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 !است نمرده کتاب

 بریمانی امیرحسین

 
 دارم قصتد  ابتتدا  درهمتین  درواقت  ! دارد فکرانته  روشتن  تمتامن  خاستتااهی  کتاب،  به حمله نامنسجمِ هژمونیِ ها، چپ میان نانوشته و عمومی تصور برخالف  

 هتای  چتپ  رادیکتا ِ  ختودزنیِ  جز چیزی کتاب، به حمله تعبیر، بدین! کتاب مخاطبان نه و شمارند  می متهم را کتاب که هستند نویسان کتاب این: کنم یادآوری

 نیتازی  یچهت  جامعته،  چراکته  شناختی؛ جامعه ضرورتی نه و بدانیم خودخواهانه ضروتی را کتاب به حمله ضرورتِ توانیم می اغراق باکمی یاحتی. نیست ناامید

 ازطرفتی . کننتد  متی  دنبتا   را آن کنجکاوانته  شکلی به بلکه ندارند وضعیت با مشکلی اساسن کتاب، مخاطبانِ: تر شفاف درسطحی و ندارد کتاب نابودسازی به

 تنهتا  ی مثابته  بته  را آن و آورد نمیا به سخن مخاطبان سالیق یافتای تقلیل از توان می صرفن بلکه ست نیافته کاهش نیز کتاب مخاطبان حتی که گفت باید دیار

بیستتم   قترن  در تغییرات سرعت افزایش با توجه به و بوده روشناری عصر دستاوردهای از خوانی، کتاب که ایم گرفته فرض پیش ما. کرد مطرح موجود آسیبِ

 سابقه بی یافتای تقلیل این داشتن درنظر با حا . است هرفت باال جهان در مطالعه نسبتشود(،  خوانی نیز جزیی ازین تغییرات محسوب می )که رشد میزان کتاب

 حملته  هژمتونی  و ببخشتاییم ( ستالیق  یتافتن  تقلیتل ) لقایش به را مطالعه نسبت افزایش عطای گوید، می مان المثل ضرب که طور همان توان می بازهم آیا سالیق،

  کنیم؟ محکوم را کتاب به

 نارضایتی بروز باعث این و رود نمی پیش دارد، انتظار پدر که طور آن ،(کتاب) فرزند: است برقرار دقیقی همانیِ این فرزند، زدن کتک و کتاب به حمله میان  

 معناسازی حدود و ساخته متعین را( فرزند) خود دا  باید می روی، ازین. کند می عمل مدلو  همچون پدر، که اینجاست اصلی نکته. گردد می پدر خشونت و

 هتا،  ناهنجتاری  ایتن  قبتا   در پدر و شود می شناخته ناهنجاری پدر، دلخواِه وضعیت از فرزند خروج هرگونه پس. سازد خواهد، می خود چهآن به محدود را آن

 پدر میان ایِ برده و ارباب رابطه بخواهیم سازد، می محدود تغییرخواهی برای را راه هژمونی، وجودیتِ که استدال  این با ما اگر اما .کند می مسئولیت احساس

 نکتردن  یتا  کتردن  تائیتد  میتان  دیالکتیکِ! خیر برد؟ نخواهیم ها کتاب محتوای در موجود ابتذا  تائید به راه آیا سازیم، باژگونه را کتاب و نویسنده و فرزند، و

 در امتا  شتد  دیالکتیتک  این ضرورت کرمن توان نمی البته کند؛ می احساس خود ی عهده بر اندازه از بیش کمی فکری روشن که ست دیالکتیکی معاصر، وقای 

 کته  نمانتد  ناگفته. نماید می بیهوده کمی کند، موض  اعالم رخدادها تمامی قبا  در باید می ،(آن ماتریالیستیِ نوع از بخصوص) فکر روشن اینکه معاصر، عصر

 کته  ستت  امررادیکتالی   به کتاب محدودسازی از مولف اشتنِبازد سر بر صرفن بحث. نداریم نظرورزی از مسئولیت سلب به قصد هیچ کوتاه، یادداشتِ دراین

 بچته " کمتی  بایتد  گویتد،  متی  دلتوز  به راج  تاربی، فابین که طریق همان به شاید عجیب، ی برهه دراین. است نامشخص و مبهم رادیکا ، امر این چیستیِ خودِ

معنتی   بته ) تتاری   ی وظیفته  را حاضتر  شترای   از( برونرفتت  یتا ) گشودن راهِ و رزیمو اصرار خود نادانی بر اقرارآمیزی، شکل به که معنی بدین! باشیم "جادوگر

 ختود  کتتابِ  در پترداز  نظریه یک که هناامی و است غیره و ادبیات فلسفه، تاری ، ضرورتِ مرگ کتاب، مرگ. خود نه و بدانیم( ناپذیر بینی پیش رخدادهای

 ستاختنِ  پتذیر  فهتم  برای باوییم توانیم می کم  دست یا. ببریم سوا  زیر را او پروبلماتیک کل که است این کار، ترین معقوالنه نویسد، می کتاب مرگ به راج 

 هیستتریک  خروج جز ای چاره آن، از فراروی برای که سازد می رها ناگشودگی یک دام در را مولف چراکه. نیست مناسبی راه وجه هیچ به فلسفه دیالکتیک،

 حمله. آورد می ارمغان مولف برای( زائد عنصری عنوان به) نیز را مندی کنش از خروج پارادایم، از خروج که است این کننده عیینت عامل اما. ندارد پاردایم از

 شوک برای. داد خواهد سوق انفعا  سمت به را مولف دیار، سویی از اما ددار را بودن متفاوت و هیستریک یعنی را پاردایم از خروج ی مولفه هردو کتاب، به

: کردنتد  متی  اکتفا متغیر، یک با تنها ای جمله گفتن به جریان، یک احیای برای آمریکایی، شعارنویسان. کنیم انکار را آن ضرورت نیست الزم نوشتار، به دادن

 گفتته  ادبیتات  بته  راجت   نحقیقتت  آنکه بی باوید، ادبیات به راج  دارد سعی ،"بیهوده کتاب" یعنی خود درخشان کتاب در بوبن کریستین! است نمرده ایکس،

 وجتود  ما های تبیین برای مرزی هیچ بلکه نیست ادبیات به مختص چیزی ،(کتاب: تر کلی سطحی در یا) ادبیات که باوید دارد قصد او دیار، عبارتی به. باشد

 ".بود کرده بزرگ بس کاری میرسید، میبرد، خواب به را کودک که هایی نغمه شادمانی به اگر ادبیات": ندارد

 

 

 

 



 دوربین در فضای ِ اجتماعی

 علی عرفانی
 

 وقفته  بتی  نفوذ با قدرت دستااه پیش می رود که آناونه شناختی! جامعه ای وظیفه تا ست امپریالیسمی ای وطیفه دولتی مدارس در ها دوربینِ  کارگذاشت 

فی که عملی کردن آن در نسل حاضر برای آن ها تا امروز دست نیافتنی دارد، یعنی آن هد را آینده نسل در دوربین سازی عادی قصد اجتماعِ  پنهان امور در

ی آن ها  مشاهده با و کرده عمل ایست ِ بازرسی برای آن هاِ  تابلوی یک مثابه به شده کارگذاشتهِ  های دوربین است، مشهود که آن چیز که زیرا بوده است،

 آن قتدرت  گفتمان چیزی که آن درست شوند، یعنی می صرف خودآگاهی وضعیت ه و واردناخودآگاه خود خارج شد از مرحله ی به لحاظ روان شناختی

طبیعتی و عتادی و هماتون بتا     ِ  زنتدگی  به خود ناخودآگاه ی مرحله در ها دوربین روبروی ی در جامعه که است این خواستار مطلقِ  قدرت خواهد، نمی را

کند، اما نسل حاضر نه تنها وارد امتر نمتادین نخواهتد شتد، کته در یتک        می مطرح الکان که نمادینی امر در بودن شناور فضای آزاد ادامه دهند، و این یعنی

ایستت ِ  خوانش ِ روانی در مقابل آنچه خواست قدرت است وارد امر خیالی می شود، یعنی چیزی متضاد با آن چه که دستااه خودکامه طلب می کنتد، ایتن   

سوم یا همان دوربین، چشمی که در ِ  بزرگِ  چشم جلوی در اندیشیدن است، آن هم مطلوبِ  ، که دا  بر به منبازرسی در نسل حاضر نشانه ای بزرگ است

ن در امتر خیتالی   گفتمان ِ درون محور و دوگانه ی ما به عنوان یک شهروند ِ تنها دخالت می کند، و این دخالت ما را به اندیشیدن به من ِ آرزویتی کته الکتا   

دهد و ذهنیتی بوجود می آورد که با آن ما با اندیشیدن به من ِ مطلوب خود و احساس اینکه هر چه بیشتر یاانه پتروری بتین ختود و     مطرح می کند سوق می

درت فاصتله  این منِ  از دست رفته ایجاد کرده باشیم، نمایش پرشکوه تری را به اجرا خواهیم گذاشت، از خواست پایته گتذاران ایتن امتر یعنتی گفتمتانِ  قت       

ر دستتااه  هیم گرفت و این یعنی ایجاد پدافندی ذهنی که ما را از وادار شدن به پذیرفت ِ قانون، در یک دیکتاتوری ِ محض رهتا کترده و آنچته در تتدبی    خوا

بته عقتب انداختته    قدرت بوده است را خنثی سازی کرده است، اما با دانستای این امر از سوی دستااه و البته با ناامیدی محضی که برنامه خود را یک نستل  

وع است و زمان سرقت اطالعات فردی را توس  خود از دست رفته دیده است، ما شاهد امر عادی سازی این چشم هتای بتزرگ شتهر و ورود آن هتا و از نت     

 شتده  توجیه حضوری ماعظِ  چشم ای که در آن جامعه به های ِ کوچکترش در ریز ترین مجام  عمومی کودکان و دانش آموزان هستیم، و این یعنی رسیدن

 شده توجیهِ  دوربین نا یک به تبدیل مزاحمِ  دوربین سازی، این عادی طریق دستااه قدرت می داند که از مردم را پیدا خواهد کرد،ِ  زیستِ  حرکت مسیر در

 و یاانته  ی حملته  ایتن  دانستت،  خواهند ر آیندهمطلق ِ د باید یک را آن مدرن،ِ  های اکت برای شدن آماده حا  ِدر  ی جامعه که خواهد آمد، نادوربینی در

 نشتانه  دوربتین  آمد، خواهد در نمایش به واضحِ  طور به مطرحه ی جامعه توس  چیزی هر از بیش واقعیت که بود خواهد آنچنان افراد فکری زیست به منظم

 داری سترمایه ِ  بزرگ عنوان به متحده ایاالت در امروز که عملی دمانن درست آمد، خواهد در موجه ای سوژه به برانایز اختال  ی ابژه از که بود خواهد ای

 ستازی  عتادی ( پدراستتعاری )اعظتم  ِ  دا ِ  جانتب  از آنقدر اطالعات سرقت مدنی،ِ  تحرکات هرگونه برانایختن بدون فردی اطالعات دزدی است، داده رخ

 ایجاد برای را او حتا و دانسته دولت جانب از بدیهی امری را امر این راستا این در و است کرده را (فرزند استعاری)مدلو   جایااه قبو  جامعه که است شده

 می داند. با ادامه ی این روند ما محکوم به اعتراف واقعیات ذهنی بدون اعما  هیچ نوع قدرت ِ محسوسی خواهیم بود.  کاری چنین مستحق پدرانه امنیتی

 

 

 

 

 



 علیپور هرمز با گفتگو

 نیستم بنا شاعر دیگر من

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 در  جتدی  کتار  کته  استت  ناب شعر ضلعی پنج از عضوی اصطالحا علیپور، هرمز  
. استت  کترده  آغتاز  فردوسی مجله در  شعری چاپ با سالای بیست سن از را شعر

 ستا   ستی  از پتس  کته  استت  فارسی ادبیات کارشناسی رشته التحصیل فارغ علیپور
 و کودک"های کتاب وی از. است دیدهگر بازنشسته پرورش و آموزش در اشتغا 
 و آلفابتتگ  ریحتان " ،"هیمالیتا  فاختته  "،"شفاهی الواح" ،"فردا گنرگس ،"کبوتر

 .است رسیده چاپ به "کهکشان گیاه"

 علیپور هرمز که است این گفت، توان می اخیر های سا  علیپور هرمز به راج  چه آن
 او روزهتای  ایتن  شعر توان ینم که اناار و است رسیده خود فردیت به ناب شعر در
 نیستت  هتم  هتا  سادگی همین به ها نابی شعر به راج  اوضاع اما آورد شمار به ناب را

 از ختود  تفترد  بته  و نیاوردنتد  روی بیانیته  به ها نحله دیار برخالف نحله این چراکه
 هرمتز  یِ"آهتو  نیمترخ " کتتاب  در بخصتوص  کته  چیزی. دادند اهمیت ابتدا همان
 حتروف ! استت  آن در ربت   حرف زیباشناختی کارکرد خورد، می چشم به علیپور
 جهتان  عینیات از نیز مضامین و اند کرده عدو  مرسوم دستوری ساخت از آن رب 

.  دیاتر  جهتانی  ستمت  بته  ستت  تالشتی  و حرکت ذاتا شعر،. اند گرفته فاصله واقعی
 ورمتصت  بتودگی  دیارجهتانی  بتر  را شتعر  استاس  و بنیتاد  عمومی، و تغییرناپذیر باور
 این در و است واژگان او ابزار و کند می حرکت فراجهان سمت به شاعر شود؛ می
 دو. شتود  متی  ظتاهر  گونتاگون  کارکردهای در شاعر، خام ماده عنوان به زبان میان
 آن از یا و دارد زبان دغدغه یا شعر که است صورت بدین زبان کارکرد عمده نوع
 در علیپتور  هرمتز  شتعریت  اینکته  حتا  . کنتد  متی  استفاده ایماژ و تصویر خلق برای
 بته  و جستته  ستود  صتورت  دو هتر  از ،(روزهتا  این باویم است بهتر یا) آهو نیمرخ
 دستتوری  هتای  ستاخت  و زبان معادالت در او. است شده منجر بدی  تصاویر خلق
 دیارتتر  جهتانی  و کترده  زدایتی  آشتنایی  زبان از طریق بدین و کند می ایجاد تغییر
 بته  واژگتان،  مرستوم  چیتنش  و دستتور  فقتدان  در علیپتور  هرمتز  زبان. کند می خلق

 .است رسیده شعریت

 

 ساک   کاه  انگاار  و است رسیده شما خاص فردیت به شما امروز شعر

 ناویی  تاوان  مای  را امار  ایا  . ایاد  کرده اتخاذ را خودتان شخصی

 دانست؟ ناب شعر از  یلیپور هرمز جوییِ فاصله

 سا  ده فاصله با بعد و شد چاپ شصت سا  در که "کبوتر کودک" کتاب تا من

. نتاب  جریتان  بته  منتصب بودم شاعری درواق  شد، چاپ" فردا نرگس" کتاب که

 در تماشتا،  شتعر  ی نامته  ویتژه  چهتار  در آتشتی  منتوچهر  بوسیله هم آن از قبل البته

 را تماشتا  آتشتی،  کته  45 تتا  45 هتای  ستا   در و داشتم قرار ناب شعر چهارچوب

 شتعر  کارگتاه  بته  گشتت  متی  بتر  کته  داشتم شعری ی سابقه سا  ده کرد، می منتشر

 ستیدعلی ) نفتر  پتنج  متا  که. شدم می محسوب ها چهره جزو هم آنجا و اعالء نوری

 مستجد  در( بنتده  و رادمتنش  ستیروس  آریتاپور،  آریتا  استدپور،  یارمحمد صالحی،

 مشتت  هتای  اناشتت  هماننتد  حا  عین در و نامنظم ای ی ضل  پنج عنوان به سلیمان

 بته  توجه با هرکدام ولی دادیم می تشکیل را ناب شعر ی شاکله دست، یک ی دهش

. کتردیم  ایجتاد  شتعرمان  در را متفتاوتی  های برجستای شعریمان، ی سابقه و دانش

 هواخواهتانی  هتم  شتهرها  دیاتر  در و رفتت  فراتر سلیمان مسجد از ناب شعر بعدها

 فرهتاد   شتما   در و ستلیمانی  زفرامتر  و میزانتی  خانم تهران در مثا  عنوان به. یافت

 جمت   تماشتا  در آتشتی  که را افرادی شهرها دیار در کلی طور به و سرشت پاک

 ای منطقتی  ایتراد . آوردند روی ناب شعر به داد،  قرار ناب ی دایره در و کرد آوری

 کته  بود این بودم، رسیده دریافت این به هم من البته و گرفت ما شعر به شد می که

 اکثتر  در و بتود  محتدود  بیانمتان  نتوع  امتا  بتود،  متفتاوت  نااهمتان  نتوع  اگرچته  ما

 قتوم  زیستتی  فرهنتگ  از برگرفته که خورد می چشم به مشخصی واژگان اشعارمان

 شعرمان حا  عین در و رسید می اشباع حالت به داشت ما کار درواق . بود بختیاری

 شتد،  نمی مواجه بانقال عوارض ی دامنه با ناب شعر اگر بسا ای. بود هم تاثیرگذار

 را کتار  ی دنبالته  آتشتی  هتم  انقتالب  از بعتد  البتته . یافت می هم بیشتری گستردگی



 قائتل  نتاب  شتعر  هتای  بچته  بترای  متن  که امتیازی. نبود قبل نابی به عمال اما گرفت

 طور به و شاملو و سپهری و فروغ همچون کسانی زمان، آن در که است این هستم،

 ناگفتته  البتته . گسستتیم  فضتا  آن از ما و بودند نیمایی شاعرانی شاعران، اغلب کلی

 بته  را کارشتان  هرکتدام  یعنتی . رفتند متفاوتی فضای به هرکدام هم ها آن که نماند

 عنتوان  به. کند پیدا قوام و دوام شعرشان که شد باعث این و کردند کانالیزه شکلی

 .شد قموف خودش نوع در و شرق فرهنگ به کرد معطوف را شعرش سپهری مثا 

 باشند، داشته حق هم شاید و کنند می فکر بعضی که همانطور من خود مورد در اما

 شاید من. ام رفته فراتر و ام کرده تخطی ناب شعر از بنده و کند می فرق کمی قضیه

 آوردم؛ بدستت  هتم  را عتام  مخاطتب  و دادم شتعرم  بته  ممتنت   و سهل حالت کمی

 از هرکتدام  و شتدیم  جتدا  هتم  از نفتر  پتنج  ما اینکه از پس که است این هم علتش

 بته  متن . ببتریم  پیش به معنا آن به را ناب شعر نتوانستیم دیار رفتیم، سلیمان مسجد

 زمتانی  تتا  و نیستم قائل شعر برای نهایتی و اندازه طورکلی به و نشدم قان  ناب شعر

 کنم می فکر و کنم می استفاده تجربیات، انواع ی همه از و کنم می تجربه هستم، که

 طریتق  بتدین  تتا  ام نبتوده  ای رستانه  ستردبیر  اینکته  با. ام بوده خبر با ها جریان اکثر از

 غافتل  شتاعران  ی تتازه  نستل  و تازه جریانهای از اما باشم، ارتباط در جوان شاعران

 و نتدارد  اهمیتتی  ولتی  کننتد  می تلقی بد و تابند برنمی را امر این هم ای عده. نماندم

 شاعر من دوستان، از یکی قو  به. برم می لذت جدید شاعران با همزیستی ازین من

 دیار آنان تبیین که بدهم معاصر شعر به پیشنهاداتی داشتم سعی و بودم ها دهه همه

 .است منتقدان وظیفه

 
 

 بدانیم؟ باید شده تمام جریانی را ناب شعر جریان پس

 بتا  فتردی  دیفرآینت  محصتو   متن  شتعر  و ام کرده عبور ناب شعر از شخصا من بله

 .هستم ناب شعر زیربنای

 

 ایاا  کااه کردناد  محاادود را خاود  دادن، مانیفساات باا  هااا حجمای 

 باه  ابتادا  همان از ها نابی شعر اما. نیست بدی چیز ذاتا محدودسازی،

 شاما  نظار  از. نیاوردند روی بیانیه به و گذاشتند احترام خود فردیت

 بایاد  چگوناه  را و حجم و دیگر شعر با مقایسه در را ناب شعر وضعیت

 کنیم؟ تکیی 

 گرفتند پس و کردند امضا ای عده که دادند بیانیه زمانه، دفترهای در حجم شاعران

 و نبود شعر به منحصر حجم البته و. نکردند امضا و نبودند ایران ای عده طرفی از و

 در نیتتا فتتدایی متتراد علتتی مثتتل کتترد پیتتدا نفتتوذ هتتم ستتینما و داستتتان ی حتتوزه در

 شتعر  متا  و داشتتند  حجتم  بتا  زیتادی  تفاوت دیار، شعر های بچه اما. یسینو داستان

 هوشتنگ  شتجاعی،  محمود اردبیلی، بهرام همچون هایی دیاری شعر از هم ها نابی

 شتعر  تتا  پتذیرفتیم  متی  تاثیر بیشتر الهی، بیژن عزیزان این ی همه راس در و چالنای

 تتوان  متی  احمتدی  مدرضتا اح متوازات  بته  را الهی بیژن که نماند ناگفته. ها حجمی

 بود شعر در سازی سرنوشت فرد هم رهنما فریدون البته. دانست مدرن شعر آغازگر

 نظتر  بته  باتذریم،  که ها این همه از! شد نیما از شاملو جدایی باعث او اصال چراکه

 نتدادنمان  بیانیته  و نتابی  شعر ما به راج  اما. است مندتر جان و تر قوی دیار شعر من

 چراکته  نتدادیم  تتن  آن بته  نهایتت  در اما بودیم هم بیانیه فکر در ما که باویم باید

 عنتوان  به حجم شعر در که چیزهایی دیدم من. ندیدیم کننده قان  را مانیفستی هیچ

 بته  متن  کمااینکته ! انتد  داشته حضور هم ما کالسیک شعر در است، شده یاد مولفه

 شتاعران  شتما  را وییخت  همچتون  افترادی  که نیست پذیرش قابل گفتم هم رویایی

 نهایتتا  و دارد را خودش شناسنامه شعر، هر که رسیدیم نتیجه این به ما. بدانید حجم

 .کردیم پرهیز بیانیه از

 

 سالیمان  مسجد محیط در دیگر شایران ی دوستانه فضای از خاطراتی

 حفا   چطاور  هاا  جریاان  دیگار  با تان فاصله اینکه و. بگویید برایمان

 شد؟ می

 شتوخی  رفتتیم،  متی  گنتدمزارها  و صتحراها  بته . بتودیم  بتاهم  واقعتا  ابن های بچه ما

 خیلتی  خصوصتا  پتور  کتریم  حمیتد  متا،  بتین  در. خواندیم می شعر و آواز میکردیم،

. بتود  آداب مبادی خیلی رادمنش سیروس طرفی از. داشت باالیی طنز و بود شلوغ

 دمآ ذاتتا  هتم  استدپور  یارمحمتد  و بتود  ختودش  تتوی  اصتطالحا  صالحی سیدعلی

 خوانتدن  در را ستیدعلی  شور هیچکدام موق  آن باویم هم را این البته. بود آرامی

 دوستت  خیلتی  را هتا  دیاری شعر ما ما موق  آن و بود خوبی خیلی دوران. نداشتیم

 را او اصتال  درصتورتیکه  داشتم دوست خیلی را چالنای هوشنگ من مثال. داشتیم

 متن  البتته . داشتت  هتا  دیاتری  با را رتباطا بیشترین اسدپور ما، میان در. بودم ندیده

 یتاد  او از خیلتی  و بتودم  اردبیلتی  بهترام  مهمتان  شتب  دو متومنی،  محمتود  با همراه

 دوستتان  این دیدن درواق . دیدم کرج در و انقالب از بعد را شجاعی آقای. گرفتم

 گروه چون داشتم ناب شاعران و آتشی با من را دوستی بیشترین ولی بود ای وظیفه

 کته  بتود  اخالقیاتی نیازمند آنان، میان بودن و داشتند محدودی ی دایره دیار، شعر

 .نمیخورد من به حقیقتا

 

 بود؟ چگونه ها نابی شعر شدن جدا

 از ختالی  داشتتیم  ای دوستتی  بودیم، سلیمان مسجد در نفر پنج ما که زمانی تا خب

 خواستند می هرکدام که نبود ها دوستی سایر مثل ما دوستی. بغض و حب و دغدغه

 کردند می حذف خود جریان از را کسی امر، این برای و باشند داشته بیشتری سهم

 اینطتور  متا  شتدن  جتدا . کنند ایفا خود شعری جریان در را قهرمان نقش نوعی به تا

 میتان  از و رفتت  فرانسه به آریاپور آریا تهران، به صالحی رفتم، اهواز به من که بود

 و صتحراها  در کتارش  هم رادمنش یاد زنده. ماند سلیمان مسجد در اسدپور فق  ما

 هتا  ایتن  همته  و کترد  متی  مسافرت مختلف شهرهای به مدام و بود فنی های شرکت

 دچتار  ناخواستته  انزوایتی  بته  و دیتدیم  متی  را همتدیار  کمتر ما عمال که شد باعث

 یا اهتوازی  شتاعران  بتا  کته  داشتت  را حُسن این اهواز، به من مهاجرت البته. شدیم

 .پرداختیم شعری ستد و داد به عزیزان این با و شدم آشنا خواجات بهزاد همچون

 

 ی دهاه  شاعر  مثال ینوان به هستید؟ ای دهه های بندی تقسیم به قائل

 آورد؟ شمار به خاص ای نحله توان می را هفتاد

 هماتی  ام میتوانستته  کته  جتایی  تتا  و ام بتوده  هتم  هشتتاد  و هفتتاد  شتعر  کنار در من

 هتا،  بنتدی  دهه این حُسن حداقل کنم می فکر و ام، کرده دنبا  را متاخر های جریان



. بتود  خواهتد  شتعر  کتردن  قدرتمند اش نتیجه که است شعر فضای به دادن حرارت

 را آقاجتانی  شتمس  تفتی، رویا همچون براهنی کارگاه های بچه شعر من بخصوص

 .بیاندازم قلم از نباید هم را قنبری علی همچنین و دارم دوست بسیار

 

 ایا   باه  راجا   نظرتاان  دارد اگار  دارد؟ آسایکی  اصا   ما امروز شعر

 باه  اما دارد آسیب ما شعر که گویند می اکثرا چون چیست؟ ها آسیب

 .پردازند نمی آن دالیل تکیی 

 یتک . نالتد  متی  شترای   ازیتن  نستلی  و گروه هر چراکه دارد آسیب رسد می نظر به

 از بهتتر  خیلتی  امتروزی،  شتاعران  دوم و او  کتتاب  بینتیم  متی  کته  است این مسئله

! ماننتد  متی  بتاز  آن از اما دارد هم تاریخی اهمیتی کلی به و است بعدیشان کارهای

 آنتان  شتعری  پیشینه میبینند و شوند می شعر وارد جوانانی که است این بعدی مسئله

 محبتوبیتی  هرکتدام  کته  گیترد  متی  بتر  در را غیره و اخوان و شاملو همچون افرادی

 بهتتر  درواقت  ! بشتوم؟  معتروف  نبایتد  متن  چرا میاوید خود با و اند داشته دوچندان

 شتاعران  کته  استت  ایتن  متا  امتروز  شتعر  هتای  آستیب  از یکتی  باویم اینطور است

 بینند می که بعد و نیستند شعر در کردن سلوک و سیر به قائل و اند عجو  کار، تازه

 دچتتار یابنتد،  دستت  وفیتت معر بتته بتواننتد  ستادگی  بته  کتته نیستت  چیتزی  همچتین 

 داشتند، معروفیت سودای که کسانی بودند هم ما دوره در البته! شوند می افسردگی

 خودشتان  بتا  امتا  بود ها رسانه همه در عکسشان و کردند می منتشر کتاب چند سالی

 در ما. نمیبرند پیش به را کاری عمال کارها، این با که دانستند می و داشتند صداقت

 شتروع  کالسیک شعر با ما شده تثبیت شاعران ی همه که کنیم می یزندگ مملکتی

 گفتت  توان می درواق ! بزنیم را قیدشان بعد تا بدانیم را قواعد او  باید ما اند؛ کرده

 ستالای،  75 ستن  در آتشتی  منتوچهر : ستت  ی ستاالر  شایستته  متا  شعری جامعه که

 یتا  میختورد  بطته غ او بته  فتروغ  و کنتد  می چاپ بوشهر در را "وحشی سپید اسب"

 شاعران از هیچکدام کلی طور به و شود می چهره جوانی در رویایی یداله همچنین

 متاستفانه  البتته . انتد  نشتده  بزرگ ناحق به اند، کرده طی که ای تاریخی فرآیند در ما

 همچتون  هتا  بعضتی  مقابتل  در اما کردند طی را نزولی سیر و شدند قان  زود بعضی

 ازیتن  جدیتد  شتاعران  که است این اصلی مشکل. یدندجنا لحظه آخرین تا شاملو

 و نشتر  در فستادهایی  منکتر  البتته  کنند؛ می سیر توهماتشان در و ندارند خبر مسائل

 در ارائته  بترای  چیزی چه واقعا ببینند باید ما شاعران اما شد توان نمی هم بازی رابطه

 .دارند چنته

 

 آورد؟ خواهد روی تکرار به الزاما پرکار، شایر

 گوینتد  متی  باشتید،  کتار  کم اگر. گفتند می را چیزی چنین هم من به راج   استشر

 صاحب که شاعری کنم می فکر من اما...  باشیدکه هم پرکار اگر و کارید کم چرا

 از سررشتته  ننویستم،  متاه  یتک  من اگر. باشد پرکاری شاعر باید است، شده سبک

 ختودم  که باویم شعری منتظرم من: نمیاویم فروتنی روی  از را این. میرود دستم

 .هستم روز آن منتظر و ببرم لذت

 

 کنید؟ چاپ شعر شایران،گزیده دیگر مانند ندارید قصد

 شتعر  گزیتده  متن  از و داشتتن  لطتف  متن  بته  مروارید نشر از زاده حسن آقای اتفاقا

 اصتال  اینکته  حقیقتت  و بودم متعددی مشکالت دچار زمان آن در من اما خواستند

 بته  دستت  بتزودی  و میبینم خیریت هم افتادن تعویق به این به من البته. نکردم وقت

 .زد خواهم کار این

 از کته  ختورد  متی  چشتم  بته  جدیتد  نسل شاعران میان در گذشته به بازگشت نوعی

 ستری  در. کترد  دنبتا   شتود  متی  هتم  نشتر  فضتای  در شعرشتان،  در بجتز  نمودهای

 انتد  شده گردآوری چهلی دهه شاعران ناگهان، های جنبش از آذرخشی های کتاب

 .خورد می چشم به آنان بین در هم شما زنبق کوچه که

 منتشتر  تتازگی  بته  گفتیتد،  کته  ها کتاب سری همین از را "زنبق گکوچه هم من بله

 هتم  کتتاب  نمایشتااه  در. دارم دوست را نیا شریف حمید حرکت این من. ام کرده

 البتتته. خوشتتحالم اتفتتاق ازیتتن و شتتد استتتقبا  بستتیار هتتا کتتتاب ازیتتن خوشتتبختانه

 خواهتد  ختوبی  بسیار نتایج به اتفاقاتی دست چنین اما نیست عیب بدون کاری هیچ

 شتعرها  ایتن  بته  جدیتد  نستل  چراکته  بتود  ختالی  واقعتا  هتا  کتتاب  این جای و رسید

 ختواهی،  ستهم  بتدون  کته  باشیم داشته افرادی که شرطی به البته. نداشتند دسترسی

  .دهند رقرا بررسی مورد را معاصر شعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتگو با احمد پوری

 نوبل امسال از ادبیات فاصله نگرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انالستان نیوکاسل دانشااه از نیز را خود لیسانس فوق احمد پوری، مدرک
پتوری   .بتاز گشتته استت    ایران به ۷۶۳۱ سا  در آن از پس کرده و دریافت

 بتا  را ادبتی  فعالیتت  زبتان،  ستتدری  بتر  عالوه ایران به خود بازگشت از پس
 آثتار  امتروز  بته  تا ادامه داد و جهان بزرگ شاعران عاشقانه شعرهای ترجمه

 نتاظم  لورکتا،  گارستیا  فتدریکو  نترودا،  پتابلو  آخمتاتوا،  آنتا  چتون  شاعرانی
. استت  نمتوده  ترجمه را سکستون آن و ریتسوس یانیس قبانی، نزار حکمت،

 را دیاتر  داستتان  مجموعته  چند و بولااکف میخائیل از رمانی همچنین وی
در این گفتاو با احمد پوری، به تفاوت ها و شباهت   .است کرده ترجمه نیز

ها میان ناظم حکمت و پابلو نرودا و همچنین مارینا تسوتایوا و آنا آخمتاتوا  
پرداخته ایم. در پایان نیز کمی راج  به ادبیت ترانه های باب دیلن گپ زده 

 ایم.

 

ز مارینا تسوتایوا را در دست چااپ داریاد. باا    شما ترجمه ای ا

توجه به اینکه تسوتایوا و آنا آخماتوا، هم دوره بوده اناد، چاه   

 ارتکاطی بی  ای  دو وجود داشته؟

این دو، دوست یکدیار بوده اند. اما مارینا در چهل و چندستالای ختود را   

 دار زد و کمتر از آخماتوا عمر کرد.

 

یا تفاوت هایی باا هام دارد؟ چاون    شعر ای  دو چه شکاهت ها 

فکر می کنم تفاوت ای  دو است که ضرورت ترجماه را ماریناا   

 را ایجاد می کند.

ضرورت ترجمه تسوتایوا در این است که او، شاعر شناخته شده ی جهتانی  

ست. شعر تسواتایوا به بیشتر زبان های زنده دنیا ترجمه شده و فکر می کنم 

مه شدن او بته زبتان فارستی را موجته متی      که همین موضوع، ضرورت ترج

 کند. شعر او، به نوعی نماینده بخشی از شعر شوروی است.

 

 مضامی  تسوتایوا را چه چیزهایی در بر می گیرد؟

مضتتامین او اغلتتب فتتردی ستتت و کمتتتر بتته مضتتامین اجتمتتاعی، سیاستتی و  

حوادث پیرامون خود می پتردازد؛ موضتوعاتی همچتون عشتق و عواطتف،      

 را تشکیل می دهد.  مضامین او

 

با توجه به شعر آخماتوا و تسوتایوا، می توانیم شعر زنان روسایه  

 در آن برهه زمانی را شعری فردی و یاطفی بدانیم؟

اتفاقا نه. شعرهای آخماتوا فراتر می رود و مضتامین اجتمتاعی را نیتز در بتر     

 ، می گیرد. بسیاری از اشعار او جهتت گیتری سیاستی دارد. بته عنتوان مثتا      

او، تمامتا فصتل دردنتاکی از تتاری  شتوروی را       "مرثیته مردگتان  "منظومته  

تصویر می کند اما تسوتایوا، برداشتت هتای عتاطفی و غیرسیاستی ختود از      

 جهان را بیان می کند. 

 

در دورانی که ای  دو می زیسته اند، چه اتفاقی در شاعر زناان   

 روس در حال پی گیری بود؟ 

چهتره هتای کمتی داشتت. در اواختر عمتر        در آن زمان، شتعر زنتان روس،  

 آخماتوا )دهه پنجاه میالدی( بود که شاعران زن دیاری ظهور کردند. 



 

شما در ترجمه هایتان، متنوع یمل می کنید. به ینوان مثال در 

لورکا، ناظم حکمت، نونو ژودیس و غیره را ترجمه کارده ایاد   

رجماه  که هرکدام، از کشور و فرهنگ متفاوتی هستند. بارای ت 

 کردن، چه چیزهایی را مد نظر دارید؟

من بیشتر دنبا  شاعرانی می روم که مطرح هستند و امتحان خودشان را داده 

اند. منظورم از امتحان دادن، این استت کته دنیتا، اشتعار اینتان را خوانتده و       

استقبا  کرده است. به عنوان مثتا  پتابلو نترودا، ریتستوس و غیتره، هماتی       

ه میلیون ها نسخه از کتاب هایشان به فروش رسیده استت  شاعرانی هستند ک

 و ما هم نباید از اشعارشان بی نصیب بمانیم. 

 

با توجه به محکوبیت ناظم حکمت، تا چه اندازه او را تاثیرگذار 

 بر جریانات اجتمایی ترکیه می دانید؟ 

ناظم حکمت، پرتاثیرترین شاعر ترک استت. درواقت  اغلتب شتاعرانی کته      

به زبان ترکی می نویسند، به نحوی از زیر شنل ناظم حکمت بیترون  امروزه 

 آمده اند چراکه او پدر شعر مدرن ترکیه محسوب می شود. 

 

ناظم حکمت در برخی از اشعار خود، بسایار از شارایط زنادان    

می گوید. اینکه شایری راج  به زندان بنویسد، قکل از حکمت 

 نیز سابقه داشته است؟

به زندان می گوید چون مدت بستیاری )حتدود دوازده   حکمت زیاد راج  

سا ( را در زندان به سر برد. البته ناگفته نماند که پتس از زنتدان، او دیاتر    

راج  به زندان نمی گوید بلکه به مضتامینی همچتون عشتق، امیتد و زنتدان      

واکنش نشان متی دهتد. متن در کتتاب ختودم، اشتعار حکمتت را از ستا          

ت فوت کترد( آورده ام و ایتن مستئله، کتار را     )که حکم 9117تا  9191

 برای تقسیم بندی اشعار او راحت می کند. 

 

چرا حکمت را می توان شایری مدرن دانست؟ اینکه راج  باه  

زیست روزانه صحکت می کند یا اینکه حکمت، بدایت هایی را 

 در زبان شعر ترک صورت داده است؟

وهلته او ، فترم شتعر ترکیته را      ناظم در چند زمینه توانست راه باز کنتد. در 

عوض کرد و در وهله دوم، زبان شعری را دچار تحو  کترد. زبتان شتعری    

پیش از حکمت، زبان عثمانی بود که حکمت، زبان عامیانه را نیز بدان وارد 

کرد و شعر ساده تری سرود که مردم بتوانند بفهمند. از لحاظ محتوا، محور 

یک بختی انسان ها فکر متی کنتد و مثتل    شعرهای ناظم، انسان است. او به ن

 حافظ، امیدوار است.

 

هم ناظم حکت و هم پابلو نرودا، در ایران باا اساتقکال خاوبی    

مواجه شده است. دلیل ای  اساتقکال را بایاد در فارم یاشاقانه     

 اشعار اینان جست یا مضامی  سیاسی شان؟

د چتون  من فکر نمی کنم ارتباطی به فضتای سیاستی اشعارشتان داشتته باشت     

کتاب هایی که خود من ترجمه کردم، اشعار عاشقانه ایتن دو را در بتر متی    

گیرد. اما مسئله این است که حکمت و نرودا، سیاست )مبارزات انسانی( را 

به شکلی شاعرانه نااه می کنند و شعر را نوعی مبارزه می دانند. درواق  می 

 از هم جدا نیست.خواهم باویم مضامین عاشقانه و سیاسی این دو شاعر، 

 

باب دیل  سرانجام واکنشای نساکت باه دریافات جاایزه نوبال       

ادبیات نشان داد! به نظر شما چرا بایاد بااب دیلا ، جاایزه ای     

 ادبیاتی را دریافت کند؟

حاال در موقعیت خوبی این سوا  مطرح شده چون بعد ازین همته جنجتا ،   

کرد و ازین بابتت،   ایشان اعالم آمادگی کردند که نوبل را دریافت خواهد

ابراز خوشحالی کرده است. اما بحث اینجا نیست! بحتث اصتلی ایتن استت     

که عده ای تعجب کرده بودند چرا نوبل معیارهای خود را عتوض کترده و   

حاال اینکه این معیارها پایین آمده اند یا باال رفته اند، بحتث دیاتری ستت.    

