرو بــرده بــود و ســبب شــد تــا آدمــی بــر 
شــرارت ها و مظالــم محیــط پیرامــون بــا ریش خنــد و مزیــح رودررو 
گویــی بهره گرفتــن از زبــان طنــز و اســتفاده ی پیــدا و پنهــان  شــود. 
گســترده ی مفاهیــم آن در شــعر معاصــر  زبــان و الیه هــای  از طنــز 
ــا جهــان پیرامــون  ــر ب ــا آدمــی رابطه یــی صریح ت فارســی ســبب شــد ت
را بیازمایــد. و بدیــن ترتیــب خندیــدن هم چــون بشــارتی پــای دار، 
زشــتی ها و ناراســتی های زندگــی را تحت الشــعاع خــود قــرار داد و 
آدمــی را هوش ورزانــه بــا وضعیــت تراژیــک زیســتن در جهــان معاصــر 
رودررو نمــود، تــا رخ دادهــای جان گــزا را از زنده گــی خــود بزدایــد. 
کــه در شــعر دهــه ی هفتــاد، احیــای دوبــاره  بیــان دیگــر طنــز  بــه 
بــه  گشــود،  یافــت، چشــم انداز دیگــری را پیــش چشــم مخاطــب 
ســازه یی متفــاوت بــدل شــد بــرای افشــای تناقضــات و پلیدی هایــی 
ــار نمــوده اســت. کــه بشــر معاصــر را در تنگناهــای کــج و معــوج گرفت

دودگیرها در نوسان وحشی خود 

یک جانبه بر هاله یی از سیاره ام یورش می بردند
قطعات شیشه یی که شکست 

درپوش ویژه ی خود را ناشیانه گم کردم
اجاق ام از پریروز به روز یا شب روشن است 

و در من  اکنون پناه گرفتی، ای یار!
به التهاب وحشی مغزم چنگ زدی،

این نیروگاه خورشیدی ست شاید
شاید متصل ام کرده است به سلسله یی از فقرات ات 

این جرقه هم نمای خارجی زندگی ست 
                                                    جمالی، 1390 ، 36

فــراروی از شــگردها و اســتراتژی های متعــارف زبــان ادبــی دهه  هــای 
پیشــین از یــک ســو و بهره گرفتــن از پارامترهــا و ظرفیت هــای زبــان 
در  را  متوســعی  بازخوانــی  امــکان  دیگــر  ســوی  از  تعلیق گــرا،  متکثــِر 
دل شــعر دهــه ی هفتــاد  گشــود. هم چنیــن پنــاه بــردن بــه گروتســک 
قیــود  و  معنایــی  چهارچــوب  از  فــارغ  امــا  قالبــی  در  فجیــع(  )طنــز 
ســنتی نوشــتار، بــه زبــان معترضــی بــدل شــد، تــا در نمایــی تمــام قــد 
کــه هــر بــار بــا مــزاح و  بیان گــر موقعیــت تراژیــک بشــر کنونــی باشــد 
ــه ی  ــا تنش هــا و کژی هــا ی جهــان رودررو می شــود. از زاوی ــده، ب خن
دیگــر دامنــه ی بیانــی ســیال کــه عناصــر و ویژه گی هــای گســترده یی 
گرفتــه بــود و پــس از هضــم و جــذب در  را از زبــان زنــده ی معیــار 
درون مایــه ی شــعر دهــه ی هفتــاد، صاعقــه وار بــه نقــد رخ دادهــای 
جهــان پیرامــون روی خــوش نشــان داد، توانســت ظرفیتــی شــناور 
کــه بــا دمیــدن در صــور  گیــرد  کار  و پویــا را در شــعر ایــن دهــه بــه 
اســرافیل بیانیتــی شوخ چشــم، رعدســان بــر کج تابی هــای زنده گــی 
کــردن نحــو جمــالت  مــدرن فــرود آیــد و بــا شالوده شــکنی و ویــران 
و  نمایــد  تجربــه  را  مثله شــده  بیانــی  زبــان،  طبیعــی  ســاختار  در 
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ســرانجام بــا ذهنیتــی خردگریــز و در عیــن حــال تــوأم بــا ســبک روحــی 
و شــادخویی، بــه نقــد هــر آن چــه ذهــن و جــان اش را می آشــفت، 
دل بســپارد تــا در اشــکال مختلفــی از زبــان و نــگاه بــه ترســیم وقایــع 

کــه می شــناخت، پرداختــه باشــد.  جهانــی 

انار را بچالنی من ظاهر می شوم 
با درهم و دیناری که دیگر سکه ندارد

و انبانی از فلس ماهیان 
برای خرج کردن 

و مجسمه بازی 
در میدانی ترین متلک پرانی یک شهر،

یک روز که پیاده می شوی از اتوبوس 
شاید زن اثیری راه ات را ببندد

                                                             خواجات، 1395 ، 33
بــا این همــه امــا حضــور طنــز و حرکــت آن در الیه هــا و منافــذ شــعر 
دهــه ی هفتــاد بــه عنــوان مهم تریــن ذره بیــن نقدگــرا بــرای رســیدن 
ــید  ــنی بخش ــت و روش ــری را صراح ــه ی دیگ ــادی، مقول ــرد انتق ــه خ ب
زبــان  برجســته گی  گذشــت.  آن  کنــار  از  آســانی  بــه  نمی تــوان  کــه 
کــه بــا هم راهــی  شوخ چشــمانه در برخــورد بــا تنگناهــای اجتماعــی 
بیانــی هــوش ورز، نقــدی متحــول و پویــا از جوامــع مــدرن را پیــش 
روی آدمــی گشــود. تــا در سایه ســار خردورزتریــن شــعور تاریخــی و 
هوشــیاری اجتماعــی نقــدی عصیان گرایانــه را در جوامــع انســانی 
ترویــج نمایــد. هــر چنــد طنــز چــه در نگرش هــای هســتی شناســانه- 
گســتره ی  جهان شــمول و چــه در الیه هــای زیبایی شــناختی اش در 
جهانــی، بــا یــورش بــر قراردادهــای نامطمئــن و نادانی هــای فربــه 
شــده ی آدمــی، بخــش عمده یــی از ادبیــات انتقــادی- اجتماعــی را 
ــا آن چــه در طــول ایــن دهــه  صبغه یــی متفــاوت بخشــیده اســت ام
ســرانجام زبــان را بــه جســارت های بیانــی بی شــماری کشــانید، انبــوه 
ــا  چالش هایی ســت کــه دســت گاه ذهنــی شــاعر را پــس از برخــورد ب
رخ دادهــای جهــان پیرامــون، بــا فــراز و فرودهــای متنوعــی روبــرو 

نمــود.

اسب را اگر از طویله ها فراتر ببری
پراید می شود 

که من این اصل مسلم را
در همان روز از ارسطو شنیدم 
که در زیرطاقی بازار مس گرها

به ما یاد می داد 
من از همان لحظه عاقل و بالغ شدم 

و تو را در نازی آباد تعقیب کردم 
تا بتوانم الستیک ماشین های سفید را 

به نیش بکشم
پاشا، 1392 ، 46      

هم راهــی  بــا  پیرامــون  جهــان  مصائــب  و  تنش هــا  بــار  هــر  گویــی 
کــه  مطلق گرایی هــای متحجــر، پــای بــه میــدان می گذارنــد، طنــز 
شمشــیرش را از رو بســته اســت بــرای بی اعتبــار کــردن آن هــا به میدان 
آمــده اســت. تــا جایــی کــه می تــوان گفت: گــذار ادبیات از ایســت گاه 

ــارزه ی بیانــی  ــزار مب ــوان تنهــا اب ــه عن ــه از آن ب ــز و اســتفاده ی بهین طن
بــا تناقضــات، بــه بازتولیــد وضعیتــی سرخوشــانه می انجامــد کــه هــر 
بــار بــا نگرشــی نوین تــر بــه زندگــی پــا بــه میــدان گذاشــته، تجــارب 
ــا  بی شــماری را پیــش روی انســان هوش منــد زمانــه اش می گشــاید ت
کــه پابه پــای تحــوالت سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی رنــگ  هم چنــان 
می گیــرد و متحــول می شــود، خــود بــه کانــون َقــَدری بــدل شــود کــه 
بــا تعییــن مشــی فکــری مخاطــب، مطلق گرایــی و تمامیت خواهــی 

تفکــری منجمــد و راکــد را بــه نقــد بکشــاند. 

چکمه ی سربازان از سوراخ جوراب شان بلند
تف

گربه از سقف ریخته خروپف 
تاول یک طبل

چک چک خواب را 
پهن می کنم صبح 

پای گرگی هم سایه تاول و پاول، پف 
                                      شوهانی، 1396 ، 28

از دیگــر ســو بازتــاب طنــز در شــعر بــا منــش رفتــاری ذره بین نمــای 
خــود بــه مثابــه ی مانــوری صریــح  و واضــح، مســخ بوده گی آدمــی را 
ــار در نمودهــای  ــه نقــد می کشــاند. حربه یــی طاغــی کــه هــر ب ــز ب نی
متفــاوت زبانــی- بیانــی، چندچهره گــی خــود را در ســیالیتی هــوش ورز 
افشــای  بــه  جهانــی  ایــن  شــهودی  جــای گاه  در  تــا  می کنــد،  علــم 
حقایــق پرداختــه، شــگردهای متقــارن و نامتقــارن خــود را در قالــب 
دهــه ی  در  را  طنــز  آن چــه  باشــد.اما  زده  بــرش  مکــرر،  کوالژهــای 
هفتــاد بــه مثابــه ی جرقه یــی در بــاروت، وجهــه و نمــودی دیگرگــون 
می بخشــد، اجــرای زبانــی رندانــه اســت کــه بــا نمــود حادثــه زای اش، 
موج آســا مخاطــب را  بــه بازبینــی و تأمــل در چیســتی رخ دادهــای کــژو 
ــه تمسخرشــان نشســته  کــوژ جهانــی می کشــاند، کــه خــود ســال ها ب

اســت.
امــا بیتوتــه نمــودن زبــان درایســت گاه طنــز شــنا کــردن برخــالف آب را 
نیــز بــه مخاطــب می آمــوزد تــا جایــی کــه گویــی پیونــد ظریــف زبــان با 
تلخی هــای بیانیتــی طنزگــرا، و توجــه بــه کارکردهــای تأویلــی متفــاوت 
کــه  نشــانه های کاربــردی بــا هــر بــار خوانــش شــعر بــه آن  و مختلفــی 
بــدل می شــوند، خواننــده را در موضــع دیگــری ازمفهوم ســازی در 
ورای متــن آشــنا می نمایــد. بــه هــر حــال امــا طنــز بــا بهره گرفتــن از 
انــرژی نهفتــه در بطــن کلمــات اســت کــه در حرکتــی نــو بــا تعارضــات 
مفهومــی  امکانــات  بســط  بــا  و  می شــود،  رودررو  پیرامــون  محیــط 
مونولوگ هــا در پتانســیلی انفجــاری، تنش هــای سیاســی- اجتماعــی 
جهــان متناقــض را بــه ســخره می گیــرد، تــا بــا نقــب زدن تنش هــا و 
تناقضــات، بــر رخ دادهایــی تســخر بزنــد کــه قرن هاســت بــر زنده گــی 
مرکزگریزی هــای  بــا  کــه  شــناور  فضایــی  بســته اند.  چنبــره  انســان 
کــه  توأمــان، هــم واره بــه تخریــب مفاهیــم مســلمی میــل می کنــد، 

جهــان پیرامــون بــر احیــای مکررشــان بــه مباهــات نشســته اســت.

از دود کش ها چتر بیرون می آید 
و بوی سوختن آن قدر 

که فردا به سرفه افتاده است 

شماره صفر

 زمستان 96

صفحه
47  



برگردیم!
کجا؟

نردبانی که از آن فرو ریختیم 
پیرتر از آن است که آدم را قلم دوش کند

روی صفحه راه می رویم 
و صدای به هم خوردن آن قدر 

که آسمان ترک برداشته است 
برویم! 

کجا؟ 
                                                    فالح، 1392 ، 48

اتفاقــی کــه ســرانجام طنــز در زبــان را بــه محــور رســانه گی نشــانه ها 
نوشــتار  معنامنــد  چندمفهومــی  عرصــه ی  بــه  هم زمــان  کشــانیده، 
ســوق می دهــد، تــا مخاطــب در مســیر خوانــش شــعر بــه بازتولیــد 
کــه بــرای نمــود تنش هــا و تعارضــات  پاســاژ های مــدوری تــن بدهــد 
در متــن برجســته شــده اند. جســتاری نامتــوازی کــه مــدام در چهــره ی 
رنــگ و وارنــگ ایــن جهانــی، بــر نمــود تناقضــات و ناروایی هــا انگشــت 
می ســاید، تــا بــه تکانــه و تلنگرهــای مضاعفــی بــدل شــود و ذهنیــت 
خواننــده را بــا یورشــی جــدی نشــانه بگیــرد، شــاید ذهــن خفتــه ی او 

را بیــدار نمایــد.

مثل یک خارجی که تازه در فارسی درس کرده باشد 
به لکنت افتاده ام 

دیگر از هیچ زنی در بابل روایت نمی کنم برج من 
چه زود مقیم این سینه ی سومری شدی زن آذری؟

چه قدر زیبا هر دو سوی بین النهرین را به هم دوختی؟
و هرچه را که در دل داشتم سوختی 

باید شتاب کنم
... و آتش کده یی تازه در تبریز جا بزنم

                                         عبدالرضایی، 1393 ، 62
جســتار  بــه  شــعر  در  آن  کارکردهــای  گســترش  و  طنــز  ظهــور 
دیگرگونــه ای در زبــان بــدل شــد، تــا در نهایــت برجســته گی دال هــا را 
در پارادوکســی گســترنده از ابــژه هــا هــر بــار امــا در ارتباطــی نوتــر بــه 
کــه بــا  گــره بزنــد. ارتباطــی  نشــانه های منتشــر شــده در شــعر معاصــر 
هــر عبــارت متنــی البیرنــت تازه یــی را در چرخــش دگراندیشــی های 
بســط  بــا  تــا  می گشــاید  هوش یــار  مخاطــب  رودرروی  شــاعرانه 
فضاهــای جدیــد هــر بــار بــا تمهیــدی پــر رنگ تــر بــه هم آیــش دال هــا 
بــا  اگــر  کــه  تمهیداتــی  بپــردازد.  متــن  متفــاوت  منــش  پــردازش  و 
ــاز تولیــد  توفان زایــی از ســاحت واژه هــا و عبارت هــای خــردورز بــه ب
نوشــتار  در  نامتــوازی  برش هــای  قالــب  در  سرخوشــانه  فضاهــای 
شــناور  ظرفیت هــای  از  بهره گرفتــن  فراخــور  بــه  امــا  می انجامنــد، 
بعضــن  کــه  فجیــع  طنــز  در  شــده  تنیــده  گروتســک واره-  بیانیتــی 
منبعــث از جنــون نوشــتار در رفتــاری نــو در شــعر منتشــر می شــوند- 
کــه مخاطــب را بارهــا از زمیــن بــه فضاهــای  قادرنــد نــه تنهــا شــعر 

کننــد. معلــق پرتــاب 

ظرفیتی موزیکال ندارند
شعرهایی که به دنیا آمده اند، الل 

می بخشید
»بانوی زیبای من«

به درشتی چشم های تان بیش تر می آمد
اسکاری که نصیب دست های ام شد 

کف زدن های صحنه که تمام شود 
تعظیمی بر صندلی اش تکیه می دهد

                                                  مهرنوش قربانعلی، 1388 ، 50
شــگردهایی کــه در پروســه ی شــعر دهه ی هفتــاد، در وضوحی عینی 
ــا، و  ــا، باوره ــام قرارداده ــه تم ــان علی ــی عصی ــه گونه ی ــوس ب و ملم
اعتبارهــا بــدل شــد  و بــا اعتــراض بــه ارزش هــای مســتقر و تســخر زدن 
بــر تناقضــات و کِژی هــای جهــان پیرامــون، بــه خــرد شــدن و زوال 
نهادهــای مقتــدری دل بســت کــه از فربه گــی مفــرط آدمــی در جهــان 
ــا کــه قدم به قــدم حســی  معاصــر نقــش بســته اند. شــاخصه یی پوی
ســرکوب شــده و مالیخولیایــی را بــه نمــود  کشــاند، تــا در ذهنیتــی 
خردگریــز منشــی ویــژه در بیــان را بیازمایــد و پــس از ضدیــت بــا کالن 
یک دســت  و  فاخــر  بیــان  ازحصارهــای  کــه  هم چنانــی  روایت هــا، 
در  حماســه یی  بــه  شــدن  بــدل  بــا  می گریــزد،  پیشــین  دهه هــای 
بیــان بــه نمایــش درآیــد و بــا هجــو عقالنیــت منجمــد کــه نظام هــای 
ــان را بــه  ــر آدمــی تحمیــل می نماینــد، ســرانجام زب اجتماعــی امــروز ب
کــه زمــان ســاخته اســت و برآینــد ذهنیــات  جنــگ مفاهیمــی بفرســتد 
ــه  ــان ب ــن زب ــد و این چنی ــد دیروزن ــای راک ــته و حصاره ــد گذش منجم
ابــزاری بــرای تخریــب خــود تبدیــل می شــود، تــا ســیزیفی را بــه عینــه 
در  را  خــود  فرهنــگ  و  خــود  شقه شــده گی  می بایســت  کــه  بگیــرد 

عصــر جهانــی شــدن بــردوش کشــد.

اگر چه ناصرالدین شاه هنوز جد محترمی ست 
و این سماور منقوش می تواند در آبروی من شرکت کند

                                 پگاه احمدی، 1383 ، 10
ســناریوی طنــز بــه مثابــه ی فرهنــگ انســانی، شــعر دهــه  ی هفتــاد 
زبــان  طبیعــی  نــرم  کــه  می بایســت  پــس  می کنــد.  ســامان دهی  را 
بــا  به هم ریختــه،  را  واژه گان  ایجابــی  منطق هــای  شکســته،  را 
یــاری  بــه  می شــود،  خوانــده  حاشــیه  آن چــه  هــر  برجســته نمایی 
البیرنت هــای ســیال کــه البــه الی زبــان، پــژواک وار اســتمرار یافته انــد، 
در  متغیــر  دینامیســمی  بــا  را  خــود  خــاص  زیبایی شــناختی  منطــق 
کلیــدی بــرای درک  نوشــتار بــه وضــوح نشــان دهــد، تــا هم چــون 
تســخیر  بــه  را  متــن  زنــده ی  ســاختاری  کیفیــت  و  ویژه گی هــا  شــعر 
ــا ایفــای نقش هــای چندگانــه  درآورد. کاراکترهایــی کــه در نهایــت ب
بــه آفرینــش برش هــای جنون منــد و شــورش گرایانه ی بیــان شــعر تــن 
کــه در جهــان  باشــند  تناقضاتــی  برجســته نمای  داده، می بایســت 
درونــی  معنــای  بــه  رســیدن  بــرای  و  ســاری اند  و  جــاری  پیرامــون 
نوشــتار نمــودی از انســان عصیــان زده و طاغــی را در مواجهــه بــا 
ــز پــس از  ــد و بدیــن ترتیــب طن تناقضــات جهــان معاصــر نشــان دهن
ــا دورنمــای خنده ناکــی خــود در شــعر معاصــر، الگــوی  یکــی شــدن ب
دیگــری از الینــه بوده گــی بشــر را در شــعر دهــه ی هفتــاد، شــرح و 

می دهــد. بســط 

بیماری روانی دارد آب 
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ول اش کنید هر چه دل اش می خواهد آبی باشد
یک بار هم شما درخت های تان را کنار جوی بیاورید

مگر چه می شود؟
                                      بهزاد زرین پور، 1395 ، 69

  بــه هــر حــال آن چــه در نهایــت کارکــرد طنــز را در زبانــی دگراندیــش 
بــه حــذف و طــرد هــر آن چــه ناراستی ســت ســوق می دهــد، تکــرار 
کــه آدمــی تــوان رودررویــی و هضــم آن  و بس آمــد وضعیتی ســت 
زبانــی  اســت.  داده  دســت  از  می کنــد  زنده گــی  کــه  جهانــی  در  را 
کــه بــا روی کــرد بــه رفتــاری شــیزوفرنیک  تنیــده در شــک و عصیــان 
کلمــات جیــغ  تــا در قالــب  اعتبــاری دیگــر می یابــد،  و ســایکوتیک، 
نگرش هــای  مــدار  در  را  نابه هنجــار  و  متعارضانــه  چرخه یــی 
جهان شناســانه اش، ترکیــب نمــوده باشــد. امــا در تبارشناســی طنــز، 
آن چــه بــه نظــر می رســد محــل تأمــل و آسیب شناســی باشــد، ذکــر 
کــه: اگــر چــه، نــگاه انتقــادی و طنزآمیــز دهــه ی  ایــن نکتــه اســت 
هفتــاد، بیانــی عصیان گــرا، تلــخ و موضع گیرانــه را در تاروپــود قلــم رو 
برجســته نمایی  بــا  نوعــی هم زمــان  بــه  و  نقــش می زنــد  شــاعرانه 
از  تازه یــی  ابعــاد  بــه  پیرامــون،  جهــان  متناقــض  رخ دادهــای 
دغدغه هــای تفکــری ســیال، اندیش منــد و متکثــر بــدل می شــود، امــا 
همیــن بیــان، گاه بــا درجــا زدن بــه همــان عصیــان، نــه معطــوف بــه 
دگرگون ســازی می شــود و نــه هیــچ وضعیتــی را بــه مبــارزه می گیــرد 
بیانیتــی   در  تــرس،  بــا  هــم راه  ســرخورده گی های  بیــان  بــا  تنهــا  و 
محافظــه کار سرشــته و عجیــن می شــود، تــا جایــی کــه همیــن امــر نیــز 
جســارت بیانــی را در شــعرها گاه بــا تهدیــد جــدی روبــه رو می نمایــد.
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ضــرورت  بــر  مختصــری 
ظهور شــعر دهه ی هفتاد

