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                                                    سرمتن

 
 همهاین  كالج آخر ایم،كرده بررسى را شاعر سيصد و هزار شعر تاكنون": پرسيد "شعر كالج" در همكارانم از یكى اخيرن

درختى ىتنه شعر گفتم داریم. را شعر كالج نداریم، شاعر همه این به نيازى چون ما اتفاقن گفتم "؟!چه كار خواهدمى را شاعر

 اما نویسند،مى خوب و شاعرند كه برخى آویزند،مى آن به برخى دارد،برمى موج زندگى وقتى كه اقيانوس، وسطِ شناور ست

 از ترفجيع این و نویسند،نمى اما نویسندمى دارند كه كنندمى خيال هااین! نيستند شاعرند، مطمئنند كهاین با ننویسند، خوب اگر

. بنویسند درست نویسندمى اگر یا ننویسند دیگر كه كنيممى كمك دهيم.مى نجات را هااین شعر كالج در ما است؛ شدن غرق

 شهر در. كند سر بلند شعور تا شودمى بلند سرى دارد كم كم ایران شهرِ شهر در حاال دهيم.مى بوطيقا فارسى شعر به داریم ما

 است وقت است؛ زمين نوبت دیگر حاال. دهدمى "شعر كالج" را هاگل این آفتابِ را، هاگل این آبِ روید،مى گل ایران شهرِ

 حاال اوست. خودِ هم دانه زند؛مى شخم خودش را شاعر هر زمينِ. بدهد من همه این به را خود هاىمين جاى هم زمين ایران

 نه خواهدمى شعور شعر، از شود مخاطبی كهالاقل مى هم نباشد دهد؛ باال سر سرو، چون تواندمى باشد خيزحاصل خاكش اگر

 دیگر حاال. شود سرتاسرى شعور، كه كنيممى كارى اما بسازیم، كه توانيمنمى اساسن سازیم؛نمى شاعر شعر، كالج در ما .شعار

 شاعر دویست از بيش. اندازدبی ندارى این گردنِ به را گناهش و ندارد بوطيقا فارسى شعر كه كند ادعا تواندنمى شاعرى هيچ

 گروه. گویندمى شعور از شعر، از ساعته هر دارند كالج هاىتریبون طریق از فرهنگى پارتيزان دو هزار حدود در و منتقد، و

 به كه فرداست امروز همين اعضایش، تعداد یعنى شود، تكميل كه رودمى دارد برپاست، آتشى آن در شبه هر كه مانتلگرامى

 را دمارمان رایج، استانداردهاى از فراتر هم آن سازى،برنامه و اشاندازى راه نبود؛ آسان كالج رادیو تاسيس. برسد نفر هزار پنج

 حاال و كنيم عمل پيشروتر بار هر كه شد باعث تریبون این به ادبيات اىحرفه مخاطبان ىعالقه و شما استقبال اما درآورد.

 نشر" كه ستهفته ا دو ـ سه.  كندمى روشنگرى واقعن دارد كه زبانيم فارسى دنياى در رادیو تنها شویم مدعى توانيممى دیگر

 .شد نود ىدهه شعر ىخانه به بدل دیروز از نيز "شعر كالج وبسایتِ" و كرده كار به شروع "كالج

 اى،حرفه منتقدان و شاعران از بسيارى داشت. انعكاس انتظار، از فراتر بسيار ،"شعر فایل" مجله اول یشماره خوشبختانه 

 این در شد. خواهند منتشر شكبى شعرمان ىدر روزنامه و انتخاب هااز آن برخی كه فرستادند كار برایمان و كردند لطف

 قبلىِ یشماره در.بپردازیم كالجى منتقدان و شاعران آثار به تنها داریم عمد جااین چون نيست؛ آثار گونهاین از ردّى اما مجله

 خواهيم "پوئترى گلوبال" و "نومدرنيسم" ،"ناادبيات و ناشعر" چون اىتازه مباحث به كم كم كه بودیم داده قول مجله
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 قبلى ىمجله بخش هفت .داد خواهيم ادامه نيز آتى هاىشماره در هابحث این به و كردیم عمل آن به شماره این در پرداخت.

 توسط روزانه كه شودمى شامل را هایىبحث از كوچكى بسيار بخش "كالجى سمينارهاى" دادیم؛ گسترش دفتر ده به حاال را

 اىساده تعریف به اختصاص نيز "یدكى هاىگزاره". شودمى ارائه مانتلگرامى گروه در زنده به صورت شعر، كالج هاىادمين

. است برقرار تصویر و شعرى هاىگزاره بين گفت و گویى آن در كه ستاىتازه بخش "عكسمتن". دارد نظرى اصطالحات از

 از توقعى چگونه باشيم داده نشان تا آوردیم اصلى متن پىِ در را فارسى برگردانِ ،"كالجى ترجمه"دفتر  انگليسىِ قسمت در

 منتشر اینترنت در بار اولين براى كه شعرهایى مجموعه بررسى به ایمداده اختصاص را "كتاب نقد" اما و. داریم شعر ىترجمه

 اجراى در سانسور، سياست متأسفانه و نيایند چشم به هرگز كه دارد عمد خارج و داخل در مسلط، فرهنگىِ سياست و اندشده

 ادبىِ كارنامه در را هایىكتاب چنين نيز معاصر نویسندگانِ و شاعران خودِ حتى دیگر كه طورى بوده، موفق هدف این

 كالج حاال ندارد، شعر حزب كشورى هيچ چرا بودم گفته سخنرانى یك در جایى یك روزى، یك.كنندنمى لحاظ شانمؤلفان

 .داریم را شعر

 

 عبدالرضايى على
 

 عبدالرضایى شعر كالج وبسایت -١

www.Kalejsher.com 

 شعر كالج رادیو -٢

http://yon.ir/g9sQ 

 تلگرام در شعر كالج گروه -3

http://yon.ir/9n6v 

 اینستاگرام در شعر كالج صفحه -4

https://www.instagram.com/aliabdolrezaei/ 

 تلگرام در كالج رادیو كانال -٥

http://yon.ir/7kHR 

 ١شعر فایل مجله دانلود-6

http://kalejsher.com/magazines.php 

 اینستاگرام در شعر مجله فایل صفحه -4

http://instagram.com/poetryfile 

 

 

 

  

http://www.kalejsher.com/
http://yon.ir/g9sQ
http://yon.ir/9n6v
https://www.instagram.com/aliabdolrezaei/
http://yon.ir/7kHR
http://kalejsher.com/magazines.php
http://instagram.com/poetryfile
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 اشاره

 
 و اصـلی  ميـدان  بگيـران  معركـه  انـد شـده  هامانتالسانتی آن در كه ادبياتی ندارد، هم هنوز نداشت، بوطيقا هرگز فارسی ادبيات

 بـا  كـه  كنـيم مـی  زنـدگی  عصـری  در دانند،می بيش و كم ادبيات اهل اند.رانده حاشيه به دارند گفتن برای حرف كه را كسانی

 بـه  مكتـوب  دانـش  مختلـف،  علـوم  منـابع  به افراد دسترسی همچنين و آگاهی سطح جمعی، ارتباطات عالی، آموزش گسترش

 و خوانـده  اىگسـترده  طـور  بـه  تئـوری  سـطح  در نيـز  ادبيـات  ميـان  این در. شودمی دست به دست افراد ميان مختلف اشكال

 هـا كتاب در شده نوشته هایتئوری بازگویی از ترفرا و مانده باقی سطح همين در ادبيات از استفاده گاهی اما. شودمی بازخوانی

 ميـان  پلی ایجاد "عبدالرضایى شعر كالج هدف". شودمی ختم توليد به كمتر استفاده، واقع در. رودنمی مخاطب پر هایسایت و

 بـازده  كـم  اما بازدید پر هاینمایشگاه ویترین در شده بندی بسته هاینظریه كردن باز نوعی به و ادبيات در آن كاربرد و تئوری

 شـود نمـی  موفـق  امـا  كند، شروع را خود نقد ادبى اىنظریه توضيح با نقد هنگام منتقد شودمی دیده اغلب. است امروز ادبيات

 كه نقدی و عقيم اینظریه بين سردرگم، را مخاطب نهایتدر  او. كند ایجاد بررسى حال در اثر و نظریه این ميان موثری ارتباط

 زبانی به را ادبی هاىنظریه كه است بوده این بر شعر، كالج بانی عنوان به عبدالرضایی، علی سعی. كندمی رها شده، زاده ناقص

 متعـدد  هـاى مثال طرح با و كاربردی شكلی به ادبی نقد در را نظریات این بردن كار به هایروش و كند بيان فهم همه و راحت

 هـای فایل به ترآسان استفاده منظور به شود،می ارائه گروه در صوتی هایفایل صورت به معمولن كه توضيحات این. دهد شرح

 كـه  عبدالرضـایى  سخنرانى چند از هاییقسمت مجله، از شماره این در. گيردمی قرار عموم دسترس در و شده تبدیل نوشتاری

...  و "شـعر  فـرم " ،"نومدرنيسم در ناشعر و ناادبيات" مثل مباحثى به و شده انجام شعر كالج تلگرامى گروه در گذشته ماه طى

 بخـش  كـه  كـرده  آغـاز  "گلوبال شاعران و شعر" یدرباره را بحثى گذشته یهفته از وى همچنين و یافته انتشار است، پرداخته

 شد. خواهد منتشر آن بعدى هاىبخش نيز، مجله آتىِ هاىشماره در و گذردمى نظرتان از آن اول

 
ايوب احراری
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 ناادبیات در نومدرنیسم

 

 
نانوشـتنی  ست؟ امـر  ناادبيات چيست؟ ناشعر چگونه شعری

 گویند؟به چه چيزی می

ای، بحـث  اكنون نزدیك به دو دهه است، به صورت حرفـه 

ام؛ یعنـی بعـد از   پيرامون ناادبيات و ناشعر را مطـرح كـرده  

تا به امروز، از بی تاریخی، از ضد روایت، شكست  76سال 

 ام.ها گفتهروایت و تعليق آن در امر داستانی، حرف

ایم آیـا ناشـعر و ناداسـتان    و بودههميشه با این سوال روبر 

 منشی شعری و داستانی دارد؟

كـه دوسـتان حاضـر در كـالج شـعر، در ایـن مـورد        تا ایـن 

سواالتی مطرح كردند و تصميم گرفتم به صـورت خالصـه   

توضــيحاتی را پيرامــون آن ارائــه دهــم. داســتان و تــاری ،  

هميشه با یكدیگر فاميل بـوده و هسـتند؛ بـه نحـوی، یـك      

ی خویشاوندی دارند، كه بسته به شـرایط نویسـنده و   رابطه

كند؛ برای مثال روایت یك قصـه  نویسش، تغيير كرده و می

سـت كـه رسـميت    شود، متنی تاریخیكه در رمان دنبال می

پيدا نكرده و از این لحاظ كه نویسـنده قصـد داشـته اثـری     

ی تاریخی دسـت  خلق كند و جهانی بسازد، مدام در حافظه

ست و مـتن  به این دليل ادبيات یك متن ناتاریخیبرد و می

تاریخی تكستی غير ادبی است؛ به این دليل كه شما در متن 

تاریخی با امر واقع روبرو هستيد و موظفيد به امر تـاریخی  

چه كه واقع شده متعهد باقی بمانيد. در تاری ، بـا نقـل   و آن

و  مستقيم واقعيت روبرو هستيم و در ادبيات با نقل خـالق 

تخيل امر غير واقع، اما ناداستان یا ناادبيات با هـر دو دسـته   

پـذیرد كـه نقلـی    جایی صورت میتفاوت دارد و دقيقن آن

مستقيم وجود نداشته باشد یا مدام با شكست نقل و تعليـق  

روایت روبـرو باشـيم. در واقـع در یـك ناداسـتان خـالق،       

 روایت وجود دارد ولی به سمتی جـز ناروایـت در حركـت   

ای این است كه امر ی چنين نویسندهنيست. همچنين عالقه

ناروایی را نه بيان بلكه نشان بدهد. ناادبيـات فقـط در یـك    

افتد؛ مثلن در ضد رمان هرمافرودیت هر ضد رمان اتفاق می

شـود. مـا فقـط خـورده روایـت و خـورده       روایتی نابود می

فرهنگ داریم؛ در ضد رمان ایكس بازی نيز ]كه هـر شـب   

ــاعت  ــعر      ١٢س ــالج ش ــروه ك ــی از آن در گ ــب بخش ش

شود[ ما همين وضع را شاهد هستيم. عبدالرضایی منتشر می

رمان ایكس بازی، خورده پالن دارد، اما پالن كلی نه! زیـرا  

های بزرگ همگـی  مقصدی ندارد؛ مانند خودِ زندگی، رمان

-مقصد دارند، زیرا مرگ را باور دارند و به این باور رسيده

ه مقصد زندگی جایی جز مرگ نيست. در صورتی كه اند ك

تختخـواب ميـز كـار مـن     "، "هرمافرودیت"در آثاری مانند 

شـود  مدام از زندگی گفته می "ایكس بازی"یا رمان  "است

كه تا بـی نهایـت ادامـه دارد. ایـن سـه كتـابِ ضـد رمـان،         

-ی زنـدگی ها بازیچهارتباطی با مرگ ندارند و مرگ در آن

زندگی ابدی دارند؛ به این دليل كه تكثير پيدا ها ست و آدم

 شوند. كنند و به یكدیگر بدل میمی

ها با اسـتحاله روبـرو هسـتيم. در رمـان     ما در این ضد رمان

هرمافرودیت، شهال همان شهریار اسـت؛ در ایكـس بـازی،    

كيميا همه جا حضور دارد و همان باران و سحر است؛ آریا 

های ها یك نفرند كه در بازهنخود آرشام و مایكل است؛ ای

كنند. در ایكس بازی تاری  تبعيـد  زمانی مختلف زندگی می

رسد، اما مدام در غم دوری، شـعف سكسـی   به نویسش می

شود؛ زیرا اساسن ایكس بازی مانند هرمافرودیت ریخته می

تاری  ندارد، بـه رونـد تـاریخی وقـایع مشـكو  اسـت و       

شود، به این دليـل كـه   طور كه گفتم سكسی نوشته میهمان

 كند.سكس ما را با شعف روبرو می

حدود هفت سال پيش در یك مانيفست طوالنی در پالتـا   

بحثی ارائـه   "این همانی دین و سكس و سياست"در مورد 

جا نشان دادم كه چگونه سكس همه جا حضور دادم. در آن

كه به شود بدون اینكه دیده شود؛ یا دیده میدارد بدون این

ست اما همه سعی آن فكر شود؛ همه چيز این جهان سكسی

كنند آن را بپوشانند و پنهان كنند. بـه همـين دليـل زن و    می

هرمافرودیـت، ایكـس   "تنانگی مركز توجه سه ضـد رمـان   

قـرار گرفتـه اسـت؛     "بازی و تختخواب ميز كار من اسـت 

یعنی در هر سه رمـان ایـن موضـوع قابـل مشـاهده اسـت؛       

بان در این سه رمان چنين وضعی دارد. ایـن  طور كه زهمان
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ساز بـودن زبـان اشـاره    سه كتاب قصد دارند به خصلت زن

پردازانی كه از سيستم مردسازِ زبان كنند؛ یعنی خالف نظریه

شود كه چگونه ها نشان داده میزنند. در این رمانحرف می

زبان، زن ساز و زن است. هر انسانی زبان را بـا زن شـروع   

؛ یعنی اولين آموزگار زبان یكی به اسم مـادر اسـت،   كندمی

كنـد ماماسـت؛ ایـن یـك     ای كه ادا میكه نوزاد اولين كلمه

كنـد؛ یـك   مـی  یست. بعد از آن پاپـا را ادا ی خيشومیكلمه

هـا زن را بگيریـد   ی كنش مند. اگر از این ضـد رمـان  كلمه

ه ماند. در واقع در این سچيزی به اسم زبان در آن باقی نمی

كتاب محتوا هيچ و تنها چيزی كه در آن وجود دارد فـرم و  

 های زیست گردانی است.روش

های زنـدگی توجـه دارد، نـه    كه ناادبيات به فرمخالصه این

ی مثل آثار كافكا به مرگ. مرگ و مرگ اندیشـی خصيصـه  

اصلی ادبيات داستانی خالق است و در ناادبيـات بـه هـيچ    

-جا زنـدگی ؛ یعنی در اینشودتوجه نمی "هستن"تمی جز 

ی زند. ژیل دلوز در رسـاله ست كه حرف اول و آخر را می

ی بابـل  نامد. خانـه معروف خود، بورخس را كافكا پریم می

 ی كافكاست؛ در واقـع محكمـه  اثر بورخس، همان محكمه

 پریم. 

اثر كارلوس فوئنتس هر  "آئورا"بوف كور صادق هدایت یا 

دو مس  پریم هستند. دلوز در نهایت در آن رساله، خـود را  

نامـد، در حـالی كـه فقـط یـك      بورخس پریمی پاریسی می

كافكا زگوند است؛ یعنی ما نوع دوم كافكا را در آثار و فكر 

ی كافكا بر كه سيطرهبينيم. خالصه اینهای دلوز میپردازی

غير قابل انكار اسـت، زیـرا بـه    ادبيات مدرن و پست مدرن 

شــدت مــرگ انــدیش اســت. در واقــع افســردگی و مــرگ 

ی دوم قرن نوزدهم و كل قرن بيسـتم بـود،   اندیشی مد نيمه

اما حاال دیگر مـرگ اپيـدمی شـده و بـيش از نـود درصـد       

ساكنان زمين، افسردگی دارند. حتـی طبـق آمـار در امریكـا     

ومدرنيسـم یـا   ها از ایـن موضـوع اطالعـی ندارنـد. ن    خيلی

 ست.ناادبيات؛ كنشی فرهنگی عليه مرگ اندیشی كافكایی

اند، یكی باید زنـدگی را وارد صـحنه   اكنون دیگر همه مرده

ای را بــرای انســان امــروز رقــم بزنــد. كنــد و تــاری  تــازه

ناادبيات، در واقع نيو مدرنيسم یا نومدرنيسم یا نه مدرنيسم 

-هایی را دنبـال مـی  از لحاظ درون متنی است و چنين ایده

كند. ناادبيات همان ادبيات خالق فرداست كه جای عناصـر  

ی آن بی شك تغيير خواهد كرد موجود در صحنه و حاشيه

 و یا در حال تغيير است.       

ام سـؤالی درون خـود   كنون دوسـت داشـته  هر شعری كه تا

هـا  گویی بـه سـؤال  است. هيچ شعر مهمی برای پاس  داشته

شـود و شـاعر بـزرگ    یك پرسش محسوب مینيست بلكه 

 .گرهم در نهایت یك پرسش

ام با خبرنگـاری مكزیكـی، زمـانی    چندی پيش در مصاحبه 

ترین شاعر از من سؤال كرد در پاسـ  بـه   ی موفقكه درباره

ترین شاعر از نظر من منصور حالج است، او او گفتم موفق

 نوشـت و توانسـت  ست كه اغلب عربـی مـی  شاعری ایرانی

یك سطر را از آنِ خود كند و به دليل همين سطر هم اعدام 

شد، اما وی سطر خود را نوشته بود و برایش مهم نبود كـه  

اش به دنبال نوشتن بميرد. هر شاعر بزرگی در طول زندگی

همان سطر خود ویژه است؛ پـس در نهایـت از هـر شـاعر     

بزرگی ممكن است تنها یك سطر باقی بماند كه بـه شـدت   

  است.ر ناشع

ــا" ، از منصــور حــالج، ســطری بــه شــدت     "الحــق ان

كند. ایـن یعنـی   ست؛ زیرا شر است و ایجاد شر میناشعری

شود. شـعر  نهایت شعر، كه به چيزی جز خلق شر ختم نمی

شـود؛ یعنـی آن شـعر    بزرگ امروز هم ناشعر محسوب مـی 

بزرگی كه ما به دنبال آن هستيم در نهایت بـه ناشـعر بـدل    

خواهـد  نی اساسن یك ناشعر اسـت، زیـرا نمـی   شود؛ یعمی

شـد باشـد،   شبيه به چيزی كه در گذشته شـعر شـمرده مـی   

شوند، زیرا با یـك سـؤال   ها هرگز نوشته نمیگونه شعراین

شـود امـا   شوند؛ سؤالی كه سطر اول، خرج آن مـی آغاز می

شود كه آن را به بيـان در بيـاورد. ایـن سـؤال در     موفق نمی

شود شود و همين فراموشی باعث میمیسطر دوم فراموش 

كه شعر به سمتی غير از سمت سؤال برود. شعری كه طبـق  

اش به جای پرسش، تمایـل بيشـتری بـه پاسـ  دادن     پيشينه

حالی كه هيچ پاسخی وجود نـدارد و حتـی مـرگ    دارد، در 

پاس  نهایی آن نيست. به همين دليل، تاكنون با هيچ شـاعر  

ه بدانـد دليـل نوشـتنش چيسـت؟     ام كـ ژنی برخورد نكرده
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كنـد، امـا   داند شعر را به چه دليل آغـاز مـی  حالی كه میدر

داند چرا بعد از سطر اوّل و دقيقن در ابتدای سطر دوم، نمی

  كند؟این چرایی را فراموش می

نویسـد در  به همين دليل یك شاعر واقعی، زمانی كه نمـی  

اهـان نوشـتن   ای كه خوحال نوشتن است؛ مدام به شعر تازه

كنـد تنهـا   كند؛ وقتی شروع به نوشـتن مـی  آن است فكر می

نویسد، زیرا زمـان نوشـتن آن سـؤال را از دسـت     مهمل می

كند؛ ناشعر در دهد. چنين شاعری را تنها ناشعر ارضا میمی

شود؛ زیرا سـؤال آن  ست كه هرگز نوشته نمیجا شعریاین

ود شـعر  شـ چـه نوشـته مـی   شود. باید گفت آنفراموش می

شود ناشـعر اسـت، بـه بيـان     است اما شعری كه نوشته نمی

دیگر، ناشعر آرزوی شاعر اسـت و یـك شـاعر ژنـی مـدام      

توانـد آن را  خواهـد امـا نمـی   سـت كـه مـی   حيران ناشعری

شـود، مگـر زمـانی كـه     بنویسد، اما ناشعر هرگز نوشته نمی

دچار ننوشتن شده باشيم. شاعری كه بـه سـمت ناشـاعری    

شـود؛  ترین محسـوب مـی  ود از این دیدگاه شاعررپيش می

شاعر است كه به صورت عمدی ناشاعری كند؛  یعنی زمانی

كه تجربه شده است به این صورت كه از امر سابق و امری 

آوری شود؛ ایـن  دچار نوعی حيرانی در نو دوری كند؛ یعنی

 نمی شودشاعر مدام درگير 

متأسـفانه اغلـب شـعرهایی كـه     نانویسی و نانویسش است. 

  د.آورنآورند، در زبان نمیامروز مردم به زبان می

هميشه شاعر در آغاز به سمت چيزی كه قصد نوشـتن آن   

گيرد؛ رود، اما در همان سطر دوم از آن فاصله میرا دارد می

ی بزرگی بين سؤالی كـه بـدل بـه نيـت     زیرا هميشه فاصله

شـود، وجـود   است و خيلی سریع فراموش مـی  شدهمؤلف 

شـود؛  دارد، زیرا به محض شروع، به چيز دیگری بـدل مـی  

آیـد و  زبـان نمـی   آید امـا بـر  شعر به ذهن و زبان می یعنی

افتد اتفاق زبانی نيسـت،  افتد. حتی اگر اتفاقی بیاتفاقی نمی

ست كه قادر نيست و توان مقابلـه  زیرا زبان موجود مفلوكی

جهان را ندارد؛ به همين دليل هر شاعر بزرگی یك بازنده با 

خـورد. او در شـروع   شود و مدام شكست مـی محسوب می

هر شعر خواهان موفقيت است اما این موفقيت غير ممكـن  

رسـد مگـر در   است؛ زیرا هيچ شاعری هرگز به شـعر نمـی  

نویسـد و  سطر اول؛ یعنی سطر اول همـان شـعری كـه مـی    

رساند؛ یعنـی از آن شـعر   را به قتل می دقيقن همان شعر او

سـت كـه جـواب    ماند و آن سـؤالی فقط یك سطر باقی می

شود و جواب شاعر همان توليد سؤال خودش محسوب می

شـود؛ یعنـی شـاعر بـه     است، پس وقتی آن سؤال توليد می

ست. مانند سطر انـا الحـق كـه حتـی خـود      جواب رسيده ا

  !دانست سؤال است یا پاسحالج هم نمی

ها مدام در حال شعر فقط یك دروغ است؛ دروغی كه شاعر

ست كه نوشته شعریقت هم همان ناتكرار آن هستند و حقي

ست و اگر نوشته شود همان اتفاقی كه برای نوشتنی؛ زیرا نا

 شود.حالج افتاد تكرار می

حالج در زبان خطر كرد و جانش را گذاشت؛ شما چطور؟ 

  ها چطور؟من، او، ما، آن

افتـد، پـس شـعر    شعر فقط در خطر و خطرنا  اتفاق مـی نا

ست و چون زبان دروغ است هميشـه  فقط یك اتفاق زبانی

شعر غيـر ممكـن اسـت؛ زیـرا ریشـه در      ممكن است، اما نا

 شود. حقيقتی دارد كه هرگز شكار نمی

چه وجود دارد آن او، آن تو، آن من هرگز وجود ندارند؛ آن

اعر، در شعر، ناگزیر از عصبانيت چيزی جز توهم نيست. ش

سـت؛  است و هـر شـعری حـاوی خشـونتی مهـار نشـدنی      

های پی در پـی اسـت. یـك    خشونتی كه محصول شكست

بازد، امـا از  داند میست كه میشاعر واقعی شبيه قمار بازی

بازی كشد و رفتن به هيچ كازینویی مثل عشقآن دست نمی

شعر بـا یـك   در نای سفيد فجيع نيست؛ یعنی شما با صفحه

ی سـفيد، بـا یـك هـيچ و     جور سكس و معاشقه با صـفحه 

شـعر را بـه   خالی روبرو هستيد. معاشقه با هيچ است كه نـا 

آورد، پس ناشعر، خود یك هيچ بزرگ محسـوب  وجود می

هـای آن  شود و این هيچ بزرگ را فقط زندگی و شـگرد می

 تواند تعریف كند.می

ست كه ناشعر شعر، فرمیزندگی دارای فرم است و نهایت 

كند. نباید به دنبال معنی و مفهوم و فكر بـود؛  را تعریف می

ای وجود ندارد. تنهـا چيـزی كـه وجـود     زیرا هيچ فكر تازه
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دارد فرم است و هدف ناشعر رسيدن به فرمـی خـود ویـژه    

 ست  قابليت تقليد در آن وجودندارد؛ساختی است؛ فرمی كه

 هميشه باقی خواهدید و برای آكه تنها یك بار به وجود می

 

 

 ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر و شاعران گلوبال

 

 
 چنـد  بـا  هـایی مصـاحبه  در پـيش  سال شش ـ هفت  حدود

 گلوبـال  یدربـاره  فيسبوكم یصفحه در و ایران در روزنامه

 زیادی افرادآن،   از بعد .كردم مطرح را هاییپوئتری، بحث

 در را كتئوریـ احـث  مب معمولن كه مترجمی چند جمله از

 در كتـابی  اگـر  تا گرفتند تماس من با كنند،می ترجمه ایران

 موضـوع  این اصلن و من كنند وجود دارد ترجمه زمينه این

  .ندادم توضيح هاآن برای را

سـال   بـرای اولـين بـار در    پـوئتری  گلوبال اصطالح جنبش

هندوسـتانی، بـه كـار     ، شـاعر "گرُوِر ساميت" توسط ٢111

و  صـلح  برقـراریِ  جنـبش، قصـدِ   ایـن  با ساميت .برده شد

 نحـوی  بـه  داشت، را جهان در سراسر شاعران كردنِ متحد

 شـعر  كـه  تأثيراتی دادن نشان برای آثاری خلق به دست كه

 وی موفق شـده و . بزنند دارد، بهتر زندگی و جهان تغييرِ بر

   .است كرده متحد را (متفاوت هاینگرش با) شاعران

هــایی در لنــدن بــه گلوبــال طــی ســخنرانی ٢119در ســال 

پوئتری پرداختم، اما رویكرد تئوریك من كاملن بـا جنـبش   

گلوبال پوئتری متفاوت بود؛ چرا كه گلوبـال پـوئتری بـرای    

ای فكـر كـنم و از آن بـه    ای شد تا به مفاهيم تازهمن انگيزه

 ای برسم.تازهنظرگاه و تئوری 

 در گلوبال، تفكر در مورد صحيحی هایترجمه نبودِ دليل به

 اشـتباه،  بـه  مسـطح  دنيـای  ندارد؛ وجود گلوبال نگاه ایران،

 تصـویر  كـه ایـن  دليـل  بـه  است؛ شده تعریف مسطح جهان

 یترجمـه  نـدارد،  وجـود  جهـان  و كهكشـان  تمام از كاملی

 یـا  جهانی شعر بردنِ كار به آن، دنبال به و جهانی یدهكده

 برای جایگزین یواژه بهترین و نيست صحيح جهانی شاعر

 است. زمينی و شاعر زمينی یدهكده ها،آن

 و اما گلوبال پوئتری و شاعر زمينی چيست؟

 زمين گـرد اسـت و پسـتی و بلنـدی زیـادی دارد. طبقـات      

 سطح در (فرادست فرودست، متوسط،)ها انسان از مختلفی

 بخصوص ارتباطات، عصر در امروزه. كنندمی زندگی زمين

 كه طوری كنيم،می فرض مسطح را اینترنت، زمين كمك به

-می مندبهره ارتباطی امكانات از سطح یك در اقشار یهمه

 بریتانيـا و  هـای شـبكه  و ادارات مثال تمـام  عنوان شوند؛ به

 توسـط  ...(و  تلفـن  و بـرق  و مخـابرات  هایشبكه) امریكا

 آن هم از طریـق اینترنـت،   از هندوستان، هندی اپراتورهای

 پيـدا كـردنِ   مشـكل  صـورت  در شود؛ یعنـی می كارگردانی

 را مشـكل  ایـن  هندوسـتان  در اینترنـت، شخصـی   یـا  تلفن

برخـورداری از امكانـات یكسـان     دليـلِ  به .كندمی برطرف

متاسـفانه   .كـنم مـی  فـرض  مسطح را زمين جهانی، حاال من

ــورهایی  ــوز كش ــل هن ــران،  مث ــتانای ــراق و افغانس  در ع
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 بـا  وقـت آن اسـت بـا ارتبـاط     و دارند قرار جهانِ زیرزمين

 بياورند. بيرون زیرزمين آن از سر جهان،

 بشـر  حقـوق  مثـل  ابتـدایی،  مفاهيم از بسياری زمانی در ِ

(human rights)  یفـراورده  و انسـانی  مـذهب  نـوعی  كـه 

 را آن خـوبی  به كه شودمی لمس رود،به شمار می مدرنيسم

 در ِ بـا . و از نزدیك آن را تجریه كـرده باشـيم   كرده در 

 آمد خواهد وجود به زیست در ایتازه رویكرد بشر، حقوق

 نخواهـد  خـود  حـق  تـرین كوچـك  از كسـی  هـيچ  و دیگر

 گلوبـال )زمينـی   شـعر  یمقولـه  به از پرداختن قبل .گذشت

 پردازم:می تفكر این پيدایش به چگونگی( پوئتری

 ایالـت  دو در چهار كـامپيوتر  بار اولين برای ١96١در سال 

 .داد را آرپانـت  یشـبكه  تشـكيل  و شـده  متصل بهم امریكا

 تـی  پروتكـل " تعریـف  با( ١971 یدهه در)سال  از ده بعد

 كامپيوترهـای  مشاركت با دارد، رواج هم هنوز كه "پی سی

 برقـرار  ارتبـاط  هم دیگر كشورهای كامپيوترهای خاص، با

 كـه ( قبـل  سـال  ٢3حدود ) ١993 سال تا توسعه این و شد

 پيـدا  شد، ادامـه  ناميده اینترنت الكترونيكی، هایشبكه تمامِ

ــرد ــل؛ ســال ٥4 .ك ــی قب ــك یعن ــدایش از بعــد ســال ی  پي

 پـرداز ، نظریـه "لوهـان  مـك  هربـرت مارشـال  "، "آرپانت"

 كانـادا،  ایرسانه تحقيقات یپژوهشگر موسسه و ارتباطات

 بـه  پيام و است مسيج یك رسانه"مثل  معروفی جمالت كه

 خجــالتی غــول را تلویزیــون ، را بيــان كــرد و"دارد همــراه

. كـرد  منتشـر  "رسانه فهم"جمله  هایی ازكتاب است. ناميده

 بينـی  پيش را امروز خالق، جهان تخيلی با پيش سال ٥3 او

 بود. كرده

 لوهـان،  مـك  هربـرت  توسـط  پيش سال ٥1 كه اصطالحی

 تغييـر  در اینترنـت  نقش به با توجه جهان، یآینده یدرباره

"global village" شد ارائه زمينی مناسبات شكل  كـه  است 

 كرد. بينی پيش را امروز آن، دنيای یواسطه به

 سـه  بـه  را بشـریت  تـاری   خـود،  هایكتاب در لوهان مك

ــات" یدوره ــدوی ارتباطـ ــات" ،"بـ ــوب ارتباطـ  و "مكتـ

 ایـن  و در كنـد می تقسيم "الكترونيكی یا ایميلی ارتباطات"

 تلویزیـون،  چطـور  دهـد كـه  مـی  نشان خوبی به بندیطبقه

 بـين  از را مكـانی  و زمـانی  هـای فاصـله  اینترنـت،  و رادیو

 هافاصله این و یافته تحقق او بينیِ پيش امروزه برد. خواهد

 است. رفته ميان از

 در كـه  ای تشبيه كرده اسـت دهكده به را زمين لوهان، مك

شود، بلكه نمی سانسور و و عملی، دفن ایده و فكر هيچ آن

 یكدیگر هایتجربه و هاایده از مرور به زمين ساكنان یهمه

 نـو  از را فردیّـت  لوهان، مك حال عين كنند. درمی استفاده

 بـه  (امـروزی  بشـر )آینـده   در بشر بود معتقد و كرده توليد

 درتنهـایی،   عـين  در كـه  طوری به رسد،می ایتازه فردیت

 برد.می سر به دنيا با ارتباط

 اغلـب  یافتـه اسـت؛   تحقـق  اكنـون  هم او، بزرگِ بينی پيش

 بـا  و داده انجام اینترنت طریق از را خود منزل، كار افراد در

 هستند. ارتباط در جهان

 مترجمـان  اغلـبِ  را  (global village)ایـن اصـطالح تـازه    

 انـد، در كـرده  ترجمـه  جهـانی  یدهكـده  اشـتباه،  ایرانی، به

 ایـن  بـرای  خـوبی  زمينـی، جـایگزینِ   یدهكده كه صورتی

دربـر   را هسـتی  و كائنـات  یهمـه  جهان است؛ چون كلمه

-خود همراه مـی  با نيز به این تعبير، متافيزیك را و گيردمی

 یدهكـده  .شـود مـی  گفتـه  هاانسان یمجموعه به دنيا كند.

 آن بـرای  جـایگزین  بهتـرین  و اسـت  بسيار گسترده جهانی

 ست.زمينی یی دهكدهترجمه

 global village بـرای   خـوبی  یترجمـه  جهـانی  یدهكـده 

 ، globeالتـين  یكلمـه  فارسی معنای كهاین دليل نيست؛ به

 universe. انگليسی  زبان در جهان معادل اما است كُره

Global village آن در زنـدگی  كـه  اسـت  زمينـی  ایدهكده 

-مولفـه  از یكی زمينی، زندگی به ویژه توجه و دارد جریان

 آشـوری  داریـوش  البتـه . اسـت  global poetry مهـم  های

globalization   كــردن،  گيــرجهــان و گيرگرایــیجهــانرا

 نيـز  آشـوری  شـخص  دهـد می نشان كه كرده است ترجمه

 و نيسـت  واقـف  جهـان  و دنيـا  یكلمـه  دو تفاوت به هنوز

 جهان، كل ولی هاستانسان از ایمجموعه دنيا كه داندنمی

 هسـتی،  در لحـاظ  این از. هاستاره و سيارات تمام و هستی

 جهان، با قياس در و بوده ميكروسكوپيك ینقطه یك زمين

 است. مطلق هيچِ



 

 ١٢فایل شعر/

 

 همـين  یعنـی  دنياسـت؛  یدهكـده  global village از منظور

 اطالعـاتی  هيچ ما كه هاییمنظومه و سيارات سایر زمين، نه

 global و بـرویم  پـيش  ایده این با اگر .نداریم ماهيتشان از

village مجهـولِ  چنـد  دام در بنـاميم،  جهـانی  یدهكـده  را 

 متافيزیـك  درگيـر  جهـان،  در  برای و افتاد خواهيم بزرگ

 زبان در واقع در شویم.می معاد و خدا مثل مفاهيمی و دینی

 تـا  شده اسـت  ترجمه اشتباه عمد به global village فارسی

 كه حالی در. باشد داشته جایگاهی آن در دینی تفكر و دین

global village سـت مركـزی  عقل و مدرن عصر یفرآورده 

 .باوری موهوم نه

 مفـاهيم  ،نـدارد  نقشـی  global village در كـه  چيـزی  تنهـا 

 بـاوری  موهـوم  بـا  مـا  كالسيسـيزم  در زیرا است؛ كالسيك

نامِ  به موهومی از پارسی ادبِ عرفانیِ اشعار تمام. مواجهيم

 زیـر  هـا، در آسـمان  در كـه  گویند، خداییمی سخن "خدا"

 مذهبی یجنبه از. شده است ساكن مجهول یك در یا زمين

 بـه  بـا توجـه   مـدرن،  عصـر  در global village بگذریم، كه

 اصـلی  یخصيصه كه است شده ریزی پایه انسان ـ خدایی 

 وجـود  جهـانی  یاندیشه اسم به چيزی. ستباوری آن، دنيا

 كـه  زمينی شعورِ و فكر و جای آن باید گفت اندیشه ندارد؛

 است. لمس قابل

انـد،  ترسـيده  زمينی زندگی و شعور و فكر از همواره ادیان 

 سـعی  و ترسـانده  آن بـه  فكـر  و دنيـا  از را هاانسان هميشه

 global در ما كه حالی در كنند، تخریب را زندگی اندكرده

poetry  اكـران  و زنـدگی  نجـاتِ  صـلح،  را شـاعر  رسـالت 

    ذهنیِ هایبابت، زیرساخت این دانيم. ازمی زمين یدوباره

global poetry مسـلكی  و مـذهب  و "ایسم" هر با اساسن 

 دارد. زاویه

  است؟ ممكن آیا چه؟ یعنی شدن جهانی اما 

 و دین، متافيزیك، بـاور  دام در افتادن معنیِ به شدن؛ جهانی

 نداریم، چه جهان از اپسيلونی در  حتی ما. است خرافات

 اسـت؟  خبـر  چـه  شيری راه كهكشان از فراتر داندمی كسی

 توسط زمين ینقطه نقطه آگاهيم، زمين از همه در حالی كه

 است. گرفته قرار برداری بهره مورد و شده كشف هاانسان

ــال تفكــر اساســن ــر گلوب ــه اســاس ب  هاســت؛ شــعرتجرب

 ارائـه  موهـوم  امـا  كنـد  بينـی  پيش است ممكن گلوباليستی

 گرفتـه  شكل گلوبال شعور اساس بر گلوبال دهد. شعرنمی

 سخن موهوم از شود؛می نوشته بشر تجربه بر اساس است؛

 از یكـی  بـودن  علمـی  پـس  .دارد علمی ایریشه گوید؛نمی

 كسی گلوبال شاعر و است گلوبال شعر اصلی هایشاخصه

 روز بـه  و دارد جهـان  از امـروزی  و علمـی  دركی كه است

كنـد؛  مـی  كـار  مـدرن  هایفرم در گلوبال شاعر یعنی است؛

و  دارد فاصـله  كالسيك شعر با نویسد؛نمی مثنوی و رباعی

 .اسـت  پرسـتی  موهـوم  یعرصه زیرا ندارد؛ باور را فضا آن

 كه است معشوقی به او عشق و زندمی حرف عشق از غزل

 سـخن  زن یـك  از اگـر  نيست، حتـی  در  قابل و ملموس

 سـخن  قهرمان یك از است؛ اگر مقدس مریم زن آن بگوید

 جـزو  هـا كربالست؛ ایـن  صحرای حسين قهرمان آن بگوید

 آینـده  در كـه  هسـتند  global poetry متنی درون هایریشه

 چگونـه  كـه  داد خواهم شرح واژه به واژه و كلمه به كلمه

global poetry  و  اسـت  گرفتـه  شـكل  شـعور  از گونـه ایـن

  .كرد خواهم پردازینظریهی آن درباره

 اسـت؟  گلوباليست یك كندمی فكر مغشوش كه شاعری آیا

-مـی  جهـان  از جدابافتـه  عنصری را خودش كه شاعری آیا

 بـا  پنـدارد مـی  كـه  شـاعری را  آیا است؟ گلوباليست پندارد

 مـوقعيتی  گزیـده  سـكونت  دیگـری  كشـور  در كـه  شاعری

 گرفت؟ نظر در گلوباليست توانمی دارد متفاوت

-گفتمـان  از معمـولن  كه ایران در جهانی اندیشه هایكنگره

 دنبال را هدفی چه كنند،می استفاده خود نفع به زمينی های

 ١٥ قـرن  از گلوباليسـم  دارنـد  اعتقـاد  برخـی  چرا كنند؟می

  داشته است؟ وجود ميالدی

 ادیـان  معمولن و دهندمی ربط صليبی جنگ به را آن برخی

 كـردن  جهـانی  در سـعی  و كنند جهانی را خود خواهندمی

 پردازنـد؛ مـی  عقایدشان بسط به و دارند خود مكتب و دین

 روایـت  3 واقـع  در. دهنـد می ربط گلوباليسم به را خود لذا

 كـه آن نخسـت  اسـت؛  مطـرح  گلوباليسم خاستگاه مورد در

اسـت؛   داشته وجود بشر اوان گویند، گلوباليسم ازبرخی می

 دانندمی ميالدی ١٥ قرن یعنی مدرنيسم اوان از را آن برخی



 

 ١3فایل شعر/

 

 سـال  از با پيدایش اینترنـت  حقيقی گلوباليسم من نظر از و

 رقـم  آمریكـا  متحـده  ایالـت  در كامپيوتر 4 ارتباط و ١96١

 مك لوهان مارشال اول كتاب در هم آن ظهور اولين. خورد

ــر یدوره در اســت، منتهــا ــت   اخي ــری اینترن ــا شــكل گي ب

تغيير داده و تكميل كـرده اسـت،   رویدادهای مختلفی آن را 

 در اینترنـت  رویكردهای با پساآنارشيسم اساس كه جایی تا

 است. مرتبط اخير سال ٢3

 كهآن هستند؛ اول اهميت حائز بسيار ميان این در عقيده دو

ــی فكــر ــدم ــد كن ــراع از بع ــت اخت ــه در آرپان  ١961ی ده

 این اسـت  بر مبنی دوم یعقيده و شودمی شروع گلوباليسم

 مدرنيتـه  گيـری  شكل از بعد معمولن را گلوباليسم آغاز كه

 یعقيـده  معـروف  ینماینـده . گيـرد می نظر در ١6 قرن در

 كه است "گيدنز آنتونی" نام به انگليسی شناس جامعه اول،

 شوروی فروپاشی و ميالدی ١961ی دهه در آرپانت كشف

ــداد مهــم دو را ــاثير كــه روی ــه و خــاص ت  روی ســزایی ب

 دویسـت  از مثـال  عنـوانِ  بـه  داند؛می داشتند، گلوباليزیشن

 اطـالع  مشـغول  و حركـت  در زمـين  فراز بر كه ایماهواره

 هسـتند،  اطالعـاتی  لحـاظ  از زمـين  سازییكسان و رسانی

 هـای سـال  تـا  گيـدنز  آنتونی نظر از .آوردمی ميان به سخن

 از شرقی اروپای كشورهای و شوروی جماهير اتحاد ١971

 بـه  داشتند، اما را غرب با رقابت اقتصادی، قدرتِ رشد نظر

 و ماندنـد  جا غرب از الكترونيك اقتصاد پيشرفت با تدریج،

 از هارسانه و مدیاها ایدئولوژیك و فرهنگی كنترل نتيجه در

 كـاری  هم فيلترینگ از حتی كه شد، طوری خارج دستشان

 كـه  داشـته  وجـود  نيز ایران در تجربه این نبود. البته ساخته

 خـورده  شكسـت  اكنـون  و داشت فيلترینگ بر سعی دولت

 .  ستنابودی حال در فيلترینگ، نيز چين است و در

 هـای انقالب به كه ١989 هایانقالب در تلویزیون شك بی

و حـاال   داشـته  اساسـی  هسـتند، نقـش   معـروف  تلویزیونی

 (بنـاميم  سكسی انقالب را آن است بهتر كه) ایانقالب تازه

 از بسياری مثال برای ست؛گيری شكل حال در نيز ایران در

 و هسـتند  نویسـی سكسی گویی وفاش حال در زن شاعران

 در .دهـد می نمایش را مدیایی انقالب و عصيان نوعی ،این

 است گيری شكل حال در امروز ایران در كه ایپدیده واقع

ــایی بســياری و ــل آن و در  توان ــوعی را تحلي ــد، ن  ندارن

 امكانات از برخورداری اشنتيجه و ستگلوباليستی انقالب

global village است. 

 و شـعر، شـعور   در global village مـورد  در بحث بنابراین

 پرداختـه  موضوع این به حال به تا است؛ مهم بسيار اندیشه

 بـا  و شـد  آن جزئيـات  وارد بایـد  كه حالی نشده است، در

 گيـدنز  امثال زمينه این در. پرداخت آن به نگرجزئی نگاهی

ــورگن و ــابر ی ــاس، در ه ــروژه م ــه یپ ــالتی" از مدرنيت  م

ــن ــخن "گلوباليزیش ــی س ــدم ــن. گوین ــر ای ــزو دو نف  ج

 رسـاله  و كتـاب  زمينه این در كه هستند افرادی مشهورترین

 نام كه) اینترنت اختراع را گلوباليسم سرآغاز دو هر و دارند

دیگـر،   طـرف  ازداننـد.  مـی  ١961در ( بود آرپانت اشاوليه

 گلوباليسم یپروژه معتقدند "واترز مالكوم" همچون افرادی

خـورده   كليـد  مـيالدی  ١6 قـرن  یعنی جدید، عصر آغاز از

 فلسفی، گلوباليسـم  نظر از پردازاننظریه از دسته است؛ این

 لحـاظ  از یـا  داننـد و می "بيكن و دكارت" آرای ینتيجه را

 فيزیـك  پيـدایش  یا دهند،می ربط "كپلر و گاليله" به علمی

 در را "فرویـد " نيز گروهی. نامندمی آن سرآغاز را نيوتونی

 گلوباليسـم  پيامبر را به عنوان او و كنندمی علم شناسیروان

 عقالنيت بود معتقد وبر ماكس. كنندمی مطرح شناختیروان

 در خـود  گسـترش  بـا  شـده اسـت،   آغازپروتستانيزم  از كه

 گلوباليسـم  پـروژه  آغـاز  در مهمـی  نقـش  اروپایی، فرهنگ

 مسـيحيت  در دین و شریعت كه نقدبعد از این یعنی داشته؛

 نيز ماركس گلوباليستی نيز آغاز شد. فعاليتِ گسترش یافت

 سـبب  گلوباليسم نویسد:می "سياسی اقتصاد نقد" كتاب در

 داران، سـرمایه  شـود مـی  باعـث  و شده كاپيتاليسم پيشرفت

. كننـد  پيـدا  محصوالتشـان  فـروش  بـرای  ایتـازه  بازارهای

 یپــروژه یــك بيشــتر را ســازیجهــانی یپــروژه مــاركس

 و داری سـرمایه  قدرت فزونی باعث كه پنداردمی اقتصادی

 كــه اســت غافــل مــاركس اساســن و شــده داران ســرمایه

 كنـد، مـی  نزدیـك  هـم  به را هاملت كه قدرهمان گلوباليسم

 واقـع  در. شـود مـی  ملـت  و دولـت  یرابطه تضعيف باعث

-مـی  قـدرت  به را پرولتاریا و فرودست یطبقه گلوباليسم،

 نزدیكــی طریــق از هــاملــت بــين اتحــاد برقــراری رســاند؛
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 هایشـان، خواسته از فرودست یطبقه شدن آگاه و اطالعاتی

 قـدرت . شـود مـی  هـا دولت عليه عصيان گيری شكل سبب

 نزدیكـی  ینتيجـه  نيـز  اخيـر  هـای دهـه  در آنارشيسم یافتن

ــت ــتمل ــال". هاس ــومن س ــردی) "ني ــه ف ــين ك ــار اول  ب

اسـت، گسـترش    معتقد( شد مطرح او توسط پساآنارشيسم

 هـایی انقـالب  گيری شكل سبب خود اینترنت، و ارتباطات

 .فيسبو  كمك به مصر مثال انقالب است؛ برای شده

 ایـن . دانـد می گلوباليسم محصول را پدیده این نيومن، سال

-علـی  ها،نگره بين همانیاین و فرهنگی نزدیكی ارتباطات،

 هـایی چـالش  بـا  را بسـياری  ذهـن  است ممكن كهاین رغم

 مواجـه ...  و هـا لهجـه  هـا، فرهنـگ  خرده وضعيت همچون

 گلوباليسـم  در. ندارد گلوباليسم جهانی نگاه به ربطی سازد،

سراسـری   و نگاه، هادیدمان ولی دارد را خود زبان كس هر

 كـه  طـور همـان  نيز بودن جهانی واقع در) شود.می و زمينی

اصـل،   در و بوده مصطلح غلطیو  دیدمان شد، ذكر ابتدا در

 است( زمينی زیستِ

 از اطالعـات مـا   كه شویممی متوجه جهان دقيقِ شناساییِ با

 را زمـين  یا دنيا كه هنگامی اما نيست هم درصد جهان، یك

 بـا  اتفـاقن  كه بينيمدهيم، میمی قرار ساختاری تحليل مورد

 زنـدگی،  نجات در توانيممی و هستيم آشنا زمينی ارتباطات

 global در كـه  سـت چيزی این. بكوشيم آن بهبود و ترميم

poetry .بسيار حائز اهميت است 

 ٢1قـرن   كل و ١9 قرن اواخر خصوص به مدرنيسم در اگر

 حال در زندگی، ضد منفعل، هاییانسان همواره روشنفكرها

 كافكا همچون فردی پيامبرشان و بودند افسردهو  خودكشی

 اینترنت ندارد، زیرا اهميتی هيچ كافكایی زیستِ اكنون بود،

 نهضـت  و كـرده  تنهایی و كافكائيسم یك دچار را كس هر

sglobal poetry ایـن  بـا  مقابلـه  و سـازی زندگی اساس بر 

 متنـی،  درون ایمشخصـه  بعنـوان  مطلب این و است پدیده

 شـاعر  كـه  اصـلی  بوده؛ گلوباليست شاعران نظرمد  همواره

 آن از حتـی  و نـداده  نشـان  آن به ایعالقه هيچ هنوز ایرانی

 است. خبر بی
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 فرم در شعر

 
گيـرد؛ بـه   برای را درتوانـد طيـف گسـترده   فرم در شعر می

 یتواند در ظـاهر یـك شـعر، در نحـوه    عنوان مثال، فرم می

ی همنشـينی یـا جانشـينی    چينش كلمات آن، در نوع رابطه

كلمات )فرم زبانی( و... وجود داشته باشد. در ادامـه سـعی   

كنم این موضوع را به صـورت تجربـی و بـا اسـتفاده از     می

 یك مثال عينی توضيح دهم.

 

 زلزله

 

 اجازه آقا

 خوردگاو اگر سُر می

 افتادشيروانی اگر می

 مُردیم؟براى هميشه میهمه تير آهن زیرِ آن

 اش ریختآموزگار     تكانی بر چهره

 هایش را از تهِ جيبش كَنددست

 و آسمان       روی سقفِ كالس چندم نشست

 های له شده!نيمكت 

 ها افتادهایی كه از دستِ بچهدرس

 دیدندهایی برای مردم كه نمیو دیوارها      چه خواب

 آوار بيرون آمدتنها      روی دستی كه از زیرِ 

 صدای انگشتی برخاست!

 اجازه آقا! 

 توانم        برخيزم!؟می

 

ی ی مهمی كه ابتدا بایـد مـد نظـر قـرار دهـيم، نحـوه      نكته

ها در سطرها است. بـه عنـوان مثـال، در سـطرِ     چينش واژه

شـود و یـا در   /آموزگار تكانی.../ از فعل ریختن استفاده می

از  "افتنـد ها مـی از دست بچههایی كه كتاب"ادامه به جای 

شـود؛ ایـن دقـيقن    سخن گفته می "افتندهایی كه میدرس"

همان سيستم جانشينی زبان است. عالوه بر آن، اگر به تمام 

شوید كـه زمـان   های به كار رفته دقت كنيد، متوجه میفعل

ها، بعد زبانی فرم ها مجهول است. تمام این اتفاقتمامی آن

 دهند.را تشكيل می

بعد دوم فرم، ترجيع یا همان قاب شعر است. درست است 

كه در ظاهر، شاعر، زلزله را به عنوان موتيف مقيد انتخـاب  

توان از دل آن مفاهيم بيشتری را دریافت كـرد.  كرده، اما می

بينيم كه از معلم خـود سـوال   در ابتدای شعر، كودكی را می

ان یك گاو پرسد كه آیا زندگی آنقدر پوچ است كه با تكمی

ی آید و... اما نكتـه ای میاز بين برود؟ در همان لحظه زلزله

جالب در مورد این شعر، پایان بندی آن است؛ شعر با یـك  

شـود. بـه نـوعی راوی    اجازه شروع و با یك اجازه تمام می

 ه،همـ  وید كه چگونه این كود  پس از مـرگ قصد دارد بگ

ضـای سـركوب   گيـرد و نيـز ف  برخاستن اجازه مـی  از برایب

ی كنـد. نكتـه  ی ذهنی كود  را برای مخاطب بيان مـی شده

جالب، پایان بندی كار و یـا همـان قـاب اسـت كـه شـاعر       

ی یـك جملـه، در درون   توانسته با به كارگيری تيز هوشانه

 ی اصلی كار، چند تاویل مختلف ایجاد كند.مایه

در قدم بعد به شـكل شـعر توجـه كنيـد. نـوع هـارمونی و       

ی آن ه در آن اتفاق افتـاده، نشـانگر فـرم جاودانـه    كشفی ك

است. ممكن است برای شما سوال پيش بياید كه آیا فرم را 

فقط در شعرهایی با زبان خاص باید جسـت و جـو كـرد؟    

ای در یـك شـعر رن ندهـد آن    یعنی اگر اتفاق زبانی ویـژه 

شعر فرم ندارد؟ پاس  مسلمن منفی است. تنها شـرطی كـه   

زبان یك شعرِ دارای فـرم قایـل شـد، تـراش     توان برای می

خوردگی و روانی آن است؛ یعنی زبان شعر باید به نحـوی  

باشد كه حس ادیت كردن به خواننده منتقل نشود. اگر یـك  

ای را در آن توان كلمـه شعر دارای فرم باشد،  به سختی می

حذف و یا جا به جـا كـرد. در شـعر تـازه، چيـنش خـالق       

دن به فرم مهم است. فـرم شـعر تنهـا در    ها، برای رسينشانه

 گيرد، نه در جهان فيزیكی.ذهن شاعر شكل می

های مختلفی در نظـر گرفـت؛ مـثلن    توان مثالبرای فرم می

فرم استراكچر یا همان فرم ساختاری؛ كه ساختار یك شـعر  

دهد. فـرم اسـتراكچر؛ در واقـع بـا     را مورد بررسی قرار می

یك متن را از لحاظ معنـایی   گریزی به سيمنتيك استراكچر،

ها را مد نظر قـرار  دهد و چينش نشانهمورد بررسی قرار می
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گيرنـد؛  ی قالـب در نظـر مـی   ای فرم را به منزلهدهد.عدهمی

كنند كـه اگـر در غـزل،    برای مثال این موضوع را مطرح می

-ی عمودی داشته باشند، به یـك داسـتان مـی   ها رابطهبيت

بررسی شعر زلزله مشـاهده كردیـد،   طور كه در رسيم. همان

ما با شكست روایت روبرو هستيم كـه داسـتان مـدام خـط     

تواند ای است كه به هيچ عنوان نمیكند، این نكتهعوض می

افتـد. اساسـن در غـزل بـا قالـب روبـرو       در غزل اتفاق بـی 

هستيم، نه فرم! فرم؛ آن چيزی است كه تكرار نشـده باشـد.   

رم پذیری ندارد. در غزل تنهـا  غزل از همين جهت قابليت ف

ای از پـيش  شود و شـاعر در زمينـه  یك الگوریتم تكرار می

 زند. تعيين شده به آفرینش دست می

هارمونی و موزیك متنی، به معنـای تكـرار یـك آهنـگ در     

قالبی كالسيك نيست. ایـن تكـرار بـه هـيچ عنـوان ایجـاد       

 شـود. كند و باعث به وجود آمـدن فـرم نمـی   هارمونی نمی

ی دیگر، تم موزیكال یك مـتن اسـت. هـارمونی یـك     نكته

-شعر، تنها به معنای موزیك متنی نيست، بلكه مفهوم عميق

تری دارد. هارمونی یك شعر؛ به معنای ایجاد تناسـب بـين   

ها های موجود در متن است. در یك شعر تازه، تمام ابژهابژه

ـ  باید در تناسب با یكدیگر قـرار بگيرنـد و بـين آن    ك هـا ی

دیالوگ در جریان باشد؛ مثلن در همين شـعر زلزلـه وقتـی    

-شاعر صحبت از افتادن درس، از دست دانش آموزان مـی 

هـا را هـم بـرای    كند، به نوعی از دسـت رفـتن كـالس آن   

جـا، شـاعر قصـد دارد بـه مـا      كند. در ایـن مخاطب بيان می

-بفهماند كه تمام دانش آموزان در بستر گاوی تحصيل مـی 

-ر ابتدای شعر از آن صحبت شد. دقيقن همـين كردند كه د

ی تنگاتنگ فـرم شـعر، بـا مبـاحثی     جاست كه متوجه رابطه

ی تنگاتنگی كـه  شویم. با وجود رابطهمثل نشانه شناسی می

تـوانيم  های آن وجـود دارد، نمـی  بين فرم یك شعر و نشانه

فرم را تنها محدود به مبحـث نشـانه شناسـی بـدانيم. فـرم      

از مباحث، ماننـد آوا شناسـی، هـارمونی و     ی عميقیگستره

گيـرد. تخيـل   تـر از همـه تخيـل شـعری را در بـر مـی      مهم

های مهم فرم شعری اسـت. معنـای   داستانی، یكی از ویژگی

این جمله این است كه وقتی مخاطب بـا یـك شـعر دارای    

كند، عالوه بر داستان كلی و تخيل موجـود  فرم برخورد می

های دیگر نيز، مورد بررسی از جنبه تواند شعر رادر آن، می

های مهم هر شـعر، داسـتان اجـرا    قرار دهد. یكی از ویژگی

شده و یا همان تخيل داستانی آن است؛ مثلن در همين شعر 

زلزله، مخاطب در ابتدا باید سـعی كنـد بـه نيـت مولـف از      

طرح این داستان پی ببرد. آیـا هـدف شـاعر از آوردن ایـن     

افه گرایی ) در مورد گاوی كه زمين بـر  داستان مبارزه با خر

روی آن استوار است( بوده است؟ آیا از زلزله متاثر شـده و  

این شعر را نوشته است؟ آیا قصد مبارزه بـا دیكتـاتوری را   

دارد؟ آیا مفهوم جامعه شناختی در پشت این مطلب پنهـان  

 است؟

ی مهم در مورد فرم شعر ایـن اسـت كـه اگـر شـعری      نكته

باشد، تقليد كردن از آن شعر تقریبن غير ممكـن  دارای فرم 

است. فرم یك شعر ارتباط مستقيم با حسيت و شهود دارد. 

ی نوشتن چنين شعری، نه تحت تاثير الهـام،  شاعر در لحظه

نویسد؛ یعنـی  هایش، شعر را میبلكه تحت تاثير تمام انرژی

توانـد  یك تاثر عميق، یك احساسات شدید شاعرانه كه مـی 

اتفاق نشات گرفته شده باشد، با تخيـل همـراه و بـه    از یك 

 شود.  شعری دارای فرم تبدیل می

سـت؟ آیـا شـعر خـوب     اساسن شعر خوب چه نوع شعری

ست كه یك بيان استعاری زیبا دارد؟ آیا شعری است شعری

-كه اشيا در آن چيدمانی زیبا دارند؟ شعر خوب چه ویژگی

 هایی دارد؟ 

هر جهتی به آن نگاه شـود،  شعر خوب؛ شعری است كه از 

-كمال خودش را به نمایش بگذارد. شعر خوش فرم شعری

ست كه با مخاطب یك دیالوگ ماندگار برقـرار كنـد و هـر    

ی بـار  زمان كه مخاطب آن شعر را به یـاد آورد، بـه انـدازه   

ی پایانی برای اول، تحت تاثير قرار بگيرد. اساسن هيچ نقطه

یك شعر خوب، هميشـه  یك شعر خوش فرم وجود ندارد. 

تواند به مخاطب خود بيـاموزد و او را متـاثر   و هر زمان، می

توان یـك شـعر خـوش فـرم را بـرای      كند. از همين رو می

 ی یك آموزگار تصور كرد.مخاطب، به منزله

های یك شعر خوش فرم، نا تمـام  ترین ویژگییكی از مهم

ی بودن آن است. در انتهای شعر زلزله، مخاطـب بـا جملـه   

شود. این جمله، دقيقن شروع روبرو می "توانم برخيزممی"
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چالشی ذهنی برای مخاطب است. منظور شاعر از برخاستن 

یك فرد، پس از مرگش چيست؟ این پرسش مدام در ذهـن  

شـود،  شود و در جایی كه شعر تمـام مـی  مخاطب مرور می

 خورد.چالش در ذهن مخاطب استارت می

تـوان در  این است كه فرم را نمـی ی مهم در مورد فرم نكته

-قالب جمله تعریف كرد. از این جهت، مفهوم فـرم را مـی  

توان با مفاهيم انتزاعی، مانند آزادی، مقایسه كرد. به راسـتی  

تواند تعریف دقيقی از آزادی ارائه دهـد؟ فـرم   چه كسی می

گونه است. هـركس كـه تعریفـی از آن ارائـه     هم دقيقن این

خود وی نيز در  درستی از فرم ندارد. دهد، به جرات، می

شود از یك مفهوم شـهودی و انتزاعـی تعریفـی    چگونه می

ارائه داد و آن را به چند جمله محدود كرد؟ فرم یك مفهوم 

تـوان آن  شهودی است كه تنها با تجربه و حس شاعرانه می

گيـرد كـه شـاعر خطـر     را كشف كرد. فرم، زمانی شكل می

-گذارد، از خـط مرزها را زیر پا می كند؛ زمانی كه شاعرمی

كند. بهترین گذرد و مفاهيم تازه را كشف میهای فكری می

-راه شناخت فرم، حس كردن آن است؛ یعنی تنها زمانی می

توان فرم را در یك شعر كشف كرد كه بـه عرفـان كلمـات    

آگاه بود و به نوعی با كلمات عشق بـازی كـرد. فـرم شـعر     

اس شـود. آن را بایـد لمـس و    باید بر پوست مخاطب احس

 احساس كرد تا به در  آن رسيد. 

 

 

 تفاوت فاصله گذارى با آشنايى زدايى
 

ست كه نظر دوباره نگاه كردن و رهایى از عادات، موضوعی

هاى روس را درگير خود كرده است و از همـين  فرماليست

رو، در پىِ نگاهى تازه به جهانِ تكرارى و روزمره هسـتند؛  

اى. به ایـن تجدیـد   دوباره نگاه كردن به هر پدیده به نوعى،

-مـى  "آشـنایى زدایـى  "نظر و برخورد دگرگونه در زبـان،  

 گویند.  

-ست كه فاصله گذارى مىى بزرگىآشنایى زدایى مجموعه

های آن باشد. اما باید دقت كـرد  تواند یكى از زیر مجموعه

ما كه فاصله گذارى دقيقن همان آشنایى زدایى نيست، زیرا 

كنـيم؛ مـثلن   اى دیگر برخورد مـى در فاصله گذارى به گونه

هر فيلمى در حال به تصویر كشيدن یك داستان است و مـا  

در حين تماشاى آن، خود را از طریـقِ جانشـينى بـه جـاى     

كنـيم؛ حـاال فكـر    بازیگر فيلم گذاشته و با او همدردى مـى 

 كنيد در هنگام تماشـاى فـيلم، دوربـين روى كـارگردانِ آن    

 رفته و بگوید:

-سالم...! شما در حال تماشاى فيلم من هستيد، آیا تا ایـن "

 "اید؟جاى كار از آن راضى بوده

شكند، كه ایـن را  یعنى به نوعى ساختار معمولى فيلم را مى

 دهيم.دقيقن در شعر نيز انجام مى

 شود:طور شروع میاین "دایره"مثلن شعر 

 "وانيدخشما دارید شعرى به نام دایره مى"

ى آسـمانى بـودنِ شـعر    این عمل، اعتراضى در برابرِ پروسه

شـعر  "انـد:  است. معمول است و اغلب شاعرانِ ایرانى گفته

 ها همه دروغ گویند.؛ آن"شودبه من الهام مى

ى انرژى و شـهود هسـتيم شـروع بـه     زمانى كه ما در لحظه

-كنيم. درست است كه هر وقت اراده كنيم نمـى نوشتن مى

يم، اما موضوع الهام شدن و آسمانى بـودنِ آن مضـحك   توان

است؛ فاصله گذارى نيز اقدامى عليه این دیـدگاهِ نادرسـت   

 است.

این منطق را بنا بر شكسـت عـادات روزانـه و نـوآورى در     

توان نوعى آشـنایى زدایـى خوانـد، امـا در     ى هنر مىعرصه

 شعر ربطى به آشنایى زدایى و غریبه گردانى ندارد.

ى زدایى؛ یعنى استفاده از كلمه و یـا تركيبـى در شـعر    آشنای

كه در جایگاهِ حقيقى و هميشگى خود قرار نگرفتـه باشـد؛   

مثلن شما شاهد تصویرى هستيد كه به نحوى دیگر با ابـژه  

و كلمات برخورد كرده اسـت و فضـاى دیگـرى را ایجـاد     

 كند؛ كه این، نوعى آشنایى زدایى یا غریبه گردانى است.مى

كـه  شـود؛ ایـن  شنایى زدایى معمـولن در زبـان یـاد مـى    از آ

 چگونه با استفاده از استعاره، دستورات زبان را رد كنيم.

 به این قسمت از شعرِ یداهلل رویایى توجه كنيد:

 دوست دارم از تو بگویم را"

 "از به آرامى از تو سخن
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كنـيم؛  گونه بيان نمـى ما در حالت طبيعى منظورِ خود را این

 نُرم طبيعى را شكسته و نوعى آشنایى زدایى است. این كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان جانشینى و همنشینىسیستم 
 

استعاره، خاصـيت جانشـينى و مجـاز، خاصـيت همنشـينى      

دارد. در داســتان بــه وفــور از خاصــيت همنشــينى كلمــات 

این همنشينى جاى خود را به  شود ولی در شعر،استفاده مى

دهد. همين امر تأثير به سـزایى در زبـانِ شـعر    جانشينى مى

سـت كـه در جانشـينىِ    دارد؛ یعنى شاعرِ بـاهوش، شـاعرى  

ى چيـنش  صحيحِ كلمات توانا باشد. شاعر؛ در اصـل نابغـه  

 كلمات است.

تـوان از دو فرمـول كلـى     براى جانشـينى و همنشـينى مـی   

 پيروى كرد

 "این كنار آن"همنشينى: 

 "این به جاى آن"جانشينى: 

 

 خصلت استعاره است؛ براى مثال: "این به جاى آن"كه 

 )حلزونى است كه از الكش بيرون زده تا هوایى بخورد(

سـت كـه از   استعاره از فردى تبعيدى "حلزون"در این مثال 

 كشور خود بيرون زده تا هوایى بخورد.

