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 سرمتن
 

ت رود چیز ع ض وخ رهد شد. تنها تغییر ت ست که ی کند ریا رگر ت  تغییر وکن  هیچش ا، جهان اررا تغییر ی ساا  اررا و  ی  

ی ت  بخش  رز سنیت ت ست، اورش بریز که فرار بیاید. رگر رز ارستان ست، گذشتهری رز جهان رر تغییر اهد. گذشاته سانیت   پاره

ارود، رو ت ررضا  ویتت  برری رینکه زیربِ  اروای کل رر بزو  باید رز گذشته، رز یاض  ب کن . اروای کل رز فرار هیچ وم  زودگ 

ری تا فارس  رر ار بینده پرتاِ کن ، برا، ار حال  که ت  بیدهست، یدرم رز رو رع و رقتام فعل  گذشته س ا ی فقط رستااِ گذشته

ست؛ همین ست. یاض  سااه، یاض  وقل  و بعید، پدر زبان فارس  رر اربوراهفارسا  رر رواار کراه  رو رع و رقتاام فعل یاضا ،  

ته ی وزایک و بعید ار کار وااشد. سنیت ببشخ ر  گذشی رستمررری ساب شده حاال حا  ودرشته باشیم و فرق  بین بیندهگذشاته 

غصب کراه و هن ز خ شحال ! خ شحال  چ ن فقط بر  رررت هتت ست؛ رین لعنت  ه یت و شخصیت، شجاعت و ار وهایت 

تر ارو  پیشارو  بوچه ی شناس  و وم ست که ی ری به گذشته، چ ن گذشته تنها چیزیبوچه گذشات ورقف ! سافت چتایده  

ساات کند ار بینده، بینده خطرواک ری پرتابت که چ نزرساات، شااع یرگ خ اش رر رعالم کراه. حا  رگر رسااتمررر پیدر کند 

کنند، ها تنها تظاهر به زودگ  ی اررا. سنیت رت وگه ی ارو  تنها ریتکِ اروتتن رست که زودهشاناس  و وم  که بن رر وم چ ن

 رود، بدون خطر، بدون ریتک زودگ  یمکن ویتت.هاست یراهقرن وگروه

ا ت رود،. ویما و شایل  و فروغ هم ایگر قدیم ری به غز ، ار وهایت به شعر و خ ش کراه ش ا ریا ت  هن ز ا ساا  اررا و  ی  

؟ تازه تنها خ ات ، ار خ اِ ت ست، شاعر یتتقل ویازی به یرجع پرسا  ی تر بن یس! تازه بارس ودررا، برری چه ت رو  تازهی 

 بیاید رره رر وشاوتگ ید رین رر بُکن بن رر وه، ویتت. ه  وگرا که یک  و ار وهایت سنیت که ه  ی  ودررا، یحتاج رساتاا، یررا 

تر به کت  اراه و ایگر جای  برری ت  ودررا که ری ار کار ویتت، جااه رگر جای  ارشت پیشست، ایگر جااهاهد، ررهنما یراه

 ، کج کن! بپیچرواوم ارود. هیچ شاعری رز ررهِ ررست اهد هیچ رز شعر وم رگر غیر رز رین ب ا وایش جااه وا ا. بوکه وشاو  ی 

برری رینکه بگ ی  وه! فقط باید بدرو  و بخ رو ، وگروه یجا ری تا حاال رود، روکار کن! ها هرگز روررساات وا اه! ررسااتبه چپ

 ربد قا   کن !

 هم! ویتت رلقمرشق عایى، بام  چهارتا کران ینتر و اروند که عنترسا را که ت همم رستاای اررود، هن ز وم  یتأسافاوه یعدوای ب  

 گ شااه ار سایمدساارر  و ریایزراه و بقعه همهبن وج ا ویتاات بیه اه اررود، پرسااتش شاه تِ  ام رز همه هاررو ری هم خررسااوى، 

 جان که ویتت بیخ ا رسات،  شاان خ ررک کند فکر شاان جای یکى رینکه یقلد، شادمت  به ارریم یرایى یان،سارزیین  یگ شاه 
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 ت رو ی  وقتبن زورخاوه، ار بدهى پهل روى قر  تا او سااتکافى کند،ی  ریفا شااانقهریان رُ   که رىپناهشااارالتان بررى اهندی 

 رز یکى بازی رساسنای روه و یُنگل خیل کران  بماوى. یچل باقى قهریان و عزیز همچنان و یرایان یسار و کله  بر بزوى زرایان

 ار فقط نیمک رعالم که بگیریم یاا باید یم،بیای ک تاه جایى یک باید باالخره ب اه، رسر رز خررساوى -ریررو  رجا  تمام شگراهاى

کنیم. و رپیدیى رین رز بیش ریمبراه ررث به خ ا پیایاررن رز که رر یانهنری شاایزوفروى  و ریمکار کراه که ارویمی  ریباره همان

 که ررمود شک ند؛وک ی سی س بتیجى خیل کتاى  ک ن  اور  ایگر و بیفتد یُد رز یریدبازی و گرىو چه که روز بن برساد  رگر

 یشکل وخ رهیم اید، ختارت رجتماعى بالهت رز همهرین ایگر و خ رهد رفتاا رتفاق شع ر و شعر خررساان  هم و ریررن ار هم

 ریم.یرشد زخم برارشته و یررا و یال یخدعه رز بیشتر یا بلکه ویتت بتیجى و و چه و یرید خیل فقط

ست. همکاررن ج روم ست ع ض خ رهد کرا. سا   بینده سا   کتاِ  شاعررن  کالج ش ا و کالج شعر هم باز پ سا  اررا و  ی 

و  یثا  رست. و یتشرود که ار تاریخ شعر فارس  ب رود ریا اساتاورای ارشاته  گرچه ساال  ساخت و پریشاغله رر تجربه کراه   

ست، کار ک چک  ویتت. ای وت جاریروزی ار فضط ر شاااوه ی ررای ی  که ریضاای خ اش رر اررا و به رجرری یازاه بروایه

ِ های ی تی سایتت روید ار وِرکن ن ی ریم و همی وظری رر طرح کراهسااخت بیش رز اویتت ویدی  که ار بن یااح  تازه 

ِ ی بیش رز پاوصاد فایل وا ت  و بارگذرری  و بپاررت باینید، یا تهیه روزی ااوهی تالش شسایت ساوودکالوا، وتیجهشاان ار و

ِ ررن کالج شااع  سایت کالج شعر ینتشر شده که یخاطااو  سات، تاکن ن بیش رز هزرر یطلب رز شاعررن و ینتقدرن ج رن ار و

د که کننی شل غ رینتتاگرری  و گروه تلگرری  رر رارره ی ی شعر، چند وفحهخ اویژه اررود. اوساتان ج روم عالوه بر روزوایه 

با  اهد کهش ا. وشر کالج ویز سا  ی فق  رر سپری کراه و بیار ارول اها وشان ی گزرر ی های بوالین برها بروایههر شااه ار بن 

ست. کالج شعر تریا ن  های فرهنگ  شااعررن و ینتقدرن کالج  ری رز فعالیتها همه تنها گ شاه رو ب اه. رینهرساتقاا  شاما روب  

 ریم. هجا ایدیاهه تأثیرش رر همهیا ط  همین فعالیت یازاه ریم به بار بنشیند رفرارست، گرچه هن ز زوا رست وهال  که کاشته

ی هفتم رسایده ریا حر  و  رر تنها ودری و  ار سا  و  خ رهد زا، بهارتان  ی فایل شاعر به پله شا ا و یجله ساا  اررا و  ی  

 زیاا!

 

 علی عبدالرضایی
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 توضيح يك
  

 و رته ب کتى هن ز ریا رودزاه قلم بتیارروى شاعرروش، زودگى  یعاوار،  شاعر  ختاری ارباره ودررا؛ ب طیقا فارسا   و ى رابیات

 و اعررنش طریق، رین رز تا ویتت است ار یرجعى و وپرارخته شاعرى فنی و شعرى تازه هاىی لفه تشریح و تألی  به بکااییک

 هایئ ریت بن، طریق رز عادرلرضای عل  که ستتریا و  شعر کالج. ش ود بشانا  شاعرى  یفاهیم و تعاری  با رىحرفه یخاطاان

 های و سخنرر گاه  رو. بدروند بیشاتر  اررود، رابیات عشاق  که هابن تا اهد؛ی  قررر عم م رختیار ار بیان بهترین به رر خ ا راب 

  رتواا هب یجله رز بخش رین ار و هاسااتبن رز یک  "ویهیلیتاام ار رابیات و یدرویتاات " که اهدی  ترتیب هاکالج  برری

رو رع " که اهدی  رررئه کالج  هایرایین برری خصا و   وا رت  به رر های گفتارارس همچنین رو. رسات  شاده  رررئه یکت ِ

 عادرلرضای  و تى  هایپاسخ ا  رز که شا ا ی  یطرح کالج ار هایىپرساش  هم گاه . گفتارهاسات ارس بن رز یک  "روریت

 که تندهت یطالب رین رز ریوم وه ،"فریت وقد" و "رسط ره زاری ". ش ودی  بد  یتن به و شده پیااه رساس  و تئ ریک یطالب

 .رودبیده عملیات  -رابیات  وظریات بخش رین ار
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 نيهيليسم و ادبيات نومدرنيستی
 

 
 

ار ی رجهااه و تقاااباال بااا پ چ  چرر پ چ  روتاااااو  یاادرم 

 رساات  رزیافت عمیق و ااررساایدن به  یبررساات؟ جهاو 

  پ ی ی ج ا ار رین پرسشبه وکته یدبا ،«یهیلیتمو»یفه م 

 جهان به ارک ت روید هرگز وم بنبدون ارک  یاد، زیرر بار

 یچه،و یدگاه رشخاو  چ نرز ا یهیلیتمو یو فلتافه « یچه»

 .برسیدو ... ، فیخته کای ، ش پنهاور

عد بُ شده، گرچه رغلب پرارخته یاربتویهیلیتام   یتائله یبه 

 نبی ینر ار رود؛رر ار وظر گرفتهبن   شناختو جایعه  م یع

ظر و ینرز ر بنابررین و کند ی  سااااز تلقهنر رر یعنا« یچهو»

 .رست گرفته یشرر ار پ  ارست یریت

  هر روتاو ش ا؟ رز کجا بغاز ی یعن  و ب  پ چ، خال هیچ،

  خ ا پ یتاااتز یروو  ب یا  اروو یعالقه اررا که به یعنا

 ی عالقه و یعنا ، هیچوااشاااد یتاااتکه ز  و تا زیاو بارا

روتااان یراه به  یک یعتنطا زیرر که ،خ رهد ارشااتوج ا و

 ت یتکه ز  یثابه کت روتاان  حاضار به   روا. اواا  یعنا وم

 یخ ا باه اواا  یعنا  هاای ررزش ی تعر  خالق اررا ار پ

روتاااان   به پ چ  پ  هنگایتنها فرا  ینسااات و ر زودگ

 و حس بیند بوچه ی یافتخ ا رر ار ار ی کاه ت روا  برا ی

 «کنیریمغ» یکرحتاااس کند به  بدرود؛ یعن   واکاف کند ی

 رست ش ا رین  که یطرح ی پرسش  رست، وروگه یدهرسا 

 هک  هنگای رفتد؟ ار حقیقت کجاا رتفااق ی   یریمکنغ کاه 

جهان  یباا یجم عه  یشهاا اراه یجم عاه  یااباد  فرا اری 

   پ چ ین؛ ار رول ررساد به غیریمکن ی  تواهمخ رن رسا 

حاوااال عدم ارک  و  روتااااو  پ چ بلکه یتااات،جهان و

کایلن باشد که  تهارش ی هاجهان یمکن رسات اراه  .روسات 

ها بتااته به اراهزیرر رین وااشااد؛   روتاااو یهااراهبا  برربر

رست که به بن   و یطالعه و شناخت   هر فراسن ییحدواه

 یداب ید،شما با جهان طر  هتت که هنگای  ، ولیافته است

 یاروی  اررا وو عمر خ ا رو یخکاه جهاان باا تار    یاد بادرو 

 یتفاوت رست. یاربت بنار « هااروم وم» یگتتره

م حاول عد ینر رفتد؟ کجا رتفاق ی  جهاو پ چ ی قضیه ریا

 ی، ینظ ر رز وظم یعناوج ا ارراکه ار جهان  سااات وظم

 ییدوظر یاساات. برر ی یعنا ه وظم بلک یتاات،بن و یزیک ف

 رو  یار وهله ید،ارشااته باشاا  رز پ چ بهتری ارک کهینر

که ار   سااا رالت ید،به چند سااا ر  یهم پاساااخ اه یدباا 

 س رالتپیرری ن رین  «یچهو» و شا ود  سااخته ی   روزیرگ

رک ا ینبه ر یدبا بتدریثا  ر یکراه رسااات؛ بررار ک بتااایار

یعنای  ودررا، به همین وج ا جهان، حض ر و ار که  یدبرس

 عن ی یعناست، بو  یریمکنغ  پاسخ هر کران یدرپسااب  

 ی یعنا یدرکه شاااما ار بن قرررگرفته یت حدرقل ار وضاااع

 .یابیدم و

 یدی لت ید،برس یدرز ت ل یناسا  به ارک یداوم با یوهله ار

 گ ی تمایزهاج رِ بوچه یبرررر   فرع ی که پاسااخ و یعنا

 ات شد سابکه  یزی رسااتهمان تما ینظ ر ،بتاازا  یتات و

 ینب یتضاااااریابید که و  تان شاا یدیت جه وات رو شااما 

 ین ی ض عوج ا اررا، ر  جهاو  شما و هتت ی  یعنا  هتت

 ی عضعن رن به ماکه شا  سات یرینطق و غ روهوابرربربتایار  

 نیو کل ر ش یدیحت ِ ی کائنات بتایار واچیز رز تمای   

 که به شما اراه ست رطالعات همان ررا وا یکائنات تمرکز

اسااات پیدر تمرکز  ینربه   وظر علم رز ریاشاااده رسااات، 

 وخ رهید کرا.
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 ینر اشاا  ی یهیلیتااتو پیدریش سااابکه  یبعد ییتاائله

عدم باور  یکگفتن ارشااته و به  «وه»رساات که شااما قدرت 

که قصااد اررا   عدم باور به هر یتاالک و وگاه سااید،بر

 به شما رررئه اهد. «ی پاسخ وها»رن رر با عن  یزیچ

م به رسااا یزیچ ارشاااته و بدروید که «یتفرا»رز   ارک باید

وجه یچهباه  «یگریبن ا» یاا  «رو»وج ا وادررا،   «همگاان »

 تحت یزیچ یا «همگان»شاااما  که هنگای یطرح ویتااات.

رین و  یدهرسااا یتفرا یکبه  کنید رر را ی «جایعه» عن رن

  زودگ یکشاااروع به  «یشاااندهرود یرربژه»عن رن به یتفرا

 .کند خالق ی

ثل ی یرود، رفرراکراه کار ینهزی ینار ربتیاری  یشامندرن رود

 «نفعلی یهیلیتتو»که ار ی را  «ش پنهاور» یا «گاراکهیر ک»

و ب اه  «هنر باااور»کااه یعم لن  «بلارکااای »کراه و بحاا  

 و یچهورز وظر  اررا. «یچهو» یادگاه  یشاااابه ا یات اروهاا 

 یسااز و سارچشمه  که یعنارسات   یزیتنها چهنر ارکای  بل

 ست. زودگ

 «پدررن و پتااررن»به وام   ریاو «ین ت رگ ی رنر» بارهینر ار

رین  ارساخته رست، کلیدی  یتچند شخص بنار که  و شته

رز  ،هتتند هایارر رز ل رییهکه وما «یرسااو  برراررن ک»ریان 

 ار و کنند ییات  تاع یتااا روگل یتااایپلینهاا و ا جنتلمن

ل ار یقاب بیند.حتاِ ی بهوتل گذشته  ییندهوما حا ینع

 اررودقررر  «یبرکاا»و  «بازرر »چ ن  های یتشخصها رین

 .ودش  ییحت ِ  یهیلیتتو و یدودوتل جد ییندهکه وما

 با وتاال گذشااته، یدرم « تقابل» ار رین ریان، ار« بازرر »

و  ندهیشیرکز رود یکبه  یلرو تادار حقیقت  کند، س ر  ی

 یت یاهش، ریزیسااتهنررغم  علکه رساات  شااده باورعلم

ار که یط ربهگر ب اه شپرساا یاربتاا . ویشاااعرروه اررا

رشاااره   تأیل بد  شااده به یتااائل قابل و  را هاییال گا

رر  «بازرر » کراه گاه   ساااع «ین ت رگ»رگرچه  کند؛ ی

  روگار ت رگین  ا.ش ومیت ی فق اروهابارا ریا  سا ر  زیر 

رو رر یاتال  یتاروها ترسد و که خ اش سااخته ی  غ ل رز 

 یزو« یبرکاا»کشاود،  کراه و به کام یرگ ی یماریب یکبه 

ار  هب ا «بازرر » های ویهیلیتت یشهرودرز  یتأثر  و عکه به

 یعن  کند، شااده و با رو رزاورج ی   ریان عاشااق زو  یانپا

خارج ویهیلیتااات   یرهرز ارشاااده و   وظم عم ی یمتتااال

ار ریان  یبرر «ت رگین » رساااد به وظر یشااا ا، رلاته  ی

 ینرر به ر شریاو هاییتشااخصاا، ینتقدرن ییاودن رز حمله

رررئه  «ب ان»رز  یف  کهتعر  وسااا  براه رسااات، ولسااامت

 ست و کایلن حض ر ریاوبه یعنای  حض ر  و ع اهد، ی

ریا ار رول  باشیم   ی رجهرسات که با حضا ر ریاو    ینطق

 .ین شکل رستهمبه    ویزتمام هتت

 ت رن یطرح کرا رین رساات که شااما ایگری که ی  ساا ر 

جا ک یاساا ساا یهیلیتاامویک ریررو ، طاق رویکرا  عن رنبه

ش ا ی سا   واد  یک بهرم که وزابارها گفته ید؟رقرررگرفته

ط   رریز ،رست یبه کمد یهشا یاس  ار ریررنس یتوضع که

، یثل ب اهیدرم ار حا  تکررر  رییضاااحکهیر، بوجا قرن رخ

ح راث   ،، روقالِ رسالییدروقالِ یشاروطه، روقالِ سااف 

 شانهد ها جناش ینتمام ر .جناش سااز  و اروشاگاه  یک 

تر شده، چرر؟ یعفجویل به ایکررسا  ب اه ریا هر بار وضاع   

رز  هابنبار رتفاق رفتااه چ ن  روقالِ فرروتاه یا روسیه یک 

گیرود و رز رین لحاظ تاریخ غرِ رز فرم  یته عارت گذشاا

کررر رر ت وسااطا قرونکند و ایگر تجربه  یتررژای تاعیت 

 باور هن ز به ریدئ ل ژی یذها  یررنرار یرام  کناد ریا  وم

 یعالقهروود و  یی رأاررود و برری تحقق بن پای وندوق 

ین ژرور بنیاای های لفهورفر به تکررر رشتااه اررود که یک  رز 

 کمدی رست.

ریروزه یرام رز حک یات رساااالی  روزجاار اررود ریا برری   

بات یثا  روتخاعن رنبهکنند، چرر؟  ی  فشاااوجانبقایش باز 

رز یرام با علم  یم عظ یلکه خ ۲2سا   یجمه ر یاسات ر

  ول ،ست حک یت فعل ییدکار تأ ینر اروتتند ی کهینبه ر

 ع و یککه یا با  ینجاستر .تندرف یرأ یهاوندوق یباز پا

یید تأبرری  هاوریاودهرین  یم.طر  هتاات  روفعال یهیلیتاامو

ا یکه رین رزجملهکشااند یل  رر پیش ی اال یدرم بالهتشااان

 ایدیکار و یرو قال بدتر رز  جمه رییستا رئ اهیم ی یرأ

ز ر یزا،به هم ور که هتتینرز ر تریشب یان روضاع زودگو 

ینجاست ر س ر . ستر حقه  هم و ع ینکه ر ندارو ی  طرف

ه ک  ت خال یهاوعدهتمای  و باوج ا   کن و یطار شرر که

 یرام یدعا یزیار رول چه چ رودیدهعمل ورسا  یبه یرحله
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 ای وتغییری کراه یرام  یرقتصاااا یتوضااع یاشااد؟ ب ریررن

رلاته  ؟یافتندحقق تشده ب ا  اراه ینهزی ینکه ار ر ی هاوعده

ط  یریا هن ز ار شرر یجاا شده باشدر  جزئ ییررت تغ دیشاا 

 ارییاکگذشااته ر تفاوت که ار ینبا ر یم،هتااتقال  یشااابه

 شده رست. تریشب حاالکمتر ب ا و 

و  اهند ی یهاا رأ : بامکنم یطرح ی یگریرر ط ر ا یثاالم 

 ،یعناست باهند که روجام ی  یکار رود وار رشتااه ندارو ی

. ستیهیلیتات  و  که خ ا، عمل اهند کار ی ینتن به ر  ول

ان تیرری نپ  زودگ تمام ربعاا رر ار یهیلیتااام ینفعلشاااما و

 .یدیشاهده کن ت روید ی

ار یقابله با کاه   هاای فعاا  ریررو   یهیلیتاااتویعادواواد   

عدم  یرر برر االیل و  سازود فکر ی ی روتخابات،بالماساکه 

رز رین طریق  تاکنند  شاااان ار روتخابات یطرح یشااارکت

 عن رنبه( هاطلبحک یت )روااالحباع  شاا ود جناح  رز 

ای  هار جهان یطرح وش ا و ایگر تریا نرپ زیتی ن ریررو  

ختیارشان قررر وگیرا سا  و وادری بیریکا ار ر  ب  بچ ن 

درن باورین رتفاقبهفهمد و  ومینفعل رین رر  تریا ویهیلیتااا

 هم که ار هابنرلاته ، ریزود ییذها  بِ به بسیاِ بالهت 

ه ک ی ینتها یعنا ساااازود یعنا ی کنند شااارکت یروتخابات 

کنند به چیزی جز تدروم کمدی سااایاسااا  ریررو   یت لید 

 .ش ا ومینجر 

 رز یعنا وحات  وقت یتت؛و ی یعنا پس ینظ ر رز یعنا، هر

ارست  ساات،خالق رتازه و  یینظ ریان همان یعنا کنیم ی

 رییقت یکهحق یچو ه یتاااتو یکه ی یعنا یچرسااات که ه

 تر رز یعناها ینطق  بعض یرو رت اورهوج ا ودررا ریا به

 برخ راررود. یباالتر یررتب ه ش به  و رز چاشن

 و که شما به یاورر ش ا شروع ی ی رز جا یقناق ویهیلیتام 

ه رین و رلاته یهم رست ب یدبرتر باور ودرر یرویو و یزیکیتاف

  ،به وام همگان، وحدت جهاو یزیچ ویدید و بدرارک برساا

 ی وها  ،پاساااخ یچه .کل وج ا ودررا یو اروا یکتا یخدر

 یتتشما باشد جهان اچار ر ی و رگر خدر پاسخ وها یتتو

عالوه بر  ت رود ی چیز، یک یرکز،یاک  واه چگ  شااا ا؛ ی

 یریق له ینکل جهان رر به وج ا بوراه باشد؟ رگر چن ،خ ا

 یاربت ینو ر روا سا ر  ی  یرم زعلرسااس  ارسات باشاد،   

 یررراه یااا بااا «یچااهو»بااه ق     رز طرف سااات،یرینطق غ

  غرب یهیلیتااامو ع و یک ینرو  یمیعط   به قدرت طرف

 یور رر بر ارک و رش  غرب یهیلیتم، ارورقع رساس ورست

ر سااات و رگ زودگ ینر هدف  و بیعنای   ب ب ان، یدهر ب

 وات رن رست. بن فعلنارک رز   ار کار باشد بای  هم هدف

مام ، تی فتک ارستا یو شاته  « ریازوبرراررن کار»ریان  ار

رز  رمکدیچهتتند و ه  روفعال یهیلیتتاچار و هایتشاخصا  

برخال  یتاااتند، ارسااات برخ رارر و ییعناسااااز قدرت

که  «پدررن و پتااررن »ار ریان  «بازرر »یثل  یت شااخصاا 

 .رستو خالق  ی رکت یهیلیتت و

و  «ینفعل» یرر به او گ وه یهیلیتااامو زه شااااوهیت «یچهو»

و  رو ینارورقع تفاااوت ب کراه و بناادییمتقتااا «فعااا »

 یهیلیتمرز و یدرم امشا پنهاور   جاسات، ینهم «شا پنهاور »

خالق و فعا  رر به  یهیلیتااامو یپا «یچهو»و  زود ینفعل ی

 .کشد ی یانی

طرح ی «یچهو»که   بر رساس او وجه یدها رر بابام عملکرا

 گاهو وساانت  یهعل «بازرر »یثا   یکراه ار وظر گرفت، برر

 شااا ا، اوئل ی یاک وررا  ی حتاا ارجاا   جنگاد،  پ چ ی

رتفاق   اوئل «یاازو  ربرراررن کاار » ریاان  ار کاه  ارحاال 

وج ا  یسااازیعنا یبرر ریجنگ و عالقههیچ  یررز رفتد، وم

 لیتت یهیوهمه  و ها سارو شت خ ا رر قا   کراه نودررا، ب

که  ینجاساااتر کنند، ی  خ اکشااا یترود و اروهاینفعال 

رو هم  زیرر ،«یتاااتو یتوها  خ اکشااا»: گ ید ی «کای »

  ا.ب گرفته یشفعا  رر ار پ یهیلیتمو عیکرای رز و رو

 «روگارییچه» ،یچه: رزوظر وگ ید اررا که ی  بحث «یدگرها»

 ری  ربلکه رو فضاااایتااات، و ین بو جهان یدئ ل ژیر یاک 

 وچهبیت  یشابه عوضو  یخفضا رر بد  به تار ینو ر سازا ی

 ار رول، کند، یعن  ی رتفاق رفتااه غرِ ار عصر یدرن ار

 یهیلیتاامکه و ینجاسااتو ر اهها رر ساارک ِ کرررزش یچهو

 .ش ا ی یحیتیت یگزینجا

ا ت جه به ب یدرسااات که با ی هاا یجم عاه گفتماان   هاا رین

ررا و  ط ر عملبه  وقت اواا  شاا ود، شااان فلتااف رویکرا

 کاری رسید، ی یترتازه یزهایبه چ شا ید  هنر ی یاشاعر  

ه ب اپ چ  یتاروها اهد فعا  روجام ی یهیلیتاااتِو که یک
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وظم  ب یتشرر اررا که یاه یزیبه چ یدنقصد وظم بخش یررز

 یثا  عن رنو به یدشاا  تریقاق  وحشاا رگر به جهان  .سااتر

 و رود تصاانع که همه یابیداری  ،یدها رر وگاه کنساااختمان

 یرحااثه  واگهاو کنناد با وق ع  یکاه رز بن تاعیات     وظم

ورقع  ار روا، یرز بین و...  یاالزلزلااه، سااایااونااد   یع طا

به  ت روید وم یتوها و شااما ار یتااتکنتر  وقابل چیزیچه

 .یدبرس یتتم  یکه و پایدررس

 یزیچبزرگ رین پ چ  یچ،ه ینرز ر کنااد؟ هنر چااه ی ریااا

بحاا    وج ا وادررا، وقت ار جهااان بیرون کاه   ساااازا ی

 نتری که ررزش عال یدبدرو یدبا ش ا ییطرح  یگذررررزش

بن رر کتب کند و  ت رود ی  قدرت رست که روتاو یی لفه

که  ینجاسااتبن رر رز اساات بدهد، ر ت رود ی یگرروتااان ا

که  کنند رر یطرح ی «یلههد  و وساا»بح   هایتااتکم و

 ست. بررس قابل یهیلیتت و یکرارو یکعن رن به

و  لیتمیهیو ینب  تقاطع شا ید که  یت جه ی یدرگر اقت کن 

به  هایهیلیتااتگفته شااد و تریشوج ا اررا، پ یتاامبوارشاا

 ای کنندهتمام و برتر ییشاااهخدر، رود برتر همچ ن یروهایو

 یعن  دیبرتر رر قا   ودرر یرویو  وقت .ودررود یرهار رعتقاا

 هاتیهیلیتو یتت.قا   و قابل شاما  یهم برر یاسات رفررا ر

 ینجاستر ،به جایعه رعتقاا ودررود کنند و رر را ی «همگان»

 هایتااتبوارشاا یررز شاا ود ی یکوزا هایتااتکه به بوارشاا

 و رودویژه قائلررزش  «یتفرا» رریبه جایعه بضاامن باور 

و  هاهیلیتااتیرشااتررک و یوقطه ،«یتفرا» یتمرکز رو ینر

به  هایهیلیتاااتو یگرا یار وقطه هاسااات.یتاااتبوارشااا

 کنند ی  سعها ریا ش ود. بن ی یکها وزایتتاوتیالیتترگز

 کااه ارحاال  ،ورکس بزوناد  یچااهو  وحشااا میهیلیتاااباه و 

 که ترسناک ینجاستودررود و ر یقصد ها چنینیتتبوارشا 

 یتاات بوارشااهیچ  که ارواا رت کنند، و خرربکار جل ه ی

 عن رنیچهبه یتاااتبوارشااا رنو یتفکرکار ویتااات خررِ

 یشااالی»یثل  یوم وه فرا یبرر کنناد،   واه رفتاار وم  گینر

که چندرن  « و رم چایتاک » شاته یا ار  برری ییهروح «ف ک 

 طلب.ولح ستا  خ ش  رز رو ودررم بوارشیتت 

تاام یهیلیو و یتاامبوارشاا یدئ ل ژیک ویزو ر  وظر رجتماع رز

 .ک  اررودیبه هم وزا فعا 

 ازسیعناوجه  عن رنبهخالوه رینکه ت جه ویژه ویچه به هنر 

زودگ  بتایار یهم رست و رز رین لحاظ حت  بر علم برتری  

وج به رار که  بینید ی ید،کن  علم رر بررساا یخرگر تار اررا.

جز  یزیچ یتشوها کاه  شااا ا ی ینجر  رتم ت لیاد بماب  

 نیار ر  تأیلقابل یدگاها یتااات.وو زودگ   ینزی یوااب ا 

 کند حرکت ی  : هنر ار جهتگ ید وج ا اررا که ی ینهزی

که  روا ی  علم به سمت ، یعن رسات علم که جهت عکس 

یحل هنر  که اروااا رت شااا ا، ینجر ی  زودگ ب ایبه وا

ها به تنوه ویز هنریند ترینیهیلیتاااتو سااات؛ زودگت لیاد  

 ا با واب بلکه قصد اررا روا وم  و روکار زودگ  سامت وف 

 یگزینرر جااا یگریا یهاا ، ررزشی خررف هاا کران ررزش

یحرک ار  یرویقدرت و و یکعن رن رز هنر باه  یعن کناد،  

 ینار ی را ریچااه و برا.بهره ی   زواادگ یاادِجهاات ت ل

 ساات رزی غا یقت: هر بوچه فاقد حقدگ ی ی یگذررررزش

و چ ن یحک م به  ستی رهنریند یحک م به واب ا یکوظر 

رز ه ک رفتد رتفاق ی «یچه» یک یبعد رز واب ا ،شااده ی اواب

 لذت کرا. یدت ل یدبا «یچه»بن 

یتاات؟ ار پاسااخ هنر چ که رز ین بپرسااند ترتشاده  بارها 

  سااات و زودگ ترت هنر همان ترت زودگ بااید گفت که 

 یهاجهان ت لید هنر بارز طریق پرش ر و سریتت رست. یا 

رز  ،اهیم یرر بتاااط  زودگ  ییکروساااک پیک و البیروت ،

کنیم.  ی  ها زودگار رفتاااوه زویم، ی حر قصااه و اروغ 

شعر و ارستان اروغ رست و  یررز سازیم اروغ ییا  ارورقع

 تاااتند،یبوچه رتفاق رفتااه و ینع یاو  رفتند رتفااق وم عینه  

که  یتن  یقات حق یاک رسااات،  یقات پس هنر ورالتر رز حق

 یک  ورقع یقتچ ن حق کند، رر روکاار ی   ورقع یقات حق

ار هنر   ول یم،رکه یا بن رر تجربه کراه سااتیتاات اروغ ز

 یدکه ت ل یمطر  هتااات یدیاروغ ت ل یا یقتحق یکیا با 

 یررراه»ار بخش  یچااهار کتاااِ رو  و کنااد؛ ی  زواادگ

شااده با  که اراه ی هشاادررها رغم عل «تبه قدر  یعط 

ه گذشات  یهارو ررزش شا یم، رو ی یهیلیتام روبه و یحتشار 

شده  ینهها وهااکه ار تهنرر   و هر ررزشا  یحیتیتا یاوند 

کتاِ  رز بخش سااا یین و ار  کند وقد و روکار ی ،رسااات

 .ررزش بتااازا یدجد هاییپوتاارَرز پ  اررا  ساا یش سااع
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ها ررزش ینر یتتو ررررز رفررا، ق یاریبرخال  تصا ر بتا  

ررزش    شااا ود ولواب ا  یدهم با هاا ینناد، ر اشااابا  ی غاا 

که هنریند روجام  سااتیکار ینو رشااان باق  رساات   زیاو

وشاااان عالقه  «حافظ»هن ز به  هایررو یثا  ر یبرر اهد؛ ی

حتا  اروند، رر ومخالق تفکر  ییعناا  یعن  ینو ر اهناد ی 

رر  «حافظ»اررود یدرن ب ان  یرز شاااعررن که راعا  بعضاا

حافظ یتعلق به قرن هفتم  که اروااا رت کنند، ی یشسااتا 

حا  ررزش  ینار ع، ریا به قرن حاضر ودررا  سات و ربط ر

حافظ ی کد ارئم شااعر رگر طایع  رساات  .اررا « ار زیاو»

ه ک ستیریتاله ینو ر خ رهد شدو یدت ل ی یعنا یگرش ا ا

  لو ،رودبن رر ارک کراه  غرب یلت فانفرز   و بعضا  یچهو

رز شااااعررن و  یاریبتااا یفتااه رسااات.رتفاق و ینر یررنار ر

 یم دقتا تفکری هتتند  ینر  هن ز ار پ یررو نفکررن رروش

که  ار حال ،کنند یده رحیارس پایانیصارفش به   یختاررر که 

 چرر ار ریررن کتااا  .شااا ا یدت ل یدباا  یگریا یفکرهاا 

رین ، چرر هن ز یهمتشااجاعت حر  زان رز ریروز رر ودررا

 رود؟شاعررن ریررو ، شاعررن  یراه

 «عتیطا»ررزش اررا  یهیلیتتو رز وظر یککه  یگریا چیز

که شااما رز بن هنر رر کشاا   سااتیزیچ یعترساات و طا

 ایاز یروج ا اررا، یثل ینظره یو به ط ر روحصااار کنید ی

زودگ  یاهیت   زر هتاااتند.خ ِ که هر او زودگ  یه ر یا

کند، رز رین اررا و یدرم به سااامت فرار حرکت ی باه روز  

به  یتت  ت جهو یدروبیات های رول  رالحاظ یک  رز ی لفه

رین لحظه و رکن ن رساات. رواالن برری همین رساات که بثار 

وایم وه یدرن!  ی و یدرنش ا  یی رر که ریروزه ت لید رتازه

تر ویز گفتم که یدرن یعنای رکن ن و ار حا  حاضااار پیش

 اهد وه و ! ی

شاعررن حتا  ش ا، که ریروز و شته ی یزیهر چ یعن یدرن 

ود، سنت ارر بر یهو تک و یتند ه ریروز غز  یک کالسایک  

 ینتازه و و  ش ود ار حال  که کارشان یدرن یحتا ِ ی 

 یدرنو و شته شدود، رود چ ن ریروز یدرن گ یمیتت. ی و

 شااعر و ارسااتان یعن  ویتااتند چ ن تازه و خالق ویتااتند،

  یعن ،شده و تازه رست که ریروز و شته ستیزیو یدرن چ

ظر رز و ینو ر یتتوو شتند   حافظ و فراوسا  هبوچیشاابه  

یک  رسااات. یترهم یار حائزبتااا یاک ویهیلیتااات فعا  

رهد خ  یکند و یدرم  ومیهیلیتت هرگز ت جه  به ایروز و

 خ اش رر بتازا. یدوظری و ریروز یقتحق
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 روايت انواع

 

 
 

سروکار ارریم ریا  ار ی رجهه با هر یتن  با روریتیا رساسن 

کند که یتن رر ارست  ارک تخصاصم  رز روریت، کمک ی 

بندی کنیم. یا ار هر یتن راب  با بن رر طاقه و تاأویال کراه  

ن تریش یم که و ع  روریت یهمرو ی هطرز و شی ه رررئه روب

 کند. رینکه بدرویم زرویه اید چیتت؛وقش رر ار بن بازی ی 

ارود ها ی قدر رز شخصیتو چو رروی کجای کار ریتاتااه  

و بیا بر کل ارساااتان ورق  ب اه؛ یهم رسااات. رینکه فریت 

با خاطره طرفیم یا رینکه روریت رر شاااناساااای  کنیم؛ یثلن 

و یتاااد و بیااا اررا بیااان رروی اررا برری چااه کتااا  ی 

کند؛ رز رهمیت بتیار برخ رارر رست. رروی سارگذشت ی  

ا هحا  یا بینده؟ رین گ ید؟ گذشته؟ی زیاو  ی رز چه بازه

شااناس  د و ار روریتنکنروریت رر یشااخم ی  ، و ع همه

 ا  ح ار که شخص  تناسب به بتایار یهم هتاتند. یعم لن  

 زیینه رین ار. اررا وج ا روریت رو رع یاجررساات، شاارح

 ژرن» ،«ت اورو  تزوتان» ،«بارت روالن» یاوند یتفکررو 

 «کریتاات ر ژولیا» ،«تژو ژررر» ،«پررپ والایمیر» ،«ب اریار

 هایشکُن بررس  با ب اریار یثلن. رودکراه پرارزیوظریه و...

 ای اررا باره رین ار جالا  هایبح  روریت، یشناساوهرورن

 یا و شااخمرو  زبان  رز ارسااتان کهرین به ت جه با بارت

  رعرو رز رر خ ا بندیتقتیم شاده، وقل ایگر یک  یا قهریان

شاااخم ضااامیر رو با کند. بیا رروی که  ی رررئه روریت

و یتاد خ اِ قهریان ارساتان رست یا شاهد یاجرر ب اه؟   ی 

ی خدر یک رروی غیرشااخصاا  و یثابهبه« فل بر»بیا به ق   

چیزارن رساات و بر کل رتفاقات رشاارر  اررا؟ یا رینکه  همه

های ارساااتان، رطالعات رروی خ ا ویز یثل شاااخصااایت

 یحدوای رز یاجرر اررا؟

 ری بین روریت و بیان رروی قائل رسااات؛ژررر ژوت فاواااله

 رسااات ویهم  برریشیا بزرا باشاااد رینکه روریت یتاااتقیم 

 کند.همچنین بر ینطق روریت با ت جه به زیان یتن تأکید ی 

 اروای رروی، بن ار که اررا وج ا روریت قدیم  شکلیک 

-رروی حاال و رفتااه رتفاق رخدراها، تمام یعن  رساات کل

 گذشااته، فعل رز رسااتفااه با رساات، بگاه چیزهمه به که خدر

. وایهزودگ  یا و و یت خاطره یثل اهد؛ی  شارح  رر یاوقع

 یحدواغیر کل  اروای رروی رز یعم لن و یتااندگاو  چنین

 .زودی  رقم رر همه سرو شت که کنندی  رستفااه

 تمهیدی شااعر ار یثلن رساات؛ حرکت بر روریت رساااس

 و هزا همبه رر یتن وظم رتفاق، یک سپس و ش ای  روتخاِ

 شاااعر  یا و یتاانده وقش پس. سااازای  وایتعاا  رر بن

 رر افض و کراه روگکم رر اراه رخ بشفتگ  باید رو چیتت؟

 هک یتن  یا و شااعر ارسااتان، ار. بکشاااود تعاا  ساامت به

 حااثه یک که اررا پایدرر وج ا ج می یعم لن ساات،روری 

 راریه ار و یتنده و ش ای  بن ار وظم ب  ع با رویدرا، و

 .بازگرارود خ ا وریا  و طایع  حالت به رر شاارریط باید

 جریان که هتاات ریخاو راه سااینمای ، فیلم یک ار یثلن

 زودی  ازا رر شانخاوه واگهان ول  رست عاای شانزودگ 

 ،پلیس راریه ار. بیدی  پدید شانزیتت ار واپایدرر حالت و

 ه،گرفت پس رر یتروقه ری ر  و یا  و کندی  استگیر رر ااز

 .شاا ای  پایدرر اوباره شاان زودگ  و گرارودی  باز هابن به

 فاوکشاان  رساااس بر یعن  رساات روریت یو ع  سااااه رین

 .گرفت کاربه رر فری   رین ت رنی  ارستان،( عمل کارکرا،)

اررا. و  (پایین  و باال) واتی   بلترحرکت یان ویز روریترُ ار

 روریت بازسااازی ار تعاا عدم-تعاا ار بن یدرم با کنش 

 یان،رُ ط   ار سین س  شاکل  به رتفاقات یعن . روییمهروب

 .ش ودی  روریت ریجاا ورقعه و تغییر باع 
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 راوی انواع
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 رز لحاااظ یااا سااااه و ع رروی اروااای کاال ارریم، رول  

 ای و خیر حجنا ار رتفاق  هر یعن  ،خنثاساات گذرریررزش

شاا ا و وم  حا خ شاا یا واررحت رو فتد،رب  شاار یجاهه

 ،«شاااهنایه» ار سااهررِ یرگ رز بعد «فراوساا » برعکس

 کند.ی یه وم 

عن رن یک  رز ارریم که به هم چنادگااوه   رروی ارواای کال  

 جا تغییر کند و یدرمهای ارساااتان روریت ی شاااخصااایت

چیز ست و همهاهد. یا رروی اروای کل  که خدری یتن ری 

کند و با رفعا  گذشاااته یاجرر رر رر رتفااق رفتاااه فرض ی   

 اهد.شرح ی 

 

2 
شااخم یعم لن همان قهریان ارسااتان رساات، رو رروی رو 

کند. رین گااه  رز طریق ین و گاه  رز طریق یا روریت ی  

ت رود ار هیئت اروای کل ویز حاضاار شاا ا،  و ع روریت ی 

رشاارر  ارشااته باشااد ریا رین   ری که بر کل ارسااتانگ وهبه

 بگاه  رر به خ رونده ل  ودهد:

 جاک رز اروتااتموم  که ارشااتم ارا کم  شاادم بیدرر وقت »

 راک وگرروم قدری که ایدم رمسینه بر هم پاوتاماو   بید،ی 

 همیدمف و وا ا ساافید ایگر که سااقف  به رفتاا وگاهم تا ریا

 تمپ ساا ت ی شاااای رز خ ربیدم، چاار ت ی شااب تمام

 بیده و ب ا کراه عمل ق لش به پدر ساارروجام. گنجیدموم 

 هم درپ تنها، ب ا خ ربیده یاار ترطر  بن! ویکپیک ب ایم

 رینکه برری طفل . بخ را ه ری  که بیرون ب ا رفته رحتمالن

 ساافر رین به تن ب ا حاضاار شااده کند خ شااحا  رر یاارم

 رر وهخا خ رستی  پدر ب ا، شده شانبح  پریشب. بدهد

 ررسا ایگر سا  یک گفتی  ش یم، شاهر  رره  و بفروشاد 

 ارس اهات ار اخترم ودررم اوساات یدرسااه، بروا باید

 اوش به خاوه ترسیدی  رفت،وم  بار زیر ول  یاار. بخ رود

 را ارریم، سریان باالی ساقف   الرقل رینجا گفتی  شا یم، 

 چه ل و حاال. بزویم چاار ریگ شه ودرریم رجازه حت  شاهر 

 بیرون، بیدم بررم. وکرام بیدررش چاار، زیر خ ربیده ررحت

 چاار کنار رز که ریجااه بید،ی  بشااانا وظر به جاهماه 

 چاهِ. زای  اور رر یانخاوه که ب ا رره  شااایهِ گذشااتی 

 ریختهبرگ ارختِ رین رولن طشت، بن خیاط ،چرخ بِ،

 خ ایان یوهخا حیاطِ که رینجا ب ام، کاشته خ ام که هم رر

 به مبرگشت عجله با ب ام، ترسیده ؟!ک  خاوه خ اِ پس رست

 هک پدر رز عکت  به ب ا زاه زُ  ب ا، شده بیدرر یاار چاار،

 و زیین به رشگریه هایهای الیالبه و ب ا رودرخته پارسا 

 ب ا، کراه رر خ اش کار باالخره پدر .ارای  فحش زیان

 «بفروشد که ب ا براه رر خاوه

 ، رز کتاِ تختخ رِ ییز کار ین رست«زلزله»ارستاوک 

 رز ارساااتان یعن  ارریم «ین» رو رع یا ار رین و ع روریت،

 ق رتفا چنین کِ . ش ای  تعری  شخمرو  ضامیر  طریق

  :اررا حالت او رفتد؟ی 

 ایگررن برری که ستیاجرری  شرح حا  ار شخم( رو 1 

 رست. رفتااه رتفاق

 وقت  یثلن شاا ای  روریت زر بخشاا  هم شااخمو ر (2

 .روست خ ا قهریان،

 را کاررکتر چند و هتااتیم ی رجه گرارو روریت با هم گاه 

 کنندی  روریت خ ا زبان رز رر بخش هر یختل ، یقاطع

 «.رحتجاِ شازاه» یا «هیاه  و خشم» ریان یاوند

 بر یعن  باشااد اوربین رروی، رساات یمکن روقات برخ 

 .کند روریت بیند،ی  بوچه هر و گرفتهقررر وفر یک هایشاوه

 رر بیدهاپیش تکتاک  کاه  هتااات هم واارر  رروی ین 

 .کندی  تعری  و برارریعکس

 

3 
ار روریات خطاب ، رروی یتاااتقیمن یخاطب رر وررا یتن  

گ وه کناد و رینجاا با ضااامیر ت  ساااروکار ارریم و رین  ی 

 کند یخاطب رر تحریک کند تا ار و یتشو یتنده سع  ی 

 یتن شررکت ارشته باشد:
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 او ارست خ ره ی  وشتته یاویت ر رین پشات  که ت  ...ه » 

 یگرای  فعل  اواا  شااده، گم رولش یجمله که بن یتاا 

 خ اکارت زیر  و چاک به بزود اید، رر ت  وقت  که فررری

 که انارست رین تهِ ته، به برسا   بدوی، اواالش شایطان  یثل

 رز پیش! گراای  فرار پ   شاادهگم ت  یثل رولش یجمله

 یرتر،ا کم  هم یااربزرگ ب ا، رفته پدربزرگت بیای  بوکه

 ت  فقط! رفتند همه... هاتخاله و یهربان یعمه عم ها، بعد

 «کلمه! ه  کن ،ی  زودگ  رینجا

 تختخ رِ ییز کار»، رز کتاِ «  کلمهه»بخش  رز ارستاوک 

 «ین رست

 

4 
ه رز رروی س م شخم ترین شاکل روریت با رساتفاا  یعم  

ها ها رر، رو و بنگیرا. رینجا رروی یدرم شخصیتشاکل ی  

واید و خ ا وقشاا  ار ارسااتان ودررا و یدرم رز فکرها و ی 

زود و فاعل یتن ویتااات. ها حر  ی هاای رو و بن ویژگ 

ی تهن  و عین  و رروی سااا م شاااخم ویز به ساااه گ وه

 ش ا:عین ( تقتیم ی -بلترواتی )تهن 

 هبید یاارش با عم ا، ب ا رفتااه جاهمه بر که بفتاب  زیر »

 بیده ی ج  ها،یاسه ارغ  روی ب ا وشاتاته   اریا، لب ب ا

 ،رشبرهنه زرو  تا پاهای به یَلس ب ا یاالوده رر خ اش و ب ا

 بکند، رقم به اع ت یجللی  ییهماو  ار که یرای یثل

 ،بدهد را ج رِ ب ا وت روتاته  اختر که ارشات  وقار قدربن

 اربورا، ب ا زاه باال زرو  تا رر رشپاچه که شل رری شاد،  پا

 وررا کجا رز ب ا یاوده حاال و کند رر رشواا رت  شاارتِت 

 یاار به وگاه ویم اریا، ودررا ار که اروتااتوم  شاا ا،

 رفت، ب ا بیده که ی ج  با و ارا تکان اساات  و رودرخت

 ارشت کمکم که ب ا زاه زُ  اختر یتررشایده  تن  به یاارک

 است و ودبیده ب ا شماریب  هایی ج شد،ی  گم بِ ار

 و هابِ روی رُریب ب ا رفتااه بفتاِ حاال برگشااتند، خال 

 وااحنه کجای رز ب ا یاوده یااَرک هن ز، ب ا ویایده اخترک

 «ش ا... خارج

، رز یجم عه ارسااتان «ار ودررا اریا»بخشاا  رز ارسااتاوک  

 «بدکاری»

 

5 
کند و یعم لن ار ع روریات، رروی یدرم تغییر ی  ار رین و 

رینجا  ش ا.یدرویتت  بتیار رز بن رستفااه ی های پُتترُیان

گاه  رروی اروای کل رساات، گاه  ساا م شخم و گاه  

های رُیان اوربین رر بر شاااخم یعن  یک  رز قهریاان رو 

اهد. ار ضاادم رُیان گذررا و ورقعه رر رکررن ی رش ی شاااوه

ار روریت رستفااه کرام،  بتایار رز رین شی ه « فروایتهریا»

کند ریا ضادم رُیان، ربتدر شهریار شروع به روریت ی   ار رین

کل یحدوا اروای شاا ا و ار راریه،واگهان بد  به شااهال ی 

کناد و رین تغییر رروی ار هر بخشااا  که  گری ی روریات 

 خ را راریه اررا. هم ی  رور  زیاو  به

 رن تسااات ارباره رو رع رروی و بعدتر ی کلیات ها تنها رین

تر باه رین یق لاه پرارخت یثلن شاااکل روریت یا و ع   اقیق

رروی ار شاعر چندودری  کایلن یتفاوت رست. رساسن یا  

م، رز روییار شاعر با شکتت و گاه  با تعلیق روریت روبه 

رین جهت که ار شاااعر قررر ویتااات به یخاطب رطالعات 

 ق ارساتاو  رر رعایت کنیم. ار ارستان رز اقیق بدهیم یا ینط

خ رهیم شااارح یاجرر اهیم بیشاااتر به یجاز که ی بوجاای  

وشین  کلمات ت جه ارریم و خط سیری یُرسَل و روربط هم

ش رتمهید قطع ت رود بدون طرحارسااتاو  که و یتاانده وم  

کند ریا ار شاااعر با رساااتعاره و روربط جاوشاااین  کلمات  

یجا ر ویتااات به تمام جزئیات  ساااروکار ارریم و شااااعر

رش رز است خ رهد یتنبپرارزا و رگر رین کار کند؛ شعریتِ 

و یثل فراوساا ، شاااهنایه یا چ ن ی ل ی، یثن ی و    رفت

وریت رز یعن ی خ رهد و شات. ارورقع شاکتت و تعلیق ر  

ریم هتر بدرن پرارختست که پیشهای شعریترین تکنیکیهم

 و باز خ رهیم پرارخت.
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 زدايیورهاسط
 

 
 

 ؛رروپای  اررادوی هنکه ریشه سای  ستیرکلمهرساط ره،  

 ری ساااوتااکریت رست و یا رز که ورژه «سا ترر »راهرن رز 

History  وStory   که ار روگلیتاا  یعنای تاریخ و ارسااتان

، ین و رت هربید. به ی ؛ التین اررود یرشاه یرو  اهند ی

ه اا  فارسا  رسط ر رز رفتااوه یعن  یع  بیشاتر  ار رین بح 

 رود عیفررطاهای رفتاوه، کنم. یعم لن شخصیترساتفااه ی  

و ریروزه باورپذیر ویتاتند. بام وختاتین، برری ارک هتت    

زیان بد  به  یرور بهپرارزی کراه که رین ریر ارستان ت رز ر

به رثاات  شااانخال باور شااده و حا  با پیشاارفت علم،  

باطل رت و ری ر یقدس، رعتقاا رسااایاده و بتااایاری رز بن 

با  ی وزایک که رربطه «کار  ب لتمان»بار . وختااتینرودشااده

سع  کرا عصر کن و  رر با ت جه  ؛ارشات  «یارتین هایدگر»

 لتمان ار کند. ب به رویکرای رگزیتاتاوتایالیتت  بازتعری   

های سااای  و یتاایح ، تالش با رفتاااوه هبثارش ار ی رجه

حجاِ رر رز  رر حفظ کند ریا کرا پیاام یعن ی و تهنیت رثر 

 بدرن هیئت  ریروزین اراه رست. و ها برارشتهراهر رفتاوه

های  که عاجز بای  ار ط   تاریخ یدرم ار ت ضیح وااروتته

های فررورقع  پناه به یتافیزیک و واییده ؛ب اه شاااانارکرز 

ری رر رز براه رسات ریا ریروزه که پیشرفت علم ، ارک تازه 

اراه و فیزیااک، بخش بزرگ  رز یاااورر  رر  یفاااهیم رررئااه

 برارشااتهها رز روی رفتاااوه گ وه حجاِتصاار  کراه، رین

اهد . رفتااوه ت ضیح ی  رودکراهپیدر ری و یاهیت تازه شاده 

بیاد و باه زوادگ  خ ا راریه    ر چیزی پادیاد ی   ه چگ واه 

ارستان رست با رین تفاوت که  و ع کیاهد یعن  ارورقع ی 

ش ا، ریا رفتاوه با روتان راریه شن یم و تمام ی ارستان رر ی 

ون سر، بد)کند و پایاو  ودررا. به عاارت بهتر رز رَسَرپیدر ی 

اود، یبدون بغاز( بیده و تا رپد)بدون پا، بدون پایان( با یا ی 

 عن رن وم وه: سایاووشان به .اهدیدرم تغییر شاکل ی   گرچه

کند و به ع ض ی سااات، باه یرور لااس  کاه بیین  ریررو  

رر شاا ا؛ حتااین بن عل  جای ساایاوش  عاشاا رر بد  ی 

 ارورقعکند. گیرا و تاا ریروز رین جریاان راریاه پیادر ی     ی 

ست که وضعیت ریروز رر با ت جه به شناس  اروش رساط ره 

 اهد.ی را بررس   ساختاری قررر ی  گذشته

های هند و رروپای  که اررری زیریجم عه یهازبانیثلن ار 

 ساات،یتن ع  یثل روگلیتاا ، فرروتاا ی، فارساا  و هندی 

ان زبعن رن  وم وه ار رست؛ بهشاناسا  بتایار رریج    رساط ره 

کایاس ترر رز او ی کلمه .رر ارریم« کایاس ترر»ی ورژه هندی

 رفتاوه و رسط ره که «س ترر»به یعنای عشق و  «کایا»ی ورژه

ی فتاوهتشاکیل شاده رسات پس یعنای بن، ر    اهد ییعن  

 جتااتج ی رین ورژه رگر ار گ گل ارباره .سااتبازیعشااق

ته بازی گفهای عشااقکه به پ زیشاان دشاا ییت جه ی  دکنی

ش رست؛ علم  که رز گذشته و شا ا. رین یک علم و ارو ی 

 بخش بیاد و هن ز راریه اررا. هر تااریخ ی   تقریان ربتادری 

یااا  کاایاااسااا ترر، یااک خاادر و یصااادری اررا کااه وح ه  

ها اهد یعن  هندیهای یختل  سکس رر وشان ی یشنپ ز

 عن رنهبرر  اهاها که گیشیثلن ژرپن  یا هتتند کار نیررساتاا  

رز ییان  رر هابن، اراودپرورش ی ی رشاااررف  هاا  روساااپ

. ار ودکراترین و زیااترین زوان روتخاِ ی بهترین، باه ش
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 پخش «ههای اور رز خاوساااا » امه وبریررن هم ساااریال  

شد، کها رر به تص یر ی شد که رین سریا ، یاجرری گیشای 

 رود.ریا ارستان رین سریا  رر کایلن تغییر اراه

تلفظ  Historia رر بنها و یا ارسااتان که ی واو  ار رسااط ره

  .کنند، با تاریخ و ارستان ی رجه هتتیمی 

« ییت ل ژی» هارفتاااوهعلم های جدید به شااناس رسااط ره

رود. ار ییت ل ژی بد  کراه «یی »و رسط ره رر به  گ یندی 

که و رینطر  هتتیم  هارساط ره با تط مر یا حرکت تاریخ   

رین، علم یطالعه رسااات یعن   .رودرسااایدهچگ وه به ریروز 

 ثاتچگ واه اگرایتااا  اررواد و ار واخ ابگاه جمع   یا   

، ساارهتااتند که رز ر ی رطالعات یجم عه ارورقع. رودشااده

های ، وررا زیرساااختشاادهضاااط رسااته ار فکریان واخ 

ها رز خ ا یا واخ ابگاه وتاااات به بن ورود یان شااادهتهن 

 یانگ شوام رستم به  که  زیاویثلن اهیم. ورکنش وشان ی 

یک ریررو ، واخ رسااته تصاا ررت  رز   عن رنبهیا ، رسااد ی

 ار رول رسط ره، یک کنیم.پیدر ی شخص  ق ی و ویرویند 

سات. رفتااوه به یعنای رفت ن یا   و ارساتان تاریخ   رفتااوه 

وه  ب ان باوررقابلیغست؛ جااوی  به یعنای چیزی جااوی 

عن رن یک شاعر که لزوین وج ا ارشته باشد. حا  یا بهرین

یا رین  کارکنیم؟ ار روااال ی ها بازی چگ وه با رساااط ره

 ؛کنیم زاری سازی، رسط رهرساط ره  ار ی رجهه بارسات که  

 ه، به اواا  جایگزین تغییر ارایعن  هر چیز ساانگ شااده رر 

ر کنیم، برری بن بااشااایم و رگر وت رویم بن جاای  خال  رر پُ  

الن هماوط ر که قش یم. ی  تکررر و تاعیت رز سانیت گرفتار 

یک  رز کتااااو  که ار رین زیینه یطالعات بتااایاری گفتم 

رو  .ساااتبلماو  یتفکرروجاام اراه، کار  رواول  ب لتمان  

ه و به یطالع ی هایدگرارن ب ا که بر رسااس فلتفه یک رله 

ِ  پرارخات زاری  ی رساااط رهتحقیق ار زییناه  های و کتاا

ریید یتیح  و »، «طیرعهد جدید و رسا»یثل زیاای و شات  

 .«طیرعیتااا یتاایح و رسااا  »یا  «زاری ی رسااط رهیتاائله

ذرشت. گ ریتأثها های یختلف  که رو و شاته، بر خیل  رسااله 

زاری ، یتفکر بتااایار یهم  رسااات و ب لتمان ار رساااط ره

خ رهند ار رین زیینه رطالعات کتااب کنند، کتاااو  که ی 

ر زاری  ارساااط ره حاال رلاته .باایاد تاألیفااتش رر بخ روند    

 .شاعر، ارساتان، سایاست و... کاربرا اررا    جمله رزچیز همه

ین او رین ربنابر ستی زاررسط رهزاری ، و ع  یثلن بشنای 

هتاااتند و  بااهم ررتاااط تنگااتنگ  اررواد و ار هم تنیاده     

ررجع بااه  کااه  زیاااو. هم ربط اررابااه  زشااااانیچهمااه

کنیم باید رز هر وظر بن رر ی را زاری  وااحات ی رسااط ره

بتاام رلمهر »ر بررساا  قررر اهیم. یثلن ار برخ را با شااع 

ین ار خطرواااک زواادگ  »کااه ار کتاااِ « رلمهررن رلمهیر

 .رمبرارشااته، وقاِ رز واافات ر  شااده ینتشاار «کرام ی

یا  بید و رَحَمَ قلبرحیم رز رَحَمَ ی  دیارو یکه  ط رهماان 

قتمت رز  ی یهر رست، به همین الیل ار بنشاده  یعک س

 .بورامجای رحیم، یهیر  جای رحمان، یهررن و به شااعر به

که ا بوجشاا ا ی  یاا «یارساال اوشااان»ار پایان شااعر رز  یا

ش ار ومایشگاهعن رن تابل ی وقاشا   ت رلتش رر به یکاساه 

رست.  زاری  رز وقاشاا و ع  رساط ره ویز رین  ،اهد یقررر 

زاری  وج ا چیز رساااط رهط ر که گفته شاااد ار همههمان

ویما وام زاری  رز شعر، رسط ره اررا. ار جای  ایگر رز همین

که  شااده رشاااره« عالیه خاوم»وج ا اررا؛ جای  که به رساام 

 .اهدزن  ویماست و و ع وگاه ویما به عالیه خاوم رر وشان ی 

ه خاوم فررهم عالی یروزروههاای  کاار  رز قررر یعل م یک  رز

ب اه و رین، ویمای ریررو  و  همتاارشکران بتاااطِ تریاک 

و ع رفتاری  ،شعر تفکر  یدرن یاست. ار بن وپدر شاعر و   

 ، شااعرگ وهنیروقد کراه و ، ارشاات رر که ویما با عالیه خاوم

 یک  رز رهدر . ار ورقع رست کراه دریپزار یاهیت  رساط ره 

ا ی یست که ار جایعهاوبلیزی ، ساتیز علیه  زاری رساط ره 

 انیررویر یاترت    وگاهِ خیر و شااری و رساااساان وج ا اررا 

یح ر و اوبلیتااات  به  زرتشاااترویکرای ترتن  ورسااات 

یک پیایار، چ ن  ییثابه به. زرتشااات وه ارریم هاا دهیا پاد 

رولین  رو بلکهاروتته، کس هرگز زرتشات رر پیایار وم  هیچ

ی شیطان بنده ،یشهافیلتا  ِ اوبلیتت رست که ار بی زه 

یا خدری شااار و  «رهریمن»با  ار روساااتا خدر ویتااات. یا

رو هتااتیم که هیچ  بهرو رساات خدری خیر که« ره رریزار»

بن  یبنده رایان، یک یثل سااایر   به هم ودررود و وربتااتگ

ایگری ویتات. ار ورقع یاوند ایگر رایان ویتت که شیطان  

و خدر هم چاپل س   رو رر  باشاد  خدر رفته  ب سا اسات به 
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زرتشت رولین  .رروده باشدقا   وکراه باشاد و رز ارگاهش  

سااات کاه شااار رر باا خیر برربر قررر ارا و جالب   یتفکری

 پندرشت، برعکس ی  ی بد رر شیطانکه رو رودیشه نجاستیر

ایگر رایان که برری شاایطان یا خدر شااکل و شاامایل یا بت 

ی ویک چنین ره رریزار رر رودیشااههم زرتشااتد. اختنسا ی 

بیدود برری رایان ایگری که روی کار  که ارحالاروتت ی 

 .خدر و شیطان جتمیت و وج ای قائل ب اود

ین و رز رپرارزا ار برخ  بثارش به وقد یتیحیت ی  «ویچه»

رر  تیحییتبابت با ب لتمان وزایک  اررا. ویچه ارودا ب ا 

شاا ا ار ورقع   خ روغلطکه یتاایح کند، وقت   خ روغلط

  خ روغلطها شاده رست، یعن  رسط ره   خ روغلطت ررت 

کند که با یتیح برخ را ی ویچه ار فلتفه، هنگای  .رودشده

 لست یثهم یک  ین ینظر، ب لتمانر زارست. رزیک رسط ره

های ب لتمان که ار ریررن ویز با خ رودن کتاِ جهیاروتویچه. 