نه سرا اهدا شتود بلکته قترار    طبق ادعای این افراد، نوبل قرار نبود به یک ترا

بود این جایزه مختص به نویسندگان و شاعران باشد. برخی نیز ازیتن مستئله   

استفاده کرده اند تا بتاب دیلتن را محکتوم کننتد و بتی ارزش جلتوه دهنتد        

درصورتی که دیلن، واقعا چهره بزرگی ست؛ دیلن هتم ترانته هتای ختوبی     

فتن دارد. بنابراین من فکر می دارد و هم از لحاظ موسیقایی، حرفی برای گ

کنم ازین دعتوایی کته دربتاره جتایزه نوبتل راه افتتاد، عتده ای سواستتفاده         

کردند تا به دیلن ضربه بزنند. به نظرم متا حتق گلته کتردن از بتاب دیلتن را       

نداریم و درنهایت، ما می توانیم نقدمان را متوجه نوبل سازیم. جتایزه نوبتل   

به تحوالتی که در دنیا انجام شتده ستت،    کم کم می خواهد نشان دهد ک

توجه دارد و اکنون می خواهد خود را با آنان منطبتق ستازد. یعنتی درواقت      

نوبل می خواهد هنر عامه پستند را نیتز درنظتر داشتته باشتد و کمتی از هنتر        

اشرافی و ادبی، فاصله بایرد. من عیبی در این موضوع نمی بیتنم. بته عنتوان    

فاصله بیشتری با ادبیات داشت تتا بتاب دیلتن! بتاب     مثا  وینستون چرچیل، 

دیلن، دست کم ترانه گفته اما وینستون چرچیل یک خ  داستان و یا یتک  

 سطر شعر هم ننوشته بود. 

 

 پس ما می توانیم ترانه را هم ی  فرم ادبی محسوب کنیم؟



(. lyricناویید ترانه بلکه بهتر است باوییم شعرهای ترانه یا همان لیریک )

له کامال فرمی ادبی ست. درواق  متی تتوانیم باتوییم شتعری ستت کته بته        ب

صورت آواز خوانتده متی شتود. متی دانتیم ترانته هتای دهته پنجتاه ایتران،           

همدوش زیباترین شعرهای اخیر ما هستند. متثال شتعرهای اردالن سترافراز،    

شهیار قنبری، جنتی عطتایی و غیتره، شتعرهای بستیار قابتل تتوجهی بتوده و        

 ا ادبیت دارند. اصطالح

 

درواق  باید بگوییم ترانه ها در یکی دو دهه اخیر باه سامت و   

سویی غیر ادبی حرکت کرده اند و باید میان اینان تمایز قایال  

 شد؟

بله دقیقا. ترانه ها یک حرکت کلی نیستند و باید تمایز قایل شد. ترانه هتای  

کته شتعر اهمیتتی     این یکی دو دهه به سمت بی معنایی رفته اند؛ بدین معنی

ندارد بلکه ریتم نقش اصلی را ایفا می کند! این ترانه هتا، بته قتو  معتروف     

هرچیزی که دم دستشان است می گویند. ما راج  به این هتا صتحبت نمتی    

 کنیم بلکه ترانه هایی را مد نظر داریم که ادبیت دارند.

 

برای ادبیت ای  ترانه ها، چه معیارهایی را مای تاوان متصاور    

 شد؟

بسیار راحت: موسیقی را ازین ترانه ها بایرید و ببینید می توانیتد ایتن هتا را    

شعر بدانید یا خیر. به نظرم همین معیار کافی ستت. چتون شتعر را کته نمتی      

 توان وزن کرد یا اینکه مثال ببینیم چند متر است! 

 

ترانه ها اصوال به مردم نزدی  ترند. حال اینکه نوبل ادبیات نیز 

ر اساس س یق مردمی به کسی همچاون بااب دیلا     بخواهد ب

اهدا شود، نکاید ما را نگران کند؟ درواق  خطر فاصله گیری از 

 ادبیات در جایزه نوبل امسال احساس نمی شود؟

نوبل امسا  از ادبیات فاصله نارفته بلکه به نوع دیاری از ادبیتات پرداختته   

لحاظ شعری، ختوب و   است. همانطور که گفتم، شعرهایی که مثا  زدم، از

زیبا هستند. همین طور می توانم به سیمین بهبهانی و فریدون مشتیری اشتاره   

کنم که چند ترانه نوشته اند و حتی اشعارشان را نیز در موسیقی ها استتفاده  

 کرده اند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 گفتگو با رضا چایچی

 هنرمند واقعی، نیاز به یارکشی ندارد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 تتاکنون  او از. استت  ادبتی  منتقتد  و شتاعر  ۷۶۳۷٫ متولتد  چتایچی،  رضتا   

 بته  روزی» ،(شتعر  مجموعه) «چراغ بی چتر بی» مجموعه اشعاری همچون
 هتیچ  صتدای  از کوچک ی تپه این بر» ،(شعر مجموعه) «رویم می خواب
 مجموعته ) «ستیب  انتدام  بتوی » ،(شتعر  مجموعته ) «نیستت  خبری ای پرنده
 ی بالته » ،(شتعر  مجموعته ) «بترد  متی  ختود  بتا  را هایمتان  چهتره  مته » ،(شعر
 بتازخوانی » ،(کودکتان  داستتان ) «قطتره  ستفر » ،(شتعر  مجموعته ) «هتا  ماسه
 ،(گوهتا  و گفت ی مجموعه) «ابر پاره صید برای دامی» ،(ادبی نقد) «اشعار

 "باله ماسه ها"و  «شعر ی گزیده»،(بلند شعر) «شدم کشتی این مسافر پس»
رضا چایچی، فعالیت خود را به صورت رستمی از ستا     منتشر شده است.

بتتا انتشتتار شتتعری در مجلتته مفیتتد )همتتراه بتتا مقدمتته ای از هوشتتنگ   66
گلشیری(آغاز کرد. در این گفتاو با رضتا چتایچی، بته مستائلی از قبیتل      
اوضاع نشر، باب دیلن و ارتباط او به ادبیات و مصادره سازی های ادبیاتی 

 پرداخته ایم.

ع نشر خراب است ؟ یلت اصالی را بایاد در تقلیال    چرا اوضا

 سلیقه و تعداد مخاطکان جستجو کرد ؟ 

. تتا آن جتا   ده است بی  گمان در این سا  ها از تعداد مخاطبان ادبیات کاسته ش     

که می دانم این سخن مورد تأیید ناشرانی است که حرفه ای به خصتوص  

ین  تیتراژ کتتاب هتا نیتز بیتان      در زمینه ی ادبیات کار می کنند. عالوه برا

کننده چنین وضعی است . در دهه های نه چندان دور ، تیراژ کتاب هتای  

شاعران نام آشنا کم تر ازدو هزار نسخه نبود اما در ستا  هتای اخیتر ایتن     

تیراژ به هزار و صد و گتاه حتتی کمتتر ستقوط کترده استت . در بتاره ی         

انجام گیرد  .سیاست گذاری چرایی این امر،  باید بررسی های بیش تری 

های وزارت ارشاد در ایجاد این وض  بی اثر نبوده .دلیل دیاتر شتاید د    

سردی بسیاری از مخاطبان است و این که دیار برای یافتن برختی پاست    

ها به ادبیات روی نمی آورند . شاید بسیاری هم به جای خواندن شتعر یتا   

های اجتماعی خود را بی نیاز داستان با خواندن مطالب پراکنده در شبکه 

از خرید کتاب می دانند .اما بی گمان علل دیاتری در کتاهش مخاطبتان    

ادبیات دخیل است که باید بیشتر بته آن پرداختت .     بایتد بیشتتر تتالش      

کنیم تا سطح نقد ادبی را باالتر ببریم و به این امر رونق بیشتری ببخشتیم .  

هر اثر بی بها و بی ارزشی نمی تواند  در جامعه ای که سطح نقد باال باشد

مطرح شود و جایااهی برای خود دستت و پتا کنتد . در دهته هتای قبتل       

افرادی سر دبیر مجالت ادبی بودنند که دانش عمیقی از ادبیات داشتند و 

چون فیلتر عمل می کردند . هر شعر یا داستانی را در مجله ی ادبی منتشر 

ارتقتا ادبیتات متی شتد امتا امتروزه        نمی کردند و همین سختایری باعث

اوضاع کامال معکوس استت . بستیاری افتراد مستئو  صتفحه هتای ادبتی        

 روزنامه ها و مجالت اند که دانش ادبی الزم را ندارند .



چه دلیلی برای نوبل گرفت  باب دیل  می توان دست و پا     

کرد . چرا که نوبل ادبیات در دو سال اخیر ثابت کرده است 

 دارد جدا از معیارهای ادبیاتی به گزینش بپردازد ؟ که سعی

در تاری  جایزه ی نوبل همیشه کاستی های وجتود داشتته استت ؛ در         

برخی موارد کسانی جایزه گرفتند که به گفته بستیاری از صتاحب نظتران    

در خور آن نبودند وگاهی هم به کسانی جایزه تعلق نارفت کته بته حتق    

د . اما این مورد اخیر در تتاری  نوبتل بتی ستابقه     در خور برنده شدن بودن

است .هر چند که باب دیلن به راستی خواننده ای توانا و صاحب سبک و 

ترانه سرایی بدعت گذار است . با این همه ترانه همواره به عناصر دیاری 

نیاز دارد مثل موسیقی یا فردی که ترانه را بخواند و هیچ گاه بتا شتعر کته    

شمار می آید هم سنگ نبوده . تا کنون بیشتر افرادی کته   هنری مستقل به

جایزه نوبل را گرفتند یا داستان نویس بودند یا شاعر یتا متفکتر یتا متورخ     

بنابراین این گزینشی نو محسوب می شود باید داوران نوبل تعریف ختود  

 را از ادبیات تغییر دهند .

 

یا ای  که یمیقا ترانه در بهتری  حالت می تواند ادبیات محسوب شود 

 در پیوند با موسیقی قرار می گیرد ؟

ترانه هر چند از بهترین نوعش باشد با زبتان شتعر کته هنتری مستتقل استت                   

فاصله ای نجومی دارد . ترانه با شعر تفاوت هتای بستیاری دارد کته اگتر     

ی بسیاری را سیاه کنتیم  ی آنها اشاره کنیم باید صفحه ها بخواهیم به همه

. ترانه بیشتر برای مخاطبتان عتام  خوانتده متی شتود امتا شتعر نتاب بترای          

فرهیختاان جامعه نوشته می شود و کسانی که با ادبیات و تاری  و ادیتان  

و اسطوره و فلسفه آشنا هستند . همان طور که در پاس  سوا  قبتل گفتتم   

خواننده ترانه به عناصر دیاری نیاز دارد تا قابل ارائه بشود مثل موسیقی و 

 و تنظیم کننده .

 

ای  که ما می خواهیم ادبیات را منطکق با همان منوال هاای  

نخواهناد  « مرتج  بودن » سابق حف  کنیم آیا ما را متهم به 

 ساخت ؟

می توان از زوایای گوناگون به این نکته پرداخت . بدیهی است که کار شعر            

از شیوه ها ومنتوا  هتای ستابق    و هنر بدعت و نو آوری است . اگر اثری 

چه کالسیک چته آنچته در عصتر متدرن یتا فراتتر از آن رخ داده باشتد،        

پیروی کند  آن اثر، تقلیدی و تکراری به حساب می آید . چه از محتوای 

شعری تقلید کند یا از ساختار یا فرم آن سود ببرد یا حتی اگتر بتا انتدکی    

ن هتا نشتان متی دهتد کتته     تغییتر از تصتویر شتعری استتفاده کنتد همته ایت       

شخص ِمقلد ، فاقد تخیتل و خالقیتت استت . چنتین آثتاری ختام دستتانه        

محسوب می شود و هیچ بار مثبتی نخواهد داشت . اما هتر شتاعر بزرگتی    

به سنت های گذشته احترام می گذارد و به نوعی از آنها استفاده می کند 

یتد آورد . نیمتا   . می توان با دخل و تصرف و آشنایی زدایی چیز نویی پد

با دخل و تصرف بر قافیه و اوزان عروضی به عناصری نتو دستت یافتت .    

می توان گفت کار شاعران کالسیک به مراتب از شتاعران معاصتر ستهل    

تر بود . زیرا تمام تمهیدات برای شعر سترودن شتاعران کهتن مهیتا بتود .      

تنهایی و وزن ها و قوالب و ... حتی مضامینی مثل هجر و فراق و وصا  و 

شتتیدایی و غیتتره  .حتتا  هتتر کتته زیبتتا تتتر و غنتتی تتترو بتتا زبتتانی رستتاتر و  

محکمتری به این نوع مضتامین متی پرداختت ، مانتدگارتر متی شتد مثتل         

سعدی و حافظ . اما شاعران اکنون باید در سرودن شتعر بته ناتاه و زبتان     

فردی و ویژه ی خود دست پیدا کنند . بایتد بته امضتا شخصتی و ستبک      

 ست یابند . خود د

 

اغلب فکر می کنیم ای  گفتمان قدرت است که باه مصاادره   

. در صاورتی کاه    سازی نظریات و ابدایات ادبی می پردازد

ادبیاتی ها خود در ای  امر قهارترند . مصادره سازی ابدایات 

 چه آسیب های می تواند داشته باشد ؟ 

. گفتمتان قتدرت در صتدد     می توان از چند جهت بته ایتن ستوا  پاست  داد               

مصادره ی نظریاتی است که با آن ها بتواند آرا و باورهای ختود را تبلیت    

کند و با جنبه های ملی و سنتی تا حدودی بیامیزد . اما اصتل همتان ایتده    

هایی است که گفتمان قدرت به ظاهر به آن پایبند است . این نااه باعتث  

جتود بیایتد کته بترای رستیدن بته       می شود طبقه ای از هنرمندان وابسته بو

امتیازهایی ، سنگ این نوع نااه را به سینه می کوبد . امتا تتا کنتون دیتده     

نشده از د  این آثار، اثر ماندگار یا شاهکاری خلق شود . بیشتر این آثتار  

کلیشه ای و همانند هستند ، زیرا از الاوهای معینی پیروی متی کننتد و از   

می برند.امروزه ادبیات باید بتا نتو آوری    مفاهیم و مضامین مشخصی سود

و بدعت همراه باشد تا بر د  خواننتدگان و مخاطبتان حرفته ای بنشتیند .     

بدیهی است اگر فرد یا افرادی بکوشتند دستت آورد دیاتران را بته نفت       

خود مصادره کنند ، معلوم خواهتد شتد کته آن مقلتدان چیتزی در چنتته       

ر ادبتی تنهتا بیتان مفتاهیم و مضتامین      ندارند . چرا که امروزه آفرینش آثا

نیست، بلکه خلق فرم و تمهیدات نو و تازه است .همه ی ایتن عناصتر بته    

هم مربو ط اند . مثال در شعر ، هم رفتتار تتازه بتا زبتان مهتم استت و هتم        

محتوا و فرم و شاردهایی که شاعر برای سرودن و ترستیم ناتاه و جهتان    

  درونی اش از آنها استفاده می کند .

 



ای  حجم تولید محتوای زرد آیا بی سابقه است ؟ یلت ی قه 

 ی زیاد یوام به محتوای زرد چیست ؟ 

به عقیده من این امر بی سابقه نیست . همیشه در طو  تاری  کسانی بوده اند کته       

چنین آثاری بوجود آورده اندو در اثر گدشت زمان از یاد هتا رفتته انتد .    

به این نوع ادبیات ، تنها این است که به راحتی بتا  اما علت عالقه ی عوام 

آن ارتباط بر قرار می کنند .وجود این نوع ادبیتات ، همیشته منفتی نبتوده     

است . زیرا بسیاری افراد با خواندن آثار سرگرم کننده رفته رفته بته آثتار   

غنی تر روی می آورند .بعضی اوقات این نوع ادبیتات نقتش پلتی را ایفتا     

لی که خواننده را به جای بهتری متی رستاند و باعتث ارتقتای     می کند ، پ

فهم مخاطب از ادبیات می شود . در نظر بایرید که خواندن آثتار مهتم و   

شاخص ادبیات ایران و جهان دانشی می خواهد که هر فردی به آن مسل  

 نیست .

 

 

 نظرتان در باره ی نقدهای دوستانه یا مغرضانه چیست ؟

ری ها فق  باعث گمراهی برخی خوانندگان خواهد شد . از طرفی این گونه داو      

شتأن منتقد را که به این گونه داوری ها د  خوش می کند به ما نشان می 

دهد . در درجه نخست یک منتقد باید از هر گونه پیش داوری مبرا باشد 

. منتقد عالوه بر دانش ادبی و زبانشناسی و فهم نقد نو بتا یتد انستانی واال    

باشد و صاحب خالقیتی کته درختور منتقتدی تیتز هتوش استت .او بایتد        

بکوشد با نقد علمی و به دور از هر شائبه ای ستطح شتعر و ادبیتات را در    

جامعه ارتقا دهد ، نه این کته بتا نقتدهایی آغشتته بته دوستتی یتا دشتمنی         

دیاران را گمراه کنتد . البتته خواننتده جتدی و حرفته ای ادبیتات کته از        

ص باالیی برخوردار است فریب این نوشته های بتی ارزش را  سطح تشخی

نمی خورد و انایزه ها را در می یابد . ما در چنین نقدهایی تعتاریفی متی   

خوانیم که برخی از منتقتدین بتزرگ جهتان از هنرمنتدی متی کننتد کته        

شاهکار آفریده است . نقدهایی سراسر تعریتف و تمجیتد و اغتراق آمیتز     

فهمیم با چته انایتزه ای نوشتته شتده . خالصته بایتد       که با کمی تأمل می 

گفت تا کنون هیچ یک از این نوشتته هتا باعتث مانتدگاری اثتری نشتده       

است . زمان خواهد گذشت و این گونه نوشته ها کته بتا چنتین نقتدهایی     

چند وقتی بر سر زبان ها می افتند از گردونه خارج متی شتوند و یتادی از    

. گاهی هم هم صدا می شتوند تتا شتاعر بتا      اثر و صاحب اثر نخواهد ماند

استعدادی را به قو  هم بکوبند . شاید با این تصور که جتا را بترای شتان    

تنگ کرده. این نوشته هتا هتم ناجوانمردانته و دور از اصتالت و حقیقتت      

است . شعر یا هر اثرهنری درخشانی ، دیر یا زود جایااه خود را پیدا متی  

بر آن نوشته شتود .کتار هنتری کتار گروهتی       کند .چه نقد مثبت یا منفی

وتیمی نیست و  هنرمند واقعی کار هنری راتالشی فردی می داند . برخی 

تیمی به فعالیت ادبی می پردازند و مثل هم شتعر متی گوینتد . ایتن گونته      

چیزها باقی نمی ماند به سنت نقد هم چیزی اضافه نمی کند  . تنها به درد 

 ه کسانی عضودارو دسته  یکدیارند . این می خورد که ببینیم چ

هنرمند واقعی نیاز به این یار کشی ها ندارد زیترا بته کتارخود ایمتان دارد و                 

مهمتر از همه این که راه خود را پیدا کرده استت و بتی توجته بته فضتای      

گمراه کننتده ی اطترافش راه ختود را ادامته متی دهتد . شتاعر واقعتی از         

هی عمیق برخوردار است و گو  این بازی ها را نمی شناختی ژرف و ناا

خورد . معیارهای خود را به دست آورده و با بی نیازی به زندگی و خلق 

 آثارش ادامه می دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گفتگو با حافظ موسوی

 شعر زنان، رو به بالندگی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اثتر  «کلمتات  ردهختو  شکست لشکر» شاملو احمد شعر جایزه داوران هیئت
 شتعر  مجموعته  همچنتین  .کرد معرفی او  برگزیده عنوان به را عمیدی آیدا

 شتتعر مجموعتته و حستتینی( شتتوکا) ستتمیه اثتتر «بتتود سیاستتی ای کتتره زمتتین»
 مشتترکا  پتور  وقفتی  شتهریار  اثتر  «بتالعکس  و... بیترون  تتا  اتتاق  از مسافرت»
 را اسب» شعر مجموعه داوران هیئت .شدند معرفی دوم برگزیدگان عنوان به
 هتا  ستایه  مراقتب  کتس  هتیچ » و عطتارزاده  عطیته  اثر «برمان دیارت نیمه در

 علیرضتا  اعتالم،  بتر  بنتا  .دانستت  تقتدیر  شایسته نیز را نریمان الینا اثر «نیست
 ستجودی،  فترزان  چتالنای،  هوشتنگ  تیموریتان،  رویتا  پارسا، خسرو بهنام،
 نهایی داوری تان،گلس لیلی و عباسی علیرضا صنعتی، محمد سمیعی، عنایت
 ایتن  برگزیتدگان  .داشتتند  برعهتده  را شتاملو  احمد شعر جایزه دوره دومین
 معرفتی  بهتاران  موسسته  در( آذرمتاه  ۱۷) شاعر این زادروز با همزمان جایزه
 احمتد  شتعر  جتایزه  دوره دومتین  )دبیر موسوی حافظ مراسم، این در .شدند

 شتدند،  داوری ۴۳ ستا   در منتشرشده شعر کتاب عنوان ۷۱۷: شاملو( گفت
 لیلتی  نیتز  دیار بخش در .بود بیشتر منتشرشده شعر های کتاب تعداد هرچند
 در ها زن که این از و خواند را داوران  بیانه داوران، هیئت اعضای از گلستان،

 .کرد خوشحالی اظهار درخشیدند، رقابت این
ی در این گفتاو با حافظ موسوی )دبیتر جتایزه شتعر شتاملو(، بته جنبته هتا       

 مختلف این جایزه پرداخته ایم:

 

چه تحولی در شعر معاصر زنان اتفاق افتاده است؟ بخصوص که 

از میان سه برنده ای  دوره از جایزه شااملو، حضاور دو زن را   

 شاهد بودیم.

من از چندستا  پتیش در گفتاوهتا و مطتالبی کته در مطبوعتات بته انتشتار         

ان داشتته ام. ایتن امتر دالیتل     رسانده ام، همواره اشاره به بالنتدگی شتعر زنت   

مختلفی می تواند داشته باشد از جمله اینکه میزان تحصیالت عالیه در میتان  

زنان افزایش یافته است. در دهه هفتتاد نیتز اگرچته چنتد شتاعر مهتم زن را       

سراغ داریم اما در این دهه، زنان سهم قابل توجه تتری در ادبیتات داستتانی    

کتنم هرچته جلتوتر بترویم، ستهم زنتان در       داشتند و به طورکلی، فکر متی  

 ادبیات افزایش خواهد یافت.

 

ظرف یکی دو دهه اخیر، چه تغییر یمده ای در مضاامی  شاعر   

 زنان صورت پذیرفته است؟

یتتک دوره از شتتعر زنتتان، بیشتتتر مختتتص بتته مضتتامین اعتراضتتی در بتتاب    

محدودیت های زنان در جامعه بوده است. در ایتن دوره، زنتان بته محتدود     

کردن نقش زنان به آشپزخانه ها اعتراض کردند که در زمتان ختود، اتفتاق    

خوبی بود. اما هرچه به جلوتر می رویم، به نظر من روح زنانه در اشعار زنان 

پررنگ تر می شود. این روح زنانه، در نحوه استعاره پردازی و زاویته ناتاه   

گیتری نتوعی    به موضوع تاثیر می گذارد و به طور کلی می توانیم به شکل

زبان زنانه در اشعار متاخر زنان اشاره کنیم. اگر کسی به طور جتدی اشتعار   

این دوره از شعر زنان را دنبا  کرده باشد، احتماال رگه ای تتازه را در شتعر   

 فارسی تشخیص می دهد. 

 

در میان برندگان ای  دوره، حضور شایران نسل جدید، بیشاتر  

تی حضاور اصاط حا یا     از دوره قکل به چشم می خورد و ح



نیز در میان آنان به چشم می خورد. چاه تغییار    "کتاب اولی"

 رویکردی در ای  دوره لحاظ شده است؟

نه تغییر رویکردی در کار نبوده و حتی در دوره قبل هم اینطور نبوده که ما 

به سن و سا  توجه داشته باشیم. البته بودند بزرگانی از نسل های پیشین که 

ایزه هم شدند اما این مسئله، سرنوشت انتخاب ها را تعیین نکرده برگزیده ج

 است. 

 

اتفاق قابل توجه دیگر نیز حضور افرادی از حوزه های مختلف 

یلوم انسانی در میان داوران بود. ای  همزیساتی حاوزه هاای    

 مختلف یلوم انسانی، چه نتیجه مثکتی برای شعر دارد؟

جایزه هم داشتتیم امتا در ایتن دوره، ایتن     بله ما این سیاست را در دوره او  

سیاست کمی پررنگ تر بود. هدف ما این بود کته شتعر فارستی، از طریتق     

جوایزی ازین قبیل، به بیرون از حوزه ادبیات نیز راه بیابد و شتاعران بتواننتد   

بازتاب شعر خود را در بیرون از قلمرو ادبیات هم ببینند. حداقل فایتده ایتن   

زرگان دیار حوزه ها به سمت شتعر استت و نکتته دیاتر     امر، جلب توجه ب

اینکه، نوعی تعامل میان حوزه های مختلف علوم اجتماعی ایجاد می شتود.  

در دهه های پیشین، شعر، در مرکز رخدادهای فرهنای ما بوده اما متاستفانه  

در بیست سا  گذشته، شعر بسیار به حاشیه رانتده و حتوزه مخاطبتان شتعر،     

د. یکی از دالیتل ایتن امتر را متی تتوان در افتزایش تعتداد        بسیار محدود ش

شاعران جست؛ ساالنه سیصد الی چهارصد عنتوان کتتاب شتعر منتشتر متی      

شود و طبیعی ست که در این وضتعیت، مخاطتب نمتی توانتد از میتان ایتن       

حجم باالی کتاب، باردد و شعر خوب را جدا کنتد. در ایتن وضتعیت کته     

س می شود، جوایزی ازین قبیل، دستت کتم   فقدان نقد ادبی به شدت احسا

وظیفه معرفی شتعر ختوب را بته عهتده متی گیرنتد و فاصتله میتان شتاعر و          

 مخاطب را پر می کنند.

 

حضور بزرگانی از حوزه های مختلف، باه طاور مشاخه چاه     

تاثیری در انتخاب کتاب های ای  دوره از جایزه شاملو داشاته  

 است؟

رد می کننتد، ایتن استت کته برختی ازیتن       یکی از ایراداتی که به داوران وا

داوران، در حوزه های خود صاحب نظر هستند اما متخصص شعر نیستتند و  

سلیقه ایشان، سلیقه شعر امروز نیست. چنین نارانی ای، قابل درک است اما 

از طرفی هم ناگفته نماند که شعر فارستی بایتد قابلیتت جتذب طیتف هتای       

بیانیته هیئتت داوران نیتز ذکتر شتده       مختلف روشنفکری را داشته باشتد. در 

است که ما به ساز و کار زبانی و فنی شعر توجه داشته ایم و در عتین حتا ،   

 قابلیت ارتباط گیری با مخاطب را نیز در نظر داشته ایم. 

بله حضور داورانی از حوزه هتای مختلتف علتوم انستانی، در نتیجته نهتایی       

به هیچ وجه اثری از عتوام گرایتی    جایزه تاثیر داشته اما در انتخاب های ما،

دیده نمی شود به این دلیل که داوران ما، هرکدام در حوزه زیبایی شناستی  

 صاحب نظر هستند و ازین روی، برآیند انتخاب ها، قابل دفاع است.

 

کمکود حضور جوایز ادبی مستقل، چه آسیب هایی به ادبیات ما 

 رسانده است؟

رنامه، گلشیری و غیره، هرکدام به سهم جوایز ادبی ای همچون  گردون، کا

خودشان تاثیر به سزایی در معرفی ادبیات دارند اما خب قرار نیست که ایتن  

جوایز ادبی، همه مشکالت ما را حل کنند. ما احتیاج به بسترهای مناسبی در 

مطبوعات، نقد ادبی و غیره داریم و جوایز ادبی، به تنهایی نمی توانند تغییتر  

 شرای  ایجاد کنند.چشمایری در 

 

به براهنای هناوز هام جاای      حتی اگر قائل به ای  باشیم راج 

توانیم در  بحث و گفتگو باقی است، اما احمد شاملو را دیگر می

تاریخ شعر معاصر تثکیت شده بادانیم  کسای دساتاوردهایش را    

ای باه   توان انکار کرد. پس بدی  تعکیر، وجود جاایزه  ابدا نمی

هاا داشاته    شروییت بیشتری نسکت به دیگر ناام نام شاملو شاید م

باشااد و نماینااده بااودگی او باارای شااعر معاصاار، توسااط تمااام 

رسامیت شاناخته    جریانات موجود در تاریخ شعر پساانیمایی باه  

ی  شده است. اما از طرفی نقش براهنی در شاعر یکای دو دهاه   

کنیاد بایاد از شااملو     اخیر ما غیرقابل انکار است. شما فکر نمای 

کنیم؟ یا اینکه بصورتی ناخودآگاه چنی  اتفاقی در شعر ما  گذر

 افتاده است؟
 

ی شاملو، بنا نداریم به کسانی جایزه بدهیم که مثل شتاملو شتعر    ما در جایزه

گویند! داستان جایزه ازین قرار است که خود شاملو در زمان حیاتش بته   می

ن مستتقیما در  منتد بتوده استت ؛ البتته مت      حمایت کردن از شعر جوان عالقته 

ام. با تاستیس موسسته    ام و این را از خانم آیدا سرکیسیان شنیده جریان نبوده

 .الف.بامتتتداد، ایتتتن آرزوی شتتتاملو، بعتتتد از متتترگش بوقتتتوع پیوستتتت   

شکلی نمادین با این قضیه برخورد کنیم، باید باتویم کته شتاملو،     اما اگر به

کته از آن بته عنتوان     ای در شعر فارسی بتود  ی راه تازه پس از نیما گشاینده

شعر سپید یا شاملویی و یا شعر منثور نام برده می شود . البته در همان دوران 

و پیش از آن اشعار منثوری از هوشنگ ایرانی و منوچهر شیبانی نیتز داریتم   

تتر بتا آوردن    اما شاملو کسی بود کته بتا پیایتری و جتدیت و از همته مهتم      

یت کرد. اگر بخواهیم شتعر یتک قترن    های درخشان، شعر منثور را تثب نمونه

اخیر را مرور کنیم باید اینطور شروع کنیم که نیما یتک ستنت هزارستاله را    



دچار گسست کرد و شیوه ی کامال متمایزی را در شعر فارسی آغتاز کترد.   

ی بعدی این زنجیره است .البته بایتد در نظتر داشتته باشتیم کته       شاملو، نقطه

که پتانسیل دیاری از پیشنهاد نیما را آشکار شاملو، ضد نیمایی هم نیست بل

کرد و با پافشاری، آن را به یک سنت در شعر فارستی بتد  کترد. نکتته ی     

 . مهم همین تداوم و یا سنت شدن دستاوردهای شاملو در شعر پس ازاوست

 

کنید میتوانیم به اص حات ایتماد  ینوان ی  روشنفکر فکر می به

موان  موجود بر سر راه ادبیاات   طور کلی کنیم که سانسور و به

 را حااااااذف و یااااااا حااااااداقل کمتاااااار کنااااااد؟   

انداز نمی بینم .ازین رو ما مجبتوریم بته    من تحو  عجیب و غریبی در چشم

تتدریج بهتتر شتود. متن      اصالحات دلخوش کنیم و امیدوار باشیم اوضاع بته 

کنم بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده است که  بدبین نیستم و فکر می

جتتای هماهنتتگ کتتردن زورکتتی جامعتته بتتا خواستتت هتتای حاکمیتتت ، بتته 

حاکمیت بایتد ختودش را بتا خواستت هتای متردم و بته ویتژه نستل جتوان           

هماهنگ کند .اگر این دیدگاه در حاکمیت تقویت شتود تحتوالت ختوبی    

ی  تواند اتفاق بیافتد .همانطور که در همین ده پتانزده ستا  هتم )بتا همته      می

سر گذاشتیم(اوضتاع انتدکی تغییتر کترده استت.      اندازهایی که پشت  دست

هتتایی دارد کتته در هتتر فرصتتتی آن هتتا را یتتادآوری  جامعتته یتتک خواستتت

ها به افرادی رای دادند که اکثرشتان   کند. مثال در انتخابات اخیر، تهرانی می

شناختند و بدلیل همین اعتماد نسبی به اصالحات بود که به آنان رای  را نمی

ی  تواند در آینده در نسل جوان صورت گرفته که نمی دادند. تغییرات جدی

ایران تاثیرگذار نباشد!البته موان  بسیار جدی وجود دارد ؛ علتی الخصتوص   

وقتی بحث مسائل فرهنای و آزادی بیان در بین باشد دشواری ها و موان  به 

 . مراتب بیشتر از سایر حوزه هاست

ابی باه چااپ   نژاد نتوانساتید کتا   شما در دوره ی دوم احمدی

ای  ی نااگوار، چاه راهکارهاای احتماالی     برسانید. ازی  تجربه

هرحال آثار مخربای   توانستید بدست بیاورید؟ فضای مجازی به

تاوان نشار    بر ادبیات ما داشته است  حال باا ایا  وجاود مای    

 دردسار کتااب دانسات؟    الکترونی  را راهکاری برای انتشار بی

کتنم بتا اینکته     کنار بیایم ولی فکر متی من شخصا نتوانستم با فضای مجازی 

زند اما سد سانسور را هم می تواند  ناری دامن می فضای مجازی به سطحی

راحتی بشکند . با وجود فضای مجازی، هیچ صدایی خاموش نمتی مانتد.    به

کنم که نکات مثبتی در نشر الکترونیک وجود دارد. اما  ازین لحاظ فکر می

 .تواند رسمیت کتاب کاغذی را پیدا کند از طرفی هم فضای مجازی نمی

به ای  دلیل که شایران مورد حمایت ی  جامعه صنفی نیستند، 

گیرناد. فضاای نشار،     خیلی راحت در معرض آسیب قارار مای  

اناد.   سانسور و بسیاری موارد دیگر به شعر معاصر تعارض کارده  

 تواناااد اتکاااا کناااد؟ حاااال شاااعر یمااا  باااه کجاااا مااای 

ی بسیار تلختی بتود و    ر آن چند سا  افتاد، تجربهاتفاقی که برای خود من د

کتنم کته فضتای مجتازی      در روند کاری من وقفه ایجاد کرد. من فکتر متی  

تمتامی حتل کنتد و یتا حتداقل بترای متن فضتای          تواند این مشکل را به نمی

بته فضتای نشتر بایتد باتویم کته        مجازی راهکار خوبی نبتوده استت. راجت    

ست و بایتد دختل و خترجش بخوانتد.      صادیانتشارات، نهایتا یک بنااه اقت

کنم که ناشران ما به آن درجه از آگتاهی و تعهتد رستیده     البته من آرزو می

باشند که بخشی از وقت و انرژی خود را صرف ادبیتات جتدی و همچنتین    

گذاری بر روی نویسندگان و شاعران جوان کننتد. امتا نبایتد نادیتده      سرمایه

ها هم خوب نیست و بازدهی متالی ختوبی    گرفت که اوضاع مالی انتشاراتی

کتنم کته بایتد کمتی صتبوری       به شاعران جوان من فکر می ندارند. اما راج 

شود! مکانیزم نشر واقعا  کسی خورده نمی پیشه کنند؛ در درازمدت حق هیچ

تر از این حرفهاست و نمیشود همه بار را بته دوش ناشتر انتداخت.ما     پیچیده

خودمان و کارمان را جدی بایریم و برای غلبه  چاره ای نداریم جز این که

 . بر اوضاع مایوس کننده ای که به به آن اشاره کردید مبارزه کنیم

مشکل اصلی اینجاست که فضاای غالاب نشار و مطکویاات، در     

دست افاراد ادبیااتی نیسات و ساردبیری مطکویاات را اکثارا       

اند  اند که با نظام کارمندی ترقی کرده افرادی در دست گرفته

ساالری. حال ای  افراد قطعاا دلساوزیای هام     و نه الزاما شایسته

 !برای ادبیات نخواهند داشت

بله . یکی از مشکالت جدی ما نبود مطبوعتات تخصصتی استت. از اواختر     

ی شصتتت بتته بعتتد مجتتالت قدرتمنتتدی همچتتون گتتردون، آدینتته،      دهتته

رت تخصصی سخن، کارنامه ، عصرپنجشنبه و مفید پا گرفتند که بصو دنیای

پرداختند. چاپ کردن یک شعر یا داستان در این مجله ها، بته   به ادبیات می

ی چند کتاب در معرفی شاعران و نویسندگان جوان تاثیر داشت . در  اندازه

مجالت تخصصی و معتبر معموال آثار از فیلترهای کارشناسی می گذرند و 

مخاطب با خیتا    کیفیت آن ها تا حدودی تضمین می شود ؛ به همین دلیل

راحت تری می توانتد بته آن آثاراعتمتاد کنتد . و از طرفتی تیتراژ مجتالت        

هتا کته یتک مجلته را      هاست بخصوص در شهرستتان  معموال بیشتر از کتاب

ای که بته ادبیتات نستل     ی اساسی خوانند. ضربه یک گروه ده پانزده نفره می

ی ادبتی معتبتر را   ای بسیج شدند تا مجلته هتا   شما وارد شد، این بود که عده

تعطیل کنند! البته امروز هنوز هم مجالتی وجود دارند و من پایداری آن ها 

هتا   ساز نیستند. روا  کتار در آن زمتان   را تحسین می کنم اما متاسفانه جریان

اینطور بود که پیش از چاپ کردن کتاب، باید چنتدین کتار در مطبوعتات    

کنند، ممکن بتود   را چاپ نمیدید یدکه آثارتان  کردید و اگر می چاپ می



به این نتیجه برسید کته یکجتای کتار خودتتان متی لناتد. ختود متن وقتتی          

نخستین کتابم را چاپ کردم، در جامعه ادبی تا حدودی شناخته شده بودم . 

پتور ، هیتوا مستیح هتم      همینطور رضا چایچی، بهزاد خواجات ، بهزاد زرین

شده بودند. نسل جوان نیتاز بته    قبل از انتشار کتاب، در مجالت ادبی معرفی

ی مجالت تخصصی دارد تا بتوانتد ختودش را بته مخاطبتان      پاگرفتن دوباره

معرفی کند و هم اینکه نوعی فیلتر کارشناسی برای ادبیتات بوجتود بیایتد؛و    

این چیزی است که در فضای مجازی وجود ندارد. خدا نیتامرزد کستانی را   

 !ما تخته شودکه باعث شدند درِ تمام نشریات ادبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گفتگو با ایرج ضیایی
 ی انگشتانت در امان نیستند اشیا از صاعقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ایرج ضیایی به حق در عنوان شاعر اشیا شناخته شده استت؛ چراکته شتعریت او بتا     
ه شعر رویکردی زیباشناسانه به اشیا شکل گرفته است. در این گفتاو به تبعاتِ تکی

 .ضیایی به جهان اشیا پرداخته ایم

 

ی هفتاد در انتشاارات سارزمی  اهاورایی باه      ای از شعر دهه گزیده

انتشار رسیده است که در آن نامی از شما نیاورده است. تا جایی کاه  

زنام،، ابوالفضال پاشاا، ساهم      دانم و )کمی هام حادس مای    م  می

ی  لکتاه او ساابقه  ی ای  مقدمه را در اختیار گرفته اسات کاه ا   یمده

درخشانی در مصادره کردن جریانات شعری باه نفا  خاود را دارد!    

ای هساتید؟!   ی هفتاد نیستید، پس شایر چاه دهاه   اگر شما شایر دهه

ی هفتاد منتشار شاده و ایا      بخصوص که سه کتاب مهم شما در دهه

امر از آن رو اهمیت دارد که شما پنج کتاب شعر دارید  یعنی اغلب 

ی هفتاد منتشر شده است. یا بهتار اسات بپرسام     تان در دهههای کتاب

ی هفتاد؟ اگر قائل به اولی باشیم، یعنی  ی هفتاد یا شایر دهه شعر دهه

 هایی خاص را دارا باشد. برای هفتادی بودن، شایر باید مولفه

منتشتر شتد، دوستت     9751وقتتی در ستا    « زیتر پتای همهمته   »کتاب ستوم متن،   

نقدی بر نخستین شعر کتاب نوشت ) نقتل از حافظته، چتون    شاعرمان پاشا جان در 

تتوان وارد   نقد را در اختیار ندارم(، با همین یک شعر یعنی شعر آغازین کتاب متی 

دنیای شعری ضیایی شد. آن نقد در آن زمان در حد خود، نقد قابتل تتاملی بتود و    

میاگر: ای بود برای ورود به ساحت تمتام شتعرهای کتتاب. عنتوان شتعر،کی      دروازه

کنتی/   وقتی در گودیِ دستانت/ هجوم تمام اشیای حاضر و غایتب را احستاس متی   

شتوند/ تمتام اشتیا بته      داری/ تمتام اشتیا ذوب متی    دستانت را/ برابر آفتاب ناته متی  

کنی/ کیمیاگری هستی که/ طاقتت   شوند/ ناگهان حس می ای جیوه تبدیل می قطره

این، پاشتاجان بتا شتعر متن بته نیکتی       (. بنتابر 9755دوریِ اشیا را نتدارد.)فروردین  

آشناست. حاال چرا بر اساس تصمیم آن گروه سه نفتره، در آن آنتولتوژی حضتور    

ای  آیتد. شتما نمونته    ندارم، به من ربطی ندارد. متن از کلمته مصتادره خوشتم نمتی     

ای را داده باشتد، یتا از آن چشتم پوشتی      ی تداوم مصتادره  بیاورید که تاری  اجازه

ام. در  ای صورت گرفته باشتد. متن کتتاب را ندیتده     لبته اگر مصادرهکرده باشد. ) ا

ی هفتاد تبدیل بته گتود    ام(. متاسفانه جریان شعر دهه اش بسیار شنیده و خوانده باره

گوید لناش کن. عزیز بترادر ورود بته    رسد، می زورخانه شده که هر که از راه می

را درِ ورودی زورخانته کوتتاه   دانید چ خواهد. می زورخانه آدابی دارد. صبوری می

است؟ اگر باد در غبغب بیاندازی و با چشتمانی تیتز و ستری از غترور، بتاال گرفتته       

ات به شدت بر باالی درگتاه اصتابت خواهتد کترد، تتا بفهمتی کجتا         باشی، پیشانی

ی هفتادی باشم  شوی. من چه در آنتولوژی باشم یا نباشم. شاعر دهه داری وارد می

فتادی باشد، چه تاثیری در شعر من دارد؟ اصل تاثیر، نو بتودگی،  ی ه یا شعرم دهه

و به قو  عنایت سمیعی، خانه تکانی در ذهن و زبتان شتعر معاصتر بتود کته در آن      

 مقط  رخ داد، برایم اهمیت دارد.
  

