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 سرمتن
 

 قاشىِد تلویزیودى  سریالِ شورت شهه سينما شطود   ادبيات شطود   هنر معمول طبق تا ادهكشطادهه  سطح   به ایران در را چيز همه

  بازیگرادنه خودِ وا عى نتماشططاارا دیگر حاال و هاسططاما ى سططي ى حجابِ مهِ سططا  ِ شططهه تئاتر دارد. وخيم تبِ ایرادى معاصطرِ 

 ده دارده هاص ده هاخوادنهه س  تنبادى بنهِ اغلب هاتراده. اغماسط   در مهام زیبا امر و كننهدمى زیبا با بازى دیگر كه بازیگرادى

 دارد سح  اپيهمىِ بههنه. بيرون آ بوم یك كه مليون ده اىعهه و دهنهمى دسط   ده اىعهه دارده. رو بخواهه د   تا اما! سطواد 

 فارسى رمان و داسط ان  و شطعر  در دوباره م    از بودیم داده فرارى هف اد دهه در كه را مهمل هرچه دیگر حاال كنه مى كوالك

 هر كه ردمىم شططود مى  ا ب مردم به باشططنه كرده پا  و تنش كه كيرى مثل و كننهمى پالن دا هچاس پشطط ِ دا هچاس ارف ه. پناه

 رشع جز كرده خواجه را همه ادبى سطوسو يسم  هنرى  پوپو يسطم  دامنه مى بزرگ  اضطىِ  را هاآن همه و فهمنهدمى بيشط ر  روز

 جر را خود چههر یعنى! داطق اوسفنهانِ به عبا  به باال  تيراژ به باله   به سح   به مردم  به دهاده پا هنوز كه فارسى پيشطروى 

 بى شططعر كه ادبى ژوردا يسططم ىهجمه اما باشططه معمول طبقِ كه خواههدمى و روددرمى باز كننه شبهیهى و سططاده كه دهنهمى

 فسطط  باشطه  دهاشط ه  سططایه كه شططعرى دادهدمى اذارد دمى اسط   شطاعر  ددبال همسططایه خاده در مهام و كنهمى تبليغ را سطایه 

 داس انِ شوده دمى خوادهه دیگر اما كننهمى ميخكوب را مخاطب اول خوادش در كه شعرها خيلى هس نه! مادهدمى سط   فودى

 و هدهش دوش ه كارهیك مشاههه از بعه كه شطعرهایى  اده برديامهه مو ف روان هاىالبيرد  از ديسط نه   پروبلماتيك دهارده  اجرا

 عرش سایه دهارده. فرم اما دارده معنایى ساخ ار هم اغلب س  سوژه حمّالِ بلكه دهارد اجرا شانزبان درسطيهده   كشطف  به هراز

 هاىخوادش در و ببرد پناه شعر به ااهى كنهمى وادار را خالق مخاطب كه چيزى اسط    م   درزمادىِ سطاپورترِ  همان وا ع در

  ؟!پٌزشان  دوش  و اس  شانافه خوادهن كه هاای  شاعر؟ كهام مخاطب؟ كهام اما بنویسه را آن دوباره بعهى

 هك دهارد دروغ جز سياس  و اس  سطياس   محل ميهان شطود. دمى مهيّا ميهان در هراز كه خلوتی و خواههتنهایی می دوشط   

 راىب شناسنه مى مهرن ميمون بيمارى تری مهلك را تنهایى ترسطوها  ترسطه  مى تنهایى از زدهسطياسط    ادبيات و هنر بنویسطه  

 هادروغگوتری  فقط روزها ای  شوده. محبوب و بگوینه دروغ  نویسطنه ب دروغ داچارده هاآن ديسط    تنها ترسطویى  هيچ همي 

 سكهيچ اس . ماه باله  روزها ای  كنه  جذب را كسى كه ديسط   بردهى دیگر تنهایى شطوده. مى  هرمان هاترسطوتری   یعنى

 ریسته شناسىتنهایى دادشگاهى هيچ در و اس  بورس توى شطناسطى  جامعه هنوز اما تنهاینه همه ظاهرن دهارد  تنهایى دك راى

 .بههى پاز آن به كه دههدمى دس   مهرك اما دههمى یادت بخواهى تا كه دادشگاهى اس   دردهش  خادقاهى تنهایى شود.دمى

 همحبوبي ن ددبال همه اده كرده خراب را كار مهیاها شود.دمى حاصطل  همگادى تنفرِ جلب با جز كه اسط   ادسطان  عظم  تنهایى
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 او از را ریسططك  هرت كه چون  شططاعر مرگِ محبوبي  و اسطط  شططعر وباى محهودی ! كنهدمى دصططيب محهودی  جز كه

 و ادهآمهه دديا به شططعر فایل مجله همي  در كه شططاعرادى دادنه مى خوب كا جى شططاعرانِ را هاای  كنه.مى اشخواجه ايرد مى

 هايلىخ ديسطط يم. هم كسططى مخا ف  ددبال كنيم  پيها موافقی كه دویسططيمدمی جاای  ما. خواهنهمى دیگرى جور را شططعر فرداى

 پش ى  رب یله مردم اس   خواب  رص شانكلمات اینان ببيننه  تهارك به رى هاىخواب ادهخوابيهه كه هاآن براى تا دویسنهمى

 ما كه آدان آرامش. ده بههيم خواب تواديممى ده پس! آرام ده داریم خواب ده اما ما بخوابنه  كه ايردهمى دس  در را شطان ك اب

 كنهمی حمئن م اس   افيون عقيهه. برسه اع قاد به كسی تا دویسيمدمی ما. ادهآمهه سوال پىِ ديسط نه   پاسط   ددبال خوادنهمى را

 هك دویسططيممی فقط كنيم  بيهار را كسططی خواهيمدمی و دخواسطط ه هراز. كنیدمی خحر احسططاس حاصططله امني  در كه طوری

 آوردمی ارد را ترسو جمعی كه ایسمی هر از هميشه. شطماس   از كردن امني  سطلب  ما كار وا ع در بزديم. همهب را تانخواب

كننه. می فرار خود هایترس از طورىای  وا ع در  كننه تكيه همه ب كه شودهمی جمع هم دور هااسطمى  همه. ایمداشط ه  ادزجار

 كه اذارددمى زده مى همه ب را شانخواب چون مخا فنه آن با هاس  اسمى و اسم ضهّ كه چون ترسادهمى را هاای  شطعر  كا ج

 شططانزغال و  ى و دشططيننهمى منقلى دورِ اغلب برداشطط ه  را جا همه خمارى و خواب. بنویسططنه را خواب بنویسططنه  خواب در

 و س  كه كننهمى كا ج غيب ِ سوزادنهمى را عمرشان دارده كه همچنان و داردهبرمى ماشه با را شیكى شطود مى سطر   حسطابى 

 با زج اف م ميرد مى دارد بزرا  دشم ِ! باش خوشحال اف  !مننه دسالنِهم ا ب ه اوهاغيب ای  از برخى. شطناسطه  دمى سطال 

 رمن شطط تازه ك ابِ هشطط  هف ه دو طى كه چه یعنى پرسططيه پریروز دیگرشططان یكى. بود مرددى كاش اى كه دهارم دعوا زمان

 دخوادهن كنم باور كه اف  طورى را ای  و خواده دمى دیگر هاس سال كه اف  اى؟خوادهه شطان كهامهيچ پرسطيهم  اى؟كرده

 اینان رد خومى آب جا همي  از د يق  هم حسادت س  سوادىبی همي  ایرادى بزراانِ اتفاقِ به  ریب بهبخ ىِ! اس  فضطيل  

 بى  م ؟!پایي  كشططادنهمى هم را او بلكه بردهدمى باال را خودشططان كننه؟دمى ر اب  باال  رودمى آدكه با چرا اده؟اودهای  چرا

 خا ىِ ىهديم هميشه چرا هاای  ؟!دباشه وارد او بر دقهى و باشه كرده پا و دس  اسمى كه س دویسنهه كهام اصل  ديس م  ایراد

 !س مرده شاه شود دمى ا شعراملك كسى دیگر كنه دمى تنگ را دیگرى شاعرِ جاى شاعرى هيچ بيننه؟مى را  يوان

 

 علی عبدالرضایی
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 توضيح يك
 
 

 صورتب كسى هنوز اما ادهزده  لم بسطيارادى  شطاعرادش   زدهاىِ معاصطر   شطعر  تاری  درباره دهارد  بوطيقا فارسطی  دوى ادبيات

 و اعرانش طریق  ای  از تا ديس  دس  در مرجعى و دپرداخ ه شاعرى ف ّ و شعرى تازه هاىمو فه تشری  و تأ يف به آكادميك

 .شوده آشنا شعرى مفاهيم و تعاریف با اىحرفه مخاطبان

 تا دهه می رار  عموم اخ يار در بيان به ری  به را خود ادبی هایتئوری آن  طریق از عبها رضاییعلی كه س تریبودی شعر كا ج

 ادبيات رد م نی زمان فضا" كه دههمی ترتيب هاكا جی برای هاییسخنرادی ااهی او. بهادنه بيش ر دارده  ادبيات عشطق  كه هاآن

 كا ج در هایىپرسش هم ااهی. اس  شطهه  ارائه مك وب صطورت  به مجله از بخش ای  در و هاسط  آن از یكی "دومهرديسط ى 

 بازی". شودهمی تبهیل م   به و شهه پياده اساسی و تئوریك محا ب عبها رضطایی  صطوتىِ  هایپاسط   دل از كه شطود می محرح

 ساخ ار" ها ای  یعالوه به. ادهآمهه بخش ای  در كه هسط نه  محا ب ای  از ایدموده "مصطهاق  و مفهوم به ایشطاره ا" و "زبادی

 از مارهش ای  كه هس نه عبها رضاییعلی توسط شهه طرح مباحث جمله از "خوادیغلط" و "شطعر  ادی "  "دام مركز و م مركز

 .ایمداده صاصاخ  هاآن طرح به را عملياتی-ادبياتی دظریات

 

 حاتمى خاطره
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 زبانی بازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در  اح كه اس  سرایش در مهمی بسيار تكنيك زبادی بازی

 بازی. اسطط  داشطط ه كاربرد ديز هنهی سططبك در و اذشطط ه

 اصططو  . كنهمی تعریف خودش زبان در را شططعر زبادی 

 یك شططود مى طرح زبادی بازی عليه ای  روزها كه مباحثی

 محورىزبان یعنی شعر اصلی ههف و اس  بزرگ رداعقب

 او و زبان كه اس  ای  بزرگ شاعر كار. اس  برده یاد از را

 ببرد  دس  آن در بگيرد  خود روزاار مردم از را محاوره و

 ئهارا مردم به مجهدن به ری هيئ  و وجه در و كنه شفافش

 منهای شططعرِ حقيق  در اخير یدهه دو شططعر بنابرای . دهه

 ای  در زبان كه ديس  ای  منظورم شود می محسطوب  زبان

 بگویم خواهممى اس   غيرممك  ای  كه دهارد دقش شعرها

 یگرد و اس  بيان یوسيله تنها هاسال ای  شعر در زبان كه

 . دهارد وجود م   در كاركردهایش و آن روی تمركزى

 دظر مه را زدهاى خود زدممى حرف زبان از م  كه و  ى

 هاىمو فه كليه كنم مى صحب  شعرى زبان از و  ى و رمدا

 فرهنگ در دارم  دظر در اف همی اتفاق زبان در كه را شعرى

 و  ى معمو   و دهارد وجود بازى از عميقى تلقى ایرادى

 به ار چيز آن ايردمى  رار چيزى پسططوده یا پيشططوده بازى

 ادبيات و فرهنگ معضالت از یكى ای  و كشطاده مى سطح  

 بازىعشق اما اس  مقهس و عميق عشق مثل . س فارسى

 پرداخ   از دوشطط ارشططان در اغلب كه مگو امرى و سططححى

 زدططهاى ای  چيز همططه كننططه. در اصطططلمى دورى بطهان 

 محقق و  ى آزادى ح ا سطط .زبادى هاىبازی از اىمجموعه

 دهى  ادجام را د خواه  بازى باشطططى آزاد كه شطططودمى

 هب كه چيزى هر و كردن ح ا و كردن يالخوادهن  خ دوش   

 كه سطط زبادى  وادي  و  واعه از اىمجموعه آیه مى زبان

 واعه  تو يه موجب و كنه تغيير اىتازه بازىِ طى توادهمى

 روز درك با را خود اودهای  و شططود روزترى به و ترتازه

. داریم كار و سططر زبادى بازى با مهام ما پس كنه. معاصططر

 اب كلمات تجزیه و تركيب به را زبادى بازى همه كطه ای 

 كننه مى محهود زبان جادشينى و دشينىهم سيس م به توجه

 از و دارده زبان از كالسططيكى  تلقى هنوز دههمى دشططان

 باره ای  در اذشطط ه ىسططهه طى كه پردازىدظریه همهای 

 وجود هنرى ژادر هر در زبادى بازى. ادهدبرده بویى شططهه

 و اوج در اشزبادى هاىبازى كه اس  محلى شطعر  اام دارد

 تازه شططعر یك وا ع در شططود  مى ادجام شططهیه غلظ  با

 .ديس  زبادى هاىبازى از اىتازه اجراى جز چيزى

 محمود جمهوریریططاسططط  آغططاز از بعططه كلی طور بططه

 اساس بر كه هاییاذاریسطياس   به توجه با و دژاداحمهی

 از را خود زبادی ماهي  شططعر اد اف  اتفاق سططازیمایهميان

 بر هنوز و شططه بيان ابزار به تبهیل صططرف  و داد دسطط 

 شططكسطط  مسططئله ای . شططودمی تاكيه شبيادگری خصططل 

 بعه هاسال كه طوری به س  فارسی شعر در بزرای بسطيار 

 ىدوره و شطكس   یورطه عنوان به شطعری  یدوره ای  از

 . شه خواهه یاد شعرى ارتجاع

 كلمات چيهمان دوع یدرباره عموم   زبادی یباز بحطث 

 زبان  دشططينیهم و جادشططينی دوع معمو  . شططودمی محرح

 دیگر و فعل كاركرد دوع شطططهه  ایجاد زبادی هایاتفطاق 

  رار شانمرسطوم  جایگاه در كه اار را جمله واحههای یك

 زبادی بازی اما  م  دظر از. اوینهمی زبادی بازی دگيرده 

 اس   بازی چيز همه كه جاآن از س  تریاسط رده  مبحث

 یفتعر بنابرای  . شودمی محسوب زبادی م    در چيزی هر

 هدگا از كالسيك و مهرن و مهرنپس  شطعر  در زبادی بازی

 جاماد م   در كه هاییبازی تمام اساس  . ديس  صحي  م 

 خود م    كه چرا سطط  زدهای از ایزیرمجموعه شططودمی

 گيریهب دظر در را كالسيكی م   مثال  عنوان به. س زدهای
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 چيزهمه م نی چني  در اسطط   كل دادای آن در راوی كه

 به چيزهمه و هس نه ماضی عموم  افعال س  شطهه  سطنگ 

 همه كه س خهایی راوی یعنی دارده  آسمادى منشى دوعی

 سططلب را راوی خهاییِ مهرن  ادبيات در ما. دادهمی را چيز

 یلتبه را كل دادای و دهيممی تغيير را روای  دوع كنيم می

 دیه یزاویه از داسطط ان یعنی كنيم می شططخ  سططوم به

 روای  چيزی همان عبارتی  به یا شططودمی روای  دوربي 

 ه باش "داظر م ِ" راوی  كه زمادی. بينيهمی شما كه شودمی

 و بينممی را آن داظر م  كه شه خواهه روای  بخشی همان

 داسطط ان و شططعر ترتيب ای  به دارم  خبر آن از عوا  در

 به چنهم نی . شطططودمی خلق تكسططط  پلی یا چنطهم نی 

 صططهای راوی  هر هاآن در كه شططودمی اف ه هاییروای 

 كنار در مخ لف صهاهای  رارايری. دارد را خودش خاص

  م  در زبادی بازی بنابرای  . سطط زبادی بازی دوعی هم 

 يرتغي مهام دباشططه  كل دادای راوی كه هاف می اتفاق زمادی

 تركيب هم در و هم با دیه  زاویه و راوی چنهی  یا و كنه

 حال در مهام راوی آن در كه بازیایكس رمان مادنه. شططوده

 حال رد كيميا مثل  شودمی تصور كهطوری به اسط    تغيير

. س دیگری شخ  راوی حقيق  در اما اسط   زدن حرف

 طب مخا كه س صورتی به روای  بيان ديز هرمافرودی  در

 طوربه راوی كه درحا ی كنه می تصططور كل دادای را راوی

 و اس  "داظر م ِ" راوی ااهی اسط    تغيير حال در مهاوم

 هك شططودمی ادجام ك اب  هرمان توسططط داسطط ان بيان ااهی

 .  س زبادی بازی از دیگری یدموده

 یجایجابه به هودمح تنها زبادی هایبازی ترتيب  ای  به

 ساس ا بلكه دشينی ديس نههم و جادشينی سطيسط م   و هاواژه

 زچي همه كلی طور به ای   بر عالوه. س بازی م    ماهي 

 ازیب بيوف ه  اتفاق روای  در كه ایبازی هر و اس  روای 

 چيز همه و اسطط  چيزهمه زبان. شططودمی محسططوب زبادی

. اف همی اتفاق زبادی ازیب دو  ای  همادیای  در. روایط  

 از گریدی دوع ديز اف نهمی اتفاق زبان در كه هاییفضاسازی

 زیفضاسا كه هاییروای  در. آینهمی حساب به زبادی بازی

 ر  ادیزب بازی باشه  ارف ه صورت بهیع و تازه ایاوده به

 عیدو داشناخ ه و تازه فضاهای خلق عبارتی  به. اسط   داده

 تصططور را مردی دویسططنهه مثال  طور به. سطط زبادی بازی

 هداد  رار سرش روی شيروادی یك كاله  جای به كه كنهمی

 جودو فضاسازی ای  در كه سوررئا يسمی و فاد زی اسط   

 انشناسزبان اكثر. شودمی محسطوب  زبادی بازی دوعی دارد 

 و دشينیهم و جادشطينی  سطيسط م   به را زبادی هایبازی اما 

 ما هف اد یدهه در. دادنهمی محهود هاعارهاسطط  از اسطط فاده

 و جادشططينی سططيسطط م در زبادی هایبازی بحث به بسططيار

 ایي پ پله از بچه": دوش ممی م  مثل  . پرداخ يم دشطينی هم

 جاای  در. "ریزدمی پایي  سططرسططره از كودك" یا "ریخ 

 هب را  هاپله از بچه اف ادن یا سططرسططره از كودك آمهن پایي 

 بر ای  بنابر. امكرده تشبيه آب ریخ   به شان سقوط صطرف 

 جمالتی چني  در كرددهمی تصططور كه هاخيلی دظر خالف

 يس مس به توجه با م  اس   رف ه كار به دیگر جای در فعل

 هر از هاس فاد كلی  طور به. كردممی اردادىغریبه جادشينى 

 ارا و اسطط  بازی غيرطبيعی  و غيرمعمول جای در چيزی

. آیهمی حساب به زبادی بازی بياف ه  اتفاق م   در بازی ای 

 صهخال م   با غيرمعمول رف ار در فقط زبادى  بازی اارچه

. اف همی اتفاق كلمه خود در تفاوت  و تغيير ااهی. شوددمی

 م اكرده اس فاده" دیهادهمی" یهواژ از داسط ادی  در م  مثل 

 "ممبينمی" مثل هاییفعل  ساخ در براهنی كه كاری مشابه

 كه كنممی سعی م  ا ب ه. اسط   داده ادجام "شطنومم می" یا

 رد براهنى مثل و كنم عمل ترطبيعی تازه  واژاان طرح در

 ابقهمسطط دوعی به حقيقی جهان در بازی دياف يم  تصططنع دام

 يمت دو اسطط   بازی یك فوتبال مثال برای. شططودمی اتالق

 از هامهرك برد. كننهمی بازی شهن يروزپ برای كه دفره یازده

 در. اسطط  دیگر هایتيمیهم تالش به وابسطط ه افراد ای 

 یكی اسططط   محرح بازیك  هر برای برد دوع دو فوتبال

 گیبسطط  تيم افراد تمام كاراروهی به كه او تيمی پيروزی

 در اشفردی فعا ي  به كه او فردی پيروزی دیگری و دارد

 نههدویس ورود با م    در بازی. اس  وابسط ه  مسطابقه  زمي 

 صططفحه  ای  در. شططودمی آغاز كاغذ سططفيه یصططفحه به

. ههس ن او هایبازیگر كلمات  و اسط   بازیگردان دویسطنهه 

 هك اس  طرف اصوات و كلمات از دریایی با دویسنهه حاال

 شود می داده هاآن به م   در كه دقشطی  تناسطب  به هركهام
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 و تجربی مبحثی زبادی  بازی. هكننمی بازی بطه  شطططروع

 درس  شناخ  بنابرای  سط   تازه حال عي  در و ایحرفه

 هك ایكلمه هر اصو  . دارد دياز باالیی تمركز و د   به آن

 دارای هم و اسططم دارای هم شططود  بسطط ه كار به م   در

 ای  ماهي  اس  ممك  ااهی امروز یدویسنهه. صطهاسط   

 ایجبه "ااو" یهواژ از تواده می مثل . دهه تغيير را كلمات

 در ده ااو یهواژ حا   ای  در كنه  اسطط فاده "الو" یواژه

 رد تنها تغيير بلكه دهاده  حا   تغيير صططها در ده و اسططم

 ای  به. اسططط  اف اده اتفاق جمله در آن دقش و ماهي 

 حال عي  در توادهمی م   در بازیگر/كلمطه  هر ترتيط   

 از  ارف  بازی دوع ای  و كنه  ایفا را مخ لف دقش چنهی 

 همان وا ع  در كه دارد دياز ماهری بازیگردان به كلمات

  ایران امروز ادبيات در. اس  خالق و ژدی شاعر یا دویسنهه

 خال ي  و مهارت كه شطاعران  و دویسطنهاان  دسط   ای  از

 از. شططوددمی دیهه باشططنه  داشطط ه بازیگردادی برای الزم

 شططمس توانمی ایرادی حاضططر حال عرانشططا مشططهورتری 

 یك در كلمات اشططعارش  تمام در كه زد مثال را  نگرودی

 م   در خال ي ی هيچ اسططاسطط  و ادهشططهه ظاهر ثاب  دقش

 اب كه براهنی  مثل كسططى مقابل دقحه در یا. شططوددمی دیهه

 پسِ از درسططط ی به توادهدمی اش تغز ی ذهني  به توجه

 صنعت اسير معمو   و بربيایه ماتكل با بازى و م   حسي 

 ادیزب بازی بحث در كه ایدك ه او ي  بنابرای   شططود. می

 رشاع یا دویسنهه یك كاراردان  یك حضور شود می محرح

 كلمات به مخ لف  هاىمو عي  در ب واده كه اسطط  ماهر

 يمت یك مربی برخالف یعنی. ببخشطططه م فاوت هایدقش

 ویسنههد یك دارد  بازیك  یازده و دقش یازده تنها كه فوتبال

 طرف مخ لف حس هاميليون همچني   و كلمه هاميليون با

  حقيق  در. كنه ا قا كلمات از كهام هر به توادهمی كه اس 

 بازی جز دهه  ادجام توادهمی م   در مو ف كه هاییبازی

 شططكل تری دهایی م   دگاه از آزادی ای . ديسطط  آزادی

 را خودش خاص بازی ب واده كسططی كهای  اسطط   آزادی

 از هك هس نه كسادی تنها دویسنهاان و شاعران. كنه اد خاب

 س ميهادی تنها سفيه یصفحه زیرا برخوردارده   هرت ای 

 ارائه را خود د خواه بازی تا دههمی را امكان ای  شما به كه

 كه برسططه درك ای  به شططاعر  كه زمادی. كنيه مهیری  و

 و آزاداده توادهمی سطط  اسطط رده و آزاد هرچق م   جهان

 م   یعنی .بپردازد زبططادی هططایطرح بططازی بططه خال ططادططه

 و كرده عمل زبادی اصططول تمام خالف توادهمی بخش ذت

 نآ توانمی كنه می ایجاد خوادش در كه  ذتی صرف به تنها

 آن یاد ها تا اب ها از كه دارم داسطط ادی م  مثل  . پذیرف  را

 هب شروع و فهبی داس ان شطخصي  . اسط   فحش سطراسطر  

 دهای   در تا كنطه می ركيطك  ا فطا   ادای و دادن فحش

 فحش خودش به و آینه رویروبه او  كه یابهمی در مخاطب

 زبادی بازی از ایدموده ديز  داسطط ان ای . اسطط  داده مى

 ودشمی تصویر داس ان ای  در كه ایبازی. شودمی محسوب

 كه اس  ای  حقيق . اس  خودشان با هامآد بازی وا ع در

 چيزی بلكه شوددمی عصطبادی  دیگری دسط   از آدمی هيچ

 هب دسطططب  دفر یك اریپرخاش و عصطططبادي  باعث كه

. اس  دیهه او وجود در كه اسط   احمقی م ِ سط   دیگری

 ازیب اطرافيادش با عصبادی شخ  كه اسط   ترتيب ای  به

 به داسطط ان در كه سطط چيزی همان بازی  ای  و كنهمی

 . اس  درآمهه تصویر

 ذه  .اس  بازی ىعرصه سطراسطر   زدهاى كه اف م ترپيش

 به اسطط   آموخ ه كه  واعهی مجموعه به توجه با ادسططان

 كه چيزیآن هر پردازد می اطراف دديای از چيهمان دوعی

 چيهمان همي  حاصطططل بينيهمی خود اطراف در شطططمطا 

 هسطط نه  شططما ذهنی همتو اطراف ان هایآدم سطط  ذهنی

 هس ی عنوان به شما كه هاییچيز تمام و هاماشطي   ها خاده

 هب كه شططماسطط  ذه  ای  و ادهديسطط ی وا ع در ایه پذیرف ه

 مو یمع زدهای ح ی بنابرای  . اس  بخشطيهه  حقيق  هاآن

 همان اطراف  دديای از مو ف توهم. اسطط  بازی دوعی ديز

 زدهای در. رسهمی يني ع به م   جهان در كه اس  چيزی

 ای  باشططه. داشطط ه جها جهادى توادهمی شططخ  هر حقيقی

 اس  هاییابژه و هاآدم مكادی  مو عي  از ایمحهوده جهان

 جهان از بخشی عنوان به و شطناخ ه  دیهه  زدهای در او كه

 ىكوچك بسيار یدقحه تنها او جهان. اسط   پذیرف ه خودش

 در توادهدمی ادسططادی هيچ بنابرای  و اسطط  وا عى جهان از

 خود مو ف كه سطط جهادی اما  م   یك. كنه زدهای جهان
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 ار جهادی خا ق  مقام در ادبی  م   یك مو ف. اس  آفریهه

 درك و برداشطط  به توجه با مخاطب هر كه كنهمی خلق

 ترتيب  ای  به. سططازدمی آن در را خودش دديای خودش 

 دمودی مو ف   نیم جهان در مخاطبان مشططارك ی هایبازی

. نهكنمی ایفا حقيقی زدهای در هركهام كه س هاییبازی از

 يزچهمه. سط  بازی اف ه می اتفاق زبان در كه كارهایی تمام

 اتفاق م   در توادهمی چيزهمه كه چرا سطط  بازی م   در

 ديوف اده اتفاق شبيرودی زدهاى در چيز هيچ اار ح ا بيوف ه

 م   رد زبادی بازی توسط كه س ای یدهبی جهان ای . باشه

 اداع ق تئوریك صرف  بحث به اسطاسط    م . شطود می خلق

 زا بعه بایه  را تئوریك بحث هر كه كنممی فكر و دهارم

 دارد  اهمي  كه چهآن زیرا ادهاخ   دور خوادهن بار یك

 را خود درك بایه آوادگارد شاعر هر. توس  شطخصی  درك

 . ببرد فراتر تئوریك مباحث حهود از

 تئوریك  صططورت به مباحث توضططي  و بسططط اصططو  

 درك به زمادی مخاطب. اسططط  مفاهيم كردن بنهیطبقه

 كرده تجربه و  مس را آن كه رسططه می مفهوم هر از حقيقی

 و تجربه صرف را عمرم تمام كه شاعری عنوان به م . باشه

 ئوریت از فراتر كه كنممی پيشنهاد ام كرده ادبی مفاهيم درك

 هب ديازی مفاهيم  یتجربه و درك برای اسططاسطط . كنيه فكر

 دهلوی بيهل مثل   ديسططط   هاآن تئوریطك  بنطهی طبقطه 

 اب زبادى هاىبازی از سرشار هاشبي تك كه سط  شطاعری 

 در هك حا ی در س  دشينیهم و جادشينی سطيس م  به توجه

 هاىفرما يس  از  بل سال دویس  حهود یعنی یازدهم   رن

 از یكى دهلوى بيهل! اسططط  كردهمی زدطهای  روسطططى

 هاىتكنيك م اسططفاده  كه سطط شططاعرادی تری فرما يسطط 

 ار خود درخور جایگاه و درديامه بوطيقا به هراز كارهایش

 بسططط كه اسطط  عل  همي  به. دكرد پيها ادبيات جهان در

 رخوردارب باالیی بسيار اهمي  از شعرى هاىمو فه بوطيقایی

 .اس 
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 تیفضازمان در ادبيات نومدرنيس

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

شطططود  در ترجمه می "دو"ی مهرن اغلب و به اشططط باه واژه

به معنای فعلی   "مودو"ی ی التي  آن  كلمهحا ی كه ریشه

كه به صرف ای  س . اساس  هيچ اثر ادبیامروزی و اكنودی

ديس . بنابرای   بسياری  "وزیامر"امروز دوش ه شهه اس   

بایه اده  داز آثار تنها به ای  د يل كه در ای  زماده دوش ه شهه

تازه و پيشطرو خوادهه شطوده. از جمله دالیلی كه باعث شه   

ی مهرن بود. بنامم  تعریف م  از واژه "دومهرن"اثر تازه را 

كه امروز سططط  كه عالوه بر ای در وا ع م   دومهرن  م نی

ه شطهه  تازه و پيشطرو ديز باشه. ادبيات مهرن از  رن   دوشط  

شطادزدهم ميالدی آغاز شهه اس  و تا امروز ديز ادامه دارد.  

توان شعر یا رمادی را كه در  رن شادزدهم وجود  دمی با ای 

 "دومهرن"دوشطط ه شططهه اسطط  مهرن دادسطط . از دظر م    

 . به ری  داميهه برای آثار خالق و آوادگارد امروزی  اسططط

سطططازی و جایگزینی بعطه از  رن شطططادزدهم  بطا صطططنع ی  

ی زدهای های زراعی  چهرهها با كشطط زارها و زمي كارخاده

تغيير كرد. روی دیگر ای  تغيير  در عقایه جمعی بود  مردم 

 "خهاییادسطططان"به تهریج از دی  فاصطططله ارف نه و بحث 

از  رن "اویه: باره میمحرح شطططه. مارشطططال برم  در ای 

دو  ایشططادزده تا شططروع  رن دوزدهم  ادسططان به ددبال كلمه 

اشطططط .  رن دوزدهم بططا برای تعریف زدططهای تططازه می

های فرادسطه و آمریكا و تغييرات اج ماعی وسيع در  ادقالب

اروپا همراه بود. در  رن بيسط م  دديا دو شه و این رد  پا به  

ی حضططور اذاشطط  و شططكل روابط و مناسططبات   عرصططه

های تغيير كرد.  زوم ای  تغييرات تنها در عرصطططه اج ماعی

اج مططاعی  ا  صطططادی  اع قططادی و فرهنگی دبود و تلقی و 

تعریفی كطه از دو عنصطططر مكطان و زمطان در ادبيات وجود    

 ".داش  ديز  از اساس ديازمنه تحول بود

 تح  - بل از جنبش ادبی مهرديسطططم-ادبيات كالسطططيك 

سطط  واحه  مركز های یكه كه شططامل زیی حقيق سططلحه

واحه و خهای واحه بود   رار داش . در هنر و ادبيات ديز  

كرد كه در  ادون سطه وحهت  من قه كالسيك را موظف می 

بررسططی یك اثر  همواره وحهت موضططوع  وحهت زمان و  

وحهت مكان را  حا  كنه. مثل  ارسطططحو اع قاد داشططط : 

به ر آن اسططط  كه یك تراژدی در مهت بيسططط  و چهار "

ی روز اتفاق بياف ه و از ای  محهودهع   یعنی یك شبادهسا

ارسحو  . ای  باور"زمادی بيش ر طول دكشه تا باورپذیر باشه

ی كالسيك با موجب شهه بود كه مهت زمان یك دمایشنامه

ی تراژیكی كه در عا م بيرون اتفاق مهت زمان وا عی حادثه

 لمهاد  ش موفقاف اده بود  برابر باشه و اار چني  دبود  دمای

 .شهدمی

من قه معروف ای ا يایی  بحث  "مگی"اواسطططط  رن پادزدهم 

وحطهت مكطان را محرح كرد. او مع قه بود كه برای طبيعی   

آرایی ديز بایه همادنه مكان شططهن فضططای دمایش  صططحنه  

ی كالسطططيك  بعهها با و وع حادثه  اجرا شطططود. ای  دگره

ادبی و از طرق  هایاد قادهای شططهیهی كه از سططوی جریان

 .طور كامل تغيير كردمخ لف محرح شه  به

  بي  وا عي  و م  ها  با ایجاد فاصططلهمثل  رماد يسططيسطط  

ی زمادی در اجرای م نی  ادبی سطعی داشط نه با طرح فاصله  

از مكان وا عه فرار كننه  به طبيع  وحشی پناه ببرده و اشيا 

بكار شطططان را و   دویسطططش و زمان م ناسطططب با روحيات

بگيرده. برای مثال  فضطططای م نی را غروبی د گير یا شطططبی 

مه ابی در دظر بگيرده و زمان را به دوران اذشطط ه و كودكی 

 "ازرا پاوده"هایی مثل ببرده. از سطططوی دیگر  ایماژیسططط 

ی عاطفی و روادی  همراه با دوعی تصطططویر را حاوی عقهه

  دادسطط نه كه محهودیآزادسططازی دااهادی احسططاسططات می

شططناسططه. به ای  ترتيب  بسطط ر زمادی و   زمان و مكان دمی
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مكادی شعر و داس ان سمبو يس ی  دمادی  اس  و به زمان و 

ی امكان حقيقی  محلق  وفادار ديسططط . در وا ع تنها مو فه

 "مادد"داده  كه ادبيات سطمبو يس ی خود را به آن وفادار می 

 .اس 

وجه به تكنيك هایی كه باتدر رمطان دو  به خصطططوص رمان 

شطططوده  با زمان ذهنی یا به جریان سطططيال ذه  دوشططط ه می

عبططارت دیگر  زمططان محططهود غير خحی مواجططه هسططط يم. 

ها به بخش بزرای از سططراذش  اوده رمانی ای دویسطنهه 

 هرمان رمان توجهی دهارد  بلكه تنها در بخش محهودی از 

 دبیشود و به آن عمق و غنای ازدهای  هرمادش م مركز می

ادبيات معمو    زمان خحی وجود دهارد   بخشه. در ای می

یعنی حوادث رمططان خططارج از توا ی خحی زمططادی اتفططاق 

كننه. و ایع در اف نطه و از منحق زمطان علمی پيروی دمی  می

شوده. ها غا ب  به شطكلی آ  رداتيو پس و پيش می ای  رمان

شططود  می به طور مثال  رمادی با دوران پيری  هرمادش آغاز

اش رود و بعه به دوران جوادیداااه به دوران كودكی او می

یابه. مكان و زمان زده و ای  بازی  تا اد ها ادامه میاریز می

مهرن ديز چني  خصططل ی دارده  با در ادبيات مهرن و پسطط 

ی بي  وا عي  و ای  تفاوت كه در ای  آثار  مرز و محهوده

كنه و دویسطططنهه با كمك یخيطال بطه طور خودآااه تغيير م  

اطذاری   مكطان و زمطان و وع حادثه را به بازی    فطاصطططلطه  

ايرد. دو عنصطططر فضطططا و زمان در آثار ادبی  همواره از می

اده. ا ب ه تلقی علمی ارسططحو از جایگاه مهمی برخوردار بوده

زمان و مكان  تا  رن بيسطط م به طور دسططبی ادامه داشطط  و  

 ي  پردازی اینشو  پس از دظریهدگاه كامل  م فاوت به ای  د

در  رن بيسط م آغاز شه. اینش ي  مكان را م حرك و فضا و  

 .دادس زمان عينی را وابس ه به حرك  می

شود درك غایی و محلق از زمان و مكان  زمادی حاصططل می

كه تمام زوایای دیه را با یكهیگر تركيب كرده باشيم. درك 

داده زمان س  كه میایدهادسان امروز از زمان و مكان به او

 .شودبا توجه به سرع   كوتاه و بلنه می

همزمان با اینشطط ي   هنری براسططون  زمان را به دو بخش  

ی علمی و ذهنی)روادی( تقسيم كرد و مع قه بود كه اذش ه

شود  چرا كه روده فرد در م   ادبی  زمان حال محسوب می

یسنهه های  دوادهشود با توجه به دسيال تفكر م نی باعث می

ردگ امروز بگيرده و بهل به  در زمطان دویسطططش  خاطرات 

اتفا ی شوده كه در حال اف ادن اس . از سوی دیگر  فرویه 

مع قطه بود كطه زمان روادی در هنگام خواب و رویابينی  از   

كنه و حال و اذش ه در رویا  مهام  وادي  علمی پيروی دمی

رتيب زمان روادی از دگاه اده. به ای  تجطایی در حطال جطابطه   

پطذیر و زمطان علمی   براسطططون و فرویططه كمي ی براشططط 

داپذیر اسططط   یعنی در عا م وا ع  دیروز مجهدن براشططط 

  .تكرار دخواهه شه

معمو   بطازدمطایی وا عيط   یطا یطه  ول افالطون تقليطه از       

دهه كه زدهای مو ف م عادل باشطططه. طبيع  زمادی ر  می

سطط  كه ایعی  حاصططل كار دویسططنههغيروا عی و اد زا م  

ی  ابل دركی با دديا دهارد. با تغييرات دااهادی در  رن رابحه

 ارایی دری زدهای  اد زاعیبيسطط م و داراون شططهن چهره 

جا به كار رف  كه به تهریج از آثار دویسططنهاان مهرن تا آن

 .های ادبيات مهرن محسوب شهخصيصه

فضططای م نی با عنصططر مكان از دظر كاد   بازدمایی و ایجاد 

ای مسطط قيم دارد. زمان ديز از دیهااه او با اسطط عاره در رابحه

ای دزدیك اسط   مثل حرك  شط  در ساع  شنی یا   رابحه

ی سطططایه  مكان جهط  اف طادن سطططایطه ) با توجه به ادهازه   

 رارايری خورشطيه در آسمان عمل   ابل تشخي  اس (.  

زمان  "كنه كه: يان میاوده بای « دقه خرد داب»كطادط  در   

ديم تواهای فضایی دمیس  و جز با  ياسعنصری غيرمادی

 هایهار ديز برای بازدمایی  ".دركی عينی از آن داش ه باشيم

 "مكادی كردن زمان"یا  "خود اسططط عطاری كردن "زمطان  از  

 .معروف شه "دازای "ی اس فاده كرد كه بعهها  به فلسفه

  شودسط ی معمو   دیهه دمی زمان خحی در ادبيات دومهردي

ی ماهي  زمان م نی دهنههزیرا مطا حرك  خحی را دشطططان 

توان در عططهم داديم و مع قيططهم كططه كميطط  ذهنی را میدمی

كه در اغلب آثار  طورتطهاوم رویهادها بررسطططی كرد  همان 

كافكا  زمان علمی و خحی  دماد حاكمي  توتا ي ر اسطط  یا 

ناسططبی برای سططنجش توا ی در او يسِ جيمزجویس  معيار م

شود.  ویليام فاكنر در رمان معروف رخهادها محسطوب دمی 

همي  زمان خحی را موجب اسارت  "خشم و هياهو"خود  
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 ها صفحهكنه یا مارسل پروس   دهآااهی ادسان معرفی می

ای را به عبور فاحشه" درجسط جوی زمان امشهه "از رمان 

ن خحی را زیر دهه تا زمااز عرض خيطابان اخ صطططاص می 

سطوال برده باشطه.  پروس  عموم  برخوردی براسودی با   

 .س ی زمان دارد و زمان در آثارش  ذهنی و روادیپهیهه

براسططون مع قه بود كه ما اب ها توجيهی مكاديكی از حقيق  

لسفه كنيم. فبيان كرده و سپس آن را با حقيق  جایگزی  می

مادی كه ما به ز"از دگاه او دریاف  شطططهودی زمان اسططط : 

سطط  كمی و همي  زمان دهيم  زمادیموجودات دسططب  می

سطط  كه هركس و هرچيز در بخشططی از آن  كمی  بسطط ری

كنيم و از آن غافل وجود دارد. مطا زمطان را مم طه فرض می   

  ."شویممی

توان محور اصططلی را می "شططهود اسطط مراری"به طور كلی  

س  یدر تمایز تری  تاثير اوی براسون دادس . مهمفلسطفه 

 "پذیرمزمان تقسي"یا مس مر و  "داپذیرزمان تقسيم"»كه بي  

 .شودیا علمی  ائل می

از دظر براسططون  اشطط باه بزرگ علم ای  اسطط  كه زمان را  

كطه زمان امری   آورد  در حطا ی امری كمی بطه شطططمطار می  

ها  دادشمنهان و مردم عادی  زمان را به س . فيلسوفكيفی

شطناسنه و خود براسون  زمادی را كه    میعنوان یك كمي

 كرد همان زمان محلقیاز آن یاد می "اس مرار"تح  عنوان 

شطود. براسطون   ی آااهی درك میدادسط  كه به وسطيله  می

 تان را ببنهیه وچشططم"كنه: مثا ی ديز در ای  زمينه طرح می

تان را خا ی كنيه  وارد درون و دفس خود شویه  حال ذه 

كنيه  حقيق  زمان اسط  كه مهام به شكلی  می هرچه درك

 ."مس مر در جریان اس 

بطه عبطارت دیگر  زمطان تنهطا در درون ذه  جریان دارد و     

دديطای بيرون  خاسططط گاه مكان و فضطططا اسططط . به اع قاد   

  بلكه امری كامل  ای كيفیتنهطا مقو ه براسطططون  زمطان دطه  

كنيم ود میسط . از دیهااه او  ما زمان را شه درودی و ذهنی

دطه تعقطل  زیرا تعقطل بطه د يطل فعا ي  ذه   زمان را كمی      

كنه. مثل  یك دور چرخش زمي  به دور خودش فرض می

روز و معادل بيسطط  و چهار سططاع  فرض  را یك شططباده

كنيم كه ای  برخالف دیهااه براسطططون )شطططهود كردن می

سططط . بطه اع قطاد او یططك   زمطان(  امری تعقلی و  راردادی 

كنه  اذش ه  حال و آینهه خالق  زمان را شهود می دویسنهه

 حعات زمان ديسط نه  بلكه مجموعه تصوراتی هس نه كه در  

اده  چرا كه ادسطططان در حقيق   ی او هطك شطططهه حطافظطه  

سططط  كه توادایی شطططهود دارد و كليه اصطططلی فهم  حيوادی

خصططوص زمان اش  درك شططهودی از زمان و  بهادهیشططه

 .س م نی

 دویس محرح ای ا ياییمبرتو اكو  معناشططناس و رماناز دظر او

م نی و مهرديسططم از اسططاس با خصططوصططيات ميان    پسطط 

شود. او مع قه اش با اذشط ه دمایان می خودآااهاده و رابحه

ز ای اتواده با طنز  در هر  حظهمهرديسم میاسط  كه پس  

 " دام ال سر"تاری   به دیهار اذش ه برود. رمان پرفروش 

های ای از مقو همن شطر شه  دموده  1981اكو كه در سطال  از 

   سططی داسطط ان  غيرداسطط ان و و ایع تاریخیتفكيك شططهه

ا ادگيزی كه تعليق و سبك اوتيك را بداس ان پليسی هيجان

 كنه تا دوران  رون وسحیدگاری و تحقيق  تركيب میو ایع

آميزد. او از را از  حطا  زمطادی  با عصطططر حاضطططر در هم   

های چينی  ی چينی )جعبهسطططاخ اری روای ی از دوع جعبه

شطكل هس نه كه از دظر ظاهری  های همای از جعبهمجموعه

 هاسطط .ها  در ابعاد آنهيچ تفاوتی دهارده و تنها تفاوت آن

اودطه اسططط  كه درون هر  هطا ديز بطه ای   ی چينش آندحوه

 تر  رار دارد. سطططاخ اركوچطك  ایتر  جعبطه ی بزرگجعبطه 

 هایی اطالقروای  جعبه چينی در ادبيات  به خرده داسطط ان

اده و از  حا  شطود كه در دل داسط ان اصلی جای ارف ه  می

فرمی و سطاخ اری به داسط ان اصطلی شباه  دارده. تفاوت    

دیه و دوع ی ها با داسطط ان اصلی در زاویهداسط ان ای  خرده

ر ی روای   سطططاخ اههاسطط . به ای  دحو آن فضططاسططازی  

دگری شططود(. به منظور درونعروسططك روسططی ديز اف ه می

هرت ی  كنه تا داس ان مرموز و طنزآميزی دربارهاس فاده می

 .كارداوا ی سركوب و شفابخشی بنویسه

دویسططيم كه به عرض زدهای وسططع  اسططاسطط  ما همه می

بطههيم  تا بر طول اجباری عمر غلبه كرده باشطططيم. به بيان  

 .دویسيممان ديس  كه میدیگر  جز عليه غول ز
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به  ول كوئن ي   مسطي  به صليب كشيهه دشه  بلكه حرك   

ارش بود و همي  شمار ساع   شكنجههای ثاديهآرام عقربه

ی دومهرديس  در حقيق   به اش شطه. دویسنهه باعث مرگ

  س اریدویسه. زمان خهای شكنجه صه جنگ با زمان می

هف م  ديز از دوشط     كشطه. ه كنه و دااهان میبزرا  می

اسططط . به تازای برخی از  مقطابلطه بطا زمان علمی و خحی   

كننه كه از زمان مهاجرتم از ایران  رو به من قطهی  ادعطا می  

دویسططم  دوسطط ا ژی آورده و مهام از اذشطط ه و خاطراتم می

ای كه م  در م   امروزم كه اسططاسطط  اذشطط ه  از ای  غافل

س  و ربحی به امروزیكنم  عنصطری اكنودی و  احضطار می 

دیروز دطهارد  چرا كه م  با توجه به زمان ذهنی و روادی با  

ای كنم. حقيق  ای  اس  كه اصل   اذش هشعر برخورد می

یابيم كه زدهای وجود دهارد! با دگاهی ماكروسططكوپی درمی 

اف ه. م اسفاده  ای  من قهان م وجه ای اتفاق میفقط در  حظه

ك  رف  و براش ی زمان در م   پذیر بودن و حربراشط  

 .ادبی ديس نه

بطازی  بطا سطططی و یك مقحع زمادی روبرو   در رمطان ایكس 

شطویم كه بر اساس منحق تهاعی كنار هم  رار ارف نه و  می

كننطه. همچني  در شطططعر كوتططاه  از زمطان خحی پيروی دمی 

س   با طرح توا ی پنج سحری اكه شعری هش   "شطو ام"

 .امزمادی رسيههای در بیمقحع زمادی  به دقحه

 

 شو گم

 
 خواس ه بودى بروى

 اف ه بودم درو

 خواس ى بروىمى

 اف م بمانمى

 خواس ى بروى

 اف م درو

 خواهى بروىمى

 اویم بمانمى

 ... خواهى رف 

 ات باشهاى كه برازدههبه ادهازه

 امعاشقى كرده

 اى در كار ديس در فارسى هم فعل تازه

 مكه خواهش ادهازه كن

 روىاصل  به كيرم كه مى

 !ام شو

 

اده اما در ای از توا ی زمادیدر ای  شعر زمان افعال  اس عاره

ها  ی زمطان خورد و همطه دهطایط  ای  توا ی زمطادی بهم می   

كننه  چرا شوده. اویی از یك  حظه روای  میهمان میای 

 .اف هكه خود شعر ديز در یك  حظه اتفاق می

شططود كه در آن ديسطط ی محسططوب میشططعری دومهر "آ بوم"