ی ت رویم باه ارک باالی  رز یتااائله ی  رواد شاااده ترجماه 

که چه وقشاا  ار پیشاارفت شااع ری  زاری  و رینرسااط ره

ی  ربعاا یختلف  زاررساااط رهفرهنگ جایعه اررا، برسااایم. 

شااا ا یثلن ار شاااعر ار رابیات ویز اواا   ت رود یاررا که 

 یقاعدهحت  کالساایک و  یهاقالبیا ایگر غز ،  فارساا ،

 «رلمُعجم»ار رواال، رز  که ب اهتررزوی   وزن، یک رسااط ره 

وروا  با زیانهمو رز اه قرن پیش یعن  تقریان  شااده گرفته

ی رجهه با شااعر  رسااالم به ریررن با یا ب اه رساات. ویما ار  

رر  وزنی تررزوی  قاعده کند وزاری  ی رسااط ره کالساایک

عن  ی ،ی و پاکند. شایل  ویز همین کار رر با رسط رهباطل ی 

و  روود یشاااعر ینث ر    ساااررغبعدها ایگررو .کندویما ی 

ویز رز شاااایل   گ وهنیرو  شااا ود یخیاا  وظاام بوری    ب 

 عن رن کنم که ار شاااعر خ رهم ی، کنند یی  زارساااط رهر

ی رجه هتتیم. تا ریروز فروغ، یک  رز  زاری یدرم با رسط ره

های شعر یعاور ب ا، ریا بعد رز جناش ترین ستارهارخشان

. شده رست یعم   ی  ویز بد  به ریریزار فروغ ،کالج شعر

زاری  وکنااد، هرگز و  رساااط ره رز خ ا رابیاااتیااک رگر 

شااد، کهنه ی  سااا  واادریر و  بعد رز قالن شاا ا. رگر وم 

 ای هش ا. تمام چیزرز و شتن، کهنه ی بعد ریروزه بالفاوله 

یم، و یتااکه قالن خلق کرایم وتااات به چیزی که رالن ی 

همان، یعاور و زاری  با یا رینکالسیک رست چ ن رسط ره

زاری  که به ارک باالی  رز رساااط رههنگای  .همرره رسااات

عد رز بیا تقریان برسایم، ایگر ویازی به بوران رسم ویتت.  

زاری  ارگیر هتااتیم یعن  رگر با رسااط ره «سااااویارک  ا» 

یقدس ب ا، ساا کایلن بن  کایاس ترر پیش رز یارک  اوساا،

ار رتاق  فلتااافه»ار کتاِ  وکناد  ی و زیتااات  رر زیین  

همااه و ع   هااانیر .تاااادیو  یار رین باااره  «خ رِ

بنابررین رابیات، کُنشااا   ار رابیات رسااات، زاری رسااط ره 

ری که خ اش اررا. هر تصاا یر و تخیل  تازهار  زاررفتاااوه

زارسات، یعن  تا رو   و  هشا ا به وح ی رساط ر  ت لید ی 

 .زوده ش ات رود ق روین قال  رر وشکند، وم 

 هی ساوتکریتِ رسط ریعنا، ینش و ریشه خالوه رینکه رگر

ها بن رر به که ی واو  میرسااا یسااا ترر باه  رر اوااا  کنیم  

Historia ا به ه، روگلیتاااHistory ِرسااااطیر به ها و عر

 ،ساااازتررز همه ارساااتان. رلاته ار رین ییان، رودل کراهتادی

 و ساارو بت  رود و با ت تمها هتااتند چ ن بدوی ب اهعرِ

 رر نبایدود، هر چیز تازه و جالا  ی  جهیاروت .رودارشته کار

 .کراود یتادیل به ریری یقدس 

ر، رفتاااوه چقدنیم به رینکه وقت رساات که باز رز و  فکر ک 

 رز یااا هرکادرم وقش اررا؟ چرر  جاا هماه چگ واه و چرر ار  

ها ها وتات به رفتاوهکدرم رز رین ارستانارریم و هر  ارستاو

ه ی روتان کشا ود. چرر یتئله های قال ، تعری  ی یا ییت

ی کایاس ترر شاا ا؟ قضیهقدر یخف  ی ساکس رسات، رین  

 بهتقتاایم قدرت  جنگ و همه نیری ریشااهبیا چیتاات؟ 

 رایان و سیاستبیا  ؟ب اه رسات  اساتیاب  به ساکس   خاطر

یر پنهان کران  ر  و عبه هدفشانکنند و کاساا  ی   گ وهنیر

ی  کمک زاررسط ره تیاروها؟ ارک رسط ره و یمن ع رست

 .فکر کنیم تریتتقلکه الرقل  کند ی
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 فرمت نقد

 

 
 

ل ط ر کایها، یااو  وقد بهپرارزی فریالیتاااتبعد رز وظریه

هاا، با ت جه به روااا    اگرگ ن شاااد. رگر تاا پیش رز بن 

وقد  رخالق ، تاریخ، فلتفه و ییزرن ررتااط رثر با بثار قال  به

پرارختنااد یااا زواادگ  ی ل  رر ار و یتاااش رثر ی ثر ی 

اروتااتند و یتن راب  رر واارفن بازتاب  رز زودگ  ی ل  ی 

و  رودررا روگ باختهگر تمام رین ی کراواد حااال ای  تلق  ی 

های  که به اسااات اه  رثر باا ت جاه به تأویل  ییزرن لاذت 

 اهد ار رأس قررر گرفته رست.ی 

 یح ر او که رساات شااناساا  وقد ریروز، زیاای  رساااس

 که یعن  ینر به ش ا؛ی  شایل رر سا بژکتی یته  و ربژکتی یته

یکرا تأویل رو. پرارزای  بثار بیروو  و اروو  ربعااا  باه 

 زیاای  و رساااتتیک  برخ را رز ریزیریجم عه گرریااواه،  

به تأویل  رر رثری رساات، یعم لن وقت  وقد ار شااناساااوه 

 وقد ار. ریمبرگزیده رر هرین تیک رویکرای وشاااینیم،ی 

 شااعری رر بن و کرا گذرریررزش رر رثر وااید وجههیچبه

اروری  و وقد ار گذرریررزش که چرر وایید بد یا خ ِ

 شانو ینتقد، یک یوریفه رلاته و رست کالسایک  رویکرای

 و نیت بین یفاوااله کهط ریبه رساات رثر شااکافتن و اران

رثر  ار و یتاااش رر خ رونده خ ا و بروا بین رز یخاطب

 و گراره ش طریق رز که ارک  با طریق، رین رز بدرود. سهیم

 .بگیرا تأثیر وقد رز کندی  پیدر ینتقد

 انیی به «هاباید» رز سااخن  خ ا ییقاله و وقد ار ینتقد یک

 اروری. اهدی  رررئه رر خ ا پیشاانهاارت تنها و بوراوم 

 هیچ و رساات ینتقد یک یتاالم رشااتااهات رز یک  کران

 .یا رساااتتیک  با رثر ودررا هرین تیک  برخ را با ررتاااط  

بگ یم کااه کااار روااال  ینتقااد رز بین بران  خ رهم ی 

که بین یتن و یخاطب وج ا اررا، و همچنین ست ریفاوله

 طرح پیشنهاا به ی ل  برری و یتش رثر بعدی ست.

 رلاته و اررا وج ا راب  رثر یک وقد برری زیاای هایروش

 یهنر رثری به رر ویز وقد خالقاوه، یتن هایروش با ت رنی 

رویکرای ار چند  چنین هفتاا یاهه ار ین که کرا تادیل

 ارشتم. رمیتن

 به و کرا پیشااانهاا رر خاوااا  روش وقد، ار ت رنوم 

 بتااایار رویکراهای وقد، که چرر زا ارین بن یحدوایت

 با ت جه به رثر، یُجاز ینتقدی هر و ش ای  شاایل  رر زیاای

 گاه  فضای رثر رست، وقد برری یناسب روشا   روتخاِ به

 فریالیتات  ارشاته باشیم؛ و گاه    کند رویکرایی  ِریجا

 تکنیکا ، شااناساایک،شااناساااوه، وشاااوهزبان رریاوه،ساااختارگ

 جغررفیای  و تاریخ ...

 رر خ ا به یخصاا   زباو  ری،و شااته هر یاوند هم وقد

 ندک رر رارره خ ا لحن وقد ار وثر  باید ینتقد یک. طلادی 

 و کندی  رلقا یخاطب به رر ینظ ر که رست لحن رین چررکه

 وقد و شااتن ار گفتاری زبان رز رسااتفااه رینکه به ت جه با

 رز اهرسااتفا بثار به پرارختن روش بهترین ویتاات، وااحیح
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 ار نزباوید با وقد ار زباویدن ست. و شاتاری  و خط  زباو 

 ،ایگر بثار برخال  وقد ار رسات؛  یتفاوت ارساتان  و شاعر 

 یاربتاا و کراه ریفا تریفعا  وقش و یتاانده بپ ل و  بُعد

 اب سااطرها تمای . کندی  عمل ای ویزوساا  بعد رز ترق ی

 وگریکل  رز اوری و ش ودی  هدریت خاو  ینطق و تعقل

 به پ  و کند رعتماا ینتقد به یخاطب شااا ای  بااعا   

 .بارا شده رثر ی شکاف  باع  که یعق ل  رویکراهای

 و سااااختارگرریاوه وقد ی را ار ت ضااایحات  به راریه ار

 :پرارزمی  شناسیکوشاوه

 قتیمت وگرجزئ  و وگرکل  روش او هب سااختارگرریاوه  وقد

 هایروش و هاتکنیک با ت جه به ت رنی  بن ار و شاا ای 

... به و هرین تیک شناس ،وشاوه شاناسا ،  زبان یثل یختلف 

 ،کار بهترین ربتدر ار روش، رین پرارخت. ار رثر بررساا  

 اب راریه ار رساات، رثر رواال  ی ضاا ع و یقید ی تی  یافتن

 رثر ح   که ی ضااا عات  به بزرا های ی تی کران پیدر

 ییان ی ج ا هایرربطه کشاا  با و پرارخته کندی  حرکت

 یدرپ است شعر سااختار  به یقید ی تی  و بزرا هایی تی 

   .کنیمی 

 کزیر حکم یقید، ی تی  هرین تیک، بعد رز رثر بررساا  ار

 یرکز به که های شااعاع ت رنی  رر بزرا هایی تی  و اریره

 اعشع هر طریق رز که وح ی به گرفت وظر ار ش ود ی ختم

 .بریمی  پ  رول  ی ض ع و یقید ی تی  به وهایتن

ار، ساخت به پرارختن برری یعناشاناسا    جزبه ایگری روش

 روش رین ار. رسات  شاناسااوه  وشااوه  برخ را سامی تیک و 

 ار و کشیده بیرون رر شعر ار ی ج ا هایوشاوه بین ررتااط

 بح  گیرای  شااکل رثر ارون جهاو   رچط رینکه ی را

 شااعر، جهان گیریشااکل یوح ه تشااخیم برری کنیم.ی 

 هار ا بین ینطق  یرربطه و پیدرکراه رر فرض  جهان رضالع

 اهیم.ی  وشان وض ح به رر هایدل   و

شاناس  ار یجله فایل  تر ار بح  وشااوه ط ر که پیشهمان

 کلمات همان ها،شااعر شااماره یک به بن رشاااره شااد، ار  

ها با همان ها به شااناخت یدل  بن به ت جه با هتااتند که

 رز که رر برارشاات  و یعم لن ارک. رساایمی  هایصاادرق

 و تفتیرکننده گیرای  شکل یخاطب تهن ار( ار ) کلمات

 عایرت یدل   ش ای  گرفته وشاوه هر رز که ررعین   ریوتیجه

 هرسااتفاا «ساایب»ی کلمه رز وقت  یثا  عن رن به کنیم.ی 

 تهن ار یفه م رین که ارک  و فکر و ار  رر سیب ش ا،ی 

 و شاا ای  تلق  تفتاایرکننده کند،ی  ریجاا شااخصاا  هر

 روظ ار یدل   عن رنبه رر سیب رز بیروو  و وهای  یصادرق 

 رشت برا و تفتایر  به بنا شاخم  هر برری یدل  . گیریمی 

 .رست اوتیتف ایگری با اررا هاوشاوه رز که

 ناب شد زاه سیب رز که یثال  برری رست یمکن یخاطا  هر

 رر بسی یک  یابد؛ است خاوا   یدل   به خ ا تفتایر  به

 .ارودی  ارخت  ییی ه رر ساایب ایگری و زیاارو اختری

 هار ا کران افریه به حدی چه تا ی ل  رینکه به ینتقد یک

 ت جه اهد،ی  رهمیت خالق و تازه هاییدل   کش  برری

 کند.ی  بتزری 

 و تفتاایرکننده و ار  بین یرربطه ساامی ل ژیک، وقد ار

 ی ل  تهنیت به بران پ  و رثر جهان کشااا  به یدل  

 وام با ایگر هایحیطه ار ار  گاه  کند؛ی  بتاازری  کمک

 چه هر. شاا ای  بیان «یصاادرق» وام با یدل   و ،«یفه م»

 هاییدل   تعدرا رز شااا ا زیااا  یفه م کلماات  تعادرا 

 زر رگر یثلن! بالعکس و شاا ای  کاسااته( بن یعناهای)وهای 

 هک رر اختررو  تمام یصاادرق، ،کنیم رسااتفااه «رؤیا» یفه م

 «ریررو  رؤیای» رز رگر ول  شاا ای  شااایل اررود، وام رؤیا

  رهدخ هتتند ریررو  که رؤیاهای  تمام شایل کنیم رساتفااه 

 ،یفه م کلمات تعدرا با رفزریش هی  خ رهم بگ یم ک. شااد

 رؤیای» بگ ییم رگر حا . شااا ای  کم هایدل   تعدرا رز

 را اختری که وهای  یدل   به فقط «کالج تلگرری  گروه

 بران بکار رز ریتناع برری الیل  رین. ش ای  ختم رست کالج

 دنش تأویل  چند ار و رست سپید رشعار ار رضاافات  تتابع

ف ایفتت تأویل  تک رثر  که چرر اررا زیاای وقش رثر هر

 رز یخاطب وظر ار رر خ ا ررزش خ روش بار یک با و ست

 به یتن ارون ار ت رنوم  بازخ رو  با و اهدی  اسااات

 رسید. ریتازه کش 

یاح ، به ی ررای رشاااره  شاادن ترروشاان برری راریه ار

 کنم که باید ار وقد کتاِ ار وظر گرفته ش ود:ی 
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 عتنطای و رسات  شاعر  یک وقد رز ترساااه  بتایار  کتاِ وقد

 نب کتاِ، وقد برری. ب ا خ رهد شااعر تک وقد رز ترط الو 

 هانج با تا کراه یطالعه رجمال  وگاه  با بار رولین برری رر

 تتنب با که قدربن. ش یم بشنا ی ل  تفکررت و کتاِ ارون

 وتات  کایل بگاه  بت رویم به بن پشت گرفتن قررر و کتاِ

 یتن ار رو تفکررت ریزیپایه حاواال که اعرشاا جهان به

ه ب و زیاا یتجربه الیل به شاعررن رز بعض  برسایم.  رسات 

 را وهفته جهان روتااجام  به قاار خ ب  به تخیل بران کار

 یکنندهتعری  رُیان یاوند شااعر، رلاته. هتااتند خ ا کتاِ

 ی جب ی ل  پرارزش یاهیت ول  ویتااات روریت یک

 خ ا، وقد تمهید ار که ش ای  هنت ار ریهندساه  سااخت 

 شارهر یاهیت رین به رشعار، به پرارزش گارا تعیین بر عالوه

 هایروگاریساااهل ط رهمین و یثات وکات تمام. کنیمی 

 هایتئ ری به ت جه با و کراه یااارشاات رر بثار ار ی ج ا

 هاییثا  تکر با هابن تجرب  وقد به برهان و الیل با ،راب 

مام ت شااکافتن به ویازی کتاِ وقد ار. رارزیمپی  شااعری

 تاررزجمله)ساخ ی هاتکنیک به ت جه با بلکه ویتات  رشاعار 

 فرم رثر، و رجرر بثار، ار ی ج ا ترریتن  هایرربطه رشااعار،

 ضااع  و ق ت وقاط ها و...(بن ار کاررفتهبه زباو  ینطق

 رزلحاظ رر سااپس برخ  رز شااعرها . کنیمی  بیان رر کتاِ

 قاطو به رگر و کراه بررس  سااختاری  روتاجام  یا ندگ پررک

 و اهبن ت ضاایح رشااعار، وام کران قید با برخ رایم ضااعف 

 ی ثری هایپیشااانهاا ی ل  به تجرب  ررهکارهای یرررئه

ه و یا با ت ج رجرر زباو ، رزلحاظ یثا  رگر عن رن به .اهیمی 

 اهیم ی رقرر بینتره زیر رر کتاِ به رویکراهای فریالیتت 

 رز یزپره و گرارو لحنسکته ار  و رضاافات تتابع حشا ،  به

 به ت جه با و کراهرشاره... و هاورج واحیح  چینش وافت، 

 خ ا روتقاا یضاامیمه رر هاوقم رز وم وه چند وکات رین

 کند. برقررر ررتااط وقد با یخاطب تا کنیمی 

 ار شاااد، قید که ط ریهمان کتاِ، یتن ارون بخش ار

 رو وگاه و ع و کراه ورشااکاف  رر شاااعر جهان وقد، مهیدت

. اهیمی  قررر بررساا  ی را رر جهان و پیرری ن به وتااات

 کمک قدو شاادن غن  به قتاامت رین ار فلتاافه کارری 

 بن رز ی شاااماهمه بیش و کم رلاته که کندی  بتااازری 

 سااترلزری  ی ضاا ع رین به ت جه رابیات، ار برخ راررید.

 ذرگ. باشند برخ رارر تص یری و زباو  ینطق رز رشاعار  که

 یجاار بدون برکائیک، و گفتاری زبان به و شااتاری زبان رز

 که رست شعر یجم عه یک ضاع   وقاط رز یناساب  تمهید

 نری. کنیم ت جه بن به شعری یجم عه هر وقد ار رست بهتر

 .کندی  ودق ویز زباو  ینطق رعایت ار ی ض ع

ِ  وقاد  ار  و االیل و رفت جل  بحررو  ت رنی  هاا کتاا

 تکر رشعار بران سا ر   زیر برری رر خاوا   هایخصایصاه  

 کاربرا و رجرر یحیطه ار ت رنی  رر هاخصاایصااه رین. کرا

 هب بن طریق رز تا کرا یاابوری شااعرها ار راب  هایتکنیک

ت رز سریها که گفتم تنها خالوها. رینش  پرارخته بثار فرم

 ت رویم ار یتن وقد رستفااه کنیم.های یختلف  که ی روش
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 عليه سنّت
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 رساا بر ای رر چ ن که بپرارزم رییتاائله به بیمی  وقت هر

 چرر پرساااندی  عده یک قرررگرفته رابیات و فرهنگ رره

 !خشن؟ همهرین چرر ودررى؟ ورکس چرر! گ وه؟رین

 زر کار شاا ا؛وم  جا زوایل ار ایگر بیش رین رز رساا ریى

 ىوقت فقط ین ویتت. کار ار هم خشا وتى  شاته؛ گذ برریش

 رایگ حاال باشد، ودرشته وج ا ایگرى ریکان که و یتام ی 

 طرفى رز بزوم. فریاااا شاااده کااه هم فرار بررى یجا رم

 هم به رر حالم ریرروى روشااانفکرى تیپیک رویکراهااى 

 کرىروشنف سنیت بررى ریویژه رحتررم با رینکه یعنى زود؛ی 

 ای یرگ یکُش ژست بن و روشانفکرروه  رزوى رفتا رز رمقائل

 پنهان رخالق پشاات رر رشوات رو  و ساا رایب  تمام که

 فارساااى پیشاااروى رابیات یعتقدم و اررم روزجار کندی 

 ومای یهتر یبیینه و خ راه هاضربه سامت،  رین رز همیشاه 

 .اهدی  ومایش عنتر فقط حاال سابق

 هب ریاراه تن ررچ حاال پرسیدم رزش ب ا، هفتااوهشت سا 

 رلهى قدررین رودرخته اور رر بیژن و یعص یاوه ساک ت  رین

 هم هفتاا، شعر! بیدی  هم ت  سر  بال همین گفت ری؟شاده 

 یک پیشااروى رین پشاات و رساات شااعر ایگر ساارو شااتِ

 !کمین ار بزرگ رَویپس

 یدرنپتاات غز  که بیخ ا ارشاات، حق لحاظ رین رز بیژن

 سرریت هم شعر به ریایان زیتتى ساااه  باید باالخره وشاد، 

 بالهت به رر خ ا جاى تفکر شااده یرایى یتن تا کرای 

 یحک یمان یدیایى هر ینار  و تل یزی ن طریق رز. بادهد 

 که ساات اهه او قریب! یعناسااتیزی به یعنای ،ب  به کراود

 نهمی یعنى! شااد؟ چى بیاورود، یعنا تا ریمکراه خالى ییدرن

 !یعناشان؟ ب ا

 شان رساتکاو ته عینک پشات  تازه، کار هر با تقابل ار رینکه

 ابلق ایگر گیرودی  رسااالیى-رخالقى ریررا گرفته؛ ساانگر

 رر کار فالن وااید اررا شأن شااعر  گ یندی  ویتات،  تحمل

 بهت اررود کن ی  فکر کهارحال  گ وهرین و! اهد روجام

 .ودرکراه یحدواترت که بین ی  واگهان گذررودی  رحتررم

 ار شاااعرها رز برخى تهررن کتاِ ومایشااگاه ار گ یندی 

 ین! وابر فروش بیشتر کتابشان تا شادود ی  حاضار  هاغرفه

 کاالیى بیده، یکى چیتت، کار رین رشکا  فهمموم  ورقعن

 بیده یکى کند،ی  تالیغ کراه ت لید خ اش که رر فرهنگى

 جعا برج چنپلى بن ایگر شااااعر که بایند رشخ رونده تا

 ارک رین رشااکا  بگ ید یکى لطفن ویتاات، سااابق وشااین

 ع رش یبیینه که شاعرش با ریرروى ج رن وااید چرر چیتت؟

 و رو رع که رساات رین ارساات یعنى! شاا ا؟ رواررو رساات

 االیتتف ت تا گرفته هنرپیشه و خ رونده رز وش ر،ک ن رقتام

 !بدهد؟ فکرى خط رو به ک لکافیس و

 ىتنهای فرهنگ بر رشاارر  تاعید میه اسااتاوراهای رز یکى

 و پرسمب باز باینم، اوباره رمگرفته یاا هاتنهای  رین ار ست،

 چیز هیچ وکنم، قا   روااال یک عن رنبه رر یهملى هیچ

 فقار رگر ویتت، ثابت و ولب کنندی  فکر که هم قدرهابن

  اخ وه ایگر باینند ریروز ارشت هایچشام  با کنند ساعى 
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 هفتاا اهه ار رساوند،ی  بزرر ایگررن به هو شا ود ی  رتیت

 رگر چشااام! رر لنز حاال ب ایم، کراه ع ض رر هااوربین

 !ش ید ال  الرقل ودررید
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 ار روارروساات.سااطح،  یهجمه با فارسااى رابیات و هنر

 ارسااتان ار رود،بازکراه گاواررى فارسااى یعاواار شااعر

 زر که رودکراه یاب هایى تن  کراه پاالن هم رر وقد! پروریارم

 یتِو یعنى! خارودب  رساااتتیکى هایی لفاه  ترینربتادری  

 رفته هم روی که جدید ب فاال ى  بزکِ و وژرایرحمادی 

 ایگر و کراه خ ا کار  رودکراه تل  رر فرهنگ ساا    اورزاه

 وگری،ساااطح . بیدوم  چشااام به ریررن ار بره ت جز

 فکر هایرتاق تِس غا همه هارین ،و یت سااه و سازیسااه

 اوَب چ ن ایگر حاال که پ پ لیتمى ست،رساالیى  جمه رى 

 چپ یرا، و زن خارج، و ارخل ست،جارى هازیینه تمام ار

 ت سااط های کتاِ رود،خ راه خر یغز همه ودررا ررساات و

 که واشاارروى! فاجعه شاا ای  ینتشاار ریررن رساامى  واشااررن 

 اروند؛ی  خ ِ و اررود خ روده خ ِ رغلب یشااااورروى

 ترساا سااا  شاااوزاه! کنندی  تالیغ و تأیید رر فیک اررود

 و کند تازه شاای ه بور،زبان بیاید شاااعرى ریررن ار رمودیده

 شاااعر  او وفر ییلی ن تااهشاا رز شاا ای  یگر بیاورا؛ طرز

 فکرها رود،بتاااته رر یغزها اکان  روگار! ارویاید؟ بوروگارا

 !تاعید شع ر شده،تعطیل

 عش ه! بیرون اراه کاسِت ست،خ رونده رسات؛  طرِی یارو 

 بعد شاااده، رسااامى ع رم وزاِ و کراه والهچُس و غمزه و

 اشرو گرفته، بازرر و کراه کتاِ رر ش خطى ساه  بلغ ریاتِ

 وقد و کراه رجیر ینتقد بیشتر، پ    بررى اهدی  جان که هم

 زیکایا شانیک  ها،روزوایه ار اراه ه ر تُپل چیز  وقد پشاتِ 

 رشتهبرا رَبروى و بُکن یرر بیا ورى با! کایررن شانیک  رست،

 و بیدی  غمیش رُژى هایلب و بندرودرخته هایگ واه  و

 های بن! بازبچه رز پر که هم ریررن! یعرو  شاااعر  شاا ای 

 رر هارین رینکه جاى اررود شعر ار رساتعدراى  خراه که هم

 ااهسااا فتخرودی و کنندی  تقلید رزشاااان بگایند بگیرود

  لب  ارسااى کالس  رساات، خط تهِ شااعر کالج !و یتااندی 

 رره  و یُرشد بچه ست،ساازی لیدر یکارخاوه رینجا! پرتگاه

 رز رینجا ایگر یاهِ چند بت روم اروهایت ین خ رهم،وم  کش

 است بن و است رین رر واِ یتجربه چند تا بگذررم جیب

 رر جارین و بِبهتاس بروید ودررید کار ار استى رگر کنیم،

 رابیاتِ ساارو شاات  باید کالج رین ار وکنید، شاال غ رلکى

 و ساار بیات رها با ایگر رر رینجا بخ را، رقم فرار پیشااروى

 گرر ساات، فرهنگى هایپارتیزرن پات ق  رینجا ویتاات، کار

 وکنید. تل  وقت رینجا ودررید خ رودن حا 
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 گر ای رسم رفشاست، ونعت رست؛ ب ان بن ایگری فنی هنر،

 یخف  ارریم هن ز یا و رساات ومایاودن هنر ساات، لخت 

 اری ست یخف  یا ایاوتِ سات، یخف  یا سایاسات  . کنیمی 

 به خیاوت جز چیزی هنر ارویموم  و رویموم  رو رز هن ز

 .ویتت هایخف 

. اروندوم  رر رین اروندی  خ ِ یرر که هابن حت  اریغا

 رر خ اشان سنیت ند،باشا  خ اشاان  ودرشاتند  شااوس  هابن

 تازه رز ت روندی  خ ِ رلاته برود، وم  ار سر تازه رز کشته،

 که خ رهندوم  هابن. گ یندوم  رر خ اشاااان ریا بگ یند

 یثل باشاام،  یعم ل  که اررود ت قیع ریا بن یتاام  یعم ل 

 ریا بیدی  بدشان یعم   طاق رز که اهندی  شعار! خ اشان

 کتاا  اراه ق رت رر هابام عمل! رودیعم ل  فجیع  طرز به

 همه ینر با! رمبرزخ ار بهشت  ین که رودشنیده. کندوم  فکر

 قدربن ریا کند،ی  گریشااان چ ن شاا ودی  وزایک بتش به

 رر اراشاااان رین و سااا زودی  که یااوند ی  بتش ت ی

 همین و رودگ وهرین همه ودررا؛ هم یرا و زن! بورااری 

 رر ریا  اروند،ی  ویچه رز بخ ره  تا! اهکر تنها یرر جهان 

 ورم شاال ررپ ش ربر  یاریای یثل گاه  کنند،ی  سااتایش

 ایدب ریررو  خ رهند،وم  ریررو  رر یایاک فتک  ریا شا ود ی 

 را هتاتیم  قارساتاو   همه یا! یعم ل  باشاد  خ اشاان  یثل

 که ریمکراه کمین همه گ رسااتان رین ار! یراه زودگ   یک

 یرض یگر! چرر؟ بُکشااایم، رر رو و بیاید ریازهت یا زوده
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 ریا اروند،ی  بدروند بوکه بدون رر ی ل  یرگ رینجا! اررید؟

 .خ روندی  رر ی ل  یرگ فقط بوجا

 هابن ترساام،ی  شااانهمه رز ریا هتااتم هاریررو  عاشااق ین

 بدون گیرودی  تصاامیم ارئم و بورودی  یاام به یرر فقط

 ساانیت فقط چ ن اهند اخالت بن ار رر یغز رز ریتکه بوکه

. تس ینطق  یخف  فقط ست،ینطق  یرگ فقط ست؛ینطق 

 خ ایان اهیمی  جر ریا هتااتیم یعم ل  فجیع  طرز به یا

 به ریا هتااتیم عمل  یانهمه یا. بن یتاایم غیریعم   که رر

 !یعتاایم ساانیت به چ ن کنیموم  عمل کنیمی  فکر بوچه

 که ارودوم  کتاا  و کراه یخف  خ ایان ار رر یا ساانیت

 .ویتت ایروز

 گفتم! ایدیش ایروز ب ام، ودیده رر رو که ب ا سااال  چند

 غرق اوباره ارشااتم تاکن ن که بغ شاا  گ اترین ار بروم

 شده بهتر حر  هاش ب ا، شاده  بهتر بدوش خط ط. شا م 

 نی وا ا، رو ایگر کهرین ریا ب ا، شااده بهتر شبشااپزی ب ا،

 ،وزایک ش ا رو به خ رستم ع ض  رین رز !ب ام شده ع ض

 تم؛خ رسوم  ایگر یعن ! وشد کنم، بغل رر رو خ رستم! وشد

 ایروز رز خ رسااات. خ رساااتموم  و خ رساااتمی  یعن 

 یشکل شاید رین. ب ا ریروزین اقیقن اوری و خاسات بری 

 ع ضاا  ین ریا رساات ین ا   ضااربان  سااینمای رساات، ین

 و گراای  یدرم زیین چ ن شاا م،ی  ع ض فقط ویتااتم

 زوندی  ارا حت ! بماوم ب ایم که بوجا تا ریتتدوم  روا؛ی 

 ایروز  یک که خ رهندی  «رو  ار پااریس » بااز  سااارم،

 حاال چرر! بن یتم؟ چرر رمغریاه بن با ین! رست وحشاتناک 

 واانعت هنر! وکنم؟ رفشااا حاالساات که ط ریهمان رر

 یاایز گاه ! شاوم؟بپ  چرر ست،لخت  ایگر رسم  رفشاست،

 که خ رستی  بن بن لحظه همان چ ن! لَخت  گاه  لُختم،

 اوتِای ست،یخف  ول  یا سیاستِ و شتم، که باشام  ط ربن

 که ویتت بیخ ا خ رهد،ی  رابیات او هر و سات یخف  یا

 یا پرف رینس ویتت، یخف  گ رساتاو   جز جای  یا رابیاتِ

 همین حت  و ستتقلیدی یا هنر رارست، یا شاعر  رارسات، 

 گرر کنیم؛ فررر زودرن رین رز رگر. کنیمی  یخف  هم رر تقلید

 .ش ای  ارست چیزهمه باشیم خ ایان همه
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 ه  ت !

 ای کنم؟ی  یأل ار رر پیررهنم که رمش ین ریکراه خیا  وکند

 ع ض رر اویا رودبیده کنندی  فکر که هارین رز رحمق که

 شاناسم وم  رر ریرروى و ریررن ریکراه فکرهم  شااید  کنند؟

 ساانگِ همهرین که ت  کنم؟ی  خ ازوى هاسااتسااا  که

 ورقعن برى، رز رر فروغ زو ؛ی  ساااینه باه  رر هادریات  

 !و یتم؟ی  لخت چرر بدروى خ ره ی 

 رر رت وقاِ باید رو  کنى پیدر وایى بخ رهى رگر ریررن ار

 و ىاشب همه یثل وااشى، خ ات کنى روتخاِ کنى، روتخاِ

 تکان تکان هى یکدساات ساایاهى  بن ار رر ساایاهت یکله

 هِو یک! وه وخ رساتند  رگر باشااى، برى خ رساتند  رگر بدهى،

 ریترکث ست،ریشهب  رکثریت! وترسان یرام رز یرر! یزخر 

 ین به اررییرام بید؛ی  بدم همه یثال  رز ین! کلیشاااه

 وای خ ش پى  ار هایت سط فقط جاهمه ار همیشه بید،وم 

 یکى! ریرروى شاعررن رز یکى! شاعرم ین رود.ب اه شاهرت  و

 رر شع رشان اروهایت و رابیاتشاان  فرهنگشاان،  که هابن رز

 رود،کراه شع ر سر  چاار چ ن که حجابى برارشاته،  حجاِ

 تاروهای و رابیات سیاست، فرهنگ، رز بربیندی که شع رى

 تهنیتى یحصاا   جز که شااعرى رساات؛ ارروقاِ شااعرى

 هک ریرروى ریرروى، شاعررن رز یکى! شاعرم ین ویتت، ریاکار

 غز  خمینى شاااعرود، او هر زودروااوش هم و زودروى هم

 تنها کش رى چنین ار ساررسات،  غز  ریخاینه و شات، ی 

 ختاارو! قهریان شاااعررن تنها شاا ود،ی  قرباوى شاااعررن

! ایگر یکى یختارى یحمد هاساات،بن رز یکى گلتاارخى

! ب ا؟ یظل م هم و رالم هم ،زیانهم ش ای  گری! بین ؟ی 

 ام رز فارسى شااعررن   ریاسات،  و اروغ رواار  فارساى  شاعر 

 هابن برعکس که یکى! هامبن رز یکى یتأسفاوه ین ریاکارود،

 چ ن کنمی  رس ر رر خ ام. کجاست ارا گ اِ جاى فهمیده

  رو یفتدب فارسى شع ر شعر و  ار رتفاقى رینکه بررى یعتقدم

 .کنند رس ر رر خ اشان شاعررن باید
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 برگشت

 

گیرای  روز رز سرچشمه   

ریزای  شب که خ رب    

تکیه خ ا به که بالش  ار  

سمتِ پرای  پلک  

بالش رز ش می  باز  

خاوه رز  

بازتر حت  بینه رز  

اربتته ب ا ریپنجره که  

ستفررری استم رز سفر  

قرررب  خاطرم ار ریجااه و  

گیرمی  هفته رز که وشاو  با  

خاک خ رای  خاوه  

بگیرم رر استش که  

جلدش رز تازه که پالت ی  هم بعد   

بیرون باشد زاه  

تنگ قدری که کفش  و  

گراش روای   

ویتت یاام که خیاباو  ار  

باز رسیمی  خاوه رین به  

پالت  و   

گیرای  الش  

 

 ایوب احراری
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 کابوس

1.  

رست ختت بینه خیا   

چرکتاِ یریالفه با  

واکای  الی رمخ ربیده که     ین و  

ش می  چروک   

پ ست ار ش ای  تزریق که خط ط        

ویتت تفاهمس     

ستببک  لاخند یچکیده  

باش  که تزریق   

رویی  فرو   

بیرون کشدتی  که طناب  و  

رره بین ش ای  پاره  

تیر رین ش اوم  خال   

هاارا رین  

رستخ رن ار ریخته که   

رر بینه کندی  حایله و  

رمچکیده  

بِ یثل وه  

زو  یثل  

اهدی  ق رت عصا که   

ریا ارینش  

اررچین ستو رت   

ستکاب س   

ودررا! پایان که  

 

 سمیه ابراهیمی
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 اعتصاب

2.  

ریجااه یاوده جا   

رعتصاِ ار   

رِیروزش  و    

هاسترل ا اهان ار گرفته ته غذری    

بعدی پیچ   

ایر رفتااه و رواه یثل شده اررز    

رمگرفته ته  

هاکایی ن رعتصاِ ار   

کشندی  قاشق  رر مبسفالت و  

بل /چنگ وگرفتند چرر هال ار رز  

هامرواه اهاوشان ار وپیچد که  

رموا اه خیاباو  کهرین با  

رسپاگت  رین  

ستخ شمزه باکِره  

 

 سمیه ابراهیمی
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1.  

 

بورای ییله تنت جای به   

کند ها که   

رست یالقاتب  که رر ریشیشه  

کن ی  بغلم   

ویتت ت  یووله که های است با   

ب ق تلفن گ ش  رز    

زوم!       وم  غر  

ستعجیا  تررفیک تنت که  

تربل اه اهان رز و   

رست ین هایسینه   

یک وم  ایگر که  

اه ی  سیب به گاز  

بیرون زودی  لیال ت  یاوده رز و  

ش یوم  بام  

خارارر کشندی  ی  کاودوی  زباوت روی و  

ودررا زوده       زودرن   

کن  ها هرچه و  

زودی  زوگ   

ویتت یتصل ین به که های است  

 

 

2.  

 

رحمب  ستیرای   

کندوم  ررست بینه ار که  

هاشسینه جاسیگار  رز که زو  برری  

ویاورا اویا به تا فتااهر فرو  

تری...ای روه ک اکان  

هن ز ریا   

زوم یاهِ هر  

ودررا ریا که زخم  با   

شکم زیر       ریل  هیچ و  

خ ن زودی  ف رره    پاها الی رز  

شیر پریده رمکرست رز  

فاضالِ ار کاشته و  

تری...ای روه جنین  

یاه هر  

رحمب  یرای   

ینم اهدی  پری ا ب ی که  

بینه ار اریسیگ با و   

گرامی  هامسینه اواا   

 

 نگین بابایی
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 روزمرگی

 

هتتند زیااتری هایغروِ غمگین زوان   

زیااتر زوان غمگین هایغروِ  

کران غرق برری اررود بیشتری تحمل هاقلب و  

هازن کران غرق    

کراه رمکالفه ساحل رین یری ز شرج    

کراه رمکالفه ساحل رین یری ز شرج    

کشدی  جیغ یک  جاینر شب هر  

کشدی  جیغ جارین یک  هر شب    

رمگرفته یاا رر تکررر فروغ شعر رز تنها ین   

ریمگرفته یاا رر تکررر فروغ شعر رز تنها یا   

ک ؟ ین خ اکار   

ک ؟ ین خ اکار   

لعنت ؟ رین کجاست  

بید؟وم  چرر پس   

رود؟خیس افتر رین هایبرگ چرر   

ودررا چشم که کاغذ   

خ اکار؟ کراه خ اکش  کاغذم روی اوباره وکند  

  بلندش 

 بلندش 

ویتتم اهنده وجات ین   

کندی  رمخفه اررا ه ر   

ش ود؟وم  ختته ربرها  

وکن بیدررم   

غروِ تا بخ ربم قدربن بگذرر   

ش ا غروِ   

وکن بیدررم   

وکن بیدررم   

کند بیدررم وت رود واح  هیچ که کن تنم ط ری رر پت    

بگ  ین به و   

باشد غمگین روزی خ رشید رگر   

بخ ربد بیشتر ت رودی    

کند بیدررش وت رود واح  هیچ قدر کهبن   

باند رر هاپنجره   

باند رر هاپنجره   

ویتت خ ِ رولن ه ر   

اهدی  بزرر رر هایمریه واپایدرر یری ز ج  رین  

 

 بهار توکلی
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سرخط نقطه   

1.  

  خدرحافظ

بزود قدم کنارت ارخت و باش  خ ات یعن   

ش ی وقطه که  

اور رز بیاوری بد   

برو یعن  هااست   

بتپار رر ک چه و  

ترس به رر خاوه  

برسند اویاه ب ک اکان تا  

شدی سقط   

کشندی  خمیازه که هااره ار  

اور.. رز   

برو یعن  هااست  

بکنند رتتمام رفتند همه  

رترفتن با  

 تمام

بخ را سریا که شهر   

کن وم  ام شعر  

ویتت یااشان امیر  

ب ا ت  روعکاس بسمان  

ریضات جااه  

سق ط به ویفت  که باش  ارهاهن باید   

بغلت تا ریتتااه سفر روتهای شعر و  

برو پس   

 خدرحافظ

باش  خ ات یعن    

بزوند قدم کنارت هاارخت  

بپرس و بگیر رر جااه رودکراه اررزت که هابن رز   

کجاست خاو راه  

بروی خ رستند همه  

...اور رز   

برو یعن  هااست  

ویاوری بد تا   

بزوند قدم کنارت هاارخت و  

ش ی وقطه که  

خط  سر  

بغلت تا ریتتااه سفر روتهای شعر  

وااش خدرحافظ  پس  

ویتت به یاات کت  تا  

کن ریضا  

گرایوم  بر  

اور رز   

 

 رئوف دلفی
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تقويمِ هفتموبيست  

2.  

بگذریم که ربرها رز   

رست ترگرفته الم  

ویتت قررر ای باررن و  

تق یم  وهفتمبیتت  

ویتت کسهیچ که رر رمسالگ  وچندس   

بکند خار   

  باشد

شد تمام که سیگار  

ش می  تمام  

بینندی  ربرها تازه و  

ترمگرفته بسمان رز   

بدهد رریگان رر سیگار هن ز رییغازه کاش  

وش م بدهکارتان تا  

کِشپیش شدن بزهکار  

یرام..  وزوند خطمچ ِ و  

 باشد

شد تمام که سیگار  

ش می  تمام  

بگیرید جشن تا  

تق یم باروهفتبیتت  

ستکاف  تحریم سا  وچندس   

بفهمید که  

فهمیدوم  چقدر  

رست ترگرفته ربرها رز یاه ای، وهفتمبیتت   

سک ت... قارها و  

شدود و شته تق یم ار ربرها  

بیموم  اویا به ین  

 باشد

شد تمام که سیگار  

  تمام

کنمی  رعترر  و  

جنگ به   

 چرر یاجرر باق  کنید رعترر  شما و گرفت رر رمک اک  که

اررا؟ چرر بخ ره  تا  

ودهید ین به رر ج رِ و  

بکند رر خ اش کار سرطان بگذررید  

رر... خ اتان شما   

بگذریم که ربرها رز   

رست زیتتان باز  

 که اختررو  به کنم فکر که ستخ ب  جای برریم زودرن و

سازمی    

گذرودی  که ربرها رز و  

رست باررن  
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یاه ای وهفتمبیتت  

بروم شانتخت به بار وچندس   

کنم رعترر  که  

«رست ین کار ییز خ رِتخت»   

 بدهکارتان تا اهندی  رریگان رر سیگار اررهایغازه هن ز

 وش م

کشپیش شدن بزهکار  

بگذریم که ربرها رز  

رست یاه ای  

بیموم  اویایتان به ین و   

 

دلفیرئوف   
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 قاب

 

اررا که قطارى  

قاِ ت ى روایى عکس بر  

خاطررت  ار زاه ت ول  

هاشچشم گرا ار که  

یدرم کشدی  س ت  

باکرگ  هایحلق ی ار  

قطاری تا  

ریل روی خ راه قر  که  

کند پرت  

زن روی رر تنش  

شتنهای  شدن له بعد تا  

هاشیعش قه هایورگن زیر  

قاب  به گراابر  

چمدرن هیچ با گرااوم  بر که  

 

 مجتبا دارابی
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 رانندگی

 

رویی  تندتر ین رز ت   

ت ست برری جااه و   

روای  کش که   

کنم ع ض ی ج خ رهمی  هرچه   

کن ی  رمی ج  ررای  ار که ت ی    

چه!؟ که کن ی  ع ض فرکاوس   

شن موم  ین  

رست ین با جااه    

تندتر وگ  ه    

رسم!وم   

ودرری ریخنده و رویی  تندتر ین رز ت    

شیشه پشت رز که   

کن ! تقدیم   

وده! گاز روقدر   

ینم بید سر پشت رز که هر   

پیررهنم گراِ رز یرر   

ری!بیده خال  که اور بزن   

عاشقم که زوموم  ال  حتا   

اررم ال  هم ین  

اررم یشکل  یا  

روا!ی  تندتر که  

رست بد ین با جااه   

رویی  تندتر ین رز ت    

چرر پس  

؟!ه  کنمی  تصاا  ین  

 

 ایمان رحمانی
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خودی بی  

 

ستاره او یفاوله ار   

ت رودی  یاه   

بخ رود بورز الیلب    

چند رگر ودریش و  

اقیقه چند   

ساعت یکشیده هذیان برری  

ریرسیده وقت  وقت به  

اب هماهنگ  وقت به   

ایگر یاقیقه یک وقت به    

رمجمجمه یرحاطه ار رمحافظه وقت  به  

برری... کندی  طرح س ر    

ستبتته روز یپرووده   

بخ رن شعر فاوله رین برری   

رستعما ... خطر برری  

کنید خای ش رر سیگار رین لطفن   

لطفن و شیدو    

بگیرید تح یل رر یا    

 لطفن

بگیر تح یلم لطفن  

ودتای  چندتای ، وتای ،ا فکرهای با   

شدم ین چگ وه   

تلفن یتعدا هایزوگ با  

بعد افعات ار بررت ییرمی  با  

  برریت

  برریت

بعد افعات ار برریت  

 

 مریم زمانی
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قبلی سطر   

1.  

سطرهام ار که کت   

گشتی  وا ا پى   

 برگشت

ارا باا به رر ی هاش و  

ویتت که چیزی پ   بگرام تا   

گشتمبر  

ین جز وا ا ریا کت   

 وا ام

ی هام... ار و  

ین ار  

هتت چیزی همیشه  

بماود هتت چیزی که  

ین یثل ارست  

وفرم چندین که  

سطر او بین هن ز ول   

تار او  

رمبعدی سطر ین!   وه  

 

 پویان فرمانبر
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  مادر

2.  

کند ای ررى بیده که اری   

خ را؟ی  ارام چه به   

سرم ار ودررا پر که ریپروده یا و  

ستتالش  ترینروگب  سروگ   

لاخند کندی  تزریق که  

ودررا پا که رفتارم به  

رطرر  رین زودی  قدم ارئم پروده  

ایدن برری ریا   

 چیزى

سایل اررا که ک اک  جز    

عطر ودررا که های گل و  

وگرا!    ویتت   

ویتت چیزی  

ار به خ رَای  که ریخنده جز  

ت  به خ رَابری  که زخمى یا  

زبان کندی  پرتش که وقتى  

رست ای رر که اری پشتِ   

باز فضاى جاى  

ستبتته ایگرى ار    

یرر کندی  اوره که ریپروده  

بیا رست ین یاار  

رفتارم؟ به زودیى تُک هى که  

یگر رست زور  

خ ِ ین رز بیدبرومى  

وصیحت رز بیدی  بدم  

ین به کندیى تجاوز هى که  

پراوم  اری  

رفت ار که پروده رین یثل  

ار رز   

 

 پویان فرمانبر
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 ريل

3.  

برریم رودساخته که ریخاوه ار  

کنم؟ تنهای  چگ وه   

و ر یثل برقصم یا   

بِ ار  

رر خ ام کنم خررِ  

یتروک؟ شَ َم رىخاوه  

سَرم شَ َا یترو رگر حتا  

همه به باشم اراه رره تا  

پارتى ار  

ببم رىقطره یحتاج    هن ز  

و ر یثل که  

یرر وشکند  

ررز ستروزروه همیشه چرر  

شب؟     ترملخت بسمان رز که ین و   

تنها؟ رست یجرم همیشه چرر  

تنهای  و  

زو  بیمارى   

خ راومى سُر سرم ایگر که  

اکتر رز رمسَرخ راه   

بالهت ش یوشتت جای که  

اهدی  گیر رفتارم به    

 ریا رست ین فاییل رسم!« اریبیم ت » که ش ای  چندسال 

 ت  رز ین بروخ را، گاو به که بگذررم چه رر وایش اروموم 

ودیدى! که ب ام خ ام پ   تنها   

سمتم رز که یکى  

بروا ایگر س ى به  

ستریخاوه   

ای رر به خ راه ریا وا اه هرگز که   

هن ز رست گل یا  شب که چنان  

اهدی  ب  فکر رین رگر  

رو رز رست پر چرر  

رو؟ یا  

اکتر چرر  

یاه به کندیى شلیک کهبن به  

کند؟ومى تج یز ترقر  رین رز  

 

 پویان فرمانبر

 

 

 

 

 

 



 3۲ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

اتاق جنگل  

 

لااس چ ِ یبشیاوه ار  

هاج ررِ تخم  

رودشده رها تنها  

رودزاه ز  هایاوت   

ستخفاش  روسری و  

کمد ای رری به چتایده  

بیدی  وزوزی چه وری  

هاکتاِ یالوه رز  

تاِشب یپال  

سرم باالی   

خ رای  وو   

خ رودی  تاکتیک ساعت جغد  

سیگارم اوا رز  

رست بل ایه سق   

های رچه فررر  

ازای بیتک ییت با  

ستشااوه رکرروى حا  ار  

ییز روى  

برریش ل رزم  

روگیزی ه س هاىیی ه عجب    

وه ول   

پت  هایبرگ زیر باید  

ش م پنهان  

هاکالغ  

رر رتاقم جنگل  

رودکراه یحاوره  

 

 معصومه محققی
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  باالخانه

1.  

ریرودرخته گراوم    

باال یرجاره  

لخت ریخاوه   

هایتگ ش و   

ستریگ ش رره   

رفتدی  چکهچکه که    

سرم فرق ارست  

اورها رز شب هر   

هایمررن  بویخته پتتاوم به  

لام او یج یده هایگ شه به   

اودروت ییان  

ترسندی  فاحشه ینر سطرهای رز که   

چرر؟ اه وم   ق رتم   

 

 

 

 

 

 

 

  گرسنه

2.  

رستخ رنب  ج ج ی   

باش ساله هفده   

بلد ک چه هفت  

رشتهایم به بزو  و ک که  

جفت بررود که ررو  با    

اوده یک وفهم زبان رین بگیرا گاز    

چرر اه وم  پا   

؟!سگ پدر ش اوم  تخت که خیال  به  

سرخ کن  خیتم که   

سرباال رهایروا تا  

ت رم با ه ی»   

باغ؟ ت  ویتت  روگار   

«الیصب بده اِوَخ   

بقا... یتاسفم -    

شد تمام غذر   

 

 زهرا هاشمی

 

  



 41ی هفتم / شعر / شمارهفایل 
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 مقدمه
 

 ساا پرگروه ار ،17 ساااعت رأس پنجشااناه، و یکشااناه هر

 عل  گاه . شااا ای  برگزرر شاااعر کارگاه شاااعر، کالج

 و بررس  به و کندی  شرکت جلتات رین ار عادرلرضاای  

 اهکارگ. پرارزای  ش ای  پتت گروه ار که شعرهای  رایت

 یااهپ یتن به اررا رختصا  شعر فایل یجله شماره رین شعر

 حلیلت به بن ار که عادرلرضای  عل  و ت  فایل شش شده

 .رست پرارخته شعر شش ویرریش و
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 فاطمه قهرمانی
 

 

 کند به تنمبا همان پیررهن  که الغری ی 

 ایگر رواوم  رره که پای  لنگه و

 رمکراهگم رر خاوه ررهِ

 یهماو  رین ار خ ربم خ اِ رولن

 بیدرری رز پرموم  ایگر که

 ح رل  رین ار حتمن

 باخته کمر زو 

 ریز اراه قِر ال 

 یاارم یثل که

 شزیاای  خ راه خاک

 پدر خ رِ ار و

 طایع  وضع به

 قفس کراه حمل

 هاهییل پشت باخته که خیال  با

 سابدی  رشک اررا وشتته

 غصه رز س زای  غذر که

 پیاز یثل که ین و

 پرمی  خ رِ رز الیهالیه

 سیاوش  ارستان ار

 قجری گذرشته بار قه ه که

 رست چاق طاقتم قدربن

 ترموحی  خیا  رز که

 خ رهرم چتر زیر

 الالی  رین وموم با

 ایگر براوم  خ ربم

 بِ رز بگیرم پدر که

 کراه الغرم که  پیررهن ار

 رمباخته کمر زو 

 ریز اراه قر الم

 یک  چرر کمکم

 بیدوم  یک  تنها

 کم؟ وِ رین پشت

 

 نقد شعر
 

رجرر ی فق عمل  وظر رز «قهریاو  فاطمه» شااعر ین وظر به

 ی زیک و یتن رز لحاظ بیشتر اهمی  ترجیح کراه رسات و 

 هب شااما کهرین بدون. کنم وااحات شااعر رین ی را ار یتن 

یا ساااع  کنید  کنید ت جه یتن یعنای و یتنارون جهان

 شبخلذت شعر رین خ رودن ساختار یعنای  کار رر اریابید،

 و ت  لذت شاعر  خ رودن رز بدین یعنا که یخاطب ؛رسات 

چگ وه ار رین  لحن بیندی  که نجاساااتیر جالب برا.ی 

 یعن  برری یثا  رگر کند،ی  ریشاااعر تاعیت رز وزن تکیه

 ار رر «باخته کمر زو » و« ریز اراه قر ال » سااطر او شااما

زو  » سطرری و هاری و ، بگیرید، با ت جه به وزن تکیه وظر

ند؛ ریا ریتم کپیروی ی  «ق تقتتق تتق ت»رز ریتم  «کمر باخته

رسااات. وزن « تتق تق تق تتق»، «ال  قر اراه ریز»ساااطر 

 و« یفاعلن فاعالت» ویز« کمر باخته زو » سااطرعروضاا  

 رست.« یفاعیلن فع  »، «اراه ریز قر ال »

 رر شعر رین عروض  سطر سطر  وزن رگر رسات  ینظ رم رین

 کنند یرز تقطیع یتفاوت  تاعیت  دیا نیب یبگیریاد،   وظر ار

 تفاوت ودررا. باهمچندرن  شاااانیرهیا تکوزن  کاه  ارحاال 

ی رهیتکبگ یم که است شاعر ار بکار بران وزن  خ رهم ی

ی هالحنار شاااعر  ت رن یبا ت جه به بن  باازتر رسااات و 

 «قت و ت»ی رهیتکرسااااس تقطیع  بر یا ی ت لید کرا.رتازه

 ی،رهیتکبتاااازیم؛ ار تقطیع  یختلف  هاای ریتم ت رویمی 

 ِ  ر بار تکیه ب  هایسیالِ و «تق» رر با اررتکیه هایسایال

 هر با ت رویدی  شاااما رز رین طریق .میاه یوشاااان « ت»

 ریتم یک «تق و ت» رز چینشاا  و ریاضاایات هر ای هندساه 

 ن رساسرر بر همی سرعت سطر یا «تتق تق تتق» یثل بتازید

. «تتق تققت» یثلن رز ریتم قال  بروید سمت ریتم کنید، زیاا

قهریاو   به وظر خاوم و رودیگ ی هاری و  کلمات گ وهنیر

 ی وزایکهاتمیرو  هالحنشاااعر باال رر با ت جه به ترکیب 
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ی ارهاربی ارشته که ار کالج رهیتکو شاته و وگاه  به وزن  

 .میرزاهبن بتیار حر  

 را که بینیدی  شااما و اهد لحن تغییر یدرم ت رودی  شااعر

 ع ض ی رحتاااس شاا ا رسااکته بوکه ب هالحن رثر رین

 وج ا شااعر ار تلخ  هم طنز یعنای  رزلحاظ. شاا ودی 

رز تلخ    ریا رساادوم  گروتتااک به رین طنز هرچند اررا،

 هن پیرر همان با» سطر ار یثالً ی برخ رارر رست.رگذرریتأث

 رین تصاا یر رر به تهن ، بالفاوااله«تنم به کندی  الغری که

 ظرو به الغرتر پیررهن تیره ار هاکند که بعضااا یتااار ی 

 ؛رست سطر عین  وجه رین رلاته و بیندی 

 ایگر رواوم  رره که پای  لنگه و"

 رمکراهگم رر خاوه رره

 یهماو  رین ار خ ربم خ ا روالً

 "بیدرری رز پرموم  ایگر که

 خ رِ اررا رروی که کندی  ار راریه رین ساطرها یشخم 

ار حا  رقصااایدن  باریک کمر بیند و ار خ ربش زو ی 

اررا. شاید بن  رز ید رفتااه زیاای  یک یاارش یثل رست که

گراوخاک  وااا رتشبر  گ ی  که کراهشیبرر ج ری زن

ت رویم بپرساایم چه رتفاق  رفتااه که حاواال  وشااتااته! ی  

 یعن  بیده؛ اویا به قفتاا  ساات که   پدر و یاار،خ ربگهم

هن ز هم اررا همان خ رِ رر  و ب اه زودرو  ت لد بدو رز رو

 .ایدهیو سری حاس رش به اورهو  ندیب ی

 "هاییله پشت که خیال  با "

 ای که حدس میابی اریار پ  بیده  سطر که با ت جه به رین

 هاییله پشت و زودرن ار ،ا یوخخ رِ رین و ب اه ارسات 

رست، یعن  شاعر ت لد رر تنها تع یض  رفتاان رتفاق حا  ار

 رین هر او که رلاته ارود یزودرن رز رحم یاار به رحم اویا 

برخ را . ندیب یی ج ایت اررود که اررا  خ رب  ار زودرن

 یک خ رِ ساات؛ یعن رسااتعاری نکایلساا ژه شاااعر با 

 رختیار بن ار شااما که یحدوا رساات یحیطه و بندیبتااته

 به رر شااما خ رِ، ار خیا  رساات که و ودررید رر خ ا

 هبیثابه یا و خ رِ ار زودگ  برا.ی  بخ رهد هرکجا که

 نجاسااتیر جالب و رفتدی  رتفاق ک چک  ار خ رِ یرگ

 ایده رست. زودرن هاییلهی رر پشت خ رِ رین که شاعر

 سابدی  رشک اررا وشتته

 غصه رز س زای  غذر که

 پیاز یثل که ین و

 پرمی  خ رِ رز الیهالیه

 سیاوش  ارستان ار

 "قجری گذرشته بار قه ه که

ی که رقصااهقصااه ویز خ روده شاا ا،   ت رود یغصااه رینجا 

 زپیابا  پَرا وی  خ رِ رز الیهالیه رشکش رر اربوراه و حاال

 کند.ی  گریه که اررا شاا ا یی رجه  یااری کندن پ ساات

 رر ار تهن یاار رحم البیروت  حالت و رستعاره رست «پیاز»

 د ب که ساایاوش ارسااتان با قجری قه ه . ییانکند ییتااار 

اررا به رین  وج ا ررتااط  شااده کربال وااحرری حتااین به

 خ رهند.ی  قرباو  های بنهراو یعنا که

 رست چاق طاقتم قدربن"

 ترموحی  خیا  رز که

 خ رهرم چتر زیر

 الالی  رین وموم با

 ایگر براوم  خ ربم

 "بِ رز بگیرم پدر که

 رر چاق شااده، طاق طاقتم جایبه رپیزوا رین رو  سااطر ار

 ساااطرهاار رین  عالوهبه؛ حایله رسااات رروی زیرر بوراه

 رز همان رواال ار پدر گرفتن بِ رز اررا. وج ا تتاالتاال

 خ رِ ار که پدری رر همان یعن  روساات؛ گرفتن خ رِ

 کند.ی  بغل شده حض رش باع 

 پشاات تصاا یر یدرم شااعر رین ار شاااعر که بینیدی  شااما

 نهمی و رست کارگرارن زبان نجایر زیرر رست بوراه تص یر

 یلتأو قابلیت و سازای  یمکن رر تصااویری  چنین یتائله 

ار  ریتم ه رگر رجرر وروا. ینظ رم رین رست کی  باال شاعر 

خ روشااا  خالق   وظام شاااعر باه ارسااات  ار بیاید و رز 

رت یاتیک ار تهن  وااا رتبهبرخ رارر بااشاااد، یعنا ویز  

 .ش ا یخ رونده خالق ساخته 

 کراه الغرم که پیررهن  ار"

 رمباخته کمر زو 

 "ریز اراه قر الم
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 رز یعن  گراابازی  وختاات حالت به باز سااطرها رین ار

 کی ار بنابررین ش ا؛ی  خ رِ وررا یا بیدی  یرونب خ رِ

  ل ط حرکت شااعر. رفتدی  رتفاق یختلف  هایتأویل وقطه

یختلف  رز  هایورژن ارئم ریتتا یوقطه همان ار ول  ودررا

 بن شما رست فرم بن ینش ری چ ن و شا ا  یورقعه ت لید 

هر وجه شاااما رر به  کنید وی  وگااه  یختل  وج ه رز رر

 .رساود ی  خا  لیتأو

 کراه الغرم که پیررهن  ار"

 رمباخته کمر زو 

 ریز اراه قر الم

 یک  چرر کمکم

 بیدوم  یک  تنها

 "کم؟وِ رین پشت

 ینتظر رروی شاا یدی  یت جه و روای  ل  پایان ار شااعر

 نری قدربن کند. چت رو با بت رود و بیاید کتاا  تا رساات

 خ رِ رر ریپروسااه و براه خ ربش که شااده ط الو  روتظار

 حمله یتن به که رساات ارسااتان پشاات ارسااتان و بیندی 

  رجرری فرم که رست رین رتفاقات شاعر  تمام چرری . کندی 

 اب رگر یعن  رساات؛ شااده همانرین رثر پرف رینس با شااعر

 شخ رو ار که ش یدی  یت جه بخ روید رر شعر بلند ودری

 گرارو  ِساایال ار طرف  رز و رساات بخشلذت بتاایار

 لذت بر عالوه شما که رست شعری پس اررا، خ ب  رجرری

 شاااکار زیاای بن تصااااویر هایالیه به وروا با خ روش،

 رست. کراه جذربیت ریجاا همین و کنیدی 
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 زهرا هاشمی 

 
 

 چندیم؟ و هفتاا یوفحه ار

 کن وار لحظهیک

 وزن ورق

 ین

 پُرم... ها/ عکس بن یگ شه رتاق رز

 سرم

 رجازه؟! خاوم-

 کندی  ارا رمخاطره

 ب ا؟ چه ک چکت وام-

 اختر! وپر، سطرها رین الیالبه قدربن

 بکش پایین

 تندتر

 برررررر بگ  بلند

 وُه بار هر

 شدم رگ به رگ بار و ا

 رمخاوره بقای-

 اه ؟ی  رجازه

 رست خال 

 رشگ شه چار ری کشیده جارو

 سرویس اهنت

 خاوم رست ک کب تقصیر-

 کن شروع حاال-

 بن یس بار هزرر

 وشتته/  شتته هایکاسه ار

 کشمی  رت 

 بلند رمکله رز بخاررررررر

 لخت که ریرقاوه 

 بپ ش کارر-

 زواتر

 رس وم  و به

 رلفرج ل لیک کن رللهم

 بقا-

 کن وار لحظهیک

 رمخال  عکس بن یگ شه ین

 

 نقد شعر

 
 تهزباو  ارش رفتار بن با که اررا رر پتاوتایل  رین اشاعر شام  

ی جدر هاوتساااطرهای شاااعرت یثل  یتأسااافاوهباشاااید، 

 امخ برقررر ویتات، شعر شما  هابنسات، ررتااط  بین  رفتااه

به رجرر ورسیده، رز شه ا و اریافت برخ رارر ویتت،  رست.