علی نقویان

پیش از گفتار
 

از نظــر سوســور تفکــر ماننــد زبــان ســاختاربندی شــده اســت. از ایــن 
گرفته انــد  تــا تک تــک اجــزا،  گونه یــی شــکل  کــه  افــکار بــه  حیــث 
رابطه یــی هم بســته بــا هــم از یک ســو و بــا کل نظــام از ســوی دیگــر 
ــه اجــزای ســازنده وابســته اند،  ــه کل و کل ب داشــته باشــند . اجــزا ب
کارکــرد  چنان کــه اختــالل در عمــل یــک جــزء، موجــب اختــالل در 
نظریه پــردازان  ســایر  و  باختیــن  طرفــی  از  می شــود.  نظــام  کل 
پسافرمالیســم بــه ایــن عقیــده داشــتند: زبــان یــک انتــزاع علمی ســت 
کــه کارکــرد معنــادار و پیچیــده ی متــون ادبــی را در نظــر نمی گیــرد کــه 
بــرای رفــع کمبودهــای ویــژه ی مفهــوم زبــان، بایــد دو بعــد اساســی را 
کنــد : یکــی فاعلــی )فاعــل همــان گوینــده ی ســخن اســت(  وارد آن 
کــه ســخن می گویــد کــه در ایــن مقالــه نگاهــی زبان شناســانه بــه آن 
کــه بایــد بــه صــورت  شــده اســت و دوم ایدئولــوژی. طــرح فاعــل 
یــک مطالبــه ی روان شــناختی در نظــر گرفتــه شــود. گوینــده ی ســخن 
کــه بــا آوردن ِدگــر خــود دوگانــه )گوینــده و شــنونده( تلقــی می شــود.
کــه تفکــر چیــزی جــز  پیش ترهــا افالطــون بــه ایــن اشــاره داشــت 
گفتــار بیــان شــده نیســت. بدیــن منظــور واژه هــا و وجــود زبــان در 
رونــد گفتــاِر ایــن تفکــر ضروری ســت. بــا الهــام از ایــن تفکــر اســت کــه 
سوســور بیــان می کنــد: افــکار ماننــد  یــک ابــر پــر تالطــم اســت و تنهــا 
ســاختار زبــان اســت کــه بــه آن شــکل می دهــد. شــاید بتــوان این گونه 
کــرد: مــا تنهــا از طریــق ابــزار و ادوات خــاص و ســامانه های  تعبیــر 
دریافتــی )مثلــن مغــز( قــادر خواهیــم بــود گوشــه یی از شــکل واقعــی 
از  کــه   - را  بی شــکل  تداخل یافتــه ی  فرکانس هــای  و  امــواج  ایــن 
دیــدن آن عاجــز هســتیم - رؤیــت کنیــم. ایــن واقعیــت ممکــن اســت 
محســوس باشــد، ولــی پیچیــده و نامفهــوم و نیــز نامحســوس باشــد، 
ُمُثــل  گرفتــن  نظــر  بــا در  لــذا  فهــم.  قابــل  و  روشــن  معلــوم،  ولــی 
افالطــون مجمــوع مراتــب نمــود هــر تفکــر می توانــد تعریــف دقیقــی 
از واقعیــت را بــه مــا بدهــد. ایــن همــان چیزی ســت کــه شــاعر نیمایــی 
در جســت وجوی آن چــه در بیــرون وجــود دارد، بــوده اســت و همــان 
ســوم  دفتــر  از   را  تاریــک«  خانه یــی  انــدر  »پیــل  معــروف  داســتان 

ــاد مــی آورد کــه گفــت: ــا بــه ی مثنــوی ســروده ی موالن
از نظرگه گفت شان شد مختلف 

آن یکی دال اش لقب داد آن الف 

□

در آغاز کلمه بود
جنــس کلمــه )واژه( هــر چــه کــه می خواهــد باشــد. چیزی ســت کــه 
تغییــر ماهیــت می دهــد. واژه هــا بــه جهــت ایــن تغییــرات ماهــوی 
ابتــدا  دارنــد.  انــرژی  چــون  تعبیــری  معانــی،  در  قطعیــت  عــدم  و 
واژه هــا، ایــن امــواج فیزیکــی یــا همــان ابرهــای متالطــم سوســوری، 
و  می شــوند  منتقــل  گــوش(  )مثــل  دریافتــی  ســامانه های  بــه 
پیــش  از  کدگذاری هــای  گــوش توســط  بــه  فرکانس هــای رســیده 
ــر دیــداری  کــه مــا در این جــا نشــانه می گوییــم )و بیش ت تعیین شــده 
برقــراری  نحــوه ی  و  معنــا  خلــق  چه گونه گــی  بــه  منجــر  هســتند( 
ارتبــاط بــا آن و نهایتــن دریافــت و ایجــاد معنــی می گــردد. بــه عبارتــی 
کــه تلفیــق ناهم گنــی از فیزیــک، روان،  کــه از قــوه ی ناطقــه  چیــزی 
بــه  اســتناد  بــا  اجتماعی ســت،  و  فــردی  اکتســابات  و  فیزیولــوژی 
آرایــش داده هــا در زبــان، نشــانه گذاری شــده، در قالــب گفتــار بیرون 
کــه بــه نوعــی شــامل  می آیــد. ایــن داده هــای نشانه گذاری شــده 
یــک  اجــزای  پنهانــی  ارتباط هــای  و  هماهنگــی  و  تناســب ها  همــه 
کل اســت )کــه به صــورت عــام فــرم نامیــده می شــود و به صــورت 
کــه صرفــن جهــت  خاص تــر از یــک بعــد و الیــه شــکل یافتــه اســت 
کار مــی رود( تنهــا  بــه  کارکــرد نمایشــی و زیبایــی ســاخت ظاهــری 
بخشــی از زبــان و قــوه ی ناطقــه اســت کــه خروجــی آن گفتارنامیــده 
می شــود و آن نیــز بخشــی از زبــان می باشــد. مفهــوم ذهنــی از جهــان 
واقعــی )همــان ابرهــای متالطــم سوســوری(  کــه در قــوه ی ناطقــه 
درک می شــود، طــی مســیر، قطعه قطعــه شــده تــا از طریــق زبــان 
ــاز  ــاری منتــج شــود کــه علی رغــم ایــن قطعه قطعــه شــدن ب ــه گفت ب
هــم  بــه برقــراری ارتبــاط بینجامــد. ایــن قطعه قطعــه شــدن ها، 
همــان نمودهــا می باشــد کــه مجمــوع همــه ی نمودهــا واقعیتی ســت 
کــه دنبــال آن هســتیم. )در متــن پیــِش رو، هــر جــا صحبــت از نمــود 
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بــه میــان بیایــد همــان تعبیرعــام پدیــدار مــد نظــر می باشــد(.
برای تبیین مطالب فوق شاید این مثال بتواند کمک کند : 

ــوان  ــه عن ــی آن ب ــیب بوده گ ــه س ــت ک ــیب اس ــث س ــن حی ــیب از ای س
یــک نمــود بــرای مــا محــرز شــده اســت. این جــا بایــد تمثیــل افالطــون 
درمــورد ســایه های افتــاده در غــار را مجــددن بازخوانــی نماییــم. 
آیــا  ســیب قســمتی از نمــود اســت یــا واقعیــت؟ اگــر نــگاه هگلــی بــر 
ایــن منظــر داشــته باشــیم، تنهــا هنگامــی می توانیــم واقعیــت ســیب را 
بشناســیم کــه بــه طــور کامــل بــر تمــام نمودهــای ســیب تســلط یابیــم. 
ســیب از نظــر مــن، ســیب از نظــر تــو، ســیب از نظــر او چــه نــوع ســیبی 
می توانــد باشــد؟ و تعبیــر کلــی از ســیب بوده گــی در این جــا چیســت؟ 

ــا توصیــف بیرونی ســت. تمــام ایــن ســیب ها نگاهــی ب
ســیب ها  نمودهــای  گزینشــی، شــخصی و تــا حــدی شــهودی هســتند 
کلیــت ســیب  کــه بــه فراخــور هــر شــخص می توانــد جزیــی از یــک 
باشــد تــا اندازه یــی واقعیــت ســیب را بــه طــرز خاصــی آشــکار نمایــد. 
چــرا کــه از نظــر هــگل هــر نمــودی می توانــد مراتبــی از یــک حقیقــت و 

نــه تمــام حقیقــت بــوده باشــد. 
امــا آیــا می تــوان ایــن صراحــت را در خصــوص اصــوات بــه ظاهــر 
جیــغ  مهــم  شــعر  در  ایرانــی  هوشــنگ  هــورای(  )هیمــا  بی معنــای 
بنفــش،  نــه بــی بــا بــی بــا نــه بــا بــی نــه بــا نــه بــا )رضــا براهنــی در شــعر 
چشــم ســرخ فیــل از مجموعــه ی خطــاب بــه پروانه هــا( ، ).  .   .  در 
قســمت اول شــعر 2 علــی عبدالرضایــی در مجموعــه ی فی البداهــه 
ایــن صراحــت  بــه  را  کتــاب(  در همــان  این جــوری  گیجــی؟  نیــز  و 

اعــالم داشــت.
واژه/ تصویــر در نمونه هــای فــوق بــه ظاهــر بی معنــا ولــی حســی 
از ترســیدن و ترســاندن، ابهــام، گیجــی را بــه نوعــی در ذهــن متبــادر 
کــه بــدون تشــریح  می کنــد. شــاید شــاعر هــم همیــن را می خواســته 
حس هــای اش ســطرهایی بســراید کــه در تمــام زبان هــا معنــا داشــته 
باشــد. نظیــر یــک آوای سرخ پوســتی، رقص هــای شــبانه ی قبیله یــی 
دور آتــش، گریــه ی نــوزاد کــه هــر قســم آن می توانــد تعابیــر خاصــی 

ــرس، درد، گرســنه گی و... داشــته باشــد از ت
این جــا دیگــر بــا فضــای نامحســوس بیرونــی مواجــه نیســتیم بل کــه بــا 

فضــای هوش یــار درونــی مواجهیــم. 
در ســیب نیــز مــا بــا واقعیتــی محســوس مواجــه هســتیم، کــه نمودهای 
کلــی  مفهــوم  بــه  رســیدن  ذات  ســاده گی،  علی رغــم  آن،  متعــدد 
ســیب بوده گــی را پیچیــده می کنــد و در نهایــت مشــخص نمی کنــد 

کــدام ســیب؟ 
کــرد. یکــی معنــای  بــا ایــن مثــال می تــوان از دو منظــر بــه ســیب نــگاه 
ســیب، و توصیــف بیرونــی ســیب  کــه ســیب را بــه ســوژه )موضــوع : 
کــه بــه ســیب مــی  و اندیشــنده بــه چیزهــا کــه در اینجــا منــی هســتم 
ــه  ــخن گفت ــاره اش س ــه درب ــزی ک ــا چی ــیب ی ــر س ــژه )ه ــم( و اب اندیش
کــه ارجحیــت بــه ذات خــود ســیب دارد تقســیم می کنــد  می شــود( 
کــه ســیبی همه گانی ســت نــه ســیبی بــا کلیــه ذوات و دنباله هــای آن. 
کــه تــا ســیب بوده گــی تقلیــل بیابــد.  یعنــی ایــن ســیب، ســیبی نیســت 
کــه بــه ســیب مــی اندیشــد از فضایــی کــه ســیب در آن  یعنــی کســی 
قــرار دارد جداســت. ایــن تفکــر همــان تفکــر دوآلیســتی )دکارتــی( 
را تحت الشــعاع خــود  نیمــا  از  پــس  کــه شــعر معاصــر  اســت  بــوده 
ــور از ایــن منطــق دکارتــی در دهــه ی چهــل بــه  درآورده بــود کــه عب

عنــوان یــک ضــرورت مهــم توســط شــاعران جــدی تلقــی می شــد کــه 
ــد کــه ممارســت بــه  ــاد بودن نقطــه ی عطــف آن شــاعران دهــه هفت

اســتمرار ایــن کار داشــتند. 
گفــت: در طــول تاریــخ شــعر معاصــر، شــعر  بــه صراحــت می تــوان 
منطــق  ایــن  از  عــدول  بــه  جــدی  گونه یــی  بــه  هفتــاد  دهــه ی 
دوآلیســتی )دکارتــی( پرداختــه اســت و ســعی دارد حائــل و عقالنیتــی 
را کــه افالطــون بیــن ســوژه و ابــژه قــرار داده اســت از میــان بــردارد. 
دنبــال  زبان شناســانه  منظــر  از  حــدی  تــا  بحــث  چــون   •
بــه مؤلفه هــای شــعر دهــه ی هفتــاد و نظریــات  می شــود، اســتناد 
هستی شناســانه، روان شــناختی و... مجال و ســیر دامنه ی مطالعاتی 
کــه  بــدون هیچ گونــه چشم داشــتی در  بــزرگان زیــادی را می طلبــد 
کــه بالطبــع در  ایــن حــوزه عمــر و انــرژی خــود را بــه کار گمارده انــد 
تــوان ایــن حقیــر وجــود نــدارد. )ایــن نکتــه از ایــن حیــث اشــاره شــد  
کــه ادبیــات دهــه ی هفتــاد، ادبیــات کوچــه و بــازار و ســاده انگارانه و 
کــه در  مصرفــی و تجــاری نبــوده اســت تــا مؤلفه هــای گســترده یی 

کوتــاه بگنجانــد(   ایــن جریــان دنبــال می شــده ، در یــک نوشــتار 
کــه از مجــرای زبــان  بــا ایــن حــال عبــور از دوآلیســم عیــن و ذهــن 
کــرده بــود و عقالنیتــی کــه در کلیــه ی  بــه فلســفه ی مــدرن راه پیــدا 
بــود،  شــده  نهادینــه  هنــری  و  سیاســی  اجتماعــی،  عرصه هــای 
شــاعران، بــه ویــژه شــاعران دهــه ی هفتــاد را بــر آن داشــت تــا  بنیــان 
ایــن منطــق بــه چالــش کشــیده شــود. بدیــن منظــور می بایســت کلیــه 
دوقطبی نگری هــای خردورزانــه، حضــور در برابــر غیــاب، حقیقــت 
در مقابــل مجــاز، درونــی در مقابــل بیرونــی، داللت هــای تصویــری و 
ــان  ــرای زب ــی از مج ــه تمام کــه ب ــتعاره ها  ــیرهای پایان ناپذیــر اس تفس
عبــور می کــرد شکســته می شــد لــذا بــرای خــروج از ایــن پارادایــم ، 
شالوده شــکنی دریدایــی بــه جــای منطــق دوآلیســتی دکارتــی مطــرح 
ــه  ــوع اندیش ــان موض ــه از جه ــل اندیش ــی فاع ــن جدای ــردد. ای می گ
یعنــی حــذف توصیفــات بیرونــی و معنــای شــعر و جای گزینــی ذات 
زبــان شــعر،  کــه رضــا براهنــی صراحتــن بــه آن اشــاره داشــته اســت: 
ــای نوشــتن  ــه معن ــم ن ــا عمــل نوشــتن را، خــود نوشــتن را می خوانی م

را. 
این اشاره در مؤخره ی خطاب به پروانه ها تکمیل تر می شود: 

»مــا مــی گوییــم زبــان، جهــان و طبیعــت بایــد قطعه قطعــه شــود تــا 
کنــد، بخشــی  دوبــاره ســاخته شــود. شــعر بایــد واقعیــت را تعطیــل 
ــم  ــه ه ــد ب ــز بای ــت. آن نی ــعر اس ــک ش ــکل اورگانی ــم، ش ــت ه از واقعی
بخــورد. رونــد بــه هــم زدن عــادت هــا در طــول تاریــخ هنــر،]...[  

ــد آفرینــش شــعر شــود. ــی رون ــد درون بای
بازی هــای  جدیــد  تجربه هــای  داشــت  اعــالم  بایــد  این جــا  در 
ــات  ــری امکان ــه آن اشــاره کنــم، به کارگی ــر ب زبانــی و بخواهــم دقیق ت
بهــزاد  چــون  شــاعرانی  بــا  هفتــاد  دهــه ی  زبانــی  نرفتــه ی  بــه کار 
فــالح  مهــرداد  عبدالرضایــی،  علــی  پاشــا،  ابوالفضــل  زرین پــور، 
کــه ماحصــل  وارد دوره یــی جدیــد شــد،  بهــزاد خواجــات و...   ،
کــه پیش تــر اشــاره شــد دوری از  تفکــر دوالیســمی  آن همان طــور 
کــه لــزوم معنــا، امــری  )دکارتــی( بــود و بعضــن تــا جایــی پیــش رفــت 
اضافــه تلقــی می گشــت. )اشــاره بــه اســامی محــدود فــوق بــا توجــه 
ــه  ــت ب ــز ممارس ــون نی ــه تاکن ک ــه  ــذار آن ده ــامی تأثیرگ ــرت اس ــه کث ب
امتــداد جریــان دهــه ی هفتــاد دارنــد صرفــن آغــاز بــه کار و ظهــور 
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شــاعران آن دهــه می باشــد و نــام بــردن اســامی مؤثــر زیــادی کــه در 
آن برهــه تــالش داشــته اند در ایــن ســطرها الکــن می باشــد(  

قرار بود و نبود نیست / هست که می زند جار   
)مهرداد فالح/ از مجموعه ی شعر »از خودم«(

ــاد  ــاق می افت ــی اتف ــکنی درحال ــان و شالوده ش ــردن زب ــه ک ــن دفرم ای
کــه زبــان ســال ها و قرن هــا معنــای مصداقــی بــرای واژه گان فراهــم 
ــان از بــدو پیدایــش بشــر خــود  ــا توجــه بــه این کــه زب ســاخته بــود. ب
دوقطبی ســاز بــوده و واژه بــه ایــن علــت دارای معنــا می شــود کــه در 
تقابــل بــا واژه هــای دیگــر قــرار می گرفــت لــذا در شــعر دهــه ی هفتــاد 

، تــا حــدی واژه هــا از معنــای مصادقــی شــان رهــا شــدند. 
یک بغل آدامس توت فرنگی

از کلئوپاترا قرض گرفته اند
وگرنه با واتیکان

مرا چه کار بماند
که با پروتستان ها سخن از پروستات دارم

)ابوالفضل پاشا/ از مجموعه ی شعر »واژه ها به همین منوال«( 
آرام تر !

آرام تر بباشید
که واژه ها سرسره اگر نباشند

دست کم، ترنی هوایی هستند 
)بهزاد خواجات/  از شعر »برای آموزگار طعم گیالس ها«( 

بدیــن منظــور شــاعران دهــه ی هفتــاد وارد فضــای ذهنــی می شــوند 
قــرار  درون  در  را  آن  بیــرون،  در  چیزهــا  دادن  قــرار  جــای  بــه  و 
می دهنــد. ســعی در اســتقالل دال هــا در شــعر دارنــد و مدلــول را  تــا 

حــد زیــادی وجــودی زایــد تلقــی می کننــد.   
این جــا ذکــر دو  نکتــه حائــز اهمیــت اســت: اول این کــه : پذیــرش هــر 
گونــه نظریــه در هــر برهــه ی تاریخــی توســط مــردم بــه ســبک زندگــی 
کــه دالیــل عدیــده از جملــه : تافتــه ی  آن هــا هــم بســته گی دارد 
جدابافتــه بــودن شــاعر از جریــان فکــری قاطبــه ی مــردم، عــدم نقــد 
مناســب و عــدم تشــخیص برداشــت ســره از ناســره از نوشــتارهای 
کــه  بیــن شــعر و خواننــده ی شــعر  گســترده ی مشــابه آن دهــه بــود 
ایــن حــوزه خــود  کــه بررســی آسیب شناســی در  فاصلــه انداخــت 
دهــه ی   : اینکــه  دوم  می طلبــد.  را  دیگــری  تخصــص  و  حوصلــه 
کــه میــان شــاعران نســل  ــاد نتیجــه ی دیالوگــی چندضلعــی بــود  هفت
جدیــد و شــاعران همــه¬ ی نســل های پیــش از آن به طــور گســترده 
درگرفــت، بــه همــان صراحتــی کــه شــاعران دهــه ی چهــل در صــدد 
عبــور از پارادایــم جریــان نیمایــی و تقابــل بــا شــاعران پیــش از خــود 
بودنــد و صراحتــن مانیفســتی بــرای بیــان چه گونه گــی ســرایش آن 
ارائــه ندادنــد و شــاعران و منتقــدان پس از قرائت شــعرهای شــاعران 
کــه  دهــه ی چهــل توانســتند مشــخصه¬هایی زیبایی¬شــناختی¬ را 
بــه صــورت مشــترک در شــعرهای آنــان بــود اســتخراج و تبییــن کننــد. 
تمــام این هــا بــدان معنــی نبــود کــه  مشــخصه- های زیبایی¬شــناختی 
شــعرهای ایــن شــاعران از پیــش یــک مانیفســت تجمیــع شــده باشــد 
و آن را مانیفســت شــعر دهــه¬ ی چهــل بنامنــد کــه ایــن رخ داد عملــن 

در شــعر دهــه ی هفتــاد هــم تکــرار گردیــد.  
کــه در اشــعار شــاعران قبــل از دهــه ی  منطــق دوآلیتــه )دکارتــی( 
شــعر  در  می کــرد،   معطــوف  زبــان  و  ذهــن  بــه  را   چیزهــا  هفتــاد 

دهــه ی هفتــاد متأثــر از تفکــر دریدایــی، گرایــش دیرپــای متافیزیکــی 
ــان امــور و پدیده هــا خط کشــی و  آن را دوقطبــی می کــرد و  کــه می را 
آن هــا را بــه قابــل قبــول و غیــر قابــل قبــول، صــدق و کــذب، خــرد و 
کــه بــه زمــان افالطــون  بی خــردی، مرکــزی و حاشــیه یی و نظایــر آن 
شــعر  شالوده شــکنی  می کنــد.  رهــا  می کــرد،  تقســیم  برمی گشــت  
ــا  ــر اولویــت بخشــیدن بــه نوشــتار در قیــاس ب دهــه ی هفتــاد مبتنــی ب
گفتــار بــود، تــا نوســان و انتشــار معناهــا، بــه عبارتــی تکثــر معناهــا را 
ــود بل کــه تقابــل  رقــم بزنــد. چــرا کــه شالوده شــکنی ویرانــی متــن نب
میــان متــن ادبــی و غیر ادبــی را بــه منزلــه ی تمایــزی قطعــی نفــی 
پنــدار ســاخت و  یعنــی ظهــور و چیره گــی نوشــتار و متــن  می کــرد. 
بنیــاد را بــه چالــش می گرفــت. در شــخصیت فــردی نوشــتار، زبــان 
نفــع ســاختار زدایــی،  بــه  رایــج  از معیــار  متکثــر می شــد و تعمــدن 
چنــد شــاعره کــردن یــک شــعر و چنــد زاویــه کــردن یــک بیــان و چنــد 
آوایــی می پرداخــت و یک پارچه گــی و شــکل ذهنــی شــعر را درهــم 
می شکســت. از آواهــا می گریخــت و تعبیــری از »نــه ایــن و نــه آن، 

هــم ایــن و هــم آن( مــی داد. 

