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 سرمتن
 

 كهاین اند.كرده پنهان بقيه كه را چهآن زد جار باید نویسممند مى همه چهآن ندارد خواندن هاسمم  مخفى به حمله آوانگاردیسممم

 !س كثافتكارى نيس   نوآورى بدهد اخالق گُهِ بوى هنوز درونش و اسمى نوینِ كلمات با كنى بزك را متن صورت

 كنار ىتوانمى حتا! باشممد بياورى؟ ما مرگِ مكُش تصممویرهاى بلدى! نيسمم  بد بگردانى؟ صممف ه در را زبان كه اىگرفته یاد 

 !كشك یعنى نشود متنى تازه اخالق به منجر اگر اما اس  خوب همه هااین! اوكى بگذارى؟ فوكُل و شكلك چند كلمات 

 در دنكر كودكى نوشممتن انجامد نمى چيزى به تقليد و تكرار غيرِ باشممد  داشممته دیگر دليلِ مرز  هرچه انهدام جز اگر نوشممتن

 بازى تيله همسممایه دختر با داشممتى ؟!نه بود پایيز دارى  خودت از كه اىخاطره دورترین آوردنِ خاطرهب. سمم صممف ه جهانِ

 س د بهار زیبا  بهار بود  شده بزرگ بهار دیگر حاال نداشتى  سرما از دركى هنوز بود  زمسمتان   سمومين  هم شماید  كردى مى

 لغزید ىم پاهام نباید شاليزار  باریكِ مرزهاى روى رفتن راه ضمنِ گذش   بيجار در همه م كودكى هاىتابستان كه من! نيافتنى

 ثمرِ و دشم مى پاره بزند سمرما  را هاجوانه دادنمى اجازه كاندوم مثل كه پالسمتيكى  و "بيجار توم" توى افتادممى كارهیك وگرنه

 به و شدند ترباریك و باریك هى كه شد مرزهایى روى رفتن راه صرف تمامى به من زندگىِ .داشم  برمى كارى زخمى  بعدى

 اما امرفته راه بود دستم و دل بين كه مرزى روى هميشه هم شمعر  در روم.مى راه طناب روى دارم دیدم كارهیك آمدم كه مخدا

 كه عرهامش از بسيارى س .تازه كه متنى یعنى كشف  یعنى هنوز من براى شعر! گویممى راس  واقعن! راستم دس ِ روى فقط

 شعر كنند كرف فن اهل كه س متنى من براى شعر حقيقتش نيستند  شمعر  اصملن  پس نيسمتند   تازه اندكرده كسم   هم اعتبارى

. ندادرنيامده آب از هنوز اما امكرده هم كارهایى نباشد  شعر كه بنویسم شعرهایى كنممى سعى دارم كه سم  سمالى  دو نيسم . 

 این درند. كنمى كه دارم حتم وگرنه نرسيده  وقتش هنوز م تنيس نااميد كارستان! كنند كارى كالج شماعرهاى  منتظرم همين براى

 كه زمانهم همين براى شده  نص  بعدى و قبلى فضاى بين كه س درى س  تازه فضاى ىدروازه كه داریم شعر چند شمماره 

 بزند را شاعرش اس  ممكن هم ل ظه هر رود مى راه طناب روى یعنى شعر؛ وسط دهدمى تانهُل شعر  از كندمى دور را شما

 نهچگو كندمى كمك مرزها این شناخ ! ناشعر و شمعر  بين مرزِ بگيرد  یاد را مرزها روى رفتن راه باید كالجى شماعر  اما زمين 

 به جز كارش كند  نوشممتن دليلِ را دیگرى ىبهانه مرز  هرچه انهدامِ جز اگر كالجى شمماعر بریزد  شمماندرهم یا كند فرار آن از

 شانشاعرى نس هنوز كه تاشانسه دو نوشتممى باید نوشتم مى بيشتر كالجى شاعر و شعر از باید شمماره  این. انجامدنمى تقليد

 .نگذاش  زهرِمار تلخ یك اما كنندمى كوالك دارند نرسيده سال یك به

 ایوب برص من مثل او دوختند  پاپوش كالج پرشورِ و مستعد پسرانِ از یكى براى نداشتيم  خوشمى  اوقات گذشمته  ماه راسمتش 

 ىلهمقاب بلدِ هاآن و بود تاخته نوشممتندمى كالج عليه چرا امنفهميده هنوز كه اراجيف اهالىِ از تن چند به اواخر این و نداشمم 
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 كانون ازم؛ بودی مكاتبه حال در مدام گذشته ماه. دوختند سياسى پاپوشِ برایش عوض در و نبودند كالجى شاعر این با كتئوری

 شمماعر به ظلم برابرِ در خواسممتيم شممانهمه از جهانى  پنِ تا گرفته بریتانيا تبعيد در نویسممندگان سممازمان و ایران نویسممندگان

 !نكردند و نكنند  سكوت مانجوان

 و ف ر در دادگاه و خانه بين مدام حاال و اندكرده آزاد وثيقه قرار با راهای كالج شعر ئوف دلفی یكی از ادمينر پریروز امشنيده

 !باشد تماس در كالج با ندارد اجازه دیگر و اس  آمد

 ىارهدرب كسى  بگيرد خونخفه حقيق  خواهندمى كنند  ایجاد رع  فضاى خواهندمى جوان شاعران دليلِ بى بازداش ِ با هاآن

 خویش كشور شعورىِ ثروتِ شاعر كه فهمندنمى! فراردِ و بگذارند را شانزبانى وطنِ شماعران   كه خواهندمىننویسمد.   باله 

 یروسو مثل كه بالهتى باله   ىم اصره در معاصریم عصرى با كه دریغا. دهد تبعيد به تن شعور تا كنندمى كار هر و اسم  

 فّتىخ هر به تن ص نه  از رقي  كردنِ خارج براى كه دستانى به قلم س ؛افتاده قلم اهالى جانِ به حاال و كرده نفوذ جا همه در

 .دوختنند پاپوش حال در مزدورانه و دهندمى

! بداریم رامىگ را شاعر كه شرطى به بنویسيم هم شعرِ عليه فجيعى طرز به باید! ایمخانواده یك نيستيم صنفهم فقط شاعران ما

! س فارسى شعر بزرگِ بيمارىِ این اند؛بسته شاعر قتلِ به كمر تئوریك  مخالف ِ جاى و دانندنمى هاخيلى را اصل این متاسفانه

 را فرار شده ناآرام شزندگى تا كنندمى سوار كلك هزاركند.  فراموش را شماعر  اندداده یاد آن به اما دارند خوبى ىحافظه هاآن

 یك بود مقدس ترپيش كه تبعيد از هاآن. برندمى تاراج به را كلماتش و كنندمى دليل را تبعيدش هم بعد دهد  ترجيح قرار بر

 باشى كه تبعيد در دارى  نگه دور را خودت باید اس   زیاد آف  تبعيد در دهد. قورت آسانى به را شاعر تا اندسماخته  معمولى

 تبعيد در زمان كند مى اتفرسمموده زمان افتى مى پا از شممك بى نباشممى صممبور اگر پس كشممند.مى هفتير برات هاقورباغه حتا

 هشقيق از معمولن شسپيدى كه دهدمى نشان  ساع  به دم را موهات وگرنه بگذارى كاله سمرش  مدام باید! اسم   تررحمبى

   !بگویى نه زندمى خنجر پش  از دائم كه تبعيد در زمان به توانىمى باشى نه از كلكسيونى اگر تنها! كندمى حمله

 كه مشناسمى را هاخيلى بازند مى را خودشمان  ندارد  گنجایش قهوه فنجانى از بيشمتر  شمان حوصمله  هاتبعيدى اغل ِ متاسمفانه 

 باور را آن نباید برود  رو از زمان كه باشى دلباز و دسم   آن خرجِ در قدرآن باید اسم   تبعيد زمانىِ دشممنِ  مهربانى اند.باخته

 شاعر تبعيد در ما. سم  اجبارى نباشمد  جسممانى  اگر حتا مرگ این  جز ماند  جوان مدام باید! لعنتى سم  بزرگى فریبكارِ كرد 

 نيز هاآن داریم  زیاد شاعر ایران در كه نيس  معنا بدان این آورند مى كم تبعيد در اغل  و ترندحسماس  هاآن داریم  كم بسميار 

 ترهاجوان را هااین اند آورده دوام جا دو هر در كه هستند ژنى شماعرانِ  از معدودى فقط! تبعيدند در بدانند كه بى اندآورده كم

 كه من از مدام و اندكرده آواره ایران اطرافِ كشممورهاى در را همه نپرسممند  فرار ىدرباره من از كه نيسمم  روزى دانند نمى

 نيس  زحاصلخي شعرش خاك كه كشورى به را هاآن اىنامه طى خواهندمى هستم  بریتانيا تبعيد در نویسندگان سازمان مسئول

 و آب آن مال چون شاعرند دانستندمى كاش سازد نمى خود آبِ با جز گل كه دانستندمى جوان شماعران  این كاش. كنم معرفى

 .هاس آن مال آب و خاك آن فقط چون دانگل و خاكند

 

   اس  گل خاصي 

 سردرآورد بخواهد كجا هر از خود كه

 مناس  دیده خود كه جایى و خاك در

 بربياورد 

  دهد خواسته خود كه عمودى آفتاب زیرِ لم

 جهان كند خاكسترى و بگيرد آفتاب
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  را؟ جهان جانِ كنيدمى پرت كجا

 تبعيدش و اس  گل شاعر

 خاك دل از درآوردنش بيخ از

 خواهدنمى خود كه جایى به بریدمى چرا را دل 

   اشبازكارى 

 نيس  او مال كه خاكى توى

 نيس  اصلن كه آفتابى زیر 

 اس  آب به خيان 

 كندمى خيس فقط جااین هم آب

 !  زیبا گلِ اى دهدنمى نان 

 بهش  دلِ در حتا گلخانه

 نيس  زندان غيرِ 

 بگيرد اگر حتا جااین گل

 گيردنمى دیگر 

 

 عبدالرضايى على
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 توضيح يك
 

 صورتب كسى هنوز اما اندزده قلم بسميارانى  شماعرانش   زندگىِ معاصمر   شمعر  تاریخ درباره ندارد؛ بوطيقا فارسمی  نوى ادبيات

 و اعرانش طریق  این از تا نيس  دس  در مرجعى و نپرداخته شاعرى فنّ و شعرى تازه هاىمولفه تشریح و تأليف به آكادميك

 .شوند آشنا شعرى مفاهيم و تعاریف با اىحرفه مخاطبان

 تا دهد؛می رارق عموم اختيار در بيان بهترین به را خود ادبی هایتئوری آن  طریق از عبدالرضاییعلی كه س تریبونی شعر كالج

 اتادبي در روتيسممما" كه دهدمی ترتي  هاكالجی برای هاییسممخنرانی گاهی او. بدانند بيشممتر دارند  ادبيات عشممق كه هاآن

 كالج در هایى پرسش هم گاهی. اس  شده ارائه مكتوب صمورت  به مجله از بخش این در و هاسم  آن از یكی "نومدرنيسمتى 

 انشد". شوندمی بدل متن به و شده پياده اسماسی  و تئوریك مطال  عبدالرضمایی  صموتىِ  هایپاسمخ  دل از كه شمود می مطرح

 در كه هستند مطال  این از اینمونه "گردانیل ن" همچنين و "سطر سمرع  "  "شمهود "   "تمدن سموی  به رهيافتی مركزی 

  .اندآمده -عملياتی ادبياتی نظریات-بخش این

 

 

قهرمانیطمه اف
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 اروتيسم در ادبيات نومدرنيستي
  

 
 

 شاعر اين روسپيِ متني

  
س . تمام هدف او هر شماعر بزرگی یك جور روسپیِ متنی 

ی لذت هنری و ایجاد يدن به ل ظهاز نویسممش شممعر  رسمم 

لذتِ خوانشمممی برای مخاط  اسممم . به منظور اینكه این 

گی را واكمماوی ب ممر را بهتر بمماز كنم  در ابتممدا امر جنممده

 كنم:می

ای با شممغل خود دارند  ها رفتار عارفانهبسممياری از روسممپی

دهند  هم از كاری درواقع كارمندی هسممتند كه هم لذت می

برند و این رفتار شباه  بسياری با كار ت میكنند لذكه می

یمك شممماعر واقعی دارد. یمك شممماعر وقتی تازه و خالق   

وليد برد و سپس با تنویسد بيشترین لذت را از كارش میمی

كند. بری مخماطبش را مهيما می  خوانمدنی لوازم لمذت   متنی

ام گرس . او مخالف نظم جاری و نظشماعر خالق عصميان  

 گریيانها نيز كارگران عصس . روسپییكاپيتاليست-طبقاتی

و جای  تابندهسمممتند كه قوانين كار كاپيتاليسمممتی را برنمی

دونالد سمماعتی شممش پوند حقوق بگيرند  در  اینكه در مك

د. رونجایی مثل سموهو با سمماعتی دویس  پوند سركار می 

ن ها اییسممم   اما بسمممياری از انقالباین یك رفتار انقالبی

 های لندنیمثال كمونيسمم طور به كنند.نمی انقالب را درك

ال تبعيض  كارگران جنسمممی را اند اما با اعممدافع كارگران

دانند  در فروشممی را ضممد انسممانی می ها تنتابند. آنبرنمی

خود را  حمالی كمه تممام كمارگران و كمارمنمدان تن و زمان      

ها آن تراند.ها فقط تيزهوشن ميان جندهدر ای فروشمممند.می

فروشند و قدر خود را بهتر و بيشتر از خود را ارزان نمیتن 

سممم  كه رهبران حزب كارگر ایدانند. این مسمممئلهبقيه می

ها را جمع خواهند بسمماج جندهها میفهمند  آنانگليس نمی

اند و لی كه غافلكنند تا از خشممون  كاسممته شممود در حا  

ون  بدل به مهربانی دانند فقط در سمكس اس  كه خش نمی

خشممون  انوام مختلفی دارد نباید به طور  شممود.و لذت می

 مطلق با آن مخالف  كرد.

آیا تا به حال به سمممكس اسممم  نر با مادیان توجه كردید؟ 

گویی مادیان زیر عمل جنسمممی خشمممن اسممم  نر در حال 

برد و این ترین لذت دنيا را میشممكنجه اسمم  اما او عميق 

ه در این روزها هایی كتواند پاسمخی ضممنی باشد به آن  می

پرسمممند. در ی تفاوت پورنوگرافی و اروتيسمممم میدربماره 

اروتيسمم نوعی خشون  وجود دارد كه اگر در پورنوگرافی  

 باشد زیبا نيس .

س . غوشیآفرهنگ ممانع  از هم یجنگ زایيدهاسماسمن   

 ای جز یك آغوش ناب در كار نبوده  دردهندههرگز نجات

 اروتيك قادر اس  صلح و یواقع تنها یك فرهنگ پيشرفته

ی بارهها درسراییادبيات ناب توليد كند  وگرنه تمام قصيده

گذرد جز من رف عشق و انسان كه از راهی جز اروتيسم می

 كردن مسير زندگی و لذت هيچ هدفی ندارد.

در واقع اگر عشممقی با گفتگوی دو بدن آغاز نشممود  طبيعی 

ا شوند  بيابانی رنيس . هنگامی كه دو تن به هم نزدیك می
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گر ا سوزند كه حتاكنند و آنقدر میمی كه در بين بوده ذوب

راین آیی. بنابچاه نف  باشممی از پسِ تامين سمموختش برنمی

تفاوتی جه  نيس  كه هر عشقی بعد از مدتی بدل به بیبی

 شود.و كسال  و گاهی هم تنفر می

توقف اسمم   ما همه های بیعشممق واقعی دشممتی از هوس

بمازیم اما وقتی  تمابيم! هوس رانيم امما هوس را برنمی سهو

« بممازهوس»خواهيم كسمممی را ت قير كنيم بممه او لقمم  می

ی رسممميدن به سممم   عالقمه دهيم! هوس نوعی عالقمه می

ی اوج هرگونممه   لممذت هنری نيز نقطممهی لممذتل ظممه

سمم . البته ارگاسممم نيز بزرگترین لذت را به دسمم    لذتی

لذت هنری  مثل تفاوت هنر پورن و  دهمد اما تفاوتش با می

  هنر اروتيك اس .

بهتر اسممم  همين جا تاكيد كنم كه من مخالف پورنوگرافی 

برخوردار از عمق و لذت عميق  هممه آن را این نيسمممتم بما 

را  هنر پورن هوس را ت ریك می كند اما مخاط  .دانمنمی

رسممماند  دقيقن برعكس ی لذت عميق نمیهرگز بمه ل ظه 

 در هنر و ادبيات اروتيك وجود دارد.آنچه كه 

انی درك درسمممتی از های ایرچیمتماسمممفمانه هنوز ادبيات  

پدیای فارسممی شممعر اروتيك را ویكی اروتيسممم ندارند. حتا

متنی تعریف كرده كه هدفش برانگيختن شممهوت اسمم  و  

چنان كه آن و سمم بازیهای عشممق نهكارش توصمميف صمم

 ام اگر بخواهندمانده بس  ویران اس .پيداس  خانه از پای

د! گوینشمممعر پورن یما پورنوگرافی را تعریف كننمد چه می  

قدان ایرانی و عرب ها و منتی نویسمممنمده هما مثمل هممه   نآ

 اند.تعریف هنر پورن را جایگزین هنر یا شعر اروتيك كرده

اسماسمن فرق شمعر اروتيك و شمعر پورن در این اس  كه     

و حسيتی كه وق   ی اول به هنرشماعر اروتيسم  در وهله  

رد و اگر تصویری از لختی كند توجه دااجرای اثر خرج می

دهد  نتيجه دریاف  و شممهود شمماعرانه و نوعی بدسمم  می

سممم  و اگر غير از این رفتار كند مثل تمام نماگزیری هنری 

های ایرانی خود را سانسور كرده اس . شماعرها و نویسمنده  

   درجه شعری پس اولين راه تفكيك شعر اروتيك و پورن

ها به س  كه در آنهاییپردازیها و نوم خيالها  تكنيكآن

كار رفته اس . به عنوان مثال شعر پورن مملو از خيال اس  

سمم . در  آميزیم ور و پر از حساما شممعر اروتيك تخيل

هردو ممكن اسمم  تصمماویری از لختی ببينيد اما در شممعر  

یك مخاط  پورن صممرفن توصمميف این لختی و درجه ت ر

 پورن ت ریك جنسمممی مهم اسممم   چرا كه هدف شمممعر

مخاط  اسمم  اما در شممعر اروتيك هدف اول ت ریك قوه 

هم  شممناسممی هنری خواننده اسمم  و این هر دو با  زیبایی

ی خواهش حسی و اشتياق ها دارند. شعر اروتيك نتيجهفرق

و عشمق به بازی با تن اسم  اما در شعر پورن همه چيز در   

ای ق و حسي  عاشقانهشود و عشخالصه می كنشی سكسی

ی بد گرافالبته منظورم این نيسمم  كه پورنو در كار نيسمم .

اسمم  یا نباید به سمممتش رف . من شممخصممن حداقل دو   

ام و مخالفتی با آن مجموعه شمعر سمراسر پورن منتشر كرده  

ندارم. غرض این اسممم  كه با متن اروتيك مثل متن پورن 

 هایشان اشراف داشته باشيم.تبرخورد نكنيم و بر تفاو

كنند كه عبدالرضممایی ضممداخالق اسمم  و   برخی ادعا می

گویند ادبياتش فاسممد شممعرش در خدم  مردم نيسمم . می

نویسد و این را اسم  چرا كه اغل  سمكسی و اروتيك می  

دانند. در حالی كه خودشمان درك درستی از  ضمعف من می 

سممش جز فهمند كه شمماعر وق  نویشممعری  ندارند و نمی

ای ریاكار و كند  عدهی سمممفيد نمیسمممكس بما صمممف مه  

همان پيشمممه كمه تعریف اخالق را بما ریماكماری این    اخالق

از آوردن  نویسند  اما حتارمان عاشقانه می اند  شمعر و كرده

ی كنند تا مبادا به ادارهشان خودداری میكلمه بوسمه در متن 

الیند كه شتی مها مسمانسمور و اخالق مردمی بربخورد! این  

نویسند. نمی ی مذهبیكنند و جز كتيبهجز روضه كتاب  نمی

ه شاملو از همنيما و گرفته تا من یكی به شمخصه از حاف   

ك ی حتیبزرگمان تماریخ ادبيات فارسمممی گریزانم چرا كه   

 اند و اگر نوشتند جز برای ت قير وی اروتيك ننوشتهصف ه

 نان با حذفتمسمخر و ف اشمی نبوده اس   از این باب  ای  

 بخش مهمی از ادبيات  جز خيان  به ادبيات نكردند.

گوینمد عبمدالرضمممایی ذهنی من رف دارد  در حالی كه   می

مسمير تاریخی ادبيات مدرن فارسی ان رافی و مذهبی بوده!  

كمدام ادبيمات مدرن؟! چو و راسممم  ندارد  ما هرگز جز   

 ردیم ككاری در ادبيات نادبيات شميعی نداشتيم  جز مخفی 
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ترسممميم مبمادا كه به مردم  هنوز هم از ریسمممك و خطر می

! در حمالی كمه نویسمممش خالق  عمل و كنشمممی   بربخورد

خواهيد درس  بنویسيد  باید درس  س   اگر میسمكسمی  

 باشيد و نباید به قضاوت مردم فكر كنيد.

 

 روياي سكسي يا ارگاسم متني

  
 بيند  توانایی شاعری دارد  دراصمولن هركس كه خواب می 

خوابيده واقعن در بيند با كسمممی واقع هركس كه خواب می

ن زنممدگی از چيزی در ایخوابممد  همممهخواب بمما یكی می

كنمد كممااینكمه خودِ زنمدگی     سممماختمار خواب تبعيم  می  

اری وقتی در بيد ابينيم  ما حتسمم  كه در بيداری میخوابی

ته بينيم كه البخوابيم برای ل ظاتی خواب میبما كسمممی می 

توان با مقياس زمان علمی یا خطی ل ظات را نمی طول این

ی ما وق  سكس ل ظاتی را در اندازه گرف . در اصل همه

ممان طی می كنيم كمه طول زممانیِ متفاوتی با    همای فمانتزی 

ل ظات معمولی دارند و ذهن در این حال  سرع  زیادی 

كنمد كمه در حال  عادی   پيمدا كرده و مسممميری را طی می 

اقع وق  ارگاسممم  وبرد. در ن زیادی میگذشممتن از آن زما

شمممود كند و باعر میذهن از قواعد زمان ذهنی پيروی می

ام ی زیاد  در حداقل زمان ممكن طی شود. هنگاین فاصمله 

ه این تفاوت كافتد  با نویسمممش خالق نيز همين اتفماق می 

خوابيد  دقيقن در ل ظات تان میوقتی شممممما با معشممموق 

نتزی  شممبح دیگری را در آغوش فاسممرشممار از ارگاسممم و 

بينيمد با آن  گيریمد  هممان شمممب ی كمه وقتی خواب می   می

ی خوابيد. این شممبح وق  نویسممش شممعر روی صممف ه می

كشمد و م ال اسم  یك شاعر واقعی وق    سمفيد دراز می 

نویسمش یك شعر خالق  بتواند او را شناسایی كند. این دو  

یكدیگراند  چه  اند یا هردو شبح  همزادشبح هر دو یك نفر

آید و چه آن آن شممب ی كه در خواب سممرا  هر كسممی می 

ما زند  یكی ششب ی كه مثل شيطان زیر قلم شاعر غل  می

ی لذت هنری را به ارگاسمم  و آن دیگری شاعر را به ل ظه 

رسماند. به معنای دیگر  هر شماعر ژنی  به سكس با این   می

رده ننویسد  افسشمبح اعتياد دارد و به همين دليل اگر مدتی  

كممه برخی شمممماعرهمما وقتی شمممود. در واقع دليممل اینمی

توانند بنویسممند  انگيزه از شممود یا نمیشممان كم میخالقي 

به خودكشممی دارند فقدان حضممور  دهند و ميل دسمم  می

سمم  كه وق  نویسممش  مولف را از این دنيا جدا  شممب ی

برد  هممان جمایی كه وق    و بمه جمای دیگری می   كنمد می

 تواند اینكند  هيچ مولفی هرگز نمیاش میسممم تجربهارگا

نفسی و وصل شدن به ماهي  هستی را در ل ظه خلق به بی

درسممتی توضمميح دهد. به عبارت دیگر  م ل تخيل  جهان  

سم  كه شاعر ماكتی از آن را وق  نویسش در متن  دیگری

كند. هدف اصمملی شمماعر نومدرن  توليد فضمممای   خلق می

ا شبح بازی به با همين لذت متنی و عشقس   فضایی كتازه

متنی در ارتباج اسممم . در واقع فضمممای جدید متنی همان 

 نفسممیی ارگاسممم و بیماك  دنيای دیگرسمم  كه در ل ظه

افتد. از این رو هنگامی كه یك شممماعر اثر مهمی اتفماق می 

 بردس  كه از آن لذت میخودش اولين كسی  كندخلق می

شممماعری »ی كه روی گزارهینرسمممد. او بمه ارگاسمممم می 

نم  كهميشه تاكيد می «ی سمفيد اس  بازی با صمف ه عشمق 

خواب ی سممفيد  همان بسممتر و تخ  مقصممودم از صممف ه 

به این معنا كه وق  نوشمممتن هر شمممعر بزرگ   .سمم  متنی

 افتد.سكسی بزرگ نيز اتفاق می

   

 بريخالقيت و امر لذت

  
رساند  ت میلذ یاسماسن هرگونه خلقی  خالق را به ل ظه 

ذتی رسمميد  لخوابيد و به ارگاسممم میمثلن وقتی با یكی می

ی این ارگاسم خلق و تولد نوزاد برید چون نتيجهمثال میبی

برد. ها را میكند همان لذتاسم . شاعر هم وقتی خلق می 

ی جسمی  و وق  نوشتن بازی رفتار شاعرانهشمما در عشق 

 بازی كالمی دارید.شعر عشق

عد شمهودی اروتيسمم اس  كه كاركردی به شدت   قع بُوادر

 س . به عبارتهنری دارد و متن پورن فاقد این شهود متنی

ا ی ردیگر عمل سمكس در شعر اروتيك حداقل كاركرد متن 

گونه متون  شممهود هنری ایفا دارد و نقش م وری را در این
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ای از كند. اروتيسمم در شمعر نوعی راه و رسم و استعاره  می

 س .هنریلذت 

ش بازی را به نویسقسم  كه عشم  در این بين تخيل نيز پلی

كند. در واقع تخيل سمملسممله مراسم برگزار شمعر مربوج می 

شمده در شعر اس  كه در آن شيوه و طرزی پياده شده و با  

كند. اره میایجماد ریتم در كلممات  زبمان را بدل به اسمممتع   

ياری اصممولن شممعر وجود دارد تا جهان اروتيك باشممد. بسمم

گيرند. در حالی كه اروتيسممم را با عمل سممكس اشممتباه می 

   توليد مثلی جنسمممی نداردربط زیادی به رابطهاروتيسمممم 

س  در حالی كه مقصد اروتيسم ی نهایی عمل جنسمی نقطه

شود بری باعر میفقط لذت اس . در واقع اشتياق به لذت

ای كممه گونممهكمه توليممد مثممل بممه تعویق بيممافتمد. بممه همممان  

شعر  اند. به بيان دیگر تفاوتها استاد این تعليقانترایيسم  ت

 س  كه سكس معمولی باپورن و شمعر اروتيك همان فرقی 

عمولی هر دو طرف فعالند سكس در تانترا دارد. در سكس م

د  در سنتر به قله یا ارگاسم بركنند هر چه سریعو سعی می

ا د امروشمود بلكه از دس  می این سمكس انرژی توليد نمی 

كنند تا تمانترایی هر دو طرف طوری عممل می   در سمممكس

كه معمولن به ارگاسمممم شمممان آزاد شمممود یعنی اینانرزی

اندازند و یما تما حد ممكن آن را به تعویق می  رسمممنمد  نمی

 كسكنند. در ستر میمدت زمان ارگاسم را طوالنیگونه این

و  می بدنی و آزادسازی طرفيتانترایی ما با دو عنصر توسعه

يك اس  كه جز در همين دو خصميصمه اصمملی شممعر اروت  

شمممود و غير از انرژی آزاد م توایی ندارد. آزادی توليد نمی

كنيم  ما در شممعر اروتيك  با تداوم این ارگاسممم  سممعی می 

نهای  برسمممانيم و اثری به طول مدت لذت هنری را به بی

دسمم  دهيم كه ماندگاری باالیی داشممته باشممد. در سممكس 

ی  لذت در خدم  توليد مثل اسم . اما در اروتيسممم  معمول

سمم . بریچيز جز لذت وجود ندارد و هدف فقط لذتهيچ

س  كه قصد دارد همه را از این رو شاعر  یك روسپی متنی

ی لذت هنری برسماند تا شاید از این طریق شعف  به ل ظه

 را وارد زندگی كند.

ل اوت عمتفاوت بين زبان معمول و زبان شعری هم مثل تف

 س رسممانیجنسمی و رفتار اروتيك اسم   هدف زبان پيام  

ی ارسممال پيام اسمم  اما در زبان شممعری  یعنی زبان وسمميله

شممود. به رسممانی زبان  من رف و مختل میخصمميصممه پيام

عبارت دیگر  زبان عادی یا گفتار روی ل  حركتی به سوی 

ان زبكنمد تما منظور بماقی بماند اما    گریز دارد یعنی فرار می

ام ماند تا پيشممعری در متن رفتاری ایسممتایی دارد یعنی می 

رسممانی و ارائه چار تعليق شممود. از این رو كار شممعر پيام د

مضمون نيس  در حالی كه هدف تمام شاعران سبك هندی 

. به عبارت دیگر زبان شممعر اسمم  بوده سممراییمضمممون

 دشوس  اما چيزی با آن گفته مینومدرن همان زبان روزمره

 پسند ندارد.كه ارتباطی با مفاهيم عامه

ی های رابطهها و شممميوهدانيد تعداد روشطور كه میهمان

ی كند. اما بی نهای  طریقهتا تجاوز نمی جنسممی از بيسمم 

اروتيكی وجود دارد. یعنی بما هر حركم  تخيل  ما با امری   

توان شممویم چرا كه اسمماسممن هنر را نمی میاروتيك مواجه 

 ی كرد.بندطبقه

نهای  فرم داریم چرا كه شمممعر آزاد با ما در شمممعر آزاد بی

اروتيسمم و آزادی  و شممعر كالسمميك با عمل جنسی پيوند  

تنوم ندارد و دارد. سممكس حيوانات تانترایی نيسمم  چون  

كند تا توليد مثل داشممته باشممد. اسمماسممن حيوان سممكس می

 دكننلف حيوانی معمولن مثل هم سممكس نمیهای مختونهگ

اند هيچ تفاوتی با هم ا سمممكس حيواناتی كه از یك نومامم 

 های رفتاری تكراری دارند. تمام اس ندارد و در عمل جنس

یك جور با هم آميزش دارند و م ال اسممم  هرگز شممميوه 

ها سمممكس كننمد  زنبورهما نيز اگرچمه مثل اسممم    عوض 

كنند از این ام یك جور با هم نزدیكی میكننمد امما ممد   نمی

اروتيك نيس  چون توجهی به تنوم طرز  جه  كردارشمان 

های مهم رند و تنوم در اجرا یكی از خصمميصممهو شمميوه ندا

 شعر اروتيك اس .

كه نهای  اروتيسمممم  طبيعی كردن سمممكس و خالصمممه این

همسمممان كردن آن بمما دیگر كردارهمما و رفتممار زیسمممتی و  

ای وجود س . اگرچه بدون جنسي  نيز هيچ جامعهانسمانی 

ا كه دیگر توليد مثلی در كار نخواهد بود. نخواهد داش  چر

از این نظر هم اثر پورن و هم هنر اروتيك باید وجود داشته 

 .باشند اما نباید با هر دو نوم برخوردی یكسان داشته باشيم



 12ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 دانش مركزي، رهيافتي به سوي تمدن

 

 
  

های دیگر هرتممدنی یمك دانش مركزی دارد كمه بمه دانش    

در تمدن ایران باستان  حكم   دهد  شكل و چارچوب می

نقش این دانش مركزی را داشمم . در تمدن رومی و یونانی 

كه من در تمام این كرد. اینهم فلسمممفه این نقش را ایفا می

 دليل نيس .ها روی حكم  ایرانی تاكيد می كنم  بیسال

توانممد خودش را احيمما كنممد كممه این هر تمممدنی زمممانی می

داشمممتمه بماشمممد تما بتواند    چمارچوب معرفتی و علمی را  

چارچوب مفهومی حاكم را شممكل دهد و سپس برآیند این 

 كهبشود. چرا  «چارچوب كنشمی »دو دانش مركزی  بدل به 

 تواند تدبير و عقالني س  كه میفقط این چارچوب كنشی

ه س  كتيجه  همين اوضممام نابسامانیرا حاكم كند. وگرنه ن

 ستيزیش تمدندر حال حاضر شاهد آن هستيم. قصد سرزن

كه . چراهما و عزیز جلوه دادن تممدن غربی را نمدارم   ایرانی

م مدرنيسمماند. مثلن پسمم ها نيز از سممم  دیگر بام افتادهنآ

غربی بر لف  اسمممتوار اسممم   در حمالی كه تمدن آینده را  

 دهد.های فكری و اساسن معنایی تشكيل میبنيان

يم اهد هستاین سيالي  فرهنگی كه در حال حاضر در دنيا ش

كنند  جز دامن زدن به هما  آن را كمارگردانی می  و رسمممانمه 

كند. متاسممفانه اغتشمماش فكری  هدف دیگری را دنبال نمی

این  مدرنيسم  برای توجيهی غرب به تبعي  از پس فلسفه

وضمممعي  جدید  پناه به الفا  و اصمممال  نشمممانه برده كه  

ه لف  سممازی معنا و م دود كردن آن بی آن  سممط ینتيجه

مدرنيسم رویكردی افراطی به اصال  اسم . اسماسمن پس    

خدایی هنوز معنای عميق و تازه -لف  دارد و بما طرح زبمان  

به دسمم  نداده اسمم . متاسممفانه از همين شممكاف و خال   

 برد. در واقعداری دارد بيشممترین بهره را میفكری  سممرمایه

ی يزمدرنيسم به چمورد نظر پسمم  معناییِ حتی تكثرگراییِ

 ژگممانی و تكثرگرایی لفظی منجرجز رویكردش بممه چنممدوا

های بينيد اغل  فيلسوفنشده اس . اگرعميق تامل كنيد می

مدرنيسم به جز فوكو  دلوز و معدودی دیگر  معنا را پسم  

به لف  تقليل داده و همين اشمتباه بزرگ  آبشخور كاپيتاليزم  

 تیشده اس . طوری كه در حال حاضر رویكردهای نهيليس

  بلكه بر «دانمنمی»تنهما تماویلی كمه از جهمان دارنمد نه بر      

 استوار اس . "معناییبی"

ای به حكم  هندی دارم  شممود كه توجه ویژهده سممالی می

واقع اصمممالم  معنا در حكم  هندی  در عين حال كه   در

مزایمای اصمممالمم  لف  را دارد  مشمممكالت آن را نمدارد و   

به شممهود داده اسمم  و از  م وری  معنا را نه به لف   بلكه

لف  و ی نزدیكی دارند  آنجمایی كمه معنا و شمممهود  رابطه  

یك روشنفكر هندی غمگين  گيرد.سطح در حاشيه قرار می

تواند فكر بسممازد نيسمم   بلكه اندوهگين اسمم  و هنوز می

 .افتددارد و تفكر هم در عميق اتفاق میچرا كه اندوه  عمق 

های مت د كردن دانش اصمممالم  معنا در حكم  هندی  با 

ند كهای ذهن میبشمری  ساختاری معرفتی را وارد البيرن  

های انسان فرهنگ دهد و در جه  زیس و به آن عمق می

 پردازد ها نمیبرد و هرگز بمه نفی دیگر فرهنگ بمه كمار می  

 ها در تعامل اس .بلكه با آن

 عدب  فرهنگی اگر پرسنده باشد و مدام خود را بسط دهد هر

اشد  گر نبشود. اگر تمدنی پرسشاز مدتی بدل به تمدن می

رود و این شمممود و رفته رفته از یاد میی سمممن  میطعمه

سممم  كه بر سمممر تمدن ایران آمده یعنی بعد از همان بالیی

ورود اسمالم  فكر قدغن شمد  پرسش ممنوم شد و معنا از   

 یدس  رف  و حاال چيزی جز لف  و مشتی ت ریف برجا



 13ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

  یعنی ما در حال حاضمممر نه وارك یك تمدن  بلكه نمانده

وارك یك درو  بزرگ هسمتيم  درو  سن ! چرا كه سيزده  

قرن اسمم   اگر سمموال كنيم و به فكر و به حقيق   به حق  

 برسيم  مثل حالج سرمان باالی دار می رود.

 

 نقش زبان در تغيير فرهنگ

  

و  نرادیكاليسمم و آوانگاردیسم فرهنگی دیگر فقط در درو 

افتمد  بلكمه رویمه و زبمان اثر نيز باید     مفهوم اثر اتفماق نمی 

اطات ارتب رادیكال و آوانگارد باشمد. اگر زبان نباشمد بيشتر  

توان با كمترین شممود. در واقع میانسممانی دچار اختالل می

امر   همين ی معنا را داش  وی زبانی  بيشترین مبادلهنشانه

هد. بدون نظام معنایی  دتاریخ زبان و تفكر را تشمممكيل می

توان تصممور كرد  هر دانشممی  یك نظام هيچ دانشممی را نمی

. شناسيمشای میسم  كه به صورت یك نظام نشانه معنایی

اسماسن هرگونه تكامل دانشی  رابطه مستقيم با نظام معنایی  

 ای دارد.و سپس با نظام نشانه

هممای متفمماوت و متنوم جهممانی  تممابعی از تنوم تنوم دانش

در  های پزشكیس   مثل تفاوتی كه دانشایزبانی و نشانه

كه به چگونگی منماطق مختلف دنيما بما هم دارند. بدون این   

به نقش  خواهمگيری ادبيات سممياسمممی بپردازم  می شممكل 

اسمماسممن   پردازم.های سممياسممی ب زیربنایی زبان در دیدمان

ی نزدیكی باهم داشممتند و طهئولوژی و زبان هميشممه راباید

بينی  نوعی نظام معنایی ئولوژی با ایجاد یك جهاناید .نددار

 كند ای خاص خود را تعریف میآورد و نظام نشانهپدید می

ژی ئولوریخ بشری  دین به عنوان نوعی ایدمثلن در طول تا

ده و در كنار هر دینی  زبانی ش زبان گسترش و بسمط  باعر

تين ال معرفی شمده اس . مثل زبان عبری و یهودی  یا زبان 

و مسممي ي   زبان عربی و اسممالم  زبان سممانسممكری  و    

و بودایی و... تركيمم  زبممان و  هنممدوئيسمممم  زبممان چينی

ئولوژی هميشممه در طول تاریخ  هوی  را به دسمم  داده اید

اسم . یعنی چيزی كه ساختار درونی یك فرهنگ را شكل  

شود. همين تركي  ی میهای فرهنگدهد و باعر تفاوتمی

س  كه در نهای   نظام معنایی آن زبان یا ئولوژیزبان و اید

 سازد.فرهنگ را می

سمم  و زبان زبان گفتاری و شممفاهی  وجه متغير هر زبانی

شممود. نوشممتاری هم صممورت ثاب  آن زبان م سمموب می 

د  رجمدالی هم كمه بين ثبمات زبانی و تغيير زبانی وجود دا   

زه  اهای تشود. اساسن فرهنگبشری می باعر تنوم فرهنگ

های كهن  كنند و فرهنگتغيير زبمان شمممفماهی را موكد می  

برای وجه نوشمتاری زبان اهمي  قائل هستند  چرا كه تغيير  

و  دهداس تغيير و ثبات زبانی رخ میو ثبات فرهنگی  براس

در نظر گرفتن این نكته برای یك شاعر و متفكر یا كسی كه 

كه چرا كند بسمميار حائز اهمي  اسمم . اینكار شممعوری می

گی زبانی در شمعر مهم اسم  و چرا یك شماعر    زبان و تازه

زمانی با زبان داشمته باشد تنها دليل  نومدرن باید رفتاری هم

كه در زبان انگليسممی  اینقدر به اسمملم  اسممتتيكی ندارد. این

كنند  بخاطر این اس  كه های رپ توجه میهپوئتری و تران

ير زبان شمممفاهی و هما چون مخماط  انبوه دارند  در تغي  آن

كنند. به همين نسمممب   فرهنگ عامه نقش مهمی را ایفا می

یك شماعر واقعی با خلق زبانی تازه در فرهنگ روشنفكری  

های انگليسی دهد  چرا رسانهبرد و آن را تغيير میدس  می

شان چنين روی گفتار تاكيد دارند و مدام زبانجهان این زبان

برند و شان دس  میرت زبانكنند یا مدام در صممورا نو می

ه زمانی را با زبان بكنند؟ چون رفتار همها تبليغ میدر رسانه

دانند كه تنها از این دهنمد و می رفتمار در زممانی ترجيح می  

توانند باعر نوزایی فرهنگی و فكری طریق اسممم  كمه می 

های فكر جمهوری كه بعد از دهه هفتاد  اتاقبشمممونمد. این 

های بر سادگی زبانی تاكيد دارند و رسانه اسالمی این چنين

ل كنند  به این دليدولتی مدام از دگردیسمممی زبانی پرهيز می

ها به این مسمممئله كه كار زبانی و تغيير زبانی اسممم  كه آن

باعر تغيير فرهنگ مسملط و انهدام زبان سلطه و در نهای   

جه  نيسمم  كه شممود  كاملن واقف هسممتند. بیسممن  می

چنين بسممميج های حكومتی اینان و رسمممانهمطبوعمات ایر 

در برج عاجش بميرد م ور اند تا نویسنده و شاعر زبانشده

 شان را هم نشنوند.اسم و نسل جوان حتا
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 واكنش زبان، به زبان قدرت

  
 ؟توان از طریق زبمان  بما زبان قدرت مقابله كرد  چگونمه می 

 س . شاعریخرد شعریپاسمخ من  فكرپردازی و تاكيد بر  

ره تر در ب ر بازی زبانی اشافقط كار با كلمه نيسم . پيش 

سمم . پس این زبان اسمم  كه زبانی چيز بازیكردم كه همه

ی متن  از طریق توان در عرصمممهكند و میفكر را توليد می

تر كه ب ر ملموسی تفكر رسيد. برای اینزبان  به عرصمه 

هم؛ دارجام می «شكس  برجام»شمود شما را به شعر آخرم  

  هرگز به «مك دونالد ترامو»نوشمممتم در این كمار اگر نمی 

ر تر د. چنين برخوردی را پيشرسممميدمكماپيتماليسمممم نمی  

شممعرهای ژورناليسممتی داشممتيم  در چنين آثاری بيشممتر به  

اتفاقات سممياسممی روز توجه داشممتند و همه چيز نه در زبان 

 افتاد چون به زبان خاصمتن بلكه در بيرون شممعر اتفاق می

شان مستقيم بود كه این جور شمعرها توجهی نداشمتند  زبان  

شمناسيم. منظورم اینجا از  می« زبان پورن»اصمطالحن به نام  

 . بلكه زبانی فاش و مستقيم اسپورن  شعر سكسی نيس   

خواهم بگویم یك جور زبان اندیشممی منجر به نویسممش می

مك  ثلاینجا دونالد ترامو نيز م و شعر شكس  برجام شده

سمم  و شممعر از این طریق شممی دونالد كاالیی كاپيتاليسممتی

رخورد را كند. این بانسان كاپيتاليستی را موكد می گیهگشمت 

بينيد یا توی شمممعرهای می «جمهوری اسمممپاگتی»در كتاب 

كند  در جمایی كمه زبان خودش را رو می   «اروتيكما »كتماب  

نتيجه وجه شورشی و دیونيزوسی زبان اس  كه آنجا شرّ و 

كند و تنانگی و حكم  بدن اس  شور خودش را لخ  می

شمممود. اسممماسمممن درون متن در  ی متن میكمه وارد حيطه 

هایی كه در این هر دو شمعرهای این دو كتاب  یا نوم سوژه 

كتاب وجود دارد  در شمعر معاصمر فارسی نيس . متاسفانه   

مجموعه شعری مثل اروتيكا در ادبيات فارسی وجود ندارد 

ای ای شيشهیرانی وجودش را ندارد كه در خانهچون شاعر ا

زنمدگی كند و در ميدان صمممف ه خودش را لخ  كند  در  

نویسد نه خالقي   ع شمعر معاصر فارسی را ریاكاری می واق

ند دارانی هنوز نمینه تفكر شعری  شاعر ظاهرن نونویس ای

كمه آوانگماردیسمممم تنهما جابجایی اركان جمله با توجه به    

 شعر نيس . متاسفانهزبان نشمينی  ی و همسميسمتم جانشمين   

 هاتنم در كه ایتازه فضای پش  حتا كند نمی فكر فارسمی 

 و تم ندارد  وجود فكر شممودمی توليد اتفاقی بطور گاهی

د. وجود ندار بگيرد فرا را متن سممرتاسممر كه مقيدی موتيف

دانند كه اسمممتفاده از تكنيك چندواژگانی ها هنوز نمیخيلی

معنایی! چرا كه اساسن به چندمعنایی شمود نه بی باید منجر 

هایی كه ادعا نایی نداریم. آنمعدر شممعر چيزی به اسممم بی 

 دانند.كنند شعرشان معنا ندارد هنوز معنای معنا را نمیمی

تفكر شممعری چيسمم ؟ آن چيزی كه فرهنگ متنی را پدید  

ان شمود.  زب بياورد و سمب  كنش متنی عليه ثبات و پایداری 

و این دسممم  بردن در زبان بدون  در زبان دسممم  بردباید 

حيله ممكن نيس . باید انگيزه و تخيل را در آن دخيل كرد  

بان روبرو شمممد  زبان زن توان بدون نقشمممه و پالن با زنمی

ان كنند بلكه به زبانی نمیها در شعرشان كار زباس . خيلی

 یكی مثل براهنی  در بسممياری از شممعرهایِ  .كنندتجاوز می

ر هر كاری كه بخواهد با زبان زبان یك جسمد اسم  و شاع  

كند بدون آنكه به زیبایی برسممد  زبان زن اسمم   باید پا می

 توانی به آن تجاوزد  تا دلش را بدس  نياوری فقط میبده

كنی و عشمقبازی با یك جسد كار یك شاعر واقعی نيس .  

 اكار زبانی بزك كردن زبان نيسمم   بلكه برخورد و گفتگو ب

توانيد وارد این گفتگو شمموید كه زبان اسمم   زمانی هم می

كه دارید با معشمموق خود  زبان بدل به عشممق شممود  انگار 

كمه در زبمان قدرت ایجاد اختالل   ی اینكنيمد. برا گفتگو می

كنی باید به قدرت زبان مسملح باشی. قدرت زبان ربطی به  

اشمممراف بر قدرت زبان مهمارت در بزك كردن زبان ندارد.  

د شمميشممود كه از قدرت تفكر برخوردار باوقتی حاصممل می

  هاتان وسيع و گسترده باشد.ی مطالعات و دادهیعنی دامنه
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 سطر سرعت
  

 
 

 آن حسممي  ىدرجه به توجه با متنى هر شممعرىِ ارزش

 كند یم پيدا عاطفی بار شعر در كلمه وقتی. شودمی تعریف

 جور یك با كه شممودمی برخوردار درونى موزیك نوعی از

 ایجاد هارمونی این بخواهيم اگر حال. اس  همراه هارمونی

 اب را سطرها نظام در هجاچينى نوم باید بدهيم نشان را شده

 ریمناگزی اول پس. كنيم ترسمميم عروضممى تقطيع به توجه

 یادآورى دهد می ارائه هجاها از عروض كه را هاییتعریف

 كوتاه هجای  داریم هجا نوم سمممه عروض در ما كنيم 

 كشممميده هجای و( حرفی دو) بلند هجای  (حرفیتمك )

 هجای از ترتي  به شممانتلف  زمان مدت كه( حرفیسممه)

 هر سممطرهاى سممرع  و یابدمی افزایش كشمميده تا كوتاه

 هجاهاى همين چينشِ نوم با دارد مستقيم ى رابطه شمعرى 

 ىویژه كممه سمممم ایتممازه روش این واقع در. متفمماوت

 در كه هاآن فقط و اسممم  من سمممپيد شمممعر ىهاكارگاه

 ددارن اشراف شيوه این به اندكرده شرك  شعرم هاىكارگاه

  دسمم به پایه فيزیك در ایسمماده فرمول از گيرىالهام با و

 هر متنى موزیك اجراى به توانيممی طریق این از و آمده

 .بپردازیم اثر فضای به توجه با شعرى

V=d/t  ،V سممرع   نماد d و فاصممله ادنم  tعالم  جااین 

 .اس  زمان

  d معين یفاصممله یك در كه معناسمم  این به باال فرمول

 سممرع  كاهش معنای به  t شممده طی مسممير زمان افزایش

 عكس یرابطه زمان با سممرع  یمولفه رو این از و اسمم 

 .دارد

 مب ر و فوق فرمول بين همانیاین ایجاد منظور به حال

 سطر سرع    dمعادل را سطر لطو شعر  در سطر سرع 

 شمموندمی تلف  هجاها از كدام هر كه را زمانی مدت و v را

t معادل  .دهيممی قرار 

 به «م» روی از   «علی»: گویيممی وقتی مثمال  عنوان بمه 

 كوتاه وهجای حرفیتك «م» كه چرا كنيممی گذر سممرع 

 هك چرا داریم بيشتری مكر «لی» روی و. شودمی م سوب

 .شودمی م سوب بلند هجای و س حرفی دو جایه «لی»

 تلف  زمان مدت «باس» روی  «عباس» :گویيممی وقتی یا

 كشمميده هجای و حرفیسممه «باس» كه چرا اسمم  بيشممتر

 این تا كشممدمی طول كه زمانی مدت و شممودمی م سمموب

 همين كه چرا سمم زیادی اهمي  دارای شممود تلف  هجا

 مشخص را سطر سرع  فوق  فرمول به توجه با موضموم  

 نوم به توجه با ثاب   سمممطر طول یك در یعنی كند می

 تلف  زمان مدت اگر ها آن تركي  ین وه و هاهجاچينی

 به  (يدهكش و بلند هجاهای از بيشتر یاستفاده) یابد افزایش

 تلف  زمان مدت اگر و یافته كاهش سممطر سممرع  آن طبع

 ع سر( كوتاه هجای از بيشتر یاستفاده) یابد كاهش هجاها

 دترتن شعر خوانش ریتم و یابدمی افزایش خوانش در سطر

 مولوى مثلن داریم نيز كالسمميك شممعر در را این. شممودمی

 در كه نوشته مفتعلن دورى وزن در را خود پرشور هاىغزل

 سر پشم   كوتاه  هجاى دو و بلند هجاى دو آن مصمرم  هر

 هشد نوشته فعولن دورى وزن با كه شماهنامه  یا آیند می هم

 اربرخورد مولوى هاىغزل برخى به نسب  كمترى شور از و
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 .آیدمی كوتاه هجاى یك بلند  هجاى دو هر از بعد اسمم 

 كمتر كوتاه هجاهاى تعداد چه هر كه اسمم   این منظورم

 سرع  و شده بيشتر مربوطه سطر خوانش زمان مدت شود

 سطرهاى از یكى در اگر مثال عنوان به .یابدمی كاهش سطر

 طرس یك در یكدیگر كنار را بلند هجای هف  سپيد  شعرى

 نگامه سطر سرع  مناسم    ریتم نداشمتن  دليل به بچينيم 

 سممكته دچار سممطر عملن كه یابدمی كاهش چنان خوانش

 قرار خوانش مورد مناس  هارمونىِ با را آن توانینم و شده

 لمانا عنوان به) كوتاه هجای كه داشممم  توجه باید. داد

 .اس  سطر یجلوبرنده( سطر سرع  یدهندهافزایش

 زا درسمم  اسممتفاده موسمميقایى  ل ا  از مواقع  از بسممياری

 از را هاآن تواندمی شاعر و اس  مهم بسيار اضمافه  حروف

 رد یعنی بياورد  كوتاه یا بلند هجاى جاى خوانشممی ل ا 

 امهنگ در باشد  بلند هجای اضافه حرف اگر مواقع  بعضمی 

 شممودب كوتاه هجای به بدل تواندمی خوانش  و گفتاری بيان

 مثال  عنوان به. یابد افزایش سممطر سممرع  طریق این از و

 وشتارین صورت با گفتاری بيان  «خانه از»: نویسيممی وقتی

 زا»: نویسمميممی وقتی اما ندارند تفاوتی و اسمم  یكسممان

 ودشمم خوانده تواندمی نيز «ازینجا» :گفتاری بيان در  «جااین

 بدل خوانش هنگام شود می م سوب بلند هجای كه «از» و

 .دهدمی افزایش را خوانش سرع  شده كوتاه هجای به

 سممرع  برسميم  ب ر این از ملموسمى  درك به كهاین براى

 خطرناك در من» كتاب از «كنی كم رو» شممعر در را سممطر

 .كنيممی بررسى كرده انتخاب  «كردممی زندگی

 

 گذشتم كه از ازدحامِ از من برای

 شد آغاز اذی  از

 كرد تنهایی كه تو با

 شد عزیزم از پر تو از

 ...از من برای

 ...من برای از

 رفتيم از به از به تا از دوباره تا درِ سرِ از... از برای من

 برگشتيم دوباره در اهالىِ از یكی  سرِ تا دربدر و

 رف  تاها جمعِ به ازها ميانِ از هرچی كه هر به

 در كه در دربدرترین درِ سممرِ تا ترینهمين و آن و این از

 ددر شد رفته دری

 پرسيدیم تو از تو از

 ؟!منم قبول چرا پس تویی قول كه اگر

  امفراری قبول قبيلِ از و

 ام؟آری دوباره

 كی؟ قبلِ من! قبول من قبلِ از

 بود كه پيشِ من پيشِ ازِ این من از پيش

 ... تا رودمی پيش رودمی پيش هی كه

 بود من پيشِ كسی من از پيش

 رف  من از پيش كمی من پيشِ از كه

  

 س ا زبان تنها  «كنی كم رو» شعر در بينيد؛می كه طورهمان

 اجرای سطر هر در و كندمی ایفا نقش سميال  شمكلی  به كه

 قبل سممطر در كه گرفته صممورت كلماتی همان از ایتازه

 و اضممافه حروف به هربار درواقع. داشممتند دیگری اجرای

 ایازهت معنایی پتانسيل  «پيش» مثل كلمات بعضمی  همچنين

 ی معنای تغيير این از حاصل سطر سرع  با كه شمده  مل ق

 با شمممعر معنایی فضمممای دیگر عبارت به .دارد همانیاین

 كه شممعر خوانش هنگام كلمات درونی موزیك و هارمونی

 كرده ایجاد انیهماین اس   مناس  سطر سرع  از حاصل

 و زبان معماری در كاریدسمم  م صممول این و اسمم 

 .اس  هجاچينى

 در ضافها حروف نقش شمد  اشماره  نيز پيشمتر  كه طورهمان

 و هستند هجاییتك معمولن كه چرا اس  مهم بسيار شمعر 

 هك كند اسمتفاده  ایگونهبه اضممافه حروف از تواندمی شماعر 

 بلند هجای گاه و كوتاه هجای گاهى گفتماری   بيمان  در

 باعر اضافه حروف از اسمتفاده  باال شمعر  در. شمود  خوانده

 آوایى و حسى اى گونه به شعرى سمطرهاى  سمرع   شمده 

 .شود تنظيم

 به دادن تند ریتم براى نباید مهم  تكنيك این درك از بعد

 لكهب كنيد استفاده بيشمترى  كوتاه هجاهاى از شمعر   خوانش

 فضاى هب توجه با را سطر سرع  كه باشيد داشته توجه باید

 عرشممم فضمممای اگر مثال عنوان به .كنيد تنظيم اثر معنایى



 17ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 را بلند هجاهای تعداد توانمی سمم  ایسممتایی و اندوهناك

 كه كالسمميك شممعر در عروض برخالف یعنی .كرد زیادتر

 بدون بسممازیم را هابي  تمام وزن یك براسمماس مجبوریم

 اشيمب داشته توجه هاآن معنایى و حسى تأثر ميزان به كهاین

 دس  سطر موزیك و ل ن در مدام توانيممی آزاد شمعر  در

 مخاط  ذهن در سطر هر كه فضایى به توجه با را آن  برده

 عدم مهم دالیل از یكى اسمماسممن  دهيم. تغيير سممازدمی

  .سطرهاس یكسان سرع  همين كالسيك شعر باورپذیرى

 فعولن دورى وزن از فردوسممى شمماهنامه سممطر سممطر مثلن

 سممهراب  رسممتم  كه شممده باعر همين و كندمی تبعي 

 حرف جور یك همه و همه...  و رخش افراسممياب  تهمينه 

 دیكتاتورى نهای  در كه س فردوسمی  خودِ واقع در بزنند 

 شمماهكار ل ا  این از و زندمی حرف هااین همه جاى به

 جز كه دكنمی تبعي  یكه حقيقتى از فارسممى ادبيات بزرگ

 طى 81 سممال در من باره این در نيسمم . فردوسممى ق حقي

 دوباره رناخي و داشتم گلتيره ملي ه با كه مفصلى گفتگوى

 و امادهد توضيح شده  منتشر «مخالفم قبول با من» كتاب در

 و چندصمممدایى شمممعرهاى از من تعریف با كهاین براى

 را وگفتگ این حتمن كنممی پيشنهاد شموید  آشمنا  چندفرمى

 شههمي متفكر  و اىحرفه شاعر یك كهاین خالصه. بخوانيد

 حتا و دارد توجه شعرش در سمطر  سمرع   و هجاچينى به

 رد نيز را تسكين و سمكوت  جاى نيز پرفورمنس و اجرا در

 در موقع به سممرع  و مكر این واقع در .كندمی ل ا  آن

 كه چرا كندمی هنرى لذت ایجاد كه سمم خوانشممی موزیك

 .شودمی زیاد و كم خوانش سرع  ت احساسا تناس  به

 چگونگی هجاهاسمم   ریاضمميات سممطر سممرع  اسمماسممن

 هب. اس  شمعر  خوانش نوم تنظيم برای سمطر  در هجاچينی

 گذارینشمممانه شمممعر متن در كه طورهمان دیگر  عبارت

 معنایی سممماختار به هانشمممانه معنایی ارتباج از و كنيممی

 ينشچ با باید ناییمع ل ا  از هانشانه چينش نوم رسيم می

 شاعران شمعرهاى  اغل  مثل و باشمد  داشمته  ارتباج هجاها

 كه شممعرى در تند هاىریتم از كه نباشممد معاصممر كهنسممال

 اچاهىباب على مثلن .كنندمی استفاده دارند اندوهناك فضایى

 ریتمى از آن در كه «س ایقهوه چرا مرگ» بنام دارد شعرى

 و شده استفاده  اس مرگ آن موضموم  كه شمعرى  در شماد 

 .اوس  نظرى بضاعتىِبی و شاعر تئوریك فقر نشانگر همين

 صدای و صموت  كه اسم   مهم بسميار  كنم تاكيد خواهممی

 .باشد داشته همانیاین اثر معنایى فضای با شعر

 در قال  با خالق سپيد شمعر  یك در فرم بين فرق اصمولن 

 فقط قدرتمندی شعر هر فرم كه اسم   این كالسميك  شمعر 

 وفقىم سممپيد شممعر هر نسممب  به ما و افتدمی اتفاق باریك

 تكرار شمممعرى هيچ در دیگر كه داریم آن مختص فرمى

 فقمو شعرى به هرگز گيرد قرار تقليد مورد اگر و شمود نمی

 دائمن آن قال  كه اس  غزل برخالف این و ودشنمی منجر

 عرش در فرمی تنوم به كهاین برای حاال. اس  تكرار حال در

 شرافا سطر  سرع  و هارمونی ب ر بر باید برسيد سمپيد 

 توانيدب تا بگيرید یاد را آن اجرای طرز و باشيد داشمته  كامل

 اجرا به شمممعر فرم به توجه با و كرده بيان را همارمونی 

 .برسانيد
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 شهود

 

 
  

 در هاآن معنای و ندارند خاصی تعریف مفاهيم  از ایدسته

 از شهود. دارد كشمف  و بررسمی  به نياز مختلف  هایقال 

 هب كردن  مشاهده بر لغوی  معنای در شهود. اس  دسته این

 شممناخ  در و كندمی دالل  كردن ظاهر و رسمميدن عيني 

 .شودمی تقسيم دسته دو به كالسيك شناسی

 در گيرینتيجه و شممخصممی دانش طریق از كه كشممفی هر

 معل» یا «حصولی شهود» باشد  آمده دسم   به تخيل م يط

  سبرداشتی همان حصولی شهود. شودمی ناميده «حصولی

 آمده دسمم  به ذهنی هایداده و خرد اكتسممابی  علوم از كه

 شمممهود» عنوان ت   شمممهود  از دیگری بخش .باشمممد

 به غالبن كه حضوری  شهود. شمود می شمناخته  «حضموری 

 ت   كه سمم حالتی همان اسمم   مربوج عرفانی سمملوك

. ودشمی مشاهده متصوفه و عرفا يامبران پ در «اشراق» عنوان

 خاص ایص نه یا حال  یمشاهده یعنی حضموری  شمهود 

 بيماران اكثر. مادی یواسمممطه هيچ بدون ل ظه  یك در

 حضوری شهود اشمتباه  به را خود روانی حاالت  نيزوفرشم 

 حال  در كه عرفا و پيامبران اغل  مانند كنند می قلمداد

 «وحی»دینی درعلوم كه عنویم اسمممتغراق نوعی) «جذبه»

 در خواه و باز چشمان با و بيداری در خواه( شودمی ناميده

 ماتیكل و اصوات مناظر  تصاویر  بسته؛ چشممان  با بيداری

 منابع به هاآن ساختن مرتبط از پس و كردندمی مشماهده  را

 یفلسمممف بعضمممن و عرفانی تعابير و هاتأویل به الوهي  

 .پرداختندمی

 به م دود تصاویری چنين یمشماهده  كه سم  الیدرح این

 اب شممخصممی هر بلكه نيسمم ؛ خاص هایانسممان و پيامبران

 :رسيد خواهد «حضوری شهود» به تمركز  و تمرین

 یدازهان به را چشمانتان و كشيده دراز اتاقی در كنيد تصور

 زا كه نوری تدریج  به. ایدداشممته نگه باز دومژه  یفاصممله

 تخيل  كمك به شممود می چشممم وارد هامژه ميان یروزنه

. شممد خواهد شممما چشممم مقابل تصمماویری خلق موج 

 جهانی های شممماپلك فاصمملحدِ در كه خواهم بگویممی"

 این در شممما مقابل تصمماویر. دارد وجود ميكروسممكوپيك

 یبسيار. هستند ميكروسكوپ جهان همين از بخشی حال  

 اطالعات و دانش اساسرب تا اندكرده تالش همواره افراد از

 حتا و كنند ارائه مشممماهدات گونهاین برای تعریفی خود 

( انس و جن) الطبيعه ماورا موجودات به را آن هم  ایعده

 .دهندمی ربط

 چنين مقابل در ما حقيقی موضمممع كه سممم درحالی این

 ما برای همواره كائنات و جهان. اسمم  «دانمنمی» مباحثی 

 يحتوض قابلغير یپدیده هزاران اس ؛ «بزرگ دانمنمی» یك

 اینمونه نيز  مشاهدات دسم   این كه دارد وجود جهان در

 عمل خاصممی یم دوده در انسممان حواس. هاسمم آن از

 یم دوده از خارج هایفركانس ما همای گوش كننمد  می

 ار چيزهایی دیدن توانایی تنها ما  چشم و شنودنمی را خود

  ظهل هر ترتي   این به. باشند داشته مادی حضور كه دارد
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آن  یمشاهده كه دارد وجود ما كنار در چيزی حضور امكان

 .اس  خارج ما بينایی توان از

 شممهود به رسمميدن واقع در یا ناگهانی تصمماویر یمشمماهده

 اصطالح  به یا «معبود» یمشماهده  عرفا نگاه در حضموری  

 .شودمی دادقلم دوس  رخ از كشيدن پرده

 اس  قل  از ناشی معرفتی حقيق   در اما وریحض شمهود 

 و تجربه راه از سمملوك و سممير روح  تصممفيه وسمميله به كه

. آیدمی وجود به دریافتی علوم به نياز بدون و احسممماس

 هردو كه شودمی خلق زمانی خود حقيقی معنای در شمهود 

 اتفاق دركنارهم و آن یك در آن  حضوری و حصمولی  نوم

 .باشند افتاده

 اتفاق شمماعرانه خيال پرواز یواسممطه به شممعر  در شممهود

 به دنرسي. شودمی منعكس شاعر اثر در آن تاثير كه افتدمی

 و درك توانایی كسممی تركم كه سمم كاری حقيقی  شممهود

 از شمماعر  كه اسمم  جه  همين به داراسمم   را آن ت قق

 .دارد زیادی یفاصله مردم یعامه

 نوانع ت   را ایمسئله تدكار مانند فيلسوفی ميان  این در

  دس به حصولی طریق از كه كندمی مطرح «عقالنی شهود»

 معنای به عقالنی شممهود كه اسمم  معتقد دكارت. آید می

 و دارد وجود ابدام آن در یعنی اسممم   «عقلی بداه »

 هب یابیدس  برای آن وجود كه سم  دیگری عامل خالقي 

 را «معلوم» باید عقل او  اعتقاد به. اس  نياز عقالنی  شمهود 

 «بدیهی علم» امروزه  را دیدگاه این كه برسمماند  شممهود به

 هتوج با كه شودمی شامل را چيزی آن بدیهی علم. نامندمی

 یهوسيل به بتوان و اسم   آشمكار  و معلوم قبلی هایداده به

 وممعل» از رسيدن یعنی رسيد؛ عينی هایحال  به معلوم  آن

 بدیهی را چيز همه كه شممهودی  «عينی شممهود» به «ذهنی

 امری آن  بودن ناممكن كه معبود یمشمماهده مانند داند می

 .س بدیهی

 سممب  دارند وجود ذهن در كه هاییداده یهمه بنابراین 

. دشممومی گفته «شممهود» آن به كه شمموندمی عينيتی سمماخ 

 بتوان كه افتدمی اتفاق زمانی معمول  درحمالم    عينيم  

 بينایی  بویایی ) حسممی ادراك طریق از را ایشممی حضممور

 كرد  درك...(  و المسه

 ادراك دخال  بدون انسممان  كه افتدمی اتفاق زمانی شممهود

 ابژه نآ عبارتی به و برساند عيني  به را ایشی خود  حسی

 .شود درك قابل برایش

 كنمم مثلن . اس  ت قق قابل متفاوتی هایحال  در شهود

 ش پ را تصویری ناگهان كه باشد آمده پيش تانبرای اسم  

 كه ردبگي شكل فضایی مغزتان در یا كنيد مشماهده  تانپلك

 «هودشمم» ها ناگهانی گونهاین. نيسمم  توضمميح قابل تانبرای

 . شوندمی خوانده

 ما اطراف در كه مادی حضممور هر طوركلی به و جسممم هر

 چشممم با و سممادگی به كه سمم ایهاله دارای دارد  وجود

 در و ی ال ظه برای تصوركنيد. نيس  دیدن قابل لحغيرمس

 ایل ظه برای یا دوزید می چشم ایشی به خاص  موقعيتی

 اسمم  ممكن تدریجبه شمموید؛می خيره خاص شممخصممی به

 هاهاله این كنيد؛ مشاهده رنگی هاییهاله او یچهره اطراف

 هر پيرامون كه هسمممتند اختری و نورانی هایهاله همان

 نيز  نورانی هایهاله این یمشمماهده. دارد دوجو شممخصممی

 .اس  شهود نوعی

 فردی  یا شممی تماشممای حال در كه هنگامی این  بر عالوه

 شمممود  همراه عاطفه یا حسمممي  نوعی تمركز  بر عالوه

 كه شود چيزهایی یا هاصم نه  یمشماهده  به منجر تواندمی

 ها كشممف همين و هسممتند متمركز آن پيرامون هاییكشممف

 رسيدن راه تنها اما  همهاین با. شوندمی شهود نوعی به دلب

. اس  آن كردن تجربه شمهود   یمسمئله  از مسمتقيم  درك به

 از و كردن احضار درآوردن  مشماهده  به شمهود  طوركلی به

 تعریف مادی دنيای در كه سمم چيزی كردن خارج غيب 

 هادافت اتفاق ل ظه در و ناگهانی عيني   این و باشممد نشممده

 دنش بيرون پرده از را  شهود توانمی دیگر عبارت به. باشد

 سمم دختری عریانی مانند عریانی  این آیا اما كرد؛ قلمداد

 زده؟ كنار را حجابش و برداشته سر از چادر كه

  «سمممپتامبر یازده» شمممعر بررسمممی به آن بهتر درك برای

 :پردازیممی

 

 درافتادن نبود آسان

 چاق دوقلوى آن با
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 بودن آسان

 بود خراب آسانسور

 خراب كار اوضام

 خراب دخترش دوس  حتا و خراب دنيا

 بود خراب حالش كهاین با

 نبود اىچاره اما

 هواپيما چهار از قبل

 سفيد كاخ به بریزد پنتاگون كهآن از پيش

 باال آن كشيدمی را خودش باید

 دنيا سرِ آوردمی باال

 بعد و پنج و نود طبقاتِ در زدمی قات و

 یازده از بعد دنياى

 بود خراب آسانسور اما

 برافتادن نبود آسان و

 چاق دوقلوى آن از

 هاپله با كرد دو به یكى اول

 باال رف  یكى یكى هم بعد

 ... سه   دو یك 

 اس  دا  سپتامبر ىیازده

 سپتامبر یازده در نيویورك

 مادرتر پدربی هم جده از

 عوضى هواى آن در

 افتادن در نبود آسان

 كاپيتاليزم چربىِ با

 بود فلج او

 بود نفر نوزده فقط

 هزار سه شد بعدها كه

 فرسا طاق  ىپله هزار سى از بعد

 رسيد بعدها بعدى و بعد از بعد

 !تاالپ و بلند برجى باالى به 

 فروریخ 

  

 هیازد یحادثه پيرامون شعر كه رسمد می نظربه اول  نگاه در

   اعرش ذهنی ني  يق  حق در اما اس ؛ شده نوشته سپتامبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتوصي را انسانی او. س خودكشمی  یمسمئله  به پرداختن

 به را خودش دارد سممعی دارد  خودكشممی قصممد كه كندمی

 همتوج اما بپرد  پایين آن از و رسمممانده بلندی برج باالی

 خودكشی برای او عزم. اس  خراب آسمانسور  كه شمود می

 و فلجی رغمعلی تا  داردمی او را او كه اسمم  قوی قدرآن

 استفاده هاپله از بلند برج آن از رفتن باال برای بدنی  ناتوانی

 به را خود شممودمی موفق ما یخودكشممنده درنهای . كند

 دهیاز شممعر در. كند پرتاب پایين به و رسممانده برج باالی

 اعرش خود ذهنی الهامات حاصل كه حكایتی  چنين سپتامبر

 نوعی به دوقلو هایبرج انفجار یحادثه بما  اسممم  بوده

 خودكشممی  و برج مانند هاییسمموژه رسممد؛می همانیاین

 یواقعه و حقيقی یواقعه ميان كه هسممتند هاییاشممتراك

 یازده شممعر در شممهود. اندكرده ارتباج ایجاد سمماختگی 

 .اس  افتاده اتفاق ترتي  همين به سپتامبر 

 شامل هاسوژه از بخشی امبرسپت یازده شعر در كلی  طور به

 شمخصی  اطالعات از اسمتفاده  با شماعر  كه هسمتند  مواردی

 دیگر  بخشی و( حصولی شهود) كندمی مطرح را هاآن خود

 شده الهام شاعر  به نوشمتن  حين در كه هسمتند  هاییسموژه 

 با رسپتامب یازده شعر در ما بنابراین ؛(حضوری شهود) اس 

 .هستيم روبهور آن  واقعی معنای در شهود
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 گردانيلحن

 

 
  

 در موجود عناصر جای شمعری  تازه حرك  هر در هميشمه 

 قافيه و عروضی وزن مثلن شود می عوض حاشيه و صم نه 

 به سپيد شعر در بود  مستقر كالسميك  شمعر  صم نه  در كه

 شممانجای متنی هارمونیِ و ل ن و اندشممده پرتاب حاشمميه

 شودنمی ادا درستی به سطر ل ن موزون  شعر در. اندنشسته

 آزادی از و دارند قرار وزن یسمميطره ت   كلمات چون

 جایگزین ل ن آزاد  شممعر در. نيسممتند برخوردار خوانشممی

. كندمی هارمونی ایجاد كه اس  ل ن این و س شمده  وزن

 در كه س عاطفی-آوایی حضمور  جور یك چيسم ؟  ل ن

 شما د گوینمی  Tune آن به هاانگليسمی  دارد  وجود صمدا 

 بخوانيد  مختلف هایل ن با را پاشمممو یكلمه توانيدمی

 این ین و چه به كهاین! پاشممووو یا پاشممو بگویيد توانيدمی

 باید دارد  را خود خاص تكنيك بنشممانيد سممطر در را ل ن

 خواهدمی تاندل كه طورآن تا بنشممانيدش سممطر در طوری

 دارند نامتمركز سمماختار كه شممعرهایی اغل  شممود  خوانده

 فعل انجام چگونگی كه طوریهمان ل ن هر اند.ل نی چند

 در مثلن. دهدمی نيز خوانشممی تنوم متن به كندمی بازگو را

 بياورید  را تِم چندین اسمم  ممكن چندصممدایی شممعر یك

 صدایی هر یعنی هسم    هم چندل نی  چندصمدایی  اتفاقن

 ولی دارد همراه به نيز را خودش خاص ل ن آیدمی كه

 شمممعرِ در مثلن ندارد. چندصمممدایی به ربطی گردانیل ن

 دارد  وجود مختلفی هایل ن «پيروزی تا جنگ جنگ»

 !باشد» 

  دارم خانه این در هرچه

 تو مال

 «اس  در بيرون كه آن جز 

 كه خودش خاص ل ن با «باشممد» شممعر  شممروم همين در

 حسممی و عاطفی آوای نوعی ایجاد موج  شممود  خوانده

 حسممي  این شممود  خوانده دیگری طرز به راگ و كندمی

 از زیر سمطر  دو به. كرد نخواهد ایجاد خواننده در را خاص

 :كنيد توجه پيروزی تا جنگ جنگ شعر همان

            