خاواهم چیساتی شاعر     شناسیم. حال می ینوان شایر اشیا می شما را به

ای باا اشایا    ا، صارفا باا رفتاار تاازه    اشیا را از زبان شما بدانم. شعر اشی

یابد؟ درواق  چه یاملی بایث متفاوت تلقی شدنِ رفتار  وجودیت می

 گردد؟ شما با اشیا نسکت به شایران دیگر می
ی  کنتد، پدیتده   شود و کسب اعتبار متی  ش سنجیده می در جهانی که انسان با اشیاء

این چیستی اساسی و بنیادین  گیرد. ی مقابل و متضاد آن قرار می شعر اشیا، در نقطه

رو قرار گرفتن ایتن دو   به شعر اشیاست. اصل در کنار هم بودن انسان و اشیاست. رو

ی  انجامتد. و ایتن ضتایعه    کنتد و بته کستب اعتبتار متی      عنصر، چسبندگی ایجاد می



بزرگی است که جهان امروز در سایه زورمندان بدان دچار شده. ما قتادر بته تغییتر    

اما شاید با فاصله گذاری و همجواری با اشیا بتوانیم نوری اندک بتر  جهان نیستیم، 

اطرافمان بتابانیم جهت ایجاد آرامش، صلح و انتدکی آگتاهی بترای رهتا شتدن از      

ایم. آن چه که به ایتن چیستتی جتان بخشتیده، همتان       دامی که در آن گرفتار آمده

قبل از حضور شتعر اشتیا،   اید.  رفتار تازه و متفاوتی است که شما به آن اشاره کرده

توصیف های موفقی از اشیا در شعر به چشم می خورد، اما پراکنده بود. نااه صرفا 

 بر روی اشیا متمرکز نبود.

در رابطه بتا کتتاب حرکتت ناگهتانی اشتیا بته درستتی         57حافظ موسوی در سا  

 نهتد بلکته   نویسد: ضیایی، احساسات و عواطف خویش را در اشیا به ودیعه نمی می

دهد؛ از دید ضیایی، شتیء،   گوید. وی ادامه می بطور مستقیم از خود اشیا سخن می

شود. حتی آنجا  فی نفسه مطرح نیست. شیء در ارتباط تنااتنگ با انسان مطرح می

 شود، حضور پنهانیِ انسان را در خود دارد. که نامی از انسان برده نمی

 ایتن  در تخیتل  فقتدان ...  بتودم  نوشته 51 سا  در  من بر پیشانی مجموعه ی سومم

م صرفا به دلیل تخیل مستور در خود اشیاست. میدان دادن به تخیل شعرهای از دوره

رو متن   شتود. از ایتن   شاعرانه در برابر اشیا، مان  درخشندگیِ حضور مادی آنها متی 

 ام.... هیچ نوع احساس عاطفی و مخیل در اشیای شعرهایم به ودیعه ناذاشته

های منفرد با بررسی شعرهای من در  لی باباچاهی در کتاب گزارهع 9731در سا  

گرا در ارتباط با متن بتاال در متورد احستاس و تخیتل نوشتت: ...       بخش شعر عینیت

اشان را بایرند، آیتا   اگر کلمات در برابر وزش تخیل، بینی

 –شاعر کاری جز ردیتف کتردن اشتیا، کهنته و امتروزی      

 .است داده مانجا دیاری کار – نااری فهرست

من تخیل را در برابر اشیا بته کتار بترده بتودم، نته در برابتر       

 متوجه منتقدان از بسیاری  تا به امروز 51کلمات. از سا  

علتی عبتداللهی حتدود     کته  این جالب. اند شده مسئله این

 بیست سا  بعد در باره متن من، در فیسبوک نوشت:

ار برود و این در شعر اشیا تخیل باید کاملن مهار شده به ک

از نکات دقیق چنین رویکردی است. غیر از مهتار تخیتل،   

در شعر اشتیاء احساستات رمانتیتک و یتا شتبه رمانتیتک و       

استعارات کدر جایی ندارنتد. رعایتت همتین نکتات شتعر      

 ضیایی را خواندنی تر کرده است.

 

ی انسان و اشایا   در اشعار شما، اشیا کارکردی حادی دارند که رابطه

کناد. قصاد داشاتید واقعیات را      صورتی اغراقاممیز تصاویر مای    را به

 بازنمایی کنید یا اینکه شعر اشیا، واقعا اغراق آمیز است؟
نااهی به دنیای امروزمان بیاندازیم. آفریقا دچار گرسنای و فقر استت. خاورمیانته   

« حتادی »اش منفجر شده. و... در چنین دنیای  سوزد. اروپا بمب سیاسی در آتش می

هتتا و  هتتا بتتا یکتتدیکر، دولتتت هتتا بتتا یکتدیار، ملتتت  ی انستتان بتتا انستتان، قتتوم طته راب

ها با مردم، حادتر از همیشه شتده و از حتد اغتراق فراتتر رفتته، تبتدیل بته         حکومت

توانتد ایتن    ها اثرگذار است. کاردکرد اشیا هم در شعر متی  ی این بختک شده. همه

هتم در شتکل بیرونتی و     ها را تجربته کنتد. هتم بته صتورت ختود ارجتاع و        بحران

اش. اینها همای واقعیت دارد، چون واق  شتده؛ امتا حقیقتت نتدارد،      گرایانه عینیت

ی بته توصتیف اشتیا و    «موقعیتت »ها این نبتود. شتعر اشتیا در چنتین      چون حق انسان

پردازد، نه به توصیف اندیشه. در واق  ایتن   ی انسان با اشیا، و اشیا با جهان می رابطه

داند، نه وصف قضیه یتا   به تب  هایدگر، حقیقت را وصف اشیا می گادامر است که

 اندیشه.
  

شعر اشیا ادامه خواهد یافت یا رویکارد متفااوتی را اتخااذ خواهیاد     

 کرد؟
نمی دانم. هیچ چیز مشخص نیست. فق  می دانم که شعر گفتن اتخاذی نیستت.   -

ر اشتیا رستیدم.   های زیادی طی کردم، تتا بته شتع    راه 11و  41- 51ی  من در دهه

رسیدنی که خود از آن آگاهی نداشتم. نتوعی کشتف دنیتایی جدیتد بتود. شتما و       

کننتد   بسیاری از عزیزان از این طی طریق اطالعی ندارید، به همین خاطر فکتر متی  

کته   47زنم. به این شعر کوتتاه از ستا     من یکباره میان اشیا افتادم و دارم غلت می

  و جهان چاپ شده دقت کنید: در جنگ اصفهان ویژه شعر ایران

ست/ در دست بیدار شتب/ خنجتر/ در قامتت     عریانیِ حنجره / فریادِ بلندِ خنجری"

ای آویختت/ و یتا ایتن     شب/غلطی زد/ دستی/ با ارتعاش سرخ اناشتانش/ از ستاره

هاینتد / کرکستی در    ایستاده / در آواز تو / صخره ها: شعر چاپ نشده از همان سا 

هتاش در   خشتکد استتخوان   خش بردارد / در سترزمینی کته نمتی    کمین آوازی که

 ".باد

« شتعر اشتیا  »شتود بتا فضتا و زبتان      این نتوع شتعرها را متی   

 سنجید؟

 

شعر اشیا، پتانسیل مکدل شدن به الگاویی بارای   

شعر گفت  را دارد؟ الکته مراد م  الگویی بارای  

کلیت جامعه ادبی اسات  یعنای بهعناوان مثاال     

یکرد مضمونیِ خاصی قلماداد  میتوانیم آن را رو

غیر  کنیم که قابل پیروی کردن برای شایرانی به

 از شما باشد؟
 ی اناشتانت در امان نیستند اشیا از صاعقه

انرژی یا به گفته شما، پتانستیل موجتود در ایتن ستطر کته      

شعر آغازین کتاب پنجم من است، و صدها سطر و پاره و 

نهفته و پنهان در اشیاست. شتما در مقابتل   هایم، حاصل انرژی  شعر، در تمام کتاب

یک قاب خالیِ آویزان بر دیوار بایستتید، ناخودآگتاه گفتت و گتویی در ستکوت      

شود. حاال اگر زاویه شما و یا وضعیت قتاب تغییتر کنتد،     میان شما با قاب ایجاد می

مثلن قاب کج شود. یک ضلعش بشکند و بیفتد. غبار گرفتته باشتد. شیشته نداشتته     

ترک برداشته باشد، از سوی دیار نوع عکس یا نقاشی و یا اشیای دیاری  باشد یا

ی خاص خودش را بتا شتما    ها، رابطه در آن جای داده شود، هر کدام از این حالت

انتد،   ها زیسته کنید. و بیشتر از آن، کسانی که با این قاب سا  و شما با او، برقرار می

ارتباطی افتراد آن مکتان خواهتد شتد،     ارتباط بیشتری خواهند داشت. این قاب پل 



رود. حتا  ببینیتد    ای که کنار نمتی  ها و خاطرات و حا  و آینده، و گذشته بین ذهن

ی اشیاستت. امتا الاتو.     گذرد، در جهانی که زاده در دنیای مصرفی و متکثر چه می

ی تتاثیر را بیشتتر متی پستندم. از ابتتدای       این واژه برای من رنگ کدری دارد. واژه

شعر اشیا، خرد و کالن تا به امروز رویکردی به اشیا پیدا کردند. این، همان  حضور

تاثیر در کلیت است، حتی در حتد مضتمونی. ایتن فقت  ستخن متن نیستت، بلکته         

حرفاروهی از منتقدان و مخاطبان جدی شعر است. نااه و فضا و لحن موجتود در  

اهل خانته زبتان نیستتم،     تاثیرش را به جا گذاشت، نه زبان من. چون من« شعر اشیا»

ای هم ندارد.از سویی فراموش نکنیم که  پس همان بهتر که الاو نشود. چنین داعیه

پیش از من شاعرانی بودند و هستند که اشیا در شعرشان وجتود داشتت و دارد، بته    

ویژه در شعر مسعود احمتدی بتا زبتان و ستبک فتردی و ختاص ختودش، و رضتا         

تر به شیء، و هر دو با کتارکردی متفتاوت    نزدیک چایچی با تنوع نااه و سوژه، و

در نااه به شیء . اما هیچ یک به صورت مجموع و متمرکزعمل نکردند، و چنتین  

بود که برای نخستین بتار در  « حرکت ناگهانی اشیا»ذهنیتی هم نداشتند. بنابراین، با 

 شعر پارسی اشیا از پس زمینه به پیش زمینه آمدند.
  

کاری در ادبیات  نام کم چیست؟ یا اص  چیزی به کاری شما دلیل کم

ای منفی در کارناماه یا     کاری نکته صورت کم وجود دارد؟ درای 

 شایر خواهد بود؟

 

سوی دیار کم کاری، پرکاری استت. متابین ایتن دو، متعتاد  بتودن وجتود دارد.       

کدام یک از این سه مرحله می تواند مالک ارزشیابی، یا سنجش کیفیت کار یک 

  اعر قرار گیرد؟ هیچ کدام.ش
  

 کتابی در دست چاپ دارید؟
جنتون دارد ایتن   »از پنج کتاب منتشر شده در دست ناشتر استت.   « گزینه ی اشعار»

شامل شتعرهای بلنتد، از دهته ی چهتل تتا اکنتون، آمتاده چتاپ استت.          « دوچرخه

ای مراثی محلته هت  »شود. شعر بلند  تعدادی از این شعرها برای نخستین بار چاپ می

ی دهه ی چهتل و پنجتاه در حتا  تنظتیم      آماده چاپ است. شعرهای نو یافته« مرده

داستتان  »سازی استت.   ی هشتاد در حد دو کتاب در حا  آماده است. شعرهای دهه

یتی از   گیتری پتاره   نوشت است همراه بتا داستتان شتکل    ،که زندگی«من و شعرهایم

 شعرهایم، که در حا  نوشتن هستم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیا گفتگو با حمید شریف

 دیده شود؟! "شعر دیگر"نمی گذارند چرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شتعر  نتو،  متوج  شتعر  بررسی به که «ناگهان های جنبش از آذرخشی» کتاب
 توست   پتردازد  متی  پنجاه و چهل دهه در ناب موج شعر و حجم شعر دیار،
 انتشارات که دش گردآوری و تألیف رئیسی ابراهیم و نیا شریف حمید سید

 نتیجته  «ناگهتان  هتای  جنتبش  از آذرخشی.  »است کرده منتشر آن را بوتیمار
 غیتر  و دانشااهی مقاالت ها، مصاحبه ها، جنگ مطبوعات، مجالت، بررسی

 و 04 دهته  در که است شاعرانی از ای گستره شده منتشر کتب و دانشااهی
د شتریف نیتا، بته    دراین گفتاو با حمیت  .است شده منتشر آنها از آثاری 04

 جریان ناشناخته شعر معاصر در دهه چهل و پنجاه پرداخته ایم.

 

درابتدا کمی راج  به انگیزه هایت برای سراغ شاایران کمتار   

شناخته شده دهه چهل، شعر دیگر و غیره رفت ، توضیح باده. و  

 اینکه اص  چرا سراغ ای  شایران کمتر شناخته شده رفتی.

م پزشکی گرگان قبو  شدم. در آن زمتان، تتب و   من دانشااه علو 53سا  

تاب شعر دهه هفتاد بود و من هم مثل بسیاری دیاتر، جریتان هتای شتعری     

هفتاد را دنبا  و بررسی می کردم. بعد که رفتم گرگان و درهمان ابتتدا، بتا   

شعری عجیب و غریب از پرویز استالمپور آشتنا شتدم. البتته ایتن عجیتب و       

م فضای ذهنی آن دورانم هستت وگرنته امتروز    غریب که می گویم، منظور

برایم عجیب نیست و این ارتباطی به ارزش گذاری این اشتعار نتدارد. شتعر    

بلندی که از اسالمپور خواندم، با شعرِ شاعرانی مطرح هفتاد بستیار متفتاوت   

بود و طبیعی ست که این اولین مواجهه من با نام پرویز اسالمپور بود. هفتده  

هیچ جایی نمی توانستید شعری از پرویز استالمپور بیابیتد    سا  پیش شما در

بخصوص که اینترنتی هم درکار نبود. به هرحا  این شروع کتار متن بترای    

بررسی شاعران کمتر شناخته شده دهه چهل بود. البته باید نکته مهم دیاری 

را نیز اشاره کنم و آن، وجود افراد مهم از شعر دهه چهتل در گرگتان بتود    

عا به من کمک کردند تا از شاعران رایج دهه چهل )همچتون شتاملو   که واق

و فروغ( فراتر بروم. آن زمان به من جزوه شتعر دیاتر شتماره یتک و دو را     

دادند و این باعث شد که سراغ دیار مجالت آن دوران بروم که واقعا کار 

مشکلی بود. یعنی مثال من می رفتم از کتاب فروشی های قدیمی، کتتابی از  

 ! "اردبیلی دیار کیست"هرام اردبیلی پیدا کنم و اینان به من می گفتند که ب

در ابتدا من تصمیم گرفتم منابعی را که دارم بته ستختی پیتدا متی کتنم، در      

اختیار دیاران باذارم؛ بدین طریق که شروع به تایپ این هتا کتردم و بعتد    

سم هاشمی نتژاد  برای دوستان عالقه مند، تکثیر می کردم. تااینکه مرحوم قا

را پنج سا  پیش دیدم و چیزی از اشعار او را برایش بازگو کردم که باعث 

؟! و من راج  بته منتاب    "تو این ها را از کجا می دانی"تعجبش شد و گفت 

چرا این ها را منتشر نمتی  "خودم به ایشان گفتم و هاشمی نژاد به من گفت 

لفت کرد و این جمله را گفت: مخا؟ و من دالیلم را به او گفتم اما او "کنی

اگر خدابیامرز بیژن الهی، حاال زنده بود، تو را تحستین متی کترد و از تتو     "

. و این حرف باعتث شتد کته    "همین چیزی را می خواست که من خواستم



، حاصتل  "آذرخشی از جنبش هتای ناگهتان  "کتاب  من دست به کار شوم.

 است.  17تا  53کارم از سا  

 

شعر دهه چهال داریام کاه درآن، شااملو،      ما تعریف دیگری از

نقش اصلی را ایفا می کند. به نظرت چرا ایا  جریاان نادیاده    

گرفته شد؟ خودشان تمایلی به دیده شدن نداشتند یاا کساانی   

 مان  آنان شدند.

بررسی های من می گوید که یکتی از مستائلی کته باعتث شتد اینتان دیتده        

بترای مثتا ، در مجلته فردوستی،     نشوند، سن کمشان بود و نداشتنِ تریبون. 

مطلبی چاپ شده است خطاب به یکی از ناشران که گویای همته چیتز متی    

باشد:هوتن نجات شعرشان را به شما داده اند و شما ظتاهرا کتتاب را چتاپ    

نکرده اید. آقای نجات خواهش کرده اند که اگتر کتابشتان را منتشتر نمتی     

عنتی مجلته فردوستی بته صتورت      کنید، لطفا کتاب را به ایشان برگردانید! ی

علنی به ناشر گفته که کتاب را به هوتن نجات برگردانید! پس ببینید تریبون 

های آن زمان تا چه اندازه وابسته به افراد خاص بوده است. یک نمونه بتارز  

را منتشتر   "پتس از نیمتا  "دیار، فروغ فرخزاد است که کتابی به نام شاعران 

 هیچ نامی از هوشنگ بادیه نشتین بترده نمتی    کرد. فروغ در این کتاب، مثال

شتتود. بعتتد از آن دوران، کتتتاب هتتای بستتیار زیتتاد دیاتتری بتته استتم و نتتام  

آنتولوژی و بررسی شعر دهه های مختلف منتشر می شود که باز هیچ نتامی  

ازین عزیزان برده نشده. به این دلیل، شخصا اعتقاد دارم دلیلِ عمده ای کته  

شد، مورد بی لطفی قرار گرفتن بود. مرحوم محمود باعث دیده نشدن اینان 

شجاعی به من می گفتت: متا نمتی خواستتیم منتزوی شتویم، متا را منتزوی         

کردند. یعنی شرای  به گونه ای بود که اینان به دلیل ستن پتایین و سترعت    

تند تغییرات، نتوانستند مجالی مناسب برای بروز بیابند و اغلبشان در دنیا گم 

کشی کردند و به هرصورت دیار ردی ازشان بتاقی نمانتده   شدند و یا خود

 ست.

 

 به نظرت چرا ای  شایران، به کار خود تداوم نکخشیدند؟

وقتی از نظر سیر تاریخی نااه می کنید، متی بینیتد بختش عمتده ایتن عتدم       

تداوم، شرای  نامناسب اجتماعی یا بته عبتارتی بهتتر، سترکوب شتدن بتود.       

شتعر در اینتان گتم نشتد، بلکته صترفا کنتار        درواق  می خواهم باتویم کته   

کشیدند و دیار به فکر انتشار آثارشتان نیافتادنتد. متثال استالمپور، وقتتی از      

ایران رفت، باز هم شعر می نوشت. پرویز اسالمپور به فرانسه رفت و روزی 

که به دلیل عدم پرداخت اجاره، باید از آن خانه می رفتت، دفترهتای شتعر    

جتا گذاشتت. البتته بهتتر استت باتویم کته صتاحبخانه         خود را در آن خانه 

ناذاشت او برخی وسایل  خود را که اشعار و اسنادش را نیز شامل می شد، 

با خود ببرد. یا همچنین باید از شهرام شاهرختاش نام ببرم؛ اغلتب فکتر متی    

کنند که او تنها سه کتاب منتشر کرده ست درصورتی کته چندستا  پتیش،    

کتاب منتشر شده است. همه مشکل اینجاست که عده ای در نشر ثالث از او 

نمی خواهند این افراد ببینند! چندماه پیش، غالمحستین نصتیری پتور فتوت     

کرد. وقتی نصیری پور فوت کرد، هیچ نامی از او برده نشد و کسی هتم بته   

مرگ او اشاره نکرد. شما فکر می کنید کسی این شاعران را نمتی شناستد؟   

 دوستان به روی خودشان نمی آورند. خیر اینطور نیست؛

 

می خواهی بگویی همانطور که سپهری را به بهاناه اشاعار غیار    

سیاسی اش محکوم کردند، قصد داشتند شعر دیگر را هم حذف 

 کنند؟

دقیقا همینطور است. در اواخر دهه هفتاد )یا شاید هتم اوایتل هشتتاد بتود(،     

تشر می کنتد. در ایتن کتتاب،    را من "سه دهه شاعران حرفه ای"کتابی به نام 

حداقل راج  به صد شاعر می نویسد ولی تقریبا هیچ نامی از آنان نمی بترد.  

آیا علی باباچاهی اینان را نمی شناخته؟ باباچاهی در همتان شتماره و همتان    

صفحه ای که شهرام شتاهرختاش و هتوتن نجتات در مجلته فردوستی شتعر       

هتزار و یتک   "ی سپانلو در کتاب منتشر می کرده اند، شعر دارد! یا محمدعل

که نزدیک سیصد شاعر را پوشش می دهتد، یتا حتتی محمتد      "شعر فارسی

مختاری در کتاب هفتاد سا  عاشقانه فارسی، تنها به یک شعر از بیژن الهتی  

و بهرام اردبیلی در پستوهای کتاب اکتفا می کنند. در کتاب مختاری، شتعر  

هست اما فق  پنج ستطر آن! در ایتن   از پرویز اسالمپور  "شقیقه سرخ لیلی"

 وضعیت، شما چه انایزه ای برای تداوم بخشیدن به کار خود دارید؟

 

نسل جدید، استقکال خوبی نسکت به انتشاار کتااب بیاژن الهای     

نشان می دهد. برای ای  استقکال، چه توجیهی می توان آورد؟ 

آیا دلیل آن، صرفا منتشر شدن کتاب آنان است یاا یا  تغییار    

 اسی در زیکاشناسی مخاطکان را داریم تجربه می کنیم؟اس

به نظرم، دلیل اصلی این امتر، تغییتر عالقته و ستلیقه مخاطتب نیستت. دلیتل        

اصلی این است که شعر امروز، نتوانست نیازهای مخاطب را برآورده کنتد.  

یعنتتی شتتعر امتتروز، در حتتدی ستتطح ختتودش را پتتایین آورد کتته خواننتتده، 

ی تواند چنین چیزهایی بنویسد و شتاعر خوانتده   احساس کرد خودش هم م

شود! پس از مدتی، اتفاقی که افتاد، این بود که شاعران هم دیار به کتتاب  

های یکدیار اعتماد نمی کنند و شعر معاصر را نمی خرند. مخاطب امتروز،  

فوران های بیشتری را از شعر انتظار دارد و بنابراین، به اشعار بیژن الهی پنتاه  

ست. بخش اعظم اشعاری که امتروز چتاپ متی شتود، بته انتدازه ده       آورده 

سطر از شعر بیژن الهی هم مخاطب را بر نمی انایزد. هناامی که بیژن فوت 



کرد، شرای  دیده شدن برایش مساعد شد اما بعد از او محمتود شتجاعی و   

 قاسم هاشمی نژاد نیز فوت کردند اما اصال دیده نشدند. 

باید زحمت داریوش کیارس را نادیده بایریم. کیتارس  ناگفته نماند که ما ن

در اوایل دهه هشتاد در مجله هناام، چندین ویژه نامه بترای شتاعران دیاتر    

منتشر کرد. به عنوان مثا ، پس از چهل سا ، اولین بار او با محمود شجاعی 

 گفتاو کرد. این ها بود که باعث شد شعر دیار در اختیار مردم قرار گیرد. 

 

هم راج  به نقش هاادی محایط در شناسااندن شاایران      کمی

 ناشناخته بگو.

بله نقش ایشان را نیز همچون داریوش کیارس نمی توان نادیده گرفت. این 

دو نفر، به نظرم لطف بسیاری به بخش مهمی از ادبیات کردند. سا  هشتتاد  

سیاری دو یا سه که مجله هناام را این دو نفر منتشر می کردند، واقعا توجه ب

به این شاعران ناشناخته جلب شد. باید به سختی این کار اشاره کنیم: در آن 

زمان که هنوز اینترنت جا نیافتاده بود، منتشر کتردن ویتژه نامته بترای افتراد      

ناشناخته، بسیار کار سختی بود. حداقل کاری که کیارس و محی  کردنتد،  

خودم را مدیون این  این بود که شاعران مهمی را معرفی کردند. من شخصا

 افراد می دانم.

 

ی  توضیحاتی هم راج  به اینکه منابعات را از کجاا تاامی  و    

 چگونه به ای  آثار دسترسی پیدا کردی بگو.

سا  هفتاد و هشت که تصتمیم قطعتی ام را بترای دنبتا  کتردن آثتار اینتان        

نتان،  گرفتم، به دنبا  رد اشعارشان گشتم و فهمیدم که عمده انتشتار آثتار ای  

در مجالت بوده است. پس مجبور شدم رفت و آمدهای بسیاری بته تهتران   

داشته باشیم؛ به شکلی کلی می توان گفت من در طی پتانزده ستا ، حتدود    

چهل و پنج میلیون خرج کردم تا توانستم این مناب  را بته دستت بیتاورم. بته     

ا عنوان مثا  من می گشتم در کتاب فروشی های دست دوم فروش و عمدت

چیزی پیدا نمتی کتردم. حتتی در آن زمتان، در کتابخانته مجلتس نیتز نمتی         

توانستید آثار اینان را بیابید. من آثار اینان را با خریتدن آرشتیو مجتالت بته     

دست آوردم. به عنوان مثا  به من خبتر متی رستید کته کستی متی خواهتد        

 آرشیوش را بفروشد و من دست به کار می شدم. 

 

ها، تغییاری در سا یق باه وجاود خواهاد      با انتشار ای  کتاب 

آورد؟ مث  ی قه جامعه به شاملو کاسته شود یاا اتفاقااتی ازیا     

 چنی .

من این سوا  را به سختی می توانم پاس  باویم. باید اشاره کتنم کته کپتی    

های بسیاری از روی اشعارِ این شاعران ناشناخته صورت گرفته ست. بهترام  

عشق در قبیلته من/خنکتاری بترف    "می گوید: اردبیلی در یکی از اشعارش 

. من عین این شعر را در جنتگ اصتفهان بته نتام     "است/و شعور ضمنی آب

فردی دیار پیدا کردم که نمی خواهم نام او را فتاش کتنم. البتته ایتن فترد،      

تغییری هم در شعر داده که شعر را خراب کرده است! خب احتمتاال همتین   

دن ایتن شتاعران ناشتناخته، جلتوگیری     هاست که باعث می شود از دیده ش

شود! من احساس می کنم که ما داریم بازگشتی به جریان شعر نجیبِ ایران 

)که همین جریان ناشناخته بود( را تجربه می کنیم. آخرین پاراگراف کتاب 

شعر پارسی، غریتب بته چنتد قترن طتو       " آذرخشی از جنبش های ناگهان

ا شتعر معاصتر متا، کمتتر از نتیم قترن       کشید تا به دوره بازگشت فکر کرد ام

طو  کشید تا به بازگشت فکر کند. مسئله شعر معاصر چیست؟ شعر ختوب  

 امروز ما، دارد از زبان گذشتاان استفاده می کند!

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 داران گفتگو با لیلی گله

 هستم ! دلخور ایران ادبیات فضای از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناخته شده در ایران است ، که در سا  لیلی گله داران از جمله شاعران زن 

 "یوستفی کته لتب نتزدم      "جایزه شتعر کارنامته را بترای مجموعته      1831
دریافت کرد و با سیمای حرفه ای تری وارد فضای ادبیتات شتد . او دانتش    

استت کته   تئاتر  آموخته ی دانشااه هنر تهران در فوق لیسانس کارگردانی 
ا ادامته داد و متدرک فتوق لیستانس     تحصیالت آکادمیک خود را در ایتالیت 

تخصصتی تئتاتر متتولتی متدیا  و دکتترای تکنولتتوژی دیجیتتا  در هنرهتتای      
 اجرایی را اخذ کرد .

لیلی گله دارن هم اکنون ساکن ایران و عضتو هیتأت علمتی دانشتااه هنتر       
شیراز است. به دنبا  انتشار مصاحبه ای پیرامون شعر اجرایی با علی قنبری ، 

ده ، در روزنامه صبا بحتث هتایی دربتاره ی ایتن جریتان نوپتا       شاعر و نویسن
شکل گرفت . لیلی گله داران خود را آغازگر جریان شعر عملتی در ایتران   

برای بررسی بیشتر جریان شعر عملتی و ادعاهتای مطترح شتده در      !می داند
 .مصاحبه ی پیشین با او به گفت و گو نشستیم

 

ز شعر یملی و وجه تمایز اول از همه الزم است ما تعریف شما ا

اسات بادانیم .    آن را با آنچه اخیرا شعر اجرایی خوانده شاده 

نظریه ی شعر یملی وام دار چه جریاناتی ست و چگونه تعریف 

 شود ؟ می

زیرا بیش از آنکته بته     نیست )شعر اجرایی( شعر عملی، پرفورمنس پوئتری

عر وابستته استت.   ش اصیل نزدیک باشد به ریشه های باستانی و شعر اجرایی

شاعران به بلند خواندن شعرهایشان در مکان های نامتتداو    شعر اجراییدر 

یعنتی   .اقدام کردند بنابراین از لحاظ ساختاری شعر دچار تحو  بنیادی نشد

دو: هیچ آرایه  .یک: شعر مکتوب با شعر شنیده شده در مطابقت قرار داشت

ترین نمونه های شعر اجرایی فق  سه: حتا در به .و صنای  نوینی بوجود نیامد

اصتو   مین فن بیان به طتور تکنیکتی   فن بیان شاعر بود که متمایز بود  اما ه

درگیر ریشه  "شعر اجرایی"شعرا را تحت تاثیر قرار نداد چون شاعران  اولیه

شناسی و هستی شناسی خود پدیده ی شعر نبودند بنتابراین اجترای شتعر در    

ستیقی  ر لوری اندرسن بته واستطه ی مو    در آثاشاید فق .حد فرم باقی ماند

بودنش و اشعار وکا  مردیت مونک  بتوانیم تفاوت بارزی بین این دو  دادن

و باقی شاعرانی که شعرهایشان را به میان مردم برند شتاهد باشتیم. بنتابراین    

است.  شعر اجراییشعر عملی گستره ای وسی  تر، عمیق تر و تکنیکی تر از 

ی بر شفاهی دانستن ژانر شعر و اجرایتی دانستتن آن در قبتا     شعر عملی مبتن

تحریف نادرست نوشتاری دانستن آن است. از طرفی آیینی دانستن شعر آن 

را از هنر فردی به هنر جمعی که در زمان و مکان خاص اتفاق می افتد بد  

شتتعر و شتتاعری بتته کتتل  )گفتمتتان( متتی کنتتد. بتتا ایتتن رویکردهتتا پتتارادایم

ود چرا که شعر دیار هنر حوزه ی کلمتات نیستت، در ایتن    دگرگون می ش

شعر به جز کلمات، صدای شاعر و بتدن شتاعر، شتنیدار و بتدن مخاطتب و      

فضا مطرح می شوند. شتعر عملتی، نوشتتن بتا صتدا استت و نته بتا کلمتات          

نوشتاری، شعر عملی به تخیل صوتی و هوش شنیداری شاعر وابسته است و 

ا نشانه می رود. در شعر عملتی کلمتات در   دقیقن هوش شنیداری مخاطب ر

ارتباط با صدا، آوا، بدن و فضا در حضور مخاطب توسعه می یابد و به متتن  

تام بد  می شود که این متن تام را می توان شعر نامید بنابراین متن یتا شتعر   



مکتوب اسکلت اولیه یا پارتیتور محسوب می شود( که البته چیزی از شتعر  

ر مرسوم کم ندارد) با این اوصاف سترایش شتعر یعنتی    مکتوب یا همان شع

کلمات سترو کتار    ابزارو امر؛ شاعر همانطور که با اجرایی نوشتن شعر از بد

های دیار مثل صدا، اصوات، آواها، بدن، حرکتت و ژستت و   ابزاردارد از 

تمام آنچه که در فضای متصور موجود می باشد از قبیل نور، تصتویر، اشتیا   

نوشتاری که از دا  های صوتی  ها و نشاناان او نه فق  از دا بهره می گیرد 

و تصویری نیز استفاده می کند و نه تنها به این محدود نمی شتود بلکته متی    

منظور از دا  های ترکیبتی دا  هتایی   . دست بیابد تواند به دا  های ترکیبی

است که از ترکیب کلمه یا بخشی از کلمه با:  صتدا، آوا، صتوت، تتنفس،    

رکت، ژست، میمیک و لحن، شی و تصویر و با کلمتات دیاتر زبتان هتا     ح

ساخته می شوند و اینطور استت کته عتالوه بتر انقتالب در حتوزه ی دا  و       

بنابراین شتعر  . یا نام آواهای جدیدی خلق می شوند   مدلو   در شعر عملی

زبانی بدون حذف زبان است که دقیقن در جهت توستعه   عملی، شعری ورا

 ست. ی زبان ا

  

آنچه در نظر اول واضح است دخالات تاااتر در شاعر اجرایای     

ست . نمایش به ینوان ی  مدیای پویا و خ قه بر صحنه ظاهر 

می شود و ای  پویایی را به ی  میزان ، مادیون بادن و بیاان    

است . تاکید شما بر صدا و باه ناویی هماان بیاان در نماایش      

 گونگی شعر اجرایی از چه روست ؟

ه بحث ما بر سر تئاتری بتودنش نیستت هتر اثتری کته سته پتارامتر        او  آنک

اجراگر، مکان و مخاطب را داشته باشتد وارد حتوزه ی نمتایش متی شتود.      

تاکید من بیشتر بر صدا و فن بیان شاعر است ، اما خود فضتا هتم بترای متن     

اهمیت دارد. وقتی بحث زمان و مکان می شود و دیار مدیا ها ، یک جنبته  

 هم پیدا می کند. بنا بر این نمتی تتوان گفتت کته بیشتراستت یتا      ی دیداری 

مثال در شعر آکوپتالیس متا وجته وکالیتته      غالب و تکان دهنده تر باشد . اما

است که بارزتر است، تمام آن تغییر صداها در جهت ساخت یتک صتدای   

متکثر است  و از  طریق تکثر صدا رسیدن به یک بدن متکثر یا قالب یا تتن  

ر هر اجرا ممکن استت یتک بتارزه  قتوی تتر شتود. متن بتا تئتاتری          شعر . د

توصیف کردن نوع شعر عملی مختالفم و آن را رد متی کتنم . چتون تمامتا      

دقتیقن   ''شعر عملی''شعر است. شعر چیزی است که اتفاق می افتد و ترمین 

در زبان یونانی ساخته شده است کته ریشته    ''پوئین''درست بر مبنای ترمین 

است . در زبان یونانی شعر یا پوئزیز بته معنتای ستاختن و     ''پوئتری''ی لغت 

 و در آن،  شعر خواندن با صدای بلند است شعر اجرایی،خلق کردن است .  

متن از لحاظ نوشتاری و آنچه که مخاطب می شنود دچار تغییتر ستاختاری   

نمی شود . شاعر ، شاعری ست با بدن خودش ، با صدای خودش و با استم  

وان  و هویت خودش  پشت میکروفون می رود. ممکن است گتاهی از  و عن

الحان ، یا لحن گردانی استفاده کند. اما از نظر ساختاری وقتتی بتا نمونته ی    

مکتوبش مقایسه می شود می بینیم تفاوتی ایجاد نشده است. بته طتور مثتا     

نسل بیت وقتی که شعرشان را با صدای بلند خواندنتد در واقت  همتان شتعر     

کتوب بود، حتا دیوید انتین وقتتی بته ستمت بداهته سترایی شتعر در برابتر        م

در حالیکته  . مخاطب رفت همچنان به همان ساختار نوشتاری شعر پایبند بود

در شعر عملی کلمه دیار شکل نوشتاری نتدارد. بنتابراین کلمته بترای متن      

 تبدیل می شود به صدا ، صوت ، موسیقی، آوا و تنفس و حتا تصویر . چون

هنر حضور است بحث بدن به میان می آید: حضور شاعر و حضور مخاطب  

اما این حضور در واق  غیاب است غیاب خود، چون تعریف بدن دیار بدن 

شاعر نیست بلکه بدنی ست که به سمت تجربه ی شی شدگی می رود . در 

انکار بدن بیولوژیک شاعر می رسد به تن شعر یعنی قالبی که متکثر است . 

بخش از آن تن است . یک بخش آن حیوان است یعنی احضار قالتب  یک 

حیوان یا شی یا جماد در یک تن . آنچه که شاعر در شعر عملی تجربه متی  

 ترکیبتتی . اینکتته از انکتتار بتتدن ختتود بتته بتتدنکنتتد تجربتته ی متتردن استتت 

برسد. بحث دیار مخاطب است . شعر عملی شعری برخاستته   )کامپوزیت(

ه ای که سروده می شود به نوعی از بدن بیرون می آید و از بدن است . لحظ

قرار استت کته روی بتدن مخاطتب تتاثیر باتذارد. رابطته ی شتعرعملی بتا          

مخاطب رابطه ی بین دو بدن است تجربه ای کته در شتعر مکتتوب وجتود     

 . ندارد

  

دو موردی که در مواجهه با ای  ژانر مطرح مای شاوند ، یا     

ه کیفیت در روناد اجراسات . امار    مساله جاودانگی و دوم مسال

نمایشی به ویژه پرفرمنس تکیه زیادی بر هپنیناگ دارد و حتای   

در اجرای تااتر صحنه ای نیز اثر به تعداد دفعات اجرا بازتولید 

می شود . و باز در مورد ضکط و ثکات کاردن کاار اجرایای و     

باالخه لحظه ای بحث هایی مکنی بر یدم انتقال فضا و حاال  

زمان اجرا وجود دارد . ما باا ایا  مشاکل در شاعر      موجود در

کتابت مواجه نیستیم . حیات اثر در غیاب مولف یاا مجاری آن   

جریان دارد . با ای  مساله در شعر اجرایی چه باید کرد ؟ پاس  

از مرگ مولف چه بر سر ای  شعر خواهد آمد؟ دوم اینکه اگار  

دسات   شعر اجرا به دلیل توانایی پاایی  مولاف بار صاحنه باه     

کنندگان دیگر ساپرده شاود ، کیفیات مات  و      بازیگران و اجرا

لحظه های اجرایی در دست بازیگران دست خوش تغییر نمای  

 شود ؟

شعر عملی به هرحا  بخش نوشتاری هم دارد که متن آن را متتن متی دانتم     

این متن  کمابیش  شبیه تمام شتعرهای مکتتوب استت. در واقت  شتعرعملی      



م ندارد بلکه اضافه دارد. قضیه فق  این استت کته   کتوب کمچیزی از شعر 

من شعر را ژانر ادبی اجرایی متی دانتم و نته ژانتر ادبتی نوشتتاری. بنتابراین        

معتقدم که شعر باید برای خواندن و شنیده شدن خلق شود و نه برای نوشتن 

 و مطالعه. هر شعری را بارها و بارها می توان اجرا کرد و از آنجاییکه بداهه

است  باعث می یکی از ارکان سخت و تعیین کننده ی شعر عملی  زی،پردا

دیاری از اثر باشد.  منظور شما را از هپنینتگ درستت   ، نسخه شود هر اجرا

ثبت و ضب  شتعر  یشتر منظورتان همان بداهه باشد. نارفتم حدس می زنم ب

عملی برای من حکم همان کتابت را دارد، یتک جتور مستتندنااری استت     

در ایتن نتوع   د اصل بنیادی شعر عملی یعنی پارامتر حضتور استت   چون  فاق

شعر، رابطه ی شاعر با مخاطب یک ارتباط متقابل و تن به تن است. شعر در 

برابر چشمان او و به واسطه ی حضور او خلق متی شتود و تمتام متی شتود.      