□

کــه اشــاره ی کوچکــی بــه  در نمونــه ی اشــعار اشــاره شــده ی فــوق 
اشــعار جریــان دهــه ی هفتــاد اســت، واقعیتــی غیــر قابــل مشــاهده و 
نامحســوس را می بینیــم کــه می توانــد معقــول، روشــن و قابــل فهــم 
گاهــی  کــه در طــول تاریــخ تکامــل آ باشــد، تصــورات و توهماتــی 
گاهــی و ارتبــاط شــده اســت. نمونــه ی  انســانی، منجربــه تکامــل آ
کــه بــدون هیــچ نمــودی معنــای  آن گریه هــای متفــاوت نــوزاد اســت 
گرســنه گی ، بیمــاری و نیــاز را بــه ذهــن متبــادر می کنــد. گریــه ی نــوزاد 
کــه تــا نهایــت خــود تقلیــل یافتــه اســت. حــذف  نهایــت صوتی ســت 
معناگریــزی  معنــای  بــه  بل کــه  بی معنایــی  معنــای  بــه  نــه  مدلــول 
گرفتــه شــده  و تــا اســتقالل دال  در شــعر هفتــاد، شــعر را  در نظــر 
کــه نهایــت آن  کــرده، بــه ذات درونــی  از توصیفــات بیرونــی جــدا 
گــزاره و تقلیــل آن تــا گریــه ی نــوزاد - یعنــی پیامــی  تجزیه ناپذیــری 

کنــد.  همه فهــم و نــاب - ره نمــون 
تنهــا احســاس  یــا  و  تبــادل اطالعــات  ارتبــاط صرفــن جهــت  ایــن 
نبــوده بل کــه حوزه هــای مشــترکی بیــن انســان ها  به وجــود آورده 
کــه ذهنــی هســتند و هــر  کــه آن هــا را بــه یک دیگــر مرتبــط می کنــد 
کــدام ازایــن لحظــات در مناســبت بــا دیگــری معنــی پیــدا می کنــد.  
امــواج  می شــود،  ارتبــاط  باعــث  گفتــار  گردیــد  اشــاره  پیش تــر 
فیزیکــی  و  مغــز  فیزیولــوژی  انفعــاالت  و  فعــل  اثــر  بــر  اطالعاتــی، 
تکانه هــای گفت وگــو )زبــان( درصــد ناچیــزی از قــوه ی ناطقــه را در 
قالــب گفتــار ارائــه می دهــد. علی رغــم ایــن دریافــت درصــد کمــی از 
ایــن »ابرهــای پــر تالطــم سوســوری«  در قالــب گفتــار بــا ویژگی هایــی 
از یــک  اطالعــات کل دریافــت می شــود. علی رغــم دریافــت ناقــص 
کــرد:  از ایــن ابرهــای پرتالطــم سوســوری می تــوان این طــور اســتنتاج 
محتــوای کل می توانــد  در هــر جــزء وجــود داشــته باشــد. شــاید ایــن 
نزدیــک بــه همــان تعبیــر رضــا براهنــی در خطــاب بــه پروانه هــا باشــد: 
زبــان، جهــان و طبیعــت قطعه قطعــه شــده و هــر بــار دوبــاره ســاخته 
مــی شــود  شــعر واقعیــت را تعطیــل مــی کنــد، بخشــی از واقعیــت هــم، 

شماره صفر

 زمستان 96

صفحه
52  



کــه بــا  شــکل اورگانیــک شــعر اســت )نظیــر ســاختار هندســی فراکتــال 
کــردن هــر بخــش از ایــن ســاختار بــه نســبت معیــن، همــان  بــزرگ 
ســاختار نخســتین بــه دســت آیــد. بــه عبارتــی ساختاری ســت کــه هــر 
بخــش از آن بــا کل اش هماننــد اســت.( آن نیــز بایــد بــه هــم بخــورد. 
رونــد بــه هــم زدن عادت هــا در طــول تاریــخ هنــر، بایــد درونــی رونــد 
آفرینــش شــعر شــود، چــرا کــه هــم واره مــا در راه دریافــت ناقــص از 

واقعیتــی کــه در بیــرون از متــن اســت مواجــه هســتیم. 
مــا بــا نامیــدن چیز هــا، قســمتی از هســِت هســتی را متعّیــن می کنیــم . 
نامیــدن ایــن چیزهــا بــا زبــان اتفــاق می افتــد. بــا گفتــار، بیــان کالمــی 
زبــان اســت و شــامل بیانی ســت کــه صداهــا و کلمــات شــکل می گیــرد 
و معنــای کالمــی ارتبــاط اســت. بــا ایــن حــال  زبــان بســیار گســترده تراز 
گفتــار بــوده و بــه کل سیســتم بیــان و دریافــت اطالعــات معنــی دار 
اشــاره دارد. زبــان از قوانیــن مشــترک و عمومــی ســاخته شــده اســت 
یــا  داللــت  پــی  در  همیشــه  زبــان  اجتماعی ســت.  قــرارداد  یــک  و 
معنابخشــی بــه چیزهــا بــوده اســت. پــس همان گونــه کــه هســِت هــر 
چیــز از طریــق زبــان، لزومــن بــه معنــی وجــود آن چیــز نیســت، هســتی 
ــز لزومــن بــه معنــی همــان  ــا نامیــدن چیزهــا نی بخشــیدن بــه چیزهــا ی
کــه زبــان آن را می                   نامــد و در مــواردی ممکــن اســت  چیــزی نیســت 
بــه خاطــر ناشــناخته بــودن چیــزی یــا وجــودی، زبــان قــادر بــه هســتی 
بخشــیدن آن چیــز نباشــد. یعنــی زبــان در هســتی بخشــِی چیزهــا کــم 
ــز اشــاره شــد و تنهــا  ــر نی ــد کــه پیش ت ــا ناقــص عمــل می کن مــی آورد ی
کــه از منظــر هگلــی مراتبــی از واقعیــت  نمــودی را ارائــه مــی دهــد 

اســت. 
در شــعر دهــه ی هفتــاد دیــد تغییــر می کنــد. انتقــال منظــور بــا معنــای 
گوینــده بــه شــنونده غایــت شــعر نیســت. شــعر بــدون  مــورد نظــر 
کــه اگــر چــه در الیه هــای آن به وقــوع  شــک یــک ره یافــت زبانی ســت 
می پیونــدد ولــی مســلم و قطعــی نیســت و ســخن نهایــی دربــاره ی 
جهــان هنــوز بــه زبــان نیامــده اســت. جهــان بــاز، بی انتهــا و آزاد اســت 
آینــده  آینــده هســت و در  نــدارد. همــه چیــزدر  و قطعیتــی وجــود 

باقــی خواهــد مانــد. 
 

برداشتی آزاد و با استناد به این کتاب ها:
زبان شناسی سوسور/ ترجمه ی کوروش صفوی
مبانی روان شناسی لکان/ مترجم کرامت موللی

فلسفه ی تاریخ  هگل ژان هیپولیت/ مترجم باقر پرهام
اشــاره بــه پیش گفتارمفاهیــم بنیادیــن/ گــری ای ایلــزورت/ ترجمه ی 

رضــا محمــدی نصب
جهان هولوگرافیک/ مایکل تالبوت/ ترجمه ی داریوش مهرجویی

سوال و جوابی از دکتر بوهم
مقاله هایی ازمحمد آشور، بهزاد زرین پور، منصور کوشان 

در سلوک زبان/ محمود فلکی
ترجمــه ی  باختیــن/  میخاییــل  آزادی  خنــده،  مکالمــه،  ســودای 

پوینــده محمــد 
نظریه ی زبانیت در شعر 

ساختارشکنی در اندیشه ی دریدا/ محسن پیش خانی
نمونه ی اشعار شاعران دهه ی هفتاد  

طلیعه ی تجرد در شعر فارسی/ احمد کریمی حکاک 
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رِد ماسه ها 
خوانش شعری از ابوالفضل پاشا

احمد کنجوری

من از رِد ماسه ها
می روم به آب می رسم هر روز

دیگر همان مردماِن روِز پیش
همه را می شناسم

چنین  که پیِش دریا رسیده اند
ای پلک های من! یادتان باشد

دی روز
یک پری روزهاِی مرا به دیدِن این جا کشید

و شب ها هیچ پلِک من دیدم نمی افتد

دیگر من از این جا اگر بروم
بگذار که خواب ام بیاید

بگذار که دریا به خواب ام بیاید

ــی،  ــی و هــم شــکل ذهن ــن ســروده، هــم از نظــر شــکل بیرون فــرم ای
نظــم هندســی خاصــی دارد. درک عمیــق معنــا و درون مایــه ی ایــن 
شــعر بــه دریافتــی ژرف از فــرم و ســاختار آن وابســته اســت. ســاختار 
پویــا، پیش رونــده  اســت. تصاویــر  و منســجم  ســروده، یک دســت 
پاره هایــی  نمی تــوان  کــه  گونه یی ســت  بــه  تکمیل شــونده  و 
کــه اگــر چــه اندکــی ابهام آمیــز  کــرد؛ غیــر از بنــد آخــر  از آن را جــدا 
اســت، می تــوان آن را جــدای از ســروده، زمزمــه و یــا بــا صریــر کلــک 
کــرد. ســاختار کلــی چنیــن ســروده هایی  خوشنویســان ثبــت و ضبــط 
اعظــم  قســمت  می کنــد.  منتقــل  را  هم ســازه ها  اجــز،  از  بیــش 
در  ســفیدخوانی ها،  می شــود.  دیــده  سفیدنویســی ها  در  مطالــب 
تکویــن عناصــر ســاختاری ســهم عمده یــی دارد و تکویــن ســروده بــا 

تکامــل ذهــن و فکــر ســراینده هــم راه اســت. 
از دالیــل انســجام در محــور عمــودی وجــود شــبکه های تناســب در 
سراســر ســروده اســت. تکــرار برخــی عناصــر و عبــارات و ســطرها 
گاه  و  خواننــده  درنــگ  ســبب  ســروده،  کــردن  گوش نــواز  ضمــن 
می شــود؛  ایماژهــا  عناصــر  و  واژگان  روابــط  بــر  تأمــل  و  بازگشــت 
واژه هایــی هم چــون مــن، روز، خــواب، پلــک، دیگــر، بیایــد، رســیدن 

چنین انــد. و... 
ســاخت زمانــی ســروده از زمــان حــال بــه گذشــته و از آن جــا پــرواز 
ــا فلــش بــک و فلــش فــوروارد  بــه آفــاق آینــده اســت. ذهــن شــاعر ب

گــذار در زمان هــای دور و نزدیــک می پــردازد تــا شــعر  گشــت و  بــه 
ــوه  ــر جل ــوردد و هنرمندانه ت در فضایــی اســطوره وار، زمان هــا را درن

کنــد.
»از ماســه بــه آب رســیدن« و »یــک پــری کــه روزهــای او را بــه دیــدن 
ــا رســیدن«  ــه دری ــا، آب( کشــانده اســت« و »از خــواب ب این جــا )دری
هــر ســه ســاختی مشــترک دارنــد. در هــر ســه بــا هدایــت و دســت گیری 
و  مکانــی  و  دریــا  و  )آب  »ب«  بــه  خــواب(  پــری،  )ماســه،  »الــف« 
مقامــی دل خــواه( رســیدن میســر شــده اســت. البتــه در ایمــاژ ســوم، 
خــواب  بــه  دریــا  آن  طــی  کــه  می شــویم  روبــه رو  اســتحاله یی  بــا 
گویــی جــای او و دریــا و جــای ماســه و  شــاعر/ راوی آمــده اســت؛ 
خــواب عــوض شــده اســت. در نتیجــه ی ایــن دگردیســی و اســتحاله 
کــه بــر خــالف معهــود و برعکــس ســطرهای آغازیــن،  شــاهد آن ایــم 
کــه بایــد از رِد خواب هــای شــاعر بــه دیــدار او بیایــد. ایــن دریاســت 
جــوالن  عرصــه ی  ســروده  ایــن  آن کــه  دیگــر  ســاختاری  نکتــه ی 
هم چــون:  تضادهایــی  و  تقابل هــا  اســت؛  دوگانــه  تقابل هــای 
خــواب و بیــداری و بــاز مانــدن پلــک، شــب و روز، مــن و دریــا، مــن 
ایــن  از  بســیاری  دیالکتیــک  هم ســازی  و...؛  پلــک  و  مــن  مــردم،  و 
تقابل هــا و ناســازه ها در اســتحکام ســاخت ســروده، ســخت مؤثــر 

اســت.
کمــال و زیبایی ســت و فقــط قیــد »هــر روز«  ســطر آغازیــن، فاقــد 
کمــی درنــگ آور اســت؛ چنیــن گزاره هایــی در بســیاری از ســروده های 

ــده می شــود. ــاد دی ــه ی هفت ده
قید »هر روز« بیان گر تکرار رفتار شاعر/ راوی ست.

در ادامــه، ســخن از مردمانــی هم سرشــت و هم سرنوشــت بــه میــان 
رد  از  نیــز  آن هــا  دریای انــد.  شــکوه  غــرق  هــم  آن هــا  کــه  می آیــد 

رســیده گان اند. دریــا  بــه  ماســه ها 
اســناد مجــازی بــه واژه ی »روزهــا« در ســطر »یــک پــری روزهــاِی مــرا 
یــک  ایــن تصویــر،  کشــید« دیــده می شــود. در  این جــا  بــه دیــدِن 
ــه  ــه مــکان دل خــواه کشــانده اســت و ن ــری، »روزهــای شــاعر« را ب پ
خــود شــاعر را؛ همیــن نمونه یــی از رفتــار عادت ســتیز و هنجارگریــز 
ــا واژه گان، ســطر را برکشــیده  ــار شــاعرانه ب ــن رفت ــان اســت. ای ــا زب ب
دیــده ور  شــاعر  روزهــای  اســت.  کــرده  جســدمند  را  )روز(  زمــان  و 
هســتند و پــری، روزهــای شــاعر را بــه تماشــای دریــا کشــانده اســت. 
ــای  ــا جان دارنمایــی و شــعورمند کــردن زمــان، روی زیب در این جــا، ب

ــت. ــده اس ــر ش ــخن دو براب س
شــاعر  کــه  اســت  آن  گویــای  شــکل  به تریــن  بــه  »این جــا«  قیــد 

دریاســت. دیــار  در  هنــوز  و  هم چنــان 
دی  اســت.  آفریــده  تأمل برانگیــز  ترکیبــی  »دی روز«  جدانویســی 
)day( بــا معانــی مختلــف، دارای ایهامــی دل انگیــز اســت؛ زیــرا معانــی 
آفریننــده )صفــت اهورامــزدا( و مــاه ســرد ســال را در چنتــه دارد؛ 
و  پانزدهــم  هشــتم،  روزهــای  کهــن  گاه شــماری  در  آن کــه  ضمــن 
 di ــا تلفــظ بیست وســوم هــر مــاه را نیــز می گفته انــد. هم چنیــن اگــر ب
خوانــده شــود، بــه معنــای دیــروز و دیشــب )مجــازن گذشــته( اســت؛ 

ــت: ــده اس ــز آم ــام نی ــر از خی ــی زی ــر در رباع ــظ اخی ــا تلف ــن واژه ب ای
از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن
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حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
متبــادر  نیــز  »پریــروز«  واژه ی  روزهــای...«،  پــری  »یــک  عبــارت  در 

. د می شــو
بــار دگردیســی و تکامــل شــاعر/ راوی را نشــان  واژه ی »دیگــر« دو 
بــا  واژه،  ایــن  آوردن  از  پــس  نخســت،  بــار  ســراینده  می دهــد. 
لحنــی محکــم و بــه دور از تردیــد، از شــناخت مردمــان می گویــد؛ 
امــا در مقطــع شــعر، ضمــن تکــرار واژه ی »دیگــر«، بــا لحنــی مــردد و 
مشــروط، از دگردیســی و اســتحاله یی ســترگ تر و شــاعرانه تر ســخن 
بــه میــان مــی آورد. اســتحاله یی کــه رونــد طبیعــی و جــای گاه عناصــر 
و شــخصیت بیان شــده را بــه هــم می ریــزد و در گزاره یــی معکــوس 

می دهــد. انعــکاس 
واژه ی »پــری« بــا توجــه بــه بافــت شــعر، ایهامــی هنــری دارد؛ هــم 
َمَثــل اعــالی زیبایــی و فریبایی ســت و هــم  کــه  پــرِی دریایی ســت 
نامــی دخترانــه اســت. فرامــوش نکنیــم کــه راوی مکانــی کــه توصیــف 

ــام را دارد. ــن ایه ــز همی ــا نی ــت. واژه ی دری ــرده، دریاس ک
»بگــذار کــه خــواب ام بیایــد« بیانــی فراهنجــار دارد . در بیــان معمــول 
بیانــی  شــاعرانه،  تغییــری  بــا  می شــود.  گفتــه  بخوابــم«  »بگــذار 
نیــز  خــواب  بــرای  آمــدن  هم کــرد  اســت.  شــده  ایجــاد  هنجارگریــز 
ــر تکــرار،  ــر اث ــه ب ــه البت ک ــه وجــود آورده اســت  ــه ی تشــخیص را ب آرای
کلیشــه شــده و بــا رونــد خــودکاری زبــان، ارزش آن فروکاســته اســت.
کــه پیش تــر نیــز )در ســطر  مخاطــِب ســطر آخــر، گویــا پلک هاســت 
»ای پلک هــای مــن! یادتــان باشــد«( مخاطــِب شــاعر بــوده اســت. 