 باشوی شامَلو تا نميداهام دختار! هاستم آرمانی! مان»

 !«بایاری دار فرداسی پادار طافلی بازانی

 

 نمت به دیگری صدای شعر  جایاین بينيد؛می كه طورهمان

 این به. اسمم  ل ن دارای خود صممدا  این كه شممده دعوت

 صممدا صمماح  یلهجه از را صممدا این ل ن مولف  كه معنا

 یجادا كه شده نوشته( ارمنی) لهجه با سطر دو و اس  گرفته

 و سمم ارمنی لهجه در مسممتتر كه ل نی اسمم   كرده ل ن

 .مدهآ شعر در شودمی ادا كه طوریهمان

 كه شمممده موزیكی و وزن جایگزین ل ن جااین درواقع 

 شود.می حاصل سطرها كردن بلند و كوتاه و تقطيع با اغل 

 ينب تقطيع با كه مكثی با هایششممعر اغل  در شمماملو مثلن

 در كمتر و كندمی هارمونی ایجاد افتدمی اتفاق سمممطرها

 متنی موزیك ایجاد اساسن و دهد می تنوم ل ن به شعرش

 ینومدرنيست شمعر  در و افتاده مد از دیگر سمطرها  تقطيع با

 ل ن زا استفاده با توانيدمی شما. شودمی استفاده آن از كمتر

 سرسرتا در را آن كرده موزیك توليدِ نيز بلند سمطر  یك در

 .كنيد پخش شعر
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 نیچندل  شعر نوشتن اساسن یا شمعر  در ل نی تنوم ایجاد

 .اس  نومدرنيسم   شماعران  هایعالقه تریناصملی  از یكی

  مختلف های تِم و شعری صداهای تعداد نسب  به ما گاهی

 یمما راوی ل ن مممدام و كنيممی ل ن تعریفِ شمممعر در

 .كنيممی عوض را متنی پرسوناژهای

 تا چند بلكه نداریم راوی تا چند ما شممعر یك در همچنين

 را خودش خاص ل ن باید كاراكتر هر كه داریم كاراكتر

 ار ل ن كهاین بر عالوه صداییچند شمعر  در باشمد   شمته دا

 صدای ل ن. بریممی دس  شعرهم فرم در كنيم می عوض

 دو مثال) هاس شمخصي   نفس و تم صمدای  اسم    شمعر 

 حس صدای ل ن .(پيروزی تا جنگ جنگ شعر از باال سطر

 جهتو با شاعر كه معناس  این به گردانیل ن س  مخاط 

 و ردهك انتخاب را مناس  ل ن معنایی  فضای ای كاراكتر  به

 چند به. ببرد دس  نيز آن در شعری فضای تغيير به توجه با

 هتوج «رنو در پاریس» كتاب از «بندرعباس» شممعر از سممطر

 :كنيد

  

 داش  مشكوك زایمانی كه زنی روزی!          شو گم»

 جنوب هایدروازه تمام گاهی!           شو گم

 «رومنمی اما گویندمی هافاحشه تمام را این      !     شو گم

  

 آمده «شوگم» عبارت هاآن تمام ابتدای در كه سطر سمه  این

 و. شودنمی خوانده آرام و عادی ل نی با شك بدون اسم   

 با الح عين در و باال صممدای با كه دارد را آن پتانسمميل البته

 صباني ع حس و باال صدای ادای تنها. شمود  ادا عصمباني  

  .كندمی ل ن توليد عبارت این در كه اس 

 و فرم و موزیك شودمی شعر وارد كه صدایی هر اسماسمن  

 یهمه ناگزیریم ما و داراسمم  را خودش خاص یاندیشممه

 .كنيم بيان زبان با را هااین

 فضای كه طورآن را ل ن توانيدنمی شما كالسيك درشمعر  

 و اسمم  گير پا و دسمم  وزن چون كنيد  اجرا طلبدمی متن

 خالصه دهد نمی را متنی ویراژ جور همه یاجازه شماعر  به

 اجرای در خاصی تب ّر كه س كسی ایحرفه شماعر  كهاین

 .دارد شعری هایل ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 ؟!مدرنپست غزل

 

 
 

 ندهنویس یا شاعر یك روشنفكر  یك اصملی  وظایف از یكی

 نظرم ترهاجوان بارها خير ا هایسال طی. اس  گریروشمن 

 ادامه در اغل  و پرسمميدند مدرنپسمم  شممعر درباره را

 غزل آن درباره مشخصن مرا نظر و خوانده غزلی شانسؤال

 من كهطوریبه. شممدند جویا مدرنپسمم  شممعری عنوان به

 طفق مدرنپس  شعر از افراد این منظور شدم متوجه كمكم

 ادبيات تاریخ حذف با كهاینهماسممم .  غزل از گونمه این

 و هااسممم حتا و شممده گفته درو  هاجوان به مدام معاصممر 

 در بتوانی كه نيسمم  چيزی اندكرده ت ریف را هاایسممم

 روى نامى هر اسمم  آزاد شمماعر یك. كنی سممكوت برابرش

 كژفهمىِ سب  نام این اگر اما بگذارد نویسمد می كه شمعرى 

 درس  اندشده ادبيات ىعرصه واردِ تازه كه شمود  جوانانى

 نم .بدهيم درس  آدرس آنان به كنيم سمعى  باید و نيسم  

 نيز خودم گاهى كهكمااین ندارم ترانه و غزل با مخالفتى

 مالل و باشممم داشممته فان كه كنممی اى دل اى دل گونهاین

 در ىناميده و نام این مخالفِ فجيعى طرز به اما بگذرانم

 ىفارس مدرن پس  شعر ت ریف باعر كه نادرستم اسماس 

 طورهب جااین را مخالف  این دالیل بينممی الزم و شمممده

 دیگرى سممخنرانى در ترپيش هرچند دهم توضميح  خالصمه 

 .بودم پرداخته معضل این به مفصل طورهب

 توليد اجرا  مدرنيستی پسم   شمعر  اصملی  دغدغه اسماسمن  

 وليدت ویژه به و سممركش زبان یك ارائه و متنی تازه فضممای

 و غزل كه سمم حالی در این و سمم تازه ختاریسمما و فرم

 رد بتوان شمماید ندارد. پذیریفرم اسممتعداد كالسمميك شممعر

 قال  یك كه جاآن از ولی برد دسمم  آن معنایی سمماختار

 تهداش اسمتراكچر  فرم اسم   بعيد  كندمی دنبال را مشمخص 

 رمف یك مدرنيستیپس  تازه شعر هر در كه درحالی باشمد  

. دارد منافات غزل موضمموعي  با این و فتدامی اتفاق تازه

 یقالب مطلق بطور و باشممد داشممته فرم تواندنمی غزل چون

 .دهدنمی ل نى و زبانى ویراژ اجازه شاعر به و اس 

 كی نهایتن باشد تازه كه هم قدر هر غزل هكاین دیگر مسأله

 مدرنپس  و مدرن شعر تعریف با و اس  نئوكالسيك شعر

 نه مدرنیپسمم  و مدرن شممعر هر در كه اچر دارد  منافات

 لشك خاص فرمی و صورت بلكه تازه  فكری و حرف تنها

 .گيردمی

 عرش نوشمتن  برای الگویى تواندنمی مدرنپسم   شمعر  یك

 و فرم اىتازه شممعر هر چون . باشممد دیگر مدرنپسمم 

 ل ظه در كه الگویى از تنها و دارد خودویژه سممماختارى

 و آگاهناخود طرفی  از. كندمی روىپي افتدمی اتفاق نویسش

 و دارد كليدی نقشممی مدرنپسمم  شممعر در انت اری خلق

. افتدمی اتفاق ناگهانی صممورت به تازه شممعر اسمماسممن 

 سممماخته كتاب و حسممماب اعمال با جز غزل  كهدرحالی

 دش نوشمته  اول بي  یا مصمرم  كه این بعد یعنی شمود  نمی

 هك بياورد ایازهت یقافيه چه كند فكر اسمم  ناگزیر شمماعر

 گذاریِفاصممله طورهمين. شممود تازه غزلی سمماختن به منجر

 مدرنپسمم  شممعر مهم هایخصمميصممه از یكی كه برشممتی

 شممعر هيچ یا غزل در اسمم  م ال شممود می م سمموب

 و ندكمی تبعي  عروض از غزل. بيفتد اتفاق كالسممميكى

 قافيه و وزن بزرگ مشممكل. وكتاب حسمماب یعنی عروض 

 هر. كندمی مهار را شعری شهود و شور  زادی آ كه س این

 كاملن بصورتى دهان  و ل  از شمعری  دریاف  وق  سمطر 

 مت و هارمونی  نشمميندمی صممف ه برو  ریخته بيرون حسممی



 24ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 به عروض اعمال با را آن تواننمی و دارد را خودش خاص

 در را تم و موزیك این ناگزیریم غزل  در اما. كشمميد بند

 عروضممى فرمول این از شممعر اگر و كنيم ارتكر هابي  تمام

 دسمم  از وزن و شممودمی وزنی سممكته دچار شممود خارج

  .بود نخواهد غزل دیگر حاصله  شعر و رودمی

 ممصر چندین و نویسندمی را مصرم یك كالسيك  شاعران

 غزل  در یعنی .كنندمی تكرار موزیك و وزن همان با را

 استفاده با ل ظه  هر رد تواننمی و آیدنمی در كلمه صدای

 رد و داد تغيير را جمله فرم و كلمه صممدای فعلی  كنش از

 شعر یك در اسم   م ال كه این خالصمه . برد دسم   زبان

 مدام. ودش توليد هارمونی و بيفتد اتفاق سمفونی كالسميك 

 دینگ دینگ دینگ صدای جز كه دارید آن در یكه ن  یك

 چون ندارد یباورپذیر كالسمميك شممعر اسمماسممن . دهدنمی

 هك اس  مدرنپس  شعر هایخصيصه از متنی دموكراسمی 

 م ال چندموضوعی و چندفرمی چندصمدایی   اجرای با جز

 كی در را مختلف صممداهای تواننمی و بيفتد اتفاق اسمم 

 متون از یكی مثلن درآورد. اجرا به یكه وزن و موزیك

 یهمه كه سمم فردوسممی شمماهنامه كالسمميك  معروف

 چهي و شده روای  ثاب  وزنی در ناگزیر  نآ هایشخصي 

 اس  مجبور فردوسی چون رسدنمی اجرا به آن در صدایی

 و بيان برای فعول /فعولن /فعولن /فعولن دوری وزن از

...  و افراسممياب و رسممتم سممهراب  تهمينه  صممدای اجرای

. ندك رعای  را شده سنگ متنی موزیك یك و كرده استفاده

 به حرفی وقتی كه اس  این ذیریباورپ مشمخصات  از یكى

 اریدد او از كه شناختی به باتوجه شودمی داده نسب  كسمی 

 درو  ینسبت یا گفته راس  شما به ناقل كه شویدمی متوجه

 دشناسيمی را طرف كالمى هاىتكيه و ل ن نمثل. اس  داده

 او از هارفتارزنی برخى و كندمی فكر چگونه حتا دانيدمی و

 عرش در كه بگویم خواهممی توضيح این با نيسم    سماخته 

 كه اس  وزن این و اندشكل هم پرسوناژها تمام كالسميك 

 دهدنمی مجال عروض دیكتاتورى و كندمی روای  را هاآن

 شممعر كهحالیدر دهند جوالن آن در مختلف صممداهاى كه

 كلماتش حتا و س فردی هاىآزادی ىعرصمه  مدرنپسم  

 بيانگر زبانى ویراژ هر در شممانچينش نوم و دارند هوی 

 یدبا. سم  آزادی بسمتر  شمعر  طرفی از سم . انسمانی  حالتى

 خواس  اتحس كه سم  هر به باشمی  آزاد نوشمتن  وق 

 .اس  گير پا و دس  قافيه و وزن اما بروی 

 و تاریخى ىپيشنه بخاطر كالسميك   شمعر  اسماسمن   و غزل

 دانب ىحكومت تلویزیون و رادیو چون مدیاهایى كه ميدانى

 تواندمی ل ا  این از و دارد گسمممترده مخاط  دهندمی

 به تا هم نم. باشد سياسی شعر نوشتن برای مناسبی تریبون

 نآ بي  دو یا یك از بيش ولی ام نوشته غزل صد چند حال

 شممما اسمم  م ال اسمماسممن. امنریخته ل  از ناگهانی طورهب

 از ریسياب بنویسيد. ل ظه در و انفجارى صورتهب را غزلى

 هم «منزوی حسمممين» یا «پرنگ نوذر» مثل سمممرایانغزل

 نشمممده حالتابه» :گفم  می منزوی انمد. بوده گونمه همين

 مگر بنویسممم غزل یك كتاب و حسمماب بدون و ناخودآگاه

 را بي  چند بتوانم و باشد داشته دوری و ساده وزنى كه آن

 یا. «بنویسممم عروضممى كتاب و حسمماب بدون طوریهمين

 جدیدی های وزن و اس  نوآور غزل در كه بهبهانی سيمين

 م ال» :اس  گفته داشمته  كه هاییمصماحبه  در داده ارائه را

 كی یعنی باشم  گفته ناگهانی را مصمرم  یك از بيش اسم  

 اب «نوشتم آن براساس را  هامصرم بقيه بعد  و آمده مصمرم 

 نه داریم سازنده یا گرصمنع   یك جااین در ما وصمف  این

 فرد یك. نيسمم  گریصممنع  شمماعری كهدرحالی! لقخا

 اوج كه هفتاد دهه در من .باشد موفقی سمرای غزل تواندمی

 او به مدرنپس  شاعران همه و بود حيدرزاده خانم شهرت

 این داشممتم باور چون كردم حمای  وی از كردندمی حمله

 و دهدمی پوشممش را هاخواننده از بسممتری و نوم یك هم

 كنندمی شممروم حيدزاده مریم با كه هاییخواننده از تعدادی

 شمماملو نهای  در و مشمميری فریدون و سممهيلی مهدی بعد

 بگویم خواهممی. آیندمی ما شعر سرا  عاقب  و خوانندمی

 مخالف اما. دانمنمی ممنوم را كاریهيچ شمخصه  به من كه

 در مدرنپسممم  غزل با من اصممملی مشمممكمل . ت ریفم

 نسممب  آوانگارد و ليبرو شممعر به را دخو كه سمم ایناميده

 اممانده. كندمی ت ریف را مدرنيسمپس  گونهاین و دهدمی

 هنادید را هفتاد دهه شاعران مهم كار توانسمتند  چگونه اینان

 ات گذاشممتند خالقي  سممرِ جان كه را شمماعران آن و بگيرند



 25ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 اسممتعداد كم بگيرد شممكل فارسممى شممعر در تازه رویكردى

 و اندكرده پهن آنان كه بنشينند اىسفره سمرِ  دخو و بخوانند

 مدیاهاى كمك با را معاصر شمعر  تاریخ از بخشمى  گونهاین

 جااین از مدرنپس  شمعر  كنند ادعا و كنند حذف گراعوام

 راگ كهاین خالصه! شودمی شروم مدرنپسم   غزل با یعنی

 ب ر این وارد هرگز نبود تاریخى درو  و ت ریف این

 یكالسيك شعر گونه هر به پرداختن چون شدممین ارتجاعی

 .نيس  ارتجام تبليغ جز
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 27ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 ايوب احراري

 

 ماه به پا گِردی از

 زمين خوردم كله با

 تش  توی ریختم

 مرا ببرد خواب تا

  جانم به بيوفتد و

 دكتر خانم

  دس استخوانىِ پش ِ با

 كند بزرگم گریه كه

 بزرگ گردی

  دس  از شوم دیده ماه و 

 دنيا سر آن تا بروم

 همزادم از خبربی

 تاتی تاتی در كه

 كند ول دستم

  كوچه به بریزم

 بزنيم چرخ هم با

 دنيا به بخوریم

 ندارد حرف كه مردن

 ماما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 نويد استاك

 

 گریه مادرم

 پشتی یِهمسایه ابر مثل

 تا زندمى زار كه

 مى می گریه در       پدر

 

 صدام خوردمی بغض

 پدر از ببافد مرگ كه

 گریه از آوردمبی باال كه

 گُم راهی و

 گم راهى از خانه به بریزد

 هامكفش تاولِ در

 دورم كه

           پدر كورم

 نگاهم كندمی تاول همسایه و

 مادر از ببارد سياه تا

 خانه كند درد

 شوم آمبوالنس و

 پدر هاىگریه به بزنم

 

 ایمكشيده مادرد

 گور پدر كه

 مرگ شود سال و

 مآغوش باز كه

 هاتگریه به چتری

 پدرد

 ... شده دیر          شو دار/بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 پژمان اسعدي

 

 كنممی پاره تسبيح

 خوردمی سراب شهوتم و

 قرص بدون كنممی شق

   توهم این و

 س افیك من برای

   بوسيدن  تا

 كند امتشنه

  ته تا

 نيس  هم هيچ كه آنجا

 هادانه تمام اما

 اندمن ميراك

  مفاهيم عورت

 بيرون زندمی پش  از هميشه

 هفتم آسمان جایبه

 كن سيراب مرا هاینطفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 بلور اشرف

 

 مو الی هاتدس 

 كافه در مانده

 ينمبب چشم را سرخ 

 پيراهن را بوسه یا

 ل  كدام ماللجن دهان 

 بخ  این از بيرون شوگم

 نيس  سگ جای تخ 

 سگ تخم

 بردار روزهام از را های زوزه

 صدا شودمى ترجيغ

 نگاهم تيزتر

 گردن كبود گور بر

 دارد آسمان پش ِ از

 باردمی تف

 انداخ  شودنمى نگاه

 گلو بر چنگ

 !شو خفه

 س سرخى گل سيگار

 ل  بر اىهغنچ

  قطار كشدمى سوت

 سرم در

  ساع  زندمى زنگ

 بازنيمه جفتى و

 بسترم در

 دارم دوست 

 همسرم
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 پيمان اصغري كاني

 

 پيو به زنممی كه آتش

 كشممی را زیو

 چشم با اینقطه روی امایستاده

 لجن از زنیمی بهم را ایپياله تو

  تابستان روزِ آن و

 البا آیدمی

 دریا توی افتاد خورشيدمان كه

 ساحل در دویدیم ساع  هجده و

 « عذاب»  بفهميم تا

 « گرفتن آب از»  یعنی

 پایيزی ش ِ در حاال

 زنیمی صِدام شيروانی زیر از

 باال بيایم نردبام از كه

 را خانه ماهِ تا

 پایين بياورم طناب از

  زمستانی به رسدمی نوب 

 فقط دارد ستاره یك كه

  هم او

 و چمدان یدسته به دهدمی دس 

 هميشه برای رودمی

 چاقيدم بار دو را پيو

  زنیمی بهم داری هنوز

  و باال آیدمی هی

 پایين رودمی
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 ياشار اماني

 

 س سطرهایى شامل شعر این

 نيس  مناس  هيچكس براى كه

 رفتيم مترسك جيغ از پنهان شبى ما در 

 دبدانن خاطرات تا

 بریدن براى

 نيس  تيز شىء به نيازى

 اید؟ایستاده بلند اینقدر چه براى

 باال این از هابانك تمامِ وقتى

 نيستند؟ هم سكه یك ىاندازه

 شهرتان تمام وقتى

  سانتى چند اىپنجره در شودمى خالصه

 جاذبه جز و

 نيس  آسمان و زمين ميان فرقى

 اندمن در زیادى چيزهاى

 كرده زیادى هاىعجزهم كه سيبى درخ ِ

 چيندنمى اىميوه اینبار كه زنى

 دانشمندى و

   كشف را جاذبه بار سيزده روزى كه

 كنند سقوج قل  در هادال تمامِ تا

 بشناسيد هایمچشم از مرا

 سرم

 هایمدس  و هال 

 اندافتاده پا دو ىجاذبه در كه

 هس  جمله این در كسى آیا

 ببرد؟ زدهمسي سطرِ بيمارستانِ به مرا كه

 بار سيزده خواهممى

 كنم خودكشى وحشتناك شكلِ سيزده به

 كنم نگاه و را خودم كنم كورتاژ

 هایمپسمانده به 

 كشندمى بيرون زندگى رحمِ از كه

 خودگویى براى من

 نبودم حف  از چيزى

 ببخشيد"

 كردم فراموش را جمله این

 "؟ اول از شودنمى

. 

. 

. 

 امبرده دیا از  هم را قبلى دیالوگ"

 "ندارم؟ دیگرى شانس

 ! متاسفم "

 شما 

 ..!ندارید را نقش این در بازى توانِ
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 آمنه باجور

 

 آقا افتاده ميز روی كه پام یك

 هوا بام  مثل هم یكی آن

 فردا شام برای دارد

  پا آن و پا این

 "نه؟ یا بكنم"

 خوردمی آب دارد كجا از

 بغض این 

  دارم سری

  كندمی دل كه

 هم "رودمین یادم"

 جوب توی تكانده را خانه

 پسر پا چند الی بودیم توپ ما كه

 چاقو با نهای  در و

 خالی بادمان 

 

 س زودی جای شنيدن برای سطر این

 دس  چند با كسی هنوز

 برام نخریده جي 

 "بابا؟ گیمی چی"

 س خوش الی جای گریه برای جا این

  ترپایين كمی

 اتمكلم اندپوشيده كه پالتویی با

 شوممی گرم

 خانه سطر ترینپایين در و

 چيز همه زیر زنممی

 ... تند طنابم تا

 

 "یهكمی جای مردن برا كه باال این "

 

 حاال مان خانه

  زدن صدا برای 

 س دوری یكوچه توی

  عرض از خيابان با كه

 -برات؟ بودم گفته-

 شد نصف

 

 كيدپو         خندیدمی كه پنجره از مونمهمسایه دختر

  افتاد كه بود درختا الی برگاشم از یكی

 تركوندن ما یلوله توی شوبچه

  نداش  باباش

 گذاش  فقط

 

 



 34ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 عارف حسيني

 

 تویی من خوابیبی

 عكس بر رویمی راه برف روی كه

  را تو رد نزنم تا

 دهممی خودم دس  كارد

 برگرد

 نيس  خبری جااین

 بالشم از آیدمی صدایی

 مسر دور چرخندمی

 سوخته پر هاییپروانه

 سوخته پدر

 نيستم تو با مگر

 خواب دزدیمی ش  هر

 دو هر ایمافتاده كه درازكش

 بنویسيم راس  به چو از

 چو به راس  از یا

 !نزدیكی به ترس نزدیك كدام

 س آرامی شيطان ش 

 من در كندمی فرو

 را دیگر خواب هزار

 

 عباس خسروي

 

 مرا خواندنمی كسی

 پوسترها روندمی رژه رویم

 كافه در انتظارم ژس ِ و

 بزرگترم برادرهایِ توى

 كندمى تظاهرات

 بنددمی خالی سياس 

 كشدمی جنگ

 كندمى زنده فلسفه

  جنسی روانشناسیِ و

 دليری

 كشدمی قد كوتاه داستان

  به رسدنمی اما

 من از قبل هميشه

  دلواپسی طولِ در

 آیدمی در از زنی

 اندازدمی دس  شا سينه اندازِ دس  بر

 بنویسد روزنامه را اعتراضم كه

 آخرم خطِ

 خطم آخرِ

 خواندنمى كسى اما



 35ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 مجتبا دارابي

 

 بود خورده ماهی كه تنگی

 آب خورده تكان دلش در

 برد می موج

 "اختياری دیواری چار" به

 شودمی كه ترخراب

 در پش  رسدمی پدر

 ایخانه روی كشدمی دس 

 صداش كشدمی درد كه

 گوش كرده پاره كه اىضجه

 مبل روی كندمی هق هق

 صدا سرِ اشك ریخته

 كلماتش شودمی خيس و

  بگيرد آب شعرش كه

 كوچكى ماهىِ شود آبدار

 سطرهاش از خوردمی آب كه

 عزیزم نيستی كه گربه

  بدری چشم

 جدا را هامتكه و

 قاب انداخته دس  كه موجی تا

 خاطراتی كند خيس

 خودكارم آورده باال كه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 رئوف دلفي

1. 

 دیدند خواب هاهمسایه

 شدم تعبير

  صبح به ها اتوبوس از قبل

 كنند طلوم كه هازن

 شودمی لخ 

 فردا

 

  كنندمی تمام ها سرباز

 ... شانتمام

 هاشمشاد و

 گيرندمی خشم از بهتر را جشن

  كوتاه دامنی با

 

  دیدند خواب هاهمسایه

 صبح به هابوساتو از قبل

 كندمی تراش خوش را كوچه دختران پای ساق

  پوشدنمی لباس وقتی هوا

  س زمستانی

  دارد بهار كه

 

  بستم شرج درخ  با

  كرد نخواهد عبور برهنگی از نور

  طلوم هازن

  ندارند غروب هاتن و

 ...اما

 

 طلوم از بعد

 وُدكاس  یشيشه خيابان

 پوشدنمی لباس كه زمستان و

  گرما از ترنام

 س خوشبختی خدای سرما

 ... هازن اگر

 

  اس  درس 

 تابدمی برهنه خورشيد كه

 خواس  دلش هركس به ولی

 بروم كنار ابر با باید

 كنند طلوم هازن كه

 

  دیدند خواب هاهمسایه

 شوممی تعبير

 كرد خواهد تراش خوش را كوچه دختران پای ساق و

  فردا



 37ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 

  كنند تمام كه سربازها

 شودمی شروم

 وُدكا

 لباس بدون س زنی  زمستان  و

 گرما از ترامن

 

 ... صبح به هااتوبوس از قبل

 بروم كنار ابر با

   سرما كند طلوم تا

 دیدند خواب هاهمسایه

 شوممی تعبير

  تنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

2. 

  بزنی چنگ

 بود زده جنگ كه وانتی به

  مادرت بم 

  غربتی زنی

  خواب اتاق در بدوی پاپتی

  آب تا

 

  بندیجيره

  خواب

 بياورد برای  جيغ

 كند احاطه را رختخواب شود كابوس بوس  یا

  كند اراده

 شود دارادامه در جنگ

  مار و تار خانواده

  دارد كار باشی  نداشته كه كار

  تو با كارد

 

 دنيات س نظامی حكوم  و

 شطرنج شودنمی  مات 

  دارادامه رد رنج

  هاتعكس و

  بيایی دنيا كه بار هزار

 اییحامله مرد یك

  دارد كار باشی  نداشته كه كار

  تو با كارد

 

  بزنی چنگ باید

  بود زده جنگ كه وانتی به

  خاك و گرد

 ببرد را تو

  یاد از خودش با

 غرب 

  باشد مادرت

 بفهمی كه

 اییحامله

 

  نداری كه كارد

  رندگيمی گارد هاميله

 دنيات س نظامی حكوم  و

 رنج شود نمی مات

 رنج  شط این

 شودمی دارادامه در

 هاتعكس و

 ...تار



 39ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

3. 

 ! فروخ  را دستش

 كردند نگاه ولگردها

 شد درازتر خيابان دس 

  خيابان دس  آن

 رف می دس  از سایه

 هاآدم  تاریك سم 

 شد خواهد قطع باران دیدمی خواب كارتن 

 ... دارد احتمال گرم سلبا با سكوت و

 گذش  خير به ماشين

 ... اما

 بود درازتر خيابان  دس 

 ... دس  آن

 ایستاد

  نداش  چيزی

 دیدند ولگردها

 ... او

  فروخ  را دستش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 خزان زندي

1. 

 ش  آن ندارم یاد

  بود دریا یا  در

  تف دستم كف كه

  نمی خواندن

  زمخ  خطِ همين اما

  ندارد در كه

 عصایی هيچ با و

 ندارد دیگر پاره دستم

 بلند س  مرزی    تنها

 سو هيچ در

  نمی كه     سرنوشتی احتمال

 كن باز مشتم

  دریاس  سم  یك از كه

 ... نمی       دیگر سم  و

 اندبسته را هاش در

 بروم سر با جنوب از اگر آیا

 بروم در شمال از یا

 بزند صدا كه هس  كسی

 خزر و خليج از

 ؟ ببر هم را دیگرت دس 

2. 

 بازتر كذایيه قوای

 حلبی ایران

 شليك را ام ریه سو هر از كه

 سرد آنی سرباز

 سردردشان برای و

 نيس  گرم دوایی هيچ

 منی و خایه این

 طرف چهار از راس  خيابان در

 كسی برای فات ه آید می

 نيس  گورش كه

 باشد داشته كفن تا

 ای اجاره گور

 هيچ كه فكر ردیگ

 ها گی گرسنه با

 ندارد ب ر جای غذا از

 !آقا

 باال دیگر دالر قيم  

 حاال

  را ایرانی پي  ما

  سازیم می حلبی

 



 41ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 حديثه سفري

 

  زباله سطل

 رو راه ته

 شهر جان به افتاده مگس 

 دهان توی كرده دس  

 سكوت 

 هاشدندان الی موشی و 

 گاز را زبانش 

 خيابان در هاسوسك 

  سقوج روی تندافمی 

  خبرها این و

 نيس  كاری كف در دیگر كه

  نيس  خبری اصلن 

  تنهایيم عجي 

 جيبم توی كنممی دس 

 دوستی بزند یخ تا 

  موهام الی برف و 

 بند كف امافتاده

  تواند فكرهای در هامدس  

 

  امچهارپایه زیر زود صبح

  كوبدمی پایی

  دارم دس  هنوز

  دارم دوست  در

  فردا و دیروز از تهرف كه

  دیگر ایچهارپایه

 كف از افتدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 مهيار صابري

 

 تنهایی

 ...جذام ترمهربانویروس 

 شدی كه مبتال

 شویمی خرد ذره ذره

 شویمی خورده

 بود فهميده را جذام نه پاستور

 را تنهایی نه

 كردمی فكر خوردگی سرما به

 سواد بی هم داروین

  را كتابش 

 تنها و گرفته تهو سر

 را نقصان به م كوم انسانِ

 كرد خوش دل 

 تكامل درو  به

 شناسندنمی را نيوتون كه گاوهایی

 دارند پرواز جنون هنوز

 بودیم مادر بی كودكان

 پذیرفتيم كه

 پستانك مثل را پنيسيلين 

 بدانيم نخواستيمو

  س گاوی جنون  واكسن جاذبه قانون

 درآورده را سپيدشروپوش تنها

 ببندم كه را علومم كتاب

 گردیمی بر اطاقم به

 باشی شریك امتازه كشف در تا

 نكشته را كسی هيچ جذام)

 ..(تنهایی از مگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 مصطفا صمدي

1. 

   كند نابرابرى تواندمی جهان

  بزند گره سومالی به را ایغُصه

   فلسطين به را موشكی

   تواندمی

   بگذارد دستخط برمه یِمرگ جهنم زیر

   العرب بُرج در شویى بگذارد

   سبز چای فنجانى یا

   اقيانوس دل در ميليونرى ميز روى

   ليزه شانزه در س مانكنی جهان

   استری  وال در س گُرگی

   كابل در س زنی

   سوزدمی باد در اشروسری كه

   كند نابرابرى تواندمی جهان

   جهان تواندمی

   توانیمی هم تو

   جهان جان به توانىمی

   بيفتى شعر این جهانِ

   ندارد خوبی فُرم كه

   هاس سال كه من مثل و

   ندارم خوبی فُرم

 لرزدمی دلش و دس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

2. 

 منم این

  چشم در سمج كرمی با

 اس  من خانواده هم این

  آمده وَر خميرش كه مادرم

 دم چایش

  بغل در درمبرا با 

 زندمی لبخند ها چرك رخ  به

  خواهر سالم

  خندىمى ناشيانه چه

 خواهر؟

  كن بس

  امتو با

 بگير را بابا ىخنده جلوی

 قبل مثلِ بگو

  شود عصبی هایشقرص قبلِ

 امشكسته من را رادیو كه بگو

  دهد ف ش كه بگو

  بزند داد

 كند بيرونم خانه از

 ددنخن بگو! جان خواهر ؟!خواهر

 منم این

 دیوار این

 خدا

  م مد

 موسی

 را قاب این بياید یكی

 سرم از كند بيرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 پويان فرمانبر

1. 

  شعر گذردمی

  آرامآرام و

 ایگوشه شودمی گم

 روندمی مترو از      هاآدم

  چه؟ برای

  كولر شودمی روشن

 سيگارى هایدس  با

  دور آنقدر كنترل و

 شوندیم دود كه

 پياده كه ازدحامى

  شانسرخ سرِ تا

 بخورد هوایی

 گم بشود یا

  ایگوشه

 كبری  با كه

 سيگارى

  سرما از و

 بسوزد شعری

 شعر جای كه

 سرما دهدمی هدیه

 برد مى سرمایه

 را كبری  جعبه از

 چه؟ برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

2. 

 غرقم هنوز اما رفته دریا

  دری به ندارم نياز دیگر

 بسته یا باز من در كه

 گُمم    بوسيدن درحالِ

 منتظرم

  برگردى كه

 باز شوم پيدا تو در و

  خيان  ندیدمِ با كه

 گذش  به كنم شنا

 گذشته به

  امشده پيدا دوباره

  تو در

  قرار اولين در كه

 ایكرده غرقم

 ببوس مرا

 آینه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 شيما قاسمي

 

  مادرش یانهخ رفته زمين

  كرده پش  خورشيد

  مش  دارایی

  خون دهانم

  اس  كثاف  سهم

  نداری وقتی

  گور   خواب به زندمی تن

  بده سور

 برف در اندكرده سر هاكبك

  زندمی تاریخ

  آب ندارد دیگر كه زنی به

 تشنگى

 پرسدنمی ل  تشنه از كه

 كن خيس را بعدی سطر

  بریز اشك

  بخورد  سر درد تا امریخته كه

  نزند سر

 .. از كندمی درد كه سری به

  گوركن

 . بكن ترعميق را امخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 نژادفرشاد قاسمي

 

 چرخيد كليد صدای

  سی ال

  چنبره مارِ دو

 قرمز هاینيش با

 پنجره پش  از زده ماتم

 قرمزى عج 

 سبز پایم زیر

 منظره این هایعلف

 آرام بردمی دستی

 سفيدش هایدكمه بين

 حنجره الی قرمزى عج 

 می پژمرده الس این الی

 تكنيك فاصله این از و

 ليز خورد مى

Don't look at me please! 

  سی ر فا

 صف  بی زیبای این فهمدنمی

  زیبا ولی

 بسيار از پوشدمی

 بفروشد كه

 را رفته هایلباس

  پوند صد حاال كه

 كليدی دسته صدای

 گذردمى خيابان از

 رنگی رخ ِ و

  لباسشویی توی

 چرخدمی آرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 فاطمه قهرماني

1. 

 شانزده پالك حوالی

  بيدار همه هاتخمك

 خون درون او و

 كش می زن كه مادر برای

  پيچيد لقمه

 پدر كرمِ پيچيده

 رَحِم توى

  برادر تكاند چنان را اشخانه و

   شد خراب خواهرش كه 

 حبس نشسته حاال

 مُثلر توى

 قالی هایگل الی از و

 دو پالك پش ...  می خار دنبال

 گم را اشزیبایی كه

 نبود حتى كه برادرش تا

 عروسك به كند تجاوز

 ملوسك به سوسكه خاله به

 اجير را مادرش حتى

 خواهر و كند زیر را پدر

 قالى بر سنگ داده گل كه

  دربياورد رحِم اشكِ

 مادر دوباره كند دل   سنگ

 نگر را گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

2. 

  بلند پيراهنی

 زرد مثل زندمی جيغ

  شده نيمدو كالهی

 زرده دو

 قو سم  زندنمی پَر كه پَری 

 خرما از پر موهایی

 كندمی روسياه بم كه

 مرلين مثل صورتی

 مونرو مثل گردنی 

 قو یالنه نگاهش 

 بينمنمی سينه

 چين زیر شده پنهان

 نم سم  كمر داده قِر 

 باریك بنویسمش كه

  باز نيمه هاییدس 

 ناز مثل انگشتانی

 بِساز صبرانه بی

 س مصرفیبی زیبایِ چه

 خواهرم اتاق در كه پرنسسی

 زندمی دید

 امشبانه هایچَ 

 

 

 

 

 

 

3. 

 اُزیریس مثل

 چهارتكه

 امهرتكه

 مردی خواب در

 زنی شاید و

 خوردمی كِرم

 ارفئوسم مثل

 آواز در 

 زیرِزمين 

 گورِم دنبال

 رَحِم توی

 كُشممی مرد

 دَرممی زن 

 خودم مثل

 امنشسته

 پریودم و

 ....فكر در ماری با



 51ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 مهدي محمودي

 

 بينیمی خانه به برگردی وقتی

 "وحش با  به آمدید خوش"

 خورندمی سر من هایچشم از

 حلزون دو

 پوسندمی هنوز هایم ل 

 اضافه نقطه دو با

  بلعدمی را هامكلمه ماری و

 سرخ سرخ

 خرطوم این دارد فيلتر

 برگشته خود به عاج و

 كندمی امزخمی

 جهممی هاپله از

  كالفی دنبال به

 ندارد رنگی كه

 درو  مگر

 رسممی سقفی به

 بودی تو زیرش كه

 نشينممی آنتن روی

  آشپزی یبرنامه با و

 كنممی رنده گریه

 سياهی هایمشانه روی از

 پرواز در كندمی سقوج

 شدید امشده لمىفي

 الن وودی شبيه اسمش

 نكنيد م ب  حيوانات به لطفن"

 " شوندمی وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 ايوب مرداني

 

 نيس  صبح شش دقيقن ساع 

 نكشم سيگاری امآمده

 باال امنرفته هنوز تراس از

 اممانده برعكس

  دور از كه

 نزنم صدا هی را كسی

 چای ندارد دم/باز

 ننا ندارد بيات

  نرفته من به كسی چرا

 دیش  ندیدم خواب را كجا

  هس  چيزی اصلن

 یخچال؟ از ندارمبر كه

 نيس  صبح هش  به نزدیك

 سقف از امنكرده وا دوشی

 بيرون امنكرده كف

 پایين آن نيفتاده ایبچه

 موهام با زنمنمی بيرون

  نيستی اگر

 بيرون نيایم لخ 

  نپوشم شلوار تا دو

 رنگی دو هر

 اتعكس از و

 كارم سرِ برنگردم زودتر

  نيس  صبح شش هنوز

 كن ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 مهدي نادري

1. 

  چاه اس  ویل

 دری به در داده راه

 س رفته    روممی و

 ندارد سو كه سمتی به

 چمدان در       خيابانی با

         زنی و

 چاه به دارد و ماه از كرد چكه كه  

 ورت كردهگم كه صيادی مثل

  رسدنمی

 رسدنمی حتی یا

 سنگ روی سنگ

 دیگر آمده بند

 "!لعنتی؟ شوینمی راه به چرا"

 لنگ لنگ كه

 لوال تا آمدم كش

 باال بزنم بيابان از لبه تا

 در به در باشم آمده و

 در این پش  تا

 برقصم ایپنكه زیر

 چال را امبعدی دارد كه

 هنوز دارد جا كه   بعدن در

 در حتی

 نمی درى به در پاشنه بر كه

 جواب دهدمی فردا به دارد

 تقتق

 !تقتتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

2. 

 شنبه به داد تكيه كنيسه در

 پایين رف  ریملش از نيل

 داش  هيتلر هاشچشم

 !آنوشكا برگردیم بيا

 هاتانگش  زیر دودمی تلموت

 تورات این نداش  كه هم موسی

 اس  منتظر هنوز من از كمی

 بگذاریم در پش  را وعودم سرزمين كه

 كنيم چال تخ  زیر را اورشليم یمانده و

 !بودیم كرده

 هاشپستان الی بودم شده مهربانی ابليس

  عصا با نيامد موسی

 برد نيل را كنيسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 عدنان نوروزي

 

 تراكتور با خوابدمی ترعاشقانه زن

 آزگار هایسال تا

  سپيد ایشاهزاده الی و اس  با

 تریلی هایدرشكه با كشدمى گاری و

 هازن ترند سرخ

  تراكتور كه آنجایی از

 دارد آبی ىخانه از تنفر

 روانی زنِ

 آبی خيان  دیوارهای با ایس  خانه

  عنّابى آباژورى خوی و خلق با

 اتفاقى س خيانتى كه

 ! تومانی بيس  اسكناس ابعاد در

  خائنی و

 بود برده آبی اسكناس به را تراكتورش كه

  س ایشاهزاده

  تراكتور با شودنمی چاپ دیگر كه

  ندارد هم بيل كه

 دیگر اسكناسی در حتی

 هنوز خوابدمی عاشقانه زن

 !كندمی تظاهرات تومانی دویس  در و

 دارد حقوقی

 اىماهيانه عادت و

  هنوز كه آنجایی از 

 تراكتور اس  قرمز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 56ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

  



 57ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 

 

 

 

 این در عبدالرضایی علی گاهی. شودمی برگزار شعر كارگاه شعر  كالج سوپرگروه در  17 ساع  رأس پنجشمنبه   و یكشمنبه  هر

 ایلف مجله شماره این شعر كارگاه. پردازدمی شودمی پس  گروه در كه شعرهایی ادی  و بررسی به و كندمی شرك  جلسمات 

 پرداخته رشع دوازده ویرایش و ت ليل به آن در كه عبدالرضایی علی صوتی فایل دوازده شده پياده متن به دارد اختصاص شمعر 

 .اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پويان فرمانبر                                                      
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 سميه ابراهيمي
 

 

 دهان این دارد ایعرضه بی نگهبانِ

 ایموردهنخ كرم هنوز

  رودمی قروچه دندان و

 نگرفته آرام صف

 نكند ترمز اندازدس  هر سرِ اگر

 شودمی چو

 ایخورده كرم دندان مثل

  الیی كشدمی

  اول خط تا

 راهداری همان

 هاخيابان به رسدنمی كه

 ما و

 ایمحومه تنها كه

  ولو ایمشده

 ایمكنده گودالی

 باز و دهان این كند ماناستفرا  تا

 لبخندی الی 

 بخوریم. حوا

 

 نقد شعر

 

 تنم به هم و بيرون به هم یعنی اس ؛ خودبسنده شمعر   این

دارند؛  خوبی ویژگی هامتن گونهاین. دارد ارجام اصممملی

 در هك هایینشممانه به توجه با بتوانيد شممما كه متنی یعنی

 ار آن بيرونی  هاینشممانه همچنين و كندمی تعریف خودش

 كنيد. تاویل

 

 "دهان این دارد ایعرضه بی نگهبانِ"

 نگهبان سگ اس   نگهبان سمگ  همان "نگهبان" جااین در

 چيس ؟ دهان این

 "ایمنخورده كرم هنوز"

 به یا نخورد كِرم دهان این شمممودمی باعر كه چيزی آن

  نریزد كِرم عبارتی

 كيس ؟ دهان این نگهبان اما

 

 رودمی قروچه دندان و"

 "نگرفته آرام صف

 

 چند رفتار یا چندواژگانی رفتمار  شمممعرهما  گونمه این در

 ثمر مرمث بسمميار تواندمی تازه معنای توليد برای ایخواسممته

 رمكِ بریزد؟ چيز چه بریزد  كه رودمی قروچه دندان و باشد

 كه كسممی آن برای كسممی؟ چه برای دليل؟ چه به بریزد 

 دهان  نگهبان آیا ببرد  یورش دهان نگهبان به خواهدمی

 سممگِ گف  هم و بله گف  هم توانمی! هسممتند؟ هادندان

 كه صممورت این به هسممتند؛ هادندان اصممل در دهان نگهبانِ

 سگِ عنوان به دندان شمود   حلق وارد بخواهد جسممی  اگر

 نای تواندمی دندان پس كند  حمله آن به تواندمی نگهبان

 همين كه جاسمم این جال  حال. باشممد داشممته را نقش

 نيز زبان جااین در. خوردمی كِرم دندان یعنی دهان نگهبانِ

 نقشی آن به بخواهيم اگر كه باشد داشته نقشی توانسم  می

  بدهيم آن به را گوشممتی زبان نقش كهاین جای به بدهيم

 ميان به را هافعل پای یعنی دهيممی را كلمات زبان نقش

 كشيم.می

 

 اضافه حرفی زندمی تنه و"

 "گرفته گاز هایفعل این 

 

 گردش به اگر زبان داریم  را زبان دهان آن در ما چون چرا؟

 هم فرهنگ و آمد خواهد وجود بمه  هما فرهنمگ  درآیمد 

 ماس . سرنوش 

 

 نكند ترمز اندازدس  هر سرِ اگر"

 شودمی چو

 ایخورده كرم دندان مثل

 "الیی كشدمی
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 نگهبان دندان اگر كه اسمم  خالیِ جای آن جااین در الیی

 از دمار كرده نفوذ خالی جای آن از تواندمی باشممد  دهان

 دربياورد. زبان روزگار

 

  اول خط تا"

 راهداری همان

 هاخيابان به رسدنمی كه

 ما و

 ایمحومه تنها كه

  ولو ایمشده

 ایمكنده گودالی

 باز و دهان این كند ماناستفرا  تا

  لبخندیم الی

 "بخوریم حوا

 

 ادند ربط یعنی شود؛می فضاسازی سازینشانه با جااین در

 چگونه یعنی  (زن دادن قورت) خوردن حوا به خوردن هوا

! كرد نابود را حوا توانمی چگونه یا را خورد حوا توانمی

 كه سمم فرهنگی همان هسمم  حوا پشمم  در كه فرهنگی

 اولين عظممم   آن بمما ليال شمممده  ليال نممابودی موجمم 

 متولد آدم با كه اسمم  آمده تاریخ در كه سمم روشممنفكری

 معاشقه در اما ندارد  آدم از كم چيزی زیبایی در و شمود می

 رسمم بر ب ر. كند بازی را مفعول نقش خواسمم نمی كردن

 يطانشمم نام به را آن اكنون) كه گفته ليال به خدا كه نبود این

 و انجيل در خودش خير! خدا! كن سممجده( شممناسممند می

 آدم یعنی آفریدم  مرد و زن را انسممان من گویدمی تورات

 هم شممبيه و عقل دارای دو هر بودند  هم مثل شممانجف 

 كه هبود این قضيه اصل آفرید و برابر را هاآن درواقع بودند 

 هم را آدم گویدمی جایی در ولی بودند  برابر آدم و ليلی

 هبود ترنسممكشمموال كه نفر یك یعنی آفریدم  مرد هم و زن

 ام ترتي  هر به. اشممتهد كوس هم و داشممته كير هم یعنی

 لیلي سمماخته  را نفر دو خدا یعنی پذیریم؛می را اول قرائ 

 يلیل ولی بودند برابر زیبایی ل ا  از شممانجف  كه آدم و

 يعمط خواس نمی باشد  داشته منفعل نقشمی  خواسم  نمی

 هميشمممه آدم یعنی افتاد  اتفاق سمممكس در این و باشممد 

 عمل در چه و یدها در چه ليلی و باشممد فاعل خواسمم می

 د شممومی جدا فضمما آن از ليلی نتيجه در. رف نمی بار زیر

 تبعيد زمين به و شمممده نافرمانی دچار باالخره آدم منتها

 هاعدب كه شد جدا سيستم این از فقط ليلی درواقع. شمود می

 در را اعظم اسممم سممه هایهودی كه گيردمی شمميطان لق 

 تا ردخت تختخواب در و روز هش  تا پسر فرزند تختخواب

 از و نكند تجاوز هااین به ليلی كه دهندمی قرار روز بيسم  

 آن پشمم  در كه هاییداسممتان و نياورد وجود به جن هاآن

 اصل ولی. دارد مفصمل  ب ر خود كه هسم   حكای  هزار

 داخ نزد آدم سممپس رودمی ليلی وقتی كه اسمم  این قضمميه

 كی عنوان به را حوا خدا مانده  تنها كه كندمی گالیه و رفته

 آوردمی وجود به آدم خود چو دنده از بچه یك یا و مطيع

 عرش این. باشد آدم مطيع باید حوا كه اسم   این بر فرض و

 اس  زبان اصل در دهد  قورت را حوا پایان  در خواهدمی

 كه اسممم  زبان این تنها یعنی دهد؛می قورت را حوا كه

 سمممن  پس از زیسمممافرهنگ و مندیكنش با تواندمی

 كه اسمم  شممفاهی زبان حيطه فقط چون. بربياید سممتيزیزن

 كندیم تغيير كه چهآن و كند تغيير و باشممد متغير تواندمی

  اس شمفاهی  زبان تنها چون و دهدمی تغيير نيز را فرهنگ

 این طفق دليل همين به دارد  تاثيرگذاری و تغيير قدرت كه

 جانای در سن  كند؛ امقي سن  عليه تواندمی كه اس  زبان

 وجهت بدون شما درواقع. اس  حوا پش  در كه سنتی یعنی

 شممعر ییعن باشمميد  فمينيسمم  یك توانيدنمی زبان به خالق

 بانیز كاركرد از و باشممد زبانی كه اسمم  مجبور فمينيسممتی

 فكر سمماده اسمم  نویسسمماده كه كسممی. باشممد برخوردار

 ادبيات زیرا باشد   فمينيس تواندنمی عنوان هيچ به كند می

 گفرهن دارای و خالق زبانی  آوانگارد  ادبيات فمينيسممتی

. كند توليد را خودش خاص فرهنگ باید كه اسممم  تازه

 نمی هرگز كند تبعي  گذشممته هایالمان تمام از كه ادبياتی

 باشد. فمينيستی تواند
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 مهدي صادقيان
 

 

 قار قار آقار

 حلبی این و

 را... كودك دستانِ

 آیدمی باران همسایه هاجرِ ش ِپ

 روز هر را خروسش دم ِ و

 خوردمی چال

 شهدا یِقطعه

 پشم زیرِ گرفته گُر

 روسی پيكِ

 را... كشكش برود انگليسسسس

 بار این

 "رو ممه"

  كال  پرهایِ كه آخ/پوتين

 سفيد... شودنمی كبوتر

 

 نقد شعر

 

 كالج با و فرسممتدمی كه شممعر سمم مدتی صممادقيان مهدی

 زیادی تراشِ كهاین با شمممعرش هنوز ولی دارد كاریهم

 زا دیگر كهاین با و اسمم  كرده پيدا بهتری فرم و خورده

 عرشش در اضافات تتابع از ردی و كندنمی استفاده صمف  

 خوبی گردانِبازی هنوز ندارد هم حشممو و شممودنمی دیده

 هانشممانه از یعنی نيسمم ؛ متنی director یك هنوز. نشممده

 به زبانی بازی یك شممعرها این در. كشممدنمی كار خوب

 به آن تبدیل و آقا آوردن مثلن اسمم ؛ شممده انجام درسممتی

 "قار" همين مثلن كه مختلفی هایتاویل به نسب  اما. قارقار

 بين یدد باید. اس  نشده كار خوبی به باشد  داشته تواندمی

 پيدا خالق ارتباطی توانمی چگونه شممعر  یك هاینشممانه

 به را متعددی جلسمممات كالج  در ما چرا اصممملن .كرد

 ارساخت" و "ساختارگرایی" به همچنين و "شمناسی نشمانه "

 هچگون بفهميم كهاین خاطربه ایم؟داده اختصمماص "معنایی

 چگونه و كرد گردانینشمممانه خالق  متن یك در توانمی

 ینا كشيد؛ كار شعر  ساختار راستای در هانشمانه  از توانمی

 متن  یك در شما كهاین. سم  آموزشمی  كالس یك خودش

 در و يدنویسمی را شعر یك دیونيزوسی  سيستم به توجه با

(rewritingبازنویسی ) ن راآ آپولونی  سيستم كمك با شعر 

. نيدك اضافه یا حذف را متن از هاییبخش و كنيد بازنویسی

 اعرانهشمم ادی  یعنی نيفتاده  اتفاق بازنویسممی شممعر  این در

 به بدل گرف  می صممورت ادی  اگر چنانچه. اسمم  هنشممد

به  را شمعر  این خواهممی حاال. شممدمی بهتری بسمميار شمعر 

 بارهاین در و دهم قرار مب ر این طرح برای ایبهانه عنوان

 وفقم بازنویسممیِ یك بتوانيم كهاین برای ما. كنم صمم ب 

 از يمبتوان و برسيم سماختمند  شمعر  یك به و باشميم  داشمته 

 باید اول بكشمميم  كار متن در خالق  به صممورت هانهنشمما

 توجه اب تا كنيم شناسایی كنيممی متن وارد كه را هایینشانه

 در. كنيم ایجاد شانبين را هاییارتباج ها نشمانه  اسمتعداد  به

 آقا . "قارقار" و داریم را "آقا" ما كه گفتيم شمممعر این

 جهان چون... گردی آقاهای و پوتين آقا رهبر  آقا گرتداعی

 به بدل اس  ابله هرچه و! اندكرده پر هاآقازاده و هاآقا را ما

 و حلبی و حل  شممما هم بخش یك در. اسمم  شممده آقا

 دید باید حاال. را حل  در امروز جنگ و دارید را حلبچه

 در ما هرحال به! دارند نقشی چه جااین در "كودك دستان"

. دانشممده قربانی كه یمدار را كودكانی جنگی مناطق و حل 

 كه( آیدمی باران همسممایه هاجر پشمم ) بعدی سممطر در اما

 داشته ارتباج هاجر با تواندمی كودك آن آمده  هاجر یكلمه

 باشممد تواندمی مظلوم اسممماعيل همان كودك  چون. باشممد

 و هاجر داسممتان آوردن قصمدمان  اگر هرچند(. هاجر پسمر )

 ار خودمان تعبير داستان  آن از باید هاسم  این و اسمماعيل 

 تهداش خوانیهم انسمانی   داسمتانی  منطق با و باشميم  داشمته 

 هاجر...( و غيبی الهام یخرافه آوردن نظر در بدون) باشممد

 نانز بين از كه كنيزی و سمياه  زن یك. اسم   بوده برده یك

 و شودمی واقع ابراهيم پسمند  مورد بودند  آمده كه مصمری 

 او با بوده  سمممالكهن مردی كه مابراهي بوده  زیبا چون

 و شممودمی فرزندی صمماح  هاجر از و كندمی نزدیكی
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 توجه شممدن  پدر انتظار سممال همه این از بعد سمم طبيعی

 سمماره دیگر  سمموی از. باشممد داشممته فرزند و زن به ایویژه

 در. شمممودمی برانگيختممه حسممممادتش( ابراهيم اول زن)

 با را او گيردمی تصممميم خدا كه آمده مذهبی هایداسممتان

 اما! دهد قرار الهی آزمایش مورد فرزندش  كردن قربانی

 ابراهيم  كه اسمم  صممورت این به من منطق طبق داسممتان 

 و هاجر به نسب  را ساره حسادت و اس  بوده ساره عاشق

 تلق به تصممميم سمماره  یخواسممته طبق و بيندمی اسممماعيل

 منصممرف سمماره عمل  این انجام از قبل اما. گيردمی فرزند

ن آ ابراهيم او  كشتن به جای كه كندمی پيشمنهاد  و شمود می

 دیگری م ل به و كند دور او چشممممان جلوی از را دو

 در و بردمی مكه به را دوآن  ابراهيم سممپس. بدهد هجرت

 هایداسممتان آن طبق حاال سممازد.می را كعبه یخانه جاآن

 اسممماعيل كند می رها را دوآن  ابراهيم  كه جاآن مذهبی 

 در را مروه و صمممفا كوه دو بين هاجر و اسممم  تشمممنه

 جوشدمی ایچشممه  ناگهان بعد. دودمی آب وجویجسم  

 سری یك ما جااین در حاال. كندمی سميراب  را اسمماعيل  و

 .جس  بهره آن از توانمی گردانینشانه در كه داریم اسامی

 هب هاجر  از يم باشمم داشممته را اسممماعيليان توانيممی ما مثلن

 نفر؛ ميليون دوازده آوارگی و برسمميم مهاجران و مهاجرت

 آوارگی برای اسممم  نشمممانه یك جااین در هاجر یعنی

 شدند و آواره جهان سراسر در سوریه از كه انسان هاميليون

 س د به برای و ميرندمی انسان نفر هزار سيصد كه جایی یا

 جا همه. ننمد كمی پمایكوبی  هممه این خرابمه  یمك  آوردن

 هشد نابود حل  كهدرحالی. اس  شده آزاد حل  اندنوشمته 

 هایینشانه شمهری  هر. شمود  آزاد كه ندارد وجود اصملن  و

 آن با كه دارد هاییسممماختمان و هاخيابان و هاخانه مانند

 وجود هم سالم یخانه یك حل   در اما شمود  می شمناخته 

 مكان یك اقعدرو. اس  زیسم   برای م ل یك تنها ندارد 

 آزاد كه بوده سنگرهایی اصمل   در و اسم   بوده جنگ برای

 كعبه یك حل   در یعنی داریم  برهوت یك جااین ما. شده

 داریم. هم را

 خواهدمی جاآن از یا و آورده پناه جاآن به هاجر كه جایی

 و سمماره موعود سممرزمين كه سموریه  از یعنی كند؛ مهاجرت

 قطف گفتم كه هااین. برسممد كعبه به و برود بوده  ابراهيم

 را طرحی چه ما كه گردانینشممانه برای سمم پيشممنهادهایی

 شمممعر یادامه در اما و. كنيم پياده شمممعر  در توانيممی

 خوانيم:می

 

 آیدمی باران همسایه هاجرِ پش "

 روز هر را خروسش دم  و

 خوردمی چال

 "شهدا یقطعه

 

 یا و باشد سوریه ایشمهد  تواندمی شمهدا  یقطعه جااین در

 ابراهيم كه ایكعبه یخانه. باشممد كعبه یخانه همان كهاین

 آن در را دو آن درواقع. سممازدمی اسممماعيل و هاجر برای

. كندمی شممهيد جاآن در را هاآن یعنی كندمی گوربه زنده

 یك و زن یك كردن رها علف  و آب بی بيابان آن در چون

 جال  و اسمم  نبوده سممبیمنا كار اصمملن كوچك  یبچه

. امندنمی الهی مشي  را مساله این قرآن  و دینی كت  كهاین

 و كندمی رها كعبه كنار در را دوآن  ابراهيم كهاین خالصممه

 یك درواقع شهر  این در ما حاال. گرددبازمی ساره سوی به

 و "شممهدا یقطعه" گذارندمی را نامش كه داریم گورسممتان

 هرا شهيد شد می كشمته  ابراهيم ه دسم  ب هم اسمماعيل  اگر

 گرف .می نام خدا

 داریم: شعر  یادامه در و

 "پشم زیر گرفته گُر"

 یكی كه اس  اسالم دنيای به ایاشماره  پشمم هم  جا این در

 تواندمی هم و اس  پشمم  و ریش نمادهایش و هانشمانه  از

 هك گوسفندانی. باشمد  ابراهيم گوسمفندان  پشمم  به ایاشماره 

. اندبوده شممبان هيات در حاكمانی یسمميطره زیر مردم  دنما

 دا  مردم  همين حمای  از هميشمممه كمه  همایی چوپمان 

 و هاپوتين با كه كسمممانی. اندگرفتهمی گر و اندشمممدهمی

 دُم آن. زنندمی پيك و خورندمی مشمممروب هاانگليسمممی

 همان درواقع كنيد  گردانیهوش اگر هم آمده باال خروسِ

 ایاشاره هم ادامه در. شودمی هویدا هميشمه  كه سم  دليلی

 سممخن "برد لولو رو ممه اون" المثلضممرب به شممودمی
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 آن كه شودمی مشمخص  جااین در كه نژاد احمدی مشمهور 

 ادامه: در و. اس  برده "پوتين" را ممه

 

 كال  پرهای كه آخ/ پوتين"

 "سفيد شودنمی كبوتر

 

 شممعر ابتدای در را قارقارش كه كالغی پرهای این حاال و

 یپرنده به كاش ای كه گویدمی شممعر  انتهای در شممنيدیم 

 شد.می بدل صلح سفيد

 مثلن كشممد؛نمی كار اصمملن آوردمی كه هایینشممانه از متن

 دلب ادامه در تواندمی شممعر  ابتدای در قارقار  به آقا تبدیل

 نهچگو كه كند ص ب  آن یدرباره و شود افالطونی غار به

 هنوز و افالطونند غار در كرده گير اسالمی  هایسمن   این

 از هم هنوز. دهند نجات غار  آن از را خود اندنتوانسممته

 این در و دارند سممنتی هایتاویل بودن  و جنگ و صمملح

 زج چيزی كه زندگی این در  "نيسممتی" یعنی بزرگ  غای 

 پيدا "بودن" برای دليلی هااین چگونه نيسممم   "بهانه"

 د.كنننمی

 يمتوانمی باشمميم داشممته اشممراف مباحر  این تمام به ما اگر

 این از شعر این. دهيم بسط بهتر خود  شمعر  در را هانشمانه 

 الزم دانش و اطالعات شاعر  كه كندنمی ما به كمكی جه 

 شمممعر وارد خوب هانشمممانه. ندارد را مفاهيم انتقال برای

 باید هك سممطرهایی. ندارند درسممتی چيدمان ولی شمموندمی

. ندارند وجود كردندمی ایجاد ارتباج حرف  همهاین ميان

. دهندمی توضمميح شممعرشممان در را هااین و آیندمی هاخيلی

 شعر . اس  هوش م ل بلكه نيسم    توضميح  م ل شمعر  

 این .كنند بازیعشممق آن در باید كلمات كه سمم تختخوابی

 ار بازی عشق این. اس  اطوار و توضيح بدون بازی عشمق 

act  كلمات چينش نوم ه همانك كندمی تعریف كلممات 

 و كعبه یا افالطون به ایاشمماره جااین ما اگر یعنی اسمم ؛

 در دادیممی چرخ متن  در را هاآن و داشتيم اشمارات  دیگر

 ودب پيشنهادهایی هااین. داشتيم متعالی متن یك آن صمورت 

 شمماعرم دوسمم  به توانسممتممی گردانینشممانه ل ا  از كه

 بدهم.
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 ايوب مرداني
 

 

  صبح شش دقيقن ساع 

 نيس 

 نكشم سيگاری امآمده

 امریه در كه سوراخی از

 كرده باز دری

 بود پنج در كه ساعتی در

 رفته ترك

 

  اممانده برعكس

 دورش از كه

 صدا هی را كسی

 را دهد نجاتم

 باال امشده دود تراس از

 كجا توی نرفته كسی من به 

 حاال ببينم خواب را كجا

 یخچال؟ از ندارمبر كه هس  چيزی

 

 نيس  صبح هش  به نزدیك

 سقف از امكرده وا دوشی

 بيرون امكرده كف

 پایين آن هایبچه

 برفك از ميدانی دور دارند 

 آزادی از ميرندمی

 موهام با بيرون امنزده

  نيستی اگر

 جایی بيایم لخ 

  بپوشم شلوار تا دو و

 رنگی هردو

 سركار تا كه

 دارم مربا و سيگار

 دوپام الی نيس  ایعجله

 برگردم زودتر باید 

 را... عكس  و

 كن ول اس  صبح شش تازه

 بكشم سيگاری باید

 

 نقد شعر

 

 هك كنيدمی مشاهده كنيد  توجه تاناطراف به زندگی در اگر

 مرث بی كه كنندمی كوشش همه بكنند  كاری تا اندآمده همه

 كه شممویدمی متوجه كنيد  نگاه درسمم  اگر اما نباشممند

 یعنی دهند؛نمی انجام كاری هيچ واقع در هاآن از كدامهيچ

 و كنندمی طی دارند شما اطرافيان یهمه را بطال  سير یك

 اخالق و جامعه به بدل را بطال  این بوده دلخوش آن به

 هك برندمی لذت و تندهسمم خرسممند آن با و كردند اجتماعی

. كنندمی رعای  را شهروندی اصول و برخوردارند تمدن از

 متوسممط قشممر كه هاییبخش و كارگران و كارمندان یهمه

 هدفی هيچ كه هسممتند هاییآدم دهند می تشممكيل را جامعه

 اسمماسممن ایجامعه هر در متوسممط یطبقه درواقع ندارند 

 دس فرو یطبقه هميشه نبوده  تغييری و انقالب هيچ فاعل

 ته داش مطالعه فرص  چون فرادس  یطبقه و آمده تنگ به

 شمماعر انگار ریختگی همبه این در حاال. اسمم  كرده فكر

 نكند كاری خواهدمی شمماعر نباشممد  متوسممط كه خواهدمی

 كند:می شروم انكار یك با را شعر پس

 

 نيس  صبح شش دقيقن ساع "

 "نكشم سيگاری امآمده

 

 ام كهاین شممعار با بكنيم  كاری نهی با خواهيممی ما كهاین

 نيم بك پر را حجم این نيهليسممم با و نكنيم هيچ خواهيممی

 خالق  و متعالی نيهيليسمممم من نظر به یعنی زیباسممم ؛

 عیسمم بلكه كندنمی گير معنایی بی در كه سمم نيهليسمممی

 یتعالم نيهليسممم یك واقع در بيافریند  تازه معنایی كندمی

 یچ همه نيسمم  چيزی اوكی: بگوید كه نيسمم  نيهليسمممی

 به و معنایی بی درك به اگر درواقع. مرد باید و سمم بيهوده
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 شانس خط یك را عمر خط این باید رسدنمی هيچی درك

  خالقي دارد كه شانسی این در كند سمعی  و بگيرد نظر در

 رگ بز هيچ و مطلق معنایی بی این در كند سعی. كند ایجاد

 تهداش عهدی كنندمی سمعی  هاخيلی. كند توليد تازه عناییم

 هب و هستند خودشان دهنده نجات كهاین تصور با و باشمند 

 یكسم  حاال زنند می فعالي  و واكنش به دسم   آیندمی كار

 بی زا استفاده با كندمی سعی ندارد  اعتقادی كدامهيچ به كه

 نهی یك اب كه جاسمم این برسممد  تازه معنایی به معنایی

 گوید:می یعنی شویم؛می مواجه

 نكشم سيگاری امآمده/ نيس  صبح شش دقيقن ساع 

 و فیمن فضای باید شمعر  این تكنيك در كه كنممی فكر من

 شمممعری یعنی دهد؛ جواب تا كنيم موكد قدرآن را نهی

 و بریمب پيش نهی فرم با را هيچ این كه! هيچ فرم با بسمازیم 

 هایسممطر تمام باید پس رسمميد  هيمخوا كجا به كه ببينيم

 اس . شاعر به من پيشنهاد این بگذاریم  كنار را شعر اضافی

 "یخچال؟ از برندارم كه هس  چيزی"

 

 عرش مركز باید سطرهایی چنين واقع در زیباس  سمطر  این

 نقشی هيچ چون شوند حذف دیگر سمطرهای  و گيرند قرار

 كنند.نمی ایفا شعر در

 

 "نيس  صبح هش  به نزدیك"

 شود. حذف نباید زیباس  سطر  این

 

 سقف از امكرده وا دوشی"

 بيرون امكرده كف

  پایين آن هایبچه

 "برفك از ميدانی دور دارند

 به ییعن دهد؛ نشان انفعال با را سطرها این باید دقيقن شاعر

 مثلن: درآورد منفی حال 

 

 "امایستاده نيس  كه دوشی زیر"

 هشمم  به صمبح  شممش سمماع  زا خواهدمی درواقع شماعر 

 و نفعالا یك با نهی فضای یك با اس  بهتر كه برسد صبح

 كجا به نهای  در ببيند و ببرد جلو را شمممعر كردن نهی

 رسد.می

 را رشع ولی اس  داده تشخيص خوبی به را تكنيك شماعر 

 آوردمی زیادی بيهوده سممطرهای و كندنمی اجرا درسممتی به

 و ممه شعر تواندمی شعر این آید.نمی شعر كار به اصلن كه

 یك احت یعنی برود؛ جلو تكنيك همين با اگر باشممد خالقی

 نباشد. بيهوده هم سطر

 با ندك ترتكنيكی را شممعر این كه شمماعر به كنممی پيشممنهاد

 و هسممتند خواجه كه افعالی با اسمم  قرار ما كهاین به تفكر

 قتیو ما كه اس  مهم خيلی این. بكنيم نكنند  كه اس  قرار

 باید شممعر در بكنيم  و دهيم نشممان خودی نداریم ادعایی

 نقبل كه گاردی همان با دهيم انجام درستی به را كردن عملِ

در این  تانترایی؛ سمممكس همان ام زده حرف مورد آن در

 ارگاسممم به شممما و شممودمی دچار تعليق چيز همه سممكس

 دچار خالء در را چيز همه سكس این در شمما . رسميد نمی

 با و ودشمممی تفكر ایجاد باعر تعليق این و كنيدمی عليقت

 ینا باید شاعر. رسيدمی شعری شمهود  به شمما  هاتعليق این

 تفادهاس مورد شعری تم یك عنوان به را گردانیمنفی تكنيك

 االح برسمد   نتيجه به تا كند پخش شمعر  كلِ در و دهد قرار

 كنيم: توجه آخر سطر به

 

  كن ول اس  صبح شش تازه"

 "بكشم سيگاری باید

 

 تخيل حال در شمماعر واقع در یعنی اسمم ؛ خوب پایان این

 این همه و اسمم  صممبح شممش هنوز و اسمم  بوده كردن

 صممبح یك اسمم  ممكن یا كردهمی فكر شمماعر را اتفاقات

 س ا تكنيك این و اسم   شماعر  كار تفكر این. باشمد  دیگر

 ائلق شارز تكنيك این برای باید و بردمی پيش را كار كه

 وجود دیگر فارسممی شممعر در كه اسمم  چيزی این شممویم 

 لمپن نداریم  شاعر فارسی  شمعر  در درواقع ما یعنی ندارد؛

 ناساس. داریم سراترانه لمپن نداریم  سراترانه داریم  شماعر 

 كنند؛نمی كاری هيچ بكنند كاری كهاین برای هااین یهمه

 چيز بينيد می كه شممعرهایی و هاترانه انوام در شممما یعنی
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 ریتفك خواهندمی وقتی دقيقن. ندارد وجود تانبرای ایتازه

 زهاییآن چي همه بنویسند سياسی شعری یا و كنند تزریق را

 تمام در یعنی كنند؛می بازگو دانندمی هم مردم خود كه را

 الرادیك خيلی كه هاییغزل حتا شودمی نوشته كه هاییغزل

 هم مردم خود كه شممودمی گفته چيزهایی آن تمام هسممتند

. شمممودنمی داده ایتازه چيز هرگز مردم بمه  و داننمد می

 ام متعالی سينماگران. كنندمی را كار همين هم ما سينماگران

 جامعه در كه چيزهایی آن یهمه اند نكرده كاری اصممل در

 دهندمی نشان مخاط  به ریز ریز صورت به را دارد وجود

 قعدروا هستيم هالمپن انبوه شاهد ماسمين  بخش در بس از و

 كند نمی كاری كسهيچ كندنمی فكر كسهيچ جما آن در

 اطرخ به و بكنيد كاری نكنيد سممعی اسمم  بهتر شممما پس

 اتفاقی نای و نكنيد كاری هيچ كنيد سعی نباشيد لمپن كهاین

 بيفتد؛ اتفاق اسمم  ممكن مردانی ایوب شممعر در كه اسمم 

 لمپن شممما مثل خواهمنمی من كهاین به داشممتن عمد یعنی

 و بگذارم پس  یك خواهمنمی من نيستم؛ لمپن من باشمم؛ 

 فكر من همراه نفر پنج خواهممی من بخورد  الیك هزاران

 اشد ب داشته فرق كه كند سمعی  باید پس بفهمند  مرا و كنند

 د؛باش حساس آن روی باید شعر كالج كه سم  جنبشمی  این

 مپن ل از من مقصود. نباشيم لمپن يمتوانمی چگونه ما اینكه

 به وجمرب یا و اس  شده انجام گذشته در كه نيس  تعریفی

 از لمپن من منظور درواقع باشمممد  مخ بی شمممعبان امثال

 اریشع روشمنفكران  عنوان به قبلن كه سم  روشمنفكرهایی 

 د كنننمی كاری هيچ كه هستند كسانی هااین و كردم مطرح

 مردم سممر پشمم  مدام و دارندبرنمی جلو به رو قدمی هيچ

 ولی كنندمی كاری دارند همه. اس  وحشمتناك  كه هسمتند 

 اردچ شعرش كهاین برای شاعر كنند.نمی كاری هيچ درواقع

 نشده اطوار و ادا دچار كه دهد نشمان  باید نشمود  اتفاق این

 دهيم نشممان كهاین برای ما و نكند كاری درواقع اسمم  

 نيستيم. هيچی كه مدهي نشان باید هستيم
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 عدنان نوروزي
 

 

  دارم سر بر كه دالی

  ندارم كه ایاشاره انگش  با

 پرد!نمی

 رد؛خومی تو خالی جای دادن نشان درد به فقط كه انگشتی

  كنم؟ چه چمدانم در را تابستان این بگو

  تو نيستی كه جایی

 ودشمی تربزرگ هی كه اس  سياه مكعبی

  بدوزم نقطه یك به را هاتاریكی یهمه باید

 بلوزت روی را و نقطه

 آغوشم در را بلوزت

 ...                                                          شودمی تربزرگ بلوزت كه طورهمين و

 بگيرم را دنيا یهمه

 شوی...می دور من از كه گاهآن

  چشمان  از دور

  داری همراه به كه چمدانی در

 كنممی باد

  بادكنكی آدامس انفجار با زمانهم

 تركم!می های ل  روی

  منم كه را های ل  روی خون تو و

  سفيد كاغذی دستمال یك با

 كنی!می پاك

 

 
 

 

 نقد شعر
 

 دارم سر بر كه دالی"

 ندارم كه ایاشاره انگش  با

 "پرد!نمی

 

 در دارد( actی )نشكُ كه هسم   دالی منظور اگر "دال" این

 رسمم در و شممعر این در كه دالی یعنی بيرونی  مدلول مقابل

 دارد قصممد شمماعر و ندارد بيرونی ازایمابه هسمم  راوی

 اما .زیباس  باشد  داشمته  داخل به ارجام كه بگوید شمعری 

 اگر حتا  "دارم سممر بر" نه اسمم  درسمم  "دارم سممر در"

 اوس  از يزیچ آوردن قصد  و اس  دالی سالوادور منظور 

 اس . نادرس  هم

 تو خالی جای دادن نشمممان درد به فقط كه انگشمممتی"

 "خوردمی

. اس  رنث مستقيم منطق از كردن پيروی. اس  نثر سطر  این

 شعر اجاین در. باشد داشته شعری بيان توانس می بيان این

 شعری ضد من ط فرهنگ همان از یعنی اس ؛ لغزش دچار

 ماا گذارندمی ساده شمعر  را نامش كه چيزی كند می تبعي 

 مپنلُ همان اس  ( اپورتونيسم)طلبی فرص  جور یك فقط

 شاعر.

