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 جاى مقدمه به
 

 

سوال برگردى. او ست، محال است سمتِ شعرش بروى و بىوقفه هاى بىعلى عبدالرضاایى شااعرِ پرساش   

توان براى شاعر و ادبیاتش در نظر گرفت. نوشتارش هم  ایتى نمىداند، پس هیچ غهیچ پاساخى را غاىى نمى 

کند. اغلب مثال خودش مادام اداماه دارد، باه هیچ غاایتى قاان، نیسااات، براى همین مادام طرز عو  مى       

تاب حاضر اند، کاند و اعالم نظر کردهاى با ادبیات دارند درباره آثارش نقد نوشتهنویسندگانى که نسبتى حرفه

ها و مقاالتى که نویسااندگان مختلف درباره ادبیات عبدالرضااایى در اینترنت از مجموعه تحلیلساات منتخبى

ایم آن دسااته از مقاالتى را گردآوریم که با گاردهاى مختلف با اند. در این مجموعه سااعى کردهمنتشاار کرده

مک رک بیشتر آثارش کاند. امیدواریم که این کتاب به شاناخت فکرها و د ادبیات عبدالرضاایى برخورد کرده 

 کند.

 

  آمنه باجور، پویان فرمانبر
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 مالیخولیا و جنون شاد
 

 

 "مادرد"بررسی مجموعه شعر 

 

 آرش منصور گرگانی

 

اه قلمداد زده و اشتبست شتابا هایی هستند که ممکنتوصیفات زمینه و تاریخ در این نوشته ملهم از قضاوت

را از این زمینه داشته باشد اما تا جایی که مربوط به این نوشته  تواند روایت خودخواننده می نشود. طبع

ست حد و مرز چنان تعاریفی همچنان بر فاصله بین موضوع نوشته و زمینه تاکید نمایند. همچنین ا شود الزممی

 جربه وست پیش اشاره شود که تاکید تنها بر تا اگر شبهه تطبیق دو وضعیت با یکدیگر پیش آمده باشد الزم

جا نام شاعر یا شاعرانی آمده است، مقصود صورتک  تاریخ است و نه تطبیق دو زمینه یکسر متفاوت. جز آن هر

شاعر در شعرهایش است و نه شخص خود او که گاه به دالیل نوشتاری کلمه صورتک حذف شده است. اما 

رتباط این است و ا فر  این نوشته شرح صورتک یا پرسوناست که ساخته و پرداخته شخص نویسندهپیش

 شان، موضوع این نوشته نیست.صورتک و شخص شاعر و نسبت

 

 ده،زگوید که قضاوت شتابجیمز النگنباخ از اشتباهى تاریخى مى در کتاب شعر مدرن پس از مدرنیسم،ا 1

تناقض از مسالیان طوالنى نیاز بود تا به شکلى . نهد تا الیوت مصلح را جاى آن بنشاندالیوت شاعر را کنار می

یم اسیسم، الیوتى حاال خود رمانتیک بیرون بیاید. الیوتى که ما به ارث بردهترین منتقد رمانتىدل این سرشناس

تک شیفته الیوت است که صور نهاى مذهبى و عمیقدیگر کمتر نشانى از یک مصلح اجتماعى دارد و این سویه

 رها و جمالت پگیرد که با تقدیمشاملویى صورت مىدهد. همین اشتباه البته درباره شعر او را صورت مى
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یر عالم پروا و یک پبراى بدل شدن به صورت آرمانى شده یک مبارز ناخشنود سیاسى، یک عاشق بى طنینش،

ظر چنان منتمچندان پیر دیر هچندان عاشق و نه، نهچندان مبارزکند تا چهره شاعرى که از قضا نهتابى مى بى

نه شاملو نماى زمینه و زماتوان تحقیرش کرد بلکه آیینه سرشتاى باقى بماند که نه تنها نمىانهبازخوانى نقاد

 .شودتواند تفسیر مى

هاى دهه هفتاد گرچه اشتیاق نوشتن را به نوعى رفت. سالاز نسل شاعران پس از شاملو هم چنین توقعى مى

اند. توان نامید مدفون شدهیر خروار آنچه قضاوت مىها وجود دارد که زعمومیت دادند اما لحظاتى در آن سال

 مود.نناپاک و شیطانى مى نپسندید و البته در شمایل شاملو هم ظاهرگیرى نسبت به آنچه اخالق نمىموض،

پوش و گستاخى که گاه هتاکانه، نویسندگان و شاعران دهه شصت را چه ذیل نام کارگاه اما شاعران جوان جین

کردند، امکان بیرون کشیدن چنان شمایلى را آن، به انفعال و نادیده گرفتن زبان متهم مى براهنى و چه جز

جا که به عبور از زبان حاال مستهلک و ناتوان شعر شاملویى داد. نسل شاعران دهه هفتاد هم گرچه تا آننمى

ت پیش از خود را زیر شد متفق بودند اما خود جمعى ناهمگن از جوانانى بودند که تاریخ ادبیامربوط مى

هنگ آنچه از ادبیات مدرنیستى غرب ترجمه شده بود و با اعتماد به نفس براهنى دست کم مساله دار آضرب

اى رادیکال و تجربى داشت، با ژورنالیسم پیوند بخورد نمودند. شاید اشتباه یا اتفاق باعث شد آنچه ریشهمى

خواستند، چیزى جز به حاشیه راندن و به انزوا سم را سنت مىو ارمغان ژورنالیسم براى آثارى که آوانگاردی

عبارتى تضاد بین سطح ژورنال و جمالت بنیادین آوانگاردیسم، کارکرد  هاى پر شور نداشت. بهکشاندن روح

ژورنال را که عمومیت بخشیدن به موضوع بود بیش از آنکه خواننده و سوژه ویژه شعر آن دهه را بیافریند، 

 هاى رنگارنگ راه افتادند تا به این وهم شیرین یعنى نوشتن امکان دهند.شتن را گسترش داد. انجمندغدغه نو

ا هها و نقدهاى مجالت و روزنامهداران و آثارشان بودند. یادداشتاین بین، آنچه نادیده گرفته شد، طالیه در

کاتورى از کاری ،شد، نگاه کنند و نتیجهمى اى معنادار به آنچه حاال کنار اخبار روز منتشرنتوانستند با فاصله

گونه قضاوت مستدل تنها به نظر یا سلیقه شخصی تعبیر و یا  دموکراسى بود که در آن ارزش ادبى و هر

شمارى از این مدعیان مجال چندانى نداد و عمر  شد. با این همه انگشتان سرد تاریخ به خیل بیسرکوب  مى

ها و دست باال انتشار یک یا دو کتاب بود. و داستان در مجالت و روزنامهادبى بسیارى به چاپ چند شعر 

 شد.فارغ از تضادهاى رفتارى نسل هفتاد، امر دیگرى هم نادیده گرفته مى

ر پرده را در آثارشان تصوینسل بیت شاعران، نویسندگان، خوانندگان آمریکا، روحى سرکش و جسور و بى 

 ها از او دریغ شدهى بیرون آمده از جنگ و تشنه لذت و کامجویى بود که سالانماى جامعهکنند که سرشتمى
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هاى دانشجویى، نفس حبس تاریخى بود که ظرف چهل گسارى تا جنبشهاى بى مرز رقص و میبود. از سالن

و  ندید. نسل بیت فریاد خشرفته مى باد سال همه امیدهاى دو قرن از انقالب کبیر فرانسه تا جنگ اول را بر

ن آثار تریپرواترین و البته پر حرارتتوانست اجازه دهد چنان روندى باز ادامه یابد. بىجسورى بود که نمى

دن نگارى تا پشت پا زشدند و از هرزههاى دهه بیست و سى حاال بود که نوشته مىتاریخ ادبیات پس از سال

ش میلیون جنازه تجسد بخشیده بود، زبانى پر از پایگى خود را با ش عامدانه به هر شکل از اخالقیاتى که بى

اى بود که گینزبرگ و فاکنر به مراتب داد. حاال زمانه، زمانهنشاط نه جوانى، که یک رها شده از بند را شکل مى

نسل  هنر ،به تعبیر گرگوری استفنسون در کتاب پسران بامداد کردند.تر از سارتر و کامو تصویر مىصادقانه

هه کرد. تالشی برای مواجای با نیروهای مثبت را بازنمایی میبرای مواجهه نیروهای منفی زمانه تالشی بیت،

ار همه سه یترس و عداوت با شادی، مواجهه نابینایی با بینایی، مواجهه جادوی سیاه و جادوی سپید. با این

ه بتوانند سوى دیگر بیش از آنک سو و ادبیات تاریک پاریس و پراگ ازاز یک )جویس، بکت و ابراین(، دوبلینى

 کردندهمانند همتایان آمریکایى، خود را در نشاط وقاحت و انحراف همراهى کنند، به تاریخى طویل نگاه مى

ستان پوستان بومى و سفیدپویافتند. اگر تاریخ در آمریکا محدود به مبارزات رنگینکه باید چاره را در آن مى

 نها به هرمحابا ت داد چنان بىى چنان گسترده داشت که به نویسندگانش اجازه نمىاشد اما تاریخ اروپا عقبهمى

 گونه امکانى تن دهند.

رورت ض قضاوت و نادقیق شاید براى نوشتن درباره میراث شعر دهه هفتاد هجرى شمسى بى این مقدمه پر

ن فریادها، دست به پیشگویى بزند در همیتواند پیامبرگونه در هیاهوها و اى عمیق که مىاما آموزه، نظر برسد به

هاى در عمده آثار نویسندگان سال. بازنمایى روح یک زمانه ،آن همان بازنمایى است ،توان یافتمقدمه مى

رسد. آن امر نه آغوش نظر مشترک مى اند یک امر بهپس از جنگ که عمرى حاال بیش از چند دهه پیدا کرده

کا و بازخوانى نقادانه تاریخ که بازنمایى روح زمانه است. نویسندگان نسل گشوده به عرفان شرقى در آمری

هاى کنند تا چهرههاى جسورانه در زبان بدل مىشان را به ماجراجویینسالنآمیز همبیت، حرارت جنون

شان را به عصرشان را که روح این نسل را در خود حفظ کنند. کافکا و بکت امرى جارى در زندگى نسل

رسد اما در زندگى پس از جنگ کشند که گرچه در پیوندش با تاریخ، مجرد و انتزاعى به نظر مىیر مىتصو

ن تواست که در عمده این آثار مىترین خصلتینظر مهم اروپا تعین دارد. این بازنمایى روح یک زمانه به

وط به که مرب جاد اما تا آنکل تاریخ ادبیات حکمى کلى و فلسفى خواهد بو بازشناخت. گرچه تسرى آن به

توانستند قرابت خود را با هاى شخصیت و مکان و زمان مىشعر است برخالف داستان و درام که در ویژگی
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ذشته آمیز به گهاى سرزنشها و نگاهزمانه خود برقرار کنند، زبان زمینى بود که قواعد آن بازتاب همه سرکشی

 بود.

جا که مقدور بود در ترجمه این آثار به هاى زبانى تا آناین خصلتبدون تالش براى هر شرح و بسطى، 

هاى زبانى سهیم کنند. هاى دهه هفتاد هم به نوعى خود را در ماجراجوییفارسى هم برجسته شدند تا جوان

هاى پوسیده و مستهلک عیان شوند. مشکل اما فونتیک، نحو و کلمات به حرکت در آمدند تا شاید زیرساخت

نما روح وقیح و رسواگر آن آثار را نادیده گرفتند. سوى جهان این بود که شاعران شرقى حاال مترقى در این

ش تاکید ورزد. روحى که نقد اها را مهار کند و بر منطق ساده و انسانیدریتواند همه آن پردهروحى که مى

 کند.بى رحمانه یک وضعیت را با وقاحت این افشا کردن امکانات زبان ممکن مى

هایى با این گربه عزیز، پاریس در رنو و جامعه شناخته شد. اما بیش از این سه علی عبدالرضایى در چنین سال

متضاد  نجامعه( چیز دیگرى در شناخته شدن عبدالرضایى دخیل بود. امرى عصبى کننده، ظاهر نکتاب )عمدت

وضوع این نوشته است: عبدالرضایى بیش از چیزى که م ؛آمیزبا آنچه باید باشد و در عین حال کمابیش هزل

 ش شناخته شد.اهر چیز به خاطر روح سرکش و رفتارهای آنارشیستی

   

ست ایسیزم پر از وعده و به خود خوانندهتیش رماناگى امر همواره ستوده شده، در شکل غربیشپیعاشقا 2

تر مدرنیسم در مواض، رنگ هاى پربخش نخستین شاعران مدرنیست نیز بوده است. گرچه سویهکه الهام

سنتی همواره زنده و پویا بوده است. با  شوند، سنت شاعران رمانتیک،سیزم شناخته مىخوان رمانتىمخالف

کند شور عشق را زایل مى نگذراند. وصال ظاهرهمه عاشق ادبیات فارسى، عشق را در فراق از سر مىاین

کند، نه افسردگى فراق که جنون جسمانى ساد است. جنونی م جدا مىسیزآنچه اما مدرنیسم غرب را از کالسى

و یکم را بیش از سوگ  هاى آغازین و میانى قرن بیستم و حاال سرآغاز قرن بیستکه زبان ملنکولیک دهه

ى کم به باز ات دستیهاى دهه هفتاد گرچه زبان را در جسمانیاتش یعنى بالغدهد. جوانکفراق توضیح مى

 شد تصویر عاشق دلخسته و سوگوارى را دیدترین شعرها هنوز مىترین و افراطىد، حتى در بنیادىگرفتنمى

ن دست کم ت)خواست. این تصویر همواره در غیبت معشوق که افسردگى فراق از او هذیان و آشفتگى مى

 ین سرکشى راهىشد. به این ترتیب گرچه جسارت و ماجراجویى در زبان عریان بود اما اتکرار مى (معشوق

به تغییر در این تصویر مشروع و مقبول فرهنگ عمومى نداشت. در برابر، وقاحت عبدالرضایى یک معناى 

مشخص داشت. پرسوناى شعر على عبدالرضایى نه تنها عاشق بود بلکه وقیحانه مداوم و پیاپى عاشق بود و 
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فش که مالیخولیاى جسمانی بیشتر تعریکرد که نه تنها رنگ سرخوردگى نداشت بلحتى اصرار بر جنونى مى

ینى بدر شاعران دهه هفتاد گناهى نابخشودنى بود اما تکیه بر همان جهان رغم اینکه قافیه و عرو نمود. علیمى

زمان عبدالرضایى با همان وقاحت . همکردمیهاى زبانى را در حد نحو حفظ نوجویی تاریخى و فرهنگى،

و کله عرو  هم فراوان در شعرش پیدا  ها از قافیه پرهیز نداشت بلکه سراصرار بر جسمانیت عشق، نه تن

نماى جسارت به روایتى از تاریخ ادبیات بود که عاشق معصوم دلخسته را جدا از شد. این تصویر تماممى

. به این ترتیب شمایل على عبدالرضایى همه چیزى بود که کردمعشوقه و در تب و تابى روحانى تصویر مى

ود که تحمل نمبود. تصور مجنون در حالى که سادیستیک در لیلى در آویخته تصویرى چنان هتاک مىمی یدنبا

مود. نشان متعلق به دهه چهل بود، فراتر مىآن از آستانه تحمل عمده نویسندگان و منتقدینى که آبشخور فکری

هفتاد  هاى دههرود، تصور غالب سالاى که متفنانه با مقدسات ادبیات فارسى ور مىاز طرفى تصور نویسنده

ال ساز علی عبدالرضایی بود. تصورى که تا همین حاال هم ادامه دارد. گرچه نه تنها نویسندگان و شاعران میان

نسل او هم در دل چیزی جز دشنام دیگر شاعران جوان هم ،زدندهای چخماقی به این تصور دامن نمیبا سبیل

لرضایى تمام این مدت سرخوشانه پى نفسانیات بود؟ اگر چنان سرخوشى پذیرفتنى برای او نداشتند. آیا عبدا

 توان مالیخولیا و جنون شاد شعر عبدالرضایى را فهمید؟باشد چگونه مى

تر میل را بازتاب دهد. این جمله اىشود که هرچه آیینهبیشترین نفرت همواره شامل حال چیزى یا کسى مى

ه ست کست. آیا نتیجه چنین نگاهى آنفراموش کرد که میل همواره میل دیگری مشهور لکان را هرگز نباید

کردند که به شکلى متناقض آرزو و میل خودشان بود؟ منتقدان عبدالرضایى به چیزى در او و شعرش حمله مى

ت، صفاصله زمانى حاال آنقدر هست که بتوان در این مورد قضاوت کرد. نسل دهه هشتاد یعنى متولدین دهه ش

ر از آنچه تنه تنها از آنچه پیشتر در مورد على عبدالرضایى تکفیر شده بود فاصله نگرفت بلکه به مراتب صریح

نه در ادبیات بلکه این بار در زندگى روزمره.  ،تر رفتپیش ها از او ساخته شده بود،ترین فانتزىدر شیطانى

 تر، نه از شیطانى در علىهاى عریانورد قضاوتکم در م دست که آن تناقض و آن عصبیت اکنون روشن است

ار این بار و ب نداد. شاعران پس از دهه هفتاد  طبععبدالرضایى که از میلى سرکوب شده در نسلى خبر مى

نمودند. از قضا این بازنمایى روان سرخورده، های پس از دهه هفتاد هم ناتوان میدیگر از نوشتن از روح سال

ته با سرمستى و تفنن صورت گیرد بلکه مالیخولیای شعر عبدالرضایى و نوع عصیانش، توانسنه تنها نمى

وان تتوان پرسوناى شعر عبدالرضایى را شناخت. پرسونایى که حاال مىتر مىست که از طریق آن دقیقواکنشی

ند. در کمىمقاومت  نپذیرفت در روندى از افشاگرى، خود، ناگزیر در سراشیبى رفتن به سمت هذیان، مطلق
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توان سرخوشى و تفنن دید. دشوار نبود کنار گذاشتن این نقاب تا این مقاومت و در این پرسونا هرگز نمى

اما چنین روشنگری  شود،ورزد، آشکار های شعر خود اصرار میوفاداری شاعرانه نفسی که با لجاجت بر ایده

ته همچون مهاجرت عبدالرضایى که الب سرکوبش. کرد تابسط ایده کمک می نیز از پیش پیدا بود که بیشتر به

مهاجرت هر هنرمند دیگرى وجهى تراژیک و اندوهناک دارد، از این منظر ناگزیر هم بوده است. نگاه کنیم به 

هاى کسى که از شر فشارى مضمحل کننده رها شده است، آشکار نخستین آثار او پس از مهاجرت. نشانه

مده ست، در عهاى نوشتن براى و در زبانى که حاال دیگر زبان سرزمین مادریاست. این از دست رفتن انگیزه

ز از شوند که هرگنویسندگان مهاجر آشکار است. هستند نویسندگانی که لجوجانه با این واقعیت روبرو مى

 توان توق، داشت که در غربت هم جدى گرفته شود. عبدالرضایى چندان بر چنین رونداى شرقى نمىنویسنده

محکوم به شکستى اصرار نکرد. تنها اندکى پس از مهاجرت بود که کم کم جدیت از دست رفته بازگشت و 

بر نوشتن  لجاجت ورزید. اما اوضاع در ایران یکسره متفاوت بود. نسل نو یکسره دهه هفتاد را دهه شکست 

ها در دهه هفتاد و . اگر داعیهدانست و نام عبدالرضایى هم در سیاهه نام این مغلوبان جا داشتبست مىو بن

هاى منتج از سر و کله زدن با زبان بود در دهه بعد، براى عمومیت بخشیدن به فهم نهایش عمدتدر ریشه

نگرى و جعل نوعى محبوبیت مردمى نسبت یافت. این وضعیت هیچ یک از ها با ابتذال و سطحىداعیه

ها را که با موى سپید خود ناتوان از دیدن ابتذال یا آن خواست مگرهاى پیش از خود را نمىنویسندگان نسل

فرو رفته در سرخوشی اعتبار ناخواسته، تنها به این وض، مشروعیت دهند. این وضعیت بیش از هر چیز على 

اى بود که این امر روشن را پیش توانست تحمل کند. سابقه او در افشا کردن، سابقهعبدالرضایى را نمى

ابل تحمل ق نترین شکل ممکن مبتذل بودن وضعیت را برمال کند و این ابدتواند به صریحىگذاشت: او ممى

هاى حاال مو و گیس بلندى که به جاى کتاب به مانتیتورهاشان خیره بودند، نبود. از طرفى عبدالرضایى جوانک

د. انزوا به گرفتنمىتوانست اعتبارى به آن وضعیت ببخشد چه او و شمایلش، هر مشروعیتى را به سخره نمى

تنهایى براى نویسنده دشوار است و انزوا در غربت، زیستن را براى همین پاره نویسنده و خالق بدل به تاب 

ساز و نقاش و موزیسین تا این حد صادق است و نه حتى کند. تاب آوردنى که نه در مورد فیلمآوردن مى

انزوا هر  و کار دارد و غربت و کل با زبان و شکل زبان سرترین شنویس. تنها شاعر است که به مستقیمداستان

کنند. عبدالرضایى با داستان نوشتن، تنها و تنها از این نظر، سعى کرد تاب بیاورد. تاب دو او را از زبان دور مى

ست که پاسخ آن را باید از مادرد پرسید. این آخرین مجموعه با تصویرى از تختى خالى، آورد؟ این سوالی
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چهره زنى و یک پل باالى تخت و نور سرخ آفتاب صبح یا عصر، نورى که پیدا نیست قرار است به اب نیمق

 .نجامد یا روزى طوالنیاشبى طوالنى براى این تخت بی

ا تن هاند. اولناباروری ممکن و دردهایی که حاال رنگ و بویی دیگر یافته ،ناباوری نبودن ،ناباوری رفتنا 3

در تله زیستن. آن مرزهای  ،بعدها فرو رفتن در چنبره در تله افتادن ،رین و ناممکن رهاییدادن به وهم شی

در  شوند،هایی که باز هم اگر میهای بازنشده و آغوشبین گفت و نگفت. چمدان ،رویایی بین بود و نبود

لی یابد و مثل دسته گدفاع را. برزخ شکل می های بیطور که سینهکنند همانرحم را لمس می جیب تیزی بی

محتوم، با  ؛گفتن و گفتن ،شود. تصاویر یادگاری را از هر کجا که بشود جستن و گفتنپرپر می ،شودباز می

گاه قی کردن خود و هر چیز و ه وار. این واپسین تالش و امکان بودن، هستن و همه چیز. گاه بشوری دیوانه

ها ها، تن دادنیسرعصبیتی که بتوان در خود سراغ گرفت. آسودهکس دیگر. گاه به گاه نفرینی آشفته و با همه 

ها، نبودها و اگر بخواهند که تنها و تنها یک جمله برای آخر بار بگویی چه خواهد بود؟ یک جمله به نگفت

 طور وراجی وای که ته نداشته باشد. همینجمله ،نهایت کلمه باشد ای باید از بیتنها. راستش چنان جمله

ص  مادرد/. سوزددلم می/ /)برای شاعری که صف کلماتش طویل شده طوری.طوری و ایناین ،تن و گفتنگف

هایت را هنوز دهن به دهن بگویند. نه که مسیحا دمی که واپسین ات این شود که جمله جمله(  شاید مساله8

 توجه؟ خودشیفته؟ سوزناک دم، در حلق شاعری که تن داده است و نداده است. رمانتیک؟ آبکی؟ جعلی؟ جلب

دوام  ،بگذار ادامه دهند. مساله تاب آوردن است ،شرمانه شرمسار؟ بگذار بگویندو بیهوده؟ کشدار و آشفته؟ بی

های تهران چه کنار رودخانه تایمز چه در خیابان برادوی نیویورک تنها مساله همین است آوردن. چه در خیابان

مثل صدای خطیبان و قهرمانان قدیمی.  شجاعانه، ایی محکم و پر طنین،گذارد؟ شاید صدو این چه باقی می

ان شاستوار و جدی. آن هم زمانی که شاعران دیگر یا زیادی در ضرافت زیبایی شناختی امیدواری انسانی،

 ثلگرا، یا زیادی سیاسی. یا میا زیادی انتزاعی و درون ،یا به نحوی هیستریک به همه چیز بدبین غرق بودند،

مکن پر و این شاعر م شاعر و بودیست آمریکایی( آنقدر مبهم که قابل درک و فهم نبود کوگلین )فیلیپ والن،

 از کلمات کثیفی است که دیگر کاربرد مثبت داشتند.

بله. ما، درد داریم. دردی نه مبهم و ناشناس که معلوم و بی درمان. ولی بیخیال! ول کن! حتی نوشتن از آن هم 

یا همین ، کتاب( است 13)شعر صفحه  گوید وقتی حاال همان احساساتی مادریت. مادرد میاحمقانه اس

یا وقتی نومیدانه اعتراف  ،شود، نوشته می24کتاب( یا وقتی سگدانی صفحه  18احساساتی چنار )صفحه 

 کند:می
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 شهری که در سطرهایش عرق سگی ریختم

 کنددیگر هراس نمی

 کندپارس می

 نیست که این هوا برگردد هوای دنیا طوری

 بیرون کنم سری از سوراخ

 دست دست نکنم

 و در هوای مرطوب شعرم مست کنم.

 (34شعر لنگرود، صفحه )

 

شود، این نومیدی آن تقویمی که حاال به آخرین روزش قد داده است و حاال تنها یک برگش مدام تکرار می

 نویسد:ست. حتی وقتی میو خودزنیکند. وقتی تردید، تردید بین خودکشی موهش را حمل می

 

 چرا بمیرم؟!

 هنوز سردم نیست

 ست.و این برای من کافی

 (77شعر پنجشنبه، ص)

 

شعر ) ام هم این را درک نکنند.هایی را که ترک کردهشاید تنها باید سری تکان داد و پذیرفت. حتی اگر آن

نم دریایی که حاال او هم چیزی نیست جز طشتی (  شاید تنها باید سری تکان داد برای خا71والنتاین، صفحه 

 زدهکند. شاید با دریغ باید نگریست به هجرانتنی را سرخ میهای در حال آبپر از روغن حیوانی که آدم

نمایی . راست82صفحه  خواهد در شعر تهران،شاعری که کافه زیبایی را در ناکجا باز زیر آسمان سیاه تهران می

رها خود توال کشیدن برابر است با نادیده گرفتن خودکاری زبان در شعر شاعری که پیشاین سطرها را به س

تر اما آن صورتک، وجو، تعریف کرده است. اگر پیشهای ناگزیر آن جسترا در یافتن آن و در ماجراجویی

ا اجازه دهید ب ،آن ماسک، دریغ را از خود جراحی کرده بود تا میل مالیخولیایی به رهایی را تعین بخشد، حاال
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گیر نه فقط غربت که به دام افتادن خیره است. مادرد های مادرد بگویم، به نومیدی دامنصراحت جمله جمله

زده و نومید و عاشق است و کمتر بتوان دنیوی بودن ، تا عمق استخوان هجرانجا که مربوط به محتواستتا آن

سرای سرنوشتی است که جز ناتوانی از اشک ریختن و دل مرثیه تر، مادرد،آن را نادیده گرفت. به عبارت دقیق

اعر تر اینکه، شآید. سادهکار دیگری از دستش برنمی بستن به سوسوی همان عکس باالی تخت روی جلد،

ای، وقیحانه، ست که در جامعه، جسورانه و مانند زلزلهو این همان شاعری مادرد، شاعری یکسر رمانتیک است

کند. ول کن! سطورش را سرگردان اش را. تصاویرش را ابتر رها میکرد نه که گهوارهزیر و رو می اش رازمانه

کند. ول کن! اما اجازه دهید بر این تقدیری رها می الی بی طور،گذارد. ول کن! خودش را همینباقی می

 ره همهیکس راستی، بههای شعر به نظر دریغ شده است، آخری کمی توقف کنیم. آیا رستگاری که در گفت

در  اکنون و شد از دیگر شعرهایش سراغ گرفت،چیز را به حال خود واگذاشته؟ آیا آن خودانگیختگی که می

اید ب دوگانه مرگ و زندگی. مرگ و زندگی که ،این وانفسا ناپدید شده است؟ به شعر اول نگاه کنیم. به مادرد

یکی برای قتل عام و دیگری برای هالک دنیا. اما از  ،نداصادق بود، هرکدام به نوعی سراغ کلمات رفته

شوند. به نظر، زندگی هنوز آنقدر رمق دارد که سارا و دارا را ست که اندک اندک، خاطراتی زنده میزندگی

اجازه دهید بپذیرم، سرنوشت را هم در ، ها را. دختری کهزنده کند، مدرسه و تکالیفش را و دختر همان سال

زمین خواهد خورد، اما  گرچه دختر،: کنداندک اندک چیزی را زنده می دختری که همانند کلمات،خود دارد. 

 رسد. شعریخواهد که خویشم کند. این شعر با حماقت شاعر بودن به پایان میکند و میها احضار میقافیه

نوز کلمات ه( شعر) دختر شود. شاعری که، حاال باز با شاعرش تمام میکه با قتل عام کلمات شروع شده بود

رابر ب اند سرمستی نوشتن را در او بیدار کنند. گیرم شاعر بگوید این هم تمام خواهد شد. اما این،هم توانسته

اش بر دیوار هم( تواند )شاید عکس قاب شدهماست که رقصی چنین رخ داده است. خاطره دختر هم می

تقالیی برای زنده نگاه داشتن خود  ،روایت مادرد است جام،احیاگر جنونی سالخی شده باشد. این روایت نافر

ی ست بر صداقت سطورنمایی این آثار باشد، الزمشعر و اگر با کنار گذاشتن همه چیز باز اصرار بر راست

ین ا به ن کهی ماند. نگاه کنیم به شعر شناسنامهتاکید شود که بی تقالیی از ارگانیک چنین فرمی بیرون آمده

ست ایشود که از شر آن رها شویم( دوگانهای که فقط به این دلیل طرح میدوگانه عمده مادرد )دوگانهترتیب 

محتوا  گیرند البته درگیرد. سطوری که پس از نام دختر ریتم و قافیه میکه در صورت و محتوا هر دو شکل می

شوند. نحو ا قتل عام کلمات آغاز میست که بمدیون دخترند اما خود کلمه دختر هم آمده از سطوری انتزاعی

کشد کشت و کوچ کرد. کنشمندی سالم و افعال کنشی در خود دارند: زدند، به جان کاغذ افتاده است، دراز می
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ست یاکردن و درویش کردن دید. کنش در این سطور اینک در وقفه توان در افعال خویش کردن، پیشکه نمی

ای در روایت شعر مادردند که از قضا بود و نبود هم به این چند سطر وقفهکه دختر پدید آورده. این درنگ، 

ای که به نظر کنشی در آن نیست جز غلت زدن در یک فضا به جز وقفه ،ای حیاتیبه وقفه، همان وابسته است

 حال و هوایی، حال و هوایی که بخش عمده شعر لنگرود به آن تسلیم شده است، ور رفتن با یک حال و هوا

کند. به دهد، رستگاری همه باقی سطور را هم به خود وابسته میدهد و چون رخ میدر زبان رخ می نکه کامل

تر شاید بتوان برای باقی سطور منطقی روایی یا مبتنی بر همنشینی و جانشینی دست و پا کرد اما در بیان ساده

عنی، این نشانند. به این مت را کنار یکدیگر میها، دیگر یکسر روابط خودبنیاد زبانی هستند که کلمااین وقفه

احیاگر خود شعرند. نگاه کنید به این سطرها در دریای سیاه صفحه  ها که در تمام مادرد حضور دارند،وقفه

71: 

 

 آخر این روح لخت

 جز این که یک روح لخت

 تواند باشد   یک روح لخت!؟چه می

 

 و این سطرها در والنتاین:

 روی زیبایی وقتی که روی چه

 در چشم به هم زدنی

 های عاشق کرددو ماهی پرید و آب تنی در اشک

 

تند، خوان نیسگیرند و گویی با منطق باقی اثر همها که منطق خود را تنها و تنها از یکدیگر وام میاین وقفه

م د آثار هاز سوی دیگر نقشی حیاتی برای خو گرچه از یک سو امضای عبدالرضایی پای شهرهای مادردند،

ا هگر تنها به جنون و انتزاع کلمات مشغولند. اینها همان سطوری هستند که به شکلی ویرانکنند. اینبازی می

ای پدید آورند: نشانی های محتوایی طرح شده در آثار، حفرهبستست در بنا همان سطوری هستند که ممکن

تواند باشد جز خود شعر. ن و منتزع چه چیزی میاز امکان رستگاری و این رستگاری یکسر زبانی، خودآیی

در مادرد البته کمتر خبری از وقاحت این گربه عزیز یا پاریس در رنو است اما این بار آنچه جایگزین شده 
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داشتن به امکان احیای جنونی عاشقانه است که بی آن، همه چیز به ورطه نابودی کشیده  است، وقاحت امید

وی و از جنس کلمات است. قرار نیست چیزی عو  شود یا اتفاقی رخ دهد. تنها شده است. امیدی که دنی

توان تر باند و اگر امری از این صادقانهو تنها همین کلماتند که آخرین احتمال رستگاری را در خود حفظ کرده

ه صفحه ک سراغ گرفت، اجازه دهید به صداقت همین امید دل ببندم. به اینکه در این معرکه آتش و آب، به

 توانگذارم. به همین دل میای برایت کنار میکوچه/در انتهای سطر یکی از شعرها/ /شود راه پیدا کرد/ می

به وقاحت این آرزومندی و به وقاحت  ای ساختیم.شاید هم ته این کوچه خانه/داند/ بست که کسی چه می

 این دوام آوردن: صریح و صادقانه.
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   است نوشتار یک لرضاییعبدا علی
 

 

 ی علی عبدالرضاییدرباره

 

 محوالتی علیرضا-قربانی آرش

  

      ایمخسته امن هایآدم از

                                                           

 و ایمهرفت پیش چقدر که داندمی چه کسی. دهندمی قرار تازه هایدانش یعرصه در را ما همیشه ،هاسوتفاهم

 به ما آیا. دانست خواهند ما هایضرورت درباره چقدر هاآن اما بدانند شاید بازماندگان .ایممانده باز چقدر یا

 اهیآگ این که بسا چه واقفیم؟ مدرن شعری پراتیک یک برای او تاریخی هایضرورت به نیما یاندازه همان

 هایراه از نوزه کسانی چه و اندرفته تندتر کسانی چه اما کند بیشتر نیما از گذشتن برای را ما شتاب تاریخی،

 به ار قدسی امر کدام سنگ زنند،می سانگ  را نیمایی ادبیات مرتدان که آنان راساتی ه ب روند؟می نیما یرفته

 ینیق تقریبن ما اساات؟ بوده ادبیات خود مرگ جز چیزی چه راسااتیه ب ادبیات قدساای امر زنند؟می سااینه

 ...است مرده متن_خدا دیگر که ایمیافته

 

 نوشتار_مرتد .1

 

 بزرگ شاااعران اکثر مورد در حکم این ،نیساات شاااعر اساات، شاااعر که اندازه همان به که گفت تواننمی

 و فتهر را خودش راه همیشه ؛است مرتد یک تقریبن معاصر ادبیات در عبدالرضایی علی. است شده فراموش

 را زندان از آزادی فقط او که باشااد این شاااید دلیلش ،اساات کرده ذارواگ نرفته را خودش هایراه گاه حتی
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 زبان سهم دیالکتیک، سهم جهت همین به ،خواهدمی آزادی برای نیز را زندان اندازه همان به و خواساته نمی

 کارهایش در هم را( خیر ادبیات و ساانتزیک ادبیات در شااده گرفته نادیده ایانگاره مثابه به) شاا ر سااهم و

 قطف شعرهایی اخیر یدهه چند طی انگار که را مخاطبی ذهنی هایانباشت هایش،متن صدایی چند. یابیممی

 ویتر به ترپیش که آوردمی بیرون آسااتینش از چیزی بار هر و کردنمی خسااته باشاد،  خوانده شااعر  یک از

 یحاشیه صداهای و مگنناه هایزبان "جامعه" و ایرسانه چند و شاعری  ساینمایی  "شاینما " .بود نرسایده 

 ساار در اسااقاطی رنویی در ولو را شااعری شااهری تحقق آرزوی رنو در پاریس و کردمی فریاد را اشجامعه

 زندگی از ایتجربه به را نوشتار که ضارورتی  همان بود، ضارورت  یک اششاعری  رادیکالیسام  .پروراندمی

 صیشخ زبانی یتجربه یک این پس ست،ردیف هایسوژه مرگ زبانِ روزمره، زبان اگر .کندمی بدل شخصی

 هایتجربه این از بخشاای هم عبدالرضااایی ،کندمی جلوگیری زبان در مانفردیت و ما مرگ از که اساات

 از اشانهزیرک گذار ،است نوشتار یک عبدالرضایی. کرد فکر نوشتارش بدون او به تواننمی ،است نوشاتاری 

 ینا ایروزنامه هایجنجال از اشفاصله و بود نوشتارمنشانه ساکوتی  هفتاد یدهه شاعر  سارگشاتگی   بحران

 با رابطه در ار لیوتار یگفته نحو بهترین به شاید شدنش شکسته با که سکوتی ،طوفان از قبل آرامش دوران،

 هبلک وضعیت، تنها نه خلقِ به منجر ،سکوت شادن  شاکساته  . پوشااند می عمل یجامه پساامدرن  وضاعیت 

 حال هب فکری آنکه بدون توانیمنمی. است شاده  مساتقل  طور به شاعر  هر با رابطه در میکدینا هاییموقعیت

 که دالی ثلم بارهیک تا برویم باید راه کدام از دانیمنمی. کنیم فکر عبدالرضااایی شااعرهای به کنیم فکرهایش

 یک درچق دالرضاییعب راساتی ه ب اما درآوریمش انتقادی ساخنی  به و بزنیم را قاپش زند،می را مدلولی قاپ

 ماند؟می نوشتار

 جز معنایی چه شااود،می آغاز ذهنش درون در ادبیات یمحاکمه اینویساانده هر تولد با که بارت حکم این

 یمکالمه در ونیافالط رقابتی دیالکتیک نه که دیالکتیک یک تاریخی منش دارد؟ مدرن نوشتار تاریخی منش

 وفیستس که سوفیست یدرمکالمه ونافالط همان دیالوگ شاید تضاد، دیالکتیک یک نه و ستسایاسای   مرد

 ای پیروزی به اقرار ،همهاین باکند. می ساوفیست  هم را ساقراط  اینکه تا آیدمی در ساقراط  زبان به آرام آرام

 برابر رد پسر شورشی نوشتار است؛ نوشتار دو دیالکتیک این. ندارد وجود دیالوگ این هایسویه در شکست

 .سوپرایگو نوشتار برابر در اگو نوشتار ،متن نوشتار برابر در حاشیه شتارنو ،پدر

 هایربهتج در او خود کس هر از بیش شاید که گرددمی باز هاییضرورت به عبدالرضایی شعری رادیکالیسم 

 هب رىالیسااتی موفق کامال هایتجربه داشااتن با پیکاسااو که طورهمان درساات ،بود رساایده آن به اششااعری
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 را وزن ،کالسیک ادبیات خوانیغلط با نیما اگر. برد پی نقاشی هایفرم در بنیادی دگرگونی این هایرورتض

 دفرماسیون به ایتازه خوانیغلط با آغاز همان در جوان عبدالرضایی کند،می خارج خودش ترازویی حالت از

 خود یدرکارنامه را "بردمی تماشا به را قدمش گاهی باد" چون هاییغزل که او. پردازدمی شاعری  قالب این

 نای به را پیشاانهادهایی اول کتاب همان در نیمایی شااعر با آن ترکیب و غزل به تازه رویکردی با داشاات

 و "تنهاست همیشه من پای صدای" ،"برگردم بگذار" چون هایینیمایی غزل کرد، عالوه سرودن هایشاکل 

 غزل خوانش یا دهدمی نشان شعری یتازه فضاای  طرح و وضای عر اوزان اجرای در را او تسالط  "خیابان"

 اوزان از اسااتفاده در او مهارت بر ایویژه تاکید شااده انتخاب "باران در آهنی هایآدم تنها" کتاب از که زیر

 :دارد هاآن بسط و عروضی

 

 امشده تا خودم روی امشده با امشده بی"

 امشده پا سرم روی امزده باال به طعنه

 ام؟شده... یا...شده گیج چنین جاده در که مست دارد درازی راه ولی کرده ولم دست

 امشده پیدا که جاده بزند صدایم کاش...در شده گم کسی نیست کسی و هست کسی باز

 امشده جا جایی من جاییبی از بیشتر جاترآن جاتراین جایی هر از ترپیش

 بینممی را تو باز پایینم همین گرچه

 "امشده باال عاشق اگر نیست خودم ستِد

 

 لقیت وچه( مفتعلن دوری وزن) موساایقایی لحاظ از چه بینامتنی ایرابطه باال غزل که کرد انکار تواننمی

 جز هدفی غزل این در  ساااله 18 عبدالرضااایی که اساات مشااخص  اما دارد مولوی ساارایش با مفهومی

 رکن از هاستفاد) تسکین پی در پی اعمال با او زیرا نداشته هتاز پیشنهادی طرح و مولوی سرایش خوانیغلط

 جا یجای من جایی بی از بیشااتر جاترآن جاتراین جایی هر از ترپیش) بیت در( مفتعلن جای به مفعولن

 بر بانز کارکرد ارجعیت بر اینکه بر عالوه تا کندمی فرو متن دل در افتاده جدا نتی چون را سطر این( امشده

 که، ازهت نوشتاری. باشد افزوده عروضی اوزان تعریف یدامنه به نیز چیزی ،کندمی تاکید شاعر  در یقیموسا 

 بانز یشده اخته هایسوژه گسست، این. است آورده وجود به خود متن در نیز را شناسانهمعرفت گساستی 

 ینا و بازی این شده یدهکش میان به که سطرهایی در. کندمی خارج شاان همیشاگی  سانتز  از را ایرانی شااعر 
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 ضد حال درعین گیِشاعرانه یک است؛ محاکمه یک مدرنی شعر هر که چرا شودمی دیده وضوح به هاتقابل

. دیابمی دوره هر ادبیات یممنوعه هایمیوه به بردن دست و سلب در را خود توجیه که زیبایی امر شاعرانه،

 ارد،ند وجود ممنوعیتی اصلن که رساند درک این به را ضاییعبدالر که بود ممنوعه یمیوه این خوردن شاید

 و نهژ دوران صفر، هاینشانه دوران و بود دریده را ادبیات یممنوعه هایپرده پیشتر که بود ماالرمه این شاید

 نوشااتار داندمی که نوشااتاری یابیم؛می را شااده خودآگاه نوشااتار یک جااین اما بود زده رقم را بکت دوران

 یمرگ آورسرخوش عطر در که نوشتاری عبدالرضایی، نوشاتار  یک هموسات،  قاتل داندمی که ادیپی ت،اسا 

 :بود شده نوشته ادبیات مرگ در مولف، مرگ از تربزرگ

 

 رسیمنمی جا هر به چرا

 ستزندانی نامعلوم یک آینه در هنوز

 دهدمی انجام را همه تنهایی که

 کنممی عبور نآ از من که جاست همه خیابانی هنوز

 نیست تنها آخرین عابری هیچ

 نکرد تمرین را مرد عابری هیچ

 ... آقا هی که نپرسید اصلن عابری هیچ

 

   (بگذارید شما را کتاب این نام)                                                 

 

 شروع شعری رادیکالیزم این ،"دزننمی زنگ باران در آهنی هایآدم تنها" یعنی اششعری یمجموعه اولین با

 هایلطافت شااود،می شااامل را سااالگی 21 ساان تا او اشااعار خودش اعتراف به که ایمجموعه .شااودمی

 مرگ و هاپرسش تا گذاردمی کنار ممکن حد سر تا را نیمایی ادبیات پیشنهادهای تا بود آن بر که ایشاعرانه

 عدب شناسیمعرفت هایبحران. باشد کرده را خود کار درآورد شاننام به راحتی به خواسات نمی که چیزهایی

 رد ایتازه طبقات ظهور بود، نکرده تکرار خود برای دیگر را گذشااته هایقهرمان که نساالی گذار انقالب، از

 آورامسرس سرعتی با حاال که ایجامعه برای اجتماعی مرگ یک ؛همه از بیشتر شاید و ایران اجتماعی ساختار

 م،داری عجله: آورد وجود به را عبدالرضایی نوشتار چون عصیانی حاال توانسات می راحتی به شاد می ایذره
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 از دربدری برای/ را ما !/خواهیممی فوری فوری فوری، عکس و فوری آژانس فوری، غذای فوری، مقصااد

 یتاریخ به دادن سخپا برای را خود عمر از بخشی که نبود ایسوخته نسال  این آیا. (شاینما ) /درآوردند رحم

 چیزی از بخشی ،خورد رقم گونهاین هفتاد یدهه در شعر از بخشی.  بود کرده صرف بود آن شاهد خود که

 دیگر که چرا افتاد اتفاق هامجموعه همین در شعرها، همین در ،دانیممی هفتاد دهه نسال  یتبرىه امروز ما که

 در یبراهن .نبودند چنین چندان عمل در اما بودند ستهگس تئوری در چه اگر نیمایی شعر از گساست  مدعیان

 عرش تحلیل یپروژه در و  "نیستم نیمایی شااعر  من چرا" یبیانیه در خود که را آنچه "ها پروانه به خطاب"

 شعر لتحلی برای لیوتاری فراروایت مفهوم به شادن  متوسال  .بود کرده نقض بود، آورده شااملویی  و نیمایی

 اما ودب درست کاملن چه اگر شد،می گسترده جامعه متن به متن خود از تربزرگ ایساتره گ در که شااملویی 

 ردیف هایفراروایت الگوی به را خود جای تقریبن هاپروانه به خطاب در اجتماعی هایفراروایت. نبود کافی

 ،(کالساایک ذهنیتی زیرساااخت و موساایقیایی تغزل نوعی مثل) متنی غیر کارکردهای هنوز و بودند داده

 که بود تهگف درستی به براهنی جلوتر صفحه چند. بود کرده پر را متنی نارس کارکردهایِ نارسایی و هاضعف

 این و است پوشانده را او متنی هایتشتت و هاضعف که بود نیما یروشانگرانه  و امونیساتی  هایانگاره این

 که بودند براهنی تئوریک هایرهیافت تنها نای که چرا بود صااادق او خود مورد در چیز هر از بیش شاااید

 ردهایکارک هارفتن طفره این اینکه بدون کردندمی توجیه خود مخاطب برای را معنا از اشعار این رفتن طفره

 :بود نرفته را راه تمام براهنی جهت این به ،آورد وجود به را ایتازه متنی

 

 رسیمنمی جا هر به چرا/ / باز گذردمی فرشته امکوچه از

 

 مهه تنهایی که/ ستزندانی نامعلوم یک آیینه در هنوز/ / باز   گذردمی آیینه آدم انگار قدیمی ارغوان جام در

   دهدمی انجام را

 

 عبدالرضاییعلی  /بگذارید شما را کتاب این نام //براهنی رضا/  هاپروانه به خطاب                                

 

 بودی ایستاده قطار سویآن"

 کهکشان سویآن در هاییچشم با
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 "سینه بر شده ضربدر هاییدست با

 براهنی رضا /هاپروانه به خطاب    

 

 :ایقطعه چنین در شاملو گویدمی مثلن و داندمی وارد شاملو شعر بر خود براهنی که نقدی شاید

 

 را توصیف عمل یک فقط "بنوشم/ گرم شیری چون/ طوالنی ایبوسه در/ را تو هایدندان که آنست هنگام" 

 دست زبان منطق "آگاهانند خود مرگ چرا به هاآن/ زندگانیم چرا بی ما": دیگری یقطعه در یا و داده انجام

  "بزنند هم به را دستوری ساختار تا اندشده نزدیک هم به کلمات" تنها و نخورده

 

 تفاقا این دقیقن مجموعه این هایگزاره از بسیاری در. دباش وارد هم هاپروانه به خطاب خود اشعار بیشتر بر

 کسی ره برای اتفاق این. دارد قرار جهان با توصیفی_تغزلی -کالسیک یرابطه در شاعر هنوز و اسات  افتاده

 رد براهنی بزرگ سااهم ؛شااد و شاادمی رو باید تقریبن سااکه این دیگر روی ،افتدمی اتفاق دارد ایسااکه که

 . شعر خود در چیزشنا سهم و تئوری

 پید،س نو، موج) زدند هاآن به آثارشان از قبل که گوناگونی هایچسب بر با نیمایی شعر از گساسات   مدعیان

 اگر کردند من، گوناگون هایموقعیت به ورود از را شااعرشااان ابتدا همان از( غیره و متفاوط حرکت، حجم،

 این از شاادن جدا قصااد هاپروانه به خطاب رد ریخته بهم وزن نوعی از اسااتفاده با براهنی رضااا چه

 از ودخ که زبانی زبانیت تولید از شعرش کالسیک هایسویه همهاین با ،داشت را ساخته خود هایممنوعیت

 انقضای ختاری نیمایی غیر شعر مانیفست با براهنی. بود ناتوان خاص یتجربه چند جز به گفتمی ساخن  آن

 : بود زده رقم پیشاپیش را هاپروانه به خطاب

 

 (هاوانهپر به خطاب) ببوس مرا بیا گفتی کردممی غربال دیوار هایخاک روی بر را عالمت هایبرگ که وقتی

  

 را آدم کندمی گیج که عطری

 ما مغز در هراسانی هایخواب خواب، از خوردمی وول که عطری

 دهدمی هدیه جهان به را تو بوی
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 (هاپروانه به خطاب)

 

 ما میان در کهن هایشرق زرتشت شب شب، نیمه این در ماه زیر به دفیدن که! بزن! زنب را دف

 آیدمی که ستتندری در هلهله و هایهایارواح یفاتحانه فریاد

 (هاپروانه به خطاب) 

 

 نا ،متن رویدادگی از اشعار؟ موسایقیایی  سااخت  جز نبود نیمایی واقعن اشاعار  این در چیزی چه راساتی ه ب

. میابینمی هاآن در خبری متن ینوشتارمنشانه سکوت و اکویی گشاودگی  آن و ها،مکان و هازمان نگامیهبه

. کندینم دچارمان چندان بردمی پایان به خود نف، به را موساایقیایی هایاعوجاج که براهنی ساانتزیک ادبیات

 با و بوده ژانر یک و رویایی کی همیشااه  "امضااا  گذشااته، من تا هادریایی" از هم رویایی دیگر سااوی در

 به هک نیابیم را متنی هیچ شاااید جهت بدین. اساات رساایده پایان به اشهوساارلی یفلساافه کمبودهای همان

 .نباشد نیمایی شینما یاندازه

 هک غریب عبارت همان شاید. است رسیده ایتازه منطق به جوان عبدالرضاییِ که بود مشخص آغاز همان در

 به وا کنیممی نگاه که تردرست !نه اما ،نامیدمی منطقی هایشاورش  را آن و کردمی بیان سافه فل درباره رمبو

 ... تنهام/ هستم که وقتی با/ نیستم که حاال: است یافته دست شورشی هایمنطق نوعی به شاید دیگری چیز

 :زندمی وارونه همیشه را هانعل که منطقی

 

 رسیدمنمی  دویدممی

 آنجایم   امدهایستا که حاال

 

   (زنندمی زنگ باران در آهنی هایآدم تنها)                                                              

 

 امدیده بارها

 افتادمی دیده خواب مرد روی که وقتی   را مرگ

 گیردمی را امیقه دستی      راه کجای    اما دانمنمی
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 (زنندمی زنگ باران رد آهنی هایآدم تنها)  

 

 ،املوییش حتی و نئوکالسیک کالسیک، شعر معنایی تقدیرهای در که دیگری منطق به هامتن این در مخاطب

 ایهمنطق و واقعیت در ارجاعی هیچ که هاییمنطق. خوردبرمی نگذاشااته جا به خود از ردپایی هیچ تقریبن

 عینی یهمبساااته نوعی "الیوت" نچهآ در را ما ساااری، خیلی اشوانمودگی مرزهای و ندارد روزمره

(objective=correlative )بافت در و متن خود در جز توجیهی هیچ که هایینشااانه ؛دهدمی قرار خواند،می 

 ایهزمینه در دارند، یکدیگر از که معناشناختی یفاصاله  وجود با که سااختارهایی  و هاموقعیت ؛ندارند متن

 برای فارسی ادبیات هایتجربه اولین شاید این رو این از. آورندمی همراه به را خود خاص هایمنطق خاص

 ،نیستند نمت انگل هامتن کدام که پرسید باید شاید چیستند؟ هامتن انگل این اما هاستمتن انگل از رفتن فرا

 ستنده هاییمتن ؛هامتن انگل. دارد ما هایپیشفر  و معناها در انگلی زندگی نوعی متنی هر تقریب به شاید

 ذهن معنایی تقدیرهای و باورها در هاآن ؛گیرندمی او ذهنی نیازهای و مخاطب ذهن از را خود توجیه که

 ونچ مفاهیمی یزمینه پس در. شااوند پذیرفته او توسااط تا کنندمی تغذیه آن از و گیرندمی جای مخاطب

 خیسال) بزند دست مخاطب برای خود شعری هایهنشان توجیه به توانستمی شاملو که بود انسان و آزادی

 مخاطب جنسی باورهای یواسطه به پورنوگرافیک فیلم یک ،(بود باخته دل کوچکی قناری به/ گریسات می

 ،روسو ی"دهکده غیبگوی" مثل اینمایشنامه و کندمی اشغال را خود میزبان ذهن سرعت به که اسات  خود

 موجه آن از ناشی خستگی و عقل ناکارآمدی در هجدهم قرن اواخر یعموم باورهای در را خود رمانتیسیسم

 رنظ به و دارد وجود زبان خود ناخودآگاه در که ستهاییمنطق تقریبن اما عبدالرضاایی  هایمنطق. ساازد می

 :دهندمی جهت اششاعرانه هایمنطق به که باشد کلمات خود تقدیر جز تقدیری هیچ که رسدنمی

 

 (شینما)  اندنبرده اما   اندبرده بین از را همه

 

  (شینما)  بازندمی دو هر/  بردنمی را نبردی هیچ هیچکس

 

 ایداده تو   انجام مرا کاریبی
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 امکشیده من    زحمت را تو خوشحالی

 دانیمنمی بیشتر تو و من بیشتر یدرباره

 ایمنکرده کاری جز جز

 ایمرسیده ریمدا دست در که اینقشه به دیگری شمال با فقط

 (شینما) 

 

 دیگر معنا که معنا این به ؛حقیقت یک در نه دهندمی قرار خود هایبازی در را خود مخاطب که هاییمنطق

 در و معناست یک فقط دیگر امروز زبانیِ یفلسفه در حقیقت که طورهمان ،نیست بازی یک جز چیزی هیچ

 هایبازی و هامتن که اساات وانمودگی و اغوا منطق این اما ندارد قرار اشهجدهمی قرن قدساای جایگاهِ آن

 رشاع عبدالرضایی شااید  پس ،شاده  سابب  را اشمتنی هایسارخوشای   و درنوردیده را عبدالرضاایی  زبانی

 در را خود توجیه ایاسااطوره هایروایت که لیوتار حکم این که چرا اساات پسااامدرن عصاار هایاسااطوره

 -آورندمی دساات به ایاسااطوره زمان به مخاطب ذهن واقعی زمان نکشاااند در و خود هایبازی ساااختار

 شااعرهای درمورد ،گیردمی پیشاارفت و آزادی مثل دیگری هایروایت از را خود توجیه که دانش برخالف

 که چرا گیرندمی قرار واراسااطوره ساااختار یک در دقیقن اشااعار این زبان. اساات صااادق نیز عبدالرضااایی

 هنک باور این ،پردازیممی آن تحلیل به ادامه در که باران شااعر در مثلن متنی؛ غیر نه و ددارن متنی هایمنطق

 هایضرورت راحت خیلی. دهدمی سااده  چتر یک برداشاتن  به را خود جای باران خدای برای کردن قربانی

 در بردن که چرا بردنمی را نبردی هیچ کسهیچ. سپارندمی تصادفی و زبانی بازی یک به را خود جای منطقی

 که چرا خارجی واقعیت در نه اساات متن خود در توجیهی این ؛دارد همراه به را نبردن خود خود، ناخودآگاه

. قالنیع و متنی غیر توجیه یک در نه است خورده رقم نبردن و نبرد آوایی شاباهت  در فقط جمله این تقدیر

 یپ بازی یک طرح برای را خود ساااختار شااعر و یمهساات برو رو زبانی بازی این با هم خیابان یغزلواره در

 :دکنمی انقالبی ناگهان رسدمی آزادی میدان به که را کسی  که است منطق همین شاید و است کرده ریزی

 

 خیابان

 سترفته فرو خود هایبست بن در که خیابانی

 سترفته تو به تو هایکوچه از خود نام جستجوی برای
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 شد انقالبی و رسید آزادی به هی میدان دو یکِ میان

 سترفته فرو هاآن در که میدانی دو هر از کشیدمی خجالت

 کرد توقف    فکری    آدمی   حصاری هر کنار

 سترفته راهرو با ایخانه هر از که خیابانی

 دانستنمی    آمد هم بیت اینِ دم      درسآ این به

 سترفته رو و رنگ اما دارند هاکوچه اسامی

 گشتمی جو و پرس برای خیابانی هر با را شهر امتم

 :گفتمی یکی

 چپ از                  

 دیگری          

 سترفته روبرو از!     نه       راست از                 

 ست؟آزادی نامش که همان

 ست؟رفته    ؟!کو   کردمی عابران ازتمام عذرخواهی خیلی                    

 ابری اگر    گیردنمی در باال ویابر اگر

 سترفته آبرو تنها     هستند هاچشم تمام

 !زدمی در     بود تنها شهر تمام در خیابان

 پشت از زنی

 :گفتمی در

 سترفته او نیست اینجا 

 

 (زنندمی زنگ باران در آهنی هایآدم تنها)  

 

 دیالکتیکی سااااختی از دیگر هایجموعهم و مجموعه این شاااعرهای از خیلی همچون خیابان یغزلواره

 وشتهن سنتزیک شکلی به دست این از دیگری هایمتن خالف بر غزلواره این که معنا این به ؛است برخوردار

 رد هامعنا این حتی و کنندمی پا و دست خود برای معنایی که اسات  هم با شادن  درگیر با هانشاانه  و نشاده 
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 ابسهر نشانی شعر به شبیه مضمونی از شعر این که نیسات  شاکی . ندشاو می محو حدودی تا بازی یادامه

 سااطر در بسااا چه مضاامون این همهاین با .بردمی بهره ،اساات برخوردار وجوییپرس منطقی از که سااپهری

 .   است متفاوت شعر آن با نظر این از و رفته کار به زبانی بازی یک طرح برای فقط شعر ساختار و پایانی

 

                         "دانیمنمی که را مردی نام_باران شعر"

 

 شده هگرفت وام آخرش سطر از نیز عبدالرضایی شعری یمجموعه اولین عنوان که ستشعرزیبایی نام باران  

 شکافی کالبد که است کرده طی خود در را معاصر شعر هایجهت جهت، چند از من نظر به که شعری. است

 فراتمس به ورود برای امکان بهترین دیگر سوی از و شکافت خواهد نیز را معاصر عرشا  رمزگان نوعی به آن

 این ردپای که چرا دارد خود در را "شااینما" و "رنو در پاریس" مثل هاییمجموعه در عبدالرضااایی شااعری

                                     :                       یافت توانمی نیز او شعرهای ترینساختاری غیر در حتی را ساختاری شعر

 

 شد فرتوت همهاین که شهری آسمان در"

 گذارممی سر بر که را چتر

 رسممی روستا آن روزهای به

 شدمی خم باران زیر که دختری به

 کاشتمی برنج

 شد بانو ناگهان و

 است مانده بلند باران زیر که بانویی

 است گفته   دانستنمی را نامش که مردی به بارها و

 فرار؟ چرا

 چتر؟ چرا

 "زنندمی زنگ باران در آهنی هایآدم تنها
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 که بانویی. نامدمی را آهنی هایآدم یا مرد او ؛نامدمی و کندمی غلبه اشاختگی تاریخی تقدیر بر که بانویی

 میزبانش به را خود هرگز و ماندمی در پشاات در که ایغریبه ،نامدمی داند،نمی را نامش که را مردی نام

 و یازامت از که نبوده مرد این همیشااه مگر .نیساات تقدیر یک از گسااسااتن نامیدن، این آیا اما کندنمی معرفی

 ستنامیده روسپی و همسر مادر، معشوقه، یک نام در را زن که بوده مرد است؟ بوده برخوردار نامیدن قدرت

 یاآ داشتندنمی را قدرتی چنین هانام اگر. است هکرد تعیین جنسای  کاسات  یک در را اشاجتماعی جایگاه و

 پس بنامد، تواندمی خوبی این به زن یک اگر چه؟ برای نامیدن اما بود؟ ممکن ژولیت و رومیو تراژدی

 صااادر که ایبیانیه بنیادی یسااویه در نامیدن این یزنانه وجه بود؟ خواهد چیزی چه در زن و مرد تفاوت

 که زن .نیست کاست یک عناصر نامیدن و ابزاری نامیدن دیگر نامیدن این که معنا این به شده؛ حفظ شودمی

 زا فرار هویت کشد،می دوش بر را شده اخته هویتی باراین ولی شاده،  نامیده هنوز مرد ولی نامدمی داندنمی

 هب در خاص تکنیک این. گذاردنمی باقی چیزی در پشاات ایغریبه جز او از که ایحاشاایه به متن مرکزیت

 و ندازدامی "دوستیمهمان باب در" نام با دریدا یگسیخته افسار متن یاد به را ذهن غریبه، کشایدن  تصاویر 

، رودمی باال متن امپرسیونیستی هایجنبه شود،می بانو ناگهان که ایاسطوره دختری شدن تصاویر  بی با حتی

 نوعی به رتصاوی شدن غریب افتد،می اتفاق سایه و نور حضور بدون باراین امپرسایون  این که تفاوت این با

 لیدیک نشانه یک یمثابه به را آن خودآگاه یا ناخودآگاه عبدالرضایی که ایلهمسا .گیردمی را سایه و نور جای

. ستا گفته را شاعرانه یبیانیه این بارها و بارها داند،نمی را نامش که مردی به بانو این که است این درآورده

 چرا ودشمی بدل تفاوت منطق یک به نهایت در کند تکرار را چیزی مرد به باید بارها که تکرار یزنانه نطقم

 .زد خواهد زنگ باشد آهنی آدمی اگر تنها که

 باراین تکرار منطقرساند. نمی شانپایان به هاآن شدن نام بدون ،نام بدون مردی بر نام بدون بانویی خطابیدن

 قرار رو پیش را طبقاتی خال  یشااناسااانههسااتی تکرار ها،نام بدون یمیانه در شاامول،انجه جایگاهی در

 کارلوس ریچارد آتیال ی"فرما کار" نقاشی همانند را جنسی یگانه دو تضادهای نام، از شادن  خالی .دهدمی

 هب متن از قسمت این در داریسرمایه زنی برچسب منطق .داد خواهد نشان هم بر سوار هایبوزینه شاکل  به

 متن مبهم ایهگون به شعر پایانی بند حالاین باافتد می تعویق به شدن نام بدون با چیز همه، رسدمی بست بن

 .کندمی گذاری تمایز را
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 زنندمی زنگ باران در آهنی هایآدم تنها

 

 کیی دانیمنمی را نامش که مردی اگر ؟افتدمی تعویق به نامیدن چرا داند؟نمی را مرد نام بانو چرا راسااتی به 

 ما شااد؟ خواهد چه باشااد مرد باراین که زن نه ،حقیقت اگر ؟شااد خواهد چه باشااد، آهنی هایآدم همان از

 نیز. است نامیدن مرد، وانمودن ،است شده کشایده  چالش به اشدوقطبی تفکر سااختار  و مرد که خوانیممی

 را هادال. شااوند هادال قربانی هامدلول تا نامیممی ما. اساات مرگ نامیدن. نامدنمی را نامیدن و نامدمی که

 هابیانیه نای ،نبود مرتد این یبیانیه آخرین این اما باشیم گذاشاته  نمایش به را هامدلول بودن تهی تا نامیممی

 به فعالان وعین در هاسال که معاصر شعر انتقادی یسوبژکتیویته به و شد طرح نیز او شعرهای دیگر در مدام

 جدید نمتافیزیسای  یک یا گوغیب یک هایخطابه دیگر هابیانیه این که تفاوت این با. داد شاکل  برد،می سار 

 ردهخ مرزهای تواننمی که هاییبیانیه ؛اساات جدید عصاار انسااان هایبیانیه راحتی به هابیانیه این ،نیساات

 .داد تشخیص درستی به آن در را مسلط هایفرهنگ و هافرهنگ

 سقوط نوستالژیای

 (دیواری کاغذ شعر بر یادداشتی)

 

 سنتزی به تن به تن برخورد یک از دیالکتیکی کنشای  در و شاویم می آغاز گسایخته  هم از منطقی با آغاز در

 وایتر شعر میانه در اما ماندمی نیمایی منطقی به آغاز در چه اگر شعر آغازین منطق .رسیممی شکننده باراین

 دیواری کاغذ شااعر تا یابدمی دساات خود در دیگری عدهایبُ به و پردازدمی متن اولیه هایذهنیت حذف به

 افسار ینوشتار عنوان به متن کلیت گرفتن نظر در ما قصد. باشد کرده رو را معاصر شعر از دیگری هایسویه

 متن ،شناختی شکل لحاظ از .است آن داخلی فضای درونی هایکنش به رسایدن  برای تکه، تکه و گسایخته 

 ما پراکندگی این در و اندشده پخش نوشتاری سطوحی در پازل یک یپراکنده قطعات صاورت ه ب شاعر  این

 تسکو یک به پایان در و دارد ادامه شعر سراسر در دو این درگیری حالیم، و گذشته یدوگانه تقابل شااهد 

 ریس یک با بلکهنداریم  کار و سر صوری تتناجاس یک با ما دیگر جااین درانجامد. می شاک  و هراس از پر

 در. شااوندنمی ختم ثابتی ینتیجه هیچ به طرفه دو دیالکتیکی در که روبروىیم ناهمگن و متضاااد هایکنش

 هاینشااانه کامل پرداخت وارد آنکه بدون تا کندمی رها آگاهی تعویقی سااطح همان در را ما شااعر واق،

. کند اجرا آورد،برمی تن متن، نیمه از ناگهان که منی افتادن تعویق در را خود روایت شااود، اششااعری
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 ساار در هاآن تمام که سااتا این دهم انجام شااعر این در شااده خلق هاینشااانه برای توانممی که توصاایفی

 در هک ببری) ،شودمی شروع سوم بند همان از حال و گذشته تقابل، اندشده متولد کاغذ سفیدی از شاان جای

 کت سارگذشت  چگونگی از آگاهی ما به اینکه جایعد ب( ترساد نمی تفنگ از دیگر اسات  کرده کمین کاغذ

 طوراین .ردگیمی فاصله زبان کالسیک رویکرد از هاآن سر پشت تاریخ شکستن با بدهد متن این اشایا   تک

 .شاهدیم ادبی کالم در را جدیدی یشناسانههستی رویکرد که رسدمی نظر به

 

 پوش اغذک دیواری

 گذاشت دیوار روی سر    تنها ایگوشه در     هوا به سر تفنگی

 ستکرده کمین کاغذ در که ببری

 ترسدنمی تفنگ از دیگر        

 رفت ببر آغوش در که ناگهانی آهوی

 اوستِ تنهاییِ یار

 !هاستتن   هستم که وقتی با نیستم که حاال رفته خواب تخت بر که     تنهاییم     همهاین با

 ستپریده خواب از    ببر هایو چشم ناگهان آهوی با     بارها و

 ترسیدنمی که آهویی    حاال

 ستتنهایی که ببری

 !ترسدمی که      تفنگ بی و پیر      ستشاعری

 

 بارنای و دیگرگون وحدتی به پایانی سااطر در شاادن تکه تکه با و شااودمی آغاز وحدت با شااعر این گفتار

 پایان رسط بر اقلیدسی نا عمودی خطوط صورت به و شودمی تکه تکه کاغذ روی بر دیوار رسد،می  شکسته

 بی و پیر" ،"شاعر"هاینشانه از کدامهیچ شعر این پایانی ساطر  در گفت بتوان جرات به شااید  .آیدمی فرود

 پایین به صادفیت شکلی به فقط، اندنگرفته قرار همنشینی موقعیت یک در یکدیگر با ،"ترسدمی که" ،"تفنگ

 لنکام شکلی به اینشانه هر نیسات،  تصاادف  جز چیزی من نظر به شاعر  این درونی منطق. اندشاده  پرتاب

 مد جایگاهنیساات؛  متن در نمایانهمکان رویکردی جایگاه از قصاادم ولی گرفته، قرار خود جایگاه در اتفاقی

 که ایلهشاک و متن یک یزمینه یسازنده بعد دو از اسات  ترکیبیبابل؛  هایبرج شاکنی شاالوده  بنابر ما نظر
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 یسوژه که جایی است؛ مکان و زمان رفتگی درهم ما نظر از جایگاه .دهدمی شاکل  را بیرونی یساوژه  نگاه

 عرش این از هاییبخش وشود می دور باز و نزدیک متن به دیداری ایزاویه دادن تکان با متن از بیرون غایبِ

 ادموند هچ اگر شوندمی منجر متنی امکانات این گیریشکل به ناخودآگاه، یا آگاهانه استادانه، املنک شکلی به

 اهدیدگ نوعی با را پدیدارشااناساای تقلیل یایده پیوند قصااد "اروپایی بحران" خود اثر آخرین در هوساارل

 یایده از ناب ایهتجرب گذاریپایه در او رویای متن این هایتکه برخی ما نظر به داشااات. تااریخی 

 (ستپریده خواب از    ببر هایوچشم ناگهان آهوی با بارها و) .داراست خود پتانسیل در را شاناسی پدیدار

 یچه جانشینی با کهطوری به دهد،می شاکل  را متنیدرون منطقی متنی،برون رویکردهای از فرار با گزاره این

 ایهاسااطوره بر بنا بیرونی معنایی به تواننمی آن نوشااتاری هاینشااانه از یک هر مقابل در بیرونی مدلول

 هایاراکترک تردیدآغازد و می را خود کار انتقادی یسوبژکتیویته که جاستاین، کرد پیدا دست معناشاناختی 

 زیباشااناختی معیارهای برای ما دسااتاویز دیگر .کندمی دور آن از را گذشااته ساابکی رویکردهای تمام ،متن

 شده پنهان هادلگرمی تمام پشت تاکنون که غایبی حضور، نیست غایب به متکی و زیبا تفکرات و اشاتقاقات 

 تا یشعرشناخت تعاریف از عبدالرضایی گسست. شودمی آگاه آن یجاودانه غیبت از مدرن انسان باراین بود،

 یامیل "بادگیر یهابلندی" از "گمنام جود" اثرش در هاردی توماس یفاصااله شاابیه چیزی خودش از پیش

 در را خود ینتیجه مدرن، یدوره شروع در انسان، ذهنی هایفر  پیش تمام رفتن دسات  از. اسات  برونته

 دیگر .کندمی تردید دچار را او نمدر انسااان ذهن در خدا_زیبا مرد یاسااطوره نابودی. کندمی نمایان متن

 اتاثب برای اینشااانه شااعر این آهوی و ربب که طورهمان نیساات کلیف هیت ایافسااانه کاترین شااخصاایت،

 که  گذاردمی صحه ابدی غربتی بر متن این یشده واسازی بافت در شانآشنای نا حضور بلکهنیستند  حقیقت

 تتخ بر که     تنهاییم     همهاین با) بود خواهد این از پیش تا هایفر  پیش تمام گیردامن پس زین

 تمام زا جدایی بخاطر مدرن انسان تردید و شک(. تنهاسات    هساتم  که تیوق با نیساتم  که حاال رفته خواب

 داریرمایهس منطق نوشتار هایسویه تمام از که تنهایی ؛کندمی پرتاب تنهایی یورطه به را او هایشدلبستگی

 پشت بر گذاری (ستپریده خواب از    ببر هایچشم و ناگهان آهوی با     بارها و. )خیزدبرمی جدید عصر

 در را دیگری یدوره( Age of anxiety)، اضطراب عصر توهای هزار یپروسه در ساقوط  نوساتالژی  و سار 

 مو هر در و شودمی تکرار کثرت به عبدالرضایی شاعر  در تناتن رویکرد این. کندمی آغاز ادبی گفتار یحوزه

 سیر مچونه را عبدالرضایی یشعر سایر  ،تطبیقی خوانش یک با من. کندمی پیدا بیشاتری  عمق جدید قعیت

 اغذک شعر درونی دیالکتیک .پرداخت خواهم مفصال  آن به بعدی هایخوانش در که بینممی انگلساتان  ادبی
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 شعر با را جدیدی نوشتاری عصر آغاز. کرد خواهد پیدا ادامه "شاینما " و "جامعه" ،"البداههفی" در دیواری

 ...تا اروپاییم، جنریشن الست همچون ایگمشده نسل روی رد رو دیگر بار شاهدیم، دیواری کاغذ و باران
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 های درونیسرکوب تناقض
 

 

 "کردممن در خطرناک زندگی می"بررسی مجموعه شعر 

 

 یلیاردب احمدزاده دیسع

 

 گرجلوه شناسانهیهستی مرزها از درگذرندهی ارابطه عنوان به شعر "کردمیمی زندگ خطرناک در من" با

 کهچنان شود،یم الیسی ریرپذییتغی نوع جادیا موجبیی عبدالرضا نوشتار در مرزشکنانهی رابطه نیا. شودیم

یی سو هم، و ،است انتقال قابل متناقض یحتیی هاخوانش بهی گفتمان تیموقع نیا از میمستق ریغی صورت

 مناتما تیتمام در. است شدهی رجا زبانی جنس زشیانگ در تیمتن بای شهوانی رابطه جادیا ازی واقع دنیاک

 تحت رای فرد روان وی معرفت تن ،یاسیس تن که دارد انیجری اگسترده بیتخری اراده خطرناکی هایعل

 امکانات و درآورده قیتعل حال به اساسن را حلول "...خطرناک در من" بایی عبدالرضا. دهدیم قرار خود ریتأث

ی هاتفرق جادیای راستا در پادنهادی هاپراکنش گونهنیا. کندیم عرضه رای ارجاع انحرافی انهیچندگو

 به دنیشبخ میتعمی برا ذهنیی توانا به اشاره دریی عبدالرضا رو نیا از. کنندیم عمل هشتاد شعر در گسترده

 اعماق در ملفوظی ناخودآگاه یوارونگ به را خطرناک خودنگر، از و خود دریی هامداخله قالب در خود

 .کشاندیم شارتعا

 ریز در هک ستیآشوب دنبال به ها،شکاف و هاابیغ بری مبتنی گفتمان با "کردمیمی زندگ خطرناک در من"

 تهساخ کندیم سرکوب ای حذف کهیی معناها ازیی عبدالرضا "...خطرناک در من". دارد قرار متن انسجام پندار

 او .است متنی معنای کننده نییتع زندیم پس و ددانینم خود به متعلق متن که آنچه او شعر در شود؛یم

 در. است حاضری هاابیغ دنبال به و کندیم برجسته نداردی ازین هاآن به کندیم تظاهر شعر که رایی زهایچ
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 او. شودیم او جادیا باعثی درونی هاتناقض سرکوب که ستیپنداریی عبدالرضای عل ،"...خطرناک در من"

 .کندیم قیتشو نشسته نیکم به هاآن خود درون در کهیی هایختگیگس از استفاده با را متنش یخودشکن

 انهگیب خود به نسبت را او که کندیم دایپ تیموجودیی عبدالرضا کی یواسطه به هم "...خطرناک در من"

 .داندیم

 در از ستنده قدرت به لذت ای لذت به قدرتی دوگانه زشیانگ محصول که قدرهمان خطرناکی هایعل

 .کنندیم دایپ مقاومتی برایی هاراه و رندیپذیم ریتأث همیی عبدالرضا یِخودنگر

 لیم ازی اتازه وجهیی دویبیل اقتصادی سو به سشینو اقتصاد از حرکت با" کردمیمی زندگ خطرناک در من"

 نیا در. است مطرح هاشدت نشرِ و شیآرا من،، ای فقدانی جا به آن در که کندیم شعر وارد را هشتاد زبان در

 کسِس پس. کندیم مضاعفی وانمودگر محور حول رای جنس گفتار ازیی استعال و کنشیی عبدالرضا حالت،

 خود به را رفته دست از ارجاع یِرابطه کی یِگکنند افسون و افتهی همی دوم وجود "...خطرناک در من"

 ازب که کنمیم درک هشتاد شعر دریی عبدالرضا با رای اتازه یِناگهان چرخش که است منظر نیا از. ردیگیم

 .شودیم محو و افتاده تیواقع حادی طهیح به خود ،یواقعی امری مثابه به شتنیخو یِفرآور

 انهیورگشاده تحمل با رای گانگیب و انسجام عدم تِینها از نانهیبواق، درک "کردمیمی زندگ خطرناک در من"

 در موجود تیمرکز که ستیگفتمان یِمتکثرساز نیهمی جهینت در. کندیم قیتلف یسازمان تیجد فیتضع و

-رونب و کنندیم کسبی اتازه ارزش هاکناره و هاهیحاش شود،یمی متالشی داستان تیروا وی خیتار تیروا

 تهبرجس بایی ضاعبدالر. رندیگیم قرار توجه مورد ا هاشده رونیب مرکز از هم و مرکزها از رونیب هما  مرکزها

 سپس داده رارق استفادهو س و استفاده مورد را لیاص از منسجم تصور ها،گفتمان یِنامتنیب یِدگیتن هم در یِساز

 دهیشک پرسش بهی ذاتیی معنای دارا و مستقل ذات کی عنوان به متن فر  کل او شعر در. کشدیم چالش به

 قرار را متن-خواننده بار چالشی رابطه متن،ا  مؤلف بارشچالی رابطهی جا به "...خطرناک در من". شودیم

 .کندیم سوژه فر  بر نیگزیجا رای متن یِیفرآورندگی دهیا بر تمرکز لهیوس نیا به و دهدیم

ی هانهیزم تینها یب جادیا و مفرو ی نهیزم هر ازی گسست هم، هشتاد اکنونِ دریی عبدالرضا شعر حاصل

ی هاهیرو رِیناگز بری متکی متن رسوخ نیای خودخواسته بودن گذرا. بود خواهد ریدناپذیتحدی اوهیش به تازه

 و زبانی برای االعادهفوقی زدوده مرکز انیبن "کردمیمی زندگ خطرناک در من" که یاگونه به. ستیگفتمان

 .است کرده ایمه شعر تیمتن
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 های ادبیانسان و آرایه
 

 

 ی علی عبدالرضاییهابا نگاهی به سروده

 

 ناصر پیرزاد

 

1. 

 د؟های ادبی وجود دارکار گرفته شده توسط انسان چه بود؟ چه پیوندی بین انسان و آرایهنخستین آرایه ب

 اید؟ها فکر کردهدانم آیا تا به حال به این سوالنمی

  ها پاسخ داده باشند؟اید آیا که جایی به این پرسشدیده

 

 :تشبیه )این همچو آنی(

 :شاننوعی کنار هم چیدن دو چیز به خاطر شباهت

 (1ای سفید از لباس ِخوابِ خدا کش رفت...)دستی که ماه را چون لکه

 

 استعاره )این همانی(:  

 :سازی ِچیزی به جای چیز دیگر که مثل تشبیه، عنصر شباهت در آن نقش اصلی را داردنوعی جانشین

 

نه گشاات دور ِمیدان و افتاد روی ماهی تمام که توی هیچ خطی نبود     نگاهم خورد به داشاابورد ورفت ته ِآی"

 "!سالم

 

 مجاز )این با آنی(:
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ست اما نه به خاطر شباهت بلکه به خاطر مجاورت یا همراهی و... دو چیز مثل استعاره نوعی جانشین سازی

 :با یکدیگر

 

 ی الغری که من دارمبرشاخه"

 "برگگذارد جز بزرگ       چه می دستِ

 

 اند(ست برای کسانی که در راس قدرت)که دست بزرگ مجازی

 

 کنایه )این نشانه آنی(:

 

ای به جای گزاره دیگر( اما نه به خاطر ساات )جانشااینی گزارهسااازیمثل مجاز و اسااتعاره، نوعی جانشااین

اساات برای  اینشااانه یا علت یا نمونه ،جانشااین شااده یشااباهت یا مجاورت بلکه به این خاطر که گزاره

 .ای که جای آن نشستهگزاره

 

 "امهنوز بادبادک را تمام نکرده"

 

 های کودکی، شود که یکی از نشانهجا که این معنی استنباط میام و از آن)یعنی هنوز بچه

 بازی است(بادبادک

 هاما از جنسی دیگر است، نوعی در دیگری رفتن و دیگری شدن. در تشخیص، مسخ ِیک پدید "تشاخیص "

گونه که یک شعر های دیگر نیست. هماندهد، چیزی که در آرایهبه شادیدترین شکل ممکن در متن رُخ می 

ت در ستناسخی ، در شعرهاستواقعی، محل رساتاخیز کلمات اسات، تشخیص هم به نوعی رستاخیز پدیده  

 .روندِ تکاملی خود

ن تشبیه، دیوار همان دیوار است اما شاعر ابتدا در ای "پدرم مثل یک دیوار بر زمین افتاد"خوانیم وقتی که می

گاه پدر را از این لحاظ به دیوار مانند نموده های بارز دیوار را به زمین افتادن ِآن فر  کرده آنیکی از صفت

 .است

 :اما در سطرهای زیر
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 دیوار را بگو"

 توانم کنار ِمیدان بمانمتنها دو عقربه تا صبح می

 "هایت کو!؟پنجره                               

 

راوی پنهان نموده و مورد _هایش را از شاااعرنی اساات که پنجرهدیگر دیوار همان دیوار نیساات بلکه انسااا 

 گیرد. )تناسخی در روندِ تکاملی(خطاب او )به طور غیر مستقیم( قرار می

 :گویدو یا وقتی شاعر می

م که توی هیچ خطی نبود     ر ِ میدان و افتاد روی ماهی تمانگاهم خورد به داشابورد ورفت ته ِ آینه گشت دو "

  "سالم!

 جانشینی معشاوق نشسته است و چیزی که اجازه این _جا ماه به جای زنآید که در ایناز فحوای کالم برمی

ست اما در تشخیص از این شباهت یا قرار ست که میان آن دو به صورت قرارداد درآمدهدهد، شاباهتی را می

 د خبری نیست.دا

                                                            گل بخندید و باغ شد پدرام    ای خوشا این جهان بدین هنگام .1

 (فرخی)

 

 . غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل     که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را2

 (حافظ)

 

توان گفت این گلی خود ِگل در بیرون ِشااعر ندارد و حتی میای غیر از ارجاعی به پدیده "گل"در بیت اول 

ندد خشکفد، ندارد. درست به این دلیل ساده که این یکی میکه در شعر آمده هیچ ربطی با گلی که در باغ می

ای غیر از گل یعنی معشوق، در بیرون شعر دارد و در ارجاعی به پدیده "گل"و آن یکی نه. اما در بیت دوم، 

توان گفت این معشاااوق جاندار اسااات که در این بیت حضاااور واقعی دارد اگر چه گل به خاطر  یواق، م

 .شباهتش به او،  جایش نشسته است

هایی بین تشاخیص و اساتعاره وجود دارد اما هر کجا که پای قرارداد ادبی یا شباهتی   بنابراین گرچه نزدیکی

و بدون  گیردول ِآن کلمه به میان بیاید، استعاره شکل میای )مدلول( غیر از مدلبین کلمه داخل شعر با پدیده

کنم که هر تشااخیص )مثل تشبیه( ممکن البته یادآوری میآید، اد و شاباهت، تشاخیص بوجود می  این قرارد
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وان با تاسات به مرور زمان تبدیل به قراردادی شود و در نهایت به ساخت استعاره بیانجامد. این مساله را می 

و همچنین بسامد هر یک از  شعر شاعران سبک عراقی بررسی کرد شااعران سبک خراسانی و مقایساه شاعر   

 های زیر:ضیح داده شد و یا در مثالطور که در دو مثال باال توها، همانها را در این سبکآن

 

 سرو )تشخیص( سماطی کشید بر دو لبِ جویبار

 دو رده چتر سبز در دو صفِ کارزارچون 

 (منوچهری)

 

 در خانه سروی )استعاره( کاندر سایه قدّشمرا 

 از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم فراغ

 (حافظ)

 

توان ردپای تشخیص را های مجاز، مینواع عالقهمعمولن بین مجاز و تشاخیص فرق اسات اما در برخی از ا  

 :های زیرمانند مثال هم دید،

 

 های هفتو گاهی مدرسه"

 "رفتکه آهسته از حاشیه می

 

 ور شود و هم مجاز به عالقه محلیه؛تواند تشاخیص مکانی تص هم می "مدرساه های هفت "ساطر ِ فوق،  در 

های کالس هفت که مورد اخیر خورد یا مدرسهت میهایی که زنگشان ساعت هفیعنی دانش آموزان مدرساه 

 :دیگر شود و نه مدلولیواقعی تنها به مدلول خودش ارجاع داده میتر است چون هر تشخیص ِصحیح

 

 تنگِ مازند قدح ِجنون دل ِبه خیال ِچشم که می

 ما رنگدود به رکابِ گردش ِار میکده میکه هز

 )بیدل(

 :و یا

 اند آن باالماه را فرستاده"
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 و تنهایی

 "!رود عزیزمها به بستر میبه شوق ِدیگری شب

 

ت سیه )که این جز  حالتیقه جزىتصور شود و هم مجاز به عال تواند تشخیص اسم ِمعناهم می ،"تنهایی"که 

دا ست جایو این چنین است چتر عالقه دیگر. کنایه هم که کاملن مقوله های انساان( یعنی فرد تنها ز حالتا

 .از تشخیص

 

2. 

ه زمان با زاده شدن ِانسان زادواق، همنسان، حتی قبل از پیدایش زبان بکار گرفت و در ای که انخساتین آرایه 

صدای رعد و برق یا زلزله را تهدیدی از  بخشای به عناصر بیجان ِطبیعت بود،  یص یا جانشاد، آرایه تشاخ  

اند پنداشتن، همه جانب یک موجود ِمزاحم فر  کردن و اشایا ِ پیرامون را کساانی که در کمین او نشاساته    

ه سان نسبت باندوزی ان نامیم. به مرور زمان و تجربهسات که ما اینک تشخیص می ها دقیقن همان چیزیاین

گانی با خصااوصاایات و رفتارهای گان یا الههای دیگر بکار گرفت، خدایود، تشااخیص را به گونهپیرامون خ

ا، هانساانی آفرید که هر کدام نگهبان عنصاری از عناصر طبیعت بودند، یکی الهه تاریکی، یکی الهه نور، آب  

ه توسط انسان جان گرفتند. بنابراین به جرات انسانی بودند ک ها و... همه این موجودات ذهنی یا فراخشاکی 

ها در مورد نوع انسان با اما همه این آرایه تشخیص استها از توان گفت که زیر سااخت تمامی اساطوره  می

توان از دیدگاه توالی سانیی رشاد در فرد انسان نیز   توجه به توالی تاریخی مصاداق دارد. همین مسااله را می  

ای یا گربه "لولو"ای چون شود و یا موجودِ خیالیکودک با آن طرفِ صحبت میصادق دانست، عروسکی که 

 ... گیرد وکه از جانب او لقبِ آقا می

 

3. 

ناخت دم شطور که گفتیم تشخیص با انسان زاده شد. انسانی که تازه با جهان مواجه گردید و به خاطر عهمان

ت جز آنکه همه چیزهای پیرامونش را موجوداتی مثل ای نداشاااچیزها از هم، چارهو تجرباه و قدرتِ تمیز ِ 

شان از خود دفاع کند ها بکاهد و در برابر حمله احتمالیخود بداند تا کمی از ترس ناشای از ناشاناختگی آن  

 )پس اولین وسیله دفاعی انسان تشخیص بود(.
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ورت تصویر ذهنی ِیک به مرور زمان و با نشاسات کردن تصویر چیزهای پیرامون در ذهن او، استعاره به ص  

گیرد که در نهایت به صورت زبان ِاشاره، زبان ِتصویری و زبان ِآوایی در چیز به جای خودِ آن چیز، شکل می

شیده شود: حیوان )مشبه(، تصویرکآید. در زبان ِاشاره یا تصویری در واق، از همان فرمول ِتشبیه استفاده میمی

اداتِ بیرون ِغار دارد )اشاره به این تصویر و آن حیوان ِابتدایی که ان ِن )مشبه به(، حرکتِ دستِ انسشده حیوا

 تشبیه(، شباهتِ این دو با هم )وجه شبه.(

ی دساتِ بشار از مجاز است، تراش دادن سنگ و آن را به صورت شیئی   زیر سااخت تمام ابزارهای سااخته  

عه قط زیی از یک چیز به جای کل ِآن.دن جکار بردفاع یا شاکار نوعی مجاز است، ب  نوک تیز درآوردن برای

ز شمشیر یا گران چیزی که در شاعر نظامی، مجاز ِ یعنی دقیقن هم ؛آهنی که به گرز یا شامشایر تبدیل شاده   

 :شودمی

 

 بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ"

 "بگفت آهن خورد ورنه بود سنگ

 

 آن از سنگ چخماق هم به نوعیشود. کشفِ آتش و بیرون کشیدن ِو یا درختی که تبدیل به ساتون خانه می 

 .مجاز است

 مندی ِانسان ِاجتماعی شکل گرفت. انسان ِبا تجربه و متفکر بعد ازکنایه اما با پیشارفتِ زبان و تفکر و تجربه 

ده، تر کربار حوزه تخیلش را وساای،ای به جای کلمه دیگر اساات، اینمهساااخت اسااتعاره که به کار بردن کل

 .دبرای را با رویکردی استداللی، به جای گزاره دیگر به کار میزند، گزارهدست به آفرینشی دیگر می

 :اندهای دیگر منجر شدهبه ساختِ آرایه از استعاره و مجاز است که در مجموع ایواق، آمیزهدر کنایه 

 

 )تو را پیر کرد( ی تو شخم زدآن که در چهره

 نشیند. )استعاره(یای مای غیر کنایهای اول جای گزارهگزاره کنایه

 ای از نوع کل به جز  وجود دارد. )مجاز(اش، رابطهشود و چهرهبین شخصی که پیر می

 

بنابراین، تشخیص با انسان زاده شد. مجاز با ساختِ ابزار توسطِ او. ساختِ استعاره و تشبیه با زبان آغاز شد 

 .و کنایه برساخته انسان ِمتفکر است
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4. 

ا مدرنیسااتی ِاحیا ِ ساانیت یی عبدالرضااایی به آرایه تشااخیص به نوعی با اعتقاد پسااترویکرد ِشااعرهای عل

بازگشت به گذشته قابل انطباق است. آرایه تشخیص از طرفی هم نوعی پادزهر برای مدرنیسمی است که از 

که  دانگی و فردگرایی را برشمردهزدگی، شی  گشتهگرایی )عقل مرکزی(، صانعت های اصالی آن عقل مولفه

ای که به بهترین نحوی در آثار هاا در نهاایت منجر شاااده به تنهایی بیش از پیش ِانساااان، تنهایی  هماه این 

ا شاعر آمده و سعی کرده ت_شخیص در این راستا به کمکِ انساننویسندگان مدرن نمایانده شده است. آرایه ت

مان ه ی ِخودساخته نجات دهد یعنی دقیقنبا استفاده از جان بخشیدن به عناصر پیرامونش، او را از این تنهای

 .کار گرفته شده استوسیله دفاع اولیه از نو ب

 

5.  

 های ساختِ تشخیص:روش

 جان:خطاب کردن به هر چیز ِ بی. 1

 

 زندست که میعباسی ِزیبا   این دل    برای تو عمری _

 !ام بندری برقصبر ساحل ِسیاه ِسینه _

 !د آقای تفنگشوآغوش ِتو هرگز تمام نمی _

 دهد این سنگبه آن شیشه هرگز سالم نمی _

 هاکنید آی رودخانهچرا به آب پشت می _

 !هی آینه قدری تماشایم کن _

 خوری در هیچجنابِ حلزون که چرخ می _

 

 

 جان آوردن:ای انسانی برای نهاد ِبیفعل یا گزاره .2

 

                                                                     کردهای توت گریه میباران در باغ _
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 مثل ِ خیابانی که نام عشق را از کوچه کش رفت _

                                                                                      های مرا صندلی ِتو برداشتنصفِ شانه _

                                                         تکاندها میگاهی سیب نگاهم را الی شاخه _ 

                              کردهایش همیشه پنج زاری گریه میآنکه در جیب _ 

                                        کوبیدها را چکش کرده بود و بردیوار میزمان که عقربه _ 

 

های سه جزىی با مفعول که نهادشان انسان است یا تشخیص جان در جملههای بی. مفعول واق، شدن چیز3 

 داده شده است:

 

 "کنمها را آغوش )بغل( میم پنجرهافتبه یادت که می"

 یا

 "های خودش را از دست دادرش ِکوچهفگویند سنگدر شهری که می"

 یا

 "امها را از خانه بیرون کردهجرهپن"

 یا

 "کنید هایم را صدادست"

  

های سه جزىی با متمم که نهادشان انسان باشد یا تشخیص داده جان در جملهمتمم واق، شدن چیزهای بی .4

 شده:

 

 دیشب تمام ِچمخاله را به دفترم گفتم"

 "اما تو خط بزن

 یا

 "ترسممن از زمین می"

 یا

 ست(داده )البته در این سطر اتفاق دیگری نیز رُخ "زداز دیوار هم بلندتر حرف می"
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 یا

 "شودتنت کردی برای گریه چادر نمیو این پیراهنی که "

 

 جان آوردن:. مسندِ انسانی برای نهادِ بی1

 

 "شود       تاب     تنهاشلوغ می پارک"

 یا

 "تان مهربان نبودنسیم با رنگهای هرگز"

 یا

 "های تو موبلند شدندامشب   عروسک"

 یا

 "ستی مامرگ مدیر ِکراواتی ِاداره"

 

ا غیر جان یالیه بیست( آوردن برای مضاف. مضافِ انسانی )اسمی که برای نامیدن ِصفات یا حاالتِ انسانی5

 انسان:

 

 "ها نمانده بودوگوی خروسبه گفت چیزی"

 یا

 "هاستی پنجرهی خندهتنها بهانه همه سنگوگرنه این"

 یا

 "ام بودهستم که همدستِ بغل دستی ی عصاییسرافکنده"

 یا

 "افتد برگ؟ها چگونه میاین شاخهاز آغوش ِگرم ِ"

 یا

 "و تاب نبود دادم جز پیچیگار میسهم ِ دود   آن شب   از لبی که به س"

 یا
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 "که تنها مزاحم ِتنهایی ماه باشد خواهم به جایی برگردممی"

 

 

 جان:آوردن ِصفتِ انسانی برای موصوفِ بی .7

 

 "شدم های پایتختاه ِتنها گردِ شبم"

 یا

 "ای تنها سر به دیوار نهادر گوشهتفنگی سر به هوا د"

 یا

 "ام را بردارمماشین ِترسیده   مجبورم "

 

 دار باشد:الیه آن جانجانی که معطوففِ بیمعطو .8

 

 شودمن و نمی"

 شودمن و قله در نمی

 "بی قراری با هم قرار ِکاری داریممن و 

 

  

به طوری که عمل فعل بر  رودایی که برای انسااان به کار میاصااطالح ِکن جان در یک. آوردن ِیک چیز بی3

 جان واق، شود:روی آن چیز ِبی

 

 "دارمدست از سر ِ رودخانه برنمی"

 یا

 "های جهان بروداز سر ِتمام ِجملهکنم که خواب شلوغ می"

 یا

 "اممادر    پدر ِ سیب را درآوردهاین روزها "

 یا
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 "اندآب پشت کردهها به ِرودخانه تمام"

 یا

 "گردمدنبال ِچاره در سرم می"

 

 جان در کل ِیک شعر یا بخشی از آن:. به سخن واداشتن ِعناصر بی11

 

 ":این گربه عزیز"از کتاب  "گفتمان در پستو"صدای دیوار در شعر ِ

 

 روداز همه راهی که بخواهد راه می"

 دانمخواهد نمیچه می

 نویسداگر نباشم می

 ام تا خط خطی بشومایستاده

 داردبروم هم دست برنمی

 "این لعنتی    این شاعر!

 

 ...از همان کتاب "پل"یا صدای پل در شعر 

  

6. 

توان به شماریم که میو اما در پایان، شاماری از عناصار جهان پیرامون و درون انساان و جهان متن را برمی   

های کند )و همچنین مواردی که درباره روشلوه میها جان بخشاید. این مساله که در ظاهر بی اهمیت ج آن

انداز و افق کنونی ما را در زمینه تشخیص روشن ساختِ تشخیص عنوان شد( از آن رو اهمیت دارد که چشم

کرده، در نتیجه تخته پرشاای برای فراریوی از این افق و نوآوری در تشااخیص خواهد بود، همچنان که اگر به 

د، دقت کنید، خواهید دید که شاماری از چیزهایی که در شعرهای عبدالرضایی جان  آنچه در ادامه خواهد آم

ادآوری دانم یجا الزم میاند )همینبخشایده شاده، در ادبیاتِ پیش از این ِما کم سابقه یا حتی بی سابقه بوده  

وده است که یص این بترین دلیل ِمن از انتخابِ آثار عبدالرضایی برای تبیین ِمساله تشخکنم که در واق، اصلی
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های های سااختِ تشاخیص و چه در حوزه گساتردگی ِعناصر ِجان بخشیده شده، سروده   چه در زمینه روش

 توانست منب، جامعی برای نوشتن این مقاله باشد.(ایشان می

  توان شخصیت بخشید؟به چه چیزهایی می

 

 تمامی اشیا  جاندار: .1

 

 "کاناپه در اتاق ِپشتی نشسته بود"

 ای

 ستزمین   هنوز منتظر ِگودالی"

 "که من در جنگ پُرش نکردم

 

  های معنا:اسم .2

 

 "بگذارد دوباره در آغوشم سفر کنی ی شماست کهتر از بقیال ِسر ِکوچهو زندگی خسیس"

 یا

 "!های دخترهاش   خنده را کُشتند   روسپی شد    رفتای که روی لبدر کوچه"

 

 جانداران ِغیر ِانسان: .3

 

 "من و سگم   زندگی ِسگی داریم    اینجا"

 یا

 "!تواند بی هراس صدایت کند بیدار شوخروس ِهمسایه می"

 

 . عضوی از اعضای انسان:4

 

 "هایم بر سرم در فکر بوددست"

 یا
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 "هایش بلد نبود سوار ِدستم شودستدر تاکسی د"

 

 های زمان و مکان:. اسم1

 

   های هرجاییمثل ِتمام ِیکشنبه"

 ستر چاه شاعرید

 "!امزند زندهکه فریاد می

 یا

 "ستشب سیاهش را درآورده"

 یا

 "!گفت برگرداشتباهِ شما همیشه آن بزرگراهی بود که می"

 

  . مصدر:5

 

 "گرفتوی بالم   باد را اندازه میکه شکستن   ر"

 یا

 "شودن پنجره با هیچ سنگی باز نمیو بگویم به دوست داشتن که آ"

 

 . ضمیر:7

 

 " ی اصفهانزد   درگوشهه فریاد میمن درآین"

 یا

 "...خندیدی ستونی میمن به اندازه"

 

 . حرف:8

 اگر از بمیرد"

 "و یا در برود از در ِکلمات
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 یا

 خوانیدعین ِشما که شعر ِمرا می"

 من استشین دشمن ِ

 قاف شکم دارد

 "رود عاشق نیستاُریب می

 

 . جمله:3

 

 "شدهای مادربزرگ گم میر قصهشه دو دوستت دارم    همی"

 

 تواند مجاز در نظر گرفته شود(می "دوستت دارم")البته در سطر باال 

 یا

 شودمن و نمی"

 شودمن و قله در نمی

 ".قراری باهم قرارِ کاری داریممن و بی

 

ل ت شااککنم که هر اثر خالقی، در ارتباط ویژه خودش با سااتیدر انتها توجه شااما را به این نکته جلب می

خوانی ِگاذشاااته و قراىت خالق ِآن، چیزی که خصااایصاااه   شاااود مگر باا غلط گیرد و تاازه تلقی نمی می

 .های عبدالرضایی استاصلی ِسروده

 

 پی نویس:

اند همه از پنج مجموعه شعر علی عبدالرضایی با مشاخص شده  (""های شاعر ساپید که با عالمت )  مثال .1

و  "فی البداهه"، "ی عزیزاین گربه"، "رنو پاریس در"، "ان زنگ می زنندتنها آدمهای آهنی در بار"های ناام 

 .اندآورده شده" جامعه"
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 نمایش جنونِ همگانی
 

 

 "جامعه"ی مجموعه شعر درباره 

 

 رُزا جمالی

 

فر  بزرگ تاریخیت خود راحفظ شاااود که پیشای از تاریج اجتماعی ایران چاپ میکتاب جامعه در دوره

ست که برای توده وسی، مردم یک سرزمین در یک دوره فر  حاصال از نوع زیساتی  ت. این پیشکرده اسا 

ها در دنیا و ها و رسااالهشااکساات مانیفساات ؛ دوره گذارهای ایدىولوژیک، جنگ،تاریخی پدید آمده اساات

ه ود کشگذاری دولت. این کتاب درست در زمانی نوشته میباالخره تغییرات اصاالحی در سایساتم سیاست   

انبوهی از نظرات اصاالحی اجتماعی و سایاسای هم توامان در این زمان نوشاته شده است. در واق، در یک     

ات های اصالحشود. حتی طرح جلد کتاب به موازات کتابدوره، گذار اجتماعی و سیاسی مشترک نوشته می

رداد شاااهد انتشااارش اساات و فراموش نکنیم که جامعه نام اولین روزنامه اصااالحات بود که بعد از دوم خ

 .بودیم

 

 شوداگر کودکی به خودش واگذار شود بزرگ نمی

 شودکند و جامعه میمادر پا در میانی می 

 ستجامعه جاده 

 شود دربست روی دست انداز رفتنمی 

 توی این بارانداز جنین تنهاست 

 و اگر سر برسد نه ماه 

 آیداز دری که در پی دارد در تاریکی در می 
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 آیدخوب و بد به او نمی برچسب 

 (7کدام )جامعه صچون هردو هست و هیچ 

 

ه گرایی، شکست رسالشکست این آرمان ایم؛گرایی که پشات سر گذاشته رمانزدایی از تمام عظمت آافساون 

عر در شبستی است که هجویه تمام راهکارهای اجتماعی و رسیدن به آن بن ،هانوشاتن، شاکسات مانفیست   

 های بزرگست. شعری که حاصل تناقضگرچه نمایان کننده جنونی همگانییی شاده است،  نماجامعه بزرگ

 د ونماینکثری که این جنون را باز میمت هایسااات. فرهنگو تضاااادهاای دیاالکتیکی یک زندگی همگانی  

شود. در شعر گرچه در شعرهای دیگر کتاب هم تکرار می رساد، مختلفی که از شاعر به گوش می  صاداهای 

اعم از جنگ  یساااطوح مختلف جامعه جنگ جنگ تا پیروزی خوانده بودیم، که قبلن آن را با عنوانجدول 

ت از سحضور متافیزیکی شهید و ناله همسر و مادر بازنمایی وسیعی صدای؛ موجی، بسیجی، نوحه، رزمنده،

داعی . این شعر تایماش کردهآمیزی است که سپرییک دوره گذار در زبان فارسای. دیالکتیک زندگی تناقض 

 .ستشقه و چند صداییجنگ که در بطن ناخودآگاه ما شقه موهومی است از

   

 باشد هرچه در این خانه دارم مال تو

 جز آنکه بیرون در است قبول 

 نشست افتادرد و خنده بر لبی که بیرون لب میک 

 ستدیدم آنجا که لب بوسه نباشد لب بامی 

 که خیلی کوتاه آمده با لیلی 

 دادمسهم دود آن شب از لبی که به سیگار می 

 جز پیچ و تاب نبود 

 هایم بر سرم در فکر بوددست 

 ام افتاده بودیاد آن روزی که ترکش خورده 

 اندیاد یارانی که ترکم کرده 

 شدندجبهه تا وقتی شهادت داشت راهی می 

 شدندوقت حمله فوج کفترهای چاهی می 

 ای باقی شهیددهلشکری سردار و جانباز ع 
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 (37)جامعه ص  شدندها سپاهی مید جنگیدن بسیجیبع 

 

 

پوشش  گار اوضاع اجتماعی زمان خودش است؛از معدود سندهای ماند "جنگ جنگ تا پیروزی"شاید شعر 

آور ای که باورپذیر و رقتزیهمانندسا ،هایی از جنگدادن به طیف وسایعی از صاداها نمایش واقعی لحظه  

ای از این صاداها  البته پاره ت جنگ به نمایش جنگ انجامیده اسات، کارآمدی که به جای روای تمهید اسات، 

اند. تنها دلیلی که ساابب کنار هم آمدن این صااداها شااده ای قدرت مکتوب داشااتهقدرت فلکلوریک و پاره

ها در یک آنآمیزی کند که البته همجا نقش موجی را بازی میزده شاااعر اساات که در ایناساات، ذهن جنون

شاعر به موسیقی تاکید بیشتری از شعر داده است که این مشکلی است که خواندن شعر را کمی دشوار کرده  

 .است

قدرت طنز حاصل از این نهاد  شود؛از دیگر شعرهای کتاب دیده مینکته دیگری که در این شاعر و بسیاری  

طنزی که از  ز در نهاد کارنوال مردمی؛ند صاادایی که باختین شاارح داده اساات؛ طن اساات. طنز در توجیه چ

ز را در مقابل قدرت صاداهای مردم برخاساته اسات و نماینده ساطوح مختلف جامعه است. باختین این طن    

سی و حشود ولی هماین طنز گاه برخاساته از فرهنگ شفاهی است که به دالیلی مکتوب نمی  کند،توجیه می

این طنز در یکی از شاااعرهای کتاب حاصااال از تناقضااای  اما  کندت تاثیرگذاری وسااایعی ایجاد میقادر 

گذشته بودن هویتی که شاعر به ناسزایش گرفته است. شعر روایت حس بی  شاناختی و فلسافی اسات.   روان

 :یک گاو

   

 خواهینام؟ هرکه می

 خانوادگی؟ خیلی عجله دارمنام 

 خواهیپدرم؟ هرکه می 

 و مادرم همین گاوهای کنار پیاده روست 

 (33)جامعه ص  شوند.له دارند و سوار تاکسی نمییلی عجکه خ 

 

ای که حاصاال از نفرت از محض این شااعر اساات. فاجعه  یحس حرامزادگی و لذت از حرامزادگی فاجعه

ها و زیر هکند از ریشگذشته و نفی ماقبل است. این انقطاع نسلی و بریدگی از گذشته، نقطه فصلی ایجاد می
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دلی و بی هایی در کنار شاااعر جم، آمده بودند و شاااعر با ساانگبه عنوان زایده بناهای زیسااتی که همیشااه

کند. وحشاات از متولد شاادن و نمایش موحش لحظه تولد چنان رحمی تمام این نفرت و انقطاع را اعالم می

 هگویی در این لحظه منم که دنیا را دوبارماند، ترین تحقیر میت که به بزرگدر این شااعر تصااویر شااده اساا

رنگی این حس نارسایساتی به وضوح گسستن از گذشته    ام و دنیا با من از نو آفریده شاده اسات. پر  آفریده

واق، در این شعر شاعر  اسات و تکه پاره کردن آنچه ماقبل به شاکل تقدیری و جبری معین شاده است. در   

 بنوشته است. در انتهای کتا کند گرچه در جاهای دیگری این شناسنامه را از نواش را تکه پاره میشناسنامه

ای این شااعر یعنی لحن تفاخر و تحقیر صااحه زدن به یک لحن بیان نیچه خوانیم با عنوان تثلیث،شااعری می

امه ظاهر شدن در ج فکری عام و پیش پا افتاده،وتهآریساتوکراسای ذهنی و از موضاعی برتر نگاه کردن به ک   

جا شاعر گرچه در موض، . در این"ه ممکن نیست سر باال کندخر ک"ابرمرد و نگاه کردن به آن مگسان بازار 

کند و فصاالی در دوزخ مطرود جامعه اما باز پیامبر نوعیِ زمان خود اساات. گرچه نقش رمبووار را بازی می

ست برای آگاهی حتی عنوان شعر تثلیث عنوانی پیامبرگونه است. اشاره نویساد اما تحقیر و نفرت، اسبابی می

گرچه سه اشاره به سه موجود واقعی در ادبیات معاصر است که گویا  ،شاعر هفت بخش دارد  به ساه گانگی 

کننده خود تصلیب آوایی آن با کلمه تصلیب تداعیهماند اما عنوان شعر و زمان با سارودن این شاعر مرده  هم

ش ر همان نقجا شاعاسات و نه تثلیث و انگار شاعر بیان کننده به صالیب کشایده شادن شاعر است. در این     

کند، گرچه عبدالرضاایی از این متنفر اساات که نقش پیامبر را بازی کند اما در اینجا  قدیمی پیامبر را بازی می

ت سکند، گرچه پیامبری خطاکار شبیه رمبو، گرچه دن کیشوت متکبری که شیفته دنیاییاین نقش را بازی می

آخرین شاعری که نمایان کننده وصیت کتاب   اما این شاعر آخرین شاعر کتاب اسات؛    آیدکه به دسات نمی 

ای که در قبل نشان داده شده افتیم؟(. زشتیجا به یاد سارود جامعه پسار داوود نمی  جامعه اسات )آیا در این 

جا عنوان شعر همان اشاره غیر مستقیم به خود شود. در ایناسات با به صالیب کشایده شادن شاعر تمام می    

ارد آن را بیان کند به خاطر بار دلسوزی و ترحمی که این کلمه دارد ایجاب کلمه تصلیب است که شاعر ابا د

ای شابیه گرچه از لحاظ معنایی متفاوت را جایگزین این کلمه کند، گرچه این شعر در مرگ  کند که کلمهمی

نی. های است برای فرار معنایی و رد گم کردن ذسه شاعر و نویسنده دیگر نوشته شده است. تثلیث تنها کلمه

 :شاعر حسرت این را دارد که در مرگ خود شعر بگوید

 



11 این سوال ابدی  /    

 

خواهند که ها میگذارد. خیلیکنم ساوساماری هسااتم که هر از گاهی مرگ پاروی دمش می  گاهی فکر می" 

ها دوست دارند نام نویسم. خواهی نخواهی آنجا شاعرم را می جاسات که در این بساازم و دم هم نزنم. این 

 (11جامعه ص ) "روی آدم بگذارند.