مخاطب کنش گر، فعا  و دخیل در آفرینش است درست مانند تجربته ای  

ر تئاتر در طتو  یتک اجترای نمتایش دارد؛ در حالیکته در      که یک تماشاگ

شعر مکتوب مخاطب تاثیری بر اثر ندارد او یک مفعتو  بیرونتی استت کته     

تحت تاثیر دیکتاتوری یک متن همواره ثابت یا قرار می گیرد یا نمی گیرد. 

مخاطب شعر مکتوب همان طور بیرون از شعر قرار می گیترد کته بیننتده ی    

. فیلم و ضب  صوتی شعر عملی هم دقیقن همتین نقتص را   یک تابلو نقاشی

 .دارد

 

موض  شما درباره ی فعالیت ها و مصاحکه هایی کاه اخیارا در   

 حوزه ی شعر اجرایی و یملی انجام شده چیست ؟

من به نوعی از فضای ادبیتات ایتران دلختور هستتم. وقتتی بترای اولتین بتار         

جتاد شتد کته علتتش را     شعرهایم را اجرا کردم سکوت شد. یک سکوتی ای

دقیقن نمی دانم در خوش بینانه ترین حالت می توانیم باوییم که چون امتر  

ناشناخته بود چیزی از آن نمی دانستند و نمتی توانستتند دربتاره اش حترف     

بزنند. ظاهرا فعلن خودم هستتم کته بیشتترین اشتراف را بتر کتارم دارم. در       

د وقفته زمتانی و ورود بته    بدبینانه ترین حالت این ستکوت بته منظتور ایجتا    

عرصه به عنوان مدعی جریان بود. از بابتی خوشحا  هستم کته شتاعران بته    

سمت اجرای شعرهایشان حرکت می کننتد هرچنتد ایتن اجراهتا بته قتدری       

سطحی نارانه، فاقد کمپوزیسیون و رعایتت ابتتدایی تترین اصتو  اجرایتی      

ستت تتا حتتا یتک     است  در کل انچته تتا بته امتروز دیتدم بیشتتر شتبیه ادا ا       

شعرخوانی موفق از شعرهای مکتوب. آرزو دارم شاعرانی که به شعر عملی 

ترغیب می شوند او  درگیر فرم ساختاری آن باشند و بعد فرم اجرایی آن، 

بیشتر به مطالعه و تمرین فن بیان و فنون اجترا بپردازنتد . خالصته تتر اینکته      

 .صوت و صدا باشندشعرهایشان را اجرایی بنویسند و بیشتر در گیر 

 

 آیا کتاب یا اجرای تازه ای در دست دارید ؟

را در  ''تمام راه ها به روم و زنتگ صتدا، شتعر و رستاله ی شتاعری     ''کتاب 

است  ''توت''دست چاپ دارم و نزدیک ترین اجرایی که  دارم شعر عملی 

که در یک سالن تئاتر اتفاق می افتد، یک شعرعملی در بینامتنیت با یکی از 

شعرهای مجموعه ی سینیور. برای مخاطب این سوا  پیش می آید کته آیتا   

شعر است ؟ پرفورمنس است یا مونولوگ ؟ ( همه ی این ستواالتی کته در   

طو  این سا  ها با آن بارها مواجه شدم)، صدای مخاطتب و گفتاتوی آن   

ها و احتمالن پچ پچ آن ها در باره ی شعر عملی و شعر اجرایی  قبل از اجرا 

ضب  می شود و گفت و گوهایشان در لحظاتی از اجرا پخش می شود کته  

 .امیدوارم تا یکی دو ماه آینده آن را اجرا کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتگو با محمود معتقدی

 دچار بحران فرهنگی هستیم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محمود معتقدی به روایت محمود معتقدی
عرضته کتردم و در عرصته    در حوزه نقد ادبی کتتاب هتایی    50من از سا  

مطبوعات، نقد می نویسم. چهار عنوان کتاب در حوزه نقد شعر دارم که در 
آنها به چهره های شاخصی همچون شاملو، فروغ، اخوان، اسماعیل خویی و 
غیره پرداخته ام. امسا ، چهار کتاب منتشر کرده ام. یکی از آنها، چاپ دوم 

ن، بتا استماعیل ختویی شتاعر     زندگی و شعر اسماعیل خویی است کته در آ 
بتر گستتره شتعر    "کار دارم و نه چهره سیاسی او. یک مجموعه نقتد بته نتام    

نیز دارم که در آن به بررسی ده شاعر صاحب نام پرداختته ام. یتک    "امروز
نیز امسا  به همت نشر ادبی  "روزی از روزهای جهان"مجموعه شعر به نام 

ه شعر نیز با همکاری نشتر ابتکتار   الف منتشر کرده ام. به عالوه یک مجموع
نو منتشر کرده ام که قطعات کوتاه عاشقانه مرا در بر می گیرد. چند عنتوان  
کتاب دیار نیز در دست چاپ دارم کته در یکتی از آنتان نقتد اشتعاری از      
شاعرانی همچون آتشی، سیدعلی صالحی و غیره را شتامل متی شتود. یتک     

با همکاری نشر بوتیمار نیتز   "ستجهان جای دوری نی"مجموعه شعر به نام 
 در دست چاپ دارم.

 

 مطکویات چه نقشی در ادبیات می تواند داشته باشد؟

به گمان من مهم ترین نقش مطبوعات در ادبیات، ابتدا اطتالع رستانی و در   

مرحله بعد، طرح مسائل ادبی، داوری و بازتاب وقتای  ادبتی استت. بته نظتر      

شناری و باز شدن عقایتد عامته شتود و    من، این رسالت می تواند باعث رو

عالقه مندان به حوزه ادبیات را نیز از رخدادهای ادبی با اطتالع ستازد. ایتن    

رسالت تاریخی، متاسفانه در جامعه ما آنطور که شایسته استت، انجتام نمتی    

شود که البته دالیل مختلفی دارد. یکی ازین دالیل، وجود فضتای مجتازی   

همه مسائل را در بر متی گیترد و جتذابیت بتی      است. فضای مجازی، تقریبا

نظیری دارد که این دو مولفه، باعث می شوند که برد نشریات پتایین بیایتد.   

من امیدوارم این نمایشااه ها )نمایشااه مطبوعات(، باعث شود تا متردم بته   

رسالت مطبوعات آگاه شوند و از سویی دیار ناگفته نمانتد مطبوعتات نیتز    

 تماعی را پوشش دهند.باید عرصه های اج

 

به نظر شاما نقاش مطکویاات را یاده ای کمرناگ کردناد یاا        

کمرنگ شدن مطکویات در سال های اخیر، تنها مادیون رشاد   

 فضای مجازی بوده است؟

مسائل مختلفی در این امر دست دارند. دسترسی آسان بته فضتای مجتازی،    

وه اینکته در  باعث شده تا جوانان عالقه بسیاری بتدان نشتان دهنتد. بته عتال     

فضای مجازی، سانسور، اساسا هیچ سهمی نمتی توانتد داشتته باشتد. بتدین      



دلیل مردم، اخبار را بی واسطه رصد می کننتد. مطبوعتات نیتز طبیعتتا خت       

قرمزهایی دارند و با مسائل مختلفی روبترو هستتند. پتس وقتتی جامعته متی       

مطبوعتات  تواند به راحتی از فضای مجازی استتفاده کنتد، دیاتر بته ستراغ      

کاغذی نمی رود که این امر، در دراز مدت آسیبی جدی به مطبوعات متی  

رساند کمااینکته همتین حتاال هتم رستانده استت. بته نظتر متن اگتر فضتای            

مطبوعات بازتر شود، مردم دوباره به سراغ مطبوعات خواهند آمد و به قولی 

 با آن آشتی خواهند کرد. 

 

ه فضای مجاازی را در  پس می توانیم یلت اصلی ی قه مردم ب

یدم وجود سانسور در آن خ صه کنیم؟ یاا اینکاه در دساترس    

 بودن آن، نقش مهم تری را ایفا می کند؟

نمی توانیم اینطور باوییم. علتت موفقیتت فضتای مجتازی، در هتردو اینهتا       

خالصه می شود به عالوه اینکه سرعت انتقا  اطالعات در آن، بسیار بیشتتر  

 تاق اخبار است.بوده و جامعه هم مش

 

در نیمه نخست دهه هشتاد، بسیاری از مج ت و نشریات توقیف 

و تعطیل شدند و ای  اتفاق، تقریکا همزمان با مورد اقکاال قارار   

گرفت  فضای مجازی بود. می خواهم بدانم که اگار شارایطی   

ایده آل )از لحاظ سانسور، بر فضای مطکویاات حااکم گاردد،    

 خواهد گرداند؟ جامعه از فضای مجازی روی

من فکر نمی کنم این اتفاق بی افتد چون فضتای مجتازی بستیار بته روزتتر      

است و مسائل روز را سری  تر بازتاب می دهد. البته فضای مجازی، عرصته  

کم تجربه تری نسبت به مطبوعات است امتا نهایتتا گستتردگی آن، متان  از     

مطبوعتات امتروزه،   ایجاد رقابتی برابر میان خود و مطبوعات متی شتود. در   

بیشتر جنبه های سیاسی مطرح است و هنر و ادبیات در پلته هتای بعتدی آن    

قرار گرفته اند. همین امر مان  از اطالع رسانی بی طرفانه می شود ولتی ایتن   

اتفاق در فضای مجازی نمی افتد چون همه جریتان هتا در فضتای مجتازی،     

 صاحب تریبون هستند.

 

بایث ترویج ساطحی نگاری    در دسترس بودن فضای مجازی،

هم شده است و باه هرحاال، مطکویاات، یرصاه جادی تاری       

محسوب مای شاود. اماا از طرفای هام هماانطور کاه گفتیاد،         

مطکویات دچار خط قرمزهای زیادی است. چه راهکاری مای  

 توان جست؟

نباید امکان داوری آزاد در فضای مجازی را نادیده بایریم اما باید بپذیریم 

در این عرصه حرف او  را می زند و ازین روی، صحت و که سرعت عمل 

سقم اطالعات دیار محل بحث قرار نمتی گیترد. هتیچ کنترلتی بتر فضتای       

مجازی انجام نمی شود و ایتن را متی تتوانیم یتک ایتراد بتدانیم. در عرصته        

مطبوعات کاغذی، به هرحا  افراد حرفه ای حضتور دارنتد و روش منتدی    

هت، اعتبار بیشتری دارد. مثال می بینید کسی خاص خود را دارند و ازین ج

 خبری غل  می گذارد و عده ای هم باور می کنند و ناسزا می گویند!

 

اگر بخواهیم وجهه خکری را از فضای مجاازی سالب کنایم و    

ای  مهم را به مطکویات واگذار کنیم، می تاوانیم رویکردهاای   

رت، انتقادی را بر یهده فضاای مجاازی بادانیم؟ در ایا  صاو     

 فضای مجازی چقدر موفق خواهد بود؟

به نظرم امکانش خیلی بعید است چون نمی توانیم فضای مجازی را به یتک  

حوزه محدود کنیم و اصال خصیصه اصلی فضای مجازی همین تکثر است. 

ما باید تصمیم گیری را به مخاطب واگذار کنیم که کدام چیتز را در کجتا   

 بخواند.

 

کمتر باه ادبیاات توجاه مای کنناد؟       به نظر شما چرا مطکویات

واضحا می بینیم که حوزه سینما، بیشتر باب طک  مطکویات قرار 

 گرفته است اما ادبیات خیر.

ادبیات زیاد مورد توجه عامه قرار نمی گیرد بدین دلیل که زیرساخت هتای  

خاصی دارد اما سینما، یک هنر همه گیر است و به همین دلیل هم رسانه ها 

می پردازند. ادبیات، هنتری ختاص استت کته همته کتس بتا آن         بیشتر بدان

ارتباط برقرار نمی کنتد. مطبوعتات، از حتوزه هتای جتدی نقتد و نظتر متی         

پرهیزد و ادبیات هم به نظرم یک هنر انتقادی و جدی استت. بایتد بپتذیریم    

که ما در حوزه ادبیات، مخاطبان کمتری نسبت به ستینما داریتم و از طرفتی    

ان کتتتاب را داریتتم؛ ختتب نتیجتتتا ادبیتتات متتورد اقبتتا  هتتم کتتاهش مخاطبتت

مطبوعات قرار نمتی گیترد. ادبیتات از همته ستو در معترض آستیب استت:         

ناشران دیار سرمایه گذاری نمی کنند، پخشی ها کتتاب را درستت پختش    

نمی کنند و مطبوعات هم توجهی بتدان نشتان نمتی دهنتد. متا دچتار یتک        

 بحران فرهنای هستیم.

 

ی از یلت های یدم توجه یامه به ادبیاات را بای   می توانیم یک

 توجهی ادبیاتی ها به مسائل روز بدانیم؟

ما آدم های زیادی نداریم که اطالعات دقیقی داشته باشند و بخواهند به نقد 

علمی و ساختاری مسائل بپردازند. بله ما ازین جهت هم دچار فقر هستیم. از 

نمی کند و از طرف دیار هم  یک طرف، فضای دانشااهی ما منتقد تربیت

جامعه، فاقد بستری علمی است. در نتیجه، یتک کاستتی عجیبتی در عرصته     



نقد داریم. خودتان می بینید که این همه کتاب منتشر می شود اما یک خ  

نقد راج  بهشان نوشته نمی شود. البته بده بستان هایی در میان ناشران و شبه 

طالبی می شود اما نام آن ها را نمی توانیم منتقدان هست که منجر به انتشار م

نقد باذاریم. پس طبیعی است که بسیاری از کتاب هتای شایستته، در هالته    

ای از سکوت قرار می گیرند. وقتی اطالع رسانی وجود نداشته باشد، کتاب 

 ها دیده نمی شوند.

 

 چرا فضای دانشگاهی ما نمی تواند منتقد تربیت کند؟

اصو  ثابت عمل می کنند و هتیچ انعطتافی نستبت بته     دانشااه ها طبق یک 

مسائل تازه علمی نشان نمی دهند. استادان هم تتوجهی بته مستائل بیترون از     

دانشااه ندارند و نمی توانند چیزی به این اصو  ثابتت بیفزاینتد. آنچته کته     

دانشااه ها به ما می آموزد، گذشته گرایی است و همتین انتدک تحتوالت    

رون از دانشتااه هاستت. غفلتت دانشتااه هتا غیتر قابتل        هم مدیون فضای بی

 بخشش است. 

 

اگر بخواهیم نقد غیر مغرضاانه ای نساکت باه شافیعی کادکنی      

داشته باشیم، باید در ابتدا اذیان کنیم کاه او نموناه ماوفقی از    

گذشته گرایی آکادمی  محسوب می شاود. اماا ایا  گذشاته     

معاصار ماا    گرایی، چه آسیب های جدی ای به فضای ادبیاات 

 وارد کرده است؟

در مورد استاد کدکنی باید گفت کته او آدم درخشتانی ستت و گرچته در     

سا  های اخیر بسیار سکوت کرده امتا نهایتتا ختدمات بستیاری بته ادبیتات       

کالسیک کرده است. اما اینکه چرا فضای آکادمیک به ادبیات معاصتر بتی   

احساس نمی کند. فضای  توجه است، به این دلیل بوده که اصال نیازی بدان

آموزشی دانشااه، هیچ ارجاعی به ادبیات معاصر ندارد و به طور کلتی متی   

توان گفت که دانشااه های ما، اصال تحمل فضاهای متکثر ختارج از ختود   

را ندارند و تنها در راستای ساختار گذشته گرای خود عمل می کند و طبعا، 

 افراد درخشانی را نیز تربیت نکرده است.

 

درواق  می توانیم بگوییم که فرآیند رسمیت دادن به تحوالت 

معاصر توسط گفتمان قدرت، چندی  دهه و گاه چنادی  قارن   

به طول می انجامد و فضای آکادمی  نیز منطکق باا خواسات   

قدرت یمل می کند و بدی  دلیل اسات کاه دانشاگاه هاا باه      

 تحوالت معاصر بی توجهی نشان می دهند؟

قتتدی ستتاختاری و گذشتتته گراستتت کتته هرچیتتزی را بتتا نقتتد دانشتتااهی، ن

تعاریف کالسیک می بیند. مثال فالن استتاد، اطالعتی از آمتوزه هتای تتازه      

ندارد و طبعا نقد او نیز نقدی گذشته گرایانه و کالسیک محسوب می شود. 

غفلتی که در آموزش مسائل روز وجود دارد، طبعا گریبان استادان آینده را 

نی سیستم دانشااهی، خودش را عقیم کترده و ایتن ارتبتاط    نیز می گیرد. یع

 مستقیمی به گفتمان قدرت ندارد.

 

 پس ممیزی دانشگاه ها، ممیزی ای غیر مستقیم است؟

بله نااه ارزشی در دانشااه ها حرف او  را می زند و استاتید نیتز از همتین    

اثیر ختود  فیلتر عبور داده می شوند! این فیلترها قطعا آزادی تفکر را تحت ت

قرار می دهد پس نقد دانشتااهی، هرگتز نقتد کارآمتدی نیستت. چتون بتا        

 انااره هایی از گذشته عمل می کند.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 گفتگو با محمد هاشم اکبریانی

 نیما و فروغ، مدرن ترین شاعران ما هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بقهباستا  ناتاران  روزنامته  از یکتی  ،1800 ستا   متولد اکبریانی محمدهاشم
 34 دهته  دوم نیمته  در داستتانی  کتتاب  چند چاپ با که است ادبیات حوزه
 دنیتتای از کلتتی بتته توانستتت و کتترد تتتر پررنتتگ را اش نویستتندگی وجتته

اکبریانی اخیترا رمتان زنتدگی همتین استت را       .بایرد فاصله نااری روزنامه
کته در آن،   بته ستر متی بترد     فتانتزی  فضایی در رمان منتشر کرده است. این

م وضعیت های مختلف، قابل مشاهده است. در ایتن گفتاتو بتا محمتد     ادغا
هاشم اکبریانی، به آستیب شناستی ادبیتات پستت متدرن ایتران و همچنتین        

 صدمات روشن فکری به ادبیات فانتزی پرداخته ایم.
 

، جهانی فانتزی "زندگی همی  است"در کتاب آخرتان به نام 

رسام کاه جهاان    را تصویر کرده اید. ازی  روی می خواهم بپ

فانتزی، چقدر می تواند با مخاطکان ارتکاط گیری داشته باشاد؟  

درواق  می خواهم بدانم مخاطکان ما هنوز میل دارند بازتااب  

جهان واقعی را در رمان بکینند یا اینکه با امر فاانتزی نیاز کناار    

 آمده اند؟

تتاب  حداقل در مورد رمان خودم می توانم باویم که جامعه ما رقبتتی بته ک  

های فانتزی، ستورئا  و بته طتورکلی کتتاب هتای غیررئتا  نتدارد و از آن        

استقبا  نمی کند. بدین دلیل که بزرگان ادبیات ما، اکثرا رئا  نوشتته انتد و   

( نیز نتوانسته انتد  "بوف کور"حتی آن کتاب های اندک سورئا  )همچون 

 مخاطب را به همان کیفیت رمان های رئا  ، مجذوب کند. 

 

مخاطکان ما از ادبیات فانتزی استقکال نمی کنند؟ باا اینکاه   چرا 

می بینیم ادبیات پرفروش غرب را اغلب ادبیات فانتزی تشاکیل  

  می دهد.
یک دلیل آن بر می گردد به ذهن خواننده ایرانی کته بته رمتان هتای رئتا       

عادت کرده است. تا آنجایی که متن متی دانتم، اکثریتت قریتب بته اتفتاق        

رانی، رئا  می نوشته اند و این باعث شده که خواننده ایرانتی،  نویسندگان ای

به ادبیات رئا  خو بایرد. از طرفی دیار چون ما دنیای خودمتان را دنیتایی   

واقعی می دانیم، با جهان فانتزی ارتباط برقرار نمی کنیم. جامعه ما، مردم را 

 می ترسند. بر طبق آن چیزی که هست می خواهند ببینند و از دنیای فانتزی 

 

اتفاقا سورئالیست های فرانسوی، داییه حقیقات را داشاتند! باه    

 نظر شما در جهان فانتزی نمی توان از حقیقت گفت؟

حقیقت را چرا اما واقعیت را به شکلی کته یتک داستتان رئتا  تصتویر متی       

کند، نه نمی توانیم. ما باید بین حقیقت و واقعیت تفاوت باذاریم. حقیقتت  

ا دوست داریم باشد اما واقعیت نه. بنابراین سورئالیست هتا  چیزی ست که م

می توانند دست کم بخشی از حقیقت را باویند یا حتی رئالیست هتا الزامتا   



از آندره برتون به ما نشان  "نادیا"نمی توانند همه حقیقت را باویند. داستان 

 داده که سورئالیسم نیز می تواند حقیقت را باوید. 

 

ته ما نیز از داستان های فانتزی اساتقکال نمای   حتی قشر فرهیخ

را اهادا مای    "ادبیاات زرد "کند و حتی گاها بدان برچساب  

 کند!

ببینید طبقه روشن فکر ما، یک برج عاج نشتینی بترای ختود تعریتف کترده      

است! متاسفانه روشن فکری ما این امتیتاز را بترای ختود قائتل شتده کته از       

رای دیاتران جتذاب استت، بترای او     دیاران برتر است و موضوعاتی که بت 

اما تجربه ای که خودم دارم، این است کته ایتن کتتاب،     نباید جذاب باشد!

توس  کسانی که با ادبیات کالسیک ما ارتبتاط برقترار کترده انتد، جتذاب      

است اما کسانی که ادبیات مدرن و رئا  را خوانده اند، با آن کمتتر ارتبتاط   

 برقرار می کنند.

 

که باه   "خ شفاهی ادبیات معاصر )جواد مجابی،تاری"در کتاب 

همت شما منتشر شد، جواد مجابی به همی  معضال بارع یااع    

نشینی روش  فکران اشاره کرده است و خصوصا در باب صامد  

بهرنگی گفته که او بواساطه اینکاه داییاه حقیقات را داشات،      

تاثیری منفی بر ادبیات کودک گذاشت. باه نظار شاما آسایب     

ر است: دروغ بگوییم یا داییه حقیقت را نداشته کدام ی  بیشت

 باشیم؟

آسیب دروغ گفتن بیشتر است. ما متاسفانه عتادت کتردیم کته خودمتان را     

آناونه که هستیم، معرفی نکنیم بلکته آنطتور کته دیاتران دوستت دارنتد،       

معرفی کنیم. جامعه روشن فکری متا، حتتی ایتده آ  هتای ختودش را هتم       

 ند نظر دیاران را جلب کند.زیرپا می گذارد تا بتوا

 

کجاست؟ چون همان بیرون هم مای   "بیرون"به نظر شما ای  

تواند سرچشمه چیزهایی باشد که روش  فکری ما نفی می کند! 

درواق  روش  فکری ما چگونه جریان دهی می شود که تا ای  

 اندازه تناقض در خود دارد؟

بته هرحتا ، بیترون، یتک     البته منظور من از بیرون، افکار عمومی ستت. امتا   

خواسته هایی دارد که اگر آن خواسته ها بترآورده شتود، یتک فترد را متی      

پذیرد و در غیر اینصورت، دست به طرد می زند. روشن فکران احساس می 

کنند اگر به یک خواست جمعی تن بدهند، قهرمان می شوند! البته ما داشته 

ردند که صتادق هتدایت،   ایم نخباانی را که به افکار جمعی توجهی نمی ک

نمونه بارز آن است. به نظر من دلیل گوشه گیری هدایت را بایتد در همتین   

امتتر جستتتجو کنتتیم کتته بتته خواستتت هتتای بیرونتتی، تتتوجهی نمتتی کتترد و  

معیارهایش را بر اساس دیدگاه خود اتخاذ متی نمتود. درواقت  نکتته اصتلی      

ال  آ  احمد با اینجاست که هدایت، بواسطه نوشتار خود قهرمان شد اما ج

حواشی نوشتار خود قهرمان شد. خب این درسی است که روشن فکری متا  

 از آ  احمد گرفته!

 

در غرب، ادبیات فانتزی، ادبیاتی یامه پسند شناخته می شود اما 

دراینجا، اغلب رمان هاای فاانتزی ماا، رماان هاایی رادیکاال       

زنادگی همای    "هستند که نمونه اش را می توانیم در کتااب  

شما بکینیم. چرا شما ای  روش را انتخاب کرده اید و تاا   "است

 چه اندازه به ای  امر توجه داشتید؟

من از ابتدا عالقه به ادبیات کالسیک داشتم. شما اگر به ادبیتات کالستیک   

شرق نااه کنید، نوعی فانتزی در آن می بینید که شتکل کالستیک فتانتزی    

ا بته ایتن ادبیتات اضتافه کتنم.      است و من می خواستم مولفه هتای متدرن ر  

بخشی ازین انتخاب، غیر ارادی بود اما بخشی هم ارادی بتود. متن احستاس    

می کردم رمان رئا  در جامعه ما اشباع شده است و البته منظورم این نیست 

کتته نمتتی تتتوان در ایتتن قالتتب نتتوآوری کتترد امتتا ایتتن نتتوآوری در میتتان    

استت. بته همتین دلیتل متن اراده      نویسندگان رئا  ما، تقریبا به صفر رستیده  

 کردم که سبک فانتزی را انتخاب کنم.

 

 الکته نوع روایت در رمان شما، فانتزی نیست...

زنتدگی همتین   "بله من قالب کالستیک را در جامعته متدرن پیتاده کتردم.      

، روایت کالن ندارد و خرده روایتت هتای آن نیتز بته یتک روایتت       "است

همان نوسازی ادبیات کالستیک استت   کالن متصل نمی شوند. این یکی از 

 که اشاره کردم.

 

ما اغلب می بینیم نویسندگان پست مدرنمان به خارده روایات   

ها تاکید می کنند و از انسجام و ایده مرکزی پرهیز می کنناد.   

به نظر شما ایده بازگشت به ادبیات ک سی ، می تواند به مثابه 

د و ی یاا  هسااته در ادبیااات پساات ماادرن نقااش ایفااا کناا  

 نویسندگان را از پراکنده گویی نجات دهد؟

لزوما نه. این بستای به درک و فهم فرد از پستت مدرنیستم دارد. بته نظترم     

مشکل اصلی اینجاست که ما هنوز درک درستی از پست مدرنیسم نداریم. 

یا حتی در مقیاس جهانی نیز می تتوانیم باتوییم پستت مدرنیستم، هنتوز بته       

ه است. جهان پست مدرن، در حا  شدن است و تعریف واحدی دست نیافت



هنوز به نقطه ای که بتواند تصویب بشود، نرسیده است. یتا حتتی در جامعته    

 ما، مدرنیسم نیز درونی نشده است!

 

اینکه پست مدرنیسم هنوز به تعریف درستی دست نیافتاه سات،   

ای  پیشکینی را بر می انگیزد کاه پسات مدرنیسام هایت وقات      

د. ای  سردرگمی تا چه انادازه بارای افکاار    تعریف نخواهد ش

 یمومی خطرناک است؟

یکی از خصایص مثبت پست مدرنیسم، همین پویایی و میل به تغییتر استت.   

به نظرم اتفاقا اگر ثبات به وجود بیاید، باید احساس خطتر کنتیم. البتته بایتد     

باویم که مفهوم پست مدرنیسم است که هنوز تثبیت نشتده وگرنته جهتان    

مدرن، تعریف هتایی بترای ختود دارد. پستت مدرنیستم، حرکتتی بتر        پست 

اساس نقد از درون دارد و این در تضاد با استبداد است کته فکتر متی کتنم     

اتفاق خوبی است چراکه به فروپاشی تمرکزگرایی می انجامد. اینکه پستت  

 مدرنیسم، نواقص خود را برطرف می کند، یک نکته مثبت است.

 

لیل اینکه پسات مدرنیسام در جامعاه ماا     از طرفی می گویند د

خوب فهمیده نمی شود، ای  است که سنت در جامعه ما نقاش  

مهمی دارد و از طرفی دیگر هم پست مدرنیسم، خود از سانت  

چرا در جامعه ما پست مدرنیسام جاا نمای     بهره کشی می کند!

 افتد؟

ز ما نهادها و تفکرات یک جامعه پستت متدرن را نتداریم. اگتر غربتی هتا ا      

پست مدرنیسم می گویند، به ایتن دلیتل استت کته مدرنیستم را پشتت ستر        

گذاشته اند و کاری که مدرنیسم کرد، تخریب سنت ها بوده است. خب ما 

قطعا نمی توانیم این جهش را انجام بدهیم! ما تالش متی کنتیم از ستنت هتا     

بهره ببریم اما چون مدرنیسم را تجربه نکرده ایم، برداشتت غلطتی از ستنت    

 داریم.

 

پس به نظرتان صادق هدایت، احمد محمود، بهارام صاادقی و   

 غیره نتوانسته اند مدرنیسم را جا بیاندازند؟

احمد محمود شاید قالبی مدرنیستتی داشتته باشتد امتا مضتامین آن،  متدرن       

نیست. خب البته که این ها تالش هایی کرده اند اما دستاوردهایشان، تبدیل 

البته امروزه می توانیم تکاپوهایی برای ایجاد یتک  به یک جریان ادبی نشد. 

 جریان را ببینیم اما هنوز برای تصمیم گیری زود است.

 

تحوالت در شعر ما بیشتر بوده است. از نیماا یوشایج تاا اماروز،     

اتفاقات بسیاری در شعر معاصر ما افتااد. شاعر ماا چاه نقشای در      

 جااندازی تحوالت ایفا کرد؟

، مدرن ترین شاعران ما هستند. اما احمد شاملو، سهراب به نظرم نیما و فروغ

سپهری و اخوان ثالث شاعران مدرن نبوده اند. ما شتاملو را بیشتتر بته ختاطر     

اشعار ایدئولوژیک اش متی شناستیم کته اصتال ایتدئولوژی، یتک عارضته        

جامعه مدرن است و مدرنیسم، با اقتدارگرایی مبارزه متی کترد! یتا ستهراب     

وردن به طبیعت گرایی، از جهان مدرن گریخت. سهراب، سپهری با روی آ

 عرفان فردی را انتخاب کرد و از تغییرات، دوری کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتگو با محمد آزرم

 پست آوانگاردیسم!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ییاهورا نیرا با انتشارات سرزم "اکلیه"امسا  کتاب شعر   محمد آزرم
 دهی)گز "منتشر نشده یها عکس"کتاب  نیاز ا شیمنتشر کرده است. او پ

 دهی)گز "است محمد آزرم نیاسمش هم"( ؛ کتاب ۱٥تا  ۱۱ یشعرها
را  "عطر از نام"( و ۱۱تا  ۱۳ یشعرها دهی)گز "هوم"( ؛ ۱۷تا  ۱۳ یشعرها
است؛ در حوزه شعر  "ثیلیولیا"مشترک آزرم و  یسینو  بداهه یرهاکه شع
در پانزده سا  گذشته در  یمتعددمنتشر کرده است. از او مقاالت  یتجرب
مقاالت را در  نیاز ا یا دهیو امسا  گز دهیبه چاپ رس یادب یتئور نهیزم
از  یمنتخب نیبازار کتاب کرده است. همچن یراه "راز یالفبا"با نام  یکتاب

/ یلیبا مقدمه تحل یشاعر آواناارد دهه س "یرانیهوشنگ ا" یشعرها
حضور او ا  گذشته منتشر شد. به مناسبت س "بنفش  یج" ماو با نا یانتقاد

با  "دگره"که گروه  "گرا دیدار متن با شاعران پیشرو و تجربه"در برنامه 
 ایم. گفت و گو کرده حمایت مکتب تهران برگزار کرد، با او

  یبر ا "پست آوانگارد شایران با مت  دارید"چرا ابتدا نام 

با شایران  مت  دارید"به  رشییتغ لینشست ها نهاده شد؟ و دل

 چه بود؟ "پیشرو و تجربه گرا

در اولین معرفی خود اعالم کرد؛  "دگره"همان طور که گروه نمایش 

محور  زبان یو اجرا بر شعرها یمتن ادب کردن  کینزد یبرا شتمرکز نیولا

 شیبود که به نما ییهاشعر ۀوگو با شاعران دربار بود که حاصل گفت

خواندنشان  یبه تماشا یا نشست کافه کیدر  توان یو م شوند یم کینزد

ه شد ، همرا"زبانه سه"به نام  ی دگرهپژوهش یشینما یاجرا بنابراین نشست.

با شاعران  داریمحور در قالب د گرا و زبان مرور شعر تجربه با

و  یبدون هماهنا چون "دگره"اما طبق اطالعیه بعدی  ."آواناارد پست"

به عنوان  و موسسه مکتب تهران دهدعوت ش شاعران ه،موافقت گروه دگر

و در عین حا  چون  ؛مربوط به لغو نشست منتشر شد یاخبار حامی برنامه،

برای تمامی شاعران دعوت شده روشن نبود، نام  "آواناارد پست"مفهوم 

برنامه با موافقت خود شاعران تغییر کرد. اطالق این عنوان و بعد تغییر آن 

دوستان و توضیح این مفهوم بود که در فرصت خوبی برای گفت و گو با 

جلسه خودم مختصرا به آن پرداختم. به هر حا ، همان طور که در معرفی 

 نیاشتراکشان در اها ذکر شد، شاعران دعوت شده  این سری شعرخوانی

 یها یژگیاند و و هفتاد آغاز کرده ۀخود را در ده یجد یکه کار ادب بود

که دارند  یآشکار یزهایبا وجود تما و شود یم دهیپسامدرن در آثارشان د

 مشهود استدر آثارشان  ییگرا به تجربه لیهمواره تظاهرات پسامدرن و م

تظاهرات پسامدرن و  اند. پسندشدن نرفته به سمت عامه گاه چیو ه

آواناارد در آثار شاعرانی که در این برنامه دعوت شده  رویکردهای پست

س آقاجانی با تلفیق یک خبر از روزنامه بودند، کامال مشهود است. مثال شم

بوک از دوستانش و ترکیب مسیر پنج هزار کیلومتری  و یک پست فیس

تا امروز به  "گمش گیل "درناها از سیبری تا خزر با زمان پنج هزار سا  قبل 

سازد و وانمود  ی بیشتر، شعری روایی می ی چندین متن برای مطالعه اضافه



زند در حالی که  مرگ یا مهاجرت حرف میکند درباره زندگی و  می

حرفی اگر دارد، همین فرمی ست که با آن دارد حواس خواننده را پرت 

 کند.  می

 

و تفاوتش را با  دیکن یم فیرا اساسا چه تعر سمیآوانگارد پست

 د؟یدان یچه م سمیآوانگارد

 

بندی، به  بندی و طبقه تعریفی ست که برای امکان دسته "آواناارد پست"

شود که متمایز از آوانااردها، به زمان خطی و مسیر  هنرمندانی اطالق می

پیشرفت باور ندارند؛ بنابراین گذشته و دستاوردهای آن را انکار و ملغی 

و از راه تغییر؛ فرمسازی و  "حا "کنند بلکه با احضار آنها به موقعیت  نمی

مند کنند. پس هنر برچسب زدن، هرچه را بخواهند از آن خود می

جایی حد و مرزهای هنر لزوما خ  شکن و  در جابه "آواناارد پست"

تواند حدود،  است و می "متصرف"دار نیست، بلکه بیشتر و اساسا  طالیه

زنی و  هایی را که هیچ تلقی هنری ندارند با برچسب ها و گفتمان زمینه

به تمهیدسازی، به نام خود تصرف کند. از این منظر تجربی بودن آن با تجر

، "دادا"ی هنر آواناارد متفاوت است. آوانااردهای رادیکا  مثل  زیسته

خواستند مرز بین هنر و زندگی  می "ها تسیویکانستراکت"و  "ها فتوریست"

را بردارند و به علت ضدیت با گذشته، سنت و ساختارهای حاکم بر 

نامیدند  می "ضدهنر"فرهنگ، هنر، جامعه و سیاست، رویکرد خودشان را 

و خواهان نابودی وضعیت معاصری بودند که میراث گذشته بود. 

هم آن میراث هنری گذشته و هم این ضدهنر خنثی  "هاآواناارد پست"

ی آوانااردهای رادیکا  را با تلفیق، ترکیب، التقاط و احضار به زمان  شده

بینند و با  می "بازی"کنند و اساسا همه چیز را  حا ، مصادره و تسخیر می

کنند. اگر آوانااردها با انکار و ملغی  ر قواعد بازی هر مرزی را محو میتغیی

های پیش از خود به دنبا  خلق امر نو بودند، در عوض  کردن خالقیت

بینند.  آوانااردها خالقیت را در تلفیق، التقاط، ترکیب و تکثر می پست

ها آواناارد آوانااردها نااهشان معطوف به آینده بود در حالی که پست

های مطلوب و متکثر خود را در همین  شناسند و آینده فق  زمان حا  را می

و فرهنگ  یساختا ی یاهنر جعلسازند. اگر آوانااردها با  زمان می

آوانااردها با تاکید بر هنر جعلی و افراط در  ی در تضاد بودند، پستکیمکان

به سود خود های آن  آن و دستمایه قرار دادن فرهنگ مکانیکی، از پتانسیل

داری و فرهنگ  دانیم آوانااردها ضد نظام سرمایه کنند. می برداری می بهره

گرایی بودند اما عاقبت در اواخر دهه هفتاد میالدی با جنبش  مصرف

ای جذب همین نظام و فرهنگ شدند؛  افسانه "اندی وارهو "آرت و  پاپ

های  پتانسیلآوانااردها به جای ضدیت با نظام یا فرهنگ خاصی، از  پست

 کنند.     آن به نف  خود استفاده می

 اتیادب ژهیو به و رانیامروز ا اتیرا در ادب سمیآوانگارد پست

 ؟ دینیب یهفتاد چگونه م ی دهه

عباس حبیبی با احضار تاری  به موقعیت امروز و تلفیق آن با وقای  تاری  

هرگز رخ  نامد، تاریخی را که می "رمان شعر"معاصر و ساختن فرمی که 

کند. تاری  جعلی عباس حبیبی فق   نداده است با منطق حا ، بازسازی می

های پذیرفته را قدرت قاهر  در همین شعر امکان اتفاق دارد ولی مار تاری 

وگو با  جعل نکرده است؟  ضمن این که فرم کتاب حبیبی در حا  گفت

هم داستان و شاهنامه فردوسی هم هست. اگر زمانی شاهنامه هم شعر بود و 

تنید و فرهنگ، جامعه و سیاست حاکم آن را  تاری  و افسانه را به هم می

پارودی پسامدرن آن است که  "شولای نامه و مومو"پذیرفت، حاال  می

دهد و به  کند و فرمی از آن ارائه می قالبی منسوخ را به زمان حا  احضار می

 زند. نام خودش برچسب می

را اجرا کرد که معطوف  "ورسیونی برای کافه"ه علی قنبری، در این برنام

هایی  به تعامل با مخاطبان، شفاهیت و زمان و مکان اجرا ست و با تعریف

مسأله جالب توجه در  که از شعر به مثابه امر نوشتنی داریم، متمایز است.