 برخوردی هستيم  خالق برخورد شاهد اول سطر سه دو در

 مختلف ابعاد توانمی اول سطر در "دال" همان به. گرتأویل

 و گذاردمی آزاد كردن فكر برای را مخاط  چراكمه  داد

 رد بالفاصممله اما زندمی كليد مخاط  در ار تفكر یپروسممه

 هن نثر وسيله به شمود می داده مسمتقيم  آدرس چهارم  سمطر 

 شعر.

 كهكمااین نداریم را نثرگونه برخورد نوم این شممعر در ما

 هك ساختند ناشرهایی. اس  شده گونهاین فارسی شعر تمام

 د برسممانن دهم چاپ به را مفتضممح هایكتاب تبليغات  با

 711 مثلن اس ؛ چاپ چهار شامل اول  چاپ همان درواقع

 اول  چاپ را اول نسممخه 111 كنند می چاپ كتاب نسممخه

... . و دهم پنجم  چاپ الی دوم چاپ را دوم ینسممخه 111

 همراه كه ژورناليسممتی و تبليغات از اسممتفاده با كار این در
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 هم مردم. دهندمی مردم خورد به را چرندیات این دارند

 و كنندمی نگاه كتاب چندم چاپ به واقعيم   از غمافمل  

 كه شمماعری. اسمم  نثر فقط كهحالی در شمموندمی مجذوب

 تم كی با و فعل یك با كه نيسمم  بلد نباشممد  بلد فارسممی

 هااین با كه زمانی. چيسمم ( تم داندنمی كند )اصمملن بازی

 یك سممواد بی یك كه كنيدمی احسمماس كنندمی مصمماحبه

 چهار خود عمر در كه كسممی اسمم   كرده باز دهان لُمپن

 اس . نخوانده هم كتاب

 ادسوبی كه س كسمی  هنرمند كه كنندمی مد دارند ایران در

 سياسی حرف اس   سوادبی كه سم  كسمی  شماعر  اسم   

 به را چيزهمه  كه كنندمی اسممتفاده تمهيد هزاران از. زندمی

 كه شاعری نوم در سمياسمی    آدم نوم در حتا بكشمند  قهقرا

 را شخص آن دهد  انجام آوانگارد یا رادیكال كار خواهدمی

 مطرح دارند قصممد. كنندمی درگير دیگر مسممائل و كارها با

. دهند جلوه دیگر  مسائل یواسطهبه  را شمخص  آن شمدن 

 سازیلُمپن موج  كه س هرزی فضای مسمائل  این یهمه

 لُمپنيسممم . در...و لُمپن شمماعر لُمپن  یخواننده شممود؛می

 نداند چيزی كسی كه نيسم   قرار اسم    مهم كه ایسماله م

 مسممتعد كمی. بداند كم مقدار به كس هر اسمم  قرار بلكه

 اشد ب خوبی ینویسنده كمی باشد  خوبی شاعر كمی باشد 

 این تریبون هزاران طریق از باشمممد  خوبی بازیگر كمی

 ات كنندمی تكرار را اسمی قدرآن و كنندمی عَلَم را شمخص 

 برجسته  شوندمی تيتر كه كسانی. بياید وجود به یشمخصيت 

 اس  این درس  راه كه كنندمی تصمور  دیگران و شموند می

 سازیباله  و سمازی سمط ی  مسماله   این كه صمورتی  در

 امكان باله  .اس  باله  معاصر  فرهنگ سمرطان . اسم  

 زیر تواندمی باشممد  شممخص خود صممدای پشمم  دارد

 یخانواده و شممخص خواهر اندتومی باشممد  مادر چادرنماز

 ما كنار در كه هسمممتند بزرگ دشممممن هااین باشمممد  او

 منتقد  شمماعر   خواننده همان تواندمی باله . اندایسممتاده

 باله  حامالن توانندمی كه باشممد  شممخص دلخواه رهبر

 باشند.

 يهقض گرفتن ساده هاآن از یكی دارد؛ هایینشانه باله  این

 كی برسند  مقصد به تالشی هيچ بی دخواهنمی همه. اس 

 كه طورهمان اسمم  شممدنی قضمميه این شمموند  پولدار شممبه

 باالدسمم  یطبقه كه كسممانی از درصممد هشممتاد بينيممی

 دوران به تازه همين دهندمی تشمممكيل را ایران یجامعه

 ایآق اند شده پولدار ساله یك كه كسانی هسمتند   هارسميده 

 اند.شده دكتر

. افتدمی دارد اتفاقی چنين هم شممعر در كه ردك توجه باید

 نشان ردد به فقط كه انگشتی"كه  نوش  نباید طوراین پس

 اب باید حداقل. اس  نثر این ؛"خوردمی تو خالی جای دادن

 اتفاق آن در كشفی و نوشم   حسمی  نوشم    شماعرانه  نثر

 بيفتد.

 "كنم؟ چه چمدانم در را تابستان این بگو"

 

 آن مختصممات تمام از اما نيسمم  مانتالسممانتی شممعر  این

 كند.می استفاده

 یهابيان از استفاده معاصر  شمعر  هایسمرطان  از دیگر یكی

 اسممتفاده آن از آوردمی كم كه زمانی شمماعر. سمم تخاطبی

 و... تو ای را ری آخ نمونه؛ طور به كند؛می

 ار فارسی شعر كه دارد "تویی" یك فارسمی  معاصمر  شمعر 

 در فارسممی شمماعر هر دید یزاویه كه طوریبه كرد نابود

 "تو" یك با كه اسممم  ایالوحدهمتكلم همواره شمممعرش

 درواقع. اس  شماعر  خود اغل  "تو" این. كندمی صم ب  

 گاهن آینه در. هستند( نارسميسمم  )خودشميفتگی   دچار هااین

 وق معش شودمی تو این و تو گویندمی خودشان به كنند می

 تواندمی تو این... و برادر یاور  دژخيم  دشممممن  دجال 

 بيان این اسمم   سممازیسمماده این بگيرد؛ را نقشممی هرجور

  خوب شعر یك در دید توانمی كمتر. اس  مرض تخاطبی

 یشممانه بر دوربين باشممد  دوربين یك نگاه از دید یزاویه

 دید یزاویه در. شود گذاشته شیء یشمانه  بر یا و مخاط 

 توی دارد  وجود "تویی" یك یدد توانمی هم كل دانای

 بردمی سطح به را شاعر و شعر سازیساده این. مانتالسانتی

 قصد شماعر  كه شمود می متوجه اول یوهله در مخاط  كه

 بگوید. را چيزی چه دارد

 

 كنم؟ چه چمدانم در را تابستان این بگو"
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 نيستی تو كه جایی

 شودمی تربزرگ هی كه اس  سياه مكعبی

 بدوزم نقطه یك به را هاتاریكی یهمه باید

 بلوزت روی را نقطه و

 آغوشم در را بلوزت

 شود...می تربزرگ بلوزت كه طورهمين و

 بگيرم را دنيا یهمه

 شوی...می دور من از كه آنگاه

 چشمان  از دور

 داری همراه به كه چمدانی در

 كنممی باد

 بادكنكی آدامس انفجار با زمانهم

 تركم!می های ل  روی

 منم كه را های ل  روی خون تو و

 سفيد كاغذی دستمال یك با

 "كنی!می پاك

 

 المانتسممانتی آن تم اما اسمم  مانتالسممانتی شممعر  این بيان

 يس ؛ن شعری بيان  اما هستيم تمركز و تخيل شاهد نيس  

 حتوضي در شمعر  قسمم   این. افتدنمی اتفاق زبان در شمعر 

 انه.شاعر توضي ی افتد؛می اتفاق

 رشع در را زبان كه اس  این نوروزی عدنان به من پيشنهاد

 نگيرد. كم دس 

 اما هستند زبانی شماعران  به معروف كه شماعران  از بعضمی 

 ادهاستف آن از طوری و نيستند آشمنا  فارسمی  زبان با درواقع

 در انزب نقش. اندگرفته یاد را زبان این تازه گویی كنندمی

 هاینا شعر درواقع. گرف  اشتباه هااین شعر با نباید را شعر

 كند.نمی عمل موفق اجرا در كه اس  شعرپيش یك

 زبان اب آشنایی برای. بشناسد را زبان كه اس  ناگزیر شماعر 

 ورطبه شممناخ ؛ را فارسممی كالسمميك ادبيات باید فارسممی

 هاییخصميصه  چه قاجار یدوره نثر كه دانسم   باید نمونه

. ناخ ش باید را مقام قائم نثر شناخ   باید را بهار نثر دارد 

 و كردید طی را مسممير این وقتی. شممعرند خود نثرها  این

 توانيدمی شناختيد هنگام نوشتن شعر آزاد  را هاآن پتانسميل 

 دهاسممتفا و زمانیهم برخورد با. بدهيد هارمونی نثرها این به

 خود شممعر در را هاكُنش بهترین توانمی م اوره زبان از

 .داش 

 فرهنگ نوم اما موافقم عدنان شمممعر درون با كل در من

 مستقيم این سطرسازی اس ؛ من ط شمعر  این سمطرسمازی  

 ينیجانش و همنشمينی  سميسمتم   در اتفاقی هيچ یعنی اسم ؛ 

 افتد.نمی زبانش
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 عارف حسيني
 

 

 "خوابیبی"

 

 جلدم توی رودمی سخ  خواب

 امامهشناسن رو مهری مثل

 باشی كه مهاجر

 تبعيدی خودت از

 جا همه به

 ملبورن... تهران  لندن 

 

 كنممی نگاه

 كندمی نگاه

 برق سيم روی كالغی

  برق

 آیدمی دوردس  آن از

 كسی را سد پش  ماهيان

 كندنمی آزاد

 

 كنممی نشخوار هنوز

 را هاشيشهخرده

 قدبلند هایسيمان

 كنندمی كشتار روز هر

 روزهایم

 رسممی كه ش  به

 رودنمی خواب به سرم در كالغی

 مزارشریف* به رودنمی

 شود سفيد كه

 

 شودنمی پاره* "امير بند"

 بسياری ماهيان شاید

 شوند. آزاد

 

 هرش این در كبوترها تمام افغانستان  در شهری: شریف مزار

 در هم رنگی كبوترهای كه اس  این بر اعتقاد هستند  سفيد

 شوند.می سفيد شهر این

 افغانستان باميان شهر در طبيعی سدی: امير بند

 

.  اس كالج در ما افغانسمتانی  رفقای از یكی حسمينی  عارف

 اس . كرده پيشرف  بسيار ماه پنج این در عارف

 از و بودیم دیده او از اول روزهای كه شعرهایی به توجه با

 قرائ  كه بينيممی ناگهان بود برخوردار آركمائيمك   زبمان 

 نزدیك خودش به و كرده تغيير شممعرش در زبان از عارف

 را زیر ملموس موارد شمعر  این در كه طوریبه اسم   شمده 

 مهاجرت  تبعيد  با برخوردش روزمره  زندگی یابيم؛درمی

 شهشيخرده مثل را سيمان گرفته  سمخ   او بر كه زمان كار 

 را وطنانشهم بنویسد را خودش كهاین برای گرفته  نظر در

 و... گویدمی مزارشریف از یسد نومی

 زندگی آن در بسياری مسلمانان كه اس  شهری مزارشریف

 جاسمم آن طال ابی ابنعلی مزار كه دارند اعتقاد و كنندمی

 تركبو اگر كنندمی فكر كه اس  برخوردار ایهاله چنان از و

 ایتازه نگاه عارف. شودمی سفيد شود  شهر آن وارد رنگی

 شممری م و خير هاینگاه - دوآليسممتی نگاه آن با و دارد

 كند. برخورد خواهدمی

 سممفيد را كبوترها هاآن واقع در. اسمم  متفاوت رویكردها

 یك سممفيد هرچند. دهندمی قرار صمملح نماد و خواهندمی

ن كه اصل سياه برعكس هاس  رنگ از طيفی نيسم    رنگ

 دِفرمه م ل سمم ؛ی هسممتیرنگ نيسمم  بلكه رنگ زمينه

 این وارد ندارم قصد و اسم   علمی ب ثی كه هانگر شمدن 

 ارتباج مورد در كه هم دیگر قسممم  در اما  بشمموم ب ر

 طوربه شمماعر شممودمی صمم ب  سمميمان و شمميشممهخُرده

 در كه سمميليكاتی نوم. دارد علمی رویكرد یك ناخودآگاه

 هس . هم شيشه در هس  سيمان

 دقتی كم اس  مشهود هم عارف نثر در كه شعر این مشكل

 سممریع و وق  كمبود عل  به شمماید اسمم   زبان منطق به

 نيس . پذیرتوجيه كه باشد نوشتن
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 جلدم توی رودمی سخ  خواب"

 "امشناسنامه رو مهری مثل

 با. دارد خوانیناهم اسمم  شممده اسممتفاده كه زبانی با "رو"

 نوش : بهتر توانمی جابجایی كمی

 شناسنامه در مهر مثل"

 "جلدم توی خواب رودمی سخ 

 یجادا شاعر مدنظر قسم  بر بيشمتری  تأكيد حال   این در

 شود.می

 

 باشی كه مهاجر"

 تبعيدی خودت از

 جا همه به

 "ملبورن... تهران  لندن 

 

 همه هب" آوردن به نيازی دیگر "تبعيدی خودت از" گفتن با

 سممه آوردن طرفی از. كندمی كفای  خودش و نيسمم  "جا

. گيردمی شممعر از را ل ن هم  سممر پشمم  كوتاه هجای

 پيشنهاد:

 باشی كه مهاجر"

 تبعيدی خودت از

 "ملبورن... تهران  لندن 

 

 كنممی نگاه"

 كندمی نگاه

 برق سيم روی كالغی

 برق

 آیدمی دوردس  آن از

 كسی را سد پش  ماهيان

 "كندنمی آزاد

 

 مفهوم "كندنمی آزاد/ كسی را سد پش  ماهيان" قسم  در

 شممده نزدیك شممعر بيان به و دارد جودو آن در شممدت به

 آن هب بزند حرف تبعيد از كهاین بدون قسم  این در. اس 

 تبعيدی من از را  عده یك ماندن سد پشم   كند می اشماره 

 رویكرد یك به این. شممودمی شممامل همه را و او تا گرفته

 مدام عقایدشممان خاطر به ایعده كه دارد ارجام هم متنی

 بزرگ سد. هسمتند  زندانی ماهی مدام مانند می سمد  پشم  

 و اس  ندیده را دریا سد پش  ماهی نيس   دریا اما اسم  

 داند.نمی آن از چيزی

 

 كنممی نشخوار هنوز"

 را هاشيشهخرده

 قدبلند هایسيمان

 كنندمی كشتار روز هر

 "روزهایم

 

 كه قسمتی. اس  كارگر یك زندگی از تصویری قسم  این

 دارد. جذابي 

 

 رسممی كه  ش به"

 رودنمی خواب به سرم در كالغی

 مزارشریف به رودنمی

 "شود سفيد كه

 

 از را هارمونی "مزارشریف به رودنمی" در "به" از اسمتفاده 

 "سویهب"  "به" یوسيله به دادن مستقيم آدرس. گرفته شعر

 ثابهم به صِرفن زبان  كه جایی و داستان زبان در نثر  در... و

 دارد كاركرد شود می گرفته نظر در معنا تقالان یوسيله یك

 خصممل  و كرد بازی زبان با باید شممعر در. شممعر در نه

آورد.  وجود به آن در را چندتأویلی برخورد و چندواژگانی

یمابد و به یك تاویل بسمممنده  درواقع شمممعر گسمممترش می

 كند.نمی

 مزارشریف رودنمی"

 "سفيد كه

 خودِ كهاین و رودمین مزارشریف به: اسم   معنی دو دارای

 رود.نمی مزارشریف

 و همنشممينی روابط در و كرد عوض را شممعر زبان تواننمی

 نبرد. دستی شعر  در زبان جانشينی

 

 شودنمی پاره امير بند"
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 بسياری ماهيان شاید

 "شوند آزاد

 

 نارك در كردن پاره بند از استفاده قسم   این اول در سمطر 

 اس . آورده وجود به را یچندتأویل آن  مستقيم معنای

 ند ك توجه آن به عارف و بيفتد شمممعر در باید كه اتفاقی

 اما هشد بهتر قبل شعرهای به نسمب   كه اسم   پردازیل ن

 دارد. كار جای هنوز

 شاعر كه بردمی پی آن مخاط ِ و اسم   ملموس شمعر  این

 در هوشمندی و دردمند نگاه. نویسمد می را خود هایتجربه

 هك او هس  در ایروشنفكرانه بسيار دید رد دا وجود شاعر

 سملُمپني از اینشانه مطلقن خاورميانه روشمنفكران  برعكس

 به و بكشد قد باید عارف مثل شماعری . ندارد وجود آن در

 هب زبانی  برخوردهای به كند؛ توجه شمممد گفته كه نكاتی

 و نیهمنشي روابط و تصویرپردازی حيطه در زبانی جزئيات

 باید شعر در زبان. هس  شمعر  سمطرهای  در كه جانشمينی 

 اشد ب تصمنعی  نباید زبان. آرایش و بَزك بدون شمود  درونی

 باشد. شاعر خود مال باید

 چراكه رسممد می جایگاه این به سممریع عارف من اعتقاد به

 اوس . درون در طلبیجاه و بهاس گران برایش وق 

 
 

 ويرايش 
 

 "خوابیبی "

 

 ماشناسنامه در مهری مثل

 جلدم توی خواب رودمی سخ 

 باشی كه مهاجر

 تبعيدی خودت از

 ملبورن... تهران  لندن 

 

 كنممی نگاه

 كندمی نگاه

  سيم روی كالغی

  برق

 آیدمی دوردس  آن از

 كندنمی كسی آزاد را سد پش  ماهيان

 

 كنممی نشخوار هنوز

 را هاشيشهخرده

 قدبلند هایسيمان

 كنندمی كشتار روز هر

 ایمروزه

 رسممی كه ش  به

 رودنمی خواب به سرم در كالغی

 مزارشریف رودنمی

 سفيد... كه

 

 شودنمی پاره "امير بند"

 بسياری ماهيان شاید

 شوند. آزاد
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 مصطفا صمدي
 

  صوریه

 

  اس  خسته چقدر

 سرش باردمی باز/سر

  سوریه به دهد سازمان كه دستی نيس  سازگار

 اسد به دهد بشارت

 رسدمی سوریه به دارد صور

  پوتين از ترسيه/رو ایران كه

 كند سرچ دعا سوراخ 

 خدا اس  خسته چقدر

 سرش باردمی سوریه

 دهخدا اس  خسته چقدر و

 سوریه در س شهری تنها حل  وقتی 

 

 نقد شعر

 

 كه ماس  افغانستانی شاعران از دیگر یكی صمدی مصمطفا 

 كی اس ؛ داشته پيشرف  بسيار شمعرش  ماه هشم   این در

 و زبان كه اس  شده زبانی شماعر  یك به بدل منثور شماعر 

 رد خصوصبه دارد  مركزی نقشی شعرش در فرم به توجه

 به رشاع البته رسدمی شعر به زبان طریق از شاعر شعر  این

 طفق ایتكه سه شعر این در و بوده حوصمله  بی جااین نظر

 اس . رسيده شعری  به اشتكه یك

 نپوتي از ترروسيه ایران تا/ رسدمی سموریه  به دارد صمور "

 از شممماعر قسمممم   این در. "كند سمممرچ دعا سممموراخ

 به مه "را" البته كه كرده اسممتفاده قدرتمندانه گانی چندواژه

 "كند سممرچ را دعا سمموراخ"شممده  در  حذف بيهوده نظرم

 اما اس  خوب ایجاز نظر از اس   كرده خسماسم    شماعر 

 این. اس  كرده تررقيق را حسي  سطر  این رد "را" حذف

 بيهوده شاعر اما دارم دوس  شمعری  ل ا  از خيلی را تكه

 زا بسياری جنگ ميدان سوریه اسم    ننوشمته  را شمعر  این

دو  در شود.می تلف دارد ملتی بين این در و شمده  هاقدرت

ه ب نداشممته  وجود سمموریه از ترمظلوم ملتی ی گذشممتهدهه

 دوازده گذشمته  سمال  چند اتقاقات و حوادك نای كه طوری

 ابه ج خودش از كشته سميصد هزار  از بيش و آواره ميليون

 به من ط یك دسمم  از ایخرابه نصممرف و اسمم  گذاشممته

 ثلم كشوری این خاطربه و كندمی پيدا انتقال دیگری من ط

 آزد حل  كه گيردمی جشن هامسلمان از بخشمی  یا و ایران

 دیده بشممر حقوق نقض جز  چيزی كه در صممورتی شممده

 از كرده  سممكوت جهان چرا كه متعجبم من و شممودنمی

 وجود ایران در تنها مایگیميان كه گف  شمممودمی رواین

 به همه اسمم   شممده مایگیميان دچار ما جهان بلكه ندارد

 پيدا تسمملط جهان بر دارند هامایهميان دارند  توجه شممعار

 عهده از سمموریه برابر در كوتسمم خاطر همين به كنند می

 شتهنو شمعر  زمينه این در نيز مصمطفا  و آیدبرنمی هم تخيل

 اس .

 

 اس  خسته چقدر"

 "سرش باردمی باز/سر

 

 اجرا ار گانیچندواژه "باز/سممر" تقطيع با شمماعر كه بينيممی

 یاآ بارد می سوریه سر باز كه هس  چه سر این اس   كرده

 د؟بارمی سرباز آیا اس ؟ بم 

 

 سوریه به دهد سازمان كه دستی نيس  سازگار"

 "اسد به دهد بشارت

 

 مهارت و تكنيك از بيشممتر كه اسمم  روتين زبانی بازی

 اقاتف شعر در حدودی تا زبانی هایبازی این كرده  استفاده

 به اجاین در كشف و شعری  اما نشسته هم طبيعی و افتاده

 اس . نيامده وجود

 

 رسدمی سوریه به دارد صور"

  پوتين از ترروسيه ایران كه

 "كند سرچ دعا سوراخ

 گوید:می دوباره. اس  شعر این تكه بهترین این

 "خدا اس  خسته چقدر"
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 خسممته كه خدا به گرددبرمی "اسمم  خسممته چقدر" سممطر

 كاری كه اس  خسمته  خدا-انسمان  كند.نمی كاری و اسم  

 حقوق به بس از و شممده خسممته دیگر هاآدم انگار كندنمی

 ربش حقوق به توجهی هيچ شمده  باعر اندكرده توجه بشمر 

 هاتن به ولی زنندمی بشممر حقوق از دم همه باشممند  نداشممته

 اس . بشر حقوق ندارند توجه كه چيزی

 اس . خسته چقدر آن به توجه با پس

 كه دهكده ناخدای این "دهخدا اسمم  چقدر خسممته و"

 در حالی "هدر سوری س شمهری  تنها حل  وقتی" گویدمی

 و اسمم  زمين روی بشممر عام م ل قتل حل  امروزه كه

 خوانیغلط را دهخدا باید و نيس  شهر یك اسم تنها دیگر

هر  به نيس   مصطفا جذاب شمعر  این صمورت  هر كرد. در

 مصطفا بگيرد. كم دسم   را خودش ندارد حق شماعر  دليلی

 اگر و ننویسد اس  بهتر ننویسد  هم خوب شمعر  دیگر باید

 هب آن از من توقع و بنویسممد اسمماسممی بردمی قلم به  دسمم

 جدی را خودش كه اسم   این كالج شماعران  از یكی عنوان

 رتسممخ  و بگيرد جدی را خودش اگر كه مطمئنم و بگيرد

 هك بود خواهد افغانسممتانی شمماعران معدود از یكی كند كار

 و كرد خواهد افغانستان شعر وارد را ایتازه قرائ  و سبك

 سممال شممش -پنج  در اگر كه دارد در خود را سممتعدادا این

 سما به گرایشمی  از كنيم صم ب   افغانسمتان  شمعر  از آینده

 و هاخصمميصممه  این بگویيم و ببریم نام صمممدی مصممطفا

 ار شعرش من. اس  كرده افغانستان شعر وارد را هاگیویژه

 هاتن و بنویسد شعر طوراین كه اس  حيف اما دارم دوسم  

 و نيفتاده اتفاق ذهنش در شممعر كند. اسممتفاده مهارتش از

 باید شمماعر و اسمم  نرفته راه قلمش نوك زیر شمميطان

 باشد. داشته قلمش شيطان با بيشتری همكاری
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 جميله كرمي
 

 

 هاشزد دس قلمه می

  گل چينی

 از صورت به دامن

 اشو در تخ  دو نفره

 وش داش مرا به آغ

  هر روز

  اشخانه كلنگی

 ف  تا نانواییرمی

 ها خراب...ای كه سالو شومينه

 هاگرم بود ولی برای توله گربه

  مادرم

 كردها را زود غروب میش 

  ایو امش  ميان چاله

 زودتر...

 

 نقد شعر
 

عل  بررسممی شممعر جميله كرمی این اسمم  كه بيان یعنی   

  اش بسيار پيشرفقبلیجزءپردازی او نسمب  به شمعرهای   

بينيم در شمممعر شممماعری كه قبلن رك و كرده و ناگهان می

 زد  سطری چنين درخشان وجود دارد:مستقيم حرف می

 "كردها را زود غروب میمادرم ش "

ی حسمممی این سمممطر را داریم و برای ما ی ما تجربههممه 

ها یك مانيفسم  و برداش  بزرگ اس . با این سطر  ایرانی

 توان كرد:میهمه كار 

 "كرد یا روزها راها را زود غروب میمادرم ش "

اما چرا ما غم غروب را دوسمم  داریم ولی از زیبایی شمم  

  گریزانيم؟

س   ش  مقدس اس  ش  پر از سلطن  فردی  و تنهایی

 جا ش  اس .ليكن ما از آن گریزانيم  چون همه چيز آن

زود غروب خواهيم هم روز را غروب را دوس  داریم و می

 كنيم و هم ش  را سریع به غروب برسانيم.

جا كنایه از پيری نيز هسممم   چرا شممم  جوان غروب این

تر اما غروب یك مرز یا م دوده و جایی اس  و روز جوان

جما نماگزیریم و این نماگزیری ما نيازمند    اسممم  كمه مما آن  

 پرداخ  اس .

ای كرد/ و امش  ميان چالهها را زود غروب میمادرم ش "

 "زودتر...

اش زودتر آرميده و منظور از چاله  یعنی امشممم  ميان چاله

خواب اسممم  كمه در آن غروب كرده تا در  گور یما تخم   

 غروب بخوابد؛ یعنی ش   مادر در غروب رسيده اس .

تواند یك بيان عينی هم داشته باشد چراكه ما ها میهمه این

را هم با  های خانه  غروب را به ش  و ش با كشيدن پرده

 كنيم.نفوذ از بيرون به درون به غروب بدل می

امما مشمممكمل اصممملی شمممعر خانم كرمی بی تجربگی در    

 س .سطرسازی

 شود:گونه آغاز میشعر این

 "زد دستهاش...قلمه می"

ونه گبيان و اجرای این قسممم  زیبا نيسمم . باید مثلن این 

 نوش :

 

ه زد گل چينی از صمممورت بهماش قلممه/ قلم می  دسممم "

 "دامن...

تواند گلچينی یا گلِ چينی باشمممد كه كمه این گل چينی می 

آید و این گل چينی روی صمممورت لباس یا جای دیگر می

ای كه قرار خواب  تخ  دو نفرهشممود به تخ چسممبيده می

تواند زنی اسم  كسمی را در آغوش داشمته باشد و این می   

تواند مادر باشمممد یا باشمممد در آغوش كسمممی و زن هم می

ختری كه جانشمممين مادر اسممم  یا تنهایی كه دختر را به د

 برد.آغوش مادر می

رسمماند و خانه كلنگی این سممطر یك سممن  و قدم  را می

هایش به این سممن  اسمم  كه برای سممير نگه داشممتن بچه  

 رود.نانوایی می
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سم  كه ما در اروتيزم داشتيم كه  این فرم  مربوج به ب ثی

بری تنوم وجود ندارد و در زنمدگی حيوانمات در نوم لذت  

جما هم این ب ر وجود دارد و  برنمد  این انگمار لمذت نمی  

 گفته شده اس :

 

  رف  تا نانواییمی"

  ها خرابای كه سالو شومينه

 "هاگرم بود ولی برای توله گربه

 

و  اسمم  ها  نوعی نگاه به همان ب ر اروتيزماین توله گربه

همچنين شاعر باید گردانی شود و بهتر اسم  این شعر ل ن 

های مربوج به سمطرسمازی  سرع  سطر و هجاچينی   ب ر

طور كه قبلن گفتم برای رسيدن به یك را مطالعه كند. همان

قطعه شممعر باید هر كدام از سممطرها چندبار اجرا شممود و   

با چينش سمطرها شعر   بهترین سمطر و اجرا در شمعر بياید.  

ها به وجود شود و همان سطر هم با آرایش واژهسماخته می 

 آید و انتخاب و چينش كلمات هم نقش كليدی دارد.می

شممماعر بزرگ  معمار و متخصمممص گزینش بهترین كلمات 

 اس .

جاس  كه شاعر بزرگ تر اینتفاوت شاعر بزرگ و معمولی

كه در یك تری انتخماب كند چنان توانمد كلممات خماص   می

 توان انتخاب بهتری كرد و به جای كلماتشعر معمولی می

توان آن كلممات بهتری آورد امما در یك شمممعر بزرگ نمی  

 دس  برد.

ممان پایبند  بمایمد توجمه كرد كمه مما فقط بمه مفهوم و حس      

نيسمتيم  این فقط ورژن اوليه اسم . در نویسش شعر سپيد   

شمماعر آزاد اسمم  هر نوم رفتاری با زبان بكند اما برخالف 

سممایر شممعرهای دیگر كار شمماعر تازه بعد از نویسممش آن   

شممود؛ یعنی در جایگاه اول از طریق سمميسممتم   شممروم می

 "دیونيزوسی"شود و به صورت جانشمينی شمعر نوشمته می   

افتد  بعد تازه كار شممماعر شمممروم روی صمممف ه اتفاق می

ها  تجربه  برخورد و دانش شمماعر وارد شممود؛ یعنی دادهمی

شممود و او با سمميسممتم آپولونی  شممعر را دوباره  صممف ه می

 جاس  كه هارمونی شعر چه از ل ا  نویسد و اینمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اج جا كه ارتبموسمميقيایی و چه معنایی باید بهتر شممود و آن

 ها باید بازسازی شود.خاصی وجود ندارد  نشانه

این شمعر مدرنيستی و از نوم دهه شصتی اس  )مدرنيستی  

 (17قرن 

های درخشممانی در این شممعر بازی زبانی وجود ندارد  تكه

سممتی كه اول اشماره كردم شاهكار اس  ولی باید   دارد و ق

ها و سطرهای دیگر باشد. شاعر در ارتباج مستقيم با قسم 

 كند دیالوگباید در قسم  دوم كه شعرش را بازنویسی می

هاس  كه ها را برقرار كند و همين دیالوگبين این قسمم  

ش بازی و آميزسازد؛ یعنی باید بين كلمات عشقشعر را می

 بينم.و من این اتفاق را نمی باشد

ت   هيچ شرایطی شعر امروز فارسی را نخوانيد  به شدت 

كند كه ایده دارد روای  بدبختی میبيمار اسم   چون با این 

و بدبختی در روشمنفكری جایی ندارد. این اشممعار به شكل  

ترانه و مافنگی با بيان بدبختی تصمممنعی جل  دلسممموزی و 

بينيم بزدلی خود را ریق میكنممد و از این طمخمماطمم  می

زنممد و ممما را بمما قهرممان و دیگری خود را زنمدانی جمما می  

 كند.ها روبرو میشومن

حوزه دیمدگماه اسمممتتيكی ما باید با برخورد پوليتيكال فرق   

ها را باهم قاطی كردیم و لمپنيزم را مد داشته باشد اما ما این

   ایم.كرده

ان آن را كنار گذاش  تودر نتيجه اجرا بسيار مهم اس   نمی

و به دلی نوشتن و الهام توسل جس  در حالی كه چيزی به 

اسمممم الهمام وجود نمدارد و شممماعری كمه به اجرا  زبان و    

 های استتيكی توجه نكند شاعر نيس .مؤلفه
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 عدنان نوروزي
 

 

  های دس  چپم عاشقیكی از انگش 

 ترو بقيه عاشق

 های طالفروشی زردیكی از حلقه

 مربع و بقيه

 بقيه تاكسی مال خودش

 حلقه تاكسی

 دایر اس  آن بيرون

 چه حاال كه:

 یكی این داخل اس 

  حلقه

 هایمبقيه انگش 

 چند متر مربع طالیی

 و آن زردی كه مال خودش  دوتا!

 یكی برای گوش بدهكار

 گوشواره

 كاریكی برای طل 

 پنبه

 چه بعدن اس  حاال كه داخلم...؟

 بيرون اس  دایر همچنان

 یكی از قبلن خودم  منتظر

 قاضی یك روی سكه

 بوسمها را میمن روی دیگر قاضی

 ها زن اس  آخریكی از قاضی

 رسم به او كه زن اس اول می

 هایم باشدتواند بقيه انگش او می

 هایم را هم؛و آن یكی انگش 

 تاكسی و بقيه هم برای قاضی!

 های باال...یكی از مربع

 و بقيه زن هستند!

 

آقمای نوروزی بيان خوبی دارد. اگر عدنان نوروزی   شمممعر

آن اند تومیغلظ  عاطفه و حسيّ ِ این زبان را بيشتر كند  

را از حمال  منثور خارج كند و به آن شمممعری  بيشمممتری  

 ببخشد.

 

  های دس  چپم عاشقیكی از انگش "

 ترو بقيه عاشق

 های طالفروشی زردیكی از حلقه

 و بقيه مربع

 

خواهی آن را توضممميح كه میل  چرخشمممی و اینبرای حا

تر انتخاب كنی؛ ها را به صممورت ملموسبدهی باید نشممانه

توانم مثلن سممطر اول خيلی خوب اسمم : عاشممق  من می  

 بگویم بقيه چرا عاشق...

كنم. را درك نمی "تربقيه عاشمممق"امما من در اداممه ب ر    

د یا از ص ب  بكني" orgy sex"ز خواهيد ادانم شما مینمی

"foursome "ز گویيد یا اقصممد دارید بگویيد كه از مربع می

جا خواهيد حرف بزنيد؛ مربع در اینچهار گوشمممه مربع می

 كندچه نقشی دارد؟ و در ادامه هم نقش قدرتمندی ایفا نمی

 "بقيه مربع"گویی: و بسيار گنگ اس . ناگهان می

 و بعد چندتا فاصله 

 "ی تاكسی مال خودشبقيه"

گذارم  اسمممش را تنبلی من اسممم این را سممپيدخوانی نمی 

توانس  مطرح شود گذارم. در این قسم   یك پاسخ میمی

بسيار زیباس   این  "ی تاكسمی مال خودش بقيه"اما سمطرِ  

بقيمه مال  "ی مما اتفماق افتماده اسممم :    معمولن برای هممه 

ی زن بماشمممد یا  توانمد آن راننمده  كمه خودش می  "خودت

خواب رانندگی سمتعار باشد و كسی كه در تخ  ای مراننده

 تواند  تأویل بسيار اروتيكی هم داشته باشد.كند میمی

 "ی تاكسیحلقه"

شممود كه فقط تاكسممی در این قسممم   طوری نوشممته می  

دهد. شود. تا كَسی یا تا كُسی معنی نمیتاكسمی خوانده می 

و های ابهام تباز هم به حلقه "ی تاكسمممیحلقه"جما  در این

 شود.بيهوده افزوده می
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 بقيه تاكسی مال خودش"

 ی تاكسیحلقه 

 دایر اس  آن بيرون

 چه حاال كه:

 یكی این داخل اس 

 "حلقه

 

ا رود  مثلن شموقتی كه فضای شعر شما به سم  طالق می

توانيد ب ر چيزهای حلقوی را بكنيد كه فالنی حلقوی نمی

این دسمم  كه دهم و یا مسممائلی از بوده  من پولش را نمی

شود ها را میشمان شوم  این نشانه خواهم وارد جزئياتنمی

در آن بازخوانی كرد  اما شعر باید یك جایی فرافكنی داشته 

 :گویيدجایی كه شما میباشد و ایجاد لذت بكند  مثل آن

 

 قاضی یك روی سكه"

 "بوسمها را میمن روی دیگر قاضی

گونه ها باید در اینگونه سممطرها جال  اسمم   ایناین بيان

 گویيد:جا كه میشعرها بيشتر باشد یا مثلن آن

 یكی برای گوش بدهكار"

 گوشواره

 كاریكی برای طل 

 "پنبه

 

 آوریهای درخشانی میها را باید از آن كار بكشيد  پارهاین

ی كاركشی. در این شعر بسيار م افظهها كار نمیولی از آن

من با تو ضری  حسيّ  و  وجود دارد  اشمكال ندارد. ب ر 

های عاطفی و حسمی شمعر اس  كه   گاهشمناخ  روی تكيه 

این در شممعر شممما وجود ندارد. به نظر من قصممد شممما این 

اس  كه تيزهوشانه با زبان رفتار كنی و به زبان بها بدهی و 

خواهی زبان مالوف باشمممد  كمارتمان را زبمانی كنيد و نمی   

رسممی اسممتفاده بكنی. از خواهی از یك كنار دیگر زبان فامی

این سميستم زبانی كه معمولن یك جور لكن  در آن اس    

از آن اسمممتفمماده  "second language"ن معمولن بممه عنوا

كنی؛ یعنی كسمی كه فارسی زبان اولش اس  معمولن از  می

خواهی آن را كه مثلن كند. شممما میاین زبان اسممتفاده نمی

 second"به  دلاس  ب" second language"ز یك روای  ا

world"   كمه دنيای دوم  اتفاق بيفتد   كنی و بمه خماطر این

باید با آن رابطه حسمممی داشمممته باشمممی؛ یعنی تو اول باید 

ات با شما رفيق شود! كه خوانندهشمعرت را باور كنی تا این 

باورپذیری در شمعر بسميار مهم اسم . شعری كه باورپذیر    

  هيد درسنيسم  تصمنعی اس . شعری كه شما برایش تم  

كنيمد و توجهی بمه بماورپمذیری آن نمدارید  مانند یك      نمی

ه داسمممتمانی اسممم  كمه وجمه عينی نمدارد  داسمممتمانی ك      

"abstraction"  به طور تصمممنعی و دم دسمممتی در آن اتفاق

افتد. مسماله این اسم  كه ما باید دایركتور خوبی باشيم؛   می

یعنی یك شماعر واقعی دایركتور كلمات اسم   شما باید از   

پس این معماری بربيایيد. در بعضممی از سممطرها  این كار را 

كنی. دهی اما یك جاهایی ولش میبمه درسمممتی انجمام می  

بعضمی جاها تقطيع تصمنعی اس ؛ تقطيع منطق ندارد و آن   

عر كنی  باید در سرتاسر شمنطق زبانی هم كه شما تبليغ می

 از آن تبعيم  بكنی. به نظرم كلن رفتار این شمممعر را من به 

شمعر بسمياری از شاعرهای معروفی كه اكنون در ایران كار   

شمممان را مرت  ها و شمممعرهایكنند و همه كتابچاپ می

خواننمد و مثل مگس در حال توليدمثل هسمممتند ترجيح  می

ها دهم. من همين یك شممعر را معادل صممدتا از آن كتابمی

جور دیگر رفتممار خواهمد یمك  دانم  چون این شمممعر میمی

يد  مانتاليسم پيروی نكنهم اس  كه شما از سانتیبكند؛این م

از لمپنيسممم فرهنگی پيروی نكنيد و نقطه مقابل آن باشمميد.  

بخواهيد در شممعرتان گاردی عليه آن داشممته باشمميد بدون   

كه از آن ظرفي  موجود در مخاط  فارسی زبان استفاده این

جور نوشمممتن از این بكنيمد  مخاط  را جذب بكنيد و این 

را در متن  ارای اهمي  اسم ؛ یعنی شما جهانی تازه باب  د

زبان  ها كهگویم بعضی از آنكنيد  به همين دليل میاحيا می

 توانند بهاسممم ؛ از این طریق میشمممان زبان دومفارسمممی 

second world  برسمممند كه این دنيای دوم یك دنيای متنی

 اس .  
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 سميه ابراهيمي

 
  سرباال كه باران

 و بردمی آل را مانجف 

 موج را سنگر

  خون و خاك به كشيده ریسه

 فيوز

  خاكریز پش ِ پریده

 كات! و

 نيس  آخر پالكِ این

 

 كنيم؟ هيزم دیگر قبرستانِ چند

 قبلی تنورِ در 

  دندان الی  گير كه

  ما و انهدام

 نشویم برشته

 تنها

 سرباال! تفی

 

 س شيرینی پالن این 

  فرهاد به نخ نداده 

 start بر  هلهله بزنيد 

 دامادی 

 تابوت! فقط كشدمی سر 

  

 نمی تمام

 شدیم

 هاچشم از نف  ریخته

 نزنيد فندك

 ممنوم كشيدن سيگار حتا

 خاك این اس  مادر بی

 
 
 

 نقد شعر
 

 شممعر و اسمم  زبانی شمميزوفرنیِ دچار شممعر این در شمماعر

 يری گنتيجه یا زیبا سطر به عالقه عل  به او .اسم   پراكنده

 باران/ سممطرِ در مثلن نویسممد؛تمركز می بدونِ و دارد عجله

 باران دبگویي باید كنيد حذف را فعل توانيدنمی/ سممرباال كه

 ببارد. سرباال كه

 موج را سنگر و برد می آب را جفتمان

 جمو /را /گر /سن :كنيد دق 

 این جلوی كهاین خاطربه و دارد وجود تسمممكين جااین

 بگویی: طوراین اس  بهتر بگيری را تسكين

 را سنگر و/ بردمی آل را مانجف  /ران/ با/ ببارد كه سمرباال 

 موج

 نتسكي كه اسم   شمده  باعر ما تقطيعِ كه كنيدمی مشماهده 

 نباشد. ملموس دیگر و شود ترخفيف

 ردبمی موج خودش با را سنگر یعنی/ موج را سنگر و/ سطرِ

 اس . شده حذف فعل كه

 شود:می عوض ل ن ادامه در

 و /زخاكری پش  پریده /فيوز/ خون و خاك به شيدهك ریسه

 نيس  آخر پالك این/ كات

 بگویی كهاین جای به كرده زبانی بازی قسمممم   این در

 اب باید. "نيسمم  آخر پالك" گوییمی "نيسمم  آخر پالن"

 پالك از خبری شممعر ادامه در اما كردیمی بازی پالك این

 نيس .

. داردن عينی وجه سطر این /كنيم؟ هيزم دیگر قبرسمتان  چند

: تینوشمی باید اس  قبر اندازه هيزم كه اس  این منظور اگر

 "كنيم هيزم دیگر قبر چند"

 ویمنش برشته /ما و انهدام /دندان الی گير كه /قبلی تنور در

 .شوند ویرایش باید كه هسمتند  توضمي ی  همه سمطرها  این

 (ندارند نقشی ساختار معنایی در اینشانه نظر از)

 شدیم /نمی تمام/ تابوت فقط كشدمی سر /دامادی

مثلن  دهيم؛ انجام خواستيم كار هر نداریم اجازه شمعر  در ما

: وییبگ توانیمی عوض در و سركشيد تواننمی را "تابوت"
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 و "می" از استفاده همچنين. "كشمد می تابوت را بر دوش"

 را خود استتيك و اسم   شمده  لوك خيلی شمعر  در "نمی"

 دهد.می دس  از دارد

 اس  مادر بی" سطر و نيسم   بد شمعری  شمعر   این دركل

 اس . شعر این خوب سطرهای از "خاك

 چه كه كنی دق  اصمملی شممعر و من ادی  به باید حاال اما

 توانییم را شعر این. بنویسمی  بهتر تا امداده آن به تغييراتی

 كنی. تبدیل خوب شعر یك به بازنویسی با

 
 

 ويرايش شعر

 

 با ببارد كه االسرب

  ران

  بردمی آل را مانجف 

  را سنگر و

 موج

  ریسه كشيده خون و خاك به 

  خاكریز پش ِ پریده     فيوز

 كات!

 نيس  آخر پالكِ این

 

 كنيم هيزم دیگر قبرِ چند

 قبلی تنورِ در

 نه! برشته و دندان الی گير كه

 تنها

 سرباال! تفی

 

 اس  شيرین پالن این 

  فرهاد به نداد نخ كه 

 start  هلهله و  بزنيد 

 داماد كه 

 دوش! بر كشدمی تابوت 

  

 اس  گور جا همه

 گورستان همه

 هاچشم از نف  ریخته

 نزنيد فندك

 ممنوم كشيدن سيگار

 خاك اس  مادر بی
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 فاطمه قهرماني

 
 

 شانزده پالك حوالی

  بيدار هاتخمك

 خون زیر او و

 درشما برای

 كش می زن كه

  پيچيد لقمه

 پدر كرمِ تا پيچيد

 رَحِم روی بخوابد

 برادر زیر اشخانه و

  داد تكان قدرآن

   خواهر سر شد خراب كه

 نشسته حاال

 مُثلر در حبس

 قالی هایگل الی از

 می... خار دنبال

 دو پالك حوالی رودمی

 گم را زیبایی كه

 نبود برادری و

 عروسك به كند تجاوز

 ملوسك با دبرقص

 كند اجير مادر

 كند زیر پدر

 سنگ خواهر  و

 قالی روی افتاده

 رحِم از چكدمی اشك

 رنگ... ها گل

 

 شعرش بررسیِ با كه دارد وجود نقشمه  یك فاطمه شمعر  در

 كرد: خواهيم كشف را آن

 

 شانزده پالك حوالی"

 "بيدار هاتخمك

 

 كه پالكی پشممم  رودمی دختری یعنی "بيدار هاتخمك"

 پيش رد سممكسممی یا بيفتد اتفاقی بوده قرار پالك این یتو

 این. اسمم  طرف دختر كه دهدمی نشممان تخمك و بوده

 فتنر دسمم  از با ارتباطی تواندمی دختر حشممری ِ و اتفاق

 یك رابطه این در حال عين در و باشممد داشممته بكارتش

 هب نسممب  دختر این كه ترس یك دارد  وجود نوسممتالژی

 نفرت .گرددبرمی الگو كهن یك به كسس این و دارد سكس

 با فقط را بودن مرد دختر این انگار و دارد وجود هم مرد از

 خترد این بار اولين كه اس  برادر اسم    كرده تجربه برادر

 جال . دهمد می تكمان  را اشخمانمه   و كنمد می خونی را

 نویسد:می كه جاس این

 

  خون زیر او و"

  مادرش برای

 كش می زن كه

 پيچيد هلقم

 "پدر كرم تا پيچيد

 

 رفته گ صورت تبانی جوریك یعنی پيچيده  مادر برای لقمه

 این یهمه كه مردسمماالری و پسممرسمماالری برای تبانی یك

 دختر ضممد یعنی بود؛ زن ضممد كه پيچيد مادری را لقمه

 تقدیس این كه كردمی تقدیس را پسممرش و بود خودش

 هك پيچشممی این و دكن تجاوز دختر به برادر تا شممده باعر

 خرابش خانه اس   داشمته  رحم توی( پدر كروموزوم) كرم

 اس . كرده خراب را یعنی دختر كرده

 این در كه را زنی یعنی "مثلر در حبس" موضوم همچنين

 اسمم   زن از نمادی "قالی هایگل" و كردند حبس مثلر

 هاگل این و اسمم  خواهرش و دختر مادر  خود كه زنی

 این كه لطافتی این بر چگونه و شمموندمی سممنگ چگونه

 دلسممنگ مادر. شممودمی غال  سممنگ دارند( هازن) هاگل

 زیبایی از بعد چون كندمی گم را اشزیبایی و شمممودمی

 كرد تجاوز عروسممك یك به كه برادری و شممودمی افسممرده
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 این و كرد سممكوت به مجبور را مادرش حتا گرف  جشممن

 به بدل را هرشخوا گرف  زیر هم را پدرش سمممكوت 

 از من كه اسمم  داسممتانی این ؛(كرد سممنگدل) كرد مادرش

 راآن  خوانش  همين براسمماس و دارم شممعر این خوانش

 كنم:می بازنویسی

 

 شانزده پالك حوالی"

  بيدار همه هاتخمك

 خون درون او و

 كش می زن كه مادر برای

  پيچيد لقمه

 

 پدر كرمِ پيچيده

 رَحِم توى

  برادر تكاند انچن را اشخانه و

  شد خراب خواهرش كه 

  

 حبس نشسته حاال

 مُثلر توى

 قالی هایگل الی از و

 دو پالك پش ... می خار دنبال

 گم را اشزیبایی كه

 نبود حتا كه برادرش تا

 عروسك به كند تجاوز

 ملوسك به سوسكه خاله به

 اجير را مادرش حتا

 خواهر و كند زیر را پدر

 لىقا بر سنگ داده گل كه

  دربياورد رحِم اشكِ

 مادر دوباره كند دل   سنگ

 "رنگ را گل

 

 هم مادر به پيچيدن  لقمه شمممعر این در كنيم توجه باید

  اس پيچيده لقمه مادر برای هم پدر خود یعنی خورد؛برمی

 مادر رحم وارد كه اسممم  كروموزومی همان اشلقمه و

 كهاین ينع در شعر این. زایمان دچار دوباره را او و كندمی

 روای  شممعر این درواقع. دارد خاصممی نگاه ندارد  ادعایی

 با قهرمانی فاطمه كه اسمم  عجي  من برای و دارد جالبی

 قليدت و برگشته خودش شعر به باز بسيار شعرهای خوانش

 روای  به .دارم دوس  من را بازگش  این كه اسم   نكرده

 و  اس داده عذاب را شاعر كه داسمتانی  و برگشمته  خودش

 دیوزینوسممی تالش به داشممته آپولونی مغزی تالش چون

 اس . نرسيده

 این من اجرا این در كه رودپيش می كند جاهایی شممعر یك

 دو این بين باید فاطمه حاال و كردم جور و جمع را كندی

 د.بگير یاد را هاآن و افتاده اتفاقی چه كه كند قياس ورژن
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 عارف حسيني
 
 

 "َش   "برای  ایمقبره

 

 شهرس  شروم* هوایی ميدان

 كشندمی نفس هنوز خام* هایسرك

 دارند لبخند  *باشندگان

 دس  در* خينه طبق

 عروس یخانه

 رقاص* باالهایشاه

 

 ایكرده زیاد را شهر ترافيك

 *موترها دارند بسيار* ومقالقال

 زنان گذرندمی زناندایره

 خبربی  خدا از* هایاوشتُك

 كنندمی باخبر را همه

 

 همه از ترجذاب

 هس ؟ كسی

 هس ؟

 هس ؟ نيس  آیا

 كند؟می حمل را هيچ ایحامله زن

 

 بزن چرخی

 كن* چاالن را* فيته

 بزنيم* غرسك ]همه

 برویم...[ دریا ل ل 

 

 تاجيكی* صنعتگران از ترخسته

 سرخ شراب از سيراب

 ایمكشيده دراز

 نيس ... حرفی نای

 

 س م ترمی شهروند رگم جااین

 

 

 دارند: كاربرد افغانستان در كه واژگان برخی

 

 فرودگاه: هوایی ميدان

 شوسه هایجاده: خام هایسرك جاده : سَرَك

 شهروندان: باشندگان

 اسممر به اشاره)حنا  سمينی : خينه سمينی  طبق  مجمر : طَبَق

 حنابندان(

 داماد یا عروس ساقدوش: باالشاه

 صدا و سر داد بی و داد: ومَقالقال

 خودرو: موتَر

 كودك: اوشتُك

 وشنر را كاس  ضبط: كن چاالن را فيته كاسم    نوار: فيته

 كن

 خود به مخصمموص زدن كف نوم كه رقص نوعی: غَرسممَك

 دارد

 تاجيكی( لهجه در)رقاص : صنعتگر

 

 كرف كه برسمميم ناب شممعر یك به توانيممی زمانی فقط ما

 خوبی شعر كنيممی فكر وقتی ایم.نوشمته  خوبی شمعر  كنيم

 نآ اول سممطر فقط كه شممود فرض طوراین باید ایم نوشممته

 بپردازیم. باید را شعر یبقيه یعنی ایم؛نوشته را شعر

 زا نشان این و اسم   شمده  بهتر قبل به نسمب   عارف شمعر 

 ششعر در قبلن كه شاملویی زبان از عارف. اوس  باهوشی

 رود.می گیخودویژ سم  به گرفته  فاصله بود

 سيلپتان كه دانس  شعرپيش یك توانمی را عارف شعر این

 شعر این در چراكه. دارد را خوب شعر یك به شمدن  تبدیل

 خود به مختص آن جهان و هسممتيم طرف "سمماختن" با

 دیلتب درس   پردازش با شمود   ترطوالنی باید بوده عارف

 شود.می او شعرهای بهترین از یكی به

 ند نویسه از شاعران افغانستانی كه خوب میمعمولن آن دست

 از همه درواقع. اندرسمميده تصممویرسممازی و حس به نهایتن

 فادهاست "شده ظلم ما به هستيم  مظلوم ما" یِاكليشه مفهومِ

 دهند.می ترویج را آن و كنندمی
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 شهرس  شروم هوایی ميدان"

 كشندمی نفس هنوز خام هایسرك

 دارند لبخند باشندگان 

 دس  در خينه طبق

 عروس یخانه

 "رقاص باالهایشاه

 

 بند: این مورد در نكاتی

 هتوج باید اس   زیاد شعر این در دری واژگان از م استفاده

 بهتری معنای سممطری در دری ایواژه اگر دید و داشمم 

 هب تا اسمم  بهتر شممودمی زیباتر سممطر واژه  آن با و دهدمی

 باشد دری واژگان از تفادهاسم  در عمد فقط اگر اما برود كار

 از كه اسمم  بسممياری زیبای واژگان دری در. نيسمم  خوب

 نِميدا: نمونه طوربه اس ؛ بهتر تهران پارسی در هاآن معادل

 هميشه عارف كنممی پيشنهاد من كه... و باشمندگان  هوایی 

. دكن استفاده... و شهروندان فرودگاه  جای به هاآن از فقط و

 بود" همچون شاهكارند واقعن كه هسم   واژگانی دری در

 واژگان اسمم   سممویه دو ادبيات در تعامل این اما. "باش و

 مه بودن بهتر صورت در دارند  كاربرد تهران در كه پارسی

 شوند. داده انتقال و پيشنهاد دری ادبيات به

ف و توصي شاعرانه ل نی با اس   شعر شروم كه بند این -

 توصمميف شممعری در اگر دارد.ن كاركردی كه شممودمی آغاز

 در هك بيفتد تازه اتفاقی باید سممطر هر در گيردمی صممورت

 دهم.می بازنویسی به پيشنهاد و نيس  چنيناین بند این

 

 ایكرده زیاد را شهر ترافيك"

 موترها دارند بسيار ومَقالقال

 زنان گذرندمی زناندایره

 خبربی خدا از هایاوشتُك

 "دكننمی باخبر را همه

 

 اتفاق اهدش اس  توصيفی كه هم بند این قبلی  بند برعكس

 آن در زیبایی به پرداخ  و هسممتيم سممطر هر در كشممف و

 اس .شده  اجرا

 

 همه از ترجذاب"

 هس ؟ كسی

 هس ؟

 هس ؟ نيس  آیا

 "كند؟می حمل را هيچ ایحامله زن

 

 كه كندمی حمل خود با را جدیدی و زیبا مفهوم بند این

 به پيشممنهاد. اسمم  زده ضممربه آن به اضممافی یهاپرداخ 

 طوربه دارم  آن اضافی هایقسم  حذف و كردن خالصمه 

 نمونه:

 نيس  كسی همه از ترجذاب"

 "كندمی حمل را هيچ ایحامله زن

 

 بزن چرخی"

 كن چاالن را فيته

 بزنيم غَرسَك ]همه

 برویم...[ دریا ل ل 

 ضممبط  ردنك روشممن و بند این در جدید صممدایی آوردن با

 هك آمده وجود به چندصممدایی و افتاده اتفاق گذاریفاصممله

 زیباس .

 

 تاجيكی گرانصنع  از ترخسته"

 سرخ شراب از سيراب

 ایمكشيده دراز

 نيس ... حرفی نای

 

 "س م ترمی شهروند مرگ جااین

 

 دهنش اجرا كامل طوربه هنوز اما اس  زیبایی شعر شعر  این

 رد؛ك درخور اثری به تبدیل را آن وانتمی اشبازنویسی با و

 كی شعر این در چراكه! شود شناخته آن با عارف كه شعری

 پارسممی زبان توأمان اجرای. اسمم  انتقال حال در فرهنگ

 كه شعر این در. اس  خوب نكات از آن در تهرانی و دری

 آن زیرین هایالیه در سمم عادی زندگی از ایسمماده بيان

 اعرش كه دهدمی نشمان  و اسم   زیركانه كه افتدمی اتفاقاتی
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 دسممتگاه ایجاد دارد نياز شممعر این كه چيزی. دارد دغدغه

 بين رد كه چيزی اس ؛ بيشتر پرداخ ِ و آن در قوی متفكر

 شود.نمی مشاهده افغانستانی شاعران

 تمركز  حاصل شعر . اس  تمركز نداشتن در عارف ضعف

 هك اسمم  نای عارف به من پيشممنهاد. اسمم  تفكر و تخيل

 و ندك هدای  تفكر سممم  به و بيشممتر را تخيلش و تمركز

 دهد. گسترش شعرهایش یهمه در را این

 ندچ را آن و كنم ویرایش را شعر این توانممی راحتی به من

 ارمد دوس  اما كنم بهتر هس  چهآن به نسب  گردن و سر

 حدی به حاال عارف. بكند را كار این خودش عارف كه

 و دهد انجام ویرایش شعرش روی بتواند كه اسم   رسميده 

 در من مطل  اصممل متوجه كه دارم اميد. بربياید پسممش از

 باشد. شده آن ویرایش و شعرش مورد

 
 

. 
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 جميله كرمي

 
 

 ایفرمانده

  اجبار به و

 كندمی سر

   شعر این

 نيس  در ميان

 ایلهگلو پای

 تن  لختی اما

 خورد شكس 

 بازی سَرِ

 بهداری یو گوشه

 دارد شبانه پچپچ

 پيرهن هایالله 

  دیوار سفيدی و

 كسی گيردمی جان بيرون 

 تو به دهممی جان جا این

 منم! بازنده

 شوینمی درمان

 شومنمی شاعر

 ایس !

  اس  جنگی فيلم این

 دوختن زن  نقش

 

 نقد شعر
 

 سممر/  اجبار به و/ ایفرمانده: شممودمی زآغا گونهاین شممعر

 شعر این/ كندمی

 كندینمی سر": شودمی خوانده شكل این به آخر سمطر  دو

 بياید. سطر یك در باید و خواهدنمی تقطيع پس "شعر

 و بيان ین وه "ایگلوله پای/ نيسمم  ميان در": ادامه در و

 این به آن طبيعیِ شممكل و نيسمم  مناسمم  جااین در اجرا

 پای": یا و. "نيس  ميان در ایگلوله پای": اسم   صمورت 

 ایدب كلمات جابجایی با هم جااین در. "نيس  بين در گلوله

 طرس یك در هم را سطر دو این و برسی مناسمبی  تركي  به

 بياوری.

 بازی. سرِ/ خورده شكس / تن  لختیِ اما: شعر یادامه

. وندش متصل هم به باید و كنی تقطيع نباید را آخر سطر دو

 و /بازی سرِ خورده شمكس  / تن  لختیِ ما: صمورت این به

 دارد. شبانه پچ پچ/ بهداری یگوشه

 سممفيدیِ و/ پيرهن هایالله: خوانيممی بعدی سممطر در و

 دیوار.

: بيایند سمممطر یك در باید سمممطر  دو این هم جااین در

 "دیوار. سفيدیِ و پيرهن هایالله"

 جان جا این/ كسممی گيردمی نجا بيرون : شممعر یادامه و

!(/ امبازنده: بنویس جااین در! )منم بازنده/ تو به دهممی

 جنگی فيلم این!/ ایس / شومنمی شماعر / شموی نمی درمان

 دوختن. زن  نقش اس /

 از تو زبان اما اسمم  درسمم  اتشممعری دریاف ِ تو  اثر در

 را شممعر فرم عبارتی به. آیدبرنمی دریاف   آن یارائه پسِ

 ن ز نقش و سمم جنگی فيلم فيلم  این اگر. نيسممتی بلد

 بدنِ كه اسمم  پرسممتاری یا زن  این پس اسمم  دوختن

 یپرده خواهدمی كه س زنی یا و زندمی بخيه را هازخمی

( دیگری تعبير هر یا و) بدوزد را اشخانه یپرده یا بكارت

 هم را شممعر خوانش طرفی  از. كنی كار آن روی باید تو

 كار تو خوانشِ و اجرا ین وه روی باید جااین. دانیینم

 عتقطي و دارد لكن  اما نيس  بدی شعر هم شعر این. شود

 باید آن در بردن دس  صورتِ در و نيس  درسم   هم آن

 اجرا در هم و ل ن در هم چون دهم  تغيير را آن تمام

 نقدهای كه اسمم  این تو به من اسمم . پيشممنهاد  پراكنده

 خواندن با. بخوانی را شمممعر یمجله هایفایل در موجود

 مطال   گرفته صمممورت نقد  هایكارگاه در كه نقدهایی

 از هك نيسمم  این به نيازی دیگر و گيریمی یاد را بسممياری

 كنی. شروم صفر
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 اي عليه متنحاشيه «زير تختخواب»

 
 عارف حسینی

 

 
 

  مضمونِ طور كه از نام این مجموعه داسممتان پيداس همان

اروتيك و عریان اس  و به روابط   هایی از این كتابداستان

در كنار این  .پردازدها میبستر شدن آدمدر تختخواب و هم

فاك »  «اروتيكا»توان به مجموعه شممعر مجموعه داسممتان می

های علی عبدالرضایی اشاره و نيز بسمياری از نوشممته  «بوك

 .اندنویسی خلق شدهكرد كه در بسمتری از اروتيك و عریان 

خوابيدن »ای هم ت  ِ عنوانِ علی عبدالرضممایی سممخنرانی 

 یاش دربارهآن به نظریه دارد كه در «ی سمفيد روی صمف ه 

 كردبودنِ این رویو برجستهپردازد میروسپی بودنِ نویسنده 

ی عبدالرضایی در كنار روحيه (نویسینویسمی و عریان تنانه)

از م افل كه نامی از او برده  اش  در بسممياریآنارشمميسممتی

پرداختن به او و برای ای اسمم  كه بسممياری شممود  نكتهمی

شمممان قرار گوهایوآویزِ گف دسممم را  آنهایش نوشمممته

 دهند.می

 طرح چند سوال:

و  ادبی اسمم بی نویسممی از شممئوننویسممی و عریاننهآیا تنا 

 نباید آن را وارد فضای ادب و ادبيات كرد؟

 نویسد چيس ؟ای كه تنانه و عریان میدهقصد نویسن 

 نویسی بر اجتمام چيس ؟نویسی و عریانتأثير تنانه 

 

نویسمممی و نگماهی بمه ادبيمات پمارسمممی و بررسمممی تنانه    

 نویسی در آن:عریان

 

مثنوی معنویِ موالنما كمه از آن بمه قرآن فمارسمممی هم یاد     

هایی اس  كه موالنا پس از ی داسمتان دربرگيرنده  شمود می

اش نیبيگيری خود و به نوعی بيان جهانها به نتيجهيمان آن ب

و  كنيزك»در دفترِ پنجم مثنوی معنوی داسمممتمان   .پردازدمی

ی جنسمممی كنيزك با خر اسممم  كه بيان عریان رابطه «كدو

از این داسمممتان به  «كير را دید كدو را ندید»المثل ضمممرب

 .وجود آمده اس 

هزليات او تعبير قسممممتی از دیوان كليمات سمممعدی كه به  

نویسمممی اختصممماص دارد  هر چند به عریاننيز شمممود می

 كنند.س  كه این قسم  از كتاب را چاپ نمیساليانی

پردازی و شوخ ای اس  كه در آن ابزار مضموننوشته  هزل

شاعران بسياری به هزل  .طبعی  واژگانِ صریحِ جنسی باشد

سممنایی   سمموزنی سمممرقندی  انوری   :چونهم  اندپرداخته

عبيد زاكانی  بيدل دهلوی  خاكشممير اصممفهانی  ایرج ميرزا  

 و... .

 :«شاهدبازی در ادبيات فارسی»سميروس شمميسما در كتاب    

انتشار یاف  اما از بازار جمع و چاپ  82كتاب در سال این 

ی جنسی بين دو مرد در رابطه»به بررسمی   _آن ممنوم شمد 

ن اسمماس»كند كه او بيان می .پرداخته اسم   «ادبيات فارسمی 

و در ب ر  «گرایی اسممم جنسادبيات غنایی ما ادبيات هم

 كند كه:خود اشاره می

سمم  كه ضممميرِ مونر و  هاییزبان فارسممی از معدود زبان

مذكر در آن متمایز نيس  به همين دليل بسياری از مخاطبان 

داننمد كمه اشمممعمار لطيف و با سممموز و گدازی را كه    نمی

ی كجا در جامعه .شممموق مرد اسممم خوانند در مورد معمی

جو  مس  بوده و یا حق درشتی بسمته آن روزها زن؛ عربده 
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توانسممته شمم  از خانه می و عتاب با مرد را داشممته یا نيمه

ن ای  كندها شمممرك  میرقصمممد و در بزمبيرون بياید یا می

ها را تنها برای ها كجا و زن مظلوم شرقی كجا؟! زنوصمف 

ها ا آنای بسيار ت قيرآميز بند و به گونهخواستتوليدِ مثل می

مخمماطمم  قرار دادنِ زن را دور از  احتمم  كردنممدرفتممار می

یك بار نام  ادر كلِ دیوانِ حاف  حت .دانسمممتنمد می مردانگی

 بينيم:دختر را نمی

 خوان و صراحی در دس پيرهن چاك و غزل"

 ش  دوش به بالين من آمد بنشس نيمه

 به آواز حزینسر فرا گوش من آورد و 

 "گف  ای عاشق دیرینه من خواب  هس ؟

شمم  آوازخوان و صممراحی در دسمم  و  معشمموقی كه نيمه

مرد اس  نه زن؛ كه مسلمن   آیدی عاشق میمس  به خانه

ها نيز غروب  در م يط شهرهای قرون وسطایی ااین زن حت

 وآمد كند.رف  توانسته در معابر به راحتینمی

سممم  كه در جغرافيایِ ی اجتماعیاگرایی پمدیمده  همجنس

پارسمممی به دالیل متعددی رخ داده و جای آن هميشمممه در 

 س .متون ادبی خالی

 

 ادبيات:در نقطه)...(  ای به نام سهواژه

امروزه در دیوان اشمممعمار فرو  فرخزاد در شمممعرهمایی به   

خوریم  برایِ نمونه در شمممعر میبرنقطه)...(  عالم ِ سمممه

 :«عروسك كوكی»

 

 ی چرميننی چون سفرهبا ت

 با دو ... درش  سخ 

 

نقطه جایگزین توان فهميد كه سمممهوجو میبا كمی جسممم 

 شده اس . «پستان»ی واژه

نقطه در ادبيات امروز ما پررنگ اسمم  و در حضممور سممه 

 كنيم.ها با آن برخورد میبسياری از كتاب

 

 تختخواب ميز كار»نگاهی به مضمون چند داستان  از كتاب 

   :«س من ا

 :«مدینه»داستان  

راوی كه یكی از  .شودسار میس  كه سنگایمدینه فاحشه

زن خود را به اول مشتریان اوس  در ازدحامِ جمعي ِ سنگ

اش های مدینه گریهرسممماند و با دیدن چشممممصمممف می

اندیش و تزویرگر را نشمممانه داسمممتان  اجتمام كج .گيردمی

جا هميشمممه و هممه  كنمد كمه  گرفتمه و واقعيتی را بيمان می  

آورد؛ كس به روی خودش نمیسمم  اما پنهان و هيچجاری

ه ما ب .ها هسمتند و مشتریان مدینه زنان  دیگر فاحشمه سمنگ 

زنيم به ارتجام خود هميشممه سنگ پرتاب مدینه سمنگ نمی 

 ایم.كرده

 

 :«ارباب پسر»داستان 

كند و پسر اربابی كه برای شكار رفته اس  در برف گير می

شود مهمان كدخدا می  رسماند ترین ده میا به نزدیكخود ر

 كند.ی جنسی برقرار میو با زن او رابطه

بند در كنار این روای  نویسمنده با نمادپردازی توسط گردن 

 و كند؛ جامعهای از زندگی را برایمان آشممكار میزاویه «اهلل»

دار هستند اما دین فقط نقش یك هایی كه ظاهرا دینانسمان 

ها و اخالق ما برخالفِ آموزه .دارد برایشانی زینتی لهوسمي 

 كنيم.دینی طبق ميل و شهوت خود رفتار می

 

 :«سورانختنه»داستان 

خواهند ختنه كنند و داستان حول این اتفاق به ای را میبچه

پردازد و نقش مفعولیِ زن در نگماهِ مردسممماالرِ جمامعممه می  

ین دیدگاه را در مورد زنی كه ا .كشدجامعه را به تصویر می

خود پمذیرفتمه و وجود و معنمای خود را در خدم ِ جنس    

بينمد! تنهما هنر زن در اجتممام بمه دنيا آوردن فرزند     مرد می

 پسر اس .

 

مالقات »  «ورطه»های های باال و نيز داسمممتاندر داسمممتمان 

  «شوهرداری»  «دزدیناموس »  «leave me alone»  «هفتگی

چندین داستان دیگر در این مجموعه  و  «دره»  «عشق كول»

 مواجه هستيم. (عریان)با بيانی اروتيك
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ها و از زندگی به راسمممتی اگر تختخواب را از این داسمممتان

 ماند؟بگيریم چه چيز برای آن باقی می

آیا قصد نویسنده فقط به تصویر كشيدن فضا و عمل سكس 

 اس ؟

 نویسی :ضرورتِ پرداخ  به اروتيك و عریان

كمه موضممموم هنر و آفرینش هنری اسممم  دارای   انسمممان

پرداختن به مسممائل جنسممی در   .های گوناگون اسمم جنبه

 حقيق  پرداختن به انسان اس .

ای در فضمممای حاكم بر جامعه و ادبيات امروز  اخالق بهانه

از طرفی شمماید قصممد   .برای حذف نویسممنده و متن اسمم 

  را وسمو اس  تا مخاط ها به این سمم  درگير كردن ذهن

 از مسائل دیگر غافل كند.

تواننمد با  گمان می هژمونیِ ادبيمات و در رأس آن نویسمممنمد  

پرداختن به مسائل جنسی تابوی به وجود آمده در جامعه را 

 از بين ببرند.

به ترویج آن منجر  ایمسمممألهیادمان باشمممد كه نهی كردنِ 

دن در ب «ی ورود به هستیدروازه»در ادبياتی كه به  .شودمی

شمود  شماعر و نویسنده در مقام یك     شمرمگاه گفته می زن

فكر با پرداختن به تختخواب  زشمم  و غيراخالقی روشممن

كند تا عادی و بدیهی می ایمسمممألهبودن آن را تبمدیمل به   

مخاط  و جامعه با نگاهی معمولی و نه با شمرم و احساس  

 به آن بپردازد.  گناه

 داختن به اروتيكهای علی عبدالرضایی در پرتوان تالشمی

 را قدمی در رسيدن به فضای سالم و واقعی دانس .