گونه یــی پرسونیفیکاســیون اســت. خطــاب قــرار دادن پلک هــا، 
ایــن ســروده بــا تمــام الیه هــای معنایــی آشــکار و پنهــان و بــا زوایایــی 
کــه دارد، شعری ســت کــه مخاطــب خــاص و حرفه یــی مــی خواهــد؛ 

مخاطبــی ریزبیــن، منتقــد، پویــا و پی گیــر.
و  درهم تنیــده  شــبکه های  و  ســفیدخوانی ها  این کــه  آخــر  ســخن 
شــعر  خواننــده ی  و  مخاطــب  ذهــن  پنهــان،  و  ظاهــر  ارتباط هــای 
لذتــی  مجهــوالت،  و  ظرافت هــا  کشــف  و  دارد  وامــی  تکاپــو  بــه  را 
درخــور می آفرینــد. مشــارکت خواننــده در خوانــش و تولیــد متــن، 
ســبب بازســرایی یــا بازنویســی ســروده از جانــب وی می شــود. در 
ــن سپســین  ــد مت ــرای تولی ــن، تلنگــری ب ــن ســروده هایی، پیش مت چنی

حاضــر. نوشــته ی  هم چــون  متنــی  می شــود؛ 
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ســـهــــراب ُکـــشـــان،از 
ســمنگان تا کرمانشــاه 

خوانش شعری از کوروش همه خانی

احمد کنجوری

بوی تنباکو
عطِر چای

پای به قهوه  خانه گذاشتیم
در کوچه پس کوچه های سمنگان

دهانی سرد
خنجر به سینه ی سهراب نشاند

نفس های بریده را
    بر آتِش قلیان

درخشِش ُمهره یی بر بازواِن پسر
نوش دارویی نابه هنگام

و کالفه یی مو
پیچیده بر دست های مادر

قدم ها
بی سهراب

در کوچه پس کوچه های کرمانشاه

ــا ایجــازی  ــا اشــاره بــه بوییدنی هــا و ب در دو ســطر نخســت ســروده ب
تــا  درخور،بــه فضاپــردازی و معرفــی مــکان پرداختــه شــده اســت 
ذهــن  در  ســمنگان«  پس کوچه هــای  کوچــه  »در  »قهوه خانه«یــی 

ــود. ــیم ش ترس
در ایــن بنــد، از فعــِل جمــع اســتفاده شــده اســت؛ امــا دانســته نیســت 
کــه راوی/ شــاعر بــا ســهراب، پــای بــه قهوه خانــه نهــاده اســت یــا بــا 

کــس یــا کســانی دیگــر.
آغــاز  اوج  نقطــه ی  بــا  کــه  تراژدی ســت  توصیــف  بنــد  دوم،  بنــد 
می شــود. اســناد مجــازی )هنــری( بــه »دهانــی ســرد« و نــام نبــردن 
ــد.  ــه خوانــش را برتاب ــد دو گون ــن بن ــده اســت ای از رســتم، ســبب ش
در هــر دو خوانــش، شــاهد کالمــی هنجارســتیز و عــادت زدا هســتیم. 
در خوانــش نخســت، واژه ی »قهوه خانــه«، بی اختیــار ذهــن مــا را 
ــه اســت،  ــه ایــن ســمت ســوق می دهــد کــه فاعــل نقــال قهوه خان ب
ــا قهرمــان حماســه عــوض شــده  ــه رســتم؛ یعنــی نقــال جــای اش ب ن
ــر در طــرح داســتان رســتم و ســهراب  ــا تغیی اســت. در ایــن صــورت ب

رســتم  خــود  را  فاعــل  می تــوان  دیگــر  خوانشــی  در  مواجهیــم. 
دانســت. در ایــن صــورت، بــا توجــه بــه عبــارت پایانــی بنــد )]رســتم[
نفس هــای بریــده را/ بــر آتــِش قلیــان ]نشــاند[( شــاهد طنزآفرینــی 
ــی، توصیــف عناصــر  کــه یکــی از شــگردهای طنزآفرین هســتیم؛ چــرا 
امروزی تــر  تازه تــر و  و اجــزای اســطوره یی و حماســی در فضایــی 

اســت.
در ایــن بنــد کلمــه ی »بریــده« گونه یــی از به گزینــی واژگان اســت. از 
یــک ســوی صفــت َنَفــس اســت )نفس هــای منقطــع( و از دیگــر ســوی 

بریــده و دریــده شــدن ســینه ســهراب را بــه ذهــن مــی آورد.
ــا نــای  کــه ب مــا عــادت کرده ایــم بــه شــنیدن روایــت از زبــان نقاالنــی 
گــرم و کالم آتشــین خــود، گرمــای قهوه خانــه را دوچنــدان می کننــد. 
کــوروش همه خانــی، راویت گــر تــراژدی، خــود  در ســپید ســروده ی 
شــاعر اســت؛ نــه نقــال قهوه خانــه. گویــی نقــال جــای خــود را بــه 

شــاعر داده اســت.
فعــل،  بــدون  و  پی درپــی  توصیف هــای  بــا  ســوم  بنــد 
سراســر  در  فعــل  حــذف  اســت.  سهراب ُکشــان  اســتمرارغم نامه ی 
ایــن بنــد نشــان دلهــره ی راوی/ شــاعر اســت؛ البتــه اگــر عبــارات ایــن 
بنــد، منقطــع و بریده بریــده بیــان می شــد، بــه طبیعــت کالم آدمــی 

می بــود. نزدیک تــر  دلهــره  و  هــراس  لحظــات  در 
دو ساخت مشابه در بند سه دیده می شود: 

1. »درخشِش ُمهره یی بر بازوان پسر«
2. »کالفه یی مو/ پیچیده بر دست های مادر«

لحظــه ی  در  را  تهمینــه  ســهراب،  ســوگ  بازآفرینــی  در  ســراینده، 
کــرده اســت. حضــور تهمینــه در  مــرگ پســر، حاضــر و ناظــر توصیــف 
تغییــر در طــرح  گونه  یــی  و در لحظــه ی سهراب ُکشــی  قهوه خانــه 

روایــت اســت.  
گاهــی یافتــن مــادر از کشــته شــدن ســهراب و شــیون و زاری وی جــزو  آ
برافزوده هــای شــاهنامه اســت. )ر. ک. نامــه ی باســتان، ج ۲: ۱۶۴- 

۱۶۶( تعــدادی از ابیــات برافــزوده در ذیــل آمــده اســت:
به مادر خبر شد که سهراب ُگرد
به تیغ پدر خسته گشت و بمرد

بزد چنگ و بدرید پیراهن اش
درخشان شد آن لعل زیبا تن اش

برآورد بانگ و غریو و خروش
زمان تا زمان او همی شد ز هوش
مر آن زلف چون تاب داده کمند

بر انگشت پیچید و از بن بکند
ز رخ می چکیدش فرود آب خون

زمان تا زمان اندر آمد نگون...
ایــن آییــن ســوگ واری ایرانیــان کهــن، هم چنــان در میــان قــوم لــک، 

ــر و... دیــده می شــود. کــرد، ل
توجــه بــه بوییدنی هــا )بــوی تنباکــو و عطــر چــای(، دیدنی هــا )در 
تنــوع  را  شــعر  بریــده(  )نفس هــای  شــنیدنی ها  ســروده(،  سراســر 
از توصیــف دقیــق و  امــر نشــان  ایــن  و جذابیــت بخشــیده اســت. 

اســت. ریزبینانــه 
ــه در  ــرا ک ــد؛ چ ــهراب نیای ــی از س ــد دوم نام ــه در بن ــت ک ــر آن اس به ت
بــازواِن  بــر  ُمهره یــی  »درخشــِش  هم چــون  تعابیــری  بــا  ســوم  بنــد 
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کــه هــم راه  پســر/ نوش دارویــی نابه هنــگام« مــی تــوان حــدس زد 
بــه  نیــز  هســتیم.  نظاره گــر  را  سهراب کشــان  راوی،  بــا  هــم گام  و 
دلیــل آن کــه در مقطــع کالم از ســهراب یــاد شــده اســت، آوردن نــام 
ســهراب در ایــن بنــد جایــز نیســت. گویــا صرفــن بــرای ایجــاد نغمــه ی 
یــاد شــده اســت وگرنــه در  از ســهراب  حــروف و موســیقی آفرینی، 

کلــی نوشــتار زایــد می نمایــد.  ســاختار 
شــروع خوش آینــد بــه پایانــی ناخوش آینــد می رســد. بــا هــم رفتــن 
ــت  ــل، روای ــن تقاب ــد. ای ــدل می کن ــه مب ــودن جام ــهراب« ب ــه »بی س ب
را از تعــادل بــه برهــم خــوردن تعــادل کشــانده و ســاختار ســروده را 

شــکل داده اســت.
کــه شــاعر/ راوی  از نظــر زمــان، روایتــی درخــور را شــاهدیم؛ چــرا 
بــا آوردن فعــل »گذاشــتیم« از گذشــته صحبــت می کنــد؛ در ادامــه 
در  گویــی  کــه  می کنــد  توصیــف  را  رخ دادهــا  و  صحنه هــا  طــوری 
رخ دادهــا  نظاره گــر  او  و  هســتند  دادن  رخ  حــال  در  زمــان  همــان 
کــه واژه ی »قهوه خانــه«  بــوده اســت؛ یعنــی از گذشــته یی نزدیــک 
بیان گــر آن و مربــوط بــه دنیــای تازه تــری نســبت بــه زمــان رزم رســتم 
و ســهراب اســت، دوبــاره مــا را بــه زمــان حماســه ی رســتم و ســهراب 

کــه زمــان مابیــن اســطوره و تاریــخ اســت.  می کشــاند 
روایــت، گونه یــی توالــی زمانــی دوالیــه اســت. در ایــن ســروده بــه 
جــای دوگانه گــی یــا ثنویــت زمانــی )زمــان داســتان و زمــان روایــت( بــا 
کــه زمــان روایــت  تثلیــث زمــان مواجهیــم؛ نخســت زمــان حــال اســت 
نــه  گذشــته یی  در  قهوه خانــه  در  حضــور  زمــان  دیگــری  اســت؛ 
کــه نقــل می شــود؛ یعنــی  چنــدان دور و ســومین زمــان، زمــان چیــزی 
زمــان پسرکشــی در گذشــته های دور و زمان هــای مه آلــود و مبهــم. 
ســمنگان  کهــِن  پس  کوچه هــای  کوچــه  میــان  واگشــت  و  گشــت 
را  ســروده  مــکان  و  زمــان  کرمانشــاه،  پس کوچه هــای  کوچــه  و 
هم چــون زمــان و مــکان اســطوره ها در هاله یــی از ابهــام فــرو بــرده 
اســت. نابه هنگامی هــای روایــی حاصــل از تلفیــق زمان هــا و لغــزان 

بــودن زمــان و مــکان تأمل آفریــن اســت.
کــه  کنــد رخ دادهــا را آن طــور  در روایــت تــراژدی، راوی بایــد ســعی 
هســت بیــان کنــد و از توجیــه، تفســیر و دخالــت بپرهیــزد. بــی طرفــی 
راوی/ شــاعر ایــن ســپید ســروده در جریــان روایــت و عــدم دخالــت 
ــق از  دادن نظــر شــخصی، نشــان از آن اســت کــه وی شــناختی عمی

ــراژدی و نحــوه ی روایــت آن دارد. ت
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نخستین آنتولوژی شعر هفتاد
گفت وگو با مجید ضرغامی - مدیر انتشارات سرزمین اهورایی -

گفت وگو از آفاق شوهانی

بــا کمــک دوســتان شــاعری ماننــد شــما بــه ثمــر نشســت. در بــاره ی شــعر 
دهــه ی هفتــاد وضعیــت کمــی متفــاوت بــود. شــعر ســتیزنده و پیش نهــاد 
دهنــده ی هفتــاد، شــعر دهــه ی خــوِد مــن بــود و مــن جــدای از شــاعر 
بــودن - از مخاطبــان حرفه یــی ایــن شــعر در زمــان ظهــور آن تــا بــه امــروز 
ــر پیش نهاد هــا و چــون و چراهــا و ســتیز شــعر  ــی پی گی ــوده ام. یــک زمان ب
هفتاد با نســل قبل از آن بودیم و بعدها متوجه شــدیم که از این جریان 
ــر و  ــاعر هم فک ــن ش ــد و چندی ــی چن ــه از هم گرای ــعر ک ــوش در ش خودج
تجربه گــرا شــکل گرفتــه بــود تقریبــن هیــچ شــناخت نامه و آنتولــوژی و اثــر 
شناســاننده و معرفــی کننده یــی در بــازار کتــاب و نشــر وجود نــدارد و منابع 
ــه هــر  ــد... ب ــا نبودن ــل اعتن ــدان قاب شــفاهی و ژورنالیســتی و مجــازی چن
صــورت پیش نهــاد شــکل گیــری کتــاب هفتــاد )شــامل برگزیده یی از شــعر 
دهــه ی هفتــاد( بــر ایــن مبنــا بــه دوســتانی کــه از شــاعران مطرح ایــن دهه 

بودنــد داده شــد و خوش بختانــه ایــن کتــاب منتشــر شــد.

ــودن آن اســت بل کــه در  ــل مرجــع ب ــه دلی ــه تنهــا ب ــاب ن ــت ایــن کت اهمی
جــای گاه نخســتین برگزیــده ی شــعر هفتــاد می درخشــد. شــما خودتــان 
عــالوه بــر این کــه مدیــر انتشــارات ســرزمین اهورایــی هســتید شــاعر هــم 

آقــای ضرغامــی! وقتــی کــه مــن در ســاِل 1394 این خبر را شــنیدم کــه قرار 
اســت کتابــی شــامل برگزیــده ی شــعر هفتــاد را منتشــر کنیــد اصلــن تعجب 
نکــردم چــرا کــه انتشــارات ســرزمین اهورایــی همیشــه مبــدع طرح هــای 
آنتولــوژی  از  جلــد  دو  آن  از  پیــش  انتشــارات  ایــن  اســت:  بــوده  تــازه 
»شــاعران امــروز« شــامل شــعرهای جوانانــی کــه نــه تنهــا در ایــران بل کــه 
در ســایر کشــورها شــعر فارســی می گوینــد منتشــر کــرده بــود. خــب چنیــن 
روی کردهای جدیدی در کار بســیاری از مؤسســه ها ی انتشــاراتی نیســت. 
شــما بعــد از آن هــم در ســال روز تولــد شــاملو  »کتاب هــای شــعر بامــداد« 
را منتشــر کردیــد و همــه ی این هــا دال بــر نوجویــی شماســت. امــا انتشــار 
کتــاب هفتــاد داســتان دیگــری دارد و فکــر شــگفت انگیز و زیبایــی بــوده 

اســت. بفرماییــد انگیــزه ی انتشــار چنیــن کتابــی از کجــا آغــاز شــد؟

بــا تشــکر از لطــف شــما. همان طــوری کــه شــما نیــز اشــاره داشــتید ســعی 
مــا در انتشــارات ســرزمین اهورایــی بــر ایــن بــوده اســت کــه در کنــار بازنشــر 
ــر و  ــوان خــود از شــاعران جوان ت ــار شــاعران مطــرح معاصــر، در حــد ت آث
اســتعدادهای شــعر امروز که در حال تجربه  های جدید هســتند حمایت 
کنیــم و بــرای ایــن حمایــت چنــد طــرح اجرایــی نیــز پیش نهــاد دادیــم کــه 

شماره صفر

 زمستان 96

صفحه
58  



هســتید پــس بفرماییــد نظــر خودتــان در خصــوص چنیــن مرجعــی 
چیســت؟

از نظــر مــن به تریــن دوســتانی کــه می توانســتند در مــورد ایــن شــعر نظــر 
دهنــد و بــا نظریــات آن هــا ایــن کتــاب شــکل بگیــرد، شــاعرانی از بدنــه ی 
ایــن شــعر ســتیزنده و نوگــرا بــود. در ضمــن ایــن کتــاب می بایســت بــه 
عنــوان مرجــع قابــل دست رســی شــاعران جــوان و مخاطبیــن و محققینی 
قــرار می گرفــت کــه نیــاز بــه شــناخت و یــا پژوهــش از ایــن جریــان شــعری 
داشــتند یــا دارنــد. مهــم ایــن اســت کــه ایــن کتــاب انتخاب بخشــی از شــعر 
ــاد بودنــد. پــس  ــان اصلــی شــعر دهــه ی هفت شــاعرانی باشــد کــه از بانی
ــا تمــام چــون و چراهایــی کــه بــرای هــر کاری  بــه نظــر مــن ایــن کتــاب ب
می تــوان متصــور شــد بــه عنــوان اولیــن مرجــع شــعر دهــه ی هفتــاد اثــری 

ــت.  ــد اس کارآ و ارزش من

هــر ناشــری معمولــن قبــل از چــاپ هر کتابی به میــزان فــروش آن هم فکر 
می کنــد. شــما در ایــن زمینــه چــه قــدر فکــر کردید؟ یا شــاید اهمیــت چاپ 
ایــن کتــاب و مرجــع بــودن آن برای شــما مهم تــر از اندیشــه های دیگر بود.

بببیند در کار نشــر نیز مانند هر کار دیگری باید  فکر شــده و حســاب شــده 
کار کــرد و نیم نگاهــی بــه بــازار فــروش داشــت. ایــن روش حرفه یی ســت. 
ناشــر اثرآفریــن اگــر ســعی در خلــق آثــار بدیــع و تأثیرگــذار و کارســاز داشــته 
باشــد حتمــن باید بخشــی عمده یی بــرای ریســک پذیری اثر کنار بگــذارد. 
پــس اگــر در زمینــه ی ادبیــات، ناشــری مســأله ی شــعر نداشــته باشــد و بــه 
جمــع آوری مرســوم بپــردازد و قــدم در راه هــای پیمــوده شــده ی دیگــران 
بگــذارد راه هــزار بــار رفتــه را پیمــوده اســت. امــا ناشــر اثرآفریــن اگــر بــا 
مطالعــه و عشــق و بررســی نیــاز جامعــه گام در راه بازنشــر آثــار بگــذارد در 
بلنــد مــدت آثــاری در خــور خلــق کرده اســت. گاهی این خالقیت در نشــر 
موجــب ســود آوری ســالم و بیش تــر از آثــار مرســوم نیــز شــده اســت و ایــن 
آثــار الگــوی افــراد دیگــری شــده اســت... امیــدوارم کتــاب هفتــاد و دیگــر 
آثــار نوگرایانــه ی ســرزمین اهورایــی و هر ناشــر دیگری با اســتقبال و فروش 
مالــی نیــز روبــه رو شــود هــر چنــد کــه مــا بــرای چــاپ ایــن آثــار پژوهشــی و 

مرجــع تنهــا بــه منفعــت مالــی فکــر نکرده ایــم.

شــما بــرای گزینــش شــعرهای ایــن کتــاب چه تمهیداتــی را به کار بســتید و 
هیــأت داوران را بــر چــه اساســی انتخــاب کردیــد؟

مــن هســته ی اولیــه ی گــروه داوران ایــن کتــاب را از لیســت ده دوازده 
نفره یــی از شــاعران مطــرح دهــه ی هفتــاد کــه می شــناختم و آثارشــان را 
نیــز مطالعــه کــرده بــودم انتخــاب کردم. از لیســت نهایی پنــج نفره یی که 
مــن بــرای ایــن کتــاب انتخــاب کرده بودم بنا به دالیل متعدد با ســه شــاعر 
مطــرح ایــن دهــه بــرای گزینــش و پژوهش این کتاب به توافق رســیدیم. 
طــی صحبــت و جلســه یی کــه داشــتیم مقــرر شــد شــعرهای انتخابــی 
از آرشــیو مجــالت و کتاب هــای منتشــر شــده در دهــه ی هفتــاد انتخــاب و 
گزینــش شــود و مرجــع انتخاب آرشــیو دوســتان و منابــع موجود بازار نشــر از 
دهــه ی هفتــاد باشــد و در نهایــت کتــاب هفتــاد بــه عنــوان اولیــن آنتولوژی 
شــعر دهــه ی هفتــاد بــا انتخــاب شــاعران گرامــی ابوالفضــل پاشــا، بهــزاد 

خواجــات و رضــا چایچــی شــکل گرفــت.

نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه با وجود این که خود شــما هم شــاعر هســتید 
امــا در گزینــش شــاعرها و شــعرها دخالــت نکردیــد و کار را صددرصــد بــه 
هیــأت داوران ســپردید و ایــن یکــی از نــکات مهــم ایــن کتــاب اســت. شــما 

خودتــان چــه نظــری داریــد؟

هــدف اصلــی شــکل گیــری ایــن کتــاب انتخــاب شــاعران دهــه ی هفتــاد 
ــن جنبــش شــعری توســط جمعــی  ــن ای ــه مؤلفه هــای بنیادی ــا توجــه ب ب
شــاعران مطــرح ایــن دهــه بــود. طبیعــی بــود کــه مــن بعــد از طــرح ایــن 
پــروژه کنــار بنشــینم تــا انتخــاب و نظــر دوســتان حاصــل شــود. کمــا این کــه 
ــال اســامی شــاعرانی را کــه  ــوان مث ــه عن در نشســت هایی کــه داشــتیم ب
در ذهــن ام بــود از گــروه داوران جویــا شــدم و بــه نظــر مــن آن افــراد هــم 
می توانستند در این کتاب باشند، اما داوران گرامی نظر دیگری داشتند؛ 
و ایــن بســیار مهــم بــود کــه مــا از نظــر و انتخــاب شــاعران هفتــادی در مورد 
گاه شــویم. بــرای همیــن طبــق قــرار قبلــی مــن  شــاعران و شعرهای شــان آ

بــه انتخــاب دوســتان احتــرام گذاشــتم و ســعی در امانــت داری کــردم.  

ــان  ــا هم چن ــد ی ــه دادی ــروز را ادام ــعر ام ــای ش ــه مجموعه ه ــان ک هم چن
کــه قــرار اســت کتاب هــای بامــداد را ادامــه بدهیــد، آیــا در آینــده گام هــای 

دیگــری بــرای هفتــاد داریــد؟

حتمــن ادامــه خواهــم داد امــا بــرای ارائــه ی هــر اثــر جدیــدی بایــد زمــان 
گذاشــت و در زمــان مناســب اقــدام کــرد.