شطود و اویی در همان  دوسط ا ژی یا خاطره بهل به حال می 

اف ه. واض  اس  كه راوی ی دویسطش  شعر اتفاق می  حظه

دخ رش كه به او  ول دارد در شطططعر  آ بومی را به دوسططط 

دهه. او  صططه دارد كه دخ ر باور كنه ازدواج داده دشطان می 

شططود  بنابرای  برای هر ها میآنی به زودی عروس خادواده

 كنهسطحری  داس ادی را روای  می ای تكعكس  طی ازاره

كنططه و بططه ای  و رف ططه رف ططه  خود راوی ديز آن را بططاور می

عنی زمان شود. یترتيب دوس ا ژی بهل به وا عي ی اكنودی می

رضی ی فحال  دااهان بهل به اذش ه و اذش ه بهل به آینهه

خورد. در دهططایط   منحق  زمطادی بهم می  شطططود و توا یمی

كنطه  حال و  زمطادی ای  شطططعر از زمطان علمی پيروی دمی  

اف نه  پس با زمادی ذهنی طرف اطذشططط طه بطاهم اتفطاق می    

 .هس يم

عنصر مكان یا فضا از زمره عوامل ساخ اری رمان محسوب 

داديه  هر رخهادی در هر زمادی طور كه میشطططود. همانمی

ای ر  دادن اسططط  و اسطططاسططط   یكی از ديازمنه مكادی بر

 كنه هایی كه ژادر رمان را از ادبيات روایی جها میخصيصه

اسط  كه در ادبيات روایی تا  بل از حضور رمان    ای  دك ه

ی در اكننههشه دقش تعيي شه یا اار میمكان مشخ  دمی

های هطای پيردگ دهاشططط . در وا ع  صطططه سطططير رویطهاد 

شطططان به طور د يق ان بودده یا مكانمكپيشطططارامطادی  یا بی 

كه در  "هزار و یك شب"های مشطخ  دبود. مثل داسطط ان 

در ای  ك اب از  ها مكان وا عه مشطططخ  ديسططط .اكثر آن
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اش مشططخ  شططود كه  لمروی پادشططاهیشططاهی اف ه می

 كنهراوی ااهی از اصفهان یا بغهاد یاد می-ديسط   شهرزاد 

یابيم كه حوادث  م عهه اما در خوادش و ایع داسطط ان در می

توادنه در هر جایی ر  داده به فضطای خاصطی ديس نه و می  

ی حضطططور در زمان و باشطططنه. جان الك  فردی  را بر پایه

كنه. او مع قه اسططط  كه اصطططو   مكطان معي  تعریف می 

ای را بهون اشاره به مكان و زمان آن تعریف توان وا عهدمی

 ی بيرودی و زیس ی دارد و كرد. حادثه در رمان  ااهی وا عي

سططط . ااه در  لمرو اطاهی ديز وا عيط  آن درودی و م نی  

شططود و ااه در فضططای مجازی ر   امری حسططی ظاهر می

دهه. با ای  وجود مكان  هميشططه بخشططی از ای  وا عي  می

شود. حال اار اسط  و عنصطری مهم در رمان محسوب می  

قا بههه كه ای اهمي  عنصططر مكان را به  هری ارتدویسططنهه

معنای ا قا شهه در رمان را به مكادی وابس ه كنه كه  صه در 

توان اف  مكان در آن رمان عنصری آن ر  داده اسط   می 

سطط   به ای  معنا كه اار مكان مورد دظر عوض سططاخ اری

شططود و شططود  معنای خاص آن  صططه  دیگر دریاف  دمی 

تر ر كه پيشطوكنه. ا ب ه  همانی رمان تغيير میمطایطه  درون

مان ای از زاشاره كردم  مكان در ادبيات دومهرديس ی اس عاره

عينی دطهارد  به ای  معنا كه مكان در جهان   اسططط  و وجطه 

خطارجی وجود دهارد و اسطططاسططط  در ادبيات تازه  مكان   

 .س امر دامرئی اس عاره

اخيرن دوعی داس ان در ایران رواج پيها كرده كه برای عنصر 

ادبيات "ی  طائطل ديسططط   ای  دوع دوشططط طار    مكطان اهمي  

ها شطططود. دویسطططنهاان ای  داسططط انخوادهه می "آپارتمادی

اده كه توجه به عنصطططر مكان در ادبيات داسططط ادی به غافل

جا كه ااهی پردازی اهمي  دارد  تا آنی شططخصططي  ادهازه

ممك  اسط  مكان بهل به شططخصي  یا ح ی راوی شود و  

 .وای  كنهداس ان را از طریق خود ر

 شود و شعرهادر شعر معاصر هم اساس  فضایی ساخ ه دمی

عمهت  در بحران سططحرسططازی غوطه خورده  یكی به یمي  

 يه رسنه و تورود و یكی یسار! در د يجه به ساخ ار دمیمی

كننه. شاعران معاصر مادنه اذش گان خود مع قهده فضا دمی

ا ه و شعر ركه شطعر دبایه از منشطی آپو ودی برخوردار باشطط  

پنطهارده كه از آسطططمان دازل  همچنطان امری آسطططمطادی می  

 .شودمی

به  س  و ای ههف ادبيات دومهرديسط ی  تو يه فضطای تازه  

معنطای ایجاد مكان عينی یا بيرودی ديسططط . ممك  اسططط   

 حعاتی از شطعر دومهرديس ی وجه عينی داش ه باشه  اما در  

 ایای تازهدهطایط  اج ماع ای   حعات منجر به تو يه فضططط  

دهه كه وجود خارجی شطططود و مكادی را به دسططط  میمی

ازی بدهاشط ه باشه. برای مثال   نهدی كه م  در رمان ایكس 

ام  شططهر كازینوهاسطط . و ی  نهن فقط كازینو ترسططيم كرده

بازی ترسططيم شهه اس    نهن  ديسط  و  نهدی كه در ایكس 

ن ذهنی خواهم بگویم كه تو يه مكاذهنی خود م  اس   می

 .س تری  اههاف ادبيات دومهرديس یاز زمره مهم

به  كنه  بنابرای دیهی ایجاد پرسپك يو میاسطاسط  هر زاویه  

دیطهها  مكان و زمان م نی وجود دارد. به ای   تعطهاد زاویطه  

شود دیه عوض میترتيب در ادبيات دومهرديس ی مهام زاویه

ی به حهود ای تو يه شطططود  ای  دك ه تاتا پرسطططپك يو تازه

  هایش اعمال كرده اس پرسطپك يوی كه پيكاسطو در دقاشی  

از  دزدیكی دارد. پيكطاسطططو با تالش بر بازدمایی یك چهره 

ر  را با دو چشم طراحی كرده و دیه  تصویر ديمچنه زاویه

ه. ویليام آیبه ای  وسطيله به خلق فضطای پرسپك يو دایل می  

واحه را از چهار   داسطط ادی "خشططم و هياهو"فاكنر ديز در 

كنه و به ای  وسططيله پرسططپك يو م نی را دیه روای  میزاویه

تر شططود  در كه بحث ملموساذارد. برای ای به دمایش می

 :كنمادامه فضای م نی شعر دومهرديس ی پل را تشری  می

 

 پُل

 
 م  عاشق پلی هس م      كه عاشق دریاس   

 دهماش  م میبه سنگفرش كهنه

 خوادمو شعر می

 شبی چنه بار      

 س     آینه داردادگار   در رودخاده     كه زیر پایش اف اده

 كنم      ا  فاتی دهاردبه چنه ی  زبان كه م  اریه می
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 اف پسرك    شعرهای خوبی می

 امخيال می كرد كه عاشق دریا شهه

 م !      ارچه دیواده را اش باهی رف 

     خواس مم !      فقط می

 ح ی به ادهازه ی چنه  نگه دس       كسی دشنود

 كه تخ ه سنگی از د م كَنهه س         

 م !      م  عاشق ِاو شهه بودم

 هاكه از یك جای ای  شب

 چنان زمي  را از روی خودش پرتاب كرد

 كه از هر جای ای  روزها

 اش را     مثل رودخاده زیر پایم یاف نهی باد كردهجنازه

 نه     كه دیواده       چه عاشق ِدریا بوداف و می

 م !        م  عاشق او شهه بودم

 

  سدیه جوادك شاعریدر پرسطپك يو دخسط   شطعر زاویه   

شطططهه اسططط . ای  پل هم سطططوار  كه عاشطططق پلی سطططنگی

ریزد  جا كه رودخاده به دریا میای شطططهه و از آنرودخطاده 

در حال كنه. جوادك شططاعر پل را عاشططق دریا تصططور می  

يو كنم. پرسپك دظر میحاضطر از بيان اسط عاری شطعر صرف   

دیه پل اسط  تا فضا را به دمایش بگذارد  در  دوم  از زاویه

یابيم كه پسرك از فرط عشق به پل )پلی كه ای  بخش درمی

توجه اس ( خود را از آن به پایي  پرت به او و عشق او بی

شود ديز ساخ ه میای كنه. در عي  حال  فضای م نی تازهمی

كه با فضطای م نی پرسطپك يو اول در تضاد اس . به عبارت   

 .شودتر  جه  روای  معكوس میساده

دیههای توان اف   با اج ماع و تركيب زاویهبه طور كلی می

تواديم فضایی مكادی و عينی بسازیم كه با حذف مخ لف می

های ویهرود. ای  زاهطای دیه  از بي  می تنهطا یكی از زاویطه  

 هایهسطط نه كه ادگار به یك سططوژه از زاویه ایدیه به اوده

ی تمام شطططود  ااهی دوربي  روی شطططادهمخ لف دگطاه می 

شططود و هر دوربينی روای  خود را ها اذاشطط ه میمخاطب

هایی كه مخاطبان از دارد  در چني  شطططعری به تعهاد تاویل

ز از ركز ديشود. بحث ساخ ار دام مآن دارده  فضا ساخ ه می

كنه  در سطططاخ ار دام مركز  همي  موضطططوع حكطایط  می  

كه در تواديم عنصر زیبایی را در م   پياده كنيم  مگر ای دمی

تقطابطل بطا آن موتيف مقيه زشططط ی را ديز وارد م   كنيم تا    

ها اتفاق بياف ه و به خلق تاویل منجر شططود. دیا وای بي  آن

سطط  و در وا ع  در چني  م نی ذه  مخاطب مركز سططوم ا

  شود. در چنيخود مخاطب تبهیل به موتيف مقيه سوم می

دیهها در سطططاخ  فضطططای م نی آثطاری ديز تركيطب زاویه  

  .تاثيراذار اس 

دیه مواجهيم  به طوری كه در شعر كالسيك اما با یك زاویه

از شطططعر دارد   سططط  كه راویبينيم تاویلیهرچه در آن می

دادطای كل )شطططاعر( آن را به  معنطایی  حعی و دهطایی  كطه    

كنه  كه ای  با اجرای دموكراسطططی م نی مخاطب تحميل می

پسنهم كه مادنه در تضطاد اسط . م  به شخصه  م نی را می  

زدهای  چنهصطططهایی  چنهفرمی و در دهای  چنهفضطططایی 

چه در ادبيات فارسططی باشططه. مع قهم كه بایه دسططب  به آن 

ی م ون را مورد مهداميم تجهیه دظر كنيم و هشطططاهكار می

 .تحليل ساخ اری مجهد  رار دهيم
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 نامتمرکز و متمرکز ساختار

 

 
 

 زمال دام مركز  و م مركز ساخ ار مفهوم به پرداخ   از پيش

. بههم  رار بررسطططی مورد را سطططاخ ار مفهوم كه اسططط 

  رار معنایی ارتباط در دیگریك با هادشاده هرااه طوركلی به

 كننه كهمی ایجاد شططعر در جزیی سططاخ ار باشططنه  ارف ه

 يانم منحقی و معنایی ارتباط یواسحه به شعر كلی سطاخ ار 

 یدغهغه و موضططوع. آیهمی وجود به جزئی هایسططاخ ار

 سراسر در و ايردمی بر در را سحرها تمام كه شطعر   اصطلی 

 يفموت بيان برای. اس  شعر مقيه موتيف سط   جاری م  

 آزاد  هایموتيف عنوان به تا اسطط  دياز ریتصططاوی مقيه 

 نآ مركز در كه بههنه را م مركزی ایدایره ساخ ار تشطكيل 

 یجادا ساخ ار  از مقصود. باشطه  ارف ه  رار اثر مقيه موتيف

 شططعر كلی مفهوم با جزیی هایسططاخ  ميان ارتباط همي 

 چنه كه اس  شعری م  دگاه از بزرگ شعر اساس  . اسط  

 خود ندرو را موضططوع چنه و فرم چنه تم  چنه موتيف 

 یدرباره شعری خواهيهمی كه كنيه تصور. باشطه  داده جای

 دهيه  اخ صاص زیبایی به را شعر همه اار. بنویسيه زیبایی

 كرد  دخواهه درك زشطط ی از را شططما تاویل و دگاه مخاطب

 اب ديز دومی مركز همواره زیبایی از صططحب  در بنابرای  

 دویسططنهه در یا شططاعر كه شططودمی ایجاد "زشطط ی" عنوان

 را دیا وای خالق  یدویسنهه. اسط   آن  داازیر به پرداخ  

 آزاد  هایموتيف. كنهمی ایجاد شطططعر یسطططوژه دو ميان

 در و آوردهمی مفهوم دو ای  پيرامون تخيالتی یا تصططاویر

 هتوج با و شودمی بهل سومی مركز به خوادنهه ذه  دهای  

 هدربار ما بحث. كنهمی دویسططیدوباره را م   یش هاداده به

 م   از بخشططی. اسطط  م   در مخاطب خالق مشططارك 

 زدي خالق ذه  هر بنابرای  شود می دوش ه مخاطب توسطط 

 چنه و شططعری مراكز تعهد. سطط شططعری مركز یك خود

 "سططيال" یا "دام مركز سططاخ ار" را شططعر در موضططوعی

 به سططوژه دارد  م مركزدا سططاخ ار كه شططعری داميم. درمی

 مامت تصویر دو با شعر دهای  در و رسهمی شطهن  چنهتایی

 سومی مركز خالق  مخاطب ذه  در دوآ يزم ای . شطود می

 دوشطط ه آن در اصططلی شططعر م   دگاه از كه كنهمی ایجاد را

 در كه وضعي ی همان مشابه اما  م مركز ساخ ار در. شودمی

 مشططارك  از خبری اسطط   بر رار فارسططی كالسططيك شططعر

 شططعر فرم در دوآ يزم و موضططوعی چنه مخاطب  خالق

 یك و سططاخ ار یك فرم  یك دارای شططعر هر بلكه ديسطط  

 اثر اد های تا را خود یگادگی كه اسطط  مشططخ  موضططوع

 كزم مر سططاخ ار با شططعری بخواهيم اار یعنی. كنهمی حفظ

 یكیارت از تصویر چنه یارائه با بنویسطيم   تاریكی یدرباره

 هك بنهیممی را شططعر فرم و رسططاديممی پایان به را مودو وگ

 در. اس  شطعر  سطرودن  روش تری سطاده  دوشط ار   دوع ای 

 تبعي  م مركز سططاخ ار از اشططعار اغلب فارسططی  ادبيات

 هفا  اسططاس  از و هسطط نه بلنه شططعرهایی كهای  یا كننهمی

 از پر شططعرهایی عموم  سططاخ ار بهون اشططعار. سططاخ ارده

 كه هسطط نه عمق و شططعور تفكر  فا ه اما زیبا تصططاویر

 همواج توجه و اسطط قبال با فارسططی ادبيات در م اسططفاده 

 م   ایجاد در شططاعر  كه اسطط  حا ی در ای . شططودهمی

 م   از خالق م   تشخي  عهم و شودمی محرح ساخ منه

 مخاطب شعری و شعوری ضطعف  یدهنههدشطان  ضطعيف  

 بلنه عموم  دارده  دام مركز سططاخ ار كه اسطط . اشططعاری 

 ركزم چنهی  كه دارد را ای   ابلي  بلنه شططعر زیرا هسطط نه 
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 در اس  ممك  شعری چني . دهه جای خود در را شطعری 

 رد مخ لف اجرای چنه كنه  صحب  موضطوع  چنه با رابحه

 شهه اسط فاده  زبان چنه از آن  دوشط ار  در یا شطود  دیهه آن

 فموتي چنه كه معناس   ای به بودن  موضوعی چنه. باشه

 هركهام  كه دارد وجود شططعر در م فاوت مركز چنه یا مقيه

 به را شعر دهای  در تا دارده خود اطراف آزادی هایموتيف

 شعر را آن كه كننه بهل م مركز سطاخ ارهای  از ایمجموعه

 مركزی  چنه كه شططعری یعنی بخواديم  دام مركز سططاخ ار

 دارد. خود درون مخ لف
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 (چندصدايی) فونی پلی

 (چندفرمی) فرمی پلی و

 "پيروزی تا جنگ جنگ" شعر در

 

 
 

 تو مالِ دارم خاده ای  در هرچه!     باشه

  بول؟    اس  در بيرونِ كهآن جز

 

 دشس می  ب بيرونِ كه  بی بر خنهه و كرد

 اف اد

 س بامی  بِ دباشه بوسه بِ  كه جایی دیهم

  يلی با آمهه كوتاه خيلی كه

 دادممی سيگار به كه  بی از   شب آن  دود سهمِ

 دبود تاب و پيچ جز

 بود فكر در سرم بر هایمدس 

 بود اف اده امخورده تركش كه روزی آن یاد

 ادهكرده تركم كه یارادی یاد

 شهدهمی راهی داش  شهادت و  ی تا جبهه

 شهدهمی چاهی كف رهای فوج هحمل و   

 شهيه با ی ایعهه جادباز و سردار  شكری 

 شهدهمی سپاهی هابسيجی جنگيهن بعهِ

 شهده تهرادی و كردده رها را ره كربال راهيان 

 شهدهمی دخواهی خواهی به ران ما از خاده صاحبانِ 

 

 ایماف اده دَمَر عمری آن در ما باشه آیينه هركجا

 ایماف اده در بيرونِ ما خاده در دشمنان

 ایمبرده باال و كردیم اره بس از را مش 

 ایماف اده كمر از خود زمي   آمه فرود تا

 ایمرف ه ترطرف آن خود از و اف يم...  بر مرگ

 ایمرف ه در كمر و كوه از بس نه را جاده 

 

 دشه خر سر از برداش  را برف بارِ كوه

 دشه ربه  ما وضع بيرون رف  زمس ان از

 كنيم وا چشمی چاه در هاچا ه در دشه ما

 كنيم پا را دیگری راهِ و برداریم كفش

 دل دریا به و بيرون خاده از كنيم پا

 زديم

 زديم حاصلبی خاكِ ای  ساحلِ در آتشی

 دادس می موج

 بود اف اده حاشيه ايرِ

  رار ايرددمی ساحل بر كه دادهمی موج

 شه موجی    موج

 مردُ ساحل روی

 

 خوردن دریا  عرِ در )غوطه

 دارد شهن غرق

 بيرون زدهمی دس  از كه كاری

 دعوت كنهمی آس ي  به ماری

 غربی ... ده شر ی ده اف يم همهای 

  جنگ ... جنگ

  بر مرگ ...(

 

 ماس  غيرِ كه هر
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  ماس  و دان بر مرگ

 ماس  بر كه ماس  از

 اس  باز تا بگذریم...  هرچه افسار

 باشه كارساز حساب حرفِ دكنم امان

 اس  باز همان س بس ه رویم به كه دری همي  فقط

 ديس م آن در كه     هس م از جایی به امرسيهه

 امچكيهه هرجایی ارچه 

 امریخ ه رام توی كه   ام حره یك

 بود هم دیگری    بود یكی با    ادهكرده دقل

  دبود كسهيچ   كنممی ادكار    كبود انبهِ ای  زیرِ

 بود همسرم و       كبوترم تنها      بَرم و دور

 جاآن دشس می همسایه بامِ بر   اشودمی بال اار كه

 دورم خودم از م      جاای 

 دو هر ای  از    همسرم و

  بود دديا هایبام تمامِ جلهِ   كبوترم   م  جز   سرم دورِ

 برود شهری سرشماریِ به    دبود بنا

 برسه م  به یكی   ديس   رار   شدخ رها تمامِ از كه

  دبود! روا

  بود جنگ در علی

 عمروعاص ... و

 

 تهرادم دخ ران تمام عمروعاصِ

 س ایمسافرخاده م  آغوشِ

  س مجادی آن در شبه یك اتراق كه

 كنيه! سفر

 دارد  تخ  یك كه س خاده ای  در اتا ی

 تا چنه كه    هاییاتاق ...

 چی با باشه يههجنگ كه امدبوده عاشقی م 

 كی با باشه خوابيهه 

 هيچی باشه اف ه و

 شه زن اوینهمی كه كنممی حمل زمي  برای را امتنهایی

  مك كم بيایه كه امداش ه دگه محكم آینه در را امزیبایی

 پاورچي 

 امكرده دف  خودم در را دل بیِبی

 خاكریز پش ِ مخواجه سربازِ و

 

 بوووم!(!    علو! ا و!    علی م !    ا و!   ) و

 

 بلنه بود اف اده سيم تا چنه توی ا و ا و

 بود دویهه شيحان خودكارم زیرِ و

 اذش می تادك شب آن كوچه تهِ صهای در

 رف نهمی    تنها    سردشي بی    هاماشي  

 

 تنهام   امكرده ول ديمه و دصف را هادكمه!   روممی

 اوشی درِ كنممی تمری  زدی برای را صهایم

     زدهمی زدگ اآلن كه

 

 سالم!(!   هلو!    )ا و

 

 دههدمی تكان دس ی و سالم م 

 فاسق! كنهمی كار چشم تا و عاشق م 

 

 درف  سفر م  در كه یادها چه

 رف  هم مادرم اذش م خيرش از همسر

 س كرده باد هایكشنبه شبيهِ!    هس م    دس م روی و

  بال س عمری اماف اده باد از كه م  برای

 شومدمی!   ده   كوچك ادهكرده پا و دس    با ی

 بَرم از بيس  یادهازه به را درسم

 تمام را ترسم كه امآمهه

     كنی تمام

 دكرد تركش خُمپاره هایتركش كه را مردی

  بِ داشطط يم كه عكسططی در رودخاده عكسِ بر تو چشططم

 شه اود رودخاده

   مكنمی دگاه و  ی هاعكس ای  به

 امشهه   شوممی برعكس     

 اف  هاش ب هاماوش در راح  كه زدی از دارم دفرت و

  ماچ!

 خيلی!   دارم دوسِ 
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 موجی! امشهه ول خودم خُلِ هایچشم در

 رَم روسطط ا شططودمی بزرگ كمكم كه شططهری ترسِ از و

 س كرده

 بماده كه ماه مثل رف  كوهی پش ِ

 دبود كسی م  با

 باشه م  با كه دبود كسی

 پرت! بود او با دفر یك

 كش نه را خنهه دخ رهاش های ب روی كه ایكوچه در

 رف    شه روسپی                                      

 بخرم همسر یك بس رم برای روممی!    روممی

 

 باشططوی شططاما و تا داهامدمی دخ ار! هاسطط م آرمادی! )مان

 بایاری!( ارد فرداسی پادارِ طافلی بازادی

 

 نجرهپ بيرونِ بود كنهه دل خودش فشنگ از كه ایپوكه كنار

 كرد پرتم

 كارون  بِ موجی باشهش آورده كه ماهی مثل جویی جنب

 شهه چرب چركی چون را زن كه دس ی امكرده پا و دسط  

 شس  ت  سراسر از

 بود دور موج برود یا بيایه كه آن بی

 ادهههماد دور اسكله از كه هاییاسكل  و

 شه موجی كه زدنهمی داد

 هاس م!   كنمدمی ك مان   مدیواده كه زدنهمی فریاد

 وسطِ خيابان مثل    مجبورم

 

 در هك اس  آثاری دخس ي  از "پيروزی تا جنگجنگ" شعر

 درآمهه اجرا به كامل  طور به چنهصططهایی یا فودیپلی آن

 خایيليم تئوری به ارتباطی شعر  ای  در اجرا كيفي . اسط  

 سططابقه به مسططبوق جهان  شططعر تاری  در و دهارد باخ ي 

 اجرای چنهصططهایی شططعر از ههف كه جاآن از. ديسطط 

 رب غلبه جه  در اس  داازیر شاعر اس   م نی دموكراسطی 

 را م   به مخ لف صطططهاهای ورود یاجازه واحه  معنای

 دوع ای . اسطط  چنهمركزی چنهصططهایی  شططعر. كنه صطادر 

 رد مخاطب و ديسطط  مواجه مقيه موتيف یك با تنها شططعر

 یك در. شططه خواهه روبرو شططعری مركز چنه با خوادش 

   ای كه اس  شهه اذاش ه كار شعر چنه چنهصهایی  شطعر 

 .اسطط  سططاخ ار در فودیپلی اشططعار بودن دام مركز عل 

چنهصطهایی بودن شعر ح ا ممك  اس  به چنهزبادی شهن  

  مخ لف صهاهای كننهیم امان آن ديز منجر شطود. بسياری 

 ای  ديسط    طورای  اما شطود می محهود شطعر   ح  در تنها

 به  ه ا ب و شه محرح م  توسط بار دخسط ي   كه سط  بحثی

  فردوسی حماسی شعر در. دگرف   رار توجه مورد درس ی

 هب مو ف سوی از كه س ایابژه  ح  اسط    دیك اتور  ح 

 وتم فا هایك ركارا و شودمی تحميل هاشطخصي   تكتك

 هایحرف  ح . كنهمی زدهادی ثطابط     ری م یطك  در را

 تفاوت...  و سهراب مادر افراسياب  رس م   ح  با سطهراب 

 هب( مو ف) دفر یك تنها داسطط ان  سططراسططر در اویی دهارد 

 تمام اجرای امر  ای  عل . زدهحرف می هاشطخصي   جای

  ای با. اسطط  "فعول فعو   فعو   فعو  " وزن بر ها ح 

 شدمای به دحو به ری  به را دبرد هایصططحنه فردوسططی كه

 رد شططهه ارف ه كار به  ح  و زبان دوع اما اسطط   اذاشطط ه

 هایشطخصي   و صطهاها  و اسط   یكسطان  هامو عي  تمام

 هایتوصططيف تنها  و دهارده حضططور اجرا در عمل  مخ لف

  چنهصهایی شعر در. هس نه سحرها پس در  مسی غير ابل

 ات جنگجنگ شعر در. اس  ویژه شخصي ی دارای صها هر

 و اس  شهه موجی كه دارد وجود شطخصي   یك پيروزی 

 از اذار و تغيير حال در اد ها  به اب ها از شططعر   طول در

 موجود  هایذهني  به توجه با. اسطط  مخ لف هایحا  

 رتغيي حال در شعر سراسر در اویش چني هم و فرم و  ح 

. كننهمی تغيير ديز شعری فضاهای تناسب  همي  به و اس 

 اس   راذارتاثي م  شعر سبك بر فضا  تغيير و تم تغيير ای 

 مفاهيم بيان طور كه در شطعر مشهود اس   برای همان یعنی

 هني ذ بيان برای كنم می اسطط فاده مثنوی فرم از كالسططيك

 رشع از باشه  مهرن فضا كه هنگامی و شح  فرم از مذهبی

 به یزپيرو تا جنگجنگ شعر در. ايرممی بهره زبادی سطپيه 

 هاهاص و یابنهمی تغيير هاشطخصطي    فضطا   شطكل  تناسطب 

 دارای شططعر  در ممك  صططهای هر یعنی شططوده می عوض

.  اس فرد به منحصطر  تفكری و دگاه خودویژه  شطخصطي ی  
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 بلنه شطططعر تا ادهشطططهه باعث كه هسططط نه دالیلی هاای 

 ظرد در تمیپلی م   یك مثابه به پيروزی  تا جنگجنگ

 شود دمی( فودیپلی) چنهصهایی شعر  اساس . شطود  ارف ه

 باشططه ( تمیپلی) چنهفرمی و چنهموضططوعی كهای  مگر

 فرم  به توجه با شعر در موجود صهاهای تفكيك برای یعنی

 از مقصود. شود ارائه خود خاص  ا ب در توادهمی صها هر

 به موسيقی درم و  حنی ری شع های ا ب خاص  های ا ب

 مخ لف  كاراك رهای در. اسطط  كلمات در شططهه ارف ه كار

. ابهیمی تغيير هامصططوت چيهمان بر تكيه با موسططيقی درم

 صهاها  تناسب به دشينیهم و جادشطينی  سطيسط م   دوع تغيير

 راث بودن فودیپلی یدهنههدشططان كه سطط دیگری یمو فه

 ها شططخصططي  تناسططب به هاموتيف تغيير به عالوه .اسطط 

 شود می شعر یمایهدرون و شطعری  فضطاهای  تغيير موجب

 طور به. هس  ديز تمیپلی فودی پلی بر عالوه شعر بنابرای 

  چنهصهایی شعر در بودن چنهشعری و بودن چنهااده كلی 

 كی خلق. شططود ارف ه دظر در فرضپيش صططورت به بایه

 جاای  در. س ا شاعر چنه حضور مس لزم چنهصهایی شعر

 از شططود  بهل شططاعر چنه به شططودمی مجبور دااهان شططاعر

دامم. می ديز چنهشاعره را  چنهصطهایی  شطعر  م  رو همي 

 و ردگكم شططهت به فارسططی  ادبيات در چنهصططهایی شططعر

 چنهصهایی را خود كه شاعرادی از بسياری و اس  تعهادكم

 در را صطططها یك ح ی مهیری  توادایی كننه می تصطططور

 چنهصهایی  شعر اجرای و خلق اصو  . دهارده شعرهایشان

 فودیپلی شططاعر. اسطط  آزاد و پذیرادعحاف خا قی ديازمنه

 ادهب و بایه او. اسطط  خودویژه اجرای و دگاه تفكر  ديازمنه

 هر برای و كنه دگاه موضططوع یك به مخ لف منظرهای از

 دظر در را خاصی اجرای شطكل  و فرم  صطها   دیه  یزاویه

 .  بگيرد
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 خوانیغلط

 

 
 
 او ي  طی م  كه سطط اصططحالحاتى از یكی "خوادیغلط"

 محرح "امروز شعر" جلسات در  1372 سال در امسخنرادی

 تاری  از شاملو هایخوادیغلط به سطخنرادی   ای  در. كردم

 و كردم اشاره اشیشطعر  زبان در االو ياتذكرة از یا و طبرى

 رد رویكردى تكنيكی وا ع  در خوادیغلط كه دادم توضططي 

 ایيكِآرك زبان از بخشی دادن تغيير با شاملو. اسط   دوشط ار 

 كلمات آن فودكسطططيون به طبری  تاری  و تطذكرةاالو يا 

 با او برخورد جه  همي  از اس   كرده تزریق را امروزی 

 كه) خوادیلطغ. سططط خوادیغلط دوعی آركطایيك  زبطان 

 شه محرح فارسی ادبيات در م   سطخنرادی  از پس هامهت

 عری ش مثلث تبهیل مثابه به( ارف   قب خوادیدادرس  و

 ارك مادنه اسطط   اثر یك از خالق تاثير دریاف  و مربع به

 را آن و ارف  ایهه ادبی اثر یك از كه تذكرةاالو يا با شاملو

 زمره از حقيق  در یهها ای . بسطط  كار به تازه اجرایی در

 رف ها اثر یك فرم یا و تم ساخ ار  از كه اس  پيشنهادهایى

 امادج طنزدویسی در كه كاری مشابه خوادی غلط در. شودمی

 سططيسطط م یك آن از و بردمی دسطط  اثر در شططاعر شططود می

 هزل فضطططای وارد طنزدویسطططی مادنه اما سطططازدمی دیگر

 خوادیدوباره را آن و ردبمی دس  اثر در وا ع در. شوددمی

 عنوان تح   1377 سال كه ك ابی در تكنيك همي . كنهمی

 دو كه اسطط  رف ه كار به كردم  من شططر "عزیز یاربه ای "

 ترك شططاعر  "حكم  داظم" آثار خوادیغلط آن از شططعر

 جمله از او. امآموخ ه بسططيار حكم  داظم از م . اسطط 

 ردگ م  ذه  در امروز به تا شططعرش كه سطط شططاعرادی

 عل  او وا ع  در. اسطط  دشططهه كهنه برایم و اسطط  دباخ ه

  ای به. اسطط  تركيه ادبيات به م  یعال ه و توجه اصططلی

 هب بلكه كنه دمی تقليه دویسطططنهه خوادیغلط در ترتيطب 

. كنهمی خلق ایتازه اثر اثر  یك از هایشدریاف  موازات

 اظمد شعر چنه اب "عزیز یاربه ای " در م  كه كاری مشابه

 هایپيشطططنهاد تقليه  از پرهيز برای یعنی كردم  حكم 

 در م فاوت و تازه هایشططكل در و تبهیل را او شططعرى

 جای به كه  م ون خوادی غلط در. بسطط م كار به اشططعارم

 بهل لمسطط حي به باشططه مثلثی اار شططوده می تبهیل تكرار 

 در .شودمی هذوزدق به تبهیل باشطه   ایدایره اار یا شطود می

 كلمات كژبينی دچار مخطاطب  اطاهی  م   یطك  خوادش

 خوادش و خوادهمی اشطط باه كلی به را سططحری یا شططودمی

 یاصططل م   در كه چهآن از جاتربه و زیباتر را خود اشطط باه

 و بردمی دس  م   اصل در ترتيب  ای  به. بينهمی هسط   

 ای  .كنهمی جایگزی  اصططلی سططحر با را خود غلط خوادش

 زا بسياری آثار در دوشط ار  اصطلی  یشطيوه  خوادی غلط دوع

 روی از را م   شاعر  ديز او ات ااهی. اس  بزرگ شاعران

  همقو عي  دوش   كه چرا كنه می بحرادی فضای وارد عمه

 فلسططفه  رمان  شططعر  روی از یعنی. ديسطط  ممك  برایش

   دوش به شروع...  و سطياسی  مسطائل  تاریخی  هایداسط ان 

 ی ا. دههمی تغيير عمه به را م   اصططل بيادی  به و كنهمی

 به. س خوادیغلط از دیگری دوع ديز م   با برخورد شطيوه 

 تبهیل و  بلى آثار از تصاویر و هاشيوه دریاف  ترتيب  ای 

. س یپوئ ر در رایج بسطيار  تكنيكی تازه  تصطاویر  به هاآن

 شططعرهای كهای  مگر شططود دمی دوشطط ه شططعری معمو  

 دیگری هایداسطط ان داسطط ان  هر پشطط . شططود پاك دیگری

. اسطط  دهف ه شططعر چنهی  شططعر  هر درون و دارد وجود

 شعر هراز باشه  دهاشط ه  شطعر  چنه خودش در كه شطعری 

 وادهتمی كه اس  تكنيكی خوادیغلط و بود دخواهه موفقی
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 م   خوادی غلط در. دهه  رار شعر یك درون را شطعر  چنه

 رف ها پيشنهاد آن از شاعر كه س اثری پسم   وا ع در تازه

  بلی  و جهیه م   دو هر یمقایسطططه در چراكه اسططط  

 ذه  كه چيزی تنها و شططوددمی دیهه شططباه ی اودههيچ

 از كه س حسي ی كشادهه  پيشي  م   سطم   به را مخاطب

 با شططهه خوادیغلط م   هر. اسطط  كرده دریاف  تازه اثر

 ممك  ح ی و دارد ارتباط هنر و خلق رد خود  پسططم  

. اشهب دهاش ه شطباه ی  هيچ ديز فرم و سطاخ ار  دظر از اسط  

 اشعارش در كه سط  ایرادی شطاعران  دموده از «دجهی بيژن»

 در دجهی. اسطط  برده بهره زیبایی به خوادیغلط تكنيك از

 هب اما شود می شناخ ه دویسداسط ان  عنوان به عمهت  ایران

. اسطط  ایرادی شططاعران تری آرتيسطط  از كیی او م  زعم

 هر كه بود مع قه او. سطط خوادیغلط از مملو بيژن اشططعار

 دزدی  از او مقصططود. اسطط  بزرگ دزد یك بزرگ  شططاعر

 تری ادههنرمنه و تری خال اده به دیگران  آثار از تاثيرارف  

 ایران در او اشعار كه اس  تاسطف  جای. بود ممك  شطكل 

 وا اشعار دویسطی  سطاده  به مخاطبان تمایل و دهامادهه غریب

 تجربی  دگاه از. اسطط  كرده مهفون هایشداسطط ان زیر را

 هاپيشططم   از اسطط فاده یدحوه با رابحه در خوادیغلط بحث

 دیگری شعرهای شود  دوش ه كه شعری هر. شطود می محرح

  هاذش اشعار رد و ادكار معنای به كردن پاك كنه می پاك را

  ریبس در جهیه فرمی به هاآن تبهیل وا ع  در بلكه ديسط  

 ای شططاعر هر پشطط  كه اف  توانمی بنابرای . اسطط  تازه

 ارشع. دارده وجود دیگری دویسنهاان یا شاعران دویسطنهه  

 هنگام در كه اسطط  ای  خالق داسطط ان و پوئ ری اصططلی

 اشططاره موضططوع همان به د يق  دبایه موضططوع  یك دوشط   

 هك دربياینه تحریر به موضطططوعاتى اسططط  به ر بلكه كرد

. باشططنه مرتبط آن به یعنی باشططنه  اصططلی موضططوع اطراف

 هراز كه سطط ماهری تيرادهاز آوادگارد  شططاعر یا دویسططنهه

 را ههف اطراف بلكه كنه دمی شططليك ههف به مسطط قيم 

. كنه محاصططره را اصططلی ههف كه رودمی دشططاده طوری

 شططاعری  كنه  صططحب  ههف از مسطط قيم كه شططاعری

 هب بایس می ادبی اثر هر. دهارد اع نا ارزش كه س معمو ی

 ككم به و بپردازد خود اصططلی موتيف پيرامون موضططوعات

 كه كنه من قل مخاطب به حسطططی فرعی  هایموتيف ای 

 رد. كنه بازدویسی را اثر خود ذه  در ب واده خالق مخاطب

 اتادبي در. شطططودمی محرح "شطططعری مراكز" بحث اینجا

 یمعضططل مهرن  ادبيات ح ی و شططاملویی ادبيات كالسططيك 

 هر برای یعنی اس   حاكم "محوری موضوع" عنوان تح 

 شعری چني  م  دگاه از. دارد وجود مشخصی موضوع م   

 شاعر  كه شودمی دوشط ه  زمادی خوب شطعر . اسط   مردود

 به را آن و داده بسططط را خود شططهود یا شططعری دریاف 

 با م نی بخواهيه اار مثال  برای. كنه لبه دریاف  چنهی 

 زشطط ی به آن در كه اسطط  الزم بنویسططيه  زیبایی موضططوع

 به دسب  شما دگاه كه اس  مشط اق  مخاطب زیرا بپردازیه 

 لفمخ  تصویر چنه زش ی از اار حال. بشطناسطه   را زشط ی 

 یزیبای و زش ی ميان خال ی دیا وگ كار حاصل دهيه  ارائه

 ایجاد خالق مخاطب ذه  در را سومی مركز كه بود خواهه

 بمخاط توسط كه س شعری حقيقی  شعر وا ع در. كنهمی

 زیرا دامم می خالق را مخاطب ای  م . شود دوشط ه  خالق

 مجهدن را شطططعر كه دارد را تاویلی  ابلي  ای  او ذه 

 . كنه بازدویسی
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 شعر اديت

 

 
 

 ی اد در. اس  م فاوت داس ان و دثر ادی  با شطعری  ادی 

 مشططارك  سططهم م نی  مشططارك  تئوری به توجه با شططعر

  او ي كه جاآن از. شطود  ارف ه دظر در بایه هميشطه  خوادنهه

 یخوادنهه هر اس   م   در مشارك  خالق مخاطب ههف

 كسی. دویسهمی دوباره را آن شعر  یك با مواجهه در خالق

. دارد را خالق بمخاط دقش كنه می بازدویسی را شطعر  كه

 اب برخورد در ما اارد كه اس  ميسر زمادی تنها شطعر  ادی 

 يچه كهای  فرض با یعنی باشططه  پسططاسططاخ ارارایاده م   

 آزاد آن یدوباره دویسططش در را خود ديسطط   كامل م نی

  لزممسطط شططعری  م   یك مثابه به م   بازدویسططی. بهاديم

 كنم.می شارها هاآن به ادامه در كه س دكاتی رعای 

 مادهب با ی دخوردهدس  بایس می شعر حسطي   كهای  اول

. شططود حفظ شططعر مقيه موتيف چهارچوب كه ای  دوم و

 نآ به سحرهایی ديز و كاس  را شطعر  از سطحرهایی  توانمی

  هداش توضطيحی  یجنبه دبایه سطحرها  ای  اما دمود  اضطافه 

 ديز هشه حذف سحرهای. باشنه باشطنه بلكه بایه تصطویری  

 به و ادههپرداخ  توضي  به بيشط ر  كه باشطنه  سطحرهایی  بایه

. هاصف  و اضافات ت ابع مادنه دارده  حشطو  یجنبه دحوی

 توضي  محل شعر كه اس  خاطر ای  به سحرها ای  حذف

 وادهتمی تنها شاعر اس   دمایش و اكران محل بلكه ديس  

 دمایش به را فضططاسططازی و تصططویرسططازی خيال  یعرصططه

 یك به كه اسطط  خالق مخاطب ای  دهای  در. دربياورد

 ای داسطط ان مادنه شططعر در بنابرای . رسططهمی معنایی دریاف 

 هتوج سوم یدك ه. داد توضطي   را چيز همه تواندمی مقا ه 

 هتوادمی كه اسطط  هارمودی دظر از شططعر رف ار چگودگی به

 را رشع موسطيقایی  باف  ح ا و ارتباطی  باف  معنایی  باف 

 زا بسياری یعمهه مشطكالت  از جادابه تقحيع. شطود  شطامل 

 به و ری م در شعر  غزش باعث غلط هایتقحيع. شعرهاس 

 غلط هجاچينی ديز ااهی. شودمی  ح  یسطك ه  اصطحالح  

 ارف    رار هم سر پشط   مثال  برای) سطحرها  از برخی در

 انهم یا شعر تسكي  باعث( سحر یك در كوتاه هجای چنه

 رفع جه  در و مواردی چني  در. شططودمی  ح  یهسططك 

 ممك  هم ااهی. برد دس  سحر به توانمی ها تسطكي   ای 

 حفظ برای شططعر یعنی باشططه  حاكم شططرایط ای  عكس

 در هك باشه داش ه تقحيع به دياز موسطيقی   ایجاد و هارمودی

 را آن و پرداخ  اثر اصطططالح به توانمی صطططورت  ای 

 اس  ممك  ااهی تر د يق هایادی  در .كرد اذاریتقحيع

 هك شود مشاههه شعر در هاییترجيع اصلی تم شكار از پس

 ذه  پراكنهای از جلوايری و شطططعر به دادن فرم جه 

 ابراز مو ف دي  اار اصطططو   . ادهشطططهه ایجاد مخاطب 

 هارف   رار ترجيع مورد كه سحری باشطه   خاص موضطوعی 

 ای  با. اشهب داش ه مس قيم طارتبا مقيه موتيف با بایه اسط  

 كه شططودمی تكرار سططحری شططعرها  از بسططياری در حال

 نآ تكرار از شططاعر  صططه و دهارد مقيه موتيف به ارتباطی

 اب شهه ترجيع سحرهای ديز مواردی در. اس  تاكيه صطرف  

 عریش ویراس ار كه دهارد ارتباط مو ف دي  و مقيه موتيف

 با و شود وارد عرشط  شطهن  تربهينه جه  در اسط   موظف

 و منهترساخ  و ترشفاف را شعر ایرادهایی  چني  اصطالح 

 فرم ديازمنه شعری هر اسطاسط   . كنه خودبسطنهه  را آن فرم

 ر شع تا يف در بایه كه سط  ایدك ه ای  و اسط   خودویژه

 مورد شططعر هر در كه دیگری دكات از. باشططه توجه مورد

 اس  ممك  كه سط  ایاضطافه  حروف ايرد می  رار ادی 

 در هك شعر  از هاییپاره ديز ااهی. باشنه شهه ادبار شعر در

 تكرار مجهدن اده شطططهه اجرا خوبی به  بلی هطای بخش

 در. شططوده حذف بایه و شططعراده دزول باعث كه شططودهمی

 دشينیهم و جادشينی هایخصطل   از اسط فاده  ديز  مواردی
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. نهك كمك شططعر شططهن ترسططاخ خوش به توادهمی زبان 

. س سطحرسازی  به توجه شطعر   ادی  در دیگر مهم یدك ه

 هب شعر ادی  جه  در بایه شطاعر  دویسطش   فراینه از پس

 بعضططی در ح ی كنه  كمك سططحرها از برخی به ر اجرای

 اجرای چنهی  در را خاص سططحر یك كه اسطط  الزم موارد

 با هك سططحر اجرای به ری  دهای   در تا كنه ام حان مخ لف

 اد خاب دارد  بيشطط ری همادیای  شططعر ارمودیه و حسططي 

 سشدوی از پس هاآن تنبلی شاعران  اكثر بزرگ معضل. شود

 كنار دویسش از پس را شعر هاآن از بسطياری . اسط   شطعر 

 رشع. س بازدویسطی  ديازمنه شطعر   كه حا ی در اذارده می

 و بازبينی همان شطططعر  از مرا ب  و دارد دياز مرا ب  به

 رد ب واده بایه شططاعر هر. اسطط  چنهباره هایسططیدویدوباره

 ادپيشنه آن به و كنه بازخوادی را خود شعر مخاطب  جایگاه

 كه هسطط نه هاییآن شططاعرها تری بزرگ م   دظر از. بههه

 ادی   هرت در شططاعر دیگر  بيان به. دارده ادی   هرت

 یدابغه او. كلمات كارايریبه دوع در شود می تعریف خود

 ظرفي  عملكرد یدحوه از خوبی به اسطط   كلمات چينش

 اهفرمول ای  مهام و اس  آااه زبان جادشطينی  و دشطينی هم

 رشططع ویرایش به كه كسططی كلی  طور به. دههمی تغيير را

 ویراس ارهای خالف بر زیرا س  خودویژه شطاعری  بپردازد

 د.دار كامل اشراف شعر حسي  و شعری هایجنبه به دیگر 
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 مصداق و مفهوم به اىاشاره

 

 
 

 كلمات یهمه. اسطط  شططعر یك واحه تری كوچك كلمه 

 (مصهاق) بيرودی ایدموده بر همه و دارده  راردادی ماهي ی

 هك دارده وجود هم مصها یبی كلمات ا ب ه. كننهمی دال  

 مثال  برای. شطط دا خواهم هاآن به ديز ایاشططاره ادامه  در

 یا ميز مثل هاییهواژ. معنا ده و اسطط  مفهوم "ميز" یهواژ

 در و اسطط  مفهوم خود كه ادهكلمه اول یوهله در دیوار 

 ال  د بيرودی یابژه یك به كه هس نه مصها ی دوم  یوهله

 اسطط   معكوس همواره مصططهاق به مفهوم دسططب . كننهمی

 تعهاد باشطططه   ربيشططط مفهوم كلمات تعهاد هرچه یعنی

 تركم مفهوم كلمات تعهاد هرچه یا اسطط  تركم هامصططهاق

 به "اربه" یهواژ مثل  . اس  بيش ر هامصهاق تعهاد باشطه  

 آن  مصططهاق بنابرای  كنه می دال   جهان هایاربه تمام

 دو به را مفهوم یكلمه و  ی اما. اس  جهان هایاربه تمام

 هادتع  "سطططفيه یاربه" يمبگوی مثل  دهيم  افزایش واژه

 وا ع در جهیه هایمصططهاق و یابهمی كاهش هامصططهاق

 مصهاق یعنی هسط نه    بلی هایمصطهاق  از ایزیرمجموعه

 یكلمه اار حاال. اس  جهان سفيه هایاربه تمام ما یتازه

 شاهه مجهدن شود  تبهیل" پرشي  سفيه یاربه" به مفهوم

 ازدیاد كه بينيممی. بود خواهيم هامصطططهاق تعهاد كاهش

 . كنهمی كم را هامصهاق تعهاد مفهوم  كلمات

 د شططو سططاخ ه سططحری اار یا بنشططينه م نی در ایكلمه اار

 باشه  اغ شاش دچار اس  ممك  مفهوم اما. معناس  حاوی

 تاریخی و درزمادى رویكرد یك مفهوم با تقابل در كه چرا

 ممفاهي از بسططياری تاریخی یپروسططه طی یعنی. دارد وجود

 مثال  برای. دهنهمی معنطا  تغيير و كننطه می عوض دقش

 و بيخود معنای امروز فارسططی زبان در "مزخرف" یكلمه

 اذشطط ه  در كلمه همي  معنای كه حا ی در دهه مى بيهوده

 زیبا هایآدم به امروزه كه "رعنا" یواژه یا. اسطط  بوده زیبا

 و دادان عنایم به اذشطط ه در شططود می اف ه  ام خوش و

 ددبال یا محرح ایران در اصططو   مباحثی چني . بود احمق

 یعنی داریم  زمادیای  رویكردی زبان در ما. شطططودهدمی

 ما فرض. اسططط  كامل زمادی هر در زبادی  هر مو عي 

 سبراسا حساب ای  با كنيم می زیس  آن در كه س زمادی

 ذهنی هایداده به مفهوم . زديممی حرف زمان ای  مفاهيم

 بيش ر افراد ذهنی هایداده چه هر. دارد بس گی شطخ   هر

 تريقعم كننه می دریاف  ادبی م   یك از كه مفهومی باشه 

 همف به و اس  دسطبی  شطعر  در مفهوم بنابرای  . بود خواهه

 زمرك یك مخاطب تاویل یا درك ح ا دارد  بس گی مخاطب

 اژهو هس ی هب اما معنا. شودمی محسوب شطعر  برای بيرودی

 شططود می تعریف آن معنایى سططاخ ار در كه كنهمی اشططاره

  حع  شططود   لمهاد شططعر كه ایدوشطط ه و م   هر بنابرای 

 معنابی را اثری من قهی ااهى كطه ای . معنطاسططط   دارای

كه  سطططوادى آن من قهبی جز دهارد د يلى خواده و ای مى

 رفع خود زا م    به پرداخ    بال در اودهای  خواههمى

 .كنه مسئو ي 
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 سميه ابراهيمی

 

 دانبی

 باطل مهرِ خوردمی

  عكس ای  صاحبِ

 زبان و بگذراده بعه سرِ از آب كه

 كوتاه بيایه

 بيایه تا كو اما

  پيش برداش ه كاله

 بو هوزر كرده صاف را اشپس ح ا

 با ایمخوابيهه كه بس

 شناسنامه توى كر و كور

 سال ادهداده جر

  ماه ادهآورده باال

 دادنهمی روزها و

 !ادههميشه باردارِ كه

  در زدیم/دمی فریاد

 امروز اس  اَ ك  

 بعه  حار در و

 می پياده      ایس گاه ح ا

  هاس  رن ما

 !تاریخيم ادعكاسِ
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  ايوب احراری

1. 