ضمممرورتِ پرداختن به تختخواب  مقابله با سمممانسمممور و  

 خودسانسوری اس .
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 گيي زندهبررسي دو استعاره

 
 ايوب احراری 

 

 
 

ار يز كگی در كتاب تختخواب می زندهبررسممی دو اسممتعاره

 من اس :

 

گی در كتمماب تختخواب ميز كممار من اسممم   تنوم و تمماز

گی ندای از زكنند كه هر دو استعارهبيشترین نقش را ایفا می

ی آنيما و آنيموس خود در مثلن: نویسممنده از قوه .هسممتند

  كند.برداری را میمتن بيشترین بهره

و  «ودام»  «سممموران ختنه»هایی مانند: چمه در داسمممتانك  

 گذاردهای خود را به نمایش میكه نویسممنده تجربه «مدینه»

ها در كه مدام شممخصممي  «مغز ميمون»و چه در داسممتانكِ 

حال تغيير جنسي  هستند و از مرد به زن و زن به مرد تغيير 

نيستيم و مولف هيچ  روبرودهند. ما با قضاوت جنسي  می

ری ها را برتر از دیگها و شمممخصمممي یمك از این زندگی 

داند و با اسممتفاده از این رویكرد سممعی در نشممان دادن نمی

   ؛تنوم زیستی دارد

ها نيز همين موضمموم را نشممان تغيير جنسممي  شممخصممي  

های گینویسمنده خود را در شرایط مختلف با زند  .دهدمی

هایی گذارد و بر اساس تم و شخصي مختلف به نمایش می

یگر البته اگر به د .كندمیگی سازد در متن رفتار و زندكه می

  بازی هم توجه كنيمهای علی عبدالرضایی مثل ایكسكتاب

هایش پای چندین شخصي  بينيم كه هميشمه در نوشممته می

ها در جاهای مختلف ثاب  در ميان اسم  و این شممخصي  

گویی نویسنده قصدِ به تصویر كشيدنِ   كنندنقش عوض می

دارد  كه نشممان دهد گی را خودش در شممرایطِ مختلفِ زند

های كند. مثلن آرشممام هميشممه در كتاب چگونه زندگی می

اگر نامش آرشام نباشد یا ليال  احتعبدالرضایی حضور دارد 

كلِ اروپا و دُبی هم پر از  احتمدام در حال تغيير جاسممم   

ليالهاسمم  و نویسممنده در جاهای مختلف در غال  همين  

خواب تخت»ی در كتاب كل طوربه .كندها فكرپردازی مینقش

ر آید و بس  كه به نمایش در میزندگی  «ميز كار من اس 

كند كه نویسممنده فضمماهایی را ترسمميم می    همين اسمماس

مثلن اگر فرق این مجموعه را با  ؛امروزی و زیسمتی هستند 

خوانيم مورد بررسمممی های دیگری كه امروزه میمجموعمه 

ها ما با مكان تانبينيم كمه در اغل  این داسممم می م قرار دهي

یعنی نویسمنده از به تصویر كشيدن مكان و   ؛نيسمتيم  برورو

ای كه اگر به گونه  دخال  دادن آن در متن خود عاجز اس 

مكانِ توصميف شمده از داسمتان حذف شمود مسمير داستان      

 يات جزئتواند بر اسمماس زیرا نویسممنده نمی؛ كندتغيير نمی

گر قصمممد دارد پيرامون خود را بممه تصمممویر بكشمممد یمما ا 

همایی مكانی بدهد در نهای  باز هم به بایگانیِ ذهن  آدرس

كند كه خود رجوم كرده و مكان و فضمممایی را ترسممميم می

به این معنی كه شما داستانی را  ؛ارتباطی با زمان حال ندارد

در  «پاریس در دبی»توانيمد پيدا كنيد كه مانند داسمممتان  نمی

نگری به   بما جزئی «تختخواب ميزِ كمارِ من اسممم  »كتمابِ  

 نگری با زمان حال نيزترسممميم پيرامون بپردازد و این جزئی

  نبينيم كه در همين داستابرای مثال: می ؛داشمته باشد  رابطه

ی رد شدن از دستگاه فلزیاب تا برخورد با نویسنده از ل ظه

هایش را خانههای دبی و روسممپیمامور فرودگاه و یا خيابان

یعنی مكان در این داسممتان خودویژه  ؛كشممدبه تصممویر می
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  كنداگر مكان تغيير كند داستان نيز مسيرش تغيير می   اس

همای امروزی مكمان هيچ نقش كليدی در   امما در داسمممتمان  

شود نمایی از تهران را اگر از تهران گفته می .داسمتان ندارد 

 كشند كه مختص آن باشد یا با تغيير تهران بهبه تصویر نمی

پس   شودتغييری در داستان مشاهده نمی  شيراز شهری مثل

توان دوبماره بيمان كرد كه نویسمممنده بر   این نكتمه را هم می 

كند و دُبیِ امروز را به تصممویر اسمماس امروز صمم ب  می 

   سكشد و این یعنی نویسنده به امروز كه خودِ زندگیمی

 دهد.اهمي  می

ام در ر هم مدزیرا نث ؛س نثر نيز در این كتاب قابل بررسمی 

مثلن نثری كه در داستانكِ مدینه با  ؛حال تغيير و تنوم اس 

كِ یا داستان  هستيم از نوعی تندی برخوردار اس  بروآن رو

كه به شعر نزدیك اس ؛ در پایان  «در ندارد یا»و یا  «اوهو»

 «كلمه هی»داستانكِ  .رسمد رفته به شمعر می بينيم كه رفتهمی

ه شممعر رسمميده و از ل ا ِ نوشممتاری  نثرشممان ب« آلزایمر»و 

نثر به   «دنيا»در داسمممتانِ  .تفماوتِ زیمادی با شمممعر ندارند  

نوم نثری كه  .انجامدهای زبانی میویراژهمای زبانی و بازی 

 با توجه به تم  نسممب  به  بينيممی «مغز ميمون»در داسممتانِ 

ار ها یعنی كی اینكه همه  ها تغيير كرده اس ی داستانبقيه

ا گيرد و بيدن از زبان  زبانی كه در خدم ِ زبان قرار میكش

ود شهمان میگیِ نویسنده كه چيزی جز زبان نيس   اینزند

گی را تبليغ و موكمد كنمد  به طوری كه در   تما بماز هم زنمد   

. هسممتيم بروها ما با نوعی اشممتياق به زندگی روداسممتانك

گوید یاز لذت م  زندخواهی حرف مینویسممنده مدام از تن

 بروطلبی دارد روای با تنومطلبی كه رابطهو ما با نوعی لذت

لی ی قبانجامد. بر خالف نویسندهگی میهسمتيم كه به زنده 

خواه بود  در این كرد و مرگكه كافكا و هدای  را بازی می

 ؛هستيم روبرومجموعه ما با زندگی 

 برای نویسمممنده  «پاریس در دُبی»برایِ مثال: در داسمممتانكِ 

كند به فرار از مرگ كه چيزی جز تكرار نيسمم   سممعی می 

گیِ خود تنوم بخشممميده و به همين دليل اسممم  كه به زند

  زند.ها سر میها و دوجنسهلزبين  هاكالبِ گی

 در نهای :

در این مجموعه داستان  نویسنده از هر ل ا  سعی كرده با 

ازه گی و تها  اشتياق به زندتنوم در فضما  تم و شمخصمي    

 بودن را نشان دهد.
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 تخت در كلمه و ميز آغوشيِهم

 
 ابراهیمی سمیه

 

 
 

 هایِویژگی از یكی ادبی  اثر یمك  بودنِ م ورمخماطم   

این موضممموعی اسممم  كه  و اسممم  مدرنيسممممنو ادبياتِ

 به آن دارد. سزاییبه توجهِدر آثارخود  عبدالرضایی

 ندك بازی كلمات برای را تختخواب نقشِ تواندمی كه ميزی

 ؟!یكاس  كدام مولف كار ميز حكمِ كه تختی یا

 رودمی انتظار «اسمم  من كار ميز تختخواب» نامِ به توجه با

 هایجنبه و مسممائل تمامِ و تختخواب از یا كتاب  این در

 مونمض و اصلی مرجعِ عنوانِبه  آن  به مربوج منفیِ و مثب 

 هب را گینویسنده مؤلف  كهاین یا شمود  اسمتفاده  هاانداسمت 

 سیجن لذت و ارگاسم به رسيدن برای متنی سمكسی  عنوان

 آن  از صمم ي ی دریاف  به ادامه در. باشممد گرفته نظر در

 نویسممیداسممتانك هایگیویژه نظر از كتاب بررسممی حينِ

 رسيد. خواهيم

 ذهن به مجموعه این نام به نسمممب  كه دالیلی بر عالوه

 كوتاهی چند هر و جذاب آنتریكِ كند می خطور مخاط 

 نیمت پاساژهای در داده  تشكيل را داسمتانك  هر زیربنای كه

 نعي در و كوتاه فضمماهای بين تلفيق اسمم  كه شممده ایجاد

را برای  گیزنده از وجهی دقيقه چند عرض در گيرا  حال

  كند.می تداعی خواننده

 نهات نوستالژی یك احضار با وی را كه «تباهی»: برایِ نمونه

 سم ِ به دور چندان نه ایگذشمته  از سمطر   یك عرضِ در

 به گذشممته  شمم ِ در طوالنی مكرِ با و كرده حرك  حال

 این شممودمی حس كه ایگونه به پردازدمی آن رواییِ بيانِ

 چنان را فضا این و اس  افتاده اتفاق حاضر حالِ در رخداد

 تیآنتراك گونههيچ كه زندمی گره ندهآی در ميزی و اتاقك به

 (.ذهنی فضامكان حرك ) نشود ایجاد هاپرده این بين

  نویسممیداسممتانك هایخصمميصممه از یكی كهاین به توجه با

 هتوج و ذكاوت با مؤلف اس   توصيف در اطناب از پرهيز

 سردرگم جای به و زده آثار خلق به گی  دسم  ویژه این به

 اتاقك در نظمی به عناوین  روپیِآنت حينِ مخاط  كردنِ

 اس . رسيده هاشخصي  چيدمان و مجموعه این فكرِ

 نیذه انقباص و شوك موج ِ ها داستان اكثر در بندیپایان

 در شدیدی گرانش نيروی با خوانش  طیِ زیرا در شمود؛ می

 یه» داستانكِ مانند كنيم.حرك  می داستان و شعر راهروی

 با كه گویدمی سممخن خودی از آغاز  در مؤلف كه «كلمه

 اتاق یك در متنی فضای واردِ ایگونهاس  وبه رفيق كلمات

 این بعدِ و قبل بين ایفاصممله و خالء مخاط   كه شممودمی

 اردِو را مخاط  نگریجزئی ترفندِ با نكند  و احساس فضما 

  پایان در بگردد. جمالت اركان دنبال به تا كرده مانيتور

 در «كلمه» خودِ با ابتدا از مؤلف كه مخاط  متوجه شممده

 اس . بوده دیالوگ حالِ

 اما ایم.نرفته راهبی بدانيم  اروتيك كتابی را مجموعه این اگر

 اندیشممیآزاد مانعِ تنهانه كتاب  این بودن اروتيك واقع  در

  سمم اجتماعی هنجارهای تنِ بر كه لباسمی  بلكه شمود  نمی

 مشممكالت عریانیِ و لختی م وِ را چشممم و كرده خارج

 برای نمونه! جنسممی ت ریك كمترین بدونِ كند.می جامعه

 المث یك ذكر به اما اسمم   زیاد بُعد  این از كتاب بررسممیِ

  كنم: می اكتفا

 از گی تنانه بُعدِ به پرداخ  از جدا «خائن كچل» داسممتانِ

 بسمميار داسممتان یحيطه در كه فروشممیتن دالیل و خيان 

 این درگيرِ را مخاط  تا آوردمی ميان به سخن اسم    رایج
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 جای به گرفتن قرار و كند زندگی از ناپذیرگریز هنجمار 

 عرف حلی برای راه كه هاس داستان همين انوامِ كاراكترهای

 شود.می مشكل هر

 كتاب این ریزیِپِی در ميزان یك به آنيموس و آنيما بُعدِ

 و نز روژنی اند یواسطه به عبدالرضمایی  و بوده تأثيرگذار

 راحتیبه  مخاط  كه ایگونهبه كرده  تبدیل هم به را مرد

 زن جایبه زمانهم و كرده حس هاداسممتانك درون را خود

ر د: برای مثال كند. نقش ایفای آن در موجود فرضممیِ مردِ و

  مرد به زن و زن به مرد جایگاهِ «سمكسممی  گفتمان» داسمتانِ 

  اس . تغيير مدام درحال

 داسممتان هر وارد سممهم و قدرت یك با مرد و زن اصمل   در

 تغيير مخاط   و راوی عنوانِ به بار هر خواننده و شوندمی

 روایی سممكانسِ یك جزئياتِ از ایگونهدهد. بهمی جایگاه

 كانیم تغيير و گراییكلی به نيازی هيچ كه گویدمی سممخن

 یخصيصهاین  از كه پورن ادبيات برخالف. شودنمی حس

 به و كندمی استفاده مخاط  جنسی ت ریك برای هاتن خود

 زند.نمی دامن پردازیحاشيه

 مغز» داستانِ دو به نویسمی كوتاه یبالماسمكه  این انتهای در

 یقيهب به نسب  كه خوریم برمی «دبی در پاریس» و «ميمون

 در مؤلف دس  بودنِ باز به موضوم این و ترندطوالنی آثار 

 به فرا است تشبيه) روای  و شعری  همبستگیِ» از اسمتفاده 

 باد  موهای ریختن هم به لوليده  درهم هایكرم با ماكارونی

 هاشمخصي   جزئياتِ به پرداختن و( شمغال  به خانه تشمبيه 

( داسممتان دو هر در شممهال و الله اندام و چهره توصمميف)

 خواب اتاق دبی  و پاریس و ایران بينِ مكانی_زمان حرك ِ

 و  «دبی در پاریس» در ميشمما خوابِاتاق و فرودگاه و راوی

 و چين در رسممتورانی  و ...خواباتاق بينِ حرك  هم باز

  «ميمون مغز» در خيابان به خواب. سممپساتاق به بازگشمم 

 و گذشمممته و حال بين برگشمممتی و رف  زمانیِ حركات

 رد پاریس داسممتان در) اروتيك و زیبا مرگ یك ریزیِطرح

 اس . هكرد زیادی كمك  «(دبی

 در مرد و زن موازیِ نقشِ و داسممتان مجموعه این حكای 

 رد خوردمی زیاد پنيرِ با را نان كه سمم  كسممی حكای ِ آن 

 پنير ای خورده پنير با را نان: نيس  تشمخيص  قابل كه حالی

 نان! با را

 هك كندنمی مشمخص  كتاب  این از شممده برداشمته  هایپرده

! مرد یا برده لذت زن! مرد یا گرفته قرار تجاوز مورد زنی

 ای كندمی ایفا را مخاط  نقش كلمه! مرد یا كشمميده رنج زن

 اس ؟ مخاط  همان مؤلف  آیا و را؟ كلمه نقشِ مخاط  

 كودكی با مواجهه اولين در الل  كودكِ یك كهاین خالصه»

 ندبينمی خود در نقيصممه یك را زبانی بی زند می حرف كه

 حاال. داندمی دیگری آن یبيمار را گفتن سمممخن بلكمه 

 .  «س داستانی خودش كه برای هاس داستانك این حكای ِ
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 زمان سياليتِ

 روايت شكست از بستري در

 
 نادری مهدی

 

 
 

 ینومدرنيست ادبيات در متنی فضازمان ب ر در كه طورهمان

 و( علمی)پذیرتقسممميم یگونه دو به زمان مطرح شمممده 

  علمی مباحر در .شممودمی تقسمميم(شممهودی)ناپذیريمتقسمم

 عیس روابط  سازیساده برای فيزیك  و ریاضميات  در مثلن

 ات كنند ساده امكان  حد تا را هامولفه و هافرمول تا كنندمی

 لهجم از زمان. دهند توضمميح ترروان و بهتر را جهان بتوانند

 و علم برای و مردم عموم برای كممه سممم همماییمولفممه

 تا دباشمم پذیرتقسمميم باید روز شممبانه طول در تكنولوژی 

باشد  ترفهم پذیرتر و قابلتوضيح زندگی اساس و معادالت

 در آن  خالف بر اما. باشممد داشممته ریزیبرنامه قابلي  و

 به تقسممميم قابلي ِ كه نيسممم  ایمولفه زممان  ادبيمات  

 بينِ هك  سسياليتی بلكه باشد  داشته را دیگر هایمولفهریز

 دهدمی رخ حال اكنونی در آنچه و داده رخ گذشته در آنچه

 طورهمان. اس  تالطم در داد  خواهد رخ آینده در آنچه و

 پس «سمم شممهودی امری زمان»كند می تاكيد برگسممون كه

توانند می مشمممترك برایندی در آینده و حال و گذشمممته

 ین وه كه ایگونه به شوند  اختالج هم در داشته همانیاین

 كرده دور علمی و خطی زمانی با خطی روایتی از را روای 

 دكن اعطا شهودی سماختاری  چنان داسمتانك   یا داسمتان   به

 پلی هبلك نباشيم  روبرو صمرف  داسمتانكی  یا داسمتان  با كه

 .شعر به داستان از و داستان به شعر از طرفه دو باشد

 ميز وابختخت» كتاب بررسیِ با كنممی سعی زیر نوشتار در

 شممهودیِ و متنی زمانِ فضمما بازخوانیِ به «اسمم  من كار

 چگونه كه دهم نشان این طریق از و پرداخته آن در موجود

 .كنندمی نزدیكی شعر به توامان طور به

 طیخ روایتی با «سممورانختنه» داسممتانِ مثال؛ اولين عنوان به

 ومشر سمطح پایين  خيابانی در روسمپی  یك كردن سموار  از

 خود شورِ او  یچهره و اندام از توصيف با راوی. دشمو می

 دتن سممرعتی با ناگهان روای  طریق  این از و داده نشممانه را

 راوی كه جایی. رودمی خانه به س  راوی حالِ مناسم   كه

 با» مفيل كه كندمی سينمایی به بدل را بازیعشمق  یصم نه 

 این. اسمم  اكران حال در آن در «باز كاملن هاییچشممم

 روسپی هم و راوی هم كه زمانی تا كرده پيدا ادامه موقعي 

 اما. برسممند جنسممی لذت اوج به اسمم  قرار و شممده لخ 

 در كه آلتی. افتدمی راوی كيرِ به روسممپی چشمممِ ناگهان

 ات. اس  مانده جا آن بر هنوز تيغ جای و شده ختنه كودكی

 جلو خطی و دسمم یك ایگونه به صمم نه  روای  همين

 در اما. گيردنمی صورت آن در شمكسمتی   و فاصمله  و آمده

 زمانی به. بردمی گذشممته به را راوی صمم نه  این حين  این

 ترتي  جشممنی برایش و كرده ختنه را او اسمم  قرار كه

 در افعال زمان حتی كنيم می مشمماهده كه همچنان. بدهند

. سمم اسممتمراری حال و حال بلكه گذشممته نه روای   این

 با زمان بنابراین. وغيره...بردمی...واسمممتنمد خمی...زدنمد می

 لكهب آورد می حال به تنهانه را گذشممته باورپذیر  سممياليتی

 با حاال و سمم اكنونی حال همان گذشممته كه دهدمی نشممان
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 هن كند می بيان را آن كودك  راوی كه هستيم طرف روایتی

 فتهر پایين سطح خيابانی در روسمپی  یك دنبال كه راوی آن

 .  دبو

 با «...برلين در حتی كه نيسمم  خودبی» :پایانی سممطر دو در

 كه نچهآ دوباره برگشته قبل به روای  روای   شكس  یك

 ق طری این از و شودمی رو شناختيممی «اكنونی حال» نامِ به

 زمان ل ا  از)اكنون  زمانِ سممم ِ به باز زمان سمميالِ موج

 دو از سمممتفادها با داسمممتان این در راوی.  آیدمی( علمی

 كه همچنان و گرفته بازی به را زمان روای   شممكسمم  

 كندمی منطبق آن بر و آوردمی حال به را گذشممته شمماهدیم؛

 شيدك بيرون گذشته زیرِ از را حال پایانی  سطر دو در سپس

 .رساند پایان به را داستان و

 ایيوهش با «هفتگی مالقات» داستان به عنوان مثال بعدی؛ در

 روبرو زمان سممميالي ِ بما  راوی برخورد ین وه از دیگر

 .هستيم

 هك شودمی آغاز گونهاین روای  هفتگی؛ مالقات داستان در

 دكنمی اظهار كهاین با و زندمی را خانه زنگ( روسپی)ماریا 

 خانه درون مرد كه بينيممی دوم سطر   در«هسمتم  ماریا» :كه

 كه اس  دوم سمطر  از دقيقن «!سمارا  آمدیخوش» :گویدمی

 الح در گذشته و حال بينِ سخ  تقابلی كنيم؛می مشماهده 

 روسممپیِ سممارا  عاشممق همچنان كه مردی. اسمم  آغاز

 س ا مُرده یا گفته ترك هميشه برای را او یا كه س دیگری

 زمان حال به بدل مرد  برای خطی یگذشممته زمان حاال و

 مانیز یعنی)واقعی  حالِ زمانِ كنار در و اسمم  خطی شممده

 دگيرنمی قرار یكدیگر كنار در( شده او یخانه وارد ماریا كه

 پيدا حضممور خطی و علمی زمانِ با آشممكار تضمماد در و

 .كنندمی

 تا كندمی پيدا ادامه همچنان روای  ین وه در تقابل این

 :پرسممدمی مرد از شممده  قاب عكسممی به رو ماریا كه جایی

 ماریا بدنِ در رقغ كه مرد و« كيه؟ عكس اون صمماح  آقا»

 .  اوس  با بازیعشق حالِ در سخ  شده

 گونهاین كه سطری رسيم می بعدی پاراگرافِ به كه تاجایی

 هاانت تا و« ...گرفته بر در را مرد سراپای سارا» :شودمی آغاز

 واقع در. هستيم مواجه مرد آن و سارا بازیعشمق  روای  با

 كهآن اول دارد؛ دوجو رویداد این با برخورد در رویكرد دو

 واقعی حالِ زمان روی به كه گذشممته زمانِ زمانی  تقابلِ در

 از یروایت با داستان نهای   در و شده پيروز بود؛ زده چنبره

 زمان  هردو این بينِ جنگِ در و رسممدمی پایان به سممارا

 داده رخ گذشمته  علمیِ زمان و خطی یگذشمته  در كهچهآن

 رویكرد؛ دومين. شودمی پيروز سم  واقعی حالِ كه ماریا بر

 ییعن دهد.می رخ جنسی لذت هنگام كه س جنسی فانتزیِ

 شما آغوشِ در حاضر حالِ در كه فردی با تصمور خوابيدن 

اید. به رسيده ارگاسم به دیگری فردِ با شما واقع به و نيس 

 تيدهس او آغوشِ در فيزیكی طوربه  كه فردی عبارت دیگر 

 جااین. شماس  آغوش در شما ذهنِ رد دیگری شخص اما

 هك بُعدس  بیایدر اوج لذت جنسی كه ل ظه س اینقطه

 الح و گذشممته كه تقابلی در یعنی. دهدمی رخ زمانیبی در

 نشده زپيرو كدام هيچ اند؛داشته یكدیگر با داستان ابتدای از

 ادهد. چرمی رخ زمانیبی در جنسی فانتزیِ یك با روای  و

 او ذهنِ در اما رسمميده ارگاسممم به ماریا با واقع در دمر كه

 از اكنونهم كه رسمانيده اسم   سارایی   لذت به را او سمارا 

 انیِزمبی پس. نيس  او آغوشِ در بصمری  و فيزیكی ل ا 

 زمانِ هردو این شمكس   حاصملِ  داسمتان  پایان در داده رخ

 سمميالي ِ حتا كه جاسمم این و اسمم  حال و گذشممته خطیِ

 .شودمی «مطلق هيچیِ» یا زمانیبی به بدل شده م و زمانی

 داسممتان به كنيممی ایاشمماره پایانی  مثال عنوان به اما و

  ِروای با داسممتان بينيم؛می كه طورهمان «.دُبی در پاریس»

 زندگی لندن در كه شودمی آغاز آرشام نام به نقاشمی  خطیِ

 هب اول ربا رود می سمتی هر به جنسی لذت برای و كندمی

 ردوه اما كندمی شممتاب هالزبين م لِ به بعد و هاگِی پاتوق

. زنندمی بهم را او حالِ و ندارند سممازگاری او حالِ با جا

 و وگذارگشمم  از بعد و رودمی هادوجنسممه پاتوقِ به پس

 ماا كندمی دوجنسممه فردی با خوابيدن به تصممميم زدن  دید

خودش  از حالش ناگهان بخوابد  او با خواهدمی كه زمانی

 ترك را جاآن كند سممكس اینكه و بدونِ خورده بهم و او

 دراز تخ  روی مدتی از بعد و رودمی خمانه  بمه  كرده

 با كشمميده دراز تخ  روی آرشممام كه زمانی . تاكشممدمی

 .هسممتيم روبرو خطی زمانی با و زمانیاین و خطی روایتی
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 زمانی تغييرِ و با شده شمكسم    دچار روای  آن  از پس اما

. بردمی «الله» سم ِ را به داستان فضای راوی. روبرو هستيم

ای كه یادگار خطی  معشوقه یگذشمته  زمان از مانده ایالله

مدت )بعد از  این تمام آرشمممام در او در ایران اسممم  و

لندن   در هاها و تمام آغوشمعشممموقه تمام در مهاجرت( 

 از دهاستفا با مولف. اسم   گشمته می او دنبالِ پاریس و دبی

 زمان  فضای داستان را به سم ِ سيالي ِ و روای  شمكس  

 كشممور از خارج به تبعيدش جاآن از كه بردمی فرودگاهی

 این در دیدیم  قبل داسممتان دو در كه همچنان. شممد آغاز

 آن بر شمده و  واقعی حالِ واردِ خطی یگذشمته  نيز داسمتان 

 تا شده تربيش رفته رفته انطباق این یگستره. شودمی منطبق

بعد از پرواز از تهران به دليل تاخير و پرواز  آرشام كه زمانی

. داشته باشد اقام  دُبی در شم   یك هواپيمای بعدی  باید

 داش   پوسم  در دبی سمياه  زنِ با كه برخوردی در آرشمام 

 و سپاری سم ِ به زمانی موجِ از استفاده با را داستان دوباره

 ایدهنویسن دوس ِ یخانه به پوستیسياه مراهه به كه زمانی

 ایگذشته زمان مولف-راوی كه جاس این. بردمی بود  رفته

 یهآیند زمان با حاال كرده بود  منطبق اكنونی حالِ بر كه را

 پاریس به دُبی از بعد آرشام كه چرا. كندمی هماناین خطی

 .شتابدمی لندن به جاآن از و رودمی

 شده گذاشته كنار حال زمانِ كنيم؛می مشماهده  هك طورهمان

 امهاد داستان. شوندمی هماناین و منطبق آینده با گذشمته  و

 و ودشمی آشنا روسپی زنی با آرشمام  كه جایی تا كرده پيدا

 تابلوی كه جایی رود می دبی در او یخانه به سممكس برای

 امآرش توجه كهطوریس . بهتخ  ا باالی نقاشمی  یا عكس

 در بعدن را همان عينِ كه كرده جل  خود به را چنمان 

 . دهدمی قرار لندن در خود یخانه

 ایجنده كند  ارضما  را آرشمام  تواندنمی روس زن كه زمانی

 گسممترشِ با جااین تا. شممودمی متن وارد سممارا نام به ایرانی

 در و مواجهيم اكنونی حالِ زمانِ بر خطی یگذشته مساح 

 رعص هایروزنامه كه فرداس » :خوانيممی ی؛انتهای سطر دو

 وابيدهخ زن دو تابلوی در كه نقاشممی اطیِاحتيبی بنویسممند 

 «.شده مرگش بانی و باعر بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواندیم؛ داسممتان باالترِ سممطرهای در كه همانطور واقع در

 ی جنسی بعد از دلسرد شدن از سكس و ایجاد رابطه آرشام

 آرشام كه زمانی درواقع بود. كرده ضمایی خودار به تصمميم 

 زمان اب كه تخيلی اس   تخيل به ناچار كند می خودارضایی

 علمی  زمان برخالف كه ذهنی زمانی دهد می رخ ذهنی

 منطبق هرسممه  این و شممناسممدنمی را آینده و گذشممته  حال

او برای لذت از خود ارضممایی  .كنندمی عمل هم روی یافته

ها لذت ری از گذشممته را كه پيشممتر از آنخود  باید عناصمم

بسيار برده وارد متنی كند كه در زمان حال واقعی در جریان 

پوس   ی این عناصر؛ الله در ایران  زن سياهاس . از جمله

ی ایرانی در دبی هستند. آرشام این زن روسمی و سارا جنده 

چند نفر را با اسممتفاده از زمان ذهنی و موج سمميال زمانی به 

مان حال واقعی احضمار كرده و از این طریق زمان گذشته  ز

كنمد. در واقع او طبق همان  را روی زممان حمال جماری می   

 ی برگسون  زمان را شهود كرده اس .گفته

 اشاره هایداسمتان  و هاداسمتانك  در گف ؛ توانمی پایان در

 بينِ را زمانی  سمممياليتی هایموج ایجاد با مولف شمممده 

گذشممته   هایزمان كهطوریبه كرده  یجادا خطی هایزمان

 هم بر و شممده هماناین یكدیگر با روای   در آینده و حال

 یخالی و فاصله داسمتانك   طریق این از و شموند می منطبق

 .كندمی پر را دارد وجود شعر و داستان بينِ كه
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 قلمرويي براي تسخير

 
 محمد مروج

 

 
 

 كه جایی. اسمم  اتكلم رانیحكم قلمرو كاغذ  یصممف ه

 هایواژه دامن به دس  اش احسماس  انتقال برای نویسمنده 

 دو درگير نویسممش  هنگام شمماعر ذهن. شممودمی جوهری

 و مضمممون و فرم یا سمماختار: اسمم  كننده تعيين عامل

 در و س ضروری مهم  موضوم دو این به توجه. مایهدرون

 ات شوندمی پرداخ  نسب  یك به دو این خوب  شمعر  یك

 تأثيرگذار درونی  جهان هم و ظاهری شكل ل ا  از هم اثر

 هك داده رخ مهمی اتفاق اسپاگتی  جمهوری كتاب در. باشد

 زا مخصموصن  عبدالرضمایی  هاینوشمته  دیگر از را اثر این

 این. كندمی متمایز او هشمممتاد و هفتاد یدهه هایكتاب

 هب گيرد می دربر را خوانندگان از تریوسيع طيف مجموعه 

 فارسی مخاط  هم تواندمی و اس  ترجهانی دیگر  عبارت

 دشای عبدالرضایی. باشمد  داشمته  هازبان دیگر از هم و زبان

 مثل سمماختاری و تئوریك هایمؤلفه از اشتازه كتاب در

... و چندواژگانی ترامتنی  روابط گذاری فاصممله زبانی  بازی

 ارسیف مخاط  نتواند كتاب این و باشد كرده اسمتفاده  كمتر

 تنها یا رنو در پاریس خاطرات اش ذهن در هنوز كه زبانی

 راضممی كرده  حف  را زنندمی زنگ باران در آهنی هایآدم

 بنابراین. اسمم  جدید و نو شممدت به كتاب این ولی كند 

 پوسممم  باید آن  موتيف به راهيابی و خواندن بهتر برای

 یك. كرد یخال س  سمنتی  چه آن هر از را فكر و انداخ 

 تریبيش ارتباج شماعر  قبلی آثار با اسم   ممكن سماختارگرا 

 یك ددی از ولی دارد سروكار متن با بيشمتر  چون كند برقرار

 اسممپاگتی جمهوری اسمم   طرف اثر با كه پسمماسمماختارگرا

 اثر  و متن بين تفاوت. دارد گفتن برای بيشممتری هایحرف

 سمماختار واقع در و دارد دیدنی ماهي  متن  كه اسمم  این

 شمممكل موجودی  اثر  ولی باشمممدمی بيان ابژكتيو مادی

 شممعری كه زمانی تا. اسمم  خواننده آگاهی در متن یگرفته

 هنری ارتباج ابزار هنوز و اس  كاغذ یصمف ه  روی هنوز

 آگاهی در وقتی ولی اسمم  متن یك شممعر آن نشممده  ایجاد

 ریهن اثری به تبدیل گيرد می شممكل شممنونده یا و خواننده

 .شودمی

 هب اشاره اولی باشمد؛  چيز دو تواندمی كتاب گذارینام عل 

 به ان شگیپيچيده دليل به و س اسمپاگتی  درهم هایرشمته 

 و نيسمم  معلوم تهش و سممر كه مانندمی سممردرگمی كالف

 و بيسمم  قرن انسممان سمرگردانی  به اشمماره موضمموم  همين

 نوین زندگی هایاسممتعاره و هانشممانه انبوه بين در یكمی

 تركي  ظاهری شمممباه  گذاری نام عل  دومين. كندمی

 منظور كه سمم اسممالمی جمهوری و اسممپاگتی جمهوری

 یاجتماع و سياسی احوال و اوضام ریختگی بهم نویسمنده  

 .اس  ایران ادبی و

 ارتباج تواندمی و دارد تریسمماده زبان اسممپاگتی جمهوری

 از بانیز چنين انتخاب دليل. كند برقرار مخاط  با بيشممتری

 :باشد موضوم دو تواندمی شاعر  طرف

 هب ترجمه قابل شعرش كه بنویسد طوری خواسمته می او (1

 شكلمات یا دارد زبانی بازی كه شعری. باشد دیگر هایزبان

 مثل خوردبرمی مشكل به ترجمه در چندواژگانی  خصمل  

 هایبازی آن هرگز اشترجممه  كمه  جویس جيمز اوليس

 .كندنمی منتقل را اصلی متن ل اصا و زبانی

 زندگی  از مرحله هر در مرگ  تا تولد بدو از انسممان (2

 به معطوف توجهش و دارد متفاوت هایسممليقه و عالئق

 هسال بيس  جوان یك هایمشغولی دل .س خاصی مسمائل 
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 اشزندگی پنجم یدهه پایانی هایسمممال در كه مردی با

 هایسممال در جوان اییعبدالرضمم. كندمی فرق برد سممرمیبه

 خود عرش استراكچر و فرم به بيشتر آثارش  نخستين انتشمار 

 یكتاب سن  این در بتواند كه نيسم   ممكن و داشم   توجه

 یاسپاگت جمهوری دیگر  طرف از. كند تكرار را شمينما  مثل

 رویكرد به توجمه  بما  و اسممم  ترجما افتماده   و ترپختمه 

 مفاهيم و ائلمسمم به شمماعر توجه از نشممان ترَش جهانی

 .س انسانی و اجتماعی ترعميق

 و قوت نقاج به موضوم  چند طرح با كنممی سعی ادامه در

 شممامل بيشممتر كه مثب  نقاج .بپردازم مجموعه این ضممعف

 هایتكنيك از جابه و درسمم  یاسممتفاده و ادبی هایمولفه

 :س شعری

 عرش در مثلن قوی؛ و خوب عينی و ابژكتيو تصمویرهای  (1

 ایاستعاره ویولن ساز  این ظاهری شمكل  به توجه با ولنوی

 هایشممانه با زنی شممعر  تصممویر در و اسمم  زن یك تن از

 را شعر و كرده هماناین ویولن با را گرفته صمدای  و لخ 

 .اس  كرده تأویلی چند

 نارسيس شعر در مثلن زبانی؛ مناطق از درسم   اسمتفاده  (2

 شممعر در یا «اوكی... مثل تو... مثل... مثل تو»دهم   سممطر

 «یخ فرور! تاالپ و بلند برجی باالی به»پایانی  سطر 9/11

 به طیخ از زبان تغيير برای شممعر بسممتر كردن فراهم با ابتدا

 هب و گيردمی بهره ایم اوره زبان از منطقی طرزی به لوگو 

 .بخشدمی تریطبيعی شكل شعر 

 طرس شتر رشمع  در مثلن چندواژگانی؛ یا زبانی هایبازی (3

 معنی آب زیر هم زیرا كه «دریاس  زیرای آب  عمق»سوم  

 دریاس   آمدن وجود به دليل آب  عمق چون هم و دهدمی

 شعر رد یا. اسم   نشمسمته   سمطر  در زیبایی به زیرا بنابراین

 فعل معنی هم مضممارم «گندم مضممارم در»دوم  سممطر فعل

 سممطر در بخوانيم  مزارم را آن اگر هم و دهدمی را حال

 زبانی  بازی تكنيك سمممه با همزمان یعنی دهدمی جواب

 از نشممان این كه هسممتيم مواجه خوانیغلط و چندواژگانی

 .دهدمی شاعر باالی هوش

 و عرش بين نارسيس شمعر  در ؛ترامتنی روابط از اسمتفاده  (4

 و متن بين تابوت شعر در یا و فرهاد شميرین و  یعاشمقانه 

 همچنين. دارد وجود نیپيرامت یرابطممه موسمممی روایمم 

 هایبرج ریختن فرو و سممپتامبر 11 در داده روی حوادك

 در. شوندمی م سوب 9/11 شعر متن پيش عنوان به دوقلو

 و شممعر متن این كه بينيممی را روابط این اوج چرنوبيل 

 پيداش ارامنه  كشمممینسمممل چرنوبيل  نيروگاه یحمادثه 

... و بم ی هزلزل داعش  و طالبان تروریسمممتی هایگروه

 .دارد وجود پيرامتنی یرابطه

 

 ضعف نقاط

 یخاك هایكرم سطر بار دو زیرزمين  شعر بندیپایان در( 1

 دنبو حقير بر شمماعر تأكيد آن  عل  شمماید كه شممده تكرار

  اجرا در و ندارد زیبایی شكل من  نظر از ولی بوده هاانسان

 دیبنپایان برای خاكی هایكرم خوانمدن  بمار یمك  هممان 

 .اس  ترمناس 

 هایزن به چرا خدایا وای» شانزده سطر اعراب شكس ( 2

 آخه از تمهيدی هيچبی «؟!آخه دهینمی یاد آرایش ایرانی

 اسممتفاده سممطر انتهای ای  درم اوره سمم اصممطالحی كه

 .كندمی

 مقصر نيكسون فقط و جدایی سموشميان     شمعرهای  در( 3

 در .منثوراند حد از بيش و شده داده توضيح چيز همه نبود 

 توام  یارائه و سبك این كه آمده انتها در فعل سطرها  اكثر

 .ندارد تأثيری چندان مخاط  به مستقيم صورت به

 چند كه سمم ایگونه به سممطرها بعضممی در هجاچينی( 4

 هك اندآمده هم سر پش  سطر یك در كشميده  و بلند هجای

 شممكلم دچار مخاط  خواندن  حين شممودمی باعر این

 : كنممی ذكر ادامه در را مثال چند. شود

 5« : دارم قل  یك من» 12 سممطر 81 یصممف ه پرسممش _

 كشيده و بلند هجای

 خون انگشمم   دو» 15 سمممطر 116 صمممف ه زیرزمين _

 كشيده و بلند هجای 6«: رودكی تاالر در ریخ می

: «داری زیبا ذهنی تو» 1 سطر 121 صف ه اعراب شكس  _

 كشيده هجای 7

 6: «دیگر نيسممتيم مجبور» 8 سممطر 131 صممف ه چادریب _

 كشيده و بلند هجای
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 7: «نيس  تنها تنهایی هيچ» 3 سطر 117 صمف ه  نفر سمه  _

 كشيده و بلند هجای

 كندمی سكته دچار را متن شعرها  برخی در سطر تقطيع( 5

 شممعر  خوانش هنگام خواننده نفس كه كاكتوس در مثلن

 «یگرد» یكلمه روی تقطيع ودام  پایانی سطر دو یا و بردمی

 .كندمی مختل را شعر خوانش فقط و ندارد خاصی منطق

 همگان كه س ایمجموعه اسپاگتی  جمهوری كتاب كل در

 و فرم ل ا  از شممعرها  چون و برندمی لذت خواندنش از

 هوشمند مخاط  نيسمتند   هم شمبيه  و یكنواخ  مضممون  

 رمنتشمم ایران در هك شمعری  دفترهای اكثر. شمود نمی خسمته 

 حول اشعار تمامی و كرده انتخاب را سمبك  یك شموند  می

 دچار را خواننده و شمموندمی روای  سمماختار همان م ور

 هك طورهمان اش تازه كتاب در عبدالرضممایی. كنندمی مالل

 از خود قبلی كارهای از كمتر كردم  اشممماره تمهيمد  در

 ایسهمق مثلن. اسم   كرده اسمتفاده  ادبی و زبانی هایتكنيك

 آثار و كتاب این در شممده برده كار به هایگذاریفاصممله

 یمجموعه در نمونه  عنوان به كه دهدمی نشممان اش قبلی

 از بار 15« ممادرد » و بمار  31 حمدود  «گماز  دنمده  گماز »

 با اسپاگتی جمهوری كه حالی در شده استفاده گذاریفاصله

به  ارب 15 از كمتر بيشمممتر  صمممف ات تعداد بمه  توجمه 

 سممم  عبدالرضمممایی م بوب تكنيك كه گذاریفاصمممله

 ای خرما مثل شعرهایی جدید  اشعار البالی در. خوریمبرمی

 د انشده نگارش هفتاد یدهه یشيوه به كه هستند 3 ساع 

 و سممپيد شممعر نثر  هاآن در و دارند نامتمركز سمماختار یعنی

. انددهشمم آميخته هم با زبانی منطق از پيروی با لوگو زبان

 شعر كه س شاعری از جدید شاهكاری اسپاگتی  جمهوری

 را جدید شيوه های دارد دوس  هميشه و اوسم   خون در

 هب كه دارد بسممياری مخالفين راه  این در هرچند و بيازماید

 نشممانه را او شممخصممی زندگی شممعر  سممر بر ب ر جای

 .دهدمی ادامه خود راه به همچنان او ولی اند گرفته
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 حسيت از تازه ديدماني

 
 نادری مهدی

 

 
 

 آن نام از باید ابتدا «اسممپاگتی جمهوری» كتاب بررسممی در

 دموجو نظمیبی بيانگر كه «اسممپاگتی جمهوری» كرد؛ آغاز

 جمهوری رو  این از و اسممم  تنيدهدرهم نظام یك در

 قالني ع و بانیز تخيل حسي   از معجونی باید را اسپاگتی

 هر در مولفه سممه این از هركدام كردن موكد با كه دانسمم 

 س د ایتازه فرميك هایتجربه به مولف تا شده سب  شعر

 اریتكر هایفرم معمولن كه سمم كتابی آن  ینتيجه و یابد

 نقد  كار كه جاییآن از اما. شممودنمی مشمماهده آن طول در

 هایتجربه این حد چه تا دید باید اس   تئوریك قضماوتی 

 .اندشده نزدیك شعر به فرمی یتازه

 يكتكن از كه دارد شعرهایی كتاب این در عبدالرضایی علی

 و اسمممتعاره همچنين و فرد به من صمممر و خاص زبانی

 كی اساس بر صرفن شمعر  و نكرده اسمتفاده  زداییآشمنایی 

 عرش مثال طوراس . به نشسته كاغذ روی كشمف  و دریاف 

 با لفمو و شده تشكيل عينی تصویر سمه  از كه پيشمخدم  

. اس  هبست را فرم پایانی تصویر در تصویر سه همان اتصال

 ات اندشده جایگذاری حسمي   این در هاییابژه همواره البته

 همين در مثلن. رسمميد شممده زاده متن درون جهانی به بتوان

 كه مهری و او عطر و پيشممخدم  وجود: پيشممخدم  شمعر 

 باعر و رسمماندمی تاویلی به را ما همه زند می اشگونهبه

 این اما. كند روای  را خود داسممتان تازه  فرم این شممودمی

 به «آمریكایی كادوی» مثل شعری در حسی كشمف  و تجربه

 جز هب كه حدی تا كندمی پيدا بروز ترسمماده بسمميار ایگونه

 صممویرت با «مشم   در منتظر كلم  كریسممتف پنج با» سمطر 

 و توصمميفی شممكلی به اثر فرم و نيسممتيم همواج دیگری

ابژه  دو از تنها مولف كه طوری به شود می بسته توضمي ی 

 اطیارتب جز به و گيردمی بهره( آمریكا و كلم  كریسممتف)

 یبيان سممطرها باقی دارند  یكدیگر با تصممویر دو این كه

 هكاین با شودمی سمب   این و دارند گزارشمی  و توضمي ی 

 به اول خوانش با اما اسمم   ریاف د و كشممف دارای شممعر

 دچن از بعد كه ویولون شممعر در مشممابه طوربه. برسممد انتها

 اعرش نرساند  یا برساند ویولون به را ما تواندمی كه تصویر

 هزنان اندام بلكه) دهدمی لو سطر آخرین در را تصاویر تمام

 یاجازه و بنددمی را شممعر فرم شممكل این به و( ویولون

 پس را شعر و كرده سل  مخاط  از را گوناگون هایتاویل

 مشممابه شممكلی به و. رسمماندمی پایان به آغازین  خوانش از

 كه...و «تمام ماه» «خانوادگی آلبوم»  «ایستگاه» مثل شعرهایی

 مولف و اندشاعرانه شهودی و دریاف  و آني  یك حاصمل 

 تالشمممی گونههيچ هادریاف  این تكنيكال پرورش برای

 دهش باعر كه اس  بسته ویژه هاییفرم در را هاآن و نكرده

 خود انتهای به ابتدایی خوانش در شممعرها از دسممته این

 و شمماعرانه شممهود این خوانش لذت تواننمی البته. برسممند

 .گرف  نادیده را آنی

 از اسممتفاده با مولف كه هسممتند شممعرهایی دوم یدسممته

 لیتخي. اس  درآورده ت ریر یرشمته  به زبانی هایخالقي 

 هنیذ تصاویری به بدل خود ینوبه به و اس  تازه كه زبانی

 كلش به عبدالرضمایی  قبلی آثار در كه اسم   شمده  زبانی و

   اندروژنی شممعر مثال  عنوان به. بود شممده نمایان دیگری



 113ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 متن رد جنسيتیبی بيان پيداس  شمعر  متن از كه طورهمان

 هك كندمی ادهاستف تصماویری  از شمعر  این در مولف. اسم  

 ركن (مولف قبلی آثار از متفاوت شممكلی به)زبانی  تخيل

 :  آیدمی حساب به هاآن اصلی

 درد صدای روبرو سلول از

 آمدمی شدمی باز ثانيه به رو كه دری یا

 ودب كوچكی كشور كه دخترش دوس  زیباییِ سرش در و

 زدمی گش  مالیم موزیكی مثل

 

 آن از كلمات برخی طر سممم چهار این در مثال عنوان به

 و دانشممده خالی شممناختيممی شممعر این از قبل تا كه هویتی

 در شممدن باز: اسمم  كرده عطا ایتازه هيئ  هاآن به مولف

 نيمبيمی كه همچنان مالیم  موزیكی زدن گش  ثانيه  به رو

 آثار به  نسب متفاوت شكلی به كه مواجهيم زبانی تخيلی با

 ینا از اسممتفاده با او. اسمم  ردهك بروز عبدالرضممایی قبلی

 به ما ات اس  بسته ایگونه به را «اندروژنی» شعر فرم تخيل

 در نهمچني. برسيم «جنسميتی بی یمثابه به اندروژنی» همان

 وزبر تریتازه شممكل به زبانی خالقي  «بازیجنگ» شممعر

 : نشاندمی كاغذ روی را نویی فرميك یتجربه و كندمی

 

 عاشورا عنىی عشق خيابان در

 كربال به رفتيممی چادرها زیر و

 بود ریش از پر تجریش كه ش  یك

 ...سرم روى ریخ  چادر چهار سه

 

 تصممماویری به بدل زبانی خالقي  بينيم؛می كه طورهمان

 مثلن یا. دارد ادامه شعر انتهای تا روند این و شمود می عينی

 كلش به زبانی خالقي  این كه «اسپاگتی جمهوری» شعر در

 :كندمی پيدا بروز شاملو از شعری خوانیغلط

 

 !نازنين غریبيس  روزگار

 غریبيس  روزگار

 پایندمی را جوان 

 بام روى باشد رفته كه اگر

 منبر بر

 گایندمی را دهان 

 اكبر اهلل باشى گفته كه مبادا

 

 :ممواجهي زبانی تصاویری با بعضن كه «خرما» شعر در یا و

 هشد باردار دوباره خانم حاج كه تهران زارِبا به اندداده بار و

 باشد

 

 !كن چاك سينه دوباره! حاجی

 ...خوا! كن خاك باش نداشته باكی

 

 اب زبانی خالقي  با تصممماویر ایجاد بينيممی كه طورهمان

 ورتص( كلمات آوایی موسيقی)كلمات  التریشن از استفاده

 .اس  گرفته

 

 :كودتا شعر در یا و

  

 گرفتم اجازه تا

 خورد كتك دادن اجازه

 مُرد وقتی خجال  و عزیز روی پریدم

 س د دیگری دردِ در كه دوسمتی  با و بَرخورد تنهایيم به كه

 شد دوس  داش 

 

 ذهنی شعرها تصاویر این در كنيممی مشماهده  كه طورهمان

 را ایازهت هایاند و فرمگرفته شممكل زبانی تخيل به توجه با

 .سازدمی زبانی خالقي  و تخيل از صورت این

-شممعر «اسممپاگتی جمهوری» شممعرهای از سمموم یدسممته

 یآپولون و عقالنی بعد به باتوجه كه هسمممتند هاییخطابه

 ليكش و دارند مستقيم بيانی كه هاییشعر. اندشمده  نگاشمته 

 عرش مثال طور به! آن اطراف نه اس  هدف به مستقيم شعر

 :«تفاوت»

 

 كنندمی فكر همه 

 ددارن فرق همه با
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 اندهم مثل همين براى

 حامل كه سممطرهایی سمم  سممخنرانی حال در مولف گویی

 :تكنيك و دریاف  و شهود تا اندتفكر

 نيس  همه مال شبی هيچ

 دانستيمنمی ما كه وقتی

 هستيم كه

 بودند هم مثل روزها

 

 ماا ندارند زبانی اتفاقی و نيسممتند تصممویر كه سممطرهایی

  اس ساخته شاعرانه ایخطابه هاآن از كه اندتفكر یزایيده

 با لفمو كه «نبود مقصر نيكسون فقط» شمعر  مثال عنوان به

 ار خود تفكر بيانی  و ایخطابه سممطرهای این كردن موكد

 :كندمی شليك مخاط  سم  به مستقيمن

 

 نبود هاآن از یكی نيكسون

 بود ما یهمه

 هيروشيما در ایمانداخته بم  همه ما

 مبودی هيتلر همه ما

 داریم دس  س افتاده جهان جان به كه فكری در و

 عشممق در كه گردیممی چيزی دنبال معشمموق در مدام چرا

 ؟!نيس 

 

 یاستثنای عنوانبه «م رم جشنماهِ» شمعر  به توانمی همچنين

 یمولفه سممه هر از خود فرميك سمماخ  در كه كرد اشمماره

 .اس  برده بهره عقالني  و زبان و حسي 

 وجود نيز «9/11» و «چرنوبيل» مثل عرهاییشمم ميان این در

 ندارد  ایعمده نقش هاآن در زبان كهاین عليرغم كه دارند

 هاآن یباره چند خوانش لذت باعر هاآن بودن چندتاویلی

 كشممف به توجه با فرم شممعرها  این در كه چرا شممود می

. شودیم بسته( چند مضمونی و چندگانه تصاویر) تصویری

 :چرنوبيل رشع در مثلن

 

 هاتپستان

 مرده كشته پشته دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارامنه كُشیِ نسل در

 ران  دو بين

 وان  پش  داعشی دو

 ...اس  پنهان طالبان تو پيشِ

 

 كشیسلن حاصل البته كه) اجساد از كوهی به  پستان تشبيه

 چندتاویلی باعر كه دارد تضمممویری ایهام( بوده ارامنمه 

 اسممیسممي تاریخی بسممتری در اروتيك تیتشممبيها)شممود می

 (اجتماعی

 از ایمجموعه را «اسمممپاگتی جمهوری» توان می پایان در

 هایمولفه براسممماس كه دانسممم  تازه فرميك هایتجربه

 اشتهنگ عقالني  و زبانی خالقي  حسمي    شمامل  مختلفی

 اگتیاسپ مثل فرمی ل ا  از كه آورده پدیده را كتابی و شده

 .دارد را خود سوی و سم ( شعر)رشته  ره و اس  نامنظم
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  شعر نقد

 «اسپاگتي جمهوري» كتاب از «ويولن»

 
 فاطمه قهرمانی

 

 
 

 انسان برای جذاب مفهومی هميشه شدن  ارضما  یا ارگاسمم 

: كرد بررسممی جنبه دو از توانمی را ارگاسممم. اسمم  بوده

 از كه جسمی شدن ارضا. روحی ارگاسم و جسمی ارگاسم

 و مقطعی شود می حاصمل  جنسمی  ی رابطه برقراری طریق

 ارگاسممم اما. باشممد بخشلذت فقط تواندمی و اسمم  كوتاه

 هنشان یك هنری  اثر یك رمزگشایی و كشمف  اثر در ذهنی 

 ات انسان روح آن  ینتيجه در كه آیدمی دسم   به نماد یا و

 این طرح با حال. شودمی شعف و سرخوشی دچار هامدت

 :پردازیممی شعر بررسی به موضوم 

 

 چو یشانه بر لخ  تنی با

 اشگرفته صدای كه

 باشد پاشده خواب از تازه

 تاریكی توی بزند برق و

 ایتنانه نرم رقص در

 زدمی چرخ خودش دور

 

 نیز هستيم  روبرو زن یك تصویر با ما شعر  اول اپيزود در

 و نهص  بودن تاریك به توجه با و نشمسته  صم نه  روی كه

 دیده چپش یشممانه تنها سممالن  رپردازینو خاص شممرایط

 از اریبيد بعدِ خاص صدایی مثل گرفته  صدایی با. شودمی

 و كندمی خواندن آواز به شروم شمبانه   طوالنی خواب یك

 نور و رقصدمی تاریكی در و برخاسته جا از حين همان در

 سممایه ایجاد و اندامش درخشممش باعر سممالن موضممعی

 .شودمی بدنش ن نیم روی بر  زیبا هایروشن

 

 دس  در و

 بود كرده راستش كه

 چيزی

 من نی خطی پاره چون

 گش برمی باز و خوردمی ليز

 

 ندید با راوی. هسممتيم روبرو اروتيك تصممویری با جااین

 .كندمی تصور را رقصنده زن و خود شمده   ت ریك صم نه 

 ینا/. گشمم برمی باز و خوردمی ليز/ من نی بر خطی پاره/

 به را خود آل  راوی اس   سكس عمل گرتداعی سطر دو

 ارهپ این و «من نی» به را زن آل  و كرده تشممبيه خطی پاره

 .گرددمی باز و خوردمی ليز من نی در مدام خط

 

 بود گرفته را سالن موج

 بودند شده غرق همه

 بود برده حال از هم مرا

 مویه و زنجموره صدای نه

 ویولن یزنانه اندام بلكه

 

 تمام نظر به و رسممدمی ارگاسممم به راوی اپيزود ینا در

 را ارگاسممم این راوی همانند هسممتند سممالن در كه افرادی

 جنسممی ارگاسمممی صممرفن ارگاسممم  این اما. كنندمی تجربه



 116ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

/  ویولن یزنانه اندام بلكه/ شممعر آخر سممطر در نيسمم  

 ویولن زیبای صممدای شممنيدن از راوی كه شممویممی متوجه

 یك جااین اسمم   رسمميده ذهنی اسمممارگ به و سممرخوش

 ینوشمممته "سمممازارین" رمان با مذكور بينامتنی یرابطه

 حال به تا كه جوانی مرد روای  دارد  وجود "بمالزاك "

 اپرا قیموسي كنسرت یك به وقتی و نداشته جنسی یتجربه

 ارگاسم اولين زن  یخواننده آواز صدای شمنيدن  با رود می

 .كندمی تجربه را خود

 و پورن اول  تاویل. سمم چندتاویلی «ویولن» شممعر ركلد

 كه اسمم  اروتيك دوم تاویل ولی اسمم  سممكس توصمميف

 كه ایآرشه. شودمی مخاط  ذهنی و روحی ارضاء به منجر

 نظر از را تماشاچی لغزد می هاسميم  روی راسم   دسم   با

 خود مخاط  با را زیبا ایتجربه شعر. كندمی ارضما  روحی

 دنيای در شممدن غرق با جز كه ایتجربه اردگذمی ميان در

 حاصممل دنيا این در شممدن دقيق و شممهود و كشممف و هنر

 .شودنمی

 بينتيز چشم دو باید فقط و س سمكسی  دنيا این چيز همه

 .شد سرخوش هنر هایزیبایی از تا داش  قوی احساسی و

  الي قشممر فقط و نيسممتند آن درك به قادر همگان كه امری

 .كنندمی درك را آن مفهوم جامعه 
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 اسپاگتي جمهوري

 «تبعيدي شاعري مانيفست»

 

 صدرا جان
 

 
 

 عبدالرضمایی  شاعری  اثر علی ترینتازه جمهوری اسمپاگتی 

 شعر .كندمی تنفس در شعر هوا و مانند زندگی شمعر را  كه

 فراگرفته اندوهی را ذهنش ولی اسم   زندگی  تمام او برای

 .يس ن ایرانی شعر در جامعه فعلی وضمعي   با ارتباجبی كه

 شمعر  وضعي   به خودش از زمان بسميار فراتر  كه شماعری 

 اس شاعری حال درعين .اندیشمد می شمعر  یآینده و شمعر 

   ت قشر این برای كه هم قليلی امكانات از و شمده  تبعيد

نشر  امكان نییع .اسم   م روم دارد وجود مضماعف   سمتم 

 آزادتری شممعری فضممای دنبال به كه مردمی برای را آثارش

 در و سممرایدشممعر می همچنان همه این با ندارد نيز هسممتند

 از این بعد .پاشممدمی شممعور بذر جامعه فرهنگی برهوت

 دنيایی خود شممماعر همانند كه بپردازیم كتاب به مقمدمه 

در  گیو تازه طراوت سممرشممار از و دارد پيچيده و تودرتو

 نآ خود از بانيان كه اسمم  و شممعر پسمماهفتاد را و فرم زبان

 در این .اسمم داده  سمموق واالتر و باالتر جایگاهی به بوده

 و بلند كوتاه شممعر هفتاد و اندی شممامل شممعر كه مجموعه

 هایخالقي  و زبانی هایبازی از متنوم با جهانی اسممم 

 اطراتخ و و تبعيد غرب  شممویم  ولیمی مواجه شمماعرانه

مجموعه  نظير سایر آثار  در این كه اسم   بارزی وجه وطن

 «بریتانيا موزه» مجموعه شعر اولين از .شودمی شماعر نمایان 

 جمع خود در ایران آثار ملی سممایر چون شمماعر را نيز كه

 وضمممعي  این گردد  ولیمی آغاز وجه این اسممم  كرده

 هم كنمد از تاریخ می تالش او را مقهور كنمد و  توانمد نمی

 هب را مخاط  و بزند بيرون كه دارد بزند  یا تمایل بيرون

 برد كهمی مردی تماشمممای برد بهمی زنمدگی  تمماشمممای 

 صممف ه  زندگی در كه شمماعری .كند زندگی خواسمم می

و  داندمی شمممعر و ادب یموزه كنمد وخود را كليددار می

 دعوت زندگی تماشای به سمير در گذشته  بجای را مخاط 

 .كندمی

 بيرون بزنيم تاریخ از بيا حاال 

 بدهم نشان  دردی روبرو آن خواهممی

 بس  در به در مردی كه دری

 بشكند كه داد شبازی

 كند زندگی خواس می فقط كه مردی

 داش  دوس  را كشورش

 نداش  دوستی اما

 كردمی زندگی صف ه در كه      تبعيدی     تنها شاعری

 اوس  یخانه این

 س ابهخو یك شعری كه 

 شودنمی وارد كه هر موزه این به

 افتاده من دس  هاس سال كليدش

 نترس

 باال بيا

 بدهم نشان  را امخانه كه 

 تریتازه وجه به «مقصمممرنبود نيكسمممون فقط»درشمممعر 

 كه تهنك این فردی  به نه و همگانی مسممئوليتی به .پردازدمی

 كسممی و هسممتند دخيل افراد همه هر وضممعيتی ایجاد در

 رفع خود دیگری  از وجرم تقصمممير توجيه با توانمد نمی

 هاویروس هك كندمی تشبيه بدنی به كند وكشور را مسئولي 

 موج جز نيسممتی  آن در كه ایخانه .اندكرده اشممغال آن را
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 سممملطه با ندارند ملی هوی  كه بيگمانگمانی   زنمد و نمی

 در كه كسانی .اندشده مردم از خودبيگانگی سمب   خودكامه

 این آسممان  در تفكر خورند و صماحبان می وول ردمم خون

 پناه هاییخانه به اجبارن ابر سمممرگردانند و مانند خمانمه  

و  نيس  هاآن خانه كه شموند می تبعيد و یا برند  پناهندهمی

 سممقف از دواند كهمی ریشممه روشممنفكران درسممر افكاری

 .بسيار بلندتر اس  آوار شده سرشان بر كه كوتاهی

 كرده بيرون بدن از را هاآدم كه

 اندكرده تبعيد را ما     حواس

 !نيس     هس  هرچه نمانده باقی خانه در ایخانه

 روده در روندمی راه كسانی

 شناسيمنمی ما كه خون در خورندمی وول ایعده و

 ایمبيگانه خود با كه مایی نه      هایندآن بيگانه

 ایمدیوانه

 ایمكرده غرب  در خانه و

 س بيرونی ما وارِدی

 س بيرونی ما افكارِ

 سرگردانند آسمان در كه ابرها مثل

 خانمانندبی فكرها 

 دیگر درِ از و آیدمی پنجره از ایپرنده

 بيرون زندمی بلند فكر یك مثل

 نيس  من مال كه برود دیگری یخانه به تا

  نيستم فكرها این شاعرِ من

 ميزبانم فقط

 

 « بس بن»كند و در می غمگينش و دوری تبعيد كه شاعری

 شعر: را دوری سوزش و كندمی سازهجران شرح

 غمگينم

 بستىبن براى

 خيابان كندمى ت قيرش كه

  رفتن براى

 گرددبرنمى خانه به دیگر كه

 مردنم براى

 تبعيد در

 بودنم تو بى تندِ نبض و

 

 گردد  ولیمی رویش برای مساعدی خاك دنبال ایدانه مثل

 عشممق. یابدنمی اسممير وطن در جز را مسمماعد خاك این

 .كند سرد تواندنمی آوارگی و غرب  را شعر به سوزانش

 

 اس  دا  عشق

 خورشيد چون

 دا   دا ِ

 اس  سرد همهآن كه دهيممی ترجيح را ماه همه اما

   ایمآواره همه ما

 كنيممی جاآن و جااین هاس سال

 رددگمی خود خاكِ دنبال كه هستيم ایدانه 

 ؟!كجا اما

 امكرده ترك را امخانه هم من

 نداش  بودم من كه بذری برای مناسبی زمينِ چون 

 كنم پيدا را خودم خاكِ كه گردممی همه مثل

 ؟!كجا اما

 دانندمی همه را آدرس

 بدانند كهآن بدون اما 

 

 حاكم اختناق و مسمماعد خاك از دوری كه احوال همين در

 زا اس   دوری شده شعر اییشكوف و رشمد  مانع كشمور  بر

 وبيگاهوگاه شممده عل  بر مزید نيز عزیزان و فراق خانواده

 مجموعه این درشممعرهای توانمی را فراق این درد از اثری

 .شعرهاس  این از اینمونه «پدر»شعر  .كرد مشاهده

 

 امبادكرده هاىپلك پش  هنوز اىنشسته

   دارى صورتى

 خورده كشيده

 پيشانى بر هشد خم خطِ چند با

 خورندمى تكان هنوز هاتل  و

 زنىمى حرف كه مادرت با»

 بخند
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 «باش خوش الكى

 را صدای  چرا اما

 را صدای 

 پدر؟ آورمنمى خاطر به دیگر

 به غرب   ت قير با شمماعر «ایرانم هنوز من» شممعر در یا و

 و اسمم  نبلعيده را او لندن برق و زرق كه سممرایدمی طعنه

 زادگاهش  لنگرود روسممتاهای از یكی شمممار در را لندن

 او كه حاكمانی و رودمی مادرش دیدار به هاش  و داندمی

 .داندمی مبتال باله  به اند كرده م روم عزیزان دیدار از را

 تاب و هسممتند طلبیقدرت كور منطق اسممير كه هاییاحمق

 .خواهندمی مطلق اطاع  و ندارند را« نه»شنيدن  ت مل

 

 نایرا به چرا

 پرسدنمی كسى اما

 ایران از روىنمی چرا

 لندن

 لنگرود در س اىافتاده پا پيشِ روستاى

 خواب توى مادرم به زنممی سر هاش  من و

 بيندنمی كسى

 بينندنمی خواب هاآن

 نيستند دیوانه

 كن شانول

 دهدمی خود باله ِ تاوانِ كه هر

 نكن عجله

 دارد احمق به مبرم نياز هنوز دنيا

 

 و اجتماعی احواالت به شممماعر دردها این همه وجود با

 غافل اجتماعی وضمممعي  از و پردازدمی جامعه ت والت

 اعدام عشممق جرم به را ها  مردمقرمسمماق كهاین از .نيسمم 

 رفتار به اعتراضممی «حصممار قزل» .كندمی شممكوه كنندمی

 شتيرباران و تابندبرنمی را عشممق كه اسمم  نادان حاكمان

 .كنندمی

 

 آیندمی هاقرمساق

 ....و

   اس  داس ىحمله

 شاليزار به

 تيرباران

 حصار قزل زندان در

 رهسممخ به با و آخوندی تفكر هایبنياد به یورش با شمماعر

 به و پردازدمی ایرانی اصمميل باورهای به اباطيل این گرفتن

 برگرفته ها آن موعود مهدی حتا كه كندمی یادآوری هاآن

اند. برده سممرق  به را وسمموشمميان   اسمم ایرانی باوری از

 .كشدمی فریاد«سوشيان » در جا كهآن

 

 كردم پرت را كره

 گوشه آن افتاد و دیوار به خورد

 چرخيدمی هنوز اما 

 سرش كوبيدم مش  با

 بود شده گود ایران

 جهان زمينِ زیر در مردم

 بودند گرفته پارتى گودباى

 وارزین  زدندمی زار مالها

 زرتش  و

 بود افتاده طش  توى ازهت كه

 قاه قاه خندیدمی

 بود آمده سوشيان 

 

 حاكمان سمانسور  دسم   از فرار برای مردم كهاین از شماعر 

 از و بردمی انمد  رنج كرده زیرزمينی را چيز هممه  احمق 

 آزادی آرزوی .جویدمی بيزاری آخوندی  خمدای زیرآبزن 

 .نالدیفراگرفته  م را كشممورش كه مرگی از و دارد را مردم

 .اس  وضعي  این برعليه عصيانی «زیرزمين» شعر

  

 آى لندن باالى امنشسته

 كه و بر و از خداى با كه

  خشكه الس بزنم اشخانه در

 !زیرآبزن خداى اى دیگر اس  بس
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 نخواستيم زیردریایى كه ما

 زمين زیر رفته ایران كل

 بتاب كمى هم گربه این به لطفن

 آب روى بيار را تهران

 را فرشته رستوران حتا

 س زیرخاكی باریكش كمر گارسونِ كه

 تهران در ندارد جا دیگر هم مرگ

 آورده كم زهرا بهش  حتى

  طفلى

 خاكى هاىكرم

 خاكى هاىكرم

 

 اوباش یوحشمميانه تجاوزات به شمماعر «چادر بی»شممعر  در

 بردمی یورش طنزگونه  ل نی با معترض  مردم بر حكوم  

 اوبمماش داریدین بممه تظمماهر نممد وكمی م كوم را آن و

 .گيردمی ریشخند به را حكومتی 

 

 امخسته

 بزنم دو سگ چقدر

 كهریزك در ببرد بطرى را حالش كه

  آنجا برسد پام اگر

 كنم تجاوز خواهممی كه هر به توانممی

 بكشم آدم

 دانشجوها گوشِ توى بزنم م كم

 دیگر نيستم مجبور

 هوا این بگذارم ریش

 شوم بسيجى

   كنم بهانه را حجابىبد

 بيچاره ليالهاى تجهيزاتِ توى ببرم دس  هى

 چادربى

 شده تمام جنگ كه حيف

 سخ  شهادت

 بجنبم باید

 اس  اذان وق 

 باید حاال

 بخوانم نماز فقط

 بهش  بروم بگيرم روزه

 

 ار اجتماعی وضعي  زیبا هایكو یك با مجموعه  پایان در و

 هقصممميد بلندترین  كوتاه هایكو یك در و كندمی فرموله

 سممال و اندی سممی بلندای به فيلم یك .سممرایدمی را ممكن

 دمشمر كه كشدمی تصویر به را اختناق  سرزمينی حكوم 

 بشممنود و در كه نيسمم  فریادرسممی گریانند  ولی ظلم از

 ارشب حال در اختناق سنگين برف و سرما سرزمين سرتاسر

 .اس 

 

 گریدمی یكى

   شنودنمی كسى

 ردبامی برف

 

 جمهوری یمجموعه كه كنيم یاداوری نهایی بندیجمع در

 در لیو تبعيدی  شاعری زبان از اسم   مانيفسمتی  اسمپاگتی 

 و كندمی تزریق سكسی شمعف  شماعر  مجموعه جای جای

حال   درهمان .آوردمی شعر در اس  زندگی نماد كه را زن

 افتاده  اتفاق جهانی جامعه در كه مهمی به مسممایل نسممب 

 رد هایشسروده ولی پردازدمی هاآن به و نيسم   اوتتفبی

 راریتك و كنندهكسل سياسی  ایمهم  بيانيه موضوعات این

. اسمم  زندگی و زن طراوت و شمعف  از مملو بلكه نيسم  

 و «سممپتامبر یازده» و «چرنوبيل» از توانمی نمونه عنوانبه

 كمحا مرتجعين بدس  «فرخندا» شعر در سمنگسار فرخنده 

عر  ش یمجموعه این نهای  در .برد نام افغانستان كشمور  بر

 خوانده مخاط  توسممط چندبار و چندین كه سمم كتابی

اسمم    زبانی هایبازی و فرم در گیتازه از پر و شممودمی

 كشممف را ایتازه وجه مخاط  خوانش  هربار با كه طوری

 .بردمی لذت آن از و كندمی
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 نيست خطرناك ديگر كه شاعري
 

 مردانی يوبا
 

 
 

 م دودی  من  زبان م دودی »: گویدمی ویگتنشمممتاین

 «.اس  من جهان

 سائلم شدن انبوه و دانش پيشرف  با ادبيات تاریخ طول در

 كه اس  شده بسياری هاییدگرگونی دچار نيز زبان انسانی 

 را روندهپيش خط این توانمی زبانی هایبخش تمام در

 اتفاق منظر این از اندیشممه با زبان شممدن سمموهم. كرد دنبال

 انسانی یفلسفه و دانش بهتر درك و انتقال برای كه افتدمی

 اسم   لدلي همين به داریم پویاتر و تربزرگ زبانی به نياز ما

 در. ایمبوده متفاوت هایزبان شمماهد متعدد  دوران در كه

 دس  و كالسيك هایقال  از شعر  ما مخصوصن و ادبيات

 مختلف هایدوره طی در و كردیم گذر مرور به گير پا و

 كه شممعرهایی خوریم؛برمی مدرن پسمم  هایشممعر به حاال

 با و دارند كالسمميك شممعرهای زبان با متفاوت بسمميار زبانی

 ایجاد را نام دود شممعری جهان یك نامتمركز سمماختارهایی

 جهان باشمممد ترنمام دود  چقمد  هر زبمان  پس كننمد  می

 .هيمبد جا زبان در و كنيم ترسيم متوانيمی را ترینام دود

 كاریكم شممعری زبان در كه سمم شمماعری برای مقدمه این

 هایم دودی  شمكستن  برای نيما چونهم و اسم   نكرده

 و ادهفت شممعر در سممزاییبه تاثير و شممده كار به دسم   زبان

 .اس  گذاشته ایران پساهفتاد

 ایران ادبيات معدود شمماعر چند از یكی عبدالرضممایی علی

 هدف با و زندمی شدن خطرناك به دس  زبان در كه اس 

 این شممكسممتن  در سممعی زبان  هایم دودی  دادن قرار

 .دارد هام دودی 

 یعل حرك  این آغاز بسممياری یگفته به «رنو در پاریس»

 از كه چندصدایی شعری اس . زبان عرصه در عبدالرضایی

 نشد نام دود و رهایی در سمعی  كه سم  شمعرهایی  اولين

 چند شممعر یك دیگر هایزبان با آميختگی درهم با و دارد

 این «پيروزی تا جنگ جنگ»در  و كندمی ایجاد را صممدایی

 .كندمی تكميل را كار

 حركتی بسمممياری هایكتاب چاپ با عبدالرضمممایی علی

 ضممد و رمان چاپ با حتا كند.می طی زبان در را روندهپيش

 اندیشه و زبانی عادات شمكس   ایجاد در سمعی  هاییرمان

 لیتام قابل هایموفقي  به راه این در و دارد ایران ادبياتی

 بررسی را هاآن جامع ایمقاله در باید كه كندمی پيدا دسم  

 .گيردنمی جای كوتاه نقد این در كه كنيم

 يانب با هفتاد شممعر در كه مدتی طول در عبدالرضممایی علی

 با ياریبسممم همانیاین كه شمممعرهایی چاپ و هانظریمه 

 داشم   ( شماعران  از بسمياری  یعده برخالف) هایشنظریه

 خروج از بعد حتا اسم    كرده زندگی خطرناك در هميشمه 

 زا دسمم  تبعيدی  شمماعر یك به شممدن تبدیل و كشممور از

 ایجاد برای شمماید و برنداشممته شممعر در بودن خطرناك

 .اس  شده خارج م دودگر فضای از بيشتر خطرهای

 

 كجاس ؟ خطرناك
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 به دسمم  آن در شمماعر  كه سمم زبانی همان خطرناك

 شبيه جایی تا پاشدمی هم از را آن و زندمی شدن خطرناك

 بينیجهان به و كند ایجاد زبان در دریا به رو ویالی یك

 هميشگيش عشق از كه لذتی و شمود  مشمغول  خود شمعری 

 .ببرد خواهدمی( شعر)

 رِشمممع مجموعه به ربطی چه هاحرف این یهمه حماال 

 دارد؟ «اسپاگتی جمهوری»

 طرف زبانی شمماعری با ما عبدالرضممایی علی آثار اغل  در

 و هاشكستن این و اس  آورده در را زبان دخل كه هسمتيم 

 ظرن از او شعر در بسمياری  هایقابلي  زبان  پاشميدن  هم از

 این به مروری با كه كرده ایجاد متفاوت هایاندیشممه ارائه

 یادب تابوهای شممكسممتن  و تمانیگف تفاوت به هامجموعه

 ار چيز همه كه كار م افظه و مودب ادبياتی رسيم؛می ایران

 امری به را گفتن عشممق از حتا و داشممته نگه پرده پشمم 

 .كندمی تبدیل تصور از دور و معنوی

 ي زبان یكفه  عبدالرضایی علی گذشته شمعرهای  اغل  در

 زبان كه دهدمی نشان و اس  شماعر  حسمي   از ترسمنگين 

 باید و دارد بيشتری فضای به نياز شاعر كردن جا برای هنوز

 به. دبربيای شاعر یاندیشه پس از تا شمود  ترگسميخته  هم از

 همان شبيه چيزی اسپاگتی جمهوری شعر مجموعه من نظر

 یكفه كه سمم جایی و باشممد تواندمی دریا به رو ویالی

 .دهدمی نشان را دیگری چيز ترازو

 

 نيس ؟ خطرناك دیگر دالرضاییعب علی چرا

 

 اثر جدیدترین كه «اسممپاگتی جمهوری» شممعر مجموعه در

 اس  شده منتشر كالج نشر توسط و س عبدالرضمایی  علی

 شممماعر این دیگر چرا كه رسممميد خواهيم نكته این به ما

 .نيس  خطرناك

 روبرو «بریتانيا یموزه» شمممعر با مجموعه این ابتدای در

 تمام و ماسمم  تبعيدی شمماعر ودخ كه ایموزه شممویممی

 حاال و داردمی نگه آن در را خود دسممتاوردهای و خاطرات

 را اشخانه تا كندمی دعوت را ما موزه این دادن نشان برای

 :ببينيم

 

 نترس»

 باال بيا

 «بدهم نشان  را امخانه كه

 (8بریتانيا ص یموزه)

 

 ؛شممویممی دعوت بازدید جوریك به كتاب ابتدای همين در

 دارند را موزه یك اشمميای حكم كه شممعرهایی خواندن به

 گذشته از كه هایینشانه ٬(اندشده سماخته  قبلن كه اشميایی )