 یبرر غز  ار ، عم یندیتیو  یروگار اررید شعر کالسیک 

 نیت با یح ر-رفق  و سااطر رفتاری و جذِ یخاطب تزیین

 رراا ریتم یکه چ ن کنند؛ی  رستفااه وزن و قافیه اررود و رز

 ریررو  رر جذِ یخاطب ودید بدید ی زیاک بشااانایش  و

 رر تکررری هاری و  و ریتم بن فریب یخااطب  کناد. ی 

 گ وهنیر و ودررا وج ا باازی زباو   بن ار کاه  خ رای 

 .دکن وم شعر هایالیه ررتااط ده ت جه بهگیج ش خ رونده

وزن، تص یرهای  و قافیه جایبه شاما  ساپید  شاعر  ار حاال

و رگرچه خاری رز وزن و قافیه  دیربتاااتهپررکنده رر به کار 

ویتاات ریا باز عاری رز شااعریت و زیرساااخت تهن  یدرن 

رساات و تنها تصاا یرهای  پررکنده رر جایگزین وزن و قافیه 

 ویما و یتاایم؟ رواالن چرر وم  غز  ایگر یا رچر. دیرکراه

 بهرفت؟  فررتر همرین رز شااایل  یا گذرشاات کنار رر وزن

رینکه ت جه ساارطاو  به فرع، یا رر رز رواال که همان  خاطر

 شاعریت رست غافل وکند. رلاته رین تنها یشکل شما ویتت، 

 نارک رر قافیه و وزن فارس ، سپید شعرهای ارواد  و اوپنج

 شااعریت که کراود بن جایگزین چیزی باز اری گذرشااتند

 اررا، وج ا شااعرها ار که تصاا یرهای  روا ه یثلن ودررا.

 گریدهم با ررتااط  هیچ که هتااتند راهرن زیاای  تصاااویر

 قافیه و وزن بنام چیزی شااعر یوااحنه رز ریروز .ودررود

 به ربط  رود یطلقنکراه جایگزین بوچه ول  شااده رخررج

 و تخیل تمرکز، شه ا، ررتااط، ار تشاعری  ودررا. شاعریت 
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 هک ساختمندی فضای بن و شا ا ی  تعری  شااعرروه  تفکر

 رین تااهرف یعاور شعر ار که رتفاق . کنیدی  پیااه وفحه ار

خیا  یک . کراود قافیه و وزن جایگزین رر خیا  که رساات

 های تص یر پاره رست، تص یر پاره یک بن رز تص ر تهن  و

 رر فضااا یک وقت  شااما. ودررود گریمده به ربط  هیچ که

 که یدکن وحات یرگ وهبه فضاا  بن رز باید کنید،ی  کشا  

 جذربیت که بتااازید شااهری و باشااد تازه یخاطب برری

شما ار رین  که شهری. تخیل سااز باشاد   ارشاته   خ روشا  

 فضای  ار و ودررا تیمشهر رز ریوشاوه هیچ ریدساخته شاعر 

 ش ا.وم  ت لید بن

 چندم؟ و هفتاا یهوفح ار"

 کن وار لحظهکی

 وزن ورق

 ین

 "پرم هاعکس بن یگ شه رتاق رز

 ینتظر چندم و هفتاا یواافحه ار خ رونده شااعر شاروع  ار

 اق رت ار شااما. رفتدب  رتفاق  چه رساات قررر بدرود تا رسات 

 بن ارون شااما که اررا وج ا عکتاا  رتاق بن ار هتااتید،

 واگهان بعد. شاا یدی  خال  شااعر روتهای ار و پر عکس

 اهید:ی  راریه ط ررین رر شعر و کراه رها رر عکس

 سرم"

 رجازه؟! خاوم-

 کندی  ارا رمخاطره

 "ب ا؟ چه ک چکت وام-

 ررتااطب  ریا ستخ ب  سطر ،«کندی  ارا رمخاطره» ساطر 

 سااطر باز راریه ار. کنیدی  ریجاا شاما  که رسات  تمهیدی با

 بعدی رر سااطر و کنیدی  رها رر« ب ا چه شااما ک چک وام»

 بورید.ی  رست بن با ررتااطب  که

شااعر، کنار هم قررر  رین ار رر سااطرهای  شااما حقیقت ار

 وج ا هابن ار کشاااف  و که ربط  به هم ودررود دیراراه

 ساااطرهای ت رویدی  ساااطرها رین تکتک جای و ودررا

خلل  ار ساااختاری که  هیچ کهرین بدون بگذررید ایگری

 راریه ت رودی  ط رهمین شااعر رین ؛ یعن ارا ریجاا شاا ودر

ر پ ت رودی  ایگری سطر رر هر سطرها رین جای و کند پیدر

 را بینایتن  رربطه یک رز خ رهیدی  شما ار رین شاعر  .کند

مهیدی بکنید؛ ریا هیچ ت رستفااه کارر تصمیم ارس ابتاتاو  

 ر ح خاوم ک کب رز که زیاو  یاا  ،دیا نیچ ومبرری بن 

شااما  ار حقیقت رین. ودررا کارر با بینایتن  یررربطه زویدی 

. نیدک ریجاا تمهید و بتااازید رر روربط رین باید هتااتید که

 تفکر شاا ا.ی  یطرح شاااعرروه تفکر بح  که نجاسااتیر

 شااعر یا و بزوید بزرگ یهاحر که  ویتاات رین شاااعرروه

 ااط ررت ریجاا یعنای به شاااعرروه تفکر. بن یتااید ساایاساا 

 ار تصاااویری و بوران رساات شااعر سااطرهای بین خالق

عر شاا هر .کند خارج پررکندگ  رین رز رر یتن تا باهم ررتااط

 ج ریک شاااعر یعن  یابد؛ی  رهمیت بابت رین رز یهم 

 اررا. ساختار و قاِ که رست بندیبتته

اعررن ش یشکل رغلب بلکه ویتت، شما یشکل تنها رلاته رین

 علت که ارام ت ضااایح کالج ار رهابا ین. رسااات ریررو 

 مامت چیتت. شاعر  ار بافت و فرم سااختار،  به یا پرارختن

 یا و ی فایل شااعریجله ار یکت ِ واا رتبه هابح  رین

 وج ا شعر کالج هایکارگاه ار بی زشا   وا ت    هایفایل

 رین یااگیری. کنید رج ع هابن به ت رویاد ی  کاه  اررواد 

 زر و خیا  یجابه تخیل رز که کندی  کمک شما به هابح 

. کنید رسااتفااه شااده یال اساات یک تم ع ض ار تفکر

 غیره و فلتااف  تفکر با شاااعرروه تفکر گفتم که ط رهمان

 و هاکشااا  همان ارورقع شااااعرروه تفکر. اررا تفاوت

 که ستشااعری  باه ش، شااعر  . رسات  شااعر  هایریزبین 

 برری رست، تعاا ضد و کندی  پیدر رر خاوا   هایررتااط

 هابن بین ررتااط ریجاا و سااطرها و شااتن ار شاااعری یثا 

 هابار که حا نیارع یخاطب که ش ای  فضای  خلق باع 

شده فضای  و چنین کش  به ی فق رست، کراه تجربه رر بن

 رق. فکند ییمتنع یتن رر جذرِ رست و رساسن رفتار سهل

 تسی باال هنری ه ش ار شاعررن ایگر با ورقع  شاعر یک

 چیزی سااات هیبد یخاطب برری رزبوچه و اررا رو کاه 

 وج ا که چیزی رز فضای  ساختن یعن  ساازا؛ ی  وایمکن

 ش ا.ی  تعری  ها رست کهررتااط ار فضا بن و ودررا

 و یقید ی تی  که رثری و ودررا یقید ی تی  شااعر شااما 

 شااما که هرچند ویتاات، خ ب  شااعر باشااد ودرشااته تخیل
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باشااید کمک  به کارتان  بوراه زیاای  و کندهپرر تصاااویر

 یطرح ط ررین شاعررن یعرو  یعاور رز بتایاری  .کند وم

 رز بزرگ  بخش یا و سااپهری سااهررِ یثا  برری شاادود،

 یمل  رز سطرهای زیاای وایرتاط رست؛ فرخزرا فروغ رشعار

 ساختخ ش که اررود یاودگاری قابلیت شعرهای  همیشاه 

 به رر ریتازه فرم یا ارشااته وج ا شاا ک هابن ار و هتاتند 

 رز ساخت رگر حت  شعرها گ وهرین ار. باشاند  اراه اسات 

 رین هک کنیدی  پیدر ریتازه یأل ف  برخ رارر باشااند روربط

کنیک ت رز رستفااه و ها ب اهربژه جای تغییر یعنای به  تازگ

 رست. و است بران ار زبان

 اربتی جهیاروت رسات  یرتاط هنری ه ش به ی ررا رین تمام

 بندیبتته با رعایت ریجاز، رر شعرتان بت روید که رسات  یهم

 شااعرتان به ریحرفه یخ رونده خ رهیدی  رگر کنید. شااما

  جهت ساختاری روربط رین به باید شا ید  یاودگار و بپرارزا

 اهید. خرج به هنری ه ش و حتیت و کنید
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 ايمان رحمانی

 
 

 اررز! خاوررن روی شب

 باز کراه کمین شب

 بسمان به بزود تیری تا

 هرگز! رفتدوم  باال بن رز که

 خاوررن خیابان  رود،اربوراه حر 

 هام گریه های  هایشرق  جن ِ رز

 رست کشیده سرک گ رستاو  به

 وارا! زا، ارا کت  ترس، خط طِ روی

 ارا؟ وبارها پس کرا، خطر باید

 ریمشده عامقتل ارا، خار رخاار

 میرشدهتمام یاهِ

 کنید! رش تمام

 گشتم رر ارودشت اشتِ رین تمام

 اواالم بیایید حاال

 بگیرید رر حالم

 ش ا!وم  رین رز بدتر

 بل ر بل رست، سرم ار

 کجاست؟ خدر رین پس

 ب ا یاار گریه، خدری

 خ رهر... شی ن، خدری

 بررار! شکنجه، خدری

 !کت ؟ به رسدوم  رتبرراری چرر بررار؟

 رس ؟ی  گل له با همیشه چرر

 یاار که وقت

 رش گ ش ار گل له ودری

 خ ن! تکررر  رست، یجن ن ارر  تکررر 

 کجاست؟ اروغ خدری رین پس

 ه رست باا شن می  چه هر حی ،

 رست بتتهچشم شب،

 بارا خ ربمان

 برا!

 واح که ش یموم  بیدرر

 ویتت عاشقاوه

 

 نقد شعر

 
 ش ا:ی  شروع ط ررین رحماو  ریمان شعر

 اررز خاوررن روی شب"

 "باز کراه کمین شب

که  میشااا  یباز روبرو  و اررز با کلمات ربتدر، همین ار 

 رستفااه بنابررین و و تصنع  هتتند شده اساتمال ی  هاهیقاف

 و کشاایده اررز خاوررن روی ویتاات. شااب جالب هابن رز

  نچ رر بن ت رودوم  ریا کند شلیک بسمان به تا کراه کمین

 کند. شکار ریپروده

 "خاوررن خیابان رود،اربوراه حر "

 ویتت خ ِ وجهچیهبه ساطر  رین تقطیع و ویرگ   بوران

 عن ی بعدی سطرهای ار. ش ا و شته سطر او ار ب ا بهتر و

 سطر: اورین 

 هامگریه های هایشرق  جن ن رز"

 "رست شیدهک سرک گ رستاو  به

هیچ حرکت  ار شااعر  هن ز و هتااتیم وقطه ار همان باز یا

 رتفاق ویفتااه و و ار سطر بعدی:

 وارا! زا، ارا کت  ترس، خط ط روی"

 "ارا؟ اوباره پس کرا، خطر باید

 چیزی چه به ترس یشااخم ویتاات که خط ط وجهچیهبه

 راریه: ار. اررا رشاره

 "ریمشده عامقتل ارا، رخاار خار"

 را سطرهای. رست ورسیده شعریت به وجهچیهبه سطر رین

یحتااا ِ  وررج  و جز رواادهااد  بکااایلن  ویز راریااه

 ار و سااازودوم  رر فضااای  یا رتفاق هیچ . چ نشاا ود وم

 و ت وی  تنها بلکه شا یم وم  ی رجه چیزی با شاما  شاعر 

 رو  باید شما ویتت، ط ررین جدید سارری  یرثیه. ارریم واله

 یتیدبن   خاطااررید ت قصد رگر یا بتاازید  رر یتن فضاای 
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ارس ب ار ربتدر تان یشخم باشد، وه رینکه شناسباید فاعل

شعر کاری به تمهید ودرشته  یراریه و ار بدهید یشاخصا   

 ظرزلحا ارگذشته شما کنید. شعرهای باشاید و تنها وررج  

ل ب ا، الرق هیئت خ ب  برخ رارر رز زبان و ریتم و هاری و 

 ریا ار رین دیبید بریقصاد بیان بن رر ارشتید   بوچه رز پس

 پس اروند یکه همه  دیکن یشااعر تنها رشاااره به چیزهای  

 خاو  فضاای  شاعر  رین! ؟ک  بن تفکر و کشا  شااعرروه  

 شما که رست یهم بتیار. اهیدی  شاعار  بن ار تنها و ودررا

 تا دارشته باشی پالن یک برساید و  کشا   به ربتدر شاعر  ار

 شما رشع. رفتدب  شما شعر ار رتفاق  چه رسات  قررر ویدبدر

 با رر هابن که ریدبوراه سااطر چند تنها ودررا، تم و پالن

 عرش رین کنیدی  تص ر و ریدکراه وول هم به رو هایقافیه

 رر شعر رین شما. ودرریم شعر رولن یا نجایر ارورقع. رسات 

 هیچ بن ار و و شتید کلمات با بازی و وانعت  یلحظه ار

 و شاادهشااروع ه رب  شااعر. ودررید ریریده و تخیل طرح،

 بتاایار بن عامقتل و خاوررن یاجرری و شا ا ی  تمام ه رب 

 خاوررن، الرقل یفاجعه ی را ار ت روتتیدی . رسات  بدیه 

 گ یید؛ب ورضح رر چیزهمه و بن یتید فاش سیاس  شعر یک

 وه زیرر دبکنی تتیدوت رو هم رر کار رین حت  شما یتأسفاوه ریا

 ینر ار رر شعریت حت  وه و اررید رر ورقعیت گفتن جرئت

 رر هااغدغه رین که رساات خ ِ کنید. بتاایاری  تزریق کار

 ش ود. رجرر شعر ار باید ی ررا رین ریا اررید
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 مصطفا صمدی

 
 

 هر چیز وهایت  اررا

  سالگاه پنج یهاقلک وهایت

 ست تفنگ  

 خشاِ خشاِ خ را ی بِ که

 جنگ وهایت

 کابل لااس ار ست حماقت 

 ب ار بغ ش ار  تیناییا 

 غزو  پیشاو  بر ست تفنگ  و

 ش ا وم سرش که

 کند بازی رتقهیشق با

 رت ک اک یا

 سیب جاتبه به 

 یریعش قه است ار 

 بیا؟ یرکراه فکر

 ستواروجک 

 رراا وهایت  همبن که

 قلک همان یثل

 تفنگ همان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد شعر

 
ساختار یعنای ، خ ابتنده و خ رودو  رز  لحاظ رزشعر شما 

 بهتر رست رمگفتهی اررا، بارها رگتاتته بِ اربیده ریا فرم 

شاعری که بیش رز سا  سطر ودررا یثل یک جمله خ روده   

، رفتد یکلمه رو  شاااعر روی زباوت  کهنیهمشااا ا یعن  

 ویتت یکپارچه . شعرتکلمهلکنت  برسد به بخرین  چیه ب

 عاارت  شااعرت به شاا ا؛ی  ایده گتااتااتگ   و ار بن

غلط  که رسااتفااه  لحن چنینهم شااده رساات؛  قطعهقطعه

 ار یثا  ط ربه رست. گرفته بن رز رر شاعر  طایعت رید،کراه

 سطر:

 هر چیز وهایت  اررا»

 سالگ  اه پنج هایقلک وهایت

 رست تفنگ 

 «خشاِ خشاِ خ رای  بِ که

بااارینکااه هیچ رتفاااق  ار ساااطر رو  ویفتااااه ریااا وروایااه 

سااطر بخر رین  ساات و رز حتاایت برخ رارر رساات.خ ب 

 «خ را رز خشاِکه بِ ی »   بکن ت روتت یرپیزوا رر هم 

 تا سطر بهتری رر ساخته باش .

بیشااتر کار  بِ و خش هایرز ورژه ترجیح ین رین ب ا که

ه ش بیشااتری واار  زبان شااعر   گ وهنیرو  یدیکشاا ی

، «جنگ وهایت» سطر رز قال ت روتت چنین ی هم ی،کرا ی

ر بین او سااط خ ب  ربط لحن  که بیاوری رر «حتا»ی کلمه

 ش ا. تررورنقال و بعد ریجاا کن  تا خ روش یتن 

ست ر بهتر ،«رت ک اک کندی  بازی رتقهیشاق  با» ساطر  ار

 ار «رت» شاا ا؛ زیرر حذ « رتک اک » یرز ورژه« رت» که

 کالسیک و فضای  «یعشا قه »ی کلمه. رسات  رضااف   نجایر

 جایگزین «اختر» بنابررین اهد ی شاااعر به یاوتا سااااوت 

سیب ویز هرچند رشاره به  یجاتبه. رسات  یناساا  برری بن 

ست  بن رر به جذربیت خ ر ی گ وهنیرکشا  جاتبه اررا و  

 و روتجام و خ رود وم شعر کلیت یعشا ق ربط اه  ریا با 

 رکزیتم ساختار که شعری خ روش .گیرای  یتن رز رر تمرکز

ست رورن باشد و جاری سررزیری یثل بب  که ار باید اررا
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ریجاا ربط خ روش  بین قطعاتش بتیار یهم رست خش وت 

ی تی  یقید رین شعر رست و خ شاختاوه تمام ی تی  های 

رربطه یعنای  یحکم  با ی تی   یبر یبزرای کاه باه کاار    

ریا قاِ ودررا  اربیدهیقیاد اررواد، عکس شاااعرت خ ِ   

 ست.چ ن ار رجرر اچار سکته

 دهخ رو جمله یک یثل باید شعری که ساختار یتمرکز اررا 

  تیو  یی رتازهکنم وقت  شعر پیشنهاا ی  شا ا؛ بنابررین 

ین  کی خ روش  یا تتسکتهبن رر با وادری بلند بخ رو  تا  

ار  گ وهنیربر ت  یعل م شااا ا؛  رفتاد  یکاه ار بن رتفااق   

 کدسااتی ها شااعرورژه بعضاا  حذ  با بتاایاری رز ی ررا

 ش ا.ی 

 

 ويرايش شعر

 
 اررا وهایت  چیز هر

 سالگ  اه پنج یهاقلک وهایت

 ستتفنگ  

 خشاِ رز خ را ی بِ که

 حت  جنگ وهایت

 کابل لااس ار ستحماقت 

 ب ار پای الی  تیناییا 

 غزو  پیشاو  بر ستتفنگ  و

 ش ا وم سرش که

 کند بازی شقیقه با

 ک اک یا

 سیب به هرگز

 اختری است ار 

 بیا؟! یرکراه فکر

 ستواروجک 

 اررا وهایت  همبن که

 قلک همان یثل

 تفنگ همان
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 ليالل

 
  

 رست ارستان زودگ 

 عاشقاوه

 لیل ب  ول 

 خ رو ی  که رر وفحه ره

 ش ای  گم ریتازه ح مری

 خ رای  ورق کتاِ بعد

 کاواپه روی اراهلم که زن و

 کاوا  رین رز روای  ه 

  کیبن به

 خال  وماود بیش رین رز خاوه که

 رشاوساله اختر

 رر وازش هایچشم

 بتته و کندی  باز ه 

 بیدوم  خ ربش

 بیدی  باا بیرون

 ش ای  قطع گاه  برق

 وول گاه 

 کندی  بازی پنجره

 رتاق ار  با

 ش ای  باز وقت 

 باا باشد برگشته که

 رر هاپنجره باشد بتته و

 برگشتند و رفت حا  ار همه

 خال  رر کت  جای که

 هرگز وا اه رتیعش ق که کت 

 ویتت کتاِ رین ار که زو 

 رتاق رین یا

 چیزی جای که

 ستخال  بن ار کت  یا

 ویتت هیچ عشق

 چیزی گری

 رر چیزی هر خال  جای ت رودی  که

 کند پر

 

 نقد شعر
 

 شااعر رز رین با قال، شااعرهای یشاای ه همان به اررم قصااد

 کنم. برخ را دیقرررارا کارگاه ار وقد برری شما که خ ام

 رست ارستان زودگ "

 عاشقاوه

 "لیل ب  ول 

ودررا زیرر لیلی  یعن   یعشاا ق که رساات ارسااتاو  زودگ 

 رشیفرررو  رودکراهقع   بام رر شاایطان خطاِ یعشاا ق ور

 چپ یاوده رز که ستیریروز زن رینجا همان ح مر .روداراه

 سپ وج ا ودررا، لیل  و رو ییان ررتااط  و شده دهیبفر بام

 هک عشق  بن رسات،  ربدی و وهای  عشاق  بن لیل  رز ینظ ر

 راود؛ک رستمنا به ورارر رر بام بن جایبه و شده اریغ بام رز

 رین ساااختند؛ ریا رر خ اش جنس رز زو  بام تن رز یعن 

کند، شعر زباو  خط  اررا و  ررضاا  رر عشاق  ت رودوم  زن

شاااعر روگار تمام تالشااش رر بر رین گذرشااته تا بین فرم و  

 .  کندهماونیرتفکر شاعرروه ریجاا 

 خ رو ی  که رر وفحه هر"

 "ش ای  گم ریتازه ح مری

 که رست الیل رین به شا ا ی  گم ، ه  ح رکه ار شاعر رین

فقط رز زیاای  و راهر لیلی  برخ رارر رسات. با طرح سطر  

رروی اررا  که میش  ی، یت جه «خ رو هر وفحه رر که ی »

 زود.ی  ورق رر بن و خ رود یریان 

 کاواپه روی اراه لم که زن و"

 کاوا  رین رز روای  ه 

  کی بن به

 خال  وماود یشب رین رز خاوه که

 رشاوساله اختر

 رر وازش هایچشم
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 "بتته و کندی  باز ه 

 رودخ ی  رر کتاب  رتاق، ار رروی گفتم، باال ار که ط رهمان

 هماوط ر رست. اراه لم ریکاواپه روی روست کنار که زو  و

 هایکاوا  یدرم ویز زن زود،ی  ورق رر اررا کتاِ یرا که

 یشااابه اقیقن زن رفتار رین و کندی  ع ض رر تل یزی ن

رساات، یعن  رروی واافحه ع ض   کتاِ زان ورق همان

 ار خاوه تا کندی  ع ض رر و زن کاوا  تل یزی ن کند ی

 همان یثل پلک هاش هم اخترکشان و غرق وش ا ساک ت 

 و باز رر هایشچشام  و پرای  یدرم خ رای  ورق که کتاب 

 کند.ی  بتته

ریا  راهری زبان ی رجه ویتاااتیمبا ویررژ  یا شاااعر رین ار

 اهد ومکه جز یال  رکررن  جااشاادهیرتمهیدی  بینیم کهی 

 ت رود ییخااطب جدی   کاه  اررا وج ا و روربط  ار بن

   کش  رش کند.ررحتبه

 بیدوم  خ ربش»

 بیدی  باا بیرون

 ش ای  قطع گاه  برق

 وول گاه 

 کندی  بازی پنجره

 رتاق ار با

 ش ای  باز وقت 

 باا باشد برگشته هک

 رر هاپنجره باشد بتته و

 برگشتند و رفت حا  ار همه

 «خال  رر کت  جای که

 شااعر، تمام تیاروهاو  سااطرها رین بینیدی  که ط رهمان

 وررا جرهپن رز باا یثا  برری. اررا برگشت  و رفت سیتتم 

 و بندای  رر کند و وقت برگشت، بنی  باز رر ار شا ا، ی 

 ش ا.ی  ویز پنجره همان شدن بتته باع 

رفتد تا ی  رتفاق هاوبرگشاااترفت رین یهمه حقیقت ار

یالل  رر کاه حکاایت رز غیاِ عشاااق یا همان لیلی  اررا   

 شااخم بن و رساات خال  نجایر کتاا  جای گ شاازا کند.

 رین یعن  شد؛ رشاره بن به رو  سطر ار که سات لیل  همان

  ل ی ا که با ویت ساخته ش فضا بن تا شده بوراه تمهیدها

   اررا.هماونیر

 هرگز وا اه رتیعش قه که کت »

 ویتت کتاِ رین ار که زو 

 رتاق رین ار یا

 چیزی جای که

 «ستخال  بن ار کت  یا 

 ماش ریا وا اه کت  یعش قه هرگز گرچه که سات زو  لیل 

هتتید؛ و برری رینکه ار رین تشنگ  تل  ش ید رو  عاشقش

 ریعارهرست کتاِ رپیزوا، رین بعدی سطر رر تاعید کراود. ار

 وا اه زودگ  رین ار هرگز که سااتزو  ینظ ر و زودگ  رز

 رست.

 ویتت زیچچیه عشق»

 چیزی یگر

 رر هر چیزی خال  جای ت رودی  که

 «کند پر

 عن ی هتااتیم؛ روروبه عشااق یتافیزیک با شااعر رین ار پس

 رر ارای هر ت رودی  که چیزی بن جز ویتاات هیچ عشااق

 اراهایتان یت جه هتااتید عاشااق وقت  شااما. اهد رلتیام

 لذت  خ ا با ارا رین ریا رست پر رز ارا عشاق . شا ید وم 

 جدر خ ا یعشاا ق رز وقت . اررا همرره ویز به یازوخیتاات 

 لذت شااما به قدرهمان رو به کران فکر حت  شاا یدی 

 .رش هماغ ش که اهدی 

 لیلی  اران سااتا رز گروتتااک و ع  با یا رین حالت ار

 شیطان. یثابهبه لیلی  هتتیم، ی رجه

 ار بانز یعن  رودتکنیکا  و زباو  که هتتند شعرها بعضا  

 اب شعرها رز بعض  ایگر. رست کارگرارن شعرها رز گ وهرین

 ش ،ک بن که بدرویم باید هتتند. فضای  تازه همرره کشا  

   عو تناسببه یا یعن  رست؛ گاو رودیشه یا فکری کشا  

 شعر قدو اساتگاه  بت رویم رتفاق ی  رفتد باید بن ار شاعر  که

 که تمهیدی کنیم بررساا  باید یثا  برری. کنیم روتخاِ رر

 یا اررا هماو رین شااعر یوتیجه با بورای  ربتدر ار شاااعر

 خیر.
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 ؛دهشمیترسا  روگیزیال  فضاای   ار زیچهمه لیال ، شاعر  ار

 زیچچیه پس. رسااات خال  لیلی  یا عشاااق جای زیرر

 یا روای  و بیدی  که باا یثل باشاااد، یاودگار ت رودوم 

 ورق کتاِ شاا ود،ی  ع ض یدرم که تل یزی ن تصاااویر

 یمکن هرگز ریا فتدرب  رتفاق بوجا عشاااق  تا خ رای 

 رین رز. رودک تاه زودگ  یثل هم هاعشااق چ ن شاا اوم 

 یشنیدرویز و یعاور روتان گ شدربژه ی را ار شاعر  زرویه

زبان واا ری  که ویتاات قررر شااعر رین زود. اری  حر 

 گفته الیل همین به اررا، وقش که فضاست بلکه ک الک کند

 رست. تازه فضای  ت لید ورقع  شعر کار که ش ای 
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 خزان زندی

 

 
 «مارماهی»

 

 ودررا ار یاه

 یار ودررا یاار

 میارر ار یا ار که یا و

 میریگ ی زیتتان ار ی رچه

 خزرن وه

 زایر ی برگ ارختم رز رشک که

 شب هفت یاررنیبست ار یاری

 بزوم خطش رگر که

 خ ا رز کشمی 

 یاه رز بچکد خ ن تا

 الس خ شمزه یکره با

 بخ را سر که پام الی به زومی 

 شکم زیر اراه لمار کهنیر رگر

 کند و  کم 

 اربگیرا جنگ تا

 رلنهر بین کند گِل خ ن و

 کند و  بام که

 اوزم ی پراه

 هات است یپنجره برری

 یاه ار شده فرو که

 یار کند ییاار ب تا

 یاار یاریاه  ب 

 اوزا وم لب چرر

 بدوم هایلاه

 یاریاه  رین شرِّ رز

 کشدی  تیر که

 شکمم زیر 

 نقد شعر

 
 ش ا:ط ر شروع ی شعر رین

 راودر ار یاه»

 یار ودررا یاار

 ارریم ار یا ار که یا و

 «میریگ ی زیتتان ار ی رچه

 رو  رو هتااتیم. تمهیدروبه تمهید چند شااروع شااعر با ار

رر ار ربتدری شااعر  «ودررا ار یاه» سااطر شاااعر کهشااعر رین

یا  ودررا؟ ار که رساات یاه خ ا ینظ رش بیا .رساات بوراه

 نیررین ساطر   ینظ ر شااعر رز  بیا کجاسات؟  یاه ار  روالن 

ودررا؟ ار حقیقت یتئله  ار زیین یا اویا که برری یثا  رست

 ینبنابرر رست؛ بزرگ  خیا  شعر، خیا   چ ن که نجاسات یر

 ارینج ار یاه پس. کرا تعیین ت رنوم  رر یشخص  هایاراه

 ار یاه بدرویم قصااد ارریم که یا و رساات بزرا یگزرره یک

 رست؛ وشاتته  چیزی چه جای چیتات و  رز رساتعاره  رینجا

 بن به راریه ار باید بورای  رر سااطری شاااعر وقت  زیرر

 اهد و روربط  ساختاری خلق کند. ج رِ

ک کالسی شعر ار رست. ریتمیک و اررا زیاای  شعرخ روش

ه ارشاات «فاعالتن» یا« یفتعلن» وزن اوری با سااطر یک رگر

. شاا ا تکررر وزن همین ویز بعدی سااطر ار باشاایم، باید

 یثلن هتااتند، وزایک هم به ررکان بوری  بعضاا  رز ظرزلحا

ت رن ی  ار رکن رو  فعالتن جای فعالتن، اوری وزن ار

 با فعالتن پس بورا، فااعالتن  کلماه یاا عااارت  باا وزن    

 دهقاع طاق یفتعلن، اوری یا ار وزن اررا وزایک  فاعالتن

 هجای یک یفتعلن ک تاه یهجا او جای ت رنی  تتااکین

 ع لنیف به بد  ت رودی  یفتعلن عاارت  به ؛اقرررار بلناد 

ررکان  بعضااا  بگ یم خ رهم یبا رین ت ضااایح،  شااا ا؛

 تهرلا برا؛ کار به ایگری ررکان یجابه ت رنی  رر عروضاا 

قاض  و کنند ومرز رین تکنیک رستفااه  یتأسفاوه سازها غز 

 یااار که شعرشان رفتد ومو بتاط وزو  ار کارشاان رتفاق   

ته شا ا. رین جماعت رساسن رز شع ر ی سیقای   اچار ساک 

 شاا ا رسااتفااه روش یاهرروه رین رز رگر. برخ رارر ویتااتند
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 درکراهیپشاعر کالسایک فارسا  رز ارم وزن یتلط رهای     

غزل   رولم کتاِ ار . ینشااا ا یی ترکیا  هاوزنوررا 

 خاطر بهارشاااتم که رز وزن اوری یفتعلن برخ رارر ب ا و 

با کارهای ی ل ی وزایک  وکند ار هر  رینکه ی زیک شاااعر

بیت چندین بار رز قاعده تتااکین رسااتفااه کرام یعن  بارها 

یفع لن رر جای یفتعلن بورام و یاام رسااات بتااایاری رز 

  و وقت گرفتند یشاعررن کالسیک یطرح رز بن ریررا وزو  

ز ، یک  رکراود یروگشت به بوجا سک ت  ارام یت ضایح  

 ن ب ا:ی بن غز  ریهاتیب

 تر بوجای  رینجا تر هرجاتر رز بیش»

 «رمجای  ین جای  جا شدهتر رز ب بیش

 تق» تمیرری رز وزن تکیه رزوظر «یاه ار ودررا» سااطریثلن  

، «یاار ودررا یار»سطر بعد  ار و کندپیروی ی « تق تتق تق

 مینیب یکه  شااا ا یتاادیل  « تتق تق تق تق تق» ریتم باه 

وزن عروض  شعر  رزوظرریا رگر بخ رهیم عینه  تکررر شده 

 «فاعلن فع لن»بر وزن  «یاه ار ودررا»رر تقطیع کنیم، سااطر 

رساات؛ « یتااتفعلن فاعل» وزنبر  «یاار ودررا یار»و سااطر 

وزن  و اهدوم  ج رِ عروضاا  تقطیع رزلحاظ یعن  شااعر

رز وزن  که ارحالشااا ا وم  تکررر عینه  رش عروضااا

بگ یم که رگر ی زیک  خ رهم یی برخ رارر رسااات، رهیتک

 ط رهب دیایارب  ار شااعر بزرا به رجرر ارسااتبهیتن  یا لحن 

 که ارحالی برخ رارر خ رهد شاااد، رهیا تکتقریا  رز وزن 

تکررر شاا ا و رین وشااان   رش عروضاایحا  رساات وزن 

که شاااعر بزرا ریتم یح ر رسااات و رگر شااااعر رز  اهد ی

رز ررکتاااتر کلمات،  ودت ر ییهارت الزم برخ رارر باشاااد 

 سمف و  خالق  به است اهد.

بر  ودررود و سمف و  یتن  ارک  رز شاعررن ریررو  یتأسافاوه 

رشرر  ودررود و رگر یک  رز  کلماتشاان ی زیک و پتاوتایل  

با ی زیک بغاز ش ا همان رر ار بقیه سطرها  شاان یساطرها 

یعن  با تکررر و ریتاااتای ، هاری و  ریتاااتا  کنند یتکررر 

وه با حرکت ی سااایقای  و رفتاری ایناییک و  ساااازواد  ی

ساااطری رز وزن  ار رگر با بوری کلمات. یثلن روودهشیپ

 عین بن مه بعدی سطر ار رستفااه کنند تتق تق تق ریتکیه

 لیفاعی یفاعیلن یفاعیلن سااطری ار رگر یا شاا ا ی تکررر

ن یفاعیل یفاعیلن باید بر وزن ویز بعدی سااطر شااد، بوراه

باشااد و ت جه  به بن اسااته رز ررکان عروضاا  که  یفاعیل

 شااعر فارساا  اچار فقدرن  ودررود یعن  رودهیهمتااا باهم

را ار وج ا ی هاکیتکن اروند وم ست وسمف و  و ی زیک

عروضااا   و یرهیتکهجای  و  وزن ترکیب با هابنکه ار 

ین هم رسید و رولن ی زیک یتفاوت و لحن یک به ت رن ی

 ساامف و  ساامت به رر کلمات ساات کهحرکت ی زیکا  ر

 .اهد یس ق 

 ظرزلحابه او سطر رو  همین شعر ت جه کنید،  یثا  ط ربه

 بینید که شاااعر ریتمیکی  ول  اهد ومعروضااا  ج رِ 

ی تاعیت رهیتکبدرود ار بن رز وزن  بوکه برساات و شاااعر  

سااارعت  هرچندسااات. ار او ساااطری که یثا  زام کراه

اررا.  جذربیت خ روش بن نانهمچریا  رساات؛ کم سااطرها

 اررا کمکم لحن  شاعر ب اه زیرر تهن رو اقت الیل رین ریر

. رسااسان رغلب شاعررو  که   رساد  یسامف ویک   به ارک 

یحا  رسات شعری   رودکراه کارفعا  ار کالج شاغر   ط ربه

 بن یتند که رز زباو  فاقد هاری و  و خط  تاعیت کند.

ا د یعنای  شااعر بپرارزم و ببیشااتر به بُع کنم یحاال سااع  

 پیدر کنم ت جه به تمهیدی که ار ربتدری شااعر بوراه شااده،

 شاااعرار رین  یار ورقعبهچیتااات.  یار رز ینظ ر شااااعر

 ار ی رچه رر شاااعر راریه ار اررا. رسااتعاری یحضاا ر

 یرساات. ورژه ریتعار یغ رفتاری که رساات بوراه زیتااتان

ری که به وام بر رشاره اررا؛ زیرر عالوه ریهام ار شعر «خزرن»

 جارین کند، به فصل پاییز ویز رشاره اررا. ارخ ا شااعر ی  

ریجاا  که رساات اراه ومایش شااکل  به رر« خزرن» شاااعر

فضاای  او بعدی کراه رست؛ بنابررین چند ورژگاو  ار رین  

  لیتأو چندشااعر و یتااشاا   گ وهنیرسااطر رتفاق رفتااه و 

. رودراهدرکیپ تادیل  خصلت زواار رین رپی ورژگان اررا. تمام

  رکلط به .شاعر باشد و یا خ ا پاییز ت رودی  «خزرن» یثلن

 با رثر اررا. تکنیکا  برخ رای ی ل  رینجا

 شب هفت ارری بستین ار یاری"

 "که رگر خطش بزوم

« یار ودررا یاار» سااطر و رو  رپیزوا به رین سااطر ار یار

 ریت طئه یوشاااوه ارشااتن بسااتین ار یار پس ،گراا بری
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یار هفت شااب رر  ،خطهفت یار جایرساات؛ زیرر شاااعر به

 بوراه رست.

 خ ا رز کشمی "

 یاه رز بچکد خ ن تا

 الس خ شمزه کره با

 "بخ را سر که پام الی به زومی 

 رینجا ار یاه شااکند.ی  ی ساایق  رین رپیزوا رز شااعر ار

کند. ی  رپید یعن  او ویز« کره با. »رست اختر ورژن یوشاوه

ایگری همان کره رساات که خاواایت   و باکره اختر یک 

 چرِ کران اررا.

 یوشاااوه زیاا ب اه و رین یتاائله سااطرها رین ار هاررتااط

 ریز ها بتیارررتااط رست، ار حقیقت رین شاعر عالقه زباو 

 رسد.ی  ج رِ به یک تیاروهاخ رونده  ریا هتتند

 شکم زیر اراه لمار کهنیر رگر"

 کند و  کم 

 رایاربگ جنگ تا

 رلنهر بین کند گِل خ ن و

 کند و  بام که

 اوزمی  پراه

 هات است یپنجره برری

 "که فرو شده ار یاه

 و ندکی  رشاره بزرگ شکم  به رین رپیزوا ربتدری ار شاعر

ها رر پیش ررن بین خ ن شااادن جاری و قاعدگ   بعاد 

 پیدر رر ریپنجره وقش هاروگشااتشااکا  بین  کشااد وی 

 .رست فرورفته ورژن ار که کندی 

 یار کند ییاار ب تا"

 یاار یاریاه  ب 

 اوزا وم لب چرر

 بدوم هایلاه

 یاریاه  رین شرِّ رز

 کشدی  تیر که

 "شکمم زیر 

 بلت رُ  و درکراهیپ یعنا شااعر ار یار بینید کهراریه ی  ار 

 اوزاوم  لب چرر» رز سااطر ینظ ر. کندی  ریفا رر یراروه

 ریرستعاره رگر یاه رست و ورژن هایلاه همان «بدوم یهالاه

 اهد.گ  ی  جا یعنای باکرهباشد، ار رین ورژن رز

 رر شعر عم ای و رتبه یا ول  اررا یردهیچیپ راهر شعر

 نایع به ت روتااتیم ارساات رجرری الیل به و کرایم اواا 

ک ی. شعری رروتمیی رجه خ ابتنده یتن برسیم؛ زیرر با یک

ار  باهماررا و تمام عناوااار بن  یتنارونکاه ررجااع باه    

 .رودرربطه
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 يك توضيح
 

تصمیم گرفتیم بخش « فایل شاعر »ی ی یجلهرز رین شاماره 

رر به بن رضافه کنیم. پس « شاب رایین »ری تحت عن رن تازه

باه ساااررغ یصاااطفاا وااامدی و یهدی وااری، او تن رز    

یین هاای کاالج شاااعر رفتیم که رویکرای   راترین یم قاد 

خ اویژه وتااااات باه رابیات اررود و همگ  تالش کرایم   

رشعارشان رر رز زوریای یختل  ی را تحلیل و ورکاوی قررر 

 .اهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 61ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

  



 62ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

 دريا
 
 

 است ین روا 

 ا  به اریای  که ینم بزن

خ اکش   رمنهیس یهاتا ک سه  

  مهاچشمنند و جاکش  ک

هاتار خنده  

 پراه رودرخت  الى ین و ساحل؟!

رم که بیایم ی ج  شده   

 است رز رین پراه برارر 

! دیب رین پراه بکارت وم  

تر رز زیاای   ت رم برری ین  که قا    

 یراى که ت  باش  

 و حتا زو  که زرییده رم رزت رز رز

 زریش/گاه ت رم

هات... هات!و پتتان  

 اهاوم 

 وم 

هات هن ز و ب سه  

 جا بده با/رروم باارروم

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 قاب عکس

 
 

هرگز خ را یثل تلفن که زوگ وم  

رم روى وندلى کش بیده  

"ب"یثل کالهِ   

قررر رودیگ که وم میهاو چشم  

کنند او او ی  

 ت ی گ رهای  که روی ای رر

رم رز خندهلب کنده  

مهاپلک روود کدرم ی یس به  

 که رتاقم

  اش رر رز ار رودرخته بیرون خ

وه پنجره اررا  وه بفتاِ نکهیو بار  

به و ر رسد رز هر طر  ی  

ستیشایم سگ   

س ى قریه سازی اوا که ی  

که ت ى رجاق یپزمیحتى پیتزری و  

 سق  ودررا رتاق

رود غنچه قالیچه بازکراه یهاجای پا باریده گل  

 و است رودرخته یاه رر جای ساعت ای ررى

وگشت یجری  روی کتاِ رثرر  

 یرر شریک کراه حتى به جرم تنهای 

 خاوه پر رز ورى رست ورى

  روم به هر طر  که ی

یرام همهنیرطرر ِ ین رست و ر  

  رودرکراهیار رستعمار  او یرایک گ

کنار زوم پراه رر ی  

 پلک رر

! ی هاچه ب سه  

رم یثل لبکش بیده  

ررود بر ای ررم ت ى گ رى که کندهرفته  

 خاوه رر بیرون کنید!
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 پارک

 
 

ش ا رین شعررز سطر بعدی هم شروع وم   

 خ اکارم پا ودررا

 باید که ار فکر ایگری

 به ایگری فکر کنم

بید پشت فکررینکه ایگری ی   

ستبازی  زباو    

 ین که ار فکر  ایگری هتتم

 روی ویمکت پارکى

رم ار پارکینگرر قا  گذرشته تمیرئ  

وتکه فکر کنم به خیا  
 و با هم به سطر بعدی برسیم

 ار پارک

 یا پارکینگ

 به سطرى که هرگز شروع 

ش احتى ومى  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خواب 

 
 

رم الی جان اراه  

ار اره رمیختهر  

کنم شایدی  یرا َاررم تل تل   ت  وَ  

 باید که لیس 

 تا لیز بروم پایین

ترپایین  

 و لب بزوم به ارخت سیب

  تا کا  وماود کا ای

 رین پت  هم که بدج ر رفته رز رو
 برری ین  که جای ب

بر تخت  زود بیدر ارا ی  

بیدی عزیزمخ ش  

کندری ایگر یُجابم وم هیچ شاوه  

کنم پایینپس وع ا ی   

ترپایین  

فشاوتروی او بتش  

 پس چرر ف ررن ینم؟

ار اره رمختهیکه ر  

 هریز

همه اع ر ارراحتى هریز که بن  

ن باریک  ودررا تنگه به ری  

 تاریکى

 ام  واح رست 

 یا که اررا

هام؟کند پلکس تین باز ی    
 

 
 
 
 
 



 64ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

 خودکشی

 
 

 ویل رست چاه  

یاررره اراه اربه  

ستروم    رفتهو ی   

 به سمت  که س  ودررا

 با خیاباو        ار چمدرن

 و زو         

که چکه کرا رز یاه و اررا به چاه    

کراه ت ریثل ویاای که گم  

رسد م و  

رسدیا حت  وم   

 سنگ روی سنگ

 بند بیده ایگر

"ش ی لعنت ؟!چرر به رره وم "  

 که لنگ لنگ

رم تا ل الکش رفته  

 تا لاه رز بیابان بزوم باال

به ار و بیده باشم ار  

 تا پشت رین ار

ری برقصمزیر پنکه  

رم رر چا که اررا بعدی  

 ار بعدن   که جا اررا هن ز

 حت  ار

ار به ارى وم که بر پاشنه   

اهد خ رِاررا به فرار ی   

تقتق  

تق!تتق  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 حجله

 
 

رمهن ز زوده  

 و رین حجله برری ین ویتت

ستکه چررغاو   

 یک  پس رز ایگری

بیند اری که ویتت باز کنندوم    

 پدر که پیرتر رز پدربزرگ

الی زیتتان الالی و یاار که البه  

 حت  خ رهرروم 

ی  سرباالهاهمه یثل وخل  
 کاف  وا اود
کند یا رر  که جنگ تمام  

 قدبلند وا ام که ی شک شکار کنم

 تا یثل عقاِ شکار وکند خاوه

کراریتتااه روی سیال ب ام که پرورز ی   

 و چند وفر وخل 

هاش برابرری ج جه  

 رین حجله بر خرربه

 سررب  رز ین ویتت

ستبرری بزرای  

ستکه چررغاو   
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 آدم ديگر

 
 

رم به رز است ی که است اراهین   

اوم ار به اری   

 سمت همین سطر

رم رز خاوهو است و پای  که برارشته   

برم زیر خ اکاری    

چینم  الی کلمات که بام بتازمی   

 یک  بهتر رز ت  

 که شنا کند بیرون  وفحه

هام رر بپ شدلااس  

 و باز ار به ار ش ا

 سطرها رر بام کند

 یک  بهتر رز ت 

ر بینه ویتت  ایگرکه ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنوشکا

 
 

ارا به شناه هیتک تهیار کن  

نییرفت پا ملشیرز ر لیو  

ارشت تلریه هاشچشم  

!بو شکا میبرگرا ایب  

هاتروگشت ریز اوا ی تلم ت  

ت ررت نیهم که ودرشت ر  ی س  

رز ین هن ز ینتظر رست  کم  

میی ع ا رر پشت ار بگذرر نیسرزی که  

میتخت چا  کن ریرر ز میرورشل ییاوده و  

!میب ا کراه  

شهاپتتان یشده ب ام ال  یهرباو سیربل  

با عصا ایدیو  ی س   

برا لیرر و تهیکن  

 

 

 

 

  



 66ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

 !دانندمی هاخيلی را درد متأسفانه

 
 «وااری یهدی» با گفتگ ی 

 

 امانی یاشار

 

 
 

. و یت لد ره رز هتااتم کرج ساااکن ساااله، 24 وااری یهدی

 سااال  هفت حدوا و رساات عمررن هندساا  ی تحصاایالتم

 .کنمی  فعالیت بزرا شعر یار زیینه که ش ای 

هایم را مطرح سؤؤلا  ایمقدمه هیچبی جان، مهدی درود

 یخؤانواد   از خواهم کمیکنم. قبؤ  از هر یی  می می

دارید برای این خانواد   اعضای با ای کهرابطه و کالجی

 ما بگویید؟

 یا ،کراید رشاره خ ب  یوکته به که بگ یم باید رز همه رو 

 ،باشیم همکار کهرین رز پیش شعر کالج یرکزی  شا رری  ار

 با رعضااا خاو راگ  و ع به و واامیماوه اوسااتاوه، ریرربطه

 برری رختصاو  ورای  روجام و همکاری ی رزرتبه. ارریم

 ررمتلگ سااایت،وِ یجله، رز رعم کالج هایتریا ن پیشااارا

 و رطالعات تااا  ی ارروزشاااوه  وا رت به یکدیگربا ... و

 ررقر شعر فضاای  ار همیشاه  یعن  هتاتیم؛  یتقابل بی زش

 شااادتبه رر همدیگر رسااات که رفتااه رتفاق بارها ارریم.

 برری وقدها رین که ارویمی  همگ  ریا قرررارایم؛ ی راوقد

 ؛کالج شعر رست اروهایت و خ ایان بیشتر هرچه پیشارفتِ 

 و اوستان پیشرفت رز ین ش ا تای  باع   راهاهمین برخ

 اور رز به یرربطه رین و شاا م خ شااحا  بتاایار همکارروم

 یعاواار رابیات ار بوچه برخال )حتاااات و کینه بغض،

 الجک رعضای بین ریجاا فضای  اوستاوه باع ( هتت حاکم

 .رست شده

فعالیت کالج شؤؤعر از وروهی  دانیدمی که طورهمؤان 

 یک از کمتر زمانی یپروسؤؤه طی ز شؤؤد وتلگرامی آغا

 سایتوب مجله و رادیو، از متشک  سؤیتؤتمی   به سؤا  

ی شؤؤما یه عواملی سؤؤب   به عقید  کرد؛ پیدا دسؤؤت

 ساز شد  است؟ هایی ینین سریع و جریانپیشرفت

 رری  تلگ گروه یک با رر خ ا فعالیت شاعر  کالج پیش یاه وُه

 یهپروژ و ریده ای ،عادرلرضاا عل  ریا کرا، بغاز وفرهبیتاات

ن کراود و ری یطرح هارایین با رر شعر کالج رریزوی   سیتتم 

 پیشااارفت هایعلت رز یک  ین وظر به. شاااروع کار ب ا

 یرربطه یختل ، هایتریا ن ساااخت و کالج ورر ساا وای 

 رفررا بتاایاری رز. رساات بن هایرایین و شااعر کالج یتقابل 

 بن رزری ار و برودی  هبهر شااعر کالج رریگان  هایبی زش

 جکال. کنندی  همکاری کالج، رهدر  به ویل و پیشاارفت ار

 اریافت بدون یطلقن که رساات وهاایرام سااازیاو  شااعر

 که بدین یعناست پیشرفت رین و کندی  پیشارفت  ریهزینه

 اترابی فضااای تصاامیم اررا ریتازه گفتمان با شااعر کالج

 .باخشد ریتازه جان رر یعاور

یه نظری دارید؟  ایران معاصرِ «شعری»ادبیاتِ  ی دربار

 وضعیت فعلی یه باید کرد؟ بهبود برای

 کار ار عمدی که روگار ریا اروند؛ی  هاخیل  رر ارا یتأسفاوه

 یعاور شاعررن  تمام ییصاحاه رگر. رودکراه سک ت باشاد؛ 

 بخ روید، یت جه خ رهید شاااد که رخیر هاای ساااا  ار رر

 یار ویتت؛ ررض  یعاور شعر حاکم بر وضعیت رز کسهیچ

. دکنوم  تالشاا  شاارریط تغییر برری هم کتاا  حا ارعین

 ساااالمندرن یخاوه ار که های پیرزن و پیریرا یثل همه
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 شاااهد یا و زوندی  غر زیان و زیین به فقط رود،وشااتااته

 ،و یتاا بسااان. ویتااتیم هابن ساا ی رز تغییر برری کُنشاا 

 زبان، قدرتمندِ یی لفه به ت جه عدم یتن ، یاوتالیتم سااوت  

 عدم و بزرا شااعر ار ساااختار و شاااعرروه تفکر وج ا عدم

 ع ریل رز بتاایاری و یعاواار بزرا شااعر برری ب طیقا وج ا

 ریا اررود اسات  یعاوار  شاعر  وابتاایان  وضاعیت  ار ایگر

 ار که هتااتند کتاااو  همان بزرا، شااعر تربزرگ بدبخت  

 دی ق ریا کنندی  تأکید تیشکال همین هایشان برواحات 

 سپ. اررودبروم  رساافناک وضااعیت رین بها ا ررسااتای ار

 که هتااتند رفررا همین اقیقن یا رابیات رساااساا  یشااکل

 هفتاا اهه یشاادهینزوی شاااعررن رر هابن غالب بدبختاوه

 حق  برریشان و ارومی  یقصر رر هابن ین. اهندی  تشکیل

 را خ اخ رسااته روزوری  با هچررک ویتااتم، قائل روتقاا برری

 کی هتتم، کالج  یک ین. رودارشته است ی ج ا وضعیت

ن پیرری  با شااع ری برخ رای یعن  گرر،عمل یعن  کالج 

 یشترب و زودی  غر کمتر که کت  یعن  کالج  خ ا ارشتن،

 اتث رابیات تاریخ ار یا رز یککدرم ررساات به. کندی  عمل

 ش یم؟ی 

 شؤؤعر کالج قدیمی هایادمین از ه شؤؤماکاین به توجه با

 هافعالیت پیشؤؤبرد در ابتدا از و هتؤؤتید عبدالرضؤؤایی

کی تئوری مباحث و کالج کنیدمی فکر داشؤؤتید، همکاری

اش توسؤؤع علی عبدالرضؤؤایی  یتفعالآن که طی مدت 

 انتآواهی و شعور بر می ان سطح تا یه انداز  مطرح شد

 ت؟وذاشته اس تأثیر ادبیات یعرصه در

 یاریره شاااعر، کالج گتاااترش  با ارویدی  که ط رهمان

عضاا    هزرر پنج فقط یا. کرا پیدر رفزریش هم یا یخاطاان

 اطاانیخ رز عظیم  خیل ویتتیم، تلگرری  گروهِ یک سا پر 

 ی تی ِ رینتااتاگررم، ساااوودکل ا، ررای ، سااایت،وِ ار یا

 که مبگ ی رطمینان با باید و کنندکالج شااعر رر اواا  ی ... و

 روشاانگری  یعروااه ار سااا ، یک رز کمتر یدتِ ار کالج

 رز ت رنی  رر رین رساات که ب اه بتاایار تأثیرگذرر رابیات

 زر فهمید زیرر که هاخارگزرری با یعاور شاعررن ییصاحاه

ند؛ ار کی  تالش ب طیقاو یت  برری که شاعر  فایل ییجله

 هایهی لف اب رر شاعرهایشان  گرفته و تأثیر هایشاان واحات 

 شااری  ب  با که وماود واگفته رلاته. کنندی  هماهنگ کالج 

وشاااخ ررکنندگان  تنها و کنندوم  یناع تکر  کما ، و تمام

 .هتتند

عر ش کالج از طوالنی مدتی قرار اسؤت  کهاین به توجه با

ا آی کنید؛ دنبا  را هافعالیت توانیدنمی و دور باشؤؤید

 هایفعالیت و بروردید الجک امکؤان دارد که دوبار  به 

 دنبا  کنید؟ سابق را

 ار رساات یمکن هرکتاا ! وکنید ی را شااک رین ار! لاتها

 اور خ ا یعش ق رز یدت  که بگیرا قررر واخ رسته شرریط 

 تربزرگ با. رساات ین یخاو راه و خاوه شااعر، کالج. باشااد

 جنگ به رشح رشاا  با ،رمشااده بزرگ شاادن کالج، ین هم

 و به برارشاااتم سااار رز کاله هایشپیشااارفت برری رفتم،

 خیاوت خ ا تاریخ به بام شاا ای  یگر. ریتااتاام رحترریش

 رتباقد شرریط رتمام رین رز بعد که وکنید پس شاک  کند؟!

 روجام بیشااتر عشااق با رر کارهایم و ورای  و گرامبری 

 .خ رهم ارا

 به توجه یه نظری در مورد شؤؤعر و نقدهایتان دارید؟ با

ی خود به عقید  کنید،می را دنبا  دوهر زمانهم کهاین

 اید؟کرد  عم  ترموفق یککدام در

 خ ام وقدهای و شاااعرها ی را ار ت روموم  ین خاب 

 ریایگ بن بر رر یک  رموخ رسته وقتهیچ ریا کنم؛ قضاوت

 وقدبه رر شااعر که اررا وج ا الیل  چه ورقعن اهم. ترجیح

 کش ِ وقد، و رست کشا   شاعر ! اهم؟ ترجیح برعکس یا

 کدرم پرهیزهیچ که رز لذت هتتم طلبجاه قدربن و! کش 

 .کنموم 

 زا کتابی یا شؤؤعر منتظر مجموعه توانیممی زمانی یه ما

به  شعرها و نقدها نویتؤ   از آیا! باشؤیم؟  نادری مهدی

 دنبا  انتشار مجموعه هتتید؟

 .کند ینتشر رر کتابش که خ رهدی  شاعری هر شاک  بدون

 شاااعر یک ین وظر به باشااد. ت لیدکننده عر باید یدرمشااا

 به رر بن وقد و کند ت لید تازه کتاِ باید هرساااله ریحرفه

 وااشااد ت لید حا  ار یدرم رگر شاااعری. بتااپارا ینتقدین
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 رز خ بر رلاته. گذرراوم  راب  فضااای ار رر تأثیر کمترین

 ت سااط« ربدی ساا ر  رین» وقدِ یجم عه کتاِ  ار وقدهایم

 رز بعد که اررا وج ا رحتما  رین. رودشده ینتشر کالج وشار 

 رلاته .کنم ویز ینتشر رر وقدهایم یجم عه رولین کتاِ شعرم،

  فعلن وااحات بلندیدتم یبروایه ی را ار اهم تاترجیح ی 

 .وکنم
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 نقد شعر دريا
 

 

 مریم زمانی

 

 
 

کالج  زیان شروع  رز که ستشااعررو   رزجمله وااری یهدی

 ور شعرهای رکثر ار گفت ت رنی  رست. حض رارشته شاعر 

 ار بتاایاری قدرت رلاته و وج ا اررا رروتیتاام هایرگه

 هاستوشاوه رز سرشار رو شعر اررا. چنین شعرهای  سروان

 روشن برری روست. یشاعرروه ه ش رز حاک  ریر همین که

 :پرارزیمی  رو شعرهای رز یک  بررس   به ریر رین انکر

 روا ین است»

 بزن ینم که اریای  به ا 

 خ اکش  رمسینه هایک سه تا

 هامچشم کنند جاکش  و

 هاتخنده ار

 !ساحل؟ و ین الی رودرخت  پراه

 بیایم که رمشده ی ج 

 برارر پراه رین رز است

 !بیدوم  بکارت پراه رین

 ت رم زیاای   رز تر  قا که ین  برری

 باش  ت  که یرای

 رز رز رزت رمزرییده که زو  حتا و

 ت رم گاه/زریش

 !هات... هاتپتتان و

 اهاوم

 وم

 هن ز هاتب سه و

 «باارروم رروم /با بده جا

 ؛رست ب اه شاعررن برری جذرب  ی ض ع همیشه بازیعشاق 

 ونبد و شااجاعت با ت روتااته زباو فارساا  شاااعر کمتر ریا

 اعرش ویز شعر رین ار. بکشد تص یر به رر بن خ ا، ت ر ساو

 رز ااهرسااتف با کند؛ بلکهوم  بیان رر یتااتقیمن یتاائله رین

 وجه  به رین ی تی  پرارخته رست. او کلمات و هاوشاوه

 و هابخش ررتااط تا پرارزمرین شااعر ی  ساااختاری وقدبه 

 ترهب ویز رر هاوشاوه و شا ا  یشاخم  با یکدیگر بن قطعات

 بیابیم:

 روا ین است»

 بزن ینم که اریای  به ا 

 خ اکش  رمسینه هایک سه تا

 هامچشم کنند جاکش  و

 «هاتخنده ار

 رر استش و اریا همچ ن رر خ ا چند ساطر، رروی  رین ار

 رشیعش قه رز و شاده  یتصال  هم به که ارودی  روای یثل

 .بپی ودا اریا رین به خ رهدی 

 ک سااه« کنند خ اکشاا  رمسااینه یهاک سااه تا»ار سااطر 

 ار هک قال  هاییعش قه ست که رحتمالن االلت بهریوشاوه

 ار/هامچشم کنند جاکش » رو هتاتند؛ اررا. ار ساطر   قلب

 رر رشیعش قه هایخنده فقط های شااعر چشام  «هاتخنده

 .بیندی 

 !ساحل؟ و ین الی ریرودرخته پراه»

 بیایم که رمشده ی ج 
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 برارر راهپ رین رز است

 «بیدوم  بکارت پراه رین

 به رر یفه م رست که او ریهای  پراه یکلمه رو ، ساطر  ار

 کش  با راریه ار ریا بکارت، یکند: پراه و پراهی  رلقا تهن

 سااطرهای ار بریم.ی  پ  بن حقیق  یعنای به هاوشاااوه

 ارودی  اریای  چ ن رر خ ا شاعر که شد یشخم ربتدری 

 ت رود االلت  بری  ساحل چیتات؟  سااحل  رز رو ینظ ر ریا

 که ینظ ر ش ای  یشاخم  رینجا و رو باشاد  تناسال   بلت

 رو رساایدن یاوع پراه همین زیرر ب اه؛ بکارت یرروی پراه

؛ «رمشااده ی ج »شاااعر رز سااطر . رساات شااده ررگاساام به

 ی ج یعنای به ت رود همچررکه ی  گیرا،ی  کارکرا خ ب 

 و رت او به شااعر باشاد؛ پس   نشاد  عصاا   و هم اریا

 ی ج همچ ن-1پ  به یصااادرق رین ساااطر برا:  ت رنی 

 رر رشباکره بکارت یعشااا ق یپراه خ رهدی  یخرب  که

 رر رو ی بکارتپراه و رساات شااده رروی عصااا -2 بزود.