اگر حرف ناگفته یی مانده است بفرمایید

مــن فکــر می کنــم ماننــد هــر کتــاب و هــر اثــری کــه توســط شــخص و 
اشــخاصی انتخــاب و یــا تألیــف می شــود ایــن کتــاب ارزنــده هــم می توانــد 
ــا نقــد آن  ــد ی ــرد و دوســتان نظــر و آرایــی در تأیی ــه ی نقــد قــرار گی در بوت
داشــته باشــند. اما متأســفانه بعد از نشــر این کتاب شــاهد برخورد بعضی 
ــت و بحــث و  ــم کــه ســر صحب ــه شــعر بودی ــدان ب از شــاعران و عالقه من
نشســت و گفت وگــو بــا گــروه داوران ایــن کتــاب را نداشــتند. مــن بــه چنــد 
نفــر از دوســتان گفتــم شــما می توانید تعاریــف و دالیــل و انتخاب خــود را از 
شــعر ایــن دهــه بیاوریــد، نشســت بگذاریــم و گفت وشــنود ســازنده پیــش 
بیایــد. بعضــی از دوســتان بــه مقدمــه ی ایــن کتــاب ایراداتی داشــتند. من 
امیــدوار بــودم ایــن اثــر منشــأ نقــد و بررســی های علمــی و ســازنده بــرای 
شــعر دهــه ی هفتــاد و حتــا شــعر دهه هــای بعــد باشــد و از دل این حــرف و 
گفت وشــنود ها آثــار جدیدتــری از شــعر هفتــاد خلــق شــود و به دســت نشــر 

ســپرده شــود...
بــه هــر حــال امیــدوارم ایــن اثــر منشــأ آثــار تکمیلــی بعــدی باشــد. چه مــن و 
مــا آن آثــار را منتشــر کنیــم و یــا دیگــران. امــا بــاور کنید آثار پژوهشــی و تبیینی 
در بازار نشــر شــعر امروز همیشــه با مشــکالت متعدد نقد و فروش روبه رو 
هســتند. من خوشحال ام که کتاب هفتاد در انتشــارات سرزمین اهورایی 
منتشــر شــد و راه خــود را بــاز کــرد و مؤفــق بــود. بــا تشــکر از دوســتان شــاعر 
کــه زحمــت جمــع آوری ایــن کتــاب را کشــیدند و بــا تشــکر از شــما بــرای این 

مصاحبه.
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Erich Fried شعرهایی از اریش فرید

1

برگردان از محمدحسین بهرامیان

آفتابِ  من
برای   درخشیدن به آسمان  تو رفته است

برایِ  من - تنها - ماه مانده است
که او را من از تمامِی  ابرها صدا می زنم

ماه به من دل گرمی می دهد
که روزی تابش اش

گرم تر و روشن تر خواهد شد
نه، این زرد، رنگی دیگر نخواهد شد

این رنگ
که یادآوِر مالل و سردی ست

باز آی، آفتابا!
روشنای و گرمایِ  افزونِ  ماه

فرایِ  طاقتِ  من  اند

2

برگردان از بهنود فرازمند

با آدم ها
از صلح حرف زدن

و همان زمان به تو فکر کردن
از آینده گفتن

و به تو فکر کردن
از حق حیات گفتن

و به تو فکر کردن
نگراِن هم نوعان بودن و به تو فکر کردن

همه ی این ها آیا ریاکاری ست؟
یا حقیقتی ست که آخر بر زبان می آورم؟

3

برگردان از محمدحسین بهرامیان

گوش بسپار
با گوش های تیزکرده

آن  گاه درخواهی یافت عاقبت:

این تنها زندگی ست که می شنوی
مرگ، هیچ برای  گفتن ندارد

مرگ، قادر به سخن گویی نیست.
مجرم

با توسل به جرم سخن می گوید
جرم، با توسل به عواقبِ  خویش سخن می گوید:

عواقبِ  جرم
خویشتن را
از هر دلیلی

تبرئه می سازند.
زنده گان از مُ ردن سخن می گویند

تنها از آن رو که می زیند:
آن که سخن نمی گوید، مرگ است،

مرگ
که حرفی نمی زند

اما به وعده اش وفا می کند

4

برگردان از اعظم کمالی

باران می بارد
)زن گفت( 

مردی در پالتویی سیاه از خیابان می گذرد1
)زن گفت( 

اما مگریت2 گفته های او را خوب نشنید 
)در واقع زن این حرف را سال های بعد ازمرگ مرد گفت(

و این گونه بود که به جز سه کلمه ی آخر را نشنیده بود 
او تنها شنیده بود 

)مردی در پالتویی سیاه می بارد(
و آن را نقاشی کرده بود 

سوء تفاهمی میان دو رئالیست

1. اشــاره یی بــه یکــی از نقاشــی های رنــه مگریــت با نــام »مــردی در پالتوی 
ســیاه می بارد«

2. رنه مگریت نقاش سوررئالیسم قرن بیستم

5

برگردان از بهنود فرازمند

پس از وصال و رسیدن به معشوق
چه بسا دیگر کسی شعری نسراید

دست ات را دراز می کنی
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جست وجو می کنی
لمس می کنی

گوش می سپاری
نزدیک می شوی

اما آن بلوِغ همیشه وصف ناپذیِر عشق را
که من می نویسم اش

هر کسی به تجربه درمی یابد
روز و شب

حتا پس از وصاِل معشوق
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Can Yucel  شعرهایی از جان یوجل

اگر

برگردان از وحید آقایی

وانهادن ها و رفتن ها چندان مهم نبودند
اگر به پشت سر شکاف های پرناشدنی به جا نمی گذاشتند

حتا بزرگترین جدایی ها چندان طاقت سوز نیست
اگر در به ترین جای اش شروع شده بود

گریه حالت شرم آوری نیست
اگر اشک از ته دل بلغزد و جاری شود

دزدی جرم ننگینی نیست
اگرقلب کسی به سرقت رفته باشد.

عشق ها از هیچ جهت ترس ناک نیستند
اگر انسان می توانست از تمام پوست ها عریان شود

صدایی آشنا آن قدر هم دل خراش نبود
اگر هرگز شنیده نمی شد.

شاید آغوش های نفوذناپذیر زودتر از یاد می رفتند
اگر با عشقی پرشور درهم تنیده نمی شدند.

چشمان درشت و زیبا به سمت ابهام، بادبان می گشودند
اگر چنین دیوانه وار نگاه نمی کردند

شاید هم زود فراموش می شد طعم آتشین یک بوسه ی تر 
اگر قلب آن قدر به قفسه ی سینه فشار وارد نمی کرد

چیزهای دیگری می توانست جای صحبت های طوالنی شبانه را بگیرد
اگر آخرین سیگار – نفس نفس - تقسیم نمی شد

حتا به رؤیاها هیچ وقت برف نمی بارید
اگر ترس ها در میدان های نبرد، عشق را به شدت مجروح نمی کرد

زمان ناگذر هم مثل آب جاری می شد و می گذشت
اگر در نهایت کسی می آمد که ارزش انتظار کشیدن را داشت

حتا به مرور زمان موها در رؤیاها رنگ می باخت 
اگر بوهای ناآشنا به بالش ها نمی چسبیدند و نمی ماندند

حتا مرگ، آن پایان بزرگ و باشکوه معنی نداشت
اگر زیسته می شد هر آن چه ارزش زیستن دارد

تنهایی ها آن اندازه غیر قابل تحمل نبود
اگر واپسین نور امید هم خاموش نمی شد

شاید آفتاب بهار این قدر حرارت نداشت
اگر در پِی هر گم کردنی زنده گی از نو آغاز نمی شد

شاید پیش از صبحانه در آغوش گرفتن سیگار الزم نبود
اگر موج غول آسای دل تنگی، مبارزه نمی طلبید

شاید کمر نازک با گذر زمان در خاطره ها جا می ماند
اگر چای نامرد هم حتا در استکان کمرباریک داده نمی شد

پس از آن چرت زدن های کوتاه، بی خوابی ویران گر نبود
اگر لمس تن ابریشمین این قدر بعید نبود

شاید خانه یی سوت وکور هم حتا به بهشت تبدیل می شد
اگر با لب خند دل نشین گرم می شد

شعرهای با طعم شراب سال خورده این گونه ناچیز نمی شد
اگر کسی بود که در گوش اش خوانده می شد

شــاید بــاورش ناممکــن بــود کــه در آغــوش هــر عشــق یــک جدایــی پنهــان 
اســت

اگــر در کارت ویزیــت اش »در میــان آن همــه جدایــی مقصــر درجــه یــک« 
نــام بــرده نمی شــد

بابونه ها واقعن سرافکنده نمی شدند
اگر آن ها هم از خیانت ات سهمی نبرده بودند

ساحل ها تسلیم تنهایی نمی شدند
پرســه های  بــه  آرامــش  بــرای  خــودت  بی نشــاِن  ســاحل های  در  اگــر 

برنمی خاســتی بی هــدف 

بعد از رفتن ات تنها خواهم ماند
از تنها ماندن که ترسی ندارم

ولی اگر هوس کنم دست های ات را بگیرم چه ...

بله عزیزم
چه کسی دل تنگ بوی عرق کف دستان ات می شد

چه کسی می خواست که برسد به انگشتان نازک ات
در گذشته های اش شاهد یک زنده گی شکوه مند نمی بود

اگر!!
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برگ ریزان 

برگردان از کیومرث نظامیان 

برگ های سرخ قبل از فروافتادن زرد شده اند 
که آن ها شکوه بخشیدند به این حوالی در تمامی پاییز 

فصل تغییر کرده تا دوباره شروع به دمیدن می کند باد 
در عریانی آن اسب، دوباره آن ها فرار خواهند کرد 

آن بچه ها 
آن برگ ها 

آن راه زنان شرابی رنگ 

اگر آن ها هم نباشند من به غیر آن ها چه کسی را دارم؟

سال های خوشی داشته باشی

برگردان از ابوالفضل پاشا

تو امروز دنیا را به رنگی که دوست داری بیارای
خورشیِد رنگارنِگ در حاِل غروب را در مقابل ات بگیر

رنگی هم از خویش به آن بیامیز
مثل کودکان - ساده و پاک و زالل  -

چشم های خود را ببند و قصه یی بیافرین
زیرا که حس کردنی ست صرِف  نظر مکن   

کمی هم از گرمای خود به آن بیامیز
دست های داخِل قلب ات را رها مکن بل که سفت و محکم بگیر

چون که »بودن«
زیباترین دلیل برای عشق ورزیدن است

فرمان روایِی تنهایی ات را ادامه بده... ادامه بده
از ذخیره ی عشق ات به هر کسی اندکی ببخش

که یک تبریک و 
یک پرس وجو

برای انسان، هزاران هزار امید است
سال های خوشی داشته باشی تو سال های خوشی داشته باشی
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 Raymond شــعرهایی از ریمونــد کارِور
Carver

1

برگردان از اسداهلل امرایی 

نامه رسان تکان ام می دهد
بیدار می شوم

خواب می دیدم آمده یی
بلند می شوم

هم راه او سیاه گنده یی ست
از دانش گاه

چندش اش می شود به من دست بزند
صبر می کنم

صندلی تعارف نمی کنم
حرفی نمی زنند
بعد که می روند

می فهمم نامه یی آورده اند
نامه یی از زن ام

زن ام پرسیده
چه می کنی؟ هنوز مشروب می نوشی؟

چند ساعت به هر اداره ی پست نگاه می کنم
محو می شود آن هم

امیدوارم روزی همه اش را از یاد ببرم

2

برگردان از اعظم کمالی

ترس از دیدن ماشین پلیس 
ترس از خوابیدن در شب

ترس از نخوابیدن
ترس از بازگشِت گذشته 

ترس از حالی که می گریزد
ترس از زنِگ تلفن در دِل شب

ترس از رعدوبرق
ترس از زن نظافت چی که لکی روی گونه دارد!
ترس از سگ هایی که فکر می کنی گاز نمی گیرند

ترس از دل هره!
ترس از شناسایی جنازه ی دوست

ترس از تمام شدِن پول

ترس از دارایی، هرچند مردم  این را باور نمی کنند
ترس از تست های روان شناسی

ترس از دیر رسیدن
ترس از این که زودتر از دیگران برسی

ترس از دست خِط بچه های ام روی پاکِت نامه 
ترس از این که زودتر از من بمیرند و احساس کنم من مقصرم 

ترس از زندگی با سال های پیری  مادرم، و سال های پیری خودم
ترس از پریشانی

ترس از این که امروز با یادداشت غم گینی به پایان برسد
ترس از این که بیدار شوم و تو رفته باشی

ترس از عاشق نبودن به حد کافی عاشق نماندن 
تــرس از این کــه آن چــه دوســت دارم بــرای آن هایــی که دوست شــان  دارم 

بازتاب خوبی نداشــته باشد
ترس از مرگ

ترس از زندگِی طوالنی
ترس از مرگ

این را که گفته بودم  

3

برگردان از خلیل پاک نیا

در همان حال که هوا تاریک بود و می خواست شعری بنویسد
مطمئن بود یکی دارد به او نگاه می کند

قلم را گذاشت روی کاغذ و به دوروبرش نگاه کرد
زود از جا بلند شد و اتاق ها را گشت

مالفه ها را زیر و رو کرد اما هیچ چیز نبود
نمی خواست ریسک کند

چراغ ها را خاموش کرد و در تاریکی نشست
آن قدر پیپ کشید تا دل شوره از دل اش رفت و

هوا روشن شد
به کاغِذ سفیدش نگاه کرد

بعد بلند شد و
دوباره در اتاق گشت

تنها صدای نفس های اش می آمد
باز هم هیچ چیز. معلوم است،

هیچ چیز.
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4

برگردان از اعظم کمالی

با لکه یی خون بر باالی چشم و 
خراشی روی پیشانی ام 

از خواب بیدار شدم
اما من تنها زندگی می کنم 

چرا باید مردی دست روی خودش بلند کند 
حتا در خواب

امروز سعی می کنم پاسخی برای این  پرسش ها و این دست پرسش های ام پیدا کنم 
وقتی 

در مینای پنجره صورت ام را کنکاش می کنم
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شعرهایی از کادیر آی دمیر 
Kadir Aydemir

- که در ایران قادر آی دمیر نیز معرفی شده است -
برگردان از مجتبا نهانی

هر چیزی را می توانی پاره کنی

هر چیزی را می توانی پاره کنی و
دور بیندازی

اما روزی داخل کتابی،
نامه یی یا عکسی پنهان شده

غافل گیرانه به تو شلیک می کند.
تو خواهی ُمرد،

اما خاطره ها ابدی اند.

زمستاِن شعر

روی برف ها خاکستر می پاشی...
آن ِکرم،

از درد به خود می پیچد
تن اش را

منقار یک ابر ُبریده است...

به همه ی آن ها بیندیش
و درک کن،

ُگل فهشنِگ قهر با خورشید را

پدرت مست است و 
به خانه، زغال آمده

درک کن،
این برف

با اشک، آب نمی شود!

شعِر رد پاهای ات

برف که می بارد
خالِی میان ما ُپر می شود

شاخه یی عصبانی
از سنگینِی بار بر دوش اش

در برابر گذشته یی یخی
سر خم کرده است

نگران نباش،
همه چیز بین مان خواهد ماند

دست های سردت،
سنگی که به دریا انداختی

شمشیر تنهایی
و حتا پیوند موهای ات با خواب ام

آه، نمی توانی بفهمی
وقتی که برف سفید سفید می بارید

ناگهان، پیر شدم.

نیستی...

چرا قلب ام را
با آن پوسته هایی که با دست های ات کندی

ُپر کردی؟
قلبی را که ترک اش کرده اند و

متروک و خالی ست
چون بیابانی بی انتها.

اگر بشکنی اش هم راِه گریزی نیست
کواریوم خون آلود. از این آ

رفتن ات؛
چون بارانی تیز و بّرنده

همه چیز را به دو نیم تقسیم کرد.
تو و مرا.

من و تو را.
حتا ُگل ها با درد به خود می پیچند.
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دیگر نیستی.
هنوز با هم آشنا نشدیم.
هیچ حرفی مهم نیست.

در درون ام کینه یی ندارم
فقط اثر انگشت های ات را دارم

که هرگز پاک نمی شوند
پاک نمی شوند...
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 آینده در
چشم های ام

 »مروری در مجموعه ی شعر »از ابتدا حرف ام باش
سروده ی آفاق شوهانی
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نادر چگینی

مجموعــه ی شــعر »از ابتــدا حــرف ام بــاش« ســروده ی آفــاق شــوهانی 
آخرین کتاب این شــاعر اســت که توســط نشــر هشــت منتشــر و راهی بازار 

کتــاب شــده اســت.
آثار چاپ شده ی این شاعر عبارت اند از:

1. تنهاتر از آغاز )مجموعه ى شعر(
2. در این ُنه در سیزده )مجموعه ى شعر(

3. من در این شعر آفاق شوهانی تویی )مجموعه ى شعر(
4. ویرگول ها به کنار! آمدنم آمده »تو« ببیند )مجموعه ى شعر(

5. اصلن چرا ابدن )مجموعه ى شعر(
6. سایه در باغ ستان )مجموعه ى داستان(

7. قاف را به نام من درشت بنویس )گزیده ی شعر(
8. زمانی برای او )مجموعه ى داستان(

و مجموعــه ی شــعر »از ابتــدا حــرف ام بــاش« کــه 33 قطعــه شــعر ســپید را 
شــامل می شــود. 

آفــاق شــوهانی بــه طــور کلــی و البتــه در ایــن کتــاب بــا تمرکــز بیش تــری 
ــعر  ــش ش ــه آفرین ــه ب ــنت و مدرنیت ــان س ــای توأم ــری از المان ه ــا بهره گی ب
می پــردازد و فراســت شــاعر از حقیقــت و واقعیــت باعــث شــده تــا کــه 
اشــعارش رنگ و لعابی معناگریز داشــته باشــد. نمی توان او را به شــاعران 
قبــل از او تشــبیه کــرد چــرا کــه زبانــی خــاص و چینشــی حرفه یــی دارد. 
اگــر چــه او از شــاعران دهــه ی هفتــاد اســت از موضــع فاعــل جمعــی 
شــعر می گویــد و بــه تعبیــری ازمؤلف زده گــی فراتــر مــی رود و حتــا حدیــث 
نفــس اش واگویــی حــاالت شــخصی منفــرد و انتزاعــی نیســت. او در 
ــز اســت امــا بیــان او در حــوزه ی  ــا حــدودی معناگری ــد اگــر چــه ت ایــن رون
بیانــی تجربیــات کسی ســت کــه در مبــارزه و گریــز دائــم از حصــار روابــط 
کــه رونــد مدرنیــزه  معناباختــه ی فــردی فراتــر مــی رود. او در دورانــی 
شــدن تکامــل پیــدا می کنــد بیش تــر در حــوزه ی تجربه هــای شــعر مــدرن 
می نویســد کــه یکــی از مهم تریــن ابعــاد ایــن جریــان، مســأله ی ســاختار 
اســت. ســاختار از پارامترهــای مهــم درشــعر ایــن شــاعر اســت. بــه گفتــه ی 
ژولیا کریســتوا: »هر متنی هم چون معرق از نقل  قول ها ســاخته می شــود 

و هــر متنــی بــه  منزلــه ی جــذب و دگرگون  ســازی متنــی دیگــر اســت« 
کــه در مجموعــه ی شــعر »از ابتــدا حــرف ام بــاش« پــر  شــگرد دیگــری 
بس آمــد اســت و شــاخص جلــوه می کنــد آوایــی کــردن شــعر و توجــه بــه 
نوعــی موسیقی ســت کــه از کنــار هــم قرارگرفتــن فعل هــا و واژه هــا بــه 
دســت می  آیــد. چینــش موســیقایی واژه هــا از زمــره ی تمهیداتی ســت کــه 
شــاعر بــه کار بســته تــا شــعر او در فرآینــدی خالقانــه به ریتمــی فوق العاده 
منجــر شــود. گاه شــاعر در وضعیتــی قــرار دارد کــه واژه، در بیــان عواطــف 
ــن، جای گزیــن واژه  او کارآمــد نیســت و در نتیجــه اصــوات و آواهــا در مت
می شــوند و این جاســت کــه مخاطــب در تکامــل شــعر بــا مؤلــف مشــارکت 
ــا معیارهــای شــاعر منطبــق می شــود و نوعــی  ــد و لحــن آوایــی او ب می کن
هارمونــی و موســیقی در شــعر پدیــد می آیــد کــه باعــث حــظ از خوانــش 

می شــود:

حاال مدورم کن با زاویه ها باز
از ابتدا تا بادام

از ابتدا تا پیدا
شکل عظیم مخروطی ام باش

کنج دال ام بنشان
از من بودِن من حرفی بکش تا لحِن بادام ات

تا پر بکشد آ
تا پر بکشد فا

تا پر بکشد قاف/ صص 9 - 8

حضــور کاراکتــر در چنــد شــعر ایــن کتــاب در دیالوگ هــا معنا پیــدا می کند. 
چندصدایــی و دموکراتیــزه کــردن متــن مفاهیمی ســت در آثــار کــه بــه 
وفــور دیــده می شــود و ســطوح بســیاری در ایــن چینش هــا وجــود دارد 
کــه مؤلــف توانســته از هــر کــدام آن هــا امکان چندصدایــی شــدن را ایجاد  
کنــد. باختیــن می گویــد: در آثــار چنــد صدایــی )پلــی فونیــک( هــر کــدام 
از کاراکترهــا صــدای مســتقل دارنــد کــه بــر هــم اثرمی گذارنــد و ازهــم 
اثرمی گیرنــد و در بیــن مؤلــف ومخاطــب کــه معنــا ازمیــان همیــن کارنــاوال 
گونــه آفریــده می شــود آفاق شــوهانی پیچیده نمی نویســد تنها مخاطب 
رابــه چالــش می کشــد بــا معیارهــای مــدرن بــه  دوراز حــوزه ی تئوریــک 
گســیخته کــه ایــن روزهــا بســیار شــاهد آن هســتیم و معضــل شــعر امــروز 
ماســت. وزنــه ی ســنگین در شــعرهای او بیشــتر برعهــده ی زبانیــت اســت 

کــه ایــن امــر مهــم هــم باعــث معنــای مضاعــف می شــود:

به موازت شعری که می نویسم
موتزارت می نوازد

ماریا کری پرده به کنار
لب

لب پر
درآب باال باال باالتر

می روم موتزارت بشنوم از پله ی دوم
غلت می خورم در جوی مولیان/ ص 20

شــعر شــوهانی شــعری پیــش رو و خــاص اســت. او جــزء شــاعران دهــه ی 
نــوآوری در  هفتــاد اســت، شــعر تفاوت هــا و خالقیت هــا. خالقیــت و 
حوزه ی مکاشــفه درعمق زبان، خاســت گاه زبانی در شــعر این دوره هم 
ازهمین جاســت که مبتنی بر طنزی تلخ و شــکاکیت و نقد اجتماعی ســت 
امــا از نظــر زبــان و ارزش هــای زبانــی بایــد گفــت زبــان شــعر زبانــی محکــم 
اســت و در اکثــر مواقــع سیســتم دال ومدلولــی زبــان درهــم می ریــزد و 
ســاختار جمــالت بــا منطــق و عــرف معمــول نوشــتار هم خوانــی دارد ایــن 
تکنیــک هــم به نظــر می رســد در ایــن کتــاب بــه وفــور دیــده می شــود 
چنان کــه مــا بــا شــاعری روبه روهســتیم کــه هم در حــوزه ی اندیشــه و هم 
در قلــم رو زبــان دچــار دگردیســی و غنــا شــده. در واقع باید یادآور شــد که 
تحــول شــعر هر شــاعر بــه ویــژه در حوزه زبانی محصول تحول اندیشــه ی 

اوســت و ایــن نکتــه در مــورد آفــاق شــوهانی بــه خوبــی صــدق می کنــد:

پرده ها کنارم می زنند
در شکِل اشتباه من پرنده می خوابد

آویزان از پنجره یی که در مرورش بیگانه ام
چشــم های ام  در  آینــده  می شــود  اشــتباه  مــن  خوش آینــد  شــکِل  و 

شماره صفر

 زمستان 96

صفحه
69  



ی ســت مد پیش آ
پیش درآمدی است 

آینده را برق می اندازم
ریخت وپاش دست و پاها 

ولو روی عقرب
روی عقربه

پیش آمدی ولو ریخت وپاش
حلول آمدن ات از ابریشمی که می بافتی

دنباله ی تو را می گیرم تا خیابانی سرراست
پرده های مرده

خوش برش ترین پیراهن ام/ صص 24 - 23

آفاق شــوهانی شــاعر نمادگری ســت که در پی کشــف وشــهود در عناصر 
گاه اش می نویســد و بــا عناصــر زیســت محیطی  شعری ســت. در ناخــودآ
ــا تکنیک هــای آوانــگارد  ومؤلفه هــای بومــی انــس و الفــت دارد. شــعر او ب
و حرکت هــای ســوبژکتیو در بازآفرینــی و روی کردهــای بومــی اندیشــه یی 
ثبت شــده دارد. در شــعر او بــا گزاره هایــی روبه روییــم کــه تأثیرگذاراســت. 