 علی دستاوردهای تمام من تأویل به و اندآمده بدس  شاعر

 نه اما بخورد چشممم به تواندمی موزه این در عبدالرضممایی

 .دهد اجازه شاعر دس  كليد كه جایی تا بلكه كاملن 

 كه آثاری اسممم   قبلی آثار رویكرد خالف رویكرد این

 جدید شعری هایكشف به و زبانی هایكنش به را مخاط 

 شعرهایی با كه رف می انتظار این هميشمه  و كردمی دعوت

 دچار معنا هم زبان ل ا  از هم كه كنيم برخورد متفاوت

 .اندشده خطرناك

 

 ندارم فرق فقرِ كه من و»

 امخسته مصنوعی بازی این   عشق از دیگر

 بخندم كمی اس  وق 

 «آیدنمی من به دیگر گریه

 (12ص تفاوت )

 

 بودن متفاوت از دیگر شمماعر دهدمی نشممان «تفاوت» شممعر

 ددار را چيزی از بردن لذت به نياز حاال و اس  شده خسته

 برای را آن ممكن حد تا و جنگيده برایش هاسمممال كه

 .اس  كرده پرداخته و ساخته خودش

 همان اس  شده اشاره آن به جااین در كه «مصنوعی عشق»

 س ا شعر حسمي   مقابل در زباني  ترازوی سمنگين  یكفه

 تصنعی بودن شعرش باعر كه كندمی حس شاید شماعر  كه

 زا بسياری در شاعر گذشته اشعار در كه هرچند اس  شمده 

 توانمی را شعری كمتر و دارد وجود باالیی حسي  شمعرها 

 .باشد شده مصنوعی كه یاف 
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 با كه هسممتيم طرف شممده رام زبانی با ما مجموعه این در

 این زیر وحشی خونی دانيممی داریم شماعر  از كه شمناختی 

 انزب در كنش یك منتظر ل ظه هر و اسمم  نهفته نرم زبان

 رنث به مجموعه این شعرهای اكثر زبان هرحالبه اما هسمتيم 

 چالش تواندنمی هوشمممند مخاط  برای كه اسمم  نزدیك

 نای شعرهای اكثر در شماعر  خودویژه ل ن و باشمد  برانگيز

 بهغل وق  گف  باید كه جاس این. شودمی تكرار مجموعه

 شخود عبدالرضایی علی و اسم   زباني  به حسمي   كردن

 مخاط  و دهدمی جای تریملموس شكل به صمف ه  در را

 .كندمی همراه خود با را

 

 بودم جوان من»

 بود تازی سگی وانمتمی و

 گرف  گازم

 نتوانستم

 «شد تمام هم بعد

 (54 ص هار )

 

 شاعری كه دهدمی نشان دوباره «هار»  شعر از قسمم   این

 تمام از حرف االن زده  خطرناك به دسمم  گذشممته در كه

 تمام شاید اما نيس  شمعر  شمدن  تمام این كه زندمی شمدن 

 كه ایهمرحل اس   شاعر شعری زندگی اول یمرحله شدن

 خودش برای و رفته زبان دادن شممكسمم   دنبال به آن در

 و شممعر به بتواند آن در كه بسممازد ایخانه كرده سممعی

 :نيس  كار پایان این اما برسد خودش بينیجهان

 

 شد بد بود بد بود چه هر تو از بعد»

 بعد یادامه در گرچه

  بودی تو هم باز

 بودی تو هم بعد

 «تویی هم بعدی

 (54 هار )

 

 .اس  من جهان م دوی  من  زبان م دودی 

 شاعر ارآث با كه نسمبتی  و جمله این به بازگردیم باید دوباره

 .دارد

 رمدنظ هایچارچوب تمام عبدالرضایی علی گذشته  آثار در

 باید حاال و كندمی فرار قاعده از برد می بين از را خودش

 دچار دیگر كه ایمرحله كند شمممروم را بعدی یمرحله

 شمماعر جهان همان مرحله این و نيسمم  زبان م دودی 

 در و دارد بسممياری هاییپردازیایده كه شمماعری. اسمم 

 از بعد كه سمم جهانی به نگاه كه بردمی سممر به ایمرحله

 و رسمميده آن به كردن زندگی خطرناك و هابودن هار تمام

 كمی و كند سممازی پياده هميشممگيش یصممف ه روی باید

 .بخندد

 

 من به ایردهك پش "

 اندغمگين پيراهن  هایدكمه و

 دربند خرگوش پنج با

 هامانگش  بندِ بند توی

 «زنممی در هاس ساع 

 (59ص بوفالو )

 

 لوییبوفا اس   شمده  بوفالو یك به تبدیل حاال تازی سمگ 

 هایدكمه دیگر. اس  صبور و دارد نظر زیر را چيز همه كه

 منتظر معشمموقش ح تصمما برای و دردنمی هم از را پيرهن

 دارد اشاره نكته همين به نيز شمعر  این. زندمی در و ماندمی

 :اس  بودن خطرناك از كردن گذر حال در شاعر كه

 

 هستم كنارت كه حاال»

 بوفالو س كرده باد

 «دستم روی

 (59ص بوفالو )

 

 االح كه ایاندیشمه  اسم    اندیشمه  همان من تعبير به بوفالو

 .شود عبدالرضایی علی شعری هایجریان وارد اس  قرار

 م؛هستي طرف منولوگ با ما مجموعه این شعرهای بيشتر در

 قال  در را خود خاطرات و فردی همای تجربمه  شممماعر
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 به شممونده نزدیك و دور نماهای و شممماربی هاییموتيف

 خود با و ترفعال شممعر در را مخاط  تا كشممدمی تصممویر

 بودیم طرف شعرهایی با ما قبل هایمجموعه در. كند همراه

 و بچرخد شمممعر الیالبه توانسممم می مخاط  هر كمه 

 علی چون باشمممد داشمممته را خودش متفاوت هایتاویل

 ایاندیشممه هيچ كه دهدمی نشممان آثارش در عبدالرضممایی

 به مخاطبان كه اسممم  شمممده باعر این و نيسممم  غائی

 و گش  و شوند وارد خاصی باور بدون شمعری  هایجهان

 و باالتر حسممي   دليل به مجموعه این در اما كنند  گذار

 و ترمشممخص هایتأویل اسمم   شممده برقرار كه گفتگویی

 همانی این مخاط  شده باعر كه داریم شماعر  به ترنزدیك

 را تیمتفاو تنهایی كه شمماعری كند  پيدا شمماعر با بيشممتری

 كه چيزهایی همه از دور خانه  از دور شاعری كند می لمس

اسمم .  زبان اشمعشمموقه تنها و آورده گرد خود موزه در

 هگرفت آرام حاال كه آمده وَرز شاعر دس به قدرآن كه زبانی

 .اس  خودش شاعر كشيدن آغوش به منتظر و

 

 لندن»

 لنگرود در س ایافتاده پا پيشِ روستای

 خواب توی مادرم به زنممی سر هاش  من و

 بيندنمی كسی

 «بينندنمی خواب هاآن

 (115ص ایرانم  وزهن من)

 

 جدید جایی در شمماعر كه اسمم  نشممده باعر انگار تبعيد

 اتفاق  این مهم دالیل از یكی و ببرد یماد  از را خودش

 داشممته خودمان همراه را زبان وقتی اسمم  زبان در زندگی

 گاههيچ كنيم تربزرگ بلكه نه كه فراموش را آن و باشمميم

 اب باشيم دنيا یكجا هر و شمد  خارج زبان جهان از تواننمی

 .هستيم طرف خودمان زبان زادگاه

 خطر برای شاعر دلتنگی شماهد  ما نيز «زمين زیر» شمعر  در

 انجام شعر عرصه به ورود ابتدای در كه خطرهایی هسمتيم  

 زرنگ و عاشق نفر چند جز كه خطرناك فضایی اس . شده

 از كنند باز را دری جایی تا زنندمی هركاری به دسمم  كه

 نظر از خطرناك فضممای این حاال و آیدنمی رب كسممی پس

 ار ایران روزهای این شعری فضای و اس  كرده غلبه شاعر

 :اس  كرده ترس دچار

 

 تهران در ندارد جا دیگر هم مرگ»

 آورده كم زهرا بهش  حتا

 طفلی

 خاكی هایكرم

 «خاكی هایكرم

 (117ص زمين  زیر)

 

 نماز یدبا حاال و اسمم  گرفته را وضممو عبدالرضممایی علی

 :بخواند

 

 بجنبم باید»

 اس  اذان وق 

 باید حاال

 بخوانم نماز فقط

 «بهش  بروم بگيرم روزه

 (131ص چادر بی)

 

 طرف غری  فضممایی با ما «اسممپاگتی جمهوری» شممعر در

 را اعرش دیگر كه شده نااميد و زده سياس  فضایی هسمتيم  

 از بسممياری عادات به ما شممعر این در. اسمم  كرده خسممته

 گذشممم  طی كه ایجامعه خوریممی بر ایران یهجمامع 

 و زمان مسمماله. اسمم  نكرده چندانی تغيير هنوز هاسممال

 د شومی یاف  وفور به مجموعه این در نيز شعری فضاهای

 و اسمم  گردش در مدام مجموعه این فضمماهای در زمان

 زا كه شود پرت تاریخ كنارهای گوشه تمام به اسم   ممكن

 شاهد نيز مجموعه این در و هاس موزه بارز هایخاصمي  

 .هستيم آن

 

 خواهندمی آیه هنوز مردم كه خوش الم»

 دارند ایخواجه خواهشِ
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 خواهندمی خایه

 «نشد و خواستيممی كه خوش الم

 (132اسپاگتی ص جمهوری)

 

 سياسی كار خواهدمی هنوز كه دهدمی نشان شاعر طرفی از

 يزن شاعر زندگی ومد یمرحله به ورود یمسماله  با كه بكند

 كرده سياسی كار نيز قبلن كه كندمی تاكيد و دارد سازگاری

 هایشدلتنگی از حرف دوباره شممعر این در شمماعر. اسمم 

 ایران جامعه فضممای از و... و عمو پدر  از حرف زند می

 همين تكرار مجموعه این منفی نكات از. كندمی شممكای 

 وبازگ شاعر  یمیقد مخاطبان برای دوباره كه هاسم  روای 

 مسممائل این دیدن دیگر زاویه از تنها من نظر به و اندشممده

 این با مخاط  همراهی باعر مجموعه این در كه اسمم 

 شاعر و مخاط  بين همدردانه دیالوگی و شودمی هاروای 

 :كندمی برقرار

 

 آیدمی یادم كه وقتی از»

 كردممی سياسی كارِ رختخوابم توی صف ه در

 مُردمی برایم كه پدرم

 مُرد بالخره من برای

 خورد شالق عمویم

 سپرد را جانش

 «كنم امت ان را امخایه من كه

 (132ص اسپاگتی  جمهوری)

 

 و گرفتن بازی كه مدرنيسمممم پسممم  هایمولفه از یكی

 خوبی به مجموعه این شعرهای در اس   گذشته ابزارسازی

 از را جامعه عادات و گذشممته تمام شمماعر شممود.می دیده

 ودخ صف ه در و كشدمی بيرون دارد قرار آن در كه فضایی

 انزجار از نشممان هاكردن زداییآشممنایی این دهد.می جای

 و وطن ماندگی عق  باعر كه س چيزهایی تمام از شماعر 

 زندگی جایی در شمماعر وضممعي  این با اما شممده زبانش

 دارد و اسمم  خوب حالش كنندمی فكر مردم كه كندمی

 شود؟ شاعر دردهم باید كسی چه پس د خندمی

 كه سمم جایی همان كرد پيدا دردهم توانمی كه جایی تنها»

 «.كندمی درد

 

 بدهد دل من نبض به بياید یكی»

  امتشنه من

 امگرسنه

 ؟!كشممی سيگار همه این كه عاشقم یا

 مستم من كه «بارمن» این به داده پوند ده یكی حتمن

 دستم در امگرفته را امسرگيجه

 بروم راه پركنده هاكوچه در توانممی و

 مستم سگ نگوید كسی و آواز زیر بزنم

 شناسندمی خوب مرا جااین

 دانندمی و

   اس  خوب حالم كه

 «!خوب

 (139ص اسپاگتی  جمهوری)

 

 به حاال كه شمماعری اما بگذرد خوش هم هرچقد تبعيد در

 رهدوبا را اسمم  رسمميده حدودی تا خودش زبانی هدف

 و سممازدمی را ایآمده  موزه آن از كه كندمی جایی دلتنگ

 و گف  به خودش هایزبان هم با تا كندمی دعوت را همه

 ههميش ایران مردم كه طورهمان و بگوید دل از و بنشيند گو

 یمشترك خاطرات و بزند حرف سياس  از اندبوده سمياسی 

 هب دسمم  آن با شمماعر هاینسمملهم بيشممتر كه كند بازگو را

 جمهوری همان حكم شممماید موزه این. اندبوده گریبمان 

 همانند را دارد شمماعر كه چيزهایی همه و دارد را اسممپاگتی

 جامعه به و اسمم  چيده مشمموش و آميخته هم در اسممپاگتی

 اسممپاگتی و ریختگی درهم فضممای با كه خودش زبان هم

 رد شممعری اتفاقات این تمام. كندمی عرضممه نيسمم  بيگانه

 پنهان خود در را شممعر لذت نهای  كه نرم و پخته زبانی

 هغلب با عبدالرضایی علی تا آمده گرد مجموعه این در دارد 

 انتقال و اندیشمممه مرحله به پای زبانی هایم دوی  بر

 .بگذارد عقلی و حسی مفاهيم



 116ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 نكرده خطر زبان در شعر مجموعه این در عبدالرضایی علی

 این در توانمی وفور به و نيسممم  خطرناك شممماعری و

 اتمام به شمماعر هایاشمماره و بودن آرام از ردپایی مجموعه

 اشاره هاآن از تعدادی به كه كرد پيدا را خطرناك مرحله این

 .شد

 و افتدمی اتفاق كجا شمماعر بعدی خطرناك ببينيم باید حاال

 افتد؟می اتفاق اصلن

 و كرد پيدا باید شمماعر بعدی آثار در را سمموال این جواب

 علی زباني  یمرحله آغاز «رنو در پاریس» كه طورانهم

 مه «اسپاگتی جمهوری» یمجموعه اس   بوده عبدالرضایی

 باشممد. شمماعر شمماعرانگی و حسممي  گیغلبه آغاز تواندمی

 و اندیشممه در بودن خطرناك یعمده دیگر كه جاییهمان

 در زبان و معنا هميشه كه چند هر دهدمی رخ شماعر  جهان

 در مجموعه این و اندبوده خطرناك عبدالرضممایی علی آثار

 نم نگاه از گذشممته آثار با زبانی خطرناك مرحله با قياس

 زندگی دیگری از یمرحله وارد را ما و نيسمم  خطرناك

 كه ایزندگی. كرد خواهد عبمدالرضمممایی  علی شمممعری

 باید حاال و كرده برطرف را خودش زبانی هایم دوی 

 .دهد جای را خودش جهان

 

 «هایكو»

 گریدمی یكی

 شنودنمی كسی

 باردمی برف
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 من در خطرناك هستم هنوز

 

 سپهر رضايی

 

 
 

 می مرتك  بيشممتری داشممتم اشممتباهات  دوباره عمر اگر»

 «...شدم

 دان هالد

 

 جزو نيز كتاب این .اسممم  خطر اهل عبدالرضمممایی علی

 به .گذردمی تيغ یلبه و خطر از تعمدن كه سمم هاییكتاب

 خطر هخواست عبدالرضایی  علی كه گف  باید ترساده زبانی

 باید .اسمم  كردن خطر نيز ادبيات .اسمم  كرده خطر و كند

 كاغذ بر گذرد می مولف یك روانی حاالت و ذهن در آنچه

 .كند خطر بتواند كه اس  موفق مولفی روزها این .بنشميند 

 خودویژه  یعنی باشممد  خودش اما بخرد  نجا به را خطر

 و باشد داشمته  مارك قلمش .باشمد  فرد به من صمر  خاص 

 نمایش به و كند مرور بنویسممد  را خودش بتواند هميشممه

 از تاثيرپذیری مولف  این هایمتن دیگر ینكته .بگمذارد 

 .گذاردمی تاثير اما  پذیردنمی تاثير كه ماهيتی .اسمم  خود

 ازب كردنش خطر نوم به نيز بدالرضمماییع علی ویژگی این

 الیك مخاط  نكند كه ترسممندمی همه روزها این .گرددمی

 این عبدالرضممایی علی برای اما  نگذارد متنش پای كامنتی و

 جز چيز هيچ كنی می خطر وقتی كه چرا نيس   مهم مسئله

نمی خوش ال را تو آن  به رسميدن  و مشمخص  هدف یك

 .كند

 واقع در .خطرهاسمم  از ایمجموعه اسممپاگتی  جمهوری

 سياسی هایبازی از .بنویسد را خودش تا كرده خطر مولف

 در .اسممم  پرداخته تاریخ و فرهنگ بمه  حتما  جنمگ   و

 رهگ سياسی مسائل با عاشقانه شمعرهای  اسمپاگتی  جمهوری

 :كه اس  این پرسيد باید جااین در كه سوالی اما .اندخورده

 خرد؟می انج به را خطر این مولف كدام

 هستند؟  خطر اهل ایرانی شاعران از كداميك

 ذهن در را افسممارگسمميختگی و مرج و هرج  كتاب عنوان

 .كندمی ایجاد

 كه ایموزه .شممودمی آغاز «بریتانيا ی موزه» شممعر با كتاب

 یدارنگه آن در ایران كشورها  چون از بسياری تاریخی آثار

 گذاریم  بهمی سممر پشمم  را كتاب عنوان وقتی .شمموندمی

 .اردد سمياس   با تنگاتنگی یرابطه كه خوریمبرمی شمعری 

 به وا تبعيد و مولف سمممرزمين با تنگاتنگی یرابطه حتا

 .دیگر سرزمينی

 و سطرها یهمه .اس  منسجم كاملن «بریتانيا یموزه» شعر

 یزهمو» شممعر فرم .اندارتباج در یكدیگر با اپيزودها سممپس

 «وگرافیبي»دیگر  سوی از .داراس  را تجربی فرمی «بریتانيا

 یمقدمه« بریتانيا یموزه» واقع در .شممودمی م سمموب نيز

 و ملي  از شمماعر كه چرا .سمم اسممپاگتی جمهوری كتاب

 به خود یعالقه از و آورده ميان به سممخن خویش تبعيد

 .نویسدمی ایران

 .تيمهس روبرو فرم چندین با ما اسپاگتی جمهوری كتاب در

 (یازده  یصف ه)« طرطوس»شعر  مثال طور به
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 مضممممونی .مواجهيم نيز دیگری فرم با ما« طرطوس» در

 شممعر از متمایز زبانی  كه هایبازی با عاشممقانه و سممياسممی

 .س «بریتانيا ی موزه»

 زا دیگر ایشویم  گونهمی روبرو «دریا» شمعر  با كه هنگامی

 غلبه اهمولفه دیگر بر حسي  كه شعری .یابيممی در را فرم

 داندمی دریا یزاده را خود شاعر« دریا»شعر در .اس  كرده

 اقعدرو .دریاس  نامش كه كشدمی تصویر به را معشوقی و

 آن در خود معشوق با كه پنداردمی عشمقی  حاصمل  را خود

 هم چندتاویلی با ما« دریما »شمممعر  در .اسممم  ورغوطمه 

 مارشمم به كتاب این قوت نقاج از دیگر یكی روبروایم  كه

 .رودمی

  جل خود به را منتقدی و مخاطبی هر توجه كه بعدی شعر

 ایگونه نيز« باریك كمر» .اسمم  «باریك كمر»كند  شممعرمی

 .اس  فرم از دیگر

 طرخ یروحيه باز اما طرفيم كالم پختگی با ما شممعر این در

 ملموس شعر یك كهاین با شاعر واقع در .دارد وجود آن در

 این از و كرده حف  را كردن خطر یيهاما  روح اس  نوشته

 .اس  دریافته را كردن  خودویژگی خطر

 به و كرده خود آن از پيشممخدم  را معشمموق جای سممپس

 با آخر سممطر در كه طورهمان شممود می عالقمند شمماعر

 بود زیبایى خانم» : دیالوگ

 باید كم كم ولى

 هاینتا در كه دیالوگی .رسدمی پایان هب » آقا كنيد فراموشش

 مندیعالق از تصویر یك توانسته خوبی به شمده  ل ا  متن

 ارائه دهد. شاعر به پيشخدم 

 در اسمم  كه فرم هایگونه از دیگر یكی« آندرگراند»شممعر 

 شممماعر« آندرگراند» در .روبروایم عينی تصممماویر بما  آن

 با ابخو در و كندمی تشممبيه قطار ایسممتگاه به را تختخواب

 شوقمع بودن نيافتنی دس  .پردازدمی صم ب   به معشموق 

 علی درواقع .اسمم  ملموس و عينی كاملن مخاط  برای

ین ا تصمماویر برخی كار بردن به با توانسممته عبدالرضممایی

 كه یوقت .بگذارد تماشمما معرض به را بودن« نيافتنی دسم  »

 /رف  ماشممين زیر گربه یك سممرنوشممتم/ مثل:/نویسممدمی

 آل )قطار  بعد و كندمی شوكه عينی تصویری با را مخاط 

 . ...و شودمی متن وارد (تناسلی

 ندینچ از «اسممپاگتی جمهوری»كتاب  كه گف  باید انتها در

 ودنب گونه چندین با نيز كتاب عنوان .اسمم  برخوردار فرم

 .اس  مرتبط كاملن هافرم

 هب را فرم كتاب  چندین این در تعمدن عبدالرضممایی علی

 این یخودویژه ایتوان گف  شممعرهدرآورده و می نمایش

 .اس  مولف خطرهای حاصل كتاب
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 است شعر خودش كه قلمي

 
 فرمانبر پويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوعی از متشمممكل «اسمممپاگتی جمهوری» شمممعر مجموعه

   اس ؛ پارادوكس

 شممعرها  در «خطر» و «پختگی» مفهومِ دو با كه پارادوكسممی

 .جذاب را كتاب و اس  كرده سازیبرجسته

 به كه مفاهيمی تنيدگیِ همدر اوجِ در كتاب این در شمماعر

 خر به را خود یتجربه آمده دس  به كلمات تكتك كمك

 ! آزادی دل به زند می و كندمی خطر كشيده 

 تفاقیا از و كندمی سفر شاعرانه تفكری به حسی فضایی از

 .رسدمی عشق حتا و سياس  به پورن و روانی

 ههميش و نبوده شدنی تمام پوئتری كه دهدمی ننشما  شماعر 

 جز چيزی شممعر كه زیرا اسمم  كردن مشمماهده زمانِ زمان 

 .نيس  بدیع ایپنجره

 اسممتراكچر فرم از «هار» مانندِ شممعری كه اسمم  گونههمين

 لماتك تكتك كه رسدمی استراكچری سمنتيك به گذشمته 

 گردی خواننده شمموند  عوض اگر و دارند مفهومی نقش آن

د رسنمی س عربی استعمار كه شاعر شهود و كشمف  آن به

 «وتتفا» شعر انتهایی و ابتدایی سطرهای از ایواژه اگر یا و

 نخواهد معنایی كاركردی ارجام درون دیگر شممود برداشممته

 ارتباج یمتوجه مشممتاق ایخواننده یمثابه به ما و داشمم 

 و وممفه یعرصممه در درواقع .شممد نخواهيم مردم با روز

 ور شاعر جان  از خطراتی با كتاب این شعرهای در نشانه 

 عرهاشمم به نقصمی  كم بوی و رنگ تجربه  كه هسمتيم  رو به

 به توجه با شممماعر كممه «چرنوبيممل» شمممعر مماننمدِ   داده

 ته ساخ زداآشنایی ساختاری ناسماختار   از دیكانسمتراكشمن  

 آن در كه طوری به ریزدمی بهم را اشخواننده ذهن قوانين

 منزجرترینِ با( زنانه اندامی یمثابه به) عشممق مفهومِ شممعر 

 شده داده نشمان ...(  و هيروشميما    داعش) جهان در چيزها

 .اس 

  هستيم؛ رو به رو منوال همين با نيز فرميك یعرصه در

 جمهوری» مانند شعرهایی در شاعر كنيممی مشاهده كهچنان

 هب طوری املوشمم شممعر از خوانیغلط به توجه با «اسممپاگتی

 تفكر و جهان خواننده  كه رسدمی خودش سماختار  و فضما 

 با)روانی  فردی كه شممودمی متوجه كرده و درك را شممعر

 اسیسي نابسامان اوضام روای  درحال( شميزوفرنيك  حالتی

 .  اس  ایران

 به توجه با شاعر نيز جااین در كه« 3 سماع  » شمعر  در یا و

 خود شمهود  به لوركا «عصمر 5 سماع  » شمعر  از خوانیغلط

 به را جهان هایمذه  هایوعده روایتی فرمی با پرداخته

 .گيردمی سخره

 طرف ایتجربی هایفرم با شممعر مجموعه این در همچنين

 تكوین حسی فضایی در كه «بریتانيا موزه» شعر مانند هستيم

 تابك این در زبان كه كرد فراموش نباید البته و اس  شمده 

 يزن آن به متناقض مسمميرِ این در شمماعر و دهنبو كار كم نيز

 هایبازی كه نوشممته «كودتا» مانند نكرده. شممعرهایی رحم

 حسمممي  به را مخاط  زیرا نبوده تصمممنعی آن در زبانی

 ردهك پا به شورش شعر  در زبان واقعن كه انگار و رساندمی

 !  اس 

 این خطر  و پختگی كردیم  اشممماره كه طورهمان دركل 

 داده آن به جذاب حالتی و كرده متناقض را رشممع مجموعه

 كرده خلق كنجكاو ایجمهوری جذابي   این از شمماعر  كه

 ...اسپاگتی جمهوری اس ؛
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 همه چيز در كنار هم

 
 ابراهیمی سمیه

 

 
 

 جمهوری شمممعر مجموعه به ماكروسمممكوپيك نگاه با اگر

 خوریمیم بر بلندی و كوتاه اشممعار به كنيم؛ توجه اسممپاگتی

 و ندارند مشابهی موضوم و تم هاآن از كدامهيچ ریبنتق كه

 تعيين مولف ذهنيات برای كلی تم یك تواننمی واقعدر

 .كرد

 نامی چنين انتخاب دليل موضمموم همين رسممدمی نظر به 

 ره كه چرا اس ؛ شده كتاب این برای( اسپاگتی جمهوری)

 همنشينی و س مشمخصمی   قوانين و توابع دارای جمهوری

 ری م و كتاب  در موجود تشویش به جمهوری با یاسپاگت

 بخشد.می

 كه یهایپرش به توجه با كتاب بلند اشعار در اغتشماش  این

 ردهك پيدا بيشتری نمودِ شمود می انجام آزاد هایموتيف بينِ

 این البته كه) نكن كمك خدایا: مثل اشمممعاری اسممم ؛

 اررق شممعر مقيد موتيف اختيار در خالقانه آزاد  هایموتيف

 حركات و نكات به شممعر  هر  دقيق واشممكافی با اما (.دارد

 به سممعی امكان حد تا كه خوریمبرمی آوانگاردی بسمميار

 : شودمی هاآن پرداخ 

 رخ كتاب این در كه اندكی چند هر زبانیِ هایبازی كنار در

 ثارآ هرمنوتيك مب ر و چندتأویلی به بيشممتر  اسمم داده 

 به اربیك از بيشتر اسم   نياز هیگا كهشمده؛ چنان  پرداخته

 دریاف  لذت مجدد  خوانش در كه پرداخ  اشعار خوانش

 .شودمی حس كاملن

 س ایگونه به سطرسازی و كوتاه هایتقطيع اشعار  اكثر در

 ماتكل تكِتك بر تفكر درگيرِ را ذهن شده  ایجاد مكر كه

 و دقيق دریممافمم  برای سمممم اینكتممه این و كنممدمی

 (آثار یهمه در نه البته)  اشممعار یسممينه به  تنانداخچنگ

 طویل  هایسازیسطر آن  در كه س اینمونه «خرما» شعر

 گیبرجست به شمعر  و نثر بين حرك  و گذاریفاصمله  ایجاد

 را شممعر این از هاییقسممم  ادامه در كه كندمی كمك آن

 :كنيممی بررسی

 

 «خرما»

 

 دباش مرده كسی آورمنمی خاطر به دیگر

 اندمرده همه 

 اندكرده سكوت كجا دوستانم دانمنمی هنوز

 الليم جا همه در همه

 در و خورد نفر به نفر را هانخل كه خور خُرما بمیِ آقا جز

 ایممُرده جا یك همه كرد نوساز چارشانه عمارتی نخلسمتان 

 و بردمی ما قبرهای سمممَرِ خُرما بارِ گیكُرّه از مما  خرِ و

 یهگر گورِ سممرِ دریده پهلو خرمای سممبد سممبد دانسممتيمنمی

 .اندخورده سرما

 ژوليده هایشمماخه با هانخل اندمانده سممرپا افتاده عطسممه به

 از اندخورده رَك  و خاك بر كُنانمویه كشندمی دسم   هی

 دعایش در وامانده هایدس  روی خرما همه این كه حاجی

 ...جاماند
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 تكنيك از اسمممتفماده  برای تمهيمدی  اول  سمممطر چهمار 

 املنك اس   پنجم سطر در نثر به شدن وارد و گذاریفاصله

 رعای  برای تيزهوشممانه  تمهيد این ایجاد كه اسمم  بارز

 .س تصویری و زبانی منطق كردن

 و هاآن یمایه درون یافتن تغيير باعرِ هاالمثلضممرب ادغام

 ارِب گیكُرّه از ما خرِ»: اس  شعر شده این كردن چندتاویلی

 رمایخ سبد سبد دانستيمنمی و بردمی ما قبرهای سمَرِ  رماخُ

 ".اندخورده سرما گریه گورِ سرِ دریده پهلو

*** 

 

 منطق آن در كه اس  دیگری ینمونه «مقتدر حامد اسمرار »

و  ودهب روئي  قابل خوبی به تاویلی -تصممویری – زبانی

 یگرجلوه شممعر ابتدای در زیبایی گذاریفاصممله طورهمين

 :كندمی

 

 همه ما گورسممتانيم  در همه ما! گور دنيا اسمم   گور رحِم 

 كه حاال كنیمی فكر چرا پس كشمممتيم  را خودمان قبلن

 بنویس را شعرت تو ؟!خطرى در كنى خودكشى خواهیمی

 

 نيس  خطرناك چيز هيچ

 نقطه كردنِ خاك جز

 سطر زیرِ

 نوش  نخواهى دیگر كه شعرى در

 نطفه كردنِ دفن جز

 رحِم تهِ

 ...دید نخواهى دیگر كه زنى در

 

 و( مرگ خاك  گور  نطفه  رحم ) هانشانه صم يح  چيدمان

 نكرد درگير و مدلولی چند به هم باز گوییزیاده از پرهيز

 بين معقول و شممماعرانه حرك  انجامد می مخاط  ذهن

 متذكرِ هم باز المان دو این جاییِجابه گاه و گور و رحم

 .اس  تاویلی – تصویری منطق

**** 

 ثرا یمایه درون به توانمی شممعرها عناوین تمامی از تقریبن

 نای مثب  هایویژگی از یكی توانمد می نيز این و بردپی

 .اندساده بسيار اسامی چند هر باشد شعر مجموعه

 گير پا و دسمم  چنان نباشممد  تخيل سممازِ دسمم  اگر خيال 

 . ودب نخواهد مخاط  ذهن در ایلم ه جز چيزی كه اس 

 «نارسيس»: مثل اشعاری در درونی هایقافيه و هاواژه رقص

 كاغذ روی و سمممر از حسممي   كه كرده خودنمایی چنان

 : مانند بارد؛می

 

 بسترت توی و اس  بيكار صف ه

 كار مشغول من خودكار                   

*** 

 اس  مهمان كه غمی دلم از نرفته هنوز

 س ا كوهستان مقيمِ سنگی تخته ميزبان كه ایسينه در    

 داری؟ خود كردممی تو توهای در باید چگونه    

 بودی دلسنگ

 بودی دلم در    سنگی

 سرم به        بودی تو كه سنگی اما نخورده

 بسيار چنين فرهادم و اس  بيكار تو شيرین كه حاال

 تو از گذرممی طوری شبانه

 آوردن یاد به مرا نباشد ممكن كه

*** 

 

 دیكاربر هایتئوری ترینخالقانه از یكی ذهنی مانز - فضا

 از هاییقسمممم  در كه اسممم  نومدرنيسمممتی ادبيات در

 :شویممی مواجه آن با اسپاگتی جمهوری یمجموعه

 دوجو «تابوت» شممعر در كه هایینشممي  و فراز به توجه با

-زمان ایسممتایی)تختخواب  از سممير و حرك  شمماهد دارد؛

 سممفر و( مكانی–زمان حرك ) یختار در گذری به( مكانی

 ینوع و تعطيلی كه) جمعه در افتادن هم سپس باز موسمی  

 رپ یجمعه از آن و( گذاردمی نمایش به را تخيلی ایسممتایی

  بازگش و نوستالوژی هم باز و مجازی فضای به تنهایی از

 !بود تخيلی فضاسازی این آغازگر كه تختی و خاطرات
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 خواهی آزادی و زندان به آخر در فضماسازی  و حرك  این

 هنیذ مكان و زمان به اعتقاد نمایانگرِ خوبی به شودمی ختم

 .اس  مولف توسط عينی مكان و زمان كردنِ رد و

 ایعص توسط اژدها شدن بلعيده یص نه كه اس  ذكر قابل

 این ترامتني  یرابطه وجودِ به س بارزی ینشمانه  موسمی 

 نآ به قرآن در كه شمماراتیا و موسممی پيامبری یدوره با اثر

 .اس  شده

 ایهرابطه ایجاد حالدرعين و فضمما تغيير نيز «شممتر» شممعر

 را راث درون فرضممیِ هایمكان بين ناگسممسممتنی و تنگاتنگ

 دسمم   كف هوا  دریا  بينِ مكانی حرك ) دهدمی نشممان

 .... ( و  آشپزخانه كافه  موش  سوراخ  ص را  جنگ

 ابراهيم  هاجر  فرهاد  نون مج به ایاشمماره شممتر  شممعر در

 .دهدمی نشان را اثر این ترامتنی یرابطه كه شده موسی

 از كلی شمممای و ایسممتاد مجموعه این بيرونِ در تواننمی

 با كه چرا داد مولف ذهن در سمماختگی جهان و هادغدغه

 به ها آن تم بودن متفاوت و اشمممعار زیاد تعداد به توجه

 .مبریمیپی متفاوت زمانی هایبازه در مجموعه این نویسش

 ادبيد كتاب  این در اشممعار متفاوت پرفورمنس و اجرا نوم

 پر یبعض و تكنيكال بعضی ساده  و خطی هابعضی كند؛می

 .«جدایی بوسه » اشعار مانند اس ؛ حسي  و شهود از

 و كم سطرها سرع  گاه شعر  هر درونی حس به توجه با 

 سممازیل ن سممطرها سممرع  افزایش با گاه و آرامش القاگر

 .شودمی توليد خوبی

 رنگ پر آزاد هایموتيف نقش شممده ترطویل اشممعار هرچه 

( كتمي پلی و فرميك پلی)صممدایی چند و بعدیچند و تر

 موضوم نای البته كه «شتر خرما »: مثل یابد؛می بيشتری نمود

 اصلی هایمشمخصه  از روایات شمكسم    و تعليق همراه به

 .س اییعبدالرض اشعار

...  و «هد رادیو» و «آمریكایی كادوی»: مثمل  اشمممعماری 

 جاذبِ نویسیساده واین كرده القا شمعر  به را نویسمی سماده 

 مخاط  ذهن در اشعار گيراییِ حينِ در اس ؛ عام مخاط 

 .خاص

 در عيني  با ذهنی هایاسممتعاره تلفيق و كلمات جانشممينی

 هكچنان گيزدانمی بر مخاط  در را وشور ذوق «نيمرو» شعر

 حال عين در و كرده نقش ایفای هم به جای شممعر و نيمرو

 رد تكنيك این. كندمی نهفته خود در را طنزی و بعدی دو

 انكت جای به وتمساح كوسه از استفاده)نيز  طرطوس شمعر 

 .اس  مشهود...(  و

 و اسممتتيك ازآثار یكی خود نوم در اسممپاگتی ی مجموعه

 خالقي  به توجه با رضمماییعبدال كه اسمم  ایهوشمممندانه

 یقوه دو همسممموی كردن درگير و بمما مخمماطمم  ذهن

 زده آن نویسممش و خلق به دسمم  آپولونی  و دیونيزوسممی

 فمول سر بر نومدرنيسم ماندگار و اثر یك كه ؛تاجی اسم  

 .اس  نواز چشم زیبایی به مجموعه این در نهدمی خود
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 سپاگتي!كالف هزار رشته، جمهوري ا 

 
  نظريان حسین

 

 
 

 در گرا! اسپاگتی جمهوری اس ؛ تنيدهدرهم نيسم ؛  پيچيده

 كسانی طولی رشد آن هایرشته تمام شویم  دقيق اسمپاگتی 

 نيسمم ؛ خبری تنوم و عرض از و دارند ایشممده تعریف و

 ژنتيك  در كه تنوعی و اسممم  زندگی عرض مقصمممودم

 دهش ثاب  علوم رسای و شناسیمردم ادبيات  شمناسی  جامعه

 پی در تواندمی را فجایعی و مصائ  چه آن  فقدان اس  و

 به را خواننده چنينی این هاینگرش... .  و باشممد داشممته

 از كه طورهمان. سممازدمی رهنمون ایگسممترده هایدریاف 

 و انتقادی رویكرد اسمم   اسممتنباج قابل مجموعه این نام

 اهدخو بينیپيش قابل و تصور مورد شمعرها  در گروتسمك 

 به را هاآن مؤلف  كه شمممعرهایی مجموعه برخالف. بود

 مجموعه این شعرهای یهمه كند می تقسيم مجزا دفترهای

 یاسمپاگت  جمهوری یعنی دارند؛ تعلق اسمپاگتی  جمهوری به

 كهاین یا اسمم ؟ زیبایی كشممف برای واحدی فرمول دارای

 كرده پيشممنهاد شممعر نمود جه  را متمایز فضمماهای شمماعر

  رویم...می شعرها سرا  فرضپيش این با اس ؟

 مجموعه این در عبدالرضممایی شمماعری روند این ظاهرن 

 ار زبانی و ساختاری فرمی  مختلف فضاهای شاعر و اسم  

 به اشعره خوانش با ناگزیر ادامه  در. اس  كشيده تجربه به

 خواهم اشمماره شمماعر توسممط شممده گرفته كار به هایشمميوه

  كرد.

 گذاریلهفاص تكنيك از استفاده با شاعر «بریتانيا یموزه» در

 طنزی با شممماعر  «پانتوميم» در گرفته  را شمممعر سمممرا 

  نيسمم  زیبا اما رفته  چندصممدایی سممم  به وارگروتسممك

 شممعر برای شمماعر تالش از اینمونه  «سممگ» طورهمين

 به را تلخی طنز «خرما» و «پيشخدم ». اسم   چندصمدایی 

 كهچنان زیباسمم ؛ طرطوس در اوباما با بازی .دارند همراه

 در. اسمم  یافته تجسممد جنگ در نفرت و عشممق با بازی

   زیباس ؛ شاعر ایكنایه نگاه اما  «تفاوت»

 

 تفاوت

 

   كنندمى فكر همه

  دارند فرق همه با

  اندهم مثل همين براى 

  كُر گروهِ مثل 

  كَر مردمانی سمفونیِ در 

   كور

  بينندنمی هم خواب كه

  معمولى هاین  این تكرار 

  كلمات این 

  كرده امكالفه 

  بزند گيتار دیگری جور كه نفر یك 

   بنوازد درس  را آدم و 

  نيامده هنوز

  ندارم فرق فقرِ كه من و 

   امخسته مصنوعى بازى این     عشق از دیگر 

  بخندم كمی اس  وق 
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   آیدنمی من به دیگر گریه 

   دیگر من به آیدنمی

   ببينم ایتازه خواب كه

  نبينم هم خواب در

   نيس  همه مال شبی هيچ 

       دانستيمنمی ما كهوقتی

  هستيم كه 

 بودند هم مثل روزها 

    

  «ودتاك» در _جنسی روانی انرژی_فرویدی تعریف با ليبيدو

 و  «نارسممميس»  «آمریكایی كادوی»  «ویلون»  «آندروژنی»

 مقصّر نيكسمون  فقط» در شماعر . خوردمی مچشم  به «كوچ»

 در .اسمم  كشمميده چالش به را سممياسمم  و فلسممفه  «نبود

 از یاندیشه اسير اما كندمی آغاز قدرت با را شمعر  «بوسمه »

   ماند؛می تكنيك نيز و مؤلف یشده تعيين پيش

 

 بوسه

 

  بوسه یك مثل

   باشد كرده فرار لبی از كه 

   كلمه یك مثل باشد نشسته لبی بر و

   داندنمی كه ایكلمه

                              كتاب یك در نشيندمی ایجمله وسط

  كردی منتشرش وقتی كه

  فهمیمی تازه 

  ایبسته دفترش كه زنی جز 

   ایخواستهمی كه هم دختری از 

  اینكرده فرار هرگز 

   دیگری جای در بلكه 

  نيس  او ایكردهمی فكر كه

  بودی. او 

  

 «سمموشمميان ». ماندمی روشممنگری اسممير شممعر «11/9» در

 تعداد در آورده  فراهم را اعتراض و تفكر  برای بسممتری

  «مقتدر حامد اسممرار» و «شممتر» مانند شممعرها از تأملیقابل

 دودم  یعنی این اس ؛ استتيكی تعریف حال در مدام شاعر

  شعر. خوانش كردن

 دستیدم بازی جه  تنها ها سطر برخی شعرها از ایپاره در

   ؛«ودام»در  سطر این نمونه  برای اند شده گرفته كار به

  الشخور/ برای ميردمی و شكندمی افتدمی من چشم /از

 هب شاید «نكن كمك خدایا»  «شتر» مثل بلندی شمعرهای  در

 خواننده دوردسمم   هایمدلول و نامتمركز سمماختار دليل

 هب بيشممتری انعطاف التذاذ  به دسممتيابی جه  اسمم  ناچار

 انتها در شممعر كه آنی و سمميال هایتداعی به و بدهد خرج

 یا و كند بسممنده ماند نمی باقی او ذهن در هاآن از چيزی

  بزند. پس را او شعر بخشيده  لقایش به را لذت عطای

 ایی درتنه به بازی  ابزار/تكنيك از اسممتفاده من  یعقيده به

 گانهسه»مثل  داش ؛ خواهد رو شپي سختی راه شعر جه 

 كشانده صمرف  بازی به مخاط  شمعرها   از بعضمی  در. «2

 برای خوبی پيام خالق مخاط  برای این اسممم ؛ شمممده

 رد بازی آن در كه را «كاكتوس». بود نخواهد معنا بازتوليد

 این از استفاده. پندارممی استثناء نشسته خوش شعر انسجام

 نظر به تربرنده پيش عر شممم هایامكان كنار در تكنيمك 

 خوش تداعی  كيفي  كنار در بازی كه «هار» مانند رسد می

 اب همراه شعر  «نفر سه» و «بازجو یازده» در اس   نشمسمته  

 رویكرد اما گاهی اسمم   شممده برده پيش روای  در بازی

 لمث نشسته  خوش اسم    تكراری اگر چه مخاط  با بازی

 «.دریا»

 

 هار

 

  بودم جوان من

   بود تازى سگى توانممی و 

  گرف  گازم

   نتوانستم 

   شد تمام هم بعد

 بود چه هر تو از بعد
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  شد بد بود بد

  بعد یادامه در گرچه

   بودى تو هم باز 

   بودى تو هم بعد

   تویى هم بعدى

   شودنمی بيدار زده خواب به را خود كهآن

   اس  كج چشمم

   اس  كج دستم

   شودنمی راس  تو راه

  اس  الغر آسمان كهاین با و

   نيس  آدم كه عاشقى 

 

   گالبى از ترعاشقانه

   توس  باریكِ كمر هنوز

  ندارم دندان كه حيف

     بگيرم. گازت  

  

 سممطور  این راقم نگاه از! مخالفم مختص و صممرف با من

 همان این اس   شعر با اییافتهتقليل برخورد تریبونی  نگاه

 اسممیسممي تریبون عنوان به شممعر با شمماملویی ل غا گفتمان

  «سمياسمی  » مانند شمعرهایی  در توانمی را روند این. اسم  

 «حصممارقزل» مثل م وری درموتيف چنينهم  «زیرزمين»

 انزوا به را شعر صرف  سمياسمی   برخورد. كرد وجوجسم  

 خواهد را خود خاص زیبایی همواره تازه نگاه اما كشاندمی

 به را سممياسمم   شمماعر كه «ارموشج جيم» مثل داشمم  

 انتقادی-اجتماعی بيان. اسمم  كشممانده سممكس دیالكتيك

 قموف گرفته شكل «اعراب شكس » در آنچه مانند مختص 

 یا «ایرانی زن یا اندعروسك هااین» مثل سطرهایی با نيس ؛

 «.سازدس  بينی» مانند هاییتركي 

 در» ؛شده اس  برده پيش تلخ نوستالژی با گاهی نيز شمعر  

 غمگين شاعری با اما گاهی. «ساحل» و «عاشمق »  «طبقه این

 آندر»  «ودام» اس ؛ داده دسم   از را چيز همه كه مواجهيم

 قرار مواجهه از طيف این در «ایرانم هنوز من»  «گرانمد 

   گيرند.می

 را شعر سموژه   اسمپاگتی   جمهوری شمعرهای  از ایپاره در

 ار زمان شاعر عنصر  «يمرون»در  «.پدر» مانند كند نمی یاری

 در حسيّ  پای «پانسمان» در كه طورهمين آورده  شمعر  به

 ساع » غال  عنصمر  ترامتنی روابط از اسمتفاده . اسم   كار

   اس . «اسپاگتی جمهوری»  «دارا»  «سه

 تداعی و سازیقافيه كلمات  پذیریتأویل تضاد و از استفاده

  «شمميدایی» و «شممتر» مانند شممعرهایی در معنایی-آوایی

  ؛«تابوت» در نمونه برای زبان كاهشی یقاعده كارگيریبه

   تخ / از /بخوابم 

نی پيرامت روابط چندصممدایی  سممفيدنویسممی  گذاری فاصممله

 رشمممردب ابزارهایی از توانمی را... و( بينامتنی و متنیبيش)

 س  ا گرفته كار به اسمپاگتی  جمهوری در عبدالرضمایی  كه

 یباز عنصممر كشممف به نيل در هاتكنيك این چقدر كهاین اما

 با نمت یمقابله توانایی به بسممتگی اند آمده نائل شممعر در

  داش . خواهد خواننده

 آپولونی یقوه مجموعه  این در عبدالرضممایی كلی طور به

 كه جاآن از اما اسمم  كشمميده چالش به را مخاط -خود

 ندهرچ مخاط  برای پرداخته  تفكر به متن طریق از مؤلف

 كه اس  این وی ترجيح زیرا اس  فرساینده ادبيات  خالق

 فكرت به شعر یواسطه به و مؤلف اجبار نه و خود اختيار به

 !باشد رسيده
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 يك توضيح

 
ه  دشممنبه  كتابى در كالج شممعر ت ليل و بررسممى مى شممود  منتقدان نيز با توجه به كتابِ از قبل اعالم شممسممه یهاهر هفته روز

 .كنندیخود را در سوپرگروه كالج شعر پس  م ینقدها

قرار گرف  كه برخى از  یمورد نقد و بررس "كار من اس  يزخواب متخ "و  "یاسپاگت یجمهور"ماه گذشمته  دو كتاب   طى

 مطال  منتخ   در این بخش منتشر شده اس .

شدند كه فایل  "جمهورى اسمپاگتى "نقدشمان روى مجموعه  ادامه هر كدام از منتقدان جویاى نظر على عبدالرضمایى درباره   در

 شده و در ادامه مطال  آمده اس . يادهكالج شعر پ هایينصوتى صداى شاعر  توسط ادم

 

 

 

 

 

 

 
 

 نويد استاک                                                       
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 صدرا جان نقدِ بررسيِ
 

 

 

 برای یمختلف هایِسيستم بلكه نيسم    شميوه  یك فقط نقد

 قدن برای كه سميستمی  نومِ به توجه با جان .دارد وجود نقد

 نقدی و نشممسممته  كتاب بررسممی به اسمم  كرده انتخاب

 به تابك پش ِ از و بسته را كتاب او .اس  نوشمته  تاثيرگذار

 كدامهيچ تقریبن كه كاری اس ؛ نشسته شاعر جهان ینظاره

 شممعر  كالجِ در كه كسممانی اغل . ندادند انجام منتقدان از

 دها نق اكثرِ در نوشممتند  نقد اسممپاگتی جمهوریِ كتاب روی

 چيزی مدعیِ واقع در. نكردند اثبات را شانادعای كدامهيچ

 و وشتندن منفی یا مثب  نقدی اگر حتا. بود اشتباه كه شمدند 

 ليلد با و درسممتی به را ادعاها این گرفتند  ایرادی كتاب از

 الجك منتقدانِ از یكی مثال برای ندادند؛ نشان و نكرده اثبات

 در بود كرده ادعا نوش   كه نقدی در  «مروج م مد» نامِ به

 سممطری در یعنی. دارند نامناسممبی چينشِ هجاها  سممطری

 بود ن چنين اما گرفته  قرار سرِهم پش ِ بلند  هجای چندین

 كه بود  هكرد فرض بلند هجایِ هم  را كشمميده هجایِ چون

  .اس  اشتباه ادعا این

 كردند  برخورد اثر با كارانهم افظه نگاهی با هم ایعده

 با اسمم   چون لذت بر مبنا ندادنِ قرار برخورد این دليلِ

 دیگر قدِمنت كهآن از مثال  پيش برای نوشتند؛ نقد قبلی ني ِ

. بود هگرفت را تصميمش بنویسمد   نقد نظریان حسمين  یعنی

 زا نوشممته  كه چههر آن و بود ارتباجبی  هایشگفته چون

 كتاب از خوانشممش به ربطی و بوده قبلی تصممميم روی

 نشممان كتاب در و نكرده اثبات را ادعاهایش چون نداشممته

 نيسمم   كالجی اسمم   خطرناك نقد از روش این. نداده

 هاینقد خوانش شيفته من سم   ایرانی نوم از ژورناليسمتی 

 .باشد همراه برهان و دليل با كه شرطی به تيزم  و تند

 .كند تركم را تعارف نقدش در كه بود بهتر هم صممدرا جان

 .دارد وجود او نقدِ در تاثر و دردیهم حسِ

 :او نقدِ هایِگیویژ از

 و كتاب حسممي  بر اشممراف كتاب  متنِ با داشممتن شممراك 

 اصطالحن كه اس  شاعر موقعي  و اثر جهانِ دركِ دیگری

 گف  تواننمی. گویندمی« the condition of writing» آن به

 رد بلكه .اس  مولف مرگ ینظریه با مخالف موضع در كه

 را نوشممتن هنگامِ در مولف موقعي ِ و وضممعي  نقد  این

 براساسِ و كرده گیزنده او با و زده حدس كرده  بازخوانی

 اردگ نقد  این .اس  كرده برقرار ارتباج هاآن با شعرها متنِ

   .اس  ملموس خودش نومِ در و دارد عميقی سياسیِ

 در .دارد قرار كالجی نقد دورنمای در كه گفم   توانمی

 حسممی ارتباجِ آن با شممودمی و اسمم  خوبی نقد مجموم

 .كرد برقرار خوبی
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 ابراهيمي سميه نقدِ بررسيِ

 
 

 قصد نه كند نمی صادر حكم نهای  در و قضماوت  نقد این

 شممعر خدم  در آن گاردِ دارد  تخری  قصممد نه و تعریف

 جمهوری» كتاب در كه كندمی اشمماره نقدش در. اسمم 

 غلظ  اما نداریم زبانی هایِبمازی  غلظم ِ   «اسمممپماگتی 

 هنوشممت برویم جلوتر كه قدم چند. دارد بسممياری هایتاویل

 بيشتر اس  داده رخ اشمعار  این در كه ایصم نه  هر: شمده 

 دارد. هرمنوتيكی و دتاویلیچن خاصي 

 را خود نقد دسمممتگاه اول اسممم  بهتر كتاب یك نقد در

 هترب نباشد  كلی شمما  نقد كهاین برای یعنی كنيد؛ مشمخص 

 نآ براسمماس و كنيد مشممخص را تانمتنی گارد ابتدا اسمم 

 یزاویه از تواندمی گارد این .بپردازید كتاب بررسیِ به گارد

 و هساختارگرایان شناسی نشانه  فضا م زمانی فضا مم مكانی  

 باشممد؛ اطراف جهان با مواجهه در شمماعر گارد خوانش یا

 و شمماعر جهان موقعي   «صممدرا جان» نقدِ در مثال برای

 موقعي ِ درواقع دارد؛ شعری فضاهای در شاعر كه ميزانسنی

 و زبانی بازیِ یحيطه واردِ و كرد بازخوانی را نوشممتارِی

 .نشد شعری دیگر عناصرِ

 متنش جهانِ در افتادهتك یاُبژه یك عنوانبه  را شمماعر او

 درواقع و بازخوانی متن  به توجه با را مولف و كرد نگاه

 را صممدرا جان توان نقدمی جه  این از. كرد خوانیزندگی

   .دانس  هم شناسيكجامعه نقدی

 بينذره كه شممودمی احسمماس او نقدِ از جاهایی در یعنی

 انگار و كرده لمس و حس را مولف ندقيق و گذاشمممته

 یا و كشمميده هاییسممختی چه دورادور مولف  كه فهمدمی

 شممعری با سمياسممی  شممعرِ یك تفاوتِ چراكه اسمم   داشمته 

 عمومن زدهسياس  شعرِ شاعرِ كه اس  این در زدهسمياس  

 اما .دارد منفعتی برایش شعر آن نوشتن و اس  حزب عضو

 اول یوحله در سمم  سممياسممی  شممعری گویيممی وقتی

 چنين در و اسمم  درد موقعي ِ در شممعر بگویيم خواهيممی

 شممعری نوشممتن شمماعر هدفِ گاهی .گرفته شممكل فضممایی

 دیلتب سياسی موقعي ِ و سياس  گاهی اما اس   سمياسمی  

  .دارند هم با بسياری تفاوتِ دو این و شوندمی شعر به

: دمانن ایران  نویسسممياسممی شمماعرهای دیگر با من تفاوتِ

 در  (بوده توده حزبِ عضوِ زمانی كه)  «كسمرایی  سمياوش »

 خواسممتندمی خاص هدفی طبق شمماعران این كه اسمم  این

 هم گاهی اما بنویسند  شعری درواقع و دهند انجام را كاری

 نآ شممما یعنی شممود؛می متن به تبدیل موقعي  با حسممی

 صممدرا  جان نگاهِ جهات این از .كنيدمی كشممف را موقعي 

 نقدش  در شمناسی جامعه رویكرد و متنی شمكاف ِ   ا ِل از

  .اس  توجه قابلِ

 و نمتي متنی كه ابراهيمی سممميه نقد به برگردیم حاال خ 

 در نقد این .اسمم  آرام نوشممتارش ل نِ و نوشممته جال 

 را آن كه كسانی و شود منتشر ایروزنامه در تواندمی نهای 

 عالی را نقدش یا و دكنن تعریف او نقدِ از كنندمی مطالعه

 در اما اسمم   درك قابلِ همه برایِ نوشممتارش زبانِ .بدانند

 كه هاییدسمممتگاه براسممماس چون كند نمی خطر نقدش

 ییگوپراكنده جاهایی در و كندمی تشریح ایمكرده مشخص

 و خوب نقدِ كل در البته ندارد  تمركز نقدش و كندمی

 در. دهدنمی رقرا تاثير ت  ِ را مخاط  اما سمم سممالمی

 در سممعی و ندارد شممارالتانيسممم كندمی ب ر كه ایحيطه

 مسممائلِ به نقدش در. كندمی ادعایش دادنِ نشممان و اثبات

 هب به بيخود مثال  برای نپرداخته  ایحاشممميه و سمممط ی

  سخوبی شماعرِ  نویسمد عبدالرضمایی   نمی الكی كند نمی

 اب و داده اننش كاملن را داشته كه ادعایی هر نقدش در بلكه

 باور را حسممش خواننده. اسمم  رفته پيش برهان و دليل

 و دباش باورپذیر كه متن سم  خوبی یمسماله  این و كندمی

  .كند باور را ما حس مخاط 

 نقد وارد شممود  ترعميق نگاه یحيطه ل ا ِ از او نقد اگر

 چه و نقد در چه ابراهيمی سمميه  .شممد خواهد تریایحرفه

 .ندارد باشد  باید كه چهآن با زیادی یلهفاصم  شماعری   در

. اردد قرار بودن عادی یا و نوشتن پيشرو بينِ برزخی در اما

 شممعر حتا و نقد در شممَكبی بردارد  جلو به گام یك او اگر

 .بود خواهد موفق بسيار
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 نظريان حسين نقدِ بررسيِ

 
 

 ماا .دباش خوبی منتقد تواندمی و دارد انتقادی كُنشِ ذاتن او

 ندنك صادر حكم نقد در و بگذارد كنار را حواشی تمام باید

 ویسندهن نقدش  از تا بپردازد اثباتش به كندمی ادعایی اگر و

 ندهنویس كند كمك رسيده  كارهایش از تازه دركی به كتاب

 سمم ؛ني پيچيده: »نویسممدمی حسممين. بگذارد پيش به گامی

 قيقد سپاگتیا در اگر! اسپاگتی جمهوری: اسم   تنيدهدرهم

 تعریف و یكسممان طولیِ رشممدِ آن هایرشممته تمام شممویم 

 ر خي اس ؟ گونهاین اسپاگتی  در واقعن آیا«. دارند ایشده

 .  نيس  طوراین

 مقصممودم نيسمم ؛ خبری تنوم و عرض از و: »دهدمی ادامه

 شناسی ژنتيك  جامعه در كه تنوعی و اسم   زندگی عرض

 انفقد اس  شده ثاب  ومعل سمایر  و شمناسمی  مردم ادبيات 

 باشممد داشممته پی در تواندمی را فجایعی و مصممائ  چه آن 

 جمهوری از یا زندمی حرف اسممپاگتی از جااین در...«. و

 هم خوب جهات  بسممياری از كه تمهيد  این از اسممپاگتی؟

 از دهاستفا با شاعر« بریتانيا یموزه» در: »خوانيممی و. هس 

 در هكحالی در «.گرفته را شعر سمرا   گذاریفاصمله  تكنيك

 ما درواقع. نيسمم  گذاریفاصممله از خبری  «بریتانيا یموزه»

 حال در نفر یك. هسممتيم مواجه فرافكنی یك با جاآن در

 بيرون موزه سمماختمانِ از نهایتن. اسمم  موزه یك تشممریح

 بعد و بدهد نشممان را دیگری یموزه خواهدمی و آیدمی

 كه فهميدمی شما و اس  شاعر یك یخانه جااین :گویدمی

 از بسممياری یخانه انگليس  در. اسمم  شمماعر آن خود او 

  دیش دوستی با .اس  شده موزه به تبدیل مطرح  شماعرانِ 

 را ایخانه ناگهان او كه شممدیممی رد لندن در ایكوچه از

 آن در« اورول جورج» پيش هاسممال كه گف  و داد نشممانم

 نص  جاآن كه تابلویی در لندن شمهرداری . كردهمی زندگی

 زندگی هایِسمممال تعداد یدرباره توضمممي اتی بود كرده

 ییعن .بود نوشته دیگری توضمي اتِ  و خانه آن در« اورول»

 هاسال كه معروفی هنرمندِ و كارگردان  نویسنده شماعر   هر

 پيدا شممناسممنامه بعدها خانه آن كند می زندگی خانه یك در

 آن یخانه دارند  هاانگليسممی كه فرهنگی براسمماس كرده

 عرِش كه س مقدمه این با. كنندمی موزه به تبدیل را هنرمند

 ياربسمم شممعرِ شممعر  این .كندمی پيدا معنا« بریتانيا یموزه»

 شعر  این. س «حسی» بسيار شعری چون سم   درخشمانی 

 و دریافتی شعر یك چون شمود نمی زبانی هایالبيرن  وارد

 و دكن فوكوس متن در باید منتقد یك. اس  شمده  «كشمف »

 روی دهنفهمي و نخوانده نباید ببرد  اثر مقيد موتيف به پی

 «پانتوميم» شعرِ ینظریان درباره ادامه در. كند صادر رأی هوا

 هب وارگروتسممك طنزی با شمماعر پانتوميم  در: »نویسممدمی

 یباز دليلِ هرگز اما. «نيس  زیبا اما رفته  چندصدایی سمم  

 از ماا پيچيده شعری پانتوميم  شمعرِ  .نویسمد نمی را بودنشن

 زیبا چرا. اسمم  درخشممان بسمميار شممعری فضمماسممازی  نظر

 اییزیب بسيار كشف شعر  این! اسماسمی؟   چه بر و نيسم ؟ 

 رواقعد نيسم    زیبا شممود نوشمته  دليلی هيچ بی وقتی. دارد

 .ردهنياو آن برای دليلی چون س  ایسليقه برخورد یك این

 از اینمونه  «سگ» طورهمين»: نویسدمی نقدش یادامه در

  «سگ» شعر در. «اس  چندصدایی شعر برای شماعر  تالش

 نای منتقد كه اسمم  مشممخص و افتدمی عجي  اتفاق یك

 خوانده دق  به را كتاب كسممی اگر. نخوانده دقيق را شممعر

 روابط چون شممودمی عصممبی نقد  قسممم  این از باشممد

 .  اس  العادهفوق دارد وجود شعر نای در كه ساختاری

 گاهن پنجره پش  از دارد كه شخصی سگِ بين شمعر  این در

 ایرابطه شممودمی رد دارد كوچه از كه زنی سممگِ و كندمی

 بين كه س ایعالقه از ایاستعاره این و دارد وجود عشمقی 

 كند می دنبمال  را زن آن سمممگی. دارد وجود مرد و زن

 و( كرده دنبال كوچه در را زن هك سممم مردی گرِتداعی)

 ماجرای یك كل  در و كنندمی نگاه پنجره پشمم  از هااین

 سمماده  شممعرِ این در. اسمم  دادن رخ حال در جاآن عجيبی

. اردد وجود ایمتفكرانه بسمميار و پيچيده سمماختاری روابط

 نآ از درسممتی دركِ به تا شممود خوانده دقيق باید شممعر این

 برای شاعر تالش از اینمونه سمگ  : »نویسمد می او. رسميد 

 نای در چندصدایی ب ر اصلن اما. «اس  چندصدایی شعر

 و شعر پيشخدم »  :نویسدمی ادامه در. نيس  مطرح شمعر 
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 در اوباما با بازی. دارند همراه به را تلخی طنز شممعر خرما

 .  «زیباس  طرطوس

 از اما اس   (مشمخص )رو  بازیِ یك اوباما  با بازی اصملن 

  .كندمی یاد زیبا زبانیِ بازیِ یك عنوان هب آن

 خوب كه جاآن در. اوس  دق  عدم نظریان  حسين مشكلِ

 محك تنها كه جاآن اما .اسمم  منتقد یك او بيند می دقيق و

 درك هيچ كه سمم ایرانی منتقد هاده از یكی كند می صممادر

 هك جاآن تا كنيد سممعی. ندارند شممعری  از تجربی و خالق

 شفك و تفكر عرصه نقد كنيد  دوری ایرانی نقد از شودمی

 ينزم به كله با یا كنيم النسممه را یكی نيسمم  قرار اسمم  

 تنم به جز و باشممميد كالجی فجيعی طرز به باید بزنيم 

 زمانی یدبا دارید را كتابی بررسی قصدِ كه زمانی. نيندیشميد 

 . دهيد اختصاص آن یمطالعه به كافی

 یكاف دق ِ با را ایدنپسندیده یا و دارید دوسم   كه شمعری 

 وین  به و كرده برقرار شممعر با را الزم ارتباجِ تا بخوانيد

. ردك خواهيد اشتباه صورتاین غيرِ در شوید  شعر بر سوار

 دنق جاهمين از باشد خوانده دق  با را كتاب كه ایخواننده

 دليلِ هيچ اما شده داده حكم سه نقد  این در. كندمی رها را

 به را كتاب شممعرهای چون اسمم  نداده هاآن برایِ درسممتی

 منتقد این كه نيسمم  این منظور. اسمم  نكرده درك خوبی

 و نگذاشته وق  كار سر مطمئنم بلكه شمناسد  نمی را شمعر 

. اس  نداده اختصاص اثر روی شمدن  دقيق به را كافی زمان

 به باید شممود می داده شممعر یك ضممعف به حكم كه جایی

 و نثر نقد  این كل در. داشمم  كامل مينانِاط آن ضممعف

 قرائ   ل ا  از را الزم جذابي  و دارد خوبی نثرِ سممرع ِ

 و كند دنبال و مطالعه را آن كه كندمی ایجاد مخاط  برای

 نقد  این خواندن از بعد اما .نشممود خسممته آن خوانشِ از

 شممده و دقتی بی دچارِ منتقد  كه كندمی احسمماس مخاط 

 .س ایرانی منتقدانِ از بسياری ضعف البته این

 شش كنيد می ت صيل شعر كالجِ در شمما  كه زمانی نهای ِ 

 و هابرنامه سرا ِ كسی هر آن از پس. اس  سمال  یك تا ماه

 ایتجربه جااین در صممرفن. رودمی خودش هنریِ گیِزند

 دهسممتي كسممی سممایه زیر  كهاین از نباید. كنيدمی كسمم 

. شيدبنو( شعر كالج) جریان در رودخانه این از باید بترسيد 

 قرار( ایرانی) فرهنگی یبسممته ذهني ِ یسمميطره ت  ِ نباید

 الفخ هسممتيد فالنی نوچه كه نگوینداین خاطربه بگيرید و

 انیایر شاعر خانقاه به ربطی جااین .بنویسيد خود خواسم  

 قاتفا كالج در اس  قرار و اس  شعر دانشگاه جااین ندارد 

 وزشآم زمينه در شعر كالج. بيفتد فارسی شمعر  برای مهمی

 اگر و اسمم  شممده ایجاد صممفر با جااین اسمم   دیكتاتور

 .داشمم  نخواهد را سممابق كاركردِ شممود گرفته آن قطعي ِ

 و شممعر كالج ایده با كه وقتی از جهان شمماعران از بسممياری

 در اندشممده آشممنا صممفر هزینه با سمميسممتمی چنين تشممكيل

 يلتشك چگونگی جزئيات اندخواسمته  من از غل ا حيرتند 

 و ندكن تقليد ایده این از تا دهم توضمميح شممانبرای را كالج

 ر شممع كالجِ كنند. دایر اسممپانيش و انگليسممی شممعر كالج

 و بزرگ كارِ اولين و اسمم  خالقي  و مدیری  از معجونی

 ن  فضممای در ایرانی گروه یك كه اسمم  ادبيات در خالق

 عیس را  ایرانی ابلهانه هایرفتارزنی این كنيد لو .داده انجام

 یك مانند شممعر كالجِ باشمميد  گلوبال فجيعی طرز به كنيد

 . بينيدمی آموزش آن در شما كه اس  دانشگاه

 من از كه دانممی خود شاگردِ را كسمی  صمورتی  در هم من

. اشدب داشته را اليوت نقشِ من برایِ درواقع بگيرد و سبق 

 كه كنممی معرفی خودم شمماگردِ عنوانِ به ار كسممی زمانی

 سبق  در شمگرفی  اسمتعدادِ  شمخص  آن باشمم  زده حدس

شممماعران زیمادی با من كار كردند اما  . دارد من از گرفتن

ازرا »ام. چون هنوز كدام را تاكنون شاگرد خود نخواندههيچ

هستم و اليوت من هنوز به دنيا نيامده « نداریاليوت« »پاوندِ

 شد خواهد او افتخار باعر كنم پيدا را او زمانی اگر اسم . 

 اب كنيد  كار فعلن باید و جوانيد شما اسم .  من شماگرد  كه

 نای كنيد ول نكنيد  گم را خودتان درخور شممعر تا بيسمم 

 دتقلي من از ميمون مثل كه را ایرانی سمموادبی شمماعران خيل

  همت بقيه به نگيرد را شانمچ كسمی  كهاین برای و كنندمی

 ؟!نوچه به چه مرا س  عبدالرضایی علی نوچه كه زنندمی
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 مروج محمد نقد بررسي

 
 

 خوب  نقد یك هایخصيصه از یكى دانيدمی كه طورهمان

 وردم را متنى بخواهيم كهاین از قبل اس ؛ نقد فرمِ و تمهيد

 مناسمم  تمهيدى و قال  از باید ما نقد دهيم  قرار بررسممى

 سياسى و خاص تمهيدى با ما نقد این در. باشمد  برخوردار

 و كندنمی سمياسى  را نقد متنِ دید  این اما شمویم می طرف

 جذابي  باعرِ موضوم همين كه دارد شمولجهان ایتجربه

 .اس  شده مروج نقد موفقي  من نظر از و

 دِخو بپردازیم آن به باید چيز هر از قبل كه مهمى موضممومِ

 مامِت به نسب  باید كه اسم   شمخصمى   منتقد اسم ؛  منتقد

 راساسِب فقط و فقط و باشد توجه بی مؤلف اطراف اتفاقاتِ

 طورهمين بنویسد. اثر درون دنيای و متن یدرباره برى لذت

 خود ابينِم فيزیكىِ هایتنش و اتفاقات براساسِ نباید منتقد

 بازى را فيلترى نقشِ و شمممرده خوار را اثر مدام  مولف و

 .كندمی جدا زیبایى و لذت از را متن كه كند

 ندك تمركز متن جهان روی كند سممعى باید موفق منتقد یك

 و لذت حسِ متن  و خود شممناسممی زیبایی یقوه مابين و

 به ایتكه یا سممطر از چنانچه تا كند برقرار دوجانبه یرابطه

 در را مشممكل  نداد دسمم  او به زیبایى و لذت حس بعد 

 .دكن وجوجس  متن

 داشمممته گرفتن ایراد بر عمد نقد این در منتقد نم نظر از

 تعریف بر عمد منتقد نقدها بعضى در كه طورهمان اسم ؛ 

 .اس  غلط این و دارد كردن

 بار دو زیرزمين  شمممعر بندیپایان در»: نویسمممدمی روجم

 شممعرى ترقبل «.اسمم  شممده تكرار خاكى كرم سممطرهاى

 بار سممه را آخر سممطرِ آن  در كه فرخزاد فرو  از خواندم

 فكر من. شد تكرار همان فرو  شعرِ آن اوج و كندمی تكرار

 امرى این اما اسمم   درسممم  تكرارى تكرار  این كنممی

 هوابست این و دارد حق منتقد و شودمی م سموب  ایسمليقه 

 .اوس  نظر به

 هب چرا خدایا واى»: گویدمی كه دیگرى سطرى به رسيممی

 روجم و «؟!هآخمم دهینمی یمماد آرایش ایمرانى  هممایزن

 به جااین من «اس ؟ شده هآخ چرا آخر یكلمه»: نویسدمی

 وسط  لوگو زبان از استفاده براى شاعر زیرا دهم؛می حق او

 و نچيده تمهيدى هيچ شد  نوشمته  خطی زبان با كه شمعری 

 اردو متن بر نيز ایراد این زبانی  منطق به وفاداری ل ا  از

 از چون آوردم آخه را آخر عمد روی از من اما اسممم  

 آمد كه طوریهمان را سطر و بود برخوردار ل نی حسمي  

 .كنم رها شعر در كه دادم ترجيح

 بهتر ماا كرده عمل ایمداده آموزش چهآن اسمماس بر مروج

 پيش اما گيریممی یاد را هاییتئوری جااین ما بداند اسمم 

 سممبق  تئوری از آنى دریاف  یا حسممي  كه گاهی آیدمی

 رغمعلی شاعر  جایی یك یعنى ؛باشمد  آن بر مقدم و يردبگ

 اییزیب نكرده رعای  را تئوریك اصلن كارش داندمی كهاین

 ممكن حتا دهد؛ مثلنمی ترجيح تئوری به را حسمممي  و

 وا شممعر یا و باشممد كرده اسممتفاده اضممافات تتابع از اسمم 

 اف رید یا تأثير هم باز اما باشممد  افتاده جدا نتى مثل ناگهان

 .همين یعنى شعر و اس  مقدم آنى

 اریمد اختياراتی شاعرى كالسيك شعر وزن در ما مثال براى

 وزنى یسكته حتا و تسكين به منجر آن از استفاده گاهی كه

 تفادهاس مثل بریممی كاربه را آن حسي  دليل به اما شودمی

 !مفتعلن دوریِ وزن در مفعول از

 ایی ج بی از تربيش جاتر آن جاتر این جایی هر از ترپيش»

 « امشده جا جایی من

 عي تب مفتلن دوری وزن از كه س غزلی ابيات از یكی این

 خواننده یك. امنوشممته سممالگی هفده در را آن من و كندمی

 هك گف  خواهد شكبی بخواند را بي  این اگر غزل  عادی

 یك اما نبوده بلد را وزن شمماعر و سمم وزنی سممكته دچار

 تفادهاسمم دليل به بي  این در كه تسمكينی  از ایحرفه عرشما 

 . بردمی هالذت افتاده اتفاق مفتعلن جای مفعولن زیاد

 اشمماره شممعر زبانِ بودنِ منثور به مروج م مد بعد بخش در

 اس  آمده انتها در فعل سمطرها  اكثر در» :گویدمی و كندمی

   خاطم به مستقيم صورت به م توا یارائه سمبكِ  این كه

 «.ندارد چندانی تأثير
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 خطابه فرم از نظر مورد شممعر كه اسمم  غافل جااین منتقد 

 .زنيدمی حرف طبيعى اشم خطابه در و كندمی پيروی

 حالِ در و اس  برخوردار خطابه طرزِ از شعر این اسماسمن  

 و دیونيزوسى شعرى  متن این اس ؛ روشنفكری واشمكافىِ 

 تشممخيصِ خوب تقدمن هایالزمه از یكى و نيسمم  حسممى

 .اس  شعر نومِ

 اعم) شمعر  گاردِ باید متن یك با برخورد حين در منتقد یك

 در آن براساس و كند مشخص را( دیونيزوسى و آپولونى از

 وتالي از «هرز سرزمين» شعر مثال براى. كند پيشمروى  متن

 .اس  چنيناین شعرى

 ب ر نيز هجاچينى. اسممم  هجاچينى یدرباره بعد مورد

 داراى كه شممعرى در شمماعر درواقع. اسمم  شمماعر ریاختيا

 پشمم  را بلند هجاى چندین تواندنمی اسمم   تند هارمونى

 هك باشد داشته توجه باید موضموم  این به و بياورد هم سمر 

 عرش وارد سرهم پش  را كوتاه یا بلند هجاى چندین وقتى

 باشممد. داشممته مطابق  سممطر آن هارمونى با باید كندمی

 بلند هجاى كشمميده  هجاى كه كرد اشمماره باید همچنين

 نآ به باید اثر خواندن حين در منتقد و شممودنمی م سمموب

 .كند توجه

 تنم یك خوانش و مقابله هنگامِ منتقد بگویم باید آخر در

 آن اساسى ایراداتِ و م ورى معضمالتِ  كه كند سمعى  باید

 اردِو برخورد  مناس ِ استانداردهای طبقِ و كند شناسایى را

 هك كرد فراموش نباید و شممود بررسممى و ت ليل یرصممهع

 و ودكمب عنوانِ به مطلقن و هستند ایسمليقه  ایرادات برخى

 .شوندنمی وارد متن جهانِ به ایراد  یا
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 نادري مهدي نقد رسيبر
 

 

 یك یدهندهنشممان نادری  مهدی نقد دیدِ زاویه و نگاه نوم

 دشنق از قسمتی با و نيسم   كاملی نقد. اسم   كالجی نقد

. دكنیم تبعي  كالجی نقد از نقدش  فرم  اما نيستم  موافق

 هك اس  خوبی دانشجوهای از نادری مهدی بگویم توانممی

 به اگر چراكه داشممته  حضممور كالج مختلف هایدوره در

 ندكمی سعی نگاه یحيطه ل ا  از كنيد دق  نثرش یدامنه

 یك دارای نقد این كه اسمم   همين برای نكند  خطر كه

 حال در نادری مهدی بگویم توانممی حتا. اسممم  ورطه

 حال و حس این و داشته حالی و حس چه نقد  این نوشتن

 نقد نادری  نقد. باشممد تواندمی ورطه و برزخ حيطه همان

 بسمميار هك یانكته ولی نيسمم   كتاب تائيد جه  در مثبتی

 كند می رعای  را ادبيات نقدش كه اسمم  این اسمم   مهم

 تالش و نكند رفتار كودكانه كندمی سمعی  كه دارد متينی نثر

 .باشد ادبيات خدم  در كندمی

 ماا باشد مهم شما برای زبان كه اسم   مهم بسميار  نكته این

 در قطف زبان با رفتار كرد؛ فراموش نباید را دیگری ینكته

 تواندیم شعر یك اتفاقن افتد نمی اتفاق آن یپوسته و رویه

 سياریب مثل باشد؛ داشته ساده ظاهری اما باشد زبانی بسيار

 درهم شدت به ولی هستند ساده ظاهر به كه سمعدی  آثار از

 هب خاصی هایتكنيك سمادگی   آن پشم   اند  چراكهپيچيده

 در  اس  سماده  بسميار  جاللی بيژن شمعر  مثلن یا  رفته كار

 از اشزبانی دانش چراكه دارد  ایسمماده زبان نيز ي واقع

 كه رزامي ایرج دیگر  مثال عنوان به اس ؛ پایين فارسی زبان

 هازبان ترینساده درواقع و دارد ایساده زبان شودمی تصور

 نيس  سماده  مطلقن كردن كار وزن در روان قدراین دارد را

 ميشهه كهطوریبه دارد  پيچيده شدت به زبانی گف  باید و

 ميرزا ایرج و سممعدی شممعرهای از بعضممی روانِ اجرای به

 .خورممی غبطه

 در خواندن باریك با كه دارد پورن بسممميار آثاری ميرزا

 او هكاین با زیرا افتد؟می اتفاق این چرا نشمميند؛می تانذهن

 این به دارد؛ زبان با ملموس رفتاری اما كندمی كار وزن در

 كه س ا زبان رفتاریِ نوم ترینپيچيده درواقع رسيدن  نقطه

 متن يدببين باید بنابراین. یاف  دسمم  دانب توانمین راح 

 اگر. اسم   برخوردار مكانيزمی و شمگردها  چه از مورد نظر

 شتهنو آسان حتمن كه نيس  معنا این به بفهميد را سمطری 

 نای. اس  بوده چگونه آن ساخ ژرف دید باید بلكه شمده 

. دشممومی توجه آن به كمتر ایرانی نقد در كه اسمم  اینكته

 از بسممياری و كنممی دوری تصممنعی بازی از معمولن من

 سطرها  آن در چراكه كنم می حذف را شعرهایم سمطرهای 

 این باید و اس  مهمی ینكته این دارد  تصنعی حالتی زبان

 .  بشناسيم خوبی به را هامفصل
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 نقد شعر جان صدرا

 
 باجور آمنه

 
  حوصله از سررفتم

 ميز كنار پاشيدم 

  تكيه كتی به كه ریختم كتینيم روی 

 یا دربياید بود مانده كه و شلواری

 مانتيور توی رفتم سر با

 هاچشم به پاشيد درش  های گزاره

 داش  كف در ریزی هایحرف كه بوردیكی

  موشی به زدم چنگ فاصله بی

  سوراخ دنبال كه

  كرد موس موس كيسی پش 

 دل به نزد چنگی 

 افتاد انداخ  چشم كه شوری در 

 درآمد شورش

 بيرون زدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بررسينقد 

 

 زندگی مدرنپسمم  عصممر در كه انسممانی امروزی  انسممان

 جمله از حاضممر عصممر هایتكنولوژی ميان گاهی كند می

 اعرب رفتن فرو همين كه رودمی فرو چنان ارتباطی وسایل

 غرق حوصلگی بی گرداب در را شخص ده ش سمردرگمی 

 كند.می

 هایاهدستگ جایگزینی و صنع  پيشرف  با دیگر  طرف از

 هب كارمندان و كارگران انسممانی   نيروی جای به مكانيكی

 با مجبورند خودشممان  جنس از همكارانی با ارتباج جای

 هاآن سوی از گاههيچ كه شموند  كالمهم فلزی هاییماشمين 

 باعر زمان مرور به امر همين و شممنيد ندنخواه پاسممخی

 شوند.می آدمی سردرگمی و افسردگی

 گمیسردر شعر این در مقيد موتيف فوق  تمهيد به توجه با

 و خبر منتظر شممعر این در راوی. اسمم  حوصمملگی بی و

 یا كارمند یا و اسمم   خاص شممخصممی  جان  از پيامی

 كامپيوتری همكار خشك و سرد نگاه از خسته س كارگری

 خویش.