 چشم پنجره روی دشس ه

 بينهدمی زدممی چه هر

 باریكی آن به دس ی با

 خاده از كشهمی پرده

 باز خوردمی هم به

 پردهبی تماشای 

  دگاهبی بههه آبی تا

 خيابان ور ای  الهادی به

 ...از بكشه دس  اار كه

  آیهمی درف ه 

 پردمی چراغ روی از

 راه سر چه هر به پا پش  از

 بههه راه د ش تا و

  آشپزخاده به زدهمی 

 هابشقاب در چنگ

 باركی

 دوبار

 بارسه

  عن ی

 !دیگر اس  بس

2 

 

 

 

 

 

2. 

 پرتی ای  به ایكله با

 زدممى تنگ راهروی به

 دیوار به خورممی

 مرا بگيرد درده تا

  م كاشی مثل تو روی و

 خاده به بخورد سرش تا

  بغلم حاال كه تخ ى به

  سفيهش روی كرده سر 

  بگيرد دس  كه شایه

 دكنه سياه مرا

 سفيه اىههپوشي كه حاال

 تو به خورددمی چشمم

 كرده باد هلوی

 



ی چهارمشماره شعر / ل فای 31   

 آمنه باجور

1. 

 هابخيه ای  با

 تنهایی كه 

 دس م روى اذاش ه

 هاتدس  خا ی جاى در

 امپاره

  تنهایی و

 ترچاق م  از دارد

 دس  یك در هنهاوده مثل

 كنهمی باد

 ایاذاش ه باز كه  عن ی ای  و

 بيرون بردمی را خاده روز هر

 اتاق به دبرارد كه

   خ ی و

 مادرزادی

 تنم روى كشهمی دس 

 تخا ی جاى درس 

  باد كنهمی چه

 هامادگش  الی

 كرم تن  توی كه

  كوچه دودمی دارم

 تو به تا

 برسه ها تو از یكی اصل 

  بينیدمی دیگر كه خوابى در

 اممادهه جا

 بعهی به امزده زل

 خوابی برام ببينه كه

 كاری دهارم خيلی با

 تنهایی دیگر كه هم وت با

 بودم تنها هميشه

 دوتایی كردیممی تنهایی و

 بيایی تا

 بعهی سحرهای و سحر ای  به

  تو به م 

 آمهممی كوف ی پيراه ِ آن از بيش ر

 م  به ديامهى اما تو

  دارد اتديس   و

 روز هر شودمی اشادتر

 كلف ی ای  به اتاق در

  تنهام هنوز

 برات كنممی تنگ كه دل ای  با و

 منى همزادِ كه هم تو

 بودی خوابی

 ... برام بود دیهه تخ  كه
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2. 

 با  خ م آن در كه پيراهنی

 ال از درآورده سر

 مثلث ومثل اضالع پاكرده

 شه تشكيل چنان

 سقف از امبرداش ه پا كه

 راهرو و 

  مى راه

 اتا م از رف ه

  خواب از تخ  برداش ه

 تنهایی كنه امضجه كه

    داخ از بكشه دردم

 در ردی اذارددمی دیگر كه

 در

  ایكرده باز كه زخم ای 

 خاده از بروی تا

 آدرس مثل كنهمی امم

  ایشماره یا

 ايردمدمی دیگر كه

 دههمی مرام تحویل و

  هاییپل تمام ته

 اىكرده خراب كه

  ایبردگش ه الها ای  به و

 اش  بردخواهى

  كنمدمی باز را دهاد  و

 كنی صهام تا

 تنها را كوچه كه ایجرهپن از

  می م  برای

 صها زدمی دیه

 یوسف

 مودث یوسفِ اى

 پير اى

 با  خ م آن در كه پيراهنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی چهارمشماره شعر / ل فای 33   

 بهار توکلی

1. 

 صب  هر م 

 امدرف ه آن به شب كه آیممی بيرون رخ خوابی از 

 ديس  م  كه كنممی دگاه زدی به آیينه در

 مشكوكم او هب كه زدممی  بخنه ایرادنهه به

  اس  محلق ایمان كه كنممی اخم كودكی به ح ى و

  راه در كنممی اناه دعا  پای به پا

 عميق كنممی دعا اناه  پای به پا و

  م نفرم ح ی

  باشم داش ه دوس  بایه كه و  ى

  دارم دوس  و

  م نفرم و  ى درس 

  چينممی را الی باغچه در اغلب و

  درديامهه هنوز كه

  توادمدمی كنممی كار هر همه ای  با

  را تو توادمدمی

  ببوسم را تو

 ديس م عاشق  كه و  ی
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2. 

  كشهدمی خيابان به را زن د يلبی پایيز

  كشهدمی را مرد د يلبی سيگار

  كنهدمی غرق خود در را ادسان د يلبی دریا

  را جنگل د يلبی آتش

  خورددمی را هواپيما د يلیب كوه

  را ماشي  د يلبی دره

 دههدمی را كارار پول د يلبی كارخاده

  اش باه داروی د يلبی دك ر

 كشهدمی را ماشه د يلبی جمهور ریيس

 را آدم د يلبی آدم و

 كشهدمی را خودش

  دهارد عصر د يلبی جمعه ح ی

  مرگ براى بایه هميشه

 باشه داش ه وجود محكمی د يل
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 جاسمی فراز

 

 اذرم در

  ایكارخاده از

 ایخاده در كار به

  بودم زده شخم كه اىباغچه چراغِ

 سبز حاال

 ااو از بگذرم توادممی پس

 باشم سحر براى درى الوِ و

 جهان هاىجاده تمام در

 بوق زدممی بوق دارم

 پهر سگ مگر كرى

 آ ا؟ كجاس  غرب آزاداانِ
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  سيد ميثم حسينی

 

 خواب بودیم كه صل  شه

  ى چایش راجنگ تفا ه

 ریخ  روی خاك

 دشس  بر كاداپه

  و ته مادهه پهر را

 در جاسيگاری كوچكی خاموش كرد

 مادرم را تكاده

 خوادهتو س وی می

  و جمالت را ديشخنه

  دادهاش بوی دخ رانِ ما میران

  ه بوددهكه رف 

 از خواب همسایه صل  بچيننه

  پناه برخها

 دیگر تنها ديس نه  هامانت 

 ایمما هنوز زدهه

 و  رار اس  بزودى یكى اعالن اس قالل كنه از مس راح

  بایه سر باز جمع كنيم

  مان را از جاسيگاریپهران

 مان را از خواب همسایهخواهران

 "اس قالل یعنی كه بایه بجنگيم"

 مان به خواب همسایه خواهنه رف اره خواهرانیعنی دوب

   هر كه خس ه شویه از ای  شعرآن

  و جنگ روی كاداپه

 هایش را عوض كنهجای ران

 ای از پاك  سيگارش درآوردكه باباى تازه
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 عارف حسينی

  

 هایم راجيب

 كنمپر می

  با دو دس  سرد

 مادر دعا ك 

 ا  حارها رعَمَ یاجيب

 ی اوزوناز سورا  الیه

 فقط اشعه ماوراء بنفش

  ریزدبه صورتم می

 های پيشادی پهر راچي   چي 

 كپی كرده

  هامادهاخ ه روی دس 

 مرضی واايردارس  حسرت

 های اسپورتبه ماشي 

 دخ ران  وده

 كف رهای بلنهپرواز

 های بلنهو پرش

 د خوشم به چنه حبه  نه

 و یك  يوان چای صلواتی

 دهههادم بو مید

 بوی شير و پس ان

 مادرها

 رودهدر خيابان رژه می

  اردگهای ردگبا رژ

 س ی كوچكیزمي  دهكهه

 كنهتكرار می

 ها راسكوت عقربه

 در اوش دفهمم
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 خسروی عباس

 

 ایس اد اح رامم به اِردس و

 دیه و  ی

 شيری  كنهوى دو آن براى

 پاوه آمهم چشماد  كُردیِ وَ

 بنوشم كه  بى و خواهممی عسل

  زافى صهر موسى

 سارا كرد تو از فرار

  را د م خواهممی

 كنم په  های كش ه سفيهِ ىمالفه روی

 جنگمدمی دوبل برای دیگر

 دو با كنممی صل 

 بياميزم دگاه  با بلكه

 اردد  از آیهمی اسرائيل بویِ

 غزّه در اس  م   لبِ دوارِ كه

 دهىمی كه آبى ای   اواراس چه

 چگوارام
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 مجتبا دارابی

 

 خراب امشهه ایوعهه ادجزه

 برام ایدگذاش ه الشریكی هيچ كه

 شوم زیرتي رى بگذار اصل 

 هاتفيلم روی بریزم

 م  در شوی دقش

 را اش باهی زیردویسی تا

  كنم خوادیغلط

 سحرهام هم به بریزد

 بعهی خبر در تا

 جنوب در ببارد باران كمی

 شمال در بریزد ارما

 مع هل و باشه ابری هوا

 كثيف تهران كه چه ما به اصل 

 هواش دههمی جان روز هر

 یواش یواش

 دهاش ه حال االن كه بمودی بيهار اینحوری مجبوری"

 "باشی؟

 بمان ایرف ه كه حاال

 می شرط مادهد  روی

 هيچ كه چمهادی امبس ه

 بكشنه گذارب اصل 

 تهش كه سيگاری

 رسهمی دیگری كاراردان به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی چهارمشماره شعر / ل فای 41   

 رئوف دلفی

1. 

 بروم غروب با

 ببرد شانخواب هادهكهه كه

 كننه فراموش هاميش ااو و

 سنف به زدممی شا 

  شهرِ جنوب از

 ايردمی پناهنهه كه جنون به

 ديس  راهی

 درف م و

 ودب رود روی كه جنودی از جز

 رسادهمی  اتل به مرا داش  خاده

 بود  ب به مایل كه

 .. دریا 

 دباشى كه ساحل

 باشى دهاش ه یا

 شودمی حساب بار اضافه دریا 

   هزارپا جاده

 اس  آه  ااو كه پایی دو با

 اس  آه  راه كه هایىچشم و

 كنم امپياده دقشه كجای

  دروم یاد از كه

 دفره؟ چنه هایعكس الی

  خنهیهمی ههميش دفر یك

 برود غروب با خواس  و

 خورشيه دكنه غروب تا

 بپرد شانخواب هادهكهه كه

 برود یادشان

  هاميله به زدمی شا  كه پسری

 ديس  دیگر

 شودمی ترور مرز كنار ااهی ایس  

  خاده از اف ىمی و

 زن بخورد شخم كه

 جنون زمي ِ ای 

  م ِ  ااوی جنون

 اس  آه  ااو كه پایی دو با

 اس  آه  راه كه هامچشم و

 ديس  ساحل كه حاال

   امزده ساحل به یاد  در
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2. 

 هاچكمه:اف 

 داش نه حضور عكس بر   ل سالِ

 كردده مهاجرت  بل سال ها درخ  و

 ... مخروطی ایس گاهِ از

 ديس  هاجيغ یادهازه ساخ مادی  هيچ

 فرداس ...   باد اع صاب دوب 

 داددهدمی اوش ابرها

 : پرسيه و

  خواده؟می چه هاروزدامه الی باران

  شه خواهنه شس ه كلمات مخروطی ِ  ایس گاه از

 ديس  مشخ  عكس بر غروب و

  كرد خواهه سك ه چنه روی ساع  فردا

 :اف 

 داش نه حضور عكس بر   ل  سالِ هاچكمه

 ... بردده سفر با را خواب رخ  هادرخ  و

 ... ارف  را عكس

 پوشيه را چكمه

  دیگر و

 ...دگف  چيزی
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 امين رجبيان

  

 عجب زدی خاده دارد كنار تو ای  ران

 كنار زده از خيابانِ كناری  كه دارِ تو را

 عجب زدی كشيهه ای  طرف بوس       كابوس

  اوش تا اوش ای  اتوبوسِ دریهه كه از هول

  سم  رای سربریهه دویهه

 ی كه حسرتش به پای تو بنه اس ااز خيمه

 تا آخر كریهوری رسيهه به دریا

 های تو پابنهس به ساق       ای  موج

 پاباز     ها كه ریخ ه وسطو پلك

 هاشبيه چشم

 های چكيهه در و عی بازبا شمع

 پيچيهه در هوای مجازی

 تا الو كنه آ وده     كه تعزیه را از  ب

  كشيهه بال   كه از باال   و ای  محو

 های زدی بودهخحی به چشم

 در تيررسِ  نزی دریهه

    تا بوده همي  روده

 های زیادیردی به دام  رودابه

 دس ی كه ریخ ه كفِ تش 

 ی كفلی را كشيهه روی چاق كه عباسسياهه

 ها را  حارِ الو كردهزدجيری از زدجره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رداچه كش  و روی دازك پش م خط خون كشيهه

  ابری اذش ه ازی  عصر

 خحی بریهه

 هاش كشيهه نزی كه زینب به چشم
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 سپهر رضايى

1.  

 تو ارث پهرم بودى

 هر چنه درآمه از دس  

 و مادرم

 كه دائم حيف

  تو را براى بوسيهدم آرزو...

 هر چنه محال

  تواده كه باحال هم باشهاما می

 تشریف ببریم پيشِ  ذت و بعه

 ى همو از عرشهچمهان ببنهیم 

 به ریش دديا اریه

 همه ى ای  آرزو

 س ى شش د يقهخالصه

  شش د يقه

 فقط شش د يقه از خاده بزن بيرون

  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 تنهایى از دادرم اىاوده

 دفس از اف اده داصرم و

 عباسم و شهرم ديس  خرم

 حال به تا دهیهه بنهرى

  باكو از م 

 تنهایم كوبا خودِ تا

  ددهان و رسيهه نرا ته به تهران

 اس خوان به

 اما داپلئودم هنوز

 ورم حاال و اف ادم در چشم  تزارهاى با

  ور  هرآن

 ابهن محلق  به امرف ه كه

 دادرم اىاوده 

  حف  و مرده داصرم و

 خورىمرده صرف براى

 بياوریه بيل
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3. 

 زدم روزىس  چنه

 هاغروب 

 روممی ا  هاب به

 كنهمی درد امشاده

  ی  امچاده

 منجمهم هنوز

 زدم س روزی چنه

 تنم و

 غرب 

 هنوز و  ى

 سوز و كنممی باز چشم

 كرده بغلم

  زدممی كه س روزی چنه
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 خزان زندی

1. 

 ای  سحرهاى شعری تازه ديس 

 ایه؟الالییِ مرا شنيهه

 بخواب طفلِ م 

 اى بخوادم براتازهخواهم كه الالییِ تمی

 ام خ ه خونِ تازه 

 الالیی

 رودسر سحر بعهی پهرت می

 بی غيرت

 خواس  كه دیوارها بخوابنه روى مامی

 الالیی

 س اینجا سحر بعهی

 كننههایمان هم را ددبال می لب

 زدماو ی را م  مى

 دومی را تو 

 زدمتو را می

 شنوی؟می

 شنوی؟الالییِ مرا می

 الالیی

  رود  دمیاما خواب

  دشينهكنارم می

   س های  ارسنهخواب

 الالیی

 بگو ما

 اویى مامانجوری كه همه فكر كننه می

  الالیی

 سه شب اذش ه اس 

 خورد حاالای   خ ه خون دارد از خودم می

 هایممثل بچگی

 های آن محله راو  ی اربه

  به هوای  يسيهن شير

  ارف برق می

 الالیی

  سيههای  را بوخها  ب

 الالیی

 حاال تو تنهایی
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2. 

  جاآیه ای می

 كه بنشينه كنارم

 آمهیادت كه می

 رف یادم می

 داش م یادداش  را مى

 ! كه كردیم

 یادم هس  تو را كه بس م

 شكس يم

 و هی یادت

 یادم داد

 تا یادت را ببرم

 كه آخرش بگویی

 یادم تو را

 م  هم فراموش  عزیزم
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 شهن مصطفا

 

 باران شه جمع عاشقاده چه

 هاتاوده ىچا ه در اودهای 

 دبر خودت با مرا

 اس  مرگ رف ن  كه

 ببر خودت با مرا

 برو ترآرام الا ل یا

 د م كنهدمی طا  

 امسينه  فسِ هاىددهه به خوردمی هى 

 شكنهمی و

 س كوچه یارف ه صهای

 امسينه در هاپ هيپ یا

 هاتپس ان الى ادهاخ ه اود كه

 دك  اریه

 دشوى زیباتر كه

 بيش ر ای  از

 آب از شوددمی پر

 هاتاوده ىچا ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جان صدرا

 

 سرم ى كاسه بود زغال از پر

 اهاخ ه زغال

 پهلو بر خوابيهده مى و آمهده مى فكرها

 شهى مى سر  هى تو

 كباب از  ذیذتر

 ديش به كشيهم  مى

 كردى مى باز كه دهان

 تنه اذش  مى باد

 زغال كشيه مى شعله و

 سوخ ى زود چقهر

 ام ارسنه هنوز م 
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 مصطفا صمدی

 1. 

  هات اراده جهادمدس 

 هات فكری و و شهه در دهان ب

 هات كه بگذرماز سينه

 رود امشب از الوپائي  دمی

 آشوب ك 

  به شب شور بهه 

 جان به  بم ك 

  بخور به دردهام

 ای بادهای خودت دكردهتا روی دس 

 هات اراده جهادمدس 

 هات فكری در دهان ب

 هات كه بگذرماز سينه

 اذرمدیگر دمی
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2. 

 دارد را خودش ا  ضای چيز هر

 چله از رهاشهن برای تير

 موسيقى در اس  اي ار مقام در تفنگ

  و فهبی روز هر و  ی

 زدهای به دههمی ری م هاسرك در

 راس ا همي  در هم طا ب

  س اركس ری رهبر

  همه به پش  كه

 بيآورد وجه به را دديا خواههمی

 مك ب هایبچه ترسادهن درد به تنها هم سبز ردجرهای

 خوردهمی

 ریاس  كا  رواده تریركيك هایفحش پيرمردها تا

 كننه جمهوری

 دارد را خودش ا  ضای چيز هر

  مثل 

 ديس  ميوه كنهن پوس  برای تنها چا و

 امسينه در اشبنشادی توادیمی

  ترعميق

 تركاری

 تردوس اده

 دادممی

 كرده دوبرابر را امتنهایی خواس ىمی هم چشم دو آن با 

 باشی

 اس  ای  تو ا  ضای كه
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 عليرضا طاووسی

 

 مریم بانمک

 مریم بادمك بود

 كه سقط شه

 ی ماهاز كره

 داخواس ه آدم شه عيسی

 تا كمی هوا بخورد...

 ای در فلسحي از خرابه

 مریم حلقوی بود...

 ر صيهكرمش فقط در سيب می

 توان خر كردآدم را دمی

 شود ادكار...ديوت  را دمی

 و ی معجزه را...

 كنهاو موادِ دس ش دود میح ی دیه

 زمي  از اول

 اسبى بود چموش كره

 كه فقط دس  و پا دهاش 

 

 

 

 

 فرمانبر پويان

1. 

 بودم خاده از پر

 هواپيما داد كش م به

  م  از بعه

 چى هر داد مى تو بوى

 دگذش م چرا زودتر

 تو به كنم رسيهن كه

  س خاده عاشقِ كهآن

 باشه عاشق توادهدمی

  اس  ام شهرم

  سر دردم

 كه شوددمی پيها تو چشم

 جهنم به اس  باز كه دری تنها و

 توس  هوای

  دوبی از تر اتل

 بود تو چشم

 شهممی زدهه كاش

  باز و

 كش یمی مرا
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2. 

     در ای  شبِ عروسی

 كسی روسفيه ديس 

 روسپی فقط منم

 امو از بس ارسنه

  دبایه زمي  بخورم

      خورم كيكهرچه می

 شومبيش ر تل  می

     آورم باالمی

   و باالی سا   

 با الی خود ور

     خورد دورچر  می

 ر   دههمی ااز و  

 هر چيزى بهونِ آهنگ اس   در ای  جاده

  كنه زمان ار و  ور می

  بایه كه بعه از چراغِ راهنمایی

 برسم به ماشينم   

 خواهه زمي  بخورد مراو درحا ی كه می

  خورد روى صورتِ اوهام سار میاشك

  یا او

  سَرم چاق شهه

  اده باالها سارم دادهدوباره پله

 هاو با  َش

  ر صممی   اده كه در ذهنم و و شهه 

  رسه با شبه چشمم دمی    كور اس  م  و 

  هامو درحا ی كه جنازه

 اده و وكنارِ جاده

 در ای  شبِ عروسی

 رسمبه طالق می

 ده باتالق
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 فاطمه فالح

  

 تهران  اروتسك  تهران  ابزورد اس 

 وصله كنههای اوتيك را میو برج

 اشهای كهنهبه زخم

 كنه هنوزهای خودی  دود میبا سرفه

  و ساردگ

 های شلوغرگ دگذاش ه در خيابان

 كشههاش درد میتهران كشا ه

  پایي  و باالش جيغ 

 باال اوی 

 و پایي  بهش  زهراس 

 از كارار

 از ادقالب و آزادی كه بگذری

 رسی باالمی

 باالی شهر

 شودو زدهای  وكس می

 س خوابیهاى مب ال به بیان  شبتهر

 و روزهایش جنونِ ترافيك

 زده خورشيهها در آسمادش رگ میجمعه

 جا هوا آ وده اس ای 

 س ها آ ودهدس  عشق آ وده  

 همه مع ادده

 دهه دیگر رص هم جواب دمی

 شویمكه هی سنگ می

 زديمشيشه می 

 كشيمتسبي * می 

 س  زدهایبا اینكه الكچری

 در م رو كنه خودش را  حراج میتهران م

 و ای  مار كه بلعيهه ما را

 دادم ایس گاه آخرش كودمی

  كودكِ كار كجاس  كه

 فروشهشعر می

 تا فال فردا سياه دباشه

 پليس  پول   يس  مافيا كه ده

  اما جای باتومش

 رود دیگراز روی رادم در دمی

 آوری كه در هوا پخش اس اشك

  هوای كسی دهارد

 زدهاینجا دس  به شعری دمی شاعرِ

 آیه به داد و درد كسیو شعرش دمی

 های جنوبِ تهران جنون داردشب

  و ى شاعر

 !ده

 دهارد
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 فالحی سامان

 

 خاده دهارد درد

  دیوار

  هاژس  تمام پش 

  هم زدهمی

 دور عابری مثل 

  را صورتش كه 

 توادیدمی دیگر

  چيز همه یعنی

 درد د يقه سی و هف  در

 عابری  یح

  را شعر ای  كه

  پيها
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 نژاد قاسمی فرشاد

 

 سحری در كه زدیمی رژ

 زبادی بازی برود ایرژه

 را چيزی كنم پژمرده

  آن مثل ایاس عاره كه

  بل  باشه درف ه كار به

 !ایژا ه تو

  بينی؟می را زباد  بازی 

 سكوت رودمی كه فرو

 بيایه كارم به جاای  درس  بایه/    ژرف/

  جوراببی        زده ی  اژدهای دو

 جوراب با     هامپلك شودمی آب

 موهات آن دارده شاش

  را دگاهم باال بكش و بریز

 !به به كنیمی كه تف ای 

 !  ه  ه, ری م برای و زدیمی فریاد

 ! عه   ایبراردوباره كه د   شكنهمی

 س ژوسی كشیمی االح كه سيگاری

 تر    اه تلفظی با بردهی

 دارم را تلفظ تری مژدون كنممی خيال

 !  يلی س ژا ه تو دام

 'دمياد خوشم ژا ه  دگو ادقه عه '

 خادم ديس  تو جای اپيزود ای 

 ! حف  بكش آژیر

  كردی تن  كه ژاك ی

 دههمی چيز بوی

 دادمی ال بوی زمادی

 حافظ غزلِ در

 !را سحر ای  دویسیمی كهآن اى بياور یاد به را م 

  بس از امرف ه ژا به كه

 م  تا تابلویی ميان

 شه اذاری       ایفاصله

 

 "بكشيه سفيه ایمالفه زن روی"
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 روناک محمدی

 

  جنگِ جهادیِ سوم

  ریزد از مغزمفرو می

  روی طناب بنه سوتينی هس م

   كه در باد جا اذاش نه

  س م خرافیمادر بزرا

  وسطِ آسمان

  پاشه كالغغار می

   شومی به شهر دزدیك اس 

  پش  چراغ  رمز دوربينى ديس 

   و م  دیر به خاده رسيهم

  ها را خفه كردهبویِ شاش موریاده

  ام از باال به پایي  خيره

  ر صهای در چشمادم بنهری میمورچه

 كنه دزدىموجی به سرع  می

 مازمادربزرام رویِ جاد

 ترسه از خهامی

  زبانِ كالغ یك عا مه غار دارد و تهم 

  هایِ زیادی را بایه شكس تُخمه

 فيلمِ بلنهی در پيش اس   ..
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 مردانی ايوب

1. 

 بود دس ش هرچه

 پایي  ریخ 

 موها شه كه سفيه

 هادس  به كرد بنه

 هوا به را سوزن

 باشم درف ه كه بود دمادهه راهی پياده

 یخچال به كردممی فكر

 كودكی مثل كه اتخاده به

 هاشكارت  بود رف ه در

 ده یا بود ده ساع  دادمدمی

 تو جای رف  یادم

 كنه سپری را ایهف ه

 تركاده را خيابان داردجكی كه

 كارت  هف  و شه سا ی كارت 

 بردده را یخچال هف  از

 ده كه همه با

 شهیم ام اما

 بود تَر كم عابرش كه دیخيابا زیر

 باریكی كمر با و

 سفيهش زیرِ از چكيهمی خون كه

 كامم ها ب از ارف می و

 ...شهيه زیر پالسيهیم

 آمه خوردن سار صهای كه صب  تا

 پایي  تا برد را یمانهمه و

 دبود بهش ی كه زهرا از ترپایي 

 هاخيابان همي  از یكی زیر  حفا

 يهكن تفكيك را های انكارت 

 اس  زمس ان
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2. 

 شودمی باز كه هاكافه در

  ارددهمی بر همه

 دارم دوس ش كه زدی جز

 كاداپه به اردمبرمی

  دراز دراز 

 تلویزیون به اف ممی

 سيگار سيگار

 ك ری زدهمی سوت

  تمام اول یديمه

 باخ يم ما

 پا روی آیهمی خاطره

 ....ال ال  الی الی كشممی دس 

 پوده ال الال الال

 اس  تنگ د م

 مادر با ریحاده

 پهر به اردمبرمی

 اوش تویِ ميزده

 دكش سگ  پهر دكش

  چشمك چشمك دخ ری 

  رزدمی ریش ر 1913 

  سا گی هجهه 

 داردمی بر را خاطره

 هميشه رودمی 

 براردد اریه با كه 

 در الی مادهه هاییتكه هنوز 

 ادهكرده جا از را در همه اما

 شوددمی باز و

  همسایه آ ای ا و/

  ك  كم را هاتزجه صهای

 /ب مرگ
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 نادری مهدی

 

  الی امداده جان

 دره در امریخ ه

     تلوتلو دارم

 شایه كنممی تودَوَردی

       يس كه بایه

 پایي  بروم  يز تا

 ترپایي 

 سيب درخ  به بزدم  ب و

  كبودی دماده كال تا

 رو از رف ه بهجور كه هم وپ  ای 

 آ جای كه منی برای

  تخ  بر زدهمی داد آیها

 عزیزم آمهیخوش

 كنهدمی ماجابم دیگر ایشاده هيچ

 پایي  كنممی صعود پس

 ترپایي 

 فشاد آتش دو روی

 منم؟ فوران چرا پس

 دره در امریخ ه كه

 هرمز

 دارد دعوا همهآن كه هرمز ح ى

  باریكی ای  به تنگه دهارد

 تاریكى

  اس  صب  دمِ

 دارد كه یا

 هام؟پلك كنهمی باز سوتي  
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 نظريان حسين

 

 درهوا پا

 بود رسيهه اینجام به

 كنه پادرميادی كه

 شعر اذاش م ميان در و

 بگيرد را جا ای  كه

 جا همي  درس 

   ب و بوسممی را تو

 زدمدمی جنگ به

 بود شادی جنگ كه

 شه سارا خرج كه هاییمشق

 ساخ دمی كه بود ایخاده/رود

 را مسافرادش كه  حاری ای  سيل 

 را اادشس اره و ماه بود خورده شب

 !ديس  چا وس جاده ای  پس از دوباره مگر

 ديس  كابوس

 دبود ای  اوده

 بود   ب

 !داددمی ت 

 بود رسيهه كارم خود جای ای  به

 اذاش م كمرااهش بر دس 

 ر صيهیم تادگو

 .ر صيهیم دگو
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 اميريزدانی نژاد

 

 پش م تخ  خوابيهه

  های شومينه رو به روی چشم 

  زبان درازی دارد

   كنه به شعرهایمسرای  می

 ت/ و تنماُر بگيرد ت َ

  چيزهای زیادی از تو كم شهه

  چيزهای كمی در...م 

 زدمزیاد كه حرف می  

 هات  ب از  ماده دهادمباز می 

 ادهكه پيامبران او وا هضم 

 هاتآورد اما چشمكفرم را در می 

 ریخ كه هرشب با خزر روی هم می

 و صب  هر جنوب

   دادهایمان شهادت میبه غسل  

  كاش اف اده بود

  اتدر ای  عكس روسری

  اش  موهاتبرمی

  های خليجبه شاده

  هاشهده دف كشغرق می

  ارف هامان ارم میت 

 با دخلی كه به شيرینی زباد 

 شهیمرطب می

  آیمحاال هرچه كش می

    ایاز دو بمب خوشه

   كه پنهان مادهه در پيراهن 

  آورمسر در دمی

  كنیبا فشار كهام دكمه خنثام می

  ام تو راها اش هسال

  امكه اش ه باشیآنبی

  بایه براردم

 بارددارد زمس ان می

   هاتبه روای  بلنهی

 ف   كنم خودم/ تو را

  ایم هيچ و  ها دبودهما ت 

 مان كنه تنهاییتا بغل

  ها كه پارویم زددهبرف

    دشينه به صورتمتاریكی می

   با صهایی

  از الوی بریهه بریهه 

   ت / و تنمت َ  رزدمی 

  كه دوس  دارم با  هجه تو بميرم

  در ای  عكس كاش ديف اده بود

 هات دس 
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 درباره کارگاه شعر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شود. ااهى على عبها رضایى در ای    در سوپراروه كا ج شعر  كارااه شعر برازار مى17هر یكشطنبه و پنجشطنبه  ر س ساع    

پردازد. كارااه شعرِ ای  شماره مجله فایل شود مىو ادی  شعرهایى كه در اروه پس  مى كنه و به بررسىجلسطات شرك  مى 

 شعر اخ صاص دارد به م   پياده شهه ده فایل صوتى عبها رضایى كه در آن به تحليل و ویرایش ده شعر پرداخ ه اس .

 

پویان فرمانبر
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 مجتبی دارابی

 
 

 كنم روی خودمخيا   را تخ  می

 هاتام روی خوابدراز كشيهه

 هاتروم از رانباال می

 هاششوم به چشمبنهت بنه میروی سينه

 كه پرچمی سر  

 بر انبهی دو لو افراش ه

 هامارد كرده اردیِ چشم

 آیهچقهر طالیی می

 به سوتي  ای  كاپي ا  يسسسسس

 هاشكه  فل كرده بططططططططططاز با دس 

 غر م توی هواش

 ام بازهوایی شهه

 شومما به دس  میهواپي

 ايرمجنون طا بان می

 زدم به جان انبههاشمی

 كه بلرزد و بریزد

 روی تنم

 هام را ببلعهكه ت /هایی

 هاشزنسينه  بي  موج

 كه سينه چاك كرده براشان

 و در ای  غوغای شورشی

 س  شلوغا حرمينیكه بي 

 اشدراز كشيهه تخ  روی سينه

 تا باال برود صهاش

 افراش هپرچمی سر  بر

     هاشبر پس ان
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد شعر
  

در شططعرِ تو سططيسطط م چنهشططعری وجود دارد  یعنی چنه   

آیه كه چنه تكه داسططط ان اسططط   از ای  روای  در آن می

ای  مثل  یك جا هطا هم خيلی خوب كار كشطططيهه دشطططادطه 

آوری  یعنی در شطروع شطعر دو تا پس ان   ا حرمي  را میبي 

تواده ه شطططكل دو انبه اسططط  كه ای  دو انبه میداریم ك

كه در مشططهه  داشطط ه باشططه به آن دو انبه طالیی  دزدیكی

اسطط . جایی دیگر با طا بان سططر و كار داریم كه هواپيما به 

  شود. )هواپيما دقش آ   مرداده را دارد(دس  می

اده و با همان ها جهان را به كيرشططان ارف هادگار ای  مجنون

ی لها حرمي  فاصكننه. بي های دو لو حمله میبه برج]كير[ 

بي  دو حرم حضطططرت عباس و حسطططي  بوده اسططط  كه  

جا جنگ روز عاشطططورا اتفاق اوینه در آنسطططازان میخرافه

كنه اف اده اس . شاعر با زیركی ای  چنهداس ادی را اجرا می

كنه كه بهون ایجاد تبسططم جا اسطط فاده میو از طنزی در ای 

زده  یك جور جور كمطهی حرف می  هطا از یطك   طب روی 

ها در اجرای آن در مسائل شود و ایرادیكه تكرار می كمهی

 سياسی و اع قادی اس ادده.

های مخ لف هسططط   از ای  شطططعر  دیطا وای كه بي  تكه 

سازد  در حا ی كه شعرت ادعایی دهارد. شعری خوادهدی می

 "كاپي ا يسطط ی"ها یك ترفنه طرح پرچم سططر  و تمام ای 
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دهه كه چگوده كاپي ا يسم عليه خود اسط   یعنی دشطان می  

سازد؟ چگوده در شوهای تلویزیودی  اپوزیسيون و چپ می

آورد و ژیژك ی چپ سططياسی میژیژك را به عنوان دماینهه

 جا شططود. پرچم سططر  ای چگوده تبهیل به یك شططوم  می

هم ای از پرچم سطططر  كاپي ا يسططط ی اسططط   مذهب  دمایه

داری ی سطيس م كاپي ا يس ی اس   یعنی سرمایه زیرمجموعه

 داریدهه. ای  سرمایههمه چيز را آ   دسط  خود  رار می 

كه در ایران داریم مذهبی اسطط  و مذهب آ   دسطط   رار 

ايرد تطا كطاپي طا سطططم كار خودش را بكنه. شطططعر دگاه    می

  تيزهوشی دارد.

 پردازیم اما حاال به ر اس  بيش ر به اجرای آن ب

درخوری با  ادعطایی دارد  بازی بطا اینكطه شطططعر  درون بی   

كنه و از ای   حا  هطای اروتيك و سطططكچوال می دشطططادطه 

رویكرد دینططاميكی دارد. تو ذه  اك يوی داری و سطططعی 

كنی همطه چيز را تحليطل و دقطه كنی تطا جطایی كه طنز      می

 شود.می "اروتسك"شعرت رف ه رف ه بهل به 

پذیری دارد و شطططعری كطه  طابليط  تطأویل     كنم درفكر می

توادی در زبان چنهالیه اسططط   به ر اسططط  تا جایی كه می

 خساس  به خرج دهی. شروع شعر ای  اس :

 "كنم روی خودمخيا   را تخ  می"

 شود حذف  "خودم"ای  روای  اس   به ر اس  

شطططود با خيال تخ  خوابيهن  چون در ادامه مشطططخ  می

 اذارد.ا با خودش به دمایش میروی تخ  خوابيهن ر

 "هاتام روی خوابدراز كشيهه" 

 هات بایه حذف شود.خواب 

 تواده توی خواب یا اتاق خواب و... باشه.می "توی"

پشطط   "روی". دوتا "توی"شططود به دوم تبهیل می "روی"

هم خوب ديس . در وا ع در چهار سحر پش ِ سرِ هم  سه 

 آمهه كه خوب ديس . "روی"بار 

 "هاتروم از رانباال می"

 "روم از رانباال می"كه به ر اس  بشود:  

تایی مواجه هسطط يم  در ای  شططعر ما با تناظری یك به چنه

همان یعنی دو پسط ان داریم و  رار اس  آن را با جهان  ای  

شود و ای تخاطبی دكنيم  در د يجه به ر اس  به طور كليشه

وسطط دكشطی. شططاعر    ی كالسطيك و  عن ی را "تو"هی ای  

وسططططِ شطططعرش  "تو"آورد یططك ایرادی هر و طط  كم می

شطططود فاصطططله تا جایی كه می "تو"آورد. بطایطه از ای    می

 كنه.ماد ال میبگيری  چون شعر را ساد ی

 "هاششوم به چشمبنهت بنه میروی سينه"

 ."چشم"را به ر اس  تبهیل كنی به  "هاشچشم"دوباره 

 "بر انبهی دو لو كه پرچمی سر  افراش ه"

 ای  انبه  همان انبه دو لوی مشهه اس . 

 هامارد كرده اردی چشم"

 آیهچقهر طالیی می

 "به سوتي  ای  كاپي ا  يسسسسس

فهمنه. بایه در آن طور شطططعرها را همه دمیم أسطططفاده ای 

تمركز كننه تا شطططعر به طور كامل كشطططف شطططود. به ای   

مهم  شاعری اس  كه  اوینه افزودن تایمِ خوادش. شاعرِمی

طوری بنویسه تا مخاطب مجبور شود مهت زمادی را كه به 

دهه افزایش دهه. شاعری كه از خوادش شعر اخ صاص می

ای ديسطط   شططاعری اسطط  كه   پس ای  مهم برديایه  حرفه

  فروشه.فود می سادهویچی باز كرده دارد فس 

 هاشكه  فل كرده باز با دس " 

 "غر م توی هواش

غر م "و سططحر  "هادسطط "را تبهیل ك  به  "هاشدسطط "

را كل  حذف ك  زیرا در سطططحر بعهی همي   "توی هواش

 معنا وجود دارد.

را هم  "شططوممی" جا: در ای "شططومهواپيما به دسطط  می"

زدم به جان می / ايرمجنون طا بان می" حذف ك  و سططحرِ

جنون طا بان "را به ر اسططط  تبطهیل كنی به:   "انبطههطاش  

 "زدم به انبههامی / ايرممی

  سحر بعهی:

 كه بلرزد و بریزد"

 "روی تنم

 را بایه در سحر بعهی تقحيع كنی: "و بریزد" 

 كه بلرزد"

 "و بریزد روی تنم

 هام را ببلعهكه ت /هایی"
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 هاشبي  موج سينه زن

 كه سينه چاك كرده براشان

 و در ای  غوغای شورشی

 س  شلوغا حرمينیكه بي 

 اشروی تخ  سينه دراز كشيهه

 تا باال برود صهاش

 "هاشپرچمی سر  برافراش ه بر پس ان

 

را به ر اس   "و در ای  غوغای شطورشی "سطحرهایی مثل   

 دياوری.

را از اد های سططحر اولِ ای   سططم  مثل   "هاش"همچني   

های دیگر را دور بریز چون ها بردار و تكه"هطاش "ی بقيطه 

 .اخ ار معنایی شعر دهاردهاصل  زیبا ديس نه و دقشی در س

كنم چون آغازِ شعرت اروتيك بود  اروتيك هم پيشطنهاد می 

 تمامش كنی:

 "هاشپرچمی الی پس ان"

 هرتِ ای  شطعر به درودش اسط  و شعری  در اجرای آن   

بایه بيشط ر شود. چيزی كه در شعرهای تو در ای  شش ماه  

ضطعف داشط  تنوع تصویری و حسي  بود. زبان را خوب   

شود كنی اما زبان  زمادی زدهه بر صططفحه جاری میا میاجر

كه به آن حسطططي  بههی. بایه آن را باور كنی و با آن باور  

و   دوش   یكی بشوی. اار در شعر  اتل و م جاوزی بایه 

و   دوش  ِ م     اتل و م جاوز باشی. اار طا بادی هس ی  

اال بخوی طا بادی داشطط ه باش تا درصططه باورپذیری م   را 

برده باشی. بایه به م   حمله كنی و بهل به خود م   شوی  

ا جكنی. چيزی كه ای جاس  كه رویكرد دیگری پيها میای 

ه ها بآیه  جنون هواپيما به دس  اس  كه ایرادیخوشطم می 

اوینه. اغلب سططران حكوم  ایران كه آن كير به دسطط  می

ر و دس ی ساده با منحق كير به فا ه منحق و شطعور سطياسی  

صططف ی. كار دارده  منحق اعهام  شططكنجه  زوراویی  ارباب

سطيس م حكوم  ایران هنوز هم ارباب رعي ی اس  و هيچ  

 شططود مگر با آ  حكوم ی به شططيوه ارباب رعي ی اداره دمی

خواهه سياسی باشه دسط   رار دادن خرافه. ای  شطعر دمی  

ی ی  سكسزمان تأویلی سياسی  اج ماعی  مذهبی  دیناما هم

 سویهو پورن دارد. ای  چنهاادگی در شطعر عا ی اس . یك 

شطود مثل  بگویيم شعر صرف  پورن اس  و  بودن باعث می

ی معنطاشطططنطاسطططی دبایه   ارزش ادبی دطهارد امطا در حيحطه   

ارا بود. در كل  شعرِ تو در معنا خيلی از مفاهيم را موضطوع 

كه ای   ها را بيان كرده اسطط دژادره كرده و جوری دیگر آن

 س .ا عادهفوق

 

 ويرايش شعر
 

 كنم رویخيا   را تخ  می

 ام توىدراز كشيهه

 روم از رانباال می

 شوم به چشمبنهت بنه میروی سينه

 كه پرچمی سر  

 بر انبهی دو لو افراش ه

 هامارد كرده چشم

 آیهچقهر طالیی می

  يسسسسس   به سوتي  ای  كاپي ا 

 هاططططططاز با دس كه  فل كرده بطططططط

 امهوایی شهه

 هواپيما به دس 

 ايرمجنون طا بان می

 زدم به انبههامی

 كه بلرزد

 بریزد روی تنم

 هام را ببلعهكه ت /هایی

 هازنسينه  بي  موج

 ا حرمي  كه سينه چاك داده در بي 

 اش و خوابيهه تخ  بر سينه

 كه باال برود

 پرچمی 

 هاشالى پس ان 
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 آمنه باجور

 
 

  دودمی خاده از  خ  اریه

   حياط وسط از كوچه

   كاميون زیر رودمی

 هاتچشم از ایتكه را شهر

 وان توی كنهمی خفه

 هامدس  به زده زل كه عكس ای  موهای و

 بيف ه راه خون تا كشهمی تو صهای

 م  الی كنهمی چه دریا از وسط ای 

 امدهاش ه چشم به یربح كه هااشك ای  با

 ديس  خبرها ای  از

 سبزی دور بپيچم كه

 بخوادی زدهه را تي رش كه ایروزدامه 

 كادا ی كنه پخشم

  مرز طرف آن دارم دس ی كه

 هوا ای  دارم چشمی و

 اس  خوب حا م بشنوی سیبیبی از یا

 روز هر ديس  پهری

 خوب خبرهای ته تا براده را ماشي 

 یماه توی  البم كنه شنا

 اآل ود و خيس بعه و

 سا گی 7 براردد 

 امارف ه خاده از كه مادری

 هراز بردگش ه جایی به

 تنهایی كرده شلوغش

 كرده كه جنگ ای  مگر

   كرده چه هاخمپاره الی 

 تخ  از برداش ه را پاهام كه

 دوری وسط كرده پرت

 دوووری

 اتدوری در

 بزرام جنگی یكش ه تنها 

 تيرت شهه هوایی كه

 ... پی وسط هخورد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد شعر
 

تو یكی از شطاعرادی هس ی كه سعی در طرحِ وا عه در زبان  

داری  یعنی از روزِ اول كه در كا جِ شططعر شططروع به دوش   

كردی  هر روزه در حطالِ پيشطططرف ی و خودت را توسطططعه  

دهی  چه در فضطططایِ اروتيك  چه در فضطططاهایِ پورنِ می

هططای دیگری را ه كردن و حرفاد قططادی )پورن را بهططادطط

الیش زدن( و چططه در ای  شطططعرت كططه یططك شطططعرِ  بططهال

زمان چهار روای  سط   اما ای  شعرِ اج ماعی هم اج ماعی

شطططوده. ها مهام در هم تنيهه میبرد و ای  روای را جلو می

اوده شطعردویسطی و شاعری كردن آسان ديس  زیرا در   ای 

شود یا طرحِ وا عه  ه میشطعرهایی كه م    درونِ زبان ساخ 

ايرد  اداره كردنِ سططحر خيلی مهم داخلِ زبان صططورت می

توان از شططعرت اسطط . تو از پسِ سططحرهای  برآمهی و می

خواهم سرت را باال كنی و دو پله جواب ارف  اما حاال می

 باالتر را هم ببينی:

 مان بنویسيم؟!تواديم یك شعر را با پوس چگوده ما می

واديم مثل پوسط   سطحر را به اسط خوانِ صفحه    تچگوده می

ای كه ده! بلكه خودِ صفحه شود  طوری كه بچسباديم تا پاره

ادگار با آن صطفحه زاده شطهه اسط . بایه سحر را طوری با    
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صفحه مماس كنی كه ادگار خحی از خودِ صفحه اس  مثل 

صططفحاتی خط دار  در وا ع طوری بنویسططی كه حسططي  و 

 را بيش ر كنی. كُنشِ پرتابیِ شعر
  
 دوداریه  خ  از خاده می"

 كوچه از وسط حياط

 رود زیر كاميونمی

 هاتای از چشمشهر را تكه

 كنه توی وانخفه می

 هامو موهای ای  عكس كه زل زده به دس 

 "كشه تا خون راه بيف هصهای تو می

 

شطططود بططا از پسِ ای  اپيزود خوب برآمططهی امططا چحور می

 تر كرد؟ظ ِ هارمودی  ای  اپيزود را حسیافزودن به غل

مقصططود از هارمودی  تعادلِ م نی یا معنایی ديسطط   بلكه از 

 س .اردادی حا ِ تِم

 توادی به صورتِ زیر هم بنویسی:سحرِ اولِ ای  اپيزود را می

 دود اریهاز خاده  خ  می"

 و از بي ِ حياط   خ 

 رود زیرِ كاميونكوچه می

 ز چشمای اشهر را تكه

 تویِ وان خفه

 و موهایِ ای  عكس را

 هامكه چشم ریخ ه بر دس 

 كشه تا خونصهای تو می

 راه بيف ه یا ده

 كنه الیِ م چه می

 ای  وسط از دریا

 هاای  اشك

 "كه ربحی به چشم دهارده
  

حطاال چطه اتفطا ی در شطططعرت اف اده؟ ادگار توپی دارد بي     

ار آب در شططود  ادگسطحرهای شطعرت دسط  به دسط  می    

خوادی  سططط   ادگار داری تنها یك جمله را میسطططرازیری

یعنی در شعر تو با وجودِ اینكه هارمودی را رعای  كردی و 

سططعی در رعای ِ تم داشطط ی  اما هنوز موزیك م ن  دچار  

 اف اد وسطططك ه بود و و   خوادش مهام تسطططكي  اتفاق می

 ی  وخوادنهه بی كه ديازی باشطططه مجبور به مكث بود  حاال

اف ه روی آخری  خوادطه می دطه! همي  كطه او ي  واژه را می  

 سطط  كهكلمه ای  اپيزود از شططعر. در وا ع حاال مثلِ كودكی

شود و  ذت و بازیگوشی آن ی كلمه اول میسطواره سرسره 

 آورد.را پایي  می

در ای  دوع شطططعرها بایه با زبان بيشططط ر كار شطططود  برخی 

توان هر دوعی از ها مینشطططعرهطا منثور هسططط نطه كه در آ  

را داش . شعرهای منثور   زوم  شعرهایِ ضعيفی  هارمودی

ردانِ اف ه  زبان كاراديسط نه اما و  ی شعر در زبان اتفاق می 

 تر باشه.محلقِ شعر اس  و بایه هارمودیِ شعر حسی

 "دوداریه  خ  از خاده می"

 فعل آخرِ سحر اس 

 كوچه از وسطِ حياط"

 "اميونرود زیرِ كمی

   فعل به اول آورده شهه اس 

 هاتای از چشمشهر را تكه"

 كنه توی وانخفه می

 "هامو موهای ای  عكس كه زل زده به دس 

در خوادش سططحر  كن  ایجاد كرده اسطط   چون   "زده به"

سطططه هجطای كوتاه كنار هم  رار ارف ه و همي  خوادش را  

یِ زبادی  توادی با یك بازكنه  ای  سطططحر را میمشطططكل می

 زیباتر كنی:

 "كشه تا خون راه بيف هصهای تو می"
  
 "كنه الی م ای  وسط از دریا چه می"

و ای  سططحرت بسططيار زیباسطط  كه به صططورتِ زیر تقحيع   

 كنيم:معكوسش می

 كنه الیِ م چه می"

 "ای  وسط از دریا

حاال ای  سطحر  چنهباعهی شهه اس   یعنی خودِ ای  وسطِ  

ام و یا وسطِ  هر خيس شههكنه الیِ م  كه ای دریا  چه می
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كنطه و یا اصطططل  بي ِ ای  همهمه و  كطار می  م   دریطا چطه  

 كنه؟!كار میجا چه شلوغی  دریا ای 

در وا ع با تقحيع و معكوس كردن  جه ِ شطططعر را عوض 

اردادی و سطططحرچرخططادی  كنيم و در تالش برای تكططهمی

ای بهل جملهشططعر به تك تنيم تا خودِسططحرها را به هم می

شعرِ بلنه را به یك جمله تبهیل  توان ای اما چحور می شود.