عصر را دود می کنی
شب را دود می کنی

با سحر می خوابی
بدون آن که بگویی کشتن، فعل من بود

پهِن زمین 
ریسه می روند کلمات

همیشه ُپرسه  پر از خنده است
می پرسم از شما

و شما را کنار می گذارم 
شماتت ام نکنید

این کلید به دِر مرِگ من خورد
به درد مرگ من... باور کنید
مرگ من! باور کنید/ ص 55

کــه مــن در مقایســه بــا  فوکــودر تبارشناســی علــوم انســانی نشــان داد 
دیگــری صاحــب هویــت می شــود یــا بــه نــوع دیگــر خودشناســی مســتلزم 
دیگرشناسی ســت. ایــن نکتــه در شــعر 25 بــه شــکل رندانــه وظریــف نمود 
پیــدا می کنــد در حقیقــت شــعر ابتــدا کشــف جهــان اســت کــه خــود متــن 
بوده گــی اش را و شــرایط تأویل پذیــری را پدیــد مــی آورد و مؤلــف در 
واقــع بــا توانــش زبانیــت و چینــش مخاطــب را بــه مشــارکت می خوانــد. 
ــا زبانیــت خــاص در چینــش،  گاهــی شــاعر ب تجربه هــای پیشــین وخودآ
مخاطــب را بــه چالــش مــی کشــد تــا در تألیــف دوبــاره ی ایــن اثــر ارزشــی 
ویــژه پیــدا کنــد گــر چــه در ایــن شــعر حضــور زبانیــت و تقاطــع عبارت هــا 
در ترکیــب چینــش، شــعر را به صــورت بــاز بــرای اســتخراج معانی چند پهلو 
می ســازد ومعنــای هــر جملــه و هــر گــزاره در بــازی زبانــی بــا نــوع دریافــت 
مخاطــب ســاخته مــی شــود دریافتــی مســتقل از داده هــا به خاطرنــوع 
زبانیــت شــکل مــی گیــرد و ایــن همان اتفاقی ســت کــه در شــعرهفتاد افتاد 
و پســاهفتاد هــم شــاعرانی هســتند کــه در ایــن راســتا کار می کننــد. آفــاق 
ــیل  ــا پتانس ــاب ب ــن کت ــه را درای ــن تجرب ــه ای ــت ک ــوهانی از شاعرانی س ش

ــان  ــن چیدم ــت. در ای ــرده اس ــل ک ــق عم ــه، مؤف ــه کار گرفت ــری ب بیش ت
حضــور چندمعنایــی وخصلــت معناپذیــری در رونــد خوانــش مخاطــب 
نقشــی پویــا بــه عهــده می گیــرد و خلق معنا می کنــد و داده ها دراین شــعر 
همــان فضایــی را در اختیــار مخاطــب می گــذارد کــه ذهنیــت شــاعر دیگــر 
یــک نظــم یــک خطــی نــدارد وهــر نقطــه از ایــن شــعر می توانــد مرکــز آن 

باشــد.

بر فراز »چالسرا« یا »ُگله جار« بودم
به یکی از خواب های ام برگشتم 

مسیح هنوز مرا می خواست
خون خدا از شراب بر گونه زدم

چرخیدم نعره کشیدم
من گاو توام! من!

اما در جام، چند تاِر زبر »مولیگان« بود
خواب را پس زدم

و رگ های ام را بر فراز زمین دوباره رها کردم 
اکنون با شعله ها چه گونه یی

دوست من!؟/ صص 59 - 58

نقــش طنــز تلــخ در شــعر ایــن شــاعر بــا علت هــا وعیب هــا و مفاســد و 
ــؤال  ــه قصــد اصــالح  بــا چاشــنی س ــای دردنــاک، جامعــه را  ب ناروایی ه
انتقــاد اجتماعــی بــه گونه یــی برجســته و گاه اغراق آمیــز خودخواســته به 
بــازی می گیــرد. طنــز متأثــر از پدیده هــای اجتماعــی و رخ دادهای سیاســی 
و بازتابــی از شــرایط روحــی و روانــی جامعــه اســت. ایــن تلخــی بــه خاطــر 
تلخــی موجــود دراطــراف شاعراســت البتــه نــگاه اندیش مندانــه  اســت بــا 
واکنشــی تند به نابه ســامانی اجتماعی و مناســبات پــوچ وعبث قــراردادی 
کــه در جامعــه ی امــروز مــا بــروز داده می شــود. تــالش هم ذات پندارانــه 
در شــاعر درســاحتی شــفاف در باززایــی و بازآفرینــی مؤفــق عمــل می کنــد 

تــا جایــی کــه زبــان او زبــان مــن خوانش گــر می شــود:

من زبان آنان ام
و آنان از چشم من به جهان خیره اند

نگاه کردم: از ُنک انگشتان ام ریختی
پس گوشه نشیِن خون من بودی

با این حال فراموش کنیم که نقد احوال به تهران می بری
تهران!

]صدای دختر لر و کسادِی گیشه این روزها
هم بر آن سریم که برویم و نور را بیاوریم/ ص 61

شــاعر دل تنگــی و سرگشــته گی کســانی را بیــان می کنــد کــه در دام اجتمــاع 
بیمارگرفتارنــد وبــا بازگشــت بــه گذشــته درعمــق نوســتالژی در دیالوگــی 
ــا کاراکتــر مادربــزرگ  زمــان را شکســته، در بی زمانــی از تــرس و اســتغفار  ب
راوی می گویــد کــه مانــدن مــن خودکشی ســت و ســیر حرکــت اجتمــاع  و یا 

جهــان را بــه ســخره می گیــرد:

چه گونه تاب بیاورم
می رقصم!
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می رقصم مخالف بادها می رقصم/ ص 62

در ادامه ی شــعر چرایی را در ذهن مخاطب شــعر ایجاد می کند. داســتان 
ســگ ول گــرد از صــادق هدایــت و تره ســا پرســوناژ رمــان ســگ ول گــرد اثــر 
ــر  ــد در داده هــای ایــن شــعر ب ــارگاس یوســا چــه ارتباطــی میتوانن ــو ب ماری
خوانش گر داشــته باشــند؟ پات نام سگی ســت در داســتان هدایت که در 
رفــاه و آرامــش پــرورش یافتــه. آن ســگ، صاحــب خــود را گم می کنــد و در 
اجتمــاع مــورد آزار مــردم قــرار می گیــرد در ادامــه ی داســتان، مــورد محبــت 
فــردی قــرار می گیــرد کــه دچــار یــک امیــد واهی ســت تــا اتفاقاتــی دیگــر رخ 
می دهــد و ســگ در انتهــای داســتان جــان خــود را از دســت مــی دهــد. 
ســگ ول گــرد می توانــد نمــادی از زندگــِی  آلــوده بــه پلیــدی باشــد و بعــد 
چشــمان ســگ کــه در تــه آن یــک روح انســانی دیــده مــی شــود، دو چشــم 
پــر از درد و زجــر و التمــاس کــه فقــط در پوزه ی یک ســگ ســرگردان ممکن 
اســت دیــده شــود و درد و التماســی کــه کســی آن را نمی بینــد و نمی فهمد 
و همــه او را آزار و اذیــت می کننــد و رمــان ســال های ســگی اثرماریو بارگاس 
یوســا رمانــی کــه هــم بــه جنبه هــای گوناگــون واقعیــت می پــردازد و هم تا 
گاه آدمــی نفوذ می  کند و لگام از خواســته های او برمی دارد  عمــق ناخــودآ
رمانــی کــه در آن خیــال از عمــق واقعیــت زاییــده می شــود و واقعیــت بــه 
خیــال تغییــر ماهیــت می دهــد و از ایــن راه خواننده بــه مصاف با واقعیتی  
هــزاررو مــی رود. ایــن رمــان تصویــری پیچیــده از واقعیــت می آفرینــد و 
خواننــده را بــه تفکــر دربــاره ی امــر ظاهــر و واقعیــت وادار می کنــد. این هــا 
در ادامــه ی همیــن شــعر تجلــی پیدامــی کنــد و خوانش گر بــا دریافت های 

بســیار در مقابــل چراهــا بــه تفکر می نشــیند:

التماِس درختان نفس گیر است
یک ریز حرف می زنم
یک ریز حرف می زنم

درست مثل سِگ ول گرد یوسا
سگ ول گرد یوسا

سگ ول گرد یوساام
زخم خورده، مردنی،

نمی دانم تره را از کجا ُخرد کنم
لب دریا کناره ی ساحل درست کنار رقیبان ام

یا توی آشپزخانه ی عمه ی خسیس اش
کجا؟ آخر کجا؟/ ص 63

بــه تعبیــری زیبایــی فاصلــه ی میــان ظاهــر و معنــای متــن اســت مهم تریــن 
شــیوه¬ای کــه شــاعر در آن نــگاه نــو ایجــاد می کنــد و زیبایــی تازه یــی بــه 
وجــود مــی¬آورد مربــوط بــه آشــنایی¬زدایی اســت. آفــاق شــوهانی از 
عنصــر بــاد در قطعــه ی 30 ایــن دفتــر بــه خوبــی اســتفاده می کنــد و تمــام 
هیجانــات و التهابــات روح و جســم خــود را در آن منعکــس می کنــد. ســه 
رنگ ســبز و ســفید و قرمز اقتدار و برج میالد موقعیت جغرافیایی ســت که 
خوانش گــر را بــه پیــش می بــرد. در ایــن نگــره بــر بس آمــد واژه ی »بــاد« در 
زیبایی¬شناســی شــعر آفــاق شــوهانی بــه مــواردی کــه بــا ایــن واژه زیبایــی 
خلــق کــرده بایــد نگاهــی عمیق تــر داشــته باشــیم. او شاعری ســت کــه از 
واژه ی باد در داده های این چینش خوب اســتفاده کرده اســت. در شــعر 
او ایــن واژه دیگــر تنهــا رابــط بین معشــوق وعاشــق نیســت مهم ترین تغییر 

آن دگردیســی در مفهــوم حتــا فراتــر از ویران گری ســت. ســقوط و صعــود 
اســت بــه لحــاظ مضمــون متحــول شــده اند و بــا کارکــرد زیبایی¬شناســی 
تازه¬یــی درشــعر ظاهــر گردیده انــد کــه هــم خوانش گــر وهــم جهــان 

پیرامــون خویــش را بــه چالــش می کشــند:

وسوسه ی باد را می بینی
و رقِص پرچم ها 

می خواهی شباهِت دو چهره باشی
اما پرچم ها

اما پرچم ها در باد
می خواهی ببینی کدام تیره تر کدام روشن تر

اما سبز و سفید و قرمز
باد را مرور می کند

برج، برج میالد
دور سرت می چرخد
با پرچم ها و چهره ها

فکر می کنی به سقوط
تا صعود به لحظه یی که پرچم ها برای همیشه می ایستند/ ص 67
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تأمالِت به هنگام
مبحثی در باب فهم و قرائت اشعار آفاق شوهانی 

در مجموعه ی شعر »از ابتدا حرف ام باش«

محمد جانبازان

1

کــه مــا را در مواجهــه بــا یــک  هــر تألیــف، تأویلــی تــازه از هستی ســت 
هستی شناســی؛  بــاب  در  پرسشــی  قرارمی دهــد؛  بنیادیــن  پرســش 
این کــه هســتی چیســت و نســبت آن بــا حقیقــت کــدام اســت؟ این کــه 
صــورت غالــب تجلــی حقیقــت متــن و متــن حقیقت در هستی شناســی 

ــا چه گونــه رخ خواهــد داد؟ متــن و معن
درایــن میــان ســهم صــورت حقیقــت و چه گونه گــی تجلــی صــورت 
معنــا در زبــان چه گونــه و بــه چــه میــزان اســت و بــه چــه مقــدار، بیــان 
مفاهیــم هستی شناســانه می بایــد بــا ارایــه ی فرمــی ویــژه هــم راه و 

هــم زاد باشــند؟
ــت و  ــورت حقیق ــه ص ــدن ب ــده ش ــان، پناهن ــرم و زب ــه ف ــردن ب ــاه ب پن
تجلــی عینــی ســابژکتیو حقیقــت اســت و بــدون آن نیــز دریافــت مــا 
ــد باقــی خواهــد  از امــور بــه صورتــی انتزاعــی و در هاله یــی از تجری

ــد. مان
معنا بدون لفظ میسر نمی شود

افتاده است کار دل ودیده با نقاب/ بیدل دهلوی

چرخ با این اختران نغز وخوش و زیباستی
صورتی در زیر دارد آن چه در باالستی/ موالنا

من می گفتم که اصل جان است ولیک
گر تن تن آن مه است پس اصل تن است/ موالنا

ــه  ــاعری ک ــم ش ــرای فه ــه ب ک ــت  ــن اس ــش ای ــف پرس ــن موق ــا درای ام
در پــی بیــان غایــت فرم هــای زبانی ســت بایــد بــه کــدام افــق خیــره 
شــد؟ شــاعری کــه در افــق فــرم و هندســه کالم بــه ســرمی برد بایــد 

بــا کــدام معیــار بــه تخاطــب بــا او پرداخــت؟ 
زبانــی  فرم هــای  غایــت  تجلــی  کــه  متنــی  هستی شناســی  بــرای 
کــه معنــا را در افــق فــرم، دور از امــر فهم پذیــر نــگاه  شاعری ســت 
ابتــذال  بــه  ســاده انگاری  و  ساده نویســی  حصــار  در  تــا  مــی دارد 
ــرم  ــم ف ــن فه ــل و ف ــاحت تأوی ــه س ــن ب ــز رفت ــود ج ــار نش ــوم دچ مفه
پرهیــز  مفاهیــم  ساده ســازی  از  کــه  تحریــری  شــد.  میســرنخواهد 
حقیقــت  و  زمــان  زبــان/  تجلــی  و  زبــان  ســاحت  در  و  می نمایــد 
ــو فهــم تجریــدی هســتی  ــزاع حقیقــت در پرت ــی و انت درفرم هــای زبان
برمی آیــد کــه خــود می توانــد مهم تریــن چالــش بــرای مکانیــزم فهــم 
ــن باشــد کــه ســعی در  ــرای مت ــر ب ــی کثی ــی و قرائت ــی همه گان و دریافت
بیــان گونه یــی کاملــن شــخصی و مــدرن از فردیــت خویــش اســت. 

2

تحریــرو فهــم مفاهیــم آفــاق شــوهانی در کتــاب »از ابتــدا حــرف ام 
کســب افــق فرم هــای زبانــی و تجلــی هندســه یی عینــی از  بــاش« 

ــت. ــان اس زب
زبانــی،  و  هندســی  عینــی/  ســاختارهای  در  مفاهیــم  بــه  ارجــاع 
و  روایت هــا  بازســازی  و  شالوده شــکنی  بازخوانــی،  بــه  ارجــاع 
دائرمــداری  زبــان،  رســمیت  از  احتــراز  خرده روایت هــا،  تولیــد 
جســارت های زبانــی، اقلیم گرایــی در مفهــوم جهان وطنــی بــه جــای 
قوم گرایــی خودبســنده، آشــنازدایی و هنجارگریزی هــای نوشــتاری 
ونحــوی بــه منظــوردوری جســتن از خودکارشــده گی زبــان، لحــن 
شــکلی  همانندی هــای  ســازی،  بیگانــه  برجسته ســازی،  شــخصی، 
کانکریــت بــه پدیــده  و تصاویرهندســی، قاعده افزایــی در نگــرش 
ــو  هــا، وحــدت زبانــی، وجودشناســی فمنیســتی و فرافمنیســتی درپرت
بــردن در  بــا دســت  خودشناســی فــردی و  جمعــی، ساختارشــکنی 
کالم، جســت وجوی حقیقــت در پنــاه  محورهم نشــینی و جانشــینی 
آرایه یــی،  صنعت گرایــی  و  کالم  هندســه ی  و  معنــوی  ایماژیســم 
دائرمــدار هســتی و وجــود شــعر آفــاق شــوهانی در مجموعــه ی »از 
ــاز  ــه ی ب ــا دامن ــا ب ــی فراگشــوده و پوی ــاش« از آن متن ــدا حــرف ام ب ابت
کــه مدخــل و مخــرج بســیاری از  امــا درعیــن حــال البیرنتــی ســاخته 
واکاوی هــای شــاعر در آن پوشــیده، ناشــکافته و انتزاعــی می باشــد 
کــه بــر توانــش ادبــی متــن افــزوده و تنهــا بــه مــدد تأویــل امــکان 

گــردد. میســرمی  آن  فهم پذیــری 
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»هــر  می گویــد:  فــن«  مثابــه ی  بــه  »هنــر  کتــاب  در  شکلوفســکی 
ــر مــا  ــه ب ــات گذشــته بیش ترباشــد، ایــن نکت ــا ادبی ــا ب قــدر آشــنایی م
کــه تقریبــن هیــچ موضــوع، مفهــوم و تصویــری  بیش ترآشکارمی شــود 
نیســت کــه بدیــع و بی ســابقه باشــد. چــه بســا افــرادی کــه شــاعری 
را در ابــداع مضامیــن و تصاویــر جدیــد بی همتــا می داننــد، امــا بــرای 
اهــل فــن روشــن اســت کــه آن مضامیــن، مفاهیــم و صورت هــا قبلــن 
نیــز گفتــه شــده اســت« ویــا گوتــه می گویــد: »آن چــه را کــه شایســته ی 
کــه  کار مــا آن اســت  اندیشــیدن اســت پیــش ازمــا اندیشــیده اند؛ 

کنیــم.« اندیشــه های اندیشیده شــده را بازاندیشــی 
بــاش«  حــرف ام  ابتــدا  »از  شــعر  مجموعــه ی  در  شــوهانی  آفــاق 
دســت بــه بازخوانــی مدرنیســتی از مفاهیــم فراتقویمــی مــی زنــد وبــا 
کــه بــه شــبکه یی از ارکان و  بیانــی مــدرن، در پرتــو لحــن شــخصی 
عناصــر تشــکیل دهنده ی شــعر خــود مــی دهــد صاحــب قرائتــی تــازه 
و بیانــی فــردی در بازخوانــی مفاهیــم، مضامیــن و اشــکال هندســی 

پدیدارهاســت.
ــم  ــا مفاهی ــه هویــت قومــی، نســبت او را ب از یــک ســو ارجــاع شــاعر ب
ــای مــدرن  ــه و احی ــد می دهــد و از ســویی دیگــر ارای پیشــامدرن پیون
مظاهــرو عناصــر پیشــامدرن، شــعر او را دچــار بینامتنیــت در حفــظ، 

بازخوانــی، ساخت شــکنی وبازمهندســی مفاهیــم می نمایــد. 
رفتــه  مفاهیــم  و  مضامیــن  هســتی  مافی الضمیــر  بــه  کــه  شــاعری 
و  حقیقــت  مــدرن  بازنویســی  و  بازســازی  از  شــکوهمندانه  باشــد، 
گشــت. در شــعر نخســت مجموعــه،  بازخواهــد  هســتی پدیده هــا 
تاریخــی  مفاهیــم  بــا  کــه  نســبتی  در  را  فــردی خــود  شــاعر هویــت 
و  زبــان شــعر  و  فــرم  بــر  کــه  بــا تضلعــی  و  یافتــه  برقــرار می نمایــد 
هســتی مفاهیــم دارد بــه تصویــر و تحریــر هندســی آن دســت زده 
کــه می توانــد بــه مثــل شــباهتی بــا  و صورتــی از مفهــوم »بــادام« را 
کــه میــوه زادگاه شــاعر و نمــادی از کهن تریــن مفاهیــم  »بلــوط« را 
قومــی و فرهنــگ بومــی شاعرباشــد از منظــر دیــداری بــه مخروطــی 
کــرده  تــا بتوانــد در انتهــای شــعر  بــودن شــکل هرمــی آن شبیه ســازی 
در رســم الخطی عمــودی نــام خــود را در هم سان ســازی شــکلی و 
ــه  ــادام ک ــخ ب ــن تل ــرواز درآورد. لح ــه پ ــوط - ب ــادام - بل ــی ب مخروط
در حقیقــت از نگــرش، دوام و قــوام بینــش منتقدانــه و ســتیهنده ی 
شــاعر بــا خویشــتن و جهــان خویــش حکایــت دارد از ابتــدا حــرف 
تاریخــی؛  و  تقویمــی  زمــان  نــه  شــعر  ایــن  در  زمــان  اســت.  شــاعر 
بل کــه زمــان ازلــی و ابدی ســت. شــاعر از ابتــدا تــا بــادام و از ابتــدا 
ــا پیدایــش هســتی عشــق را و رجعــت بــه حقیقــت و هویــت فــردی  ت
خویــش را در خودشناســی جمعــی بــه گفتمــان نشســته اســت. ایــن 
گفتمــان میــان مــن شــاعر و عشــق رخ می دهــد و نســبت خــود را بــا 

پیونــد می دهــد. انســانی شــاعر  و  جهان بینــی جمعــی 
خودشناســی  عاشــقانه ی  فهــم  پرتــو  در  فــردی  خودشناســی  ایــن 
جمعــی رخ خواهــد داد. شــاعر بــه اعجــاز عشــق خــود را در لحــن 
»بــادام ات« تکثیــر می کنــد و از مــن بــودن مــن در »لحــن بــادام ات« 
ــر  ــوی دیگ ــت و ازس ــام شاعراس ــرف ن ــن ح ــه  آخری ک ــاف«  ــا »ق ــا ب تنه
بــا جهــان  را  ریشــه های خــود  اســت؛  نــام »عشــق«  پایانــی  حــرف 