حلـزون نشسـته و نقشـى    جا، فرد مورد نظر به جاى در این

كند كه مطابق فرمول، خاصـيتى ایـن بـه    استعارى را ایفا مى

ى مهم دیگرى كـه بایـد بـه آن توجـه     جاى آنى دارد. نكته

داشت، این اسـت كـه اسـتعاره خاصـيت جانشـينى دارد و      

مجــاز خاصــيت همنشــينى. در شــعر، بيشــتر بــا خاصــيت  

داسـتان   جانشينى سر و كار داریم؛ زیرا مقيد به تعریف یك

آوریـم تـا پایـان    نيستيم و معمولن روایتى را كه در شعر مى

دهيم، بلكه بـا اسـتعاره، آن را دچـار شكسـت یـا      ادامه نمى

كند و ایـن،  كنيم كه همين تعليق، شعر را زیبا می تعليق مى

ى یك داستان است. هر شعر یك اسـتعاره  فشرده یا عصاره

، برخـى بـر   "دایـى استعاره ز"است، اما با توجه به موضوع 

این باورند كه این یعنى ضد استعاره بودن، كه كاملن اشـتباه  
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هـاى  است. منظور از استعاره زدایى این است كه از استعاره

اسـتفاده نكـرده و    "ساقى و مِـى و مِيكـده  "قدیمى از قبيل: 

تری را وارد متن یا شعر كنيم. براى در  بهتـر  تصاویر تازه

رجوع كنيد: ال  حلزون استعاره از این مسئله به مثال قبلى 

خانه، و حلزون هم استعاره از آن فرد مورد نظر است؛ پـس  

توان نتيجه گرفت منظورِ شاعر از حلزونى كـه از الكـش   مى

تواند فـردى تبعيـدى باشـد كـه از وطـن یـا       بيرون زده، مى

ى خـود جـدا شـده اسـت، كـه همـين تيزهوشـى در        خانه

كند. پس دليل اسـتفاده از  ز مىانتخاب، شعر را تازه و متمای

جانشينى در شعر، عمق دادن به معنا و مفهومِ حـرف مـورد   

 نظر است.

ایستد، بلكه در حال حركـت  مخاطب در شعر، یك جا نمى

تـوان ادعـا كـرد تمـام     ى دیگر این است كه نمىاست. نكته

 ست. براى مثال:ها، استعاریجانشينى

 "گل زیبا بود."/  "گل زیبا است."

جـاى   "اسـت "ى دوم فعـلِ  بينيد در جملهطور كه مىهمان

دهد، كه ایـن جانشـينى، اسـتعاری بـه     مى "بود"خود را به 

آید. بایـد بـه ایـن نكتـه هـم توجـه داشـت كـه         شمار نمى

ى جانشينى یك بحث كلى است و اسـتعاره زیـر مجموعـه   

توان گفت كه استعاره همـان جانشـينى و یـا تمـام     آن. نمى

ست. در آخر باید تأكيد كرد كه در این استعاریها جانشينى

تر است كه هوش به خرج داده تا بدانـد  باره، شاعرى موفق

 ى دیگرى را قرار دهد.اى، چه كلمهبه جاى چه كلمه
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 اسدی علی

 

  بندتسينه بندهای پشت

 ت ایقهوه هایچشم پشت

  كند مجازاتت باید 

  است ندیده گل كه بهاری

  باران كه زمستانی

 و منی

  مردی به امداده قرض هرشب را تنت كه 

  است شده خوابتتخت امين كه

  امدویده را پله چند

  هایىعقربه آویزان هنوز تو

  نه ساعت رأسِ و

  رفتگری اغوش در

  رفت خواهی خواب به

  سيگار ن  چند

  هواپيما

  موشك

  دریایی زیر

 آبی زیر

 خورىمی مشت

 برىمی را هایتاشك

  سكوت دقيقه چند پشت 

  كرد نخواهد دركت هم امپریاليسم و

  شود اىمعجزه كه باید

  ببری باال را دستت كه تا 

  بكشد شيهه اسب چند

  كند تر  را شهر

  نه ساعت راس هنوز تو و

  عقب برگردی ساعت هشت و چهل

 تختخواب از

  هنوز كه بگریزی مردی شهوت از

 است نكرده ارضایت

  سيگار ن  چند 

  هنوز كه شيهه چند

  است نبرده یاد از را تو انتظار

  ساعت چند من

  ساعتت هشت و چهل از بعد

 قرمز چراغ پشت

  ام ایستاده ای ثانيه  41

  بندتسينه بندهای پشت

 تایقهوه هایچشم پشت

  كنی باور را شعر این حقيقتِ كه باید

  بعد دقيقه چند و
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 را طهران كنی تر 

  به...

  مردی عميق هایپك

 گویدمی شعر برایت هاستسال كه
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 آمنه باجور

1. 

 ریختمى آب توى كه تونلى از

 فرو آن در كه قطارى مثل

 شد تمام

 بهداشتی نوار آخرین انداختن دور مثل

 تنهایی روی امداده لم

 هاتدست خالی جای كه

  كند نوازشم

 كاناپه كند بغلم

  پشت از آشپزخانه و

 آان!

  یكى چرا

  یكى تنها

 ؟تنهایى از گيردنمى لب

 

 

 

2. 

 مادرم

 پستانبی ستشعری

  پدرم

 تخت پاى خوردمی خا  كه كاندومی

 خواهرم و

 برادرهام طفلی دخترِ چند با هرزه مردی 

  كلفت اندرفته زن برای

 امتغاری ته استكانی كه من و

 شبی

 افتادم تحت ما روى

 دورهمی آن از دورتر و پرید املب

 پدر كرد امپرت

 

 "ضعيفه شو گم برو"

 

  خودشان هامدست

 شدند ول كه

 كودكى در

 هاشلنگ كه دنيایى و

 است باز هنوز
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 بهار توکلی

1. 

  گيرممی كه را دستش

 ودشمی سردم

  است پر مادرم یاندازه به دلش

  خوردنمی كسی را هایشدلخوری

  نشينممی كه هایشحرف پای

  كندمی ی  تنم تمام

 مدام

 ستدختری دلواپس

 سفيد لباس با كه 

  حاال و فرستاده بخت یخانه به

  دورتر ایخانه در

  ایستاده او از ترخالی

  بروم سراغش به كی كندنمی فرقی

  هاستسال

  دلواپس و سرد 

  غم جز و لميده آشپزخانه یگوشه

 چيزی

  ندارد خوردن برای 

 یخچال 
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2. 

  شوممی كه عصبانی

  را هایمدندان گيرممی گاز

  امشده سركوب هایلب پشت

  را حالم و

 كنممی جمع باشد ریخته كه كجا هر از

  

  شوممی كه عصبانی

  دارممی بر را دستم

  خيابان گوش زیر زنممی

  كنممی سالم ترمز اولين به

  تكيه ایشيشه هایشانه به

 

  شوممی كه عصبانی

  گردمبرمی هميشه از زودتر

  كنم بغل را آشپزخانه تا

  پهن ميز روی را دلم یسفره

  باشد دست دم چه هر و

 پرتاب اممعده سمت

  

  شوممی كه عصبانی

  نشانممی صندلی زانوى روی را خودم

  گذارممی وسط را بغضم

 دهممی قورت نجویده را زندگی و

  

 شوممی كه عصبانی

  خورممی دیگر روزهای از بيشتر 

  را خودم

  را هایمناخن

 كتك هاوقت گاهی و
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 نژاد حسین مسیح

 

  است عجيبی جای خواب

  پام تا سر به بزند اگر هم گند

 فهمدنمی خودش جز كسی

 زنممى الف  من اما 

  امدیده خواب كه 

  اتوبوس وقتی

  كشيدمی داد هایمخنده وسط از

 گذشت گوشم بي  از سفر

  شد گم جمعيت الی خوشبختی و 

  بعد

  تنهایی و ماندم من

  كليد سوران از هم نور اگر كه

  بياید تاریكم خلوت به

  سرزده

  حتمن داردمى برش ترس

  تنهایی

  كندنمی ولم و ست چسبيده كنه مثل

 من به زند مى سر كه كسى تنها و

  شدیم بزرگ هم با كودكی از كه ستغمی

  اصلن

 بيندازد پس مرا مادرم گذاشتم كه كردم غلط من

 رحمش بی یدیواره به چسبيدممی همانجا باید

 خوردممى را اششده هضم غذاى و

  عمر یك

 حاال

  پرانتزم پاهای

  حرف كلی و دارد خنده

  زبانم زیر تا كرده عفونت كه

  تنبلم آرزوهای و

  سرم توی اندشده چاق

 دهدمی گوشت یمزه كه را سرم و

  زندگی ستخورده

  لعنتی كندمی مالمتم كه بس

  اصلن

  هيچ بخاطر وقتی

  چيز همه

  رودمی دست از

  است تربزرگ خيلی هيچ كه یعنی

  چيز همه از
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 نژاد حسین میالد

 

 بيچاره دنيای آه

 كند جان اتشانه به شانه روز، كه دنيایی

 .خوابيد هایتحرف وسط شب،

 هستی ایقراضه الستيك تو،

 اندداده هلش محل هایبچه كه

 را تو اما

 داد هل ركيك دست كدام

 !نخوردی؟ زمين وقت هيچ كه

 

 كردم فرض ایگنده سيب باریك را تو

 كندند را پوستش سال، هایسال كه

 نكردند تعارف مهمی مهمان هيچ به و 

 

 بيچاره دنيای آه

 بيچاره قد كوتاه دنيای

 شدی گم خودت هایدرخت بين كه دنيایی

 تنهایی تو

 است دمپایی همين تنهایی و

 جاكفشی مجاورت در

 تنهایی تو

 شده قطع هایدست تمام مثل

 آینه روبروی نيست كور كه چشمی تنها مثل

 عجوالنه كشی اسباب یك در جامانده صندلی تنها مثل

 

 بيچاره دنيای آه

 شدی گم هاخيابان در كه دنيایی

 رفت گيج سرت بزرگ شهرهای در

 ميكنم فكر تو به وقتی

 گيردمی دلم

 شویمی ایپله راه وقتی

 بام پشت به را خانه كه

 نرساند جا هيچ به را بام پشت و

 گيردمی دلم

 .كندمی حفظ تو با را اشفاصله زندگی وقتی
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 فهیمه جهان آبادی

 

 كوبدمی سر باد

 دامنت هایگل به

 پا دو الى شده پرپر كه

 شویمی برهنه برگ برگ

 گيسو از زده بيرون هایگوش با

 هاتسينه بر تابيده نارنج جفت یك و

 سپيدار هایشاخه الى جامانده

 بمان برهنه

 پایيز دوباره

 كرد خواهد تنت را هابرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاتمى خاطره

 

 است خودمان گردنِ بر

 مانافتادن پا از تقصيرِ

 تيترها این شاید

 غبار و گرد ىباقيمانده

 است خودمان ىخانه هاىپنجره بر

 ایمنداده انجام درستى به را اشتباه شاید

 خودمانيم ىمرده ناجىِ كه

 ایمنكرده فكر كه شاید

 ذكر كه شاید

 كنم فكر دوباره باید
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 مجتبی دارابی

 

 موج این دارد قایق چقدر

 آكواریوم در انداخته دستم كه

  موجى آورده باال كوسه

  هاشپستان جان به افتاده كه

  لرزدمی دلم و دست

 اندامش روى

 خوارگوشت مثلث این كرده باد

 مى مى دهدمى قورت تا كه برمودایی

 

 "ستدریایی عروس این مادر"

 

 مو به بنددمی باد كه وقتی

 قایق كندمی غرق

 ش بندرى هایچشم توی

  مى مى

 !توپى عجب المصب

 

 "ستدریایی دزد این مادر"

 

 پستانش الى انداخته دست كه موجی

 پارازیت كندنمى ول

  

 "لعنتى بكش دستتو"

 

 شودمی غرق امقایق و

  آكواریوم توی

 خنك آبِ ليوان یك پشتِ

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 31فایل شعر/

 

 رئوف دلفی

1. 

  مفعولی راى لُختیِ برای

 راهی هيچ

 نيست الغر راى غير

  راه راه این

 است بندان راه راهِ چهار

 ، دستبرد دولتی هایرانت به رانت كه

 مفعولی رای در تازه هایرانت كه رانت به بردم دست

 معمولی هایچهره همين با

 لباس در را كه

 زنندمی راست به را الس

 دیوار در خالصه را در و

  هرگز... برمنمی رانت به راه من

 مفعولی رای لُختیِ برای

  راهی هيچ

 نيست الغر رای غيرِ

  را به اتصال با

 راهی مرا

 نيست رانت رای جز به 

  رآورد من برای را كه را تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3١فایل شعر/

 

2. 

 بود شده عوض ها خواب اخالقِ

  بكشد دراز تخت تا 

  اتاق... هذیانِ الی به ال

  است... دستهم هاپنجره سكوت با شب كه طوری

  هم... و اندرفتن خواب به قادر هایم دستهم

 

  هایمدست

  دانندمی خوب

 است ترگرم جاهمه از ظهر

 بعد قرن چند كهاین

 برگردم تخت به هاخواب با آسوده

  نيست... مشخص

 امشده متولد اتاق از من

  مشكی... مو هایرگ موی با

 كردم زندگی لباس تاثير تحت عمر یك

  هایمپلك تعقيبِ تحت روز یك 

  اند...مصادف تقویم با كه

 ستیینوه خوشبختی شاید

 كُشت خواهم خواب در كه

 گيرممی كه اىنتيجه ها روز و

 مشكی مو هایرگموی با

 تخت عمقِ دیگر و

 نيست هایمخواب یاندازه به

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3٢فایل شعر/

 

 ايمان رحمانی

 

  من از ایرفته آنقدر

 تنم دهدمی دریا بوی كه

  داده سر دریایی مرغ یك كه آوازی برای

  !؟كنم سر گریه چگونه

  كردن شنا جای به توانممی هاموج روی

  بردارم اشك قطره چند

  خودكشی برای هانهنگ

  !؟دارند كم شيرجه چند

  هاماهی با مدامم همزیستی برای

 بكشم سر كف روی را صدف كه بكش آهی

  بپاش بدنم روی را هاماسه شن

 نكن! دست دست

 بسپار گوش هاماهی گوش به

  ؟نه یا كنیمی گوش

  بزند، بود نابلد دریا كه حرفی

 ! بلدند خوب واقعن هاآن

  افتاد اتفاق كه مدی و جذر در

  افتممی آغوشت در هنوز

  گيرممی گرم هاتموج با

  كن ترنرم را هاتپستان

  كنی غرقم بار چند الاقل كه

  ستشرجی هوا كه حاال

  كنی دم بار چند باید

 ببينم! را دریا دوباره تا

 ستحسرتی دریا

 ریزدمی خوابم به شب هر كه

  بس از 

 ميكند! امموجی خيالت

........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33فایل شعر/

 

 سپهر رضايی

 

 حقيرم تو چشم در

  بينىنمى كه آنقدر

 شودمى پخش همسایه تلویزیون از كه اىبوسه مثل

 ترمينال در كه صدایى یا

 خواهدمى مسافر

 گذرىمى آن از راحت تو اما

  كنىمى فكر نه

 كندمى منتشر بوسه كه تلویزیونى به

  صدایى به حتى نه

  خواهدمى مسافر كه

 حقيرم تو چشم در

  كندى تيغ مثل

  حمام در زندمى زنگ كه

  فرصتى در كه تا

 دور شبيندازی

 عطرى ىشيشه مثل یا

 دیگر شده خالى كه

 حقيرم تو جشم در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34فایل شعر/

 

 رعايايی مجید

 

 رسدنمی پایان به انگور ی ادامه

 چندم استكان با باید

 بكشی باال را خودت

 بكشی، بكشی

 خيام شعر در را هادرخت نكبت تصویر

 امحامله خودم از من

 موردبی استمناء این تمامی از

 تنم درون شودمی آب كه

  زد خواهد دار روزی را تنم كه

 شهر رجایی در صبح چند ساعت در

 نبود ليال،  ليال

 بود ال

 موتزارت چندم سمفونی در

 اشچاق هایران در بود ال

 اشسوران كبودی در بود ال

 زرورق پشت زدمی دو دو كه من مستقبل نگاه در بود ال

 !من الدوز

 شد پرپر كالغ سياهی با، ماهی این

 گرفتند ظن یكی یكی مزرعه هایمترسك و

 گرفتند زن

 جان شتر آه

 عامر بنی یقبيله

 كرد بازی ليال هایكوهان با

 سالم ابن و

 بود شوهر

 بود خر آ، بود اول شوهر

 شدم صيغه وسط این كجای من

 بود لهجه كدام وقت به

 خواند دایه دایه بيابان كه

 روان هایشن با رقصيد

 كرد آبياری مرا پاهای و

 است سوم عجيبی صورت به جهان

 است چهارم

 است... چندم

 نظامی تو به لعنت

 باتو بودم كرده چه من مگر

  خواندمی درست سوسن

 ن آ...دلم به ن آ...دلم به سالن كارد یه

 دلم به ن آ... دلم به

 ن آ...دلم به ن آ...دلم به سالن كارد یه

 دلم به ن آ... دلم به

 امكمونيست من

 نيستم



 

 3٥فایل شعر/

 

 شد تجاوز من به كارخانه در

 شد تجاوز من به زندان در

 شد تجاوز من به خاوران در

 نظامی تو به لعنت

 اتشانه روی هایستاره به لعنت

 مادرم خاطرات روی شد تف ١361 خرداد ٢١ در كه

 دهانت از كردم خداحافظی من

 كشت را برادرم پدرش كه شدم دختری عاشق من

 نبود باكره كه شدم دختری عاشق من

 خليل سيد دست در شدمی تنبور

 بود زده فریاد اتاق و دكمه تنگی در بارها و

 گاهی آ پنجم یاداره هایبازرس ای

 دهيد پناه مرا

 تناردیه ای

 باشی پوشيده فرو چشم كه به آن را تو

  ليال من با ایكرده چه

 راجعون عليه انا و هلل انا

  ليال من با ایكرده چه

 روزگار تا مانده كيلومتر دو و بيست

 قا آ انددوزخی

 كشمنمی كه چه ها هاچهارشنبه من

 كشمنمی        

  زادهجمال با عربستان تقاطع در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36فایل شعر/

 

 مصطفی رنجبر

 

  ماست بين دیوارى

   كنممی فكر آنچه پس

  دهدنمی معنی كه تویى

  اگر رومنمی خواب

  باشد زنی تواندمی دليلش

 جيب توی

  هامپلك از پردمی كه

 

  نداشتند چيزی كه ما پدران"

 " نداشتيم هم ما

 

  كشتم را خودم

  شود كن ریشه «نداری» این شاید تا

  بریدی را دستانم

 رویيد دیگر «من» یك كدام هر از

  بریدی را امگردن 

  آوردم در پا و دست باز

 

  كنيدمی قطع كه درختی هر"

 "گشت خواهد باز جنگل به هایشكبریت لشكر با

  شدم چوب تكه یك

  خواب توی

  نداشتم عقل هنوز

 منم كنممی گمان كه چيزی آن پس

  دهدنمی معنی

  دری اندتراشيده

 اتاق این هایجيب شكل به

  فراموشی به شدم لوال

  من در كندمی جير جير شب هر زنی و

 تنها است شب اما شب

  دیشب تواندنمی كه امشب مثلن

  اعصابم روی برود هاجيرجير  ولوم اگر حتا

  بپرد هامپلك تيك از و

  درختان نخاع قطع از

  مخچه تعطيل زنگ تا

  هيپوفيز پوفيوز اثرات تا

  است بلندتر قدشان كه هاشب بعضی روی

  ترجوان هایشب هاتازگی

  كنندمی خودكشی قرص با

  فراموشی به شدم تصميمى اما من

 كندمی درد كه هاییقول پای از

 

  بگویم دروغ اگر بشكند قلب این قلك"

  كشتممی را خودم روز هر



 

 37فایل شعر/

 

  "شود كن ریشه «نداری» این شاید

 

     فراموشی به شدممی رجوع

  تو به

  بودی اممعشوقه كه

  دهدنمی معنی كه در لنگه یك

 شكستم را قفل آن پس

  شدم بيدار

  ناف بند از رهيده جنينى مثل

 زندان یماهه نه اقتباس از

  زهدان از 

 

  نداشتند كه عقلی ما پدران"

 "نداشتيم! هم ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38فایل شعر/

 

 مريم زمانی

 

  كم الكل، یبودجه

  شلوغ آخر، گردهمایى

  بيهوده گوگل، نهایی سرچ و

 جغرافيایی جهت آخرین

 بود شرقی توی

  غربى مدلِ آن به

 بعدی یدقيقه نبشِ

 كن نشينى عقب

  تولد جشن به

   ترحّم هایاعالميه به

  شعرهایم نشتی به حتى و

  نيایند جلو دیگر بده دستور

  ببندى كه را در

  كندنمی رهایت دستى هيچ

  اتاق چپ یگوشه و

  كندمى چپ هایتچشم در

 است خوب اتاق چپ یگوشه

  خوب زن چپِ خواب

  است خوب تو دستورهای

 كردی فراموش اما

 آخر یگلوله

  ماند جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39فایل شعر/

 

 میرمهیار صابری

 

 فيلم این آخر سكانس در

 شد هامچشم در خيره كه تماشاگری هر 

  زنان قدم دید را قایقی

 افق توى

 شدمی دور درونم به ایلحظه كه

 بعد یلحظه و

 دید و موجى چكيد ساحل روى

 شوروی است من هایگونه نزدیك كه

 دید زیادی هایرفتن كه قایقى

 شنيد بسيارى هایرفتن

 !؟كرد اشمزه شودمی كجا اما

 زندگى شودمی شور چنان گاهی

 بریممی یاد از كه

 داریم دوست آبنبات چقدر

 درآمده دیگر بودنش شيرین شورِ

 خالی دست آخرش ترسممى

 بروم كوه جنگ به 

 بسازم غاری و

 نرسد هایمگونه به شوری چشم هيچ دست كه

 بنشينم خودم تنهایی در

 را فيلم این و

 ببينم آخر از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41فایل شعر/

 

 صدرا صادق

 

  باختمی رنگ افتاب

  خوردمی بوق كه لبی روی

  آوردمی باال ترافيك

 پنجره پشت چریدمی كه چشمی

  كردمی مذاكره پایين و كشيدمی شيشه 

 درجا جا به جا خيابان

 برجام زدمی توافق جام 

  داشت دیپلماتيكی تيك

 زدمی ماتيك كه ایچانه

   ژنو دیپلمات به زدمی تنه

 خوردمی تلو تلو هى و

  باختمی كه تختی پای بردمی تن

 ميش و شد گرگ

 جلو صندلی پرید

 اومد  برو 

    بووووق

  كنار كشيد 

  گرگ و بود ميش

  زایيد گاو و داد گاف

 آفتاب و 

  خورد سر و كشيد  سرن دوباره

  باختمی رنگ كه لبی روی

  قرمز چراغ پشت هاعقربه و ميله جا به جا

  كردندمی دود انتظار آتش به آتش

  نافرجام همه هاخيابان

 هرجام پسا چشيدمی تازه ىمزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4١فایل شعر/

 

 علیرضا طاووسی

 

 دخترم بپوش را اتلباس تو

  نكرده وفا سرما كه

 باال رفت گاز پول كه هم بخاری

 یُخت كه  هم حسابى ملوارِ شلوار

 ؟؟دخترم دوختی را اش پایين

  همسایه از نداری ن  اها

 باالیی

 گيردمى سخت ما بر چه

 است لق روزمان و حال

  خرگوشی آمده كش هاموش گوش

 بپوشی را اتلباس  كه بهتر همان

 نكرده صفا سرما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4٢فایل شعر/

 

 علیاری محمد

1. 

 لبانم روی كشدمی دراز

 سفيدش هایران با

 كندمی تجاوز دهانم به

 حلقم تا كندمی فرو

 ترپایين و

 خونم به ریزدمى رودمی

 .دارد پایين به كمر از هرچه

 لبانم روی كندمی خودكشی روز هر

 او سادیسم از من

 خودم مازوخيسم و

 برممی لذت عجيبی طرز به

 من جيب در هميشه دستانش

 اوست مال حقوقم نصف و

 نيست نادر

 عجيب اما

 هاخيلی دید از و

 ستشومی یپدیده

 كنم اعتراف باید

 شودمی معما دارد شعر این

 نيست جالبی كار شعر در معما طرح و

 باشيد علياری محمد بعدی شعرهای منتظر پس

 كن بيرون شعرت از مرا جان محمد

 شعرت در شوممی خفه دارم

 بكشم دراز لبانت روی بگذار

 دربياور را فندكت

 كن آتشم

 لطفا كنم تجاوز دهانت به دیگر بار تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43فایل شعر/

 

2. 

  نه

  نه

 دانیمی را ستاره و سنگر راز نه

 جویدمی سود تو از غارنشين دارجان نه

 درآید چيزی شكل به تا 

 هستی قنبری زهرا تو

 كندمی شركت كارشناسی كنكور در امسال كه

 نداری ازدواج قصد هم فعلن

 دیوار پشت بنشينم باید دیگر سال چند من و

 .بنویسم شعر بيمار جماعت این برای

 نيستی شيرین هم زیاد تو خالصه

 دارد وجود من در جنون از هاییرگه اما

  دارم را اشپتانسيل و

 .كنم آویز حلق را خودم كه

 را چشمانت خواهمنمی

 كنم توصيف زیاد

 كندمی آرایش كه بس از

 حافظ یمعشوقه از خوردمی هم به حالم

 آورممى باال و

 .بينممی آینه در را آیدا وقتی

 هستی قنبری زهرا تو

  را چشمانت توانمنمی من و

 كنم توصيف پفيوزم مخاطبان برای

 اممالكيت حس حتی نه

 دهدمی اجازه

 كنم دعوت شعرم به را تو كه

 .بدهم نشانت هادیوث این به و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44فایل شعر/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانیال فروتن پژوهی

1.  

 ستمناسبتى زن

 نيست درام مناسبِ مردش

 ستنوستالُژی هم مرگ او برای

 بعدی شعرِ در زَن یك

 قبلی زنِ شعرِ در

 داشت اجرا صحنه همين روی كه

 خورده زخم ستمردی مناسبِ

 ندارد مُردن اجرایِ كه

  ترِزا مادرش جایِ

 ستسمی رُزى

 كامل كندنمى را مرگش كه

 دهدنمی هم زجر

 كند پانتوميم را صحنه این خواهدمی كه كاراكتری طفلى

 !؟دیگه مناسبه سطر همين"

 !نُچ

 ؟بِدی كِشش بيشتر خوایمی

 !اوهوم

 "!بَدی خيلی كه واقعن  باشه

  زن به زن

  بزن زن زن بزن زن

 نزن حرفم این زیرِ فقط

  بيارسيب ميوه

 درشت زیاد

 بود هرچه كه هاییپستان مثل

 نبود! من مال

 بودم خور حرام من

  دعوتی كارت پس

 بفرست دان زن براى

  است شيطان حضرت كه خدا تا

 پستانانت الی

 طفلى كند شيطانی

 

 



 

 4٥فایل شعر/

 

2. 

  كنارش قرص و آب ليوان با

 تنها كه امساخته نيلی

 است پنهان آن در ماه قرص

 گذاردنمی آبی

 كندنمی دل آسمان

 كلمات این و

 !سراغش برویم هم با بگذار

 بيایی پاورچين پاورچين كه اگر 

 بكشی سَر  اتاقم یگوشه در و

 ؟بينیمی

 دارم گلی             

 كلمه( یك) سُرن

 خوردمی آب من خا  از كه      

 بود كاشته او كه كسی 

 كلمه( دو) آبی چشم

 سطرها این تهِ بود رفته بعد و

 مِشكی

 نداری باور كه اگر

 سياه چادر با آنكه از

 بپرس رودمی دنيا به پشت

  قبرم سنگ نشانیِ

 !؟نه، ست سفيدی سنگِ    

 آره...،  سطریم تهِ انگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46فایل شعر/

 

 پويان فرمانبر

1. 

 بودم پا كاش

 من از رفتممی تو مثل كه

 آمریكا به كردممی نگاه

 تختخواب به داده تن كه

  كسی شناسدنمی دیوار جز و

 شناسدمی تو را حتا

 اتبسته با كه

  كنار زدمی را پرده باز وقتی

 پا الی وزیدیمی باد مثل

  دارم پا من نه حاال

 سطرها این نه

 شعر به برسد و تخت به بزند لگد كه

  كند چشم فنر خرابیِ و

 تگزاس در درونم الكسيزِ به 

  امجلقی اگر من

 او كيست پس

 شعر این در كه

 ؟كندمی ارضام

 

 

2. 

  ستچوپانى مادرم

   دروغ  اول از كه

  تربزرگ هم گرگ از كه دشمنى با و

 ... مى...می گوسفندی چه آسمان در

 چرا و را دروغ چرممى

 نامادرى كنممى آسمانى در

 باردنمى درد از غير كه

 ستچوپانى مادرم

 نيست كه

  ستایزوزه

 درونش گوسفندِ در

 مدام دودمى فكرهام در اىبرّه كه من و

 غمگينم آنقدر

 ندارم اشك دیگر كه

 دریام شده غرق

 

 

 

 

 

 



 

 47فایل شعر/

 

  سامو فالحی

 

 ؟بِكشم آغوشت در چگونه

 برده خوابت تلویزیون كنار شاید

 كن نگاه هى

 دارم دوستت آنقدر

 برات شوممى پخش دارم رفته رفته كه

 شوممى محو رفته رفته و

 رنگی

  سفيد سياه

 كشیمی برق از را پریز آخر تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نژادفرشاد قاسمی 

1. 

  مى كشيده سيفون

 لب روی

 اشك برد می پایين گسسته خطى و

 شود می كر شكسته گوش

  كيف توی 

 هاش پستان الی

  لب خورد مى خيس

 ها لبه

 تر شلوارم روی و

 مى در رود می فرو عكسی

 مى

  گير شكسته قاب و

 كند می هام پستان الی

 در صدای آید می كش

 پاهام الی

 سوران در و

 دیگر رود نمی فرو

 هام دست

 

 



 

 48فایل شعر/

 

2. 

 نيستی 'مانند' مثل تو

 بيایی كارم به

 چيزی شود می تو شبيه وقتی

  بپيچد كه بادی یا

 پاهام الی

 شودمی فوت كه همين

 پاهات الی

  است بهتر تو از او

 شویمی فوت بهتر تو ولی

 كنیمی كه بوس سطر این در و 

 حاال زنیمی سوت

 موجی آیدمی جلو باز

 او پای الی از 

  توست دریای دنبال كه

 پاهات الی

 ستسومی او

 باد خالی جای و

  موهات توی

 كندمی خالی به حالی

 را پایش رد

 چارمى او

 سمتم كندمی پرت كه سنگ هر و

 خالی كوه از تو جای

 عزیزم

  نيستی او مانند تو 

 را زنی هر دارم دوستت كه نترس من از

 هستی پنجمی كه حاال و

 بردار سرم از دست

  پاهات الی كه

 كندمی دست دست

 موهات الی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49فایل شعر/

 

 شیما قاسمی

 

  ندارم خواب

 ام داری بی

 دربست ستزنى

 نيست دختر كه

  امكرده رگ پستان از ترسياه حتى

 تختخواب این كالغ نشد سپيد

 سپيد ىصفحه این بستر این

  دهدنمى پا دیگر كه

 دیروز و آمد فردا كه شعرى به

  امروزش از رفتم

  بگيرم لگد زیر را امتنهایی كه

 چينى دختركى بدهد مال و مشت

 تركى حمامكى توى

   بعد و محلى بخواند بعد و

  غربت در ایل دختران از بخواهد

  نيستند شيرزن كه

 ندغمگين

 امكرده غم پستان آورده رگ چقدر

  لخت قسطنطنيه توى

  شير از امرفته سر

 ندارم خواب

 ام دارى بى

  بي  تا برده فرو دست

  تونلی توى

 ندارد مرد كه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥1فایل شعر/

 

 قهرمانى فاطمه

1. 

 گيوتين مثل مادری

 سرم باالى

  چشمانم و

 پدر دارِنم تختخوابِ

  زندمى غلت هى كه

 بخوابم من زندمى غلت

 امخوابيده

 بينممى زنى خوابِ و

 بازی ترقه مخصوصِ

 شدمى خاموش اگر كه

  اشگرفته آتش عروسكِ

 !ماه به خوردبرمى تازه

 را كوچه دو زدمی صدا هى و خوردمى تاب كه

 شلواركم ىپاچه دو

   دامنم زیر و

 زیر امگرفته زیرش

 هاپله زیر و

 دنبالم به كودكی سر آن تا

 است من سرِ پشتِ صدا چقدر

 خواب در امدویده چقدر

 گيوتين زیرِ امخوابيده

 پاشدمى آب مادرم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥١فایل شعر/

 

2. 

 دیوار بر هایخط برداشته ناز

  دارموج، مو مثل خورده پيچ 

 چشم از شده بيرون 

  اطلس یزده فلك اقيانوس

 امگونه ىسياهچاله در ریخته

 را دادم درآورده 

 تنم روی شده پهن

 دیوارم كرده طی

 پایين، باال

 باال،  پایين

 خورشيد زندمی سكته 

 

 "ست! كافی "

 

 موج هم من شده گيج موج

 شوممی مدوسا

 مار آورممی باال 

 دیوار روی خزدمى دارد كه

 دار موج، مو مثل خوردمى پيچ

 ایستممی 

  بلند سياهچالم از دود

  نيست چيزی

 اطلس! كشد می سيگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥٢فایل شعر/

 

 مردانی ايوب

 

 دریا هرشب

 دریاست تو سوی

 یونس مش گاوِ شبيه

 هاشن در امشده گم

 هامشان الی امگرفته فانوسی

  دریا امكرده اتگم

 خانه امكرده گم

 ساحل گرفته باد بوی

 ؟برگردی كه داری كم تخته چند

 هالب بيا بزن موجی

   مروارید همهاین كن تف

  ماهی اتساحل به كن تف

 ساندویچ الى كنم مغز كه خواهممى زبان

 طوفان به بخورم

 هاباشی برگشته و ساحل به برگردم

  سيگار از افتاده كه مه این در

 قهوه تهِ دیك موبی شبيه تو 

 مآااا و شوىنمى شكار

 نيستم نهنگ من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥3فایل شعر/

 

 نادری مهدی

 

 هرگز خوردنمی زنگ كه تلفن مثل

  صندلى روى امآمده كش

 "آ" كالهِ مثل

 قرار گيرندنمی كه هایمچشم و

 كنندمی دو دو

 دیوار روی كه گورهایی توی

 خنده از امكنده لب

 هامپلك روندمی كدام سوى به

 اتاقم كه

  بيرون انداخته در از را خودش

 آفتاب نه  دارد پنجره نه كهاین با و

 نور به رسدمی طرف هر از

 ستسگی مشامم

 سبزی قرمه سوى دودمی كه

 اجاق توى كه پزىنيم پيتزای حتى

 اتاق ندارد سقف

  غنچه اندكرده باز قاليچه هایگل باریده پا جای

 دیوارى ساعت جای را ماه انداخته دست و

  كتاب روی مجرمی انگشت اثر

 تنهایی جرم به حتى كرده شریك مرا

 واى است واى از پر خانه

  روممی كه طرف هر به

 مردم این همه و است من اطرافِ

  اندكرده گير مردمك دو استعمارِ در

 كنار زنممى را پرده

 را پلك

 هایی!بوسه چه

 لب مثل امآمده كش

 دیوار بر اندكنده كه گورى توى امرفته

 كنيد! بيرون را خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٥4فایل شعر/

 

 نوری ساحل

 

 بودی ساله دو و بيست تو

  سه و بيست من

   باال رفت مى خانه از اربعين كه وقتی

  زدند چنان ها حسين را گردن

  درد از گرفت تشآ مادر كه

 كرد سياوش فتح كه مرگ و 

  مرد بى شد زنده سودابه هزار

  ات لباس كه، سوختی چنان اما تو

  كند یعقوب درمانِ كه نشد

 داشتى سال دو بيست هنوز

  سی من

  گذاشتى جا را ما و اى نگذشته عمر از

 آیى نمى كه ندارد شك هم اشك

 آید نمى دیگر

 نيست كه خدا از غير من و

 بينم نمى، نيستى دیگر كه هم را تو

 بودی ساله دو و بيست تو

   چهل من

 ؟شكنجه این كشد مى طول چقدر

 ریزد می چنان نم با غم

 بمب كند مى بارانم خاطره كه

  باال روى مى چنان خوابم از و

  خاطرم در زنند مى بال بال ها بادباد  كه

 كنم گم قلبم ى انبارخانه كجای را تو

  ندهد رورا اینقدر مغزم كه

 ماندى ساله دو و بيست تو

  شدم ساله پنجاه من

 ؟نيست بس مردن برای سال پنجاه آیا

  كشد می نفس هوایم در تو عطر

  ام ادهآم خوب حال برای

 خشك و مينوشد جرعه جرعه را زجر كه اى رودخانه كنار

  شود می

  بازی كنم مى شطرنج چنان مرگ با

  كند هندوستان هوای اش فيل كه

 باشم كه هم سرنوشت این مات

  است كم پانوشت در، بنویسم كه چه هر 

 ای ساله دو بيست هنوز تو

 اما ساله پنجاه 

 مانم مى

 

 

 

 



 

 ٥٥فایل شعر/

 

 

  



 

 ٥6فایل شعر/

 

 حسین محمدی
 

 

 شودیم پرت حواسم

 بكشم لب یب را تو یهالب توانمیم شعر در تنها و

 هراسم در شعر از

 است یقشنگ دروغ كه رایز

 یرمرديپ

 گاه چيه كه

  راست آلتش

 یراست

 بردار را حواسم از یامهين

 است پر تخت نیا

 برگرد

 بده من به را حواسم

 كن جمع را حواست

 یهست كه انگونه شعر نیا در خواهمیم

 یفتایب اتفاق اتفاقن

 افتادم كه من مثل

 ريج ريج تخت و

 

 نظر علی عبدالرضايی  

مشكل اصلی این شعر این است كه به مخاطب خود جواب 

شـویم كـه اگـر حـواس پرتـی      دهد؛ یعنی متوجه نمـی نمی

ی این شعر نيست، پس چرا ترجيح این شـعر تاكيـد   مسئله

دارد روی حواس پرتی؛ حواس پرتی در سـكس؟ حـواس   

پيرمرد، مثل پيرمردی كه آلزایمر دارد؟ و اتفـاق  پرتی در آن 

افتد، یا افتد و تخت به جير جير میافتادن؟ و این ناگهان می

شـود؟ و در  پيرمردی كه قصد سكس دارد و آلتش بلند نمی

 ها با شعر چيست؟ی اینی همهآخر رابطه

، شـخص  "حواسم را بـه مـن بـده   "شود زمانی كه گفته می

را بـه تـو    ش جمع باشد تـا حواسـت  خيلی حواس دوم باید

 بدهد؛ مگر امكان دارد حواسش جمع نباشد؟ 

توان این شعر را ادیت كرد. سطر ها، میدر برخی از قسمت

گونه شروع كنـيم:  اول حذف شود؛ سطر دوم را با تاكيد این

هـای تـو را   لب". و بعد سطر دوم "توانمفقط در شعر می"

 بياید. "بی لب بكشم

-نمـی  "زیرا و چون"ین است كه در شعر، موضوع بعدی ا

آوریم، بلكه باید این را نشان داد. در متن ادبی جایی بـرای  

كـه قصـد   نيسـت، مگـر آن   "كهاین"یا برای  "زیرا و چون"

جـا  داشته باشيد شعر را به سمت طنز ببرید؛ كه طنز در این

: در این شـعر  "ستزیرا كه دروغ قشنگی"گو نيست. پاس 

فاق افتاده اسـت؟ در واقـع حسـين محمـدی     چه دروغی ات

یكی دو سطر زیبا دارد و این شعر را تزئين و چند قسـمت  

ی آن موفق عمل نكـرده  را به هم متصل كرده، ولی در اداره

ی بی مورد از زبان آركائيك در ایـن  است. همچنين استفاده

(. بهتـر  "كه هيچ گـاه "شعر كه ارتباطی با زبان شعر ندارد )

ایی از این شـعر تغييـر كنـد و جـای اركـان      هاست قسمت

 سطرها را تغيير داد. 

 انجام زبانی با آن بازی  تواننمی ای دارد وشعر لحن ساده 

 داد.

 چنـد  با شود استفاده آغازین سطر در ،"تنها" یكلمه از اگر

 خوانش زیباییِ و شویممی مواجه هم سر پشت بلند هجای

-مـی  برطـرف  را مشكل این "فقط"ی كلمه رود،می بين از

 .كند

بـا   و شودمی محسوب ریاضی نوع هایی یكدر بخش شعر

 در .بـرد  بـين  از را فرم مشكالت موجود در توانمی تقطيع

ــعر ــپيد ش ــن  س ــه در آن، لح ــایگزینِ )ك ــعر ج  وزن در ش

-با تقطيع صحيح، لحن به خوبی ادا مـی  شود(می كالسيك

 شود.

 

 عبدالرضايی علی ويرايش

 

  توانممى شعر در فقط

 بكشم لب بی را تو هایلب

  شعر از



 

 ٥7فایل شعر/

 

 قشنگ دروغ این

 اسمهر در 

 ستپيرمردی  

 راست هرگز آلتش كه

 راستی

 بردار را حواسم از اینيمه

 است پر تخت این كه

 برگرد

 بده من به را حواسم

  شعر این در كه خواهممی

 افتىبی اتفاق طورى

 هستى كه

 زیر این امافتاده كه منى مثل

  تخت و

 جير جير

 

بـا   تـوان نمی ای دارد ولحن ساده ،در ادامه باید گفت، شعر

انجـام داد. نـوع زبـان را در كـار زبـانی بایـد        زبانی آن كار

كه چقدر آن شعر، كار زبانی انجام داده و تشخيص داد؛ این

اگر از این دید شعر را بررسی كنيم شعر به راحتی خوانـده  

طيع عروضـی در شـعر سـپيد    شود. بحثی كه در مورد تقمی

ست. گاهی اوقات وجود دارد یك نوع برخورد نومدرنيستی

گردانـی  باید كلمه را شكست. در شعر نياز اسـت كـه لحـن   

 انجام شود. 

، چهـار  "تنهـا در شـعر ...  "در شكل ابتدایی، در سـطر اول  

 "فقط"آید، اما در ادیت پيشنهادی هجای بلند در شروع می

یـك مصـوت    "ف"، "فقـط "زیرا در  آمده؛ "تنها"به جای 

-بخشد. زمانی كه ما تقطيعكوتاه است و به شعر سرعت می

بينـيم،  ها، هجاهای بلند، كوتاه، كشيده و ریاضيات آن را می

باید با هم ارتباط اجرایـی داشـته باشـند. شـعر بـه نـوعی،       

شـود؛ یعنـی در قسـمتی كـه سـطر      ریاضيات محسوب مـی 

توان با تقطيـع مشـكل   ی میشود، به راحتخراب خوانده می

 آن را برطرف كرد. 

نویسند ولی بسياری از شاعران هستند كه شعر كالسيك می

-نویسند این نكات را رعایت نمیهنگامی كه شعر سپيد می

ی شـعر كالسـيك دارنـد، در    كنند؛ یعنی افرادی كه تجربـه 

تر عمل كننـد ولـی   شعر سپيد و اجرای هارمونی باید موفق

ی ایـن نـوع   است كه این چنـين نيسـت و همـه   جالب این 

لنگند؛ دليل آن، این است كه عمـری  شاعران در موزیك می

اند. در خوانش باید برخـی كلمـات بـا هـم     قالبی اندیشيده

خوانده شوند؛ یعنی زمانی كه شما تقطيع را بلـد هسـتيد و   

خوانيد، شنونده متوجه لحـن شـعر   شعر را بر این اساس می

طـور كـه گفتـيم در شـعر سـپيد لحـن       انشود. همـ شما می

-افتد، مگر آنشود و این لحن اتفاق نمیجایگزین وزن می

كه لحن را بلد باشيم. همـين لحـن اسـت كـه آوردن پـنج      

هجای بلند و چهار هجای كشيده را در ابتـدای شـعر غيـر    

 كند.قابل قبول می

 

 

 فرشاد قاسمی نژاد

 
 

 شودسيفون كشيده می

 هاشخطی نامنظم روی لب

 رود با اشكپایين می

 و گوشی شكسته از زمين

 ششود توی كيفَكر می

  ترپایين

 هاشالی پستان

 هاشود لبخيس می

 تر روی شلوارم

 رود با اشكعكسی فرو می

 و قاب شكسته از زمين

 كندهام میگير الی پستان

 آید صدای دررررركش می

 الی پاهام



 

 ٥8فایل شعر/

 

 كه توی سوران

 رود دیگرفرو نمی

 .هایمدست

 

 علی عبدالرضايی  نظر

-از نكات مثبت شعر مذكور، مواجه شدن ما با یك دو تایی

حسـيت در ایـن    شـود. ست كه در اصل به یكی منجر مـی 

هـا از آنيمـا خبـر    ولی نشانه ،بوده )مردانه( شعر، ماسكولين

 دهند و ما در این شعر با اندروژنی روبرو هستيم.می

و در عـين حـال از   شاعر سعی كرده غيـر جنسـی بنویسـد    

ها را در زبان نيز البته باید این ویژگی. گویدپستان و لب می

آورد. زبان شعر به دليل ادیتی كه خود شـاعر  به اجرا در می

انجام داده به سمت تصنع رفته است. برای فـرار از تصـنع،   

گردانـی  بازی كرد و لحن ،باید به شعر ریتم داد، باید با زبان

-موجـودی زنـده، مـی    مانندانجام داد. زبان جنازه نيست و 

اجير معنـا و   ،ن الس زد. زبانآبا  و توان با زبان سكس كرد

زبان باید رها شود؛ مثل اسبی چمـوش   ؛منظور شاعر نيست

باید روی تن این اسـب   ؛كنندكه ناگهان افسارش را رها می

كـه در   سـت اسب سركشی ،دستی كشيد و رامش كرد. زبان

جا به قتـل رسـيده   شود. اسب در اینیك شعر مهم، رام می

رغم زبان ضـعيف،  ن را زنده كرد؟ علیآچگونه باید  ؛است

پشت كار و نوشـتار   رفكت این شعر، یتصنعی و كشته شده

جا، یك سيفون داریم و ست. ما در اینغير جنسی آن، عالی

لـت  خواهـد عكسـی را در توا  ست كه مـی ه فردی ،نظره ب

 .بگذارد

. اسـت نوعی جـدایی بـوده    نمایش دادنیعنی هدف شاعر، 

حال این فرد زن است یا مرد؟ راوی به ظاهر مرد است امـا  

شروع  ؛شود()كشيده می شودشعر با فعل مجهول شروع می

اما از لحاظ زبانی دچـار مشـكل اسـت؛    ، ستایتيزهوشانه

آغـاز   زیرا شعر با فعلی مجهول ،این شروع تيزهوشانه است

شود فردی كه سيفون را كشيده اسـت  شده و مشخص نمی

 .اما از لحاظ زبانی این سطر ضعيف است ،مرد است یا زن

 بـا تغييـر فعـل بـه )مـی( آرتيكليشـن       (سيفون كشيده می)

(Articulation) آید. در واقـع  رن داده و صدای كلمه درمی

خطـی  "كند. در این سطر صدای سيفون را تداعی می )می(

ق دیگری كه در ایـن سـطر رن   اتفا ؛"هاشنامنظم روی لب

ها كشيده شده توان گفت سيفون چشمداده این است كه می

 یدر ادامـه  یـد. آها میی اشك روی لب باریكه و دو جوی

، حالت داستانی و توضيحی "ترپایين"یعنی این سطر  ،شعر

 .شـعر نـداریم   گيـرد و مـا چنـين بيـانی را در    به خـود مـی  

زیرا اشك در قسمت قبل  ؛نين نيازی به توضيح نيستهمچ

رود الی اشـك مـی  . /مدن استآگفته شد كه در حال پایين 

حشـری و   ،بوسدرا می /هاشود الی پستانخيس می /پستان

هـا  در این قسـمت كـه لـب    ؛شودسپس شلوارش خيس می

عكسـی  /تواند در شعر بياید. ها هم میلبه است، ورده شدهآ

در ایـن سـطر شـاعر بـه اول شـعر       "بـا اشـك  رود فرو می

بازگشته است پس ایـن قسـمت بـه ایـن شـكل اجـرا مـی        

  ."رود در می   میعكس فرو می"شود

بياید، همه چيز مناسـب و  درمن معتقدم زمانی كه فرم شعر 

نيامـده و بایـد   دراما، فـرم ایـن شـعر، هنـوز      درست است؛

 ماننـد هـایی  تغييراتی در آن ایجاد كنيم. این شعر بـا مولفـه  

كند ولـی در  اندروژنی، خود را به ذهن مخاطب تحميل می

كند. بـرای ادیـت شـعر،    سطح اجرا، خواننده را مجاب نمی

 .باید از آغاز، به طریق دیگری آن را بخوانيم

 بـرای برای حذف )خطی نامنظم( كه در اجرا زیبـا نيسـت؛   

این خط را پـاره پـاره    ،بازی كنيم "گوش شكسته"كه با این

كـه دو پـاره خـط بـاالی     ایـن  انندم؛ مثل دو ابروی گسسته

 ،خـر آو در  ؛ی دو پـاره خـط  چشم است یا دو لب به مثابه

 یدر اشـك و حـالت   راخـط  ن آ ؛كنـيم همان مـی همه را این

 ؛"خطی گسسـته " توان نوشتنامنظم و گسسته كه دارد می

-اشك را پـایين مـی   ،جا اگر توجه كنيد خط گسستهدر این

الی ". گيـرد گردانـی صـورت مـی   جاست كه لحـن این ؛برد

باید در این سـطر فعـل را    ؛"شود لبهاش خيس میپستان

تـوان  مـی  ؛جا باید به حركت در بيایدفعل در این ؛تغيير داد

. در این شعر "خورد لبهاش خيس میالی پستان"نوشت 

لحـن   ،خـر آناگزیریم كه به لحن طنز بدهيم. در سـطرهای  

زبـان نيـز    "شـود سيفون كه كشيده می"مثل  و یدآپایين می

نبایـد فقـط در    نصـرف  .باید به همين سـمت حركـت كنـد   
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 ؛صورت زبان دست برد و در معنا بـه كـار خـود پرداخـت    

باید با سـيفون و عكـس    ؛همان باشدن اینآزبان نيز باید با 

 پایين رود و افت كند. ، زیان نيزرودكه پایين می

-كار تقطيع حـس  ؛عت نيستفقط یك صن ،قطيعتدر نتيجه 

باید به تناسب فكری كـه وجـود دارد و    ؛ستهگردانی نيز 

عملكرد غير جنسی كه در اثر وجود دارد و با  ،نیژبه اندرو

زبـان   .زبان نيز به همين سمت حركت كند د،كنين فكر میآ

ورد و این رویكردهـا را زیـر پوسـت    آرا باید به حركت در

 .زبان برد

 

 عبدالرضايیعلی ويرايش 
 

  سيفون كشيده مى

 روی لب

 برد اشكو خطى گسسته پایين می

 شودگوش شكسته كر می

   توی كيف 

 هاشالی پستان

  خورد لبخيس مى

 هالبه

 و روی شلوارم تر

 رود در مىعكسی فرو می

 مى

  و قاب شكسته گير

 كندهام میالی پستان

 آید صدای دركش می

 الی پاهام

 و در سوران

 رود دیگرفرو نمی

 هامدست

 

 

 

 باجور آمنه
 

 

 شودتمام می

 مثل دور انداختن آخرین نوار بهداشتی از الی پا

 گردیبرمی 

 از ال به ال

   تا لب بگيری

 رفتیاز تونلی كه در آن آب می

 ... با قطاری كه در آن فرو

 ام روی تنهاییلم داده

 هاتكه جای خالی دست

 نوازشم كند كلن

 بغلم كند كاناپه

  و آشپزخانه

 ... از پشت

 

  تنهایی انگشتانت را

 كندبلند می

 رفتدر این درز كه مو الش نمی

 ... اصلن شان

 آااان

   چه تنهایی خوبی

 كنمبعد از تو با هركس می

 یكه كمی شبيه تو حت

 .لب بگيرد از تنهایيم

 

 علی عبدالرضايی  نظر 

؛ هستيمرو بدر ابتدا باید گفت با شعری پراكنده و شلخته رو

تـوان بسـياری از   و می استحشوهای اضافی در شعر زیاد 

هـا باعـث شـده    های شعر را حذف كرد. این اضـافه قسمت

ی چند تـاویلی شـدن اثـر از بـين بـرود. هنگـام       است جنبه

شویم كه این شعر از لحـاظ چيـدمان   خواندن اثر متوجه می
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شـود در  مشكالت زیادی دارد و همين موضوع  باعث مـی 

به عنـوان   ؛ها ما با شعر به مشكل بربخوریمز قسمتبرخی ا

مثال در شروع شعر، وقتی كه صحبت از دور انداختن نـوار  

شود، دیگر نيازی به تاكيد روی الی پا  و محل بهداشتی می

حشـو اسـت. هـدف     "الی پـا "پـس   ؛قرارگيری آن نيست

شاعر از آوردن الی پا، ایجاد یك بازی زبانی با سطر بعدی 

ال به ال است، امـا كنشـی نداشـته و موفـق عمـل       و عبارت

-برمی"های پس این قسمت نيز حشو است. عبارت ،نكرده

حشو است و باید حذف شـود.   "تا لب بگيری"و   "گردی

ریخـت/ بـا   ب مـی آاز تونلی كه توی "این قسمت از شعر 

ایـن قسـمت را نگـه     ؛اروتيك است "ن فروآقطاری كه در 

برای ایجاد لحن بـه كـار    "كلن"ی هكلم ،داریم. در ادامهمی

مثل اجبار بـه كـارگيری    ندقيق؛ گرفته شده ولی حشو است

و  "آشـپزخانه "صفت در غزل برای ایجـاد وزن! سـطرهای   

اگر به عنوان دو سـطر جـدا تقطيـع نشـوند، از      ،"از پشت"

كنـد.  زیبایی بيشتری پيدا مـی  ،شعر ،لحاظ معنایی و آهنگی

-انجـام مـی   "آن و شان"ا كلمات هایی كه ببازی ،در ادامه

سـطر زیبـایی    ،بی مورد هستند. اما سطر آخر نكامل ،شوند

تواند در شعر بماند. شـعر كشـف اسـت و بایـد     است و می

ــرد از "ن فرافكنــی كــرد. ســطر آتصــویری را در  ــب بگي ل

 .شودداشته مینيز نگه  "تنهایيم

ب آن آاز تونلی كه در ": گونه باز نویسی شودشعر باید این

 ؛"ریخـت ب میآاز تونلی كه در "تبدیل شود به  "رفتیمی

ب آشكل داد. زمانی كـه از   ،زیرا گاهی اوقات باید به  فعل

پس شكل  ،یدآحرف به ميان می از ریختن ،شودصحبت می

 كند.  فعل تغيير می

در یخچال را شود، می شپزخانهآ در اینجای شعر وارد راوی

پـس   ؛بغـل كنـد  او را پشـت  كسی نيست كه از  د،كنباز می

هـم   ،نآجا زیرا در این ،افتددر این قسمت اتفاق می "نآ"

و ایـن پایـان    ؛ن در سكسآهم معنی و دهد میرا ه آمعنی 

 شعر است.  

توانـد بـه عمـد    وقتی كه شعری اروتيك نيست، شاعر نمـی 

سعی كند آن را به سمت اروتيسم سـوق دهـد. ایـن شـعر     

؛ شعر اروتيك درجـه دارد ؛ اروتيك است منتها لخت نيست

گاهی اوقات تصور بر این است كه اگـر در شـعر اروتيـك    

فردی را لخت كنند و از كوس و كون و كير حرف به ميـان  

در صـورتی كـه ایـن     .ن شعر دیگر اروتيـك نيسـت  آ ،بياید

همچنين نباید زمانی كه شعر شما خوب  .تصور اشتباه است

توان بـا  گاهی می ؛وال كردچن را سكآرود بی دليل پيش می

 .وردآن را به بيان درآ ،استعاره و تصویر

 

 علی عبدالرضايیويرايش 

 
 ریختاز تونلى كه توى آب مى 

 مثل قطارى كه در آن فرو

 تمام شد

 مثل دور انداختن آخرین نوار بهداشتی

 ام روی تنهاییلم داده

 هاتكه جای خالی دست

   نوازشم كند

 بغلم كند كاناپه

   از پشت و آشپزخانه

 !آان

  چرا یكى

  تنها یكى

 گيرد از تنهایى؟لب نمى
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 علی صنايع
 

 میمون

 

 پار  جنگلی در حوالی اتاق خوابم

 زنم دوباره  ورق می

 كتابی كه برگ برگش سفيد بود

 كنمكاغذی از درخت می

 كنم شعرم رانقاشی می

 های تند و وحشیبا رنگ

 ام پشت جلدشگل كشيده

 بينم؟را تو/هم می كه این چنين خودم

 گيرد  اش میگریه

 پسری كه نشسته روی درخت

 م بودشبيه كودكی

 تر شدهشكمش چاق

 باردار شده از زندگی 

 چكد روی ميز كاراشكش می

 شعرم نمایان شده در اشكش

 اشكم

 تر از قبلچكيده

 كمی شبيه خودم بوده

 خودش

 بيشتر از كمی

 جا  پر از خودم شده این

 ی ادیپ دارمكه عقدهبرای همين است 

 به این همه شعر لعنتی

 شاعر درونم شروع كرده به خودارضایی

 خواهد به شعرش آب بدهدشاید می

 ستخواهد ثابت كند داروین زندهیا می

 شود به منتر میدرخت نزدیك

 خواهد  می

 به او نگویم تو

 بگویم من

 صفحه یكی مانده به آخر

 ی سپيداز هزاران صفحه

 زندزار می یك خط سياه

 شعر به ضجه در آمده

 شودهمدمم می

 و مونولوگ من

 با شعری كه من بود

 ـ بيا با هم بد باشيم

 ـ التماس نكن

 كنمات نمیخط خطی

 ـ فقط یكبار دیگر

 ـ امكان ندارد

 تر از من به مندرخت نزدیك

 خودم، تو شدم انگار

 درخت نباید درازتر از این باشد

 شود آخریك شعر بلند هم تمام می

 كنند؟مگر مرا در گورستان چال نمی

 كهآری خالصه آن

 هر شعر جدیدم 

 پدری شده 

 كند كه تجاوز می

 به مادر شعر قبلی

 .مطمئنم كه همه از ابتدا ميمون بودیم

 

 نظر علی عبدالرضايی  

 /پار  جنگلی در حوالی اتاق خوابم

 زنم دوبارهورق می

 /كتابی كه برگ برگش سفيد بود

سـت؛  اول باید حذف شود؛ زیـرا توضـيحِ اضـافی    سه سطر

تـر  فرض باید بر این باشد كـه مخاطـب از شـاعر بـاهوش    

است. اگر شعر از سطر بعدی شروع شود، تازه شعر اتفـاق  

 شروع شده است. "اتفاق"افتد؛ یعنی با یك می

 كنم/كاغذی از درخت می

 كنم شعرم را/و نقاشی می
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كـه چهـار هجـای بلنـد     به این دليـل اسـت    "و"قرار دادن 

)نق/قا/شی/می( پشت سر هم آمـده و در هجـاچينی دچـار    

 مشكل بود.

 /های تند و وحشیبا رنگ/

باز هم این سطر توضيح است؛ رنـگ تنـد و وحشـی بایـد     

 نشان داده شود.

 

 ام پشت جلد/گل كشيده

 /بينمكه این چنين خودم را تو/هم می

و با كلمات  ی آركائيك استیك كلمه "این چنين"ی كلمه

 خوانی ندارد.مدرن این شعر هم

 

 گيرداش می/گریه

 پسری كه نشسته روی درخت

 م بوده  شبيه كودكی

 تر شدهشكمش چاق

 باردار شده از زندگی

 چكد روی ميز كاراشكش می

 شعرم نمایان شده در اشكش

 اشكم 

 تر از قبلچكيده

 كمی شبيه خودم بوده

 خودش

 بيشتر از كمی

 /جاشده اینپر از خودم 

 شود گفت.ی این سطرها را در دو سطر میهمه
 

 ی ادیپ دارم/برای همين است كه عقده

 به این همه شعر لعنتی

 /شاعر درونم شروع كرده به خودارضایی

 ست.ی این سطرها توضيح اضافیباز هم همه

 

 /خواهد به شعرش آب بدهد/شاید می

 .ستاین سطر خوبی

 ست/داروین زندهخواهد ثابت كند /یا می

 ست كه برای پز روشنفكری آمده است.این هم سطری
 

 /شود به منتر می/درخت نزدیك

 .ست و اتفاق دارداین هم سطر خوبی
 

 خواهد  /می

 به او نگویم تو

 بگویم من

 صفحه یكی مانده به آخر

 ی سپيداز هزاران صفحه

 /زندیك خط سياه زار می

 . مـثلن: "خطـی "د: بهتـر اسـت بنویسـ    "یك خط"به جای 

 ."زند زیر گریهسطری می"یا  "زندخطی سياه زار می"
 

 /شعر به ضجه درآمده

 شودهمدمم می

 و مونولوگ من/

 "شودهمدمم می"پشت هم در  "م"جا استفاده از سهدر این

، باعـث شـده ایـن    "و مونولوگ من"و دو هجای كوتاه در 

 سطرها اجرای خوبی نداشته باشد.

 

 /من بود/با شعری كه 

این هم سطر بدی نيست؛ سطرهای خوب، باید نگه داشـته  

شود و شعر را از اول نوشت. وقتی فرم شعر درست شـود،  

در این شـعر، شـعریت وجـود     شود.معنای آن هم حفظ می

 های زیادی به آن داده است.دارد اما شان و برگ
 

 /درخت نباید درازتر از این باشد

 آخرشود یك شعر بلند هم تمام می

 /كنندمگر مرا در گورستان چال نمی

 :دهيم؛ تا شعر لحن داشته باشداین چند سطر را تغيير می

 شود تمامشعر بلند هم می"

 "كنند در گورستانمگر مرا چال نمی

 

 كه/آری خالصه آن

 هر شعر جدیدم
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 پدری شده

 كند كه تجاوز می

 به مادر شعر قبلی

 /مطمئنم كه همه از ابتدا ميمون بودیم

در این شعر، سطرها ارتباط زیادی با هم ندارند. شاعر همه 

خواهد در یك شعر بگوید. مثلن در سـطر آخـر   چيز را می

آورده، چون در سطرهای قبل، از داروین اسـتفاده   "ميمون"

كرده است. در شعر اتفاقات جالبی افتاده و سطرهای خوبی 

-می چه را كه واضح است، توضيحوجود دارد، اما شاعر آن

 دهد.

كار شعر توضيح و تشریح نيست؛ شاعر هميشه باید فـرض  

تـر اسـت، امـا    كند كه مخاطبِ شعرش از خودش با هـوش 

 كنند.شاعران امروز برعكس عمل می

كاغـذی  / گویـد: افتد؛ وقتی شاعر میشعر در زبان اتفاق می

 كنم/؛ یعنی این شاعر مستعد است.  از درخت می

واند، در پيشرفت او تـاثير  پس هر چه بيشتر شعر خوب بخ

 بسيار زیادی دارد.
 

 كنم/كاغذی از درخت می

 كنم شعرم راو نقاشی می

 /ام پشت جلدگل كشيده

كرد؛ مثلن جلد كـردن  استفاده میjald" جلد=  "بهتر بود از

ای در ایـن شـعر دو   ميمون یا جلد كردن انسان. هيچ كلمـه 

استفاده نشده كند؛ اصلن از چند واژگانی نقش را بازی نمی

 كرد، بهتر بود.است؛ اگر از این كاركرد استفاده می

 
 

 محمد گنابادی
1. 

 

 از تو شكایتی ندارم

 دهمپل می خودم را تحویل اینتر

 كنم؛و اعتراف می

 روی پل هوایی

 برقِ موهای تو

 ماشه را به لكنت

 انداخت

 مرا وسط اتوبان

 سال ایی كه به سوی ترقه بازی آخرعقربه

 كج كرده بودراه 

 حرف از اینتر پل وسط است

 یعنی حرف از مرزهای جهانی

 كه در تن توست

 روها را به پيراهنم كشاند واز عطری كه پای پياده

 داستانِ سربازی كه

 هادهنترت را به جنگگرایِ چند جغرافيا آنطرف

 داد

 نزن

 كنماعتراف می

 قد تمام كاغذهای روی ميز

 دهدطعم تو را می

 فنجان شكالت ته

 

 على عبدالرضايى  نظر 

 شاعرِ ایـن اثـر،   تاكنون اشعارِ مختلفى را از محمد گنابادى،

از  ییهـا هاى گوناگون خوانده و معانى و برداشـت در زمان

جا بـا نگـاهى بحرانـى وارد    قصد دارم در این. امها كردهآن

اما قبـل از آن بـد نيسـت كـه بـه مزیـت و       ، این شعرِ شوم

 .اشعارِ او اشاره شودمعایبِ اغلبِ 



 

 64فایل شعر/

 

 ؛زنـد از مزایاى شعرِ محمد این است كه ذهنى حـرف نمـى  

دهـد و سـعى در عينـى    زنـد آدرس مـى  وقتى كه حرفى مى

پـلِ رابطـى بـينِ جهـانِ وِى      ناما معمـول ، كندكردنِ آن مى

سازد كه خيابانى را به خيابانِ دیگـر  یشهرى م؛ وجود ندارد

ها بسـيار ضـعيف و   رابطه گونه نباشدیا اگر این رساند،نمى

كـه همـين از معایـب و معضـالتِ آثـارِ       انـد، ها شكستهپل

 .اوست

از تـو شـكایتی   ": شـود گونه شروع میاین ،ابتدای این شعر

لحن این سطر باید منطقی تمام شود. اولين مشـكلِ   ؛"ندارم

ماشه "سطر  این اثر تقطيعِ نادرستِ آن در سطر ششم است.

ن بـه ایـن شـكل    آموسيقی  ؛ر بگيریدرا در نظ "را به لكنت

مشكل من بـا شـاعر ایـن اسـت كـه       ؛"نت انداخت": است

را اگـر وسـط شـعر بيـاورد ایـن       "انـداخت "كند گمان می

كنـد و هـم   به لكنت انداختن ارتباط پيدا میبا انداخت هم 

دليل وجود تقطيع در این شعر پس  ؛انداختن وسط اتوبانبا 

 چيست؟

یعنى مـا بایـد در   ؛ ن استآگردانى لحن بحرانِ بعدىِ شعر،

 .صورتِ شعر را اصالح كنيم ،همين قسمت اول این اثر

 ،شعر به این شكل اسـت كـه در حـال ترقـه بـازی      یرویه

 شـوخی  گيرد و بـا او شخصی هفت تيری را روبروی او می

پـس ایـن    .وردآكند و شاعر نيز ادای ترسيدن را در مـی می

شود. اما بازی میترقه جا تواند شب نوروز باشد كه همهمی

و عقربـه   شومدر شعر نمی "عقربه"من متوجه دليل حضور 

خر سـال و نـوروز قابـل    آبازی ترقه .دهدبه من جوابی نمی

ن مـی  آكه شاعر دختری را در  ،همچنين اتوبان ؛قبول است

شـود. ایـن   وی می ه شدنبيند كه باعث ذوق زدگی و شيفت

این دليل كه گفته خودم را  به؛ داستان روتين این شعر است

رابطه به انتهای خـود   ،جاكه در این ؛دهمتحویل اینترپل می

-كـاله  ،جا ممكن است قهر كرده باشددر این ؛رسيده است

یا به دليـل دادن قـول ازدواج    ،باشد كرده بدقولیبرداری یا 

-شاعر با طنز در این قسمت می .باشد دختر را شاكی كرده

تحویل اینترپل خواهم داد. از یك سمت گوید كه خودم را 

و از طرف دیگـر داخـل پـل     ،ستكه پليس جهانی ،اینترپل

یعنـی حـرف از   " بودن را در شعر داریـم. در ایـن قسـمت   

كه در ادامه دليـل   ،شاعر مشكل بيان دارد ،"مرزهای جهانی

 ،ن بی ربط نيستآهای شعر و نشانه ،گویم. در كلن را میآ

توان بـه طریقـی بـه شـعر     ن را هم میآكه  ،"عقربه"جز ه ب

یعنــی حــرف از مرزهــای جهــانی كــه در تــن  "؛ ربــط داد

پـس   .ما در تن نداریم و این در واقع بر تن است ؛"توست

ليف داریـم امـا در ایـن قسـمت از     ادر این قسمت ضعف ت

،و "روها را به پيراهنم كشـاند از عطری كه پای پياده"، شعر

تر را بـه  طرفآنچند جغرافيا  داستان سربازی كه گرای"... 