 رویم:می شعر بررسی سرا  به مقدمه این با

 

  حوصله از سررفتم

 ميز كنار پاشيدم 

  تكيه كتی به كه ریختم كتینيم روی 

 یا دربياید بود مانده كه و شلواری

 (1)اپيزود 

 

 را او كه بينيممی را مولف حوصممملگی بی اول اپيزود در

 ات اسمم  دهدرنياور هنوز كه هاییلباس با ميز كنار نشممانده

 حتا كه كه اسمم  حوصممله بی چنان گویا. باشممد ترراح 

 تكنيك از شمماعر آخر  سممطر در. بخورد تكان خواهدنمی

 را شلوارش او نيس  مشخص و كرده استفاده سمپيدخوانی 

 ونبير شلوار همان با حوصلگی بی روی از یا كندمی عوض

 نشيند.می كامپيوتر پای
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 مانتيور توی رفتم سر با

 هاچشم به پاشيد درش  های هگزار

 داش  كف در ریزی هایحرف كه بوردیكی

 (2 )اپيزود

 

 با زا نشممان تواندمی مانيتور  توی "رفتن سممر با" جااین در

 هك باشممد مانيتور به شممدن خيره یا و سمموی به رفتن عجله

 تهرف خود كامپيوتر سمموی به كاری چه برای نيسمم  معلوم

 در كهاین یا و چيزی دنفرسممتا ایميل  كردن چك اسمم ؛

 واندتمی گزاره جااین در. دارد كار و سر كامپيوتر با شغلش

 از راوی كه باشد جدیدی هایفناوری و هابرنامه از استعاره

 غری  و ناآشنا او چشم به كهطوری  به آورد سر درنمی آن

 واننات هم كليد صف ه دیدن از حتا دليل همين به و آیندمی

 اشدب دالی تواندمی كيبورد دیدن ریز دیگر  سوی از. اسم  

 و تأویل از راوی فكری ناتوانی یا و خستگی آن  مدلول كه

 اس . نوین هاینشانه هرمنوتيك

 

  موشی به زدم چنگ فاصله  بی

  سوراخ دنبال كه

  كرد موس موس كيسی پش 

 (3 )اپيزود

 

 هاینشممانه كند؛می موس موس كيسممی پشمم  كه موشممی

 در كه دهدمی نشممان را ایجامعه ما به بند این در موجود

 برای كردن موس موس و كيس دنبال مدام مجازی دنيای

  اس . رابطه ایجاد

 

 دل به نزد چنگی 

 افتاد انداخ  چشم  كه شوری در 

 آمد در شورش

 بيرون زدم

 (4)اپيزود 

 

 این از او و زندنمی مولف دل به چنگی موجود وضمممع

  ظاهرن كه او. بيرون زندمی و كرده یتینارضا ابراز اوضام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناسمم  كيسممی دنبالبه  اجتماعی هایشممبكه از یكی در

  گيردمی را چشمش كيس  آن كه سرعتی همان به گردد می

 خاموش را كامپيوتر و شده خسمته  وی از سمرع   همان به

 و داشمم  اپيزود از این هم دیگری تأویل توانمی. كندمی

 انسان پورن  ژانر در. اسم   پورن و اروتيك هنر تتفاو آن 

 و آنی لذتی و رسدمی ارگاسم به و شده ت ریك سرع  به

 یسرخوش اروتيسم  در كهحالی در شودمی نصيبش زودگذر

 ممكن پایانی قسممم  در راوی. اسمم  ترطوالنی و پایدار

 اب و رسيده لذت اوج به سرع  به و شده پورن اسير اسم  

 ارضا از استعاره تواندمی شمورش  یواژه) شمورش  درآمدن

 نای شود. همچنين در دچار سستی و رخوت به( باشد شدن

 موسيقی اصطالحات از دو هر كه شمور  و چنگ بين بخش

 دارد. وجود معنایی یرابطه هستند 

 رایب را هانشانه كهاین بدون مولف كرد اشاره باید پایان در

 انبي برای سطرها این كه كند روشن یا و دهد بسط مخاط 

 هد؛می پایان را شممعر ناگهان اند آمده هم گرد چيزی چه

  هدفی. هيچ رفتن نشانه و ایگلوله شليك بدون

 كنيم  فرض باهوش را خود مخاط  كه اعتقادیم این بر ما

 پای بنشممانيم را او كه نيسمم  معنا بدین این اما! درسمم 

 وانتمی انپای در. شممودنمی ختم اینتيجه به كه صمم بتی

 و اسمم  گسمميخته لجام و گسممسممته هم از اثر روای  گف 

 پيشنهاد اند.نشمسته  صمف ه  روی پالنی هيچ بدون هانشمانه 

 را هاآن و كند مادری كلماتش برای اس  این شماعر  به من

 .نكند رها آوردن بار بدون طورهمين
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 نقد شعر جميله كرمي

 
 ايوب مردانی

 
 امریخته بيرون

 را ت و خاطرا اثاثيه

  كارتنی در خانمانبی تو و 

 شهری از جایی

 سر از گذرانیمی

 س ر و غروب

 روزها این یكشنده سرمای

 ...برف و

  دانیمی

   اس  م ال كهبا این

 برگشتن  توان

 خانه این و جاروس  آب روز هر 

 را بگيرد جای  خواس  امروز

 جدیدی مشتری

 ندادم اجاره اما

 چيزی كه شنيدممی

 كردیم فریاد

 امخانه درزهای بين از 

 تو را

 !برگرددددد شودمی اگر

  اس  گرم هنوز

 تو برای قل  این

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسي
 

 زبانی هایم دودی  یپيله پس از كهاین برای شممعری هر

 اردد نياز  (شممود پروانه) برسممد درسممتی اجرای به و بربياید

 از را ودخ زاید هایپوشش تمام و بزند بيرون خود از مدام

 هب كه دارد ایویژهخود ماهي  و دارد وجود شممعر. ببرد بين

 گیغلبِ این كند.می نوشممتن به مجبور را او و غلبه شمماعر

 دگرگونی دچار را شاعر و باشد شعوری و حسمی  تواندمی

 .كند

 و هستيم طرف آشنایی زبانی فرم با ما كرمی خانم شمعر  در

 كه راث مقيد موتيف بر عالوه اس  كرده ایجاد كه هایینشانه

 خوابیكارتن و خانمانیبی یلهمسا به اس  دوری و عشمق 

 اسمم ؛ امروز شممعر هایالمان از یكی كه كندمی اشمماره نيز

 عرش تمام و نيس  معنایی سماختاری  تك دچار شمعر  یعنی

 و شممودنمی اسممتوار اسمم  آن مقيد موتيف كه مركز یك بر

  اس خانمانیبی و خوابیكارتن یلهمسما  كه آزادی موتيف

 انزمست در كه دردآوری یلهمسا كشد؛می تصمویر  به نيز را

 دنيای در. دارد اشمماره آن به شمماعر و رسممدمی خود اوج به

 به و فروش تبليغ حال در قوا تمام با امروزه كه داریسرمایه

 ما اسمم  داریسممرمایه هایغول برای ثروت آوردن دسمم 

 در تنها نه كه ایپدیده هسممتيم  فقر یپدیده شمماهد هنوز

 اختصاص خودش به را باالیی درصد سمومی  جهان جوامع

 هایشممكل به نيز اقتصممادی و مدرن جوامع در بلكه داده 

 ندار و دارا آفرینش ابتدای از شمماید و دارد وجود گوناگون

 هاییپدیده با هميشه امروز تا و اندداشته را حوا و آدم حكم

 تیهسمم بار كه انسممانی برای كه یخوابكارتن مانند چنيناین

 هر. شویممی مواجه سم   هدهند آزار كشمد  می دوش به را

 شعر كه جاس این پس شد  خواهد پدیدار شمعر  در دردی

 از دوری یلهمسمما با شممودمی ایجاد شمماعر در كه دردی و

  اس شعر مخاطبان اكثری  برای درك قابل دردی كه عشق

قرار بهتر ارتباج بر مخاط  با بتواند تا شودمی آميخته درهم

 درهم این. كند القا خواننمده  بمه  را ایخودویژه تماثير  و
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 اعرش هوشمندی و اس  شمعر  این مثب  كاتن از آميختگی

 .دهدمی نشان را

 رایاج به و كنيم بررسی را شمعر  این باید نيز اجرا ل ا  از

 .كردم اشاره آن به نقد مقدمه در كه برسيم شعر از بهتری

 

 :اول زوداپي

 امریخته بيرون"

 را خاطرات  و اثاثيه

  كارتنی در خانمانبی تو و 

 شهری از جایی

 ازسر گذرانیمی

 ...س ر و غروب

 روزها این یكشنده سرمای

 "...برف و

 

 خطاب و ریختن بيرون اشمماره به با اپيزود  شمماعر این در

 شدن جدا همان كه را خود مقيد موتيف "خاطرات " كردن

هایی نشانه با ادامه شاعر دهد. درمی لو اس   خود عشق از

 ارهاشمم خوابیكارتن لهمسمما به "كارتن"و  "خانمانبی" نظير

 روزها گذراندن و برف سممرما  دادن توضمميح با كه كندمی

 وضيحت به نياز شعر در اما دارد بيشتر حسي  ایجاد در سعی

 مثلن ؛كنند تصممویر ایجاد باید توضممي ات این بلكه نيسمم 

 و اندآمده توضيح برای فقط "س ر" و "غروب" هاینشانه

 یگرید شكل به اس  بهتر كه ندارند شعر در بودن به نيازی

 كه سرماس  برای توضيح یك نيز "برف". شموند  اسمتفاده 

 ربهت كه س خوبی ینشمانه  اما شمود می م سموب  توضميح 

ه همچنين نيازی ب شود  استفاده بهتری شكل به آن از اسم  

 زمان به اشماره  جز كاربردی هيچ زیرا نيسم    "روزها این"

 اسمم  شممده تصممویر كه فضممایی در این و ندارد ایجاد

 .معناس بی

 

 :دوم اپيزود

   دانیمی"

   اس  م ال كهاین با

 برگشتن  توان

 خانه این جاروس  و آب روز هر 

 را بگيرد جای  خواس  امروز

 جدیدی مشتری

 ندادم اجاره اما

 زیچي كه شنيدممی

 كردمی فریاد

 امخانه درزهای بين از 

 "تو را

 

 و آب هنوز" سمممطر تا و دارد خوبی شمممروم اپيزود این

 خوب پيش رفته اسمم  از ل ا  اجرا "خانه این جاروسمم 

د بای شود.می توضيح وارد و كم شعر حسي  از ادامه در اما

 بهتر "خانه درزهای" و "مشممتری"  "اجاره" هاینشممانه از

 يزن تأویل نظر از كند. دوری سادگی این از و شود اسمتفاده 

 دهدمی نشان را بودن م ال و معشوق بازگشم   از نااميدی

 اميد این و كندمی جارو و را آب اشخانه هنوز شمماعر اما

 .دارد هنوز بازگشتش به را واهی

 

 :آخر اپيزود

 !!!برگرددددد شودمی اگر"

  اس  گرم هنوز

 "تو برای قل  این

 

 این كه كندمی استفاده آشنایی لف  از شماعر  شمعر  پایان در

 ترزند. بهمی بيرون شممعر از و كندمی ضممعيف را بندیپایان

 هم باز و كند اشمماره شممعر خود به شممعر پایان كه اسمم 

 یشانهن از كه كنممی پيشنهاد كند. پرتاب شعر به را مخاط 

 ایلهسام به دوباره تا كند استفاده دوباره شعر پایان در كارتن

 .كند ایاشاره شده شعر سرایش باعر كه

 طرف آزاد و مقيد موتيف دو با كه شمممعرها گونهاین در

 يفموت دو این بين برگشمم  و رف  در باید شمماعر هسممتيم

 دو هر از هاینشممانه ایجاد با و دهد خرج به هوشمممندی

 و دارد نگه شعر گرماگرم در را مخاط  دیگریك در موتيف
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 ادبی هایگزاره از استفاده با گاهی البته ندهد. خروج اجازه

 تررگبز فضاهای با شعرها گونهاین متن در بيشمتر  روابط و

 هك زنندمی مخاط  برای تریبزرگ جهان آفرینش به دس 

 به و شعری جسارت این به اندیشيدن شاعر به من پيشمنهاد 

 پيشممنهادهای آخر در اسمم . آینده كارهای در آن بردن كار

 دوری شعر در توضيح از كرمی خانم كه اس  ینا من دیگر

 نویسیسماده  و توضميح  بدون را مخاط  كند سمعی  و كند

 زندب شعر در زداییآشنایی به دس  چنينهم كند. شعر وارد

 .كند اجرا دیگری دید از را خوانده كنونتا هرچه و

 

 ويرايش شعر
 

 امریخته اثاثيه از بيرون

 را خاطرت

 كارتن از ترخانمانبی... تو و

 شهر از جایی

 گذرانیمی سر از

 را سرما یكشنده غروب

  دانیمی و

 برف كه

   اس  م ال كهاین با

 دارد را برگشتن  توان

 خانه این جاروس  و آب روز هر 

 را تامروز اجاره

 آورد در از دیگری مشتری

  نداشتم كه جایی اما

 خانه درزهای بين از چيزی

 كشيدمی جير را تو

 !!!برگرددددد شودمی اگر

  اس  گرم هنوز

 كارتن این صورتیِ
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 نقد شعر سميه ابراهيمي

 
 پويان فرمانبر

 
 نان بی

 باطل مهرِ خوردمی

  عكس این صاح ِ

 زبان و بگذراند بعد سرِ از آب كه

 كوتاه بياید

 بياید تا كو اما

  پيش برداشته كاله

 بولدوزر هكرد صاف را اشپس حتى

 با ایمخوابيده كه بس

 شناسنامه توى كر و كور

 سال اندداده جر

   ماه اندآورده باال

 دانندیم روزها و

 !اندهميشه باردارِ كه

  در زدیم/نمی فریاد

 امروز اس  اَلكن 

 بعد قطار در و

 می پياده      ایستگاه حتا

   هاس قرن ما

 !تاریخيم انعكاسِ

 

 

 

 

 

 

 

 و بررسي نقد

 
 "ستپختنی نان،"

 

 روبور تاریخیممم  سياسی حسرتی با ابراهيمی سميه شعر در

 هك بالهتی! شممونده تكرار بالهتی به دارد اشمماره كه هسممتيم

 نيممازمنممدِ و رودنمی بين از بيرونی انقالب بمما دانممدنمی

 وق هيچ درونی انقالب این چرا اما  درونی سمم تغييری

  اس ؟ نداده رخ

 شممعر این هاینشممانه یافتنِ با توانمی ار سمموال این پاسممخِ

 كرد؛ تشریح

 

  نان بی"

   باطل مهر خوردمی

 عكس این صاح 

 زبان و بگذراند بعد سر از آب كه

 كوتاه بياید

 بياید تا كو اما

 پيش برداشته كاله

   "بولدوزر كرده صاف را اشپس حتا

 

 زا را اثر كه شممودمی شممروم تناسممبی و ایهام با اول اپيزودِ

 هك سازدمی متوجه را ما و داده سوق باز متنی به ابتدا انهم

 هك) اس  رفته بطال  سمم   به عمرمان( نان) شمعور  بدونِ

 يزن اپيزود یادامه در و( شده ثب  تاریخ در عكس یك مثل

 عدب سر از كه آبی) شمعور  از[ مل  یمثابه به] ما بودنِ دور

( اسمم  رهموا آینده تا همچنان كه نابودییك  و گذشممته

 . شودمی داده نشان

 زوداپي این در زبان با كه هاییبازی از كه اسمم  ذكر به الزم

 كرده درك را اثر دیونيزوسیِ یجنبه خودكار  ما ذهنِ شمده 

 ....(و تا كو و كوتاه) كندمی حس را شاعر حسرتِ و

  با ایمخوابيده كه بس"

   شناسنامه توی كر و كور
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 سال اندداده جر

 ماه انددهآور باال

  دانندمی روزها و

   "اندهميشه باردار كه

 

 "شممناسممنامه  روی خوابيدن كر و كور" با اپيزود  این در

 هك قبلی قسم  در "عكس" مفهومِ به شویممی داده ارجام

 مرسمميمی بطالتی همان مفهومِ به دو  این ینتيجه از درواقع

  ِاف اوجِ در] كه بالهتی و اسمم  شممعور نبودِ عاملش كه

 ردهك كثيف را كشورمان تاریخِ[ اندیشمه  در خطر و خالقي 

 باال هاماه روی و دادند جر را هاسال كه هاییانقالب! اس 

 فرقی دیروز با امروز شممعور  نبود در كهاین از غافل آوردند

 !ندارد

 "بودن باردار" و "آوردن باال ماه در" كه اسمم  ذكر شممایان

 را اثر چندتأویلی  این با كه دانكرده برقرار باهم ایرابطه

 . اندداده سوق باز متنی به بيشتر

 

 در نمی/زدیم فریاد" 

  امروز اس  الكن

 بعد قطار در و

   "می پياده    ایستگاه احت

 

 فطر چندتأویلی كاركردی با نيز اپيزود این اولِ سممطر در

 داخ پر به توجه با) درونی فریادی به دارد اشاره كه هستيم

 دليلِ كه باشممد آن شمماعر  منظور شمماید قبل  هایسممطر

 بعدی سطر در و (فهم نه بود احساس سرِ از فقط هاانقالب

 هب توجه با كه هسمممتيم وبررو "امروز" زبانِ گرفتگیِ با

 مشویمی متوجه اس  شده قبل هایقسمم   در كه پرداختی

 اتفاق و اندكرده سمممكوت بوده و هم مثل همه هاروز كه

 .دهدنمی رخ( درونی انقالب) خاصی

 با خود تأویلِ این صمم   از بعدی هایسممطر در همچنين

اس   بسمامد  حال در همچنان كمدی این كه شمویم می خبر

 .(ایستگاه حتا یا و قطار در شدن پياده)

 "مشویمی پياده" كردنِ تبدیل قسم   این آخر سمطر  در اما

 باز  پایانِ این طرحِ از شمماعر و نبوده دليل بی "می پياده" به

 . دارد آینده نشدنِ بينیپيش به اشاره

 

 هاس قرن ما"

   "تاریخيم انعكاس

 

 كه شممویممی باله  تكرار این متوجه آخر قسممم  در و

 ای و ندنان منتظر یا همه بپزد؛ را نان نيسمم  حاضممر كسممی

 ! ندارند كاری نان با اصلن

 كسممی سممرا  خودبهخود سمم  آوردنی دسمم  به شممعور

 انتخاب به كه حضور و وجود از درك یعنی شعور. ودرنمی

 و وجود همان مبنای مختصمماتِ با] متناسمم  تصممميمی

 هایب ر دادنِ ارائه با باید درواقع. شودمی منتهی[ حضمور 

 با را جنگيدن مقطع سمممطحِ و كرد تفكر توليد جمدیمد  

 نان  هك اس  گونهاین تنها زیرا كرد تروسميع  سمازی تریبون

 .شودمی پخته
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 نقد شعر جان صدرا

 
 فاطمه قهرمانی

 
 دس  دور در ایسياره از

 دورش رسيدنمی دس  كه 

 سر با چنان زمين به كوبيدم 

 همه زمين طرف آن كه

 اما ندانس  كسی جااین

 نبودم زمينی 

 دیوان كسی خواندنمی هرگز مگر 

   قروق را زمين هادیوانه

 سطر هر شوممی غرق

 تنم روی را ساحل

 موج كندمی پرت

 دا  هایواژه

  كالم كندمی برنزه

 !سالم

 پسر نچين رسيدم تازه

   چرا زمين اس  سرد 

 كسی مگر خواندنمی

   طرف آن خوردممی كاش

 دور كه ایسياره دور

 شدممی دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد و بررسي
 

 یعالقه مورد موضمموعات از همواره زیسممتن  و بودن رنج

 شمماعران و اسمم  بوده زمانی مختلف هایورهد در شماعران 

 هب خود شمخصی  یتجربه و زیسم   نوم به توجه با زیادی

 همين م ور حول نيز  شممعر این. اندپرداخته موضمموم این

 دخو نارضایتی دارد سعی شاعر و كندمی صم ب   موضموم 

 قسيمت اپيزود سه به را شمعر . كند بازگو زمين به تبعيد از را

 وردم شمناسی  نشمانه  و سماختارگرایی  یكردرو به توجه با و

 :دهممی قرار بررسی

 

 :اول اپيزود 

 دس  دور در ایسياره از

 دورش رسيدنمی دس  كه 

 سر با چنان زمين به كوبيدم 

 همه زمين طرف آن كه

 اما ندانس  كسی جااین

 نبودم زمينی 

 

 یا مادر شكم درون دنيای از شماعر  شمعر   اول سمطر  دو در

 دسمم  كه ایسممياره زند؛می حرف رحِم درون یدنيا همان

 بزرگ كافی یاندازه به كشمميدنش آغوش در برای شمماعر

 /مهه زمين طرف آن كه/ /سر با چنان زمين به كوبيدم. /نبود

 یل ظه از شاعر/ نبودم زمينی// اما ندانسم   كسمی  جااین/

 سممم  از ناباوری  اوج در كه ایل ظه زند می حرف تولد

 غافلگير خود تولد از شده  كشيده بيرون مادر رحم از سمر  

 رحم  داخل راح  و امن دنيای از كردهنمی فكر هرگز و

 دنآم دنيا به از اطرافيانش شادی از طرفی و شود زمين وارد

 كسممی كندمی فكر حال عين در نكرده و درك نيز را خود

 دهدمی ترجيح خارج دنيای به را رحم دنيای او كه نبرده پی

 .كندمی متاثر شدت به را او موضوم نای و

 :دوم اپيزود

 دیوان كسی خواندنمی هرگز مگر



 143ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

   قروق را زمين هادیوانه

 سطر هر شوممی غرق

 تنم روی را ساحل

 موج كندمی پرت

 دا  هایواژه

 كالم كندمی برنزه

 

 سطرهای با سمطر  این/ دیوان كسمی  خواندنمی هرگز مگر/

 اسمم   ارتباج در شممد اشمماره آن به اول اپيزود در كه قبل

 اب نيسمم   زمينی او نفهميده كسممی كهرا  این دليل شمماعر

 در را خود بودن زمينی عدم گویی كند می بيان تعجم  

 دیوان به اشمماره سممطر این در و بيندمی خود بودن شمماعر

 با كسی اگر كندمی فكر و دارد( شماعر  یك شمعر  مجموعه)

 دنيای به و خواندمی شممعر دیوان دق  به و احسمماس تمام

 بهتر را اششمماعرانه دنيای و او كرد می پيدا نفوذ شمماعران

 شمماید دیوانه  یواژه/ قروق را زمين هادیوانه/ كرد.می درك

 كه اس  ماشينی و احساس از عاری هایانسمان  به ایكنایه

 هر شوممی غرق/ اند.درآورده خود یسملطه  ت   را زمين

 هایواژه/ /موج كندمی پرت/ /تنم روی را سمماحل/ /سممطر

 تكنيك از سممطرها این در شمماعر/ كالم كندمی برنزه/ /دا 

 همچون را سممرایش یل ظه كرده  اسممتفاده گذاریفاصممله

 همچون را هاواژه و بمدنش  روی بر دریما  موج خوردن

 ندرو گيرندمی قرار هم كنار وقتی كه بيندمی خورشمميدی

 .سوزانندمی را شعرش

 

 :سوم اپيزود

 !سالم

 پسر نچين رسيدم تازه

   چرا زمين اس  سرد 

 كسی مگر خواندنمی

   طرف آن خوردممی كاش

 دور كه ایسياره دور

 شدممی دور

 

 یرابطه یك سممطر این/ پسممر نچين رسمميدم تازه// !سممالم/

 بهشمم   از شمماناخراج و "حوا و آدم" داسممتان با پيرامتنی

 جرن در زیستن زا قدری به شاعر دارد. سي  چيدن خاطربه

 تا كندمی تصممور عدن با  در ایل ظه را خود كه اسمم 

 زمين اسمم  سممرد/ كند. منصممرف سممي  چيدن از را "آدم"

 /طرف آن خوردممی كاش/ /كسممی مگر خواندنمی// چرا

 قسم  این در شاعر/ شدممی دور/ /دور كه ایسمياره  دور/

 لوا اپيزود در كه حسرتی اس   حسرت نوعی دچار نظر به

 هم باز آخر سطر دو در و شد پرداخته آن به و مشمهود  هم

 آرامش شاعر كه دنيایی كند می اشماره  رحِم درون دنيای به

 را خود زمين در حاال و كرده تجربه آن در را كامل امني  و

 .اس  یافته ناآرام و سرگردان

 از همواره "بودن رنج" شممد  اشمماره مقدمه در كه طورهمان

 و بوده شمماعران  از بسممياری  یعالقه مورد موضمموعات 

 باز شاعر كهاین شمده.  سمروده  باره این در زیادی شمعرهای 

 م سمموب ضممعف رفته  موضمموعی چنين سممرا  به هم

 به رتمتفاوت دیدگاهی با توانس می نظرم به اما شمود  نمی

 چينن رسيدم تازه/ سطر: مثال عنوان به ردازد؛بپ موضوم این

 شممعرهای در دارد  عدن با  سممتاندا به ایاشمماره كه /پسممر

 عمومن و شده اشاره موضوم این به مضممون   این با زیادی

 به كه جایی یا. اندداشممته "آدم" كردن منصممرف در سممعی

 توانس می  شده  اشاره "زمين بودن سمرد  و نبودن زمينی"

 را چندتاویلی خاصي  و كند استفاده تریتازه هاینشمانه  از

 مهيدت بدون شاعر نيز  هاییقسم  در. ببرد باال شمعرش  در

 كه دوم اپيزود از مثلن شممده؛ دیگر فضممایی وارد خاصممی

 سوم اپيزود وارد بالفاصله افتاده  اتفاق آن در گذاریفاصمله 

 را شمعرش  شماعر   كه اسم   این من پيشممنهاد. اسم   شمده 

 بتهال و جدیدتر نگاهی و رویكرد با باراین كند  اجرا دوباره

 .پذیرترتاویل هاینهنشا از استفاده
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 نقد شعر عدنان نوروزي

 
 خزان زندی

 
 شوممی دوس  دوباره كوچكی خاكی كرم با

 خاك هایژرف در رویممی فرو

 را لودری هایدندان پوسانيممی

 یكی یكی

 خاك روی افتيممی

  ميریممی

  و

 گستاخانه

 رویممی راه و بافيمیم

 جسور همچنان و ناموفق

 پا دو با من

 و

 !عنكبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بررسي نقد

 
 و گروتسممك از تلفيقی اجتماعی اوضممام و كنونی شممرایط

 يرتاثبی نيز شاعر و اس  آفریده را شده اگزجره هایصم نه 

 كه اس  جه  همين به. بود نخواهد خود زیس  شرایط از

 همراه تلخ  به غری   طنزی عجي  تصمماویر از ميكسممی

 غيرمعمول تصماویری . دارد وجود شمعر  این در نماییبزرگ

 داده لم وحش  حقيق  در خنده این پشم   كه آورخنده و

 .اس 

 

 شوممی دوس  دوباره كوچكی خاكی كرم با. 1

 خاك هایژرف در رویممی فرو

 را لودری هایدندان پوسانيممی

 

 شود: شروم طوراین شعر بود بهتر نظرم به

 شوممی دوس  دوباره

   كوچكی خاكی كرم با

 كرمی با هم آن مجدد ایرابطه شممروم از صمم ب  چرا اما

   اس ؟ شده خاكی

 او  حيات حف  در مسمماله ترینمهم و ندارد ریه خاكی كرم

 كرم. نيسمم  ما كنونی جامعه در كه تعادلی. اسمم  تعادل

 و متعادل شمممرایط تنها زیرا خزدمی خاك زیر به خاكی

 پسدهد  می تنفس اجازه او به كه اسم   خاك زیر مرطوب

 ؛اس  همين نيز شعر این در خاكی كرم شمدن  نشمانه  عل 

 هك ایجامعه به بازگشمم  برای جدید حركتی شممروم یعنی

 یا هاتندروی از دور. باشممند  ميانه وضممعيتی  در آن افراد

   .سكون

 یكرم توسط لودری هایدندان پوسماندن  تاویل  این با پس

 سطری همان شمعر   در لودر آوردن. شمود می ممكن خاكی

 اشينم جلویی قسم  به لودر. آفریندمی گروتسك كه اس 

 را نزمي تواندنمی و! عق  به مكانيكی بيل و شودمی ال اق

 تاح دیگر اش پوسيده هایدندان با لودر این كند  حاال حفر

 سوراخی حفر به رسد چه كند جاجاب هم را خاك تواندنمی



 145ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 بی كاری به قداما یعنی این. نبود ممكن برایش ابتدا از كه

 .  كندمی آفرینیفاجعه تنها كه سرانجام

 اند افتاده اتفاق شمممكل این بمه  ایران همای انقالب تممام 

 ت ليل خاكی كرم چند بر تسلط برای توانش كه دیكتاتوری

 برای قدرتمند ابزاری كمارگيری ه بم  حقيقم   در. رودمی

 حيات ادامه جز ایخواسممته كه ضممعيف گروهی ركوبسمم

 .اندنداشته

 

 یكی یكی. 2

 خاك روی افتيممی

  ميریممی

  و

 گستاخانه

 رویممی راه و بافيممی

 

 كیی یكی خواسته  كمترین به رسميدن  برای كه هاییكرم و

 .دردناك و آورخنده اندازه همين به دقيقن! ميرندمی

 ماا و شوندمی كشمته  لودرها با نبرد در كه كوچك هاییكرم

 فرو خمماك در همچنممان هممارمك پس كننممد نمی فراموش

 هيچ كه كوچكی هایسمممازند  حفرهمی حفره و روندمی

 اكخ تواندمی تنها لودر همين برای بسازد تواندنمی لودری

 .دارد ادامه چرخه این و بریزد همهب را

 طرس آوردن زیرا اس  شده توضمي ی  كمی اپيزود این البته

 و اسمم  كافی مرگ  دادن نشممان برای خاك روی افتيممی

 .اس  توضي ی بعدی سطر

 

 جسور همچنان و ناموفق. 3

 پا دو با من

 و

 عنكبوت

 

 سممركوب به موفق موقتن دیكتاتوری اسمم  ممكن هرچند

 در اس  ایخواسته و ميردنمی خواهیآزادی قطعن اما شود

 ود اگر پس. شودنمی جدا او از هرگز كه نهفته بشمری  ذات

 خواهند آزادی برای زیادی پاهای شممكبی شممود كوتاه پا

 اب عنكبوتی كنند  خفه را خزدمی كه كرمی اگر حتا. دوید

. كشممدمی قد لودری برابر در خاك  روی بار این و پا چند

 .س هميشگی جسارت این

 "و" حرف روی تقطيع و هاسطربندی در شاعر اس  خوب

. كند حذف را س توضمي ی  كه سمطری  و كند دق  مجدد

 ایتازه اتفاق كه صممورتی در جمله اركان جابجایی همچنين

 و شده م سموب  تاليف ندهد  ضمعف  رخ جابجایی این با

 .كند توجه شعرش در نكته این به باید شاعر

 

 ويرايش شعر
 

 دوس  دوباره

   كوچكی خاكی كرم با

   خاك هایژرف در فرو

 پوسانيممی را لودری هایدندان

 یكی یكی كه

 افتيممی خاك روی

 گستاخانه و

 راه باز و افيمبمی

 جسور همچنان و ناموفق

 پا دو با من

 عنكبوت و
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 نقد شعر خزان زندي

 
 مهدی نادری

 

 زندنمی زنگ

 مرغدانی آهنی در به

 هاكابل

  هستند جریانی گرهدای  فقط

 كابُل از

 كندمی سر روسری كه

 را گوشم وقتی از

 گذاشتی دستم كف

   هامر  كه جااین

 مادرند همه

 كنندمی تخم هاشسخرو

 هم بينی

 مردانه باشد عضوی باید

  هوا این در تنفس و

   س شكمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسي و نقد
 

 دهد  تشممكيل اجتماعی نقد را شممعر اصمملیِ بسممترِ هرگاه

 سممميسمممتمِ در اسمممتعاره كاركردی  یمولفمه  بيشمممترین

 هایینشممانه به بدل توانندمی هااسممتعاره. سمم جانشممينی

 اتصالِ در تا شموند  شمعر  جزیی سماختارهای  در سماختمند 

 اجتماعیِ نقدِ تيغِ سمماختارپذیر  شممكلی به آنان  هایمدلول

 با زندی خزان شممعرِ. كنند پرتاب سمموژه سممم ِ به را خود

 اجرای با تواندمی سمم نهفته آن در كه هایینشممانه وجود

 چينشِ نوم در "اجرا" یلهمسا برسمد   مقصمود  به مناسمبی 

 مناس   زبان حف ِ كنار در تا دهدمی رخ هاسطر در كلمات

 رزی نقدِ در. نكنند افشا سرع  به  را خود موتيفِ و سموژه 

 دیزن خزان شعرِ پسماساختارگرایانه  نگاهی با تا دارم قصمد 

 كنم. بررسی را

 

 :اول اپيزود

 زندنمی زنگ"

 مرغدانی آهنیِ در به

 هاكابل

 هستند جریانی گرِهدای  فقط

 كابُل از

 "كندمی سر وسریر كه

 

 اینشمممانه را مرغدانی توانمی روای  روندِ به توجه با 

 رونق فرهنگی با هنوز كه س سرزمينی به دالل  كه دانس 

 در" به راوی یاشمماره به توجه با. شممودمی اداره وسممطایی

 از مقصممود كه گرف  نتيجه توانمی دوم سممطر در "آهنی

 دالل  كه س هنیآ درِ همان اول سطر در "زندنمی زنگ"

 آهنين هاییدروازه. هاسمم نابرابری سممرزمينِ هایدروازه به

 آهنی درِ نزدنِ زنگ چرا؟. زننمد نمی زنمگ  گماه هيچ كمه 

 كه اس  نكته این بر دالل  كه باشد اینشانه خود تواندمی

 صورت همواره( مرغدانی) مذكور سرزمينِ به مدرنيته ورود

 جامعه یتوده ظاهرِ و سمممطح در هنوز مدرنيته اما گرفته
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. اس  نرسيده جامعه شعوریِ هایالبيرن  به و دارد حضور

 در. اندكهنه درون از اما دارند مدرنی ظاهریِ زندگیِ آنان

 .هسممتيم كابُل و كابل یكلمه دو با مولف بازیِ شمماهدِ ادامه

 امروزین یجامعه بمه  را خود نقمدِ  بمازی   این پیِ در او

 تمام از مجاز را كابُل توانمی تاح. كندمی افغمانسمممتمان  

 طنِب در هنوز جنسمميتی نابرابری كه دانسمم  هاییسممرزمين

 سممر روسممری كه" پایانی سممطر. دارد جای آنان فرهنگیِ

 سر روسری" و اس  "كابُل" جمله این فعلِ مرجعِ "كندمی

 ریِنابراب از بخشی كه س مذهبی ت جری بر دالل  "كردن

 دق  سطرها اجرای در باید مولف اما. سازدمی را جنسميتی 

 هب هابازی و هااستعاره و شود دسم  یك شمعر  زبانِ تا كرده

 گرِهدای  فقط"سممطر  مثلن .كنند پيدا نمود شممكل بهترین

 به احت كه س توضمي ی  و بيانی سمطری  "هسمتند  جریانی

 :شده ادی  ادامه  اپيزود در .اس  نرسيده متنی اجرای

 

 نيس  زنگ حتا"

 مرغدانی آهنیِ درِ روی

 كابُل از آمدند فرود هاكابل

 "دارد توسری هنوز كه

  

 :دوم اپيزود

 را گوشم وقتی از"

 "گذاشتی دستم كفِ

 

 دارد  را خود داسممتانِ به ورود قصممدِ راوی دوم  اپيزود در

. رسدمی پایان به نشمده  شمروم  كه هسمتيم  ماجرایی شماهدِ 

 مدسممت كف و بریدی را گوشممم كه كندمی بيان فقط راوی

 یخشممونت قربانیِ نيز او كه شممویممی متوجه ما و گذاشممتی

 ای رو این اما شده نهادینه سنتی فرهنگ در كه س تاریخی

 یِپایان اپيزود وارد بعدی سممطر و رسممدمی پایان به جاهمين

 داپيزو این با ساختاری ارتباطی اسماسمن   كه شمود می شمعر 

 ذفح را فوق يزوداپ مولف شودمی پيشنهاد. كندنمی برقرار

 دخو روای  خوانی سپيد رعای  با و سمطر  چند در یا كرده

 يلتكم شممعر سمماختار تا داشمم   توجه باید. كند تكميل را

 ادهاستف روای  شمكس   و سمپيدخوانی  از تواننمی نباشمد 

 به كه دارد كاركرد زمانی مولفه دو این از اسممتفاده و كرد

 نشود. وارد لطمه اثر معنایی و فرمی ساختار

 و كرده تكميل را آن روای ِخرده فوق اپيزودِ ادیم   در

 اطیارتب در شعر مقيدِ موتيفِ با كه دهيممی ارائه تصمویری 

 :بگيرند قرار ساختاری

 

 شنيدمی دستم كفِ"

 هنوز خنددمی 

 كابُل تا كابل از

  بادمجان برداش ِ الی

 "چشمم ندارد آف 

 

 با راوی از یتیروا تا شممده  سمممعی بينيدمی كه طورهمان

 به دمقي موتيفِ با سمماختاری ارتباج و خوانیسممپيد رعای 

 .شود افزود شعر

 

 :پایانی اپيزود

 هامر  كه جااین"

 مادرند همه

 كنندمی تخم هاشخروس

 هم بينی و

 مردانه باشد عضوی باید

  هوا این در تنفس و

 "س شكمی

 

 نگاهی بر دالل  كه س اینشانه مادرند  همه هامر  كهاین

 در ار زن هميشه كه نگاهی دارد  زن به نسب  كهنه و سنتی

 نادیده را او اجتماعیِ فعالِ جایگاهِ و نشمماندمی نقشِ مادر

 .  گيردمی

 یزدهسممن  جایگاهِ بر دالل  "كنندمی تخم هاشخروس"

 زبانِ نماند  ناگفته البته .دارد كهنه ایجمامعمه   در "مرد"

 در و سمم نثری زبانی هاسممطر غال  در مولف شممعریِ

 و كرد اسممتفاده "هاشخروس" از تواننمی زبان گونهاین
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 ادامه در. نوش  "هایشخروس" ص يحِ شكل به را آن باید

 در ار چيز همه تلخ گروتسكی با مولف - راوی كه بينيممی

 هم بينی حتا پس  یابدمی مردانه جماهمل   یجمامعمه   این

 نهكه هوای در كشيدن فسن و! باشد مردانه عضوی تواندمی

 عضوی كه بينی راهِ از نه زنان برای سمرزمين  این یمانده و

 نناممك كه چيزی) !باشد شكم راهِ از باید بلكه سم  مردانه

 عاليتیف هم كشيدن نفس حتا نكته این به باتوجه پس اسم  

 برای ادامه در!( اسمم  ممنوم زنان برای كه شممده مردانه

 :شودمی پيشنهاد زیر داپيزو سطرها بهتر اجرای

 

 :پیشنهادی اپیزود

 مرغدانی ندارد شوهر"

 تخمدانی هيچ نيس  كاربی

 مادرند همه هامر 

 كنندمی تخم هاخروس و

 بينی حتا

 س مردانه شورتِ

 "!كنيد بيرون را نفس

 

 به هانشانه استعاریِ كاركرد در شمعر  گف  توانمی پایان در

 و بانز انتخاب نوم به باید اما كندمی عمل قبولی قابل طور

 اپيزودها ساختاریِ ارتباج همچنين و سطرها اجرای ین وه

 قابل فرمیِ و معنایی سمماختار به شممعر تا كرد بيشممتری دق 

 .برسد قبولی
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 نقد شعر جان صدرا

 
 کانیپیمان اصغری

 
 در گداخ می ذغال مشتی

 سرم یكاسه

 ... از گردیدمی كه فكرهایی

 دیگر پهلویی تا

 بو از شدممی گيج

 شدیمی سرخ 

 نيش به كشيدم می

   كه كبابی هر از لذیذتر

 كردیمی باز را دهان  وقتی

 تندتر و باد گذش می تند

 ذغال كشيدمی شعله

 و سوختیمی تو تنها

 ماندممی گرسنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بررسي نقد

 
 كالسيك  شعر از پيشرو مدرنِ شمعر  یمميّزه وجوه از یكی

 رفنصمم و گرفته دربر را شممعر یپيكره تمام كه سمم تخيلی

 قال  در مجزا تصممماویر و هاخيال از پراكنده ایمجموعه

 اعرش كه س ایجعبه مانند تخيل . نيسم   ابيات و سمطرها 

 شعر. بنددمی را ریخته و درش آن در را شمعر  قطعات تمام

 در كه هاسمم خيال و تصمماویر از مختلف اجزایی حاضممر 

 خصمش پالنی و موضوم یعنی شود می ارائه شكيل باكسی

. اس  شده كارگردانی و آراییص نه كوتاهی  رغمِبه و دارد

 ارساخت و فرم پسماسماختارگرا    نگاهی با داریم سمعی  اینك

 ادی  آن  تخيل با امكان صورت در كرده و بررسی را شعر

 . كنيم ترپررنگ را

 باز را جعبه درِ. اندازیممی شمممعر به كوتاه نگاه یك ابتدا

. نيمكمی دق  تخيل  این گيریِشممكل ین وه به و كنيممی

 :گویدمی شاعر

 

  در گداخ می ذغال مشتی"

 "سرم یكاسه

 

  كلمات همنشممينی و جانشممينی سمميسممتم از اسممتفاده با او

 از و كندمی تشممبيه ذغال از پر منقلی به را سممرش یكاسممه

 . زندمی ایتازه همانیِاین به دس  جا همين

 روی كه كندمی تشممبيه خوراكی به را فكرهایش ادامه  در

 :شوندمی كباب ها ذغال

 

 ...از گردیدمی كه فكرهایی"

 "دیگر پهلویی تا

 

 از بهتر باشممد تواندمی كسممی چه لذیذ  خوراك این حاال

 :دهدمی ادامه طوراین پس معشوقه؟

 

 "نيش به كشيدم می"
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 شعر رایب مناسبی بندیپایان فكر به بعد  به جااین از شماعر 

 ناكامی  و گزیندبرمی را "ناكامی" امر  این برای و اسمم 

. وزدبس باید معشوقه پس  شودمی شعر این م وریِ موتيفِ

 و اندیشدمی اسم ؟  كدام سموختن   برای الزم تمهيدات اما

. ودشمی گداخته ذغال  آتشِ و خيزدبرمی تندی بادِ. یابدمی

 ندها معشوقه  اس ؛ ترجال  همه از باد  برخاستنِ دليلِ اما

 عاشممق دنيای در آشمموبی آید می حرف به و كندمی باز كه

 خوراكِ گداخته  ذغالِ و برخاسمممته تندبادی. انگيزدبرمی

 :سوزاندمی را منقل روی كشيده سيخ

 

 كردیمی باز را دهان  وقتی"

 دترتن و باد گذش می تند

 ذغال كشيدمی شعله

 "سوختیمی تو تنها

 

 :س ناكامی برای جانشينی كه راوی ماندنِ گرسنه و

 

 "ماندممی گرسنه"

 

 صورت مثال  عنوان به ؛نيس  حشو از خالی البته شمعر   این

 رب شده كباب خوراكی قال  در او به كردن فكر و معشموقه 

 عبارتِ آوردنِ بنابراین. باشمممد لذیذ باید قاعدتن منقمل  

 دسممتیدم و نامناسمم  كهاین از غير  "كبابی هر از لذیذتر"

 . آیدمی شمار به دزای توضي ی اس  

 از عارهاسممت كه) كباب كشمميدن نيش به كه این دیگر ینكته

 كمدس  و یابد بسط تواندمی( اس  معشموق  به كردن فكر

  مناس تمهيدی مشترك  یخاطره یا تصمویر  یك یارائه با

 ار معشمموقه كه باشممد تندبادی و طوفان از قبل امشآر برای

 . كندمی ذغال و سوزاندمی ناگهان

 و بودن بدیع شمممعر  یك بودن ممتاز معيارهای از یكی

 را مخاط  باال  شعرِ در كه ایشاخصه اسم ؛  آن "تازگیِ"

 حتا و شمممعر یادامه خوانشِ به وادار را او و انگيزدبرمی

 در شممعر یك موضممومِ بودنِ ربك. كندمی چندباره خوانشِ

  مضامينِ برخالفِ و دارد برندهپيش نيروی یك خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او كرده و اكتيو را خواننده ذهن تكراری  و شممده دسممتمالی

 .  كندمی همراه كشف لذتِ با مولف خودِ یمثابه به را

 دادنِ تغيير با و آورممی را خود پيشممنهادی ادی  جااین در

 انزم به استمراری ماضمی  هایفعل تبدیل نییع شمعر   زمانِ

 خوانشِ داده و سرع  شعر اجرای به كمی دارم سعی حال 

 :كنم ایجاد زیباتری

 

   گداخته ذغالِ مش  یك

 سرم یكاسه

 پهلو این از چرخدمی كه فكرهایی و

 . آن به

 بو از خورممی گيج

 كجاها به شوممی شوت

 نيش به كشممی انداخته گل هایگونه از

 اما كنیمی باز كه دهان

 باد

 جا از كندمی بلند را دنيا

   و ذغال كشدمی شعله

 سوزیمی تو

 من و

 مانممی گرسنه

 

 چه. اس  بازنویسی و توسمعه  مسمتعدِ  این از بيش اثر  این

 دیدگاه از شممعر یك ضممعف تریناسمماسممی اسمم  خوب

 .باشد آن بودنِ "كوتاه" مخاطبان 
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 نقد شعر آمنه باجور

 
 روجمحمد م

 
 یك پام كه روی ميز افتاده آقا

 آن یكی هم مثل بام  هوا

 دارد برای شام فردا

 این پا و آن پا 

 "بكنم یا نه؟"

 خورداز كجا دارد آب می

 این بغض 

 سری دارم 

 كند كه دل می

 هم "رودیادم نمی"

 خانه را تكانده توی جوب

 كه ما توپ بودیم الی چند پا پسر

 و در نهای  با چاقو

 دمان خالیبا 

 س این سطر برای شنيدن جای زودی

 هنوز كسی با چند دس 

 جي  نخریده برام

 "گی بابا؟چی می"

 س جا برای گریه جای خوش الیاین

 تر كمی پایين

 اند كلماتمبا پالتویی كه پوشيده

 شومگرم می

 ترین سطر خانهو در پایين

 زنم زیر همه چيزمی

 تا طنابم تند...

 "یهبرا مردن جای كمیاین باال كه "

 مان حاالخانه

 برای صدا زدن  

 س ی دوریتوی كوچه

 كه با خيابان از عرض  

 م گفته بودم برات؟م 

 نصف شد

 پوكيد         خندیدمونم از پنجره كه میدختر همسایه

 یكی از برگاشم الی درختا بود كه افتاد  

 ی ما تركوندنشو توی لولهبچه

 باباش نداش   

 ش فقط گذا

 

 نقد و بررسي
 

انسممان از شدت  هميشمه در زندگی ل ظاتی وجود دارد كه 

ادی و افتد. فقر اقتصبه فكر خودكشی می اتابی حتدرد و بی

ی خواسته كند كهفرهنگی  آدم را به انجام كارهایی وادار می

وند. شقلبی او نيسم  و به مرور باعر افسردگی روحی می 

د ل ظات پایانی عمر یك توانم موتيف مقيمد این شمممعر می 

جی را ای از رنبكی به گذشته  گوشهدختر باشد. او با فالش

دهد كند و به او نشان میكه دیده  برای مخاط  روای  می

چطور به پایان خط نزدیك شمده اس . برای شناخ  بهتر   

بندی كرده و ساختار و مضمون هر بخش را شمعر را اپيزود 

 يم كرد.طور جداگانه بررسی خواه به

 

 یك پام كه روی ميز افتاده آقا

 آن یكی هم مثل بام  هوا

 دارد برای شام فردا

 این پا و آن پا 

 "بكنم یا نه؟"

 خورداز كجا دارد آب می

 این بغض 

 سری دارم 

 كندكه دل می

 (1)اپيزود 
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بينيم كه دو لنگش را باز در بخش اول  دختر یما زنی را می 

روی هوا. این اولين نشانه از كرده؛ یكی روی ميز و دیگری 

ند تواس . آقا در سطر اول میسرگشتگی و روزمرگی راوی

تر  ای از مردسممماالری و یا در مقياسمممی وسممميع اسمممتعاره

درواقع دختر دارد داسممتان و  دیكتاتوری سمياسممی باشمد كه  

خواهد برای شام فردای گوید. او میدرددل خود را با او می

كه همين خاطر  در دو راهی این هخود پولی تهيه نماید و ب

فروشممی كند یا نه  مردد مانده اسمم . در سممطر نهم این  تن

 قسمم   شماعر از سميستم جانشينی كلمات بهره برده و به   

كار برده اسممم . دیگر  ی دل را بهی درد  كلمهجمای واژه 

 یگذارشممود  فاصمملهتكنيك ادبی كه در این بخش دیده می

چهارم و پنجم را دو به شكل  در سمطر پنجم اسم . سمطر   

كه دو سممطر را یك نفس و بدون تقطيع توان خواند؛ اینمی

صمممورت تقطيع شمممده  )این پا و آن پا بكنم یا نه؟( و یا به

 دهد.خواند كه در هر دو صورت معنای خاص خود را می

 

 هم "رودیادم نمی"

 خانه را تكانده توی جوب

 كه ما توپ بودیم الی چند پا پسر

 ر نهای  با چاقوو د

 بادمان خالی 

 (2)اپيزود 

 

در اپيزود دوم  شماعر با تغيير زمان افعال  قسمتی از دوران  

كند. زمان افعال در قسممم  اول  كودكی خود را روای  می

سمم  ولی در بخش دوم  زمان به گذشممته  حال اسممتمراری

كار به جنگ زمان خطی  كنمد یعنی شممماعر با این تغيير می

 ای منطقی از سه چيز باشد:تواند نشانهمی رود. توپمی

نوان ع ی بازی. یعنی ما دختران بهتوپ به معنای وسيله -1

 ای برای خوشگذرانی در دس  مردها هستيم.ملعبه

ه ب معنای سمرحال و شماد بودن كه اشاره به سر   توپ به -2

 س .ها هنگام بازیخيال بودن بچه هوایی و بی

پروا قدر جسمممور و بیگی. یعنی آنبمه معنمای ابزار جن   -3

 كشيدیم.جا را به آتش میبودیم كه همه

 س این سطر برای شنيدن جای زودی

 هنوز كسی با چند دس 

 جي  نخریده برام

 "گی بابا؟چی می"

 س جا برای گریه جای خوش الیاین

 (3)اپيزود 

 

گوید كه هنوز حرف در سمممطر اول  شممماعر به مخاط  می

جا پایان شمعر نيس . سطر دوم را به  و این برای گفتن دارد

 توان تقطيع كرد:دو شكل می

هنوز كسممی با )با پول یا چيز دیگر( چند دسمم  جي    -1

 نخریده برام

یعنی راوی بما وجود كمار و تالش  هنوز از ل ما  مالی در    

اش را مضمميقه اسمم  و نتوانسممته مای تاج خود و خانواده  

 تأمين كند.

د  گذاری در سطر بعتوجه به فاصله به شمكل فعلی و با  -2

راوی بما پمدر خود صممم ب  و از روزگار خود شمممكای    

عالوه بر پدر   "گی بابا؟چی می"كنمد. البتمه مخماطم ِ     می

 تواند باشمممد كهی شمممعر و یا هركس دیگر نيز میخواننده

كه  كند ولی اوراوی را به صممبر و تالش بيشممتر توصمميه می

ه  با ل ن تمسخرآميزی ها خسمته شد ین حرفا گوشمش از 

 گيرد.هایش را نادیده مینصي  

 

 تر كمی پایين 

 اند كلماتمبا پالتویی كه پوشيده

 شومگرم می

 ترین سطر خانهو در پایين

 زنم زیر همه چيزمی

 تا طنابم تند...

 "یهاین باال كه برا مردن جای كمی"

 (4)اپيزود 

 

و اكنون  در اپيزود چهمارم  راوی بمه پمایمان خط رسممميده     

آویز كند. او كه پناهی خواهد خود را از سقف خانه حلقمی
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ها خود را گرم كرده و شممعرش كند  با آنجز كلمه پيدا نمی

شود. تبدیل به پناهگاهی برای فرار از وضعي  بغرنجش می

بينيم. در گذاری را میدر انتهای این بخش  باز هم فاصمممله

گنممای روحی و نهممایمم   راوی كممه در تمممام عمرش در تن

جسمی بوده  هنگام دار زدن خود  باز ازین فضای تنگ حتا 

دنبال راه دیگری برای خالصممی  نالد و بهبرای مردن نيز می

تواند اسمممتعاره از گردد. طناب میاز این زندگی سمممگی می

بازی نيز باشمد. هنگام طناب زدن با دور تند  صدایی  طناب

سمممرع   مين بهی زپيچمد و طنماب مثل كره  در گوش می

ور خودی غوطهچرخد و انسمان را در نوعی خلسه و بی می

 سازد.می

 

 مان حاالخانه

 برای صدا زدن  

 س ی دوریتوی كوچه

 كه با خيابان از عرض  

 م گفته بودم برات؟م 

 نصف شد

 (5)اپيزود 

 

راوی تصميم گرفته برای خودكشی از یك بنای مرتفع خود 

ند كه بيشممان را میو از آن باال  خانهرا به پایين پرتاب كند. ا

رسممد. خانه بسمميار دور شممده و دیگر صممدایش به آن نمی 

ها و خيمالی بچه ای بمه دوران كودكی  بی توانمد اشممماره می

ی آن دوران باشد. در سطر پنجم  معصمومي  از دس  رفته 

تواند مخاط  شعر هم می كند كهشاعر با كسی ص ب  می

ه راوی دوسمم  داشممته هنگام باشمد  هم شممخص دیگری ك 

مرگ  او را ببيند. سمممطر آخر این اپيزود  سمممكانس پایانی 

كشمممد كه با برخورد او به زنمدگی راوی را به تصمممویر می 

 شكند.زمين  بدنش همانند عروسكی چينی می

 

 پوكيد         خندیدمونم از پنجره كه میدختر همسایه

 یكی از برگاشم الی درختا بود كه افتاد  

 ی ما تركوندنشو توی لولههبچ

 باباش نداش   

 فقط گذاش 

 (6)اپيزود 

 

ر ی خودكشی دختاپيزود پایانی از زبان شاهدان عينی ص نه

شمممود. زبان تمام این و دوسمممتان و همسمممایگان او بيان می

ی دختر ها بر سممر جنازهقسممم   لوگوسمم  و درواقع آن 

برای حماضمممرنمد و پرده از رازهمای این مماجرا كه تاكنون     

ها او را به گل و یا دارند. آنمخماطم  مجهول ممانده  برمی   

از شمماخه جدا شممده ولی هنوز   كنند كهای تشممبيه میميوه

 برگش بر گياه باقی مانده اس .

های شعر  زبان شعر بين زبان خطی و لوگو در تمام قسم 

جاسم  و شاعر در بطن   در حال تغيير اسم . این تغيير  به 

ر را آماده كرده و بدون تمهيد دسمم  به روای   بسممتر شممع

زند كه این از نقاج قوت شممعر م سمموب  چنين كاری نمی

ی جال  دیگر شممعر  این اسمم  كه اگر تمام شممود. نكتهمی

كار رفته را پش  سر هم بخوانيم  خود  های بهگذاریفاصله

تواند یك دیالوگ بين دختر می شود كهداستانی جداگانه می

ها كه س باشممد و در نهای  یكی از آنو پسممری حين سممك

ظاهرن شممماهد خودكشمممی دختری بوده  داسمممتان را برای 

 كند.دیگری تعریف می

سردرگم و  ؛ی ما ممكن اسم  شبيه راوی باشد زندگی همه

هممای زنممدگی در عصمممر كوچممههممدف در كوچممه پس بی

كه بارها فكر مرگ خودخواسته به سرمان  مدرن. جاییپس 

ی ما تبدیل به شمممود  ولی همهبالفعل نمیزند و اگرچه می

تپد و خونی سرد در مان میشویم كه فقط قل مردگانی می

 س .مان جاریزدههای زمستانرگ
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 نقد شعر عدنان نوروزي

 
 سمیه ابراهیمی

 
 چگونگی ندارد

 ی مردی  هش  گونه

 خندد به چهار صورت!  كه می

 چنين  مردی این

 گویاس  با سه مخرج! 

 تنها

 د!شوبا دو مخرج تنها می

 و با تنها مخرجی كه دارد 

 سوزاندمی gnCس  كه ایدو گونه     

 ای كهاندازد خود را در مخزن زنانهپس می

 اترسد حتاز خودش می

 ااج واج  حتكه خيلی با احتي

 ی پای چپش كه خيلی با مالحضه

 كشد می

 پایين!  

 آرام و 

 آهسته و         

 یواش و                    

 كم كم و...                                

 صداهای بیپس از با واژه

 كشد باال  می

 اج واج خيلی با احتي

 مست  

 از دستشویی

 با پای راس 

 افتد!بيرون می                                          

 

 

 و بررسينقد 

 
و مضمون شعر خود  قدر كه به موتيف مقيدیك شاعر همان

 د پردازد موظف اسممم  بمه ل ن و اجرای اثر توجمه كن  می

چراكمه اجرا در شمممعر  حكم لباس دارد و هرچه این لباس  

 تر  لذت خوانش بيشتر خواهد بود.برازنده

زدنِ پنهانی یك مرد اسمم  كه موتيف مقيد در این اثر  جلق

 یِشود و این برجستگدر سطرهای پایانی از آن رونمایی می

 ی اشممعار سممپيدهای پسممندیدهپایانبندی یكی از خصمميصممه

 اس .

های زیادی در آن اسمتفاده شمده كه برای پرداختن به   نشمانه 

 بندی هستيم:ها  ناگزیر به اپيزودآن

 

 اپيزود اول:

 چگونگی ندارد

 ی مردی  هش  گونه

 خندد به چهار صورت!  كه می

 چنين  مردی این

 گویاس  با سه مخرج! 

 تنها

 شود!دو مخرج تنها می با

 و با تنها مخرجی كه دارد 

 سوزاندمی gnCای س  كه دو گونه

 

در این شعر  اعداد به عنوان كد و رمزهایی استفاده شده كه 

ها  به كشمممفِ ارتباج بين این اپيزود با گشمممایی از آنقفمل 

 كند.اپيزودهای بعدی كمك می

دد به خنكه می/ ی مردی/هشممم  گونه/چگونگی ندارد/ "

و  "خنده"  "مرد"  "گونه"جما كه  از آن "چهمار صمممورت! 

هایی مرتبط و واضممح هسممتند كه به دليل نشممانه "صممورت"

 كاهد.های احتمالی در ذهن مخاط  میكثرت  از مدلول

توان ی انسممان( را میدو برداشمم  )نوم و گونه "گونه"از 

طور همين .كرد كممه در این شمممعر  هر دو كمماربرد دارد
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شمممود )نوم و كه با هر دو تأویلی كه از آن می "صمممورت"

 مردی كه"صممورت انسممان( ارتباج مسممتقيمی با گونه دارد: 

 "هش  نوم رفتار متفاوت دارد و چهار نوم خنده!

شممویم كه با مواجه می "سممه مخرج"ی در ادامه با نشممانه

صورت ارتباج ریاضی )صورت و مخرج كسر( برقرار كرده 

افزاید. البته از همای بماال می  لو بمه این صمممورت بمه ممدلو   

به مدلولِ آل  تناسمملی رهنمون  "مرد"با توجه به  "مخرج"

 ی نزدیكی دارد.شویم كه با عدد سه رابطهمی

/و با تنها / شممود با دو مخرج تنها می/تنها/ "در سممطرهای 

باز  "سوزاندمی gnCسم  كه  ایدو گونه/مخرجی كه دارد/ 

بار  دليل استفاده از این این هم از مخرج اسمتفاده شده ولی 

منظور از دو "كلمه  تشمممریحِ آل  تناسممملی مردانه اسممم : 

 gnCو  "مخرج  دو بيضه و منظور از یك مخرج  كير اس 

)به دليل  سمم  كه به عنوان سمموخ  اسممتعاره از مایع منی

دهد ی خروج آن از دسمم  میانرژی كه انسممان به واسممطه

 و...( از آن یاد شده اس .

توان دریماف  كه مولف  موقع نویسمممش این  ی میبمه خوب 

ها اسممتفاده شممعر  عمدن از اختالج و پيچيدگی ميان نشممانه

 ( ولی به"چگونگی ندارد...")با توجه به سممطرِ  كرده اسمم 

خورد  فرم هایی كه در این قسمم  به چشم می دليل حشمو 

شمعر دچار مشكل شده و از زیبایی آن كاسته شده اس . با  

های اضافی  فرم سمعی شمده با حذف قسمم    ویرایش زیر 

 ی آن شود:مایهظاهری شعر درخورِ درون

 

 چگونگی ندارد

 هش  گونه مردی  

 خندد به چهار صورت!  كه می

 مردی

 كه با سه مخرج

 تنها

 شود با دو مخرج!می

 و با تنها مخرجی كه دارد 

 سوزاندمی gnCس  كه ایدو گونه

 

 اپيزود دوم:

 ای كهرا در مخزن زنانهاندازد خود پس می

 اترسد حتاز خودش می

   ااج واج  حتكه خيلی با احتي

 ی پای چپش كه خيلی با مالحضه

 كشد می

 پایين!  

 آرام و 

 آهسته و         

 یواش و                    

 كم كم و...                                

 

تناسممملی كه دال بر آل   "مخزن"ی این اپيزود به واسمممطه 

دارد  با  gnCای ظاهری با طور رابطهزنمانه اسممم  و همين 

ه س  كاطیاپيزود اول مرتبط اسم . سمخن از ترس و احتي  

گير مولف شممده اسمم . اسممتفاده از   حين سممكس  گریبان

ممكن اسممم  در خدم  شمممعر باشمممد ولی  "احت"ی كلمه

كند؛ دقيقن مانند ی مكرر از آن  مخاط  را دلزده میاستفاده

 در اپيزود قبل. "تنها"ی هكلم

معنای مشممابهی  "آرام  آهسممته  یواش  كم كم"تمام كلماتِ 

رسممد برای برجسممته كردنِ سممرع  كم به دارد و به نظر می

بهتر اسممم  در شمممعر  از  ؛دنبالِ هم ردیف شمممده اسممم 

يع شعر سپيد  تقط گویی كاسته شود. دراضافه درازی وروده

در مواقعی كه به روی حروف اضمافه نادرسم  اس  )مگر   

ل ن و فرم شمممعر كمك كند(. در سمممطر اول  تقطيع روی 

طور به دليل چيدمان صمممورت گرفتمه  همين  "كمه "حرف 

نادرسمم  و اسممتفاده از چند هجای بلند پشمم  سممر هم     

شممود  در ویرایش زیر با تغيير در خوانش دچار مشممكل می

 این سطر  سعی در رفع این مشكل شده اس .

 

   :ویرایش پيشنهادی

 پس انداخته خود را 

 ایدر مخزن زنانه

 ترسد از خودمی 
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 اج واج    كه با احتي

 ی پای چو با مالحضه

 كشد پایين!  می

 آرام و 

 آهسته!        

 

 اپيزود سوم:  

 صداهای بیپس از با واژه

 كشد باال  می

 اج واج خيلی با احتي

 مست  

 از دستشویی

 با پای راس 

 افتد!بيرون می                            

 

ی این اسم  كه كلِ شعر  خبر از  اپيزود پایانی نشمان دهنده 

دهد با فكر كردن به زنی جلق زدنِ مردی در دسمتشویی می 

حشو اس  و توصيه به حذف  "با"كه كنار او نيس . حرفِ 

  چراكه در اپيزود "خيلی"ی طور كلمهشمممود  همينآن می

ی كرار آن نشممان دهندهاج گوشممزد شممده و تقبلی هم احتي

 "يلیخ"ی اج اس  پس نيازی به استفاده از كلمهازدیاد احتي

 شود.حس نمی

 

 ویرایش پيشنهادی:    

 صداهای بیپس از واژه

 كشد باال  می

 اج واج با احتي 

 مست   از دستشویی

 با پای راس 

 افتد بيرون!می

 

ه های پيشممنهادیِ اپيزودها  مشمماهدطور كه در ویرایشهمان

شممود با جابجایی اركان جمله  شممعر از حال ِ نثر خارج می

ها با ارتباج نزدیك خود باعر به تمام اپيزود شممده اسمم . 

اند ولی حشممو و تقطيع وجود آمدنِ شممعری منسممجم شممده

ی س  كه به فرم اثر لطمهگویی  مشكالتینادرس  و اضافه

شود مولف با تمرین بيشتر و زیادی زده اسم . توصميه می  

وانش شمعر با صدای بلند  ل ن شعر خود را دریابد و آن  خ

 را بازنویسی كند.
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 بررسي آنيما و آنيموس در شعر

 
 رئوف دلفی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 
شناسی  بار عاطفی  هنری  شعر زن اس ؛ یعنی وجه زیبایی

اش ظراف  و باریك بينی در آن به وجه مكانيكی و ماشممينی

ی خودش شممماعری بما بخش زنمانمه   چربمد. درواقع هر  می

نویسمد و شماعر در هنگام سرایش با زن درونش ارتباج   می

تر از منطق های حسمممی او فعالتنگماتنگ دارد و شممماخك 

 اش اس .زیستی

نيما و آ"ی برای ت ليمل این مطل  باید در ابتدا به فلسمممفه 

ا ه"آركی تایو"رجوم كنيم كه در واقع جزئی از  "آنيموس

 :شوندحساب می

ب ر آنيما و آنيموس را مطرح كرده و  "یونمگ "اولين بمار  

نيز  "دفروی"كند و آن را به شمكل سيستماتيك  تئوریزه می 

الگوها پرداخته كه اشمماره به مردِ درون  تا حدی به این كُهن

الگوها در  ها یا كهنتایوو زن ِدرون هر انسممان دارد. آركی

  خود  آنيما و ضممير ناخودآگاه جای دارند و شامل قهرمان 

ه هایی اس  كشوند. این اجزا برگرفته از تجربهآنيموس می

بشمر در طول تاریخ اندوخته و در ضمير ناخودآگاه جمعی  

ذخيره شمممده اسممم . به این شمممكل كه در هر مرد یك زن 

كند و هر انسانی دو زندگی و در هر زن یك مرد زندگی می

  بخش مردانه و زنانه در نهاد خودش دارد.