 او بکارت هم« بیدوم  بکارت پراه رین»ار سااطر . زودی 

 ریا بکارت؛ یپراه-2 ارشتن کاربرا-1 کند:ی  ریجاا یفه م

 .رست پراه ب ان رستفااهب  سطر کل  یفه م

 ت رم زیاای  رز ترقا   که ین  برری»

 باش  ت  که یرای

 رز رز رزت رمزرییده که زو  حت  و

 «ت رم گاه/زریش

 به یعنای ت رودورژگاو  اررا و هم ی  چند رو  سطر ار ین 

 اب رروی. باشد گراابری  شاعر به که و هم ضمیری «ین »

 هب ریتازه جان و بفریندی  اوباره رر یعش ق بازیعشق هر

 .روست زریش یحل و ع به و بخشدی  رو

 هات... هاتپتتان و»

 اهاوم

 وم

 هن ز هاتب سه و

 «باارروم رروم /با بده جا

 زیاای  بازی باررن و هات یکلمه با بخر ساااطرهای ار

 ی جب و Hot رر یعشاا ق هایب سااه رو. رساات ریجااشااده

 ریرث شااعر رین که بگ یم باید اروهایت .ارودی  خ ا بارش

 خدیت ار بن یختل  هایبخش چررکه رساات؛ ساااختمند

 رر هابن ررتااط شده ی فق شااعر  و ب اه رثر روال   سااخت 

 .کند برقررر خ ب به
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 نقابشعرهای بی
 

 

 سمیه ابراهیمی

 

 
 

 رز یطالعه ویتاات. کاف  و شااتن نهات شاادن، شاااعر برری

 هازیینه تمای  یاوند رابیات، یحیطه ار که رساات رلزریات 

وت ثر و ع  سمت به فقر فکری و وظری شا ا تا باع  ی 

 وااری یهدی که یاه  اه ط  .روا پیش و غنای تئ ریک

 ایگر با یدروم ط ربه و حضااا رارشاااته شاااعر کالج ار

 روزیشااااوه هایبی زش زر کراه؛ همکاری کالج هایرایین

 ارپ پ  تالش  رین بثار و رست براه بهره عل  عادرلرضاای  

 بهترین رز یک  رو. رساات یشااه ا رو وقدهای و شااعرها ار

  ر ین همین به رگر یطمئنن و ب اه کالج شاعررن و ینتقدین

 ینتقدرن و شاعررن رز یک  ک تاه ، زیانیدت ط  روا پیش

 .خ رهد شد یعاور برتر

 و یتااد،ی  هاارسااتان شااعرها و بر که وقدهای  ار ریواا

 ص یشخ تئ ریک هایاساتگاه  رز کالج ینتقدین ایگر یاوند

 بثار ی شاااکاف  به برهان و الیل با کند وی  رساااتفااه

 .پرارزای 

ط ر یختصر به بررس  به هایمایدگاه شادن  ترروشان  برری

 :پرارزمی  رو شعرهای

 جایگاه به یروربه گزیده، ریا و یتاادی  کم که شاااعری

 رز رین یک  ت رنی  رر وااری یهدی رسااد.ی  خ ا یویژه

وقاِ و بدون غالان ب  که رو شعرهای .بورا شامار  به رفررا

 ینتااجم ساااخت  رز شااده رساات وخ اساااوتاا ری و شااته

 ساایر یشااخصاا   ی تی  ح   کماکان و ب اه برخ رارر

 رساات، وهفته وااری شاعرهای  ار که یَنشا   ارورقع .کندی 

 هب خنث  حالت  ار شاار و خیر پیرری ن، یحیط و ارون بین

 گاهن و سااارا یروحیه وم اِ ت رودی  و برودی  سااار

/ زهرگ خ راوم  زوگ که تلفن: »باشد، یثل وی بارکتاالت 

 «ب کاله یثل/ وندل  روی رمبیده کش

 و اررا عین  وجه یاللت، الیل به وااندل  روی بیدن کش

 عی ضاا  رین ومایاوگر خ ب به اررا «ب» با که تشااابه  وجه

 .رست

 رجزر  چینش به تصاا یری و شااعری ینطق رعایت با رو

 کاتو رز که یافتهاساات وااحیح  به پرف رینس پرارخته و

 نحی قا ل  قابل لحن کهوح یبه روساات، شاااعری یثات

 .ش ای  رلقا بثارش خ روش

 رهایششع رز ار بعضا   که رسات  ریی لفه خ رو ، ساپید  

 :زودی  ارین یخاطب خالقیت به و حض ری پرروگ ارشته

 و رای ت  تل تل  اررم/ اره ار رمریخته/ الی رماراه جان»

 ...«پایین بروم تا/ لیس که باید/شاید کنمی 

 کند؛ی  سپید شاعرهای  بر که وقدهای  خ رودن رز همچنین

 رریب رو و تالش بریمی  پ  رشفکری وساایع یساایطره به

 تحتینقابل  یتش چنین وقدهای  با ینش  کایلن تئ ریکو

 .رست
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 منزوی ایخنده

 
 پویان فرمانبر

 

 
 

 ت رود پُل کند. ی  تعری  رر ایگر جهاو  ت رودی  شاااعر

 روزیره تعاری  یا و رساود؛زودگ  ی  رر به یرگ که باشاد 

 ش ا وم ییتر ریر رین باخشد؛ بن به و تازگ  اراه تغییر رر

 لیقتع اچار رر یعنا و ش ا بازی بن با که زباو ! زبان اب یگر

 مترسی رر خ اش جهان و بیفتد کار به یخاطب تهن تا کند

 .کند

 به اهد وی  رهمیت «زبان» به که ستشاعری وااری یهدی

 را زودگ  کران  تجربه رر، یرگ که کندی  تالش بن کمکِ

 چیزی)دکنی  فکر زودگ  به رو .کند تعری  ایگر یختصات

 تهن  هایالبیروت یتاااتقیم و کمیاِ شاااده!( ریروزه که

 :لرزرودی  جهان با تقابل ار یخاطب رر

 «پارک»

 شعر رین ش اوم  شروع هم بعدی سطر رز

 ودررا پا خ اکارم

 ایگری فکر ار که باید

 کنم فکر ایگری به

 فکر پشت بیدی  ایگری رینکه

 ستزباو  بازی 

 هتتم ایگری فکر  ار که ین

 پارک  ویمکت روی

 پارکینگ ار رمگذرشته قا  رر رئیتم

 خیاوت به کنم فکر که

 برسیم بعدی سطر به باهم و

 پارک ار

 پارکینگ یا

 شروع هرگز که سطری به

 ش اوم  حتا

 ش ا،وم  هم شروع ش ا،وم  تمام چیزی «پارک»شاعر   ار

 اب وااری یهدی ارورقع. ویتت بیش ریاریره که زودگ  یثل

 به  بد رر زودگ  یشخصن گذرری،فاواله  تکنیک به ت جه

 را وااری یهدی که های تجربه ایگر رز. رست کراه و شاته 

 رشاااره «اریا» شاعر  رز های تکه به ت رنی  رسات  کراه زبان

 تاا ح فضااای  کلمات، زباو   پتاوتاایل شااناخت با که کرا

 :رست کراه خلق

 !هات... هاتپتتان و»

 اهاوم

 وم

 زهن  هاتب سه و

 «باارروم رروم/با بده جا

 زبان کمک به پ رن فضاااای  باال بناد  ار یثاا  عن رنباه 

 .رست شدهترسیم

 شه ا به زبان رز ت رودی  که سات شااعری  وااری چنینهم

 :کند یاودگار رتهان ار رر بن و باخشد تازه جاو  خ ا

 اررا اع ر همهبن که هریز حتا»

 «باریک  رین به تنگه ودررا

ی هریز و ورژن تنگ، با تنگه ،«خ رِ» شعر رز قتامت  رین

 تااطرر ار یکدیگر با زبان ت سط که رست شدهخلق شه ای
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 خ اِ زبان، رز سااطرها رورن  رجرری ار رو چنینهتااتند. هم

 :کشدی  بیرون عین  تص یری

 هرگز خ راوم  زوگ که تلفن یثل»

 وندل  روی رمبیده کش

 «ب» کالهِ یثل

 «قررر گیرودوم  که هایمچشم و

 ار شاعر ،«عکس قاِ» شعر رز قتمت رین ار یثا عن رنبه

 رست کراه شکار رر تصا یری  ساطرها،    باالیسارعتِ  کنار

 .باشد ارشته قررر یقید ی تی  خدیت ار که( «ب» کاله)

 هرین تیک به زبان رز وشااده و ختم رینجا به رو هایبازی

 :رسدی 

  است ی رز به رماراه است که ین»

 «اراربه اومی 

 با وااری یهدی که «ایگر بام» شااعر رز سااطر او رین یثل

 خشیدهب شعر به پذیرتأویل خاویت  «ی » بوری رز رساتفااه 

 یجزوه رین ست؛زودگاو  شاعر وااری یهدی ارورقع .رست

 شااااعری که اهاد ی  یاا  باه  رر بزرگ خاری ک چاک، 

 !اهم بریز هب رر یرگ یالغان بتاط تا رست بیده خ رهزودگ 

 یا و ودررا وج ا یا که رودیشاادی  چیزی به وااری یهدی

 یدرم رو .ویتت یشاه ا  یرام برری که رسات  وزایک قدربن

 و اهد وجات رر زودگ  بلکه ستزباو  یختل  هایرره پ  

 رر بازی ریر و خندای  فقط شاااعری چنین. کند یعنا ت لید

 یاریره ار هک خندای  یرای  رو باه . کناد ی  تلق  یهم

 عصاااااااو  چرخناد. یرام بااه اور هیچ ی  خ ا ررزشب 

 یهدی یثل ژو  شاااعر  یک و کنندی  خ اکشاا  شا ود، ی 

 رحمق رفررا جایعه،! خندای  یرام رین باه  تنهاا  واااری 

به و  رساات بلد رر زودگ  که یتفکر روتاااو  وه خ رهدی 

 انوشاا جزوه رین ارورقع. گرااخ ا ی  زودگ   یعنایاواا  

 هارحمق رز روا ه  با کنانخنده وااری یهدی که اهدی 

 .رست وارا یبیااه
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 ی زندگی شعر، آينه
 

 

 محمد مروج

 

 
 

 و انبی برری رره ترینپیچیده و ی ثرترین ترین،یهم شااعر

 باگذشاات. رساات ایگر تهن به تهن  رز رحتاااسااات روتقا 

 هایسده رز گذر و یکت ِ شعر رولین ت لد رز زارر ساالیان 

 ط . رست رسیده یا اسات  به حتااس  ی ل ا رین یختل ،

 زر یتأثر شعر بیروو  و اروو  فضاای  همیشاه  ها،ساا   رین

اه ب ... و سایاس   فرهنگ ، رجتماع ، رویدراهای و رتفاقات

پس  هایسا  و یشروطه روقالِ وق ع زیان ار یثلن رست؛

 ریررن، روز بن یجایعه بر حاکم رتمتااافر یلال به رز بن،

 روا؛ی  خ ره بزرای و بزرای سمت به شعرها رکثر ی تی 

 .باشد یرام زودگ  ومایتمام یبینه باید شعر چ ن

 و عل م بورسرسام یدرن، پیشرفتپتت عصار  ار یا رکن ن

 اِبوروگار شااعر بنابررین هتااتیم، رطالعات و بوریفن اویای

 ا،هجهش و تغییررت رین با س هم و همگام یدبا ویز ریروزی

 ع رش و سازیفکر که رر رشرول  رسالت بت رود تا ش ا و 

 زهریرو که یعناست بدرن رین. رساود روجام به رسات،  بفرین 

 و (رستررکچر فرم)راهر هم که گ ییمی  بوروگارا شعری به

 رین. و و  باشااد تازه( رسااتررکچر  ساامنتیک)ارووش هم

 که جکال رعضای رز یک  شعر به پرارختن برری ستتمهیدی

 اررا سع  و یاسات  فکرهم و همرره بن، تأسایس  ربتدری رز

 فیزیک  گتترش با ررساتا هم و زیانهم رر خ ا وگاه و اید

 و ظیمع جناش رین ار بت رود تا اهد تغییر کالج، تئ ریک و

 .باشد ارشته وقش ( سابقهکم وه)سابقهب 

 یک ار که رسااات شاااعری هفت وقد، نری ار ین یعیار 

 یک ییثابهبه و شااادهگرابوری وااری یهدی رز یجم عه

 .پرارخت خ رهم بن بررس  به شعر کتاِ

 رز یک  به رو  بخش ار. رساات بخش او شااایل وقد رین

 روو ا یقافیه به وام ریروزی سپیدِ شعر  تئ ریکِ هایی لفه

 عرهایشار شاا تکنیک رین رز وااری یهدی یرسااتفااه و

  کل یحت ری و فضااا به ت جه با اوم بخش ار و پرارزمی 

 یفاهیم، روتقا  و بیان ار رو بیا که اید خ رهیم رین شااعرها،

 عمل ی فق رششاااعرروه هاییتاائ لیت و تهن  هایاغدغه

 .خیر رست یا کراه

 

 «درونی یقافیه»

 یخاطب یعالقه ار یهم ع ریل رز یک  بوری  بهنگِ و ریتم

 یک خ روش هنگام اررا اوست یخاطب عام. رست رشع به

 ای و خ ا برری وقت  تا کند پیدر بن رر لحن و ریتم یتن،

 به. اهد قررر تأثیر تحت رر هابن خ رود؛ی  شااعر ایگررن

 ات کراود تعیین های قالب کالساایک، شاااعررن خاطر همین

 چند یا یک ار که های ورژه رز رساااتفاااه  باا  هاا بن ار

 به رود،یشااترک باهم( رای )حرو  تمام یا و( قافیه)حر 

 تمام با رو  بیت غز ، ار یثلن اهند؛ ریتم هایشااانساارواه

 ار ویما هایو بوری با ریا رساات؛ قافیههم زوج هاییصاارع

 هایروت ار که رر خ ا رول  جایگاه قافیه ها،یصرع شکتتن

 اواا   به باید و گرر شاعررن پس. ارا اسات  رز ب ا، یصارع 

 وتاایل پتا رز جدید هیئت  بت روند ار تا گشااتندی  هکاریرر
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 کلشاا رین. بگیرود بهره یتن ار هاری و  ریجاا برری قافیه

 با راریه ار کنمی  سااع  که اررا وام اروو  یقافیه جدید،

 یهدی شااعرهای ار اروو  هایقافیه رز وم وه چند تشااریح

 .اهم وشان بن رر یفه م یثا ، تکر و وااری

 رشاااره هابن رز بعضاا  به که اررا رو رع  اروو  یقافیه

 کنم:ی 

 و اررود یشترک  روتهای   حرو  که های ورژه رز رستفااه( 1

 رر زوگ وقش تا رودشده پررکنده یتن یختل  هایقتمت ار

 اتربی روتهای ار زوگ رین کالسایک،  هایقالب ار. کنند ریفا

 و ودررا  یشاخصا   یکان ساپید  شاعر  ار ول  گیرای  قررر

 کار به رر هابن خ ا تکاوت و ه ش به ت جه با شااااعر

 و ریتم اررری ساااطرها پیدرکراه، لحن شاااعر تا بندای 

 :یثلن. کندی  گرارو  یل ای شاعر ش ود. ارورقع هاری و 

 هات... هاتپتتان »

 اهاوم

 وم

 هن ز هاتب سه و

 «باارروم رروم/با بده جا

 (اریا)

 :اروو  یقافیه

 «باارروم-بارروم-وم-اهاوم» و «هاتب سه-هات-هاتپتتان»

 

 قررر گیرودوم  که هایمچشم و»

 کنندی  اواو

 ای رر روی که گ رهای  ت ی

 خنده رز رمکنده لب

 «هامپلک روودی  کدرم س یبه

 (عکس قاِ)

 :اروو  یقافیه

 «هامپلک-کدرم» و «ای رر-قررر»

 

 اررا اع ر ههمبن که هریز حتا» 

 باریک  رین به تنگه ودررا

 «تاریک 

 (خ رِ)

 :اروو  یقافیه

 «تاریک -باریک » و «ودررا-اررا»

 

 رین)رودیشترک حر  چند ار که هتاتند  هاورژه بعضا  ( 2

 و بوری لحاظ  رز و( ویتت کلمات بخر حرو  ار رشتررک

 ویز رین ی ررا. شاا ود رار هم شااایه رساات یمکن بیان لحن

  ع وبه ت روندی  پس کنند؛ی  بهنگین و ریتمیک رر شااعر

 :یثلن. ش ود یحت ِ اروو  یقافیه

 پارک  ویمکت روی»

 پارکینگ ار رمگذرشته قا  رر رئیتم

 خیاوت به کنم فکر که

 برسیم بعدی سطر به باهم و

 پارک ار

 «پارکینگ یا

 (پارک)

 :اروو  یقافیه

 «پارک-پارکینگ-پارک »

 

 لیس که باید»

 پایین بروم لیز تا

 ترپایین

 «سیب ارخت به بزوم لب و

 (خ رِ)

 :اروو  یقافیه

به  شایه و هتتند یشاترک  «ی» حر  ار «سایب -لیز-لیس»

 .ش ودی  خ روده هم

 

 سنگ روی سنگ»

 ایگر بندبیده

 !لعنت ؟ ش یوم  رره به چرر

 »لنگ لنگ که

 (خ اکش )

 .هتتند اوم و ع اروو  یقافیه «لنگ-بند-گسن» هایورژه
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 پرف رینس و لحن بوروگارا، و پیشاارو سااپیدِ شااعر ار( 3

 رفتنگ وظر ار با بت رود باید شاااعر پس اررا رهمیت بتاایار

 .رز ریجاا سااکته یا تشاادید جل گیری کند هجای ، رلگ ریتم

. یایندب سرهم پشت کشیده و بلند هجای چند وقت : سکته)

 سااطر یک ار هم اواا  به ک تاه هجای چند  وقت: تشاادید

 به ت جه با ت رودی ل  ی  علت، همین به.( گیرواد  قررر

 هرستفاا یختل  هجاهای رز خ ا یتن بزرا یا و یقید، ی تی 

 ت؛رس رروتیک ریوحنه یا حماس  یایه،ارون رگر یثلن کند

 به رر رحتاااس رین سااطر، ار ک تاه هجای چند با ت رودی 

 یا یرگ یارباره شااعر ی ضاا ع رگر یا. کند نتقلی یخاطب

 کشیده و بلند هجای چند بوران رست، روزیره زودگ  یال 

 ح واالگ ب  و رخ ت حس یرلقاکننده خ ب به ت رودی 

 و زوگ ریجاا هایرره رز ایگر یک  پس. بااشاااد  رروی

 ریتیدی به که ستهجای  رلگ ریتم سپید، شعر ار هاری و 

 شعر ار یثا  چند به حا . کندی  مکک شاعر ت ساط  لحن

 کنم.ی  رشاره وااری یهدی

 سطر چند ار وااری اررا، عاشاقاوه  تم  که «اریا» شاعر  ار

 :رست کراه رستفااه کشیده و بلند هجاهای رز

 (ارر/برْ/اِ/پرْ/رین/تزْ/اسْ) برارر پراه رین رز است

 

 (هاتْ/هاتْ/تانْ/پ سْ/و) «هات...هاتپتتان و»

 

 (ومْ/رر/با/ِ /ومْ/رر/با/اِ/ِ /جا) «باارروم رروم/با بده جا»

 

 کاربرا بازهم س رئال  اررا، ه ری و حا  که «خ رِ» شعر

 :رست یشه ا بلند هجاهای

 (تخت/برْ/ودْ/ز/ی /اراْ/ار/بیْ) «تخت بر زودی  ارا بیدر»

 

 « هامپلک کندی  باز س تین»

 (هامْ/پلکْ/ودْ/کُ/ی /بازْ/ینْ/ت /س )

 

 :«خ اکش » شعر

 /(چاهْ/لتْتْ/و یْ) «چاه رست ویل»

 

 (ارْ/رینْ/تِ/پُشْ/تا) «ار رین پشت تا»

 

 (رر/یمْ/ای/بعْ/راْ/ار/کِ) «چا  رر رمبعدی اررا که»

 

 و نلح ریجاا باع  که اروو  یقافیه رز رو رع ایگر یک ( 4

 یک تکررر یعن  برری  رساات؛ورج شاا ا،ی  شااعر ار ریتم

 پیدریش رز قال. سااطر چند یا یک ار یصاا ت یا وااایت

 روتقا  یوریفه که ب اود بورها و روااا رت رین کلمات،

 به ت جه با ورژه هر یعن  ارشاااتند؛ عهده بر رر یفااهیم 

 رساات. شاادهساااخته رشبوری  هایویژگ  و خ رسااتگاه

 ندواخ شای رحتاس و ع  با «خ» واایت  تلفظ یثا عن رنبه

 وایت رین که های ورژه پس رکثر رسات؛  همرره وایطل ِ و

 کلمااات  یعنااای  یعم لن رزلحاااظ اررا وج ا هااابن ار

 خنجر، یازوخیتاات، خ ن، زخم، یثل هتااتند بزرراهنده

 طریق زر و غیریتتقیم ط ربه برری ورج بنابررین... و تخریب

 پس کندی  زوگ ریجاا شااعری، سااطرهای ار بور ریجاا

 .ش ا یحت ِ اروو  یقافیه و ع  ت رودی 

 :وااری شعرهای یهدی ار یثا  چند

 

 :«اریا» شعر

 رز رز رزت رمزرییده که زو  حتا و»

 «ت رم گاه/زریش

 («ز» حر  تکررر)

 

 :«عکس قاِ» شعر

 سازیقریه س ی اوای  که»

 رجاق ت ی که پزیویم پیتزری حتا

 رتاق ودررا سق 

 «غنچه رودبازکراه قالیچه هایگل باریده پا جای

 اهان ار شااانتلفظ یحل که «غ» و «گ» ،«ق» هایوااایت)

 .(رست هم به وزایک
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 :«خ اکش » شعر

 چا  رر رمبعدی اررا که»

 هن ز اررا جا که بعدن ار

 ار حتا

 وم  اریاربه پاشنه بر که

 «خ رِ اهدی  فرار به اررا

 («ا» حر  تکررر)

 

 :«حجله» شعر

 پدربزرگ رز پیرتر که پدر

 («پ» وایت تکررر)

 

 عرو ر اروو  یقافیه ایدیم باال، یحاتت ضااا به ت جه با

 و وااایت چند یا یک رشااتررک ار لزوین و اررا یختلف 

 هب یرب ط که چیزی هر بلکه ویتاات ورژه چند بین یصاا ت

 اروو  یقافیه ت رودی  رسااات، شاااعر هاری و  و لحن

 ار فقط و فقط که هتااتند یااحث  هارین. شاا ا یحتاا ِ

 رر هابن ت رویدوم  زهرگ شما و شا ود ی  یطرح شاعر  کالج

. دکنی پیدر ریررو  راب  یدیای یا یقاله یا و کتاِ هیچ ار

 تنها نیدبای تا کنید سارچ  رر کلیدورژه رین گ گل ار ت رویدی 

 یییاوه ار که هتااتند های قافیه بن، برری ی ج ا تعری 

. دگ ینی  اروو  یا ییاو  یقافیه هابن به و بیندی  یصاارع

 عرش برری و رست کالسیک هایقالب برری طفق تعری  رین

! یابیدوم  اروو  یقافیه برری ب طیقای  گ وههیچ ساااپید

 همه و کند فکر وگرفته تا یاا کسهیچ چ ن! چیتت؟ علت

 کنندی  رکتفا کهن و قدیم  تعاری  وررط ط  تکر به تنها

 شاااعر کالج همین، برری اررا. زحمت پرارزی فکر چ ن

 کایلن و جدید یکتب یک کالجیتم، یهفلتف و شد تأسیس

 یدهپ س ساختارهای تمام شکتتن پ  ار که رسات  بوروگارا

 و رساااساا   ررهارا یک تدوین و رابیات یزوگارگرفته و

 را بنابررین رست؛ یتعفن ینجالِ رین رز خروج برری علم 

 به شروع وااری یهدی یثل وای  ج یای و فعا  ج روان بن،

 رین رز بیش ریررن رابیات یبینده ات کراود فعالیت و رشااد

 .وش ا یات و تیره

 .پرارزیمی  وااری یهدی شعر اروو  اویای بررس  به حا 

 رز شااعرهایش ار کرا سااع  و ب ا همرره کالج با ربتدر رز رو

 هایسخنررو  ار شاده یطرح هایتکنیک و بی زشا   وکات

 هدا ی وشان رو شعر ورکاوی. کند رستفااه عادرلرضای  عل 

 ارودی  و گرفته یاا خ ب به رر راب  هایی لفه رز رسااتفااه

 .گیرا بهره هابن رز رشیتن کجای

 

 :«واژوانی یند»

 !ساحل؟ و ین الی رودرخت  پراه-»

 بیایم که رمشده ی ج 

 «بیدوم  بکارت پراه رین-

 بکارت و ی ج  پراه، ،«اریا» شاااعر رز باال یثا  او ار

 .اررود چندیعنا

 

 :«ابژکتیو رهایتصوی»

 (عکس قاِ) «لب یثل رمبیده کش»

 

 وندل  روی رمبیده کش»

 (عکس قاِ)« «ب» کاله یثل

 

 پایین کنمی  وع ا پس»

 ترپایین

 (خ رِ)«فشاوت بتش او روی

 

 :«وذاری فاصله»

 سنگ روی سنگ»

 ایگر بندبیده

 !«لعنت ؟ ش یوم  رره به چرر»

 

 :«یعنای  یقاعده زان برهم»

 (اریا) هامچشم کنند جاکش  و-

 (عکس قاِ) رودگیرکراه یرایک او رستعمار ار-
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 (خ رِ) هام؟پلک کندی  باز س تین-

 

 .تتوی کاف  ارخشان شعری خلق برری تنهای به رین ول 

 به ،کنیم بررس  رر شعرها رین یعنای  سااختار  بخ رهیم رگر

 وجر سرارگم  و کالفگ  رز وااری که رسایم ی  وتیجه رین

 کراه شااعرهایش فضااای وررا رر ساارگرارو  رین و برا ی

  زیاای سطرهای و شتن و هاوشاوه رز شاعر  روااشاتن . رسات 

 خ رهرروم، حتا» یا «ی  است رز به رماراه است که ین» یثل

 ندک تمام جنگ که وا اود کاف  ساارباال، های وخل یثل همه

 اهرر فقط «اریاربه اراه رره چاه، رساات ویل» یا و «رر یا

 روگجزئ  ساااختارگرری یک اید رز رگر و کراه زیاا رر یتن

 رز چیزی بینیمی  خراکنیم، رر بن رجزری و شاکتته  رر یتن

 کند؛ی  گ ی کل  کارهایش رکثر ار رو. یاودوم  باق  شااعر

 پروررود،ی  تهن ار که یفه ی  روتقا  ار الیل همین به

 «اریا» شعر ار ست.یصان ع   رو شاعر  ارورقع. رسات  واکام

 ،رست عاشاقاوه  یواحنه  یک ت وای   بن یقید ی تی  که

 رر شهایب سه بعد و هاپتتان سپس یعش ق، هایخنده ربتدر

 و رو بین حائل یپراه رز رروی ربتدر ار. اهدی  شااارح

 تهارش هم سیاس  تأویل ت رودی  رین که اررا گالیه ساحل،

 و ارودی  بخشاانده و بزرگ اریا، یثل رر خ ا رو. باشااد

 ار رر ساااحل تن و شااده ی ج  ی ج، یک یثل خ رهدی 

 عن ی ربژکتی  یعنای به هم)ریپراه واگهان ول  بگیرا بغ ش

 ع ی رو یعن  ساا بژکتی  یعن هم و یعشاا ق بکارت یپراه

 و بندیطاقه تا اهندی  قررر هاروتاااان بین هاقدرت که

 مه به رر ش بغ هم رین( کنند تربسان رر شانپذیری رؤیت

 و سرواه خ ب  شعر ربتدری ، سطر چند رین ار رو. ریزای 

 رف   راریه، ار رساات ول  کشاایده کار خ ب به هاوشاااوه رز

 ااهرستف رودروژو  تکنیک رز اررا سع  رو ش ا؛ی  بغاز شعر

 « باش ت  که یرای» سطر ار ول  رست یرا ربتدر رروی)کند

 با بازی و «رز» حر  ورانب با و( زودی  برهم رر تص ر رین

 شاااعر_رروی بگ ید و اهد وشااان رر رشساارگرارو  بن،

 ت واای  با بعد. کند شااروع باید کجا و کِ ْ «رز» ارودوم 

 همرره خ ا با رر یخاطب یعش قش، هایب ساه  و هاپتاتان 

 شدن ررضاا  به رشااره  هم!)باارا خ رهدی  روتها ار و کندی 

 وااری یهدی(. بخشاااندگ  رروی هم و ساااکس رز بعد

 رام یثلن و اهد راریه رر ارخشااان بغاز همان ت روتااتی 

 ص یریت یا سااه ریوحنه شرح با و گرفته رر سیاس  تأویل 

 یک تا رر بدهد ریکان رین ینتقد یا یخاطب باه  یعم ل ،

 .باشند ارشته یعق   گیریوتیجه

 ار یقید ی تی . رفتدی  هم «خ رِ» ار شااعر رتفاق همین

 رمریخته الی، رماراه جان: »روای  ل  ربتدری  سطر وا همان

 و شاااده ت هم اچار ورقعیت و خیا  بین رروی. «اره ار

 به اران جان حدم تا رر فرساااطاقت و سااخت کاری راهرن

... و هنری بفرینش سااکس، ت رودی  کار رین)رساااوده روجام

. ترس فرورفته سرخ ش  و ع  و رخ ت ار رکن ن و( باشد

 باال رز. شاا ای  یجتاام تهنش ار یعاشااقه یک ا خی بعد

 هانواگ و کندی  وااع ا پایین به خ را،ی  لیز زود،ی  لیس

. رست رسیده رره رز واح و شده تمام فروتش که یابداری 

 ورقعن جریااوات  رین اهاد  تشاااخیم ت رواد وم  رروی

 ت رودی  شاااعر پس ایده،خ رِ ار رر هابن یا روداراهرخ

 هیچ» سااطرهای خ رودن رز عاای یخاطب. باشااد ساا رئا 

 اررا، اع ر همهبن که هریز حتا» ،«کندوم  یجابم ریشاااوه

 اررا، که با رساات، واااحام» ،«باریک  رین به تنگه ودررا

 رین بیا ریا برا،ی  لذت «هام؟پلک کندی  بااز  سااا تین

 رر ریحرفه ینتقد یا باه ش یخاطب یک ت رودی  ترفندها

 ربط و هاوشااااوه تأویل ینتقد، یک یوریفه د؟اه فریب

 بیرون یتن ا  رز که رست روریت  بیان و یکدیگر به اراوشان

 یرز ارشااته قصااد «خ رِ» ار وااری یهدی رگر. کِشاادی 

 اهد، وشااان برای  ساار به بن ار که رر ورقعیت  و خیا 

. کند ااهرستف گرفتهیه و زرت هم عناور رز بیشتر ت روتات ی 

 تصاااویر وایفه م، و تمامویمه هایورژه بریده،بریده تکلما

 عرش ارون فضای به که هتاتند  تمهیدرت ... و شایزوفرویک 

 رمرود ت واای  رز بعد ت روتااتی  یثلن. بخشااندی  ت هم

 هنگام یا بایند خ ا بغ ش ار رر حی رن یک واگهان بیدر،

  حالت. کند تص ر جمعیت روا ه ییان لخت رر خ ا ساکس، 

 هر رست یمکن و سات عاای اررا، وج ا شاعر  رین را که

. اشدب رفتااه رتفاق همه برری خ رِ رز قال یخلته ار شااه 

 رریب که کنیمرشاااره وکات  به هنر خلق ار رساات بهتر پس
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 دیدیج ارک و شع ر بت رویم تا باشد ارشته یخاطب تازگ 

 یهدی رست بهتر ین رز وظر بنابررین .کنیم تعری  یفاهیم رز

 با و ندک فکر بیشتر کراه، تجدیدوظر شعر سروان ار اریوا

 شاااعرهای روزیره، عاای و هایواااحنه رز گرفتن ریده

 رایت به ؛کند یدیریت رش رریتن بت رود تا بن یتد تریک تاه

 تریانارخش بت رود شعر تا اهد بیشتری رهمیت بازو یت  و

 ویز ینتقد وااری  شاعر، وااری  شخصیت کنار ار .کند ینتشر

 رر شعری هایتکنیک رز رستفااه خ ب به که رو. اررا حض ر

 شااعر با و ب اه ی فق بتاایار تاکن ن هم وقد ار بی خته،

 و کراه شااناسااای  رر هاوشاااوه. کندی  برخ را ه شاامندروه

 ین رزوظر ارورقع. اهدی  رررئه ارساات  هایتأویل یعم لن

 تر فقی بتاایار تقدین وااری  ریروز، تا کالج فعالیت ربتدری رز

 یمارست تمرین، با رو رییدورریم. رست ب اه شاعر وااری  رز

 ییدرن ار هم و شااعر یعروااه ار هم بیشااتر، فکر خرج و

 و اراب  بیشتری لذت خ ا هم تا کند پیشرفت روزروزبه وقد

 .دباش ارشته ترپرروگ وقش  کالج شع ری جناش ار هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

 کهنه هایموتيف با نو برخوردهای
 

 

 خ ان زندی

 

 
 

 شااعر کالج کار شااروع رز گروه، رعضااای شااعر وقد کارگاه

 یک  عن رنبه هاکارگاه رین ار وااری یهدی. شاادی  برگزرر

 وقدها رین و شااات،ی  خ ب  وقدهای گروه، رعضاااای رز

 جلب رر عادرلرضااای  عل  ت جه که ب اود خ ِ قدربن

 بتاایار کران وقد و هابح  طرح ار وااری دییه .کراود

 ورواش لحظه رز و کرای  رفتار عادرلرضااای  عل  یشااابه

 برخ رارر خ ب  راب  اروش رز شدم یت جه هارایین جمع ار

 و نی بشنای  شروع رین و ب ا پیشتاز وقد ح زه ار و رست

 .ب ا وااری یهدی

 ابیاتر ی را ار و بنشاااینیم که بیدی  پیش بارها بعدها

 همیشه وقدهایش چ ن ویز هابح  ار یهدی کنیم، وحات

 سنجتهوک و ریزبین ترتن ارشت. رو اقیق  هایوتحلیلتجزیه

 تمام ار رر او هر ینتقد، و ستشاعری رو حقیقت ار. رست

 قد،و و شتن و برا جل  هم پایپابه کالج ار حض رش یدت

 .کرا ترپخته رر شعرش

 هایبازی ویز رشربتدری  هایشاااعر ار رلاته وااری یهدی

 کاربراهبه خ ب به رر سپید شاعر  یتازه هایتکنیک و زباو 

 :کنید ت جه رو هایسرواه رز اریا شعر به یثا  برری. رست

 «دریا»

 روا ین است

 بزن ینم که اریای  به ا 

 خ اکش  رمسینه هایک سه تا

 هامچشم کنند جاکش  و

 هاتخنده ار

 !ساحل؟ و ین الی رودرخت  پراه

 بیایم که رمشده ی ج 

 برارر پراه رین رز است

 بیدوم  بکارت پراه رین

 ت رم زیاای  رز ترقا   که ین  برری

 باش  ت  که یرای

 رز رز رزت رمزرییده که زو  حت  و

 ت رم گاه/زریش

 هات...  هاتپتتان و

 اهاوم

 وم

 هن ز هاتب سه و

 باارروم رروم/با بده جا

 را زباو  هایبازی ریجاا باع  کلمات تقطیع شااعر رین ار

 .بارروم و بکارت یثل کلمات  رود؛شده شعر

 ار هم بکارت یکلمه ،«بیدوم  بکارت پراه رین» سااطر ار

 یعنای به خ روش، ار تقطیع با هم و خ اش یزواوه یعنای

 .ستبیه اگ 

 را کلمات بخر تکررر با که رساات رین شااعر رین ایگر وکته

 در رربه روعکاس و شایه حالت  تنهاشعر، وه ایاو پ سطرهای

 یعنای خ ا هاورج رین بلکه رسااات، کراه ریجاا وثر ار

ت هت ویز خیت  و تریعنای ار که وَم یاوند اررود؛ یتاتقل  

 رست.های اروو  ویز کراه و ریجاا قافیه
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 برویم جل تر کالج  ینتقد و شاعر رین رشاعار  ار هرچه ریا

. ستر بیشتر تصنع  حالت رز شدن ارجخ و شعرش پختگ 

 .ش ودی  بد  وزایک  رفقای کم بهکم زبان و رو گ ی 

 راها وشان خ ب به رر هاپیشرفت رین رو «ایگر بام» شعر ار

 رست:

 ی  است رز به رماراه است که ین»

 اراربه اومی 

 سطر همین سمت

 خاوه رز رمبرارشته که پای  و است و

 خ اکار زیر برمی 

 بتازم بام که کلمات الی چینمی 

 ت  رز بهتر یک 

 وفحه بیرون کند شنا که

 بپ شد رر هاملااس

 ش ا اراربه باز و

 کند بام رر سطرها

 ت  رز بهتر یک 

 «ایگر ویتت  بینه ار که

 تکنیک رز هم رشعارش ایگر ار شعر، رین ار جزبه شااعر، 

 رز «ایگر بام» شعر ار ریا رست؛ کراه رستفااه گذرریفاوله

 دهخ رون که گذررای  ورم چنان رر هافاوله و کاسته هاتصنع

 وقدهای و شعرها رگر عالوهبه .کندی  ورغ طه شاعر  ار رر

غییر  ت یت جه کنیم بررس  رخیر سالهیک ط  رر وااری یهدی

 .ش یمی  یتائل با برخ را ار رو تفکر و اید رفق

 برخ را جدری  یدیق ی تی  با وااری یهدی شعر، همین ار

 هاتنوه یعش ق، اران است رز خاطر به و رست ارشته ریتازه

 قیعش  بلکه کند؛وم  واله شعرش ار شاعررن ایگر یشاابه 

 .ترس بهتر قال  رز بفریند کهی  خلق خ ا برری ری ررتازه

 و شاعر وااری یهدی رز یتائل ارک ار تازه یشای ه  همین

 نری هرروز اررم یقین ین و رست ساخته ریبتیهخ ش ینتقد

 ساااب برخ راهایش، ار رو شاادن ترعمیق و وگرش تغییر

 ییاودهقبع شعر به وتات یتفاوت  فضای با بثاری بفرینش

 .ش ای  فارس  رابیات روزهای رین
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 نقد شعر پارک
 

 

 ساح  نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ینتقد کالج شااعر، یرجتااتهب هایرایین رز وااری یهدی

 رساات. شاااعری راب  هایتئ ری بر تتاالط با اروا شاااعری

 :پرارزمی  رو رز زیاا شعری به راریه ار که تکنیکا 

 «پارک»

 شعر رین ش اوم  شروع هم بعدی سطر رز

 ودررا پا خ اکارم

 ایگری فکر ار که باید

 کنم فکر ایگری به

 فکر پشت بیدی  ایگری رینکه

 ستزباو  بازی  

 هتتم ایگری فکر  ار که ین

 پارک  ویمکت روی

 پارکینگ ار رمگذرشته قا  رر رئیتم

 خیاوت به کنم فکر که

 برسیم بعدی سطر به باهم و

 پارک ار

 پارکینگ یا

 شروع هرگز که سطری به

 ش اوم  حت 

 

 خ روش ار که ریرودیشااه رساات، شااعر رز جزئ  یخاطب

 یرثر و ش ای  یک  شعر با و کندی  تجربه رر خ ا شاعر، 

 .کندی  خلق تازه

 شعر رین ش اوم  شروع هم بعدی سطر رز»

 ودررا پا خ اکارم

 ایگری فکر ار که باید

 «کنم فکر ایگری به

 سااطر ار رساات. یگذررفاواالهغالب ار رین شااعر،  تکنیک

 کراه نبیا رر خ ا  ساا ژگ  ب روگیزگ  و بشاااعر  ربتدری ،

 رر شااعر با یخاطب کران ارگیر ار سااع  ربتدر همان رز و

 .شد وخ رهد بغاز شعری که کندی  رعالم رو به و اررا

 ودررا پا خ اکارم

 و بن یتد ویتات  قررر که زودی  حر  خ اکاری رز شااعر 

  یدگی  تازه شعری برری ایگری به ویازش رز بعد سطر ار

 .ارودی  خ ا و  وگرش یتتلزم رر ایگری و

 ایگری فکر ار که باید»

 «کنم فکر ایگری به

 بن  خ ببه «ایگری» ورژه با زباو  بازی با رسااتفااه رز که

 .زودی  حر  جدید یعش قه به ویازش رز و کندی  بیان رر

 فکر پشت بیدی  ایگری کهرین»

 ستزباو  بازی  

 «هتتم ایگری فکر  ار که ین

 و جتااته بهره گذرریفاوااله تکنیک رز باز شاااعر رینجا ار

 هورژ که کندی  بیان و کشاادی  چالش به رر اطبیخ تأویل

 .ترس ایگری فکر ار رو و ب اه زباو  بازی تنها «ایگری»

 «ایگری» ورژه با زباو  شاااهدبازی باز سااطرها رین ار

 طرس رین شدن تأویل  چند به ورژگان با بازی رین و هتتیم

هم رین بازی  بعد سطرهای ار که رست کراه بتزری  کمک

 اررا: زباو  وج ا

 پارک  ویمکت روی»
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 پارکینگ ار رمگذرشته قا  رر رئیتم

 «خیاوت به کنم فکر که

 و اهدی  خط یخاطب به زیاا ریماژهای با رینجا ار شاااعر

 سازای  پارکینگ رش رر اررئیس گذرشتن قا  تصا یری رز 

 ارگیر رر شاااعر فکر که سااتچیزی همان رین گ ی  که

 یا برری رر شااعر رز ایگری بُعد خیاوت ورژه ریا خ اکراه

 ار «ایگری» ورژه با یعنای  ررتااط که سااازای  روشاان

 رئیس همان ایگری بن شاید کند،ی  برقررر قال ساطرهای 

 ار ویمکت  روی ار تا گذرشااته قا  رر رو شاااعر که رساات

 .کند خیاوت رو به پارک

 تماموا ول  ریجااشده رفتد وی  رتفاق پارک ار شعر ارساتان 

 سپراه یخاطب به رر ارستان راریه شاعر گ ی  شا ا؛ ی  رها

 به رر یخاطب پارکینگ و پارک بین ورژگاو  تجاوس .رساات

 یخاطب تهن  فضای گیریشکل ی جب و رساوده اید یک

 .ش ای 

 برسیم بعدی سطر به باهم و»

 پارک ار

 پارکینگ یا

 شروع هرگز که سطری به

 «ش اوم  حت 

 ارگیر رر یخاطب ایگر ربا شاااعر روتهای ، سااطرهای ار 

 و پارک رز شاعر و خ رای  ورق باز شاعر  ارساتان  و کراه

 حت  و ویفتااه رتفاق هرگز گ ی  که گ یدی  پاارکینگ  

 تکنیکا  و ینتجم ساختاری شعر .رسات  وشاده  هم شاروع 

 را زیاای  به تص یری هایپرش و هاتصا یرساازی   و اررا

 را و کندی  رارگی خ ا با رر یخاطب که گرفته و رت بن

 .ش ای  شعر رز جزئ  یخاطب، روتها
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 يادداشتی کوتاه
 

 

 عباس صادقی

 

 
 

 «دیگر آدم»

 

 ی  است رز به رماراه است که ین

 اراربه اومی 

 سطر همین سمت

 خاوه رز رمبرارشته که پای  و است و

 خ اکار زیر برمی 

 بتازم بام که کلمات الی چینمی 

 ت  رز بهتر یک 

 وفحه بیرون  کند شنا که

 بپ شد رر هاملااس

 ش ا اراربه باز و

 کند بام رر سطرها

 ت  رز بهتر یک 

 ایگر ویتت  بینه ار که

 

 رو با ههمیش که ق ی پشتکاری یک. ویتت تعری  تنها رین

 که  بینی  رر کت  وقت . اهدی  وشاان  رر حقیقتش و ب اه

 چنان رر یتااائل و اررا پیرری وش جهان  رز شااع ری ارک

 رر وااری یهدی. یاو همه شع ر ی بین رین که کندی  ارک

 و شاعر. شناسمی  شاعر  کالج  به وروام رز سات یاه  چند

 پیش شاادن یتااتقل و یتااتعد  ساا یبه کمکم که ینتقدی

 ار کتاِ چند و اررود ورساام رساام که هاخیل . روای 

 قررر که ریساااله 24 پتاار اروندوم  رود،کراه ینتشاار ریررن

 کند، تقتاایم همه   بین رر شااعری شااع ر  بینده، ار رساات

 تمام ،«حری فنهمه» خ ایان ق   به و عال  باپشاااتکار

 چیزی همچنین و کندی  اِرو رر پیرری وش  راب  رطالعات

 رو شعرهای گذررا.وم  کم بن بوروگارا جریان  و کالج برری

 و ی شکافاوه وقدهای چنینهم ریم؛خ روده بتیار رینجا ار رر

 .شکافدی  ارست به رر که عمق شعرها اقیقش

 یهدی  ،وزایک بتیار یبینده یطمئنم ار بلکه! ویتتم رییدورر

 دای خ رهیم بتیار ریررن بوروگارا رابیات جریان ار رر عزیز

 .خ رود خ رهیم رر هایشکتاِ و
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 کندمی فکر که یشاعر برای

 
 فاطمه قهرمانی

 

 
 

 «  آنوشکا»

 

 شناه به ارا تکیه کنیته ار

 پایین رفت ریملش رز ویل

 ارشت هیتلر هاشچشم

 !بو شکا برگرایم بیا

 هاتروگشت زیر اوای  تلم ت

 ت ررت رین ودرشت که هم ی س 

 رست ینتظر هن ز ین رز کم 

 بگذرریم ار پشت رر ی ع ا سرزیین که

 کنیم چا  تخت زیر رر رورشلیم ییاوده و

 !ب ایم کراه

 هاشپتتان الی ب ام شده یهرباو  ربلیس

 عصا با ویاید ی س 

 برا ویل رر کنیته

 

 و هارلم یتحمال  تااریخ  ط   ار کاه  یرای  یه ایاان، 

 ساارزیین رین، بر شاادود و عالوه بتاایاری هایشااکنجه

 ق ی  ب اود، پررکنده جهان سررسر ار و ودرشته یشاخصا   

 برری و هتااتند خ ا ی ع ا ساارزیین اواا  به هم رره که

 تِپش رر بتیاری فررز و فرواهای سارزیین،  رین به رسایدن 

 به یقدیه رین با که هن ز هم راریه اررا. حا  گذرشااته ساار

 با که گررارون شااعری پرارزم،ی « بو شااکا» شااعر بررساا 

 شدهو شته « یه ایت»این  به یرب ط های وشاوه رز رساتفااه 

 :رست

 شناه به ارا تکیه کنیته ار»

 پایین رفت ریملش رز ویل

 «ارشت هیتلر هاشچشم

 ل تعطی روز)شناه روز ار که هتاتیم  ی رجه زو  با ربتدر ار

( ه ای ق م به یرب ط عاااتگاه)کنیتااه به( یه ایان عااات و

 رفت ریملش رز ویل)رشک شادت به عااات حین ار و رفته

 رحتاسات روی رز وارفن  هاشاک ر رین ریا ریزا؛ی ( پایین

 هرشار« هیتلر» به س م سطر ار. ویتات  شاخصا    و یذها 

 سپ رست؛ کشتار و کینه، قتاوت وماا که شخص  ش ا،ی 

 .رودشدهجاری روتقام و کینه روی رز تربیش هارشک رین

 !بو شکا برگرایم بیا»

 هاتروگشت زیر اوای  تلم ت

 ت ررت رین ودرشت که هم ی س 

 رست ینتظر هن ز ین رز کم 

 بگذرریم ار پشت رر ی ع ا سرزیین که

 کنیم چا  تخت زیر رر رورشلیم ییاوده و

 «!ب ایم کراه

 وظر به کند،ی  پیدر تخاطا  حالت شااعر ار رین قتاامت

 و کینه رز که یرای زود،ی  واادر رر زن رین یرای رساادی 

 زیر اوای  تلم ت/ اررا، خااار   زن ریان  هااایعاقااده 
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 او رین/ ت ررت رین ودرشاات که هم ی ساا / تهاروگشاات

 وما کتاِ)تلم ت که زو  ری به رین زن رساات،کنایه سااطر

 خ ا حتا که زودی  ورق و خ رودی  ط ری رر( یه ایان

 رست. وخ روده رر ت ررت سرعت و اقت رین به هم ی سا  

 پشت رر ی ع ا سرزیین که/ رست ینتظر هن ز ین رز کم /

 ساارزیین ی را ار کنایه به تاامتق رین ار/ بگذرریم ار

 رتت ر ار که یشخصات  به ت جه با)ت ررت ار که ی ع ای

 ش ا،ی  وحات شدهاراه وعده«( فلتاطین » سارزیین  بیده

 خپاساا ین روتظار به و بگذرر کنار رر ی ع ا ساارزیین کهرین

 کراه/ کنیم چا  تخت زیر رر رورشااالیم ییاوده و/ بده،

 !/ب ایم

 یه ایان برری یقدس شهری و« لتاطین ف» یرکز« رورشالیم »

 هافلتطین  ییان رختال  و ی رابح  یحل  هم رره و ب اه

 سااطر رین ار یقدسااات به طعنه بازهم رساات، یه ایان و

 هتتیم.« یتن  زیان فضا» شاهد بن بر عالوه و شدهیشااهده 

« ایمب  کراه» که بعدش سطر و« کنیم چا » فعل رز رستفااه

 رر بینده و گذشااته زیان بین هماو ینر و ع به رساات؛ بیده

 .اررود ویز رروتیک یجناه سطر او رین اهد.ی  وشان

 هاشپتتان الی ب ام شده یهرباو  ربلیس

 عصا با ویاید ی س 

 برا ویل رر کنیته

 زن با و شاااده شاااخمرو  به تادیل ار رین رپیزوا یرا

 «یهربان ربلیس» ترکیب رز رساااتفااه شااا ا.ی  بتاااترهم

 ارشته، رر زن فریب قصاد  یرا که رسات  رین یکننده تدرع

 ار و بیده ست ه به یذها  هایخررفه و یقدسات رز که زو 

 رر رو وجات قصااد کندی  گمان که روای  یرای بغ ش

 یاجرری به تمتااخری و طعنه/ عصااا با ویاید ی ساا /اررا. 

/ راب ویل رر کنیته/ رست، ویل روا شکافتن و ی ساا  عصاای 

 نز)رست ررتااط ار شعر رو  سطرهای با و ع به بخر سطر

 ساادری  وظر به .(کنیتاه  ار ب ا ریخته رشااک ویل روا یثل

 تادیل و ع به یذهب رز سااارخ راگ  و روتقام حس رین

 یقدسااات و باورها تمام بر بطالو  خط و شااده یقینبه

 .ش ای  کشیده یذها 

 با که شااعری رساات، پیچیده و ومااین شااعری« بو شااکا»

 هدف  رلقای بر ساع  « یه ایت» ومااهای به شادن  ت سال ی

 با و ومااها رین بوران با شاعر ین برارشات  به اررا. خا 

 و ساارزیینب  عمری که یه ایاو  رز رسااتعاری یرسااتفااه

 وتات خ ا روزجار و سرارگم  حس رودکراه زودگ  بورره

 رشع بخر سکاوس ار و کندی  بیان رر یذها  هایخررفه به

 ای ع  سرزیین به ارورقع شا ا، ی  بتاتر هم بو شاکا  با که

 ساارزیین به ربط  هیچ که ساارزیین  ،«زن. »رساادی  خ ا

 و ودرراشاااده رشااااره بن به یذها  کتب ار که ی ع ای

 .بوجاست شاعر رول  وطنارورقع 
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 نقد شعر آدم ديگر

 
 پژمان اسعدی

 

 
 

 زحمت رست که شاعر  کالج م قدی یدیررن رز وااری یهدی

 خ ا فعالیت ط   ار شااع ری رابیات رعتالی برری زیاای

 یدت  برری رست قررر کهرین رز. رسات  کشایده  گروه رین ار

 رزوات هرچه رییدوررم و واررحتم باشیم بهرهب  حض رش رز

 عزیز رین برری و بازگراا روساات راب  یخاوه که رینجا به

 .رر اررم هالحظه تمام ار ی فقیت و سالیت  برزوی

 :کنیمی  یرور ک تاهش رر هایسرواه رز یک  باهم

 ی  است رز به رماراه است که ین»

 اراربه اومی 

 سطر همین سمت

 خاوه رز رمبرارشته که پای  و است و 

 خ اکار زیر برمی  

 بتازم بام که کلمات الی چینمی 

 ت  رز بهتر یک 

 وفحه بیرون  کند شنا که

 بپ شد رر هاملااس

 ش ا اراربه باز و

 کند بام رر سطرها

 ت  رز بهتر یک 

 «ایگر ویتت  بینه ار که

 اررا ویاز بوچه هر و رست بزرا خیا  فضای ار شااعر  تهن

 یوقطه وااری یهدی یثات یخصاایصااه ریا گیرا؛ی  کار به

 که پرارزای  خیا  به ریرودرزهبه رو رساات. ریر رین یقابل

 ار تاحرش برسد، بل غ به و بگیرا کلش شاعر  شاخصایت  

 بدون و پیررسااته سااطرهای  زباو ، ربزررهای رز رسااتفااه

 خاری کلمات قطار رز یهدی شااعر ار. سااازای  رزاحام

 زر ش ا.ی  کارگرارو  وفحه یوحنه بن جایبه و ویتات 

 رین گیرا وکارکرا ی  اررود وفس که جاای   تاا  کلماات 

 .ستباق  سطر بخرین تا جناش

 «اراربه اومی / ی  است رز به رماراه است که ین»

 شانو یتن  ی زیک ریجاا و ربط  کلمات با زباو  هایبازی

. اررا شااعر ومایش وح ه به رو رهمیت و ی ساایقای  تهن رز

 عشرو حا ارعین و شدهرشااع ربط  کلمات با رو  سطر او

 به شاااعر پس. کنندی  رشااد راریه ار که هتااتند یفاهیم 

 برخال  و اررا رعتقاا بن تدریج  تکایل و تصاا یر ریشز

 .کندوم  روریت سطر به سطر رر چیزهمه کهنه، هایروش

 /خاوه رز رمبرارشته که پای  و است و/ سطر همین سامت »

 «خ اکار زیر برمی 

 و اررا یخاطب با ررتااط ریجاا به زیاای ت جه شااااعر

 کند؛وم  ریجاا ت ضاایح طریق رز رر رربطه رین حا ،ارعین

تر بیشااا تفکر به رر خ رونده «همین» یثل ورژگاو  با بلکه

 .خ رودفرری 

 خاوه هب اررا، یاتکرش تخیل رز وشان که زباو  هنجارشکن 

 .اررای ور حر  به رر هابن و بخشیده وپااست

 و یتش  چنین به اررسایدن  رسااسا    و رو  شارط  یطالعه

 را تئ ری بدون لتخی ش ای  ثابت که رینجاسات  و رسات 

 تتاالط. شاا اوم  یاد  رثر به و یاودی  باق  رحتاااس حد

 ور یتتمر حضا ر  وتایج رز تئ ریک یااح  به وااری یهدی
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 رشتها رابیاتش بها ا ار ی ثری کمک و ب اه شاعر  کالج ار

 .رست

 ت  رز بهتر یک / بتازم بام که کلمات الی چینمی 

 اوهخ به تعلق هک وپای اساات به روتاااو  یحت ری رفزوان

 به لحظهبهلحظه و گرایده شعر یعنای  رشد به ینجر ارشت

 رز که شااد خ رهد خلق بای  شاا ا،ی  وزایک خ ا بل غ

 و شااده ومایش وررا شااخماوم یخاطب. رساات بهتر «ت »

 .کند بازی به شروع باید

 ارربها باز و/ بپ شد رر هاملااس/ وفحه بیرون  کند شنا که»

 «کند بام رر سطرها/ ش ا

 عدبُ ار شخم رین و کشیده کار «ت » رز شااعر  که بینیمی 

 یک «باز و» یابدی  راریه واافحه رز خارج شااعر، ساا م

 بار رین ریا شاادن، اراربه و شااعر ربتدری به اوباره چرخش

 شاااعر به ایگری حا  و حس و شااد خ رهند بام سااطرها

 و وکراه بتنده سااه ومایش یک به شاعر .ارا خ رهد است

 کراهرشاره بن به یتتقیم که سات چیزی همان و بوری خلق

 .رست

 «ایگر ویتت  بینه ار که/ ت  رز بهتر یک »

 خلق ومایش ار ایگری ی قعیت شااعر، قتاامت بخرین ار

 رز قتاامت  و بینه ار رر خ ا یخاطب زیاای  به و کندی 

 و اروو  اگرایتاا  یفاهیم و کراه ترساایم خ ا وج ا

 .کندی  گذرریوشاوه رر عرفاو  رعتالی

 وااری یهدی شااعرهای ویژگ  رز یعنا ژرفای ار حرکت

 مرییدورر و کنمی  سالیت  و ی فقیت برزوی رو برری. رست

 .بازگراا کالج جمع به زواتر هرچه
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 قاب
 

 

 ینم رین

  چشم ار سمج کری  با

 رست ین خاو راه هم رین

  بیده وَر خمیرش که ارمیا

 ام چایش

  بغل ار بررارم با 

 زودی  لاخندها چرک رخت به

  خ رهر سالم

   خندىیى واشیاوه چه

 خ رهر؟

  کن بس

  رمت  با

 بگیر رر بابا ىخنده جل ی

 قال یثل  بگ 

   ش ا عصا  هایشقر  قال 

 رمشکتته ین رر ررای  که بگ 

  اهد فحش که بگ 

  بزود ارا

 کند بیرووم خاوه رز

 وخندا بگ ! جان خ رهر ؟!خ رهر

 ینم رین

 ای رر رین

 خدر

  یحمد

 ی س 

 رر قاِ رین بیاید یک 

 سرم رز کند بیرون

 

 
 
 
 

 زن هار!
 