توانـد  شویم كه مـی ی میژنوستالیك وارد ، "داد هاجنگنده

او موشك باران در كه باشد دختری دیگر  اب شروی صحبت

 شـنا شـده و  آیا ممكن است در بچگی بـا دختـری    را دید.

گـی  چكـه در ب  یدختر ن شده باشد وآاین دختر شبيه  حاال

ها یژگونه نوستالاز این . وباشدورد شبيه عشقش آبه یاد می

 .  "توان برای این شعر ساختكه می

 نگاهیها هستند و از از یك نگاه منظور جنگنده /؛نزن داد//

نيز را  "داد نزدن"دیگر چون صحبت از اعتراف شده است 

ویلی رفتـه  اپس شعر به سمت چند تبرداشت كرد، توان می

   .است

ه شعر را چگونه خواندیم و جا دقت داشته باشيد كتا به این

وردیم. قرار نيست ما حرف شـاعر  آتاویل بيرون  چند نآاز 

 كـه  كنـد شعر به تو كمك مـی ببينی مهم این است  ؛را بزنيم

آن داستان شعر را از و  ن پيدا كنیآهای خودت را در رابطه

كنم/ قـد  نزن/ اعتراف می داد/"و اما در ادامه  ؟بيرون بكشی

دهـد شـكالت تـه    تو را مـی  عمط ميز/ تمام كاغذهای روی

ه تـ تو را دادن و شكالتی كه ته فنجان ته گرف عمط ؛"فنجان

ی تمام كاغذهایی چه قياسی است كه شاعر بگوید به اندازه

یعنـی تـو    ؛دهدتو را می عمشكالت ط. كه روی ميز توست

-كه یك متلك انگليسـی ( Hot Chocolate)خيلی شكالتی 

پـس شـعر بـی     ؛ن را قبول كـرد آتوان از این رو ست و می

   .رتباط نيستا

شعر تصویر و حـرف دارد و   ؛ما داستان شعر را پيدا كردیم

لنگـد  هایی نيز ایجاد كرده است. منتها این شعر مـی جذابيت

 ؛شعر در اجرا دچـار مشـكل اسـت    این است كهن آو دليل 
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بهتری ای تكنيك به شعر لحن توانست با ذرهیعنی شاعر می

 ليف را بگيرد.  اجلوی ضعف ت و بدهد

 على عبد الرضایى ادیت

 

 شكایتی ندارم

 دهم به اینترپلخودم را تحویل می

 كنم؛و اعتراف می

 روی پل هوایی

 برقِ موهای تو

 ماشه را

 به لكنت انداخت

 مرا توىِ اتوبان

 ای كه كج كرده بود راهعقربه

 خرِ سالآسوىِ ترقه بازىِ 

 وسط استحرفِ اینترپل 

 حرفِ مرزهای جهانی روىِ تنت

     روها را كشاند به پيرهنمو عطری كه پای پياده

   داستانِ سربازی

 تر طرفچند نقشه آنكه 

 ها داددهنگرا به جنگ

 نزن

 كنمرار میقا

 قد تمام كاغذهای روی ميز

 دهدطعم تو را می

  ت.ى شكالفنجانِ ته گرفته

 

2. 
 

 شدتر میتصویر آن طرف تاریك

 اهم كه پياده برومواگر بخ

 های دور تنمسيم

 ها هم ایستگاه چندمیبرای پرنده

 شودكه نمی

 هدفمدر این قرار بی

 الو

الو حالم از حالت بهم خوردن از حال من/ حاال بيا از پشت 

 دوربين این موبایل

 ظهر ميدان انقالب را ببين و

 های بی ربطسيم

 كه استعداد مرز یك كشور

 حمت باشدوارهای رَتخریب دی

 ای از دوربين جلوی موبایلحال پرنده

 های دور تنماین سيم

 این ميدان

 تر تصویررود آن طرفراه نمی

 این انقالب دور از دیوارها

 در هفتمين ایستگاه

 الو

 الو

 الو

 حاال بيا این انقالب به ظهر رسيده را

 امهای حنجرهببين در جایی از سيم

 

 نظر علی عبدالرضايی  

یكی از مشكالت بزرگ شاعر این شعر، ایجاد اغتشـاش در  

یعنی در چيدمان اجزای جملـه،   ؛ستسرایش و سطرسازی

تـوان بسـياری از   دچار مشكل است و به همـين دليـل مـی   

كـه  كلمات شعر محمد گنابادی را جا به جا كرد. برای ایـن 

 ؛باید آن را چندین بـار اجـرا كـرد    ،ریتم سطر بدست بياید

ل )اگر كه پياده بروم(، )اگر پياده روم(، )اگـر پيـاده   برای مثا

 ... روی كنم( و

این سطر لحن خـوبی دارد و   (؛سطر )در این قرار بی هدفم

 است.به خوبی نگاشته شده 

لحـن شـده    در باعث شكست "این"؛ (دوربين این موبایل)

 .است

ســطری بيهــوده و  ؛(حــاال بيــا از پشــت دوربــين موبایــل)

 .ستتوصيفی
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ظهر ميدان انقالب را ببين ) آن سطر بعدی را به صورتاگر 

ادیـت كنـيم، لحـن شـعر را نيـز بهبـود        (همـه سـيم   و این

 (ای از دوربين جلوی موبایلایم. )حال پرندهبخشيده

زنـد.  زیـرا ریـتم را بـر هـم مـی     كنـيم؛  می را حذف "جلو"

هر مخـاطبی متوجـه    .ستتوضيحی نكامل "جلو"همچنين 

 !همان، دوربين جلو ستشود كه منظور می

دارای  محمـد ی شعر لحن خوبی دارد؛ آخـرین شـعر   ادامه 

ست و با برقراری دیالوگی در سـطح شـعر، ایـن    ثر خوبیأت

. همچنـين بـه نسـبت دو شـعر     دگـذار ثر را به نمایش میأت

-، این شعر، دارای اغتشـاش كمتـری  دیگری كه از او داریم

 رد. اما، بيان خوبی دا، ست؛ اگرچه قوی نيست

 د؛كشـ زبان و حسيت را مـی  ش،در شعرهایمحمد  نمعمول

زبان ابزار شاعر است. وقتـی كـه وزن، ریـتم و قافيـه را از     

-ماند؟ حسيت و لحن بـاقی مـی  چه می بكشيم،شعر بيرون 

این نكات  آید.حسيت به اجرا در می ماند و در همين لحن،

حس شاعر باید به  ؛بسيار مهم است و باید به آن توجه كرد

 ،نوشـته شـد   هرگاه سطری در یك شعر، ؛خود وفادار باشد

، در بهبـود آن سـطر   آن شاعر باید با جا بـه جـایی اجـزای   

شعر همچون یك زن است،  د؛باید با زبان كنار بيای؛ بكوشد

یا در قالب دوستی به آن نزدیك  ردتوان به شعر تجاوز كمی

بازی با شعر عشق توان. در مقام باالتر، میدادو فریبش  دش

بازی لذیذتر است و عملـی دو طرفـه. تـو بایـد     عشق كرد؛

تـا   ؛شعر را با نظر بازی تحریك كنی، با كالم و لمس شـعر 

شعر هم واكنشی همچون تـو نشـان دهـد؛ تـا اگـر ایكـس       

ت بشود. شاعر باید با شعر خود دیـالوگ  هستی شعر ایگرگَ

تـو بـا   بستر سكس شاعر اسـت و قلـم    ،برقرار كند. صفحه

 ،اگـر ایـن دیـالوگ بـين تـو و زن      ؛شودبستر میشعرت هم

هماهنـگ و پيـروز نشـده و خـوب ادا      ،زبانی نباشد، شـعر 

زنـد و حسـيت   شود. حسيت در شعر حرف اول را مینمی

پس باید با زبان كار كرد و بـا آن   افتد.هم در زبان اتفاق می

بـازی رسـيد. ایـن شـعر     گو پرداخت تا به عشقو  به گفت

-اما بـه عشـق   ،فقير بود ؛صاویر و تخيالت خوبی نداشتت

  د.كرشد و ریتم پيدا میبازی با زبان، نزدیك می

 

   :پيشنهاد درون متنی به شعرهای محمد گنابادی

-علی؛ ی مهمی در شعرهای محمد گنابادی وجود داردنكته

خواهـد  هـایی مـی  ست، در تكها پراكنده او كه شعررغم این

ـ  ا كردهبگوید كه فكر میهمان چيزی را  جـای  ه ست، امـا ب

 ؛كنـد از خيـال اسـتفاده مـی    ،كه از تخيـل اسـتفاده كنـد   این

چـه قـرار بـوده    سازد كه ارتباط ساختاری با آنهایی میتكه

محمد گنابادی قادر نيست بعضی از  .كندبرقرار نمی ،بگوید

ماننـد شـاعران ایرانـی كـه      ؛های اضافی را حذف كنـد تكه

طـوری باشـد   همان گویند شعر است دیگر! آمده، بگذار می

 !كه هست

كه چيزی بنویسد، از این برای این شودبه محمد پيشنهاد می

كـه اگـر   یعنـی ایـن   ؛به بعـد چيزهـای دیگـری را بنویسـد    

دهد  اجازه آن تواند در تخيل خود تمركز ایجاد كند، بهنمی

كـنم، بـرای   ری بپردازد. دوباره تكرار میكه به چيزهای دیگ

كه چيزی را بنویسد، از این به بعد چيزهـای دیگـری را   این

یعنـی اگـر    ؛بنویسـد و در  ایـن نكتـه خيلـی مهـم اسـت      

ست، شكار را نزند، اطراف شـكار را بزنـد،   شكارچی مهمی

نشـان  مخاطـب  بـه   ،گونـه تا مخاطب به شكار برسـد. ایـن  

هـا، بـه نيـت مؤلـف     ط بين نشـانه دهد كه از طریق ارتبامی

 .برسد

ن اسـت كـه تـو شـعر خـوبی      آتـرین نـوع دزدی   ماهرانه  

 رونـد، را كِـش مـی   و لحـن آن  آیند فـرم نویسی بعد میمی

جا ما با بيش متنی تقليـدی  این ؛كنندصورتش را عوض می

در ایـران اصـلن ایـن    ؛ طرف هستيم كه ارزش هنری ندارد

ـ  .فهمندرا نمی موضوع ن نيسـت كـه تصـویرِ تـو را     مهم ای

ای در قرن بيست و یكم معنـای تـازه  ؛ بدزدند، معنای تو را

همزمـان كـه    ؛ی معناها گفته شـده اسـت  همه ،وجود ندارد

ها شاعر در نویسيد در همان لحظه دهشما یك تصویر را می

كـه  انـد، بخـاطر ایـن   سراسر دنيـا همـان تصـویر را كشـيده    

ی م دارند، اما فرم، زایيـده ه همانی باتصویرها یك نوع این

بسـياری از   .خيلـی مهـم اسـت    و ایـن فـرم  ذهن توسـت،  

روند كه با توجـه بـه اسـتایل بـيش     شاعرها از فرم كِش می

مانـد كـه از روی   مثـل كسـی مـی    ؛نویسندمتنی تقليدی می

هـای خالقـی   هـا آدم این ؛نقاشی بكشد دیگری نقاشی كس
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سابجكت از بـيش   یای هم هستند كه در زمينهعده. نيستند

یعنی تصویری كه مثلث است  ؛كنندمتنی تغييری استفاده می

این نـوع برخـورد بـا     ؛كنندگيرند و به مربع تبدیل میرا می

متن چه از لحاظ برون متنی و چه از لحـاظ درون متنـی از   

بـيش   سـراغ  بعضـی جاهـا  ست، ولی محمد باید ا مد افتاده

محمد از  .كننده بيان میهایی كیعنی فرم؛ متنی تقليدی برود

ست كه از تصـویر و سـابجكت خـوب    آن دسته شاعرهایی

حاال وقت آن  .دهدآید، ولی به فرم اهميت نمیخوشش می

 .ها و طرزهای جدیدی را شكار كندرسيده كه محمد فرم

گویند كه این شاعر به تشخص زبـانی  متأسفانه در ایران می

زبانی برسد! بـه   به تشخصشاعر  كه است بد ؛ستا رسيده

یعنی دائم یك جهان را بـرای خـود    ؛تشخص زبانی رسيدن

تكرار كنی، برای همين است كه مـا شـاعری مثـل نصـرت     

خودش  ،خيلی خوب شروع، اما بعد ابتدارحمانی داریم كه 

-تـر مـی  جایی هم كه هست عقباز آن یا كند،را تكرار می

وب خيلـی خـ   بتداشاعری مثل احمدرضا احمدی كه ا رود.

خـورد كـه خـالی و    قدر از خودش مینآكند، اما شروع می

برای همين ما مجبوریم كه جهان خـود را   ؛شودتر میخالی

 .گسترش دهيم

یـك زبـان    او كتاب اول احمدرضا احمدی بـا كتـاب آخـر   

یـك اسـتایل دارد، البتـه،     مهم شاملوی شعرهای دارد؛ همه

عر كودكان هم كند، شگاهی اوقات از زبان لوگو استفاده می

ست، اما در نهایت تنـوع زبـانی در شـعر شـاملو كـم      ا گفته

شـاملو عاشـق ایـن بـود كـه از راه زبـان او را        زیـرا است، 

 ،كنـد بشناسند، بخاطر همين، جهانی كه شـاملو ترسـيم مـی   

 .ستا آرمان خواهانهجهانی چند بعدی نيست و 

رسـيد فقـط یـك جهـان را     وقتی شما به تشخص زبانی می

دیگـر مـد    و تك شـعری  كنيد؛ شاعر تك جهانیه میتجرب

مثلن شعری كـه دو   ؛ما حتی شعر چند شعری داریم .نيست

در آن دو صفحه چند شعر داشته باشيم ، شاید ستا صفحه

كدام از این چند شعر باید چند شاعر داشـته باشـند و   ر و ه

خودشـان را   یكدام از ایـن شـاعرها صـدای خـودویژه     هر

 ؛تواند به این سمت هم بـرود می ،محمد اگر بخواهد .دارند

كـدام   خودش را بازی دهد و برای هر ییعنی ذهن پراكنده

 ها یك صدا تعيين كنـد و شـروع كنـد بـه    از این پراكندگی

 نوشـتن شـعر چنـد    .شعر پلی فونيك و پلی فرميك نوشتن

شما نيازمندید از چند فرم و چند  ؛صدایی كار آسانی نيست

 ؛د ریخت و چند صدا و چند زبان استفاده كنيـد شكل و چن

جاسـت  حتی نيازمندید از چند پرسوناژ استفاده كنيد و ایـن 

كـه   ایـن فكـر كنيـد   به  .رسيدكه به شعرهای چند قالبی می

ــود دارد     ــعر وج ــد ش ــعر چن ــك ش ــه در ی ــك  ؛چگون ی

توانـد بـه   نگر با تكه تكه كردن متن مـی ساختارگرای جزئی

بـين   یااگر رابطه ؛رشعر پيدا كندك اَبَها را در یراحتی شعر

شـعر داریـم كـه    این چند شعر وجود داشته باشد ما یك اَبر

هـا وجـود   بـين آن  یهاسـت، اگـر ارتبـاط   ی آنبرآیند همـه 

نداشته باشد ما نه آن تكه شعرها را خواهيم داشت و نه آن 

 .اَبرشعر را

 .فقط یك قرائـت دارد  فارسی شعردر حال حاضر  متاسفانه

تـوانی  نَفَـسِ شـاعر را نمـی    ؛نویسندهمه دارند شبيه هم می

زبان در شعر فارسی امروز یعنی االغ! همـه دارنـد    ؛بشناسی

؛ گيرنـد، زبـان سـوار كسـی نيسـت     فقط از زبان سواری می

 .یعنی زبان همان جسد است

را  "بيـنم مـی "كشـت،  هفتاد زبـان را مـی   یبراهنی در دهه

كـه بـا زبـان دیـالوگ     ر ایـن خـاط ه نوشت، بمی "بينمممی"

 ؛دنرسـان هم به نوع دیگری زبان را به قتل می حاال .كردنمی

یـك   هـا آنزبـان بـرای    ؛دنبا زبان كاری ندارشاعران امروز 

 پس فرقی وجود ندارد، آن افـراط  .مصرف است موجود بی

 .خالصه، شـعر محصـول تعـادل اسـت     است.این تفریط و 

هـای  بينيد پر از خيال است، پر از تصـویر شما یك شعر می

 .آن شعر، شعر موفقی نيست؛ ندارد و زبان زیبا، اما ساختار

درون از بينيد كه فرم درخشـانی دارد امـا   شما یك شعر می

 ییك شعر كـه ریتمـ  یا این شعر موفقی نيست.  ؛ستخالی

عالی دارد كه این ریتم یـك نـوع حسـيت و عاطفـه را بـه      

گذارد اما باز هم متخيل نيسـت، تفكـر شـاعرانه    نمایش می

معمـولن شـاعری    ؛تفكر شاعرانه خيلـی مهـم اسـت    .ندارد

ویژه داشـته باشـد. شـما اگـر     شود كه تفكر خودجهانی می

را بخوانيد )شاعر بریتانيایی(  اليوت تی. اس. های دیگرشعر

امـا شـعر    ،خيلی ضعيف استبينيد كه می ،كه ترجمه نشده
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ــرا ؛ســتشــعر مهمــی او "رزمين هــرزســ" ــوان  زی ــه عن ب

اول  ؛نگر هزاران بار روی شعر كار كردهساختارگرای جزئی

 ست.  ا سازی كردهبعد شعرو ، بعد قطعه سازی سازیسطر

سـت  سـازی گویم شعر فارسی دچار بحران سـطر كه میاین

بينيد كه از پس یـك  حرف مهملی نيست. شما شاعرانی می

گيرنـد  ند، بعـد وقتـی سطرسـازی را یـاد مـی     آینمیسطر بر

دهند و اسمش را های زیبا را كنار هم قرار میروند سطرمی

هـا توجـه   هـا و سـطر  گذارند و به ربـط بـين پـاره   شعر می

 .كنندنمی

 آن خواهند از یك شعر تعریف كنند از یـك سـطر  میوقتی 

آن شـعر بـه تعـادل     .ایـن بـدترین چيـز اسـت     ؛برندنام می

در شاعری خيلی مهم است. ما خيلی از  ی كهتعادل ؛نرسيده

دل "گوینـد  مـثلن مـی   ؛شناسيمها میها را با این سطرشاعر

بعـد   .سـت كـه مـال سـهراب سـپهری     "چند خوش سيری

كه ایـن  گویند در زبان روزمره تأثير گذاشته، غافل از اینمی

 .هاستتأثير كار رسانه

هفتاد از  یشعر معاصر، كه در دهه زیاد است.ها این معضل

وارد بحران قطعه سازی شـود،  تا سازی گذشت بحران سطر

ما دوباره دچـار ارتجـاع    ؛ستا از راه خودش منحرف شده

 .ایمشده

 
 

 

 کاروان حسینی
 

 

 هاشب

 خورمكه به هيچ دردی نمی

 خواهم درد بدهم به خودم به تومی

 یا درد بكشم

 تا به دردی بخورم

 شعرم كه مربوط به عام بودهر 

 شدقتل می

 شود كه فصل ندارد؟دانستی! بدل به سالی میتو می

 كنندسوران هر زنی كه پر می

 های تقویممثل خانه

 رونداز دستم درمی

 رفت از دستمی

 هامبچگی

 ی سردهای همين جندهشكل گریه

 پس مادرم

 چه دردی كشيده روی این تنم

 زیر تن پدرم

 ریخته هاییچه اشك

 به پای مادرم

  

 كشد؟پس چه دردی جهان را می

 دانیتو اگر می

 بكش دردم را

 آخر این شعر

 هاشكه همه فعل

 .شكل فاعل بودند

 

 نظر علی عبدالرضايی  
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 خورموقتی به هيچ دردی نمی

 خواهم درد بدهممی

 تا به دردی بخورم

 هر شعرم كه مربوط به عام بود

 شدكشته می

 كنندپر می سوران هر زنی كه

 های تقویممثل خانه

 رونداز دستم درمی

 ميرفت از دست

 هامبچگی

 ی سردهای همين جندهشكل گریه

 پس مادرم

 چه دردی كشيده روی تنم

 زیر پدرم

 هایی ریختهچه اشك

 پای مادرم

  

 كشد؟پس چه دردی جهان را می

 دانیاگر می

 بكش دردم را

 آخر این شعر

 هاشكه همه فعل

 .بودند شكل فاعل

 

   هاشب"گوید: در ابتدا می

 "خورمكه به هيچ دردی نمی

 .ستجابی ها، مكثی ی شبمكث بعد از كلمه

 "خواهم درد بدهم به خودم به تومی"

به همـه   ،به او ،خواهی درد بدهی بهتر است به تووقتی می

به تو را حـذف   و پس به خودم ؛كنی درد را گم ،درد بدهی

 .هاشب چنينشود و هم

 خورموقتی به هيچ دردی نمی"

 خواهم درد بدهممی

 "تا به دردی بخورم

، من اگر جـای  يدام تمركز كنروی این لحنی كه ادیت كرده

 و با درد بـازی كـرده  ا .كردمبودم با در هم بازی می كاروان

 .گرفتداد شعر جان میكه اگر به در ربطش می

 هر شعرم كه مربوط به عام بود"

 "دشقتل می

جـا بـا   ایـن  كاروان .خوب نيست ؛غلط است "شدقتل می"

كند كه این شاعر، شـعر  و مخاطب فكر می دكنزبان كار می

كلمه گردانی  وجا با كلمات بازی ست. اینا را جدی گرفته

ــی ــم ــن ، ازدكن Art) آرتيكليش i cul at i on)  ــتفاده اس

كند تـا  جا نقش مفصلی را بازی میاینآرتيكليشن  شود؛می

ی شعر ایجاد پاساژ كند و در نتيجه صدای كلمه بين دو پاره

ضـعف   "شـد قتـل مـی  "را دربياورد؛ این خيلی مهم است. 

و این بـال را   دقتل عام را بازی كن دخواهو می. اتأليف دارد

 .در حالی كه الزم نيست د،سر كلمات بياور

 هر شعرم كه مربوط به عام بود"

 "شدقتل می

توقع را بـاال   عری كه خوب شروع شدهش .بيان ضعيفی دارد

قتـل   زیـرا ، اسـت  جا شعر را به زمين زدهبرد، اما در اینمی

تـو  " دگویـ ست، بعد میگونه بازی كردن تصنعیعام را این

 این تو كيست!؟ "دانستی!می

 .بسيار پایين است ارتباط بين سطرها

 پس مادرم"

 چه دردی كشيده روی این تنم

 زیر تن پدرم

 هایی ریختهاشكچه 

 "به پای مادرم

بـه كـار بـرد.     در جای مناسـب خـود  باید حروف اضافه را 

 د.كند باید زبانی به شعر ریتم بدهكسی كه زبانی كار می

 "كشد؟پس چه دردی جهان را می"

، بایـد حواسـت   خوانـده باشـی  های من را خـوب  شعر اگر

ن های مـ كروكی شعر"ام ها كه نوشتهباشد، در یكی از شعر

ــن ،"كشــدرا درد مــی ــد بُعــد كــار  در ای جــا از درد در چن

 .امكشيده

 كنم.صحبت میمر نوشتن ای شعر و كمی بيشتر درباره
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روی صـورت   دتوانمی . كارواناین شعر خيلی خوب است

ولـی   كنـد، ریـتم شـعر را هـم پيـدا      و كند خوب كار شعر

بخـش مهمـی از شـعر پـالن و دریافـت آن       د؛دریافت ندار

یـك مـدت    تـوان يد. میشعر خود را وارد تصنع نكن است.

بعـد   خواند وتعدادی شعر خوب  به جای آن، شتشعر ننو

یـك   ،یـك تـأثر  است.  در این شعرها چه اتفاقی افتاده دید

ی همـه  شـود. مییك حسرت باعث نوشتن  و كشف ،حس

ای چنـين لحظـه   شوند، شـعر در بایگانی میدر ذهن ها این

زنی، برای خودت تو در خيابان قدم می مثلن ؛افتداتفاق می

 ؛رسدكنی و تصویر جالبی به نظرت میمی كلماتی را زمزمه

بایـد شـكل    زیـرا  نوشـت؛ همان لحظه نبایـد شـعر   درست 

: باید گفت كرد.ها را در ذهن ذخيره آن وی آن را پيدا یاجرا

یـك   و ییـ خواهم! بعد یـك شـكل اجرا  نه، االن تو را نمی

لحن تازه در شعر خيلی مهم است، ایـن   د.كنيلحن پيدا می

خواهد به دنيـا  ای كه می؛ بچهزدبا تصویر گره باید لحن را 

ی كشد، همـه آید، نُه ماه طول میبياید، یك شبه به دنيا نمی

شـعر حاصـل    .دنـ كننقش آن بایگانی را ایفـا مـی   هااین ماه

شهود و شهود حاصل برآیندی از حسيت، انرژی شاعرانه و 

ها وقتی منجر به شهود شـاعرانه شـد،   ی اینهمه .است تأثر

 .شودمنجر به تخيل می

سـت  حال، تخيل چيست؟ یكی از انواع تخيل، تخيل زبانی

و بـا در و درد و   گرفـت را  دنبـال آن در شـعر  تـوان  میكه 

و یـك سـاختار   ن و در انتها به یك پال رد... بازی ك پيكر و

اگـر شـعر   مثلن  ؛اردهم خود شعر یك اتفاق د رسيد. گاهی

سـت امـا تعبيـر    بهانه بـرای زلزلـه  در آن، ، زلزله را بخوانی

شعر كوتاه است اما چندین اتفـاق   ؛ستدیكتاتوری رشدیگ

را من  زلزله شعر .ستافتد، این كارِ همان بایگانیمی آن در

در نوزده سالگی نوشـتم، یعنـی وقتـی كـه دانشـجو بـودم،       

رودبـار رفتـه بودنـد، در     كمك زلزله دیـدگان  بهها دانشجو

همه بدبختی دیدم، یك بچه را دیدم كه زیر آوار  یك آن آن

ناگهان تخيل به سراغم آمد، فكر كردم كه  .مدرسه مانده بود

ای ست؟ چرا آن شـان گـاو )خرافـه   ا چرا زلزله اتفاق افتاده

كه ما در فرهنگ خودمان داریم( بایـد تكـان بخـورد؟ و آن    

 فت كـه ایـن بچـه احتمـالن از معلـم     تخيل و تأثر به من گ

آقای معلم اگر زلزلـه بيایـد مـا بـرای هميشـه      " كه پرسيده

سـت؟ و  ا و بعد ناگهان همان لحظه زلزله آمـده  "ميریم؟می

و این بچه كه هنوز نفس دارد و دستش  آیا وقتی زلزله آمده

از معلمش اجازه بگيرد كـه   ست، حتمن خواستهاین شكلی

 "از زیر آوار دربيایم!؟ است هآقای معلم اجاز"

منـد  ، نظـام ادتخيل را بایـد انـرژی د   .این نقش تخيل است

 رد.ك

نكـات را رعایـت    حاال شاید كسـی بپرسـد كـه علـی ایـن     

گویم بلـه، وقتـی بخـواهم كتـابی منتشـر كـنم       كنی؟ میمی

 .كنمرعایت می

این اسـت كـه    كاروانی من به شاعران جوانی مثل توصيه 

هـای آن كتـاب درس   ، تك تك شعرندكتاب مادرد را بخوان

دهـد.  انـرژی مـی  ؛ دهـد ن میپال شمابه  ، زیراجدیدی دارد

مـاهی یـك شـعر    د؛ حتـی  نيست هزاران شعر بنویسي ینياز

 نوشتن هم شاهكار است.خوب 

 

 

 میر مهیار صابری
 
 

 بودم خواهر یك حسرت در هميشه

 ابتدا همان از

 بود قرمز هنوز جهان كه وقتی

 بود ملتهب

 همراهم هميشه كورِ جغد و

 من به زدمی زل مدام

 گذاشتمی غذا و

 امگرسنه باز دهان در

 و من

 پدر حسرت به زدممی زل

 مادرم درون از

 سال چند و بيست از بعد هنوز و

 زنممی لگد

 هاگربه به
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 آبجو قوطی به

 بختم به

 است عادت موجب مرض امتدادِ

 است؟ متنفر مادرش از پران لگد كود  كدام

 پدر؟ از نبوده بيزار عاشقانه پسر كدام و

 محمدی هایگل

  معشوق هایدست

 را قاطر دهان و

 هنوز من و كنندمی خوشبو اندازه یك به

 امنيامده دنيا به خواهران احترام به

 را هایماشك كنمنمی پا 

 كاغذی دستمال با

 مردها خواهندنمی هوا

 هم غذا و آب

 خواهر و است سيگار مرد

 است برابر برادر

 !كنی؟می حس را هایشنفس

 چاه عزیزِ هایچشم در زده زل

 ندریده پيراهن هایگرگ تمام دست در دست

 بدهيد نشانم 

 اسحاق یك فقط

 اسماعيل سر بر نبسته شرط

 كنم تحریف  تا

 را حفاری تاری  شغادهای تمام

 است ميش گرگ و چند و بيست

  زده زل كوری جغدِ

 درونم از

 كه گمراهی هدایتِ به

 افتاده پس تمام نا

 خواهدنمی هوا

 هم غذا و آب

 كندمی دود سرش

 ایستاده قرمز فيلتری روی تنها و 
 

 نظر علی عبدالرضايی

، در ابتدا گفته است: /هميشه در حسرت یك خواهر بـودم/ 

 سـت. در سطر دوم آوردن /از همـان ابتـدا/ بـی معنـی    پس 

آید؛ شاعر بایـد هـوش   از شعور می "شاعر"ی اساسن كلمه

 "از همـان ابتـدا  "داشته باشد و هوش چرخانی كند. آوردن 

 .در شعر تكرار است "هميشه"ی بعد از كلمه

باید به شعور مخاطب احترام گذاشت؛ مخاطب را بـاهوش  

فرض كرد و بدانيم كه توانایی فهم شعر را دارد؛ منظور این 

 باید از توضيح پرهيز كند. است كه شاعر

 /وقتی كه جهان هنوز قرمز بود/

 ملتهب بود

 و جغد كور هميشه همراهم

 زد به منمدام زل می

 گذاشت/  و غذا می

 این سطرها اضافی هستند و باید حذف شوند.

 

 به ادیت زیر دقت كنيد:

 

 هميشه در حسرت یك خواهر بودم

 وقتی جهان

 هنوز قرمز بود

 ت پدرزدم به حسرزل می

 از درون مادرم

 هازدم به گربهو لگد می

 به قوطی آبجو

 به بختم.
 

توان به سـياليت شـعر   با حذف كردن سطرهایی از شعر، می

 كمك كرد.

از همان ابتدا، و جغـد كـور   /در این ادیت سطرهایی مانندِ: 

گذاشت/ از زد به من، و غذا میهميشه همراهم مدام زل می

 سطرها هيچ ربطی به شعر ندارند.اند؛ این شعر حذف شده

شاعر باید توانایی پياده كردن فرم و لحن را در شعر داشـته  

باشد. پيشنهاد اكيد من به مهيار صابری این اسـت، شـعری   

 بنویسد كه بتواند بر آن محاط باشد و آن را ادیت كند.
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 رئوف دلفی
 

 

  افتاد دراز هابام پشت از هیسا

 كیبار كمر یبادها دست

 رفتندیم ظهر به كارگرها

 غروب به من و

 دادم احتمال

 ستیبعد عبارت آسمان

 كندینزد ابر به هادروغ یوقت

 خواب

  باردینم هارخت بند یرو

 اطيح

 ختیریم هم به را خلوتش

 یبعد یكوچه وانيل یتو

  مشغولند ليس به كارگرها

 بود قرمز چراغ پشت ماه

 رنگ یشرج دختران یبرا

 دندیيزا فاصله هافصل

  ستیجبر یقسمت تا شهر حواس

 تراس هر در

 كیكمربار یهاالمپ

 پوشندیم هیسا

 ددایم مانیزا یبو هاهیهمسا خواب

  تخیریم عرق هارخت بند با كوچه و

 

 نظر علی عبدالرضايی  

یك تم یا موزیك كه به دست  ،برخالف غزل در شعر سپيد

و بـا زبـان    نباید تنها بـه چيـنش كلمـات اندیشـيد     ،یدآمی

 "دست بادهای كمر باریـك ". به جای تصنعی برخورد كرد

 ؛ورد كه این موزیـك را ادامـه دهـد   آتوان چه چيزی را می

 سـت. در ادامـه  ی بهتـری گزینه "قاطی بادهای كمر باریك"

شـود. بـه دليـل    ریتم ناگهان شكسته مـی  (و من به غروب)

بایـد  كه قصد داریم ریتم را اجـرا كنـيم بـه ایـن شـكل      این

. شـعر بسـيار پراكنـده اسـت امـا      "من غروب"؛ نوشته شود

-سطرسـازی ، ن پرداختـه آی قابل توجهی كه شاعر بـه  نكته

سطرهای زیبایی ساخته  بر این بوده ست. در این شعر سعی

ن اداره شـود ولـی سـطرها هـيچ     آزمان ریـتم هـم در   و هم

سـت. بـه جـای    ارتباطی با یكدیگر ندارند و شعر توصـيفی 

یا شعر نيمایی را  د،نویسشعر نيمایی می دغزل بنویس كهاین

به  ؛اما خبری از دریافت نيست ،با شعر سپيد دكنتركيب می

یعنـی در   د؛زنـ زور مـی  برای نوشتن شعر ست كهاین معنی

ولـی اگـر در    .اما این تالش زیباست ،ی شعری نبودهلحظه

ای وجـود داشـته   ی شعری باشی و دریافـت و نقشـه  لحظه

. در سطرسازی كم كـم در حـال   شودتر عمل میموفق باشد

ای كه وجود دارد ایـن اسـت كـه    . اما نكتهاستقوی شدن 

زمان در این شـعر  ؛ قصد داریم به این توصيف شكل بدهيم

دراز ": هم ریخته است. از ابتدای شعر زمان گذشته استه ب

احتمـال  "؛ ماضی اسـتمراری  "رفتندمی"؛ ساده ماضی "افتاد

-خواب روی بند رخت" در این قسمت .اضی سادهم "دادم

را قـرار داد.   "باریدنمی"بارد باید به جای نمی "باردها نمی

توان به زبان ایـن شـعر   ها میدر واقع با یك سری جابجایی

و توازن زبانی را از لحاظ زمانی  نواخت دادیك سيستم یك

 .تا منطقی به نظر برسد كردو دستوری بهتر اجرا 

 

 ويرايش علی عبدالرضايی 
 

 ...ها دراز افتادسایه از پشت ِبام"

 قاطىِ بادهای كمرباریك

 رفتندكارگرها به ظهر می

 من غروب

 ها به ابر نزدیكىوقتى دروغ

 آسمان عبارت بعدی شد

   خواب

 هادر حياط عمارت

 ریختخلوتش به هم می
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 باریدها نمىروى بند رخت

 ی بعدیتوی ليوان كوچه

  ها مشغولكارگرها به سيل

 ماه پشت چراغ قرمز بود

 مال دختران شرجی رنگ

 ها فاصله زایيدندفصل

 پس شهر 

   ستتا قسمتی جبری 

 روى تراس

 باریك های كمرالمپ

 پوشندسایه می

  دادها بوی زایمان میخواب همسایه

  ت.ریخها عرق میكوچه با بند رخت

 

در این ادیت  به هم ریختگی شعر از بين رفته اسـت. ولـی   

هدف این بـود  . نيست دن چيزی كه من دوست داشتم باشآ

 های خود را نشان دهم. كه صحبت

دان و يفرق بين شعر سپيد و غزل مانند فرق بين یك ریاضـ 

-حسابدار است. یك حسابدار هميشه حساب و كتاب مـی 

-ی كـه در سطرسـازی  هایمانند همين حساب و كتاب ؛كند

ها طرف های این شعر وجود دارد. اما در ریاضيات با رابطه

 ؛ی خـود را حـل كنـيم   كه به چه شكل مسـئله هستيم و این

هـا  بایـد بـه رابطـه    می خود را حـل كنـي  كه مسئلهبرای این

ی شـعری  یعنی نيازمند یك نقشـه ؛ رابطه یعنی نقشه ؛رسيد

 .هستيم

شویم. سـطرهایی  روبرو میدر سرتاسر این شعر با توصيف 

در شعر وجـود  هایی تكه خيال .كه زیبا هستند ولی توخالی

دریـافتی وجـود    و یا ا شهودیرتخيلی وجود نداد ز اما دارد؛

ن توجـه كنـد ایـن    آای كه رئوف باید بـه  ندارد. اولين نكته

تـا بتـوان    ،كنـد ایجاد است كه چگونه در شعر خود تمركز 

دار بـه تخيـل كـرد. تخيـل دنبالـه      ها را تبدیلاین تكه خيال

ح يهـای تسـب  نخی باید وجود داشته باشد تا این دانـه  ؛است

ممكـن اسـت    .خيال است را به هم متصـل كنـد   نام آنكه 

امــا زمـانی كـه ایــن    ،تصـویرهای جـالبی بــه وجـود بيایـد    

تصویرها هيچ ارتباطی با یكدیگر نداشته باشند شـعریت از  

كننـد امـا   هـا تعریـف مـی   رود. از همين شعر خيلـی بين می

كه قصد داری سطرهای شعر در این شعر نيست. این نمطلق

چه كـه  آناما ابتدا سعی كن به  ،اوج اجرا شوند خوب است

كـن امـا    ییگوسادهدر زبان  .ی بگویی پایبند باشیهخوامی

سعی كـن در قالـب ارتبـاط سـطرها آن را بيـان كنـی و از       

 و و آن سـو رفـت؛ بایـد   نباید این س گویی دوری كنی؛كلی

تر نگاه كرد. نباید خاص نوشتن دقيق ؛تر صحبت كردئیجز

بـا ایـن سـبك     .ننوشـت  ی كـه بایـد،  ن دقتـ آباعث شود به 

بـا زبـان    دایـن برخـور   ابتدادر  نوشتن، خاص خواهی بود.

ست و این تـالش بـرای ایجـاد    ه اوق العادف كه وجود دارد

-ييـری نمـی  غتلحن زیباست. در این مدل اشعار شخصيت 

 یعنی تو یك راوی داری.  ؛ستاپس لحن یكه  ،كند

اگـر مـا در ایـن روایـت      ؛هـر راوی لحـن خـودش را دارد   

ها ژچندین شخصيت داشته باشيم هر كـدام از ایـن پرسـونا   

ایـن ارتبـاطی بـه     و های منحصر به فرد خود را دارنـد لحن

كه قصد داشـته باشـيم صـدای    نآصدای محيط ندارد. مگر 

شـعر دچـار   ویم؛ شـ  ییعنی بدل به ش ؛در بياوریممحيط را 

صـدای   .وردنآیعنی صدای اشـيا را در   ؛شود ءگشتگییش

و بایـد مكانيـك    ، بلكه دارای مكانيك استاشيا لحن ندارد

 .و كـار داریـم   در لحن ما با زبـان سـر   .اشيا را رعایت كرد

به تناسـب   ،هاكه این صدا به تناسب شخصيت ؛صدای زبان

. كنـد تغييـر مـی   شـود، محزونی كه انتخاب می اندیشه یا تم

 نمـثل  ؛نـدارد  "(alliteration) اليتریشن"لحن ارتباطی به 

كه در زبـان   "ش"یا چندین  ،پشت سر هم "ن"مدن چند آ

شود. این نوع برخوردها گفته می "اليتراسيون"ن آفرانسه به 

معنـی  بـه  انگليسی ربطی به لحن یا تن ندارد. لحن در زبان 

با جـان و لحـن    ،با نفس كلمات (تنن )تن است. ما در لح

یـد و روی  آبا صوتی كـه از حسـيت و از درون مـی    ها،آن

 ،شـود سـر و كـار داریـم و بـه تناسـب تـم       زبان جاری می

 تواند تغيير كند.ه میژموتيف و سو

ن آدر این شـعر یـك تـم وارد و تصـویرهای مختلـف در      

بـا دسـت خـالی وارد     ،ای نداردشاعر نقشهشود. ریخته می

 هـای رئـوف  پـردازد. توصـيف  به توصيف مـی و شعر شده 
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امـا   د،كنـ هر گوشه را به خوبی توصيف مـی  و خوب است

كار شعر سپيد  ؛سازدها فضا نمیها و تكه خيالاین توصيف

جاست كـه وقتـی فـرم    ب اینلتوليد فضای جدید است. جا

توانـد از روی آن  سـی نمـی  ككند دیگر شعر موفق عمل می

بـار  یـك  فقـط  شعر سپيد واقعیفرم در هر یعنی  تقليد كند؛

اگـر   ،كـرد  آن فرم را تكـرار شود دیگر نمی و افتداق میفات

 سـت اولين كسـی  دن كپی كنآهم از روی  شاعر حتی خود

 شـود كـه از روی دسـت خـود تقليـد كـرده      كه محكوم می

شـود  در اوج مـی داشتن سطرها ه تالشی كه برای نگ است.

حتـی   .خوب است اما باعث شده شعر به سمت تصنع برود

تواند زمان هم در این شعر به هم ریخته است. این شعر می

زند. دیوانه یك تكه از روایت یك دیوانه باشد كه حرف می

 ،زنـد ها را به هم میزند و مدام زمانهای بيخودی میحرف

 .هـا نه فقط زمان فعلولی اركان جمله هم باید به هم بریزد 

همـان   نكه این دقيق هی ریتم شعر شدجا بردهدر این شاعر

-مـی  را یرد. همه چيـز ذپست كه در غزل صورت میكاری

در  .توان گفت ولی در صورتی كه تحت یك دریافت باشد

موتيـف مقيـد مشـخص     رئـوف این شعر و شعرهای قبلی 

نيست. موتيف مقيد داربست شعر است. در ساختار معنایی 

 ؛ن اسـت آاولين چيزی كه باید دید موتيف مقيـد   ،یك شعر

در واقع وجود دارد اما  د؛ی كه در این شعر وجود ندارموتيف

 نن اســت. مــثلآســت و شــاعر در حــال توصــيف تصـنعی 

كـارگران   تواند ایـن باشـد كـه   موتيف مقيد در این شعر می

یـد  آمشغول كارند. توضيحاتی كه در جوار این موتيف مـی 

 ،یـك درد  .پس نباید تصنعی باشد ،زاد هستندآهای موتيف

د وجـود داشـته   يـ و شهودی باید پشت این موتيـف مق تاثر 

-باشد اما در این شعر این چنين نيست. ایـن شـعر تصـنعی   

بـرای تمـرین زبـانی شـاعر      و فقط شعر نيست ناصل ،ست

وری نيـز وجـود   آوری باید زمانآولی در زبان .است خوب

ریزیم باید منطقی پشـت  زمان را اگر به هم می .داشته باشد

 ،ایـن منطـق وجـود نـدارد    جا اما این ؛ن وجود داشته باشدآ

 ست. پس این شعر تصنعی

هـای زیبـایی دارد امـا    طور كه گفته شد این شعر تكههمان

در شعری  .انداشتباهی خرج شدههای زیبا در جای این تكه

شـهود و سـاخت وجـود دارد شـعر      ،كه داربسـت معنـایی  

یعنی تحـت شـهود شـعر نوشـته     ؛ واقعی تو باید خرج شود

بعد انشا را تقطيـع   ،انشا بنویس ن. اصلیمتاثر از چيز؛ دوش

شود. در شعر سپيد به این شـكل  به شعر سپيد بدل می ؛كن

را  تباید خود .یت كنيمنيست كه بخواهيم همه چيز را رعا

با غزل این است  آن زاد بگذاری و حرفت را بزنی. تفاوتآ

ناگهـان   تحـت آن تـاثر   شوی یك بيتكه در غزل متاثر می

اما برای ادامه بایـد   ،سازیی شعر را میبقيه؛ شودنوشته می

وزن  و ی بعـدی جالـب باشـد   قافيـه  ؛حساب و كتاب كـرد 

-نمـی  ؛تاب نـدارد رعایت شود. شور و شورش حساب و ك

را با حسـاب و كتـاب اجـرا كـرد. شـعری      نيزوس توان دیو

غـزل و حتـی   یا در قالـب   ... ام كه در وزن و قافيه وندیده

 برخوردار نيزوسیدیوسروده شده باشد و از سيستم نيمایی 

شـورش   .شور و عصيان باشد ؛شور مطلق باشد یعنی ؛باشد

زیـرا شـورش بـا     ؛بح شدهذو عصيان در همان شروع شعر 

و هسـتيد  زمانی كه عصـبانی  . حساب و كتاب نسبتی ندارد

 .كنترلی وجود ندارد ، دیگرو عصيان دارید يدعاشق

سـطرها را   نگاه زیبای موجود در ایـن بحث این نيست كه  

این نگاه وجود دارد امـا جـای بـدی خـرج      نادیده بگيریم.

 است. شده

باعث  د، زیراانبيشتر شعر بخو رئوف پيشنهادم این است كه

 دخواهـ ی زمـانی كـه مـی   ژن انـر آشـود در  ایده و الهام می

بـا   داگر بتوان د.نقشه داشته باش عمل كند؛ محور تم دبنویس

   بسراید.یك شعر سپيد خوب  دتوانمی د،نقشه شعر بنویس
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 ع حسنپور
 

 

 را خوشبختی وقتی

 : كردندمی تقسيم

 !شدیم قسمت از خارج ما

 !هایمانباقيمانده چارهبی

  «صفر»به  وقتهيچ 

 (؟)رسند نمی

 !نبود؟ صفر همين اگر راستی

 و منفی، مثبت

   !داشت؟ معنایی چه

 نبود، ایشماره جلویِ اگر یا

 شماره آن چقدر

 !بود كوچك

 !كاش ای

 بودیم «عددی» یك ما هم

 :زیاد با صفرهای

 كاش! ای

 
 

   عبدالرضايى نظر على

 بـه  شـدن  بدل براى است؛ اما جالب اىزمينه داراى اثر این

 آورد. وجود به آن در زیادى تغييرهای باید قوى شعرى

 است بهتر نبود/ صفر همين اگر /راستى سطر در مثال؛ براى

 صـورت  ایـن  بـه  شـعر،  در ایجازِ بيشتر و لحن ایجاد براى

 شود: نوشته

 نبود صفر این اگر"

  منفى و مثبت

 "داشت؟ معنا چه

 شـود و  كاسـته  اثـر  در گـویى  اضافه از اگركلى،  نگاهى در

باشد،  "زیاد صفرهاى با بودم عددى كاش" سطرِ: آن، پایانِ

 جالب روبرو هستيم. و موجز شعرى با گفت توانمى

 

 عبدالرضايى على ويرايش

 

 كردند تقسيم را خوشبختى كه وقتى

 شدیم قسمت از خارج ما

 هامانده باقى و

 نرسيدند صفر به هرگز

 نبود صفر این اگر

 منفى و مثبت

 داشت؟ معنا چه

 بودم عددى كاش

 .زیاد صفرهاى با

 

 

 شهريار بزرگمهر
 

 عکس

 

 دیوار روی عكس به كندمی نگاه

 اوست با عكس در فقط كه زن آن به

 عكس در فقط

 عكس در

 است گذشته از برشی كه عكس

 آن روی كشدمی دست وقتی و

 بُردمی را دستش

 خون قطره چند و

 مالفه روی چكدمی

 هاشانبدن نقاشی روی

 اندكرده بغل را هم خالی جای كه

 كرده عرق پوستشان و

 دریا به ریزدمی

 است شور كه

 شور

 شور

 دلش زندمی شور
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 داردمی بر را تلفن

 گيردمی را خودش یشماره

 خودش با زندمی حرف دارد كه

 ریزد...می تلفن داخل را اشتنهایی دارد كه

 

   عبدالرضايى نظر على

 خيــال، بــا یعنــى هســتند؛ خيــال داراى اشــعار از بســيارى

 هـا آن بين ارتباطى هيچ كنند، امامى تزئين را شعر سطرهای

 مونتاژند. و نيست

 در كـه  اسـت،  مهم باشد تخيل داراى كه شعرى من نظر از

 كرد. حس را تمركز و تخيل وضوح به توانمى اثر این

 جاآن از و است عكس یك روى شاعر شعر، تمركز این در

 افتـاده  پـا  پـيشِ  و ساده بسيار آن اجراى كند، امامى حركت

 است.

 خوانيم:شعر مى شروعِ در

-كلمـه  بـردن  كار به كه "دیوار روى عكس به كندمى نگاه"

 بـى  و حشـو  دیوار ىكلمه از قبل "روىِ" و "عكس" های

 با عكس در فقط كه زنى به" :گویدمى ادامه است؛ در فایده

 نگـاه  از عكـس  ىكلمـه  آوردن با را خود منظورِ و "اوست

 كـه  اسـت  بهتـر  پس رساند؛مى قبل سطر در دیوار به كردن

 شود: نوشته گونهاین

 "دیوار به كندمى نگاه"

 تغييـر  آن در تـوان مى نيز "خيره" مانند هاییكلمه با حتى و

 كردن؛ فشرده صنعت ایجاز است؛ یعنى كار، این كرد. ایجاد

 كرد، كه بندى بسته فرم اساس بر را متن باید چگونه كهاین

 است. مهم بسيار امرى

 دیوار به كندمى نگاه"

 ."اوست با عكس در فقط كه زن آن به

 یا

 ،"اوسـت  كنـار  كـه  عكس در زنى به" ،"عكس در زنى به"

 ."دارد كنار در كه عكس در زنى به"

 و فرم به پيشنهادها این كنيد، تماممى مشاهده كه طورهمان

 كند.مى كمك شعر بيشترِ هر چه اجراى

 گوید:مى شاعر در ادامه

 عكس در فقط"

 "عكس در

 زن آن بگوید خواهدمی زیباست. شاعر و جا به تأكيدى كه

ایـن   بـا  نـه؛ كـه   واقعى دنياى در و اوست با عكس در فقط

 است. كرده بيان را آن خوب تأكيد، خيلى

 بعد: سطر اما

 "است گذشته از برشى كه عكس"

 در امـا  شـود،  حـذف  كه است بهتر و بوده این سطر اضافى

 است. شاعرانه و زیبا بسيار نگاه، كل

- مـى " جـاى  بـه  كه است بهتر "دریا به ریزدمى" سطرِ در

 شود. برده كار به "زندمى" ،"ریزد

 خـود  هـاى دلشـوره  بـا  را دریـا  آبِ شاعر شورىِ ادامه، در

 بـه  را خوبى حسِ ،"شور" ىكلمه تكرارِ با و كندمی مرتبط

 زبـانى  تخيـل  شـاهدِ  همچنـين  و دهـد، انتقال مـی  مخاطب

 هستيم.

 اسـت  بهتـر  و ستاضافى توضيحى نيز شعر پایانىِ سطرِ دو

 پایـانِ  ،"گيـرد مـى  را خودش ىشماره" سطرِ و شود حذف

 باشد. شعر

 دارد. زیبا بسيار پایانى و است خوبى كارِ كل در

اسـت؛   مـدرن  عصر انسان ءگشتگىِشى و تنهایى شعر، این

 كـاملن  امـرى  كه هستى معشوقِ تو، خودت تنها كه عصرى

 است. درست

 

 عبدالرضايى على ويرايش

 

 دیوار به كندمى نگاه

 اوست با كه عكس در زنى به

 عكس در فقط

 عكس در

 عكس بر كشدمى دست

 بردمى را دستش

 خون قطره چند و

 چكدمى مالفه روى

 اندام نقاشىِ روى
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 اندكرده بغل را هم خالىِ جاى كه

 است كرده عرق پوستشان

 دریا به زندمى

 است شور كه

 شور

 شور

 دلش زندمى شور

 داردبرمى را تلفن

 گيردمى را خودش ىشماره

 

 

 فرزانه صیدی
 

 

 را شهر این هایدست یكی

 باز كند من دور گردن از

 را كلمات خواهممی

 بریزم هاخيابان به

  را و تنم

 هاكوچه از بگيرم پس

 هاخانه

  هاییو اتاق

 اندپوشيده او را پيراهن كه

 جلو بزنم هاعقربه از قدرآن

  ميدانی دیگر كه

  نزند دور مرا

 و پله

  پله

  پله

  را خودم نعش

  پلی رو بكشم

  جهانی آن پشت كه

 .شكست خواهد من در

 راه راه اینرده به تكيه

  شهر به خيره

 آه! كه

  هاآدم

  هستند كوری هاینقطه

 ...اندافتاده خدا از چشم كه

 

   عبدالرضايى على نظر

 كـنم و  برخـورد  اجـرا  لحـاظ  از اشـعار  با كنممى سعى من

 درون لحـاظِ  از یـا  شعر اجراى در معمولن كه هایىتكنيك

 شود را بيان كنم.مى لحاظ متنى

 امـا اسـت،   مهمـى  بسـيار  شـعر، موضـوعِ   در گردانـى  لحن

 شـعر  در لحـن  كشـتنِ  بر عادت شاعران، از بعضى متاسفانه

 و كننـد می خواجه شعرى به بدل را آن واقع در اند، كهكرده

 گيرند.مى آن از را حسيت

 ندارد. لحن شود، امامى شروع خوبى به شعر جااین در

 سـعى  "پلـه " ىكلمـه  تكرارِ و زبانى بازىِ با شاعر ادامه در

 هاتقطيع و مكث این دارد، اما شعر در پله تصویرِ كشيدنِ بر

 ترتيـب  بـه  كـه  است بهتر كند؛مى وارد ضربه لحن به بسيار

 شود. نوشته سطر یك در

 مـن  در جهـانى  آن پشـتِ  كـه " سـطرِ  در شـعر  همچنين و

 زده گریـز  كلـى  دیدى به جزئى نگاهى از "شكست خواهد

 شود. حذف است بهتر و بوده نامناسب كاملن كه است،

 دهدمى اضافى شاعر توضيح سطرها، از بعضى در همچنين

 ضـعيف  آن تركيـبِ  و پـردازش  و ندارند شعر در جایى كه

 یابد.مى پایان زیبایى تصویرِ با اثر است؛ اما

 هـا جملـه  در نثـر  كـرد، منطـقِ   توجه آن به باید كه موردى

 جملـه  در آخـر  فعـل  هـا، جمله تمامِ در دقيقن یعنى است؛

 تـر نزدیـك  نثـر  بـه  را شعر امر، منطقِ همين كه است، آمده

 كند.مى

 شـعر  در بایـد  تغييـرى  هـيچ  بدونِ ما كه دارد وجود نكاتى

 همـان  یعنـى  است؛ متن موزیكِ هاآن از كنيم؛ یكى رعایت

 همچنـين  كننـد، و  پيروى آن از باید كلمات كه زبانى منطقِ

 هـر  اسـت. اگـر   تـازه  فضایى ایجادِ شاعر هدفِ زیرا حِس؛

 كنـيم، پـس   فـرض  شعر در نشانه یك را هاابژه این از یك
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 چيـدمانِ  همـين  اسـت؛  مهم بسيار شعر در هانشانه چيدمانِ

 مـتن  از بهتـرى  هـاى تأویـل  كه كندمى كمك ما به هانشانه

 این باشد؛ پذیر باور چيدمان این كه شرطى باشيم، به داشته

-مى انجام حسيت تزریقِ و گردانى لحن توسطِ پذیرى باور

 شود.

 كـه  اسـت  مانند رگـى  نباشد، درست لحن داراى كه شعرى

 متن، هـارمونى  به لحن كه جاستاین جالب و ندارد، خون

 كـه  است لحن این پسامدرن شعر در و بخشد،مى عاطفه و

لحن،  از مشخصى در  باید پس است. شده وزن جایگزینِ

 هاىقافيه باشيم، همچنين داشته شعر در چيدمان و هارمونى

 شـعر  وارد و شناسـایى  خوبى به را ایجاز و درونى، ترجيح

 كنيم.

 در كه اىآن گونه به نه اما است، مهم بسيار نيز سازى قرینه

-مـى  باید دید چگونـه  رفت، بلكهمى كار به كالسيك شعر

 بـدل  و رد را دیـالوگى  دوتـایى،  كیعنصر یا دو  توان، بين

 زوج یـك  از كنـد؛ یعنـى   تـایى سـه  به تبدیل را آن كه كرد

 بسازیم. مرتب تایىِسه مرتب، یك

 تـایى سـه  امـا  نداریم، سازى قرینه ما مدرنيستى نو در شعر

 رسـيم، كـه  مى واژگانى چند به كه است چندتایى از چرا، و

 سـطرهای  حـذفِ  بـا  نيـز  جـا ایـن  در است. مهم بسيار این

 در ایجـاز  همـين  شود، كهمى موجزتر و طبيعى اضافه، شعر

 سـطر  بعدی سرعت ینكته .است مهم بسيار پسامدرن شعر

 و بياوریم سطر یك در را بلند هجای چندین نباید ما است؛

 بـا  اوقـات  گـاهی  سـطر  سـرعت . بكـاهيم  سطر سرعت از

 و شـود مـی  یكـی  فضاسازی در ما چيدمان و حس سرعت

 است. مهمی بسيار موضوع این

بایـد دیـد    داریم؛ یعنى واژگان نياز شكستِ به اوقات گاهى

 را دیگـرى  ىواژه اى،واژه به یا و شكسته را چگونه كلمات

 كنـيم؛  جدید ىواژه یك به بدل را واژه تكه دو و بچسبانيم

 ."مادرد، پدرد، برادرد": مثلِ

 اغلـبِ  بـراى  است، كه شعر در درست تقطيعِ نكته وآخرین

 است. مشكل عملى شاعران

 خاصـى  مشـكلِ  شـعر  ایـن  صورىِ فرمِ گفت، باید آخر در

 منطقِ در نيست، دیالوگ داراىِ اثر كهبه خاطر این و نداشته

 خوبى فرم و زبانى تخيلِ داراى اما ندارد. مشكلی نيز زبانى

 و كندنمى روبرو ترجيحى یا تكرار با را مخاطب نبود؛ زیرا

 هستيم. مواجه گذرى و خطى فرمى با

 
 

 عبدالرضايى على ويرايش

 

 را شهر این هایدست یكی

 گردنم دور از كند باز

 را كلمات این خواهممی

 خيابان در بریزم 

  را تنم

 هاكوچه از بگيرم پس

 هاخانه

 اندپوشيده را پيراهنش كه هایىاتاق

 هاعقربه از جلو بزنم قدرآن و

  ميدانی هيچ دیگر كه

  نزند دورم

  را نعشم پله پله، و پله،

  بكشم پلى روى

  باالش از كه

  هاآدم

  كورند هایىنقطه

 خدا. چشم از افتاده
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 علی اسدی 
 

 

  هيچ در من

  انقالبی

 . امنبوده

  هایممشت

  تنها

 بود هاییدلشوره

 كه

  رفتمی باالتر امتنه از گاه گاه 

  و

  را خيابان عرض

 گشتباز می خانه به نكرده طی

 

 حمامی هيچ

  مرا نعش

  بود نكشيده خود در

  شاهرگم و

 هنوز

 نام 

 كبير اميرهای

 .بود نشنيده را

  من

 دوید خواهم خودم در

 

  آورممی در را لباسم

  و

  كنممی شك

 كاغذهایی به

  روزی كه

  بودند ابهتی

  كه جنگلی از

  گفتنمی دروغ

 دوممی خودم در

  كنمنمی انقالب

  زنمنمی مشت

 بندممی را كتفم

 بزرگ مادر سياه چارقد با 

  وقتی

  سياستی هيچ

 . بود نخواهد من رگهای دنبال

 

   عبدالرضايى نظر على

-اىفاجعه و زندمى ذوق توی بسيار شعر این در كه اىنكته

 است. بی جا هاىآن، تقطيع شاعرِ براى ست

 بـا  را كـرد  بيـان  سـطر  یـك  در توانمى كه شاعر، جمالتى

 خوانش سرعتِ عمل، این با و كرده ادا مورد بى هاىتقطيع

 است. كرده كم را متن

 و "كـه " ماننـدِ  اىاضـافه  حروفِ سرِ بر دیگر، تقطيع مورد

 بـر  سـطر  نباید و است نادرست كاملن امرى است، كه "و"

 بشود. قطع حروف و كلمات گونه این سرِ

 دارد مشـكل  اجرا در است، اما شاعرانه شروعى داراى شعر

 بهتـر  شود، كهمى كشيده اضافى هایتوضيح به اواسط در و

 نشـنيده  را كبيـر  اميرهـاى  نام هنوز شاهرگم" سطرِ از است

 شود. حذف بعد به "بود

 ستایشاعرانه و خوب شروع داراى شعر كه كنممى تأكيد

 بهتـر  بـراى  كـنم مـى  پيشنهاد نگرفته است. شكل كاملن اما

 شود. توجه نيز اجرا به آن شدنِ

 
 

 عبدالرضايى على ويرايش

 
 

  امنبوده انقالبی هيچ در

 هایممشت

 بود هاییدلشوره 

 باال رفتمى تنم از تنها كه 
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  را خيابان عرض و

 خانه به گشتمى باز نرفته

 نشست مرا حمامی هيچ

  شاهرگم و

  هرگز نشنيده

 كبير امير نامِ

 

 

 آذردخت ضیائی
 

 

  چشم

 وقت هيچ

  است نبوده تنها عضو یك

   است راه چهار یك چشم

 تو در تو و پراكنده ضمائم با

  اشك مثل

 است دیگر چشم چند از تكه یك خودش كه

  تو چشم

  من چشم

  كنندمی نگاه ما به كه كسانی چشم و

 اما

  اشك به لعنت

      دهدمی جای خودش در را عضوی هر كه

  دارد چشم از كمی

 قلب از كمی

 گوش از كمی

 … از كمی

  اصلن خودت تو و

  هستی من هایچشم از عضوی

 ایبوده من هایاشك از قسمتی

   راستش

  كنندمی درد هایمچشم ستروزی چند

  ایكرده تكرار را خودت تو كه بس از

  گوناگون هایسال بين  ایشده تقسيم كه بس از

  پرسيد كسی دیروز

  رفته؟ باالتر هم باز عينكت ینمره

  شيشه به خورده هایتر  این یا

  شوند؟می ترعميق

  كنممی حبس را بغضم من

  هایمچشم بندی سهميه

 شودمی آغاز اكنون هم از

 

   الرضايى عبد نظرعلى

 بـه  اسـت. مـن   "چشـم " شاعر بـر  تمركزِ تمامِ شعر این در

 تمركـز  داراى برم؛ یعنىمى لذت شعرهایی چنين از شخصه

 را لمـس  قابـل  موضـوع، فضـایى   یك بر فوكوس با و باشد

 بسازد. مخاطب براى

 آن بـه  اثـر  ایـن  در بایـد  كـه  مهمـى  هـای موضـوع  از یكى

 آن بـدِ  اجـراى  و نرسـيده  فـرم  بـه  و خشك پرداخت، زبانِ

 و ببـریم  دسـت  شـعر  در راحتى به توانيممى ما است؛ یعنى

 كنيم. ویرایش را آن

 شـاعر  و شـود  اصالح شعر، در بيان كه است بهتر همچنين

 حذف و را تكرارها و اضافى هایتوضيح بدهد؛ لحن آن به

 كند. ترفشرده را فرم و اجرا

 داراى و خـوب  بسـيار  شعرى با كه كنم تأكيد باید آخر در

 از و اسـت  فودى فست آن اجراى هستيم، اما روبرو تمركز

 كند.مى پيروى بيان و فرم در غلط فرهنگى

 
 

 الرضايى عبد على ويرايش

 

 چشم نبوده تنها عضو یك

  گاههيچ

    ستچارراهى

  تو در تو و پراكنده ضمائم با

  اشك مثل

 است دیگر چشم چند از اىتكه كه
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 تو چشم

  من

  ما به كنندمى نگاه دارند كه هاآن و

  اشك به لعنت

      همه به دهدمی جا كه

 دارد چشم از كمی

 ... از از گوش، قلب،  از 

  منى هاىچشم از عضوى هم تو

 كندمى درد كه هاماشك از قسمتی

  كندمی درد هامچشم

  ایشده تكرارى كه بس از

  هاسال بين  ایشده تقسيم كه بس از

 بود هاتتكه همين از یكى

  پرسيد دیروز كه

 باال رفته باز عينكت ینمره

  شيشه به خورد كه هایىتر  یا

  اند؟شده ترعميق

 دارم دوباره

  كنممی حبس را بغضم 

 .هامچشم بندی سهميه در

 

 
 

 

 جان صدرا
 

 

  كشدمی بهمن سرما

  تير گرما

 بدرقه تن كندمی خيس رگباری

 بوسدمی گاهی!     ایست

 باال پردمی كه مسافری

 مسافر

 مسافر

 ...مسافر

  كشدمی سوت سر

  بانسوزن

 كندمی عوض ریل

 خالی قطار رودمی عوضی

 تكان دهدمی دست دیگر سمت ان/خاور

  مادر شودمی تكيده

 ! فردی دسته گور در

 

 صدرا صادق

 
 

 فردی دسته گورهای*

 مظهر وریا "داد نزن"كتاب  فردی دسته گورهای واژانه

 
 

 شعر: ىدرباره عبدالرضایى على هاىصحبت

 

 خوانيم:مى شعر این شروعِ در

 كشدمى بهمن /سرما 

 تير/ گرما

 

 بـا  و اسـت،  تيـر  سـيگار  و بهمـن  سـيگارِ  همـان  منظور كه

 رود.مى پيش زیبا شروعى
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 بسيار بيانى "بدرقه تنِ كندمى خيس رگبارى"بعد:  سطرِ در

 شود. حذف كه است بهتر و دارد نئوكالسيكى

 ىكلمه تكرارِ و "بوسدمى گاهى" مانند سطرهایى همچنين

 گذاشـته  كنـار  بایـد  و نـدارد  شعر در تاثيرى هيچ ،"مسافر"

 شود.

 كلمـاتِ  با و جا است به سر، بسيار كشيدنِ سوت ادامه، در

 است. مرتبط ،"بانسوزن و رِیل، قطار"قبيل  بعدی، از

 روبرو هستيم به شرطی كه خوبى با شعرِ گفت باید آخر در

 هـا بگيرد، و در واقع این حـذف  صورت آن در هایىحذف

همـين   دقـيقن  كـه  كنـد،  پيـدا  نجـات  شـعر  شودمى باعث

 دانيم.می زبانى رویكرد را منطقِ

 دو در و اسـت  عـالى  بسيار آن در روایت گزارشِ همچنين

 در و به جـا  كاملن كه شودمى شكست باعث روایت مورد،

 است: شعر خدمت

 سـطرِ  توسـطِ  دیگـری  و "ایسـت " ىكلمـه  آوردنِ بـا  یكی

 ."باال بردمى مسافرى"

 و چيـنش  طـرزِ  همـان  یـا  ساخت، و فرم به در نهایت باید

 بهتـرى  سـاختارِ  و فـرم  بـه  كـار  تا كرد توجه كلمات، اداى

 برسد.