 

ر حتی لحن بیانی متونی نظی فرهنگ فلساافی نیچه میراث برده اساات. این شااعر رمزگانی کلیدی دارد که از 

چنین گفت زرتشاات تکرار شااده اساات. تنها با لحن قاطعیت برندگی و تفاخری که میراث از فرهنگ نیچه  

دوش  شکنی از گذشته را برودهشود. شاعر در این شعر وظیفه شالکامل می-و یا تصلیب-اسات، شعر تثلیث 

ند کشبا خنده می"گوید کند و دست آخر میشکنی میهای اخالقی گذشته شالودهکشد و از اخالق و نظاممی

ات کشد و با طنزی گزنده از ادبیگیرد معاصرانش را میاین کشاتن در تقابل با ادبیات شکل می  "نه با خشام 

 :کندعصر خودش صحبت می

دانند از هر طرف این جاده که تامل در صاافر کنند، البرزی در کمین دارند شااتاب دارند، نمی قادر نیسااتند،" 

ثال من ام دهد نه خطاب به چکاوک آقای شاالی،یمانم نه عقل عذابم مکنم در کناری میگیری نمیپس کناره

تند دانسها میکاش سرکوهی ام تا راه را برای بعدی صاف کرده باشم، ایجلوتر آمده کند.را از کار بر کنار می

 (51)جامعه ص  "که این بابا چاهی ندارد تا از آن آبی بکشانند بیرون!

های فنی شااعر را وارد متن آید. شاااعر بحثبینی شااعری، شاااعر به بیان در میدر این شااعر به نوعی جهان

ها هرچند حاشیه دارد اوست که لحنی قاطعانه و جدیهای نقد ادبی و همه آنچه نظریات خود کند، بحثمی

 .گذاردرا خالی می

ها از ذهن نامتعارفی خبر حتی نوع قراردادها و داللت زند.کتااب جاامعاه به ادبیاتی بیمار گونه صاااحه می   

ها را گم کرده اسات و دچار لکنت زبانی شده است. زبان بیمارگونه کتاب گاهی این شبهه  دهد که داللتمی

ویی به گگویی و مزخرفهذیان گویی، بیهوده متنی بی مصااارف بیش نیسااات. این کتاب کند کهرا ایجاد می

تمهید این کتاب است. متنی ساده حتی اشتباه و حتی  ه در فرهنگ ابزورد تعریف شده است،همان مفهومی ک

 ست، اینجا مرز بین جنون و شعر قابل تمیز نیست. زبانیپرت، نمایان کننده یک اسکیزوفرنی وسی، فرهنگی

علیه زبان و البته این زبان طیف  یِ پریشاان شااعر اسات، شاورشی است    اه برخاساته از حافظه دساتور  که گ

لو داده است. تنها  اما نهاد این جنون را های واقعی را در برگرفته استگمیها و ساردر وسایعی از پریشاانی  
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بایی دریافت است که به زی وار هنر و با ایناز دیوانگی و بی شاکلی دیونیزوسای   انگیزاندساتایش ما را برمی 

 .یابیمپنهان این شعرها دست می
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 ی عزیزبا این گربه
 

 

  "ی عزیزاین گربه"نقدی بر کتاب شعر 

 

 عنایت سمیعی

 

جدی  شاعری ایی است. سه دفتر درطول چهار سال، پسسومین دفتر شعر علی عبدالرض "ی عزیزاین گربه"

سازی یننشکند. درکنار هنجارگریزی زبانی، جانمایی در زبان فراوان استفاده مینهاست. او در شعر خود ازبیگا

شگردهای معمول در شعر اویند. او از این هر سه شگرد در جهت نهان داشت و  اساتعاری و اعمال کنایه که 

خست ن رسد. سه شعرکند و شاعر وی با مشاارکت خواننده به معنای قطعی می  تاخیرافکنی معنا اساتفاده می 

ته های بسگوش"اند و در عین حال مستقل. شعر اول، ی موضاوعی به هم پیوسته دفتر حاضار از حیث رابطه 

 :کنیمرا تحلیل می "دهدرا گوش می ما

 

 ی خرس قطبیاز پوزه"

 انداین گربه را کش رفته 

 اندخلیج کیش دادهو تا دم ِ 

 "زندهای بسته او را حرف میلب 

 

. این بیان، ستوضعیت جغرافیایی در قالب تاریخی به تصور شاعر یا جغرافیایی تاریخی ادرآمد شاعر، بیان  

یعنی شاعر تصور خود را به واقعیت تحمیل کرده است. چه کسانی ایران را از دهان  گرایانه اسات؛ مضامون 

ریخی اساات. خالف واقعیت تا ،ها؟ در این صااورت فعل ربودنها ربودند و تا دم ِخلیج راندند؟ ایرانیروس

ها آن را ربودند. اگر ربایش را به هاا شاااکال گربه را به جغرافیای ایران تحمیل کردند، نه اینکه ایرانی  روس
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ای بسته چه هماند. حال ببینیم گربه با لبگرایانه باقی میبیگانگان نسبت دهیم، باز هم تصور شاعر، مضمون

  :ها بنگریمپس به آب گوید. درآمد شعر ما را تا دم خلیج همراهی کرد،می

 

 "ایمست ایستادهروی خودش افتاده هایی کهروی موج"

 

شاااویم و از جایگاه امن و امان روی امواج در این ساااطر باا حاالتی بی ثباات، نامتعادل و لرزان مواجه می   

 .ایستیممی

 فتر حاضر، معرف سبکنماید. تداوم آن در دای قرص و قایم نمیبافت جمله به لحاظ استفاده از بیان محاوره

گراید. برد و از طرف دیگر به زبان محاوره میهای نحوی دساات میاساات. او از طرفی در ساااخت شاااعر

 .تجدید نظر است ور سبک هندی و قابل تامل واحتمالنگذشتن از لفظ به سود معنا، یادآ

 :بعد از بیان وضعیت نامتعادل

 

 ایمو به این رادیو گوش داده"

 گیردهای خودش را نمیونه این دریا    موجایم چگمانده 

 "دهدهای بسته ما را گوش میگوش 

 

گردد. این دریا، کنایه ازخلیج فارس اساات و خلیج گوید، شااعر مسااتقیمن به آن برنمیاین که رادیو چه می

ه د؛ بش کارکرد دوگانه دارنها در این بخی جز  به کل جانشین ایران شده است. موجفارس بر حسب عالقه

 گردد که سخنگیرد و غیر مستقیم به رادیو برمیهای خود را نمیآدم_هاگردد که دست موجایران برمی_دریا

هد دریا دکند و نهایتن بیانگر وضعیتی است که نشان میشنود و درنتیجه بازگو نمیامواج انسانی خود را نمی

های کر به ما را گوش ت که بگوید گوشساابه حال ساااکنان خود بی اعتناساات. پس در این حالت بدیهی 

شنود. بعد از آن شاعر به امواج، دهند. این بیان ناشای از ناشانوایی دریاست که صدای امواج خود را نمی  می

 :بخشدهیات انسانی می

 

 پدرم مثل یک دیوار برزمین افتاد"

 برادرانم رفتند 
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 "و خواهرانم برنگشتند 

 

 م که پدر بربینیولی پیش از آن می کنیمها نگاه میایم و به مهاجرتیستادهبدین ترتیب در کنار خلیج فارس ا

به  نودشو که صدای امواج خود را نمیدر این میان ناگهان صدای رادی افتد،باران مثل دیوار به زمین میاثر تیر

 :رسدگوش می

 

 مسافران گرامی برگردید"

 "گردیمهای شما را نمیجیب 

 

 :خوانیمآمیزی است که میته و فاجعهدر چنین اوضاع آشف

 

 گوید بخواب پسرممادرم می"

 ارزدکه بیداری به زحمتی که دارد اصلن نمی 

 بردهرکس صلیبِ کسی را بر دوش می 

 داند که این دریاو نمی 

 "خواندهای کسی را نمیموج 

 

   بندد خود را به خواب بزند.دهد که کنار بکشد. چشم بمادر نگران است، پسر را دوست دارد و اندرز می

 

 چرخدزمین برای خودش می"

 این موج که مرا از روی دریا برداشت 

 ستروی خودش افتاده 

 خواهداخر چگونه بنویسم که زمین می 

 های مرا از روی خودش برداردقدم 

 "کنددرهای بسته ما را فاش می 
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ت به ه بی شباهکند کانی گردش زمین را برجسته میدارد و نابسامشاعر در آغاز این بخش، اندکی خیز برمی

گوید که او را از آشوب دریا نجات داد ولی ای میدهندهاحوال سارزمین نیست ولی بالفاصله از موج نجات 

هد که دبلکه نشان می انفعال موج نجات بخش اشاره دارد اکنون در خود فرو رفته اسات. این بیان نه تنها به 

دهد. ی خود بی اعتناساات و فقط گزارش حال میاج دیگر اساات و به نجات دهندهمن شاااعر همچون امو

 .اندی امواج انسانی در بی عملی و انفعال افتادهبنابراین از منظر شاعر همه

ی هسااتی خواهد نقش او را از صاافحهکند که زمین میگردد و فکر میدر ادامه، شاااعر دوباره به زمین برمی

ال یابیم که احوامه در میحساب شهید نمایی بگذارید که عادت ثانوی ماست. باری، در ادپاک کند. این را به 

 .کنندها، فاش میزندان_ما را درهای بسته

   

 خواهداین رادیو ما را چگونه می"

 جاهمسرم آن 

 جامن این 

 ایمهای لعنتی در کیش ماندهاین پیادهکه با بی بی از شری ِ 

 دانممی رودجوانیم برباد می

 ی عزیز دل بکن متوانم از این گربهآخر چگونه می 

 

 "عزیزم!؟                                     

 

  

کند. ی اول بیان و ضاعیت حاکم بر راه و رسام دریاسات که تکلیف امواج انسانی خود را روشن نمی   جمله

خواهد یا دانیم که از ما چه میگیرد، نمییچون نم گیرد وهای خود را نمیرادیو نیز همان رادیوست که موج

 .پسنددما را چگونه می

شود. او خود را در این بیان من خر دی شااعر شاریک احوال مهاجران می   کند. درشاعر درپایان بیان حال می 

هایی که به او کیش )هشدار( کند که همسرش رفته و خود با مادرش از دست پیادهوجود مساافری فاش می 

رود/ و دست آخر جوانیم برباد میسوزاند: ر بر من جمعی خود دل مید، در کیش جامانده است. شاعدهنمی

تواند از ایران دل بکند. این ادعا ناقص عمل مساااافری اسااات که تا کیش رفته و از بیم کند که نمیادعا می
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از  اسر شعر حاکم است، بیشها موفق به فرار نشده است. همین تناقص، موقعیت نامتعادلی را که بر سرپیاده

 .کندپیش موکد می

گیر همسر سفر کرده از ته ِدنیا ی همین شاعر است. در پیام ادامه "دسات بزنید "و  "گیرپیام"دو شاعر بعدی  

 وگو چندان متفاوتگیرد ولی صاادای طرفین گفتی کنایی آن دو شااکل میکند و شااعر از مکالمهتلفن می

 .رسده گوش مینیست و  الجرم تنها یک صدا ب

 

ند کشاعر احوال اکنونی خود و وضعیت حاکم را بیان و در پایان به دستی اشاره می "،دست بزنید"در شاعر  

 :که

 

 ستبرای دسته گلی که آورده"

 "!و باید به آب بدهد این دست     دست      د س بزنید 

 

ونی را هایی از وضعیت کناعر و گوشهشعرهای دفتر حاضر با بیان کنایی و طنزآمیز نوسانات شدید عاطفی ش

 .دهندبه دست می

شود، هم از این رو شعرش شدیدن حسی است. او درکنار عواطفی عبدالرضایی با واقعیت، پرشور درگیر می

 :آورد که تاریخ منقضی استکه ناشی از برقراری روابط تازه بین اشیا  و امور است، روابط غزلی را هم می

 

 ستوردهشب سیاهش را درآ"

 ویک جفت دست 

 "ستدان ِپشتِ ابرها ریختهزباله ها را درستاره  

 یا 

 میرداین پرنده بی هوای تو می"

 "گیردبرای تو از سنگ هم بال می 

 

موضااوع شااعرهای عبدالرضااایی عمدتن عاشااقانه یا اجتماعی اساات. تلفیقی از این دو نیز در شااعرهای    

 .و... مشهود است "کات"، "پیامگیر"، "های بسته...گوش"
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در بین عناصار صورخیال، بسامد کنایه و استعاره در شعر او بیش از انواع دیگر است. شعرهای این مجموعه  

 .توان به دو گروه تقسیم کردرا از حیث ساختاری می

ست که موضوعات آن در طول شعر شکسته و پخش تقطیعی ه نخسات: شعرهای موضوعی و دو دیگر؛ گرو

 .شودمی

کند، در این صورت عناصر و ی بیان معنا اساتفاده می ی پس زمینهر شاعر موضاوعی، از واقعیت به مثابه  او د

 .اشیا  نه قایم به ذات بلکه حامل پیامند

 :ی عناصر شعر قابل تلخیص در این پیام استهمه "هشدار"در شعر

 

 کنم که زمین سردتر شودفوت می"

 هدهد به این دهکدزلزله دارد هشدار می 

 زمین که شانسی ندارد 

 "شویمما دوباره آدم نمی 

 

 یشکند و جم، کردن آن به عهدهاما در شاعرهای تقطیعی خط روایت بر اثر بیان حاالت با شرح صحنه می 

 :شوند، نخست تیترهای روزنامه برجسته می"اتوبوس"خواننده است. به عنوان مثال در شعر 

   

 مردی عرب فروختجاشو محمد دریای ده ساله را به "

 "...در جزیره یک دختر که جانمازش را باد برد

   

 :شودگاه با بیان حالت خط روایت قط، میآن

 

 هایش آبی ِ مایل به دریا بودچشم"

 "و قادر نبود که فردا ببیند 

 

 .هاستی شعرهای این دفتر معطوف به همین قط، و وصلساختار روایی عمده
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مایه، کنایی و معتر  است و البته هیچ نسبتی با شعر متعهد اجتماعی درونشاعرهای عبدالرضاایی از حیث   

خواهد چیزی را تغییر دهد و نه به نگرشاای باور دارد و نه میای را نوید میپیش از انقالب ندارد. او نه آینده

 :انددهد. اعترا  او در جهت نفی قواعدی است که مان، گذران عادی زندگی فردی و جمعی

 

 "زند     برادر بخوانم؟به هم می ه مردی که حالم راچگون"

 

 .شاید بتوان هنجارگریزی او را به همین دلیل به عصیان و اعترا  او نسبت داد

به زحمت قابل درک است.  "قدرای اینچرا زمین را دیر کرده"ها سطرهایی مثل اگر چه در این هنجارگریزی

چه تناسااابی بین لب و دیوار وجود دارد؟ اگر  "کاره کردمههاای ماا را دیوارهای دیگری نی  لاب "درساااطر 

   کاره کردن بلیغ نیست.ی گفتگوی ما شدند، نیمهخواهد بگوید دیوارها مان، ادامهمی

 

 رها کنید آن شیرها را آقایان"

 "دهد آن آبکند به آب نمیکفش می این مرد را که دربندِ فکرهایش 

 

وضعی  اییه از اسایر اوهام خدا بودن اسات و بین بند و کفش نیز رابطه  کنا "کنددربند فکرهایش کفش می"

تان را ببندید که خواهد بگوید؛ شیرهایمی ی ساستی است، جمله "دهد آن آببه آب نمی"وجود دارد ولی 

 ...رود، بیدی نیست کهها نمیاین مرد با این آب

 

ام شااکم درآورده"ی بی معنی اساات و در جملهبه کلی  "کردندهای از مادرم بیشااتر چاق میمرا زن"سااطر 

ه آغاز گردم بدهم و برمیگوییم. ادامه نمیمی "بادکردن"فعل شکم درآوردن گیلکی است، در فارسی  "ببین!

 مطلب، درشعری که تحلیل آن آمد، شاعر سخنگوی خیر است و راوی شر، تداوم این ذهنیت احتمالن ناشی

شاااعرانه جزىی از عین یا موضااوع شااناسااایی، بلکه  "من"یکی این که  ت؛ی به هم پیوسااته اساااز دو مقوله

 نگرد و به ناچار تفکیک دکارتی در ذهن او باعنصاری بیرونی است که منفک از عین یا واقعیت به جهان می 

گری در شااعر او امور و اشاایا  را بی فاصااله به انتزاع دیگر اینکه انتزاع آمیزد،ثنویت خیر و شاری در هم می 

 .سپردمی
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گردانند و شعر را در همان شعر نخست، موضوعات مطروحه، ذهن مخاطب را بالفاصله به امور واقعی برمی

 .رسانندبه قطعیت معنایی می

 هایمایهجا خوش درخشیده است. تحلیل درونعلی عبدالرضاایی شاعری است مستعد و خالق که تا همین 

کند، نسلی که به جهان پست مدرن تعلق دارد و ن نزدیک میشاعرهای او، ما را به درک نسال جدید از جها  

 .آوردبی آنکه بخواهد تصاویر این جهان را باز می

    

 77مرداد

 انتشاریافت.( 78آبان  21ی ادبی نشریه عصر شیراز که)برگرفته ازضمیمه
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   شینما وضعیت
 

 

 "شینما"بررسی مجموعه شعر 

 

 قربانی آرش

 

 تگرف قرار معاصر هایفروشیکتاب خوانپیش روی اخیر هایساال  در که ایدشایفته خو متن تنها شاینما  _

. داشت نظر در پساامدرن  وضاعیت  از لیوتار که معنایی همان با شااید  اسات،  وضاعیت  یک شاینما . نیسات 

 هب آورسرسام سرعتی با آن در افراد شدن اتمیزه که اسات  شاده  ایذره ایجامعه وضاعیت  شاینما،  وضاعیت 

. اساات انجامیده خصااوصاای  زندگی رویقلم از عمومی یحوزه حذف و فرد در اجتماعی نیتذه حذف

 و پراکنده اجزای و است زده دسات  فردی هویت نمادهای و فرد اختگی به ساو  دو در زمانهم که ایجامعه

 زا سینمایی است؛ وضاعیتی  چنین شاینما . کندمی طرد ایحاشایه  شاکلی  به هنوز را ای حاشایه  هایگفتمان

 همان با و ایحاشاایه هایگفتمان همان با اجتماعی، هایریختگی هم به همان با ایران معاصاار وضااعیت

 :گذشته هایآرمان و هانسل از شناسانهمعرفت هایگسست

 

 فوری فوری عشق و فوری آژانس فوری، غذای خواهیم،می فوری مقصد داریم، عجله ما"

 !خوردمی کند،نمی درخواست دخانهرو از خواهدمی آب که کسی!  باش زود د

 دوردست از  ابر، مثل هابعضی هنوز. است پیش در شده گم آن ردپای هاماسه بر هنوز

 .اندبوده ازل از که هستند جایی همان هنوز. راکدند اما نیستند آب هاآدم گذرند،می 

 ! گفت زور!   آهو ضامن یا تازهِ  روز به    چاقو ضمانت با نباید

 وختی بود، خدانشناس هم آدم آقای همون جم، سر! دننمی جهنم آدم به که هازیج سر
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 شد مسلمان و آمد عقل یسرخانه رفت پایین که تغارش سر! زد زیرش زایید زیرش 

 .اندجزیره هاآدم

 my lady یعنی جزیره

 bye lady یعنی جزیره

 آزادی یعنی جزیره

 چه یانی ییعن یعنی معنی معنی نانی مانی یعنی جزیره

 "... چه؟ یعنی یعنی یعنی یعنی معنی یعنی مانی

 

 در العملیعکس نه و دارند واکنشی نه ،برندمی سار  به نکردنی باور ساکوتی  در شاینما  در هاتوده همهاین با

 دیوار به هاپرنده یشده آویزان هایقفس به تفاوت بی کامال هاتوده این .دهدمی روی دربرابرشان آنچه برابر

 چرا؟ که باشد تواندنمی این جز چیزی پرسش اما کنندمی نگاه

 کی شینما در صدایی چند پرآشوب فضاای  و اجتماعی امر برابر در هاتوده ساکوت  آیا: اسات  این پرساش 

 نیست؟ کسوپاراد

 در ساکوت  مسااتلزم ساو  یک از امر این آیا بزند، حرف هاآن جای به صادایی  خواهندنمی دیگر هاتوده اگر

 نیست؟ ایحاشیه صداهای مرج و هرج دیگر سوی از و حاکم سیاسی هایبازی ابربر

 به سهفران انقالب در اجتماعی وضعیت یمطالعه برای مارکس اگر. است ایران ادبیات در ایتازه فصل شینما

 هب این ،باشد آینده شناسیجامعه هایارجاع از بخشی نیز شینما روزی شااید  کردمی رجوع بالزاک هایرمان

 . افتاد خواهد اتفاق تقریب

 آن در یجای هر از بهتر شاید بینیم،می هم دیگری جاهای در را هاپرنده قفس برابر در هاتوده تفاوتی بی این

 که) دسات  در ایپرنده قفس با و طبیعی غیر و مقدس نور درآن شاده  احاطه ایچهره با مردی که تصاویری 

. ندکمی عبور تفاوت بی هایتوده خیل کنار از( آوردمی ذهن به را نفکرانهروش روشنگری از نمادهایی شااید 

 از سپ که فکریروشاان نقش برابر در باراین و آزادی برابر در هاتوده یگرایانهنظاره سااکوت و تفاوتی بی

 جز ددار معنایی چه ،کشاایدمی یدک خود با را هاتوده هایخواساات و هامصااداق نمایندگی فرانسااه انقالب

 مه را آن شاید شینما. بود خوانده فکریروشان  مرگ پیشاتر   فوکو و سایاسای   امر مرگ را آن بودریار آنچه

 همین به شاید، خواندمی هاتوده برای فکریروشان  رهبری و نمایندگی نقش مرگ هم و سایاسای   امر مرگ
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 ارهاش هاییتوده به خاموش تاکثری در بودریار .دارد غریبی معنای شاینما  در هاتوده ساکوت  که اسات  دلیل

 با که خاموشاای هایتوده ؛ندارند داللت خود برای مصااداقی و گفتمان هیچ نظم، هیچ به دیگر که داشاات

 کار از کند معرفی هاتوده ینماینده عنوان به را خود خواهدمی که را قدرت بازنمایی ابزارهای خود سااکوت

 شخص آن اگر حتی) بگوید سخن او جای به کسی خواهدمین دیگر که وارناسازه ساکوتی  ؛انداخت خواهد

 وانمودگی و ساایاساای وانمایی هاینظام به بازنمایی هاینظامِ شاادن بدل به که سااکوتی ؛(باشااد فکرروشان 

 محو این ساارعت وانمودگی، این ساارعت اما شااد خواهد منجر ساایاساای هاینمایش وانمودگی و هادولت

 معاصر شینمای وضعیت در بخشیدندمی معنا گذشته در اجتماعی و سیاسی یهانشانه به که هاییداللتِ شدن

 آیا. ندارند وجود اصاالن که گویندمی ساخن  مردمی جای به چیز همه تقریبن. دارد تریقریب ساارعت ایران

 تواندمی که نیست توهم این خود آیا. دارد ایمان هاتوده وجود به که نیست ناپلئونی جان دایی توهم یک این

 هاتوده اجتماعی امر ،مرگ با. اندشااده ناخواندنی سااطوحی هاتوده دیگر همهاین با. آورد وجود به را توده

 لویزیونت چون ایابررسانه و هارسانه این فقط شاید. دارند شدن توده پتانسیل فقط هاتوده د،ندار وجود دیگر

 رگم شاید شینما. دکنمی تولید باز را توهمی چنین و کندمی جهتهم را هاتوده یپراکنده هایبراده که است

 یگرد صداهای و ایحاشیه گفتمان اشانحصاری قدرت با که ایابررسانه داشت؛ نظر در را ایابررسانه چنین

 و( سااتعبدالرضااایی علی خود شاااید که) مردی با ما شااینما جای جای در. اسااتگرفته نادیده را جامعه

 که سااتنی ایحاشاایه گفتمانی طرح یمثابه به آیا بلندگو این. روبروییم تهگرف دساات در که بلندگویی

 شااینما  آیا بگوید؟ سااخن  هایشآرمان و اجتماعی نیازهای از او جای به بزرگتر ایرسااانه  خواهدنمی

 دهد؟ قرار ساااحتی تک ایجامعه به رادیکال اعترا  یک طرح موقعیت در را خود ترتیب بدین خواهدنمی

 باشد؟ داشته را خود اخالق و زبان بلندگوها، دارد حق کسای  هر که کند عنوان خواهدنمی لرضاایی عبدا آیا

 به ودخ ایحاشیه گفتمان طرح برای غرب در ایحاشیه هایگروه که نبود وضعیتی همان مگر وضعیتی چنین

 هب شروع بود شاده  محو حاکم گفتمان در آن از پیش تا که بازهمجنس یک که طورهمان درسات . بردند کار

 من :بود شااده نوشااته درشاات آن در که بگیرد دساات در خود با را پرچمی اینکه از و کرد خود گذارینام

 در ار سیاسی و اجتماعی هاینمایندگی این بحران ها،بازنمایی این بحران شینما. نداشت ابایی ،بازمهمجنس

 سیاسی هایبازی به ایران در آنچه که معنا این به کند،می مطرح ایران هتروسکچوال و شاده  ایذره یجامعه

 ،مبینیمی شااینما جای جای در را پنهان دولتی ما بلکه نیساات هاتوده خواساات و اراده دیگر بخشاادمی معنا

( ایمدیده هم خرداد دوم در همه از بیش شاااید و انقالب مشااروطیت، دوران در را  آن پای جای که دولتی)



/ این سوال ابدی  58 
 

 که وشیخام اکثریت چون هم عبدالرضایی البته و) است شده وانموده و ندارد تعلق هاهتود به دیگر که دولتی

 هک ایجامعه و( آوردنمی میان به سخنی آن از وقتهیچ دهندنمی نشان واکنش سایاسی  هاینمایش به دیگر

 رگشتگیس ینا از بخشی بتواند که گرددمی معناهایی دنبال به معاصرش تاریخ در سرگشته و سرگردان حاال

 اما داندنمی کامل طور به شاااید را هاجواب اساات، مبهوت هنوز شااینما در اما عبدالرضااایی. کند توجیه را

 و خرداد دوم هنوز همهاین با و جنگ انقالب، ؛اساات دریافته خوبی به را معاصاارش هایتناقض و هاوالساا

 ...کمدی هنوز

 

 ست؟کسی چه حال عر  مخروبه شهر این خانه این

 هستیم؟ هستیم؟ هستیم؟ هستیم؟ هستیم؟  هستیم؟ ایرانی واقعن ما آیا

 (37 یصفحه) خندی؟می چرا توست در که ستجمعیتی آرشیو من هایعکس

 

 شاهنشاه آقای پدرِ

 مالدمی ضماد را پاهایش نشسته تجریش آفتاب در

 شد؟ تمام شاه آیا

 ( 54 یصفحه. )دارد ادامه درمان!  نه

 

 جیبیع نزدیکی شینما در جنگ! گذشت سادگی به شینما در جنگ عجیب حتی شناسیازجامعه شودمی آیا _

 رد خوبی به را جنگ و زن پارادکساایکال یرابطه عبدالرضااایی. دارد ایرانی ساانتی یجامعه در زن معنای با

 باز ار جنگ از یپالن شینما که بار هر که دهدمی نشان کوتاهی مرور کهطوری به کند،می باز و تحلیل شاینما 

 با زنی تصویر (51) یصفحه در ؛کنیممی برخورد خود شکل تریندرسنتی حال زن یک تصاویر  با ما کندمی

 نای با /شودنمی فراموش هرگز کوچه در عزا: بینیممی را پرنده قفس یک قاب، یگوشاه  در و سایاه  چادری

 کنار در که سیاه چادری با زنی از باال و باز مایین (؛31) یصفحه در... هواخوری رودمی که /سیاه چادر همه

 تصادفی غیر تالقی کمدی (؛11) یصفحه در و ...است شاده  عجین بلندگوها مداوم گفتن بعله با بلندگو دو

 رتقدی این از بخشاای مادرشااان همراه به که ایآواره کودکان تراژدی و افغانسااتان در جنگ سااپتامبر، یازدهم

 کنار در وارناسااازه ایگونه به شااینما در جنگ و زن چرا راسااتیه ب اما. اساات آمده در شنمای به اندتاریخی
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 هیچ را ایرانی زنان عزادار و سیاه چادرهای شینما که چرا جواب سااده است  اند؟آمده در نمایش به یکدیگر

 ؛داندمین است شده دادقلم مثل تولید ماشین یمثابه به فقط خود فرهنگ در که زنی واقعی تقدیر جز چیزی

( !مادر شوندنمی تمام سربازها) هستند جنگ و سربازها یزاینده هایماشین و مثل تولید هایماشین هم هاآن

 ینظریه این (....کن ساار دوباره را ساایاهت چادر) جنگ از پس هایگیآواره و ساارگشااتگی وارثان هم و

 رایب زیادی جوانان که شود جنگ یک وارد تواندمی ایجامعه فقط که جنگ شناسیجامعه در بوتول گاستون

 که نیزما تا جنگ و زن کسوپاراد. کندمی پیدا عینی نمودی شینما در بارهیک به باشاد  داشاته  شادن  کشاته 

 اهدخو ادامه نشااده محو دیگری یک یمثابه به ایرانی فرهنگ در زن ایقبیله و هتروسااکچوالیسااتی مفهوم

 .داشت

. است خورده گره غریبی نوستالژیای با اشجامعه در سایاسای   هاینشاانه  بازنمایی حرانب بر شاینما  تاکید _

 ندارد جودو دیگر که مخاطبی برابر در بلندگوهایش با که اینویسنده فکرهای و هاگزارهِ تنهاییِ نوساتالژیای 

 یاد معاصاار شااعر در مخاطب بحران درباره ما که معنایی به مخاطب بحران این همهاین با. کندمی سااخنرانی

 نگاه یتاریخ یعارضه یک شکل به بحران این به شینما اندیشمند شااعر  این عبدالرضاایی، . نیسات  کنیممی

 ینماش. است معاصر یشاده  ایذره_یِجامعه_بیماریِ_طبیعیِ_ینتیجه که تاریخی گذار یک شاکل  به ،کندمی

 هایروایت بحران از بخشاای ،مخاطب بحران که اچر داندمی هم بخش رهایی ایگونه به حتی را بحران این

 هایروایت همایش و هاروایت این فروپاشاای ساارآغاز که بحرانی ؛هساات هم بزرگ هایرسااانه و بزرگ

 گویدمی سخن آنکه. است نفر یک فقط دارد دست در بلندگویی آنکه شاینما  جای همه در .سات ایحاشایه 

 جای به گفتن سخن و هاتوده از دیگر سنتی، روشانفکرهای  از دیگر و گویدمی ساخن  خود جای به حداکثر

 به که سااطرهایی چه آید؛ در متن به حاشاایه از دارد سااعی متن این در چیز همه انگار و نیساات خبری هاآن

 زا هاییپاره چه و کنندمی پیدا مرکزی متن از بیشااتری سااهم گاه و کنندمی عمل پانوشاات نوعی یمثابه

 هک هاییعکس چه و کنند اشاره متنش ایرسانه چند ابعاد به تا اندشده کالژ متن در که معاصار  هایروزنامه

 .دنشو عکس خواهندمی که هاییمتن چه و شوند متن خواهندمی

 چه /کنم؟ سکوت چرا): هست نیز ایرانی معاصر انسان یشده سرکوب هایاعتراف وضعیت شینما، وضعیت

 یخودشاایفتگ طرح به خود هیسااتری اعتراف، به خود هیسااتری شااینما (.ترندلق دهن هاکشاایش اعترافی؟

 انپنه معاصر هایمتن سایر همچون را زبان خودشیفتگی به اشهیساتری  نهایت در و شااعر  یک یشااعرانه 

 فتمانگ. رودمی شاامار به ایرانی مذهبی فرهنگ در نامتعارف گفتمانی اعتراف که کرد اعتراف باید .کندنمی
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 ایفای ربغ فرهنگ در سوژه گیری شکل در دیگری چیز هر از بیش شاید فوکویی تبارشناسی رد که اعتراف

 الفبرخ ایرانی مذهب که چرا است غایب دیگری چیز هر از بیش ایرانی انسان گفتمان در ،است کرده نقش

 فااعتر شینما در که ایساوژه . اسات  بدگمان آن از ناشای  خودشایفتگی  لذت و اعتراف لذت به مسایحیت 

 هب اعتراف( گناه به اعتراف حتی) اعترافی هر داندمی که چرا اساات آگاه اعتراف گرویران قدرت به کندمی

 این سممکانی معاصر، فرهنگ هایپوشیپرده و هاکاریمحافظه به معتر  شینمای. است نیامده زبان بر لذتی

 : کندمی نابود اعتراف در را خودسانسوری

 

 خوردمی پیچ دلم در و چرخ درسرم زنی آبادی قاسم رقص"

 کیست؟ نپرسید    چی نگویید    دارد عزا عروسی این در  کردی

 آدمند اندوه باردار که امعده همین اهل

 "ستعبدالرضایی علی شغلم

 

 یگرد همچنین و نمایاندمی نیز ژورنالیستی خیلی را خود که متنی کنار در روزنامه یشده کالژ هایقطعه این

 ودخ بودن وضااعیت بر را شااینما تاکید ،دارند هم با ساایاساای اجتماعی هاییدیالوگ که هاییمتن و هاعکس

 رافاعت که چرا جویدمی سود اعتراف یساوبژکتیویته  طرح برای ژورنالیسام  از عبدالرضاایی . دهدمی نشاان 

 ... ستایرانی فرهنگ در ایحاشیه و نامتعارف ژانری نیز خود

 مطرح خود در نیز را طنزی زمانهم که اشزبانی رویکردهای از گفتن سخن بدون ینماش از گفتن ساخن  اما

 که است این واقعیت اما است داده شکل شاینما  به که سات چیزی آن از عظیمی بخش گرفتن نادیده کند،می

 :ندارد وجود عبدالرضایی نوشتار و زبان از خارج در هرگز هزل این

 

 برد در دم به مرا سفر کردممی زندگی خطرناک در من

 (11 صفحه) ...جایی به امرسیده جلو به امرفته سانت به سانت را همه امکرده وجب امشده ولو خیالم در

 

 .بیاندیشد اندیشاد می آنچه به زبان خود با و بیاندیشاد  خود یدرباره خواهدمی که اسات  زبانی ماهیت هزل

 با. گرفت ترجدی را هاسوتفاهم باید پس ،باشاد  زبانی همساوتفا  یک فقط ما فاحش هایحقیقت یهمه اگر
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 تخطی و برداریفرمان مرزهای زمانهم هزل که چرا دارد را آشوبنده کنش یک انتظار هزل از شاینما  همهاین

 صریمعا نظم با مقابله برای ما معاصار  کنش هزل. باطل را فرهنگ یا قانون زیربنای تفاوت و کندمی محو را

 شاایطانی امری یمثابه به اغواگری گونه هر از و بزند واقعی امر تولید به دساات مدام خواهدمی که اساات

 بانز که چرا بزند دساات واقعی امر تولید به یا بسااازد فاحش هایحقیقت خواهدنمی شااینما. کند جلوگیری

 یرسانه یا فرهنگ یشکنشالوده راستای در شینما. کندمی هم رسوایش همزمان سازدمی را واقعی امر چه اگر

 رحاض واقعیت جای به را واقعیتی خواهدنمی شینما .نیست تازه نظمی سااخت  اندرکاردسات  ،دیگر مسالط 

 به بلندگوها: کندمی اکران زبان خود هزل غالب در را خود متن اجتماعی هایکسوپاراد تنها بلکه بگذارد

 اندشااده دورتر دور، اما چیزها خود از/ اسااتادند یزیاد هاآن درباره یدرباره /خوردندمی گوش هزار توان

 ویران قدرت با را معاصاار انسااان یشااناسااانهمعرفت هایبحران تا کرد کمک شااینما به هزل .(22 صاافحه)

 :درآورد اجرا به تریکننده

 

 (27 صفحه) آزادم   چیز همه روی بگذارم پا که /پا کف یک قدر به هنوز

 شب؟ چند قربان؟ ریمنگهدا آسمان کجای را خورشید 

 نیست سالوادور بومی هیچ توی دالی    دیگر شده تمام "دکارت" کارت

 دارد چشم /دارم؟ چه...  و دار به دنیا ای تو به تو به دنیا

 (42 صفحه! ... )مستقیم: بگو ندارد سمت اینجا حقیقت

 

 ضیلتف شناخت مطلق یسوژه یگانه عنوان به را خدا فقط که کلیساایی  مسالط  گفتمان برابر در دکارت اگر

 نیز نماشی در بلندگوها آورد، صحنه به را "هساتم  پس اندیشام می من" یعنی مدرنیته گفتمان کرد،می دادقلم

 معیارهای که باشااد انسااانی طرح از اینشااانه تواندمی بلندگو یک که چرا اندکرده اجرا را نقشاای چنین

 با و رودمی جلوتر خود هایعکس و هامتن در شینما حتی شناسدمی باز خود را فضایلت  و شاناسای  زیبایی

 ایهاله با اشچهره و باشد عبدالرضایی خود شاید باز که مردی تصاویر  در را انگاره همین باورنکردی هزلی

 من اینکه جز باشااد تواندمی چیزی چه نور یهاله این. گذاردمی نمایش به اساات شااده احاطه مقدس نور

 :خود تعالیم اهل و هستم خود پیامبر
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 ...کنممی نگاه خودم البرز از و هستم خودم تعالیم پیروان من"

 "...امزده خط را اینقشه هر مرزهای

 

 را آدم هک قایق آن آیا شااده. رانده هاتوده توسااط آیا گذرد،می هاتوده تفاوتی بی کنار از که زمینی پیامبر این

 چه. نگرندمی زمینی پیامبر این هایروایت به تفاوت بی ینچن هاتوده حاال که بود کاغذی داد نجاات 

 ...هافراروایت پایان همان آیا: کندمی خطور ذهن به ناگهان که ستچیزی

 هر شکند،می هم در نیز را مقدس غیر و مقدس امر مرزهای زمانهم کندمی پیامبری به وانمود که انسانی این

 که دسیمق امر. کنندمی عبور زداییتقدس این کنار از محض تفاوتی یب با تصویر حاشایه  در هاتوده که چند

 دلوز ژیل. بود نخواهد مقدس امر ناچار به و شد خواهد مرگ دچار باشد داشته خصوصی و فردی معیارهای

 شدن هوانمود و انسان مرگ به اخالقی زندگی برابر در زیباشناسانه زندگی انتخاب با ما که گفتمی درسات 

 زا را آدمی که قایقی آن یعنی ؛نیست زمین در خدا ینماینده و روح دیگر انسان که چرا ایمزده دست انساان 

 هک چرا است زیباشاناساانه   زندگی یک ،چیز هر از بیش نیز شاینما  در هاآدم زندگی. بود کاغذی گرفت آب

 جز تقدیری دیگر و تاساا ماهیت بر مقدم وجود یک تنها انسااان بود کاغذی دهنده نجات قایق آن که حال

 قیاخال هایروایت از را خود توجیه شینما در نیز ایحاشیه هایگفتمان اینکه دیگر و ندارد هانشاانه  با بازی

 وجیهت برای این از تربزرگ روایتی هیچ و هساتند  که چرا هساتند  هاآن گیرند،نمی ایدىولوژیک هایقراىت و

 نای از یک هر نمایش اجرای برای که چیزی تنها. هسااتم پس هسااتم من که نیساات ایحاشاایه گفتمان یک

 قایق آن اگر. مذهبی و عقالنی هایقضاوت نه هاسات نشاانه  یشاناساانه  زیبایی بازی دارد اهمیت هاگفتمان

 این یهمه به شااینما در عبدالرضااایی. اندکاغذی هم بزرگ هایروایت یهمه پس بود کاغذی دهنده نجات

 ایهقایق این. کندمی نگاه تردید با تاریخ مثبت دیالکتیک از هگلی روایت آن نهمچو بزرگ هایروایت

 اییعبدالرض شاید. نیست شبیه هم آدورنو هایاندیشه به حتی دارد اوایل در جایی هنوز که انسانی و کاغذی

 تنها و نرفته هم عقب به که همچنان نرفته جلو وقتهیچ تاریخ که بگوید خود ایرانی زروانیسم با خواهدمی

 ...      است برگرفته در را هاانسان حقیقی زندگی که است محض زمانی بی یک

 یهسوژ که چرا کندمی اعترا  ایحاشیه صداهای گرفتن نادیده به نیز اشسیاسی هایهزل اجرای در شینما

 شاید و است نزده سارباز  خود انتقادی هایطرح از هایشپراکندگی و هاگساسات   تمام با شاینما  در روایت

 شینما که هزلی. آوردمی همراه به را معاصری و تازه هایقراىت مخاطبش برای که شاینماسات   ویژگی همین



73 این سوال ابدی  /    

 

 زله این که چرا است فرد به منحصر نیز دارد معاصر یساالرانهدیوان و بوروکراسی هاینظام به خود نوع در

 انسان یشده بیگانه هایسوژه طرح از گریز در سعی و شودمی اجرا تصویر و زبان خود درسااختار  زمانهم

 :دارد فعلی بوروکراسی هاینظام و هویت هایاوراق در معاصر

 

 .......................... چی؟  دارد؟ حقیقت آیا"

........................................................ 

 ................ کی؟:   عبدالرضایی هایعلی

...................................................... 

 "! ....................این کند،نمی فرقی    نام؟

 

 هنماند غافل ایحاشیه ژانرهای و هاگفتمان طرح از نیز خود ژانرهای از استفاده در حتی ژانره چند شینمای _

 نیز دراماتیک ایگونه به را خود حتی که اریباز کوچه هایزبان کنار در فولکلور هایزبان اجرای. اساات

 ریدیگ ژانر هیچ غالب در دیگر شاااید که ژانرهایی و آمیزهزل هایبینامتنیت تولید کنار در دهندمی نمایش

 ودنب صدایی چند همچنین و شدن ایرسانه چند پذیریتاویل به عکسِ ژانر از استفاده آخر دست و نگنجند

 هایژانر انواع از یکی شاید خود ینوبه به که عکس ژانر از استفاده. اسات  ردهک بسایاری  کمک شاینما  متن

 و مظاهر دیگر همچون عکس. اساات توجه جالب نیز رودمی شاامار به ایرانی رساامی فرهنگ در ایحاشاایه

 دمندرتق گفتمانی شینما در شودمی دادقلم شیطانی هاییشمایل یمثابه به مذهبی فرهنگ در که هاییشمایل

 باید .کندمی کمک نیز اجتماعی هایسوژهِ یشده سرکوبِ وخودشیفتگی نارسیسیسم طرح به حتی و یابدمی

 همیشااه هایشلباس طراحی در چه و هاخانه معماری در چه چیز، همه در که ایرانی یجامعه  که کرد اذعان

 شاایدنک تصااویر به در دیتفر این اگر حتی حال فردیت طرح از کرده جلوگیری خودشاایفتگی این طرح از

 انگفتم که چرا شودمی سانسور و ممنوع زبانی خودشایفتگی  نوع هر .رودمی طفره باشاد  عکس در ایچهره

 انیتزب ،ندارد حق هم زبان شاید که چرا خواهدمی مفاهیم انتقال برای ابزاری یمثابه به را زبان همیشه غالب

 انیزب یمثابه به کندنمی پنهان را خود زبانیت برهنگی ختل سااطح و هااعوجاج که زبانی. ببیند را خود

. بیانجامد تنم بیشتر فریبندگی و سرکشی پذیری،تاویل به تواندمی که چرا شودمی تلقی اهریمنی و گرویران

 رانسهف محلی زنان به اشتناسلی آلت دادن نشان با را اشخودشیفتگی که نوجوانی روساوی  همچون شاینما 
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 نمایش به خود هایعکس در همچنین و زبانی هایفرم در را رادیکال خودشااایفتگی این اد،دمی بروز

 .سترهایی آغاز سر خودشیفتگی که چرا گذاردمی

 دبیاتا معاصر متون در اهمیت با متن یک تنها شینما که بازگردم آغازینم ساخن  این به دوباره بگذارید اما _

 اگوها ونیهمگ در نه را خود اتوپیای که وضعیتی ؛است وضعیت یک شینما همه از بیش شاید ،نیست فارسی

 در ار آن بلکه ،(پرورانندمی ساار در مذهبی هایفرهنگ که اتوپیایی همان مثل) بزرگ سااوپرایگوی یک با

 و ژانرها ها،گویش ها،زبان از درهمسااتانی ؛اساات یافته نامیدمی درهمسااتان درسااتی به فوکو آنچه اجرای

 هر از هایشرفتن طفره همچنین و اشصدایی چند تولید در معاصر متن ترینساختاری غیر این هب هااعتراف

 وبارهد بگذارید پس ،کشاند متن این به مرا که بود صداهایی این کم دست. است کرده کمک  ذهنی ریتم نوع

 هب مجبور من و گفت سخن من جای به و کشید جااین به تا مرا که صدایی همان به آغازینم، سخن همان به

 خواهمیم ننوشته سطور این با که حاال و نبود من ایحاشیه صدای که صدایی آن به بازگردم، بودم شنیدنش

  . ...است غایب بگویم سخن آن از دوباره

 به که ستنی ایسوژه هیچتقریبن . است شرقی جوام، یشده سرکوب فردیت یمفقوده یحلقه خودشیفتگی

 سانسور ار خودشیفتگی این اگر شینما. باشد داشته را اشخودشیفتگی بروز امکان مگر ابدی دست خودآگاهی

 خودشیفته ،خود بودن زبان به که هساتیم  روبرو زبانی با ما شاینما  در .کندمی اساتقبال  آن از تقریبن کندنمی

  .است پرورانده آزادانه را آن که شاعری و است
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 کندمی پاک را دیگری عرهایش نویسدمی شعری آنکه همیشه
 

                       

 "پاریس در رنو"مجموعه شعر بررسی 

 

 لعلی دستغیباعبد

 

. است نزدیک شود،می نامیده پسامدرنیسم و یافته گسترش غرب در امروزه که جنبشی به مجموعه این اشعار

 و کندمی بیان را فردی هایدلهره و دهاتردی آورد،می عادت خالف هایتعریف گیرد،می بهره روزمره زبان از

 زا بیشتر هاپرسش این و کندمی پرسش طرح اینکه ترمهم همه از و شود دور زبان بر معنا تحمیل از کوشدمی

. جوشدبرمی شده رویاروی اینامنتظره هایدرویدا با و برآمده اخیر یدهه دو این در که جوانی نسل دانستگی

 قوی پر بر و بگذرد خواهدنمی دیگر رفته هایراه از ندارد، قبول را متمرکز معیتجا دیگر که جوانی نسل

 واهدخنمی چون گذاردمی راه در گام. است خسته بسیار اما نباشد نومید شاید. خوابدنمی نیز آینده به امید

 بر را نگیس روزه هر بگیرد، سر از را کامو سیزیف کار و برگردد باز باید که داندمی اما باشد شکست پذیرای

 رهاسطو در آمده عبث فعل تا کار گرفتن سر از و کوه فراز از سنگ غلطیدن بردن، کوه فراز و گرفتن دوش

 شود. ممثل امروز جهان در کهن،

 واردم برخی در و تنهایی تردید، خستگی، از حاکی دهد،می بازتاب رنو در پاریس شعر مجموعه که ایتجربه

. آمد خواهد پیش باز و آمده پیش انسانی تاریخ سیر در بارها فراروندی چنین. ستنگرییکسو و انگاریهیچ

 و شکست که دیدیم 1332 مرداد از پس هایسال در خودمان شاعران از بعضی کار در را آن از اینمونه

 رایطش. شد نعکسم آلمانی هایرمانتیک ویژه به هارمانتیک آثار در آن دیگر نمونه. کردندمی عمده را نومیدی

 و پر شور جوان. فشردمی خود پنجه در سخت را هاجوان موجود، تضادهای بود، سخت بسیار اجتماعی

 زا دارترریشه که دیدمی و کردمی مشاهده را هاآشوب و هانابسامانی زیست،می ایجامعه چنان در که مبتکری
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 بردیم پناه دیگران رویاهای به یا شدمی خود غرق ندرو دنیای در ناگزیر کرد، زیر و رویش بتوان که است آن

 ومد زندگانی ما رویاهای: گفتمی ژرار دو نروال با همراه که رفتمی پیش چنان رویاها این به شیفتگی در و

 ماست!

 تیح و رمانتیک حدودی تا رمانتیسیسم با اشظاهری دوری رغمبه قضایا به نگرش قسم این من دیدگاه از

 گیرد،می خود به باژگونه صورتی هدف، به رسیدن راه دشواری دلیل به خواهیآرمان این اما است هخواآرمان

 و تهگذش گاه حتی و دارد ژرف اشتیاقی گذشته است، به گمان بد چیزی هر به نسبت پیچد،می خود به

 بی که است خانچر چرخی زندگانی و جهان و تاریخ بردمی گمان و کندمی نفی نیز را گذشته هایخاطره

 گرمای و شور که کرد کاری شودنمی دیگر و تکرارند چرخه یکسان به فردا و امروز و چرخد. دیروزمی هدف

 بازگرداند. ما به را زندگی

 

 برممی دست که چیزی هر به

 شوممی تاریک

 (43)ص  .ماندنمی شعرم برای گفتی و

 یا:

 آمدیم دنیا دیوانه که مُردیم قدرآن ناگهان

 (11)ص  برد.می یاد از بیندمی هرچه آیینه دانستیممی چه

 

 به را خود معنای زود که هستند تریسرراست تعابیر هااین تازه و شمرد اتفاقی یا ساده نباید را تعابیر این

 بوده تشیآ جاآن در باشیم داشته یقین باید ببینیم دودی جایی در اگر حال هر به. آورندمی خواننده دانستگی

 شودنمی هنوز را آن متفاوت ابعاد که گویدمی سخن هولناکی شکست از شعر که زد حدس توانمی. است

 حادثه نای و شده پرتاب آن پیرامون به بازی مرکز از شود متوجه ناگهان کسی که است این مثل. کرد هبرآورد

 گزارش را خود حیرت و بودن ویج و گیج دارد اکنون و نشده آن چند و چون متوجه که داده روی سری، چنان

 گوییهبرید بریده و گویینامفهوم به گاه که گویدمی سخن غریبی زبان به درد و حیرت حال هر به اما. دهدمی

 وض، بلکه ودشنمی دور نیمایی اشعار حتی و کالسیک شعر تعابیر رایج، تعابیر از صرفن زبان این. زندمی پهلو
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 ستا دیده آسیب سخت تازِگی عین در هاآن نحوی روابط که نویسدمی هاییجمله و کندمی پیدا گوییشطح

 دارد: دانستگی از دور و دیریاب وضعی باز ندیده آسیب که جاآن و

 رودمی بیرون لعنتی بویینگ این هایپنجره از همیشه دستی تنها

 گیردمی را سرزمین این ابرهای

 (12)ص  ریزد.می شومینه در و

 

 جدی نیم شوخی منی وضعی و گویینقیضه حالت بیشتر آید،می دانستگی به ناآشنا تعابیر این از که تصویری

 از دهآم بیرون دستی تصویر. کندمی برگزار شوخی به را آن سراینده اما ستجدی شده بیان موضوع. دارد

 نیست. شباهت بی هنری هایکارتون هایصحنه به ریزد،می شومینه در و آورده گرد را ابرها که بویینگ

 است. زیاد کتاب در است پسامدرنیستی شعرهای هایویژگی از که عادت آمد خالف تعبیرهای

 

 (11)ص  .پیش هاسال یپاشنه بر چرخدمی عقربه چند گردانک

 (13)ص  .کرد سنجاق تواننمی هم جن یسینه به را هاوری دری این

 (13 )ص .کردمی تف تاکسی در را عابران که روهاییپیاده

 (11 )ص .گیردمی آتش و گذاردمی جیبشِ ته را دریا که مردی

 (17)ص  .رفت کش خدا خواب لباس از سفید ایلکه چون را ماه که دستی

 (13)ص  .امداده آب به من را گل دسته آن تمام امبوده آب دلیل دامادِ بی

 (33)ص  .کندمی پاک را دیگری شعرهای نویسدمی شعری آنکه همیشه

 (42 )ص .ریختمی سیب هی امشاخه تکان روی زنی دیشب

 (51 )ص .کنم تماشا را پوستم صدای تا ستآورده آیینه آب

 (55)ص  .آمددرمی داشت، غروی درهایش که ایکوچه هایزن نشست از دروغ

 (73)ص  .امافتاده خود روی موجم موج دریا مثل

 

 هاگزاره نای درباره شاملو و اخوان اشعار به آشنا حتی و یککالس شعر به آشنا خواننده که قضاوتی نخستین

 یادز هایپرسش که شخصی است، توهم گرفتار و هوشمند شاعری حال وصف که است این بکند تواندمی
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 اریکت صحنه گاه و برود آن سوی به تواندنمی اما بیندمی را شنود، روشنایینمی ایکننده قان، پاسخ اما دارد

 رویا ای خواب در گویی که شودمی توصیف طوری رویدادها و ندارند منطقی پیوستگی هاگزاره. است تاریک

 است. مفرطی تنهایی دچار سراینده. دارد حکایت درون آشوب از چیز همه جااین در. است آمده پیش

 امایستاده ایوان روی

 

 (51)ص  .اتاق یگوشه تختی بر ستمانده جا تو تن معماری

 

 تیح و بود آمده نیز فرخزاد فروغ شعر در مثال عنوان به چهل یدهه شاعران اشعار در تنهایی حس ینا البته

  د:دامی نشان ایکله سر و نیز شاملو اشعار از برخی در

 

 تنهایند و همند با هاکوه

 تنهایان همان با ما همچو

 

: سدنویمی عبدالرضایی وقتی. ستا یافته گسترش شاعر این اشعار در ولی نبود، غالب وجه حس این همه

 این و کندمی بیان را عام موضوعی بلکه ندارد، نظر در را زندگانی وجوه از وجهی "ستبزرگی تنهایی آدمی"

 دیدگاه از که مشکلی ترینمهم. است گرفته فرا را امروز جهان که هاییمشکل با است همراه عام موضوع

 هنجارهای از نشد دور بیگانگی، خود از و تردید، بیگانگی یابدمی و یافته رسوخ ما دانستگی در پسامدرنیسم

 است. زیباشناختی هایمفهوم و زبان با گالویز شدن و هنری اثر در خویش خود کردن پیدا و کهن

 وابیخ امروز انسان برای. گرددمی رویا و تنهایی محور حول بیشتر شودمی عرضه مدرن جهان از که تعبیری

 با دارد، امهاد هنوز که رویایی تعبیر چراکه. دارد استهزایی صورتی این و نشده تمام هنوز که کنندیم تعبیر را

 گسسته ده،بری بریده ستتصاویری باشد، ممکن اگر هم و نیست ممکن کالسیک نثر و شعر زبان یا عادی زبان

 رنجبار. و آشفته و

 در پاریس مجموعه شعرهای از یکی. است ورغوطه آن در هنوز انسان که خوابی و رویا آن خود مانند دقیقن

 کند؛یم وارد شعر قطعه این در را خواننده سراینده. دهدمی نشان بهتر را سراینده نگرش نیز و بینش این رنو

 کند:می منتقل بازیگر پایگاه به تماشاگر پایگاه از را او یعنی
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 خوانیدمی دایره نام به شعری دارید شما

 (34)ص  !ریددا نگه دست

 

 در ئلهمس این البته .کند چنان و چنین که شودمی گفته او به و گیردمی قرار مخاطب خواننده شعر خواندن با

 مصراع این مانند کند،می بودن شادمان یا کردن فکر یا عمل به دعوت را خواننده که هست هم کهن اشعار

 حافظ:

 گلستان در خور می و دان غنیمت

 است، بازیدایره درون کندمی حس ناگهان خواننده. بردمی فراتر گام چند را خواننده شاعر ،شعر این در اما

 بود: خواهد مکرر هم بازی پس است مسدود دایره اما

 

 پایین بریزید هاپله از

 شهرداری پشت جدید پارک همان در

 بنشینید نداد ادامه را پدر که نیمکت همان بر

 ( 31)ص  .بزنید رتش بازیتوپ روی هایبچه به

 

 فتهر در کار خرک که رسدمی نظر به. است مدرن وض، گرحکایت خود هست سراینده بیان در که تلخی طنز

 گاهآ نیز گذشتگان تضادها و هاتناقض این از. است آشکار هایتناقض از سرشار که آمده پیش چیزهایی و

 بزرگ کلیتی سود به را آن یا کاستندمی فرو عصر وحروح، ر وجود، مانند بزرگ جامعیتی درون را آن اما بودند

 امدرنیسمپس گفته به بتوان، اگر و کرد رف، و حل تواننمی را مدرن تناقض و تضاد اما داشتند،برمی میان از

 شدن تمام زا پیش خواب و رویا کردن تعبیر مستلزم خودشان تعبیر به یا فرد آزادی برداشتن میان از مستلزم

 هب را هاجدید، آن هایمفهوم از دقیق آگاهی بدون اندنرسیده مدرنیسم از مرحله این به که عرانیشا. است آن

 زدن حرف ولی زنندمی حرف هاآن. باشند افتاده بیگانگی خود از و تردید گرداب در کهآن بدون برند،می کار

 نگاه باشد، ورغوطه گرداب نای در که کسی و است مدرنیسم دریای در وریغوطه مستلزم جدید بحران از

 ت:نیس فروغ و شاملو اشعار در حتی که طلبدمی دیگری هایشیوه و هنجارها سخنش و دارد جهان به دیگری
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 شنویمی داری که سطری همین از

 نویسممی دارم که شعری انتهای در امشنیده

 شودمی شب کمی اول

 آیدمی باران بعد

 نیست سوار باری شانشیهه بر که یاسبان گله دویدن صدای سر آخر و

 (21)ص  .رودمی راه من هایکفش در

 

 مدرن عاراش بیشتر در زند،می حرف خود تجربه بنیاد بر بلکه هانظریه اساس بر نه خود هایسروده در سراینده

. باشد ردهک ترسیم و گرفته درون از را مدرن وضعیت عبدالرضایی اشعار مانند که آثاری است نادر دهه دو این

 جای در. است آمده وجود به پیرامون جهان با شاعر زیستیهم اثر بر عبدالرضایی آثار در تازه هایفرم و تفکر

 آشنا ضاف این با بیشتر دقت با موارد برخی در و تازه تعابیر و آشنازدا هایمفهوم و هاکلمه با ما کتاب، جای

 و روابط این پشت پس و در و است آمده صحنه روی به ایتازه روابط و هامفهوم یابیمدرمی و شویممی

 است. شده گرفته معاصر وضعیت درون از که است موجود ایتازه تعبیر یا ادراک هامفهوم

 گاه که دهندمی نشان سطوری در را خود رنو در پاریس مجموعه اشعار در آمده روابط و هامفهوم تعابیر، این

 انندم سراینده که نیست این من مراد .گیرممی عیب سراینده کار بر من که جاستهمین و زندمی ابهام به تیر

 بیان، قواعد خود کار چهارچوب در که است این مرادم بلکه بگوید شعر اخوان و نیما یا کالسیک شاعران

 زا اگر نییع کند، رعایت "شنید بایدت ز من گفت تمام وصف": رودکی تعبیر گفت را به تمام وصف یعنی

-می عرش خودبیگانگی یا اگر از کنم احساس را تنهایی خواننده من که بگوید طوری گویدمی سخن تنهایی

 سازد. ملموس و محسوس را خودبیگانگی سراید،

 رداشتنب سرودن جهت هاتکنیک بهترین از یکی بردم پی: گویدمی خود هایمصاحبه از یکی در عبدالرضایی

 ایگاهج سطر و تازه نحو در اجرای با تمرکز بتواند شعر خواننده که طوری ،است کلمات دوش از نشانگی بار

 ثلم کلمه شکل و گاهی واژه موسیقی گاهی .برسد ایتازه دریافت به آن معنای به توجه بدون آن، در کلمه

 هانای .ندارد جمله معنای به ربطی که رساندمی معنایی و ذهنی تصویری به را خواننده شمایلی هاینشانه

 .گیرممی به کار متن در دمکراسی به رسیدن و زبان دیکتاتوری با مقابله جهت من که ستتمهیداتی
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 دست هب تصویری دانستگی، دخالت بی چگونه زبان که فهممنمی من نیست، روشن عبدالرضایی توضیح

 کند؟ جادای معنا اشسیقیمو و شکل واسطه به فقط مجرد طور به و تنهایی به تواندمی چگونه کلمه یا دهد؟می

 چیست؟ زبان تازه نحو اجرای یا

 یست،ن آدمیان دانستگی و تخاطب اندیشه، از جدا مستقلی نهاد زبان که است این هاپرسش این به من پاسخ

 انگیزدبر ناخوشایند یا خوشایند احساس شنونده در تواندمی شعر در فقط نه و مجرد طور به حتی ایکلمه هر

 خود ایدع زیانش نخستین و نیست روا و است بد بینجامد، گنگ بیان و ابهام به اگر زبان تازه ونح اجرای و

 شود.می شاعر

 مینه با را خود پویای و جدی حضور است توانسته رنو در پاریس سراینده برشمردیم، که اشکالی رغمبه

 مدرن هایمفهوم درباره که دانشی و استعداد اعتبار به هفتاد، دهه شعر در خود پیشین مجموعه و مجموعه

 و خواندن با اما نمایدمی غریب آغاز در اگرچه است، گرجلوه سطور بیشتر در او تازه دید. کند اعالم دارد،

. است امدهنی میدان به خالی دست و دارد هاییتجربه سراینده که شودمی روشن و شودمی آشناتر بیشتر تعمق

 آن معنای درک به زود را خواننده گرفته شکل هایمفهوم و کلمات با کتاب سطرهای و هاعبارت برخی

 ها:مصرع این مانند است، کار در شعر در تازه فکری یا تند حسی که دهدمی نشان و رساندمی

 

 ایایستاده نامه این انتهای سوی آن که تو

 (21)ص  بگریند که بفرست هاییچشم برایم فقط

 

 طور هب سراینده که پیداست "ریزدمی شومینه در و گیردمی را سرزمین این رهایاب دستی" عبارت از همچنین

 تهناشناخ دستی اما ستحیاتی برایش باران که زندمی حرف جایی از و اشاره دارد بومی وضعی به نامستقیم

 سراینده نیز و نشود تازه و با طراوت هادل و هازمین و نبارد باران دیگر تا دهدمی هدر را ابرها و رسدمی فرا

 ایهشان دارد که سیاهی ابرهای رغمبه که آسمان به و هاستدکه بر بلکه نه در دل، که ایمانی به دارد اشارتی

 است: موثر گاه و آمده شعر مجموعه در که لفظی هایبازی و ندارد گریستن برای

 خواستیمی را بدار دوستم دو دستی

 (3)ص  بازی این در نداشتم دستی من که افسوس

 یا
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 (21)ص  رفت باد بر که بود باد ما دلخوشی آخرین

 

 هب سخن و حرکت اجازه آموزگار که آنگاه زلزله، فاجعه در هنگامه کندمی گل سراینده تلخ طنز که جاآن یا

 ریخته فرو چیزهای همه و آوار میان در و آیدمی فرود چندم کالس سقف روی آسمان تا دهدنمی کسهیچ

 خیزد:برمی آید،می بیرون آوار زیر از که دستی روی نگشتیا صدای

 

 ؟!برخیزم        توانممی!       آقا اجازه
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 است؟ آموخته را خودارضایی یک کدام شما میان از
 

 

 شینماخوانی بر تمهیدی لزبینیسم، ماتریالیسم ،نوشتار ماتریالیسم، تاریخی ماتریالیسم 

 

 اییقض امین 

 

 یعنی ،نه و دیگری در خود از گاهیآ یعنی خودآگاهی. اساات گاهیآخود بشااری، شااناخت پناهگاه واپسااین

 و ودخ شناختن برای دیگری و خود تفاوت طرح. دیگری و خود ساختن پیشااپیش  و دیگری در خود دیدن

 بازی ماندمی یباق نچهآ نهایت در و دیگری شااناخت به و نه شااودمی منجر خود شااناخت به نه که دیگری

 حرکت در مطلق سوی به شناخت اگر .اسات  قبیل همین از هگلی گاهیآخود. اسات  دیگری و خود وارآینه

 تشااناخ بیهوده دور یعنی؛ سااقراطی حلقه یعنی ؛دیگری و من وارآینه بازتاب این آشااکارگی یعنی اساات؛

 هیچ. یتاریخ ماتریالیسم رزمینس در سقوطی. دارد بر در هگلی نظام برای ایکاروسی ساقوطی  یعنی ؛بشاری 

 و یتاریخ ماتریالیسم در نیز ابتدا از بشاری  شاناخت . نباشاد  صاعود  توهم اگر بود نخواهد کاردر  ساقوطی 

 است. داشته جای اشابزاری تکامل

 در اودیپی هخاستگا توهم خودشیفته فرهنگ برای دیگر. است خودشیفتگی بشاری،  فرهنگ پناهگاه واپساین 

 ارگانساات که اساات واریآینه بازی این. دیگری در خود شاادن شاایفته یعنی خودشاایفته گفرهن. نیساات کار

 هارسااانه در را خود هاتوده ها،و توده هارسااانه بازی. دهندمی انجام خاموش و تاریک هایتوده و فرهنگی

 گردی ؛کوچولو جامعه ؛تلویزیون شود،می رسانه به مبدل هاتوده برای جامعه،. هاتوده در هارساانه  و بینندمی

 هک است حادثه این کهبل ،دهدنمی رخ واقعیت. است شدن گزارش مدیون را خود وجود از بخشی واقعیت و

 هارسااانه که را آنچه نیز هاتوده و کنندمی گزارش اساات مهم هاتوده برای که را نچهآ هارسااانه. دهدمی رخ

 شااکل واقعیت نظام. شااودمی ساااخته تفاوت همین طرح در واقعیت. خوانندمی واقعیت کنندمی گزارش
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 تواندنمی گردی شناختی. باشاد  تواندنمی خود به شایفتگی  جز چیزی دیگری به واردیوانه شایفتگی . گیردمی

 اما. است کرده خودش شیفته را ما ،رسانه. باشاد  داشاته  وجود تواندنمی دیگر فرهنگی باشاد،  داشاته  وجود

 جهان هآین در خدا تصویر اولین مسیح. است کرده خودمان شیفته را ما رسانه بگوییم که اسات  آن تردرسات 

 روی که جای هر .ببیند را خویشتن نگردمی طبیعت به وقتی اینکه برای بشری واردیوانه خودشیفتگی. اسات 

 هایایلشم و تصاویرها . گیردمی فرا را ما مرگ هایساایه  کم کم اما. بینیمی را خود رفته دساته  از پدر کنی

 یک. اسپینوزایی نهایتبی پروژه یک. اندخداوندگاری کلیت در تاریخ کردن منجمد برای بشری اراده مسیح،

 مسیح یآر. دارد پی در سقوطی ایکاورسی، صعود مانند به نیز مسایح  رساتاخیز  اینک و عظیم خودشایفتگی 

 پایان به ار مسیحیت پروژه ایموانستهت ما. است شاده  اراىه نهایی کلیتی در جایک تاریخ کل: اسات  بازگشاته 

 هک نچنانآ هرگز این اما. را جهان کل. کنیم ترساایم بزرگ تصااویر یک در نهایت در را تاریخ کل و بریم

 ازگشتب. ایرسانه صاف تصویر: بشری فرهنگ در مرگبار است فضاایی . نیسات  شاکوه  با شاد می پنداشاته 

 فرجام ،(کانتی کوری) اساات کوری بشااری شااناخت دیپیاو فرجام اگر. جهان و تاریخ کل اراىه مساایح،

 رد چه خودآگاهی از هارسانه این. وقیح تناقضی گاهی؟آخود و رسانه. است مرگ بشری شناخت نارسایسی 

 عاتیاطال هایشبکه و هارسانه ،است انسانی خاستگاه یاسطوره بارفضاحت تصاویر  بوزینه اگر دارند؟ خود

 نمایش در مسیح عضاالنی  رنج. اسات  بازگشاته  مسایح  آری. هاسات توده گاهیآخود بارفضااحت  تصاویر 

 مردانگی. وقاحت نهایت و پایان. است بازگشته آرنولدی هایعضله بارفضاحت

 فرهنگ بر کد ثابهم به نوشتار ماتریالیسم یعنی سایبرنتیک فضای نوشتار و شودمی آغاز خودشیفتگی ساقوط 

 .فرهنگ برای که جهان برای نه مرگی ،افکندمی سایه بشری

 هان،ج کل گشایی رمز لحظه بشری، شناخت لحظه در درست. است خودارضایی مردانگی، پناهگاه واپساین 

 بزرگ رهایی لحظه در درست. یابدمی باز خودآگاهی در را خود مرگ بشری شناخت فن، شاکوهمند  لحظه

 شناخت. یابدمی باز خودارضایی رد را خود مرگ هتروسکسوآلیسم میل، آزادی لحظه در درست سرکوب، از

 رد آب از چیزی انسان ابر. است غیرممکن انسان ابر. است غیرممکن هتروساکساوآلیسم  . اسات  ممکن غیر

 زج است نیافته چیزی اجتماعی قیود از شده رها ناخودآگاه خواستِ .کنندهمصارف  رابی یک جز اسات  نیامده

 در گیز پروژه سااقوط و مردانگی مرگ شاادن آشااکار و گیزش ناپذیریامکان جز پایانش، بی خودارضااایی

 .است داده دست از را اشاندازی چشم هایفاصله تمامی دیگر ،شکافنده گیز. لزبینیسم ماتریالیسم

 .است گورکنی ،کار تنها حاال و. است شده کامل من گانه سه
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 ماتریالیسم سرزمین در نآ گور کندن ،است مانده باقی نچهآ خودآگاهی در بشری شناخت مرگ آشاکارگیِ  

 .است کمونیسم یعنی تاریخی،

 ساارزمین در نآ گور کندن ،اساات مانده باقی انچه تنها. خودشاایفتگی در مساالط فرهنگ مرگ آشااکارگی

 .است سایبرنتیک فضای  یعنی نوشتار ماتریالیسم

 نسرزمی در آن گور کندن ،ماندمی باقی نچهآ تنها خودارضایی در انهدمر هتروسکسوآل میل مرگ آشاکارگی 

 .است سایبرگ عصر یعنی لزبینیسم ماتریالیسم

 

 (شینما یدرباره)دستكاری 

 

 :صحنه دو همه از اول 

 اییج کردن اشغال برای چیزی خاموش، سفید، و سایاه  زیتونی، خاکساتری،  هایلباس با بازار و کوچه مردم

 عادی خود که عادی قدرنآ عادی، حد از بیش عادی، شااان،لباس رنگ در گزینشاای هیچ بدون اتوبوس، در

 در حتی محض سااکوت .ندارند ایساالیقه هیچ گویی کنند،نمی انتخابی هیچ هاآن کنند،می تعیین را بودن

 خوانده هاآن هستند؟ چیزی چگونه بازار و کوچه مردم این. گذراندن برای فقط مردمی کلماتی شاان، همهمه

 خوانش اسطوره .شاوند می خوانده: کنید دقت. بازاری حاجی یک انداز چشام  از بازار، دیدگاه از: شاوند می

 رد بازاریحاجی چشم جلوی از که هستند چیزهایی بازار و کوچه مردم. گیردمی شاکل  گرحسااب  یهودیان

 او جم، میان از کسی ناگهان شاناسد؟ می را مردم این آیا خواند؟می را چیزی چه بازاریحاجی اما شاوند می

 نوشااتاری بازار، و کوچه مردم. شااودمی نزدیک چیزی خرید برای کساای هانآ از ناگهان. هددمی سااالم را

 را روزی_معنا خدا،_مولف .رساندمی منتظر و مومن گرخوانش به هانآ طریق از را روزی خداوند که هستند

 .کنید رهایش. دهدمی یهودی اندیشه گند بوی. است همین خوانش. رساندمی مردم_نوشتار طریق از

 سکوت کردن، حفظ. کنندمی حفظ. خیر خوانند؟می کنند؟می چه خود تاریخ هایکتاب با آموزان دانش این

 تصویر برای هانآ اما بازار و کوچه مردم ورآهمهمه ساکوت  همان ،حافظه کردن پر با ذهن ساکوت  ،اسات 

 ما. مکردیمی دستکاری را نآ. خواندیمنمی را تاریخ کتاب ما. کشندمی سبیل و عینک کتاب هایشاخصایت  

 سر از یا کردن حفظ برای مطالبی حاوی صفحاتی با دانستیممی کتاب یک ،دانستیمنمی تاریخ را تاریخ کتاب

 ایعده ،بگیرید نظر در را اسالم صدر تاریخ درباره تلویزیونی هایفیلم از ایصحنه. کردن دستکاری شوخی



/ این سوال ابدی  85 
 

 عر  در مردم و پردمی مادهو آ حاضر منبر یک باالی یکی ناگهان ،شاوند می رد دوربین جلوی از کرات به

 جوریاین. کندمی قراىت مردم برای را تاریخی مهم حوادث آن از یکی او و شااوندمی جم، او دور ثانیه دو

 هیچ شاید بوده؛ طورهمین هم واقعن شاید. شودمی خالص پرهزینه هایلوکیشان  سااخت  شار  از کارگردان

 در که بوده کلماتی_مردم نوشتار همین ،واقعی تاریخِ نوشتار شااید ؛ نداشاته  وجود تاریخی وهپرشاک  صاحنه 

 است همین در هم آخوندها موفقیت راز. گذشتندمی و گذشاتند می تفاوتبی خاموش نه اما مهلک ساکوتی 

 تا یختار کتاب یک فقط ،نیست کار در واقعی تاریخ. دانستندمی بازارشاان  و کوچه مردم همیشاه  را مردم که

 هاهمهمه به تنها حوادث نیست، کار در پرشاکوهی  تاریخی صاحنه  هیچ. کند باور را آن جدید نسال  شااید 

 .برندنمی بین از را آن سکوتِ اما افزایندمی

 

 شینما

 

 ییاژدها هر ،رفتندنمی اژدهایان سراغ به بیهوده هاشوالیه. ریزومی پاهای با اسات  هیوالیی آن از تنها آزادی 

 الهمس بنابراین. نماید خود مدلول_معشوقه را زن باید خوانشگر_قهرمان_شاوالیه  و. اسات  کرده اسایر  را زنی

 آزادی فرآیند جز خوانش؟ اسااطوره چیساات. اساات روایت طول در معشااوقه به زن تعبیر همیشااه ،خوانش

 رانخوانشگ نیرومندترین دنز باید همیشه زیبا زنان جایگاه سوژه؟_مرد نزد آن کردن حاضر و ابژه_زن ساازی 

 وشآغ در روسپی زن؟. هیوالیی است نوشتاری شینما. نیست خوانش اسطوره هرگز شینما لهمساا  اما باشاد 

 برای تاس بستری ،گشایدمی باز را شینما نوشاتار  نچهآ. اوسات  با همبساتری  در فقط روساپی  ارزش .هیوال

 جادوگری تنها ،نداریم هانشااانه  یافتن برای خوانشاااگری_پیامبر هیچ به نیازی دیگر جااین. دسااتکاری 

 نای نچهآ. گردندمی ظاهر خود مادیت در که است نوشتار گرم بسترهای شاینما . دساتکاری  برای خواهیممی

 کرد توانمی روسپی یک با که کاری تنها. است شاناسی مکان صارفن  کندمی مبدل یکدیگر به را هانوشاته تن

 مهلک واقعیت. کرد خواهد کار همه خود، جواری،هم و گرم رختخوابی یبرا جووجست؛ است شناسیمکان

 را خوانشی هیچ قصد جااین در من. است کافی معنا وانمود یا معنا تولید برای جواریهم که است آن نوشتار

 .است شناسیمکان فهمممی نچهآ تنها ،ندارم

 انجام را کاری همان روسپی نهایت در. است نوشتار بستر روسپی شینما، در معنا. شاینماست  بساتر  نوشاتار 

 یساامماتریال بر مبتنی که جاآن تا شااینما رو این از ،مردانه متافیزیکی روایت هایعشااق واالترین که دهدمی
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 ؛کندمی شدن وزیده عشق به وانمود که است روسپی زنی هر ؛کندمی آشکار را مهلکی واقعیت ،است نوشتار

 .کندمی معنا وجود به وانمود که است تفاوتی جریان متنی هر

 به تاس کافی. است خانه روسپی و خیابان در او شناسیمکان ،اسات  الزم روساپی  با همبساتری  برای نچهآ 

 طیرخ سفری به خود یمعشوقه خاطر به مرد قهرمان ،مردانه متافیزیکی روایت در ،مقابل در. بروید او ساراغ 

 توسط امعن. ندارد هدفی_معشوقه هیچ چون باشد داشته روایتی شینما داشت انتظار نباید. دهدمی تن بزرگ و

 رابطه شینما در چیزی هر از بیش معنا. شودمی ریخته هم در دوباره و شده ساخته جوارهم واژگان  شاباهت 

 .کندمی اخذ نوشتار شناسیمکان از را خود

 غالب اندازچشم شرقی بازارهای. وندشمی روایت بازار اندازچشام  توساط  هاتوده که هاسات قرن شارق  در

 که قیمنط همان دقیقن .زنندمی چانه یکدیگر با و کرده آمد و رفت بازار در پیوسته اعراب .است گشته شرق

 ؛شماردبرمی مولف سوی از نیز از را معنا داند،می الهی نوشتار سوی از را تقدیر و خداوند سوی  از را روزی

 .خوانش منطق یعنی

 ما یهست ،ایاسطوره چنین در .تقدیرگرا و گرانهنظاره است موقعیتی ؛خوانش اسطوره در شاناسنده  موقعیت

 حتی .ستتقدیری چنین خوانش ماندمی باقی شناخت برای آنچه و اسات  شاده  نوشاته  پیش از ما تقدیر در

 بازارِ ظامِن که منطقی ؛است نداده دست از آزاد بازار رسانیروزی به را دیرینش اعتقاد نئولیبرالیسام  نیز امروز

 همین از ،تقاضا و عرضه تعادل جاودانگی ایاسطوره قانون یعنی ؛کندمی فر  متعادل را داری سارمایه  آزادِ

 هایدست بازار درون در. است رساان روزی خداوند. اسات  شاده  گرفته بازاریحاجی رساانی  روزی منطق

 شااورش و تاریخی ماتریالیساام در تقدیر علیه تاریخ شااورش .اسات  نهفته غایی معنایی را متنی هر و پنهانی

 .دانست آن بر سرآغازی باید را شینما که است چیزی نآ این ؛نوشتار ماتریالیسم در معنا علیه نوشتار

 کلمات تن از را خاکستری هایلباس شینما. معنا علیه کلمات شورش. هاآن گفتن ساخن  و هاتوده شاورش 

 .گرفتنمی پا ایروزنامه هیچ نبود کلمات خاکستری هایلباس این اگر وردآمی بیرون

 :است کرده طی را مرحله سه نوشتار ماتریالیسم

 گفتار روح چونهم نوشتار. 1 

   تن لذت چونهم نوشتار .2 

 .هیوال دستکاری چونهم نوشتار. 3
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 ،هیوالوارگی سوی به تنانگی از خواهدمی که است متنی شینما دهم نشان که است آن مقاله این در من قصد

 ،اول مرحله در. کند گذر حادمتنیت هایمنطق سوی به متنیت هایمنطق از و دستکاری ساوی  به خوانش از

 در .گردندیم سرکوب الهی تقدیر و نفس تهذیب ،گفتار روح توسط ترتیب به ،توده_تن_نوشاتار  یگانهساه 

 کوبسر از را تن فروید؛ اش،تبارشناسی با مولف روح هایپیشداوری شر از را نوشتار ؛نیچه مرحله، دومین

. دهدمی نجات تاریخ ساااختن با تقدیرشااان شاار از را هاتوده ؛مارکس و میل ارضااای با نفس تهذیب و

 رحلهم سوم مرحله اما یابندمی رهایی تقدیر شر از هاتوده و سرکوب شر از تن معنا، شر از نوشتار سان،بدین

 عرصه رد کد با نوشتار دستکاری ؛انقالبی حزبی ماشاین  افزارنوشات  با تاریخ تکاریدسا  ؛اسات  دساتکاری 

 به نوشتار ،(نماشی و انسان میان مخلوقی) سایبرگ-هیوال به تن. جنسیت در سایبرگ دستکاری و سایبرنتیک

 تبدیل( تلیوک فردیت میان مخلوقی) پرولتاریا به توده و( پردازشگر هایماشین و انسان برای نوشاتاری ) کد

 و نیتمت میان متنی سوم، هزاره آغاز در نوشتاری. گیردمی قرار ایپروسه چنین در راستیه ب شینما .شاود می

 هایدهتو یعامیانه زبان شورش شاینما  .نوشاتار  ماتریالیسام  برای جدید آغازی ؛هیوال و تن میان حادمتنیت،

 .است سایبرگ عصر در خاکستری

 

  ریزومی پاهای

 

 ینکل نام به حادمتنیتی هیچ به نیاز هانآ. آیندمی یکدیگر پس از خطی صااورت به کتاب یک ایهصاافحه

 و هالینک اب صرفن سایبرنتیک فضای صفحات اما شودمی حواله کاغذ شمارگان به صافحات  ترتیب. ندارند

 دیگر صفحه یک و کلیک یک. ندارند خطی صورت هیچ به نیاز هانآ ،شوندمی مرتبط یکدیگر به هامتن حاد

 صفحه. شود باز دیگر صفحه نهایتبی روی به تواندمی ایصفحه هر. باشد صفحه نآ خود حتی تواندمی که

 و کتاب حتی و ،متن ،صفحه روی به است معبری متنی هر .شد نخواهد باز (21) صفحه روی به فقط  (24)

 و ندهست (فراتر چیزی حتی و اشدلوزی معنای به ریزوم) ریزوم ،هاحادمتنیت این ،اطالعات از دیگر دریایی

 هیچ وزدل قول به. باشد پایان بی تواندمی که دهندمی را متنیت از وارهاندام شابکه  یک تشاکیل  هاریزوم این

 .دهدمی را هیوال یک تشکیل متنیت. شویم محدود خود هایبدن به ما نیست نیازی
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 ایی؟ریزومه با هیوالیی است متنی شینما

 

 برجسااته، کلمات ها،روزنامه تکه ها،نقاشاای تکه ها،فلش ؛شااودمی ظاهر اشوارگیشاای در متن جااین در

 هایحادمتن و هافلش مانند درست، برندمی دیگر جای به جایی از را متن که معوج خطوط ها،نوشتهدسات 

 .سایبرنتیک فضای

 

 شناسیمكان

 

 تصویر ارحش متن نه ،نآ برعکس نه و دارد متن با معنایی ارتباطی تصویر نه ؛نوشتاراند دو هر متن و تصویر

 ملحق یکدیگر به معنا هایپل توسااط هانآ .نوشااتاراند دو هر ،متن به الحاقی امری تصااویر نه و اساات

 نفی چیز هیچ؛ نیست معنایی ارتباط یک نفی معنای به این اما است جواریهم صرفن هست نچهآ شوند،نمی

 رها آن ندب از هرگز باشد نآ نفی صرفن اگر و نیسات  معنا و گفتار نفی برای نوشاتار  یالیسام ماتر شاود، نمی

 هب وانمود که هاییتفاوت آشااکارگی یعنی ؛اساات معنا مرگ آشااکارگی نوشااتار، ماتریالیساام. شااد نخواهد

 انماییِو_رگیِآشااکا_نوشااتارِ_ماتریالیساامِ ،کندمی معنا به وانمود که متنی. کنندمی تفاوت هایسااویههسااتی

 .آن از گریز نه و معناست

 دستکاری

. تیمهس طرف شده خطی خط حتی و شده تصحیح متن یک شده، دساتکاری  متن یک با شاینما  در ما گویی

 دستکاری ار متنی گویی که طرفیم چیزی یا کسی با باشیم داشته کار و سار  مولف با انکه از بیش شاینما  در

 پاک را جاهایی حتی و است داده ادامه کاغذ روی را تصااویر  خطوط کشایده،  نقاشای  آن روی ،اسات  کرده

 صاارفن هانآ کنندنمی خوانشاای هرگز هاماشااین .هیوالساات یک بلکه مولف نه دیگر فرد این. اساات کرده

 .کنندمی دستکاری
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 عبدالرضایی علی همچون چیزی

 

 ماا بکشیم را خدا یعنی ؛اندیشدمی مولف حضور خود یاسطوره از خوانش آزادی به تنها مولف مرگ نظریه

 دخداون اگر هست جاهمه عبدالرضاایی  علی اما نیسات  کار در مولفی شاینما  در. داریم نگاه باقی را حقیقت

 ،نوشتار در گرفتهشکل است چیزی که مولف نام نه عبدالرضایی علی. نیست بیش هیوالیی شاود،  جسامانی 

 :شود می جدا هم از گاهی که چیزی

 

 "هستم علی ام داده پس را رضاعبدال"

 

  ویروسی هایپانوشت

 

 پانوشاات و اصاالی متن بین ارتباطی هیچ. شااوندمی تکثیر جا همه در و گیرندمی را جاهمه هسااتند، جاهمه

 تنیس اصلی متن خدمت در هرگز پانوشت. شود خوانده مجزا متن یک مانند تواندمی پانوشت. ندارد وجود

 اطحی این المعارف،دایره خرد این پانوشت. ندارند معنایی زیستیهم هیچ اما یگرندیکد جوارهم صارفن  آنها

 سکوت در کلمات_مردم دیگر ،است اصلی متن از ترحراف شینما در آن، اشاارات  و مولف حضاور  خلوت

 ار ینماس تاریک گوشه یک دیگر نیستند، تاریخی بزرگ وقای، هایپانوشت دیگرکنند، نمی گذر واریهمهمه

 نسخ عامیانه و عامدانه است. راویت یک خود شینما پانوشت گویند.می سخن شاینما  در هاآن کنند.نمی پر

 که شتیپانو کهبل ،کند اشغال را ممکن فضای ترینکم و باشاد  موجز کندمی ساعی  که پانوشاتی  نه ؛گویدمی

 تکثیر جاهمه در را خود که است نوشتاری ؛ویروس .ویروسای  حضاور  یک ؛بپوشااند  را جا همه خواهدمی

 .کندمی

 

 گذارتخم هایمتن

 تا تواندمی هیوالیی ماده مانند حادمتن. اندبعدی متن آدرس حاوی که اندحادمتنیت هایتخم ها،لیناک  

 هالینک با هاحادمتن. اساات متن خود از متفاوت کاملن آدرساای حاوی ،لینک یک. کند گذاریتخم نهایتبی
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 شینما. شوند مشاهده خواهندمی فقط هانآ. شدن مشاهده یعنی هانآ برای داشاتن  وجود ،دکننمی مثل تولید

 .شود مشاهده خواهدمی فقط ،شود معنا خواهدنمی

 

 :نوشتار اسارت در زن_معنا رد

 

 .اندنبوده روراست همیشه هاراستی هاچپ درباره"

 

  زهرا وای

 

 "زهرا

 

  قصار کلمات 

 

 ،زرگب استاد یک مانند شاینما . دنباشا  کافی عمر یک برای تجربه، و معنا تغلیظ با خواهندمی قصاار  کلمات

 ،دباش سرگردان شاعر_کولی یک مانند خواهدمی شینما اما گفت نخواهد شما به قدریگران اندرز و توصایه 

 الفختا خاطر به نه بهاگران کنید دقت ؛شااودمی پیدا کولی یک کوله در بهاییگران چیزهای مطمئنن پس

 من بازار و تو ذهنیت و من ذهنیت میان کاال و اندیشااه ارزش اختالف) مختلف هایمکان در چیز نآ ارزش

 :اشیگانه موقعیت سبب به بیشتر که( است تاجران و معلمان کارِ این تو، بازار و

 .دارد اوایل همان در جایی هنوز آدمی"

 ".شودیم نابود مطمئنن چیزی کنند فرار زندان از همه اگر

 

  هیوال

 

 شود، ظاهر انسان یک قواره در همچنان اما بگسلد( هایشارزش از واق، در که) اشانسانیت از که انسانی آن

. هیوالست شود، ظاهر هاتفاوت از جریانی قواره در همچنان اما بگسلد معنایش از که نوشتاری آن. هیوالست
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 انه،بازیگوش خشن، نوشتاری هیات در پس ،شده جدا شفرهنگ از که شعری ،فرهنگ در است هیوالیی شینما

 ،مسلط انزب یعنی ؛زبان جااین در. شودمی ظاهر نفهم زبان بگوییم بهتر یا عامیانهعامدانه یا عامیانه قانون، بی

. ستنفهمی ا مسلط زبان شعر، بهترین. است مسلط زبان همیشاه  .رودمی کار به و شاود می فهمیده که زبانی

 .هیوالست انسان، بهترین
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 تکرار یک تسلسل "ساعت"
 

 

 "ساعت"بررسی شعر 

 

 منصور کوشان

 

تن؛ م هر از خود برداشت به باشم داشته کوچک هرچند ایاشاره "ساعت" متن به پرداختن از پیش ناگزیرم

 شود.می مستفاد اندیشه یا خبر آن از که ناادبی متن چه و یابدمی حلول ادبیت آن در که ادبی متن چه

و  ساحسا. است اندیشه و احساس از متشکل کند، روبرو اشنانوشته قرارداد با را ما آنکه از پیش متن هر

اشد، ب زیباتر متن هرچه. کندمی تعیین را خود مخاطب تأثر یدرجه خود، زیباشناسی شکل در که ایندیشها

ای هویژگی دارای متنی هر منظر این از پس. دکنمی وادار ترینوین حسیِ ادراک به را مخاطب که است بدیهی

ر شگآفرین یا متن یک ینانوشته قرارداد با مخاطب که هنگامی اما. است خود نسبی هایارزش و خود یبالقوه

 او رب ادراکی یزمینهپیش و تعریف یک یا پیش از یزیباشناسانه دریافت یک شود،می روبرو مخاطب و

 با ار خواننده شانویژه شکل با یا گوناگون های"ژانر" زیر در شانقرار گرفتن با هامتن شود.می مستولی

 ار اندیشه و احساس از پیشینه نوعی نتیجه در و تعریفی خود در هرگونه. کنندمی روبرو متفاوتی هایگونه

 دو نای از اشینسب هایآگاهی بدون را شعری یا داستان ایخواننده که داشت انتظار تواننمی. کندمی منتقل

 انیکس هایآگاهیپیش با را خبری یا نظری یا فلسفی متن یک ایخواننده هیچ کهچنان. بخواند ادبی یگونه

 شتربی خبری، متن یک یمطالعه. کندمی تحمیل خواننده به را هاییآگاهیپیش خود با متنی نوع هر. خواندنمی

 فلسفی متن یک. کندمی روز سیاسی ا اجتماعی هاینشواک و کنش و موجود شرایط متوجه را مخاطب ذهن

 باشد خواسته چه و آوردمی او یآگاهانه ضمیر به ناآگاهانه ضمیر از را خواننده پیش از هایآگاهی تمامی نیز

 ای آن از پیش هایمتن از هایشدریافت با توأم متن از هایشدریافت خوانش، زمان در باشد، نخواسته چه و
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 هایشآگاهی عمق و وسعت هرچه. یابدمی گوناگون هایخوانش خواننده، هر هم رو همین از. است اشحافظه

 تقابل یحت یا هماهنگی این. یابدمی تریمتفاوت و بیشتر هاییافتش درخوان حال در متن از باشد، بیشتر

 کی از که خوانندگانی تندهس کم. دارد همراه به را کمتری نگناهایی تناادب هایمتن مورد در متن و خواننده

 بیشتر اادبی،ن متن یک یخواننده هایآگاهیپیش. باشند داشته ی کالمیهازیبایی انتظار فلسفی یا خبری متن

. داردن ادراکی عمیق هاینشانه یا کالمی پیچیدگی گونههیچ انتظار. کندها میمایهدرون یا مفهوم متوجه را او

 یکلمه. دارد خود بیرونی وجه به مستقیم اشاره که ماندمی ایساده شئ هش ببرابر در جمله یا کلمه هر

 مکانیکی انواع به است ایاشاره خبری، متن در. دارد را خود یویژه بار هر متنی در خود، کلیت با "ساعت"

 هک رونیبی به زمان دارد اشاره یا بشناسد، است قرار یا شناسدمی پیش از را آن گوناگون هایگونه که ساعت

 تنم یک نه انجامد.می شده تقسیم روز شبانه یک به نام، و خاطبن ممیا یشده تعیین پیش از قرارداد در

 خواهد آن از ایویژه فرامعنای یا فرامتنی برداشت خواننده نه دارد خود در را این جز نیتی ساده، یا خبری

 از ایشهآگاهیپیش به توجه با را مخاطب برداشت فلسفی، یک متن در ساعت یکلمه همین برداشت. داشت

 کند.می ترمتفاوت و ترعمیق خبری، متن یک

 راههم به را اندیشیزمان یاشاره باشد، اقتصادی و مکانیکی محصول یک به ایاشاره آنکه از بیش ساعت

 در" لورکا گارسیا فدریکو شعر یا "نواخت بار چهار ساعت و" فرخزاد فروغ شعر در کهچنان. آورد خواهد

 مفهوم حفظ ضمن و شودمی جدا خود بیرونی شکل از ساعت دیگری، شاعران شعر یا "عصر پنچ ساعت

 کند.می منتقل خواننده به را زمان از دیگری مفاهیم دارد، ساده زمان به اشاره که خود مندقاعده یا مکانیکی

 قرار ناادبی، هایمتن از یک هیچ در بدهم نشان که است رو این از ساده، هایاصل این به اشاره از مرادم

 با قیممست مخاطب ناادبی، هایمتن تمام در. باشد داشته ویژه دریافتی احساس، و زیبایی راه از خواننده نیست

 ن،مت کل ساختار نه و متن اجزای ساختار نه نهایت در یا متن شکل نه و زبان شکل نه. است روبرو محتوا

 دهنش دنبال متن در هدفی چنین اساس در چراکه گذاشت، نخواهند ویژه یا ژرف ریتأثی مخاطب بر کدامهیچ

 الم،ک زیباییِ با نخست تا کندمی آماده را خود هایش،آگاهیپیش مبنای بر ادبی، متن یک مخاطب اما. است

 را آن رد ترمست یاندیشه و کند برقرار ارتباط پیش رو در متن با ژرف هایاحساس با بعد کل، در و جز  در

 اعدهق هیچ ها،تعریف یا هاآگاهیپیش یهمه با ژرف احساس این یا کالم زیبایی این برای است بدیهی. دریابد

 اصخ تعریف ژرف احساس و زیبایی از تواندمی هایش،ویژگی به توجه با ادبی متن هر .ندارد وجود قانونی و

 بدهد. اراىه را خود
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 اقدف که را متنی تواننمی. است ادبی متن یک در احساس و زیبایی این رتضرو رسد،می نظر به مهم آنچه

 نمایشنامه( متن رمان، داستان، )شعر، است جااین در ما مراد که مفهومی و معنا به است، نخستین اصل دو این

" ادبیت" از لباغ که این به توجه با روایت قصه، حکایت، نظم، افسانه، مانند هایمتن بحث، این در. نامید ادبی

 نظر مورد ندارد، هاآن پیام یاراىه در مهمی نقش هاآن تنیده( هم در صورت و )محتوا ساختار هستند، تهی

 بانز به. کندمی هدایت خود از بیرون یشده شناخته عناصر یا هامتن به را ما متن هر دیگر سوی از ت.نیس

 هب را ما متن که گیریممی نظر در را متن شناخت ییوهش چند یا یک ناگزیر ما متن، هر دریافت برای دیگر

 عنصر هر دریافت با. کند شناسینشانه به وادار را ما متنی است ممکن کهچنان کند،می آن هدایت سوی

 نمت کهچنان. شویممی جذب عینی، عنصر چه و ذهنی عنصر چه بیرونی، عنصر یک سوی متن به در شاخص

 شناخته هایوهشی از یکی یا روانشناسانه تحلیلی یا ببرد نمادگرایانه تحلیلی سوی هب را ما ممکن است "ساعت"

 متن هر بازخواندن و خواندن با رو این از. شوندمی باعث را خود یویژه تأویل کدام که هر نظری، یشده

 مشخص دیدج ینظریه یک ساخت یا شده، شناخته هاینظریه از یکی در گرفتن برای جای متن کوشش ادبی،

 و بدیامی نمود متن معناشاسی و زیباشناسی. گیردمی شکل متن بر غالبه تشخص، نگا این در. شودمی

 و احساس از ایهاله در را خود یویژه جایگاه چهارچوب این در آن، ساختار نهایت و عناصر به بازنگری

 دهند.می نشان اندیشه

ی نویسنده یا فرستنده پیام دوم و آن بیرونیِ شکل نخست. کندمی روبرو آگاهیپیش دو با را ما "ساعت" متن

 در تنها نه ما بنابراین. گیردمی قرار شعر ادبی یگونه زیر در متن که کنندمی یادآوری ما به پیام دو هر. آن

 و ییزیبا دریافت یآماده مانادراکات یهمه که نداریم، را ایاندیشه یا خبر دریافت انتظار نخست ارتباط

 ارقر مانپیش روی در که شودمی متنی از بردن لذت یآماده ما وجود ناخواسته یا خواسته. شوندمی احساس

 معناهای فراسوی به را ما احساس و زیبایی راه از خود، شدگیشئ در کلمه هر داریم انتظار. است گرفته

 ست.ا شعر از مانآگاهیپیش هایزیبایی فاقد نخست، قراىت خوانیم؛ درمی را متن. کند هدایت شده شناخته

 متن هر با بخواهیم و باشیم ایحرفه یخواننده اگر. باشیم داشته آن از ایساده خوانش دهدنمی اجازه متن

 که اشدب خواسته عزیزی اشویژه شکل به کنیم، )یا برقرار را الزم ارتباط هایش،آگاهیپیش با برابر ادبی

 آن، ایِهجمل یا تصویری ساختار شکست به توجه با است( خواسته من از پرهام که چنان بنویسی، یادداشتی

 لشک چرایی که ناگزیریم. شودمی مانبازخوانی سبب ساعت، کالمی شکل واق، در. خوانیممی دوباره را آن

 ختارسا در "ردمینمی" و "گیردمی" فعل دو. دریابیم را "میردنمی گیردمی اندازه ساعت یصفحه که تنهایی و"
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 به متن به هاآن انتقال که هایکلمه. اندشده حذف هاییکلمه که کندمی یادآوری ما به نخست سطر یویژه

 م.خوانیمی را بعدی سطر دریابیم، را شده حذف هایکلمه این اینکه برای. است شده گذاشته خواننده یعهده

. شودمی شاخص عنصر چند متن، دوم خوانش با. کندمی هدایت بعدی سطرهای سوی به را ما نیز دوم سطر

 عنصر ود با است ساعتی پیش رو کلیت یابیمدرمی. شویممی درگیر ذهنی عنصر یک و عینی عنصر چند با

شئ  کی عنوان به ساعت کلیت بر حاکم که بیرونی عنصر یک و بزرگ و کوچک هایعقربه یعنی گویا، فعال

 نامیرای و نازنده زندگی یا بطئی حرکت بر حاکم که بیرونی و ذهنی ستا عنصری نیز زمان. است مکانیکی

 ودموج دو بیان جایگزین بزرگ، و کوچک هایعقربه متن، یساده یا خطی و سطحی روایت در است. هاعقربه

 یزچ همه. است نامیرا تسلسل یک زندگی. کنند بازگو را ابدی ازلی مضمونی کوشندمی. شوندمی سخنگو

 یزندگ یا هاعقربه حرکت. آیدنمی بیرون خود سکون از که است این در تکرار این سوگواریی و ستا تکرار

 یا تعالی رشد، بلوغ، هیچ گیرد،می شکل ساعت نهایت و هادقیقه و هاثانیه اساس بر که ایروزمره مندقاعده

 داشت. نخواهند همراه به را دگرگونی

 

  افتیممی من تو روی که ساعتی سه هر در"

  کنممی خدا خدا

  باطل ما و باد ما دست روی باطری

  تو در تو من روی تو توی من که

 "منی جهان توهای هر تو

 

 وچکک هایعقربه توهای که بزرگ یعقربه هایدقیقه طریق از شانیگانگی دریافت رغمبه شاخص عنصرهای

 مردن بازماندن، از هانگرانی و هاهراس یهمه با. چرخندمی خود محور بر وارسیزیف آن، یسازنده یا است

 شتسرنو در نقشی و هستند ناکارا هاموقعیت. است آفرینش یا زایش از خالی باز ها،تماس شدن، ناتوان یا

 ت.اس حاصل بی تالش، هر یا تماس هر دیگر، جای هر یا میز روی یا دیوار روی. ندارند هاعقربه

 

  کردیممی کار میز بر هاعقربه

  خوردیممی گیج
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  خوردمنمی تکان ترمکوچک من

  بردممی راه سنگین روی و

 زد دارمان آونگ که دیوار سر آخر سر

 ام بوده باز من تو دنبال

  

 اردد خود در را تریغنی مفهوم کند،می حرکت کندتر و است ترناتوان حرکت در که کوچک یعقربه آغاز از

 بزرگ شتال این در. است برخوردار کمتری کیفی یا کمی بیان از دارد، بیشتری سرعت که بزرگ یعقربه و

 رعنص کوچک(، یعقربه مقطعی حرکت یک ینشانه به بزرگ یعقربه کامل حرکت به توجه و کوچک )با

 منتقل را هامفهوم هاحرکت به خود حضور با که زمانی. است هاعقربه اختیار از بیرون زمان و پویا برنده

 اهعقربه الیزال سرنوشت بر حاکم زدگی"جلو" و ماندگی"عقب" هاتالش رغمبه نهایت، که زمانی .کندمی

 جز و نیست ممکن متن در موجود شکل با که امری. شوند خارج تسلسل دور این از بپذیرند که مگر است،

 از بیرون "یزیچ" یا و به خود ارجاع فاقد متن چراکه. داشت نخواهد حاصلی عنصرها، برای کنی"کم رو"

 است. خود

 خود جز دیگری ذهنی یا فیزیکی کنش جایگزین که فیزیکی کنش یک از است ایساده روایت "ساعت" متن

 است ممکن که ایزنده هایلحظه داشتن یا و شانبودن سخنگو دلیل به تنها ها،عقربه جایگزینی. شودنمی

 هک متن کنش. است ساده برداشت یک بدهد، حوالت ـ عاشق دو فر  ا انسانی هر یا و خود به را خواننده

 آن یهانشانه بتواند که کندنمی ایجاد مخاطب در را نوینی کنش است، آن در فعال عنصر سه کنش ناشی از

 کند.می حرکت آغازینش محور همان بر ینقطه تا و شودمی آغاز اینقطه از متن چراکه. بیابد متن در را

ارجاع  جا هیچ در هاحرکت یا سطرها. است کرده خود ساختار با ارتباط بی را او یمایهدرون طولی، حرکت

 خستینن سطر میان خبری یا نامکانیکی محکم و منسجم ایرابطه تواننمی. نیستند دیگر سطرهای یا خود به

 ای است شده آغاز آن مفهوم بر سوار متن که هاعقربه مکرر هایحتی گردش. کرد برقرار پایانی یا میانی یا

 رتصو. یابدنمی کارکردی متن درونی ساختار در کند،می اشاره آن به صراحت به متن که هاگیجیِ عقربه

 عنصر تنها. دهندنمی نشان خطپاره جز را فضایی یا ایهندسه هایشکل از کدامهیچ متن درونی و بیرونی

 ویژه تشخص هجایی هیچ. ماندمی باقی متن از بیرون مفهوم همان با پایان تا آغاز از "ساعت" شده تکرار

 اریپاید این از نشانی هم جا هیچ. دهدنمی حوالت متن از بیرون یا متن در عنصری به یا به خود را ما. یابدنمی
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 ود،خ یگانگی با که است گرفته قرار ساحت این بر ناآگاهانه یا آگاهانه که گویدنمی ما به متن. ندارد وجود

 ند.بز پیوند لک به را خود

 بعد هایخوانش اما. کندمی روبرو آشنازدایانه متن یک با را ما نخست، خوانش همان در متن بیان یشیوه

 است. برده بهره بیان نحوی ساختار یا جمله فکنیشالوده از تنها هم بیان نوع این در حتی که دهندنشان می

 تا هک جنسی کنش ویژه به گوناگون، هایدیدگاه از بازنگری درون، به بازگشت مبدا، به بازگشت تکرار،

 ودموج متن رسدمی نظر به نهایت در. اندنیافته را خود یویژه شکل آن در... و گیردمی شکل متن حدودی در

 او به و بردمی فراتر پیشین یا کهن هایدریافت و عادت از را خود مخاطب حدودی تا اینکه با "ساعت"

 تاس بدیهی زیبایی، عنصر. کند ایجاد خواننده در را الزم ژرفای آن تواندنمی باز دهد،می ایتازه حسی ادراک

 نه هاسطر. شودمی دریافت این از مان، احساس و برسد خود یویژه زیبایی به نهایت تواندزبان می شکل هر

 آهنگضرب ایگونه خود در متن خطی ساختار. دیگری یکسانِ آهنگضرب نه و دارند چکشی آهنگضرب

 اش،آگاهیپیش به توجه با ساعت، یکلمه شنیدن یا خواندن با مخاطب. کندمی جووجست را "ساعتی"

 مخاطب ذهن ساعت، از دیگری یشده شناخته ریتم هر یا تاکتیک آهنگ. کندمی پیدا ساعت ریتم از ذهنیتی

 متن. دباش داشته شایسته جایگزینی یا و بدهد هادام را همان یا که است ناگزیر متن و کندمی اشغال پیش از را

 جایگزینی است. این از ناتوان" ساعت"

یایی موسیق ناهماهنگی این قراردادی هایفاصله با متن نه. نیست ریتمی هیچ آهنگپیش نخست سطر آهنگ

 طیخ ایتی،رو شکل در متن. دارد آن به بازگشتی اش،فاصله بی شکل در نه و دهدمی هشدار را سطرها میان

 فهومم ساختار باز کهچنان ها،بازگشت در اما. است موفق بسیار درآمده عادت به عنصر یک از خود مکانیکی و

 نظر از سطرها از بسیاری میان یرابطه. است ناموفق شود،می یادآور ما را این خود، متن، تالش یا ساعت

 نیستند. هماهنگ هم با بیان شکل یا ساختار

   از پس از پیش که منی/ کنم/می خدا خدا/ خوردیم/می گیج/ بودی/ تو چرخیدمی تند دور که تریبزرگ

. دارند نمت سطرهای بیشتر با متفاوت و ساده ساختاری که دست این از دیگر سطرهایی و/ امبوده تو با تو

 باز است، جذاب ن،آ متحرکِ شاخص عنصر دو و متن یمایهدرون به توجه با که فعل، شکل از حتی استفاده

 رد.ک استخراج آن از تأویل چند یا یک دریافت برای را ثابتی و منسجم ساختار یک تواننمی. متفاوت است

 است: رفته کار به دوبار تنها دهد،می نشان را هاآن اشتراک که ها،عقربه مشترک فعل
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 افتیممی من تو روی که ساعتی هر در کردیم/می کار میز بر هاعقربه

 

 یا یکسان جا همه در اضافه، هایحرف یا هاجابجایی از مناسب یاستفاده سطرها، جدید بافت کهچنان

 نیستند: متن خود مندقاعده

 

 و....../ سنگین روی /و.../ تکان ترمکوچک از /من.../  تازه از جهان تازه حال در

 

 هایپیدیس و بیافریند را متن ینانوشته طرهایس بتواند خواننده که شوندمی آن از مان، هاکاستی همین شاید

 باشد. داشته "ساعت" متن از فعال ایحافظه و کند پر را سطرها و هاکلمه میان
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 خوانیجامعه
 

 

 "جامعه"بررسی مجموعه شعر 

 

 تیرداد نصری

 

 ودخ جامعه، تابک همان در "!پسر نیستی بشو شاعر تو! نه" تا تثلیث متن در "شوینمی آدم تو! نه" از

 تخود مرجعی همین فرهنگی فرافکنی در زمانهم که متفاوت زبانی یحلقه دو محاصره در فرهنگی مرجعیت

 افتاده. گیر دارند، شراکت با هم

سر  یادب خالقیت و شاعرانه متن متن، با که ستقشری آن ادبی فرهنگی ا زبان همانا زبانی دوم یحلقه این

 چه هب داندنمی. خیر و آری از ستترکیبی اشفرافکنی که مولف و شاعر یا خالقند ایدهیا خوانن. دارند و کار

 نداشته جهان خلق در شراکت نیت. است محرک نقدی وجویجست در حال عین در ولی است مشغول کاری

 زعمهب تا کندمی لخت را تو پردازد،می زبان با مکالمه به ادبی هایجهانِ خالقیت خلق در موثرتر شرکت با

 رِ زبانیدستو هیچ از اشزبانی عناصر و است مرج، خیر ا تقریبن یک بپوشاندت، ترمتناسب لباسی خود

 گیرد.نمی دستور

 مسلح، شبه و مسلح دولتی، شبه دولتی، یافتهسازمان هایحلقه اشزبانی ابعاد "!پسر نیستی بشو آدم تو! نه"

 در را همگان و همه بلکه را مرج، خیر ا تنها نه باالخره و آن بدون یا داردستک و دفتر ناپذیر، پذیر یابودجه

 آینده و حال از اینکه از پیش اشزبانی هاینشانه "نیستی بشو آدم تو! نه" اینکه کالم خالصه و دارد محاصره

 قابیل، ،هابیل آن دنبال به و... مار بهشت، سیب، حوا، آدم،: آیدمی گذشته از آشناست، که حسی باری با بیاید