منظور ای  اسط  كه شطعر خيلی صاف و درم خوادهه    كرد؟

 شود و در آن غلظ ِ اتفاقِ زبادی بيش ر شود!

 "هامزال زده به دس "به جایِ  "هامچشم ریخ  بر دس "

 بيآیه.

 امم دهاش هها كه ربحی به چشبا ای  اشك"

 ها ديس از ای  خبر

 كه بپيچم دور سبزی

 "ای كه تي رش را زدهه بخوادیروزدامه 

اواخر ای  اپيزود سطططك ه زیاد دارد و همچني  منظور از ای  

اده و راوی س  كه به دورِ سبزی پيچيههایسحرها  روزدامه

خواده  تي رِ در وان خفه دااهان خبر خودكشی یا مرگ را می

تواده مرای سططياسطی باشططه كه به  ...  مثل  مورد میشطهن و 

سی در روزدامه من شر شهه  یا اینكه بیدقل از خبرازاری بی

  همي سی اعالم كرده یكی از زدهان آزاد شهه یابیرادیو بی

االن خبر داده كه در زدهان حا ش مسططاعه اسطط  و یا اینكه 

 س .در بيمارس ان در حال بهبودی

شطططود داخلِ شطططعر برد طوری كه چحور میای  اتفا ات را 

 شعر دچار اسس  دشود؟

 پخشم كنه كادا ی"

 "كه دس ی دارم آن طرف مرز

هجایِ بلنه دارد كه به ر اسطط  به شططكل زیر   5 ای  سططحر

 دوش ه شود:

 "كه دس  دارم آن طرفِ مرز"

هجایِ بلنه دارد و ری م  5 ديز "و چشطططمی دارم ای  هوا"

توادی آن را به راح ی می سطططحر در آن كشططط ه شطططهه و به 

 كنی: صورتِ زیر ادی 

 "چشم دارم ای  هوا"

 و در ادامه:

 توی دهانِ ماهی

 و بعهِ خيس و خس ه

 سا گی 7دوباره براردد به  

 به مادرى كه از خاده ارف م

 اما پهر ول كرد

 شلوغش دك  تنهایی

 مگر ای  جنگ

 ها چه كردالی خمپاره 

 كه پاهام را برداش ه از تخ 

 رت كرده توى دورپ

 دوووری

 اتدر دوری

 ی جنگی بزرامتنها كش ه

 كه هوایی شهه تيرت

 دویهه از خاده بيرون

 ام زیر كاميونو رف ه

  خ 
  

د يلِ همان   را به "اما پهر ول كرد"و  "سا گی 7"سحرهای 

 7خصطططل ِ در هم تنيهای در شطططعرت آوردی  یعنی ای  

شود. همچني  در یس  كه پهر دوباره زدهه مسطا گی زمادی 

آخر الزم به ذكر اسطط  ای  روای  كه پهر در جنگ معلول 

شطهه و شطخ ِ دیگری در جنگ كُش ه شهه اس  و اینكه   

ايرد   رار ديس  داس انِ شاعر پهرِ معلول  از مادر طالق می

 باشه.

 كه به شعر اره خورده اس : "ماهی"ی در مورد مسئله

صمه  ططط یِ سياهِ كوچو وماه"هایی وجود دارد مثلِ م  پيش

كه در شطعرهایی مادنه همي  شعر تو اصل  ربحی   "بهردگی

تواده م  ِ خيلی دور میبه داس انِ بهردگی دهارد و یك پيش

شهه كه دخ ر  از آن باشه. در شعر تو مادر بهل به یك ماهی

 ای ازشبيهِ اوده "اما پهر ول كرد"ايرد و سطحرِ  از خاده می

اسط  كه و  ی صيادانِ ايالدی آن را   "بيلوسطي "ماهی به دامِ 

كننه  چون ای  ماهی كننه دوباره در آب رهایش میصيه می

 ی بهی دارد.اصل   ابل خوردن ديس  و مزه
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 پيمان اصغری کانی

 
 

 خاطره

 تری  خا ه دخ رِ تنهامكوچك

 ی خاطرخواهیداكامِ جبهه

 به شهادت رسيه در ذهنم.

 آرزو

 كه مارد در د م ایض 

 همسایه بود به دحوی با ما

 ای كه از بخ ِ بلنهمدر كوچه

 اف اد عهه در اتوبانِ امام علی.

 ایِ خواهرمآذر  دوس ِ مهرسه

 پاره آتشی كه مارد

 ی سرم.در كاسه

   و اما تبسم

 بوده البه "دخ ری"دامِ 

 های م .كه مرده در  ب

 حاال

 امدر هر  حعه

 عزیزی مرده

 ای برس ان اار دهیهه

 ببي .
  

 

 نقد شعر
  

شطططعرِ تو دشطططان از ای  دارد كه به دكاتی كه در كا ج اف ه 

رود  تر میشطططود  توجطه داری  شطططعرِ تو  هرچططه پيش می

 محور اس   شعرتشود  یعنی شعرِ تو بردامهمنهتر میدقشه

 اویه بهدمكنه  برای مثال میموتيف مقيهی را كشطططف می

 پردازد  یعنی برایاورسطط ان اسطط   سططپس به اثبات آن می

ه و در كشاینكه ثاب  كنه بهدش اورسط ان اسط   دقشه می  

 كنه.سری موتيف آزاد را كشف میپی آن یك 

هر شعر داس ان خاص خودش را دارد كه شاعر برای شكل 

های دیگری اس   پاره داس اندادن به آن  ديازمنه طرح پاره 

آرزو  آذر و  س  كه با خاطره های شعرِ تو روابحیداسط ان 

 ها بهجاس  كه از هر یك از ای ای. جا ب ای تبسطم داش ه 

ای و شطططعر با همي  تكنيك پيشطططروی دحوی كار كشطططيهه

كنه. در اصطل  شطعری كه دارای سطاخ ارِ م مركز اس      می

خودِ بهن شاعر اس  و هر  سم  از شعر به بخشی از بهنِ 

اوشه از ت   شاعر توجه دارد و  رار بر ای  اس  كه در هر

و ادهام او  یك دفر دف  شود تا شاعر دقش اورس ان را ایفا 

پردازی موفق كنه  یعنی بهل به اورسطط ان شططود. تو در ایهه

ای امطا در اجرا توفيقی دهاشططط ی  یعنی به ر بود كه به  بوده

ات در دادی  تو در شطططعر  بلیشطططعطر  ح  به ری می 

عر بططایططه از تر عمططل كرده بودی. شططططااردادی موفق ح 

 شلخ گی در شعر جلوايری كنه. 

پردازم كه در اب ها  با آغازی دامناسطططب اكنون به شطططعر می

)خاطره( شطكلِ ادشطاء به خود ارف ه اس . خاطره و آرزو    

اده  بایه در شعر ديز طور كه در بهنِ شطاعر دف  شططهه همان

ها  باالی هر  حعه از شططعر بسيار دف  شطوده  تي ر كردن دام 

ی محلی ی اسططط . شطططعر با اسططط فاده از یك  هجهتصطططنع

دخ ر( ادامه داده شهه اس  كه منحقی ديز پش  سرش )خا ه

ای برای شطططعر خواهه دارد امطا بطایه دیه در ادامه چه بهره  

داشطط ؟ م   تو بایه تا حه ممك  دارای ری می باشططه كه  

 تر جلوه كنه.طبيعی

دحوی با ما / آرزو  كه مارد در د م ایضط  / همسایه بود به  "

ای كطه از بخط  بلنطهم / اف اد عهه در اتوبان امام    در كوچطه 

 "علی

اكنون تو  صطططه داری بطه بيطان ای  روایط  بپردازی كه هم   

ای كه در همسطططایگیِ آرزو بوده اتوبطان امطام علی از كوچه  

جا اذشطط ه اسطط   در د يجه دیگر از آرزو خبر دهاری. ای  

نه  كنها از آن عبور میاشي ای كه مبایه دگاه از طریقِ كوچه

 ی ماشططينی در دظر ارف ه شططود كهتغيير كنه و خود به مثابه

رود  ضم  اینكه ای  دگاه ای  تأویل را ديز به زیر اتوبان می
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  "اتوبان = ماشي "و  "كوچه = ادسطان "دسط  خواهه داد:  

 از ای  منظر سحرهای زیر را خواهيم داش : در د يجه

در د م / همسطططایططه بود بطه دحوی / در   و آرزو / كطه مارد "

  "ای كه رف  / زیر اتوبان امام علیكوچه

  در مورد آذر ديز بایه "ای خواهرمآذر  دوسططط  مهرسطططه"

پذیر شطططود و هم به همي  دگاه را بسطططط داد  تا هم تأویل

ی تشخي   مهرسه مادنه كوچه هوی  ادسادی پيها واسطحه 

 كنه:

 "اهرمی خوو اما آذر / دوس  مهرسه"

در ادامه بایه برای رسطيهن به سينمای م نی از كاربرد  خ ِ  

پرهيز كرد. در خصوص پایانِ شعر  شاعر بایه تمركز  "مارد"

بيشط ری داش ه باشه  در وا ع شاعر بایه با اثر یگاده شود و  

در برخورد با كلمات د   بيشطط ری به خرج دهه  زیرا ای  

یه به رسطط اخيز كلمات دارای هسطط ی مجردی هسطط نه كه با

برسططنه  شططاعر دبایه زبان را در شططعر رها كنه و پ ادسططيل   

مخفی كلمات را در دظر دگيرد. شططاعر یعنی زبان  زبان بایه 

در تسلط شاعر باشه  پس در اد خاب و كاربرد كلمات بایه 

كه  "سطاد يماد ا يسمی "رحم بود   بل از آن بایه از خيلی بی

  ران( را فراارف ه دوری كرد.ادبيات ایران )اكثر شاعران ای

او اس   بایه آن را رام كرد و از آن زبان  موجودی سطخ  

كار كشطيه. زبان  اسطب سركشی اس  كه اار رام دشود  تو   

كنه. فارسططی یك دسطط گاهِ فلسططفی  می ايرد و  هرا زیر می

ها نكنه و آیاف ه مهارا دمیاس  و با ای  برخوردهای تقليل 

یطه زبان فارسطططی را شطططناخ  و با آن  زدطه  بطا  را پس می

بازی كرد. شططاعر بهون دسطط يابی به پ ادسططيلِ كلمات  عشططق

 تواده شعر را به معنای وا عی پيش ببرد.هراز دمی

دادی  تو دبایه پایان ای  شعر را به همي  راح ی از دس  می

راح ی  طور كططه در ادیطط  م  خواهی دیططه  بططههمططان

  پاسطططاژ بهره بگيری. تا كی توادسططط ی در اد ها از ظرفيمی

خواهی بطه مخطاططب ام ياز بههی؟ باالخره بایه جایی با    می

مخاطب دراير شططه. دبایه شططعر را وا داد و دبایه در جه   

و یأس  "بود ری"جلب حس د سوزیِ خوادنهه دچار ماللِ 

فلسفی شه  بایه شعر را زدهای كرد. فضای شعری ایران را 

كه در جه  باج دادن به  پر كرده "اوپورتوديسطط "مشطط ی 

عوام  دراير پوسطط ه و حواشططی روزمره هسطط نه و ای  یعنی 

سواری. م أسفاده ای  دوع برخورد زبادی  از طرف همان موج

  ماش اس .

برای شطاعری تنها اس عهاد كافی ديس   بایه سخ  ارف    

توان شاعر بود  ح ا یك كلمه دبایه بهون شطناخ  زبان دمی 

  شطططاعر دربرود  بایه زبان را به جنگ بيهوده از زیر دسططط

واداشطط  و عليه خود شططوراده  بایه با زبان مقابله كرد  زیرا 

 زبان جسه ديس .
 

 ويرايش شعر
  

 دخ رِ تنهامتری  خا هكوچك

 خاطره

 ی خاطرخواهیداكامِ جبهه

 به شهادت رسيه در ذهنم.

 و آرزو

 كه مارد در د م

 همسایه بود به دحوی

 ه رف ای كدر كوچه

 زیرِ اتوبانِ امام علی.

 و اما آذر

 ى خواهرمدوس ِ مهرسه

 پاره آتشی كه خاكس ر

 ی سرمدر كاسه

 س تبسم هم دخ رى

 هایمكه روى  ب

 براى هميشه مرد

 ى ای  اورس انخالصه در هر  حعه

 عزیزی مرده

 دوس  دارى

 بميرى؟
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 خزان زندی
 
  

 ادگاری كه م 

 هااز تو و ای  سنگ 

 ترم!پوس   سخ

 های ای  شعر را الك بگيرغلط

 ی از دوپا معلو مای  بچه

 اار دق بزده در بغلم

 زدی...تو ح م  می

 هامكمی از ردگ الكم را به اوش

 و   خاده به كولآن

 زدیباز می

 زدنهبيرون ِخحی كه سنگم می

 زدیتو جا دمی

 جایی هم دهاری كسی را بزدی

 یك دلِ سير

 كه بعهش...

 مان ببرد بی اریهابخو

 اصل  بيخيال خواب

 رسيهتو پای  به ای  چيزها دمی

 سرت در الك خودت

 تر از یك ميز شام سه دفرهات كوچكو خاده

 ام كه ارسنه بخوابهبچه

 دهه توی سرمی دان میسنگ هم مزه
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد شعر
   

خوبی شعر ای  اس  كه هيچ دریاف ی در آن حضور مس قل 

د و به دریاف  دیگر اره خورده  به عبارتی سططحرهایی دهار

و تمركز بر آن   "الك"ی ی كاربرد كلمهاز شططعر به واسططحه

 های آن بهوناده و پاره روای تخيلی زبادی را به دس  داده

اده  یعنی آدكه به طور كامل طرح شططوده سططپيهخوادی شططهه

ها اغلب بی كه به پایان برسططنه دچار شططكسطط  یا   روای 

پردازیم كه با اب های خود شططعر می شططوده. حاال بهعليق میت

 آن  خيلی موافق ديس م:

 "ترمپوس  ها / سخ ادگاری كه م  / از تو و ای  سنگ"

توادی به شروع شعر سرع  بههی و آن را در همان اب ها می

 شخ  در سخ موكه كنی  به د يل اسط فاده از ضمير اول  

ز اب های سططحر اول حذف ا "م "ترم  به ر اسطط  پوسطط 

 رائ ی درخور  "هااز تو وا ای  سططنگ"شططود. سططحر دوم   

 ی:كنم كه بنویسدهارد  برای ایجاد  ح  در شعر پيشنهاد می

 "ترمپوس ها / سخ  ح ا از ای  سنگ"

  شود:از سحر سوم آغاز می "الك"بازی با  

 "های ای  شعر را الك بگيرغلط"

ديز اجرای  "از دوپا معلول یای  بچه"آغطاز سطططحر پنجم:  

ای دهه اما از شطططيوهزیبطایی دهارد و اارچه توضطططي  دمی 

كاهه. بيادگراده برخوردار اسططط  و ای  از شطططعری  اثر می

جه  ایجاد  ح  به سططحر تحميل شططهه و   "ای "همچني  

پذیری م    به ر خوش دنشططسطط ه اسطط . جه  ایجاد تاویل

كار بگيری  به  اسطط  ایجاز را تا حهِ ممك  در شططعرت به 

همي  د يل بایه از توضطططي  بيش از ادهازه در شطططعر پرهيز 

ی مناسبی در سحر حرف اضافه "در"كنی  در همي  راسط ا  

  ششم ديس :

 "اار دق بزده در بغلم"

اوده شطعرها ای  اس  كه  ابلي  اجرا در زبان را  ام ياز ای  

مادنه ها كار بكشطططی  توادی تا حه امكان از كلمهدارده و می

دارد. در سحرهای پنجم و ششم   "الك"كاركردی كه كلمه 

و  "معلو م"ای تطا بطا كططاربرد تعمططهی كلمططاتِ   تالش كرده

آهنگ موسيقی كلمات در اد های سطحرها  از ضطرب   "بغلم"
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طور اسط فاده كنی كه در م  ِ شطعر زیبا دنشس ه و م  با ای   

  های تصنعی موافق ديس م.سازی افيه

  سحر هش م:

  "هامكمی از ردگ الكم را به اوش"

  پذیرترش كنی:توادی تأویلمی

  "هامكمی از ردگ الكم را به اوش / به اوشه"

توضيحی اس  و با توجه به سحر  "و  آن"در سطحر دهم:  

يم  اس فاده كن "خاده به دوش"تواديم از  بل  هنگامی كه می

سطططحر  وجود دهارد. در "خاده به كول"د يلی برای كطاربرد  

  اسططط فاده از "خط"به جای  "سطططحر"یازدهم اسططط فاده از 

كنه و كاركرد اذاری را به مخاطب اعالم میتكنيك فاصططله

به روزتری دارد. سحرهای دهم تا دوازدهم در ری م خوادش 

جایی كه شعر ساخ اری م مركز كننه  از آنسطك ه ایجاد می 

یكه دارد بسطططيار مهم اسططط  كه با  ح  طبيعی و هارمودیِ 

دوشط ه شطود. همچني  به ر اسط  سحر دوازدهم  با حذف    

شخ  جمع دسب  داده شود. به سطوم   "تو"شطخ    دوم

خود به خود  "یك دل سير"در سطحر چهاردهم به ر اسط    

رها دشططود  پس بایه با سططحر  بل تلفيقش كنی. در سططحر   

حا   توضيحی دارد و دبایه از آن اس فاده  "اریه"شادزدهم 

  هجههم: كنی. در سحر

  "هرسيچيزها دمیخيال خواب / تو پای  به ای  اصل  بی"

د يلی به براش  به اذش ه وجود دهارد  بایه به ددبال ایجاد 

   ح  بود:

خيطال خواب / تو كططه پططایط  بططه ای  چيزهططا   اصطططل  بی"

  "رسهدمی

توان خوادنهه را می "دفره"در سطحر بيس  و یكم با حذف  

پذیر كرد. توجه كردن به را تأویلبه تأمل واداشطط  و سططحر 

 ای كه و  شود كه شاعر در دقيصهویرایش شطعر باعث می 

دویسططش شططعر احسططاس كرده بوده مصططمم شططود و در     

اش بيشطط ر به ای  سططحرها توجه كنه و بهاده كه بازدویسططی

االتر تواده بپ ادسيل خال ي  م نی در چه جاهایی از م   می

 برود.
  

 

 ويرايش شعر
  

 و ح ااز ت

 هاح ا از ای  سنگ

 ترم!سخ  پوس 

 های ای  شعر را الك بگيرغلط

 ی دوپا دهارای  بچه

 اار دق بزده بغلم

 زدىتو ح م  مى

 كمی از الكم را به اوش

 هامبه اوشه

 و خاده به دوش

 زدى بيرونباز مى

 زدنهبيرونِ همي  سحرى كه سنگم می

 تا جا دزدنه

 جایی هم دهاری كه یك دل سير

 كسى را بزدى

 مان ببرد بیكه بعهش خواب

 خيال خواباصل  بی

 رسهتو كه پای  به ای  چيزها دمی

 سرت توى الك خودت

 اتو خاده

 تر از ميز شامى سهكوچك

 ام كه بخوابهبچه

 خوابِ توى سرمارسنه در تخ 

 دههی دان میسنگ هم مزه
  

ه  طور كه  ابل مالحظه اسط   با ویرایش صورت ارف همان

اردادی بطه راح ی اتفطاق اف اد  به ایجاب   در شطططعرت   ح 

هطا و در جهط  ایجاد دظمی دو  دحو بعضطططی از   خود  ح 

سططحرها برهم زده شططه  توجه داشطط ه باش كه ای  دظم تازه 

بطایطه بطه دفع  ح  برتر بطاشطططه   ح  برتر در جایی اتفاق     

اف ه كه شطعر  توضي  اضافه دهاش ه باشه. ح م  داس ان  می

ی مصنوع وی در خود سازی را كه عقيهه داش  پيكرهكرهپي
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ها را كنار زده اس   به سطنگ وجود داشط ه و او فقط اضافه  

ی دِویسش  فقط ای پس از مرحلهخاطر داری؟ شطاعر حرفه 

ریزد  تا شعر خود را دمایان كنه  های شعر را دور میاضافه

س . زیرا شعر به خودی خود وجود دارد و در م   مس  ر ا

تمركز در حول یططك مفهوم و یططك تمِ خططاص  منجر بططه 

اردادی صططورت "الك"شططود  مثل اردادی در شططعر میزبان

اده. ارف ه در ای  شعر كه خيال و زبان ديز به آن ملحق شهه

رغم تمهيهِ به كار ارف ه شططهه در شططعرت  تو خود را  علی

زاد های آاردادی بيشططط ر از حيث كاربرد موتيفبرای زبطان 

اردادی  تو بططه آل زبططانای. برای اجرای ایططههحططهود كردهم

ی یك شطاعر داازیری چنه شطعر را در بس ر یك شعر   مثابه

ها و شطططعرها در خهم  ها  روای پياده كنی تا ای  موتيف

ی اصلی در شعر داسط ان اصطلی شطعر اصطلی باشنه. مسئله    

ط تسلط خودت را به 1حاضر ای  اس  كه تو در صهدی تا 

ط 2 تكنيكی و اجرایی دسب  به موضوع دشان بههی و حا  

ی شطعر را در خودت دشان بههی كه به اع قاد  توادایی اداره

های كارآمه ی ایجاد ارتباطم   تو در ای  مورد به واسطططحه

اردادی  توفيق موفق بودی امططا در اجرای شطططعر و  ح 

چنادی دهاشط ی. در آخر بایه توجه داشطط  كه چنه سحر  آن

 ایه شاعر را فریب بههه.خوب دب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی چهارمشماره شعر / ل فای 74   

 

 خزان زندی
 

 

 اير كرده بود

 ی كفشم نگه

 الی دو  نگه در

 هاش هميشه باز اس كه  نگ

 دراز شهه بود

 زدمی  ِنگ در حرف میدارم از همان  نگه

 كه در به درم كرد

 و هرچه در زدم

 دی دیگرم را پس دها نگه

 س!آ ای رئي

 یك جای ای  زدهای كارمنهی

 زده َنگ می

 هاصب 

 رسمطبق معمول دیر می

 شودام در سردگ خا ی میها غذای بچهچون شب

 هامجوری كه ددهان

 آوردهته اس كان را درمی

 ی در نگه كفشِ الی دو  نگه

   كنهاير می

 در الوم

 شكنه درو می

 از سم   والها

   
  

 نقد شعر
  

بهی ديسط  اما از زمره آن كارهاس  كه خودش داد  شطعر  

زده به دادم برس! خوب ديسطط  در چني  شططعرهایی ما  می

كه  نگ"در سحر  "اس "حشطو داشط ه باشطيم  مثل  فعل    

و همچني  كل سططحر بعهی یعنی  "هاش هميشططه باز اسطط 

توان حذف كرد. اار به  ح  شعر را می "دراز شهه بود باز"

يه كه خود شطعر دارد دس ور حذف ای   یابد   كنيه  درمی

ی دارم از همان  نگه"دهه. همچني  در سحر اضافات را می

توضطي  اسط  و    "ی  نگِ در نگه"  "زدم ِنگ در حرف می

  حذف شود. " نگِ"ی به ر اس  كلمه

خواهی همه چيز را توضي  دهی و معلوم ديس  ببي  تو می

 برای "رسمیر میطبق معمول د"را در سحر  "رسممی"فعل 

ای! از  حطا  زبادی  رویكرد خيلی خوبی در ای   چطه آورده 

ای و مشكل بزرگ شعری خود را كه پراكنهای شطعر داش ه 

ای و ای  شطططعر تمركز را همراه با تفكر دارد  بود حل كرده

خواهی تمام مشكالت می "ی در نگه"یعنی با تمركز روی 

حل كنی. ای  تمركز شطعر و زدهایِ سوژه م نی را تحليل و  

  اما سی شعری عا یو مركزی ِ م نی بخشيهن به یك ابژه

دبایه باعث شود زبان را فراموش كنی و از طریق آن به شعر 

خواهی از راه زبان به شطططعر خسطططارت وارد كنی. تو كه می

اوده مخاطب  دهی و ای برسی چرا همه چيز را توضي  می

  زدیحرف می " نگ" ايری؟ یعنی و  ی ازرا دس  كم می

آوری  در اصل مخاطب را باهوش را هم می "ی  نگ نگه"

ايری  یعنی ح ا و  ی كه پرسطططوداژت در مورد در دظر دمی

دهه دوباره فعل دیر رسطططيطهدش برای رئيس توضطططي  می 

آوری و یا در سططحر خوب را در آخر سططحر می "رسططهمی"

 "شطططودام در سطططردگ خا ی میها غذای بچهچون شطططب"

توضططيحی اسطط   به عبارت دیگر  "هاچون شططب"عبارت 

پرسططه تا از مخاطب شطعر كه دبایه پاسطط  دهه بلكه تنها می 

   خالق پاس  بگيرد.

ه تقحيع به كار رف  "ی در نگه كفشِ الی دو  نگه"در سحر 

در ای  بخش شططعر درسطط  ديسطط  و بایه در دو سططحر    

شطود.   آورده "ی درالی دو  نگه"و  "ی كفش نگه" مجزای

كنه اير می"دو سحر بعهی هم بایه در یك سحر به صورت 

 شوده تا  ح  شعر از دس  درود. دوش ه "در الوم

 شكنه درو می"

 "از سم   والها

سط  كه در از  سم ی كه  وال  در اصطل منظور شطاعر جایی  

سليس ديس  و فا ه  "هااز سم   وال"شكنه  و ی دارد می
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ه دیه كه ای  بيان را چحور س . در وا ع بایاجرای شطعری 

توان وارد زبطان كرد و زبطان را تقططهیم كرد.  ططهرت ای    می

شعر در ای  اس  كه تمركزارایی كرده اس  و همه سحرها 

سطازد و ای  ارزشطمنه اس . اینكه   ی در میرا با همان  نگه

شططما یك موتيف مقيه را به همه جای زدهای ربط بههی و 

هل به یك اسطط عاره كنی خوب از طریق ای   خود شططعر را ب

اس  اما دبایه باعث شود كه شعر وارد منحق دثر شود. شعر 

بایه روان خوادهه شططود  بایه حسططي  برادگيز باشططه  شططعر 

س  جادبایه توضيحی باشه و ای 

كططه بططه خيططل شطططاعران امروزی  

خوریم كطه ای  دكطات را در   برمی

كننططه ايردططه و فكر میدظر دمی

اریم  همه چون وزن و  طافيطه دطه   

توادنه بهون هيچ  اعهه چيز را می

و  ادودی در شعر بياورده. در اصل 

شطططعرهطای  بلی تو از ای   حا   

به ر بوددططه  و ی در ای  شطططعر 

بينيم كه یك مشططكل اسططاسططی می

ای اویی( را حططل كرده)پراكنططهه

ای را وارد شططعر و ی مشططكل تازه

ای. از ای  به بعه سطططعی ك  كرده

ن در شعرت اصططل  سططراغ مضمو

دروی  دگذار كه مضططمون بر شططعرت غلبه داشطط ه باشططه    

هميشطه سعی ك  شعرت راح  جلو برود  شعر توامان در  

ایرادی  س  كه شاعراف ه و فكر چيزیاتفاق می زبان و تفكر

واویی خالق از آن دور شطهه اسط . در اصل هميشه اف   

اف ططه و خرد ديز د يق  بي  حسطططيطط  و تعقططل اتفططاق می

ايرد  یعنی و  ی شططما شططعری  جاسطط  كه شططكل می ای 

 هر حسططي  و دویسططيه  در شططعر شططما همانخردمنهاده می

عاطفه سططهم دارد كه تعقل. در ای  شططعر تعقل وجود دارد  

. رسهی در تمركز كرده و به تخيل میچون شطعر روی  نگه 

س   و ای  عا ی همان شههجا تمركز و تخيل با هم ای ای 

كجاسط ؟ در اصل حسي  را زبان حمل   اما جای حسطي  

كنه  اما در ای  شعر حسي  وجود دهارد چون شاعر تنها می

عملكردی حسطاب شهه و تعقلی دارد و چون سهم حسي   

  رسه.و عقلِ  لب در آن كم اس  به خرد دمی

شططعر ریشططه در خرد دارد  یعنی و  ی از شططعر صططحب     

هسططط يم  ای  كنيم بطا رف طار خردمنهاده با كلمات طرف   می

رف ار خردمنهاده بایه هميشطه آن دیا وای را كه بي  حسي   

كه  و تعقل وجود دارد همراه داشط ه باشه  اما در كل همي  

ی در بنویسططی كه پراكنهه شططعری بر مبنای  نگه ایتوادسطط ه

ا یك جس   یعنی در ای دباشه و فوكوس داش ه باشه عا ی

موتيف مقيه داریم كه طوری اجرا 

های آزاد در آن شود كه موتيفمی

شطططوده. ح ا در جایی كه حطل می 

اویی دری بيرودم كرد و یططك می

بار سراغ آن رف م و در زدم اما باز 

دادی  دری دشطه و مقصر را در می 

كطه  نگ اسططط  )ح ا و  ی آن را  

شطكنی در حا ی كه باز اس (.  می

در اصطططل مثل آدمی كه باز باز راه 

های رود  یعنی مشطططكالت زدمی

 هر به او فشطططار آورده كه مثل آن

كسی اس  كه بالیی سرش آورده 

باشططنه و باز باز راه برود. راوی به 

ها را طور غير مس قيم خيلی حرف

ای زیبا اجرا شطططوده و ها  به شطططيوهزده اما بایه ای  ایههمی

اجرای خالق در پوئ ری بسيار مهم اس   یعنی بایه زبان را 

واو كنی  بایه به زبان زبطان افط   مطال خودت بكنی و بطا   

توجه داشطط ه باشططی  پ ادسططيل خا ی كلمات را بشططناسططی    

سططحرهای  را با مهارت اداره كنی  یعنی بيخيال یك سططحر  

دشططوی و دگویی كل شططعر خوب از كار درآمهه و اار هم  

دیهی سططحری ا كی اسطط  دبایه بگویی اشططكال دهارد. در  

ه جایی باییك  اصططل دبایه پاسططاژِ توضططيحی درسطط  كنی. 

شططجاع  به خرج بههی و كلمه را پرت كنی تا به صططفحه 

بچسطططبه و اار ای  رف ار را ادجام بههی  شطططعرِ تو مهام به 

شططود. شططاعر ژدی كسططی   تر میتر و درودیخودش دزدیك

كنه و اار چيزی را به اسطط  كه هميشططه تعادل را حفظ می
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هه. دآورد چيز دیگری را در شعرش از دس  دمیدس  می

چه را رسنه  آنبعضطی از شاعرها و  ی به چيز جهیهی می 

اذارده  مثل خيلی از كطه از  بطل یطاد ارف طه بودده كنار می    

ننه  كمن قههای ایرادی كه و  ی ك اب جهیهی را محا عه می

اده  س  كه خوادههشان بر اساس همان ك اب آخریمقاالت

 س  و ازشان  حقي  محروحه در ك اب آخر ایعنی حقيق 

توان فهميه اخيرن چه ك ابی را محا عه هاشططان میروی مقا ه

اوده افراد بنيان و اع ماد به دفس دهارده. خزان اده. ای كرده

جهیه  هایزدهی بایه د   داشط ه باشه كه با پيگيری بحث 

محرح شططهه در كا ج و اسطط فاده از محا بی كه در اذشطط ه از 

توسعه دهه و در اصل  كا ج آموخ ه اسط  ب واده شعرش را 

ل هایی كه از  ببطا یطادايری تكنيطك های جهیه  به تكنيك   

 دادس ه بی توجه دباشه.می
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 نويد استاک
 
  

 پر بود

 دمش دریا راپروازی

 ابرِ  خ ی بغلش

 كه شلوارش را خيس  يس

 رف  را       تا عشق/راهی درف ه

 براش 

        شكس       صهاتر از سكوتيهمم

 دشس 

 پياده را    اتوبوسی سوارم

 تهِ جا...ده شب

 های  شیبوسه

 ددبا ش را بو...

 كرد        كردتا فرو دس ه می

 عشق

 چشمِ بازی

 كه خوابيهه بی داری

 كردم  صب كار می

 یادت هس ؟!

 عاشق دبودی م 

 كه عشق بودم تو

 مرای بود شهی را      كه ذوق

 سكوتم اریس 

 تآرامشيه زبادم 

 خوابم بردی

 دارم

 م زد شب باد  سيلی

 دوخ م      كه سو زدم شو

 زدی

 كيرم شق خها

 د   م  دی

 صها

 مدارایی       ای ماهتنها تكه

 دادم 

 كردیش...!
 

 
 

 نقد شعر
 

شططعر امروزت مرا مجذوب دكرده اما تالشطط  در م فاوت  

طور كه هطای تازه جا ب اسططط . همان اهبودن و ورود بطه ر 

اف م  شطططعرت برای م  جذاب ديسططط  چون در خيلی از 

ها  به سططخ ی به شططعری  رسططيهه اسطط   اما با ای   سططم 

 شود.های جا بی در آن دیهه میحال  پاره

  
 پر بود"

 "پروازیهمش دریا را
  

 عينیاصو   هر چيزی كه در شعر عنوان شود  ديازمنه وجه 

نی بایه طوری باشه كه ب واده تخيل زبادی یا عينی اسط   یع 

عينی كه  مخطاططب را تحریطك كنطه. بطه ای  ترتيطب  وجه      
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توان از دو سطحر باال برداش  كرد ای  اس  كه راوی به  می

 كمك پر  بر فراز دریا پرواز كرده اس .
  
 ابر  خ ی بغلش"

 "كه شلوارش را خيس  يس
  

رواز به ابری بارادی در سطططحرهطای بطاال  راوی در هنگطام پ   

 برخورد كرده یا كنارش  رار ارف ه اس .

 اس . ی زیباییای  بخش از شعر از دظر م   پاره

ما  اس  و جای شطعر  تخيل  اد زاعی بوده  شعر عينی تا ای 

جا آن ایم و بر همي  اسطططاس تا به ای ای  عيني  را پذیرف ه

 ایم.را دریاف  كرده
  
 رف  را      تا عشق/راهی درف ه"

 "براش 

 

در ای  دو سطحر اما عيني ِ اثر از بي  رف ه  شعر ذهنی شهه  

  اس .

 شكس       دممصهاتر از سكوتی"

 "دشس 
  

زیبایی دهارد و به ر اسطط  با عبارتی  "دممسططكوتی"عبارت 

 جایگزی  شود. "دمسكوتی"مادنه 

ی شططعر  همچنان عباراتی كه وجه اسطط  يكی دهارده در ادامه

توجهی تو به درون شعر  خورد كه عل  آن  بیچشم میبه 

اسططط . اصطططو   هر شطططعری در اب ها  تح  دریاف  و در 

شططود و یك شططاعر بعه از ای   ی شططعری دوشطط ه می  حظه

كنه اما تو هطای زبطادی را وارد شطططعرش می  مرحلطه  بطازی  

های زبادی ای از بازیای و شعرت مجموعهدریاف ی دهاشط ه 

زدنه. شعرِ تو درون دهارد  همه به تصنع میس  كه ااه ت  ا

چيز را اف ه اس  بهون اینكه در اصل چيزی اف ه باشه. در 

های زیبایی هم ساخ ه شود ها ممك  اسط  سطحر  ای  بازی

اما به طور كلی )ساخ ار كلِ شعر( شعری خوادهدی به دس  

ای. الزم به ذكر اسط  ای  دوع رف ار با شعر و زبان در  دهاده

ه توسططط شططاعران دیگر ادجام شططهه و در دهای     اذشطط 

 شكس  خورده اس .

م   اار صطرف بازی با كلمات شود  به شعر منجر دخواهه  

شططود كه شططاعر  شططه. ا ب ه ااهی یك تأثرِ حسططی باعث می

بهون اینكه فكر كرده باشطه بنویسطه. د يجه چني  دوش اری   

 زیباس .

يزهایی كنه  تنها طرحِ چصطططرف بازی به شطططعر كمك دمی

دظير عقهه  خشططود  و عصططبادي  در شططعر و زبان  به اثر  

تواده بهون فكر دوشطط ه شططود اما  كنه. شططعر میكمكی دمی

حس  مسط لزم حضور دائمی در زبان اس . تزریق حس در  

ه دياز كنه و تنها با توجه بتواده شططعر را از فكر بی زبان  می

به  زیمنش دیوديزوسطی دوشط ه شطود. در دوش ار حسی  ديا   

فكر كردن دخواهی داشطط   چراكه زبان  كار را برای شططعر  

كنه و به هزاران مهل دهه  پس ی و بلنهی ایجاد میادجام می

رود اما در دهای   هر بخش تأویل خودش بطاال و پایي  می 

را خواهه داشط . در شعر تو اما اثری از ای  حسي  زبادی  

ور ج كشطود عصبادي  یا ی ديسط   چيزی كه برداشط  می  

مالل اسطط . ای  شططعر با دارا بودن دریاف   موتيف و پالن 

 توادس  زیباتر دوش ه شود.شعری می

سططازد و در وا ع ای  شططعر فضططایی در ذه  مخاطب دمی 

از خوادش تمام  ای از اصطططوات اسططط  كطه پس مجموعطه 

شطوده كه ای  مهم  ضطعف اصلی شعرت اس   در وا ع   می

ی تو در سحر شططهه  كار تازهای در شطعرت ادجام د كار تازه

اسطط  كه همي  برخورد ديز در شططعرهای شططاعران اذشطط ه 

 ها كهبارها تكرار شطهه اس . به طور كلی  ای  دس  بازی 

اف نه  به شطططعری ِ اثر كمكی تنهطا در صطططورت اتفطاق می  

كننطه و برخالف شطططعرِ  بلی تو كطه در آن م فكراده و   دمی

مروزت دریاف ی دیهه تيزهوشاده عمل كرده بودی  در شعر ا

 شود.دمی
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 ويرايش شعر
  

 پر بود

 دمشپروازی

 یا!؟  در

 ابرِ  خ ی بغلش

 كه شلوارش را خيس  يس

 رف  را براش        تا عشق/راهی درف ه

        شكس       دمصهاتر از سكوتی

 دشس 

 اتوبوسی سوارم پياده

 تهِ جا...ده شب

 های  شیبوسه

 ددبا ش بو...

 كرد     كرددس ه میتا فرو 

 بازیچشمعشق 

 خوابيهه بی داری

 كردم  صب كار می

 عاشق دبودی م 

 عشق بودم تو

 مراى بود      ذوق

 م زدو  باد  سيلی

 دوخ م      كه سو زدم شو

 زدی

 كيرم شق

 د   م  دی

 مدارایی       ای ماهتنها تكه

 دادم 

 كردیش
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 شيما قاسمی
 

 

 ها را دبنهیهكمربنه

 بس م از هر طرف

 زمي  خوردم

 امتر از عروس پوشيههسياه

 رودو پهر كه پله پایي  می

 اریه جا اذاش ه در

 پس ادی كه پنج بار مادر بود

 شه رو به هيچ بازدر بود كه بس ه می

 و زدهای

 ام چهار تا به عقبفرش كثيفی كه خورده

 هنوز داغ بودم

 ه چپادهم به كاسپي ك

 امدشس ه

 به ترك ازی مردی

 تر از دیوار عثمادیخميهه

 كمربنهها را دبنهیه

 بس م از هر طرف زمي  خوردم
  
  

 نقد شعر
  

س  كه عال ه دارد در زبان اتفاق بيف ه  شعرِ تو از شعرهایی

هططای خوب و زیبططایی دارد امططا در كططل سطططحرسططططازی

 ی  اس .هایی دارد كه ديازمنه ادداخا صی

 "كمربنهها را دبنهیه"

كننه كه شطططویه  اعالم میای كطه سطططوار هواپيما می  حظطه 

بنهها را ببنهیه اما ای  عمل در ای  سطططحر طور دیگری كمر

كنه شود و به شكلِ باال تغيير كرده اس  و اشاره میبيان می

كه دبنهیه چون هر چقهر بسططط م )مواظب بودم( باز هم آن 

 یم اف اد و زمي  خوردم.اتفاق )عروسی( برا

  
 امتر از عروس پوشيههسياه"

 "رودو پهر كه پله پایي  می

 ای  سحر را به ر اس  به ای  شكل ادی  كنی:

 "بردو پهر كه پله پایي  می"

 یا

 "بردح ا پهر كه پله پایي  می"

 اریه جا اذاش ه در"

 "پس ادی كه پنج بار مادر بود

اده  منظور از پسططط ان ههبار از پسططط ادش دوشطططي یعنی پنج

دار شطططهدش یا با پنج مَرد خوابيهدش توادطه پنج بار بچه می

 باشه.

 كه ای  سحر دياز به تقحيع دارد:

 اریه جا اذاش "

 بر پس ادی

 "بار مادر بودكه پنج 
  
 در بود"

 شه رو به هيچ بازكه بس ه می

 و زدهای

 "ام چهار تا به عقبفرش كثيفی كه خورده

آخرِ ای   سطم   به ر اسط  پاسطاژی درس      بعه از سطحرِ 

 كنی و در عوض دو سحرِ پایي  را حذف كنی:

 هنوز داغ بودم"

 "كه چپادهم به كاسپي 

 كاسپي  هيچ ارتباطی با شعر دهارد!
  
 امتيپا خورده"

 امدشس ه

 به ترك ازی مردی

 "تر از دیوار عثمادیخميهه

سططط ادبول چون منظورت از دیوارِ عثمادی همان دیوارهای ا

س   پس  اسط  و چون ای  شهر هم اروپایی و هم آسيایی 

  بهل شود كه معنای  هِ "دوتاتر"به  "ترخميهه"به ر اسط   
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اینجا بازیِ زبادی هم « دوتا»رسططاده و از طرفی با دوتا را می

 بشود.

 كمربنهها را دبنهیه"

 "بس م از هر طرف زمي  خوردم.

سططحرها را  ر اسطط  ای جایِ ترجيعِ اول و آخر شططعر به  به

داخلِ ايومه بگذاری. حاال ای  دسخه از شعر دسب  به  بل  

تر شهه اس  ای  شعر ساخ اری م مركز دارد و به ر و كامل

یك شعرِ كوتاه اس  كه با ترجيع به آن فرم داده شهه اس . 

های آزاد در ای  دوع شطططعرهطا بایه در اسططط فاده از موتيف 

ای كه واردِ م   شود و اضافه یخسيس بود  یعنی هر كلمه

شطود كه ساخ ارِ معناییِ شعر   از آن جواب دگيرد  باعث می

 ضعيف شود.

 مثال:

 هنوز داغ بودم"سحرِ 

 "كه چپادهم به كاسپي 

 كه ارتباطی با شعر دهارد

سطط  و شططاعراده ديسطط   مواردِ ذكر ای  بيان  بيانِ مریضططی

 های شعرت هس نه.شهه از داخا صی

كردی و اس فاده می "بر"اش باه اس  و بایه از  "یدر پس اد"

 به ر اس  به شكلِ:

 اریه جا اذاش "

 بر پس ادی

 باشه. "بار مادر بودكه پنج 

بار مادر بود؟ خودِ پس ان. چرا؟ چون به پنج چه چيزی پنج 

  توان د يجه ارفداده اسط   اار چني  دباشه می  بچه شطير 

 ده.ادها از پس ادش دوشيهه كه با پنج مَرد خوابيهه اس  و آ

 در سحرِ

 "تر از عروسسياه"

 تر از عروس پوشيهه اس ؟چرا سياه

بخ  اس  یا به  ولِ معروف هر مردی كه اخ يار چون سياه

اوینه طور كه میكرده یطا فراری شطططهدطه یطا مردده  همان   

ها همگی در بخ  هس نه. ای  ارتباطها سطياه بعضطی از زن 

   شبيه به فرش  "فرشِ پا خورده"سحرِ  شعر وجود دارده یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود بهخورد ارزشمنهتر میچقهر پا میكاشان اس  كه هر 

 همي  د يل از پا خوردن اس فاده شهه اس .

 بار مادر بودهامطا چرا فرشطططی كثيف؟ بطه ای  د يل كه پنج   

 اس . )باز هم بر اساسِ فرهنگِ كشورِ ایران(

شان اع راضی وجود دارد و رهایِ تو در پشط  معمو   شطع 

كه ای  اع راض را فرافكنی كنيم به ر اسططط  كه با برای ای 

هایش ادحباق دهيم. خيلی مهم آن فرهنگ ایرادی و خصيصه

كنيم به آن ها را وارد شعر میفرهنگاس  كه و  ی ما خُرده

خواهيم بططا هططا وفططادار بمططاديم  یعنی اار میفرهنططگخُرده

 هایی ازهنگی دراير شططویم به ر اسطط  با آوردنِ دشططاده  فر

 را به دمایش بگذاریم. ها  آنفرهنگخرده

كننه  ها هس نه كه مس قيم  در شعرشان فحاشی میبعضطی 

توان ای  مسطائل را در طنز آورد و بعه با طنز به موضوعِ  می

  تریتری  یا اع راضططیدظر حمله كرد. معمو   سططياسططیمَهِ 

شعرهایی هس نه كه طنز دارده  امروزه حرفِ مس قيم شعرها 

دهه كه در شططعر دهه بلكه رویكردی جواب میجواب دمی

ار ك تفاق اف اده باشططه. اار  رار اسطط  كه جاها از تخيل ای  

 ادجام شود  به ر اس  از طنز یا اروتسك اس فاده كنيه.
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 كمربنهها را دبنهیه!"