 
 

 عبدالرضايى على ويرايشِ

 

  كشدمی بهمن سرما

  تير گرما

  ایست

 باال پردمی مسافری

  كشدمی سوت سر

 بانسوزن

  ریل كندمی عوض

  قطار رودمی عوضی

 تكان دهدمی دست دیگر سمت آن خاوران

  مادر شودمی تكيده

 فردی.   دسته گور در
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 التحصـيلِ  فـارغ  او كنـد، مـى  زنـدگى  لنـدن  در اكنون هم كه ستانگليسى تبارِ ایرانى منتقد و مترجم شاعر، فروشان، ابول دكتر

 ابـول . اسـت  شـعر  جهـانىِ  سـایت  فارسىِ بخش دبير حاضر حال در و است لندن كالجِ امپریال دانشگاه از اتمى انرژى دكتراى

 تـاكنون  وى از بوده، "اسكول لندن " شعرىِ گروه انگليسىِ بخش دبير و انگلستان مهاجر نویسندگان بنياد مدیر ترپيش فروشان

 همچنـين  فروشان شده، منتشر "محتاجم تو بيابان به ام عطسه براى" و "زبان عليه زبانى" عناوینِ با انگليسى شعر مجموعه دو

 در من" عناوین تحت ها،ترجمه این از كتاب سه تاكنون و كرده ترجمه انگليسى به را عبدالرضایى على فارسى شعرهاى اغلب

 از توانيـد مى را كتابش آخرین و اندشده منتشر "گویدنمى آرى بار دو هيچكس"و "سيكسولوژى" ،"كردم مى زندگى خطرنا 

 :كنيد تهيه آمازون سایت در زیر لينك طریق

04q3yon.ir/ 

 عبدالرضـایى،  علـى  و دارد اختصاص فروشان ابول شعرهاى به ،"شعر فایل" مجله ىشماره این ىترجمه بخش ىویژه پرونده

 .شود مى تقدیم اصلى متن همراه كه ستبرگردانده فارسى به را "محتاجم تو بيابان به امعطسه براى"كتاب شعرهاى از تعدادى

https://www.amazon.com/one-says-yes-twice-ebook/dp/B008IRT05I/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1342478217&sr=8-3&keywords=Abdolrezaei
https://www.amazon.com/one-says-yes-twice-ebook/dp/B008IRT05I/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1342478217&sr=8-3&keywords=Abdolrezaei


 

 

Eternity  

 

 

In the experiences of an eternity that turns over and over 

Whenever I glance at the mirror 

feel myself in rhyming circumstances, deja vu 

or return even to the same address every decade 

 

Then, see the world, reality or the salt of the Earth 

as of the ones who come from nobody knows where 

the ones who hover in thin space 

an orphan child on the doorstep with many names 

 

This is the eternity's parapet on which I stand and repeat 

I am here only this once and I shall never return 

as in one can never step in the same river twice 

There, God catches a glimpse of himself. 

 

This mesh of molecules 

which makes up the brain 

and modulating like ether 

the light waves of our 

Soul - makes our heart 

a repository of past states 

of the pebble beach of memory 

The flickering imprint of time.  
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 ابديت

 

 

 امای كه قبلن مالقات كردهام را در حالِ پرقافيهقيافه

 كنم  میمی هر وقت كه درآینه احساس

 بی                                               

 نم                                                  

 شده گاهی كه برگردم

 به همان آدرسِ تهِ همان دهه

 ...و حقيقت     دنيا

 !هه    

 !عجب نمكی دارد این خا 

 داندتنها         خودش را مالِ كسی می

 داند از كجا آمدكس نمیكه هيچ

 هيچكسی شناور     

 در فضایی رقيق       

 چون مه              

 های فراوانو یتيمی با اسم

 ...های پای دریله بر پله             

 این منبر    ابدیتی ست

 گویمكند مرایی را كه هر روز به خود میكه تكرار می

 فقط همين یكبار را تو اینجا هستی

 باز نخواهی گشتو دیگر 

 توانی دوباره پارو بزنیای كه درآن نمیبه رودخانه

 ستاینجا         همان جایی

 كه حتا خدا

 زندفقط یك لحظه خودش را دید می
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Make some tea 

 

 

In order to settle my appetite 

I'll have the chocolate chip 

In order to palette the cookie 

I'll need to make some tea 

In order to have the tea 

I'll put the kettle on 

      and wait for the cooker to do its job 

In order to have the tea 

I'll need to clear the teapot 

In order to bin the teabag 

I need a lined bag 

In order to line the bin 

I'll use a plastic bag 

In order to bin the bag 

I need to move the door the bin's 

behind 

I don't want it to shut 

So get carried further and further 

Away from settling my appetite 

I bin the soggy bags 

Drain the dregs 

Throw in the teabag 

And out the kettle 

The boiling water 

Then I am struck 

      by this! 

A karmic chain 

That enfolds 

And unrolls my thought 

While the tea like the universe 

Is going cold 

Now the water's boiled 

Like the big bang 

After a waiting 

Now, I am as far from the original 

chocolate chip cookie 

As the original Adam.  
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 چای

 

 

 برای برطرف كردنِ اشتهام

 بيسكویتی هست شكالتی

 كه از خشكراهِ گلویم

 پایين بروداگر بخواهم      

 مجبورم

 چای را دم كنم     

 برای اینكه عمل بياید چای

 دوشاخه را باید در پریز بریزم

 و انتظار كنم تا كتری

 كارِ خودش را بكند فوری

 و قوری را

 كه چای پر از دیشبی دارد

 طوری تميز كنم چون حوری

 ای نماندَش باقیكه شب مانده

 ها را حتمنتفاله

 یزم در سطلباید بر            

 سطلی

 كه مجبورم آسترش كنم قبلن          

 هاقبل از آنكه پذیرایی كند از خرده ریزه

 

 برای اینكه مشمّایی تنش كنم

 دری كه سطل زباله را مخفی كرد

 باید طوری كنار بزنم         

 كه باد بازی نكند 

 ...ما بينِ باز و بستگی 

 شودز منظور دور میبنابراین چای       آهسته آهسته دارد ا

 شودجوری كه اشتهایم كم كم دارد كور می

 حاال

 چای خيس خورده را در سطل و

 ام در سورانِ ظرفشوییها را ریختهخرده ریزه

 وچای تازه را فوری

 ریزم در قوریمثلِ آب كتری كه كفرش سرآمده می

 كنم از آبطوری كه وحشت می

 بخاراز                                

 كندای كه فكر را بسته و بازی میاز این چرخه

 !ستكرده

 !امكالفه

 در حالی كه چای دارد

 شودمثلِ جهان سرد می         

 من از این بيسكویتِ شكالتی

 همانقدر دورم

 كه حضرتِ آدم
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AbollobA goes WWW. 

 

 

The one place town of my street 

The one bed sea of my door 

The market town of my wardrobe 

Youward it seams as the outside yew 

Undress the unseizable question 

 

I am withholding the breeze- 

some name in the norm of cusp windows 

Tea cups chinking the saucer palindrome 

In perfect serendipity, who knows  

when time kissed place  

of a hoping smile 

lips will? 
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 .www رود می ابولی

 

 شهرِ تك جای خيابانم

 ی دَرمدریای تكخوابه

 بازارِ شهری به سوی رُب دشامبرم

 سوی تو مثلِ نسلِ سرو

 كند سوال راكه لخت می

 كنم نسيم را دردارم حبس می

 برخی از شكل                    

 امبه رسمِ زینِ پنجره                                 

 زنندها طعنه میفنجان

 به نعلبكی بر عكس             

 داندچه كسی می

 كی و كجای لبخندی

 !بوسيمما می                 
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Of Peonies  

 

 

To be or not in love  

with your picture or your womanhood? 

this delicate peony 

or that light reflected knee? 

 

The fingers many 

which string this heart’s yoyo 

people the petals of your peony 

and figure out the curved space 

of a blonde muse kneeling down 

outside the Chelsea flower shop window 

where tomorrow I’ll be picking 

just a peony 

for you 

A knuckle knocking on 541 

a buzzing presser on the door phone 

and you will be coming down 

to a dishevelled shirt out 

pair of sandals 

young smile 

 a knuckle down pony 

ready to polo! 

‘cause Alec’s got a girlfriend  
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 ننبود يا بودن

 

 در عاشقی با عكس تو بودن       یا نبودن با تو             كدام؟

 این رزِّ ظریف       یا همان زانوی عاشق؟

 كنندانگشتانِ بسياری كه یویوی دلِ مرا ن  می

 شوندهای تو میمردمِ گلبرگ          

 طالیی  راای مو و منحنی تنِ فرشته

 زنندكه زانو زده  نقش می                             

 جلوی ویترینِ گلفروشیِ چلسی

 كه از فرداش برای تو رُز خواهم چيد                 

 با نيم بندِ انگشتم

 ١1٥زنم بر پال  ضربه می            

 نا  نا                

 آوردتفشاری به شاسی می

 پای آیفون                                 

 پيشِ پریشانی كه پيراهنش زده بيرون

 كنارِ یك جفت دمپایی

 و لبخندِ جوانِ اسبی سُم سایيده

 كه آماده ست برای چوگان                          

 

 چون آلكس دوست دختر دارد
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eno no noL  

 

A celebration  the family circle  

and we wish all to be as one   or else 

the runaway bicycle wheel of the years 

the heaviest link of 

is its loaded band of Christmas gifts 

populated as the landing platform of London Eye 

 

Bring on the Solstice Bells 

Under the lit off tree 

I'm off here 

 

I've been taking a dose of own medicine  

and in my own bedpressing ways  

watched Christmas songs of years bygone    

- 04s mainly - 

 

Dosing on own prescription to you, Sister Electron, 

artfully in repose alone in your room 

or womb of a circuit orbitale.  

 

O yes, I hear what I say  

an oracle speaks to itself 

 

filtering out the human mind 

basking in cosmic rays that beam you 

just enough leap of electron Volts to leave orbit 

in less than an instant...  

People trickling off London Eye  

With their eyes rolling 
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 آی لندن

 

 

 گردانددرجشنی كه خانواده را دایره می

 شود آرزوی یكی باشی كردمی

 ی فراریِ سالوگرنه این چرخپاره

 همان جمعِ كادوهای كریسمس است

 كه بر سكّویی

 كندپُرمردمی می "لندن آی"پای                  

 

 های شبِ یلدا را بزنيد لطفنزنگ

 گندمدارم اینجا می

 !من رفتم

 با دوزی از دوای خودم كه باال رفتم

 آوردو با فشاری كه وزنم به تختخوابم می

 كردمداشتم كریسمسِ آوازهای هشتادی را تماشا می

 

 ی من بوددوزِ خوابی كه نسخه

 برای تو خواهر الكترون         

 كه در آسایشی تنها

 بی سایشی         

 وبه ا         

 و ما         

 ست       دراتاقی كه چون رحمِ یك مدارِ كمربندی     

 در گردشی  

 

 قالدفهمم كه چه دارد میها! می

 خواندست كه خودش را میفالی

 ذهنِ آدمی را فيلتر كن

 زند آفتاب بگيرزیرِ امواجی كه به تو نور می

 

 كافی     

 چنان كافی به قدر كوآنتمی نوش كن

 از یك ثانيه قادر باشیكه دركمتر 

 !از دیوارِ این مدار بپری بيرون              
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Cherry Bird Duet 

 

 

Hanging half baked on this cherry tree 

skinning written pieces of flaking bark 

 

Submerged submariner 

jets of the Jacuzzi flex round my jetty 

and flow round her fluid buttocks 

of this tub that skims her bulk  

 

The bark flakes dreams off my ruddy 

cheeks 

The sap’s up drive’s unbalanced and 

leaking 

 

A jet is aiming on my little rib 

caging a bird heart sitting out a twig 

The beam fluxed up to make a face 

then a breast then a pounding of 

something else 

 

My bark flakes in written toes 

climbing to her bed room window 

 

upon the skin of her unfolding  

her hourglass marks my eye’s passage 

whiling this sojourn of lake Garda 

in your eyes  

 

The bird overhanging cherries 

Opened the dawn chorus crying :  

 

the Jacuzzi’s off, empty the tub! 

no wind fingers through no hair plumes! 

The seabirds, the sea have merged 

The mariner the marina submerged 

 

Ruddy cheeks  hair blows   in parched 

water winds 

and bundled to a bun 

 descending down a slope that 

curves  

out to  a top  peak and     stops 

at the tip of my twig!  
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 گیالس درخت

 

 
 امش كردهدرختی كه خط خطی

 انداختن استدرحالِ پوست 

 هامچه نيم پز آویزانند نوشته

 از این درختِ گيالس            

 

 رودزیر ِآب رفته كه دیگر زیرِ آب نمی

 گردنددورِ زانوانم افشانكانِ این جكوزی می

 و دورِلمبرهای سيالش

 كنددر وانی كه بربرانه بدنش را لمس می

 

 ست درختام پوست انداختههای خواب رفتهبرگونه

 رود باالهایش میای كه از رگو شيره

 تعادلش بهم خورده ست                   

 

 ام  های سينهبه دنده

 كه در قفس دارد     

 ای را پرنده                

 ای در حالِ شكستن بر شاخه                     

 ایكند فوارهحمله می                               

 كه سر درآورده از آب                                           

 پستان مثل 

 

 ستدرخت پوست انداخته

 انگشتِ بزرگِ پای راستم هم       همچنين

 روی پوست سيالِ ساعتِ شنی

 باالرفتن از درختی

 ی اتاق خوابیهای آغوش واكردهدر جوارِ پنجره 

 كشد فریادای كه آواز میپرنده

 آویزان است هنوز          بر درختِ گيالس

  

 جكوزی خاموش

 وان خالی

 های بادو پنجه

 رود دیگربر گيسوانِ پریشانی راه نمی

 

 های سرنگونه

 موهای افشان

 دربادهای خشكِ آبی

 و بعد

 خورد تا برود باالدم اسب و شيبی كه پيچ می

 او بایستد بر سر شاخه
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Trio logy 

 

 

I 

You deny your own 

but my heart is at ease 

 

but have I left the window ajar 

so a solitary bird can fly around 

my room one day and leave again? 

before I open the door 

for the cat 

 

I  was bereft 

I denied my own 

never wondering  

the secret his look holds 

 

it speaks of a pinching hold 

on the spark of the world 

 

he is my father 

and 

I 

 

           now know 

my heart is at ease 

 

The picture’s on the mantelpiece 

Next to Picasso and India indeed.  

 

C’est la vie 

two of cups in the air 

7 cup sets crossing 

out comes one Sagittarian queen of 

swords! 

 

eggshell walking 

pursue, not whole heartedly,  

leap of faith in life and every one 

sense nothing solid then  

take another leap 

 

I was bereft 

I left the door ajar 

the house cat ran for the street 

 

Dawn chorus is quieter since 

 

the father is tending the garden 

 

no word came back to my texts 

 

I am dreaming again 

 

II  

I eyed her patent leather stilettos  

packed a swan neck with a mark 

 

Her Boticcelli fingers adorned an exquisite 

stone 

nestled in leaf of gold 
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Upper lip underfold through the rouge 

caressed the air in the car 

 

She sat in 

next to the surface of  

my heart 

 

palpitating sole pressed the pedal 

and ran off past the red light up 

the wide avenue to Hyde park 

 

and turned and turned and parked  

by the side of a surprise 

 

tender tips moist a little 

she touched in accidental  

throw of words 

cool they felt 

 

what air I said of wisdom of old 

she beheld me in surprise and 

found bespoke.  

 

Never thought of it like so…  

 

 

And so she showed me the book 

she wrote of men in mice clothes 

and how for fear of the cat 

 

the bird barks on my window!!! 

 

My heart is  

no longer at ease! 

 

It churns and boils like a cauldron 

 

remember the prince’s food was spilled 

and the legs of the Ching got broken?  

 

III  

The father opening the window 

the day, hanging the sea on the wall 

 

The cat quietly purring the breeze 

 

Her left swan neck leg against the 

The leopard skin on her shoe 

square heeled and clacking the floor 

 

was a ball of wool to the cat 

 

pawed her open toe  

 

she got up from the ball game 

remembering some endgame 

and went for the kitchen knife 

 

to cut the thread for your spinning wheel, 

Moira 

 

the thread’s measure and cut 

as the weaving of the doors 

of her body, or my TISSUE 
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Excuse me while I sneeze! 

  - chewing seeds! 

 

Please please come with me 

to no man’s land and show me 

the way out of here 

 

to your door 

 

fucking great big dollop of bird shit on my 

jaguar window! 

on the road the other day, under the tree  

in no man’s land 

 

for no man’s land is her body 

it’s architecture and smooth geometry 

 

as wide as a desert to my wind 

as tall as the heavens for my wings 

 

HOoh, I need your desert for my SNEEZE! 

 Oh how I want you to grow my 

seeds! 
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 پارتی تريلوژیِ

 

١ 

 ؟!من

 زنیمالِ منِ خودت را پس می

 گرچه    دلم در آرام است

 

 ام كمیام را آغوش كردهآیا پنجره

 كه تك چرخی بزند 

 ایپرنده 

 ؟!كند بازدر اتاق و تركش       

 آید  بازی كنم؟ای كه میپيش از آنكه در را برای گربه

 

 من انكارِ خودم بودم

 ازدست داده بودم و هرگز

 كرد  نپرسيدمی رازی كه در نگاهش زندگی میدرباره

 گویدهنوز        از سرانگشتانی می

 كه با نيشگونش  

 كند نگهداریاز زمين می               

 

 اوست

 پدرم        

 و من

 حاال در آرامش است دلم   

 دانممی   

 ها همه بر پيشخوانی كه عكس       

 پيشِ پيكاسو                    

 !و یك واقعن هنداند                         

 

 زندگی این است

 دو فنجان

 یی         در تقاطع«تارو»پا در هوا و یكی هفتِ          

 و كوئينی آذری

 كند روكه شمشيرها را می               

 

 خورد دنبالش كنچون تخم مرغی كه قل می

 !از صميم قلب اما نه    

 ستبپر فوری     از پرتگاهی كه زندگی    یا هر كسی

سفتی اگر نكرد زمين    زیـرِ پاهـات   چـه بهتـر    پرشـی      

 !دیگر

 

 از دست داده بودم

 نيمی وا        ول كردمدر را         نيمی بسته     

 ی خانگی ناگهان به خيابان زدو گربه
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 تر استكرِّ سحر آرام

 

 و من دیگر

 پاسخی

 هایی كه فرستادم ندارم«اس ام اس»برای         

 

 بينمدارم         دوباره خواب می

٢ 

 ش انداختمهای وِرنیی بلندِ كفشنيم نگاهی به آن پاشنه

دو پـایش را مـار  دار و بسـته   كه چون گردنِ قویی    هر 

 بندی كرده بود

ش    در برگِ طال      عتيقه سـنگی را  های بوتّچلیانگشت

 جال داده بود

 نواختو زیر ِلبِ سرباالش    هوای ماشين را چه ناز می

 

 دختر     درست     كنارِ دلم نشسته بود

 و روحِ ناگهانی روی كفِ پا

 چنان پر تپش پدال را 

 رد و گاز خوردله ك      

 كه از چراغِ قرمز عبور كرد                 

 و در خيابانِ پهنی كنارِ هاید پار  پيچيد

 باز پيچ خورد و پيشِ تولد مبار ِ یك پارتی پار  كرد

 

 بعد

 سرانگشتان ِكمی تا قسمتی مرطوب را

 با كمالِ آرامش            

لمـس    شـد در   جنبِ كلماتی كـه ریختـه مـی                

 كردم

 !خنك بود

 

 هایی از خردِ كهن گفتمچيزی

 كه حاال داشت

 كردم كرد        نگاهم میدر سورِ نابهنگامی كه خياطی

 

 «كردم اینطور باشهاصلن فكر نمی»

 

 بعد كتابی نشانم داد

 پوشندسانان موش میها از بيمِ گربهی چگونه آدمدرباره

 

 كند حاالام واق واق میای درپنجرهپرنده

 قلبی         در آرام ندارم دیگر

 جوشددلم        چون دیگی به هم خورده سير و سركه می

 

 راستی یادت هست  

 غذای شاهزاده چرا       فوری ریخت؟     

 ؟!آیا           چارپایه زیرِ دیگ        رفته بود در
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 همونجوری كه آقام

 كنهها رو واز میپنجره

 دیفالروز هم سرِ 

 كنه آویزونباغچه رو می          

 ره با نسيمگربهه داره ور می

 ...كنه خيلی بازی باعشق می

 پوست پلنگی یه!           كفشِ پای چپش هی

 ...ش      وایمربّعی یه پاشنه

 رهگردن ِقو هم كه داره تلق تلق می

 واسه گربه              یه گوله كامواهه          انگاری

ــیدا ــه بيرونــه             ره م ــاش ك ــه روی شصــتِ پ كشــه پنج

 !جوون

 كنه حاالتوپ رو ول می

 بازی رو        حتّا

 

 بخاطرآورد آخرِ بازی را

و آهسته رفت سراغِ كاردِ آشپزخانه تا سـرنخی را كـه مـی   

 !گذشت از چرنِ ریسندگیِ تو قطع كند مویرا

 ...قطع كنند تا بافتارِ درهای بدن راها اندازه میریسمان

 

 !دستمالِ كاغذی لطفن

 !كنمببخشين من عطسه می

 

 لطفن لطفن بيا با من

 به سرزمينِ هرز    به مرز   كه مالِ هيچكس نيست

 خروجیِ اینجا

 !ات را نشانم دهو دروازه     

 

 ی جاگواری شبيهِ گربهای برشيشهگُهِ مرغِ گنده

 ...در بينِ راهِ همان روزی كه زیرِ درختی حوالیِ مرز

 

 زیرا مناطقِ مرزی زنِ اوست

 ی تنِ دوستمعماری و هندسه

 كه پهنایش

 كویری برای بادِ من و                

 بلندایش                              

 ست     سهمِ بالهایمآسمانی                         

 

 !هووف

 امبرای عطسه

!بيابــــان احتيــــاج دارم مــــن     خيلــــیبــــه ایــــن  
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Pocket from Heaven 

 

 

Pocketful of heaven 

Forced entreats measure no vail 

Frustration bids no change 

  

Add a little salt 

and pinch a punch of froth 

Jack never drank of Jill's mug. 

 

Sentiment of freedom     forced the bird 

into a cage 

Caravans carted it off      to no-man's land 

He was thus exiled to a cage bursting heart. 

 

Jack, caged in his mug? 

 

Free them from themselves 

        O Brother Superior 

             Severity brings misfortune 

Trouble, tried the mire 

         And bogged itself. 

Jill died in Jack’s mug 

 Oh this world in its treasury of nonsense 

     Is the bulk of the How 

And the now of a Why. 

   Who do I talk to? 

Whom do I go to? 

   Not that I want to  

   Just that I do 

  

The why of a How 

The hurdle of the vertical dimension of 

Wall. 

 

This man shrinks 

That, has a good go at himself 

One disappears 

The other splits 

                          creating an object of self 

Look!  He is joining the universe. 
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  بهشتی در جیب

  

 با بهشتی در جيب

 كندنا دسترسی را اندازه می

 و سرخوردگی

 چون خریداری

 دهدبه قيمت می                

 بدونِ پولِ سياهی در جيب     

  

 كمی نمك بریز

 ی نيشگونیبه اندازه 

 !كف        یا سرانگشتی

  

 !هرگز از فنجانِ جيل نخورد    تام

  

 احساسِ آزادی

 پرنده را به یك قفس محكوم كرد

 قفسی

 كه كاروانی به مرز ِممنوعش رساند       

  

 ستدر جامِ خود زندانی    تام

 

 !درخود آزادشان كن برادرِ ارشد

 سختگيری

 ای ستبيچاره    

 كه سعیِ در باتالق كرد         

 و در دامِ خود گير افتاد

  

 در فنجانِ تام مُرد    جيل

  

 معناستی هر بیخزانه     دنيا

 گرانیِ چطور و اآلنیِ چراست

 برای كه حرف كنم

 پيشِ كدام

 نه اینكه اویی بخواهانم

 خواهمبلكه می

 ستچرای چطور دیواری

 كه در طولِ خود هرگز نيست

 كندقدِّ بلندش ممنوع می    تنها

 روداین مرد آب می

 دهد به خودمی آن یكی گير

 یكی غایب

 شود تا چيزیو دیگری نصف می

 در چيزی كه خودِ اوست خلق شود            

 نگاه كن

 وارد دارد

 !شودبه هستی می     
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Gripes 

 

 

Sometimes, some things that I too much discuss 

maybe explain over much, remain still un-discussed 

as yet under-explained, forever lost in pockets of time 

without a fuss 

 

That I think much, run after such things too much 

destroy an appetite that is thus whipped up such that 

I f-reel in gripes I do not particularly feel as such 

 

There's the cosy fire why not indulge? 

It's 1 am and sleep did not keep the latency  

of dreams submerged as such.  

A voice on the phone  

- a razor sharp cut line in a blank application form.  

I was at the mercy of the dark lull 

on a winter morn 

I'll get up to bed  

Take on sleep again 

It's expedient. Hm! 
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 دلپیچه

 

 هابعضی وقت

 بعضی چيزها

 دهد مراچنان بازی می

 كنم بحث در موردكه زیادی می

 ایشود تمام     دربارهطوری كه هرگز نمی

 ماند مدام        باقیكه مانده می               

 زند به گمدرسایهء ثانيه ای كه مدام گریز می                

 كنم خيلیاینكه دائم زیاد به فكر می

 دوم بسيارو دنبال ِاینجور چيزها می

 باعث شده بانی

 كه اشتهام كور و حاال

 تازیانه طوری در دلم بچرخد

 كه پيدا كنم دلپيچه

 كنم به این صورت باای كه حس نمیدلپيچه

 كند دعوتاین شومينه میكه دارد 

 ؟ !چرا كه نه 

 ول نكنم روی ساعتی كه اآلن پنج شد ...خودم را ولو چرا

 جنبِ خوابيدگیِ خوابی

 كه زیرِآب و نگهداری از نكرد             

 ای در تلفنصدای جامانده

 خطِ برشِ تيغِ موكت بُری

 بر فرمِ خالیِ استخدام         

ی در زمستانِ یك صبح بـودم      من در دستِ اجرای تاریك ها!

 ! ...ها

 باید بروم باال

 توی تخت

 و حاال

 !آها      ...شاید كلنجار بروم با

 ؟!نهچرا كه نه!                     
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York 

 

The greasy Chinese 

the empty Mexican 

King's ransom alien 

filled with dinner tables 

 

balloons down Micklegate, 

clatter of York buses 

 mixed in high heels. 

 

chatter of shaven bridge heads 

searching for acres of leg.  

 

Club queue crowd claps 

as unleashed balloons 

relevate the rafters an' 

scale the roof tops 

to escort the late wind 

                 to a mid-pop night into the  

sky! 

 

I say salut! 
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 يورک

 

 چينی چرب

 مكزیكی تو خالی 

 چون گروگان شاه  

 پر ...روی ميز شام

 روند با غمزهها كه میبادكنك

 خيابان به ميكل گيتِ

  

 های یور فس فسِ اتوبوس

 .شودهای بلندی كه قاطی میتق تقِ پاشنه

 كنندای كه دنبال میپچ پچِ سرهای تراش خورده با

 هكتاری از پا را سرِ پل                                      

 زنندی دیسكو        دست میجمعِ در صف مانده

 رسند های ول شده در بادی كه میبرای بادكنك

 به سربندهای شيروانی 

 شوند تا كرده باشند بدرقهو رد می

 بادی را

 .زندكه دیگر به آنها سر نمی     

 

 به این پارتیِ سحرگاهی

 كند صدای بمب را به آسمانكه هدیه می       

 !چرا نگویم       خداحافظ             



 

 ١19فایل شعر/

 

 

A Manifesto 

 

  

Cubist Poetry 

freezes the fluidity of 

speech breaks up into  

cubes of ice accumulate in  

a stack vertically defies 

language itself. 

 

 

 مانیفست يك

 

 كندی  بسته می       شعرِ كوبيستی

 بسته بندی         كند ی می

 ست در زبانجریانی كه روانی

 كند تكه تكه خودش را به ی زبانی كه بدل می

 شوندها كه تلنبار میی 

 رود برجیباال می     

 كند به زبانبرجی كه اعتراض می 

 زبانی

 كه عليه زبان است     
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Fatima’s Vertical is Horizontal 

 

 

As you       coming up the stairs  a mirror combs your face, down 

come out     the kiss of doves  the blades of green out of brown 

     on the window  looking out to cleaving pines 

over the white spread of the eaves 

the horizon is framed like a wing 

Look       the grey, the white  the contrast    

 

So stark this morning,   

but now, the far window quietly as is  

speckled in the curtain of the trees 

as hedge rows hammock a façade 

 

 

down under the parasol   a sisterly conversation’s unfurling 

a silvery test drive the other Saturday 

part exchanging that year    with light hearted wheels 

It so happened  she's bringing hers,   change is good 

 

Good deal too! 

 

the far window quietly as is combs your climbing face 

the blades of grass clumping a fan of sun beams unfurls 

 

flower pots on the window sill never stop talking 



 

 ١١١فایل شعر/

 

 

   
 ستافقی فاطی عمودی

 

 از پله ها كه بيایی باال

 كند شانهچتری می

 آیينه صورتت را               

 از باال به پایين  آرام                             

 طوری كه آن بيرون 

 دهند چه رامازكبوتر لب می دو تا سفيدی

 

 ایاند از قهوههای علف دست شستهساقه 

 زندو از پشتِ پرده زُل می

 به عشقِ دو تا نارون كه در آغوشِ هم هستند  

 

 بر پهنای سفيد ِسربندی 

 شود افققاب می

 همچون بال                

 نگاه كن

 این خاكستری    این سفيد      این تضاد را

 

 چه صبح تاریكی بود

 حاال ولی

 ی دورپنجره

 ی خالخالیِ درختانشبا پرده

 همانجوری كه باید آرام است

 این طور است

 خورندهای روبرو در ننوی بين شمشادها تاب میكه برج   

 سارو در سایه

 خوردای خواهرانه كليد میمكالمه               

  ایتست رانندگی با ماشين نقره

 هادر یكی از این شنبه                    

 تعویض سال قدیمی

 هایی چه تندبا چرن

 

 این طور شد

 كه او ماشين ِ خودش را خرید        

 تعویض عالی ست

 معامله خوب است

 ی دورو پنجره

 باید باشد آرام استهمانطوری كه 

 شود صورتِ درحال ِ صعودتشانه می

 ی ساقه های علفریشه های گل آلوده

 هاششود رنگامواج نوری كه چون بادزن باز می

  هاییو گلدان

انـــدای ابـــدی     هنـــوز پـــای پنجـــرهكـــه در مكالمـــه
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 نشه ياشین ،چند شعر از شاعر ترک

 

 محمد علیاری مترجم:

 

 
 
 مطـرح  شـاعران  زمـره  از نيز برادرش و بوده تركيه مشهور شاعران از یكى پدرش. آمد دنيا به شعرى ایخانواده در یاشين، نشه

. رساند پایان به قبرس دانشگاه در و آغاز ميانه شرق فنی دانشگاه در را خود آكادميك تحصيالت یاشين. رودمى شمار به تركيه

 بـه  او از فراوانـی  شـعرهای  نویسـد، می تركی زبان به بيشتر كهاین وجود با  و كرد آغاز جوانی سنين از را خود ادبی فعاليت او

 هـم  او داشـت،  عهـده  بـه  را قبـرس  قلم انجمن ریاست مدتى، براى نشر یاشين. است شده ترجمه انگليسی و یونانی هایزبان

 .كندمی تدریس قبرس دانشگاه در اكنون
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 درها

  

 آمددرها به صدا در می

 گشودند درها راها میو زن

 زندگی جریان داشت

ــرقش     ــایش زدوده و ب ــر روز غباره ــه ه ــن ك ــين ای در ح

 انداختندمی

 

 كشيدندحسرت یك عشق بزرگ را می آن هایی كه

 برای تماشای زیبایی خودشان

 مانند تابلویی سالخورده

 شان بودماندگاری آرزویثبات و 

 

 ی كوچكی بودندبچه زمانی كه دختر

 كشيدندمانند یك نهال آرام آرام قد می

 های براق در انگشتان خود كرده مانند كبوتران سفيدو حلقه

 شدندمی وارد خود كوچك یخانه به    

 

 شان هرجایی شدكدام

 شود مادر آنكه از قبل    

 داری شد و رفتی دنبالهشان ستارهكدام

 ی گلی آویخت خودش راشان به شاخهكدام

 هيچ سوالیو بی

 كشيد انتظار زندگی برای      

 

 هاسوختند چراغسرن سرن می

 شان اطو شدهایلباس

 اما هرگز درها به صدا درنيامد

 وار دوست بداردنيامد آن كه كه دیوانه

 

 دنيا گاری یك اسب بود

 كشيدكه آن را به تندی می

 فهميدندچگونه نمی

 قدرت زن را.

 ی آزادیو كلمه

 مانند توپ آتشين در آسمان روز عيد بود

 هرگز لباس مناسبی برای عيد نيافتند

 توانند به آن جا قدم بگذارندهرگز نمی

 

 باختند در تنهاییآن ها هميشه دل می

 جنگجویان هایصورت به     

 های نيمه شبو برای پست

 پليورهایی بافتند

 یونيفرم زیر مخفيانه پوشيدن برای    
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 های ظریفآن زندگی كه به سختی بافته شد با سوزن

 برداشت زخم گلوله هایسوران با      

 رحمانه لگدمال شدجهازشان بی

 هادر قتل عام واالترین انسان

 ارجمندترین پيرمردان و جوانان را كشتند

 

 ها سوختاشك و تنهایی در شمع

 پخش شدندهای عطر شيشه

 هابيوه سرد اتاق در      

 ها روی دیوار بودندعكس

 شان بودهایی كه در دستپدرها، پسرها، و سالح

 آلودهای خشمها، نگاهها، سبيل كلفتابرو كلفت

 اندحكيمان منزل

 

 كردندشد در هر كاری دخالت میشان میاز هرجا پيدای

 ی در بگير تا آش روی اجاق گازاز دستگيره

 انداختشان در جهان طنين میهنوز فریادهای

 های كوچككودكان مانند بچه گربه

 بردندمی پناه مادران دامن به      

 

 ها هميشه دعا كردندآن

 های سبز راو شاخه

 بهار هر در بردند مزارها به       

 حاال در سكوت

 با سوز ظریفی ریخت اشك  

 شانهایكشاله تا هاقلب از      

 

 آمدبه صدا درمی درها

 گشودند درها راها میو زن

 زندگی جریان داشت

 انداختند.روبی و برقش می در حين این كه هر روز غبار

 

 

 گل انار

 

 ی كوچك رادر رودخانه یافتم این گهواره

 هاام جریان داشت در آن آبشور و هيجان و زندگی

 مان بارید حشرات ستارگانبر سر و روی

 شدمروزی كه مادرت 

 

 كردند پرندگانهای پرگل جمع میشاخه

 تا خانه درست كنند برای فرنسيس تيز چشم

 كردندمیآواز  را اميد ،حشرات

 برای مادر و پسرش

 شد كه در رحم بزرگ میآن شعر 
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 نشست ام ای روی سينهمانند پروانه

 با صدای الالیی

 و با عطر و بوی شير

 بزرگ شدیم هر دو

 پسر دلبندم

 انار دوست داشتنی گلِ

 زیباترین كود  دنيا هستی

 بدون شك

 چگونه بگویم به تو

 پریان نيستی شاهدنيا خانه

 نندكَها را میبچه

       شانی مادراناز باغچه

 زندگی یك آموزگار خشمگين است.

 

 

 در ستايش عشق

 

 های شكسته بودیم در واپسين طوفانمانند شاخه

 شادانه برخاستن هنگام

 بازی بهارعشق در

 

 یكی شدن

 آن آرزوی محال است

 ی زماندر محدوده

 شدیتو بيدار می

 در مرزهای یك سرزمين دور

 آلودی خوابگاه یك زن خوابمن در معجزه

  كه فاحشه بود

 

 از درهای بسته

 شدمات وارد میبه پادشاهی

 ی هراسمبا پاهای برهنه

  

 ستذهن من نسيمی

 با ابر در حال گفتگو با درختان،

 

 دوست داشتن تو

 ستكبوتر پر گرفته

 در مرز ناپيدایی

  

 ی پروانهظاهر شدن یكباره

 لرزیدن یك گل

 

 دوست داشتن تو

 های شبانهبوسه
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 تيرهای هوایی

 

 ترس خورده گریختن

 پيچيدن دور درخت

 های پنهانخوابدر تخت

 عشق ورزیدن در روشنایی

 

 هایتتا در عمق چشم

 لبخند زدی

 قلبم را دیدمرویای 

 های لرزان راها، قوها و شاخهدریاچه

 

 شكسته بودی

 های غارت شده دیدمام سرزميندر سينه

 های در حال گذر راسه شنبه

 ام راخفگی

 اشغال اسب سواران چهارنعل را دیدم

 ایستادنت را در ساحلی دیگر

 

 در روز هفتم عشق بودیم

 در شكل دیگری از زمان

 مخفیای ها در كلبهقلب

  ای از بدندر گوشه

 در حسرت آرزوها بودیم

 در خيسی زبان مان

 در تنهایی وجود

 

 پایانی زمان بودیمدر بی

 پایانیدر زمان بی

 

 گشتيماگر قصد رفتن داشتيم، قبل از رسيدن برمی

 هنگام برگشتن انگار رسيده بودیم

 

 تاب آرزوكرم شب

 ی دریاتن پف كرده

 بودیمهای ناشناخته مثل زمزمه

 

 به یاد آر

 شهر مانده زیر برف را

 های برهنه رابدن

 ظهور نخستين بار عشق را

 پرهای معصوميتت را

 ی كوچك قلب رامعجزه

 

 به یاد آر

 های شبانه راناله
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 فرو رفتن در سكوت و خروج از آن را

 ها راكالبد تن

 سرزمينی را كه پا گذاشتيم در آن

 های خيس راسنگ

 یاد آر مان را بههم نفسی

 

 كشيدن طناب را

 مان به یكدیگرنچسبيد

  مان را به یاد آرهامحو شدن

 

 به یاد آر

 های گر گرفته رالرزش تن

 قد كشيدن ما را

 شدن پرها راذوب

 

 دست و پا زدن آرزو

 حضور فراموشی را به یاد آر

 نوشيدن شراب سحرآميزمان را

 در تنهایی هر دوی مان

  

 پرسم در سكوتبيشتر می

 سوال گر گرفته را در هيچی

 غریبه شدن حين نزدیكی

 نزدیك شدن حين غریبگی را

 درد پنهان عاشقی را

 

 از تو جا مانده

 زدی در رویاهامخيابانی كه قدم می

 كوفتهایی كه درونم را میگام

 برگ پرپر شده در دهليز

 

 به یاد آر

 واپسين آغوش را

 در طوفان برهوت

 

 سوی تو آمد اگر روزی این شعر پركشيد و

 پرهایش را بگير

 ی تل  و شيرین قلبم راخاطره

 به حال خود رها نكن.

 

 

 سیب سمی

 

 یكی بود یكی نبود

 ی من استتنهایی گهواره
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 فراموش شده در باد

 

 دوزی مرواری اممالفه 

 ميخكوب شده بودند

 هازخم چشم كردندمی نگاهم 

 

 ریختتا از دستان مادرم می

 پرندگان پر گرفته

 ساختنددرختان النه می

  

 شب بود

 گریست برگ به برگجنگل می

 دادندها شيرم میگرگ

 

 خدای ناخدایی داشتم

 شنيدگفتم نمیهرچه می

 

 هنگام گاز زدن سيب زهرآلود

 هم مادرم مرا تر  كرد هم عشقم

 كشيدای بودم كه در بوران زوزه میشاخه

 نوشيدآن كه در تنهایی آب می

  لرزانهای صدای برگ

 عشق من چيست

 بادها اسمش، ذهنش ماهی

 كند اگر گریه كنمگریه نمی

 فهمدنمی را هایمحرف 

 

 نشناختم زد كه حرف 

 صدای بی صدای خودم را

 باز هم حل كردم این روزها

 ام رامعمای روح زخمی

  

 ی پنهان قلب منباز شو موزه

 ای پنهان شدهدرونت دختربچه

 صدای هر زن دل آزرده

 تعلق دارد اشكشور خونينبه 

 رفته دست از عشقی سرنوشت 

  

 ست كه آرام شده طوفاندیری

 های شكستهدر شاخه

 گوید از ویرانی.آن كه هذیان می
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  ی گلحافظه

 

 رد پای آن كه گذاشت و رفت

 فراموشیدر شود پا  می

 ست انساننگاهی عميق و طوالنی

 استپنهان رازی كه در نگاه 

  

 شودترین خاطره فراموش میبزرگ

 شودها آب میسياهی شمعی كه شب

 دروغين بودن نماز شب

 ی روحشعله

 

 آیا ما بودیم

 آیا وجود داشتيم

 یا نه

 

 پرسمهایت میاز چشم

 هایی در هيچاز خاطره

 

 سكوت خواهی كرد

 ستگیسكوتی كه تشنه

 هادر باغ قلب

 دیگری زبان در هر داستان، دروغی ست

  

 تاری  نوشتمیك 

 مربوط به هر دوی ما

 ی گل پژمردهحافظه

ــاخه    ــه از ش ــت ك ــانی اس ــه زم ــوط ب ــد مرب ــدا ش اش ج
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 گونرسل تاريك از شعر چند

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان علوم دانشگاه از او. است كارگردان و بازیگر مترجم، ، نویسنده شاعر، ،(استانبول ،١9٥3 ژوئن ٢7) گونرسل تاریك

 . است شده منتشر Belge مجله در بار اولين براى گونرسل اشعار. شد التحصيل فارغ استانبول، ادبيات و انگليسی

 تركيه قلم انجمن رئيس عنوان به ٢119-٢117 دوره در. كرد افتتاح تركيه در را خود شعر كارگاه اولين ١99٢ سال در او

 .كردمی فعاليت مدیره هيئت عضو عنوان به قلم انجمن المللی بين كنگره در نيز ٢1١٢-٢1١1 سالهاى طى و شد انتخاب
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 تاريك گونرسلاز  شعر تصويری 
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Pisagor için anıt 

 به ياد فیثاغورس
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71. yüzyıl - Afrika’dan köle gemisi 

711 beden - başarıyla istifli 

 كشتی برده بری- ١7قرن 

 موفق در انباشتن -نفر  ١71
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 ياشار امانی 
 

 

هاى شعر امروز است كـه باعـث   گذارى یكى از تكنيكفاصله

زیبایى و همدردىِ هر چه بيشترِ شـعر یـا اثـر مـوردِ نظـر بـا       

شود. شاعر در حين اثرِ خود مستقيم با مخاطب و مخاطبان مى

ى الهـام یـا   حتى خودش شروع به گفت و گو كرده و پـرده  یا

فهماند كه از خوانده آنى بودنِ شعر را دریده و به خواننده مى

شدنِ شعرش توسطِ او مطلع است. در كتاب فـوق بـه وفـور    

هـا موفـق و   شاهد این تكنيك هستيم كـه در بعضـى قسـمت   

بعضى شعرها ناموفق عمل كـرده اسـت، كـه در ادامـه بـه آن      

  واهيم پرداخت.خ

ــاب  ــزن"كت ــه "داد ن ــه  مجموع ــپيد اســت ك ــعارِ س اى از اش

كند، و شـاعر  پردازانه را دنبال مى زده و خيالاى جنگاندیشه

چنـد صـدایى،   "هاى مختلفى از جمله آن با استفاده از تكنيك

اثـرِ خـود را خلـق     "آرایـى گذارى، بازىِ زبانى و واج  فاصله

قابل توجهى كه آثار این كتـاب  كرده است. یكى از مشكالتِ 

نوشـته یـا بهتـر اسـت     را از شعریت جدا كرده و به سمتِ دل

گـویى و توضـيحات   كشاند، اضـافه بگویم داستانى منسجم مى

زیاد پيرامون یك موضوع است، براى مثال توجه كنيد به شعرِ 

 :"تلفن"

 

 زدمداشتم دیشب با یه دوست قدیمى گپ مى"

 ، خيلى زیادحرفاى زیادى زدیم به هم

 "جا بود...ولى براى من جالب این

 

 :"پيكنيك"یا شعر 

 دیشب توى شهر پرسه زدم"

 "جایى دنج همان داخل شهر پيدا كردم ...

 

نویسـى  ى مقابـل سـپيد   گویى، دقيقن نقطـه كه این عملِ زیاده

هاى متفاوت را از جانب مخاطب كـم  بوده و تفكر و برداشت

سـت؛ شـاعر در   عر دچار دوگـانگى كه نثر شدیگر این كند.مى

زند و در بعضى دیگر بـا  بعضى اشعار با زبانى لوگو حرف مى

زبانى خطى )اما كهنه و یا به تعبير دیگر، آركائيك( كه همـين  

امر در بيشترِ مواقع به درستى اجرا نشـده و در ذوق خواننـده   

 هاى زیر توجه كنيد:زند. به مثالمى

 

 درستى نيست رفتار جهان با خودش رفتار"

 "آیينه فكرهاى بدى در رابطه با تو دارد ...

 و

 تو اتاقى كه كاملن تاریكه"

 گردمدارم دنبال یه سایه مى

 "ى كامل ...یه سایه

 

اى را هم واردِ و حتى در اواسطِ مجموعه، شاعر داستان و نامه

كند؛ كند،كه در بعضى مواقع آدم را سردرگم مىكتاب خود مى

، شاعر بدون هيچ اعالميه یا فضـاى مناسـبى   "!"مثلن در شعرِ 

از دنياى شعر به داستان جهيده و تثبيت مضـمون شـعر را بـا    

 یك داستان بعد از آن انجام داده است.

مورد دیگر، تاثير زبان در روح و ناخودآگاهِ خواننده است؛ آیا 

گذارد؟ ی كلى اثر چقدر بر مخاطبانش تاثير مىزبان و اندیشه

دى كلى موضوع تاثيرگـذارى و اندیشـه محـورى در    آیا با دی

 این كتاب موفق بوده است؟ باید گفت: نه!

اى از چنـدین شـعر   این درست است كه یك كتاب مجموعـه 

ى كلـى نيـز بایـد داراى یـك     است، اما هر اثر و یـا مجموعـه  

هاى مقيد اندیشه و تخيلِ كلى )موتيف مقيد( باشد، كه موتيف

آیند، بـه  اثر موتيف آزاد به حساب مى هر شعر كه در برابر آن

ى كلىِ كتاب باشند، كه در این كتاب نوعى در خدمت اندیشه

گویـد،  گونه نيست؛ شاعر گـاهى از شكسـت عشـقى مـى    این

هـاش و گـاه   گاهى از طنز در زندگىِ روزمره، گاهى از تنهایى
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، مخاطـب بـا یـك بـازى     "نشـخوار "فقط از تكنيك! در شعر 

مـى روبروسـت كـه بـا اسـتفاده از تكنيـكِ       زبانى و تزئين كال

گذارى بين خود و شاعر و آهنگين بودن آن، سـعى بـر   فاصله

ارتباط بين خود و مخاطب داشته اسـت. امـا اسـتفاده از ایـن     

گذارى بر بسيارى از اشـعار   هاى شعرى به ویژه فاصلهتكنيك

 هاى زیر توجه كنيد:نيز موفق بوده است؛ به مثال

شــى نتــرس بــرو ماشــينا خودشــون رد مــىاز خيــابون كــه "

 وایميستن

 "فهمن ...ماشينا مى

آیـد پـایين شـعر نخـواهم     تا این پنگوئن از آن درخت می"یا 

 "گفت

  "خوانمسرفه نكن، دارم برایت شعر مى"و 

موضوع دیگر تخيل قوى و قابلِ ستایشِ شاعرِ اثر است، براى 

 خوانيم:مى "!"مثال در شروعِ شعرِ

 

 هاى پير و شان دارای از گوزنگونهفردا به "

 كنىكه در باغ وحش خواهى دید فكر مى

 كنى كه چطورو تعجب مى

 "اند ...ها تا امروز زنده ماندهاین

 

این تخيل و تصاویر مختلف و ملموس، در نهایتِ ساده بودن 

 با روح و افكارِ مخاطب حلول شده و بعضى از سطرها مانند:

 گيردخوابم نمى ها گاهى از یاد توشب"

 "خوابم...ها گاهى به یاد تو مىو شب

 شود.تا چندى بعد در ذهن مخاطب حك و زمزمه مى

ى در شـعر اسـت،   نى دیگر، روابطِ ترامتنى از نـوع بينـامت  نكته

 :"مهمانى"براى مثال اندیشه و كالمِ شعرِ 

 

 ما چند نفر بودیم "

 زدیم سرِ ميزِ غذاكه گپ مى

 "مرحوم ون گوگ هم روى ميزگلِ آفتاب گردانِ 

نامـذكورى بـا ایـن شـعر از احمدرضـا       ى بينـامتنیِ كه رابطـه 

 احمدى دارد:

 

 ما دیشب چهار نفر بودیم"

 خواستيمكه مى

 "مرگ را بين خودمان تقسيم كنيم

 :"فانوس"و یا پایانِ شعرِ 

 فانوسى روشن هست"

 اشپيشه

 "خاموشى

 

از اشـعارِ سـهراب   ى بينـامتنىِ نامـذكورى بـا یكـى     كه رابطـه 

 سپهرى دارد.

هاى پى در پى در بعضى از مورد دیگر، تتابع اضافات و تشبيه

 :"موش"آثارِ این مجموعه است، براى مثال شعرِ 

 اىچه كه خودت نساختهدورِ خودت، دورِ آن"

 "دورِ دودِ سيگارِ برگِ فيدل

كه در بعضى سطور به ساختارِ شعر ضربه وارد كرده اسـت و  

واج آرایى و استفاده از قافيه كه در بعضى تركيبات بـه   ىارائه

خورد، باعث آهنگين كردن اثر و زیبایىِ خـوانشِ آن  چشم مى

 شود:مى

 

 بذار سه چهارتا بوقم بزنن، آخرش كه چى!"

 وایميستن.

 این روزا 

 "ماشينا خر نيستن

 

شود كه در آثارِ بعـدى از  در آخر باید به مولف اثر پيشنهاد می

ساختنِ زبانِ خطى و لوگو خوددارى كـرده و مشـكلِ   همگن 

تتابعِ اضافات را نيز حل كند؛ در ضمن ایـن مهـم نيسـت كـه     

چگونه این كار را انجام دهـد؛ شـاعر بایـد از هـر روشـى بـا       



 

 ١٢9فایل شعر/

 

مخاطبانِ خود ارتباط برقرار كنـد، كـه در ایـن اثـر بـه علـت       

 گویى كمتر اتفاق افتاده است.اضافه

 

 

 کاروان حسینی 
 

 

اش بود كه به نوشت، شعر نبود، هستیچه و.م.آیرو میهر آن 

ریخـت تـا   گان را روی كاغذ مـی كشيد. او واژهدرون شعر می

كنـد،  بينـد و در  مـی  چه كه از ایـن جهـان سـرد مـی    هر آن

هایش اندوه دارد، اگر چه دیگر اميـد نداشـت،   بنویسد. نوشته

)و.م آیرو( این بـود  اما خواستار تغيير بود. من دریافتم از شعر 

كه او در این دنيای پر از تضاد و ناعدالتی و جنـگ، بـه تنـگ    

ی زنـدگی تـا   است. او به جـای ادامـه  آمده و به تنگنا رسيده 

 رسيدن به زمان مرگ، مرگ و فراموشی را انتخاب كرد.

گذاشتم تـا تـن   كاش هيچ وقت به این سرزمين یخين پا نمی"

 "اری دهمبه این زندگی نكبت بار و اجب

 "رضا قاسمی"ها، به دوستش، از ميان یكی از نامه

فارسی زبان دوم اوست و زادگاهش جـایی كـه در پایتخـت    "

شـود. او كيسـت؟ در بایگـانی زمـين     مِلكِ محكوم تلقـی مـی  

كنند؟ كُردی كه در ميهن تبعيدی بود و به چگونه خطابش می

ــه او را    ــی ك ــان مردم ــا در مي ــت ت ــيهن دیگــری رف ــد م تبعي

پذیرفتند، خطاب به مردمانی كه او را تبعيد كـرده بودنـد،   مین

 )رضا قاسمی در سوگ وریا مظهر(. "بنویسد؟

 

 کبوترها

 

 ر     پای تور طونهماوز یرد

 دم بوزل زده 

 و  ند دبوه مدود آكبوترهایی كه فرج به فو

ــان مهربانی برو  و چرو من بلند دانی كه با زپير  ن ناایشــــ

 یخت   رمی

 رد از این همه آرامش یك لحظه حالم به هم خو

 د  شصت ساله مینموودن كه حددی پيرمر

 مد:    آیك دنز

 «؟شما هم كبوتر هستر كشوی »تو

 ید:    ورجلو بياشتان را ما گو، البته كه هستا»گفتم: 

 ست!«  اد كبوترهایمان بيشتر اتعداز ما ی هازكبوتربااد تعد

 فت ...   و رخندید 

 رخاستم:      بم و خندید

 د و نبوی هيچ كبوترر ، پای تو

 د.    بوده ین مراز اپيش ها لسازن پيرآن 

   

ست، اما ناعدالتی خود انسان هميشه در جست و جوی آزادی

سدی بر این مفهوم است. انسان تبعيدی هر جـایی كـه باشـد    

زنـد. موتيـف   باز هم در اندوه دوری از وطن دست و پـا مـی  

، حسـرت آزادی بـرای كـل دنياسـت، در     مقيد شعر كبوترهـا 

 شود.ست و دیگر زنده نمیدیدگاه و.م آیرو آزادی مرده ا

ســت و اســت؛ زیــرا ناقــل تفكــری هــر شــعری یــك نشــانه

هایی درون خودش دارد تا مخاطب به در  آن رسيده و نشانه

داستان خود را، از دل متن بيرون بكشد. با اسـتفاده از تئـوری   

شناسی به بررسی این ی نشانهنگر و مولفهساختارگرایی جزئی

 شعر خواهم پرداخت.

 

 ر    پای تور طونهماوز یر/د

 دم بوزل زده 

 و  ند دبوه مدود آكبوترهایی كه فرج به فو

ن ناایشـــــان مهربانی  برو  و چرو من بلند دانی كه با زپير 

 یخت   رمی

 رد از این همه آرامش/یك لحظه حالم به هم خو
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ود تصویری از فرود كبوترها برای تغذیه از دسـت  در این اپيز

ای در نظر است. اگر پيرزن را نشانهپيرزنی مهربان شكل گرفته

هـا داللـت   بگيریم دالی بر مدلول آزادی، و كبوترها بر انسـان 

 ست.ها برای زندگی آزادیكنند. منبع تغذیه انسانمی

 

 د شصت ساله مینموودن كه حددی /پيرمر

 مد:    آیك دنز

 «؟شما هم كبوتر هستر كشوی »تو

 ید:    ورجلو بياگوشِتان را ما ، البته كه هستا»گفتم: 

 ست!«/ن بيشتر امای كبوترهااد تعداز ما ی هازكبوتربااد تعد

 

پرسـد. در ایـن اپيـزود اگـر     آید و پرسشی را میپيرمردی می

ــدلول   "كبوتربازهــا" ــر م ــی ب ــریم، دال را نشــانه در نظــر بگي

در  هستند كه مجری به بنـد كشـيدن انسـان   كبوتربارها كسانی

هـا را در وطـن خـود بيشـتر از     . شاعر، زنـدان ها هستندزندان

 پندارد.انسان می

بياورید/ این واقعيت را مخفيانـه   در سطر /اما گوشِتان را جلو

گوید و مفهوم بازگویی این واقعيت بـه صـورت   به پيرمرد می

 شود.آشكارا هم جرم است و منجر به زندان می

 

 فت ...   و ر/خندید 

 برخاستم:      م و خندید

 هالسازن پيرد و آن نبوی هيچ كبوترر ، پای تو

 د./    بوده ین مراز اپيش 

   

ها رویایی بيش نبودند، شاعر با سـطر /و آن  ایتی این روهمه

 كند.ها پيش مرده بود/ مرگ آزادی را اعالم میپيرزن سال

طـور كـه عـرض كـردم موتيـف مقيـد شـعر، حسـرت         همان

ست، هر سه اپيزود از نظر ساختاری با همدیگر ارتبـاط  آزادی

معنایی دارند. او با مرگ خود این حسرت دردآور را هـم، بـا   

 .خود كشت
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 جان صدرا 
 

 

شعر معاصر ایران دچار نـوعی ارتجـاع ادبـی شـده اسـت، و      

ی متوليان فرهنگی، كليـه انـرژی خـود را صـرف ایـن پدیـده      

های سـبك غـزل و   توجه به نارساییاند. بدون ارتجاعی كرده

انـد، كـه نيمـا    شده قصيده، درگير چهارچوب اوزانی عروضی

تمام تالش خود را به كار بست تا به معاصرانش و به آیندگان 

گـویی بـه   هـا تـوان پاسـ    هـا و ایـن سـبك   بفهماند این قالب

نيازهای شعر را ندارد. شعر باید بتوانـد همگـام بـا تحـوالت     

را بازسازی كند و قالب و طرح نو بنيـاد كنـد.   اجتماعی، خود 

خيزند و بـا  از طرف دیگر، كسانی كه عليه روش حاكم بر می

های مندرس، به سرایش شعر مـدرن  باور به نارسایی آن سبك

پردازند. به دالیل متعـددی، از طـرف دیگـر بـامی سـقوط      می

زدگی است. رسالت شاعر امـروز پـر   كنند كه مملو از عواممی

ی خالء موجود است و باید بتواند از روی ایـن فاصـله   كردن

ایجاد شده، با پرشی بلنـد عبـور كنـد، تـا بتوانـد، در آسـمان       

ادبيات جهانی پرواز كند و شعر فارسی را همراه با خـود، بـه   

سياحت جهان نو ببرد و با ادبيات مـدرن جهـان آشـتی دهـد.     

ایجـاد   گير و مستمر در ساختارشكنی واین مستلزم تالشی پی

های تازه و نو اسـت. شـاعری كـه بخواهـد بـا شـعر روز       فرم

جهان ارتبـاط برقـرار كنـد بایـد از افتـادن در ورطـه، تكـرار        

هـای متـداول و دم دسـتی پرهيـز كنـد، و دائـم در حـال        فرم

های تازه و خلق فضا برای تنفس شـعر و شـاعر   ی فرمتجربه

 باشد.

از  "نگیعصـریوزپلنگ خـا  "با مـروری بـر شـعرهای كتـاب     

ای كه در اولـين خـوانش نظـر را جلـب     مازیار عارفانی، نكته

ی گـرایش  كند، تالشی است كه شاعر برای گریز از سـلطه می

دهـد، یعنـی سـعی    مسلط شعر امروز ایران، از خود نشان مـی 

هایش جاری كند. های مدرن را در سرودهدارد مضامين و ایده

ب، در ایجـاد  شاعر در تعـدادی از سـطرها در شـعرهای كتـا    

های زیبا، كارش با موفقيت توام بوده اسـت، مثـل شـعر    خيال

هـای  كه با استفاده از فعل "موتور"و یا شعر  "دوست داشتم"

ای موفق عمل كرده اسـت.  منفی، تضادی ایجاد كرده، تا اندازه

سطرهای /موتوری كه هرگز نداشتم را بردارم/ دنبال دختـری  

ابانی كه نيست/ نگاه كـنم بـه   كه هيچوقت عاشقم نبود/ در خي

شود/، سـطرهای زیبـایی هسـتند كـه قابليـت      انقالبی كه نمی

 دهند.ذهنی شاعر را نمایش می

های تازه اما كل كتاب دچار یك رخوت و تنبلی در ایجاد فرم

كننده در فرم و ساخت اسـت، و  و یك سكون و ایستایی كسل

 نویسی افراطی است.دچار یك ساده

، "مشــكوكم"، "ســالگی١6خــدای خشــمگين "در شــعرهای 

، شاعر بـا تكـرار   "من عاشق وطنم بودم"و  "ماسه نفر بودیم"

بندهایی در متن، دچـار ایسـتایی در فـرم شـده اسـت،      ترجيع

ی مسلطی، كه قصـد فـرار از آن را دارد، و   درست شبيه شيوه

كنـد و مـدام از روی   درست مثل غزل، یك قالب را تكرار می

دهد آن خالقيـت الزم  كند، و نشان میمیدست خودش كپی 

های زبانی، و در كـل زبانيـت   برای ایجاد تحول در فرم، بازی

در شعر را ندارد. تكرار یك تكنيك برای یـك شـاعر، حسـن    

نویسی و ایستایی و سكون در شود. باید از سادهمحسوب نمی

هـا آفـت اسـت و    فرم و محتوا پرهيز كرد. زیـرا ایـن ویژگـی   

زده، قابليــت مصــرف و بازمصــرف نــدارد، و محصــول آفــت

بـار خوانـده خواهـد شـد.     شود كه تنهـا یـك  نهایتن كتابی می

اجرای شعرهای كتاب فاقد عمق است و برخی مواقع به حـد  

هـای نامناسـبی   كنـد. در برخـی شـعرها، تقطيـع    صفر ميل می

كه شـاعر بـه سـهو    صورت گرفته و تكرار این كار، تصور این

كند؛ مثلن تقطيـع روی حـروف   را منتفی می دچار اشتباه شده

 :"سایه"اضافه در شعر 

 

 ها/ و این شعر/و نام هركس/ و سرم/ و گریسته ام/ و شب

 :"زیر باران"و یا تكرار كلمات 
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زیر باران رفتند/ زیر باران عاشق شـدند/ زیـر بـاران بكـارت     

 فروختند/ زیر باران .../ زیر باران گم شدند/

 :"سفيد"سطرهای پی در پی درشعر در  "روی"و تكرار 

روی مسجد/ روی راهپيمایی/ روی بلندگو/ روی چـاقوی .../  

 روی ناموس/  

 

كه همگی، نشان از ضعف اجرا و تنبلی ذهنـی و نـاتوانی در    

 های زبانی دارد.بازی

های در ایجاد خيال "عصر یوز پلنگ خانگی"در نهایت كتاب 

بوده اسـت؛ مـثلن در   زیبایی، در برخی شعرهای كتاب، موفق 

و استفاده از تكنيك فاصله گذاری  "موتور"هایی از شعر سطر

 "خانـه ابـایی  "و استفاده از ترامتنيت در شعر  "چرا؟"درشعر 

های تئوریك آشنایی دارد، ولی دهد كه شاعر با مولفهنشان می

كل كتاب مملو از تقطيع اشتباه روی حروف اضافه و بـيش از  

دچـار بحـران سطرسـازی و از نظـر      حد منثور اسـت. كتـاب  

های زبانی دچار فقر فاحش است. شـاعر، دائـم از روی   بازی

هـای تـازه موفـق نبـوده     دست خود كپی كرده و در ایجاد فرم

 است.
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  مريم زمانی
 

 مقدمه

 

كـردم، عنـوان یكـی از مجموعـه     من در خطرنا  زندگی مـی 

ای توان آن را مجموعـه ست كه میشعرهای علی عبدالرضایی

موفق از لحاظ اجرا دانست كه فضای حاكم بر شعر به خـوبی  

شـود؛ امـری كـه    ها منتقل مـی ندیتوسط سطرها و نوع هجاب

 آید. كمتر شاعری از پس آن برمیاز

شعر، یكی از معضالت بـزرگ شـاعران سـپيد    اجرای درست 

ــا وزن  ــپيد م ــعر س ــت؛ در ش ــار  سراس ــی را كن ــای عروض ه

فرما نيست، پـس  ایم و قواعد ثابت سنتی بر شعر حكمگذاشته

شاعر باید متناسب با هوشمندی و مهارت خود عمل كنـد تـا   

 بتواند به صورت درست، شعر را به اجرا بگذارد.

این مجموعـه شـعر بـا كنایـه از     های زیادی از شاعر در بخش

به آن كه شليك "كند از جمله شعر مسائل مذهبی صحبت می

تـر بـه ایـن مسـئله     كه در ادامه جزئی "شودكند شليك میمی

پردازیم. بخش اعظمـی از شـعرهای ایـن مجموعـه مملـو      می

رو كـم  "است از بازی با كلمات و حروف اضافه )مثـل شـعر   

هـای قـوی و   و تصویر سـازی (، بازی "درهای بسته"و  "كنی

هـای  ( و تكنيـك "آكـورد و افسـردگی  "غنی است )مثل شعر 

ی یـك  دانيـد چـون وظيفـه   طور كه مـی بسيار دیگر. اما همان

ــی آن   ــه بررســی عين ــد نشــان دادن مســائل اســت ب ــا منتق ه

 پردازیم.می

های موجود در این مجموعه استفاده از روابط از جمله تكنيك

 ست، مثلن:ترامتنی

دیگـر  "شـود:  كند شـليك مـی  در شعر به آن كه شليك می .1

 ی چپ آدم درز نكرد ليلی كه از دنده

ی ترامتنـی از نـوع   ، دارای رابطـه "كندبرای برگم سر گم نمی

بينامتنی با داستان ليلی و مجنـون و مـاجرای آفـرینش انسـان     

 است.

ی مـن تـوی   چرا در زن كه مزرعـه "ی همين شعر در ادامه .2

: ایـن قسـمت هـم دارای ارتبـاط     "ت لبی وارد نكـنم قرآن اس

ی بقـره كـه   سـوره  ٢٢3 ترامتنی از نوع بينامتنی اسـت بـا آیـه   

 زار شما هستند. ها كشتشود زنخطاب به مردان گفته می

اطاعت خدایی كه موعـد عيسـی/   "در شعر من كمونيستم،  .3

 ، دارای ارتباط بينامتنی با ماجرای عيسی"چادر سر مریم كرد 

 است.  

از نقاط قوت شعر علی عبدالرضایی ،از جمله ایـن مجموعـه،   

 توجه به تصویرسازی و به نمایش گذاشتن است. مثلن؛

ای كه به جز مایل قلبم را چنان گچ گرفته"در شعر آكورد، . 1

كـه غمينگـی و   : در این قسمت شاعر به جای ایـن "خورمنمی

عاره بـه  شكستگی قلبش را توصـيف كنـد بـا اسـتفاده از اسـت     

 تصویرسازی مسئله پرداخته است.  

: "شـود حتـی درخـت لخـت مـی    "ی همين شعر؛ در ادامه .2

ــن  ــه جــای ای ــه و  شــاعر ب ــان ریخت ــرگ درخت ــد ب ــه بگوی ك

اش را از دست داده اسـت، بـار دیگـر بـا اسـتفاه از      سرسبزی

 استعاره به تصویرسازی پرداخته است.  

: شاعر بـه  "ردمصدایش چنان برفی شد كه ی  ك"در ادامه، . 3

كه بگوید صدایش سرد شد و شروع كند به توصيف جای این

و توضيح دادن، با استفاده از استعاره توانسـته اسـت در ذهـن    

 مخاطب تصویر ایجاد كند.

چه كه بيشتر از همـه در ایـن مجموعـه جـای بحـث      و اما آن

دارد، تخيل زبانی و استفاده و كار كشـيدن از كلمـات اسـت؛    

ی مشخص ه است صدای شعر را دربياورد. نمونهشاعر توانست

 این مسئله:

برای من از ازدحـام از كـه گذشـتم/ از    "شعر رو كم كنی،  .1

اذیت آغاز شد/ با تو كه تنهایی كرد/ از تو پر از عزیـزم شـد/   

طـور كـه   ؛ همـان "برای من از/ از برای من/ من بـرای از و ... 

افه معمـولن  بينيد پر از حروف اضافه است و حـروف اضـ  می

دهد كـه  ی این را میتك هجایی هستند و همين مسئله اجازه
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بتوانيم هجاها را متناسب با فضای شعر كوتاه و بلند كنـيم تـا   

 اجرا )بيرون متن( و درون متن با هم مطابقت كنند.

ورود "، بـرای مثـال در سـطر    "درهای بسته بـاز "در شعر . 2

ر بـازی وابسـتگی   ست/ بستگی به هـ همه وابسته به این بازی

كـار زیبـایی كشـيده اسـت؛ چـون       "بـازی "ی از كلمه "دارد

، فرصت دو تاویل را به "در"ی آوردن این كلمه در كنار كلمه

ـ به معنای بازی. ٢ـ به معنای باز بودن در، ١دهد: مخاطب می

 همچنين تكرار كلمات به سطرها موسيقی بخشيده است.

رهـای بسـته كـه بـازی     از بـين د "ی همين شـعر  ـ در ادامه3

داند/ كـدام را ببنـدد كـه بـه دیـوار بـر       اند/ كسی نمیدرآورده

نخورد/ به درد درهای دیگر بخـورد/ بـازی درهـای بـاز/ بـه      

ی كليـدی،  ، تكرار چنـد كلمـه  "ست و ...درهای بسته وابسته

موسيقی زیبایی به شعر بخشـيده و همچنـين شـعر را گـوش     

 نوازتر كرده است.