 یپ را عرفان شر ا یک عظیم طرح زبانی، عناصر این و حسی بار آن ادغام که... و سخت سنگ تکه و کالغ

 .آمده تاریخ در افتاده راه به بزرگ و کوچک جوام، همه پای به پا شر ا عرفان هم جاده ابتدای از ریزند.می
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 ونک و ندارد اعتقاد لباسی هیچ به. چیز همه از تاس همه کردن تهی همان شر ا عرفان این فرهنگی فرافکنی

 تهداش خود همراه را تو ندارد نیازی چراکه ستفرافکنی این هدف ترینمهم تو از تو کردن شرمسار و برهنه

 برود. تنهایی به خود تا کند گیجت خواهدمی بلکه باشد

 آیدمی یاگزاره هر از ترپیش مکالمه، هر برای شرطیپیش عنوان به که "بشو آدم/ نیستی  آدم"شر ا عرفانِ  از

 هب اصلی گزاره که بپرسید هااین همه از بعد اگر و نیست چندان فاصله "ابدی ازلی ا گناهکار ای! هان" تا

 روی همانا که دهدمی نشان شما به را سکه دوم روی فورن هیچ، که دهدنمی پاسخی عرفان شر ا رفت؟ کجا

 شدن. زاده مادر شکم از کار تبه حس و ازلی کاریگناه حس: هست هم سکه اول

 خرج توق دقیقه چند از بیشتر "حیوانیت" و "نشدن آدم" بین مافی سیال جریان اثبات برای عرفان شر ا

 هایپارچه هنر تهیه بلکه ستمسئله که نیست تنِ حیوان پوشاندن بهتر لباس این بعد، به جااین از. کندنمی

 رفته هم روی خود هااین البد که است مدرن دوز و دوخت وسایل تهیه خوب، خانهخیاط تدارک متناسب،

 چوب! است، آن ترینِارزان البته و وسیله ترینآسان یافتن ضد هنر، مسئله ریزی.برنامه به التزام با ستهنری

 دمآ توانمی چوب بِضر به فقط را حیوان که کرده اعالم هااین از پیش اشعامیانه صرف در نیز زبان خودِ و

 در که کندمی مادر مراجعه یعنی زبان اول مرج، به آوریشگفت طرز به هفتاد دهه شعر که است این. ساخت

 است. زبان مادر ا درباره اغلب شعرها این. هست نیز فرهنگی خالقیتِ مرج، حال عین

 از دفاع یک: سیاسی ا تاریخی هم و ستفرهنگی کنشی هم بعد به جااین از فرهنگی زبانی ا کنش این پس

 معاصر. ادبی ناخودآگاه خود

 گستردگی و ستاجتماعی فرهنگی ا کاملن اما دفاعی موضعی در هرچند خود، ناخودآگاه در هفتاد، دهه شعر

 خود اصلی ساختمان در که دهدمی نشان وضوح به( کوتاه داستان در نجدی بیژن مثلن)ادبیات  در آن حضور

 نه؟ چرا و است مرج، ا نقاد یک

 بودن هچندفرهنگ یا فرهنگه دو)فرهنگی  و بی ریشه بی تو کند ثابت کوشدمی عرفان شر ا که لحظه همان از

 فرهنگ دض که کند اثبات کوشدمی زمانهم( ستفرهنگی فساد مرکز یک بلکه مثبت، امتیاز یک نه او برای

 نیست: ایفاصله بیهتن تا شدن فرهنگ ضد از که دانیممی تو و من و هستی نیز

 

 بشوم؟ آدم که     خودم با امداره خودیبی کلنجار عجب

      شودنمی      مگر؟ است زور
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 (23 ص جامعه) 

 

 ست.کرده مادر پیشکش پدر یاد با  را "خودم از"شعر  مجموعه فالح مهرداد

 پگاه. کندمی شعر را مادر و پدر "باور" شعر در "پیراهن یک در جهان و من"مجموعه  در قیصری جلیل

 رستوران به هاگرگ"در  شهسواری علی. دارد مادر از متنوع مضامینی "پایانی سل روی" مجموعه در احمدی

 هنوز کوچک مرگ این"مجموعه  در زادهحسین مهدی کندمی مادر پیشکش را "آه مثل آ" شعر "روندنمی

 و... کندمی تقدیم رشماد به را "گریدمی زن که هنگامی" شعر "نیست بلد کشتن

 اغتشاشِ یدامنه. محتواست و فرم وارانه دارایشورش نامه،تثلیث یک و شعر هفت با "جامعه" شعر مجموعه

 .رسدمی( اشینم)او  بعدی مجموعه به طرفی از و( البداههفی)عبدالرضایی  قبلی کتاب به سویی از شورش این

 دهد.(می وجوهِ دیگر محتوا به شینما و اردد فرم و تکنیک به خالق رویکردی البداههفی)

زبانِ  ،بار نخستین برای که جاآن ویژه به شاعرانه زبان آهنگخوش بدعت کتاب، هر سه این در عبدالرضایی

 توایمح بلکه کرده متولد را جدید شعر در گریروایت تنها نه درآورده، اجرا به فارسی جدید شعر در را روایت

 یمان: آیدمی عمل به هابندیصورت از عمومن کندتر شاعرانه محتوای و جا افتادگیِ غنا ه.داد رشد نیز را شعر

 تیننخس در حداقل فروغ و شاملو همچنین و بود وجوگرجست فرمالیست یک اششاعری اول سال بیست در

 استثنا ست.( یک رمبو)نداشتند  چندانی درخشش شانعمرِ شاعری دهه

 شعر در جدیدی یشاخه عنوان به گریروایت فرم به تازه، محتوای طرح بر ویژه اکیدِت و توجه با عبدالرضایی

 یک ،خطابی فرم و توصیفی فرم کنار در گریفرمِ روایت انداختن جا و خلق: داد تازه میدانی و آبرو فارسی

 فرم زشار نافی هم کرد خلق هم وی. شد ایران در شعر زبان اصلی هایتکنیک مجموع در افزوده ارزش

 معمولن ما هک کنند اشاره سویی و سمت به توانندمی عبدالرضایی بعدی هایکتاب انتشار فقط. شد توصیفی

 یا...؟ درسمی پایان به بعدیِ وی آثار در شعری جدید فرم این تقویمی دنباله آیا. چرخانیممی سر آن سمت به

 یک واقعیِ  نکاتِ هااین شود، خارج آن از یا و بماند باقی فرم از جدید یحوزه همین در بعدها شاید

 هایدندا نمونه و اجرا با ابالغِ آن و ابداع همان واق، در مهم ینکته بلکه نیست بنیانی هاینگاریِ فرمتقویم

 ست.تکنیکی ی"افزوده ارزش" تولید همانا و متعدد

 توجه دارد؟ ارزشی چه نباشد، همراه محتوا در گریشورش با اگر جدید زبانی زایش و فرم در گریشورش

 جامعه، لندب شعر کتاب، این در. دهدمی تاریخی تشخصی جامعه کتاب به که ستشعری خالقیت به جانبه همه



113 این سوال ابدی  /    

 

 و فارسیِ ساده زبان دستور ساده ضمایر هم ایِ شعر،چندالیه اصلیِ تکنیک یمحدوده و است ضمایر شعر

 کنیکت عنوان به شعر، رواییِ یجنبه البته که را متن طول در ادبی ضمیر چند هم و گیرددربر می را سلیس

 ضمایر. دیبنصورت با بلند شعری. ندارد جایی آن در خطابی تکنیک و است مشهود کمتر عبدالرضایی بدی،

 خود حضور "!پسر نیستی بشو آدم تو"کند  صادر حکم جامعه انتهای متن تثلیث، در آنکه از پیش شر ا عرفان

 کند:می اعالم "من"گوییِ درونیِ ضمیرِ تک طرح با مجموعه اول شعر همان در را

 

 بشوم؟ آدم که     خودم با امداره خودیبی کلنجار عجب

      م!شونمی      مگر؟ است زور

 (23 ص )جامعه 

 

 و رگمحاصره عرفان شر ا ییافته سامان یحلقه که جاآن( زورمداری و زور با تخالف و) زورمداری و زور

 واسطه هب آن ا تب، به و اشاجتماعی روانکاوی شیوه ترینعمده! ستنشده آدم و حیوانی اذهانِ یکننده تربیت

 تهمم چیزی به را شما: ستایشده شناخته شیوه نیز آن درمانِ اجتماعیروان روانکاوی ا یشیوه سرشتِ این

 شود!می آغاز جا همین از شر و... کنندمی

 و ستکافی شما "عقوبت" فقط... شویدنمی متهم چیزی به "شما" مدرن اجتماعیِ ماقبل یدرمان آسیب در

 "عقوبت" و شویدمی متهم چیزی به شما مدرن اجتماعی درمانی آسیب در شود.می آغاز جا همین از شر

 شود.می آغاز جا همین از شر و است "تهمت"همزادِ 

 آن با زمانهم و کنندمی میهمان اخروی اجر و بهشت به را "شما" مدرنپست اجتماعی درمانی آسیب در

 از سهمی و ندارد بهشت در جایی متهمی هیچ وقت،هیچ و گاههیچ چون و کنندمی متهم چیزی به را "شما"

 دست و بهشت از کردن نظر صرف خاطر به بلکه شما اتهام بخاطر نه بعد به لحظه این از برد،نمی اخروی اجر

 مینز همین روی شما، به را جهنم همزادند، برادران و تنبیه، جهنم چون و شویدمی تنبیه خرویا اجر از شستن

 چنین آیند، درمی هم با شرِّ عظیم و جهنم مدرن،پست در. شودمی آغاز همین جا از شر و کنندمی تقدیم

 ری اش به شری و ودشمی عرفانی زبان آخرت، و بهشت حضور واسطه به که است دامنگیری و وسی، جابجایی

محاصره  و حلقه در زبانِ شعر اما هست او در خالفی که کندنمی کتمان هم راویِ جامعه "منِ" رسد.می عرفان

 است. برانگیز تامل خود این و ست"هاآن"
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 هاآن

 هستم!    کنمنمی کتمان    امدیوانه که زنندمی فریاد 

 

 شویم، ترنزدیک که کیفررسانِ شر ا عرفان و سازمتهم یحلقه ینعناصرِ ا به و حاالت به بیشتر اندازه هر و

 شوند.می کشف بیشتری سیکناتِ و حاالت

  

 هاآن

 بروید شاندنبال    خواهندمی شما از  

 کجا؟ گویندنمی

 

 کنند.می معرفی بهتر را خود شری ماهیتِ( هاآن)گیرد می قرار عرفان اختیارِ شر ا در که آنگاه واژگان و

 

 کی؟ با      داریم جنگ

 رویممی راه درگیری پی

 چی؟ از   کنیممی خلقش دوباره شود تمام جنگ اگر و 

 ایمحمله فکر در هنوز      دفاع یآماده همیشه

 کی؟ تا    داریم...  لحظه هر

 

 زاناس به نیز خود واژگان یگزارانهبدعت قدرت چراکه پرداخت ادبی زبان در ایراد وجویجست توان بهنمی

 روند.می فحش و

 

 را  درِ گوری کردندمی باز و شدندمی باز دری مثل!    هابزدل

 

 ندارد. جایگاهی عرفان شر ا وسی، یحلقه در تفکر همچنین و

 



111 این سوال ابدی  /    

 

  هاآن

 شوندمی طیاره سوار وقتی

 کنندمی فکر کوچک هایقایق به

 ندارند "کرد باید چه"برای  فکری

 گویندمی "کنندمی دارند چه" از

 

 هم اب جغرافیا و محاصره بیش، و کم البته که ندارد جغرافیایی منشی فقط کردن محاصره یا شدن محاصره

 وجودم مناب، مهم داشت، اهمیت کردن محاصره برای جغرافیایی قلمرو و جغرافیا فقط مدرن ماقبل در: آیندمی

 جهت مدرن ماقبل عدالتِ که بود جا همین از شد ومی محاصره یدهنده سامان او هم و بود جغرافیا یک در

 حذف "شما" تا بود کافی جغرافیایی هر در مناب، به نیاز. نداشت تانکردن متهم به نیازی شما به دادن عقوبت

 یا...( سر طریق از معمولن)شود 

 سویی از که دنهادن بنیان شرآلود جهانی هم با دو هر ،"شما" انسانی منب، هم و جغرافیا هم مدرن عدالتِ در

 در سکنا و انتقال با را شما خودِ هم و بردندمی کشتی به کشتی و گله به گله تکه، به تکه را شما جغرافیای

از  نآ محاصره و جغرافیا مدرنیستی،پست عدالت در دادند.می عقوبت غریب و بیگانه بالکل جغرافیاهای

 نیکمپا کدام برای محصولی چه تانبازوی و مغز زا تا کرد پیدا اهمیت شما یمحاصره فقط افتاد و اهمیت

 عرفان شر ا به بدل شر که جاستهمین و بردمی نام شما از "کارِ ارزان" واژه با سیاسی اقتصاد. بیاید بیرون

 ولی اندکرده متهم خالفی به را "شما" که است درست: است شده ترلطیف هم شما اتهام چراکه شودمی

 الجرااالزم تانعقوبت که است آخرت از پوشیچشم به خاطر بلکه نیست شما الفخ خاطر به شما عقوبت

 که... ستعادی آنقدر کردن خالف شود وگرنهمی

 هساد جم، و مفرد ضمیر چند یا یکی با همواره شدن، محاصره و کردن جغرافیاییِ محاصره منشِ تاریخی ا

 به دارد خود کار دستور در را منش این بیان "من" مفرد ضمیر جامعه بلند شعر در همراهند ا زبان دستور

 هواست. به سر هنوز که کند اعتراف اگر خصوص

 

 نیستم نویسممی آنچه مسئول!     ا گیجم

 یا
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 اندکرده گمراه را کلماتم     ا افعال

 که

 بزرگم هایتناقض شاعر من

 که

 ممنوع از کنم عبور ا باید

 که

 کنم خالف دارد "ممنوع همه برخالفِ"وی تابل که شهری در مجبورم ا دوباره

 

 بود ایهفاضل مدینه اتوپیا، شهر ا هرچند نیست، ریاضیات محصول یساده و زیبا شهر آن دیگر شهری چنین

 و هانسل تمام به رو داشت ایگشوده دروازه هزاره به هزاره قرن، به قرن نسل، به نسل باستان یونان از که

 صولمح سفره، این ریاضی اصلی عمل چهار از که بنشینند ایسفره بر و وا نهند گرده از خستگی تا هاقرن

 بود. جهان در موجود ریاضی عمل ترینداشتنی دوست این تقسیم، عمل

 تقسیم رفهس سیاه شربت و کوال پپسی شود،می تقسیم نان شود،می تقسیم فردین سینمای شهری چنین در

 شود...می تقسیم ملی باغ شود،می

 فاختال مختلف شاعران میان شهر این نامگذاری سر بر اگرچه که ستساخته واقعی شهری شر ا عرفان اما 

 بودن واقعی مورد در حتی و هامیدان و هاخیابان و دیوارها بودن واقعی مورد در ولی هست شاعرانه سلیقه

 نظر دارند. حدت و همه آن، قاتلین

 اندهکاشت آن اصلی هایخیابان جای جای در را "ممنوع همه برخالف"تابلوی  عبدالرضایی، زبان با که شهری

 مثل و کرد خواهم حیرت که باشند کاشته هم بستبن ایکوچه انتهای در را تابلو این اگر بود خواهد طنز و

 "باشد. کار در حساب حرف نکنم گمان"که  کشید خواهم آه عبدالرضایی

 حل آن در و رودمی ما ضمیر طرف به و نهدوا می را خود وایمحت من ضمیر هرگاه جامعه بلند شعر در

 است: شدگانمحاصره زبان کندمی صرف که زبانی شودمی

 

 کنیمنمی زندگی ما

 کنیممی بازی فاجعه با
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 چی! همه یعنی که    هیچ یک   دارد محاصره در خودیبی یک را درونِ ما

ما )موالنا  شعر اگر که هست هم بیرون یک لحظه ا، در همانر حال و بنگریم را درون ما و هست درون اگر و

 دلیل هب و دارد ویژه توجهی آن به عبدالرضایی شعر برعکس، است، توجه بی بدان( را قال و ننگریم را برون

 کند:می پیدا نیز تجاری بیرونی ا گزارشی ا بافتی او شعر که ستبیرونی نگاه همین

 

 کم تدوخ      داریم خیلی پاره ما

 کم دوست            باالست تولیدمان                 دشمن؟

 

 یا

 

 )ما(

 ایمفروخته را امروز 

  چی؟ برای         برسد سر فردا آقای که

 

 دارد را زبانِ خودش شری، اما

 )ما(

 نیامدیم میدان به هنوز 

 آمد ما یخانه به میدان

 درید شکم هم بعد    برید سر   درآورد چشم

 نکنیم! باد آب دستِ ویر که

 

 به ار مخاطب ا خواننده اینکه برای شد، صحبت آن از ترپیش که واحد ضمیر محتواییِ یک ظاهر جابجاییِ به

 تعویض از ناشی هاجابجایی این که باشد داشته توجه مهم این به باید نراند، واپس به شعر بودن چندالیه دلیل
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 یر،ز ینظیر قطعه در قطعاتی مثال عنوان به است؛ ضمایر دیگر و خود با وگویدر گفت راوی، کالم آهنگ

 "ست"هاآن"دورِ  نزدیک ا ضمیر همان "شما"ضمیر نزدیک 

 

 دارید الزم گدا    خواهیدنمی کمک شما

 ندارید که را هرچه چون

 کنیدمی قسمت همه با

 

 و راندیگ با مکالمه در گاه و ستا خود با دیالوگ در گاه که واحد، ضمیر یک محتوایی جابجایی و لغزندگی

 ارساخت جابجایی و لغزندگی وزنهم هوشیار، مخاطبی نقش در وقتی ضمایر و دیگر سرزنش حال در گاهی

 ورعب حال در و سنگین ترافیکی در و شلوغ چهارراهی در هاآن شما، تو، من،. است جامعه بلند شعر بیرونی

 ها،تداعی وگوها،گفت این از آنچه  گذرند،می و شوندمی کالممه وی با دارند توقف ایلحظه راوی کنار از

 همین از بارها و بارها ضمایر، همین هاست،این از ایپاره تکه فقط شودمی ثبت هانفرین و لعن گاه و هاخطابه

 یهاخطابه و وگوهاگفت از دیگری بخش و کنندمی عبور شلوغ ترافیک و کوچه و خیابان و پل و چهارراه

 دنبال و آورده یاد به هاآن با را خود مانده رهانیمه وگوهایگفت راوی، یا) کنندمی دنبال را خود یکارهنیمه

 نندهخوا برای شعر در اشمکانی یلغزنده حضور آن با جغرافیایش که ایخانه در جایی تا طورهمین و( کندمی

به  امعهج بلند شعر بیرونی طرح. باشد شهری هر تواندمی لنگرود ا یا است تهران که کندنمی فاش را خودش

 ودشخ وقتی بودنِ اثر چندالیه و است مواج و لغزنده منِ راویِ اثر، با "من" ضمیر درونی وگویگفت واسطه

 روایت را شوم و شوخ حکایات اغلب که همراه این کند،می متن وارد را شوخ همراهِ راوی که دهدمی نشان را

 نویسم:می دارم اثر نیروی طرح از من نیست. مهم چندان این باشد؟ خودِ راوی سایه تواندیم آیا کندمی

 بود چه دستآوردِ شما     پرسیدند فرعون از

 بلدم...  باال آن چگونه هاپله از گفت

 سردرآوردم  پرتگاه از گرچه

 کسانی چه یشده کهت تکه نعش ندازید،بی پایین آن به نظری و بایستید پرتگاه لبه بر اگر که کنیدمی فکر شما و

 شناخت. شودمی که را فرعون حال هر کرد؟ به خواهید مشاهده را
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 شینماخوانی
 

 

 "شینما"بررسی مجموعه شعر 

 

 تیرداد نصری

 

با تمام  تمام عیار "قهر"و نیز یک  آغاز شینما یک خنده، یک بازیابی فرصت، یک فرصت طلبی قهارانه است

هر، این ق ترند.هایی که اغلب پوک و توخالیپدیدهنما هستند و یا کالنهایی که پوک و پوکهپدیدآن خرده

قهر  این ،گرداند تا چیزی بسازد و آن را دوباره به روبرو تقدیم کندبرنمی نازک دل نیست و از روبرو سر

ناه ببرد( این قهر در شینما نیز آغوش دریا و شالیزارها پ گونه که در شعر بلند جامعه شهری درگریزد )همانمی

ار ها. به مقیاسی بسیبرد: شهری به مقیاس کوه تپهگریزد و به طبیعت، کوه و درخت و صخره پناه میمی

 بیند که در کالن شهر دیده بود البته با تفاوت در زاویه دید:جا همان را میآن تر از همین لنگرود و درکوچک

خود کرده بود، در شینما ولی فاعل و فعل بخش  ای از کتاب را از آنِدهمتن، بخش عم در جامعه، مفعولِ

 کنند و نیز فاعل را(ها اغلب فعل را تو صیف میها و طرح)عکس گیردای را دربر میعمده

 اند:اما این هر دو کتاب، فنا را نوشته

 .گم شد شانر نتیجه خاندان نبوت( فنای دختران و پسران ما. و این حقیقت دارد: آنان با بدان بنشستند و د1

 ادندست به آب ندشان گم نشد و فنا را که دسته گلی( آنانی که همنشینی با بدان نکردند و خاندان نبوت2

اگر فنا نشدند کتک خوردگان و له شدگانی ا  و فرزندان ما نیز همگیا  مان( به هر کجا بروی مادران و پدران3

نشینند شان با بدان باند که پدران و مادرانتر اجازه دادهابدی هزاران سال پیش بیش نیستند چراکه با ریشخندی

 .شان راه گم کنندو خاندان نبوت
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ی ملی و چه در حیطه ا ای هم نیستند چندان دل خوش نکنند: تمام عالم( آنانی که اهل هیچ مذهب و فرقه4

 .مان را پس بدهندن مادرانباید تاوان گندم و سیب خورد ا المللیی بینچه در حیطه

 کنند؟اما تقاص گیر کیست؟ حدّ و حدودِ تقاص را چه کسانی اعمال می

ت ما همه موافق ،هایی پاک و منزه شکل بگیردپیش از این، تصمیم برآن بود که جهان فقط به دست نسل

ا هدرآمد، پاک کردن نسلاما آنچه که به عمل  ا کردیم، درست کنار کشتی بود که این موافقت را اعالم کردیم

ا هزدند! آن هم اگر ممکن گریزد تا به نبود به اخته کردن نسلها اگر دست نداد، برسر میسازی نسلبود... پاک

و هیچ شبحی در روبر ا اندازهای روبرو را توصیف کردتوان چشمها یا از عرشه نمیپرداختند... و از بلندیمی

برانی  گوارهای خوشآب ست اگر برشناسانهف که در ذات خود فعلی زبانتوان توصیف کرد. و توصیرا نمی

های آب بشوی آنگاه های کنارهو درخت ها برانی و مبهوت عظمت و نشاط دارآب گوار بریا اگر کمی خوش

شعر  مای از رمانتیسیس)بخش عمده اندرانان ما پیش از این بارها سرودههایی خواهد شد که قایقبدل به ترانه

 ِ حمیدی شیرازی و تا فروغ و سپهری و نیمای"شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد" ایران از توللی گرفته تا

آمدند. فقط ست آبی، در این رمانتیسیسم، خاطره و آب و اندوه پا به پای هم می( رمانتیسیسمی31ا41

اری کدالنه را بدل به کندهوانی خوشخشاملو با آن )درخت و خنجر و خاطره(، این ترانه رمانتیسیسم جنگلیِ

کاری بر درختان، به ی خود از کندهقلب تیرخورده، به یادگار بر درختان حک کرد. چنین خشونتی در ادامه

عتقاد ای اعتماد و اقایقِ نجات دهنده انوشته شد. اما نسل جدید که دیگر به هیچ کشتی  هیئت فریادی درآمد و

است هکشتی خود را سال ا قایقا  های سال پیش یقه گرفته بودرا، سال را، شاملوناخدای مست کشتی  ا ندارد

همه آن را به آب انداخته و به پیش راند رانند با ایننمی اهالی قلم سخنی از آن نرانده و ساخته و اگر خیلی از

ر از ته: واقعه نحستر شود و نخستین و آخرین دستآورد چنین رانشی اینکنزدیک "واقعه"راند تا به و می

 ستهفاجع، نیست "واقعه" آن فرو بست:... این، دیگر ها بود که حتی بشود پنهانش کرد و یا چشم براین

 دهند.های شینما خبر از فاجعه میتمام عکس

ش اتواند این فعل را از بطریگاه چه کسی میناگر بر کاغذ شکل نگیرد، آ "توصیف"اما فعل زبان شناسانه 

ی اند. چه با اجازه و چه بی اجازهخانگی شده "وجدان شعر معاصر"ی محله ؟ بی تردید آنانی که دردرآورد

ایم و آنانی که بضاعت انتشار مجموعه از آنان دریغ شد. هم ترها، آنانی که مجموعه شعرشان را خواندهبزرگ

 تشرها، نتوانستم آثار منمثل خیلی ام و هم آنانی کهشان دسترسی داشتهکسانی از این نسل که من به مجموعه

ای نیامده. من از این نسل و شان در هیچ نشریهام و نامنیز آنانی که شعرهاشان را شنیده شان را بخوانم وشده
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سم شنابه نام می اشعرهاشان راا ما هستند، علی عبدالرضایی و مهرداد فالح را از آنانی که وجدان معاصر شعر

 زمانیِ کلمات.رانند: چه در جریانی در زمانی و چه در جریانی از همشان میو همه، بر قایق خود

 :"شینما" و اما مالحظاتی ناکافی از جریان زمان در کالم

 زمان روایت

 ست.های روایت خطیی زمانزمان روایت در شینما، همچون همه 

ای اما به گونه ،کندرا پر می "1317" و وا قعه" یخاتم" در شینما طول این روایت، فاصله میان دو قطب زمانی

 رسد.آغازد و به انقالب میاز زمان حال می ،برسد "خاتمی"کند تا به زمان آغاز نمی 1317 از ،واژگون

 در زمان روایت، میان گذشته نرا که عموم "امید"روایت، هرگونه وابستگی به  دو قطب زمانِ این واژگونگی

گذارد. در چنین واژگونگی و تقدم نشاند، به کناری میآینده خود را در متن میا  روایت حال حال و یا زمانِا 

تر از نقطه چین و به شکل پرسش بوده و عالمت سوال و عالمت تعجب رایج نو تاخر دو قطب، زبان عموم

نز، تری همچون زبان هزل، طهای زبانی عمیقهای دیگر دستوری در کار قوام و دوام متنند. جریانعالمت

 ،ودنب فیابند: جایی که امید، نیستتری میلودگی... در همین واژگونگی دو قطبِ زمان روایت، اهمیت ویژه

 هم کنار "آنقدر کف زدند تا عُمر اصالح شد" های فعال کهو در عین حال هم نتوان از توده قرار نیست باشد

 کشید.

ت. میدانی که زمان آن رسیده تا درونش پرید و یک میدان اس ی شینما، تصویر تهیِعکس روی جلدِ منظومه

 طرح و ثبت و خوانش کرد. ا با نگاه ویژه خود ا ای راو روایتِ بیست و چند ساله گردخاکی کرد

افعالی هستند که برای اهل زبان، که " اصالحات"و " هاکف زدن"ی سعد یعنی جا که خودِ واقعهاما از آن

ها ها و عکسشعر شینما و طرح ادی، بی ارتباط به هم و ویژه است. زبانِالعاده غیر عخود جهان است، فوق

ها همگی، در خانواده جهانی زبان، العاده غیر عادی، غیر قابل تصور و بی ربطند و ایناش نیز فوقو پاورقی

رساخت ا زیتوان فهمید که تو زبانی برای بیان داری اممی. ست: ..بومی و محلی مختصات و الگوهای یک زبانِ

ست از جایی ریشه گرفته و در جایی صرف شده که ه مدعیکزبان تو، هدفش ارتباط با زبان جهان نیست چرا

)که  ست: همان اصالحات را نگاه کنید! کجای جهان، کف زدن به رشد اصالحاتهمه چیزش غیر عادی

 ست( ختم شده؟مفهومی سیاسی
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ر برد که عناصای سود میی جامعه و شینما از زبان شاعرانهست که شعرهاالعاده غریبیدر چنین فضای فوق

جهانی شعرند: اصطالحات عامیانه، ایهام، مجاز به استعاره و... عناصری که علیه غنای  گرایی در زبانِبومی

 کالم است، توسعه دهند. شورند تا قلمرو خود را که قلمرو موسیقیِدرونی جامعه و شینما می

 ت: پرورشِهاس"تفاوت"ی باشد، نشانه "مشترکات" یرین سطح خود، پیش از اینکه نشانهتو موسیقی، در ملی

 دهد!موسیقی را نمینوع ها، رخصتِ شنیدن هر ی گوش در طول قرنپرده

 در شعرهایش "هاتفاوت" های قبل از جامعه و شینما نگران حضور موسیقایاما اگر عبدالرضایی، در کتاب

گیر در فصل دروسازی و جاده صاف العاده نفسجست، در برخورد با یک محتوای فوقبوده و از آن دوری می

نزند و تکنیک عو  نکند. در جایی که همه رهبران دوزخ اهل  "حقیه" تواندها، نمیکنی بر تلِّ استخوان

ل الوار بود انم پتری برای بیان مقصود است. به گمی برازندهاند! در زبان ادبی، تکنیک و تعویض آن، حیلهحقیه

 ."های فراوانتکنیک شاعرانه، یعنی حقیه و شعر چیزی نیست جز حقه" که گفت

وجه اول آن،  )یا چندوجهی بودن کلمه یا گزاره( روبروییم، ورود به متن شینما ما با ایهام از همان بدوِ

کف زدند تا عمر اصالح  رآنقد"کودکِ زیرک به:  ا اما اگر از منظر راوی ا نتراشیدگی و نخراشیدگی کلمات

 ا )این کودک فهمد و نه از دستور زبان آگاه استمی نکودکِ متن نه واژگان را دقیق نگاه کنیم، راویِ" شد

اش در آخرین سطرهای متن دوباره رسد اما فیزیک کودکانهراوی به عنوان صدایی شاعرانه به مرحله تکامل می

 "کند؟م دیفال میاگل بیلون بِلم به دول"نماید: خودی می

د نمایغیر عادی می نمایی توسط کسی که صاحب چندین کتاب است،وجه بعدی آن، به واسطه همین مهمل

واژه عُمر که در  .وجه بی ارتباط کالم، عدم ارتباط میان کف زدن و اصالح شدن است ،شودو فرا عادی می

ار نیست حتی اندکی نرمش داشته باشند، سه ست که قرزبان عامیانه نشانه غیر قابل انعطاف بودن اشخاصی

فعل موازی با خود،  "کف زدن"کند: طرف این به هم ریختگی کالم را با یک بار تاریخی به هم چفت می

ست، میدان دست زدن را به همراه دارد و فعل اصالح شدن واژه اصالحات را که تعبیری به مراتب سیاسی

وارد آن شود. میدانی که میدان همه کار و همه چیزی هست جز  طلبد که یکیخالی روی جلد شینما، می

کنند( )می اندشوند( و یک خالی و تهی را پر کرده)می اندادبیات و آنانی هم که در میدان ادبیات وارد شده

 براهنی!فراوان نیستند، فقط: سیمین بهبهانی، سپانلو، رویایی، رضا 

 توان یافت:های فراوانی میونهاز این ایهامات و کنایات، در شینما نم
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 ؟روندها     برای هوا خوری      آخر چرا به مستراح نمیتوریستا 

 علی    ببخشید!     احمق! ای احمقِ ا

 ؟ریزندها       فقط در کربال      در کربال میآیا رودخانها 

 !محض خیرم!       خیرِا 

  شیمیایی شدیم معادالت سیاسی را شما طرح کردید        ما ا

 عربی بزنم؟ چرا فقط چهچهِا 

 زنند.مان را چاپ میهاست که جای متن انگشت اشارهسالا 

 تندزبانم زیرا افعال ضرورفقط میا 

 

 روایت شده زمانِ

 

ها )مغول شودها شروع میوار شینما از زمان امپراطوری مغولمتن منظومه ست و درهمچون زمان روایت، خطی

 (11ص )یابد میالدی ادامه می 2111از  ( و تا زمان فتح افغانستان در بعد43اند ص و مار کرده همه را تار

-نمای گسترش قلمرو امپراطوریی تمامهاست، هر دو آینهآغاز و پایان زمان روایت شده، هجوم و فتح سرزمین

تجلیِ حسیتِ شاعرانه در زمان ی تجلیِ عاطفه شاعرانه در زمانِ روایت و جا بخواهیم عرصهست و اگر همین

ها ر اینتوان دی مختلف را میها در دو عرصهتر از یکدیگر تفکیک کنیم، چکیده تفاوتروایت شده را دقیق

 دید:

های انقالب که )دارد سیگار سریهای دوره اصالحات جمهوریِ... و سبکسری( در زمانِ روایت: سبک1

 کند(ال میمانده را استعم و فرزندانِ/کشد/ می

تان نیامد؟ بنویسم سری خوش)از واژه سبک های قلمرو طلبان جهانی...سری( در زمان روایت شده: سبک2

 جنون چطور؟(
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ای با بیرون آمدن از خود و حرکت در زبان، گسترش یافته و از خودمرکزیتِ رمانتیک به چنین عاطفه

 .شودمدرنیستی بدل میخودمرجعیتِ پست

 لیون نفریمیفشین( هفتاد م)ا من و ایران

 )علی( دنیا میلیارد تنیم ایران من و ا

ای، در گسترش خود، غیاب مبارزه طبقاتی به عنوان عامل محرک تاریخ را با حضور کشتارها و چنین عاطفه

ر تکند تا؟... تا همان ابعاد وسی،های گوناگون جابجا میهای خانمان برانداز، جهت گسترش امپراطوریو جنگ

 فاجعه را تذکر دهد.

 مدرنیستیزمان پست

ن، شعر، هایی درباره شاعرامدرنیستی، با گزارهمدرنیستی و با ماهیت پستست با هیئتی پستشینما اثری

 شعریت، نوشتن، قلم و...

ها، ما دیگر قادر به روایت کامل متن ها و طرحست چراکه با کمک عکسمدرنیستیشینما در شکل، پست (1

ماند جز اینکه برای روایت این متن خودِ متن را در اختیارِ و تمامی روایت ما از این متن، ناکامل مینیستیم 

ود: زبان شی ناکاملِ ما فقط با انتقالِ خودِ متن شینما به دیگران کامل میشنونده قرار دهیم، راهی نداریم... گفته

 های قبلی عبدالرضایی چنینسه شعر از کتاب )در دو آورد تا دست به دست کردنِ کتاب کاملش کندکم می

 مدرنیسم وجود داشت(های پستترین صورتگرایشی به یکی از اصلی

ست و در متن همه چیز هست و هیچ چیز نیست همه چیز هست به جز مدرنیستی( شینما در محتوا، پست2

 راه عافیت و سالمت.

طه واری راببه آنچه که قرار بود باشد ندارد )همان آینه کند، هیچ ربطیو جهانی که در ذهن خواننده ترسیم می

 بین دال و مدلول زبانی(.

های ها و با گزینش نسلهای زبانی، زمانی به یکدیگر تعهد داشتند و قرار بود با پاکسازی نسلها و مدلولدال

همان شوند آنقدر که اگر -های یکی شده، غنی از یکدیگر شوند یا به عبارتی اینها و مدلولپاک و مبرا، دال

اژه و ای چید، آنقدر که اگربه چشم آمد و به گوش خورد بشود دستی پیش برد و میوه "درخت" هرگاه واژه

ی هاچنان درخشان بزند که گلعدالت به گوش رسید بشود نفسی آسوده کشید و ضربان مچ زندگی آن

ت و ای پربت و ارتباط میان دال و مدلول به اندازهاما مناس ،گردان ندانند به کدام سمت سر بچرخانندآفتاب
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ی که در اتوده شنونده شنونده پرتاب شد: رسِگوش دار شد که وسیله بودنِ زبان به کیلومترها دور ازفاصله

هاست، که به مصرف آگاهند که روی کالم گوینده نه به آن نکامل اند حاال دیگرچند متری گوینده حلقه زده

زبان در کیلومترها دورتر! این )این پدر آمرزیده با ما نیست( اگر بخواهد زمانی در هم بریزد  کنندگان همان

خواهند  ای حتی،ها نیز، به اندازه ثانیهترین مأواها و عافیتگاهها باید مطمئن باشند که در مطمئنآنگاه شنونده

شناسیک نیست های زبانا و مدلولهرا بچشند چراکه فاصله روزافزون میان دال "عیش امن"توانست طعم 

 "دانیم که...ما می"بلکه در همان لحظه، یک فاصله سیاسی هم هست، یک 

ی رو به گسترش میان دال و مدلول، تمامی گفتارها، اند به خاطر ورطهدانیم که امروزه همه دریافته)ما می

 هاکه آن نیستند اما... اما تو! وظیفه توست های یک مناسبتجز تهیه ها، قول و تعهدات کتبی و غیر کتبی بپیام

 را باور کنی وگرنه(.

نه تنها ابزاری برای رسیدن به بام عیش یا  "باور و اعتقاد"ست که گونه، امروزه این احساس درستیو این

 ست برای تنبیه شدن!صعود به بهشت نیست بلکه ابزاری

 و نوشتن؟

و دسترس ا ای از زمان را درگرداند بلکه پروسهشتار باز پس میرا به فاعل نو "زمان" نه تنها "نوشتن"و 

نوشتن نه تنها نجات دهنده بلکه تداوم آن تعالی  .یابندها و ساعات تعالی میگذارد که در این پروسه، لحظهمی

 دهنده هم هست.

-تازه زبان گشودهکودک  ،5پاورقیِ شینما از همان روی جلد کتاب تا صفحه  ،عکس ،ی ترکیبیِ متندر تجربه

 کند:ست که سینما را شینما تلفظ کرده و به تازگی تمرین عشق نیز میای

 نویسد!همه ابایی ندارد مینویسد و دروغ را دروق، با اینمی "قسد"را  "قصد"

های فاحش امالیی غایبند و عمل نوشتن درجه به بعد، غلط 5ست: از صفحه عمل نوشتن، خود، تصحیح کننده

های گیریاست از غلط ای که تا اواخر کتاب پربه گونه ،بردهای دستوری و انشاییِ کاتب را باال میمهارت

 دستوری و انشایی.

شود... این جا که این کلمه، دخطر نوشته میو به آن اضافه کنید بازی ماهرانه کاتب را با واژه دختر، آن

ست که از میان همه خطرهای ریز و درشت اسالمی گی، معضل درونی جمهوریقیافهگی و این همقافیههم

 ...یا دهدمی این جهان تمساحی، خالیق را از خطر دختر پرهیز
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 زمان هندسی متن

جامعه دیده بودیم که ضمایر و ریاضی، چگونه در متن به زبان  بلند جامعه از مجموعه شعر تحلیل شعر در

ایی، قسیم و نیز نقش تقسیم در تفکرات سوسیالیسم اتوپیالگوریتم ریاضی و نقش جم، و تفریق و ت .اندآمده

از شعر فروغ مثال آورده شد. چنان الگوریتمی در شینما هم هست اما به ندرت و روحیه زبان در چنین تجلیاتی 

 ست:غیر تخیلی نکامل نیز

 (57ص . )شوددر بین ما فقط فقر است که عادالنه تقسیم می

توان ارتباط میان زندگی را پر کرده. به سادگی هم نمی "شینما" هارافگ در عو  زبان هندسه و هندسه

توان حکم روزمره با این دو مقوله ریاضی و هندسه در دو متن متفاوت را نادیده گرفت و در عین حال نمی

 مههدقیق درباره چگونگی بازتاب تجربه زندگی عادی و حرفه تخصصی مولف، در اثری ادبی صادر کرد، با این

اگرچه  ،ی رشته مهندسی مکانیک استکردهدانیم که عبدالرضایی مدرس ریاضی در تهران بود و تحصیلمی

)من مهندسم!( و ناگفته نماند که در  کار دارد و دهد که با مهندسی سرکتاب جامعه این کد را می خودِ او در

 .دی و غیر اقتصادی( غایب نیست)به اعتبار حضور تاسیسات و بناهای کالن اقتصا مجموعه جامعه، هندسه

گیرد و من از روی حدس، شهر تهران را در جستجوی نام شهری که حادثه شعری جامعه از آن سرچشمه می

ادامه خاطرنشان کردم که نام یک شهر ویژه در این شعر چندان مهم نیست اما وقتی در  در نظر گرفتم و در

ی تاسیسات اداری و نظامی بز کفرش درآمده( آنگاه گستره )ناتوی کریه "ناتو" خوانیم کهمی "اطلس"شعر 

تواند خطوط خشک و کند که ذهن نمیآسایی را تداعی میدر اروپا و ترکیه و... حجم عظیم و غول "ناتو"

 اش را نادیده بگیرد.ی انبارهای اسلحهزدههندسی تاسیسات اداری و محتوای شهوت

 تمام فضای متن پیش ای زبانیِ متن تصویری شینما پخش شده و درههایی در خوشههندسه ا چنین هیوال 

 سترفته

  

 ( در آسمان نوسازی که جفت و جور شد1

 کرمِ مواجهه با فاجعه دارم

 (41ص )دری از جنسِ باز    بسته     به روی همه! 
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ر شد، کاری کرد، امری آسمانی نبود تا بتوان در آسمان نوسازی که جفت و جو "نوسازی"جا که اما، از آن

لک های سر به فاز آب درآمد با برج "زمینی"ن یک شعار کامل "جنگ جنگ تا پیروزی"نوسازی، بعد از شعار 

های آماتور و تازه به دوران برخی از بساز بفروش ای وای بساز و بفروش قهار و حرفهکشیده تهران که عده

آورند و به قیمت خون پدران خود پای دیگران حساب می رسیده با تُف و سریش سر و ته آن را هم آورده و

 .کنندکرده و می

ای در دو طرف صفحه کوالژ شده که آگهی فروش خانه در تهران کتاب شینما، بریده روزنامه 34در صفحه 

باالتر از خیابان زرتشت تهران یک آپارتمان سه خوابه که قیمت فروش  در .هااست به همراه لیستی از بنگاه

هزار  311ست که از قرار متری ایلیون تومان است و همچنین در یک محله دنج در مستوفی، خانهیم 31آن 

 .شودتومان معامله می

ترین مراکز اقتصادی دنیا ( در طرح دود شدن دو برج مهم اقتصاد جهانی در نیویورک، که یکی از مهم2

 .نوک دماغ فرشتگان باال آمده است شود که تاهایی دیده میشود، کوه برجشد و میمحسوب می

ست اریدست با اهرام ثالثه مصر، بنایی که سمبول اقتصاد بردهکه عکس یادگاری االغی 71( در عکس صفحه 3

 اند.خورد که البته هنر مهندسی یونان و مصر باستان طراح آن بودهبه چشم می

دهد که با خاک یکسان شدن شهری را نمایش میای دری منفرد، مردّد در پای ویرانه 35( در تصویر صفحه 4

 .کندهای ارتش آمریکا را تداعی میو شباهت میان زلزله و بمباران

 توان دید:های صدّامی را نیز می( و هندسه دود شده در بمباران1

 تهران و دود

 رفتند این هوا دورشدند و میبا هم دود می

 جاسته ه بالعادجمله ورودی متن، فوق 11( در صفحه 5

 "باید برای حاجت مرا زیارت کرد"

 

ه آن را ب "اگرچه هوشم از پیشم رفت من ولی هستم" اما آنگاه که ایهام این گزاره را کنار بزنیم و سطر ایهامی

 "ای نگهبانشور"، "ولی فقیه"، "مصلحت نظام"ای از تاسیسات و بناهای متعلق به وقت زنجیرهمتصل کنیم آن

د همراه کننبینیم که سر به فلک کشیده پیشِ چشم قد علم میرات مربوط به اوقاف و... را میو انبوهی از ادا



/ این سوال ابدی  118 
 

ها و... حتی آنگاه که نمایش شینما در مدت زمانی چند های اعدام دسته جمعی در خیابانها، تیرکبا زندان

سه مرگ بیشتر شود، همین هندسه که هندماهه با همکاری افشین شاهرودی عکاس، طراحی و اجرا می

 آید.های مستطیلی گورهای کوچک و بزرگ به زبان میدر مکعب کنداش میبرازنده

ای بین دیوارهای بلند ای در قفس، که مشابهت زن چادرپوشی را که در کوچهو چنین است عکس پرنده

-ا قبول نمیداروغه هم این گوساله الغر ر"کند و همچنین عکس قبری باریک محصور مانده، خاطرنشان می

نند کو در ادامه تصویر پرندگانی در قفس که معلوم نیست تماشاچیانش، زندگی این پرندگان را مرور می "کند

 یا خودشان را...

 

 زمان شهودی متن

 

در کتاب جامعه، آدم و آدمیت، به  .ستتر رفتهزمان شهودی متن، از زمان شهودی کتاب جامعه اندکی پیش

 گستراند و در شینما طوفان نوح.اش را در متن میهای زبانیهمثابه آغاز شهود، خوش

ند نشیو جایی که کشتی فرو می ها امکان پذیر استجهان پر است از غرق شدگان و رهایی فقط در اوج آب

 هاست!بر باالی بلندی

 (32ص . )و آن کشتی که آدم را نجات داد کاغذی بود

 ها آب نیستند اما راکدندآدم

 (11ص . )اندجایی هستند که از ازل بوده هنوز همان

 (24ص . )آدمی هنوز جایی در همان اوایل دارد

 (23ص ) گوید نچرخ!باران هنوز به این کره می

 (21ص . )خوریمکوتاهی وول می البرزِ قد رِس

        (34ص . )گرددپا می و خودش بی سر رِبیچاره زمین دو

 (37ص . )کنماز البرز خودم نگاه می
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 (41ص . )گردمدانم کجاست میخودم که نمی رِدو

 اماهل همین عده

 که باردارِ اندوهِ  آدمند 

 (48ص . )ستشغلم   علی عبدالرضایی  

 

در بند  .خورد، منبعث از چنان شهودی، در شعر بلند جامعه نیز فراوان به چشم میهای زبانیچنین خوشه

وان جای آن تبت دیالکتیکی با تصویر باالتر از خود ندارد و میآخرین تصویر این بند، مناس "میدان"معروف 

ای وارد شود. فقط حضور ای دیگر به کار برد یا از آن چشم پوشید بی که به حوزه عاطفی آن لطمهجمله

 .بخشدشهودی غرق شدن جهان ناپاک به آن غنا می

 

 هنوز به میدان نیامدیم

 ی ما آمدمیدان به خانه

 برید    بعد هم شکم درید سرچشم درآورد    

 (18جامعه ص . )که روی دستِ آب باد نکنیم

 زمان مضامین درخشان

 

یسم و اند اما در مدرنم، بسیاری از استعارات اینگونهیسزبان در چنین زمانی، فشرده و موجز است. در کالسیس

ینی رازمان بودن مشترکند. مضامتوانند بدون اراىه تصویر افاده معنا کنند. گرچه همگی در فمدرنیسم میپست

 نِاش از زمافراریوی دِّشود حتوان تردید روا داشت و نه بعد از بستن کتاب میدارند که نه در صحت آن می

 ذهن. کنندحال را تخمین زد، مضامینی دارند که همیشه درخشانند و در لحظات تاریکِ زمان، ذهن را فعال می

شان را و بیند که تمامیِ متن را مرور کند. این مضامین درخشان، شمولنمی ها لزومیدوباره آن یِبرای تداع

ای اگرچه مختصر اما مفید آوری رابطهگیرند که در آن میان زبان و پیامسنت زبانی میآن شان را از فراروی

 موجود است.
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ها صاىب، و از کالسیک آوران ادبیات مدرن ما لبریز از این مضامین درخشانندسپهری، شاملو، فروغ از نام

 حافظ، بیدل و...

ای با زبان شعر نداشت اما در جامعه و شینما عبدالرضایی تا قبل از کتاب جامعه چندان التفات به چنین مکالمه

 .های متعدد و فراوانی از این مضامین درخشان را بیرون کشیدتوان نمونهمی

 .امهست که از کتاب جامعه آوردهای زیر سطرهایینمونه

  

 شودش واگذار شود     بزرگ نمیداگر کودکی به خوا 

 شودکند       و جامعه میمادر پادر میانی می

 ستفکر   تعیین زندگی ا

 بعد     تیر من خوردم و وض،ِ همه شد توپ      تو هم بادِت رفتا 

 کشدکروکی شعرهای من را درد می ا

 ... ا

 رها اشاره کرد:توان به این سطو از کتاب شینما می

  

 کندخواهد از رودخانه درخواست نمیکسی که آب می ا

 خورد!می

 ها فرقی با زندانِ اوین ندارندخانه ا

 ها مرتب ترندفقط اتاق   

 کنندبرخی که بیشتر معتقدند علیه آن زندگی می ا

 انداند دوباره پس گرفتههمیشه هرچه را که داده ا

 نیدن شرط استحرف درِ گوشی همه دارند ش ا
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 گرددمردم پیِ گوشند که دنبالِ صدا می

 کنند ابلهانه نیست؟مغزها گناهکارند چون فکر می ا

 ست که ندارد...هنوز حق با کسی ا

 

 زمان زبان عامیانه

 

ود. شهایی، حجم مشخصی از متن را شامل میزمان زبان عامیانه نه تنها در شینما بلکه در جامعه نیز با تفاوت

ای از زبان کوچه و شود و بخش عمدهلیونی تهران به طور روزمره مصرف مییم 21 که در تالطم شهر زبانی

چیک ی کودو تا کله" تا جمالتی نظیر "بارون اومد"ها در دهد، زبانی که از ساییدگی واژهبازار را تشکیل می

حاصل شده، نشانه تبدیل کالم  "شدها مشخص میگنده التی خط اول، توی حمله"و  "با هم ک ل ک ل کردند

 هاست:اش اینهای عمدهست که ویژگیبه کدها و رمزهایی

گی اصلی آن مصرف و در مصرف فراوان واژه، صنفی شدن زبان، رمزی شدن جمالت در شهری که ویژه

 نتیجه تجارت است نه تولید و صنعت.

 برد:مجموعه جامعه فراوان از این کدها و رمزگان زبانی سود می

ایم، هوای لگد خورده، این الکی را تمام برچسب خوب و بد، ما پاره خیلی داریم دوخت کم، امروز را فروخته

کردن، کریه بز، هفت ماهه یابویی بود، از دستم تند رفت، لبِ بامی که خیلی کوتاه آمده با لیلی، افسار هرچه... 

 .عمرو عاص تمام دختران تهرانم ،بگذریم

 کند و به طور غریبی فقط بهعامیانه و تهرانی را رد مین حضور کلمات و اصطالحات صرف در شینما اما، متن

جا که شینما فقط عرصه جوالن شعر و عکس نیست بخشی کند اما از آنصرف ادبی کالم و افعال مراجعه می

صطالعات شود و نیز تمام پاورقی شینما یک مجموعه فرهنگ و ااز آن که طرف دیالوگ شاعر را شامل می

 .شودعامیانه غلیظ را شامل می

 متنی شینما:های دروناز دیالوگ
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تو که عمری مگس روی تُفِت جلوس کرد و تا پتل پورت رفت حواست باشه اون ممه رو لو لو برده گذشت 

 (13شینما ص )ماسه... اون دوره که مال نتربوق سرطان چار اسبه داشت، به این ماس ماسک چیزی نمی

 

 تن پاورقی شینما:و از م

ی هر شهری، کجای کاری کپه کپه کپل ریخته از لچک به سرهای ی کپری، تو کرباس محلهتوی هر لونه

گذر ولو شدن هرچه کلپتره کل کل کردن به کتم  همه از سگ بدتر که تو کوچه و سرِی قجر تا اینکوچه

 مِ آخر و  این هوا کاله لگنی سرم رفت.ی کنتراتی کله به طاقی شدم زدم به سینرفت که نرفت. با عالقه

گِ ما، مثِ ی مکش مری سیتی سُماقی خانوم بشو نبود کفتر چن برجه بود با لفت و لعاب اون قیافهفاطمه ارّه

 می آفتاب کشّ و فِش اومد لبِ آب، کم محلی به روی ماهِ مو کرد و تا کک به آشِ ترشم نشست کفرِکمبزهپنجه

 .رگی زدم که کله پا شدو همچی کف گ در اومد
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 "زخم باز"نگاهی به 
 

 

 "زخم باز"بررسی مجموعه شعر 

 

 سید ابراهیم نبوی

 

 خوشبختم من. است آمده بازار به ناکجا انتشارات توسط" باز زخم" عنوان با عبدالرضایی علی اشعار مجموعه

 از را آن و بدهید سفارش را بوکشهم ای و کاغذی نسخه هم میتوانید هم شما ،دارم را کاغذیاش نسخه که

 عنوان به مناسبی قیافه با که شعر 83 با صفحه 114 در است کتابی عبدالرضایی اشعار مجموعه. بخرید ناکجا

 از که بگوید که ندارد ابایی هیچ و است سبز جنبش از شاعرانه روایتی ،باز زخم. است آمده بازار به کتاب

 شاعران برخی و آراگون لوىی یاد به مرا شعرها ولی ،چرا نمیدانم. میکند دهاستفا کردن دعوا برای شعر

 .میاندازد ماندلشتام جمله از شوروی چهل و سی دهه معتر 

 .کرده استفاده سیاسی مجادله برای شعرش از میکند اعتراف فشاری و شکنجه هیچ بدون عبدالرضایی: اول

. است حکومت آن با جنگ برای حکومت یک مخالف مردم زا گروهی میان دعوای ،سیاسی مجادله از منظور

 زخم مجموعه شعر آخرین و اولین. شدهاند مشخص عدد با ،شعر عنوان و اسم جای به کتاب این اشعار تمام

 را شاعر پای و دست وسط این در فرم نیست قرار و کرده استفاده جنگیدن برای شعر از شاعر که میگوید باز

 .ببندد

 به میدهد قیافه و تیپ که/ ام/تازه فرمی فکر در نه": میگوید "یک" شعر نام به مجموعه این شعر اولین در

 ملتی که طور/همان/ هاخیابان در بریز /پول/ بخر بسیجی میخواهی /هرچه/ دارم قافیه به احتیاجی /نه/ شعر

 یعنی نیز شعر آخرین رد و ".است ساخته کارت ساده شعرهای همین /با/ است تاخته تو بر خالی دست با

 : میسراید چنین "آخر" و "سه و هشتاد" شعر
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 /اما/ خالص و کردم خالی هم را /زباله/ کشتم را شانیلفا /پس/ نداشتم شانستدو /که/ داشتم کتاب تا دو"

 ".بدهم زجر را شما /که/ بشود /منتشر/ داشتم /دوست/ باشم داشته دوست اینکه نه/ داشتم/ دوست را یکی این

 

 اما ،باشد نداشته دوست را شعرها این شاید حتی ،نیست فرم دنبال به مجموعه این در شاعر میفهمیم پس 

 .است کرده منتشر استبدادی وضعیت یک با مخالفت برای و دارد دوستش که جنبش یک برای را آنها

. است مشخص شهر یک در مشخص واقعه یک مورد در ،شناسنامه با شعرهایی "باز زخم" مجموعه: دوم

 باشیم نداشته انتظار ما شاید. دارد اختصاص شهر این در سبز جنبش وقوع و تهران شهر به شعرها همه یبنتقر

 خالصه مشخصی دوره در را خودش ،باشد نداشته یا باشد داشته مصرف تاریخ اشعار که نخواهد مانلد یا و

 محل میکند سعی و است متعهد حادثه جغرافیای به او. است کرده را کاری چنین شاعر این ولی ،نکند یا کند

 .کند تعریف کلمه به کلمه را اتفاق یک وقوع

 : است کلی کمی دادن آدرس این "نه" شعر در

 

/ بزنی آزادی به سری/ است/ /کافی/ تهران در است آسان /خودکشی/ بدهی پول کشیآدم /به/ نیست نیازی"

  "/میمیری.

 

 خیابانها اسامی نمادین و شاعرانه بازتعریف طریق از را تهران جغرافیای میکند سعی او پانزده شعر در اما

 : میگوید"پانزده" شعر در و بنشاند چشم جلوی

 

 که /خیابانی.../ چپ /سمت/ آزادی مثل میدانی به/ برسد/ باشد خواسته /و/ باشد شده انقالب که میدانی"

 /...راست /سمت/ کند انقالب میخواهد که میدانی /به/ آزادی /مثل/ باز باشد بازگشته و/ باشد/ زده دور

 جای که پرچمی مثل/ پایین/ باشم کشیده/ را/ جمهوری /که/ ستارخان /پیش/ باال آن گذاشتهاند هم را توحید/

 در درختان /حتی/ /پاسدارها/ ها/پلیس/ هاخیابان جز/ /...کند شیر را بزدلی مالی تا/ نشست/ خدا شیرش

 شراب از /پر/ شریانش که/ کشید/ شهری را درد این /کروکی .../نکنم رنگ را مردم /که/ امکرده یاهس را حاشیه

 رزهای /باالهای/ است آزاد مصر که حاال/ بود/ حبس یوسف چاه در عمری که/ خورشیدش/ /و/ است شیراز

 پیش /تا/ امکرده دود پنداس هم اسفند /برای!/  /ببین/ شیرین کند را فرهاد بیماری شربت /که/ است پاسارگاد
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 سبز را خیابانها باید /فقط/ است تمام دیگر /کارشان/ نقاشی این /مثل/ نرسد پایان /به/ برسد بهار آنکه از

 ".کنید

 

 : میرسد سبز جنبش نام به حادثهای جغرافیای از دیگر تعریفی به "شش و سی" شعر در او

 

 بین سرایینکاروا در کرده /اتراق/ دودل ستمانده موعود و// منزجر عده /یک/ ایران در منتظرند عده یک"

 چارزانو /بودای/ نتهرا بالهت بر /خیره /منتظران به ستگندهای /بیالخ/ میالد بلند /برج/ انگار قرن سیزده راهی

  ".آزادی /میدان/ تنشستهایس

 

 :میدهد را شهر هاینخیابا آدرس هم و میکند سیاسی تحلیل هم "هفت و چهل" شعر در او

 

 /که/ بهمن دوی و بیست /یا/ شاه کرد رو سفیدش /که/ مشروطه انقالب /مثل/ ؟رچه کا میخواهی رهبر" 

 /ما/ بلدیم هم را جاده/ بلدیم که را /نقشه/ است آسان رسیدن آزادی /به/ انقالب طریق /از/ بود خرداد دوم

  ".میشویم /گم/ میرسیم مقصد به وقتی فقط

 

 چهارراهها در ما بی آنکه است کلمات قشنگی در حادثه و اتفاق کردن گسترده شعر وظیفه که گفت میشود البته

 او. ندارد قصدی چنین مجموعه این در شاعر این ولی. گفت میشود! بله بیفتیم، گیر سیاست میدانهای و

 .را میزند حرفش و میرود مطلب اصل سر راستیک

 نمادگرایی و روشی نهان تحمل ما زبان کلی به طور: همیشگی انهشاعر و حزبی بیانیه ،سیاسی تحلیل ،شعر ،سوم

 نومیدی تشبیه با او. یافت میتوان ثالث اخوان اشعار در را نفت شدن ملی جنبش سرکوب تمام یبنتقر ،دارد را

 نازلی" در ایرانی بزرگ شاعر شاملو. است آورده زمستان شعر در را 1331 از بعد زدهیخ فضای زمستان به

 در اما ،کردهاند اشاره آن نومیدیهای و امید و اعتراضی جنبش به "شوکران فروتن کاشفان و نگفت سخن

 چنین و میپردازد اعترا  جنبش گزارش به گاهی او. ندارد شعر در صراحت از پروایی عبدالرضایی ز،با زخم

 : که "چهار و سی" شعر در میسراید
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 /جای/ اندخورده توسری که/بس/ ها/خانوم/ اندآمده تیغه /شش/ /آقایان/ تو جنگ /به/ تیزی یا تیغ بدون"

 مینالند تو /از/ دارند ریش که گروهی /حتی/ ؟!آخر بی ریشهای تو /چقدر!/ بردار کاله دارند /کاله/ روسری

  ".نفرند یک /فقط/ تو /علیه/ آدم همه/این/ ؟!آخر گهی تو چقدر!/ /رهبر!/ /سرور!/ آغا

 

 از نیز گاهی و دلچسب شاعرانه فحش. میدهد فحش میشود بد حالش وقتی بلکه ،نمیکند تشبیه تنها نه او

 : میگوید "هشت و شصت" شعر در او. میکند سیاسی تحلیل و میگذرد احساساتش بیان مرز

 

  ".داشتیم یدکی جان یه کاش /ای/ مردن مردم /برای/ خوردن کتک /گاهی/ نیست بدک همچین"

 

 : که میکند سیاسی تاریخ تحلیل او "هفتاد" شعر در

 

 را /حسین/ نمیشناسم را /میرحسین/ /نمیکشت/ نبود /اگر/ نبود /عاشق/ چرا را /قابیل/ نمیشناسم را هابیل"

/ حسینی و میرحسین/ نمیزنند سینهشان /به/ رد دست چه /برای/ ام/مانده/ میزنند سینه هنوز /برایش/ چرا

  ".نمیکشت آدم همه/این/ بود آدم اگر /که/ خمینی فجیعی طرز /به/ ایخامنه دو /هر

 

 :میکند سیاسی آشکار گیریموض، "سه و شصت" شعر در و

 

 ملی کفش با نمیشود دیگر خیابانی هیچ /از/ مصدق /جز.../ اندخورده تیر که /مردمی/ میلرزند بی صدا چه" 

  ".داد میدان نباید /دیگر/ فاطمی به /حتی/ خاتمی /به/ را نامش گرفت پس ژاله میدان که /حاال/ گذشت

 

 : میسراید و میپردازد زنجیرهای هایقتل تحلیل به "دو و هشتاد" شعر در

 

/ بود نکرده بازی /چون/ کشتند را او زنده /زنده/ بودند داده او به را سعید /نقش/ ایزنجیره قتلهای در"

  ".میکشت /واقعن
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 عبدالرضایی ولی، نیست سیاسی شرایط قبال در گیریموض، و تحلیل شاعر وظیفه که کنیم فکر است ممکن

 آن خواندن و شنیدن از میتواند شعر این مخاطب. میکند را خودش کار او ،نمیکند گوش ما حرف به

 .نمیدهد شعر ماهیت در تغییری خودداری این اما ،کند خودداری

 که برگردد این به باز زخم در لرضاییعبدا سیاسیهای هنگا همه مبنای شاید: است زندگی که شعری ،چهار

 زندگی برای مردمی تالش را امروز تا 1388 هایلسا در ایران اعتراضی جنبش دیگر بسیاری و ما مثل نیز او

. میداند مردم زندهترین و عاشقترین رفتن خیابان به که را مردمی او. میداند خواهیمرگ و مرگ مقابل در

 :میسراید" یازده" شعر در او. شدند کشته داشتن دوست و کردن گناه و دنورزی عشق ،بوسیدن برای که آنها

 

 آبی جفت یک به /چشمش/ کرد گیر تظاهرات پشت که گشتبرمی خانه /به/ بود کرده تمام را کارش تازه" 

 /یاد!/ دیکتاتور بر /مرگ/ هستم علی /من!/ دیکتاتور بر /مرگ!/ /درود/ شد پیاده و کنار /کشید/ افتاد درشت

/ نشنید /چیزی/ ؟میکنی عروسی من /با/ پایش زیر /افتاد/ خورد تیر... بر مرگ بگوید آمد تا و افتاد ىیسر

 ".بود شده تمام کارش /تازه

 

 : "دو و بیست" شعر در. ندارند دوست زندگی دشمنان که میلی ،است جاری زندگی به میل او شعر در

 

  ".میمیرد /بعد/ میگیرد عکس قاتلش /از/ درمیآورد را /موبایلش/ /میافتد/ میکند شلیک او به پاسداری"

 

 : "هشت و سی" شعر در. میمیرند بی دلیل و ظالمانه اما ،میکنند دفاع خود حیات از مردم

 

 دوست /به/ گرداند برمی را /سرش/ /میبرندش/ بسته پشت از دستهای /با/ میگیرندش بسیجی دوتا"

 ".دارم دوستت بیشتر /حاال !//بهتر/ میگوید دخترش

 

 ،زندگی چون میمیری ،داری بزرگی آرمان چون میرینمی تو. است آدم شدن له دلیل داشتن دوست و عشق 

 صحنه بازیگران آنها ،میگیرند دیگری جلوه آدمها "شانزده" شعر در. داری دوست را دخترت دوست و زن

 : نامعلوم و دراز و دور آرمانهای صحنه نه زندگیاند
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 /کسی/ بازیگرند /همه/ میکند پخش دارد که فیلمی این /در/ شده باز تازهای /سینمای/ انقالب میدان رد"

 ".نمیکند تماشا

 

 و واقعیت چنبره در تنها او عبدالرضایی مجموعه آخر و اول شعر برخالف البته است. شاعر که شاعری ،پنج

به ) ایماژ و وزن و فرم به اشعارش از ریبسیا در میکند که ادعایی برخالف او. نمیشود گرفتار رویداد

 فرم به ملنکا "پنج" شعر در او. نمیکند اسیر و گرفتار امحتو در را شعر و میدهد اهمیت( ایماژ خصوص

 : است وفادار شعر ترتیب و آداب و شعر

 

 دست از هم ار /تو/ جانش جز /که/ بود آزادی برای /فقط/ زندان در /و/ شد زندانی /که/ بود آزادی برای"

  ".ندهی دستش از /که/ نداد دست از را /تو/ آزادی /برای/ داد

 

 : میسراید و میگیرد نظر در شعر مهم عنصر یک عنوان به را ایماژ و تصویر "چهارده" شعر در و

 

 /با/ بیاید برف /که/ /میمیری/ آزادی خیابان در قرمز /گلبولهای/ بدهد گل /تا/ میخوری تیر جانآ تو"

 آنها از که را /تو/ نیاید شومی باد /تا/ میکند ت/مخفی/ کند مخفی را /تو/ نرمک /نرم/ سفیدش لبولهایگ

 " .میمیرم جاینا /من/ میخوری تیرجا نآ /تو/ میجنگیم خیابان یک در دو هر /ما.../ بدزدد نبودی

 

 به تعهدش به او صریح بیان غمریعل عبدالرضایی اشعار که کنیم فکر این به باید که است دلیل همین به شاید

 .نیست بی توجه نیز شکل و فرم به ،موضوع

 مردم به میتوانیم ما که میگوید ایدىولوژیک ادبیات از بخشی عنوان به مقاومت ادبیات: مقاومت شعر ،شش

 کوچک با مبارزه برای تا کنیم تحقیر را آنان یا ،کنیم تحریک شعر با را آنها و کنند مبارزه تاییم بگو دروغ

 ترانهای ،میپردازد مخاطب تحریک به شاعر ادبیات و شعر نوع این در. دهند انجام بزرگ عملی شدن شمرده

 و میخوانیم را" زمستون اومد سر" یا "دشمن کاخ بنای خیز پا بر کن جا از" یا "وطن جوانان خون از" مثل

 با مختلف ترانههای و انترناسیونال سرود یستمب قرن اشعار طنینترین پر از یکی شاید. میدهیم پیروزی وعده
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 ما سراترانه و شاعر یا ؟شد خواهیم پیروز قعنوا ما آیا. است بوده "شد خواهیم پیروز سرانجام ما" مضمون

 پیروز شاید کنیم پیدا شجاعت آواز این سرمست و برویم پیروزی سرود با که میکند تحریک و تهییج را

 نیز عبدالرضایی. است همین طلبانه برابری و خواهانهعدالت اجتماعی جنبشهای ترانههای از بسیاری ؟شدیم

 : میگوید "هفت" شعر در او. میگوید را شعرها همین گاهی

 

/ نده گیر تلویزیون به همه /این/ بزنی حرف خودت با کمی /تا/ شد قط، /تلفن/ رفت /برق/ آمد که سیلی با"

  "؟افتادی روزی چه /به/ /ببین/ کن نگاه خودت /به

 

 : میسراید "یک و چهل" شعر در و میکند را شریک دیگران نومیدیاش در یا

 

  ".نیست خوش خبری /هیچ/ ترم/خوشحال/ است خاموش تلفن /وقتی/ ندارم /نامهای/ ندارم ایمیلی وقتی"

 

 حرکت او. ماست یبرا یقینی موضوعی این. کنیم حرکت دارد دوست شاعر ؟میکنیم حرکت ما آیا نگاه این با

 .میپسندد را جنبش و

 ایران جویانه عدالت و آزادیخواهانه جنبش راوی ،باز زخم اشعار مجموعه در عبدالرضایی علی نظرم به ،هفت

 ،ستزندگی که شعری در شاملو احمد لبه قو که است شاعری او. است بوده 1331 تا 1388 هایلسا در

 از پیش و بیش اما. میکند تحریک را جامعه هم و میکند تعیین بد و خوب ،میکند تحلیل هم. میکند جنگ

 .است داده ما دست به را شاعرانه تصویری 1388 سال در ،تهران جغرافیای در که است شاعری او چیز هر

 مناسب شکل و عابدینی رضا مدیریت به آراییصفحه با ناکجا انتشارات توسط شده منتشر ،باز زخم کتاب

 نحوه اما ،شده طراح بی توجهی مشمول نظرم به و نمیپسندم شخصن را کتابش جلد روی طرح اگرچه ،کتاب

 در او نگاه با. است مطلوب شکلی به بوکو ای کاغذی کتاب برای متن حروف نوع انتخاب و آراییصفحه

 در باید البد مجموعهای چنین با مخالفت. نیستم طرف فلسفی کتاب یک با من اما ،مخالفم سبز جنبش مورد

 ماست.   شاعرانه خالق ادبیات جدی کمبودهای از یکی خیابانی و واقعی شعر نظرم به اما ،بیاید شعری مجموعه
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 گزینشی از زیباترین وجوه زبان
 

 

 "ویترین"بررسی شعر 

 

 ابوالفضل پاشا

 

 کردندهایی از مادرم بیشتر چاق میمرا زن

 گذارندتو را می

 پشت این ویترین بمانی

 هنی را که به تن داریو پیرا

 برنددخترانی که در خیابان راه می

 پوشندیک دست بعد از سالم تو می

 من ده دالر جلوتر بودم

 از این پیراهنی که به تن داری

 مادرم و در هر خواب چند مادربزرگ از

 رفتمعقب می

 مرا لخت کرده بودند پشت این ویترین، آن

 جا

 فروختندو ارزان می

 جااند اینتو را پوشانده

 و لباسی را که بر تن نداشتم
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 اند پشتِ این ویترینتنِ تو کرده

 ام ببین!شکم درآورده

 های پدرم بوداز مادرم که باردارِ آغوش

 امتر شدهچاق

 و این پیراهنی که به تن داری

 شودبر گریه چادر نمی

 دوست گچی من! مانکن!

 

ویند گی زبانی ویژه مطرح شده است. اینکه میحوزه در ی و قابل دسترس،ىدر این شعر مسایلی بسیار جز

 نی هفتاد از زبان مردم تأثیر گرفته است بدین معنا نباید باشد و نیست که زبان گفتاری مردم عینزبان شعر دهه

کند که شاعر، جا رهنمون میزبان شعر این دوره، ما را به آن رود بلکه برداشت صحیح ازدر شعر به کار می

ن از آ گیرد و در شعر خودکار میشی از زیباترین وجوه و کارکردهای زبان مردم را بعد از پاالیش بهگزین

بان را ز زیرا وی از ابتدای شعر، ،مصداقی برای همین نکته است این شعر عبدالرضایی نکند. مسلماستفاده می

ی هایبرای ذهن کردند.رم بیشتر چاق میاز ماد یهایخوانیم: مرا زنکه میوگو کرده است. چنانوادار به گفت

اند، پذیرش نحوی از این دست غیرقابل قبول به نظر های مألوف و شناخته شده عادت کردهکه به پدیده

ی شعر این دوره ذهنیت خود اشاعر این شعر و شاعران این دهه و مخاطبین حرفه هگونه کرسد، اما همانمی

لذت از شعر این دوره،  د، پس آن دیگران و آن دیگرتران هم برای کسبانهای نوین کردهرا متوجه ویژگی

باید رویکردهای نوین را بشناسد وگرنه بهتر است به شعرهای کالسیک اعم از شعرهای کالسیک قرون ماضی 

 راوی این شعر عبدالرضایی، ی سی و چهل که متأسفانه صورتی نو داشتند مراجعه کند.هیا انبوه شعرهای ده

آیا ما باید در پی این باشیم که این  کردند.از مادرم بیشتر چاق می یهایگوید: مرا زنبه یک مانکن می خطاب

نحو  زیرا ،ترین نوع برخورد با این شعر استاین روش، سطحی نرا به زبان عادی ترجمه کنیم؟ مسلم گزاره

م از ه بخواهیکاز آن بگیریم مگر آنتوانیم این شکل را این جمله با همین روند شکل گرفته است و ما نمی

ه نفی مشخص شده است ک گونه شعرهاست. صد البتهمحتوای آن نیز صرف نظر کنیم و این به معنای نفی این

عر اساس این ش کند.از پیش معرفی می ی ندارد و شعر این دهه، روز به روز خود را بیشاشعر این دوره نتیجه

ی شعر، با دخالت کاراکترهای تو: مانکن. در ادامه، و تو. من: راوی شعرعبدالرضایی تقابل است: تقابل من 
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کرده  دهد: مرا لختتر نشان میشویم تا آنکه تقابل، خود را شدیددیگر از قبیل مادر و انبوه دختران روبرو می

از  ات نظیر یکیتقابل اعم از تضاد یا مراع/. اندتن تو کرده/که بر تن نداشتم/  /و لباسی را /جابودند این

 ناند و این صرفکالسیک است. اما شاعران این دوره روایت را به ضد روایت تبدیل کرده های شعرروایت

ست که ا اند. بلکه منظور آناز تقابل چشم پوشیده ناند یا آنکه کلهای جدید آفریدهنیست که تقابل بدان معنا

دالرضایی است اما عب تقابلی بسیار قابل دسترس "تو"و  "نم"اند. روایتی جدید از این تقابل را معرفی کرده

شعر،  این است. یعنی من و این تو در وگوی جدیدی مطرحآفریند که در آن گفتبا تمهیدات دیگر، شعری می

تقابل لخت کردن و پوشاندن  یحت شده است. های پذیرفتهشان حرفهایکترهای معهودند و نه حرفانه کار

ه ، ب"اندلخت کرده"کار رفته است.  معنای اصلی خود به ی غیر ازاکند، در حوزهطرح میکه یک تضاد را م

کار رفته است،  خصوص مانکن به که در "اندپوشانده"اند و درآورده هایم را از چنگممعنای اینکه تمام پول

ها همه ارجاعات این کند.را به ذهن متبادر می "تبلیغات برای فروش"مفهوم  غیر از معنای ظاهری خود،

 است. میان های دیگر نیز دربینیم که صحبتهاست اما اگر در عمق این شعر دقت کنیم میروساختی این واژه

چاق شدن،  و این /کردندهایی از مادرم بیشتر چاق میمرا زن/گوید: مشکلی که راوی شعر از آن سخن می

 همراه دارد و با خود به دهد که مفاهیم دیگری را نیزمیشود نشان وقتی بار دیگر در انتهای شعر مطرح می

حالت قدسی خودشان خارج کرده  کند: یکی اینکه عبدالرضایی کلمات را ازاین نکته دو موضوع را تأیید می

بار معنایی کلمات، در ارتباط با کلمات دیگر قابل  گریز سروده است و دیگر اینکه در یک شعر،و شعری آرمان

 شناسی جدید را با خود به همراه آورده است.هفتاد، یک نشانه یزیرا شعر دهه ،است و نه به تنهاییشناسایی 
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 ایدنیای مجازی، تصورات رسانه
 

 

 "کالباس"بررسی شعر 

 

 

 منصور پویان

 

 اطاترتبا عصر در انسانی سرگشتگ اکران البته و استی شگانیاند نوع از "کالباس" شعر در شاعری هادغدغه

 ما .استی فانتز و تیواقع انیم مرزن شکست هم در ؛یداریپد شعر نیا در مولف تیّن .است آن گرید هدف

 دچار زینی ارسانهی هایالبافیخ با بلکه تیواقع توسط فقط نه انسان که میهست اتیح ازی امرحله شاهد

 .است شده تیشخصی چندگانگ وی پارگتکه

 اریبودر ژان که( Hyper-reality) تیا بیرواقع مفهوم و( Simulation) "یازسهیشب" ای "ییوانما" یهینظر

(Jean Baudrillard )مفهوم. است شده اجرا خالق شعر نیا در، کندیم استفاده شیهاشهیاند طرحی برا 

 نیشجانی بیدیلی تیوضع یهمثابه ب که است مُجیرد وی مجاز تیواقع ازی اگونه به اشاره همانا "یسازهیشب"

 مدّد به تجربه تال،یجیدی واد در. کندیم محقق رای آدم آمال و آرزوها و شودیمی نیع وی اصل تیواقع

 ست،یافتنیان دستی نیع تِیواقع در آنچه. کندیم دایپی تصیوّر وی بیدیلی ولی انشانهی یمایس ،یدیتجر اتیواقع

 و خودکفای فضا در نیبنابرا. شودیم اجرا ابهتمش وی نیجانشی ترفندها از استفاده بای دیتجری فضا نیا در

 و تالیتما اها،یرو ،یلیشمای هانشانه امتزاج با ،گرفته شکل مُجیرد تصیورّات ،یدیتجری هانشانه خودارجاعِ

 . ابندییم تحقق فرصتی شهرآرمان االتِیخی حت

 رد، وانهاده را خودی منطق تیذهن ،یارسانه تصورات وی میجازی ایدن ریتأث تحتی راو ،"کالباس" شعر در

 است محبوب ازی الیخ صورت همانا دهدیم لیتشک را شعر یهسوژ آنچه. شودیم غرق ایرو و ویهم عوالم

 .کندیم دایپ دارجان و میمستقی حضور شده پرتابی زندگ متنِ به آلبوم متنِ از که
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 :میبخوان مباه گرید بارکی را "کالباس" شعر دیبگذار شتر،یبی بررس از شیپ

 

 کالباس

 

 گرفتم دستی دو بود افتاده عکس در که را هایشدست

 نکرد تشکیر شد پا که وقتی

 بزنم؟ قدم شما با توانممی

 نه نگفت

 گیرممی را او هایدست

 رویممی راه عکس بر و

 کردند مخفی تو هایچشم در که را کسی

 کنممی گم بیشتر گردممی هرچه

 

 اید؟نکرده عروسی شما راستی

 گویدنمی

 کنید؟نمی

 نه! نگفت

 کردیم!

 

 گذشتمی باد مثل روزها

 نبود بیشتر ثانیه چند شب و

 بودیم تنها عکس دو ما

 کند مانبیرون آلبوم از خواستمی دنیا که

 ؟!کنیدنمی باور! کرد

 امخوابیده دیگری عکس بر که امشب

 بزنید آلبوم آن به سری
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 کنید می زبا در عکس را درش که یخچالی از و

 خواهیدمی هرچه

 داریم. کالباس فقط ببخشید 

 

 القخ مخاطب مشارکتِ با که استی امولفه معنای ول پسامدرن متون در. بودی شعر سمِیمدرن گاهِیگران معنا،

 "کالباس" شعر. استی بشری هاتیوضع و حاالتی اجرا و کشف همانا شعر هدفِ .شودیم الحاق شعر به

 .گذاردیم اجرا به را مجازی فضا دری یتنها حسّ ،یزندگ شینما اکران با بلکه ،ندارد ثیحد و حرف

 ددمه بی گانگیخودب از. است عاجز دهد،یم نشان "کالباس" شعر کهی زیچ ملموس انیب از کالم شکی ب

 تیذهن که دهدیم نشان رای ارهیدا همان کالباسی چرخش روال. شودیم اندهینما باز شعر نیا در ر،یتصو

 اناهم است گرفتار آن دری راو کهی الیخ میرژ. پردازدیم تکرارش به( سودازده و منفرد انسان بخوانی )راو

ی اور با تا شودیم رها متن در سرگردان خواننده. اندشده موجب را آن حاکم نظام و القاىات که ستیتیوضع

 نسانا کاذب و زدهبحران تیذهن ستآن بر شعر نیا. ندیبنش تماشا به را خود یهازدیرو تیهو کردهی هماننیا

 . سازد انیع را مجاز یهحلق در گرفتار

ی سیپل انداست کی مانند "کالباس" در نهفته رمز. دارد ییخوانا شعری فضا با ملحوظ ریتصاو وی زبانی هایباز

 روال "لباسکا"ی معن نیبد. فتدیب نییپا شینما یهپرد و برسد انیپا به خواننده که شودیم مکشوفی وقت

 و فرم شعر، نیای اصلی مشخصه. زدیپرهیمی خطی پردازتیروا از و تابدیبرنم رای ینوقدما شعرِ پرداخت

 کی ازی یرمزگشا با کویها ای یرُباع کی همانند شده دیتولی فضا و ریتصاو گرچه است خاصش دمانیچ

 و رحش را امروز سرگردان و ماریب انسانی اززدگمج وی گانگیب "کالباس". شودی م حادث انهیپا در جُستمان

 .اندینمایم نهیآ همچون بلکه ،دهدینم ریتفس

 با هرابط خطوط و خط. داردی بطن اما منفعالنه هرچندی رُل معشوق و کنشمندی نقش ،"کالباس" شعر دری راو

. رسدیم میجازی فضا در ابهام اوجِ به نالهیف در و شودیم داده نشانی متنی پاساژها طرح وی دیکلی سطرهاتک

 ازدییم تدسی امکاشفه به سطوری ریپذکنش از خواننده کال،یپارادوکسی کشاکش در و نامنتظری ندیفرآ در

 .ابدییدرم خاتمه در موعظه بدون را شعر رفتار و حسّ که
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 حالِ در انگار که نز از. دینمایم رُخ آلبوم در اشعالقه مورد زنِ که شودیم شروعی وقت ازی راوی زندگ

ی ارابطه تد،سیبا بود کرده کمکش گرفته را او دست دیآیم ادشی کهی راو و شودیم گرفتهی عکس بود، افتادن

 .است شعر نیا داستان توطئه طرح همانا که کنندیم آغاز رای متن

 

 گرفتمی دست دو بود افتاده عکس در که را شیهادست

 نکرد تشکیر شد پا کهی وقت

  

 و زنندیریم هم در داستان روال در را الیخ و تیواقع انیمی هایمرزبند عکس، در افتادهی ریاث زن وی راو

 .کندیمی سیبازنو نو از خود ذهن در را قصه خوانش،ی ط خواننده

 با آن در زبان کارکردِ داشته سادهیی اجرا "کالباس" ،یچندلحن تیروا نیا در سطرهای باال سرعت رغمیعل

 از دوری گاهیجا در شعری شگانیاند لحاظ از الوصفم، ،داردی کینزد روزمره گفتار و کالم یِعیطب روندِ

 عادلت. ردیگیم شکل آنی یمعنا ساختار با سازگار و قیعمی وندیپ در شعر تیروا روند. دارد مقام دسترس

 "کالباس" شعر موجز و کوتاهی سطرها ساخت دری مضمونی فضا با هاآنی همآهنگ و زبان و شهیاند انیم

 .باشد تداخل در و متجانس گریکدی بای مفهوم وی ماژیای هاظرافت شده باعث

 

 بزنم؟ قدم شما با توانمیم

 نه نگفت

 رمیگیم را اوی هادست

 میرویم راه عکس بر و

  

 رهایصوت ،ییکوسُرایها در. است "کالباس" شعر یهبرجستی ژگیو ،یژاپنی کوهایها یهویش بهی یموجزگو

 (Aphorism) اثر نیای سینونیگز شده موجب نیهم و شوندیم ادا کوتاه عبارات و اندیالحظه و کوتاه

 . دهد اکران خطابه و وعظ بدون را، شعری شگانیاند خاستگاه

 نشیمضام و میمفاه بنابر که ندیآفریم متن در مستقلی جهان خودش، خاصِ اکناف و ابعاد بای ادینوبن شعر هر

 الح نیع در را شعر کهی ساختار ستیدیتمه متن دری لغوی هاجنیاس. است خود خاص زبانی هرندیدربرگ
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 و بافت. است دىزوا و حشوی ب و زالل "کالباس" در شعر زبانِ. سازدیم مندبهرهی زبان تشخُصی نوع از

 که اردد وجودی مختلفی هاهیال شعر، متنِ در. تاباندیبرم را نوی نگاه و تجربه شعر، نیا در موجودی وهایمُوت

 مق،ع در معنای ول ،شودیم تیروا سطح در و زبان در حادثه. دسترسند از دور و پنهانی بعض و آشکاری برخ

 .شود درک و حسّ انیپا در تا ماندیم خواننده خوانش منتظر

  

 و اندیحس وی شهود اغلب اهگزاره نیا. داردی یخوانا مضمون و فُرم فضا، با شعر در رفته کاره بی هاگزاره

 در بمحبو رِیتصو شاعر. ستینی خطاب وی جیدیل ،یبرهان هاگزاره از کیچ یه اما دارند زینی خبری بار اگرچه

 هکی مرز و خط از آن قیتلف با کرده وارد( ناکامل یهمین) متن جهان به را( گمشده یهمین یهاسطور) آلبوم

 .کندیمی متنی تیواقع به بدل رای دیتجری فضا کرده گذر ندکیم کیتفک هم از را الیخ و تیواقع

 

 کردندی مخف توی هاچشم در که رای کس

 کنمیم گم شتریب گردمیم هرچه

 

 ورتص" مفهوم همان کردنی زندگ آلبوم ازی عکس حولِی البافیخ با و داشتنی مجازی چشم اشاره گِروِ در دل

 در سپس و زهیآلدهیا ابتدا آلبوم ازی عکس ،"کالباس" شعر در. کندیم مطرح اریبودر ژان که ست"یالیخ

 وأمانت ک،ینزد نچناآن حضور نیا. ابدییم زندهی حضوری اصل ناژوپرسی زندگ در شده دهیدمی جان کالبُدش

 بهی راو تال،یجیدی واد در. است درآورده اکران به رای متنی بودگباهم ینوعی و بای زندگ که است وستهیپ و

ی اقب دیتردی ریگشکلی برا اِعراب ازی محلی شده،ی فتوکُپ تیواقع در و دیگویم آمدخوش عشقی ردایپد

 .استی متنی هاگزاره ارزش درباره نیقی همانا هست هرچه شعر، طول در لذا. ماندینم

 

 د؟یانکردهی عروس شمای راست

 دیگوینم

 د؟یکنینم

 !نه نگفت

 !میکرد
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 ،یخارجی ئیش آن در که استی تیوضعی راو متن، نیا در او .استی یتنها سرطان بزرگ گرتیروایی عبدالرضا

 شوندیمی کی مای هست با چنان شده ویآبجکتی هاسوبژه نیا و کندیم دایپ چندباره و دوباره را خود دومی هست

 عکسش از محبوب ،یراو تیذهن در. شودیم بدل خالق و زندهی ارتباط بهی واقعی زندگ با شانرابطه که

 تیذهن با انتزاع عالم در محبوب گر،ید عبارته ب. ردیگیم قرار تنگاتنگ وی درونی ارتباط در او با آمده رونیب

 .کندیم برقرار وستهیپی ارتباط و میمستقی وندیپی راو

 الیل هک نیبخودبزرگی "او" آن یِیتنها پُرکردنِی برای آلدهیا ستیریتصوّ و خدا مصنوع انسان ات،یاله در

 ونهگهمان پس .باشدی نشیآفری مجر تواندیم خدا همچون زینی آدم نمط، نیهم بر. زد تن تویهُمیش رشِیپذ از

 از زینی راو ،شود پُر شاییتنها تا کرد پخته تنور در و ساخت آدم یهمجسم خام خشتِ ازی سیعی خدا که

ی گرشدهگید وی بودگهم کی به آن با تا دیبخش شیزندگ الیخ جهانِ در و دیبرگز را محبوبش عکس ،آلبوم

 نداشته ینافرمانی نا که زندیمی یحوّا نشیآفر به دست نافرمانبر،ی الیلی جاه ب شیخو کمرگاه از خدا. برسد

 ،کرد آغازی ستیزهم او با بعد و شد خلق آدم از حوا که طورهمان. نرود کشی یدانا درختِ ازی بیس و باشد

 . شودیم ستیزهم دیتجر عالم در است، خودش مخلوق کهی ریاثی زن ازی ریصوت با شعر نیا دری راو

 و زرقی ایدن از و زنندیم همهب را شانخوش احوال گرتوطئه بدسگاالن و عروس هزار یهعجوز همه،نیا با

 البته آلبوم، زا افتادن رونیب با. شوندیم پرتاب افتهی یمتنی نمود کالباس در که رونیب جهان به آلبوم دارِبرق

 !رندیگیم قرار تیاولو در بعدها شده نیجانشی گریدی هاعکس

 

 گذشتیم باد مثل روزها

 نبود شتریب هیثان چند شب و

 میبود تنها عکس دو ما

 کند مانرونیب آلبوم از خواستیم ایدن که

  

ی نعی "ابژه ا سوژه" یهرابط رو،نیا از. کندی گذارفاصله میجاز و خود انیم نخواستهی ارسانهی ایدن دری راو

 ودموجی راوی یشناسا دستگاهِ در شانانیمی الفارقمی،یی یجدا گونهچیه و است ختهیر هم در "من جز" و "من"

ی برا دتوانینم و ردیگیم شکل اشیشناسیهست( آلبوم دری عکس) ابژه با ارتباط دری( راو) سوژه. ستین
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ی ایدن در هارسانه که ستیارتباط مانند درست نیا. شود قاىلی عیر ضی تیّهو ،یمیجازی ول دلخواهی ریتصو

ی ایدن ازی آدمی زندگ ،یارسانهی ایدن در. کنندیم جادیای هماننیا قیطر از انیمشتر و کاال انیم غاتیتبل

 .ستین جدا ریتصاو

ا  زمانی بی فضا در مُجرد ابطرو با که دارد دایپی فُرم چنانآن عکس بای بودگهم حیتشر ،"کالباس" شعر در

. ستین موجود تیذهن و تینیع انیمی زیتما آن در که شده پرتابی یفضا در شاعر. داردی یخوانا الیخ نِمکا

 رای راو نِیآج هم در جهان آنکه ضمن شعر نیا. است شده گمی موهوم یِدگربودگ کی در تشیفرد انگار

 یهخوردیبازی آدم آن در که دهدیم شینما رای تیوضع ،ببافد سفهفل آنکه بدون نیریزی هاهیال در ،اندینمایم

 .است شیخوی هایالبافیخ پُرشورِی هادرام

 مخاطبی سردرگم. زندیم رقم دلخواهانه را ماجراها آمدِیپ و بافدیم طامات ،یراو رِیپذکنش تِیذهن ،یبار

 :رودیم سخن دیجدی ارابطهی برقرار از دهیرس اوج بهی راو یِاپردازیرو که شودیم افزون جاآن

  

 ...امدهیخوابی گرید عکس بر که امشب

  

 یهاعشق موضوع ابرو قوس و چشم اشاره گرید حاال .است آن مولد انهیرا که ماست معاصری یتنها اوج نیا

 بار هب کرده گسترده را خودی معنا همی بازعشق .شودیم ساخته فاصله کی در زیچ همه بلکه ستین معاصر

ی ریصوت بای بازعشق و پالتاک همچونی نترنتیا وی مجازی هااتاق دری ابیعشق .است شده افزوده اشیالیخ

 یزندگ را اولش اتیح خواهدینم کهی معشوق دومی هست با کردن چت و شودیم دایهو انهیرا صفحه در که

 اعالمیی تنها سرطان نیهم از را اوی بدای نگران و دهدیم خبر کالباس شاعری هادغدغه از همه و همه کند،

 به مفصل( second life) یفضا نقد با تیهرمافرود شانزدهم بخش در زین ترشیپیی عبدالرضا البته. کندیم

 .ستین آن طرح فرصت را مجال نیا که پرداخته خودی نگران هینظر طرح

  

ی گرید سک با کرده فراش دیتجدی راو که است گذشته چه نیشیپ یهرابط بر افتیدر شودینم باال سطر از

 ای ستا بودهی یجدا نیا عاملی راو شبهه به توجه با مجردی فضا در توطئه ایآ. است بنانهاده تازه سّر و سیر

 !است شده زودرس مرگ دچاری ریاث محبوب نکهیا
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 میبود تنها عکس دو ما

 کند مانرونیب آلبوم از خواستیم ایدن که

 ؟!دیکنینم باور! کرد

 

 طلبدیمی رشتیبی ریپذانعطاف خواننده از شعر رو،نیا از. ستین گریکدی از زیتم قابلی راو تینیع و تیذهن

 که ستیادارشناسانهیپد جهانِ همان نیا و کند نییتع خود را اثر خوانش در تیواقع و ایرو انیمی مرزبند تا

 تسین معلوم دارد،یی رایپذ قصدِ داده حواله خچالی هب را مای راو که جاآن انه،یپا در. میکنیمی زندگ آن در

 صوّراتت از چنانمه نکهیا ای داردی رونیبیی ازامابه ست،ین آن در کالباس جز کهی خچالی به ارجاع نیا ایآ که

 !زدیخیبرمی راوی تالیجید عوالمِ از وی ارسانه

 

 دیکنیم باز درعکس را درش کهی خچالی از و

 دیخواهیم هرچه

 !میدار کالباس فقط! دیشببخ

  

ی ایند در مای خوردگبیفر انیبن از نحو، نیبد شعر. است دیترد میحاقِ دری حت کالباس و خچالی تیموجود

 مای اریناهوش به که دارد را اغواکنندهی عنصر حکم آخر سطر در کالباس تیّئیش. ردیگیبرم پردهی ارسانه

 ایآ. دهدیم تماشا م،یهست مجازی ایدن در گرانشیباز که رای تراژدا  یکمد نیای بندگیفر و زندیم طعنه

 مهه هاسال نیا که هاست"فود فست" انواع شینمای برای لیشمای انشانه سردی غذا کی عنوان به کالباس

 ای بدهد خبر آلبوم از برآمدهی ریاث زن بتیغ از خواهدیم گونهنیا شاعر ایآ دهد؟یم خوراک را تنهای هاآدم

 کالباس نیا ایآ کند؟یم گوشزد باشد، دینبا و ستین آشپزخانه و خانه زن گرید که رایی کدبانو فقدان هنکیا

 کند؟یمی زندگ خانه نامه بی خالی خچالی در که ستین مردانه آلت ازی اهینما سرد، و تنها

  

 از هاهرسان امروز،. شدیم یتلق تیواقع از انفصال همانای ناکجاآبادی هایخواهآرمان بهی دلبستگ گذشته، در

 سوقی ابیبازار و رقابت کارزارِ در شیخو مُجردِی هادهیای سوه ب را اذهان ،یآرمانی هاتیشخص قیطر
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 مُجردِی فضاها دری سرگشتگ و طرف کی ازی ارسانه اتیروا ریاس را امروز انسان ن،ینوی هاتیهو. دهندیم

 .است کرده گرید طرف ازی اانهیرا

 در دهیبُر تیواقع رینادلپذ یِایدن از را نافش بند تواندیم سهولته بی گروهی هارسانه دمد به امروز انسان

 نیچنمه و ثابته قیحقا بهی مانیا یب پیسامدرن، جهان در. کندی زندگی انتزاعی هایالبافیخ با ازده،یرو جهان

 کرده آسان تیواقع ازی گردانیروی برا را طیراش( مُخدّر موّاد وی ارسانه از اعمی )اپردازیرو امکانات تنیوع

 ستیروانی شناسبیآس موارد ازی کی ا،یرو و الیخ عوالم دری ورغوطه و هارسانه سارِهیسا دری زندگ. است

 در شهرت کسب و کاذب تیهو جادیا. است ترجیرا درآمد کمی هاگروه انیم و توسعه حال در جوام، در که

 یهچهر و لب بر بوسه وی کانیلیس پستانی تماشا که است اغواگر و جذاب قدرهمانی نترنتیا مُجردی فضاها

 .جریاح دسته ب شده ساخت

-یبافلایخ و هاداستان ها،اسطوره. دهدیم بیفر را هاآن شانیاهایرو و هادهیا چراکه ،دنشیخو بکارانِیفر هاآدم

 و ندشوریمی آدم بر کارانهانتیخ کرده، دایپ قلمستی اتیح خود شدند، خلقی آدم دسته ب آنکه از پس ها

 .آورندیدرم روزگارش از دمار

 نمثلی )اجتماعی گروه ای آلدهیا محبوب کی از( Simulacrum) یالیخی صورت دارد مدام نیامروز انسان

 بر شده، دلب مُتقنی تصوّر بهی آرمان ای یالیخ میرژ نیا سپس و سازدیمی( ستیمارکس نگاه در کارگر یهطبق

 و سعادت نیسرزم کایآمر مهاجرت، فتگانیش ازی ارانیبسی برا نمونه، برای. کندیم حکومت رفتارش و پندار

 وسطت و طرف کی ازی وودیهالی هالمیف ازی البافیخ توسط که تصوّر نیا. است شده متصوّر آمال یهکعب

 و دموجو تیوضع ازی تینارضای برا ستیمولود خود است، شده پرورانده گرید طرف از اطالعات ستمیس

 .گریدی کجا هر دری زندگ

 با و میاکشانده مانیزندگ متن به را داستان جهانی هاقهرمان. میاختهیدرآم نمایس و لمیف ر،یتصو جهان با ما

 یب آن از و میکنیم متن وارد را خود ر،یتصو و عکس ها،کاست در. میکنیمی زندگ همجوار و تنگاتنگ هاآن

 است،م عصر مُد نیتریاصل که رای مجازی فضا نیهم دانسته و دهیرس اشراف نیا بهیی عبدالرضا اما! میخبر

 انیب به. اوستی زندگ ازی بخش زین شیهامتن و کندیمی زندگ است، دانیم وسط کهی اشهیشی اخانه در

ی برا را خودش اگرچه و کندیمی بندنقش دادن اندرزی جاه ب اشیصوف اسالف ازی برخ همچون او گرید

 گرید انیب هب. بنددیم که استیی هانقش گریباز تنها اما کندینم مالمت دارد، شیهامتن قبال در کهی تیمسئول

 باشد، دهکر دنبال را آثارش ویی عبدالرضا دهه دو نیا در کهی کس نکنم گمان و! است شیخو قتل قاتلِ تنها او
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 حذفی برای برخ کهی تالش همهنیا از کنمیم تعجبی گاه که است نیا و. باشد نداشته وقوف نکته نیا به

 هرگز ست،ین شهرت اهل که هست همیی شرویپ پردازهینظر اوی شاعر در! کنندیم صرف اوی معنو وی ماد

 هم فضل اظهاری اهال زمره از. بدهد هشداری کس ای یزیچ بهی مهمی جا در بخواهد که مگر سدینوینم

 .باشد کرده عاج برج در خانه که شودینم محسوب

ی نگران کی به مبتال او مهمی شعرها !خوردیم بلکه خواندینم را اطالعات که استی متفکر شاعریی عبدالرضا

یی عبدالرضا .دهدیم قرار هشدار لهیوس شیشعرها در را خود تن مدام او که است نیهم دیشا و استی ابد

ی شاعر توانینم ست،ین طورنیا اما است منزجری زیچ همه از انگار کهی عصبانیی صدا و دارد تلخی نگاه

 و سدینویم که استیی شعرهای قربان او. باشد کرده خو متن دری زندگ به عاشقانه نیچن او همچون که افتی

ی زندگی مگو سمت طرح در اشییمهابای ب همانا که هیزاو نیهم ازی ول م،یدانیمی خوبه ب را نیا ما همه

 .است شیخو قتل بزرگ شاعر شیشاپیپ او که میدانینم و میکن طردش که میسازیمی لیدل ماست، عاصرم
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 ای که در حال اتفاقن استحادثه
 

 

 "کردممن در خطرناک زندگی می"نگاهی به مجموعه شعر 

 

 نیاعلی مسعودی

 

 که است درست. احتیاط و کاریمحافظه از رسرشا ایدوره خطرناک، ایدوره ایم،رسیده راکدی یدوره به ما

 ینشب کثرتِ به شاعران کثرتِ که است درست گیرد،می دربر را شاعران از ایگسترده هایطیف امروز، شعر

 دوجو این با است، اما تجددخواه و بیقرار شعری ایران، جوانِ شعر که است است، درست شده منجر شاعرانه

 فرهنگ از ناشی شده، رکودی زندگی یاندیشه و ایده فقدانِ از ناشی رکودی .ایمرسیده راکدی یدوره به

 ما هب چندانی ربطِ هایشمایهبن که ایهستیم، اندیشه اندیشه یکننده مصرف شدت به ما .کنندگی مصرف

 و هوردآ ارمغان به مانبرای را خودباختگی تنها ما، پذیرای فوقِ و تسلیم پیش از ذهنیتِ از گذر در و ندارد

 و ندیشها پروردنِ در تالشی هیچ که تئوری، رفتاری با بزکی رفتارِ به شده بدل هاخیلی شعرهای .هیچ دیگر

 ار،بودری دریدا، فوکو، از هستند هاییگزاره گزیده ما نقدهای .ندارد ایران دیروزِ و امروز فرهنگِ با هاآن پیوند

 پیداست هانام از نیست که تردیدی البته هاگزاره این ارزشِ در .هاامثال آن و هایدگر سوسور، ریکور،

 چنین واقعن است، اما حساب حرفِ هم شانحرف القاعدهعلی و هستند جاودانه و سازجریان اندیشمندانی

 دخل ایهگزاره این متن، از پرت هایگزاره اند؟ اینداشته تاثیری و نقش چه ما امروز شعر پیشبرد در نقدهایی

 خطرناکی، فضای چنین اند؟ درکرده درمان را ما ادبیات دردِ کدام مطلوب، به شده مصادره و دهش تصرف و

 خالق زیستی و کرده تازه فضای تولید و برخوردار نو ایاندیشه از که باشد پیشرو و تاثیرگذار تواندمی شعری

 باشد. داشته متن در
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 تئوریسین نه ،است فیلسوف نه عبدالرضایی. عبدالرضایی لیع شعر دفتر ترینتازه سراغ به امآمده مقدمه این با

 رخ به یننو ادبی نظریات و فلسفی اصول از را خود هایدانسته که امنشنیده و نخوانده جایی. منتقد نه و ادبی

 نیا اما .هاییدانسته و دارد هاییخوانده یقینن ادبیات، اهالی سایرِ کردارِ به هم او حال هر به .باشد کشیده

 هک کنممی تاکید نداریم ا حق ما .اندتازه پیشنهادهای و جسارت از مملو او شعرهای .ندارد او شعر به ربطی

 شانبارهدر و ببندیم پیشنهادها این بر چشم او، هنجارشکنِ و جنجالی شخصیتِ حواشیِ خاطر به نداریم ا حق

 .کنیم سکوت

 گذرا اهینگ تا کوشممی مقاله این در من .کار لتن، بهترینعجا البته و کرد شودمی که ستکاری کمترین این

 هتسمی این ـ موسوم شعر یدرباره اخیر. بحث یمجموعه در اشتازه اجراهای و او هاییافته به باشم داشته

 یگیریپ ترپر رنگ آن جدلی یجنبه همواره که است بحثی هفتاد، یدهه شعرِ به دانم انمی بود، کسی چه کارِ

 ایهنمونه و دهه این شعر هایچهره شعر، جدی خوانندگان اکثر هر صورت در. اشتبارشناختی یجنبه تا شده

 یط از دیگر هفتاد، جریان شاعران از برخی میان این در .آورندمی یاد به و شناسندمی را آن ناموفق و موفق

 کاری .دارند رشع به نسبت متفاوت دیرویکر دیگر، هاییافق کشف امید به و اندشسته دست شانسابق طریقِ

 هر .تاس متفاوت شانقبلی آثار و هاگفته با قیاس در هاآن رویکرد حال هر نه، به یا هستند موفق که نداریم

 قرار هک اینتیجه امروز، تا الاقل و اندشده رانده حاشیه به هاتالش اکثر برآییم، داوری ارزش مقام در اگر چند

 ایازهت اثر یا و اندشده دور شعر جریان از کلی به هم دیگر الظاهر برخیعلی اند.نداشته د،باشن داشته بوده

 رقرا بررسی مورد جدید یدوره یک یکارنامه عنوان به تواننمی را شانتوک و تک آثارِ یا و اندنکرده اراىه

تکوینی  رویکردی شان،گذشته عرِش و شعری یگذشته به نسبت که هستند نفر دو یکی تنها میان این در .داد

 بیفکنند نظر ترمتوسعانه هاآن اند بهکوشیده برگردند، شانسابق هایحرف از آنکه بی یعنی .اندداشته تکمیلی ا

 رد او .است رویکردی چنین ینماینده ترینشاخص عبدالرضایی علی .کنند کشف آن در تازه هاییمجال و

 (ادبی ا هنری یوجهه چه و اخالقی غیر اخالقی ا چه)خود  سابق هایگفتمان یپایه بر ،"خطرناک... در من"

 مایلت عبدالرضایی انگار واق، در .بیابد را ایتازه هایالبیرنت سابقش، ذهنی هایافق در که کوشدمی همچنان

 و نتریاصیل معنای به شود؛ کالسیک کالسیک ینمونه یک به بدل خودش ادبی فکری ا ژانر در که دارد

 .یافت توانمی رویکردی چنین از را فراوانی هاینشانه بحث، مورد یمجموعه دری. تکامل سیر ترینمداوم

 سارتج یدامنه گسترش و طنز نقادانه، اعترا ، نگاه و پرخاش استتیک شعر، زبانیِ یوجهه به نگرش نوع
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 شعر که ستایحیطه بر او ادراک و یعبدالرضای مسبوقِ مبنای خدمتِ در همه و همه ساختاری، و مضمونی

 نه. خواه و بدانیم شعر را او شعرِ ما باشد؛ خواه توجه قابل تواندمی خود خودی به فعل این .پنداردمی

 در دالرضاییعب رفتار نوعِ .زبان با است شاعر رفتار نوعِ آید،می چشم به دفتر این مورد در که اینکته نخستین

 که دکوشمی او .نامیدش منطقی اعتیادِ توانمی آنچه از گذشتن به اوست شدیدِ میلِ یدهنده نشان دفتر، این

 فتارر حقیقت در .ندهد تن تجویز قابلِ ساختاری منطقِ و فرموله هایبست و چفت نباشد، به معتاد ذهنش

 موجب یقیتلف کنشِ این .تصادف و کالمی یذخیره است از تلفیقی مجموعه، این اشعار در عبدالرضایی زبانیِ

 در او واق، در .زدایانهآشنایی نگاهی با اما زبان، امکاناتِ بر تکیه با بیافریند، سطرهایی عبدالرضایی که شودمی

 جمله انِارک تزلزلِ و نحوشکنی در را زبانی جسارت است، دیگر رسیده بلوغ و پختگی نوعی به رفتار این

 شعر هر یحیطه در که کند، زبانی سازیزبان تا کوشدمی کند، اوینم بازیزبان و زبانی بازی بیند، دیگرنمی

 یرویه .تنوین شعر به دهممی ارجاع را خواننده نمونه برای .باشد داشته را خودش سمبولیکِ و مفهومی کاربردِ

 یجاهای در است؛ یعنی صفت و قید نقشِ کردنِ دگرگون همان شاید شعر، این در شاعر زبانی رفتار ظاهری

 تقلید ارِک چندان خود، خودی به کار این .شنویممی را صفت همان یریشه قید هستیم، صفت شنیدنِ منتظرِ که

 کند:نمی جلوه دشواری و ناپذیر

 

 نیست جز واقعن از گذاردنمی

 است اتفاقن حالِ در که ایحادثه

 

 قیقند این .یابدمی معنا شعر یک همین مفهومیِ و اجرایی یحیطه در فقط رفتار، این که جاستاین در نکته

 رد را خود هایتصرف و هاکشف ندارند، یعنی آن از درستی درکِ ما شاعرانِ از بسیاری که ستاینکته همان

 عبدالرضایی .باشند کرده فکر شعر فضای با زبانی فضای همگونیِ به آنکه بی کنند،می تکرار شعرهاشان تمامِ

 به را آن نعیتص و رویه بی استفاده در پافشاری با گیرد ومی بهره تکنیکی چنین از شعر، یک همین در تنها اما

 وجه بهترین به نظرش موردِ فضای در را آن هایظرفیت کوشدمی کند بلکهنمی بدل افتاده مد از تکنیکی

 ادابع با ،دارد را خودش مستقل جهان خالقی شعر هر .است همین کار رمزِ من یعقیده گیرد، به کار به ممکن

 هاکشف چه که فهمید توانمی نگاه همین با .طلبدمی هم را خودش خاص زبانِ خودش، پس خاصِ اکنافِ و

 هاظرفیت زا استفاده جای به شاعر اینکه خاطرِ به تنها و گرفته صورت روزگار این شاعران از بسیاری آثار در که



/ این سوال ابدی  145 
 

 در هم عبدالرضایی است. خود کرده فراهم را آن هدامان و عقیمی موجبات پرداخته هاآن از سو استفاده به

 یک هب رسیدن یا ابداع از پس ما امروز، شعر است، در واضح مشکل .است داشته هامباالتی بی این از گذشته

 سرودنِ به کنیممی شروع باشیم، داشته بازه آن در را اجرا بهترین کنیم سعی که آن جای به زبانی، نوینِ یبازه

 و بیایم نم که یعنی خطر، این یعنی بکشند، این رخ به را ما کشف بتوانند و بگنجند بازه آن در که شعرهایی

 همین با را هانج اشیای تمامِ بخواهم بعد و مترسانتی بیست در مترسانتی بیست ابعادِ به کنم طراحی قالبی

 ریلیِت مثلن و آیدمی اشقوارههم یاشیا کارِ به قالب این که نکنم فکر این به اصلن و کنم بازسازی قالب

 این در عبدالرضایی من گمان به حال هر خورد. بهمی هابچه بازی دردِ به فقط قالب، این با شده ساخته

 هب خودنمایی، جای و کند بدل باطنی و هدفمند رفتاری به را زبان با ظاهری است رفتار کوشیده مجموعه

 غویل هایجناس کشفِ به وسواس با او .بپردازد دهد،می قرار در اختیارش رفتار این که امکاناتی از استفاده

 حتِت که متنی نه بوده، قرار که باشد همان متن تا کند،می توزی، عادالنه شعر متن در را هاآن و رسدمی تازه

 باشد. گرفته قرار امالیی و موسیقیایی همگون و همگن هایواژه تاثیر

 

 رمندا لطفن سبکِ به دستی

 بگذارم نسبتن موهای بر که

 داشتم زیاد قبلن زن از قبیلِ

 نداشتم زیاد قلبن

 کتاب( متن 5)ص 

 ستکسی بی خودِ از من ترکس بی

 ستکسی شوهرِ نامم که است خوش دلم

 کتاب( متن 43ص )

 

 هب تنها را، نزبا یحیطه در عبدالرضایی یتازه هایایده .نیست کم مذکور یمجموعه در هانمونه دست این از

 و کجا رد که دید باید کرد؛ محدود نباید "قلبن" و "قبلن" مثلن ساختنِ و حرف دو یکی کردن پیش و پس

 وجیهِت و برد پی هابازی منطق به توانمی دیدگاهی چنین با .کندمی استفاده بازی این از مقصودی چه با

 این گذاری،ارزش و داوری گونه هر از دور به که بپذیریم باید هر حال به کرد، اما درک را هاآن وجودی
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 فتارشر کشیدن رخ به در است شاعر افراط از ناشی که تشخصی .هستند زبانی تشخص نوعی صاحب شعرها

 یدرباره رسوسو نظریه در باشد داشته ریشه حدودی تا تواندمی ماجرا این که البته کنیمنمی فراموش .زبان با

 در وشدکمی که دانست شاعری شودمی را عبدالرضایی ترتیب این به و زبان نظام در هانشانه متقابل روابط

 اما .اشدب دارمعنی تواندمی خودش شعر هاینشانه نظام در تنها تغییرات، این که آورد پدید تغییراتی نظام این

 و کند نگاریاسهل خودش یدرباره که شودمی موجب زبانی، تشخص بر وی اصرار که است این من نظر

 که ایقله: بگویم ترکند. واضح پنهان هابازی این پشت و پس در را اششاعرانه هویت از ارزشمند هاییبخش

 در را الششت یعمده او اینکه .است کوتاه خیلی عبدالرضاییِ واقعی برای یافته دست بدان عبدالرضاییِ فعلی

 .دهدمی قرار فیزیکی بعد این تاثیر تحت را شعرش ردیگ وجوه دارد یعنی بندد،می کار به زبان یحیطه

 نمونه چند با بگذارید .دهدمی نشان که ستچیزی آن شاعرتر از بسیار آثارش، برخی گواه به عبدالرضایی

 برویم: پیش

 ن حالعی در و طناز نگاه که دید توانمی را شروری ولنگار فیلسوف عبدالرضایی شعر یزمینهپس در گاهی

 جامعه: شعر آغازین سطرهای در پیرامونش؛ مثلن اتفاقات به اردد فکوری

 

 شود!نمی بزرگ شود واگذار خودش به کودکی اگر

 شودمی جامعه و کندمی پادرمیانی مادر

  

 در ،کوشیده کمتر آن کردن رنگ پر و رشد راه در و کرده توجه کمتر اششاعرانه یوجهه این به عبدالرضایی

 ست، چراکها زبانی و روساختی بعد از بیشتر مراتب به او، از خالقیت بعد این اثیرگذاریت و مانایی که حالی

 یعبدالرضای وقت هر که است آن جالب ینکته .هستیم مواجه معنا یحیطه با ناخواه خواه رویکردی چنین در

 کاهد:می زبان بر تسلطش خودنمایی از رود،می سو و سمت این به

 

 خودشانند! هاآن   نیست  ما مال کسهیچ

 اندو بوداىی هندو مسلمان گاهی مسیحی گاهی

 نیستند! هاآن کدامهیچ چون

 ستخودخواهی کرده فرار دنیا از که کسی
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 رودمی کلنجار ترس با چمباتمه نشسته دیرها در که

 گیجی در شدن گیج دوباره یعنی ترس

 جامعه( شعر )از متن

 

 ناتوان زبان و اندیشه میان تعادل برقراری از او پختگی و تجربه با ریشاع چیست؟ آیا حالتی چنین وقوع علت

 .یرخ ماند؟ مسلمنمی غافل دیگر یکفه از که گیردمی ترسنگین را کفه یک چنان ترازو این در همواره و است

 اما د،دهمی بروز مذکور تعادل برقراری سمت به حرکت از هایینشانه "...خطرناک در من" کتاب همین در او

 زبانِ مرهون بیشتر را بودنش خاص او .ستطبیعی امری است، این کارمحافظه جسارت شدتِ از هنوز

 هاخواننده و منتقدان کردن تسلیم برای را برنده برگ این همواره کوشدمی ترتیب این به و داندمی اشجسورانه

 من مانگ ماند؟ بهنمی باقی چیزی دیگر بگیریم، او شعر از را هابازی این کل اگر آیا باشد، اما داشته جیب در

 از آن کمتر اربسی متشخص زبانیت این به او شعر وابستگی .نیست منصف خودش شعر یدرباره عبدالرضایی

 رد که دید توانمی موشکافانه، و دقیق خوانش یک در .کنندمی تصور منتقدانش و خودش که ستچیزی

 د،کننمی دل رفتارها آن از چون ندارد، اما زبانی بعید و بدی، رفتارهای به نیازی اصلن، موارد از بسیاری

 آید.می نظر به اغراق هم شعرش در جاری یاندیشه

 ست:سطرهایی چنین خالق که شاعری از واقعن اما

 

 نیست آهی نیست راهی آینه در که گاهی شده

 کنی بازی را هاپنجره

 بادبادکی به بشوی عاشق و

 آسمان در باشد هشد ول نخش که

  شهری آسمان در

 آید؟درمی کوه پشت از سراسیمه بادش که

 ای؟رفته کسی بام پشت بر

 البداهه(فی )از کتاب
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 از باید .آیدبرمی او از برساند؟ مسلمن تعادل به شعرش در را مندیفن و اندیشگی که داشت انتظار تواننمی

 ،شعرش ظاهر وجه نماییِبزرگ با او .بردارد دست کند،می شاخواننده نهایت در و خودش به که خیانتی این

-انعطاف و نحوشکنی بر او اشراف .است سپرده فراموشی دست به را شعرش باطنی پتانسیل هم خودش گویا

 به یشترب را اشاندیشه هایتکانه باید او شعر .ندارد تازه حجتِ به نیازی و شده اثبات دیگر زبان، به بخشی

 البته: افتدمی اتفاق این اوقات هیگا.بکشد رخ

 

 باشد شده گیر گوشه که ایکهنه فرشِ چون دنیا

 بود خالی داشت وسیعی یسرگیجه که میدانی در

 داشت سکونت ساکتی ابرِ در که زن و

 انداخت تور بود گودی و راکد آب کند که من تنهاییِ در

 انداخت تور به بود سرخی ماهیِ که را دلم و

 باشیم هم کنارِ بودم مجبور نیستند هم قدّهم که انگشتی دو مثلِ ما

 باشیم داشته دوست دوست دوست و

 کتاب( متن 13)ص 

 

 چندانی دخالت زبان طبیعی روند در آنکه بدون است، عبدالرضایی مشهود فوق سطرهای در که طورهمان

 ها،آن مفهومی و یماژیا هایظرافت که سطرهایی .کند خلق درخشان سطرهایی شده موفق باشد، داشته

 یک کارش، تکنیکی وجوه تمامی از فارغ باید وی که اندیشممی چنین من بنابراین .هستند تاثیرگذار حقیقتن

 تردرخشان بسیار شعری به تواندمی او کنشی، چنین با .کند غور شعرش تردرونی هایالیه ظرفیت در دیگر بار

 لمنمس اجرا، شگردهای تغییر صورت در و اندشده نهادینه کاملن وا وجود در زبانی هایتکنیک چراکه برسد،

 ماند. نخواهد غافل هم بعد آن از

 مدرن عرش مباحثِ ترینبغرنج و ترینمهم از یکی عملی ینتیجه نوعی به دفتر، این شعرهای در دیگر ینکته

 .لعق نظارت اعمال بدونِ م،کال طبیعیِ روندِ حفظ و خطی روایت و صداییتک از گریز .است مدرنو پست

 زیادی حدود تا من نظر به و کرده روبرو چالشی چنین با را خود "...خطرناک در من" کتاب از شعر چند در

 ا،هلکنت ذهنی، هایپرش با طبیعی طور به آدمی گفتار روالِ که است آن امر حقیقتِ .است بوده موفق هم
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 دیدپ گفتار در اختاللی چنین هم شده نوشته متنِ خواندنِ نگامِه گاهی حتی .است همراه تمرکز عدم و هاتپق

 است فیتیکی این حال هر به بپردازم، اما کیفیتی چنین یروانشناسانه هایریشه به ندارم قصد جااین در .آیدمی

 کنیم، عمل زنی گفتار روند به شعر زبان نزدیکی بر مبنی نیما یتوصیه به بخواهیم اگر دارد؛ یعنی وجود که

 در م،گفت عبدالرضایی زبانی رفتار مورد در که را آنچه خواهممی حال .دهیم قرار نظر مد را خصیصه این باید

 عایتر نیز اشگفتاری منشِ کلِ در را زبان تصادفی روندِ عبدالرضایی .کنم تکرار نوعی به هم بخش این

 نکهای از پیش او شعر در روندی چنین .اندازدنمی قلم از هم را هاتپق و گفتاری هایسکته همان حتیی .کندمی

 ویسشن وقتِ عبدالرضایی که است آن یدهنده نشان گفتار، بر او بیرونی و نظارت اشراف به باشد مربوط

 جا: به و هستند طبیعی هاتصادف .است داده قرار متن اختیارِ در کاملن را خودش

 

 رفتندمی ریسه خنده از سنگر پشت خواهران

 شال ببخشید ...حال که بس از

 بافتند...می جنگ !ببخشید ...جلق حالِ در رزمندگانِ رف،ِ برای

 کتاب( متن 13)ص 

  

 و کندمی استخراج شگرفی معانی افتاده، پا پیش و معمول هایکالم تکیه از استفاده با که دیگر یا در جایی و

 کند:می هدایت نظرش مورد مفهومیِ سوی و سمت به را شعرش

 

 خب!