را در  یهنر یها فرم اریآن است که احضار د یریپذ انعطاف ،ییشعر اجرا

و  یکمد ،یقیموس یها فرم توان یمثا  م ی. براکند ین مساختار خود ممک

شاعران و  یبعض ریبه تعب ییاحضار کرد. شعر اجرا ییرا به شعر اجرا شینما

ای را هم باید  . نکتهاست هنرشکل  نیتر زیانا از مخاطبان، شافت یاریبس

 ترین فرم شعر به موقعیت امروز است. خاطرنشان کرد؛ احضار کهن

در برنامه دگره شعر نخواند؛ آمد، نشست و اجرای شعرش را مهرداد فالح 

هاست  دید که حقیقتاً پرفورمنس موفقی بود؛ تعاملی و جذاب. فالح مدت

نویسد که به قو  خودش قادر نیست مثل شعرهای معمو   شعرهایی می

ها که هم وجوه  اش و چهارجوابی بخواندشان؛ مثل شعرهای دیداری

اند. اما به یاد داشته باشیم که ظاهر  ی نوشتار موازیدیداری دارند و هم دارا

تواند فق  یکی از  کند، می کتاب و مسیر خواندنی که به شعر تحمیل می

 های خواندن باشد.     راه

من از کتاب هیاکل به صورت اتفاقی شعر خواندم که اساسا اثری تجربی 

حاال روز ست و فرایند شکل گرفتن آن از یک شعر دیداری آغاز شد که 

او  نام دارد و پشت جلد کتاب تنها ردی از آن باقی مانده است. دو تن از 

ای از  هنرمندان گروه دگره، بخشی از شعرهای کتاب هوم را که وانموده

خوانی اجرا کردند. خواندن  گفت و گو با زبان آبستره است مثل نمایشنامه

کرد و ضل  سومی وارد گفت و گو  من و آنان جاهایی یکدیار را قط  می

هایی از هوم  شد. زبان آبستره، زبان تعویق معناها ست و اگر در بخش می



یابد باز هم مان   گیرد و استمرار می ای از گفت و گو شکل می وانموده

شود. این برنامه تجربه جدیدی در  ها نمی تعویق معناها و تکثر آن

هوم و بین هوم و هیاکل جریان ای که در  شعرخوانی بود، چون مکالمه

سه "گرفت، فرمی نزدیک به اجرای نمایش  داشت و کامالً اتفاقی شکل 

 نترپی هارولد" ، "بکت ساموئل"از  ییسه تک گو قیبا تلفداشت که  "زبانه

ساختن داستان  بودیمآنچه شاهدش  شکل گرفته بود و "آنتوان چخوف"و 

 دیمتون، پد نیا نیو تدو ینیشکه در اثر همن بودتازه  کسری ییو ماجرا

 یسبک ینیب زبان و جهان زیبه تما شیاز پ شیگر نمااتماش بود و چونآمده 

متون انتخابی از سه مترجم  چون و اتفاقاً بود آشنا سندگانینو نیاز ا کیهر 

هم فاصله و تفاوت لحن و زبان کامال  ی، در اجرا به زبان فارسمختلف بود

     .بودبارز 

 انیاز جر رانیا اتیگذر ادب ی ن با وجود تجربهشایرا چرا

و پس از آن، در مقط   ۰۴و  ۰۴ یدر دهه  یمختلف شعر یها

از برچسب  زیو گر ینام هراس یدچار نوی  یچن  یا یکنون

 اند؟ خوردن شده

نام ماندن؛ ترس از  در ناشناخته ترس هست؛ ترس از نامیده شدن و بی

آواناارد  ره شما به اصطالح پستبرچسب خوردن و نچسب بودن. اگر اشا

ترسد، قادر به  گویم جایی برای ترس ندارد؛ آن که در هنر می است، می

تصرف چیزی از گذشته یا آینده نیست؛ قادر به ساختن منطقی خودبنیان و 

های قبلی فراموش  تواند چیزی را چنان بنامد که نام حاالیی نیست و نمی

دی ناممکن شود. شاعرانی که رویکرد های بع شوند و هر تصوری برای نام

مطلقاً مدرن نیستند ولی در  "رمبو"ی  تجربی دارند؛ آنانی که خالف گفته

هایی که گفتم تطابق  هایی هست که با برخی از شاخص کارشان ویژگی

بندی هستند. از طرفی  تر قابل توضیح و رده دارد، اتفاقاً با این اصطالح دقیق

هایی که کار نکردند یا خیلی زود از کار  ی و نامهای قبل شاید همین تجربه

اند. علت دیار، بدبینی نسبت به کار گروهی  هراسی شده افتادند، باعث نام

و حتی کار تحت یک نام مشترک، در هنر شعر است. شعر را هنری فردی 

های هنر جمعی و ردی که در فرم شعر از آن به  دانند و به پتانسیل فرایند می

ها برای امکان  اند. نکته این است که کاربرد اصطالح توجه ، بیماند جا می

ها ست و فرار از این امر در اختیار شاعران نیست،  بندی بندی و رده دسته

مار این که شعرشان رفتاری مغایر آن نشان دهد. انتظار این است که جای 

که ترس از ناشناخته، او  آن را بشناسیم و بعد نقدش کنیم، انکار چیزی 

 فایده ست.  هست، بی

و حرکت  ییاجرا یبا گروه ها یشایران به همکار لیم ایآ

پست  یها یژگینشست ها معرف و  یدر ا شیهمسو با نما

 ست؟ین دیکه اشاره کرد یا یستیآوانگارد

های خلق  تواند مولد ایده خبرم اما چنین رویدادهایی می از میل دیاران بی

کنم و اتفاقاً برنامه گروه دگره و نمایشی هم  شعر باشد که از آن استقبا  می

هایی بود؛ به قو  محمد آزرم: نسبتاً  که اجرا کردند، سرشار از چنین ایده

 مدرن بود.  باید پست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 گفتگو با علی قنبری

 بشکنم را ژانریک های مرز خواهم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 هنتری  گروه ی برنامه ومیند میزبان تهران مکتب کتاب کافه مهرماه ام سی

 اجتترای بتتا متتترجم و نویستتنده شتتاعر، قنبتتری علتتی. بتتود دگتتره پژوهشتتی
 استت  54 دهه گرای تجربه شاعران از او. شد حاضر "کافه برای ورسیونی"
 نتویس  متفتاوت  شتاعران  زمتره  در را او اش، مدرنیستی پست های گرایش که
 یتا  ختراب  فعل پشت نقطه» از اند عبارت او اشعار مجموعه.   است داده قرار

 یتک » ،«وقتت  پتاره  ضمائم و رؤیا( از/به) نامه» ،«جلد پشت کافکای فرانتس
 آنتولتوژی  او. «صیدناشتدنی  ماهی شعر» و «وستندواچ مارک با سعد ساعت

 «کتاوافی  کنستتانتین  اشتعار  مجموعته » و هتوور  پل تألیف «مدرن پست شعر»
 گتزارش  در قیچتی  و چسب» رمان و کرده ترجمه فارسی به را یونانی شاعر
-پرفتتورمنس. استتت نمتتوده منتشتتر تتتازگی بتته نیتتز را «ای اجتتاره ذهتتن یتتک

 نامته » ،«عربی زبان آموزش» ،«ببینیم مکعب را کره یک چطور» های پوئتری
 «عبدالحمیتد » پتوئتری  کلیتپ  نیتز  و «فوتبتا   داور یک با گفتاو» و «رؤیا به

 شتعر  ی دربتاره  او بتا  رااج این ی بهانه به.است اجراشده وی توس  تاکنون
 .مای هداشت گویی و گفت هایش ایده و اجرا

 

 شاعر  دربااره  قادری  و کنیاد  شاروع  هاا  برنامه ای  چیستی از

 .بگویید برایمان اجرایی

 وارد زبانته  سته  نام به نمایشی و دگره هنری پژوهشی گروه ی ایده پیرو من

 و. کننتد  نزدیتک  هتم  بته  را هنرها که است این ها آن ایده. شدم برنامه این

 یتا  گترا  تجربه شعر سوی به بیشتر هم نااهشان. بردارند را ژانریک مرزهای

 و افتد می اتفاق صحنه روی که اجرا شعر که مخصوصا. است اکسپریمنتا 

 شاعران از بیشتر هم کردند انتخاب که شاعرانی. دارد هم نمایشی های جنبه

 ادبیتات  بته  آواناتاردی  ناتاه  کته  متا  نستل  هم شاعران. بودند هفتاد ی دهه

 .دارند

 

 یا   به را اجرا شعر خواهد می شایر ی  ینوان به قنکری یلی

 است؟ درست. کند تکدیل جریان

 اتفاق این کتابت در. کند استفاده هم دیار ژانرهای از خواهد می چون. بله

 وقتتی . دارم عربتی  زبتان  به فوتبا  گزارش یک متن کتابم در من. افتد نمی

 متی  دوستانم. است متفاوت کامال کنم می اجرایش عربی ی هلهج با خودم

 .دارد فرق خوانی می را هایت رمان خودت وقتی تو گویند

 

 هاای  جنکاه  باه  شادن  نزدیا   بهای به است قرار اجرایی شعر

 فاصاله  مکتاوبش  مفهوم به شعر از دیگرچقدر هنرهای و نمایشی

 بگیرد؟

 کتنم  می اشاره آن به اهایماجر ضمن و ها مقدمه در من که مسایلی از یکی

 دو در کتتابتی  شعر که است این کتابتی و اجرایی شعر تفاوت که است این

 بته . افتتد  می اتفاق شما و من بین اجرا در اما. افتد می اتفاق کاغذ ی صفحه

 باعث امبیانس و فضا صدا، تن ، کردن دراماتیک ، تبلیغات اجرا در حا  هر



 شتفاهیت  حالتت  بته  شتعر  و. بیایتد  وجود به گون نمایش وجه که شوند می

 داشتته  وجتود  کهتن  دوران از کته  ست چیزی همان شفاهیت. شود نزدیک

 در ها ویژگی این. خواندند می شعر و شدند می جم  هم دور ها آدم. است

 مخاطب یک مکتوب شعر در. کرد خواهند پیدا هم بورژوازی جنبه صحنه

 تغییر اجرایی شعر در کاال ی یهارا نوع اینکه سبب به اما. کتاب یک و است

 فرصتت  شتما  کتابت در. شود می نزدیک آواناارد هنر سمت به کرده پیدا

 از بعضتی . گذریتد  متی  سری  اجرا در اما. دارید کردن مرور یا کردن مکث

 کتامیون  یتک  پشت است ممکن مثال مانند می ذهن در خود به خود شعرها

 از غتم  کته  باویم چه/  باویم تو با د  غم بیایی که بودم گفته که بخوانید

 ایتن . نیستت  چنتین  ایتن  امروز گرای تجربه شعر اما. بیایی تو چون برود د 

 متی  اتفتاق  هتا  دا  تکثیتر  چون. دارد هم دموکراتیک ی وجه نوعی به شعر

 .افتد

 

 ست امری کنید می یاد آن از که ای شعرخوانی ی ویژه لح 

 رویاایی  داهللیا  مثال  شایرانی.  شود می شعری هر پیوست که

 شاکیه  زدن حرف و خواندن روزنامه به را شان شعرخوانی لح 

 گاوش  تطهیر دنکال به مدرن ت ش ی  ینوان به و.  کنند می

 الشاعاع  تحات  خطر احتماال که چرا. هستند ها فرض پیش از ما

 و شافاهی  هاای  جنکاه . اند کرده حس را اثر اصل گرفت  قرار

 چه شعر اصلی ی بدنه با ستا قرار کردید اشاره که ای نمایشی

 امکان پرفورمنس در شعر ی  شخصیت شدن معنا اینکه و کنند؟

  کند؟ نمی سلب مکتوب مدیای ی  ینوان به را اش جاودانگی

 ایتتن تصتتویری ضتتب  امکتتان کردیتتد ذکتتر کتته اخیتتری ی نکتتته ی دربتتاره

 عمده تفاوت یک.  بشود هم ماندگار تواند می و دارد وجود ها پرفورمنس

  داشته اجرایی است قرار که گاه هر خودم من اما. دارد وجود دو این بین ای

 شفاهی شعر در آنچه اساسا چون. بدهم تغییر را شعر کل است ممکن ،باشم

 دیاری چیز من برای همواره کتابت که البته. است متفاوت بیفتد اتفاق باید

 ای عتده  متیالدی  هفتاد ی دهه از کنید دقت اگر. است بیشتر لذتش و ست

 کته  چترا . گیرند می هایی پرفورمنس چنین این اجرای به تصمیم شاعران از

 و. کننتد  زایتی  درآمد شان حرفه طریق از دیار هنرمندان مثل خواستند می

 مجتانی  را هتا  اجترا  ایتن  متا  گرچه. کنند پر را مردم و فرهنگ بین ی فاصله

 گرایتی  نخبته  و واالیی نوعی کتابت شکل و مدرن شعر در. دهیم می انجام

 آشتتی  مختاطبش  بتا  را ختودش  خواهتد  متی  اجرایتی  شعر عکس به و ست

 .بدهد باج اناار خواهد می و. بدهد

 

 ای  به صرفا یا اند شعر با آشتی منظور به هم ها پرفورمنس ای 

 وقف را خودتان خواهید می ؟ برید می لذت اجرا از که دلیل

 بدهید؟ بسطش ک ن سطح در و کنید اجرا شعر

. بشتکنم  را ژانریک مرزهای هایم پرفورمنس در که دارم دوست خودم من

 از "ببینتیم  مکعتب  را کتره  یتک  چطتور " نتام  بته  اخیترم  پرفورمنس در مثال

 و عربتی . کتردم  استفاده رقص و بازی شعبده ، آواز ، تایپوگرافی ، انیمیشن

 شناستیکی  شناخت وجه در اما شکستم را ها مرز. خواندم انالیسی و هندی

 چیتزی  هتر  را استمش  توانید می شما. ناذاشتم نامی برایش و ندادم رشقرا

 واقت   در. حتتی  نمتایش  ، Stand up poetry ، اجرایتی  شتعر . باذاریتد 

 یتک  من برای که چرا شعر گذارم می را اسمش من!  نیست آن ، این دیار

 توانتد  متی  جایی هر در شعریت. شناسی شناخت نه دارد شناسی هستی وجه

 شتعر  ایتن  آیتا  پرسند می من از همه امروز اجرای همین از بعد.  بیفتد اتفاق

 متی . شناستی  شناخت ، عرف ، تعریف. شناسیک چیستی پرسش یک بود؟

 شتعریت  از معینتی  تعریف ها آن چون. بودم شعر بله گویم می من و پرسند

 متن  کته  جهتت  ایتن  از. همتین . اجراستت  یتک  صترفا  این اما .نه من. دارند

. اجراستت  یتک  ای شعرخوانی هر. شده غالب ادبیاتش هوج احتماال شاعرم

 متی  بر آرتیستیک های جنبه و اجرا در توانایی به تفاوتش. سادگی همین به

 .گردد

 ای شعرخوانی هر بودن اجرا بر را مکنا شما ی گفته به اگر پس

. باود  نخاواهیم  مواجاه  یجیکی ی پدیده با امروز ما ، بگذاریم

 نیست قرار. شود می خلط شعرتان با صحنه بر شما توانایی صرفا

 .باشیم مواجه جدیدی جریان با

 متی  اجترا  در از متن  وقتتی . استت  همین اش ساده سطح! باشیم است ممکن

 صتحنه  امکانتات  از کننتد  متمرکتز  متن  بتر  را نور کلمه فالن تکرار با گویم

 .ام کرده استفاده

 
 

  ناستآش اثر بم و زیر به که خالق ی  ینوان به شایر هرحال به

 تأویال  و تاکیدها. کند می اجرا را آن دیگری هوای و حال با

 در شاایر  اساتکداد  ای  آیا. کند می تفهیم ما به را خودش های

 نیست؟ آسیب اجرا

 متتن  گتوییم  می ما. است هرمنوتیک همیشای بحث همان. نیست آسیب نه

 ستوءتفاهم  دچتار  هم مان روزمره مکالمات در حتی. است سوءتفاهم دچار

 شتما . گریتزد  متی  هتم  قطعیتت  از گونته  بته  که شعر به برسد چه. شویم می

 در هتا  همتین . داریتد  متن  بته  نسبت متفاوتی ی پیشینه و ها خوانده ، رویاها

 هتا  دا  تکثیتر  ستمت  بته  شتعر  در متن  خود. اند موثر ها تأویل گیری شکل

 و ست زبانی من شعر. نشوید مفاهمه دچار شما خواهم می. کنم می حرکت



 بترخالف  کته  نویستم  متی  طتوری  عمد به من پس. است زبان خود اش ابژه

 ها آن ما  متن گویی می چه که فهمیم نمی ما گویند می که دیاران تصور

 یتک  بتا  ختاطر  همتین  بته .  ام گفتته  چته  متن  بدانند خواهند می آن و. باشد

 .کرد ایجاد بهتری وضعیت توان می آموزش

 

 در ماا  نکاات  ایا   ی هماه  وجود با که کنید می ادیا شما پس

 بود؟ نخواهیم مواجه استکداد با شما اجرای

 متی  هتم  پشتت  را هایی گزاره و کنم می شروع من. بود نخواهیم مواجه بله

 مهم بسیار لحن من خود اجرای در. کنید می را خودتان تأویل شما و گویم

 هم به را جمله نحو که است همین زبان شعر که کنند می فکر بعضی. است

 کته  باشتد  ای ستاده  جمتالت  شامل تواند می زبان شعر که حالی در. بریزند

 .است متکثر ها آن همنشینی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتگو با اصغر نوری

 سبک نه دارد امضا نه مترجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و فرانسته  ادبیتات  و زبتان  ی رشتته  در را خود کارشناسی او .است شده متولد تبریز در 1800 مرداد در تئاتر کارگردان و نویس نمایشنامه مترجم، نوری اصغر
 امانوئتل  شتعرهای « پایتان  بتی  عشتق : »ستاخت  منتشتر  1838 ستا   در «فکر لوح» نشر را او کتاب اولین. است گرفته تئاتر کارگردانی ی رشته در را خود ارشد

 نتیال  نشتر  توس  را وتز الن ی نوشته «پولشری کافه» ی نمایشنامه 1836 سا  در و سسبرون ژیلبر ی نوشته «آخر ی پرده» ی نمایشنامه 1830 در سپس. روبلس
 از عبارتنتد  او دیاتر  هتای  کتاب. رساند چاپ به 1833 سا  در را هائیم ویکتور ی نوشته «کنید کوک را هاتان ویولون» ی نمایشنامه نشر همین با و کرد منتشر

 ی نوشتته  «ستکوت » های نمایشنامه و( نااه نشر) شاندرناگور فرانسواز ی نوشته «او  همسر» رمان ،(ماهی رنش) امه مارسل ی نوشته «دیوارگذر» داستان مجموعه
نیال( و آخرین ترجمه او نیز چند داستان کوتاه از مارسل امه را در بر متی گیترد کته     نشر) پیراندللو لوییجی ی نوشته «دادم تو به من که زندگی آن» و استر پل

 در نشر حکت کلمه به انتشار رسیده است. "نتظارا"با نام  50سا  
 

 نظار  نخست.کنند می آزمایی طک  و آورده روی دیگر هنری های شاخه به مدتی از پس که شود می دیده هنرمندان میان در بعضا

 خواهاد  ملی تخصصی ها زمینه ای  ی همه در که کند تضمی  تواند می هنرمند آیا ؟ چیست " بودن حرفه چند" ای  درباره شما

 کرد؟

 موفتق  بترای  است، مسلم چیز یک. شودمی مشخص بعدها اشنتیجه. کند آزماییطب  آن در است بهتر دارد، عالقه ای زمینه به کند حس که کس هر نظرم به

 این از هی و کند تمرکز کار یک روی آدم کنندمی توصیه که روست این از شاید. کرد آن تجربه و گرفتن یاد صرف زیادی وقت باید ایزمینه هر در شدن

 پتیش  گتاهی  همته،  ایتن  بتا . کترد  کتار  تخصصی و جدی طوربه مختلف هایزمینه در شودنمی و است محدود زندگی وقت چون نپرد، شاخه آن به شاخه به

 .کرد انتخاب شانبین از را یکی شودنمی و شودمی آدم دغدغه کار چند همزمان که آیدمی

 اول. خاورد  مای  چشام  باه  شاعر  سرایش و تاتر ،کارگردانی نمایشنامه تالیف ، ترجمه های حیطه در همزمان تفعالی شما کارنامه در

 بارای  هاا  حرفه ای  از ی  کدام اینکه و شد آغاز چگونه و زمانی چه ها شاخه ای  از کدام هر در کار به آغاز ی انگیزه که بگویید

 شوید؟ تهشناخ آن نام با دهید می ترجیح و است راس در شما

 گرفتم تصمیم که خواندممی کتاب و داشتم عالقه ادبیات به قدرآن دبیرستان دوران در. تئاتر بعد و ادبیات بعد شدم، سینما شیفته او  نوجوانی، و کودکی از

 با. شوم مترجم که بخوانم فرانسه زبان دانشااه رفتم. نوشتممی هم داستان و شعر موق  آن. داشتم دوست هم را مترجمی شغل و بود خوب زبانم. شوم مترجم

 و نویستی نمایشتنامه  بعتد . دیتدم  بتازیاری   دوره رفتتم  و شتدم  آشتنا  تئاتر با دانشااه، به ورود با همزمان اما دهممی ادامه کنارش هم را سینما گفتممی خودم

 طتور به امروز تا گرفتم را فرانسه ادبیات و زبان لیسانس که 31 سا  از. بسازمشان نتوانستم هنوز که نوشتم هم کوتاه فیلمنامه چند. کردم تجربه را کارگردانی

 ارشتد  کارشناستی  متدرس  تربیتت  دانشتااه  رفتتم  بعتدها . کتنم متی  کتارگردانی  و نویستم متی  نمایشتنامه  هم طرف این به 53 سا  از. کنممی ترجمه ایحرفه

 بترایم  انتدازه  یتک  بته  دو هتر  کتنم،  انتخاب را یکی ادبیات و تئاتر بین نتوانستم. کنممی ستدری تئاتر دانشااه در است سالی چند و خواندم تئاتر کارگردانی



 از بیشتر مترجم یک تولید مسلماً. دارد بستای خودشان به تئاتر، کارگردان و نویسنده یا شناسندمی مترجم عنوان به بیشتر را من دیاران کهاین. دارند اهمیت

  .شوند دیده هایمفعالیت همه دارم دوست دیاری، آدم هر مثل من ماا. است کارگردان و نویسنده یک

 ای  آیا. شد می دیده ها آن در وضوح به ترجمه شعر و نویسی ساده روح که کردم برخورد شعرهایتان از تعدادی با شما وب گ در

 شماست؟ ادبی ی یقهسل نمایشگر یا خیزد می بر خودآگاه نا از و است ترجمه وادی در تنفس حاصل  نوشت  سک 

 دوستت  را نویستی ستاده . غلت   یا است درست یا زبان. بد یا است خوب یا شعر. «ترجمه زبان» ،«ترجمه شعر: »آورمنمی در سر هااصطالح این از زیاد راستش

 ستاده  زبتانی  کته  هتایی نویستنده  آثتار  ترجمه موق . ابهام و پیچیدگی تا دارم گرایش وضوح و سادگی به بیشتر که گرددبرمی خودم شخصیت به شاید دارم،

 مارسل و موریاک فرانسوا مثل نبود، ساده اصال نثرشان که امکرده ترجمه هم را هایینویسنده ولی. کریستوف آگوتا و مودیانو پاتریک مثل ترم،راحت دارند

 را او کار و برود راه نویسنده پاهای رد روی باید همیشه مترجم همه،این با. است گوییپیچیده از ترسخت ادبیات و هنر در سادگی به رسیدن کنممی فکر. امه

 .را خودش شخصی عالقه نه کند، بازتولید

 به و) نمایشنامه ترجمه اوضاع تااتر کارشناس و مترجم ی  منظر از. است تااتر بر اشراف و نمایشی دانش نیازمند نمایشنامه ی ترجمه

 کنید؟ می ارزیابی گونهچ را ایران در، نمایشی کتب کلی طور

 هتم  و استت،  ارزشتمند  و قبتو   قابتل  هاشتان ترجمه رواین از و دارند تئاتر در دستی خودشان که داریم را مترجمانی هم تئاتر، حوزه در فعا  هایمترجم بین

 این کامل شناخت مستلزم تئاتر حوزه در ترجمه مایید،فرمی شما که طور همان. دهندمی ارائه بدی های ترجمه معموالً و ندارند تئاتر از شناختی که مترجمانی

 ختوبی  فتروش  نظتری  هتای کتاب و نمایشنامه از اعم تئاتری هایکتاب. است تئاتری هایکتاب نشر وضعیت تئاتر حوزه در ترجمه اصلی مشکل. است حیطه

 .کند گذاریسرمایه زمینه این در است حاضر ناشری کمتر رواین از. ندارند

 

 ی سلیقه طرفی از و شوند می تغییر خوش دست یا حذف ارشاد وزارت معیارهای با سازی هماهنگ برای ها کتاب از بخشی معموال

 چاه  تا را ایران کتاب بازار در موجود ی شده آثارترجمه مسائل ای  توجه با. آورد می پدید را تصرفاتی و دخل نیز مترجم شخصی

 دانید؟ می مکدا به وفادار اندازه

 هتایی ترجمته  کتار  از پترده  به افتاده، اتفاق این که مواردی در. دهیم مطابقت اصلی کتاب با را ترجمه که کرد قضاوت شودمی وقتی فق  مسئله این به راج 

. استت  انداختته  جا یا خوانده اشتباه را جاها بعضی مترجم کهاین یا است، رسیده آسیب اثر به که طوری اند،شده حذف آنها از زیادی بخش که شده برداشته

 بدون اما. کرد قضاوت راحتی به شودنمی هستند، دست این از مشکالتی دچار امروز بازار در موجود هایترجمه از چه تا کهاین ولی. دارد وجود هااین همه

 تعتداد  بتر  روز بته  روز متاستفانه . نیستت  لتد ب را کتارش  متترجم  که شویممی متوجه هاترجمه از برخی فارسی نثر خواندن با اصلی، کتاب با مطابقت و بررسی

 .شودمی کار این وارد فارسی زبان از دانشی و پشتوانه هیچبی است، بلد خارجی زبان کمی که کس هر ظاهراً و شودمی اضافه کارنابلد مترجمان

 .دهید توضیح مقداری چاپتان دست در آثار و کنونی های فعالیت ی درباره

 نشتر  بترای  را نویستنده  ایتن  از رمتان  چهتار  قتبالً . شتد  منتشتر  مروارید نشر در من ترجمه با کریستوف اگوتا نوشته «کندنمی فرقی و سوادبی» کتاب تازگی به

 ریچتارد » نمایشتنامه . داریم فارسی به را کریستوف داستانی آثار همه است، کریستوف هایداستان شامل که اخیر کتاب انتشار با و بودم کرده ترجمه مروارید

 همتین  هتای تمترین . شتد  خواهتد  منتشتر  نتی   نشتر  «دنیا دور تا دور» مجموعه در زودیبه که دارم چاپ دست در را یکویسنی ماتئی اثر «شودنمی اجرا سوم

 .کنیم اجراش مولوی سالن در امسا  پاییز بتوانیم امیدوارم و امکرده شروع که است مدتی را نمایشنامه

 

 هستید؟ معتقد اثر انیپیش بر مترجم امضای به آیا

 چیتزی  متترجم  یعنی شود،می بازآفرینی از صحبت وقتی. است دیار زبانی در اثر یک بازآفرینی مترجم کار حالت، بهترین در. سبک نه دارد امضا نه مترجم

 روی زیتاد  کتار  بتا . استت  کترده  مشخص نویسنده را کارگردانی این خطوط اما کند،می اجرا دیاری زبان در را نویسنده اثر فق  آفریند،نمی خود میل به را

 .اثر اصلی زبان با متفاوت کامالً زبانی در آنها بازآفرینی برای گشت راهی دنبا  و کرد کشف را خطوط این شودمی متن،

 
 



 گفتگو با مهرداد فالح

 ساده نویسی بزرگ ترین دروغ شعری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
یت حرفی راج  باه شاعرش   نکاید ه  بسیار شنیده می شود شایر اساسا

بزند. ؟ ای  ی  بدخوانی فاجعه بار از مرگ مولف بارت است. فرض 

از توضیح تاوری  شعرشاان بااز مای      نیما یوشیج یا شاملو  کنیم مث 

ماندند، طکیعتا زیر تیغ منتقد کهنه پرست از بی  می رفتند. یاا هماان   

حاال هم بسیار طور که بعضا با اشعار شما در دهه هفتاد برخورد شد و 

تعابیر نادرست و کینه توزانه راج  شعر دهه هفتاد می شنویم. حاال  

از نظر شما امروز هم نیاز به گفتمان میان مولاف و منتقاد داریام یاا     

 خیر؟

 

آن قدر که شاعران پیشرو، به ویژه در دهه هفتاد، از خودشان مایه گذاشتتند بترای   

این مایه و انرژی و خالقیت را برای  نوسازی شعر فارسی، منتقدان ما حتا یک دهم

واکاوی تئوریک این شعرها خرج نکردند. همان گونه که بته ختوبی و بتا تیزبینتی     

اشاره کردید، اگر نیما مقدمات نظری کاری را کته داشتت انجتام متی داد، متدون      

نمی کرد، چه بسا کهنه پرستان شعرش را سر می بریدند. بر ایتن بتاورم کته شتاعر     

ه به واق  فرم تازه ای در آستین داشته باشد، ناگزیر از سخن گفتن نیتز  پیشرو، هرگا

درباره آن خواهد شد. این سخن در حقیقت پنجره را برای تازه بین ها باز می کند. 

به عبارتی، این منتقدان هستند که می بایست از این پنجره نوگشوده به چشم انتداز  

کار شاعر ختالق و و نونتویس را در هتر    تازه بنارند و از آن بنویسند. مبانی نظری 

حا  این منتقدان هستند که می بایست تبیین کنند. سخن شاعر در این زمینه، بیشتر 

بتترای شکستتتن ستتکوت و تشتتویق و تهیتتیج منتقتتدان و بتترانایختن کنجکتتاوی آن 

هاست. اما نکته این است که منتقدان ما کته بتیش ترشتان خودشتان شتاعرند و یتا       

دارنتد، معمتوال چشتم دیتدن شتاعرانی را ندارنتد کته از ایشتان          پیشینه شعرنویستی 

فرسنگ ها پیش افتاده اند. در مملکت ما و در این فضای مستموم ادبتی کته متا در     

آن می خوانیم و می نویسیم و نفس می کشیم، ستم حستادت پاشتیده شتده استت.      

ی و منتقدان ما بیش تر می روند سراغ تمجید و تحسین غو  های ادبی بترون مترز  

از نظریه های استادان نامدار دهه های اخیر مستقیم بر می دارند و خرج کلتی بتافی   

هایی می کنند که تکرار مکرر است و بیش تر به کار مرعوب کردن خواننده کتم  

سواد یا بی سواد می آید و نیز برای فضتل فروشتی هتم چیتز بتدی نیستت! ایتن در        

که این دوستان سنگ شان را به  حالی است که خود آن منتقدان سترگ و برجسته

سینه می زنند، به گواهی نوشته هاشان، به دور و بر خودشان نااه متی کترده انتد و    

متن هایی را نقد و واکاوی می کرده اند کته در فرهنتگ و مملکتت خودشتان در     

حا  نشو و نما بوده است. دریدا نمی آمده هدایت یا نیما را واکاوی و تبیین کنتد.  

ان خودش و دور و بری هایش می نوشته و این درست است . منتقد اگر او از دوست

منتقد راستین باشد، ناچار است از زندگی خودش و دور و برش خرج کند. منتقتد  

باید ریسک کند. او نباید منتظر بنشیند هنرمند تثبیت رسانه ای شود تا بعد دست به 

ی دور و برش. بایتد شتجاع   کار شود. او باید دخالت کند در زندگی فرهنای و ادب

باشد و خالق. باید اضافه کند به آن چه استادان نامدار در عرصه نقد و نظریه تولید 

 باشد.  کرده اند . نباید فق  برداشت کننده و اهل مصرف

ما به شدت با نقدهای محفلی و دوساتانه )!، مواجاه هساتیم.     امروزه 

گ باه هار نظریاه    منتقدان برای توجیه آثار دوستان شایرشاان، چنا  

 پردازی می اندازند ...
بله، این ها دیار نقد به معنای حرفه ای و فنی نیستت. بتیش تتر تبلیت  و پروپاگانتد      

است. البته تبلی  هم الزم است، ولی درست نیست که تبلی  را بتا نقتد یکتی کنتیم.     

ا نقد مسئولیت دارد. برای نقد و واکاوی یک متن، باید با متن زندگی و در آن شتن 

کرد. عرصه نقد فنی و حرفه ای، عرصه درک و استدال  است و اگر حکمی داده 

می شود، مطابق متن بایتد بتوده و از متتن بیترون کشتیده شتده باشتد. همتین جتور          

کشکی نمی شود حرف زد به بهانه نقد. صرفا ابراز نظر در نقد کتافی نیستت. بایتد    

رویکردی در متتن متورد نقتد، بته     بتوان خواننده را همراه کرد که منِ منتقد از چه 

این برداشت رسیده ام. این است که می گویم نقد مستئولیت دارد و کتاری استت    



دشوار و وقت گیر. در حالی که ابراز نظر و کلی گتویی ایتن گونته نیستت؛ آستان      

است و مسئولیت ندارد و وقت هم نمی برد و از این ها مهم تر، به دانش و خالقیت 

قد خوب نقدی ست که در گفت و گو با متن متورد نقتد شتکل    هم نیازی ندارد. ن

 بایرد.

نقدی که امروزه بر شعر دهه هفتاد شما وارد مای شاود بیشاتر یا      

محوریت مخاطب شناسانه دارد و به طاور کلای ارزش هاا و مولفاه     

های ارزش گذاری شعری را به خواسته های مخاطاب تقلیال داده   

شاکنی ای باود کاه بعضاا آن را     شعر آوانگارد دهه هفتاد تابو  است.

ایجاد ناخواسته ی  گسست میان مخاطاب و مولاف قلماداد کارده     

اند!و نهایتا می بینیم پدیده نوظهوری که ساریعا خاود را در جامعاه    

ادبی به تثکیت رسانده، مقوله ساده نویسی ست. ساده نویسی رجعات  

 مولف به خواسته های مخاطب نیست؟
ارد! نونویس را میل به شهرت و افتخار نیست که شاعر نونویس دغدغه مخاطب ند

نونویسی شاعر به خواست و اراده زندگی است. شاعر نونتویس   بر می انایزد بلکه

از رسانه ها و روزنامه ها و دولت ها و حتا خوانندگان شعرش دستور نمی گیرد. او 

اع و درگیر نیروهای مرموزتر و ناشناخته تری است کته از زنتدگی و زبتان و اجتمت    

تاری  و غیره سرچشمه متی گیرنتد و نیتز از ناخودآگتاهی اش و از ناخودآگتاهی      

زبانی که با آن می نویسد و توس  آن نوشتته متی شتود. دیاتر آن کته وقتتی متی        

منظورمان چیست؟ آیا مخاطب جایی در بیرون شعر و متثلن در   "مخاطب"گوییم 

یستاده است؟ به عالوه، همان فالن کافه نشسته و یا بر سر داربست بهمان ساختمان ا

حرف می زنیم، این مردم از دید من می تواند یتک   "مردم"گونه که وقتی مثال از 

چیز باشد و از دید شما یک چیز دیار. حتا وقتتی از چیزهتای ملمتوس تتری مثتل      

سخن می گوییم هتم ستخن دو نفتر ارجتاع یکستانی نتدارد. بتر حستب          "درخت"

به ظاهر از چیز یکسانی حرف می زنند، در واقت    تجربه و محی  زیستِ دو نفر که

حرف شان ناهمسان از آب در خواهد آمد. آن ها از دو چیز متفتاوت حترف متی    

زنند که از سر اتفاق نام یکسانی دارد. گفته ام پیش تر که از دید من و بنا بر تجربه 

ان ام در نوشتن شعر، مخاطب هر شعر، هناام نوشته شدن آن شتعر و در درون همت  

شعر شکل می گیرد .مخاطب پیشاپیش وجود ندارد. مخاطب را شعر است که متی  

آفریند. سپس این مخاطب ختاص، ممکتن استت در وجتود خواننتدگان آن شتعر       

خاص، متکثر و عینی بشود یا نشود. این جاست که پای نقد به میان متی آیتد. ایتن    

دگان بیاینتد داختل   جاست که منتقد می تواند فضایی برای شعر باز کند که خواننت 

آن فضا و با شعر حشر و نشر کنند. در غیاب نقد و منتقد پیشرو خالق و شجاع بود 

که ساده نویستی بتاب شتد. ستاده نویستی در شتعر امتروز، رویکتردی از هتر نظتر           

ارتجاعی و مبتذ  است. ساده نویسی تمام تجربه های شعری ختالق و نوآورانته را   

م خیانت می کند. ساده نویستی بتزرگ تترین دروغ    نادیده می گیردو حتا به نیما ه

 شعری است که من تاکنون شنیده ام.

تحوالت شعری تا چه اندازه موازی باا تحاوالت اجتماایی حرکات     

اقتضایات اجتماایی مساکب یا  تحاول       کرده اند؟ بدی  تعکیر که

 شعری شده باشند.

با تحوالت  "یدهدرهم تن"بلکه  "موازی"بدون شک چنین است که گفتید؛ البته نه 

اجتماعی و تاریخی است که شعر هم نتو متی شتود. متن در همتان نیمته دوم دهته        

گلشتیری   "کارنامته "کته در   "جای دوربین ها عوض شده استت "هفتاد، در مقاله 

منتشر شد، به دگرگونی هایی کته درایتن بستترهای بتزرگ اجتمتاعی و سیاستی و       

و یکی از سرچشمه هتای نونویستی   فرهنای روی داده بود، اشاره هایی کرده بودم 

شاعران پیشرو نسل پنجمی را که خودم هم از جمله آن ها بودم، همین دگرگتونی  

ها دانسته بودم. مهم ترین دگرگونی، شکستتن ناتاه ایدیتدلوژیک بتود در عرصته      

روشتتنفکری در ستتطح دنیتتا. بتته تبتت  آن، فروپاشتتی ناتتاه ایتتدیولوژیک در بتتین     

ز آن نتود و نته درصدشتان ایتدیولوژی زده بودنتد،      روشنفکرهای ایرانی که پیش ا

نقش انکارناپذیری در شتکل گیتری جریتان هتای نتو در شتعر فارستی داشتت. بتا          

شکستن آن تابو بزرگ بود که سیل ترجمه از آثار برجسته نظری به کشور سرازیر 

شد و به زبان و فکر فارستی رونقتی دیاتر بخشتید. متا همته متدیون آن مترجمتان         

 هستیم.
  
می داناد و   "الهام"نت انگیزش اولیه پدیدار ساخت  اثر هنری را کا

را وارد جریان فرآیند خ قه می کند. ای  تقدم الهام  "نکوغ "سپس

که بر ناخودآگاه هنرمناد ظااهر مای شاود،        و ی  نیروی ناشناخته

تقابلی با فضای تاوری  شعر دهه هفتاد ندارد؟ شاخه شاما چگوناه    

ی  جرقه ای که شاملو از آن ناام مای بارد،    شعر می نویسید؟ منتظر 

 می مانید یا ... ؟
برای من شعر یک جور آفرینش و تولید دسته جمعی است و نته تتک نفتره. بترای     

همین هم نمی توانم با سخن کانت در این باره موافق یا مختالف باشتم. متن ستخن     

نم. متثال  کانت را به شیوه و از نااه خودم و بتر استاس تجربیتاتم بتازخوانی متی کت      

ممکن است الهام را نهیب زندگی بنامم و نبوغ را نهیب جان و روان. متن مختالف   

کردن شعرم. ارجاع من و شعرم، هماره به زندگی من بوده و بته عصتر و    "قدسی"

دورانی که در آن زیسته ام. درست است کته ناشتناختای و نابیوستانی،از ویژگتی     

قدسی دانستن شتعر، پرتتاب کتردن     های هر شعر خالقی است، متافیزیکی کردن و

آن به ورطه پیش فرض ها و کلیشه های رایج و به روا  است. من معمتوال شتعر را   

وقتی می نویسم که ناچار از نوشتن باشم. چیزی که می تواند هتر چیتزی باشتد، از    

دیدن صحنه ای در خیابان یا تجربه ای در درون یا فکری محا  یا خیالی علمی یتا  

خواندن شعری و داستانی مبتکرانه یا دیتدن فیلمتی تکتان دهنتده یتا       حسی عمیق یا

گتتوش دادن بتته یتتک موستتیقی جستتورانه یتتا دیتتدن یتتک تتتابلو نقاشتتی سرشتتار از  

بازیاوشی و ... انایزش نخستین را سبب می شود و بعد، تازه عرق ریزی آغاز می 

گیرد، دید شود. گاهی می شود رد این بهانه ها را در شعری که سرانجام شکل می 

و گاه هم نه. معمولن به جایی ناشناخته تر کشیده می شوم. عادت ندارم به جاهتای  

آشنا برگردم در شعر. گفتم که شعر را چند نفر بتا هتم متی نویستند . منظتور از بته       

در این جا به تسامح استت . بترای مثتا ، متی بایستت عامتل        "نفر"کارگیری واژه 

یم یا تاری  انستانی را بته طتور کلتی و تتاری       به حساب آور "نفر"را یک  "زبان"



شعر را هم در ذیتل آن و بستیار عامتل دیاتر کته در نوشتتن و تولیتد شتعر دستت          

  دارند. 
  