شود ها هم مشكالتی در سطربندی دیده میدر بعضی قسمت 

مانند آوردن یك هجا به تنهایی در یـك سـطر شـعری مثـل؛     

دوبـار بـه تنهـایی در یـك سـطر       "بعد"و  "یعنی چی؟ /كی"

اند كه بهتر است در یك سطر نيایند. به صورت كلی ایـن  آمده

های فراوانی برای بررسی است. یكـی از  مجموعه دارای جنبه

تاثير زندگی شاعر بر سرایش بعضی از شـعرهای   ها،این جنبه

كـه علـی    "كـاس عـروس  "این مجموعـه اسـت؛ مثـل شـعر     

اش از خانه و مادرش عبدالرضایی از زندگی خودش و دوری

به طور مسـتقيم  از   "آلبوم"كند. همچنين در شعر صحبت می

كند، اما گذشته از ایـن شـعرها، اثـر    دوری خانوده صحبت می

مهـاجرت و دوری از مـادر و خـانواده و رد     این مسئله؛ یعنی

پررنگ مادر، در بسياری از شـعرهای ایـن مجموعـه حضـور     

ــد  ــرد     "دارد؛ مانن ــا دق ك ــه پ ــا ب ــت و پ ــت بگرف ، و "دس

 .  "افسردگی"

خوانش بسياری از اشعار این مجموعه بدون در نظـر گـرفتن   

پذیر نيست. به همين دليـل در  ی شاعر امكانزندگی و گذشته

 ا این اشعار باید خالف تئوری مرگ مولف عمل كرد. ب مواجه

در نهایت باید گفت كه این مجموعه اثـری آوانگـارد و قابـل    

ــی   ــوب م ــل محس ــه تام ــود و نمون ــه ش ــارز مجموع ای ی ب

ست؛ زیرا در شـعر پسـاهفتادی در ایـن مجموعـه     پساهفتادی

پراكندگی كمتری وجود دارد، دارای تخيل شاعرانه اسـت نـه   

 دهد.ه و قدرت چند تاویل را به مخاطب میخيال شاعران

 

 

 شهره کیوان 
 

 

در اشعار كالسيك تاكيد شاعر و مخاطـب بـر محتـوا بـوده و     

شعر در وزن و قافيه محدود شده بود. در اشعار نو اگر چه در 

ساختار شعر تغييراتی به وجود آمد و شعر از حصـار قافيـه و   

ی اشعار زمينهپسوزن رها شد، اما همچنان نگاه كالسيك در 

وجود داشت و شاعر از خط قرمـز سـنت و فرهنـگ معمـول     

گيـری در ادبيـات   ی هفتاد، تحول چشمكرد. در دههعبور نمی

 رن داد كه نگاه بسياری را به شعر تغيير داد.

-از ویژگـی  "های زبانی و تمركز بـر اجـرا  استفاده از تكنيك"

بـين علـی    ی هفتـاد بـود؛ كـه در ایـن    های بارز شاعران دهـه 

، "كـردم مـن در خطرنـا  زنـدگی مـی    "عبدالرضایی با كتاب 

زدایی، از خط قرمزهای دسـتور  عالوه بر موارد فوق و آشنایی

كند. این كتاب، به نوعی، اعتراضی زبان و فرهنگ نيز عبور می

، شاعر بـا  "تنوین"های معمول جامعه است. در شعر به عادت

زیر سوال برده اسـت   نویسش متفاوت كلمات، دستور زبان را

زدایـی  و با اعتراض به نویسش معمـولی، عـالوه بـر آشـنایی    

خوانـد.  مخاطب را به نگاهی نو به نویسـش كلمـات فـرا مـی    

های زبانی كه در شعر به كار رفته اسـت مخاطـب را بـه    بازی

بـر نگـاه   عـالوه   "ساعت"دارد. در شعر خوانش مجدد وا می

ی جنسی، ها و رابطهربهمتفاوت به گذر زمان، بين چرخش عق

ارتباط معنایی برقرار كرده است و تالش عاشق برای به دست 
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آوردن معشوق را متفاوت و بی نظير به تصویر كشيده اسـت،  

 ایم.تشبيهی كه تا قبل از آن در ادبيات هرگز شاهد نبوده

نيز كه محتوایی سياسی دارد، به باورهای  "سه بگادر"در شعر 

ها را غلط شمرده است و نقـاب از  و آن مرسوم اعتراض كرده

دارد كه برای جامعه آشنا نيست. شـاعر كـه از   شخصيتی برمی

گویـد  ی افراد در اذهان عموم سخن میشخصيت شكل گرفته

پردازد و ها میهمزمان به توصيف بعد دیگری از شخصيت آن

 ها را به صراحت بيان كرده است.  با برداشتن نقاب، ناگفته

بـدیل  ، تكنيك زبانی به كار رفته چنان بی "چهار راه"در شعر 

است كه در هر خـوانش، معنـای جدیـدی از شـعر در ذهـن      

شود و شاعر با استفاده از مصدر گذشـتن و  مخاطب ایجاد می

های متفـاوت، موسـيقی خاصـی بـه شـعر      صرف آن در زمان

وار، بــدون بخشــيده اســت؛ گــذر از زمــان و مكــان را دایــره 

ون رسيدن به تصویر كشيده است و بـا اعتـراض   بازگشت، بد

 "حـال "به باور عموم درباره گذشته و آینده، همه چيـز را در  

 خالصه كرده است.

رغم هنجارهـای جامعـه كـه    نيز شاعر علی "عاشقی"در شعر 

ــواختی وفــاداری را تاكيــد مــی كنــد، انزجــار خــود را از یكن

نـاه ببـرد و   وفاداری اعالم كرده است و قصد دارد به خيانت پ

خيانت را سـتایش كـرده و آن را راه فـراری بـرای رهـایی از      

 یكنواختی دانسته است.

در این مجموعـه شـاعر بـا هجابنـدی مناسـب در سـطرها و       

چيدمان كلمات و بازی با حروف و كلمات به خوبی از پـس  

 اجرا برآمده است.

-، قرار گرفتن حرف اضـافه "چهار راه"به عنوان مثال در شعر 

ی تكراری، عالوه بـر زیبـایی ظـاهری،    بين دو جمله "زا"ی 

 معنایی متفاوت به جمالت بخشيده است.

، شاعر با نوشـتن  "كردممن در خطرنا  زندگی می"در كتاب 

شـود و بـا   گذرد و در سطر بعد جاری مـی هر سطر از آن می

های پيشين ادبيات و فرهنـگ، در  عبور از مرزها و محدودیت

 ند.كخطرنا  شاعری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمیه ابراهیمی 
 

 

 "كـردم من در خطرنا  زندگی می"طور كه از نام كتابِ همان

كاملن مشهود است؛ گویی منطقِ نهفته در اشـعار ایـن كتـاب،    

در مرزی بين عصيان و آرامش، تحـر  و سـكون، حـينِ بـه     

برد و ایـن مسـأله   چالش كشيدنِ زبان و گاهن زمان به سر می

 دهد. م آپولونی را در خلق آثار نشان مینقش مهمِ سيست

زبان مانند خميری ورز داده شده است؛ بـا خـوانش درسـت،    

ــورِ  مــی ــوان برشــته شــدنِ جــای انگشــتان مولــف را در تن ت

 سطرسازی، زیر دندان حس كرد.

تنـوین، چهـار راه،   "این اتفاقات زبانی در اشعار آغازین مثـلِ  

شــود كــه بــا مــی، بيشــتر لمــس "ســاعت، رو كــم كنــی و ...

زدایی زیاد، هم به برجستگیِ این اشـعار كمـك كـرده،    آشنایی

 كند.هم مخاطب عام را از در  آن عاجز می

به كار بردن كلمات خارج از جایگـاهِ دسـتوریِ خـود )بـرای     

از شـعر   "دود كـه رود بـرود  رود و مـن مـی  نمونه: /ترن مـی 

واژگـانی  ( و با ایجادِ آشـفتگیِ زبـانی )حـينِ چنـد     "ایستگاه"

گردانـی و موسـيقی   كردن كلمات( باعث به وجود آمدن لحـن 
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واژگـانی شـدنِ كلمـات در اشـعارِ     هـای چنـد  شود. نمونـه می

 خورد.به چشم می "رو كم كنی"و  "داستانِ سه بگادر"

گذاری اسـتفاده  در اشعار انتهایی كتاب بيشتر از تكنيك فاصله

سی در شـعرِ رلـت،   شده )با تغيير فونت، استفاده از زبان انگلي

هـای كوتـاه( كـه البتـه در بعضـی      زبان گفتاری و گاه دیالوگ

گيـر  ها با طوالنی شدنِ زیـاد سـطرها، خـوانش، نفـس    قسمت

 تواند تكنيكی مختص شاعر باشد.است؛ هر چند این نيز می

ی ترامتنـی زیبـایی بـا هـدایت و كشـتن      رابطه "بزباش"شعر 

ســالوادور " ســاعدی ایجــاد كــرده اســت. همــين طــور شــعرِ

ی سالوادور دالـی و  ی پيرامتنی با آثار برجسته، رابطه"حكمت

 زندگیِ این هنرمند بزرگ دارد.

، بيشتر به دیـالوگی بـين دو نفـر در یـك     "گم شو"ولی شعرِ 

گـذاریِ ضـعيفی   ی آن فاصـله داستان شبيه است كه تنها نكتـه 

آورد و ایـن  ی اشعار به حسـاب مـی  است كه آن را جزو زمره

ای بر برجستگیِ دیگر اشعار به حسـاب  توان لطمهعر را میش

نيـز   "مكالمـه "ی ضعيف شـامل حـالِ شـعرِ    آورد. این قاعده

گـذاری در  شود. البته مولف در اسـتفاده از تكنيـك فاصـله   می

پناهنـده، بسـم المهـر المهـران المهيـر،      "اشعار دیگـری مثـلِ   

زبـان گفتـاری و    ی دید و استفاده ازبا تغيير زاویه  "ابزوردیته

 ... بسيار موفق بوده است.  

توان بيشتر، اجرا و فرمِ زبانیِ این مجموعـه شـعر را مـورد    می

بررسی قرار داد تا مبحث هرمنوتيكِ آن؛ البته ایـن بـدان معنـا    

معنـایی وجـود   معناست، اصولن شعر بی  نيست كه اشعار بی

ر ایـن  ی هر اثر، تفكری نهفته است، ولی دندارد و پشت پرده

قدر بر نوع و فرم زبان تمركز شده كه به مخاطب مجموعه، آن

دهـد، ایـن   ی ورود بـه دنيـای هرمنوتيـك آثـار را نمـی     اجازه

موضوع  قدرت و ضعف بعضـی اشـعار را در كنـار هـم القـا      

 كند.می

 

 

 

 

 جان صدرا 
 

 مقدمه  

 

شعر در گذر زمان برای انطباق یافتن با پيشـرفت و تحـوالتی   

های متعددی عبـور كـرده و   جامعه پدید آمده از گردنهكه در 

شـكنی شـده اسـت. پـس از     در هر سرفصلی مجبور به قالـب 

مشروطيت و با ورود دنيـایی از مفـاهيم و واژگـان مـدرن در     

فرهنگ جامعه، قالب تنگ اوزان عروضی ظرفيـت نداشـت و   

ی اوج تحوالتی در سبك بيان شعر بوجود آمـد كـه در نقطـه   

ا رسيد و با شجاعت نيما، جهشـی رن داد و وزن از  آن، به نيم

شعر رخت بربست و بستر آماده برای طرحی تازه شد. مسـير  

ترین این تحوالت پس از سير تكامل تدریجی خود با شاخص

عنصر یعنی شاملو وارد مرحله جدیـد دیگـری شـد. در ایـن     

دوران شعر، هر دو مولفه سنتی یعنی وزن و ریتم را تر  كرد 

ر اوزان عروضی و ریتم، شاخص اصلی شـعر نبـود. در   و دیگ

پی تحوالت شگرفی كه در اوضاع اجتماعی پدید آمـد، شـعر   

ور گشت و دچار سرگشتگی و برزن هم در این اوضاع غوطه

و گرفتار نوعی بازگشـت و ارتجـاع شـد؛ زیـرا از یـك سـو،       

هـای تمـدن روز بيگانـه بـود و سـر      قدرت مسلط كه با مولفه

گـی سـردمداران و   از سـوی دیگـر ميـان مایـه     ستيز داشت و

 . جاده صاف كن این ارتجاع ادبی شدمدعيان شعر  

من در خطرنا  زندگی "مولف كتاب حاضر كه به حق عنوان 

ست كه به این درد واقـف شـده و   را برگزیده، كسی"كردممی

ست كه با پيشرفت كنونی جهان انطباق در پی طراحی مسيری

زوا و ارتجاع خارج كرده اسـت و توانسـته   داشته، شعر را از ان

ی تبــادل بــا ادبيــات روز جهــان كنــد. وی آن را وارد عرصــه

هـای  ست كه درد شعور دارد و با دریدگی تمامی سـنت كسی

 "وقـت "ساالر را به ریشخند گرفته است. شـعر  مردانه و نرینه
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هـایی كـه   ی این درد است كه با استفاده از نشـانه نشان دهنده

 پردازیم.متن قرار داده به بررسی آن می شاعر در

 

 وقت

 

 رأسِ هر ساعت   

 های شب هر شبه هفتم  در وقت 

 تر از هفت دور رفتم  خيلی

 های پس از بعدم  كه شاعرِ سال

 (١های پيش از قبل سه نكند )در راه

 

 "سـال "و  "شـب "و  "سـاعت "هـای  در این اپيزود با نشـانه 

ی مسـتقيم  وان شـعر، رابطـه  شویم كه هرسه بـا عنـ  مواجه می

معنایی دارند؛ ساعت نماد گذر زمان و شب عالوه بـر داللـت   

ظاهری به شب داللت معنـایی بـا دوران تيرگـی و ظلمـت و     

داللت به مقطع تاریخی  "سال"اشاره به مقطعی از زمان دارد. 

اصطالحی عاميانـه اسـت    "سه كردن"ی زمانی دارد. و مرحله

خراب كردن در موقع انجام كـاری   كه داللت به ضایع شدن و

داللت به مراسم شب هفـتم كـه پـس از     "شب هفت"دارد و 

شود و نشان از پایان مراسم تدفين و عزاداری مرگ برگزار می

عمومی برای ميت دارد، همچنين به شب هفتم هفته یـا شـب   

 رود. جمعه كه با شب هفت ارتباط معنایی دارد نشانه می

شود كه شاعر تمام تاویل به ذهن متبادر میها این با این نشانه

وقت حتی در مراسـم تـرحيم خـودش و یـا مراسـم تـرحيم       

كند، هفـت دور  ی شعر مطالعه میادبيات و شعر مدام  درباره

نمـاد كثـرت    "هفت"و هفت بار دوره كردن تاری  ادبيات كه 

و نشان از تالش مداوم مولف در بررسی اسـت، تـا شـاعرانی    

شـوند،  ی ایـن مسـير مـی   راوی، رهروان آینده كه پس از نبود

هـای  گرد و گرفتار ارتجاع فكری نشـوند و در راه دچار عقب

پيموده شده، پيش از مولف )دوران قبل(، سه نكننـد و ضـایع   

 نشوند. 

 

 ام گلوگيرم   در حالِ سرفه

 ميرم  دهم میو از دست می

 ها اگر عمل نكنم  به این دست

 (٢بعدم چه كنم؟ )با شاعرانِ پس از 

 

خـوریم  برمـی  "دست"و  "سرفه"های در این اپيزود به نشانه

داللت ظاهری به عضوی  "دست"نشان بيماری و  "سرفه"كه 

شـود و  از بدن كه برای گرفتن و یا دادن چيـزی اسـتفاده مـی   

ارتباط معنایی با فرمان و دستور و هم به ایجاد ارتباط كـه بـا   

جـا اشـاره   اللت دارد. راوی در اینافتد ددست دادن اتفاق می

هـایی  ست و عالمت آن همين سـرفه كند كه گرفتار بيماریمی

جــا در ایــن "گلــوگير"كنــد. واژه اســت كــه او را خفــه مــی

كاركردی دوگانه داشته و اشاره به گرفتن گلوی طـرف مقابـل   

كه كند كه شاعر با ایننيز دارد و این معنا را به ذهن متبادر می

ده و خودش مبتالست ولی با عامل ایـن بيمـاری نيـز    بيمار ش

كند، چرا درگير شده و گلوی او را گرفته است و رهایش نمی

ميرد. به این دسـتورالعمل  كه اگر او را رها كند خودش هم می

گـاه  ی عامـل بيمـاری را رهـا كنـد، آن    اگر عمل نكنـد و یقـه  

اهـد  توجيهی برای كوتاهی خودش در برابر شاعران آینده نخو

داللت به دستورالعمل دارد و  "دست"داشت. كه در این سطر 

 مجاز است.

 

 دهم  گاهی كه دست می

ای در شـهری كـه زود   به دوستی كه روستای پـيشِ پـا افتـاده   

 مصرف شده از دست داد  

 دهم  از دست می

 (3به این شهرها اگر سفر نكنم )

 

سـت  د"كند بـه اصـطالح   داللت می "دهمدست می"ی نشانه

عالوه بر داللت ظـاهری   "روستا"؛ یعنی اتفاق افتادن و "دادن
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های عينی آن هستند، كنایه از سـنت و  به ده و قریه كه مدلول

 "شهر"سنتی بودن و سادگی و بی شيله پيله بودن افراد است. 

نمادی از تمـدن و مدرنيزاسـيون و در عـين حـال اشـاره بـه       

د، كه در تضاد معنـایی  بازی و شارالتانيزم دارپيچيدگی و حقه

با ساده لوحی روستایی و یا با سادگی و عدم وجود پيچيدگی 

 روابط در روستا است.  

با این تاویل هرگـاه راوی بـا دوسـتی حسـب اتفـاق مواجـه       

اش را در پيچيـدگی شـهر از دسـت داده    شود كـه سـادگی  می

است؛ گرفتار شارالتانيزم شهری شده؛ تفكر پيش پـا افتـاده و   

كنـد، آن  رد و در شهری كه فسـت فـود مصـرف مـی    سنتی دا

ی اندیشد كه اگر با این پدیـده دهد؛ میسادگی را از دست می

ها آنشهری و مظاهر تمدن و مدرنيزاسيون مواجه نشود و در 

دهـد  ها را مطالعه نكند، چيزی را از دست میسفر نكند و آن

 رود.و فرصت او ازبين می

 

 شد چه كنم؟  در اتاقی كه شعرِ من تنها 

 ای هستند  دوستانِ من روستای پيشِ پا افتاده

 كه در شهر مصرف شد   

 ای از صورتی كه در آن دست برده باشندبه تكه

 ماننددستبرد زده باشند می

 (4رخی در هوای حالی به حالی دارد )كه نيم

 

عالوه بر مدلول چهاردیواری، داللت دارد بـه   "اتاق"ی نشانه

طـور دالـی بـر مـدلول خفقـان      محدود و همين فضای بسته و

اشـاره بـه    "دسـت بـرده  "اشاره به سـرقت،   "دستبرد"است، 

بر شكل ظاهری و فرم بدون پرداختن  "صورت"دستكاری و 

 كند.به محتوا و به ظرف شی داللت می

مولف، پریشانی و تحير خود را در فضای مسـدود و خفقـان   

كنـد. در حـالی   بيان میآور، از تنها ماندن سبك و روش خود 

ای هستند كـه بـه عمـق    قطاران و دوستان او مردم سادهكه هم

هـا را بـه   این پيچيدگی واقف نيستند و شارالتانيزم مـدرن، آن 

لـوح بـه   آلت فعل خود مبدل كـرده اسـت. ایـن افـراد سـاده      

انـد و  ها دست برده و رفرمی انجام دادههایی كه در آنصورت

زننـد و سـرقتی   های پيشين مـی اندوخته یا به دستبردی كه به

كنند، كه عمق كاركرد آن تغيير حالی بـرای مخاطـب   ادبی می

-است، و نهایتن او را حـالی بـه حـالی و سرمسـت كنـد، دل     

 خوشند.  

 در گلوی اتاقم اگر گير نكنم

 (٥های گلوگيرم چه كنم؟ )با سرفه

 

دارد و راوی در صدد راه چاره است و سـر بـه طغيـان برمـی    

ــرد و چــون  مــی خواهــد گلــوی ایــن فضــای خفقــان را بگي

استخوانی در گلوی او گير كند، و اگر این كار را نكند با ایـن  

 كار باید بكند؟كند چهبيماری كه او را خفه می

 

 خوردگی دارم  ای جنبِ سرمانيازِ مبرم به آشپزخانه

 ست   های من دستورالعملیدر عطسه

يچ خوردن خيلـی عملـی نيسـت    كه برای در پيچ و خمِ گلو پ

(6) 

 

ای از روند رو داللت معنایی دارد به عالمت و نشانه "عطسه"

به بهبود بيمار و مولف برای درمان و رهایی از بيماری نيازمند 

ست كه در آن آشی بپزد كه بـرای بيمـاری شـعر مفيـد     مكانی

هـای او كـه دالـی اسـت بـر      كند كـه عطسـه  باشد و اشاره می

سـت  ثار مولف، دستور العمل و نسخه درمان آفتیها و آكتاب

كه به جان ادبيات و شعر افتاده است. همچنين تاكيد دارد كـه  

هایش برای خواندن و سرخوش شدن نيست و  مفهوم سروده

مخالف بيان آن است كه برای شعور و در  كردن و بـه كـار   

 هاست.بردن دستورالعمل

 

 من شاعرِ سالهای پس از بيمارم  
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ست كه جای كسـی جـز   ای خالیعابرم خيابانِ تازه اطرافدر 

 خالی نيست   

 خيالی نيست  

 (7خالف كنيد! ) 

 

هـای بعـد از بيمـاری ادبـی و شـاعر      راوی خود را شاعر سال

داند كه از دام این بيماری رسته و شفا یافتـه و سـالم   آینده می

شده است. در فضای ایجاد شده پس از پروسـه درمـانی و در   

بيند كـه تنهـا مناسـب    یان بهبود خویش، خيابانی خالی میجر

تردد كسانی است كه از بند ایـن بيمـاری رسـته و رهـا شـده      

 باشند.

كنـد  ی رهنمـودی قاطعانـه اعـالم مـی    در انتها شاعر بـا ارائـه  

نترسيد، خالف جهت مرسوم حركت كنيد و عليه تفكر نرینـه  

ماهی سياه ساالر و مذكر محور حاكم ارتجاعی، شورش كنی؛ 

ی كنـد. نشـانه  كوچكی باشيد كه در خالف جهت رود شنا می

هر دو مدلول را در خـودش مسـتتر دارد؛ هـم     "خالف كنيد"

حركت در جهت خالف مسير و هم خالف قـوانين و قواعـد   

 مرسوم شوریدن.

با بررسی همين یك شعر و مرور اجمالی اشعار دیگر كتـاب،  

رت و توانـایی خـود را   ، شاعر مها"روكم كنی"از جمله شعر 

در كار كشيدن از كلمات، بدون اضافات توضيحی و توصيفی 

كشد؛ برای نمونه كاری كه از دهد و به رن رقيب مینشان می

كشيده، كه بـا پرهيـز    "وقت"در شعر  "دست"ی تركيب واژه

هـا تحميـل   از تتابع اضافات، حداكثر معنا را به كلمات و واژه

شاعر كه بـاز كـردن مسـيری تـازه،      كند. چشم انداز نظریمی

خارج كردن شعر از انزوای موجود، پاالیش زبـان ادبـی و در   

هـای زبـانی و   عين حال، گسترش توانایی استفاده از ظرفيـت 

شـود و  ست، بـارز مـی  انطباق آن با پيشرفت و توسعه جهانی

یابــد كــه شــاعر هــم درد را شــناخته و هــم  مخاطــب درمــی

 دهد.ن ارائه میپيشنهاداتی برای درمان آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرشاد قاسمی نژاد 
 

 

 "سه بگادر، یا روایتی از انگشت كردن در شيزوفرنيسم

شـویم،  اولين سوالی كه بعد از خوانش اول بـا آن مواجـه مـی   

این است كه آیا واقعن با سه برادر طرف هستيم؟ شاید بتـوان  

شـویم بـه   مـی گفت نه! در همان قسمت ابتدایی شعر، دعوت 

تماشای سير تكاملی آن تك برادر )سه بگادر(: اولـی بسـيجی   

)بزرگتر از همـه(، دومـی خلقـی )كمـی كـوچكتر( و سـومی       

جلقــی )كــوچكترین بــرادر(. بــرادر اول جلقــی بــود، عشــق  

های هندی كه بعد از مدتی خلقـی  بروسلی و دل داده به فيلم

توانيم ا میشد. ناگهان با آن هاپ چی! ترسيد و بسيجی شد. م

ــد     ــق وارد بع ــم داشــته باشــيم و از آن طری نگــاه دیگــری ه

روانشناختی شعر شویم: یك بگادر، با سه شخصيت كه نسبت 

به نسيان مربوط به دو شخصـيت اول، دچـار آلزایمـار مـزمن     

شود. باید با دیدی روشن به سراغ خـوانش دوبـاره رفـت.    می
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هـا  رسـی آن شعر دارای سه اپيزود است كه بـه ترتيـب بـه بر   

 پردازیم.می

 اپيزود اول:

كند و نسبت به دو شخصيت پسری كه سير تكاملی را طی می

تـوان  پسـری چنـد    شـود؛ حتـی مـی   اش دچار نسيان میقبلی

شخصيتی را مـد نظـر قـرار دهـيم. پسـر در نهایـت بسـيجی        

خوانيم كه /و مادر كه رود. در جایی میشود و به جنگ میمی

اش كرده بود، سياه پاشيده بود، بـرای  حتی روی جورابی كه پ

ای كه ... به جـرم انگشـتی كـه    حفظ كوری دو چشم خانواده

جا با بيان جالبی روبـرو  توی تنهایی فرو كرده بود .../؛ در این

شویم. توسط عبارت انگشت كردن در تنهایی، همزمان بـه  می

شود كـه بـا توجـه بـه     تنهایی عاطفی و جسمانی زن اشاره می

كنـد، زیـرا دليـل واقعـی آن     در، تعليقی را ایجاد مـی حضور پ

كه آن فعلن مشخص نيست. تعبير دیگری هم وجود دارد؛ این

سـت كـه   پسر بسيجی كه به جبهه فرستاده شد، همان انشگتی

رود. /چنان باالتر مرد كه باالی دار باال آورد در تنهایی فرو می

آخـر داسـتان    / ... بنگ! تير خالص و پایان كل ماجرا. ناگهان

شـود.  رود و تراژدی پيش از پرداخت نهایی، كامـل مـی  لو می

زند! باید ببينيم آن انگشت وسط كه به مادر خودش را دار می

مقدار زیادی در  واژن فرو رفت و باعث مرگ شد، چطور در 

 رود.عمق دیگری از تنهایی فرو می

 اپيزود دوم:

شاشيدن بسـيجی،  كند؛ جنب سنگر، عباراتی كه فضاسازی می

جنگيدن به عنوان سه برادر تا رفـع آدم. كاراكترهـا: بسـيجی،    

خلقی، گاهی جلقی. انگشـت فرسـتاده شـده، كـه نسـبت بـه       

اش دچار نسيان شده بود، نسيان های خلقی و جلقیشخصيت

كند )اگر بخواهيم فرد را چند شخصيتی فرض را فراموش می

پسـری چنـد    آیـد. كنيم، روند قابـل تـوجهی بـه وجـود مـی     

شخصيتی كه در اپيزود اول، هر وقت بسـيجی و خلقـی بـود،    

شـد، از پـدر   پدر با او كاری نداشت و هر وقت كه جلقی می

ی جالبی دارد به چنـد شخصـيتی بـودن    خورد؛ اشارهكتك می

كه یـك نفـر نسـبت بـه یـك شخصـيت مـورد        هر انسان، این

نكتـه در   البته این)شود. اختيار، هرگز دچار نسيان محض نمی

ی ی این اپيزود بيشتر قابل توجه خواهد بود(. حاال ادامـه ادامه

 روایت: اصلن جنگی در كار نيست!  

كنـيم: /كنـار خمـر شـراب كـه آب      به این عبارات دقـت مـی  

آورد/ ...خـواهران پشـت سـنگر، از خنـده ریسـه رفـتن...       می

شد: عجب سوسنی!(. سوسنگرد/ )كاش بعد از این، نوشته می

هوی هویزه، هوهو كـردن! هوهـو ... صـوت هوهـو در     در هو

ی دیگری نيز باشد. پس در واقع تواند نشانههنگام سكس، می

با چه اتفاقی روبرو هستيم؟ بسـيجی اصـلن بـه جبهـه نرفتـه      

است! این عبارت را كـه در اپيـزود اول بيـان شـد، یـادآوری      

كنيم: /برای حفظ آبرو به جنگ نرفته یك كـاره در بهشـت   می

ی جالبی مواجـه هسـتيم. بـه شـرح     كن كرد/؛ پس با نقشهمس

كند، بـا خـواهران   كنيم: جنده ميل میحال این بگادر دقت می

كند، مخصوصن پيش سوسن ـ گرد. هوهو...  مختلفی حال می

اندازد؛ هوو... شال خواهر دوزی دور گردن كلفتی آبادنش می

از  پس عجب آبادان كلفتی دارد این بسيجی. ایـن سـه بگـادر   

رود و دشـمن از شـدت درد عقـب    تـر مـی  پشت آبادی پيش

تر. در این شعر بار روانشناختی متن، به شدت بر هر بعد عقب

چربـد. بایـد بـه ایـن شـدت و مقـدار از تـوهم و        دیگری می

پریشانی دقت كرد: /مخفی گاه پر از زن مرده، كـه از بـس داد   

ی شـدن بـه   های فارسی عربی.../ )فارسی عربكرده بود ... تكه

هـای مخـتلفش   اقتضای درگير بودن سه بگـادر بـا شخصـيت   

هـای سـكس او، بـه طـرز وهـم      است. به این معنی كه كـيس 

شـوند، از ایرانـی بـه عراقـی؛ بـا عمـق       آلودی مدام تبدیل می

 عجيبی از توهم مواجه 

های بلند. اما این شود! با ریشهستيم(. ناگهان حاجی وارد می

ست كه بگـادر جلقـی   همان پدری حاجی كيست؟ در واقع او

گوید چه خـوب جنگيدیـد كـه بـه     زد. حاجی میرا كتك می

خود ریدید و طبق عادت برادر جلقی را كه اهل عشق و حال 

 دهد.است مورد كنایه قرار می
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شود كه /خود فقط قصد شناسایی داشـت/  به تمسخر گفته می

ی در كـرد/ )مـادر انگشـت   ها ... ویـار الكـل مـی   كنار لختی زن

تنهایی فرو كرد! ناگهان از تعليق به وجود آمده در اپيزود اول، 

هـای  آیيم. آخرین كليد فهم نهایی شعر پيدا شد، و عقدهدرمی

كننـد(.  مطرح شده در شعر، به خوبی فرصت تحليل ایجاد می

كـرد/ كـه   در ادامه: /طوری كه وقتی خمپاره خـود را ول مـی  

باشـد، هـر چنـد كـه     توانـد بـه معنـای ارضـا شـدن پـدر       می

كننده در آخر این اپيزود وجـود دارنـد: در    های تعيينعبارت

خواهم/، به راحتی تـرس و  های /می ... می ... می نمیقسمت

لرز بگادر جلقی یا همـان سـه بگـادر از پـدر و كارهـایش و      

ی شرایط او در خانواده و اجتمـاع در او  ای كه به واسطهعقده

اسـت. /شـد مـوجی و هـوچی ...!/     ایجاد شد، قابل مشـاهده  

سرنوشت انگشـت وسـط، در ميـان عشـق و حـال و تـوهم،       

 مشخص شد، ولی معلق ماند. 

 

 اپيزود سوم:

مادر پير، فرتوت، و منتظر؛ پيرزن االغ داغ دیده؛ امـا ایـن داغ   

تواند توهم او باشد. پایان كل این تراژدی در پایان اپيـزود  می

یان را كه طی آن مادر خودش را اول آورده شد. البته اگر آن پا

دار زد، كنار بگذاریم، پایـان جالـب دیگـری در انتظـار مـادر      

 است: رفتن زیر تانك!

در پایان باید اشاره كرد كه شعر، جنگ و همه چيز در نهایـت  

شود و مانند خيلی از اثرهای مربوط به جنگ، به مادر ختم می

حاصـل اسـت.    مادر نماد معنا باختگی، تنهـایی عریـان و بـی   

ای مفهوم جنگ به معنای واقعی كلمه، از ابتدا تا انتها به شـيوه 

گيرد كه شاید بتوان كنایی، اما نه پندآميز، مورد مذمت قرار می

با این بينش، قداست جنگ را به بهترین شكل ممكن، از بـين  

 برد. 

در تحليل و نقد این شعر، سعی بر آن بود تا اثر بيشتر از بعـد  

تی مورد بحث و بررسی قرار گيرد. باید به این نكتـه  روانشناخ

ها شود، تفسيرها و برداشتدقت كنيم كه وقتی اثر انتزاعی می

تـوان ایـن شـعر را دارای چنـين     مختلف است و در واقع مـی 

پتانسيلی بدانيم. ممكن است در جایی از ایـن روایـت، منطـق    

شعری متناظر بـا یـك قسـمت را در  نكنـيم كـه در نتيجـه       

ی بيشتری صرف شـود. نبایـد   شود دقت و حوصلهتوصيه می

فراموش كرد كه برای در  بهتر یـك اثـر، گـاهی بایـد آن را     

 خواب دید.
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 رئوف دلفی 
 

 

طنزنویسی در ادبيات فارسی هميشه مهجور مانده است و طنز 

انـد در  و با دید فكاهی به آن نگریسته گاه جدی نگرفتهرا هيچ

توانـد  صورتی كه زبان طنز برنده و نگاه آن تيزبين است و می

بين زبان رسمی و كوچـه بـازار حركـت كنـد و بـه واكـاوی،       

 زد. تحليل و نقد مسایل سياسی ـ اجتماعی بپردا

ابواسـحاق  "، "عبيـد زاكـانی  "شاعران و طنزپردازانی همچون 

 "بُنـدار رازی "و همچنين  "كنز االشتها"مولف كتاب  "اطعمه

و  "ابوالقاسـم حالـت  "، "ایـرج ميـرزا  "تـر:  و در عصر نزدیك

انـد و  مهجـور مانـده   "هادی خرسـندی "ی امروزی آن نمونه

ها انشگاهطنزی كه در ادبيات رسمی كشور كه در مدارس و د

شـود هميشـه بـا شـماتت، سـكوت، حـذف و ...       تدریس می

 دانند.روبرو بوده و آن را كاری سخيف و بی ارزش می

طلبـد و  طنزنویسی كار دشواری است و استعداد خاصی را می

توانند از جلد سنتی خودشان دربيایند، امـا اصـول   بعضی نمی

ر اساسی طنزنویسی برای همه یكسـان اسـت و در شـعر، زیـ    

كـردن   "پـارودی "هـا  های زیادی دارد كه یكی از آنمجموعه

ست. در ایران بـه سـبك   است كه اسم فرانسوی این ژانر ادبی

گوینـد كـه در آن شـاعر بـه     نيز مـی  "نقضيه سرایی"ها نوشته

كند با آن رود و سعی میسمت یك شعر بزرگ و معروف می

آن بوجود شوخی كرده، وخامت شعر را بگيرد، قرائتی تازه از 

 آورد و شعر را مماس با امروز كند.

بابك سـليمی  "ی نوشته "آشپزی در كانون خانواده"در كتاب 

در فرازهایی از شعر با صنعت پارودی مواجه هستيم كه  "زاده

با طنازی، خيلی دقيق و با زبانی امروزی صورت گرفته اسـت  

 بينيم:می "آزمایش ادرار"ی آن را در شعر كه نمونه

 

 كارم .كيرم را در باغچه می.."

 "راست خواهد شد...

 

ی بينامتنی نامذكور بـا  كه با استفاده از محور جانشينی و رابطه

افتـد. بـه بيـان    سازی اتفـاق مـی  پارودی "فروغ فرخزاد"شعر 

بينامتنيت همان گذر از یـك نظـام نشـانه بـه     "ژوليا كریستوا: 

ای دیگـر اسـت كـه متضـمن تغييـری در موضـع       نظام نشـانه 

وضـع  دهـی یـك م  ای، تخریب موضـع قـدیمی و شـكل   نهاده

هـای زبـانی بـه    كـه از ایـن دسـت اتفـاق     "جدید خواهد بود

صورت محسوس و نامحسوس در این كتـاب بـه وفـور پيـدا     

 شود كه در نوع خودشان بسيار منحصر به فرد هستند. می

در طول كتاب با خشم و درد شاعری مواجـه هسـتيم كـه بـا     

ای از تمسخر و با زبان طنز خود، سرخوشی و فقدان را با الیه

انگيــزد و خشــم و درد را بــه جریــان هــم در خواننــده برمــی

بخـش اسـت و   اندازد. عالوه بر خوانش ابتدایی كـه لـذت  می

دارد. بـه  شود، مخاطب را به تامل وا مـی حتی باعث خنده می

متن سرخوشی، بخش متنـی اسـت كـه    ": "روالن بارت"بيان 

كنـد.  آورد؛ متنـی كـه ناراحـت مـی    نوعی فقـدان بـه بـار مـی    

های تاریخی، فرهنگی و روانی خواننـده، همبسـتگی   اشتپند

ی او را آشوبد و رابطهها و خاطرات او را برمیسالیق، ارزش

الكـل  "كشـد. بـه عنـوان مثـال در شـعر      با زبان به بحران مـی 

 ، داریم:"صنعتی

 

 گوریلى ایستاده پشت تریبون  

 گوریلی نشسته پشت ميز  

 گویدگوریلی اخبار می

 س انتخاباتی داردگوریلی كنفران

 های آتی داردگوریلی برنامه

 كندگوریلی بحث كارشناسی می

 دهدگوریلی مشاوره خانواده می

 كندگوریلی آشپزی می

 گوریلد  گوریلی می

 گوریلدگوریلی نمی
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 تان!گور پدر همه

 

بينـی  در این كتاب ما با شاعری روبرو هستيم كه دارای جهـان 

ا و عبور از  كاتـاليزور ذهـن   هست كه حاصل دریافتو زبانی

وی در مواجه با پيرامـون و حاصـل اصـطكا  آن بـا جهـان      

 است.  

تيزهوشی، ریزبينـی و دقـت در دسـت بـردن در نحـو زبـان،       

هـای  اش بـا زبـان از ویژگـی   زداییجانشينی كلمات و آشنایی

ترین عبارات روزمره، شعر بابك سليمی زاده است. او از ساده

كند و گاه عميـق و  گاه زبان را سطحی میكند. سازی میلحظه

چندالیه، كه این پارادوكس نگاری، در ذهـن مخاطـب ایجـاد    

افتـد. در  ها اتفاق مـی كند و طنز از پی همين چالشچالش می

شود ست كه از چالش شاعر با زبان حاصل میواقع طنز زبانی

بـرد كـه زبـان چـه     و بعد از خوانش، مخاطب را به فكـر مـی  

تواند در توليد معنـا و یـا ضـد مفهـوم     یی دارد و میهاقابليت

ست بـی تلكـف، بـی    عمل بكند. در عين حال شعر او شعری

پرده و بی ادعا. فيگور زبان شاعر صميمی و گاه به زبان لوگو 

دهـد تلفيـق   تبدیل شده اسـت. كـاری كـه خـوب انجـام مـی      

فيگورهای زبان است؛ گاه لحن رمانتيك را با لحن حماسی و 

زبانی در زند و اصل پرشنویسی پيوند میبا لحن روزنامهگاه 

سـازی و اتمسـفر اثـر    افتد؛ چون از ابتـدا جهـان  آن اتفاق نمی

شـود و مخاطـب متوجـه اسـت بـا چگونـه       خوب ساخته می

 شعری روبروست.

چه كه اغلـب مفهـوم مدرنيسـتی تـاليف     آن"به نقل از بارت: 

رمانتيسيسـم   "سـت. شود، امتدادی از رمانتيسيسم اخوانده می

بنا به تعریفی سهل انگارانه، جنبشی در فلسفه و هنـر اروپـای   

قرن هجدهم و نوزدهم بود. رمانتيسيسم بـا كمـك گـرفتن از    

ی )یـا حـداقل جـدا    این ایده كه جهان خارج به نوعی ساخته

ناشدنی از( ذهن است، خـود فـردی را رفعـت بخشـيد و بـه      

ل پرداخـت. طبـق ایـن    های خارق العاده خياتمجيد از قدرت

دیدگاه، رمانتيـك، نقـش مناسـب هنـر، بازتـاب دادن ارتبـاط       

ی اسـت. وظيفـه   "بيرونـی "و  "درونـی "هنرمند بـا واقعيـت   

هنرمند ایـن بـود كـه بـه درون تجربـه رخنـه كـرده و در آن        

مشاركت جوید و آن را توليد كند. شاعر با چيـنش و ترتيـب   

شود در طـول  اعث میشعرها، پاگرد خوبی را ابداع كرده كه ب

نواخـت  كتاب ذهن مخاطب نفس بكشد و خسته كننده و یك

های درونی در اكثر شعرها باعث شـده  نباشد. استفاده از قافيه

ها بـرای بـه   نواز و مفرح شود كه گاهی از این قافيهكار گوش

ی خوبی كـرده  چالش كشيدن شعر كالسيك و موزون استفاده

 است:كه در مثال زیر بسيار مشهود 

 

 خداوندا!"

 بار الها!

 اى كاش نبودم من كارمندِ دون پایه

 داشتم اندكى خایهكاش مى

 هاى بسياربا پشم

 "هاى بسياربا خشم

زاده بازیگوش است و بـه هـر جـایی    روح شعر بابك سليمی 

زنـد و از هـر گوشـه و كنـار: خيابـان، اتـاق، الكـل،        سر مـی 

بوم شـاعر  زیست آزمایش، جامعه، چایی، شهر و خالصه تمام

به نمایش گذاشته شده و با جسارت و بی پروایی همراه است 

ترسد و دست بـه عصـا نيسـت. از    ی كلمات نمیو از استفاده

ذوقی طـرف هسـتيم كـه از هـوش     این جهات با شاعر خوش

سرشار و روح طنازی برخوردار است. اما خطـری كـه بـرای    

در طنـز  این دست شاعران وجود دارد ایـن اسـت كـه شـاعر     

هـا  هایی دست پيدا كـرده كـه ایـن تكنيـك    خودش به تكنيك

ی آشيل شعر او شوند و باعـث درجـا   تواند تبدیل به پاشنهمی

زدن و بلوكه شدن شاعر در دنيا و فضای خودش شـود. ایـن   

توانند ادامه پيدا كنند مدل اشعار در یك یا دو كتاب نهایتن می

بـه كليشـه تبـدیل    هایش و بعد دست شاعر رو شده و تكنيك

خواهند شد و در بهترین حالت همچنان بایـد از روی دسـت   

جا پایان یك هنرمند اسـت. در واقـع   خودش كپی كند كه این
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شود كه بخواهد از خودش تقليـد  یك آرتيست زمانی تمام می

ای از اشعار با تكـرار تكنيكـی روبـرو    كه در پارهكند. حال آن

ند. فرمولی كـه شـاعر   شوهستيم و فرمول شعرها مشخص می

بر اساس آن فنداسيون شعر را طراحی كرده و شروع، ميانـه و  

شود فرمـوليزه كـرد كـه ایـن     چگونگی رسيدن به پایان را می

هـا گيـر كنـد و    خطر وجود دارد مولـف در دام ایـن تكنيـك   

هـای  ایی به روی شـعرش بـاز نشـوند و گـام    های تازهدریچه

ایـی از سـطرها   ها، در پـاره بلندتری برندارد. در برخی از شعر

گــویی و اطنــاب داریــم. بــرای مثــال در شــعر حشــو، اضــافه

 :"آموزش آشپزی"

 

 شود سریال ما تمام می"

 ندار نيست سریال خوب سریال دنباله

 "ام ندهدنباله

 

كند و تاكيـد  ای به كليت شعر وارد نمیحذف سطر اول لطمه

تاكيـد   "ه نـدادن دنبال"تواند باشد؛ چرا كه شاعر روی هم نمی

در یك بنـد، از   "سریال"ی دارد. همچنين تكرار سه بار كلمه

 شناسی، زیبا نيست.نظر زیبایی

 

 ... دیروز توی تونل مترو به معراج رفتم"

 وقتی پياده شدم پيامبرِ ایستگاه بعدی بودم

 "پيامبری كه پس از شنيدن بوق هيچ پيامی نگذاشت.

 

هـا  گوییرها با این اضافهو دیگر شع "تصليب"بخشی از شعر 

كـه گـاه سـطرهای فـاخری     به زبان نثر نزدیك شده و بـا ایـن  

هستند با توضيح اضافه و معنای حاضر و آماده مغـز مخاطـب   

كند. نثر، تابع قوانين دستوری است و كاربرد آن را درگير نمی

بيشتر در توضيح واقعيات و ... است و در این شعر با توضيح 

انگيزی شـعر كاسـته شـده و شـكل شـعر بـه       اضافه، از خيال 

شود كه ابتدا و انتهای مشخصـی  داستانی حاوی تخيل بدل می

ویكتـور  "اثـر   "دست بـه دسـت  "دارد. مثلن در داستان كوتاه 

برم: سـطر  كه با حركت موازی با این شعر آن را پيش می "آلبا

یك سلول، چيزی غير از یك "شود: گونه آغاز مینخست این

؛ ایـن  "يست، باقی چيزهایش چندان اهميتـی نـدارد  در بسته ن

سطر شاعرانه بيان شده است، مانند سطر نخسـت ایـن شـعر.    

پردازد و بابك سليمی بعد آن ویكتور آلبا به توضيح ماجرا می

دهـد. امـا ایـن    تری ادامه میزاده هم ماجرا را با لحن شاعرانه

د نـه یـك   ی یك داستان با نثر ادبی باشتواند ادامهتوضيح می

شعر؛ چون سطرهای فاخری هستند نباید از حذف و تصحيح 

آن ترسيد. این قسمت از شعر بابك سـليمی زاده بـا توضـيح    

نثرگونه، یك داستان كوتاه ساخته است كـه حتـی بعـد از بـه     

پایان رساندن این رخداد كه پيامبر پس از شنيدن بـوق پيـامی   

نمایشـنامه   نگذاشت، با توضيح، سمت و سوی نگاه آن را بـه 

 "به دوربين نگاه كرد و گفت: ..."بدل كرده است: 

سـت  كار شعر بزرگ بيـان انتزاعـی  "به بيان علی عبدالرضایی: 

ولی این بيان انتزاعی نيز باید منطقی را رعایت كند؛ یعنی باید 

اما در  "كليدهایی دست خواننده بدهد تا ساختار شكل بگيرد.

خوابد، ت زیر مخاطب میاین قسمت در باز شده و ماجرا لخ

 دهم با چند حذف آن را تصحيح كند:كه پيشنهاد می

 

 دیروز توی تونل مترو

 پيامبر ایستگاه بعدی 

 پس از شنيدن بوق پيامی نگذاشت

نویسـی روبـرو   در سراسر كتاب با گروتسك و گاه اگزوتيـك 

هستيم كه نمودهای انتزاعی و ابژكتيو و سـوبژكتيو را در هـم   

سـت كـه بنـده در كتـاب     اثری "آزمایشگاه"عر تنيده است. ش

پسندم و پر است از نكاتی كه اشاره كردم. شعر همه بسيار می

گيرد. لحـن قدسـی را، شـعر فـروغ را،     چيز را به ریشخند می

ست. ی زندگی امروزیفلسفيدن را و یك دهن كجی به شيوه

هایی آرام و جایی كند، در قسمتشعر در جاهایی شورش می

گيرد و ویژگی با ارزش آن این است ز را به سخره میهمه چي
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كنـد و هـم   كه زبان به رهایی رسيده است؛ هـم شـيطنت مـی   

كنـد؛ از  شود و به راحتی و بی پـروا حركـت مـی   چموش می

كشد. بـه  هيچ چيز ابایی ندارد و حتی خودش را به چالش می

سـت موفـق از شـعرهای ایـن     اینمونه "آزمایشگاه"باور من 

ه شـاعر در آن توانسـته فـرم و محتـوا را مُمـاس بـا       كتاب كـ 

تر و ساختمان شـعر محكـم   یكدیگر پيش ببرد و زبان منسجم

 است.  

ست خواندنی، اثری "آشپزی در كانون خانواده"در انتها كتاب 

كند. خـالی از نقـص   قابل تامل و مفرح كه جسورانه عمل می

نيست اما لحظـات خاصـی دارد كـه مخاطـب را بـا خـودش       

كند و نگاهی ریزبينانه به اجتماع و اطـراف  رگير و همراه مید

 دارد كه خواندنش خالی از لطف نيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مريم زمانی، محمد مروج 
 

 مقدمه    

                                                    

ــی  ــت، اعتراض ــز در حقيق ــه  طن ــا ب ــكالت و ن ــر مش ــت ب  س

در یك جامعه وجود دارد و گـویی جامعـه و   هایی كه سامانی

اند تا صـدای ایـن   های خود، پنبه فرو كردهمسئولين در گوش

رو شـاعران و نویسـندگان كــه   اعتراضـات را نشـنوند. از ایــن  

تـر جلـوه   نمایی و نمایانوجدانی بيدار و آگاه دارند، با بزرگ 

هـای  كردن عيب و نقـص دادن حباب زشت و منفی و آشكار 

ها و روابط حاكم در حيات اجتمـاعی، در صـدد تـذكر،    پدیده

 آیند.میها براصالح و رفع آن

ی مشـروطيت  اوج طنز را در آثار شاعران و نویسـندگان دوره 

تـوان دیـد. در   مثل ایرج ميرزا، جمال زاده، هـدایت و ... مـی  

هــا و ای ناگهــانی ميــان واقعيــتواقــع انســان، گــاه بــه گونــه

چـه هسـت و   د بين ظاهر و بـاطن و آن های موجوناسازگاری

افتـد. در  بينـد و بـه خنـده مـی    چه انتظار دارد، تناقضی میآن

چـه  مجموعه شعر حاضر نيز، شاعر بين جهان درون، یعنی آن

خود به در  و آگاهی آن رسيده است و جهان پيرامونش كـه  

های پـوچ و از مـد افتـاده و    ست از خرافات و سنتایملغمه

بيند كه باعث رنج او شـده و سـعی   ناقضی میجهان سومی، ت

گرایـی رایـج   گرایی و بنيادكرده در قالب طنز به مقابله با سنت

 اش بپردازد. در فرهنگ جامعه

كند كه ایدئولوژی شـاعر خـواه یـا    هر شعر جهانی ترسيم می

هـای ایـن كتـاب،    ناخواه در آن موثر اسـت. بسـياری از شـعر   

های مختلـف  رد و در قسمتگيمذهب و خدا را به سخره می

از مالكيت خصوصی و عليـه سيسـتم بـانكی و سـود و نظـام      

هـا از تفكـر   كند. تاثيرپذیری شعراقتصادی موجود صحبت می

ای مبتنـی بـر برابـری    كمونيستی، كه خود را ملزم بـه جامعـه  

هـای مختلـف شـعر    دانـد در بخـش  اجتماعی و اقتصادی مـی 
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هـا  تر كتاب، این بخشیمشهود است. در ادامه با بررسی جزئ

 كنيم.  را به صورت عينی بررسی می

ی طور كـه شـاعر در مـوخره   موتيف مقيد این مجموعه، همان

مـا بيگانـه   "سـت.  سـازی كتابش )سياست شعر( آورده، بيگانه

چيز بدیهی نيست، تا نشـان   كنيم تا نشان دهيم هيچسازی می

كه برآن  ستچه بدیهی انگاشته شده صرفن آن چيزیدهيم آن

 "ایم.مسلط شده

 بررسی روابط ترامتنی:                                        

باره خلق شود و همواره در خلق اثـر  تواند یكهيچ متنی، نمی

های پيشين شركت دارند و هميشه بين مـتن تـالی و   تازه، متن

ی مشـتر  وجـود دارد. بـه خـاطر اهميـت      مقدم، چند مسئله

روابط ترامتنی، در این قسـمت بـا ذكـر چنـد     باالی تشخيص 

دهيم كه شاعر چگونه از ایـن روابـط در خلـق    مثال، نشان می

 ی شعرش استفاده كرده است.  مجموعه

یـا   "كـارم دستانم را در باغچه می"در شعر آزمایش ادرار،  .1

. بين مـتن  "كارم، راست خواهد شدآه كيرم را، در باغچه می"

ی بينـامتنی  حاضر و شعر تولدی دیگر از فروغ فرخزاد، رابطه

كه شاعر اسمی از فـروغ  مذكور وجود دارد؛ زیرا با وجود این

ر بـين فارسـی   قـدر د در شعرش نياورده است، ایـن شـعر آن  

 برد. زبانان مشهور است كه سریع به این رابطه پی می

مثل سرنگی كه نابرده رنـج ميسـر   "در شعر آزمایش ادرار،  .2

 "سـعدی "بين متن حاضر و یكی از اشعار معروف  "شودنمی

 ی بينامتنی وجود دارد. رابطه

ز "و  "از دیـو سـفيد پـای در بنـد    "ـ در شعر الكل صنعتی، 3

ی بينـامتنی بـا یكـی از    رابطـه  "ان یكـی كمربنـد  آهن بـه ميـ  

 دارد. "ملك الشعرای بهار"های قصيده

بـين نـام شـعر و یكـی از      "آخرین نـوار كـراپ  "در شعر  .4

 ی پيرامتنی وجود دارد. رابطه "ساموئل بكت"های نمایشنامه

ی ترامتنی از نـوع  رابطه "طاعون"ی كلمه ١در شعر پاساژ  .0

 به اسم طاعون دارد. "آلبر كامو"های رمان پيرامتنی با یكی از

ی بينـامتنی  رابطه "سازمت بدندوباره می"در شعر ماتحت  .6

 "سيمين بهبهانی"سازمت وطن كه شعری از دارد با دوباره می

 است.  

دارای  "آیا ما پستانيم/ یا رستم دسـتانيم؟ "در شعر ماتحت  .7

ی فردوسـی و  شـاهنامه "ارتباط ترامتنـی از نـوع بينـامتنی بـا     

 است. "ماجرای رستم

ارتبـاط   "چه برسد به سمرقند و بخارا را"در شعر ماتحت  .8

اگرآن "ترامتنی از نوع بينامتنی با این بيت از غزل حافظ دارد: 

تر  شيرازی به دست آرد دل مارا/ به خال هنـدویش بخشـم   

 ."سمرقند و بخارا را

                             فاصله گذاری:                       

ست كـه شـعر را از حالـت معنـوی و     فاصله گذاری، تكنيكی

كند و با این فرم، راوی مسـتقيمن بـا مخاطـب    الهی خارج می

گـذاری تكنيكـی بـرای     واقع فاصـله كند. در خود صحبت می

شـود كـه   مقابله با دیكتاتوری دانای كـل اسـت و باعـث مـی    

شود و در امر سـرایش شـعر بـا    مخاطب به درون متن پرتاب 

شاعر همكاری كند. در این بخش، استفاده از تكنيـك فاصـله   

 كنيم. های این مجموعه بررسی میگذاری را در برخی از شعر

 داندتنها زین الدین زیدان می"در شعر اوردوز  .1

 ی كاشته  ی این ضربهكه زننده

 تست كه كالنتر را به ضربه گلوله كشته اسهمان كسی

 ـ از من چند رقم مونده؟

 ـ هه! قند رقم مونده!

 درشعر شيشه ترشی: .2

 داری: كلم را از توی شيشه برمی

 "هوم! خوب جا افتاده! "

 در شعر آموزش آشپزی: .3

 شودسریال ما تمام می

 دار نيست سریال خوب سریال دنباله

 "ام ندهدنباله"

 در شعر ترشی: .4
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 روباهه بدجور به ما زل زده 

 بهش بگم بره؟

 یا  

 بهم بگه برم؟

 در شعر عشقال: .0

 تق تق

 كيه؟ كيه؟

 ـ منم منم مادرتون!

 در شعرمي : .6

 ای برگردم؟خواهی از این گردی با چه مزهمی

 ای؟یا چه بدمزه

 شه!ها اون تبهكاره رو داره قند میـ هی بچه

 پارودی:

در انـد؛  آميـز خوانـده  را نقيضـه و برخـی طنـز   برخی پارودی 

طـور كلـی   آميزی از یك شعر، نثر یا به حقيقت تقليد تمسخر

كـار،  ست كه مبتنی بر طنـز و هـزل باشـد و در ایـن     اثر ادبی

شود ویژگی سبكی و بيان صاحب اثر اصلی تا حـد  تالش می

زیادی رعایت شود. پارودی در واقع، شكلی از مطایبه، تقليـد  

 ت. پارودی همـان سآميز با آثار ادبی جدیآور و تمسخرخنده

دهد كه كاریكاتور در نقاشی. در این بخـش  كاری را انجام می

ی هـای مجموعـه  از نقد به ذكر چند نمونه از پارودی در شعر

 پردازیم:آشپزی می

 از دیو سپيد پای در بند"در شعر الكل صنعتی:  .1

 مانتا كارگاه نساجی منتهی اليه سمت راست كوچه 

 آهن به ميان یكی كمربند یك ناجی با اسب سفيد ز

: در این قسمت با غزلی از ملك الشـعرای بهـار   "تازددارد می

 شوخی و پارودی كرده است.   

 آوردی؟ باز این چه شورش است كه در"در شعر عشقال:  .2

 شودخانه میآشپز كه چند تا بشود خانه آشپز

 در قسمتی دیگر از شعر عشقال:  .3

 ولی ای همای رحمت  

 تو پس از رفع زحمت  

 دیگر همای رحمت نيستی 

 بلكه همای تمام مستضعفان جهانی!

 تر از شعر: در شعر سرن .4

 اال یا ایها الچوپان 

 اال ای خسرو خوكان  

 اال ای خودروی ملی 

 اال یا ایها الپيكان

 :تر از شعردر شعر سرن

بهشـت الی  "به جای حدیث بهشت زیر پـای مـادران اسـت    

و بـه نـوعی بـا ایـن      "است را به كار بـرده اسـت  پای مادران 

 گونه انجام داده است.حدیث، كاری طنز

 در شعر عشقال:

 تری؟یا شكل تربت پا  این حضرت باشد پياز جعفری

 با اسم حضرت جعفر صادق شوخی كرده است.

 

 گيری:نتيجه

ها در بند هستيم. هر یك از ما اگر بداند تا چه تمامی ما انسان

شك دیوانه  ها هستيم، بیاندازه تحت كنترل و نظارت قدرت

خواهد شد. تارهای نامرئی قدرت از همان بـدو تولـد، چنـان    

هـای مختلـف   را در قالب برنامه شوند و مااطراف ما تنيده می

های آموزشـی از  ، برنامههای مداوم پزشكیكنترل رشد، معاینه

گـر  ترین عوامل سركوبها و مهد كود  و مهمدیطریق سی

دهند كه موجود بـه دنيـا آمـده و بـزرگ     یعنی والدین قرار می

شـود تـا یـك    شده شبيه میآموز و رام شده، به حيوانی دست

اندیش. چنين موجودی وقتی بـزرگ شـود و اگـر    انسان آزاد 

شود، كه با برو می، با حقایقی روفكری آنارشيست داشته باشد

چه تاكنون به او آموزش داده شده بسـيار تنـاقض دارد. در   آن

چنــين مــواقعی، شــخص دچــار نــوعی دوگــانگی شخصــيتی 

دهـد. یـا رام   هایی از خـود نشـان مـی   شود و عكس العملمی

كنـد. عصـيان بابـك    ها عصيان مـی شود و یا در برابر سنتمی
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خوبی مشخص اسـت. فرزنـد    عه بهسليمی زاده در این مجمو

ترین بيند پدرش در حساسشهيدی كه حال بزرگ شده و می

طلبـی و  اش در كنار او نيست و بـر سـر جـاه    ی زندگیبرهه

های خودخـواه جـان خـود را فـدا كـرده      خواهی قدرتآرمان

 است.

طغيان راوی بيشتر از جنس طنز )پـارودی( اسـت. گـاهی در    

توانـد اشـاره بـه    شـی )كلـم مـی   قالب یك كلـم در شيشـه تر  

اندیش باشد( رفته است و محصور شدن ذهن یك انسان آزاد 

كه انتخـاب كنـد، در   بيند كه بدون اینگاهی خود را ميخی می

رود. در برخـی از  كنـد، فـرو مـی   كه چكش تعيـين مـی   جایی

شعرها مثل: آزمایش ادرار، الكل صنعتی، ماتحت، اوردوز و ... 

ز پند و اندرز شـاعران پيشـين را بـه سـخره     شاعر، اشعار پر ا

نسـالن  گرفته است. حكایـت راوی، داسـتان بسـياری از هـم    

اند و هر یـك  اوست كه در تقابل سنت و مدرنيته گرفتار شده

كننـد و  دنبال راهی برای مقابله با آن هستند. بعضی مبارزه می

كنند و ... ایـن  كشی میشوند، بعضی خودبعضی بی خيال می

 چنان ادامه دارد.ان همداست

 
 

 

 

 مهدی نادری 
 

 پوپولیسمِ روشنفکری و روشنفکریِ پوپولیسم

 

از شعر آزاد خارج  "طنز و طنازی"ست كه مدت زمان زیادی

شده و این خروج، حاصلِ نگاهِ شاعران سپيدسرا به شـعر آزاد  

ست كـه در  است. پس شعر آزاد، نه زبانِ قدرت، بلكه قدرتی

دهد. اما در این بين شـاعران سپيدسـرا گـاهی بـا     زبان رن می

امد، این طـرح  انجناپذیر مینگاهی غمنا  كه به یأسی جدایی

 كنند.  پرسش را ایجاد می

ایـن نگـاه تـك     جاست؛ تا چـه انـدازه  حال سوال اساسی این

فریبـی و  بعدی كارایی دارد؟ و آیا این نگاه، حاصلِ یك عـوام 

پوپوليسمِ روشنفكری نيست كـه جریـان روشـنفكری را تـك     

 دهد؟! بعدی نشان می

 "خـانواده  آشپزی در كانون"ی بابك سليمی زاده، در مجموعه

كنـد بـا طنـز و طنـازی از ایـن پوپوليسـِم فراگيـرِ        تالش مـی 

نشاند امـا  روشنفكری فرار كند. او لبخند را به لبِ خواننده می

لبخندی كه آميخته با یـك تمسـخر اسـت. تمسـخری كـه در      

 كند.ی یك نشانه، طرح پرسش مینهایت به مثابه

هایی از سـعدی تـا فـروغ فرخـزاد و     امتنيتمولف با ورود بين

ها رفتـاری پارودیـك   سيمين بهبهانی و رضا براهنی و ... با آن

و با سـطر:   "آزمایش ادرار"كند. این كاركرد از شعر ایجاد می

كارم و مثل سرنگی كـه نـابرده رنـج    دستانم را در طاقچه می"

 "الكل صـنعتی "شود و در شعر دوم آغاز می "ميسر نمی شود

گيرد كه به اجرای های ایجاد شده كاركردهایی میاز بينامتنيت

كند؛ به عنـوان  آنان و رسيدن به ساختاری قابل قبول كمك می

تـرین سـاقی آن الكـل مگـر     آه ای ساقی ای یگانـه "مثال بند 

. اما مثلن در همين شعر، سليمی زاده باید "چقدر صنعتی بود؟

توانـد  ا ایجـاد تمهيـد، مـی   دقت كند كه منطق زبانیِ اثر، تنها ب
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ــد   از "خـوانيم:  تغيير كند؛ مثلن در بند دوم از الكل صـنعتی مـی   ــای در بنـ ــفيد پـ ــو سـ ــدون    "دیـ ــان بـ ــد ناگهـ و بعـ

كند كه به فرم زبانی شعر لطمه هيچ تمهيدی زبانِ اثر تغيير می

زند. سليمی زاده در شـعر اوردوز، نگـاهِ ضـد كاپيتاليسـتیِ     می

كنـد و بـا اسـتفاده از لوگـوی كمپـانیِ      خود را بيشتر عيان می

گيرد كه در نهایت شعر، كـه  ای به كار مینایك، آن را به گونه

دارای چنــد موتيــف مقيــد و ســاختاری نــامتمركز اســت، در 

خدمت بستر اصلی مجموعه، كه همان رفتـاری پارودیـك بـا    

 "ماتحـت "های موجود است، قرار گيرد. اما در شعر بينامتنيت

گيرد، كـاركردی نـدارد.   مجموعه در آن قرار میدر بستری كه 

چرا كه زبان به شكلی تصنعی به كـار رفتـه اسـت و تصـاویر     

دارای منطقی شاعرانه نيستند؛ به عنوان مثال در بند ابتدایی اثر 

یا در بنـد   "آیا ما پستانيم یا رستم دستانيم؟"خوانيم: وقتی می

توانسـته آن  مولـف ن  "چه برسد به سمرقند و بخار را"بعدی: 

 "الكل صـنعتی "های شعر كاركرد پارودیكی را كه از بينامتنيت

گرفته، باز هـم بگيـرد؛ چـرا كـه تصـاویر از منطـق و ارتبـاط        

اش را تواند خایهكه نمیمعنایی برخوردار نيستند. در واقع این

بخاراند ارتباطی با سـمرقند و بخـارا نـدارد. كـه بایـد گفـت       

ای شـده كـه مـن آن را    رد ورطـه سليمی زاده در این شـعر وا 

نـامم. او كـه در اكثـر اشـعار ایـن      روشنفكریِ پوپوليسـم مـی  

مجموعه در بستر طنزِ خود به نسبت موفق عمل كـرده اسـت،   

كنـد كـه شـعر بـه     ای تصنعی برخورد میدر این شعر به گونه

دليل عدم ارتباط معنایی بين برخی سطور، به ساختاری فرمی 

باید دقت كند، حـاال كـه از پوپوليسـمِ    رسد. سليمی زاده نمی

اش را در روشنفكریِ تك بعدی گریخته است، طنز و طنـازی 

ساختارِ زبانی و اجراییِ موفقی به كار گيـرد تـا ایـن طنـز بـه      

ی یك شوخیِ سطحی در زبان بدل نشود و در نهایت به مثابه

 روشنفكرِ پوپوليست نمایان نشود.

بـا وجـود برخـی     "رسـرن تـر از شـع   "او همچنين در شـعر  

سطرهای طنز درخشانی كه دارد، اما در فضای كار كمی دچار 

تـر از سـرن   تر از سـرن با ارتشی سرن"شود: شعار زدگی می

طور  و همين "شود روزی حسابمان را با تو اما صاف كنيممی

 بند پایانی این شعر.

هـا و طنـز حاصـل از    بينامتنيـت  "محاكات"همچنين در شعر 

هم كاهش یافته است )البته با وجود برخی سطرهای  ها بازآن

گيـرد. در پایـان و   طنز( و از تمِ اصـلی مجموعـه فاصـله مـی    

شود مولف، خط تعـادلی را در  بندی این نقد، پيشنهاد میجمع

پوپوليسـمِ  "چـه مـن   طنز پيدا كند تا بـا فاصـله گـرفتن از آن   

ی خوانم، بـه ورطـه  با نگاهی سرشار از یأس می "روشنفكری

های سطحی بـا زبـانی   روشنفكریِ پوپوليسم كه همان شوخی

 ست نيافتد.تصنعی بدون داللت خاصی به امر بيرونی
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 نقد شعر آمنه باجور
 

 پويان فرمانبر

 

 مادرم

 ست بی پستانشعرى

  پدرم

 خورد پاى تختكاندومی كه خا  می

 و خواهرم

 مردی هرزه با چند دخترِ طفلی برادرهام 

  اند كلفتبرای زن رفته

 امتغاریو من كه استكانی ته 

 شبی

 روى ما تحت افتادم

 لبم پرید و دورتر از آن دورهمی

 پرتم كرد پدر

 ."برو گم شو ضعيفه"

   هام خودشاندست

 كه ول شدند

 در كودكى

 هاشو دنيایى كه لنگ

 هنوز باز است.

 

 نقدِ اثر

 

چـه   هـای بـاز قـرار دارد و هـر    شعری كه در دنيایی با لنگ

 گيرد.تجاوز قرار میبيشتر موردِ  ،كندبيشتر فرار می

بيـان  ؛ بيانِ پوست بـرای رسـيدن بـه قلـب اسـت      ؛اروتيك

 شهوت برای رسيدن به انسان.