 کنم معرفی شما به را مختاری قاتل خواهممی حاال

 بخورد واجبی که نیست کفایی واجبِ دیگر چون و

 آغاست خیلی که را آقا جنابِ

 کنممی معرفی باشید شما که من آقای به حاال همین

 کتاب( متن-51)ص
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 فرم اصالتِ یکهنه بحثِ. ممه بسیار ستاینکته است، اهمیت دارای مجموعه این یدرباره که دیگری ینکته

 ویس و سمت به عبدالرضایی توجه یعمده رسدمی نظر به که وجودی با اید؟نکرده فراموش که را و محتوا

 یر کارنامهد امر این البته .یافت نیز را مضمون گزینش هایظرافت توانمی او اخیر دفتر در اما است، فرم و زبان

 جهتو با هم "رنو در پاریس" و "جامعه" ،"عزیز یگربه این" در ، چراکهنیست ایتازه اتفاق عبدالرضایی،

 در جاری یاندیشه خاستگاه همواره شاعر یک ذهنی هایدغدغه حال هر به .هستیم روبرو محتوا به او خاص

 .کند رحمط را مضامینش اعتدال و پختگی با کوشیده عبدالرضایی که جاستاین در نکته .بود خواهد او شعر

 نآ از دیگر عبدالرضایی .کرد مشاهده توانمی را موضوعی اشراف نوعی شعر، دو یکی جز به دفتر این رد

 یهکف هنوز اگرچه .کندمی داوری ترپخته را هایشدغدغه و برداشته دست جوانی یدوره آنارشیکِ عصبیت

 متعادل بنتقری حالتی به مضمون و ساختار یکفه دو دفتر این در اما ست،ساختاری یکفه او، شعر ترسنگین

 "نامهشب" و "کمونیستم من"، "برادر سه" ،"...کندمی شلیک که آن به" چون اشعاری در تعادل این .اندرسیده

 این اب .است بارز آن در اجتماعی مساىل یانگیزه و اندیشه که شعرهایی .است رسیده خود ظرفیتِ غایتِ به

 کرده، سندهب طنزآلود گزارشی به صرفن او .کند تبلیغ را خاصی انسانی امپی تا کوشدنمی عبدالرضایی وجود

 رمانتیک ا اروتیک هایدغدغه شعرها برخی در .دهدمی اراىه کنایه و نیش غالب در هم را خودش نظریات

 یاژگانو از استفاده در عبدالرضایی یجسورانه صراحتِ .کندمی مطرح شعر اندیشگی بنیانِ عنوان به را خود

 جسارتِ از خودنمایانه ایجنبه مواق، از ایپاره در کنند، هرچندمی جلوه نامودبانه حتی و ادبی غیر عرفن که

 از دارد درستی درک واق، در .گیردمی سرچشمه وی ذهن در واژه دموکراسی از موارد اغلب در اما اوست،

 ت.اس داده سوق آمفوتری کاریِمحافظه سوی و سمت به را زبان که ما، ادبیاتِ رایج واژگانیِ فیلترینگِ

 و یقراریب اعترا ، بر مبتنی سترویکردی "کردممی زندگی خطرناک در من" کتاب در عبدالرضایی رویکرد

 ار عبدالرضایی توانمی آیا (.زبانی لحاظ از چه و موضوعی لحاظِ از چه)عرفی  مرزهای شکستن برای تالش

 لکهب دانست، سیاسی شاعری توانمی را او تنها نه .آری من گمان به سیاسی؟ هایاندیشه با دانست شاعری

 افراط همه نای وجودی منطق و باشد شعرهایش از بسیاری یکننده تبیین تواندمی او سیاسی ینحله تشخیص

 خوانش .کرد رمزگشایی توانمی کلید این با را حجاب هتک و گوییپرده بی همهاین و تکنیک و آوریزبان در

 ما .تاس بوده نادرست تاکنون عبدالرضایی، شعر از ما تلقی که گویدمی چنین من به آثارش درست درک و

 که عیمقط و اقلیمی کاملن آوانگاردیسم یک هم آن و ایمداشته نظر مد آوانگارد کنشی یمثابه به را او رفتار

 ها،ادتع خرق این نکنیم؟ تمام نگاه او شعر به باالتر پله چند از چرا یابد، امامی معنا ادبیات یحیطه در تنها
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 به هک دهند؟ بازیگریمی نشان ما به خود کنه در را ذهنیتی چه ها،بیقراری ها،گفتن مبارز من هل ها،دریپرده

 کرانهروشنف یبهره اشدیوانگی از که ایدیوانه !برسد؟ شاید نظر به جذاب خواهدمی تابوشکنی زور و ضرب

 دید زا و شوندمی پنهان اششخصیتی هایکژمداری تاثیر تحت هایشضعف تمامِ که شاعری !دبرد؟ شایمی

 رساندمی نتیجه این به مرا خصایص و صفات این تمامی جم، .کدامهیچ و همه !مانند؟ شایدمی مغفول سایرین

 است. آنارشیست یک اکیدن که عبدالرضایی

 ختلفم هایشاخه" :نویسدمی چنین بریتانیکا المعارفداىره از نقل به خود، آنارشیسم کتاب در وودکاک جرج

خواهی برابری پی در آرمانشهرگرا هایدارند؛ روایت تأکید رهبر بی جامعه از مختلفی هایجنبه بر آنارشیسم

(egalitarianismجهان )های هرارزش لذا بیشتر، نه و آید شمار به نفر یک هرکس آن در که هستند شمولی 

 نوزدهم قرن در آرمانشهرگرا هایآنارشیست) باشد داشته دیگران هایارزش با برابر ارزشی و وزن شخص

 که هاییآنارشیست اما.( داشتند کوتاهی عمر همگی که ایجامعه آزمودند، کوچک جامعه چند در را ایده این

 نزدیک ویمنز و ساکت زندگی پی در که کسانی یا دارند آمریکایی زمخت فردگرایی انگاره با بیشتری همدلی

 کنند.می رد را گراییمساوات هستند، طبیعت به

 هچ روی من و است اصول کدام بر هاآنارشیست یتکیه اینکه به کنم ایاشاره ناچارم ادعا این اثبات برای

 ارشیکنآ تفکر با شاعری دوم یوحله در و رادیکال و سیاسی شاعر یک اول یوحله در را عبدالرضایی منطقی،

 رزشا عنوان به کنم، یعنینمی داوری را او بودن آنارشیست که دانممی ضروری را نکته این به توجه) .دانممی

 م.(کننمی نگاه آن به ارزش ضد یا

 نوع اصیخ فکری الگوهای به بنا و اندکرده تجربه را مختلفی هایموقعیت تاریخ طول در هاآنارشیست اگرچه

 دارند: توافق اصل چند بر هاآن تمامی بیش و کم اما است، بوده متغیر شاناعتراضی هایواکنش

 سر .هستند مخالف قدرت یافتن تمرکز با هاآن .نکنند عمل قدرت به معطوف که کوشندمی هاا آنارشیست1

 ستیزند.می شود، منجر سپردگی سر به که هرچه با دلیل همین به و پذیرندنمی را سپردگی

 انونق وجودی منطق .دارند مشکل قانون وجود با هاآن .نیست قانون یمصوبه اصول با مخالفت هاآن ا بحث2

 قدرت که نیقانو به سپردگی سر نباشد؟ آیا آن و باشد این که گفته کسی چه .است برانگیز شبهه هاآن برای

 و گریزیقانون همواره که است نیست؟ چنین قدرت همان به سپردگی سر نهایت در کند،می طرح مرکزی

 است. الزامی فرآیند یک هاآن مکتب در ستیزیقانون
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 و یآزاد .آورد دست به قانون هایدامنه گسترش با تواننمی را آزادی که هستند باور این بر هاا آنارشیست3

 موقعیت به ربطی آزادی .باشند سازگار هم با توانندنمی وجههیچ به که هستند اضدادی جم، محدودیت

 است. منافات در آزادی با رسته، و طبقه یمثابه به اجتماعی موقعیت وجود اصل .ندارد تماعیاج

 برای چیز هیچ و کسهیچ برای چیز همه. است تملک عین در تملک عدم همان که هاآن معروف ا اصل4

 کس. همه

 رااست؟ چ دیگر نوعی دنبال به همواره چرا کند؟ شنا ادبی رایج جریان خالف تا کوشدمی عبدالرضایی چرا

 ینا میان شباهتی گذرد؟ آیامی اعتنا بی کنارشان از یا و گیردمی سخره به دوره هر در خود را موفق شعرهای

 تمرکز برابر در واکنش نوعی را، او رفتار این توانمی دید؟ آیا توانمی هاآنارشیست نخست اصل با او رفتار

 .است نقانو یک است، غالب و متمرکز قدرت یک استاد پنج ستوردانست؟ د خاص ایسلیقه یسلطه و قدرت

 ".کند انبی را فعل وقوع حالت و بیاید جمله ابتدای در عمدتن که است آن قید"گوید: می استاد پنج دستور

 بنابراین:

 نیست اتفاقن افتدمی که اتفاقی چیزِ هیچ

 .است تهنیاف وصفی نقش حال عین در و نشسته صفت جای به قید چراکه نادرست، ستایجمله قانون، نظر از

 آنارشیست؟ و سیاسی ذهنیتی جز به خوردمی آب کجا از شکنیقانون این

 اییسطره آفرینش به را او و کندمی وادار اخالقیات یحیطه در افراطی هایتابوشکنی به را شاعر چیزی چه

 رساند:می دست این از

 

 کرد مریم سرِ چادر که خدایی اطاعتِ

 کرد فوری زیرِ دوش و نکرد لختش

 کنمنمی دیگر

 هاشلبه مریم هایلب به

 انجیل در است روایت

 لبی هیچ نرسیده هرگز

 موعد کردن که

 خیلی خدا کرده تعجیل
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 باشد آمده عمل به فاک از عیسا بسا چه

 دانم!می چه کرده خاک ترک که

 کتاب( متن 18)ص 

 هازداییتقدس و هاحرمت هتک کجاست؟ این کتاب متن در رجمند هایاعترا  سایر و اعترا  این منشا

 عمولنم هاآنارشیست اگرچه" :گویدمی که دارد وجود آنارشیسم شناسیآسیب در مبحثی آیند؟می کار چه به

 هایازمانس براندازی صرفن بنابراین .ندارند بهتری پیشنهاد گاهی ولی دارند، اعترا  موجود وض، به نسبت

 تابوها هب تواندمی که جایی تا او .افتدمی عبدالرضایی شعر در اتفاق این ".گزینندبرمی را قدرت به معطوف

 یمحدوده در صرفن کارش که است دلیل همین به .کند تبیین را تابوشکنی این ینتیجه آنکه بی کند،می تف

 هایراه تنیاف برای است مناسب مخلصی خود خودی به هنر، در تابو شکستن .گیردمی قرار توجه مورد ادبیات

 است. سری، جایگزین راهِ نیازمندِ سیاست اما نو،

 سهوی و عمدی رفتارهای تمام در .کرد تلقی ایدىولوژی فاقد و ولنگار شاعری را عبدالرضایی نباید بنابراین

 انهوشنفکرنمایر سوسیالِآنتی بازی یک تنها را( اجتماعی مناسبات یحیطه در چه و شعر یحیطه در چه) او

 خارج به او مهاجرت با ذهنیت این. است آنارشیست ذهنیتی دارای نخواهد، هم خودش اگر حتی او .دانست

 در صوصالخعلی .است یافته بیشتری نمود نیز شعرهایش متن در و شده تررنگ پر ایران یبسته محیط از

 هب بیشتر ستیزیقدرت این نداده، قرار منگنه در را آن هم ممیزی مشکالت دیگر که بحث، مورد یمجموعه

 آید.می چشم

 دفتری. دانست عبدالرضایی شعر دفتر ترینخواندنی و ترینکامل توانمی را "کردممی زندگی خطرناک در من"

 اما است، شده سکوت توطئه قربانیِ و مانده محاق در شاعرش، فراوان هایحاشیه خاطرِ به امروز گرچه که

 بگذرند. تفاوتبی  آن، در مندرج اشعارِ باالی پتانسیلِ کنار از توانندنمی آیندِگان شک بی
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 کومولوس کتاب از "تبلیغاتی عشق" شعر در "بینامتنیت" واکاویِ
 

 

 "عشق تبلیغاتی"شعر  بررسی

 

 مهدی نادری

 

  نیست تو نام جز

  کلمه آن

  سیگار مثل که

  و لب بر نشیندمی

  آتش زندممی

  نیست وت نام جز

  و بیرون دهممی که      دودی

 او...... اُ مثل شودمی حلقه

 اوفیلیا!

  حلقه این در نکن انگشت

  بعله یک که

  بزند دارت کارهیک

  بیاوری در ادا نیستی که    کور

  بینینمی فقط

  بینیمی وگرنه
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  کاغذ همهاین پشت

  دیوار یک شودمی تبلیغ چگونه

  صفحات این در جز

  امزنده هنوز دهدمی شانن که

  اممرده هاستسال

  کن گوش

  هنوز زندمی دف یکی

  دلم در

 ندارم. این جز دلی درد

 

نیست  خود لیِقب متون از مستقل متنی، هیچ شعری، هیچ که است این فر پیش اثر، هر بینامتنیت بررسی در

 سطری یا کلمه آوردن مثل) عینی تاثیری در یا را جدید متن مولف گذارند و تاثیر جدید متون در قبلی متون و

 ترتازه شکلی به قدیم تصاویر اراىه و قبلی متون تصاویر از گرفتن الهام مثل) ذهنی  تاثیری در یا( قبلی متون از

 کنند.نمی عمل یکدیگر از مستقل هاییجزیره همچون متون بنابراین. آوردمی به وجود( جدید متن در

 آن در وانیمتمی و کندمی هدایت ایواژه سمت به ما را که هستیم روبرو متنیپیش با "یتبلیغات عشق" شعر در

 کنیم. کشف را بینامتنیت

 تلفظ هادام در و کندمی تشبیه سیگار یک به را خود مخاطب مولف، نام که شودمی آغاز متنپیش این با شعر

 یاغنچه حالتی هالب به و آیدمی بیرون ایقهحل به صورت که است سیگار همان دود مثل راوی، مخاطبِ نام

 اب که را اسمی هر رسد،می "او" به خواننده که زمانی. هستیم "او" سپس و اُ تلفظ شاهد ادامه ما در و دهدمی

 داا تاکید با را "اوفیلیا" باره یک راوی که زمانی بعد، سطر در اما بزند، حدس تواندمی شودمی شروع "او"

 هب متن، تلفظشپیش در که( اوفیلیا)را  نام آن مشخصن و دهدمی پایان خواننده هایحدس تمام کند، بهمی

 متون و سما این بین بینامتنی یرابطه اوفیلیا؟ چه چرا حال. بردمی است، به کار شده بدل سیگار ایِحلقه دود

  هست؟ گذشته

 پدر) پدرش و بود هملت یمعشوقه که هستیم روبرو اوفیلیا شخصیت شکسپیر، با اثر هملت ینمایشنامه در

 زا شدن خبر با از پس او. است داشته دست( دانمارک پادشاه) هملت پدر مرگ هملت، در عموی با( اوفیلیا
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 رسدمی نظر به حال. کندمی غرق رودخانه در را خود و شودمی مجنون پدرش، کشتن برای هملت ینقشه

 پیش هب خودویژه تخیلی با را روایتی و است کرده خلق را خود روایت، اثر این از تاثیر با حاضر، شعر مولف

 از که سطری "حلقه این در نکن انگشت" که دهدمی هشدار خوانیم، راویمی ادامه در که همچنان برد.می

بینامتنی،  ایطهراب در و دارد ارجاع سیگار مانندحلقه دود به اوفیلیا تلفظ تشبیه و اثر متنپیش به متنیدرون لحاظ

 اخطار وا به و دارد را اوفیلیا پدر کشتن یهملت، نقشه چراکه است، هملت ینمایشنامه اوفیلیای به هشداری

 به باز روایت، راوی یادامه در و( ازدواج یحلقه معنای به حلقه جااین در) نکن ازدواج او با که دهدمی

 باید فیلیااو چراکه "بینیمی /وگرنه بینی/نمی دربیاوری/ /فقط ادا نیستی که کور" که دهدمی اخطار اوفیلیا

 هملت حاال و داشته نقش خود، هملت، معشوق پدر و دانمارک پادشاه کشتن پدرش، در که بداند را حقیقت

 دارد. را پدرش کشتن قصد

 کی شودمی بلیغت چگونه کاغذ همهاین پشت" که گویدمی خود به و کندمی خود به رو گویی راوی ادامه در

 است مرده هاستسال او ."اممرده هاست/سال ام/زنده هنوز دهدمی نشان /که صفحات/ این در /جز دیوار/

 همهاین پشت چگونه که است حیرت جای راوی برای و گذردمی هملت ینمایشنامه از هاستقرن چراکه

 نهات که شعرش است، با مرده و صلب واردی یک مثل حاال که اویی کند،می ثبت آن در را شعرش که کاغذ

 اوفیلیای هب رو شاعر ادامه در کند، امامی او، تبلیغ به اخطار با اوفیلیا به را است، عشقش بودنش زنده از نشان

 . اما"ندارم این جز دلی دلم/ /درد در هنوز زندمی دف یکی کن گوش":گویدمی او به خطاب و کندمی خود

  دف؟ چرا

  بزنی فد نیستی بلد اگر نیست مهم" :داریم عبدالرضایی علی ینوشته است من کار میز خواب تتخ رمان در

 رسط در شاعر که جاآن از ."...زندمی برات است، خودش دل مثل دف ندهی، وگرنه اهمیت که باشی بلد باید

 امتنیبین یرابطه کی در که گرفت نتیجه توانمی پس است شده واقف خود مرگ به "اممرده که هاستسال"

 دیگر ،اوست تبلیغ که عشقی به رسدمی که پایانی اپیزود به راوی "است من کار میز خواب تخت" رمان با

( راوی)او  برای شورانگیز ستدفی همچون که دلش ندهد و اهمیت که است بلد او چراکه .دهدنمی اهمیتی

 ناگفته هالبت ندارد. خودویژه شوری جز دلی درد دیگر ودهد نمی اهمیتی شده تبلیغ عشق این به دیگر و زندمی

 کرد فراموش بایدن انتها در ست و"تبلیغاتی عشق" شعر بینامتنیِ هایبازخوانی از یکی تنها باال نوشتار که نماند

 استفاده یبینامتن متونی عنوان به هاآن از که داشت را متونی یبرنده پیش نقش خودویژه، تخیلی با شاعر که

 کرد.
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 شعری که محدود نیست
 

 

 "کردممن در خطرناک زندگی می"مجموعه شعر  بررسی

 

 جان صدرا

   

ددی های متعشااعر در گذر زمان برای انطباق یافتن با پیشاارفت و تحوالتی که در جامعه پدید آمده از گردنه

اهیم ورود دنیایی از مفشکنی شده است. پس از مشروطیت و با عبور کرده و در هر سرفصلی مجبور به قالب

و واژگان مدرن در فرهنگ جامعه، قالب تنگ اوزان عروضای ظرفیت نداشت و تحوالتی در سبک بیان شعر  

ی اوج آن، به نیما رسااید و با شااجاعت نیما، جهشاای رخ داد و وزن از شااعر رخت  بوجود آمد که در نقطه

س از سااایر تکامل تدریجی خود با بربسااات و بساااتر آماده برای طرحی تازه شاااد. مسااایر این تحوالت پ

ترین عنصر یعنی شاملو وارد مرحله جدید دیگری شد. در این دوران شعر، هر دو مولفه سنتی یعنی شاخص

وزن و ریتم را ترک کرد و دیگر اوزان عروضی و ریتم، شاخص اصلی شعر نبود. در پی تحوالت شگرفی که 

ور گشت و دچار سرگشتگی و برزخ و گرفتار اع غوطهدر اوضااع اجتماعی پدید آمد، شاعر هم در این اوض  

 های تمدن روز بیگانه بود و سر ستیزنوعی بازگشت و ارتجاع شد؛ زیرا از یک سو، قدرت مسلط که با مولفه

 گی سردمداران و مدعیان شعر  جاده صاف کن این ارتجاع ادبی شد. داشت و از سوی دیگر میان مایه

ست که به این درد را برگزیده، کسی"کردممن در خطرناک زندگی می"نوان مولف کتاب حاضر که به حق ع

ست که با پیشرفت کنونی جهان انطباق داشته، شعر را از انزوا و ارتجاع واقف شاده و در پی طراحی مسیری 

ست که درد شعور ی تبادل با ادبیات روز جهان کند. وی کسیخارج کرده است و توانسته آن را وارد عرصه

نشااان  "وقت"ساااالر را به ریشااخند گرفته اساات. شااعر های مردانه و نرینهارد و با دریدگی تمامی ساانتد

 پردازیم.هایی که شاعر در متن قرار داده به بررسی آن میی این درد است که با استفاده از نشانهدهنده
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 وقت

 

 رأسِ هر ساعت  

 های شب هر شبه هفتم  در وقت 

 رفتم  تر از هفت دور خیلی

 های پس از بعدم  که شاعرِ سال

 (1های پیش از قبل سه نکند )در راه

 

ی شویم که هرسه با عنوان شعر، رابطهمواجه می "سال"و  "شاب "و  "سااعت "های در این اپیزود با نشاانه 

ن امساتقیم معنایی دارند؛ ساعت نماد گذر زمان و شب عالوه بر داللت ظاهری به شب داللت معنایی با دور 

ه س"ی زمانی دارد. داللت به مقط، تاریخی و مرحله "سال"تیرگی و ظلمت و اشاره به مقطعی از زمان دارد. 

شب "اصاطالحی عامیانه اسات که داللت به ضای، شدن و خراب کردن در موق، انجام کاری دارد و    "کردن

یان مراسم تدفین و عزاداری شود و نشان از پاداللت به مراسام شب هفتم که پس از مرگ برگزار می  "هفت

عمومی برای میت دارد، همچنین به شب هفتم هفته یا شب جمعه که با شب هفت ارتباط معنایی دارد نشانه 

 رود. می

شااود که شاااعر تمام وقت حتی در مراساام ترحیم خودش و یا  ها این تاویل به ذهن متبادر میبا این نشااانه

کند، هفت دور و هفت بار دوره کردن تاریخ ی شااعر مطالعه میرهمراساام ترحیم ادبیات و شااعر مدام  دربا 

نماد کثرت و نشاان از تالش مداوم مولف در بررسای اسات، تا شاعرانی که پس از نبود     "هفت"ادبیات که 

 های پیمودهگرد و گرفتار ارتجاع فکری نشوند و در راهشوند، دچار عقبی این مسیر میراوی، رهروان آینده

 از مولف )دوران قبل(، سه نکنند و ضای، نشوند.  شده، پیش

 

 ام گلوگیرم  در حالِ سرفه

 میرم  دهم میو از دست می

 ها اگر عمل نکنم  به این دست
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 (2با شاعرانِ پس از بعدم چه کنم؟ )

 

داللت  "دست"نشاان بیماری و   "سارفه "خوریم که برمی "دسات "و  "سارفه "های در این اپیزود به نشاانه 

 شود و ارتباط معنایی با فرمان و دستوری به عضوی از بدن که برای گرفتن و یا دادن چیزی استفاده میظاهر

کند که گرفتار جا اشااااره میافتد داللت دارد. راوی در اینو هم به ایجاد ارتباط که با دسااات دادن اتفاق می

جا کارکردی در این "گلوگیر"اژه کند. وهایی اساات که او را خفه میساات و عالمت آن همین ساارفهبیماری

ر با کند که شاعدوگانه داشاته و اشااره به گرفتن گلوی طرف مقابل نیز دارد و این معنا را به ذهن متبادر می  

که بیمار شاده و خودش مبتالسات ولی با عامل این بیماری نیز درگیر شاده و گلوی او را گرفته است و    این

ی میرد. به این دساااتورالعمل اگر عمل نکند و یقهرها کند خودش هم میکند، چراکه اگر او را رهایش نمی

گاه توجیهی برای کوتاهی خودش در برابر شااعران آینده نخواهد داشت. که در  عامل بیماری را رها کند، آن

 داللت به دستورالعمل دارد و مجاز است. "دست"این سطر 

 

 دهم  گاهی که دست می

 ای در شهری که زود مصرف شده از دست داد  پا افتاده به دوستی که روستای پیشِ

 دهم  از دست می

 (3به این شهرها اگر سفر نکنم )

 

 عالوه بر "روستا"؛ یعنی اتفاق افتادن و "دست دادن"کند به اصاطالح  داللت می "دهمدسات می "ی نشاانه 

و سنتی بودن و سادگی و بی شیله  های عینی آن هستند، کنایه از سنتداللت ظاهری به ده و قریه که مدلول

ازی و بنمادی از تمدن و مدرنیزاسیون و در عین حال اشاره به پیچیدگی و حقه "شهر"پیله بودن افراد است. 

شارالتانیزم دارد، که در تضاد معنایی با ساده لوحی روستایی و یا با سادگی و عدم وجود پیچیدگی روابط در 

ی اش را در پیچیدگشود که سادگیه راوی با دوستی حسب اتفاق مواجه میروساتا است. با این تاویل هرگا 

شاهر از دسات داده اسات؛ گرفتار شارالتانیزم شهری شده؛ تفکر پیش پا افتاده و سنتی دارد و در شهری که    

ی شهری و مظاهر اندیشد که اگر با این پدیدهدهد؛ میکند، آن سادگی را از دست میفسات فود مصرف می 
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دهد و ها را مطالعه نکند، چیزی را از دست میها سفر نکند و آنآنو مدرنیزاسایون مواجه نشود و در   تمدن

 رود.فرصت او ازبین می

 در اتاقی که شعرِ من تنها شد چه کنم؟  

 ای هستند  دوستانِ من روستای پیشِ پا افتاده

 که در شهر مصرف شد   

 باشند ای از صورتی که در آن دست بردهبه تکه

 ماننددستبرد زده باشند می

 (4رخی در هوای حالی به حالی دارد )که نیم

 

طور دالی بر عالوه بر مدلول چهاردیواری، داللت دارد به فضااای بسااته و محدود و همین  "اتاق"ی نشااانه

 بر شکل "صورت"اشاره به دستکاری و  "دسات برده "اشااره به سارقت،    "دساتبرد "مدلول خفقان اسات،  

 کند.ری و فرم بدون پرداختن به محتوا و به ظرف شی داللت میظاه

 آور، از تنها ماندن سبک و روش خود بیانمولف، پریشانی و تحیر خود را در فضای مسدود و خفقان 

ای هستند که به عمق این پیچیدگی واقف نیستند و قطاران و دوساتان او مردم سااده  کند. در حالی که هممی 

ا ههایی که در آنلوح به صورتها را به آلت فعل خود مبدل کرده است. این افراد ساده درن، آنشارالتانیزم م

کنند، زنند و سرقتی ادبی میهای پیشین میاند و یا به دستبردی که به اندوختهدست برده و رفرمی انجام داده

 ند. خوشه حالی و سرمست کند، دلکه عمق کارکرد آن تغییر حالی برای مخاطب است، و نهایتن او را حالی ب

 

 در گلوی اتاقم اگر گیر نکنم

 (1های گلوگیرم چه کنم؟ )با سرفه

 

خواهد گلوی این فضااای خفقان را بگیرد و دارد و میراوی در صاادد راه چاره اساات و ساار به طغیان برمی

اید کار بکند چهو را خفه میچون اسااتخوانی در گلوی او گیر کند، و اگر این کار را نکند با این بیماری که ا

 بکند؟

 



/ این سوال ابدی  152 
 

 خوردگی دارم  ای جنبِ سرمانیازِ مبرم به آشپزخانه

 ست  های من دستورالعملیدر عطسه

 (5که برای در پیچ و خمِ گلو پیچ خوردن خیلی عملی نیست )

 

رمان و رهایی از ای از روند رو به بهبود بیمار و مولف برای دداللت معنایی دارد به عالمت و نشانه "عطسه"

های طسهکند که عست که در آن آشی بپزد که برای بیماری شعر مفید باشد و اشاره میبیماری نیازمند مکانی

ست که به جان ادبیات و شعر ها و آثار مولف، دساتور العمل و نسخه درمان آفتی او که دالی اسات بر کتاب 

ی خواندن و سارخوش شدن نیست و  مفهوم مخالف  هایش براافتاده اسات. همچنین تاکید دارد که ساروده  

 هاست.بیان آن است که برای شعور و درک کردن و به کار بردن دستورالعمل

 

 های پس از بیمارم  من شاعرِ سال

 ست که جای کسی جز خالی نیست  ای خالیعابرم خیابانِ تازه در اطراف

 خیالی نیست  

 (7خالف کنید! ) 

 

داند که از دام این بیماری رساته و شفا  آینده میهای بعد از بیماری ادبی و شااعر  راوی خود را شااعر ساال  

یافته و سالم شده است. در فضای ایجاد شده پس از پروسه درمانی و در جریان بهبود خویش، خیابانی خالی 

 بیند که تنها مناسب تردد کسانی است که از بند این بیماری رسته و رها شده باشند.می

کند نترسااید، خالف جهت مرسااوم حرکت کنید و علیه ی رهنمودی قاطعانه اعالم میانتها شاااعر با اراىهدر 

تفکر نرینه ساالر و مذکر محور حاکم ارتجاعی، شورش کنی؛ ماهی سیاه کوچکی باشید که در خالف جهت 

رکت در جهت خالف هر دو مدلول را در خودش مستتر دارد؛ هم ح "خالف کنید"ی کند. نشانهرود شنا می

 مسیر و هم خالف قوانین و قواعد مرسوم شوریدن.

، شاعر مهارت و "روکم کنی"با بررسای همین یک شاعر و مرور اجمالی اشاعار دیگر کتاب، از جمله شعر    

ب دهد و به رخ رقیتوانایی خود را در کار کشایدن از کلمات، بدون اضاافات توضیحی و توصیفی نشان می  

کشاایده، که با پرهیز از تتاب،  "وقت"در شااعر  "دساات"ی نه کاری که از ترکیب واژهکشااد؛ برای نمومی
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انداز نظری شاعر که باز کردن مسیری تازه، کند. چشمها تحمیل میاضافات، حداکثر معنا را به کلمات و واژه

های ه از ظرفیتخارج کردن شعر از انزوای موجود، پاالیش زبان ادبی و در عین حال، گسترش توانایی استفاد

یابد که شاعر هم درد را شود و مخاطب درمیسات، بارز می زبانی و انطباق آن با پیشارفت و توساعه جهانی  

 دهد.شناخته و هم پیشنهاداتی برای درمان آن اراىه می
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 فرصتی برای بازخوانی علی عبدالرضایی "مادرد "
 

      

 "ردماد"مجموعه شعر  بررسی

 

 فیما نیک

 

نفس شعر هم فقط درگیر تجربه کردن های تازهگذراند و چهرهبعد از انقالب شعر ایران روزهای آرامی را می

های بزرگ قبل از خود بودند و آنقدر شاعران تحت تاثیر سرایش چند در بسترهای کشف شده توسط نام

.. بودند که امید به .راب سپهری، مهدی اخوان وذار مانند نیما، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهچهره تاثیرگ

اینکه چهره جدیدی در شعر خودش را به عنوان شاعری صاحب سبک و تاثیرگذار معرفی کند در کمترین 

 تنها وزندبیام پیشکسوت شاعران از را تازگی کشف و سرایش در تفاوت آنکه از بیش شاعران حد ممکن بود.

 ند،دادمی مخاطب به نبود روز زبان که شعارزده و فاخر زبانی با را شعر و دندکرمی تکرار را هاآن هایتجربه

ای که در زبان شعر تحول قابل توجهی ایجاد کرد. این انقالب توسط شاعرانی دهه ؛رسید هفتاد دهه اینکه تا

لی عالبته شعر روز دنیا اشراف داشتند شکل گرفت.  به ذات خالق و پیشرو که نسبت به شعر ایران و

 عبدالرضایی یکی از اینان بود که به عنوان شاعری مبدع و خالق در دهه هفتاد تثبیت شد.

جموعه زیرا در همین م ،شود به عقب و به ویژه دهه هفتاد برنگشتبرای نقد کتاب تازه علی عبدالرضایی نمی

پاریس "هایی مانند با کتاب توان رد عبدالرضایی دهه هفتاد را پیدا کرد. دهه هفتادی کهجدید هم به وضوح می

ای به روی شعر بعد از خودش گشود، سرایش متفاوت و زبان منحصر به فرد و های تازهدریچه "در رنو

باعث شد اغلب منتقدان از آن به عنوان یکی از آثار  "پاریس در رنو"های تازه عبدالرضایی در کتاب تجربه

 دادیتع هنوز گذشت، هایشرقابت و هاهیجان و هاتاب و تب تمام و هفتاد دهه قابل توجه دهه هفتاد یاد کنند.



151 این سوال ابدی  /    

 

 ،شان ابرویی ببینیاهند همان نان بیات شده را بخورند و اگر باالی چشمخومی زمان آن مطرح شاعران از

 آوری که ایشان شاعر دهه هفتاد است!متیهمی چرا به یاد نمی

 و باشند داده ادامه شعری معیارهای دگردیسیِ و زمان تموازا به را شانخالقه حیات که شاعرانی هستند کم

های قبل از آن توانستند نامی برای خود دست و پا کنند و در حد دهه حتی و هفتاد دهه در که کسانی اکثر

وجود بیاورند نتوانستند حرکت رو به جلوی خود را ادامه دهند و تمام ه شان تغییر و تحولی در شعر بتوان

ح های مطرشان خالصه کرد. متاسفانه بسیاری از نامتوان در همان دهه اول حیات ادبیان را میشزیست خالقه

نداد و  اند اما علی عبدالرضایی شاعری است که به ماندن و سکون تن دردهه هفتاد در همان دهه جا مانده

ای را گشود. او یچه تازهای به خود اختصاص داده در هر کتاب درشعرش بعد از دهه هفتاد نیز جایگاه ویژه

واستند خدر غربت کلماتش را به کاغذهایی سپرد که کمتر به دست آن دسته مخاطبانش در ایران رسید که می

 شد.شاعری را بشناسند که هر جا بحث تاثیرگذاری در شعر و شاعر پیشرو بود از او یاد می

م ه و خوبی بود که عبدالرضایی هم خودشزندگی در اروپا و نزدیکی به معیارهای روز شعر جهان، فرصت 

های جهانی شعر، ترجمه اشعارش به شعر ایران را به مخاطبان غیر ایرانی بشناساند. شعرخوانی در فستیوال

های گوناگون، حضورش بین سی و سه شاعر برگزیده از سراسر جهان در آرشیو صدای کتابخانه ملی زبان

 .عث مباهات برای شعر معاصر فارسیبریتانیا، گواه این موفقیت است و با

ی از فضای فعال ادبیات ایران باعث شد، عبدالرضای دوری که گرفت نادیده نباید هاموفقیت این وجود با

شعرش کمتر مورد نقد و بررسی قرار گیرد و بی شک چاپ مجموعه خارج از ایران، هم در پخش و توزی،ِ 

 عبدالرضایی تاثیرات ر با مخاطب و هم در روند کلی شعرگسترده کتاب و هم در بحث ارتباط نزدیک شاع

ای همتاسفانه عدم برخورداری از نقد منصفانه و به دور از حب و بغض باعث شد سلسله فعالیت منفی گذاشت.

اش طی ده سال اخیر کمتر به چشم بیاید و همچنین این اتفاق باعث شد عبدالرضایی به راحتی از کتابی ادبی

قیت در گری و خالبرود بدون اینکه در کتاب جدید بتوان تغییر محسوسی به نف، صناعت به کتاب بعدی

 شعرش مشاهده کرد.

 "ادردم"، انتشار در ایران است. "مادرد"ترین حُسن مجموعه شعر خواهم عنوان کنم که بزرگبا این توضیح می

ز ایران قرار گرفته است و این فرصت مندان شعر امروهبه همت انتشارات بوتیمار در دسترس شاعران و عالق

ای است برای مخاطبانی که از دهه هشتاد به مخاطبان جدی شعر اضافه شدند و مایلند به مطالعه شاعری تازه

ای است که نوع نگاه شاعرانش به زبان باعث ایجاد تاثیرگذار در دهه هفتاد بپردازند. عبدالرضایی شاعر دهه
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های بعدی هموار های خالق شعرهای نسلزبانی شعر شد و راه را برای تجربهای در ساختار شگردهای تازه

 کرد.

اکثر شعرها مخاطب با زبانی پویا و رونده سر  نیز نگاه عبدالرضایی به زبان تازه است و در "مادرد"در کتاب 

ساس قواعد بر اارچوبش هرسالتش تنها انتقال پیام نیست و پیشاپیش چ ،زبانی که ابزاری نبوده ؛و کار دارد

پذیر و خودمحور که شاعرش بیشترین بهره را از زبانی تعیین نشده است. کتابی پر از شعرهای انعطاف

 های زبان برده است.پتانسیل

شعرهای مجموعه شعر مادرد اغلب زایشی است و دارای زبانی که جسارت و هنجارگریزی اش کمتر به بی 

سارت و تفاوت در نگرش به زبان و دست بردن در ساختارها و نظمی و بی معنایی ختم شده است، این ج

که  ستقواعد تعریف شده آن، در اکثر اشعار این مجموعه منجر به ایجاد هنجاری بکر، تازه و قابل لمس شده

در باال بردن زیبایی کلی شعر و ایجاد تصاویر خالقه و تجربه نشده، نقشی محوری دارد، البته در مواردی این 

و دست بردن در ساختار نحوی جمله و برهم زدن قواعد زبانی باعث ابهام در برداشت معنایی از  جسارت

جای ماندن در ه شود و غیر ملموس که مخاطب بنقدر انتزاعی میآسطر شده است، ابهامی که راه کشف آن 

رموز که یا مکثی م ؛شودورزی برای کشف الیه زیرین آن، دچار مکث در خوانش شعر میسطر و اندیشه

ود، رگرداند، یا بدون اینکه به ادراکی از سطر مذکور برسد به سطر بعدی شعر میمخاطب را به آغاز کار برمی

وجود های معنایی متواند در راستای محتوای کلی کار و قرینهالبته در بیشتر شعرهای این مجموعه مخاطب می

 ا فضای اراىه شده در کار برسد.در سطرهای قبلی و بعدی به برداشت معنایی متناسب ب

ه در آن زبان ارجاع به خارج ندارد و متیکی به متن ک است "مادرد" شعرهای از دسته آن بارز نمونه تنوین شعر

اگر در این شعر واحد را برای ارزشیابی زبان دست بردن در ساختار جمله بدانیم و هر سطر را مجزا  .است

های موفق که هم نمونه ؛از هر دو نمونه سطرهایی در شعر مشاهده کنیمتوانیم مورد بررسی قرار دهیم می

های ناموفق که تنها حاصل کوشش زبانی شاعر است، کوششی انجامش زیبایی و نحوی تازه است و هم نمونه

 متفاوت؛های های تکنیکی شاعر در سرایشبرگرفته از تجربه

 

باید برای قبلن /اتفاقی بود/ /خواستم/ به دنیا که حتمن نمی یحت/ /افتد اتفاقن نیستهیچ چیزِ اتفاقی که می

 نم برای فعلناخ عمری امورِ/های زیادی که صرفن می.../ صرفی ندارد وقت/وقتی برای بعدن ندارم/ /بردارم/ 

ری طو/های من برطرف شد/ /هرکه با سمت /مثلن به اسم عمرن سند نخوردم که خانمان بی سیمت کنم/بودم/ 



157 این سوال ابدی  /    

 

عمرن  /البته /بردلطفن ندارد که هیچ هیچ می/خورد/ سطرهایم پیچ می در/که انصافن ندارد که هیچ/  طرف شد

ذشتم/ های سرگسمت /در /کند چیزهایی که ننوشتمآید و پاک میبعدن یکی می/زیاد نیستم زیادی نوشتم/ 

بی شک زیاد نبودم زیادی بودند/ /کنم/ بیهوده از لحاظِ دیگر لحاظ می/من از لحاظِ خودم خیلی لحاظ شدم/ /

 دراز /جایی /امکشی کرده باشند جایی جا کشیدهمثل خط در/یا مثل خودکشی کردن/ /مثلِ خودکشی کردن/ /

وقتی مطمئنن ندارم/ /ام/ هایی که از مطمئن شنیدهحرف در/دهد/ های مختلف تشکیل میکه شک/ام/ کشیده

یلِ زن قبلن از قب/موهای نسبتن بگذارم/  که بر/به سبکِ لطفن ندارم/ دستی /که لطفی برای بعدن نگه دارم/ /

مثلِ با هرچه هست حسّ /شوخی با دیگر ندارم/ / دیگر با شوخی ندارم//قلبن زیاد نداشتم/ /زیاد داشتم/ 

 گذارد حالم که مستینمی/ کنم بخشیدن/حالی به حالی نمی/ با هرچه بود هستِ خاصی دارم//خاصی داشتم/ 

رس نترسیدنی که منجر به این ت/ترسمی که سرهای نترس داشت منجر شد/ از نمی/ ذشته باشد از ترسیدن/گ

 ای که در/حادثه /گذارد از واقعن جز نیستنمی/گذارد/ وقعی نمی/گذرد/ ترسی که از واقعی وقتی می/شد/ 

  /.حال اِتفاقن است

 

 انیزب ساختار ایجاد برای تازه بستری زبان، قواعد در تصرف و دخل با شاعر ضمیر که شعرهایی زمره از

 .اشاره کرد "اسید سولفوریک"شعر  به توانمی کندمی تولید شاعر ذهنی فضای با متناسب

 

 هایچشم جز ای/چاره /داشت پا پرُ از کفشی او در /عجله /آمدمی مختلف هایلهجه با /ولی /بود حرف یک 

در  /دورتر دور دور هی هرچه که ایخانه /رسیدن /بود ترطرفآن من از /دویدن .../نداشت داشتم که دچاری

که / ست/هنوز دختری/ است/ ترکه از یک سال هم کوچک من /عشق /بود قدیمی شد پاره بس از که عکسی

ه و باز ب/خورم با چشم/ دارم او را می/ خورد/خوردم به چشم میدر ادبیاتی که داشتم می/ یک تکه از دستم/

 /خورم...کند کلیک برمیدستت که کم کم می

 

بلی های قفاوت از مجموعهمت شکلی به مجموعه این اشعار در که ایمولفه دیگر زبان، متفاوت کارکرد کنار در

خورد توجه او به نظم ناخوداگاه روایت در شعر است که به موازات کارکرد متفاوت زبان شاعر به چشم می

 رد.جاد چنین روایتی نقش محوری دایشی اشعار در باز گذاشتن دست شاعر برای ایشکل گرفته است، زبان زا

رار ای شده برای فگریزی که این روزها بهانهجای روایته گریزی نشده و بشاعر به طور افراطی درگیر روایت
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 ختلفکند جز اینکه مخاطب را میان فضاهای مانجامش چیزی به شعر اضافه نمی ناز نقدپذیری و معمول

سرگردان کند، خوشبختانه توجه شاعر به روایت و خلق روایتی که در بستری معنایی ماهیت پیدا کرده باعث 

شده مخاطب در پیشبرد معنا و رفتن از فضایی به فضای دیگر نقش داشته باشد بی آنکه با تغییر فضا رابطه 

حور نیست، مهایش توصیفارد و روایتعبدالرضایی نسبتی با توصیف ند .اش با شعر قط، شودمعناىی و حسی

کند بلکه او را بیرونِ اثر نگه داشته فضا را داند که چنین روایتی مخاطب را با شعر همراه نمیاو به خوبی می

جای استفاده از چندین سطر فقط با این هدف که مخاطب فضای ذهنی او و ه شاعر ب .دهدبرای او شرح می

 ش را به مخاطبایابد، با استفاده از تصویر در بطن روایت هم فضای ذهنیمحتوای مد نظرش در شعر را در

ایت رو. شودبعدی خارج میپذیر شده از کارکرد تککند و هم روایت دارای بستری خالق و انعطافمنتقل می

کند مخاطب در شعرهای مادرد نمونه موفقی است از روایت تصویرمحور و بستری که ایجاد کرده کمک می

مان زبلکه روایت به نحوی شکل گرفته که هم ،کلیت کار خارج نشود طوری که بازگشتش غیر ممکن شوداز 

پذیر سطرهای تاویل "مادرد"در کتاب  توان از ساختار کلی کار لذت برد.پذیری و شراکت در متن، ببا تاویل

ی ایت قابل ستایش است، در حالکنند و این اشراف بر روهای معنایی به درستی در متن نقش ایفا میو دریچه

که در اکثر شعرهای به اصطالح متفاوت معاصر، شاعر در شعری که باید در تمام محورها به ساختاری قابل 

پذیر در طول روایت نه تنها ارتباط مخاطب را با کار قط، ادراک برسد با جای دادن نادرست سطری تاویل

باید چند برابر بیش از وقتی که برای خوانش کل شعر در نظر  ن سطرآکند بلکه برای برداشت معنایی از می

ای وقت بگذاری و در نهایت هم بعد از تالشی نافرجام برای ادراک فضای ذهنی شاعر، به اول شعر گرفته

و  "سردگیاف"در ادامه سطرهایی از دو شعر  باشی برداشتی از کار داشته باشی.برگردی بدون اینکه توانسته 

 خوانیم که از نظر روایت شعرهایی قابل اعتنا هستند.را با هم می "من که المثنی نیستشناسنامه "

 

نهایی ت/ام/ ست سالش را عو  کردههنوز زندانیِ همان اتاقم که دو سالی/ام/ من با سفر تا سرِ کوچه هم نرفته

 هر/ای که ولش کردم/ و خانه// های مرا ببیندآید که خوابمادرم هنوز به خوابم می/کنم ولی تنها نیستم/ می

جانم را //گناه من جز من همه آدم بودند بود/  /شود که برگردمسر مستأجرم خراب می/گیرد/ وقت دلش می

البته آدم آزار نیستم فقط هستم/ /جا خیانت کنم/ تا به مادرم پدرم دوستانم که آدمند همه یک/ام/ به در برده

 /کنم...دارم دوباره آدم را تلف می/ دهم/ز از دست میوروز از پی ر
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دلم خوش است شاعرم/ /ست/ دلم خوش است که نامم شوهرِ کسی/ست/ تر از من خودِ بی کسیبی کس

/ ورودم /به/ نگفت آمدخوش هرگز دری هیچ /بفرمای!/ ناخوشم /چه.../ است من یخانه دنیادوست دارم/ 

/ دیوار با بزنم لختی /حرفِ/ آزادم آن در که /زندانی/ بود ندانز /درِ/ کرد تعارف جااین بیا که کسی /تنها

 /...سرباال رفته ترسم از که /دیواری

 

 .های شعر در کنار هم استای قابل توجه مجموعه شعر مادرد همنشینی درست مولفههشاخصه از دیگر یکی

ابتدا تا انتهای شعر را با محوریت  شاعر یک مولفه خاص را به عنوان مولفه محوری معیار قرار نداده است که از

از ابتدا تا انتهای کار ما تنها شاهد افراط در بازی زبانی یا اعمال صرفِ موسیقی درونی و  ،آن مولفه پیش برده

 .بیرونی شعر باشیم

؛ ندااند و ساختاری محکم را شکل دادههای شعری به موازات هم پیش رفتهدر اکثر شعرهای کتاب مادرد، مولفه

شود دست برد، زیرا شکل بیرونی شعر که ما به تماشایش ساختاری که در نظم سیال آن به هیچ شکلی نمی

که  هاییهای عمیقِ ضمیر شاعرانه است، الیهایم حاصل تیزهوشی ذاتی شاعر در شکل دادن به الیهنشسته

عر، تعریفی تازه را نیز برای خود اند که خارج از تعاریف مرسوم ما از شناخوداگاه شاعر را به نحوی شکل داده

 درونی کرده است، تعریفی که برای ادراکش باید با متن ارتباطی کشف و شهودی برقرار کرد.

ه های خالقاش از تکنیککند فضایی که برای اراىهمحوریت هر شعر را تنها فضای ذهنی شاعر تعیین می

های حسی، در ی دوسویه و تاویلی و هم برای لذتای شده و شگردها هم در برقراری ارتباطاستفاده بهینه

شاعر با بهره بردن از همنشینی اندیشه و تخیل و زبانی زایشی و  .خوانش مخاطب بسیار تاثیرگذار هستند

 هایدهد، فضایی بکر و پر از ادراکای را در اختیار مخاطبش قرار میخودمحور، فضای حسی تجربه نشده

ش اای در ناخوداگاه مطالعاتی مخاطب، فضایی که تکیهر از هر فضای تجربه شدهتازه از هستی، فضایی به دو

ای هبر روایت تصویرمحور است و همین مهم باعث شده است فضایی فعال شکل بگیرد فضایی برگرفته از الیه

 .ها گذاشته شده استالی جملههایی که البهمعنایی ذهنی شاعر برای وارد شدن به دریچه

 

ورد خخورد و هی پیچ میکه چادر شبی دور کمرش پیچ می/های شالیزار/ های خواب رفته بر پشتو کودکی

ام وسطِ شهری که خیلی شغال توی افتاده/برد/ تا دم غروب باسن در آسمان فرو می/الطلوع/ و از صبح علی

ش عو  نشد/ ولی هوای/ی آسمانش تجاوز شد/ شهری که خیلی به حومه/اش لب ریخت/ های لهجهشب



/ این سوال ابدی  171 
 

الی اگر از با/بارد!/ کند نمیقهر می/سر به سر این آسمانِ سبک سر بگذارد/ / اگر هوای ابرش دست بردارد//

دیگر /شعری که در سطرهایش عرق سگی ریختم/ /ی پاریس بگذارم/ های کهنهسرِ برج/سرش آسمان بردارم/ 

بیرون کنم سری از سوراخ/ /این هوا برگردد/ هوای دنیا طوری نیست که /کند/ پارس می/کند/ هراس نمی

های فارسی من عالمتم درست!/ /در جاده /چه کنم!/هوای مرطوبِ شعرم مست کنم/  و در/دست دست نکنم/ /

از بینِ /ام لب ریخت/ لنگرود لهجه ولی شغال را که در/ی گیلکی کاری نکرده باشم قبول!/ گیرم که با قیافه/

/به  /شاعر بود/شهری که آدم خیلی ساخت/ /که آسمانی باالی سرش نساخت/ /های شهری درآوردم/ شب

 لنگرود( شعر / )ازساختالزاویه می/و با خیابانی حادّ مثلثی قاىم /پرداختآب زیادی می

 

مرگ است که روی / ست/و خون مثل مرکب به جان کاغذ افتاده//سر سطر آخر را زدند/  /در قتل عام کلماتم

و لندن که آب و هوای مش ای که سنگ او را کشت/ ی واماندهو زندگی پنجره/کشد/ دراز میصفحه دارد 

 که زندگی باز مرا بکشد// کشد/مرگ است که دارد روی بدنم دراز می /خواهرانه منتظر است/ای دارد/ کرده

ش هایک جیکای که جی/برای گنجشکِ بی شاخه سوزد/برای شاعری که صفِ کلماتش طویل شده دلم می/

انه/ از خ امبرای خودم که مثل برق رفته/ برای استراحتِ کالغی که سیم برق ندارد// ست در گلو/باد کرده

  مادرد( شعر )از !/حماقت کردم و شاعر شدم/آدمی بودم/ /

 

 از هفاداست و هاروایت خرده به توجه طنز، محوری،زبان گروتسک، از هاییرگه گرایی،نسبیت گریزی،قطعیت

 دهرسان تازه و بکر روایتی به گریزیروایت از را اشعار که روایت معنایی نظم ها،روایت کالن به جای هاآن

در ساختارهای تعریف شده شعر، دخالت در ساختار نحوی زبان به نف، فضای ذهنی شاعر،  بردن دست است.

دیدی تازه و متفاوت که منجر به ایجاد بخشی به مضامین روزمره و اراىه آن با زاویه نگری و محوریتجز 

 شود.های مثبت و قابل تاملی است که در این مجموعه دیده میشود از دیگر مولفهمخاطب می ال دروس

 

 رچهه /که/ دخترکُش کردممی تنم /یکی/ دست همه آن بین از /و /دلش توی گذاشتممی دست هی ترهاپیش 

 جُم متریسانتی/ کردم/می هرچه /که/ داشت پشتی الک پای چهار/ ندی/بل آن به قدّی با/ نبود/ عاریه/ بود/

 / گذاشته رفته توی دل دِیوار/ه را کشته/ /پنجر/ برداشته را /پرده /چوبی بدن و تن با ولی حاال/ خورد/نمی
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ولی  حاال/ های رنگارنگ/از کراوات /پرُ /شلوار پرُ از کت و/جا چندین دست داشت بر سینه/ همیشه این/

 اشیا ( بازخوانی شعر/ )ست/ کمدِ بیچاره!مثل من دست خالی/توخالی/ 

 

از زمره شاعرانی که به خوبی  ؛یدا کردهپ توجهی قابل جایگاه امروز شعر در که ستهاییمولفه از یکی طنز

جموعه م طنزی گزنده که در اکثر شعرهای این .طنز را در اختیار شعریت قرار داده است علی عبدالرضایی است

با آن برخورد داریم و ریشه طنزی که در شعر علی عبدالرضایی به خوبی شکل خود را پیدا کرده است، 

ترین و که حتی در یکی از تلخ "پاریس در رنو"های شاعر در دهه هفتاد و کتاب گردد به تجربهبرمی

های بینیم. این طنز در شعری را میهایی از طنز خاص علی عبدالرضایماندگارترین شعرهایش به نام زلزله، رگه

تیزهوشی شاعر در  .تر رسیده استتر و عمیق و ملموسشاعر همچنان مانده است و حتی به لحنی صمیمی

به  نکند، کاملهایی که شعر را خاص و منحصر به فرد میاش با استفاده از مولفهشکل دادن به فضای ذهنی

هد پختگی در سرایش هر دهد، ما به خوبی شاطنز در اشعارش می وِیژه در کارکردی که بهه آید، بچشم می

عر بیرون ای اضافی از شطنزِ عبدالرضایی تصنعی و خارج از ساختار کلی شعر نیست و چون تکه شعر هستیم.

-ال برده بدل به تنها مولفه متن شود بلکه ابزاریوزند، طنزش آنقدر لخت نیست که شعریت کار را زیر سنمی

 .ختیار شعرست در ا

ی شناسگوید، طنز در هستیکند، جک نمیدر این مجموعه طنز کارکردی صحیح و ارگانیک دارد، لودگی نمی

ارهِ خاطر کشف اشه نشاند، بنشین شده و شکل خودش را پیدا کرده، اگر لبخندی بر لب مخاطب میشاعر ته

 .آمیز شاعر است به بُعدی از جهان تلخ پیرامونطعنه

 تیدرس به را طنز که شاعری امروز، شعر در مقوله این کارکرد از است موفقی نمونه مجموعه این عاراش در طنز

نز هم کنند و طهای شعر روز تعریف میشاعر به عنوان مالک از بیرون که آنچه به تعهد به خاطر است دریافته

ی جهان پیرامونش به درستی کشف الکند، بلکه وجود طنز را در البههاست، از طنز استفاده نمییکی از آن

کرده است و در بیانش نیز به ظرافتی که خاص طنز است رسیده است، شاعری که نگاه متفاوت و به روزی 

ز به موازات انسان در حرکت است، انسانی که در دنیای یاش ننسبت به پیرامونش داشته باشد در حیات خالقه

ای کالن هکردند، دچار تناقضخالی بودن ماهیت انسان را توجیه می هایی کهماشینی امروز و در نبود متافیزیک

هایی که برای پر کردن های زیادی در وجودش شکل گرفته، خال شناسی و هویتی شده است و خال هستی

ی اکند و خود نمونهزند و شاعر که در کنار این انسان حرکت میها دست به اعمال و رفتارهای متناقضی میآن
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گرای به خود برای بیان این همه تناقض و خال  که در تضاد کامل با ذات طبیعت هاست خودمین آدماز ه

جوششی در ذهن شاعری که اهل اندیشه  نرسد، پس طنز به صورت کاملانسان است، در بیانش به طنز می

 .گیرداست شکل می

ها را در شعر به کار گرفته که حوی آنشاعر به ن .حضور اشیا نیز در مجموعه شعر مادرد بسیار پر رنگ است

هایی که در چینش کلمات مدلولی متفاوت از آنچه در ذهن ما وجود دارد، در شعر شکل گرفته است، مدلول

رسد، این ساختار طنزآمیز که ی شاعرانه میو سطرها در نهایت به ساختاری طنزآمیز و معناهای تجربه نشده

ذهن  نشاند، بلکه دررفته است، نه تنها لبخندی تلخ را بر لب مخاطب میاش بهره گگیریاز اشیا  در شکل

 زند.ی تجربه نشده و تازه دست میمخاطب به آفرینش اندیشه

 

 ر کنم/های سرخی فکتا به گل/ من که دیگر او نیستم// روی دیوارش بود// تنها تابلوی موجود// و افسردگی/

 /امکه برایش آورده/

فرو /ها/ حتی میخ/ها چی!؟/ این/اند/ ها پشه/آن /هاآدم/ روز//هام/ شب مالِ پشه/ ست/او که دیگر من نی

 /اما من!/ اند/و آرام گرفته/ /اند در تختهرفته

 (از شعر سیلویا )سطرهایی

 

 همین/ میز/ روی امانداخته که سری با/ بیرون/ دهممی دهان از قالده /مثل/ یکی یکی که/ دودی/ یحلقه و

 اند/تهگرف جشن برایش /که/ پشمالو/ روبرو/ یخانه سگ /مثل/ سالگی چهل توی امپیش/ /رفته لحظه ندچ

 (سگدانی شعر از سطرهایی)

 

اشد و چتری باران گرفته ب/که با موهای تاب داده پای پیاده بین راه رفتن به پارتی بوده باشی/ این از ترفجی،

 /لباس/ واویال و گذاشتم کمد در را /دلم/ شلوارم/ /پیراهنم// شد وا امهدکمه رسیدم وقتی /نداشته باشی نیست

 هاش هنوز بوسهلب/میزِ آشپز/  بر /افتاده/ عاشق ماهی بیچاره/ گذشتم/می که راهرو /از /کردم تنم قرضی

ر ی که یله باشاخه/از پنجره داخل شده بود/ //پریده از دیوار/  //دوستان پذیرایی را تمام کرده بودند /دادمی

ه بود در اشقی فرو رفت/قرقصید/ /در آستین پیراهن تاریکی که او می /کرد/اجرای سمفونی پاییز می /پیانو

/سفیدی پنهانِ پشت  /زد از چاکِ دامنش بیرون/پاهاش که گاهی می /زدفنجانِ قهوه شلپ شُلوپ هم می
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هاش به کارگران معدن /و اشک /سنگِ نمک بودهاش /چشم /کرد/واق واق می /ها/ پیِ پاره استخوانیعینک

که پیش از نخستین //بر پیراهنی/  //سنگِ محک شده بود /کردهاش که هوا را جارو می/انگشت /دادآب می

/من اما با رخت  /چشمِ همه را خون کرده بود/شد قلفتی سیگاری/ /کنده می //چون پوست ماهی /بازیعشق

 //نه کشتارگاه /یرفته بودم به پارت/تعویضی/ 

 (از شعر پارتیِ ایرانی)

 

خوانش دقیق  .در مجموع، مخاطب کتاب مادرد با نگاهی متفاوت و شعرهایی تازه و بکر سر و کار دارد

گردد، هرچند شاعر اگر در بازخوانی پیشنهاد خوبی است برای مخاطبی که در شعر دنبال تازگی می "مادرد"

یقی ویژه در بخش موسه شد، بداد ماحصل بهتر از این میتری به خرج میقبل از چاپ وسواس بیش کلی اشعار

اشعار، شاعر گاه چنان به ریتم و چینش کلمات )به نف، موسیقی درونی و بیرونی( بها داده است که دست 

 بردن در ساختار نحوی جمله نه تنها از نظر معنایی کمکی به برداشت بهتر از سطر نکرده است بلکه در ارتباط

و این نوع دست بردن در نح .های موسیقیایی با شعر نیز چندان به کار نیامده استحسی با استفاده از المان

سی شناسی و ارتباط حهای حسی و موسیقیایی در شعر منجر به بهبودی در زیباییجمله برای ایجاد تکانش

توان برشمرد، موسیقی کار است، تنها دلیلی که برای این دست بردن در نحو می .مخاطب با کار نشده است

 هم ریخته است، اما این تغییر، ازه شاعر به صرف اینکه ریتم کلی شعر حفظ شود، ساختار نحوی جمله را ب

ند، کایی نیز بیشتر از آنکه باعث روانی در خوانش شعر شود، در خوانش مخاطب مکث ایجاد میینظر موسیق

 دارد.ش باز میایگیری تصور ذهنمکثی که مخاطب را از شکل

در استفاده از قافیه نیز در بعضی از شعرها ما شاهد اصرار شاعر بر کاربرد قافیه درونی هستیم، در حالی که از 

 در سطرهایی که ساختار نحوی جمله به ضروری نیست. ننظر معنایی و حتی آوایی این تکیه بر قافیه اصل

اد ال را در ذهن مخاطب ایجورعایت موسیقی است این س نف، قافیه تغییر کرده است و این تغییر به صرف

 کند که تغییر ساختار نحوی جمله یا تغییر شکل چینش کلمات به نف، قافیه قابل قبول است؟می

 

زند، چرخ ب/و در خانقاه اندامش/ //دانه بپاشد در صداش پیشم کند/  /دختری که خواسته باشد خویشم کند

 /ه درویشم کنددوبار/هام/ هی چرخ بزند چشم

 (از شعر مادرد)



/ این سوال ابدی  174 
 

 /شوی تازه عروسِ پدرم/تو می /اگر که روزی سری به ایران بزنیم/ام!/ /طفلی! مادر دهاتی /امولی چقدر قاطی

 /کند دور سرم/اسپند دود می //و بعدِ صبحانه خواهرم

 (از شعر آلبوم)

 

 ودش باز که چشمی/ است/ غمناک بوسیمی که لبی/ کم/ آدم شده زیاد ماتم/ هم/ لبخند شده کساد شادی 

 باز گاهی که اینامه در حتی/ کرده/ محکم جا همه را خودش پای کرده/ /جای کم را همه روی غم/ نمناک/

/که  //زلزله بود //ما که مادر نداشتیم //بس است دیگر این همه زخمی که برداشتیم // هوا پس است کنیم/می

 داد/مان را تکان میگهواره

 گهواره( شعر )از

 

 ختهبرانگی باعث آنکه از بیشتر موسیقی، ایجاد برای جناس و همسان آواهای از شاعر استفاده مهرو شعر در

هم کوششی است که به بار ننشسته است و در سطرهای  محتوای شعر شود، باز راستای در مخاطب حس شدن

ر از دم دستی و نا متناسب است و بیشت "سیتا ک "و  "تاکسی"هفتم و نهم همین شعر استفاده از بار معنایی 

خالقه و  جای پایانیه بندی کار نیز بآنکه به شعریت برسد حال و هوای کاریکلماتور پیدا کرده است و پایان

ور به محای چون عبدالرضایی سراغ داریم با چند سطر ساده و پیامپذیر که از شاعری متفاوت و حرفهتاویل

 .بینی و تجربه شدهی قابل پیشسطرهای؛ رسداتمام می

 

 امشب/ لبخندهاش/ اندرفته کجا دانم/نمی/ است دور دیگر /که/ امکرده دوره چنان را او من و دور مرا او

/که چشمی  /ام/ریشم را زده //به حضرتِ یک عالقه محتاجم /و من برای این که بمیرم/ دی دارد/گو آغوش

/مثل یک  /ندتا کسی بیاید خلوتم ک/مانم/ می/برد/ اییِ مرا دیگر تاکسی نمی/تنه /نیستی که!/با تو داشته باشم/ 

مثل / /توانم بروم ولی کجا؟/می //مثل یک طیایره از آسمان لندن /الک پشتِ پیری در دشت/شتر در صحرا/ 

ی بزن /زنگ /رد/و از خانه بیرونم ک //یا همین برفی که بعد از آن آمد /باران دیروز که مجبورم کرد چتری بخرم

 ذری/گسوزانی و میمی//آتشی/  /باران نیستی که خیسم کنی/برف نیستی که آبت کنم/ /کاری بکن/ 

 (از شعر مهرو)
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از سطری به سطر بعدی و از شعری به شعر بعدی رفته است  ،راحتی از کنار شعرهایش گذشتهه شاعر گاهی ب

ارج اول نوشتار تحت عنوان تاثیرات منفی چاپ کتاب خ گردد به آسیبی که در بخشکه این اتفاق بیشتر برمی

، هایشهمین گذشتن از بعضی شعرها باعث شده است این مجموعه با تمام حسن از ایران، به آن اشاره شد و

اش ادامه هاست در سطح اول شعر خالق ایران به حیات شعریال را ایجاد کند که شاعری که سالواین س

که از نظر  هایی استفاده کندبرای نوشتن شعری از تکنیک نرای پیشبرد شعری، یا اصلدهد چرا باید گاهی بمی

 اند.های مختلف مورد استفاده قرار گرفتهگذاری سطح باالیی ندارند و به شکلارزش

 بندی یک شعر یا تغییر فضا و رفتن به فضاییکند و برای پایانشاعر حتی در سطرهایی خودش را تکرار می

کل اش به بهترین شها بوده است و در شعرهای قبلیکند که خود کاشف آنهایی استفاده میتکنیک دیگر از

ایی تکیه هها بهره برده است و این استفاده دوباره نه تنها باعث شده که شعر از نظر ساختاری به تکنیکاز آن

ا که اند، که دیگر شکل تازه خود رهاند و به معرفتی تیره شده تبدیل شدکند که از خالقیت و تازگی دور شده

اند و آن تصویر یا تکنیک بر اثر تکرار خود، ای ایجاد کرده بود از دست دادهابتدا و در شعر مبدا تصویر تازه

به تصویر و تکنیکی قراردادی تبدیل شده است، به نحوی که به محض آمدن آن تکنیک یا تصویر بالفاصله 

ای در ذهن مخاطب ایجاد شود، تصویری که زمانی در ذهن مخاطب کلیشهتصور یا مدلولی رنگ باخته و 

باعث ایجاد زیبایی شده بود حاال دیگر هیچ تفاوتی با شکل اولیه و قرادادی خود ندارد و بر اثر تکرار تصور 

 .ای که به خود گرفته بود، به قراردادی از قبل تعیین شده تبدیل شده استتازه

ی را که در ادر شعرهایش استفاده کرده است حتی لذت اولیه نهایی که قبلو تکنیکشاعر با تکرار تصاویر 

گیرد بدون اینکه به زمان سرایش دیدار با شعر مبدا از تصویر خاصی به مخاطب دست داده است، از او می

ه کرده ستفادیرات اها و تصاویر قبلی خود با اندکی تغیها شاعر از تکنیکچند شعر از این مجموعه که در آن

اند و های از نظر معنایی نگرفتها در شعر جدید نقش تازهوقتی که حتی این تصاویر و تکنیک است توجه کند.

که شاعر  اند بهتر بودهمان نقشی را از نظر معنایی در ساختار کلی شعر دارند که در ساختار شعر مبدا نیز داشته

 شود به استفاده از بار معناییاز این نمونه می .کردسنده میها و تصاویر در یک شعر ببه وجود این تکنیک

طبیقش و ت "حال"استفاده از کلمه  نمثل؛ ها و تناسب و جناسی که با بعضی کلمات دارند اشاره کردزمان فعل

از نظر زمانی با سطر مذکور و بازی کردن با معنایش به موازات جناسش با کلمه حال که معنایی متفاوت از 

اده از نام دار، استفاستفاده از پتانسیل گور و گم، استفاده از کلمه پارسی به عنوان ماهیتی جاندارد.  حال زمان

شهرها که در این کار بارها از لندن و لنگرود استفاده شده است، استفاده از کلمه شاعر که در این مجموعه و 
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و حماقت کردن استفاده شده است، استفاده از از کلمه شاعر در کنار احمق  "مادری"و  "مادرد"در دو شعر 

البته نه اینکه استفاده از کلمه کافی به خودی خود در چند شعر ایجاد مشکل ، کلمه کافی در چند شعر مختلف

کردن  پذیری جمله است این بازیکند بلکه وقتی هدف شاعر بازی کردن با معنای کافی برای باال رفتن تاویل

رسد که این اتفاق در مورد دیگر کلماتی و بعد از آن دیگر مخاطب از لذت به تکرار میدهد تا جایی جواب می

 .کندها اشاره شد نیز صدق میآنکه به 

ی اهای تازهبلکه حرف خاطر اینکه شاعرش شناخته شده است،ه در آخر این مجموعه شعر را باید خواند، نه ب

برد که فقط درگیر گفتن نیستند را به خوانش شعرهایی میدر دهان شعر امروز ایران گذاشته است و مخاطب 

 تکیه .ای شعرش بنامندخواهند به هر قیمتی کلماتی را کنار هم بگذارند که دیگران به هزار ترفند رسانهو نمی

 سرایش از خاص ایگونه گفتنی، چگونه هر نه هم آن است، گفتن چگونه بر شاعرش و مجموعه این اشعار

 درسمی خودش اوج به زبان زبانیت در که جهانی پیرامونش است؛ جهان در شاعر شهود و کشف ماحصل که

ای برای دیدن جهان روزمره و که قبل از آن کمتر به چنین زوایه بردمی هاییدریچه دیدار به را مخاطب و

 .ازه کنیمنفسی ت توانیمجهانی خالی که نفس ما را بریده است و فقط با خطی از هنر می ؛ماشینی رسیده است

شود در خال ِ زندگی تر از امروز است و برای اینکه بدانیم هنوز هم میبرای رفتن به فرداهایی که نزدیک

 .آفریدگار زیبایی بود و زیبایی را خواند
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 "مادرد"شعر  مجموعه در روایی عناصر بررسی

 

 

 "مادرد"مجموعه شعر  بررسی

 

 غزل مرادی

 

 یهاآدم مانند: تنها است شده منتشر وی از زیادی آثار و است هفتاد دهه آشناینام شاعر ضاییعبدالر علی

 امعه،ج البداهه،فی عزیز، گربه این رنو، در پاریس بگذارید، شما را کتاب این نام زنند،می زنگ باران در آهنی

 در زندگی کاندوم، در کادویی ادبیات، از تررکیک هرمافرودیت، کردم،می زندگی خطرناک در من شینما،

 .واالال الاله ترور، ،(ترکی) خطرناک

 ایتالیایی، انبولی،است ترکی اسپانیایی، آلمانی، فرانسه، انگلیسی، هایزبان به تاکنون عبدالرضایی علی شعرهای 

 استقبال با و منتشر او از که است شعری مجموعه "مادرد" اند.شده ترجمه... و پرتقالی اردو، عربی، بوسنیایی،

 است. شده روبرو خوبی

 ازنمودب نظیر هاییقابلیت از همسان طریقی به اما شود اراىه متفاوت بیانی قالب در است ممکن روایت هر

 و تنیده هم در ایگونه به عناصر این شعر در گرچه. کنندمی استفاده مکان و صحنه و رویدادها هاشخصیت

 "مادرد" رشع مجموعه( منظوم هایداستان استثنای به البته) شوندمی گرفته کار به اختصار و ایجاز نهایت در

 علی شعرهای مجموعه سایر متفاوت ساختار مجموعه این البته است. گرفته بهره روایی عناصر از نیز

 در عارفینامت ساختار و بیان دنبال همیشه اینکه دلیل به هم شاید) ندارد را "رنو در پاریس" چون عبدالرضایی

 غافلگیرمان چندان شعر مجموعه این پیشین هایمجموعه به عادت شاید و هستیم او هایشعر مجموعه

 از یبازتاب آن شعرهای بیشتر و شودمی تررنگ پر احساس و تخیل حضور شعر مجموعه این در اما( کندنمی

 است. ناهمساز هایعاطفه
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 عزیزم! است کوچک گریه تو مرگ برای"

  اندادهد قول من به

  کنند چنارت اندداده قول

  چناری

 "کندمی گود را خودش رفته رفته که ایجوباریکه کنارِ

 

 و احساسات که دارد سبکی مناسبت از نشان است آمده نمونه عنوان به آنچه مانند متن در عناصری حضور

 هک است پرداخته پردازیصحنه به شعر در شروعی چنین با شاعر واق، در. انگیزدبرمی را خواننده عواطف

 ملموس: کاملن عناصری با نمادین برخوردی. است عینی بودن ذهنی عین در تصاویر

 

  کلماتم عام قتل در"

  زدند را آخر سطر سر

 "ستافتاده کاغذ جان به مرکب مثل خون و

 

 است: جسته بهره آن از عبدالرضایی که است عناصری دیگر از غافلگیری

 

 "است پس هوا"

 یچیدهپ مفهوم هم و است گرفته بهره متن درون زبانی الگوهای از هم عبدالرضایی آثار در درونی زبانی بافت

 دارد. همراه به را بیرونی غیرزبانی بافت

  برداشتیم که زخمی همه این دیگر است بس"

  نداشتیم مادر که ما

  بود زلزله

 "دادمی تکان را مانگهواره که
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 بر اییژهو تأکید شاعر که بومی عناصر ویژه به است شاعر متن از خارج هایتجربه و هاایده برآیند که بافتی

 سازد. تبدیل خود شاعری انگشتاثر  به را آن نوعی به که خواسته شاید یا دارد آن

  دادن پُز حالِ در مادرم و"

  پاشدمی نُقل بیجار   و باغ سر زندمی توک ل با

 "بشود حالی به حالی الکو در زده دیدی پسرش تا

 

 هاآن هدف و دارند متنی دادگان از فراتر نقشی که جزىیاتی کشد،می نمایش به را فردی ایتجربه عبدالرضایی

 با را هاآن شاعر که روایتگر زمانی و مکانی دیدگاه با است برابر اندازچشم. است اندازچشم باز نماندن

 کند:می بیان خود ترفندهای

 

  کنیمی رصد را امهخان بیهوده"

  ستگودالی من زندگی در

 "کندنمی پرُش کس هیچ دیگر که

 

 پذیرد.می صورت همنشینی قوانین رعایت نهایت در عناصر چیدمان

 است: هگرفت صورت ترهرچه تمام زیبایی به و آگاهانه بسیار "اسید" و "باز" ،"نمک" عنصر سه از استفاده

 

  داشتی نمک اگر تو"

 "اسیدسولفوریک وسط باز مثل یدمپرنمی من

 

 مرتبط نشک به واق، در عناصر این. دارند مستحکم و درونی مناسبتی که هاستویژه نقش منطقی تداوم پیرنگ

 نماید.می تعبیر مرسل مجاز به را آن بارت و شودمی

 بندد:می کار به خود کارهای در خوبی به را هاویژه نقش این نیز عبدالرضایی 

 

  بیاید باید که دانستنمی فردا"



/ این سوال ابدی  181 
 

  خورد روشن از ایقطعه شبکه و

 "شد سوم جهان در که ریخت سیب از ایتکه بر

 یا

 

  جایندآن همه"

  تنها و تک این به کسی

  دهدنمی بها

  کادویی نه

  خوشی آرزوی اهدای نه

  الغر استخوانی حتی نه و

 "پاپیون جای باشد شده تقدیم که

 

 برای نبودشخصی  بر عالوه که مکانی عناصر. است مکانی عناصر از استفاده مجموعه نای هایویژگی دیگر از

 این هوای و حال است کرده استفاده لندن از هرجا شاعر واق، در. بخشدمی آن به نمادین بوی و رنگ شاعر،

 است: بارانی و ابری نیز هاشعر

 

  است تروخیم درد از من حال"

  است ترعقیم من از نوشتن

 "هنوز دارد ایکرده مش هوای و آب که لندن و

 

 در اندگرفتهمی کار به 71 یدهه در نسالنشهم و عبدالرضایی علی که ایشیوه و زبانی شگردهای از استفاده

 است. مشهود نیز کتاب این

 هانآ پیوستگی حفظ و قوام باعث روایت که هستند هاییروایتخرده مجموعه این شعرهای مجموعه بیشتر

 ارتباط یزنجیر چون است توانسته بینامتنیت و ادبی هایآرایه و کلمات از جا به استفاده بلکه است، نشده

 شود:می محسوب مجموعه این برای مثبتی امتیاز این خود و کند حفظ سطرها را میان
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  شد منجر چند به بعدها که راهی همان در"

  روزها تکِ تک سر باالی از را خورشید

  کرد احتکار و اشتبرد 

  شدمی سرتاسری که آب تا

  بسپارد نوح به را کشتی

  پدربزرگ اما پل سه و سی

  خُل اما

  است مجنون اصفهان اینکه برای

 "نیست آب گذردمی آنچه و

  

 من قصودم از تربزرگ قدری ویرانی کلمه البته) رودمی کار به متعارف زبان ویرانی برای بیشتر که نقشی 

 است. شده ترمعمول اکنون زبانی یشیوه چنین از استفاده واق، در راکهچ( است

 

 نیست کاربی کندمی کار دیوار سرِ که ساعتی"

  دارد اشتغال اتاقم در که دیواری

 نیست دیوار باشد کرده امن/  را زندان که کندمی نگهداری سقف از

 دارد پنجره یعنی در امدیده تدارک که چارچوبی

 کن! باز ...باز ییعن پنجره

  ندارد دیگر هوای حالم که باش داشته را هوایم

 ندارد در

 "یبرگرد میز پشتِ که بیرون بزن خودت دراز با! دررو
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 انتظار وا از نیز همین دارد شعر در عبدالرضایی علی که ایتجربه با البته که است موفقی شعر مجموعه مادرد

 هایمجموعه به نسبت اییافته تلطیف شکل مجموعه این شد گفته نیز تنم این ابتدای در که طورهمان. رودمی

 دارد. عبدالرضایی علی قبلی

. است داده شاعری متضاد احساسات به را خود جای و کرده فروکش اندکی پیشین هایمجموعه عصیان 

 است. زیسته سطرها این میان در شاعر که گویی

 این به شارها اصطالح این که شد زبانی هایبازینظریه به قاىل خود فلسفی دوم دوره در ویتگنشتاین پانویس:

 ختلفم هاینحوه به توجه با لفظ مختلف کاربردهای و است مختلفی کاربردهای دارای لفظ هر که دارد مطلب

 حاصطال از ویتگنشتاین چرا که است آن اساسی سوال جااین در دارد. کاربرد هاآن در لفظ که است زندگی

 بر اکمح زبان میان که دهد نشان توانستنمی کلمه این اندازه به ایکلمه هیچ شاید .است کرده استفاده زیبا

 که یابیمدرمی بنگریم بازی اقسام به دقت با ندارد.اگر وجود ذاتی اشتراک گونههیچ زندگی، مختلف هاینحوه

 نیستند. باشند، مشترک آن در هابازی ههم که ایگونه به یکدیگر با ذاتی اشتراکی وجه دارای هابازی
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 "کالباس"ساختار شعر 

 

 

  "کالباس"شعر  بررسی

 

 محمد مروج

 

 گرفتم دستی دو بود افتاده عکس در که را هایشدست

 نکرد تشکیر شد پا که وقتی

 بزنم؟ قدم شما با توانممی

 نه نگفت

 گیرممی را او هایدست

 رویممی راه عکس بر و

 کردند مخفی تو هایچشم در که را کسی

 کنممی گم بیشتر گردممی هرچه

 

 اید؟نکرده عروسی شما راستی

 گویدنمی

 کنید؟نمی

 نه! نگفت

 کردیم!

 



/ این سوال ابدی  184 
 

 گذشتمی باد مثل روزها

 نبود بیشتر ثانیه چند شب و

 بودیم تنها عکس دو ما

 کند مانبیرون آلبوم از خواستمی دنیا که

 ؟!کنیدنمی باور! کرد

 امخوابیده دیگری عکس بر که امشب

 بزنید آلبوم آن به سری

 کنید می باز در عکس را درش که یخچالی از و

 خواهیدمی هرچه

 داریم. کالباس فقط ببخشید 

 

 .مکنی پیدا را (شعر معنا، موضوع)مقید  موتیف باید ابتدا نامتمرکز، ساختار با شعر یک ساختاری تحلیل برای

 چیزی چه به راج، شعر مشاهده کرد که و خواند را شعر داد؛ یعنی انجام شعر خوانش با وانتمی را کار این

 وتیفم وقتی .برد شعر کلی معنای به پی شناسینشانه نیز و هامدلول و دال بازی به توجه با و زندمی حرف

 شعر کزمر را مقید وتیفم یعنی گردیم؛می شعر در شناور آزاد هایموتیف به دنبال کردیم، حال کشف را مقید

 با و هستند شعر در که کلماتی به توجه با و گیریممی نظر در دایره هایشعاع عنوان به را آزاد هایموتیف و

 به پی ،شعر اضالع کشف با واق، در. کنیممی هاحلقه این کردن وصل به شروع دارند معنایی ارتباط یکدیگر

 کنیم.می متن جهان ساختن و آن معنای

  .کنیممی بررسی را "کالباس"شعر  باال، توضیحات به توجه اب

 و پروتئینی ا غذایی1 :معناست دو گرتداعی "کالباس"من  نظر . از"کالباس"کنیم: می فکر شعر اسم به ابتدا

 مجردی. ا غذایی2است.  همگان دسترس در که فودی فست و ارزان

 :دهدمی لو را خود مقید موتیف اول، سطر سه همان در شعر .کنیمشعر می خواندن به شروع زمینهپیش این با

 .یتنهای

 ورمر را خاطراتش دارد و تنهاست راوی حال هر به .مرده یا نیست، رفته که شویممی خیره عکس به وقتی

 دارند: ارتباط تنهایی با که خوریمبرمی آزادی هایموتیف به ادامه در .کندمی
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 بزنم؟ قدم شما با توانما می1

 شرم( :آزاد موتیف)نه  نگفت 

 کردند مخفی تو هایچشم در که را ا کسی2

 خود( با بیگانگی و سردرگمی :آزاد موتیف)کنم می گم بیشتر        گردممی هرچه

 اید؟نکرده عروسی شما        ا راستی3

 گویدنمی 

 کنید؟نمی 

 انتظار( :آزاد موتیف) !نه نگفت 

 وصال( :است کلمه یک فقط زیبایی به که آزادی موتیف) !ا کردیم4

 گذشتمی باد مثل ا روزها1

 سرخوشی( :آزاد موتیف)نبود  بیشتر ثانیه چند شب و

 بودیم تنها عکس دو      ا ما5

 زمانه( ظلم :آزاد موتیف)کند  مانبیرون آلبوم از    خواستمی دنیا که

 جدایی( :آزاد موتیف)؟ !کنیدنمی باور!        ا کرد7

 امخوابیده دیگری عکس بر که مشبا ا8

 بزنید آلبوم آن به سری

 کنیدمی باز درعکس را درش که      یخچالی از و

 خاطرات( مرور :آزاد موتیف). ..خواهیدمی هرچه

 کند:می تکمیل را شعر یدایره و دارد شعر اول به بکیفلش که شعر پایانی نهایت، سطر در و

 تنهایی( :مقید موتیف) !داریم کالباس فقط!          ببخشید 

 

 نآ با و چرخندست، میتنهایی همان که شعر مرکزی محور حول که آزاد موتیف هشت با شعر که بینیممی

 الفع مخاطب توسط تواندمی خوانش هر در دارد، پس نامتمرکز ساختاری چون کالباس شعر .دارند پیوند

 اردگذمی تنها پر دامنه و وسی، جهانی با را خواننده و میردمی سرایش از شاعر، بعد در واق، .شود بازخوانی

 برسد. ذهنی ارگاسم به شعر یدوباره خواندن از تا
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 چنین دتوانمی دوم داستان :گیردمی شکل مانذهن در دیگر تفسیری این بار و خوانیممی را شعر دوم بار برای

 دوران خاطرات و نشسته ایگوشه ادبی، به محافل در مرسوم هایجدل و جنگ از خسته شاعری که باشد

 رشکشو ادبیات برای کار همه که شاعری .کندمی مرور خود با را ادبیات گرایانسنت با ستیزش و جوانی

 آن زا شاعر تبعید با که باشد فارسی زبان یا مادری زبان تواندمی شعر در معشوقه زن از منظور است. کرده

 به که دبده معنا چنین شاید "بزنید آلبوم آن به ام، سریخوابیده دیگری عکسبر  که امشب" .مانده است دور

 "نکرد تشکر دش پا که وقتی" .ببینید یافته تجلی جدیدم اشعار در که را امتازه زبان و کنید نگاه امقبلی کارهای

 سیک و شده روبرو طردشدگی و مهری بی با داد، انجام آن احیای و فارسی ادبیات برای شاعر آنچه هر یعنی

 ایشانهن تواندمی که)یخچالش  در و شده زدگیعوام دچار کشورش ادبیات .نکرد تشکر او از هایشتالش بابت

وام، ع دسترس در و ارزان ستغذایی که کالباس فقط (باشد تیراژی شاعران و فودی فست ادبیات از نمادین

 به ایران ادبیات روز و حال از را خود اندوه ستهخوامی شعر این با عبدالرضایی علی شاید .است موجود

 و دکنمی پسرفت هر روز که ادبیاتی .بوده است موفق نیز راه این در و دهد نشان ممکن شکل زیباترین

 یتازه نسل که کرد نظاره و دید باید حال .است مایه بی و چیپ هایکتاب باالی تیراژ آن ینشانه بارزترین

 یافت. خواهند تاریخی بستبن از این رفتن بیرون برای راهی ، چهمنتقد و شاعر جوانان
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 زیبایی اتفاقی نیست
 

 

 "مادرد"نگاهی کوتاه به مجموعه شعر 

 

 حسین نظریان

 

که به سرعت به چاپ سوم رسید و این در  است مادرد، آخرین مجموعه شعر منتشر شده از علی عبدالرضایی

 اطب اتفاق خوبی است و معنادار... و جای بسی تبریک دارد.مخ ا بحران حاضر مولف

ی را زدایبرانگیز است و شاعر آشناییای و چالشمادرد دارای طرح جلد زیبایی است و نام مجموعه نیز کنایه

گی هاز همان ابتدای کار آغاز کرده است. مادرد شامل دو دفتر مجزا از شعرهای عبدالرضایی است؛ آلبوم خانواد

زعم هب هایی قابل تمایز بوده و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.و عشق تبلیغاتی که هر یک دارای ویژگی

عر و زیرا ش ،ی نقد قرار بگیردهای یک شاعر باید در مقایسه با یکدیگر و در سیر زمان در بوتهمن مجموعه

های جدید است، ه شاعر مدام در معر  تجربهجا کدارند. از آنشاعر همواره در مسیر مهارتمندی گام برمی

ی جا صحبت از مادرد خواهد بود و کاری به صبغهروند شاعرانگی یک شاعر باید مورد توجه قرار گیرد اما این

 شاعری علی عبدالرضایی ندارم که همواره در جریان آوانگارد شعر معاصر بوده و...

هایی است که بر چاپ اخیر دارای تفاوتعه شعرهای تازهپرواضح است که این مجموعه در مقایسه با مجمو

جا که صحبت از مادرد است به همین بسنده کرده و گان جدی ادبیات معاصر پوشیده نیست. از آنخوانند

 گذرم... شما نیز بر من بگذرید!می
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 گیآلبوم خانواد

 

 ترین واحد زبان نیزشاعر از کوچک شده طور که اشارافتد و هماندر این دفتر، شعر در سطح زبان اتفاق می

زدایی کرده است. زبان برای شاعر به عنوان یک ابزار قدرتمند در بافت شعر و بسیار جدی تا حد امکان آشنایی

کشد، از کلماتی که در چیدمان شعرند. زبان به شکلی تر بگویم که عبدالرضایی از زبان کار میاست. راحت

اندازد و رود که در انتها پوست میپیچد و به سمت روایتی پیش میمدام در هم می رونده با سایر عناصرپیش

 کرد جناس بسیار استفاده کرده است. راین یعنی زیبایی اتفاقی نیست. در این میان شاعر از کا

 لروابط ابداعی؛ اینکه شاعر در اکثر مواق، به دنبا :خوردی اصلی در این دفتر به چشم میاما یک مشخصه

ونه گکنم در سطح زبان ساخته است و روال کلی اینها را دوباره تأکید میتر، خود آنهایی است که پیشایجاب

 بک، خواه فالش فوروارد و خواه...گیرد، خواه جناس، خواه فالشها بهره میاست که شاعر از کیفیت تداعی

ت، مقصودم ذهنیت شاعر است که در های ذهنی پیشین مخاطب نیسها انگارهمنظورم از کیفیت تداعی

خورد و شعر را به سمت پایانی که معلق است و بر خالف روال کلی دفتر غیر های آنی خود وول میتداعی

دهد می کند، گاه فراروایت را شکلبرد؛ گاه روایت را تکمیل میبینی بوده و معمول نیست، پیش میقابل پیش

 افکنده است در جهت نفس پویای شعر. ر طرحی نو درشکند... اینکه شاعو گاه ساختار می

 گوید، از وهم، از صرف بازی بودن شعر، از...شاعر در گرماگرم جریان شعرها از عدم قطعیت سخن می

دو فنجان که کار یکی را خودم ساخته باشم /بخشی از شعر گزارش صبحانه: یک تخم مرغ دو زرده در تابه/ 

اشد اویی در کار نب/ای یک نفره که او برخیزد از خواب و/ بر میز صبحانه// رنتظمانده باشد هنوز م/و بعدی/ 

 دیگر...

 

 (38)ص  خانه

 شوممن دارم مثل شم، آب می

 پاشمو بر قلب در حال آتشم آب می

 کنیای که پرتاب میتو هم با تیتر تازه

 ایآتش بیار معرکه

 نگو جایی نداریم
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 راهی نداریم

 ما شاعریم

 شود راه پیدا کردکه میبه صفحه 

 در انتهای سطر یکی از شعرهای خوش ساختم

 گذارمای برایت کنار میکوچه

 داندکسی چه می

 ای ساختیمشاید هم ته این کوچه خانه

  
  

 عشق تبلیغاتی

 

 شود و قابل تأملهای زبانی است که در جهت روایت مدام تکرار میاساس و پیرنگ شعرهای دفتر دوم، بازی

رسد مخاطب در ازدیاد و ترافیک انجامد، زیباست و گاه که به انسجام نمیوقتی در شعر به انسجام می ،است

 .ماندها مبهوت میاین بازی

 

خواهند دوستانی که ندارم از دوستانی چیزی نمی/دانند/ خواهم چیزی نمیی میخواهم دربارهچیزهایی که می

 وبارهد دارم/و دست کسی را نگیرم/ /ز کسی یک دست قر  بگیرم/ پرسی اتوانم وقت احوالمی/که ندارم/ 

 درد /به/ خورمنمی درد به /دیگر/ امکاره چند قدر /چه/ امکاره هیچ که /حاال/ امکاره چه قدر /چه/ میرممی

 خورم/.نمی کسی

 

وم. دلیل را اند، به خصوص در دفتر دی دیگر در خصوی مادرد این است که شعرها به شدت دیدارینکته

وجو کرد و نیاز به اینکه مخاطب نیاز دارد به سطرهای پیشین رجوع کند دوباره توان در ساختار زبان جستمی

 و دوباره...