 

  حاال یثل

 همیشه ار کراه خ ش جا

     بسمان گذررا ی روگشت

 کره  ش ا اوقل  تا

    تنهاست ول  کابل

 هاشاست یک  بگیرا تا

 یالعمر و

   عمرن که ستیرای  

 فرق گذررا ی       چشم یک به رر همه

 !  کن  باز رتیروسر رز بند      هار/زن

   شهر یرایان          زوهار

  شد...             بلند اررا هزرره        زوهار

 قا   گ ئ ی  چه هر!  ارست

  ول  ین حا 

   ست سر اروم وم رز ایگر

 رمترم       گذشتهگذشته گذشت، رز

 بید وم بعدن     قال  سطر یثل بینده و

  ش م ساله21 اوباره که 

 وپا  است  خ ام برری ال  باید

   پیش رز بروم بیشتر که

 کنم زودگ  و 
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 تق تق
 

 

   تق تق تق

 ویتت ار ودری

 ست بشپزخاوه ی سیق 

 یگاته به کفگیرش که

 تق تق تق

 ویتت کفگیر ودری

 رست ار ودری

 یهتخل حکم با یرای و

 شل رر و کلت با

  ار پشت رژه ار

 تق تق تق

 ویتت ار ودری

 ویتت کفگیر

 ستیرای هایکفش ودری

   خزیده سرت پ ست بر که

 رستخ روت یغز بر

 خزای  ه  و

 زودی  زخم ه 

 تق تق تق

 رست ار ودری

 کفگیر ودری

 ... هایکفش ودری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عِرق ملی
 

 

   ریساخته که رره  رز

 بهتررم وتاخته

 بخ ر بخند / ه  ه 

 بزن بزن / برهم هم ه 

 رشته سیر او

  بتش روغن / کم  کم 

 ب ا ت  رز پیازش تنها یرپخته که بش  رز

 بگ یم که بوم رزتر س خته اهان ین و

 "رفتخارم ت  عشق وطن"

 روا         بروم ومو رز رره  که 

 رست تعمیر است ار جااه رین

 تربهرم ورفته

 یرخ راه که بش  و رز

 بهتررم وخ راه
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 جهان
 

 

   کند وابرربرى ت رودی  جهان

  بزود گره س یال  به رر ریغُصه

   فلتطین به رر ی شک 

   ت رودی 

   بگذررا استخط بریه یرگ   جهنم زیر

   رلعرِ بُرج ار ش یى بگذررا

   ساز چای فنجاوى یا

   سرقیاو  ا  ار ییلی ورى ییز روى

   لیزه شاوزه ار ستیاوکن  جهان

   یترسترور  ار ستگُرگ 

   کابل ار ستزو 

   س زای  باا ار رشروسری که

   کند وابرربرى ت رودی  جهان

   جهان ت رودی 

   ت رو ی  هم ت 

   جهان جان به ت روىی 

   بیفتى شعر رین جهان 

   ودررا خ ب  فُرم که

   هاستسا  که ین یثل و

   ودررم خ ب  فُرم

 لرزای  الش و است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارکسترا
 

 

 اررا رر خ اش رقتضای چیز هر

 چله رزرها شدن  برری تیر

 ی سیقى ار ستگیتار تفنگ،یقام

 ررستا همین ار  و طالب

   ست ررکتتری رهار

  کراه به یرام پشت که

 بورا وجد به رر اویا خ رهد ی

 رودبیدهروجرهای ساز هم 

 هابچهند که بترس

 و بفرستد پیریرای

 ی رکیک  به کاخ ریاست جمه ریهافحش

 اررا رر خ اش رقتضای چیز هر

 ویتت یی ه کندن پ ست برری تنها چاق  یثلن

 رمینهس ار  بنشاو  ت رو  ی

   تریقعم

 تریکار

 تراوستاوه

 که رقتضای ت  رین رست

 

 
 های مخصوص پولیس افغانتتانینماش " رنجر "
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 جامعه

 
 

 قریه ب ی که زو  رز

 سایلش تار که یرای رز

 بید یابه او گ وهینر

 سفت پا گ وهینر

 رخت الش ار زهرر که رست گ وهینر و

 سنگ سرش ار

 یحمد گل و

 ست وکراه عمل ایناییت  که

 روفجار با شده خ شاخت

 قریه ب ی که زو 

 سایلش تار که یرای

 ...که اختری و

 !یحمد گل ب ای وفر سه یک رین کدرم عاشق ت 

 وکرای زودگ  که

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 " ف"بيت الخال 

 

 

 غروِ اهد وم تکاوم

 یاه خ را وم ارا به

 یرپنجره هیچ کند وم روشن

  رر رتاقم تکلی 

    باا وزا ی

 خیابان رز ش ا وم بلند خاکى و

   ستین یا  که 

 رست ب اه

 ویتت ایگر و 

 بررم کند یااری که

 رماسته یرکراهگ که ریشه ار 

 ارى بریزا

 یرپنجره ش ا باز

 فحش هجا او یک یثل

  الم ار هاری/قند یا

  برلین ه ری یثل 

 باشد خ ِ ویتت بلد که

 رمچاره ب هن ز خ ام اواا 

   کلمات برری  کنم باید یااری 

  خ ام برری

  ویتت ین یا  که شهری و

 رست وا اه
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 جغرافيه
 

 

  ست خررِروضاعم 

  تنگ الم

 پیدر الم ار س ررخ  بوکه رز پیش

 رتررق ت  ار خ رهم ی

  جزریرت ار ش م قناری و

 ست پنهان که

 قندهار رز چشم پشت ن او

 روار و

  رت هندوکش پشت که 

 اودرنرم کراه تیز

   خ رِ برا وم رگر که

 چه؟ برری وار

  تنگ الم 

   خررِروضاعم 

 ت  برری طالام شهر یک و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهايت
 

 

 اررا وهایت  چیز هر 

   سالگ  اه پنج یهاقلک وهایت

 ست تفنگ  

 خشاِ رز خ را ی بِ که

 حتى جنگ وهایت

 کابل لااس ار ست حماقت 

 ب ار پاى الى یناییت ا 

 غزو  پیشاو  بر ست تفنگ  و

   ش ا وم سرش که

 کند بازی شقیقه با

 ک اک  یا

 سیب به هرگز

 اخترى است ار 

 !؟ بیا یرکراه فکر

  ست واروجک 

 اررا وهایت هم بن که

 قلک همان یثل

 تفنگ همان
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 جنگ و بنيادگرايی افراطی

 
 محمد مروج

 

 
 

 یصااطفا رشااعار بررساا  به شااعر کالج رایین شااب اویین

 25)ج رن ستشااعری  وامدی . اررا رختصاا   وامدی 

 یشدهبزرگ و ریررن یت لد که رفغاوتاتاو   رواالت   با( سااله 

 یقصد به رر کشا رش  پیش ساا   2 حدوا که رسات  رتهر

 یتجربه رو، یهاجرت روااال  علت. کندی  ترک بلماان 

 رز رو .رست ب اه تازه رتفاقات با رویاروی  و جدید زیتات  

 و ارخل  هایجنگ ارگیر ایرباز رز که بیدی  ساارزیین 

 ح   ور رشااعار رکثر یقید ی تی  بنابررین ب اه رلملل بین

 روج  و ارا رز رو. ساات رفررط  بنیااگرری  و جنگ یح ر

 :اهدی  بزرر رر کش رش هاستسا  که گ یدی  سخن

 تنهاست کابل»

 «هاشاست یک  بگیرا تا

 هار( )زن

  بشفتگ همهرین رز رفغاوتتان تا کند کاری خ رهدی  شااعر 

 سااطح  رفتن باال وجات، رره تنها چگ وه؟ ریا یابد؛ رهای 

 و این یک به فقط ت  وقت . رست تیل فکر تغییر و شاع ر 

  اروی  باطل رر یذرهب ایگر پیرورن باشاا ، یعتقد کتاِ

 جنگ وررا هابن با کراوشاااان یتااالکهم اواا  به پس

 هب اررا رر پیایدها همین فکر یک به رعتقاا رو لن. ش یی 

 .اهدی  رخ های ساارزیین چنین ار واراها رکثر الیل همین

  طناوشهم رفکار و فرهنگ که و زیا تا فهمدی  رو پس

 :ویتت روضاع بها ا برری رییدی وش ا، ع ض

 «رست تعمیر است ار جااه رین»

 یل ( )عِرق

 ت رودب تا شاا ا اور ییهنش رز که گیرای  تصاامیم بنابررین 

 کند: زودگ 

 وپااست خ ام برری ال  باید»

 پیش رز بروم بیشتر که

 «کنم و زودگ 

 هار( )زن

 او به رر ومدی یصاطفا  رشاعار  اروو  اویای ت رنی  پس

 :کرا تقتیم عمده یاسته

 یشکل یکعن رن به جنگ شا م  یپدیده به که شاعرهای  -

 زن» ،«وهایت» یثل پرارزای  بشااری ج ریع برری رساااساا 

 «ررکتترر» ،«جهان» ،«هار

 ینر وقش و یرام ساانت  فرهنگ و رفررط  بنیااگرری  وقد-

 و «قاِ» یثل رفغاوتااتان یلت تاریخ  یاودگ عقب ار او

 «جایعه»

 اررا، قررر اوم یاسااته ار که «قاِ» شااعر وقدبه راریه ار

 طف یص هایوگررو  و فکری یاغدغه به بیشتر تا پرارزمی 

 ش یم: وزایک ومدی

 تماشااای حا  ار رروی که شاا ای  بغاز رز رینجا روریت

 مهیدت رز رین شاعر. رست خ ا یخاو راه رز قدیم  عکتا  

 بن با یرام رز بتاایاری که رر رییتاائله تا کراه رسااتفااه

 یک رز ومای  ،«قاِ» شااعر ار رو. کند تشااریح ارگیرود،

 ریزق خط ط و یشخم روربط یپایه بر که سنت  یخاو راه

 یااری با ریخاو راه. اهدی  وشان یا به شاده، تعری  یعین

 هاقدرت یطل ِ و بریاو  زن چارچ ِ ار که کشزحمت

 :رست ورایفش روجام یشغ  

 زن همیشااه ساانت  ج ریع ار«: بیدهور خمیرش که یاارم

 .رست خاو رر خ ررک و غذر یتهیه یتئ  
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 کران فررهم و اررییهمان و پذیرری  ی: وریفه«ام چایش»

 اورهم  بتاط

 یپرورفرزود و : ت لیدیثل«بغل ار بررارم با»

 و هالااس : شاااتاااتن«زودی  لاخند هاچرک رخت باه »

 خاوه کُلْفت   ط رکل به

 و بنیاای هایبی زش تحت ت لد بدو رز باید زو  چنین

 ک اک  رورن همان رز رو ساااوتاا ر. گیرا قررر گیرروهسااخت

 زیانهم رر سالگ ، سن تکلیفش ۲ ار باید رو. ش ای  بغاز

 که باشد خ شحا  یعن  بگیرا؛ جشان  رشقاعدگ  رولین با

 رساااتعدراهای و ینیت کمکم باید و شاااده زن به تادیل

 زن حق ار بشکاری رلم چنین بیا بُکشاد ول   رر رشفرای

 یجا ر کهرین چیتت؟ سن تکلی  !اررا؟ خ شاحال   جای

 ایهسااریایه ترینیهم رز یک  که رر بدوش و زیاای  باشااد

 و وااحات رز رر رو وایند، وایحرم تا وماید پنهان روساات،

 خاوه زر رفتنش بیرون ساعات کنند،ی  ینع پتررن با خل ت

 ست،ر کنتر  تحت شدتبه خرید یا و یدرسه به رفتن برری

 ارنیر با رربطه یا و عشق تناوگ ، به ررجع واحات  یرجازه

 هرزه و سااارخیره رر رو بگ یااد چیزی رگر و واادررا رر

 رز یرای تا روداوخته اربهچشم بررارش و پدر و خ روندی 

 اررا؟ جشن و شااای  جای بارا، اخ  با رر رو و برساد  رره

 اریخ،ت ط   ار بلکه رفتندوم  رتفاق بارهیکبه یتااائل رین

 رین وضاااع با سااایاسااا  و یذها  یکاتب ی ساااتاااان

 هاروتان جمع  و فرای واخ ابگاه ار رر هابن ها،یحدوایت

 قاو و  شااان،خ اخ ره  و سااتم و رلم تا رودکراه وهااینه

 یثلن. یافت ت رنی  جاهمه رر هابی زه رین تأثیر. کند جل ه

 خدیت ار و اولت  کایلن ودروسیما کشا رهای   چنین ار

 ترینپریخاطب عن رنبه ررگان رین و رست خا  قشار  یک

 یاوند یختل  رَشااکا  ار یکم، و بیتاات قرن یرساااوه

 اررخا گزینش  وشر و این  و بی زش  هایبروایه ها،ساریا  

 .اررود پرست خررفه و تی ه یا گتترش و رورج ار ساع  

 رین ویز ک اکان یخص   هایبروایه ساخت ار حت  هابن

 انشتهن  زیرساخت وررا رر جنتایت   تفکیک و سااوتا ر  

 د.کننی 

 که اررا عقیده ،«تنایه و یررقات» کتاِ ار «ف ک  ییشاال»

 جری » ت سااط هجدهم قرن رورخر رز بین سااررساار یریده

 بر رئم ا وظارت برری هازودرن ار بریتاویای  فیلت   «بنتام

 نینچ خالق رله  پیایاررن ین، وظر به ول  گرفت شکل هابن

 چشااام عن رنبه خادر  یعرف  باا  هاا بن. رواد ب اه طرح 

 رو که رودکراه حک پیروروشااان تهن ار چنین پاو ررییک،

 رست خل ت و جمع ار شاما  رعما  یررقب و وارر همیشاه 

 بهره رییالشااان به رساایدن یبرر ربزرر رز رین ه شاامندروه و

 یصااطفا  عکس قاِ ار. برگرایم شااعر به حا . رودبراه

 عضاا  زن اویین عن رنبه که هتاات خ رهری واامدی،

 :شده کشیده تص یر به خاو راه

 خ رهر سالم»

 خندیی  واشیاوه چه

 خ رهر؟

 کن بس

 «مت أ با

 چنین ایدن و شنیدن رز قدربن بیا چرر؟. خندای  واشیاوه رو

 فرری ش هم رر زان لاخند که شااده ختااته های ایتیحدو

 گربازی به بد  وم اه، پنهان رر رحتااساتش  بس رز یا کراه؟

 ای و رساات؟ گفتن اروغ حا  ار واشاایاوه ویز رکن ن و شااده

 عکس، ار رساات یجا ر رالن و ویتاات شاااا ارون رز چ ن

 روجام یصاان ع به شااکل  رر کار رین باشااد، خ ا برعکس

 اهد؟ی 

 ریچاره یابد،ی  رشااد یذها  یخاو راه یک ار که اختری

 ت سط فرریین رز عصیان و رت ار چ ن ودررا رطاعت جز

 تنایه و ی رخذه رساات، یراساااالری وماا که پدر بعد و خدر

 عمر تمام و ش ا ررم باید یا. ودررا رره  رو ارورقع. ش ای 

 به و دکن فررر یا و بایند رر رشتدریج  یرگ سلطه، رین زیر

 .بروا وایعل م سمت

 «بگیر رر بابا یخنده جل ی»

 باشد رین یدل لش شاید. ستواررضا   پدر یخنده رز رروی

 ور ت لد برری رر زیینه یاار، با سااکس یورسااطهبه پدر که

 رجرر یأی ر خ ایآِ، ایکتات ر یک وقش ار و کراه فررهم

 خاوه یرا. رساات حاکمه قدرت اساات رهای بر وظارت و
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 رر غذریش بید،ی  خاوه به روا،ی  سااارکاار  هبا  هرروز

 ومای رین. خ ربدی  و شاان ای  رر ررای  رخاار خ را،ی 

 یعالقه سنت  پدرهای یعم لن. رست ب  ریده یرا یک کل 

 سااااعات یعمده قتااامات  و اررواد  ررای  باه  زیااای 

 که رروی. گذرروندی  یدیاها کنار ار رر شااانوشااین خاوه

 شاا   رین کندی  رعترر  کراه، ختااته رر رو ق روین همین

 .کند یجازرتش پدر تا شکتته رر بابا یحا ِ

 رمشکتته ین رر ررای  بگ »

 اهد فحش که بگ 

 بزود ارا

 «کند بیرووم خاوه رز

 اررا چشم ار سمج کِری  شده،بزرگ شارریط  رین ار که رو

 اررا: همرره به برریش یازوخیتت  بزرری که

 ینم رین»

 «چشم ار مجس کِری  با

 ارا همیشه چ ن ریا هتاتند  بورروج و ساخت  این  رحکام

 رر بهشت بنام وره  پاارشا   عااارت، روجام رره ار کشایدن 

 های روتاااان به تادیل کمکم این بن پیرورن اررا، پ  ار

 رز که رساایده ساان  به رروی حا . شاا ودی  یازوخیتاات

 انریم و کفر اورره  سر بر و شده شک اچار فکری لحاظ

 اررا: قررر یذهب و این طر یک. رست یراا

 ینم رین»

 ای رر رین

 خدر

 یحمد

 «ی س 

 تهن  قیام به رر رو که روگاریهیچ و ویهیلیتت ایگر س ی و

 :کندی  اع ت

 رر قاِ رین بیاید یک »

 «سرم رز کند بیرون

 با و یدبرب شعر رین پس رز خ ب به ت روتته ومدی یصطفا

 رز عکت  ِقا سا بژکتی ،  یفاهیم و  ربژکتی تصااویر  تلفیق

 شاید. اهد رررئه س ی جهان هایخاو راه ار جاری یتاائل 

 رز رو و باشد خ اش شاخص   زودگ  ارساتان  روریت، رین

 یهاجرتش، االیل ترینیهم رز یک  بگ ید خ رهدی  رره رین

 کران تجربه و ساارش رز عکس قاِ همین کران بیرون

 یگریا تأویل ت رنی  رلاته. ترساا ب اه تازه و جدید اویای 

 رفغاوتااتان ب ی  رابیات رر قاِ رگر ارشاات؛ شااعر رز رین

 ساااوتاا ری و حاکمه قدرت رز وماای ت رودی  پدر بدرویم،

 که ااری شرریط  چنین ار. رفکنده سایه رابیات بر که باشاد 

 پیشاارفت  تنهاوه و یاوده یهج ر و ساانت  رساات، زبان همان

 بین رین ار. روای  ترعقااب روزروزبااه بلکااه کناادوم 

 وضااع خ رهندی  که هتااتند( بوروگارا رابیات) خ رهررو 

 چ ن یاوندی  واکام هم هابن ول  اهند تغییر رر ی ج ا

  یجال کهرست   پرسات خررفه و جنگ ارگیر کشا ر  قدربن

 رووااا ، رین با. یاودوم  باق  تازه زبان رودرمعرض برری

 با ات کند ترک رر ییهنش یراگی  تصاامیم واامدی یصااطفا

 فعالیت به رش،تهن  هایزیرساااخت و قاِ رین شااکتااتن

 به همیشااه بای . اهد راریه خ ا رجتماع  زودگ  و راب 

 هتربچه پس رست ورفته هایرره و هاواشاناخته  کشا   اواا 

 ینهم یثل کند بیشاتری  اقت ارسات  یتایر  روتخاِ ار که

 ار وااامدی یصاااطفا کالج ، ج رن شااااعر که روودی

 .رست گرفتهپیش
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 اميد، صلح، عشق  
 

 

 بابایی نگین

 

 
 

 عاررش و خ راه پی ود جنگ، با که ستکشا ری  رفغاوتاتان 

 شعر فضای. رسات  زاهجنگ زیتاتِ  رز ریبیینه شااعرروش 

 رز پر هرچند بل ا؛ جنگ تاریخ همین علت به رفغاوتااتان

 رز یضایین  بن ار یار رست یرگ و ارا رسارت،  روج رودوه،

 عشق . خ رای  چشم به هم عشاق  ودرتبه و والح  ریید،

 میزت که کندی  برخ را رییعشاا قه یثابهبه وطن با گاه که

 .ویتت یکدست و رست یشکل روتاو  هیات  رز بن اران

 شااعر  «وامدی  یصاطفا » ی «جغررفیه» شاعر  ار یثا  برری

 کراه لمس وزایک رز رر یهاجرت و جنگ که رفغاوتااتاو 

 خ رویم:ی  چنین

 ست خررِ روضاعم

 تنگ الم

 پیدر الم ار س ررخ  بوکه رز پیش

 رتررق ت  ار خ رهمی 

 جزریرت ار ش م قناری و

 ستپنهان که

 قندهار رز چشم پشت ن او

 روار و

 رت هندوکش پشت که

 اودرن رمکراه تیز

 خ رِ براوم  رگر که

 چه؟ برری وار

 تنگ الم

 خررِ روضاعم

 ت  برری طالام شهر یک و

 تس ومدی یصطفا شعرهای ترینلطی  رز یک  شاعر  رین

 قایل زر های وشاوه با و کندی  ینتقل خ ب به رر تنگ ا  که

 همچنین)رفغاوتااتان ار ساات ک ه رشااته که «هندوکش»

 ی رجه ساا ر  رین با( هتاات ویز یتعدای اریاهای اررری

 تیزدرناو وتتانرفغا به بازگشت برری شاعر بیا که شا یم ی 

 رر هندوکش یاا ( طمع و حر  رز کناایاه  )رسااات کراه

 زان کنار برری و ارودی  خ ا یعشاا ق لااس رز ریرسااتعاره

 رگر تا رساات؟ حریم خ ا یعشاا ق تن ایدن و لااس رین

 رست دبلن ک ه یثل که لااسا   و وکند واار  براوم  خ ربش

 یک» بخر سااطر ار. بزود کنار رر شاا ای  رو ایدن یاوع و

  اخ به چندپهل  یعنای  اوباره شااعر ،«ت  برری طالام شااهر

 ندکی  روروبه یتفاوت هایتأویل با رر خ رونده و گیرای 

 ور با که یعشاا ق  برری سااتبرزوی  ی و ل گ، رین بیا که

 برری که سااتبرزوی  یا شااده خاومانب  و کراه یهاجرت

 و تأثیر زر که خ رهدی  رر بزرای شهر و کندی  خ ا کش ر

 ارریان( رساات طالاان یاابور وح ی به طالام)طالاان تجاوز

 .یاوده

 اهب  رفغاوتااتان رابیات برری ساایاه  اوررن طالاان، اوررن

 روزی و یابدی  پرورش سیاه  و جنگ با شاعر،  ریا رسات 
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 کم ویتاات   ک اتای زیان رز. شاا ای  یت لد شاااعر تهن رز

 رشتها چشامگیری  پیشارفت  کشا ر  رین رابیات رفغاوتاتان، 

 شااده ساارواه زیاای یهاجرت و یقاویت رشااعار و رساات

 رو ابی چیتت؟ رفغاوتتاو  بوروگارا شااعر  وریفه ریا رسات؛ 

 ساامال رز پر و ومااگرر شااعری یقاویت، رشااعار رکثر یاوند

 به ستمدیدگان تهییج و هابریان رویدراها، به وتات بگ ید؟

 ای کند؟ بتاانده جهان ار ساالطه هایوظام یقابل ار پایدرری

 فرربخ رود؟ ش رش به رر هابن

 و هشد یال است بتیار جنگ ی ضا ع  تاکن ن، ین، وظر به

 پاکتتان، ریررن، ار. رسات  شاده بررسا   زیاای ینظرهای رز

 کراه تجربه رر جنگ که کشاا ری هر و فرروتااه فلتااطین،

 بتیاری شعرهای. رست یضم ن رین با رشعاری اررری رست

 یواله و به جز چیزی گاهن که شااده ساارواه بارهاررین

 رشعار گ وهرین ار شااعر  خالقیت. رودوا اه پتاند  یخاطب

 یحک و کندی  پیدر وم ا یتن  ی زیک و لحن فرم، ار

 ..خ رای 

 «:یل  عِرق» شعر ار

 ریساخته که رره  رز»

 بهتر رموتاخته

 بخ ر ه /  بخند ه 

 بزن برهم/  بزن هم ه 

 رشته سیر او

 بتش کم /  نروغ کم 

 ب ا ت  رز پیازش تنها ریپخته که بش  رز

 بگ یم که بوم رز ترس خته اهان ین و

 «"رفتخارم ت  عشق وطن"

 تکررر زان، هم عمل یاوند و کندی  عمل ریتمیک شاااعر

 ار و رساات زیر سااطرهای همین یختم که سااتحرکت 

 و اهدی  لحن تغییر شااعر و رفتدوم  رتفاق شااعر یبقیه

 کند:ی  خارج ینث ر حالت رز رر شعر همچنین

 «بزن هم ار/  بزن هم ه »

 یتتفعلن= زن/ِ/هم/ه 

 یتتفعلن= زن/ِ/هم/ار

 .رست رفتااه رتفاق همین ویز «بخ ر ه /  بخند ه » ار

 را یعناارری و جالب ترریتنیت هایرربطه رز ومدی یصطفا

 راهک رستفااه یناسب کارکراهای با و ارسات  به خ ا، شاعر 

 شده:ایده کمتر چنین رین رشعار ار که رست

 لیزه شاوزه ار ستیاوکن  جهان»

 رستریتور  ار ست گُرگ 

 کابل ار ست زو 

 «س زای  باا ار رشروسری که

 گرگ» لمفی با پیرریتن  یرربطه «رستریتور  ار ست گرگ »

 کمدی. اررا «رسک رسیزی یارتین» یسااخته  «رساتریت ور 

 (بلف رت جران)یرای ومایاوگر یترسااترور  گرگ ساایاهِ

 شااکتاات ارریسااریایه وظام و پ   رز اروهایت که رساات

 یرستفااه و جنت  هایوحنه حاوی سررسر فیلم. خ رای 

 گرگ شایه که جهاو  ار کابل، ار زو . رسات  زن رز بزرری

 و تجاوز ی را زیااسااات، یااوکن   کاه  جهااو   رسااات،

 که رشریروساا و گیرای  قررر جنتاا  یساا  رسااتفااه 

 که حجاب  شاااخصااایت، حریات،  رز ومااای  ت رواد ی 

 تادیل رر رو تا روای  بین رز و روست عفا  یاهندهوشاان 

 حجاِ کش )روای  بین رز و سا زا ی  کند، هرزه یک به

 که کش ری ار(. رو روساری  سا زرودن  و ساربازرن  ت ساط 

 قرررگرفته جهاو  رستثمار و سریایه وظام اررزیاسات  ی را

 چگ وه رر خ اکار یک اهدی  یاا شما به که جهاو  رست،

 (فیلم رز ایال گ )بفروشید

 رتفاقات تاریخ  و تلخ به ومدی یصطفا شعرهای رکثر ار

 د ه بار هر و ش ای  رشاره رفتااه؛ رتفاق رفغاوتاتان  ار که

 سااازا،ی  ریشاااعرروه ساطرهای  و کندی  اواا  رر خاوا  

 :یثا  برری

 «تنهای»

 اررا هایت و چیز هر»

 سالگ  اه پنج هایقلک وهایت

 ست تفنگ 

 خشاِ رز خ رای  بِ که

 حتى جنگ وهایت

 کابل لااس ار ستحماقت 

 ب ار پاى الى ایناییت 
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 غزو  پیشاو  بر ست تفنگ  و

 ش اوم  سرش که

 کند بازی شقیقه با

 «ک اک  یا

 هایتندیس تخریب به رقدرم طالاان گروه پیش سااا  پاوزاه

 با یت رل  روز او و کراود شااهمایه و واالصااا   ار ب ار

. فروریختد رر تاریخ  هاییجتاامه رین گل له؛ و ی شااک

 ار رر گاو رأس وُه طالاان گروه شد تخریب ب ار بعدرزرینکه

 ای که گفتندی  و کراود قرباو  ب ار هاییخروبه یقاابال  

 شتگ  همین و شکتتیم رر هابت که هتاتیم  خلیل ربررهیم

 صدق شاعر رینجا ار. کرا تقتیم رفرراشاان  ییان( قرباو ) رر

 فهخرر عاقات و اهد قررر ی راروتقاا رر خررفه تا رست ارشته

 .کند بیان سطر یک ار ریجاز، با رر

 دشناسی  رر «کلمه» که ستشاعری ومدی یصطفا روتها ار

 بن رز یختلف  کارکراهای تا کندی  تأیل کلمه هر روی و

 اروش به ت جه با که...( و " "رلخال بیت هار،/قند)بگیرا

 ت رودی  یناسااب  تقریان فرم  و لحن ها،تئ ری شااعری، 

 بیرون تازه ساک با شاعری  جنگ، ا  رز که باشاد  شااعری 

 ار هک رشعاری یا رفغاوتتاو  شاعرهای  رکثر شاایه  که بیاورا

 و وااشد شعارزاه ش ود؛ی  واییده یقاویت رشعار رواطالح 

 رسیدن برری هرچند. کند یهمان ورقع  شع ر به رر خ رونده

 یشترب و کند تالش باید یتمرکزتر شاعری  و یناساب  فرم به

 رفغاوتااتان رز یتن رین ار که االیل  رز یک . باشااد خ اش

 رویکرا هم شاااعر که رساات رین کرام وااحات بیشااتر

 یتلط شاعر  بر خ اش رز بیش رو کشا ر  و اررا چنین رین

 و پ چ  برربر ار ینفعل یعملکرا کهرین بر عالوه. رساات

 ویاا رلم به وااختن برری رست الزم و رسدی  تکررر به ارا

 :باشیم ارشته یاا به رر «ویچه» رز سخن رین

 مانیرگ باع  حقیقت رینکه برری. ایگر چیزهیچ وه و هنر»

 «ارریم. رر هنر وش ا،
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 شکاف يك کالبدشکافی

 
 ان فرمانبرپوی

 

 
 

 طاعن و رودوا اه جدر یکدیگر رز شاااعر و شااعر گاههیچ

  هتاات یرزهای رز عا ر ت روای  تنهای به او رین رز یکهیچ

 ی ل  یرگ تئ ری با ویز تمهید رین ودررود؛ رر شااناساااوه 

 وااید و رست اراه قررر هد  رر شااعر  جهان ب اه، یتفاوت

 .ش ای  هم شعر شایل شاعر یک جهان  که کرا فرری ش

 به ،رفغاوتتاو  و ریررو  رز رعم شاعررن، رز بتیاری یتأسافاوه 

 فال ور رسیر یخاطب، شعر و جذِ شناخت ار تزلز  الیل

. روود ی تصاانع ساامت به شاا ود وی  یجازی هایالیک و

 هو زیاا)و سطرهای ارگیر فارسا   شاعر   که رسات  گ وهرین

 اطررتا)تخیل و رمف به ایگر و شاا ای  قدرتمند( ساااختار

 ریشاعرروه فضاای  که رسات  گ وهرین رساد، وم ( تصااویر 

 رابیات ار بالهت و بیدوم  وج ا به تفکر زیتااتِ برری

 به زبان قدرتِ رز فریااتر قدرت، اهاد و زبان  ی  ج الن

 .اودیی  پنهان وطفه ار فرهنگ  ررایکالیتم و بیدی  چشم

 عمق ار رر بن فرهنگ باید چیزی هر با یاارزه برری رساسن

 رر اشمن قلب شع ر، یتشتت ترروش با و کرا وج جتات 

 هایجنگ ارگیر رفغاوتتان که ش ای  سا  چند کرا؛ ینهدم

 ستبیریکای  و تروریتات   هایگروهک جاوب  رز یتاتمر 

 و بوراه ارا به رر رفغاوتااتاو  شاااعررن قلب قضاایه، رین که

 ریوکته ریا رود؛اراه یهاجرت به ا  هابن رز زیاای خیل حتا

 یتاائله رین با شااانسااطح  برخ را رساات رهمیت حائز که

 دهواای شعرهایشان ار رر زبان و فرم وقش هابن رکثر که ب اه

 روودی  سطح  و سطری شاعارهای  سامت  به و گیرودی 

 رز رِغ رگرتر چیزی چه و خ رهند؛ی  رر همین یرام چرر که

 یرام؟

 و راهر یختم  تنها مدی،واا یصااطفا شااعرهای جهان  ریا

 که سااطح  رحتاااس به رر خ ا وا اه و وگر رویه ع رط ِ

 یعن  سازا؛وم  یحدوا کندی  خ ش جا زیاا سطرهای ار

 فضای ت لید و تخیل فرم، به یقید، ی تی  و یحت ر بر عالوه

 ومایش باه  رر یختل  هاای تِم و اهاد ی  رهمیات  تاازه 

 شااااعررن ینهم رز یک  «وااامدی یصاااطفا». گذررای 

 رین و و شته غربت ار رر شعرهایش رکثر که سترفغاوتتاو 

 شااعرش فرییکِ و ریوشاااوه-یعنای  هایالبیروت ار یهم

  اخ غربتِ با رر وطنش اراِ تیز، وگاه  با ارورقع پیدرست؛

 ایگر،عاارتبه. کندی  تزریق شعر ساررسر  به کراه، رینهمان

 فضاااهای رش تهن زیرساااخت کمک به کالج  شاااعر رین

 شااع رشاا ش غی ترروش ی جب که کندی  خلق بدیع 

 .ش ای 

 زوی شااعر کالج باسااابقه هایرایین رز یک  واامدی یصاطفا 

 رین و ب اه کالج همرره هم رره رو که ش ای  یاه اَه هتات؛ 

 رز ینتخا  .رساات وکراه رها رر شااع ری-شااعری جناش 

 حاال که شاادهبوریجمع واافحه 17 ریجزوه ار رو رشااعار

 تهن ار زیتت جز ریچاره وروفتا رین ار .یاست روبروی

 و ب کش  چیزهمه رز است که رست اش رر ورقعن و ویتات 

 کراودی  زودگ  چشماوت ار زیاو  که سمج  هایرمکِ به

 تا ویتاات زیان و فضااا زان برهم جز ریچاره. کن  فکر

 رین ار و بیاوری خ ات کنار رر رتخاو راه و خاطررت

 رر تپدر عصااویت یا و کن  شک خ رهرت رفتار به تغرب

 :ودررا رو به شااهت  هیچ که های خنده وه بطلا ،

 خ رهر؟»

 کن بس
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 ت أم با

 بگیر رر بابا یخنده جل ی

 قال یثل بگ 

 «ش ا عصا  هایشقر  قال 

 (قاِ) 

 ییزشب سررغ و تابدبروم  رر زیان با تقابل تنها غربت، گ یا

 ات زود یکنار  رر ینظ ر که زباو . رساات رفته مه زبان با

 فکرت باشع ر، یتتقیم که زباو ! زوهار. کند لخت رر خ اش

 ورقعن که زباو ! زوهار .رسااات ررتااط ار ررایکالیتااام و

 رز هرگز تن رین چرر چه؟ وطن ریا! زوهار .رساات رحمب 

 تا کندی  هار زو  ه ری همیشه چرر شا ا؟ وم  جدر بای 

 که ستهدف  تنها و ودررا وج ا که هار زو  بدوا؟ بن پ 

 باشد: تن و وطن حرکت، شع ر، رین برری باید

 بازکن  رتروسری رز بند     !هار/زن»

 شهر یرایان      زوهار

  «شد...       بلند اررا هزرره     زوهار

 (!هار زن)

 ارست! کراود بلند رسات؛  رفغاوتاتان  رز ومای  که رر هزرره

 و تخلیه حکم با یرای هایکفش واادری که خاوه رین یثل

 برری خاااوااه رین. کناادی  رشزخم  شااال رر، و کلاات

 خاوه خ ا جز کتاا  خاوهواااحب و رساات خاوهواااحب

 ا  هخاو رین رز تا شاا ی خیا ب  رر تنت باید یعن ! ویتات 

 :بکن 

  تق تق تق»

 ویتت کفگیر ودری

 رست ار ودری

  تخلیه حکم با یرای و

  شل رر و کلت با

  «ار پشت رژه ار

 (تق تق) 

 اب که هتااتیم روبرو خ اویژه با فُری  «تق تق»شااعر  ار

 اغذک واافحه بر یتفاوت که بندهایترکیب و بندهاترجیع

 کرروهیتف فضااای ت لید هرین تیک، کمک به و بتااته وقش

 ختم شااعر رین به تنها شاااعرروه، فضااای ریا رساات؛ کراه

 و لحن کمک به ویز «یل  عرق» بعدی عر ش ار و شا ا وم 

 رین ه س باز که رجرری . هتااتیم بن شاااهد رورن، رجرری

 :رست اربوراه ودر به رر بن و کراه رر وطن

 ب ا ت  رز پیازش تنها ریپخته که بش  رز

 بگ یم که بوم رز ترس خته اهان ین و

 رفتخارم ت  عشق وطن»

   «بروم     رواوم  که رره  رز و

 (یل  عرق)

 اگ ی و ش اوم  خالوه رفغاوتاتان  ار فقط ساطرها  رین ریا

 و روتان، جهان به رودیشاد؛ ی  تریبزرگ یرزهای به شااعر 

 رگ گ به یا و زاود گره س یال  به که ریغصاه  به وابرربری؛

 ار همچنین. کشدی  زوزه «رستریتور » ار که رودیشاد ی 

 برجتااته گذرریفاوااله تکنیک ت سااط رر شااعرش راریه،

 :زودی  طعنه ورقعیت رین به و کندی 

 جهان ت رودی »

  ت رو ی  هم ت 

 جهان جان به ت رو ی 

 بیفت  شعر رین جهان

 «ودررا خ ب  فرم که

   (جهان)

 با «ررکتااترر» ار و برسااد رتمام به ویتاات قررر طعنه رین ریا

شد اب شاعر یعش ق شاید که هتتیم طر  وایعل ی  ی« ت »

 هراو. شاید یا و وطنش یا

 رین ریا اررا رر خ اش رقتضااای چیز هر رساات؛ ارساات 

 چاق ؟ چرر تفنگ؟ چرر رساات؟ گرفتهشااکل کجا ار «خ ا»

 رر شاعر بین جهان هاس ر  رین یعش ق؟ همین چرر روالن 

 چیزهمه و اهدوم  رره تهنش به رر کلیشه که اهدی  وشان

 همین هار، زن شاید ارود ی چه کت  بَرَا؛ی  سا ر   زیر رر

 :هاستس ر 

 اررا رر خ اش رقتضای چیز هر»

 ویتت یی ه کندن پ ست برری تنها که چاق  یثل

 رمسینه ار بنشاو  ت رو ی 

 ترعمیق

 ترکاری



 113ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

 تراوستاوه

   «رست همین ت  رقتضای که

 (ررکتترر)

 .هاستررتااط همین رقتضایش و رسات  حجیم جایعه،! بری

 یا و چشم با اسات  ررتااط! ایگری بن با ایگری بن اطررتا

 چیزی که یرای تا اهدی  قریه ب ی که زو  رز... یا و پا

 زودگ  تا بیدن اویا به گ وهرزرین. ویتاات سااایل تار جز

  !یحمد گل تا یحمد گل رز و وکران؛

 روفجار، با که سااتاختری همان اهدی  قریه ب ی که زو 

 رست، یحمد گل همان زن رین. کندی  خ شاخت  رحتاس

 همین جز چیزی بیا چه؟ شااااعر ریا ساااایل؛ تار همان

 رساات اریافته که رساات ایناییت  جز چیزی بیا زهررساات؟

 ش ا؟ ینفجر کاغذ ار باید»

 قریه ب ی که زو 

 سایلش تار که یرای

 ...که اختری و

 !یحمد گل ب ای وفر سه رین کدرم عاشق ت 

   «وکرای زودگ  که

 (جایعه)

 ار روگار و ش اوم  خالوه «جایعه» ار تنها زبان، و تخیل 

 خال  تا رست زاه شاعر سر به زبان ه ری باز برلین، ه ری

 ررگ ریا ویتاات پیدر شااعر سااطح  ار که خالف ! باشااد کراه

 که  رتاق یثل. ش ای  یشه ا باین  ترعمیق و ایگر ج ری

 که اری یا و کندوم  روشااان رر تکلیفش ریپنجره هیچ

 :خ ش  بر ریزاوم 

 اری بریزا»

 ریپنجره ش ا باز

 فحش هجا او یک یثل

 الم ار هاری/قند یا

 برلین ه ری یثل

   «باشد خ ِ ویتت بلد که

 (" "رلخال بیت)

 ل موایع ی« ت » همان با باز کنیم وظر جغررفیه به که جهان رز

 حتاایتِ نهات و ودررا ساایمای  روگار که ی « ت ». طرفیم

 زودی  چهره بر یختل  هایواا رتک روگار. رساات خالم

 رر اعرش س ر ، یثل که ی « ت ». باشد شاعر زیتات  الیل  تا

 ارو همهرین چه؟ برری وار همهرین ررست به... تا اورودی 

 یا و خ رَای  ارای چه به رساات ساا ررخ که ال  برری

 نهبی ار وبرور» بن که ی « ت » ت ؟ برری! خررِ که روضاع 

 رست؟ ریتتااه

 چه؟ برری وار

 تنگ الم

 خررِ روضاعم

  «ت  برری طالام شهر یک و

 (جغررفیه)

 تا گرفته وقد رین رز( وهاایت )اررا وهاایت   چیز هر! بری

 جنگ تنها که جهاو  رز شاا ود،وم  شااروع باز که خاطررت 

  ش ا. ی شتربی روزروزبه که حماقت  رز و رست فررگرفته رر

 که ارودی  رو. رست اریافته رر جهان یاهیت ومدی یصطفا

 ررار ب و ولح رست ترباریک هم ی  تار رز گریه تا خنده یرز 

 یک  شاعر  هاسات، شاه ا  گ وهرین شااعر   رو. رسات  جنگ

  !هابن یهمه واب ای اروهایت، و هااوبلیزم کران 

 یعشااا ق های« رینجا بیا» به وه. خ رَاوم  فریاب  ایگر

 های ترکش ریا وا اه رزینده رو. خ ا به وه و اررا رعتماای

 خطر باز حا ،بارین. رساات همررهش روای  جا هر که اررا

 ای و ش ا؛ زخم  چاق  با تا گیرای  رر یعشا ق  پ . کندی 

 زیچی رو برری. کند زودگ  رشک ار تا گراای  کابُل اواا 

 و بمب خ ا، به که ترساا حاضاار ودررا، رهمیت  شااعر جز

 :بش ا ینفجر کاغذ ار و باندا ایناییت 

 سیب به هرگز»

  اختری است ار

 بیا؟ ریکراه فکر

 ستواروجک 

 اررا وهایت  همبن که

 «تفنگ همان     قلک همان یثل
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 خاکستری اندوه

 
 رئوف دلفی

 

 

 

 

 

 

 و تازه فضااای «واامدی یصااطفا» رشااعار ویژگ  ترینیهم

 اب رو روطکاک یفاهیم، با شااعر   رابرخ. رسات  بییزیحس

 روساات کارهای یچکیده رش،حتاا  هایاریافت و وقایع

  حی رز رر بثارش و شده ویژهخ ا گاهن فری  به تادیل که

 .کراه بد  فراینحصااربه لحظات به ریماژ و هاری و  لحن،

 یریگشکل ار وی پیرری ن رتفاقات و شاعر زیتت شکب 

 رواال  الیل شاااید و اررا ی بتاازر وقش رششااعری جهان

  تازگ ریررو  یخاطب برری که سااتفضاای   کارها جذربیت

 بدعت با رو کارهای رتمتاافر و شاااعر اویای اررا؛ چررکه

 که تاار رفغاوتتاو  شااعری  وامدی  رسات. یصاطفا   همرره

 زودگ  ار وی حریان رز ری یجم عاه  بثاارش  خروج 

 ررزوظ رشااعارش ار و کراه تجربه که ساات پرفررزووشاایا 

 زود. غم،ی  حر  رودوه رز که رساات وهیلیتاات یک رورو 

  تااه جنگ، شماتت، پ چ ، روزجار، شکتت، جار، رودوه،

 .اررود کارهایش ار بارزی وم اهای و ستالژی و

 رشعارش رروی و اررا روفعال  ی ضع ومدی یصطفا شاعر 

 گزررش فقط که رساات ژوروالیتاات گاه و گروظاره یعم الً

 هر وُلتب  و خنث  و ودررا رتفاقات برربر ار رایگا اهد؛ی 

 جهترزرین .ویتت رکتی  و ودررا پیشنهاای همچنین رسات؛ 

 .بیدی  حتاِبه کارهایش ضع  ترینبزرگ

 :یثا عن رنبه

  ف" الخال بیت

 غروِ اهدوم  تکاوم»

 یاه خ راوم  ارا به

 ریپنجره هیچ کندوم  روشن

 رر رتاقم تکلی 

 ابا وزای 

 خیابان رز ش اوم  بلند خاکى و

 ست ین یا  که

 رست ب اه

 ویتت ایگر و

 بررم کند یااری که

 هام است گیرکراه که شهری ار

 ارى بریزا

 ریپنجره ش ا باز

 فحش هجا او یک یثل

 الم ار هاری/قند یا

 برلین ه ری یثل

 باشد خ ِ ویتت بلد که

 رمچارهب  هن ز خ ام اواا 

 کلمات یبرر کنم باید یااری

 خ ام برری

 ویتت ین یا  که شهری و

 «رست وا اه

 خ ب  رحتاااس کجا هیچ ار رروی بل ا که یاس شااعری

 ...کندی  شِک ه یمتد غم و همیشگ  شاکتات    رز و ودررا

 روف به ومدی یصطف  رشعار ار هاسرری  واله اسات رزرین

 ار ریا اررود یتااتأواال و روفعال  گارای که شاا ای  ایده

 ترییحکم ارربتاات «وهایت» و «جغررفیه» وظیر شااعرهای 

 و کنندی  حرکت هم کنار ار خرا و رحتاس که ساازا ی 

ت. رساا رساایده بیشااتری پختگ  به زبان با شاااعر رفتار

 با تأیلقابل کارهای  واامدی یصااطفا شااعرهای اروهایت

 همرره بییزیحس رز پر جهاو  و یتفاوت های فضاااسااازی

 هرچند هتااتند، تصاانع  و کرگزوتی ترکم رساات. شااعرها

 اری کند؛ی  سنگین  کارها ار عقل بر رحتااس  ساایه  گاه 

 و ویش رز ترکیا  یصااطفا کارهای. شاا ودوم  پات بوت 

 ...و سپیدی و سیاه  بدی، و خ ب  زشت ، و زیاای  و ش،

 .ست خاکتتری رو شعرهای روگ گفت ت رنی  و رست
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 جهان نابرابر   
 

 ساح  نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «جهان»

 

   کند وابرربرى ت رودی  جهان

  بزود گره س یال  به رر ریغُصه

   فلتطین به رر ی شک 

   ت رودی 

   بگذررا استخط بریه یرگ   جهنم زیر

   رلعرِ بُرج ار ش یى بگذررا

   ساز چای فنجاوى یا

   رقیاو س ا  ار ییلی ورى ییز روى

   لیزه شاوزه ار ستیاوکن  جهان

   رستریتور  را ستگرگ 

   کابل ار ستزو 

   س زای  باا ار رشروسری که

   کند وابرربرى ت رودی  جهان

   جهان ت رودی 

   ت رو ی  هم ت 

   جهان جان به ت روىی 

   بیفتى شعر رین جهان 

   ودررا خ ب  فُرم که

   هاستسا  که ین یثل و

   ودررم خ ب  فُرم

 لرزای  والشاست

    

 رفغاوتتان کش ر رهل خررسااو   شااعر  «وامدی   یصاطف »

 زود، بارینکهی  ی ج رو شااعرهای ار تازگ به ییل. رساات

 ول  هتتند یهاجرت و جنگ تأثیر تحت وی رشاعار  رغلب

 یاو ب با خررساااو  و پای شاااعر رین گفت ت رنی  جرئتبه

 و برارشته تکررری ی ض ع  بازوگری ار و  گای  بوروگارا

 .اهدی  رررئه تازه بیاو  با و ترتمامهرچه   زیاای به بن رر

 جهان  که هتتیم بزرای هایی تی  شاهد «جهان» شاعر   ار

 رز رساااتفااه با رر یخاطب و کراه ترسااایم رر شاااعری

 شعر رز ارست  ارک به عین  تصا یرهای  و هافضااساازی  

 خ ا جهان با یااحثه به شاااعر شااعر، رین رساااود. اری 

  یال س غصه وابرربر، جهان  کشیدن  یرتص به با و وشیندی 

« بریه» ار که کشااتاری رز و اراه ربط فلتااطین جنگ به رر

 رریب ری  زیینه هاوشاوه رین رز و گ یدی  سخن رفتااه رتفاق

 رین یهمه و سازا یکاپیتالیتات    هایوظام کشایدن  رخ به

 بتش و س زای  رشروسری که بغدرا ار زو  با رر یضایین

 و ساا زای  شااعر یتن  جهان گ ی  زود. یرید گره گیی 

 تکنیک رز رساااتفااه با شااااعر روتها ار و گیرا؛ی  بتش

 جهان رز رر یخاطب و رساوده پایان به رر شعر گذرریفاوله

 که خ رهدی  رو رز و اهدی  پی ود شااعری جهان به یاای

 .ش ا همرره رو با شعری جهان ساخت ار

 ارساااخت یناساب،  ساازی، تقطیع  رساتعاری، ساطر   ترکیاات

 همه و همه اررا؛ جریان رثر سااررساار ار که و تِم  یعنای 

 رجرری یوتیجه و رودشاده  ساپید  شاعر  رین جذربیت ی جب

 دهگرای شعر یناسب پرف رینس ی جب های لفه رین یناسب

 دریی بوروگارا و به شاعر رین برری ی فقیت برزوی با .رسات 

 رایگ ییان ار شع ری-شعری جریان رین ترویج شاهد بوکه

 باشیم. خررساو  شاعررن
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 تروريسم یبازيچه

 
 نوید استاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولت، یبازیچه ریم،بازیچه همه رسااات؛ بازیچه روتاااان

  ...بشر حق ق  و حاکم رهار، جایعه،

 ویتاات؛ واحق جز که حق ق ؟ بشااری یا بشااری حق ق 

 لیث که رست تروریتت هایرُپ رت ویتت اساتِ  ار قدرت

 رر ارریسااریایه وظام  و هتااتند شاادن بزرگ حا   ار گاو

 با رر یرام اررود؛ است ار رر قدرت. کنندی  قال رز ترچاق

 دگن به رر جهان رودرخته، هم جان  به کثیفشان هایسایاسات  

 ا س هزرررن که های تروریتت. رودگرفته رر زیین و کشایده 

 با رر ونگشااان وام  تا رودکشاااوده قهقرر به رر روتااان رساات

: ندبن یتاا ترروشاان رود؛ریخته ساایاه تاریخ  بر که های خ ن

 یتااالماوان یخلیفه رر رو که ارعش رهار)بغدرای رب بکر

 ِ  وام  که طاالاان  رهار )عمر یحماد  یال ،(کنناد ی  خطاا

 ...و رستالین هیتلر، ودرم، ،(رست رییررلم ینین ایگرش

 شعرها جنگ، ی تی ِ و تِم یجم عه، رین شاعرهای  رکثر ار

 رست. جایعه شرریط رز سرخ راگ  رلم و وابرربری،

 که اهندی  وشان رر ی لفش بیروو  و ارون جهان  شاعرها، 

 تاعیدی به واچار و بیده تنگ به کشااا رش شااارریط رز

 رشع. روست شعرهای خالق  تاعید، رین و شده خ اخ رساته 

 طالاان وهگر رهار عمر، یال با بینایتن  ریرربطه «هارزن»

 یجم عااه رین ار ت جااهقاااباال هااایتاکنیااک  رز. اررا

 سااپید» ،«یناسااب تقطیع» ،«گرارو لحن» ،«گذرریفاوااله»

 خ ا فری  «وهایت» شااعر . رساات «زباو  بازی » و «خ رو 

 رز رساااتفااه با و اررا ریجملهیک سااااختااری  و ویژه

 ،«کاابُل » ،«خشااااِ» ،«تفناگ » چ ن بزرای هاای ی تی 

 ار زاهجنگ فضااای  به «واروجک» و« شااقیقه» ،«ایناییت»

 به است تص یرها رین با و کراهرشاره ک اک  هایو ستالژی

 .رست زاه ساختاریند شعری خلق

  را؛خی  چشم به بیشتر یجم عه رین ار که وکات  ایگر رز

 که رست جهان یعرو ِ هاییکان یا شاهرها  وام رز رساتفااه 

 خلق ار سااع  و براه تن بینای روربط ساامتِ به رر شااعرها

 رست. ارشته شعر جهان  ار جهاو  شعری

 روروبه رروتیک و عاشااقاوه شااعری با «جغررفیه» شااعر ار

 چ ن تصاااویری رز رسااتفااه با رر فضااا رین که هتااتیم

 رر رروتیک شاعری  و اراه وشاان  «روار» و« رتررق» ،«سا ررخ »

 ار شاا م قناری» سااطر شااعر رین ار. رساات کراه خلق

 خیا   و یا رؤیا رودرم، ار شدن غرق رز ریرستعاره «جزریرت

 نهانپ. اررا بینایتن  یرربطه قناری جزریر با و رست یعش ق

 ییعشاا قه هایرودرم وا ان پیدر رز ریرسااتعاره جزیره ب ان 

 رر زیاای  سااطرهای چنین زباو  بازی  با که رساات ی ل 

 رهمب/ بزن هم ه » سطر «یل  عرق» شعر ار. رست ساخته

 یجاار سااطر زیاای  رین اروو ، ار یقافیه و ی ساایق  «بزن

 که بوم رز ترس خته اهان ین و» هشاتم  ساطر . رسات  کراه

 رساات بهتر که ب اه حشاا  «ین» یکلمه رینجا ار «بگ یم

 ار. باشد ارشته بیشتری سرعتِ رجرر ار شعر تا ش ا حذ 

: ترس شدهرساتفااه  گذرریفاواله  تکنیک رز «تق تق» شاعر 

  «هایکفش ودری/ کفگیر ودری/ رست ار ودری»

 رساات؛ واررحت و اریاوده برجهان حاکم شاارریطِ رز ی ل 

 بن هب کراه، تخلیه شعر و شتن با رر ارووش عصیان و خشم

 پیشاااااو   بر ریگل لااه شاااعرهااا رین روزی کااه رییااد

 انشفاشیتت  هایحک یت و هاتروریتت یدرررن،سایاست 

  .ش ا

 شاااعر پایان  گل له که اروندوم  رود،کراه بغاز رر جناگ 

 ...ویتت
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 زندگی در جنگ
 

 

 فاطمه قهرمانی

 

 
 

 اررا یت هر چیز وها  

    پنج اه سالگ یهاقلک وهایت

 ست تفنگ 

 خ را رز خشاِ  بِ ی که

 جنگ حتى وهایت

 ست ار لااس کابلحماقت 

 الى پاى ب ار ینایین ا 

  غزو یشاو ست بر پ تفنگ و

 ش ا   سرش وم که

 کند یباز یقهشق با

  ک اک یا

 یببه س هرگز

 ار است اخترى 

 ؟! یاب یرکراه فکر

 ست  واروجک 

 اررا یت بن هم وها که

 همان قلک یثل

 تفنگ همان

 

 یهایتحمل جنگ یخکه ار ط   تار یکشاا ر رفغاوتااتان،

  وظای یطالاان، حمله یشاااده، حک یت اه سااااله یاایز

یرام   که هم رره زودگ یاریبت   ارخل یهاو جنگ یکابیر

که   رست،  یرای رلشاعاع خ ا قررر اراه رفغاوتاتان رر تحت 

  ک اکاو یانی ینودرشتند و ار ر  الح افاعسا  ینترک چک

  ار گ رستاو شان ک اک یو برزوها هایطنتشا  مای که ت

 ح   و «ییصطفا ومد»شعر  شا ا؛  ی  به وام جنگ قرباو

که رز  یتان رساات، شاااعررفغاوتاا یزاهجنگ ییح ر فضااا

رر  «جنگ»  ح راث ب اه و باه و ع  ینشااااهاد ر  یاک وزا

 یزهرچ»شااعر   یقدیه به بررساا ینکراه رساات، با ر  زودگ

 زم: پرار ی «اررا یت وها

 اررا یت هر چیز وها»

    پنج اه سالگ یهاقلک وهایت

 ست  تفنگ 

 رز خشاِ خ را بِ ی که

 جنگ حتى وهایت

 «ست ار لااس کابل حماقت 

ینتظر  ی گ  زود، حر  ی «یتوها»ار ساااطر رو  رز  رروی

سااطر  و ار سااتبین یشکه قابل پ یاو رساات، پا یانپا یک

 اهااد، ربط ی  ک اک یهااارر بااه قلااک یااتوهااا ینر، اوم

ا او ب ینجار شاا ود، به تفنگ ی یلکه ار بخر تاد ی هاقلک

 ی هاکه با پ   ست رو  ک اک یترور یم:طر  هتت یترور

 یهیحا ِ خ ا رر ته یبازِکراه، تفناگ رسااااا  عجم کاه 

که قال رز  کند رشااااره ی  اوم به ک اک یات و رور کناد  ی

رز جمع کران پ  ، ار بمااررن   واش یشکتتن قلک و شاا

 یابرزوه یوشاوه ت رود قلک ی ینجار ش ا، کشته ی  جنگ
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جنااگ  یااتک اک هم باااشااااد، /وهااا یرفتااهرزاساااات

/ کابل، یرکز رفغاوتاااتان و لابا ار کا  سااات /حمااقت  حت

 یهاکه هم رره ی را هج م ب اه و رز جنگ ساااتیشاااهر

 ت رود حماقت ی ینجایصااا ن ومااوده، ر   و خاارج   ارخل

 یکه روگ و ب  یدراهای و رو  ارخل یهارشااااره به جنگ

به وام   زو یارشاااتاه بااشاااد، یثل یاجرر   اهاد  خررفاه ی 

رر ی را رو  «سااا زرواادن قربن»کااه بااا تهماات  «فرخنااده»

حالتِ  ترینیعو ار فج ودها قررر اراشاااکنجه یدترینشاااد

هن ز هم  اهد که وشان ی یرحااثه ؛یمکن به قتل رساودود

ا حاکم ار بوج یدشد   پرستو خررفه یزیستزن  ،فقر فرهنگ

 رست.

 الى پاى ب ار یناییت ا»

  غزو یشاو ست بر پ تفنگ و

   ش ا سرش وم که

 کند یباز یقهشق با

 « ک اک یا

 طالاان ار یگذرررشااااره به بمب «ب ار یپا یال اینااییت  »

 ب ار بمب یهایجتاامه یهاهاررا که ار حفر 2111سااا  

باال  یخ با ررزش تار  ،سنگ هاییکرهپ یاگذرشاته و ب ارها  

 کراود؛ یبروز، کایلن تخر 25رر ار عرض 

 یک ه باز هم ب « غزو یشاو بر پ ست و تفنگ» یبعد ساطر 

 یشاااهر کند، ( رشااااره ی رفغاوتاااتان )غزو یز شاااهرهار

کشاا ر رز حمله  ینر یشااهرها یگرکه هماوند ا یروشااینفق

 یازب یقه/با شقش ا که سرش وم»وماوده رسات،   وصایب  ب

  ب ان جنگ و رتفاقات واش رحم به ب ینجار « ک اک یاکند/

وابرربر رست و هم رره  یشهکه هم  شاده، جنگ رز بن رشااره 

د، هتااتن افاع ب  بن زوان، ک اکان و یرارو  رواال نیاقرباو

ودررا   فرق یشو برر شاا ا ی یککه بدون فکر شاال  تفنگ

را خراسا  برخ   ک اک یا  زو ییقهفشانگ به شق  ینکه ر

 کند.

 یببه س هرگز»

 ار است اخترى 

 ؟! یاب یرکراه فکر

 ست  واروجک 

 اررا یت بن هم وها که

 همان قلک یثل

 «تفنگ همان

 یکار اساات  یا ساا کند رشاااره ی یببه ساا یررو نجاری

باع  رروده   که ار کتب یذها سااتریی هی «یبساا»اختر، 

 ت رود سه سطر ی ینشادن روتاان رز بهشات شاده رست، ر    

 گ ید به بن ارسااتان باشااد و ار سااطر بعد که ی یررشاااره

 یکیثل  یبسااا ینکه ر کند ی یدتاأک  «سااات وااروجک »

سرو شت روتان شده و حاولش  شا  واروجک باع  فروپا

 م،یکه ریروزه شاهدش هتت سااتیاو پا  و کشاتار ب  جنگ

ا: کر یافتسه سطر ار رین رز ت رن که ی یگریا یتریا رور

 رساات، یدو ع ری یکوشاااوگر  «اختر یکار اساات یا  ساا»

ده، ش یدیبد  به واری «ست رروجک»سطر بعد  که ار یدیری

زخم واادررا و یاااونااد  ینبااه بها ا ر یاادیار کاال ری یررو

 او ساطر  کند؛ ی بین یشبن رر پ یانرو   شاعر پا  یساطرها 

شاااعر بازگشاااته و به یخاطب  ی ربتدر یبخر به ساااطرها

خ و تل یاو با پا ی،تکررر یارا، ارا ینکه ر کند ی یاابوری

 رست. ینشده رست و جنگ هم رره ار کم بین یشپ

  خ بشاعر رر به یتو یشاعر یصاطفا ومد    حالت کل ار

ریا به وظرم  گذررا خ ا رر بر یخاطب ی یروشااان اراه و تأث

چند  یدتر،جد یهابا رسااتفااه رز وشاااوه ت روتاات شاااعر ی

حا  شعر رر که  ینبه شاعر رضاافه کند و ار ع   یگرساطر ا 

 یضابه وظرم ف .کند تریل چند تأو ؛وتااتن سااه اررا   زباو

 ؛ اتر شتازه یفضا یکبد  به  ت رود ار شاعر ی « یدیواری»

 نیچرر ر کند ار جنگ رشاره ی  که به ک اکان قرباو یشعر

که حتا ار   ک اکاو کند؟ وم  ک اکاان رر باد  باه زوادگ    

 «جنگ»رز  تریشب « زودگ»شااادن هم، به   وااا رت قرباو

 .کنند فکر ی
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 شعر خزان زندینقد 
 

 رئوف دلفی

 

 «ای بورر»

 

 لااس اراررمب 

 سپیدررم

  شب ودررم

 حتى رگر پت  بکشم سر  تختخ رِ

 اررمب 

 واز ودررم که ایگر بگیری رز است

 فروکن  الى پای هارم

 و ار بروم رز ترس

 زیر چاار یریم

 ست ای بوررش  که باکره

 لااس اراررمب 

 کج رگر بگذررم پا

 رز چهار ای ررم

 ریزا ترساوباره ی 

 تر رز چهارپارفتم عقبو ی 

 مهاکه استه کراه است

 یانپشت ای ارر  خاوه

 رسد روز؟چرر اوباره سر وم 

 ارر رستشب هن ز پای

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسی
 

ی رلم و وات رو  روتان خفقان، تاریک ، وحشات و سایطره  

یفع   ب ان ار برربر هج م رتفاقات، حس  ار یقابل شرریط،

ترین و خ ره ، یهمروزجااار رز شااارریط حاااکم و بزرای

ی رین شعر رست. شاعر سع  کراه با تخیل بارزترین یتئله

زبااو  و ریمااژی، رثر رر باه رکررن بکشاااد و یا رر به جهان    

 ها وخ یش بارا. ار ورقع تماام تصااااویر، کلمات، ترکیب 

 .رودگییتن  یاوند رگاار، یخاطب رر وشاااوه ی رتفاقات ارون

ی ی وروا یا به شاعر و شناسنایه که ارورزه «ای بورر»رسام  

سااات، بتااایار ه شااامندروه و خالق روتخاِ شاااده.  رثر ر

یا ای ی بورره و یطروا.  ست خررِ شده، ای رری«ای بورر»

تنیده شااده ایگر هج م ای ، بورر و ای ررها ارهم عاارت به

که  کندواام شاااعر چند ریماژ رر به تهن یتااار ی   .رسااات

 رود.شاااان ار سااایاه ، واب ای و رلم با هم یشاااترک همه

ست یاوند ای ، ای رر، شب، ترس، کلمات کلیدی رثر، اررری

ی یعنای  به ریجاا ارر، چهاار ای رر و... که ار یک شااااکه 

 شااا ا.فضاااای  تااریاک، خ فنااک و گ تیک وزایک ی    

شناس  و کنم ار رین وقد، شاعر رر رز ینظر وشاااوه ساع  ی  

 ساااااخاتااارگارری  ی را تحلیاال و ورکاااوی قررر اهم:   

 :پارت رو 

 لااس اراررمب 

 سپیدررم

 شب ودررم 

 حتى رگر پت  بکشم سر  تختخ رِ

 اررمب 

 واز ودررم که ایگر بگیری رز است

 فروکن  الى پای هارم

 و اربروم رز ترس

 زیر چاار یریم

  ست ای بوررشکه باکره

ره ت رود رستعالااس اراررم(، لااس ی ب )ار سطر بغاز شعر 

و برهنگ ،  لاااس ب ان هاای اوی ی و ب  رز تماام گرفتااری  
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شاعر به  ست.ی رهای  رز یشکالت و ار وتیجه بزرایوشاوه

لااس  و برهنگ ، بزرا شدن رر رشااره اررا که با ب   «رهای »

لااسااا  رر اری برری ب  به عاارت ایگر،. اهدوشاااان ی 

 بیند.خروج ی 

 :ی شعرار راریه

 سپیدررم

 شب ودررم 

 حتى رگر پت  بکشم سر  تختخ رِ

 اررمب 

لااس  یدرر ب ان به سپیده، روشن  و طل ع که رز پس ب ساپ 

س ی ست که بهشا ا، رشاره اررا و اری و رهای  یحقق ی 

یعن  تاریک  و رلم به  «شب ودررم» .شا ا ام باز ی ساپیده 

 .رسدبخر ی 

 رگر پت  بکشم سر  تختخ رِحت  »

 «اررمب 

، س شناوظام ار  و یدل ل  و وشاااوهرین ساطرها با ت جه به 

های یتفاوت  ارشته باشد. با رشاره به برهنگ  ت رود تأویلی 

ار بغاز شاااعر، پت  بر سااار کشااایدن به زواوگ  شااااعر و 

های رجتماع  یرب ط به بن یاوند حجاِ و... رشاره ی قعیت

ت رود یک یطالاه باشااد. کند که زن ار بن قررر اررا و ی ی 

 یک  بیدرری :اش ی  او تأویل یتفاوت حاوال  «ب  ارر»رز 

و ایگری بادون  ارر ب ان که ار و ع خ ا، کاری خالقاوه و  

سااازی و چنین ار ررسااتای فرمهم .ار خدیت شااعر رساات

شااا ا رثر عمق رتمتااافر کل  شاااعر قررر اررا و باع  ی 

بیشااتری پیدر کراه و یخاطب رز زوریای یختل  به بن فکر 

 .کند

 :ار راریه 

 تواز ودررم که ایگر بگیری رز اس

 فروکن  الى پای هارم

 و اربروم رز ترس

 زیر چاار یریم

 ست ای بوررشکه باکره

ار رین قتاامت، شاااعر علیه تعاری  یتدرو  زن عصاایان   

با ت جه به  .«واز ودررم که ایگر بگیری رز اسااات» :کندی 

ش ا، شاعر رز زواوگ ، وگاه فضای شعر که رز ربتدر برهنه ی 

، رز زن یثل رحتاسات  ب ان رییراساالر و ت ویفات کلیشه

چنین ار قتمت بعد، هم .کندزاری  ی واز کران و... بشنای 

چیز که جز زواد و بر همه زاری  ی اسااات باه قادرسااات  

شاا را که رین ریر و ع  رود، ی یحدوایت برریش وتاااخته

 کج  و طغیان رست.اهن

 :پارت اوم

 لااس ارا اررمب 

 کج رگر بگذررم پا

 رز چهار ای ررم

 ریزا ترساوباره ی 

 تر رز چهارپارفتم عقبو ی 

 هامکه استه کراه است

 یانپشت ای ارر  خاوه

 رسد روز؟چرر اوباره سر وم 

 شب هن ز پای ارر رست

 «.لااس اراررمب »شاا ا: گ وه بغاز ی ی اوم شااعر رینویمه

ی بعدی یتصل و سطر رر سرهم بخ رویم، رگر ار رر به کلمه

 کنااد.رر ار تهن تاادرع  ی  «ارا»ی ورژه رز وظر بوری 

شااعر برعکس ساطر رو  پارت اوم شعرش رر ار تضاا با   

کند که رین کار، تهن خ رونده رر یفه م رو  رثر شاااروع ی 

رش رر پس گرفته رسااات کند و روگار حر اچار چالش ی 

 :ار سطرهای بعد

 کج رگر بگذررم پا

 رز چهار ای ررم

 ریزا ترساوباره ی 

، شعر خ ا رر یک جهان و یحیط پیرری وش رر اویای  رروی

ایگر فرض کراه کااه بزرای ار بن وج ا وادررا و رتاااق رر  

بیند که فقط ار همان ری رز زودرن ی چهارای رری یا رستعاره

ک یت رود بزرا باشد چرر که بیرون رز بن، سل   شخص  ی 

 .تاار وجاا ا ارراتاار و تاارسااااناااک ساااالاا   باازرگ 

 پا کج رگر بگذررم

 رز چهار ای ررم

 ریزا ترساوباره ی 
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ف بیا رز فضای بیرون رتاق، ترس رز سیاه ، وارین  و وات رو  

عن رن یک روتان ار یقابل شرریط ار رین سطرها تکررر رو به

 ش ا.  ی 

 :ار راریه

 تر رز چهارپارفتم عقبو ی 

 هامکه استه کراه است

 یان  پشت ای ارر  خاوه

ه فضای پشت ای رر خاوه که رساسن یک رین سطرها رشاره ب

 کند کهرساات، ی « ای بورر»تر یا به ق   شاااعر ای رر بزرگ

ار . بور، شااب زاه و همیشااه تاریک رساات یخ  ، رعب

باایاد یثال یک چهارپا به زودگ  گ سااافندی     چنین ج می

 .یلحق شاا ی که ار بن، خاری رز بزرای و رهای  ویتاات 

 :بندی شعرو پایان

 رسد روز؟وم  چرر اوباره سر

 ارر رستشب هن ز پای

چنان رییدورر رساات که روزی تاریک  و سااتم به شااعر، هم 

به یعنای یدروم ب ان بن  «پای ارر ب ان شب» پایان برساد. 