اما جذاب از  ند،و جذاب سكسی ،در این شعرِ اروتيك، الفاظ

كنـد و كلمـات   چرا كه این شعر با درد سكس می ؛نوع درد

 كنند.دو بار بساطِ آه و ناله پهن می

آخرِ اثر، روایـتِ ایـن شـعر را تجـاوز      رهایبا توجه به سط

)تجاوزِ خالقِ دنيا به مخلوقش كـه اول شـخص را    بينيم.می

ی بـا بررسـی سـاختارگرایانه    (است. تحت الشعاع قرار داده

ها، زبان، ترامتنيـت  نگر و عناصر متصل به آن )نشانه جزئی

 شود؛تر میو ...( اروتيك در این اثر ملموس

 ه هفت اپيزود تقسيم كرد:توان باین شعر را می

  وصف مادر. ١

 وصف پدر. ٢

  وصف خواهر. 3

 وصف برادران. 4

 وصف خود.  ٥

 درگيری با پدر.  6

 ی كلینتيجه. 7

 

 :كندمادر را به شعری بدونِ پستان تشبيه می .1

های دالِ پسـتان،  ای یكی از مدلولی نمایهبا توجه به نشانه

و مـادرِ بـی پسـتان     كمك به كود  برای رشد و نمو است

شـود و   خـود  تواند موجب رشد فرزنـد كسی است كه نمی

ی روایـت )در ادامـه توضـيح داده    همچنين با توجه به ادامه

 ی معضل بودنِ اوست.خواهد شد( شعر بودنِ وی نشانه

 :خوردتشبيه پدر به كاندومی كه پای تخت خا  می .2

كـه بـه    ترین مـدلولی اسـت  نزدیك "ی غير طبيعیاستفاده"

 ی دوری از اصل است.دهد و نشانهپاس  می "كاندوم"دالِ 

ی دورتـر  همچنين پای تخت خا  خوردنِ كانـدوم نشـانه  

شدن از همان اصل است و شاعر قصد داشته كه با استعمال 

شخصــيتِ تصــنعیِ پــدرِ اول شــخص را  ،ی اغــراقآرایــه

 توصيف كند.

 :شودمیدو اتفاق متنوع دیده  4و  3 اما در اپيزودو 

تـأویلی مواجـه    با توصـيفی آنـدروژنيك و چنـد   جا در این

شـده اسـت )چرایـیِ     تشـبيه خواهر به مردی هرزه . هستيم

ی خسـتگیِ  آندروژنی در این بخش به زعمِ مخاطب، نشانه

 "هرزگـی "و  "مـرد "چرا كه معمولن  ؛درونیِ خواهر است

-بـه خسـتگی از زنـدگی تبيـين مـی      ،در ناخودآگاه جمعی
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-به گونـه  "طفلی"همچنين شاعر در ادامه از مفهومِ . شوند(

 "طفلـی "تواند مفهومِ استفاده كرده است كه مخاطب می ای

را هم به خواهر و هم به برادران )برادرانی كـه سـراغ زنـان    

جا رفتنِ برادران به سراغ اند( نسبت دهد. )در اینهرزه رفته

 ی الابالی بودنِ آنان است(زنانِ هرزه نشانه

اول شخصِ شعر را به اسـتكانی   ،در اپيزود پنجم راوی . 0

 كند؛ته تغاری تشبيه می

با توجه به وصفِ دیگر اعضای خـانواده ]و اتفـاقی كـه در    

افتد[ و تواناییِ نوشـيدنِ مایعـات از طریـق    اپيزودِ ششم می

ی فرزنـدِ  استكان، در این اپيزود استكانی تـه تغـاری نشـانه   

ست كه از آن استفاده ]و شاید آخر بودنِ اول شخصِ شعر ا

-كنند. )با توجه به نشانهاستفاده[ می با توجه به روایت، سو

به خون و جانِ كسـی   ی شمایلی نوشيدن از طریق استكان،

 را گرفتن شبيه است(

بـا توجـه بـه شخصـيتی كـه از پـدر در        در اپيزود ششم .6

اپيزودِ دوم تعریف شد و توضيحاتِ همين اپيزود، بـه ایـن   

حال تجاوز كـردن بـه دختـرش     رسيم كه پدر درتأویل می

 است.

 اما اپيزودِ هفتم جوابی به تمامیِ اپيزودهای اثر است. .7

شود و تخيـلِ  های گذشته مشخص میی توصيفدليل همه

 شعر قوی؛

و دنيایی كـه   در كودكی/ كه ول شدند/ هام خودشان/دست

 هنوز باز است. هاش/لنگ

هـای  ی توصـيف شود كه همـه می در آخر، مخاطب متوجه

های دنيای اول شـخصِ شـعر   گذشته به دليل باز بودنِ لنگ

 اش است.از دورانِ كودكی

هـای دردنـا ،   زیرا در این شعرِ اروتيك بـا ایـن توصـيف   

هيچ مفهومی جـز   "هاش باز باشددنيایی كه از بچگی لنگ"

 درماندگیِ اول شخص ندارد.

ین ساختارِ اروتيـك، تـك   طور كه مشاهده كردید در اهمان

 انـد و ایـن  ها با الفاظی اروتيك وصف شـده تك شخصيت

-افتد هـم ها با اتفاقاتی كه در دو اپيزود پایانی میشخصيت

خوانی دارند و همين امـر سـاختار و تخيـلِ شـعر را قـوی      

ای كـه در پایـانِ اثـر، ذهـن مخاطـب را      كرده است.اما نكته

 هـای دنيـای اول  لنـگ كند این است كه چه كسی درگير می

شخص را از كودكی باال داده و درحـال تجـاوز كـردن بـه     

ی جـواب ایـن   خواننده تا پایـان اثـر متوجـه    دنيای اوست؟

واقـع شـاعر بـا     در) ماند.شود و خالق، ناآشنا میسوال نمی

 كنـد مـی مجهول قرار دادنِ خالقِ متجاوز روی تجاوز تأكيد 

 (كه ذهن مخاطب بی هدف منحرف نشود

هایی كه برای بيانِ بهترِ این تجـاوز اسـتفاده شـده    از تكنيك

تـوان بـه روابـط پيرامتنيـت )كانـدوم و ...( و یـا       می :است

كـه   رها،( و سـرعتِ سـط  ١3استعمال متفاوت لحن )سـطر  

توان داد، ]كه اجرا پيشنهادی در این زمينه به شاعر می كمتر

هـای  یهمچنين به موسـيق ، را متنوع و قدرتمند كرده است[

تـر  درونی و معنوی در این اثر كه مفهومِ اروتيك را پررنـگ 

، قـوافی درونـی   6 اشاره كرد. )پارادوكسِ سطر ،كرده است

 و سـختی  یدهنـده  نشـان  كـه  "ن"تحت و تخـت، وفـورِ   

 بـه  شـخص  اول تشـبيه  كاندوم، به پدر تشبيه است، مشقت

 و...( استكان

ایی زدایی و بـه  اركانِ جمالت نيز از نثر دور است و با آشن

اروتيـك را بـه حسـيت     ،تبع آن برجسـته سـازیِ اسـتتيكی   

خـورد پـای   )پرتم كرد پدر، خـا  مـی   نزدیك كرده است.

 تخت و...(

 ایـن  داد تـوان می شاعر به كه پيشنهادی نظری یدر حيطه 

ل گرفتـه كـارِ   شـك  اثـر  در كـه  هـایی توصـيف  از: كه است

 نكند.را بيهوده رها  هابيشتری بكشد و آن

تا كنون مشاهده كردیم كـه چطـور ایـن سـاختار و عناصـرِ      

ی متصل به آن، اروتيكِ اثر را برجسته كرده اما هنـوز نكتـه  

ترین بخش از تأویل بـاقی مانـده و آن ایـن    آخر در كليدی

 است كه:

این شعر، تجاوز را ]با توضيحاتی كه از اروتيكِ این اثـر در  

ا فریادش بـه گـوشِ نـاجی    نقدِ باال شرح دادیم[ بيان كرد ت

 كس خودش است... كه ناجیِ هرغافل از این برسد.
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 نقد شعر ياشار امانی
 

 کامیل افشار

 

 نارنجى

 ى قرمز و زرد استسكس وحشيانه

 وقتى با قلمویى  

 بزرگ بزرگ نوشتيم:

 "خوشبختى خوب است"

 ولى ما را

 كردند! براى بد گفتن از مرگ اعدام مى

 شناسماى را مىمن جاى خالى

 شود،كه با چيزى پر نمى

 اى  جاهاى خالى

 كه با یك چيز...

 اما مرگ و زندگى دو نفر نبود

 با پاهاى خودم دیدم،

 در موهاى زنى 

 زندگى جوانه زده بود،

 و دستانش  

 انداخت؛مرگ را برق مى

 طناب را بردار و

 قبل از رسيدنشان

 برو باال...!

 دارندانى كه داس را بر مىمگر دست

 هایى نيستند همان

 اند؟كه بذر را پاشيده

 ى تفنگى عاشقانهبوسه

 كُشاند؟معشوق را نمى

 حقيقت را باید  

 با رنگ دیگرى كشيد

 آویزان و

 محكمش كن

 حاال آخرین حرف  

 حاال دستان مرگ را

 از زیر پاهایت بكش!

 واقعيت

 در مناطق سردسير

 كشد...!قد نمى

 

 باشد. خود یجامعه نمای تمام ینهتواند آیهنری می اثرهر 

اجتمـاعی هسـتند   ـ معتبر تاریخی   سند ادبی، آثار همين گاه

 مـا  حاضر، شعر در. باشندمی بررسی قابل هانهو در این زمي

 مـوج  آن سراسـر  در یـأس  كه هستيم روبرو سياه شعری با

 اجتمـاعی  ــ  سياسـی  وضـعيت  از ناشـی  كه یأسی زند؛می

 خود واست  مواجه شده شكست با كه شاعری. شاعر است

و خـود را هـم پيغمبـری     نيست انقالبی او. كشدمی كنار را

 آن از فراتـر  و گزینـی  عزلت كند، بلكه ظهداند كه موعنمی

 .گزیندبرمی را مرگ
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-كه شعر را از لحاظ ساختارگرای جزئیاكنون ما برای این 

 نو از و ریخته هم به را آن كنيم بررسی شناسی نهنگر و نشا

 اپيزودهـایی  بـه  را شـعر  الزم است كار این برای. سازیممی

 بندی كنيم.تقسيم

 

 نارنجی 

 (١ اپيزود)زردست  و قرمز ینهسكس وحشيا

 

رنگ زرد و قرمز هـر   .شودشعر با تصویری خشن آغاز می

كننـد كـه مـا در    دو تصویرهایی خشن را در ذهن ایجاد می

 نـارنجی  رنگ همراه به كه ایمدها قبلن دیهنقاشی دادائيست

مـا را یـاد    رنـگ،  سـه  این تركيب. دارند را كاربرد بيشترین

 اندازد.میهم پایيز 

 

 وقتی با قلم مویی 

 بزرگ بزرگ نوشتيم:

 "خوشبختی خوب است "

 ولی ما را 

 (٢)اپيزود  كردندبرای بد گفتن از مرگ اعدام می

 

 خوشـبختی  نبـود  بـه  ،"اسـت  خـوب  خوشـبختی " ینهنشا

 اپيـزود،  این پایانی سطر در "اعدام" ینشانه و. دارد داللت

 خـود  است كه بيان و دهعدم آزادی عقي سركوب و از نشان

-می كه اندازدمی فروم اریك هایاندیشه یاد را من خود به

 و آزاد اسـت  زد حـرف  مـرگ  خوبيـت  از كسـی  اگر گفت

 بـا  را مـا  جـا این در شاعر. كند سركوب را وی نباید جامعه

 موتيف یعنی كند،می درگير شعر اصلی هایموتيف از یكی

 بـه  توانسـت می شاعر. بيان و عقيده آزادی عدم و سركوبی

 " از "نوشـتيم  بـزرگ  بـزرگ " دوم سـطر  در نوشـتن  جای

 تـری جـذاب  تصـویر  شـعر،  بـه  كـه  كنـد  استفاده "كشيدن

 .دهدمی

 

 شناسمای را میمن جای خالی

 شودنمیكه با چيزی پر 

 جاهای خالی  

 (3) اپيزود  كه با یك چيز...

 

داللـت بـر عـدم چيـزی      ،پر نشدن جای خالی با هيچ چيز

دارد. عدم انسانی كه با اپيزود قبلـی و موتيـف سـركوب و    

این قسمت دچـار پرگـوئی    اعدام در ارتباط است. شاعر در

 :كنممی ادیت گونهاین را قسمت این من و است دهش

 شناسمای میمن جای خالی

 شودنمی پر ایمهكه با هيچ كل

 

 اما مرگ و زندگی دو نفر نبود

 با پاهای خودم دیدم،

 در موهای زنی 

 بود، دهزندگی جوانه ز

 و دستانش  

 (4)اپيزود  انداختمرگ را برق می

 

سـت.  این اپيزود باز هم حاوی همان موتيف مقيـد سـياهی  

 ،"زن موهــای" ،"زنــدگی" ،"مــرگ" آن مهــم هــاینهنشــا

 هـای تركيـب  ، اسـت. "مـرگ  انداختن برق" ،"زدن جوانه"

 "دیـدن  خـود  پاهای با". است تنيده سطرها در كه متضادی

 خودكشـی  یـا  اعـدام  بـرای  رفتن باال یاد را ما كه ستدالی

 و شـادابی  بـر  "زن موهـای  زدن جوانه" ینشانه. اندازدمی

 را مـرگ  دسـتانش " دارد، اشاره وی بودن سرزنده و جوانی

 در كـه  دارد اشـاره  زنـدگی  بـه  دادن پایان به "انداخت برق

 توانستمی اول سطر برای شاعر. تر استنمایان بعد اپيزود

 ."نيست زندگی مرگ اما": بنویسد گونهاین

 

 طناب را بردار و

 قبل از رسيدنشان

 برو باال...!

 دارندمگر دستانی كه داس را برمی

 هایی نيستندهمان

 اندهدكه بذر را پاشي
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 تفنگ یعاشقانه یسهبو

 (٥)اپيزود  كشاند؟معشوق را نمی

 

راوی در سطرهای آغـازین ایـن اپيـزود دعـوت بـه مـرگ       

كند و شخص مورد خطاب وی زن است. این بخش بـه  می

 هـای نه. خيانتی سياسی یا انقالبی كه نشـا دارد رهخيانت اشا

 و "تفنـگ  یبوسه" و "بذر" و "دستان" و "داس" آن مهم

 قدرتی یا اندیشه به هانشانه این یهمه كه است، "معشوق"

 و اسـت  كـرده  خـود  یشـيفته  را همه زمانی كه دارد اشاره

 داس بـا  و كندمی پيشوازی هایشمعشوقه از تفنگ با اكنون

 شـعر  مقيـد  موتيـف  از اجزای دیگـر پردازد؛ می سركوبی به

 سياه باعث كه دارد دوم اپيزود با تنگاتنگ ارتباطی كه است

 زنـدگی  را شـعر  اگـر  كـه  شده است، هم شعر فضای بودن

 پـی  آن شـاعر  مكـانی  و زمـانی  شرایط و زندگی به بدانيم،

 .است داشته قبول قابل اجرایی جااین تا شعر. بریممی

 را خواننـده  تـا  كند دهشتر استفابي نهتوانست از نشاشاعر می

 ادیـت . كنـد  مواجـه  بيشـتری  شـهود  و خالقيت و تالش با

 :من پيشنهادی

 

 موهایت  

 قلم موها خواهد شد

 اگر قبل از رسيدنشان باال نروی از دار

 دارنددستانی كه داس را برمی

 هایی هستند همان

 انددهكه بذر را پاشي

 تفنگ یسهو بو

 خواباندمعشوقش را می

 حقيقت را باید  

 با رنگ دیگری كشيد

 آویزان و

 محكمش كن

 حاال آخرین حرف

 مرگ راحاال دستان 

 (6از زیر پاهایت بكش )اپيزود 

 

 بـه  شـاعر  و سـت بينـی  اهسطر آغازین این قسمت اوج سـي 

با رنگ دیگـری،   حقيقت نوشتن و ه استدرسي مطلق یاس

. دارد "نــارنجی رنــگ" شــعر آغــاز بــا ســاختاری ارتبــاطی

كنـد كـه   دعوت به مرگ و خودكشـی مـی   ،سطرهای بعدی

 "بكـــش پاهایـــت زیـــر از را مـــرگ دســـتان"تركيـــب 

 آن در سـياهی  و شعر مقيد موتيف هم باز كه ستتصویری

 حـذف  قابـل  و اضـافه  "از" پایـانی  سـطر  در. است نمایان

 .دارد خوبی تقطيع قسمت این. است

 

 واقعيت

 در مناطق سردسير

 (7)اپيزود  كشد...!قد نمی

 

 مـرگ  و وحشـت  و ظلم آن مدلول كه ستدالی "سردسير"

 بـه  و ندارد نمو و رشد چيز هيچ آن در كه ستجایی. است

 جامعه جایگزین كه بگویيم است بهتر یا دارد داللت جامعه

 مقيد )سياهی موتيف خدمت در هم قسمت این. است شده

 چـه  اگـر . اسـت  تنيـده  را شـعر  سراسر یاس( درآمده كه و

توانست این سردی را به نمایش بگذارد تا سطرها اعر میش

اجـرای   ،بـرود و اثـر  از حالت گزارشی به حالـت نمایشـی   

تری داشـته باشـد.  پيشـنهاد مـن حـذف كـردن ایـن        موفق

 پيشـنهاد  بهتـرین  قسـمت  ایـن  حـذف قسمت است. شاید 

 .باشد

شـود و  شعر اجرای خوبی داشت اما هيچ شعری تمام نمـی 

نظـر   هر آن در حال شدن هستند. شاعر با در ،شاعر و شعر

سـی كنـد تـا    بازنوی تواند شعر راگرفتن پيشنهادهای باال می

 نمـایش  و تـداعی  و هانشانه از و باشد تهاجرای بهتری داش

 حـس  دادن نمایش شعر چون. ببرد را استفاده بهترین دادن،

 ابتـذال  و شعار به كه آن كردن برمال و گفتن نه است شاعر

 قابل نسبت به ساختار شعر، گفت باید ته. الباست ترنزدیك

 شـود،  حـذف  شـعر  اضـافی  هـای قسمت اگر و دارد قبولی

 .شد خواهد ساختارمندتر
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 نقد شعر بهزاد رحيمی
 

 رئوف دلفی

 

 هاسوسك

 كنند!ها تغذیه میاز واژه

 رومهای تختت باال مییك شب از ميله

 هاتو تو را از ميان انبوه جيغ

 آورم!هایم میی تنهاییبه كانون گرم خانواده

 اما تو

 در بسترت

 گذارند بخوابیها نمیسوسك

 درست مثل شوهری كه دوستش نداری

 و از ترس خشمش

 پنهانیبه الی افكارت می مرا ال

 كنمها تغذیه میتا از واژه

 .كنندها تغذیه میها از واژهسوسك

 

شـود و  همه چيز از زبان شـروع مـی  ، تمام جهان متن است

های زیـرینش  این اثر در الیه .كندانسان در زبان زیست می

 .كند كه كلمات همه چيز هستندبه این فكر می

عشق به یك ؛ ستا عشق ممنوعه ،در واقع موتيف مقيد كار

شدگی و نظـام  هایی از مس كه با وجود نشانه زن شوهردار،

شود و عمق بيشـتری  تر میچند الیه ،دال و مدلولی در شعر

 یبـه نگـاه سـاختارگرایانه   برای كشف این مفاهيم  گيرد.می

شناسـی  نگر و برای تحليـل سـاختار بـه نظـام نشـانه     جزئی

 نيازمندیم:

 

 ١اپيزود 

 

 هاسوسك"

 كنندها تغذیه میاز واژه
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 "روم های تختت باال مییك شب از ميله 

ست كه هـدف اصـلی آن   ی خبریشروع شعر با یك جمله

ادینـه  خبر دادن نيست. چرا كه چيزی در پس این جملـه نه 

توجه به نظام داللتی كه مولف در طول اثر كاشته  شده كه با

 تواند صرفن حاوی یك خبر باشد.این جمله نمیاست، 

، "رومهـای تختـت بـاال مـی    یك شـب از ميلـه  " در سطر: 

كند كـه در واقـع در   پيدا می ه ایكاركرد استعار "سوسك"

محــور جانشــينی قــرار گرفتــه و مــا متوجــه ایــن موضــوع 

شویم كـه راوی سوسـك شـده و در فحـوای كـالم بـا       می

در جهـان   ،"سوسـك "شدگی طرف هستيم. از این رو مس 

كافكـا   "مسـ  "ی بينامتنی نامذكور با داستان این متن رابطه

   ست.ا دارد كه برداشت آزاد مولف از آن اثر

 

 ٢اپيزود 

 

 هاتو تو را از ميان انبوه جيغ"

 "آورم!هایم میی تنهاییبه كانون گرم خانواده

   "هاتو تو را از ميان انبوه جيغ"در آغاز پارت دوم شعر 

اول سطر از نظر زبانی حشو اسـت چـرا كـه بـود و      "واو"

هيچ تاثيری در لحن و مفهوم سطر ندارد و بـا ایـن    آن نبود

هم  "ميان"ی ت حذف شود. همچنين كلمهحساب بهتر اس

چيز...  ها یا هربسيار مستعمل است و وقتی كسی را از جيغ

هـا،  ها، جيـغ طبيعتن از ميان غصه ،خواهيد بيرون بكشيدمی

ی ميان آورید، نيازی به آوردن كلمه... بيرون می ها وخواب

ست كه در شـعر امـروز   تركيب اضافی "انبوه جيغ" .نيست

در سطر  .چنانی ندارد و توضيح اضافه دادن استكاركرد آن

اساسن این تركيب بارها  ؛"كانون گرم خانواده"بعد تركيب 

، گرما كنندمی صحبت شنيده شده و وقتی از كانون خانواده

مـا كـانون سـرد خـانواده      شـود. میبه ذهن مخاطب متبادر 

ست و كانون گرمی ،كه كانون خانوادهیم. پس نتيجه اینندار

و به اطنـاب   حشو معناییجایز نيست؛ ی گرما آوردن كلمه

 افتادن است.

 كنم:از این رو پيشنهاد می

 هاتتو را از جيغ"

 "آورم!هایم میی تنهاییبه كانون خانواده

ها در این دو پارت از شـعر همگـون اسـت و    كاركرد نشانه

تنهـایی،  " :كـرده اسـت  عر را تا حدودی ملمـوس  فضای ش

   "... جيغ، شب، سوسك، ميله و

 

 3اپيزود 

 

 اما تو"

 در بسترت

 گذارند بخوابیها نمیسوسك

 درست مثل شوهری كه دوستش نداری

 و از ترس خشمش

 پنهانیبه الی افكارت می مرا ال

 كنمها تغذیه میتا از واژه

 ".كنندها تغذیه میها از واژهسوسك

زنـد  هایی حـرف مـی  در بخش پایانی كار، راوی از سوسك

هـایی دارنـد كـه همچنـان معشـوق را      كه داللت به مـزاحم 

هـا  ایـن سوسـك   .اندو او را از وی گرفتهكرده اند محاصره 

در معنای مجازی خود قرار دارند كه حتی با شوهر معشوق 

شوند و دليل بی خوابی و تشنج فكـری مخاطـب   قياس می

 تند.شعر هس

 

 اما تو"

 در بسترت

 گذارند بخوابیها نمیسوسك

 "درست مثل شوهری كه دوستش نداری

 

چرا كـه محـور    ؛این بند از سالمت زبانی برخوردار نيست 

جـا شـده و در پـی توليـد     ه همنشينی كلمات بی دليل جا ب

ست. این اضافی "تو''همچنين ضمير . ایی نيستمفهوم تازه

تر نوشت تـا هـم مفهـوم    زیر سالمشود به شكل سطر را می

 تری داشته باشد:حفظ شود و هم لحن سالم

 

 هااما سوسك"
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 "گذارند در بسترت بخوابینمی

 

كنـيم و  هـا مـی  جا وقتی اشاره به مزاحمت سوسـك در این

دیگـر  ، دهيمها قرار میشوهر معشوق را در ردیف سوسك

كه معشوق، شـوهرش را دوسـت نـدارد    نيازی به گفتن این

چرا كه كاملن واضح است و به بـاور مـن شـعر در     ؛نيست

گویـد. ایمـاژ تنفـر    افتـد كـه شـاعر نمـی    جاهایی اتفاق می

شود و با گفـتن آن،  معشوق از شوهرش به خوبی متبادر می

كنيم. از این جهت بنـد زیـر   سپيدخوانی را از اثر حذف می

 :شودپيشنهاد می

 

 هااما سوسك"

 یگذارند در بسترت بخوابنمی

 "درست مثل شوهرت

 

توجه به پيشنهادهای ارائه شده، اثـر   تواند بانتيجه: شاعر می

بازنویسی كند. البتـه ناگفتـه نمانـد كـه ایـن شـعر نظـام         را

ــانه ــوبی   نش ــر خ ــده و فك ــجمی دارد و از ای ــی منس شناس

حرفـی  اسـت  همچنـين مولـف توانسـته     اسـت.  برخوردار

كند كـه كلمـات   به این اشاره  وتر از سطح شعر بزند عميق

بـا   و كنـيم ما با كلمات بـه هـم فكـر مـی     ،همه چيز هستند

 كلمات به هم عشق می ورزیم.
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 نقد شعر شیما قاسمی
 

 سمیه ابراهیمی

 

 خواب ندارم 

 امداریبی

 ست دربستزنى

 كه دختر نيست

 ام  تر از پستان رگ كردهحتى سياه

 سپيد نشد كالغ این تختخواب

 ى سپيداین بستر این صفحه

 دهد كه دیگر پا نمى

 به شعرى كه فردا آمد و دیروز

 رفتم از امروزش  

 ام را زیر لگد بگيرم كه تنهایی

 مشت و مال بدهد دختركى چينى

 توى حمامكى تركى

 و بعد بخواند محلى و بعد  

 بخواهد از دختران ایل در غربت  

 ستند كه شيرزن ني

 غمگينند

 امچقدر رگ آورده پستان غم كرده

 توى قسطنطنيه لخت 

 ام از شير  سر رفته

 خواب ندارم

 امدارىبى

 دست فرو برده تا بي   

 توى تونلی  

 .كه مرد ندارد

 

ای از تخيل و واقعيـت اسـت كـه بـا همنشـينی      شعر، آميزه

تواند از صفحه بيرون بزنـد و یـك   مناسب تصاویرِ بكر، می

چند بُعدی را به نمایش بگـذارد. اسـتفاده از تكنيـكِ     جهان

های مناسب در شعر آوانگارد، مخاطـب  جانشينی و استعاره

كند كه در نهایت به لذتِ خوانش خـتم  را به تأمل وادار می

ـ  ردن به تكنيكب شود. برای بررسی فرم اثر و پیمی ه هـای ب

 نگـر و كار رفته در آن، به عنوان یـك سـاختارگرای جزئـی   

 كنيم:های آن نفوذ میسميولوژیك در اپيزود

١. 

 خواب ندارم /

 امداریبی

 ست دربستزنى

 كه دختر نيست

 /امتر از پستان رگ كردهحتى سياه

 

وابی در همان سطر اول، مخاطب را خ این شعر با اعالمِ بی

كند. اگر به اپيزود پایـانی توجـه   از مضمون خویش آگاه می

شویم كه مولف برای تأكيد بر موتيف مقيـدِ  كنيم متوجه می

خـواب  "زادی خواهیِ آنان( از سـطرِ  آشعر )آگاهی زنان و 

ولی اگر سطر اول از این است، دو بار استفاده كرده  "ندارم

تأكيـدِ اپيـزود پایـانی، نمـودِ بيشـتری       ،داپيزود حذف شـو 

زدایــی در كــار بــردن تكنيــكِ آشــناییه خواهــد داشــت. بــ

ی )بيداری( به چند واژگانی شدنِ این كلمه جداسازیِ كلمه

)آگـاهی،   یِسزایی كرده است؛ چرا كه چند معنـای ه كمك ب

هایت ادامه داشـتن(  ن بيداری، بدونِ دار بودن به تأویلِ تا بی

 توانـد مكـث و  كند. تقطيع مناسب میتداعی می را در ذهن

سـطرهای   لحن مورد نياز در اركان شعر سپيد را ایجاد كند؛

نياز به مكث كوتاهی دارد  "ست در بستزنی ام/بی داری"

توصـيه   كاهـد. و تقطيع عمودی از زیباییِ خـوانشِ آن مـی  

 شود با تقطيع افقی، این سطر را تأثيرگذارتر كنيد:می

 ست در بستام ... زنیداریبی

تمـام و كمـال   "های ست كه مدلولایدر بست بودن، نشانه

 "زن"ی را با توجه به استفاده از نشـانه  "بودن، در بند بودن

كند؛ زنی كه به دليلِ ارتبـاط بـا پسـران، بكـارتِ     تداعی می

تا به این صورت، اعتراض خود است خود را از دست داده 

در ادامـه   بر دختـران نشـان دهـد.   را از فشارهای وارد شده 
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هسـتيم كـه بـه     "پسـتان " و "سياه"ی شاهدِ همنشينیِ كلمه

 ی سـكس و بـارداری،  روسياهیِ دخترانی كـه بـه واسـطه   "

اشـاره   "سـياهیِ نـو ِ پسـتان   " و "شوندزبانزدِ دیگران می

 دارد. 

 

٢. 

 سپيد نشد كالغ این تختخواب

 ى سپيداین بستر این صفحه

 دهد كه دیگر پا نمى

 به شعرى كه فردا آمد و دیروز

 رفتم از امروزش  

 ام را زیر لگد بگيرمكه تنهایی

ی )كــالغ( بــرای ایجــادِ ارتبــاط بــينِ در ســطر اول، نشــانه

هــایِ )ســياه و ســپيد( و برجســته كــردنِ روســياهیِ نشــانه

شدنِ این كلمه تا پایـانِ   دختران، به كار رفته كه به دليل رها

اهِ خوبی برای خود پيـدا كنـد؛ توصـيه    شعر، نتوانسته جایگ

یـا حتـی بـا     ی دیگـری و شود با جایگزین كردنِ كلمـه می

. بـا  شـود شعر همسو  بافِ آن، این استعاره )روسياهی( حذ

 ادامه )این( هم كارایی خود را تصميم به حذفِ )كالغ(، در

بهتر است حذف شود. پا ندادنِ كاغذ به  دهد واز دست می

ست كه جانشينِ )عـدم تمایـل   ی بسيار زیباییاستعاره ،شعر

ـ    ه دختران به سكس بخاطر ترس از بدنامی( شـده اسـت. ب

آیـد( در سـطرِ   یِ )آمد( به جای )مـی كار بردنِ فعل گذشته

 "بـه شــعری كــه فــردا آمـد و دیــروز/ رفــتم از امــروزش  "

ست ولی بهتر اسـت همـين تكنيـك بـا     زدایی خوبیآشنایی

ز انجام شود. البتـه در همـين حـد هـم قابـل      )رفتم( ني فعل

چرا كه پيچيدگیِ زمانی و آشـفتگی حاصـل از    ،قبول است

 كند.اپيزود اول را بازتاب می

 

3. 

 مشت و مال بدهد دختركى چينى

 توى حمامكى تركى

 و بعد بخواند محلى و بعد  

 بخواهد از دختران ایل در غربت  

 كه شيرزن نيستند 

 غمگينند

 وازآتركی،  ) چينی،؛ ی روایتی داردبيشتر جنبهاپيزود سوم، 

های مرتبطی هستند كه بارِ مدلولِ محلی، دختران ایل( نشانه

كشند. البته با نفیِ شـيرزن  شيرزن بودنِ زنان را به دوش می

بودنِ این دختران ایران اسـارت و نبـودِ آزادی در فرهنـگ    

ز با خـارج كـردن ایـن قسـمت ا     ، كهشودایرانی گوشزد می

توان به زیباییِ اثر كمك كرد. سـطر آخـر   می ،حالت روایی

ای برای ارتباط بين اپيزود سوم و چهارم بـه  به عنوانِ وسيله

رفته است  ولی به دليلِ تكـرارِ ایـن غـم در سـطر اولِ      كار

 شود.میتوصيه حشو است و حذف آن  اپيزود چهارم،

 

4. 

 امچقدر رگ آورده پستان غم كرده

 لخت  توى قسطنطنيه

 ام از شير  سر رفته

 خواب ندارم

 امدارىبى

 دست فرو برده تا بي   

 توى تونلی  

 كه مرد ندارد

 

رگ كردن پستان در قسطنطنيه، مدلولِ آزادی خواهیِ زنـان  

توانـد داللـت   ، و لخت، میاست را در دلِ خود پنهان كرده

بر رسيدن آزادیِ زنان در ورای مرزهای ایران داشته باشـد.  

جه به نكاتی كه در اپيزود اول ذكر شد، پایان بندیِ این با تو

اپيزود به عنوان تاكيد بر موتيف مقيد، نقش خوبی در شـعر  

نبودنِ مرد در ایـن چيـنش، داللـت بـر تنهـاییِ       .كندایفا می

حـينِ بـودن در كنـار مـردان دارد و در ایـن اپيـزود،        ،زنان

برتـریِ   ،داری( كه استعاره از آزادی خواهی زنان اسـت )بی

 دهد.زنان را از برخی مردان به وضوح نشان می

تـا پایـان    كه خود یشعر فوق، با ارتباطی عمودی بين اجزا

، تخيلـی را بـه دنبـال دارد كـه نشـان از      اسـت  ایجاد كـرده 

شود با توجه به نكاتی كه خالقيتِ مولف است و توصيه می
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 در مورد حشو و تقطيع ذكر شد، ساختار و تخيلِ شعر خود

 تر كند.را هموار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نژادنقد شعر فرشاد قاسمی
 

 مجتبی دارابی

 

 نيستی 'مانند'تو مثل 

 به كارم بيایی

 شود چيزیوقتی شبيه تو می

 یا بادی كه بپيچد 

 الی پاهام

 شودهمين كه فوت می

 الی پاهات

 او از تو بهتر است  

 شویولی تو بهتر فوت می

 كنیو در این سطر بوس كه می 

 زنی حاالسوت می

 آید موجیباز جلو می

 از الی پای او 

 كه دنبال دریای توست  

 الی پاهات

 ستاو سومی

 و جای خالی باد

 توی موهات  

 كندالی میخحالی به 

 رد پایش را

 او چارمى

 كند سمتمو هر سنگ كه پرت می

 جای تو از كوه خالی

 عزیزم

 تو مانند او نيستی  

 دارم هر زنی رااز من نترس كه دوستت 

 و حاال كه پنجمی هستی

 دست از سرم بردار

 كه الی پاهات  

 كنددست دست می

 .الی موهات

 

گراسـت. شـعری كـه از هـم     شـعر درون  كشعر اروتيك ی

آید. شعر پورن و اروتيـك  بستری شعر و شاعر به دست می

سـكس  ، شعر اروتيـك  در موتيف مقيد ؛مرزی باریك دارند

برد. در این شعرها حتـا  ه را از آن مینيست اما بيشترین بهر

، شـود، بـاز شـما از دل آن   ای اروتيك آورده مـی اگر صحنه

هـای  چند تـاویلی یكـی از شاخصـه    ؛كنيددیگر می یشكار

سطرهایی كه در ظاهر لخت هستند امـا در   ؛این سطرهاست

زنند. شعر فرشاد قاسـمی نـژاد هـم    اصل بی پرده حرف می

كه موتيف مقيـدی بـه نـام     یك شعر اروتيك است. شعری

 تنوع طلبی دارد. 

به كاربردن دو كلمه  انيستی/ در ابتدا شاعر ب 'مانند'/تو مثل 

كند بگوید كه همه در اصـل  دهند سعی میكه یك معنی می

یك چيز هستند و تنها در ظاهر ممكن است تفاوتی داشـته  

هایی است كه در كل شعر زن ،شاعر، منظور باشند. در اصل

ها در شعر به پـنج  هایی كه شمارش آنزن؛ كندمی شمارش

در آخر شاید بتوان گفت شاعر در كـل یـك نـوع     رسد.می

دستی كه از  است؛ صحبتی با انگشتان دست برقرار كردههم
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كند و هر انگشت را چون آن برای خود ارضایی استفاده می

ها ارضایی با بودن با زن بيند. او كه برایش این خودزنی می

 ؛شود چيزی/وقتی شبيه تو می/ /به كارم بيایی تفاوتی ندارد

یعنی در اصل شاعر با یك تصور درونی و استفاده از دست 

هـای  كند و در ادامه دیالوگی با آن زنسازی میزنی را شبيه

همـين  / الی پاهام/ /یا بادی كه بپيچد. كندخيالی برقرار می

-تر است/. در ایناو از تو به/ الی پاهات/ شودكه فوت می

برد. او ونيزوسی خود شعر را پيش مییجا شاعر با سيستم د

همان تصویرسازی خـود را   "الی پا"كند با تكرار سعی می

توانـد بـه   باد آزادنـه مـی   مانندبه صحنه بياورد. شاعری كه 

هـایی كـه او   الی پاهـای زن  یحتـ  ،هرجایی سـر  بكشـد  

 كند. تصور می

كه در شعر او ی وجود دارد. اینیك هارمون ،در شعر فرشاد

زند اما شاعر توانسته خـوب از خيـال   نوعی جنون موج می

كـه در ذهـن دارد   را چيـزی   به تخيل برسد. او توانسـته آن 

هایی پی در پی بازسازی كند و در كل متن یك چون صحنه

پيوستگی را به اجرا در بياورد. مثلن بعد از رسـيدن بـه الی   

/و در ایـن سـطر    رسـد ر این سطر مـی ای دپا حاال به بوسه

یعنی شاعر حاال خود را در ميان پاهـایی   ؛كنی/بوس كه می

تمام شدن كارش با ایـن سـوژه هـم     از و بعد كندتصور می

 كند. می شبعد از سكسرا بوسه 

سومی كه /بـاز   یگزینه ؛حاال باید به سراغ گزینه سوم برود

آیـد.  مـی  آید موجی/ مثل موج بعدی حملـه پـيش  جلو می

دوم خسته شده است، به سراغ  یشاعری كه اكنون از سوژه

ــد مــیســوژه ای كــه حســيت را در او رود. ســوژهای جدی

رود. او كـه تنهـا   اما او نيز خيلی زود مـی  ،تر كندبرانگيخته

/حالی به خالی مـی   حالی خالی را برای شاعر به دنبال دارد

و بـه سـراغ    گزینـه بگـذرد  ایـن  كند/ و شاعر بایـد زود از  

پنجم بـه داسـتان    یسوژه یپس پا ؛تر برودای جذابگزینه

جای تو از / كند سمتمشود. /و هر سنگ كه پرت میمی باز

از من نتـرس كـه    /... تو مانند او نيستی عزیزم ... كوه خالی

پـنجم بـرای او كمــی    یدوسـتت دارم هـر زنـی را/ سـوژه    

چـه كــه  جــا بـه آن جـذاب اسـت. در اصــل شـاعر در ایـن    

های قبلی را در اصـل  رسيده و تمام سوژهاست خواسته می

ها تنها از یك كـوه  جا كه آنتا آن .داندیك حواس پرتی می

خالی )در اصل منظور همان تبل تو خالی اسـت. تصـوراتی   

كـردن،  اما بعد از امتحان است كه ابتدا برای او جذاب بوده 

انـد  ی كـرده پرانی سـع اند( كه با سنگچيزی عایدش نكرده

پـنجم را   ینظر او را به خود جلب كنند. امـا شـاعر سـوژه   

تكـراری كـه بـرای     یهمـان جملـه   ؛دانـد هـا نمـی  شبيه آن

عبارتی شاعر هر بـار  ه ب .های قبلی هم به كار برده بودسوژه

ای كند خودش را توجيه كنـد تـا بتوانـد بـا سـوژه     سعی می

تمـایز بدانـد. او   جدید ارتباط برقرار كنـد و او را از بقيـه م  

ترسـيد كـه هـر زنـی را      آنكند كه نباید از حاال اعتراف می

 دوست دارد بلكه این یك توجيه شكست برای اوست.  

كـه الی  / دسـت از سـرم بـردار   / /و حاال كه پنجمی هستی

جا شـاعر  در این ؛الی موهات// كنددست دست می/ پاهات

ر یـك  شـود. او كـه درگيـ   ها تمام مـی دیگر كارش با سوژه

خواهـد كـه   ها میدرگيری درونی در خود است حاال از آن

هـا را  دست از سرش بردارند. شاعری كه ابتـدا پـای سـوژه   

كشد و در آخر هم كه كارش تمام شد یك حـس  وسط می

كنـد. نفرتـی كـه در    هـا پيـدا مـی   نفرت موقت نسبت به آن

شـود و دوسـت   سطرهای آخر باز به یك عالقه تبدیل مـی 

 وج موهای زنی باز غرق شود. دارد الی م

از پس سـاختار بـر    است توانسته، خوب در كل شعر فرشاد

كنـد. یعنـی شـما یـك     بياید اما روایتی خطی را دنبـال مـی  

كنيد و با یك سرعت ثابت تا پایان متن داستان را شروع می

ی كـه حسـيت   بود جاهای روید. در صورتی كه بهترپيش می

كـرد. فرشـاد   بيشتری الزم است، آن را به شـعر تزریـق مـی   

سعی نكرده با زبان مثل یك مخاطب جدی برخـورد كنـد.   

 یهــایی را بــا او برقــرار كــرده امــا اجــازه دیــالوگ یگــاه

و فقط با تغييـر ضـمير مثـل     است خودنمایی را از او گرفته

بهتـر  ولـی تـو   / الی پاهام، الی پات، او از تو بهتـر اسـت  "

كند آن را بسـازد. در صـورتی كـه    شوی/ سعی میفوت می

بهتر بود حسّيت كـار را بيشـتر كنـد تـا مخاطـب از لحـاظ       

احساسی هم با كار ارتباط برقرار كند. مثلن وقتی در مـورد  

كند خود سانسوری را از خـود دور كنـد   الی پا صحبت می
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ی بـــــــــــــــــــــــــه وقتـــــــــــــــــــــــــو سریع از آن موضوع عبور نكند. چنانچـه در طـول شـعر    

در صورتی كه هنوز تكليف ما با قبلی مشخص نيست. ،آیدمی ميانبعدی به  یبالفاصله سوژه ،رسيماروتيك شعر می یصحنه
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 نقد شعر مريم زمانی
 

 ياشار امانی

 

 جا شروع شد از این

 ای چشمانت را كه قهوه 

 ی بعدی سر كشيدم، با قهوه

 همين جا كه باال آمدی با فشارهای خونی 

 ستين به شعریئخيانت این كد

 زاید پدر سطر می كه بی

 اش برای مادرهای نداشته

 ای تقویم را گيتار را تسخير كرده

 و قرمزی رژ را 

 كرخت شده آیفون  

 اتاق بغلیبه تختخواب رفته 

 به موزیك بعدی 

 دهم به موبایلت حق نمی

 دهمحق نمی

 Sms  ارسال نشودبعدی 

 اندازد و به لكنت بی

 ی شعرم را ادامه

 باور كن 

 ای چه تو راه انداختهآن

 ها  ی جنگاز همه

 تر است  جهانی

 بيا الاقل تقسيم كنيم 

 منی كه در اشغال توست.  

 

اكثر اشـعار   جدایی ناپذیردو عنصر اصلى و  ،غم و نااميدى

شـاعر آن را بـا مسـائلى از قبيـلِ      ،و اغلـب  ستاین روزها

شكست عشقى، دورى عاشق یا معشوق و یـا عـدم لياقـت    

دهد، كـه  خویش براى به دست آوردن جفت خود نشان مى

جـا  در اثر فوق با شعرى از این قبيل طرف هسـتيم. در ایـن  

اده از دیـدگاه پساسـاختارگرا مـورد    قصد دارم آن را با استف

چــه بيشــتر آن  و بــراى انســجامِ هــربــدهم بررســى قــرار 

 پيشنهاداتى را مطرح كنم.

كنيد اثر داراى سه اپيزود است كـه  طور كه مشاهده مىهمان

 پردازیم:كدام به طور جداگانه مى به هر

 اپيزود اول:

 

 جا شروع شد از این"

 ای چشمانت را كه قهوه

 ی بعدی م، با قهوهسر كشيد

 همين جا كه باال آمدی با فشارهای خونی 

 ستين به شعریئخيانت این كد

 زاید پدر سطر می كه بی

 "اشبرای مادرهای نداشته

 

گوید كه مقصرِ آن معشوق بـوده  در ابتدا شاعر از اتفاقى مى

آن اتفـاق را بـه    )قهـوه( تلخـى   ىاست و بعد با بيان كلمـه 

قـدر از آن اتفـاق رنـج    و خودش نيز آن فهماندمخاطب مى

و براى است كشد كه باعث باال رفتن فشار خونش شده مى

شـود؛ امـا   ين مىئالتيام دست به دامن قرص و داروهاى كد

و اسـت  پس از آرام گرفتن شروع به نوشتن این شعر كرده 

 تا پایان شعر نتوانسته دست از نوشتن بكشد.

شاعر از تكنيك فاصله گـذارى   ،همچنين در این ميكرومتن

ست كه از نوشـتن  ا پرده بيان كرده است و بى بيان كردههم 

ی دسـت  این شعر آگاه است اما احساس و عواطفش اجازه

 دهند.كشيدن از آن را به وى نمى

 اى كه در این اپيزود باید به آن توجه شـود و حتـى  اما نكته

 ات حشـو ضـافه گـویى و كلمـ   ا ،گریبان كل اثـر را گرفتـه   

را( و تكرارِ بـى جهـتِ برخـى     به، )كه، است. كلماتى چون

عبارات كه به فرم اثـر ضـربه وارد كـرده اسـت و پيشـنهاد      

چه بيشتر این تكه به این صـورت   شود براى انسجام هرمى

 نوشته شود:
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 جا شروع شداز این"

 ى بعدىكشيدنِ چشمانت در قهوه سر

 و باال زدنت با فشارهاى خونى

 ستين به شعرىئاین كدخيانت 

 پدرى  كه زایشگاهِ سطرهاى بى

 "براى مادرهاى نداشته است

 

در بازنویسی باال، اثر انسجام بيشتری پيـدا كـرده و ارتبـاط    

معنایى بيشترى مابين سطور بـه وجـود آورده و از كلمـاتِ    

 حشوِ اپيزودِ اصلى فاصله گرفته است.

 اپيزود دوم:

 

 ای تقویم را گيتار را تسخير كرده"

 و قرمزی رژ را 

 كرخت شده آیفون  

 به تختخواب رفته اتاق بغلی

 به موزیك بعدی 

 دهم به موبایلت حق نمی

 دهمحق نمی

Sms ارسال نشود یبعد 

 اندازد و به لكنت بی

 "ی شعرم رادامه

 

ى خود را روزانه ها بوده تا اتفاقشاعر بر آن  اپيزود این در

گویـد كـه   البِ دورى از معشوق به تصویر بكشد و مىقدر 

هر نُتى كه در  از فراقش روزهاى تقویم را از یاد برده است،

كه قرمزىِ و اینست آید اعالمِ نبودنِ اوگيتار به صدا در مى

زند یا به تعبيرى دیگر، نبـود و  نبودنش را فریاد مى ،رژ لب

لب قرمز است و مـات تـوى چشـم    اش مثل رژ جاى خالى

 زند.مى

یعنى بعد از رفتن  ؛"كرخت شده آیفون"گوید: و دوباره مى

و كسى دیگـر  است )معشوق( صداى آیفون سست شده  او

انـد و  هـا خوابيـده  آورد؛ اتـاق زنگ آیفون را به صدا درنمى

)راوی(  خانه را سكوت عميقى فرا گرفتـه اسـت و عاشـق   

دهد اما هـيچ  ى به آهنگ گوش مىبراى رهایى از این دلتنگ

كند. ها را عوض مىو مدام آهنگ نمی دهدآهنگى التيامش ن

دهـد كـه   گوید به موبایل معشوق حق نمىو بعد دوباره مى

هــاى او را بخواننــد و جــواب ندهــد، كــه همــين اساماس

ى شـعر  سكوتِ موبایلِ معشوق، دلهره و لكنت را به ادامـه 

عر دوبــاره از تكنيــك فاصــله جــا شــاآورده اســت. در ایــن

كه كند از اینو مخاطب را آگاه مىاست گذارى بهره گرفته 

حالِ خواندن شعر آن شعر است. اما دوباره اپيزود دچار  در

 گویى است و فرم اجرایى درسـتى را رعایـت نكـرده   اضافه

شود براى بهبـود آن بـه صـورت زیـر     ، كه پيشنهاد مىاست

 نوشته شود:

 

 ى تقویم رااتسخير كرده"

 گيتار

 و قرمزى رُژ را،

 كرخت شده آیفون

 به تختخواب رفته اتاق بغلى

 در موزیك بعدى

 دهمبه موبایلت حق نمى

 دهمنمى

Sm s ارسال نشود  یبعد 

 و بِ بِلُكنَت/تانَد  

 "ى شِ شعر رااِدامه

 

 آن، به شعر و به تصویر كشيدن نكه تلقين بر لكنت دار شد

تـر شـدن   مخاطب هم براى جـذاب  هم براى، گيرایى بيشتر

و تـر  )بِلُكنَتانَـد( فعلـى امـروزى    كنـد. و كمك مـى  ،فرم آن

تر است كه منظور به لكنت انداختن را بـه مخاطـب   جذاب

 رساند.مى

 

 اپيزود سوم:

 

 باور كن "

 ای چه تو راه انداختهآن
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 ها  ی جنگاز همه

 تر است  جهانی

 بيا الاقل تقسيم كنيم 

   "اشغال توست منی كه در

 

دیگـر   ،راه انداختن جنگ جهـانى سـرِ عاشـق یـا معشـوق     

موضوعى كالسيك است كه بارها در اشعارِ دیگر به وضوح 

)عاشق( بين خودش  اما تقسيم كردن شاعر ،دیده شده است

آورد. و معشوق تصویرِ زیبایى را در ذهن خواننده پدید مى

شكل داشته و اما در این ميكرومتن هم، شاعر از نظر اجرا م

شـود بـراى   گویى رفته است. كه پيشنهاد مىبه سمت اضافه

 اجراى بهتر به شكل زیر نوشته شود:

 

 باوركن"

 اىچيزى كه راه انداخته

 هاست!تر از تمامِ جنگجهانى

 الاقل تقسيم كن

 "منى كه در اشغال توست..!

 

)نـه قـوى و نـه ضـعيف( روبـرو       مایـه كل با كارى ميان در

)شـاعر( از معشـوق را بـه تصـویر      ورى عاشقهستيم كه د

خسـتگى،   هاى آزادى از قبيل )رنج،كشيده است. و موتيف

دلتنگى و بى كسى( كـه گریبـانِ شـاعر را گرفتـه اسـت در      

مقيد كه همان دورى شاعر از معشوق است  فخدمت موتي

درآمده و فرم یا همان خطِ تكامل معنایى مشخصى را طـى  

 كند.مى

 مورد ادیت كلى كار به صورت زیر است: و پيشنهاد من در

 جا شروع شداز این"

 ى بعدىسركشيدنِ چشمانت در قهوه

 و باال زدنت با فشارهاى خونى

 ستين به شعرىئخيانت این كد

 پدرى كه زایشگاهِ سطرهاى بى

 براى مادرهاى نداشته است

 اى تقویم راتسخير كرده

 گيتار

 و قرمزى رُژ را،

 كرخت شده آیفون

 تختخواب رفته اتاق بغلىبه 

 در موزیك بعدى

 دهمبه موبایلت حق نمى

 دهمنمى

 Sms بعدى ارسال نشود 

 و بِ بِلُكنَت/تانَد  

 ى شِ شِعر را!اِدْدامه

 كن باور

 اىچيزى كه راه انداخته

 تر از تمامِ جنگ هاست!جهانى

 الاقل تقسيم كن

 "منى كه در اشغال توست!

 

گـویى  كنم كه از اضـافه شنهاد مىدر آخر اما به مولف اثر پي

در كارهایش بپرهيزد و بيشتر به سمت سپيدخوانی رفتـه و  

به مخاطب این اجازه را بدهد كه بـا خالقيـت خـودش بـه     

بردن كلمـاتى كـه    ى اثر او برسد و از به كارتحليل و نتيجه

تـا   دوری كنـد كننـد  و به فرم اثر ضربه وارد مى استحشو 

 تر را ارائه بدهد.مندبتواند كارى ساخت
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 نقد شعر فرشاد قاسمی نژاد 
 

 مهدی نادری

 

 ماشين

 در این اتاق تاریك

 تنها دو چراغ روشن است

 كنم  فكر می

 آیدكه تند می 

 هام ای كه خيره مانده به چشمگربه

 كنم از ماهی دو تكهخيال می

 شودكه روى پنجره كشيده می

 پشت این سطرآید از ماشينی دارد می

 ایگذرد از چشمان گربهمی

 له شده در جاده

 یا ماهی دو تكه 

 ای  در دهان گربه

 مش را داده باال كه دُ

 ای بازروی پنجره

 هربار كه اتاق تاریك است

 ميرد مادرم می

 گيردپدر سرطان ریه می

 شود بدنمو له می

 ماشين

 

متنی برخـورد  ی سينمای با شعرِ امروز به مثابه اگر بخواهيم

و از همين شود  "اجرا" ی نمایشكنيم، شعر باید در صحنه

گـزارش  حاوی سطرها در كه ی ، از هرگونه توضيحباید رو

خـودداری  ورد، عرش به فـرش بيـا  از شعر را و  باشددادن 

 شود.

ی اثـر  در نوشتار زیر قصد دارم تا به بررسیِ نشانه شناسـانه 

بـه  هایی پيشـنهاد  پساسـاختارگرایانه، بپردازم و با برخوردی 

 مولف ارائه دهم.

 

 ماشين"

 در این اتاق تاریك  

 "تنها دو چراغ روشن است

 

شـعر را بـدون    ،شود. راویآغاز می "ماشين"اپيزود اول، با 

تـوان  پس هنوز نمی؛ كندهيچ توضيحی با این واژه آغاز می

 دركـه  امـا همـين   ،نظام دال و مدلولیِ آن را مشخص كـرد 

ابتدای شعر و بدون هيچ توضـيحی ایـن واژه آمـده، خـود     

خبـری كـه عنصـر كليـدیِ آن      ای از یك خبر اسـت. نشانه

ن نشـانه بررسـی   ات كه در سطرهای بعدی به عنوسیماشين

در " توانست بگوید:شود. در سطر دوم و سوم، راوی میمی

-مـا او بـا تاكيـد مـی    ا "این اتاق تنها دو چراغ روشن است

 ؛ یعنـی فضـایی كـه در آن   "ر ایـن اتـاق تاریـك!   د" گوید:

توانـد بـه یـك    می "اتاق تاریك". اینچراغی روشن نيست

كـه  داللت داشته باشد  "اتاق بازجویی"یا  "سلول انفرادی"

و با مدلولی كه برای  "دو چراغ روشن است"تنها  داخل آن

 ،روشـن  چراغِ دوتوان گفت میایم، اتاق تاریك فرض كرده

 دارد.جو زداللت به چشمان با

 

 اپيزود دوم:

 

 كنمفكر می"

 آیدكه تند می

 هامای كه خيره مانده به چشمگربه

 تكه كنم از ماهی دوخيال می

 "شود.كه روی پنجره كشيده می

 

-را از این اپيزود می "اجرایی شدن"خاصيت  /كنمفكر می/

با شـعری  ، ای كه در مقدمه گفته شدتوجه به نكتها گيرد و ب

شـعر را   مانند این،سطرهایی و  كاملن اجرایی مواجه هستيم
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-فكر می"كنشِ  اینآورد و بهتر است از اوجِ خود فرود می

 "هبـ گر"ای به نام در سطر سوم، ابژه ید.آدر به نمایش "كنم

خيـره   هـای زنـدانی  ای كه به چشمگربه ؛شودوارد متن می

ای تكـه  مـاهی دو  اما زندانی مقصودِ او نيست، بلكـه  شده،

مقصـود گربـه اسـت و از     "شودمیروی پنجره كشيده "كه

در این اپيزود بـا چنـدین     ."آیدكه تند می "ين روست: هم

نشانه مواجه هستيم كه برای سير منطقیِ تاویلِ منتقـد، نيـاز   

هاست. به نشان دادنِ نظام دال و مدلولیِ حاكم بر این نشانه

 زندانیفرد  :"شده روی پنجرهی كشيده ماهی دو تكه"ابتدا 

بـرای   حتمنست، در اتاق تاریك بازجویی و یا انفرادی كه

كند، اما او راهـی غيـر   دیدنِ فضای بيرون لحظه شماری می

؛ از این ندارد كه پنجره را در خيالِ خود بسازد و این آزادی

در خيـال خـود شـكل     یك پنجره در اتاقی تاریـك را  یعنی

بخار گرفته از سـرما، عكـس یـك     یدهد و روی آن پنجره

ی واقع زنـدانی عكـس خـود را در پنجـره     ماهی بكشد. در

ای بـه ایـن   گربـه  ،و حاال از بـداقبالی  ؛كشدخيالیِ خود می

ای كه در خيالِ زنـدانی هـم   هگرب ؛ماهی چشم دوخته است

ای باشـد كـه   تواند نشانهمی "گربه"گذارد. نمی او را راحت

 .بازجو در خيالِ زندانی دارد داللت به تصویر مزاحمِ

-توان نتيجه گرفت این اپيزود خود نشـانه می با این اوصاف

كه بازجو نه با شـخصِ زنـدانی، بلكـه بـا تفكـرِ او       ستای

-حمله میای به ماهیِ خيالِ زندانی مشكل دارد و مثل گربه

 كند.

 تر شدنِ این قسمت:اپيزود پيشنهادی برای اجرایی

 

 شوده میتكه كشيد ماهی دو"

 آیدو تند می

 "ای كه خيره مانده به پنجرهگربه

 

 اپيزود سوم:

 

 آید از پشت این سطرماشينی دارد می"

 ایگذرد از چشمان گربهمی

 له شده در جاده  

 یا ماهی دو تكه

 ایدر دهان گربه

 مش را داده باالكه دُ

 "ای بازروی پنجره

 

ــه    ــينی ك ــاالخره ماش ــدون  راوی ب ــطر اول، ب ــيچ در س ه

-وارد خيالِ زندانی می خبر داده بوداز وجود آن  ،توضيحی

ماشينی  اما نقش این ماشين در خيال زندانی چيست؟ شود.

-طور به نظـر مـی  كه نه به گربه رحم كرده نه به ماهی. این

از  ؛رسد كه برای ماشين، نه گربه اهميتـی دارد و نـه مـاهی   

-ها را لـه مـی  كند و آندو عبور می رو، به راحتی از هراین

 ؛انـد دو بازیچـه  گربه و ماهی هر، واقع برای ماشين كند. در

قـدرت   هـا دوی آن كه ماشين با  له كـردنِ هـر   هاییبازیچه

سـت كـه بـر وجـود     اینشـانه  "ماشين"كند. پس نمایی می

)بـازجو( و   قـدرتی كـه بـرای او گربـه     ؛قدرتی داللت دارد

واره بـه دنبـال   همـ  چـرا كـه او   ؛)زندانی( فرقی ندارد ماهی

تواند همه را ست و برای نِيل به این هدف، میقدرت نمایی

دهـد  خبر می آندر ابتدای شعر از وجود كه و راوی  له كند

جا بازجو هم ی كيست و در اینداند كه بازیچهبا آگاهی می

 ی اوست.بازیچه

 

 برای اجرای بهترِ این قسمت از شعر:ی اپيزود پيشنهاد

 

 آید از پشت این سطرمیماشينی دارد "

 گذرد از گربه  می

 "ای در دهانشو ماهیِ دو تكه

 

 اپيزود چهارم:

 

 هربار كه اتاق تاریك است"

 ميردمادرم می

 گيرد پدر سرطان ریه می

 شود بدنمو له می

 "ماشين
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راوی در پایان بندیِ اثر، از وضعيتِ خود، با این آگاهی كـه  

-زجری كه مادرش مـی از ؛ )ماشين( است ی قدرتبازیچه

ميرد( و از سيگارهایی كه بـه همـين سـبب    )مادرم می كشد

گوید و می گيرد()پدر سرطان ریه می كندپدرش روشن می

ست، تـا وقتـی   ای كه بازجوست و او كه ماهیداند گربهمی

 اند.دو بازیچه هر، كندعبور می هاكه ماشينِ قدرت از آن

 اپيزود پيشنهادی برای این قسمت:

 

 اتاق هميشه تاریك است"

 و مادر مرده 

 خوابدپدر با سرطان ریه می

 و ماشين

 ای بدبخت در سرم دارماز من كه گربه

 ".كندعبور می

 

 دهایدر پایان و جمع بندیِ نقد، باید توجه شود كه پيشـنها 

ارائه شده در بستری از برخورد پساسـاختارگرایانه بـا مـتن    

فوق بوده و تنها با تاویلِ منتقد به ساختارِ پيشنهادی رسـيده  

تواند با حذف و تغيير بعضـی سـطرها،   است. اما مولف می

 ی نمایش، كمك كند.به اجرای بهترِ شعر به مثابه

 

 

 نقد شعر علی صنايع
 

 سپهر رضايی

 

 ليوان ودكا

 رقصندهایی كه میدمكو آ

 دو ن  مانده تا مس 

 و دو ن  مانده تا تخت

 خواند كافكا  منی كه می

 پاشد روی ميزو منی كه می

 شوی  ليز می

 ليزتر       تر

 دهم به گودال پوچیلت میهُ

 های تنها HCLپر از 

 گویی:بعد می

 متاسفم آقا ـ 

 ميردمریضتان می

 دیگر نيست اميدیـ 

 در من كه باشی

 .كشند سيگارها میواليوم

 

سراسر اندوه و درد است. دنيایى كـه روز بـه روز    دنياى ما،

كنـد. مسـ    شود و ماهيتش را عوض مىبدتر از گذشته مى

ها هم به طور قابل توجهى رو به افزایش است، شدن انسان

اندازیم تا به عمق این مساله ست یك نگاه به تاری  بیكافى

ها سخن متن نيز از اندوه و مس  انسانپى ببریم. جهان این 

سامان  به هایى كه در شرایط نااز انسان ؛به ميان آورده است

مسـكن  و  الكل قدر كه به مصرف مخدر،روحى هستند، آن

برند و در آخر با مشكالت بيشـترى جهـان را تـر     پناه مى

 ؛مس  شـدن انسـان اسـت    ،كنند. موتيف اصلى این متنمى

جـو  و  ى جنسـى جسـت  را در رابطـه  شانسانى كه آرامشـ 

پوچ انگـارى را   ،دهد و در واقعكند، اما به پوچى تن مىمى

هـاى  مـتن از موتيـف  این گزیند. ى حياتش برمىبراى ادامه

 آزادى مثل اعتياد و جنون نيز برخوردار است.

شناسـى و سـاختارگراى   متن را با رویكـرد نشـانه   ،در ادامه

ــى ــى جزئ ــى م ــر بررس ــيمنگ ــتفاده از  و  كن ــا اس ــپس ب س

 پردازیم.پساساختارگرایی به ادیت شعر فوق می

 اپيزود تشكيل شده است. 4متن فوق از 

 :اپيزود اول

 

 ليوان ودكا       "

 رقصندیهایى كه مو آدمك

 دو ن  مانده تا مس 

 "دو ن  مانده تا تخت
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ست بر مـدلول  دالى؛ ستى سرمستىنشانه ،از دیرباز رقص

هایى كـه كوتـه   ست بر مدلول انساندالى"هاآدمك" .شادى

امـا بـا نوشـيدن ليـوان      ،دبرنـ د و در شادى به سر مـى نفكر

   .ستمثبت اودكا!؟ پاس  این سوال 

مولف سعى داشته محركى براى شادى كـردن مطـرح كنـد،    

 را براى این سطر در نظر گرفته است. سـطرهاى  "ودكا"كه 

از زمـان   ،"تخـت دو ن  مانده تا " و "دو ن  مانده تا مس "

در واقع جهان متن در یك شـب بـه وقـوع     دارد،پرده برمى

گيرى خواهـد كـرد و    مردى كه شب تغيير چشم پيوندد.مى

ست كه تا دقایقى دیگر ى جنسىدر حال اندیشيدن به رابطه

كـه   مـدلول زمـان،   ست بـر این دورى دالى رن خواهد داد،

 مولف در انتظارش دو ن  سيگار خواهد كشيد.

 

 :اپيزود دوم

 

 خواند كافكامنى كه مى"

 "پاشد روى ميزو منى كه مى

سـت كـه مولـف    سطرهاى باال كـاملن توضـيحى توصـيفى   

نتوانسته است به جاى بيان این سطرهاى منثـور، سـطرهاى   

بهترى را جایگزین كند، سـطرهاى فـوق دالـى بـر مـدلول      

كتاب مس  كافكـا  ی ى مطالعهارضا شدن مولف، به واسطه

 است.

 

 :اپيزود سوم

 

 شوىليز مى"

 ليز تر    تر

 "دهم به گودال پوچیلت مىهُ

ست كه پس از ارضـا شـدن مولـف بـه     بخشى بخش فوق،

دالى بر مـدلول تـرس از    "شوىليز مى"وقوع پيوسته است.

این سطر نيز دالى بر مدلول تشـدید   ؛"ليزتر تر". دادن است

 ترس از دادن است كه مولف متحمل آن است.

 "دهم به گودال پوچیلت مىهُ" سطر

ست كه متن متحمـل  سطر فوق یكى از بزرگترین ایرادهایى

ست كه از صفت فاصله دارد و شعرى شعر امروز، آن است،

 اجتناب كند. آن كار بردنه مولف باید از ب

 

 :اپيزود چهارم

 

 گویىبعد مى"

 متاسفم آقا    ـ 

 ميردمریضتان مى

 دیگر نيست اميدىـ 

 باشى در من كه

     "ها مى كشند سيگارواليوم

 

وقتـى از  ؛ كشـد این اپيزود یك اشكال بـزرگ را یـد  مـى   

 نيازى به سـطرى مثـل   ،كنيم( استفاده مىـى دیالوگ )نشانه

بریم كه متن به نداریم. در این بخش پى مى "گویىبعد مى"

گفتمانى كـه در آن   ؛سوى یك گفتمان سوق داده شده است

در خطر است، در واقع فردى كه مسـ    مس  شده یك فردِ

شده با خودش ارتباط برقرار كرده است، با خودى كه شاید 

سـت كـه   دارویى ؛واليوم .اى از گذشته را به همراه داردذره

 شود.براى تر  الكل و مخدر تجویز مى

ست بر مـدلول تـر    دالى "كشند سيگارها مىواليوم" سطر

 چه دردنا  است.كردن آن

ى ست كـه ایـده  پایان باید گفت كه متن مورد نقد، متنىدر 

توصـيفى شـدن    ی وهایى مثل توضيحخوبى دارد اما اشكال

منثـور شـدن سـطرها را     كار بردن صفت،ه ب برخى سطرها،

 دارد.

تـا حـد قابـل     بارها بازنویسى شـود تـا ایـده   باید متن فوق 

 قبولى اجرا شود.

 :ادیت پيشنهادى

 

 ودكا"

  ها رقص  آدمك

 ن  تا مس  دو
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 ن  تا تخت دو

 لخت؟!

 خواندن از كيست

 و منى كه ریخته از ميز

 خيلى ریز

 ليز

 اى در رهارها شده

 متاسفم آقاـ 

 ستمرگ قطعى

 "ها در سيگارواليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد شعر مهدی محمودی
 

 میرمهیار صابری

 

 حسين هستم

 كسی كه فهميده

 ندارم پناهی

 خنجر فرود آمد بر 

 ترین كالسيكتانك

 و برق گلوله رها شد

 به طفل حلقوی شش پاره 

 خواندی شب آخر میروضه

 در سنگر  

 سبيلش را تراشيده

 هایل هيتلر

 كنی؟در ارتش سرن چه می

 تو كه آریایی بودی  

 یهود ستيز

 مسلمان! نحتم

 رقصيدندشعرهایم می

 روی نيزه

 كلمات

 مشغول بودند به شهادت 

 جا به بعد با خودكار مشكی خوانده شود()از این

 ی هستیو من دنبال حفره

 تا پر كند

 نه با پترس  

 كردبا فُتْرُس كه خود چكه می

 ام رادو كودكی چه فرقی وقتی هر

 خواندآهنگران می

 زد چگواراسينه می

 سنگ تمام جهان را

 زنمحاال دست و پا می
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 تا تمام شود شعر

 اهل خيمه ناله

 برای اندوه اشعارم

 و آماده من

 كه بيرون بكشم قلموهای فرشچيان

 از این اسب سپيد

 ی این شعر خوانده استفاتحه

 برای شادی برآهنی

 تو روووح حااااافظ صلوات

 "شودجا تمام نمیاین شعر این"

 

شـویم  خوانيم؛ متوجه میوقتی این شعر را برای بار اول می

ست، كه از آن دست شعرهاییبا اثر خوبی سر و كار داریم. 