پیونــد می زنــد: ازهســتی  قرائتــی مدرنیســتی  و  مــدرن 

از ابتدا حرف ام باش
تقطیع ام کن میان لحن بادام

گاهی که دانه
گاهی که دام می پاشم
بال و پرم بزن تا اهرام

تا نیل
تا قاف

حاال مدورم کن با زاویه ها باز
از ابتدا تا بادام

ازابتدا تا پیدا
شکل عظیم مخروطی ام باش

کنج دال ام بنشان
از من بودن من حرفی بکش تا لحن بادام ات

تا پر بکشد آ
تا پر بکشد فا

تا پر بکشد قاف

4

هیــچ  محــذوف  خویشتن شناســی  شــاعر،  هستی شناســی  در 
شــناخت  در  او  وجــود  وحــدت  بل کــه  بــود  نخواهــد  دیگرشناســی 
هایدگــر  می دهد.مارتیــن  رخ  موجــود  شــناخت  جــای  بــه  وجــود 
می گویــد: »تاریــخ فلســفه بــه جــای تاریــخ شــناخت وجــود، تاریــخ 
ناهنجــاری  از  خــروج  و  عــدول  او  اســت«  بــوده  موجــود  شــناخت 
موجودشناســانه را تنهــا در پنــاه وجودشناســِی بــه هنجارمی دانــد. 
ابتــدا  شــعر»از  مجموعــه ی  در  فرافمنیســتی  وجودشناســی  ایــن 
وجــودی  وحــدت  حرکــت  شــالوده ی  و  اســاس  بــاش«  حــرف ام 
و  اســت  مــرز  بــدون  شــاعر  وجودشناســی،  ایــن  در  اســت.  شــاعر 
فراتــر از زمــان خــود را می یابــد. حلــول او در نفــس وجــود، ســرزمین 
فراســوی  بــه  گم گشــته گی  عیــن  در  را  او  جغرافیایــی  و  جســمانی 
هــر گونــه تعبیــرو توصیفــی می کشــاند. شــوهانی بــه تدریــج بــه ایــن 
بــا حرکتــی مالیــم از زن  فراهــم فراجنســیتی در شــعر می پــردازد و 
بــودن خویــش پــا فراتــر گذاشــته و بــه مرزهــای انســان وارد می شــود. 
در بینــش شــوهانی، آنیماتیــزم، تمــام پدیده هــا را صاحــب حیــات مــی 
نمایــد و از بــادام تــا قالقیــران و طــور و بــاد و... در وحدتــی فراشــکلی 
متــن  در  را  خــود  کارکــرد  و  برمی خیزنــد  حقیقــت  بــا  درهم ســخنی 

می یابنــد:

شعر شماره ی 5/ صفحه ی 17:

بره یی برفی و کوچک ام
جدامانده از گله

تو اگر موسای منی بگو ایالم من کجاست؟

در ایــن شــعرنگاه منتقدانــه بــر ضــد »تاریــخ مذکــر« - مأخــوذ از رضــا 
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فمنیســتی  نگــرش  تک بعــدی  و  محــدود  پنــاه  در  هرگــز   - براهنــی 
ــاز کــردن کلیپــس از موهــای اش را دارد  نمی مانــد؛ چــرا کــه قصــد ب
بــه  بــرای او هویــت خــود را از دســت می دهــد. شــاعر  و جنســیت 
نماینده گــی از تمــام روایت هــای خامــوش و پنهــان قصــد برآمــدن 

کــوه طــور را دارد: بــر 

برفی کوچک!
هر طرف که می روی پیداست

اما خدا را بر طور برآ، گله رها کن/ ص 17

ارجــاع برون متنــی بــه قالقیــران و اســتفاده ی هوشــمندانه از گفتــار 
در نظــام زبانــی شــعر بــه دلیــل احتــراز از رســمیت یافتــن زبــان و رفتــن 
آفــاق  شــعر  در  زبانــی  خلق الســاعه ی  جســارت های  ســاحت  بــه 
ــت  ــا صراح ــه ب ــن مجموع ــعار ای ــیاری از اش ــه در بس ــت ک شوهانی س
تمــام خــود را نشــان داده و بــر شــعر و بافــت خودکارشــده ی زبــان 
پیشــامدرن عصر شــاعر تحمیل می شــود. دســت گاه زبانی شــعر آفاق 
شــوهانی در امتــداد منطقــی نظــام عظیــم زبانــی ساختارشــکنانه 
دارد.  قــرار  کنش گــرا  شــعر  فکــری  دســت گاه  و  هنجارگریزانــه  و 
شــوهانی بــا برهــم ریختــن نحــو زبــان، آشــنازدایی و بیگانه ســازی 
در دســتور زبــان و بــا برهــم زدن رابطــه ی داللتــی متــن، شکســت 
هــر گونــه بازتولیــد ســنتی از حــروف اضافــه و ربــط، بــه تمامــی در 
برمی آیــد.  متعارف ســتیز  و  و هنجارگریــز  آنارشیســت  ابعــاد شــاعری 
دچــار  قدســی  و  قاموســی  ارجــاع  گونــه  هــر  او،  زبــان  دســتور  در 
شالوده شکنی ســت و گریــز از قواعــد متعــارف و پیشامدرنیســتی را تــا 
گــروه  آن جــا پیــش می رانــد کــه فهــم متــن در نــزد مخاطــب تنهــا در 

امکان پذیراســت.  متــن  تأویــل 

5

محورگریــزی و معناســتیزی بــا معرفت شناســی تاریخــی، بــه عنــوان 
کالن در بســیاری از اشــعار مجموعــه ی شــعر »از ابتــدا  یــک روایــت 
نــرم طبیعــی،  از  بــا عــدول و خــروج شــاعر  بــاش« بارهــا  حــرف ام 
قاموســی و قدســی خــود مواجــه شــده و شــاعر رندانــه در پــی بــه 

گفتمــان نشســتن قرائتــی تــازه از دســتور زبــان اســت:

شعر شماره ی20/ صفحه ی 49 :

شکِل رفتن ام چه یا چرا
به چرا رفتم چه یا تا

کمی گوسفند برمی دارم ات کمی آغل
چشم آمدن ات با کمی سایه یا کمی راه پا روی پا یا پا روی پا

هم همان دارم ات تا
ازکمی خواهم ات با

سِر سلسبیل یا
سِر سگ سِر سا

سِر رفتن ام با

و یا در شعر29/ صفحه ی 66:

می روی ومن تمام می شود با، یا، که
می روی با تمام از

از می روی پا بگویم سگ
یا سنگ بشنوم یا از

روی رفتن ام برداری ام هیچ که کدام
بگذاری ام از خاک یا از دست

یا بر که می روی داری ام با
من یکی از یا که سنگ ها ُسر

سر زدم با هیچ که خاک بر
یا با بردار!

بهداشــت  در  طبیعــی  نــرم  از  عــدول  و  هنجارگریــزی  ایــن  گاه 
ــته، در  ــط و... گذش ــه، رب ــروف اضاف ــطح ح ــو، از س ــا نح ــاری ب رفت
گریــز از معناگرایــی، پرهیــز  کالم، ســعی در  ســاحت ارتبــاط افقــی 
از محورگرایــی وخــروج از روابــط داللتــی خودکارشــده دارد. آفــاق 
ــا مخالف خوانــی نیمــه ی میانــی  شــوهانی در شــعر 11)صفحــه 32( ب
ســطر، نویــد و درآمــد ایــن دگردیســی را در مجموعــه آغــاز می کنــد. 
ایــن نــگارش، در خــود ســخن از صحــت تمــام مخالف خوانی هــای 
هستی شــناختی جهــان پیرامــون، در پرتــو تکثــر معنــا را نیــز در بــر دارد 
ــی  ــد تأویل ــتی را نیازمن ــه هس ــت ک ــان اس ــص دگرباش ــن از خصای و ای

دیگرگونــه و افقــی دگرگــون می خواهنــد:

چنگ می زنم ول گرد خیابان هات
پنجاه وپنج پنجاه وچهارمرِد گل فروش

ما با هم، هم با ما دود سیگار سرب

و یا شعر 10/ صفحه ی 30:

چند قبر، قطِع اتصال من با کالغ ها
چند برق با قارقاِر قبرها

شایِد من با منقار می خواند
شایِد من با کالغ ها قبری ست

شایِد من با غروب
پا در قیروقاِر کالغ ها

باید...باید با قارمی خوابد
قارقاِر سطرهای ام را سیاه زده

قبرها را سیاه تر

ومثالــی دیگــر در ســطر ســوم از شــعر 18 )صفحــه ی 45( کــه شــاعر بــا 
اســتفاده از افعــال »اســت« و »ریختــن« از پیــش بــه گویــش بــه هــم 
ریختــه ی نظــام زبانــی و نحــوی متــن می رســد و بــه بهانــه ی »مــن 
اهــرام را بــه هــم می ریــزم«، بــه مناســب ترین وجــه، صــورِت غالــب 

ایــن درهم شــده گی را در فــرم شــعر بــه نمایــش می گــذارد.
»اوقاِت است را به هم می ریزم رام اسب من اهرام.«

شماره صفر

 زمستان 96

صفحه
74  
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بــر  شکلوفســکی  ویکتــور  فرمالیســت هاعلی الخصوص  قاطبــه ی 
کــه زبــان ادبــی، عــدول از زبــان معیــار اســت. دربســیاری  آن بودنــد 
گــرو عــدول از زبــان معیــار  مواقــع اســاس ســاخت متــن ادبــی تنهــا در 
شــاعربا  و  پذیــرد  مــی  صــورت  زبــان  خودکارشــده گی  از  پرهیــز  و 
ــن دســت زده،  ــر مت ــر معایی ــه تغیی ــن، ب ــی مت برهــم زدن روابــط داللت
و  فــرم  در  دگرگونــی  ایــن  می یابــد.  توفیــق  ادبــی  متــن  تولیــد  بــه 
از  شــبکه یی  فــرم،  کــه  چــرا  می دهــد  رخ  متــن  فرمیــک  معیارهــای 
روابــط میــان عناصــر دیــداری یــک نظــام اســت وهــر عنصــر منفــرد در 
متــن، کارکــردی خــاص داشــته، بــه واســطه ی آن کارکــرد، بــا کل اثــر 
پیونــد خــورده، یــک ســاختار منســجم وهماهنــگ را تشــکل می دهــد 
وابســته  هــم  بــه  و  متقابــل  رابطه یــی  در  عناصــر  تمــام  درآن  کــه 

داشــت. قرارخواهنــد 
بــه  گاه  بــاش«  حــرف ام  ابتــدا  »از  درمجموعــه ی  شــوهانی  آفــاق 
کــه بــه  مثابــه ی یــک فرمالیســت بــه آوردگاه متــن وارد و آن چنــان 
نقــل از شکلوفســکی در ایضــاح مطلــب آمــد، ســعی در برهــم زدن 
عــادات ادراکــی، زبانــی و حســی مخاطــب داشــته، بــا توســع نگــرش 
هنجارگریزانــه از نحــو وعــدول از قواعــد ســنتی زبــان، بــه ســاخت 
دســت گاه تازه یــی درنظــام زبانــی خــود؛ فــرم شــعر خویــش را بــه 
روزرســانی می نمایــد. ایــن آشــنازدایی بــا معاییــر و مصادیــق فــراوان 
هــم راه بــوده، از دســت بــردن در محــور هم نشــینی و جانشــینی کالم 
ــا اســتفاده ازموســیقی حــروف وهجاهــا بــه منظــور ایجــاد و  آغــاز و ت
ــی رود؛  ــش م ــاظ پی ــلول الف ــان در س ــیون زب ــری از ارکستراکس بهره گی
ــاش« بابس آمــد  ــدا حــرف ام ب چنان چــه در مجموعــه ی شــعر »از ابت
تســجیع  واج آرایــی،  قافیه منــدی،  شــبه  قافیه گرایــی،  از  باالیــی 
کنــاری مواجهیــم. ســطرها و اســتفاده ازموســیقی میانــی، جانبــی و 
دربــاب آشــنازدایی های نحــوی در دو محــور هم نشــینی و جانشــینی، 
ضــرورت تدقیــق درموضــوع بــه تفصیــل در مجموع نظــرات و ایضاح 
بحــث، مــا را بــر آن مــی دارد تــا بــه تشــریح و تفصیــل ایــن دو کارکــرد 
در ایجــاد تغییــر و دگرگونــی در سرشــت مفهومــی و زیباشــناختی متــن 

بپردازیــم.
یــا  گونــه دســت کاری  هــر  از  تصــرف در محــور هم نشــینی عبــارت 
کالم می باشــد. فردینــان دو سوســور در  تغییــر در رابطــه ی افقــی 
یــک  »در  کــه:  بــود  آن  بــر  خــود  زبان شناســی  عمومــی  درس هــای 
وضعیــت زبانــی خــاص همــه چیــز بربنیــاد روابــط اســتوار اســت.« 
آن چــه از منظــر سوســور بــرای حیــات زبــان ضــروری بــه شــمارمی رود، 
ــی وجــود داشــته،  ــان عناصــر زبان کــه می روابــط و تفاوت هایی ســت 
دو حــوزه ی متمایــز را پدیــد می آورنــد. هــر یــک از ایــن دو حــوزه، 
گــروه معینــی از ارزش هاســت. الفــاظ بــه دلیــل  خــود پدیدآورنــده ی 
توالی شــان بــه تولیــد و بازتولیــد روابطــی در میــان خــود می پردازنــد 
کــه بــر بنیــاد خطــی و یک بعــدی زبــان اســتوار اســت. ایــن عناصــر 
گفتــار ترتیــب می یابنــد و به صــورت زنجیره یــی  بــر روی زنجیــره ی 

ــرده  ــام ب کــه از آن بــه محــور هم نشــینی ن ــان می ســازند  خــود را نمای
کــه در تقابــل بــا  می شــود. نقــش عناصــر در ایــن زنجیــره هنگامــی 
عناصــر پیــش و پــس از خــود مــورد واکاوی قــرار گیرنــد مفهــوم خود را 
ایضــاح می نماینــد. در حقیقــت الفــاظ در نســبتی کــه در ایــن زنجیــره 
بــا عناصــر پیشــین و پســین پیــدا می نماینــد مــورد ارزیابــی نحــوی و 

قرارمی گیرنــد. مفهومــی 
امــا درموقفــی دیگــر، روابــط خــارج ازمعیارهــای خطــی وزنجیره یــی 
ــود و  ــتراکی خ ــد اش ــطه ی بع ــه واس ــاظ ب ــرد و الف ــکل می گی ــار ش گفت
کــه در ذهــن ایجــاد می نماینــد صــورت یافتــه و روابــط  بازنمــودی 
ــار سوســور  ــا بــه آن چــه در گفت ــر آنــان حاکــم می شــود. بن گوناگــون ب
زمانــی  و  خطــی  امتــداد  تکیــه گاه،  هم پایه گانــی  نــوع  ایــن  آمــد، 
نبــوده، بل کــه جــای گاه الفــاظ و معانــی درنهــاد انســان و از گنجینه ی 
در  منجرمی گــردد.  فــرد  هــر  زبــان  بــه ســاخت  کــه  اوســت  درونــی 
آفــاق  می نامنــد.  »متداعــی«  را  روابــط  نــوع  ایــن  زبان شناســی، 
گســترده یی از متــن خــود –شــعر - بــه منظــور  شــوهانی در ســطح 
نســبت های  در  وهنجارگریزانــه  آشــنازدایی  افــق  ضبــط  و  کشــف 
زبانــی پیش ســاخته و خــودکار، بــا تصــرف، تغییــر و دســت کاری در 
ــط دال  ــم زدن رواب ــه  بره ــینی کالم، ب ــینی و جانش ــور هم نش دو مح
و مدلولــی متــن و گریــز از نــرم طبیعــی زبــان خــود نظــر دارد. در ایــن 
کنش منــدی، امــکان رهایــی از خوانــش تک بعــدی و واحــد را از متــن 
گرفتــه، بســتری بــرای ایجــاد امکانــات متعــدد بــه منظور دگردیســی در 

فهــم و زیباشناســی متــن/ مخاطــب و معنــا را پدیــد مــی آورد.
مثابــه ی  بــه  زبانیــت  وجــه  بــه  توجــه  مجموعــه،  زبــان  بــاب  در 
ســاختاری بنیادیــن وهم چنیــن دگردیســی های نحــوی و بازی هــای 
کارکــرد اصیــل خــود  زبانــی و وجــه داللت گــر و زیرســاخت زبــان در 
می باشــد.  وتدقیــق  توجــه  قابــل  اســت  متــن  ادبیــت  همانــا  کــه 
گاه  تعمــد درعــدم توجــه بــه ســاختارهای صــوری زبــان و عوامــل 
وعــدم  زبــان  اجتماعــی  کارکردگــرای  وبســترهای  برون زبانــی 
گفتمانــی شــعر،  توجــه بــه وجــه پراتیــک زبــان، درمکانیــزم ارتبــاط 
بافــت موقعیتــی متــن را دچارتعلیــق و تجریــد نمــوده، در مکانیــزم 
کــرده، معنــا را بــا افــق امــر  رفتــاری عمــل فهــم زبــان، موقــف ایجــاد 

 . ید می نما هم ســو یر پذ فهم نا
درشــعر آفــاق شــوهانی تخلف پذیــری زبــان ازقواعــد، حضورنیــروی 
بــه افــق وجــوه  خــالق وگریــز از مرکــز هم سان ســاز، خیــزش پویــا 
ــیال  ــز و س ــه خیال انگی ــق وج ــانه ها و تعلی ــازی نش ــان، ب ــرای زب بنیادگ
شــعر، اگــر چــه بــه دلیــل ایجــاد نســبت بــا امــر فهم ناپذیــر، از کارکــرد 
کاســته امــا دایــره ی مخاطبیــن ویــژه ی خــود را  اجتماعــی مفاهیــم 
پدیــد آورده و بهداشــت روانــی متــن را در افقــی به نــام ادبیــت متــن 

ــه ســامان رســانده اســت. ب
در  بــردن  دســت  بــا  شــاعر   )17 )صفحــه ی   5 شــماره ی  شــعر  در 
محــور جانشــینی و تبدیــل فعــل مضــارع اخبــاری اول شــخص مفــرد 
قرائت هــای  امــکان  ســو  یــک  از  »می پوشــانم«  بــه  »می پوســانم« 
کــرده، از طــرف دیگــر بــا تلفیــق زبــان  غیــر مــوازی را بــه متــن تزریــق 
معیــار و زبــان گفتــار و اســتفاده از کنایــه ی »هفــت کفــن پوســاندن«، 
و  چندگانه خوانــی  امــکان  الزم،  اراده ی  و  ملــزوم   ذکــر  بــر  عــالوه 
ــان کارکــرد  ــه زب ــد و ب ــد روایت هــای گوناگــون را فراهــم می نمای تولی
کنایــه از  کفــن پوســاندن«   گــزاره ی »هفــت  دینامیــک می بخشــد. 
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گذشــتن و مــدت زمانــی از مــردن و ازمیــان رفتــن  دیــری بــر چیــزی 
بــردن  دســت  شــاعربا  کــه  دارد  حکایــت  جــان دار-   - پدیــده  یــک 
جــای  بــه  »پوشــاندن«  فعــل  جاگــذاری  و  جانشــینی  محــور  در 
»پوســاندن«، رابطــه ی داللتــی الفــاظ را بــر هــم زده، بــا افزایــش 
بــا  خــود  ماضــی  روزهــای  بــرای  ســطر،  در  حس آمیــزی  بس آمــد 
کــه  کفــن، معنایــی پارادوکســیکال تولیــد نمــوده  پوشــاندن هفــت 
دریــک ســوی ایــن گــزاره خبــر از حــذف و فراموشــی روزهــای گذشــته 
و  پوشــاندن  بــه  مخالــف،  ســوی  از  و  دارد  شــاعر  درمافی الضمیــر 
محفــوظ نگــه داشــتن نوســتالژی های گذشــته ی خــود روی آورده، 
از افقــی دیگــر ســعی در مســتورکردن و مخفــی نگــه داشــتن چیزهایــی 

گذشــته ی شــاعر رخ داده اســت: کــه در  دارد 

پس این روز را چرای گوسفندان می کنم
و بر روزهای پیشین هفت کفن می پوشانم

و یــا در شــعر شــماره ی 23 )صفحــه ی 55( شــاعر بــا تغییــر واژه ی 
نحــوه ی  کــردن صامــِت »دال«  و محــذوف  لفــظ »در«  بــه  »درد« 
ــه ی  ــم زدن رابط ــوده، در بره ــنازدایی نم ــار آش ــازی را دچ تداعی س
دچارتغییــر،  را  جانشــینی  محــور  شــده،  واقــع  مؤثــر  ســطر  داللتــی 

می نمایــد: دینامیــک  و  حرکــت 

شماتت ام نکنید
این کلید به در مرِگ من خورد.