ت رن رحتما  ارا رسات، ریا با تیزه ش  رز پای ارر ب ان، ی  

ها، یمکن رست تاریک  به پایان برسد که ار ا  تمام سیاه 

به باور ین، « ای بورر»شااعر  .ز ریید وج ا ارراک رساا ی  ر

« خزرن زودی»سااات ی فق و پختاه که بل غ شاااعری  رثری

 شاعر چه اهد.تمای  کارهای قال  رو رر وشان ی  وتات به

رز وظر برخ را بااا زبااان و چااه رز وظر یعماااری شاااعر و 

چنین فضااسازی بتیار  ها و همه شامندی ار روتخاِ ورژه 

تأیل رر شاااعری چندالیه، عمیق و قابل ی فق عمل کراه و 

سازی ه شمندروه رفتار رررئه اراه رسات که ار ربژه و س بژه 

های زباو  ار خدیت شااعر رساات و رگزوتیک کند. بازیی 

هرچند یعتقد هتاتم که بعضا  رز ساطرها یثل:     .شا ا وم 

که اساااته کراه »یا  »واز ودررم که ایگر بگیری رز اسااات»

ند رجرری بهتری ارشته باشند. ار روتها ت روتات ی  «هاماسات 

فرم رست که زیر ساااخت و خ ششاعری خ ش  «ای بورر»

ی تأویل، کشاا  های بتاایاری اررا و به یخاطب رجازهالیه

ی ارک، شاااناخت و رودرزهکه هرکس به اهاد و تاأیال ی   

 ت رود سهم  ار رثر ارشته باشد.ی  زیتت خ اش
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 لياللشعر نقد 

 
 محمد مروج

 

 گى ارستان رستزود

 عاشقاوه  

 ولى ب  لیل 

 خ روىرر که یى هر وفحه

 ش ارى گم یىح مرى تازه

 خ رابعد کتاِ ورق یى

 اراه روى کاواپهو زن که لم

 روا رز رین کاوا هى یى

 به بن یکى

 که خاوه رز رین بیش وماود خالى 

 رشاختر اوساله

 هاى وازش رر چشم

 کند و بتتههى باز یى

 بیدىخ ربش وم

 بیدبیرون باا یى

 ش ا  برق گاهى قطع یى

 گاهى وول

 کندپنجره بازى یى

 با ار  رتاق

 ش ا  وقتى باز یى

 که برگشته باشد باا

 ها ررو بتته باشد پنجره

 همه ار حا  رفت و برگشتند

 که جاى کتى رر خالى

 رت وا اه هرگزکتى که یعش ق

 زوى که ار رین کتاِ ویتت

 یا رین رتاق 

 ى چیزىکه جا

 ستیا کتى ار بن خالى

 عشق هیچ ویتت

 یگر چیزى  

 ت رود جاى خالى  هر چیزى ررکه یى

 پر کند

 

 علی عبدالرضایی

 

 نقد و بررسی
 

بیده رسات که ار تنهای  یا خل ت خ ا،  حتمن برریتان پیش

غرق رفکارتان شاا ید و به حقیقت رین زودگ  فکر کنید. به 

؟ برری چه به اویا ب ان چیتاااتکاه هادفتاان رز زواده    رین

رید؟ برری رساایدن به شااخم یا هدف  خا ، تالش  بیده

گ یید کنید ول  وقت  به بن رساایدید، به خ ا ی بتاایار ی 

 بعد چه؟ 

بخش خ ن رر رز هر ثااویاه روادری  بناام قلاب، یایع زودگ      

ها به یغز و ها و ی یرگری رز رگی گتااتراهطریق شاااکه

ها رر به حرکت اربورید و رساااود تا بنرعضااای بدوتان ی 

خیزید و تحت فکر کنیاد، ول  وهاایتن چه؟ رز خ رِ بری   

های رجتماع  خ ا رر روجام عنااوین گ وااگ ن، یتااائ لیت  

خ ربید و اوباره و اوباره... تا بن اهیاد و بعد اوباره ی  ی 

روز برسااد که یرگ، شااما رر چ ن برگ ارختان ار فصاال 

ین و رفق که ار زیان حیات پائیز بر خاک ساارا رودرخته، زی

شده  همانیثل او خط اربرتان گرفته ب اود، با یکدیگر رین

 .برساااااوناادری بااه پااایااان تااان رر ار وقطااهو زواادگ 

چه روزی شاا ا هر بنعاات، یخدری رساات که باع  ی 

برری روتاان تازگ  و جذربیت ارشت، کهنه و تکررری شده،  

ا، یا رحتااااس رز چشااام بیفتاد. وقت  چنین رتفاق  رخ ار 

کنیم و تا پیدر کران لیالی  و ، به کنج اوج خ ا تنهاای  ی  

ی عاات رسااات و برری بریم. ارورقع تنهای  زرییدهپنااه ی  

رود و بلد ویتاااتند ری زودههاای  کاه ار گلایه، ریاه    رکثر بام

زرساات. رلاته ری ه لناک و اهشااتیتااتقل فکر کنند، ورطه

ا )ررجع به رین یاح  یفه م تنهاای  باا خل ت تفاوت ارر  
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ت رویاد باه ساااخنررو  عل  عادرلرضاااای  ررجع به رین   ی 

ی ضاا ع یررجعه کنید(. خل ت، اوری گزیدن رز ایگررن و 

ر، ایگعاارتبه .ب ان ار یکاو  عاری رز حضا ر روتاویتت 

یفه ی  عین  و ربژکتی  رسااات ول  ار یقاااباال   «خل ت»

ار جمع و  شاا ا که روتااان، به شاارریط  رطالق ی «تنهای »

حضا ر ایگررن، وج اشااان رر رحتاس وکند پس یفه ی   

یل ت رود ع رتهن  و سا بژکتی  رست. یدل   رین تنهای  ی  

گ واگ و  باشد: پایین ب ان سطح شع ر و فرهنگ رطررفیان، 

هایمان رز ساا ی شاارریط روح  خا ، ارک وشاادن حر 

 ... هااای تاکاررری و باایااه اه و  وجااد هااا، باحاا  بن

ست. عشق  «عشق و بووگ زودگ »رین شعر،  ی تی  یقید

چیز رین ت رواد جای خال  هر چیزی رر پر کند. همه کاه ی  

ساات. با بیدن وام عشااق، تهن جهان، عاشااقاوه و سااکتاا 

جنس یعط   همگان به سامت روتاو  اگر جنس و یا هم 

ورزیم. ول  شا ا که یا اوساتش ارریم و به رو عشق ی   ی 

. ارورقع هر چیزی که رز بن رین یعنای حقیق  عشاق ویتت 

کند و همرره با خ ا، یان رر ررضاااا ی بریم و تهنلذت ی 

هایمان بیافزرید، عشق ورقع  ری به ارشاته ی تازهفکر یا ریده

بغ ش  عجین شده همان رست. وام رروتیتم با سکس و هم

تر رز بن کااه تعری  بن بتااایااار بزرگ و جااایعارحااال 

روااد. رین یااا رز بی ختااهسااات کااه تاااکن ن بااه یااا  چیزی

همان کران رروتیتم با ست یا عمد ارشتن ار رینس رایب 

ساکس )که یک تاب  و یمن عه ار کش رهای بنیااگررست(.  

که سااااوتااا رش کنند و اروتیجه هر چیزی که رز برری رین

ط ر ی ورژگااان و گفتااار یلت  حااذ  شااا ا، بااه اریره

ها ب ا شاا ا. رینروا تا وهایتن وازور  ی سایتاتماتیک روبه  

ها به فکرشااان وپرارزود و شااده تا روتااان ریزیهمه بروایه

 .تر کنندروز گتتراهشان رر روزبهررحت  یطایعها بهقدرت

ت روید پیدر کنید که خأل روح  شاااما هیچ روتااااو  رر وم 

های  رز زودگ ، رحتاااس ی یا ار برههودرشااته باشااد. همه

ا رر کس یپندرریم هیچی  کنیم وکس ب ان ی تنهاای  و ب  

چیز قاار به پر کران فهمد. ار بن لحظه فقط و فقط یک وم

ت رود فقر عشق رست که ی «. عشق»رین گپ روح  رسات،  

خ رودن کتاِ و لذت حاول  .است  رر رز یاایان باراو تنگ

رز ررگاسام تهن  و غرق شدن ار وهم و خیا  رست که به  

که ایگررن رز وظر فیزیک  و کند تا ار روقات  یاا کماک ی   

یان رر به اساات فرری شاا   رود، تنهای روح  طرایان کراه

 ی سفیدِ کاغذی بتاپاریم؛ و اروهایت عشاق به رین وافحه   

جذرِ رساات که باع  زریش یت و  خالق و شااع رساااز   

 .ش ای 

ری که عادرلرضاااای  ار رین شاااعر رز بن تکنیک و  و تازه

ی راوظر خ ا رر به یخاطب  رساااتفااه کراه تا بت رود یفه م

رش ینتقل کند، تکنیک رفت و برگشااات  رسااات، یثل فعا 

حاالات جاارو ی قع تمیز کران زیین یاا حرکات پااودو        

ساعت. وقت  جای  رزلحاظ فیزیک ، کثی  و وایرتب رست، 

زوید تا گرا و غاار رر زاواه، یحیط رر شما بوجا رر جارو ی 

ط ر رست. همه ار حا  خال  کنید. زودگ  ورقع  ویز همین

رود. همگان باید روزی بمیرود و جتاامشااان وبرگشااترفت

 .هااای بعاادی باااشاااد واااب ا شااا ا تااا جااا برری وتااال 

ی وقد، ررجع به وام شاااعر فکر کنیم. قاال رز شاااروع بدوه 

 ی لیال+ال  باشاااد؛ یعن ت رود ترکیا  رز او ورژهی  «لیال »

اجرری یا لیلی  و ی ی لیال یا لیل لیالی  که ال  شده )ارباره

تفصااایل ررجع به جا بهیررجعه کنید. بن« لیالو»وقد بن، باه 

رم و یا با جتااتج ی ی لیال سااخن گفتهارسااتان و فلتاافه 

باره ت روید به یقاالت  اررینی لیلی  ار گ گل ی کلیادورژه 

اساترس  پیدر کنید( و یا به بیان بهتر، ایکتات ری یراروه ار  

رر به سااک ت کراه رساات. شاااید هم  ط   تاریخ رو رر ورا

گ ید و ینظ ر رز بن، هر ی « ال»سااات که همیشاااه لیالی 

گ ید  ی« وه»چیز روتان یتفکر و بوارشیتت  رست که به همه

رش رهمیت قائل و برری رستقال  تهن  و رستعدراهای فرای

ساات که ار ی کتاا گ ، رین همان شااده« وه»رسات. لیالی  

قدر که فعل هم ویتااات یعن  همانکناار رعتقااا به هیچ، ین  

گررساات، با همان قدرت فعا  رساات و  ویهیلیتاات و پ چ

شان ها و تارهای وایرئ ها باسایاسات  اهد قدرترجازه وم 

 .رو رر ررم کننااد و بااه ویهیلیتااام روفعااال  یاتال شااا ا 

برری بررسا  بهتر، ساطرهای شاعر رر جدرسازی کراه و با    

  وگر به بررسرری جزئ رپیزوا بندی، رز ایدِ یک سااختارگ 

 :پرارزیمی بن ی اقیق و ی شکافاوه
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 رپیزوا رو :

 زودگى ارستان رست

 عاشقاوه

 ولى ب  لیل  

به کند و ار راریه ری رر یطرح ی شاعر ار رپیزوا رو ، گزرره

زوادگ ، یثال یاک ارساااتاان  ب      »پرارزا. تشاااریح بن ی 

یز شد و و ط ر که ار وقد لیالو ت ضیح اراههمان«. ستلیل 

با ت جه به رشاعار سریال  جدید عادرلرضای  که همگ  ار  

رود، رین زن که قال رز ح ر وج ا ارشت، عایل لیال یشاترک 

ی یحرک هر هنریناد برری خلق رثر یا به عاارت ایگر، ویمه 

 که حت  رز س یتنها ت سط یرارن، بلست که وه ریگمشده

ح ر رر یاار و ها همیشااه زوان ویز یطروا شااده رساات. بن 

اروناد و واابگااهاوه تن به تلت و خ رری    ی خ ا ی رسااا ه

شااان جذرِ ویز هتاات و رز بن  بتااا برریاهند که چه ی 

یاوده؟ ح ر؛ زو  برود! وام چه کتاا  ار تاریخ باق لذت ی 

ی خلقت رو شد برارر یرا ب ا. روالن یرا ورساطه  که فریان

ما زوان رگر بنابررین شااا .پس حیاتش رر یدی ن بام رسااات

خ رهید به سااارو شااات لیل  اچار وشااا ید، باید یثل  ی 

پاس رین رطاعت، رلاشااار، ح ری یطیع، ررم بااشاااید و به رم

ی زن گاذرریم! رو رلگ  و وم وه بهشااات رر زیر پاایتاان ی   

ار خدیت یرا رساات، همیشه باید  بریاو  یاسات. زو  که 

قل تتر رز رو باشااد، تمکین کند، بزرید و یتاا یک گام عقب

سااات و ومای یک زن ورقع ی تماام فکر وکناد. ح ر بییناه  

جنتاااان خلفش بااید به رو یتأسااا  شااا ود وگروه به   هم

 .ش ودسرو شت لیلی  یاتال ی 

ی یک جهان فکر ریخته رودرزهشااعر ار همین سه سطر، به 

 ستبیند. عشاق، تالشاا  و عشاق ورقع  رر ار ورسایدن ی   

ری سااایاسااا ، وعده برری ورسااایدن. تمای  یکاتب راب  و

چیز پ چ رست و بازی. پس ار کار ویتت. همه اهند کهی 

ری سااربلند رساات که بهتر بازی کند. ار رین  کتاا  بازوده

ه ی اروو  هتتند که بقافیه« ول ، ب  لیل »های بخش، ورژه

 .بخشندسطر، ریتم و هاری و  ی 

 

 

 رپیزوا اوم:

 خ روىرر که یى هر وفحه

 ش اگم یىرى ح مرى تازه

 خ رابعد کتاِ ورق یى

، رپیزوا اوم «زودگ  ارساااتان رسااات»ی ی گزررهار راریاه 

بیاد. کتاِ زودگ  وااافحات  اررا که ار هر بخش بن،  ی 

 ی بازی و سرگری  اررود و تاریخجناه ح رهای  هتتند که

یصاارفشااان ار همان واافحه رساات. واافحه و کتاِ،     

رفت و برگشااات  و  ی حالتاهندهرود که وشاااانهای ورژه

ست که چیز رین جهان هتاتند. وفحه، ارل  ورر همهپاودو 

 :ت رود یک  رز ی ررا زیر باشدیدل لش ی 

ی زیاو  خاوااا  رز زودگ  یثلن ک اک ، و ج رو ، بازه _

 ... سال  وییان

ار بن  روز باشد کهسااعت شااااوه  24ت رود رشااره به  ی  _

 .کشند، روتظاریان رر ی رتفاقات تازه

ی کاغذ باشد. رروی ار حا  ی وافحه شااید ینظ ر، ربژه  _

خ رودن کتاب  عاشااقاوه رسااات که ار هر ورقش، یاجرری   

 .ش اروریت ی 

یمکن رساات ینظ ر، رویدرای خا  باشااد که ار بن، با  _

یحض شناختن و  ش یم و بهری بشانا ی  سارگری  و یلعاه 

اواا  ح ری  گاذرریم و به عااات کران باه بن، کِناارش ی    

 .رویمری ی تازه

 ا، شخ رو ، ی ی »به زیان رفعا  ار رین رپیزوا اقت کنیم: 

ها یضارع رِخااری )به یعن  خار اران، تمای  بن«. خ رای 

ر ط ر یتتمارای بهبگاه کران( هتتند که رشاره به وق ع رخ

کنند؛ یعن  ارساااتان زودگ  ار ار زیان حا  و یا بینده ی 

جا یان اررا و ار بینده ویز خ رهد ارشت؛ یعن  رینحا ، جر

فرم ار خدیت یحت رساات و شاااعر با تیزه شاا  رز زیان   

کشااد. یمکن رساات رفعا  ار ررسااتای ی تی  یقید کار ی 

یخاطب عاای بگ ید رین قتاامت، ینث ر رساات چ ن رفعا  

رود ول  رگر پشاات رین ینث ر ب ان، ار روتهای سااطرها بیده

هفته باشااد، شااعر رسااالتش رر روجام اراه و وکته و جهاو  و

ش ود. رین یحت ِ ی  شاده خ ا حلی یتاائل خ ابه بقیه

رفتن با یت ن خالق هتااتند که باع  رلتذرت  رها و وَکشاا 
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جا هتاات، فقط باید اقیق و شاا ود. پس لیال همههنری ی 

 .وگر ب ا تا رو رر باینیمجزئ 

 رپیزوا س م:

 پهاراه روى کاواو زن که لم

 روا رز رین کاوا هى یى

 یک به بن

 که خاوه رز رین بیش وماود خالى

اراه و بینیم که پای تل یزی ن لمار رپیزوا سااا م، زو  رر ی 

کند. ارورقع رین کار برری پر ارپ  ع ض ی ها رر پ کااوا  

سااات کاه بر خااوااه   کران خل تش و برهم زان ساااک ت 

رساات؟ به  تازهفریا شااده؛ ریا رین زن کیتاات؟ ح ری حکم

م چیز یاهست؟ پاسخ روشن ویتت. همهریاواا  چه بروایه

ررسااات  یدیاهای  که رز طرق یختل ، و وایعل م رسااات. به

ساااع  ار تغییر سااااااک زواادگ  یرام و رورج فرهنااگ  

ت روند تنهای  یا خل ت ها اررود، ی گرری  ار بین بنیصر 

ر کنند و یتیجای بیننده فکر ی ها بهیا رر پ شش اهند؟ بن

ی یرام رر وشان زودگ  یطل ِ و بهینه رز اید خ ا و عایه

اهند. پ شایدن فالن یارک لااس، ارشتن بهمان ید  ی ،  ی 

گیری الخ ره و ی راوظر هنگام خرید، وتیجه Brandاقت به 

اراهای سااایاسااا  و... تل یزی ن، ی ل ا ها رز رویرسااااوه

لنگد و اپیتالیتم ی ی کارریتت و رگر وااشد، چرخهسریایه

رفتااد. فکر کران و پ  بران بااه کُنااه یفاااهیم و رز کااار ی 

طلاد پس یدیاها، رین ها، ساخت رست و زحمت ی  وشااوه 

کنند و کار گلیه رر جاای یا فکر ی  یغزهاای یصااان ع  باه  

ی ست لم اهید و کنتر  جعاهسازود. فقط کاف تر ی ررحت

. برری «ایگر تنها ویتتید!شما »جااو رر ار استاوتان بگیرید: 

همین رسااات که تمای  پیایاررن رله  و غیر رله ، تنهای  رر 

ترساوند تا قدر پیروروشان رر رز بن ی شمارود و بنیذی م ی 

های یختل  و با ح رهای گ واگ ن یشغ   ها رر به روشبن

  .سازود

ار رین بخش ویز یاوند قتامت قال ، شاهد تقابل اوبلیتت    

هاای  که ارئمن ع ض  رگشااات هتاااتیم )کااواا   وبرفات 

ت روتت به رین و رت سطر بخر رپیزوا س م ی  .ش ود(ی 

، ول  شاااکل «که خاوه بیش رز رین خال  وماود»هم باشاااد: 

جای  ررکان حاضاار و رواال  بهتر رساات زیرر شاااعر با جابه

وشاااین  جمله و روتقا  فعل رز روتهای سااطر به ییان بن، هم 

ه و اروتیجااه بااه بن لحن و حتااایاات کلمااات رر برهم زا

 کند.بخشیده رست تا بن رر رز حالت ینث ر خارج 

 رپیزوا چهارم:

 رشاختر اوساله

 هاى وازش رر چشم

 کند و بتتههى باز یى

 بیدخ ربش ومى

های ک اک  که راهرن اختر زن ار رین قتااامت، چشااام

شاا ا یعن  بازهم همان رپیزوا ساا م رساات، باز و بتااته ی 

رو که او ساااا  اررا،  .ت و برگشااات  رر ارراحرکات رفا  

اه زت رود بخ ربد؛ ریا چرر؟ بیا رز ایدن رین جهان شگفت وم

 هایاراه روی کاواپه، عروسک  با چشمشده؟ یا شاید زن  لم

کند؟ ک ک  اررا کاه همادم روسااات و اررا با بن بازی ی   

شاید حت  ینظ ر رز اختر اوساله، ک اک ارووش رست که 

باال رفتن سان زن، بچه یاوده، رشااد وکراه و رکن ن  باوج ا 

یدرویتاام، سرگرارن شده و های ریزبل ا پتات ییان وشااوه 

خ رِ رر رز چشاااماوش رب اه؟! تمای  رین رحتماالت یا رر 

 .رساوندهای بیشتر ی به تأویل

 رپیزوا پنجم:

 بیدبیرون باا یى

 ش ا  برق گاهى قطع یى

 گاهى وول

 کندپنجره بازى یى

 ا ار  رتاقب

 ش ا  وقتى باز یى

 که برگشته باشد باا

 ها ررو بتته باشد پنجره

  هایها، وشاوهوزیدن باا، قطع شدن برق و بازی ار و پنجره

ینطق  هتاااتناد که رحتااااس تنهای  و اوررفتااگ  رر به  

ر رفتد که یاوع  بکند. باا جای  به رره ی یخااطب ینتقل ی  

  چیز.ز همااهسااار ررهاش واااااشااااد، جااای  خااال  ر   

 کند، بتتنری ک ررن ی رزلحاظ علم ، وقت  باا ارون خاوه
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ش ا تا به اواا  رره  برری خروج بگراا ها باع  ی پنجره

 کند و بالعکس. رپیزوا پنجم کایلنبنابررین باا، ار رر باز ی 

های ربژکتی  رسات و ار ررستای ی تی  یقید قررر اررا. ورژه 

های اروو  هتااتند که یل ای رین قافیه« برق، قطع، ووال »

  .کنندبخش رر کارگرارو  ی 

رتاق، با ت جه به شااکل راهری و چارچ بش، یمکن رساات 

ی فکریان رر ری رز تهن روتان باشد. رگر ار و پنجرهرستعاره

فقط به یک این یا یکتب یعتقد و با یک  (بتاااته باشااایم

 هیان ارون تهن و رودیشااروش زودگ  کنیم(، رفکار جزی 

رفتنااد و یثاال باااا یحا س شاااده رز ارون بااه جریااان ی 

 های فکر برریپس باید همیشه اریچه .کنندیان ی یتالشا  

  گرریوروا یفاهیم و  و جدید باز باشااند تا رسیر ارم یطلق

ا با شده، یجا رز رستعاره رستفااهبنابررین چ ن ار رین وش یم؛

م و هرکس تغییر ار یح ر جاوشااین  کلمات ی رجه هتااتی 

های یختلف  رررئه های خ ا، تأویلت رواد بناا به ارشاااته  ی 

 .اهد

 رپیزوا ششم:

 همه ار حا  رفت و برگشتند

 که جاى کتى رر خالى

 رت وا اه هرگزکتى که یعش ق

 زوى که ار رین کتاِ ویتت

 یا رین رتاق 

 که جاى چیزى

 ستیا کتى ار بن خالى

 ا اررا:او تکنیک یهم ار سطر اوم رین بخش وج 

 وشین  ی همبرهم خ ران قاعده  .1

د: کنخ رو  که اروتیجه ساااطر رر چند تأویل  ی ساااپید .2

 «جای کتاا  رر خال  کند»و « جای خال  کتاا  رر پر کند»

« سای ئل بکت»ی و شته« What»ت رود با رُیان رین سطر ی 

ول  جا شخصیت ری بینایتن  وایذک ر ارشته باشد. بنرربطه

ی ررباِ خ ا وام اررا، برری کار به خاوه (what) کاه ورت 

رفته، بیرون ینز  چمدرن به اساات ینتظر  (not) بقای وات

شده تا جای خال  رو رر پر کند. رست خدیتکار فعل  خارج

گ ید تا جا ار روتهای ارستان، رین بار ورت خاوه رر ترک ی 

رر برری خاادیتکااار بعاادی خااال  کنااد. رین پرساااپکتی  و 

ی یاست. هر بیدو  رفتن  اررا. شاعر ای زودگ  همهاوروم

 ید گشا ا و ی  همتای  لیل  رر یاابور ی ار رین رپیزوا، ب 

رود تا جای خال  یعش ق یا وبرگشات همه ار حا  رفت که

 ت رونااد؟هامااان لایالایاا  رر پار کانانااد ولا  بیااا ی         

 رپیزوا هفتم:

 عشق هیچ ویتت

 یگر چیزى  

 چیزى رر ت رود جاى خالى  هرکه یى

 پر کند

ر و پناهگاه بام قوهایتن شاااعر، عشااق یا همان لیال رر تنها ی

ارود که قاار رست جای ار رین اویای یتالطم و پرهیاه  ی 

ترین کما ا، خاال  هر کما ا و یشاااکل  رر پر کند )بزرگ 

 (.پ چ  زودگ  رست

ت رود ی را یک  رز وکاات تاازه و جدید رین شاااعر که ی   

ه ساات کرن ج رن قررر بگیرا، و ع ترجیع ی شاااعررسااتفااه

ین کنند رگر عکار رفته. بعضاا  شاااعررن فکر ی ار لیال  به

ی تی  یقید و یا سااطری شااایه به بن رر ار ربتدر و روتها یا  

ه کرود. ارحال وساط یتن بیاورود، به شاعرشااان ترجیع اراه  

ه م جا، یفار رین .ب ا ترجیع جدید شکا ت رن به اواا  ری 

خ ب  ار خراه به« زودگ  ارسااتان رساات »رجیع رواال  ت

شاا ا بنابررین به شااکل غیریتااتقیم، فرم ها ایده ی روریت

 .کندتهن  شاعر رر ار فکر یخاطب باه ش خ ا ترسیم ی  

 «جعاه چین »شااعر ار لیال  برری طرح ارستان، رز ساختار  

رستفااه کراه یعن  چند ییکرویتن یا خراهروریت که حکم 

رود و تشکیل ساختار اررود، ار ا  هم جای گرفته کارستاو

 اهند: شعری رر ی 

یخاطا  که جنتایتش یشاخم ویتات و یشغ   خ رودن    

د روی کاواپه لمیده، بع کتاب  عاشاقاوه رست، سپس زو  که 

شاا ا و برا، برق قطع و وواال ی اختری که خ ربش وم 

 کند.با ار و پنجره بازی ی  باای که

فه م شده که با او ی د تصا یر ربژکتی  تشاکیل  لیال  رز چن 

سا بژکتی  )زودگ  ار ربتدر و عشاق ار پایان(، شعر رر یثل   

رود. رین ریر ساب سرارگم  و یک قاِ عکس رحاطه کراه



 118ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

ش ا بلکه چ ن رین تصاویر ار بشافتگ  تهن خ رونده وم  

رود، فکر خ رونده خ ب  ارهم چفت شااادهپ  هم بیده و به

و یتار واراه، تعاالش رر روی خط ی تی  یقید رر به یمین 

کنند. لیال  رزلحاظ سااااختاری، شاااعری ساااااه  حفظ ی 

های راب  و ار بن کمتر رز تکنیک شااا ا کهیحتااا ِ ی 

ارورقع تکنیک رول ، همان  .شاده  های زباو  رساتفااه بازی

رست که جای تأویل بتیار اررا. تمام  «سامنتیک رستررکچر »

زن و یرا، هتاااتند تا با یکدیگر  .تزودگ  یک بازی رسااا

ن یعناست؛ یثلایگر، جنتیت ب عاارت یشاغ   شا ود. به  

ی جنت  ست برری سرگری  و ررضای غریزهریزن وسایله 

هتااتند و فقط راهر  یرا و بالعکس. رز ارون، همگان یک 

  .رست که تفاوت اررا

های  یثل رز طر  ایگر ار یعناشاااناسااا  و رابیات، ی لفه

شناس ، ساختارگرری ، رو رع یکاتب راب   ل ، وشاوهیرگ ی

و ... همگ  ربزرری هتاتند ار استان ینتقد و خ رونده برری  

ط ر لاذت بران رز شاااعر و ایگر ژرورهای هنری و وااید به 

ها بازی کرا و بدین ها رر باور ارشااات. باید با بنیطلق، بن

یم. باید شوح ، حا  رر تادیل به گذشته کراه، ار پ  بینده با

ار شااعر، وقد و به یعنای کل  ار زودگ  بزراباشاایم. شااعر 

زودگ ، ساختن جهان، فضا و سینمای  .روال  همین رسات  

رین وقد هم یک بازی »یتن  تاازه. ررسااات  فرری ش وکنید:  

 «!.ب ا
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 شعر فاطمه قهرمانینقد 

 
 سمیه ابراهیمی

 

 کند به تنمان پیررهن  که الغرى ی با هم

 روا ایگرو لنگه پایى که رره وم 

 رمکراهررهِ خاوه رر گم 

 رولن خ اِ خ ربم ار رین یهماوى

 پرم رز بیدررىکه ایگر ومى

 حتمن ار رین ح رل  

 زو  کمر باخته  

 ال  قِر اراه ریز

 که یثل یاارم

 شخاک خ راه زیاای 

 و ار خ رِ پدر

 ىبه وضع طایع

 حمل کراه قفس

 هابا خیال  که باخته پشت ییله

 سابد  وشتته اررا رشک ی 

 س زا رز غصهکه غذر ی 

 و ین که یثل پیاز  

 پرمالیه رز خ رِ یىالیه

 ار ارستان سیاوشى  

 که قه ه بار گذرشته قجرى

 قدر طاقتم چاق رستبن

 ترمکه رز خیا  وحی 

 زیر چتر خ رهرم

 وم  رین الالی با وم

 برا ایگربم ومىخ ر

 که پدر بگیرم رز بِ

 ار پیررهنى که الغرم کراه

 رمزوى کمر باخته

 الم قر اراه ریز

 کم چرر یکى کم

 بیدتنها یکى ومى

 کم؟پشت رین وِ

 

 و بررسینقد 
 

تخط  رز یرزهاای عااات ار رابیاات، ینجر باه خلق رثری     

یدرویتاات بتاایار شاا ا و رین ریر ار رابیات و بوروگارا ی 

های اررری ی تی « فاطمه قهریاو »شعر  .ائز رهمیت رستح

بزرای وظیر گم کران رره خاوه، خ رِ، بیدرری، رفتااراگ ، 

رضطررِ و »بارارری و زریمان رسات که ح   ی تی  یقید  

 .چرخندی  «حیررو 

های بزرا و کشااا  ررتااط بین برری شاااناخت بهتر ی تی 

 :پرارزیمها به بررس  رپیزواها ی بن

 :یزوا رو رپ

 کند به تنمبا همان پیررهن  که الغرى ی 

 روا ایگرو لنگه پایى که رره وم 

 رمکراه ررهِ خاوه رر گم

ها بغاز زان باه وررووگ  گرری  و ارینشاااعر باا و ع  وف  

، به وجه «الغری کران پیررهن بر تن شااخصاا  »شاا ا؛ ی 

ش ا که عین  لااس تنگ یا لااس  که پ شیدن بن ی جب ی 

شااا ا. رلاته ار وظر ایگررن الغرتر جل ه کنیم، یعط   ی 

ت رود وشان رز شخص  الغررودرم ویز باشد، پس رین بازی ی 

شااادن رین با کلمات ار همان ربتدری شاااعر به چند تأویل 

 .رست سطر کمک زیاای کراه

ی لنگه پای  که رز فرط کتااالت و ختتگ ، ار راریه با ربژه

کااه رین شااا یم اراه، روبرو ی تت رن رره رفتن رر رزاسااا

 ود. شی یطل ِ رهنم ن ی تصاویر ار سطر س م به وتیجه

ری کاه چیزی جز تماایال به شاااناخت اروو  خ ا    وتیجاه 

همان شاادن رین سااطرها رز ینطق خ ب  پیروی رین .ویتاات

 k یوهایتن به گزرره p&q    هایکند چرر که رز گزررهی 

ورساایدن به »رو  یخت م به  ی او سااطرهارسایم و گزرره ی 
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و ار رواال، واکای ، پریشاااو  و ساارگرارو  ی ل    « خاوه

 :پرارزیمشعر ی ی زیینه به راریهش ود. با رین پیشی 

 :رپیزوا اوم

 رولن خ اِ خ ربم ار رین یهماوى

 پرم رز بیدرریکه ایگر وم 

ی زیاک یتن  وهفتاه ار رین رثر باه پرف رینس و رساااتتیک    

ه و رلاته با وگاه ییکروسک پیک به بن، به شاعری کمک کرا 

ها ط ر وجهِ تشاااابه بنهای رپیزوا رو  و اوم و همینرربطه

گم کران رره به یک یهماو  تشاااایه  .بریمار تنهای  پ  ی 

شده رست که ی ل  به الیل خ رِ عمیق  که همان غفلت 

ریا حاوااال  .یاودبهره ی رسااات، رز لاذت رین یهماو  ب  

گ  کتااا  کاه رز لذرت اوی ی اور یاوده  بیادرری همیشااا 

ز ت رن پاسخ  جبا ررجاع به سطرهای ربتدری  وم  چیتت؟

حیررو  و سااارگرارو  برری چنین شاااخصااا  یافت و رین 

چرخاد تاا باا ت جاه باه خالقیت      ی تی ، بین کلماات ی  

یخاطب، رره خ ا رر پیدر کراه و با رسااایدن به یدل ل  که 

 .اطب رر یشااع   کنداریافت بن اور رز تهن ویتاات، یخ

م رز پرکه ایگر وم »جاوشاااین  تکنیکا  بیدرری ار ساااطر 

زاری  شده و رگر بگاه  و بیدرری، ینجر به بشنای « بیدررى

و ع  خ رِ باااشااااد، پس الیاال اوری رز رجتماااع و  

 .گزین ، همین بگاه  رستخل ت

 :رپیزوا س م

 حتمن ار رین ح رل  

 زو  کمر باخته  

 ال  قِر اراه ریز

 ه یثل یاارمک

 شخاک خ راه زیاای 

 و ار خ رِ پدر

 به وضع طایعى

 حمل کراه قفس

 هابا خیال  که باخته پشت ییله

 سابدوشتته اررا رشک ی 

 س زا رز غصهکه غذر ی 

گذر زیان و فرسا اگ ، یدل   وهای  رپیزوا س م رست که  

بهتر رست با  .کندهای بزرای خ اومای  ی ار قالب ی تی 

 :کنیمها رشااااره هاا باه ررتاااط بن   رین ی تی  ورشاااکااف  

ز ر« باختن برری کمر و قر اران برری ا »رساااتفااه رز رفعا  

ین کنند و شکتتن ری یعنای  زبان فارس  پیروی وم قاعده

ق رعد ار شعر، ی جب حتیت و فروا شعر رز بُعد راهری 

که رین او فعل ار او سطر ش ا، ار حال به بُعد یعنای  ی 

روااد و رین ویز یک  رز ت رل  جاااوشاااین یکاادیگر شاااده ی

 «قراران کمر» .کار رفته ار رین رثر رستهای بهزاری بشنای 

که با ری رز ش ر روتان رست ار حال وشان رز شع  و ومایه

روح  و رسااتفااه رز رین فعل برری ا ، یدل   ساارای و ب 

 .گریزی رر به اواا  ارراو ع  روتان

ر ش ا ابتاتگ  یعط   ی  ز به عشاق و ا  وی« باختن ا »

وشان رز خمیدگ ، شکتتن کمر و ار « باختن کمر»که حال 

تنهای  راغام رین او سااطر به .رواال، رودوه  عمیق رساات 

 گ یای حس اروو  شاعر رسات و رلاته رین حتیت با یثا   

شااا ا که باز هم پرارختن به بن برری زان یاار، تکمیل ی 

 :ن رودوه و ساارای رلزری  رساات تر شاادن الیل ریروشاان

به یعنای چشاایدن ساارای و گری  روزگار « خاک خ ران»

کار روا، یعنای رساات و رلاته رگر رین فعل برری رجتااام به 

ی اهاد. رین ساااطر ویز پاا رر رز رین قاعده  عتیقاه ب ان ی  

 وشین  خاک خ ران با زیاای ،یعنای  فررتر گذرشته و با هم

ی وشااااوه .کشااادرر یادک ی  یادل   پیری و و ع  یال   

، رساتعاره رز جنین رسات و وضع حمل کران چنین   «قفس»

بین ب ان رز طر  ری، تحمل و ع  کنتر  و زیر ترهوشااااوه

ایگریتات و بن ایگری، کتاا  جز همتر رین زن ویتت.  

ند کنو پنجه ورم ی روج  که رکثر زوان یتأهل با بن اسااات 

رین تیک  رز طایع که رین یکاویتااام برری جایعه، ار حال 

 رویاادراهاااسااات )بااه وضاااع طایع /حماال کراه قفس( 

رر روتقا  « خ ربیدن»رگرچاه رااهرن یادل      « خ رِ پادر »

ست که یرارن رر به اهد ریا ار باطن، وشاان رز رستادرای ی 

ار  .کندی کنتر  همتارروشاان و سالب بسایش بوان ورارر    

 :سطرهای روتهای  رین رپیزوا



 121ی هفتم / شعر / شمارهفایل 

 

ها/وشاااتاااته اررا رشاااک ته پشااات ییلهبا خیال  که باخ» 

بازهم شاهد برهم زان  «سا زا رز غصه ساابد/که غذر ی  ی 

سائیدن و »زاری  ت ساط شااعر ار   ق رعد یعنای  و بشانای  

پرارزی ار رین خیا  .با همان ت ضیحات قال  هتتیم« رشک

 .او سااطر وشااان رز ریید رهای  باوج ا رودوه فررورن رساات

 :رپیزوا چهارم

 یثل پیاز   و ین که

 پرمالیه رز خ رِ یىالیه

 ار ارستان سیاوشى  

 که قه ه بار گذرشته قجرى

 قدر طاقتم چاق رستبن

 ترمکه رز خیا  وحی 

 زیر چتر خ رهرم

 وم  رین الالی با وم

 برا ایگرخ ربم ومى

 که پدر بگیرم رز بِ

 ار پیررهنى که الغرم کراه

راااهری، تم و  هااای قال  رزلحاااظرپیزوا چهاارم باا رپیزوا  

ه ها پرارختیاایاه یرتاط ب اه و تقریان به همان یدل    ارون

 :رست

ی های پیاز، رلقا کنندهو تشااایه بن به الیه« پریدن رز خ رِ»

گرری  رضااطررِ رساات و طاقت  که طاق شااده که با وررووه

قدر طاقتم چاق رساات/که رز خیا  بن(گرفته رساات شااکل

یاوش س»ری بینایتن  با ارساتان  رین رپیزوا رربطه ترم(.وحی 

کند و یاابور پریدن رز خ رِ ار ارسااتان پیدر ی « و رواربه

ت رود رشاااره به پتااری به وام  ساایاوش رساات که رلاته ی  

شاعر سع   .رست قه ه کرانمسایاوش باشاد که ار حا  ا  

کراه چهار سااطر روتهای  رین قتاامت با رپیزوا رو  و ساا م 

ا ت رن رین ررتااط رر تو رلاته ی ررتااط راهری ارشااته باشااد 

ی بن، رز پررکندگ  وسایله حدوای ی فق اروتات چرر که به 

 .شعر کاسته شده رست

 

 

 

 :رپیزوا پنجم

 رمزوى کمر باخته

 الم قر اراه ریز

 کم چرر یکى کم

 بیدتنها یکى ومى

 کم؟پشت رین وِ

او ساطر رو ، تکررر ساطرهای ربتدری  بخش س م رست و   

ها باز تأکید بر ختتگ ، الترای و ریجاا ررتااط رین ترجیع،

بار، کالفگ  ار قالب  االلات اررا، باا رین تفااوت کاه رین    

ار رین  «ریماژیتاام» .کندکم روومای  ی روتظار پشاات وِ

ها با تخیل  ساااختاریند ار هم زود و خیا شااعر، ی ج ی 

رواد کاه رلاتاه ار وگااه رو ، تصااا ر پررکندگ      خ راهگره 

ش ا ول  با یر یاوع رز اریافت واحیح  رز شااعر ی  تصااو 

 .های ف ق، تأویل بن اور رز تهن ویتتت جه به ورشاکاف  

 های یثات بن رستتکنیکا  ب ان یتن رز خصیصه چنینهم

ها رز ریا ینطق تصاا یری ار بن ضااعی  عمل کراه و پرش 

رلاته  .رسااات تصااا یری به تصااا یر ایگر گاه  بزرراهنده

ار رفته ار شاااعر، همگ  ار رختیار ی تی  کهای بهی تی 

رول  که همان سرارگم  و رودوه رست، اربیده و ی زیک 

 .تبخش رسااایتن  و پرف رینس زیاای بن ویز بتااایار لذت
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 شعر نگين بابايینقد 

 
 خ ان زندی

 

 تر رز تخت پیررهن ت ستلخت

 رره پری اریای  رره

 زود که با ین قدم ومى

 و روی تنم

 ... ی، هرگزشگرم وم 

 ست  راریه رز ت  شب گرفته

 !ین رروتیکارم

 تررشمت که رز ریش ی 

 هابا کروک  شاح  روی یالفه

 زوم یا یرا؟ 

 رر حِمتهر واح ر

 تر رز شعرلخت

 گرامی 

 ی خررِرین خاورییاوه

 روزه رستکه جنگ هفت

 پری هات وم رز روی لااس

 و الی پاها

 عرق کراه بستینت

 ب  اکمه  

 ...م رر روی ت خ ا

 ررههای ررهبا ی ج

 گرایم؟به عقب بری 

 بوریلام رر باال ی 

 ...های قریز که ررن یررشیار

 کشند  های ت  ی با است

 تر رز بدنلخت

 ری  کنار خ ات ریتتااه

 ست  و تخت ب ى یاه  گرفته

 

 و بررسینقد 
 

 «خلق ج ئی که ک  است»

 چه رزتمای  بنشاااعر ار رین رثر برری به تصاا یر کشاایدن  

ی جهاو  که با بن ارگیری تهن  اررا، با زیرک  تمام یتئله

کند. ارورقع خ ا رر ار تختخ رب  خالواااه و فشاااراه ی 

جهاو  رر ار بتتر رروتیک خلق کراه رست و  «وگین بابای »

کشااد. رو ار رین شااعر رز جزئ  وااحات رر به چالش ی بن

رخ رای کشاااد و بکاال رر بااه تصااا یر ی  کنااد کااهی 

تر شدن برری کش  بیشتر و روشن .رساتقرری  اررا _تمثیل 

کنم و با هر رر باه چناد رپیزوا جادرگاوه تقتااایم ی    رثر، بن

 :رپیزوا، برخ رای ساختارگرریاوه خ رهم ارشت

 رپیزوا رو :

 تر رز تخت پیررهن ت ستلخت

 ررهپری اریای  رره

 زودبا ین قدم وم  که

 و روی تنم

 ...هرگز  ش ی،گرم وم 

شاعر رز سااختار خ ب  برخ رارر رست و تمام رپیزواها ار   

رود. ار رپیزوا ررتااط با هم، یجم عن شاعری یتخیل ساخته 

رش رر به رو ، شاااعر که رروی ویز هتاات، جهان خ اویژه 

کند. ارورقع رو ار شعرش، لخت  رر روی تختخ رب  پهن ی 

 رین هر سه، .اهدوفت  برری تخت، پیررهن و شعر قررر ی 

کلمات کلیدی رثر ی را بح  یا هتتند. شاعر تختخ رِ رر 

ینظ ر  .گیراری رز جهان رست، عریان ار وظر ی که رستعاره

ری ب ان رست و یعش ق حت  رز رین رز عریاو ، همان شیشه

تر رسااات. پری اریای  رریف  که جهان شاااکننده ویز لخت

بغ ش  ویز همپای  برری قدم زان ودررا و حت  ار لحظات 

ط ر که گفته شااد شااعر رز وظر ساااختار همان .ساارا رساات

ی فق عمل کراه رساات و ار رپیزوا اوم علت ساارایزرج   

ری برری بیان تمایالت رر رساتعاره که بازهم ین بن)یعشا قه  

ی رین رربطاه که همان جهان بغروج  و گره (ارومشااااعر ی 

 .ش اشاعر رست، بیان ی 
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 رپیزوا اوم:

 ت  شب گرفته رست راریه رز

 ین رروتیکارم

 تررشمتکه رز ریش ی 

 هابا کروک  شاح  روی یالفه

 زوم یا یرا

 رر حِمتهر واح ر

 تر رز شعرلخت

 گرامی 

 ی خررِرین خاورییاوه

 روزه رستکه جنگ هفت

ر ست که وتات به یک وفرین رپیزوا ار وگاه رو ، ساایتت 

ست که سطرها روج تر، رین شا ا ریا با ایدی عمیق رور ی 

شاا ا. ار حقیقت تر خ ا یتحمل ی شاااعر ار جهان بزرگ

 .رفتاری سااااویازوخیتاات  رر به تصاا یر کشاایده رساات   

ری ی رجهیم. ار ریان رپیزوا بااا ترکیااب ورژگاااو  تااازه  

ی رروتیک و کار رسااات. تنیدگ  او کلمه، ارهم«رروتیکار»

 ی یتناقض خ اش،رروتیک  طنااز کاه ار ترکیاب باا ورژه    

 .اهد که رز بن بح  کرایمهمان ساااایتاام  رر وشااان ی  

ی بیخ ریش کت  ری اررا به کنایهرز ریش تررشایدن رشااره  

بغ ش  و لذت، یعش قه رر به بند ب ان، یعن  بعد رز هر هم

رودرزا. همان یعش ق  که رورن جنس یخال  کناری اور ی 

 .روسااات. به بیاو  ایگر، شااااعر با خ اسااار ساااتیز اررا 

ط ر یثا  ار رین کناد؛ باه  کل  رر ار جز یطرح ی  شااااعر

های خاورییاوه رین ی زوان رر با جنگرپیزوا، عااات یااهاوه  

جا وماا کثرت رست و ینظ ر، کند پس عدا ار رینهمان ی 

 .هاساااتواابتاااایاو  شااارریط زودگ  ار رین سااارزیین  

 رپیزوا س م:

 پری هات وم رز روی لااس

 و الی پاها

 نتعرق کراه بستی

 ب  اکمه  

 ...خ ام رر روی ت 

 ررههای ررهبا ی ج

 گرایم؟به عقب بری 

ست که رین رپیزوا رر ساخته. ک رس ی  رز ریید، همان چیزی

کار بران فعل پریدن ار سطر رو  همین قتمت، شاعر با به

ها رر اربوران، ریجاا رتفاق زباو  کراه رساات. جای لااسبه

ی ، وشاوه«هن ز لااس اررا عرق کران بساتین الی پای  که »

هایش و های رروی برری رساایدن به خ رسااته بخرین تالش

ار سطر پنجم رین بخش، حذ  فعل  .هاسات رهای  رز روج

ی یعن ی ساااب سااپیدخ رو  و اع ت یخاطب به به قرینه

رپیزوا با طرح  .خ ا شاده رست  ی رثر ار تهنخ روش راریه

 ا رر ار لحن خبه بن رسد که پاسخ ینف س رل  به پایان ی 

 .و ع  گِله رز وضعیت ی ج ا رستاراه و به جای 

 رپیزوا چهارم:

 بوریلام رر باال ی 

 ...های قریز که ررن یررشیار

 کشند  های ت  ی با است

 تر رز بدنلخت

 ری  کنار خ ات ریتتااه

 ستو تخت ب ى یاه  گرفته

 «هاوران لبباال ب»پایان شاعر با تنهای  و ارا همرره رست.  

که باز روتخاِ فعل ساااب رتفاق زباو  شااده، بیان تنهای  و 

ساات. همان بسااتین ب  اکمه که الی پاها عرق کراه اوری

جا گذرشته و ها بههای  روی ررنها و خررشب ا، حاال زخم

تر رز لخت  و شعر، پایان رین رثر و روتهای جهان تنهای  رویل

رپیزوا رو  رین شعر رر  شااعر رست. جهاو  که پری اریای  

کُشاد و تخت که جهان شاعر رست، ب ی  ار ساطر بخر ی  

های زیاای شعر، یخاطب رر با تأویل و وشاوه .گیرایرگ ی 

ها و رو کراه رساات که روتااجام سااطرها، ارک وشاااوه روبه

کنااد؛ ریااا شااااعر رز وظر  کشااا  یفه م رثر رر یمکن ی 

 ها، ی فقخشها ار بعضاا  بسااطرسااازی و تعیین رفتار بن

زاه روی سطرهای  که هن ز های شتاِوکراه و تقطیععمل

خ روش بن به پایان ورسیده، روجام اراه رست. پیشنهاا ین به 

شااعر، تنها بررسا  رین سطرهاست ریا اریجم ع رین شعر   

 .ارومرر رز وظر ساختار بتیار ی فق ی 
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 نقد شعر علفزار گريان   

 
 محمد مروج

 

 

گیرودا سرچشمه رز جنگ یىهتمام رواخاوه  

 که بازى  یرارن رست

 علیه یااررن

رمهرگز ودیده   

 هیچ زوى شلیک کند ار جاهه

 سربازها

رودری ر  یااررن   

 ریا بررى او یرا

رووداو رهار رز است یى  

 که جز شطروج

 بازى ایگرى بلد ویتتند

کنمهاست که شطروج ومىسا   

 چرر با جان رشیا  بازى کنم؟

هابتیجىایگر رز   

 حتا پاسدررها

گرى یتنفر ویتتمرز هیچ شکنجه  

ها هم پتر یاارى هتتندبن  

 وقتى بهاار رز جاهه بید رفقى

اراه رر ایدمین شی ن یاار پتر رزاست  

بهاار ب اورقعن بزن  

  حتمن یکى رر کشته ب ا

 که شی ن یاارى

گ وه یاارش رر یات کراه ب ارین  

 هیچ جنگى بروده ودررا

سمت ار هر او  

گریدیاارى یى  

ها راریه ودررودبیخ ا که رواخاوه  

 اواالشان کنى

رسىهاى یاارى یىبه چشم  

 

 علی عبدالرضایی

 

 نقد و بررسی

 
تاکن ن هنریندرن  ساات کهجنگ و پیایدهای بن، ی ضاا ع 

 .رود به بن بپرارزودزیاای ار ژرورهای یختل ، ساااع  کراه

و ع رقب یاای  جنگ، علت وق ع فلتفه ،یاهیت، چیتات  

هااا بعااد راریااه اررا، همگ  رش کااه تااا سااااا و یعن ی

فکری رر به های  هتاتند که تهن هر روتاان روشن  پرساش 

ری ار گذشته برری تأیین که عدهرین .سازودخ ا یشغ   ی 

 جهتشااان و طلا ینافع رقتصاااای و ررضااای حس قدرت

یام  ،پرست فریا ، تعاریف  رز قایل واسای والیتام، وطن  ع رم

رود و به خ را یرایشان اراه...ییهن، خ ن  پاک، وژرا برتر و 

با کشااایدن یک ای رر بلند و وف تواپذیر تحت عن رن یرز و 

اررزی ی وف ت و استوام کشا ر، رجازه ری بهتعیین یحدواه

اهند تا تمای  ینابع طایع  و ایگررن باه ری رلشاااان رر وم  

حف ظ بماود و یا با یملکت برری خ اشااان ی ی بنسااریایه

رر هایشان اررری ها رر تاررج و هج م به کش رهای ایگر، بن

های خ اخ رهاوه، ها با رتخات سایاساات بن .کنندرساتثمار ی  

قال رز بن، بر رشد  حت ساع  اررود رز بدو ت لد و زرارن و  

ها وظارت کایل ارشااته باشااند تا ار ی رقع بروز و تربیت بن

برک  رز لحاظ جتااام  و بید و جانبحررن، ویروهای  کار

ج روان به تشااا یق  .عقیادت  باه ییادرن وارا رعزرم وماایند    

ی جایع ی بروایهشان، تهیه، وظارت بر روربط جنت رزاورج

های رشااد و زرارن رز ت لد تا بل غ  ری و کنتر  ینحن تغذیه

ی بیشتر کارخاوهکه )سا  بی زش رجااری ار یدررس  12و 

ها، و بعدرز بن ار اروشگاه (بی زش یحلا رود ترحمق سازی

ها برری بهنجارسازی ری ک چک رز تالش اولتتنها گ شاه 

ساا ز و ها ا پذیری یرام هتااتند؛ یعن  ارورقع بنو رؤیت

وگررن جان و یا  شااهروودرن ویتااتند و هرگز رز خ ا یایه  
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رود که باید یثل یک ای رر گاذررود بلکه رین یرام عاای وم 

            .ها یحافظت کنندی بنکاپیتا  و سریایه روتاو  رز

با  شاا ا کهی رواال  به یااررن وررا ی بین، ضااربهاررین 

 بوروداویا ی بههای بتیار، پتررو  ا  و تحمل سخت خ ن

                      .ش ودکنند تا فدری  رهارشان و بزرگ ی 

                      

 .، وشان اران ارا و روج یاارروه رستی تی  یقید رین شاعر 

 «تئ  بوجل پ ل س»ی ساخته« علفزرر گریان»شعر با فیلم وام 

بوجل پ ل س  .ی پیرریتن  ارراتااار رربطه کاارگرارن ی وااو   

ی کند ار فیلمش پاسااخ  برری ساا ر  اختربچهسااع  ی 

ها ارو  رواخاوهت  ی » :پرسدربتدری فیلم که رز اوستش ی 

هرچند که بیننده پس رز پایان،  ؛، بیاابد «روواد؟ ی باه کجاا   

حا  شااااعر با ایدن رین فیلم و  .کندج رب  اریاافات وم   

خ رهد پاسخ ی  ارگیر شه ا شعری شده،اریافت حس بن 

شعر رر برری بررس  بهتر رپیزوا بندی  .بن اختربچه رر بدهد

                                                              کنیم:ی 

 رپیزوا رو :

گیرودیىها سرچشمه رز جنگ تمام رواخاوه  

 که بازى یرارن رست

 علیه یااررن

رمهرگز ودیده   

 هیچ زوى شلیک کند ار جاهه

کند تمهیدی برری پاسخ اران ار رپیزوا رو ، شاعر سع  ی 

ها ی رواخاوهسارچشمه » :به سا ر  بن اختربچه ریجاا کند 

 ن سربازرو  که ار جنگ ول  چرر جنگ؟ چ «.جنگ رسات 

ها رر با ی یااررو  هتتند که بنش ود، جگرگ شهکشاته ی  

رود و حا  به ی جاوشاااان پرورش اراه، بزرگ کراهشااایره

طلا  و خ اخ ره  رهارروشااان باید گ شاات خاطر ینفعت

ارورقع جنگ، بارزترین شکل تجاوز یرارن  .ام ت پ ش ود

ترین اررری  بزرگزور، و به یتااتقیمنبه زوان رساات یعن  

رگر حق زن ار ط   تاریخ به  .ساااتاوندی رز رو یک زن رر 

های این  و یکتا  رز رو های یختل  و ار پ شااششااکل

وض ح ار جنگ، عشق یااری ها بهسالب شده، ول  قدرت 

ها که کمتر زو  ار خط یقدم جاههباوج ا رین .کُشااندرر ی 

ریدرارساو  به شا ا و رگر هم باشد، برری کمک و  ایده ی 

 یایدگان رساات وه شالیک کران، ول  بازهم ضااربه بسایب 

                                             .خ رای ول  رر زن ر

ساات یعن  یضااارع رِخااری «گیرودی »ار سااطر رو  فعل 

گیرود که رکن ن های  ی ها، هم سارچشمه رز جنگ رواخاوه

ه ار بینده رخ خ رهند رواد و هم واراهای  ک ار حاا  وق ع 

                                       ارا و رین چرخه راریه اررا.

 رپیزوا اوم:

 سربازها

رودیااررن  ری ر   

 ریا بررى او یرا

رووداو رهار رز است یى  

 که جز شطروج

 بازى ایگرى بلد ویتتند

رتیکت  های اولت  روی وساایل و رشیا ،  ار رارررت و ررگان

ناد که برچتاااب ری ر  وام اررا تا یالک بن وسااایله  زوی 

ار رین بخش، شاااعر با رسااتفااه رز رین   .یشااخم باشااد 

همان کراه و یاار رر واحب ی ضا ع، سرباز رر با رشیا  رین 

ارود یعن  رین یَرا وه فدری  رهار رست، ورقع  ساربازها ی  

برک  و وه یدرفع حرم، ی جانوه فرزود یام ییهن، وه رزینده

ی ا  زویتااات که کنج خاوه، روتظار فرزودش رر که یی هلب

باز ، یثل او شطروجوارارهاررن او کشا ر ارگیر   .کشاد ی 

تغییرود و های بن، قابلیهره ییثابهبهشان یاوند که ررتشی 

بیا یک  .اهندری رز اسااات ی باا یرگ هر ساااربااز، یهره  

ن ز رو ه .خیر !گرید؟باز بعد رز یات شااادن، ی شاااطروج

فروااات بازی یجدا رر اررا؛ ریا یاار پتااار یراه چه؟ رین 

رین، کار تمام رهاررن  .سااترحم  و خ اخ ره وهایت ب 

سررن ریررن و رسررئیل و بیریکا،  .کندجهان رست، فرق  وم 

ها رین وهایت بالهت رساات که بین بن .همگ  یک  هتااتند

 همه بد .شاااان کنیمفرق بگذرریم و به خ ِ و بد تقتااایم

                                                               هتتند.

اررری  «ری ر »و  «سااارباااز»هااای ار رپیزوا اوم، ورژه

رلگ ریتم هجای  یکتاااو  هتااتند که به ریجاا لحن کمک  

شااعر با رساتفااه رز سیتتم جاوشین ، شطروج رر با    .کنندی 
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رین تمهید برری ی شاااعر رز همان کراه تا ار راریهجنگ رین

                              رش بهره گیرا.ی فکریبیان اغدغه

                          

:رپیزوا س م  

کنمهاست که شطروج ومىسا   

 چرر با جان رشیا  بازى کنم؟

هاایگر رز بتیجى  

 حتا پاسدررها

گرى یتنفر ویتتمرز هیچ شکنجه  

ها هم پتر یاارى هتتندبن  

ن ری .کندشخم تغییر ی  راریه رروی رز اروای کل به رو  ار

ار ررستای  برا کهتمهید، یخاطب رر به فضاای جدیدی ی  

ای هیقابله با زیان علم  یا خط ، روش .ی تی  یقید رست

ار  .رفعا  یا یکان روریت زیانگ واگ و  اررا یثل تغییر ار 

ن رو رر رز گیرا و واگهاخ رونده رر ی اساات جا شاااعر، رین

رین و ع   .بَراوساااط ییادرن جناگ به ارون فکر خ ا ی   

عر با قالن یا ار ش .ستزیان یتن _تکنیک برری تغییر فضاا 

بحررن سطرسازی ی رجه ب ایم ول  یشکل و ضع  رول  

ساات. شااما با  سااازیشااعر سااپید ریروز، وات رو  ار قطعه 

 ش ید که سطرهای ارخشاو  اررود ول های  روبرو ی یتن

بورا، ها هیچ تغییری ار روود روریت به وج ا وم حذ  بن

شاااعر پیشااارو باید  .کندیعن  ب ا و وا اشاااان فرق  وم 

یخااطاب رر باه تعمق وراررا تا یاا بگیرا با ووااال کران    

خ ب  ارهم ها بهار رین شاااعر، قطعه .کند تفکرها، ساااروخ

عکس ترتیاب تهن یخااطب بر  رینرواد و باه  چفات شاااده 

السااایک ارئمن به رطرر  و ی ضااا عات ایگر های کقالب

 .پراوم 

رروی ار قتااامت سااا م، خ ا رر رز بازی کثی  قدرت و 

ری حق حیات ارود و برری هر فرا زودههای بن یاریر ی الب 

رگر با کتااا   .یا ویز باید چنین عمل کنیم .شااا اقاائل ی  

یان یتن ، فکری و روی کاغذ باشد اشمن  ارریم، خص یت

رو  .اید به حذ  فیزیک  بن ایگری ررضا  باشیم و هرگز وا

ری ودررا چ ن گررن کینهها و شااکنجهرز ساااوتاا رچ  حت 

 .ها هم برری یاارروشان عزیز و خ رستن  هتتندبن

 رپیزوا چهارم:

 وقتى بهاار رز جاهه بید رفقى

اراه رر ایدمپتر رزاستر ین شی ن یاا  

بهاار ب اورقعن بزن  

  حتمن یکى رر کشته ب ا

 که شی ن یاارى

گ وه یاارش رر یات کراه ب ارین  

کند تا ار بخش چهارم، شاعر خُراه روریت  رر وررا یتن ی 

کس ار هیچ جنگ  پیروز ویتااات و همه وشاااان اهد هیچ

وام بهاار که بتایار الیر و شجاع ب اه  ساربازی به  .رودبازوده

شاااده و  ار جاهه کشاااته (بهااررواااطالح بزنبا ت جه به)

ارش پس رز گریااه و زرری، رکن ن یااات و یاه ت بااه یااا

شااای ن یاار  ،زاگ یادل   رین بهات   .وگرارش ی جناازه 

شده؛ سات که ار خط یقدم به اسات بهاار کشاته   ساربازی 

ی اشمن، های اراواک یاار رزیندهیعن  ارورقع ایدن ضجه

ت رود چ ن رو هم یک زن رست و ی  .رو رر ش که کراه رست

جا خصلت ار رین «یات» .یراه رر ارک کندپتر  یاارحس 

 :چند ورژگاو  اررا

 ی شطروجبازوده .۱

 حیررن و سرگشته .۲

 .و تار یعن  یاار بهاار، سیاه پ شیده رست به یعنای تیره .۳

پس ایاادیم چرر شااااعر ار او رپیزوا قال  بااه شاااطروج  

خ ب  رز یفه م کاه بت رود به برری رین .کراه رساااترشااااره

ستفااه کند؛ یعن  تمهیدی بیندیشد تا فرم تهن  شادن ر یات

چ ن فرم ار شااعر سپید  ،شاعر برری یخاطب شاکل بگیرا  

های کالساایک، فری   خا  و یعین  ودررا و ار یثل قالب

هر یتن بوروگارا، جدید و تازه رسااات و یثل رثر روگشااات 

                                         ویتت. تکرررشدو روتان، 

وا پنجم:رپیز  

 هیچ جنگى بروده ودررا

 ار هر او سمت

گریدیاارى یى  

ها راریه ودررودبیخ ا که رواخاوه  

شان کنىاواا   
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رسىهاى یاارى یىبه چشم  

ار بخش پایاو ، عل  عادرلرضااای  هم پاسااخ ساا ر  رِلن ، 

ی تهن  و ع  اغاادغااهاهااد و هم بااهاخترک فیلم رر ی 

ها رر برری پیدر رواخاوهکه رگر یتااایر رین .بوجل پ ل س رر

شان اواا  کن ، به چشمان یااررن عزرارری کران سرچشمه

حس  .ریزودرساا  که ار ساا گ پتاارروشااان، رشااک ی ی 

یااری  .ت روند ارک کنندپدررن وم  حت کس یااری رر هیچ

وگرا، به یاا روزهای  که گُل  روییده بر یزرر فرزودش رر ی 

پترش رر  شاا ق، قد کشاایدنرفتد که با چشاماو  پر رز  ی 

ایده ول  رکن ن ار یک بازی ورقع ، رین ت پ رساات که ی 

                  .کراهرش رر ش ت و تادیل به گُل جگرگ شه

های او طر  وارا یثل یهره .و باازوده ودررا برواده  جناگ،  

 .کند و ار یاهیت یک  هتتندشطروج فقط روگشان فرق ی 

های ایگری هم ارشت یثلن رگر ت رن رز رین شاعر تأویل ی 

همان عن رن کلمات رینجای زبان و سااربازها رر بهیاار رر به

ها برری شا ا ارساتاو  یتفاوت سااخت ول  وشاوه   کنیم، ی 

پس بهتر رست گاه  پیچیده فکر  .چنین تفتیری کم هتتند

شااده، وااررحت بیانوکنیم و حر  رواال  شااعر رر که به 

                                                              اریابیم.