ــاید     ــد. ش ــالش بكش ــه چ ــب را ب ــا مخاط ــده ت ــته ش نوش

؛ باشـد  آن ترین اتفاق ایـن شـعر، روابـط ترامتنيتـی    برجسته

جای جای ایـن شـعر بـه    در ای كه روابط ترامتنيتی برجسته

   خورد.چشم می

نگـر و  جزئـی  یحال با هم با استفاده از نقد سـاختارگرایانه 

 نشينيم.به بررسی این كار می مولوژی،با توجه به اصول سي

 :اپيزد اول

 حسين هستم

 كسی كه فهميده

 ندارم پناهی

 خنجر فرود آمد بر 

 رین كالسيكتتانك

 و برق گلوله رها شد

 به طفل حلقوی شش پاره

در همان ابتدای اثر شاهد اتفاقی ترامتنيتـی هسـتيم؛ آن هـم    

سـی  ك /حسين هسـتم " گوید:اتفاقی پيچيده. وقتی شاعر می

مخاطب به سرعت به یاد حسـين   ،"كه فهميده ندارم پناهی

هـایی مثـل   به عالوه نشـانه  افتد.پناهی و حسين فهميده می

 كنـد. امـا،  تانك كه فضای جنگ ایران و عراق را تداعی می

كـه   ،پاره است طفل حلقوی شش تر است،چيزی كه جالب

 در ایـن  كنـد. كربال را در ذهن مخاطـب ایجـاد مـی    فضای

اسـت،   اپيزود شاعر به راحتی موتيف مقيد اثر را بيان كـرده 

كه این موتيف چيزی جز اعتراضی آشكار به شعر كالسيك 

قابـل اصـالح شـاید     یتنها نكته سرایان نيست. و كالسيك

همان كـس كـه   " شد:جا اگر گفته میخط دوم اثر باشد. آن

 آهنگ كالم بهتری دارد. "فهميد

 

 :اپيزد دوم

 

 خواندآخر می ی شبروضه

 در سنگر  

 سبيلش را تراشيده

 هایل هيتلر

 كنی؟در ارتش سرن چه می

 تو كه آریایی بودی  

 یهود ستيز

 حتمن مسلمان!

 رقصيدندشعرهایم می

 روی نيزه

 كلمات

 مشغول بودند به شهادت 

 

)نـه   د با فضای روضه خوانـدن در سـنگر  ودر آغاز این اپيز

نـگ تحميلـی فكـر    به كـربال و ج  چنانمخاطب هم ،خيمه(

شـود كـه   كه موتيف آزادی به اثر اضـافه مـی  تا این كند.می

آن  "هيتلر" كند.به كار تزریق می ای راترامتنی تازه یرابطه

ی چيـزی بـه   این نشانه چيست؟! آیا نشانه؛ هم بدون سبيل

غير از فضای دیكتاتوری حـاكم در ادبيـات اسـت؟! همـان     

ای تـازه بـه سـراغ    چهـره  دیكتاتوری زمان حافظ كه حاال با

و با تيغ سانسـورش بـه جـان ایـن      شعرای مدرن سرا آمده

فضا به طرز عجيبی بـه كـربال   در ادامه،  ؟!است شعرا افتاده

انـد، و  گردد و تصویری از شعرهایی كه بر سـر نيـزه  باز می

 .دهدنشان می، شوندكلماتی كه شهيد می

 

 :اپيزد سوم
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 كی خوانده شود(جا به بعد با خودكار مش)از این

 ی هستیو من دنبال حفره

 تا پر كند

 نه با پترس  

 كردبا فُتْرُس كه خود چكه می

 ام رادو كودكی چه فرقی وقتی هر

 خواندآهنگران می

 زد چگواراسينه می

 سنگ تمام جهان را

 زنمحاال دست و پا می

 تا تمام شود شعر

به خوبی جا افتـاده   ،تكنيك فاصله گذاری آغازین این شعر

است و حاكی از آن است كه شاعر بـرای شـعرهای شـهيد    

رسـيم، و بـاز یـك    اش عزادار است. به سطر بعدی میشده

 و حل شـده  اتفاق ترامتنيتی دیگر با موتيف آزادی جا افتاده

هسـتی   یشاعر به دنبال حفـره  .بينيمرا می در موتيف مقيد

كجای كار اشتباه شـده  به دنبال این است كه پيدا كند  است،

 ینشـانه  ،روستـ جـا پ ایـن  ؛كند اما نه دوستانه تا آن را حل

شاعر از مظلوم بودن بـه  . انجام كار به روش مظلومانه است

ای جنـگ  خواهد مثل فترس، كه فرشتهتنگ آمده و حاال می

خواست به یاری حسين بشـتابد،  طلب است و در كربال می

گویـد جنـگ و   عر مـی خود شـا  این مشكل را برطرف كند.

دو را در كودكی تجربـه   زیرا هر ؛صلح برایش یكسان است

 .انـد را خراب كـرده  اشدو به یك اندازه كودكی كرده و هر

هـای آهنگـران   شـود در نوحـه  را مـی  اشقدر كه كودكیآن

و چگوارا كه نشانه فداكاری اسـت بـرای    جست و جو كرد

حـاال دسـت و   "جا با عبارت زند. در ایناین نوحه سينه می

ناگهـان كـار را    ؛موافق نيسـتم  "زند شعر تا تمام شودپا می

ای كه حذف این دو خط ضربهحال آن .آوردروی سطح می

 زند.به روایت نمی

 

 :د پایانیوپيزا

 

 اهل خيمه ناله

 برای اندوه اشعارم

 و آماده من

 كه بيرون بكشم قلموهای فرشچيان

 از این اسب سپيد

 ی این شعر خوانده استهفاتح

 برای شادی برآهنی

 .تو روووح حااااافظ صلوات

 

-دهندهو اهل خيمه كه نشان باز هم همان فضای كربالگونه

كـه از فشـار و حماقـت     اسـت درد معدود دوسـتان هـم   ی

و شاعر حاضـر   اندسرایان به خشم و اندوه رسيده كالسيك

فرشـچيان را  قلموهای ؛ است یك تنه با این فضا مبارزه كند

يـت را آشـكار   عین مينياتور تصنعی بيرون بكشد تـا واق ا از

كند. تصویر زیبایی كه شـاعر خلـق كـرده، یـك آن، ارزش     

آورد، و تابلوی معروف فرشچيان را برای مخاطب پایين می

شود به حقيقت هنر كالسيك شك كنيم. شـعر بـا   باعث می

اما شاعر از ها موافق نيستم، شود كه با آنسطرهایی تمام می

-یكی براهنی به عنوان نمایندهاست؛ دو نشانه استفاده كرده 

م ادبی سيسكالسي یشعر مدرن و دیگری حافظ، نماینده ی

خشم خود را نسـبت بـه اسـتبداد دیكتـاتوری     شاعر  ؛ایران

م در قالب جمالت پایـانی ایـن شـعر بيـان     سيسنظام كالسي

 سـطح آورده  من باز هـم كـار را بـه    یكه به عقيده ،كندمی

شـاید بـا    ، و پایان بندی خوبی برای این شعر نيسـت. است

باید از دست حـافظ/ بـه دامـن براهنـی پنـاه      " تركيبی مثل:

 توانست پایان بهتری برای این باشد. می "آورد

 شدر مجموع با شعری مواجـه بـودیم كـه از عهـده رسـالت     

 هاییاز تكنيك حرفش را به خوبی رسانده بود، برآمده بود،

مثل فاصله گـذاری خـوب بهـره بـرده و بـا ایجـاد روابـط        

ترامتنيتی پيچيده، مخاطب را با فضای مه آلود اما دلچسـب  

  روبرو كرده بود.

همراه مخاطب در پياده  بلكه ،شودجا تمام نمیاین شعر این

نشـيند، بـه تخـت    رود پشت فرمان اتومبيـل مـی  رو راه می

 كند.درگير خود می رود،و مغز خواننده را مدتهاخواب می
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 نقد شعر ایمان رحمانی
 

 کاروان حسینی

 

 ام در هفت روزِ هفته

 ی ابر دارم چشمی به اندازه

 ی صبر  ای نه به اندازهكاسه

 ست  سطرِ بعدی هميشه از تو خالی

 

 ام از تو  سر رفته

 خال زدی كه ناگهانی گه گاهی به خوابم تب

 و گاهی، كه ترس دستم گرفت

 دیدم كه نردبامِ تو در بادم 

 افتی  می

 رحم ندارد خدا 

 بيا پایين 

 ی من بيا كه در شناسنامه

 ست  نامِ تو داغی روی پيشانی

 نيست!؟  

 نيست شدی 

 و من كه هستم به هستی نامربوطم  

 زندگیِ كدری دارم 

 بينم؟!  پس چرا هنوز زیبا می

 بعد از تو همه زشت شدند 

 من!  یحت

 

بـا كـل    شعر اگر به روابطی بين خيال هر سـطر در نویسش 

آیـد و سـاختار   سطرها توجه داشته باشيم، تخيل پدیـد مـی  

گيرد. هر سطر به دليـل رابطـه بـا سـطرهای     شعر شكل می

دهد، و موتيف مقيد شعر دیگر، به شعر یك هيئت متحد می

ــی  ــكار م ــاختارگرایی   را آش ــوری س ــتفاده از تئ ــد.با اس كن

شناسی، البته با )طرح سوالی كـه  نشانه ینگر و مؤلفهجزیی
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از ساختار برخـوردار اسـت؟(    'ایمان رحمانی'آیا، این شعر 

 به نقد اثر خواهم پرداخت.

سـت، و  ی عشـقی موتيف مقيد شعر، اندوه از دسـت رفتـه  

های آزاد شـعر  اند موتيفاتفاقاتی كه موجب این واقعه شده

 هستند.

 در هفت روز هفته ـ١

 ی ابر دارمچشمی به اندازه

 ی صبرای نه به اندازهكاسه

 .ستسطر بعدی هميشه از تو خالی

 

راوی اندوه هميشگی خـود را بـا سـطر اول     ،در اپيزود اول

كشد و دليل تكرار شدن آن را، جای خالی كسـی  به رن می

 داند. می

اسـت، چـون   گـذاری اتفـاق افتـاده     در سطر چهارم فاصله

ی را در سـطر آخـر، خـالی    جای اسم كه كندمی بيانراوی 

 است.   گذاشته

 

 ام از توسر رفتهـ ٢

 خال زدیكه ناگهانی گه گاهی به خوابم تب

 و گاهی، كه ترس دستم گرفت

 دیدم كه نردبام تو در بادم

 

ی صبر/ ای نه به اندازهبا سطر /كاسه ام از تو/سطر /سر رفته

 ی صـبرم، سـر آمـده   كاسـه "بينامتنی بـا اصـطالح:    یرابطه

پــس بــه نگــه داشــتن ســاختار شــعر كمــك  دارد؛ "اســت

نشـانه در  را است. اگر سطر /دیدم نردبام تو در بـادم/  كرده

ــریم ــر بگي ــدلول  ،نظ ــر م ــی ب ــوق از   دال ــتن معش ــاال رف ب

های درونی شاعر اسـت؛ آیـا ایـن بـاال رفـتن، بـه       آشفتگی

 زند؟پریشی شاعر دامن میروان

 

 افتیمیـ 3

 رحم ندارد خدا

 پایينبيا 

 ی منبيا كه در شناسنامه

 ستنام تو داغی روی پيشانی

 نيست!؟

 نيست شدی

 و من كه هستم به هستی نامربوطم

 

، و ٢اش را بـا سـطر آخـر اپيـزود     /مـی افتـی/ رابطـه    سطر

همچنين به تاویلی، دليل ترس شاعر در سطر سوم را نشـان  

ن باال رفتن، افتادن است كه شاعر از آ یدهد؛ پس نتيجهمی

 دهد.خبر می

اگر سطر /رحم ندارد خدا/ نشانه در نظر بگيریم بر مـدلول  

كند، و یا شاعر، بی رحمـی خـدا را،  دليـل    مرگ داللت می

 داند.آن می

 ی من/بيا كه در شناسنامه

 ست/نام تو داغی روی پيشانی

 

این اسـت   بيان شودتوضيحی كه در مورد این دو سطر باید 

كه، شاعر هنوز فاش نكرده، اندوه از دست رفـتن معشـوق   

آیا با او نسبت فـاميلی دارد؟ از   كه موتيف مقيد شعر است،

 اعضای خانواده، زن یا فرزند اوست؟  

اما سطر /نيست!؟/ داللت بر این دارد كه این عشق در قالب 

ــرگ  هــيچ ســندی نمــی ــر از م ــه راوی خب گنجــد. در ادام

دهـد و ایـن مـرگ، او )روای( را در عـالم     اش مـی معشوقه

 كند.هستی یا بودن، نامربوط می

 

 زندگی كدری دارمـ 4

 بينم؟!پس چرا هنوز زیبا می

 بعد از تو همه زشت شدند

 من!  یحت

 

اش كـدر و  دهد كـه زنـدگی  شاعر توضيح می ،سطر اولدر 

ناهمگون است و سه سطر آخر توضـيحی بـرای سـطر اول    

زیبـایی در كـار   هـيچ  ل خوانش شـعر  هستند، چون در طو

ست؟ چرا شاعر خود را اسم زنی "زیبا"نبوده است. آیا این 

 بيند؟ پيشنهاد من حذف این سطرهاست.زشت می
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هـا در شـعر و   در آخر مشاهده كردیم، با پيدا كـردن نشـانه  

برپایی نظام دال و مدلولی در اپيزودها، همچنين ارتباط بين 

تخيل در شعر تبدیل شد. تخيل با  اپيزودها، خيال سطرها به

شناسی ارتبـاط تنگـاتنگی   ی نشانهساختار و همچنين مولفه

-ها، منجر به نویسـش یـك شـعر خـوش    دارد و رعایت آن

 شود.ساخت و ساختارمند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد شعر فاطمه فالح
 

 علی صنايع

 

 های لز بينمبا چشم

 نوشمهات را میپستان

 این ليمو از تكيال مردتر است

 آنيموسم از بوس تو دردتر است

 اماودیپ وارونه

 كه رگ كرده در پستانم كير

 دست خودم نيست

 رودكه راه می

 هاتهام روی لبچشم

 ی پنهانی دارد با تنتزیبایی رابطه

 ایستخرابكاری عاشقانه

 كند انكارطمایلی كه نمی

 دوباره دستم را بگير

 بگذارها الی لبه

 تا كار به جاهای باریك برسد!

 

گاه خاصـی از بيـنش نـوین بـه شـعر      ادبيات اروتيك جلوه

نویسـی )پـورن(   شاید برخی شعر اروتيك را با  فاش است.

آفرینی اشتباه بگيرند؛ در حالی كه شعر اروتيك محل زیبایی

و خاستگاه تخيالت بدیع است. نخستين تفاوت شعر پورن 

ست. در شـعر اروتيـك   هاشعریت آنی و اروتيك در درجه

زنيد ؛ بلكه با تخيل مواجهيد و بایـد  سر و كله نمی ،با خيال

آفرینـی و  بازی پرهيـز كـرده و بـه زیبـایی    از توصيف عشق

شهود بپردازید. شعر فاطمه فالح گاه در این ورطه موفـق و  

نگـر بـه   یئـ گاه مغلوب بوده است؛ با دید ساختارگرایی جز

 ازیم.پردبررسی آن می

 

 /كه رگ گرده در پستانم كير/ بينم/ تا های لزبا /چشم

 بينم( )با چشم های لز
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شعر آغاز اروتيكـی داشـته و در جـای جـای خـود، قصـد       

بين همچـون صـفتی بـرای     ترسيم چنين فضایی را دارد. لز

چشم به كار رفته و در آن از بازی زبانی استفاده شده است. 

هـایی شـبيه   دارد؟ چشـم چه ارتباطی ميـان ایـن دو وجـود    

بينـد؟  هایی كه فقط لز میگرا؟ یا چشمچشم زنان همجنس

 هر دو تفسير قابل برداشت است.

 نوشم(هات را می)پستان

زدایی از فعل نوشيدن در این سطر شاعر قصد نوعی آشنایی

ای بـه جـای مكيـدن، از آن بهـره بـرده      را داشته و به گونـه 

 است.   

-روابطی پيرامتنـی بـا اصـول روان   واژگان آنيموس و ادیپ 

انـد. آنيمـا و آنيمـوس )بـه انگليسـی      شناسی برقـرار كـرده  

Ani ma and Ani mus   در مكتب روانشناسـی تحليلـی ،)

كارل گوستاو یونـگ بـه بخـش ناهشـيار یـا خـوددرونی و       

شـود كـه در مقابـل نمـود برونـی      راستينِ هر فرد، گفته می

هشـيار مـرد بـه    گيرد. آنيمـا در ضـمير نا  شخصيت قرار می

گــر شــده و صــورت یــك شخصــيت درونــی زنانــه جلــوه

آنيموس در ضمير ناهشيار زن، به صـورت یـك شخصـيت    

كـاوی بـه   روان یدرونی مردانه. عقده اُدیپ نيـز در نظریـه  

تمایل كودكان برای ارتباط جنسی با والـد جـنس مخـالف،    

كه حسی از رقابت با والـد جـنس موافـق را     ،شودگفته می

جا، شاعر از ادیپی وارونه سخن گفتـه  آورد. در اینپدید می

یعنـی موتيـف    ،گرایـی در زنـان  و ارتباط خوبی با همجنس

 مقيد شعر برقرار ساخته است. )رگ كرده در پستانم كير (

طلبی، های حس زنآلت تناسلی مردانه بعنوان یكی از نشانه

زنـد. ایـن   به كار رفته و شكلی از تحقير مردان را رقـم مـی  

نيـز   "این ليمو از تكيال مردتر است"مفهوم تحقير در سطر 

ـ  نسبت دادن آلت مردانه به زن مـی  .پياده شده بود ه توانـد ب

های آندروژنی در نظر گرفتـه شـود. از   عنوان یكی از مولفه

طرف دیگر بيـرون زدن و برجسـته شـدن رگ پسـتان كـه      

ســت و حضـور دارد و رگ آلــت كـه انتزاعـی    ،سـت عينـی 

، هـا آن همـانی رد، در كنار هم قرار گرفتن و ایـن حضور ندا

شـاید بزرگتـرین    .اسـت  فضای اروتيكـی را ترسـيم كـرده   

و  در آنمشكل شعر، كار نكشيدن از عناصر تعریـف شـده   

است. برای مثال، آنيموس و ادیپ هـر كـدام    تصویرگردانی

صرفن در یك سطر به كار رفته و همچنين بين )آنيموس و 

های زبانی بوده بـه  د( سعی بر ایجاد بازی)مرد و در بوس(،

قابـل قبـولی    نشـعر از هـارمونی نسـبت    خـورد. چشم نمـی 

توانست بـا ادیـت شـعر خـود و     شاعر می برخوردار است.

هـا،  گردانـی در برخـی از سـطرها و تغييـر چيـنش آن     لحن

در آغاز  "و" ن افزودنمثل ؛زیبایی خوانش را دو چندان كند

هات نوشم پستانام( یا سطر )میهسطر پنجم )و ادیپ وارون

 را( را با تغيير جایگاه فعل، ادیت كند.

 :اپيزود دوم

 

)دسـت خـودم نيسـت(    ؛ از /دست خودم نيسـت/ تـا انتهـا   

اختياری فرد حاضر در فضای شعر و تمایالت  نشانی از بی

كشـاند.  وار به سمت معشوق میست كه او را دیوانهجنسی

رود( پـس  وی لبانـت راه مـی  هـایم ر در ادامه وقتی )چشـم 

هـای تـو چشـم    دهان من روی گردنت قرار گرفته یا به لب

 شهر دو برداشت قابل پذیر ؛ورزمدارم و به آن حرص می

در ایپـزود   "نوشـم می"نيز همانند  "رودراه می" است. فعل

)زیبــایی  .اســتزدایــی دیگــری رقــم زده نخســت آشــنایی

ایسـت(  كاری عاشـقانه ی پنهانی دارد با تنت( و )خرابرابطه

حالتی توصيفی به خود گرفته و بهتر است كه حذف شـود.  

در این ایپزود با غلط امالیی نوشـته شـده و اگـر     "طمایل"

ست، بهتر آگاهانه بوده و منظور شاعر نوعی تمایل غيرعادی

طور كـه گفتـه   ود پيش از آن تمهيدی صورت بگيرد. همانب

شاهد توصيفاتی هستيم های ميانی اپيزود دوم شد؛ در بخش

سطر این بخش، قابليت خالصه شـدن در دو سـطر    ٥، 4و 

ایجـاز و   یگيـری از مولفـه  بهره یرا دارد و شاعر در زمينه

جا كه شعر امروز سـينمایی  . از آناست اختصار موفق نبوده

ی شاعر معاصـر خلـق موقعيـت، نـه     ست و وظيفهنوشتاری

شـود كـه در   به شاعر پيشنهاد مـی  ،شرح چگونگی آن است

ســاختار ایــن شــعر  دوری جســتن از توصــيفات بكوشــد.

چرخيـد و  بـازی در زنـان مـی   جـنس متمركز، پيرامون  هـم 

شـعر   عمودی ميـان سـطرهای شـعر برقـرار بـود.      یارتباط
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بندی قابل قبولی داشته و با گذاشـتن انگشـتانش روی   پایان

 ند!كسره میمهبل شعر، كار را یك یهالبه

توانسـت بـا   شعر فاطمه فـالح شـعر خـوبی بـود؛ امـا مـی      

هـای زبـانی و   كار گرفتن بهتر از بـازی  تصویرسازی بيشتر،

تبدیل به اثـری بـدیع شـود. در پـس      ،پذیری واژگانتاویل

بـا   اسـت  های تئوریكی كه در شعر اتفاق افتـاده تمام مولفه

ی مواجـه نيسـتيم و در انتهـا فقـط     كشف و شـهود جدیـد  

 آن كه هویـت ـ   یك زن مردنما با زنی دیگر یمتوجه رابطه

می شویم.  تواند عينی یا انتزاعی باشدمشخص نيست و می
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نشینی از نگاه فرديناند سیستم همنشینی و جا

 دوسوسور
 

 مهدی نادری

 

در مبحث نشانه شناسی؛ به طور مفصل در مورد ارتبـاط بـين   

ها با یكـدیگر  ی ارتباط آنها و نحوهنظام دال و مدلولی نشانه

در شعر و چگونگی رسيدن آن بـه سـاختار، توضـيحاتی داده    

تـوان  نشينی و جانشينی را مـی شد. بحث در مورد سيستم هم

 رح كرد.شناسی مطی مبحث نشانهدر ادامه

نشينی به اعتقاد فردیناند دوسوسور؛ در زبان دو نوع پيوند، هم

توان كل نظام زبـان را در قالـب   و جانشينی وجود دارد و می

دانيد، ارتبـاط دال و  طور كه میاین دو دستگاه قرار داد. همان

توان كشـف كـرد كـه ارتبـاط و     ها را زمانی میمدلولی نشانه

د دارد؛ چرا كه هـر نشـانه بـه طـور     ها وجوپيوندی بين نشانه

تواند حامل پيام باشـد. امـا ارتبـاط و پيونـد بـين      مستقل نمی

دهـد و  نشـينی و جانشـينی تشـكيل مـی    ها را پيوند هـم نشانه

شود شعر ساختار قابل قبولی داشته باشـد. در واقـع   باعث می

ی مصالح یك ساختمان هستند كه به خـودی  ها به مثابهنشانه

كنند، امـا اگـر ایـن مصـالح در اسـكلت      شعر نمیخود توليد 

نشينی و جانشينی( قرارگيرند، ساختمان ساختمان )سيستم هم

دهنـد. بنـابراین   شعری یا همـان سـاختار اثـر را تشـكيل مـی     

نشـينی و جانشـينی   ها در یك شعر، در بستر سيستم همنشانه

توانند به مدلولهای مختلف داللت داشـته باشـند و باعـث    می

 شعر تاویل پذیر شود. شوند

 

 شینیهمن سیستم
 

از سه واژه یـا واحـد زبـانی     "رضا به دانشگاه رفت"ی جمله

ی تشــكيل شــده كــه نحــوه "رفــت"و  "دانشــگاه"، "رضــا"

ی فـوق بـه   قرارگيری این سه واژه باعث شده است از جملـه 

یك ساختار معنایی برسيم و سطر، قابل تاویل باشـد. سيسـتم   

كه از نامش پيداست؛ با چيـده شـدن یـا     طورهمنشينی، همان

ها در كنـار یكـدیگر، سـطر یـا     همنشين شدن كلمات و نشانه

رسد. در این سيستم، كلمات بـا  جمله به ساختاری معنایی می

ای پيـدا  ژهشان دركنـار یكـدیگر، نقـش ویـ    رگيریی قرانحوه

ها به عنوان نشانه برخورد و نظـام دال  توان با آنكنند و میمی

ها را كشـف كـرد. سيسـتم همنشـينی بيشـتر در      لولی آنو مد

داستان كاربرد دارد؛ چـرا كـه در داسـتان، چيـنش كلمـات و      

هـا در كنـار یكـدیگر    نشانه

ایسـت كـه هـدف،    به گونه

آشكارسازی سـوژه اسـت.   

ــن رو  ــاز"از ای ــز  "مج ني

نشينی دارد. در خاصيتی هم

اشعاری كه با زبانی منثـور  

ان توشوند نيز مینوشته می

این روابط را كشـف و بـه   

هـای  ، داللـت عنوان نشـانه 

ها را پيـدا كـرد.   معنایی آن

به عنوان نمونـه شـعری از   

 كنيم:را بررسی می "دانيال فروتن پژوهی"

 

 شوددر كه باز می

 شودحتمن بسته می

 آیدپدر می

 آید قطعن پدر می

 فيلم را كمی بردم عقب

 رودپدر دارد می

 رود؟پدر می

 پدر رفت

 شوددر كه باز می

 شود.فقط باز می
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در این نوشتار قصد بازخوانی و نقد اثـر را نـدارم و تنهـا بـه     

پردازم. هر دو سيستم بررسی و كشف روابط همنشينی آن می

همنشينی و جانشينی در بررسی یك متن، در ابتدای امر بایـد  

را در ذهن تشكيل دهد كـه در پاسـ  بـه ایـن      "چرایی"یك 

هـا را بـه دسـت    های معنایی كليد واژهتوان داللتچرایی، می

ی امـا واژه  "شودبسته می" توان گفت:آورد. در سطر دوم، می

در كنار این سطر همنشين شده اسـت. پـس یقيـنن     "حتمن"

جاست كـه بـا سيسـتم    كاربرد این واژه بی علت نيست و این

 رسـيم. دری ی این واژه میشناسانههمنشينی به بررسی نشانه 

ای از ورود یـا خـروج یـك    تـوان نشـانه  شود را میكه باز می

شخص و یا حالتی مثل غم و شادی از یك خـانواده در نظـر   

ی بعـد همنشـين   را در جمله "حتمن"گرفت. اما وقتی راوی 

طـور  گوید. همينكند؛ یعنی از ورود یا خروج شخصی میمی

-میقطعن پدر "در سطر چهارم مولف تاكيد دارد كه بگوید: 

پس مثـل   "آیدپدر می". او در سطر قبل گزارش داده كه "آید

در كنار باقی جمله  "قطعن"ی قبل، یقينن علتی دارد كه كلمه

گونه تاویل كرد كـه راوی  توان اینشده است. می "همنشين"

در تقابل و جنگ درونی بين شـكاكيت و تلقـين، گيـر كـرده     

طر، تلقين بـه  ی سدر ادامه "قطعن"است و با همنشين كردن 

دهـد. او بـه خـود    خود را پيروز این تقابل درونی نشـان مـی  

فقـط  "آید. همچنين در سطر پایـانی:  كند كه پدر میتلقين می

امـا   "شودباز می"توانست تنها بگوید: ؛ راوی می"شودباز می

در كنار جمله همنشين شـده پـس    "فقط"ی هنگامی كه واژه

رسی شود. راوی در تقـابلی بـين   شناسانه بر باید از دید نشانه

ــاوری، در آخــر   ــذیرش و ناب ــدر و عــدم پ ــتن پ ــذیرش رف پ

گـردد. بنـابراین   پذیرد كه پدر رفته اسـت و دیگـر برنمـی   می

شـود تـا در   در كنار سطر پایانی همنشـين مـی   "فقط"ی واژه

طـور كـه   ی فوق برسـيم. همـان  شناسانه به نكتهبررسی نشانه 

تـوان بـه عنـوان    ده را به تنهایی نمیهای ذكر شبينيم، واژهمی

 "فقط"و  "قطعن"و  "حتمن"نشانه بررسی كرد اما زمانی كه 

تـوان  رسند، میگيرند و به ساختار معنایی میدر شعر قرار می

 تاویلی رسيد. ها به چنداز آن

 سیستم جانشینی
 

طور كه از نامش پيداست، در این سيستم بـا قرارگيـری   همان

كـدیگر روبـرو هسـتيم. بـه ایـن معنـا كـه        كلمات به جـای ی 

معمولن برای اشاره به موضوعی، خود آن موضـوع را مطـرح   

آن استفاده  "به جای"كنيم بلكه كلماتی را به عنوان نشانه نمی

خاصيتی جانشـينی دارد و از ایـن    "استعاره"كنيم. بنابراین می

كند. چرا كه رو كاركرد سيستم جانشينی در شعر نمود پيدا می

كند، بلكه گاه مستقيم به هدف شليك نمیدر شعر، شاعر هيچ

كند تا مخاطب خالق با استفاده از به اطراف هدف شليك می

شناسی به هدف اصلی شعر یا تاویلی خودویژه برسـد.  نشانه 

همچنين در شعر، ما مقيد به تعریف یك داستان نيستيم و اگر 

تعاره، كـه  روایتی به كار گرفتـه شـود بـا بـه كـار گيـری اسـ       

كنيم. این خاصيتی جانشينی دارد، روایت را دچار شكست می

درشعر، از لحـاظ زیبـایی    "تعليق"شكست یا به نوعی ایجاد 

 شناسی از ارزش باالیی برخوردار است.  

گيریم كه هماننـد سيسـتم   با توجه به توضيحات باال نتيجه می

به روابط ها، با توجه همنشينی، در سيستم جانشينی نيز، نشانه

تـوان بـا كشـف    شوند و میجانشينی دارای هویت و معنا می

هـا، بـه   این روابط و در نهایت بررسی نظام دال و مدلولی آن

 ساختار یك شعر پی برد.

علـی  "اثـر   "تبعيـدی "در ادامه برای مثال، بـه بررسـی شـعر    

 پردازم:از كتاب كومولوس می "عبدالرضایی

 

 "تبعيدی"

 ستحلزونی

 الكش زده بيرونكه از 

 تا هوایی بخورد

 اش در برده كود  تخسیخانه

 كجا برگردد این تبعيدی بيچاره؟

 حتی همين بادی كه از پنجره داخل شد
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 م بشكندتواند كمر بطرینمی

 ای كاش كاشی كه تا لب بوسه رفته برگشته بی حاصل

 ام كردهدیوانه

 عاشقم؟!

 ام؟یا كه آدم كشته

 باشم شادم.كه شعری نوشته بی آن

 

طور كه خواندید، شعر در سطر اول با نام بـردن از یـك   همان

شود؛ حلزونـی كـه از الكـش بيـرون زده تـا      حلزون آغاز می

هوایی بخورد. چرا حلزون؟ حلزون در سيسـتم جانشـينی بـا    

ای یا نام چه شخصی جا به جا شـده و بـه جـای آن    چه كلمه

پــنجم  بــه كــار گرفتــه شــده اســت؟ در ســطرهای چهــارم و

كجا برگردد "و  "اش در برده كود  تخسیخانه"خوانيم: می

بـه   "حلـزون "شویم كه . پس متوجه می"این تبعيدی بيچاره؟

جای راوی، كه حاال تبعيد شده، آمده است. بنـابراین حلـزون   

در سيستم جانشينی، جای راوی را گرفته كه حـاال از الكـش   

كـه   "لـزون ال  ایـن ح "بيرون زده تا هـوایی بخـورد. پـس    

راوی كـه   "وطن"ی اوست در سيستم جانشينی به جای خانه

 "كـود  تخـس  "برد جانشين شده اسـت.  در تبعيد به سر می

ی جانشينی بـه جـای كسـانی در مـتن آمـده كـه او       در رابطه

)راوی( را در وطن )كه به جـای آن ال  حلـزون آمـده( آزار    

 اند. و باعث تبعيد او شده داده

اهده كردید با اسـتفاده از سيسـتم جانشـينی،    طور كه مشهمان

ها گونه به نشانهی نشانه فرض كردیم و اینكلمات را به مثابه

 هویت دادیم و به بررسی نظام دال و مدلولی آن پرداختيم. 

 "تخيـل "ی اصـلی هـر شـعر را    مایـه باید توجه داشت كه بن

 شـود. در سازد و تخيل اگر ساختمند باشد بدل به شعر میمی

ساختمند كردن هر تخيـل، اسـكلت بنـای مـا همـان سيسـتم       

ی مصـالح  هـا را بـه مثابـه   تـوان نشـانه  ست كـه مـی  جانشينی

سـاختمان كـه در آن اسـكلت قـرار داد و ارتبـاط آنـان را بـا        

 "شـعر "یكدیگر حفظ كرد تا در نهایت ساختمان ما كه همان 

است، شكل بگيـرد و بتـوانيم از طریـق آن بـه چنـد تـاویلی       

 يم.  برس

 

 اندروژنی در ادبیات
 

 فرشاد قاسمی نژاد

 

های نقد در ادبيـات، انـدروژنی اسـت. امـا     ترین مولفهاز مهم

انـــدروژنی چيســـت، خاســـتگاهش كجاســـت و بررســـی  

 فيزیولوژیكی آن به چه صورت است؟  

ی های مذكر است كـه در غـده  اندروژن؛ نام یكی از هورمون

هـا بـه ایـن صـورت     شود؛ اما تاثير آن در زنآدرنال توليد می

ها موجـود باشـد،   است كه اگر خارج از حد نرمال در بدن آن

شـود. بهتـر   مویی یا كاهش رشد پسـتان مـی  باعث افزایش پر

 كنيم.  است كه در همين ابتدا به خاستگاه آن نيز اشاره 

اندروژنی قدمت بسياری در فرهنگ اسـاطير دارد و از آن بـه   

عنوان مفهوم وحدت اضداد یا تلفيق دو جنس متضاد یا یكـی  
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ی شود. اندروژنی در اساطير یونان در چهرهها یاد میشدن آن

كند. هرمافرودیتوس فرزنـد هـرمس و   هرمافرودیت جلوه می

ی بـاختگی الهـه  آفرودیت پسر زیبارویی است كـه بـر اثـر دل   

ی كری به او، بـه خواسـت خـدایان المـپ جـذب او      دریاچه

آیـد.  ی خدای دو جنسی یونان به وجود مـی شود و افسانهمی

ها و آفرینش دو جـنس  ی هرمافرودیت یونانیطور ایدههمين

ی بسـيار معـروف   و جدا شدن كيفيـت زن و مـرد در رسـاله   

: آریستوفانس شودزیارت افالطون به این شكل شرح داده می

كند كه خداونـدگار زئـوس   از دو انسان به هم پيوسته نقل می

گيرد. بسياری از خدایان باستان ها میتصميم به جدا كردن آن

ی هندو شيوا اغلب زن نيز اندروژن بودند؛ به عنوان مثال الهه

ی زن و مرد مجسم بوده اسـت و از  و مرد است و در دو نيمه

ده است. و یا ميترا همان ایزدبـانوی  كرهر دو جنس تغذیه می

ایران باستان نيز كه آیين مهـر از او برخاسـته، انـدروژن بـوده     

است. اما این موضوع در مبحث روانشناسی نيز قابل بررسـی  

است. اندروژنی بر اساس روانشناسی یونگ نوعی شخصـيت  

دهی روانـی اسـت كـه زن و مـرد را در یـك حالـت تعـادل        

. بعد از آن، از دو مفهوم انيما و انيموس داردخودآگاه نگه می

كنـد كـه وجـود جـان زنانـه را در روان      به طوری استفاده می

جنس مذكر و جـان مردانـه را در روان جـنس مونـث بـرای      

كند. به طور واحد انـدروژنی بـه   حفظ تعادل روانی تبيين می

شود: رفتار توامان دو جنس. تفـاوت آن  این شكل تعریف می

بودن این است كه دو جنسه گـاهی زن اسـت و   با دو جنسی 

گاهی مرد، اما در اندروژنی فرد هم رفتار زنانه و هـم مردانـه   

ــ   ١توان اندروژنی را به سه قسمت تقسـيم كـرد:   دارد. اما می

ـ نه زن است و نه مرد ٢فرد هم زمان هم مرد است و هم زن 

م ـ گاه زن است و گاه مرد. امـا آیـا انـدروژنی در ایـران هـ     3

وجود داشته است؟ شاید بتوان گفت تا حدی، اما بـه طریقـی   

-ها را داشـته ها یا مردپوشپوشدیگر. مثلن در تئاتر ایران زن

ی اخير در ایران، اندروژنی و ایم. اما حداقل در سه چهار دهه

تمهيد اندروژنيك یا به عبـارت دیگـر، بيـان هـم زمـان روان      

بوده است كه زن هميشـه  مردانه و روان زنانه، به این صورت 

پوشـی؛  دچار نوعی تحقير بـوده اسـت؛ مـثلن در قسـمت زن    

تواند پوش بودن و مرد پوش بودن هم میچون به هر حال زن

قسمتی از تمهيد انـدروژنيك باشـد. بـه خصـوص در تئـاتر،      

شدند؛ مـثلن وقتـی یـك    ها تضعيف میتلویزیون و سينما زن

ی كرد؛ یك عفيفهفا میشد، نقشی منفی را ایپوش میمرد، زن

خانه نشين، ابليس، هـرزه و بـدكاره یـا بدچشـم. در مقابـل،      

ها هميشه قهرمان بودند. یعنی این انتقال، دچار یـك  مردپوش

نابرابری بوده است. اما شرایط در خارج از مرزهای ایـران بـه   

چه صورت بوده اسـت؟ بـرای مثـال در رمـان اورالنـدو اثـر       

ورالندو در قالب یك مـرد و سـه   وولف، یك چهارم زندگی ا

گذرد. اورالنـدو یـك نجيـب    چهارم دیگر آن در قالب زن می

ی نزدیك به ملكه اليزابت بوده كـه چهارصـد سـال هـم     زاده

زنـدگی كــرده اســت. امــا مــورد قابــل توجــه در ضــد رمــان  

هرمافرودیت اثر علی عبدالرضایی و رمان اورالندو این اسـت  

كنـيم، بافـت   یگر گـذار مـی  كه وقتی از یك جنس به جنس د

شود؛ مثلن در رمان اورالنـدو، زمـانی   متن هم دچار تغيير می

های كالمی سخت و كه شخصيت اصلی مرد است، چارچوب

كـه وارد آن سـه چهـارم    خشن وجود دارد، اما به محض ایـن 

شـود. در ضـد رمـان    تـر مـی  تر و منعطفشویم، نرمدیگر می

كه در واقع مرز بـين  هرمافرودیت هم به همين صورت است 

جا مورد توجه است. انـدروژنی در  زنانگی و مردانگی در این

جــا دو آینــه در دو وجــه یــك شخصــيت دارد: شــهال و ایــن

های مربوط به شهال و شـهریار در بخـش   شهریار كه  قسمت

اول گنجانـده شـده اسـت. شـهال و شـهریار در واقـع همــان       

ضـوع قابـل توجـه،    های انيما و انيموس هستند. امـا مو معادل

ها است؛ همان اتفـاقی كـه   گذار بافت متن همراه با شخصيت

توانيم بحث را در قالبی افتد. حال میدر واقع در اورالندو می

آوانگارد پيش ببریم )پساساختارگرایی دو جنسی(. جایی كـه  

در واقع باید شالوده شكنی كنيم، از منظر جنسيت به جهـان و  

يم، امـا لـزومن جنسـی و حتـی دو     انسان و مفـاهيم نگـاه كنـ   

جنسی نگاه نكنيم و این موضوع اهميت بسـياری دارد؛ حتـی   

ی كـوئير بـه افـرادی اطـالق     ی كوئير كه در آن واژهدر نظریه
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 جـنس شود كه از نظر جنسـی متفـاوت هسـتند؛ مثـل هـم     می

هـا. امـا در كـل    گراهـا و دگربـاش  گرایان زن و مرد، دوجنس

ی این امر است كه ی از عقاید بر پایهای كوئير مجموعهنظریه

تواند دستخوش تغييـر قـرار   ها ثابت نيستند. هویت میهویت

كـه  گرفته و  ثابت نباشد. این نكته بسيار قابل توجه است؛ این

ی هویـت  توانند به صورت غایی مشخص كنندهها نمیهویت

یك انسان باشند. طبق این نظریه به طور كلی صحبت كـردن  

هـا و  جنس گرایـان، دگربـاش  گروهی مثل زنان، همدر مورد 

مفهوم است. زیرا هر هویت برگرفته از تعـداد زیـادی   غيره بی

های مختلف است. ایـن نظریـه پيشـنهاد    عناصر و پيش فرض

هـای ثابـت را بـه    ها مفاهيم مربوط به هویتكند كه انسانمی

تـا  های مختلف و مبتكرانه زیر سوال ببرند. نظریه كوئير گونه

هـای  حد زیادی از اثر جودیت بـاتلر تحـت عنـوان آشـفتگی    

 جنسيتی و آثار ميشل فوكو وام گرفته شده است.  

محور اشاره كنيم.  توانيم به نظام نرینهی این بحث میدر ادامه

در این نظام، مرد مركز عـالم هسـتی و زن در حاشـيه اسـت.     

صـحبت از  ها هم هنگام ای مرد ساالر بوده و زنادبيات مقوله

گذارند و معشوق را بـه عنـوان   معشوق، خود را جای مرد می

دهند. حتی متفكـران بـزرگ در   یك زن مورد ستایش قرار می

شـوند، در حـالی   طول تاری  هميشه در جنس مرد متبلور می

انـد.  كه هرگز اندیشمندان زن به آن صورت تاثيرگـذار نبـوده  

این مسئله تا جایی توان به زبان تعميم داد. این موضوع را می

های معاصر، زبـان را  پيش رفته است كه تعدادی از فمينيست

ی ی سـلطه هم دستگاهی نرینه محور و حتـی تقویـت كننـده   

دانند. برای مثال ژوليا كریسـتوا بـا طـرح نوشـتار     جنسيتی می

-كند دستگاه نرینه محور را واژگونزنان و زبان بدن سعی می

ی بزنـد كـه حـاالت و زبـان     سازی كند و دست به خلق زبـان 

توان گفت انـدروژن در تمـام   زنانه را به نوشتار در بياورد. می

ها مانند دیـن، ادبيـات، اسـطوره و... بـا غلـط خـوانی،       حوزه

چه هسـت بـا   كند، بلكه به هر آنچيزی را اصالح و پا  نمی

كنـد. یـك پساسـاختارگرای دو    چه نيست نگاه مینگاه هر آن

هـای ایـن زبـان را    هـا و حاشـيه  ابرابریهـا، نـ  جنسی، كاستی

ی تـرازوی  كند تا در نهایـت كـاری كنـد كـه كفـه     بررسی می

ادبيات پایين نياید. پس ما باید این نكتـه را هميشـه مـد نظـر     

داشته باشيم كه هنگام خلق آثار باید دوجنسيتی فكـر كنـيم و   

تواند یك تكنيك و در واقـع  عاری از جنسيت باشيم. این می

باشد، اما باید فراتر از این نگاه كرد. ما باید عـاری  یك سبك 

ترین نكته در مبحث اندروژنی از جنسيت شویم و این اساسی

است؛ ماننـد كـاری كـه علـی عبدالرضـایی در هرمافرودیـت       

كند. در برخورد با زدایی میكند و متن را از درون جنسيتمی

دسـتگاه   توانيم بحث اندروژنی را به عنوان یكآثار هنری می

ها را مختصات در نظر بگيریم و هنگام بررسی آثار هنری، آن

از این منظر مورد نقد قرار دهـيم. انسـان امـروزه بایـد عليـه      

هـای  های دوآليستی قيـام كنـد؛ انـدروژنی یكـی از نگـاه     نگاه

متعالی در این راستا است. ادبيات در صورتی به سمت تكامل 

وانيم با نگاه اندروژنيك بـه  كند كه هر كدام از ما بتحركت می

  تحليل آثار بپردازیم و حتی آثار خود را خلق كنيم.

جـا نگـاه   شود. در ایـن و اما در پایان بحثی انتقادی مطرح می

تـر و جامعـه شناسـانه بـه انـدروژنی خـواهيم داشـت.        وسيع

كنــد ولــی  انــدروژنی عبــور از جنســيت را مطــرح مــی    

اند كـه آیـا   له نپرداختهپساساختارگراهای دوجنسی به این مقو

دهند الگویی عملياتی است یا موضوعی كه روی آن مانور می

ماند؟ آیا عالوه بر ایـن كـه   فقط در سطح یك نظریه باقی می

كنيم باید فراجنسيتی هم عمـل كنـيم؟ در   فراجنسيتی فكر می

جا بحث انتخاب هم باید زیر سوال برود. آیـا رهـا كـردن    این

كودكی در ما گذاشته شده اسـت، فراتـر    قيد و بندهایی كه از

دانستن هویت از جنسيت و موارد مشابه، الگوهـای عمليـاتی   

جنس هستند؟ به این معنا كه مثلن اگر من مرد هستم و به هم

گرایی عالقه ندارم، )زیرا هویت چيز ثابتی نيست و باید یـك  

پساساختارگرای شالوده شكن و دوجنسی باشـم( بایـد طبـق    

جـا محـل   ام )كه عالقه خـود در ایـن  رغم عالقهلیاین الگو ع

جا بحث جنس م ارتباط برقرار كنم؟ در اینبحث است( با هم

شود، اما این عالقه خود نيز از كودكی تلقـين  عالقه مطرح می

ی نيروهایی كه از كودكی به ما داده شده شده است؛ به واسطه
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را خوانـد   ایو از ما گرفته شده است. شاید گاهی باید نظریه

تواننـد یـك   و پس از در ، از آن عبور كرد، زیرا الزامن نمـی 

شـود كـه   جا باز هم سوال ایجاد میالگوی عملياتی باشد. این

تواننـد  آیا پساساختارگراهای دو جنسی و شـالوده شـكن مـی   

تئوری خود را به عنوان یك الگوی عمليـاتی ارائـه دهنـد یـا     

 خير؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از صفت
 

 مريم زمانی

 

در شعر امروز، به دليل خصلت توضيحیِ صـفت، اسـتفاده از   

 شود، مگر در موارد خاص.  آن توصيه نمی

صفت، نقشی فرعی در ساختمان دستور زبان دارد كـه دقـت    

تواند منجر به ایجاد تحـوالتی  در كاركردهای گوناگون آن می

هـای دسـتور زبـان    بدر ساختارهای نحوی زبان شود. در كتا

داننـد و بـا تعریفـی    فارسی، صفت را از اركان فرعی كالم می

های ساده، برتـر  صفت"مختصر، از منظرِ معنایی به چند گروهِ 

، "سـاده و مركـب  "، با رویكرد زبان شناسانه به انواع "و عالی

تقسيم  "صفات فاعلی و مفعولی"و صفات مركب را به انواع 

از جملـه امتيـازات بـزرگ هـر شـعر       اند. جهان شمولی،كرده

-شود؛ یعنی هر شخصی كه به خوانش شعر مـی محسوب می

پردازد، باید گمان كند كه او مخاطب شعر است و ایـن شـعر   

ی برای او سروده شده است. به عبارت دیگر، شعر باید دامنـه 

ها و توضيحات زیاد، شعر را از وسيعی داشته باشد، اما صفت

ند؛ برای مثال وقتـی قـرار اسـت از یـك     كناین حيطه دور می

را به تنهـایی بيـاوریم،    "اسب"ی اسب حرف بزنيم اگر كلمه

ی آن شـود؛ یعنـی محـدوده   های موجود مـی شامل تمام اسب

ی اسـب  گسترده است. اما تصور كنيد یك كلمـه كنـار كلمـه   

-بينيـد، اسـب  طور كه مـی ؛ همان"اسب سفيد"بياوریم؛ مثلن 

گيرد خيلـی محـدودتر اسـت و    دربر میهایی كه این تركيب 

هایی با رنگـی غيـر از سـفيد از    ها یعنی اسببسياری از اسب

ی دیگـری كنـار ایـن تركيـب     شود. حاال كلمهدایره خارج می

كنيد كه ؛ اكنون مشاهده می"اسب سفيد ماده"آوریم؛ مثلن می

ها را تر و محدودتر شد. پس هر چه به تعداد صفتتنگ دایره

شـویم؛ تعـداد   كنيم، از جهان شمولی شعر دورتـر مـی  اضافه 

های متعـدد را از  شود؛ فرصت تاویلهای آن كمتر میمصداق

كند و اشتياق دوباره گيرد؛ شعر را فست فودی میخواننده می
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گيـرد، زیـرا در همـان خـوانش اول     خوانی را از مخاطب می

ـ   دهد. اما گاهی میشاعر همه چيز را لو می ه توان بـا صـفت ب

تصویرسازی پرداخـت؛ آن هـم زمـانی اسـت كـه صـفت بـا        

ی تشبيه و مجاز به موصوف نسـبت داده شـود. بـرای    پشتوانه

فهم بيشتر این مسئله، در ادامه توضـيحاتی در مـورد مجـاز و    

 پردازیم. ها میشود و سپس به بررسی مثالتشبيه ارائه می

خود بـه  ها در معنای اصلی اصولن در ادبيات، بسياری از واژه

ای موجـود باشـد تـا مقصـود و     روند اما بایـد قرینـه  كار نمی

منظور فهميده شود. همچنين بایـد ارتبـاطی بـين معنـای اول     

)حقيقی( با معنای دوم )مجازی( وجود داشته باشـد؛ در علـم   

گوینـد. اگـر ایـن ارتبـاط )یعنـی      بيان به این رابطه عالقه مـی 

توان از یك واژه نمیعالقه( وجود نداشته باشد، به هيچ وجه 

 ،مثلن از پایه گفت و بـه فـرش رسـيد    ؛ی دیگر رسيدبه واژه

هـای  زیرا بين این دو مسئله ارتباط وجود دارد. مجـاز عالقـه  

توانـد  بسياری دارد و هر شاعر به تناسب خالقيـت خـود مـی   

هـای مجـاز،   ی جدید ایجاد كند. از مشهورترین عالقـه عالقه

حاليه و محليه و ... را  ˓جزئيه و كليهی توان مجاز با عالقهمی

آیـد و موضـوع   چه از همه بيشتر به كار مـا مـی  نام برد. اما آن

ی شباهت است كـه بـه   گيرد، مجاز با عالقهبحث را دربر می

گویند. این نـوع مجـاز در ادبيـات، بسـيار     آن استعاره هم می

مرسوم است كه به محض دیدن شباهت بين دو امر، یكـی را  

برند. این مجاز به تصویرسازی نيـز  ی دیگری به كار میبه جا

 كند.كمك می

ی تشبيه؛ تشبيه ادعای هماننـدی بـين دو یـا چنـد     و اما مقوله

وجه شبه  ،مشبه به ،چيز است و دارای چهار ركن است: مشبه

  و ادات تشبيه.

 تشبيه: ادعای همانندی بين دو مسئله است.  

 مشبه: چيزی یا كسی است كه قصد مانند كردن آن را داریم. 

 كنيم. مشبه به: چيزی یا كسی كه مشبه را به آن مانند می

های مشتر  ميان مشبه و مشبه به وجه شبه: ویژگی یا ویژگی

 است.  

 ی پيوند شباهت است.ای كه نشان دهندهادات تشبيه: واژه

 "تشـبيه بليـغ  "بـه آن   اما نوع دیگری از تشبيه وجود دارد كه

تـوان  گویند؛ در این نوع از تشبيه، وجه شبه و ادات را مـی می

هـا و  شـود حالـت  حذف كرد. به طور كلی، تشبيه  باعث مـی 

تـر شـوند و بـه    هـا داریـم، عينـی   مسائلی كه سعی در بيان آن

تر شویم. اما تشبيه بليغ به علـت حـذف   تصویرسازی نزدیك

خواهد و لذت ادبی و يشتری میدو ركن تشبيه، تالش ذهنی ب

 اداعای اتحاد در آن بيشتر است.  

هـا بـه   برای فهم بهتر این مسـائل و قـدرت تصویرسـازی آن   

 پردازیم:بررسی یك مثال می

 الکپشت

 

 غربت  

 ست  پاساژی

 های قرن بعدبا مغازه

 و جانورانی در حال خرید  

 الكپشتی كه ال  ندارد 

 ست تبعيدی

 .انداش را كش رفتهخانه

 

، شـاعر از تشـبيه بليـغ، اسـتفاده و     "سـت غربت پاساژی"در 

سپس از جـانورانی در   ،غربت را به پاساژی تشبيه كرده است

شـود و  كند كه استعاره محسـوب مـی  حال خرید صحبت می

 فعل انسانی را به حيوانات نسبت داده است.  
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؛ شـاعر بـار   "سـت الكپشتی كه ال  ندارد تبعيـدی "در ادامه 

از تشبيه بليغ استفاده كرده و توانسته با اسـتفاده از ایـن   دیگر 

ها، تصویری در ذهن مخاطب ایجاد كند.در پایان بایـد  تكنيك

ها از اهداف اصلی شاعر است، زیرا گفت همين تصویرسازی

 .هااو دنبال به تصویر كشيدن مسائل است نه روایت آن

 

 

 هرمنوتیك
 

 محمد مروج

 

كنيم، چگونـه معنـای آن را   برخورد می زمانی كه با متنی ادبی

در  كنيم؟ بين معنا و مفهوم چـه تفـاوتی وجـود دارد؟ آیـا     

 ست؟  شود، غایی و نهایینقدی كه روی اثری نوشته می

ها در فهم و در  هایی هستند كه پاس  آنها همه پرسشاین

نهفتـه اسـت. در ایـن مقالـه، بـه شـرح معنـای         "هرمنوتيك"

 یم.پردازهرمنوتيك می

ی یونانی هرمس گرفته شده است. هرمس، هرمنوتيك از واژه

كرد و برای ها را دریافت میآور خدایان بود كه سخنان آنپيام

های ميانه و پـس از پایـان یـافتن    داد. در سدهآدميان شرح می

ی كليسای كاتوليك، كتاب مقدس به ميان مردم كوچـه  سيطره

انـه بـه تفسـير آن بپردازنـد.     ها توانستند آزادو بازار آمد و آن

تـوان در آثـار   ی یك علم جدید را میآغاز هرمنوتيك به مثابه

تــوان شــالیر مــاخر و شــاگرد او، دیلتــای دیــد. در كــل، مــی

 دوره تقسيم كرد: 3هرمنوتيك را به 

ـ دوران كالسيك )مولـف محـور(: كـه بـا شـالیر مـاخر و       ١

نـای غـایی و   شود. این دو معتقد به وجـود مع دیلتای آغاز می

ی مفسر را شناخت اثر و فهم نهایی از یك اثر بودند و وظيفه

-های درون متن و رسيدن به معنای نهـایی، مـی  بررسی نشانه

یابی بـه منظـور   دانستند. اشكال این نظریه این است كه دست

نهایی مولف به علت بعد زمان و مكان، هميشه مقدور نيست. 

هنگی كه نویسنده در دل آن، یعنی یا نویسنده مرده است یا فر

اثرش را خلق كرده با آداب و رسوم كشور خواننده، غریب و 

 .نامانوس است

ـ هرمنوتيك فلسفی )متن محـور(: از مفسـران مشـهور ایـن     ٢

توان به نيچه، هایـدگر، گـادامر و پـل ریكـور اشـاره      دوره می

ها در پی این بودنـد كـه ثابـت كننـد فهـم نهـایی و       كرد. این

ی تحـت عنـوان نيـت مولـف وجـود نـدارد. فهـم، آن        امولفه

ها اساسن به كند. آنست كه خواننده از آن برداشت میچيزی

 باور ندارند.معنای اصيل و نهایی 

ـ هرمنوتيك نوین )خواننده محـور(: در ایـن دسـته، تاویـل     3

گرانی چون اریك هرش، روالن بارت، دریدا و ميشـل فوكـو   

سـت كـه   ویـد معنـا، آن چيـزی   گقرار دارند. مثلن هرش مـی 

فهمد و مقصود، هدف نهایی مولف اسـت.  خواننده از متن می

ــتن در    ــك م ــه از ی ــيری را ك ــامی تفاس ــرش تم ــع ه در واق

دانـد و معتقـد   شود، درست مـی چهارچوب خاصی انجام می

های رسيدن به هدف، در اشخاص مختلـف، متفـاوت   بود راه

 است.
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به امروز را دیدیـد. مـا    سير تحول دانش هرمنوتيك از آغاز تا

ها اعتقاد داریم؛ یعنی نه بـه طـور كامـل    بين اینای مابه نظریه

دنبال قصد و نيت نویسنده یا شاعر هستيم، و نه كـاملن مـتن   

محور. اعتقاد مـا بـر ایـن اسـت كـه مفسـر بایـد بـا دانسـتن          

شناسـی،  های ادبی )روابط ترامتنی، نشـانه اطالعاتی مثل مولفه

، مرگ مولف و ...( و یا بيـوگرافی مختصـری از   گراییساختار

نویسنده و نيز شرایط فرهنگی و سياسی و اجتماعی كه اثر در 

 آن شكل گرفته است، متن را تاویل كند. 

و  "جـان اپـدایك  "اثـر   "هـا زوج"به این دو جملـه از رمـان   

 تفسير آن توجه كنيد:

 "نظر تو در مورد زوج جدید چيست؟" 

 "نجال لخت بودندها، پيت و آهانما"

حال احتماالتی كه با خواندن این جمالت در ذهنمـان شـكل   

 كنيم:گيرد را بررسی میمی

ی ها، احتمالن پيت یا آنجال هانما گوینده* یكی از شخصيت

 ی اول است.جمله

ای كه در عالمت نقل و قـول آمـده شـاید اصـلن ادا     * جمله

از آن دو نشده و ممكن است فكر یا پرسشی باشد كـه یكـی   

 اند.مطرح كرده

* شاید خطاب شخصی دیگر به جز پيت و آنجال، یـا نـدایی   

آسمانی باشـد؛ ایـن احتمـال ضـعيف اسـت. جـان آپـدایك        

كنـد و  ای رئاليست است و از این تمهيد استفاده نمینویسنده

جا حضـور داشـته باشـد نيـز     كه شخصی دیگر آناحتمال این

رهنه بـودن دو نفـر نـزد    ضعيف است، زیرا از نظر فرهنگی، ب

 بقيه در بيرمنگام آن زمان كار زشتی بوده است.

* پيت و آنجال ممكن است زوجی باشند كه نـام خـانوادگی   

 ست.ها، هانمامشتر  آن

هـا در تـاالری   ی آنسـت و همـه  ای* شاید هانما نـام قبيلـه  

 بزرگ، برهنه و در حال انجام مراسم مذهبی خاصی باشند.

هـا  مشتر ، دليل بـر زن و شـوهر بـودن آن    * نام خانوادگی

نيست. شاید خواهر و برادری خردسـال، پـدر و دختـر و یـا     

 مادر و پسری زناكار و بی بند و بار هستند.

* احتمال اصلی این است كه پيت و آنجال زن و شوهرند كه 

كـه در  پس از بازگشت از جایی )مثلن یك مهمانی( در حـالی 

انـد،  جـا دیـده  زوج جدیـدی كـه آن  اند، از اتاق خواب برهنه

 زنند.حرف می

توان از این دو جمله كرد. ما با خواندن تاویل می 7دیدیم كه 

های مختلـف معنـایی آن بـه    ی كتاب و ربط دادن بخشادامه

شویم كه تفسـير آخـر درسـت اسـت. عوامـل      هم، متوجه می

زیادی در تفسير دخيل هستند و ما بایـد اطالعـات تـاریخی،    

شناسی، فرهنگ و آداب و رسوم، سياسی ناسی، جامعه شروان

و در نهایت ذهنی خالق داشته باشيم تا از خواندن اثـر لـذت   

 بيشتری ببریم.

 "علـی عبدالرضـایی  " از "كالباس"در مثالی دیگر، سراغ شعر 

 رویم:می

 

 کالباس

 

 هایش را كه در عكس افتاده بود دو دستی گرفتمدست

 وقتی كه پا شد تشكر نكرد

 توانم با شما قدم بزنم؟ـ می

 نگفت نه

 گيرمهای او را میدست

 رویمو بر عكس راه می

 های تو مخفی كردندكسی را كه در چشم

 كنمگردم بيشتر گم میچه می هر

 اید؟ـ راستی شما عروسی نكرده

 گویدنمی

 كنيد؟ـ نمی

 نگفت نه!

 كردیم!

 گذشتها مثل باد میزرو

 نبود و شب چند ثانيه بيشتر

 ما دو عكس تنها بودیم
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 خواست از آلبوم بيرونمان كندكه دنيا می

 كنيد!؟كرد! باور نمی

 

 امامشب كه بر عكس دیگری خوابيده

 سری به آن آلبوم بزنيد

 كنيدو از یخچالی كه درش را در عكس باز می

 خواهيدچه میهر

 ببخشيد! فقط كالباس داریم!

 

به عكسی قدیمی نگـاه   ست كهدر خوانش اول، روایت مردی

كنـد. زنـی كـه    اش را مـرور مـی  كند و خـاطرات گذشـته  می

عاشقش شده، با او عروسی كرده و بعد از مـدت كوتـاهی از   

اش مـرده اسـت. حـال اگـر     انـد، یـا معشـوقه   هم جـدا شـده  

ای با زندگی علی عبدالرضایی اند  آشـنایی  ی حرفهخواننده

كه ایـن شـعر، داسـتان    تواند چنين تفسير كند داشته باشد، می

ی عبدالرضـایی و ادبيـات ایـران اسـت. عكـس، چـون       رابطه

چيزی قدیمی و كالسـيك اسـت و حـالتی نوسـتالژیك دارد،     

ی ایـران باشـد   تواند اشاره به ادبيات سنتی و زنگار گرفتـه می

گيرد تا به آن كمك كند و كه علی عبدالرضایی دستانش را می

ی هفتـاد، آن را وارد  با بـه وجـود آوردن مـوج شـعری دهـه     

ای كند. ولی روزگار اجازه نداد همكاری این دو ی تازهعرصه

ادامه پيدا كند و او از ایران خارج شـد و بـر عكـس دیگـری     

 شود(خوابد. )وارد فرهنگ و ادبيات كشوری دیگر میمی

خواهد تا حال و روز امروز در پایان شعر، وی از خواننده می

های فست فودی و ادبيات ایران را ببيند كه فقط در آن، كتاب

سـت  اش به كالباس )كه خوراكیشود و اشارهچيپ چاپ می

با ارزش غذایی پایين و ارزان قيمـت كـه در دسـترس مـردم     

 عامه قرار دارد( به همين خاطر است.  

كه داشتن اطالعات جانبی به ما كمك كـرد تـا از   پس دیدیم 

این شعر، دو تاویل مختلف داشته باشيم كه شاید نيت مولـف  

ای ليبرال هستيم كه با فكـر،  چنين نبوده است ولی ما خواننده

 پردازیم.به تفسير متون می

در كــل، هرمنوتيــك موضــوع ســختی نيســت و حتــی مــا در 

ن از آن اسـتفاده  مـا هـای شخصـی  زندگی روزمـره و دیـالوگ  

گویـد  ایم، او مـی كنيم. وقتی با دوستی در یك اتاق نشستهمی

 
؛ اگر ما در گفت و گو وارد بحثی جنجالی "لطفن در را ببند"

شده باشيم، شاید منظور او این اسـت كـه دهانـت را ببنـد و     
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خفه شو؛ اگر بدانيم هوای بيرون سرد است، معنای سـخن او  

ا سرما وارد نشود؛ اگر جایی هسـتيم  این است كه در را ببند ت

خـواهيم حرفـی خصوصـی    كه بيرون اتاق، شلوغ است و می

 بزنيم، یعنی در را ببند تا كسی صدایمان را نشنود.

 

 

 

 آشنايی زدايی
 

 مجتبی دارابی

 

گردانی یا عادت زدایی تعبيـر  از آشنایی زدایی به عنوان غریبه

نواخت پـيش رفتـه   ها یكشود. زندگی برای خيلی از انسانمی

شود. بـه عنـوان مثـال    است؛ این یكنواختی بدل به عادت می

شویم و مجموعه كارهای هـر روز را  صبح از خواب بيدار می

شود تا هيچ اتفاق جدیدی كنيم. این عادت سبب میتكرار می

در زندگی ما رن ندهد. گاهی شعرهایمان نيـز دچـار عـادت    

فـرار از یكنـواختی   شوند و در ایـن حالـت، شـاعر بـرای     می

مجبور است دیگر  با شعرهای خود زنـدگی نكنـد. در اصـل    

ی شاعری كه دچار یكنواختی شود دیگر شعر را یـك تجربـه  

دانـد، بلكـه بـه    ذهنی و یك كشف حاصل از نگاه جدید نمی

شود؛ مثلن در شعر پساهفتاد، هميشـه  یك دنباله رو تبدیل می

شـد. امـا یـك نفـر بـا      یاز ماه به عنوان معشوقی زیبا تعبير مـ 

-كسـی نمـی  / چـرا مـاه زیباسـت؟   " آوردن سطرهایی چـون: 

عادت زدایی كرده است و در اصل با یك دید جدید  "د!!پرس

توان از این جاست كه میكند. اینبه آن ماه هميشگی نگاه می

جا كه شاعر از سطرها به عنوان آشنایی زدایی تعبير كرد. تا آن

پرسد كه چه دليلی برای زیبایی مـاه  خود و جهان پيرامون می

ای كـه از دیـد او حتـی نـورش هـم متلعـق بـه        دارند؟ سياره

خودش نيست! این تعبير زیباست اما بعد از مطرح كـردنِ آن،  

شود و هر كسـی بعـد از آن، چنـين    خود نيز دچار عادت می

 .تعبيری را به كار ببرد در واقع یك دنباله رو خواهد بود

نخبه است، این افرادِ نخبه با چيـنش درسـت   شعر، هنر افراد 

سازند. هر شعر یك نشانه اسـت  كلمات شعر درخشانی را می

كند. این روایت بایـد  و یك تمهيد در ذهن مخاطب ایجاد می

تـری داشـته   به زبانی شاعرانه مطرح شود تا تاثيرگذاری عميق

باشد. حسّيت یكی از اركان اصلی هر شعر است؛ بـه عبـارتی   

 انتقال مطالب به مخاطب برای ما مهم است. چگونگی

 كنيم.در ابتدا تعریفی از آشنایی زدایی را مطرح می

 

 آشنايی زدايی چیست؟

، یك روش هنری برای بيان  defamilizationآشنایی زدایی یا

های متداول به مخاطب، با استفاده از زبانی ناآشنا و یـا  مفهوم

آن موضوع اسـت.   عجيب و غریب به منظور افزایش در  از

پـردازد.  به عبارتی با گذر از سطح، به عمـق یـك مسـاله مـی    

تواند در ظاهر زبان رن دهد و گـاه در دل  گاهی این گذر می

 یك مفهوم.  