دهه هفتادی ها پس از دهه هفتاد چاه نقشای در ادبیاات آوانگاارد     

به گفته خودش به شعر جهانی   یلی یکدالرضایی  توانستند ایفا کنند؟

قابل ترجمه باشد و به نویی پتانسیل معرفی شعر می اندیشد.شعری که 

ایران در جهان را داشته باشد. حال رویکرد یکدالرضایی دهه نود به 

شعر، از دید شما تا چه اندازه قابل قکاول اسات و مای تواناد حاائز      

 اهمیت باشد؟
من چند دهه هفتادی می شناسم که هنوز هم نونویسی در کارشتان دم و دنبالته ای   

اس حبیبی بدرآبادی،علی قنبری، محمد آزرم و ... بیش تر دوستان متدت  دارد. عب

هاست که نونویسی را کنار گذاشته و مشغو  تکرار خودشانند. برخی هتم رستمن   

چیست؟ ایتن مترا    "جهانی"کجاست و  "جهان"مرتج  و و یا دال  ادبی شده اند. 

یده ام از رخشتان  می اندازد. تازگی فیلمی د "مخاطب"یاد همان بحث مان درباره 

کته بته معنتای واقعتی کلمته تکتانم داده و اشتکم را         "قصته هتا  "بنی اعتماد به نام 

درآورده است. خب این فیلم یک فیلم ایرانی و در عین حا  جهانی است. درست 

است که هنوز جایزه ای جهانی نارفته و شاید در آینده هم نایرد، اما از دیتد متن   

دیده ام. درواق  این منم که ارزش گذاری می کتنم.   از بهترین فیلم هایی است که

منتظر نمی نشینم نهتادی مثتل استکار یتا کتن )و در متورد ادبیتات نوبتل( بته کتار           

هنرمندی جایزه بدهد و بعد تحسینش کتنم. متن عقتل و هتوش و ذوق و ستلیقه و      

شناخت خودم را دارم و همین برای من کتافی استت. یتاد ستخن شتاملو در متورد       

افتم که گفته بود اگر در فالن دانشااه یا نهاد ادبی بین المللی ، کستی   ساعدی می

ساعدی و عزاداران بیل او را نخوانده است و نمی شناسد، باید بته حتا  آن نهتاد و    

 آن شخص تاسف خورد و نه به حا  غالم حسین ساعدی.
  

غربی ها به خواندیدنی های شما می گویند شعر تجسمی. منظاور از  

نویی بومی سازی شعر تجسمی ست یا منظور دیگری  "نیخواندید"

دارید؟ به کل چاه معیاار و مولفاه هاایی بارای ایتکارسانجی اشاعار        

 خواندیدنی می توانیم به کار بکندیم.
در شتعر بترایم    "بومی سازی"اگر به شما بر نخورد، باید اعتراف کنم که اصطالح 

ی نیستم. شعر می نویستم  عجیب و مضحک می آید. من دنبا  هیچ نوع بومی ساز

که خودم و سرشتم و به تب  آن تجربه هایم را در جایااه یک ایرانی قرن بیستت و  

  ، تقدیر شعر من بوده است."خواندیدنی"به   یکمی معنایی کرده باشم. رسیدن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 گفتگو با میالد کامیابیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ها را مؤثرتری  در کار یاا    داند، یعنی  آن داند، و تأثیرِ شخه یا شعرِ خاصی را در آن محسوس می را اولی  شعرِ خود می هر شایری شعرِ خاصی

 آورد. مایلید کمی در ای  باره صحکت کنید؟ فکرِ خود به حساب می

 

ها  ها، در کشوِ کمدی جا داده بودندشان دست بایرم و خودم بخوانم. نام کتاب هایی را که، خالفِ باقیِ توانستم کتاب کمک می رفتم و کم دو سا  بود دبستان می تازه یکی

قتوم   و قدر کته اناتار ختویش    ها بود، آن ی ما حرفِ این آشنا بودند: نیما یوشیج، احمد شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، نصرت رحمانی، نادر نادرپور. از کودکی در خانه

« باستواد »هاشان را بخوانم حاال کته   های نادیده. شوق داشتم که خودم نوشته آید. انااری عموها، خاله ست رفته سفر و سرانجام باز می مدتیباشند، یا آشنایی خانوادگی که 

چیتزی چنتدان دستتایرم     خوانتدم و  گریختته متی   زدم و جستته  . ورقش میباغِ آینهنواز، با نامی عجیب:  شده بودم. و آن میان کتابی بود با جلد سلفون، و بر آن طرحی چشم

خوانتدم، و بته    تتر متی   یکتی را راحتت   این«. دریا ی دخترای ننه قصه»آمد. تهِ آن کتاب شعری بود آهناین:  دانم از کجا می شد. با این حا ، جذابیتی داشت برایم که نمی نمی

شد، با آن مَتَلِ مدرن که ابتدا با صدای متادرم شتنیده   « ممکن»جا بود که برایم  هماندانم که شعر  فهمیدم. چند سالی طو  کشید تا واقعاً بفهممش، با وجودِ این می خیالم می

 بودم و بعدتر با زبانِ خودم خواندم. 

 

 

رفت از ای  اوضاع ممک  است ماؤثر   کنید ادبیاتِ امروزِ ایران رو به انحطاط رفته؟ اگر آری، دلیلش چیست و چه راهکاری برای برون فکر می

 باشد؟

آوردنتد.   ستوغات متی  « نامته  حیترت »رفتنتد و   ها از ایرانِ قجری به فرنگ متی  من صدوچند سا  پیش شروع شده. وقتی ایلچی« امروزِ»را کِی بدانیم و کجا. باری، « وزامر»تا 

رالفکران ازکارافتادگیِ شعرِ کهن را دریافتنتد،  کردند. امروزِ من از زمانی شروع شده که منو کنارِ ممالکِ محروسه کنسولاری برپا می زمانی که مستشارانِ فرنای در گوشه

نوشتته، فتروغ   « ریرا»ی عشقی گلوله خورده، نیما یوشیج  در این امروزِ کشدار، میرزاده«. آمد می»اما تمامِ توقعی را که از تجدد داشتند بر دوشِ شعرِ نو گذاشتند، شعری که 

نوشته، بیژن الهی از این دنیا رفته « مؤخره»را وانهاده و « اسماعیل»به دامنِ غز  و قصیده برگشته، رضا براهنی « نزمستا»فرخزاد سوار بر جیپش تصادف کرده، اخوان ثالث از 

ه ممکتن  کتنم. آنچت   های مجازی امتداد یافته. انحطاط؟ گمتان نمتی   ها و شبکه های ایامِ مشروطه تا وبالگ و در خاطرات و خیاالت زندگیِ دوباره یافته. این امروز از روزنامه

شود فرهنای که ایلغارِ مغو  و روزگتارِ فتترتِ بعتد از فروپاشتیِ      ست. ولی مار می بینی ست، فقرِ جهان ست، وادادگی باختای است سرانجامِ این سِیر را تل  رقم بزند آرمان

 ی غربِ قاهر برنیاید؟ خوشبینم. دولتِ صفوی را تاب آورده از پسِ چند دهه سلطه



 

 توان چنی  اوجی متصور شد؟ ارِ ی  شایر کجاست و آیا اص ً میبه نظرِ شما اوعِ ک

کته تربتتِ    اش ایتن  ی جمعیِ ملت همان اوج استت. یتک نشتانه    کم در ایرانِ ما، و در خاورمیانه، شده و حتماً از این پس نیز خواهد شد. راه یافتن به حافظه چرا نشود؟ دست

که مزارِ رودکی، فردوسی، خیام، سعدی، حافظ، موالنای بلخی، نیما یوشیج، احمد شاملو و چند شاعرِ دیار شده. امتا البتته   سان  شده باشد، آن« زیارتاهِ رندانِ جهان»شاعر 

د و طتور کته اشتعارت را از بتر کترده باشتن       ستت: در ذهتنِ متردم خانته کتردن، آن      ی دومِ دستیابی به اوجِ شتاعری  ست. و این نشانه ی مردمْ اولی همان خانه کردن در حافظه

توان  اند؟ و نیز می اند و بر صدر نشسته چنین قدر دیده سین بنشانند. در کدام فرهنگ شاعران این ی هفت مناسبتْ بر زبان جاری کنند، به آن کردار که دیوانت را کنارِ سفره به

ی فرختی   بینم، بالفاصله، لبانِ دوختته  فظِ شیراز را که در مینیاتورها میی حا ی گشاده اند؟ چهره اند و به خون کشیده شده چنین قهر دیده پرسید در کدام فرهنگ شاعران این

ختوانم. ایتن و آن بتا     بینم هناامی کته نصتایحِ شتی ِ اجتل را متی      ها می ی عشقی را بر سنافرش آرم که مزارش نامعلوم است. خونِ جوانِ میرزاده یزدی را نیز پیش چشم می

ی اوجِ کتارِ   اند. آن ستایش، از جانبِ مردم، و این نکوهش، از سوی حکتام، نشتانه   اند، و ارجی که، در زمانِ حیات یا بعدِ آن، یافته سرا برده اند: رنجی که شاعرانِ فارسی هم

افت الزم دارد و اند بستیار بستیار دشتوار استت، ولتی نشتدنی نیستت. شتر         ست. دستیابی به این اوج در ایرانی که همواره شاعرانش برومندترین فرزندانِ فرهنگ بوده شاعری

 «نه به کوشش دهند.»که « آنی»شعور. و هم آن 

 

های مختلف توانسته زندگی بکخشد، توانساته   شود که شعر در دوران کنیم، مشخه می خصوص شعرِ فارسی نگاه می زمانی که به تاریخِ ادبیات به

هاای اخیار باه نظارِ شاما تاأثیرِ        کاهشِ مخاطبِ شعوری در دههانق ب و آشوب به پا کند یا آتشِ هر نوع جریانی را خاموش کند. با توجه به 

 ست؟ انگیزِ شعر هنوز باقی حیرت

تنهایی انقالب و آشوب به پا  ی شدتِ این اثرگذاری مبالغه کنیم. شعر هرگز به آور بوده. با وجودِ این، نباید درباره گمان حیرت اثرگذاریِ شعرِ فارسی در ادوارِ گوناگون بی

تنه آتشِ هر جریانی را خاموش کند. علت و معلو  را جای هم نایریم. شعر زبانِ گویای جامعه است: اگر روزگارْ روزگتارِ   اهد کرد. نیز، شعر قادر نیست یکنکرده و نخو

مردگی باشد، شعر هتم فروغتی نخواهتد    ی پژ های جدید جان خواهند گرفت. اگر زمانه زمانه امید و تکاپو باشد، شعر هم در قالب خود نخواهد گنجید. مضامینِ نو، صورت

تواند در روزهای خوشی شامِ تاری را که از راه خواهد رسید  تواند در ایامِ رکود بر رکود بشورد. می ی ماجرا نیست. شاعر، و در ترازِ کلی: هنرمند، می داشت. ولی این همه

شود و انایزنده، و شاعر پیامبرانه واقعیت را نقد خواهد کرد و حقیقتت را بشتارت خواهتد     ویانه میکند. شعر پیشا آورش را نمایان می جاست که شعر تأثیرِ حیرت ببیند. این

کته در دیتدرسِ سیاستتمداران و     هتای پتیشِ رو را، بستیار پتیش از آن     رود تا افق ها فراتر می جا که انسان، انسانِ محدود به زمان و زنجیرشده به زمین، از این محدوده داد. آن

 زا خواهد شد.  رسد و هم حیرت برای هماان بیاورد شعر هم به اوج می« وقت آن»و « جا آن»قرار گیرند، ببیند و پیامی از  دانشمندان

ش، انتدی  ای. چنتد دهته پتی    کنیم، سرسامِ رستانه  ترینش از نظرِ من این است که ما در روزگارِ سرسام زندگی می چرا در روزگارِ ما چنین نیست؟ به هزارویک دلیل. مهم    

انتد: حتاال    بینیِ او را فراتر از این برده های جدید پیش توانست شهره باشد، اما برای یک دقیقه. رسانه وارهو ، آرتیستِ فرنای، از آمدنِ روزی خبر داده بود که هر کسی می

بته قتو ِ   ―به قو ِ قدما، شهر شلوغ شده و، تا منتقد و مخاطتبِ شتعوری    «.فرندها»، «فالوورها»شماری از  ی کم تواند شهره باشد، برای یک دقیقه، و برای دسته هر کسی می

ی اخیتر را   دو دهته  اند. در درازمدت این بد نیستت. یکتی   ی مجازی، گذاشته بخواهند بجنبند، چندصد شاعر و آرتیستِ جدید پا به عرصه، که یعنی این یا آن شبکه ―شما

ر، اگر ناوییم ناممکن، شده. تاری ْ مقیاسِ دیاری دارد: پنجاه سا ِ بعد که کودکانِ امروز و نازادگان به شعرهایی رجتوع  فق  نبینیم که در آن تشخیصِ سره از ناسره دشوا

منتهتا، ایتن   آورِ شعر برجا بوده.  اند، نظرِ من را تصدیق خواهند کرد که تأثیرِ حیرت نوشته 9711و  9731های  در دهه 9711ی  ی دهه کنند که بعضی شاعرانِ ایرانیِ زاده

 بینند نمایی از فرداست، و صدالبته که در فردا هم محقق خواهد شد.  توانند دریابند، چون آنچه شاعران، شاعرانِ راستین، امروز می تأثیر را تنها آیندگان می

       

 توان به آن رسید؟ به نظرِ شما شعرِ خوب چیست و چگونه می

آمدنی نباشد، آسان نشود روی میزِ تشریح گذاشتش و با  ست. همین که ساده فراچنگ عللِ خوب بودنش ساده نیست. نشدنیست که شرح دادنِ اسباب و  شعرِ خوب شعری

ا شوند. نستبت بتا راز دارنتد؛ رازی کته نته بت       اند. رام نمی طور شعرها چموش ست. این اش کرد به هوای جُستنِ روح، یعنی که خوب شعری شرحه ابزار و ادواتِ نقادانه شرحه

)بته ستیاقِ   « فرانستوی  فلستفه »شتودش از تتاروپوِد متتن بیترون کشتید، و نته بتا روختوانی از متتوِن مغلتوِط علمتای             گرایانه به سبکِ بهمان روانکاوِ فرنای متی  تحلیلِ پسافالن

رش بزرگ شده، که یعنتی فرهنتگِ ملتتش آبشتخورش     ی پدروماد نویسد؛ شاعری که سرِ سفره شودش در تاروپودِ اثر تنید. شعرِ خوب را شاعرِ خوب می می«( فیلمفارسی»

 بوده.

رهانند، غزلیاتِ ستعدی کته آدابِ دلتدادگی و دلبتری بته ستبکِ        ی فراموشی می کنند: ابیاتِ فردوسی که فرهنگِ ملتی را از حمله می« کار»و از این است که این شعرها     

ی تجدد را در جان و صورت پیش  کنند، اشعارِ نیما یوشیج که مسئله تعبیه می« رند»نسانِ ایرانی را در مفهومِ ی بینشِ ا آموزند، شعرهای حافظِ شیراز که عصاره مشرقی را می



دانم که از فرهنتگِ قتوم یتا ملتتی برآیتد، بتا راز        کنند. پس، خالصه کنم، شعرِ خوب را شعری می های ایرانیِ متجدد را نمایندگی می های شاملو که ارزش کشند، سروده می

 گذاری وس . تا چه شود.  شودش نوشت؟ با خطر کردن: عمرت را می ی خود باشد. چطور می های زمانه ی ضرورت طه داشته باشد، و زادهراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ، درباره ی خطاهای ترجمههنر ترجمه

 والدیمیر ناباکوف

 ی آرسام شمسی ترجمه

 )قسمت اول(

 

ژگتان متی تتوان قائتل     رای دنیای عجیب و غریب تناست  وا سه درجه از شرارت ب  

اولین شرارت که به نسبت خوشایندتر است، شامل اشکاالت واضتح ناشتی از    .شد

نادانی یا اطالعات غل  می باشد که این را می توان ضعفی انسانی و جزئی دانست 

و به همین دلیل بخشودنی تر. شرارت دوم توس  مترجمی صورت متی گیترد کته    

اهانه و به عمد کلمات و متونی را که تالشی برای فهمشان انجام نتداده استت و   آگ

می آید، نادیده متی گیترد    یا به نظر خواننده ی احتمالیش نامفهوم و غیر قابل قبو 

و پذیرای آن نااه بی اعتنایی می شود که فرهنگ لغتش به او نشان متی دهتد و یتا    

استتادانه ی ختالق اثتر. او همتان قتدر       این که آن را می گذارد به حساب نوشتته ی 

 حاضر است کم تر بداند که فکر می کند صالح متن را بهتر از نویسنده متی دانتد.  

سومین و بدترین درجه ی شرارت زمانی رخ می دهد که یک شاهکار ادبی صیقل 

داده و ظریف کاری شده شکلی زیبا به خود بایترد تتا رضتایت  تفکتر و تعصتب      

یته کنتد. ایتن یتک جترم استت و بایتد آن متترجم را ماننتد          جماعتی خاص را تغذ

اشتتباهات   سارقان ادبی دوران کفش ستاک دار )قترن هفتدهم( بته فلتک بستت.      

فاحشی را که در دسته ی او  قرار می گیرند، می توان بته دو گتروه تقستیم کترد.     

دانش ناکافی از زبان مبدأ ممکن است یک اصتطالح عامیانته را بته یتک بیانیته ی      

 Bien“اصتطالح   توجه بد  کند که در واق  اصالً قصد نویسنده نبوده است. قابل

être general”    به معنی رفاه عمومی تبدیل می شود به عبارت مردساالرانه ی

، اناتار متترجم متتن فرانستوی هملتت  قصتد داشتته         "ژنرا  بودن ختوب استت   "

یکتتی از آثتتار  هندوانتته زیتتر بغتتل ژنرالتتی باتتذارد. همچنتتین در نستتخه ی آلمتتانی 

چخوف، معلم به محض ورود به کالس شروع می کند به خواندن روزنامته کته از   

دید منتقدی نمایانار شرای  تأسف برانایز کتالس هتای درس در زمتان شتوروی     

سابق شده است. در صورتی که در متن اصلی چخوف، معلم در واق  دفتر حضتور  

اتی بی گناه در رمانی انالیسی و غیاب در دست داشته است. و از طرفی دیار کلم

شتب  "در ترجمه ی روستی تبتدیل شتده انتد بته       "مسافرخانه "و  "شب او "مثل 

. همین مثا  های ساده کافی است. این موارد مضحک  "روسپی خانه"و  "عروسی

و نامناسب می باشند، اما نه حامل قصد و غرضی فاجعه بار و در اغب موارد همتین  

گتروه دیاتری     پس رساندن مفهوم حقیقی برمی آینتد.  جمالت آشفته تا حدی از

از اشتباهات که در دسته ی او  قرار می گیرند، شتامل نتوع پیچیتده تتری از ستوء      

تفاهم می شوند که گاهی به دلیل حمله ی دالتونیزم )کتور رناتی زبتانی( رخ متی     

دهد و منجر می شود که مترجم ناگهان کور شود و بته ستمت استتعاره ای دور از    

ذهن کشیده شود در حالی که معنتی اصتلی مبترهن بتوده استت. و یتا ناخودآگتاه        

اساس ترجمه اش را مفاهیم غلطی شکل می دهند که طی مطالعتات متتداوم قبلتی    

بر ذهنش نقش بسته اند. بدین ترتیب او بته طتور شتافت انایتز و غیتر منتظتره ای       

حریف می کند. من شتاعر  ساده ترین کلمات و پیش پا افتاده ترین  استعاره ها را ت

متعهدی را می شناختم که با ترجمه ی اثری تحریتف شتده کلنجتار متی رفتت. او      

)در هملتت( را طتوری     "مریض احوا  می نماید با افکاری رنگ باخته"جمله ی 

ترجمه کرده بود که حس رنگ پریدگی مهتاب در چهره اش منتقل می شتد و او  

و شتباهت آن بتا     ”sickle“س بترای واژه ی  این کار را با در نظر گرفتن معنی دا

شکل ماه نو انجام داده بود. و همچنین یک حس شوخ طبعتی ملیتی بترای کلمتات     

ختم  "وجود دارد که موجب شده بود پروفستوری آلمتانی    "پیاز"و  "خم"روسی 

دومتین   ترجمته کنتد.   "دریتای پیتاز  ")در داستانی خیتالی از پوشتکین( را    "ساحل

تر است، چشم پوشی از بخش هتای ماهرانته ی متتن متی     شرارت که خیلی جدی 

باشد که وقتی خود مترجم در ترجمه ی آن ها گیج شده باشد قابل بخشش است؛ 

اما چه خوار و حقیر است آن فرد کوته نظری که خود متوجه ی منظور متن شتده،  

یتا   اما از این بیم دارد که مبادا انسان کودن و بی شعوری را دستپاچه و گیج کند و

شاه پسری را به هرزگی بکشاند! در حتالی کته متی توانتد در آغتوش نویستنده ی       

محترمش سربلند و آستوده آرام بایترد، ناتران خترده خواننتدگانی استت کته در        

کنجی از دنیا مرتکب عمل ناپاک و خطرناکی شوند. شاید جذاب تترین نمونته ی   

از اولین ترجمته هتای   عفت ترجمه ی ویکتوریایی که سر راه من قرار گرفته یکی 

بود؛ ورونسکی از آنا می پرسد که مشکلش چیستت و آنتا     "آنا کارنینا "انالیسی 

)متترجم ایتن را بته صتورت ایتالیتک نوشتته        "من برمنا هستم "در جواب میاوید 

بود(، پاس  آنا باعث میشد خواننده ی خارجی فکر کند که ایتن بیمتاری وختیم و    

من حامله  "به این دلیل که مترجم فکر می کرد عجیب شرقی چه بوده است. فق  

ممکن است باعث دستپاچه شدن برجی شود، پس بهتر است همان واژه ی  "هستم

 روسی آن جا بماند.

 

 “is sicklied o’er with the pale cast of thought”(9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نگاهی به دفتر گزارش ناگزیری سروده شمس آقاجانی

 علیرضا بهنام
 

یشه شاعران کمی هستند که با شعرهایشان پیشنهاد می دهند و شتاعران  هم  

بسیاری که در شعرهایشان آن پیشنهادها را به کار می بندند یتا نمتی بندنتد.    

در هر دو حالت پیشنهاد دهنده موسس استت و دیاتران مصترف کننتده. و     

ز البته یادآوری این نکته الزم است کته بایتد ایتن نتام گتذاری هتا را دور ا      

ارزش گذاری خواند چرا که الزاما هر موسسی بهترین نیست و هر مصترف  

 کننده ای را هم نمی توان مقلد نامید. 

باری در موضوع مقاله حاضر یعنی کتابی که شمس آقاجانی درست بعد از 

گذشت یک دهه از کتاب تحسین شده مخاطب اجباری منتشر کرده استت  

گذارد که شعر به شاعری پیشنهاد  یک بار خواندن کتاب تردیدی باقی نمی

دهنده تعلق دارد. کتاب از منظومه بلند گزارش سفر و چند شتعر کوتتاه تتر    

تشکیل شده که همین موضوع بحث ما را به لحاظ بوطیقتایی بته دو بختش    

تقسیم می کند. شعر نخست را باید از منظر بوطیقتای منظومته خوانتد و آن    

کلتی شتعرها کته آنهتا را در یتک      دیاران را بتا بوطیقتای قظعته. مشخصته     

مجموعه گرد آورده است نیز جدای از مولف مشترک به فضای مبهمی باز 

می گردد که درتمامی آنها وجود دارد و پیشنهاد اصتلی آقاجتانی بته شتعر     

فارسی از گذشته تا کنون را نیز تشکیل می دهد. تفاوت عمده در این است 

ای اجترا متی شتود و در قطعته بته      که این فضای مبهم در شعر بلند به گونه 

 گونه ای دیار. 

در شعر بلند آغازین روایت شعر حاوی خرده روایت هتایی متتداخل استت    

که با تکرار اسم های خاص اماکن و اشخاص به هم مربوط متی شتوند. در   

نااه نخست هر کدام از این خرده روایت ها دارند فضایی خاص خود را به 

زیر که آشکارا در کار ستاختن فضتایی تغزلتی    وجود می آورند مانند قطعه 

 است

 

 شود با تو سخت گرفتنمی

 اما اما

 این چه حرکتی بود!

 همین که در خَمِشی چنین تماشایی

 معنی از منحنی تراشیدی

 مان طو  کشیدآن شب که زبان

 هاو در خال  حرف

 و دست خودت نبود

 ات شدمهمان شب      پشت همان در      عاشق

 که دست خودم نبود                                   

 من زبان شما را بلد نبودم

 این چه حرکتی بود!

 ای زیباتر از زنان متعدد

 های کشیدهتر از پردهای قشنگ

 رها کن مرا 

با این همه بدیهی است که در شعر بلند مدرنیستی حتا با تعریفی که الیتوت  

روایت ها به انسجامی ساختاری و  از آن ارائه می دهد الزم است این خرده

استعاری برستند و در نهایتت کلتی واحتد را نشتکیل دهنتد. اینجاستت کته         

فراروی شاعر از بوطیقای ژانر آغاز شده و شعر را به مسیری دیار متی بترد   

که پیشنهاد دهنده است. در شال گیری فضای روایی مبهم پتیش گفتته در   

د. این عامل استفاده شاعر از تداعی این شعر عاملی برجسته تر به نظر می رس

واژگانی و معنایی به طور همزمان است مثال در پاره نخست شعر استتفاده از  

تداعی های گوناگون واژه شیر در زبتان فارستی بتا تاکیتدی کته شتاعر بتر        

برجسته شدن این تداعی ها می کند فضایی در هم تنیده به وجود می آورد 

به کار ساختن فضاهایی جداگانه می آینتد.   از عناصری که معموال هر کدام

این تاکید بر تداعی معنایی و آوایی به طور همزمان شکل دهنده اختالطتی  

است که جایازین استعاره کلی در شعر بلند مدرنیستی می شود و حتود در  

جایااه نظم نوین منظومه می نشینذ. در خال  شعر حضور لجظته ای چنتین   

 :عناصری به وضوح دیدنی است

 در این راه طوالنی اناار ساکن بودم

 خوردندها به من میو آدم

 خوردندها به من میها و لهجهو زبان

به این ترتیب آقاجانی موفق می شود فضایی مبهم بیافرینتد کته در آن همته    

چیز گفته می شود اما با منطقی کته اناتار قترار استت چیتزی گفتته نشتود.        

است که اناار از گزارش کردن هر چیتز   روایتی با زبان گزارشی در جریان

طفره می رود و با این طفره رفتن ردپاهتایی از ختود بته جتا متی گتذارد تتا        

 گزارش این منظومه به تعداد خوانندگان آن تکثیر شود. 

همین ویژگی ها که ساختار شعر بلند را به چالش گرفته انتد در قطعته هتای    

برای مثا  در این شعر که بتا  کوتاه کتاب به نقاط عطف شعر بد  می شوند 

زبان اداری بازی می کند ایجاد ابهام در فضا با استفاده از عامتل تتداعی هتا    



در اینجا فضای کوتاه قطعه را که به ساختن استتعاره گترایش بیشتتری دارد    

دچار چالش می کند و منجر به برجسته سازی زبان در قیاس با دیار عناصر 

 روایت ساز می شود 

 هی همچنان بخشکی نبود قرار

 های پر زحمتقصه از این فضای پر در

 امکه تا آخرشان را بارها به چشم دیده

 آیی؟ می تنمکجای از       کجایی تو! 

 نه، تجربه کافی نیست

 زرنگ تاریخم یمن بچه

 باشدکنم آنچه را که مکتوب ن یید نمیأت

 بنویس فدای توام بنویس،

 دهم می اقدام من دستور                 

 

 

 های تو رسیدنم اتفاقی بود به تصویب چشم

 ،های بی طرفت به دست

 به رغم این همه روزهای یک طرفه

 ت اگرچه کتبی بودت                       

 بعدی به فضای دو کنم اخراجت می

 قرار نبود

 !ابرو رنگ صورت و بازی چند

 نبود که هی همچنان بخشکی قرار

ر این شعرها موفق می شود به رغم اتختاذ موضتعی   به این ترتیب آقاجانی د

روایتار از روایت کردن عبور کند و شعری را بیافریند که به جای روایتت  

کردن چیزها آنها را همان طور که هستند به ساختار خویش فرا می خواند و 

با منطق تداعی به هم رب  می دهد. به این معنی شعر او گزارش طفره رفتتن  

است و این در روزگاری که به مستند بودن گزارش ها از  از گزارش کردن

 هیچ سو اطمینانی نیست امتیازی برای آن محسوب می شود.

بدیهی است این بررسی بته دفتتر گتزارش نتاگزیری کته بازگشتت دوبتاره        

آقاجانی به انتشار شعر را رقم زد محدود شتده استت و بررستی آثتار دیاتر      

 ه اند از موضوع آن خارج است. شاعر که پس از این دفتر منتشر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

 به رفتار برهوت

 افسانه نجومی

 .5935ی نازنین نظام شهیدی،  ، سروده"شویم میان دو فنجان سرد می "برگرفته از مجموعه شعر 15بازخوانی شعر

 

 های این بلندی ایستادم اما بر با 
 و شهر تهی بود

 ام با چند درهم از آن سیصد سا  پیش که از غار برگشتهحا  
 که نان و شرابی که این همه قرن گرسنه را بنوشاند

 های از یاد رفته  با سکه
 و شهر تهی 

 و ما که گرسناانی جاودان بودیم 
 ای یا خنجر برکه

 ی ما در آب....  و طرح ورم کرده 
 یا در بستر

 ستبه هیأت زنی برفی که در افق مرده ا
 روی انحنای کوهستان و زیر غلظت ابر

 تا بادها به یادش بیاورند
 وقتی نبوده است!

 اعماق دریا،
 های مواج، ریشه

 اعماق آسمان،
 بادهای کیهانی،

 و این حرکت ابریشمین ما
 که پیچانیم 

 چه کسی سکان را به دست داشت؟
 نمود! دریای فینیقیه سرخ می

 ما گم شدیم؟
 کرد؟ تی ما را رهبری میبه راستی این برهوت کش

 دریا تمام شده است!
 و کشتی برحاست!
 سود های نمک ها و انحنای استخوان در قفسی از گرده

 کردیم تجارت می

 ابریشم را برابر بانو بردیم
 بود و سیصد سا  ماندیم در خوابی که دانشی به شما می

 داد قطب نما مرگ را نشان می
 شما زیبایید
 دیار برای عشق جان بدهم  خواهم یک بار و من می

 کشد  ی کشتی که روبه خ  لرزان مرگ پا می روی عرشه
 و امواج آرام است 

 و امواج طال گون است 
 های کهنسا  است و امواج از جنس ماسه

 مرگ خواهد بود اما شما زیبا خواهید بود 
 گون و اطلس رفتارشان  ها و گردش زنبق اکنون آب

 ی برای تکان دادنهایی سرد، با دستمال با آه
 گاه نیستید  هیچ

 کشتی به ماسه نشسته
 قطب نما ایستاده است

 و سمت موعود همین جاست
نویستی از استاطیر دینتی، حماستی و      گرفتن از متون کالسیک و نظیره بهره  

بینی و باورداشت بشریت دارند، همچنان که بته   تاریخی، که ریشه در جهان

هتای   العمتل  کننتد، عکتس   ن کمک میدرک مخاطب از وقای  جهان پیرامو

ی نیتروی   دهند و چون زاییده عاطفی شاعر را از منظری اجتماعی سامان می

آیند، و  اند، از سویی جزء عناصر تصویرساز به شمارمی تخیل جمعی آدمیان

پتذیری شتعر را دو چنتدان نمتوده، هتر بتار بتا         از سوی دیار ظرفیت تأویتل 

ای تمتام نمتا بترای     اجتمتاعی بته آیینته    های انطباق صورت مثالی با موقعیت

هتا   ای جتدی را بتا ستنت    شوند و مکالمته  بازسازی رخدادهای زمانه بد  می

ی ختود از   گرایانته  های تتداعی  نمایند، تا مخاطب به یاری برداشت آغاز می

ها و نمادهایِ به کارگرفته شده در شتعر بته بازستازی     فضای استعاریِ سمبل

ای بتا رویتدادهایِ    رند هربتار او را بتا زوایتای تتازه    معناهایی بپردازد،که قاد

کننتتد. فضتتایی چنتتدوجهی کتته متتدیون بیتتان کنتتایی،   جهتان پیرامتتون آشتتنا 



ای، تاریخی، دینتی شتعرند و بتا     ، تصاویر و نمادهای اسطوره پردازی استعاره

شتوند، تتا    الاویی در بافتار و شمایل یک روایت ظتاهر متی   رویکردی کهن

یِ نوشتار را بتا   تماعی را نشان داده، ارجاعات متنیِ گسترهبرشی از وقای  اج

هتایی کته در ناخودآگتاه و     مایته  شناستانه برجستته نماینتد. بتن     درکی هستی

الاتویی را بته ختود     ای کهتن  رؤیاهای جمعی بشتر رستوب کترده و پیشتینه    

اند. این شعر با نارشی کشف و شهودی، پس از بتد  شتدن    اختصاص داده

الاتوی   انفسی در جهان هستتی، بتا احضتار کهتن     -آفاقی به سیر و سلوکی 

اصحاب کهف و ارتباط بینامتنی ستطرها بتا کتالن روایتت منتشتر شتده در       

نمایتد و   گونه را در سیالیت ناارشی منقطت  دنبتا  متی    نوشتار، بیانی روایت

شمولی نوشتار را  نمایی حرکت سطرهای معناگرا، تفکر جهان ضمن برجسته

گیرد. گویی شاعر سالکی است  اصلی و مرکزی به نمود میی  به مثابه هسته

شناسانه از وقای    خواهد با درکی هستی که با طی طریق  در جهان هستی می

هتای   ها و واکتنش  زیستی، رخدادها را دنبا  کرده، به تجزیه و تحلیل کنش

شتمو  کته بتا چترخش      آدمی در جهان هستی بپردازد. سیروسلوکی جهتان 

هتا و عواطتف    پیرنتگ منتشتر شتده در نوشتتار، اندیشته     حو  محتور کتالن   

شود تا هر  شاعرانه را نسبت به زندگی در جهان هستی سامان داده، سبب می

های روایی مفاهیم، با تغییر در گرانیااه و  سطر ضمن حرکت در مسیر سویه

های روایی، موضوعیت دوباره بیابد. با این همه شعر بتا   ایجاد تعلیق در برش

های  ای از تصاویر متوازی و متقارن با فضای روحی شاعر، به تداعی زنجیره

ای از تجتارب زیستتی    سیا  در شعر دامن زده، هتر بتار طترح و رنتگ تتازه     

کنتد، اگرچته همتین بافتتار      تری را در بافتارمنقط  ختود تجربته متی    متفاوت

ای از معناهتای   ها دور مرکز ثقل نوشتار به شبکه منقط  با چینش مدور برش

دهتتد کتته بتتا  انتتدام متتی عینتتی و محستتوس، در اجتتزاء شتتعر فرصتتت عتترض

ستتو و  عتتاطفی شتتاعر از وقتتای  اجتمتتاعی هتتم –هتتای فکتتری  گیتتری جهتتت

تصتویرپردازی امتا شِتمایی باشتکوه و پرطنطنته را  در هیئتتی        انتد.  جهت هم

کشد تا همجنان که به ابهام آفرینی و عمق بخشی در  الاویی به رخ می کهن

زند، انتقا  کشف و شهودهای شاعرانه  هم مخاطب، دامن میمسیر دریافت ف

را تصویر به تصویر در نوشتار رخنمون نماید. کاربرد استعاره و رمتز امتا در   

سو شدن با ضمایر منفصل منتشر شتده در ستطرها، صتورتی     این شعر با یک

تترین   ی نوشتار ستامان داده، بته صتورت عینتی     مثالی و جمعی را در گستره

مخوان و هماهنگ با جو ذهنتی و عتاطفی شتاعر، پتس از مترتب       ی ه رشته

شدن با تمامی اعیان جهان هستی، کثرت حضور آدمیان را از از  تا ابتد بته   

کشد. ضمایری که گاه با حضور در قالب ضمیر او  شتخص مفترد:    رخ می

یابنتد و گتاه بتا جلتوه یتافتن در ضتمیر او  شتخص         مثالی، رؤیت می "من"

دهنتد و بتار    جمعی و  پیوندهای تصویری را ستامان متی   شمو   "ما "جم :

گستتردگی و شتمو     "شتما "گرفتن از ضمیر دوم شخص جم  دیار با بهره

کننتد، تتا بتدین ترتیتب کتاربرد       ها را در ذهن مخاطتب طراحتی متی    تداعی

هتای   های استعاری، انتقا  عواطف و اندیشه ضمایر نیز در کنار رمز و تمثیل

متن   "یتا   "من  "ر به عهده بایرند. بند او  شعر با ضمیرشاعرانه را در نوشتا

کوشد تا به  گیرد و می مفهومی گسترده را در اولین سطر به نمود می "مثالی

های محوری و نقش استتعاری زبتان    ی موتیف یاری پیوندهای تصویرسازانه

شعر، همبستای میان متن و جهان پیرامون را هرچه آشکارتر به نمود بایرد. 

سالک حرکت در  –خدادهای متنی، تصویر به تصویر و پا به پای شاعر تا ر

بستته بتر ستر راه آدمتی در جهتاِن هستتی را بته نمتود          هایِ نقتش  مسیر وادی

دهد  بایرند. شعر با اولین گزاره مخاطب را به سمت فضایی وهمی سوق می

هتای ایتن جهتانی     تا در رازناکی فضایِ نوشتار، حرکتتِ آدمتی را در وادیِ  

ی معنتاگرای ستطرها    نبا  نموده، سیر طولی و عرضی مفاهیم  را در چرخهد

 رخنمون کند. 

 های این بلندی ایستادم اما بر با 

شود و بتا پتراکنش معناهتای استتدراکی و      آغاز می "اما"نمای   شعر با نقش

، پیونتد میتان گذشتته و اکنتون را در     "ولتیکن "و  "لیک"، "ولی"بازیافتی 

سالک بر بلندای بالی ایستاده استت   –گیرد. گویی شاعر  روایت به نمود می

ی تجارب زیستی او در زندگی هستی است و شاعرتنها با ایستتادن   که ثمره

تواند رخدادهای جهان هستی را بار دیار با نااهی تازه  بر ارتفاع آن با  می

محک بزند. با این حا  شاعر که خود یکی از اصحاب کهف است و پتس  

های از یاد رفته در دست برای خرید  از خوابی سیصد ساله با سکهاز بیداری 

رود، اما شتهر را ختالی از دوستتان و آشتنایان ختود       نان و شراب به شهر می

آورد.  آورنتد و نته بیادشتان متی     بیند، با مردمانی غریبه که نه بیتادش متی   می

ه اکنتون  دوباره اما برای شاعر خالی از ماجراهای تازه نیست، چرا ک  بیداری

بایست، هفت وادی عرفان  به سالکی بد  شده است که مرحله به مرحله می

را با درکی دیار از زندگی در جهان هستی طی کند و قصد آن دارد تتا بتا   

ها، رازنتاکی مجهتوالت جهتان هستتی را      برخورد دوباره با طبیعت و پدیده

عطتار   هایی کته اگرچته پهلتو بته پهلتوی هفتت وادی عرفتان        دریابد. وادی

هتای دیاتری    ها ختود بته وادی   اند، اما گاه با دور شدن از آن وادی ایستاده

ستالک   –نمای مراحل طی طریقی باشند که شتاعر   شوند تا برجسته بد  می

ها در کوشش و تالش ایستاده استت. اگتر چته در پایتان      برای رسیدن به آن

 آغازد.  سفر، مرگ، بازی دیاری را با او می

 و شهر تهی بود

ای مرتفت    جمعی شاعر، بر بلندای کوه یتا تپته   "من"با این همه اما ایستادن  

یابتد   بینتد، در متی   برای رصدکردن وضعیت شهر است و چون آشنایی نمتی 

 شهر از دوستان و همانان خالی است. 