 از هر طرف كه بس م

 ي  خوردمزم

 امتر از عروس پوشيههسياه

 بردح ا پهر كه پله پایي  می

 اریه جا اذاش 

 بر پس ادی

 كه پنج بار مادر بود

 در بود

 شه رو به هيچ بازكه بس ه می

 و زدهای

 خوردفرش كثيفی كه فقط پا می

 امتيپا خورده

 امدشس ه

 به ترك ازی مردی

 دوتاتر از دیوار عثمادی

 نهیه!ها را دبكمربنه"

 از هر طرف كه بس م

 "زمي  خوردم
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 حسين نظريان
 

 

 براردی كه به تنهایی دشس ه

 زخم بپاشم

 براردی

 كه به تنهایی ایس اده

 اریه كنم

 من ها عليه كسی در خيابان

 حرف به زدم

 حرف بزدم

 اش باهی بود

 كرداش باه در الك غلط اير دمی

 آدرس

 كرددر دس  تو دیر دمی

 از چشم تو

 كردسير دمی

 سير اش باهی بود

 مسير

 بادبزدی اس 

 كه راه را

 چپ و راس  كنه

 ماه را چپ و راس  كنه

 چپ و راس 

 كنه

 اش باهی بود

 تنه

 اش باهی بود

 ده رف ه

 براش يم

 رف ه

 براش يم

 براش يم

  ب دریا را ارف ه بودم

  ب ساحل ارف ه بودم

 دل

 ف ه بودمار

 ال ارف ه بودم

 رف ه بودم

 

 نقد شعر
 

شطططان را عوض ك  بازی از دو هجا تشطططكيل شطططهه جای

كننه  یك عهه زیبا! در وا ع شود زیبا! یك عهه بازی میمی

برده پس اصطططل در كننه  ذت از بازی میهطا كه زیبا می آن

و تو يه امر زیبا ممك  ديسططط  مگر با  بطازی تو يطه زیبایی  

بری! شروع بازیِ تو را در ازی و اش ياق به  ذتاشراف بر ب

 ای  شعر  تقحيع خراب كرده.

 براردی كه به تنهایی دشس ه"

 زخم بپاشم

 براردی

 كه به تنهایی ایس اده

 "اریه كنم

تو كه  صه داری بازی زبادیِ بي  اردی و براردی را تبهیل 

 كنی؟به شعر كنی چرا ای  تكرار را بهل به تكرار دمی

  ی كه به تنهایی دشس هبرارد"

 زخم بپاشم

 براردی

 امو به تنهاییِ ایس اده 

 "اریه كنم 

تو عمطه داری كه براردی دوم را طوری بنویسطططی كه هم  

معنای روی ارد دهه هم براردی  در حا ی كه ای  برخورد 

دهه پس به ر اسططط  جا جواب دمیچنهواژاادی با ارد ای 

هواژاادی ترجي  دهی  ذت حاصططله از ای  تجادس را بر چن

 تا شعرت وارد تصنع دشود.
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ديس  و آن را بایه  "من ها"همچني  در سطحرِ بعهی دياز به  

 حذف كنی.

ه ديز به ر اس  ك "كرداشط باه در الك غلط اير دمی "سطحر  

 حذف شود.

 آدرس"

 كرددر دس  تو دیر دمی

 از چشم تو

 "كردسير دمی

عر به ر اس  كه بر ها رو هس نه و شادر ای   سطم    افيه 

همچني  ای  دو سحر  از  .ای  تصطنع اشطراف داشط ه باشطه    

ی بسيار دوری از یكهیگر دارده و تو به  حا  معنایی فاصله

ری ی درخودویسططی  رابحهتوادسطط ی با یك دوبارهراح ی می

 فرمِ ای  شطططان ایجاد كنی تا مصطططنوعی از آب دردياینه.بي 

ر توادس ی بس  و تو میشطعر در چنه سحر پایادی جذاب ا 

 دویسی كنی.اساسِ همي  سحرها شعر خود را دوباره

 تواده اجرا شود:برای مثال  شعر به ای  شكل می

 "مسير"اب ها حذفِ 

 و در ادامه

 بادبزدی كه راه را چپ و راس  كنه"

 ماه را چپ و راس  كنه

 چپ و راس 

 كنه اش باهی بود

 تنه اش باهی بود

 درف ه براش يم

 ه براش يمرف 

 " ب دریا را  ب ساحل ارف ه بودم

همچني  در آخری  سحرِ  سم ِ باال  اار دریا را اسم دخ ر 

د شططودوم حذف شططود باعث می "ارف ه بود"فرض كنيم و 

 .كه ای  سحر به چنهمعنایی برسه

از طرفی دبایه فراموش كنی زمادی كه شطططعر درون دهارد و 

زیر به سم  تصنع شود داافقط در سطح  زبان خالصه می 

ای  دوع شططعرها را ما در كا جِ شططعر  بول دهاریم    رود.می

یعنی شطعری كه درون دهاشط ه باشه شعری عرضی اس  و   

های زبادی شططعری كا جی ديسطط . ای  بازی شططعر عرضططی

دشططيننه كه اثرت از  حا  درون م نی و  ی در شططعر زیبا می

شعرِ  شه.غنی باشطه و تح  شهود و دریاف ی دوش ه شهه با 

و در  شهسط  كه بایه دوش ه می شطعرِ شطعری  تو فعل  پيش

كه شططكمش را خا ی  آینهه خواهی دوشطط   مثل یك ماهی

كرده باشططی اما دوباره داخلش را پر دكرده باشططی. ای  فرم  

خا ی یا ای  ماهیِ شكم خا ی را حاال بایه با اردو و زی ون 

ا يو بگطذاری ت كهطا پر كنی و روی بطاربی  و تركيبی از ادویطه 

 یك شعر پخ ه و  ذیذ داش ه باشی.

كه شططعرت ی ای  توضططيحات و با وجود ای در كل  با همه

هایی را ی ای  بازیهنوز به شططعری  درسططيهه  م  مجموعه

دهه پسططنهم و همي  دشططان میای میكه در زبان راه ادهاخ ه

  ای و برای مدویس ديس ی و راه سخ  را برازیههكه آسان

از خيل شاعران فس  فودی كه مثل مور و مل  تمام  كارت

 اده عزیزتر اس .دشریات ایران را به تصرف خود درآورده
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 پوررسول آماده
 

 

 آب كه در تن  آب نی كرد

 با خود برد باد موهای 

 های   آف اب  داغِ داغ خوردو پس ان

 روبروی دگاه  بر ی زد

 اب ریخ ه شهیكه همراه زی ون در  

 چشم بس ه در م  اتفاق اف ادی

 آن روبرو

 خراوشی سپيه پوس   را پوشيهه بود

 ای روی موهای  ریخ فنجان بردهاش ه  هوه

 ام جا خوش كردكه ببری در سينه

 از دوش   مادهه

 هرچه دوش م آن باال پاك

 مردی انهه جایش را داد به ارف 

 زدمبك می

 رودادگش ادم هی باال و پایي  می

 كُشهكِشه میاد ظار مرا می

 آ ای مح رم

 خادم مح رم

 ربحی به شما ديس 

 ای  روزها

 های تهران اس سرش ترافيك خيابان

 رسه به م دیر می
  
  

 نقد شعر
  

كه ب وادی شعری زبادی بنویسی بایه طوری از كنار برای ای 

زبطان رد بشطططوی كطه ردی بطا ی دگذاری و اار ردی با ی    

ی ديسط  جز همان رد تصطنع! در وا ع سوا ی   بگذاری چيز

توان شطططود ای  اسططط  كه چگوده میجا محرح میكطه ای  

 شعری زبادی دوش  كه تصنعی دباشه؟

در شطعرِ تو سطحرهایی وجود دارد كه تصنعی هس نه  یعنی   

 زدنه.توی ذوق خوادنهه می

 شود:طور شروع میشعر ای 

د موهای  / و آب كطه در تنط  آب نی كرد / بطا خود برد با   "

های   آف اب  داغ داغ خورد / روبروی دگاه  بر ی پسطط ان

زد / كه همراه زی ون در  اب ریخ ه شطهی / چشم بس ه در  

م  اتفاق اف ادی / آن روبرو / خراوشططی سططپيه پوسطط   را 

 "پوشيهه بود

كنم به آن اار م  بخواهم ای   سطم  را اجرا كنم سعی می 

 تر روی صفحه بنشادم.یری م بههم و كلماتش را طبيع

ديازی به فعل دهارد و  "تنی كردآب كه در تن  آب"سططحرِ 

توادی فعل را حذف كرده آن را زیباتر اجرا خيلی راح  می

 .كنی

حشو  "با خود" در ای  سطحر هم  "با خود برد باد موهای "

 برداویی باد میچون زمادی كه می بوده بایه حذف شطططود 

برد و ديازی به تكرار با خود می یعنی بطاد آن را بطا خودش  

 ديس .

بطه بطاد و آف طاب تشطططخي  بططههی     خواسططط یتو كطه می 

 تر و زیباتر اجرایش كنی:توادس ی خيلی ملموسمی

آف ططاب  بعططه آب نی روی تنطط  / موهططات را بططاد برد /"

هات را داغ داغ خورد / و پوسطط   خراوشططی سپيه پسط ان 

 "پوشيه

را حذف كردم و به د   ك  كه در ای   سططم   حشططوها  

 خورشيه  تشخي  دادم.

كنی بایه آن از طرفی  زمطادی كطه در شطططعر توصطططيف می  

توصطيف را طوری اجرا كنی كه بهل به سينمای م نی شود   

یعنی تخيل مخاطب  را تحریك كنه  در صطططورتی كه تو با 

آوردن توضططيحات و سططحرهای كامل  سططابجك يو یا ذهنی  

 ايری.میروده تخيل خوادنهه را از او 

بسططيار مهم اسطط  كه در شططعر از  حا  اسطط  يكی  آ  رداتيو 

رف ار دكنی  یعنی طوری دباشططه كه دو سططحرت  وجه عينی 

داشطط ه باشططه و سططحرِ بعهی ذهنی باشططه و تخيلِ خوادنهه  

  اتمنحرف شططود. به عبارتی دیگر تو بایه در ذه  خوادنهه

ده با ریزی ای  خاای بسطططازی  طوری كه پیفضطططا و خاده



ی چهارمشماره شعر / ل فای 86   

 عينيط  همراه بططاشطططه  پس زمطادی كططه سطططحرهطا عينی و    

 توادی یك سحر ذهنی بياوری.هس نه دمی ابژك يو

خواهم بگویم به ر بود سطططحرهای بطا ای  توضطططيحات می 

ی كردرا حذف می "چشم بس ه در اتفاق اف ادی آن روبرو"

خورشيهی سپيه پوس   را پوشيهه "و ادامه شعر را به سحرِ 

 ردی.كوصل می "بود

اار د   كنی جوری ای  سططحر شططعرت را عوض كردم تا  

طوری برداشطط  شططود كه ادگار پوسطط   خراوش سططفيه   

 پوشيهه اس .

ای روی موهای  ریخ  فنجان بردهاش ه  هوه"در سحرهای 

ام جا خوش كرد / از دوشططط   مادهه / / كه ببری در سطططينه

ر د كنه   بيان  تالشططی ازاف می"هرچه دوشط م آن باال پاك 

تر و از مسطططيری دیگر  توادی خيلی راح صطططورتی كه می

 روده به ری به شعر بههی.

 چكه ازتا كه جا خوش كنه الی پسططط اد  / ببری كه می"

كنه / هرچه دوش م دوك ادگش م / و روی صفحه را سياه می

 "آن باال / حاال پاك شهه ادگش م

 در وا ع بایه با روده بازی كنی.

 زدم / ادگش ادما داد به ارف  / بك میمردی انهه جایش ر"

 كشه / آ ایكشه میرود / اد ظار مرا میهی باال و پایي  می

 "مح رم / خادم مح رم / ربحی به شما ديس 

بيان مناسططبی دهارد و ای  دوعی   "ربحی به شططما ديسطط   "

 ضعف تأ يف اس .

 "های تهران اس ای  روزها سرش ترافيك خيابان"

اضافی اس   ترافيك مربوط به  "هاخيابان"در ای  سحر ديز 

 جا آمهه حشو اس .خيابان اس   پس خيابادی كه ای 

كنم و در ای  ادی  سحرهایی را حذف شطعرت را ادی  می 

 خواهم كرد كه ربحی به ساخ ار معنایی شعرت دهارد.
  
 

 

 

 

 

 ويرايش شعر
  

 بعهِ آب نى روى تن 

 موهات را باد برد

 و آف اب

 راهات پس ان

 داغ داغ خورد و پوس  

 خراوشى سپيه پوشيه

 تا كه جا خوش كنه الى پس اد 

 چكه از دوكِ ادگش مببرى كه مى

 كنهو روى صفحه را سياه مى

 هرچه دوش م آن باال

 حاال پاك شهه ادگش م

 رود پایي باال و هى مى

 كِشهمرا مى

 كُشه مرا اد ظارمى

 آ ای مح رم

 ای  خادوم

  به شما مربوط ديس

 ای  روزها سرش

 ترافيك تهران اس 

 رسه به م دیر می
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 ايوب احراری
 

 

 ایس اده روی درو

 كشه از صهادس  دمی

 پادری هم پای م  و خواب بمان دارد

 روجيغی كه پخش كرده راه

 درو دارد درو دارد در...

 اش را بردهی ای  دس پخ  تو هماده

 با ساكی كه زده

 د بمانرف ه ای  مع ا

 تركم روی تو

 ها را یكی یكی از باالكه پله

 بعه از رف   آن بمان

 زدیدگاهی و ردی می

 كه دس  ايری در ای  پيری

 شوی روی كيریباز می 

 ادگش ی توی بمادی

                                     امتو كه هم خایه

 ام بودی؟همسایه

 پرت شهه اف اده به سم  درو

 دس يم فرق كرده زیر

 بيا به سم  حاال به  بل كه عمری اذش ه

 مهری كرد ای در دل درو

 ام و دهارمادهه

 جامادهه از فكری

 كه امشو دارد
  
  

 نقد شعر
 

ی مهم در آن وجود دارد شطعرِ تو موفق ديس  اما یك دك ه 

 كه الزم اس  در موردش بحث كنيم.

ار يی عزیم   زبان باشططه  یعنی كار بسططخواهی دقحهتو می

ی ده چنهاد  ای و با توجه به تجربهسطططخ ی را آغطاز كرده 

تری  راه را برای شططاعری اصططل  خوب ديسطط  كه سططخ 

خواهی اول زبطان را تبهیل به زبانِ  ای. تو میاد خطاب كرده 

م   كنی و بعه زبانِ م   را مبهل به شططعر  یعنی با توجه به 

س و سپ  صطه داری از دي  مو ف به زبان  ای ترایاییرابحه

هود ات فا ه شاز طریق زبان به شطعر برسی و ی دي  اصلی 

اس . در ای  شعر چون هيچ دریاف ی در  حظه  "دریاف "و 

بری و ی پورن پناه می ای مهام به سططكس وشططعری دهاشطط ه

م  مایلم تو فعل  از ای  فضطططای پورن و اروتيك فاصطططله 

 های دیگر بپردازی.ها و موتيفبگيری و به تم

ای كه به كارهای زبادی داری  م  فكر توجطه بطه عال ه  بطا   

همان كنی كنم اار شهود را وارد زبان و آن را با زبان ای می

كه ای  دو موازی با هم در شطططعر حرك  كننه(  )به طوری 

 آن زمان به شعر مهمی خواهی رسيه.

دادم ها را م  خيلی دوس  دارم و میای  تمهيهها و تجربه

وفيق در ای  كار و در اد های ای  راه به یك كه در صورت ت

جا تو مهام داری از شطاعرِ خاص تبهیل خواهی شه. در ای  

كشطططی كه ااهی ای  كار تو را به تصطططنع كلمطات كطار می  

ی مهمی اس  كه یك شاعر چگوده با كشطاده و ای  دك ه می

 زبان بازی كنه تا شعرش تصنعی دشود.

كار بكشططی ح ا اار ربحی داری كه از تمام كلمات  تو عمه

به شططعری كه در حال دوشطط   آن هسطط ی و همچني  دي   

ی از هایشود بخشمو ف ديز دهاشط ه باشه كه ای  باعث می 

ایس اده روی درو "های شطعرت تصنعی شود  مثل  در سحر 

 "كشی از... / پادری هم/ دس  دمی

رسطططنه ی كلمطاتی كه به ذهن  می كنی از همطه سطططعی می

نی و ای  خوب ديسطط . اار جای تو بودم سططحر اسطط فاده ك

 كردم:سوم را كل  حذف می

 ایس اده روی درو"

 كشه از صهادس  دمی

 روجيغی كه پخش كرده راه

 "درو دارد درو دارد در...
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  به ر "اش را بردهی ای  دسططط پخ  تو همطاده "در سطططحرِ 

 ."برد"را هم تبهیل كنی به  "برده" اس 

 رده؟ببي  چه  حنی پيها ك

 "با ساكی كه زده"در ادامه اما سحرِ 

بری ادگار به كار می "با سطططاكی كه زده" حنی كطه با ادای  

سطط  كه خيلی اوده عشططقبازیدشططادگر ادزجار راوی از ای 

درخور ذهني  یك شططاعر در  رن بيسطط  و یكم ديسطط .   

سططاك زدن هم یك دوع بوسططيهن اسطط  و و  ی كسططی را   

شوی  غير بازی میسطه عشق دوسط  داری و با او وارد پرو 

هططای دیگران توادی روی كنشطبيعی ديسطططط  و تو دمی

ود كه ش ضاوت كنی  ای   ح  منفی و دگاه از باال سبب می

 شعرت تك سم ی شود كه ای  خوب ديس .

 "رف ه ای  مع اد بمان"

  ای  سحر یعنی چه؟

 تركم روی تو"

 ها را یكی یكی از باالكه پله

 "مانبعه از رف   آن ب

 "بمادی"و  "بمان"ها هم همه تصنعی اس  چون ای  سطحر 

جزئی از شططعرت ديسطط  در حا ی كه تو عمه داری از ای   

 نگی و هم مسططير ها كار بكشططی كه هم در اجرایش میواژه

 كنه.روای  زبادی شعرت بی د يل تغيير می

 زدیدگاهی و ردی می"

 كه دس  ايری در ای  پيری

 "یشوی روی كيرباز می 

سطط  و شططعرت را غير طبيعی جا هم تصططنعیبازی ای  افيه

كنه در حا ی كه  افيه در شططعر بایه اتفاق بيف ه و آن هم می

ودی  ی دردطه به شطططكل  افيه كناری بلكه به در هيئ   افيه 

یعنی كه با ا ي ریشطط  و صططهای حروف سططعی كنی با  افيه  

بشططود مواجه شططوی و در ای  پروسططه اار  افيه  كناری هم 

دیگر اشطكال چنهادی دهارد  و ی مهم اس  كه ای  اتفاق به  

صططها  به شططكل طبيعی روی دهه  به طوری كه حروف هم

صطورت طبيعی در سطحری تشطكيلِ یك ا ي ریش  بههنه و    

تعمهی دباشطططه. شطططاعر معمار كلمات اسططط  اما شطططعر را 

 شود ساخ  بلكه بایه آن را كشف كرد و به آن مثل دمی

 

دادی بایه درودی شود و چه كه میكل داد. آنیك معمار شط 

ات وارد و جزئی از اطالعططات هططای حططافظططهدر البيردطط 

ات شطود تا در داخوداااه ذهن  ذخيره شهه  زمادی  شطعری 

 خواهی شعری را شروع كنی در آن اتفاق بيف ه.كه می

 ادگش ی توی بمادی"

                                     امتو كه هم خایه

 ام بودی؟همسایه
  

 پرت شهه اف اده به سم  درو

 مفرق كرده زیر دس ی

 بيا به سم  حاال به  بل كه عمری اذش ه

 "مهری كرد ای در دل درو
  

دهم  زیرا شعرت ضعيف اس  خوادهن شعرت را ادامه دمی

طلبی زبادیِ تو برایم ارزشمنه اس   ها و جاهو ی ای  تالش

ه ب كم كم مهارت و دادایی زبادی چراكه پشطط  ای  ضططعف 

ی كاریِ تو شططهه  تواده مبهل به فلسططفهآیه كه میوجود می

 به شعرت برساده.
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اار تو بهونِ مهارت  همي  مسطططير را ادامه بههی به جایی 

بينی و از ا فاظی مادنهِ ارزش می رسطططی كطه زبطان را بی  می

يسطط  د كنی كه زیبااسطط فاده می "شططنومممی"یا  "بينمممی"

پيها كنی حریم تصطنع را خواهی شناخ   و ی و  ی مهارت 

شططوی و كم كم م وجه خواهی شططه چه و از كنار آن رد می

چيزهایی را دبایه بنویسطططی  زبان  عشطططق اسططط  دبایه مثل 

ه كها به آن تجاوز كرد  با زبان بایه الس زد  برای ای خيلی

 ا مثل یك زنبازی كنی رف ارت را درم ك  و او ربا او عشق

بان دویسی زی سفيه بخوابان. در هر شعری كه میبر صفحه

واوی خالق ات فرض ك  بططا آن وارد افطط را معشطططو ططه

ای سططرسططخ  اسطط  و بایه با   زیرا زبان  معشططو ه  شططو

 ه بری ب وادی آن را كن رل كنی كه ا بتمهيهاتی كه به كار می

 دياز به هوشِ باالیی دارد.

شطططان اتوماتيزه ذه  های زبادی دربرخالف برخی كه كنش

 زدنه سعی ك شهه اس  و دس  به تو يه ادبوهِ مهمالت می

 ای دروی.تازه باشی و از هيچ راه رف ه

یك شططاعر بایه به طور مهاوم شططعر بخواده تا با فضططاها و  

اده هتر به كار بردهایی كه دیگران پيشتصطططویرها و تكنيك

نی. اار هم خواس ی از آشطنا شطوی و از تكرارشان پرهيز ك  

 ها عمل كنی و پيشنهادهایها اس فاده كنی بایه فراتر از آنآن

ود م   خشان را اس رش دهی  یعنی آثارشان را پيششعری

 م نی دو برسی. رار دهی و با خرج خال ي  به پس
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 تنهايیِ درست
 

  محمد مروج
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاآن. هاسطط  هرت محبوب هایخصططل  از یكی ادفعال 

. دارده دوسطط  بسططيار را منفعل مل  و شططاعر و دویسططنهه

 كبری  اده كشطططيطهه  را هطایش خطایطه   كطه  روشطططنفكری

. اس  ربه  شود  دیهه بيش ر هرچه اتفا   كه س خحریبی

 از هميشططه و دكرده پيها را خود راه هنوز ما ادبی یجامعه

 .فكرپردازی چيسطط ؟ چاره راه پس. اف همی بام طرف كی

 عوام بي  آن شططيوع و آااهی سططرطان  ای  عالج راه تنها

 هيچ و هسطط  چيز همه كه سطط ك ابی اپ  دیل. اسطط 

 جاای . ديچه زرتشطط  اف  چني  دوع از ده ا ب ه. ديسطط 

 دفرهتك سپاهيان از  شكری جا ای . اایهدمی كسی را ديچه

 نهات شاعر هاید  نگی از ك اب  ای   حعات عضیب. ادهجمع

 كنه می االرضطی محله  ادزیل و ااردن كاون بي  دائم كه

 یگرد برخی و ادهفلسفی بشهت اپيزودها  بعضطی . اویهمی

 گوییب تا بنویسی  تا دههمی ایهه تو به اپ  دیل. اج ماعی

 پرورش را درود  آدارشيس  بينهازی  دور را ااردت اار و

 هایایهه از پر ك اب ای . بزدی كنار را هاحجاب تا دههمی

 ر یف .بردمی آباد داكجا به را تو كه اس  تازه فكرهای و دو

 یا باشططی دویسططنهه شططعرخوان  یا باشططی شططاعر كنهدمی

 درك   و فهم یادهازه به كه س دریایی اپ دیل مخاطب 

 شعور از و ی ديسط   شطعر  اپ دیل. دههمی مرواریه توبه

 به س گیب. س فلسفی شهتبه و ی ديس  فلسفه. اویهمی

 .دارد تو تأویل

 از یكی واكاوی و بررسطططی به كوتاه  مجال ای  در حال

 .پردازیممی آن  حعات

 تاكنون كه شططهه اشططاره جریادی به ك اب 116 ی حعه در

 حياتش زمان در شاملو اار. اسط   شطهه  پرداخ ه بهان كم ر

 هایحكوم  برای او شعر و فكر اار شه با سادسور در بایه

 دن یترجمه بایه كه طوریبه اسطط   خحرداك عصططرشهم

 بكشططنه  بيرون خاك خروارها زیر از مراش از بعه را آرام

 یا و ارزشطططش بی هایدگاریدطامه  ح طا  حطال   چرا پس

 چرا برسه؟ امان چاپ به آیها  به او خصطوصی  هایدوشط ه 

 اندویسططنها آن از بایه دشططر  ارباز هایك اب پرتيراژتری 

 هاحكوم  كاربه بيش ر خيلی مرده  شاملوهای باشطه؟  مرده

 رادی ای فرهنگ كه درس  ای . ديس  اتفا ی امر ای . آیهمی

  ضططيه ای  پشطط  هو ناك اتفا ی و ی اسطط  پرسطط مرده

 كه شهه ضعيف حهیبه یا و مرده كه شطاعری . سط  جاری

 با همقابل برای مناسطططبی ابزار توادهمی دهارد  فعا ي  توان

 رحمبی فكر هایاتاق. باشطططه آوادگارد و تازه شطططاعران

 دمنهمی كردا و بوق در را هاآن هایدوش ه  هرآن حكوم  

 و عاصطططی ااندویسطططنهه شطططهن دیهه برای عرصطططه تا

 عرصه سه در امروزی شاعر حال. دماده با ی داپذیرسطازش 

 انعنوبه خود اثبات رایب مبارزه ميهان او ی. بجنگه بایه

 و رودب هاسن  با مقابله به بایه دوم. جهیه فكری مو ه یك

 و مرده اكنون شططهه  اف ه چهآن كنه ثاب  عمومی افكار به

 ایهب سوم  و اس  تازه هایادهیشه و افكار یعرصه ادبيات 

 یشخص خصوم ی دراذش گان  با اشدشمنی كه دهه دشان

 .هاآن شططخ  با ده و دارد  يزسطط افكارشططان با او و ديسطط 

 یدفره یك ارتش بي  فرسایشی جنگی كه اس  شكل بهی 

 رشاع و دویسنهه بهمان دارانطرف خيل و آدارشيس  شاعر

 ای و شططودمی هاف  پيروزی به منجر یا كه ايردمی در مرده

 یگرد شود  هایشفكرپردازی یارائه به موفق تنها شاعر اار

 چكشططی به تبهیل خود و آمهه سططربه اشادبی فعا ي  عمر
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 فاده م أس كه س تراژدی ای . شودمی آینهاان كوبيهن برای

 در مخصططوصطط  و اسطط  آن ارف ار ما ادبيات اخير یسططهه

 .اس  شهه بيش ر آن غلظ  اذش ه  یدهه چهار

 ایرادی  روشطططنفكری شطططكسططط  یعمهه دالیل از یكی

 هميشه نروشطنفكرا . اسط   آن خواهی تمامي  و اوییكلی

 به عادت و بوده مردم از بسططياری جمع شططان سططخ  روی

 كهحا ی در ادهداش ه شلوغ هایمي ينگ و جلسطات  برازاری

 كردن م قاعه. خورده اس  شكس  بارها عمل  یشيوه ای 

  راردادن خحططاب از به ر و ترسططططاده محمئن  دفر یططك

 ام افكار یعنی س  رایزومی ما  امروزی جنبش. هاس توده

 ن قلم دیگر یسينه به ایسينه از و زدهمی جواده ریشطه  مثل

 كه داریم پویا و زدهه دسلی آینهه در شكل  ای  به و شودمی

 .كننهمی زدهای را زدهای

 دابود را تاریكی زود  یا دیر كه سططط ایجر ه اپ  دیل

 اار و شطططویمی تنهاتر روز به روز ك اب  ای  با. كنهمی

 ار تو اپ  دیل. ایرف ه درس  را راه كه بهان شهی  چني 

 جایبه شططودمی باعث و كنهمی خارج ادفعال موضططع از

 چشططمی به تبهیل خود باشططی   هرت اعمال محل كهای 

 .یزیبر بهم را هاآن محلوب بازی ب وادی و شوی سراسربي 
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 ها لطفن کنارمترسك
 

 امین رجبیان
 

 

 

 
 

 

 

 

 و ردهبگي پيش دس ِ هااُپورتوديس  بعهها كه ديسط   مهم"

 تا كه اس  ای  مهم! ديس   مهطططم! منجطططى  قب هام رسك

 "ىبنویس خحر در توادىمی تا باشى  درس  هس ى و  ى

-ادقالبی عضطططو یك دل همان یا "دیل" ايلكی زبان در

 اف    همان"اُ " یا "اَپ"  ری زبان در .سطط اد حاری

 . دههمی هم بزرگ معنای و س ا

 خواهه  شطططاعرمی ایانهه دلِ سطططحرها بعضطططی خوادهن

 ."شاعر" یكلمه تمام حيثي  با خواههمی

 

 مسلط. بيان در ژدی اخ الل  یك شاعرم م 

 توس  با كه اس  م  یك عبها رضایی .اس  شطاعر  "م "

 كه هباش یكی تنهایی همه ای  پش  تا شودمی او هاصب  و

م ِ  او. بردارد زار ج  پای از پاپوش و بطهرادطه   حنجره

 زیر تاكنون كه شطططاعر اسطط   وسططواسِ  و خناس هوی ی

 حاال و شهه  پنهان وا عی دروغ یا وا عی تاری  از خرواری

 .آوار شهه اس  وا عی دروغ ای  و سر كرده دازل را شرّش

 خادمانبی شر. شعر سرایهار شَر و اسط   شطَرّ  شطهرِ  شطعر  

سر ِ  هایادگش  با اسط .  در بيرون هسط   جا هر اسط . 

 عمومی ضططمير داكجاآباد در مكادی اما. پنجره پشطط  سططرما

 شعر شهر  آن و اس  شَر ااهسكود  كه هسط   ا ناسعوام

 برای. تنهایی در شهری آسمادی  و زدهدكب  شهری. اسط  

 و سركرداان كرداان تحصيل و فرهيخ گان كه اس  همي 

 دظر هایرمه همان مسطططلط   ماعیاج هایتيپ دماینهاانِ

. هیابندمی و بيننهدمی را خاموش شهر ای  اج ماعی  یكرده

 دس ورا عمل طبق و سطيس می  هایادگيزه اغوای تح  هاآن

 هایبرچسططب همان با و شططانذهنی هایریزتراشططه رف اریِ

 مكاديزه   شططكر همان هاای . كننهمی رف ار شططانمشططخ 

 هر كه ادهداریسططرمایه سططازسططانیك دظام سططرآمهان همان

 محهوده ای  از خارج حرك ی هر و سططكوت هر صططهایی 

 ریسارت تهوع و ايردهمی سرايجه و زده برهم را شانتعادل

 هيكل به زدنهمی عاق شود می شانشامل معكوسطی  شطكل به

 .تماشاار هایرمه و خودشان  ناس

 روعش زاشَر خاموش شطهر  همان از كه شطعری  ادقالب ای 

 اس . خالق فردی  تكثير حال و در شهه

 و اینرسی كه هاآن. هاس انهه دل مال شطعری  ادقالب ای 

 اه  اه آن به و دادنهمی شططكننهه را عمومی دركیِبی مقاوم 

 دق برای اشاج ماعی ادواع برعكس ادقالب ای  .خنهدهمی

 ايریددهان چيز هاظاهربي  و هام قلب خورها ها  مف زن

! اشب خا ق دك   حسودى دباش  فرص  ددبالِ" پس .هاردد

 بایطه د باشطى داشط ه دوسط  دیگر جوریك توادىدمی و  ى

 "اس  دیگر جوریك كه بشوى كسى عاشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی چهارمشماره شعر / ل فای 95   

 بيداری به دعوت
 

 پورآماده رسول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شططعر رمان  هایك اب شططبيه! ديسطط  ك اب یك اپ دیل

 یك اپ دیل چيسطط ؟ اپ دیل پس...و تاری  فلسططفه 

 راهنمایی خرد به تفكر  به راما كه ایدریچه. اسطط  دریچه

 یمحا ب از بسياری به را ما اس  ممك  كه ایدریچه .كنهمی

 .كنه راهنمایی شود می اشاره هاآن به فوق هایك اب در كه

 زا توانمی را اپ دیل! دهارد ك اب فرم! دهارد فرم اپ دیل

 بخواهه  د ش خوادنهه كه جا هر یا و آخر سطططط و اول 

 كه ما .هاس آدم ما زدهای فرم شبيه بيش ر .فهميه و خواده

 آن به دسطططب  و ايریممی  رار اودااون هایمو عي  در

 خردی. اس  خرد واكنش اپ دیل. دهيممی دشطان  واكنش

 هایادهیشه در را اشدموده ب وان شایه كه ایرادی خرد دوع از

 اشنه ب ریخ ه سعهی ا مم نع سهل  لم در كه بریزیت شمس

 رد غرب  یادهیشه در را اشدموده ب وان شطایه  یا. كرد پيها

. كرد پيها آ مادی یديچه ویلهلم فردریش هایاویطه ازی 

 زیرا. كوبهمی حما   و باله  سططر بر وارپ ك اپ دیل

 ىآدم". اس  چيز همه دابودار حما    كه اس  باور برای 

 زا تربهبخ  همي  براى ديس   حما   ىمحاصطره  در زج

  وازمِ زمره از درد . كنه خوشططبخ ى احسططاس كه اسطط  آن

 تا و كننهمی جمع آشططغال همه چون ماسطط    یهمه یهكىِ

 باال هابادك در حما  شططان حسططابِ كه دودهمی توادنهمی

 باله  ای  از. دهنهمی پز باله  ای  به هم بعه برود 

 براى ده !ببخش بيشطط ر بردجی كم ر كهای  براى!  ك دورى

 م  !ببخش باشى خوش كهای  براى كنى  خوش د ى كهای 

 جز فقرى چون دبودم ثروت پى دخواسططط م  پول هطراز 

 تكبٌر  هرآن هراز اما بودم مغرور. دهارد وجود حمطا   

 دكردم رفا   هم جماع  با خسططيس. ب رسططم كه دهاشطط م

. كننهمى دریغ خواهى می كه و  ى فقط محمئنم هنوز چون

 یعنى كه طرفهار از و احمق عشق احمق  دوس  از هميشطه 

 توادنهمى هطا ای  فقط بودم محمئ  و كردم دورى احمق

 دقحه كه اسططط   هی تمام یآینه اپ دیل "كننه دابودم

 كه ادقالبی از.دههمی بازتاب را مانجامعه و ما هایضططعف

 اهميليون و  آوردمی تبعيه از را یكی اسطط  معجزه كارش)

 آن در شططرك ) كه اد خاباتی از !(تبعيه به فرسطط همی را دفر

 یرشِپذ بلكه ديسطط   رئيس به اویى آری تنها دیگر حاال

 سططينماار و سططينما از( اسطط  ارباب ىسططيحره زیر دوكرى

  ىح. شططهه كثاف  تپه چنه به بهل هاسطط سططال) كه ایرادی

 با! باك چه اما كنهمی كثيف را آدم هم شططانبه كردن فكر

 خىفرسطط اىفاصططله ا كل از بایه دیگر اف ه دك رم كهای 

 كه مه صوتى فایلى در و خمره به بزدم اسط   و   بگيرى

 زا و( بههم را كيچ چى همه ىاله ای  ترتيب بزودى شططهه

 ور  لسادس)سطادسور  یعنی هاایرادی ما بخ یدگون د يل تنها

 مغز! دهارد عضططوى فكر از عزیزتر آدمى ادهام و اسطط  فكر

! دهارده خواهنه دمی مغز هاایرادی اما سططط آدمی خادقاهِ

 از همه فكر  عليه همگادى بسططيجى درایران  سطط ایهمهمه

 پرسهب ديس  یكى و مشغو نه سطادسطور   كثيف شطغل  به دم

 كوتاه  یجمله یك در. آوردمی ميان به سطخ  ...از و( ؟!چرا

 .اس  اریبيه به دعوت اپ دیل
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 هيچ برای هايیمتن
 

 شهره کیوان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اج ماعی  فرهنگی  مشططكالت كه آوریخفقان فضططای در

 " اس   شهه آوار مردمادش برسر شعوری فقر و ا  صطادی 

 ."ادهمعجزه من ظر همه

 سططیك. بكشططه بيرون و بگيرد را دسطط شططان كه داجی من حر

 هم خودش دجات راه فكر به ح ا دهارد شططهن داجی جرات

 دجات  ذكر با و ببنهده چشططم ادهداده ترجي  همه ديسطط  

 انشططداجی ادهكرده تصططور. بكشططنه اد ظار را به ر های حظه

 .اس  باالتر اردن سرو یك و دارد دم و شا 

 ننه ك شكوه شان لب با رف ه یادشطان  كه اوضطاعی  چني  در

 رو را داجی یواسحه از ایدشطاده  و شطود می عمل وارد دل

 .كنهمی

 وانر زبادی با كه اس  دل یدااف ه هایزدن اپ اپ  دیل 

 . بههه دشان اس   شعور همان كه را داجی  تا آمهه

 يات ادب دا ده اس  ادبيات ده دثر  ده اس  شعر ده اپ  دیل

 سططم  به را ذه  پله به پله كه اسطط  راهبری مادنه بلكه

 شططود می كنواخ ی مسططير كه هرازااهی و بردمی شططعور

 .زدهمی تفكر به تلنگری

یآشنای مخاطب برای محكم سطيلی  با ك اب اول  اپيزود در

 كردن خراب از كه عموم باور برخالف و كنهمی زدایی

: كنهمی كردن خراب به دعوت را مخاطبش دارده  هراس

 ای و "شود خراب بایه كه داری رو پيش هاییپل باش زود"

 دههمی دشططان او به را مخاطب ا عیو خود سططوم اپيزود در

 از د يق  توا عی زدهای بلرزی  دبایه ب رسطططی  دبایه"

 بانز. "شهمی آغاز ديس  تخم  به هيشطكی  دیگه كهجایی

 همراه خود مخ   دثری با كه اپ دیل یساده و خودویژه

 و بخواده روان راآن  مخاطب كه شطططهه باعث اسططط  

 شطططایه كه هاییحرف بياورد  زبان به را د ش هایحرف

 وجود با .اسطط  داده آزار را او هميشططه هاآن بيان از ترس

 از ایعصطططاره كه ك اب ای  عامياده  هایفعل و جمالت

 ادهشاعر دگاهی با اس   دویسطنهه  سطا ه  چنهی  پردازیفكر

 م وجه خوادهن حال در مخاطب ذه  .اسطط  شططهه دوشطط ه

 دیل  عوا در   اس دياف ه جوابی برایش كه شودمی سواالتی

 واحهی جواب كه سواالتی فهماده می برتر روشطی  به اپ

 مفه از دریایی مادنه. دارد را خود تاویل هركس بلكه دهارده

 .بردمی سهم آن از اشظرفي  یادهازه به هركس كه واژه و

 ادامه به را مخاطب ك اب  در رف ه كاربه زبادی هایبازی 

 هخوادنه شططعور به كه هاییتلنگر و كنهمی ترغيب خوادهن

 هر خوادهن با یعنی. كنهمی وادار تامل به را او زدطه  می

 در و بخواده را  بلی سططحر شططودمی مجبور مخاطب سططحر 

 .كنه تفكر آن در و فهميهه را محلب خوادی دوباره

 دیل برد می ردج سططادسططور از ادبيات كه زمادی در درسطط 

 اركبه را "دباشططه م تخ به" مادنه اصططحالحاتی آزاداده اپ

 ر  به را ك اب دام مناسطططب اد خاب دیگر بار و بردمی

 یبهیه و دارد بسططيار اف   برای حرف اپ دیل .كشططهمی

 اییعبها رضطط علی  لم به جز ك ابی چني  دوشط    كه اسط  

 .ديس  ممك 

 



ی چهارمشماره شعر / ل فای 97   

 هاواژه رقص
 

 حسینی عارف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحر" معادل و یايلك زبان به كه[ اپ دیلِ] ك اب عنوان

 هك سطط ادبی ژادری از خوبی یدموده تنهاییبه اسطط  " دل

 هتوج آن به كم ر و مادهه مهجور پارسططی ادبيات فضططای در

 .اس  شهه جهی

 ادبيات در prose برای س معاد ی دوشط ه دل یا و ادبی م  

 .دارد  رار poem یا شعر مقابل در كه ادگليسی

 اشدموده- مسططجع ردث هم فارسططی كالسططيك ادبيات در

 .دارد  رار موزون شعر مقابل در -سعهی الس ان

 اد شار شطهن  سطریع  و آسطان  و مجازی فضطای  اسط رش  با

 یسنهااندو بي  كمی ا بال تقریب  كه ادبی  ا ب ای  ها م  

 شهه بهفهمی دوعی دچار دارد  جهی صورتبه زبانفارسی

 یا و دبیا م   دام تزئي  و تخيل ادهك با ایدوشطط ه هر كه

 .اس  ارف ه خود به دوش هدل

 اس ( شاعر)دویسنهه  یك خودمادی هایحرف "اپ دیلِ"

 با ار خود دظر و تفكر تخيل  سططاده  زبادی با دارد سططعی كه

 .بگذارد ميان در دیگران

 برخورد دوع و آن اجرای "اپ دیلِ" در برجسططط ه دك ه

 ریسططا با تمایزش وجه كه اسطط  واژاان و زبان با دویسططنهه

 "اپ دیلِ" وا ع در. سط  دویسطنهاان  دیگر از هادوشط ه دل

( prose)ادبی م   ژادر برای برجسطط ه و شططاخ  ایدموده

 .اس 

 یدحوه ك اب  ای  در دویسططنهه بينیجهان و تفكر سططَوای

 :كنيممی بررسی راآن در م   اجرای

 

 :اردادی ح 

 هك نامع ای  به اس   دومهرن شعر هایمؤ فه از اردادی ح 

 برخوردی در م نش اجرای در( شططططاعطر )دطویسطططنططهه  

 بيان  ح  م    تم و فضططا به توجه با و( objective)فعال

 .اذاردمی اجرا به و كرده اد خاب را خود

 و كشهمی دوش بر را م   عاطفی و حسطی  بار اردادی ح 

 و مح وا حس و درك در را مخاطب صططميمي  ایجاد با

 .كنهمی یاری م   احساسِ

 

 :اردادیفرم

 و هديس ن جها یكهیگر از فرم و مح وا هنر  به مهرن دگاه در

 رمف مح وایش  به توجه با م نی هر اده تنيهه هم در برعكس

 .طلبهمی را خود به مخصوص اجرایی

 

 :م نی سينمای

 در پردازیخيال م    كل در واحطه  تخيلی كطاربردن  بطه 

  نیم سينمای كه اس  هاییمؤ فه تصویری  بيان و سطحرها 

 .كنهبخش می ذت مخاطب برای را م   خوادش و ایجاد را

 از كه اسطط  آن اجرای دحوه در "اپ دیلِ" خوادهن  ذت

 .ايردمی بهره شه  اشاره آن به باال در كه هاییمشخصه
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 و تخيل  هرت شطططاعر  یك مثابه به عبها رضطططایی علی

 وریطهب ارف ه كار به هم م   در را شعر اجرای هایتكنيك

 و خود خاص فرم و  ح  دارای اپ دیلِ از م نی هر كه

 از هام   باالی حجم د يل به كه سطط تصططویری اجرایی

 را ك اب خود خوادططهن و كرده خودداری دمودطه  آوردن

 .كنممی پيشنهاد

 علی واژاان مهنهسططی طرفی از و م   با شططاعراده برخورد

 درومی شپي واژاان درآوردن ر   به حه تا عبها رضططایی

 بهون و سادای به شطایه  دیگران كه] را او دل هایحرف و

 .شادهدمی دل بر[ كننه تبهیل م   به اب كاری و تكنيك

 ای  از ایآموزه و مشططق عنوان به توانمی كه دیگر ایدك ه

 وجهت دمود  پيشنهاد ادبيات اها ی سطایر  به و دریاف  ك اب

 "پا دیلِ" اس . ارف نش جهی و آن به پرداخ   و دثر به

 منحصططر وهواییآب آن یاوشططه هر  كه سطط م نی ا ليمی

 برای خوبی بسطططيار عملی یدموده توادهمی و دارد فردبه

 .باشه پارسی شاعران ویژهبه دویسنهاان

 و ثرد در پارسی شاعران و دویسنهاان از بسطياری  راسط ی به

 شططأن در را دثر كهای  بهتر و هسطط نه ضططعيف دوشطط  

 واژاان دگارش در هنوز بسا چه و دادنهدمی خود دگیشاعرا

 .هس نه دویسیغلط دچار هم خود شعر

 

 :ك اب بر ایخُرده

ش فنگلي صططورت به كه سطط اصططحالحاتی از پر ك اب م  

 .س ا شهه دوش ه( دوش   پارسی خط به را ادگليسی واژه)

 معادل)( كمادك  در و واژه برابر در كه بود آن ترپسططنهیهه

 هيچ در كه]پاور ی  در و دوشطط ه هم ادگليسططی خط هب آن

 داده توضططي  مخ صططری[ دهارد وجود ك اب از ایصططفحه

 تردرس  را محلب فهم امكان هم داآشنا مخاطب تا شطه می

 وامانحهس روی از فقط ده آوردمی دس به ترمسط قيم  و

 آن زا را خود برداش  و تفسطير  م    مح وای به توجه با و

 .باشه داش ه بخش
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 های دوزخشعله
 

 کانیپیمان اصغری
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وت  "شكس "  تنها! ببازى ك  سعى. سط  بازی چيز همه"

 "كنهمی دزدیك خطواهىمطى چطهآن به را

 

 شما كهزمادی با "خواديهمی" را دوشط ه  یك شطما  كه زمادی

 در كه اثری اسططاسطط . دارد فرق "هخوریمی" را دوشط ه  یك

 د شومی دوشط ه  بهشط   در كه م نی با شطود  می خلق جهنم

 هميشه.  لم آن اوارای دوز   هایشعله پس. اس  م فاوت

 مجموعه  هم اپ دیل م  برای. ورشطططعله و بماده داب

 تفكری اسطط قالل و آزادی با همراه خورددی  سطط هاییم  

 یزده سادسور فضای در كه مخاطبی. زدهمی موج آن در كه

 ددبال اسطط   رسططيهه خفگی مرز به حاكم  اخ ناق و ایران

 حرف اپ دیل. شود باز تازه هوای به رو كه سط  ایپنجره

 یامشططهه  هجه  صططراح  ای  و دهارد دقاب. اسطط  دل

 و دخوادهه  حجاب جز و دهیهه دقاب جز كه سطط مخاطبی

 كوتاه  هایشطط هدو ای . جاسطط همي  در ك اب یجاذبه راز

 به سر ایدقحه در و ادهداده دخی به دل تسبي   هایداده مثل

 كلمات در كه دامرئی  د  ای !  "حكم " اده اذاش ه مركز

. دهارده  باسی هاحرف. داده اس  ورز را حرف و كرده دفوذ

 مشططمئز ااهی روای  از. مادرزادده  خ ِ حقيق   خود مثل

 دشيننهمی جاآن اما. ادهعاصی رسوای. ادهدهنهه آزار و كننهه

 هافحر. بزدنه بایه كه زدنهمی را جاآن و بنشططيننه بایه كه

 یهادهاز به ا ب ه تو و اف نهمی راه و جوشططنهمی چشططمه مثل

 یدثر با اس  صاد اده و صطری   كالم . داریمی بر اتظرف

 زمغ به كه ایویژه خود هایكالم تكيه همراه به یاف ه  وام

 ار عبها رضایی  لم   دیگر سوی از و شودهمی پرچ خوادنهه

 مثل هك  لمی. كنهمی م مایز دویسنهاان و م فكران دیگر از

 اپ دیل. دهارد آش ی سطرِ  و بسط ه  رو از را شطمشطير    بل 

 مقیع با اس   شانماديفسط   عبها رضطایی   آثار بي  شطایه 

 و رف  فرو آن در ديك بایه كه سططح  از بيشطط ر بسططيار

 بيراه پر. دیگرده جنس از هاحرف اغراق  بهون. ادهیشططيه

 اویه؟یم چه پيامبر یك مگر خب. ادهاوده پيامبر دباشه اار

 نكای دارد  آیه اار. ك اب ای  اینك دارد  ك اب پيامبر اار

 و ارزشی دظام كه دارد آن سطر  و دارد حكم  اار. آیه ای 

 نهما ك اب  ای  در عبها رضططایی علی كنه  بنا دو اخال یِ

 .كنهمی
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 فهرستی موفق
 

 مجتبا دارابی
 

 
 