ست، به شاخت هر چیزی که ار جهان اررری عناوار زیاای  

عشاق، رحتااسات لطی ، زبان، شاعرروگ ،    .گراازن بری 

ها رز سااا ی ی بنرودرزهکس هم بهشاااعر و ... ول  به هیچ

رواال و رساااس  .شاا اها تجاوز وم خ ا زن حت یرارن و 

ساااتیزی و زنی هاا و یاذرهاب بر پاایه    ل ژیتماام ریادئ   

 ِ زریند و ویروی روتاو  ها ی بن .بناشده رست شاان سارک 

کاپیتالیتاات  ترین رکن تشااکیل یک حک یت کاربید، یهم

قدر باید یحدوا و اربند پس بن .رسااتکالساایک یا یدرن 

هیچ  .باشااند تا به کاری ایگر یشااغ   وشاا ود و فکر وکنند

وج ا ودررا بنابررین هیچ رقتدرری  حقیقات یطلق  ار اویاا  

قدر کاف  پیشاارفت وکراه تا چ ن علم به ،هم غای  ویتاات

پس  .های بشری رر بدهدی پرسشبت رود ج رِ قطع  همه

و یعنای زودگ  هرکس راعا کرا چنین حقیقت  وزا روساات 

رودوزی گ ید و هدفش فقط یا ، بدروید اروغ ی رر فهمیده

ی یا فرری ش وکنیم همه .و کتاب شاهرت و قدرت رسات   

ها و ساایاساات ی قدرتکنندههای تحمیققرباو  ساایاساات

پس  .ارر، یاار یا باشاادهتااتیم و یمکن رساات بن یاار ارغ

شاااان رر های یتاااخرهررحت  گ   بازیبه بیای زیمباایاد   

وخ ریم و خ ایاان با تفکر، رره بهتر رر بیابیم تا بیش رز رین  

                                              یااررن رر بزرر ودهیم.
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 شعر رئوف دلفینقد 

 
 ایوب احراری

 

 استش رر فروخت  

 ولگراها وگاه کراود

 استِ خیابان اررزتر شد

 بن استِ خیابان  

 رفتسایه رز است ی 

 هاسمت تاریکِ بام

 اید باررن قطع خ رهد شدکارتن، خ رِ ی 

  لااس گرم رحتما  اررا ... و سک ت با

 یاشین به خیر گذشت

  ریا ...

 استِ خیابان اررزتر ب ا

 بن است ...

 ریتتاا

 چیزی ودرشت

 ولگراها ایدود 

 ... رو

 استش رر فروخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بررسینقد 

 
هاساات. هرکس قرن بیتاات و یکم، قرن ره ر فروشاانده 

شااان شاارکت وکن ،  چیزی برری یعایله اررا و رگر اربازی

خ ری. روش ت لید، و ع کاال قطعن رز ایگری شاکتت ی  

ریم و و کیفیت یحصا   یهم ویتات چ ن یا همه فروشنده  

قاادر ار باازرر وج ا اررا کاه یجااال  برری   جنس تقلا  بن

  .ساااارکشااااا  جاانااس رواااالاا  وجاا ا واادررا     

. تمام ستفروشندگ « رئ   الف »تم و ی تی  یقید شعر 

و ع  فروشاانده هتااتند و های روتاااو  ار رین شااعر بهربژه

عر بر رساس همین ی تی ، شعر خ ا رر پیش براه و به شاا 

 .یند برساایمبن یرکز اراه رساات تا یا به شااعری ساااخت  

وگر قصااد اررم شااعر رر با رسااتفااه رز ساااختارگرری  جزئ 

 .بررس  و زیرساخت تهن  شاعر رر کش  کنم

 :ی رو قطعه

 استش رر فروخت  

 ولگراها وگاه کراود

 استِ خیابان اررزتر شد

ت جه  شااعر ار سرریش رین قطعه  ری که وشاان رز ب  وکته

اررا، ل  اران تم و ی تی  یقیااد شاااعر ار همااان ساااطر 

ی ل  ار شاااعر ریروز بهتر رسااات ربتدر با  .ساااتربتادری  

فضاسازی و تص یرسازی، یخاطب خ ا رر ارگیر یتن کراه 

و رو رر وررا جهان یتن کند تا رز رین طریق رثر ت لیدشاااده، 

ترغیب به خ روش کند. به همین الیل بهتر رست خ رونده رر 

  ساااااطاار ربااتاادریاا  شاااااعاار حااذ  شااااا ا.     

ط ر که ار ربتدری وقد رشاااره شااد، رگر ار شااعر اقیق همان

ری فروشنده هتتند گ وههای روتاو  شعر همه بهش یم، ربژه

که ار رین شااعر وقش تماشاااچ  رر بازی  « ولگراها»یثلن 

ک شرریط و کمک کران، جای ارهای  که بهکنند. روتاان ی 

بیشاتر ار حا  تماشاا و قضاوت هتتند و بالهت رر ارا و   

 «اررزتر شدن است خیابان»کنند. ار سطر س م ویز ستد ی 

چنین رین اررزی و خرید و فروش رست. همی استوشااوه 

  .اهنداو سطر، تص یری رز روتظار ویز ی 
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 :ی اومقطعه

 بن استِ خیابان  

 رفتسایه رز است ی 

 هاسمت تاریکِ بام

ت رود اختری به همین وام باشد هم ی  «سایه» ار رین قطعه،

ری که رز است رفتن سایه همان خ افروش  روست )اغدغه

چنین رفتن سااایه به هم( .که شاااعر به بن ویز رشاااره اررا 

ها رر ها، همان خ ی فروشااندگ  روتااانساامت تاریکِ بام

جا ود و سااایه ار رینراهد که اچار تاریک  شاادهوشااان ی 

 اهد.یعن  تاریک  اروو  ی 

  

 :ی س مقطعه

 ایااد باااررن قطع خ رهااد شااااد کااارتان، خا رِ یا    

 ...و سک ت با لااس گرم رحتما  اررا 

ساااطرهای رو  و اوم رین بخش رزلحاظ زیاو  با یکدیگر 

شاا ا یخاطب به ررتااط ودررود و همین ی ضاا ع باع  ی 

او سطر وج ا اررا، قاار به  الیل رغتشاش زیاو  که ار رین

تصا یرساازی وااشد و فضای شعر ار تهن رو شکل وگیرا   

اید: یاضا  رستمررری و قطع خ رهد شد: رشاره  )خ رِ ی 

به بینده و ار ساااطر بعدی رحتما  اررا که یقطع زیاو  ار 

 .(رین او سطر باهم تفاوت اررا

 و ی پ شال ت رود وشاوهشاناس ، کارتن ی  رز لحاظ وشااوه  

چنین رگر ویرگ   بعد رز کارتن رر ری ب ان باشد. همباسمه

ْخ رِ ویز خ روااد. ار راریااه، ت رن بن رر کااارتنبرارریم، ی 

ز تص یری ر »و سک ت با لااس گرم رحتما  اررا«سطر اوم 

ت رن اهد و با ت جه به سطرهای قال  ی روتظار به است ی 

روتظار روبرو  ری رزباه رین تاأویل رساااید که یا با واااحنه  

. ار فروش هتاتیم؛ روتظار زن یا یرای کنار خیابان برری تن 

ت روتت راریه، شاعر رز لحاظ رجرر ضعی  رست و شاعر ی  

ررحت  سااطرها رر ار هم راغام کند تا بهتر خ روده شاا ا به 

که ار راریه پس رز بررساا  کایل، رایت پیشاانهاای خ ا رر 

 .کنمویز رررئه ی 

 :ی چهارمقطعه

 یاشین به خیر گذشت

 ...ریا 

 استِ خیابان اررزتر ب ا

 بن است ...

 ریتتاا

 چیزی ودرشت 

 ولگراها ایدود

  ... رو

 استش رر فروخت

سطری چند  «یاشاین به خیر گذشاات »ار رین قطعه ساطر   

ست. به خیر گذشتن رز یک ینظر به یعن  پیروزی و تأویل 

ه ککه یاشاین، شخص   رسایدن به یقصا ا رسات یعن  رین   

کناار خیابان ریتاااتااه ب ا رر سااا رر کراه و به هد  خ ا  

ت رن چنین تأویل کرا که رسیده رست. رز س ی ایگر ویز ی 

است خیابان اررزتر »یاشین رز رو عا ر کراه رست. ار راریه 

ت رود به یعن  است  باشد که برری خرید و فروش، ی « ب ا

ها رز یابانیعن  هرروزه خ  .یدرم ار حا  اررزتر شدن رست

شااا ا که وشاااان رز وضاااعیت بد  هاا پر ی  فروشرین تن

به  سات. رز سا ی ایگر اررزتر شدن خیابان شاید  رجتماع 

پایان باشاااد. یتااایری که یدرم ار حا  اررزتر یعن  رره ب 

 ت رودی  «بن است ریتتاا»شدن رست. ار سطرهای بعدی، 

 :به او یعن  باشد

 های بعدی روتظار برری یاشین .1

 ریتتاان ار بن سمت خیابان.  2

ار چناد ساااطر بخر شااااعر باه ی تی  ایگر خ ا که تن   

 .رساودکند و شعر رر به پایان ی ست، رشاره ی فروش 

ها ت جه کند، سطرسازی و های  که شاعر باید به بنریا وکته

ری که یتن ار گ وهشاااعر رسااات به زیااو  _تادروم زبااو   

های زباو  که هایتن بازیخ روش، ررحت و رورن باشاااد و و

که ها رسااید؛ یعن  رینت رن به بنگشاات  ی به کمک شاای 

های اساااتِ اررز و کارگیری تخیل، رز وشااااوهچگ وه با به

 .خیابان رستفااه کنیم تا شعری چند تأویل  ارشته باشیم
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 ويرايش شعر
 

 کراود ولگراهاوگاه ی 

 به است خیابان

 شدکه اررزتر ی 

 خیابان و تا بن است

 رفتسایه رز است ی 

 هابه سمت تاریک بام

 ایدخ رِ ی کارتن

 ش ا باررنکه قطع ی 

 و سک ت

 لااس گری  ارشت

 یاشین به خیر گذشت

 تا اررزتر ش ا خیابان

 حاال ریتتااه بن است

 چیزی ودررا

 ولگراها ایدود

 فروشدکه استش رر ی 
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نسی در اندروژنی و عملکرد غيرج

 ادبيات

 
 سمیه ابراهیمی

 

 
 

 آنيما و آنيموس

 
های زواوه و ط ر که ار جتااام هر روتااااو  ه ری نهمان

ها ویز حاالت روح   شاا ود، ار رورن بن یراروه ترشااح ی  

های بارز خ ا، وجه ری وج ا اررا و با وشاوهزواوه و یراروه

 اهند.تمایز زن و یرا رر وشان ی 

ت جه زیاای « کار  گ ستاو ی وگ»شاناسا    ار یکتب رورن

به بخش واهشایار)خ اِ اروو   ررسااتین( شااده رست که ار  

 گیرا.یقابل وم ا بیروو  شخصیت هر فرای قررر ی 

ساات که باع  پنهان شااخصاایت راهری رفررا، همان وقاب 

که شخصیت  شاا ا. ار حال ها ی یاودن حاالت اروو  بن

کند. بویما رکت ی اروو  رفررا ار جهت اویای واهشااایار ح

عن رن ها بهو بویم س ار ضااامیر وااهشااایاار یراهاا و زن   

راهری رر کنار  یشااخصاایت اروو  پدیدرر شااده و پراه  

زوااد. چنین رفتااارهااای  بااه الیاال رینکااه یکممل  برری ی 

ش ا حائز وقاِ)رفتارهای بیروو  رشااخا ( یحتاا ِ ی 

 رهمیت رست.

یراها و همان رحتاسات  یبُعد زواوه« بویما»تر، به بیان سااه

واهنجار  یرست که ار وج ا یرارن قررر اررا. جناه ریزواوه

ترین وم ا رین عنصااار، تخیالت شاااه رو  یک یرا و رریج

گیرا که یرای به ییزرن کاف  رسااات و زیااو  شاااکال ی   

ع رط  خ ا رر پرورش ودراه و زودگ  عاطف  رو ار یقطع 

ت رست که رررفت وا ر  یاوده باشاد؛ ار رین  ک اک  باق 

 ت رن ار یراها یشاهده کرا.رفتاری زواوه رر ی 

 یهای یثات بویما رین رساات که به تهن رجازهیک  رز جناه

اهد تا فرا های ورقع   اروو  رر ی ساا  شاادن باررزش هم

 های اروو  خ ا رر پیدر کند.ترین بخشعمیق

 های  که رزط ر جدی به رحتااسات و ومایه وقت  یرای به 

بندی کند؛ رر ساااازیان کناد ت جه کراه و بن رو ترروش ی 

های و شاااته»گیرا؛ یاوند: یثات  به خ ا ی  یبویماا، جنااه  

 «.راب ، وقاش ، هنرهای تجتم ، ی سیق  و حت  رقم

ش ا که به عنصار یراروه ار وج ا زوان گفته ی  « بویم س»

ودرت به شااکل رین عنصاار به رز پدر هتااتند. عم ین یتأثر

فتاری ر یکند و بیشااتر جناهیالت جنتاا  وم ا پیدر ی تخ

اررا. ار حقیقات، رفکاار وااخ ابگاه  که بویم س ی جب    

شا ا یمکن رست به رحتاس وارین  شدید  ها ی پیدریش بن

کند یا رحتاس پ چ  ینجر ش ا؛ رین رفتار ار زو  بروز ی 

خ ا رر کناار زاه و رفتااری خنث  یا    یکاه ع رط  زوااواه   

 اهد.رز خ ا بروز ی  یراروه

وااا رت قدرت فیزیک  و بویم س ار وج ا زن، ربتادر به 

ویروی جتااامااو  )یثلن ار قاالب یک ورزشاااکار( و ار   

ریزی واا رت روح  یاتکر با قابلیت بروایهبعد به ییرحله

 ش ا.راهر ی 
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رین عنصر ار ورالترین یرحله با تجتم رودیشه همرره رست 

گ وه که زن اررری اهد بنو باه زوادگ  یفه م جدیدی ی   

عن رن و ع  الگری  برری جاررن رررفت وااالبت روح  به

 ش ا.راهری خ ا ی 

ی وگ عشاااق رر تمایل واخ ابگاه برری رسااایدن به تعاا  

 ارود.های زواوه و یراروه ار روتان ی ویژگ 

وقت  کتاا  زن یطلق رساات )زو  که بویم س ضااعی  و  

رای یطلق )یرای که ی یبویماای قدرتمندی اررا( شااایفته 

ش ا. ارورقع، بویمای ضعی  و بویم س  قدرتمند اررا( ی 

به الیل رینکه رورن روتان ویاز به تعاا  اررا و رین تعاا  رر 

 ش ا.یابد یجذوِ جنس یخال  ی ار وج ا خ یش وم 

های جنت  بدن روتان رست وام یک  رز ه ری ن« بودروژن»

 ا و باع  پری ی ، بم شباروا  ترشح ی  یکه ت سط غده

ط ر رشد رودرم یراروه ار یراها شادن ودری زوان و همین 

شااا ا. یاحاا  روادروژو  بر رسااااس همین ی ضااا ع   ی 

 گذرری شده رست.وام

های یتضاااا یک شااناسااان، زواوگ  و یراروگ  رر کرروهرورن

 عن رن فقدرن یراروگ زواوگ  به»اروند، یعن : بُعاد ینفرا ی  

کند که رحتاااسااات و شااده و زیاو  بروز ی  ار وظر گرفته

رفتار یراروه ار کمترین حد خ ا باشااد و رلاته یراروگ  ویز 

به همین ین ر  رست. طاق یاح  رودروژو ، یفاهیم زواوگ  

ج ی  با ت جه به ج ی  و عادم رقابت و یراروگ ، رقاابات  

ی قعیات و سااا ای که برری فرا اررا یتغیر رسااات. برری  

های جنتااا  روژو  کم  به ه یتتر شااادن رواد ورضاااح

 پرارزیم:ی 

 یهای زواوهوقش جنتاایت  یراروه: شااخصاا  که ویژگ  .1

 رودک و یراروگ  زیاای اررا.

 یهای زواوهشااخصاا  که ویژگ   :وقش جنتاایت  زواوه .2

 بتیار و یراروگ  کم  اررا.

و  های زواوهوقش جنتایت  وایتمایز: شاخص  که ویژگ    .3

 ضعی  باشد.یراروه ار رو بتیار 

های زواوه و یراروه ار رو رودروژن: شااخصاا  که ویژگ   .4

 وج ا اررا.

رفررا رودروژن رز وظر بهدرشت رورو  و کما  شخصیت، ار 

هااای وضاااعیات بهتری قررر اررواد. رین رفررا ار ی قعیاات  

هااای بهتری رز خ ا بروز اراه و خ ا رر یختل ، ورکنش

اررود که ی جب  ریکنند؛ فضای فکری گتتراهیحدوا وم 

وفس باال، به شااا ا و به الیل عزتها ی بزرای بیشاااتر بن

 رسند.کما  فرایت  ی 

ی واگ یعتقاد ب ا کاه یراها باید بت روند ار کنار وااافات    

ری ویز رز خ ا بروز بدهند که خ ا، وااافات زواوه ییراروه

ط ر زوان. چررکه همان بویمای وهفته ار یرارن رساات؛ همین

هاای عاطف  هر او جنس، ریجاا خالقیت   پاذیرفتن ویژگ 

علل  رود کههای لیارر  ویز بر رین عقیدهکناد. فمینیتااات ی 

عم ی ، به الیل  یهاا ار برربر یراها ار ح زه وااکاای  زن  

هاا و یراهای جایعه  هاای برربر بین زن عادم وج ا ریکاان  

هاا و یراها رز زواوگ  و یراروگ   رسااات؛ برری رهاای  زن 

های گیری شاااخصااایت، باید به شاااکلسااااختگ  جایعه

 رودروژو  کمک کرا.

ن با تنگاتنگ ب یرودروژو ، به رربطه برری ارک بهتر یاح 

 پرارزیم.ک ئیر ی  یوظریه

ها ار ط   عمر رشااخا ، ثابت ک ئیر، ه یت یطاق وظریه

غییر های یتفاوت تها و گرریشویتتند و با ت جه به ی قعیت

ها رر باار یک  رز بن ه یت  هر کنناد؛ رفررا چناد ه یت   ی 

ک ئیر بر رین وکته ویز تأکید اررا که  یاهناد. وظریه بروز ی 

و جنتاایت هر شااخم، او وجه یتمایز هتااتند و   ه یت

ها رر های جنتااا  رفررا، ه یت بنت جه به گرریش وااید با

ها رر طرا کرا. رین وظریه، رز رین وظر با گاذرری یا بن ررزش

ت روند رز وظر ها و یراها ی ش ا که زن س  یرودروژو  هم

 شخصیت  ار جایگاه ایگری قررر بگیرود.

 

 اندروژنی در ادبيات
 

شااا ا یااک وروا بویمااا و بویم س ار رابیااات باااعاا  ی 

خالق جنتیت خ ا رر کنار گذرشته و گاه  ار  یو یتانده 

وقش جنس یخال  است به خلق رثری بوروگارا بزود؛ رثری 
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تشااخیم جنتاایت ی ل  اچار رشااتااه   که یخاطب رر ار

کند. وقت  شاااهد حضاا ر رودروژو  ار رابیات هتااتیم، که 

بویما و بویم س اروو  و یتنده ار تعایل  سازوده به ییدرن 

یرا رز باال به زن  یشاا ا که یک و یتاانده بیده و یاوع ی 

قط کند فوگاه کند و حت  رگر ساااک رروتیک رر روتخاِ ی 

 ر طبران رز رودرم زواوه وااشد و همین به فکر تجاوز و لذت

 زن! ییک و یتنده

رودروژن قابلیت قررر گرفتن ار جایگاه  ییاک و یتاااناده  

و ار یتن با رساااتفااه رز رین تکنیک  جنس یخال  رر اررا

با طرح و  هاای یتفاوت رر به رثر خ ا تزریق کراه و زرویاه 

 سازا.رر یتفاوت ی  ریزی یناسب، بنپایه

رسات، شااهد    یر که شاعری رز عل  عادرلرضاای   ار یثا  ز

 رستفااه رز رودروژو  هتتیم:

 

 اندروژن

 

 ب ا کراه ل   رر سل   که رییراروه هایوفس

 وا ا رو یا 

 وشتتی  گنجشک گران بر که لا 

 گ ش ار ریختی  که زباو 

 ب ا گیرکراه که است  و

 وا ا اخترشاوست یا 

 ارا ودری روروبه سل   رز

 بیدی  شدی  باز ثاویه رویروبه که اری یا

  اب ک چک  کش ر که اخترشاوست زیاای  سرش ار و

 زای  گشت یالیم ی زیک  یثل

 رشسل ل هم

 رفتدب  ودرشت ا  که رر رشک  قطره

 چید چپش یژگان رز رو 

 گفت ررستش گ ش ار بعد

 وخ ر! غصه

 ویتت کاری

 وکند ایگر زو  با زو  که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل   رر سل   که رییراروه هایوفس» ری شاعر ف ق، ار ربتد

 هایوفس» یباا ت جه به وشااااوه « وا ا رو ب ا/ یاا   کراه

سااخن رز اختری به ییان بیده رساات ول  ار راریه  « یراروه

ش یم که رین اخترک به پتری تغییر جایگاه اراه یت جه ی 

ری به وج ا رو وشااده رسات که ار ربتدری شااعر هیچ رشاااره 

 ب ا:

 وشتتی  گنجشک گران بر که لا »

 گ ش ار ریختی  که زباو 

 ب ا گیرکراه که است  و

 «وا ا اخترشاوست یا 

ش ا و ار راریه با رین تغییر جایگاه ار رین قتامت رها وم  

خ روش شاعر تا پایان یت جه رشتااه ار تشخیم خ ا شده  

و با بیدن او زن ار واافحه بازهم شاااهد تغییر جایگاه و   

 ش یم:ی ل  ی  جنتیت

 رشسل ل  هم»

 رفتدب  ودرشت ا  که رر رشک  قطره

 چید چپش یژگان رز رو 

 گفت ررستش گ ش ار بعد

 وخ ر! غصه

 ویتت کاری

 «وکند ایگر زو  با زو  که

های رودروژو  ار رابیات رین یثاا  شاااعری یک  رز وم واه  

هم ار ارسااتاوک و ریان  رساات و رین تکنیک هم ار شااعر

 کند.به خلق رثری بوروگارا و خالق کمک ی  و کارری  اررا
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 زيرساخت ذهنی

 
 ایوب احراری

 

 
 

ر ربتد ؛رز زیرساااخت تهن  وااحات کنیم  خ رهیموقت  ی 

رز سااختار ارشته باشیم و بن رر ی را بررس     باید شاناخت 

چیزهای  یهمهقررر اهیم. رگر باه پیرری ن خ ا ت جه کنید  

. کنندی خ ا پیروی یختم به ی رطرر  یاا رز سااااختاار  

 ، رت یایل کنیدکه ار بن زودگ  ی  ریخاوهبدن،  هایسل  

 ...و رویاادی بن بااه یحاال کااارتااان  یوسااایلااهبااه کااه 

وج ا اررود ریا   یتن ع یسااااختارها ها،یثا ار تماام رین  

ار ررتااط ب ان رساات یشااترک  هابن یهمهچیزی که ار 

 ت رنی رر رجزر باا یکدیگر رسااات. پس تعری  سااااختار  

رز رجزر که ار کنار و ار ررتااط  رییجم عه :و شت گ وهرین

باع  ریجاا  هابنخال  ار یک  رز باا یکدیگر هتاااتند و رِ 

 ش ا.یشکل ار کل سیتتم ی 

ها، ساات ن ؛کنید ت جه کنیدری که ار بن زودگ  ی به خاوه 

ار کنار هم  هاپنجرهها، بشااپزخاوه، سااق  و  ، رتاقهاای رر

پس یا ار رینجا با یک  .رودی شاااما رر تشاااکیل اراههخااو 

ه گفت ک ت رنوم هتتیم. به همین ینظ ر  روروبهیجم عه 

یا وج ا  هاسااتساات نرز  تریهمی شااما سااق   ار خاوه

 زیرساخترز وج ا ای ررهاست. ار بررس   تریهم هاپنجره

رینکه چه رودرزه رز و  رو هتاااتیمهتهن  ویز با سااااختار روب

 و شناخت ارریم کنیمی ع  که ار ی را بن وحات ی ضا  

. رین شااناخت فقط ار بررساا   شااناساایم رجزری بن رر ی 

و رین ی ضاا ع با کمک تفکر و بید؛ ی به وج ا  وگرجزئ 

. بخش  رز ش ای  ی را وظرست که خرج ی ض ع تمرکزی

ست که رز پیرری ن به است رین شاناخت حاوال رطالعات   

  ریا بخش ی یا اررابا یطالعهرکتتاب  ی بیده رست و رربطه

حاول رشرر  یا به  ؛رز رین شاناخت حاوال تفکر یاسات   

و زیرساااخت  ریمکراهساات که ار ی را بن فکر ی ضاا ع 

 ها تعری. با رین رفتدی اقیقن ار همین وقطاه رتفاق   ،تهن 

یت جه خ رهیم شاااد؛ رگر باه یت ن کالسااایک ت جه کنیم  

 هابنار ی را  هاو یتااندهو  یفاهیم  که شاااعرها یعمده

ساات یعن  ار هیچ وگریکل  واا رتبه رودکراهوااحات 

وج ا ودررا. ار عصر حاضر  وگریجزئ ی ض ع  برخ را 

بلکااه همین برخ را  شااا اوم کشااا   ریتااازهیعنااای 

. بورای که تازگ  به وج ا  هاساااتپدیدهباا   وگریجزئ 

  اوباره یعن ،ستزاری بشانای  گاه  رین برخ را حاوال  

 رینکه و وگاه کران به رطرر  و اوباره تعری  کران رسااات

و چقدر رز رجزری  ش یمی یا چقدر ار یک ی ض ع عمیق 

بگاه هتتیم.  اهیمی سااختاری که بن رر ی را بررس  قررر  

 یثلن ار بررسا  یک یجم عه شعر یا یک یجم عه ارستان 

سع   درو هتتیم و ینتقد بایهروب ی ل با زیرساخت تهن  

جهاو  که ار  و کند رین زیرسااااخت تهن  رر کشااا  کند

ی را بررسا  قررر اهد. بررس   رر کتاِ ت لید شاده رسات   

تکنیکا  ویز  یح زهار رین ی ررا حتا ار  تهن زیرسااخت  

ه تا چه رودرزه وتاااات ب ی ل رینکه  .فتدررتفاق ب ت رود ی 

ا. شاااناخت ارر کندی که رساااتفااه  های تکنیکتکنیک یا 

تختخ رِ ییز کار »رز کتاِ « یغز ییم ن»ار ارسااتان یثلن 
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برخ را رودروژو   ی عل  عادرلرضااای و شااته« ین رساات

کر ار رین ارستان تکنیک با تف بینیم؛ی و یتانده ار یتن رر  

تفکری که ار رین یجم عه کتاِ  .شاااده رسااات همانرین

 یح زهساات و و یتاانده چه ار وج ا اررا ترویج زودگ 

رین تفکر رر  هاپدیدهبرخ را با  یح زهیکاا  و چه ار  تکن

یثلن همین برخ راهای  اهد،ی باه یخاطب خ ا وشاااان  

وشاااان رز تن ع زیتااات   رودروژو  ار ارساااتان یغز ییم ن

اهد و و یتاانده سااع  اررا با تغییر جنتاایت، یخاطب  ی 

ساات بشاانا کند. رز رز زودگ  ریرسااتعارهخ ا رر با تن ع که 

 هااایتن عیگر رگر بااه رین یجم عااه وگاااه کنیم ا یزرویااه

که و یتاانده شااخصاایت  رر ی را   شاا اوم زیتاات  ینجر 

 هازودگ قضاااوت قررر اهد. ار سااررساار کتاِ یا با رو رع 

رر  هازودگ رز رین  کدرمهیچهتاااتیم که و یتااانده  روروبه

رین بزرای رر  هاشاااخصااایتو به  ارودوم برتر رز ایگری 

بازی و وقش الخ ره خ ا رر به رکررن  کاه هرکادرم   اهاد ی 

به وثرهای یتفاوت   ت رنی ویز  یایگر یزرویه. رز اربورواد 

یثل وثر ارساااتاوک  را.که ار رین کتاِ وج ا اررا ت جه ک

و ع  تندی و خش وت رر به همرره اررا یا وثری  که« یدینه»

به شاااعر  که« ار ودررا اریا»و « روه » هایارساااتانکه ار 

و رین تن ع ویز یا رر با زیرسااااخت تهن   رودهشاااد وزایک

زیرر  کندی  روروبهست شاعر که زودگ  یاغدغهشااعر و  

 هایجهانو یتااانده به  یعالقهوثرهای یتفاوت وشاااان رز 

رر یعرف   ریتازهتخیل  ،تاازه  یتفااوت رسااات و هر زباان   

 همانرینو تفکر ار یتن  هاتکنیک. ار رینجاست که کندی 

با زیرساااخت تهن  ار ررتااط  هماو رینهمین  ،شاا ودی 

  رثر عل «ایل گپ»کتاِ  یتعلق به زیر که یتنت. ار رسااا

رز  و یتاانده رفتااه،رتفاق  زاری ساات بشاانای عادرلرضااای 

ی خ ا به هو به شی  کراه زاری بشنای  ،بزرای و شاجاعت 

شاااجاعت یعن  وترس ب ان  ،. ار باور عایهکندی بن وگاه 

که رز وظر و یتنده شجاعت به یعن   بینیمی ین یتن ریا ار ر

ینکه رز تاریک  بترساا  ریا باز هم وررا ت؛ رخطر کران رساا

 :بن ش ی

برخ  سار  وترسا  اررود، ریا شجاع ویتتند. برری کت  که   »

 رولن وترسد خطر وج ا ودررا و زودگ  یعم   رست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه سر  اشمن رست. کت  ک ییحاورهشاجاعت ررتشا  ار   

. هاای کارای ساار  کندوم وترس اررا اشاامن ودررا، خطر 

رر به  هاک زهو کاسااه  خاوهقه هبه  رفتی وترسا  ارشاات،  

. رو شااجاع وا ا، رز ساار  کرای ، با همه اع ر ریختی هم 

. بااه کرای تفریح  ج ریرینبااه سااارش،  زای بیکاااری 

ا، ا تخمش هم وا ا که زودرن بروا، حاس بکشاد، رو بزرا و 

همیشاااه زوادرو  ب ا. بزرای؛ ب ان رسااات، رگر وااااشااا    

، باید بیدوم ول  به اساات  روای ؛ رز اساات شاا یوم 

 ؛اه ی باشا  چ ن رگر به استش بیاوری زوای رز است  

؛ ش ای رگر وااشد بزرای، یک جای یغز و تمام الت خال  

باید الش رر ارشاته باش ، بن رر ار الت ارشته باش  وگروه  

، جنگناادی خااال   ییعااده. برخ  برری کن وم خطر 

 شرخال که یتتررح  فرار  اروندوم پُرش کنند و  خ رهندی 

ریررن  هایخیابان. فرار کاه رز خااوه زای بیرون، به   کناد ی 

 «.خ ِ وگاه کن! گرسنگ  سر  وترس  اررا ریا شجاع ویتت

و بن رر با  کنیمی یاا رطالعاات  رز پیرری ن خ ا اریاافات     

 گیریوتیجااهرطالعااات خ ا ترکیااب کراه و بااه یااک و ع 

شان تفکری که و ؛ری که حاول تفکر یاستوتیجه ؛رسیمی 

 .اهدرز زیرساخت تهن  یا ی 

 یهو یتندزیرساخت تهن  برری یک  ،ار وهایت باید گفت

که قصااد اررا تازه  ریو یتاانده .خالق بتاایار یهم رساات 

م  اشااد وتات به یفاهیباید قاار ب وگاه کندبن یتاد و تازه  

شاناخت ارشته و ار   اهدی رر ی را بررسا  قررر   هابنکه 

 .عمیق شده باشد هابن
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 بيهشو ت علم معناشناسی، مجاز، استعاره

 
 رئوف دلفی

 

 
 

چهار شاااکل جمله)خاری، ریری، عاطف ،  ،ار بتاااتر زبان

رز  بریمی ( وج ا اررا و تماام جمالت  که به کار  سااا رل 

گاه رین جمالت ار یعنای  .ت خارج ویتااتندرین چهار حال

یااا یجااازی قررر  غیرحقیق حقیق  و گاااه  ار یعنااای 

یعن  جمله رز یعنای روااال  خ ا خارج و وررا  گیرواد ی 

رینجاست که علم یعنا و یعناشناس  شا ا؛  ی یعنای ثاو ی 

یعناای ثااو ی جمالت بح     یاربااره و  شااا ای یطرح 

 !براوم م خ رب: میی  گ ی نیثل کنیمی 

ریا هد  رز بن رساااودن خار  ،سااتخاری یجملهرین یک 

ویتات. ار ورقع تهن یشغ ل ، رسترس، یال  و تش یش رر  

یم سااایل شااادیدی یرینکه بگ  جای بهیا  ید وظریان ارریم

 ؛زیر بِ رفته رست چیزهمهبیده و 

 !یم: باررن رر باینیگ ی 

و به یعنای  ار ورقع یا جمله رر رز یعنای رول  خ ا خارج

 .بریمی ثاو ی 

و گاه  غیرحقیق کایل ار یعنای  وااا رتبهگاه یک جمله 

رستفااه  یلال .ار یعنای ثاو ی قررر بگیرا ت رودی یک کلمه 

  ثرتریکالم رست. برری رینکه کالم یا  ار ربتدر تأثیر ،رز یجاز

بریم. ی کار ه ب شانیجازیورقع ش ا جمالت رر ار جایگاه 

به  بیشتری وتات تأثیرخاری  یجملهرست یک گاه یمکن 

یم: شاانیدم یبه ک اک  بگ  نیثل ریری ارشااته باشااد یجمله

یعن  ت  هم ارس  ؛پتار همتاایه شاااگرا رو  شاده رسات    

 .بخ رن

و الیل ایگر رین رست که اریره لغات ار هر زبان یحدوا و 

ان زب هایررفیتبنابررین یجا ریم رز  ؛رسااات پاذیر پاایاان  

تقا  یفاهیم بیشتر ار رو تأثیربکنیم تا به  تریخالق یرستفااه

 .است پیدر کنیم

همرره  «قرینه»رساسن هر یجاز با  ا.رو رع یختلف  ارر ،یجاز

ست برری بوکه بفهمیم کلمه یا جمله ار ریوشااوه رسات که  

بااا رر  یجاااز .کااار رفتااه رساااته باا رشغیرحقیق یعنااای 

 .شناسندی ( یجازی و)رربطه بین یعن  حقیق  عالقه

 :مکنی رشاره هابن ترینیهمبه  کنیمی ار رین قتمت سع  

 :کلیت و جزئیت که به او و رت رست یعالقه-

 :کاال چیزی رر بگ ییم و ینظ ریااان جز  بن باااشااااد( 1

 (ی های ساار رساات ،ینظ ر رز ساار)یثا : ساارم ساافید شااد

روگشت است ر بریدن  ینظ یمکن رسات  که (یا اساتم برید 

 (باشد

 :ریا یقص ا کل بن باشد کنیمرشاره جز   به (2

 یثا : یفتعلن یفتعلن کُشت یرر 

رشااره اررا ریا یقص ا کل عروض و تمام  « یفتعلن»به رکن 

 .ررکاان بن و باه سااات ه بیادن شااااعر رز عروض رسااات    

 «چهار سطر و شت  فکر کرای شاعر شدی»یا 

 ست که و شته رست که ینظ ر رز چهار سطر کل چیزهای

 

 :علت و معلولی یعالقه-

  .یم و یقصاا ایان یعل   بن باشااد یعلت چیزی رر بگ ( 1

   :یثا
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 رو قلم خ ب  اررا

 .ستخ ب  یو یتندهیعن  

 یثا : بِ رر باند( 2

 .یقص ا شیر بِ رست

 

 :ماکان و مایکون یعالقه-

 .رسم یا وفت سابق کت  یا چیزی رر بگ یید( 1

 .یثا : به شررِ بگ ی  روگ ر

 .کت  یا چیزی رر بگ یید یبینده وفت یا( 2

 د: اکتریاایثااا : بااه اروشاااج ی ترم یااک پزشاااک  بگ ی 

 

 :جنس یعالقه-

 .ریا یقصاا ا خ ا بن باشااد  کنیدرشاااره  چیز یکبه جنس 

 پارهبهنیثا  به یاشین بگ یید: 

 

 :تضاد یعالقه-

 .کار باریمه کلمه رر ار یعنای کایلن یتضااش ب

   یثا : عال  ب ا!

 ضاح ب ا.یعن  رفت

                                                                       

 :شباهت یعالقه-

 ایگر بیاوریم ریورژهجای  ،شاااااهت خااطر  باه رر  ریورژه

 یم: شااایر یبگ ... یثاا : به شاااخصااا  به خاطر قدرت و 

یجاز رساات که  هایشااکل ترینیهمرین و ع یجاز یک  رز 

 .ش ای ه وایید« رستعاره»

 

اال به ح؛ رقتام یجاز رر بررس  کرایم پرکاربراترینتا رینجا 

 گیرودی کاه ار یعناای یجاازی قررر     هاای  جملاه تحلیال  

 :پرارزیمی 

 

 :معنای ثانوی در جمالت خبری( 1

 ؛اران خار یا پیای  به یخاطب رست ،هد  رین شکل جمله

ریاا رز جمالت خاری برری یقصااا ا ایگری ویز رساااتفااه  

و تحت شاااعاع خ ا قررر  تأخیرکاه یعناا رر به    شااا ای 

 .اهدی 

 یثلن رگر به کت  بگ ییم: ین پیر شدم

و رودوه باشد وه خ ا  تأس یمکن رسات یقصا ا یا ررهار   

 .وفس خار

یالیت و  ت رواد ی خاری ی ار برخ  ی رقع، هاد  جملاه  

 .باشد ت بیخ

 ر  رحخ ب  وگرفته رز  یومرهیثاا  به ک اک  که   عن رنباه 

گاه  یقص ا  و !بیتت گرفت پرویز :اوست رو خار بدهیم

 .هشدرر اران رست

 .خ ربیده بگ ییم: رهر شاااد ایروقتیثلن به کتااا  که تا 

 شااا ا.رساااتفااه ی  گااه برری یفااخره و یا تحقیر ایگررن  

 ین یک سرلشکرم)وه ست رن(

 ین یهندسم)ش فر ویتتم(

 رمریررو ین 

 ... و

 :ار بقیهگاه  برری ریجاا ترحم 

 بدبختم )کمک کنید(

 

 سلالی:معنای ثانوی در جمالت ( 2

ه بیشااتر ب تأثیرهد  رواال  پرسااش رساات ریا گاه  برری 

 .ش ودی شکل یجازی رار 

 :ی اباوهو  غیریتاااتقیم وااا رتبهگاه  برری ربررز عقیده 

رین شاعر رر به شکل ایگری یعن    شا ا وم بیا برری یثا : 

 .ارساات رساات  ط ررینین  روظ بهو  شاا ای یعن   ؟کرا

 ش ا.غیریتتقیم رستفااه ی  و رتبهگاه برری است ر اران 

 بهتر ویتت برویم؟یثا : 

 (م)یعن  بروی

 :گاه  برری وه  کران

 (یعن  حر  وزن؟ )زو ی چقدر حر  

 :گاه  برری رستفهام روکاری

 یگر ک ری؟یثا : 

 ویتت ( قطعن)یعن  

 یا:
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 ویتااات( نعن  حتم)ی .چیزی یمکن رسااات چنین چط ر

 :گاه  برری ربررز برزو و بیا 

 )کاش بیاید(بید؟ی ک  باررن 

 

 :معنای ثانوی در جمالت امری( 3 

اساات ر اران رساات ریا ار یعنای  هاجملههد  رواال  رین 

 .روودی کار ه یجازی هم ب

 یثا  عن رنبه

 :برری عارت 

 !سرروجام کارش رر باینید

 :تعریضبرری 

 (خطاِ به شخم خا ) شان بکنباید بام

 !وترس :تش یق کرانبرری 

 

 :الت عاطفیممعنای ثانوی در ج (4

 یتفاوتعااطف  با ساااه و ع ایگر جمله ار زبان   یجملاه 

رز و ریری  ساا رل خاری،  یجملهبه رین یعن  که ؛ رساات

ساااختار)رارت، فعل و وح ه رار( وضااعیت یشااخصاا    وظر

 یوح هیا  بیندی پرساش  رارت پرسش   یجملهاررود. ار 

ریری رز فعال ریر رساااتفااااه   یجملاه . ار کناادی رار تغییر 

ریا  شااا ای و ار جمله خاری بار خاری ینتقل  شااا ای 

عاطف  وا رت یشااخصاا  ودررا و برحتب یعنا   یجمله

ری که حاوی حس و هر جمله به .شاا ای تشااخیم اراه 

 یجمله ؛گ ینده و قصااد خار اران ودرشااته باشااد یعاطفه

عاطف  بیان  یجملاه یعم لن هاد  رز   گ ییم.ی عااطف   

رز رین قایل  ورحتاااسااات، شاا ق، رودوه، برزو، شااگفت    

)خاری،  یجملهو تمام سااه شااکل    رحتاااسااات رساات 

  عاطف یجملهپرسااشاا ، ریری( رین قابلیت رر اررود که به 

ار ورقع شعر رساسن ار جمالت عاطف  وم ا ؛ بد  بشا ود 

 .کندی پیدر 

 : یثا عن رنبه

 دغن رستقکه  ریخاوهبه >>

 بیندی همه ط ری 

 «عل  عادرلرضای »       <<رمرفتهکه ین 

ا ریخاری تادیل به جمالت عاطف  شده رست  یجملهساه  

 .هد  شاعر خار اران ویتت

بنابررین باید به یعنای ثاو ی و ار عالم یعنا به اواا  رغررض 

 .ایگر جمالت ت جه کرا

که ار یعنای  سااتو سااتالژیوه و رود گر حتاارت،که بیان

 قرررگرفته رست.یجازی سطرها 

بعاد رز شاااناخت یجاز و رو رع بن به تشاااایه و رساااتعاره   

 پرارزیم:ی 

تشاااایاه یعن  چیزی رر به چیزی یاوند کران که یعم لن با  

 .رغررق همرره باشد. تشایه راعای هماوندی اررا

 :هر تشایه چهار رکن اررا

)طر  اوم(، وجه شاااه)طر  بهیشاااه یشاااه)طر  رو (، 

 .س م(، رارت تشایه)طر  چهارم تشایه(

 .رساات که قصااد ارریم بن رر تشااایه کنیم   ریکلمهیشاااه: 

 .ریمکراه: چیزی رسااات که یشااااه رر به بن یاوند بهیشااااه 

وجه شااه: وافت  رسات که بین یشااه و یشااه به یشترک      

 .رست

 رت یه وبن تشا یوسیلهبهرست که  ریکلمهرارت تشاایه:  

و االلت بر یعن  تشااایه اررا)یثل، شااایه، شااکل،  گیرا ی 

 یاوند، همچ ن و...(

 :یثا 

 .ارخشدی چشماوش یثل رلماس 

 چشماوش: یشاه

 رلماس: یشاه به

 : وجه شاهارخشدی 

 یثل: رارت شاه 

 کهینریگر  ش اوم وجه شاه تکر  ،بیشاتر روقات ار تشایه 

رر  میده شاادن تشایه بنبکر و و  باشاد که برری فه  ،تشاایه 

 .کنندی تکر 

 وجه شاه تکر وش ا به بن  ،رگر ار تشایه

 گ یند.ی  یجمل   تشایه

                                                      .ندگ یی  ی کد رارت تشاااایه ویاید به بن ،رگر ار تشاااایه 

 .گ یندی  واااریح یا یرسااال رگر رارت تشاااایاه بیاایاد   
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جاه شاااااه بیااید و وه رارت تشاااایه به بن    چنااوچاه واه و   

 .گ یندی   بلیغ  تشایه

 اروش یثا  تشایه بلیغ: چررغ 

اه رر به یش ،تشاایه تفضایل: تشایه ری رست که ار بن شاعر  

 .یشاه به برتری بدهد

 :یثا 

 اختری ارشت خاقان چ  یاه یک »

 «کجا یاه اررا او چشم سیاه

 «فراوس »

م یه پ شیده که ار کالم به چشتشاایه یُضامر یا پنهان: تشاا   

 .یت جه تشایه خ رهیم شد تأیلریا با کم  ارریت و  بیدوم 

 :یثا 

 ویازی ویتااات هاساااتارهباا چشاااماان ت  یرر به رلماس   »

 «با بسمان بگ 

 «شایل »

 .که تشایه پنهان رست رودشدهبه رلماس تشایه  هاستاره

 

 استعار  ییتت؟

د. باش شدهحذ  ارت بن ست که رار ورقع رستعاره تشایه 

عاره رست ریا ار رست «رشی»یثل  «عل » گ ییمی ار تشایه یا 

 .رساااات «شاااایاار»خاا اِ  «عاالاا » کااناایاامیاا راعااا 

ار ورقع رساتعاره و ع  تشاایه رسات که یشاه، وجه شاه و    

و تنها یشاااه به بن باق  یاوده  شاادهحذ  رارت تشااایه بن 

ینکه ه الیل رروال رستعاره بر تشایه رست رر رست و ب  .باشاد 

ده و خ رون ش ای ار رساتعاره فقط یک رکن رز تشایه تکر  

رز  رسااتعاره بنابررین اررا؛ی رر به تالش تهن  بیشااتری ور 

 .تر رستروگیزخیا تشایه رساتر، زیااتر و 

رو رع رسااتعاره: با ت جه به رینکه ار رسااتعاره یک  رز طرفین 

 رود:کراه، بن رر بر او و ع تقتیم ش ای تشایه تکر 

 یصرحه ی( رستعاره1

 یکنیه ی( رستعاره2

 ا شتکر « یشاه به»حه)بشکار(: بن رست که صرییُ یرستعاره

به جاوشاین یشاه   یشااه  ورقع  ؛ ارحذ  گراا «یشااه »ریا 

 ش ا.ی 

 :یثا 

 «یاه بید» 

ریا  رست یعشا ق رر رز حی  زیاای  و... به یاه تشاایه کراه  

 .بینیم یفقط یشاه به رر ار یتن 

به همرره یک  رز ل رزم و « یشاه»رستعاره یکنیه: بن رست که 

 .حذ  ش ا« یشاه به»تکر گراا و خ ا « یشااه به »ویژگ  

  :یثا 

 با غروِ بروم »

 یااشان بروا هااهکدهکه 

 «ایگر ویتت هاییلهبه  زای پتری که شاخ 

 «رئ   الف » 

جای بوران ه کراه ریا ب تشااایهشاااعر خ اش رر به گاوی 

رست  «شاااخ زان»بن که  هایویژگ به یک  رز  «گاو»کلمه 

 .کراهرشاره 

ه بار روتهاا باید بگ یم که رو رع یجاز، تشاااایه و رساااتعاره  

و  ساات که ار رین بح  عن رن شاادبیشااتر رز چیزی یررتب

رز  .سع  ارشتم با زباو  سااه به ت ضیح رین بح  رکتفا کنم

ارختم. پر هابنشکل  ترینخالقاوهو  پرکاربراترینبه  رورین 

 کاف  قدربههر شاااعری باید رز علم یعاو  و بیان  شااکب 

 .بدرود چرر که ربزرر کار رو هتتند
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 شعرِ آنارشيستی

 
 پویان فرمانبر

 

 
 

 هم رره پ   ،ار جهان شناخته باشد رر کت  که یاهیت زیان

  خلق ارود که یعنا ار تازگی  خ ب بهزیرر  ساااتتاازگ  

 .شااا ا و زواادگ  ررزش روجااام ری ر تکررری رر واادررای 

ورقع  بای ، خ ا  گذرا و قاتل ی  ساارعتبه ارورقع زیان 

روسااات. بیاا ار رین برهاه ک تااه زوادگ  وااید پ  تازگ      

 وااید ررجع به بن اروتت؟ الرقلگشت؟ 

ز و فرا بوارشیتت وی ساتیز  سارور بوارشایتام و ع  تفکر   

 رست! ون رهارخ رهان سرزیین  بد

رساات ریا فرهنگِ همچین وگاه  به  غیریمکنبری! تقریان 

ن تابد؟ رساستازگ  رر بروم و سمت بوروگارایتم ویتت؟ 

 در، ربتهیلیتاام خالقیبرری خلق یعنای تازه و رساایدن به و

 زیرساخت یثا عن رن به  ؛ها رر بررس  کراباید زیرسااخت 

به  ه م و هاای ی رطااعات کران)رز قادرت    ،فرای یاذها  

 ن؛ چنیرفتار کران رست کارروهیحافظهبسماو ( و  رواطالح 

تازگ  باشاااد زیرر خطر  ت رود پ  وم  زیرسااااخت  طاعن

هم رره خ رهااان حفظ کران ی قعیاات و یکااان  ؛کناادوم 

قاادرت  ی ه م  تنهااا برری رضاااایااتِ رش رسااات وفعل 

 .و یتدی 

؟ چه خصاا واایات  اررا؟  ط رریا شااعر بوارشاایتاات  چ  

 تازگ شعر بوارشیتت  هم رره پ   ،که شرح ارام ط رنهما

، طال کاغذو حتا رگر شاااعر بوارشاایتاات ار واافحه  ساات

زیرر ایگر  .زودکشاا  کراه باشااد یدت  بعد بن رر پس ی 

 ش ا وتازه ویتات. ارورقع بوارشایتم ار لغت خالوه وم   

 دیعن  حتا رگر روزی بوارشاایتاام یُ ساات؛روتزرع یفه ی  

کند که بوارشاایتت یتات ورقع  رعالم ی  شا ا یک بوارشا  

و یتااد و به وزن ی گ یند کتاا  که ب برخ  ی  .ویتاات

گ ید شاااعری بوارشیتت رست؛ رین ها اشانام ی  حک یت

ری باور غلط رساات. ارورقع شااعر بوارشاایتاات  هیچ قاعده 

رش به حاشاایه بران عناور ی ج ا و یعرف  ودررا و وریفه

ه رست ک گ وهرینت زیرر عناواری تازه بر وافحه کاغذ رس  

فضااااهاای بادیع  برری تفکر و رسااایادن به سااارزیین     

کتااا  که  یثا  عن رنبه بید. به وج ا ی  ویاافتن  اسااات

شاااعری زباو  و و یتااا ، ساااااهریروزه ار رین بازرر ارغ 

 .اش و یتد شاعری بوارشیتت یحت ِ ی یتفکرروه ی 

تت یبا رین تعاری ، یک شاعر بوارشیتت پ  جذِ یرام و

باشاااد ایگر  ط ررینو یتاااد؛ زیرر رگر وم  هاا بنو برری 

 شاا ا و پیروی ری ر تکررریشاااعری پیشاارو قلمدرا وم  

او شعر رز  یویژه خ اار راریه خ رهان بررس  فرم  !سات 

هتاتم بلکه عناور بدیع بن رر ورکاوی   «عل  عادرلرضاای  »

 (کنم ریروزهی  )تأکید کنم و وشاااان بادهم که چرر ریروزه 

 .ندبیشعرهای  بوارشیتت  به شمار ی 

 

 «ویرای  مرگ»

 

 یا که رو  ودرشتیم 

 ییان   یک  ار

 ریمریم و گذشتهیک  با یک  تنها گذرشته

 یک  ارییان

 ییاو  کراه یک  ار پا

 ار ییان ییدرن و با ین گذرشته ار ییان
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 که رز بتتگان اور یک خیابان

 ریفاییل وزایک ک چه

 تازه برگشته رز جنگ

 خ رهدکه ایگر الش وم 

 خ رستم چکار؟الت رر ی 

 س ررخ ب ا رز بس که س ررخ

 خ راحتا به ارا سیخ هم وم 

 تا کاابش کنم سلطاو 

 یک  ارییان

 ی قفقازیگ شت و گ جه

 که س خته باشد زیر بتش و تیررودرزی

 یک  ارییان

 خ اش رر کراه باشد خال 

 یثل بسمان بعد رز باررن

 اه باشند رز شبکه حاال پرش کر

 باش  پرشدهشا  که 

 تاریکش ترینسیاهرز 

 ست پیش رز وروا روزکه ساعت 

 و  س خته ب ای و ین ساخته ب ام با ت 

 رییدی ب ا هن ز

 که باراررت کند

 یک  ار ییان 

 گذرشتمبا ت  باید ارییان ی 

 ییان یا هیچ ویتت

 جز همین ییدرو 

 ارو  که ی 

 زود که س ررت کند  هن ز یاشینم اور بن اور ی

 رمت  عابری ریا ین پیااه

 بین رین او سطر 

 ب ی ت  پیچیده

 ری یررپیچاوده

 اور رین ییدرن

 بی و ار وم 

 یثل شعری که هرگز ون شتم

 بیا رز رو  شروع کنیم

 یا که بخر ودرشتیم

 
 

 بررسینقد و 
 

اهد و بن های هندس  رهمیت ی ریروزه کمتر کتا  به فرم 

زیرر هد  روااال  که ت لید فضاااای  ؛شااامارارر یهم ی 

ی شهرت رست و همه ا  به جااه شدهگم  رسات؛ یتفکرروه 

ورقع  پیدرسااات جز رابیات. ار چیزی هررود که ار بن اراه

ه ت رود ت لید فضای یتفکررویحت ر بدون فری  خ اویژه وم 

 .ژر  بر تهن یخاطب بگذررا تأثیرکند و 

 لشااکت جه به زبان، فری  ویز با « ویرریش یرگ» شااعرار 

رسات که یحت ر رر به وادر اربوراه و فضای خالق     گرفته

  .برری تفکر یهیا کراه رست

ش ا و وه ست که وه شروع ی ریبیا زودگ  چیزی جز اریره

 تمام؟ بیا چیزی جز روتظار رست؟  

، تنها راریه ارریم و ار ش یموم ها شروع ورقع یا روتاان  ار

ری رز م یاود. ارساات یثل عشااق که ومایهها خ رهیرودیشااه

خ را تا تنهای  . عشاااق  کاه تنها چرخ ی  ساااتزوادگ  

   ا.تر شحجیم

 یا که رو  ودرشتیم 

 یک  ارییان  

 ریمریم و گذشتهیک  با یک  تنها گذرشته

چیزی که هن ز زراه به تا  ،شااا ابری! عشاااق یدرم اور ی 

ودگ ، رین ز رأستنهای  ار و  وزایک شاا ا ؛وشااده رساات

 رر ربدی رو یتکهتکهخ اش رر به شاعر ورگذرر کند و قلب 

کند؛ یک  ار ییان اور خ اش بچرخد تا شاعر، یک  رر ار 

یک  که یثل شاااعر رساات، یثل همین   .رین ییان حس کند

 .تنهای ، همین عشق

ار هااای زباااو  ار رین شاااعر وقش ی ثری ارورقع بااازی

  یک» بندِترجیعو رود فرم  هندسااا  ریفا کراهگیری شاااکل

رین فرم براه رسااات.  سااا ی بهرثر رر یکپاارچه  « ارییاان 

 یهتکتکهارسااات یثل قلب « یک  ارییان»، ایگرعاارتبه
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های بزرا به رست تا ی تی  شاادهپخش شااعر ار ط   رثر  

 .تر ش ابن یتصل ش ود و ی تی  یقید، پرروگ

 یک  ارییان»

 پاارییاو  کراه یک 

 با ین گذرشته ار ییان ار ییان ییدرن و

 که رز بتتگان اور یک خیابان

 ریفاییل وزایک ک چه

 تازه برگشته رز جنگ

 «خ رهدکه ایگر الش وم 

 نرییابیم که یعشا ق  شاعر با عشق،  رز ساطرهای باال اری  

ری که همان زودگ  روزیره رست پی ود شده، به ک چه همان

یدرم رز  خ راه و ایگر ه س عاشااق  ودررا تا یثل عشااق 

خ اش رر ار  یتکهتکهبلکه شاعر قلب ؛ واحنه اور ش ا 

د  ب« ویرریش یرگ» فرم ی یعشااا ق بایند و به قلب جنده

« چکار؟ خ رسااتمی الت رر » بهشاا ا! و با روکار  خشاامش 

 بتش وخ و روی بیاورا تا ار رین تخت خ رِ  تهن  با ساای

 .فتدرتیررودرزی به جان یعش قش ب 

 چکار؟ رستمخ ی الت رر »

 س ررخ ب ا رز بس که س ررخ

 خ راحتا به ارا سیخ هم وم 

 تا کاابش کنم سلطاو 

 یک  ارییان

 ی قفقازیگ شت و گ جه

 «که س خته باشد زیر بتش و تیررودرزی

رپیزوا بااال که بگذریم به   هاای تاأویل   چناد رز شاااه ا و 

 اررسایم که حاال ررضاا شده و به سمت شب   بساماو  ی  

به سمت حقیقت. حقیقت  که به یعش ق  ؛ت رستحرک حا 

ترین تاریک کراه و طاعن به عشااق رساایده و بن رر ساایاه  

وربتااته  چیزهیچرساات! شااب، خ ا حقیقت رساات زیرر به 

ش ا. شاعر ویز با رینکه ویتات و یاهیت جهان یحت ِ ی  

رز حض ر شب ار روج و عذرِ رست حقیقت بن رر پذیرفته 

ارود شاید با سیخ د. کت  چه ی چرخو واگزیر ح   بن ی 

 !به جان خ ا رفتااه رست

 یک  ارییان»

 خ اش رر کراه باشد خال 

 یثل بسمان بعد رز باررن

 که حاال پرش کراه باشند رز شب

 شا  که پر شده باش 

 ترین تاریکشرز سیاه

 ست پیش رز وروا روزکه ساعت 

 «و  س خته ب ای و ین ساخته ب ام با ت 

ریا کجا؟ ار  رست؛همیشاه رییدی   ،راریه ارشاتن  برری بقا و

ری و یا ار تهن؟ رولن هراو! ریا بیا بین ی کلیشهرین ک چه

چرخش رست؟  حا  اراو روتان زودگ  رورج اررا؟ عشق 

روا تا زودگ  زراه شااا ا. ارسااات یثل زودگ  رز بین ی 

روا تا رز جای ایگری وررا ی کنار عشاااق که رز واااحنه 

چرخش رست و  حا  ارهم رره  ،ین یهمواحنه ش ا! که ر 

شاا ا! گ یا زود یعشاا ق ساا رر وم  هرچه شاااعر ب ق ی 

رساالت شاعر ار رین ییدرن پیااه شدن رست. پیااه شدن رز  

 …زودگ ، رز عشق

 رییدی ب ا هن ز»

 که باراررت کند 

 یک  ار ییان

 گذرشتمبا ت  باید ارییان ی 

 ییان یا هیچ ویتت

 جز همین ییدرو 

 ارو که ی 

 زود که س ررت کندهن ز یاشینم اور بن اور ی 

 «رمت  عابری ریا ین پیااه

 زبان)ییدرو  ،همچنین الزم به تکر رست که ار سطرهای باال

رثر رر  ارو  و ییاان و ار ییاان و...( خااوااایت تهن     و ی 

 اهد ریاتر جل ه ی رثر رر طایع  پرروگ کراه رسااات و فرم 

س رز ب ر،تااات؟ طایعت رین شاااعفریاارس رین طایعت کی

یثل شاعر ج رب   کا ا شده و ؛زاه رسات  جا هربه خ ا رر 

رغ خ ا سر بار رین! وشیندول  باز ینفعل وم  رسات.  وگرفته

رز خ ن و جان خ اش حر   ،(گذرریفاوااله) شااعر رفته

زود، رز ساطرها. سطرهای  که حاال پر شده رست رز ب ی  ی 
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گر یثل همان بسمان بعد رز پر که ای قدربنعشق و زودگ . 