 یادآوری:

 ها کلیدی و کاربردی بوده و فانتزی نیست و کاملن در خدمت زبان، شعر و موسیقی آن.. در مادرد تقطی،1

 پذیری زبان در شعر.تمهیداتی است در جهت تأویلوجوی . شاعر در مادرد در جست2
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در  هایی نوهایی از این دست منجر به کیفیتدانم و بر این باورم مجموعهمادرد را اتفاق مبارکی در شعر می

 که مادرد بازکشف زبان شعر معاصر است.شوند، چنانشعر می

 

 (11)ص  گهواره

 

 شادی زیاد شده لبخند کم

 کمماتم زیاد شده آدم 

 بوسی غمناک استلبی که می

 چشمی که باز شود نمناک

 غم روی همه را کم کرده 

 جای پای خودش را همه جا محکم کرده

 کنیمای که گاهی باز میدر نامه یحت

 هوا پس است

 بس است

 این همه زخمی که برداشتیم

 ما که مادر نداشتیم

 زلزله بود 

 داد.مان را تکان میکه گهواره
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 ایتی از خودکشی مرگرو
 

 

 "کشیماه"شعر  بررسی

 

 نژادفرشاد قاسمی

 

 داشتی گردن به داسی

 طنابی حاال

 زد فواره که ریختی سرت خاکی چه

 هایتچشم از

 گریزیمی آن از که چیزی

 نیست وقعی ال به مرا

 خوابگاهم باالی

 نه؟ یا باالتری

 تنها

 کنممی پرتاب تو سوی به آهی

 زمین

 ستهافتاد ترپایین

 ؟!نه یا باالتری

 

 (1372) "عبدالرضایی علی" اثر "زنندمی زنگ باران در آهنی هایآدم تنها" یمجموعه از
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 کشی: ماه شعر تحلیل

 معروف داس همان با زمانی که کرد تصور را اجلی توانمی تامل، کمی با خوانیم،می را شعر اول سطر وقتی

 با ما واق، در دوشش. بر نه اوست، گردن بر داس آن که است این مهم ینکته اما. است آمده مانسراغ مرگ

 ودخ جان گرفتن در چرا اما است، آمده شاعر سراغ به خود جان گرفتن برای بار این که داریم کار و سر اجلی

 یفرشته که دریافت را این توانمی. است برگشته طناب با بار این او که بینیممی دوم سطر در ماند؟می ناکام

 اما کند، خودکشی او با زمانهم خواستمی و بود آمده وی سراغ به شاعر خودکشی زمان در اول بار مرگ،

 طرهایس در را تعبیر این با متناظر شعری منطق. دزددمی شاعر از را دار طناب خودکشی، در ماندن ناکام دلیل به

 ما ؛/گریزیمی آن از که /چیزی هایت/چشم /از زد/ فواره که ریختی سرت خاکی چه: /کنیممی پیدا بعد

 است؟ هراسان چیزی چه از مرگ یفرشته و  داده رخ اتفاقی چه پس است، گریزان مرگ از مرگ که دانیممی

 وست؟ا اختیار صاحب که گرفتمی را کسی جان باید کند، خالص را خودش بتواند بار این اینکه برای آیا

 او .کندنمی دریافت جوابی ولی/ نه؟ یا /باالتری: پرسدمی شاعر ادامه رد.[ دارد گردنش بر داسی همچنان او]

 ند،ک دریافت جوابی خواهدمی و است مرگ از پس احتماالت درگیر شاعر پرسد؟می کسی چه از را سوال این

 که دنکمی پرتاب او سوی به آهی تنها شاعر آن از پس. است باخته را معنا او که گویی شنود،نمی پاسخی اما

 شود.می پرسیده او از هم سوال و خداست همان جااین در "او". است مرگ از پس وی بازدم آخرین بیانگر

: گویدمی برد،می سر به جسدش باالی که حالی در و گیردمی فاصله جسمش از او روح شاعر، مرگ از پس

 والس خدایش از او شود؟می پرسیده کسی چه از سوال آخرین ؛/نه؟ یا /باالتری است/ افتاده ترپایین زمین/

 که اشتد توجه باید) بگیرد نیز را شاعر جان و بکشد را خودش توانست مرگ. شنودنمی پاسخی اما پرسدمی

 یخودکش برای بود، آورده فراهم را خود اختیار صاحب یا خدا مرگ موجبات آن با مرگ یفرشته که طنابی

 انیچشم با و شاعر با زمانهم مرگ یفرشته. بود شده دزدیده شاعر از هک طنابی همان شود؛می آورده نیز شاعر

 برنده  و تیز دوباره خدا، مرگ از پس اوست گردن بر که داسی زیرا کند،می خودکشی درآمده، حدقه از

 میرد.(می کم کم نیز او و شودمی

 چرا که است این شود پرسیده باید که سوالی. شودمی مواجه معنا از عاری جهانی با مرگ، از پس شاعر

 داده یحاتتوض به توجه با چیست؟ از ناشی ناگهانی عصیان و معناباختگی این کشت؟ را خود مرگ یفرشته

 ینآخر مرگ یفرشته بود قرار که زمانی و است بوده زمین روی موجود آخرین شاعر که فهمید توانمی شده،

 رزم در بودن واقعی معنای درک از ناشی او، ناگهانی عصیان د.کرمی حس تازه را نبودن معنای بگیرد، را جان
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 خودش انج ماموریت، آخرین انجام هنگام گیردمی تصمیم که او. است آن متعاقب معناباختگی البته و نابودی

 گیرد.می نیز را خود اختیار صاحب جان و ماندمی ناکام بگیرد، نیز را

 در رشاع و میردمی خدا آن طی که هستیم مواجه( بودن) بشر تراژدی ترینکهن و نخستین با شعر این در ما

 شود.می رها خود حال به نبودن، و بودن از مرزی
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 کشدهر خوانشی فالوس خود را به خوانش می
 

 

  "ساعت"شعر  بررسی

 

 آرش قربانی

    

   گیردمی اندازه ساعت یصفحه که تنهایی و

   یردمنمی هرگز

   گیردمی تازه از جهان تازه در حالِ

   بود رفته دست از که

   

   بود گرفته را ما مچ همیشه

   بودی تو چرخیدمی تند دورِ که تریبزرگ

   کردیممی کار میز بر هاعقربه

   خوردیممی گیج

   

   خوردمنمی تکان ترمکوچک از من

   بردممی راه سنگین روی و

   زد دارمان آونگ که ردیوا سرِ آخر سر

   امبوده باز اتکرده دنبال حالجِ

 بازم!
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   افتیممی من تو روی که ساعتی سه هر در

   کنممی خدا خدا

   باطل ما و باد ما دست روی باطری

   تو در تو من روی تو توی من که

   منی جهانِ توهای هر تو

   مانده عقب تو از دقیقه سی و من ساعت در

   بزنم جلو من از باید دقیقه من و ساعت چند

   کنم؟ وقت تو در زن به مانده ربعی چند تا

   امبوده تو با تو از پس از پیش که منی

 توام با تو از قبل و هنوز از بعد

   رفته عقب تو از دقیقه زن و من در ساعت

   افتادی روم و داشتی برم چرا

     دادی؟ رو بیشتر از و

 شد! کم روم

 

 که ریشع یدرباره نشده منتشر ستیادداشتی انتشار غر  پیداست مقاله این نام از که همچنان: زپرانت در

 زترینانگیبحث بر از یکی "ساعت" شعر شک بی. نگریست بدان متفاوت و دیگر ایدریچه از توانمی حال

 در خود تشاران آغاز در که است عبدالرضایی علی "کنممی زندگی خطرناک در من" یمجموعه شعرهای

 نای از. شد سبب را متفاوتی هایخوانش( گرفت صورت آن شاعر نام افشای بدون که) شعر مجله سایت

 حتت شهرجردی پرهام و عبدالرضایی علی که شعری ینظریه آن که باورم این بر من خود بگذریم که مسئله

 نقد و اهنگ که ستمتجلی و چهارراه نتنوی ساعت، شعر در چیز هر از بیش اندکرده معرفی "پساهفتاد" عنوان

 را بسیاری مخالفان و موافقان توانمی شک بی. نیست میسر فلسفی و ادبی مدرن نقد یدریچه از جز آن

 مه من خود شاید حال. آورندبرمی سر کناری و گوشه از گاهی هراز که کرد پیدا شعری ینظریه این یدرباره

 وعین صورت به را خود شعر این حال هر به اما باشم نداشته باور شعر در انتزاعی هایحرکت چنین به چندان

 خود زبانی و فرمی هایظرفیت یدرباره ما به هاآن از بیش و کندمی عرضه متفاوت و افراطی آوانگارد حرکت
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 نظر لیک ورط به تا کنم دعوت هم شما از مشتاقانه توانممی حال. گرفت نادیده را آن بتوان که دهدمی پیشنهاد

 ماش نظر. بگذارید میان در خوانندگان سایر و من با بارهاین در آینده در شعر کلی حرکت به را خود نگاه و

 چیست؟ "هفتاد پسا" شعری ینظریه یدرباره

 به آن، به ادند تن یمثابه به آن پذیرفتن حتی و است آن پذیرفتن متن خوانش یوحله اولین که فر  این با

 کژی از خوانش مقام در مخاطب تا نیست آن ذالک و غیره و متن ادبیت حالجی متن از خوانش که معنا این

 نچنی. طلبممی پوزش کشیدم محاکمه به را متن که سخنم از هاییلحظه از بگوید، سخن متن راستی و

 خوانش یسئلهم. کنم اعتراف آن به جااین باید و است متن از ایناشیانه فروکاهش حقیقت در ایمحاکمه

چیز  هر زا پیش پس است، کرده پدیدار را آن که باشد افقی در متن پدیدارشناسی نوعی چیز هر از بیش شاید

 ستلیسیپ نظام یک تنها این. نکرد گرفتار هامایهبن بستدر بن را خود و داد فرا گوش متن رویدادگی به باید

 که بس این فقط را ما. کاهدمی خودش نعنای هایطعم و معنا چون و چند به را آن متن ظهور یدر لحظه که

 دگر. چیز نه و کنیم غالف متن هایدست درنگ بی بستن برای را مانبندهای دست

 را زمان عرش این در ما که درست این. باشد فالوسنتریک زبانی در ساعت شعر رویدادگی شاید دیگر یمسئله

 بینیم،می خود فالوسنتریک ساختار در هنوز را زبان زمان اما آوریمدرمی تجربه به زبان در دیگری یگونه به

 یقطهن با هاگزاره این در ما هنوز. است نکرده محو را متن ژرفای فالوسنتریک نحو هنوز متن نحو شاید چراکه

 را خود زبانی زمان ا هایداللت اینکه نه کندمی منحرف کمی فقط را خود گشتاورهای که روبروییم ثقلی

 ناسلیت اندام نمایش بر هنوز که رویکردی معنای به زبانی ا پورنوگرافیک برخوردهای این. کند محو کاملن

 رب پورنوگرافیک تاکیدهایی با ما. است حاضر متن جاهای بی در و جا هر کند ا هنوزمی تاکید خود ساختار

 نداما پروای بی دادن نشان از که مروبرویی نوجوانی روسوی با گویی. روبروییم آن شکستن هم در و زمان

 باراین نمت ایآیینه هاینشانه در که روبروییم منی با هنوز ما. بردمی لذت فرانسه محلی زنان به خود تناسلی

 اندعلیهف بیشتر هاجمله دارد، فاعلیت نوعی من هنوز چراکه یابد،می متولد را اگو این ذهنیت که خود اگوی نه

 یافتگی تن و معنا او کنش و او از باقی هانشانه که ایکننده عمل یسوژه عنوان به دهندمی بروز را من و

 آن: از رودنمی طفره و کندمی طی خود با را زمانِ زبان هنوز کنشِ من این. گیرندمی

 

 کردیممی کار میز بر هاعقربه

 خوردیممی گیج
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 خوردمنمی تکان کوچکترم از من

 ردمبمی راه سنگین روی و

 امبوده باز من تو دنبال

 

 معنایی ات کندمی استمنا کند،می تحریک را زبان که متنی این .بینیممی را روسو این ما متن این جای جای در

 تقدیر نوزه که بسا چه کند افشا کند، منتشر را من نام یعنی خود تناسلی آلت و بکشد بیرون معنایی بی از

 سرانجام و کندیم بیشتر شعر پایان در را تحریک موسیقی شود،می ترپرده بی پس .یابدمی آن به بسته را جهان

 هست ههرچ است، کمتر متن دیونیزوس. چیست پس نیست فالوسنتریک زبانی چنین آیا. کندمی انزالش

 رچهگا برچیند، خواهدمی مهندسی نوعی جراحی، نوعی با را هاگزاره منطق که آپولونی. است آپولونی ایطفره

در  خود متعارف اشکال در فقط را زمان که جاآن از مهندسی این. نیست گونهاین هم شعر جای همه در که

 جاینا از و آوردمی وجود به را خود دیگری سلب با یعنی دارد؛ تاکید خود دیگریت به نوعی به شکندمی هم

 گونهاین از هم است، نداشته کاری آوردیم وجود به متن ناخودآگاه در را زبان زمان که ژرفاهایی به چندان

 ایگونه به را زمان جااین در ما نیز یافت.می مذهبی زبانی در هنوز را مذهب از فوىر باخ نقادی مارکس که

 گونهاین داشت اگر خواهد عیبی مگر چه شعر، اما برای ندارد چندانی یتبرىه که شکنیممی در هم زمانی

 در یدلیل هیچ ما. بشکند در هم را زمان خواستهمی ساعت متن که کند ثابت واندتمی کسی هیچ! چه باشد؟

 هک زبان زمان نوعی با متن این در ما که داد نشان توانمی اما بدانیم متن یمایهبن را زمان که نداریم دست

 اورمب این بر هنیچ مثل. باشد خواهدمی که چیزی هر درباره شعر حال روبروییم، نشده پریشان چندان هنوز

 یمنش باشد زبان در که چیزی هر گونهاین از و است حقیقت خود زبان چراکه ست،آپولونی هنری شعر که

 یتاریکخانه و را هابلوف داندمی چراکه برد،می سر به کمدی در شاعر و است سیاسی زبان و دارد سیاسی

 منطق هست آنچه نیستیم، روبرو متن در زیبا امر اب محاکمه! ما پس چرا شکند،می هم در را زبان ایدىولوژیک

 هک سازندمی را پرستانهبت جهانی کنند،می سیر پرستانهبت و بدوی جهانی در نمادها و نمادهاست بزرگ

 گرم منتقد عنوان به مخاطب، عنوان به ما است، گناهکار متنی اگر نیست. نمادها آىین جز چیز هیچ خدایش

 ریمکمت گناهگاری خود ما آیا. حقیقت به دخول معنا، به تجاوز متن، سوراخ به جاوزجز ت کنیممی کاری چه

 بزنیم؟! روسپی این به سنگی که

 ساعت شعر از قربانی آرش پیشینِ خوانشِ
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 نحو در هانشانه محوشدگی

 رد نمت که است این به ایاشاره همیشه بلکه نیست، است غایب متن در که چیزی دادن نشان همیشه بلوف

 یست،ن شود گفته باید که چیزی گفتن اجراست، نیست، روایت ساعت شعر .است سوراخ یک اول یوحله

 فقط لکهب نیست معنا به ایاشاره که غیابی اجرای سوراخ، اجرای است، شود گفته نباید آنچه نگفتن بلکه

 شود:می آغاز غیاب از چیز همه اینکه به ستایاشاره

 

 ولی ردهم اشانقالبی یسوژه که مانیفست یک. است عبدالرضایی علی از آشنا ازیآغ همیشه مثل شعر شروع

 ابپرت نباید که جایی به را ما سرعت به چون است خوبی آغاز این خوب. دارد خود با را مانیفست بلوف

 جا:این به کند.می

 بود گرفته را ما     مچ همیشه

 بودی تو  چرخیدمی دورِ تند که بزرگتری

 کردیممی کار میز بر هاعقربه

  خوردیممی گیج

 

 کردن حوم) بودی تو چرخیدمی تند دور که(  قبل یگزاره از رد پایی) بزرگتری/ بود/ گرفته را ما مچ همیشه 

 اشاولیه لیدتو از یعنی) شودمی نابود سویی از و تولید معنا سویی از چراکه است، عالی تکنیک یک این(. رد پا

 گیریم؛ب جدی را بلوف این بگذارید پس. است عبدالرضایی همیشگی هایتکنیک از یکی این(. شودمی جدا

 به تنسب حرکتش در اینشانه هر که گویدمی درست او پس. است عبدالرضایی علی از شعری این کم دست

 معنای به راگ معناگریزی یمسئله اما. معناست باشد سکون اگر حتی حرکت این برد،می سر به هانشانه دیگر

 معنایی که تنیس این مسئله. است فاحش اشتباهی دارند، معنا گذشته متون که باشد فر  این با معنا تخریب

 معنایی بلنق گذشته متون آیا شود. محو باید معنایی بی و معنا بین تمایز بلکه شود، نابود باید و دارد وجود

 و هبرد یاد از آن را آذرم محمد مثلن ایم؛برده یاد از را آن ما البته که است بلوف یک فقط این نه اند؟داشته

 تولید با و فتندر اشتباه به فروید مسیر در هاسورىالیست که طورهمان رفته، ترکستان به را راه دریدا در تقریبن

 گرید معنا بورژوازی برای. کردند اثبات دیگری یک یمثابه به را واقعی جهان خیالی، جهان نامتناهی کردن

 پدیدار یا حاضر او برای جهان شدن معنای به معنا چراکه نیست، ممکن تاریخی یدوره این در حداقل
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 که ار ژرفاهایی مرگ تنها تاریخ این شده وانمایی تولید نوع در بورژوازی یگرایانهنظاره اندازچشم شود،نمی

 این رشاع رهیافت همان شبیه دیگری فترهیا مقابل در اما کند،می نظاره را بود ساخته حقیقت برای قبلن

 یگرد یعنی شود؛می زمان خود و گذاردمی کنار را اندازچشم یمسئله که دارد وجود نیز ساعت شعر یعنی متن،

 پیوندد:می وقوع به آن در خودش بلکه کندنمی روایت

 

 کردیممی کار میز بر هاعقربه

  خوردیممی گیج 

 

 در اویر حالت مثابه به گیج/ خوردیم/می گیج: کندمی تولید هم را متن شدن بعدی چند شاید که ایمسئله

 نیست روایت مورد جااین در که راوی در ذهن زمان حضور از اینحوه مثابه به خوردیم/می /گیج/ خوردن

 ینا دیگر یسو از و دارند معنا سویک از: روبروییم هانشانه شدن پاک با هم باز جااین در. است آن خود بلکه

 هنگفت چیزی اینکه برای زنیممی حرف: نامممی مرگ شدن را ناب حالت این من: شودمی محو سرعت به معنا

 بالنشو(.) باشیم

 بینیم.می هم ادامه در را مرگ شدن این

 مثل: شاهکاری واقعا هایگزاره چنین در

 

  توام با تو از قبل و هنوز از بعد

 

 تنها که است زیر گزاره مثل شعر این در دیگری هایگزاره از فراتر خیلی انهشاعر شکنیمنطق نوعی با که

 خواندن جریان در سرعت به که تفاوت این با کرده کمک شکنی منطق به شاعر به نحوی به نحوی جایی جابه

 : دهد می لو را خود

 

 مانده عقب تو از دقیقه و سی من ساعتِ در

 بزنم لوج من از باید دقیقه و من ساعت چند 
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 نشده: هم بد قضا از که داده نحوی تغییر سپس و داشته را پایین یگزاره مثل ایگزاره آغاز در شاعر 

 بزنم جلو من از باید دقیقه چند و ساعت چند من  مانده عقب تو از دقیقه سی و من ساعتِ در

 یا:

 میردنمی گیردمی اندازه ساعت یصفحه که تنهایی و 

 

 بخواهد اشمولفی مرگ گور از برخاستن فر  به شاعر اگر حتی باشد، زیر یگزاره پایان یا آغاز در شاید که

 کند: انکار آن را

 

   میردنمی      گیردنمی اندازه آن را ساعت صفحه که تنهایی و 

 

 دانم.نمی را شاعر گیرممی جدی آن را احمقانه هم من البته که است احمقانه فر  یک این البته

 یدتول آن را متافیزیک و را تراژدی است قادر "و" این هماره که واو است با شعر شروع جالب خیلی مسئله

 آیا سازد،می را ژولیت و رومئو تراژدی چیزی چه. ژولیت و رومئو در "و" چون است چیزی "و" این. کند

 رهگ هم به زده رقم شانامن را تقدیرشان پیشاپیش که هایینامیده مثابه به را دو آن که "و" این جز چیزی

 عرش در "و" این به. است تراژدی متافیزیک و( گویدمی دریدا که طورهمان) است پریشیزمان و این زند؛می

 تنها. زنی منم این و: خوریمبرمی هم فروغ

 ایاجر یعنی این حال؛ زمان با گذشته خوردن گره زمانهم و دهدمی رخ "و" این در گذشته ا پیشینی اجرای

 پریشی.زمان

 تونیافال دیرین یاسطوره شکستن هم در شروعی چنین آیا. آغازدمی چنین را خود که داشته سعادتی چه متن

 که: خوانیممی کهن متون در وقتی نیست؟! شروع کردن محو نحوی به و آغاز مسیحی ا

 )انجیل( بود خدا کلمه و بود کلمه آغاز در

 جودو آغاز ینقطه یک است؛ یعنی مسیحی خدای این وجودی شرط البته هک روبروییم خودآغازی نوعی با ما

 برخالف قندقی یونانی تراژدی که کنم اضافه بگذارید. شودمی شروع پیدایش سفر این صفر ینقطه از که دارد

-ینیپیش بدون را محض یحادثه یک ما که باشد تراژدی تواندمی وقتی تنها تراژدی رود، چراکهمی را راه این

 ناگزیر تراژدی خاطر همین به. کنیم تجربه( گذشته بدون یا معلول و علت بدون رویدادی همچون) هایش
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 پایان و( ساعت شعر سطر در همین آینده و گذشته) زمان دو زمانیهم ،(ژولیت و رومئو) نام دو زمانیهم

 "و" یک در را شانهنگامینابه که هاستنزما و هانام این هنگامینابه این. ستگرانهنظاره ی(خدا مرگ)آناتما 

 کهنی نجوای همان یادامه ساعت شعر که انگار شود،نمی شروع ساعت شعر که این روست از. زندمی رقم

 کند:می شنیدنی را نجوا آن بلکه شودنمی شروع شعر این رو و از ایمبرده یاد از که است

 میرد...نمی گیردمی اندازه ساعت صفحه که تنهایی و 
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 تاخیر در معنا
 

 

 "پاریس در رنو"مجموعه شعربررسی 

 

 سعید نصار یوسفی

 

 چندبعدی صاویرت به بخشیعینیت به خاصش شیفتگی و اطناب از پرهیز من زعمبه عبدالرضایی علی کار شاکله

 ایهگسستگی به اشتیاق لحا عین در فرد به منحصر ایجازی در فونیکپلی اصطالحات و چندصدایی و

 و تسالس درک با معنا انداختن تأخیر به و ساختاری ثقل و تکثرگرایی همچنین و فرم ایجاد جهت عامدانه

 است. شخوی هایسروده به بخشیدن فردیت جهت کاربر عنصر یک عنوان به طنز ساختن نهادینه با سیالیت

 

 چرت خلوت هاینیمکت بر /پارک/ امایستاده امازهت دندان /روی/ کندمی فکر سرم روی که هاییدست با

 ریزد...می کم کم سرسره از /پسرم /زندمی

 

 گوید:می رویکرد همان با دیگر جایی در و

 

 برای چایی و بیار چاهی /برایم/ نیست خیس آنکه سوی کنمنمی شلیک/ را/ تو امرفته نشانه آب با که من

 ./کنم.. فرو سطلی جایی در نشد /چرا/ تنهاست پایم روی که جایی همهاین در!/ بفرما اجازه یک /و/ فنجان

 

 اعرانش ستیز و کرد آغاز بالیدن منتقدان برخی سنتی اذهان و مخاطب بحران میان هانویسیمتفاوت این و

 و تساخمی متهم سوادیبی به را آنان هایشخطابه در علنن آزاد ا م که رسید جایی به انقالب این با سالمند
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 این که جایی تا کردند ایراد هاسخن هفتادی یدهه مثلن "!ملغمات" این طرد و نفی در عصرانشهم دیگر

 و غالب موج موج، این که چنانآن کندنمی افاقه نیز دکتران داروهای و شودمی دهه این رایج تب اپیدمی

 "رنو در پاریس" شعر مجموعه در ىبهشا بی تفردی در تازه هایترکیب تراکم و شودمی ایران شعری پیشروی

 کارکردی رد زبانی هایپتانسیل کردن بالفعل در بدیلش بی و غریب ساحت در سابقه بی ساختاری و فرم با

 روست نای از و است نو هاییافته بر مبتنی که باورمندی در آن شاعرانه دیدگاه چراکه کند،می اعجاز نظیر بی

 و وبدآشبرمی را ساختمند و سالمند شاعران که آوردمی پدید انشایی اشیفرد شگردهای با عبدالرضایی که

 اب را یابآسان مبتدیان چراکه شود،می متبادر سترون و معیوب هایذهن از که است اتهامی زدگی تئوری

 اتهام و اتهام و گرداندبرمی خسته فراوان و کاوی کند از پس ناچار به که سازدمی مواجه تنیده هم در عبارتی

 کردن درونی و ایکلیشه هایکرشمه از پرهیز و تصن، عدم جرم به الجرم و نیست لفاظی جز چیزی که

 رضاییعبدال که حالی در سازندمی متهم گوییبداهه و نویسیولنگاری به ذهنی هایداشته تلطیف و هاتئوری

 با آن ویرتن در سعی و زبان ویژه هایقابلیت بر اشراف با تنها فروشیفضل و نماییبرجسته از اجتناب با

 و تأسی بعدی شعرهای دفتر با برخورد در که است رسیده متشخص شعری به خویش فردی هایشاخص

 در رژیان تزریق با مجموعه این جای جای در عبدالرضایی. شودمی آشکار بعدترش نسل بر شاعر این تأثیر

 در رو این از جوید،می لذت آن از اشذاىقه فراخور به بمخاط هر که آوردمی پدید منشوری اشعار، کالبد

 گوید:می اشفلسطینی اتاق شعر

 

 رسید امشب یگوشه به دیشب از که کسی

 کجاست خدا داندمی چه آخر 

  برداری؟ نماز میل که ایرسیده هرگز جمعه به

 زد شخم تو چهره در آنکه 

 شودنمی اصلن روزنامه 

 جوان! هنشست دریا هایمچشم ا در

 جاست...این آینه که بریزم کجا را تنهاییم 
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 شک بی هک آوردمی پدید شعری زبان، کارکرد به عنایت با رفت آن وصف نیز پیشتر چنانچه دیگر جایی در و

 آورد. خواهد وجد سر را ذاىقه دشوارپسندترین

 

 کردمی قناعت هم اول خشت به دیوار این

 دادنمی انجام مرا گناهی هیچ و

 خواستمی را "بدار دوستم دستی دو"

  روزی رفت بیرون پنجره از ناگهان که

 لعنتی! دست این                      رخت بند هرچه کشدار ادامه تا

 شد! کم مجاور اتاق در همسرم و 

 

 ریتشع هب بکر تصاویر توازی در نو ایماژهای با همراه گفتار و زبان عناصر تنویر و تلطیف و زواىد تعدیل

 از عاجز که را سترون حاسدان است عجیب نه که شودمی نواخته بغض و حب سر از گاه که رسدمی شعر

-صتفر نشریات نقل شاننکوهیده هایانگ است؛ خالی آنان همیان که حال اندتازه معانی اراىه و تصاویر خلق

 دعتب به دست مثلن که است اعریش ارزانی دیگر لغو حرف هزاران و ورمالیده پاچه ا ادبی مرتد. است طلب

 است. کرده قم، و قل، را زبان عناصر و است زده

 بهزاد همه این با! کنندمی ادب ادبی چندان نه هایانجمن در و شمارندمی مباح را خونش اینکه خالصه

 با شدیدن ما عبدالرضایی شعر در": گویدمی عبدالرضایی شعر خصوصیات برخی به اشاره ضمن خواجات

 "ستاو مداوم کار بیانگر که بینممی عجیبی هوشمندی من او آثار در و است شاعر ناچار به او و مواجهیم عرش

 زا مدرن هایمؤلفه برخی از اجتناب و مدرنپست هایمؤلفه درک با که است عبدالرضایی این اینکه آخر و

 و یچندآوای نظیر هاییمؤلفه به خطی روایتی و مراتبی سلسله دیدگاه و هاارزش و باورها مطلقیت قبیل

 تازه ماژهایای و تصاویر توازی و هاتکنیک ساختن درونی با که رسدمی پارانویی زبان و فضا و چندمرکزیتی

 کنیم.می زمزمه هم با را عبدالرضایی از شعری اتفاق به. رسدمی ارگانیک ساختاری به پالوده زبانی و

  

 زد در ناگهان که گفتیممی شعر

 پریدم گرانازی گلدان و کاناپه روی زا 
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 ریخت آب روی که سکوتی در و

 کشید پس پا در و چرخید قفل در صدایی 

 بودم آینه در که روزی مثل را خودم

 دیدممی در پشت 

 زدمی زنگ هنوز

 بودم آینه در که روزی مثل باشم گفته چیزی آنکه بی

 داد دست من با و آمد خانه به 

 کرد بیرونم خانه از و بست را دروازه که دستی

 برگردم که امنیامده را بلند شعر این من 

 زنممی زنگ هی و امایستاده در پشت

 است کوچه همین در آخر بیت!      دانممی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ این سوال ابدی  215 
 

 

 

 

 )استحاله( خوانشی از شعر تنوین
 

 

 "تنوین"شعر  بررسی

 

 

 علیرضا محوالتی

 

نیست،  یشب پایانی که برسد شروعی به ناخواه خواه هاواسطه تمام از یخیالب تا شودمی آغاز وقفه بی که متنی

 گفت شودنمی یک در را ما و کرده موکول نیست که چیزی به مانند هالل توقف یک در را خود پایان

که  قیاف در معنا ظاهری شکل نیست، خود در ایکلمه جز تنوین،. کندمی پرتاب تنوین داخل به هنگامیهناب

 ات روندمی خواهندمی که سو هر به کلمات. کندمی استحاله خودش در را معنایی بی و معنا هایاسلش امتم

 درآورند: ظهور یعرصه به معنا بی یا معنادار خاصه خود نوشتاری شکل ترینبدوی در را جدیدی هایافق

 

  بردارم قبلن برای باید

  ندارم بعدن برای وقتی

  کنممی صرفن که ادیزی هایوقت ندارد صرفی

  امبوده عن انکارِ یک تابلوی همیشه

 

 البق شناختی شکل لحاظ از چنان کدواژه دو این "بعدن" و "قبلن" کدواژه دو پارادوکسیکال حضور وجود با

ناسانهشریخت چیدمان در فقط و شناسندنمی خود سر پشت تاریخمندی برای مکانی و زمان که اندکرده تهی

ر شما هب تواندمی هااسلش بعضی رفتن بین از برای خوبی مصداق تکنیک این وارند،ناسازه ضورح دو خود ی

 گونه هر بر را راه خود، ظاهر برخالف ( کهbinaryدوگانه ) هایناسازه تمام از رهاییبرای اینقطه یاید؛ب
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 را اآشنان هارمونی یک شتارنو این سرتاسر در موتیف یک عنوان به تنوین از استفاده اند،ذهنی بسته چالش

نشانه غربت فقط هست رسد، هرچهنمی گوش به شرقی نوستالژی از نشانی هیچ آن پشت که کندمی تولید

 ماالاحت اگرچه آیدمی نظر به ناآشنا دیگر تاریخ سرتاسر در خود مکرر تکرار وجود با که اینشانه .هاست

 آزارد:می را شرقی ناگرفته ذهن

 

  نوشتم زیادی نیستم یادز عمرن البته

 ننوشتم که را چیزهایی کندمی پاک و آیدمی یکی بعدن

 

 عزلت یگوشه از شود؛نمی رها خود حال به دیگر خواننده ست،عالی گیردمی شرقی تغزل از که ایفاصله

 باشد. شده وارد هم شوکی یک مخش به الاقل تا آیدمی بیرون  خود

 

  سرگذشتم هایسمت در

  شدم لحاظ خیلی خودم حاظِل از من

  کنممی لحاظ را خود دیگر لحاظِ از بیهوده

  بودم زیادی نبودم زیاد شک بی

  کردن مثلِ خودکشی

  کردن خودکشی مثلِ یا

  امکشیده جا جایی باشند کرده کشیخط مثلِ در

  امدراز کشیده جایی

  دهدمی تشکیل مختلف هایشک که

  امهشنید مطمئن از که هاییحرف در

 

 با من این و دهدنمی راه خود در را گذشت از نشانی هیچ "سرگذشت". جاستاین من نظر به نوشتار اوج

 ندشومی عقیم وارگیشئ یک دارای بعد به این از هایصفت. گیردمی فاصله "لحاظ" اندازچشم از "از" یک
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 در تا وندشمی تکثیر شناختی شکل لحاظ از هانشانه. شوند تفسیر خودشان در استعالیی حضور با یک تا

 بزنند: وارققنوس خودکشیِ یک به دست تراژیک فضایی

 

  کردن مثلِ خودکشی

 کردن خودکشی مثلِ یا
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 این کتاب غریب

 

 

 "جامعه"مجموعه شعر  بررسی

 

 آرش قربانی

 

 انتشارش لحظهی همان از و است خودش شبیه خودش فقط که کتابی ،است غریبی خیلی کتاب جامعه

 نبود این در فقط مسئله اما ،است زمان آن در خود مخاطب هایبینیپیش از ترخیلی متفاوت که بود مشخص

 مخاطب دست در قبلی قرار هیچ بی که است معاصر وضعیت از ایغافلگیر کننده عکس یا هجویه جامعه که

 کرد.می اششوکه و گرفته قرار

 سمفونی ،رفتندمی طفره متن در بزرگی روایت هر از که بودند هاییروایتهخرد نوعی ایاجر در بیشتر مسئله

 عنصر ،ببرند جلو توصیف با را روایت اینکه از بیش و ساختندمی را گفتاری مختلف پرسوناژهای از بزرگی

 این. کردندمی بدل شعر ذهنی شکل به هالحن تعویض و پارادوکس ،هنگامینابه ،غافگیری با را روایی

 ،گفتاری زبان از توامانی ترکیب که ویژه شگردی با" پیروزی تا جنگ جنگ" شعرِ آغاز همان در غافلگیری

 نامتعارف متن با که سازدمی متوجه را مخاطب زود خیلی و دهدمی نشان را خود است کالمی تصویر و لحن

 روبروست: تفسیرپذیری حال عین در و

 

 لیلی با آمده کوتاه خیلی که/ ست/لبِ بامی باشدن لبِ بوسه که جایی دیدم

 

در  ا آیدمی وجود به "بام لب" به "بوسه لب" شدن بدل از ناگهان که چیزی همان یعنی ا عنصر غافلگیری

 آن و انداخته کار از را متن روایی عنصر ،شودمی نمادوارگی و کالسیک یتوطئه و طرح جایگزین "جامعه"



/ این سوال ابدی  211 
 

 ،اندکننده تعیین جامعه خوانش در هالحظه جهت بدین. کندمی نزدیک شاعرانه "وقوع" صرعن به بیشتر هرچه را

 یک به خود که لحنی هایتعویض نیز و کالمی تصویرهای نوعی با نعمدت آن در شعری هایگزاره چراکه

 است: توام ،شوندمی بدل شعری مهم رویداد

 

 درِ گوشی کنممی تمرین زنی برای را صدایم

 سالم!! هلو! الو زندمی زنگ االن که

 دهدنمی تکان دستی و سالم من

 فاسق کندمی کار چشم تا و عاشق من

 

 زبان به بیشتر هرچه شدن نزدیک با شصت یدهه از معاصر از شعر بخشی که کنم اضافه باید توضیح در

 بر را خود شعری طبیعت و گیردمی فاصله کالم نمادین شکل و نمادسازی از طبیعی طور به شهری و گفتاری

 روشن مقایسه یک با را منظورم بدهید اجازه. کندمی گذاریپایه پارادوکس و تصادف ،هنگامیهناب نوعی اساس

 سطح یک با ما ،"آن با ستابری زمین روی یکسره/ ست/ابری امخانه": گویدمی نیما وقتی مثال طور به ؛کنم

 از و شودمی حمل "خانه" مثل موضوعی یا نشانه به شدن ابری رویداد که معنا بدین ؛روبروییم زبان نمادین

 ساختار اساس بر که گیردمی شکل تشبیه و توصیف نوعی با نمادین سطح جااین در. سازدمی نماد یک آن

 به "ابری" یواژه جانشینی یواسطه به ستابری امخانه مثل ایگزاره یعنی ؛گیردمی شکل جمله جانشینی

 نقش ،حالت این در که گیردمی شکل "است خراب امخانه" مثل ایگزاره در "خراب"مثل  یاواژه جای

 "ستابری امخانه" معنای درک و "است خراب امخانه" یگزاره کردن پیدا حد تا متن خوانش در مخاطب

 شعر در مقابل رد. بینیممی هم فروغ و شاملو اشعار در را مکانیزمی چنین. کندمی پیدا تقلیل آن اساس بر

 و نیستند نیما شعر در "خانه"مثل  واژه یک به تقلیل قابل که هستیم مواجه سطرهایی و هاگزاره با ما معاصر

 از بسیاری در مکانیزم این. جویندمی هنگامنابهیِ تصویرـ  زبانی رویداد نوعی در را خود وجودی شرط

 آخرش کتاب تا "زنندمی زنگ باران در آهنی هایمآد تنها" یعنی اولش مجموعهی از عبدالرضایی شعرهای

 دارد: کننده تعیین نقشی" شینما"
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های آهنی در باران زنگ آدم تنهاا عبدالرضایی  شد )علی انقالبی و رسید آزادی به هی میدان دو یک میان

 زنند(می

 خوانیدمی دایره نام به شعری دارید شما

 دارید! نگه دست

 و(رن در پاریس اعبدالرضایی  )علی! بردارید هکتابخان سر از دست ناص

 شینما(ا عبدالرضایی  رسی/ )علینمی هرگز که /برو/ ایرسیده نقب که نرو

 

 استوار آن اساس بر را شعر بنیان و گیردمی را توصیف و تشبیه جای هنگامینابه عنصر سطرها این تمام در

، فلسفی بیش و کم هاییتناقض و هاپارادوکس تولید برای ممکانیز این از عبدالرضایی علی همهاین با. کندمی

 احمدی پگاه از نمث ایقطعه چنین با مقایسه در را او شعر جهت این از که کندمی استفاده سیاسی ،اجتماعی

 سازد:می متمایز رسدمی نظر به ترتوصیفی و ترشخصی که "کادنس"در 

 

 بزنی قدم من جرم به توانیمی

 است خلوت آرا تفاقا به جااین

 

 پردازد:می عبدالرضایی علی "جامعه" کتاب هایویژگی از برخی به حاضر مقالهی

 

 نامتعارف ژورنالیسم

 

 و کوبیدن برای زمانی. دیگری بد چیز هر مثل البد و سونامی مثل البد ،است مخرب ایپدیده ژورنالیسم

 اعتبار متن این اینکه به بود ایاشاره نمث و شدمی استفاده اصطالح این از هنری و ادبی آثار از بسیاری تخفیف

 مصرف تاریخ متن این جهت بدین و است موقتی که کندمی کسب تاریخی یا اجتماعی ایپدیده از را خود

 تنها ژورنالیسم. است سکه روی یک این همهبا این. دهدمی دست از را خود مشروعیت سرعت به و دارد

 یک به دادن پاسخ هدف با که بیندمی سرش باالی موکلساد شمشیر مثل را فشمصر تاریخ برچسب زمانی

 بسیاری مثل اگرچه ژورنالیستی متن این صورت در که شود نوشته و طرح تاریخیِ گذراا اجتماعی  یپدیده
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 ،متن از خارج چیزی یواسطه به یعنی ـ دارد متنی خارج مشروعیت کالسیک و ژورنالیستی غیر متون از

 تنها چیدمان این کالسیک برخالفِ متون همهاین با اکند می توجیه مخاطب برای را خود هایشانهن چیدمان

 جهت به نه است معتبر سیاسی ااجتماعی  نیروهای خارجِ متنی و موقت چیدمان با بودن متناظر جهت به

 هایتوصیه به یژورنالیسم چنین. کالسیک متون در یکدیگر برابر در شر و خیر استعالییِ نیروهای چیدمان

 چنین ینمونه. هنری و ادبی اثر یک به تا است شبیه بیشتر ترافیک معضل رف، برای شهرداری مهندسان

 بر من اعتقاد وجود این با. داریم یاد به همگی ها،ل آنامثا و میالنی تهمینه هایفیلم در را خامی ژورنالیسم

 روبروییم ژورنالیزم نوعی با معاصر مدرنیستیپست آثار از بسیاری همچون هم "جامعه" متن در ما که است این

 خود مخاطب برای را زیبا امر مصرف و تولید یشیوه همهبا این است مندقهعال روز مساىل طرح به اگرچه که

 در هنر یا زیبا امر مقدس و ایدىولوژیک مفهوم انداختن کار از تغییر این وجوه از یکی شاید که ،دهدمی تغییر

 واقعیت با ژورنالیستی اثر هایشباهت یمقایسه از نهایت در مخاطب که ایگونه به است خود اطبمخ ذهن

 حاکم ایدىولوژی و نظام که است چیدمان یک خود واقعیت اینکه اول: شود اساسی ینکته دو متوجه حاضر

 بیشتر معاصر هنری آثار در زیبا امر تولید مکانیزم اینکه دوم و دهند جلوه بدیهی و متعارف را آن دارند سعی

 سه نامتعارف چیدمان مثل) است متعارف هاینشانه از هنگامنابه و چیدمانِ نامتعارف و بازی نوعی بر متکی

 که "ماست بر که ماست /از/ ماست و نون بر /مرگ/ ماست غیر که هر بر... مرگ": متعارفِ و روزمره یگزاره

 مخاطب لحاظ بدین و( کندمی شکنیشالوده و محو نکام هاآن از را متعارف معنایی ساختارهای چیدمان این

 رقم هابازی و هاهنگامینابه این در بیندمی یا خواندشمی که اثری در زیبا امر ماهیت که شد خواهد متوجه

 هنر و آرت پاپ هنرمندان آثار در هنری اثر یک و واقعی امر شباهت. کانتی واالی امر یواسطه به تا خوردمی

 علی مهم و بعدی اثر سمت به پلی مثابه به جامعه از توانمی جهت بدین. است مطلب این یدؤم مفهومی

 آن که شینما هایویژگی ترینمهم از یکی چراکه ،کرد یاد است چندژانره متنی که "شینما" یعنی عبدالرضایی

. است شعر یا هنری اثر خوانش و مصرف دادنِ شکل تغییر سازدمی متمایز پسانیمایی هایمتن از کاملن را

 اگرچه که است ژورنالیسم از ایگونه "جامعه"ژورنالیسمِ . بپردازیم بیشتر مسئله این به متن یادامه در بگذارید

سی ا سیا نهادهای مشروعیت معضل با که ایجامعه و جنگ از پس دوران مثل گذرا و موقت ایپدیده به

 همین و است غافلگیرکننده ملنکا اجرا و روایت یشیوه در همهاین با ،ردازدپمی است روبرو خود جتماعیا

 این من کند. منظورمی دگرگون هم را مخاطب توسط متن مصرف یشیوه که است هنگامینابه و غافلگیری

 مصرف این از پیش آنچه از متفاوت ساختاری با و دیگر ایگونه به را زیبا امر نوشتار این در مخاطب که است
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 اساس بر را خود شناسیزیبایی که روبروست نوشتاری با مخاطب ژورنالیسم این در: کندمی مصرف کرده

 ،کاذب و صادق ،قهرمان ضد و قهرمان ،شر و خیر هایدوتایی طرح) سازیتفاوت قدیمی شناسیزیبایی همان

 برابر در بلکه ،دهدنمی شکل "تاس زیبا امر همان عادالنه امر" طرح در کلی طور به و( نادرست و درست

 طرح غیر توصیفی نوشتار ایگونه و هنگامینابه ایگونه در را خود نوشتار مشروعیت که دارد قرار نوشتاری

 و دارد تعلق اول شناسیزیبایی به که شاملو بین ایساده یمقایسه. نیست سمبلیک و نمادوار دیگر که کندمی

 باشد: مفید باره این در تواندمی "هجامع" کتاب در عبدالرضایی علی

 

 سراسر بنگر را جهان

 رختِ رخوتِ خوابِ خرابِ خود به که

 است بیگانه خویش از

 بنگر را ما و

 بیدار

 خویشیم. هشیوارانِ غم که

 غربت کوچک هایترانه اشاملو  احمد

 

 خویش ز... ا" و "بیدار و رخوتِ خواب خراب" ،"ما و جهان" مثل هاییدوتایی طرح با شاملو ،شعر این در

 برای اعمومی  باورهای و فرهنگ یعنیا  متنی خارج مشروعیت نوعی از "خویش و... هشیوارانِ غم بیگانه

 قدرت و باورپذیری معنای به روایت یک اعتبار از جااین در من. جویدمی سود خود روایت ساختن معتبر

 ،مخاطب شودمی باعث شاملو شعر در که چیزی همان ییعن ،کنممی استفاده مخاطب برای آن کنندگی توجیه

 بر متکی شناسیزیبایی این. کند باور جهان خراب خواب رخوت یواسطه به را راوی خودآگاهی و بیداری

 به نوشتاری چنین. است متنی خارج مشروعیت بر مبتنی و هم برابر در هانشانه دوتایی طرح و سازیتفاوت

 هایینشانه(  چیدمان) دادن قرار هم برابر از که معلولی و علت هایحکم و خود هاینشانه خاستگاه از پرسش

 آن بر متکی که دارد ایاسطوره ساختاری هنوز شاملو متن جهت بدین ،پردازدنمی گیردمی بیدار و خواب مثل

 عبدالرضایی شعر رد مقابل در. "است زیبا امر همان عادالنه امر"گوید: ست که میافالطونی و کهن یانگاره

 یگونه و پرسشگریخود نوعی با برعکس بلکه بینیممی خبری گذاریو ارزش کردن وزن و ترازو از نه ما
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 و کالمی رویدادگی در را خود ساختار و نیست متکی نمادها تولید به دیگر که روبروییم روایت از جدیدی

 ،دارند قرار ژورنالیستی سطحی در جهت این از و کنندنمی پیدا نمادگونه مصرف که هایینشانه هنگامینابه

 چیدمان این چگونه که دهدمی نشان شده گرفته جامعه کتاب از که زیر هایمثال در دقت. دهدمی نمایش

 برابر در که بسیاری پرسشهای یعالوه به را متن سرخوشی و شادمانی که هاستنشانه هنگامنابه و نامتعارف

 است: شده موجب دهدمی قرار مخاطب

 

 تو مال دارم خانه این در هرچه باشدا 1

 قبول! است در بیرون نکهآ جز

 افتاد نشستمی لب بیرون که لبی بر خنده و کرد

 است بامی لب نباشد بوسه لب که جایی دیدم

 دادممی سیگار به که لبی از شب آن سهمِ دود

 نبود تاب و پیچ جز

 بود فکر در سرم بر هایمدست

 بود افتاده امخورده ترکش که روزی آن یاد

 اندکرده ترکم که یارانی یاد

 شدندمی راهی داشت شهادت وقتی تا جبهه

 شدندمی چاهی کفترهای فوج حمله وقت

 شهید باقی ایعده جانباز و سردار لشکری

 شدند.می سپاهی هابسیجی جنگیدن بعد

 

 روبروییم: هنگامینابه نوع چند با ما جااین در

 بامی لب نباشد بوسه لب که جایی دیدم": "بام لب" و "بوسه لب" چیدمان نظیر هنگامینابه هایمانچید ،اول

 قالباز  شدن پرتاب یعنی ،است نامتعارف اندازه همان به که دیگر چیدمان یک طرح سرعت به بعد و "ست

-نتیجه و رویداد بینیپیش زا را مخاطب همیشه سطح ترینپایین در اول چیدمان. مثنویقالب  به نیمایی شعر

 نحوی به و کندمی عمل هم خود چیدمان ضد بر نامتعارف چیدمان این دیگر سطحی در. داردمی باز گیری
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 آن که کندمی اجرا متن در را گراماتولوژی نوعی مانزهم هنگامینابه این یعنی ،گیردمی نقد و پرسش به را آن

 بینیم:می دوم نوع چیدمان در را

 

 شود!نمی بزرگ شود واگذار خود به کودکی اگرا 2

 شودمی جامعه و کندمی پادرمیانی مادر

 رفت انداز دست روی دربست شودنمی است جاده جامعه

 تنهاست جنین بازانداز این توی

 تاریکی در دارد پی در که دری از ماه نه برسد سر اگر و

 آید!می در

 آیدنمی او به بد و خوب برچسب

 کدام!هیچ و هست دو هر چون

 

 برچسب": یعنی دهدمی شکل یکدیگرند نقیض که هایینشانه همنشینی اساس بر را خود ساختار چیدمان این

 بالفاصه را خود گیرینتیجه هرگونه نتیجه در ، "!کدامهیچ و هست دو هر چون/ آید/نمی او به بد و خوب

 هانشانه همنشینی این از متفاوتی شگردهای با و بسیاری موارد در عبدالرضایی. کندمی خنثی خودش توسط

 پارادوکسی و هنگامینابه نوع هر لناصو. برسد متن در پارادوکس یک به تا کندمی استفاده یکدیگر کنار در

 به ،هم راستای در نه و هستند یکدیگر ارزهم که هایینشانه همسانی و همنشینی ،مانیزهم نوعی یواسطه به

 بینیم:می دیگری جای هر از بهتر جامعه سطرهای از یکی در را آن هک آیدمی وجود

 

 خودشانند! هانآ نیست ما مال کسهیچا 3

 اندبودایی و هندو مسلمان مسیحی گاهی

 نیستند!ها نآ کدامهیچ چون

 ؟من است کرده باز را خود مشت کسی چه من دست درا 4
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 یپیشینه تقابل یواسطه به هنگامینابه نوعی جااین در. بینیمیم سطری چنین در را هنگامینابه از دیگری نوع

 وجود به کندمی استفاده آن از شاعر که معنایی با بازار و کوچه فرهنگ در "کردن باز را کسی مشت"معناییِ 

 عبدالرضایی که حالی در ،من از غیر مشتِ کسی واکردن یعنی کردن وا را کسی مشت اصطالح چراکه ،آیدمی

 هنگامینابه گاهی. کندمی خنثی را آن فرهنگی یانگاره و کندمی تولید سطر این در هم را معنا این ضد مانزمه

 گیرد:می شکل راوی ناگهانی لحن تغییر با جامعه متن در

 

 هاستم! کنمنمی کتمان امدیوانه که زنند می فریادا 1

 بزنم قدم وسطِ خودم خیابان مثل مجبورم

 چگونه را متن که داندنمی مخاطب و افتاده اتفاق زیر سطر در که ،تصویر یک در تصویر چند نیمازهم از یا

 است: ترارجح دیگری به تصویر کدام صلنا و بخواند

 شد گود لبِ رودخانه داشتیم که عکسی در برعکسِ رودخانه تو چشما 5

 رفت عکس بر سفید و سیاه عکس از رانندها 7

 بودند کرده شرنگ برگشت وقتی جنگ از

 زد دو سگ رچقد

 نشد! بیرون برود تند خودش خاطرات از تا

 

 ایبهانه حتی ژورنالیسم این شاید. دارد حاضر تاریخ از متعارف غیر قراىتی جامعه کتاب در موجود ژورنالیسم

 و کند پیدا بیشتری نزدیکی زبانی نامتعارف هایفرم و هاروایت این با آن یواسطه به مخاطب ینکها برای بود

 سرعت به ژورنالیستی هایمتن سایر همچون مرا توانینمی که دادمی خود مخاطب به را هشدار این همهاین با

 چراکه ،است متناقض خود با هم ماهیت در حتی" جامعه"ژورنالیسم  لحاظ بدین. بگذاری کنار و کنی مصرف

 تمام در مصرفی داریسرمایه کم کم صالحاتا دوران با مانزهم که شده نوشته تاریخی در جامعه اگرچه

 ا شودمی آن جایگزین و گذاردمی پشت پس را انقالبی هویت اشکال ،ایرانی انسان یروزمره زندگی وجوه

است  نوشتاری و هنری آثار ژورنالیستی اکاالیی  مصرف نوعی داریِ مصرفیسرمایه این نتایج از یکی بالطب، و

 راننده" :دهدنمی تقلیل مصرف و تولید در اتوماتیزاسیونی چنین به را خود ایمرزه "جامعه" وجود این با ا،

 از /تا/ زد دو سگ /چقدر/ بودند کرده رنگش برگشت وقتی جنگ /از/ رفت برعکس سفید و سیاه عکس از
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 استفاده رسمی ادبیات ابزارهای از نیز اجرا و شکل در قراىت این. "نشد بیرون برود تند خودش خاطرات

 با متن یگوشه هر در همهاین با کندمی نزدیک را خود روزمره گفتاری زبان سطح به بیشتر هرچه و کندینم

 راوی چندتا آیا ،کیست راوی قعنوا پرسدمی خود از بارها مخاطب که ایگونه به ،دیگرگونه آرایشی و لحن

 گوناگونی هایشخصیت از دامم روانی بیمار یک همچون که است چندشخصیتی راوی یک فقط یا دارد وجود

 ،هاچندمعنایی ،هاچندزبانی این! رودمی فرو دیگر نقشی در و آیدمی بیرون رودمی فرو هاآن در که

 تضعیف شدت به را متن مقتدر یسوژه اول یوهله در که است جامعه متن شدن چندقالبی و هاچندشخصیتی

 به جامعه ینکها ضمن. است کرده بدل زنده شدت به متنی به را جامعه متن دوم وهله در و ساخته آشفته و

 محتوایی بی هایاروتیسم و خودافسردگی دچار ،کندنمی توصیف معاصر هایمتن درصد و نه نود مثل وجههیچ

 رود:نمی شمار به استاتیک و سنتزیک متنی سناسا و نیست کرده پیدا بسیاری اشعار در لبیقا شکل که

 

 غربی نه شرقی هن گفتیم همه اینا 8

 جنگ... جنگ

 ماست غیر که هر بر... مرگ

 ماست و نون بر مرگ

 ماست بر که ماست از

 

-نابه نوعی اساس بر را آن و دهدمی تغییر را زیبا امر تولید هایمکانیزم ژورنالیزم این ،گفت باید نهایت در

 اندی که مکانیزمی با را مکانیزم این یحت توانممی جااین در. سازیتفاوت یواسطه به تا دهدمی شکل هنگامی

 مقایسه قابل گرفته کار به "مونرو مریلین" و" جو سوپ هایقوطی" یعنی خودمهم  نقاشی دو در وارهول

 قرار یا هم کنار در جو سوپ هایقوطی هنگامگذاشتنِ نابه هم کنار از وارهول اندی نقاشی دو این در. بدانم

 شکل را هانشانه از دوقطبی چیدمانی ینکها بدون ،یکدیگر کنار در مونرو ینمریل از شکلیهم تصاویر دادن

 این با را مخاطب( بگذارد مونرو مریلین یا جو سوپ هایقوطی مقابل در را دیگری ینشانه مثلن یعنی) بدهد

 در ما صرمعا زندگی آیا و اندگرفته قرار هم کنار در جو سوپ هایقوطی این چرا که کندمی روبرو پرسش

افالطونیِ  شناسیزیبایی آن از را خود مشروعیت دیگر که کاالهاییا  نشانه از چیدمانی با داریسرمایه دوران
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 مسحور را ما مانندیدگا برابر در تکرار و تکرار ،تکرار ،تبلیغات یواسطه به فقط و گیرندنمی شر و خیر

 .است نشده احاطه ،اندکرده

 یاگونه به ،بردمی سود خود روایت برای منطقی چنین از "پیروزی تا جنگ گجن" شعر در هم عبدالرضایی

 لحظه هر در را جنگ که ایسوژه ؟کی تا جنگ جنگ که شودمی ایجاد مخاطب در نهایت در پرسش این که

 تداخل ؟است متن این هایشخصیت از یک کدام مولف یسوژه ؟کیست آوردمی یاد به و تداعی خود برای

 ؟است منظور چه به روزمره زندگی هایصحنه و جنگ هایصحنه انیمزهم و

 

 بلند بود افتاده سیم چندتا توی! الو الو

 بود دویده شیطان زیرِ خودکارم و

 گذشتمی تانک شب آن تهِ کوچه صدای در

 رفتندمی تنها سرنشین بی هاماشین

 

 هایپرسش و هاسرگشتگی و قدرت نهادهای اجتماعی مشروعیت هایبحران با جامعه تشابه وجه ،نهایت در و

 ؟چیست در اصالحات یدوره

 

 دیگر سمتی به پدرم راهی به مادرم

 طرف! این گفت آمد هر که عزیزم هر و

 طرفم! بی چارراهم همان در هنوز

 نشنوم و بسپارم گوش هرچه به توانممی

 بینم!نمی و کنممی نگاه اطرافم به دارم

 برگرد! برود هی ریل روی که نیستم ترن

 ست!جاآن جامعه روممی راه خودم رحم در! امرودخانه
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 مخاطب خود اجرای در همهاین با کندمی اشاره مشخصی تاریخی مرزهای به گاه اگرچه ژورنالیسمی چنین

 آن خوانش و متن با برخورد در را او انگاره کلی طور به و داردمی باز خود یرهبایک و سری، مصرف از را

 دهد.می ییرتغ

 ها:روایتخرده

 ترنزدیک خود زمان به و تراندیشمندانه خود دوران در متنی هر با مقایسه در "جامعه" که کرد اعتراف باید

 کالسیک شکل از گریروایت مختلف اشکال به نسبت دقیقی شناخت با عبدالرضایی مجموعه این در. است

 طریق بدین و کندمی عدول اشود می ادا شخص یک توسط اهگدیالو یهمه گویی آن در کها  گوییدیالوگ

 تعویض هاروایتپاره این از بسیاری در مخاطب. گذاردمی باز خود متن در هاروایتهخرد حضور برای را راه

 هاروایت و هالحن در گردیهرزه این از متن در مشارکت بر عالوه و کندمی مشاهده واضح صورتی به را لحن

 یدرباره عبدالرضایی خود هایگفته ،توضیحی هر از بیش شاید باره این در بیشتر توضیح برای. دبرمی لذت

 باشد: موثر تواندمی شده عنوان گل تیره ملیحه با ایمصاحبه در که متن این

ام آمد و خواست برایش نوشتم، مادرم به خانهمیرا  "پاریس در رنو"شعر بود که سریال 73اوایل سال "

حین خواندن ناگهان متوجه شدم تفاوتی بین لحن سهراب و رستم و راوی که فردوسی  خوانی کنم. درنامهشاه

های مختلف فکری و زمانی و ها و سیمتحقیقت ها، که ازباشد، موجود نیست. طوری که همه این شخصیت

ن آ بدان حد بود که دراین متن تا  شدند، دیکتاتوری درآمدند، با لحن و موزیکی یکه تعریف میسنی می

دان خود می هایی که واردنتیجه، متن با توجه به شخصیت دیدم. دری فردوسی نمییحقیقت غا حقیقتی جز

 .. همه و. افراسیاب تهمینه، سهراب، رستم، کرد، به دلیل اجرای یکه، اصلن باورپذیری نداشت. فردوسی،می

 یدیکتاتور محصول که فکری سیستم یک یسیطره زیر و ی زبانیهمه در یک قالب، یک وزن، یک دایره

 سیفردو فردوسی، من برای ندارند، متون این ارزش به ربطی برخوردها این! )بودند شده اجرا بود، مؤلف ذهن

 صورت به و نشستم روزی چند.( نیست این در هم شکی درزمانی، ارزشی و دارد کلفتگردن قلمی است؛

کردم و تعابیر و رجزخوانی هر کدام را در لحن، قالب و  و سهراب کاری نبرد رستم آزمایشی روی صحنه

راب مثلن وقتی که سه؛ ای در وزن رسیدمنویسی، به نتایج تازهاین غلط در یهای مختلفی اجرا کردم. حتوزن

 شود به وزن دوری مفعولنرا در وزن دوری مفتعلن نوشتم، دیدم با ایجاد تسکین پی در پی، به راحتی می

لیحی ی مهمان بازنویسی، رجزخوانی رستم را در وزن فاعالتن اجرا کردم و مشخص شد که با سکته سید. درر

انتهای سطرهای طوالنی نیز از فعالتن استفاده کرد.  شود در وزن دوری فاعالتن، به جز در رکن اول، درمی
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 نگج جنگ" بلند شعر ل و همچنینکتاب او هایم در دونویسینیماییا  غزل خالصه کنم، با خوانش برخی از

 از صدا هر "زیپیرو تا جنگ جنگ"در  مثلن ببینید؛ کامل طور به را تجربه این ینتیجه توانیدمی ،"پیروزی تا

که موضوعی ی این شعر از یحت .شودمی اجرا خود قالب و شکل در شخصیت هر و است برخوردار شخصیتی

نیمایی و آزاد، همه با هم در یک ارکستر  مثنوی، غزل، شطح، ترانه، این متن، دوبیتی، کند. درنیز پیروی نمی

جنگ " شعر ی هفتاد به نمایش گذاشته باشند. درای را در آثار دههکه صورت چندگانه اندخوانی رسیدهبه هم

 ،شود که با چند شاعر و چند فکر، چند فرم زبانیزمان شعرهای دیگری نیز خوانده می، هم"جنگ تا پیروزی

عین حال تنهایند. یکی از این شعرها را  ی شنیدن همراهند و درباألخره چندین شیوه چند قالب، چند نگاه و

حالی که در آن نوشته شد، خوانده  زبانِ توان با شگردی کالسیک خواند. یکی دیگر با توجه به اقتدارِمی

 ."خوانی داردهمهای کوچه بازاری یک الت کردن "دل ای دل ای"شود و دیگری با می

 آمیزمسالمت ایگونه به که یافت را چندقراىتی و چندصدایی این از بسیاری هایینمونه توانمی جامعه در باری

 اند:آورده وجود به را متنی دمکراسی از ایشیوه و اندگرفته قرار یکدیگر کنار در

 

 بود هم دیگری بود یکی با اندکرده نقلا 3

 نبود کسهیچ کنممی نکارا کبود گنبد این زیر

 

 بلند بود افتاده سیم چندتا توی! الو الوا 11

 بود دویده شیطان زیرِ خودکارم و

 گذشتمی تانک شب آن تهِ کوچه صدای در

 رفتندمی تنها سرنشین بی هاماشین

 

 بخرم همسر یک بسترم برای روممی! روممیا 11

 شویب شاملو تا داهام نمی دختار هاستم آرمانی! مان

 بایاری دار فردوسی پادار طافلی بازانی

 

 تو کنی چی ناله می! بشو! بشوا 12
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 تو کنی چی خاله خاله دیلِ من

 نامه و عکس می کنی پاره گیرم

 تو! کنی چی ماله چه ما دیم تی

 

 شده م چه خدایاا 13

 کوتان قد همه کلماتم هاآدم عین

 شدن ول جبهه توی هامانگشت امدستپاچه

 ؟چرا دارم عجله

 

 مطالعهی نوعی به جامعه همچون متنی یپدیدارشناسانه یمطالعه که اعتقادم این بر که کنم اضافه باید پایان در

 تواندمی مسئله این در مخاطب دقت. هست نیز معاصر ادبی نظریه و هاگفتمان از بخشی پدیدارشناسانهی

 هر که سازد امر این متوجه را او و سازد یاننما او برای تریبرجسته شکل به را معاصر شعر شناسیآسیب

 هایمتن معرفی و شناسایی رو از این و بگیرد عهده بر معاصر ادبی هایتئوری نمایندگی تواندنمی متنی

 کشیدن مثل درست او برای کار این. باشد سازسرنوشت و مهم تواندمی حد چه تا جامعه همچون قدرتمندی

 است. معاصر شعر هایکروکی
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 اهمیت متفاوت بودن
 

 

 "شودکند شلیک میبه آنكه شلیک می"شعر  بررسی

 

 نیاعلی مسعودی

  

   امید به

   بود رود لبِ بلندی مو بید یشده خم یشاخه که

   نیست امید خیلی 

   لیلی دیگر

   نکرد درز آدم چپِ یدنده از که 

   کندنمی گم سر برگم برای

   گرددمی چنگال دنبالِ میز ورِد که قاشقی مثلِ و

   کندنمی گم تورات در امشده مرتکب دیگری جرمِ که مرا

 نکند!

   کنم دعوت تختخوابم به را دراز شبی توانممی که حاال

   است قرآن توی من یمزرعه که زن در چرا

   نکنم؟ وارد لبی

   بزنم دارد عادت آلبوم این به که یکی مخِ باید

 جانمی!

   ستافتاده دام به سدر عک
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   آورددرمی شکلک داشت پشتم که کسی کرمِ

   کردمی حسودی فسنجانش برای مردممی که مادرم به

  کند پا و دست پولی اینکه برای و آمدمی دهات دوریِ از سالگی چارده با که صفیه به

   انداختمی برق را جا همه کنند صداش خانم حاجیه تا

   رفتیم در فرداش که هاییشنبه از یکی شبِ دانستنمی هنوز

   کردیم خانم آلودیخون طرزِ به را دخترش

   خوابید محمد با وقتی که بود حسودی یعایشه طفلی

   خواند انجیل ببرد انجیر در دستی آنکه از پیش

 درآورد سر اسراىیل بنی در زنی داستانِ از و

   شد عزراىیل قاهره در که 

   

   نیل در بود ایدوشیزه قایق

   زدمی پارو هرچه که 

   رسیدنمی بود گرفته پس خدا عصایش که موسی به

   

 نرسد!

   بزنی کنار را هاپرده که نیستی وضعی در تو

   کرد تُف را خدا که کنی حمایت آسمانی از و

 کارمندی! تو

 داری! کار

   کردمی کار مادرت چون

 بود نجیبی کارمند

   انداخت دنیا به را تو رىیس جنابِ میزِ روی فروردین هایشنبه از یکی صبحِ که

   کردمی زنده شب سجاده روی که آقات و

   دادمی دستور خدا به نماز هر پشت
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   بروند پایین هاپله از زودتر اترسیده خواهرانِ کند کاری

   بودند هاهمسایه از یکی یخانه بالکنِ بر ایآویخته بندسینه عاشقِ که دوستانت مگر

   دانستند؟می چیزی سایه یآویخته هایسینه یدرباره

   فرستادم تهران به من برد را اتخانه که سیلی

   گذاشت جا سرت در را دردش سر که پدر از تو

   شد سفید هم آن رفت وقتی که بردی ارث به را مو تارِ چند همین تنها

   کنی؟نمی ظلم ثانیه این به چرا گرفتند ازت را فردا که حاال

   

   گشتمی دیدنش دنبالِ که کوری مرد به دیشب

 زد!می سرکوفت نیست کردمی فکر که دختری

   بود زمینی سیب صرفن کنده پوست جنسِ از گرچه

   کردمی پیدا شقیقه پای کلفتی گردن رگ گاهی اما

 کردنمی گم سر برگش برای دیگر که

 

  محکم که دختری با دلش از بود رفته در و بود بسته را بندیلش و بار که عشق و

  از و پرید هاشانگشت ناگهان که گشتبرمی دوباره داشت بود شده بندیبسته

 کرد! بازجویی بود کرده مخفی را هاسنگ قلوه که پیراهنی یدکمه

   

   کردندمی عو  هم با که نشانیخروس آدامسِ جنبِ هازن

   کردندمی تقسیم دروغ هم بینِ چادر سیاهیِ زیرِ دادگستری توی

   بود رسیده لب به صبرش دیگر که مرد و

   شد امید نا گشتمی امید دنبالِ داشت که زنی دیدنِ از

   شد مجبور

 

   بزند امید به سری 
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 بود! جاآن زن

 

 جهان ادبیات در همواره که پذیرفت قطعی حکم یا اصل یک عنوان به را گزاره این بشود که گمانم به

 واق، طوری کارشان" نویس:تذکره قدمای قولِ به که اندبوده( مثبت یا منفی خواه) تاثیرگذار و مانا هاییچهره

 یعنی کرد، تفکیک دیگر اطوار از را آن توانمی ولی ،چطور گفت تواننمی که ایگونه یعنی "طور"این  "شده

 که اتاریخ  رحم بی حکم به ،نشود استنباط آن از بودن متفاوت در تالشی الاقل یا ،نباشد متفاوت که کاری

 که شاعرانی و نویسندگان هرگز که است گونهاین و بود خواهد شدنی فراموش و میرا ا هست هم منصفانه

 ،باشند اثر صاحب خود اصل برابر هایکپییتن نها که اندداشته سعی مرج، اثر از هاییرونوشت یاراىه با فنصر

 کسانی آن از ا منفی چه و مثبت چها  شهرت. بزنند پرچم خود نام به و کنند فتح را ایقله اندنتوانسته هیچگاه

 تاریخ اما ،اندداشته اثرشان و خود ذات در خالقیت الزم شرط عنوان به را داشتن تفاوت صِرف که است

 ادبی مکاتب مثلن که است چنینینا و است تفاوت این بازتاب چگونگی و چیستی گرو دیگر در نشایانقضا

 به هنری و فکری مختلف یهانجریا و شوندمی دیزالو هم در ،تاثیرگذارشان و نخبه هایچهره رفت و آمد با

. آیدبرمی بزرگ هایمآد از تنها بزرگ کارهای تاریخ گواهی به اما ،ایستندمی باز حرکت از یا ،افتندمی راه

 یهامنُر از استفاده با حافظ که است چنینینا و اندیشه و ددی یدایره وسعت به دارد بستگی نیز هامآد بزرگی

 و ماندمی باقی متفاوت کماکان متمادی قرون طول در و رسدمی تازه هنجارهایی به کرمانی خواجوی زبانی

 ترازیهم دنبال به عمری ،پرنگ نوذر مرحوم مثل استعدادی با و قریحهخوش شاعر مثلن که است چنینینا هم

 مانند.می باقی نامکم و نامگم، شعرش و خودش نهایت در و رودمی حافظ شعر در سرایش هایشگرد با

 به ،شعری کوتاه و منقط، هایدوره که بینیممی، امروز تا نیما از ،فارسی شعر حرکتی روند بر مروری در

 ترافزون شتابی با نیز ادبی یاهنجریا ،روزمره امور تکنولوژیک تسری، با گویا. اندداده رخ هم پی از یا موازات

 بررسی مورد ایریشه و تفصیلی طور به باید البته شتاب این عوامل. هستند گیریشکل و وقوع حال در پیش از

 ده طول در که کشوری در چگونه. است شتاب این ینتیجه ،ماست نظر مد لهمقا این در آنچه اما ،بگیرند قرار

 وجود( دانست دوره بتوان را بازگشت یدوره اگر) فرعی دوره یک و لیاص دوره سه تنها شعرش تاریخ قرن

 از کمتر مدتی در ،نبوده دست یک انگشتان تعداد از بیش دوره هر نامی و شاخص شعرای تعداد تازه و داشته

 فیتکی تغییر همان شاید، پرسش این هایپاسخ از یکی؟ افتدمی راه به ادبی جنجال و جریان همه این ،قرن یک

 و است مخاطب قشر اقلیت و شاعر و نویسنده قشر رشد از ناشی خود که باشد "بودن متفاوت"تلقی  و
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 بضاعت یاندازه به کس هر که است احواالتی چنین در. نشدن خوانده ،شدن فراموش ،نشدن دیده از وحشت

 به ،باشد اندک بضاعت این اگر حاال. کند معطوف خود به را نظرها و نماید جلوه متفاوت کندمی سعی خود

 بماند که کوشدمی الحیل لطایف به و دهدمی چنانینآ هایمانیفست ،کندمی پا به جنجال ،پردازدمی حواشی

 شود. دیده و

 علی. نیست و نبوده اندک بضاعتش وجههیچ به قناتفا که عبدالرضایی علی به برسم تا گفتم را هاینا

 در موثرش و فعال حضور به اعتنایی بی و دانست هفتاد دهه شعر زیبای و ممه اتفاقات از باید را عبدالرضایی

 جغرافیای عبدالرضایی که گفت باید تعارفی هیچ بی. باشد فکری کوته یا حسد سر از تواندمی تنها ،امروز شعر

. کندمی اجرا ماهرانه را سرایش متدهای و رسیده شعر در جدیدی هاینُرم به و یافته خوب را خود زبانی

 اصلن. شعر از دور بسا چه و شعر جز به جایی ؛است دیگر جایی در ،من یعقیده به عبدالرضایی کار مشکل

 برویم: پیش و بخوانیم بیایید

 

 میدا به

 بود رود لبِ مو بلندی بیدِ شدهی خم شاخهی که

 نیست امید خیلی

 لیلی دیگر

 نکرد درز آدم چپِ دندهی از که

 نمیکند گم سر برگم برای

 میگردد دنبال چنگال میز دور که قاشقی و مثل

 نمیکند گم تورات در شدهام مرتکب دیگری جُرم که مرا

 نکند!

 کنم دعوت تختخوابم به را دراز شبی میتوانم که حاال

 است قرآن توی من مزرعهی که زن در چرا

 ؟نکنم وارد لبی
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 چنان را اشلغوی دوایر و تصویرسازی رزهایم. است درانهپرده هایهذیان و هاوارهجنون شاعر عبدالرضایی

 حتی. رسدنمی نظر به محال و غریب او شعر در ایواژه دو هیچ همنشینی که گیردمی پیکر و در بی و باز

. خوردنمی یکه کم دستِ مخاطب ،کندمی استفاده هانالما تریناساطیری از ،اشعارش ترینشخصی در که وقتی

 مورد در ایفریبنده هایوعده ،گیردمی نظر در اشگونهروایت برای که زبانی و لحن با هم شعر این ابتدای در

 دیر شعر که هرچند. گذاردمی زداییآشنایی و زداییعادت بر را اصل و دهدمی مخاطب به بعدی سطرهای

 نی شخصیتسپیدخوا چند هر. شودنمی آغاز ااست  ضعیفی سطر واق، به که ااول  سطر از و زندمی استارت

 دوست خودخواهانه من اما، کندمی تزریق مخاطب به را شرطی لذتی "لیلی" و "بید" یواژه دو از مجنون

 "گرددمی چنگال دنبال میز دور که قاشقی مثل" از شعر ،اول سطر چهارا سه  خام بازی آن جای به که داشتم

 یاستفاده. کندمی آغاز را عزیزش یهاچموشی شاعر ذهن و گرفته جان شعر شعریت که جایی. شود آغاز

 و هستند دلنشین و چشمگیر بسیار بند این در اششعری زبان ذاتی هایبازی و تلمیح از عبدالرضایی مدرن

 شاعر ذهنی کاهلی مگر ،نیست هیچ نشانگر "کندنمی گم سر برگم برای" مثل سستی واژگانی موقعیت واقعن

 به خست و کند فروشیکم اما ،کند اراىه ناب تعبیر بتواند که شاعری ،حقیر یعقیده به و ناب تعبیر یاراىه در

 است. بیشتر تواندنمی نکهآ از گناهش ،دهد خرج

 

 بزنم دارد عادت آلبوم این به که مخِ یکی باید

 جانمی!

 افتادهست دام به در عکس

 درمیآورد شکلک داشت پشتم که کسی کرم

 میکرد حسودی فسنجانش برای میمُردم که مادرم به

 صداش خانم حاجیه تا کند و پا دست پولی اینکه برای و میآمد دوری دهات از سالگی چارده با که صفیه به

 میانداخت برق را جا همه کنند

 رفتیم در فرداش که شنبههایی از یکی شبِ نمیدانست هنوز

 آلودی...خون طرز به را دخترش

 با... وقتی که بود حسودی عایشهی طفلی

 خواند انجیل ببرد در انجیر دستی آنکه از پیش
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 درآورد سر اسراىیل در بنی زنی داستان و از

 شد عزراىیل در قاهره که

 نیل در بود دوشیزهای قایق

 میزد پارو هرچه که

 نمیرسید بود گرفته پس خدا عصایش که موسی به

 نرسد!

 

عبدالرضایی  مشکل و بدهم بسط قدری ،چیدم کبری و صغری اشدرباره این از پیش که را آنچه خواهممی حاال

 قدری با راا  باشیم داشته با هم هر دو یا ،من با او یا ،باشم داشته او با را مشکل این من تنها اگر حتی ا

 تمام در بودن متفاوت حرصِ گاهی حتی و شوق ".تفاوت" یفرضیه همان به برگردیم. کنم مطرح وسواس

 که است موقعیتی چنین در. است مشاهده قابل( نوشتارهایش و گفتارها و رفتارها یهمه در بل) او شعرهای

 قرار ضعف موض، در و کالمی هایتردستی به آوردمی رو ،کالمش جادوی از استفاده جای به عبدالرضایی

 عبدالرضایی خود ذات در شاعرانگی این و گرددبرمی شاعرانگی ذات به ،کالم جادوی ینکها از غافل. گیردمی

 بر را خالقانه بینانهخوش حالت در صلنا یا نیمدار یا نمانخ فرمالِ مهرهای او دارد دلیلی چه پس ،ستنی کم

 باعث ایانگیزه چه ؟دهد قرار الشعاعتحت را شعرش در جاری ذاتی و عزیز جنون آن و بزند شعرش پیشانی

 فاجعه به نزدیک سطری و دهد انجام محاوره زبان از حالی و حس بی و سست گیریوام چنین او که شودمی

 نکوهش در وجههیچ به بحثم. نشود تفاهم؟ سو نیست آن در او جسارت و خالقیت از نشانی که بیافریند

 هایظرفیت تمام از باید که معتقدم شدت به هم من. نیست شعر در "جانمی" و "زدن مخ" عبارات آوردن

 سازیِمتفاوت در خدمتِ که دست این از ایاستفادهسو  ویژه هب ،تابمبرنمی را استفادهسو  اما ،کرد استفاده زبان

 به را تکنیک همین ،بعد سطر یک تنها که رودمی لو جانآ تصنعی خودنمایی برای شاعر تنبلی. باشد شاعر

 برده: کار به ممکن وجه بهترین

 

 درمیآورد شکلک داشت پشتم که کسی کرمِ

 میکرد حسودی فسنجانش برای میمُردم که مادرم به



223 این سوال ابدی  /    

 

 نادرست کاری هاقتو بعضی که هست خاطرتان. کرد تاسف اظهار صمیمانه باید بعدی سطر یدرباره اما

 صنمخصو: گوییممی و دهیممی باال شانه ،کندمی گوشزد را کار آن نادرستی کسی که هم بعد و دهیممی انجام

 دهی...!می نشان العملیعکس چه تو ببینم تا کردم را کار این

 سطر: این

 

 صداش خانم حاجیه تا کند و پا دست پولی اینکه برای و میآمد دوریِ دهات از سالگی چارده با که صفیه به

 میانداخت برق را جا همه کنند

 

 بی و افقی هایشتدر گل این. ضعیف و سبک بسیار نوعِ از نثری تازه است. مطلق ناپذیر نثرِتوجیه شکلی به

 و هستند هم عریض که الخصوصعلی. زندمی مخاطب ذوق توی لرضاییعبدا کارهای از خیلی در نمک

 اگر که "فالح مهرداد" مثل ؛روندمی شمار به هم شعر فیزیکی صورت در شاعر "سازیمتفاوت" هایشیطنت

. بدهد مخاطب خورد به ساختارشکنی اسم به و بکشد هم نقاشی شعرهایش وسط است ممکن بیفتد پایش

 فقط من واکنش ،باشد "الخ ... کردم را کار این نعمد": کالسیکِ پاسخ همان ،دالرضاییعب آقای پاسخ اگر پس

 واویالست. ،باشد داده انجام دانسته را کار این او مثل شاعری اگر چون ،است تاسف ابراز

 خودش زور به وقتی اما، است موفق استثنا بی ،شودمی کالمی هایبازی درگیر ناخواسته وقت هر عبدالرضایی

 لوس هایقافیه آنگاه ،نیست اشفکری و زبانی یحیطه به متعلق اصلن که اندازدمی هاییبازی یورطه به ار

 که هاییقافیه. کندمی تحمیل شعر به ممکن وجه ترینناشیانه به را انجیل و اسراىیل و عزراییل: رمقِ بی و

 عالیِ فوق و شاهکار سطرِ سه از نباید اما بند این در. اندچسبیده هم کنار پرچ و میخ و سریش زور به آشکارا

 کرد: گذر ساده او

 

 رفتیم در فرداش که شنبههایی از یکی شبِ نمیدانست هنوز

 کردیم خانم آلودیخون طرز به را دخترش

 خوابید محمد با وقتی که بود حسودی عایشهی طفلی
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 او بیگاه و گاه هایخودنمایی که دریغ و دسازمی نمایان را شاعر اندیشیتازه و خالقیت نهایتِ که سطری سه

 قدرتمند بسیار شاعری کارهای از شود کوالژی شعر و بیفتند دور هم از درخشان سطرهای این تا شودمی باعث

 و عجیب کارهای خواهدمی تنها که بینخودبزرگ و آماتور شاعری یمایه بی سطرهای با خالق و پخته و

 دهد. انجام غریب

 

 نرسد!

 بزنی کنار را پردهها که نیستی وضعی در تو

 کرد تُف را خدا که کنی حمایت آسمانی از و

 کارمندی! تو

 داری! کار

 میکرد کار مادرت چون

 بود نجیبی کارمندِ

 انداخت دنیا به را تو رىیس میزِ جنابِ روی فروردین شنبههای از صبحِ یکی که

 میکرد زنده شب سجاده روی که آقات و

 میداد دستور خدا به نماز هر پشتِ

 بروند پایین پلهها از زودتر رسیدهاتِ خواهران کند کاری

 بودند همسایهها از یکی بالکنِ خانهی بر آویختهای بندِ سینهِ عاشق که دوستانت مگر

 ؟میدانستند چیزی سایه آویختهی سینههای دربارهی

 فرستادم تهران به من برد را خانهات که سیلی

 جاگذاشت سرت در را سردردش که پدر از تو

 شد سفید هم آن رفت وقتی که بردی ارث به را تارِ مو چند همین تنها

 ؟نمیکنی ظلم ثانیه این به چرا گرفتند از ت را فردا که حاال

 

 اتفاق بند این در نابی سطرهای شاه که حالی در. یابدمی ادامه همچنان شعر فرود و فراز سینوسی کیفیت این

 مثل: ارزش کم سطری شودمی موجب ،کردن جلوه غریب و تهور و نبود جسور پز ،افتندمی
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 کرد تُف را خدا که کنی حمایت آسمانی از و

 عرش به را حیفت حیف فریاد و بچسبد شعر لطیف و رنگخوش پوست به ،بدرنگ و گوشتی خالی مثل

-حیرت سطر ویژه به. دخورنمی چشم به بند این سطرهای اکثر در شاعرانه حقیقی جنون که حالی در. برساند

 آور:

 

 فرستادم تهران به من برد را خانهات که سیلی

 باشد. ما امروز شعر در مضمون با هماهنگ هنجارآفرینی الگوهای از آموختنی اینمونه عنوان به تواندمی که

 میگشت دیدنشِ دنبال که کوری مردِ به دیشب

 نیست میکرد فکر که دختری

 میزد! سرکوفت

 بود زمینی سیب صرفن کنده پوست جنسِ از گرچه

 میکرد پیدا شقیقه پای کلفتی گردن رگِ گاهی اما

 نمیکرد گم سر برگش برای دیگر که

 داشت بود شده بندیبسته محکم که دختری با دلش از بود دررفته و بود بسته را بار و بندیلش که عشق و

 بود کرده مخفی را هاسنگقلوه که نیپیراه دکمهی از و پرید هاشنگشتا ناگهان که برمیگشت دوباره

 کرد! بازجویی

 میکردند عو  هم با که خروسنشانی آدامسِ جنبِ زنها

 میکردند تقسیم دروغ هم بین چادر سیاهی زیر دادگستری توی

 بود رسیده لب به صبرش دیگر که مرد و

 شد ناامید گشتمی امید دنبال داشت که زنی دیدن از

 شد مجبور

 ندبز امیید به سری

 بود! جانآ زن
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 نتوانسته کار این در ،کارهایش اکثر برخالف عبدالرضایی واق، در. شودمی متوسط ،پایان تا بخش این از شعر

 میان در شدن غرق از پیش تا کوشدمی دلیل همین به. کند جوروجم، ،انداخته راه به که را پاشی و ریخت

 و بدهد نجات را خودش ،ممکن راه ترینساده و ترینری،س به ،اندریخته سرش بر که پر شماری هاینالما

 ،آغازین سطر به ایاشاره با و کالسیک بندیپایان نوعی به آوردمی رو که شودمی این نتیجه. ببندد را شعر

 کوشیده ایحرفه شکلی به وی اگرچه. بزند گره هم به ،را شده ول حد از بیش منحنی این سر دو کندمی سعی

 سر آغازین سطرهای عناصر توزی،ِ با را شعر کلیتِ دونِ و کالسیک بندیپایان این و بجوید بهره شاتجربه از

 و دهدنمی رخ انتها در ،بود داده ما به را اشوعده شعر کل در که انفجاری فرمول این با اما ،دهد سامان و

 :چهلیِ یدهه سطرِ واق، در. شودمی بسته اثر کم و تفاوت بی شکلی به شعرش

 

 میکردند تقسیم دروغ هم بین چادر سیاهی زیر دادگستری توی

 ی:ناشیانه یواره حجم و

 بود رسیده لب به صبرش دیگر که مرد و

 شد ناامید گشتمی امید دنبال داشت که زنی دیدن از

 شد مجبور

 بزند میدا به سری

 باشند. شعر این مناسب و موعود مقصد توانندنمی

 

-تماشایی کارش حاصل ،نموده شعر مضمون و متن در خالقیت صرف را اشانرژی رضاییعبدال هرگاه واق، در

 خود تماشای به را اطرافیان و کند توجه جلب خواسته رفتن راه بند روی و وارو و پشتک با هرگاه ولی ،ست

 نیست شارزکم و کم وجههیچ به من یعقیده به که حیثیتی. برده سوال زیر را شعرش حیثیت ،نماید ترغیب

 ،دارد اهمیت بودن متفاوت. نیست آسانی کار ،هم آورده دست به او که مقداری همین به ،آوردنش دست به و

 قیقند عبدالرضایی که دارد این به بستگی خوانیممی که هاروضه این کل هرچند ؟قیمتی چه به تفاوت اما

 ؟باشد داشته تفاوت هاییمنُر چه با کارش خواهدمی
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 از دیرینگی و تابو کانونی
 

 

 "بدکاری"نگاهی به مجموعه داستان 

 

 زادهفرشید حاجی

 

 و دیرینگی از کانونی ؛شدهاند پرداخته کانونی چه پیرامون ،داستانها که میکند آگاه را خواننده ،کتاب سرآغاز

 دفتر ،شده تشکیل دفتر دو از کتاب این. تشنگی و خواستن کانون ،انجام تا آغاز از آدمی هماره درگیری ،تابو

 دارد. نام "عبدالرضایی انجیل" دوم دفتر و "قانون وحشتناک اندام" نخست

 پیشفر ها حجم بر آرام آرام ،جملهها خواندن با که است بدینگونه "نیک پیک" نخست داستان پرداز و ساز

 بزرگتر رفته رفته دکنکبا. میشود پدیدار خواننده ذهن در بادکنکی و میشود افزوده ،شده یا شدنی روابط و

 به با نویسنده پایان در. بکشد دست خواندن از که نمیگذارد را خواننده رابطهها حل و دانستن تشنگیِ و

 اههمربه  آن تکههای و میترکد بادکنک. میکند فرو بادکنک تن در را سوزنی ناگهان ،غافلگیری فن کارگیری

 و نییت همانا که میشود نمایان کاغذی تکه به ناگاه و یکندم برخورد خواننده چهره به گرم هوای از تودهای

 است. داستان آن نوشتن از مولف خواستههای از یکی یا

. دارد دست در را معنایی کلید و کلیدی بخش پایانبندی و است پیوسته به هم انجام تا آغاز از داستان بدنه

فلگیر غا را خواننده ،شده گذاشته کار داستان بدنه در که تمهیدهایی و ترفند با ،دارد جا که جایی تا پایانبندی

 داستانهای در پایان. میگذارد نمایش به کنایهای جملهپردازیهای و طنز در را گاه خود طنازی نویسنده. میکند

هیچگاه  که هستند جوری داستانها. میدهند نشان داستان اجزای و بخشها که نیست آنطور هیچگاه ،دفترین ا

 خانه و کوچه در ما رفتارهای. است چنین نیز ما یروزانه زندگی. نمیشود تکرار ین خواندننخست سرخوشی
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 رسد چه داریم تازگی نیز خود برای گاه ما. میگذارد نمایش به را ما همه نه و است هم مانند نه ،کارخانه و

 باشد. کنندهگمراه  دمیتوان اندازه چه پیشداوری که میدهد نشان روشنی به "بدکاری". دیگر آدمهای به

 از آستیگماتگونهای طرح که گاه تجسمی. شدهاند ردیف هم پشت به خوبی ،تجسم آفریدن در جملهها

 محیط ویژگیهای و شرایط و میکنند پرهیز مستقیم توصیف از جملهها گاه. است برهنه حقیقت گاه و واقعیت

 خواننده ذهن همیاری و باشد داشته تازگی ندهخوان برای فضا پنداشت و تجسم تا میکنند تشریح به گونهای را

 میاندازیم. نگاهی "سیاه سال صد" داستان از این پاره به نمونه برای. بیانجامد نوشتن در شراکت به

 گذشته ماشین پشتِ از ،کاپوت به بمالد را تنش آنکه بدون و پایین میاندازد را سرش ،دیگر نمیکند اعتنا زن"

 سری با حاال. درمیآورد را ماشینها تمام صدای طرف آن برسد تا ،خیابان وسط ندک مکثی آنکه بدون حتی

 میگذرد که پل زیر از ،میآید دور از دارد دراز و باریک باز خیابانی. است منتظر راست شانه سرِ افتاده که

  "میایستد. ،میزند داد موبایلش توی دارد هنوز گریه های الی هایالبه که زن پای پیشِ آرام و میشود عریض

 طنازی و عشوه نگرنشا هم که بود افتاده چپش شانه بر سرش ؛میرود خیابان آن سوی به زن که پیش بار

 سرش و میآید خیابان این سوی به که نگاهآ. میشوند نزدیک او به چپ سمت از ماشینها اینکه هم و اوست

 پس ،میشوند نزدیک او به راست سمت از ماشینها که است این نشاندهنده هم میاندازد ستشرا شانه بر را

 که خانم دلیلهای. ندارد معنایی خیابان میان ،یکطرفه خیابان در. است یکطرفه خیابان که میگیریم نتیجه ما

 مینماید غیر منطقی نیز ماشین عقب جلو رفتن بار یازده و برود آن سو به تا شود خلوت خیابان میخواسته

 سوی به دوباره و بپیماید را خیابان پهنای بخواهد زن اگر زیرا ،درنمیآید رجو هم دو آن دوباره برخورد حتی

 ساختار ،لوکیشینی و جغرافیایی لغزش این جدای اما فرد نه و بپیماید را زوجی شمار باید بیاید نخست راننده

 است. شاعرانه خیلی توصیف

 پل زیر که جایی تا میشود پهنتر یآیدم نزدیک که رفته رفته و میشود دیده باریک و دراز ،دور از خیابان

 دید زاویه همان نویسنده دید زاویه. است شاعرانه کاملن توصیف یک خیابان ایستادن. میایستد زن پای کنار

 بازگو مرد دید زاویه از داستان خیابان دو سوی در زن رفت و برگشت توصیف هنگام که حالی در است زن

 خود کار فلگیریغا هم این داستان پایان در. میپردازد روایت به نویسنده ددی زاویه از پایانبندی در و میشود

 با که داستانی. میرسد پایان به داستان ،زن شدن کشیده آغوش در و راننده سمت در شدن باز با و میکند را

پیچ و  دیدن دغدغههای و رفتارشناسانه برداشتهای. یافت پایان کردار با اما نرسید جایی به گفتار و حرف

 به کارگیری در غیر رسمی گفتوگوی به گرایش. باشد میتواند این مجموعه نوشتن دلبستگیهای از مو تاب
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این  اما شانه سرِ سر افتادن یا داشبورد سرِ موبایل گذاشتن مانند میشود دیده "روی" جای به "س ر" واژه

 اند.میم باقی رایج پر کاربرد واژگان مرز در و نیست قوی زیاد گرایش

 ناگهان و کرده سرگرم را خواننده "رىیس آقای" آمدن و پایان سطر تا داستان ،معمول مانند "گناه" داستان در

 "رىیس" هیچ دانشآموزی را مدرسهای هیچ مدیر اما میشویم فلگیرغا باز و درمیآوریم کار دفتر از سر

 کودکی از خاطرهای بازگوییِ روایتاین  ،بود بزرگساالنه هم روایت که لحن همانگونه پس نمیکند خطاب

 تا میشود روایت به دادن پیچوتاب و فلگیریغا هزینه نویسنده انرژیِ بیشتر اصولن. است بوده بزرگسالی در

 کم کم این ترفند و شود شگفتزده تازهای دریافت با خواننده ،آکروباتیک پیچش یک در ،پایانی یصحنه در

 و غیر رسمی که صمیمانه نه نویسنده لحن. میشود دگرگون کتاب یهمه در غالب و چیره تمهید یک به

 است. آزاد واژهای هر به کارگیری در و است افشاگرانه

 متن جهان به که زندگی از نیشدارش طنز و گالیهآمیز تِم از جدای "ساالد سُس با زندگی" داستان در

 گونهای ،میشوند کشیده بیرون هم دل از که تصویرهایی و وارونه روایتِ با سخنپردازی شیوه اما برمیگردد

 میچربد فُرم کفه بر بیشتر نویسنده تالش کل در. میگذارد نمایش به را ذهن سیال حرکت و تصویری دیزالو

 به آن از نویسنده که است چشماندازی تنانگی ،پیداست هم کتاب نام از که همانگونه درونمایه. و محتوا تا

 شانندرو به ،آنان برهنه کردن با که است موهبتی او برای آنها تن کاکاصط. مینگرد یشداستانها آدمهای

 که کند هنمونر سویی به را خواننده ذهن ،دارد آستین در که ترفندهایی با ،داوری از دور و بپردازد نیز

 میگذارند. انگشت آن بر ،متن منطقی گزارههای

 زبان از که داستانی و میشود افزوده فلگیریغا هب پایان در نیز روایت زاویه دگرگونی "ورطه" داستان در

 سنگ که هومنی. میگیرد پایان سوم شخص فعل با نویسنده زبان از یک چرخش با میشد روایت "هومن"

 مزه تازه که او و میکنند خیانت او به دارند ستش،دو و همسر که شخصی. است خود سادهلوح دوست صبور

 این نکته دارنده دربر روایت زاویه چرخش. کند سبک را خود و بیاید نانآ نزد به میخواهد ،چشیده را خیانت

 نیست. آسان همیشه هم از این دو کردن جدا و میشود خیانت بستر اعتمادگاه که هست نیز

 پارههای دارای کمتر داستانها و میکند پخش متن کل در شعر مانند نیز را داستان ،است شاعر چون نویسنده

 نیز داستان بودن کوتاه که هستند روایت در روایت یا دست دوم و کناره روایتهای یا هم از جدا مستقل

 نمیدهد. را بازیها اینگونه مجال همچنین
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 ،منفی و مثبت زومهای و هفهشتگونه حرکتهای با که میکند آغاز دوربینی پشت از رایتش روا نویسنده

 و گاه اآدمها  مانند امیتنند  هم در نرمی به وصیفهات و تصویرها. میدارد نگه ویژهای ملنگی در را خواننده

 و هیچ پرش و میشود حفظ کار پیوستگیِهمواره  اما ،میروند هم دل در یا میشوند کشیده بیرون هم دل از

 از بیش سخنپردازی به نویسنده. نمیزند هم بر متن در را او عیش و پاره را خواننده ملنگانه چُرت ،گسستی

 دید از را او متن یکپارچگیِ ،تصویر یا توصیف و روایت در گسست و است خوشدل محتوا و پیام

 است. غیر ایدىولوژیک و کمالگرا ،تنوعخواه لحن دارای او. میزند هم بر زیباشناسانهاش

 من ،کنم دنبالش جز اینکه بکنم میتوانستم چه ،کشید هوا در عمودی خطِ طویل جیغ یک و شد ول ناگهان"

 تکان با ،بعد از ظهر یکِ عمودِ آفتابِ زیرِ شد مجبور ناشناسی عابر که کشید فریاد چنان سمتر و پریدم هم

  "کند. بیدارم هامسرشانه دادن

 بیشتر "فانتزی" داستان در. "کشید فریاد چنان ترسم" مانند ؛میشود شاعرانه کاملن یشجملهسازیها گاه

 است. فلگیریغا فُرمِ یافتن در او تالش

 خواب مرزهای آن در که است این مجموعه زیبای داستانهای از "برگردم بیام و برم قربونت من خهآ"داستان 

پنجم  پاراگراف از جدای روایت زاویه دگرگونی. میشود آمیخته هم در رفاقت و جنایت و واقعیت و خیال و

 ترفند و خیال و حس همآمیزی در به و شده گرفته به کار این داستان در زیبایی به انبود  زیبا من دید از کها 

 است. کرده کمک بسیار

 مادرش که بود آن از لتربیحا حاال اما بزند سفید و سیاه به دست اتاقش توی نمیکرد جرات کسی معمولن"

 برد. خوابش که پتو زیر بود نرفته هنوز و کند یکی یکی را هاشلباس. کند احضار دادگاه به را

 کوچهشان از ،زدم استارت و کردم تشکر بودند کرده درست که زیبایی شبِ بتبا مهرو از شدم که ماشین سوار

 موهای داشت ،کنارم بود نشسته حاال که او به افتاد نگاهم باز که راست به بپیچم میخواستم و رفتم بیرون

 را رگیبز آن به هایچشم بود مانده ،کند ترشهکوتا هم این از که نمیآمد بدش انگار ،میزد کنار را کوتاهش

  "کردم. ترمز ،کردهاند سوار چکشکو کله بر چطور

 روی زیبایی سورىالیداد رو ؛بودم نوشته آن بر خوانشی ،فیسبوک در پیشتر که "لرزه زمان" داستان در

  میشویم. وبررو گروهی فاعلِ یک با ما و میدهد
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 آنها همه. بودم من فقط بودند دهجا مان که آنها و بود خلوت غرب ترمینالِ. بودند رفته رشت هایساتوبو"

 بود نرفته هنوز که اتوبوسی تنها بلیطِ صفِ در ،همه بودیم ایستاده. بروند فقط ،بروند میخواستند که بودم من

  "شوند. پیاده راه وسطِ میخواستند و بودند رشتی هم آنها شاید ،بود رشت مقصدم من اردبیل.

 در به زیبایی که اوحدت  در کثرت ایگانگی  در فراوانی دادن اننش برای زیبا ترفندی ،مفرد گروهیِ فاعلِ

 میبینم. سنگینتر ،این مجموعه در را شاعرانگی وزن من. است شده پرداخته بدان داستان متن

 ،فُرم در تازه و دِنج زاویههای یافتن و فلگیریغا شش دانگ پاسداشت با دیگری از پس یکی ،بعد داستانهای

 ترفند و روایت فرم فریبندگی باز اما دارد متفاوتی فضای هرچند "راندوو" داستان. یشوندم نمایان هم پس از

 میکند. یکهتازی فرم اقتدار و شکوه و میچربد دیگر ویژگیهای بر که است قلم پیچش واپسین در فلگیریغا

 میخورد. پیوند شعر به پایان در داستان و میدهد روی تازهای یدادرو "یا ندارد در" داستان در

 دخترک و آبها روی اُریب بود افتاده آفتاب حاال ،برگشتند خالی دست و بودند آمده ریشمابی موجهای"

 شود. خارج صحنه کجای از بود مانده ماد رک ،هنوز بود نیامده

 

 یا ندارد در

 دریاست میروی که طرف هر از

 وای واست در طرف هر از

 ندارد در که دریا

 است جراحت گاهی

 الشخور گاهی

 رام گاهی و است شیر گاهی

 آفتاب آرامگاهِ

 "متنفرم آب از

 و خودمانی بسیار تازه و نیستند ویژهای پیچیدگی دارای نمایهدرو و مضمون دید از این مجموعه داستانهای

 شگفتی پایان در ،شود گذاشته خود جای سر درست توصیفها میان پیوند و روایت زاویه اگر و هستند آشنا

 در نمونه برای. میشود زده زندگی فلسفه به هم نقبی اما گاه میکند شادمان را نویسنده هم و وانندهخ هم فرم

 ".چیتگر پارک" داستان



/ این سوال ابدی  238 
 

 ،میگوید افتاده گیر ریچارد زنِ آغوشِ در که ىیسیر مرگِ درباره دارد هنوز ،نمیشود سرش حرفها این"

 دیگر یکی آوردنِ دنیا به از فجی،تر و دنیاست از ییک انداختن بیرون ،کشتن نمیداند هنوز! جیمز بیچاره

 ".نیست

 میدهد. توضیح را آن به روشنی نیز پایان در و میشود یاد "قتل" به "تولد" از این داستان در

 کنده هنگام در خواننده غافلگیری و مالیخولیایی انسانی روایت در داستان پرداخت شیوه و "عروسک" داستان

 است. کرده این مجموعه درخشان داستانهای از را این داستان نیز عروسک پای شدن

 پاهاش از یکی ،کمد توی میگذارد ش ،میکند بلند و کرده بغل فوری خورده یکه که را مضطرب سارای"

  "میکند باز را اتاق در ،میبندد که را کمد ،میکند اشمخفی لباسها پشت ،میشود کنده و در به میخورد

 ییبجاجا در نویسنده ترفندهای کنار در این نکته. میشوند حاضر داستان چند در ها گاهداستان شخصیتهای

 این داستان کاراکترهای از یکی میتوانستیم نیز ما که میکند بیدار خواننده دل در را این گمان ،روایت زاویه

 نمایان رىال فضایی در" اریبدک" داستانهای سر هم. میبرد باال این مجموعه در را رىالیته کفه نکته این. باشیم

 فضای. میشود افزوده واقعیت به نیز پندار و خیال که هنگامی حتی شوند واق، میتوانند هر دم که میشوند

 روانی پیچیدگیهای از کاراکتری هیچ. است اجتماع معمولی آدمهای زندگی یروزانه فضای ،داستانها

. است واقعی همچنان اما است کننده فلگیرغا و وردهنخ دست داستان پایان که است درست. نیست برخوردار

 او سر از را پیشداوری و قطعیت و میاندازد خواننده جان به را گمان و شک عنصر ،عبدالرضایی داستانهای

 میکند. بیرون

 از و است سرگردانی و تعلیق دارای آن پایان که است کتاب زیبای داستانهای دیگر از اما "چمخاله" داستان

 است. متفاوت داستانها دیگر با رو این

 از یکی که میزد زور داشت ،بست را نجاتش یجلیقه ،کرد وا صندلی به بود کرده پرچش که را کمربندی"

 هوش به هم هنوز. شد بیهوش و کرد تزریق راستش پهلوی به آمپولی مهماندار که کند باز را اضطراری درهای

 "کرد فرار نمیشود تیمارستان این از ،پیش نه دارد پس راه نه ،باالست آن نیامده

 یا انتقادی نوشتار به و نیست داستان اما خود انتقادی اکنایهای  و طنز بار از جدای "گوسفند گاو شتر" متن

 آن ساختار در تمهیدی و ترفند چون استثناست نیز کتاب داستانهای میان در و داستان تا میماند بیشتر مقاله

 نمیشود. دیده
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 میدانستند چون دزدیدهاند را مانسمر ،دزدیدهاند را نمااسم. چیزیم همه علیه چون نیستیم چیزی طرفدار ام"

 گرفته گوسفند و گاو از ،بیابانک در جانآ که نیست بیخود ،داشت نخواهد نیز دوام باشد نداشته نام که ملتی

 "آدم جز جمعند همه ،شتر تا

 به خاطرهها و تصویرها تنیدن در هم به را خود توانایی همه که نیز "لوتاب در خودکشی" مانند داستانی در

 به همراه خوب متنی ساختن برای را خواننده ستایش سرانجام نیز میکند خرج پایانی فلگیریهمان غا هدف

این  در او. جنسیت و سکس نه میرود کلنجار فرم و متن با نویسنده که است این در کار مشکل اما دارد

 گرفتاری سکسدرگیری و سکس. میکند روایت و میبیند سکس دریچه از را زندگی هاییدادرو همه همجموع

 است مالیده دیوار و در به را خود زندگی پهنههای یهمه در به درستی جنسیت. است داستان کاراکترهای همه

 آن با یسندهنو که میشود خامی ماده سکس. نمیشود اجتماعی ا روانی موشکافی و تحلیل و نقب اما

 هم الزم و نکرده معرفی هیچ رسالتی پرچمدار را خود مولف. میسازد نوشتاری فریبنده و زیبا تندیسهای

 تصویرها در هم تنیدن. نمیرسد اندیشگی و ذهنی درگیری به داستان پایان در او قلمی هنرنمایی اما بکند نیست

. است نشسته کار در زیبا ،خواننده تپسندعاد ذهن به زدن رودست و فلگیریغا سداشتپا با توصیفها و

 خواننده واداشتن یا نگرش دگرگونی به زیستی آزموده که شد خواهد ماندگار هنگامی اما نویسنده هنرنمایی

 اش بینجامد.های گذشتهیشیدن و یا بازنگری در اندیشهاند به

 را متن اجزای ؛میکند متنی ندامهایا فریبندهسازی و شعبدهبازی هزینه را خود تواناییهای و هنرها نویسنده

 و بررسی و نقب بهره اما هستند ستایشبرانگیز که میچیند هم کنار در چیرهدستی و دقت و وسواس با چنان

 ماندگار ادبیات جهان در متنهایی من به باور. است الغر این مجموعه در انسانی رفتارهای کالبدشکافی

 آگاهی بردن باال در نیز بهرهای ،تکنیکی و فنی چیرهدستیهای و یزبان هنرنماییهای پشت در که بود خواهند

 بکشند. دوش بر ناآگاهانه یا آگاهانه ،گروهی و فردی

 ،متن پازلگونه قطعههای هنرمندانه چینش در ؛هستند سربلند تابوشکنی گفتاری در این مجموعه داستانهای

 پازلها و گزارهها میان در را خود نویسنده. دالغرن اجتماعی و انسانی کالبدشکافی در اما ستایشبرانگیزند

 این مجموعه داستانهای. میکند بشی و خوش هم خواننده با داستان میانه در که گاه هرچند ،نگه میدارد پنهان

 سیال حرکت. هستند متنی ارگانیک و انداموار پیوستگی و یکپارچگی دادن نشان برای خوبی سرمشقهای

 و رود نشانه را چیزی تا دهد نشان بیشتر میکند تالش نویسنده ؛میگیرد به کار ار خواننده مخ ،نویسنده ذهن

 نیست. بهینه و خوب هر جا و همیشه اما است هنرمندانه که هرچند این
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 و شاعرانهنویسی نشانههای از متن در قافیهپردازی گونهای حتی و واژگانی جناس به نگاه و همساننویسی

 اوست. شاعرانهبینی

 را دیوارهاش پریشب بود داده ،بود کرده صورتی را چیزش بی همه خانه چیزِ همه... روتختی ،الفهم ،پرده"

 "کند صورتی تا کارخانه کارگرهای از یکی به هم

 نوشتاری موتیفهای از مخالف جنس معمولن چشمهای دیدن از شگفتزدگی مانند توصیفها برخی

 هستند. اینمجموعه

 خدا ،میکرد حمل را درشتی آن به چشمهای کوچیک یکلیه آن چطوری !میزد آتش نمیکرد نگاه شهلی"

 "میداند!

 راههایی یافتن در تالش و جنسی خستگیِ. میتراود متن از مازوخیسم جاهایی در حتی و سادیسم گونهای

 هاکاراکتر. هستند داستان کاراکترهای گرفتاریهای از ،شده نخنما اتمسفری و وضعیت از تازه لذتی یافتن برای

 مانند دقیقن. میمالند شهوت خود روی و سر به پیش از تشنهتر هربار و میزنند غلت ،میلولند جنسیت در

 دوز هربار که هرچند اعتیاد این. میافکند سایه انسانها اجتماعی هویت روی بر اعتیاد همچون که جنسیت

 سکس و گرفتارند جنسیت چنگ در انداست کاراکترهای. ناگزیر اندازهای تا است اعتیادی اما میخواهد بیشتری

 میکند. هنرنمایی ،اروتیک فیلمهای خوشبروروی عفریتههای نقاب در بیشتر که فرشته نقش در کمتر

 کنار در آن در نویسنده که است دیگری داستان اما است نخست دفتر پایانی داستان که "میمون مغز" داستان

 که است شگردهایی از یکی روایت زاویه در تغییر. دمیزن دست شخصیتپردازی و کاراکترسازی به فرم

 و میشود گفته نویسنده خود زبان از روایت گاه؛ میگیرد به کار به زیبایی هر جا در این مجموعه در نویسنده

 کردن پس و پیش این. مینامد "او" را کترکارا و میکشد کنار را خود نویسنده یک پاراگراف سر پیچش در

. میبرد باال را متن واقعیتپنداری این کار با و میپاشد متن در را آن نویسنده که است یجنس لذتی هم راوی

 و میکند رخنه هم خواننده به این فروپاشی و میبیند رفته بین از را اول کترکارا و راوی میان تفاوت خواننده

 به اصلن این ترفند. میشود اپیدمی مسئله و شده آغاز داستان پراکندگی و فراگیری که است نقطهای همین

 آن با کمک نویسنده که است زیبایی ترفند که نیست امن  بهباور امتن  شدن پُلیفونی و چندصدایی نشانه

 میکند. همگانی و باورپذیر را یشداستانها

 این پدیده گوناگون حالتهای که کرده تالش نویسنده و شده نمودار جنسیت پنجره از داستانسرایی فضای

 ،هنرمندانه و چیرهدستانه نشان دادن از جدای نویسنده گفتم نیز پیشتر که همانگونه اما کند نمایان اجتماع در را
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 نمایانده فریبنده و زیبا ،این رویه که بماند ناگفته نباید اما میکند بسنده جنسیت یرویه به و میماند باز نقب از

 میشود.

 .نمیدهد روی به آرامی نیز همه جا روایت زاویه تغییر

 ،بست محکم اینکه محض به و کرد بازش آرام ،شود خارج خانه از بی آنکه و رفت در ِخروجی دمِ تا دوباره"

  "پا شدم. فوری و زد سفت زمین به را خودش داگالس مایکل مثل و آخی بندش پشت و کشید عربدهای

 ".شدم پا" سپس و "زد" و "کشید" و "بست"

 روایت در پیچی و میکند فلگیرغا جاها بسیار را خواننده که است ییجاها از بیداری و خواب میان مرز

 د.میانداز

 حاال و خوابید کارهیک حضرتم ،باشد مرده نکند اینکه ترسِ از و رفت حال از شهلی که میآمدم داشتم تازه"

 "بود... برداشته را خانه فریادم دیگر

 زودی باشه یادت کرده خراب سوشی! باش زود دِ ،یمیبین خواب داری که بازم تو! شو پا دِ! شهری! شهری"

 شامی خودت و بچه برای فقط. داریم دوره ،برمیگردم دیر امروز راستی! رفتم من ،کنی عو  رو الستیکش

 "بای!! میخورم ،هست پارتی توی کافی اندازه به من! کن درست

 هم ،دارد مردانه شهایگرای هم. است دوجنسه که است کاراکتری نام ؛شهریار کوچک شده "شهری"

 شهری خانهخالی که«  صورتی خانه»  در که همانگونه داستان. را هر دو تواناییهای هم و زنانه گرایشهای

 جایی.  میآورد در شهری اصلیی خانه از سر بااستادی ،خواب به دگرگونی با ،میدهد روی ؛میآید بهشمار

 که است این مجموعه در نویسنده هنرمندیهای از این و کند بازی را خود زنانه نیمکاراکتر باید شهری که

 و میشوند پشت و رو و کشیده بیرون هم دل از فضاها. میگذارد به نمایش را نویسش پختگی و فرم یافتن

 میشود. نمایان شاننپنها چهره نیز آدمها این میان در

 اینجاست. مانند جاهایی ،میدهد نشان را خود به زیبایی روایت زاویه تغییر که جاهایی

 شوهرش مثل گذاشته تنها سوپرمنی خیاالتِ و خواب با را شهری بود شده مصیمم دیگر ،شد خارج که خانه از"

 تاکسی تا سرِ کوچه بعد. بفرستد تاکسی که زد شاد خیابان سرِ آژانس به زنگی پس. نکند اشغال حواس فقط

 "لب... ماتیکِ با و کشیدم صورتم به دستی بیاید

 پردهبرداری ،شهریار تیمارستان گرفتارِ چهره از کتر،کارا و متن رویاگونه پندارهای و توهمها میان در جامسران

 د.میشو
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 دیدم را شهریار میریخت شُریوشُری که هامشکا و جنبِ افتادند راه در خیالم شد که تقالییی هر به بعدش"

 "نداشت. تیمارستان با نسبتی و بود رعنایی جوان هنوز وقتی

 ستهمین نقبهایی در است باالتر این مجموعه دیگر داستانهای از یک سر و گردن که این داستان زیبای نکته

 کترکارا مردانهنیمه این داستان در. میشود زده کترکارا یک جنسی ا روانی پیکره بر دیرهنگام و اندک بسیار که

 که است شهریاری از او دیگر ینیمه تلقیِ هریش و اوست آنیموس یا مردانهنیمه شهریار. دارد مستقلی هویت

 است. شده شهری اکنون و ریخته لشیال و کوپا

 و تازهگی و تر از. زده سند خود نام به انگدشش شهری هم را مغازه این میدانستند دیگر همه که طوری"

 "؟بگویم چه ،بودم آخری برایش اول از که منی ،مرد این باکره حس

 باید نویسنده که ستنکتههایی از این و میزند پهلو شخصیتپردازی و کاراکترسازی بر گاه بیپروانویسی البته

 بپرهیزد. آن بیش از اندازه آگراندیسمان از

 که کاراکتری که آنجاست میشود دیده این داستان فرم حقیقت در و این داستان در که دیگری زیبای پیچش

 خوانده "شهلی" داستان در که او خود جز نیست کسی زنی میشود توصیف داستان آغاز در شهال به نام

 اما هستند یک تن در که هرچند دو نیمه. هستند شهال و شهریار ،شهلی ا شهری شخصیت پارههای. میشود

 و داستانها زیباترین یدسته در را "میمون مغز" داستان که است چیزی این و دارند جدا زیستیِ دو تجربه

نیز  این داستان در کاراکترسازی و شخصیتپردازی زیباییهای. است کرده این مجموعه داستان زیباترین شاید

. "بدکاری؛ "کند پیدا نمود بیشتر کتاب نام تا میگیرد جا جنسی زیادهنویسیهای و بیپردهنویسی سایه در گاه

 هنرمندانه ستاندا مالیخولیایی پازل و میکند بازی را شهلی شوهر نقش شهری که درمییابیم داستان پایان در

 مییابد. پایان

 در یافته فرمانهای ،میسازند را او جهانبینی پایه به گونهای و دارد نام "عبدالرضایی انجیل" که دوم دفتر

 برای نامقدس و تابوشکن پدری و میشود پسرانه اپدرانه  فضا. میدهند نشان را طور نه و تور تپههای بلندای

 میکند. آغاز گزینهگویی خود نامقدس پسر

 اصرار که حاال. بترسی اگر میشوند زندانت هایمیله که سطرهایی افزودن نوشتن و است زندان نوشته! پسرم"

  "میترسد. میبرد دار سرِ را نترس سری که غولی از ترس حتی! نترس ولی بنویس داری

 "باش! غول! پسرم شو حاال غول از همین! نباش مفعول"

  "میخواهد. عالقه تنها کند فراموش اینکه برای ،نمیخواهد جواب پس کرده شک تو عشق به فقط او"
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 بینیِ. نبرد بو کسی تا میزند حرف درِ گوشی هم گوشه در حتی ،است گوشهگیر ،است انزواطلب سوسک"

 همیشه ،میترسند داىم اینکه برای فقط سوسکها. اوست بزرگ ضعف برتری همین و دارد حساسی

 "میماند حاشیه در همیشه ،نمیکند زندگی صحنه در زهرگ سوسک گله! میترسانند

همین  از و کوتاه داستانهای تا میزنند پهلو مقدس نوشتههای به و هستند خطابهای متنها این بخش در

سیر و  وردستآد که جنسینویسی و جنسیبینی از پس شاید. گرفتهاند جای انجیل به نام دفتری در که روست

 نباشد. سرخوشی از تهی مقدسگونه متن چند آمدن ،است کتاب ارداویراف سلوک

 نتیجهگیریهای و جهتگیریها از است سرشار ،نبود نقدی و نقبی ،پیش دفتر در که هر اندازه این دفتر در

 هر زندگی! نیست بهتر معنای جز چیزی که بهترین برای بمانی منتظر است بهتر"جهانی.  ا اجتماعی ا جنسی

 معنای ،است کشک گفتند هرچه پس! چرا فهمید که روزی و آمد دنیا به که زیرو ،دارد بزرگ روز دو کسی

 را پیشبینی هرگونه نویسنده" نقانو وحشتناک اندام" دفتر در ".نیست زندگی به دادن معنا جز چیزی زندگی

 واستهخ که هر کاری او. است هنرمندانه و بی نقص ،زیبا ،او گزارشدهیهای و توصیفها. میگیرد خواننده از

 پرهیز خواننده به خود برداشتهای تحمیل از و کرده یشکاراکترها زندگی جنسی سویههای پردازش در

 نمیکند آگاهانهای دخالت متن منطقی نتیجهگیری در ،میپیچد نسخه هماره که دوم دفتر برعکس او. میکند

 ،سرهم. میرسد آموزه صدور به دوم دفتر در که کاری ؛میگذارد باز آزاد برداشت برای را خواننده دست و

 است. بوده سربلند خود خواسته کردن پیاده در عبدالرضایی
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 "بدکاری"حاد واقعیات 
 

 

 "بدکاری"مجموعه داستان  بررسی

 

 آیدین ضیایی

 

 توانسته. دهد بروز را خودش توانسته که تبعیدی ،تبعید از بعدی یک ،است مهجور واقعیت یک بدکاری

 داستانی عناصر از کمی باید. برسد ظهور منصهی به عبدالرضایی علی دید زاویه از و کند ازنماییب را خودش

بر  که روایاتی یروفرا فرایند به ،بدکاری داستانهای بر مبتنی داستانی مبانی قبول عین در باید. گرفت فاصله

 متمایز و یگانه عناصر به وطنی نمونههای از فارق و فارغ آن در میتوان که چیزی به. کرد توجه شده ساخته

 مثل را خودش که کسی ،تبعید در علی نماینده. است خودش نماینده بدکاری در عبدالرضایی فت.یا دست

 در ،دارد اذعان هم خودش که طورهمان عبدالرضایی. میکند عرضه گفتار در برهنه و سانسور بدون همیشه

 اوست. بارز مشخصه جدید فضاهای کشف و ستنی ایستا ،نیست راکد او. ستداىمی گذار وضعیت

 از تلفیقی تیزبینیاش که تیزبینی نویسیداستان گاهی و است شاعر گاهی مجموعه این در عبدالرضایی علی

 که را کسی بعد و میدهد تلفیقش آب با و میبیند را آب ی"آ" که ییجانآ از ،است شاعر او. است دو این

 شاعرانه کرده مسجل را حضورش الفبای الف و آب با که کسی همان و میآموزدش که کسی ،میکند ادایش

 ردیف میدهد نشان و میشمرد تک تک را تصاویر جایی کهنآ از ،است داستاننویس و میکند توصیف

 تصاویر بودن مکمل بهرغم را موقعیت این حتی و "آ" تلفظ زمان مانده باز سرخ لبهای پشت از را دندانها

 میکند. تکمیل ،میرسد "رىیس آقای" به که انتهایی "شدن چه" با داستانی

 .میشوند گفته استثناىن بدکاری در ،ناگفته مرسوم قواعد. شدهاند گفته شکل ممکن استثناترین به بدکاری قواعد

 فرصت امکانها برای قناتفا نمیکند تنگنا وارد را امکانات او. نکرده چشمپوشی استثناها از عبدالرضایی
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 پشت پس در تا شود گفته تا میگوید دارد ،میکند نسقگیری مگو زبان از دارد بدکاری. میدهد نفسگیری

 ناب نوشتار در بلکه ،نیستند ناب رخدادهای بدکاری اتفاقات. نیاید پیش نبودها و نشدنها تصور نگفتنها

 کردهاند. وانمایی را خودشان

 و توصیفات با میدهد تلفیق و کرده شانکشف شاعر که انتزاعاتی و است شاعرانه کشفهای عرصه بدکاری

 او. میدهد شعار دارد کمی" ساالد سس با زندگی" در ؛میکند شاعرانه اغراق گاهی ،علی. داستانی تصاویر

 مواجه تردید با را جدید زندگی "نه" هر با و میگوید نه زندگی در تغییر به او ،میگوید نه زندگی به دارد

 چیزی به میشود ختم گفتن نه. میایستاند باز قبلی زندگی نف، به را تغییر تکاپوی نه هر با که جوری، میکند

 در که باشد پیشبر و نتیجهآور بل واکنشگر نه روحی باید آدمی نیچه قول به. مینامیم ماندگار تجربه را آن که

 با و میزید هاگفتن نه با. است دلخوش نههایش به علی اما! بیزاری وجود باحتی  بگوید آری موارد همه

 بازمی رحم به نمک افزودن بازنمایی با و میکند پر را حمام وان شد الزم اگر حتی ،نمیآید کنار بیزاریها

 گردد.