. ادس د ك اب فهرس  را ك اب شعر تری موفق ب وان شطایه 

 طوس سحرهای تا. اس  اف اده جا ب اتفا ی آن در كه جایی

 هسطط ی  مواجه شططعر یك با ادگار خوادیمی كه را فهرسطط 

 زا به ر ااه  و ف ادها اتفاق آن در سططپيهخوادی كه شططعری

 .ك اب به برسيم اما. اس  ك اب شعرهای از خيلی

 هونب تكراری تصویرهای و خحی زبان اشطعار   بودن منثور 

 به وارد اشططكاالت از ایخالصططه شططایه خاص  زبادی اتفاق

 ههش منثور ك اب  از ایپاره در شعری زبان. باشه ك اب ای 

. كنهمی ییخوددما سططحرها آخر در هميشططه فعل و اسطط 

 و دهارد توجهی م   هرمودوتيكی بعه به كار ای  با شططاعر

 در یو   مثل  كشه می تصویر به زبان سح  در را چيز همه

 بر عالوه كنه می صططحب  وحهت از "چ ر زیر مرد" شططعر

  ای) دههمی توضي  را چيز همه كالسيكش  واژاادیِ دایره

 یجاجای در اصطططل در(. ديسططط  ثاب  وحهتی وحهت

 نزبا كنار از شاعر كه ایمدهیهه هيچگاه ك اب ای  شطعرهای 

 همي  در مثل . كنه پيها دسطط  خودویژه فرم به و شططود رد

 كه شه شروع روزی آن از باران اصل ) داریم سحری شطعر 

 ارهپ به تنهایی به عنوان باران  از اسطط فاده با كه( رف نه همه

 ترقموف دیگر  شاعران از بسياری آثار در پرداخ ه كه خيا ی

 شططاعر ك اب  ای  شططعرهای در. اسطط  شططهه پرداخ ه آن به

 ه بسرای را اس  پسنهعام آدچه تا دارد سعی و كنهدمی خحر

 چنهباره را آن بخواهنه جامعه ا ي  بخش كه شطططعری تا

 هب پایبنهی ك اب ای  شططعرهای مثب  ویژای اما. بخوادنه

 ی ا شعرهای رد اوییپراكنهه اصل در. اس  شعری داس ان

 ددبال را داس ادی شعر  هر عموم  و دهارده جایگاهی ك اب

 فرمی را  ك اب اشعار شطعری  فرم توانمی اصطل  در. كنهمی

 ادی  حس شعرها تمام در حال  ای  با. كرد  لمهاد داس ادی

 شعرش فرم و  ا ب د وادس ه شطاعر  یعنی ای  و دارد وجود

 . كنه بنا كمال حه در را

 دیگر" شعرهای در مثل . ادهتكنيكال ك اب هایشعر بيشط ر 

 با شططاعر...  و "دهارد ربحی م  به دیگر" و "شططه تمام

 هزبادیچن شعری كنهمی سعی زبادی منحق تغيير از اسط فاده 

 هه " چون سططحرهایی از اسطط فاده با هاییبخش در و بگویه

 دیا وای "مبارك تو هت تو ه تو ه " یا و "ها ها ها/ هه هه

  "اسطط  ممك  اار" شططعرهای در یا و كنه بر رار  م  در

 از بسططياری در "دهارد ربحی م  به"  "شططه تمام دیگر"

 ار دواادگی یا و سوال یك "/" كروشه از اس فاده با سحرها

 دراير را مخاطب ذه  تا كشادهمی اششعری سطحرهای  به

 یاذارفاصططله تكنيك از اسطط فاده با همچني  او. كنه م  

 تا كنهمی سططعی ك اب شططعرهای از سططياریب در برشطط  

 بكشططه  مخاطب ر  به را خود تكنيكال دادش و خال ي 

 دور ماجرا اصل از هابخش از بسياری در را شاعر كه چيزی

 تخيل به ما ك اب شططعرهای از بسططياری در. اسطط  كرده

 نارك را هاییپارهخيال ذهنی  تصاویری در تنها و رسطيم دمی

 ایشعره توانمی را ك اب شطعرهای  ری تموفق. بينيممی هم
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 پيش"  "بود غيرممك  كه ای  از غير هاییدس "  "اسط  "

 ردیگ شططعر چنه و "بينیمی كه همي "  "كنی فكر آدكه از

 م " چون زیبایی سحرهای ایجاد با ادهتوادسط ه  كه دادسط  

 ار خيابان"  " اب توی ارف م عكس را جمله ای  د يق 

 لشك شعرها در كه تخيلی همچني  و "بزديه كنار جا همي 

 عرش مخصوص . كننه خلق ك اب در موفقی تجربه ايرد می

 اما  اسطط تركوتاه شططعری اینكه با "كنی فكر آدكه از پيش"

 شططعرهای به دسططب  را تریدرخشططان تصططویرهای توادسطط ه

 هب كه اد قاداتی از یكی اصطططل . كنه خلق ك اب بلنطهتر 

 شعرهاس   مورد بی هنش بلنه اس  وارد ك اب شطعرهای 

 در. دكر سپيهخوادی توانمی را سحرها از بسياری كه آدجا تا

 "كنی فكر آدكه از پيش" و "اسطط " شططعر در شططاعر كل

 بي  بیخو ارتباط ديز اس راكچر سطماد يك   حا  از توادسط ه 

 رمف به شطعرها   بودن تركوتاه وجود با و كنه بر رار سطحرها 

 كم ر هاآن به دسططب  ادی  حس كه برسططه شططعر در خوبی

 كاركردی با "اس " شعر در تا شهه سبب امر همي . اسط  

 جهان یك ب واده كشه می فعل چنه و اضطافه  حروف از كه

 بعه دراير مجهدن شطططعر دهای   در اما كنه خلق م نی

 روفح تكرار و زبادی هایبازی با و شودمی شاعر تكنيكال

 دور اصلی ضطوع مو از را خوادنهه ذه  حه  از بيش اضطافه 

 .           كنهمی زبان سح  دراير را او ذه  و كنهمی
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 بازی با مخاطب
 

 خاطره حاتمی
 

 
 

 ایمجموعه  "د   به باشم كرده فراموش اار ح ا ده" ك اب

 د يق خوادش در. اس  شطعر  28 شطامل  و روایی اشطعار  از

 در كه دبرپی ديز دهمی وبيس  شعر وجود به توانمی ك اب 

 جودو. اسطط  ارف ه  رار فهرسطط   عنوان با و ك اب اب های

 و شططاعر هوشططمنهی یدهنههدشططان ك اب در ایدك ه چني 

 توجه  ابل هایا مان از كه اسط   مخاطب با بازی به او ميل

 خوادهن روایی عل . شططودمی محسططوب ك اب یتازه و

 روای  را داس ادی شعر  هر كه اسط   ای  ك اب ای  اشطعار 

 ددبال سططحرها درون شططعر اد های تا داسطط ان ای  كه كنهمی

 رایب سططاخ اری مثب  ویژای همچني   دك ه ای . شططودمی

 دارای ترتيب ای  به شعر هر كه چرا آیهمی شمار به اشطعار 

 ابل  مح وایی  دظر از ك اب ای  اشططعار. اسطط  مقيه موتيف

 مسئله و رشهی سلمان»  «محرماده» مثل یشعرهای. ادهتوجه

 یدهنههدشططان... و «دبود كسهيچ دبود كسططی»  «منزل وحی

 آن در جاری اتفا ات و پيرامون جهان به شططاعر  عميق دگاه

 ارساخ  كه م    توجه  ابل ایرادهای از ای   بر عالوه. اس 

 اییوفبی اسطط   داده  رار تاثير تح  كلی طور به را اشططعار

 از مملو احمهزاده  سعيه اشعار. س سطپيهخوادی  به شطاعر 

 ثباع مسططئله همي  كه اسطط  پایانبی اضططافات و توضططي 

. س ا شهه ك اب ای  شعرهای اكثر در دوشط ار   بودن منثور

  همي بر تكيه با و دادهمی تيزهوش را مخاطب امروز  شاعر

 با مخاطب تا اذاردمی سططپيه را شططعر از هاییبخش باور 

 عهم بنابرای  . كنه پر را هابخش ای  م نوع  هایتطاویل 

 لي  اب ك اب  اشعار كه اس  شهه باعث خوادیسپيه وجود

 و هااوییاضطططافه. بههنه دسططط  از را خود تاویلی چنه

 به "محرماده" شططعر در و اب ها همان در شططاعر  توضططيحات

 م  و" سططحر در مثال  برای. شططودمی دیهه زیادی ميزان

 انبي مو عي ی چني  در را مسططئله ای  كه فمم اسطط وا ع 

 ایجمله با بلكه شططعری  سططحر یك با ده عمل  ما "كنممی

 عای ر. اسطط  كرده پيروی دثری منحق از كلی به كه طرفيم

 جلوايری مشططكالتی چني  بروز از شططعر  در سططپيهخوادی

 ابك  دیگر اشعار در را منثور سحرهای ای  یدموده. كنهمی

 همراه به كه هاییترس تمام"  "زدهمی چ ر زیر مرد" مادنه

 چيز همه كطه  هرجطا "  "م  از آیطه برمی برای"  "داردطه 

 راكث كه رسهمی دظر به. دیه توانمی...  و "شودمی فراموش

 اساس   و ادهشهه رها شعری ی حظه در ك اب  ای  اشطعار 

. هسططط نه شطططاعر توسطططط مجهد بازبينی و ادی  ديازمنه

 اشعار از برخی در ديز درخشطادی  سطحرهای  ماا حالدرعي 

 ها آن به اشطططاره عهم كه خوردمی چشطططم به ك اب ای 

 ملوم "دیگرم دس  در" شعر. اس  دقه اصول به توجهیبی

 اسطط  توادسطط ه شططاعر و اسطط  درخشططان سططحرهای ای  از

 مح وا  و موضططوع به را شططعر در جاری زبادی هایبازی

 انتومی را" كنی فكر كهآن زا پيش" شططعر. دارد دگه وفادار

 هایتركيب ایراد و كلمات با بازی در شططاعر دمایی هرت

 كه ایشططنبهسططه هر یا و" مادنه سططحرهایی كرد   لمهاد تازه

 را خيابان" یا "دیوار یحوصططله از شططهه ریز سططر/ پرچم

 مجموع  در. هسطط نه محلب ای  اویای "بزديه كنار جاهمي 

 چراكه كنم می تلقی دثر شطططعر  از بيش را ك اب ای  م 

 شودهمی جمالتی به بهل سحرها شطعری   چيهمان از خارج

 .كنهمی مالمينی یا كوتاه داس ادی به تبهیل را شعر هر كه
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 گونهابهامی معما
 

 حسین نظریان
 

 
 

 اثر با مخاطب یمواجهه سح  او ي  شعر  مجموعه یك دام

 دهاما ای  "  د به باشم كرده فراموش اار ح ا ده" اسط   

 كار و سر شاعری با مجموعه ای  در كه دههمی دس  به را

 كی عنوان به شعر به دارد و باور را شطعر  اف مان كه داریم

 به  تو ع ای  اب ها همي  در د يجطه  در دگرد می پطهیطهه  

 دگاهی با شاعر كه بود خواهه م صطور  فرضپيش صطورت 

 رد مو ف ت هر دس  باشه  رف ه شعر مصاف به خودویژه

 و باشططه شططهه جااذاشطط ه م   از بيرون بایه م نی چني 

 ...كه دمایادهمی ر  م   با مخاطب تقابل در ماجرا صح 

 دشططر وضططعي  تواندمی باشططه  كرده فراموش اار شططاعر 

 ددياور خاطر به و كرد فراموش را ایران دشر بازار در كاغذی

 بيرون داشری آس ي  از اول  صطف  در سطادسطور   یاداره كه

. هاس وادموده دشر باز و دشر مشطغول  مهام  كه اسط   زده

 رشع فضای حاضر وضطعي   به دسط يابی  جه  روهمي  از

 صطططورت به كه ديز خال ی هایمجموعه به بایه معاصطططر

 معحوف را ایویژه دگاه اده اردیطهه  من شطططر ا ك روديكی

 .  داش 

 یك ادگار كلمه" كه كنممی آغاز رویایی از  و ی دقل با

 به و "باشططی تو بایه او م عال  ادر" و "اسطط  زدهه موجود

  گویا با سپيه شعر خاصه شعر  در كه باورم ای  بر شخصه

 مواجه عرش كيفي  به دسط يابی  برای ایشطهه  تعي  پيش از

 به هك اس  جریادی عنوان به شعر" فروغ  ول به و ديسط يم  

 غير اار و اس  توسعه و تغيير حال در مهام ماهوی   حا 

 از شعرهایی در. "ديسط   تقلب جز چيزی باشطه  هم ای  از

 هنجارهای شططعر  در ازا به ما وجود شططرط به دسطط   ای 

 از. دهارد وجود كننه می داوری هاآن به توجه با كه مرسطوم 

 تجارب یواسحه به فقط و فقط توادهمی مخاطب رو همي 

 در كشف آن م عا ب و شطعر  با خود شطخصطی   روحيات و

 به ديل جه . دشططود/ شططود داسطط انهم مخ لف هایوسطط هپ

 حسططاب طرف خودارجاع م نی با بایه منظر ای  از شططعر

 مجموعه ای  شططعرهای از بعضططی در كمدسطط  كه باشططيم

 پهیهه یك شعر شطه   اشطاره  كه طورهمان. ديسط   اودهای 

 خواهه اج ماع و زماده شططرایط با پيوده در داازیر كه اسطط 

 برخورد یواسططحه به شططاعر كه شططوددمی  يلد ای  اما بود 

 ای  اشططه ب داشطط ه شططعر به یاف هتقليل دگاه و ایع  با فاد زی

 آیهی  چنينیای  طرح بطا  دمودطه  برای كم دسططط  یعنی

 -داباكوف فهرسطط   در رشططهی سططلمان -و ن ای  -ضططيایی

 در اح جابشططازده -فخرا نسططاء محرماده  در عرفات یاسططر

 راه هم به كه هاییترس تمام در دا يزامو  "راسطط ا همي  در"

 .ديس م موافق باشه  شهه زداییآشنایی آن از هرچنه دارده 

 در رسطططه می دظر به اهمي كم م   سطططاخ ار در چهآن 

 كه طوری به. باشطططه اشطططااره توادهمی م نی هایتحليل

 شانرابحه و ایوابس ه سركوب طریق از آشطكار  واحههای

 به توجه موضططوع  شططوده می اخ هسطط دیگر واحههای با

 محسططوب هم ارزشبی احياد  كه اسطط  غایب مضططامي 

 خالق مخاطب ذه  در تازه معنای تو يه در اما شططودهمی

 و جادشطططينی كيفي  به توجه با تمهيه ای  دارده. دقش

 اذاری فاصططله سططفيهدویسططی  ها جمله/ هاكلمه همنشططينی
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  اف اده اتفاق ابهام ایجاد جه  در تكرار و زبادی هایبازی

 و ديس  زیباشناساده شهودی به دادن شطكل  راسط ای  در اما

 اسطط   اردیهه م   از روای  تأویل حصططول به منجر تنها

 داسطط ادی  مقيه موتيف یك با اغلب مجموعه ای  در زیرا

 كططه بوده غططافططل دك ططه ای  از مو ف اویططا. مطواجطهيم  

 با هبای مخاطب/مو ف سططوی از تازه فضططای بازتو يه/تو يه

 .باشه همراه م   در ایشاعراده كشف از داشی شعف

 دیگرم دس  در

 دباشه معلوم تاریكی از اس خوادم اار

 ای حظه ات بگيری تصميم كه بگيری تصميم دااهان شایه تو

 دااهان صهایی از دیگرتر

 تراشيهه صورت با كنی بيرون پنجره از را سرم

 بزدی كف دس م كف به زدن  بل و

 دیگرم دس  در دیگری فنجان به خيره هایچشم با

 بود ریخ ه شيرش در اتپيشادی بر دشس ه عرق كه

 عمه به بار یك ح ا

 كشيه آن از بلنهی چنهان ده هورت

 دشه شل اشروسری اره و ی

 هادزدیكی همان از تر بل ادهكی كسطططان به راح ش چون

 بود دمادهه

 بود جاآن اار خودش فقط

 ح م  دشس می تا بلی جای روی روبه

 چا و ای  كنار از پنهان

 مجموعه ای  شطططعرهای تمام در اف  توانمی جرئ  به

 شططودمی مشططاههه باال شططعر در چهآن مادنه زمان/ زبان

 اشهب داش ه  صه مو ف كهای  مثل درس  اس   فرسایشی

 را مرا ای  د يل كنه  جلوايری شعر یتوسعه و پيشروی از

 دارده ایضططاح در ریشططه كه ماتیكل از اسطط فاده در بایه

 كرخ ی احساس شعر كُنه روده از مخاطب كرد  وجوجس 

 امابه .بزده پس را او شعر اسط   ممك  كه جایی تا كنه می

 اام شهه شطناخ ه  خوادش در تأویل ایجاد هایمو فه از یكی

 شطططكل به مجموعه ای  در موجود ابهام م  اع قطاد  بطه 

 سخ  كه حيث ای  از اینههفز اسط    اوده معما ایفزاینهه

 تنها   م  در شططهه ارف ه كار به هایتكنيك كه باورم ای  بر

 داش  توجه بایه. هسط نه  روای  در ابهام ایجاد خهم  در

 اد خاب خوادنهه باشطططه  روای  كشطططف به  رار اار كه

 . دارد رو پيش را رمان و داس ان مادنه تریموجه

 هبای اما دهارد  مصرف تاری  شطعر  هاخيلی اع قاد به هرچنه

 یدهه اوایل به مربوط ح م  هاتجربه ای  داشططط  توجه

 را زمادی در دگاهی داازیر آن با مواجهه در و بوده هشطط اد

 .  داش  دظر در بایه ديز

 عاصرم شعر در تجربه ای  و اس  تجربه شعر پيشرو  شطعر 

 یهاب دقه آكادميك  ديز و بوطيقا فقهان مادنه دالیلی به ایران

 در كه شططاعری برای بایه دارد  شططعر/ شططاعر برای زیادی

 ادای و داش بر سطر  از كاله اسط    كرده خحر شطعر  جه 

 .دمود اح رام
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 نقد شعر سامو فالحی  
 

 خزان زندی                            
 

  ك ك ترس از  خ 

 فحش  گه  مش  

 مردن آرام

 كوتاهنه هميشه هاايس

 خواب اتاق تا كشيهدم ترس 

 صب  بيهارم هميشه 

 تخ  باز و غروب

 زدگ ااهی مادرم

  شه  حع

 اریه؟ جر ت م 

  اس  خوب حا م ده

  شویه؟می زخم هاطناب

 آمهن ترسِ از آیهدمی خون

 زد در به بار چنه سالم 

 دیوار به م 

 بریزد

 پاهام شود كثيف اچ 

 كنم جمع

 مسَر از را  يوان

  بردارم

 فرش روی هایفریاد

 بشورم

   خون

 تخ  به خواب اتاق

 تخ  حمام 

 تخ  از

 درد

 حرف مگر هم زن

  ترآرام زدیمی

 خوابنه. هابچه
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 نقد شعر
 

 عهم از م أثر معمو   جنسططی هایداهنجاری و سططادیسططم 

 افكاری ديز و هاآن ارضططای و جنسططی ديازهای بي  تعادل

 یاندما افراد زدهای در مخ لف طرق به كه اسطط  بيماراوده

 اج ماعی و فردی زدهای در بسياری هایداهنجاری باعث و

 تعرض  به توانمی سطادیسمی  رف ارهای دموده از. شطود می

 رد ك اشاره افراد برای محهودی  ایجاد و بهرف اری توهي  

 ادحرافات دچار اسطط  ممك  هاآن كه د يل ای  به صططرف 

 و توهمات اسططاس بر دیگران كردن نه  م همباشطط جنسططی

 دوجو د يل به مب الیان از دسطط ه ای  اسططاس. بی هایحهس

 و آزار به ا هام خود زدهای در زیاد هایاره و كمبودها

 كننه.می افراد اذی 

 كنمیم تقسيم اپيزود چنه به دقه برای را شعر مقهمه  ای  با

 نآ بررسططی به سططاخ ارارایاده و روادشططناخ ی دگاهی با و

 پردازم.می

 

 ك ك ترس از  خ ط 1

 فحش  گه  مش  

 مردن آرام

 كوتاهنه هميشه هاايس

 خواب اتاق تا كشيهدم ترس

 

 از هك زدی اف ه می اتفاق اجبار روی از زن برای كه سكسی

 به حاضر و  خ  همسطرش  آزارهای و خوردن ك ك ترس

 و خود حقيق  در خوابگیهم ای  در و شططودمی سططكس

 آزارهططای كردن كم برای ح طا  او. كشطططهمی را قيق شح

 مرد  سططادیسطط ی رف ارهای از داشططی دردهای و همسططرش

 با جزو زدی هر برای كه موهایی كنه می كوتاه را موهایش

  اس كوتاه هميشه كه هاییهسط نه  ايس  هایشتری ارزش

 و احسططاسططات  اذشطط ه  از كشططيهن دسطط  حقيق  در

 اس . زداده هایخواس 

 

 صب  بيهارم هميشه ط2

 تخ  باز و غروب

 زدگ ااهی مادرم

 شه  حع

  اریه؟ جرات م 

 

 ویژای بططارزتری  غيرم عططارف جنسطططی روابط بطر راری 

 اپيزود ای  در. ادهجنسططی دارآزاری دچار كه سطط افرادی

 یك در سكس باالی دفعات تعهاد و مكرر روابط به اشطاره 

 آزار با راههم جنسططی  شططریك خواهیزیاده بيادی به و روز

 تنهایی به اع راف سحرها ای  در زن. دارد مقابل طرف دادن

 برایش هاسن  و عرف كه سههایی عل  به او. كنهمی خود

 وبازا مادرش برای ح ا را مسططئله ای  توادهدمی اده سططاخ ه

 اس . ارف ه خود از هم را اریه جر ت و كنه

 

 اس  خوب حا م ط ده3

 شویه؟می زخم هاطناب

 آمهن ترس آیهدمی خون

 زد در به بار چنه  سالم 

  دیوار به م 

 بریزد

 پاهام شود كثيف اچ 

  كنم جمع

 سرم از را  يوان

 بردارم

 فرش روی فریادهای

  بشورم

  خون

 تخ  به خواب اتاق

 تخ  حمام 

 

 و مكرر جنسططی روابط از سطط شططكای ی هم باز اپيزود ای 

 خوابگیهم ای  یصحنه او. سط  راوی كه زدی ميل خالف

 در جنسی سطادیسم . كشطه می تصطویر  به سطحرها  ای  در را



ی چهارمشماره شعر / ل فای 117   

 ایجاد مثل جنسططی شططریك به زدن صططهمه با آن حاد دوع

  .اس همراه خفگی و سوزادهن بریهای 

 چحور كه كنهمی بازاو مخاطب برای شطططعر ای  راوی

 اب خفگی به وسططيله او دادن آزار در سططعی پارتنرشسططكس

 او اردن یا پا و دس  به هاطناب  ای  هرآن دارد  را طناب

 .كننه سلب او از را حرك  اجازه تا شطوده می بسط ه  محكم

 فقط كه خوابی اتاق به اشجنسططی شططریك آمهن از راوی

 او آمهن و   دارد  هراس شططهه تخ خواب یك به محهود

 رف طارهاش  دوعی بطه  و زدطه می دیوار و در بطه  را خود

 اس . شهه خودآزار و مازوخيس ی

 به محهود تمام  كه ایخاده در حضططور از را خود ردج زن

 ابراز ای  باب  هرچنه زدطه  می فریطاد  شطططهه تخ خواب

 هایكه  كردنپاك  تنها و شودمی تنبيه شهت به داخشنودی

 ماده.می با ی برایش هافرش روی از خون

 

 ط درد4

 حرف مگر هم زن

 ترآرام زدیمی

  خوابنه هابچه

 

 به یاجازه باورهایش و جامعه كه دردی كشططه می درد زن

 خادواده محيط در غا ب . دهنهدمی وی به را آورددش زبان

 ههآین همسر با شهه طور هر بایه كه شهه اوشزد دخ رها به

 هك زدی. ادهبوده هازن آسياب  زیر سطنگ  و بياینه كنار خود

 شططهه تحميل او به همسططرش طرف از كه دردهایی تمام با

 باشه. هم مرد همي  زدهای و هابچه دگران بایه

 اب ها از و اسطط  خوبی روای  دارای فالحی سططامو شططعر

ه ب را اششعری داس ان و كنهمی ددبال را مشخصی موضوع

 رساده.می پایان به و بردمی جلو خوبی

 مورد مجهدن را هاسططحرسططازی كنممی پيشططنهاد به در آخر

 را روای  ای  هتوادمی كه جایی تا و دهه  رار بطازبينی 

 يهخوادیسپ برای بيش ری فرصط   مخاطب تا كنه ترفشطرده 

 لماتك با بيشطط ری زبادی بازی كنه سططعی همچني . بيابه

 كاركردشان دهای  اس فاده را ببرد.  از و باشه داش ه
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 نقد شعر جان صدرا

 
 سمیه ابراهیمی

 

 آمهمی فرود آرام برگ

  زمي  بر اذاش می اام

 آب بود مكيهه آسمان از  حره حره  كه اودا ی به

 زدمی ت 

  پيچيهمی اذش می كه پایی بر

  خش خش بی 

 پا داكجای از باریهمی افسوس 

 برگ كردمی كيف 

 پرواز تا  خواس می با ی

 خاس دمی بر

 خواس می

 كر... ت  به زمي  كه پایيزی

 كور... ایاره

 ش اذاذاش   میدمی

  می... غل 

 خنهیهمی و 

  برای هایشكس ه به

 باران ترسيه ازمی كه
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 شعر نقد
 

 اجزا چيهمان در اار كه دارد پيكری و ساخ مان شطعری  هر

 .شططودمی كاسطط ه آن زیبایی از دشططود د   آن سططحرهای و

 مهنآ وجود به ها دردشاده جادشينی و همنشطينی  و سطاخ ار 

 آن هب بيش ر ادامه در كه اس  موثر بسطيار   هرتمنه شطعری 

 پردازیم.می

 در كه اسطط  یاس و سططرخوردای اثر ای  در مقيه موتيف

 هرچنه .آمههدر تصططویر به پایيز از شططاعراده روای ی  ا ب

 دس ما ی زیادی شاعران هاس سال را سطرخوردای  و پایيز

 شيههك دیگر كار یدحو به پایيز از كه اس  ای  به ر و كرده

 و پساساخ ارارایی  حا  از شطعر  ای  بررسطی  برای. شطود 

 هب جزء به جزء و كرده دفوذ آن هایاپيزود در شناسیدشطاده 

 پردازیم:می آن بررسی

 

  اول: اپيزود

 

 آمهمی فرود آرام برگ

  زمي  بر اذاش می اام

 آب بود مكيهه آسمان از  حره  حره كه اودا ی به

 

 عي  در و یاس و س پایيزی هایبرگ ریزش روای ِ شطعر 

اسطط .  اذاشطط ه دمایش به را زدهای و رویش تمنای حال

 سریع همسطو   و زیاد هایدال وجود د يل به مخاطب توجه

 نبود زدهه تمنای و افسوس همان كه اصلی مه ول سم  به

 شود.  می معحوف اس  ( مقيه موتيف)

 سطط پایيزی هایبرگ ریزش برای خوبی فعل آمهن فرود

 سططوز و باد از جها)اف ه می اتفاق آرام و درم خيلی چراكه

  پایيزی(.

 فرمِ اثر و به ر خوادش  "آمهمی"حذف  با رسططهمی دظر به

 فرود دیهن با مخاطب چراكه ايردمی خود بطه  زیبطاتری 

 اسطط . در حشططو "آمهمی" و بزده حهس را ادامه توادهمی

 یاشططاره راكهچ اسطط  حشططو "بر زمي "ديز  دوم سططحر

 بر دفرو تاكيه با. اس  شهه اودال و آمهن فرود به صریحی

 بر زیاد هایدال پاشططيهن از اج ناب و زمي  از غير جایی

 به مخاطب ذه  در را بيش ری هایمه ول توانمی صطفحه  

 ادهاخ . تور

 هك سطط زیبایی تعبير اودال توسططط آسططمان از آب مكيهن

 را پایيزی ااهبی و ااه هایباران و زمي  یجاذبه زمانهم

 كنه.می تهاعی

 ود:شمی پيشنهاد زیر ویرایش شهه ذكر های سم  با حذف

 

 فرود... آرام برگ

 اودا ی به اذاش می اام

 آب مكيهه آسمان از  حره  حره كه

 

 دوم : اپيزود

 

 زدمی ت 

  پيچيهمی اذش می كه پایی بر

  خش خش بی 

 اپ داكجای از باریهمی افسوس 

 برگ كردمی كيف 

 پرواز تا  خواس می با ی

 خاس دمی بر

 خواس می

 

 با را خود تنگاتنگ ارتباط اول سحر یواسحه به دوم اپيزود

 اس . كرده حفظ  بلی اپيزود

ار ا بسططازد زیبایی سططحر توادسطط می "پا به برگ زدن ت "

 ه ذ تنبلیِ شططخ   به آن عبورِ مورد در توضططي  با مو ف

 زد.دمی دام  مخاطب

 دیكدز دثر به را آن كوتاه شعری در افعال از زیاد یاس فاده

 م هس ي واضحات توضطي   شطاهه  ديز اپيزود ای  در .كنهمی

 خواس می با ی" سحر در سطرخوشی  و اوج به دياز چراكه

 "رگب كردمی كيف" سحر بنابرای  شطود  می حس "پرواز تا

 شود.می آن حذف به توصيه و شهه محسوب حشو

 زا آن وجود اما باشططه  بول  ابل توادهمی پا یكلمه تكرار

 دراير مخاطب آن تفكر حذف با و كاههمی هامه ول تعهاد
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 اندش( خواس   و بردخاس  ) فعل دو همنشينی. شه خواهه

 دارد. سرشكس گی و داتوادی كنار در تمنا از

 

 پيشنهادی: ادی 

 

 پا بر زده ت 

  خش خش بی پيچيهه

  از داكجا وسافس باردمی

  خواس می كه با ی

 پرواز

 خواس و می خاس بردمی

 

 سوم: اپيزود

 

 كر... ت  به زمي  كه پایيزی

 كور ایاره

 اذش اذاش   میدمی

  می... غل 

 خنهیهمی و 

  برای هایشكس ه به

 باران ترسيه ازمی كه

 

 هایاپيزود در موجود هایدشاده وارسلسله هم پایادی اپيزود

 "زمي   برگ  شطططكسططط   پایيز ". كنهمی ددبطال  را  بلی

 تنبلی رب مو ف تصور بر د يلی هم باز كه هس نه هاییدشاده

 ای  ارف    رار هم كنار .دارد مخاطب دبودن خالق و ذه 

 رسه.می سرشكس گی مه ولِ به دهای   هادشاده

 مبحث به دا   صطططورت به افعال از اسططط فاده اطاهی 

 یبایِز تعبير كنه  اارمی اشططاره اثر چنهتاویلی و هرمنوتيك

 به) هایمه ول "كر" از دبود زمي  توسططط پایيز كردن ت  به

 ای  در و ی شططهمی اسطط خراج( بودن كر و كردن كردن  ت 

 حذف با و داشطط  كردن بر ت  جز تاویلی تواندمی سططحر

 آیه.می دس  به همچنان ديز تاویل ای  "كر"

 

 پيشنهادی: ادی 

 

  ت ... به زمي  كه پایيزی

 كور ایاره

 اذش می اذاش دمی

 خنهیهدمی/می غل 

 برای هایشكس ه به

 باران از ترسيهمی كه

 

 ثرا یبارهچنه خوادش با شططودمی توصططيه مو ف به پایان در

 از پرهيز طورهمي   و كم ر هایاز دال اسططط فاده و خود

 كنه. بازدویسی را آن شعر در اضافی توضيحات
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 نقد شعر خزان زندی

 
 فرشاد قاسمی نژاد

 
 بود كرده اير

  كفشم ی نگه

  در  نگه دو الی

 اس  باز هميشه هاش نگ كه

 بود شهه دراز

 زدممی حرف در  ِنگ ی نگه همان از دارم

 كرد درم به در كه

 زدم در هرچه و

  دهاد پس را دیگرم ی نگه

 !رئيس آ ای

 كارمنهی زدهای ای  جای یك

 زدهمی  َنگ

 هاصب 

  رسممی دیر معمول طبق

 شودمی خا ی سردگ در امبچه غذای هاشب چون

  هامددهان كه جوری

 آوردهدرمی را اس كان ته

 در ی نگه دو كفشِ الی  نگه

   كنهمی اير

 الوم در

 در شكنهمی و

  والها سم  از
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 شعر نقد
 

 

 س دي چههرآن از اشایهمی عقهه كه د پذیر س بيادی شعر

 و هس  چهآن به ااهی. باشه دبایه و هس  یا باشه بایه و

 عرشا كه اس  اذر همي  از. شطود می تاخ ه ديز باشطه  بایه

 از هراوده سططم  بردمی هجوم تماشططاار  سطط ایدیواده

 او اصططا   هنرمنه  در مم نع ادفعال از دوعی. عهم و وجود

 و جنگهمی كم ر فهمهمی بيشطط ر هرچه كه زدهمی ر م را

 شوددمی به ر هراز كه اسط   مواجه جهادی با او. دارد اميه

 هك شودمی  اطع اح ماالت تسليم چنان ااهی ديز او خود و

.  ديسطط پيروزی و ف   به تمایل از ایدشططاده هيچ اثرش در

 بيادی هایروش به ری  از یكی اروتسطططك دقحه  ای  در

 زا ديز باال شططعر. اسطط  حقيق  و وا عي  از آميزتمسططخر

 و اسطط  باز هميشططه هایش نگ كه اویهمی سططخ  جهادی

 .خواههمی باز مهام را ها نگ

 

 بود كرده اير

 كفشم ی نگه

 در  نگه دو الی

 اس  باز هميشه هاش نگ كه

 

 منشطططی زدهای یاد به دطاخودآااه  اول  دشخوا از پس

 ئيسر هایخواس ه تسليم هاس مهت كه اف يممی ایبيچاره

 را هابنه تمامی تواديممی زمينهپيش ای  با. اس  شطهه  خود

 سططفر صططبحی به اب ها در. دهيم  رار د يق بررسططی مورد

 ضرحا كار سر دیر اس   رار معمول طبق منشی كه كنيممی

 در ی نگه دو الی كنهمی اير كفشش و كنهمی عجله. شود

 ی ا روادشناخ ی و ترعميق تحليل اسط   اما  باز هميشطه  كه

 او یخاده درب های نگ كه اس  چني  دیگر سحر و سحر

 و او زدهای كفاف كارمنهی حقوق. اسطط  باز همه روی به

 شوهر حضطور  به شطعر  كجای هيچ در. دههدمی را اشبچه

 ای  به سططحرها از برخی سططپيهخوادی با و شططوددمی اشططاره

 هر به یا و كرده رها را او همسططرش كه رسططيممی د يجه

 .كنهدمی زدهای اشخادواده با دیگر دحوی 

 

 بود شهه دراز

 زدممی حرف در  نگ ی نگه همان از دارم

 كرد درم به در كه

  زدم در هرچه و

 دهاد پس را دیگرم ی نگه

 

 خوب دكات جمله از ها نگ و  نگه  نگ  نميا زبادی بازی

 و زدهای بودن  نگ ميان مهاوم بازی. اسطط  شططعر ای  در

. كنهمی كمك شططعر ای  جهان آميزیردگ به باز  های نگ

 نهكمی اشاره خود زدهای به شرایط به اپيزود ای  در شاعر

 هر روی سحرها ای  پس در سكچوال بيادی حال عي  در و

 میتما در پرسوداژ ای  های نگ. كنهمی دیافشطا ارده مفهوم

 جایگاه توادس می/ بود شهه دراز/ سحر. اسط   باز سطحرها 

. رئيس آ ای سططحر از  بل جایی كنه  پيها شططعر در به ری

 و اذاش ه جا دری پش  را خود كفش ی نگه اویی شطاعر 

 باز هایش نگ جز را چيزی زدطهای  زدطه  می در هرچطه 

 . كنهدمی

 

 سرئي آ ای

   كارمنهی زدهای ای  جای یك

  زدهمی  نگ

  رسممی دیر معمول طبق هاصب 

 سردگ در امبچه غذای هاشب چون

 شودمی خا ی

 هامددهان كه جوری

 آوردهمی در را اس كان ته

 

 كار سر كفش  نگه یك با صطب   روز هر كه تنها منشطی  یك

 چهآن. كنهمی ریهر كا دیگر ی نگه برای و شودمی حاضر

 دهایس ا در سوی آن كه اوس  رئيس آ   اویی اس   دراز

 فرو منشی جنسی ادهام توی را آ  ش در روی سطورا   از و

هر  به كه  نگهمی زن ای  زدهای جای همه وا ع در. كنهمی
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 غذا اشبچه به آن با كه سطططردگی تا دههمی ت  چيزی

 توانمی را بنه اد هایی ای  سططحر دو. دماده خا ی دهه می

 ی ا فضای ترميم و تحليل به شطایادی  كمك زیرا كرد حذف

 بنه  ای اد های در دیگری بيان از ب وان شایه. كنهدمی شطعر 

 .كرد اس فاده

 

 در ی نگه دو الی كفش  نگه

 الوم در كنهمی اير

  در شكنهمی و

  والها سم  از

 

 زاددو غذای كه بودیم مواجه كارمنهی زن با جطا ای  تطا 

 منشی با شایه اما ریزد می دهادش در سردگ با را كوچكش

 هنوز و ی اسطط   باردار اارچه كه باشططيم مواجه مع ادی

 كه سطط شططوهری سططوغات آخری  و ای  كنهمی تزریق

 كمی سططكچوال هایبيان بنه  ای  در. اسطط  غایب همواره

 آ   از اسطط عاره حاال كه كفشططی  نگه. شططودهمی تردردداك

 در كه رودمی فرو مهام  هرآن منشی دهان در  اسط  رئيس

 ادگار اشفرسطوده  فك دهادش  در او شطهن  ارضطا  با دهای 

 كارمنهی زدهای به كه اس  آن و   دوباره حاال. شكنهمی

 سطططردگ كردن پر فكر در همچنان شطططب و دهه ادامه

 . كنه حرك  اشخاده سوی به  نگان  نگ هميشگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويرايش شعر
 

 بود كرده اير

  كفشم ی نگه

  در  نگه دو الی

 باز هميشه هاش نگ كه

 دراز

 اویممی را در  نگ ی نگه همان

 كرد درم به در كه

 زدم در چه هر و

  دهاد پس را دیگرم ی نگه

 !رئيس آ ای

 كارمنهی زدهای ای  جای یك

 زدهمی  َنگ

 هاصب 

 مهام رسممی دیر 

 سردگ در امبچه غذای هاشب كه

 شودمی خا ی

 هامددهان كه جوری

 سنگ روی سنگ

 كفش  نگه

 در ی نگه دو الی

 كنهمی اير

   الوم در

 در شكنهمی و

  والها سم  از
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 نقد شعر سحر يحيی پور

 
 محمه مروج

 

 د خواهم سحر در

 رویممی دیگر اتاق به

 اس  تربزرگ هاسایه از یكی تنها

 ...هامچا ه بي  از توادمدمی ح ا

 رویممی دیگر اتاق به

 سوزدمی هيزمی دارد هيچ بی

 اتاق ای  در كرده ددبا م آشپزخاده

  دس م در هاىك اب

  ادهخورده چا و

  رویممی دیگر اتاق به باز

 اتاق در اتا ی به هم بعه

 مرده موش اتا ى

   روپياده در رودمی راه كه

  یكی یكی هااتاق

 جف  جف  ااهى و

  زدنهمی  هم

 اس  تعمير دس  در

 اس  خيابان در كه خيا ى
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 نقد شعر

 
 آن یدرباره را چيز همه ما چيسططط ؟ جهان ای  حقيق 

 تصططور بينيم؟می ما كه اسطط  طورهمان جهان آیا داديم؟می

 دیگر شخصی و ما دیه از آن  مفاهيم و شطكل  ای  به جهان

 كه هسطط نه هاییسططوال همه هاای  سطط ؟یكی هي لر مثل

 مشطططغول خود به را ریزبي  و خالق ذه  یك هميشطططه

 آن با كه را توهمی خواههمی زیر  م   در شططاعر. كننهمی

 ر شططع ای  مقيه موتيف. بكشططه تصططویر به اسطط   دراير

 صرع در زدهای آن  منشأ كه اس  ادسان روحی سراش گی

 هیهج هایدهدشا و مفاهيم با سن ی ذه  تقابل و مهرنپس 

 هیاپيزودبن را شططعر اب ها به ر  بررسططی برای. اسطط  حيات

 :كنيممی

 د خواهم سحر ط در1

 رویممی دیگر اتاق به

 اس  تربزرگ هاسایه از یكی تنها

 ...هامچا ه بي  از توادمدمی ح ا

 را خود كردن زدهای د خواه یشططيوه شططاعر اول  اپيزود در

 و هااسطط عهاد به توجه با یعنی اسطط   كرده تشططبيه سططحر به

 ما آیا و ی كنه می اد خاب خود برای روشططی خود  یعال ه

 جاای  در راوی دهيم؟ ادجام را خود دظر مورد بازی آزادیم

 رخ ان د دیگر بلنه یسایه كه بينهمی دوپا دها ی مثل را خود

 همع د يجه  در و او به خورشيه دور رسيهن مادع رحماده بی

 دیدیگرا توادنهمی هاسایه ای . شودهمی اشبا نهای و رشه

... و توتا ي ر هایها  حكوم سطططن  معلم  وا هی   مادنه

 مادع و ا فكر یبس ه اتاق و ادسان خود ح ا ااهی یا و باشنه

 از بیخو به اپيزود  ای  پایادی سططحر در. شططوده پيشططرف ش

 به هتوج با خوادنهه تا شططهه اسطط فاده خوادیسططپيه تكنيك

 تكنيك  ای  كه بسططرایه راآن  یادامه خود  ذهنی هایدهدا

 . دارد مؤ ف مرگ تئوری با مس قيمی ارتباط

 

 رویممی دیگر اتاق ط به2

 سوزدمی دارد هيزمی هيچ بی

 اتاق ای  در كرده ددبا م آشپزخاده

  دس م در هاىك اب

 ادهخورده چا و

 

 بيان به یا و رودمی دیگر اتا ی به راوی دوم  بخش در

 و ارم كنه  اتا یمی تجربه را جهیه توهمی تر صطططحي 

 از هاییراه د چسططب  فضططای همي  در باز و ی محبوع 

ك اب  و سوخ   هيزم  هایواژه. دیه توانمی را اروتسطك 

 هاییدشاده  (هسط نه  آن محصطوالت  یا چوب از همگی كه)

 به را اتاق فضططای بودن محبوع و ارما كه هسطط نه عقلی

 را آن اتمسططفر چا و  یواژه دااهان و ی كشططنهمی تصططویر

 شكل دو به توادهمی "هاك اب خوردن چا و". ریزدمی همبه

 بودن ور ه ور ه و ك اب صطفحات  شطكل  شطود: اول  تأویل

 ریز ریز با دویسنهه  یك كه باشه ای  اردشطان  توادهمی آن 

  سا آورده وجودبه  را شكل ای  به ك ابی خود  فكر كردن

 داتوان و ممنوعه هایك اب خوادهن از كنایه توادهمی دوم  و

 توسططط چاپ  مجوزهای و مميزی سططه از عبور برابر در

 سادسور زخم دچار یعنی خورده چا و ك اب ) .باشطه  راوی

 (اس 

 

  رویممی دیگر اتاق به ط باز3

 اتاق در اتا ی به هم بعه

 

 شاعر متوه و سراش گی سطریال  یادامه سطوم    سطم   در

 هك بينيممی را ذهنش تودرتوی هایالیه و هاالبيرد  بي 

 . دههمی آزار را راوی همچنان

 

 مرده موش ط اتا ى4

   روپياده در رودمی راه كه

  یكی یكی هااتاق

 جف  جف  ااهى و 

  زدنهمی  هم

 

 فضططططای كططه بينيممی را اتططا ی بططاز چهططارم  اپيزود در

 بر كه سط  راوی خود ذه  اق ات ای  آیا. دارد آوریچنهش
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 وشططیم مثل بيرون  دديای با خود كردن آداپ ه در داتوادی اثر

 رد را خود شاعر كه اس  بيرون در فضایی یا و اس ؟ مرده

 اار .باشه توادهمی هاای  دوی هر پاس   بينه؟می ارف ار آن

 تنهایی در كه باشططه ايراوشططه و منزوی ادسططادی راوی 

 س تكی اتاق ای  كنه می سپری را وزاارر خود  یزاههاده

اق ات یك با را صب  باشه  شطاغل  و اج ماعی آدمی اار و ی

 هب مجبور ماشي  مثل روز هر كه كار محل آورتهوع فضای)

 سططردرامی)دیگر  فضططایی با را عصططر  (اسطط  آن تكرار

 م فاوت  اتمسططفری با را شططب و( رسططيهن شططب به چگوده

 .زدنهمی  هم جف  جف  اهاتاق پس كنه می تجربه

  

 اس  تعمير دس  ط در5

 اس  خيابان در كه خيا ى

 

 هب شاعر كه جایی اس   آن پایادی اپيزود شطعر   اوج یدقحه

 مبهوت و زدهشططگف  را خوادنهه روای   تعليق با خوبی

 پا س هب اتا ی از وا ع در آیيم می دديا به ما كه و  ی. كنهمی

 .بردمی داكجاآباد به را ما كه ریماذامی دراز خيابادی بطه 

 و خيابان هایواژه. همسفریم بهون و تنها آن در كه مسيری

 و انخياب تعمير یادآور كه هس نه شمایلی هایدشطاده  تعمير 

 مراحل تمامی در ما یعنی اسطط   كاراران توسططط جاده یا

 و خيال در بيرودی  دمادهای و هاداده به توجه با زدهای 

 ماناطراف جهان تفسططير و بازسططازی به سطط د فكرمان 

 .زديممی

 دیوار چهار دارای)آن  ظاهری شكل و اتاق از شعر  ای  در

 فضططای ایجاد و تصططویرسططازی  برای به خوبی( سططقف و

 توادهمی هم اتاق  وا ع در. اسطط  شططهه اسطط فاده سططورئال

 دمایشگر هم و باشه شخ  خود ذهنی چهارچوب یدمایه

 و محهودسازی برای دیگران توسطط  كه ایبسط ه  فضطاهای 

 مهه سراسربي   چشم. ادهشطهه  سطاخ ه  ما بودن پذیررؤی 

 هایروش با و خود دامرئی تارهای و دوربي  یوسيله به جا

 هاادسططان ما كردن رام و هنجارسططازیبه در سططعی مخ لف 

 احساس دائم  شطود می باعث جو  همي  در زدهای و دارد

 را مانوا عی خود ديسطط يم  ادر يجهد  در و دظریم كنيم زیر

 هاس  وادموده و هاكپی جهان ما  جهان. بگذاریم دمایش به

 ما كه آدگاه وا ع  در. خودمان ح ا ديسطط  وا عی چيز هيچ

 م آیيمی دديابه و  ی و شطططویممی م و ه دوباره ميریم می

 .ميریممی
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 نقد شعر شيما قاسمی

 
 یان فرمانبرپو

 
  دبنهیه را كمربنهها

 طرف هر از بس م

  خوردم زمي  

  امپوشيهه عروس از ترسياه

  رودمی پایي  پله كه پهر و

  در اذاش ه جا اریه

   بود مادر بار پنج كه پس ادی

  باز هيچ به رو شهمی بس ه كه بود در

  زدهای و

 عقب به تا چهار امخورده كه كثيفی فرش

  مبود داغ هنوز

   كاسپي  به چپادهم كه

  امدشس ه

  مردی ترك ازی به

   عثمادی دیوار از ترخميهه

  دبنهیه را هاكمربنه

 .خوردم زمي  طرف هر از بس م
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 نقد شعر
 