 ام با چند درهم از آن سیصد سا  پیش حا  که از غار برگشته



 را بنوشاندکه نان و شرابی که این همه قرن گرسنه 

 هایی از یاد رفته با سکه

سالک پس از بیتدار شتدن از ختوابی سیصتد ستاله، بیتداری        –گویی شاعر 

ذوق جستجو و طلب را در خود و همانان خود حس کرده است. برخاستن 

ی از یاد رفته،  از خوابی سیصدساله، برگشتن از غار، داشتن چند درهم سکه

ان چنتد قرنتی را ستیر کنتد، از     خرید نان و شراب کته قترار استت گرستنا    

آورد تتا در فضتای    پیوندهایی هستند که شاعر زنجیروار در امتتداد هتم متی   

مملو از تصاویر ازلی، با توجه به ناخودآگاه جمعتی، بته بتازآفرینی وقتایعی     

 بپردازد که پیش رو دارد. 

 و شهر تهی 

ی  ین گزارهی ا نظام شهیدی اما با تأکید بر خالی بودن شهر و تکرار دوباره 

خواهد تا اعماق عواطف و احساسات مخاطب را  عاطفی در سطر شش، می

تتر بته    آمیتز نوشتتار را برجستته    با عظمت واقعه رو در رو کند و فضای ابهام

ناتر، پرداختتی متدرن از     سالک امتا بتا تفکتری هستتی     -نمود بایرد. شاعر

ه ستمت و  دینتی را متد نظرقترار داده تتا مخاطتب را بت       –ای  روایت اسطوره

هتای   ناتری   سوی مکانی این جهانی سوق دهد که ریشه در باورها و جهتان 

ها  دارد و با رویکردی محوری به استعاره و رمز و ترکیب آن -مخاطب -او

شناسانه شکل  با نماد و اسطوره، فضاهای مصور شعر خود را در تبیینی هستی

شعر بته مثابته ابتزاری    گرفتن از استعاره در این  دهد. به عبارت دیار بهره می

آمیتز متتن    است که شاعر به یاری آن رازناکی رخدادها را در فضتای ابهتام  

ناتر را بتا     ی تفکتری هستتی    شمو  از تقابل دوگانه سامان داده، نقشی جهان

سپردن به مرگ را برای  های زندگی و دلهره و هراس زیستن و د  مایه نقش

: غار، برکته، خنجتر، بستتر، افتق،     هایی چون زند. واژه آدمی نقش دوباره می

ابر، مرده، بترف، دریتا، امتواج، کیهتان، آستمان، برهتوت، کشتتی، قفتس،         

سمبلیک  -نما، عرشه، خواب، مرگ، ماسه، موعود، که فضایی رمزی  قطب

هتای متنتوع بته     کنند و ذهن مخاطب را پتس از تتداعی   را در شعر منتشر می

ر این میان مثا  زدنی استت.  دهند د سمت معناهای مورد نظر شاعر سوق می

 "متا مثتالی   "در مفهتوم  "متا "گرفتن از ضمیر  در سطر هفتم اما شاعر با بهره

گیترد و بتا تلناتر     دریافتی شهودی از حقیقت را در گذر زمان به نمتود متی  

ای  اسطوره -ازلی که در رازناکی مفاهیم آیینی -زدن به ناخودآگاه جمعی 

رک و شتناختی تتازه از هستتی جتان تتازه      انتد، بتار دیاتر بته د     پنهان مانتده 

 دهد.  می

 و ما که گرسناانی جاودان بودیم

نمایی و ترسیم عشق است و دوست داشتن زنتدگی.   وادی دیار اما برجسته

ی مناستبی را   شعر با تأکید بر خالی بودن شهر از همانان و آشتنایان، زمینته  

تهتی کته در   کند. شهری  دادن ذهنیت مخاطبان خود طراحی می برای جهت

کنایه از ول  سیری ناپذیر آدمتی بترای شتناخت و     –آن گرسناان جاودان 

ی تمثیلتی بته اصتحاب      هتای جهتان هستتی و اشتاره     معرفت نسبت به پدیتده 

اند. معناهایی که در  به دنبا  رد پایی از زیستن خود در جهان هستی -کهف

لتی و وصتف   است که شوق و اشتتیاقی از   بافت استعاری خود مبین آدمیانی

دهنتد و همتواره در    هستی نشان متی  ناپذیر برای فهم و درک اتفاقات جهان

ی جاویتدان استت و    اند. پتس آدمتی گرستنه    العلل پی یافتن و شناخت علت

همواره برای دانستن در انتظاری سیری ناپذیر، همچنان برای رف  گرستنای  

مانتد.   شتناختن متی  ای یا خنجری تا ابد منتظر  ناشی از ندانستن در کنار برکه

چرا که به نظر شاعر آدمی برای رستیدن بته شتناخت و معرفتت، نتاگزیر از      

 تحمل درد و رنجی ابدی است.

 ای یا خنجر برکه

شتود و در ایتن شتعر     برکه تاالب یا حوضی است که در آن آب جمت  متی  

نمادی از رستیدن آدمتی بته آب کته یکتی از عناصتر اربعته استت و مظهتر          

عنصر آب در  آید. اوت، روشنی و معرفت به شمار میزندگی، تازگی و طر

کهن الاوها منشأ همه مخلوقات است و راز خلقت، و همچنان کته تولتد و   

پترورد.   کند، مرگ و رستاخیز را نیز در د  ختود متی   باروری را تداعی می

تواند کنایه از خشونتی باشد که آدمی از از  با آن روبرو بوده  خنجر اما می

تواند نمادی از تحمل درد و رنج و  آن گریزی ندارد و هم میو هست و از 

های ناشی از دست یتافتن   بیان حاالت روحی و عاطفی آدمیان در برابر رنج

 به آگاهی و معرفت باشد.

 ی ما در آب....  و طرح ورم کرده

 یا در بستر 

یتابی   آب در این گزاره نیز رمز تازگی و حیات دوباره استت و هتم دستت    

ای که تا پیش از ایتن زنتده     ی دانایی و آگاهی. اجساد مرده ه چشمهآدمی ب

انتد.   نبودند، اما اکنون و در رستاخیزی دیاتر، زنتدگی و حیتات تتازه یافتته     

هتای   خبری از دنیای بیرون، در غتار تنهتایی   بر بستری از بیاگرچه همچنان 

 اند.  خود آرمیده

 به هیأت زنی برفی که در افق مرده است

تواند خود زندگی و نمادی از زاینتدگی و شتور زیستتن     ین شعر میزن در ا

هتا،   ای که حتتا پتس از قترن    در جهان هستی باشد. زایندگی و شور زندگی

یابد که آدمی هوشتیارانه بته درک آن    زنده شدن دوباره را چون مرگی می

نشسته است. شاعر اما  شکل گرفتن هوشیاری آدمی را با ترکیبات اضتافه و  

در شتعر بته    "غلظت ابر"و  "انحنای کوهستان"ی  ت تصاویر فشردهبه صور

گیرد، تتا حجتم عتاطفی وقتای  را متناستب و هماهنتگ بتا فضتای          نمود می

 تر رخنمون نماید. اساطیری شعر هرچه صریح

 روی انحنای کوهستان و زیر غلظت ابر



ی استتعاری در ایتتن شتتعر   بته صتتورت اضتتافه  "انحنتتای کوهستتتان"کتاربرد  

د کنایه از مرکز جهان و مظهر قلمرو عقل مطلق باشتد. بتا ایتن حتا      توان می

کوه نماد پایداری، ابدیت، استحام و سکون است، امتا کوهستتان بته شتکل     

دایره ترسیم شده است و نماد حرکت است و  زمان بدون آغاز و انجتام، و  

تواند کنایه از فناناپذیری و ابدیت زندگی نیز باشتد. و ترکیتب    همچنین می

ای از فشتردگی درد و رنجتی    تتوان کنایته   را نیتز متی   "غلظت ابتر "ی  اضافه

 دانست، که آدمی با زندگی در جهان هستی ناگزیر به تحمل آن است.  

 تا بادها به یادش بیاورند

 وقتی نبوده است!

ای از  توانتد نشتانه   بتاد در ایتن جتا متی     -گویی باد که رمتز آگتاهی استت،    

گرفتن از صتنعت تشتخیص در هیئتت     با بهره -باشدثباتی و ناپایداری نیز  بی

موجودی انسانی در آمده و روبه روی آدمی ایستتاده استت و  بتا تتداعی و     

های پیش  کند که از قرن زنده کردن خاطرات گذشته به آدمی یادآوری می

، ضتمن توضتیح    است. و بدین ترتیب شعر با تصاویر زنجیتر واره   مرده بوده

پیونتد عتاطفی و ارتبتاط دقیتق بتا مفهتوم استتعاری        تصاویر پیشین ختود، و  

هتای   ای از تقابل تایپی خود را با شبکه ، مفاهیم آرکی"گرسناان جاویدان"

ی زندگی و مرگ، چنان به فضایی استاطیری منتشتر شتده در شتعر      دو گانه

ی رمز و کنایته دریابتد و    آمیزد تا مخاطب شناور بودن معناها را در سایه می

ی شعر را بهتتر درک نمایتد. فضتایی     رمزواره –ای وهمی حا  و هوای فض

ی حتتواس متتا  وهمتتی کتته اگرچتته بتته دلیتتل غیرمحستتوس بتتودن، در دایتتره 

گنجد، اما بخشی وستی  از تصتویرپردازی شتعر را بته ختود اختصتاص        نمی

ی شمو  خود گرفته استت.   داده، نمای پررنای از مفاهیم متنی را در حوزه

ها، انحنتای   به هیأت زنی برفی، قفسی از گردهی ما در آب،  کرده طرح ورم

سود، خ  لرزان مرگ، از فضاهای وهمی است کته در   های نمک استخوان

توان برای مثا  ذکر نمود. از سوی دیار نظتام شتهیدی در ایتن     این شعر می

پذیری لغات، تناسب و هماهنای درونتی   گرفتن از توان ترکیب شعر با بهره

صاویر شتعر بوجتودآورده استت. تتا همچنتان کته       خاصی را میان اجزاء و ت

ی عتاطفی منتشتر شتده در     های متفاوت شعرش را با زمینه ها و تداعی تأویل

دهد، تشکلی درونتی و منستجم را نیتز در محتور عمتودی       نوشتار سامان می

های مواج، حرکتت   شعر پراکنده نماید. انحنای کوهستان، غلظت ابر، ریشه

ستود، کته متتأثر از تخیتل      نمتک  های  ، استخوانکهنسا های ابریشمین، ماسه

انتد و  در ستاختمان شتعر، فضتایی متناستب و هماهنتگ را بوجتود         شاعرانه

شتتهیدی امتتا بتتا گتتذر از معناهتتای استتاطیری بتتا درکتتی      انتتد. نظتتام  آورده

ی رازآلود وقای  در متن است. و بدین ترتیتب   شناسانه، بازنمای چهره هستی

در وادی دیار به دنبا  رسیدن به معرفتی است سالک با پای نهادن  –شاعر 

تواند راز جهان هستی را  داند که نمی برای یافتن حقایق زندگی، اگرچه می

دریابتتد، امتتا همچنتتان در پتتی شتتناخت رمتتز و رازهاستتت و پاستتخی بتترای   

های مثتالی   اندازی در کالن روایت صورت مجهوالت. گویی شعر با پوست

لاویی، نااه مخاطب را از سطح روایتت بته   ا شمو  و کهن و برداشت حهان

هتا، چیتنش ستطرهای     کشاند که متن در پتی بازیافتت آن   عمق معناهایی می

متتتوازی و متقتتارن نوشتتتار را برجستتته نمتتوده استتت. هتتراس از متترگ و     

مدارانه را  ای هستی کشمکش و تکاپوی آدمی برای زندگی و زیستن، دلهره

ای قترار داده کته در    ا دو روی ستکه در شعر پراکنده است و نقشی تقابلی ر

استت تتا سترگردانی او را در جهتان هستتی بته نمتود بایترد.          دستان آدمتی 

ایی که آرزوی جاودانای را هربار در نقشی متفاوت در ذهتن و   سرگردانی

 کند. نااه او بازنمایی می

 اعماق دریا،

 های مواج، ریشه

 اعماق آسمان،

 بادهای کیهانی،

گاه است و آدمی را گتاه تتا اعمتاق بیکراناتی هستتی      دریا که رمز ناخودآ 

کند تا وقایعی را بیادش بیاورد که در زنتدگی در جهتان هستتی از     غرق می

هتای   بایست در کشاکش روزگار دریابد. ریشته  یاد برده بود، وقایعی که می

تواند نماد علتل   ای است از شتاب و اضطراب، که در این جا می مواج کنایه

هتا و دور و   یی باشد که آدمی را در جهان گرفتار درد و رنتج فراز و فرودها

 -وار مصائب این جهانی کرده است و او را تتا اعمتاق آستمان    تسلسل دایره

بکشتاند و   –توانتد نمتادی از معنویتت و حقیقتت باشتد       که در این جتا متی  

 -کنایه از بادهای طوفانی، وصتفی از بادهتای حیترت آور    -بادهای کیهانی

اش را بته آزمتون    با آگاهی دادن بته آدمتی، هوشتیاری و حیترت    که هر بار 

ای پیچتاپیچ و   گیرند. به بیان دیار زنتدگی آدمتی در ایتن جهتان وجهته      می

استت و گتاه    ایی که گاه مملو از شور و زندگی رنگ دررنگ دارد. زندگی

هتتای مضتتاعف استتت.   از همتتان ابتتتدا دستتتخوش فتتراز و فتترود و خلجتتان  

یتاد   "حرکتت ابریشتمین  "ها با ترکیب اضتافی   ز آنهایی که شاعر ا خلجان

 کند. می

 و این حرکت ابریشمین ما

 که پیچانیم 

 چه کسی سکان را به دست داشت؟

نار که ذهن شاعر را به خود مشغو  داشته،  شمو  و جهان اما پرسشی هستی

ی جهان هستی به دست کیست؟! چه کستی مستئو  ایتن     این است که اداره

مصائب آدمی در زندگی است؟! پرسشتی کته تتا اعمتاق     همه درد و رنج و 

داند که پاس  درخوری برای آن یافتت   کاود اگر چه شاعر می هستی را می

واره و بتتا طراحتتی  شتتود. و بتتدین ترتیتتب شتتعر در بازتتتابی پتتارادوکس نمتتی



ی عتاطفی متتن، فضتای چنتد      مدارنته بتا زمینته    های هستتی  هماهنگ پرسش

کنتد.   ا درک و فهتم مخاطتب آغتاز متی    وجهی و سیا  ختود را متناستب بت   

هایی که هر بار آدمی در مواجهه با رخدادهای جهان هستی از ختود   پرسش

ستالک را از وادی چهتارم    –پرسد. فضایی استعاری که شاعر  پرسیده و می

ی رازناک جهان هستتی را بتار دیاتر بته او      دهد تا چهره عبور می -استغنا–

ر گتاه بتا پرتتاب شتدن بته  ستمت کتالن        نشان دهد. در این میان مفاهیم شع

ای نوشتتتار و گتتاه بتتا   هتتای استتطوره مایتته روایتتت و ترکیتتب شتتدن در بتتن 

پراکنتتد و بتتا  گیتتری از آن، فضتتایی ختتوف و رجتتایی را در متتتن متتی فاصتتله

مدارانتته را بتته  چتترخش حتتو  کتتانون نوشتتتار، فراگتتردی از مفتتاهیم هستتتی

مخاطب با همراه شتدن بتا    نماید، تا ذهنی تصاویر تلفیق می –ی عینی  شبکه

نیروی تخیل شاعر و برداشت استعاری از فضای روایت، به مفاهیم اجتماعی 

ای در نوشتار دست بیابد که نظام شتهیدی بترای بازیافتت همتان      پنهان شده

های پنهان معناها را شتکل داده استت. امتا شتاعر بترای آن کته        مفاهیم، الیه

به نمود بایرد، با نارشی ازلتی،   فضای سمبلیک و استعاری شعرش را بیشتر

 نماید.  شمو  منتشر شده در سطرها را دنبا  می تفکرات جهان

 نمود! دریای فینیقیه سرخ می

ابدی به رخدادهای جهان  –سالک با نارشی ازلی  –و بدین ترتیب شاعر  

هتا را در بطتن    شمولی این نااه به وقای ، رازنتاکی آن  پیرامون و نقش جهان

جوید که رمز ناخودآگاه است و درگم بتودگی آدمتی شتریک     دریایی می

گرایتد بته همتان میتزان کته       بوده و هست. دریای فینیقیه که به سترخی متی  

توانتد نمتاد شتجاعت و فتداکاری آدمتی در جهتان هستتی تلقتی شتود،           می

ای باشد برای هشتدار دادن آدمتی، تتا طوفتانی بتودن فضتای        تواند نشانه می

رستد در ایتن    ، با این حا  بته نظتر متی    رخنمون کندپیرامون را  وهمی جهان

ها و ترس و هراس از  شعر سرخی دریای فینیقیه کنایه از مصائب و دشواری

سردرگمی ازلیِ آدمی در جهان هستی است. هشداری که سرانجام شاعر را 

شمو  دیاری، باردیار مخاطب را رو  دارد تا با طراحی پرسش هستی وا می

 ان هستی قرار دهد.در روی رازناکی جه

 ما گم شدیم؟

گویی شعر با طرح این پرسش که آدمی در جهان هستی گتم شتده استت؟    

کند که ریشه در زندگی او در جهتان   ذهن مخاطب را با تناقضی درگیر می

ی بعتدی تکثیتر و گستترش     شمو  که در گتزاره  هستی دارد. پرسشی جهان

ی محسوستیتی عینتی و   یابد تا به هراس آدمتی از زیستتن در جهتان هستت     می

 ملموس ببخشد و تا اعماق جان او نفوذ کند. 

 کرد؟ا به راستی این برهوت کشتی ما را رهبری می

کند. بیابانی خشک و بی  زیستن در جهانی که شاعر از آن به برهوت یاد می

رویم،  ای که با آن به سفر ناخودآگاه می آب و علف، مراد از کشتی، وسیله

ی پیشتین   ها شمو  گزاره های هستی ی پرسش ر ادامهسالک د -گویی شاعر

دهتد تتا مخاطتب را بتا درکتی       هتا در متتن ستامان متی     ی آن به طرح دوباره

گرایانه از وقای  جهان، رو در رو نماید. آدمی کته در برهتوت جهتان     هستی

داند نقش ایتن برهتوت یعنتی همتان      هستی جاودانه گرفتار مانده است و می

 ان هستی همچنان پابرجاست.     رازناکی زندگی درجه

 دریا تمام شده است!

 و کشتی برجاست!

تواند نمادی از جهتان هستتی    دریا در این گزاره اما به مجاز جزء به کل می 

ستالک بتا    -تواند کنایه از عمر آدمی تلقتی شتود کته شتاعر     باشد و هم می

ن درک آن و در میان گذاردن با مخاطب، بار دیار وضعیت آدمی در جها

هستتتی را کتته در برهتتوت زنتتدگی ایتتن جهتتان گرفتتتار مانتتده استتت، بتته او 

دریتا تمتام شتده     "کند. گویی شاعر بتا تأکیتد بتر ایتن گتزاره       یادآوری می

به پایان  رسیدن عمر آدمی در جهان هستی، و رسیدن بته بیکراناتیِ    "است

گیرد. اگرچه کشتی که آدمیان  ابدیت مرگ و تولدی دوباره را به نمود می

ای که تا جهان هستتی   کند، پا برجاست. کشتی را به سوی مرگ هدایت می

 باقی است همچنان هست و خواهد بود.

 سود های نمک ها و انحنای استخوان در قفسی از گرده

 کردیم تجارت می

 ابریشم را برابر بانو بردیم

اما ناگهان شاعر با فلش بک زدن بته گذشتته، بتار دیاتر بته مترور زنتدگی        

الاتویی بته    پردازد. تا با رویکتردی کهتن   آدمی در جهان هستی می آور رنج

واکاوی رخدادها بپردازد و از انسانی باوید که در استارت دیرپتای قفتس    

این جهانی همواره به کار واداشته شده است و هر بار کسانی با سوار شتدن  

شتدن  اند. آدمیانی که با گرفتتار   گرفته اش از او به سود خویش بهره بر گُرده

در بیابان تهی، همچنان در قفس تنگ و تاریتک زنتدگی در جهتان هستتی     

آور بتا تجتارت ابریشتم و زنتان،      گرفتاراند و در تجارتی سخت پوچ و زیان

اند و شاعر در این گتزاره بتا کتاربرد     خود را دلمشغو  اباطیل زندگی نموده

شتدن  به زیبتایی گرفتتار    "سود های نمک انحنای استخوان "ترکیب اضافی 

آدمی را در دور و تسلسل بطالت زندگی، در هیئتتی کهتن الاتویی بته رخ     

 کشد. می

 و سیصد سا  ماندیم در خوابی که دانشی به شما بود

ی مرکتزی   با این حا  شاعر با اناشت نهتادن بتر ایتن مونولتوگ، بته هستته      

زند که در روایت اصتحاب کهتف، نقشتی نهادینته دارد.      مفاهیمی نقب می

صد سا  به طو  کشتید و پایتانش بتا بیتداری و تولتد دوبتاره       خوابی که سی

کند که حتا  همراه بود. زندگی آدمی را در جهان هستی به خوابی تشبیه می

اگر طوالنی هم باشد اما تنها خوابی استت کته آدمتی را فترا گرفتته استت.       



همچنان که سیصدسا  اصحاب کهف را فرا گرفته بود. خوابی که اصحاب 

 اه شدند و آدمی نتوانست بر آن واقف شود. کهف به آن آگ

 داد قطب نما مرگ را نشان می

نما نمادی از زمان است و  پایان عمر آدمی را به نمایش گرفته استت،   قطب

زمانی که مرگ آدمی فرا برسد. زمان مرگ گویی آدمی به مثابته اصتحاب   

خیتزد، و تولتد دوبتاره     کهف و به ناگهتان از ختواب عمیتق زنتدگی برمتی     

یابد، تا بار دیار زیبایی جهتان هستتی را بتا تمتام وجتود حتس و درک        می

شود تا حس زیبایی را که آدمتی در طتو     کند، تولدی دوباره که سبب می

زیستن در دنیای مادی از دست داده بود، شاید که دوباره به دستت بیتاورد.   

ورزد و در ذات اوست و  زیبایی همان چیزی است که آدمی به آن عشق می

اش کنتد. حتتا اگتر     خواهد بار دیار در معرض آن قرار بایترد و تجربته   می

مجبور باشد مصائب سناین دردآور و رنج زیستن در جهتان هستتی را بتار    

دیار از سر بایرد و هربار برای رسیدن به عشق در معترض چشتیدن مترگ    

ستالک بتا برداشتتن مترز میتان مترگ و        –قرار بایرد. و بدین ترتیب شاعر 

هتا، ایتن اعتقتاد را بتا مخاطتب در میتان        و یکی دانستن هر دوی آنرندگی 

ی  ای نیستت، چراکته مترگ ادامته     گذارد که بین مرگ و زندگی فاصله می

کند. پتس زیباستت و رمتز     زندگی است و درذات خود زیبایی را متکثر می

 زیبایی، جاودانای آدمی است.  

 شما زیبایید

 جان بدهم خواهم یک بار دیار برای عشق و من می

است، اما زیبایی کما  است و در ذات زندگی در جهان  مرگ تقدیر آدمی

سالک مرگ در راه عشق خود  –هستی نهفته است. با این همه به نظر شاعر 

زندگی است و رسیدن به جاودانای و زندگی جاودانه را برای عاشتق مهیتا   

هستی بداند.  خواهد تا آدمی خود را جزئی از زیبایی جهان کند. پس می می

 داند.    ای که کما  آدمی را در گرو فنا شدن در راه معشوق می زیبایی

 کشد ی کشتی که رو به خ  لرزان مرگ پا می روی عرشه 

کشتد بته ستمت مترگ قتدمی       آدمی از همان آغاز تولد با هر نفسی که می 

ز تواندکنایه از گریختن و ترس ا در این شعر هم می "پا کشیدن"دارد.  برمی

روبه رو شدن با مرگ باشد و هم نمودی از توقف و به مقصد رسیدن را در 

آگتاهی ختاصِ ختود کته در      متن به ذهن متبادر کند. گویی آدمی با مترگ 

ضمیر ناخودآگاه او جاری است، در طو  زندگی کوتاهش همواره با ترس 

کنتتد و اگتتر چتته از آن  از روبتته رو شتتدن بتتا متترگ، زنتتدگی کتترده و متتی 

داند که رهایی از آن ممکن نیست. در این شعر خ  لرزان  اما می گریزد می

مرگ کنایه از ترس آدمی در رویارویی از مرگ است. چترا کته مترگ از    

های بشری است و چون آدمتی از آن آگتاهی نتدارد پتس هراستی       نادانسته

الاویی را خودآگتاه و ناخودآگتاه در ضتمیر جمعتی ختود پرورانتده        کهن

داند، مرگی کته   اعر مرگ را زیبا با امواجی طالگون میاست. با این همه ش

عمری به پهنای زندگی دارد و با امواج آرام و پرتاللؤش از از  تا ابد نرم و 

 سبکبا  به دنبا  آدمی است. 

 و امواج آرام است 

 گون است  و امواج طال

 های کهنسا  است و امواج از جنس ماسه

سلوک در وادی زندگی برآن وافق شمولی که شاعر با سیرو  آگاهی هستی

شده است و اکنون در سفری آفاق و انفسی هرآن چه که یافتته استت را بتا    

ی مترگ، تقتدیری کته     شناستانه  گتذارد. درک هستتی   مخاطب در میان متی 

زندگی به مثابه دری به روی آدمی گشوده استت، تتا بته ستوی شتدن او را      

با عظمت و شکوه با امواج راهی کند. مرگی که همچنان آرام و سبکبا  اما 

اند و آدمی را  گیرد. امواجی که ازلی و ابدی اش آدمی را در بر می طالگون

 ها گریزی نیست.  از آن

 مرگ خواهد بود اما شما زیبا خواهید بود

مرگی که سرانجام آدمیانی است که عشق به زیستتن و میتل بته زنتدگی در     

بایی به زعم شتاعر عشتق بته     جهان هستی، آنان را زیبا کرده است. گویی زی

هستی و حس کردن زندگی است. زیبایی که انسان با درک آن بته حیترت   

ستالک بته آخترین وادی ستیر و ستلوکش رستیده        –رسد. اکنون شاعر  می

است. سفری که برای شاعر همانند اصحاب کهف پس از بیداری از خوابی 

یابتد. مترگ    متی چند قرنی آغاز شد و تا رسیدن بته موعتود بترای او ادامته     

الاویی آن در شعر، سبب شده تا مفاهیم در  ی کهن آگاهی و طرح گسترده

چرخشتتی متتوازی بتتا تجتتارب زیستتتی شتتاعر، دیتتدی تتتازه از رویتتدادهای   

ای انسانی،  شمو  را به مخاطب عرضه کنند. مرگ نیز با گرفتن چهره هستی

 آید.  با وقار و آرامشی ابدی به سراغ آدمی می

 گون و اطلس رفتارشان گردش زنبق ها و اکنون آب

پرورد و تولد و مترگ و رستتاخیز    گویی آب که راز خلقت را در خود می

گرفتن از صنعت تشخیص، به هیئت انسانی  کند، با بهره را به ذهن متبادر می

های خوشبو و  آید، خنیاگری که با چرخشی نرم به سان زنبق رقصنده در می

ایستد تا به فرمتان   ، رو به روی آدمی میمالحت رفتاری لطیف و اطلس وار

 آدمی به حرکت در آید.

 هایی سرد، با دستمالی برای تکان دادن با آه

ایستد و  اما آدمی با دری  و افسوس و آه سرد کشیدن رو به روی  مرگ می 

کنایته از درحسترت بتودن     "سترد  آه"کنتد.   با تحسر از حهان هستی د  متی 

خیزد و ناخودآگتاه بته    می ق وجود آدمی برآدمی است. صدایی که از اعما

تتایپی صتورت    همان صتدای آرکتی   "سرد آه"شود. گویی  بیرون پرتاب می

شتود،   است که از ناخودآگاه جمعتی شتخص یتا اشخاصتی بلنتد متی       مثالی 



هتای بشتری در    هتا و درد و رنتج   گیرد تا بتر حسترت   تمامی هستی را فرا می

دادن  "دستما  تکان"اذارد. طو  اقامت کوتاهش در جهان هستی صحه ب

نیز کنایه از خداحافظی و ترک کردن زندگی است. گویی آدمی با آگاهی 

کَند و با اندوه به پیشتواز   از زمان مرگ با حسرت و دریغا از زندگی د  می

رود. اکنون که هناام بازگشت به ستوی مترگ فترا رستیده و زمتان       آن می

ای نرم فرود آمده، تتا بتار دیاتر    ه ایستاده است و کشتی عمر آدمی بر ماسه

نشان دهد که آدمی گویی هیچ گاه در دنیا  نبوده و نزیستته استت. تفکتری    

 کند: واره که در گوش زمان زمزمه می خیام

فردا که از این دیر فنا در گذریم                            با هفتت هتزار ستالاان    

 سر به سریم

هستتی، ستمتی کته رستیدن بته        مرگ آخرین مرحله از زنتدگی در جهتان   

کند. گویی آدمی پس از وارد شدن به جهان  موعود را  به آدمی گوشزد می

 گاه در دنیا نزیسته و نبوده است.  مرگ گویی هیچ

 گاه نیستید  هیچ

 کشتی به ماسه نشسته

 قطب نما ایستاده است

نمتود  نما نشان به  ی قطب عمر آدمی به پایان رسیده است. و زمان که با واژه

گرفته شده، از حرکت باز مانتده استت. زنتدگی در جهتان پتس از مترگ،       

ای که همواره به آدمی در طو  زندگی در دنیا داده شده بود، اکنتون   وعده

 با توقف قطب نما، به انجام رسیده است.

 و سمت موعود همین جاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تدریج به ایراداتی

 نیما صفار
 

 اصتالح  مرور به امور باید" "!شه نمی درست شبه یه که کار" یندگو می بالفاصله  

 انتظتار  متن  ختب " باویی شوی می وادار تقابلی، وضعیّت این ایجاد با و...  و "بشه

 و مشتروطه  از گذشته قرنی از بیش اناار نه اناار و "بشه درست شبه یه کارا ندارم

 .ست فراقانونیِ قدرتِ شدن مشروط مان محا  آرزوی هنوز

 در و بکشتی  پتیش  حتدّاکثری  و حتدّی  وضتعیّتی  که مسأله طرح شکل این اصوالً 

 شتکل  و استت  تحلیل نوشتن سر به ته از بنمایانی، بدیل بی را خود راهکار تقابلش

 ولتی . نیستت  ستیاه  ایتن  دارم قبو ": باو راحت. جواب از سازی سوأ  ی دستی دم

 "!چیزی یه بای، خیسر سبزی، باز. نه خاکستریم نیست؛ سفیدم الزاماً

 طتوالنی  ای پروسته  در و تتدریج  بته  باید را امور" که این به داشتن باور ببینیم حا  

 عبتارت  ایتن  به نداشتن باور که ببینیم و اندازدمان می هایی دام چه در "کرد اصالح

 .شود نمی گری انقالبی و رادیکالیسم تندروی، به منجر الزاماً

 از مستتلیماً. استتت فاعتتل بتته فعتتل از حالتتت ا انتقتت ناتترش ایتتن ایتتراد نخستتتین 

 بته  بایتد  را امتور " گرفت نتیجه شود نمی "شوند می اصالح تدریج به امور"ِ عبارت

 ی جنبته  ش یتادآوری  و ستت  ناگزیری نوعی تدریج، در اگر. "کرد اصالح تدریج

 چته  فاعل منش و کنش به تسلیی این انتقا  از دارد، تغییرخواهان به تسلیی و تسکین

 خیلتی : بلته  روانی؟ ی باختای پیش از و جویی چاره در انفعا  جز آید؟ می یرمانگ

 بتازی  ی لحظته  بته  لحظته  در تتیم  دو هتر  ولتی  شوند می تمام صفر-صفر ها بازی از

 داریتم،  را سرشتاخ  در شتده  قفتل  گیتر  کشتتی  دو وقتتی . اند هم به زدن گل مترصّد

 دو هتر  عضتالت  و مغتز  رد. نیستت  حالتت  این به دو هر قناعت و رضایت ش معنی

 هناتامی . بزننتد  یتک  آن غفلتت  محتض  بته  کته  کترده  کمتین  بتد   و فتنی  انبوهی

 دارنتد  تتأثیری  و "هستتند " جامعته،  یکِ داخل نیروهای مجموعه باوییم توانیم می

 نهایتت  در که این. بکنند شان های خواسته تحقق برای را تالشِ نهایت کدام هر که

 متوقتف  ی معنی به باشد، داشته حدّاکثر بازدهی ماشینی ناذارند شرایطی مجموعه

 بته  نته  تتدریج،  بته  باور همین: پرسم می. نیست بیشتر ی وری بهره برای تالشِ کردن

 راکد، فضای این به خود راهبردی، ای روِیّه چون که عمل در ناگزیر چیزی عنوان

 از اریبستی  اصتوالً  معتقدنتد  دوستتانی  کته  ایتن  تتر  بتامزه  نتزده؟  دامتن  بیمار و مرده

 بته  نامحستوس  و طتوالنی  ای پروسته  ی پتی  در کته  افتند می مقبو  وقتی اصالحات

 بتزک  بترای  بهتار ِ آمتدن  و درخشتان  ای آتیهِ ویترین در همیشه و برویم شان سمت

 و شتدند  می رفوزه ضرب یک خرداد که افتادم می دوستانی یاد. شوند نااه محتضر

 ."شه می قوی مون پایه. نداره عیبی" گفتند می

 در مستائل  ی همته  تماشتای  گرفتت،  شتود  می خواهان تدریج به که ایرادی دوّمین 

 هنتتوز نتتودوپنج ایتتران تتتوی متتا ی فکتتریِ زیستتت. استتت بهبتتود بتته رو ای پروستته

 مستائل  بینتیم  نمتی . بینتیم  متی  نجتات  یتا  تبتاهی ِ آبستن را آینده هنوز. ست اساطیری

 ماننتد  هتایی  نمونه در اگر تیح و روند می پیش قاطی بد و خوب و سینوسی معموالً

 گذرانتد  متی  عتادت  نیتروی  شویم، می مواجه مطلق ی تباهی با ها سا  این ی سوریه

 وقفته  بتی  و مستائل ِ دیتدن  بهبتود  بته  روِ ستندروم  بته  دچاری احتما  حا . را ماجرا

 چندان را اندک صبر شرط به سحر ی نزدیکی و جهان اوضاع از بهبود بویِ شنیدن

 "بهبتوده  به رو اوضاع مجموع در" که باشی باور این بر وقتی. یدد توان نمی اندک

 این با ناهمساز دیتاهای ی همه چون. ها مثا  شاهدِ یافتن نیست مشکل چندان دیار

 چیتزی  اگتر ) درخشتان  و برجستته  را همستازها  و توجیه یا کنی می حذف یا را نظر

 از فاصتله  در هتا،  تناقض و ها پیچیدگی تمام با ملموس و عینی مسائل و( باشد مانده

 تتالش  چترا  باشد، بهبود به رو مجموع در اوضاع که وقتی این، سوای و افتند می ما

 بته  نرستد  آفتتاب ِ تیت   تتا  کته  ها خواب سایه ما هم آن برخاستن؛ برای کنیم هزینه و

 منجر تواند می کوتاه، نظر اظهار یک وقتی هم آن زنیم، نمی غلت نیم مان، استخوان

 شود؟ هولناک عقوبتی به

 از بعتد  ببینیم. باذریم مشروطهِ فرمان از ساله صدودهِ زدن جا در از: کجاییم ببینیم

 حتتی  یا خواه تحوّ  نیروهای:  کاریم کجای اصالحات ی پروژه از دهه دوِ گذشت

 و تتک  اگتر  و انتد  شتده  اختراج  قتدرت  ی بدنه از کامالً حاکمیّتِ داخلِ تغییرطلب

 در، شان اصلی های چهرهِ عیار تمام حذف به کنند، می ینال و نک حاشیه در توکی

 جلتوه  اصتالحات  ژنریتک  نستخه  چتون  بناست که اعتدالیون که نشان این به نشان

 اگتر  و شدند می محسوب راستی دست پیش دهه دو ی سیاسی جغرافیای در کنند،

 چیتزی  هتر ِ نشتان  بیاینتد،  حستاب  بته  وری این هم آنها که آمده پیش آنقدر راست

 بایتر  متدنی  فعّا  از نیز، جامعه سطح خواه تحوّ  نیروهای. بهبود جز باشد تواند می

 ستا   بیست از تر دست پایین و تر شده تضعیف مراتب به...  و ناار روزنامه و شاعر تا

 بتا  حتتی . کنتیم  مقایسته  هتا  فعلتی  بتا  را خردادی دوّم نشریّات تیترهای. هستند پیش

 نشتریّات  ی فعلتی  طنز های ستون با "آقا گل" مثل کاری محافظه ی نشریّه ی مقایسه

 نیروهتای  تتوان  طترف،  آن از. ایتم  رفتته  عقتب  دهه چندین دهه دو این در بینیم می

 مثتالش  یتک . است شده برابر چند و چندین مختلف های جنبه و ابعاد در بازدارنده

 حتاال . شتده  آچمس چنین "روحانی" که اند کرده اش قبضه چنان که اقتصاد همین

 آن امیتد  و نشتاط  پتر  فضتای  کنتار  باتذار  هم را فعلی دامنایر ی تفاوتی بی و یأس

 و تتر  زنتده  ی جامعته  جامعته،  خشتونت،  همته  آن بتا  شصت ی دهه در حتی. ها سا 

 رشتتد ستتا ، بیستتت ایتتن طتتیّ متوسّتت  ی طبقتته کمتتر شکستتتن. بتتود امیتتدوارتری

 ده بته  متاه  شتش  و ماه سه از مدنی فعّالین های حبس رشد جیمی، ضریبِ توقف بی

 اوضتاع  مجمتوع  در" گفتت  شتود  می هم باز...  و ها اعدام رشد سا ، بیست و سا 

 ؟"شده بهتر

 بتا  متردم  مختلتف  های گروه اتصا  اینترنت و ماهوارهِ یمن به نیافتاده؟ مثبتی اتفاق 

 از دیاتر  هتایی  گروه جدید، افزار نرم هرِ آمدن با. گرفته وسعت و عمق دنیا با و هم

 شتوند؛  متی  قتدرت  تحکیمتات  از فارغ و دلبخواه های بستان بده ی شبکه ردوا مردم

 وارد را نبودنتد  بتاز  بتوک  فتیس  کته  متوسّ  طبقه از بخشی تلارام همین نمونه یک

 و تکنولتوژی  رشتد ِ نتاگزیر  تبعتات  جتز  چته؟  ایتن  جتز  ولتی ...  و کترده  معقوالت



 سر پشت را تجاربی جامعه" ناویند دوستان امیدوارم چه؟ مرزِ ور این به سرریزش

 و انتزاعی بسیار ما، چون واری توده و نانهادمند ی جامعه در تجربه مفهوم. "گذاشته

 و. باشتد  میان ارگانیسم از ابتدایی شکلی که شود می حمل وقتی تجربه. ست هوایی

 بتر ...  کته  "س تجربته  نتداره،  عیبتی " باتوییم  بیاورنتد  سترمان  بالیی هر که این الیا

 باشتد،  کترده  حمتل  را ای تجربته  متا ِ منتد  دغدغه و روشنفکر هم گرا! لعنت شیطون

 فکتر  لحظته  یتک . بته  نبودنش تجربه، این. است "نتوانستن" و "شکست" ی تجربه

 بیشتری احتما  نشده، اشان به منتقل ها"تجربه" این که ی" ناآگاه" های نسل: کنیم

 ندارند؟ تحوّ  برای

 : نکته دو. است کلیّت یک در مسائل دیدن تدریجی، دوستان به ایراد سوّمین 

 ای پروسه نااه دوستان این اگر. ندارم تدریجیِ دوستان با صرفاً من را زاویه این-5

 جزءاناتاری،  ی معنتی  طبعتاً -2. نیستند ماجرا این از فارغ هم محوران پروژه دارند،

 ونچت  کتنم  متی  کوتتاه . نیست دیار یک با مسائلِ محتملِ ارتباطات و ها افقِ ندیدن

 تحلیتل  را مشتخص  های خواست ی گیری پیِ امکان ها دیدن کلیی این: است مفصّل

 برد؟ نمی

. کنتیم  نتیجته  را حوصلای بی و ناشکیبایی آمد چه آن از ندارد لزومی طبعاً: تکمله 

 کارشتان  از ناشتکیبایی  همتین  و داشتتند  جامعته  ایتن  درد کته  دوستتانی  نبودند کم

 الزم ولتی  کتافی،  نه اگر کنند، می تدریجیّون چه آن عملیِ روا  در شاید. انداخت

 و متدنی  ی جامعته  معاصتر،  تتاری   در هرگتز  شتاید : متان  بکنتیم  دیار نااهی .باشد