و یا در سطر ذیل از شعر 19 )صفحه ی 48(:
استفاده از »فروپاشیده« به جای »فروپوشیده«

از ابرها فروپاشیده باشم

امــا در خصــوص تغییــر، دســت کاری و دگردیســی در محور هم نشــینی 
کالم از شــمار مثال هــا و مصداق هــای فــراوان در ایــن مجموعــه تنهــا 

بــه ذکــر شــماری اکتفــا می نماییــم:

شعر شماره ی 13 )صفحه ی 35(:
در ســطر 7 شــاعر بــا ایجــاد تغییــر و امــکان جابه جایــی در زنجیــره ی 
بــودم،  »زده«  بــه جــای  بــودم  »کشــیده«  فعــل  و هم نشــینی  کالم 

محــور هم نشــینی الفــاظ را دچــار دگردیســی می نمایــد:
»چه گونه عاشق را پیشاپیش خط کشیده بودم؟«

 
بــا اســتفاده از فعــل  در شــعر شــماره ی 14 )صفحــه ی 37( شــاعر 
»شــنیدن« ســعی در برانــدازی نظــام متعــارف داللتــی نحــو داشــته، بــا 
ایجــاد تغییــر در محورهم نشــینی از کنشــی تــازه در متــن خبــر می دهــد 

ــادرت مــی ورزد: ــه ایجــاد حس آمیــزی مب و از افقــی دیگــر ب
»شهوت شنیدن یک فنجان«

7

چــه تعریــف وزن و موســیقی را در بیــان قدمایــی هم چــون خواجــه 

نصیرالدیــن طوســی در معیاراالشــعار بدانیــم کــه در تبعیت از تربیت، 
نظــام  حــرکات، رفتــار ایقاعــی و تناســبات، در عــدد و مقدارکــه نفــس 
از ادراک آن هیــأت مهندســی شــده در معمــاری الفــاظ و هندســه ی 
احســاس  صامت هــا،  و  حــروف  توالــی  و  واج هــا  و  هجاهــا  کالم، 
نظــام  آن  معنــای  توســیع  چــه  و  می نمایــد  یگانه گــی  و  وحــدت 
تعاریــف ابداعی تــری فی المثــل از خانلــری در بــاب وزن شــعر فــرض 
کیفیتــی حاصــل از ادراک وحدتــی درمیــان اجــزای  کــه آن را  کنیــم 
کــه حــدوث آن درمــکان، قرینــه و در زمــان،  متعــدد دانســته اســت 
وزن نامیــده می شــود؛ توجــه ویــژه بــه عناصــری ذاتــی چــون اصــل 
برخــوردار  بســیاری  اهمیــت  از  بــوده،  اســتوار  »تناســب«  محوریــت 
اســت. ایــن عنصــر در روی کــرد مــدرن نیمــا بــه فهــم زیباشناســی و 
اســتتیک متــن و مخاطــب، بــا کنــش مواجــه شــد و بــه گونه یــی تــازه 
کــه در انقــالب نیمــا، آن چــه مهم تــر  گرفتــه شــد. آن چنــان  کار  بــه 
کوتــاه وبلنــد شــمردن  کمــی، فی المثــل دربــاب  و مؤثرتــر ازمباحــث 
مصاریــع و برهــم زدن توالــی به هنجــار هجاهــا و شــناور شــدن قافیــه 
زیباشناســی  کیفیــت  در  کــه  بــود  رســتاخیزی  می گــردد،  محســوب 
فهــم مخاطــب و دگرگونــی منطــق فهــم شــعر در اراده یــی فعــال 
بــرای رفتــن در غایــت آفــاق معنــا و ســیر در افــق آشــنازدایی های 
لفظــی و معنایــی و نحــوی و ســاختاری متــن و برهــم زدن حاکمیــت 
کالن روایت هــا و امــکان ظهــور و حیــات خرده روایت هــا وصداهــای 
مخفــی و اپوزیســیون در نظامــی به نــام متــن ادبــی بــود. معیــاری کــه 
در زیباشناســی فهــم پیشــامدرن متــن ادبــی بــر ســطر و در روی کــرد 
مــدرن نیمایــی بــه »بنــد« یــا پاراگــراف در شــعر، تغییــر زاویــه داد. 
و  افقــی  ارتباطــی  از  ادبــی،  منــش ســاختارهای  تغییــر  ایــن  ظهــور 
بــه حاکمیــت  خطــی در ســاحت مضمون گــرای شــعر پیشــانیمایی 
موضــوع، ارتبــاط عمــودی و روایــت شــعر نیمایــی به صــورت صریــح 
و ضمنــی در الیــه هــای روســاختی، زیریــن و زبریــن متــن رخ داد. 
کارکــرد ایــن تغییــر مبرهــن در انقــالب ادبــی نیمــا منجــر بــه دگرگونــی 
در تمــام معیارهــای کیفــی و کمــی علی الخصــوص در حــوزه ی وزن و 
موســیقی شــعر فارســی بــود کــه در شــعر پیشــانیمایی در مصــرع، شــعر 
کلمــه و در شعرپســانیمایی/ شــاملویی و پساشــاملویی  نیمایــی در 
بــه حــرف وهجــا توســیع یافــت و امکانــات بهره گیــری بیــش از پیــش 
ــان  ــان را فراهــم آورد؛ چــرا کــه دیکلماســیون زب از ارکستراکســیون زب
ذاتــن میــل بــه توالــی، تناســب، تکــرار داشــته، حاکمیــت ایــن توالــی، 
تکــرار و تناســب در زیباشناســی متــن ادبــی به عنــوان معیــاری مهــم 
محســوب می گــردد؛ و همــه ی این هــا در ضمیــر وزن و موســیقی شــعر 

نهفتــه اســت.
درک  بهره منــدی،  و  به کارگیــری  بــا  پســانیمایی  و  نیمایــی  شــعر 
پیشــانیمایی  متــن  تکنیــکال  سرشــت  از  هنجارگریزانــه  دریافــت  و 
زبــان صنعتــی شــعر ســنتی  از  تــازه  امکانــات  وبه کارگیــری و ظهــور 
ادبــی  متــن  زیباشــناختی  فهــم  غایــات  در  تازه یــی  افــق  توانســت 
ایجــاد نمایــد. یکــی از مهم تریــن ایــن عناصــر، موســیقی شــعر اســت.
هماهنگــی،  در  شــعر  ازموســیقی  گســترده یی  و  عمــده  ســهم 
تکــرار، توالــی و تناســبات صوتــی و هجایــی عبــارات، صامت هــا و 
مصوت هــا نهفتــه اســت و آفــاق شــوهانی در مجموعــه ی »از ابتــدا 
بــا  و  زبــان  ارکستراکســیون  ضــرورت  دریافــت  بــا  بــاش«  حــرف ام 
کیفیــت آن در ادامــه ی ســنت  روی کــردی توســعی در بهره گیــری از 
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برمی آیــد. نیمایــی 
وقــوف  مهــم  برایــن  باشــد  رســیده  گاهــی  خودآ بــه  کــه  شــاعری 
شــعر  ادوار  کل  تکنیک هــای  و  تمــام عناصــر  از  کــه  یافــت  خواهــد 
آشــنازدا  و  مــدرن  و  هم زمانــی  روی کــردی  بــا  می تــوان  فارســی 

شــد.  بهره منــد 
ضــرورت فهــم تناســب و موســیقی تــا بــدان حــد از اضطــرار اســت کــه 
»دیــدرو« می گفــت: »تناســب، اســاس ادراک زیبایــی اســت« و نیمــا 
شــعر بــدون وزن - درمعنــای وســیع آن - را بــه انســان عریــان و برهنــه 
تشــبیه می کــرد. ایــن تناســب و اهمیــت موســیقی در مجموعــه ی »از 
بــه شــکل ابداعــی، هنجارگریزانــه،  ابتــدا حــرف ام بــاش« اگرچــه 
کــه از درک ضــرورت فــرم درشــعر  ــر مــداری  مــدرن و مشــوش، امــا ب
گرفتــه  قــرار  بهره بــرداری  مــورد  باالیــی  بس آمــد  بــا  برمی آیــد 
قافیــه ی  - بیش تــر  ازقافیــه  آفــاق شــوهانی هوش مندانــه  اســت. 
ــاس ناقــص افزایشــی،  ــام، جن ــاس ت ــی - شــبه قافیه منــدی، جن میان
بــرده  بهــره  قرینه ســازی  و  ازتناســب  بهره گیــری  تکراردرجهــت 
گونه یــی بــه معمــاری ســاختار زیباشــناختی شــعر خــود دســت  وبــه 

می یابــد.
ــرد در ایــن مجموعــه ی شــعر آفــاق  ــن روی ک ــق ای برشــمردن مصادی
ــدارد. در  ــور ن ــای مذک ــردن مدع ــل ب ــه تفصی ــز ب ــی ج ــوهانی، راه ش
ایــن موقــف و بــه منظــور ایضــاح بحــث تنهــا بــه داللــت چنــد مصــداق 

اکتفــا می نماییــم: 
از جملــه ی شــگردهای شــاعر در به کارگیــری امکانــات زبــان، تکــرار 
معنــی،  ســیالن  ازقبیــل  کارکردهایــی  بــه  کــه  اســت  متــن  در  واج 
محوریــت مفهــوم یــا مفاهیــم اصلــی، چیره گــی احســاس در متــن، 
یک پارچه گــی  و  انســجام  ایجــاد  موســیقی،  بس آمــد  افزایــش 

اســت. شــده  منجــر  کالم  هندســه ی 
در شــعر 6 )صفحــه ی 20( واج آرایــی صامــت »غ« در الفــاظ غرغــرو، 
گــروه  در  قافیه گرایــی  شــبه  و  قافیه منــدی  غــاز؛  غــار،  غنیمــت، 
واژه گانــی غــار، غــاز، بــاز، نــاز، مــار، تــار، یــار؛ بهره گیــری از جنــاس 
تــام، تکــرار و ایهــام در اســتفاده از لفــظ »بــاز« در ســطرهایی مثــِل 
»مــرغ هم ســایه رابــاز/ بازشــاهی نــه/ ازشــاهانه«؛ ضــرورت کارکــرد 
گــروه واژه گانــی  عمــل زبــان - گفتــار - در توالــی مصــوت »الــف« در 
کنــش  غــار، یــار، نــاز، بــاز، مــار، تاریــک، رهــا، دارم... در راســتای 
انتقــادی شــاعر و تخاصــم بــا انفعــال وضــع موجــود بــوده، حاکــی 
ــا فریادهــای شــاعر هــم راه وهــم گام  کــه ب از بیــان معترضه یی ســت 
گاه مکانیــزم  دســت گاه  اســت به طــوری کــه در اجــرای شــعر، ناخــودآ
اداکننــده - دهــان - بــه شــکل ارگانیــک، بــاز و مفتــوح بــوده و بــا بــازدم 

و طنیــن پرتپــش نفس هــای اجراکننــده هــم راه اســت: 

غــار  مــی روم  می پیچــم/  تــار  از  وتاریک تــر  کمان چــه/  از  تاریک تــر 
بــردارم/ یــار مــرا/ غــار تــو را/کالغ تلــخ غرغرو/غنیمــت شــمر رقــص 
االهــه ی نــاز/ لــب پلــه ی ســوم/ پونه گــی رهــا کن/مــار شــو/ تاریک تــر 
از غــار شــو/ تــا غــاز بــرآورم مــرغ هم ســایه را بــاز/ بــاز شــاهی نــه/ بــاز 

شــاهانه نــه.

شعر 9 )صفحه ی 28(: 
درالفــاظ  »ط«  و  »ت«/  »ج«/  »چ«/  صامت هــای  واج آرایــی 

چکاچــک، جوراب هــا، چکمه هــا، طبــل، تــاول، تــف؛ و قافیه گرایــی 
و شــبه قافیه منــدی بیــن الفــاظ تــف، خروپــف، پــف، تــف، تــاول، 

پــاول، بیــش، پیــش و...
انقباظــی در  و  انســدادی  به عنــوان واج  تکــرار واج »چ«  فی المثــل 
آواشناســی، حاکــی از خشــونت وخشــم اســت و از طبقــه ی اصــوات 
خشــک وخشــن محســوب شــده، بــه منظــور بیــان حــاالت اعتراضــی، 

ــرد: انتقــادی، حماســی و هیجانــی مــورد اســتفاده قــرار می گی
گربــه  تــف/  بلنــد/  جوراب شــان  ســوراخ  از  ســربازان  چکمــه ی 
ــواب را/  ــک خ ــک چ ــل/ چ ــک طب ــاول ی ــف/ ت ــه خروپ ــقف ریخت ازس
پهــن می کنــم تــا صبــح/ پــای گرگــی هم ســایه تــاول وپــاول، پــف/ 
از پیــش  کاله خودهــا/  شــنامی کنم/ چنــد سوســک در حوض چــه  
ــای  ــا جوراب هــا و چکمه هــای ســوراخ/ پ ــاران ب ــا نیش/چکاچــک ب ت

گربه هــا از ســقف طبــل، تــاول، پــف/ شــنا می کنــم سوســک را

ــت  ــن صام ــرار آهنگی ــار تک ــا 20 ب ــه در آن ب ــه ی 30( ک ــعر 10 )صفح ش
»ق« درالفــاظ و عبــارات قبــر، قطــع، قارقــار، قبرهــا، منقــار، قبــری، 
بــرق،  قبــری،  قبــر،  قارقارتــان،  قبرهــا،  قارقــار،  قــار،  قــار،  قبــر، 
هــای  واژه  در  قافیه منــدی  شــبه  و  قافیــه  و  زده ام،قبرهــا؛   بــرق 
»می خوانــد«، »بچرخانــد«، »نیامــد« و جنــاس واژه ی »بــرق« و کنایــه 
گــزاره ی »مــن بــرق زده ام« وجــود دارد؛ اســتمرار  کــه در  و مجــازی 
درتکــرار صامــت »ق«، شــعر را بــه کنشــی صورت گــرا در جهــت القــای 
کــه در کل  کــرده، به طــوری  بیــش از پیــش »قارقــار« کالغ نزدیــک 
شــعر ایــن کنــش انتقــادی و اعتراضــی شــنیده شــده، بــر کارکــرد وجــه 

شــعرمی افزاید: شــنیداری 

چندقبــر، قطــِع اتصــال مــن بــا کالغ هــا/ چنــد بــرق بــا قارقــار قبرهــا/ 
کالغ هــا قبری ســت/  شــایِد مــن بــا منقارمی خوانــد/ شــایِد مــن بــا 
بــا  باید....بایــد  کالغ هــا/  قیروقــار  در  پــا  غــروب/  بــا  مــن  شــایِد 
قارمی خوابــد/ قارقــار ســطرهای ام را ســیاه زده/ قبرهــا را ســیاه تر/ 
ــر مــرا بچرخانیــد/ درابتــدای شــعرکه روشــن اســت/  ــان قب ــا قارقارت ب
کــرده ام شــما  هــر قبــری بــا بــرق/ مــن بــرق زده ام گورســتان را شــروع 

خوش تــان نیامــد؟/ قبرهــا را محوکنیــد
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ک خانه را گوش واره کرده است«      مجموعه ی شعر»ادامه ی زنی که پال
سروده ی سریا داوودی حموله

کــرده اســت« ســیزدهمین مجموعــه ی شــعر ســریا داوودی حمولــه اســت  کــه پــالک خانــه را گــوش واره  »ادامــه ی زنــی 
کــرده اســت. کــه انتشــارات هشــت آن را منتشــر 

ایــن مجموعــه ی 90 صفحه یــی حــدود 80 قطعــه شــعر ســپید دارد. شــعرها برگرفتــه از مضمون هــای اجتماعی ســت 
کــه بیش تــر حــول مســایل زنــان می گــردد.

زبانی ســت.  و  فرمــی  موقعیت هــای  بــر  مســلط  دارد،  شــعری  جریان هــای  بــه  جــدی  روی کــردی  حمولــه  داوودی 
موتیف هــای شــعری او بیش تــر در محــور انســان گرایی و طبیعت ســرایی می باشــد. بازآفرینــی روایت هــای اســطوره یی 

و تاریخــی در شــعرهای اش هــم راه بــا طغیــان و عصیان گــری می باشــد.
ــا گیســوان ام حــرف می زنــم/  ــو نیســتی ب ــا ت ــِر اوفلی ســریا داوودی حمولــه قبــل از ایــن، مجموعه هــای شــعر ســپید نظی
گیســوان تهمینــه/ از عصــای شکســته ی نیچــه تــا عصــر  گیســوان لی لــی بــود/ نــان و نمــک میــان  آســمان حرفــی از 
ــاده  ــدان ونــک پی ــرنادهای میترائیــک/ همــه ی کلمــات در می ــا دو فاعــل اضافــی/ ِس ــودم ب ــا ب ــورکا/ مــن م ــه ی ل مچال
کــه از هــر طــرف خاورمیانــه اســت/ و بادهــا بــا حــرف میــم  می شــوند/ در هــر کلمه یــی آفتــاب پنهــان اســت/ خلیجــی 

ــاعری اش دارد. ــه ش ــوند را درکارنام ــی ش ــروع م ش
ــج  ــی رن ــش از آدم ــات بی ــر/ کلم ــاعران معاص ــعر ش ــوژی ش ــل آنتول ــاری مث ــار آث ــی  انتش ــد ادب ــوزه ی نق ــن در ح هم چنی
می برنــد/ آنتولــوژی شــعر شــاعران خوزســتان/ و آنتولــوژی شــعر شــاعران اقلیمــی، بافتــار و ســاختار ادبیــات قــوم 

کــرده اســت. بختیــاری وی را بــه منتقــدی جــدی تبدیــل 
قــوم  موســیقی  بختیــاری/  قــوم  »دانش نامــه ی  ســه گانه ی  شناســی،  مــردم  تحقیقــات  و  پژوهــش  زمینــه ی  در  او 
کــه جــزء کتاب هــای مرجــع بــرای تحقیقــات فرهنگــی در  کــرده اســت  بختیــاری/ و ادبیــات قــوم بختیــاری« را منتشــر 

می باشــد. مردم شناســی  حــوزه ی 
یکی از شعرهای مجموعه ی »ادامه ی زنی که پالک خانه را گوش واره کرده است« را با هم می خوانیم:

مرگ که بیاید
دوباره زیبا می شوم

من در ضلِع هر کلمه یی پنهان ام
روی حواس حوا

راه می روم
تا بنفش جاودانه بچرخد!
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مجموعه ی شعر»برسد به استخوان های ات« 
سروده ی روزبه سوهانی

ایــن مجموعــه در 92 صفحــه و در دو دفتــر بــه نام هــای »پنــج پرنــده بــه آســمان اضافــه خواهــد شــد« شــامل 31 شــعر 
و »مثــل بداهه یــی از شــهناز، مثــل بداهه یــی از شــاملو« شــامل 24 شــعر، بــا قیمــت 9000 تومــان و بــه همــت انتشــارات 

مرواریــد روانــه ی بــازار نشــر شــده اســت
کــه در ســال 1393 بــا مجموعــه ی »کشــوری بــا دکمه هــای بــاز« از ســوی نشــر نصیــرا بــه شــاعران  روزبــه ســوهانی 
ــم  کــرده اســت. مفاهی ــد عرضــه  ــود ســومین مجموعــه ی شــعر خــود را از ســوی نشــر مرواری ــاب پیوســته ب صاحــب کت
عاشــقانه و اجتماعــی در آثــار او محوریــت بیش تــری دارنــد، زبــان متعادلــی دارد و پارامترهــای زبــان شــعر امــروز را 
کبــود بــه دهان مــان پــس  بــا نــام »از نــام ات چنــد حــرف  رعایــت می کنــد. ســوهانی پیش تــر مجموعــه ی دیگــری 
کــرده بــود. ســوهانی پیــش از ایــن کاندیــدای نهایــی جایــزه ی  دادنــد« در ســال 94 هــم از ســوی نشــر مرواریــد چــاپ 
شــعر خبرنــگاران، برگزیــده ی جشــن واره ی شــعر شــاهوار )1388(، برگزیــده ی جشــن واره ی شــعر دانش جویــی شــیراز 

)1387(، و برگزیــده ی جشــن واره ی دانش جویــی ری را )1387( شــده بــود.
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مجموعه ی شعر»مثله شدن در جیب ها« 
سروده ی زبیده ی حسینی

شــعر  جــدی  نشــریات  در  او  آثــار  چــاپ  شــاهد  اخیــر  ســال های  در  کــه  جوانی ســت  شــاعران  از  حســینی  زبیــده ی 
کــه بــه زبــان اهمیــت مــی دهــد، بــه دور از جنجال هــا راه خــودش را مــی رود و موفــق اســت، اولیــن  بوده ایــم، شــاعری 
مجموعــه ی شــعر او  بــا نــاِم »مدادهــا شــب را افقــی می کشــند« در ســال 1391 از ســوی نشــر هنــر رســانه ی  اردی بهشــت 
بــه جامعــه ادبــی ایــران پیش نهــاد شــد، دومیــن مجموعــه ی شــعر او در ســال 1393 بــا عنــواِن »نــام تــو آمــدن اســت« در 

103 صفحــه از ســوی نشــر نصیــرا روانــه ی بــازار نشــر شــد. ســومین مجموعــه ی شــعر او 
در ســال 1395 بــا نــاِم »جهانــی از المســه« بــه همــت نشــر نصیــرا در دســت رِس عالقه منــدان قــرار گرفــت و چهارمیــن 
کــه تــازه تریــن کتــاب اوســت بــا نــام »مثلــه شــدن در جیب هــا« در 117 صفحــه و در دو بخــش  مجموعــه ی شــعر او 
تنظیــم شــده اســت و در مجمــوع 59 شــعر را در برمی گیــرد. ایــن کتــاب بــا قیمــت 9000 تومــان در ســال 96 از ســوی نشــر 

نصیــرا چــاپ و منتشــر شــده اســت.

شعری از این کتاب را مرور می کنیم:

و من که دستی منفعل ام
چه گونه می توانم به اندام مسخ شده ات بگویم: ایست

بگویم ایست و خواب ها را بدوم تا ته
تا رگ هایی که به خورشید می چسبند

بایستند گیاهان بر سنگ های آمده
بایستد خاک

و دست، پرتاِب ذره یی از نور باشد 
چه گونه می شود به اندامی که فرومی رود در مرگ فرمان ایست داد؟

سنگ ها سردند 
و ساری که پریده، آوازی برای دهان ها نداشته است

صدا تراکم زنده گی در دهان معشوق ات
صدا سنگ است که می افتد 

و اجزای اش اعضای تو می شوند
از بیشه زاِر َتَرک ها کم آوردم ات ای هجوم دست ها  بر چشم

ای چشم های تهی شده در اعضای سرخ هم خوابه گی و مرگ
می نشینی در میانه با لب هایی از لذت و رنج 

سری جامانده از اتفاق 
به چشم های ام دست بند می زند

به حفره یی که می بیند و نمی بیند
به حفره یی که می گوید و نمی گوید
به حفره های من دست بند می زنند

می روم به اتاقی که دیوار منفردم باشی
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