 "بينهمی شاعر را همه كه شاعری"

 ذه ِ در دیرباز از كه آشكار س موضوعی ازدواج  یمقو ه

 هك مهمی معضلِ آن دارد   اما اجبار بوی و ردگ سن ی فرادِا

 كه سطط هاییزن ماهي ِ دریاف  كرد توانمی شططعر ای  از

 !  كننهمی اله اجبار ای  از مهام چرا دادنهدمی

 هب توجه با كه اس  شهه آغاز سحری سه ایمقهمه با شطعر 

 .هبرازیه خود برای را ایدایره فضایی پایان  در آن تكرارِ

 كشططف را اثر سططاخ ارِ و هادشططاده بایه دایره ای  درك برای

 .كرد واكاوی را شاعر و شعر دگاهِ كرده 

 

 دبنهیه را هاكمربنه

  طرف هر از بس م

 خوردم زمي 

 

 توانِ عهمِ دارد  صه شاعر كه شویممی م وجه مقهمه ای  با

 . بگذارد دمایش به را[ زدهای در] تصادف با مقابله

 

 امپوشيهه عروس از ترسياه

  رودمی پایي  پله كه پهر و

  در اذاش ه جا اریه

 بود مادر بار پنج كه پس ادی

 

 گاهِد یدهنهه دشان كه شودمی شروع پارادوكسی با بنه ای  

 عروس از ترسياه)اس   عروسطی  یمقو ه به شطاعر  غمناكِ

 .(امپوشيهه

 ایي پ هاپله از كه شططویممی برورو پهری تصططویرِ با سططپس

 آن در كه سطط سططا نی هایپله به مربوط شططایه)رود می

 .(برپاس  عروسی

 را اثر هك هس يم مواجه چنهتأویلی تكنيكِ با بعهی سحرِ در

 در "اریه" كه داديمدمی ما اس   زیرا داده سوق باز م نی به

 "بود رماد بار پنج كه پس ادی در اذاش ه جا اریه" هایِسحر

 بار جپن كه پس ادی در كه اسط   پهر همان یاریه به مربوط

 اسطط  در یاریه مادهنِ جا به مربوط یا مادهه  جا بود مادر

 .(بخ  یخاده درِ: اصحالح به) كرده عبور آن از عروس كه

 یشادهد به توجه با" بود مادر بار پنج كه پسط ادی " همچني 

 اشخادواده زدهایِ به مادر تعههِ عهم به را ما ایدمطایطه  

 ای  در 5 عهدِ یدشاده كه ارف  دادیهه دبایه ا ب ه .رسادهیم

 ا قا خوادنهه به اشظاهری معنای تنها بوده و غریبه سططحر

 .شودمی

 

  باز هيچ به رو شهمی بس ه كه بود در

  زدهای و

  عقب به تا چهار امخورده كه كثيفی فرشِ

  بودم داغ هنوز

 كاسپي  به چپادهم كه

 

 به شططاعر شططهه اف ه سططخ  مادر و پهر د خو از كه اكنون

 اس  شهه عجي  اح ما   كه رودمی زدهای وضعي ِ سراغ

 اولِ سططحرِ در زیرا بود  مادهه جا اشاریه كه دَری همان با

 به) س هب هيچ به رو كه هس يم برورو دَری تصویر با بنه ای 

 يهيليسمد باعهِ كه بيهوده فعا ي ی به اشاره)شود می( باز دوعی

 .(كنهمی پرردگ شعر در را

 و بازی با ديز سططحر همي  اد های در كه اسطط  ذكر به الزم

 اثر ای  هنِش چنهتأویلی به كه هس يم برورو معنایی تكنيكی

 شهنِ اشوده معنای به هم "باز" یواژه)اسط    كرده كمك

 .(تسلسل و تكرار معنای به هم و اس  چيزی

 هارائ خود زدهایِ از عرشا كه تعریفی با بعهی سطحرِ  دو در

 شططخ اول زدهایِ زیربنای شططویممی م وجه ما دههمی

 .(مادر و پهر همان به اشاره)اس   آ وده و خراب( فرش)

 برورو غریب عهدی با دیگر بارِ سطططحر  ای  در همچني 

 كردمی آن به بيشطط ری پرداخ ِ شططاعر اار كه( 4) هسطط يم

 رِسططح دو. بههيم هارائ تریمنحقی هایتأویل توادسطط يممی

 محيط شططخ اول هنوز اینكه به دارد اشططاره بنه ای  آخرِ

كنه می مشطط رك زدهایِ به شططروع دكرده درك را عروسططی

 صطططورت بعهی بنهِ در "كاسطططپي " تشطططبيهِ به پرداخ )

 .(ايردمی
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  امدشس ه

  مردی ترك ازیِ به

 عثمادی دیوارِ از ترخميهه

 

 لِمقاب در( دشس  )شخ  اول سكوتِ شاههِ ما بنه  ای  در

 و اسططط  پير كه هسططط يم مردی( ترك طازی )غطارتگریِ  

 .(عثمادی دیوار از ترخميهه)زدنهه آسيب

 لیچنهتأوی تكميلِ شاههِ هم بنه  ای  در كه اس  ذكر شایان

 و حمله به توادهمی هم "ترك ازی") هسططط يم اثر شطططهنِ

 به هم و( تازی و ترك به هم و شطططود مربوط غارتگری

 به مربوط توادهمی) بلی  بنطهِ  در "كطاسطططپي  " رسطططشِپ

 .(باشه هم ازدواج ای  عسلِماه جغرافيای

 

  دبنهیه را هاكمربنه

 خوردم زمي  طرف هر از بس م

 

 اربای  من ها شططود می هویها مقهمه دیگر بارِ ديز  اد ها در و

 .پایان در

 امهر كه كه شودمی تقسطيم  اپيزود 5 به اثر سطاخ ارِ  كل  در

 یك یمثابه به شاعر یك یمقابله توانِ عهمِ بيادگرِ دحوی به

 اعرش اس   ا ب ه ازدواج اسمش كه س تصطادفی  ای  با زن

 هو ب ديس نه ها شطاعر مخاطب همه كه كردمی فراموش دبایه

 هب ديازی دیگر و دهنه ت  توادنهمی شططعر از غير هر چيزی

 مید درك اصل  اكهچر دبود "دبنهیه را هاكمربنه" دصيح ِ

 ...شود
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 نقد شعر مصطفا صمدی

 
 مهدی نادری

 
   جهادم اراده هاتدس 

 دهان در شهه و و فكری هات ب

 بگذرم كه هاتسينه از

 الو از شب ای  روددمی پایي 

 ك  آشوب

   شب به بهه شور

  ب به بهه جان

  دردهایم به بخور و

 باد ایدكرده خودت هایدس  یرو تا

 جهادم اراده هاتدس 

 دهان در فكری هات ب

 اذرمدمی/بگذرم كه هاتسينه از
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 شعر نقد
 

 ه دهدمی ازارش اسطط   بنابرای  كلمات تئاتر امروز  شططعر

 رد. دمایش یصحنه شعر  و دهبازیگر كلمات. دههدمی خبر

 برای ه هر كلم اسطط عهاد و پ ادسططيل یبيشططينه از بایه د يجه

 و تئاتر در شططك بهون. بارد بهره برتر  اجرایی به رسططيهن

 ازارش كننه دمی اعالم مخاطبان به بطازیگران  سطططينمطا  

  دوش  در پس كننه  اجرا را شانبازی بخواهنه كه دهنهدمی

 و كلمات از بایه ایحرفه كاراردادی مادنه امروز  برای شعر

 .ارف  "اجرا" سحرها  از د يجه در

 كهآن از بيش او. رسططهدمی اجرا به صططمهی مصططحفا شططعر

 یرز دوش ار در. دههآدچه اتفاق اف اده را شرح می دهه  دشان

 فوق شططعر به پسططاسططاخ ارارایی رویكردی با دارم  صططه

 .بپردازم

 

 :اول اپيزود

 

 جهادم اراده هاتدس 

 دهان در هشه و و فكری هات ب

 

 هایدسطط  یاراده در جهادش اینكه بينيم می كه طورهمان

 دهان در هایش ب اینكه و شودمی داده ازارش تنها اوس  

 ای  و شططودمی بيان تنها خورد می وول عميق فكری مثل

 ویرایش را اپيزود ای . اسطط  درسططيهه اجرا به هنوز اپيزود

 :شود كمك آن اجرای به كمی تا كنممی

 

 مهارم روی هاتدس 

  بردار دس 

 شوم "خير به صب " تا

 ادهدره هات ب

 بشوم  يس كه امشهه  يز

 !امخورده     امشهه

 

 س مسي از اسط فاده  با باال سطحر  دو هر بينيهمی كه طورهمان

 هب اپيزود تا اده شططهه جایگزی  شططناسططیدشططاده و جادشططينی

 .كنه بازی ار آن بلكه دكنه  اشاره مس قيم  هس  چهآن

 

 :دوم اپيزود

 

 بگذرم كه هاتسينه از

 الو از شب ای  روددمی پایي 

 

 ایهب كه دارد وجود اتفا ی شك بهون هایش سينه از اذر در

 نيمببي را داده ر  چهآن تا شود اذاشط ه  دمایش به اتفاق آن

 بهون "شططب" تصططویر ضططم  در. بخواديم صططرف  آدكه ده

 كه بعه سحر چنه جز به و شطهه  سطحر  وارد تمهيهی ایجاد

 پس آیه دمی ميان به حرفی آن از دیگر آمهه  دامش تنها

 ایجاد "شططب" برای تمهيهی سططحر  ای  از  بل بایه مو ف

 به آن حذف با یا كنه پذیرش  ابل را آن وجود كه كنه

 در ادآز موتيف ا ب ه. دكنه وارد  حمه اپيزود جزئیِ سططاخ ار

 و مقيه موتيف با ارتباط در ایاوده به بطایطه   اپيزود ای 

 وارد  حمه اثر سططاخ ار به تا باشططه  دیگر آزاد هایموتيف

 . دشود

 :اپيزود ای  برای پيشنهادی ادی 

 

 هاتسينه روی تلوتلو دارم 

  فشادنهآتش كه

 منم؟ فوران چرا پس

 پایي  دخورم  يز امداده چنگ كه

 

 كه "اتفا ی" آن تا اسطط  ای  بر تالش پيشططنهادی ادی  در

 تا شود اذاش ه دمایش به داده ر  هاسينه از اذشط    هنگام

 .بگذارد اجرا به را رخهاد توضيحی  بيادی بهون

 

 :چهارم اپيزود

 

 ك  آشوب

 شب به بهه شور

  ب به بهه جان
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 دردهایم به بخور و

 باد ایدكرده خودت هایدس  روی تا

 

 لی ب اپيزود كه مواجهيم اوجی یدقحه بطا  اپيزود ای  در

  ید يجه حاضطططر  اپيزود وا ع در. بود آن برای تمهيطهی 

 به اقاتف آن اسطط  الزم بنابرای . اسطط   بل اپيزود "اتفاقِ"

 ای  در را( راوی فورانِ)رخهاد  آن ماحصططل تا درآیه اجرا

 كنيم می مشططاههه كه طورهمان اما باشططيم  شططاهه اپيزود

ا ی ح در دوش ه را فوق اپيزود دیوديزوسی شطوری  با مو ف

 خوادهه دبایه( اس  شطعر  اوج یدقحه كه) شطوریهن  ای  كه

 هدیه آن  دیوديزوسططیِ باعه حفظ عي ِ در بایه بلكه شططود 

 .شود

 :كنممی پيشنهاد را زیر اپيزود رو ای  از

 

 سر  یشاخه دو به

 دااااااغ بهه مذاب

 تودَوَردی ای  در تا

 باز پایي  به كنم سقوط

 

 با كه اجرایی در را  بل اپيزود "رانفو یا اتفاق" ید يجه

 ازارش بهون كه جایی. بينيهمی اس   ارتباط در  بل اپيزود

 .آیهمی صحنه در داده ر  چهآن داده  ر  چهآن شرح و

 

 :چهارم اپيزود

 

 جهادم یاراده هاتدس 

 دهان در فكری هات ب

 اذرمدمی/بگذرم كه هاتسينه از

 

 رد تمهيه  عنوان به را اول رسح دو تا بوده تالش در مو ف

 دو ه شطط اف ه ترپيش كه طورهمان اما برد كار به ديز پایان

 هيهتم ای  درضم . هس نه اجرایی خاصي  فا ه فوق سحر

 خاصي  فا ه شهه  اجرا پایان در خاصطی  تغيير بهون چون

 تریناسادهشط زیبایی فرم ب واده به شطعر  پایان تا سط  تعليقی

 . برسه

 :اثر بنهیِپایان برای شنهادیپي اپيزود

 

 صب  رودمی دارد

 باز ایاذاش ه دس  كه

 بيا اس  خلوت خوابم

 ديس  پایادی سحر ای 

 

ه ك را چهآن بایه مو ف اف  توانمی بنهیجمع و پایان در

بازیگرادش  كرده با دریاف  شطططهود و شطططاعراده تفكر با

 ههف چهآن به مسططط قيم  تا بگذارد دمایش به( كلمات)

 ای  و رود دشاده را ههف اطراف بلكه دكنه  شطليك  اسط  

 .ديس  هم  شهدی با در ارتباط اجراییِ سحرهای با جز
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 نقد شعر پيمان اصغری کانی

 
 خاطره حاتمی

 
 خاطره

 تنهام دخ رِ خا ه كوچك ری 

 خاطرخواهی یجبهه داكامِ

 ذهنم در رسيه شهادت به

   آرزو

 ایض  د م در مارد كه

 ما با دحوی به بود همسایه

  بلنهم بخ ِ از كه ایكوچه در

 علی امام اتوبانِ در عهه اف اد

 خواهرم ایِمهرسه دوس ِ آذر 

 مارد كه آتشی پاره

 سرم ی كاسه در

   تبسم اما و

 البه بوده "دخ ری" دام

 م  های ب در مرده كه

 حاال

  ام حعه هر در

 مرده عزیزی

 ببي         ایهدهیه اار  برس ان
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 نقد شعر
 

 كنه می اسططط  يك ایجاد شطططعر در كه هاییا مان جمله از

 ی ا از ديز پيمان شعر. مح واسط   و زبان در آن چنهتاویلی

 خودش  از راوی شططعر  ای  در. سطط زیبایی دارای دظر

ط شططاعر  مني  عامل همي  كه اسطط  داده شططرح را حكای ی

 دگاهی با. اسططط  داده  رار شطططعر مقيه موتيف را  راوی

 پردازیم.می اثر د يق بررسی به ساخ ارارایاده

 

 خاطره

 تنهام دخ رِ خا ه تری كوچك

 خاطرخواهی هایجبهه داكام

 ذهنم در رسيه شهادت به

 

 ل ع بی كه شودمی آغاز "خاطره" از حكای ی با پيمان شعر

 عیسطط وسططيله ای  به شططاعر كه اف  توانمی یعنی ديسطط  

 شططرح وا ع در شططعر حكای  كه كنه آااه را مخاطب دارد

 از راوی دخس   بخش در. اس  شاعر خاطرات و اذشط ه 

 با. اسطط  "خاطره" دامش كه كنهمی حكای  ایدخ رخا ه

 یاژهو با ديز ایزدایادهآشططنایی برخورد تاویل  ای  به توجه

 خا ه" به را واژه و دهاف ا اتفاق دوم سططحر در "دخ رخا ه"

 چهارم  و سططوم سططحرهای در. اسطط  داده تغيير "دخ ر

 از پس و اسطط  بوده راوی عاشططق "خاطره" كه یابيمدرمی

معشططوق ط  به رسططيهن در سططرادجام بسططيار  هایعال ه ابراز

. اس  كش ه ذه  در را او راوی  و اسط   مادهه داكام راوی

 اپيزود  ی ا در "شطططهادت" و "جبهه" هایواژه همچني 

  ای) دشططاده عنوان به را خود دقش معنایی ارتباط بر عالوه

 و عال ه ابراز هاآن وجه عينی كه هس نه هاییدشاده عبارات 

 ميهان شاعر  در وا ع. اسط   محبوب به رسطيهن  در داكامی

 در  (كنهمی دال   عشق ابراز به كه داده  رار دا ی را جنگ

 .ادهكرده ایفا درس ی به شعر كردن زیبا

 رشاع درون در داش   توانمی اپيزود ای  از كه دومی تاویل

 دام آن حقيقی معنای به خاطره  از شطططاعر. اف همی اتفاق

 اشیتنهای با دسب ی كه زدهمی حرف ایاذش ه از او. بردمی

 ديسطط  خودی  هرآن و دزدیك آدچنان دسططب  ای  اما دارد 

 ای  به. دارد دگه خود ذه  در را اذشططط ه آن راوی  كه

 .س فراموشی خاطره  سرادجام ترتيب

 

 آرزو

 ایض  د م در مرد كه

 ما با دحوی به بود همسایه

 بلنهم بخ  از كه ایكوچه در

 علی امام اتوبان در عهه اف اد

 

  "آرزو". آرزوس  راوی  یشهه فراموش یمعشطو ه  دیگر

 و راوی یهمسایه دخ ر اذش ه در سطوم   سطحر  به توجه با

 سططحر در د هادای ای . اسطط  بوده او معشططوق همچني 

 هب تبهیلش و كوچه آن تخریب سططبب به پنجم  و چهارم

 . رودمی بي  از اتوبان 

 شططاعر  لبی هایخواسطط ه از تمثيلی دوم  تاویل در آرزو

 رتغيي. رودهمی بي  از زمان اذر با كه هاییخواسطط ه. اسطط 

 راوی شططهن بزرگ بر توادهمی جاای  در اتوبان به كوچه

 كاربرد  دظر از تغيير ای  همچني . باشطططه داشططط ه دال  

 .  باشه داش ه اشاره راوی هایدغهغه تغيير به توادهمی

 

 خواهرم ایمهرسه دوس  آذر 

 مرد كه آتشی پاره

 سرم یكاسه در

 

 كالسیهم كه س دیگری یشهه فراموش ید هاده دام آذر 

 و شور پر دامش  همادنه دخ ری . اسط   بوده راوی خواهر

 .شودمی خاموش راوی  ذه  در ديز او كه حرارت

 مرگ از شططاعر. اسطط  آتش معنای به  غوی دظر از "آذر"

 خبر اشدرودی حرارت و هيجان و شططور وجودش  آتش

 در كه عميقی افسططردای و مال ی بی از وا ع در او. دههمی

 همچني   "آذر". زدهمی حرف اسطط   كرده رخنه وجودش

 یگرد دام اسالمی  عقایه در و زرتش ی فرش گان از یكی دام

 را وداپيز ای  دیگری  تعبير در توانمی بنابرای . خهاسطط 

 .دادس  راوی شهن كافر و شهن خهابی از حكای 
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  تبسم اما و

 البه بوده "دخ ری" دام

  م  های ب در مرده كه

 

  شططعرش تاویل هردو ميان زیركی با شططاعر بخش  ای  در

 .  كنهمی پيوده ایجاد

 "البه بوده دخ ری دام تبسم  اما و"

 دامی به اس   خاطراتش بازاف  و مرور مشطغول  كه راوی

 وا اما آورد دمی خاطر به درس ی به را صاحبش كه رسطه می

  ای عل . دادهمی اشاذش ه هایمعشو ه از یكی را تبسطم 

 و ا های ب یمرده تبسم. اوس  های ب بر تبسم مرگ امر 

 ادهمرده راوی درون تاویل هردو بنابر كه هاییمعشططو ه با

 در ح م  ديز  راوی های ب بر مرده تبسم پس دارد  ارتباط

 .اس  بوده دیگر اید هاده دام اذش ه

 

 حاال

 ام حعه هر در

 مرده عزیزی

 ایدهیهه اار  برس ان

 ببي 

 

 شعر اویلت دو ميان پيوده یكننههتكميل شعر  پایادی اپيزود

 خاموشی را  آروزهایش و خاطرات مرگ كه شاعری. اس 

 بر كرده خوش جا سططكوت و را وجودش حرارت و شططور

 ایاذشطط ه در كه اسطط  كرده تعریف دخ رادی را  هاش ب

  برس ان را خود وجود سراسر حاال اده بوده اشد هاده دور 

 ي  همچن. دادهمی شهه تمام هایعشق ای  و هامعشو ه ای 

 شایه شاعر شود می احسطاس  شطعر  در مازوخيسط   دوعی

 در كه دادهمی هایی لب تاوان را امروزش وخيم اوضططاع 

 .  اس  كرده دارجریحه اذش ه

 ای  پس در دخ ری هيچ دیگر  دگاهی از حطال  عي  در

 تمثيلنه  همگی هادام ای . دهارد وجود دخ راده هطای دطام 

 درون در كه عناهاییم خودشططان  حقيقی معنای از تمثيلی

 . اس  مرده شاعر

 هم باز كه چنهااده هایتطاویل  ای  وجود كلی طور بطه 

  عي در را شعر كه س ایدك ه باشطه   داشط ه  ادامه توادهمی

 در شعر  در جاری مني . اس  كرده جذاب و زیبا سادای 

 همان كه) شططاعر خيال و اسطط  شططهه حفظ اپيزودها تمام

 او تخيل به را ما دهای   در( سطط ا هایشد هادای خاطرات

 سططاخ منه موجب ویژای همي . رسططادهمی( راوی مني )

 .اس  شهه پيمان شعر بودن
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 شعر در معنايی ساختار بررسی
 

 فرمانبر پویان

 

 
 

 یاف  ِ  "اسطط راكچر سططمن يك"عبارتی  به یا معنایی سططاخ ار

 كرذ به الزم. )اس  یكهیگر با هاآن ارتباطِ و شعر هایدشاده

 ذهنیِ هایاذاری ارزش و شططخصططی  تجربيات كه اسطط 

  (.ديس تأثير بی ديز خوادنهه

يك سمن  به اثر اسط راكچرِ  فرم كردنِ كشطف  از بعه در وا ع

 برورو شططعر آن جهانِ با را ما كه رسططيممی اسطط راكچری

( ارجاعدرون  كمك به)شططعر  درونِ یا با جهان كنه. ای می

ارجاع ( تكوی  بيرون  كمك به)شطططعر  از بيرون در یا و

 شودمی مربوط كه دارد وجود هم دیگری دوع اما  شطود می

 ارف ه بيرون از تأمل  ابل هایدشاده یعنی دو  ای  تركيبِ به

 هب بهل شططهن  چنهتأویلی و زبادی بازی با و باشططه شططهه

 بشود. شعر درونِ در دیگری هایدشاده

 از علی عبها رضایی شعر دو ییمعنا ساخ ار بررسی به اكنون

  پردازیم: می (سوم دوع) رویكرد همي  با

 

 "هار"

 

 بودم جوان م 

 بود تازى سگى توادممى و

 ارف  اازم

 د وادس م

 شه تمام هم بعه

 شه به بود به بود هرچه تو از بعه

 بعه ىادامه در ارچه

 بودى تو هم باز

 بودى تو هم بعه

 تویى هم بعهى

 شودىدم بيهار زده خواب به را خود آدكه

 اس  كج چشمم

 اس  كج دس م

 شوددمى راس  تو راه

 اس  الغر آسمان با اینكه و

 ديس  آدم كه عاشقى

 االبى از ترعاشقاده

 توس  باریكِ كمر هنوز

  دهارم ددهان كه حيف

 بگيرم اازت

 

 یگریكه به سحرها دشس ه و اثر بر اجرا و  ح  شعر  ای  در

 فرم اسطط راكچر از كه اسطط  آماده چيز مهه و ادهداده پاسطط 

 برویم. اس راكچر سمن يك سراغِ

  اویه:می اب ها در شاعر

 "بودم جوان م "

 هنوز هك باشه شاعر تجربگیِبی یدشاده توادهمی جوادی ای 

 ودهدب آشنا كنه بيان شطعر  ای  در دارد  صطه  كه ای ضطيه  با

  اس .

  ای؟ ضيه چه اما

 بود ازیت سگی توادممی و"

  ارف  اازم

  "د وادس م

 گیس كه بينهمی تازی سگی را توادسط    جوادی  در شطاعر 

 مفهومِ یك دارد  چنهتأویلی خاصي   سطم   ای  در تازی
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 و اس  الغر بسيار كه س تازی دژاد از شطكاری  سطگی  آن

 شططاعرِ ای  كه سطط عربی زبان از اسطط عاره آن  دیگرِ مفهومِ

 تا اسطط . در وا ع كرده زشو عاج ارف ه ااز را پارسططی

  صططه شططاعر كه شططهیم م وجه هادشططاده كمك به ما جاای 

 بههه.  دشان پارسی زبان بر را عربی اس عمار داش ه

 شه تمام هم بعه"

 شه به بود به بود هرچه تو از بعه

  بعه یادامه در ارچه

 بودی تو هم باز

 بودی تو هم بعه

 "تویی هم بعهی

 صحب  پایادی و دابودی از شطاعر  بنه  ای  اولِ  سطم ِ  در

 س دي ممك  وضع ای  با دوشط    امرِ دیگر ادگار كه كنهمی

 رد شهن هس يم  برورو شطعر  با د يق  ما دوم  بخش در اما

 د وادس  ! در توادس   و داشعر در شعر دشهن 

 به اسطط  محكوم كه بههه دشططان خواههمی شططاعر در وا ع

 هكرد صادر خودش یبرا خودش كه حكمی شعر  با زیس  

 اس :

 "شوددمی بيهار زده خواب به را خود آدكه"

 شططاعر  كه شططویممی محمئ  ما ديز  درخشططان سططحرِ ای  با

 دارد خودش و دادهمی دوشطط   شططعر به ملزم را خودش

 دهه.می فریب شعر برای را خودش

 اس  كج چشمم"

 اس  كج دس م

 "شوددمی راس  تو راه

 هم "دس " و اس  دیهن از مجاز "چشم"  سم   ای  در

 ا كهم تأویل بر س مصها ی  ضطيه  ای  كه دوشط    از مجاز

 مع قه و كنهمی مشاههه فرع در را پارسی زبان اصلِ شطاعر 

  شود.دمی راس  مسيرش كه اس 

 اس  الغر آسمان اینكه با و"

 "ديس  آدم كه عاشقی

 یسگ بودنِ الغر به ارددبرمی "الغر" یدشاده اول  سحرِ در

 ام شاعر بعهی  سحرِ در و ی ارف ه را شاعر آزادیِ كه تازی

 ارِك و دهارد چيزها ای  به ارتباطی شعر كه كنهمی م وجه را

  كنه.می را خودش

 االبی از ترعاشقاده"

 توس  باریك كمرِ هنوز

 دهارم ددهان كه حيف

 "بگيرم اازت

 البیا یك زیباییِ به پارسططی زبانِ شططهنِ تشططبيه با شططعر و

 زن یك جذاب ادهامِ مادنهِ االبی. )بشططود تمام خواههمی

 اس .(

 سططحرِ چنه همان به ارددبرمی ديز آخر سططحرِ دو همچني 

 و وادیج با و د وادس   و توادس   با كه بازی شطعر  آن  اولِ

 دهاشطط   ددهان  سططم   ای  در)اسطط   شططهه شططاعر پيریِ

 س (.پيری دورانِ یدشاده

 "بودم شططقكله م " عنوانِ با دیگر شططعری سططراغِ به اكنون

 رویم:می

 

  "بودم شقکله من"

 

 زمي  شایه

 باشه خاك ایكپّه 

 پایي  ای  اف اده 

 داده؟!می چه كسی 

  جویباركی در باشنه كرده و ش بایه

 كاغذی  ایقی چون

  ادهكرده رها امكودكی در كه

 هلب بود اف اده كوچه در كه ایخاده یادهازه به را جغرافيا

  بودم

   داش  پنجره هف  كوچه آن

  دخ ر هف اد پنجره هر و

  شهمی باز ماه وسطِ روز هر كه

 باشه خاك ایكُپه     ماه    هنوز شایه

  باال آن اف اده

 ؟!دادهمی چه كسی 

  شایه س كرده هوا را بادبادكی
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  دادهدمی كه ایبچه پسر 

 آیه!می آمهه سرش بر چه

  بودم شقكله م 

 شهم... شقّه شقّه كه

 

 شهه هارف  شعر بيرونِ از تأملی  ابل هایدشاده شعر  ای  در

 هك هاییبازی سراغ بایه هادشاده ای  دركِ از بعه مخاطب و

 را ثرا معناییِ ساخ ار ب واده تا برود ارف ه صطورت  شطعر  در

 و بيرودی هایدشطططاده خوردنِ پيوده بگشطططایطه. در وا ع 

 ای  مخصططوصِ جهانِ و فضطا   يهتو موجبِ كه سط  درودی

 اس . شهه شعر

 زمي  شایه"

  باشه خاك ایكپه

  پایي  ای  اف اده

 "دادهمی چه كسی

 ي زم هس يم  برورو راوی عقایه با دوعی به  سطم   ای  در

 ایهدب كسی در كل  و باشه آمهه به وجود اتفا ی دارد امكان

 بههه.  حعی حكمِ بزرگ دادمِدمی ای  به راجع

 جویباركی در باشنه كرده و ش یهبا"

  كاغذی  ایقی چون

  "ادهكرده رها امكودكی در كه

 هس يم. برورو بيش ری مسائلِ با بنه ای  در

 كنهمی عوض "بایه" با را "شططایه" جای شططاعر كه زمادی

 زدهای بودنِ بازی از راوی كه بههه دشان دارد  صطه  یعنی

 محمئ  اسطط ( اههشطط كه هاییرف ار و هاحرف به توجه )با

 شهنِ سرارم جه ِ صطرف   كه كاغذی  ایقی مثلِ شطود  می

 از مانجهادیای  منحقِ به توجه با ما كه سططط كسطططادی

 هس يم. عاجز شانشناخ 

 توادططهمی ديز جویبططارك در كردن ول را زمي  همچني 

 باشه. زدهای بودنِ اصا   بی یدشاده

 هبل بود اف اده وچهك در كه ایخاده یادهازه به را جغرافيا"

 "بودم

 راوی غرضِ و  صه بی خوی و سادای با ما سطحر   ای  در

 ایكوچه همان یادهازه به دگاهش وسع ِ كه هس يم طرف

 زدهایِ دمادِ توادهمی كوچه)كرد می زدهای آن در كه بود

 باشه(. روزاده

  داش  پنجره هف  كوچه آن"

  دخ ر هف اد و

  "شهمی باز ماه وسطِ هر روز كه

 م وجه كه مواجهيم بيرودی هاییدشططاده با  سططم  ای  در

 ویخ با داش ه  صه بوده و ادسان فقط یك راوی شطویم می

 هف  كودكی از كهای  وجود با كنطه  زدطهای  اشطبيعی

 فِمعرو آسططمانِ هف  به رو كه كردده تعيي  برایش پنجره

 عميقی زدهایِ محهودی   همي  از شطططود كه بطاز  ا هی

 عقایه خالفِ كه دخ ر 71 با جنسطططی ارتباط)ازد سطططمی

 زدهای كنارشططان  كودكی از راوی كه اسطط هایی مذهبی

 كرد(.می

 عهد با بودن اشطط قاق در توادهمی هم هف اد عهد همچني 

 كنه. مؤكه را راوی طبيعیِ خوی كه بههه دشان را هف 

 بعهی هایسحر هایدشاده به توجه با كه اسط   ذكر شطایان 

 خودِ ها سططحر ای  در ماه  از منظور كه شططه خواهيم م وجه

 شططاههِ  سططم  ای  آخرِ سططحرِ در در وا ع ما بوده  راوی

  هس يم. اروتيك ایصحنه

 باشه خاك ایكپه    ماه    هنوز شایه"

   باال آن اف اده

 "دادهمی چه كسی

 كه رجيعت ای  به بگذریم كه  بل  سططم ِ بينام نیِ روابطِ از

 در راوی رسطططيم می كنهمی برورو راوی نهاییِت با را ما

 نهكمی زدهای( اشتنهایی) در خودش بقيه از دور ایاوشه

 "باالس  آن كه خاكی" و اس  راوی تنهاییِ یدشاده "ماه")

 بقيه(. از دور زدهایِ از اس عاره هم

 شایه س كرده هوا را بادبادك"

  دادهدمی كه ایپسربچه

 "آیهمی آمهه سرش بر چه

 دبرارد توادهمی "كردن هوا بچگی از را بادبادك" یدشططاده

 را ههفش پروازِ تنها كه راوی سططادایِ خصططل ِ همان به

 یزدها كهام به پا دادهدمی كه در حا ی كنهمی پردازیخيال

 اس . اذاش ه
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 داده؟دمی هنوز چه؟ حاال اما

  بودم شقكله م "

  "شهم شقه شقه كه

 اویر كه كنهمی م وجه را ما زبادی  پایانِ ای  با شعر حاال و

 ودب كنجكاوی و كردن تجربه پیِ در صططرف  بوده  ماه خودِ

 شه. شقهشقه كه

 یزهمعج با دارد بينام نی یرابحه هم شهن شقهشقه یدشاده

 اثباتِ برای اس  آمهه  رآن در كه مسطلمادان   پيامبر محمه 

 كردنِ دصططف) زد ا قمرشططق یمعجزه به دسطط  اشپيامبری

 ماه(.

 ار شططعر ای  راویِ زدهایِ اشپيامبری اثباتِ با او در وا ع

 كرد. شقهشقه

 كردیه  مشططاههه شططعر دو ای  بررسططیِ در كه طورهمان

 با و شططه ارف ه شططعر بيرون جهانِ از تأملی  ابلِ هایدشططاده

 خلقِ موجبِ شططه و بازی شططعر درونِ در هادشططاده همان

 یك دادنهدمی هاخيلی كه دیجها شططه  مخصططوص جهادی

 دارد. را كرددش خلق  ابلي ِ شعر 
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 انواژگ از افغانستانی شاعران استفاده

 با انشعرش در( پارسی به نسبت)بيگانه 

 گرايیبومی توجيه
 

 حسینی عارف

 

 
 

 یكلمه از شططاعر كه كردم برخورد شططعری با پيش چنهی

 معادل "موتَر" بود  كرده اسططط فاده شطططعرش در "موتَر"

 اویش و دری اویش در و افغادسطط ان در كه خودروسطط 

 شود.می اس فاده آن از هزارای

 ایواژه كه "خودرو" از چرا كهای  و شططاعر با صططحب  در

 "تَرمو" واژه اس فاده را د يلش دكرده  اس فاده سط  پارسطی 

 شططعرش در وسططيله ای  به كه كرد توجيه و عنوان كابل در

 كنه!می اراییبومی

 رس بر جهال و مسئله كه كنممی اشطاره  ایدك ه به جاای  در

 دری و اس  معيار تهران فارسی امروزه چرا كه ديسط   ای 

 )در شططودهمی محسططوب اویش آن به دسططب  هزارای یا و

 دهبو درباری زبان دظری طبق كه دری ای دوره در و اذش ه

 در بلكه شططهده(می  لمهاد اویش سططایری  و رمعيا اسطط  

 در ادهبيگ واژاان به داش   توجه به زبادی دگاهی و رویكرد

 شود.می اشاره آن از اویشی هر و پارسی زبان

 

 افغادس ان: در اس فاده مورد بيگاده یواژه چنه

 دادشگاه(: ادگليسی) "فاكل ه"

 فرهنگ(: آ مادی) "كُل ور"

 منشی: (ادگليسی) "سِكرِتَر"

 ایران: در اس فاده مورد بيگاده یواژه چنه

 نورااویش بي  اسطط فاده مورد) شططاهراه(: آ مادی) "اتوبان"

 پاكس ان( در پارسی

  انافغادسطط در هنوز) پيا ه(: ادگليسططی* تركيب) "اسطط كان"

 شود(می اس فاده

 یپيا ه شططه  وارد اروپا به شططرق از چای كه اذشطط ه *: در

 چای ظرف" آن به اروپایيان كه رف  جاآن به هم چای

  (East tea can) اف نه.می "شر ی

 یارایپارسططی بر را اراییبومی كه اسطط  ای  م  پيشططنهاد

 ایران)پارسی  زبان یاس ره به توجه با بلكه دهاده ارجحي 

 را ودخ توجه( پاكس ان در ایعهه و تاجيكس ان افغادسط ان  

 هاسطط فاد پارسططی اانواژ از و كنيم معحوف اریپارسططی به

 خاص و محهود ایمنحقه در كه ایبيگاده واژاان ده كنيم

 اس . اس فاده مورد

 به مجاز اراییبومی بهاده به دویسططنهه و شططاعر وا ع در

 ديس . بيگاده واژاان از اس فاده

 هر رد پارسی واژاان پ ادسطيل  به توجه با كهای  دیگر مورد

 هيم د پيشنهاد دقاط سطایر  به را به ر موارد اویش  و منحقه

 رددا كاربرد افغادسطط ان در كه "هوایی ميهانِ"دموده  طور به

 پارسططی واژه  هر دو كه اسطط  ایران در "فرودااه" معادل

 در دارد اشاره هواپيما فرود محل به فقط "فرودااه". هس نه

محل  هم و فرود به محل هم "ِ هواییميهان" كه صططورتی

 رتصططحي  آن از اسطط فاده كه دارد اشططاره هواپيما برخاسطط  

 دمایه.می
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 و  (global poetry) پوئتری گلوبال به اشااره 

 گرايیبومی برای آن از استفاده

 
منهی بهره زهرا بطا  هطایی صطططحبط   بحطث  ای  مورد در

 كه  مداش عبها رضایی علی و( ادگليسی ادبيات كارشطناس )

 دهم.می توضي  ادامه در را آن حاصل

 مگانه دس رس در طرفی از و ارتباطات سرع  رف   باال با

 مسططح  بر فرض را توانمی ارتباطی وسططایل داشطط    رار

 برد. دام زمينی یدهكهه از و ارف  زمي  بودن

 و هادظر زمي   و كناراوشططه  هایاتفاق از راح یبه  امروزه

 در (شاعر)ای دویسنهه هر و شویممی با خبر دیگران ادهیشه

 وسططایل  با را خود( شططعر)م    توادهمی انزم تری كوتاه

 سططراسططر در همگان دسطط رس در این رد  همچون ارتباطی

 دهه.  رار زمي 

 جای به( شططاعر)دویسططنهه  كه كنهمی ایجاب موضططوع ای 

 (منحقه شهر  كشور )خاص  ا ليم یك به خود كردن محهود

 باشه. داش ه توجه هاادسان و زمي  كل به

 حططذف معنططای بططه "بططا يزیشططط الو" و پوئ ری الوبططال

 به شططاعر و دویسططنهه از دعوت بلكه ديسطط  هافرهنگخرده

 بر همگان برای فهم  ابل و ملموس هایموضططوع به توجه

 اس . زمي  روی

 راییابومی مورد در پوئ ری  الوبال هایمؤ فه به توجه با

 چنه زا اس فاده به دویسنهه و شاعر كه داد پيشطنهاد  توانمی

 احساسات و موضطوعات  به بلكه دكنه بسطنهه  بومی یواژه

  ابل و ملموس فرااير  زمي  تمام در كه ادسططادی مشطط رك

 و دمادها از هاآن پردازش در و باشه داش ه توجه اس  فهم

 كنه. اس فاده بومی هایدشاده

 فضای به سطحرها  خوادهن بر عالوه امروز ایحرفه مخاطب

 واژاان ورای در كه يزیچ آن به دارد  توجه هم سحرها بي 

 كمك عرشا و دویسنهه به پوئ ری الوبال هس نه. درك  ابل

 و فهميهه زمي  جای همه در او تفكر و شططعر كه كنهمی

 شود. درك

 الوبال هایمؤ فه به توجه بطا  اراییبومی ای برایدمودطه 

 پوئ ری:

 

 یك: شماره شعر

 

 عزیز هموطنان

 امزده كمر به را سالحم م 

 امپوشيهه را پوتينم

 بریزم هم به را شهر خواهممى

 بشكنم را هاشيشه تمام و

 شهر شریف هاىپليس

  حظه همي  از م 

 هس م یك درجه تروریس  یك

 كنم... منفجر را كافه تا چنه بروم اس   رار و

 رادنهه ببخشيه

 كنى؟ بلنه را آهنگ ای  صهاى شودمى

 خادم!

 بگذارى؟ كنار را  ب راژ آن توادىمى

 كنم؟ صادر بياديه و بكشم دقشه هم باز یا

 

 هزاره مصحفی

 ("سر  پل" مجموعه )از

 

  صه كه كسی طططط را خرابكاری هزاره مصحفی شعر ای  در

 برای درك  ابل و ملموس موضططوعی كه ططططط دارد اد حار

 صرف به آن پردازش در و كشهمی تصویر به اسط   همگان

 مودهبرای د كنه دمی تكيه و بسنهه بومی واژاان از اسط فاده 

 "موتَروان" رادنهه  به و "موتَر" خودرو  به افغادسطط ان در

 هك را "رادنهه" از اسط فاده  هزاره مصطحفی  كه شطود می اف ه

 داده اس . ترجي  س  پارسی ایواژه

 یبوم هایدشاده از خود شعر فضاسازی برای هزاره مصحفی

 چني  شططویممی م وجه او شططعر در د   با كرده و اسطط فاده

  صططه ترسططی هيچ بهون تاكسططی در شططخصططی كه اتفا ی

 دشططسطط ه  آن در كه خادمی و رادنهه با را( اد حار)خودش 
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 دهه می هم دسطط ور هاآن به ح ا و اذاردمی ميان در اسطط 

 اس . ممك   افغادس ان مثل ایجامعه در فقط

 

 دو: شماره شعر

 

 بپزم شام رف م

 داریم مرغتخم  تنها دیهم

 ارف  د م  هرآن

 شوم روباه خواس ممى كه

 كنم حمله هامرغهارى تمام به

 شهه تمام هم روغ  دیهم

 ار آف ابگردان هاىال اردمبرمى كه هامرغهارى راه از اف م

 بسوزادم

 دهارم آتش فهميهم

 بود شهه تمام هم ااز

 بود دمادهه هم رومى بادمجان

 ارسنگى فرط از

 بلعيهم را جهان دقشه

 

 هزاره مصحفی

 ("سر  پل" مجموعه از)

 

 با هزاره مصحفی دارد وجود شطعر  ای  در كه طنزی سطوای 

 موضوعی كه را دهاری و دهاشط    موضطوع  زیركی  و تبحر

 در را اسطط  زمي  سططرتاسططر  در همگان برای درك  ابل

 تصویر به افغادس ان در بومی هایدشاده از اس فاده با شعرش

 اس : كشيهه

 اس  هيزم )چوب( دهاش   به   اشاره"دهارم آتش فهميهم"

 ادهاس ف غذا پخ  و خاده كردن ارم برای افغادسط ان  در كه

 هيزم فروش و خریه برای هاییمغازه هم بازار در شططود می

 دارد. وجود

 شیك و ه افغادس ان در اینكه به   اشاره"شطهه  تمام هم ااز"

 بيرون از كه ديكپيك و كپسططول از مردم و دهارد وجود ااز

 كننه.می اس فاده... و آشپزی برای كننهمی تهيه

 همان "رومی بادمجان" كرد اشاره آن به توانمی كه ایدك ه

 اما شططودمی اسطط فاده افغادسطط ان در كه سطط فردگیاوجه

 شططعر فهم به ای حمه موضططوع ای  دهادسطط   یا و دادسطط  

 درك هادشاده سایر به توجه با شعر مخاطب چراكه زدهدمی

 اسطط  چوب و روغ  مثل چيزی رومی بادمجان كه كنهمی

 اس . شهه توجه آن دهاش   به شعر در كه

 هایمؤ فه كارايریبه  با شططعر دو ای  در هزاره مصططحفی

  .اس بوده موفق شعرش اراییبومی در پوئ ری  الوبال
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 برخورد چندتاويلی با شعر

 
 سپهر رضایی

 

 
 

  اتىحي و مهم جایگاه م   در ادراك و تفسير معناى به تأویل

 پرداخ ه و ساخ ه مفسطر  ذه  در را م   كه رو ای  دارد  از

هرمنوتيططك  علم بططه كططامل  تططأویططل طرفى كنططه  ازمى

(hermeneutics )معنى براى علم ای  وا ع اس   در وابس ه 

 .ش ابهمى مفسر یارى به اثر تصاویر تفسير و

 یودان خهایان آورپيام)هرمس  دام به فردى را هرمنوتيك

 تلقى هسمق كه م ودى تفسير با وى .كرد اذارىپایه( باس ان

 .رسيه شهرت شهده  بهمى

 از برخى كه شطططه آغاز جایىآن از هرمنوتيك پيشطططروى

  ابك معنی كردن و تفسططير به كاتو يك مذهب كشططيشططان

 مردم ىعامه ميان در علم ای  بعهها و پرداخ نه مسططيحيان

 توان كشططف  شططكاف   مى را هرمنوتيك رویكرد .كرد فوذد

اثر   یك تا يف از مو ف مقصطود  م    دریاف   معنى  یاف  

 هرچه فهميهن و ادراك در سططعى كه كرد بيان ...و بازخورد

 حياتى "راث یك فهم فراینه" براى هرمنوتيك .دارد اثر بيش ر

 ویكردر كه شه م ذكر بایه ترساده زبادى رود  بهمى شمار به

 .دارد پى در را هاسوال از بسياری پاس  هرمنوتيك

 ههس ن دادشطمنهادى  از ت  دو دیل اى ویلهلم و ماخر شطالیر 

 هرمنوتيك به ترىعميق دگاه ميالدى دوزدهم  رن كه در

 يكهرمنوت در بزراى تحول ميالدى بيس م  رن در .داشط نه 

 منهروشطط براى هایهار و ديچه چون دادشططمنهادى داد. ر 

 هب چيزى بودده مع قه هاآن .كوشططيهده هرمنوتيك سططاخ  

 .دهارد وجود اثر یك خلق در مو فدي   و دهایىفهم  دام

 ىعههه به تنها ادراك و بودده كه فهم مع قه هاآن وا ع در

گ  زمان  جامعه  فرهن به ديز مفسر هر تفسير اس  كه مفسر

 .اس  وابس ه... و تربي 

 معناس ؟ چه هب چنهتاویلی اما و

 .اس  زدن دو دشان و تير یك معناى به چنهتأویلى

 اشططاره موضططوع دو به م   یك تا يف با توانمى چحور اما

 كرد؟

 زا م    اسطط فاده یك شططهن چنهتأویلى در اام دخسطط ي 

 .كننهمی دال   مخ لف هاىدال بر كه س هایىدشاده

 هاىدال بر كه شططودمى مواجه هایىمه ول با مفسططر و  ى

 رو  چنه پيش م   كه یابهدرمى كننهمى دال ط   دیگرى

 .       دارد دربر را تأویل

و  توضططي   توصططيف از كه باشططه چنهتأویلى توادهمى م نى

 از ودنب توضيحى ط توصيفى  جاى به و ارف ه فاصله تشبيه

 ذهنى تصططاویر .باشططه برخوردار ملموس و عينى تصططاویر

نه  كنمى دور چنهتأویلى از را م   عينى تصططاویر برخالف

 ربط و ايردهمى شطططكل ماوراء در ذهنى تصطططاویر اغلب

 .   دهارده مفسر جهان به چنهادى

 اار مثال عنوان اسططط   به تأویل ىدایره بعطهى  مبحطث 

 :بنویسيم

 "مجيهى آ اى سياه اسب"

 قيم مس  وا ع ایم  دركرده تنگ مفسر براى را تاویل ىدایره

 سطط  اشططاره مجيهی آ ای آن  كما كه سططياهی اسططب به

 .مباشططي داشطط ه را تاویل چنه اد ظار تواديمدمى و ایمكرده

يحى ط توض از كه باشطه  پذیرتأویل توادهمى شطعرى  بنابرای 
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 ذارى  بازىافاصله تكنيك از و ارف ه فاصله بودن توصيفى

 .باشه منهبهره زبادى و تصویرسازى

 اشططيمب داشطط ه م   یك از خوبى تأویل اینكه براى طرفى از

 اتمحا ع بر عالوه و ببریم پى مو ف ىزدهاينامه به بایه

شطططناسطططى  سطططياسطططى  فرهنگى و  جامعه ادبى  محا عات

 .باشيم داش ه روادشناسى

 لیتاویچنه شططعر عنوان به عبها رضططایی علی اثر چردوبيل

 .باشه توادهمی خوبی مثال

 س هوادت بسيار هشطياری  با عبها رضطایی  شطعر  علی  ای  در

 .كنه ایجاد مفسر ذه  در را تاویل چنه

 مسططائل اما به اسطط  اروتيك بسطط ر در شططعری چردوبيل

 .كنهمی اشاره ديز تاریخی  سياسی و فرهنگی

 