 کته  نهتاد  تنهتا  نته  دیار. باشد نبوده شکننده و ضعیف حد این تا ما متوسّ  ی طبقه

 لری در بعد معموالً. شود می تلقی قدرت سوی از مجرمانه نهادمندی خواست حتی

 شتان  انباشت اینجا ولی. شود می محتمل انایزگی کم خطر که هاست خواستهِ افتادن

 دوران در متثال  اگتر . کترده  گیرمتان  زمتین  ناشتهروندان  ما کو  بر امید و روزنه بی

 در و کترد  متی  ایجتاد  رونقتی  ایجتابی ِ آمتاج  و مثبتت  ی انترژی  و نشتاط  "خاتمی"

 مشترک که دردی و سلبی شترکم فصو  و منفی ی انرژی "نژاد احمدی" ی دوره

 ست تفاوتی بی و یأس بالتکلیفی، حالت، دو هر رفتن دست از با عمال حاال شد، می

 در هتتایی البتتی بتتاال آن عملاراهتتا البتتد کتته فتترض ایتتن و حکمفرماستتت کتته

 ایتن  اشتارات  ایتن  از غرضم. کرد خواهند ملیی مناف  ی کارانه محافظهِ مفهومِ جهت

 ایتن  تا هرگز دانیم می...  و مدنی فعا  روشنفکر، راندیش،دگ را خود که مایی: که

 حتد  این تا هرگز مردم نظر و عمومی افکار. ایم نبوده ماجرا از برکنار و تأثیر بی حد

 فرادستت  نیروهتای  آیتا  کته  استت  این اصلیِ کشاکش نهایت در. نبوده بالموضوع

 کته  ختارجی  ی سترمایه  ورود و حصر و حدّ بی ی سلطه از کشیدن دست به حاضر

 هنتوز  همته،  ایتن  رغتم  علتی  البتته  نته؟  یتا  شتوند  می ست حدّاقلی معیشت شرط پیش

 تتر  کتم  حتتی  یتا  اوضتاع  نشدن بدتر برای تالش. نیستند تشریفاتی کامالً ها صندوق

 و تتر  ضتروری  مراتتب  بته  ولتی . نباشتد  شتیکی ِ تتالش  شتاید  وخامت، شیبِ کردن

 کته  بتودم  کترده  اشتاره  امّا تر پیش. ستا انایز خیا  های افق ی پی رفتن از تر واقعی

 .نیست برانایزاننده چندان معموالً اضطرارها این به توجّه

 نظتر  صتاحب  کته  دوستت  ایتن . بخرم مجنون بید سه عزیزی از رفتم :بعدالتحریر 

 نظیتر  هتایی  بحتث  ی پتی  است، کاکتوس برتر ی دهنده پرورش و اجتماعی-سیاسی

. کننتد  متی  رشتد  متتر  میلتی  یک از تر کم سالی که هایی کاکتوس به اشاره با همین،

 عتادت  بطئتی  رشتد  بته  بایتد . نیما خواد می  حوصله خیلی کاکتوس پرورش" گفت

 .کنیم می رشد. باشه "کنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 !سرایی مدیحه با سفارشی طنز های شباهت

  خراباتی فریور

 نتوع  دلیتل  به شد، آشنا قلم و کاغذ با بشر که زمانی از( Satire انالیسی در) طنز

 تفکتر  طنتز . کترد  پیتدا  جا ها انسان میان در سبک یک عنوان به بیان شیوه متفاوت

 استتوار  خنتده  بتر  طبیعتتش  گرچته . دارد الیه چند و پیچیده ماهیتی و است برانایز

 کتردن  آگتاه  و برتتر  هتدفی  بته  نیتل  برای داند می ای وسیله تنها را خنده اما است،

 واقعیتتی  خنتده  این پس در اما خنداند، می ظاهر در گرچه.ها رذالت عمق به انسان

 را انستان  و خشتکاند  می را خنده وجود، عمق در که دارد وجود وحشتناک و تل 

 کشتف  باستتان  روم و مصتر  یونان، ایران، در که هایی کتیبه در.دارد می وا تفکر به

 آن نتام  امتروز  متا  کته  چیتزی  آن با تفاوتم البته)طنز زبان به نوشتارهایی اند، شده

 قتدیم  آثتار  دیاتر  و بیهقی تاری  در طنز.است آمده دست به «گذاریم می «طنز»را

 از ختود  اشتعار  در حتافظ  و سعدی مولوی، چون رفته،بزرگانی کار به فارسی زبان

 و استت  نداشته اروپایی satire معنای به وسیعی استعما  اما اند کرده استفاده طنز

 . است شده استفاده هجو و هز  از بیشتر سلجوقیان دوره در صاخصو

 وییجی» ،«سروانتس» ،«الگلند ویلیام»همچون بزرگی نویسندگانی جهان ادبیات در

 طنتز  از ختود  آثتار  از اورو  جترج  و «تتواین  متارک » ،«آدیسون ژوزف» ،«پولچی

 خصوصا)بنی انواستف مانند نویسندگانی معاصر دوران در همچنین.اند کرده استفاده

 بتته ختود  مانتتدگار کتتاب  تنهتتا در)تتو   کنتدی  جتتان ،(دریتا  زیتتر کافته  کتتاب  در

 از پتس  و زد خودکشتی  بته  دست کتاب انتشار عدم دلیل به که «ابلهان اتحادیه»نام

 منتشتر  طنتز  زمینته  در مانتدگاری  آثار بوخوالد آرتور ،!(شد منتشر کتاب او مرگ

 . کردند

 کته  شتود  متی  گفتته  ادبتی  منثتور  یتا  منظتوم  آثتار  از خاصتی  نتوع  به طنز ادبیات در

 حتتی  یتا  سیاسی و اجتماعی فسادهای بشری، رفتار نامطلوب های جنبه یا اشتباهات

 علی مرحوم از ایران در. کشد می چالش به دار خنده ای شیوه به را فلسفی تفکرات

 هبت  میترزا  ایترج  پزشتکزاد،  ایرج جمالزاده، محمدعلی هدایت، صادق اکبردهخدا،

 «طنتز »نام به امروز آنچه تردید بدون اما شود می یاد طنزپردازان مشهورترین عنوان

 تتاری   در عطفتی   نقطه مشروطه رخداد. هستیم «زاکانی عبید»مدیون را شناسیم می

 مواجته  بنیتانی  تحتولی  بتا  محتتوا  هم و ساختار نظر از هم را آن که است ایران طنز

 و اجتمتاعی  کتارکرد  تجتددطلبی،  حرکت اب متناسب مشروطه دوران طنز.سازد می

 در فکتری  و سیاستی  تحوالت ایجاد با گام هم و شود می ای رسانه و یابد می سیاسی

 شتناخت  کته  ای گونه به شود، می دگرگونی دچار محتوا، و صورت نظر از جامعه،

 انتشتار  گران پژوهش برخی. نیست ممکن تحوالت این به رویکرد بدون امروز طنز

 صتورتی  در داننتد،  متی  ایران مطبوعات در طنزنویسی سرآغاز را فکاهی های نشریه

 و طنزنویستی  استت؛  معتقتد  ایتران  نااری روزنامه تاری  کتاب در قاسمی فرید که

 انتشتار  از تتر  دیرینته  ای پیشتینه  ایتران  مطبوعتات  در گنجتد  می قلمرو این در چه آن

 آغتتازین هتتای ستتا  هتتای نشتتریه تتتورق بتتا نویستتد متتی وی.دارد طنتتز مطبوعتتات

 شتاعران » ی نامته  زندگی درج با طنز ی مقوله که رسیدم نتیجه این به نااری روزنامه

 التدین  ناصر دوران در.یافت راه ایران مطبوعات به آنان آثار نمونه چاپ و «گو بذله

 پایتختت  در چته  آن و کردند می فعالیت دولتی های روزنامه در نااران روزنامه شاه

 چتون  طنزپتردازان  دوره آن در.بتود  شاه ناصرالدین شخص نظر زیر یافت می انتشار

 نخستین و آوردند روی نااری نامه شب به نداشتند، جراید در فعالیت برای ای زمینه

 هتایی  عنتوان  بتا  و زیرزمینتی  و مخفتی  طتور  بته  ژالتینتی  چاپ با ایران های طنزنامه

 که بود مشروطه ندورا در واق  در.رسید مردم دست به …و «ملتی اعالن» چون هم

 در جتدی  عرصته  وارد آرام آرام توانست طنز ها، نامه هفته و ها روزنامه افزایش با

 و ناتاران  روزنامته  دوران آن اجتمتاعی  و سیاستی  فضای در.شود مطبوعات فضای

 اکبتر  علتی  ابوالضتیاء،  شبستتری  طالبوف،ستیدمحمد  عبتدالرحیم  چون نویسندگانی

 الشتعرای  ملک عشقی، میرزاده گیالنی، الدین فاشر میرزا ،«دخو» امضای با دهخدا

 بیستتم،  قترن  صوراسترافیل،  باباشتمل،  توفیتق،  شتما ،  نستیم  چون جرایدی در بهار

 منتشر نویسی ساده صورت به و طنز زبان به را خود آثار... و کشکیات کاریکاتور،

 در کتته مانتتد متتی بتتاقی «توفیتتق»نشتتریه آنهتتا میتتان از نهایتتت در کتته کننتتد متتی

 بتا  نیتز  مانتده  بتاقی  طنز جراید و شود می توقیف«9741 سا  در هم «توفیق»نهایت

 صتورت  بته  و کترده  حرکت ابتذا  سمت به زمان روشنفکری شبه جبهه از پیروی

 انقتالب  پیتروزی  از پس.کنند می مخدوش جامعه مردم میان در را طنز چهره کلی

 در و شتده  منتشر یسیاس های جریان به وابستای عدم شعار با «بهلو »مجله اسالمی

 دو» ستتون  شصتت  دهته  اواس  در.شود می تعطیل نامعلومی علل بنابر 9711 سا 

 ی روزنامته  در( آقتا  گتل ) فتومنی  صتابری  کیتومرث  قلتم  بته  «حستاب  حترف  کلمه

 رقتم  کشورمان در سیاسی طنز برای را نوینی های مشخصه شود، می آغاز اطالعات

 بعتد  بته  پترداختن  از جتدای  ۷۶۳۴ اییزپت  در «آقتا  گتل «  مجلته  کتار  به آغاز..زند می

 شتمار  بته  کشورمان سیاسی طنز در نوین حرکت این مکمل توان می کار تصویری

 .آورد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بِرندِ تجاری به مثابه مادرِ با ثبات

 مسعود ریاحی

یادداشتت حاضتر ستعی دارد، بتا استتفاده از گفتمتاِن روانکتاوی، بخشتی از میتتِل           

هتای تجتاری را تبیتین کنتد و همچنتین نشتان دهتد کته          به نشانهگان  مصرف کنند

ها، میل به مصرف و خریتدِ   های مختلف، چاونه به وسیله ساخت این نشانه کمپانی

کننتد. در ابتتدای متتن، بته      گتان تحریتک متی    کننتد  کاالهای جدید را در مصترف 

 مِفهت  بترای  یادداشتت،  دوم بخش در که است شده اشاره ها اضطراب برخی  ریشه

 .دکر خواهند پیدا کاربرد تجاری برندهای کارِ و ساز

با تولد است که آدمی، از محیِ  امن و قابتل اعتمتاد و قابتل پیشتبینی تتِن متادر بته        

یابد، کته فرویتد    شود و خود و جهانِ پیرامون را نا امن می زا پرتاب می جهانی تنش

را در کشتمکش میتان    نامد. در این هناام است که فرد ختود  تولد می  آن را ضربه

یابد،گویی تنشِ دایمی در او وجود دارد کته   اعتمادی به این جهان می اعتماد و بی

توان اعتماد نمود یا خیر؟ به این جهت است کته همتواره در تغییتر     به این جهان می

شود که برخاسته از  ها، مقادیری از تنش و اضطراب یافت می ها و نو شدن وضعیت

نه به آن وضعیت است، واکنشی که در کودکی، هماان با آن واکنشِ ناخودآگاها

ی امر جدید، به سببِ اینکته هنتوز تجربته     اند. از سویی دیار، تجربه برخورد کرده

نشده است، در مقایسه با وضعیتِ فعلی که حاوی شناختِ ما نستبت بته آن استت،    

  .زا باشد تواند تنش می

سبب که در وضعیتِ متا تغییتر و تحتو      توان به این خرید کاالی نو و جدید را می

زا استتدال  نمتود. از ستویی دیاتر، خریتد و       زا و اضطراب آورد، تنش وجود می به

شتان در ختود، در    فکنتی  های بیرونی و سپس درون مصرف و ایجادِ مالکیتِ بر ابژه

ای  گفتمانِ روانکاوانه، معنایی جنستی دارد و همچنتین، کتاالی نتو، تصتویرِ ذهنتی      

بدونِ عیتب؛ از ایتن ستو، کتاالی       کند که گویی تمثیلی است از یک ابژه یایجاد م

نو، تصویری ذهنی است، برخاسته از میلِ به خودشیفتای که فترد، تتالش دارد بتا    

خرید آن، و همجواری با کاال، تصویری هماون از خود با کاالی بی عیب بسازد. 

در بتابِ میتلِ بته    « ر ستنجی روانکاوی،مصرف کتاال و بتازا  «  بَری ریچاردز در مقاله

اى حاکى از  مسریت ناشى از کاالهاى جدید، پدیده»گوید:  کاالیِ جدید چنین می

تتوان   ء یتا اُبتژه جدیتد، متى     کتارگیرىِ شتى   خودشیفتاى است. از راه تملک یتا بته  

احساس کما  مطلوب بودنِ نَفْس را اعاده یا تأییتد کترد. وقتتى بته کتاالى بکتر و       

کنتیم، تصتاویر خودمتان از     یتا آن را در ذهتن مجستم متى    دوزیتم   جدید چشم متى 

ترتیب، آن تصاویر را بتا عمتل    افکنیم. بدین یکپارچاى و ناب بودن را به آن فرامى

عیب و نقص بودنِ کاالستت بته طتور صتحیح و ستالم ناته        خرید، که مبتنى بر بى

صتاویر را  داریتم و متعاقبتًا در فرآینتد ابتیتاع و تملتک و استتفاده از کتاال، آن ت        مى

تتوان   در چنین وضتعیتی استت کته متی    « کنیم. فکنى مى مجدداً به نَفْسِ خود درون

استدال  نمود، میانِ میلِ به خرید کاالی جدید و ماندنِ در وضعیتِ پیش از خرید، 

 وضعیتِ   های تجاری، اضطرابِ ناشی از تجربه تنش و اضطراب وجود دارد. نشان

 کتاهش  ختود،  کمپتانی  و محصتو   آن از ثبتات  با یِذهن تصویرِ ایجادِ با را، جدید

توان هم در فرم ظاهری محصوالت مشتاهده   . این ثبات و پایداری را میدهند-می

کتترد و هتتم در ثبتتاتِ کیفیتتت و حتتتی، ثبتتات در شتتکلِ ارایتته محصتتو  و ظتتاهر   

هتای تجتاری، کشتمکش     فروشد. به نوعی این نشتانه  فروشااهی که آن کاال را می

بینتی پتذیر کتردنِ ختود و محصتوالتِ تولیتد        اعتمادی را، با پیش بی میان اعتماد و

توانستتند   هتایی کته نمتی    کنند تا میتل  کنند و امکانی فراهم می شان، تعدیل می شده

ای کته   ارضا شوند، حتا  در وضتعیتی ایمتن، بتروز پیتدا کننتد. آن تصتویِر ذهنتی        

استت، همتانِ    وجتویش  کننده از ثبات و پایداری و ایمن بتودن، در جستت   مصرف

کننتد تتا بته هتر      ها تالش متی  تصویرِ مادری است که از او جدا شده است. کمپانی

  .کننده ارایه دهند شکلی مادرگون، به مصرف طریقی، تصویرِ خود را به

توانتد موجتد تخیالتتی     هتا متی   کند که هویتِ شترکت  ریچاردز همچنین عنوان می

خریدار ممکن است یک شرکت عمده ای که  درباره والدینِ دلسوز باشد، به گونه

کننتدگانِ   مصترف « ولیِّ»آن یا محصوالتش، و همچنین   های تابعه شرکت« ولیِّ»را 

کاالهایش تلقی کند. کسی که چنین نارشی دارد، در گام بعتدی تصتور خواهتد    

کتترد کتته در دنیتتای تولیتتدات آن شتترکت، نتتوعی اصتتالت ختتانوادگی و شتتباهت  

ترتیب، وفاداری به محصوالت یک شرکت خاص خویشاوندی وجود دارد. بدین 

کننتده و   توان نوعی صحه گذاشتتن بتر احستاس خویشتاوندی، بتین مصترف       را می

تولیدکننده، یا تأکید بر دلبستای خریدار بتا پدرستاالری قدرتمتدار و ستخاوتمند     

  .دانست

 والدین، برای تثبیتت هرچته بیشتتر ختود و از     مادران یا شبه از سویی دیار، این شبه

ای که احتمتاال متان  از خریتدِ کتاالی جدیتد       های دفاعی میان بردنِ دیار مکانیسم

خود را با ایجتادِ اتصتا  میتان حتا  و     « پذیری و باثباتی بینی پیش»شوند، فرآیندِ  می

گذرانتد و در تبلیغتات ختود، از قتدمت داشتتن و ریشته در        گذشته، به نمایش متی 

دفتاعی   به این ترتیب استت کته مکانیستم   آورند.   گذشته داشتن صحبت به میان می

کنند.با استفاده از این مکانیسم، فترد   اش، خنثی می را، قبل از فعا  شدن« بازگشت»

 یتا  و پیشتین،     زا، ناخودآگاهانته، بته مرحلته    در هناامِ مواجهه با موقعیتِ اضطراب

 بتا  حتا  . دارد برمتی  گتام  اضطراب، کاهش برای اش، کودکی از نمادین ای مرحله

کننتدگان   رابِ مصترف اضتط  هتا،  نشان این توس  گذشته، و حا  میان اتصا  ایجاد

 .نیز، تعدیل خواهد شد
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 شهیهم خالف بر ناگهان که

 " نالهیکارد نایکلود " ریتصو
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 میگو ینم را اتیجزئ

 ؛ تان ذهن نشود لیدل یب یسمیفرمال پخشِ که

 ترسدن که کوه اما

 کند خروج و

 ، اش یصورت گاهِ یمخف از 
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 . شب از است یساعت چه

 زَر عالمِ در که بود گونه نیا

 بود من به رهیخ یا مُغبچه

 : که نیا من ی دهیا و
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 . ببارد یلعنت نیا دیشا تا

 ! ها فرم اربابِ یا

 کن رو ، اگر یدار یزیچ

 ندارد یخوش صورتِ

 پال و پخش قدر نیا یانیپر

 نالهیکارد نایکلود ناگهان که

 شیها چشم با تردستانه

 ختیگر خود ریتصو از

 یقِسم چیه به ارید و
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 "پرواز رسم"

 گریز آسمان در

 سپاری می د 
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 و با  افسون وقتی

  پرواز طلسم
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 باد تفکر روی
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 معصوم مصیبت
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  جوان های فواره به

 بخشد می کما 

 

  گاه آن

 کوه کودکی امیر

 سنگ های پروانه روی

  دیاری لیالی
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  دیار های کاج همه با کند می فرق

 آدمها اندوه به کند می خم سر

  هایش برگ و
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 جوید می را همسایه اسرار نهانااه

 گاهی لرزد می

  طوالنی خیابانی در واقعه شدن آبستن بوی با کلماتی روی

  دراز گردن با های میکروفون پشت تبر نئشای در کلماتی روی

 کشته کیفوری با نبود و نشد اگر و کشتن هوس با کلماتی روی

  شدن

 در شدن خاطر به یابانیخ تظاهرات منظور با کلماتی روی

  بلند قدهای

  گاهی لرزد می

  نوشتن سطور زیر

  شدن نوشته

  شدن درخت با کند می فرق درخت این

 حدود قاموس در شدنی درخت با

 حیله متنی وسعت در خون های لکه یادآوری جهت به لرزد می

 گر
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  راند می را پرنده

  تابد می را پرنده

  تاباند می را پرنده
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  مجنون بید درخت این
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 گردند بازنمی روند می شب به که دستهایی به دارد جنون

 قصه داشتن جنون و ها پرنده و ها دست شدن بید به دارد جنون

  ها

  دیار های کاج همه با کند می فرق

 می گفته اش درباره که هایی حرف همه به شود می عاشق و

 شود
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 باغ باالی سمت از را اسم چند

 کرد امتحان

 درهمه مرد و زن تت     میزد    مفهوم مراحل از فردی

 خمیده فاصله      خطکش

 آرمیده           با رطب

 ببوسدش ماند نمی رنج

 ساده شیب یک ی لبه از

 طبیعی            شیب های لبه

 عشق         غروبِ       مناصبِ  مناسب

 جادوِ  مناسب      دهد می دستور او

 جادو گفت شرمنده       وب       دهد می دستور

  اینکه عین

 بکوبد می  با محکم را محوش خانم کلبه

 !شیب یا    آسمان به

 جسمباِ  جسم بی بار این شیب ای

 گویم می  میاویم

 شیب از ای درجه دوازده تجسم

 میاویم گفت شرمنده

 جادو گفتم که نیست شرمنده

 !دری 

 بودم و        کوبیدم دریا به     مشت یک فق  من

 سا  آن ساحل به مانده موج چند

 د  یعنتی    استت  اهتدایی  ی پیچیتده  اموا  رویش محل که آنجا

 تاری 

 بته     شیب نه     آسمان جهت در      فق  جهت یک در چکش

 شد دنیا

. پنداشتتند    ختارش  ماهیِ  مرغ      بزرگراه و علم       همه این با

 ماجرا کل پایان

 بود هم چی یه    که بود یکی همین

 بودم و           نیستم شرمنده گفت شرمنده تت

 بود هم «نیز»  مجی اجی ماجرا

 است تاری  د  فق  اینجا

 روزهتای  ایتن  شتده  آختر  کته  ست هوایی های نامِ  وقت تتتتتتتتتت

 زلفتتمصنوعی

              استتت موقتتت اگتتر          ستترگردانید  الجتتوردی موهتتای درون

 بودم و

      
 
 35 مهر: نوشتن تاری   

  50 آبان: دوم ویراست

 انتشار دست در همچنان شعری مجموعه از
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 بفرست بشارتی مرا

 را آبی چنان آسمانی دارم یاد به

 بفرست بشارتی مرا که

 آسمان

 نیز دود از شود می که اندود

 زمان هر و آن هر

 بفرست بشارتی مرا

 :آر یادم به

 ها کوه سوی آن جایی

 کباب اجساد و ها آب آنسوی

 غریب غریبِ

 سرخ سینه دانِ چینه بکارَتِ در

 خرگوش یک کوچکِ دهانِ شدنِ بسته و باز یا

 رو به ور

 بودی زیبا چندان

 هات برگ از چکید می سبز که

 تنم و

 وداع گاهِ

 ریخت، می اگر باریکت  اناشتانِ میانِ از شِن های دانه از تر رها

 بفرست بشارتی

 : باو و باشا دهان

 ست دیاری چیز عشق

 بده، نشان را ساقه

 را خزه

 بِلَغز و برقصان مار، های پولک بر

 :پرسی می و کشی می زبانه

 است؟ رفته چه را ما

 !بُاذَریم و بخوابیم: بوسمَت می

 بُاذریم؟ و بُاذاری که    ای عاشق آناونه آیا تو و

 نشکافی؟ محکمت های آرواره به را گردنم که

 صبح آن

 هست؟ یادت را صبح آن

 ها، خانه

 اند سوخته  پنجره سوی آن

 خاکستر؛ ها، مزرعه

 نیست صدایی هیچ

 سیاه برابر،

 سرخ برابر،

 سناین برفیِ روزِ یک صبحِ که    صامت چنان جهان،

 باد،

 گذشت خواهد ها صورت شکافِ از

 بفرست بشارتی مرا

 من زیبای

  سوز استخوان زمستانی در روباهی ماده ملکوتِ از زیباتر

 -  بسته چشم طفالنِ دهانِ گذاشته پستان-

 کشتند را روباه

 خود ،-انکودک به نااه آخرین در- مادر های چشم تکان و

 خواست می ای مرثیه

 داشتیم کم شعر

 روباه مردمکان از شعری

 قنات آب به تو، لبخند تشبیه در شعری

 :دانی می که قنات آن قنات،

 باکر قنات-

 -باکر  نخلی پای



 :گریست اگر کسی مسمومَش حلقوم بر

 !دریغا"

 آب؛ این بود بود خضر رزقِ

 بفرست بشارتی ؛"آب این بود حیوان آبِ

 درناها معدومِ  با ِ برای شعری

 متر دو غرور به بالی

 سنجابی ابدیتی در گشوده

 دُرنا آخرین

 رها رهای

 رها    رها

 است خورده گلوله چپ با ! چپ با ِ

 سقوط برای شعری

 هراسیده سرنشینِ هزار چند با

 است؟ رفته چه را ما

 آغوشم در ببند سنار

 خواب به بِرَهان مرا

 نیست آتش برخاستیم؛ خود غار از که آنااه و بخوابیم

 ریخت می چنین بمب و

 ریخت می چنان بمب و

 ها ناخن ما و

 خوردیم می را یکدیار گوشت ما و

 هست؟ یادت بود؛ پُر دهانت هم تو

 من زیبای

 هات، دندان مرواریدِ

 بشقاب؟ در ای دریده را اش بریه که گوسفندی درد از کند می کم

 سیاار از ات بوسه هر با

 کشد می تیر تنباکو مزارع در جایی

 آیا

 جوید؟ خواهی نیز مرا

 بایست،

 سبز سوزد می که سَرو چون

 پیداست برهوت در صادقش های شعله و

 آر یادم به

 تواَم رفتاانِ که

 ابرآلود نسیمی در کشیده پر

 صبح آن

 یأس  بی امید، بی خشم، بی لبخند، بی اشک، بی که

 است؟ رفته چه: پرسی می و گشایی می چشم

 خاکستر

 ها آیِنه بر نشسته

 اند معلق هوا در سوختاان

 !ببین مرا

 باد در  خورم می تاب چاونه ببین

 رها

 رها

 زندگان و ریخت می بال

 جهیدند می  دیار سوراخ به سوراخی از

 رام ریخته، بال که را آنکه خواست می آنکه و ریخت می بال

 ریخت می بال کند؛

 بودیم هم جویدن شغو ِم و سوختیم می ما و ریخت می بال

 من برای بریز نفت استکانی

 خون استکانی

 :آورد یاد به و ریخت باید که را آنچه بریز

 نمک، ای جرعه

 دریاچه گلوی در

 چنار ی ماهیچه در نوتَراش، مدادی

 ببر برای سُرب کمی

 خاک بر ماهی جنبیدنِ کمی

 ها غوک

 سنجاقک



 عقاب

 ناروَن

 دشت

 صحرا دَمی و رود دَمی

 !نجوید

 دریا ی ضجّه نهایت، بی تا رو به رو

 نوزاد برای شعری

 بعد نوزاد

 :بعد نوزادانِ

 جوندگان

 آبی و گِرد بدنی احتضارِ در غزلی

 حجیم

 

 حاد

 ها میکروب وار دیوانه رشد از اشباع

 بیمار بدنِ در غذایی مناب  پایانِ برای شعری

 گرسنه های میکروب برای شعری

 سقوط به رو های میکروب

 
 نقاهت، برای رینث

 نظمی

 برای

 بعد

 

 باذریم و بخوابیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شاهین شیرزادی

 
 چندینت های چشم با و بودی گذشته

 دیدی

 است فایده بی

 دیدی می و دویدی می که ها آن

 رفتی می و وزیدی می که ها دشت رویای

 هوا های جلاه آن

 گذشتی که ها باغ آن

 بردارند ناار هوا از که تو پرهای

 بینی نمی یارد

 باال روی می چاونه بینمت می

  کندو در خوابیده که بینی می خواب

   بینی می خواب دوباره

  داری برمی هوا چاونه بینمت می

 اما

 حاال زنی، می با  که وقتی

 هیچی هوا میان در هرلحظه

 خوردَت می ابر و شوی می کمرنگ

 برَدَت می سایه و شوی می سیاه

  اناار روی می وابخ به هوا، میانِ در و

 باال طالییِ زنبورِ

 آبی از تو سهم است این

 .بَردار

*** 

  هوا، اقصای در سرگردان بوهای

 سبز خونِ از پر های ساقه به بلند، های باریک

 آغاز بی ی همیشه ورجیدنِ

  راه اینهمه که گلی

 دانست نمی و بود کرده گز تو اندامِ به تا

 مرد نمی و کشید می نفس یا سرگیجه به دهانت کنجِ که بویی

 :پرسید می تو دهانِ در که تینابی

 گردیم؟ نمی بر خانه به چرا

*** 

 دیدی می و کوچک نام به خواندمت می

  نشستن برای عسل، فرشِ بافتند، می

 چشیدن برای عسل بوی

 ماندن کتابتِ برای عسل خ ِّ

 بود او در هرچه و جهان این که دیدی

  لرزید له،سلس های باغ تهران لرزید،

 شد گل ی مکیده شد، خون

 ناگهان ابر یک هوا، میان در و

 شد پل خودش، دور چرخید

*** 

 عبور یک پرهیبِ

 فراموشی های باغ تا

 آبی از تو سهمِ بود این

 . خاموشی ی جاودانه کندوی

 «پنج و نود پاییز»                  

 

 



 رضا نوری علی
 

 

 باذارد باید آدم گاهی

 کنند اش پاره تکه وندر حیوانات

 بخورند را او حیوانات باذارد

 دهند پس طبیعت به مدفوع با

 شود می نمک ی دریاچه آدم گاهی

 سوزد می

 سوزد می

 است شاعرتر همه از طناب ولی

 است عوضی هم زنانه زیر لباس

 ماند می باقی نخورده دست همیشه زن از بخشی

 زن برهوت

 است خاورمیانه اینجا

 غارها دیوار رب تو پوست شرح

 مَرمی نوک بر

 خنجر ی جداره بر

 باشد برده برده دست تو در باید کسی

 فروشان ما  میدان باشد برده را تو درون حیوانات باید کسی

 باشد کرده خیانت تو گاوهای به

 کنند تن به را تو خواهند می زیادی های سگ تو از بیرون

 آدمی تو ولی

 نمک ی دریاچه

 دار باالی آقای

 پیداست دهانش از تجاوز شکل که مردی/  زن

 که نبودند شکلی این ها آدم قبال

 داشتند با  چهار

 آوردند می در تن از ها شب

 طاقچه ی گوشه گذاشتند می

 کرد می تنش را ها با  شد می بیدار زودتر هرکس صبح او 

 شود کسی وارد مقابل از بخواهد آدم نبود االن مثل

 بود بغل

 بود عقب

 بود گوش تا خورده جر دهانِ

 درون حیوانات کنار باشد خوابیده ای حفره شکل به باید زمان

 است ها وقت همین برای شراب

 شود می بخار هاش دست از آدم

 است مانده کفش فق  تو از بینی می زمان یک

 آید می بریدن صدای

 گوش تا گوش

 اند آمده صفی شی  نوادگان

 نمک ی دریاچه

 دار باالی آقای

 فالت عرفان در خوابیده مرد/  زن

 دادند ات پس طبیعت به مدفوع با حیوانات وقتی

 ها برگ اشراق در وقتی

 زمان در رفت و آمد بیرون دهان از گنجشکی

 شدند؟ سرد دار باالی ها رگ ترین رناین آیا

 نخورده دست زن از بخشی

 شوی می تا

 شوی می تا خیلی

 است ها وقت همین برای شراب

 بیرون زند می هات دکمه الی از ای پروانه

 جماع وقت به هایت چشم رنگ

 شنوی می را صدا

 نیست کبوتر دو بازی عشق



 

 است نهاوند در خوردن جر صدای

 توست های چشم رنگ

 است آورده سومنات فتح از محمود که

 سبالن های برف زیر مدتی

 کردند می تیز تو های چشم با را هایشان نیزه صفی نوادگان

 کو درونت حیوانات

 است شاعرتر همه از طناب

 صدات در آسفالت نقش

 صدات در کرده گیر مَرمیِ

 نمک ی دریاچه

 بسوز

 بسوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد آشور

 
 گذشته خنده از کارش

 شودمی ریسه

 آویزدمی زندمی چنگ هرچه به آویزدمی و

 زندمی چنگ خرما هایهسته از تسبیح هر یرشته به حتا

 آویزدمی و شودمی تشبیه «خرما هایچشم بر مروارید» وُ شبنم وُ باران هایق ره به تاح

 آویزدمی و شودمی استعاره

 آویزدمی تاب به حتا

 آویزدمی و خوردمی

 ...آمی و خوردمی خرما تاب، بر

 ...آمی و خوردمی تاب نخل هایخهشا بر

 !بیاویزد حتا

 !بیاویز و بیا اصال

 !برو باال و بایر را دعا این هایستد

 !ویز... ویز.. بیآویز و بایر... بیا و بایر

 !آیدنمی اما!... عالیات بزند عتبات به سری که هم نباشد مناسبت بی و بیاید ویزا جاینا شعر، این کند اقتضا شاید)

 !(ندارد اجازه که کند، خرما یهسته توی فرو یا کند باز را نیشش و شود پیدا بتواند زنبوری یکله و سر ویز، ویز این پشت شاید

 تنهای نخلِ نفر یک این پای ریخته هایهسته یگسسته یشتهر برای بخواند هم ایتحهفا خرما، و خوردمی تاب که طورهمان پس

 جز که مغموم ساکتِ تنهای نخلِ نفر یک ینا پای ریخته هستههای یگسسته یرشته جز نیست چیزی یستعارها که مغموم ساکتِ

 ! نیست زیچی یستعارها خودش

 

 

 

 

 

 

 

 



 میالد کامیابیان

 

 
 شدش پوشاند نمی

 ایّ و دیار هیچ: حفره

 یک پوست، تنها پوست                           

 با ردِّ چند تَرَک؛

 کجا گذاشته رفته بود؟

 

 ها بر کرت

 اند ها رسیده گوجه

 سات مهیّاست و سور

 هاشان را زن آرواره و حشراتِ پرسه

 پیدر مقیاسی میکروسکو

 کنند: تقویت می                                

 روییم، ما نمی

 شویم. جویده می

 

 و دمی بعد

 باران که ببارد

 های مانده هوا را از آه

 مان  صاحب های بی و بوسه

 خواهد شست.                                 

 

 شدنش پوشاند.  نمی

 رفته بود حلزون.

 

 



 هرمز شریفی
 مرگ وقتی

 ناتمام های دایره از خطوطی با

 سفید های حس و

 رود می فرو سنگ در

 بادی وزیدن

 است کرده فراموش را تو موهای که

 است غمناک

 
 تنت وقتی

 آورد نمی یاد به تورا

 شود می بلند جا از مضطربی روح

 دود می

 شلوغ خیابان اولین سراشیبیِ در و

 را تو های چشم

 کند می پرتاب جمعیت میان به

 نفر یک و

 تو های چشم با

 کند می نااه ها آدم به

 ها چهره تا

 روند فرو بدنش در

 
 آنوقت

 او تنِ های زخم از

 شود می تاریک هوا

 مرموز های شبارد با

 سفید های حس

 شوند نمی تمام که یی ها دایره و

 حتی

 بعد روزِ صبح در



 قارن سوادکوهی
 

 

 

 ام ایستاده نهایت بی ساعت در

 روند یم سورتمه ها، دقیقه

 است ایستادن حا  در زمان

 .عقاب آشیان بر داده یل و

 رسند می راه از طوالنی های عبارت

 ها ساعت به ام شده سمج

 عادتی و

 هاست عادت لبریز که

 بیافتد که نیست قرار ناممکنی اتفاق

  تنها

 شب انتظار

 افق بیقرار بطن در

 خورد می تلوتلو

 برد می خود با و

  و دارد اکنمن یی بارقه آنچه هر

 .خواب از نمایشی

 گفتم خودم با

 کند می صبر پیشامدم در دارد یی نشده مهار اقرار

 گفتم خودم با

  کردم می صبر تو الی البه کاش

  شود نمی هرگز

 نوشت دوباره

 زد خ  باره سه

 داد پهلو باره چهار و

 است داده دست از را اش زمستانی طاقت که زمهریری به

 

 !اما ها حرف این دارد بعیدی احترام

 ام داده دست از را دادنم دست از امکان

 باویم دارم را همین همیشه و

 است دراز سالیان که بغضی

 دارد نمی بر سرم از دست

  کنم بیان گذارد نمی و

 ها آدم گذارند نمی راحتم که را هایی تفاوت آن تمام

 این

 ندارد هیچکس به ربطی

 تنها

 .است خوب شود نمی حل که اختاللی داروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهریار بهروز
 

 

 تمام پدرم

 کما  و تمام پدرم

 باشد او نامِ تواند می هم کما  و

 دارد را چیز هر بیشترینِ که

 دارد انار

 .دارد سیب

 
 دارد نقطه سه که سیب به

 دارد فرار و گریزد می قاره که خواهرم به

 دارد آب بر قدم که ندارد قرار

 فحشم زا تر رکیک که من و

 آیم می کش تابستانی روزی در تن بوی مثل

  دارم نقطه سه صفتی

 

 سطر این او  بنشیند بیاید مادر

 ندارد وقت که سطری

 ندارد نقطه که مادر به

  شود نمی شروع

 ندارد پایان و

 دانم می, سطر این او  نشیند نمی

 دارد سوراخ که ست ای کلمه خانواده که

  زدگری می عیسا از که ست مریمی

 رود می سنگ به

  هاش دست بر  و

 دارد می  جای

 
 دارد نقطه سه که برادر نااه به

 دارد ادامه طبیعتا و

  آید می

 پیچد می

  من گلویِ گردِ

 دارد نقطه سه که بغض و

 شود می شروع

 ندارد پایان و

 
 آید نمی پایین ماه از که مادر

 باد از که خواهر

  دارد انقطاع که برادر

 دار در ست ای پِ که پدر و

 خودش به رو بسته دری

 !تمام که پدر و

 پایانش که ست ای قصه

 .دارد نقطه سه

 
 ام بریده ها عکس از

 بُرید و

  دارد نقطه سه

 دارد ادامه خون پس

 ام بریده ریشه از

 بُرید و

  ست فعلی

 .ندارد برگشت که

 

 

 



 میثم ریاحی

 
 

 
 

 قفل است دهان آینه 

 و چشمِ باز

 منی که در درخت

 چنان       ایستاده ام 

 که برج ها به چشمانم 

 تکیه کرده اند                  

 نه می روم در کوه 

 نه می آیم با بادی که مضمون ی 

 یخی که مضمون مهتابی سوخته است

 کجا بروم ای نور سرگردان

 که این پاییز پنهان را

 خالکوبی تنم کردند 

 تنی که با لهجه ای سیاه می وزد

 قی خواب هاش و موسی

 در هیچ صفحه ای 

 معنای ماه نمی دهد

 کجا بروم در این چله ی پرت 

 که نور          دیار به عطسه ام نمی اندازد و

 هیچ وقت

 قرار نیست کسی کُت اَش را 

 در من بتکاند و

 منظره ای از 

 یک گرامافون ژرف باشد

 یک چراغ که با شرط آب بسوزد

 من

 شی که به هوا می کشمبا نم ِشب و     گرمای آت

 و سیاار 

 اندوه فاخته ای که در تاریکی فنجان قهوه می خواند

 و برگی که البته نیست

 می کشم 

 آسمان را       به گلویم 

 و چشمِ باز 

 جایی که نتوانند 

 در گُل

 راه بروند و 

 به زن        شلیک کنند                   

 …و راحت از پوست آهو باذرند 

 

 

 

 

 



 وحید نجفی قاضی

 

 
 ام دیده زیادی "غماین دلبرکان"*

 شان تن که

  است پیاده عابر از پر

 شان چشم خطوط و

 .رود می نشانه را شب

 
 

 کرد؟ میشود چه

 
 .نیست کافی هم "سکوت دوقرن"*

  باید

 شوم بلند

 ، بروم واژگون را شب یکطرفه خیابان

 .  بپیچم خودم در

 .بزند بیرون آستینم از چیزی باید

  قلم شبیه چیزی

 چشمم شبیه

 .بخزد سطرها این بر که

 برود باال یکی یکی را دفترم های پله

 باال 

 باال

 باال

 کلمه اولین کنار

 .نبود خوبی شروع وقت هیچ که جایی

 
 

 کوب زرین عبدالحسین از اثری«  سکوت قرن دو»مارکز و  گارسیا گابریل اثر «من غماین دلبرکان»: ن.پ*