 .باررن وقت خال  شدن رست

 بین رین او سطر»

 «ب ی ت  پیچیده

یابد و ایگر وقت رفتن و ار وهایت، شااعر پاسخش رر وم  

رز ار  ایگری وررا ش ا. ارورقع رولن پاسخ  . شاید رسات 

وج ا ودررا و تنها چیزی که ی ج ا رساات یک اریره رست 

 .خدچری  ح   بن چیزهمهکه 

شاا ا و وه که وه شااروع ی  رساات اریرهبیا یرگ چیزی جز 

 ،تمام؟ بیا چیزی جز روتظار رسااات؟ بیا یرگ همان زودگ 

 ار یختصات  ایگر ویتت؟

 ری یررپیچاوده»

 اور رین ییدرن

 بی و ار وم 

 یثل شعری که هرگز ون شتم

 بیا رز رو  شروع کنیم

 «یا که بخر ودرشتیم

 ودرها به یکدیگر بد  شاادهرتفاق تمای « ویرریش یرگ» ار

ت رن رویدرای رر بدون ار وظر گرفتن سایر رخدراها و وم 

جدرگاوه خ ا رر با  ط ربهری بررسااا  کرا. ارورقع هر تکه

 زودگ کراه رسااات و به رین اریره که وایش  همانرین ،فرم

ن ، ررتااط ریایگرعاارتبه. رساات طایعت بخشاایده ساات؛

ییان( و  بند)یک  ارری، ترجیعشااااوهها، سااااختار ورتفااق 

)ساطر رو  و بخر( به فرم هندس  رین رثر کمک   بندترکیب

تر باشد. شکل اریره ار تهن یخاطب یلم س. تا کراه رست

ار ری با ساختساختار وشاوه هماو  رینها و تمای  رین ررتااط

برری ت لید فضاای یتفکرروه ب اه رسات. فضای     ،فرییکِ رثر

که ار ربتدر  ط رهمانزیرر  ،شااا اتر ایده ی ه کمکه ریروز

رست و ایگر کمتر کت   شدهگم شارح ارام هد  روال    

 ،کند. ول  یک شاعر بوارشیتتبرری شاعر حقیق  خطر ی  

با ت جه به رینکه پیروی یرام و ار پ  کتب شهرت ویتت 

اررا و ت لید فضای هم رره به سمت بوروگارایتم قدم بری 

زودرن جدر بالهات و   بلکاه خ اش رر رز رین  کناد تاازه ی  

تیم رو هتهویز با ریر بوروگارایتم روب« تن ین» شعرار . کند

که رین شعر رر به سمت بوارشیتم س ق اراه رست. ارورقع 

وقشااا  یکمل رر ریفا کراه « ویرریش یرگ» شاااعرزبان ار 

رسات ریا حاال ار شعر تن ین به خ اِ س ژه بد  شده و رثر  

 :ت تخیل زباو  براه رسترر به سم

 

 «تنوین»

 

 رفتد رتفاقن ویتترتفاق  که ی  چیزهیچ

 خ رستم  حتا به اویا که حتمن وم 

 رتفاق  ب ا

 باید برری قالن براررم

 وقت  برری بعدن ودررم

 ...های زیاای که ورفن ی ورف  ودررا وقت

 عمری ری ر  خاوم برری فعلن ب ام

 ب  سِمَت کنمیثلن به رسام  عمرن سند وخ رام که خاومان  

 های ین برطر  شدهرکه با سمت

 ط ری طر  شد که روصافن ودررا که هیچ

 خ راسطرهایم پیچ ی  ار

 برالطفن ودررا که هیچ هیچ ی 

 رلاته عمرن زیاا ویتتم زیاای و شتم

 کند چیزهای  که ون شتمبید و پاک ی بعدن یک  ی 

 سرگذشتم هایسمت ار

 دمین رز لحاظِ خ ام خیل  لحاظ ش

 کنمبیه اه رزلحاظِ ایگر زن رر لحاظ ی 

 زیاا وا ام زیاای ب اود شکب 

 یثل  خ اکش  کران

 یا یثل  خ اکش  کران

 رمکراه باشند جای  جا کشیده کش خط  یثل ار

 رمکشیده جای  اررز

 اهدهای یختل  تشکیل ی که شک

 رمکه رز یطمئن شنیده های حر  ار

 وقت  یطمئنن ودررم

 اررموگهبرری بعدن  که لطف 

 است  به ساکِ لطفن ودررم
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 ی های وتاتن بگذررم که بر

 رز قایل  زن قالن زیاا ارشتم

 قلان زیاا ودرشتم

 ایگر با ش خ  ودررم

 ش خ  با ایگر ودررم 

 یثل  با هرچه هتت حس ی خاو  ارشتم

 با هرچه ب ا هتتِ خاو  اررم

 کنم بخشیدنحال  به حال  وم 

 که یتت  گذشته باشد رز ترسیدنگذررا حالم وم 

 ترسم  که سرهای وترس ارشت ینجر شدرز وم 

 وترسیدو  که ینجر به رین ترس شد

 گذرراگذرا وقع  وم ترس  که رز ورقع  وقت  ی 

 گذررا رز ورقعن جز ویتتوم 

 ری که ار حا   رتفاقن رستحااثه

 

 و بررسینقد 
 

ر که شاااع ای  رسااتهترین فرمتخیل زباو  یک  رز سااخت

رشارر  کایل به چهره و حتایت کلمات ارشاته باشد؛    باید 

کند و فضااای یعن  زبان، وقش رواال  رر ار شااعر ریفا ی  

ویز  «نتن ی» شعرسازا. ار ری برری یخاطب ی س بژکتی یته

با همچین فری  روبرو هتااتیم. ارورقع شاااعر با جابجای   

)بخصااا   کلمات  هاجمالت و رساااتفااه رز بن، ررکاان 

یاهیت  تازه به  ،جاایگااه و حاالت  واایتعار     ( ار اررتن ین

کلمات ار رین شااعر رره  کهط ری بهها بخشاایده رساات؛ بن

گ یند، اررری رحتااااس هتاااتند و روواد، ساااخن ی  ی 

  مند.فهی 

تد رفرین شاعر، ارسات یثل یک حااثه رست. رتفاق  که ی   

ول  ار جای ایگر. ار جای  که شااااعر خ رساااته رسااات  

رگر چیزی جز رین ب ا رتفاااق  کااهچرروااایتعااار  باااشاااد 

 ا!شد و رتفاقن وا یحت ِ وم 

 رفتد رتفاقن ویتترتفاق  که ی  چیزهیچ» 

 خ رستمحتا به اویا که حتمن وم 

 «رتفاق  ب ا 

یا ش ا؛ بشاروع ی   تأویل  چندشاعر رز همان ربتدر با بیاو   

اق  ریم که رتفست؟ و یا خ ایان خ رستهرتفاق ورقعن رتفاق 

وقش  ار رین رتفاق « حتمن»شد؟ رولن خ اِ اویا چط ر؟ با

 ارشته رست؟ 

شاااعر اریافته رساات که باید  ها،ساا ر ی رین گ یا ار راریه

بد  « قالن» بهری که رش رر رز پشت سرش بایند. بیندهبینده

یحتاج « قالن» ارورقعشااده و باید برری بن، زیان یهیا کرا! 

رر ت جیه کند تا « بعدن» بلکهساات ریرفته رز اسااتزیان 

  .ورفن ور  وش ا ،وقت شاعر رز رین بیشتر

 باید برری قالن براررم

 وقت  برری بعدن ودررم

 ...های زیاای که ورفن ی ورف  ودررا وقت

وج ا « فعلن» شاااعرهم رره برری « بعدن» و« قالن» بینریا 

ش ا. خاوم  که همان بویمای شاعر اررا که ور  خاوم ی 

گذررا رینیتش به خطر ویماای  که شااااعر وم  ب و ؛رسااات

 ری جز پناهچاره ،زیاو -زیرر ار رین گتاتتِ تهن   .رفتدب 

بران باه خ ا ار جای ایگر ویتااات. ارسااات یثل همین  

 .زودگ ، همین رتفاق

 عمری ری ر  خاوم برری فعلن ب ام»

 «یثلن به رسم  عمرن سند وخ رام که خاومان ب  سِمَت کنم

زیاو ، شاعر رر ررضا -ار رین گتاتت تهن   کسهیچگ یا 

ن همی بخش ب اهکناد و تنها چیزی که برری رو تتااال  وم 

های شاعر رر به بازی ساطرهاسات. ساطرهای  که یعشا قه    

، ورقع شاااعر گراود. ارگیرا و با ک له باری رز هیچ بری ی 

 کند بلکه وااشااند،لطفن و روصااافن رر به واافحه اع ت ی 

و بدون بن،  ساااتزودگ ری که همین ییثل یک بازی. باز

 .رتفاق  وج ا ودررا

 های ین برطر  شدهرکه با سمت»

 ط ری طر  شد که روصافن ودررا که هیچ

 خ راارسطرهایم پیچ ی 

 «برالطفن ودررا که هیچ هیچ ی 

ی شاااعر او سااطر باال که بگذریم با چهره گذرریفاواالهرز 

 پیدر کراه، خ ا رر ری که ار کلماتچهره ؛شاا یمروبرو ی 
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 رزبوجارساات تا ار جای ایگری زیتاات کند بلکه زیان رر  

ت  وااشااد که ک قدربنبچرخد و  قدربنبایند،  قدربنبایند. 

ایگر بیاایاد و رو رر پاک کند. گ یا رین ترس رز زیان، تهن   

شااعر رر یالیخ لیای  کراه رساات تا شاعر، جهان رر ط ری  

ن بچرخد، ار رتفاق زیتااات ایگر بررودرز کند. رطرر  جها

شااید زیان است رز سر   تاکند و ار هیچ اواا  خ ا بگراا 

؟ شاااایااد زواادگ ، همین ارواادی کتااا  چااه  ؛رو براررا

 .فرررهاست

 رلاته عمرن زیاا ویتتم زیاای و شتم»

 «کند چیزهای  که ون شتمبید و پاک ی بعدن یک  ی 

ری هایش رر برریا رین فررر تا ک ؟ تا ک  شاعر باید یعش قه

خ ا باه بازی بگیرا؟ بیا باالخره وااید به رین رتفاق شاااک  

 شد؟وااید و شته ی  «تن ین»کند؟ بیا 

 سرگذشتم هایسمت ار»

 ین رز لحاظِ خ ام خیل  لحاظ شدم

 «کنملحاظِ ایگر زن رر لحاظ ی  بیه اه رز

رساات که  شاادهغرق  قدربن هاساا ر گ یا شاااعر ار رین 

 رود وجاتش بدهد. ارساات یثل خ اکشاا   توم  کسهیچ

کران که ار رر برری همه باز گذرشااته باشااد تا کتاا  وررا  

 ا.وش 

بری! خ اکشااا  همین رسااات زیرر زودگ  چیزی جز رین 

 .ویتت

 زیاا وا ام زیاای ب اود شکب »

 یثل  خ اکش  کران

 «یا یثل  خ اکش  کران

 ؛براکم شاعرش رر رز شاک به سمت یطمئنن ی   شااعر کم 

یطمئن  که شاعر رر ار ؛ هاستیطمئن  که یاار همین شک

 د.زودرو  کراه تا شاعر بزرای کن هاکش  خط

 رمخط کش  کراه باشند جای  جا کشیده یثل ار»

 رمجای  اررزکشیده

 اهدهای یختل  تشکیل ی که شک

 «مرکه رز یطمئن شنیده های حر  ار

سااااختن  الزم باه تکر رسااات که هد ِ شااااعر رز یرتاط 

ت رود ومایش ررتااط تنگاتنگ ، ی کشاا خط خ اکشاا  با 

ریا شاعر  رش باشدعایل فکر خ اکشا  با وضاعیت زودگ   

 ارود که برریی  خ ب بهزیرر  شاا اوم  خیا ب یطمئنن رر 

هاسااات همچنین رو ویازیند یاار تمام شاااک ،یاافتن علت 

ی شااااعر همان چیزی رز بیناده یااش ویتااات زیرر بینده 

رخ اران رساات ریا بیا  حا  ار ،ته رساات که ار فعلنگذشاا

 ش ا؟  ی فق ی 

 وقت  یطمئنن ودررم»

 «اررموگهکه لطف  برری بعدن 

کند که است  به ساک لطفن ودررا شااعر ار راریه رتعان ی  

کند. بری! رو  وج جتاااتری ایگر کاه یطمئنن رر رز زرویه 

 ریا بیا پایان همین رست؟ ؛ی فق وشد

 ساکِ لطفن ودررم است  به»

 «ی های وتاتن بگذررم که بر

؛ گرااهایش بازی ی یعشااا قهبه یتااائلهر شااااع بار ایگر

هاای  که قلا  وا اود بلکه فقط ب اود. همچنین  یعشااا قاه 

 چررکهکند که ایگر رز هیچ وظر شااا خ  ودررا تاأکیاد ی   

چیزی جز رین  «تن ین» چررکهایگر وقت شک کران رست 

سات که ار گتتت   روریت فرای «ن ینت»ویتات. ارورقع  

به  .تا رز بن فررر کند زواد ی زیاان، خ ا رر باه ار و ای رر   

کند تا علت رین شکتتگ  رر اریابد و ار گذشاته سافر ی   

 !کند تا زوده بماودکاغذ خ اکش  ی 

 رز قایل  زن قالن زیاا ارشتم»

 قلان زیاا ودرشتم

 ایگر با ش خ  ودررم 

 «مش خ  با ایگر ودرر

ترس رز زیاان، رواگ اویای شااااعر رر یاهم کراه رسااات؛   

خ رهد و چیزهای  رر که وج ا اررا ایگر وم  رر چیزهاای  

-خ رهد. گ یا رین گتتت تهن که وج ا ارشت رکن ن ی 

زیاو  ار کل زودگ  شاعر پخش شده رست و هتت   بن رر 

ایگر  هایس ر کراه رسات که پاساخش ار    سا رل  ارگیر 

 .رست

 با هرچه هتت حس ی خاو  ارشتم یثل »

 «با هرچه ب ا هتتِ خاو  اررم
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نها و ت اساات بکشاادرین ترس رز ت رود وم  ررحت بهشااعر  

رسااود شاررِ رست؛   ری رو رر به برریش ی چیزی که لحظه

ه ری ترس رز  وشااررِ  کلمات که شاااعر رر یتاات کند   

سارش بپرا. ترسا  که رز وترسیدن زراه شده رست، ارست   

که رز یطمئنن. ترسااا  که وقت  رز  های شاااکهمان  یثال 

شااا ا ریا همچنان ار جای ررزش ی گذرا ب ورقعیات ی  

 .ایگر حض ر اررا

 کنم بخشیدنحال  به حال  وم »

 گذررا حالم که یتت  گذشته باشد رز ترسیدنوم 

 ترسم  که سرهای وترس ارشت ینجر شدرز وم 

 وترسیدو  که ینجر به رین ترس شد

 «گذررا  وم تگذرا وق  که رز ورقع  وقت  ی ترس

پذیرا که رین گتااتاات و رین ترس وج ا بری! شاااعر ی 

تنها کاری که رز  و ؛گرفته رساات رش رر فررزودگ  و ارشااته

بید برهم زان زیان ار اویای کلمات رساات اسااتان رو بری 

  د.بلکه رره فررری برری خ ا است و پا کن

بیا روییان رو رر کشتند؟ خیر. قاتل  یتیح چرر یُرا؟ ررست به

ورقع  یتااایح، زیان ب ا. ارورقع روییان، رو رر به وااالیب 

 ری رز تمای کشیدود و زیان جاوش رر گرفت. یتیح رستعاره

یا همین زیان رست. بری!  یهمههاست. قاتل ورقع  روتاان 

، شااااوس ایگر عاارت بهی رتفاق  و یا شااااعر، رین حااثه

ر یقابل زجر کشاایدن رر پذیرفته رست و بن زودگ  کران ا

رر ار فری  خ اویژه باا زبااو  بوروگارا به وااادر اربوراه   

 :رست

 گذررا رز ورقعن جز ویتتوم »

 «ری که ار حا   رتفاقن رستحااثه

های که شارح ارام شااعر بوارشاایتات  شاااخصااه   ط رهمان

ت رن ررجع به بن سخن گفت و یثا  یشاخص  ودررا ریا ی  

طر  ب ایم که برری  با فرم هندس « ویرریش یرگ»ار ا. ز

یز با و «تن ین»رست و ار  ت لید شاده تفکر، فضاای خالق   

رو ب ایم که سررسر زباو  رست. ار رشعار سااه هتخیل  روب

ب ی تااازگ  اررا و ی ین بثااارنچ، و ساااخی  ریروزی هم

ا شعر بی ررست بهاهد. های بدیع  به شاعررن پیشنهاا ی فرم

 بوارشیتت  چیزی جز همین پیشنهااهاست؟
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 انواع نشانه
 

 

 ساح  نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار رورخر قرن و زاهم ت سط فیلت     شناسوشااوه ی ورژه

. ار دربدرع ش «چالز سندرس پیرس»ی  کایپررگماتیتت بیر

 پیرسست، هااروش بررساا  وشاوهشاناسا    حقیقت وشااوه 

ها رر االلت و بُعد عمل  بن ی هیها، شوشاوهفرریند پیدریش 

ها و هرگ وه به باور رو تمام رودیشااه ارا. ی را بررساا  قررر

 ت. وتاااار ت رن بربیده رز وشااااوهرر ی  یفرریند یعناسااااز

ها ار وظر وگرشی همه پ اِ و تار چ نپیرس وشاااوه رر هم

و حت  ررتااط هر اروشااا  رین رسااااس، حیات  بر .رایگ ی

 .ها وربتته رستها به وشاوهان روتانیی

عد ها بُوشااااوهی پیرری ن ار جتاااتار «عل  عادرلرضاااای »

 پس رز گتااترش وکند روشاان ی ایگری رز بن رر برری یا 

به باور رو کشاااد. ری رر پیش ی تازه دگاهیا ،بن باه شاااعر 

 ربعاا هتت  گتترش ییا سمی ل ژی ار همه  شناسوشااوه 

جهان   تتیچ ت رن ی  شناسوشاوهه ببا علم  و رسات  افتهی

هر    ایگراویبه ب، کرا افتییتن رر ار  هتااات جهیوت و ار

هر وشاااوه  باشااد و یک وشاااوهت رود ی ی رشااهیباور و رود

 رست. ایگر ریوربتته به وشاوه

 رکنندهیو تفت   ش، وشاوه رودیشه یا به سه رکن  شیبرری زر

 .ارریم ازیو

یک وشاوه رر تشکیل اراه و حایل  اایبنی رشهیهر باور و رود

بروز تفتاایر ار  ی زهیکه روگ یزیهر چ، پس رساات   بگاه

زیرر  ،سااتیتعال  ریشااعر وشاااوه. تهن شا ا وشاااوه رساات 

ی خالق برر یهایخاطبتعدرا یدل   اررا و به  تیا وهاا  ب

 .ش اهای یتعدای یمکن ی تأویل و تفتیر شعر هر

 و ومااین  لی، شمایرهیوما به ساه بخش رر  هاپیرس وشااوه 

 ط ر یختصر ت ضیحکند که ار راریه هر یک رر بهی تقتیم 

 خ رهم ارا.

 

 :اینمایهی نشانه

رسااات.    برقرررو یعل ل تعل ریرربطهار  و یدل   ییاان  

علت و  اواپس اوا وشااان رز بتش رساات،  عن رن وم وه:به

 ن رست.ب یعل   بتش

 

 :شمایلی ینشانه

که شااهت  هتتند هاوشاوه ، بن استه رز های شامایل وشااوه 

ار رین و ع، وشاااوه  رساات. پل  ییان ار  و یدل   هابنبین 

 .تقلیدی رز یدل   رست

 

 :نمادین ینشانه

های ومااین االلت ییان ار  و یدل   رز و ع قرررارای وشاوه

ها، ار رین وشاااوهییان ار  و یدل    یکه و ع رربطههتااتند 

 های شمایل ( ون  بر شاااهت )هماوند وشاوه ری یاتوه رربطه

ری( های ومایهری علت و یعل ل  )هماوند وشااااوهواه رربطاه  

 رست.

پ  به جهان تا کند ار شااعر به یا کمک ی   شااناسااوشاااوه

ار شاعر کش  کراه و  رر ع رلم یختلف   ،اروو  شاعر براه 
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 لیها تأوبین بن یو رربطه هابا رساااتفااه رز چیدیان وشااااوه

سمیه »برری وم وه شااعری رز    خ ا رر ارشاته باشایم.  خا

 اهیم:رر ی را بررس  قررر ی « ربررهیم 

 خیا  بینه تخت رست"

 ری که ودررا ح رسیالفه

 چرکتاِ رست

 رم الی واکای که خ ربیده و ین 

 ش مچروک ی  

 ش ا ار پ ستی  خط ط  که تزریق

 س  تفاهم ویتت

 تزریق  که باش 

 بینه روی ار فرو ی 

 کشدت بیرونو طناب  که ی 

 پ سیده رست

 ش ا رین تیرخال  وم 

 رین اراها

 هامکه ریخته ار رستخ رن 

 بازتاِ  یراربم ریا

 "کند رین بینهرم ی حایله

بینه و تخت وشاوه  رز ایدگاه سمی ل ژی ،شعر ار سطر رو 

ی جب و وم ا بیروو  و وج ای یتااتقل اررود که هتااتند 

ار رین سطر بینه با  .ش ود یری ار تهن یرودیشاه یا تصا   

ومااین برقررر  ریرربطاه « تخات » یعن بعاد رز خ ا   یورژه

رز  ،تخت رسااتشااکل  وااا  اررا، زال  و  بینه  .کندی 

ه بین ب اه وییان بینه و خیا  شااامایل  ی جهت ایگر رربطه

 هاست.وم ای رز خیا  روتان

ت رویم چنین  یها ار رین سطر با بررسا  و چیدیان وشااوه  

ها روعکاس که شااااعر با رساااتفااه رز رین ورژهکنیم  لیتاأو 

 .ارود اروغ و خیا  یرر  وج ای خ ا

پ ست  و تزریق، خط ط ،چروک یهاار سطرهای بعد ورژه

ها پیری و فرس اگ  یدل   بن های  هتتند کههمگ  وشاوه

خط ط، پ ست و چروک های  چ ن . ییان ورژهشااعر رست 

خط ط روی پ سات وشااان رز   .عقالو  وج ا اررا ریرربطه

  ررتااط رین خ بباه یادگ  و پیری اررواد و شااااعر   چروک

برقررر  تیر و ارا ،دهیطناِ، پ سااا هاای هورژهاا رر باا   ورژه

شمایل  باهم  ریبازتاِ  یرارِ و بینه رربطه .سااخته رسات  

 .وم ا یکدیگر هتتند  و عو به رودبرقررر کراه

اویای یتن  شااعر و  شااناساایک،وشاااوه  بررساابنابررین ار 

و فضااااهای   شااادهبرری یا بشاااکار بن شاااعرهای ارون 

ورا بخ روش شعر ار تهن پدید ی رر پس رز  فراینحصربه

 چهبنش ا. تمام شماری رر ساب ی های ب که خ ا یدل  

 ریرست که شعر وشاوه یطلب رین یکنندهروشنگفته شاد،  

 یتن  رست.جهان چندین رلعااه با خارق
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 ايجاز، اِطْناب، مساوات
 

 

 رئوف دلفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یقص ا و  های یختل  راریگ وه، یتااورت و  ، رطناِریجاز

ترین وکات    یعاو  تهن  و یتااانده هتاااتند که رز یهمبیان

 ساااازا و بن رر بهرسااات که کالم رر بلیغ، رساااا و ی ثیر ی 

  یخاطب، یناسب با رح ر  و ارخ ر  ی ض ع یقتضاای حا 

 گرارود.بح  ی 

 

 ایجاز:

 لفظ»به یعنای و ار رواااطالح  گ ی ریجاز به یعنای ک تاه

 م و یفه ،کالم ترینک تاهار  رست که« بتیار یرودک و یعنا

که رز  کندی به یا کمک  ریجاز .یعنای بیشاتری یتااار ش ا 

کیفیت رر فدری و  پرهیز کراهت ضاایح رضااافات ار شااعر   

و  تأثیررین یشاااتبلفظ  ترینک تاهبت رویم ار  تا یت وکنیمکمم

 .یعنااا رر ینتقاال کراه و کیفاات و شاااتااه رر باااالتر باریم 

، ریجاز ش ا ربهام سابو  یعن  ار رخال  که ی جبریجازی 

گفته  ویز« تقصااایر»به بن اررا و  واام « یراوا»یاا   «یخال »

قصا ا وااشد، اررری  ی یعنای که یخل ریجازی ریا ،شا ا ی 

 واییده« یقا  ریجاز »رواااطالح و ار  ررزش بالغ  رسااات

 ریجاز»و  «قصرریجاز »: و ع رستریجاز بر او  رینشا ا.  ی 

رست که ک تاه   و رسا ساخن  ک تاه ریجاز قصار  «. حذ 

 .باشد ویایدهها پدید ها و جملهورژه حذ رز  بن

 

 :اطناب

کران یاک   اررشکرف  و رطنااِ باه یعناای اررزگ ی ، حری   

به شااکل  که رلفاظ بیشااتر رز یعاو  باشااند گفته  ،یضاام ن

 ، به اررزر کشااایدن یک یق لهگ ی ار ورقع زیااه .شااا ای 

 و ار وتیجه بن ش ا بوریال به شکل  که خ رودن رثر  رست

رگر  ؛برربری لفظ و یعنا بتایار یهم رست واییم. ی رر رطناِ 

طناِ به ر   رثر باشااادکالم بیشاااتر رز ررفیت یعنای و لفظ

 ار وهایتو  ش ای  رفتااه و یخاطب رز خ رودن رثر ختااته

  ا.تأثیر شش ا کالم، ب زود که رین باع  ی ی بن رر پس 

 رطناِ با تط یل و حشاا  وکته رر باید ار وظر گرفت که ینر

تفاوت اررا، بدین یعن  که رگر رطناِ ار یقام خ ا بنشیند، 

ری ودررا و ش ، زیاای لفظ فایدههنر رسات. ار تط یل و ح 

 ش ا.باع  بسیب زان به رثر ی 

 

 :متاوات

 یار ورقع ییاوهکه  واییمی برربری لفظ و یعنا رر یتاااورت  

یعن  وه ریجاز اررا و وه به رطناِ ، ریجااز و رطناِ رسااات 

کند و اررری ی بین رین او حرکت  بلکه، رست اچار شاده 

 المکایل بین یضم ن و ک برربریر و یحت  ،تناساب بین لفظ 

و یتعاا   گ ی ، ارسااتحر  زان رودرزهرساات؛ بنابررین به

 .واییمی رفتار کران با یضم ن رول  رر یتاورت 
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 متن لذتِ وی سرخوش
 

 

 فرمانبر انیپو

 

 
 

ار  و دوودرری روفررا ررزش، اتیکل گریان حاضااار قر ار

بن   عنی ؛روداراه اتیجزئ به رری خ ا جا واااحناه  رأس

ش ا ی  گریای و یتنده بای رتندهیو  زیتما وجه کهی زیچ

 اتیبرا ار کهنیر با یتأساافاوه .رساات اتیجزئ به یرب طتنها 

 ح ب یتن لذت و  ساارخ شاا به ررجع اریبتاا  تااتیگل بال

 به وتات  یشخص  یتعر هن ز  فارس اتیراب، رست شده

ن ی ها پیررها و و شااتهو تمای  بح  ودرشااته یفه م او نیر

ی ینتشر شده رترجمه و ثقل  سخن شاکل  بهرین ی ضا ع،  

 .وگرفته رست و رت بنی رو  خاو تفکر که

 هگفت  ودایبپ وق ع بهتا  روا ی روتظارچاه  بن باه  «لاذت »

 یأل   فرهنگ  رز خالو وشدن  ورغ طه  عنی شا ا؛  ی

 .کندی و سرخ ش  ی شااریجاا  تهنار  که

« تیهدر وااق» رز «ولگرا گسا » ارساتاوک وم وه:  عن رنبه

ده، شیشخم قال رزی هااراه با رریز، رست بخشلذت  یتن

  سرخ شبن  ریاد؛ کش ی ریتص  به رر  ولگرا سگ   زودگ

 هب ،باشااد ارشااته سااروکار تاامیرروت و تاامیبوروگارا باکه 

 فقدرن با رر یخاطب رریز، شااا ا ی ینجر  تهن  روادوه 

  التعی فرهنگ تا رر فقدرن نیر یفاوااله که کند ی روهروب

  هنت طاقات که« اوساا  یارک» بثار یاوند؛ کند ی پر تفکر

 اوره ره یشرویپ بثار ای و زود ی  ودیپ تمیرروت با رر رفررا

 .رفت ی شمار به سرخ ش  یتن خ ا زیان  ار که

 ذتل   هماونیر ؛شاادهپرارخته  بن به کمتر که گریا یرگ وه

 و شته کی ار  سرخ ش و لذت  عنی  رست، سارخ شا   و

 بر  گزود خ ا روگار که شاا ود بیترک گریکدی باری گ وهبه

  یختلف رو رع، او نیر بیترک .اررا انیجر کاغذی واافحه

 .رست وربتته تندهیو ن ته تیخالق به که اررا

 رر« ی عادرلرضااا  عل» رثر «گپ لیا» کتاِ رز  یتن رکن ن

 واه ی کرورکاو، رست شده ینتشر شعر کالج وشرت ساط   که

سارخ شاا  ار رین یتن خ رهم   و لذت   هماونیربه شارح  

 پرارخت:

 

 2۲ متن

 و شااات! غلط ول  خ رواد ی  خ ِ کاه  رسااات یعل م

کاش ری  کند،ی  رمای روه اررا روزها رین شااما هایو شااته

 هم رر رخالق و یتاایدی پرفکر  و عمیق همهرین که شااما

 و عمیق ارئم که ودررم قا   امار ج رِ. کرایدی  رعایت

 رر رخالق  ی رزین که ودررم یتن یک حتا ریارم و شته یتفکر

 وریعا رابیات ار وفر یک رگر شکب . باشاد  وکراه رعایت

. تسااعادرلرضااای  عل  بن یتااد رخالق  که باشااید ارشااته

 ین سخپا رین با چرر بگ ید که هتت کت  شما بین ررست 

 ؟!رست یخال 

 2116یارس

 

 شیپ رزی هااراه با خ رونده تهن ،و شااتار نیرهای تا ییاوه

 بعد  ولی لذت رست، یثابهب اه که به ریارگری شدهتعیین 

 ط ربه رر بن تاااندهیو  کهی دیا جاد ی هاا اراه باا رز بن 

شااا ا که باع  ریجاا ی  ریارگ، کراه  یتعرری واو شاااته

 رز  فیعرت با یتن رورسط تا  عنش ا. یسرخ ش  ار یتن ی 

 به بن رز ریابرری همه روشاان رساات،  کهی رجهیم  «رخالق»
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 ری رزتازه  یتعرشااده و  ع ض واگهان تااندهیو  گارا بعد

 ، تهن یتفاوتِی اراه نیر با واهاد  رررئاه ی   رر «رخالق»

 تازاری  اررا ی بشااانای که جناه کند ی یطرحسااا رل  رر 

  و بن ی تی ندک فکر و شااته نیر دِییق  یی ت به خ رونده

 تت؟یچ رخالقررست  رین رست که به

، کند لیتحم رر رشدهیعق تاااندهیو  که بن بدون  ورقع ار

رسااایدن   ان یجر اربلکه  کند ی تفکر به ورارر رر خ رونده

 ؛شاا ا خلق یتفکرروهی  فضااا  ار یتن ساارخ شاا به لذت

ی  نمایساا ات،یجزئ جهان  ار که  زودگ خ اِ یثل  ارساات

 .تتیو شیب
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 مجاز
 

 

 مریم زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگیریعاارت رساات رز بهی بیان یجازی،  هیشاایجاز یا 

جز یعنای حقیق  خ ا، ریا کلماه و ساااخن ار یعناای  باه   

قطعن بین یعنای حقیق  و یجازی ررتااط  برقررر رسااات، 

ینظ ر و یفه م شاااعر  ت رود وموجه هیچهوگروه یخاطب ب

ند. گ یرر اریافت کند. به رین رربط و پی وداهنده، عالقه ی 

یجاز باع  تصا یرساازی ار شاعر شااده و به همین الیل،    

ی جب ی فقیت بیشاتر یا ار رسیدن به هد  سینمای یتن   

ت رن رز یجاز ی زیاای اررا که ی هاعالقه. یجاز شااا ا ی

زئیه، کلیه، حالیه، یحلیه، سااااایه، بلیه و الزییه ی جباعالقه

 وام برا.

درا به تع ت رن ییتناسااب با خالقیت شاااعر و یا و یتاانده 

شاادن یفه م  ترروشاانی یجاز رفزواه شاا ا؛ برری هاعالقه

 :میارزپر یی  رز بن هایثا ها به یجاز و تشریح بیشتر عالقه

 

 ی ج ئیه:مجاز با عالقه

کار جای کل  بن به، جزئ  رز یک شااا ، بهار رین و ع یجاز

ی جزئیه کاربرا بتااایار زیاای اررا؛ ، یجاز با عالقهروا ی

ت جه  «عل  عادرلرضای »رز « تاریز»عن رن وم وه: به شاعر  به

 کنید:

 برج ین کنم ومایگر رز هیچ زو  ار بابل روریت "

 ی س یری شدی زن بتری؟چه زوا یقیم رین سینه

 رلنهرین رر به هم اوخت ؟ر او س ی بینقدر زیاا هچه

 " و هرچه رر که ار ا  ارشتم س خت 

 کاری ا  رر بهار ساطر بخر رین رپیزوا رز شعر، شاعر کلمه 

که ینظ ر رو رز ا ، تمام وج اش ب اه براه رساات، ارحال 

که عشاق ار بن وف ت کراه و عاشااق شده رست، پس شاعر  

 کند.ان ی جای کل بیار رین شعر، جزئ  رر به

 

 ی کلیه:مجاز با عالقه

جای روا و بهکار ی ار رین و ع یجااز، کل  رز یاک جز به  

عن رن وم وه: عل  عادرلرضااای  ار شااعر  وشاایند. بهبن ی 

 و یتد:گ وه ی رین« چای سرا»

 های  که ار سر اررمزوم به ک چهی "

 کنم به بیدوت که ایر کراهفکر ی 

 " چای  که سرا شده

بخشااا  رز تهن روسااات که « ار سااار اررم»ر رو رز ینظ 

 جا اررا. خاطررت و رفکارش ار بن

 

 ی محلیه:مجاز با عالقه

جای رفررای که ار بن یکان ار رین و ع یجاز، رسم یکان به

روا، رین و ع  یجاز هم ار رابیات بتاایار کار ی هتااتند به

  یعن رن وم وه: عل  عادرلرضایعرو  و پر کاربرا رست. به

 کند:ط ر بیان ی رین« فرروته»ار شعر 
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 ش ا با یاکم خ ایاو  ی فرروته اررا کم"

 رودیا پاریس رر به کش ر ایگری براه

 ست؟که اریا هم سیاهم کراه

 یاه  به رین سیاه 

 "ک چ ل !

ار ساطر رو ، ینظ ر شااعر رز فرروته طایعتن یرام فرروته   

ویم به رین ساطر  ت رچنین رز جهت ایگری ویز ی رسات، هم 

ت رود وگااه کنیم؛ یعن  خ ایاو  شااادن فرروتاااه با یا، ی  

 حتاِ بید، پس رینی یکنیه بهبخش  به بن و رستعارهجان

 وزایک  زیاای با یکدیگر اررود. او برریه

 

 ی آلیه:مجاز با عالقه

روا؛ کار ی جای خ ا بن بهار رین و ع یجاز، ربزرر کاری به

رز عل  « ها همه هم کارودساااگ»ر شاااعر عن رن وم وه: ابه

 عادرلرضای :

 گ ش ویتتم ایگر"

 ودرها همه ورگیر اررود

 کنم که اهانگاه  فکر ی 

 ست بر و رتزخم 

 " که هرگز خ ِ وشده رست

جای خ ا ی گ ش رر که ربزرر شانیدن رست، به شااعر کلمه 

ها ار شااعری کار براه رساات. هرچه کاربرا برریهشاانیدن به

گذررا و وم ا اشاد قدرت شاعری رر به ومایش ی  بیشاتر ب 

 ت رن ار شعر عل  عادرلرضای  یافت.رین یتئله رر ی 
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 شعرو  زبان
 
 

 خ ان زندی

 

 
 

. اررا تفاوت  عیطا زبان اهر روزه ی زبان با شاااعر زبان

 زبان رعناو که  عمل زبان وظام و  راب زبان ایمیکن اک بتی

 قائل زیتما اررود،ی ربزرری جناه تنها و تتندیو یتتقل بن ار

 هاساات م،یکن میتقتاا اسااته او به رر یت ن رگر. رساات شااده

  وههرگ رز اور به رر  اییپ تنهاکه  هتتندی  هایتن وختات 

که  هتتند  یت و ریا اومی اساته . اهند ی روتقا پیچیدگ  

 یحتاا ِشااان یتیازرت  رجز زبانی اشاا رر و  دگیچیپ

 ،دیخ رو ی رر وختتی استه یت ن شاما  که زیاو .شا ا  ی

 لهیسو کی تنهاجا رین زبان و دیودرر  ت جه زبان به وتات

ی حض ر زبان اومی اساته  یت ن خ رودن هنگام ریا، رسات 

. کند ی دنیشااایرود به ورارر رر خ رونده رریز اررا زواده 

 یثا   علم یت ن که وختاااتی اساااته یت ن ار نیچنهم

 ار یعنا نشیبفر ار خ رونده وقش هاساات،بنی برر  خ ب

چ ن   همراب یت ن ار ریا، اررا قررر خ ا زرنیی نیترنییپا

 افتیار رر یتنی یعنا تأیل و اقت با دیبا خ رونده شااعر،

 به ت جه با. رسااات باز یتعدای هالیتأوی برر رره و کند

 رر یعنا و یتن ار مربها اک بتااانی ،ی یاا شااده بنداسااته 

 .ارود ی یتن  راب عنصر نیتریهم

 را ررتااطی برقررر جهت اری ربزرری یثابهبه  رر زبان رگر

کار روسااا کیپررت زبان وظام باجا رین نیبنابرر م،یریبگ وظر

 ودرشااته وظر اری حدوا تا رر کیپررت هد  رگر ریاارریم 

 یثا  نیبهتر. دابی ی تیرهم کیشناسزبان انیبگاه بن میباشا 

 .رست شعر زبان به ت جه یطلب نیر شدن روشنی برر

 ریا ابدی ی یعناکه  هاستررتااط ار و رونیب رز کیپررت زبان

 ش ا ی یعنا خ ا ارون رز و اررا  ارووی  یعنا شاعر  زبان

 رو یتد کیشناسوشااوه  و کییعناشاناسا  ی گتاتره  رز  عنی

 و روزیره انزب رزی  رهای برر  رره شااعر .رساات خارج

 بانز رسااتقال  بح  نیبنابرر؛ رساات  فررزباو به دنیرساا

 .ش ا ی یطرح شاعرروه

 ار ررر اییع زبان  عاطفی هاجناه شعر، اک بتان ی وظر طاق

 شعر  یعناشاناس  بح  اررو  عالوهبه رایگ ی خ ا خدیت

 ار هاورژه کییعناشااناساا وظامکه  کند ی یطرح رر وکته نیر

 هب. تتیو ارییع زبانی بشنا  یدل ل و ار  وظام همان شاعر 

ی   ترجمهروساای هاتااتیفریال و اک بتاانی لیاال نیهم

 بح  ار رریز؛ اروند ی وایمکن رر گریا  زباو به شاااعر

 نیر و ش ا ی برگرارن ورژه رز یترجم لیتأو شعر،ی ترجمه

 ترجمه ار نیبنابرر، رساات یتفاوت  رواال یورژه خ ا با

 وظر طاقکه  رریز رسااات ی رجه هتازی شاااعر با خ رونده

 وه گرفت وظر ار ورژه خ اچ ن هم دیبا رر ورژه اک بتاانی

 .اررا االلت زبان رز خارج بهی که زیچعن رن به

ه وجهیچبه نیر رلاته ودررا، وج ابن  خ ا ار جز شعری یعنا

ی ررب پس، تااتیو رثرهای یایهارون گرفتن دهیواای یعنا به

 شااروعشااعر  خ ا رز دیباها یایهارون شااناخت به دنیرساا

 .رست بن رز خارج کهی زیچ رز وه میکن
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 یشناساسطوره
 
 

 خ ان زندی

 

 
 

 :اسطور  فیتعر

 ایتت ریه   واوی یورژه رزکه  رست یعرِی رورژه رساط ره 

 ار .رستشده گرفته  ارستان و  بگاه ج ،وجتتی یعنا به

 رز رهرسااط  یفه م شاادن روشاانی برری  رروپای هازبان

 رساااتفااه قصاااهی یعنا به ت سیی   واوی یی ورژهبازیاوده

 .اررا ورژه نیر ار شهیر زیوی ت ل ژیی. کنند ی

 رفررا یی همهبررفهم قابل  که رسااط رهی برر  فیتعر افتنی

وجه هیچبه باشاااد، یتخصاااصاااانی را قا    نیچنهم و

که  افت  یجایع  یتعر ت رن وم نیبنابرر؛ تتیو  کاربساو

شایل  رر ریروزی تا بدو ج ریع ار رسط رهی کارکراها تمام

  و قدس  سرگذشتی کنندهوقل میت رو ی رر رسط ره .شا ا 

 .رست نیبغازی ار زیان رورقعه گرتیرور که میبدرویین ی 

 بیده، دیپد زیچ چه که دیگ  ی یا به رسااط ره قتیحق ار

  نع، یرساات کراه بغاز رر خ ا  هتاات و افتهی تیی ج ا

بییز فاجعه و  واگهاو، گ واگ نی هااخ   و وروا ریرساااط

 .کنند ی وو  رر عالم اری ن یی عنصر

 هک  شکل به رر بن و سازا ی رر عالمی، ن یی عناوار  ف ررن

 یاف ق ی ج ارت یدرخالتبر رثر . بوراار ی  هتت ریروز

واا رت به روتااانکه  رسااتی ن یی عناواار همان ا  یعیطا

 که رودهییی وج ا  عنی ؛اربیاده  هتااات، ریروزهچاه  بن

 ریرساط ار که  ح راث .رست ریپذفرهنگ و جنس وااحب 

 رریز؛ دش و ی  تلق  ورقع  ارستاوی یثابهبه  شا ود  ی وقل

 .کنند ی اواا  رر  ینطق و گراود بری هاتیورقع به

راهر به که کنندی تیرور ررهای    ارساااتانگاه ریرسااااط

 تیرهم هاتیرور نیر ارچه بن ریا تااتنده  خیتار  ح راث

بلکه یفه ی  رساات که  تااتیو هابن  خیتار وااحت اررا

 وها   روتاااننیبجهانبه بیاو  . اربراررا هابن یعتقدرنی برر

. اهد ی وشان رر ارشاتند  خ ا به که  وگرشا  و ع نیچنهم

ی ریرساااط و شاا ا بد  رسااط ره به ت رود ی زیو خیتار رلاته

 .ندیب  به وج ا خیتار مهیو

ی  که هارفتاااوه و فابل با رسااط ره که ارشاات ت جه دیبا

 شااا ا ی دهیا هابن قهریاوان ار عاات رز خارج  رعمال

 .اررا تفاوت

 

 :اسطور  ن یآفر  یدل

 ترت بهقائم  هرگز ریروز به تا خ ا اتیحی ربتدر رزروتااان 

ی اه وات رو به ورکنش ار رر  بسماوی وج ا شهیهم و وا اه

ش خ ا لیلحت قدرت تیوهاجا ار رین. رساات دهیبفر خ ا

 هنگام به تا کند ی خلق رر انیخدر روتان، اهد ی وشاان  رر

 اروش هابن به وتات کهی  زهایچ درایرو و  واگهاو ح راث

 .داه نیتتک رر خ ا و بارا پناه خ ا یخل ق نیر به ودررا،

  مایت ساات بای پرارزا یخ تهنی ساااخته که خدر نیر

 تجتاام رسااط رهبه عاارت   اررا، رر رلعااهخارقی هاقدرت

 کاهشی برر واخ ابگاهری گ وهبه رست روتاان  رحتااساات  
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 ترس وایطل ِ شیبرری که ری ر به وتات رعتررضی اراها

 کرررت که اروتت دیبا  طرف رز. ودررا  اروش بن به وتات ای

  نیای هانییبی برگزرر سااااب  الیخی هاارساااتاان  نیر

. اهد ی تیورقع و رعتاار هابن بهار وهاایت   و شااا ا ی

 رتصاا   قتیحق یثابهبه  رر رسااط ره هم ررهباوررن رسااط ره

 .رودکراه

 

 یی:زدااسطور  وی شناساسطور ی فاید 

 خیتار رز  بخشاای کننده تنها روشاان  وهشااناساارسااط ره

 رفتار و بارِ ارکی برر  روشاا ، بلکه روتاااوی رودیشااه

  زودگ رز رسط ره که اروتت رر وکته نیر دیبا .رست عج ری

ی  رحض، بلکه رستبرواتته  رختوجه هیچبه ریروز روتان

 کارکرا که ارشااات وظر ار رر وکته نیر دیبا. ارراپُرروگ 

 رست. کراه رییتغ ریروز  زودگ ار رسط ره

 یگ پاسااخ ریرساااط گریاکه  رسااتی اریافته ریروز روتااان

 اساات به عیوقا عللی برر  هیت ج و تااتندیو روی ازهایو

 ای و انیرا اری  زاررساااط ره با یا ریروزه پس اهند، وم

 ار هند کشاا ر اری وم وه: برر؛ میی رجه یذرهب با  شاا خ

 .میهتت دیجد یذرهب و هانییب ت لد شاهدهر لحظه 

 هرسط ر زیو« چهیو» چ ن  رشخاو فلتفه و ریروز شاعر  ار

 با« جی شیمایو»ی وم وه: ررب؛ رسات  افتهی یتفاوتی حضا ر 

 کراه، باطل رری  تررزوی قاعده شاااعر ارزاری  رساااط ره

 شایل  رز بعد و کند یزاری  رساط ره  مایو رز شاایل   ساپس 

 با یاادرم شاااعر ار یاا  لاذر  اررا، راریاه  انیا جر نیر زیو

  یزاررسااط ره با تنها اتیراب .میهتاات ی رجهی  زاررسااط ره

 شاادن و شااته رز بعدی شااعر هر و کند و  رر خ ا ت رود ی

 روزیا ار شاااعرچه بن تمام پس شااد، خ رهد کهنه قطعن

 رریز رست، کیکالس تدیو  ی ریروزچه بن به وتات و شته

  کنشا  اتیرابار وتیجه  رسات،  یعاوار  یا بای  زاررساط ره 

 شاا ا، ی خلقی که رتازه ریتصاا  هر و اررارسااط ره  ضااد

 .رستی  زاررسط ره
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 اليسم جادويیئر

 
 

 مهدی نادری

 

 
 

 گرری  )رئالیتم( ارهای ورقعرئالیتم جااوی  یک  رز شاخه

 های راب  رست که ار بن ساختارهای ورقعیت اگرگ نیکتب

شده و اویای  ورقع  ریا با روربط علت و یعل ل  خا  خ ا 

 گرری ورقع های  که به ساکش ا. ار ارستانبفریده ی 

رود ریا یک رود، تمای  رویدراها طایع شده جااوی  و شته

رئالیتم  ها وج ا اررا.عنصر جااوی  و غیرطایع  ار بن

جااوی  بیشتر ار کش رهای جهان س م رریج رست و رو لن 

ش ا؛ که رز به وام کش رهای بیریکای التین شناخته ی 

تم با یکتب رئالی های جایعهحقایق و ورقعیت یانب باس  یک

، برخ  رز عناور یریکارگپی ود اررا و رز س ی ایگر با به

 ش ا.ری وزایک ی های عاییاوه و رسط رهارستان، هابه قصه

ج ا و ارورقع رئالیتم جااوی  و ع  یکتب راب  رست که با

 رررئه روح و رت خشک و بعناور تخیل، ارستان رر به

بتیاری رز و یتندگان ش ا.  شناخته ی گ وهینو ر اهد ی

ین ترشده که شناختهو یتند  ی بیریکای التین به رین ساک

ه روطالح بی رین یشهر رست. «گابریل گارسیا یارکز» هابن

« ب رخسجرج ل ییس »که   گراا. هنگایبری  1۲21اهه 

ها رز رین ساک ها و قصهبرژروتین  برری ت وی  رفتاوه

ک برری ت وی  بثار و یتندگاو  کند. رین سارستفااه ی 

ین چنیثل گ وتر گررس بلماو ، جان ف لس روگلیت  و هم

ط ر که روا. همانکار ی بهویز  ژوزه سارریاگ ی پرتقال 

گفته شد و یتندگان ساک رئالیتم جااوی  ح راث ارستان 

اهند. ول  برری بیان رر به شکل رئا  و طایع  رررئه ی 

یل و ها رر با عناور تخارستان، بن جزئیات ت ویف  رتفاقات

کنند؛ که ها همرره ی یاوند و با ی رای رز ررزها و رفتاوه یارؤ

و   یرطایعیارکز و رتفاقات غ« ودسا  تنهای »ت رن به ی 

رثر ژوزه  «ک ری»چنین ریان بن رشاره کرا، هم ورررفتاوه

 های  ورقع  وسارریاگ  که ار بتتری ورقع  و رئا  با یکان

ویتت  تنها طایع حقیق  شاهد رتفاق  هتتیم که وه  زیاو ار

  نکنند، یعبلکه ار بتتری رز ریر جااوی  ار یتن ره ر ی 

ک ری همگاو  و ورگیرارر که  شدن جایعه با یکی رجه

ر جا رفرا ک رشده همه   طایع  و ورقع  برخال  وابینای 

 .بیندسفید ی 

دگان رز ساک رئالیتم و یتن یرستفااه هاییک  رز علت

ها رز رویدراهای پذیری بنت رن تاثیریجااوی  رر ی 

ری اروتت که ار بتتری رئا  و ریروزی ری و رسط رهرفتاوه

 یهازیاو  رر با ی لفهیفاهیم رینو کنند وشتت ی 

رین وقایع  ،اهند تا یخاطبی کهن رررئه  هایارستان

 یتن رئا  ی را تحلیلار  ی هاوشاوه یثابهغیرطایع  رر به

 ساختاری قررر اهد.
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 هایِ بيرونی و درونیآرايه

 
 

 نوید اِستاک

 

 
 

 آرایه ییتت؟

ها ش ا که رعایت بنگفته ی ( یعنای ) های بوری به تناسب

 رفزرید.ی هنری  رثر ی ار رابیات بر زیاای  و جناه

 

 : یِ درونیآرایه

 اورت، ترکیبوشاااین ، یجکیفیت  رسااات ار زبان که رز هم

ترتیب  . شاا ابهنگ حاواال ی روا رت ورم، رورن و خ ش 

ه ساات کریگ وهها ار رین حالت بهقررر گرفتن  رلفاظ و ورژه

گیرود و هیچ سااکته و رشااکال  روی هم قررر ی  ها ب ورژه

 کنند.زباو  ورم و بهنگین رر ریجاا ی 

ر رث «کن  رو کم» به سطرهای  رز شعر :ی رو عن رن وم وهبه

 پرارزم:ی « عل  عادرلرضای »

 ار تا سر  یک  رز رهال   ار اوباره برگشتیمو اربه»

 «به هرکه هر چ  رز ییان  رزها به جمع  تاها رفت

ار، هارب) ییان کلماتِ( لفظ ) ار رین او سطر تناسب بوری 

طنین  ی ساایقیای   زیاای  رر ار سااطرها ریجاا ( ساار، ار، هر

ار ( ر) و یصاا تِ( ه /ر /ا) های وااایتکراه رساات. تکررر  

یندی  بوری   بن رین سااطرها، به ی ساایق   اروو  و ساااخت

و رز شدن سطرها هنگام خ روش رفزواه رست و باع  گ ش

 شده و سرعت خ روش رر زیاا کراه رست.

 «:فروغ فرخزرا»ی اوم سطری رز وم وه

 «ش ای سیاه و سرکشم رسیر است بفتاِ ی چگ وه سایه»

ساااب  ریجاا هاری و  و ی زیکِ اروو  ار ( س) کررر  ورجت

ری رز تاریک  و عصیان رستعاره« سایه». رین سطر شده رست

یه و سا» ومااِ روشنای  که ار رین سطر بین « بفتاِ»رست و 

ایه، سااا» بین . تناقض یا تضااااا رتفاق رفتااه رسااات «بفتاِ

 .تناسب یعنای   زیاای  ریجاا شده رست «سرکش، رسیر

 یعن ی -2 لفظ  -1: ش ودها به او استه تقتیم ی برریه

ها ییان ورژه( لفظ ) ی تناسااب بوری ی رو  بر پایهاسااته

 های یعنای ی تناسبی اوم بر پایهبید و اساته وج ا ی به

 گیرا.ها شکل ی بین  ورژه

 رود رز:های لفظ  عاارترو رع برریه

 ناسج -4ترویع  -3سجع  -2برری  ورج -1

 ش ود، به هرها به چند استه تقتیم ی هر کدرم رز رین برریه

 پرارزم:ری شعری ی کدرم با تکر  وم وه

 

 آرایی: واج -1

به تکررر چند ورج )واایت یا یص ت( ار شعر یا وثر گفته  

بهنگ ری که باع  ریجاا هاری و  یا خ شگ وهشاا ا، بهی 

ت  وقن باق  بماود. شدن  شعر یا وثر  ی را وظر ش ا و ار ته

گر و یاابور وادری خاو  ار طایعت باشد،  بیان برری ورج

به او اساااته  . ورجشااا اگفته ی  «حروف ینغمه»به بن 

 ش ا:تقتیم ی 

 ک تاه و یص تِ بلند یص تِ( یص ت )ودرارر(: 1

و یص تِ ک تاه: شایل « رو -ری  -ب »یصا تِ بلند: شاایل   

 ( رست.ضمه)فتحه، کتره، » َ     ُ « 
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د، وایت نیصا ت وااشا  حروف  که  (:وادر ب واایت ) ( 2

 هتتند؛ یاوند ر، ن، ک، گ،   و...

و ید »رثر « یاگریه»عن رن وم وه به ساااطرهای  رز شاااعر به 

 :ت جه کنید« رِستاک

 زود تا /ی  پشاات / که زرر ی یاارم گریه/ یثل ربر همتااایه»

 «یىپدر ار گریه ی 

و یصاا تِ )ر( ار رین شااعر   های )م، ر، ی(تکررر  وااایت

بهنگ شاادن  بن شااده رساات، با ت جه به رین  ساااب  خ ش

 بریم.برری  ار رین سطرها پ  ی وم وه به ورج

 

 سجع:  -2

باه کلمات  که ار پایان  او جمله، او عاارت یا او یصااارع  

ساااان وزن یا ار ورج  پایاو  یکهم»بوراه شااا ود و باهم 

وم وه به سااطری رز شااعر   عن رن شاا ا. بهگفته ی « باشااند

 ت جه کنید:« یهدی وااری»رثر « بو شکا»

هات/ ی ساا  هم که ودرشاات اوا زیر  روگشااتتلم ت ی »

 «رین ت ررت

سااجع « هات و ت ررتروگشاات»های ار او سااطر باال ورژه

هات، ررت( ) های پایاو شاا ود، چ ن ار ورجیحتاا ِ ی 

 شااکیلبور هتااتند و رز یک هجای  کشاایده تسااان و همیک

 رود.شده

 

 ترصیع:  -3

  که ار او یصاارع یا او جمله، ار وزن و حرو ِ کلماتبه 

رربر ی کلمات بسان، غیر رز کلماتِ تکررری، بقیهپایاو  یک

های زیر رز شااعر شاا ا. به وم وهباشااند، ترواایع گفته ی  

 رثر عل  عادرلرضای  ت جه کنید:« ترور»

ی یاارت رر پاک هارز اور     پدرت رر خاک کن / رشاااک»

 «کن         رز اور

 «رجرری  جای  خال   ین/ ار بغ ش  چند زن رست»

یرگ      به سا گم وشاتته چار زرو / به زودگ  ین ایگر   »

 «کند چاق کمک وم 

 «که ایگر شررِ ودررا/ و زخم     که عمق  خررِ اررا»

« خاک، پاک/ ین، زن/ زرو ، چاق / شاااررِ، خررِ»کلماتِ 

 رود.وزن هتتند و ساب  ریجاا ترویع شدهر و همباهم بررب

 

 جناس:  -4

ی خ ا کلمات  رر که و یتاانده یا شاااعر ار و شااته هنگای 

سان وزن و یکودر، همهنگ، همبهم»بورا که ار راهر ی 

، ریا ار یعنا و یفه م باهم رختال  ارشته باشند، «ار و شتار

 گ یند.به بن جناس ی 

شاا ا: رل ( جناس  تام  ِ( تاایم ی جناس به او اسااته تق

 جناس  واقم

 

 الف( جناسِ تام: 

جناس ار تلفظ یک ، ریا  یرفتد که او کلمهزیاو  رتفاق ی 

 ار یعنا یتفاوت باشند.

 رثر عل  عادرلرضای « یُخشعاان ب »شاعر   ی زیر رزبه وم وه

 ت جه کنید:

اراود/ و جای ساالمان خ رهررن ار ک فه یتااجد غاار ی »

 «اراودارس        به عممار ی ف

ار رین سطرها او یعنا اررا: ار سطر  رو  « اراودی »ی ورژه

رساات و ار سااطر  اوم به  « پاک کران یا زاوان»به یعنای  

جناس  »رساات. رین وم وه یا رر با « ک ن یا کُس اران»یعنای  

 کند.بشنا ی « تام

 

 ب( جناسِ ناقص: 

 گااذرریریااا ار کتاااره وقت  او کلمااه ار حرو  برربر،

عن رن وم وه: گِرا، ( یتفاوت باشااند. بههای  ک تاهیصاا ت)

 گَرا / یَرا، یُرا / تَن، تُن / سَر، سُر / کَر، کُر

 

 ی معنوی: آرایه

های  راب  که ار رابیاتِ کالسیک ریررن و جهان یک  رز برریه

رست. رز بوران « تناسب() یررعاتِ وظیر»کاربرا زیاای اررا 

یاا چناد ورژه ار یاک جمله یا بیت، که ار خارج رز بن    او 

ها ررتااط  خا  وج ا ارشااته باشااد، جمله یا بیت بین بن
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ها ار ط ر که تضااااها یا شااااهت شاا ا. همانتشااکیل ی 

ی بورهای زبان  ی سااایقیای  باع  ریجاا وااادرهای  ح زه

شا ا، همین تضااها و تشابهات ار ری ر  تهن  و  خا  ی 

بورا. بدیع، تضااااا، سااایق   یعن ی رر پدید ی یعنای ، ی 

 های  رز رین ی ساایق  یعن یطااق، تشااایه، ریهام و... وم وه

 رست.

 

 ی بیرونی: آرایه

به ق رعدی که ار شااعر باع  ریجاا فرم و وزن  شااعری یا  

 ش ا. رین برریهی بیروو  گفته ی شا ود، برریه عروضا  ی  

شااا ا. تمام ی بااع  ریجاا ی سااایق   بیروو  ار شاااعر  

رود سرواه شده« ی فراوس شااهنایه »شاعرهای  که بر وزن   

کنند که ی سااایق   رز وظام  بوری   سااااختاریندی پیروی ی 

 اهد.بیروو  رر تشکیل ی 

رثر عل  « ی عزیزرین گربه»های زیر که رز کتاِ  باه وم واه  

 عادرلرضای  بوراه شده رست، ت جه کنید:

 

 «غارها یرر وکشیدتنها ت  بر ای رر رین »

نَ/   |غار / ها / مَ / رر   |تَن/ ها/ تُ / بَر/  ای / ور / ر  / رین 

 کِ / شید

_  _  U _   /_  _  U _  /_ U _ U  /_  U  U _   

 وزن  سطر: یتتفعلن   یتتفعلن   فاعالت   یفتعلن

 

 «بَرَارش رر باا ی گ شه رز روسرییک»

ری / یش / رر / باا / ی  / یاک/ گ  / ش  / رز / رو /  سَ /  

 َِ / رَا 

_  _  U _   /_ U _  _   /_  _ U _   /U _ U 

 وزن  سطر: یتتفعلن   فاعالتن   یتتفعلن    فَعل

 

رود که اررری شدهو شته های  باال سطرهای  ی زون ار وم وه

 ی سیق   بیروو  هتتند.

 

 

 موسیقیِ کناری: 

شعر  های یکر  بیتبرخال  ی سیق   بیروو  که ار سرتاس

ش ا، ی سیق   کناری ار ساختار وج ا اررا و رحتااس ی  

 لقاب ی سااایقیای   شاااعر تأثیرگذرر رسااات ریا ار تمام  بیت

ار یک شااعر، رز « قافیه و رای »یشاااهده ویتاات. یاوند  

 رست. های ی سیق   بیروو وم وه

ا ی یهای بتتهگ ش»عن رن  وم وه به او سطر  زیر رز شعر  به

 رثر عل  عادرلرضای  ت جه کنید:« اهدرر گ ش ی 

ریم/ و ست       ریتتااهروی ی ج  که روی  خ اش رفتااه»

 «ریماراهبه رین ررای  گ ش

ار رین ساااطر باع  ریجاا « ریمریم، اراهریتاااتااه»های ورژه

 ش ود.ی سیق   کناری شده رست و قافیه هم یحت ِ ی 
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. یا رز خطا ش ا خطا هم چاشنى  کار ی کنى، وقتى خطر ی

رگر رشاتااه وکنیم یحا  رساات   ارویم و خ ِ ی ترسایم  وم

باشیم  موق گایى به پیش برارریم، بتیار سعى کرایم که ب

رفتد! پس هن ز یثل همیشه رز ریا رشتااه یثل رتفاق رست، یى

 ید:باش ماسا یا ار تکنیم.  بپیشنهااهاى شما رستقاا  یى
collegepublisher@kalejsher.com 

filesher@kalejsher.com 
 

ار وِ  یاشاااعر و  یلیطالاتان ار یجله فا یلیدیا چنااوچاه  

 ررسا  یرز یمیلکالج شاعر ینتشار شا ا، بن رر به ر    یتساا 

 :یدکن
Rooz@kalejsher.com 

 

ر یان رر اهاىریاد باه یا بپی ودید یا ایگر تریا ن  یاایال   رگر

 هاى زیر رج ع کنید:   استرس ارشته باشید، به لینک

 

 کالج شعر عادرلرضایى وبتایت
omwww.Kalejsher.c 
 شعر_روزوایه-1

http://kalejsher.com/wordpress/ 
 ررای  کالج شعر  -2

http://myradiostream.com/mobile/abdolreza

eicollege 
 ار تلگررمگروه کالج شعر  -3

https://telegram.me/joinchat/B6MprT7EGg

A-C0wOSKwHDA 
 یرتاط با کالج شعر یخارها  -4

zaeihttps://www.instagram.com/aliabdolre/ 
 وفحه کالج شعر ار رینتتاگررم-5

http://instagram.com/kalej.sher 
 وفحه ی ررای  کالج شعر ار رینتتاگررم-6

https://www.instagram.com/radiokalej/ 
 ه ی فایل شعر ار رینتتاگررموفح_7

Www.instagram.com/file.sher 
 کاوا  عل  عادرلرضای   -8

https://telegram.me/aliabdolrezaie 
 یجله فایل شعر یارول ا پنج شماره  -۲

http://kalejsher.com/magazines.php 

 کاوا  سخنررو  های عل  عادرلرضای _11
https://telegram.me/joinchat/DcC۳pUCzlE

HuDjFvPPpDFw 
 شعر عل  عادرلرضای کاوا  کارگاه _11

https://t.me/joinchat/AAAAAEGNFFSxnA

Rq_Qhmrg 

 کاوا  سمینارهای کالج _12
https://t.me/joinchat/AAAAAEG۲dbzEeK

XUZFI9Eg 
 کاوا  کالج شعر ار ی تی ِ _13

https://www.youtube.com/channel/UCRXer

CmDLmalXPD6qyVzr_A 
 کاوا  کالج شعر ار بپاررت_14

rat.com/Kalejsherhttp://www.apa 
 کاوا  کالج شعر ار ساوود کالوا_15

https://soundcloud.com/kalejsher 
 فیتا ک کالج شعر_16

https://www.facebook.com/abdolrezaei 
 ت ییتر_17

https://twitter.com/Abdolrezaei 
 ربات یجم عه بثار عل  عادرلرضای _18

tbo۱Tlgrm.me/aliabdolrezaie  

collegepublisher@kalejsher.com
filesher@kalejsher.com
Rooz@kalejsher.com
www.Kalejsher.com
http://kalejsher.com/wordpress/
http://myradiostream.com/mobile/abdolrezaeicollege
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http://myradiostream.com/mobile/abdolrezaeicollege
https://telegram.me/joinchat/B6MprT7EGgC-A0wOSKwHDA
https://telegram.me/joinchat/B6MprT7EGgC-A0wOSKwHDA
https://www.instagram.com/aliabdolrezaei/
http://instagram.com/kalej.sher
https://www.instagram.com/radiokalej/
Www.instagram.com/file.sher
https://telegram.me/aliabdolrezaie
http://kalejsher.com/magazines.php
https://telegram.me/joinchat/DcC3pUCzlEHuDjFvPPpDFw
https://telegram.me/joinchat/DcC3pUCzlEHuDjFvPPpDFw
https://t.me/joinchat/AAAAAEGNFFSxnARq_Qhmrg
https://t.me/joinchat/AAAAAEGNFFSxnARq_Qhmrg
https://t.me/joinchat/AAAAAEGNFFSxnARq_Qhmrg
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2dbzEeKXUZFI9Eg
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2dbzEeKXUZFI9Eg
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