كه شمممود همچنانبه بُعد زنانه روح مرد اطالق می" آنيمما "

آنيموس بُعد مردانه روح زن اسمم . براسمماس روانشممناسممی 

یونمگ زممانی كمه مرد و زن در یك حال  تعادل خودآگاه    

شممود كه با دو جنسممی بودن  گفته می "اندروژنی"باشممند  

شمممود كه در نقل می "اریسمممتوفانس"تفاوت دارد. از قول 

يشين آدميان تنها زن و مرد نبودند  جنس سومی روزگاران پ

شمممد. بررسمممی آنيما و ناميده می "مرد و زن"هم بود كمه  

آنيموس از منظر روانشمناسمی  بررسمی آن در ترنسكشوال     

های ادیو و الكترا بسمميار گسممترده اسمم  كه در این  عقده

  .گنجدمجال نمی

 :آنيما و آنيموس در هنر

تر و كارایی بيشممتری پررنگ ی آنيمایی حضمموردر هنر  قوه

تر اس  كه از سيستم آنيمایی دارد. اسماسمن اثری هنرمندانه  

 توان بين سمميسممتمبيشممتری برخوردار باشممد. از جهاتی می

بما آنيمما و آنيموس همانی    "آپولونی"و  "دیونيوزوسمممی"

خدای شور و  "دیونيزوس"برقرار كرد  چراكه در اسماطير   

ی منطق و خرد و روشنی خدا "آپولون"شمشير و شراب و 

هسمتند. درواقع سميسمتم دیونيزوسمی هر شخص با جنون      

شممور  عصمميان و غریزه همراه اسمم  و سمميسممتم آپولونی با 

گری. بنممابراین بين سممميسمممتم درایمم   منطق و حسممماب

توان دیونيزوسی و آنيمایی و سيستم آپولونی و آنيموسی می

و شعر معمولن زن را با جنون  .های بسمياری یاف  شمباه  

كنند كه در واقع یادآور دیونيزوس اس  و مرد را همراه می

دانند كه سمميسممتمی آپولونی اسمم .   نماد منطق و عقل می

با قرار دادن خرد در برابر غریزه  به اصممل دوگانگی  "نيچه"

 .آپولون و دیونيزوس رسيد

در شمعر كه اساسن با عناصری مثل خيال  عاطفه  كشف و  

 یسم  و زبان سر و كار داریم قوه گریزی  زیشمهود  منطق 

آنيمایی و دیونيزوسمممی نمود بارزتری دارد  درواقع شمممعر 
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ی ای اسم  كه در حس و حال خلق شاعر در سيطره پدیده

گيرد و ی دیونيوزوسمممی و آنيمممایی خودش قرار میقوه

عه ی جامشخصيتی فراتر از مرد و زن در قال  تعریف شده

ی از آنيموس دارد. در دارد. در شمممعر  آنيما سمممهم بيشمممتر

گویند. دل آزمون و اصممطالح عاميانه به آن دلی نوشممتن می

وجو و گر نيسم   جرات دارد  جس  كند  حسماب خطا می

كند  دل حاوی دریاف  و شمممهود اسممم   هرچند خطر می

جا همان بخش آنيمایی اسمم  كه منطقی نباشممد. درواقع این

 .زندفعال شده و دس  به خلق می

ی بخش آنيمممایی و ردن بممایممد در سممميطرهبرای خلق ك

دیونيزوس بود. در مرحله پس از سممُرایش ما با سمميسممتم   

ما به  كنيم. در سميستم آنيموسی آنيموسمی به شمعر نگاه می  

جاس  كه شویم  اینعنوان منتقد با شمعر خودمان طرف می 

دانش  تئوری  تجربه  منطق و فهم نمود بارزتری دارد و در 

گيریم  در نتيجه ها كمك میر از آنویرایش و ادیم  شمممع 

توان گف : در نقد و ادی  شعر  ما با سيستم آپولونی به می

ز تر اس   تا سره اكنيم و وجه آنيموسی ما فعالاثر نگاه می

توان نتيجه گرف  كه همچنين می  ناسممره مشممخص شممود  

منتقمد با وجه آنيموسمممی و هنرمند با وجه آنيمایی خودش  

 ا دارد.بيشترین رابطه ر

ی  ایگاهی ممكن اسم  شمعری بخوانيم كه تصمنعی  باسمه   

وسممازی باشممد كه از نظر حسممی با آن زده و سمماخ تئوری

جاس  كه متوجه خواهيم شد آن سممپاتی برقرار نكنيم  این 

كه آنيمایی باشممد آنيموسممی اسمم ؛ یعنی شممعر بيشممتر از آن

ی شمعر نبوده و شعر  تصنعی و ساختگی و  شماعر در ل ظه 

 .هندسی شده اس م

طراحی كرده  "آنيموسممی"در واقع مولف  شممعر را با بخش 

اسمم  برای همين شممعر فاقد روح اصمملی و خون شمماعرانه 

 .شودنشين نمیاس  و به اصالح باورپذیر و دل

طور كه گفتيم در شمعر سميستم آنيمایی و دیونيزوسی   همان

بيشمترین سمهم را نسمب  به سميستم آنيموس و آپولونی را     

 كند.شود و مال خود میل میشام

به عنوان مثال در اشعار حماسی كه ل نی خشن  مُفاخرآميز 

  :طرف هستيم "آنيموسی"و رجزخوان دارند با اشعاری 

 

 چو رُستم به شهر سَمَنگان رسيد

 خبر زو به شير و پلنگان رسيد

 

 "فردوسی"

 

 بر سرش نقال 

 بسته با زیباترین هنجار

 .ملين دستاربه سپيدی چون پر قو  مل

 بسته چونان روستایان خراسانی

 باستانگان یادگار  از روزهای خوب پارینه

 یك سرش چون تاج بر تارك

 یك سرش آزاد؛

 شكر آویزی حمایل كرده بر سينه  

 "مهدی اخوان ثالر"

 

 س پياز چيز دیگری

 دل و روده ندارد

 تا مغز مغز پياز اس 

 تا حد پياز بودن

 پياز بودن... از بيرون

 پياز بودن تا ریشه

 ایبی دلهره تواندپياز می

 به درونش نگاه كند

 

 س گریدر ما بيگانگی و وحشی

 كه پوس  به زحم  آن را پوشانده

 داخلی در ماس  هایجهنم باف 

 آناتومی پرشور

 پيچ در پيچ هایاما در پياز به جای روده

 فقط پياز اس  

 

 "شيمبورسكا"
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 فيتی تمام عيار اس این شعر زبان در كي یدغدغه

 

 زند از پنجره چشم به راهینگاهش كن با تو حرف می

 كنی كه عصبی هستییا وانمود می

 در اختيارش داری اما نداری

ر دیگدلتنگش هسممتی شممعر هم دلتنگ توسمم  دلتنگ هم  

 هستيد

خواهد مال تو باشمممد و شمممعر ناراح  اسممم  چراكه می

 تواند نمی

 

 "جان اشبری"

 

م  ل نی قدسی گذاری یاه از تكنيك فاصلهدر اشمعار فوق ك 

. شوندچنينی را شامل میمضامينی این خوردار وحماسمی بر 

رویكرد شممعر به بخش آنيموسممی بيشممتر اسمم  و شممعر به  

كند و تِم م وری جای سممم  صممنعتی شممدن حرك  می  

تصممویرگری را گرفته  اشممعار بسممياری را با همين رویكرد  

  .توان یاف می

 

ها ی آنيمایی در آنپردازیم كه قوهشمممعرهایی میاكنون بمه  

 تری دارد:حضور پرنگ

 

 من دوس  دارم از تو بگویم را

 ی از به آرامی ای جلوه

 من دوس  دارم از تو شنيدن را

 تو لذت نادر شنيدن باش

 

 "یداهلل رویایی"

 

 پيراهنی كه در آن لختم با

 سر درآورده از ال

 پاكرده اضالم و مثل مثلر

 تشكيل شدچنان 

 ام از سقفكه پا برداشته

 و راهرو

 راه مى  

 رفته از اتاقم

 برداشته تخ  از خواب  

 ام كند تنهاییكه ضجه

   دردم بكشد از ناخن

 گذارد ردی دركه دیگر نمی

 در

 ای  این زخم كه باز كرده

 تا بروی از خانه

 كند مثل آدرسگمم مى

 ای  یا شماره

 گيردمكه دیگر نمی

 دهدمی و ت ویل مرگم

 هایی ته تمام پل

 اىكه خراب كرده

 ای و به این الها برنگشته

 برنخواهى گش 

 كنم و دهان  را باز نمی

 تا صدام كنی

 ای كه كوچه را تنهااز پنجره

 برای من می 

 زد صدادید مى

 یوسف

 اى یوسفِ مونر

 اى پير

 پيراهنى كه در آن لختم با 

 

 "آمنه باجور"

 

 گوش كنيد

 جادر آن

 ر تاالرد
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 زنی هس 

 گيردهای آسمان دستمزد میكه از انجمن فرشته

 لباس تنش نازك اس  و برازنده

 بينيدشمی

 هایش رازند ل كه ورق می

  انگار كه

 كدبانویی كتاب آشپزی را

 اگر بخواهيد

 كنمتن هار می

 همانند آسمان

 رنگ در رنگ

 خواهيداگر می

 شومتر میحتا از نرم نرم

  مرد

 نه

 شومشلوارپوش می ابری

 "مایاكوفسكی"

 پرنده سبز رنگ را

 دارمبر روی دستم برمی

 رومو می

 شاید

 بال كوچكی

 برایم سبز شود  

 

 "سوزان عليوان"

 

با نگاه به این چند شعر  از نظر اتمسفر جاری در هركدام و 

خصمموص شممور و  آميزی بهم ور همنشممينی كلمات  حس

آنيمممایی و حممال و ریتم و ل نی كممه نمماشمممی از روح  

دیونيوزوسممی و كشممف و شممهود و رفتار با زبان اسمم      

توانيم این شممعرها را شممعرهایی آنيمایی بناميم كه از نظر می

ها مستتر اس   ترند و وجه دیونيزوسمی در آن هنری اصميل 

و حال بيشتری را با خود های شاعرانه  حس چراكه دریاف 

 ختگیكنند و كمتر مهندسممی شممده  تصممنعی و ساحمل می

 . هستند

 

 نتيجه
 

 ایتوان نتيجه گرف  كه اسمماسممن شممعر پدیده  در انتها می

آنيمایی اس ؛ یعنی حضور آنيما در شعر به نسب  آنيموس 

ی تالقی آنيما و آنيموس تری دارد و نقطهحضمممور پر رنگ

 .شودبه اشراق ختم می

ها تفاوتی كه با اصل غریزی تایوضممن این نكته كه آركی  

ی جمعی این اسم  كه كهن الگوها حاصل تجربه دارند در 

ان اج به فهم و زمها احتيو تاریخی هستند و برای ت ليل آن

س  كه در نهاد بشری جاری و الزم اسم  اما غریزه چيزی 

ی در ل ظه .سم  و پيش از خرد وجود داشته اس  سماری 

ها تایوخلق  كشمف و شمهود شاعرانه و شناخ  این آركی  

تر از شمعر و شعور  كمك كند كه دركی عميقتواند به ما می

  پيدا كنيم.
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 شعر و شاعران افغانستان

 
 مصطفی صمدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصممادی و اجتماعی سممياسممی  وضممعي  اخير  قرن دو در

 كركشیلش فكر به یا مرداندول . بود ساماننابه بسيار كشور

  كس سر بر همدیگر با يریدرگ و جنگ یا بودند خارج به

 طور به تا داشتند را خاطر آرامش و رفاه آن مردم نه قدرت.

 مایه آن مرداندول  نه و برسممند شمماعری و شممعر جدی به

 حامی كه داشممتند را ذوقيات این به مندیعالقه یا فراغ 

 یچنبره در همچنان افغانسممتان شممعر .باشممند ادب و شممعر

 در رویپي و تقليد این و كردیم سير قدما از پيروی و تقليد

 یسممایه دید خواهيم كهچنان بود  بيشممتر كهن هایقال 

كرد یم تقوی  را مفرج گراییسن  این هم استبداد سنگين

 قصاید زا استقبال و تكرار  تقليد معمولن استبداد دانيممی و

 بيشممتر را آنان هایغزل بر سممازیمخمس و گذشممتگان

 .پسنددمی

 بسمماج شممدن برچيده و 1357 ركسمميسممتی ما كودتای با

 از دیگری نوم هرچند م مدزایی اسمممتبدادی حكومم  

 كه بود این كار حاصل اما شمد  حاكم كشمور  در دیكتاتوری

 حتا و جوارهم كشممورهای به افغانسممتان مردم از بسممياری

 اقشممار و اقوام بعضمی  همچنين و بردند پناه هاآب سموی آن

 رایب بختی بودند  برده رسمم به دائم م روميتی در كه جامعه

 در كه شد چنين و یافتند ادبيات یعرصمه  در شمدن  مطرح

 .آمد پدید كشور در ادبی نهض  یك عمل

 

 گرا:شهر مقاومت يا اسطوره

با همه خفقان و اختناق حاكم در این دوره   در داخل كشور

نوعی شممعر پایداری پنهان و آشممكار پدید آمد و جمعی از  

د بودن ه تن به همكاری به رژیم ندادهشمماعران افغانسممتان ك

 حلقاتی رسمی و غيررسمی به معارضه با آن برخاستند. در

پرچم "عبارت  ادر زیر آن سمانسمور شدید كه حت   نمسملم 

ی رنگ سممبز كه بو به اعتبار - تاف را برنمی "سممبز آزادی

داد مخالف   نسرایش شعری كه صری  -داد مي  میاسمال 

اده نبود و حداقل اسارت در زندان با رژیم بدهد  سهل و س

آورد كه چند تن چرخی كابل را برای شاعر به ارمغان میپل

هایی از شممماعران افغانسمممتان البته این ارمغان را برای مدت

 كوتاه و بلند گرفتند.

نظران برآنند كه این شممعر   بعضممی صمماح  از همين روی

 كه با آزادی و صممراح  تمام - مرزیبرخالف شممعر برون

تر  این توفيق اجباری را یاف  كه پوشيده - شمد سمروده می 

چند   البته هرتر باشد. این سخنرمزآميزتر و در نتيجه هنری

تواند یك وجه امتياز جدّی نمی اما خالی از حقيق  نيسمم 

رایی سچون این نمادگرایی و پوشيده  برای این شعرها باشد

د انجاميدر شعر میگاه به تراكم و تزاحم نمادها و تصویرها 

 كرد.و دریاف  ملموس و حسّی شعر را سخ  می

های مقاوم  در آثارشان آشكار از شماعرانی كه نشانه  باری

  پرتو نادری و عبدالسميع حامد توان قهار عاصی  میاسم  

ل های كاب  حدود ده سال پيش قربانی جنگرا نام برد. اولين

كنند امّا نه با جدی  اكنون كمار می شمممد و دو تن دیگر هم

 .های شص  و هفتاددهه
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(  شماعری اس  متعهد و ملتزم كه بيشتر  1331پرتو نادری )

آثارش به ن وی به مسمایل سمياسی و اجتماعی كشور ربط   

دارد. او تماكنون نيز همچنمان منتقمد حماكميم  باقی مانده      

 .  اس 

شممعرهای  یه( بيشممتر به واسممط 1346عبدالسممميع حامد )

ای هدش نسب  به رفتارهای مستبدانه و ستمگریآلواعتراض

 بعضی از مجاهدان تازه به قدرت رسيده مشهور شد. 

  غرب كشمورهای  و افغانسمتان  مقاوم  شمعر   در پاكسمتان 

  زبانی با جوامع ميزبان  چون بنابر ناهمهایی داش مشابه 

تبدیلش به یك جریان  یهامكان رشمدش ميسر نبود و زمين 

د  تر ادامه یابنسممل جوان یهفراگير كه به وسمميلگسممترده و 

 . به واقع شمماعرانی كه به این كشممورها كوچوجود نداشمم 

ها های شمممعر افغانسمممتان در آن جایواپسمممين بارقه كردند

هر  یهبودند. چنين بود كه با درگذشمم  یا بازگشمم  دوبار

ترین ها فقيرتر شمممد. شممماخصیك به كشمممور  این جریان

اهلل وم  افغانسممتان در این كشممورها خليلشممعر مقا یهچهر

به ویژه در پاكسمتان كسی كه بتواند در    خليلی بود و جز او

حمدّ قابل قبولی تبارز كند دیده نشمممد. شممماعرانی همچون  

شتر به   بيعبداالحد تارشی و دلجو حسينی و بعضی دیگران

هایی سياسی شان با احزاب جهادی و موقعي مدد ارتباطات

اعتبار داشتند  كمابيش در نشریات مهاجران ظهور  كه به این

 كردند و به خاموشی گرایيدند.

  شمممعر پایداری افغانسمممتان در یبعدها در یك مقطع زمان

( ش1381م1375طالبان ) یهپاكستان تبارزی كرد  یعنی دور

جا  و مهاجرت ناگزیر بعضمی از شاعران داخل كشور به آن 

و واصف باختری و چند  همچون پرتو نادری و خالده فرو 

 آلود نسب هایی حاوی شعرهای اعتراضتن دیگر كه كتاب

ترین جا هم شاخصدر این .به حاكمي  طالبان چاپ كردند

 بود. فرو  و عبدالسميع حامد  ها پرتو نادریچهره

 حقوق نظر از بودند آمده ایران به كه مهاجرانی  در ایران

 نسممب  وارتریدشمم وضممعي  رفاهی امكانات و اجتماعی

 از مندیبهره نظر از ولی داشممتند كشممورها دیگر مهاجران

 زبانی بان بهتر بود. همشممماوضمممع البته فرهنگی امكانات

 نای نسبتميزبان یك امتياز مهم بود  آن هم جامعه یهجامع

 .پرورشعردوس  و ادب

 

 افغانستان: داخل در پساطالبانی سپید شعر 

 تاثير كه سممياسممی پراكندگی و عیاجتما ثباتی بی به توجه با

 شعر اس  دشوار هنوز اس   داشته سپيد شعر روی مستقيم

انسته د فرد به من صر هایشاخصه دارای را افغانستان سپيد

 ارائه عرصه این در سمبك  صماح   شماعران  از فهرسمتی  و

 .كنيم

 اندی و سممال ده كه نادیده انگاشمم  تواننمی حال این با

 توانمی را افغانستان در سپيد شعر اریخت با مقایسه در اخير

 نبدی هزار دو سال از. ناميد افغانسمتان  در سمپيد  شمعر  بهار

 دهیشكل و دموكراسی برای تالش جهان جای جای در سو

 و اس  یافته سامان غرب كمك به ساالرمردم هایحكوم 

 سخن دیگر كشورهای و عراق و افغانستان در رو این از هم

 دهپيچي كمی مساله این. اس  م ورانسان و نوین ادبيات از

 جدیدی نسل كه گف  توانمی فشرده صورت به اما اسم  

 .كنندمی تجربه را ایتازه فضاهای شرق در شاعران از

 رایسپيدس شاعران امر آغاز در افغانستان سپيد شمعر  درباره

 كنم.می تقسيم نسل سه به را افغانستان پساطالبانيسم

 سلن سه به افغانسمتان  در پسماطالبانی  سمپيد  شمعر  شماعران 

 شود:می تقسيم

 ایشممناخته شممده شمماعران دهه این از پيش كه یكم نسممل

 حضمممور افغانسمممتان داخل در عصمممر این در اما اندبوده

 مونهن عنوان به اند داشته سپيد شمعر  عرصمه  در ترگسمترده 

 برد نام حامد سممميع و فرو  خالده نادری  پرتو از توانمی

 .اندبوده هاپركارترین از سال ده این در كه

 سممپيد كار به دوره این در كه هسممتند هاییآن اما دوم نسممل

 م مود. یافتند خویش برای جایگاهی و دادند دوام سرودن

 بارهدر كتاب و مقاالت ارائه و سپيد شعر سرودن با جعفری

 عملی و تئوری نظر از عرصه این در توانسم   سمپيد  شمعر 

 ابراهيمی هم م بوبه و قاسمممی ضمميا. داردبر خوب هایگام

 ادبی ثبات به و كردند ارائه خوبی كارهای دوره این در

 و یطوالن تجربه با جعفری نيز شمممس. رسمميدند بيشممتری
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 ائلمس طرح به زادهحسن مسعود با ترهاپسان بسيار سرودن

 .یازیدند دس  سپيد شعر در ایتازه

 نسلی   اس تراوتمتف و ترگسترده كه سپيد شعر سوم نسل

 ادبی هایانجمن در رفتند  دانشگاه دهه همين در كه اسم  

 كردند  ادبی كارهای هارسمانه  و مطبوعات در شمدند   ظاهر

 و باز فضممای دامن در و آشممنا حدودی تا جهان شممعر با

 از توانمی نسممل این از. شممدند بزرگ افغانی دموكراسممی

 هزاره  ادیه شممبرنگ  كریمه مهرداد  مجي  بكتاش  وحيد

 .كرد یاد دیگر زیاد هاینام و نگاه یاسين ابراهيمی  حسن

 

 و ارساخت لحاظ )از شاملويی تقريبن ساختاری با شعری

 موضوع(: مرکزيت

 

 مرد بامداد در كه مردی

 تنهایی هاسال بغض

 تكه تكه

 تكيد تنش در

  

 مرد بامداد در كه مردی

 سرك به سرك

 را خودش

 كشيد چليپا

 جویبار به جویبار و

 شد جاری خویش در

  

 مرد بامداد در كه مردی

 را هایشنفس

 كرد هدیه باد به

 بادها و

 سرگردان غبارهای جنس از

   بافتند كفن برایش

 مرد بامداد در كه مردی

 دیروز ده ساع  دقيق

 تنش

 چسپيد خاك تن بر

 داد تكان دس  مرد

 گف  را خودش

 ...!  خداحاف 

 مرد بامداد در كه مردی

 خداحافظی از بعد حتا و نشرميد هیگا هيچ

 ش  تمام

 گورستان كنار

 نشس 

 و

 شمارید ستاره

 

 زبانی ایهو بازی پساشاملويی تقريبن اسکلتی با شععری 

 سطح: در

 

 رفته كه پایی جایی در گذاشتم پا

 برگشته كه راهی در رفتم

 ندارد سازگاری سرِ من با سر این

 رویيده مهایشانه الی كه بزرگی یآبله/ نه كه سر

  

 كوچيده كه ایكوچه به دوختم چشم

 خورده زخم ورودش كه دری به زدم در

 ندارد دلداری سرِ من با دل این

 گریخته هایخاطره از ایخریطه/ نه كه دل

  

 رسيده؟ اشنشانی به نوشتم كه ایم برگه

 نداشته اینشانی اتنامه! م آقا

 خورده برگش  اشبرگه كه اممرگی مشتریِ من

 

 اندتوانسممته شمماعران این نسممل  چندین تن از  ميان  این در

 به قول را با كمی جسممارت در جامعه ادبی افغانسممتان خود

 رنپسامد و پسانيمایی پيشمتاز   شماعران  خودشمان به عنوان 

هواداران  اسماعيل سراب زاده وحسمن  مسمعود  مطرح كنند 

 بودند. ادبيات و هنر در ترتازه هایتجربه
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 شعری ستنآب هرگز

 من در شعری نبوده هرگز

 امنبوده كسی آبستن

 نبوده هرگزام و 

 هم حاال و همين

 نرسيده فعل به 

 اندیشممی زنی مقدس پریودهای به 

 اندیشممی گاههيچ كه

 اس  نبوده منی آبستن

 اس  بوده فقط

 گرم ظهری طاق چهار در 

 تشنه یشواليه در 

 ...در

 در كاملن

 رد و در درآمد در در 

 آهسته خيلی در 

 ...در یقينن

 

 )مسعود حسن زاده(

 

 گرفتند را دستان 

  كردند خرد را دهان  و

  شدی تمام سادگی همين به

   بنویسم غزل تو مرگ در نخواه من از

  بشویم را كلماتم

  شستند را های ل  خون كه طورآن

  آمدنمی بند های ل  خون و

  خوانمنمی شهيد را تو

  هستی یكیتار یكشته تو

  تاریكی یكشته

   نيس  شعر این

   توس  كوچك چشمان

   اس  ترسيده تاریكی در كه

   تنهایی در

   كرده گریه

  اس  كرده اعتراف

 

  نامرئی هایبال با بسازم ایفرشته تو از خواهمنمی

  بودی وفا بی نيز تو

  خندیدیمی پروا بی

   گفتیمی درو  گاهی

   نبودی فرشته تو

  رودمی بهش  به سوخته را اتينهس كهآن اما

  كندمی هماغوشی شيرین حوریان با

   شودمی م شور بزرگان با

  نبودی بزرگ تو

   بودی شهر پایين همين مال

 

   نيس  شعر این

 آیدنمی بند كه توس  دهان خون

 

 )الياس علوی(

 

 شعر زن: 

زن افغانسممتان هميشممه مملو از ناله و زاری و ضممجه  شممعر

حق به جان  بودن اس  به طوری كه اكثرن  فراوان و حس

 اند.به این معضل افتاده

حتا  نویسیهمه هستند بعضی كه سعی در دگرگونهاما با این

 به شكل رك برای تغيير وضعي  موجود هستند.

 

 مثالی از شاعران تازه كار هراتی: 

 

 !  ای؟كرده فكر هابریده سينه یا ایبریده سينه به

 هاتن روی یافق صاف خط آن به

   پاها الی عمودی تاریك خط آن به

  ناف زیر كوچك قوس آن به

   اضافی بخيه چند به

   مویرگ چند نداشتن به
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   عریان

   عریان

 عریان

 

 !  كن فكر

   نویسممی دوباره

 !  ای؟كرده فكر هابریده سينه یا ایبریده سينه به

 گردنش زیر افقی یادگار خط دو به

  كمرش تا ریل خط دو به

   هاران برج عمودی خط آن به

   خط دو زیر كوچك گردی آن به

 ...ناف زیر كوچك قوس آن به

   شده رها قرمز ماهی دو به

  شده رها

 شده رها

 شده رها

 

 احمدی( )یكتا

 

 

 س گردی مثلر دنيا

 هایشكنج تيزی با

 من هایدر چشم كه

 شماره بی هایزاویه

 ایو قهوه سياه هایعنكبوت

 زده خاك تارهای ميان ییهاو ارغوان

 امدیده هم تو را هایدس 

 برابر چند اشتهایی با

 و آیينه

 مفرطش متكثر هایدر چين

 !پير چه                             

 زنندمی و حرف كنیمی سكوت

 صلي  دو دس 

 درآتش دو پای

 و بی شكل مدور رقصی          

 لطفن

 بگير نادیده را هایمناخن ابتدای

 آرنج تا را امطوالنی هایمفصلو 

 اس  آویخته دامن  به كسی

 عنكبوت هایها در بوسهو ارغوان     

 ترامرگ  دفعات     

 كنندمی شماره                     

 زنندمی و حرف كنیمی سكوت

 رومنمی راه

 و دیر

 !اس  چقدر دیر

 دارشماطه ساع 

 آهنی بزرگ هایميخ    

 مریم

 كندمی پيدای  دو پلك تاك در تيك

 فرمان

 فرمان ده     

 كرد عصيان هم عاصيه كه شبی

 بودی كرده سكوت        

 زدندمی و حرف

 هاعنكبوت             

 مدام                           

 دیر چه          هاو ارغوان

 دور چه                         

 هنوز امنكرده تكيه

 اما های استخوان

 هن

 دارمبرمی ترك كه منم

 پشتم لرزدمی

 هایشمهره با همه       

 بگيرد باران بوی تا باد بگو حرفی

 را گيسوانم بگيرد

 بياورد و تو را       
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 خودت شرج بی تا شروم

 كنم تماشای  بگذار

 

 )فریبا حيدری(

 

 در آخر

چيزی كه به نظرمن شمعر و شماعر افغانستانی به آن اهمي    

و دغدغه زیادی ندارد شعر اس . شعر برای  دهدچنانی نمی

شمماعر افعاسممتانی هدف نيسمم  بلكه بيشممتر در این سمماليان 

ای بوده برای رسممميمدن به دیگر اهداف و  وسممميلمه و پلمه  

 ها.موقعي 

 د آمدن بيرون و در این مدت رشد كرده بيشتر شماعرانی كه 

اند  زبان شممعرشممان نقص نرسمميده شمماخص زبان به هنوز

 عاطفه و تخيل پایهم زبان شممعرهای در هنوززیادی دارد  

 كلی سمماختار از جدا گاهن زیبا تصمماویر كنند؛نمی حرك 

 شعر هستند.

روزه ام اگرچه. اسمم  بوده تاثيرپذیر بيشممتر دوره این شممعر

ز ا هستند ولی جداگانه سمياسی  واحد افغانسمتان و ایران دو 

 هب را فرو  شمماملو  احمد رد پای. اندیگانه نظر زبانینقطه

 . كرد پيدا از شاعران زیادی شعرهای در توانمی سادگی

 زادیآ و مایهدرون نظر از افغانستان سپيد شماید بتوان شمعر  

 زبانی دارای توقيق نسمبی دانس  اما  رهایی و احسماسمات  

زبانی و در اجرای شممعر دیده   و فرمی اسممتقالل داشممتن

 شود.نمی

 

 

 منابع:

 مآخذهای اینترنتی و مقاالت بی سای 
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 شكست و تعليق روايت

 
 مهدی نادری

 

 
 

چه كه در ادبيات داسممتانی وجود دارد  در شعر برخالف آن

ه ای كبا شممكسمم  و تعليق روای  مواجه هسممتيم  به گونه 

های خطی  در شمممعر از سمممطری به بعد برخالف روایم  

كنيم  د را عوض میدهيم  زاویممه دیممروایمم  را تغيير می

دهيم و یا در روند زمانی شعر دس  فضماسازی را تغيير می 

 گویند.می "شممكس  روای "بریم كه اصمطالحن به آن  می

دهد با خالء و زمانی كه در سمطری شكس  روای  رخ می 

 "تعليق در روای "ای طرف هسمممتيم كمه به نام  فماصممملمه  

جاد ایی شكس  روای   معمولن شمناسيم. اساسن نتيجه می

تعليق در شممعر اسمم  و این تعليق  با سممپيدخوانی توسممط  

گيرد تا فاصمممله و مخماطم  و منتقد مورد خوانش قرار می  

دی بنخالئی )تعليق( كه در شممعر )بين سممطرها یا در پایان 

شمعر( وجود دارد را پر كند. به طوری كه در تاویل شعر  با  

انی تپر كردن خالء و تعليق شعر  روای  تكميل شده و داس

های موجود در شعر( از درون متن  منطقی )باتوجه به نشانه

 استخراج شود. 

های متعدد هرچه در یك شمعر با شممكس  و تعليق روای  

دس   های بيشتریتوان به مرات  به تاویلروبرو باشيم  می

یمافم  و بمه چنمدتماویلی شمممعر كمك كرد. عالوه بر آن       

ر را افزایش شمكسم  و تعليق در روای   زمان خوانش شع  

دهد  چراكه پر كردن خالء ناشممی از ایجاد تعليق  نياز به می

س  هاییی متن دارد و این امر از مزی های چندبارهخوانش

كمه لمذت هنری را بمه مخماطم  و منتقمد تيزهوش منتقل       

كند. البته ناگفته نماند كه شممكسمم  و تعليق روای  باید می

عبارت دیگر  در خمدمم  سممماختار فرميك اثر باشمممد  به   

توان هریممك از اپيزودهممای شمممعر را در یممك روایمم  نمی

 ها با یكدیگر ارتباجخودویژه بيان كرد و سممپس این روای 

شناسی نداشته باشند  چراكه در آن ساختاری از ل ا  نشانه

به  رسد بلكه اساسنتنها به چندتاویلی نمیصورت  شعر نه 

توان شممعر را یدليل عدم برخورداری از سمماختار فرميك نم

تاویل كرد چراكه هر اپيزود ارتباطی با اپيزود بعدی یا قبلی 

 كند.برقرار نمی

های چهل  پنجاه و اسماسمن شمعر امروز برخالف شعر دهه   

شمص   تهی از توضي ات اضافه  تتابع اضافات و صف  و  

موصمموف اسمم . شممعر امروز آنچه كه باید بگوید را نشممان 

كند  درواقع يح ماوقع نمیدهمد و خود را درگير توضممم می

س  كه با بازی كلمات به اكران گذاشته شعر امروز سينمایی

شممود كه یكی از علل آن  شممكسمم  و تعليق در روای   می

ای كه در شممعر شمماعرانی مثل شمماملو یاف    اسمم   مولفه

ها  موتيف مقيد شعر شمود. اصمولن شماملو و شاملویی   نمی

شود ن امر سب  میدهند و ایخود را توضميح و گزارش می 

روایتی خطی را پيش بگيرنممد و این روایمم  خطی بمماعممر 

شممود شممعر در خوانش اول به انتها برسممد و لذت هنری می

ها برای مخاط  و منتقد وجود نداشمممته ناشمممی از خوانش

رسممد در باشممد  چراكه اسمماسممن متن به چندتاویلی نمی  

 تواند با شكس  روای  و ایجاد تعليقصورتی كه مولف می

در متن  مخاط  را وادار كند تا با هوش ادبی و اسممتفاده از 

سمپيدخوانی و تعليق  خالء را پر كند و این كشف اس  كه  

 كنيم.ما از آن به نام لذت هنری یاد می
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در ادامه به بررسمی شمكس  و تعليق روای  در دو شعر از   

 پردازم.علی عبدالرضایی می

 شعر اول: 

 

 هنرپیشه

 

 سينما درِ سر بر

 رنگی پوستری در

 امندیده را آن كه فيلمی از

 خورد جا دیدم كه را او

 بيرون آمد خود پوس ِ از

 شد ماشين سوارِ

 تهران م چالوس راهِ بينِ در و

 كنم ترك را سرم پش ِ آمدم تا

 ایستاد    كرد مكر رودخانه

   افتاد ش  سرِ از چادر و

 كَند دل زمين از شدنمی هم بيل با

 دش غروب هم بعد

 گرف  آتش دریا تهِ ایپنجره

   چرا  آخرین تا

 !شد خوب چه

 بگذاریم خيابان در پا توانيممی

 ...ش  هایوسط از و

 !بگذریم

 !ببينيد حتمن را فيلم این

 

 عبدالرضایی علی

 البداهه()فی

 

با چندین  "هنرپيشه"كنيم در شعر همچنان كه مشماهده می 

سممتيم به شممكسمم  و تعليق روای  در بطن شممعر مواجه ه

های مختلف  تعليق و توان به اتصممال روای ای كه میگونه

خالء بمه وجود آممده را پر كرد و تماویل خود را از شمممعر    

 داش .

 سينما درِ سر بر"

 رنگی پوستری در

 امندیده را آن كه فيلمی از

 "خورد جا دیدم كه را او

 پردازیدر چهار سمطر ابتدایی شمعر با فضمماسازی و ص نه  

رو هسمممتيم؛ او خود را مقابل سمممر در سمممينمایی راوی روب

بيند و خيره به بنر تبليغاتی فيلم در حال اكران شده اس  می

و در این حين  در سممطر چهارم ناگهان تصممویر روی بنر را 

ه او را ك"یابد: شمبيه به شمخص آشنایی در زندگی خود می  

و سمممپس از سمممطر چهارم به بعد روای   "دیدم جا خورد

تدایی دچار شمكسم  شمده و روای  دیگری    چهار سمطر اب 

 شود:وارد شعر می

 

 بيرون آمد خود پوس ِ از"

 شد ماشين سوارِ

 تهران م چالوس راهِ بينِ در و

 كنم ترك را سرم پش ِ آمدم تا

 ایستاد    كرد مكر رودخانه

   افتاد ش  سرِ از چادر و

 كَند دل زمين از شدنمی هم بيل با

 شد غروب هم بعد

 گرف  آتش دریا هِت ایپنجره

   چرا  آخرین تا

 !شد خوب چه

 بگذاریم خيابان در پا توانيممی

 "...ش  هایوسط از و

 

بينيم در روایم  دوم با تغيير زمانی مواجه  همچنمان كمه می  

س ؛ ایای كه راوی در حال تعریف خاطرهگونههسمتيم به  

در  ای بر سری آن تصویر هنرپيشهكنندهای كه تداعیخاطره

ی او دارد. راوی با دیدن ينماسم  كه شباه  به معشوقه سم 

ی خود افتاده و ی مرگ معشوقهعكس بازیگر به یاد خاطره

ی تصممادفی را با شممكسمم  روای  در روای  دوم خاطره 

 ی او شد؛ تصادفیكند كه منجر به مرگ معشوقهتعریف می
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ای سقوج ی چالوس رخ داد و اتومبيل به ته درهكه در جاده

ی راوی شد. این روای  تا جایی و باعر مرگ معشوقهكرد 

ی خود را كند كه گویی حاال راوی معشممموقهاداممه پيدا می 

 كند:بيند پس بيان میمقمابمل خود بر سمممر در سمممينما می  

ما ا "های ش ...توانيم پا در خيابان بگذاریم و از وسمط می"

 مواجه "امتداد عاطفه"نقطه به عنوان در سممطر بعدی با سممه

اویل گونه تتوان ایننقطه میهسمتيم. در سپيدخوانی این سه 

كرد كه راوی ناگهان فهميده كه تصممویر روبرو تنها عكسممی 

د ی خوی مردهس  كه به شباه  به معشوقهایاز هنرپيشمه 

 دارد.

شمود و در دو سطر انتهایی  بنابراین از برگشم  او نااميد می 

 م:  شویشعر با شكس  روای  دیگری مواجه می

 

 !بگذریم"

 "ببينيد! حتمن را فيلم این

 

ی حاال راوی مطمئن شمده كه آن تصمویر تنها شبيه معشوقه  

 كند.اوس  و با نااميدی دو سطر آخر را بيان می

همچنان كه دیدیم  در این شممعر از دو شممكسمم  روای    

های روای  موجود در اسمتفاده شمده اسم  و این شكس    

اده ی حاضر با استفی مقالهشعر بوده كه باعر شده نویسنده

های روای  در تاویل  بدل به از سمممپيدخوانی  شمممكسممم 

این فيلم "داستانی با روایتی خطی كند. البته در سطر پایانی: 

تعليقی وجود دارد كممه همچنممان بممه  "را حتمن ببينيممد!

ه گونتوان اینكند چراكه حتا میچنمدتماویلی اثر كممك می   

دن تصمممویر سمممر در سمممينما   نتيجه گرف  كه راوی با دی

كنجكماو شمممده تما فيلم را ببينممد و در روایمم  دوم  راوی   

مجمذوب فيلم شمممده و بما همزادپنداری خود را جایگزین   

چنان كه در روای  دوم حتا داسمممتان قهرمان فيلم كرده  آن

فهميم  امما در روایم  پمایمانی  فيلم به پایان     فيلم را هم می

ر فيلم بوده اس  و حاال رسمد و متوجه شده تنها غرق د می

همزادپنمداری او با قهرمان فيلم به پایان رسممميده و در یك  

لم را این في"كند: گذاری به مخاطبان شعر توصيه میفاصمله 

   "حتمن ببينيد!

طور كه مشمماهده كردید  شممكسمم  و تعليق در انتهای همان

های آغازین به پایان شممعر باعر شممده تا شممعر در خوانش 

 چندتاویلی برسد.نرسيده و به 

 "جمهوری اسمممپاگتی"از كتاب  "نيمرو"در ادامه به شمممعر 

 پردازم:ی علی عبدالرضایی مینوشته

 

 نیمرو

 

 خواندنی     نوشتم نيمرویی

 خوردنی     كردم سرخ شعری و

 بيایی كهآن از پيش

 بيایم كهآن از پيش

 درآوردی را دوچرخه

 راه راه شلوارِ با و

 دیز ركاب توانستیمی تا

 بيایی كهآن از پيش

 رفتی كهآن از بعد

 بودم روزها تمام غروبِ من

 زرده دو نوشتم نيمرویی

 شعری حتا

 پختم نيمروز از تردا 

 بود آمده تو از بعد

 

 عبدالرضایی علی

 اسپاگتی( )جمهوری

 

در شمعر فوق نيز با دو شكس  روای  در بطن شعر روبرو  

یانی  درواقع هسمممتيم كه روای  سممموم به عنوان روای  پا

 همان كردن روای  اول و دوم اس :این

 خواندنی     نوشتم نيمرویی"

 خوردنی     كردم سرخ شعری و

 "بيایی كهآن از پيش
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اش به خانه بر چه كه قبل از آمدن معشمموقهراوی روای  آن

كند؛ او مشمغول صب انه خوردن و  او گذشمته را تعریف می 

بته همنشممين كردن نوشممتن شممعری تازه بوده اسمم  كه ال  

و  "خوردنی"و  "نوشمممتم در كنممار نيمرو"و  "خوانممدنی"

ای را به شعر بخشيده در كنار شعر  فرم تازه "سمرخ كردم "

 اس .  

در اپيزود دوم نماگهمان روای  با تغيير زمانی و مكانی تغيير   

 كرده و با شكس  روای  مواجه هستيم:

 

 بيایم كهآن از پيش" 

 درآوردی را دوچرخه

 راه راه شلوارِ با و

 زدی ركاب توانستیمی تا

 "بيایی كهآن از پيش

 

كند كه او قرار بوده به راوی داسمممتمان روزی را تعریف می 

اش ی خود برود و قبل از آن معشممموقهی معشممموقهخمانمه  

سمواری بوده اس  و با سپيدخوانی سطر:  مشمغول دوچرخه 

اوی ر توان به این نتيجه رسمميد كهمی "كه بياییپيش از آن"

 ی او رسيده بود.اش برسد به خانهكه معشوقهپيش از آن

هممای اول و دوم در یممك روایمم  در اپيزود بعممدی روایمم 

چه كه بعد از رفتن انمد و راوی به بيان آن هممان شمممده این

 پردازد:معشوقه بر او گذشته می

 رفتی كهآن از بعد"

 بودم روزها تمام غروبِ من

 زرده دو نوشتم نيمرویی

 شعری احت

 پختم نيمروز از تر دا 

 "بود آمده تو از بعد

 

ه كبعد از آن"توان مطلقن قضاوت كرد كه سطر اول: آیا می

تنها مربوج به اپيزود اول و روای  اول بوده اسمم ؟  "رفتی

توان نتيجمه گرفم  كمه روای  اپيزود    بمه عبمارتی دیگر می  

 ی اپيزود اول بوده اس ؟پایانی در ادامه

ر باشمد پس روای  دوم برای چه وارد متن شده  طواگر این

گونمه نتيجه گرف  كه در روای  دوم   توان ایناسممم ؟ می

كند؛ یعنی زمانی كه به اش اشاره میراوی به مرگ معشموقه 

گاه به خانه مرده اسمم  و هيچ ی او رفته و او در حادثهخانه

نرسميده و راوی  به خاطر شمدت افسمردگی حاصل از این    

ر روای  اول دچار توهم شممده اسمم   گویی هر  رخداد  د

ی او بياید اما اش به خانهروز منتظر اسممم  تما معشممموقمه  

خوانيم  راوی كه از صمممبح همچنان كه در روای  پایانی می

در توهم برگشمتن او بود  حاال كه غروب شده و او نيامده   

 نسب  به اوضام و احوال خود آگاه اس .

یجاد تعليق در روای  طور كه دیدیم شمممكسممم  و اهممان 

بخش مهمی از فرم شمعر را تشكيل داده و مخاط  و منتقد  

ی مولف از شمكس  روای   شعر  توانند بدون اسمتفاده نمی

 را با داستانی منطقی تاویل كنند.
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 استعاره به نگاهي

 
 عارف حسینی

 

 
 

 ادبي تئوريك اصطالحات شدن كليشه
 

 تدعو و تأكيد نگری سممط ی با برخورد شممعر الجك تالش

 ادبی فضممای در متاسممفانه .اسمم  علمی دق  گسممترش به

 هایب ر و نظریات از ایكليشه یاسمتفاده  شماهد  پارسمی 

 .هستيم تئوریك

 اسممماس از بارت روالن از كوتاه ایمقاله  "مؤلف مرگ"

آن م  از شممده سمماخته یكليشممه. اسمم  مدرن هنری دیدگاه

 به آن دادن كاهش به منجر اثر مممم خود مطالعه ونبد غالبن

 نباید آن صمماح  اثر  نقد در كه اسمم  شممده موضمموم این

 .اس  برقرار "مؤلف مرگ" چراكه بزند حرفی

 هكليشمم ای گزاره صممورت به تئوری و ادبی مب ثی وقتی

 زا شدن خالی با اس  برابر چراكه ميردمی واقع در شود می

 .م توا و معنا

 كه اسمم  دیگری اصممطالح "افتدمی اتفاق بانز در شممعر"

نویسی ساده جریان هم. دارد وجود آن شدن كليشه از ترس

 توجيه برای آن از نهاد ممممم آن بر جریان نام بتوان اگر -

 آوانگارد  شممعر جریان هم و كندمی اسممتفاده خود عملكرد

 .دارد را آن یداعيه

 و كردروی رمگ كرد استفاده اصطالحی از تواننمی راستی به

 .گرف  نظر در آن برای هاییمؤلفه

 هك اسمم  نومدرن رویكردی "افتدمی اتفاق زبان در شممعر"

 دهش آید می زیر در چهآن نظير هاییمؤلفه از استفاده مسب 

 :اس 

 زبانی تصویر م

 زبانی بازی م

 موصوف و صف  یاستفاده از اجتناب م

 زبانی فرم م

 ...م و

 به دیگر دوستان و عبدالرضایی علی توسمط  شمعر   كالج در

 هم من اسمم   شممده پرداخته هامؤلفه این توضمميح و شمرح 

 به نگاهی" اصممطالح این بيشممتر فهم و گسممترش برای

 .امكرده انتخاب را "استعاره

 :كالسيك نگاه در استعاره

 داروام  "اسممتعاره" به پارسممی ادبيات در كالسمميك نگاه

 دوران از بدیع و نبيا بالغ   فنون مورد در هاییكتماب 

 :اس  گذشته

 دوم ینيمه رادویانی  عمر بن م مد اثر البالغه  ترجمان -

 پنجم؛ قرن

  وطواج رشميدالدین  اثر الشممعر  دقائق فی السم ر  حدائق -

 ششم قرن دوم ینيمه

 رازی  قيس شمممس اثر العجم  اشممعار معایر فی المعجم -

 هفتم قرن اول ینيمه

 بانز به هاكتاب این بازنویسی كه معاصر در هاییكتاب و -

 .اس  امروزی

 و بيهتش ادات كه اس  تشبيهی استعاره  كالسميك   نگاه در

 :نمونه. اس  شده حذف آن در مشبه و شبه وجه

 ".اس  شير مثل شجاع  در علی"
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 (به مشبه)شير   (شبه وجه)شجاع    (مشبه)علی 

 ".اس  شير علی"

 شده حذف آن در يهتشب ادات و شمبه  وجه كه جمله این در

 .اس  علی مورد در شجاع  از ایاستعاره "شير" اس  

 نوعی اسمم   كالم زین  "اسممتعاره" كالسمميك  نگاه در

 یمعن بدین. پوشانيممی سخن اندام بر كه ایجامه صمناع   

 بدون كالمی به معنی حف  با توان می را اسممتعاری كالم

 .كرد تبدیل استعاره

 :دارد جودو نگاه این در نكته دو

 .اس  شده خالصه تشبيهی استعاره م

 تلوی ی معنای صممریح معنای جز به اسممتعاری یجمله -

 .دارد هم دیگری

 :سوال یك

 باشمميم  داشممته را "اسمم  شممير علی" یجمله فقط ما اگر

 زیر جمالت رسيد؟ علی شمجاع   به آن از توانمی چگونه

 :كرد برداش  آن از توانمی را

 .اس  رشي مثل قوی علی م

 .اس  شير مثل تنها علی م

 .اس  شير مثل تنبل م علی

 .اس  شير مثل مغرور علی م

 .دیگر یجمله شماربی و

 ستوارا آن به قدمایی نگاه و تشمبيه  یپایه بر كه ایاسمتعاره 

 .س ایمساله چنين دچار اس 

 هایكتاب و اس  متداول ادبيات در استعاره به نگاه نوم این

 و شممعر هایكارگاه ادبی  م افل  درسممی ممممم آموزشممی 

 .اس  برگرفته در را ادبی هایآموزش

 یم ض اشمتباه  كرد اشماره  آن به توانمی كه دیگری ینكته

 كتاب در. دارد استعاره و شعر كردن معنی در سعی كه اس 

 چنين دانشممجو و آموزدانش از ادبيات هایرشممته و ادبيات

 كار به امت انی یمورد عنوانِ به و شممودمی خواسممته چيزی

 .رودمی

 

 :نومدرن ادبيات در استعاره

 "انتخاب" اصول اساس بر كالم گراساخ  شمناسی زبان در

تداعی " و "همنشمممينی" م ور دو روی بر "تركي " و

 .گيرندمی قرار "(جانشينی)

 دشومی یاد "جانشينی و نشينیهم" به امروز م ورها این از

 آن از كه ایكلمه و دهبو دوسمموسممور ذهن در كه چيزی اما

جانشينی  نه اس ( متداعی) "associative"كند می اسمتفاده 

(paradigmatic )شودمی م سوب آن از جزئی جانشينی و. 

 :جانشينی و همنشينی برای نمونه

 روی بر تركي  اصل براسماس  "ر" و "الف"  "ك" حروف

 .آورندمی وجود به را "كار" یواژه همنشينی م ور

 را "ب" حرف انتخاب اصممل براسمماس اگر نمونه همين در

 یواژه بگذاریم  "ك" حرف جای به جانشممينی م ور روی

 .آیدمی وجود به "بار"

 :تداعی برای اینمونه

 و ما ذهن در تداعی امكانات به توجه با "دانشمند" یواژه 

  "دانا" چون هاییواژه با سمممویی از تشمممابه حسممم  بر

 یسوی از گيرد؛می قرار متداعی رابطه در آن جز و "دانستن"

 با دیگر سمممویی از آن؛ جز و "متفكر"  "م قق" با دیگر

 اس  متداعی یرابطه در آن  جز و "ثروتمند"  "اندیشمند"

 یواژه از كه اس  وابسته واحدهایی یا واحد به رابطه این و

 .شوندمی انتخاب "دانشمند"

 مفاهيم و گانواژ یكنندهتداعی  تواندمی واژه یك درواقع

 .باشد خود با بسياری

داعی ت و همنشينی سيستم طریق از توانمی را ادبی صمنایع 

 .كرد تفسير( جانشينی)

 دبیا زبان در بسامد بيشمترین  نوعی به كه اسمتعاره  مورد در

تداعی  م ور روی بر انتخاب اصممل از اسممتفاده با دارد را

 .گيردمی قرار( جانشينی)

 "نآ جای به این" را "استعاره" توانمی ترسماده  تعریفی در

 .گرف  نظر در

 :دیگر اینمونه

 ".نشس  خون به عسل گوی چون خورشيد"

 نشينیهم م ور روی بر تركي  اصل براساس كه تشبيه یك

 ویگ بين رابطه و تشابه درك با خواننده و اس  شده ایجاد
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 راگ برسد  اما خورشيد غروب به تواندمی خورشيد و عسل

كنيم  آن جانشين را عسمل  گوی و كرده حذف را خورشميد 

 (:مشبه به به مشبه تبدیل)

 ".نشس  خون به عسل گوی آن"

 هب توجه با خواننده كه رسمميممی عسممل گوی یاسممتعاره به

 زا مختلفی تعابير به تواندمی خود ذهن در تداعی امكانات

 :برسد آن

 معشوق اشك م

 عسل رنگ به چشمی شدن خونين م

 ...م و

 داقمص و مدلول بين را فاصله بيشمترین  "اسمتعاره " اقعدرو

 .كندمی ایجاد

 

 :استعاره درك

 دیویدسون( علّی نظریه به نگاهی )با

 الشیت اسمتعاری   غير عبارتی به ایاسمتعاره  یگزاره تبدیل

 ایونهنم مساله این كردن باز برای نتيجه بی و بيهوده اسم  

 :آوریممی دیگر

 ".اس  و دم یالبی  شيری علی "

 وانتمی اس   علی وضعي  از ایاستعاره "ودمیالبی شير"

 :گرف  نظر در را زیر معانی برایش

 .ریخته پشمش كه اس  شيری م علی

 .شده پير حاال و بوده شير زمانی م علی

 .نه حاال اما بوده كسوتی و منص  صاح  قبال م علی

 ناتوانی و كهول  عل  به اسمم   شممجاعی انسممان علی -

 .شده ترسو و توانكم

 ...م و

 دیگر ایاسمممتعاره دام در اسمممتعاره یترجمه برای گاهی

 هداشت ادامه تواندمی همچنان مرات  سملسمله   این و افتيممی

 .باشد

 بقط اس   شعر و فلسمفه  ميان مشمترك  مرز كه "اسمتعاره "

 :دارد خاصي  دو دیویدسون نظر

 القا كنندگی م

 تأثير م

 این .اس  "تأثير" همين در "استعاره" معنای یمسماله  كليد

 كار هب استعاره در كه اس  هاییكلمه همان از برخاسته تأثير

 ار اللفظیت   معنای همان استعاره در هاكلمه. اسم   رفته

 ينهم مسير از اسمتعاره  تأثير و دیگر معنای هيچ نه و دارند

 .گذردمی هاكلمه

 یتابلو كه گذاردمی انسان ذهن بر را تأثيری همان اسمتعاره 

 حالتی كندمی ایجاد تأثير این كه حالتی. موسمميقی یا نقاشمی 

 از برتر اس   كردنیحس كه حالتی نفسمانی   روانی  اسم  

 .توصيف و معنی

 عنام یمقوله از القاء اما دارد القاكنندگی خاصي  "استعاره"

 عنایم كند می ایجاد ما در نقاشی یك كه حالتی مثل نيس ؛

 تابلوی كه حالتی. بيان و شممرح بدون اسمم  یمعمای آن

 در ندارد  ایگزاره م توای كندمی القا اسممتعاره و نقاشممی

 .نيس  معنی كردن  القا واقع

 

 :یك شماره شعری ینمونه

 بخواهد ریل كه نبود قطار جنگ

 گذش  دهكده دل از راس یك

  گف می پدر

 اس  رود جنگ

 گف می راس 

 .برد خودش با را او

 بهراد( د)احم

 

 "رود" یاستعاره با شعر این از "اس  رود جنگ" سطر در

 مصممداق از "رود" این كه اسمم  پرواضممح. هسممتيم مواجه

 پيدا یبرا تالش. اس  گرفته فاصله بيرون دنيای در خودش

 جریان نمونه؛ طوربه  "جنگ" و "رود" بين شممباه  كردن

 اس  ربهت. اس  بيهوده تالشمی   ...و كنندگیویران داشمتن  

 جنگ" سطر در "رود" یاستعاره كه دهيم اجازه خودمان به

 خودش تأثير خود  الفظیت   معنای همان در "اسمم  رود

 این كه القایی به توجه با مخاطبی هر. بگذارد مما  بر را

 اعیتد برایش مفهومی و تصویر گذاردمی ذهنش در استعاره

 .شودمی
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 ".همين اس   رود جنگ "

 

 :دو یشماره شعری ینمونه

 من كشور در

 نيس  دریا زنی  هيچ نام 

 پيش سال هزاران دریا

 برداش  سر از را اشآبی روسری

 .شدند كوه هازن تمام و

 رضایی( )حسين

 

 میمستقي تشمبيه  هيچ بدون شمعر  این در "دریا" یاسمتعاره 

 در "زن" و "دریا" بين ایشممبهوجه هيچ اسمم   شممده ارائه

 "دریا" شاعر ندارد  وجود "نيس  یادر زنی  هيچ نام" سطر

 و وجود شممعرش در و كرده جدا اشبيرونی مصممداق از را

 دریا زنی  هيچ نام" سممطرِ. اسمم  بخشمميده جدید ماهيتی

 داعیت و آن تأثير در آن زیبایی و نيسمم  معناپذیر "نيسمم 

 .گيردمی شكل ما ذهن در آن با اول برخورد در كه هس 

 

 :سه یشماره شعری ینمونه

 عجي  س نهنگی

 شانه چهار و سفيد

 آمدن باال بار هر با

 ...هی   زندمی داد

   س بيهوده چه

 هاتآدم یپنجره

 

 روز هر

 هاماهی استخوان

 مداد گلوی از

 شودمی تف

 سایه /هم تراش به

 كن/ پاك  شودمی سفيد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من نهنگ  این شكم در

 نهنگ این و

 اس تنه هاشعر آبی در

  ژپتو پدر و یونس

 فهمندمی بهتر

 بار این نيس  انتظاری شما از

 اتاق به برگردید

 باشيد   من از دیگری شعرِ منتظر

 احترام كمال با

 مردانی( )ایوب

 

 یك توانمی را شممعر این كل. اسمم  اسممتعاره یك شممعر هر

 كه اس  "شمعر " از ایاسمتعاره  "نهنگ". دانسم   اسمتعاره 

 پدر" و "یونس" هاینشممانه هرچند. دپردازمی آن به شمماعر

 نمت این از خارج هاییداسمممتان با ترامتنی یارابطه "ژپتو

خود  بيرونی مصمممداق از "نهنگ" یاسمممتعاره اما دارند

 روی بر شعر سيرت در و گرفته فاصمله ( آب در جانداری)

 .اس  شده خلق نو از كاغذ یصف ه

 به آن  در "نهنگ" یاسممتعاره و شممعر این درك و زیبایی

 یك "نهنگ". اس  وابسمته  گذاردمی مخاط  بر كه تأثيری

 كنندهتداعی و ما در حسممی یالقا كننده اسمم   اسممتعاره

 .مفهومی
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 شناسي در شعرمعنا

 
 سمیه ابراهیمی

 

 
 

 كلمه  واحد معنایی:

تنهایی  حاوی معنی یا معانی خاص و شمممناخته هر واژه به 

كند و ان تغيير میاسمم  كه گاهی با گذشمم  زم   ایشممده 

براسمماس همين معانی  جایگاه كلمات با همنشممينی در كنار 

ها مشمممخص و سممماختار معنایی جدیدی یكدیگر در جمله

 شود.ایجاد می

ها( در نوشتار به های معنایی )جملهبا چيدمان ص يح واحد

كنيم كه در دو قال  فرم سماختار اصملی متن دس  پيدا می  

ظاهری هر متن اس  كه با تفسير استراكچر )ساختار و فرم 

آید( و سممنتيك استراكچر )ساختار معنایی  اثر به دسم  می 

های موجود در آن به اثر اسم  كه با تاویل و بررسمی نشانه  

 گيرد.آید( قرار میدس  می

. معنا نيسمم این نكته شممایان ذكر اسمم  كه هيچ متنی بی  

ن ج بيگماهی مخاط  به دليل اطالعات كم از برقراری ارتبا 

اری كها و رسيدن به موتيف مقيد اثر عاجز مانده و كمنشانه

ود گونه خمعنایی متن گذاشته و این ذهن خود را به پای بی

 كند.را توجيه می

ها هاسمم  و نشان اصمولن معنا با نشمانه در ارتباج تنگاتنگی  

ها فقط كلمات نيسمتند؛ در تابلوهای نقاشی  خطوج و رنگ 

 ایكه در هر تابلو هيچ واژهه در حالی جایگزین كلمات شد

 اس . كاربرد ندارد و حاوی معنا و مفهوم خاصی

 شناسی:ها تا معنااز جانشينی و همنشينی نشانه

با توجه به اشممعار و متون ادبی  دریاف  معنایی كه هر كلمه 

 ها(در جمالت و سممطرها با قرارگرفتن كنار كلمات )نشممانه

واند كاملن متفاوت از معنای واقعی تكنمد  می دیگر پيمدا می 

 آن باشد.

 وجهت كه با اثر ناگزیریم یك از حقيقی معنای دریاف  برای

 ی همنشممين و جانشممينی شمناسممی  نشممانه تئوریك مباحر به

 یك درون به كلمات بودن واژگانیچند و زبانی هایبازی

 كنيم. نفوذ ادبی متن

 اینشممانه عنوانبه  اسممتعاری صممورت به توانندمی كلمات

 یكلمات جایگزین جدید  معنایی سمماختار به رسمميدن برای

 بگيرند. قرار سطرها با ارتباج در و دیگر

 تفادهاس طنز قال  در جانشينی سيستم از هانویسمنده  برخی

 خود به را اثر ظاهری پوشممشِ كه طنزی اتفاقن و كنندمی

 ادارو بيشتری گراییتأویل به را مخاط  دهدمی اختصماص 

 كند.می

 از ترگرسممنه گوسممفندان و اسمم  مهر اول": مثال عنوان به

 "روند.می چرا به هميشه

 كرده توجه جمالت این ظاهر به فقط معمولی مخاط  یك

 اس  كه: این دارد  آن از كه برداشتی تنها و

 به قبل روزهای از ترگرسممنه گوسممفندان مهر  اول روز در"

 "روند.می چرا

 یجمله در موجود هاینشانه هك اسم   خالق مخاطبی ولی

 قعمي دركی به  ص يح چيدمان با و كرده استخراج را فوق

 برسد. آن از

 اگر اسمم ؛ "مهر اول" كوتاه  متن این در نشممانه بارزترین

 و معنا چنين توانمی بمدهيم   ربط رفتن بمه  را مهر اول
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 دانش و اسمم  مهر اول": داشمم  جمله این از برداشممتی

 "روند.می مدرسه به هميشه زا ترمشتاق آموزان

 از اسممتعاره "چرا گرسممنگی  گوسممفندان " هاینشممانه پس

 ینگاه و دق  با كه هستند "مدرسه اشتياق  آموزان  دانش"

 ایم.رسيده آن درك به خالقانه

 

 معناشناسی: تا واژگانی چند و زبانی بازی از

 ظاهری  فرم نظر از شممعر بررسممی شممامل اسممتراكچر  فرم

 چندواژگانی حتا و سممطرها در رفته به كار زبانی هایبازی

 شود.می كلمات از بعضی بودن

 كلمات بودنِ چندوازگانی برای كه ایساده هایمثال از یكی

 ضممربه" معانیِ زدن . اسمم  "زدن" فعلِ كرد؛ ذكر توانمی

 یواسطه به كه شودمی شمامل  را "زدن كتك زدن  در زدن 

 معانی از یكی سممطرها و اهجمله دیگر اجزای با همنشممينی

 دهد.می اختصاص خود به را شده ذكر

 هرمونوتيك مب ممر در شمممد اشممماره كمه  طوریهممان 

 و (استراكچر سمنتيك) مایهدرون به زمانهم( معناشمناسمی  )

 .كنيممی توجه آن در رفته به كار زبانی هایبازی و فرم

 این كه شممودمی نوواژه توليد باعر گاهی زبانی هایبازی

 اختصمماص خود به كه متعددی معنای بار دليل ها بهواژهنو

 یسممزایبه كمك اثر كل معنایی طيف یگسممتره به دهندمی

 زا متفاوت جایگاهی در را كلمات از بعضممی گاهی. كنندمی

 هاعلف مثلن بعضی بریم؛می به كار خودشان اصملی  جایگاه

 زیر را خود اصمملی معنای كه شممودمی اسممتفاده صممورتی به

  "ریخ . زمين بر هواپيما": مثال عنوان به برد؛می لسوا

دهد می را كردن سممقوج معنای ریخ   فعل جمله  این در

 اختياری سممقوج چراكه( اسمم  شممده نفی ریختن معنای)

 اختصاص خود به را آمدن فرود معنای صورتی نيسم ؛ در 

 شمچ به خلبان اختيار بر مبنی اینشمانه  جمله در كه دادمی

 و یادز خالقي  نيازمند  تكنيك این بسممتن كار به. بخورد

 مثال ذكر با ادامه در. اسمم  متن در گردانیهوش طورهمين

 كنم:می بيان ترواضح را شده ذكر نكات شعری

 

  ندارم خواب

 امداری بی

 دربس  س زنى

 نيس  دختر كه

  امكرده رگ پستان از ترسياه حتا

 تختخواب این كال  نشد سپيد

 سپيد ىصف ه این بستر این

  دهدنمى پا دیگر كه

 دیروز و آمد فردا كه شعرى به

  امروزش از رفتم

  بگيرم لگد زیر را امتنهایی كه

 چينى دختركى بدهد مال و مش 

 تركى حمامكى توى

   بعد و م لى بخواند بعد و

  غرب  در ایل دختران از بخواهد

  نيستند شيرزن كه

 غمگينند

 امكرده غم پستان آورده رگ چقدر

  لخ  قسطنطنيه توى

  شير از امرفته سر

 ندارم خواب

 امدارى بى

  بيخ تا برده فرو دس 

  تونلی توى

 ندارد مرد كه

 

 قاسمی( )شيما

 

 نیهمنشي با اس  واقعي  و تخيل از ایآميزه كه فوق شمعر 

 ندچ جهان یك و زده بيرون صف ه از بكر تصاویرِ مناسم  

 و یجانشممين تكنيكِ از اسممتفاده. بگذارد نمایش به را بُعدی

 در كه كندمی وادار تأمل به را مخاط  مناس   هایاستعاره

و  ثرا فرم بررسی برای. شودمی ختم خوانش لذتِ به نهای 

 كی عنوان آن  به در رفته به كار هایتكنيك به بردن پی
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  دریاف نهای  در و سميولوژیك و نگرجزئی گرایساختار

  كنيم:می نفوذ آن هایاپيزود در اثر دل از معنا

 

1. 

  ندارم خواب

 امداری بی

 دربس  س زنى

 نيس  دختر كه

  امكرده رگ پستان از ترسياه حتا

 

 را اول  مخاط  سطر همان در خوابیبی اعالمِ با شمعر  این

 جهتو پایانی اپيزود به اگر. كندمی آگاه خویش مضمممون از

 مقيدِ موتيف بر تأكيد برای مولف كه شممویممی متوجه كنيم

 خواب" سممطرِ از( آنان خواهیِآزادی و زنان آگاهی) شممعر

 زوداپي این از اول سطر اگر ولی كرده  استفاده بار دو "ندارم

 خواهد بيشمممتری پایانی  نمودِ اپيزود تأكيدِ شمممود  حذف

 جداسممازیِ در زداییآشممنایی تكنيكِ بردن به كار. داشمم 

 كمك كلمه این شمممدنِ ژگانیواچند به "بيداری" یكلمه

 بيداری  آگاهی  معنایِ چند چراكه اسمم   كرده سممزاییبه

 در را داشممتن ادامه نهای بی  تا تأویلِ به بودن دار بدونِ

 . كندمی تداعی ذهن

 كمال و تمام"های مدلول كه سمم اینشممانه بودن  بسمم در

 "زن" ینشممانه از اسممتفاده به توجه با را "بودن بنددر بودن 

 رتِبكا پسممران   با ارتباج دليلِ به كه زنی كند؛می تداعی

 از را خود صورت  اعتراض این به تا داده دسم   از را خود

 شاهدِ ادامه در .دهد نشمان  دختران بر شمده  وارد فشمارهای 

 هب اشمماره كه هسممتيم "پسممتان"و "سممياه" یكلمه همنشمينیِ 

 زدِزبان بارداری  و سكس یواسطه به كه دخترانی سياهیِرو

  دارند. پستان نوكِ سياهیِ و شوندمی دیگران

 

2. 

 تختخواب این كال  نشد سپيد

 سپيد ىصف ه این بستر این

  دهدنمى پا دیگر كه

 دیروز و آمد فردا كه شعرى به

  امروزش از رفتم

 بگيرم لگد زیر را امتنهایی كه

 بينِ ارتباج ایجادِ برای "كال " یاول  نشمممانه سمممطر در

 روسممياهیِ كردنِ برجسممته و "سممپيد و سممياه" هایِهنشممان

 ایانِپ تا كلمه این رها شممدنِ دليل به كه رفته به كار دختران

 يهكند؛ توصمم پيدا خود برای خوبی جایگاهِ شممعر  نتوانسممته

 ذفِح با حتا و یا دیگری یكردنِ كلمه جایگزین با شودمی

 ميمتص با .كند سوهم با شعر را( روسياهی) استعاره این آن 

 را از خود كارایی هم "این" در ادامه  "كال " حذفِ بمه 

 به كاغذ ندادنِ پا. شممود اسمم  حذف و بهتر دهدمی دسمم 

 مایلت عدم" جانشينِ كه اس  زیبایی بسيار یاستعاره شمعر 

ه ب .اس  شده "بدنامی از ترس به خاطر سمكس  به دختران

 سممطرِ در "آیدمی" جای به "آمد" یِگذشممته فعل بردنِ كار

  "امروزش از رفتم/ دیروز  و آمد فردا كه شمممعری بمه "

 با تكنيك همين اسمم  بهتر ولی سمم  خوبی زداییآشممنایی

 قابل هم حد همين در شمممود. البته انجام نيز "رفتم"فعل 

 زا حاصممل آشممفتگی و زمانی پيچيدگیِ چراكه اسمم  قبول

 كند.می بازتاب را اول اپيزود

 

3. 

 چينى ىدخترك بدهد مال و مش 

 تركى حمامكى توى

   بعد و م لى بخواند بعد و

  غرب  در ایل دختران از بخواهد

  نيستند شيرزن كه

 غمگينند

 

آواز   چينی  تركی" .دارد روایتی یجنبه سموم  بيشتر  اپيزود

 دلولِم بارِ كه هستند مرتبطی هاینشانه "ایل دختران م لی 

 يرزنش نفیِ با تهالب .كشندمی دوش به را زنان بودنِ شميرزن 

 فرهنگ در آزادی نبودِ و اسممارت ایران  دختران این بودنِ

 زا قسم  این كردن خارج با شمود  البته می گوشمزد  ایرانی

 به رآخ سممطر. كرد كمك اثر زیباییِ به توانمی روایی حال 
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ه ب چهارم و سمموم اپيزود بين ارتباج برای ایوسمميله عنوانِ

 اولِ سممطر در غم این تكرارِ دليلِ به ولی اسمم  كار رفته

 نآ حذف یا تغيير به توصمميه و اسمم  چهارم  حشممو اپيزود

 شود.می

 

4. 