 جایک را بی معنایی و افسونگری و تناقض و بی رحمی که است دروغین جهان تداعیگر هفتگی مالقات

، ستعبدالرضایی نظر مورد واقعی جهان همان مشخصات این با جهانی ساخت و جهان این. میکند عرضه

 وحشت از دارد او. است اجتنابناپذیر حقیقت و واقعیت فتح برای افسونگری و دروغ به نیاز آن در که جهانی

. میدهد نمایش دارد صلنا یا میکند وانمایی را وحشت این دارد شاید یا میزند حرف واقعیتهاا  دروغ این

 میرود. حقیقت مصاف به ،خود به دروغ با دارد او. باشد نهفته حقیقت ا فریب این نماینده خودش هم شاید

 نیامده چشم به برجستگیهای سمت به عادی زندگی یک عادتهای از زدن نقب حال در مدام عبدالرضایی

 تظاهر یا گذشته چشمی زیر یا شده چشمبسته یا شده چشمپوشی یا چشم از مانده دور و گریخته چشم از یا

 برد که چشمپزشکی مانند دیگر او. میریزد بدکاری به یک به یک را نابینایی به تمار  یا شده ندیدن به

 این را روایات سیر او. نمیچیند کوچکم به بزرگ از را وقای، میپرسد کوچک به درشت از را سنجی بینایی

 واق، سوال مورد کمتر و دسنجیان بینایی برد کننده تکمیل فقط که ریزترینهایی از بار این و کرده وارونه بار

 این حضور و وجود اینکه ،بکند هم ریزترینها این متوجه را مخاطب میخواهد او. میکند شروع میشوند

 یا باشند داشته هم وجودی کارکرد باید و نیستند تزىینات و تشریفات حد در چیزهایی ریز الفبای و قطعات

 بارز مشخصه این ؛نمیگریزد بیابد. بدکاری یهپذیرتوج وجهی وجودشان فلسفه تا باشند داشته میتوانند

 بیاید مقر باشد مجبور بی اینکه بدکاری ،نمیدهد گریز به تن نیست کارمحافظه چون بدکاری. ستبدکاری
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 شدن قاىل و شعر ظرفیتهای دارد ،میکند را استفاده حداکثر آزاد بیان ظرفیت از دارد بدکاری. میکند اقرار

 کلمات کارکرد از که کارکردی حاد این از ندارد ابایی و میکشاند داستان به را کلمات برای کارکرد حداکثر

 میگیرد. کار به و میکشد کار به

 نگاه با علی نگاه این گاهی ولی ،میکند روایت را زندگی خودش نگاه همان از دارد عفاف گشت در علی

 فرد به دید منحصر زاویه رغمبه و شودمی منطبق هم روی بر و شده استارهم ،کرده تالقی جامعه غالب

 دارد عادت جامعه. میشود واق، راستا یک در نیست همراه موض، تغییر و خیز و افت با که عبدالرضایی

 روایت سلب هم گاهی و دهد نمایش میکند ایجاب که جایی، باشد فرودها و اوج و انحناها با نموداری

 وضعیتی تا میکند ایجاب دارد که جایی درست و میکند گرانهاشاغوا انعطاف جانشین راسلبی  نگاه و میکند

 مورد تالقی همان عفاف گشت و میشود منطبق عبدالرضایی بی توجه و متعادل نمودار با گاهی برشمرد را

 متعادل نموداری با را خودش روایی منطق دارد علی چون برشمرد علی ضعف را این نباید ولی ،است نظر

 بدکاری میدهد. تن اشتراک به گاهی ،مصرف مناف، به بسته که است جامعه مغرضانه هنگا این ،میبرد پیش

بند  با را تابوشکنی دارد بدکاری، میچسباند را شده شکسته تابوهای دارد اتفاقن ،نیست تابو شکست محل

 به منلزو ،مگو حرف هر بیان و مرسوم عرف از خارج نوشتار هر اینکه. میکند هدفمند شکسته تکههای زدن

 برش منطق دنبال به عبدالرضایی. نمیشود منجر ،شده معین هدف به درست اصابت قابلیت با شکستنی

 تکه تکه و دیوار سمت به تابوها کردن پرتاب مانند نمیخواهد او. درست جای از زدن برش منطق ،تابوست

 تا میکند معین تابو شبر برای دقیقی محل دارد او ،بیاید کنار شده شکسته قطعات پخش و تصادفی شدن

 باشد. داشته ،میخواهد که جایی از را تابوا ش برش منطق بتواند

، باشد آورده وجود به را شعری میتواند که داستانی! شعر مقدمه داستان. است شعر مقدمه ،"یا ندارد در"

. میدهد نشان را خورده آب جانآ از شعر که را محلی یا باشد شعر یک برای مقدمه میتواند که داستانی

 در) شعر باب شدن باز برای و است شده شعر یک ورود در که دریایی و میدهد آب را شعر دارد که ساحلی

 باشد. داشته وجود هم( دریا)! یا باب باید( شعر

 بلکه ،نمیکند برآورده یا ارضا را میل مجموعه این در او ،نیست میل تحقق دنبال به بدکاری در عبدالرضایی

 ؛میکند واسازی گاهی و برمیشمرد ،میکند بازسازی را میل او. دارد انطباق میل بازتولید با او داستانی روند

 میکند. نمونرخ نوشتارش بداعت با که ستبدیلی او میل
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 داننده شخص سوم به. میکند پرتاب خودش از بیرون به را خودش که ستشخصی اول ،بدکاری عبدالرضایی

 به بیرون به برخورد با دوباره شخص سوم این و عبدالرضاییست چون شخصی اول ونمره را داناییاش که

 ،میکند بدل امتیاز به درست اصابتهای با را برگشت و رفت فاصله این که جوری ،میکند بازگشت نشدرو

 میشود. بیشینه داستانی شخص سوم با او میل شخص اول که جوری

 واق، شدن مضاعف وضعیت در داستانی توصیفات روند در و داردبرمی شکاف بدکاری داستانهای در استعاره

 میشود. همگون عبدالرضایی نویسداستان ا شاعر تمهید با که ظریفیست تلبیس همان این و میشود

 بینیواق، با را بودند شده توأم اعوجاج با ما برای شاننبیا صراحت تشدید با که را مستقیمی رویدادهای او

بی  لکهها سان به یا بودهاند همراه اضطراب و آشفتگی با که چیزهایی همان. میبخشد سامان خودش خاص

 بودند. شده گذاریفاصله و منفک واقعی امور از صورت و شکل

 به که کنشیست منزله به او انجیل. استعالییست سوژه به نسبت او درونماندگاری عبدالرضایی انجیل اما

 به توجه با فنصر و کرده قط، استعالیی امر با را رابطهاش میدنشنا انجیل رغمبه و شده بدل پدیدار

 درونماندگاری. میدهد قرار حواریون انجیل با تمایز وضعیت در که عبدالرضاییست نظر مورد درونماندگاری

 یا بوده آن کاشف عبدالرضایی سوبژکتیویته فقط که است سیالن به متعلق هوسرل درونماندگاری مثابه به او

 توقف از دارد عبدالرضایی. است قبول قابل نجیلشا برای پیشران موتور عنوان به خودش و کرده ازلن را آن

 که چیزی همان ،میکند وقفه تولید دارد که روست این از و میرسد نجیلشا در خودش تعالی به متعالی امر

 اوست. رادیکال تجربهگرایی این و میشود احیا و ظاهر

 برای دعوت آنها به دادن میدان و نابودیست شانیبرا میدان! سانندمیتر میترسند چون سوسکها"

 ،شوند عیان وقتی و میشوند عیان ،نترسند وقتی! میترسانند میترسند چون سوسکها. است شانیویرانگر

 هم نخواهند ،نترسند وقتی پس. میشود عادی و میبرد بین از را عمل قبح ،عمل تکرار و میشوند تکرار

 شاننترسید سوسکها بزرگ اشتباه پس. ندارد وجود شانفتنر بین از برای دلیلی نترسانند یوقت و ترساند

 سوسک حتمن بترسی اگر چون نترسید و کرد تمسک عبدالرضایی انجیل به باید. شانیکار پنهان و است

 "بیاورند. را دخلت تا بخزی بیرون پناهگاهت از که نکنند دعوتت تا بزنی آب به بیگدار باید. شد خواهی
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 نویسییی در داستان"پاریس در رنو"یا  "بدکاری"
 

 

 "بدکاری"نگاهی به مجموعه داستان 

 

 فیما نیک

 

 سرآخر تا میرود دست به دست ،خواندن برای تازهای بی هیچ که میشود چاپ زیادی کتابهای روزها این

 این. ستباطله کاغذهای میان کرده باز هک جایی تنها و بازگردد آمده که جایی به ،زدن برای حرفی بی هیچ

 همه این و شوند چاپانده که میشود این شانلترسا تنها و میکنند سر به نوشتن هوای ،آدم بیشمار روزها

 واکنش! همین ،شود چاپ کتابی باشد نوشته میخواهد فقط که نابلدی از تا میدهند دست به دست نشر

 زحمت کردهایم عادت چراکه ،نمیشود همین این از بیشتر کتاب همه این چاپ برابر در ادبیات جدی مخاطبان

 بنویسیم کتاب پایان در و بدهیم خود به ،کردهاند بوق در رسانهها که را شده چاپ کتاب فالن خواندن و تهیه

 خواندن زحمت حتی که کسانی حکایت بماند ،افتاده زمین بر کتاب این کاغذ تهیه برای که درختی آن حیفِ

 میشود شانبت کتاب مولف ،ادبیات بوقچیهای صدای شنیدن محض به وارطوطی و نمیدهند خود به مه را

 معادله این که اماهایی دارد وجود همیشه اما. میدهند سر... ما از اشاره یک به تو از آواز برایش بسته چشم و

 که میدهند مخاطب دست به بیکتا ،مکاره بازار این در و میزنند برهم را نشر و کتاب بازار در شده رسم

 باندی انتظار به نکهآبی  میکند زندگی هستیاش و است زنده زبانش و دارد صدا خود و جداست رسمش

 همه این در است جدیدی رسم عبدالرضایی علی "بدکاری" کتاب بار این و باشد نشسته شدن بلند برای

 متفاوت حکایتش که الحق کرده داستان الرضاییعبد علی که قطعاتی این. میشود چاپ که بی داستان مجموعه

 و بار یک نه دارد خواندن که کتابی. شهود و کشف برای فرصتی و راه و رسم پر کتابیست "بدکاری" ،است

 گاه "بدکاری" داستانهای. را بدکاره کتاب این خواند باید باز ملنکا چشمهایی با و بارها که ،چشم یک با نه
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 دوست ،مدرسه برود باید سارا دیگر سال دو میگفت... ": میکند زیبایی کوتاه داستان رسمی تعاریف همان در

 میگفت ،شویم دوش به خانه میترسید ،نمیرفت بار زیر ولی مادر. بخواند درس دهات در دخترم ندارم

 راحت چه ولی حاال. بزنیم چادر گوشهای نداریم اجازه حتی شهر در ،داریم سرمان باالی سقفی الاقل جاینا

 چادر کنار از که جادهای ،میآمد آشنا نظر به جا همه ،بیرون آمدم آرام. نکردم بیدارش ،چادر زیر خوابیده

 برگ درختِ این اصلن ،طشت آن ،خیاطی چرخ ،آب چاهِ ،میزد دور را خانهمان که بود شبیه راهی میگذشت

 با ،بودم ترسیده! ؟کو خانه خودِ پس تاس خودمان خانه حیات که جاینا ،بودم کاشته خودم که هم را ریخته

 البهالی و بود انداخته پارسال که پدر از عکسی به بود زده زُل ،بود شده بیدار مادر ،چادر به برگشتم عجله

 که بود برده را خانه ،بود کرده را خودش کار باالخره. میداد فحش زمان و زمین به گریهاش های های

 رسم بی قانونی این دل از و میکند بی قانونی ،داستان قانونیِ شکل در اهو گ نیک( پیک داستان )از ".بفروشد

 جهان روایتهایخرده روایت واردیوانه که میبرد منطق یاشاره در انگشت که رسمی میشود ایجاد زیبایی

 ار الفبا. بود باالتر کالسش همیشه. نبودیم که سال و سن هم ولی ،سال و سن کم گرچه": شود خود از متکثر

 به هرگز لبهاش میخواستم خدا از که میکرد پخش حالی چنان میکرد بخش که را آب. بود داده یادم او

 پشت هاشدندان ردیف که منظرهای و میماند وا طورنهما هنوز "آ" حال در اگر میشد چه. نرسد "ب"

 آنقدر را الف مبنویس را آب ی"آ" تا میگرفت دستم که گاهی. نمیشد خراب میکرد درست لبهاش سرخی

 ظریفش دستهای تا ،هوا این داشتم کاغذی میخواست دلم همیشه. میشد تمام فوری صفحه که میدادم کش

 )از "میکرد. عمل زودتر سرماخوردگی قرص از که گرمی دستهای. دهد اختصاص دستم به بیشتری وقت

 ضربه در و نمیکند قناعت ستانشدا کلیت در منطق تمامیت به است منظم که داستانی در گناه(. حتی داستان

 بیدار که همین ،روز هر مثل": میزند هم به است نشسته انتظارش به مخاطب که را حدسی تمام داستان پایانی

 ،دارد نامه یک باز ،یاهو ایمیلِ توی میرود ،میکند خراب را مانیتور خوابِ ،کامپیوتر جلوی مینشیند میشود

-نهمو همیشه میدونم چون چطوری نمیگم میشود. خوشحال ،ندک فکر او به که هست کسی هنوز پس

 اما کنندهست خوشحال ایمیلی هر خواندنِ میده انجام رو ییشتنها داره داىم که تو مثل آدمی واسه طوری،

 میدونی هم خودت رو یکی من اما بکنی خودت حرمسرای بتونی رو دنیا شاید تو ،نزن صابون رو لتد زیادی

 ندهد را جوابش خواست اول ،بود گرفته را حالش بود "همین" توی که قطعیتی ".همین! ،نمیتونی هرگز که

 را گورت و شدی حایل تو بمیرم خواستم که هر کنار ،شوم نزدیک خواستم که هر به" نوشت ،نیامد دلش اما

 قلُپ یک تا ،کرد درست قهوهای ،آشپزخانه توی رفت! شد پا ،نداد ادامه دیگر ،کرد مکث جاینا "کندی ما بین
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. ایمیل( داستان )از "بفرستد خودش برای تازهای ایمیل که کامپیوتر جلوی آمد باز ،شد عو  نظرش باال رفت

 برای که باوری در چنان عبدالرضایی "قانون وحشتناک اندام" نام به کتاب اول بخش داستانهای اکثر در

 طرز به او. میشود غافلگیر داستان پیرنگ از ذهنیتش تمام با مخاطب که میبرد دست داده مخاطبش شکل

در  غافلگیری عنصر ،میزند هم بر تلنگر یک با نشسته تماشایش به مخاطب که را قانونی هیکل وحشتناکی

 ساختاری و معنایی راستای یک در داستانها کلی فضای و با شخصیت و است شده تنیده درستی به داستان بطن

 را داستان و برگردد که میافتد صرافت به مخاطب تازه میشود تمام کار وقتی کهنچنا ،است گرفته قرار

 گرفتهاند خود به تازهای هویت داستان خاص بندیپایان با که عناصری تم دوباره کشف از و کند خوانیدوباره

 کار انپای غافلگیری یا و داستان خاص بندیپایان به دوباره خوانش با بدکاری هاینداستا مخاطب. ببرد لذت

 با تنها و باشد داشته دیگری پایان نمیتوانست داستان پایان این جز که میرسد درک این به و میآورد ایمان

 پیدا داستان ساختار در تازهای نقش و میرسند تازهای هویت به عناصر دیگر که است شدن تمام شکل این

 در مخاطب شرکت بستر بلکه میشوند مخاطب در بازخوانی انگیزش باعث تنها نه بندیهاپایان میکنند.

 به و میبرد جلو خود ذهنیت با را آن شده داستان از ىیجز نیز خود ،بازگشت در مخاطب. میشوند داستان

 نشانده سنگ آدمها جای و بود آمده بهمنی شاید یا بود شده خراب اتوبوس روی تونلی انگار": میرساند پایان

 چسبیده شده خونی صورتها. نمیداد جواب کسی میزدم داد هرچه !میدانم چه ،صندلیها تکِ تک بر بود

 از کشاندم لنگان لنگ مرا از یکی فقط آنها بینِ از. نداشتند بدن در سالم جان کدامهیچ که شیشههایی به بود

 از که رسیدم رستورانی به رفتن شالن شالن کمی از بعد ،نبود کسی انداختم بر و دور به نگاهی ،بیرون ماشین

 رستوران بغلِ یکوچه در. ندید مرا هم کسی. نمیدیدم را کسی اما بود شده پر هاشمآد صدای و غذا یبو

... اما بود باز درها همه ،زدم را خانهها درِ یکی یکی... اما بود روشن چراغهاش که بود افتاده خانه توکی و تک

 کنار آمدم دوباره! برگشتم ،برسد دادم به دنبو کسی خواستم کمک هرچه اما... اما... اما شدم شانتک تک داخل

 ،بودم نشسته دیگر نه صندلیها از کدامهیچ بر هم من حتی ،بودند رفته همه نبود کار در سنگی دیگر ،اتوبوس

 منتظر فرمان پشت وری یک نشستم هم بعد ،کردم باز را در. نبود خبری کسهیچ از ،شاگرد ،شوفر! خوابیده نه

 دیده مرا بی آنکه بعد و کرد اتوبوس کنار مکثی ،آمد ما از دیگر یکی که بود نگذشته تیساع یک. برگردند که

 کردم نگاه! نشنید زدم صداش هرچه ،نشست وری یک فرمان پشت ،پاهام روی درست و کرد باز را در باشد

 پشت دوباره و کردم باز را در نکرده کرده اتوبوس کنار مکثی ،رسیدم دور از دوباره و گذشت چندی ،ندید

 پشت شهری که حاال تا بازی این باز و نشستم آمدم باز و نشستم آمدم دوباره هم بعد ،نشستم پاها روی فرمان
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 و غافلگیری. زمان لرزه( داستان )از "هاییم.نآ همه ما ؟!مرده کسی گفته کی هم حاال ،دارد ادامه است فرمان

 بهترین به اول بخش داستانهای اکثر در داستان در دهسازن ىیجز عنوان به مخاطب ورود برای متن بودن باز

 آمادهسازی فدای را بسترش تمام نویسنده یا باشد کار در تصنعی اینکه بدون است کرده ایفا را خود نقش شکل

 از را خود راه و میکشند نفس کلماتش و است زنده عبدالرضایی داستانهای. باشد کرده غافلگیری یک برای

 نیز را خود اراىه تکنیکهای ،میبندد نقش نویسنده ذهن در داستان که همین انگار. میکنند اپید جملهها طریق

 استفاده با اینکه. میشود شروع ،میکند آفریدگاری که نویسندهای برای سیستماتیک حرکتی و میآورد خود با

 زبان که وقتی تاس جدی آسیبی ما کشور روزهای این داستانهای در ایماژمحور زبان از تصنعی ،بیرویه

 داستان ادبی ارزش رفتن باال باعث تنها نه باشد نگرفته شکل داستان محتوای راستای در تصویری و شاعرانه

 اجرای بر اشراف عدم و محتوایش ارىه برای درست زبان انتخاب در نویسنده ضعف نشان دهنده بلکه نمیشود

 برای مخاطب شدن میخکوب باعث تنها نه باز هایپایانبندی و تصویری زبان از بی جا استفاده. است زبانی

 مخاطب اعصاب در نویسنده دست به که است میخی فقط کار این بلکه نمیشود داستان درونی الیههای کشف

 !میشود کوبیده

 ،است کرده استفاده شاعرانه زبان از درست و به جا و است نخورده را زبان این فریب عبدالرضایی خوشبختانه

 شاشاعرانه زبان شده موفق او. ستبرده کار به داستان در و کرده رام را آن خاصی تبحر با که هایشاعران زبان

 زبانی و کند دور شعریاش زبان از خوبی به است زبانی چنین خواهان شانیمحتوا که داستانهایی برای را

 به ،نکردهاند طلب شانیرااج برای را زبان این که هم داستانهایی در و کرده ایجاد نویسیاش داستان خاص

 ما "بدکاری" داستانهای در. است کرده استفاده پیامرسانی رسالت و زبانی منطق رعایت با زبانی از درستی

 و است شده استفاده خاصی زبان از ،داستان هر نیاز به توجه با و هستیم زبان با متفاوت برخوردهای شاهد

 گوشهای کتاب این در داستانی مختلف سلیقههای از هر کدام شده عثبا زبانها انواع از استفاده در ظرافت این

 خود این و ماست وقت از کوتاهتر کتاب این از کوتاه داستان هر. کنند پیدا کردن کشف و بردن لذت برای دنج

 هر با را قدشان و نمیآیند کوتاه مخاطب با اما هستند کوتاه. بی وقتی و بی حوصلگی عصر در است مزیتی

 هر نه ،دارند گفتن برای زیاد حرف کردهاند داستان که چند سطر همین در و میکنند بلندتر و بلند خواندن بار

 ورقهای در ماندن برای حرفهایی ،زیبایی جدیدِ جنس از حرفهایی ،باشی خوانده یا شنیده یا دیده که حرفی

 بیراه. نمیشود کم داستان یتکل از قدش و جداست داستانی خود سطر هر ،سطر چند همین در. زمان کهنه

  ".کوتاه است داستانی هر جمله و طوالنی است جملهای ،داستان": که بارت روالن بود نگفته
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 غمانگیز نقشهای تمام اجرای و ببینم را او که است االن ،قتلگاه به رسیدهام ،کردهام میس را پاریس چقدر"

  آشپز( کاله داستان )از "...بسپارد من به را زندگی

 نمیروند انزجار جانب به جز وگرنه ،میشود منعقد دیوانه دو بین تنها که است قراردادی عشق روزها نای"

  آشپز( کاله داستان )از !"همند عاشقِ که آنها

 توی میرود ،میکند خراب را مانیتور خواب ،کامپیوتر جلوی مینشیند میشود بیدار که همین ،روز هر مثل"

 ایمیل( داستان )از "...میشود خوشحال ،کند فکر او به که هست کسی هنوز پس ،ددار نامه یک باز ،یاهو ایمیل

 آماده فضایش ،بود آماده غذایش زندان در ،نمیشود پیدا زندان از امنتر که میدانست چه ،بود امنیت پی داىم"

 "د.ده ادامه مرگ به میتوانست میخواست دلش وقت هر تا و میخوابید وقت سر ،میخورد وقت سر ،بود

 انار( تشریحِ داستان )از

 داستان )از "بودم! نفر سه من ،نبودند تا دو ،بودند نفر دو چون اما ،خوابیدند دوتایی بستری در من با گرچه"

  لندن( بدقواره اندام

 داستان از" )ندیدنی کوهیست زمان میدانست چه طفلی ،بود نیفتاده تیمارستان به گذرش هنوز سالها آن"

 میمون( مغز

 داستان )از "بترسی اگر میشود زندانت میلههای که سطرهایی افزودن نوشتن و است زندان نوشتن! پسرم"

 غول( ذکر

 زیباترینِ ،دریا دهانه به میرسد که وقتی رودخانه مرگ! رودخانه به ،رود به میرسد مرگ میرود که زمستان"

  رودخانه( ذکر داستان از" )هاستمرگ

 میگیرد قرار سر جایش دوباره خواندنش با که ماست روزمره زندگی از م شدهایگ کتاب این از داستان هر

 نمیرود جایی به و دارد خاصیت کتاب این در عبدالرضایی علی روزمرگی. کنیم مکرر فکرمان در را دردش تا

 دگیزن به بیشتر داستانش در ،دارد گفتن روزمرگی همین نویسنده این عمیق دید از بلکه بزند زیرش آب که

 را شانملت که دیگرانی اندیشه آسمانِ در بی وطن مهاجری هیئت در و میدهد نشان تمایل غمگینانه غربی

 چنان را خود شمالی ریشههای اما ،مانده او در هم وطنی میرود یادش گاه و درمیآید پرواز به نمیدانند یکی

 و دارند گیلکی لهجه ،پاریس کوچههای رانعاب تمام و میبارد لندن مرکز در لنگرود که تنیده غربی زندگی در

 پوشیده شرجی کلماتش غربت در که میرسی مردی )مالل( به ببری سفر به اروپا در پایتختی هر از را خیابانها

 تمام. میبرد نیک( )پیک به ندیدن برای را وطن و مینشیند زلزله به رودبار هنوزش در که مردی ،است
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 ،کرده دلبری ایرانی سبک به و کند تنهایی خودش با لیال کنار استانبول رد حتی که است این )فانتزی( فکرش

 باشی مهاجر اگر بنشینی که کتاب این خواندن برگردم(. به بیام و برم قربونت من )آخه بگوید لیال گوش در

 ،نزدیکش و دور غمهای تمام با وطن. میزند سرت به وطن هوای و درمیآیی غربتت آسمان میلههای شکل به

 به را تو مچیات ساعت در که اتوبوس همه این از میگیری لرزه( )زمان و میرسی ایران به خودت غربِ رد

. میکنی گریه بی وطنی حال به باشی خودت غمهای مهاجر ایران در اگر و میدهند نشان رشت در وطن وقت

 زبان جغرافیای لهجههای امتم با باید مینشیند تماشا به را اشک ایران مردم تمام چشمِ با که را مولف این

 علی که میدهد نشان میکند رسوخ مخاطب قلب به کتاب سطر سطر از که غم این و گریست مادری

 هنوز ،اخم رفتار در ناپرهیزیاش و بوقچیها توسط سانسورش و مخاطب از دوریاش تمام با عبدالرضایی

 ،ایرانی و میکند پنهان کلمات پشت را ربتغ در گریه او ،است ایرانی نو شدید است ایران وقت به ینویسنده

 به و گرددبرمی بیخوابش اتاق به ایرانیش وقتِ تنهاتر از و میرود لندن بارانی کوچههای در چرانیچشم به

 یک قدر به دیوارها که بعد و شوید( نزدیک کمی لطفن ،کنیم آشتی )بیایید میگوید اتاقش دیوار چهار هر

 کتاب این باید! ندارد که میکند آزادی وطن یاد به خیالش در عبدالرضایی مدندآ نزدیک تابلو( در )خودکشی

 این باید هرچند... نشود غمگین نیست و باشد ایران دارد حق که نشری از اجباریاش دوری در که خواند را

 انجام هب خوبی به را مهم این ناکجا نشر اما میرسید تازگی مشتاق مخاطب دست به راحتی به ایران در کتاب

 سالهاست که ناکجا نشر. است کرده عرضه را "بدکاری" کتاب چاپی هم الکترونیکی صورت به هم و رسانده

 در را بارش که کتاب این خواندن و تهیه از نباید بهانهای هیچ با. است شده غربت در ایران ادبیات مونس تنها

 برای حضورش. کرد خالی کتاب این برای هاکتابخانه در را جایی باید ،کرد خالی شانه است بسته تازگی

 در عمیق اتفاقی ،است ارزندهای و مثبت اتفاق ،بودن خود از داستانی دریافت برای در میزنددربه که مخاطبی

 بخشیده تازهای معنای گروجست مخاطب چشم در محورهایش تمام با را داستانی دیدگاه که داستانی ادبیات

 بروی کتاب این دیدار به تازه دریچهای کردن باز با باید. است کرده تازگی استاند ایرانی شکل و تعریف در و

 کشف به ،مجموعه این با شده تعریف و کالسیک هدیدگا همان با اگر البته شوی تازه و کنی کشف و بخوانی تا

 عبدالرضایی علی انجیلِ در قانون وحشتناک اندامِ پذیرفتن و شد نخواهد نصیبت زیادی چیز بنشینی شهود و

 به حکم و میکنند تعریف امروز زندگی در را فرار هویت که روایتهایی. میشود نیافتنی دست و غیرممکن

 کامیونیسم بنبست از میخواهد که روایتگری ،کردهاند راوی را عبدالرضایی ،میدهند مدرنیته از گذشتن

 اشارهِاش انگشت او. ندارد هراس سبکی یچه از استفاده از ذکرش اراىه برای و میزند دری هر به سر و دربرود
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 ساختار و روایتش اما ،است گردان داستانی و سبکی قطعیتهای میان سرش ،میگیرد سبکی هر به رو را

 به روزی هم شاید ،میکند داستانش قطعی وضعیت را مدرنپست نه ،است مدرن نه. نیست سرگردان زبانش

 در اینها از بیشتر که است نومدرنیستی عبدالرضایی علی شتنِنو گونهاین که کنیم باز در باور این روی

 علی انواع با مخاطب "بدکاری" داستانهای در. نشست تعریفش و تحلیل و تفسیر به باید ،بعدی مجالهای

 بندی هیچ در نویسنده که است این مداروا کتاب این در زبان و خالقیت در تنوع ،دارد کار و سر عبدالرضایی

 دست اسیر را نوشتنش ،ثباتی و سبک هیچ از تبعیت و تقلید با و نیست مسلکی هیچ دربند ،نمیشود اسیر

 پیش است چارچوبپذیر و است گذشتهباور که اصولی رعایت با عینی داستانی گاه. نمیکند ایدىولوژی

 داستانی با گاه و میدهد اراىه مخاطب به غافلگیری و تعلیق عنصر با را کردنش تازگی و آفریدگاری و میرود

 تصویری بار زبان خودِ و گرفته جان زبان زایشِ در که داستانی ،میکند تازهای دنیای درگیر را مخاطب زبانی

 داستان در مخاطب شریککننده و تاویلپذیر تصاویرش و است کشیده دوش به را حسی لذتآفرینی و کار

 تخیل حاصل داستانهایی میشود یافت نوع این از بیشتر دوم بخش در که ذهنی سراسر داستانی گاه و هستند

 اجرای و نو تکنیکهایی با تازه فضایی در کردن سیر دنبال که مخاطبی بردن لذت برای فرصتی و نویسنده

 ،زبانی اجرای در را خود که میرود فراتر زایشی زبان از حتی نوشتن سبک نیز داستان چند در ،است بکر زبانی

 خودکشی" و "میمون مغز" داستان دو اجرای در را عبدالرضایی خالقیت کند. متفاوتتر پیرنگ و فرم ،روایت

 مدام چرخش در نویسنده خاص نگرش با داستانی عناصر ،اثر دو این در که طوری ،میرسد اوج به "تابلو در

 مخاطبی برای فرصتی دو این ،میشود گشوده مخاطب روی به تازهای دریچههای پاراگراف هر در و هستند

 هستند داستانهایی منتظر داستان اجرای در و میخواهند زبانمحوری به کامل تکیه از فراتر را داستان که است

 داستانها با بیشتری سختیگری با کتاب نهایی بازنگری در نویسنده اگر. باشد بکر و خالق محورها تمام در که

 بسیار کار ماحصل میداد یترضا ،میزنند خطابه به پهلو بیشتر که قطعه چند حذف به و میکرد برخورد

 ،محتوا ،فرم ،لحن منظر از شانیتموجود و هستند کتاب دوم بخش در که قطعه چند ،میشد این از خالصتر

 است بوده نویسنده مدنظر که خالقهای داستان به تا است رسیده درد شرح و خطابه به بیشتر اجرا و چارچوب

 مدتهاست که مخاطبی. چسپاندهاند را خود داستان تازگیِ رنگینکمانِ این میان در ،کمرنگ وصلههای چون و

 داشت خواهد رضایت احساس "بدکاری" خواندن با تنها نه است داستان ژانر در خالق کتابی خواندن منتظر

 که خوانندهای ندارم شکی ،رسید خواهد داستانی ادبیات رسمی تعریفهای در نیز تازهای کشفهای به بلکه

 حیطه در او که رسید خواهد نتیجه این به حتمن کتاب این خواندن با است خوانده را عبدالرضایی کتابهای
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-نویسی داستان در او ی"رنو در پاریس" همانا "بدکاری" و رسیده تاثیرگذاری و تازه کشفهای به نیز داستان

 .ست
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 شودتمام نمی "بدکاری"
 

 

 "یبدکار"مجموعه داستان  بررسی

 

 پرستو ارستو

 

 واداشت مرا کتاب این گیرایی ولی ،فارسی رمانهای و داستانها هم آن بخوانم داستان که میآید پیش کم بسیار

 نمیشود دریافت آسان دارد که خاصی نگارش روش سبب به "بدکاری" بخوانم. را آن داستانکهای دو بار تا

 پس خواننده کشف و برداشت ،تصور اندام چون واندبخ دوباره را آن مخاطب که میکنم توصیه همین برای

با  نو از دوباره خوانشی با باید که میشود متالشی و شده واق، سویههمه هجوم مورد چنان کتاب خواندن از

 از یکی به بدل نیز خود خواننده که است دوم خوانش در تازه و شود آشنا حادثه فضای کلیت و شخصیت

 که شد روشن من برای نکتههایی دیگر داستانی به داستان از گذر در. ماجرا رگیرد و میشود داستان قهرمانان

 حقیقیترین شاید و اصلیترین همگی کتاب شخصیتهای. گذارم میان در کتاب این خوانندگان با دارم دوست

 و ندهنویس خیال و اندیشه ،بلند داستانهای وفشرده  یداستانکها ،نویسندهاند خود زندگی داستان قهرمانان

 محتوای همه" نوشته کتاب این از جایی در که نویسنده لبه قو یا اوست زندگی بلندای از کوتاه برشی هم شاید

 خصوصیات تمام "بدکاری" داستانکهای "نیست کردهام زندگی در که ریسکهایی جز چیزی من شعرهای

 و کلمات ،گرفته انجام ایجاز ایترع بوده ممکن که جایی تا آنها و در دارند خود در را بلند داستان یک

 بی هدف توصیفهای در تنگنظری با و ندیدم یىدزا پاراگراف تقریبن و نمیشود دیده اضافی جملههای

 ویژه هدفی نشانهای و کلمه هر گزینشحتی  دریافتم داستانک چند بر ملتأ و دقت کمی با شده جوییصرفه

 .میخورند چرخ بعدی تصویر سرِ دورِ ویرتصا و ندارد وجود مشخصی تعلیق .میکند دنبال را
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 و روایتی اندگرفته دبه خو ویژه شکلی و اندکشیده نرمال بیرون چهارچوب از را خود قالب و فرم هاداستان

 خواهم آن نگاه به هم شناسانهروان دیدگاه از که هاداستان های کانونیحادثه. بسیار هایروایت آبستن اندشده

 تن یک از در هزارتویی هاداستان قهرمان و هاشخصیت و انداخته های داستانیصحنه سرِ بر سنگینی سایه کرد

 گستردمی و کشدمی تُویی دیگر به تُویی از مقدمه بی را کشترسنا گاهی یمتفاوت سایه فضاهای در که است

 با تقابل در داىمن همه هااین کنند و جلوه شگفت و انگیزابهام تا شده تالش بسیار ماهرانه هاآن پرورش در و

 به اغلب و گیردمی صورت انتظار خواننده از دور و غافلگیر کننده بسیار هاداستان بندیپایان. دارند قرار هم

 .خنددمی ذهنیت مخاطب ریش

 هر در که کوتاهی اقامت با مخاطب که بود این کرد جذب دبه خو مرا کتاب خوانش وقت که پر کششی نکته

 فراموش گاه و نمیشود گسسته هم از قبلی داستانهای و پیشین برداشتهای از پیوستگیاش هرگز ددار داستان

 کودکِ و برده باال را آدرنالین تولید کمی مورد همین و ایستاده ماجرا کجای و شده وارد در از کدام که میکند

 میان ناگهان را خود انندهخو که طوری ،ندارند پایان و آغاز بدکاری داستانهای. میدهد قلقلک را هیجان

 انجام طوری شدنها سوار و پیاده این و گذشته حادثه قطار ازدبیند خود بر و دور به نگاهی تا و مییابد حادثه

 ولی پیشین برداشتهای از خالی دوباره ذهنی با خواننده و دارد گذرایی و تند حسیِ انگیزش که میگیرد

 میگذارد. بعدی فضای به گام پیوسته

 قهرمانان. دارد آن عواقب و کجرویها و اجتماعی آسیبشناسی اساس بر شالودههایی عمیقن داستانها ربیشت

 دروازههای گشودن از کمتر و میکنند نقش ایفای اجتماعی سنتهای علیه که هستند کنشگرانی داستانکها

 از تریمهم مشغولیدل که میبینم اهمیت پر را کتاب این دیدگاه این از. دارند باک اجتماعی و اخالقی قبح

 تالش و ندارد ،هستند جامعه بسته فرهنگ از مستقیمی معلول و حاصل که جامعه سطح مشکالت انواع بررسی

 مساىل این با نویسنده برخورد شیوه. دهد قرار بازبینی مورد خود فردی نگاه از را آنها مختلف ریشههای دارد

 است سیاسی منسجم اندیشه با سیاست کثیف ناخنهای و دراز دستهای کردن برمال در نامستقیم نهایبه گو

 روانشناسی و جامعهشناسی مختلف نظریههای از شناخت با داستانی چراهای به دیالوگیک پاسخ در و

 استبدادزده تاریخ از سنگینی بار اینکه با دهد نمایش برجستهتر را شدتها تا نمانده بی بهره اجتماعی بحرانهای

 بازیهای از بدکاری داستانهای اغلب صحنههای. میکشد خود و عواطف احساس دوش بر را درازی و دور

 عادی رویکرد تناقضآمیز رفتارهای که نشده بزرگ سرزمینی در نویسنده گویی و است دور پهلو دو زبانی

 و واقعی تا نشده سبب ریشهاش از دوری و جدایی و دارد غم بوی استیبه ر راوی اندوه. است مردمانش
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 از پا کمتر اگرچه پایان تا داستان آغاز از انسانی شخصیتِ تکامل. دهد قرار تردید مورد را آنها بودن یحقیق

 از را بی پاالیشی خردمندی ،مدار این بر خود پیاپی چرخش در ولی نهاده بیرون فیزیکی انسانشناسی دایره

 داشتن نظر در با بیشتر و است تبارانسان میبینیم باز اخالقی نشیبهای و فراز تمام با که میدهد بروز خود

 وابستگی احساس مداراخالق و انسانی قلبی و ذهن به ،کامجویی و سرکشی به اندیشه و فکر تعلق معنای به

 انسانی به داستانها اغلب قهرمان ولی نمیروند پیش مرحله به مرحله بدکاری داستانهای .است باورمند و دارد

 حاصل که دارد ویژهای عقاید و میپروراند حادثه ،قاطعیت با که اهیآگ از مشخص درجهای با شده تبدیل

 نوع جهتگیری در تنها نه ،داستان آدمهای گفتار و رفتار. نبایدهاست و بایدها حصار از بیرون آگاهی نوعی

 ذتل ،باهوش مخاطب بی تردید. میکنند پشتیبانی هم آزاد انسانی دیدگاه از پافشارانه بلکه دارند نقش داستان

. راستگوییست این به خواننده باوراندن و صداقت در کتاب این مهم ویژگی. میبرد بدکاری خوانش از بزرگی

 و میدهد مخاطب خورد به نکشیده آب راکثیفش  گاهی تمهای و نمیهراسد اندیشه و تن کردن برهنه از او

 ماجراها همه در ولی نیستند انهعاشق همه داستانکها ،مضموناز لحاظ  با اینکه ،میرود بعدی داستان سراغ

 عبدالرضایی مصاحبههای از یکی در. دارد جریان زندگی آن در و شده بوسیده عاشقانهای بگونه عشق لب

 باید شعر با. نمیشود حاصل آموختن با هرگزاهرگز! اعتقاد نه! خوانش نه! ینکها خالصه" که بودم خوانده

 خواستگاری محل یعنی اینجا دل و باشی داشته دل باید قطعن! رودررو و لخت ،زندگی مثل ،شد مواجه

 را هیمالیا ،باشی شاعر اما ،نباشی که نمیشود. نمیشود هم این از غیر! جسور یعنی ،جسارت یعنی ،خطر

 ،کنی خوش دل نقشه به اگر ،نیست کوهنوردی نقشهخوانی قولی به. شناخت نمیشود نقشه روی از هرگز

 ،کن غرق نقشههات در را خودت هی حاال. میکنی فراموش را قله ،بکشی هنقش و کنی کتاب و حساب مدام

 در که گونهنهما نویسنده شدم مطمئن که بود جاینا "...شد خواهد گم شاعرت اما! بکن ،نیست خیالی

 شخصیت. کرده حفظ را کاراکتر هم همان سراییاش داستان در ستجنجالی و بحثبرانگیز یششعرها

 سخت کمی من برای نگارش زبان. زندهاند هرکس کناری همسایه مانند و میکنند جلوه قیحقی بسیار داستانها

 نخواهند مشکلی هیچ دارند فارسیخوانی و کتاب تمرین تبنمر که خوانندگانی ندارم تردید ولی بود دیرهضم و

 با بی رحمانه نهایبه گو داستانی هر در عبدالرضایی چون! کنند تقویت را خود اعصاب کمی باید فقط داشت

 .میکند بازی خواننده اعصاب

 بیشتر داستانها پاىین و باال از هرچه که است این بدکاری کتاب در نویسنده هنر بارزترین و ترینچشمگیر

 که است باریک و تنگ آنقدر داستانکها از برخی فضای. مییابد دست بیشتری تاثیرگذاری قدرت به میزند
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 او به خوفناکی مورمور احساس اما نیست در کار هم ترسناکی چیز اینکه با ،میافتد هراس به گاهی مخاطب

 زودرسی اندیشههای با ،متفکر نویسندهای را عبدالرضایی. است خوانش از بردن لذت همان که میدهد دست

 میراث ،انسان تراژیک مرگ چیزی هر از بیشتر و مینویسد پیرامونش تلخ استنباطهای از متاثر که میبینم

 را تازهتری شیوه عبدالرضایی علی. فلسفی ذهنی فعالیتهای از کانونی با ،نشسته عزا را به اخالق و انسانی

 گستردهای دایره در را اندیشهاش نطفههای و برگزیده انسانی روح چرکین و سخت گرههای بررسی و بیان برای

 روان و سکس ،زندگی ،عشق درباره او دیدگاههای فواره. کاشته منطق و سیاسی برداشت ،احساس ،اخالق از

 با یعنی ،میجوشد معمول از متفاوتتر سرچشمهای از ،فاکتورها این همگی و تماشاییست کتاب این در... و

 استاد مانند و دارد سیاسی نشدید رویکردی داستانهایش در عبدالرضایی. دانایی و معرفت به عشق از معنایی

 که هستند داستانهایش قهرمانان این فقط و میکشد پاىین و باال را داستانها شخصیتی نخِ ،بازیشبخیمه

 چه کتاب این نویسنده مبارز و سرکش روح اینکه با. درمیآورند اجرا به خاصی پیچیدگی با را سیاسی نقش

 همه با ،حقانیت عدم از در فرایندی ولی شده محکوم ظالمانه اجتماعی تربیت چه و پرورشی بستر سوی از

 آموزه به انگیزهای هرگز میکنیم برخورد آن با داستانها از برخی سطر سطر در که عمیقی باوریخشونت

 و مینگرد طبیعت و اشیا و موجودات همه ،هستی جهان به مدار اخالق و انسانشناسانه و ندارد خشونت

 خویش کلیت از شکلی عبدالرضایی .است خویشتن اصل و ذات به رو تغییرپذیری در جاودانگی که میداند

 ذهن از "شکل" طبیعیترین این و میشناسد را دگرگونی پروسه کنیم باور ناچاریم که گذاشته نمایش به را

 بازتاب تنها و عینی واقعیت یک فاقد میخوانیم او از که را آنچه یعنی. است مکان و زمان از مستقل انسانی

 هر در که زندگیست یک و تجربه یک داستان کتاب این بگویم بهتر یا ،است یافته تکامل ایده از تصویری

 میشوند راحتطلبی وسادهبین  ،عادی انسانهای داستان قهرمانان گاهی. میشود تجربه دیگر یک بار خوانشی

. فساد و مظلومیت ،کژرویها ،بی کفایتیها برابر در تضمین فاکتور یک گاهی و حقیقتند کشف توانایی فاقد که

، آزادی و انسان اصلی پایههای بر ویژه آرمانی اجتماعی نظم با ستلیمستق شهرنآرما داستانها فضای واق، در

 !آلایده و بحران

 کرده پشت آن به اما دارند رو پیش را چیزها بهترین که هستند آدمهایی" میخوانیم کتاب از بخشی در

 ،کردهاند خراب را سرشان پشت پلهای تمام که آنهایی! آنهایم از یکی من ،میکنند دستچین را بدترینها

 "میروند پیش فقط ،برنمیگردند هرگز
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 خواهد متهم بودن نیهیلیستی به خوانندگان از پارهای سوی از کتاب این در نویسنده اندیشیدن روش بی تردید

 در جایی معناها و ارزشها ریشهای انکار که درمییابیم ژرفبینانه تحلیلی و عمیق نگرشی با حال این با ،شد

 باقیمانده ارزشهای و سنتی مقولههای ناامیدانه که نمیپذیرد ،بی کنش و دستبسته او و ندارد مولف اندیشه

 اخالقی و معرفتشناختی ،هستیشناختی ،سیاسی ،وجودی نمودهای و نمادها. سازد نابودی تسلیم را

 اتجر با و ندارد نیستی و نابودی ،ناامیدی احساس به میلی و گرایش داستانها قهرمان لباس در شخصیتها

 اشارهام. نمیکند تهدید را جامعه و فرهنگ کتابی چنین طریق از ،پوچگرایی ویروس خطر که کرد ادعا میتوان

 قراردادِ این ازدواج برای ،میگیرند جشن همه ،تولد برای متاسفانه" آمده که است کتاب پایان از بخشی به

 بلکه ،نمیرقصند حتی ،نمیکنند هوا نبالو ،رهاییست که مرگ برای همهاین با ،بزرگتر جشنی حتی خیانت

 ".شده خالص تازه که میریزند بیچارهای قبر سرِ ستمنفی انرژی و اشک و آه هرچه

 و سخره زندگی ییدتا در او توانایی. گشوده تازهای دریچههای ،خود اندیشه نوع متافیزیکی ابزار با عبدالرضایی

 .است شده بنیاد استوار ر سرشتیب و است شگفت رویکج و بی حقیقتی ،بی بنیانی کردن

 بود خواهد خطرساز او برای که را عواملی اینکه با نویسنده که است این بدکاری داستانهای مشخصه دیگر

 از او. میکشد کام در زبان موقعییتی در کمتر و میپرد نوشتن و بیان مرزهای دوردست تا میشناسد

 خودآگاهی با و نیست او خودآگاهِ جنب به محدود تنها انسان مغز که میداند و رهاست ذاتی خودسانسوری

 را خود مغز کار مهارت با که گفت بشود شاید و مینویسد و میکند فکر شخصیتی جنبههای با ارتباط در

 این از. است خود مغز implicit memory قسمت از بی نیاز سیستماتیک و پرورانده و کرده برنامهریزی

 تمام کتاب از زیبا جملهای با را نوشته این ،نیست تحلیلی تفکر فاقد تهاشنوش و اندیشه حاصل که روست

 ".کشت مرا مادرم ،کردم گریه که اولی بار" میکنم

 دوش بر واژه هر با که سنگینی اندوه با را کتاب این ولی نکردم گریه کودکی در عبدالرضایی مردن برای من

 .کردم گریه میگذارد خواننده
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 شعر شاعر را، کندابر را سوار میاتوبوس ع
 

 

 "پاریس در رنو"مجموعه شعر  بررسی

 

 ناصر پیرزاد

 

 اقیانوس متعظ و رشد به که شود کشیده راهی به شد قرار ایران فرهنگِ و شعر پیر و پاتالِ نوزاد نیما، تلنگر با

 به درباری یبسته تدس زبانِ. بدهد جم، به را خودش جای من ذهنیتِ و بچرخد درجه 181 فرهنگ. برسد

 ...بود قرار فقط گویی اما ما، به من شود، بدل عابر به فاخر بکشد، دست مردم هایکوچهپس کوچه دیوارِ

 دیوان دبیر پیش و مسعود و محمود سلطان کاخ به خود با و گیردمی را چندساله نوزاد این دستِ شاملو،

 راسانخ دربارِ الشعرایملک تحویل بستهکت را نوزاد و زندمی سرش به خراسان هوای اخوان. بردمی رساىلش

 رجی،ت فرار بر را گردعقب و را شیریِ آسفالته راهِ این کشندمی پوزار که داریدنباله هایستاره یهمه و دهدمی

 .روندمی رژه تاریخ یمرده هایراه در دست به بلندگو و اندداده

 دلیل خوریم،می دادنش از دست حسرتِ و زندمی سرمان به بچگی دوران هوای بار یک وقت هرچند که مایی

 که! کنیم بازی لِی و لِی بکشیم خط خدا زمین روی حاال شودنمی

 شودنمی دلیل زند،می سرم به کی و کی و میم و الف و گور بهرام شعرهای خواندن هوس هرازگاهی که من

  !که کنم صادر شعر هاو مثل آن بیایم هم خودم حاال

 نیست شاعر مثل که شعر

 خواهدمی تازه( زبانی) آغوشی همیشه
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ساعت  زبان یعنی زنده زبان. کند پیاده هامغل بغل را همین تو خواهیمی راننده از آن با که ستزبانی زنده زبان

 .امشب 3

 ودشمی ربا یک تنها زنده زبان با شست، رو و دست شودمی بار یک تنها شهر آشغال و پر آت جوی آب در

 .ستشوخی قضایا باقیِ! والسالم گفت، شعر

 هگرچ نویسدمی زبان همان شاعر با زندمی حرف زبانِ روز با عابر. اندچسبیده هم به دوقلوهای زمان و زبان

 .است عابر نرمِ زبان از انحراف زبانِ شاعر

 :نویسدمی شاعر دید.می د،کرمی گریه هم سر پشت که را چشمی تنها رفت، دست از آنکه: گویدمی عابر

 رفت بیرون دست از آنکه

 دیدمی    گریستمی گریه روی که را چشمی      تنها

  

 زبان

 

 که هاییمشخصه و گیویژه این. است شده زبان نحو با که ستایویژه رفتار رنو در پاریس ویژگی ترینمهم

 کاهش اول هایخوانش در کتاب این عرهایش نفوذپذیریِ قابلیت که شده باعث شد خواهد گفته ادامه در

 .شد خواهد گشوده خواننده روی به ایتازه جهانِ درهای که ستبعدی هایقراىت در تنها و یابد

 :مستقل هایجمله صورتِ به نهاد و اضافه متمم، مفعول، آوردن( الف

  

 :ایجمله مفعول

 خواستمی را بدار دوستم دودستی

                                                  گفتم را امشده عاشق من دیروز

              بینی؟می را گریممی

           هفت از بعد برای کنم سدّی و بیارم ساعت کنار را آب از پُرم که سیرم بر آن

            

 :ایجمله متمم

 گریزمنمی خواهممی را تو از
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      بگذارم چه بگو دانمنمی روی 

     ستمردنی پرنده آن بعد از 

          شد خواهم هی تو سوی امشده عاشق پیِ 

  

 :ایجمله هایاضافه

      شد(می درازتر هاکوچه در که جوان آن)سالِ  آن کاش 

 (!نه راه من با کوچه در ثانیه آن)جوانِ  آن و

 !نه سالم حتی

 داشتبرمی که داشت کالهی کاش

     دارد اسب شیهه چند    آیدمی صدای گاهی 

                                                           

 :ایجمله نهاد

                        نیست سوار باری شانشیهه بر که اسبانی دویدنِ گله صدای

 رودمی راه من هایکفش در

 (   "رودمی راه" فعل برای است نهاد اول، سطر که)

                                                 

 :معنوی یقرینه به فعل حذف( ب

                       اید؟رفته راه آیا( است) پله پای که هاییکفش در 

    نیامد بارانیِ تو هوای به کسی( اندایستاده)چتر  با پنجره پشتِ که شاعر همهاین از 

                                       بسیار( دآمدن)میهمان  مباشِ تو از و رفتی که 

 (   ستمانده) زرد و سبز روی که را جادو چراغ آن نه 

                                            

 :           فعلی کنایاتِ و عبارات از برخی با متفاوت یا نامتعارف برخوردی

 (       نبودن باغ توی) نیست؟ کسی آیا باغ این در خانه این در

 (               برنداشتن کسی سر از دست) دارمبرنمی رودخانه سر از دست 
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 (     دیدن کسی چشم از را کاری... )شماست هایچشم از 

 (    کندن دل کسی از) کندمی من از و داشت دلی کاش آسمان  

     (                       رفتن دست از) رفت بیرون دست از آنکه 

 (رفتن کسی سر بر کاله) ریخت سرم بر کالهی دیشب  

 

 : قدیم نحو از استفاده( ت

 (به یا از معنی در "را" حرفِ)رفت  را گرسنگی هایصف که رفتم زنی خوابِ به چرا 

 (       به معنی در را حرف! )بگو را دیوار 

 اسم( جای به مرخم مصدر) ماندنمی شعرم برای گفتی 

 

 موسیقی:( 2

. ستپوستی زیرِ بیشتر که موسیقی از نوعی است، آن شعرهای موسیقی دفتر، این چشمگیر هایویژگی از دیگر

 لمهک وض، واق، در. است آن بیرون و درون بین همانیاین حاصل شعر در موسیقی نوع بهترین من اعتقاد به

 درونی حس حتی، ایکلمه بیان بدون دتوانمی که ستبازیگری مانند آن، در نهفته موسیقی به توجه با سطر در

 .کند منتقل بدن حاالت و حرکات به توجه به را خودش

  

        رودمی بیرون لعنتی بوىینگِ این هایپنجره از همیشه دستی تنها 

                                                                     گیردمی را سرزمین این ابرهای

 ریزدمی مینهشو در و

 

 دست هنگام به که نفرت و خشم احساس که شده سبب( ای)" ی" دندانی مصوتِ از استفاده مورد دوازده

 .یابد انتقال خواننده به خود به خود شود،می فشرده هم به هادندان معمولن حالت، این دادن

  

                                   شد(می درازتر هاکوچه در که جوان آن) سالِ آن کاش 

 (!نه راه من با کوچه در ثانیه آن)جوانِ  آن و
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 !نه سالم حتی

 داشتبرمی که داشت کالهی کاش

 

 .نایافتگی دست و دادگیاز دست غمِ و حسرت حس القای برای "آ" مصوتِ از کارگیری به مورد نوزده

  

                                                                    نبود فرار هرگز که ما قرارِ

           نکردم که بود فرار            کردی تو که صدایم از فراتر

                                  

 ندشد فرار این باعثِ به جا فرودی و فراز با "آ" مصوت شش ،"ر" صامت یازده بینید؟می را کلمات فرار

 

 !    لعنتی دستِ این  رخت، بندِ دارِ هرچهکش یادامه تا

 شدن دراز نمایش برای جمله آخر در نهاد آوردن همچنین و "آ" مصوت بار پنج ،"ر" صامت تکرار بار هفت

 !لعنتی دست این

 عصر یکیو مکان ماشینی حرکت بیانگر که فیلمنامه شعر در "فاعالتُ" رکن تکرار از به جا یاستفاده همچنین

 :            هافرشته ادنِد شماره عمل و است جدید

                                       

 دهندمی شماره هافرشته روپیاده در

 اندکشیده صف شیرخواره کودکانِ باجه پشتِ

 است گذشته تمامِ شب از کوچه

 رودمی مرگ سوی به نفر یک

 است ایستاده دست به عصا زندگی          برق تیرِ پای

  

 جاو آرام آرام ریتم، این یچندباره تکرارِ با و شودمی آغاز آهسته ریتم با بتهوون، 3 سمفونیِ از مدو موومانِ

 .شودمی بدل سازها از فریادی به نهایت در و گیردمی

 :شودمی گرفته به کار ریتم بندرعباس، همین پایانیِ شعرِ بندهای از یکی در
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 داشت مشکوک زایمانی که زنی روزی!       شو گم

 جنوب هایتمامِ دروازه گاهی!      شو گم

 رومنمی اما  گویندمی هافاحشه تمامِ را این!         شو گم

 ...بمانم ایران که امخورده شراب

  

 ترطوالنی و خیزان هجاهای با سوم و دوم سطرهای در و اُفتان هجاهای با ،"شو گم" از بعد اول، سطر شروع

 آ آ، آ،: اول سطرِ در "آ" مصوت تکرار بار سه همچنین قبل، ایسطره از سوم بودنِ سطر

 آ، آ، آ، آ: دومِ  سطر در بار چهار

 آ، آ، آ، آ، آ :سوم سطر در بار پنج

 .کندمی ایجاد را پایانِ عصیانی و آرام آغاز این

 العجز رد"قدما  اصطالح به و پایانی و میانی و آغازین هایقافیه از نیز به جایی استفاده باال، موارد از گذشته

 نگیآهخوش در مهمی نقشِ بند، مفهومِ هر تاکیدِ و مطلب زنگِ بر عالوه که است شده بالعکس و "الصدر الی

 :دارند شعر

 

  هست که برقی تیرِ آخرین پای      ستمردی یاشاره شاید      امید     !  باش زود

 ...پرداخت شما یخانه به را داماد آن هک دری بست        خواهد مرا هاچشم دست کدام آخر

                 داشت غروب درهایش که ایپنجره  همسرم و

 کردمی پاره پیاز داشت

 !ایست     گریستمی گریه روی و

 دهممی کسی امالی به را بیست هابچه

 بنویسد... دروغ و درست را زندگی که

                                                         ...          گذشتمی شرمنده رشت هایکوچه از

  

 میکینه یاستعاره( 3
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 هایآرایه از یکی و گیردمی صورت مجازی اِسناد از استفاده با که دانست پنهان تشبیه نوعی را آن توانمی که

 :دهدمی خبر شاعر امروزین و نو نگاه تمامن از که است دفتر این پر کاربرد و تصویرساز

 ( اتومبیل به کنپاک تشبیه) شودنمی پارک کنپاک بخواهی که جایی همه در همیشه

 (     زمین به چهره تشبیه) زد شخم تو یچهره در آنکه 

 (   فلک چرخ به آفتاب تشبیه)شود می چرخانده گردانک تابیبی در آفتاب و 

 ( قفل به سالم تشبیه) بچرخانم فقل در سالمی 

   

 :"ریخت"فعل  مجازیِ اسنادِ از استفاده با انگاریجانبی امهاد در و

         ریزدمی کم کم سرسره از پسرم 

              پایین بریزید هاپله از 

    ریخت چارراه بر تاقچه از همسرم که 

 :"ریخت" فعل مجازی اسناد از استفاده با( معنی اسمِ)مفاهیمِ ذهنی  به بخشیدن عینیت همچنین و

  

                 ریختمی دهکده بر اشاره با پاییز

        ریخت آب روی که سکوتی در و 

                                                                      

 المثل ضرب( 4

 باالی انسیلِپت دلیل به که نویسدمی قصارگویه سطرهایی کاریکلماتورو فرم ترکیبِ با عبدالرضایی گاهی

 :شوند بازار و کوچه وارد المثلضرب عنوانِ به توانندمی صوری، نقشیخوش و مفهومی

  

                          رودمی تهِ دره تا خوردمی لیز آنکه همیشه 

                                         کندمی گم آسانی به جویدمی آنکه همیشه

  بیندمی بیند،نمی که را نهما بیند،نمی آنکه گاهی 

  دهدمی دست از اجازه بی خواهدمی اجازه بی آنکه همیشه 
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 تخلص( 1

 از شاعر بزرگداشتِ به واق، در و بود اشسروده انتهای در شاعر شعریِ نام آوردن تنها آغاز، در که تخلص

 تعویض و سنیت این احیای با عبدالرضایی اما بود بربسته رخت کاملن سیفار نوی شعر از شدمی بدل خودش

 :ستردهک دعوت صحنه به دوباره گذاری،فاصله تکتیکِ از استفاده با بود، حاشیه در که را آن نقشِ تخلص،

  

                                                                     نویسدمی شعری آنکه همیشه

 کندمی پاک را دیگری شعرهای 

 باال هادست    ننویسید چیز هیچ شاعران

                                                                بمیرم جایی اگر فردا

 مثلِ فردوسی بمانم میدانی روی یا 

 ...بگذارم قبر سنگِ روی را هادست از یکی کم دستِ که شاید

 

 شعر دو یا" دایره"جنجالیِ  و معروف شعر در توانیدمی نیز را تخلص خوانیِغلط و اریگذکارکردِ فاصله

 آشناییِ رایب ستکوششی نوشته این که باشم گفته پایان در. ببینید دفتر همین در "امال" و "سپیدخوانی"

 ردازندپمی امروز پیشروی شعرِ خوانشِ به شاملو شعر نهایت در و قدیم شعر اصول به توجه با که مخاطبانی

 دهش تعریف و مألوف پیِ زبانی در همیشه چون و نیستند آثار این قراىتِ به قادر حتی موارد ایپاره در و

 یشروپ شعر در خوانشِ مشترک زبانِ به توجه آنکه از غافل رسند،نمی تازه فضاهای و معانی درکِ به هستند

 از رفتنگ کمک با امکرده سعی که بود دلیل این به شتربی .شعری خالقیتِ در استقالل کردنِ فراموش یعنی

 مباش داشته "رنو در پاریس" شعر مجموعه با دیگرگونه برخوردی کالسیک، یخواننده هایداده و اطالعات

 مدرنیستیپست ماهیتی و گرفته شکل مدرنیته و سنیت بستر دو در که ستایکارِ خالقه کتاب این معتقدم و

 اما تاس شده منتشر مطبوعات در فراوانی هاینوشته و نقد تاکنون ،"رنو در پاریس" ربارهد .ستکرده پیدا

 نشان مجموعه این اشعار که حالی در بود شده قلمی جدید ادبی هایتئوری به توجه با مطالب آن اغلبِ

 اریک به دست کالسیک، شعر به ویژه توجهی با و داشته کامل یاحاطه کالسیک شعر بر شاعر که دهدمی

 .است زده تازه و خالق
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 "عاشق ماشق"خودلقاحی کلمات در وضعیت 

 

 

 "عاشق ماشق"بررسی مجموعه شعر 

 

 آیدین ضیایی

 

 دهدنمی تن درآمدن سلطه تحت و سازیمولفه انقیاد به هفتاد این ولی است، هفتاد عبدالرضایى شعر مبنای

 .است دهنگروی لختی و اینرسی به عبدالرضایی شعر که وستر این از ماند،نمی ایستا هفتاد در او بنابراین

 پس دارد، در وجود تحرک عدم یک حرکت پس در"کافکاست:  یا بکت قانون این آمدعبدالرضایی، خالف

 !پاشدمی هم زا سرانجام کشیدن، انسان دراز این پس در که ...کشیدن نشستن، دراز بعدِ و است ایستادن، نشستن

 هایجریان اب وفاق و انطباق به حتی و یابدمى ادامه پساهفتاد شود، بامی شروع هفتاد ق، باماش عاشق شعرهای

 .کندمی خود هاىزیرشاخه از یکى به بدل کرده هضم خود در نیز را آن داده نشان خوش روی هم معاصر

 زبانی، ری،تصوی نقیادا هیچ او که روست این از شده و بیگانه عبدالرضایی با که است آشیل یانقیاد، پاشنه

 یبهانه به دادن سامان و آوردن در انقیاد تحت به جز اقتصادی که را خواهانهآرمان و گرایانهآرمان بیانی،

 تواننمی براینبنا تابد،برنمى باشد داشته( پساهفتاد حتی یا هفتاد شعر قالب در)کردن  کالسی و سازیمولفه

 نفی و جریان از خروج یمنزله به هاآن از عدول که گرفت نظر در شعرش براى ایقانی و قطعی هایمولفه

 به فاهیمم بازتولید .بود همدل عبدالرضایی شعر بودن دینامیک با توانمی که جاستاین .شود تلقی خودش

 فهومیم رکود، .بخشدمی تسری، را جنبش قیود، این به ندادن باج و انجامدمی ادبی پویایی و مدام بازتولید

 .است بودن عبدالرضایی برای ریبغ

 شاعرانه غیر مفاهیم بین دارد مدام و است واسازی حال در مدام که است شعری جریان ماشق، موافق عاشق

 ستاای به تن و کندمی عدول ادراکات و مفاهیم ماندن تکین و بودن یکه از اول زند، دفترمی نقب شاعرانه و
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 رکبیم چشم آن یبرسازنده کلمات و کندمی پیدا تکثر دارد معنا .دهدنمیظاهری ا  بودن ایستا رغمماندن ا به

 نصیب بی هم ناخودآگاهش یدوباره دعوت خود، از ناخودآگاه یدوباره ساختن حین در مخاطب که هستند

 قراردادهای و شده تثبیت هایداشته از برخورداری رغمبه مخاطب ناخودآگاه که معناست بدان این .ماندنمی

ناخودآگاه،  این که زندمی دست جدید ناخودآگاهی بندیسرهم و بازآفرینی ، به"ماشق عاشق" معمول، با

 .رودمی پیش آن به توسل با کرده خود آن از را "ماشق عاشق" چون ایمحرکه موتور

 عریش مفاهیم .کندمی نفی مخاطب ناخودآگاه ساخت نف، به را مرسوم تشبیهات و عبدالرضایی، استعارات

مخاطب،  و شعر هایسازیمشابه و ادراکات و انجامدمى ادراک در تأخیر عبدالرضایی، به اشعار جدید، در

 از جدیدی برساخت نیست، بلکه تنهایی به مصطلح معنایی تاخیر همان این روند، البتهنمی پیش الساعه خلق

 عنام از ایتازه بازتولید و بندیسرهم به بلکه مخاطب ذهن در پردازش در تاخیر با نه این بار که معناست

 سازیجریان و بندیدهه از منبعث مرسوم هایمؤلفه قالب در را مجموعه این اشعار خواهمنمی. انجامدمی

 یادداشت این نظر اما .داشت خواهم اشاراتی فراخور، گاهی به که دهم، هرچند قرار واکاوی معاصر، مورد شعر

ست، ا اکنونش و گذشته حاصل شعرها این که کندمی اقرار خود ست، اولرضاییعبدا شعر تطور روند بررسی

-مجالست و باشد، همنشینی شاعر یگذشته به بازگشت گرتداعی مجموعه شعرهای تک تاریخ اینکه از فارغ اما

 منظرگاه نای از و کنم تلقی گذار و گذر حال در را شاعر شعر روند که داردمی آنم اخیر، بر یمجموعه در شان

 .بروم شاعر هایآزمودن و ابداعات کشف دنبال به

 دنبال ، بهاشظاهری تفکیک با نیست، بلکه مجموعه اشعار تمایزگذاری صرفن گمانم ماشق، به عاشق دفترهای

 اتادبی جریان مسیر در شدنش واق، و شخصی شاعری روند در شاعر شعری یپروسه و جریان بندیصورت

 نفرادیا فارسی شعر معاصرت ساخت در است، ولی معاصر شعر منفرد رضایی، آلترناتیوعبدال .است دورانش

 .است دهنکر غفلت هاآن امتزاج و پیشنهادها از ولی کرده بسیارى تازه پیشنهادهاى که ستشاعرى وى نیست،

 .دارد دخالت و مشارکت شعر، معاصرت بازتولید جریان در و کندمی شود، تولید می تلفیق دارد او رو این از

 قبل از هاییداشته خیزد، واجدبرمی آن از که مفاهیمی و جنگ .شودمی جنگ به ماشق، مربوط عاشق اول دفتر

 ار مکرر مفهوم این شوند، عبدالرضاییمی ادغام جنگ در و ریزندمی برون جنگ از که هستند، عواملی معلوم

 مستعد که ار جنگ عوامل قابلیت دارد بلکه نیست هم هشعارگون تقلیل پی در دهد، اتفاقننمی بسط و توسعه

 .کندمی کشف اندبوده "ماشق عاشق" به ورود
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 ستسنگری زمین"

 ایمگرفته پناه آن در همه ما که

 شودنمی دیگر اتمی بمب با

 "کرد انگشتی شوخی

 آخر( جهانی )جنگ

 

 خاطبم انضمامیت که شعری در یشرویپ حین در اینکه .ستهمانیاین پیوندهای کردن شل عبدالرضایی کار

 تقابلی و استعداد او .کندمی بداهت، اقدام فر پیش با همراهی این سرکوب به راحتی دارد، به همراه هم را

 .کندمی نمایان شعر نف، به کردن برجسته و خروج و انتخاب جهت را معیار زبان بودن شعر

 

 چادرت"

 بلند شب این

 اتچهره و

 ماه چون

 شب دل در

 "!دختر؟ رسدمی کی تو روز پس

 )انتظار(

 

 رایب تاریخی فرامتن این دعوت از شاعر که شویممی پرت خودمان از تاریخی فرامتن به ، ما"سرخ ارتش" در

 شودنمی ملغی هم جدید معشوق برابر در خورده شکست ندارد، تاریخ ایواهمه اشعاشقانه استعاری کشیبهره

 دیگر ستیواسازی، کارب با را مایاکوفسکی ، عبدالرضایی، فرامتن"کوپه" در .بردمی دست مکرر بازتولید به و

 از رگذ همان این و دهدمی تقلیل محتمل، گراییواق، به را آن از  افراطی مانتالسانتی برداشت و بخشیده

 کند، همانمی مواجه سرخوردگی با را مرسوم برساخت این نوعی به و است هفتاد ایگزاره خواهیآرمان

 .گرفت سراغ عبدالرضایی از توانمی که رفتاری و روش
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 نکن گریه"

 مادر نیستم سرباز آخرین من

 آخر یکوپه در

 پسرت

 "خوابیده اجساد بین

 

 متس به هانبودن از او است، ابداع ابداع حال در عبدالرضایی "نیست حقیقت مولف کسی دیگر"شعر  در

 کند،یم برمال را شانشعرى استعداد کرده خالی مرسوم کارکرد از را تصویر و زبان دارد او بلکه نیست شوندها

 هب نگاهش یدریچه از فاجعه عمق تا کندمی باردار را تصاویر و کلمات فجیعی طرز به دارد عبدالرضایی

 تحریک اب عبدالرضایی است، کردن باردار مالوف شکل از عبدالرضایی، عدول لقاح قانون .برسد ظهور یمنصه

 و روندب پیش شانخودلقاحی راستای در بتوانند خودشان تا بردمی باال را کلمات نفس به کلمات، اعتماد

 به تا دکنمی آشنا شانناهمگون و ناهمسان بعد این با را کلمات صرفن او .باشند خودشان با اضافه بار محمول

 .بیابند باز "ماشق عاشق" یواسطه به را خودشان و بدهند تن شعر در شانشدن همسان

 دهنکر غش انگور" و "ماشق عاشق" با دوم دفتر .رسدمی اوج به "ماشق عاشق" شعر ماشق، در عاشق کتاب

 به فتاده هایمولفه تمامی .کندمی تمثیل هفتاد در را عبدالرضایی قد تمام و تمامی به دارد "رسدنمی مینا به

 شخصنم و دوم دفتر با توانمی .اندرسیده بازنمود و وفاق به فترد این شعر دو در بودن عبدالرضایی انضمام

 بود مختلف ا همدل هایدوران هایجریان ا بین مجموعه این در عبدالرضایی شعر نوسان شعر، با دو این با

 در ار شعرش و عبدالرضایی هم، از مجموعه این دفتر سه کردن منفک با که کرد تصور را روندی و پروسه و

 اند.داده قرار حرکت روند و طورت سیر

 

 است چرند

 خوابم در لبیمی که شبی اسم

 نیست ترهفت من از صبحی سرِ

 آفتابم؟ غروبیمی چه برای چرا

 ماشق( )عاشق
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 ومد دفتر است، در شاعر نظر مد که مولف مرکزیت این از زدایش و مرکزیت رف، و خروج و شعری کارناوال

 نت بودن شناور به که ایقانی هایدال و آزاد هایشده، موتیف گذاشته اجرا به مذکور شعر دو در مشخصن و

 لرضاییعبدا با را هاموتیف این استعداد مخاطب که کنند، جوریمی پذیرمشارکت خواننده برای را اند، فضاداده

 خودشان میشهه که هاموتیف این بازتولید و بازخوانی قابلیت از چقدر اینکه به بردمی پی حتی و کندمی کشف

 .کرد کشف و برد بهره شودبودند، می کرده متصل بودن یکه و معناییتک به دیکتاتورمآبانه را

 

 باشى بسترم در ...با که وقتى... بى

 روزهاترم این

 چهارترم سحر ىکله از

 خورممى یازده صبحانه ساعت سرِ

 خورمنمى هاصبح وقتى که

 جااین زنى

 جاآن زنى

 هرجایى دو هر در زنى

 کند لختى چنان

 حمام یک مثل

 وقتى یک نشوم ماشق عاشق که

... 

 یا

 موسی مگر

 داشت بیشتر شتر یک از پر صحرای از

 بود؟ بیشتر همه از    تورات یک که

 دیروز از پس و هنوز از پیش

 مرد امروز

 ماشق( )عاشق



/ این سوال ابدی  274 
 

  

 ىعبدالرضای که مختلف ژانرهای و اصداه از کرد، تلفیقی غفلت دوم دفتر در بودن چندژانری از تواننمی

 .زبان و فرم است چنیناین. است آزموده و برده به کار شعرهایش در همیشه

  

 رودنمی باال نردبان الغر پهلوی از خودبی

 حاال که طوریهمان

 فرو روممی مترو باتالق در

 دارد اشخانه یپله از

 باال رودمی زنی

 داندنمی که

 قله در فریدنیا ببر کمین را صبر

 ...آفرید سینه نفس حبس

 رسد(نمی مینا به نکرده غش )انگور

  

 نانشهمگ دیگر مثل او کند،مى ایفا آن در را اول نقش تجربه و زندگى چون اندزنده عبدالرضایى شعر کلمات

 کندمى عو  را آن مدام برده دست نیز اشزندگى در دارند معمولى زندگى و کنندمى خطر زبان در تنها که

 این به تربیش کند، وارد متنش به و کشف را اىتازه تجربى و زیستى هاىدیدگاه و هاگفتمان راستا این در تا

 ألوفم زیستى ساختارهاى و منش اساس بر و تابندبرنمى را او متنى زندگى معمولى هاىذهن که است دلیل

 شر، استتیک طرح و جامعه کتاب انتشار با ادهفت دهه اواخر از عبدالرضایى که حالى در کنند،مى قضاوتش

 به را ابلیس و پرید بیرون اندیشنیک و اندرزى و پند ادبیات صف از کرده روشن همه با را خودش تکلیف

 ایلاو که شهرجردى پرهام با گفتگو در او داد. ترجیح است معاصر شاعرى که خدا به آوانگارد شاعرى عنوان

 اکران و مایشن به بعدى هاىکتاب در که بود کرده اعالم پرداخته شر استتیک یحتشر به شد منتشر هشتاد دهه

 ادویىک هرمافرودیت، چون هایىکتاب انتشار با هشتاد دهه طى سپس و پرداخت خواهد شر استتیک و شیطان

 بانز به کرد سعى اندشده نوشته نظریه و شعر و رمان حیطه سه در که... و ادبیات از تررکیک و کاندوم در

 فرهنگى خودکشى جور یک آن، به پرداختن زمان آن تا که کند عالوه را اىتازه فضاى فارسى خیراندیش
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 رد او قدرت بر خواهممى هشتاد دهه اول نیمه در عبدالرضایى نظریات از برخى یادآورى با شد.مى محسوب

 .پردازمب ماشق عاشق آخر دفتر ررسىب به و کنم تاکید زندگى در چه و متن در چه پذیرىریسک و کردن خطر

 را یبالغ پارادایم کند؛ اومی ملغی زیادی حدود تا را جلوه و واقعیت میان تضاد عبدالرضایى سوم، دفتر در

 ندبده بالغی الگوهایی به را شانجای ادبی رهگذر، استعارات این از تا کرده هنری صرف الگوی جایگزین

 رشع بین بگذارد عریض مرزى تا زندمی تاخت بالغت شعر ا با را تعارها اس شعر یمعادله دارد شاعر که

 .کندمی الساعهخلق را مفهومى دریافت که کوتاهى و سهل شعرهاى و الممتن،سهل

 

 ایرفته تو

 تبرفی آدم ولی

 مانده جا حیات قلب توی

 شد خواهی آب نخواهی خواهی

 (14سوم  )دفتر

  

 فکش پشت هرگز را خود کند. اومی برمال را خودش دارد ممتن، و سهل ایشعره این در عبدالرضایی اتفاقن

 مرزهای دارد هم او نویسیساده بلکه کندنمی مرسوم نویسیساده به تمار  و نکرده مخفی ظاهری ایجاز و

 شعرهای همانیسادگی، این این بیان در او بودن رادیکال. کندمی جابجا ریخته هم در را مألوف برداشت

 ار همانند، همانند :نیچه قول شود؛ بهمی منکر اخیر دهه یشده آزموده یساده شعرهای با را سوم دفتر یدهسا

 غمرسوم، به دفتر کوتاه شعرهاى حتی در عبدالرضایی ولی .کندمی قیاس آن با را خود و آوردمی خاطر به

 مفارق و تکین وجه و دهدنمی همانندی و مشابهت به کوتاهی، تن و سادگی مبنای در ظاهری مشابهت

 روی از ار آخر دفتر توانستهنمى "ماشق عاشق" شاعر که بیفتم صرافت به توانممی .کندمی حفظ را خودش

فرم،  و اهیممف و زبانی لحاظ به که قبلی دفتر دو با مجالست شاعر، در اندیشه و نظر کردن لحاظ بدون و تفنن

 .باشد گرفته قرار دهندمى گسترش را هفتاد شعر هم و کنندمی تمثیل را شاعر هم

 

 کردند وتو هاآن

 تتو هااین
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 ستنقاشی نمایشگاه زندان

 هازندانی و

 تابلو

 (15سوم  )دفتر

 

 مانیز بودن، حتی عبدالرضایی وضعیت در جز بخورند سند خاصی نام به توانندماشق، نمی عاشق شعرهای

 کردن شل الح در که وقتی مقدار همان به یا ستادبی جریان یک بین قوی اتصاالتی دنبال به عبدالرضایی که

 سینوسی، حول حرکت مثابه به که ماندمی را شدنی مژ و کژ کندمی انکار اقدام و نفی به هابست و چفت

 شعر اتساع همان این کند ونمی سقوط و عدول بودن عبدالرضایی از و دارد بسامد عبدالرضایی محور

 .است اشبازتولیدشونده و تولید هایولفهم با عبدالرضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 علیه هیبت قراضه افالطون
 

 

 "مادرد"مجموعه شعر  بررسی

 

 نوید حمزوی

 

را بر  "ورودِ شاعران ممنوع"او که  تابلوی  کند، همی ادبیات سنگینی میهیبت قراضه افالطون هنوز بر تنه

خلفش ارسطو،  پس از او زان  و نویسنده را  شورشی خطاب کرد.آوی "جمهوری"شهرش در سر درِ آرمان

ها و ادبیات را از سیاست سوا کرده و آن را به قالب تکنیک و فرم اندازد تا بعدها به دستِ فرمالیست

 شود. ای علمیتر و تبدیل به ابژهساختارگرایان فضای ادبیات تنگ

نوشتارِ زیر  ،، امری است محال و نشدنیای علمیبه ابژه ی باختینِ روس، فروکاهشِ ادبیاتهرچند به گفته

یش از بر حذر بوده و پ هنری به ابژه علمی کوشد از رویکردِ صرفن مکانیکی نقد ساختارگرا و تقلیل اثرمی

 .وگو با آن بنشیندباشد به گفت "مادرد" آنکه نقدی بر

 

 "مادرد"سازه زمان در متنِ روایی 

 

تر است را که همگانی یتگریروایت، روا های زیر میان قصه،ها، تعریفبر سرِ واژه برای پرهیز از جدال

 پذیریم:می

 قصه: چکیده رخدادهای روایت شده.

 کند.روایت: گفتمانی )نوشتاری یا گفتاری( که قصه را روایت می

 متن روایی.ا : شیوه بیانِ آن گفتمان یتگریروا
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توان در دو سطح روایات است، زمان روایی را میساخته شده از خرده روایت شامل یاجایی که کالناز آن

 روایت، مورد بررسی و مقایسه قرار داد.روایت و خردهکالن

گونه رابطه زمانی  زمانِ روایت و زمان قصه را از هم تفکیک کرده او ز سه "گفتمانِ روایت"ژرار ژنت در 

زمان از ( و همfrequency) (، بسامدduration) (، دیرشorder) آورد: نظممیانِ این دو سخن به میان می

 کند.یاد می ( نیزanachrony) پریشیمیانِ زمانِ قصه و زمانِ روایت به زمان اختاللِ زمانی

خوان نیست. چه، روایت، همروایت با زمان روایی آن در سطحِ خردهدر سطح کالن "مادرد"زمان روایی در 

 ست که آثار عبدالرضایی اغلب از آن بهرههای پربسامدیست و تعلیق روایت از تکنیکجایی که شکاز آن

 کند.شمارانه پیروی نمی، از نمودارِ نیوتونی یا گاه"مادرد"هایِ روایت اغلب شعربرد، زمان در تراز خردهمی

 

 نگری()گذشته "...در قتلِ عامِ کلماتم سر سطرِ آخر را زدند"

 )حالِ استمراری( "...کشدی صفحه دارد دراز میمرگ است که رو"

 نگری()آینده "...خوردو در دختری که آخرِ این شعر زمین می"

 نگری()گذشته" ...بودم، حماقت کردم  و شاعر شدم آدمی"

 یا

 )حال( " ...هوا پس است"

 )گذشته نگری( "...بس است دیگر این همه زخمی که برداشتیم"

 ...و دیگرها

 

شماری بیرون افتاده و در بازی با زمان، زمان روایت، از زمانِ گاهبه تعبیرِ ژنت زمان در تراز خرده ن وبنابرای

( Scene) ها در فرم دیالوگ و در یک صحنه نمایشیاغلبِ شعر حال آنکه در سطحِ کالنِ روایت، پریش است؛

زمانِ ) اوم متن روایی تقریبن صفر استدر این حالت، تد افتند.رسیدن به نوعی چندصدایی اتفاق می در پی

روایت، عبدالرضایی با گزینشِ دیالوگ و اجرای قصه شعری با زمان روایت برابر است(. در واق، در سطحِ کالن

 کند.می "حال"دموکراسی متنی، زمان را 

 شعر به زیرساختِ فراتر رفته، کشاز اکنونی کردن زمان و تازه نگه داشتن آن در وجه فرمی کاربرد دیالوگ اما

 کند.نیز سرایت می
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 شما خط بزنید... "

 مخاطب( )دیالوگ با "...ای درست کنیدخورد خانهو در دختری که آخرِ این شعر زمین می

 خود( )دیالوگ با" اممن با سفر تا سر کوچه هم نرفته"

 ها(واژه دیالوگ با) "/ مادر+درد/ = ما+درد مادرد"

 

دویچمگویانه تبدیل کند. دیالوگی که ا  گومداروگفتا  عر را به اثری دیالوژیکدیالوگ تالش دارد تا ش

وگو اش بدل به کنشِ گفتبازی را پشتِ سر گذاشته در نگاهِ باختینیارسطویی و زبان )بالغت( سنتی رتوریک

 شود.می

دن بیش از حد  به در شعر و تازیدن و شکایتش از اهمیت دا "سطرسازی"شاید دعوی عبدالرضایی در مورد 

همین نظریه باشد؛ جا زدن و قالب کردنِ متنی اغواگر و  ، وجه دیگرِسطرهای شعر، بدون توجه به کلیت آن

 اش.وگومدار به مفهوم گسترده باختینینامد( به جای شعری گفترا رتوریک می )که باختین آن لفافانه

وگوی آن دو خواننده و گفت-بستان نویسندهدید، بدهمیباختین اثر دیالوژیک را در تقابل با رتوریکِ ارسطو 

مفهومِ مدّنظر باختین از  "مادرد" جاست که در شعرهایها، اینمتندر متن و فرایِ متن، شورش بر متن و هم

 شود.می دیالوگ عبور کرده به بینامتنیتِ جولیا کریستوا نزدیک

 

 کنیی که پرتاپ میاتو هم با تیرِ تازه"

 ایش بیار معرکهآت

 نگو جایی نداریم

 نداریم راهی

 ما شاعریم

 شود راه پیدا کردبه صفحه که می

 نویسمدر انتهای شعری که دارم می

 امای برایت کنار گذاشتهکوچه

 داندچه می کسی

 "ای ساختیمشاید هم تهِ این کوچه خانه
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 )به مخاطب( 

 

است و این  ()جدلِ پنهانی hidden polemicرجسته است مفهومِ ب "مادرد"ای از دیالوگ باختینی که در پنجره

که  جاریو هن وگو با گفتمانِ غالبی که سرراست در اثر بیان نشده و شورشی علیه گفتمانِ رسمیهمانا گفت

 .باشدچیره است می

 

 )در برابر گفتمانِ غالب( "در قتلِ عامِ کلماتم سرِ سطرِ اخر را زدند"

 گذارد()مخاطبی که با سکوت شعر را بی پاسخ می "دهدبه این سگِ تنها بها نمی کسیجایند، همه آن"

 بیا از اول شروع کنیم "

 )قراری با خود و با خواننده، آن هم در انتهای کتاب!( "ما که آخر نداشتیم

 

اید، نیست ر نام عطا فرمها سیر و سِر داشته و به اشیا برای اول باعبدالرضایی آدم ابوالبشری که با بکر و باکره

 هاست.ها و ماندنیبلکه او داىم در حال شورش و خیانت  به همین اولی

 

 امجانم را به در برده"

 جا خیانت کنم دوستانم که آدمند  همه یک تا به مادرم، پدرم، و

 البته آدم آزار نیستم،        

 فقط هستم   

 اریم؛ما نیز در پاسخ به دعوت او راهی جز شورش ند

 شود دیگرپیدا نمی

 در من کند کسیپیدا نمی

 "تا تو بیایی

 "تراز روایی"

 

تواند درونِ روایات حاضر گیرد و راوی میشنو شکل میری، راوی و روایتتگنِ روایجایی میا ترازِ روایت در

ه فرای ست کدالرضاییراوی است، عبا  نویسنده، خود، نویسنده "مادرد"یا غایب باشد. در بیشترین شعرهای 
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دهد کند و هم اوست که درون شعرها راوی و شخصیتِ اثر، سرراستانه خودش را نشان میشعرها، شاعری می

 نشیند.وگو میو با ما به گفت

 

 "...هستم که علی عبدالرضایی بودم هنوز عبدالرضایی تراز وقتی"

 

شود، خواننده نیز موضوع روایت می ِ آنو در پی گیرنددر این حالت مخاطب و راوی در یک تراز قرار می

شود، خواننده را تا حدِ قهرمان شعری که بازگو می یبودنِ رخداد ترازی جدا از خیالی بودن یا واقعیاین هم

شعر را از آنِ  وجوی یکی شدن با متن و جستنِ دردهای مشترک با مادردو خواننده در جست بردشعر باال می

ترم همه ایرانند( در که هستم آن سمتی )این سمت هستی "مادرد"د. از همین رو مکانِ شعرهای کنخود می

 .گیردنهایت از تنها مکان بودن جا کن شده شخصیت می

 "سازه مکان"

)مکان روایت،  بندی کردای دلخواه دستهتوان به گونههای روایت را میدر حین نویسش هر شعری، مکان

 مکان نویسش شعر(.مکان شعر یا 

اش به که شعر در بستگی جایی کنند،یاد می settingپردازی یا همان به صحنه از مکانِ شعری یا داستانی 

توان از تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و در است که می دهد، پس بدیهیموقعیت جغرافیایی رخ می و تاریخ، فرهنگ

 نام برد. settingهای ا به مثابه سازههمکانی آنا  زمانیمکانی یا هما  زمانی

توان یافت که در جاهایی بسیار می "مادرد" هستند، در شعرهای setting سازنده های روایی که براز مکان

 .اندشدیدن شعری و زبانی

 

 خانقاه اندامش"

 الی اضالع مرگ

 "ها که از لبِ خنده برداشته شد...ام چگونه این عکسمانده

 

نگ تا کلمه ایران به مثابه ستی رود کهتا جایی پیش می "آلبوم"وایی در ساختِ ستینگ شعری مثل های رمکان

 تراز یک گفتمانِ انتقادی گسترش پیدا می کنند.
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 دارم ترین زنیدر لیال"

 یا

 "سر اشک ریختی های آبی که پشتبه سمت

 

رای شاعری که سرِ سطر آخرش را زدند، که گفتمانِ گفتمانِ عبدالرضایی از ایران گفتمان امروز ماست، نه تنها ب

ست که شاعر نیستیم، مهاجرتی که دیگر یادآور مهاجرتِ دورانِ مشروطه به قصدِ مهاجرت من و تویی 

شان کرده روهایی که اقتصاد بومرنگطلبانی که بیرون رانده شدند یا ژاپن اندوزی یا مهاجرتِ سلطنتدانش

خواهد رود یا در ندانم کاری بروم نروم درگیر است یا میاست که خودخواسته می بود نیست، گفتمانِ نسلی

های درونش ترین حفرهطرف، نسلی که تا چاه کند و نه آن تواند ایران زندگیتواند برود، نسلی که نه میو نمی

یست، و ستینگ نطرفِ دنیا در شعر عبدالرضایی شکل نگرفته  جاست که غرب آن برزخ است و درست همین

گیرد و پاریس و لندن و دیگرها درون ستینگ ایرانند که با ایران است که ریخت می "مادرد"طرف دنیا در  آن

 نمایانند.هستند و خودی می

 

 و گورِ من که مرگ او را گم کرد"

 داند هنوز نمی

 کند در پرالشزچه می

 یا

 "شاشیدم به هرچه لندن ناصل

 

کند. این چالش اخیر، که دیگر به ما اجازه ما فرو می "ناخوداگاهِ جمعی"رد خود را در گفتمانی که انگار دا

نه تنها  نسلِ ما که  نسلِ پیش  نخواهد داد به داستان و شعرِ لقبِ مهاجرت و اروپانشین و رانده شده بدهیم،

 مان را نیز دربر گرفته است.پدران و مادران از ما و

 

 بزنیم اگر روزی سری به ایران"

 شوی تازه عروس پدرمتو می

 و بعد صبحانه خواهرم
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 کند دورِ سرماسپند دود می

 تا چشم نخورم

 از اینکه در لیالترین زنی دارم

 "ن...و مادرم  در حالِ پز داد

 

 زمانِ نهانِ راندگی

 

گیریم بدانیم، نتیجه می 1833را  و زمانِ انتشار آن 1783را سالِ  )رمانی از بالزاک( اگر تاریخِ آغاز اوژنی گرانده

زمان "روز یک صفحه، برایِ جستجوی  31هر  سال نوشته شده، یعنی 42ای بالزاک در صفحه 172که روایت 

ست ایصفحه 35 "مادرد" رسد. مجموعه شعرروز برایِ هر صفحه می 11پروست این رقم به  "از دست رفته

روز برایِ هر صفحه. گرچه زمان یا سرعتِ  44 یعنیپخش شده است، ا  سال در ایران چاپ 11و پس از 

ان در واق، زم برایِ شعر عبدالرضایی اما چنین نیست.، خوان استبرایِ دو رمانِ باال با واقعیت هم یسشنو

 زمان دیرش یا سرعتِ نوشتار چه این زمان خاصِ آثارِ عبدالرضایی نیست و دارتر است.برای آثار ایرانی کش

 ( و با قواعد ریاضی کرانمندپذیر نیست.®¥tنهایت است ) ر دیگر رو به بیدر بسیاری آثا

وگو ها را باید به گفتهایِ روایی و تاثیر نبود و حذفِ آنبندی زماندیگر به دسته افزودنِ زمانی راستی به

به " مای نهان ذوبگر" نام نهاده و در این باره وامدار تعریفِ "زمانِ نهانِ راندگی"نشست. من این زمان را 

گیرد تا به مای، تبدیل شود. این گرما اش هستم، گرمایی که جسم جامد در نقطه ذوب خود میمفهوم فیزیکی

ر شود. در واق،، تاخیر زمانی در چاپ آثامی بلکه باعث صرف تغییرِ حالتِ آن شود،سبب تغییر دمای ماده نمی

 .هنگام اثر خواهد کاسته دست کم از تاثیر مناسب و ب ادبی اگر نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد،

 

 پدرد!    مادرد!    برادردم!"

 تر استحال ما از درد وخیم

 "تر استنوشتن از ما عقیم

 "پایان نامه"

 ،دویچمگویانه بازنگری کنیما  را از نگاهِ باختین و در چهارچوبِ یک اثرِ دیالوژیک "مادرد"اگر مجموعه شعر 

(، به سوی material aesthetic) کاالیی شناسیکنند تا از زیباییتالش می "مادرد" بیشتر شعرهای بینیم کهمی
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وگو هایش در جدال و گفتمتناثری دیالوژیک فرا روند و به ساختارِ متنی درآیند که با خود، خواننده و هم

 ایکه حسی و تا اندازه "مهرو"، یا "مادری"، "تهران"ها برای نمونه در شعرهای باشد، چه یافتنِ این ویژگی

لیل یافته، قاش به گفتمانِ ایران تکه در معنای گسترده "غرب"در نگاه به  ننوستالژیک هستند کمیاب و مثل

های ای بر گفتمانِ غالب، رگهنایاب است، بیشترینِ اثر در فراخواندن و وارد کردنِ خواننده به شورشِ هر لحظه

 وژیک را دارند.رنگِ یک اثرِ دیال پر

شعر  ا شعر تبعید، داستانا  شعر مهاجرت، داستانا  چسباندنِ القابی مانند داستان توان گفتاکنون میهم

ایی جاند، بازتابی از تقلیلِ آنان به ادبیاتِ توریستی، اروپانشین و آنکه اتفاقن پیآمدِ بافتارِ کنونی ...اینترنتی و

 کند.همدستی می هاگو نکردن، اغلب با حذف آنوبیرون نگاه داشتن و گفتاست که خواسته یا ناخواسته این 

ند، دوباره ککه تا استخوانِ ادبیات را پوک می هاییرو بر همه ماست که واسازانه با تفسیر مجدد تعریف از این

ت در برابر هر سکو ِ نوینی پیدا کند، چراکهدویچمگویانه هستیا  ادبیاتی بنیان نهیم که در پیکاری دیالوژیک

 ی آن، که پیشاپیش مرگ همه ادبیات در هیبت قراضه افالطون است.اثر نه باعثِ مرگِ یکیه
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 دانیمچیزهایی که نمی
 

 

 "بدکاری"واکاوی مجموعه داستان 

 

 نوید حمزوی

 

 ررسیب شد، منتشر کجانا نشر در که عبدالرضایی علی نوشته بدکاری، داستان مجموعه نوشتار این ا در1

 . شودمی

الوگ دی در افالطون. اثر و سنجشگر میان( دیالکتیک) دویچمگوییک است پیکاری اثر یک ا سنجیدن2

 : گویدمی "سقراط" زبانِ از "فاریدوس"

 است. دیگری آن از ...کردن داوری ولی آورد، هستی به را هنر از چیزهایی تواندمی تن یک

 هب دوم پاره و "قانون وحشتناک اندام" هایداستان اول پاره .امکرده بخش دو خودش، مانند به را ا بدکاری3

 . نشینممی "عبدالرضایی انجیل" بازخوانی

 .بنویسم کوتاه امکرده تالش پس دانیم، می که چیزهایی از است بیشتر دانیم،نمی که ا چیزهایی4

 ررسیب شد، منتشر ناکجا نشر در که عبدالرضایی، علی شتهنو بدکاری، داستان مجموعه نوشتار این درـ 1"

 "شودمی

 

  قانون وحشتناک اندام ناخوداگاه اول: پاره

 

 تک رایب زیرساختی یافتن و ساختارگرایانه سنجشی به رسیدن تا هاداستان همه نگرییکسان و کلی ا نقد

 هر بین،تیز نقد است شایسته پس دارد، مراهه به را علمی ابژه به هنری نوشتار یک فروکاهش خطر آنان، تک
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 را بازخوانی و نهاد خواهد پیس گامی نوشتار این همین برای. دهد قرار بررسی مورد جداگانه را داستان

 . کندمی نقد جایگزین

 

 : اول پاره برجستگی سه

 

  ریختیزبانی ا  ا رویکرد1

 ( "الکان" به اشاره با) روانکاوی ا رویکرد2

 ( "نگریچشم" تئوری به اشاره با)فمنیستی  ردا رویک3

 

 مههبا این کند جدا هفتاد شعر از را نامش تواندنمی کندمی هرچه و دارد شاعری وصله عبدالرضایی ا اگرچه1

 همچنین و روس هایفرمالیست گران سنگ شکلوفسکی، تکنیک مثابه به هنر به کارگیری از هایشداستان

 فاصله هفتاد دهه "چیره گفتمان" از هاداستان زبان و دارد دوری محوریزبان یا آشنازدایی چون مفاهیمی

 موجب زبان. دده آشتی پارسی داستان با را ایرانی خواننده باشد قادر که شودمی نزدیک زبانی به و است گرفته

 عدم و ایمحاوره انزب از استفاده ها،داستان نام است، جمالت روی خواننده خوردن سُر و متن خوانیروان

 . کندمی آسان را زبان از گذار و متن به خواننده ورود فضای هاداستان اولیه طرحِ پیچیدگی

 فروتر ایهالیه بررسی گسترده، تاویل سوال، ایجاد برای خوب توانشی زبان، از گذر و هاداستان مالمینی فرم

 .دارد همراه به را داستان در خواننده دادن شرکت آخر دستِ و

 و نخورده ضرب او نام به کاملن داستانی، گرچه ساده فرمِ و روان زبان عبدالرضایی، شده حساب چیدمان

  است؛ فرخنده رخدادی دلیل دو به نیست، وی خاص

 است مانگفت همین و کرده ایفا کلیدی رُلی هفتاد دهه گفتمان گیریشکل در خود عبدالرضایی آنکه نخست

 اجرا لحاظ از دارد کالسیک به شدت درونی اینکه رغمعلی پور،مندنی شهریار "فشهبن شرق" شده باعث که

 شود. مطرح بسیار

 شاید دوران، آن یزدهتئوری فضای از او گیریفاصله پس آشناست، نامی عبدالرضایی جا کهآن از دوم،

 . باشد زبانی هفرسود هایتئوری و هافرمالیست از چنگال پارسی داستان رهایی برای راهیکمک
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  روانكاوی ـ رویكرد2

 

 ایهداستان به تعمیم قابلِ خوبی به که دارد ایبیانیه( seminar XX) بیستم سمینار در( Jacque Lacan) الکان

 در جنسی رابطه نام به چیزی ،"ندارد وجود جنسی رابطه نام به چیزی": نویسدمی الکان است؛ بدکاری

 و کرده گذر جنسی ارتباطِ و پورنو از او هایداستان که است همین ندارد، ودوج عبدالرضایی هایداستان

 . است خواهان را آن فرای خوانشی

 در( alienation)خودبیگانگی  پسِ از هاهستند، آن پذیرا را الکان بنیادینِ ساختِ سه هاداستان بیشترینِ فضای

 به پیوسته ،(the symbolic)نمادین  امر پی در( separation) افتادگی جدا و( The imaginary) خیالی امر پی

 . هستند( The Real) واقعی امر دنبالِ

 امر همان ای نیافتنی، آرزویی بازیافتن .است رفته دست از و گمشده مطلوبی وجویجست هاداستان بیشتر

 .ستالکانی واقعی

 تیهس به را هنر از چیزهایی تواندمی تن یک" :گویدمی "سقراط" زبانِ از "فاریدوس"دیالوگ  در افالطون"

 حمام وانِ برساخت ،"ساالد سس با زندگی" در نمونه برای "است دیگری آن از ...کردن داوری ولی آورد،

 . کندمی متبادر ذهن به را( Lost Thing)گمشده  چیز مفهوم به اشاره و فانتزی امر یادآور

 اشدنن خیانت، اما است، آشکارتر رویکرد این "ایمیل" یا "فانتزی" ،"گیهفت مالقات" هایداستان در گرچه

لذت  اوج به نیافتن دست آخر دستِ و دیگر جنسی شریکِ وجویجست زدن، جلق ،جنسی روابطِ در

(jouissance)یمطلوب همواره آدمی تمنای نگره، این در. هستند الکانی روانکاوی بازتاب ها،داستان دیگر ، در 

 . نشود ارضا هرگز عبدالرضایی که شودمی باعث ناشدن همین و استرفته  دست از و هگمشد

 تمرکز سوژه بر فانتزی امرِ از گذار و نمادین امر با رویارویی بر ،(seminar II)دوم  سمینار در الکان چه

 تاکید ژهسو لیتمسئو بر که "عروسک" و "قانون وحشتناک اندام" جز بدکاری هایِداستان بیشترین کند،می

 دایره نای از بیرون کند،نمی پیدا فراروی توان و افتاده گیر* الکان موضعی هندسه و برومه حلقه در کند،می

 ررسیب ی یکشایسته گمانم که کندمی خودنمایی هاداستان دیگر باال دست ،"اعدام" ستایشِ درخور داستان

 . است جداگانه
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  "نگریچشم" تئوری هب اشاره با فمنیستی ویكردرـ 3

 

 ابتدا دانمیم بهتر شود،می مطرح پارسی ادبی نقد در بار نخستین برای تئوری این از استفاده شاید که جاآن از

 .کنم اشاره تئوری این اصلی مولفه چند به

 ،نآ پی از که اطالعات کسب یا ارتباط، تماس، برای نگریستن، نام به فرآیندی در نگاه دو زدن ا تاخت

 . باشیم نبوده هاآن بیان به مایل خود شاید که آیدبرمی چیزهایی

 هایدوختن چشم یهمه جم، حاصل نگاه هر که معنا این به است تراکمی فراوانی گونه یک ا نگریستن

 . است نگاه آخرین تا پیشین

 هاینشینهت از باشتهان ما هاینگریستن نیست، اطالعات آوردن دست به برای بیرنگ فرایند یک ا نگریستن

 ( باشد بررسی برای خوبی نمونه تواندمی "هیزی" پدیده. )ماست فرهنگی و فردی، اجتماعی

 وند،شمی پدیدار زنان و کنندمی عمل مردان شوند،می خیره زنان به مردان ها،داستان بیشترینِ در کهآن کوتاه

 رادیسیدنت تا زن بنابرآن و شودمی مردان نگاهِ نیز، خودشان به زنان نگاهِ محکِ سنگ کنند،می نگاه زنان به مردان

 . کندمی سقوط تماشا ابژه به

 زنان هک هاییداستان در حتی آنان شمردنِ دستپایین برای را راه زنان، به عبدالرضایی هایشخصیت هیزِ نگاهِ

 .کندمی هموار اند،مردباره و کنندمی خیانت مردان قامتِ به

 هب دوم پاره و "قانون وحشتناک اندام" هایداستان اول پاره .امکرده بخش دو خودش، مانند به را اریا بدک3"

 . ستا دادخواست این برای متهمی "تابلو در خودکشی" داستان "نشینممی "عبدالرضایی انجیل" بازخوانی

 دیگر سویِ از ارد،د پرسسش و مکث جایِ عبدالرضایی مرد هایشخصیت هیزیِ و "نگریچشم" اگرچه

 . زنانه ا متنند بنیانی ایگونه به هاداستان

 ودِخ از رمانی ضیدِ "هرمافرودیت" پر رنگِ بازتابِ که "تابلو در خودکشی" و "میمون مغز" بلند داستان دو

جنسیت  نِبدو نوشتاری به رسیدن وجویجست در( نروما)دوجنسی  ادبیاتی به گفتن آری برایِ تالش اوست،

 بهمثا به را "جنسیت" که است دیدگاهی آن ا وارون که ننویسیم جنسیت از دیگر که است آن نه این و ا

 . خواندمی چالش به "هویت"
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 ننده،ک جایگاهی در "کُس" به دادن شخصیت مرد، ِجنسی عضوِ بندبندگوییِ نرینه، هایشخصیت کردن ابژه

 از "دوبووار" گفتمان در بودن زن زن، بودنِ( The self) خود و( The other)دیگری  دریافت به زدن سقرمه

 . است دستان دو این هایویژگی

 رویارویی در را تن ناگزیر که باالیاد، داستانِ دو در پورنوگرافی نویسی،تن در دید، سکسِ ، یمرکزتن دیگر؛

 از تن آزدسازی و رهایی یبرا است کوششی نهد،می( فرهنگ، ادبیات حکومت، خانواده، بخوانید) قدرت با

 و تن رسنگسا تا اشایرانی مدلِ در که سیاسی آناتومی و چیره ، گفتمان(اشگسترده مفهوم به)قدرت  پنجه

 ( .است مراقبت بر مبتنی ایجامعه به نمایشی یجامعه از گذر حال در رفته رفته که) .رودمی پیش اعدام

 به آزادسازی در که است (anti canon) پاد داتیک ینوشتار باالیاد، داستانِ دو در بدکاری رهیافت، این در

 .کندمی فرار قرار از نیز کتابت "هرمافرودیت" در ویژه

 . تاس نگریدوباره شایان ،راستی و کاستی به فمنیست، گفتمان آوردن پیشارو در "بدکاری" هم، روی 

 

 ویحمز نویدِ روایتِ به عبدالرضایی انجیل: دوم پاره

 

 "هایدگر مارتین" رسوایی زد، جار را "او" مرگِ و انداخت بیرون متن از را نویسنده اش،مقاله در بارت اگر

 را "گوید؟می سخن کسی چه" پرسش ،"دومان پل" یهودضیدِ  هایمقاله و "نازی حزب" در عضویتش و

سلمان " مرگ افتو که بود خمینی اهللتآی این راستی به و بازگرداند دانشگاهی محافل به آن از پس سال بیست

 انجیلِ .آورد پیشارو باز را "بودن نویسنده مسئولیتِ" و شمرد هماناین متن با را نویسنده اش،"رشدی

 میل، لگل،ش همراهِ به و آفریندمی باز باز، و باز را خودش عبدالرضایی. است "نویسنده رستاخیزِ"عبدالرضایی 

 ذهن بودن اوریجینال که دیدگاهی. دهدمی قرار مرکز در را نویسنده رمانتیک، زنپردانظریه دیگر و شِلی

-نیچه هایپند)پیامبری  نقش و( نوشتن خود از)اعتراف ( امزندگی هایریسک) تجربه ،(نبودن مقلید)نویسنده 

 توانمی که هاستاین ههم با و کندمی تکرار "ذکر" در بارها را( نویسممی بیابان در من)نویسنده  ، خلوت(وار

 .کرد متهم رمانتیک ذهنیتی از گاهیگاه برخورداری به را او

 "بنویسم کوتاه امکرده تالش پس دانیم،می که چیزهایی از است بیشتر دانیم،نمی که ا چیزهایی4"

  دد؟گرمی خویش قاتالن دنبالِ به چنین چرا مگر، است شده مرگ آید؟برمی خود رستاخیزِ به چنین او چرا
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 ادبیات( Trauma) روانزخم عبدالرضایی انجیل است، هاعبدالرضایی( Trauma)ترومای  عبدالرضایی، نوشتار

 ناسیکزیباش و اخالقی ،فلسفی روانکاوی، هایحیطه بر بایستمی روانزخمی هر مطالعه برای و است پارسی

 اراىه سوژه( Trauma)زخم روان از مدلی فروید ثلنم کهچنان داد، پیشنهاد آن برای راهبردی کرد و تمرکز آن

 . دهدمی

 ستِد به که را یخود تا کوشدمی( نیست خودش آن از که کتابی به دستاویزی) انجیلش در عبدالرضایی

 ندِفرای سه در که حذفی. است حذف گذرگاهِ ،پارسی ادبیاتِ روانزخم. کند زنده دوباره شده کشته دیگران

 ساختار تلخِ میوه دومی سرکوب، از ناشی اولی. دهدمی رخ ماسانسوری و دیگرسانسوری، ،خودسانسوری

 هاباند ها،ژورنالیست ها،ایمحلههم ادبیات، اهالی هاست،خودی و عزیزان دستِ به سانسور سومی و قدرت

 .ادبیات گانگسترهای و

 مجبور ار عبدالرضایی که است همین. جاستهمین آن، شفابخش داروی هنگامهم و پارسی ادبیاتِ آشیلِ پاشنه

 واهندخ شوند،می شدند، حذف که آنانی از. هاناادبیاتی از مایگان،میان از حذف، از بنویسد، خویش از تا کندمی

 . شد

. بپردازیم انهرس در بازتابش و به پارسی ادبیاتِ در تولید روند شناسیآسیب به که است رسیده آن زمان دیگر

 دایره از ونبیر که پارسی نوشتار هر ناشمردنِ به خوانش، حوزه از "تبعید در ادبیات" انداختنِ بیرون دالیلِ به

 .شودمی نگاشته تاىید، مهرِ دارایِ داخلیِ نشرِ

 زبان از استفاده ها،داستان نام است، جمالت روی خواننده خوردن سُر و متن خوانیروان موجب زبان"

 به"دکنمی آسان را زبان از گذار و متن به خواننده ورود فضای هاداستان اولیه طرحِ پیچیدگی عدم و ایمحاوره

 کنندمی حذف که هاییسوژه ترومای به. شودمی زن نویسندگان برخی ناموری سبب که اینرینهِ جنسی ترومای

 یشپ عبدالرضایی انجیلِ پس. یادب نقد کمبود ترومای و( است قتل همان اشروانکاوی ساختار در حذف چه)

 .است پارسی ادبیاتِ زخمروان باشد، رمانتیک ذهنی بازخوانی آنکه از بیش و
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 این مخاطب عزیز!
 