 "چرنوبیل"

 

  ديس م یهودی م 

  ال زدممی صهای  اما

  دادمدمی عبری

  محمئنم و ی

   ديس  آشوی س جز تو فاميل دام

   هاتپس ان

   مرده هكش  پش ه دو

  ارامنه كُشیِدسل در

  راد  دو بي 

   واد  پش  داعشی دو

   اس  پنهان طا بان تو پيشِ

 

   اس  زبان ااهِشكنجه ادهام 

  سادهز بابی دلِ در  ححی

  غذا كنهمی اع صاب و

   ديایی تو اار

  بادام غارتِ به سودامی مثل

 

  هات ب

   ديروااه رآك ورِ

  هاتدفس

   رادیواك يو موادِ

   چردوبيل در ایخرابه م  و

   چينی صورتش بر كه

   بينی ایدوش ه تنها

 

   اس  رحمبی تو زیبایی

   ایكرده هالك چنان را فارسی

  تركمادچای سرِ درآمه دادش... رار هر در كه

  بم در آمه ز ز ه و

  فرس ادی آدكه از بعه

  آبادان به را صهام

 

   اس  ا مقهسبي  اتت 

  غزّه رِدوا اتكشيهه اردنِ

   بود تو برای محمه هایغزوه و

  م  تبعيه ح ا

  ادگليس در كرده مجبورم كه

  بمادم تو بی

  دخوادم فرادسه دس ِ و

   كرده ویرادم تو زیباییِ

  دادمدمی ژاپنی اینكه با و

  محمئنم

 هيروشيماس  چشماد  یترجمه

 

 حس خوادهمی را "چردوبيل" بار اول برای مفسطططر و  ی

 ما و  یا روبروس  تشبيه و اروتيك م   یك با نهاكنه تمی

 اویلكنه  تمی اس فاده هرمنوتيك و شناسیدشاده رویكرد از

 .یابهدرمی را دیگری

ها  ادسططان كشطط ار با اروتيك  ما م   یك پس در وا ع در

 .هس يم روبرو سياسی هایتل  و بازی ها  و ایعجنگ

 دهپر "ال" به خود یمعشو ه تشبيه از اول  شطاعر  تاویل در

 .داردمیبر
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 :دویسهمی دوم و دخس ي  سحر در كه رو آن از

 ديس م یهودی م "

 "ال زدممی صهای  اما

 را خود خهای یهودیان و اسطط  یهودیان خهاوده دام "ال"

 .خوادنهمی "ال"

 را شطاعر  خود  كه دریاف  توانمی سطحر  ای  دوم تاویل در

 پنهارد  امامی یهودیان ایخه زیبایی به را معشوق و كوچك

 سحر ای  /ديس م یهودی م : /دویسطه می دخسط   سطحر  در

 در شاعر وا ع شطاعر. در  وا عی ماهي  مه ول بر سط  دا ی

 الح ای  با اما "ديسطط  یهودی" كه كنهمی تاكيه م   آغاز

 /دادمدمی عبری/سحر  .خوادهمی (خهاوده) "ال" را معشو ه

 زبان دارد. عبری  بل رهایسطططح با تنگاتنگی یرابحه هم

 وا عی ماهي  مه ول بر سطط دا ی هم باز و اسطط  یهودیان

 .شاعر

 محمئنم و ی/سحرهای 

 /ديس  آشوی س جز تو فاميل دام           

  هس ان اشغال زمان هادازی كه س اردوااهی آشطوی س دام 

 .ادهاخ نه راه به سوزیآدم هایكوره آن در

 س ا ای  داش  سحر دو ای  از نتوامی كه تاویلی دخس ي 

 بر عیس و كنهمی تشبيه اردوااه یك به را معشو ه كه شاعر

 هرآن و امزدهادی اردوااه ای  در كنه م  بيان كه دارد ای 

 دوم تاویل اما .شطوم  سططوزادهه اردوااه ای  در اسط   ممك 

 تمام زیركی با دارد  شطططاعر م فطاوتی  معنی سطططحر ای 

 .اجهاد بر س دا ی فاميل   دام/تو فاميل دام/ :دویسهمی

 در دسل شطما  اویه زیباییمی سطحر  ای  در شطاعر  وا ع در

 و ترادگيزبربحث هميشططه زیبایی ای  و شططهه من قل دسططل

 .اس  اذش ه از ترارم

 هاتپس ان/"

 مرده كش ه پش ه دو      

 "/ارامنه كشی دسل در           

 نه  هس پس ان بزرای معنای به اول تاویل در فوق سحرهای

 .شهه اس فاده سحرها ای  در تپه دو از چراكه

 شارها تركيه توسط ارامنه كشیدسل به شطاعر  دوم تاویل در

 اش ادب مه ول بر س دا ی /مرده كش ه پشط ه  و /دو كنهمی

 .پس ان شبيه تصویری تشكيل و هم روی اجساد

 راد  دو بي /"

 واد  پش  داعشی دو

 "/اس  انپنه طا بان تو پيش

 تشططنج رسططهمی ذه  به كه تفسططيری او ي  سططحرها ای  در

 دو/ به را معشو ه باسط   شطاعر  وا ع در و اسط   خاورمياده

 .اس  كرده تشبيه /واد  پش  داعشی

 .كشهمی تصویر به را داعشی دو سر دوم تاویل در اما

 به  سخ اروهكی از ديز/ اس  پنهان طا بان تو پيش/سطحر  

 وا ع در و اسطط  خاورمياده اسطط گاهشخ كه آورده ميان

 زیبایی  تههیهآميز رغمعلی كه اس  معشطوق  واژن/ طا بان/

 .اس  خحرداك و

 /اس  زبان ااهشكنجه ادهام /

 و دویسهمی خود معشوق ادهام زیبایی از شاعر سحر ای  در

 كه زبان اس  ای  رسطه می مفسطر  ذه  به كه تاویلی او ي 

 دوم تاویل ادهام  و در یزیبای وصف از شطود می شطكنجه 

 سحرهای دس  به هم اس   آن شهن شكنجه در حال شاعر

 ./طا بان/و / داعشی دو/  بلی

 سادهزبابی  دل در  ححی/

 غذا كنهمی اع صاب و

 ديایی تو اار

 /بادام غارت به سودامی مثل

 اللاسطط ق برای كه بود تباری ایر نهی سططادهز زدهادیبابی 

 ركوردار زمينه ای  در و كرد غذا اع صططاب هامهت ایر نه

 .شودمی محسوب

ه  رسمی مفسر ذه  به كه تاویلی دخسط ي   سطحرها  ای  در

 اس قالل به را معشوق شاعر وا ع اسط . در  معشطوق  خالء

 بابی را خود شططاعر دوم تاویل در اسطط   اما كرده تشططبيه

  /اغذ كنهمی اع صاب و/ :دویسهمی و كنهمی معرفی سادهز

 ادایج مفسططر ذه  در كه زیبایی زداییآشططنایی با سططحر ای 

 ارا اینكه و شاعر سوی از زدهای ترك بر س كنه  دا یمی

 .بود خواهه ديز دباشه   ححی كار در معشو ی
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 از ديز /بادام غارت به سططودامی ديایی/ مثل تو اار/سططحرهای

 تههیه را معشططو ه شططاعر و داردمیبر پرده معشططو ه خالء

 و ادهاخ  خواهم راه به سططودامی "ديایی تو اار" كنه كهمی

 غارت را هابادامی چشم كرد ویران را ژاپ  كه سودامی مثل

 .كرد خواهم

 هات  ب/

 ديروااه رآك ور

 هاتدفس

 /رادیواك يو مواد

به  را هایشدفس و "رآك ور" به را معشطوق  های ب  شطاعر 

 وا ع هيمف توادهمی هم كنه كهمی تشططبيه "رادیواك يو مواد"

 مضر؟ یا اس ؟ مفيه درس  كهام یك مضر  اما هم و شود

/ چردوبيل در ایخرابه م  و/سططحر  در سططوال ای  جواب

 .پيهاس 

 .هش منههم كه بود سابق شوروی در ديروااهی چردوبيل دام

 و برداشطط ه پرده بازیعشططق در رویزیاده از شططاعر وا ع در

 و رآك ور زیاد فشططار از بود ایهسطط ه ديروااه كه چردوبيل

 .شهه منفجر رادیواك يو

 چينی صورتش بر كه/

 /بينی ایدوش ه تنها

 .دارد همراه به را تاویل دو از بيش فوق سحرهای

 /چينی صورتش بر كه/

 كچرو و پر چي  را شاعر صورت تواديممی تاویل او ي  در

 اس . در شطهه  آن م حمل ادفجار آن از پس كه كنيم فرض

 كرده اشططاره چي  كشططور به توادهمی حرسطط ای  دوم تاویل

 تریردهاس  تفسير تا اس  ديازمنه بعهی سحر به باشطه  اما 

دوم  اویلت برای سحر : ای /بينی ایدوش ه تنها/باشه.  داشط ه 

 بهی  سحرها ای  تاویل وا ع اسط   در  مناسطب  اول سطحر 

چينی   زبان ديروااه  به ای  صططورت اسطط : روی صططورت

 را ي چ سياس  پای وا ع در بينی  شطاعر می ایدوشط ه  فقط

 .س ا چي  كار ديروااه ای  كه ادفجار كردهباز  سحر ای  به

 اس  رحمبی تو زیبایی/

 ایكرده هالك چنان را فارسی

 /تركمادچای سر درآمهه دادش... رار هر در كه

 ایران ميان  اجاریان حكوم  در زمان تركمادچای  راردادی

 خود آن از روسططيه را ام يازها از اریبسططي كه بود روسططيه و

  رار تاثيرتح   از خواههمی شططاعر دخسطط  تاویل در .كرد

 شططاعر مدو تاویل در بگویه و معشططوق زیبایی اثر بر ارف  

 هر در كه بياورد ميان به سطططخ  ام يازهایی از خواههمی

 ام يازی؟ چه اس   اما داده دیهار

 در شططاعر  چراكه زا ایپاره دادن دسطط  از چون ام يازی

 اجب روسيه به ایران را آذربایجان چون كشطوری  چایداتركم

 با دیهار برای خود از بخشططی  دادن باج به شططاعر  داد و

 .اس  اف ه سخ  معشوق

 بم در آمه ز ز ه و/

 فرس ادی آدكه از بعه

 /آبادان به را صهام

 اشططاره معشططوق زیبایی به هم باز دخسطط   شططاعر تاویل در

 به خاطر هم را عراق و ایران جنگ و بم ز ز ه اح  و كنهمی

 .دادهمی او آوردن دس  به

 اس  ا مقهسبي  اتت /

 /غزه دوار اتكشيهه اردن

 كنه  ذهنشمی اشططاره عراق و ایران جنگ به شططاعر و  ی

 شطططود. ازمی معحوف دیگر هططایجنططگ بططه دططاخودآاططاه

 هب خودریزی و جنگ در هميشه كه دویسطه می ا مقهسبي 

 اس ؟ ا مقهسبي  معشوق ت  چرا برد  امامی سر

 كه دریاف يم و خوادهیم باالتر سططحرهای در كه طورهمان

كرد   حمله آبادان به معشوق آوردن دس  به بخاطر صطهام 

 ادیان یهمه ديز/ اسطط  ا مقهسبي  اتت /سططحر  ای  در

 هسط نه  و ی  جنگ حال در معشطوق  آوردن دسط  به  برای

 دقاط زیباتری  از یكی ا مقهسس؟ بيط  ا مقطه بيط   چرا

اسطط    بهار سطال  روزهای بيشطط ر و رودمی شططمار به جهان

 و اس راتژیكی دظر از و دارد د پذیری بسيار و محبوع هوای

 .اس  مهم جغرافيایی

 ردنا زیبایی تاویل او ي  /غزه دوار اتكشيهه اردن/سطحر  

 تنها ده آن كه سططر بر جنگ دوم اسطط   تاویل معشططوق

 اك س منحقه ای  در ديز مسيحيان و یهودیان سلمادان  بلكهم

 غزه؟ دوار چرا اما .هس نه
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 دهه  اردنمی دسططط  از را اشعمر  زیبایی اذر با آدمی

 شود  دوارمی محسطوب  شطان زیبایی جزو زدان برای باریك

 ای  شاعر منظور وا ع شود  درمی ترباریك روز به روز غزه

 اشزیبایی بر بگذارد سطط  به اپ  هر هر معشططوق كه اسطط 

 .شودمی افزوده

 /بود تو برای محمه هایغزوه و/

 شططهه كه برداریپرده معشططوق  هرت از ديز سططحر ای  در

 .س ا جنگيهه معشوق آوردن دس  به برای مسلمي  پيامبر

 م  تبعيه ح ا/

 ادگليس در كرده مجبورم كه

 بمادم تو بی

 /دخوادم فرادسه دس  و

 قمعشو اردن بر را سرزمينش از هجرت و هتبعي ح ا شاعر

 .دادهمی تنهایی ای  مقصر را او و ادهازدمی

 كردهویرادم  تو زیبایی/

 دادمدمی ژاپنی اینكه با و

 محمئنم

 /هيروشيماس  چشماد  یترجمه

 

 آمهه ميان به سططخ  معشططوق زیبایی از ديز سططحرها ای  در

 يانم به را شااصلی ماهي  و كنهمی تاكيه باز شاعر .اسط  

 ادهوه تا دارد اصطططرار و ی "دادمدمی ژاپنی"كه  آوردمی

 هيروشيما؟ چرا كنه  اما دامگذاری مايهيروش را معشوق

 اسطط   ادهوه توادسطط ه تمام زیركی با شططاعر م   اد های در

 به را معشوق چشمان و دهه دسب  خود معشوق به را خود

 كسانی خاك امریكا با بمباران توسط كه كنه تشطبيه  شطهری 

 .شه

 مامت شعر ای  در اس  و سياس  مخا ف عبها رضایی علی

 كه تاویلی او ي  كه حا ی كرده  در بيان را سياسی هایبازی

 كی پرده اسط   پش   اروتيك شطعر  یك یابهدرمی مفسطر 

 با و كرده پرداخ ه و سططاخ ه مخاطب برای را عينی جهان

 چشمان در ادهوه یك با جهان سطياسطی   هایبازی به اشطاره 

 .رسادهمی اد ها به را شعر معشوق
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 شعر در زبانی منطق

 

 ابراهیمی سمیه

 

 شهن خارج و دارد را خود خاص منحق زبادی  هر اصطو   

 منحق رعای . شططودمی انگی و پراكنهای موجب آن  از

 مسطيس   یك عنوان به را شطعر  كه معناسط   ای  به شطعری 

  ر آن در كه اتفا ی و سططحر هر كنيم   بول معلو ی و عل 

 در موجود هایدشاده و باشه همراه خاصطی  د يل با دهه می

 .باشه داش ه بيرودی پذیرتأویل هایمه ول آن 

 منحق" ها آن از یكی كه دارد اودااودی ابعاد شططعری منحق

 دههدمی اجازه مو ف به تصویری منحق. اسط   "تصطویری 

  ذهنی و عينی تصططاویر و فضططاها بي  دااهادی طور به كه

 وجود شعر یك در شعری فضای چنه اار. كنه ایجاد پرش

 یجادا تنگاتنگ چنان ایرابحه هاآن بي  بایه باشططه  داشطط ه

 یعبها رضای علی مثل . دشود پراكنهای دچار شطعر  كه كرد

 تاریخی بارشرارت حوادث ميان طوری "چردوبيل" شعر در

 اودههيچ كه اسطط  كرده ایجاد رابحه خود معشططوق ادهام و

 .شوددمی احساس تصاویر ای  بي  غيرمنحقی پرش

 و ادبی م   هر كه كنهمی بيان زبادی منحق مبحث اسططاسطط 

 نپایا تا كه دارد خود به مخصوص زبادی شعر  مخصطوص  

 عر ش به دثر از تمهيه ایجاد بهون اار. شطود می رعای  م  

 ویم شطط آركائيك ح ا و اف اری زبان وارد دوشط اری  زبان از

 اشططعاری در تواندمی مثل . ایمكرده عمل  ادون ای  خالف

 "ز چو  ار " مثل كلماتی از دارده  مهرن خحی زبان كه

 به( دارده كاربرد كالسططيك اشططعار در وزن حفظ برای كه)

 .كرد اس فاده "از چون  اار " جای

 لیع از شعری در بادیز منحق عينی بررسی به مثال  ای  در

 :پردازیممی "مق هر حامه اسرار" دام به عبها رضایی

 همه ما اورسطط اديم  در همه ما! اور دديا اسطط   اور رحم

  حاال كنیمی فكر چرا پس كش يم  را خودمان  بل 

 را شططعرت تو ؟!خحرى در كنى خودكشططى خواهیمی كه

  بنویس

  ديس  خحرداك چيز هيچ

  دقحه كردن خاك جز

  سحر زیر

  دوش  دخواهى دیگر كه شعرى در

  دحفه كردن دف  جز

 رحم ته

  دیه دخواهى دیگر كه زدى در

  اس  مضحك ایاحمقاده طرز به چيزى همه

  ديس  خحرداك چيز هيچ اما

  آییمی دفعه یك

  ميریمی دفعه یك

  ديس  كافى دفعه یك

  مارد زیاد بابه

  كرد زدهاى و

 زیاد

 

 ركانا دهارده و شاعراده بيان و تقحيع عرش اب هایی سطحر  دو

 از یاب های سحر دو در شعر بنابرای  اسط    دثراوده جمالت

 سططحر در وا ع  در شططعری زبان. كنهمی پيروی دثری منحق

 آغاز تمهيه همي  ایجاد بططا و "بنویس را شطططعرت تو"

 شططعر خلق به و شططهه وارد دومی شططخ  اویی شططود می
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 ثرا پراكنهای از سوم  سحر در زیتمهيهسا همي . پردازدمی

 .كنهمی حفظ را آن شعری ارزش و كرده جلوايری

 به مرح و دحفه اور  مثل هاییدشاده به پرداخ   با ادامه  در

 پی شططعر از بيرون دديای در حاضططر و عينی هایمه ول

 نهچ شعر  ای  در رف ه كار به هایدشاده از كهام هر. بریممی

 مرح از تصویرسازی. شودمی شامل ار ذهنی و عينی تاویل

 به  اسطط  شططهه ادغام خوبی به شططعر سططحرهای با اور و

 وارد رحم فضططای از واژه  پرتاب بهون خوادنهه كه طوری

 یدهنهه دشططان ای  كه شططودمی دديا و كاغذ و اور فضططای

 .اس  شعر در تصویری منحق رعای 

 با خوبی به سطط زبادی منحق دارای كه شططعری دهای   در

 آثار ميان را خود جایگاه و كنهمی بر رار ارتباط مخاطب

 .یاف  خواهه مادهاار

  آن طبق بر مو ف كه سطط منحقی تابع شططعر  هر سططاخ ار

 و معنا با منحق كه اس  واض . اس  زده دوشط    به دسط  

 حاوی منحقی  موضوع و دشطاده  هر و بوده ارتباط در مفهوم

 .اس   مس  ابل مفهومی و معنا
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 اجرا کمك به معنايی تکامل

 

 فرمانبر پویان

 

 هم سططحر پنجاه به اار ح ا اسطط   سططحر یك امروز  شططعر

 و هجاها چينش دوع یعنی. اسطط  سططحر یك باز برسططه 

 دهان در سططحر یك مادنه امروز  شططعر تقحيع بنهیشططكل

 تك همي  اثر  اجرای یاو يه ماهي  و چرخهمی مخاطب

 .  اس  آن بودن سحری

. شططودمی توجه اثر فضططای و موضططوع به دوم  یوهله در

 ا ح و شعر  مقيه موتيف كه كننهمی ایفا دقش طوری هجاها

 رسه می معنایی تكامل و بيش ر حسي  به آزاد  هایموتيف

 .آوردمیدر صها به را موضوع اجرا یعنی

 با ارتباط در شعر یك از  سم ی موضطوع  اار مثال فرض به

 خواهه را ادفجار حا   بيان توادایی اجرا  باشططه  «ادفجار»

 فردی تصویر اار...(.  یا كشطيهه  هجای از اسط فاده ) داشط  

 اجرا اسططط   رف   باال درحال هاپله از كه باشطططه دمایان

 از فادهاس ) كنه كمك تصویر ای  حسي  تكامل به توادهمی

 (.ميان در یكی صورتبه بلنه و كوتاه هجاهای

 هسطط يم  روروبه اجرا اوج با ما «كُنی كم رو» شططعر در مثل 

 آمهه دس  به اضطافه  هایحرف كمك با كه شطعری  اجرای

 :  اس 

 

 کُنی کم رو

 

   اذش م كه از ازدحام از م  برای

   شه آغاز اذی  از

   كرد تنهایی كه تو با

   شه عزیزم از پار تو از

 ..  .از م  برای

 ...  م  برای از

   رف يم از به از به تا از دوباره تا در سر از... از برای م 

   براش يم دوباره در از اها ی یكی سر تا دربهر و

   رف  تاها جمع به ازها ميان از هرچی هركه به

 در كه در درتری دربه در سططر تا تری همي  و آن و ای  از

 ددر شه رف ه دری

   يهیمپرس تو از تو از

   

   منم؟  بول چرا پس تویی  ول كه اار

       ول ب م   بل از  ام؟آری دوباره     امفراری  بول  بيل از و

   كی؟  بل م 

   

 پيش هی كه  بود كه پيش م  پيش از ای  م  از پيش

 ...  تا رودمی پيش رودمی

   

   بود م  پيش كسی    م  از پيش

 رف  م  از پيش    كمی   م  پيش از كه

 

 در هك شویهمی م وجه كنيه د   خوب شعر  ای  تم به اار

 .دارد وجود پرسططشططی  و انگ حا  ی آن زبادی تخيل ای 

 یمواجهه به منجر كه( دامعلوم رسططيهدی یا) جهایی روای 

 هنوز شخ  اول كه صورتی در اس   شهه خود با دااهادی

 اس  هبخشيه انگ حا  ی شطعر  به و بوده غریبه خودش با

 و  "بود كه پيش م  پيش از ای  م  از پيش" سحرهای به)

. (شططود د  ...  و آخر بنه   "كی  بل م   بول م   بل از"

 داشطط ه سططاخ اری چه بایه اجرا ای مایه درون چني  برای

 بگيرده؟  رار یكهیگر كنار در بایه چگوده هجاها باشه؟

 انجری بر ادسططان كه شططودمی تبيي  زمادی پرسططش  و ابهام

 معه ای  دالیل از یكی. دباشططه آااه پرسططش  طرح از پيش

 همادن اثر ای  در اجرا. باشه زمان سریع اذر توادهمی آااهی

 پایان در را خوادنهه و اذردمی سططرع  به كه سطط زمادی

 چينش دوع دروا ع. كنهمی مواجه اصططلی معضططل با شططعر

 را موضططوع كه شططهه اعمال شططعر در صططورتی به هجاها

 .اس  كرده رجس هب

 سرع  شاهه اضطافه   حروف كمك به اثر اد های تا اب ها از

 اعرش اما اس  بلنه هجای "از") هس يم هاسحر باالی بسيار
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 به بهل را "از"دیگر  هایحرف كمك به شطططعر ای  در

 .(اس  افزوده هاسحر سرع  به و اس  كرده كوتاه هجایی

 و شال ی كه مهس ي بلنهی و كوتاه هجاهای شاهه همچني 

 سطططرع  به) كننهمی حرك  جلو به رو باال سطططرع  با

 دوباره در اها ی از یكی سططر تا دربهر و" دظير هاییسططحر

 (.شود د   "براش يم

 در اجرا كه اشططعار  اودهای  پایان در خوادنهه كلیطور به

 رود وفرو می اثر دریای در اس   شهه وا ع موضوع تكامل

 دبایه آخر  در و اسطط  شططهه غرق اچر و چگوده دادهدمی

 ... ديس  داشناخ ه دریایی جز چيزی شعر كه كرد فراموش
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 شاعرانه ليتخ و اليخ یدرباره

 

 پوررسول آماده
 

 شططعر ا خصططوصیعل  اتيادب با كه اشططخاص از یاريبسطط

 در. دادنهیم یكی را شططاعراده ليتخ و اليخ  دارده سططروكار

 گاناذش  .هس نه م فاوت هم از یكل به دو  یا كه یصورت

 از یكو ی ادهپرداخ ه شطططعر در اليخ عناصطططر به شطط ر يپ

 یعلم و یعاد سخ  از شعر زیتما جه  هاآن یهاهشاخص

 یماده ارسحو مثال عنوان به. اس  بوده اليخ عنصطر   يهم

 عنصططر یدارا و زيشططورادگ یكالم را شططعر و اليخ را شططعر

 شهرآرمان از ليد   یا به را شاعران افالطون .دادهیم ليتخ

 ق يحق از شاعران كه اسط   مع قه رایز رادهیم رونيب خود

 .زدنهیم اغراق به دسططط  و كننهیم یرو فرا  يوا ع و

 یبنههطبق شكل  یبه را اليخ عناصر اذشط گان  یطوركلبه

  اغراق  اس عاره  هيتشب .ردهدا یخاص فیتعر كیهر یبرا و

  هاشططار و ییاوتنا ض  هیكنا  یزيآمحس  مجاز   يتشططخ

 عرش كه س یهنهسط  یفضطا  كی ليتخ سط ؟ يچ ليتخ اما

  یبرابنا .ابهییم باز را خود یژهیو فرم و ارف ه شكل آن در

 كی اليخ .دارد وجود ليتخ و اليخ  يب یبزرا تفاوت

 ليتشطططك ليتخ اما .اسطط   آزاد فيموت كی  ریتصططو پاره

 شطططعر تمام در ليتخ .اسططط  م   هيمق فيموت یدهنهه

 بسطططا چه .اسططط  رهيزدج كی مادنه و ابهییم اسططط رش

 و دارده سططر در یزيادگشططگف  یهااليخ كه هاییشططعر

 هب سحور  یا یو  سازدهیم بایز یسطحرها  از پر ییشطعرها 

 ازهر ليتخ فقهان و منسجم ساخ ار فقهان جمله از یلیدال

اسطط  كه   يهم یبرا .ابنهییدم دسطط  خود یژهیو فرم هب

 یعنی .مادهمی دور شططعر یاصططل یفضططا از  مخاطب ذه 

 وجود شططعر در ییبایز یسططحرها كه اسطط  ممك  هرچنه

 یسحر و سطار ی راه یسطحر  نكهیا ليد  به اما باشطنه  داشط ه 

 یشططعر سططاخ  به  اسطط  ارف ه شيپ در  يمی راه گرید

 .ادهمشكل  يهم دچار یفارس شعارا از یاريبس .رسطنه یدم

   یا .هاردد وجود یمناسب ارتباط شعر انیپا و اب ها انيم یعنی

 

 

 

 

 یهسهن یفضا گرید یعبارت به ای شعر ساخ  همان ارتباط

 .هس  شعر ليتخ و
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 شعر ترسِ
 

 زندی خزان

 

 لسوفِفي ارسحو . اس  تقليه ابزار تری مهم زبان از شك بی

 هاییویهس كه تقليه موضوعِ تقليه و ابزارِ ميانِ باس ان  یودان

 تقليه )چگوده یشططيوه و ايرددربر می را ادسططادی كنش از

  دادس بایه. شطود می  ائل تفاوت موضطوع(  از كردن تقليه

 هب شططود. ائل می تمایز ديز تقليه هایشططيوه ميانِ ارسططحو 

 و یكسططان ابزاری حا ی كه در شططاعر ارسططحو  یعقيهه

 یا حظه در توادهمی ايردمی به كار را یكسان هاییموضوع

 وبازا را روای  شطخصي یِ  زبانِ ای دیگر حظه در و روایی

 وای ر مسير در تقليهكننهاادی چون را هاشخصي  یا كنه 

 ه.ده رشه و ههای  دوم  تا اول پایهار یدقحه از

 و برده  ذت تقليه زا حياتش تاری ِ طولِ تمامِ در ادسططان

 هتو ي به دس  كه اس  عل  همي  اس   به مقلّه موجودی

 به بشطططر حقيق   در. زدهمی هنرها و هاآیي  بازتو يهِ و

 ذاتِ زیرا یاف   ارایش ادبيات و هنر مذاهب  سطططم 

 از. هكنمی بازاو را هاروای  تقليه  از بهره با یا دارد مقلّهی

 كنش زا تقليه تقليه  یپله  دخسط ي  ارسطحو  و افالطون دظر

 های د در دخس  یپله. مو عي  تقليه بعهی اامِ در و بود

 ی.تصططویرار به دوم یپله و شططهمی مرتبط كالمی كنش به

 رایطشطط از تقليه اسطط   اسطط وار تقليه بر روای  بنابرای 

  اس  ای  مسئله رود. امامی  وكيشط   سطوی  به كه محيحی

 كنهیم بحرادی ایجاد اس    واراس آن بر روای  كه تقليهی

 با شططاعر یك ام. هميشططهداميهه شططعر ترسِ را آن م  كه

 از یتقليه روای ی دگران او روبروس   شعر ترسِ چنهاوده

 ای  دچار شاعر وا ع در. اس  خود تكرار و خودش دس ِ

 رف  تاثير ا با و بنویسططه خالق د واده دیگر كه اسطط  ترس

 یكی .كنه حرك  غيرخالق ليهیتق سم  به دیگران آثار از

 هب اسطط   بعهی اثر از ترس شططعر  ترسِ هایاوده از دیگر

 و خود فعلی جایگاهِ دادن دس  از دگران شاعر كه معنا ای 

 دارد را هراس ای  زیرا سطط  بعهی اثر دوشطط  ِ ترس دچار

 دارد امكان یا درود جلوتر شططعر و بخورد ركب شططعر از كه

 شططعر ترسِ و باشططه داشطط ه   دنوشطط دیگر از ترس شططاعر 

 شعر توادهدمی كنه حس كه بگيرد را شاعر اریبان اودهای 

 دهارد وجود ایتازه روای  حقيق  كنه. در خلق ایتازه

 هب اسطط   اصططل  دهف ه روای گری یشططيوه در تازای بلكه

 یبينام ن روابط ادبی  م ون تمام ميان كه اسطط  عل  همي 

 ترسِ به منجر كه اسطط  ی روا تكرار همي  و اسطط  حاكم

 بایه ترس ای  از اریز شططود. برایمی شططاعران برای شططعر 

 كی مادنه شعر. ديس  تكراری تكرار  ای  جنس كه دادس 

 بی اهپرتگ ای  از سقوط برای اج ناب و اسط   عميق پرتگاه

 كه دارد وجود باری واژه  هر پش  ساده  بيان به. معناسط  

 و عمل  هرتِ هم  كنار دشططسطط   با واژاان شططودمی باعث

 و ههس ن تكراری هميشه دو شعرهای. كننه پيها ا عملعكس

 اذشطط ه در كه ديسطط  هم تكراری شططعر هيچ حال عي  در

 همي  به خاطر. اس  تازه و جاری حال زمانِ در بلكه باشه

 و كنهمی پيها زیسطط  شططعر كه هاسطط واژه همراهِ جادوی

 فال تعبيری به و رودهمی آینهه سطططراغ به شطططعر با مردم

 و هشهاردهنهه اف ه. شطعر می اتفاق شطعر  كه زیرا ايرده می

 حرك  و كشف برای خود محرك ديروی اس   دویهبخش

. ايردمی سططرایش ی حظه در شططاعر ادرژی از را جلو به رو

 وجه هيچ به موضططوع ای . اسطط  شططعر ترسِ خا قِ شططاعر

 هبلك ديسطط   شططعر بودن آسططمادی و شططهن ا هام بر تاكيهی

. محسوسات اس  و فيزیك جهان و زیس  شطعر محصول 

 عرشطط دهارد  برعكس یا پایي  به باال از حرك ی هراز شططعر

 د يل  همي  به. ارتفاع در ده كنهمی پيها جریان سططح  در

 روای گر شططعر زیرا اف ه می اتفاق و دارد وجود شططعر ترسِ

. اسطط  مرگ رف ار ای  غای  و دهای  و سطط ادسطادی  رف ار

 ر شع ترسِ و دههمی شعر به ديروادایی حرك ی شاعر  مرگ

 ای  كنه  مشططخ  را حرك  ای  چگودگی توادهمی ح ا

 اس . شعر ترسِ از دیگر دوعی خود

 شانشعرهای ترسِ در خود مرگ و زمان از بسياری شاعران

 در كه اسطط  حقيق ی شططعر ترسِ پس اده كرده صططحب 

 در و تكراری روای ِ و پيودهدمی و وع به مخ لفی اشططكال

 كشه.می پيش را ایتازه حال عي 
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 عينی تصوير
 

 مروج محمد

 

 شعرش آن  طریق از شاعر كه س اىمو فه شعر  در تصویر

. كنهمی شططعر درودی جهان وارد را مخاطب و ملموس را

 ينیع تصویر: دارد وجود شعر در تصویر دوع دو كلی طوربه

 .ژك يوسوب یا ذهنی تصویر و ابژك يو یا

 وا عی جهان در كه را هاییا مان شطاعر   یعنی عينی تصطویر 

 ار هاآن و كشف باشنه  داشط ه  دمود توادنهمى یا دارده دمود

 عينی  یا تصططویری شططعرهای. بگذارد دمایش به م   در

 دصيح  و پنه از خبری هاآن در و زدنهدمی اضطافی  حرف

 مفاهيم  ا ب در خواهنهدمی و ديسطط 

. نهكن رام را هاادسان ا هی  و یم افيزیك

 عينی  شطططعر یك دهای  د يجطه   در

 ينیع تصویر. س م نی سينمای دمایش

 ای  هب دارد تخيل با مسطط قيمی ارتباط

 كیی حادثه  یا اتفاق یك اب ها كه شكل

 رتأثي تح  را شاعر اادهپنج حواس از

 دویسططش باعث همي  كه دههمی  رار

 هب توجهبا  شاعر سپس. شودمی شطعر 

 هب پالن كاراردان  یك مثل را تاثير آن دارد  كه خال ي ى

 ره در یعنی. كنهمی م   وارد را تخيل و برده پيش پالن

 ها نآ برآینه كه دههمی دشان را خيا ی یا تصویر پاره سحر 

 .ادگيزدهبرمی را خوادنهه تخيل

 "دارد دیوار چهار خاده" یا و "دارد چر  چهار ماشططي "

 توادنهیدم و ديس نه خالق و بهیع و ی هس نه عينی تصطویر 

. كننه وارد تيزهوش مخاطب تخيل به شططعوری ایضططربه

 ای  لكهب ديس  كافی شطعر  در تنهایی به تصطویر  یك ایجاد

 یجادا آن  در تا دارده بسطط ری به اح ياج ابژك يو تصططاویر

 و زمي  بي  فضایی اار كه پردهه ایدسط ه  مادنه كننه  تخيل

 .بود دخواهنه پرواز به  ادر باشه  دهاش ه وجود انآسم

 را رشع تاریكی كه باشه ایجر ه اس  ممك  ذهنی تصویر

 خاموش  آرام   بيل از صططفاتی مثل دمایه روشطط  ای حظه

 شططعر عينی  هرت از دهای  در اما... و ترسططناك تاریك 

 تصاویر از معمو   پسطنه  همه و اوكلی شطاعران . كاهنهمی

 هاآن يرتفس و درك چون كننهمی اس فاده ذهنی یا يوسوبژك 

 لتخي ایماژیسطط   یا تصططویرارا شططاعر و ی اسطط  ترسططاده

 ورغوطه تفكر در را او  حظاتی و ايردمی كاربه را مخاطب

 دو هات پس ان": خواديممی چردوبيل شطعر  در مثل . كنهمی

 یپرده جاای . "...ارامنه كشططیدسططل در مرده  كشطط ه پشطط ه

 اندشطط را راوی معشططوق پسطط ان دو كه بينيممی را سططينمایی

 پس ان ظاهری شطباه   به توجه با دیگر طرف از و دههمی

 ذهنمان در ارامنه كشططی دسططل اجسططاد  یشططهه ادبار تل و

 به هم پشطط ه دو یعنی. شططودمی تهاعی

 اجسططاد به هم دههمی پاسطط  پسطط ان

 سططحر شططعر از  سططم ی در یا. ادسططادی

 بي  كه هطایی ك طاب ":آمطهه  پوریحيی

 چا و اده مادهه معلق هطایم ادگشططط 

 به هم خوردن چا و كطه  "ادطه خورده

 وا ع در و ك اب هایورق عينی شططكل

 برای دویسطططنهه فكر شطططهن ریز ریز

 مى اشاره هم و دارد اشاره آن دگارش

 برخی یداجوادمرداده سطادسور  به كنه

 سادسورچى توسط پشط   از زدنخنجر وا ع در كه هاك اب

 و عينی تصویر شاهه تو مان شكلبه ما سحر ای  در. اسط  

 .هس يم ذهنی

 دائم  كه ذهنی تصاویر از اسط   مملو ما  كالسطيك  ادبيات

 و سطط دادیهدی جهان یك با پيوده برای ما ترغيب حال در

 مصططرفشططان  تاری  خوریم برمی عينی تصططویر به هم اار

 از بعه هنوز كه اسطط  عجيب و ادهشططهه كهنه و اذشطط ه

 رن  من قه یا و روشنفكر اصحالح به  شطر  ها  رن اذشط  

 رنظاه و اس  اسير یار ز ف خم و پيچ در یكمی  و بيس 

 رواج باعث آن  اسطط مرار كه معضططلی. دهارد رهایی  صططه

 ههشطط ایران ادبيات پسططرف  د يجه  در و مایگیميان فرهنگ

 .اس 
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 طرح و اجرا در کار شاعری
 

 امین رجبیان

 

یك  مثل هر اثر هنری دیگری ما با یك كل  ی در هر شططعر

كلی كه اثر  ای منسطططجم روبرو هسططط يم.پيكره و مجموعه

 هایش م فاوت و داراودهتواده بس ه به ویژایسطازد می می

دسبي  یاف ه از دو   ای  حعباشطه اما هرچه هس  مجموعه 

   تالش اس .

 دو  وه یا دو حرك :

 )هنرمنه( جربه شططهه كه شططاعرهای پيشططينی و تیكی  ا گو

ی خود داش ه  پرورده و مود اژی ها را در خودآااه خال هآن

ای   دهططه.هططا ارائططه میفرارودططهه در خلق كططار خود از آن

بططه   هططای ذهنی كطه در كطار هنری دهطای    مح ویطات و داده 

 ادهشططناسططو دشططاده )اسطط  يكی( شططناسططادهییهای زیباعيني 

در وا ع سوای تصورات خام  ه شودیل میاو)سطميوتيكی( ت 

ای هس نه كه مح ویات فعال و مهام دو شودههو  ادهو فردی

شطططاعر در مواجهطه با فهم آثار دیگر و در ادراكی اج ماعی  

 آورد.ها را فرا میآن

س  كه هنرمنه آن را در خلق اثر به ( هنریnalP) دوم طرح

اول ی اذارد. ای  طرح اسطط  كه در حقيق  از  وهاجرا می

ر را د ی او يه اسططط فاده كرده و آنی ماتریال یا مادهبه مثابه

 كنه.سازی مییك اسلوب )فرم( پياده

 داميم.می "اجرا"های هنری در اثر را سازی دادهی پيادهدحوه

در د يجطه برای خلق یطك اثر هنری ماده و طرح خوب تنها   

مي  برای ه ی كار با اجرای اثر اس .اده و عمههیك مقهمه

ی یك داردهه او ح  یك دزد اسطط  كه یك شططارالتان ادبی 

تواده شطاعر باشططه و در صورت  دمی  ا گوهای خالق ا زام

ی كار چراكه الزمه  اهار به آب زدن رسططوا خواهه شططهبی

بارها شهه با  یك اجرای درس  و هنرمنهاده اس . شاعری 

ظر مح وایی داز   شططویم كه سططاده اسطط شططعری مواجه می

از دظر تركيب و طراحی  فرمی ده   مایه اس ق و سطبك ر ي

 اوینهشنویم كه میپيچيهه دارد  اما در عي  حال میچنهان 

ای   عل  چيسططط ؟ از شطططعری  باالیی برخوردارسططط .

اش شطططعری  دسطططب  داده شطططهه به به برخی كارها معنی 

 چيس ؟

اما    صطه ما تعریف شطعری  در یك افق ارسحویی ديس   

چه كه اجزا ادگيزد و آنه تحسي  ما را برمیچدر حقيق  آن

كنه همادا یك اجرای را فطارغ از وزدی كه دارده مكاديزه می 

 موفق در شعر اس .

ای از كارايری مجموعهه امطا اجرا در شطططعر چيسططط ؟ بط  

ی اف اری دظير دحوهطططططط  هطا و ترفنطههای زبادی  تكنيطك 

ی هاایجاد بازی های م فاوت كارايری  ح ه ب سططحربنهی 

رعای  تقحيع با توجه به ظرفي   اذاری فطاصطططله  زبطادی  

 اویيم.آوایی و هجایی كلمات و... در شعر را اجرا می
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 بيگانگی و کار هنری هژمونی فرهنگی،
 

 امین رجبیان

 

بيگادگی یا آ يناسطططيون در  غ  به معنی دیگر شطططهن یا آن 

و مفهوم هبوط كه ریشه در ك ب مقهس  دیگری شهن اس 

ای  مفهوم در سطططح   ادسطططان و وادهطادای و غرب  دارد. 

اف ططادای در اج مططاع را  معنططای غربطط  و دور اج مططاعی 

بيگطادگی اج مطاعی را دطه بطه عنوان یطك عطامل        دهطه. می

ی ی اج ماعاج ماعی بلكه به عنوان یك وضعي  ایجاد شهه

اثير تبس گی ميان افراد جامعه شناسيم كه بر ادسجام و هممی

های ادبی در رابحه ها و دورهظهور و افول سبك منفی دارد.

به  شباه  عجيبیططط  از دظر تاریخیططط با وضعي  بيگادگی 

 .ظهور و افول ادیان دارد

ه ايرد كای تاریخی صورت میظهور مسيحي  پس از دوره

ی پيروادش جامعه را به شططكل ها و شططيوهیهودی  با آموزه

 قات اج ماعی و ا  صادی تقسيم كرده ای ميان طبرحمادهبی

ای  تقسطططيم و توزیع دطابرابر منطابع بطاعطث بروز تهریجیِ     

بس گی را در جامعه اسطس ی اج ماعی شهه و ادسجام و هم 

 تا جایی كه مذهب جهیه   بنی اسطرایيل سطس  كرده اس   

دگی ی بيگای از بي  بردن زمينهدر حقيق  با شططعار و داعيه

مسطططيحي   آیه.ل  واحه به ميهان میدر ميان یك  وم یا م

ها و توجيهات غير زمينی و خواهطه با آموزه در حقيقط  می 

ی محروم از ام يططازات مططذهبی و اش ا ليطط  دخبططهتخيلی

ترغيب به حضوری و ی یهودی را تحریك ا  صادیِ جامعه

 ش اای  حضططور اكثری ی با شططعارهای ملكوتی اكثری ی كنه.

 يازات ویژه را به دفع آن ا لي  بی شطك ا شار محروم از ام 

اده به ميهان دار جریان مسطططيحیبيگطادطه و دخبطه كه پرچم   

كاركرد اج ماعی ظهور مذهب مسطططيحی در مقابل  ریزد.می

ه كچنان یهودی   ایجاد و بازسازی ادسجام  وم یهود اس  

 های یهودی و مسيحیبينيم در مح ویات زیربنایی آموزهمی

های ی آموزهبلكه اسططط ره  دطهارد اخ الف چنطهادی وجود  

  شان از زمي  به سم  ملكوتدديوی یهودی با اوج ارف  

های عهه ع يق  اار در فرمان شططود.تر و فراايرتر میوسططيع

ربا را تنها   یهودیان از ارف   ربا از برادران خود منع شطططهه

طلبنه. اكنون در دی  (  از بيگادگان میnailP) از آن دیگری

ای وجود دهارد پس موادع برادردطه و بيگطاده   جطهیطه همطه   

زمينه برای رشه ا  صاد یهودی  شرعی رباخواری رفع شهه 

به همي   ياس مسئله بيگادگی در طول  بيشط ر فراهم شطهه.  

ا هتاری  هنر و ادبيات چني  دقشطی را به خود ارف ه  سبك 

 زده.های ادبی را یكی پس از دیگری ورق میو دوره

ی خواسطط  و ی ادبی دماینههبك و دورهدر حقيق  هر سطط

خواهنه جامعه را از وضعي  سط  كه می های جمعیادگيزه

 بيگادگی بيرون بياورده.

تعریف شرایط   كار هنری  در اسطاس كاری بالواسحه اس  

)اثر( و  و كار )هنرمنه( و روابط موجود در آن ميان كارار

 ه(  ب)مخاطب ی كارطور ميان كارار و مصرف كننهه همي 

اش تا حهودی از شطططناسطططادهعل  ماهي  حسططی و زیبایی 

 همي  مصودي  دسبی توادس ه بيگادگی مصطون مادهه اس . 

ی آشيل ديروهای بيگاده هنر و كار هنری را به عنوان پاشطنه 

به همي  عل  اسطط  كه  های اج ماعی دربياورد.كننهه دظام

 های حساس تاریخی و مراحلدر جوامع مخ لف در بزدگاه

ها   بل از هر اتفا ی  دا وس هنر و ادبيات به اذار و ادقالب

های هنری ویژه شططاهه بروز و ظهور سططبك صططها درآمهه 

هسططط يم. هنر و كار هنری در مقاطعی كه بيگادگی اج ماعیِ 

ه اوج ب های هنری تبلور یاف ه و ادباشط  شهه در ادواع بيان 

زدایی از یواكنش دشان داده و دس  به آشنای رسه خود می

های ادبی و با برپایی رفرم ی افراد جامعه زده  وای فطاهمه 

ود وجه ی تغيير در بيان هژموديك در جوامع را بهنری زمينه

ی ا لي  سطو با سلحه جا كه بيان مسطلط هم از آن آورده.می

ه  آیو اارچه با شعار ایجاد دظم اج ماعی به ميهان می اس 

منجر بطه كاهش   ال كرده امطا خواسططط  اكثریط  را پطایمط    

 شود.بس گی اج ماعی میهم

ی وضطططعي  زاده و هم زاینهههم بيطان هژموديطك كه خود   

بسططط گی اج ماعی را كاسططط ه  هم تواده باشطططه بيگادگی می

 شود.موجب اسس  می
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خالف دظر طرفهاران اف مان پوزی ویس ی   ای  ایهه اح ما 

ه و اد ه  ابل   اما امروزه اوااسطط شططناسططی در تاری  جامعه

  بو ی برای آن وجود دارد.

های اج ماعی ميليودی كه در هطای ریزومی و حرك  جنبش

شان به كوچه و خيابان كشيهه فضطای مجازی ر  داده دامنه 

بسطط گی دهنه كه امروزه برای ایجاد همشططود دشططان می می

ی اوواو  اف و طهر كه ديازمنه فرهنگ اف  اج مطاعی آن 

 زآمه هنر در جامعه هسططط يم  به دو   فرهنگی و بيطان رو 

 ارتش و سرديزه دياز دهاریم. اف مان مسلط فرهنگی 
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داديم اار اش باه دكنيم محال اس  اامى به میترسيم و خوب دمیشطود. ما از خحا  یم  خحا هم چاشطنىِ كار  كنییمى خحر و  

نهادهاى اف ه! پس هنوز مثل هميشه از پيشدق  باشطيم اما اشط باه مثل اتفاق اس   مى  یبپيش برداریم  بسطيار سطعى كردیم كه   

 :اشيهكنيم.  با ما در تماس بشما اس قبال مى

 

collegepublisher@kalejsher.com 

 
filesher@kalejsher.com 

  

 :هاى زیر رجوع كنيهمان را در دس رس داش ه باشيه  به  ينكهاىایه به ما بپيودهیه یا دیگر تریبوناار مایل

 

 وبسای  كا ج شعر عبها رضایى
www.Kalejsher.com 

 

 رادیو كا ج شعر

http://yon.ir/g9sQ 

 

 اروه كا ج شعر در تلگرام

http://yon.ir/9n6v 

 

 صفحه كا ج شعر در اینس اارام
https://www.instagram.com/aliabdolrezaei/ 

 

 كادال رادیو كا ج در تلگرام

http://yon.ir/7kHR 

 

 ردادلود مجله فایل شع

http://kalejsher.com/magazines.php 

 

 شعر در اینس اارام یلصفحه مجله فا

http://instagram.com/kalej.sher
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