آشنایی زدایی معادل همان اُسترونِنی است كه به عنـوان یـك   

شد و در مفهوم مركزی در مكتب فرماليسم روسی شناخته می

چـه بـه عنـوان ادبيـت شـناخته      یف آناصل به توصيف و تعر

پردازد. در ایـن مفهـوم، نـوواژه دو كـاربرد دارد:     شود، میمی

ایجاد مفهوم عجيب و غریب، كنار زدن تعاریف قبلی. در این 

تر است كه نه ی جدید یك معنای گستردهبين باید گفت واژه

شـود، بلكـه   مـی  "یك آیتم واژگانی كامال جدیـد "تنها شامل 

ی از پيش موجود كه دارای معنی مخـدوش شـده   یك كلمه"

شود. این نوواژه در نهایت، یك حـس  را نيز شامل می "است

كند، گاهی اوقات، به بخش دوم تغيير معنایی، جدید ایجاد می

شود. بـه عبـارتی، بـا آوردن    و یا گسترش معنایی نيز گفته می

یك كلمه در یك مفهـوم جدیـد، سـبب گسـترش معـانی آن      

ود. البته نوواژه، متفاوت از لحن اجرای كلمه است شكلمه می

 افتد.و در بخش معنایی اتفاق می
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ــت  ــف فرماليس ــی از  در تعری ــای روس ه

هـا،  آشنایی زدایی، بـا اسـتفاده از تكنيـك   

-زبان عادی به زبانی شـاعرانه تبـدیل مـی   

شود؛ در اصل، زبان به عنوان یك هيئـت،  

هـا،  دهـد. در نظـر آن  ادرا  را افزایش می

عادت، دشمن هنر است و هنرمند مجبـور  

بـــه نـــوآوری اســـت؛ یعنـــی خـــارج از 

هـــای معمــول، ادرا  را بـــا  چــارچوب 

تعابيری جدید و عجيـب و غریـب ایجـاد    

 كند. 

، از "ویكتـور شكلوفسـكی  "نظریه پرداز اصلی ایـن مفهـوم،   

دیـدن  "گيرد؛ یعنـی  سرمشق می"(Tolstoy)تولستوی "روش 

ــه . "لی و طبيعــی وجودشــانی معمــوچيزهــا خــارج از زمين

هایی از آثار تولستوی تكنيك شكلوفسكی سپس با ذكر نمونه

دهد كـه  كند و نشان میآشنایی زدایی را به تفصيل تشریح می

تولستوی چگونه با استفاده از نظرگاه یك دهقان، یا حتی یك 

تواند امر آشنا را به صورتی بيگانه بيان كنـد. هنـر،   حيوان، می

مان است؛ تمهيدات خـاص بـرای آشـنایی    خود در معرض ز

-دهند و به قراردادهـایی بـدل مـی   زدایی هم تن به عادت می

شوند كه سرانجام، همان اشياء و رخدادهایی را كـه هـدف از   

-ها بود، تـار و مـبهم مـی   ابداع این تمهيدات آشكار كردن آن

ی دائمـی امكـان پـذیر    كنند. پس وجود یك متن واقع گرایانه

 نيست.

شكلوفسكی، آشنایی زدایی در ادبيـات در سـه سـطح    ظر به ن

 كند:عمل می

 ـ در سطح زبان١

 ـ در سطح مفهوم٢

 ـ در سطح اشكال ادبی3

در سطح زبان: آشنایی زدایی، زبـان را دشـوار كـرده اسـت و     

آورد؛ در این مـورد مـثلن   عامدانه آن را به صورت مانع درمی

كاربرد وزن در شـعر  توان از انباشت صداهای دشوار و نيز می

 نام برد.

در سطح مفهوم: آشنایی زدایی با قلب مفـاهيم و  

هـا از  های پذیرفته شده و با نمایش دادن آنایده

كشد؛ ها را به چالش میاندازی متفاوت، آنچشم

، غيـر  "شـلنگ انـداز  "مثلن تولستوی در داستان 

منطقی بودن جهان بشری را از دیـد یـك اسـب    

 دهد.نشان می

طح اَشــكال ادبــی: آشــنایی زدایــی از     در ســ

قراردادهای ادبی، از طریـق شكسـتن معيارهـای    

ی معيارهـای نـو، و نيـز از    مسلط هنری و ارائـه 

طریق ارتقای ژانرهای ادبی فرعی، مانند مضحكه 

 گيرد.و داستان پليسی به سطح هنرهای زیبا صورت می

گرفته شد كه در ابتدا مفهوم آشنایی زدایی در نقد ادبی به كار 

كرد كه در بسيار مفيد بود. این مفهوم فرآیندی را توصيف می

مورد انواع مختلف ادبيـات معتبـر بـود و ادبيـات را از سـایر      

ساخت. آشنایی زدایی ایجـادِ پایگـانی   وجوه كالمی متمایز می

از عناصر را درون اثر ادبی ميّسر ساخت؛ به ایـن ترتيـب كـه    

كـرد و  ن اصل محـوری عمـل مـی   اصلِ آشنایی زدایی به عنوا

گرفتنـد. در  ی آن قـرار مـی  تمامی عناصر دیگر، تحت سيطره

ای از تاری  ادبی منجـر  نهایت، آشنایی زدایی به برداشت تازه

هـای  ی سنت، بلكـه بـر گسسـت   شد. برداشتی كه نه بر ادامه

 ناگهانی از گذشته، و پيدایش قواعدِ هنری نو استوار بود.

یــی، اختالفــات نــاچيزی ميــان تفكــر  در بحــث آشــنایی زدا

شكلوفسكی و یاكوبسن وجود دارد. شكلوفسـكی تمهيـدات   

دانست، كه در واقع به خودی ادبی را قطعی و تغيير ناپذیر می

هـای متـاخری   خود عامل آشنایی زدایی بودند، اما فرماليسـت 

داننـد.  مانند یاكوبسن، تمهيدات ادبی را پویا و تغيير پذیر مـی 

ثال، یاكوبسن در بحثی كه با عنوان برجسته نمـایی  به عنوان م

كند، تمهيدات ادبی را وابسته به عملكردی كه طـی  مطرح می

گيرد و تغيرات های ادبی مختلف وجود دارد، در نظر میدوره

كند. در واقع مفهوم آشنایی زدایی در آشنایی زدایی را بيان می

هـا  ی آنيـده مكتبی مانند پراگ، امری درون متنی است. به عق

تمهيدات ادبی، خود پس از مدتی به صورت معلوم و آشنا در 
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هـا بحـث تمهيـدات ادبـی خاصـی را      جا آنآیند و در اینمی

كنند كه عملكردی جدید داشته باشـد، تـا قـادر بـه     مطرح می

 انتقال آن مفهوم برای مخاطب خود باشند.

ایی كـه آشـن  ما قادر به تعریف آشنایی زدایی هسـتيم امـا ایـن   

افتد یا با استفاده از چـه  تواند اتفاق بیزدایی در چه سطح می

توانيم آن را اجرا كنيم، در طول زمان دچار تغيير مفاهيمی می

 شود.می

 شود. آشنایی زدایی سه دسته ترفند را شامل می

ی اول، بحث توازن یا موسـيقی شـعر اسـت كـه شـامل      دسته

يمایی كه بعد از شـعر  توازن واژگان و لحن است؛ مانند شعر ن

كالسيك آمد، بعد از شعر نيمایی شعر سپيد و در شعر سـپيد،  

 لحن و هجاچينی دست به آشنایی زدایی زدند.

ی دوم مربوط به هنجار گریزی اسـت؛ هنجـار گریـزی    دسته

خود شامل چند بخش است: هنجار گریزی دسـتوری؛ یعنـی   

ر ایجاد دگرگونی در ساختار سطحی و نحـوی جمـالت و امـ   

 سازی.  برجسته

-هنجار گریزی نوشتاری یا دیداری؛ یعنی در این بخـش مـی  

 توانيم از عناصر دیداری خط و فرم نوشتار استفاده كنيم. 

ای هنجار گریزی واژگـانی؛ در ایـن بخـش از نـوواژه )كلمـه     

 توانيم استفاده كنيم.جدید با مفهومی جدید( می

-عنـایی مـی  هنجار گریزی معنایی؛ در بحث هنجار گریـزی م 

هــای ادبــی اســتفاده كنــيم؛ ماننــد اســتعاره،  تــوانيم از بحــث

 پارادوكس، نماد، استحاله و ... و معنای جدیدی خلق كنيم.

ی دیـد اسـت؛ در واقـع    ی سوم آشنایی زدایی از زاویـه دسته

توانـد از دیـد   ی دید ما نسبت به محيط اطراف، كه مـی زاویه

 باشد. ی دیگرییك شیء یا حيوان یا هر زاویه

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم ديونیزوسی و آپولونی
 

 پويان فرمانبر

 

دیونيزوس مربوط به بُعدِ شورشی، غير منطقی و بدوی ذهـن  

است. )مثلن شاعرهایی مثلِ رمبو یـا مایاكوفسـكی كـه حـسِ     

 شورشی و آزادی دارند این قوه پررنگ تر است(  

دیونيزوس اساسن مردی بی پروا، بدوی و دارای حالتِ شور، 

شوق، حرارت و زندگی بود. بنابراین اشعاری كـه دارای ایـن   

تـر اسـت. امـا    هـا برجسـته  خصوصيات باشند، این قوه در آن

آپولون با منطق و عقالنيت سر و كار دارد. در واقع زمانی كـه  

-ی آپولون وارد ميـدان مـی  بحثِ تعقل پيش كشيده شود قوه

 شود.

از خـدایان   ی غرب معمولن بـرای نظریـه پـردازی   در فلسفه

طـور كـه نيچـه از    كردنـد. )همـان  اساطيرِ یونان اسـتفاده مـی  

 دیونيزوس و آپولون استفاده كرد(

ی پس ما برای آشنایی با این تئوری مجبور هستيم كه افسـانه 

 این دو خدا را مرور كنيم:

دیونيزوس، فرزندِ زئوس، در اساطيرِ یونان ملقب بـه خـدای    

رسالت آن، ایـزد  ی. به زندگشراب بود؛ خدای آری گو؛ آری 

هـای  شراب، زراعت انگور، قداست مـی، نظـارت بـر جشـن    

ی هنـر ادیـان   خيزیِ طبيعـت و نشـان دهنـده   مقدس، حاصل

ی جغرافيـاییِ آن نـامعلوم اسـت و در    مختلف بود، كه منطقه

ها گفته شده كه چون آگاوه زئوس را تحقير كرده پـس  افسانه

 ود.دیونيزوس در پیِ انتقام از وی ب

توان ذكر كرد، زاده ی دیونيزوس میاز نكات جالبی كه درباره

شدنِ آن از ران و داشتنِ جامی خرگوشی اسـت كـه شـرابش    

 شد.هرگز تمام نمی
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آپولون مانندِ دیونيزوس فرزندِ زئوس بود كـه یـك بـرادر دو    

قلو و یك فرزند هم داشت و در اسـاطيرِ یونـان، بـه خـدای     

 روشنایی معروف بود.

آپولون به خـدای خورشـيد، موسـيقی، كمانـداری، هنرهـا و      

ی دلـوس  پيشگوی جنگ اساطير هم مشهور بـود؛ در جزیـره  

ها آمـده كـه اژدهـایی را كشـت و     كرد و در افسانهزندگی می

چنگی را كه هرمس ساخته بود سازِ مخصوصِ خودش كـرد.  

ی آپولون هوادار زئوس نبود و با یكدیگر جنگ داشتند. نكتـه 

تـوان گفـت ایـن اسـت كـه او      ی آپولون میبی كه دربارهجال

های زیادی را عاشـق خـود   گرا بود ولی زنمجرد و همجنس

  د.كرد و به فساد كشان

در كتاب زایش تراژدیِ خـود بـا قـرار دادن     ١9نيچه در قرن 

خرد، در برابرِ غریزه به اصلِ دوگانگیِ آپولـون و دیـونيزوس   

ــه فلســفه ــردِ ی جنــگ معترســيد. وی ب ــود و چــون نب قــد ب

شود آن را در دیونيزوس و آپولون منجر به خلق اثر هنری می

-ی جنگِ نيك قـرار داد. آپولـون را اصـل فردیـت مـی     دسته

كنـد،  دهـد و آن را فـردی مـی   دانست كه به جهان نظـم مـی  

دانست كه درست خـالفِ  دیونيزوس را از فردیت گریزان می

 كند.آپولون عمل می

رسد و ای كه یك شاعر به انرژیِ شاعرانه میه،لحظ برای مثال

ی دیونيزوسـیِ آن  كند، غریزه و قـوه شروع به نوشتنِ شعر می

هـای ادبـی   فعال شده و دیگر به فكـرِ رعایـت كـردنِ مؤلفـه    

نيست. اما چند روز بعد كه آن انـرژی از بـين رفـت، شـاعر،     

كند كـه حسـيت و مركـزِ    شعر خود را به صورتی ویرایش می

ی دیونيزوسی از بين نرود و تنهـا انشـعابات آن را قـوه    یقوه

 آپولونی پر كند.

ی شعر گفتن، سيستم دیونيزوسی فعال است و در واقع لحظه

هـا در  زمانِ ادیت و ویرایشِ اثر سيستمِ آپولونی. اما این ميزان

تـر  های شعر، متفاوت است و گاهی دیونيزوس پررنـگ سبك

ور معمـول دیـونيزوس  بـر    است و گاهی آپولون! امـا بـه طـ   

 كند.آپولون غلبه می

...(  های سنتی )مثنوی، غزل، قصـيده و به عنوان مثال در قالب

شـود و تنهـا سيسـتم    ی دیونيزوسی سركوب مـی به اجبار قوه

-دهد؛ زیرا تا شاعر بخواهد انرژیست كه جوالن میآپولونی

 هـای عایت كـردنِ وزن اش را روی كاغذ بریزد باید به فكر ر

ی دیونيزوسی را باشد و این انحصار، قوه عروضی واقافيه ای

ــی ــدِ    م ــعاری مانن ــا در اش ــد. ام ــره"كُش ــر  "دای ــی "اث عل

تــر از شـاعر بـدونِ اجبــار آپولـون را پررنـگ     ،"عبدالرضـایی 

 نویسد.دیونيزوس می

 "خوانيدشما دارید شعری به نامِ دایره می"

شـاعر قصـد دارد   بينيد از همان ابتدای شعر، طور كه میهمان

كه مخاطب را با توجه به تكنيك فاصله گذاری سرِ كار بذارد 

و با دو دو تا چهارتا كردن اثر را بـه جلـو برانـد. پـس چـون      

عقالنيت و حساب كردن محورِ اصلیِ این شعر است ما آن را 

امـا در اشـعارِ شورشـی ماننـدِ      .خـوانيم شعری آپولـونی مـی  

-ایی، شعر مدام گریـز مـی  از علی عبدالرض "پاریس در رنو"

ی دیونيزوسـی  شـود، قـوه  جا بند نمیكند و یكزند، فرار می

 تر است.پررنگ

كـه   "فـی البداهـه  "از كتاب  "من آشخور بودم"و یا در شعرِ 

بازی با كلمات، تكرارِ واژگان و حالتِ فی البداهه بـودنِ ایـن   

تر بودنِ سيستم دیونيزوسـی نسـبت بـه    شعر حاكی از پررنگ

 ونی است.آپول

باید به این نكته اشاره كرد كه سيستم دیونيزوسی و آپولـونی،  

تنها مختصِ شعر نيست و در هنرها و مسایل دیگر هم وجود 

دارد؛ مثلن در جایی كه بـا طنـز روبـرو هسـتيم، دیـونيزوس      

هـای  شود و یا در سـينما كـه فـيلم   تر از آپولون دیده میفعال

 و شـعف )ماننـد فـيلم    سوررئالی و آوانگـارد و پـر از شـور   

i ncept i on   ی دیونيزوسـی بـر   اثر كریستوفر نـوالن( قـوه

هـای سياسـی و   آپولونی غلبه كرده اسـت. همچنـين در فـيلم   

كند. )ماننـد  رئاليستی، سيستم آپولونی بر دیونيزوسی غلبه می

 و ...(   "موني "، "فهرست شيندلر"، "١984"فيلم 

؛ به عنوان مثـال در  ها نقش دارندحتی در سياست هم این قوه

تفكرات آنارشيستی، دیونيزوس بر آپولون غلبه كـرده اسـت،   
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زیرا یك آنارشيست، سرور سـتيز اسـت و در واقـع خواهـان     

 نابود كردنِ نُرم كنونی است.

كنـد،  یا در تفكرات مرتجعان، آپولون بر دیونيزوس غلبـه مـی  

 .زیرا با هر گونه چپ گرایی و رادیكالی مخالفند

 

 

 شعر اروتیك و پورن تفکیكِ
 

 شیما قاسمی

 

-ی شـعریت آن اولين تفاوت شـعرِ اروتيـك و پـورن، درجـه    

هاست؛ در شعرِ پورن، خيـال پـردازی، سـطرهای نـامرتبط و     

توصيف وجود دارد، اما هدف اصـلی در شـعر اروتيـك )كـه     

ی ی تخيل، خواهشِ حسی و اشتياق است( تحریكِ قوهنتيجه

اسـت؛ یعنـی در آن مبحـثِ    زیبایی شناسـیِ هنـریِ مخاطـب    

شـود )ماننـدِ   هنری، درد با شعفی متفاوت از شادی همراه می

 تفاوتی كه بين اندوه و غم وجود دارد(.

پورن به معنایِ فاش و آشكار است؛ هـر چيـزی كـه فـاش و     

تواند پورن محسوب شـود؛ حتـی اگـر یـك     سطحی باشد می

 شعر سياسی باشد.

شعرِ پورن، تـابو شـكنی    نباید انتظار داشت كه هميشه در یك

های جنسی به كار برده شـود؛ بـه   افتد یا اسامی انداماتفاق بی

طور مثال وقتی در شـعری بـه صـورتِ مسـتقيم از حكـوت      

، بـا ادبيـاتِ   "مرگ بر فالن حكومت"صحبت كنيم و بگویيم 

پورن سـر و كـار داریـم زیـرا از روِح آن بـه صـورِت فـاش        

 صحبت شده است.

، تمام عناصر لخت اسـت و  "ی لينچهِ گمشدهبزرگرا"در فيلمِ 

شود این فـيلم بـا   های پورن دارد. اما چه چيز باعث میصحنه

هایی، پورن را در ذهنِ ما تـداعی نكنـد و   وجودِ چنين صحنه

 ما آن را حس نكنيم؟

ی مباحث در اختيار هنـر اسـت و   باید گفت در آن فيلم، همه

 شود.محسوب میهر چيزی كه در خدمتِ هنر باشد اروتيك 

هایی كه در شعر فارسی وجود دارد، نوعِ نگـاه  یكی از معضل

به شعر است، كم سوادی و فرهنگِ پایين باعـث شـده اسـت    

كه تفاوتهای اروتيـك و پـورن بـه صـورت كامـل و درسـت       

 معرفی نشود.  

پـدیایِ فارسـی، شـعر اروتيـك بـه ایـن       برای مثال در ویكـی 

ك، متنی است كه هدف صورت معرفی شده است: شعرِ اروتي

بازی است. های عشقآن برانگيختنِ شهوت و توصيف صحنه

شویم اما واقعن این چنين است؟ با این توضيحات متوجه می

 .كه تعریف پورن، جایگزینِ هنر یا شعر اروتيك شده است

ی عشق و روابطِ عاشقانه، بخـش بزرگـی از ادبيـات را    مسئله

-كامگی( یكـی از شـاخه  ندهد. ادبيات اروتيك )تتشكيل می

های مختلـف  های ادبيات است كه در جوامعِ ادبی و در دوره

ی قرنِ نوزدهم، مفهومِ مدرن آن شود؛ كه بعد از نيمهدیده می

در اروپا و آمریكا به كار گرفتـه شـد. تعـدادی از شـاعران و     

ای رمان نویسان هم به این نوع از ادبيـات بـه صـورتِ حرفـه    

 اند.پرداخته

ی آن بـه ادبيـات   ی اروتيك را ریشه یابی كنيم، ریشهواژهاگر 

نامِ خـدایِ عشـق در ادبيـات یونـان      "اِروس"رسد. یونان می

بوده است، با مرورِ زمان، موضـوعاتِ عاشـقانه را بـا ادبيـاتِ     

 اند.اِروتيك نام گذاری كرده

ــه دســت آمــده    معنــایِ مــدرنِ ایــن واژه، كــه از اروتيــك ب

است. ادبيات اروتيك در واقع حـسِ شـهوانی و    "كامگیتن"

ی جنسی را در قالبِ هنر با در نظر داشتن روابط سـالمِ  غریزه

 .گذاردعاطفی به نمایش می

هـای  هـا و تـابو  در ادبياتِ اروتيك به صورتِ مستقيم از اندام

هـا بـه شـكل هنـری     سازیو صحنه شودجنسی صحبت نمی

 است.

های جنسـی  اما در ادبيات پورن، بيشتر روی اميال و خواسته 

شود و هيچ محدودیتی در این نوع از اشـعار وجـود   تاكيد می

ندارد؛ هدف از ادبيات یا شعرِ پورن، برانگيختنِ حسِ شهوانی 
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شـود و  ی جنسی سانسور نمیی جنسی است. غریزهو غریزه

تفكراتِ تشریفاتی و اخالقیِ جامعه، این واقعيـت را  مسائل و 

 كند.پنهان كرده و از بازگو كردن آن خودداری می

ی سـكس و اميـالِ شـهوانی    در شعرِ پورن، تخيلی كه دربـاره 

شود. در ایـن نـوع   است به طورِ مستقيم به نمایش گذاشته می

-از ادبيات، اندامِ جنسی دیگر به عنوانِ تـابو محسـوب نمـی   

شـود. در  ، بلكه مانندِ سایرِ اعضایِ بدن از آن نام برده میشود

-های جنسی به عنوان یك تابو شناخته مـی جوامعِ سنتی اندام

شود و نام بردن و نوشتن از آن خالفِ اخالق است؛ بـر ایـن   

توان اروتيك و پورن را از هم جدا كرد. باید به این اساس می

كنـد  لـق مـی  نكته توجه كرد، شخصـی كـه شـعر اروتيـك خ    

شاعری اروتيستی یا شاعرِ اروتيست است و بـه ایـن سـبك،    

شود، پورنوگرافيسم هم شـاعری اسـت كـه    اروتيسم گفته می

 پورنوگرافی بنویسد.

ی اول بـه هنـر و حسـيتی كـه وقـت      شاعرِ اروتيسم در وحله

شود توجه دارد و اگر تصویری لخـت را  اجرایِ اثر صرف می

اش بـوده؛ اگـر آن را   هودِ شـاعرانه ی دریافتِ شآورد نتيجهمی

شود و گویی بـه شـعور و   بيان نكند دچارِ خود سانسوری می

ذاتِ شعر توهين كرده است. این موضوع در طول تاری ِ شعر 

گانِ ایرانی كاملن مشهود اسـت  فارسی بين شاعران و نویسنده

 اند.وتعدادِ اندكی سعی بر انجامِ چنين تابو شكنی كرده

 

اخـالق گرایانـه باعـث شـده اسـت بـه ادبيـات        های قضاوت

اروتيك كمتر پرداخته شود. یكی از دالیلی كـه ایـن  ادبيـات    

مدار جایگاه مناسبی پيـدا  نتوانسته در بين جوامعِ سنتی و دین

كـه بـين   از اروتيـك بـوده و ایـن    بينانهكند، برداشتِ غير واقع

 شوند.اروتيك و شعر پورن تفاوتی قائل نمی

ه اشعار فروغ فرخـزاد، سـعیِ او بـرای رسـيدن بـه      با توجه ب

هـا بـه   هـایی، توصـيف  شود؛ در قسـمت اروتيك مشخص می

پورن رسيده است و در جاهایِ دیگـر تخيـلِ سـكچوال دارد.    

ی گنجوی )قرنِ چهارم، هم عصرِ رودكـی( نيـز   اشعار مهسته

-ی بارزی از ادبيات اروتيك است؛ كـه در شـعری تـن   نمونه

 زن با دو مرد را به تصویر كشيده است.كامه، سكسِ یك 

هـا بـه ابتـذال    ی آنمتاسفانه امروزه افرادی هستند كه دغدغـه 

كشيدنِ جامعه توسطِ ادبيـات و شـعر اروتيـك اسـت و ایـن      

تفكر نادرست، باعث پسرفت این نوع ادبيات شده اسـت، در  

 كامه نوشته است.حالی كه زنی در قرنِ چهارم ادبياتی تن

ست یكی از اشعاری "علی عبدالرضایی"از  "يلچرنوب"شعر  

كه در عيِن اروتيـك بـودن، شـعری رادیكـالی ـ سياسـی ـ          

فرهنگی است؛ در این شعر از اندام زنانه به صورت خشن در 

رسيدن به جنایات و اتفاقات روز اسـتفاده شـده اسـت. ایـن     

موضوعات خشن به خلق زیبایی كمـك بـه سـزایی كـرده و     

های جنسی و حاصلِ به كارگيری از اندام اروتيك بودنِ شعر،

 عشق نيست.

 

 چرنوبیل

 

 من یهودی نيستم "

 "زنم الاما صدایت می

ها است، شاعر، عظمتِ زن را در حـد  نامِ خدایِ یهودی "اِل"

قدر تحتِ تـاثيرِ ایـن بزرگـی و زیبـایی قـرار      خدا دیده و آن

جـب  گرفته كه با دیدنِ آن بسيار متحير شده است. )این زن ع

 خدایی است(

 

 دانم عبری نمی"

 ولی مطمئنم 

 "نام فاميل تو جز آشویتس نيست
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شاعر مطمئن است كه داغیِ تـن  "ها است، عبری زبان كليمی

، داغـیِ تـن بـه    "ی آدم سوزیِ هيتلـر اسـت  آن زن مثلِ كوره

 ی آدم سوزی تشبيه شده است.كوره

 

 هات  پستان"

 دو پشته كشته مرده  

 "امنهدر نسل كُشیِ ار

 

ی گنبدی شـكل  را به عنوانِ دو پُشته "هاپستان"جا شاعر این

 از اجساد دیده است.

ای كه كشـور تركيـه بـه ارمنسـتان     نسل كُشیِ ارامنه: در حمله

جا نسـل كشـی   كند، در آنمی

ــی  ــه راه م ــدادِ  ب ــدازد و تع ان

قدر زیاد شـده كـه   ها آنكُشته

شــوند رویِ هــم انباشــته مــی

پشته روی هـم  )اجساد، پُشته 

شـوند(. شـاعر در   انباشته مـی 

را به شـكلِ   "هاپستان"جا این

بينـد؛ یعنـی   دو گنبدِ زیبا مـی 

ها( عاشقانِ آن زن )كشته مُرده

 اند.هایش تلنبار شدهروی پستان

 

 بين دو رانت  "

 دو داعشی پشت وانت  

   "پيشِ تو طالبان پنهان است

 

نشستنِ دو داعشی پشتِ در این قسمت، شاعر مقعدِ زن را به 

وانتی در حالِ حركت تشبيه كرده است؛ دو سرِ گردی كه اگر 

كنـد كـه پشـتِ    بزرگتر هم باشد زیبایی را بيشتر نمایـان مـی  

 ها.وانت در حال حركتند؛ یعنی تكان خوردنِ لُپ

پيشِ تو طالبان پنهان است: شاعر در موردِ واژن )آلتِ تناسلیِ 

هایی دارد. آن را به چيـزی  ژگیكند كه چه ویزن( صحبت می

اش همـه  خوار تشبيه كه به خـاطرِ خاصـيتِ مكنـدگی   گوشت

 چيز را به داخل خود جذب كرده است.

 

 "اندامت شكنجه گاهِ زبان است"

 

در این سطر، منظور مؤلف این است كه اگر شاعری بخواهـد  

شـود، چـرا   در موردِ بدن معشوق او صحبت كند، شكنجه می

های بدن معشوقِ او نـاتوان  ن در مورد زیباییكه از سخن گفت

 است.

 

 قحطی در دلِ بابی ساندز "

 كند غذا و اعتصاب می

 اگر تو نيایی  

ــارتِ    ــه غـ ــونامی بـ ــل سـ مثـ

 "فوكوشيما

 

-بابی ساندز: شخصـی ایرلنـدی  

ست، كه برایِ استقاللِ كشورش 

-مدتی طوالنی اعتصابِ غذا می

جا حتـی خـودِ   ینی اعتصابِ غذاست، كه در اكند و اسطوره

 غذا هم اعتصاب كرده است.

اگر تو نيـایی مثـلِ سـونامی بـه غـارتِ فوكوشـيما: در مـوردِ        

كند كه چند سالِ پيش در ژاپن اتفاق افتاد سونامی صحبت می

 ها شد.و باعثِ انفجارِ نيروگاه

 

 هات  لب"

 رآكتورِ نيروگاه  

 هات نفس

 "موادِ رادیواكتيو

 



 

 ٢١٥فایل شعر/

 

كنـد كـه چقـدر ایـن     گی صحبت میجا از كُشندشاعر در این

 هایش كه موادِ رادیواكتيو هستند.ها تاثير گذارند و نفسلب

 

 ای در چرنوبيل  و من خرابه"

 كه بر صورتش چينی  

 "ای بينیتنها نوشته

 

بـدل   ای در چرنوبيل؛ یعنی شاعر در آن انفجار به خرابهخرابه

 شده است.

چيـزی بـه شـكلِ    كه بر صورتش چينی: در زبـانِ چينـی هـر    

ام را روی شود؛ انگار به زبـانِ چينـی، بينـی   خودش نوشته می

ای؛ یعنی تمامِ این اتفاقـاتِ بـزرگ )سـونامی،    صورتم كشيده

 اش بوده است.آشویتش( به خاطرِ حضورِ معشوقه

 

 زیبایی تو بی رحم است  "

 ای  فارسی را چنان هال  كرده

 "ایكه در هر قرار ...دادش درآمد سرِ تركمانچ

 

گيرند كه نگاه ها با نگاهِ معشوق تحتِ تاثير قرار میقدر آدمآن

 ست.و فاجعه كردن به او آدم كُشی

ای: در مورد قـرارداد تركمانچـای   فارسی را چنان هال  كرده

كه بينِ ایران و روسيه بسته شد كه در آن آذربایجان و خيلـی  

شـده   شـود، صـحبت  از مناطقِ ایران از روسيه پس گرفته مـی 

 است.

دهد؛ معنـایِ  جا دو معنا را به ما نشان میقرار ...دادش: در این

اول: قراردادِ تركمانچای، و معنایِ دوم: هر قراری كه بـين زن  

  و مرد یا دختر و پسری وجود داشته باشد.

 

 و زلزله آمد در بم "

 كه فرستادی  بعد از آن

   "صدام را به آبادان

 

ی صـدام( بـه خـاطرِ    )زلزلـه، حملـه  ها ی این اتفاقیعنی همه

 اش افتاده است.معشوق و زیبایی

 

 تنت بيت المقدس است "

 ات نوارِ غزّه گردنِ كشيده

 "های محمد برای تو بودو غزوه

 

اش را بـه بيـت المقـدس )جـایی كـه      جا تنِ معشـوقه در این

 مقدس است و حرمت دارد( تشبيه كرده است..  

های محمد بـا كفـار بـه    نگهای محمد؛ یعنی حتی جو غزوه

خاطرِ آن زن بود و باز هم تمامِ این اتفاقات )سونامی، صدام، 

 های محمد و ...( به خاطر زیباییِ او بوده است.زلزله، غزوه

 

 حتی تبعيد من "

 كه مجبورم كرده در انگليس 

 بی تو بمانم 

 "و دستِ فرانسه نخوانم

 

باز به خـاطرِ او   حتی تبعيدِ شاعر هم )كه منظور تنهایی است(

 بوده است.

 

 "زیباییِ تو ویرانم كرده"

 

جا باز هم از قدرتِ زیباییِ یك زن گفته شده است كه در این

 تواند یك مرد را ویران كند و او را از هم بپاشد.چطور می

  

 دانم كه ژاپنی نمیو با این"

 مطمئنم 

 "ی چشمانت هيروشيماستترجمه
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-ی آن چشـم ی را بلد نيست، ترجمـه كه شاعر زبان ژاپنبا این

های ویرانگر را به هيروشيما )انفجار( ربط داده اسـت؛ یعنـی   

 پاشد.با نگاه او از هم می

این شعر با توجه به فجایِع انسانی كـه وجـود دارد، توصـيفِ    

هـایی كـه از آن در ایـن    اروتيكِ یك مسئله است؛ یعنی نشانه

 ارد.شعر صحبت شد حوادثِ مهمی است كه وجود د

شود امـا  معمولن در شعر اروتيك، هميشه از ظرافت گفته می

ی عكـس، فجـایع و بـروزِ حـوادثِ     جا شاعر از نقطـه در این

 مهمی برای توصيفِ این كارِ اروتيك استفاده كرده است.

توان به آن اشاره كرد در مورد ترجيع جا میای كه در ایننكته

 م برده است:هایی كه شاعر نااست؛ یعنی در این قسمت

زیباییِ تو بی رحم است، تنت بيت المقدس اسـت، انـدامت   "

 "شكنجه گاهِ زبان است، زیباییِ تو ویرانم كرده

شـود؛  به این چهار قسمتی كه نام برده شد ترجيـع گفتـه مـی   

یعنی شاعر یك سطر را به چند شكل، به زیبـایی اجـرا كـرده    

تـوان آن  یاست. به خاطرِ زیباییِ فرمِ شعر، گـاهی اوقـات مـ   

سطر را باز هم تكرار كرد و سطرهای شبيه بـه آن را نوشـت   

جا شاعر به چهـار شـكلِ متنـوع آن را اجـرا كـرده      كه در این

 است.

ی شعر اروتيك و شـعر  در پایان با توجه به اشاراتی كه درباره

پورن و چگونگیِ تفكيك این دو گفته شد؛ اميـد اسـت ایـن    

ما قرار گيرد و طـرز فكـر    شعر در جایگاهِ خودش در ادبيات

 جوامعِ سنتی باعث نابودیِ رسالت این شعر نشود.
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 شهود شاعرانه
 

 سعید کج کاله

 

ای كاملن حسی است، اما وقتی سـخن از خلـق   شعر، مقوله

ی بعضی از شاعران، آن را زیـر سـلطه   ،آیدشعر به ميان می

احمـد شـاملو در    برای مثـال دهند؛ الهامات مقدس قرار می

های خود، شعر را كاملن ناخوآگـاه و بـدون تفكـر    مصاحبه

توانسـت بـا   گذشت زمان می باكه  به نحویكند، معرفی می

شعر خود ارتباط برقرار كنـد.اما آیـا ایـن تعریـف درسـتی      

هـا در ارتبـاط   هـایی كـه بـا آن   ابژه است؟آیا بدون تفكر در

 توان به نگاهی شاعرانه رسيد؟هستيم می

در پساهفتاد، جنبشی تئوری عليـه شـعر آپولـونی رایـج در     

ایــران انجــام شــد. شــاعرانی انگشــت شــمار، بــا هــوش و 

دسـت بـه خلـق آثـاری زدنـد كـه حاصـل تفكـر          ریزبينی،

تـا بـه    از تكنيك فاصله گذاری استفاده كردند ؛شاعرانه بود

حضور عقل را حين نوشتن شعر نشان دهند؛ مخاطب خود 

هـا را بـه   ای متفاوت، آنها از زاویهم آشنا بودن ابژهغرعلی

تصویر كشيدند و این موضوع، برای مخاطب كشفی جدیـد  

هـایی كـه مخاطـب در ذهـن خـود      بود. در واقع پيش مـتن 

-میتازه خلق تفكری  ، منجر بهداشت به همراه تفكر شاعر

 ی كار فيلسوفان است.تفكری عميق كه پيش زمينه ؛شد

؛ آوری اسـت و تخيـل   قـدرت تمركـز و فكـر   ؛ تفكر شاعر

 ،تفكـر و تمركـز شـاعر    حاصل تمركز بر فضایی در ذهـن. 

كنند. هر سطر در اشـعاری كـه بـا    درون یكدیگر زیست می

امـا   ،شود، خوب و دلنشـين اسـت  خياالت شاعر همراه می

ی ندارند و شاعر دچار پراكنـده گـویی   هم ارتباط اسطرها ب

اند. در این شعرها به تخيل)كشف و تفكر( نرسيده ؛شودمی

شاهدِ اشعاری هستيم  ها،مقابلِ این خياالت و پراكنده گویی

كه در آن ارتباط سـطرها، چيـدمان كلمـات، ارتبـاط نشـانه      

هـا و حتـی   شناسی، نوع نگاه، نوع تصویر، نوع چينش ابـژه 

 خدمت تفكر و تخيل شاعر است.نوع زبان در 

                        

                                                                                                                                                    

 فرم در شعر سپید
 

 ياشار امانی

 

ست كه باعـثِ  هایىترین خصيصهفرم در شعر، یكى از مهم

تاثير گذارىِ هر چه بيشتر شده و كـالمِ شـاعر را در اجـرا،    

 كند.انتقال پذیرتر مى

یكی از اشكالِ شعر، هيأتِ ظاهرى و فـرم در زبـان اسـت؛    

ى جانشينى، همنشينى ی نوعی رابطهیعنی در شعر به وسيله

 و نشستِ كلمات در سطرها )كه همان فرمِ زبانى اسـت( و 

همچنين با رابطـه و بـه نـوعی سـاختِ سـطرها و تـرجيح       

 كنيم.)تكرارِ موتيفِ مقيد( به فرمى مشخص دست پيدا می

از علـى   "زلزلـه "برای مثال، به گـزینشِ واژگـان در شـعرِ    

عبدالرضــایى توجــه كنيــد؛ در ایــن شــعر، فــرمِ آهنگــين و 

هـا  جایگزینىِ كلمات به خـوبى ادا شـده و بعضـى از فعـل    

، جاى خود را به ریخـتن  "در آوردن"و  "كان دادنت"مانندِ 

اند؛ این نوع استفاده از فعل، بسيار به جـا بـوده   و كندن داده

 و اثر را به فرم رسانده است.

بُعدِ دوم، ترجيح است؛ یعنى به نـوعى قـابِ شـعر )كـه در     

شـود،  مثالِ فوق موتيفِ مقيد به ظاهر زلزله است( توجه می

وجود دارد دیكتـاتورى اسـت كـه در    اما در واقع چيزى كه 

اجـازه  "اپيزودِ آخر )با كامل كردنِ قابِ شعر توسطِ تركيبِ 

 ( بسيار هوشمندانه به آن گریز زده شده است."آقا

شعرِ خوش فرم، شعرى است كه قابل تغيير نباشد؛ در واقع 

گيـرد، بلكـه   فرم در جهانِ بيرون و روى كاغذ شـكل نمـى  

 ذهنِ خودِ شاعر است.مكانِ شكل گيرىِ فرم در 

فرمِ شعر، بحثى كلـى اسـت كـه بـا سـميولوژى، سـاختار،       

ساختار معنایی، آوا شناسى، تمپـوى كلمـات و تخيـل )كـه     
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هاست( ارتبـاطى قـوى دارد و هـر شـعری بـا      ترینِ آنمهم

رسـد.فرم تعریـفِ   آلِ خود میوجودِ تمامِ نكات به فرمِ ایده

تـوان آن را  ه نمىمشخصى ندارد، بلكه مانند جهانی است ك

 .با جمالت تعریف كرد

بهترین راهِ شـناخت و فهـمِ فـرم، حـس كـردن و در ِ آن      

است؛ این شناخت و عرفانِ كلمات است كه فرم را توضيح 

تـوانيم در مـوردِ فـرم سـخنرانى     دهد؛ در نتيجه فقط مىمى

 كنيم، نه اینكه سعى بر تعریفِ آن داشته باشيم.

 

 

 شعر اجرا
 

 شهره کیوان

 

 "شــعر اجــرا"یــا همــان  "پــوئتری پرفــورمنس"اصــطالحِ 

نخستين بار توسطِ هـدویگ گورسـكی، شـاعر امریكـایی،     

پيشنهاد شد؛ وی قطعات موسيقی را مختصِ شعرهای خود 

نوشت؛ هر قطعه مربوط به شعری خاص بود؛ همچنـين  می

خواند و از این جهت بود كـه  شعرها را با لحنی آهنگين می

شـد.  موارد به خوانندگی بسيار نزدیك مـی كار او در برخی 

ی شصــت، شــاعرانی نظيــر آرميتــاژ و دافــی، پــس از دهــه

ای در شاعرهای بریتانيایی، بـا بـه كـارگيری لحـن محـاوره     

گـری بـه جـای    ی بيشتر از دیالوگ و روایـت شعر، استفاده

هـای تكنيكـی   توصيف محض و با كـاهش دادن پيچيـدگی  

دند. به طـوری كـه از آن   شعر، مخاطبان زیادی را جذب كر

پس اجـرای شـعر بـه عنـوان یـك منبـع درآمـد اقتصـادی         

بـه بعـد، در امریكـا نـوعی      ١98٥محسوب گردید. از سال 

المپيك شعری به راه افتاد. در مسابقات اجـرای شـعر، هـر    

شاعر روی سن، سه دقيقه بـرای اجـرای شـعر خـود زمـان      

ای های حاضـر در سـالن نمـره   داشت؛ هر یك از تماشاچی

-بين یك تا ده بـه وی داده و بعـد برنـده را مشـخص مـی     

ی دوم قـرار  كردند. محتوای شعر در این مسابقات در درجه

كرد به داشت و كسی كه هيجان بيشتری به مخاطبان القا می

شـد. واكـنش منتقـدان بـه ایــن     عنـوان برنـده انتخـاب مـی    

مسابقات بسيار منفی بود، بـه نحـوی كـه اسـلم پـوئتری را      

 هنر اعالم كردند.مرگ 

شعر اجرا در هر كشوری متفاوت از دیگری تجربـه شـد و   

ی فرهنگی و ادبی خود شاعران هر كشور با تمركز بر پيشنه

ای از اجرای شعر را در مقابل مخاطبان قـرار  های تازهشكل

 دادند.می

در امریكا به خاطر عالقه و استقبال از كمدی، اجرای شـعر  

ما در انگستان )كه در موسيقی و تئـاتر  نيز شبيه به آن شد. ا

های بيشتر هنری از تلفيقِ اجرای شعر با گام بود( نمونهپيش

همراهی موسيقی و همچنـين تئـاتری ثبـت گردیـد؛ بيشـتر      

سعی بر این بود تا عنصر اجرا به نحوی به كار گرفته شـود  

های ادبی متن بهتر ارائه گردد و بـه  تا معانی پنهان و ارزش

وردن مخاطب چندان مد نظر نبود. اولين كنفـرانس  هيجان آ

در  ٢113شــاعرانِ اجــرا، در دانشــگاه بــاث اســپا در ســال 

انگلستان برگزار گردید. در این دانشگاه، واحدی  با عنـوانِ  

 شد.اجرای شعر، آموزش  داده می

و اما در ایران به دليل اهميت شعر نزد ایرانيان، اجرای شعر 

مختلـف تجربـه شـده اسـت كـه      های هميشه و به صورت

باشـد. اصـولن   ها دكلمـه خـوانی و نقـالی مـی    بارزترین آن

هـایی تجربـه   اجرای شعر در ایران بيشتر در مناسك و آیين

توان ها تهيج مخاطب دارای اهميت است؛ میشده كه در آن

 مداحی را نيز به نوعی اجرای شعر دانست.

شـعر تاكيـد   هـای اجرایـی   های اخير بيشتر بر جنبهدر سال

ی اجرای شعر، دكلمه كردن شعر اسـت  داشتند. شكل ساده

ای كه به فن بيان، اشـراف دارنـد،   كه توسط بازیگران حرفه
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شود. با فروكش كردن تبِ شعر گفتار، اجرای شعر، اجرا می

حالتِ از پيش آماده به خود گرفت، به طوری كـه شـاعران،   

انـدن شـعر   ای و از پيش تعيين شده بـرای خو شكلی كليشه

خود داشتند و بسياری از سپيد سرایانِ پایبند بـه سـاختارها   

خواندنـد. اسـتفاده از   نيز شعر خود را بسيار شبيه به هم می

هایی نظير موبایل و یا اینترنـت بـرای نشـرِ شـعر بـه      رسانه

صورت ضبط شده، نيازمند این بود كه شعر، قابليت اجرایی 

اطـب در خـوانش، بـا    كـه مخ داشته باشد تا عالوه بـر ایـن  

ی متنی مواجه نشود، بتوانـد چنـد تـاویلی را نيـز بـه      سكته

همراه داشـته باشـد. از طرفـی شـخص بـا خـوانش شـعر،        

احساس كند كه در آن آشنایی زدایی اتفاق افتاده اسـت. در  

كل، اجرای شعر باید به نحوی باشد كه حسيت كلمـه را ادا  

اها كوتاه هستند، ها زیاد و هجكند؛ در هر قسمتی كه تقطيع

خوانش كند است؛ در جـایی كـه ریـتم شـعر، تنـد اسـت،       

خوانش نيز باید تند شود. هدف از اجرای شعر، رساندنِ هر 

 چه بهتر حس شعر به مخاطب است.

 

 

 سرعت سطر 
 

 مريم زمانی

 

توان به این معنا دانست كـه مخاطـب،   سرعت سطر را نمی

نی است كـه شـاعر   بلكه به این مع ˓سطرها را سریع ادا كند

به آن درجه از هوشمندی برسـد كـه بتوانـد هجاهـا را بـه      

درستی تنظيم كند؛ به چينشِ هجای بلند و كوتـاه، متناسـب   

با فضای شعر بپردازد. موسـيقی در شـعر سـپيد از اهميـت     

نسبتن زیادی برخوردار است؛ به این معنی كه اگر خـوانش  

ظر اجرا نمـره  یك شعر برای ما گوش نواز باشد، به آن از ن

اجرا بين شعر سپيد و سنتی كاملن متفاوت اسـت؛   دهيم.می

ها، فرم خاصی از هجاها زیرا در شعر سنتی، در تمام مصرع

تنظيم شده؛ تا آخرین مصراع بر اساس وزن خاصـی پـيش   

-رفته است؛ هجاها بدون توجه به فضای شـعر چيـده مـی   

ش درسـت  شوند. اما در شعر سپيد باید فضای اثر را با چين

زا هجاها منتقل كرد؛ بـرای مثـال اگـر فضـای كـار اسـترس      

است، تعداد هجاهای كوچك بيشتر شده و اگر فضای كـار  

-احساسی و غمگين است، تعداد هجاهای بلند را بيشتر می

كنيم؛ همين سرعت و مكـث بـه موقـع، حـس شـعر را بـه       

-كند؛ برای نمونه به شعر زیر توجـه مـی  مخاطب منتقل می

 كنيم:

 

 نیکم کرو  

 

 برای من از ازدحام از كه گذشتم 

 از اذیت آغاز شد

 با تو كه تنهایی كرد

 از تو پر از عزیزم شد

 برای من از...

 از برای من...

 من برای از... از سرِ درِ تا دوباره از تا به از به از رفتيم

 و دربدر تا سر یكی از اهالی دوباره برگشتيم

 به هر كه هر چی از ميان ازها به جمع تاها رفت  

ترین تا سـرِ درِ دربـدرترین در كـه در    از این و آن و همين

 دری رفته شد ددر 

 از تو از تو پرسيدیم

 اگر كه قول تویی پس چرا قبول منم!؟

 ام؟ام    دوباره آریو از قبيل قبول فراری 

 از قبل من قول     من قبل كی؟

 از پيش من پيش كه بود  پيش از من این 

 رود تا...رود پيش میكه هی پيش می

 پيش از من    كسی پيش من بود 

 كه از پيش من      كمی       پيش از من رفت

 

این شعر پر از حروف اضافه است و حروف اضافه معمولن 

تك هجایی هستند. به همين دليل در این شعر خاص، ایـن  

ناسب با فضای شـعر،  فرصت ایجاد شده است كه هجاها مت
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ای نمونـه  "رو كـم كنـی  "مدام كوتاه و بلنـد شـوند. شـعر    

 شود.قدرتمند از لحاظ اجرا محسوب می

 

 

 لحن گردانی در شعر سپید
 

 ايوب احراری

 

در شعر سـپيد، وزن و قافيـه كنـار گذاشـته و بـرای ایجـاد       

هارمونی، لحن جایگزین آن شده اسـت، چـرا كـه در وزن،    

توان حسی تلقـی كـرد   ادا كرد. لحن را میتوان لحن را نمی

كه در صدا وجود دارد و این حس بسته به زمان و مكـان و  

نسبت به اشخاص مختلف، متفاوت اسـت. لحـن در واقـع    

جایگزین وزن در اشعار كالسـيك و موسـيقی تقطيعـی در    

 اشعار سپيد مثل شاملو شده است.

البته این  كند، كهشاملو با تقطيع و مكث، ایجادِ موسيقی می

-كار ارتباطی با لحن ندارد و همچنين مصنوعی به نظر مـی 

رسد. در وزن، لحنی وجود ندارد؛ به عنوان مثـال فردوسـی   

در شاهنامه، زمانی كه قصدِ سخن گفتن از جانبِ  سـهراب  

را دارد، لحن خاصی داشته و سخن گفتن از جانب تهمينـه  

ی تمـام  دهـد. بـه طـور كلـ    را نيز با همان لحـن انجـام مـی   

شاهنامه با یك لحن نوشته شده است. شعرهای سـيد علـی   

صالحی و شاملو و فروغ فرخزاد و ... نيز بـه همـين شـكل    

نویسش شده است. تمام اشعار شاملو یـك لحـن داشـته و    

اگر هم لحن در جایی تغيير كرده باشد، باز هـم یـك لحـن    

در كل شعر وجـود دارد؛ بـه همـين منظـور، مبحـث لحـن       

 آید:ش میگردانی پي

شود كه كجـا  در مبحث لحن گردانی این موضوع مطرح می

 و چگونه لحن را تغيير بدهيم؟ 

-این عمل با توجه به فضای شعر، حس شـعر و شخصـيت  

كنـد. ایـن حـس در یـك     های موجود در هر شعر تغيير می

تواند با توجه به نكاتی كه ذكر شد، در هر سطر بـا  شعر می

 تغيير كند.سطر بعدی یا قبلی خود 

شـود  در مبحث چند صدایی، هر صدایی كه وارد شـعر مـی  

شخصيت و منش و فكـر مسـتقل دارد و در نهایـت لحنـی     

خودویژه را داراست. شاعر باید با توجه بـه حـس شـعر و    

ها، بهترین لحن را برای هر موقعيت و هـر سـطر   شخصيت

 انتخاب كند.

ور كـه  طچند رویكرد برای اجرای لحن وجود دارد و همان

ی درست از هـر  گفتيم شاعر باید برای در  بهتر و استفاده

لحن به نكاتی توجه كند. یكی از رویكردها كه در آن لحن، 

داد مربوط به بحث چنـد صـدایی و   شكل خود را تغيير می

ورود شخصيت جدید به شعر بود؛ برای مثال این جملـه را  

ه به مكان و . با توج"بمان و نرو تا برگردم"در نظر بگيرید: 

-ی فوق بـا لحـن  زمان و شخصيت و شرایط روحی، جمله

تواند بيـان شـود. فـرض كنيـد یـك پـدر       های مختلف می

عصبانی كه فرزند خود را تنبيه كرده و در حال خارج شدن 

از خانه است این جمله را بيان كند؛ قطعن در آن موقعيـت  

بمان و "ی لحن، خشن و حالتی دستوری دارد. همين جمله

-را این بار، دختری به دوست پسر خود می "نرو تا برگردم

جا با لحنی گوید، در حالی كه قصدِ تر  او را دارد؛ در این

مانتال روبرو هستيم و جملـه ایـن بـار حالـت     آرام و سانتی

 درخواست را داراست.  

بينم كه جمله تغييری نكرده است، ولی لحن باعث تغيير می

علــی " از "آلبـوم "شـود؛ بــرای مثـال در شــعر   منظـور مــی 

لحن، زمانی كـه شخصـيت دوم وارد صـحنه     "عبدالرضایی

كـه شـعر، ایـن    كنـد و بـا توجـه بـه ایـن     شود، تغيير میمی

كنـد، لحـن   شخصيت دوم را یك فرد احساساتی معرفی می

 شود:آرام و نرم ادا می

 این مادر من است     زیباست نه؟"

 درماین برادر و این هم پ

 "اگر بداند چه در به درم       طفلی.

در این شعر ناگهان شخصـيت دوم )كـه شـاعر اسـت(، در     

شود و حال نشان دادن آلبوم خانوادگی است، وارد شعر می

بایـد   "طفلـی "ی جا كلمهكند؛ در اینلحن ناگهان تغيير می

ی سـطرها  ای دیگر ادا شود كه ارتباطی با لحن بقيهبه گونه

باشد هر "، سطرِ "جنگ جنگ تا پيروزی"در شعر  ندارد. یا
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؛ لحـن در  "كـه بيـرون در اسـت   نآچه كه دارم مال تو جز 

ی شعر تفـاوت دارد. شـعر جنـگ جنـگ تـا      جا با ادامهاین

ها برای لحن گردانـی  پيروزی، در واقع یكی از بهترین مثال

جا داستان، روایت و موتيف مقيد در شعر است. پس در این

ای كه در شعر وجود دارد(، به مـا  اقع همان نقشهشعر )در و

در فهميدن و استفاده از لحن درست و همچنين تغيير لحن 

 كند.كمك می

رویكرد بعدی با توجه به حسی كه در هر شعر وجود دارد، 

گيرد. زمانی كه بر اساس چيدمان صحيح هجاها صورت می

نـد و  رود، با استفاده از هجاهـای بل شعر به سمت اندوه می

توان این حس انـدوه را بـه مخاطـب القـا كـرد.      كشيده می

همچنين با استفاده از هجاهای كوتاه و سرعت بخشيدن بـه  

توان به نمایش گذاشت؛ سطرها حس خشم و عصيان را می

از علی عبدالرضایی پـر از   "رو كم كنی"برای مثال در شعر 

حروف اضافه است و این حروف اضافه با توجه به فضـای  

تواند هم هجای كوتاه محصوب شـود هـم هجـای    ر میشع

 بلند.

در آخر باید گفت چيدمان واژگان و هجاهـا، بـا توجـه بـه     

همان كـردن ایـن دو رویكـرد، بـه     معنا و فضای شعر و این

 كند.اجرای لحن در شعر كمك می

 

 

 ساختار متمرکز   
 

 کاروان حسینی

 

كنار یكـدیگر،  ای از جزئيات با قرار گرفتنِ صحيحِ مجموعه

 آید.ساختار به وجود می

ساختار، یك مكانيزم اسـت؛ در شـعر، هـر واژه و سـطری،     

آیند و هـيچ جزئـی نسـبت بـه     جزئی از شعر به حساب می

توان اجزای دیگر برتری ندارد؛ برای مثال در ساختمان نمی

تر از ستون دانست. در شعر نيز همين مكانيزم سقف را مهم

ار است، به این معنا كه هـر سـطر بـه    در مورد سطرها برقر

دليل ارتباط با سطرهای دیگر، باعث ایجاد اتحـاد در شـعر   

موتيف مقيد، موضوع  كند.شده و موتيف مقيد را آشكار می

های آزاد، موضوعاتی پيرامـون موتيـف   شعر است و موتيف

ی دیگر در رابطه با ساختار این است كـه  نكته مقيد هستند.

ها در بررسی سـاختار، نقشـی كليـدی ایفـا     ها و پيوندرابطه

كنند، در واقع این پيونـدِ بـين اجزاسـت كـه سـاختار را      می

هـای آزاد و سـطرها   كنـد. موتيـف مقيـد، موتيـف    توليد می

ای را در دل توان سطرِ جـدا افتـاده  اجزای شعر هستند؛ نمی

ای شـود. بـه   شعر جا داد، حتی اگر موجب خـوانش لحظـه  

توان سطری را بدون توجه پيوندی كـه بـا   تر، نمیبيان ساده

 كند، در شعر قرار داد.سایر قطعات ایجاد می

ای در شعرهایی كه سـاختار متمركـز دارنـد، شـاعر، سـوژه     

كنـد؛ در ادامـه چنـد    )برای مثـال تـاریكی( را انتخـاب مـی    

دهـد.  آورد و فرم شعر را پایان مـی تصویر از آن به ميان می

شـعرهای كوتـاه موفـق، سـاختار      كه، تمامی دیگر ایننكته

متمركز دارند؛ دَورانی و چند مركزی نيستند و به دليل تـك  

های بعـدی از آن لـذت   تأویلی، مخاطب خالق در خوانش

بــرد.در ادامــه یــك شــعر كوتــاه )كــه دارای ســاختار  نمــی

به عنوان مثـال قيـد    "علی عبدالرضایی"متمركزی است( از 

 شده است:

 

 ارهاز باالی برجی نيمه ك

 ای تف كردروی نقطه

 كردشان مینباید غرق

 ها مورچه نبودندآن

 كارگر بودند 

 

ی نشانه شناسی با ساختار شـعرها ارتبـاط تنگـاتنگی    مولفه

انـدازیم. هـر   دارد، پس به این مولفـه نگـاهی اجمـالی مـی    

كه ناقلِ تفكر است، یك نشانه محسـوب  شعری به دليل این

ش یـك نشـانه اسـت، در آن    كه خودرغم اینعلی شود.می

هایی هم وجود دارد كه مخاطب را به ساخت معنـایی  نشانه

رساند. موتيف مقيد شـعر بـاال، تحـت فشـار قـرار      شعر می
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ی گرفتنِ كارگرهاست كه در پنج سطر تمام شـد، امـا همـه   

 اجزای آن با همدیگر در ارتباط هستند.

 "تف"و  "كارگر"با  "برجی نيمه كاره"هایی از قبيل؛ نشانه

در ارتبـاط   "كـارگر "دوباره با  "مورچه"و  "غرق شدن"با 

ی مهمی كه شاعر در مورد ساختار بایـد بـه آن   هستند. نكته

ای داشـته باشـد ایـن اسـت كـه سـاختار ماننـد        توجه ویژه

ریاضيات یا جدول ضرب است؛ شـاعر بـا در نظـر گـرفتن     

موتيف مقيد شعر، باید حواسش بـه كـل سـطرها باشـد تـا      

 ی ساختارمند خلق شود.شعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزيك متنی
 

 پويان فرمانبر

 

موسيقیِ شعر، شـاملِ عناصـری اسـت كـه در ارتبـاط بـين       

 .ی موسيقيایی دارنداند و جنبهها نهفتهكلمات و واج

 موسيقیِ شعر، شامل چهار قسمت است:

ردیف،  موسيقی بيرونی )عروض(، موسيقی كناری )قافيه و

هـا و  خـوانی مصـوت  موسيقی درونی )جناس، سـجع، هـم  

هــا و ...( و موســيقیِ معنــوی )تضــاد، پــارادوكس، صــامت

معمولن شعرِ سپيد با موسيقی درونی و و ...(. مراعات نظير 

معنوی ) یا با موسيقی كناری( بيشتر سر و كـار دارد؛ مـثلن   

ميـانیِ  ی یا قافيـه  "مرداب و مرگ و زمان"واج آراییِ سطرِ 

هـا و  و همچنـين اجـرا و چيـنش صـامت     "تحت و تخت"

 ها مربوط به موسيقیِ درونیِ اثر است.مصوت

یا تناسـباتِ   "دریا در ليوان"یا تناقضِ  "شب و روز"تضادِ 

ی امـا نكتـه  ت. خيالی و ... عضوِ موسـيقیِ معنـویِ اثـر اسـ    

ــیِ   مهمــی كــه هميشــه در ایــن بحــث اهميــت دارد، چرای

 یِ شعر است.استعمالِ موسيق

بسياری از افـراد بـدوِن هـيچ دليلـی )صـرفن جهـتِ بهـره        

كننـد. در  برداری از موزیك متنی( از این عناصر استفاده می

ی محكمی استوار ها باید ایدهصورتی كه پشت این موسيقی

رود و باشد، زیرا ذهنِ امروز با ساده نویسی به پرتگـاه مـی  

نشِ اثـر، بـاز گشـته و    با این حركت، خواننده با هر بار خوا

ها را رود تا از زوایای دیگر، آندنبال كماالت دیگرِ شعر می
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-ی ميانی استفاده مـی كشف كند؛ به فرضِ مثال اگر از قافيه

دهد بایـد  كنيم، عالوه بر لذتِ موسيقيایی كه به مخاطب می

ای دیگـر القـا   با منطقی مستحكم، لذت دیگری هم از زاویه

 كند.

 ی شاملو از سه بخش تشكيل شده:ت قصيدهمثلن: شعرِ صل

 كنی )پایان بخش اول(خوشا نظر بازیا كه تو آغاز می 

 كنی )پایان بخش دوم(چه مؤمنانه نام مرا آواز می

 كنی )پایان بخش سوم(چه بلند چه باال پرواز می

آغـاز/ آواز/ پـرواز( عـالوه بـر كمـك  بـه       )این سـه قافيـه   

نيز مثمر ثمر واقع شـده و در  موسيقیِ متن، در انسجام شعر 

ذهنِ مخاطب، فرم شعری ) به دليل اتصال سه بخش(ایجاد 

 اند.كرده

 "شـب و روز "در مثالی دیگـر؛ اگـر قـرار اسـت از تضـادِ      

ای این كار انجام شود كـه عـالوه   استفاده كنيم، باید به گونه

بر كمك به موسيقیِ معنوی، موجبِ چند تأویلی شـدنِ اثـر   

مو بگویيم كه به كمك درون ارجاع، رنگـش  شود؛ مثلن از 

 به تاریكیِ شب نسبت داده شود.

در پایان، ذكر این نكته الزامی است كـه ذهـن مخاطـب بـا     

رود. ساده نویسی به پرتگاهِ حماقـت و دوری از خـود مـی   

درمان و پيشگيری ازِ بيماری در ذهنِ امروز، ایجـادِ مسـائل   

بـا دوری از سـاده   فكری و بازی با ذهن است و این مسئله 

 شود.نویسی به خوبی حل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 واژه سازی از طريق شکست و بسط کلمات

 

 سمیه ابراهیمی

 

های قدرت نماییِ شاعران، نـو آوری و خلـقِ   یكی از روش

است. نو واژه باعث ایجاد معنای جدید و گـاهی   "نو واژه"

شود. در ادبياتِ نو مدرنيسم، چند واژگانی كردنِ كلمات می

هـای  ابداع و خالقيت نقش به سزایی دارد و یكـی از روش 

 ابداع، ساخت نو واژه است.

كنـد كـه   ها، واژگانی را توليد مـی گاهی بسط و تركيب واژه

ی خـود دارنـد؛ بـه    هنـده معنای متفاوتی با اجزای تشكيل د

اشـاره كـرد كـه از دو     "مـادر زن "تـوان بـه   عنوان مثال می

 .به وجود آمده است "زن"و  "مادر"ی كلمه

گاهی نيز از تقطيع كلمات، فضای جدیدی از معانی حاصل 

كلماتِ  "مازندران"ی شود، برای نمونه: با شكستِ كلمهمی

م معنـای  به وجود خواهد آمد كـه هـر كـدا    "ما،زن،در،آن"

 خود را داراست.

های دیگری كـه بـه ایجـاد معنـای جدیـد در      یكی از روش

كند، تغيير خوانش كلمـات، بـدونِ اعمـالِ    ها كمك میواژه

-كـه مـی   "شهریور شـد "هاست؛ مانندِ: تغييری در ظاهر آن

هم خواند كه معنـای   "شهر یِوَر شد"توان آن را به صورتِ 

 است. جدید كاملن متفاوت از معنای قبلی

های ذكر شده حاكی از اختيارِ مولف در چند واژگـانی  مثال

ی جدیدی را بـه  توان هر واژهكردنِ كلمات است، البته نمی
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عنوان نو واژه پذیرفت؛ چـرا كـه هـدف نهـایی و مهـم در      

ادبيات و بخصوص خلقِ شعر، رسـيدن بـه زیبـایی اسـت؛     

ه تشـكيل شـد   "درد"و  "مـادر "كه از  "مادرد"ی مثلن واژه

نه تنها زیبا نيست،  "باشندممی"ی بسيار زیباست ولی كلمه

هـا بـه   بلكه خوانش خوبی هم به همراه ندارد. واژه سـازی 

كند و ایجاز و دوری از اطناب در اشعار كمك به سزایی می

 .قدمی به سوی خالقيت و نو مدرنيسم كردن اشعار است

 

 

 متنعکس
 

 سپهر رضايی

 

 آن در كـه  سـت  و شـنيدارى جهان امروز، جهـان دیـدارى   

 گيـرى  چشـم  طـور  به مجازى فضاى و جمعى رسانه هاى

 .هستند فعال

ارتبـاط بـا    یامروزه تصویر، یكى از مهمترین اجزاى برقرار

از تبليغاتى  می توان مثال عنوان به رود؛ جامعه به شمار مى

 یـاد  كنـيم  كه در سطح شهر و فضاى اینترنت مشـاهده مـى  

كرد كه افراد بسيارى از قشرهاى جامعـه را جـذب كـرده و    

كـه   تبا هنر دارند؛ در واقع این هنر اسـ  تنگاتنگی ى رابطه

 .كند به اقتصاد، فرهنگ و... كمك مى

ی بـارز  هـای  از نمونه یكی)تلفيق عكس و شعر(  عكسمتن

كه امروزه در سراسر جهـان، توسـطِ طيـف زیـادى از      ست

 توانســته و شــود منتشــر مــى كــاربران، در فضــاى مجــازى

 .كند جذب خود به را مخاطبان از بسيارى

را  خـوبی  متنى سينماى واقع، در كه ست برتر، شعرى شعر

 مـى  یلارائه بدهد. زبان به جاى بيانگرى، به نمایشـگر تبـد  

 و صــفت مهــم، شــعرهاى در امــروزه رو همــين از شــود،

بـا   ی كننـد مـ  سـعی  مطرح، مولفين و ندارد كاربرد توضيح

 تصویرسازى، مخاطب را به عمق سوژه و پيام بكشانند.

اكران دادن یك تخيل، هدف اصلىِ شـعر محسـوب    امروزه

ى كه در تجسم یك تخيـل، نقـش مخاطـب    طور شود، مى

 در مخاطـب  سـاده تـر،   زبـان  به. مى شود قبل از تر پررنگ

 .مى آورد در تاویل به را متن و مى كند شركت متن

 .است شعر شدن تر سمت عينى قدمى به يزن عكسمتن

ها، عكس در خدمت شـعر  متن در عكس یدوجه نبا يچه به

ـ  ی م یو یا شعر در خدمت عكس باشد، بلكه سع  ينِشـود ب

عكس و شعر ارتباط برقرار كـرده و یـك هـارمونى ایجـاد     

 شود.

، عكس هرگز براى تزئين شعر بـه كـار گرفتـه    متنعكس در

 متنـى  و گيـرد  مىنشده است، بلكه در مجاورت شعر قرار 

 مـى تـوان   واقـع  در مى كند؛ خلق مخاطب ذهن در را تازه

مجزاست كـه تلفيـق ایـن     مقوله ی دو شعر، و عكس گفت

 و گـذارد  دو، متنى تازه را در ذهن مخاطب به نمـایش مـى  

 .ی كندم يدرا تول ییبازی متنى سينماى
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 ٢31فایل شعر/

 



 

 ٢3١فایل شعر/

 

 



 

 ٢3٢فایل شعر/

 



 

 ٢33فایل شعر/

 



 

 ٢34فایل شعر/

 

 



 

 ٢3٥فایل شعر/

 



 

 ٢36فایل شعر/

 

 

 

 

 



 

 ٢37فایل شعر/

 

 بـه  گـامى  است محال نكنيم اشتباه اگر دانيممى خوب و ترسيمنمى خطا از ما. شودمى كار چاشنىِ هم خطا كنى،مى خطر وقتى

 پيشـنهادهاى  از هميشـه  مثـل  هنـوز  پس! افتدمى است، اتفاق مثل اشتباه اما باشيم نقصبى كه كردیم سعى بسيار برداریم، پيش

 :باشيد تماس در با ما . كنيممى استقبال شما

collagepublisher@kalejsher.com 
 

filesher@kalejsher.com 
  

 :كنيد رجوع زیر هاىلينك به باشيد، داشته دسترس در را مانهاىتریبون دیگر یا بپيوندید ما به ایدمایل اگر

 

 عبدالرضایى شعر كالج وبسایت -١

www.Kalejsher.com 
 

 شعر كالج رادیو -٢

sQ9http://yon.ir/g 
 

 تلگرام در شعر كالج گروه -3

v6n9http://yon.ir/ 
 

 اینستاگرام در شعر كالج صفحه -4

https://www.instagram.com/aliabdolrezaei/ 
 

 تلگرام در كالج رادیو كانال -٥

kHR7http://yon.ir/ 
 

 ١شعر فایل مجله دانلود-6

http://kalejsher.com/magazines.php 
 

 اینستاگرام در شعر مجله فایل صفحه -4

http://instagram.com/poetryfile 
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 ٢38فایل شعر/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