 

  "عاشق ماشق" مجموعه شعر نگاهی به

 

 حسین نظریان

 

ی که مولف دهد؟ تا زمانی متقابل میان خواننده ا مولف، چه کسی نقش برتر را به خواننده میدر رابطه

شود. بازی از همان ابتدا آغاز ای را برای مخاطب باز نگذارد و او را به بازی نگیرد، این امر میسر نمیعرصه

ای که داللت بر نگاه انتقادی )تسخری و تصغیری( شاعر به عاشق ا ی انتخاب نامی کنایهشود: به واسطهمی

 عاشق، دفتر دوم: جنگ جهانی آخره است؛ دفتر اول: ی شعر حاوی سه دفتر جداگانعشق دارد. این مجموعه

 .کتاب کوتاهو دفتر سوم:  ماشق

ایم/ /که زودی نشیند در کاری    مگر به خواست... به یک میهمانی آمدهخالفی نمی؛ "به جای مقدمه"در 

تنفری وابم/ /شود/ /وقتی که آمدم/ /عشق بر میز شام نشسته بود/ /من انتظار نداشتم/ /که در رختختمام می

شسته های بسیاری را در جغرافیایی وسی، به فراروایت نمنتظر باشد/. شاعر برای مخاطب تیزبین ادبیات ناگفته

 است. 

ی جدی شعر از اهمیت وافری اساس تفکیک شعرهای یک مجموعه شعر به دفترهای مجزا برای خواننده

 ترین شکل ممکن، روالفضای مشابه و... یا در خالقحسی شاعر، تواند دالیلی مانند همبرخوردار است که می

کلی مورد پیشنهاد شاعر جهت کشف و فرموله کردن زیبایی باشد، که این مورد آخر در خصوص عاشق ماشق 

 صادق است.

 توان به هنرعبدالرضایی در صدد این است به مخاطب نشان بدهد که هم میجنگ جهانی آخر، در دفتر اول: 

ز برانگیپنداری مخاطب با نگاهی چالشذاته لیریسم توجه داشت و در عین حال جهت همحساس بود، هم ب
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ی خویش است. در این دفتر شعر به راحتی طور است که شاعر روح هشیار زمانهاز اجتماع سخن گفت؛ همین

ه ب شود و متن در تالش است افسار معنای چموش را در دست داشته باشد.در برابر مخاطب تسلیم نمی

صورت یک فرمول کلی به کار گرفته شده در این دفتر، شاعر از یک نگاه جز  به کل )به ترتیب در ابتدا و 

گیرد که در انتها با چرخشی فرمی، دارای کارکرد معترضانه است. شعرهایی مانند برف، انتهای شعرها( بهره می

ارتش سرخ، و جنگ جهانی آخر در این کاهو، کسی مولف حقیقت نیست، گلبول، تیرباران، کبریت، اردو، 

ی ، درجهبینی کرده استهایی که در متن پیشگیرند. در این میان، شاعر با تمهید ابزار ا تکنیکدسته قرار می

 کند.شدت و ضعف خوانش متن، حدود اختیارات خواننده را تعیین می

متضمن شمولیت شعر طی جریان تطوری  های متعدد وی موجود در متن، به شرطی رمز تنوع در تأویلگستره 

اص موجود های خشناختی از بینشآن طی بردار زمان است که شعر این قابلیت را داشته باشد که تعابیر جامعه

بیه شمولی تعدر متن بیرون کشیده شوند. در شعرهایی مانند مورچه و یادگاری، یونیورسالیته یا همان جهان

نچسبیده و به دلیل درونی شدن در شعر، خواننده را به خوانش ژرفنای اثر هنری شده در متن، از بیرون به شعر 

توان صدای ایران ا جهانی پشت، گربه، مهاجرت، ده، و برهوت میرهنمون ساخته است. در تلفن، خیاط، الک

 دربند را در انزوای شعر به وضوح شنید؛

 

 گربه

 

 ها بلندتر استصدای زن

 هی نگویید ما مردان!

 پهلو کرده در ایرانی که سینهدرد

 دری ندارد که در برود

 آیدهیچ مردی از پس ِ این زایمان برنمی

 برای یک بار هم که شده 

 بیاییم

 خود را به یک زن بسپاریم

 شاید به این گربه شیر داد
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ی اول و هاای و در عین حال خودویژه که به نسبت دفترای ا کنایهدفتر دوم: عاشق ماشق با شعرهایی استعاره

ها و سوم، حاوی شعرهایی با طول و عر  بیشتر است، به همین نسبت، فضای بیشتری را جهت خوانش

خصوص در این دفتر،  دهد. عبدالرضایی در این مجموعه، بههای متعدد در اختیار مخاطب قرار میبازخوانش

ویه دید تازه برای خواننده، مشارکت برد. همچنین تعریف زاطبق معمول حداکثر استفاده را از عنصر زبان می

های کنش اندیشهدر ساختار متن را به دست داده است. به تبعیت از همین استدالل، متنی که حاصل برهم

های متفاوت است، از طریق تداعی معانی و نمادها، دارای معانی متکثری است که خواننده مختلف از جهت

شود. از همین طریق و با پیشبرد فضای عدم قطعیت، عنصر زبان در یها متمایل مناخودآگاه به سوی آن ا آن

شعرها فراتر رفته و معنا توسعه یافته است. تالش شاعر در جهت تمهید ابزارهای زبان )تضاد، کنایه، ابهام، 

 زدنی است.گذاری و...( در جهت کشف زیبایی در بستر اندیشه در این دفتر مثالایجاز، فاصله

 

 سودا

 

 ها از دلم انداخته بودمت بیرونسال

 ها پشتِ در بودیسال

 زدیزنگ می

 که آهسته واردِ شعرم شوی

 دانگِ این دل که مالِ توستآمدی به ششخوش

 جا نه!آن

 ی نیناستآن تکه در اجاره

 جا نه!این

 ام رویا بخوابداین دانگ دل را داده

 فعلن دمی روی همین سطری که خالی شد پریروز

 کندضل، زندانم جز تو زنی پر نمی که هر دو

 اند برامتوی این چاهی که کنده

 ای زیباییهنوز کلمه
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 گیر کرده در متنِ لجن

 باید درت بیاورم از آب

 پاکت کنم 

 و پیش از آنکه آفتابم برود

 برقت بیندازم

 کمانتو ماه     پشتِ حصارِ رنگین

 و من پلنگی زخمی 

 که هرچه چشم دارد

 هاستولی تادر محاصره

 شوممن کور می

 تو کوهی که از آن پرت شدم در سیدنی

 بینیحاشا نکن که نمی

 هنوز همانی و من همینم 

 گرداندنرفته بودم که خدات برم

 دیدم که ببینمتو را نمی

 برای چشم درشت تو دیگر کوچکم

 مرا به حال خودت بگذار تا بزرگ شوم

 ویکی جولیا ملودی

 لیال تو بودی

 رودیآنا آنیتا 

 دریا تو بودی

 مریم سیما سارا تو بودی

 صحرا تو بودی

 ها همه زیبا بودند.تینا مینا عایشه این
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نکه دانم، مگر ایبه طور کلی من با انتخاب نام برای شعر سپید مخالفم؛ دلیل را جهت دادن به ذهن مخاطب می

بهتر!(  و صد سال سیاه بیرون هم نیاید؛ آدرس پرتی داده شود به عمد )گیرم خواننده پیش از شعر به چاله بیفتد

ذاری شعرها گگردانی( در میان باشد. نامو یا داللتی بسیار دور در کار بوده باشد و یا پای تحریف از دال )غریبه

وان تطوری که می اند، بهدر این مجموعه آزاردهنده نیست و به تب، موارد مورد ذکر و هوشمندانه انتخاب شده

 ی شعرها دانست.شدت جزو پیکره ها را بهآن

رای های مختصر را بها است. کمتر دیده شده که عبدالرضایی مجالدفتر سوم: کتاب کوتاه، شامل غیرمنتظره

های مسبوق به تجربه، مبتنی بر موتیف نبوده و به شدت وارهها برخالف طرحمانور انتخاب کند، اما این تجربه

گی است را یادآور شده و های شاعر که بازی بودن شعری که زندهاشقانهاند و حاصل کودکانگی و عزبانی

 های شگرفی را از دیدگاهی نو به دست داده است.دریافت

 

3 

 من کور مادرزادم

 باز یا بسته

 بینندها جز تو نمیاین چشم

 

15 

 اندها ویتو کردهآن

 ها تتواین

 زندان نمایشگاه نقاشی است

 ها و زندانی

 تابلو

 

23 

 شم، آتشی بود

 پروانه هم که سوز داشت
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 شاهد مقصر بود

 که زنگی نزد

 نشانیبه آتش

 

ی اوست، زیرا در جهت طور که زبان، شاخص اصلی شعر عبدالرضایی است، خواننده نیز عزیزکردههمان

آغاز  جابینی شده است؛ گفتمان شعر از همینتولید معناهای متکثر، موقعیتی برابر با مولف برای او پیش

  این مخاطب عزیز!شود، از می
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 درد است و ما
 

 

 "مادرد"مجموعه شعر  بررسی

 

 زاده حاجی فرشید

 

. راینام و جاودانهی درد. دیزایم درد با را درد که استی مادر. دردهاستی همه مادر. ما و است درد "مادرد"

 عنصر گاه و هستند خواندنی راهنما گاه هایگذارنام. را فترهاد و کندیمی گذارنام را شیشعرهایی عبدالرضا

ی خاک اما گرفته دوش بر و کنده را شیهاشهیر کهی شاعر. استی نوستالژ مادرد. دفتر ای شعر آن در برجسته

 کهی کسان که دیادهیشن حتمن. کشدیم درد رای شیرشیری هازخم دوش بر شهیر. ستین شیهاشهیر زبانیم

 درد جا همه دفتر نیا در شاعر. کنندیم احساس گاه هم را ستین کهی زیچ درد اند،داده دست از را شانماندا

 اما است باور کی سمیونالیانترناس. دارندیبرنم او سر از دست اما نهاده سر پشت کهیی زهایچ از یحت کشدیم

 انداخت دور و کردی جراح را آن توانینم هک است فرد کاراکتر و تیهو ازی بخش و است باور از فراتر هنیم

. یهست تای هست شرگرفتا و ریدرگ شهیهم. کشدیم سرک پنجره ازی کن رونشیب در از. کرد فراموش زوربه ای

 را درد آن، در شاعری پ و رگ کهیی جا "یخانوادگ آلبوم" کتاب نیا نخست دفتر به میاندازیمی نگاه هم با

 .زندیم جار را خود نخستی سطرها همان ازی نوستالژ. ذاردگیم واژه و خود دوش بر

 

 واردم کوچه نیای درها به کاال مثل که    من و"
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 "کرد کوچ خانه از که    کوچکم اتاق همان هنوز

 

 تنها و کردی بررس ن،یچننیای نوشتار در توانینم را کتاب کیی یسراسخن وی نگارشی هاکیتکنی همه 

 .شد خواهد پرداخته باشد، من و قلم توان کهیی جا تا هستند کتابی کل اتمسفری ندهینما هکیی هاتکه به

 

 مرگ اضالعی ال از و"

 شد خوشبخت که باشد رفته خانه نیا ازی اتاق مثل            

 کند شمیخو باشد خواسته کهی    دختر

 کند شمیپ     صداش در بپاشد دانه

 اندامش خانقاه در و

 "کند شمیدرو دوباره    هامچشم بزند چرخی ه    بزند چرخ

 

 از "شمیدرو" و "شمیپ" ،"شمیخو" دری سازهیقاف و "اضالع"و  "ال از"ر د جناس ویی آوای همسان 

گونه ادآوری تواندیم که هاهیتشب و فیتوصی آهنگهم. دید دیخواه اریبس کتاب نیا در که استیی دادهایرو

 "شیدرو" و "خانقاه" با که "چشم زدن چرخ" نمونهی برا. است فراوان کتاب نیا در زین باشد رینظ مراعاتی ا

 .داردی آهنگهم

یی جاها در مگر کندینم درازتر خواننده پسندِ مِیگل از پا و کندینمی دراززبان ادیز اما است زبان شعر شعر

 .گذاردیم پای سرآشفته و وارهشطحی سو به زبان که شمارانگشت

 

 رانندیا همه ترمیسمت آن هستم کهی هست سمتِ نیا قدرچ"

 !برادردم!   مادرد!   پدرد
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 است ترمیوخ درد از من حال

 "تاس ترمیعق من از نوشتن

 

 ستندین هم کم و مانندیم هیگونیگز به و دارند جداگانه ستیز خودی برا که هستندیی سطرها کتاب نیا در 

 شده آورده باال در که تکه نیهم نییپا سطر دو مانند زنندینم رونیب متن زا و هستند شعر خدمت در همه اما

 از تردرخشان ،یبندانیپا گاه. است خوانهم شیسرای غمگنانه لحن با و دهیسنج شعری درونی قیموس .است

 :مانند باشد قدرتمند کوتاه شعر کی خودی برا تواندیم یحت و شودیم شعری باق

 

 خانه از امرفته برق مثلِ که    خودمی برا"

 بودمی آدم

 "شدم شاعر و کردم حماقت

 

 کم کتاب نیا در بایز کیتکن نیا از. رندیچشمگیی معناتک ازی فرارو و معنا بای باز در گاهی زبانی هایباز 

 :نمونهی برا. دید دینخواه

 

 شد برداشته خنده لبِ از که هاعکس نیا چگونه اممانده"

 "اندکرده هیگری اهچشمی نمایس

 

نیا و شکندیم را شعری رسم روند "!خب" ای "!درست" ،"!کن ول" مانندیی هاعبارت آوردن با گاه شاعر 

 یخودمان و تیمیصم بار به شاعر، حضور حسی عنی کار نیا. دارد حضور خواننده نزد در که دینمایم گونه

 .کندیم پا بر رفتن جلوی ابری کشش و خوب حس خواننده در و دیافزایم شعر شدن

 میاخانه درهالِ شانه به شانه درحالِ که حاال"
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 م؟ینکنی حالی شالی الالبهی الیخ چرا

 "!کن ول

 

 و لندن و تهران گاه. دهدیم نشان خود بومستیز از را خودی دلتنگ ،یلکیگی بوم واژگان آوردن با شاعر

 .است شمال زیانگدلی ایجغراف آن از نهیشیبی هبهر اما شودیم کشانده شعر به شانیپا هم سیپار

 :شودیم دهیکشی آزردگ به که است بزرگ اندازه آن گاه اندوه حجم

 

 میبرداشت کهی زخم همهنیا گرید است بس"

 مینداشت مادر که ما

 بود زلزله

 "دادیم تکان را مانگهواره که

 

 :ردیگیم قرار آنی شینمای ضاف و شعر خدمت در شعر از رونیبی کاراکتری وگوگفت گاه 

 

 باشد کرده فرار لب از کهی ابوسه چون"

 باشد نداشتهی دور طاقتِ گرید و

 حاال بود آمده

 زدیم بفرما  

 ن؟ییفرمایم لیم چه غذاشیپ

 سدینویم او    دهدیم دستور زنم

 ترسدیم لکیاته از که دخترم
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 "سدیلیم دارد که کندیم فکری نبات آب به 

 

 کهی اخوانندهی برا کندیم فیتعر گاه و ا خواند خواهد کهی اخوانندهی براد ا یگویم را شعر گاه رشاع 

 :کندیم شتریب را حس نیا زین گفتاری هیزاوی دگرگون. است افتهیدر را شاعر حضور حس

 

 لبخندهاش اندرفته کجا نمدانمی"

 داردی گود آغوش امشب

 رمیبم کهنیای برا من و

 محتاجم عالقه کی حضرتِ به

 امزده را شمیر

 !کهی ستین    باشم داشته تو بای چشم که

 "دبرینمی تاکس گرید مرایی تنها

 

 تیروا موازات به را گریدی تیروا که مانندیم سیرنویزی هاحیتوض ای و معترضهی هاجمله به سطرها گاه 

 :برندیم شیپ نخست

 

 !که واقعن"

 !پاشو نداختها لُنگ توی پا رِیز همی تنبل

 بود شده

 یباش دهید خواب غروب تنگِ تا کنمینم باور

 بود دهینخواب
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 ؟یادهیچ کهی انشسته زیم دورِی هایصندل بری نشست چه

 بود دهینچی بیس

 ؟یادهید چهی ادهیچر شتریب وعده دوی اندازه به

 "بود دهیندی زیچ    بود نخورده

 

 :نورددیدرم را شعر ،یژنوستال وی افسردگ انیم مرز دریی تنها 

 

 ستمین تنهای ول    کنمیمیی تنها"

 ندیبب مرای هاخواب که دیآیم خوابم به هنوز مادرم

 کردم ولش کهی اخانه و

 ردیگیم دلش وقت هر

 "برگردم که شودیم خراب مستأجرم سر

 

 :اوست اندوه درمان تنها کردن تجربه نیا و دیزیم تجربه در که استی شاعر او 

 بودمیی عبدالرضای عل که هستمی وقت از ترییعبدالرضای عل هنوز"

 آغازی بعد دانمِینم کی با و آغاز دانمینمی کجا از دانمینم فقط

 د...بع ز...با و

 "؟کجاستی بعد که بدانم کجا از

 

 :شودیم کینزد خندشیر با ختهیآم طنز به زبان گاه 
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 خوردینم میکردیم مه با کهی گُه و گفت جز هم بزرگ آموزگار"

 شد تلفظ بد که مشقم حالِ در کودکِ نیهم ییِامال غلط همان هنوز

 "ندهم خط که زنندینم خطش و کنندینم پاکش

 

 است درست. دیبرآی نوستالژ پس از و دهدی دلگرم را خود تا شودیم سمیسینارس وی فتگیخودش دچار گاه 

 :وستسنیا گرفتار همچنان اما است مرزی سوآن که

 

 دیایب کنار من با که دیآیم دوباره کرمان بخواهم اگر"

 را سن که خوردیم آب دستم از شده رودشندهیزا سوار اصفهان

 ببرد رو از شهیهمی برا

 یبرخ کنندیم حافظ حافظی الک

 ستیمردن الغریی مو کیتار که هم رازیش

 بود من عاشقِ شهیهم

 است من عاشقِ

 "خواهدیم مرا

 :دهدیم پند امبرانهیپ گاه و 

 شومیم آب شِم، مثل دارم من"

 پاشمیم آتشم حال در قلبِ بر و

 یکنیم پرتاب کهی اتازه رِیت با هم تو

 یامعرکه ارِیب آتش

 مینداریی جا نگو
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 مینداری راه

 میشاعر ما

 "کرد دایپ راه شودیم که صفحه به

 :شودیم دهیکش شطحی سو زبان گاه 

 دیایب من بای من بر که دیآینم من به گرید"

 یندار سِمیتی وقت

 یندار سمت کهی عنی

 یمانیم که نرو رفتم که برو سمتِ به برو

 ماندم جاآن نرفتم هرکجا از که

 بودم جاآن دمیرسیی هرجا به

 امزده اریبسی ه رفت میقد دری هاقدم

 "دارم فردا و رفته حال از امشده

 .دارد نام "یغاتیتبل عشق" کتاب نیا دوم دفتر 

 ینیبینم فقط"

 ینیبیم وگرنه

 کاغذ همهنیا پشتِ

 وارید کی شودیم غیتبل چگونه

 صفحات نیا در جز

 امزنده هنوز دهندیم نشان که

 "اممرده هاستسال
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 از ستای انبوه اندوه که ستین غربت غم. است شده گرفتار آن در شاعر که استی طیمح رامونیپ دوم دفتر

 .شودیم باز شعر به شانیپای ترخشنی هاواژه. است گرفته فرا را هاانسان کهی اروزه هری هازنکگول

 

 دارند دست دو هاآدم"

 ستندین دسته دو

 هستند ما نیب اندمرده کهی برخ

 اندمرده اندزنده که هاآن

 کیتار نشستهی گور هاچشم گردِ سنگِ بر

 کندینم گوری کسی برای کس گرید

 "است انخودم دستِ لیب

 

 و ندارند را طیمح با برخورد توان. کنندیم آوار هم سر بر مهربانانه را خودی هاعقده که مینیبیم رایی هاآدم 

 .رندیگیم انتقام گریهمد از آنی جا به

 

 زمُخت بود دادهی اپنجه او به غربت"

 کند له را بیس توانستیم که

 یهمسر و

 خوردیم کتکی وقت که

 "نکند هیگر توانستینم

 .گرندیدمه فروشی آماده که بانیپشت یب و پناه یبیی هاانسان 
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 کرد اعتمادی آبک ی هادست نیای دوست به دینبا"

 "تسین خوبی کافی اندازه بهی خوب چیه

 

 .زدگانغم گروه بر ببخشدی آرامش ای باشدی مرهم بتواند دیشا عشقی روا شهیهمی دارو انهیم نیا در 

 

 رمنف کی من"

 بدهمی دختر به را نفر سه آنی جا حاضرم و

 است حاضر که

 "ببرد خوابدیم را او کهی خواب به مرا

 .دینمایم هودهیب هم عشق نشستن انتظار اما 

 ست؟رفته در که امخانه در رودخانه رودیم رود"

 !رود؟ نیا از بخواهم کمک است زود زود ای

 زدیریم کجا ایدر

 ؟!ر... یا...د

 یزنیم شکسته پارو قیقا نیا به نارو کهی عاشق تو

 "؟گرددیبرنم گرددیم هرچه که امیموج من ای

 .اندختهیگریی تنها دامان به کهیی هاآدم 

 فرانکفورت بروم دیبا"

 کردم؟ دایپ خودم کهی دختر در کنم دایپ را خودم

 خی یال باشندش انداخته کهی اهندوانه مثل ای

 تابستان وسطِ
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 "؟!کن بغلم شده سردم بزنم ادیفر

 

رفته که هاآن درد چه اند،مانده که هاآن درد چه. غربت درد چه هن،یم درد چه. است درد سراسر کتاب نیا

 .است دردی بقا قانون کتاب نیا. اند

 

 ستینی معن یب زیچ چیه اتاقمی گلو در"

 "کنمیم من من هودهیب که من جز

 

 .رندیبگ آرام توانندینم آنی ب نه و آن با نه که هستندی زیچ فتارگر که استیی هاآدم سرگذشت کتاب 

 

 ستمین که خر"

 فهممیم

 یدار حق تو

Ok! 

 هانیای همه اگر اما

 هانیا و

 بود تهران اهیس آسمانِ ریز

 "دیچسبیم چقدر

 .مادرد تودرد، درد،منی عن. یدردی عنی نیا و 
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 این شاعر واقعیها، چشم
 

 

 مادرد"ه شعر مجموع بررسی

 

 رحیمی نازنین

 

 گذاشت دنیا زیر ماما که طشتی مرا

 ...برداشت مادرم پیش از

 

 آن بدون و است او هویت بخش ترینمهم همانا این و است بسته او شعری هستی به واقعی شاعر یک وجود

 .شد خواهد تهی معنا از اشزندگی

 بهترین "مادرد" شعر مجموعه و است او ندگیز شعرش و شعر اشزندگی که است شاعری عبدالرضایی، علی

 "بلیغاتیت عشق" دوم دفتر و  "خانوادگی آلبوم" اول دفتر ؛شده نوشته دفتر دو در مادرد. ادعاست این برای سند

 .دارد نام

 دفتر به تنها من مقاله این در منتها. است شده عجین روانکاوی نقد با دفتر دو هر این باورنکردنی طرزی به

 .پردازممی "مادرد" کلمه خودن اصل و اول

 یشپ خواننده برای سوال این است ممکن. کنممی بررسی را ابژه مفهوم اول هایمیادداشت بیشتر رسم طبق

 درد ینا از هنوز شاعران، شاید که است این پاسخ. گرددبرمی مادر و ابژه به ها،تحلیل بیشتر چرا که بیاید

 ...وطن نهایت و دوست و رفیق آن هایجایگزین بعد و مادر از جدایی ازآغ در چه. اندنشده رها جدایی

 .است هدفش به رسیدن پی در آن طریق از غریزه که است چیزی و است فرانسوی یاکلمه ابژه اما
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 درن مثل ؛باشد خیالی یا واقعی است ممکن. باشد کسی از بخشی یا چیزی یا حیوانی کسی، است ممکن ابژه

 .است کودک ابژه مادر، ،مادر اب کودک رابطه

 در که یعنی ندکمی تغذیه را کودک که کسی مگر نیست چیزی ابتدا مادر. است مادر پیوند این کلیشه نخستین

. ندبیمی نیاز ارضای همین با ارتباط در را مادر( خوب) و( بد) کودک و است او یاپایه نیازهای ارضای خدمت

 ادرم. شودمی افزوده آن به عاطفی بعد یک و گذردمی شناختیزیست نرفص رابطه مرز از رابطه، آن از پس

. است آوراضطراب و دردناک جدایی. نیست ممکن آن از جدایی و همه از متفاوت است، یایگانه او برای

 .است ناک"درد" کنممی تاکید

 .است عبدالرضایی علی شعر رمز کلید همان درد، این

 

 "ایرانند همه ترمسمتی آن تمهس که هستی سمت این چقدر"

 (رحم از خارج است نمادینی دنیای هم هستی سمت این و شده عجین باهم ایران و مادر انگار) 

 

 !برادردم! مادرد! پدرد"

 است تروخیم درد از من حال

 "است ترعقیم من از نوشتن

 

 ندکمی عجین درد با خردمندانه را او کودکی هایابژه تمام که دالی شده، اضافه کلمات این به( د) این چرا اما

 خودکارش گاهی وطن از جدایی درد که شاعری. رسدمی است شاعر خود همانا که مدلولش به تمام آگاهی با و

 .کندمی عقیم را

 

 هاچشم چقدر

 خالی تو هایحفره این

 دستانند هزار آدم دو بین بازی در
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 آن کردن پر پی در مدام شاعر که اشوجودی هسته در دموجو حفره همان است، شاعر فقدان همان ها،چشم

 دچار گیرد،می قرار نمادین امر در که مدام ولی است فقدان این موقتی کار و ساز ،a کوچک ابژه. است

 .است a کوچک ابژه همان آن، مازاد شده پارادوکس

 ببیند مرا هایخواب که آیدمی خوابم به هنوز مادرم

 مکرد ولش که یاخانه و

 گیردمی دلش وقت هر

 برگردم که شودمی خراب مستاجرم سر

 

 اارض تمامی به او میل وقتهیچ گرچه است( خانه) حفره کردن پر پی در مدام "مادرد" مولف که بینیدمی

 .شودنمی

 

 بودم عبدالرضایی علی که هستم وقتی از ترعبدالرضایی علی هنوز"

 بعد... باز و آغاز بعدی دانمنمی یک با و زآغا دانمنمی کجای از دانمنمی فقط    

 "کجاست؟ بعدی که بدانم کجا از                

 

 بیهوده .رسدنمی a کوچک ابژه به هرگز لکانی امر براساس که بینیممی را شاعر وضوح به نیز باال سطرهای در

 :نویسدمی سرانجام تیزهوشی نهایت در شاعر که نیست

 

 !مادر؟"     

 ستشاعری مقاح    

 "سدیبنو را این کندمی سعی که    
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 های نرفتهشاعر راه
 

 

 "مادرد"مجموعه شعر  بررسی

 

 آرزو یزدانی

 

ه داد دست به را تازهی فرمو  شده شعر واردی دستکار چیه یبی زندگ ،"مادرد" کتابی شعرها اغلب در

 ردماد کتاب دری شعر دو چیه و است شعر موعهمج نیای اصلی هایژگیو ازی کی یفرم تنوّع واق، در .ستا

ی یعبدالرضا که دهدیم نشان صهیخص نیهم و باشند داشته شباهت ساخت و فرم ثیح از که ندارد وجود

 اراىه وی محور ریتصو جزی راه از بارین ا و است قاىل دشیجدی شعرها در ساختاری برای اژهیو ارزش

 به که "عروس کاس" شعر در نمثل ؛برساندی هنر التذاذ به را شخود خواننده خواهدیم درخشانی سطرها

 اختارس و فرم ،شده نوشته است دور فرزندش از کهی مادری برا انگار و دهدیمی معن سبزچشم عروسی لکیگ

 از باشد انزبی نیهمنش ستمیس به توجه با واژگان دمانیچ رییتغ شاهد آنکه بدون مخاطب شودیم باعث متن

 .ببرد لذت کنندیم نقشی فایا متن در کلماتی نیجانش خصلت براساس که عرش سطر سطر

 

 یباش داشته اگر همی پسر ایدن طرفِ نیا"

 استیدن طرفِ نیا دری پسر

 !الیخیب رفتی ختیر اشک سرِ پشتِ کهی آبی هاسمت به

 یگذریم من الِیخ از هودهیب

 یباش جانیا اگر
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 یهست جاآن کهی ستین آن گرید

 میجانیا کهی شویمی نم مثلِ

 برگردم اگر من

 هستم جانیا که ستمین آن گرید

 ییجاآن که شومیمیی تو مثلِ

 خندمینم گرید

 گندمینمی حت

 دهمیم انجام را خودم ییِتنها تنها

 است خوب حالم که حاال نیهم مثل

 تنهام راحت الِیخ با کنمیم الیخ و

 !الیخیب

 باشم تهداش اگر همی مادر ایدن طرفِ آن

 "استیدن طرفِ آن دری مادر

 

 که رماد چونی فیموت با او برخوردی حت ،دارد رقابت خودش با مدام و ستنرفتهی هاراه شاعریی عبدالرضا

 .است متفاوت زده قلم رامونشیپی شاعر هر

 

 کنم صدای جفت خواستم که نیهم"

 شد ریپ کنم پا بهی جشن

 بود میصدای جا نیزودتر مادر

 شد رید شدم دور آن ازی وقت که

 ؟!مادر

 ستیشاعر احمق

 "سدیبنو را نیا کندیمی سع که
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 صعبی کار تکرار، در دنیدرنغلط و آن درباره نوشتن و است میمفاه تمام مادر مادر، مفهوم کهی راسته ب

 با رای کینزد نیشتریب انیم نیا در و داشتهی مادر تم بای برخورد جورهمه مادرد کتاب دریی عبدالرضا. است

 ندارد دوجو زن دیگویم ارودوبو مونیس معروف گزاره از متاثر که جاآن ستوایکر. دارد ستوایکر ایژولی هادهیا

 که تسیحال در همه هانیا و داندیم مردساز را زبان ناساس ای یادب زبان که ستیاهینظر با تقابل در شتریب

 من و دارد نقش زبانی ریگشکل در مرد اندازه به پس ،سخنگوستی موجود باشد زن آنکه از شیپ زن کی

 و میتعل در مادر کی که ستینقش واسطه به شتریب البته نیا و دانمیم شتریب زبان در را زن سهمی حت جانیا

 نیا و بود کردهی معرف شیشعرها مادر را خود شیگوهاوگفت ازی کی دریی عبدالرضا. دارد نوزاد تیترب

-یخیتار نکامل "ایلویس" چونی شعر دری مادر تم نمثل. است مشهود مادردی شعرهای ریگشکل دری مادرانگ

  :دهدیمی مادرساز ازی نینو نوع به تن پالت، ایلویس به اشاره با شاعر چون ،ست

 

 هامپشه مالِ شب"

 روز

 هاآدم

 اندپشه هاآن

 ؟ی!چ هانیا

 هاخیمی حت

 تخته در اندرفته فرو

 اندگرفته آرام و

 "!من اما

 

 ،شیشعرها دری احرفه مخاطب لیدل نیهم به و داردی مرکزی نقش آن در لیتخ عنصر که ستیکتاب مادرد

 تمام به کردهی سع مادردی شعرها انتخاب دریی عبدالرضا رسدیم نظر به. است تازهیی فضای ریگشکل شاهد

 تریخواندنیی عبدالرضا آثار گرید از ار "مادرد" کتاب صهیخص نیهم و بدهد سهمی شعری هامولفه و عناصر

 کند.یم
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 پرسوناژهای درگیر تجربه
 

 

 "مادرد"مجموعه شعر  بررسی

 

 آهنگری مسعود

 

ی سیبازنو وی بازخوان ش،یشعرها تک تک در شدن زیر با مگر شودینم ممکن "مادرد" شعر مجموعه لیتحل

 به نگریکل برخورد و کیماکروسکوپیی فضا در دادن حکمی جا شودیم باعث "مادرد" کتابی شعرها

 .میبپرداز کیکروسکوپیمی هاطهیح و اتیجزى

 صیشخت قابلی روشن به که است تیواقع ازی بدل نسخه اول سطح: دارد سطح سه وانموده ار،یبودر اعتقاد به

 حسط و دکنیم محو را وانموده و تیواقع انیمی مرزها کهی عیطب چنانآن استی بدل نسخه دوم سطح .است

 .نامدیم یواقع حاد را وانموده سوم سطح اریبودر کند،یم دیتول را خود آنِ ازی تیواقع که ستیبدل نسخه سوم،

 ی:حادواقع سطح به وانموده اول سطح از حرکت از ستینمودار تهیابزورد شعر

 

 ! که واقعن"

  پاشو انداخته لُنگ تو یِپا ریز همی تنبل

 بود شده

 ی باش دهید خواب غروب تنگ تا کنمینم باور

 "بود دهینخواب



311 این سوال ابدی  /    

 

 ما که ستیدوم سطح به اول سطح از حرکت است؟ دهیخواب نواقع ای است زده خواب به را خودشی کس

 زین هادام در را نیا و پابرجاست هنوز تیواقع چراکه ،میبسنجی واقع امر برابر در رای سازهیشب میتوانیم

 :دید میخواه

 

  ؟یادهیچ کهی انشسته زیم دوری هایصندل بری نشست چه"

 بود دهینچی بیس

  ؟یادهید چهی ادهیچر شتریب وعده دو اندازه به

 "بود دهیندی زیچ...  بود نخورده

 

 .داندیم درک و تجربه غالب سبک را آن اریبودر که ت،یواقع حاد از پر ستیجهان میشناسیم کهی جهان

 رگید بلکه میندار را مرگ و خواب انیم تفاوت تنها نه ما و رودیم مرگ به اشیوانمودگ عمق در کهی خواب

 .ستین کار دری خواب

 

 است بدهکار گردنی کنیم کهی خواب نیا به رتیغ"

 ی ندار که رگ فیح

 بود دهیبر

 کردیمی تنگ دلش دری عمر کهیی تنها و

 بود کرده خون را زیم ریزی لویز

  دیدینم که بود کور

 "بود مرده

 

 و هستندی حادواقعی هاتجربه ریدرگ شدت بهیی پرسوناژها مادردی شعرها دریی عبدالرضای ناژهاپرسو

 تهیابزورد شعر پرسوناژ .است کرده بدل تیواقع ازی اافتهیسیدگردی هانسخه به را هاآن شانیوانمودگ

 تن زا مملو کهی گوریف ،یناهمگون از پر شک، از پر ز،یم تا تختی رو از اتاق کی سراسر در ستیگوریف

 ارتباطات ورشی ازی ناش او تحرک عدم وی مجازی ایدن گرفتار استی معاصر انسانی تنبل اوی تنبل است، شده
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ا  وابخ از قبلیی گویی عبدالرضا پرسوناژی عنی ؛است انهیم دری شعر "تهیابزورد". ستیمجازی ایدن در

 کشانده اتاقش مرگ و خود در مرگی سو به را اوی مجازی ایدن و گشتهیمی اجتماعی هاشبکه در مرگ

 جالب. ستا مرگ کی ازی گوریف تنها تختی رو بر زیمی رو بر شده لهی یانسان نیچننیای انسانیی گو. است

ی سطرها ردیی بایز به که شعر نیا در ستییعبدالرضا پرسوناژ اتیاخالق بازمانده نیآخر رتیغ که جاستنیا

 نیا بسط .گردن رگ تا خواب رگ از کندیمی قلمروبخش باز ویی قلمروزدای زبان یباز در را خودشیی انتها

-یتیشخص وتاریلی ثانو تیشخص. مینیبب وتاریلی ثانو تیشخص کنار رای واقع حاد تجربه شودیم باعث انگاره

 یثانو ییهاتیشخص به شودیم بدل آن در دیجد عصر انسان کهی نظام ؛یبریسا نظام کی از آمده رونیب ست

یی گو که کندیم آغازی الحظه از در تهیابزورد و .غاتیتبلی مصرف نظام و ونیزیتلو بوک،سیف دری حادواقعا 

 .است شده غرق رسانه گرداب دری خستگ تینها تا و است خورده خرخره تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



317 این سوال ابدی  /    

 

 

 

 

 تعریف دوباره نفس
 

 

 "بدکاری"مجموعه داستان  بررسی

 

 سیدرضا قطب

 

 و امخوانده بار چندین و رسیده دستم به است مدتی عبدالرضایی علی اثر "بدکاری" داستان یمجموعه

 :است استوار نکته دو بر مجموعه این قدرت که گفت باید. نیز را شده نوشته آن بر که نقدهایی

 اندتهنوش وردم این در زیادی دوستان که آن، با مرتبط فضاسازی و کلمات چینش و زبانی هایبازی نوع: اول

 . اندگفته و

 هپرداخت و اشاره آن به کسی کمتر که است مجموعه این هایداستان هایشخصیت روانکاوانه نگاه نوع: دوم

 .است

 مورد اجمالی صورت به را مجموعه این روانکاوانه نقد هاینظریه به توجه با که است این بر نیز من قصد

 روانکاوانه نقد منظر از تفصیل طور به را هاداستان از بعضی ماند، یعمر اگر آینده در و داده قرار بررسی

 .دهم قرار بررسی مورد "خواننده واکنش بر مبتنی"

 حولیت ایجاد باعث "خود فرا" ،"خود" ،"نهاد" هاینظریه با که است فروید زیگموند روانکاوانه نقد گذارپایه

 هم موازی گاهی و نیستند هم از جدای ادبیات و وانکاویر دیگر امروز کهطوریه ب. است شده نقد حوزه در

 و هآمد روانکاوی کمک به که است ادبیات این دیگر امروزه .شوندمی تنیده هم در گاهی حت و روندمی پیش

 علی ا بدکاری) مجموعه این در. است شده مردم و جامعه فرهنگ زیرین هایالیه موشکافی و کنکاش باعث

 نپنها و آشکار رفتارهای نوع و مردم و فرهنگ با دارند را کار همین هاداستان هایشخصیت نیز (عبدالرضایی

 که یاگونه به ،باشد داشته هاداستان از دیگر قراىتی خواننده شده باعث گاهی که یطور ،دهندمی انجام هاآن
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 نای هایداستان قراىت با ینکها یعنی. شود ناخودآگاه یا شخصیت ذهنیت، شدن برمال باعث تازه قراىت نیهم

 مرا این به خود اینکه بدون کنیم، تعریف دوباره را خودمان نفس ما اینکه برای کنیممی باز راهی مجموعه

 من اآی اینکه و گذاریممی داستان هایشخصیت جای ناآگاهانه طور به را خودمان. باشیم داشته آگاهانه وقوف

 یا شخصی یرابطه که هالند نورمن هویت نظریه به گرددبرمی نه، یا مدهمی ادامه را داستان آن مخاطب

 از خواننده تفسیر بر آن تاثیر و هویت و دارد کار و سر او هویت با بنابراین است متن با خواننده شخصیتی

 متن نخواند با اما دارد، ادبی متن از توقعاتی خواننده یعنی. است اهمیت کمال واجد هالند نظریه در متن،

: مانند ؛آوردمی رو دفاعی کارهای و ساز به خواننده دلیل، همین به و شودنمی برآورده توقعات آن یهمه

 از معنایی بهتر عبارت به. کند عو  متن در را معنا شودمی باعث که... و "فرافکنی" ،"ادغام" ،"جابجایی"

 مجموعه این از "گناه" داستان در: مثال انعنو به ؛گذاردمی صحه خودش هویت بر که دهدمی دست به متن

 .است سازگار هویتش با که کندمی بازآفرینی ذهنش در را داستان این طوری ایخواننده هر

 .تاس خواننده همان شخصیت یدهنده نشان ادبی، متن به ایخواننده هر واکنش هالند نظریه طبق بنابراین

 در یعنی دانست، هاآن کودکی دوران در باید را نویسندگان خالقیت اصل و شروع که دارد اعتقاد فروید

 جااین) نویسدمی داستان که اینویسنده و کندمی بازی که کودکی بین چراکه ،کنندمی کودکان که هایییباز

 مآوردی را داستان اسم نصرف کنیممی بررسی را عبدالرضایی علی "بدکاری" داستان مجموعه داریم چون

 مختص جهانی هاآن دوی هر: دارد وجود هاییشباهت (شودمی نظریه این شامل هم دیگر هایحوزه وگرنه

 وجوده ب جهانی تا کنندمی عو  تخیل راه از را خود اطراف واقعیات و اشیا  هاآن. آفرینندمی را خود به

 .کنندمی خرسند و شاد را خود طریق این از و بیاورند

 آمد ات که آوردمی دنیا به دختری باید و بود حامله مادرم. کردم پیدا را خودم لگودا که بود سالم پنج فقط"

 فاقیات چه است قرار که دانستمنمی کردندمی حفر خواهرکم برای که گودالی آن در و کردمی گریه خانه. رفت

 "!بیفتد

 را آن ام که طوری به آوردمی وجود به هست واقعیت در که آنچه جز به جهانی داستان نوشتن با عبدالرضایی

 .شویممی همراه آن با و کنیممی باور

 خوردمی قسم شانخانوادگی مامای خانوم، نسا. زدمی لگد بود که هم مادرش در محمد نبود، خودش دست"

 "...بیرون زده پاها جفت با آمدهمی دنیا داشته وقتی که
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 زا کنیممی فکر گاهی ما که کندمی خلق هاداستان عضیب در را جهانی چنانآن مجموعه این در عبدالرضایی

 انداست آن در عبدالرضایی که جهانی درون را خود میآیمی خودمان به وقتی و میداستان هایشخصیت زمره

 او ایهشخصیت بازی به تن شویممی مجبور و کندمی جلوه غیرممکن مانبرای آن از فرار و میابییم ساخته

 خود و کند بازی تا بریممی پارک به را( دیگری کس یا خودمان برای حال) یابچه کهانیزم مانند. دهیم

 بینیممی ار خود ناگهان اما ببریم، لذت پارک هوای از و کنیم استراحتی و میبنشین ایگوشه برویم خواهیممی

 جهان وارد ناخواسته طور به نیز ما که شودمی گونهاین و دهیممی هل شده تاب سوار که را بچه داریم که

 . شویممی کودک بازی

 بازی لذت اما گذاردمی کنار را بازی شدن بزرگ از پس کودک که دهدمی توضیح اشنظریه ادامه در فروید

 دش بزرگ وقتی بنابراین است سخت برایش خیلی لذت این از گذشتن و هست او خاطر و ذهن در همچنان

 خیال عنصر با مجموعه این در ما. است پردازیخیال همانا که کندمی یباز لذت جانشین را دیگر لذت یک

 کندمی فراموش خواننده که است کرده باورپذیر ما برای را خیال این آنقدر نویسنده اما هستیم روبرو شدت به

 بدالرضاییع که مهم بسیار است اینکته این و کندمی تلقی واقعیت را آن کرده باورش و است طرف الیخ با که

 اجرا حسنا نحو به هایشداستان در است نویسیداستان اصلی اصول از یکی که را باورپذیری عنصر توانسته

 .کند

 :شودمی مربوط زمانی دوره سه به خیالی هر فروید دیدگاه از

 از کیی شدن زنده باعث حال زمان در برانگیزاننده موقعیتی یعنی دارد، پیوند حال زمان با سویی از: الف

 .شودمی شخص آرزوهای

 هاشلب سرخی پشت هاشدندان ردیف که ایمنظره و ماندمی وا طورهمان هنوز "آ" حال در اگر شدمی چه"

 ".شدنمی خراب کردمی درست

 نمعمول که ندکمی زنده را ایتجربه ای خاطره برانگیزاننده موقعیت این زیرا ،است مرتبط گذشته با سویی از: ب

 .است شده حادث کیکود در

 ".ودب داده یادم او را الفبا. بود باالتر کالسش همیشه. نبودیم که سال و سن هم ولی سال، و سن کم گرچه"

 آروزی هک آفریندمی یا کندمی تصور را وضعیتی خیالباف شخص ذهن زیرا است، مربوط آینده به سرانجام: ج

 .است یافته تحقق آن در نظر مورد
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 باالخره که دونممی و دادی مادامه کردی، شروعم که بودی تو فقط این اما بودم هاخیلی با من سارا، دونیمی"

 "کنیمی تمومم

 به... و اسطوره مانند منابعی از آماده و حاضر را آثارشان ساختمان کهی نویسندگان به مربوط بحثی در فروید

 الحمص یکننده ابداع خود که خالقیی هانویسنده اب ،نویسانتراژدی نویسان،حماسه: مانند گیرندمی عاریت

-داستان ینا بارز ویژگی: گویدمی چراکه ،شودمی قاىل تمایز نویسانداستان نویسان،رمان: مانند هستند کارشان

 که ستکاری ندقیق نیا و است داستان قهرمان و خواننده بین عاطفی همدلی ایجاد برای تالش همانا نویسان،

 سس با زندگی" ،"گناه" ،"نیک پیک" داستان: مانند. داده انجام مجموعه این هایداستان اغلب در ییعبدالرضا

 ...و "ورطه" ،"ساالد

 ".گذشتمی گریه های های میان از که آمبوالنسی شزندگی و بود آژیر از پر دنیاش"

 اصلی یتشخص فقط راوی که بینیمیم هستند، معروف "روانشناختی" هایداستان به که هاییداستان اکثر در ما

 ما یقطر آن از تا کندمی نفوذ اول یا اصلی شخصیت ذهن به راوی یعنی ؛کندمی توصیف درون از را داستان

 همان دیدگاه از ما تب، همین به و سازد آشنا و خبر با او عقاید و روحیات و حاالت و احساسات از را

 این با عهمجمو این هایداستان اکثر در مای عبارت به. بینیممی را داستان هایشخصیت سایر اصلی شخصیت

 .برد نام توانمی را "لرزه زمان" داستان نمونه عنوان به ؛هستیم روبرو دید زاویه و روای نوع

 یجزیهت و نگریخویشتن به گرایش مدرن نویسانداستان که است آن یدهنده نشان فروید نظر از موضوع این

 .دارند خردتر جزا ا به "خود"

 هانآ یهمه بودم من فقط بودند مانده جا که هاآن و بود خلوت غرب ترمینال بودند، رفته رشت هایاتوبوس"

 ".بروند فقط بروند، خواستندمی که بودم من

 باعث گاهی حتی ،انگیزدبرنمی ما در را ایعالقه دیگران افکار و رویاها و خیاالت به دادن گوش و شنیدن

 باعث نویسدمی نویسنده که داستانی چرا حساب، این با. کنیم پیدا انزجار و بیاید بدمان نیز طرف از ما شودیم

  شود؟می آن شنیدن و خواندن برای ما بردن لذت و ما عالقه ایجاد

 دالرضاییبع که فنونی از استفاده بدون را هاشخصیت افکار همین ،"بدکاری" مجموعه هایداستان در مییایب اگر

 االن که را خوانشی لذت همان آیا شما نظر به کنیم ذکر کندیم اعمال... و نثر نوع زبان، پردازی،خیال از اعم

  برد؟ خواهیم دوباره بریم،می آن از
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 کار به لذت به انزجار کردن تبدیل برای که است فنونی نویسنده کار یشالوده: گویدمی بارهاین در فروید

 :نمونه عنوان به. بردمی

 تا دهدمی اراىه (زیباشناسانه یا صوری لذتی با) لفافه یک در را هاآن و کندمی دگرگون را خیاالتش نویسنده

 ،اندگرفته مایه تخیل از همگی که هاییداستان از خواننده لذت. کند تحمل را خیاالت آن محتوای خواننده

. دهدمی را ذهنی هایتنش از شدن رها و ترژرف روانی مناب، از التذاذ امکان او به که است "لذتی پیش"

 این مبریمی لذت ادبی آثار از ما که هم دیگر علت یک شاید که کندمی اضافه محتاطانه نیز انتها در فروید

 و ببریم لذت خودمان شخصی هایپروریخیال از شرمساری بدون یابیممی امکان هاآن خواندن با که باشد

 "شوهرداری" نام با "بدکاری" مجموعه هایداستان همین از یکی نمونه عنوان به. نکنیم مالمت را دخو دیگر

 . برد نام توانمی را

 اهیم مثل شوم،می عاشقت دارم کنممی احساس گفتم یواش تا و گوش پشت پیچیدم و گردن روی رفتم"

 را پیرهنش هایدکمه متانت با داشت که طورهمان و سرم باالی ایستاد و داد تنش به مالیمی پیچ سفید،

 ".دارم شوهر من! ببخشید :گفت بستمی

 روف خود در کرده پیشه را انزواطلبی که هستند تنهایی هایآدم مجموعه این هایداستان اکثر هایشخصیت

 توجهم دهیممی قرار بینهذر زیررا  آن و شودمی نگاه داستان جهان از بیرون از وقتی موضوع این به. اندرفته

 وتق نقطه و است مدرن دنیای هیهد که دارند پنهانی روانی و روحی هایناراحتی که هستند هاییآدم شویممی

 لکهب نیستند داستان اولیه سطح در روانی و روحی هایناراحتی که است این در نیز هاداستان همین از بعضی

 د،برخور نوع رفتار، نوع و هاشخصیت خود روی مطالعه با ما و اندکرده پنهان را خودشان زیرین هایسطح در

 پس ،میرسیم بدان ...و فضاسازی نوع زمان، نوع مکان، نوع کلمات، چینش نوع زدن، حرف نوع لحن، نوع

 با دبای را هاداستان نوع این چراکه کنیم پیدا دست هااین همه به داستان خواندن بار یک با تنها است محال

 .برد لذت و کرد بررسی چندباره خوانش و طمانینه

 ررسیب مورد باید را هاداستان تک تک نشود، اجحاف مجموعه این بر حقی اینکه برای گفت باید پایان در و

 ثالم عنوان به ؛باشد علمیی انظریه مایهدست تواندمی تنهایی به خود هاداستان نیا از یک هر. داد قرار نقد و

 . داد قرار بررسی مورد بینامتنیت دیدگاه از را هاداستان این توانمی

 ".افتادمی من فکرهای به زنی وقتی الخصوصعلی. بودم حاضر دیگر زن یک در همیشه"

 ".بود خودش دست همه نداشتم، دستی هیچ من خدا به بازی این توی"
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 بازیافت موضوع، انعکاس روایت
 

 

 "ی عزیزاین گربه"مجموعه شعر  بررسی

 

 میرباذل یدعلیس

 

 این قصه را در غار هم کسی نشنید

 دهمهشدار می

 تان در برودهاینکند از زیر لب

 حبس دارد این قصه هفت نسل

 (47 )ص د...بیاور گذارم از آستین دختری ته دنیا سر درای دارم که میقصه

 

ش اثر پرداز فراعینیتی او درگریزی و نگاه های شاعر در اندیشهبازیافت "ی عزیزاین گربه"شعرهای کتاب 

وجه مشخص آثار  مداری زبان شعر،های ذهنی در انفکاک موضوع و روایت و جدال با قانوناست. سازواره

پنهان است، به یک  "هست"داری از فعلیت آنچه هست و آنچه در این اوست: شاعر در دورنمای جانب

وعی بازیافت موضوع و انعکاس روایت است که های عبدالرضایی، نیابد. سرودهزیستی شعری دست میهم

اجرای این  گیرد.بارگی اوست، شکل میی واژگانی که مختص زباندر قلمرو اندیشه خاص وی و در دایره

بری به آن گروه از مخاطبانی که با ذهنیت گی برای شاعر، با نوعی لذت هنری همراه است که این لذتبارزبان

طور  هکه مخاطبان شعرهای عبدالرضایی ب توان گفتبنابراین می یابد.د نیز انتقال میشاعر ارتباط دوسویه دارن

های زیرا در نظام نایافتگی ذهن و زبان شاعر، نمایه ،های اهل معامله باشندتوانند انساننمی نعام، اساس
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 این میان، مخاطب ود. درشها تاریک میگرا و متخلق به اخالق در پستوی تردیدانگاری سرودههای آرمانانسان

بارگی دچار گی و زبانرنگ و رو باخته است از این ذهن شورید خاص هم در شرایطی که روشنفکر معاصر

ارچوبِ مدرنیته و در مقام انسان گرفتار تجدد و تعقل، ناگزیر به سرگردانی در برزخ هشود، اما در چالتذاذ می

 گرا نیست، ازهایش آرمانشکار است که عبدالرضایی در سرودهدهد. آانگاری و تردیدانگاری تن در میهست

پذیر و پندآموز هم نیست. ذهنیت او ورای استنباطش از جهان جوید، هدفمند، نصیحتتجلیات خود بهره نمی

جوی مدینه فاضله. با وتدوین و تکوین قرار دارد. این ذهنیت نه در پی کشف حقایق است و نه در جست

اما خواهان رهایی از این داالن است. شاعر به خوبی  رساندها مید را از داالن مدرنیته به گوشاینکه فریاد خو

القه به یک جنبه از واقعیت ع نساحتی است و عموم بسیار تک آگاه است که صورت به ظاهر لیبرال مدرنیته،

د و بعد کنضد تفسیر عمل میجوید، کنایه و درهم ریختگی سود می پسندد، ازدهد. پس اتفاق را مینشان می

مدرنیسم یا چیزی دیگر که ذهن او را تاب، هیچ پست ،خواهد باشدپذیرد حاال این بعد هرچه میمدرنیته را می

ینی در ع ترین واقعیات را با فرادیدحتی ملموس بارگی عبدالرضایی،ذهن شوریدگی و زبان سنتزی نکند.

شعر کتاب که محتوای آن مبیّن حس ناسیونالیستی شاعر است، دهد. نخستین ارچوب زبان شعری جای میهچ

 این ادعاست: گواهی بر

 

 اندی خرس قطبی این گربه را کش رفتهاز پوزه

 اندو تا دم خلیج کیش داده

 زندهای بسته او را حرف میلب

 ستهایی که روی خودش افتادهروی موج

 ایمایستاده

 م...ایو به این رادیو گوش داده

 

اب، به محض کت رغم دنبال کردن نوعی فراعینیتی در سرتاسراین حقیقت است که شاعر علی باال بیانگر شعر

ه ای انسان شبواق، به گونه کوشد با دشواری به عینیت نزدیکی جوید و درمی ای مهم،رویارویی با مقوله

عیین را در چندین نقطه ت شود و در تعیین موقعیت هنری به صورت اُبژیکال، موض، خودسابژکتیویست می
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ین است السافلاینکه عبدالرضایی در غالب اشعارش خواهان نوعی اسفل جاست که بای جالب ایننکته کند.می

 االیمان چشم پوشی کند!الوطن منتواند از حباما نمی

 

 ایدهای عالم خم شدهاز پنجره

 ی شماستیو جهان دستشو

 رها کنید آن شیرها را

 آقایان

 د...کنرد را که در بندِ فکرهایش کفش میاین م

 

های خاص مضمونی، محتوایی و زبانی است. کتابی با چنین ، در کل دارای ویژگی"ی عزیزاین گربه"کتاب 

کوشد خود را از ورای ی نخست میی گذشته کمتر دیده شده است. شاعر در مرتبههایی در چند دههشاخصه

 نگرد و با وجود نگاه فراعینیتیای مستقل میها و رخدادها از زاویهبه پدیدهعینیت به ماورای آن بکشاند. وی 

 .ها مستقیم و ظریف استتعکیس موضوع، دید او نسبت به سوژه در

 

 سیاه پنهان گیرم خدا پشت ابرهای سفید و

 ناخدا! دریا را که آورده بودی کجا ریختی؟

 ذارم؟چراغی را که شاید بیاورم کفِ دستِ کدام سیاره بگ

 آدم که شانسی ندارد

 کنم که زمین سردتر شودفوت می

 دستی که جهان را بر مدار دیگر بگذارد کو!؟

 هایش را تمام کردزمستان برف

 زمین را هی دم خورشید قل ندهید

 ملوانان روی دریا دیوار کار بگذارید

 دهد به این دهکدهزلزله دارد هشدار می

 زمین که شانسی ندارد
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 شویم!دم نمیما دوباره آ

مثل  خواهداش با رخدادهای اطراف اوست. او نمیهای فراعینیتیی عبدالرضایی در این کتاب تناقضمکاشفه

 ؛خواهد از جنس یهودای اسخریوطی باشدطور که نمیمسیح، سیلی دیگری به گوشش بنوازند همان

 ر کدام از ما باشند.ها، هها و رایانهتوانند در این دنیای رُباتهایی که میاسخریوطی

 

 اممن دروغی هستم که لج کرده

 امو باور شده

 نقشی بلند دارم

 کندو کارگردان لعنتی به هر طرف که بخواهد راست می

 گویمراست می

 د...از سمتِ چپ بروی

 

ر وایوانهد های دنیای اطراف قابل تقدیر است. او در آثارش با صداقتیتوجه شعرهای عبدالرضایی به پلشتی

 شود اماناهی منکر می کشد. آمر معروف وی انسان معاصر است، هرچند تلخ به تصویر میآنچه را که دغدغه

ی جمعی تردیدانگاری نفس امّاره یمقام انسان متمدن و مستعقل بلکه در مقام شاعری که در دغدغه نه در

مشکل است. تناوب اندیشه شاعر در نیز بسیار  ی هنریورود به شعرهای عبدالرضایی از جنبه کشد.درد می

هر منتقد ادبی را در هزارتوی فراعینیت شعرها سرگردان  ای که دارد،موضوع، با ساختار زبانی ویژه انعکاس

 کند.می

 

 برمنه خنده راه می

 زنمنه گریه تاخت می

 دهممن در این بازی ریاضی درس می

 از تمام چند انگشتی که بلد بودم

 امم آوردهدو انگشت سبابه ک

 ر...اضافه داری بشما
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 مرج یک هرج و گیرد. درشود. در بی نظمی نظم میپذیر میای شکلشعر باال در عین ضد فرم بودن، به گونه

اند و کشرا به سمت خود می کند. پراکنده است. با این حال خوانندهزبانی قرار دارد. از هیچ تزی پیروی نمی

جهانی مارشال مک لوهان که دغدغه شاعر  : انفجار جهان آن هم در دهکدهکندرا متوجه خطر بزرگی می وی

 می کند: شعر است. کل شعر این بیت از حافظ را تداعی در این

 

 آید بدستآدمی در عالم خاکی نمی

 عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی

 

 عبدالرضایی رساخت ذهنیزی)آید خطابی به شاعری دیگر است که از فحوای کالم برمی "مادر"یا در شعر 

قرار گرفته و دچار  عبدالرضایی چنان در حسیت محض (نزدیکی بسیاری به ذهنیت و حسیت فروغ دارد

 کند. شاعر در این سرودهالقا  می ای را در برخورد با زبان به خوانندهگی شده است که حس کودکانهبارهزبان

 گیرد:را به سخره می "ا برددستم بگرفت و پا به پ"احساسی خاص حتی مصراع  با

 

 ایمما راه نرفته

 ایمها را لگدمال کردهفقط راه
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 رونوشت واقعیت بیرونی
 

 

 "شینما"مجموعه شعر  بررسی

 

 نیاحمید شریف

 

 از اتفاق نیا به دنیرسی برا و ردیگیمی باز به زیطنزآمی شکل به اول اتفاق در را متنی سمیآنارش ژانر نمایش

 نیا تیوار دریی عبدالرضا. ندیافریبی کیالکتیدی الحظه در رای زبانی هامولفه تا دیجویم سودی وششک هر

ی مجاز یمحورها تیروا زبان دستور در متقابلی کنش در و شودیم کینزد اشییروا شهیاند و بارت به کتاب

 بهی تیموقع هر در را اشیجاری نامتنیب هنذ کهی اگونه به. ردیگیم کار به را هانگاه ازی ازهیآم و شکندیم را

 در .دهد شکل را تازه یبنا تا باشد مخاطبی ذهنی هاسازه ختنیر مههب متیق به اگری حت ردیگیم کار

 تیواقع رونوشت تا و کندیم بازی پنهان طور به خودشی برا رای اژهیوی جا مخاطب کتاب نیا در قتیحق

ی هاهیسو کردنی قربان جزی اچاره و شودیم روبرو تضادی اگونه بای الحظه دری حت .رودیم شیپی رونیب

 .ندارد کالمیی معنا

 

 (3 صفحه. )میانوشته اشتباهی کم قسد از را نیاا 

 

ی نیانشجی هاتقابل در و ردیگیمی باز به "خودش ناف بند" با را فعال مخاطبی اماهرانه طرز بهیی عبدالرضا

 کار به نیتاتگنشیو زبان برخالف رای وتاریل زبان که رودیم تازهی زبان کیپرات کی سمت به "ریشعرتصو"



/ این سوال ابدی  328 
 

 همهب سمت به هم باز که میخوریبرمی کالم شاعرانهی شگردها به هاصفحه و سطرهای هاکنش در .ردیگیم

 .زندیم شدهی دستمال زبان بهی نقب و رودیم شیپی دارید ا یکالمی هاهیگو ختنیر

 

 درآورند رحم ازی دردربهی برا را تو

 نبودی کس موبلندتی فکرها پشت

 (5 صفحه. )بود دروق قتیهق

 

 :ای

 میبود ساله هفتاد رفته همی رو هاسال آن

 (24 صفحه. )میدار سال فتاد آ حاال

 :ای و

 ندارم جنبه     دهاتم بچه من

 (54 صفحه. )شومیم سرخی کن بوسم

 

 یمحورها زبانی گشتیجا از و ورزدیم مبادرت کالمی اسابژهی هابرخورد در نمایش کتاب در زبان تیاهم

ی ژانرها پوشتن و ردیگیم سخره به را زبانی کاربرد و منظم ذهن که یطور به ،آوردیم فراهم رای دارید

 نکامل کلش به نمایش دریی عبدالرضای زبان سیپراکس که است گونهنیا و کندیم تن به را سرخورده اجتماع

 .امدانجیم (وتاریل دگاهید از) زبان از خارجی زیچ سمت به حرکت و رودیم شیپ ختهیر همهب متن بای زموا

 .است داشته پنهانی مرموز شکل به متن دری کالم استقالل نیا

 

 گردمیم کجاست؟         دونمینم که خودم دور

 دارمی انواعی انه هر از

 

 (11 صفحه. )مگرید کی
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 :ای و

 برگشت زهرا بهشت از د،یسف دست کی ،یک شبید

 :گرفت لگد ریز را باغچه

 (14 صفحه) خواستی نخ بادبادک مرا پاره کنی؟تو می

 

با با کند و به شکلی زیخودش به ویرانگری رمزگان استوار برشعر دست درازی می عبدالرضایی در ژانر موثر

ی در یعن دهد.وار پاسخی پر سوال مییشه نیچهکارکردی اند شود و به گوهرهای معناشناسیک همراه میپاسخ

 رود.می ای پیشکند و پیوسته به سمت شکستن رمزگان اندیشهحضور مخاطب را ایجاد می بخشی از سنتز

 ود:شو سوال مطرح می نوشته است ای مخاطب()یا ذهن سابژه ای مخاطبشاید بخشی از کتاب را در ذهن ابژه

ای هها در صفحهرود که پاسخ عکستا جایی پیش می و "آفرینده چگونه مین آفریند؟مخاطب چه چیز می"

 تر آمده است.جلوتر یا عقب

 

 (14 صفحه) ها چرا شماره مسلسل دارند؟شناسنامه 

 (11صفحه ) کنند؟به سطح آب می ها سفرزیرا برای گربه ماهی

 

ای استوار هصاویر گنجانده است و به سمت کنشها را در تطرز زیبایی معنای همنشینی تقابل ها بهاین انحراف

کالم در  ا جواری تصویرگیرند و گرایش به همهایی که از دفرم نشات میانحراف رود.استعاری پیش می

 اهایی()در ج )امکان ترکیبی زبان( زبان اسکیزوفرینک مرسل های ذهنی عبدالرضایی دارند و با مجازپرسش

 دهد.زبانی شکل می های غیرقیاس با نشانه شینما را در

 

 خندندها همیشه میپنجره

 بازی خوبی نیست.اسباب تفنگ،

 برای چی؟ آتش!

 ها را معتاد نکنیدبچه

 این صحرا تو
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 کند؟آیا فقط تراکتور چرا می

 (28صفحه ) اندبرده Loveگاوها پوزه در 

 (23صفحه ) عکس

 

 و یا:

 (31صفحه ) کند؟ه پرداخت میسال سه است آسمانی که برف را هر چقدر بدهکار

 

 و یا: 

  (عکسا  41صفحه ) کنید؟ها را چرا پاک میخنده

 

های رسمی و استوار در اجتماع را به سخره شینما در کارناوالی پیچیده شده است که تمامیت رفتارها و منش

 بالقوه انسانی رود که رویکردهایای پیش میهای مردمی و گم شدهبگیرد و در این واقعیت به سمت عکس

 .51دارد مثل عکس صفحه 

به  گیرد تا از متنشود و آنابول شکلی بیانی به خود میمخاطب اجرا می گذاری بررو در جایی با هدف تاثی

ری وجه ممیز ژان بگیرد. ای قرارای یا سابژههای شینما به صورت پراکنده در حالت ابژهسخن برسد و مدلول

 های کارناوالی دارد.حادثه این کتاب حرکت زمانمند در

تنها و تنها  پردازد ولی تفصیل این نکتهتیپیک شینما می این متن در حقیقت به شکل اجمالی به بعضی عناصر

 ست."شینمای علی عبدالرضایی و افشین شاهرودی" خود
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 ییعبدالرضای عل "ابر"ی برایی هاهیگونیگز
 

 

 "ابر"شعر  بررسی

 

 آرش عندلیب

  

 آمد دیپد که شب

 بودی دنید       رفتیم در کهی وقت      وقت شکل

 برداشت صبح سر از صورت تا

 کردی مکث روز

 دیایب دیبا که دانستینم فردا

 خورد روشن ازی اقطعه که شب و

 شد سوم جهان در که ختیر بیس ازی اتکه بر

 رفت باال سر دره از سبز و ریسراز هاکوه از سردی صدا

 شد عابر بود کرده ریگ راهه دو نیب که آدم و

 شد منجر چند به بعدها کهی راه همان در

 کرد احتکار و برداشت روزها تک تک سری باال از را دیخورش

 شدیمی سرتاسر که آب تا

 بسپارد نوح به رای کشت

 کندی زندگ لوازم را ریشمش

 ابدیب گوگرد شود الزم
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 کند عالوه آدم به را باروت

 نکندی ریفتو همهنیا با و

 روز دیایب باز

 بزند رونیب لهیطو ازی کیتار گاو چون        شب

 شود گمی اقهوهی اگوساله پشت روز

 ستیاداده دست از پسر مادر که ابر و

 بزند چرخ آسمان در

 بزند چرخی ه

 نکند دایپی خلوت و

 .کند هیگر ریس شیبرا که

 "کردمیمی زندگ خطرناک در من ا ییعبدالرضای عل"

  

 .ستینی واقع جهان ازی انسخه اتیادب "

 ".است بس نسخه کی نیهم کثافت نیا از

 ا وولف اینیرجیو ا

  

 و کندیم شنهادیپ مخاطب به را خود خاصی خوانشیی عبدالرضای هامتن ازی اریبس مانند هم "ابر " ا1

 ما چراکه ،است اثر یب آن با مواجههی برا شده دهیشیاند شیپ از دیتمه نوع هر اشیظاهری سادگ رغمیعل

 متنـ  طرف دو هری سو از کنشمند و فعالی آورد هم در آنی هاقاعده که میشو یبازیک  وارد است قرار

 و طخ و قواعد با که است مباالتی ب و زیهنجارگری متن "ابر" .شودیم نییتعی باز انیجر در وا  مخاطب و

 از خارج و مباالتی ب خودش چون که میدار ازین پس، است نشده نوشتهی رسم اتیادب جیرا خطوط

 .میبرو خوانشش بهی رسمی هاچارچوب

 

 مثلی یشعرها کنار در زبان با اشژهیو رفتار زین وی عاطفا  یحسی هاالمانی نوع از بردن بهره لیدل به ابر ا2

 رارقیی عبدالرضای هاشعر از دسته آنی طهیح در دست نیا ازی آثار و "بودم زامپانو من" ،"نیتریو" ،"پل"
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. میبگذار "ییعبدالرضا" ژانر زین را آن نام و میکن انتخاب آنی برای ژانر میریبپذ دیبا کم کم انگار که ردیگیم

 که دهندیم لیتشک را شاعر نیای شعرها از دسته آن افتند،یم اتفاق "ییعبدالرضای عل" ژانر در کهیی شعرها

ی راب نه اما آورندیدرم خود خدمت به را زبان کهیی شعرها. هستندی زبانی ماورا باشندی زبان نکهیا از شیب

 ردیگیم قرار شعر خدمت در جانیا زبانی. نیع مدلول کی انیبی برا آن استعمال ای یخطتکی ساختار جادیا

ی رهوهجی تجلی برا شودیمی ابزار. شود دهیآفر مینامیم اشییبایز که آنچه از متفاوت سراسریی الگو تا

 کلش ما خوداگاه ذهن در نه ؛است ناشناخته که آنچه؛ کندیم متاثرمان و ستیچ میدانینم کهی اکننده مسحور

 [شعر؟ تیشعر] .است افتهی یتجل فقط شیهایباز و زبان توسط کهیی ماورای زیچ. محض زبان در نه گرفته

ی حت طبمخا که دهدیم قراری گاهیجا در را متن که میهست روبروی پنهان تیالیس با ما سطر به سطر ابر درا 3

 آن ،جیرای قراردادها از گذر در شده، وگوگفت وارد آن با تواندیم متناقض بسا چه و متفاوتیی هاخوانش با

 ،یزندگ زا سرراستی معن کی با امر ظاهر در هرچند میکنیم برقرار ابر با کهی گفتمان در .بکشد چالش به را

 از نوی تیروا بای نوع به میبگو تریمتن خارج بخواهم اگر یحت وی نوستالژ کی ،یارهاسطویی تنها کی با

 ذوفمح عناصر به ترقیعمی هاخوانش در اما م،ییروبروی آدمی زندگ تطور ریس زین و جهان نشیآفر ندیفرا

 یمعنا که جاآن .کندیم خودش ریدرگ را مانذهن پنهانی هاهیال وی درون معرفت که میرسیمی پنهان حضور و

 ق،یتعل از هآکند که شعر پشت در کرانیبیی فضا به افتادنی برا شودیم فقطی انشانه ناگاه هیاولی دست دم

 و کندینمیی آشنازدا... و سبزه کوه، مادر، ابر، از او که است درست نیا واق، در .ستییمعنا یب وی رانیو

 خصمش ظرف که "چون" دیق آوردن با "بزند رونیب لهیطو ازی کیتار گاو چون شب" مانندی سطر در یحت

 استفادهی ارسف شعر در هیتشب ادات عنوان به بارها نسابق که کندیم لیتحم متن به رای اشده نییتع شیپ از و

 به هم کنار هاواژه نیای رونیب ارجاعات دادن قرار با و شد گفته کهی تییالیس همان لیدل به اما ،است شده

 دری رونیبی هاابژه و گذردیدرم شناسانهیهستی مرزهای همه از که میرسیمیی هنجارها ضد وی آشفتگ

 رد لذت از آکنده وی جد همچنان که کنندی تاثر ریدرگ را مخاطب است قرار که رندیگیم قراری حس خدمت

 که میشویم روبروی تنم گریدی هاچهره ای چهره با ما که جاستنیا. بماند پابرجا دوبارهی نشیآفر ندیفرا

 ادهسی لیخ تنها نه د،یرسیم نظر به کارمحافظه همی کم بسا چه و سرراست اول برخورد در آنچه برخالف

 .است هنجار ضد و جیگ ،یروانی متن خود نیریزی هاهیال در بلکه ستین

 نیا و کندیم جستهبر را متنی ستیونیاکسپرس و سوررىال وجوه کهی وهم. است آلودوهم اریبس ابر اماا 4

 شعر یریگشکل روند در لیتخ مهم نقش. آنی ریپذلیتاو قدرت شیافزا جهت در شودیمی بستری ژگیو
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 روبرو شعر تیکل در Personificationی نوعی رپوستیز و قیدقی اجرا با که دهدیم نشان را خود شتریب جاآن

. ددهنیم بروز خود ازی انسانی هاکنش و شوندیم تیشخصی دارای عیطبی هادهیپد و ایاشی همه. میشویم

ی عنو جادیا در خودی جا در که کندیم جادیای استعاریی فضا شعر،ی حیتلم بعد کنار دری انسان روح نیا

 .کندیم فایایی سزاه ب نقشی متن سمیپلورال

 اریبس تاکنون دانبوده هتوج مورد کیکالس شعر در شتریب کهی عیبد ،یصنا از استفاده دریی عبدالرضا کل درا 1

 و "نیتریو" ،"پل" .میکن توجهی کم او زیبرانگبحث و مهمی شعرها به ستیکاف. است کرده عمل موفق

 قرار فادهاست مورد تواندیم نهیزم نیا در شتریب پژوهشی برا "رنو در سیپار"ی منظومهی هاقسمت ازی اریبس

 نه؟ ای دارد وجود "ییعبدالرضای عل" عنوان با یژانر که مدعا نیا مورد در شتریب بحث و ردیگ
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 های فرمیکت برای رسیدن به تجربهدیدمانی تازه از حسیت، زبان و عقالنی
 

 

  "جمهوری اسپاگتی" مجموعه شعر بررسی

 

 مهدی نادری

 

نظمی  یکه بیانگر ب "جمهوری اسپاگتی"ابتدا باید از نام آن آغاز کرد؛  "جمهوری اسپاگتی"در بررسی کتاب 

تنیده است و از این رو، جمهوری اسپاگتی را باید معجونی از حسیت، تخیل زبانی  هم موجود در یک نظام در

های کدام از این سه مولفه در هر شعر سبب شده تا مولف به تجربه و عقالنیت دانست که با موکد کردن هر

شود. های تکراری در طول آن مشاهده نمیت که معمولن فرمسی آن، کتابیای دست یابد و نتیجهفرمیک تازه

ر ی فرمی به شعهای تازهجایی که کار نقد، قضاوتی تئوریک است، باید دید تا چه حد این تجربهاما از آن

 اند.نزدیک شده

ه رعلی عبدالرضایی در این کتاب شعرهایی دارد که از تکنیک زبانی خاص و منحصر به فرد و همچنین استعا

ه طور ب زدایی استفاده نکرده و شعر صرفن بر اساس یک دریافت و کشف روی کاغذ نشسته است،و آشنایی

مثال شعر پیشخدمت که از سه تصویر عینی تشکیل شده و مولف با اتصال همان سه تصویر در تصویر پایانی 

 تا بتوان به جهانی درون متن زاده اندگذاری شدههایی در این حسیت جایفرم را بسته است. البته همواره ابژه

زند، همه اش میگونه مثلن در همین شعر پیشخدمت: وجود پیشخدمت و عطر او و مهری که به ؛شده رسید

شود این فرم تازه، داستان خود را روایت کند. اما این تجربه و کشف رساند و باعث میما را به تاویلی می

طر کند تا حدی که به جز ستر بروز پیدا میای بسیار سادهبه گونه "کادوی آمریکایی"حسی در شعری مثل 

با تصویر دیگری مواجه نیستیم و فرم اثر به شکلی توصیفی و  "با پنج کریستف کلمب منتظر در مشت"

رد و به جز گی)کریستف کلمب و آمریکا( بهره می شود، به طوری که مولف تنها از دو ابژهتوضیحی بسته می
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شود ه این دو تصویر با یکدیگر دارند، باقی سطرها بیانی توضیحی و گزارشی دارند و این سبب میارتباطی ک

با اینکه شعر دارای کشف و دریافت است، اما با خوانش اول به انتها برسد. به طور مشابه در شعر ویولون که 

مام تصاویر را در آخرین سطر لو تواند ما را به ویولون برساند یا نرساند، شاعر تبعد از چند تصویر که می

های گوناگون را از ی تاویلبندد و اجازهدهد )بلکه اندام زنانه ویولون( و به این شکل فرم شعر را میمی

رساند و به شکلی مشابه شعرهایی مثل مخاطب سلب کرده و شعر را پس از خوانش آغازین، به پایان می

اند و مولف ت و دریافت و شهودی شاعرانهکه حاصل یک آنیّ و... "ماه تمام" "آلبوم خانوادگی" "ایستگاه"

ه باعث است کهایی ویژه بسته ها را در فرمگونه تالشی نکرده و آنها هیچبرای پرورش تکنیکال این دریافت

توان لذت خوانش این شهود شده این دسته از شعرها در خوانش ابتدایی به انتهای خود برسند. البته نمی

 رانه و آنی را نادیده گرفت.شاع

خیلی ی تحریر درآورده است. تهای زبانی به رشتهی دوم شعرهایی هستند که مولف با استفاده از خالقیتدسته

ی خود بدل به تصاویری ذهنی و زبانی شده است که در آثار قبلی عبدالرضایی زبانی که تازه است و به نوبه

 طور که از متن شعر پیداست بیان بینوان مثال، شعر اندروژنی، همانبه ع ؛به شکل دیگری نمایان شده بود

تفاوت از )به شکلی م کند که تخیل زبانیجنسیتی در متن است. مولف در این شعر از تصاویری استفاده می

 آید:  ها به حساب میآثار قبلی مولف( رکن اصلی آن

 

 از سلول روبرو صدای درد

 آمدشد میمی یا دری که رو به ثانیه باز

 و در سرش زیباییِ دوست دخترش که کشور کوچکی بود

 زدمثل موزیکی مالیم گشت می

 

اند شناختیم خالی شدهبه عنوان مثال در این چهار سطر، برخی کلمات از آن هویتی که تا قبل از این شعر می 

 .شت زدن موزیکی مالیمای عطا کرده است: باز شدن در رو به ثانیه، گها هیئت تازهو مولف به آن

بینیم با تخیلی زبانی مواجهیم که به شکلی متفاوت نسبت به آثار قبلی عبدالرضایی بروز کرده همچنان که می 

ی به اندروژن"ای بسته است تا ما به همان را به گونه "اندروژنی"است. او با استفاده از این تخیل فرم شعر 
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کند و ز میتری بروخالقیت زبانی به شکل تازه "بازیجنگ"ر شعر برسیم. همچنین د "جنسیتی ی بیمثابه

 نشاند: ی فرمیک نویی را روی کاغذ میتجربه

 در خیابان عشق یعنى عاشورا

 رفتیم به کربالو زیر چادرها می

 یک شب که تجریش پر از ریش بود

 سه چهار چادر ریخت روى سرم...

 

شود و این روند تا انتهای شعر ادامه دارد. یا به تصاویری عینی می خالقیت زبانی بدل ،بینیمطور که میهمان

خوانی شعری از شاملو بروز پیدا که این خالقیت زبانی به شکل غلط "جمهوری اسپاگتی"مثلن در شعر 

 کند:می

 

 ست نازنین!روزگار غریبی

 ستروزگار غریبی

 پایندجوانت را می

 اگر که رفته باشد روى بام

 بر منبر

 گایندانت را میده

 .مبادا که گفته باشى اهلل اکبر

 که بعضن با تصاویری زبانی مواجهیم: "خرما"و یا در شعر 

 اند به بازارِ تهران که حاج خانم دوباره باردار شده باشدو بار داده

 حاجی! دوباره سینه چاک کن!

 باکی نداشته باش خاک کن! خوا...

 

ی کلمات( )موسیقی آوای با خالقیت زبانی با استفاده از التریشن کلمات بینیم ایجاد تصاویرطور که میهمان

 صورت گرفته است.
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 و یا در شعر کودتا:

 

 تا اجازه گرفتم

 اجازه دادن کتک خورد

 پریدم روی عزیز و خجالت وقتی مُرد

 که به تنهاییم بیرخورد و با دوستی که در دردِ دیگری دست داشت دوست شد

 

های اند در این شعرها، فرمکنیم تصاویر ذهنی با توجه به تخیل زبانی شکل گرفتهمی طور که مشاهدههمان

 سازد.تازه را این صورت از تخیل و خالقیت زبانی می

نی توجه به بعد عقالنی و آپولو هایی هستند که باخطابها  شعر "جمهوری اسپاگتی"ی سوم از شعرهای دسته

ی مستقیم دارند و شلیک شعر مستقیم به هدف است نه اطراف آن! به طور هایی که بیاناند. شعرنگاشته شده

 :"تفاوت"مثال شعر 

 

 کنندمیهمه فکر  

 با همه فرق دارند

 براى همین مثل همند

 

 ند تا شهود و دریافت و تکنیک:ست، سطرهایی که حامل تفکرگویی مولف در حال سخنرانی

 

 هیچ شبی مال همه نیست

 ستیمدانوقتی که ما نمی

 که هستیم

 روزها مثل هم بودند
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 ه ساختهای شاعرانها خطابهند که از آنی تفکرسطرهایی که تصویر نیستند و اتفاقی زبانی ندارند اما زاییده

و بیانی،  ایکه مولف با موکد کردن این سطرهای خطابه "فقط نیکسون مقصر نبود"به عنوان مثال شعر  ،است

 کند:سمت مخاطب شلیک میتفکر خود را مستقیمن به 

 ها نبودنیکسون یکی از آن

 ی ما بودهمه

 ایم در هیروشیماما همه بمب انداخته

 ما همه هیتلر بودیم

 ست دست داریمو در فکری که به جان جهان افتاده

 گردیم که در عشق نیست!؟چرا مدام در معشوق دنبال چیزی می

 

ی اشاره کرد که در ساخت فرمیک خود از یاستثناشعری عنوان به  "جشنماهِ محرم"توان به شعر همچنین می

 ی حسیت و زبان و عقالنیت بهره برده است.هر سه مولفه

ای ها نقش عمدهرغم اینکه زبان در آنینیز وجود دارند که عل "3/11"و  "چرنوبیل"در این میان شعرهایی مثل 

شود، چراکه در این شعرها، فرم با ها میی آندبارهها باعث لذت خوانش چنندارد، باری چندتاویلی بودن آن

 شود. مثلن در شعر چرنوبیل:توجه به کشف تصویری )تصاویر چندگانه و چندمضمونی( بسته می

 

 هاتپستان

 دو پشته کشته مرده

 کُشیِ ارامنهدر نسل

 بین دو رانت

 دو داعشی پشت وانت

 پیشِ تو طالبان پنهان است...

 

چندتاویلی  ویری دارد که باعثصکشی ارامنه بوده( ایهام تهی از اجساد )که البته حاصل نسلتشبیه پستان به کو

 )تشبیهاتی اروتیک در بستری تاریخی سیاسی اجتماعی( شودمی
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های اساس مولفه های فرمیک تازه دانست که برای از تجربهرا مجموعه "جمهوری اسپاگتی"توان، در پایان می

خالقیت زبانی و عقالنیت نگاشته شده و کتابی را پدیده آورده که از لحاظ فرمی مثل مختلفی شامل حسیت، 

 )شعر( سمت و سوی خود را دارد. اسپاگتی نامنظم است و هر رشته
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 بازگشت خاطرات
 

 

 "جمهوری اسپاگتی"مجموعه شعر  بررسی

 

 سمیه ابراهیمی

 

خوریم به اشعار کوتاه و بلندی برمی ،وعه شعر جمهوری اسپاگتی توجه کنیماگر با نگاه ماکروسکوپیک به مجم

توان یک تم کلی برای ذهنیات مولف ها تم و موضوع مشابهی ندارند و در واق، نمیکدام از آنکه تقریبن هیچ

 تعیین کرد.

چراکه  ،شده است رسد همین موضوع دلیل انتخاب چنین نامی )جمهوری اسپاگتی( برای این کتاببه نظر می 

ست وهمنشینی اسپاگتی با جمهوری به تشویش موجود در کتاب، هر جمهوری دارای تواب، و قوانین مشخصی

 بخشد.محوریت می

شتری شود نمودِ بیهای آزاد انجام میهایی که بینِ موتیفاین اغتشاش در اشعار بلند کتاب با توجه به پرش

های آزاد، خالقانه در اختیار موتیف مقید مک نکن )که البته این موتیفپیدا کرده است؛ اشعاری مثل: خدایا ک

 خوریم که تا حداما با واشکافی دقیق هر شعر، به نکات و حرکات بسیار آوانگاردی برمی شعر قرار دارد(.

 ها می شود: امکان سعی به پرداخت آن

است بیشتر به چندتأویلی و مبحث هرمنوتیک های زبانیِ هرچند اندکی که در این کتاب رخ داده در کنار بازی

بار به خوانش اشعار پرداخت که در خوانش مجدد، که گاهی نیاز است بیشتر از یکچنان، آثار پرداخته شده

 شود.لذت دریافت کاملن حس می

تک  رست که مکث ایجاد شده، ذهن را درگیرِ تفکر بایهای کوتاه و سطرسازی به گونهدر اکثر اشعار، تقطی،

ی مهی اشعار )البته نه در هست برای دریافت دقیق و چنگ انداختن به سینهایکند و این نکتهتکِ کلمات می
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گذاری و حرکت بین نثر و شعر های طویل، ایجاد فاصلهست که در آن، سطرسازیاینمونه "خرما"آثار( شعر 

 :کنیمرا بررسی می عرهایی از این شکند که در ادامه قسمتبه برجستگی آن کمک می

 

 خرما

 

 آورم کسی مرده باشددیگر به خاطر نمی

 اندهمه مرده

 انددانم دوستانم کجا سکوت کردههنوز نمی

 همه در همه جا اللیم

ها را نفر به نفر خورد و در نخلستان عمارتی چارشانه نوساز کرد همه یک جا جز آقا بمیِ خُرماخور که نخل

دانستیم سبد سبد خرمای پهلو دریده سرِ گورِ برد و نمیگی بارِ خُرما سیرِ قبرهای ما میکُریه ایم و خرِ ما ازمُرده

 اند.گریه سرما خورده

کُنان بر خاک و ریکب کشند مویههای ژولیده هی دست میها با شاخهاند نخلبه عطسه افتاده سرپا مانده

 مانده در دعایش جاماند...های واهمه خرما روی دستاند از حاجی که اینخورده

 

ن نثر در سطر پنجم است، کامل گذاری و وارد شدن بهچهار سطر اول، تمهیدی برای استفاده از تکنیک فاصله

 ست.تصویری برای رعایت کردن منطق زبانی و بارز است که ایجاد این تمهید تیزهوشانه،

 شده است:  و چندتاویلی کردن این شعرها ی آنمایهیافتن درون ها باعثِ تغییرالمثلادغام ضرب

 

دانستیم سبد سبد خرمای پهلو دریده سرِ گورِ گریه برد و نمیگی بارِ خُرما سیرِ قبرهای ما میخرِ ما از کُریه"

 "اند.سرما خورده

 

 ویتر قابل خوبی به تاویلی تصویری ا ا ی دیگری است که در آن منطق زبانینمونه "اسرار حامد مقتدر"

 :کندمی گریجلوه شعر ابتدای در زیبایی گذاریفاصله طورو همین هبود
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 کنی حاالرحِم گور است، دنیا گور! ما همه در گورستانیم، ما همه قبلن خودمان را کشتیم، پس چرا فکر می

 خواهی خودکشى کنى در خطرى!؟ تو شعرت را بنویسکه می

 هیچ چیز خطرناک نیست

 جز خاک کردنِ نقطه

 زیرِ سطر

 در شعرى که دیگر نخواهى نوشت

 جز دفن کردنِ نطفه

 تهِ رحِم

 در زنى که دیگر نخواهى دید...

 

گویی باز هم به چندمدلولی و درگیر ها )رحم، نطفه، گور، خاک، مرگ( و پرهیز از زیادهچیدمان صحیح نشانه 

اییِ این دو المان باز هم انجامد، حرکت شاعرانه و معقول بین رحم و گور و گاه جابجکردن ذهن مخاطب می

 است. ا تاویلی متذکرِ منطق تصویری

ای مثبت هتواند یکی از ویژگیی اثر پی برد و این نیز میمایهتوان به درونتقریبن از تمامی عناوین شعرها می

 اند.این مجموعه شعر باشد هرچند اسامی بسیار ساده

ای در ذهن مخاطب نخواهد گیر است که چیزی جز لمحهسازِ تخیل نباشد، چنان دست و پا خیال، اگر دست 

 بود. 

چنان خودنمایی کرده که حسیت از سر و روی  "نارسیس"های درونی در اشعاری مثل: ها و قافیهرقص واژه 

 بارد؛ مانند: کاغذ می

 

 کار است و توی بسترتصفحه بی

 خودکار من مشغول کار

 هنوز نرفته از دلم غمی که مهمان است

 ای که میزبان تخته سنگی مقیمِسینهدر 

 کوهستان است 
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 کردم خود داری؟چگونه باید در توهای تو می

 دل بودیسنگ

 سنگی    در دلم بودی

 نخورده اما سنگی که تو بودی        به سرم

 کار است و فرهادم چنین بسیارحاال که شیرین تو بی

 گذرم از توشبانه طوری می

 اد آوردنکه ممکن نباشد مرا به ی

 

ایی ههای کاربردی در ادبیات نومدرنیستی است که در قسمتترین تئوریزمان ذهنی یکی از خالقانه ا فضا

 شویم:ی جمهوری اسپاگتی با آن مواجه میاز مجموعه

ایی )ایست شاهد حرکت و سیر از تختخواب ،وجود دارد "تابوت"هایی که در شعر با توجه به فراز و نشیب

 هک) جمعه در افتادن هم باز سپس موسی، سفر و( مکانی ا نی( به گذری در تاریخ )حرکت زمانمکا ازمان 

 باز و زیمجا فضای به تنهایی از پر یجمعه از آن و( گذاردمی نمایش به را تخیلی ایستایی نوعی و تعطیلی

 شت خاطرات و تختی که آغازگر این فضاسازی تخیلی بود!بازگ و نوستالژی هم

شود به خوبی نمایانگرِ اعتقاد به زمان و خواهی ختم میخر به زندان و آزادیآت و فضاسازی در این حرک

 مکان ذهنی و رد کردنِ زمان و مکان عینی توسط مولف است.

 یست به وجودِ رابطهی بارزیی بلعیده شدن اژدهاها توسط عصای موسی نشانهقابل ذکر است که صحنه

 ی پیامبری موسی و اشاراتی که در قرآن به آن شده است.ترامتنیت این اثر با دوره

رضیِ درون های فهای تنگاتنگ و ناگسستنی بین مکاننیز تغییر فضا و در عین حال ایجاد رابطه "شتر"شعر 

آشپزخانه  صحرا، سوراخ موش، کافه، دهد )حرکت مکانی بینِ دریا، هوا، کف دست، جنگ،اثر را نشان می

 و...(

 هد.دی ترامتنی این اثر را نشان میای به مجنون، فرهاد، هاجر، ابراهیم، موسی شده که رابطه، اشارهدر شعر شتر

چراکه  ،ها و جهان ساختگی در ذهن مولف دادتوان در بیرونِ این مجموعه ایستاد و شمای کلی از دغدغهنمی

ی های زمانی متفاوت پمجموعه در بازه این ها، به نویسشبا توجه به تعداد زیاد اشعار و متفاوت بودن تم آن

 بریم.می
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 ها خطی و ساده، بعضی تکنیکال وکند؛ بعضینوع اجرا و پرفورمنس متفاوت اشعار در این کتاب، بیداد می

 ."بوسه، جدایی"بعضی پر از شهود و حسیت است؛ مانند اشعار 

و گاه با افزایش سرعت سطرها با توجه به حس درونی هر شعر، گاه سرعت سطرها کم و القاگر آرامش 

 شود.سازی خوبی تولید میلحن

میک( تفرمیک و پلی)پلی تر و چندبعدی و چندصداییهای آزاد پر رنگتر شده نقش موتیفهرچه اشعار طویل

ای هکه البته این موضوع به همراه تعلیق و شکست روایات از مشخصه "خرما، شتر"یابد؛ مثل نمود بیشتری می

 ست.عار عبدالرضاییاصلی اش

 نویسی جاذبِاین ساده نویسی را به شعر القا کرده وو... ساده "رادیو هد"و  "کادوی آمریکایی "اشعاری مثل 

 در حینِ گیراییِ اشعار در ذهن مخاطب خاص. ،مخاطب عام است

نگیزد ااطب برمیشور را در مخ ذوق و "نیمرو"های ذهنی با عینیت در شعر جانشینی کلمات و تلفیق استعاره

د. کنکه نیمرو و شعر به جای هم ایفای نقش کرده و در عین حال دو بعدی و طنزی را در خود نهفته میچنان

 تمساح به جای تانک و...( مشهود است. )استفاده از کوسه و این تکنیک در شعر طرطوس نیز

ت است که عبدالرضایی با توجه به خالقیای آثار استتیک و هوشمندانه ی اسپاگتی در نوع خود یکی ازمجموعه

ی دیونیزوسی و آپولونی، دست به خلق و نویسش آن زده سوی دو قوهبا درگیر کردن هم ذهن مخاطب و

واز ننهد در این مجموعه به زیبایی چشمو نومدرنیسم بر سر مولف خود می است؛ تاجی که یک اثر ماندگار

 است.
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 تنهایی درست
 

 

  "دیل گپ"کتاب  بررسی

 

 محمد مروج

 

. ارندد دوست بسیار را منفعل ملت و شاعر و نویسنده هاآن. هاستقدرت محبوب هایخصلت از یکی انفعال،

. است هترب شود، دیده بیشتر هرچه اتفاقن که ستخطریبی کبریت اند،کشیده را هایشخایه که روشنفکری

 چیست؟ چاره راه پس. افتدمی بام طرف یک از همیشه و دهنکر پیدا را خود راه هنوز ما ادبی یجامعه

 یزچ همه که ستکتابی گپ، دیل. است عوام بین آن شیوع و آگاهی سرطان، این عالج راه تنها. فکرپردازی

 لشکری ا،جاین. گایدنمی کسی را نیچه جااین. نیچه زرتشت گفت چنین نوع از نه البته. نیست هیچ و هست

 و اردنگ کاون بین داىم که تنها شاعر هایدلتنگی از کتاب، این قطعات بعضی. اندجم، نفرهتک سپاهیان از

 گپ، دیل. اجتماعی دیگر برخی و اندفلسفی بشدت اپیزودها، بعضی. گویدمی کند،می االر طی محله، انزیل

 دهدیم پرورش را درونت آنارشیست بیندازی، دور را گاردت اگر و بگویی تا بنویسی، تا دهدمی ایده تو به

 فرقی .دبرمی آباد ناکجا به را تو که است تازه فکرهای و نو هایایده از پر کتاب این. بزنی کنار را هاحجاب تا

 درکت، و فهم یاندازه به که ستدریایی گپ دیل مخاطب، یا باشی نویسنده شعرخوان، یا باشی شاعر کندنمی

. ستفیفلس شدتبه ولی نیست فلسفه. گویدمی شعور از ولی نیست عرش گپ دیل. دهدمی مروارید توبه

 .دارد تو تأویل به بستگی

 .پردازیممی آن قطعات از یکی واکاوی و بررسی به کوتاه، مجال این در حال

 انزم در شاملو اگر. است شده پرداخته بدان کمتر تاکنون که شده اشاره جریانی به کتاب،115 یقطعه در

 هک طوریبه است، خطرناک عصرشهم هایحکومت برای او شعر و فکر اگر باشد، سانسور در یدبا حیاتش
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 هاینگارینامه حتا حال، چرا پس بکشند، بیرون خاک خروارها زیر از مرگش از بعد را آرام دن یترجمه باید

 نشر، ربازا هایکتاب ینپرتیراژتر چرا برسد؟ امان چاپ به آیدا، به او خصوصی هاینوشته یا و ارزشش بی

. نیست یاتفاق امر این. آیدمی هاحکومت کاربه بیشتر خیلی مرده، شاملوهای باشد؟ مرده نویسندگان آن از باید

 که شاعری. ستجاری قضیه این پشت هولناک اتفاقی ولی است پرستمرده ایرانی، فرهنگ که درست این

 و ازهت شاعران با مقابله برای مناسبی ابزار تواندمی ندارد، فعالیت توان که شده ضعیف حدیبه یا و مرده

 رایب عرصه تا دمندمی کرنا و بوق در را هاآن هاینوشته قدرآن حکومت، رحمبی فکر هایاتاق. باشد آوانگارد

 اولی .بجنگد باید عرصه سه در امروزی شاعر حال. نماند باقی ناپذیرسازش و عاصی گاننویسنده شدن دیده

 افکار هب و برود هاسنت با مقابله به باید دوم. جدید فکری مولد یک عنوانبه خود اثبات برای مبارزه میدان

 باید سوم، و است تازه هایاندیشه و افکار یعرصه ادبیات، و مرده اکنون شده، گفته چهآن کند ثابت عمومی

 شخص با نه و دارد ستیز افکارشان با وا و نیست شخصی خصومتی درگذشتگان، با اشدشمنی که دهد نشان

 بهمان نداراطرف خیل و آنارشیست شاعر ینفره یک ارتش بین فرسایشی جنگی که است شکل بدین. هاآن

 یهاراى به موفق تنها شاعر اگر یا و شودمی هافن پیروزی به منجر یا که گیردمی در مرده شاعر و نویسنده

 آیندگان کوبیدن برای چکشی به تبدیل خود و آمده سربه اشادبی فعالیت عمر دیگر شود، هایشفکرپردازی

 یدهه چهار در مخصوصن و است آن گرفتار ما ادبیات اخیر یسده متأسفانه، که ستتراژدی این. شودمی

 .است شده بیشتر آن غلظت گذشته،

 میشهه روشنفکران. است نآ خواهی تمامیت و گوییکلی ایرانی، روشنفکری شکست یعمده دالیل از یکی

 رد اندداشته شلوغ هایمیتینگ و جلسات برگزاری به عادت و بوده مردم از بسیاری جم، شان،سخن روی

 طابخ از بهتر و ترساده مطمئنن نفر یک کردن متقاعد. خورده است شکست بارها عمل، یشیوه این کهحالی

 هب ایسینه از و زندمی جوانه ریشه مثل ما افکار یعنی ،سترایزومی ما، امروزی جنبش. هاستتوده قراردادن

 .کنندیم زندگی را زندگی که داریم پویا و زنده نسلی آینده در شکل، این به و شودمی منتقل دیگر یسینه

 اگر و ویشمی تنهاتر روز به روز کتاب، این با. کندمی نابود را تاریکی زود، یا دیر که ستایجرقه گپ، دیل

 شودمی باعث و کندمی خارج انفعال موض، از را تو گپ، دیل. ایرفته درست را راه که بدان شدی، ینچن

 هاآن مطلوب بازی بتوانی و شوی سراسربین چشمی به تبدیل خود باشی، قدرت اعمال محل کهاین جایبه

 .بریزی همبه را
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 ها لطفن کنارمترسک
 

 

  "دیل گپ"کتاب بررسی 

 

 انامین رجبی

 

 این مهم! نیست  مهام! منجاى لقب هامترسک و بگیرند پیش دستِ هااُپورتونیست بعدها که نیست مهم"

 "بنویسى خطر در توانىمی تا باشى، درست هستى وقتى تا که است

 فتگ ، همان"گُت" یا "گ پ" لری زبان در .ستانتحاری-انقالبی عضو یک دل همان یا "دیل" گیلکی زبان در

 . دهدمی هم بزرگ عنایم و است

 ."شاعر" یکلمه تمام حیثیت با خواهدمی خواهد، شاعرمی ایگنده دلِ سطرها بعضی خواندن

 مسلط. بیان در ژنی اختالل ،یک شاعرم من

 یکی تنهایی همه این پشت تا شودمی او هاصبح و توست با که است من یک عبدالرضایی .است شاعر "من"

 نونتاک که شاعر است وسواسِ و خناس منِ هویتی او. بردارد زارلجن پای از پاپوش و بدراند حنجره که باشد

 واقعی دروغ این و سر کرده نازل را شریش حاال و شده، پنهان واقعی دروغ یا واقعی تاریخ از خرواری زیر

 .آوار شده است

 هایانگشت با است. در ونبیر هست جا هر است. خانمانبی شر. شعر سرایدار ش ر و است ش ری شهرِ شعر،

 آن و است ش ر گاهسکونت که هست الناسعوام عمومی ضمیر ناکجاآباد در مکانی اما. پنجره پشت سرخِ سرما

 و فرهیختگان که است همین برای. تنهایی در شهری آسمانی، و زدهنکبت شهری. است شعر شهر،

 نای اجتماعی، یکرده نظر هایرمه همان سلط،م اجتماعی هایتیپ نمایندگانِ و سرکردگان کردگان،تحصیل

 اریِرفت دستورالعمل طبق و سیستمی هایانگیزه اغوای تحت هاآن. یابندنمی و بینندنمی را خاموش شهر
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 نهما مکانیزه، لشکر همان هااین. کنندمی رفتار شانمشخص هایبرچسب همان با و شانذهنی هایریزتراشه

 محدوده این از خارج حرکتی هر و سکوت هر صدایی، هر که اندداریسرمایه سازیکسان نظام سرآمدان

 زنندیم عُق شود،می شانشامل معکوسی شکلبه سارتری تهوع و گیرندمی سرگیجه و زده برهم را شانتعادل

 .تماشاگر هایرمه و خودشان قناس هیکل به

 است. خالق فردیت تکثیر حال و در شده شروع زاش ر خاموش شهر همان از که شعری انقالب این

 هب و دانندمی شکننده را عمومی درکیِبی مقاومت و اینرسی که هاآن. هاستگنده دل مال شعری انقالب این

 هاظاهربین و هامتقلب خورها،ها، مفتزن نق برای اشاجتماعی انواع برعکس انقالب این .خندندمی قاهقاه آن

 دیگر جوریک توانىنمی وقتى! باش خالق نکن، حسودى نباش، فرصت دنبالِ" سپ .ندارد گیریدندان چیز

 نبایاد  باشاى داشاته دوسات

 "است دیگر جوریک که بشوى کسى عاشق
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 بیداری به دعوت
 

 

  "دیل گپ"کتاب  بررسی

 

 پوررسول آماده

 

 یک گپ یلد چیست؟ گپ دیل پس...و تاریخ ،فلسفه شعر، رمان، هایکتاب شبیه! نیست کتاب یک گپ دیل

 بسیاری به را ما است ممکن که ایدریچه .کندمی راهنمایی خرد به تفکر، به راما که ایدریچه. است دریچه

! دندار کتاب فرم! ندارد فرم گپ دیل. کند راهنمایی شود،می اشاره هاآن به فوق هایکتاب در که مطالبی از

 رمف شبیه بیشتر .فهمید و خواند بخواهد، دلش خواننده که جا هر یا و آخر وسط، اول، زا توانمی را گپ دیل

 دیل .دهیممی نشان واکنش آن به نسبت و گیریممی قرار گوناگون هایموقعیت در که ما. هاستآدم ما زندگی

 تبریزی شمس ایهاندیشه در را اشنمونه بتوان شاید که ایرانی خرد نوع از خردی. است خرد واکنش گپ

 در غرب، یاندیشه در را اشنمونه بتوان شاید یا. کرد پیدا باشند، ریخته سعدی الممتن، سهل قلم در که

. کوبدیم حماقت و بالهت سر بر وارپتک گپ دیل. کرد پیدا آلمانی ینیچه ویلهلم فردریش هایگویهگزین

 ینهم براى نیست، حماقت ىمحاصره در جز آدمى" .است چیز همه نابودگر حماقت، که است باور براین زیرا

 آشغال همه چون ماست،  یهمه یدکىِ لوازمِ زمره از درد،. کند خوشبختى احساس که است آن از تربدبخت

 زپ بالهت این به هم بعد برود، باال هابانک در حماقتشان حسابِ که دوندمی توانندمی تا و کنندمی جم،

 براى نى،ک خوش دلى کهاین براى نه! ببخش بیشتر برنجی کمتر کهاین براى! کن دورى تباله این از. دهندمی

. دندار وجود حماقت جز فقرى چون نبودم ثروت پى نخواستم، پول هرگز من! ببخش باشى خوش کهاین

 مئنممط هنوز چون نکردم رفاقت هم جماعت با خسیس. بترسم که نداشتم تکبٌر قدرآن هرگز اما بودم مغرور

 احمق یعنى که طرفدار از و احمق عشق احمق، دوست از همیشه. کنندمى دریغ خواهى،می که وقتى فقط
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 نقطه که است قدی تمام یآینه گپ دیل "کنند نابودم توانندمى هااین فقط بودم مطمئن و کردم دورى

 و  آوردمی تبعید از را یکی است معجزه کارش) که انقالبی از.دهدمی بازتاب را مانجامعه و ما هایضعف

 نیست، رىیس هب گویى آری تنها دیگر حاال آن در شرکت) که انتخاباتی از !(تبعید به فرستدمی را نفر هامیلیون

 تپه ندچ به بدل هاستسال) که ایرانی سینماگر و سینما از( است ارباب ىسیطره زیر نوکرى پذیرشِ بلکه

 از باید ردیگ گفته دکترم کهاین با! باک چه اما کندمی کثیف را آدم هم شانبه کردن فکر حتى. شده کثافت

 این یبترت بزودى شده که هم صوتى فایلى در و خمره به بزنم است وقت بگیرى فرسخى اىفاصله الکل

 و ستا فکر سانسورقتل)سانسور یعنی هاایرانی ما بختینگون دلیل تنها از و( بدهم را کیچ چى همه ىگله

! ندارند خواهند،نمی مغز هاایرانی اما ستآدمی خانقاهِ مغز! ندارد عضوى فکر از عزیزتر آدمى دامان

 یستن یکى و مشغولند سانسور کثیف شغل به دم از همه فکر، علیه همگانى بسیجى درایران، ستایهمهمه

 .است بیداری به تدعو گپ دیل کوتاه، یجمله یک در. آوردمی میان به سخن...از و( ؟!چرا بپرسد
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   هیچ برای هاییمتن
 

 

  "دیل گپ"کتاب  بررسی

 

 شهره کیوان

 

 دهش آوار مردمانش برسر شعوری فقر و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، مشکالت که آوریخفقان فضای در

 ."اندمعجزه منتظر همه " است،

 خودش اتنج راه فکر به حتا ندارد شدن ناجی راتج کسی. بکشد بیرون و بگیرد را دستشان که ناجی منتطر

 اندردهک تصور. بکشند انتظار را بهتر هایلحظه نجات، ذکر با و ببندند چشم اندداده ترجیح همه نیست؛ هم

 .است باالتر گردن سرو یک و دارد دم و شاخ شانناجی

 اجین یواسطه از اینشانه و شودمی عمل وارد دل کنند، شکوه شانقلب با رفته یادشان که اوضاعی چنین در

 .کندمی رو را

 نشان است، شعور همان که را ناجی  تا آمده روان زبانی با که است دل یناگفته هایزدن گپ گپ؛ دیل 

 ذهن پله هب پله که است راهبری مانند بلکه ادبیات، نا نه است ادبیات نه نثر، نه است شعر نه گپ، دیل. بدهد

 .زندمی تفکر به تلنگری شود،می یکنواخت مسیر که هرازگاهی و بردمی شعور سمت به را

 خراب از که عموم باور برخالف و کندمی زداییآشنایی مخاطب برای محکم سیلی با کتاب اول، اپیزود در

 باید که داری رو پیش هاییپل باش زود": کندمی کردن خراب به دعوت را مخاطبش دارند، هراس کردن

 ندگیز بلرزی، نباید بترسی، نباید" دهدمی نشان او به را مخاطب واقعی خود سوم اپیزود در یا و "ودش خراب

 که پگ دیل یساده و خودویژه زبان. "شهمی آغاز نیست تخمت به هیشکی دیگه کهجایی از دقیقن تواقعی

 زبان به را دلش هایفحر و بخواند روان راآن  مخاطب که شده باعث است، همراه خود مختص نثری با
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 عامیانه، هایفعل و جمالت وجود با .است داده آزار را او همیشه هاآن بیان از ترس شاید که هاییحرف بیاورد؛

 ذهن .است شده نوشته شاعرانه نگاهی با است، نویسنده ساله چندین پردازیفکر از ایعصاره که کتاب این

 شیرو به گپ دیل واق، در است؛ نیافته جوابی برایش که شودمی سواالتی متوجه خواندن حال در مخاطب

 واژه و فهم از دریایی مانند. دارد را خود تاویل هرکس بلکه ندارند واحدی جواب که سواالتی فهماند،می برتر

 .بردمی سهم آن از اشظرفیت یاندازه به هرکس که

 عورش به که تلنگرهایی و کندمی ترغیب خواندن ادامه به را مخاطب کتاب، در رفته کاربه زبانی هایبازی 

 ار قبلی سطر شودمی مجبور مخاطب سطر، هر خواندن با یعنی. کندمی وادار تامل به را او زند،می خواننده

 .کند تفکر آن در و فهمیده را مطلب خوانی،دوباره در و بخواند

 را "دنباش تخمت به" مانند اصطالحاتی ادانهآز گپ دیل برد،می رنج سانسور از ادبیات که زمانی در درست

 و دارد یاربس گفتن برای حرف گپ دیل .کشدمی رخ به را کتاب نام مناسب انتخاب دیگر بار و بردمی کاربه

 .نیست ممکن عبدالرضایی علی قلم به جز کتابی چنین نوشتن که است بدیهی
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 هاواژه رقص
 

 

  "دیل گپ"کتاب  بررسی

 

 عارف حسینی

 

 یژانر از خوبی ینمونه تنهاییبه  است، "دل حرف" معادل و گیلکی زبان به که "گپ دیلِ" کتاب عنوان

 .است شده جدی توجه آن به کمتر و مانده مهجور پارسی ادبیات فضای در که ستادبی

 .دارد قرار poem یا شعر مقابل در که انگلیسی ادبیات در prose برای ستمعادلی نوشتهدل یا و ادبی متن

 .دارد قرار موزون شعر مقابل در -سعدی گلستان اشنمونه- مسج، نثر هم فارسی کالسیک ادبیات در

 بین یکم اقبال تقریبن که ادبی قالب این ها،متن انتشار شدن سری، و آسان و مجازی فضای گسترش با

 تزىین و تخیل اندک با اینوشته هر که شده یبدفهم نوعی دچار دارد، جدی صورتبه زبانفارسی نویسندگان

 .است گرفته خود به نوشتهدل یا و ادبی متن نام

 ظرن و تفکر تخیل، ساده، زبانی با دارد سعی که است( شاعر)نویسنده  یک خودمانی هایحرف "گپ دیلِ"

 .بگذارد میان در دیگران با را خود

 اب تمایزش وجه که است واژگان و زبان با نویسنده ردبرخو نوع و آن اجرای "گپ دیلِ" در برجسته نکته

 تنم ژانر برای برجسته و شاخص اینمونه "گپ دیلِ" واق، در. ستنویسندگان دیگر از هانوشتهدل سایر

 .است( prose)ادبی

 :کنیممی بررسی راآن در متن اجرای ینحوه کتاب، این در نویسنده بینیجهان و تفکر سیوای

 

 



311 این سوال ابدی  /    

 

 

 :نیگردالحن

 برخوردی در متنش اجرای در( شاعر)نویسنده  که معنا این به است، نومدرن شعر هایمؤلفه از گردانیلحن

 .گذاردمی اجرا به و کرده انتخاب را خود بیان لحن متن، تم و فضا به توجه با و( objective)فعال

 حس و درک در را مخاطب صمیمیت ایجاد با و کشدمی دوش بر را متن عاطفی و حسی بار گردانیلحن

 .کندمی یاری متن احساسِ و محتوا

 

 :گردانیفرم

 به هتوج با متنی هر اند،تنیده هم در برعکس و نیستند جدا یکدیگر از فرم و محتوا هنر، به مدرن نگاه در

 .طلبدمی را خود به مخصوص اجرایی فرم محتوایش،

 

 :متنی سینمای

 ینمایس که است هاییمؤلفه تصویری، بیان و سطرها در پردازیخیال متن، کل در واحد تخیلی کاربردن به

 .کندبخش میلذت مخاطب برای را متن خوانش و ایجاد را متنی

 بهره شد، اشاره آن به باال در که هاییمشخصه از که است آن اجرای نحوه در "گپ دیلِ" خواندن لذت

  کار به هم متن در را شعر اجرای هایتکنیک و یلتخ قدرت شاعر، یک مثابه به عبدالرضایی علی.گیردمی

 لدلی به که ستتصویری اجرایی و خود خاص فرم و لحن دارای گپ دیلِ از متنی هر که طوریبه گرفته

 .کنممی پیشنهاد را کتاب خود خواندن و کرده خودداری نمونه آوردن از هامتن باالی حجم

 یشپ واژگان درآوردن رقص به حد تا عبدالرضایی علی واژگان مهندسی طرفی از و متن با شاعرانه برخورد

 بر[ ندکن تبدیل متن به ابتکاری و تکنیک بدون و سادگی به شاید دیگران که] را او دل هایحرف و رودمی

 .نشاندمی دل

 نمود، نهادشپی ادبیات اهالی سایر به و دریافت کتاب این از ایآموزه و مشق عنوان به توانمی که دیگر اینکته

 آن یگوشه هر  که ستمتنی اقلیمی "گپ دیلِ" است. گرفتنش جدی و آن به پرداختن و نثر به توجه

 پارسی شاعران ویژهبه نویسندگان برای خوبی بسیار عملی ینمونه تواندمی و دارد فردبه منحصر وهواییآب

 .باشد
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 شأن در را نثر کهاین بدتر و هستند ضعیف نوشتن و نثر در پارسی شاعران و نویسندگان از بسیاری راستیبه

 .هستند نویسیغلط دچار هم خود شعر واژگان نگارش در هنوز بسا چه و دانندنمی خود شاعرانگی

 

 :کتاب بر ایخُرده

 شده نوشته (نوشتن پارسی خط به را انگلیسی واژه)فنگلیش  صورت به که ستاصطالحاتی از پر کتاب متن

ورقی پا در و نوشته هم انگلیسی خط به آن معادل)( کمانک  در و واژه برابر در که بود آن ترهپسندید .است

 فهم امکان هم ناآشنا مخاطب تا شدمی داده توضیح مختصری[ ندارد وجود کتاب از ایصفحه هیچ در که]

 تفسیر ن،مت محتوای به توجه با و وگمانحدس روی از فقط نه آوردمی دستبه ترمستقیم و تردرست را مطلب

 .باشد داشته بخش آن از را خود برداشت و
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 های دوزخشعله
 

 

 "دیل گپ"بررسی کتاب 

 

 کانیاصغری پیمان

 

 "کندمی نزدیک خاواهىماى چاهآن به را تو  "شکست"  تنها! ببازى کن سعى. ستبازی چیز همه"

 

 ریاث اساسن. دارد فرق "خوریدمی" را نوشته یک شما کهزمانی با "دخوانیمی" را نوشته یک شما که زمانی

 وارایگ دوزخ، هایشعله پس. است متفاوت شود،می نوشته بهشت در که متنی با شود،می خلق جهنم در که

 آزادی با همراه خوردنی، ستهاییمتن مجموعه  هم گپ دیل من برای. ورشعله و بماند ناب همیشه. قلم آن

 مرز به حاکم، اختناق و ایران یزده سانسور فضای در که مخاطبی. زندمی موج آن در که تفکری تقاللاس و

 داردن نقاب. است دل حرف گپ دیل. شود باز تازه هوای به رو که ستایپنجره دنبال است، رسیده خفگی

 کتاب یجاذبه راز و نخوانده، حجاب جز و ندیده نقاب جز که ستمخاطبی یگمشده لهجه، صراحت این و

 مرکز به سر اینقطه در و اندداده نخی به دل تسبیح، هایدانه مثل کوتاه، هاینوشته این. جاستهمین در

 لباسی هاحرف. داده است ورز را حرف و کرده نفوذ کلمات در که نامرىی، نخ این!  "حکمت" اند؛گذاشته

. اندعاصی رسوای. انددهنده آزار و کننده مشمئز گاهی رواین از. مادرزادند لختِ حقیقت، خود مثل. ندارند

 راه و جوشندمی چشمه مثل هاحرف. بزنند باید که زنندمی را جاآن و بنشینند باید که نشینندمی جاآن اما

 راههم به هیافت قوام نثری با است صادقانه و صریح کالم،. داریمی بر اتظرف یاندازه به البته تو و افتندمی

 گردی از را عبدالرضایی قلم ، دیگر سوی از و شوندمی پرچ خواننده مغز به که ایویژه خود هایکالم تکیه

 گپ دیل. دندار آشتی سرِ و بسته رو از را شمشیر قبل، مثل که قلمی. کندمی متمایز نویسندگان و متفکران
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 و رفت فرو آن در نیک باید که سطح از بیشتر بسیار عمقی با است، شانمانیفست عبدالرضایی، آثار بین شاید

 چه امبرپی یک مگر خب. اندگونه پیامبر نباشد اگر بیراه پر. دیگرند جنس از هاحرف اغراق، بدون. اندیشید

 دارد آن سر و دارد حکمت اگر. آیه این اینک دارد، آیه اگر. کتاب این اینک دارد، کتاب پیامبر اگر گوید؟می

 .کندمی همان کتاب، این در عبدالرضایی علی کند، بنا نو اخالقیِ و ارزشی نظام که
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 کالف انقالبی
 

 

 "جمهوری اسپاگتی"مجموعه شعر  بررسی

 

 

 محمد مروج

 

ای هرانی کلمات است. جایی که نویسنده برای انتقال احساسش، دست به دامن واژهی کاغذ، قلمرو حکمصفحه

. ذهن شاعر هنگام نویسش، درگیر دو عامل تعیین کننده است: ساختار یا فرم و مضمون و شودجوهری می

ست و در یک شعر خوب این دو به یک نسبت پرداخت مایه. توجه به این دو موضوع مهم، ضروریدرون

، یشوند تا اثر هم از لحاظ شکل ظاهری و هم جهان درونی، تأثیرگذار باشد. در کتاب جمهوری اسپاگتمی

ی هفتاد و های دهههای عبدالرضایی مخصوصن از کتاباتفاق مهمی رخ داده که این اثر را از دیگر نوشته

ر تگیرد، به عبارت دیگر، جهانیتری از خوانندگان را دربر میکند. این مجموعه، طیف وسی،هشتاد او متمایز می

مخاطب داشته باشد. عبدالرضایی شاید در کتاب ها تواند هم از فارسی زبانان و هم از دیگر زباناست و می

گذاری، روابط ترامتنی، چند واژگانی و... های تئوریک و ساختاری مثل بازی زبانی، فاصلهاش از مؤلفهتازه

کمتر استفاده کرده باشد و این کتاب نتواند مخاطب فارسی زبانی که هنوز در ذهنش، خاطرات پاریس در رنو 

زنند را حفظ کرده، راضی کند، ولی این کتاب به شدت نو و جدید ی در باران زنگ میهای آهنیا تنها آدم

ت، ساست. بنابراین برای بهتر خواندن و راهیابی به موتیف آن، باید پوست انداخت و فکر را از هر آنچه سنتی

ر با متن سر و یشتخالی کرد. یک ساختارگرا ممکن است با آثار قبلی شاعر ارتباط بیشتری برقرار کند چون ب

گفتن  های بیشتری برایکار دارد ولی از دید یک پساساختارگرا که با اثر طرف است، جمهوری اسپاگتی حرف

دارد. تفاوت بین متن و اثر، این است که متن، ماهیت دیدنی دارد و در واق، ساختار مادی ابژکتیو بیان است 

اغذ ی کننده است. تا زمانی که شعری هنوز روی صفحهی متن در آگاهی خواولی اثر، موجودیت شکل گرفته
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است و هنوز ابزار ارتباط هنری ایجاد نشده، آن شعر یک متن است ولی وقتی در آگاهی خواننده و یا شنونده 

 شود.گیرد، تبدیل به اثری هنری میشکل می

-گیست و به دلیل پیچیداگتیهای درهم اسپتواند دو چیز باشد؛ اول اشاره به رشتهگذاری کتاب میعلت نام

مانند که سر و تهش معلوم نیست و همین موضوع، اشاره به سرگردانی انسان شان، به کالف سردرگمی می

کند. دوم، شباهت ظاهری ترکیب های زندگی نوین میها و استعارهقرن بیست و یکمی در بین انبوه نشانه

هم ریختگی اوضاع و احوال سیاسی و یسنده، بهست که منظور نوجمهوری اسپاگتی و جمهوری اسالمی

 اجتماعی و ادبی ایران است.

تواند ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند. دلیل انتخاب چنین تری دارد و میجمهوری اسپاگتی زبان ساده

 تواند دو موضوع باشد:زبانی از طرف شاعر، می

های دیگر باشد. شعری که بازی زبانی دارد یا ه زبانخواسته طوری بنویسد که شعرش قابل ترجمه ب( او می1

گز اش هرخورد مثل اولیس جیمز جویس که ترجمهکلماتش خصلت چندواژگانی، در ترجمه به مشکل برمی

 کند.های زبانی و اصالت متن اصلی را منتقل نمیآن بازی

ای متفاوت دارد و توجهش معطوف ه( انسان از بدو تولد تا مرگ، در هر مرحله از زندگی، عالىق و سلیقه2

ی پنجم های پایانی دهههای یک جوان بیست ساله با مردی که در سالمشغولیست. دلبه مساىل خاصی

 های انتشار نخستین آثارش، بیشتر به فرم وکند. عبدالرضایی جوان در سالبرد، فرق میاش به سر میزندگی

که بتواند در این سن، کتابی مثل شینما را تکرار کند. از طرف استراکچر شعر خود توجه داشت و ممکن نیست 

اعر به ترش، نشان از توجه شتر است و با توجه به رویکرد جهانیتر و جاافتادهدیگر، جمهوری اسپاگتی پخته

 ست.تر  اجتماعی و انسانیمساىل و مفاهیم عمیق

 ف این مجموعه بپردازم.کنم با طرح چند موضوع، به نقاط قوت و ضعدر ادامه سعی می

 ست:های شعریجا از تکنیکی درست و بههای ادبی و استفادهنقاط مثبت که بیشتر شامل مولفه

( تصویرهای ابژکتیو و عینی خوب و قوی؛ مثلن در شعر ویولن با توجه به شکل ظاهری این ساز، ویولن 1

مان های لخت و صدای گرفته را با ویولن اینهای از تن یک زن است و در شعر، تصویر زنی با شانهاستعاره

 کرده و شعر را چندتأویلی کرده است.
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یا در  "تو مثل... مثل... تو مثل... اوکی"( استفاده درست از مناطق زبانی؛ مثلن در شعر نارسیس سطر دهم، 2

برای تغییر  تر شعرابتدا با فراهم کردن بس "به باالی برجی بلند و تاالپ! فرو ریخت"سطر پایانی  3/11شعر 

 بخشد. تری میگیرد و به شعر، شکل طبیعیای بهره میزبان از خطی به لوگو، به طرزی منطقی از زبان محاوره

ر که زیرا هم زی "عمق آب، زیرای دریاست" های زبانی یا چندواژگانی؛ مثلن در شعر شتر سطر سوم،( بازی3

د آمدن دریاست، بنابراین زیرا به زیبایی در سطر نشسته دهد و همچون عمق آب، دلیل به وجوآب معنی می

دهد و هم اگر آن را مزارع مضارع هم معنی فعل حال را می "در مضارع گندم" است. یا در شعر فعل سطر دوم

خوانی مواجه زمان با سه تکنیک بازی زبانی، چندواژگانی و غلطدهد؛ یعنی همبخوانیم، در سطر جواب می

 دهد.نشان از هوش باالی شاعر میهستیم که این 

ین ی شیرین و فرهاد و یا در شعر تابوت ب؛ در شعر نارسیس بین شعر و عاشقانه( استفاده از روابط ترامتنی4

سپتامبر و فرو ریختن  11ی پیرامتنی وجود دارد. همچنین حوادث روی داده در متن و روایت موسی رابطه

بینیم که شوند. در چرنوبیل، اوج این روابط را میمحسوب می 3/11عر متن شهای دوقلو به عنوان پیشبرج

های تروریستی طالبان و داعش، کشی ارامنه، پیدایش گروهی نیروگاه چرنوبیل، نسلاین متن شعر و حادثه

 ی پیرامتنی وجود دارد.ی بم و... رابطهزلزله

 نقاط ضعف:

های خاکی تکرار شده که شاید علت آن، تأکید شاعر بر حقیر مبندی شعر زیرزمین، دو بار سطر کر( در پایان1

های خاکی برای ها بوده ولی از نظر من، شکل زیبایی ندارد و در اجرا، همان یک بار خواندن کرمبودن انسان

 تر است.بندی مناسبپایان

بی هیچ تمهیدی " خه!؟دهی آهای ایرانی آرایش یاد نمیوای خدایا چرا به زن"( شکست اعراب سطر شانزده 2

 کند.ای، در انتهای سطر استفاده میست محاورهکه اصطالحی "آخه"از 

( در شعرهای سوشیانت، جدایی و فقط نیکسون مقصر نبود، همه چیز توضیح داده شده و بیش از حد 3

چندان  ه مخاطبی محتوا به صورت مستقیم بمنثورند. در اکثر سطرها، فعل در انتها آمده که این سبک و اراىه

 تأثیری ندارد.

ند اای ست که چند هجای بلند و کشیده در یک سطر پشت سر هم آمده( هجاچینی در بعضی سطرها به گونه4

 کنم: شود حین خواندن، مخاطب دچار مشکل شود. چند مثال را در ادامه ذکر میکه این باعث می

 بلند و کشیدههجای  1: "من یک قلب دارم" 12سطر  81ی ا پرسش صفحه
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 هجای بلند و کشیده 5: "ریخت در تاالر رودکیدو انگشت خون می" 11سطر  115ا زیرزمین صفحه 

 هجای کشیده 7: "تو ذهنی زیبا داری" 1سطر  121ا شکست اعراب صفحه 

 هجای بلند و کشیده 5: "مجبور نیستیم دیگر" 8سطر  131ا بی چادر صفحه 

 هجای بلند و کشیده 7: "نهایی تنها نیستهیچ ت" 3سطر  117ا سه نفر صفحه 

کند؛ مثلن در کاکتوس که نفس خواننده هنگام خوانش ( تقطی، سطر در برخی شعرها، متن را دچار سکته می1

منطق خاصی ندارد و فقط خوانش شعر را  "دیگر"ی برد و یا دو سطر پایانی وداع، تقطی، روی کلمهشعر، می

 کند.مختل می

برند و چون شعرها، از ست که همگان از خواندنش لذت میایوری اسپاگتی، مجموعهدر کل کتاب جمه

ه شود. اکثر دفترهای شعری کلحاظ فرم و مضمون، یکنواخت و شبیه هم نیستند، مخاطب هوشمند خسته نمی

وند ششوند، یک سبک را انتخاب کرده و تمامی اشعار حول محور همان ساختار روایت میدر ایران منتشر می

طور که در تمهید اشاره کردم، کمتر از اش، همانکنند. عبدالرضایی در کتاب تازهو خواننده را دچار مالل می

کار برده  های بهگذاریهای زبانی و ادبی استفاده کرده است. مثلن مقایسه فاصلهکارهای قبلی خود از تکنیک

بار  31ی گاز دنده گاز حدود عنوان نمونه، در مجموعهدهد که به اش، نشان میشده در این کتاب و آثار قبلی

گذاری استفاده شده در حالی که جمهوری اسپاگتی با توجه به تعداد صفحات بیشتر، بار از فاصله 11و مادرد 

عار الی اشخوریم. در البهست، برمیگذاری که تکنیک محبوب عبدالرضاییبار فاصله 11ما فقط به کمتر از 

اند، یعنی ساختار ی هفتاد نگارش شدهی دهههستند که به شیوه 3یی مثل خرما یا ساعت جدید، شعرها

. جمهوری اندها نثر، شعر سپید و زبان لوگو با پیروی از منطق زبانی با هم آمیخته شدهنامتمرکز دارند و در آن

های جدید را یوهست که شعر در خون اوست و همیشه دوست دارد شاسپاگتی، شاهکاری جدید از شاعری

بیازماید و هرچند در این راه، مخالفین بسیاری دارد که به جای بحث بر سر شعر، زندگی شخصی او را نشانه 

 دهد.اند، ولی او همچنان به راه خود ادامه میگرفته
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 ساختار خلقِ برای روش سه
 

 

 "سگدانی"بررسی شعر 

 

 پویان فرمانبر

 

 را طعاتق این کرده ایجاد شانبین ایرابطه اند،مفهومبی ندارند، کارکردی تنهایی به بازیاساباب  یک قطعاتِ

 است! نهمی ساختار. است مفهوم و شکل دارای دیگر و شودمی ساخته بازیاسباب .کنید متصل یکدیگر به

 هب بدل اندتومی ساختار یک دارند، اثر مضمونِ و موضاوع  از جدا سااختاری  اکثرن که امروزی آثارِ برخالفِ

 کند. کامل را و آن شده متن پوشِتن

 ساااساح بیشااتر را پوچی اثر، طریق ساااختار از دارد انگارانه هیچ فضااایی که کامو آلبر ی«بیگانه» رمانِ در

  چگونه؟ اما. کنیممی

 به یاشاخه از مدام خواننده ذهن و شودمی قط، کوتاه کوتاه سطور، تمامی اثر، طول در باشید کرده دقت اگر

 !پرتاب دیگر، یشاخه

 همان این و کندمی تداعی ذهن در را پوچی احساس که شودمی ساختاری ایجادِ به منجر جمالت این ارتباطِ

 .است پیوسته موضوع به نیز ساختار که زیرا است؛ تکامل اثر

 ...(. و وهرد ، زبانی ، تصویری) شود انتخاب اثر تکامل جهت در تواندمی نیز ارتباطی قطعات جنس

 بانز تخیلِ را ساختارش دارد، زبانی هدفی و موضاوع  که عبدلرضاایی،  علی از «تنوین» شاعرِ  ، مثال طور به

 را اشاسم من و بیاید پیش بحثی آن به راج، امندیده من که هستند ساختارها از نوعی است. اما داده شاکل 

 ام:گذاشته «پنهان فراساختارِ»
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 همان هک دیگر ساختاری) بدهد؛ نشان را دیگر ساختاری که ساختاری یعنی سااده  خیلی زبانِ به فراسااختار 

 که است هماهنگی اوج در ناهماهنگ ساختاری نیز پنهان ساختارِ .فرازبان مانند( است خالق اثر اصلی هدف

 و انددیم را وسایلش تمام جای صاحب اتاق، اما است شلخته که اتاقی مانند است، زداییآشنایی به وابساته 

 .است هانظمیبی از منظمی یمجموعه جهان، ساختارِ که ستگزاره این بیانگر این

  چیست؟ پنهان فراساختارِ اما

 که ار دیگری ساختارِ پنهان، ساختارِ کهطوریبه اسات،  پنهان سااختار  با فراسااختار  پنهان، ادغام فراسااختارِ 

  دهد؛می نشان است، اثر خالق اصلی هدف همان

 اکنس ذهنی ساختار که بخواهیم گونهاین و داندمی منظم را آن صاحب اتاق، که ایشلخته اتاق تشریح مثلن

 نِتکوی عاملِ ساختارِ بخواهد هاست،نظمیبی از منظمی یمجموعه که جهانی ساختار یا بدهیم نشان را اتاق

 بدهد. نشان را خودش

 کرد. ترسیم ایقصه یا تصویر نتوامی شانبرای که هستند ساختارها از دیگر نوعی

 عر،ش تکاملِ در سااختار  شاعر،  این در البته که( عبدالرضاایی  علی اثرِ) «ساگدانی » شاعرِ  برای مثال عنوانِ به

 د )ازایستمی جایی در و کندمی حرکت به شروع آن در اتومبیلی که کردم ترسیم را جهانی من ندارد، نقشای 

 آمد( پدید دیگر روایتی خود، فهمِ به توجه با روایت، دلِ

 شد. خواهید متوجه کاملن را قضیه این و کرد خواهم ارسال را «سگدانی» نقدِ بعدی مطلبِ در

  رد.بگی بهره شد، داده توضیح متن، این در که روشی سه هر از تواندمی اثر، یک که شود دقت: نوشت پی

 

 سگدانی

 

  جایند آن همه

  تنها و تک این به کسی

  دهدنمی بها

  کادویی نه

  خوشی آرزوی اهدای نه

  الغر استخوانی حتا نه
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  پاپیون جای باشد شده تقدیم که

  جایند آن همه

  تنها سگِ این به کسی

  دهدنمی بها

  قد کوتاه شمعی نور پشتِ

  دودی یحلقه و

  یکی که

  یکی

  بیرون دهممی دهان از قالده مثل

  میز روی امانداخته که سری با

  پیش لحظه چند همین

  سالگی چهل توی امرفته

  روروبه یخانه سگِ مثل

  پشمالو

  اندگرفته جشن برایش که

...  

 

 رد رقصنده شاعری حقیقت، شکلِبی استخوانِ پیِ در دیونده شاعری اُصاول،  در ناوفاداری به وفادار شااعری 

  ...سگ از تنهاتر شاعری و خط، خیابانِ

 کند.می تنهایی نیز خود با تنهایی، یسلسله در هک است شاعری روایتِ «سگدانی»

 کند.می کوچ «تنهاتر» به «تنه» از و شودمی تکرار مدام که است شاعر همان سگ،

  ...است تنهاتر «تنهایی» خودِ از شاعر

 هب رسیدن از قبل شود،می شعر خالق ساختارِ گیریشکل موجب «سگ به شااعر  شادن  تشابیه »:  3 درساطر 

 شودمی زده «ساگدانی » سااختمان  با مخاطب ذهنِ آمادگی جهت شاعر،  این نظیرِمراعات ارتاسات  ،3 ساطر 

 (.5 سطر در استخوان آوردنِ)
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 کند.می حرکت به شروع شعر، اتومبیلِ ، 3 سطرِ در سگ به شاعر تشبیه با و

 کت» سطرِ از رغی به) برد؛می رنج مورد دو از مخاطب است، کرده حرکت به شروع شعر، که خیابانی این در

 کرد(.می کفایت تنهایی، بیانِ برای واژه، دو این از یکی که «تنها و

 نی،کنو سن تولد، تاریخ) نشناسد را عبدلرضایی علی خواننده، اگر که «پشمالو» یواژه و 41 عدد از اساتفاده 

! است بیهوده و ناقص هم باز که شودمی روایت این در سازیشخصیت یمتوجه صارفن ( تولد محل و ظاهر

 احساس، یتخلیه جهتِ به تنها زیرا است عبدالرضایی شاعرِ  این بودنِ حسای  یدهنده نشاان  مورد، دو این)

 ).است شده پرتاب کاغذ روی

 ندهخوان اینجا ؛"گرفتند جشن برایش که". )شودمی تنهایی سالساله   این یمتوجه خواننده آخر، ساطرِ  در اما

 )است رتنهات سگ از شاعر که یابددرمی

  .کندمی فتوق شعر اتومبیلِ اینجا دقیقن و رسدمی پایان به "سگ به شاعر" شدنِ تشبیه که است جا همین و

 از دوم بخشِ و گویدمی سااخن ک س بی سااگی از اول بخشِ کرد؛ سااوا بخش دو به توانمی را "سااگدانی"

 موردِ باز( اندگرفته جشن شبرای که) دیگر سگی مقابلِ در و اسات  ساگ  همان شاود می معلوم که شااعری 

  .کرده متصل یکدیگر به را بخش دو این درونی، ایرابطه که است؛ نشده واق، توجه

...( و قالده شکلِ به دود سگ، به شاعر)  تشبیهات و( قالده و سگ استخوان،) معنایی یزنجیره از شاعر  این

  .است کرده غنی را معنوی موسیقیِ

 تهی را اثر بیرونی و درونی موساایقیِ همچنین و اجرا...( و تنها و تک کی،ی یکی) چون مواردی همینطور

  .است نگذاشته

 ، "پاپیون جای باشد شده تقدیم که".) کرده دور نثر از را متن "ساگدانی " در جمالت ارکانِ چینشِ ینحوه

 "(بیرون دهممی" و "میز روی امانداخته که سیری با" ، "سالگی چهل توی امرفته"

 جهانی که اساات تصاااویر وحدتِ و ارتباط  خوردمی چشاام به شااعر این در که دیگری هایخالقیت زا

 هب نگریستن حالِ در تنها، ایگوشه در شاعر که شودمی ایجاد فضایی اول، سطرِ دو در آفریده؛ را مخصوص

 شودمی متمایل "دست" سوی به ذهن چشمِ "دهد نمی بها" یجمله آمدنِ با سپس اسات  رو به رو جمعیتِ

 پاپیون) "پاپیون" و "الغر استخوانی" ، "خوش آرزوی" با و شودمی صحنه واردِ "کادو" هنگام همین در که

 که دکنمی شک روبرویش جمعیتِ دیدنِ در شاعر که دهدمی نشان قضیه این و دارد استخوان مانندِ تصویری

 (شودمی تداعی ذهن در دست، همان در مورد سه این که). رسد می اتمام به!( سگ یا اندانسان
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 آن شودمی متوجه خواننده که شعر ابتدای به مخاطب ذهنِ "جایندآن همه" یجمله تکرارِ با بعدی ساطرِ  در

 این به کسی" از بعد "دهد نمی بها" یجمله تکرارِ. )شودمی داده ارجاع بوده، سگ یک وصفِ در اوصااف 

 )است حرف این بر سندی "تنها سگِ

 شودمی "شم،" نظیرِ مراعاتِ از پذیرایی یآماده "قدکوتاه شمعی پشاتِ " خواندنِ با مخاطب ذهنِ ادامه، در

  .رسدمی پاسخ به مخاطب "دودی یحلقه" کردنِ مشاهده با بعدی سطرِ در که

 و دده نشان پی در پی های حلقه صورتِ به را دود کندمی سعی( یکی یکی) آوردنِ با شاعر بعدی، سطر در

 و شااودمی خارج دهان از که کند مشاااهده ایقالده را دود یحلقه هر مخاطب که شااودمی باعث گونهاین

 به. )است میز روی که گویدمی سیری از شاعر( دهان) اسات  معطوف صاورت  روی ذهن که زمانی درسات 

 )شود دقت تصاویر یدنباله

 مثلِ ". )شودمی داده ارجاع شعر اولِ تصویرِ به طبمخا ذهنِ باز که است آخر ساطورِ  در نهایی ارضاای  اما

 ("اندگرفته جشن برایش که/پشمالو/روبرو یخانه سگِ

  .ایستدمی جایی در و کندمی حرکت "سگدانی" اتومبیلِ آن، در که سازدمی را جهانی تصاویر، وحدتِ این

 کتابِ از شعر این حذفِ خواهانِ لدلی بی منتقدنماها از بسیاری که داشت نیز ایحواشای  "ساگدانی " شاعرِ 

  .بودند "مادرد"

 جهانِ درسااتِ درکِ با کهبل کنممی پیشاانهاد را شااعر این یدوباره ،خواندنِ منتقدان از دسااته این به من

  .نگویند سخن مدرک و سند بی "سگدانی"

 نهاییت پایانِ بی یچرخه به شود روبرو فهم با هرکه فهمد،می که است هرکس تنهاییِ یسلسله "ساگدانی "

  .پیونددمی

  : رسانممی پایان به شاملو از ایجمله با را مقاله این آخر، در و

 

  مکن خطر اندیشیدن به

  ...نازنین ستغریبی روزگارِ
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 ”:سگدانی" نقدِ نوشتِ پی

 

 سطر در هک همن سطرِ تشبیهِ و تصاویر وحدتِ توسطِ که پرداختم ساختاری به من شعر این نقدِ از بخشی در

  .است شده ایجاد ، رسید اتمام به آخر

 اییج در و کندمی حرکت به شروع آن در اتومبیلی که کردم مانند جهانی به را سگدانی شعرِ سااختارِ  شاکلِ 

 ).است شده داده توضیح کاملن باال، نقدِ در. )ایستدمی

: دش گفته که نقد از جایی در و است بوده خودم فهمِ به توجه با شعر شاخصِ اول عنوانِ به شااعر  دادنِ قرار

 هب ذهن در را عینی تصویری خود، فهمِ ی مثابه به هرکس شود، می تداعی دست، در خوش، آرزوی تصویرِ

 .دهدمی قرار خوش آرزوی جای
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 علی عبدالرضایی در شعر امروز افغانستان
 

 

 مجیب مهرداد

 

روز ی شعر امفغانساتان به نامی آشنا مبدل شده است. او یکی از شاعران پرآوازه علی عبدالرضاایی اینک در ا 

در لنگرود متولد شد. تحصیالت ابتدایی  (1348حمل  21)در گستره زبان فارسی است. علی عبدالرضایی در 

ه ب م ریاضی و قبولی در کنکور سراسریو متوساطه خود را در همان شهر به پایان رساند و پس از اخذ دیپل 

از این دانشاگاه فارغ التحصیل شد.   اه یافت و در رشاته مهندسای مکانیک  دانشاگاه فنی و مهندسای تهران ر  

ترین و بحث برانگیزترین شاعران آغاز کرد، یکی از جدی 57ای خود را از سال عبدالرضایی که فعالیت حرفه

 ،در قالب شعر، مصاحبه و سخنرانیی خود نسل نو شعر فارسی است. او با طرح نظریات و پیشنهادهای تازه

 ست که موفق شد ازتاثیر غیرقابل انکاری بر نحوه سارایش بسایاری از شااعران داشاته و ازمعدود شاعرانی    

  همان آغاز کار، فردیت مستقل شعری خود را تبیین کند.

ک کنون سی و یشاناسند. از او تا گذاران اصالی شاعر موساوم به هفتاد می   علی عبدالرضاایی را یکی از بنیان 

های فارسای، انگلیسای، فرانسه، اسپانیایی، اردو، عربی، ترکی، آلمانی، کوردی و... منتشر   کتاب شاعر به زبان 

  ها به زبان فارسی است.تای آنشده که هیجده

ر های مطرح اینترنتی منتشهای مطرح دنیا ترجمه و در مجالت شعر و وبسایتتقریبن شعرهایش به همه زبان

زد خاص و عام است. اش طی دهه هفتاد زبانهای جنجالیوگوها و سخنرانید. عبدالرضایی که گفتانشاده 

رد بکند. او اینک در لندن به سر میوگو و حضور در نشریات فارسی زبان دوری میها است که از گفتسال

  نویسد.و اخیرن به زبان انگلیسی نیز شعر می

 فقط در تایید شعر و ذهنیت ،بگذریم انده در تقابل با شاعر او نوشاته  کاگر از اساامی نویساندگان مطرحی   "

شاعری عبدالرضاایی شااعران و منتقدانی چون سایمین بهبهانی، محمد حقوقی، عبدالعلی دستغیب، منوچهر     
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آتشی، رضا براهنی، بابک احمدی، علی باباچاهی، عمران صالحی، فرخ تمیمی، منصور پویان، عنایت سمیعی 

زهم نساالنش مهرداد فالح، پرهام شهرجردی، ابوالفضل پاشا، بهزاد زرین پور، رزا جمالی، پگاه  و همچنین ا

زاده، ناصر پیرزاد، رضا عامری، شهریار وقفی پور، ابول فروشان، بهزاد احمدی، آزیتا قهرمان، حساین رساول  

  "اندخواجات و دیگران به اظهارنظرهای کتبی پرداخته

ایش ههای مسلط شعری، رسمیت ادبی دستوری و فرمایشی و جنگیش با سنتهاشاعری عاصی که درگیری

هایی مبنی بر انفعال ها و تهمتواره شاده اجتماعی او را آواره سااخت. با همه برچسب  های سانگ با سانت 

های شعاری و عوام صرف نظر از پرداخت ؛جریانی که شاعر او منساوب به آن اسات    ،گریزیطلبی و جامعه

 که حتیترین شاعر فارسی است، طوریر شعر معاصر ما، در چیزی کم از یک قرن اخیر، اجتماعیزده رایج د

زده و سامبل محوری که شعر را در فراسوهای اجتماع نگه   صاورخیال او برخالف آن صاورخیال، اساتعاره   

ند او انتخاب شدهداد، از عناصر زندگی روزمره ابا جامعه شاعر ربطش می داشت و با تارهای نامریی بسیاریم

ند تخیل او به ترین صاااورت در دساااتگاه نیرومکه همه اشااایای پیرامونی و روابط اجتماعی در عینیطوری

یاز ام با شعر هفتاد به شعری بی ناند. من پیش از آشناییهای صوری شعرش را ساختهمایهاستحاله رفته و بن

ابیاتی از آن دسات که گاهی در شعر حافظ و بیشتر  از تشابیه و اساتعاره و سامبل باور نداشاتم به اساتثنای      

ارند، دزیبایی پسند، ما را محظوظ می یِی ذهنشوند و بی هرگونه پیرایهغزلیات عاشاقانه ساعدی پدیدار می  

 اندر غزل خویش نهان خواهمیر را به جستجوی شاعرش وا داشت: شبیه آن بیت معروفی که ابوسعید ابوالخ

هایی در شاعر شااملو و فروغ و نصرت و سایر   ه زنم چونش/ بخوانی یا تکه پارهگشاتن/ تا بر دو لبت بوسا  

شاعران دهه چهلی که بسامد آن به حدی نیست که به عنوان یک شناسه غالب یا ویژگی سبکی در شعرشان 

قابل بررسای باشاد. هرچند شااعرانی چون نصرت رحمانی و سید علی صالحی با شمس لنگرودی و حافظ    

هایی برای نزدیک کردن زبان شعر به زندگی روزمره کردند و تا جایی در این راه به موفقیت موساوی تالش 

نتوانست شعر فارسی را  ،همان ژرف ساخت شعر دهه چهل بود ،دسات یافتند ولی چون ژرف ساخت شعر 

البته قابل  .ها نتوانستند به اندازه فروغ شعرشان را به زندگی نزدیک کننددچار تحولی بنیادین ساازد حتی آن 

های رایج شعر کنونی ام و از همه سبکهای شعر معاصر را خواندهدانم که شاخصان همه جریان  یاد کرد می

جایی که بحث از یک تحول جدی ادبی اسات باید به شعر هفتاد به  برم اما آنام و لذت میفارسای بهره برده 

سید علی صالحی، شمس لنگرودی، حافظ  عنوان نقطه عطف این تحول انگشت نهاد. من شعر شاعرانی چون

ا هکنونی فارسی را آن شان را دوست دارم و بدون هیچ شکی برخی از بهترین شعرهایموساوی و شاگردان 
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از ساوی دیگر جریان موسوم به جریان نیوکالسیک هم پس از انقالب اسالمی و در دوران جنگ   اند،نوشاته 

ه رفت به الزامن باید به سمت و سویی غیر از غزل و مثنوی میایران با عراق جریان شاعر مدرن فارسی را ک 

های کالسیک پدید آورد ر قالبتوان از تحوالتی که این جریان در غزل و ساای این سامت چرخاند. البته نمی 

 .پوشی کردچشم

شاااد، توانسااات اش که در زبانی ملموس ارایه میحماسااای و تغزلی_های موسااایقاییان با جاذبهاین جری

زیادی در ایران و های غیرموزون را برای مدتی به حاشاایه براند. حتی امروز هم غزل مدرن طرفداران انجری

اک، شک هم اکنون هم کسانی چون حسن حسینی، سلمان هراتی، علی معلم، یوسف علی میر افغانستان دارد.

ید رضا ریف سعیدی، س، سامی، حامد، سعید بیابانکی، سید ابوطالب مظفری، ش پور کاظم کاظمیقیصار امین 

ای همحمدی در افغانستان بیشترین خوانندگان را دارند، البته قابل یادکرد است که نیمه دوم دهه هشتاد چشم

تری از شاعر و شاعر گشود، حاال شاعران ما که از زیر سایه سنگین استیالی غزل  های گساترده ما را به طیف

  ر شده است.تشان نیز گستردهدامنه خوانش و اندرها شده

خواهم به آن اشااره کنم این اسات که نسالی از شااعرانی که در دهه هشتاد در افغانستان ظهور     آنچه من می

ایی آگاه شدند. البته این آشن کردند از جریانی که شاعر عبدالرضاایی یکی از ارکان اصلی آن است بسیار دیر  

که در دهه هشتاد سکان داران اصلی شعر دیرهنگام دالیل روشانی داشات. از یک سو شاعران پیش کسوتی   

مروج اصلی جریان شعری موسوم به  شان در میان نسل ما محبوبیت داشت،بودند و شاعر و شاخصیت ادبی  

ها بود که تا نیمه اول دهه هشااتاد بیشااترین شاااعران افغانسااتان به شاایوه نیوقدمایی بودند. در نتیجه تاثیر آن

ن و متفاوت مدرکه گویا سپید سرا بودیم، حتی آنانی که خود را پست حتی مایی ،گفتندنیوکالسیک غزل می

  خواندیم.های غزل را بیشتر میگفتند و کتابمی

ما در ا پرداختندشاعر می شان هم بیشتر به یک تیپ شعری ووریکاین شااعران پیش کساوت در کارهای تئ  

اعران خود بوک شخصوص عمومیت یافتن فیسبر شدن اینترنت در افغانستان و نیمه دوم این دهه و با فراگی

 پسندانه تجویزی پرداختند.های سنت زده و عوامبندیهای شعر معاصر به دور از آن دستهبه شناسایی جریان

پس از آن بود که نام علی عبدالرضایی، مهرداد فالح، گراناز موسوی، کرباسی کم کم وارد جامعه ادبی ما شد. 

ری که در ایران پرورش فکری و ادبی یافته بودند اگر گاهی هم از شااعر غیر موزون البته این شاااعران مهاج

کردند، بیشتر از شاعران جریان شعر موسوم به گفتار و شعر ساده یا به قول حافظ موسوی همان صحبتی می

 وردهسارا هم که بیشتر از هرات سر برآ بردند. جای یاد کردن اسات که شااعران متفاوت  ساهل ممتن، نام می 
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سرایی بود، این جریان برای معرفی شاان با جریان مسالط یعنی غزل  شاان تثبیت تفاوت بودند تمام هم و غم

خورد، هرگز چیزی ننوشاتند و از شاعرانی که از سبک و سیاق  هایی که شاعرشاان از آن آب می  سارچشامه  

انی که همین بود که شعرشان و جریکردند یا تاثیر پذیرفته بودند، هرگز نامی نبردند. برای کارشان پیروی می

از جانب  ار محدود هم رسمیت و مخاطب نیافت،های بسای دانساتند هرگز حتی در حلقه خود را بانی آن می

شاعران داشت ها شباهت میها باعث آن شاد که با هر شاعری که با شاعر و طرز کار آن   دیگر این نیما مآبی

ها با ها و مصاحبهخودش را کرد و ما از طریق نقدها، خوانش اما اینترنت کار نسال هشاتاد ناسازگاری کنند  

جریان شاعر هفتاد هم آشانایی پیدا کردیم، درباره کارگاه شعر و قصه براهنی آگاهی یافتیم، کتاب خطاب به   

ها پیش از آن طال در مس را هم خوانده بودیم، در اش خوب خواندیم، البته سالهای او را با آن موخرهپروانه

 هایش آشنا شدیم با گراناز وین آوان بود که علی باباچاهی را شناختیم و با مهرداد فالح و شعرها و نبشتههم

ا هترها نامی که بیش از همه از این جریان در افغانستان بر سر زبانپگاه و سایر شاعران پیشرو دیگر، اما پسان

ای هزدند و برخیاد افراطیت در شعر همیشه مثال میها او را به عنوان نمبود نام علی عبدالرضایی بود. برخی

ها و پیشااانهادهای نهفته در شاااعر او را کردند، ارزشدیگر هم که اندک اندک با شاااعر او ارتباط برقرار می

های هردو دست بیشتر نبود. دلیل اینکه شعر عبدالرضایی بیشتر از ساتودند که شامار این گروه از انگشت  می

در افغانستان شناخته شد این بود که شعر او از تخیل و شفافیت بیشتری برخوردار بود،  ساایر شاعران پیشرو 

های معاصار، هم اعترا  و پرخاش داشت و هم تغزل،  های گوناگون جریانای بود از طعمشاعری که آمیزه 

ودند افتاده بترین زبان اتفاق هایی که در سادهو گاهی کشف انی داشت و هم به لحاظ عاطفی غناهم بازی زب

شدند. جامعه ادبی افغانستان که با غزل ساده خو گرفته بود و در شعر غیر موزون به ساادگی ورد زبان ما می 

د های بیش از حنگرییم افراطی یا جزىتوانست با آن آوانگاردیسهم هنوز الگویش شااملو و فروغ بود نمی 

که  های زبانی، سادگی صور بیانیبازیفی، شفافیتِ های عاطو حصار اکثر شاعران پیش رو کنار بیاید. جاذبه 

سالم، شعر علی عبدالرضایی را در  های ملموس وشادند با کشاف  گاه گاهی و به ندرت در شاعر پدیدار می 

  نظر نسل ما بیش از دیگران دلپذیرتر کرده بود.

 

 شناسی پساهفتادی و شعر عبدالرضاییزیبایی

 

های چپی در ها و کودتاخواهی و انقالبهای مشروطهگیری نهضتجشعر مدرن فارسی در حول و حوش او

های شاهی یا دیکتاتوری با منطقه ما به وجود آمده بود، از ساوی دیگر در کشاورهای فارسی زبان حکومت  
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های استبداد و خودکامگی و طرد دیگر اندیشی برسر کار بودند در چنین شرایطی شعر نو فارسی باید ویژگی

یافت و ای بساا که بسیاری از این شاعران چه در ایران و چه در افغانستان  ضاانه و اجتماعی می صابغه معتر 

های مطلقه وابساااته بودند. شاااعرهایی که در این زمان پدید آمدند در خود به احزاب چپی مخالف حکومت

شاااان را در های حزبیحتی گاهی شااااعران برنامه ،های متداول آن زمان بودندخدمت بازتاب کالن روایت

اش های حزبیدادند، لحن این اشعار، حماسی و آمرانه بود و شاعری که تعهدش از آرمانشعرشان بازتاب می

داد. چون دوران اش را مورد خطاب قرار مییافت در جایگاه یک ناجی نشاسته بود و جامعه و زمانه قوام می

 کرد، دوالیسم حاکماستعاره و اسطوره پنهان می دوران اختناق بود اعتراضاش را در هاله تاریکی از سمبول و 

ها گرفت، در جهانی که انسانخواهانه عصر سرچشمه میبر ذهنیت شاعرانه آن زمان از عمق مبارزات عدالت

کردند، شعر در این زمان به هایشان را روشن میایساتادند و تکلیف خود و دولت ها میباید در یکی از قطب

انداخت. خواهی نخواهی شااعر را به ورطه شااعار می نه الالیی، تساالط چنین جیوی ور بودقول شاااملو شاایپ

انقالب اساالمی و جنگ تحمیلی در ایران باعث انحراف روند شاعر مدرن فارسای شد یا بهتر است بگوییم    

 های این جریان غالبهای کالسیک گردید، شعر مدرن فارسی در حاشیهباعث برگشت شعر فارسی به قالب

کشید. شاعران این جریان به باز تولید شعر دهه شاد به سختی نفس می جانب حکومت نیز حمایت می که از

پرداختند. در اواخر دهه شاصات شااعران جریان غیرموزون در چند شااخه تالش کردند تا شعری     چهل می

ویا ها گند، برخیترین شکل آن در شعر تاکید کردها بر ورود زبان روزمره در سااده نوآیین پدید آورند برخی

با حذف سمبولیسم شعر فروغ به سبک دیگری رسیدند و گروهی دیگر نیز به این حد تغییر قناعت نکرده و 

ها بودند که بعدن به های رایج جدا کردند. همینشااان را از بوطیقای دهه چهل و سااایر ساابک سااره راهیک

ه قول منصور پویان از هرچیز استفاده کردند تا شاعران هفتادی یا جریان شعر پیشرو مسما شدند. این گروه ب

ی در ها زبان شاعر فارس از نظر آن رد.وری زبانیت تاکید داگونه شاعر بر تئ ان فایق آیند، اینبه عدم کارایی زب

ی هاها به کشااف ظرفیتبرد، آنطول تاریخ حیاتش از تصااویر انباشااته شااده اساات و از تزاحم آن رنج می 

 رشان به اثبات رساندند. این نوع شعر هیچ حکمی صادهایشادند و آن را در آفریده  شااعرانه در زبان موفق 

ی کند. این شعر از ساختارهای خطای نیست، هیچ راه حلی پیشنهاد نمیولوژیکند، تاب، یا علیه هیچ ایدىنمی

خوانی سنت دهد، این شعر در اثر غلطگریزد، به صاداهای متفاوت و گوناگون درخودش مجال ظهور می می

قدسی و غیرقابل دسترس  شاعری و زبانی پیش ازخودش به وجود آمده است، زبان را به عنوان یک ساختار 

ریزد و صرف و نحو دلخواه هم میها و جمالت بگان ترکیبوح واژهبلکه ساختار زبان را در سط شناسدنمی
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کند، معشوق موجودی قابل شناسایی میکند. عشق در این شعرها هاله مقدسش را رها خودش را از نو بنا می

ن تریزدایی شده و زندگی روزمره انسان امروزی در طبیعی گوهای عاشقانه رمزوگیری است و گفتو اندازه

ه کند، بشود. این شعر خواننده را به مشارکت در ساختن و کشف معنا دعوت میصورتش وارد این شعر می

در  های این شعرهایند، البته این وضعیتی و عدم قطعیت از ویژگیقول عبدالرضایی تسلط منطق معنا باختگ

به  های زبانی و فرمیگویی ابهام و ایهام و ایجاز ناشی از بازیشاعر پسااهفتاد از طریق سافیدخوانی، نقیضه   

  وجود آمده است.

 

  شود!اگر کودکی به خودش واگذار شود بزرگ نمی

  )کتاب جامعه( ود شکند ...و جامعه میرمیانی میمادر پاد

 

  یا

 

  مادرم به راهی پدرم ....به سمتی دیگر

  و هر عزیزم هر که آمد گفت این طرف!

  هنوز در همان چار راهم ....بی طرفم!

  توانم به هر چه گوش بسپارم و نشنوممی

  بینم!کنم و نمیدارم به اطرافم نگاه می

  ترن نیستم که روی ریل هی برود برگردد!

  جاست! روم جامعه آنخودم راه می ام! در رحمرودخانه

 (کتاب جامعه)

 

هرچند باید از صادور هرگونه حکم قاط، درباره شاعر عبدالرضاایی پرهیز کرد ولی در شعرهای او گفتن و    

ها و بیان مجازی و فاصاااله گرفتن از سااامبول"جای بیان اساااتعاری محض را گرفته اسااات  ،نشاااان دادن

وری د حسّ و عینیت ِکنکرت )مجاز مرسل(، های روایی مبتنی برزدیک شدن به شکلهای پیچیده و ناستعاره

 ".رودیعنی نزدیک شدن به سادگی که تا مرز شلختگی گاه پیش می ؛جستن از تفاخر و تکلف
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 :به قول احمد رضا غفاری

شام ش به مدر شاعر عبدالرضاایی از رنگ و بوی شعر قبل از انقالب خبری نیست، بوی تازگی از شعرهای  "

های شعرش اند، استعاره اگر وجود دارد از نوع دیگری است و اسطورهرسد، نمادها در شعرش تغییر کردهمی

اق، او یعنی در و سازند؛هایش را میو ایدز، اسطورهخمپاره  ی تاکسی، بسیجی، موشک،نیستند. رانندهقدیمی 

گرا، تنبل و ی شااهری مصاارفاو یک جامعه یکی از دل جامعه انتخاب کرده اساات.هایش را یکی اسااطوره

کشد و برای اش به تصویر میهای این زمانی و این مکانیآلود را با نمادهای خاص خودش و اسطورهخواب

  "های دیگر نیز حضور خود را اعالم کنند.ی چنین شعری الزم است که شاعر، اجازه بدهد دهانارایه

ای، زبان آرکاییک و همچون، زبان محاوره، زبان رساامی و روزنامه های زبانیدر شااعرهای او، تمام ظرفیت

کنند که در اند که گاهی همه در یک شعر ظهور میهای محلی و بومی در خدمت شعر قرار گرفتهحتی لهجه

از  هایی. من در پایان این نبشااته نمونهاندآمده یا در شااعر پاریس در رنو بلند جنگ جنگ تا پیروزی شااعر

های کنم بافتآورم و کوشش میگان با سبک کار او میضاایی را برای آشانایی بهتر خوانند  عبدالر هایشاعر 

  ها را نیز اندکی بشکافم:زبانی این بند

 

  کرداین دیوار به خشت اول هم قناعت می

  دادو هیچ گاهی مرا انجام نمی

  خواستدو دستی دوستم بدار را می

  روزی که ناگهان از پنجره بیرون رفت

 دار هرچه بند رخت...تا ادامه کش

  این دست لعنتی

 و همسرم در اتاق مجاور گم شد

  (پاریس در رنو: شعر بازی)

 

ه شااخیص دیوار در بافت زبانی که اراىرو هساتیم، ت  ای رو بهدر این شاعر ما با بافت زبانی کاملن بی سااابقه 

نظیری الهای مراعاتن بند کاملن متفاوت از تشخیصنشینی با سایر عناصر این شعر در ایهم شده است و در

یا دو دساتی دوسات داشتن که در عرف زبانی ما بیشتر دو دستی را با فعل محکم گرفتن    دهه چهلی اسات 

ف ایا نگاه کنید به انحر حکم گرفتن را از آن اساااتخراج کنیمقول معروف دو دساااتی م به کنیم تاجا مییک
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در آن ساطر باعث انحراف محتوایی و گساترش فضااای    "که"نگام حرف ربط های که با کارگزاری نابنحوی

همچنان فضاهای خالی میان  ین شعر را هم در نظر داشته باشید،معنایی شاعر شاده اسات. ابهام بی ساابقه ا    

های گوناگون از یک سطر به کار اند که میان سطرها برای ایجاد خوانش و برداشتساطرها که حدود فاصلی 

  روند.می

 

  شودات مهربانی هیچ دستی رسم نمیبر چهره

  که آن دریا برای بودن حوصله را هم غرق کرد

  دهدها عزیزم! برای گریه معنا نمیکه آن چشم

  کنیاز برکه هم پرهیز می

  دانم!می 

  آبی ندارم که با آتش تو آشتی کنم

 نه نیستم که به آن جزیره تنها شکدیوا

  (ریکتب)پاریس در رنو: شعر 

 

عبدالرضاایی و ابهام ناشای از ایجاز زبانی و فضاهای غایب در این شعرها و    زبانیِ یالبته رویکرد بی باکانه

ه سطحی کند و مخاطب با مواجههمچنان وارد کردن فضاهای انتزاعی شعرهایش را در بسا موارد پیچیده می

تم که به دیوانه نیس"به سطر  .ی بند باال استبه اضافه ابهامی که دربرخی سطرها افتدناگهان به سارگیجه می 

راه رها شااده اساات تا به قول خود عبدالرضااایی مخاطب نگاه کنید که چگونه در نیمه "آن جزیره تنها شااک

  خود در ساختن معنا و اجرای شعر سهیم شود.

 

  شب سیاهش را در آورده است

  و یک جفت دست

  ته استدان پشت ابرها ریخها را در زبالهستاره 

  هاآورد این پنجرهتازه دارد روز می

  خوبی!؟ 

  چرا با زمین و من این همه دوری؟
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  دیری؟

  الو الو؟

  زندهای من این روزها را سنگ میدست

 کنم تهِ دنیازنی که ببینی چه میو تو اصلن زنگ نمی

  (ی این گربه عزیزگیر از مجموعهشعر پیام)

 

ر بسا د در شاعر عبدالرضایی کنایه است و همچنان صعنت دیگر تشخیص که های پرکاربرد یکی از صانعت 

اندازد. در شعرهای او نه برد این صانعت در سبک هندی و به خصوص شعر بیدل می موارد آدم را به یاد کار

یابند بلکه دامنه این جاندارانگاری و تشخیص به تنها حیوانات و جامدات و سایر اشیا، خصوصیات آدمی می

 آورداش را در میرساد. در بند اول این شاعر تشخیص شب که سیاهی  و مصادر و حتی عبارت نیز می  فعل

ه اش را کگیزید، تیرهگونه اسات. شب که نماد وضعیتی است که شاعر در آن می سارشاار از بار کنایی هزل  

برای به سخره  اش راگونه که انساانی سیاه پوست آله تناسلی وخامت این وضا، را مضااعف کرده اسات آن   

اند که هر الیه های گوناگونیهای شعری او دارای الیهآورد. گاهی گزارهگرفتن یا تجاوز کسای بکشد در می 

های معنایی و کنایی اسات. در عین زمان روز نیز که شاااعر به آن سنگ  حامل یکی از صانای، ادبی یا تداعی 

بند سرشار از انرژی شاعرانه است شما در سطر ای شای انگاشته شده است. این  زند به شاکل بی ساابقه  می

بینید، شاااعر به جای اینکه در ته زندان یا اتاق باشااد در ته دنیا اساات در  آخر باز هم عالقه کل و جز را می

واق، وضاعیت دشاواری را که در آن قرار دارد با این تکنیک تعمیم داده است تا از کلیت دنیا زندانی ساخته   

 .باشد

رعبدالرضایی در شع تعاره و تشبیه اولنگفتمان در پستو، البته نماد، اس مالیم در این بند از شاعرِ  یا نمادگرایی

  ل در این شعرها نادر و بی سابقه است.تی کاربرد تشبیه و استعاره و سمباند و از جهشهروندان درجه سوم

 

  نشینممی

  ایستاده است 

  ایستممی

  ایستاده است 

  خواهدچه می
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  انم!دنمی

  خوابمنمی

  بینم که افتاده استولی خواب می

  هامدر شعر

  این دیوار!

  (ی عزیزشعرِ این گربه گفتمان در پستو از مجموعه)

 

کند حضور نیرومند عاطفه در شعرهای چیز دیگری که شعر عبدالرضایی را از همه شاعران پیشرو متمایز می

کند. شااعر ی خشااک زبانی در بسااا موارد عاطفه را قربانی میهااو اساات. شااعر آوانگارد در هیاهوی بازی

عبدالرضایی اما از این حیث متعادل است و درد استخوان سوزی که در تاروپود شعرهای او تعبیه است اولین 

کند. من در شاعرهای عبدالرضایی  چیزی اسات که در مواجهه اول با شاعر او خودش را بر شاما تحمیل می   

بینم که از همه چیز و همه کس، سااتم دیده اساات و در بی پناهی و  بی پناهی را میهمواره ساایمای کودک 

  شکی جاودانه رها است.

 

  نه صدای آبی جویی

  وگویینه آرامی گفت

  آدمی

  تنهایی بزرگی است 

  از این همه است

  گیرداش میکه گاهی گریه

 ( آسمان از مجموعه شعر پاریس در رنوشعر )

 

 :های دیگر از رفتارهای زبانی اوونهنگاه کنید به نم

  جا نرسیدیم به هر جا که توییشاید آن

  امشبی را که نرفته است در آغوشم باش

  عمر را در سفر از حاشیه طی خواهم شد
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  ام سوی تو هی خواهم شدپی عاشق شده

  بینم سوزگرچه از درد در این ساز نمی

  تو اگر دم بزنی ناله نی خواهم شد

  کنداش دلی داشت و از من میآسمان ک

  گفت که هم بال تو کی خواهم شدکاش می

  همه دل را به تو تقدیم کنمخواستم این

  به جهنم که نشد عاشق وی خواهم شد

 )پاریس در رنو(

 

ی کند. علای پذیرفتنی میتخیل سااالم و شاافاف او وجه تمایز دیگری اساات که شااعر او را برای هر خواننده

بدون هیچ شکی یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی است. شعر او اینک مرزهای زبان فارسی را عبدالرضایی 

های زنده جهان ترجمه شااده اساات. در این اواخر عبدالرضااایی ذهن در نوردیده اساات و حاال به تمام زبان

ست انگلیسی داش با زبان خالقش را در زبان انگلیسای نیز آزموده اسات که در این راه و به تناسب آشنایی  

 .آوردهای خوبی داشته است

 

 ها:پی نوشت

  های درونیِ شعرِ پساهفتاد، منصور پویانبن مایه

  ، پگاه احمدی"این گربه ی عزیز"درباره 

  شلیک به سنیت، منصور پویان

  وگوی پرهام شهرجردی با علی عبدالرضاییگفت

  ی امروز، احمد رضا غفارینگاهی به شعر پست مدرنیته

  مولف یا زنده باد مخاطب، منصور پویان مرگ

 :های شعریمجموعه

  جامعه

  تنها آدم آهنی ها در باران زنگ می زنند

  این گربه عزیز
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 جامعه و شعر پست مدرن
 

 

   "جامعه"نقدی بر کتاب  

 

  احمدرضا غفاری 

 

 ی امروزنگاهی به شعر پست مدرنیته

 

در جوانی عالم جمی، انواع سخن به "افتم: می "شلی"ن سخن از خوانم، بیاد ایشاعر عبدالرضاایی را که می  

 ".یک مفهوم شعر بود

ی این مفهوم اسات که، زبان در آغاز و قبل از شایوع تکلم، صاورت مجازی داشت و    این ساخن بیان کننده 

 شااد.ی ذهنی و قبلی با جهان پیرامونش روبرو میگونه واسااطهانسااان اولیه بدون هیچ پیش شاارط و هیچ 

 زگرایی فطریای و تصادفی بود و به ناچار زبان درگیر نوعی رمبرداشاتش از اشیا و رخدادهای جهان، لحظه 

ی انسان با طبیعت و اشیا و استمرار در کاربرد زبان، باعث بوجود اما گذشات زمان و تکرار مواجهه  شاد می

و کلمات معرف  ای درآمدشانهه هر واژه به شاکل ن جا کتا آن های ذهنی شاد ها و پیش شارط واساطه  آمدن

صوری اشیا شدند و آن رمزگرایی ذاتی، جای خود را به کلمات و ترکیبات همیشگی داد و در نهایت، تکرار، 

و در این  ناپذیر زندگی بشاار شاادندجز  جداییهای قردادی شااد و کلمات عامل خوگرفتن انسااان به واژه

نکردند، جهان پیر شااد، شاعران جوان ماندند و هر کلمه  فراگرد، تنها شااعران، کودکانه زیساتن را فراموش  

. های هستی نقش زدندبرای شاعران مبدل به شی  شد و در هر برخورد، صورتی دیگر از کلمه را بر سپیدی

ی اشاایا  زدند، جهان را به اشااکال گوناگون واق، شاااعران دساات به فراروی در زبان و تعریف هزارباره در

 د،شاامادی ساانگین دچار جوان مرگی میافتاد، زبان در دام تکرار، در انجین اتفاق نمیتعریف کردند و اگر ا

که همین مرز شااعر و غیر شااعر را  ایجاد طراوت در زبان و در معناسااتپس کار شاااعر خلق مداوم زبان و 
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خاطب مشود تا سازد و شاعر با ترکیب کلمات و خوانش اشیا به شکلی کاملن تازه در یک متن، باعث میمی

ای از اشیا و طبیعت برسد و حضور یک واژه و یا یک ترکیب در شعر، در هر بار خواندن شاعر به درک تازه 

 ها و باورهایخواننده را با انواع سؤال درگیر کند و ارجاع آن واژه یا ترکیب، خواننده را به سمت پیش شرط

زبان و در هستی شده است که به صور ای در قبلی نبرد. در این صاورت شااعر موفق به کشف صورت تازه  

ی زبان است و اگر غیر از این باشد، ضروری است شود و این همان فراروی در زبان و توسعهقبلی اضافه می

 .که شاعر، کار خود را بازخوانی کند و یا تالش کند، مرز میان شعر و غیر شعر را بشناسد

دساته شاعرانی است که چنین  ساد، عبدالرضاایی نیز از آن   رکه بیان شاد، به نظر می حال با توجه به مواردی

زدایی در کاربرد واژه، حرکت به ساامت ایجاد ترکیبات تازه، تغییر در نحو کالم و نهایتن عادت کند؛ یعنیمی

زبان رایج و پس او به ناچار شااعر اسات، شاعری که غبار از    سات و شاوی کلمات و فراروی در زبان،  شا 

ه کرده است عملن اسات و در کارهایی که تاکنون اراى  های تازه در زباننبال کشاف افق دزداید، بتکراری می

 .گذارداین جسارت را به تماشا می

 تواند منفی باشد به شرطبته این خود نمیهای شعری که الاما او کمی هم مدگراسات و کمی متأثر از تئوری 

ته و البته بیان این نک به سااود شااعرش اسااتفاده کند ها ریانکه شاااعر آگاهانه بتواند از نکات مثبت این جآن

ای هعری که به دلیل ضرورتبا ش از پس یک تئوری سربرآورده باشد رساد، شاعری که  ضاروری به نظر می 

 .بسیار متفاوت خواهد بود ،اجتماعی یک سرزمین شکل بگیرد_تاریخی

ی از نکات پیرامون شعرهای این مجموعه، اما قبل از اینکه بخواهم به سراغ کتاب جامعه بروم، برای بیان بعض

ای درخور به نتیجه "جامعه"بهتر است نگاهی اجمالی به شعر امروز داشته باشیم و سپس در مقایسه با کتاب 

 .برسیم

بریم، انتقال از فضایی به فضای دیگر، چشم اندازهای ما رسد ما در جهانی در حال انتقال به سر میبه نظر می

انا ان متوان به عنوان یک جریی ثابتی را نمیکند و فضاااای اطراف ما گذراسااات، هیچ پدیدهمدام تغییر می

ایم و باورهای سااانتی هنوز به ها تجربه نکردهچه ما هنوز مدرنیته را به خوبی در تمام حوزهپذیرفت و اگر 

ر این انتقال عظیم ز دی اندیشه، ما نیاما در حوزه ر در زوایای زندگی ما حضاور دارند شاکلی دسات و پاگی  

کند که این وضعیت در شعر ما و در هر جریان و این تغییر فضاا، نوعی ساردرگمی ایجاد می   ساهیم هساتیم  

خورد، پس در این جابجایی و در این انتقال از ی خود درگیر باشااد به چشاام می پیشاارو هنری که با زمانه

د با ما نیز بای یِر تغییر کند و شعر پیشروفضاایی به فضاای دیگر، طبیعی اسات که معیارهای زیباشناسی شع   
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رو  توان دو قراىت پیشو با عنایت به این موارد و به نظر راقم این سااطور، می این انتقال عظیم درگیر باشااد

آزار و خنثی نیز همچنان به کار خود مشغولند که توضیح و  هایی بیبرای شعر امروز قاىل شد. )البته گرایش

این دو قراىت هردو محصول همین زمانند و هر کدام متأثر ی این جستار خارج است.( صلهحو ها ازتبیین آن

های مختلف اهم از فرهنگی، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی به از اتفاقاتی هساتند که در جهان معاصر در حوزه 

 .وقوع پیوسته است

گرایی و رشد دموکراسی نفی کلیت شمول،های جهانداری، به انزوا رفتن فراروایتهای جهان سارمایه بحران

های فلسافی تحت عنوان پسات مدرنیسم، ادبیات   گرایی در جهان امروز و همچنین ظهور اندیشاه و نسابیت 

رفی در ه است و از طکه ادبیات ما نیز از این تأثیرپذیری بی نصیب نماند تحت تأثیر قرار داده استجهان را 

روی داده است، دو عامل تأثیر گذار و بزرگ را در کشور پشت سر ل و اتفاقاتی که در جهان کنار این مسااى 

ما را  رشااناساای شعایم که هر کدام از این دو به تنهایی، توانایی تغییر معیارها و ساااختارهای زیباییگذاشاته 

ه کها درگیر بوده و با عنایت به اینانقالب و جنگ هسااتند که شاااعران ما نیز با آن اند و این دو عامل،داشااته

ی ی خویش باشاد، پس طبیعی اسات که رخدادهای عصر خود را با نگاه  شااعر هر دوره باید کاشاف زمانه  

ها خواهیم پرداخت، توانایی که به نظر راقم این سطور دو قراىتی که به آنهنرمندانه در کار خود نشاان دهد  

ند اگیرند، توانستهقراىت قرار میی شصت و هفتاد در این دو اند و شاعرانی که در دههچنین عملی را داشاته 

 .ای تازه از شعر امروز را در کارهای خود به تماشا گذارندچهره

 

 :و اما آن دو قراىت در شعر امروز

 های زیر:الف( شعر مدرن با ویژگی

 . استفاده از زبان گفتار و دور شدن شعر از تفاخر ادبی و زبان فخیم فارسی1

 آوایی در شعر و ایجاد دموکراسی ادبیپذیرش نگاهی تکثرگرا، چند .2

 های سیاسیی شعرهای وابسته به مرامگسترش و بسط فضاهای کاملن فردی و گریز از ارایه .3

 ... و حرکت شعر به سمت زبانی سادههایی همچون وزن، قافیهادن آرایهوانه .4

 کار گرفتن طنزی تلخ و گزنده و عدول از باورهای قطعی و جزمیب .1

که اگر این  مدرن اساات ر با توجه به لحاظ کردن مؤلفه های مورد نظر، همچنان دارای ساااختاریاین شااع

یابیم که این شااعر دارای هویت شده است، ها را به عنوان معیارهای شاعر مدرن امروز بپذیریم، در می مؤلفه
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 گاهش نسبت به شعرای که در عین وابستگی و نزدیکی به روح زبان و فرهنگ جامعه، جایدارای شاناسانامه  

 ی خود پیوندیزمانهبا  دار دیگریرتمند و استخوانگذشاته تغییر کرده اسات. این شعر همچون هر شعر قد  

های شصت و و شاعران دهه ی از شارایط زیسات انسان امروز است  هایی پرساش ه دهندهتنگاتنگ دارد، اراى

های چهل و پنجاه اند که با بهترین شعرهای دههردهه کگیرند، شعرهایی را اراىه قرار میهفتاد که در این گرو

 .کندبرابری می

 :دهدهای زیر را نشان میب( شعر فرامدرن که ویژگی

بلکه دارای جهات  مدرنیستی، سمت و سوی واحدی ندارد. شاعر این شااعران با توجه به گرایشات پست  1

 .متعدد است

های آشااکارند. در کل اثر، به نوعی دچار تناقض و ابهام گونه شااعرها با هم سااازگار نبوده ومضااامین این .2

 . شودمخاطب مدام با عدم قطعیت روبرو می

کند و در واق، شاعر با استفاده از شاکنی می ی زبان و هم در محتوا و معنا، شاالوده این شاعر هم در حوزه  .3

در  کند وی در زبان و معنا میهای کالمی پی در پی، ساعی در ساختارشکن های زبانی نامتجانس و کنشبازی

 .دهدواق، شاعر بدون هیچ معیار مشخصی مدام چشم اندازها را تغییر می

در شاااعر فرامدرن به جای اساااتفاده از جهانی کلی و انتزاعی، تحت یک سااااختار منساااجم، شااااعر از  .4

بدون آنکه شاعر  دخورمختلف در این شعر به چشم میکند و روایات های بومی و محلی استفاده میفرهنگ

 .ه کندیک دست و منسجم را در کل اثر اراىساختاری 

واق، به جای ایجاد  کوشااد، از ایجاد و یا بیان مفاهیم کلی دوری کند و درگونه شااعرها، شاااعر می. در این1

 .رودیک مرکز و یک صدا، به سراغ مرکزهای متکثر و صداهای متنوع می

های آشکار و عدم ساختاری شاعر، در ظاهر بی معنا، سارشار از تناقض   گونهرساد این در مجموع به نظر می

ه دهیم، شاید بتوان آن را به پازل تشبیه کرد، در گونه شعر اراىاهیم تصویری از اینمنساجم باشد که اگر بخو 

یک توان به تا ب داشت کلی، باید به کل اثر نظر کردپازل تک تک اجزا قابل شاناساایی هستند اما برای یک بر  

ی رامدرن دارای قابل قبول رساید، پس برای ایجاد شاکل نهایی وجود تمام قطعات الزم اسات. شعر ف   نتیجه

ام شود که هر کدواق، باید بگویم، یک شاعر فرامدرن از قطعاتی مجزا تشاکیل می  چنین خصالتی اسات. در   

ه در کچنانآن شوندعریف میه در پازل جداگانه تتوانند دارای هویت باشاند، مثل دست یا پا ک برای خود می

ی این قطعات مجزا در کنار هم اما همه شویمو انواع فضاها روبرو می های مختلفبا زبان یک شعر فرامدرن
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رسد شاعر، کلمات قصاری را که هیچ ارتباطی با هم که گاه به نظر میچنانگیرند، آنو در یک کلیت قرار می

ا هتی که در فضای خاص خودشان قابل شناسایی هستند و ارتباط آنندارند، پشت سر هم نوشته است، جمال

 .شود تا کلیت اثر را بتوان به عنوان یک شعر پذیرفتدر مجموع باعث می

 

  "جامعه"نقد کتاب 

 

 و یا با توجه به زبانی که گیرد، آیا او شاعری مدرن استمی شعر عبدالرضایی در کدام یک از دو قراىت قرار

 و رسد او شاعری بینابینی استظر میگیرد. به نی شاعران فرامدرن قرار میبرد، در حیطهمی در شعرش بکار

 .های هر دو جریان در شعرش استفاده کنداین جایگاه را آگاهانه انتخاب کرده است تا از ویژگی

، کندفی میاسات و با این نام، عبدالرضاایی خود را به عنوان یک شااعر اجتماعی معر    "جامعه"عنوان کتاب 

ت اتا بتواند مختص بانی را در خدمت شاعرش بکار بگیرد های زشااعری که ساعی کرده اسات، تمام ظرفیت   

و اصلن هدف شاعر در این کتاب همین است،  هایش را بزندی امروز را بدست بیاورد تا بتواند حرفجامعه

نگاه کنیم، او شاعری ن شااعرهایش به زبا از این منظر، او شااعری مدرن اسات اما اگر از دید کارکردی   پس

های شعر قبل از انقالب خبری نیست، بوی چرا که در این مجموعه دیگر از حرف و حدیث فرامدرن اسات 

رسد، شعرش نه تاب، و نه علیه مرام یا ایدىولوژی خاصی است، نمادها در تازگی از شاعرهایش به مشاام می  

های شعرش قدیمی نیستند، از نوع دیگری اسات و اسطوره اند، اساتعاره اگر وجود دارد  شاعرش تغییر کرده 

ش هاییعنی در واق، او اسطوره سازند؛هایش را میو ایدز، اسطورهی تاکسی، بسیجی، موشک و خمپاره راننده

گرا، تنبل و خواب آلود را با ی شااهری مصرفده اسات، او یک جامعه را یکی یکی از دل جامعه انتخاب کر

ی چنین هکشد و برای اراىاش به تصااویر مییهای این زمانی و این مکانو اساطوره نمادهای خاص خودش 

 .های دیگر نیز حضور خود را اعالم کنندشعری الزم است که شاعر، اجازه بدهد دهان

ای، زبان آرکاىیک و زبان محاوره، زبان رسااامی و روزنامه های زبانی همچون؛وعه، تمام ظرفیتدر این مجم

 .ی محلی و بومی در خدمت شعر قرار گرفته استهاحتی لهجه

 :خوانیمها را با هم میهایی از آننمونه

 

 :ایاستفاده از زبان روزمره و محاوره
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 !خوبم! چطور! بدم

 (8)ص  هردوام! و هر دو یعنی یکی

 

 (13)ص  آیدشود فرداش خودش میهمسرش می گذاردعشق سر به سرش می

 

 (41)ص  م خیلی!وست دارهاش گفت: ماچ! دلب

 

 تیر من خوردم و وض، همه شد

 تو هم بادت رفت 

 (44)ص …آخه من چاکرتم یادت رفت 

 

 :ای و رسمیای از زبان روزنامهنمونه

 

 کند چه کسانی؟اگر بمیرم چه کسی این همه تنهایی را تحمل می

 (21)ص  داند چراشود هیچ کس نمیوشن نمیامشب چراغ اتاقم ر 

 

 :ن کهن فارسیاستفاده از زبا

 

 نشست افتادکرد و خنده بر لبی که بیرون لب می

 (35)ص  دم جایی که لب نباشد لب بامی استدی 

 

 غوطه در قعر دریا خوردن

 غرق شدن دارد 

 زند بیرونکاری که از دست می 

 (38)ص  کند دعوتماری به آستین می 

 

 :استفاده از اشعار محلی و بومی

 تو ناله چی کنیبشو بشو! می"
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 من دیل خاله خاله چی کنی تو 

 گیرم پاره کنی می عکس و نامه 

 "تی دیم ماچه ماله چی کنی تو 

 

های مختلف، از وزن و قافیه، موساایقی درون متنی نیز در کارهایش اسااتفاده  و عبدالرضااایی عالوه بر زبان 

عالوه بر موارد باال که به که  شعرش نظر داردرساد او عمدن به موضاوع چندآوایی در   کند که به نظر میمی

 .باشندی این نگاه میاین موضوع تأکید دارند، شعرهای زیر نیز نشان دهنده

 

 :استفاده از بسامد کلمات و صداها برای ایجاد موسیقی درونی

 

 (7آید )صاز دری که در پی دارد در تاریکی در می

 

 هاچندشم شد از بس هوچی

 (3)ص  هواخوری است باد را که در سماع واند هو کرده 

 

 (14)ص  ترس یعنی دوباره گیج شدن در گیجی

 

 کره را چرخاندم

 (28)ص  چرخید و من چرخ خوردم توی کشورها 

 

 (28)ص  هاوایی سر درآوردم هوایی شدم... از 

 

 :استفاده از قافیه

 

 جاده من بودم نرفتنی

 (3)ص  و مردنی این باور نکردنی 

 

 (18)ص  شکم دریددرآورد سر برید بعد هم  چشم
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 خوری در هیچجناب حلزون که چرخ می

 شودسر این صفحه نمی 

 (25)ص  کنم بپیچتقاضا می 

 

 تا کج شود عمان

 (27از لج کمی بریزد در لیوان )ص  

 

 :استفاده از وزن

 

 شدندجبهه تا وقتی شهادت داشت راهی می

 شدندوقت حمله فوج کفترهای چاهی می 

 ای باقی شهیدز عدهلشکری سردار و جانبا 

 (37)ص  شدندها سپاهی مید جنگیدن بسیجیبع 

 

 داندموج می

 گیرد قرارکه بر ساحل نمی 

 موج موجی شد 

 (38)ص  روی ساحل مرد 

 

 :های زبانی، دوز بازی با کلمات و تغییر در نحو کالماستفاده از بازی

 

 (11)ص  رود ماشین هم بوق بووق!اگر خیابان کج ب

 

 پرسیمچرا نمی

 (11)ص  ه آقای هگل برد باال کاهگلی بود؟یعنی دیواری ک 

 

 کردممثل درختی که در کودکی فکر می



/ این سوال ابدی  388 
 

 (17)ص  میوه در مخفی دارد ولی کاج بود 

 

 (21)ص  های مثل تهران گیج بودندآدم

 

 خورندها در بلند تکان میبرگ

 (23)ص  رفتند در عمیقاه میها رو ریشه 

 

 را در فرو کردند فرویدفرو می

 (23)ص  که ین و یانگ را یونگ رو بکند 

 

 (23)ص  ام با خودم که آدم بشومودی دارهخعجب کلنجار بی

 

 کنکاری که انکار دیگری نکنم می امداره

 (31از از... فقط من و ما مثل او اوها نیستی )ص  

 

 ش کن در کیشچی

 (27)ص  ششور کن با کسی بشورانی 

 

ی، های زبانهای زبان گذشااته و بازیگونه تمهیدات و اسااتفاده از ظرفیترضااایی با اینکه در مجموع عبدال

، او واقعی در ایجاد زبانی تازه دارد، در دست و منظم، ساساتفاده از وزن و قافیه و البته نه در ساختاری یک 

برای  ن موضوعشادگی و خمودی رها ساازد و شااعر با آگاهی به ای   را از اشاباع  کند زبان فارسای ساعی می 

شود کند و برای کلمات نقش شاعرانه و غیر شاعرانه قاىل نمیی کلمات جواز ورود به شاعر صاادر می  همه

که مخاطب در شعرهایش با فضایی متکثر، چند الیه جا انجامد تا آنبالندگی شعرش میکه همین رویکرد به 

 .سازندرش را میی این تمهیدات دموکراسی شعشود که همهو چند آوا روبرو می

ها پرداخته است، این مجموعه دارای نکاتی است که هایی که شاعر به آنی مضموناما از منظر محتوا و اراىه

 :کنیمها اشاره میبه آن
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(، روایت گاو )ص 31(، حال نقلی )ص28(، اطلس )ص25شود )ص: نمیکوتاهِ عبدالرضایی در شعرهای _ 

 .ر عمل کرده استت(، موفق34(، زمین لرزه )ص 32

-7شود، در شعر جامعه )صهای دیگری را برای خود قاىل میدر شعرهای بلند این مجموعه، شاعر نقش _

کند، مساىل بسیار شاناس، روانشاناس، مصالح و فیلسوف حضورش را اعالم می   ( شااعر در نقش جامعه 21

ی ن شااعر کم کنیم بیشااتر شاابیه یک مقالههای زبانی را از ایکه البته اگر بازی کندای را وارد شااعر میساااده

 .شودانتقادی می

 

 شوندکنند اما نمیمردم سعی می

 (11گذارند )ص گویند نه قسمتی را برای بله میوقتی می

 

 زنند چیزی راوقتی در دل پس می

 (11)ص  گوید قبول کنفکر می 

 

 کنیمکنیم با فاجعه بازی میما زندگی نمی

 (11)ص  پول نداریم جرأت؟ 

 

 ایمبه روستایی بزرگ تن داده

 (11)ص  نفت تا دلت بخواهد آدم؟ 

 

 (17)ص  دارم شما سه حرف چرا به هم نزنیممن دو حرف 

 

کند و به نظر پردازد، به دفاع از شعرش و سبکی که اراىه میاو گاهی در شاعرهایش به دفاع از خودش می  _

تواند در قالب مقاله، تئوری شعرش را ارایه ه شاعر میبلک ی شعر و شاعری نیستکار در حیطه رسد اینمی

 .کند

 

 !کند؟ نکندهای گذشته را بکند منطقی عمل نمیخواهد تمرین ضعفشاعر درون من که نمی

 (15)ص  ر هیچ چیز دارد؟ چه اشکالی دارد؟های ریز و اقامتی دزبان شعرش در حال گریز از قاعده
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ای است، شاید که این خود مبحث جداگانه پردازدهای دیگر مییتبه نقد شاخص او گاهی در شاعرهایش   _

  ی نقد کار دیگران را مورد بررسی قرار دهد:شاعر بتواند در حیطه

 

ل های ما هستند برود نه مثل نصرت، نه! مثبیاید و مثل شاملو فکر را از کسانی قر  بگیرد که مجری تجربه

 (15)ص  نصرت ادب فارسی مثالی ندارد...

 

کنند البرزی در کمین دارند  "تأمل در صاافر"دانند از هر طرف این جاده که قادر نیسااتند شااتاب دارند نمی"

امثال من را  "شلی"آقای  "خطاب به چکاوک"نه  "دهدنه عقل عذابم می"مانم می ،کنمگیری نمیپس کناره

د که دانستنها میباشم. ای کاش سرکوهی ام تا راه را برای بعدی صاف کردهکند، جلوتر آمدهاز کار برکنار می

 "ارد تا از آن آبی بکشانند بیرون.این بابا، چاهی ند

در  د،کنها و آرای فلسفی را زنده وارد شعر میهمچنین این نکته قابل ذکر اسات که عبدالرضاایی اندیشه   _ 

ای روز را در شعرش هاندیشااه ،کندگیرد و ساعی می واق، او نقش یک فیلساوف دسات دوم را به عهده می  

ند و های فلسفی را درونی خویش کی شاعر است اما شاعر باید ابتدا اندیشهنشان دهد که البته این نیز وظیفه

 .ها را در شعرش بیان کندگاه با زبانی شاعرانه، آنآن

 

 فکری برای چه باید کرد ندارند

 (11)ص  گویندکنند میاز چه دارند می 

 

 بزرگمهای من شاعر تناقض

 (13)ص  علیه جامعه نیستم ورا جامعه هستمله و  

 

 هااین دال و مدلول بازی

 برد چرا؟ما را به بیراهه می

 خواهید من بگویم زیرامی

 (52)ص  که پایان چرا را اعالم کرده باشم
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که  شعری دهد،یعنی شاعر عبدالرضاایی چنین رخصتی نمی   کنیم؛ز پایان چراها را اعالم نمیو در پایان ما نی

تر این شاااعر نشااساات، شاااید فردا در برابر   جای حرف و حدیث بساایار دارد، باید به انتظار کارهای تازه

 .ای دیگر به قضاوت بنشیندی عبدالرضایی به گونههای شاعرانهجسارت
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 دردی با مادردآهی از دل سطر، در هم
 

 

 "مادرد"بررسی مجموعه شعر 

 

 مسعود هزارجریبی علی

 

باشد. ها مخاطب گاهی خود شاعر است گاهی چیزهای دیگر که معنای هر چیز دیگر را حامل میدر این متن

 :مجموعه مادرد در دو فصل و یا دو بخش مشخص شده

 

  . عشق تبلیغاتی2. آلبوم خانوادگی             1 

 

ا تا حال های که شاعرهای شاعر را از گذشته ی حرفهتیپی که شااعر در این مجموعه اراىه داده برای خواننده 

حضار ا ها میّسر گردیده؛ها و نکتهز اصلی دارد و این تازگی با لحاظ کردن بسیاری اای تازهپی گرفته چهره

قا  ی شاعری ارتبرد، تجربههای پیشین در غیاب مبهمی به سر می)فراخواندن( برخی از عناصری که در متن

مواجه و درگیر شدن با زبان و فرم و عناصر طبیعی و  ،ر در خلق و اراىه خلق را به تماشاا گزاردن یافته، تهوّ

ی فرم محتوایی به فرم ذهنی رسیده به نحوی که بطن ِمتن در ریتمی تند از اراىه ،ترغیرطبیعی پیرامونی و مهّم

آورد. لذیت و تعجب را به همراه می توأم با ،های نوگیریگذرد و برای خواننده نوجو، غافلوسااط چیزها می

حضاور غالب روایت که به شاکل سایّال در تمامی متن متیموج اساات و گاهی به فراروایت و گاهی به ضد    

نماید. پرهیز از زبان یابد و به هر صاااورت روایت متفاوتی را از اُفت و خیز متن روایت میروایت نمود می

هایی که هِی کم و زیاد و زیاد و کم شود و فاصلهنی متن ایجاد میخطی به دلیل نوساناتی که در ساختار درو

اش را تزاید بخشاد و در همان لحظه سرعت را ترمز دهد و تکرار  گردد تا متن نو در سایری نو، سارعت  می
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البته در خصوص زبان خطی و  گذارد،و اجزای متن باقی نمی ساری، این دیویران که هیچ چیز خطی در ارکان 

عدودی از شعرها مانند )چنار، مهرو، سگدانی و خانه( از سیاق بقیه شعرها به لحاظ بیانی و دیگر غیرخطی م

  توانستند نیآیند.آهنگ بوده و به نظر من در این دفتر میعناصر متنی دور و نا هم

تا  های ذهنی و فکری فضاااای معنایی راکند و حتی در دریافتدر متنی کاه خواننده آن را لمس و حِسّ می 

بخشد و در تجربه جدید که شاید من دیگری از بلوغ خوانی میها همجا که بشود یا نشود با فضای تکنیکآن

  گیرد.شاعری است، انسجام فکری و ساختاری شعرها مّدّ نظر قرار می

در مجموع تیپی که شااید سن دیگری از بلوغ شاعری است، انسجام فکری و ساختاری شعرها میدّ نظر قرار  

دهد با وجود گیرد. در مجموع تیپی که شااعر در این شاعرها و در برخی از موارد شاید ناشعرها اراىه می  می

ها و ها و دههها و جریانهای زبانی در تجربیات گوناگون به اعتبار این همه سااالها و لبریزیهمه ظرفیتآن

 4توان به عنوان نمونه ی با زبان دارد و میارفتار تازه ،در این دفتر اشه اسااتناد مجموعه شااعرهای گذشااتهب

شاااعر از این مجموعه را به خواننده معرفی کرد )مادرد، آلبوم، لزگینکا، بازخوانی اشااایا( و چهره کردن علی 

های ریتمی و سااطری و ذهنی که در گیری زبان و فرم و نگاه و تقطی،عبدالرضااایی شاااعر در نوعی از غافل

  ای است.آورد مثل شعرها که در واق، خود پدیدهر ذهن پدید میها شوک را دبرخی از جنبه

  وگوی بیشتر در نقد این کتاب تحقیق یابد.امید که فرصت بررسی متن و گفت
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 روایت شکست از بستری در زمان سیالیتِ
 

 

 "است من کار میز خوابتخت" کتاب  در متنی فضازمان بررسی

 

 نادری مهدی

 

 یگونه دو به زمان مطرح شاااده، نومدرنیساااتی ادبیات در متنی فضاااازمان بحاث  در کاه  طورهماان 

 فیزیک، و ریاضیات در مثلن علمی، مباحث در.شودمی تقسایم (شاهودی )ناپذیرتقسایم  و( علمی)پذیرتقسایم 

 را جهان بتوانند تا کنند ساده امکان، حد تا را هامولفه و هافرمول تا کنندمی ساعی  روابط، ساازی سااده  برای

 رد تکنولوژی، و علم برای و مردم عموم برای که ستهاییمولفه جمله از زمان. دهند توضیح ترروان و بهتر

 قابلیت باشد و رتفهم پذیرتر و قابلتوضیح زندگی اساس و معادالت تا باشد پذیرتقسیم باید روز،شبانه طول

 هایمولفهیزر به تقسیم قابلیتِ که نیست ایمولفه زمان ت،ادبیا در آن، خالف بر اما. باشد داشاته  ریزیبرنامه

 و دهدمی رخ حال اکنونی در آنچه و داده رخ گذشته در آنچه بینِ   که ستسیالیتی بلکه باشد داشته را دیگر

 "ستشهودی امری زمان "کندمی تاکید برگسون که همانطور. است تالطم در داد، خواهد رخ آینده در آنچه

 که ایهگون به شوند، اختالط هم در داشته همانیتوانند اینمی مشترک برایندی در آینده و حال و تهگذش پس

 ساختاری چنان داستانک، یا داساتان   به کرده دور علمی و خطی زمانی با خطی روایتی از را روایت ینحوه

 و داستان به رشع از طرفه دو اشدب پلی بلکه نباشیم، روبرو صرف داستانکی یا داستان با که کند اعطا شهودی

 . شعر به داستان از

 و تنیم زمانِ فضا بازخوانیِ به "است من کار میز خوابتخت" کتاب بررسیِ با کنممی سعی زیر نوشاتار  در

 .دکننمی نزدیکی شعر به توامان طور به چگونه که دهم نشان این طریق از و پرداخته آن در موجود شهودیِ

 طح پایینس خیابانی در روسپی یک کردن سوار از خطی روایتی با "سورانختنه" داستانِ مثال؛ اولین عنوان به

 ناگهان روایت طریق، این از و داده نشانه را خود شورِ او، یچهره و اندام از توصیف با راوی. شودمی شروع
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 به بدل را بازیعشق یصاحنه   راوی که جایی. رودمی خانه به سات، راوی حالِ مناساب  که تند سارعتی  با

 تا ردهک پیدا ادامه موقعیت این. است اکران حال در آن در "باز کاملن هاییچشم با" فیلم که کندمی سینمایی

 روسپی چشمِ ناگهان اما. برسند جنسی لذت اوج به است قرار و شده لخت روسپی هم و راوی هم که زمانی

حنه، ص همین تا. اسات  مانده جا آن بر هنوز تیغ جای و شاده  هختن کودکی در که آلتی. افتدمی راوی کیرِ به

 ن،حی این در اما. گیردنمی صورت آن در شکستی و فاصله و آمده جلو خطی و دستیک ایگونه به روایت

. بدهند ترتیب جشنی برایش و کرده ختنه را او است قرار که زمانی به. بردمی گذشته به را راوی صحنه، این

. سات اساتمراری  حال و حال بلکه گذشاته  نه روایت، این در افعال زمان حتی کنیم،می مشااهده  که همچنان

 آورد،می الح به تنهانه را گذشااته باورپذیر، ساایالیتی با زمان بنابراین. وغیره...بردمی...خواسااتندمی...زدندمی

 ار آن کودک، راوی که هستیم طرف روایتی با حاال و سات اکنونی حال همان گذشاته  که دهدمی نشاان  بلکه

 . بود رفته پایین سطح خیابانی در روسپی یک دنبال که راوی آن نه کند،می بیان

 دوباره گشتهبر قبل به روایت روایت، شکست یک با "...برلین در حتی که نیست خودبی ":پایانی سطر دو در

 زمانِ ساامتِ به باز زمان ساایالِ موج ریق،ط این از و شااودمی رو شااناختیممی "اکنونی حال" نامِ به که آنچه

 بازی به را زمان روایت، شکست دو از اساتفاده  با داساتان  این در راوی.  آیدمی( علمی زمان لحاظ از)اکنون

 حال ،پایانی سطر دو در سپس کندمی منطبق آن بر و آوردمی حال به را گذشته شاهدیم؛ که همچنان و گرفته

 .رساند پایان به را داستان و کشید بیرون گذشته زیرِ از را

 زمان سیالیتِ با راوی برخورد ینحوه از دیگر ایشیوه با "هفتگی مالقات" داساتان  به عنوان مثال بعدی؛ در

 .هستیم روبرو

 هاینک با و زندمی را خانه زنگ( روسااپی)ماریا که شااودمی آغاز گونهاین روایت هفتگی؛ مالقات داسااتان در

 "!سااارا آمدیخوش ":گویدمی خانه درون مرد که بینیممی دوم سااطر ، در "هسااتم ماریا ":که کندمی اظهار

 هک مردی. است آغاز حال در گذشته و حال بینِ سخت تقابلی کنیم؛می مشاهده که است دوم سطر از دقیقن

 زمان حاال و اساات مُرده یا گفته ترک همیشااه برای را او یا که سااتدیگری روسااپیِ سااارا، عاشااق همچنان

 که زمانی یعنی)واقعی حالِ زمانِ کنار در و اساات خطی شااده زمان حال به بدل مرد، برای خطی یگذشااته

 حضور خطی و علمی زمانِ با آشکار تضااد  در و گیرندمی قرار یکدیگر کنار در( شاده  او یخانه وارد ماریا

 .کنندمی پیدا
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 مرد از شااده، قاب عکساای به رو ماریا که جایی تا کندیم پیدا ادامه همچنان روایت ینحوه در تقابل این

 با بازیعشاق  حالِ در سااخت شااده ماریا بدنِ در غرق که مرد و " کیه؟ عکس اون صااحب  آقا ":پرساد می

 . اوست

 "...رفتهگ بر در را مرد سراپای سارا":شودمی آغاز گونهاین که سطری رسیم،می بعدی پاراگرافِ به که تاجایی

 رویداد این با برخورد در رویکرد دو واق، در. هسااتیم مواجه مرد آن و سااارا بازیعشااق روایت با هاانت تا و

 و شده پیروز بود؛ زده چنبره واقعی حالِ زمان روی به که گذشته زمانِ زمانی، تقابلِ در آنکه اول دارد؛ وجود

 یگذشته در که آنچه زمان، هردو این نِبی جنگِ در و رسدمی پایان به ساارا  از روایتی با داساتان  نهایت، در

 فانتزیِ رویکرد؛ دومین. شااودمی پیروز سااتواقعی حالِ که ماریا بر داده رخ گذشااته علمیِ زمان و خطی

 آغوشِ در حاضر حالِ در که فردی با تصور خوابیدن یعنی دهد.می رخ جنسی لذت هنگام که سات جنسای 

 در یزیکیف طور به  که فردی اید. به عبارت دیگر، رسیده ارگاسم هب دیگری فردِ با شما واق، به و نیست شما

در اوج لذت جنسی  ستاینقطه اینجا. شماست آغوش در شما ذهنِ در دیگری شخص اما هستید او آغوشِ

 با انداساات ابتدای از حال و گذشااته که تقابلی در یعنی. دهدمی رخ زمانیبی در که بُعدساات بیایکه لحظه

 مرد هک دهد. چرامی رخ زمانیبی در جنسی فانتزیِ یک با روایت و نشده پیروز کدام هیچ اند؛داشته یکدیگر

 از اکنونهم که سارایی رسانیده است.  لذت به را او ساارا  او ذهنِ در اما رسایده  ارگاسام  به ماریا با واق، در

 هردو نای شکست حاصلِ داستان پایان در داده رخ زمانیِبی پس. نیست او آغوشِ در بصری و فیزیکی لحاظ

 یِهیچ" یا زمانیبی به بدل شده محو زمانی سیالیتِ حتی که اینجاسات  و اسات  حال و گذشاته  خطیِ زمانِ

 .شودمی "مطلق

 با تانداساا بینیم؛می که همانطور ، "دُبی در پاریس " داسااتان به کنیممی ایاشاااره پایانی، مثال عنوان به اما و

 یسمت هر به جنسی لذت برای و کندمی زندگی لندن در که شودمی آغاز آرشاام  نام به نقاشای  خطیِ روایتِ

 ندندار سازگاری او حالِ با جا هردو اما کندمی شتاب هالزبین محلِ به بعد و هاگِی پاتوق به اول بار رود،می

 به تصاامیم زدن، دید و وگذارگشاات از بعد و رودمی هادوجنسااه پاتوقِ به پس. زنندمی بهم را او حالِ و

 بهم خودش و او از حالش ناگهان بخوابد، او با خواهدمی که زمانی اما کندمی دوجنسااه فردی با خوابیدن

. کشدمی دراز تخت روی مدتی از بعد و رود.می خانه به کرده ترک را آنجا کند سکس اینکه و بدونِ خورده

 اما .هسااتیم روبرو خطی زمانی با و زمانیاین و خطی روایتی اب کشاایده دراز تخت روی آرشااام که زمانی تا

 "الله" سمتِ را به داستان فضای راوی.  روبرو هستیم زمانی تغییرِ و با شده شکسته دچار روایت آن، از پس
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 این تمام آرشام در ای که یادگار او در ایران اسات و ،معشاوقه  خطی یگذشاته  زمان از مانده ایالله. بردمی

. است گشاته می او دنبالِ پاریس و لندن،دبی در هاها و تمام آغوشمعشاوقه  تمام در ت)بعد از مهاجرت(،مد

 جاآن از که بردمی فرودگاهی زمان، فضای داستان را به سمتِ سیالیتِ و روایت شکست از اساتفاده  با مولف

 خطی یگذشته نیز داستان این در دیدیم، قبل داستان دو در که همچنان. شد آغاز کشور از خارج به تبعیدش

بعد  آرشام هک زمانی تا شده بیشتر رفته رفته انطباق این یگستره. شودمی منطبق آن بر شده واقعی حالِ واردِ

 در آرشام .داشته باشد اقامت دُبی در شب یک از پرواز از تهران به دلیل تاخیر و پرواز هواپیمای بعدی، باید 

 و ریسپا سمتِ به زمانی موجِ از استفاده با را داستان دوباره داشت، پوست در دبیهسایا  زنِ با که برخوردی

 ولفم_راوی که اینجاست. بردمی بود، رفته اینویسانده  دوساتِ  یخانه به پوساتی سایاه  همراه به که زمانی

 که چرا. کندمی نهمااین خطی یآینده زمان با حاال کرده بود، منطبق اکنونی حالِ بر که را ایگذشااته زمان

 .شتابدمی لندن به آنجا از و رودمی پاریس به دُبی از بعد آرشام

. شوندمی هماناین و منطبق آینده با گذشاته  و شاده  گذاشاته  کنار حال زمانِ کنیم؛می مشااهده  که همانطور

 بید در او ینهخا به سکس برای و شودمی آشانا  روساپی  زنی با آرشاام  که جایی تا کرده پیدا ادامه داساتان 

 لبج خود به را چنان آرشام توجه که طوری ست. بهتخت ا باالی نقاشی یا عکس تابلوی که جایی رود،می

 . دهدمی قرار لندن در خود یخانه در بعدن را همان عینِ که کرده

 با اینجا تا. دشاو می متن وارد ساارا  نام به ایرانی ایجنده کند، ارضاا  را آرشااام تواندنمی روس زن که زمانی

 تفرداس ":خوانیممی انتهایی؛ سطر دو در و مواجهیم اکنونی حالِ زمانِ بر خطی یگذشته مساحت گسترشِ

 رگشم بانی و باعث بود، خوابیده زن دو تابلوی در که نقاشاای احتیاطیِبی بنویسااند، عصاار هایروزنامه که

 ".شده

ی بعد از دلسرد شدن از سکس و ایجاد رابطه آرشام اندیم؛خو داستان باالترِ سطرهای در که همانطور واق، در

 است، تخیل به ناچار کند،می خودارضایی آرشام که زمانی واق، در بود. کرده خودارضایی به جنسی، تصمیم

 دشناسنمی را آینده و ،حال گذشته علمی، زمان برخالف که ذهنی زمانی دهد،می رخ ذهنی زمان با که تخیلی

او برای لذت از خود ارضایی خود، باید عناصری از گذشته  .کنندمی عمل هم روی یافته منطبق ،هرسه این و

ن ی ایها لذت بسیار برده وارد متنی کند که در زمان حال واقعی در جریان است، از جملهرا که پیشاتر از آن 

هستند. آرشام این چند نفر را  ی ایرانی در دبیپوست، زن روسی و سارا جندهعناصر؛ الله در ایران، زن سیاه
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بااساتفاده از زمان ذهنی و موج سایال زمانی به زمان حال واقعی احضار کرده و از این طریق زمان گذشته را   

 ی برگسون، زمان را شهود کرده است.کند. در واق، او طبق همان گفتهروی زمان حال جاری می

 ار زمانی،سیالیتی هایموج ایجاد با مولف شده، اشااره  ایهداساتان  و هاداساتانک  در گفت؛ توانمی پایان در

 هماناین یکدیگر با روایت، در آینده و ،حال گذشااته هایزمان که طوری به کرده ایجاد خطی هایزمان بینِ

 را اردد وجود شعر و داستان بینِ که خالیی و فاصله داستانک، طریق این از و شوندمی منطبق هم بر و شاده 

 .کندمی پر
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 "یفضازمان متن"به نامِ  یگریباز

 

 

 "هنرپیشه"بررسی شعر 

 

 فرمانبر یانپو

 

 هماننیکه دو رکنِ فضا و زمان با ا یکمتر توجه شاده است در صورت  یفارسا  یاتدر ادب یفضاازمان متن  به

ازه ت یفضا یدتول یراز دشویها موجب مژانر یربه شاعر و سا  یدنرسا  یهموار را برا یریمسا  یکدیگرشادنِ  

 ه شده. گرفت یدهناد یبناست تقر رآثا یینهزم ترینیدو رکن که از اساس یندر آثار دارد اما ا یینقشِ به سزا

 یت)علم( را برتر از احساااس و حساا  یتکه عقل و عقالن ساات یدیبرگسااون مخالفِ عقا یهِنر یعقیده

  پندارند؛یم

 بوده پذیریمو تقس کمّى همان زمانِ یکرد؛ زمان نجوم یبنددساته  "مطلق"و  "ینجوم"زمان را به دو نوعِ  او

 و...( قرارداد شده است.  یهثان یقه،)ساعت، دق یزمان یکه در واحدها ستیاعداد و ارقام یرِدرگ

 ! رودینم ییکه استمرار داشته حاصلِ شهود است و بدونِ فرمانِ آن، جا ستیزمانِ مطلق، آن زمان اما

و  یدخود را برهم بگذار یدگانِد": دهدیرا از زماان مطلق باه ما م   یترفهم قاابال   یفرگساااون تعرب هِنری

زمان اساات.  یقتِهمان حق کنیدیو به خود رجوع! آنچه را که ادراک م یدکن یامور، خال یتان را از همهذهن

  "دارد. یانمستمر جر یلحظات، امور عال م به طرز یندر ا

ه دارد روزمر یهابا شهود در اتفاق یمیمستق یرابطه "یستیفضازمان نومدرن"که بحثِ  ییاجنظرِ من از آن از

 ی،و معناساز یبا امر باز یدبا رسایم یو شااعرانه نم  یژهخودو ییو بدونِ بساط دادنِ آن در ذهنِ ما، به فضاا  

 خواهم داد.  یحکه در ادامه راج، به آن توض یمآشنا شو یشترب

 مگر با تجربه کردن!  شودیها به کشف منجر نمت شهود در اتفاقآنچه که مشخص اس اما
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شااخصِ شااعر و هم شاااعر، تجربه کرده به شااهود  که هم اول ییعبدالرضااا یاثر عل "یشااههنرپ"شااعر  مثل

 : اندیدهرس

 

 یشههنرپ

 

 ینماسر درِ س بر

 یرنگ یپوستر در

 امیدهکه آن را ند یلمیف از

 جا خورد یدمرا که د او

 یرونخود آمد بپوستِ  از

 شد ینماش سوارِ

 چالوس_راهِ تهران ینِدر ب و

 آمدم پشتِ سرم را ترک کنم تا

 یستادمکث کرد    ا رودخانه

 چادر از سرِ شب افتاد  و

 دل ک ند یناز زم شدیهم نم یلب با

 هم غروب شد بعد

 آتش گرفت یاتهِ در ایپنجره

 چراغ  ینآخر تا

 خوب شد! چه

 یمبگذار نیاباپا در خ توانیممی

 شب... یهااز وسط و

 !بگذریم

 !ینیدرا حتمن بب یلمف این
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 ییعبدالرضا علی

 (البداههی)مجموعه شعر ف

 

 گرییبه پوستر باز ینماشده است که بر سر در س یتروا یصورتِ خطبه یفرد یچهار ساطرِ اول، ماجرا  در

 ِ نگاهِ فرد شده است.متوجه یزن یگرکه انگار آن باز کندینگاه م

که  کندیم ییرتغ یدرحال یمتن یفضا یق،تعل ینکه در ا یمبرو هسات رو یتیدر ساطر پنجم با شاکساتِ روا    اما

 . شودیم یزمان همچنان زنده است و گذشته دارد درحال سپر

 یکدیگررا که با  یاخود و خاطره یو معشااوقه یدبه شااهود رساا یگرآن فرد با مشاااهده کردنِ آن باز درواق،

 آورد.  ادیداشتند به 

  یم؛مشترک مواجه هست ی)از سطر ششم تا چهاردهم( با شرحِ همان خاطره یانیم یزوداپ در

ا )ت یشخص هنگامِ رانندگاول یِپرتحواس یلچالوس بودند که به دل_و معشاوقش در راه تهران  شاخص اول

 (یستادآمدم پشت سرم را ترک کنم( تصادف کردند. )رودخانه مکث کرد   ا

مانده بودند )و چادر از  یتکه از شب تا صبح در همان وضع کندیما را متوجه م یاادامه با استعارهدر  شاعر

از  شدیمهم ن یلبلند شوند )با ب ین،زم یاز رو توانستندیبود که نم یدسار شاب افتاد( و تصادف آنقدر شد  

. )البته آن معشاااوق در اختندبیرا م یدشاااانبوده داشاااتند ام ینزم یجا رودل کند( و تا غروب، همان ینزم

 (یافتشخص نجات اول یشعر جان خود را از دست داد ول ینا یتِواقع

شااخص وجودِ معشااوقش را در کنار که انگار اول یمبرو هسااترو یتیدوباره با شااکساات روا یسااطرِ بعد در

 با اوست.  یگرید یخودش باور کرده خواهانِ سفرِ شبانه

آوردنِ  یادشااخص و به اول یدِاز قط،ِ ام یحاک گذاردیسااطر هفدهم م یامهکه شاااعر در اد یاسااه نقطه اما

  "ینیدرا حتمن بب یلمف ین!   ایمبگذر": گویدیاست، چنانچه در ادامه م یتواقع

ها و ا واژهب یها، بازآن، استعاره یساتیِ گلوبال یتو به طب، ماه یکاندروژن یانب ها،یدخوانیاگر از ساپ  درواق،

رف ط اییندهبا سه زمانِ گذشته، حال و آ با توجه به قدرتِ شاهود،  یمشاعر بگذر  ینا یکدسات پرفورمنسِ 

 ماست.  یبروشدند که رو عریشده منجر به ش همانینمتفاوت ا یدر دو فضا یکدیگرکه با  یمهست
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سانِ آن، هو ب کندیم یکیکه با خودِ اثر نزد ستیعنصر ینتربرجساته  یطور که گفتم فضاازمان متن همان اما

 ساات؛یشاااعرِ واقع یکمرکزِ جهانِ  یدارد که در گرو یاروزمره یهابا شااهود در اتفاق یمیارتباطِ مسااتق

 !یبه نامِ باز یمرکز

 طرف است؛ دانمینم یکه با مشت یدرحال آیدیبه جهان م انسان

  رود؟یچه؟ به کجا م یکجا آمده است؟ برا از

 یراکه مقصدِ تفکر ب شودیتصور م طورینو ا شودینم یافت یان متفکرانس یچها در نزدِ هساوال  ینا پاساخ 

دارد که از زمانِ  "خواهییزندگ"به نامِ  یگری! اما انسااان بُعدِ دیسااتن یجز خودکشاا یزیها چسااوال ینا

 )عالم مثل و...( تاکنون بحث شده است. یککالس یفلسفه

 یبدهد تا در زندگ یبکه انسان، خود را فر شاود یرا موجب م یپارادوکسا  خواهییزندگ ینو ا یپوچ این

وجود )تا سقف درک  یلِبر دل یلیباشاد و هم دل  یموجب پوچ تواندیگزاره، هم م یندرکِ ا یطرف ازبماند. 

معناساز است که منجر به شهود و  یِو مقصدش همان پوچ ستیدادن به امر باز یتاش اهمانسان( که الزمه

[ یبه آن مانند فضااازمان متن یک]و ارکانِ برجسااته و نزد یعیطب یه تب، آن، شااعرو ب یپدر  یپ یهاکشااف

 یفکر پت ینبه ا یت،شده است که در نها یمتنظ ینباشد اما انسان جور یهست یتِواقع یدشا یباز امر. شودیم

 و یفکر مکاتب یِ! )تمامیمطرف هساات یباز یها رد شااود باز هم با نوعحرف ینا یِو حتا اگر تمام بردیم

 باشد(  یباز یناز هم یااستعاره تواندیم یزن یمذهب

و خواهانِ کشف و شهود و به طب،  گذردینم یروزمره به راحت یهااز اتفاق یاشاره کرد آن کس یدبا یانپا در

 بدهد یترا درک کرده باشد و به آن اهم یشعرِ خود است که امر باز یابسط دادنِ آن در ذهن و 

 است. یاتفاق یزچ چون همه یستن یاتفاق یزچ یچکه ه داندیم زیرا
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