 امكرده غم پستان آورده رگ چقدر

  لخ  قسطنطنيه توى

  شير از امرفته سر

 ندارم خواب

 امداری بى

  بيخ تا برده فرو دس 

  تونلی توى

 ندارد مرد كه

 

 ار زنان خواهیِآزادی مدلولِ قسطنطنيه  در پستان كردن رگ

 رسمميدن بر دالل  تواندمی لخ   و كرده پنهان خود دلِ در

 به توجه با. باشد داشمته  ایران مرزهای ورای در زنان آزادیِ

 به داپيزو این بندیِشممد  پایان ذكر اول اپيزود در كه نكاتی

 اایف شمممعر در خوبی مقيد  نقش موتيف بر تاكيد عنوان

 زنان تنهاییِ بر چينش  دالل  این رد مرد نبودنِ كند.می

 داری بی"اپيزود   این در و دارد مردان كنار در بودن حينِ

 از را زنان برتریِ اسمم  زنان خواهیآزادی از اسممتعاره كه

 دهد.می نشان وضوح به( مردان یهمه نَه) غيرتبی  مردانِ

 ات خود اجزاء بين خوبیِ كه عمودی ارتباج فوق  با شممعر

 از اننشمم كه دارد دنبال به را زیبایی كرده  تخيل جادای پایان

 دركِ به خالق مخاط  البته و اسممم  مولف خالقيم ِ 

 رسيد. خواهد اثر یمایهدرون
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 يمعان يتداع

 
 عارف حسینی

 

 
 

 ادهخدا ب ینامهدر لغم   "یمعمان  یتمداع "ممدخمل    ریز در

 شویم:روبرو می ریز فیتعر

ور آن  تص یلهيوس ز اعمال نفس  كه بها یكی یمعان یتداع

 . را به خاطر آورد گرید یمعن  یمعن كی

 :داندیرا بر سه اصل استوار م یمعان یدر ادامه  تداع

هم در ذهن نقش  یپ ایهرگاه دو امر با هم  مجاورت؛ممممم 

 یها در ذهن سمممب  تداعاز آن یكی یببنمدد  بعمدها تداع  

و  روانيانوشممم ی. مماننمد مجماورت زمان   شمممودیم یگرید

 آوردنكه از به خاطر  یو م مود غزنو یبزرگمهر  فردوسمم

 .دیآیم ادیبه  زين یگریدو نام  د نیاز ا یكی

كند   جادیا یها تشابهآن انيكه ذهن م یمشابه ؛ امورمممم 

ها از آن یكیحضور  یعنی ؛شموند یم ینسمب  به هم متداع 

كممه عكس  چنممان كنممد یم یرا هم تممداع یگریدر ذهن  د

را و خزان   یو بهار  جوان  اح  عكس را  و پسر  پدر راص

 .آورندیم ادیرا... به  یريپ

 كنند یم یرا در ذهن تداع گریكدیمتضاد   تضماد؛ امور مممم 

را به خاطر  یجوان  یريرا و پ یاهيسممم  یديكه سمممفچنان

 .آوردیم

 "یمعان یتداع"به  تریتر و كاربردسممماده یادامه با نگاه در

 :پردازمیو شعر م اتيدر ادب

ا همتن ریزبان اسم . درك معنا در شعر با سا  یاعتال شمعر 

 نيمتفاوت اسم . مخاط  شعر عالوه بر خوانش سطرها  ب 

را داشته  انشيچه شماعر قصد ب آن ؛خواندیم زيسمطرها را ن 

 اس . كرده یاما از نوشتنش خوددار

. دكننیم یرويدر زبان پ یتداع ستميدر شمعر از سم   واژگان

 یو معان ميواژگان  مفاه گریواژه در ذهن مخاط  تداع هر

 .اس  یاريبس

 یاراو شعر  د یاز انتقال معنا در زبان ادب شمتر يمعنا ب یتداع

. اسمم  ميمسممتق ريغ یكاركرد اسم . زبانِ هنر و شممعر  زبان 

 در یهنر ءیشممعر در مقام خالق شمم ديتول ندیشمماعر در فرآ

. از معنا ديل و تولحس اسمم  نه انتقا ديصممدد انتقال و تول

او  نكرد ميبر مخاط  و سه یرگذاريتأث یشماعر برا  یطرف

 ییضاف جادیبر ا یسع یهنر یهاكيدر اثر  با استفاده از تكن

 .معنا یمعنا باشد نه انتقال دهنده یكنندهی دارد كه تداع

 داند یانتقال معنا م یبرا یالهيكه زبان را صِرف وس یشاعر

 .سممط ش كاهش داده اسمم  نیترنیيپازبان و شممعر را به 

 داينمودش را در شممعر پ نیشممتريزبان ب یاسممتعار یجنبه

  خود ميمفاه انيب یچه فلسفه هم  همواره براچنان كند یم

  ترساده ريدسم  به دامان شمعر برده اسم . اسمتعاره به تعب    

 یااسممتعاره یبه نوع یاسمم . هر شممعر  "آن یبه جا نیا"

 زا. بدون شك استعاره افتدیاتفاق ماس  كه در زبان  دیجد



 182ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

كه  اس  اريبسمم یمعان گریتداع یو از طرف زیمعناگر یطرف

 .اس  نیاستعاره و شعر هم در ا ییبایز

 :نمونه

 .روز آن  آغاز سال اس  نياز سال كه اول ی: فصلبهار

 تواندیم رونيمصمممداقش در جهان ب یبهمار سمممَوا  یواژه

مرگ و مممم  اتيح یخهدوباره  چر یتولد  هسممت گریتداع

همچون  یواژگان گریهم تداع ییآن باشممد. از نظر آوا رينظ

  یسمممرسمممبز گریآن. بهمار تداع  ريقرار  نگمار  فرار و نظ 

 .هس  زيطراوت  باران  شكوفه و... ن

معنا و مصممداق از آن بسممنده   كیبه  یادر هر واژه شممعر

  سییهایشعر در گرو تداع كیبودن  لیچندتأو كند ینم

 .كندیم جادیه آن شعر در ذهن مخاط  اك

 .معنا یدهندهمعناهاس  نه انتقال گریتداع شعر

 

 ی:شعر یهانمونه

 

 م بوبم یكنیكه نگاه م ایدر به

 كندیتو نگاه م ییبایبه ز زين ایدر

 نشو كشینزد

 ترسمیم

 دستانش را باز كند یال ظه به

 .تو را با خود ببرد و

 

 یعلو اسيال

 

و تو را با / /دسممتانش را باز كند یابه ل ظه" شممعر نیا در

 زيغرق شممدن را ن شممود یم جادیكه ا یبا تشممابه "خود ببرد

 .كندیم یتداع

 

 :گرید یانمونه

 

 "شودیم غيتبل قهياعتقاد به كشتن هر پنج دق/كن/  گوش"

باشد  كه  یزخم توانس یو شمعر م "از شمعر   یقسممت مممم 

 یطاهراز مارال  "سر  باز نكند گاهچيه

كردن از  غيتبل "شمممودیم غيتبل قهيكه هر پنج دق یكشمممتن"

 در غمماتيتبل زيو ن ونیزیتلو یمشمممابهمم   خبرهمما  قیطر

 نید یهایمفت یفتوا ی. از طرفكنمد یم یرا تمداع  ونیزیتلو

حكم به كشممتن   يانسممان ایبر ضممد زن و  یگاهرا كه هراز

 [.كنندیم غيكشتار را تبل] دهندیم

 

 :گرید یانمونه

 

 دیينخواهد رو یدر من گل گرید"

 تو بعدِ

 مهيشب یخاك یتپه كی به

 خوردیم ريت یراندازيت نیهرچه در تمر كه

 ".دیآینم دردش

 

 ییرضا نيحس

 

  خوردیم ريت یراندازيت نیكه هرچه در تمر یخماك  یتپمه "

 اريبس انيرا كه سال یمشابه  پدر قیاز طر "دیآیدردش نم

 یندارد را تداع یتیو شكا كشدیم  ماش زحخانواده یبرا

و  هایعرصمممه دشممممن خشیكه تار یكشمممور زيو ن كندیم

 .اس  اما هنوز پابرجاس  یاريبس یهایريدرگ

 

 :گرید یانمونه

 

 یمعمول یهاآدم

 دیآیم شانیكه به ا ییكارها با

 اندرا ساده گرفته یزندگ

 خوابندیم

 كنندیم كار

 یرمعموليغ یهاآدم تا

 خرندیكه م یلياتومب یدنهخط ب به

 شوند حساس

 ستندیخط با پش 

 كنند یاحساس خوشبخت و



 183ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 یمعمول یهاآدم

 ديسف یهاخط یرو از

 .كنندیم عبور

 

 یدريح رعنا

 

  یرمعموليغ یآدم ها تا"

 خرندیكه م یلياتومب یبه خط بدنه 

از  ل ياتومب یحسمماس بودن به خط بدنه "شمموند حسمماس

 یخط اتو شمممهيكه هم یمرفه یهاشمممبماهم   آدم   قیطر

 .كندیم یرا هم تداع خوردیشان به هم نملباس

 

 :گرید یانمونه

 

 دهيتفت نيزم

 

  خواهمینم یزيچ

 یخاكستر دهيتفت نيزم نیا از

  آفتاب را كه

  بردیم شیهاحقارت حفره به

 پر تَرَكش یهاعطش ل  و

 .كشدیباران را به لجن م یهابوسه

 شمبا یكشاورز خواهمینم

 كاردیقلبش را در دل خاك م كه

 .نديچیم أسیخرمن  و

 دانمیم

 اس  ییایسرنوش  من  در در

  وزد یهر بار به سم  من م كه

 .كندیم دیرا غرق مروار دامانم

 

 ینيفرشته حس

 

 باشم یكشاورز خواهمینم"

 كاردیقلبش را در دل خاك م كه

 "نديچیم أسیخرمن  و

 

 :شودیم یكه در ذهن تداع مشابه  دارد ریموارد ز با

آموزان آموزش كمه بما عشمممق و عالقه  به دانش   یمعلم -

 .شودیگرفته م دهیاو ناد یاما زحمات و فداكار دهدیم

 .بلعدیكه فرزندان خود را م یانقالبم 

آورده اما او ناخلف از كار  ايكه فرزندش را به دن یممادر  -

 .دیآیدر م
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 بيات تغزلىاد

 
 بلور اشرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چهار  نیشمممده اسممم . ا ميتقسممم یبه چهار نوم كل اتيادب

. یميو تعل یشینما  ییغنا  یحماس :عبارتند از یادب یگونه

ها با گونه نیاز ا كیبسمممتمه بمه نوم فرهنگ هر جامعه هر   

شممموند. به مى یزيمآن جامعه رنگآ یِاصمممل یهاهیمادرون

 نیاز ا كیه فرهنگ هر جامعه هر بسمممتمه بم   گریعبمارت د 

 ایو  یعاشممقانه  اجتماع ییها ممكن اسمم  رنگ و بوگونه

ا و هییایران  از الال اتيعارفانه داشمته باشد. وجه غال  ادب 

و حتا  یمادران گرفته  تا حماسمممه و آثار عرفان یهاقصمممه

 .اس  یمدرن معاصر  عاشقانه و تغزل یهاداستان

معناگرا و به  نحال كامل نيع عاشمممقانه و در  یم روا تغزل

نوم از  نیاسممم . گرچممه ا  ینيزم یهمماییگرادور از واقع

 یسممع یدارند اما راو ینيزم یخاسممتگاه یها همگعاشممقانه

ارائه دهد.  یسممممانآ مهيمقمدس یا ن  یتین رواآكنمد از  مى

ا ر فارسمممى اتيكه بخش بزرگى از ادب رانیا ییغنا اتيم ادب

اسمم .   یعاشممقانه و تغزل یها یداده متأثر از روا كلشمم

انوام از جمله  ریحتا در سا  یحضور تغزل در ادبيات فارس

 ليبه دل دیمشممهود اسمم . شا ننيز كامل یميو تعل یحماسم 

اسمم  كه  یفارسمم اتيحضممور پر رنگ تغزل در ادب نيهم

 .دانندیم یتغزل یاتيادب ما را اتيادب نمعمول

و در شمعر و نثر كالسميك  تغزل  وحدت موضوم دارد    در

عاشمقانه بسميار اسم  و پيوسته و مرتبط بيان     توصميف  آن

شمود و همچنين در آن موتيف و شمخصي  اصلى حول   می

   .گرددعشق می

این شممعر از  به توانهای تغزل در شممعر سممپيد مىنمونه از

 :علی عبدالرضایی اشاره كرد

  

 ینبود دو دست  روا

 یاق دو تختو    ات میريبگ یتهران سمموار یهاخانه تمامِ از

 !نه

 یدو انگشت      ميها را دوره كنهمه مغازه یسه روز دو

 !نه یو   انگشتر میريتو آب بگ یهاچشم از

 یعاشق ولم كن همهنینبود ا روا

 یبغلم كن                       

 رميتو بگ یتا بو                      

 رميبم یو در با  پرت                      

  

 یام و عشق تمام تو بودتم زن

 دانستمینم                              

 !دانستمینم     یخودم حتا خدام تو بود شیخو

 یتو آدم بود    ستميكژدم!    من غول قرن ب من

 !دانستمنمی  

 تو افتادم یهاشدم و از چشم یاشك قطره

 نكردم هیو گر                                  

 میو از آغوش هم افتاد میودهم ب جف 

 نكردم هیگر من   و

 ببخش مرا

 !بد كردم     یليبه تو خ من

 ی!ليل                                      
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 آواشناسي

 
 نادين نادری

 

 

 

 

 
 

از برخورد دو یمما چنممد جسمممم بمما یكممدیگر و جممابجممایی 

ایجاد  "صممموت"همای هوا در نتيجمه این برخورد    مولكول

های گفتاری بشر سته از صداها كه توسط اندامشود. آن دمی

 نام دارند. "آوا  "شوند  صداهای زبانی یا توليد می

آواشمناسمی مطالعه صداهای گفتار و توليد  ذات فيزیكی و   

درك صمداها اسم . بنابراین  آواشممناسممی شامل سه بخش   

 شود:می

 . آواشناسی توليدی1

 . آواشناسی آكوستيك )فيزیكی(2

 شنيداری . آواشناسی3

آواشممناسممی شممنيداری  به درك آواهای گفتاری از طریق   

 شود.گوش مربوج می

های مادی یا فيزیكی آواشممناسممی فيزیكی  با خصمموصممي  

گفتار به عنوان امواج صممموتی در هوا  سمممر و كار دارد. )از 

 جمله فركانس صداهای خاص در بين افراد مختلف(

ا توليد آواهای آواشممناسممی توليدی  به مطالعه ن وه ایجاد ی 

 پردازد.گفتاری می

های فيزیكی و فيزیولوژیكی گفتار سر و آواشمناسی با جنبه 

ای گسممترده اسمم  كه با علوم دیگر نيز در كار دارد و حيطه

ارتباج اسمم   مثلن در ب ر آواشممناسممی توليدی  باید با   

ساختمان دستگاه گفتاری انسان آشنا باشيم كه از این منظر  

د. در یابشمناسی و پزشكی ارتباج می یسم  آواشمناسمی با ز  

آواشمناسممی آكوسممتيك كه بررسمی امواج صمموتی اسمم   با   

شویم و در آواشناسی شنيداری فيزیك و ریاضمی مرتبط می 

شمممناسمممی  شمممناسمممی  پزشمممكی  رواندر حيطه زیسممم 

شویم .بنابراین  آواشناسی علمی شناسی و... وارد میعصم  

ند  اما به كگر برقرار میاس  كه ارتباج تنگاتنگ با علوم دی

جنبه توليدی آواشممناسممی به این دليل بيشممتر پرداخته شممده 

تر اسمم . ولی در این ميان آواشممناسممی  اسمم  كه ملموس

هایی اسمم  كه تا حدودی ناشممناخته  آكوسممتيك از شمماخه 

های زیادی از طرف ممانمده  اگرچمه ت قيقمات و بررسمممی    

. جام شده اس شناسان بر روی آن انشناسان و غير زبانزبان

شماید این امر بدین خاطر باشمد كه آواشناسی آكوستيك تا   

 حدودی ناملموس اس  و قابل مشاهده نيس .

شممویم در ابتدا ی آواشممناسممی روبرو می هنگامی كه با واژه

شود و باور اكثر مراحل توليد اصوات در ذهن ما تداعی می

افراد بر این اسم  كه آواشمناسمی علمی اس  كه چگونگی    

كند. ولی آیا فقط با توليد وليمد اصممموات را بررسمممی می ت

ود؟ شاصوات رابطه زبانی بين سخنگو و مخاط  برقرار می

در پاسمخ به این سوال باید گف  خير. درواقع اگر ما سخن  

بگویيم بمدون اینكمه مخاط  ما چيزی بفهمد ارتباج زبانی   

 یبرقرار نشده اس . بنابراین اگرچه اولين مرحله در برقرار

ارتباج توليد صموت توسمط سمخنگوس  اما برای برقراری    

ارتباج زبانی كافی نيسمم . قبل از اینكه سممخنگو شممروم به 

گيرد كه چه بگوید و این مغز اس  ص ب  كند تصميم می

چه سممخنگو در نظر كه پيغام توليد صمموت را بر اسمماس آن

رساند. پس از رسيدن این های توليد صوت میدارد به اندام

های صموتی شمروم به توليد صوت برای رساندن     اندامپيام

كنند. این اصموات امواج صوتی  منظور و مفهومی خاص می

شوند و به گوش جا میهسمتند كه توسمط هوا در فضا جابه  

رسمممند  بنابراین بين سمممخنگو و مخماط  یا مخاطبين می 

شوند. مخاط   اصموات به صمورت امواج صوتی منتقل می  

های عصمممبی مخاط  رسممميده و پيغام این امواج به گوش

رود و در مغز تجزیه و ت ليل كنمد كمه به مغز می  توليمد می 

 رسد.شود و منظور سخنگو به مخاط  میمی
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 بافت در شعر

 
 عدنان صیقالنی

 
در رابطه با روابط همنشممينی و جانشممينی زبان ب ثی وجود 

  اندیشمممه كنيم كه آوا واین فرض آغاز می دارد كه آن را با

 به "صممورت"های بی شممكلی هسممتند كه در ميان آنها توده

گيری با استفاده از روابط جانشينی آید. این شمكل وجود می

)غالبن بر اساس الگوهای صرفی( و عناصر همنشين )غالبن 

 گيرد.بر اساس الگوهای ن وی( انجام می

شممماعران و منقمدان ایرانی  بارها تعاریف مختلفی از باف   

كه بدانند اساسن باف   یك جهان اس  اند. بی آنارائه داده

شمممود. باف   مجموعه  شمممناخ  و با جمالت تعریف نمی

شمماعر اسمم  و با همه چيز در ارتباج اسمم . وقتی با شممعر 

شمممویم حس ادی  شمممعر را نداریم  بافتی روبرو میخوش

توانيم كلمماتی را از آن حمذف كنيم  سمممطرها را   یعنی نمی

ختار آن دس  ببریم چون منظور شاعر جابجا كنيم و در سا

 شود.ناقص می

باف   تنها باید زبانی كنند كه شمممعر خوشبرخی گممان می 

بماشمممد و بمه عبمارتی از كنمار زبمان عبور كنمد اما شمممعر       

ای داشممته باف   شممعری اسمم  كه زبانِ تراش خوردهخوش

 باشد و اضافات در سطرهای آن بيداد نكند.

ك كردن حسممي  آن اسمم .  بهترین راه شممناخ  باف   در

ها اس . درواقع بازی با كلمات و شناخ  درس  آنعشمق 

اگر شممعری باف ِ نابی داشممته باشممد یا به عبارتی شممهودی  

 توان از آن تقليد كرد.باشد  نمی

 كند و واردشود كه شاعر خطر میباف   زمانی تشمكيل می 

 شود كه مرزی را بشكند.مرزداری می
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 پساساختارگرايي و نقد سوسور

 
 سمیه ابراهیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرنيسمممم در پسممماسممماختارگرایی اسممم .  زمينه پسممم 

د و معتقد كنپساساختارگرایی مبانی ساختارگرایی را نفی می

ا را هها  مدلولاسم  كه معنا ثاب  و تعيين شده نيس . دال 

آورند. یگری به وجود میهای دكننمد  بلكمه دال  توليمد نمی 

ذا داند  لپسماساختارگرایی هر متن را دارای چند گفتمان می 

خواننده یا گوینده با گفتمان مربوج به هوی  خود  موقعي  

زمانی مممم مكانی مممم تاریخی خود سممر و كار دارد. در این  

دیدگاه  گفتمان به دنبال تخری  هرگونه قطعي  اسممم  و 

مواضمع اسممتعالیی را به نقد  م ور  تفكر مدرن  عقل سموژه 

كشمد و بعدها به وسميله پساساختارگرایانی چون دریدا    می

ليوتار  بودریار  جيمسمون و... گسترش یاف . این متفكران  

پسمامدرن به سمن  ساختاری سوسور و استروس  همچنين   

همای فرهنگی در یك  مطلق انگماشمممتن معرفم  و ت ليمل   

گران ت ليممل واقعيمم  واقعی  بممدبين بودنممد و بممه عنوان

ها با رویكردی خاص به اند. آنپسماسموسوری شناخته شده  

ی یعنی اليستهای ایدهشناسی در ت ليل فرهنگ به جنبهنشانه

صممرف آگاهی بيشممتر توجه دارند و خود جهان مادی را در 

توان به بودریار اشممماره كرد ها میگيرند. از ميان آننظر نمی

مبتنی بر تصممماویر در  كه درك از واقعي  را بر یك فرهنگ

ها توجه دارد. به طور گيرد و تنهما به جهان نشمممانه نظر می

كنند كه خود فرهنگ مادی به هما فراموش می كلی هممه آن 

عنوان نشانه  ابزاری برای معنا و رابطه آن با زندگی روزمره 

 كند.عمل می

های معروف سماختارشكنی با جان بارت آغاز شد. از چهره 

( نام برد. 1931توان از ژاك دریدا )نی  میمكت  ساختارشك

ی یك به یك ميان دال و ی سمموسممور  رابطهاو با نقد نظریه

ممدلول را رد كرد و عنوان كرد كممه دال بر مممدلولی ثممابمم   

كنممد  بلكممه هر دال در نزد افراد مختلف دارای داللمم  نمی

ها  های مختلف اسممم . افراد گوناگون دارای تجربهمدلول

شود كه دگی گوناگون هسمتند و همين باعر می دانش و زن

 یها متفاوت باشد؛ مثلن واژهها از واژهتعبير و برداشم  آن 

ها دارای مصمممداق ی انسمممانتواند برای همهنمی "آزادی"

 واحد و یكسانی باشد.  

ای برای آشممكار ی شمميوهدریدا سمماختارشممكنی را به منزله

د كه متن به سممماختن تعبيرهمای چندگانه از متون مطرح كر 

طور طبيعی دارای ابهمام و كژتمابی اسممم   به همين خاطر   

رسيدن به معنای نهایی و كامل آن امری غيرممكن اس . او 

 داند زبمان یما متون را بمازتاب و انعكاس طبيعی جهان نمی   

ی تعبير ما از جهان دهنده و سمممازندهبلكمه متن را شمممكل 

كنند ایجاد می داند و معتقد اسمم  كه متون این امكان رامی

 یكمه مما واقعي  را بفهميم. به نظر دریدا  انسمممان به نقطه  

رسمممد. برای او هر متن نشمممانگر پایانی تعبير یك متن نمی

های معنایی اسمم  و چيزی ثاب  نيسمم   به  تنوم و تفاوت

همين خمماطر  ت ليممل متن بممه صمممورت مسممملم و قطعی  

 غيرممكن اس .  

دانند  به طوری كه میی دریدا را افراطی بسممميماری  نظریه 

دا های دریگویمد كه اگر جهان مطابق گفته می "امبراتو اكو"

بچرخد و هر دالی بتواند هر معنایی داشته باشد  آن وق  ما 

توانيم با یك بي  از اشعار سعدی یخچال خود را تعمير می

 كنيم.
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 "Imagery " تشبيه 

 
 

 مصطفا صمدی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ادبی اسمم  و حالتیترین آرایهتشممبيه یكی از كاربردی

را گوینمد كمه در آن دو یما چند پدیده توسمممط  ویژگی یا    

قد یارم "شمموند. مثال: های مشممترك به هم مانند میویژگی

 "مانند سرو بلند اس 

 هر تشبيه چهار جزء دارد:

شمممود؛ یعنی عای تشمممبيه در آن می. مشمممبه: چيزی كه اد1

 ه قرار دهيم. )قد یار(خواهيم مورد تشبيای كه میكلمه

نيم كرا به آن تشبيه می "مشبه"ای اس  كه به: كلمه. مشبّه2

برتر اس  )سرو(. وجه  "مشبه"و از نظر داشمتن صفات از  

شود  نو بودن این عنصر به نوآوری به اخذ میشمبه از مشبه 

شممود و برعكس تكراری و در سمماختمان تشممبيه منجر می 

 سازد.ميانه میتقليدی بودن آن تشبيه را عا

يه در ها به وجود تشب. ادات تشبيه: كلماتی كه به وسيله آن3

 بریم؛ از قبيل مثل  مانند  چو  شبيه  و... )مانند(جمله پی می

و  "مشبه"های مشترك بين . وجه شمبه: صمفات و ویژگی  4

 گویند. ) بلندی(را می "مشبه به"

دون ه باند كاركان ثاب  یك تشممبيه "بهمشممبه"و  "مشممبه"

ه وج"و  "ادات تشمممبيه"افتد  اما ها تشمممبيهی اتفاق نمیآن

وان تتوانند حذف شوند؛ مثلن در مثال ذكر شده میمی "شبه

قدی مانند "وجه شمممبه را حذف كرد و این چنين نوشممم  

را  "هادات تشممبب"و یا حتا برای زیباتر كردن تشممبيه  "سممرو

ا سره یكنيم و صمرف مشمبه و مشبه به را با ك  هم حذف می

 ."قد سرو"كنيم مضاف اليه به هم وصل می

ه تشمبيه بليغ: تشمبيه بليغ زیباترین و رسماترین نوم تشبي    .5

 "ادات تشمممبيه"و  "وجه شمممبه"اسممم  كه در آن از ذكر 

با كسممره به  "بهمشممبه"و  "مشممبه"شممود و خودداری می

 "اضافه تشبيهی"شوند كه به این حال  همدیگر اضمافه می 

ید: ل  آبه میمعمولن  ابتدا مشبه و بعد مشبه گویند.نيز می

 به(.به( / قد سرو )مشبه  مشبهلعل )مشبه  مشبه

 

 انواع تشبيه
 

آن   "بههمشب"یا  "مشبه"تشبيه مفرد: تشبيهی كه هر یك از 

آن از همان یك چيز گرفته  "وجه شممبه"یك چيز اسمم  و 

 شها فقط در یك چيز اس ( مثال: دانشود. )شباه  آنمی

         در دل چرا  روشن اس .

توضيح : در این مثال وجه شبه )روشنی از یك كلمه چرا ( 

 استخراج شده اس .

 "هبمشبه"یا  "مشبه"تشمبيه مرك : آن اسم  كه هر یك از   

دو یا چند چيز هسممتند و وجه شممبه نيز از دو یا چند چيز  

ی اهل طمع به نعم  دنيا / پر شمممود. مثال: دیدهگرفتمه می 

  شود همچنانكه چاه به شبنمن

مع ی اهل طتركيبی از دو چيز اس  )دیده "مشبه"توضيح: 

نيز دو چيز اسم  )چاه و شبنم(   "بهمشمبه "و نعم  دنيا( و 

شود   چشم طور كه چاه با شمبنم پر نمی به این معنی: همان

 شود.حریصان نيز با نعم  دنيا سير نمی

 

 

 



 189ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 "personification"  تشخيص

 
 

 صمدی مصطفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشمخّص )شمخصمي  بخشی(: هرگاه با نسب  دادن عمل     

حال  و یا صمف  انسانی به یك پدیده )غيرانسانی ( به آن  

 ید.آی تشخيص به وجود میای انسانی ببخشيم  آرایهجلوه

 

 هایی در شعر علی عبدالرضایی:مثال

 

 كنم.ها را آغوش میافتم پنجرهم به یادت كه می

ز طریق مفعول قرار دادن پنجره  برایش جسمم تصور كرده  ا

 اس  و تشخيص اتفاق افتاده اس .

 كرد.هایش هميشه پنج زاری گریه میكه در جي م آن

عمل انسمانی گریه كردن را استفاده   "پنج زاری"یعنی برای 

 كرده اس  و تشخيص اتفاق افتاده اس .

 

 های در شعر سهراب:مثال

 

 چسباند  تش را به پس پنجره می)گاه تنهایی صور

 آمدشوق می

 انداخ دس  در گردن حس می

 كرد(فكر بازی می

 

   "د چسبانتنهایی صورتش را به پس پنجره چسبانده می"

 

یعنی برای تنهایی جان و جسم تصور شده كه توانسته اس  

 صورتش را به پنجره بچسباند! پس تشخيص اس .

كه شوق دس  و چوننيز تشخيص اس    "آمدشموق می "

پایی برای آمدن ندارد و آمدن مخصمموص انسممان و حيوان  

 اس .

یعنی برای شوق   "انداخ دس  در گردن حس می"شوق 

 جا نيز تشخيص اس .دس  نيز تصور شده اس  كه این

نيز تشمممخيص اسممم   زیرا بازی كردن  "كردفكربازی می"

مخصموص انسمان اسمم  و فكر  جسم و جانی برای بازی   

 ن ندارد.كرد
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 قواعد همنشيني و جانشيني

 
 جان صدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نتی های سبندیشممناسی تقسيمتا پيش از سموسمور در زبان  

شممد كه شممناسممی انجام میشممناسممی و واژهشممامل ن و  واج

ونه گسوسور با مطرح كردن قواعد همنشينی و جانشينی این

ه وی نشان داد كه چگون ها را بی اعتبار دانس .بندیتقسيم

ی توان با این دو شكل مناسبات نقش و معنای هر نشانهمی

زبمانی را تعيين كرد و بمه طبع آن سممماختمارهمای زبانی را     

ی همنشمممينی به منطق خطی دالل  زبانی شمممناخ . قاعده

اشممماره دارد كممه در آن كلمممات  تنهمما بمما در نظر گرفتن  

شممموند. به یشمممان در سممماختار خطی جمله معنا مموقعي 

انی  ی زبتوان گف  كه یك نشممانهگونه میعبارت دیگر این

شمممود. كه دالل  های معنایی متفاوتی را شمممامل میدالل 

معنممایی خمماص مورد نظر تنهمما از رهگممذر در نظر گرفتن 

ی زبانی در چهارچوب منطق خطی دالل  معنایی نشمممانمه 

 نیعنی سمماختار كلی جمله كه در آن قرار گرفته اسمم  ممك

ی جانشمممينی كه سممماختارگرایی قرن خواهد بود. در قاعده

داند پيدا دار آن میگيری خود را وامبيسممتم به طور چشمممم 

های زبانی كردن سممماختار اهمي  دارد. در این قاعده واحد

شوند. این منطق  ما را قادر به ساختن جانشمين یكدیگر می 

 یكند یك جمله كه با توجه به منطق خطجمالت جدید می

ی  همنشمممينی شمممكل گرفته با دالل  زبانی یا همان قاعده

ی دیگر از طریق منطق جانشينی زبان ارتباج دارد. در جمله

كه  حقيق  بررسی هر پدیدار در مناسبتش با ساختاری كلی

در آن قرار دارد و خلق پمدیمدار جمدیمد بما توجه به همان      

سمم . برای ترین هدف جریان سمماختارگراییسمماختار  مهم

توان از لوی اسممتراوس مردم شممناس یاد كرد كه با نمونه می

های مختلف از آمریكای شمالی تا آمریكای بررسی اسطوره

يدا دس  پ های ملل دیگر به ساختاری كلیالتين و اسطوره

های زبانی  اذعان كرد و با اسمتفاده از منطق جانشينی واحد 

اق خلق های دیگری را هم بر این سمميتوان اسممطورهكرد می

هایی كرد. اصولن تفاوت اساسی ميان ساختارگرایی و مكت 

ها و عقاید مشتركی با هم چون فرماليسمم روسمی كه ریشه  

جا نهفته اسممم . در عين حال كه هر دو دارند نيز در همين

مشمغول بررسمی سماختار متن ادبی هستند  هدف  متفاوت    

؛ دهای ادبی هستنوجوی تكنيكها به جس اس . فرماليسم

 زدایی كه شكلوفسكی منادی آنبه طور مثال تكنيك آشنایی

بود در حمالی كه در سممماختارگرایی ادبی  هدف پيدا كردن  

های ها یا پدیدارسمماختار یك متن ادبی برای توليد داسممتان 

 ادبی جدیدتر كه بر سياق همان ساختار معين شده اس .
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 درزماني و زمانيهم

 
 جان صدرا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ود ميان كرد می اشاره آن به زبان در سموسور  كه را تفاوتی

 تأثير تمایز این. پدیدار شممد  درزمانی و زمانیهم رویكرد

 رنظ به. گذاشمم  برجا ادبی ینظریه مباحر در سممزاییبه

 بررسممی مورد منظر دو از توانمی را ایپدیده هر سمموسممور

 درزمانی. و زمانیهم داد: قرار

 

 در را واژه یك مثلن معين ایپدیده كه گامیهن: زمانیهم

 دارد امكان و كنيممی بررسممی زبان یك كلی نظام با ارتباج

 از باشممد  داشممته وجود آن در زمانهم طور به پدیده آن كه

 كه هنگامی مثال طور به ایم؛كرده اسممتفاده زمانیهم روش

 زمانهم كه كنيم بررسممی زبانی نظامی غال  در را واژه یك

 قسممم  یك كه اسمم  معنی این دارد  به وجود واژه آن با

 و گرفته نظر در را( واژه) آن تاریخی سير یك از مشمخص 

 زا اصممطالحن صممورت این در .بپردازیم واژه ت ليل به بعد

 ایم.كرده استفاده زمانیهم روش

 یتاریخ سممير با ارتباج در را ایپدیده كه هنگامی: درزمانی

 شممناسممیریشممه دید از را واژه یك مثلن. كنيم بررسممی آن

 ورسوس. ایمكرده اسمتفاده  درزمانی یشميوه  از كنيم بررسمی 

 زبان در هاپدیده بررسممی برای را زمانیهم روش خودش

 یدیدهپ یك بررسی برای كه بود معتقد وی كرد می پيشنهاد

 رسممي بررسممی به اجیاحتي واج یك یا واژه  یك حال زبانی

 را آن باید بلكه نيس  زبان یریخچهتا در پدیده این ت ول

 مورد دارد وجود آن با زمانهم كه نظامی كل با ارتباج در

 داد. قرار بررسی و ب ر

 موقعيتی زمان  هر در زبان هر موقعي  سمموسممور گمان به

 یب "تاریخی تكامل" زبان در اعتبار  این به و اسمم  كامل

 معناس .

 یدیگر مثال از باره این در خود نظر تشریح برای سموسور 

 بازی زمينه  این در وی مشممهور مثال. اسمم  كرده اسممتفاده

 انتخاب برای كه گویدمی گونهاین وی. اسممم  شمممطرنج

 و شممناسممایی به ملزم ما شممطرنج  بازی در صمم يح حرك 

 نظام كل با نسممب  در حال زمان در هامهره موقعي  ت ليل

 هب افتاده اتفاق گذشممته در چهآن بررسممی و هسممتيم بازی

 انتخاب به كمكی ایمداده انجام قبلن كه حركاتی معنمای 

 ردكارك یشيوه بخواهيم اگر گرچه. كندنمی ص يح حرك 

 لك ت ليل كنيم بررسی را هاآن بازی نوم و بازیگر دو ذهن

 یشمميوه این امّا اسمم  مهم بازی در شممده انجام حركات

 بانز در. كندنمی صمم يح حرك  انتخاب به كمكی ت ليل

 خس ن زبان  توصيف برای اس . گونه همين به قضميه  يزن

 اسممباتیمن چه یكدیگر با زبانی عناصممر اكنون كه بدانيم باید

 ت ليل. دهندمی شممكل را زبانی نظام یك چگونه و دارند

 كه طلبدمی را خود خاص هایشمناسی روش نيز زبانی نظام

 و همنشممينی قواعد سمموسممور زعمبه را آن ترینمهم از یكی

 اس . جانشينی
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 خودآگاه راوي

 
 جمیله کرمی

 
 و خودآگاه راوی بمه  توانمی را راوی دیمدگماه   یمك  از

 كرد. تقسيم جایزالخطا

 كشاندمی جایی به را روای  مسمير  آگاهانه خودآگاه  راوی

 این با كالسمميك هایرمان از بسممياری .اسمم  نظرش مد كه

 سمممر از را ماجرایی راوی .اندشمممده نوشمممته راوی نوم

 اتفاقات از راوی .كند بازگو را آن دارد قصد و اس گذرانده

 ميان در خواننده با را رازهایش و اطالعات و اسمم  آگاه

 اینقطه همان به را خواننده كه اسمم  آن نيتش و گذاردمی

 و پررنگ حضور آگاهخود راوی .خواهدمی خود كه برساند

 اویر از نوعی درواقع و دارد روای  در را ایبرجسمممته

 خوبی ینمونه فيلدینگ هایرمان .آیدمی حساب به قهرمان

 هستند. خودآگاه راوی از استفاده برای

 نویسممنده آن در كه خودآگاه راوی اسمم  معتقد فورسممتر

 متن برای كند  مشممكالتیمی رو خواننده برای را دسممتش

 گوید:می كند. اومی ایجاد

 و سازد ویشخ اسمرار  م رم را خواننده باید نویسمنده  آیا"

 .ندنك چنين كه اس  بگذارد؟ بهتر ميان در او با را خود راز

 حرارت درجه اف  به معمولن واسمم   خطرناك عملی این

 همه از و شودمی منجر عاطفی و ذهنی لختی و سمسمتی   به

 از نویسممنده كند  گوییمی پيدا مسممخره یكار  قيافه بدتر

 يندبب و دبرو ص نه پشم   به كه اسم  كرده دعوت خواننده

 مقابل در و "آورد.درمی حرك  به چگونه را هاعروسك كه

 Fallible) جایزالخطا یا اعتماد قابل غير و موثق غير راوی

Narrator( یا )Unreliable Narrator كه اس  ای( نویسمنده 

 و مرسوم اعتقادات با مطال   از او هایقضماوت  و تفاسمير 

 قبول و صممم   در خواننده و نيسممم  منطبق متعارف

 اس . مردد و مشكوك او هایت ليل و هاگزارش
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 زايدنويسي يا حشو

 
 جمیله کرمی

 
 و پارچه بين اسمم  ایالیه یا پسمم   اضممافه آن لغوی معنی

 آستری.

 ميان گوینده كه دهدمی روی هنگامی ادیبان اصممطالح در

 ودمقص از را وی كه دبياور بيهوده و اضافه سخنی خود كالم

 كند. دور اشاصلی

 حشو: م اقسام

 مقصممود بيان برای كه اسمم  زاید كالمی :مليح . حشممو1

 سخن زیبایی بر بردنش كار به ولی نيس  ضمروری  گوینده

 كند.نمی زش  را كالم وجههيچ به و افزایدمی وی

 به اس  مممم را سموم  كالس كه عبداهلل -برادرم  :كهآن مانند

 كنم.می معرفی شما

 سخنی خود كالم در گوینده كه اس  آن :متوسط . حشمو 3

 نه آمدنش اما نيسمم  ضممروری مقصممود بيان در كه آورد

 حشو نوم كند  اینمی كسمر  آن از نه افزوده كالم به چيزی

 نيس . كالم عي  وجههيچ به هم

 ندارد. كاستی و كم هيچ ما مشترك زندگی :مانند

 گوینده مقصممود بيان در حشممو نوم این :قبيح . حشممو3

كند؛ می زش  آن را و اسم   كالم نبوده  اما عي  ضمروری 

 سياه ش  شيرین  یا خرمای :مانند

 قبيح: حشو م اقسام

 هم كنار زبان یك از معنی و یك مترادف كلمه دو . آوردن1

 تانانگش دو سرودم  یا بدیع و نو شعری :؛ مانند(تاتولوژی)

 :مانند فاصمله؛  بدون زبان دو از معنی هم كلمه دو . آوردن2

 س دشواری كار وجود با این معهذا

 اما :فاصله؛ مانند با زبان یك از معنی هم كلمه دو . آوردن3

 كنم.می را تالشم ولی اس  سخ 

 دربر دارنده یكی كه هم كنار كلممه  دو بردن كمار  . بمه 4

 دره پایين سم  به سقوج :هس ؛ مانند هم دیگری

 اس ؛ موصوف جزو خود ف ص كه صمفتی  و . موصموف 5

 سفيد ماس  :مانند

 هم را بعدی كلمه خود تركي  كه تركيباتی بردن كار . به6

 كوچولو دخترك :شود؛ مانندمی شامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 194ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

ت سفرانسوي "پارودي"ي ي كلمهريشه

و يا  "نقيضاه "و معاادل فارساي آن   

 "سرايينظيره"

 
 رئوف دلفی

 

 

سممم  كه در تمام ادبيات جهان ز انوام ادبیپمارودی یكی ا 

برای شممناخ   وجود دارد  اما در ایران مهجور مانده اسم . 

ی ادبی باید  اول دسمم  به تبارشممناسممی و بيشممتر  این گونه

پارودی ن هدف و بررسمممی چيسمممتی آن بزنيم. اسممماسممم 

گاه شوخی  شود.س  كه چندین هدف را شامل میمدیومی

ی از اوقات هدف  بيان مسمممائل او گاهی تخری  و در پاره

   سياسی اجتماعی با ل نی طنز و ریشخندآميز همراه اس .

ترین مهم اكثرن در پارودی  ما با زبان طنز مواجه هسمممتيم.

ویژگی این سممبك ادبی این بوده كه با یك شممعر معروف و 

دسمم  به  بزرگ كه تقریبن در اذهان عمومی ماندگار اسمم 

و هارمونی  شعر را از معنای  زنند و با حف  ل نشوخی می

عنی ی كنند.قبلی خود سمماقط و ف وای تازه به آن تزریق می

زدایی كرده و اثر را به سمممتی از ماهي  آن شممعر  آشممنایی 

كه گاه هدفی  دمندبرند و فضمممایی تازه در آن میدیگر می

اروتيك  گاه تخری  و یا شممموخی  طنز و یا بيان مسمممائل 

 س .سياسی م اجتماعی

زدایی از شمممعرهای واقع هر پارودی یك جور آشمممنایی در

تر از خودش اسممم  و رفتمماری تممازه از نظر زبممانی و قبمل 

س  كه عمومن به دو شكل رواج دارد  م توایی با اثر قبلی

گاه از نظر ساختار  یك مصرم یا یك سطر از شعر اصلی را 

برداشته و بقيه را به فضایی دیگر و گاه فقط از نظر هارمونی 

و ریتم و م ور همنشمينی كلمات  ما را به یاد شممعر اصمملی  

 اندازند.می

 

  برای مثال:

 

 كيرم را در باغچه خواهم كاش 

 راس  خواهد شد

  دانممی

  دانمدانم  چه مینمی

 

 "بابك سليمی زاده"

 

از  زداییبا آشنایی "بابك سليمی زاده"در این شمعر درواقع  

ارمونی  شممعر را از و حف  ل ن و ه "فرو  فرخزاد"شممعر 

  برد.معنای اوليه ساقط و به سم  دیگری می

  یا:

 شد دائمی ریاس  خرها به ملك ما

  ی عالم دوام خرثب  اس  بر جریده

 

 "ميرزاده عشقی"

 

شعر حاف  را پارودی كرده  "ی عشقیميرزاده"در این شعر 

 زند  كه باو به بيان موضموعی سمياسمی اجتماعی دس  می   

  طنزآميز همراه اس .ل ن و نگاه 

  در شعر بعد:

 نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد

 نرخ اجناس دگرباره گران خواهد شد

 گرایی شده مُد در دنياچونكه همنجس

  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

 

 "رئوف دلفی"

در این شعر   نویسنده سعی دارد قرائتی تازه از شعر حاف  

زدایی و شوخی كند ی آشناییارائه دهد و با خود متن اصممل

  ای هم به مسائل اجتماعی بزند.و كنایه
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 شعاري فكريروشن و هنري لمپنيسم
 

 

 
 

 عنوان با را بخشممی تا اسمم  این بر قرار شممماره  این از

 در كه را هاییب ر مجموعه و افزوده مجله به "گزارش"

  ودشمممی طرح كالج دیگر هایبرنامه یا كالج آزاد تریبون

 .كنيم منتشر اینجا

 كالج در مداوم صمورت  به كه آزادی هایتریبون یدنباله در

 به را ماهدی چهارم آزاد تریبون شمممود می برگزار شمممعر

 اصاختص "شعاری فكریروشن و هنری لمپنيسم" یمسئله

 شممعر كالج منتقدان و شمماعران آزاد تریبون این در. دادیم

 نای گيریشكل اجتماعی علل و تاریخی هایریشه یدرباره

 در كه پرداختند خود هایدیدگاه طرح و ب ر به معضممل 

 منتقدان و شمماعران از تن چند دیدگاه طرح به زیر گزارش

 .ایمپرداخته كالج

 اولين و ارزشبی چيز معنای به س آلمانی ایواژه "لمپن"

 اسمممتفاده خاص مفهومی در آن از انگلس و ماركس بار

 اسمماسممن  كه دانسممتند ایطبقه را "هامپنل" هاآن. كردند

 یراسمممتا در خدمتی و ندارد پرولتاریا یطبقه با ارتباطی

 اینكه با برعكس  بلكه كند نمی هاآن اهداف به رسممميدن

 ود خ منافع تامين برای اما گنجدنمی بورژوا یطبقه در حتی

 .كندمی خدم  بورژوازی به ناخواسته  یا خواسته

 هوممف خالق  دركی با كالج منتقدان و عرانشا راستا  این در

 جریان بسممط و ت ليل با و داده قرار خود سمموژه را "لمپن"

 جریان رصممد با و كرده زمانه بر منطبق را آن لمپنيسممم 

 نسل خصموص به و جامعه بر حاكم شمعاری  فكریروشمن 

 .دادند قرار ارزیابی مورد را آن هاینشانه جوان 

 كه او پردازیم؛می نادری مهدی اهدیدگ طرح به ابتمدا  در

 در و كرده بررسممی ادبيات یحوزه در را لمپنيسممم جریان

 كسيستماتي گيریشكل چگونگی و قدرت یرابطه از ادامه

 یدارسرمایه عصر در شعاری فكریروشن و هنری لمپنيسم

 برای را "هانویسممنده-لمپن و "شمماعرها-لمپن" نام گف  

 ادبيات كمه  اسممم  تقمد مع نمادری . برگزیمد  خود ب مر 

 هایدوره در فكریروشن جریان از بخشمی  یهدهندشمكل 

 اندور یعنی حاضر  عصر در اما. اس  بوده تاریخی مختلف

 و هاشاعر-لمپن با شعاری  روشنفكران و روشنفكرها-لمپن

 عریفت براساس كه كسانی. هستيم روبرو هانویسمنده -لمپن

 ونمت تنها و رندندا فكری هایعرصممه در توليدی لمپنيسممم 

. دهندمی نشر گسترده شكلی به كرده نو را كالسميك  غالبن

 شعر در اخير سال پانزده طی حاكم شعری جریان كه طوری

 و اس !( نویسیآسمان  بخوانيد)نویسمی سماده  جریان سمپيد  

 با كرده مانتاليسمممسممانتی باتالق وارد را سممپيد شممعر حاال

 به عملن شمممعر آن  به بخشممميدن فودیفسممم  یجلوه

 و كشممف كه ایگونه به رسممد نمی چندباره هایخوانش

 بيتی اینان.  اسمم  كرده سممل  آن از را تازه فكر و شممهود

 صائ  یا دهلوی بيدل مثل كالسميك  شماعران  از درخشمان 

 شده تقطيع صورت به سطر چند در و گرفته را... و تبریزی

 در یخالقيت بينيم می كه همچنان و نویسندمی سپيد شمعر  و

 كه سمم حالی در همه هااین. ندارند اندیشممه و م توا فرم 
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 اندشممده نشممينخانه هفتادی دهه م ورزبان غالبن شمماعران

 نغيرممك واقعی شعر انتشار وانفسا این در دانند می كه چرا

 كشته را زبان نویس ساده شماعران  طيف مقابل  در و اسم  

 عرش در كه "فكر" تا شعرند نویسش مشغول آن جسد روی

 این البته كه نشمممود توليد عملن گذرد می زبان آزادراه از

 و نوجوان مخاطبان از عظيمی خيل با نيز شمماعرها -لمپن

 .روبروهستند ناآگاه

 هایخصيصه فكرهاروشنلمپن كه اسم   باور این بر نادری

 نییع هاآن مشممترك ویژگی به توانمی كه دارند نيز دیگری

 هك آشنا ایصم نه . كرد اشماره  یطلبفرصم   و اپورتونيسمم 

 شخصي  تا س كافی شمده؛  دیده مجازی فضمای  در بارها

 هاعكس خاطرات  خيل با تا برود دنيا از م بوبی و معروف

 مجازی صف ات در نظر مورد شمخصي   از هاگویهگزین و

 مهمترین اسمماسممن هاآن. باشمميم روبرو فكرهاروشممنلمپن

 به نيازی امر این هالبت كه سمم سممواریموج شممانویژگی

 اقناتف كه اس  دليل همين به. ندارد شعوری كار و خالقي 

 هن كردن رصد این اما كنند می رصمد  خوبی به نيز را جامعه

 فتنگر جه  به صممرفن بلكه نيسمم  روشممنگری برای تنها

 اینكه و اسمم  موجود وضممعي  در آلودگل آب از ماهی

 خود بوبي م  نفع به تازه اجتماعی رویمداد  از چگونمه 

 شممیكن به رفتار  این بينيممی كه طورهمان كنند  اسممتفاده

 ندانسمممته یا دانسمممته  نشمممده بدل شمممعوری و توليدی

 در هایشمماننخ كه هسممتند ایبازیشمم خيمه هایعروسممك

 جل  جز هاعروسك این شموآف  از و سم  دیگری دسم  

 .نيس  ساخته كاری عوام  سط ی نگاه

 مثل آن اسممتعاری دهاینمو و قدرت كه اسمم  معتقد او

 بازیگردان جاهمه در سممرمایه صمماحبان و رسممانه ثروت 

 نادری. اند فكری و هنری هایزمينه در شعاری روشنفكران

 رد هدفمند طور به لمپنيسم گيریشمكل  ین وه از ادامه در

 ونهچگ قدرت اینكه گوید؛می كاپيتاليزم تركتازی عصمممر

 در مسممملط تمانگف گيریشمممكل برای را بازی یقاعده

 كند؟می تعریف شعاری فكریروشن

 شعبان لباس در هالمپن دیگر روزها این كه اسم   معتقد او

 بلكه شمموند نمی ظاهر هامشممتیداش و هاالت ها جعفری

 اعطا هالمپن به روشنفكر ظاهری كاپيتاليزم  عصر در قدرت

 زا سازی كيچ صنع  بررسی با ادامه در نادری. اسم   كرده

 :گویدمی فكریروشنلمپن با آن باجارت

 غير) آبكی و ایباسممممه معنای به آلمانی در كيچ یواژه

 به را كيچ بار اولين برای بروخ هرمان. اسممم ( اورجينال

 پا پيش و سمماده متن كوندرا ميالن و آورد پسمم  هنر جای

 متنی تاليسممانسانتی به را كيچ ماتيوتينو. ناميد كيچ را افتاده

 اندیشمممندان سمموی از تعاریف این تمامی. اسمم  داده ربط

 كيچ  مفهوم از خالق درك برای اما باشممد درسمم  تواندمی

 .دهيم گسترش و بسط را آن كه هستيم ناگزیر

 سازیكيچ نام به ایكارخانه داری سرمایه عصمر  در قدرت 

 نفوذ تضممعيف صممدد در همواره او. دارد سممازیفيك و

 در كه چرا بوده مردم بين در عملی و شعوری روشمنفكران 

 براینبنا. اس  خورده آنان از را ضربه بيشمترین  تاریخ طول

 هاوانموده باید داریسرمایه قال  در قدرت حاضر  عصر در

 بازار به كرده مهيا سممازیكيچ یكارخانه در را هاییفيك و

 نسممل از بخشممی خوراك تا كند روانه هاروشممنفكرمآب دا 

 كهبل نيس   مغزی تنها نه كه وراكیخ اما شمود  تامين جوان

 اما! شممعور و فكری خالقي  یكشممنده اسمم   هم كشممنده

 هایوانموده این توانسممته زمختش هایدسمم  با كاپيتاليزم

 فضممای در را هاآن كرده توليد را شممعاری فكریروشممن

 رمان  داستان  شعر  شمامل  ادبی متون ها كتاب طی مجازی 

 رد تا كند پخش فراگير یروسیو چون! هانامهروزی و مقاله

 شناسند نمی كه را آنچه ترجوان هاینسل متمادی هایسال

 در فكری هایخالقي  براسمماس شممعوری فكریروشممن

 پنيسم لم ویروس نتيجه در تا كنند تلقی فرهنگی هایعرصه

 گفتمان به بدل داده شممعوری فكریروشممن به را خود جای

 هب كاپيتاليزم كه راچ. شممود فكریروشممن جریان در مسمملط

 ای تازه چرای هر ای تازه فكر هر پشمم  كه داندمی خوبی

 ودخ فكر هایاتاق در بنابراین. اس  كمين در خطرناك یك

 هعلي روشممنفكران سممالح از كه گرفته تصممميم هوشمممندانه

 سالح اب تفاوتش تنها كه سالحی كند  استفاده روشمنفكران 

 از استفاده یعنی   اس آن مهمات در شعوری  روشمنفكران 

 .ضدخالقي  اساسن و سوادبی  شده  اخته مغزهای
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 ارهب این در كه اس  منتقدی و شاعر دومين قهرمانی  فاطمه

 ها لمپن یطلبانهفرصمم  یروحيه به اشمماره با و كرد ب ر

 رفتار داده سممموق جهانی ایفاجعه سمممم  به را ماننگاه

. كندمی بررسی شوم اتفاق این قبال در را فكرهاروشنلمپن

 وعین به حاضر قرن در لمپنيسم یمساله كه اسم   معتقد او

 و خارج خود سممنتیِ حال  از) شممده فرهنگ یك به بدل

 كرده پيدا عينی نمود مختلف هایحال  در و(شده ترمدرن

 بيفتد؛ تفاقا آپورتونيستی تواندمی لمپنيسم مثال برای. اس 

 تیدرس به موضوم آن هاینك بدون موج  یك با حرك  یعنی

 اب جهان سطح در روزانه كه اتفاقی. شود تشمریح  و واكاوی

 مهاجر كودك شممدن غرق تصممویر مانند هسممتيم  مواجه آن

 هنرمندان مردم  یعامه توسط مجازی دنيای در كه سموری 

 راكاشت به و دس  به دس  مدتی برای فكر روشن قشمر  و

 را خود مدردیه ابراز و ناراحتی نوعی به تا شممد گذاشممته

 و ارهارفت این كه جاس این مساله اما باشند  كرده پيشكش

 اتفاق ماجرا یپوسممته در و ظاهری اغل  هاهمدردی ابراز

 ایریشممه طور به كمی بسمميار یعده بين این در و افتاده

 به و پرداختند جنگی مهاجران و جنگ یمسمماله به وعميق

 و نمایشممی یهجنب تربيش هاعكس این گذاشممتن اشممتراك

 كه همانطور چهچنا. سمم كرده پيدا قافله از نماندن عق 

 وییگ كه رفته یادشممان از ایگونه به فوق یفاجعه بينيممی

 !اس  نيافتاده اتفاقی هرگز

 اثر یك كه زمانی" رمان از مثالی بيان با ادامه  در قهرمانی

 در ب ثی به  "اشمي  امانوئل مارك " ینوشته "بودم هنری

 اسممماسمممن و هنرمندهالمپن نمایشمممی هایكنش با ابطهر

 با)هارسممانه و جامعه توجه جل  برای فكرهاروشممنلمپن

 نگاهی با كتاب این در اشمممي  پردازد؛می( معروفي  هدف

 وامان معاصر  هنر خصوصبه و مدرنيته دنيای به اعتراضمی 

 كی شممخصمي   قال  در را لمپنيسممتی رفتارهای از مختلفی

 دهد؛می نشممان ما به "پترالما زئوس" نام به معروف نقاش

 از را "آدام" نام به شمممخصمممی زئوس كتاب شمممروم در

 كی به آدام كردن تبدیل یوعده با كرده منصرف خودكشی

 هاروش اجرای از پس و بردمی اشخانه به را او هنری  اثر

 در. كندمی زنده هنری اثر یك به بدل را وی متدهایی  و

 نمایشممگاه یك در هنری اثر عنوان به آدام رمان  از قسمممتی

 به زنی ميان این در گيرد؛می قرار عموم بازدید مورد هنری

 ار آدام بشر  حقوق فعال یك عنوان به "ممفيس آمده" اسم

 یك تو: زندمی مضمون این با حرفی او به و كرده سمرزنش 

. نندك استفادهسموء  كاال یك عنوان به تو از نگذار و انسمانی 

 زئوس بين لفظی هایدرگيری و هاجنجال حرف این پی رد

 را رسممانه اهالی و خبرنگارها توجه كه دهدمی رخ آمده و

 تاقا به آدام كه وقتی نمایشممگاه پایان از بعد كند؛می جل 

 و گو حال در كه بينندمی را آمده و زئوس رودمی زئوس

 محاك فضا در ایدوسمتانه  رفتار و هسمتند  شموخی  و گف 

 رد  (افتاد نمایشممگاه در كه اتفاقی برعكس كاملن) اسمم 

 دهدزدی هنری اثر یك عنوان به آدام كتاب  از دیگری قسم 

 ينب معمول رفتار) نمایانهمظلوم ایشيوه به زئوس و شودمی

 جریانی كند می مطرح هارسممانه در را جریان این ( هالمپن

 شدن حمطر برای زئوس ینقشه شودمی مشخص بعدها كه

 .اس  بوده تربيش

 توام تیلمپنيس رفتار نوعی به زیركانه طور به اشمي  درواقع

 سازیجنجال برای رفتاری كند می اشاره فری  و ریاكاری با

 نبي در رفتارها این عينی نمود كه افتادن هازبان سممر بر و

 .شودمی دیده بسيار ما جامعه فكرروشن و هنرمند قشر

 هایخصمميصممه دیگر از پرورینوچه  ؛اسمم معتقد قهرمانی

 را زیادی افراد طریق این از هاآن و بوده فكرهاروشممنلمپن

 كنندمی تربي  خودشان مثل را هاآن و كرده جمع خود دور

 هایجنجال به دس  مختلف هایموقعي  و  شمرایط  در تا

 خاطر به مجازی دنيای در كه هاییجنجال بزنند  مورد بی

 همين از شممودمی ایجاد وی طرفداران توسممط هنرمند یك

 طریق این از و. گيردمی نشمممات پرورینوچممه فرهنممگ

 كاذب شهرتی كردن پا و دس  در سعی باال  رفتار نيز مشابه

 .هستند خود برای

 هك موضوم این به اشاره با مردانی ایوب دیگری  دیدگاه در

 از طبقاتی كنار را خود خود  بر گذارینشمممانه با هالمپن

 ودخ ب ر نيستند  آن به متعلق واقعن كه گذارندمی جامعه

 به روشممنفكرها لمپن مردانی  یعقيده به. كند می آغاز را

 ن و هر به جامعه  در خود بازنمودن و وارسمممتگی دنبال
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 آن از بخشمممی فكری و ادبی هایسمممرق  كه اندممكن

 .شودمی م سوب

 ویروسی رشد بر هاآن تاثير و مدیاها یمسئله به ادامه در او

 مدیاها  ظهور از قبل اسمم ؛ معتقد و پردازدمی لمپنيسممم

 انجری از خروج را باالتر طبقات به رفتن راه تنها ها لمپن

 از بعد یبرهه در اما دانسممتندمی گریسممركوب و جامعه

 شممكل به لمپنيسممم یمسممئله ارتباطات  و مدیاها ظهور

 كه طوری به شمممد اجتماعی جریان وارد هم تریمتفاوت

 هك قشری و فكرروشن لمپن   اجتماعی لمپن هایشخصي 

 تریوسيع شكل به بودند  خودشان كردن گذارینشانه دنبال

 این طرف از توليدی گونههيچ با ما درواقع. كردند رشممد

 .نيستيم روبرو هالمپن

 مشممكل با ما ایران حاضممر حال وضممعي  در او  یعقيده به

 باعر كه هستيم طرف اجتماعی هایهعرص تمام در هالمپن

 زا ناشی هایگسمستگی  و انفعاالت از ایرانی یجامعه شمده 

 بذر مدیاها یواسمممطه به حاال و ببرد رنج هالمپن وجود

 كه یشعور كنشمی  از جامعه و بنشميد  ثمر به بيشمتر  باله 

 .باشد غافل اس   توليدگر همواره

 رداخ ؛پ خود دیدگاه طرح به صمممادقی عباس ادامه  در

  هگل ینظریه ت ليل با و شممناختیجامعه منظر از صممادقی

 فلسممفی پدیدارهای و ذهنی مسممائل منظر از اسمم ؛ معتقد

 ایگانهسه هایمقوله "مدنی جامعه و دول  خانواده " هگل؛

 روح. اندشممده معرفی "مل  یك" روح عنوانبه كه هسممتند

 كمال یهدونقط بين تردد م ور و م ل توانمی را مل  یك

 به جامعه اگر اخالقی  ل ا  از و گرف  نظر در زوال و

 و خدشممه دچار مل  یك روح كند  حرك  زوال سممم 

 كمال سوی به چه هر و شود؛می اجتماعی و روانی شكس 

 غنی م توایی و ارزش حاوی مل  روح بگمذارد   قمدم 

 از اگر هگل  فلسممفی یگانهسممه پدیدارهای. شممد خواهد

 مورد هایهماهنگی و تناسممبات ازنظر عهجام برود  دسمم 

 از اسمممتفاده با توانمی. شمممد خواهد روح فاقد انتظمار 

 روح بی یجامعه كه رسمميد نتيجه این به پدیدارشممناسممی 

 ياربس و بوده آب روی بازی یمثابه به م توا بی و سمط ی 

 جریان در كه دارد عقيده صمممادقی. بود خواهمد  تخيلی

 س ا بهتر یا شدن مدرنيزه ندورا فلسفی و فكری ت والت

 درونی م توای  "انسممانی هوشمممند یكرهزیسمم  ":بگویيم

 كه هاییلمپن. اسمم  شممده آسممي  دسممتخوش هامل 

 دهنبو ارزشی هيچ مولد دادند می تشكيل جامعه فرودسمتان 

 داشتند حضور... و فكری سمياسمی    اجتماعی  ژانر هر در و

 طبقه در را امر این توانمی شدن مدرنيزه دوران در! دارند و

 هاسومیجهان خصوصبه كرد؛ مشاهده هم جامعه فرادس 

 یآموزش فكری  هایزمينه در عرضه و توليد برای چيزی كه

 توليدات مصممرفِ به مجبور رو همين از ندارند  فرهنگی و

 هایلمپن. اندشده پيشرفته و مدرن اصطالح به جوامع دیگر

 تزریق جامعه به را هارزشا خودشممان زعمبه بااینكه مدرن 

 چرا اسمم ؛ ارزش ضممد كاملن هاآن هایارزش اما كنند می

 بِرندهای هب بدل و نيس  ميان در ت ليلی و انتقادی تفكر كه

 .شودمی طبقه یا اجتمام یك فكری و رفتاری اخالقی 

 تقسمميم دسممته سممه به را لمپنيسممم جریان ادامه در صممادقی

 و اییشناس با. هاپورتونيس ا و فرودس  فرادس   كند؛می

 زرگب و كوچك هایموقعي  در را لمپنيستم توانمی ت ليل

 یبنددسته هااپورتونيس  و فرودسم    فرادسم   از جامعه

 طبقاتی خصمموصمميات كلیبه كه هاییاول؛آن یدسممته. كرد

 و فاسممد حدی به و اندكرده سممقوج و دادهازدسمم  را خود

 ييرشانتغ به اميدی فكری  و یزیست ل ا  به كه اندارزشبی

 و زندگی شممرایط ازنظر كه كارگر  یطبقه مانند نيسمم ؛

   ت را هاآن و هستند قشمر  این به مشمابه  بسميار  ارتباطی

 نيروهای ضمممعف عل  به كارگران. دهندمی قرار تمأثير 

 پيشرف  و بورژوازیخرده رشمد  و طرف یك از توليدكننده

 در هاحوزه و نيروها سایر از بيشتر دیگر  طرف از لمپنيسمم 

 گروهی دوم؛ یدسممته. اندگرفته قرار آسممي  و نفوذ معرض

 همشاهد دوآليستی حالتی شاناحوال و اوضام در كه افراد از

 هب گاهی اجتماعی و زندگی هایموقعي  به نسب  شود می

 دهكشان كشزحم  اقشار سم  به گاهی و لمپنيسم سم 

 این .باشند سمالم  و خطر دونب زندگی دنبال به تا شموند می

 حال در هميشه و بوده متزلزل روحی دارایِ هالمپن از دسته

 اینكه با سمموم  یدسممته  اما. هسممتند  مداوم هاینوسممان 

  هاس لمپن با متفاوت شانزندگی شرایط و خصموصميات  
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 در سممكون  و هاآن با مشممترك كار و مداوم ارتباج با ولی

 خصوصيات و رفتار رواج با همراه لمپنی هایم له و مراكز

 .مانندنمی امان در گروه این هایآسي  از آنها

 رسممای با هالمپن ارتباطی مناسممبات اسمم ؛ معتقد صممادقی

 دی اقتصمما شممرایط به توجه با هاآن نفوذ و تاثير و طبقات

 يدتول جریان در هالمپن. شودمی تعيين اجتماعی و آموزشی

 با حتی و كارگر یطبقه و بورژوازیخرده با اقتصمممادی

 .هسمممتند تنگاتنگ ارتباج در جامعه فكرانروشممن  یبدنه

 خودِ روی بر بورژوازی خرده تمماثير ت مم  هممالمممپمن   

 پایين سممطح قشممر و دسمم تهی طبقات بورژوازی خرده

 سملمپني رواج حاضر  عصر در حتی گذارند؛می تأثير جامعه

 او .شودمی مشاهده خوبیبه نيز فرادس  یطبقه اجتمامِ در

 ناسممد؛شممنمی قشممر و طبقه دیگر لمپنيسممم كه كندمی تاكيد

 قشمممرهای ها م له خانواده  در خود  اطراف در توانمی

 دارانسرمایه سياستمدارها  شاعران  نویسندگان  دانشجویی 

 باور نای بر صادقی. كرد مشاهده خوبیبه را لمپنيسم شميوم 

 امروزی یجامعه تمام در ویروس مانند لمپنيسممم كه اسمم 

 .اس  مشاهده قابل

 ایران امروزی یجامعه در لمپنيسممم یمسممئله به ادامه در او

 اب الكچریسممم یپدیده و گینوكيسممه ارتباج از و پرداخته

 كشوری اسم ؛  باور این بر وی گوید می لمپنيسمم  معضمل 

 فرهنگی  تعاریف در شمممدن مدرنيزه بدوِ از ایران مانند

 يوهش این با شده كژفهمی دچار كریف و سياسی اقتصمادی  

 یروانشناس ت ليل با. اس  گذاشمته  حضمور  یعرصمه  به پا

 را ایران یجامعه به وارد هایآسمممي  توانمی اجتماعی

 رهایقش تمام در شدتبه ایران  در لمپنيسم. كرد شمناسایی 

 جبران قابل كه شممده هاییآسممي  و نوسممانات دارایِ خود

 درك و "آموزش و شمممعور" جروا با مگر بود  نخواهد

 و عمدی تغييرات دچار كه تعاریفی و مسممائل از شممعوری

 هایشاخه  ایران در لمپنيسم اكنون. اسم   شمده  غيرعمدی

 هك قشری) گاننوكيسه كرده؛ پا و دس  خود برای متعددی

 یدالل و ران  طریق از را سرمایه خود اقتصادی سميستم  در

 از .(اسمم  كرده وليدت طریق از سممرمایه ذخيره جایگزینِ

 تغيير و گراییمصمممرف به عالوه "گینوكيسمممه" تبعات

 حتی و هنجارها اخير  هایسممال در توليدی هایاندیشممه

 توليد كشممور در   "الكچریسممم" عنوان ت   هایی جدل

 تیح و متوسط یطبقه در توانمی را الكچریسم. اس  شده

 هایمپنل" به تبدیل كه كرد مشاهده خوبیبه ایران  ترپایين

  رانتی سرمایه انباش  از دسته این و شمده  "بورژوازیخرده

 دزدی  پایين  قشمممر در حتی و شممموییپول و گریداللی

 داج تافته را خویش و خریده طبقه خود برای كالهبرداری

 ایران داریسرمایه یطبقه گف  توانمی حتی. دانندمی بافته

 واندتمی وقتی برد؛می سود بسميار  گینوكيسمه  این رواج از

 این طریق از را خود فرهنگی و تجاری فكری  م صمموالت

 از ایران در الكچریسممم هنجارهای. برسمماند فروش به قشممر

 هاینلمپ به شممبيه اقتصممادی و اجتماعی تناسممبات نظرنقطه

 انتونمی كهاس   این اهمي  حائز ینكته. اس  فرودسم  

  قال در گله یگانهسه هایپدیده به نسب  را الكچریسمم 

 ندكنمی پدیدارها اتصال به كمكی چراكه قرارداد  مل  روح

 ماعیاجت موقعي  تثبي  برای همگانی نمایش یك فقط و

 سممطمتو طبقه در الكچریسممم كنش و تأثير. سمم ایطبقه و

 دیگر قشممرهای تمام از شممدیدتر و ترمخرب بسمميار ایران

 رایشگ فرد هر  "فردی شممناختیروان" نظرنقطه از اسمم ؛

 شرق گونهاین. فرودس  تا باشد فرادس  لمپن یك كه دارد

 فاقد و نمایشمممی یجامعه به تبدیل پمایين   و متوسمممط

 نابودی و زوال سممم  به كه شممودمی م توایی هایارزش

 .رودمی

 هك دانس  "مدرن" لمپنيسم جور یك توانمی را الكچریسم

 .كندمی خودنمایی مضاعف صورتبه

 كدیگری با تنگاتنگ ارتباج نيازمند قاتی؛طب ازنظر قشممرها

 نبدی لمپنيسم  از حاصمل  الكچریسمم  وجود با اما هسمتند  

 دیگر طبقممات بممه را خود م توا بی و روحبی شمممكممل

 یهجامع ف اشی در توانمی را مسئله این تأثير فروشمد  می

 اجتمامِ و قشممر هر! بالعكس و دید فرادسمم  به فرودسمم 

 این برای باید كه پنداردمی صخا و جدا را خود لمپنی

 باعر هنجارها دس این از بپردازد  هاییهزینه بودن خاص

 صادیاقت فرهنگی  گینوكيسه و الكچریسم لمپنيسمم   رواج

 رواج دیگر حال. شمممودمی ایران سمممودازده یجامعه در
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 نویسندگان  ایران  فكریروشن جامعه در هاآسي  گونهاین

 و سينماگران دانشجویان  داران سمياسمتم   معلمان  شماعران  

 عقالني  و شممعور برای جایی و شممده اپيدمی مطبوعات

 .ماندنمی

 یعامه و جامعه در لمپنی زبان تاثير از قاسمممی شمميما اما

 گیفرهن توليدات به توجه با را خود دیدگاه و گویدمی مردم

 با كه زبانی اس ؛ معتقد او. اس  داده بسط كشور داخل در

 قرن چنممدین خودش  اجتممماعیِ و فرهنگی هممایِارزش

 نه كه پوچ  یواژه چندین اس  ممكن اس   شمده  مكتوب

 و باشد داشته وجود آن در دارد  درستی معنایِ نه و گویش

 شودمی خطرناك یا بد وضع این زمانی اما. نبيند هم آسيبی

 مانندِ. شمموند جامعه الگویِ و كالمتكه هاییواژه چنين كه

 هارسممانه در و سمماخته هاییفيلم غالبن طنز  ژانر در ها؛فيلم

 كه كنندمی استفاده هاییدیالوگ از آن در كه شوندمی پخش

 را شممان نام توانمی كه سمم  هاییكالمتكه از سممرشممار  

 یرسممانه طریق از هاواژه این. گذاشمم  لمپنی اصممطالحاتِ

 را زبان زمان  طول در و شممودمی داده انتقال مردم به ملی

 این با خودشممان اصممطالحِ به تا دهد می قرار تاثير   ت

 ممرد یخنده باعرِ یا و كنند برقرار ارتباج مردم با هاروش

 به هك س هاییضربه از یكی مسئله این كه حالی در. شموند 

. دشونمی موضموم  این به انتقادی هيچ و كنندمی وارد زبان

 زبان ینا از نيز مردم كه رفته پيش جایی تا معضمممل این

 باز زبان در را خود جای هاواژه این و كنندمی اسمممتفاده

 هيچ اصممطالحات این پشمم ِ بينيم می چنانچه. سمم كرده

 .ندارد وجود ایاندیشه و بينش

 لمپنيسم جریان سوی از را زبان كه خطری ادامه؛ در قاسمی

 باور این بر او. دهدمی قرار ارزیابی مورد كند می تهدید

 سمماختارِ هاآن دارند؛ مخصمموصممی زبانِ هانلمپ كه اسمم 

  و اندبرده دسمم  ن و و صممرف در اند زده هم به را كلمات

 ذاتِ و سمرش   در اسماسمن  . اندكرده خلق خودویژه زبانی

 چههرآن دارد  جودو ومرج هرج و وباری بندبی لمپنيسممم

 انتومی كنند می اسممتفاده و آورندمی زبان به گروه این كه

 یا زبان كه جایی. گذاشممم  نام زبانی بندوباریِبی را آن

 قاسمممی. اسمم  شممده عجين مختلف هایآلودگی با ادبيات

 نانای و اس  جامعه شرایطِ یزایيده لمپنيسم كه دارد عقيده

 مخصمموصممی زبانِ خلقِ به دارند  گيری ارتباج به نياز چون

 ویرانگری شانبزرگ هایِگیویژه از یكی كه اندزده دسم  

 .س زبانی هایارزش آوردنِ پایين و

 آدابِ از گسمممسممم  و زبان این رواجِ كه دارد عقيده او

 ادبياتِ از مردم سممسممتیِ  و جدایی به كمكم وشممنودگف 

 يسملمپن یعنی. اس  شده منجر جهان ادبياتِ حتی و فارسی

 دور باعرِ زبان این رواجِ و دارد وجود جهان نقاجِ تمامِ در

 تاثيرِ آن  بارزِ ینمونه. اسمم  شممانياتادب از مردم شممدنِ

 و مردم به هاییواژه انتقالِ باعرِ كه طنز  هایفيلم ها رسانه

 ردمیم. نيس  شانپش  عميقی بينشِ كه شمود می مخاطبان

 و گسترش شمك بی. هسمتند  شمان ملی یرسمانه  طرفدارِ كه

 ورد باعرِ پایهبی و ویرانگر سممسمم    ادبياتِ این ترویجِ

 هك اس  معتقد قاسمی. اس  شانادبی تاریخِ از هاآن ماندنِ

 و كندمی ایفا زبانی لمپنيسممم تقوی  در مهمی نقشِ رسممانه

 گفته مباحرِ از ترگسممترده ما یجامعه و فرهنگ در لمپن

 از راگ: مثال برایِ. دارد ایگسترده یریشه یعنی اس   شده

 به ملمپنيسمم تاریخِ قاجار یدوره از كنيم  نگاه تاریخی منظر

 ها جاهل ها مشممدیداش ها لوطی. رسممدمی سممال 121

 نامی هالق  این با زمان آن در كه هاكشقمه و هاكشقداره

 با و داشتند متفاوتی ظاهرِ كردند  وپادسم   خودشمان  برایِ

 رد كه شدندمی ظاهر متفاوتی هایلباس و شمایل و شمكل 

 و سممروسممامانیبی یميوه لمپنيسممم. اندمانده هنوز ما ذهنِ

 جوامع سمياسیِ  و فرهنگی اجتماعی  اقتصمادی   ومرجِهرج

 .اس 

 و هنری لمپنيسمممم به جاویدمهر امير دیگری  دیدگاه در

 هنری اساسن كه اسم   معتقد او پردازد؛می هنرمندها-لمپن

 ارائه هنری  مختلف هایعرصممه  در هنرمندها لمپن كه را

 او كه چرا. س سلطه امنظ هایسمياس   با سمو هم دهند می

 برابر در كه اسممم  كسمممی هنرمندلمپن اسممم   معتقد

 و روشمممنگر پرسمممش هيچ اجتماعی موجود هایواقعي 

 چطور كه اس  این اشهميشمگی  پرسمش  و ندارد انتقادی

 دخو شممخصممی منافع نفع به فقط موضمموعی هر از توانممی

 از سلطه نظام خواس  را مسئله این جاویدمهر. كنم استفاده
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 كه چرا داند می خود توسممط یافتهپرورش هنرمندهایلمپن

 و كرده دوری معضلی هر هایریشمه  به نگاه و چگونگی از

 هب. اندكرده بسممنده آثارشممان در زودگذری دلسمموزی به تنها

 و ژس  هم و باشند سوهم زمانه موج با توامان كه ایگونه

 و دیسمموابی تا كنند حف  را خود یروشممنفكرمآبانه ظاهر

 .باشد آشكار كمتر پوسته و ظاهر آن پش  بودن اخته

 اش نق سينماگر  شاعر   كه رسدمی نتيجه این به جاویدمهر

 ردیف منافع نفع به تنها موجود وضع در هركدام دانموسيقی

 یمسممئله مثالی با ادامه در او. كنندمی فكر خود مبتذل و

 :كندمی روشن را فوق

 و قيرف انسان یك كردن تصویر با نقاش یك كه كنيد تصمور 

 زمانهم و كندمی اندوزیمال چنيناین تمابلوهایی  فروش

 یمقوله به اجتماعی و مردمی نگاهی كه اسمم  مدعی هم

 او نگاه این. كندمی تصویر را جامعه دردهای و دارد نقاشی

 ینا به و رودنمی فراتر واقعي  ظاهر و پوسته از وق  هيچ

 وليدت باعر مكانيزمی چه اساسن كه دشونمی منتهی پرسش

 سمماختارهای بتواند و بخواهد كه شممودمی اجتمام در فقر

 .كند دگرگون و نقد افشا  را طبقاتی نظام یناعادالنه

 لمپنيسممم همان مشممابه هنر  با برخورد این اسمم ؛ معتقد او

 و هاهكميت ایجاد فقر با مقابله در تمهيدش كه اسم   اخالقی

 نظر هب. ندارند فقر ایریشه رفع به تمایلی كه هاسم  خيریه

 دبای هنر نقش لمپنيسممم  عظيم حجم این برابر در آیدمی

 كهنه الگوهای از رهایی به اراده رویكرد با نو فضممای ایجاد

 در تغيير و كاریدسممم  عبارتی به. باشمممد ارتجاعی و

 .كنندمی تغذیه مسموم فضای این از كه الگوهایی

 گاهِخواست به اشاره ضممن  فرمانبر پویان دیگری  نظرگاهِ در

 یمقایسه به جامعه  در آن هایكنش و شعوری فكریِروشن

 اسمم ؛ معتقد او. پردازدمی شممعاری فكریِروشممن با آن

 توليد...( و خواننده ادبياتی  هایلمپن) امروزی هایلمپن

 عدرواق. اس  تقلبی و تهی شانماهي  و وجود نكرده  فكر

 فكرانروشمممن از تنها اپورتونيسممم   افرادِ از دسمممته این

 كنندیم سواستفاده هستند تفكر پی سكوت در كه ایواقعی

 فكرروشممن یك مثلن برند؛می سممرق  به را هاآن تفكر و

 ار معضمملی خودویژه و متمركز تفكری با كه زمانی واقعی

 ونیتریب كه این به توجه با كندمی مطرح سممپس و بررسممی

 معلق هوا در نخورده سند شنام به خود كرِتف دارد  م دود

 شكارِ شعاری فكرروشن كار زمان همين در درس  ماند می

 آن یاشاعه و( عميق نه سط ی  شمكاری ) هوا در تفكر آن

 پا و س د خود برای قبل از كه گسترده تریبونی به توجه با

 بازی یا و عرف خالف رفتارهای انجام به توجه با) كرده 

 اذهان اتمسممفر در...(  و سممياسممی ایزندانی نقش در كردن

 .س عمومی

 و ندهست هالمپن شاهدِ تنها نيز مردم كه اس  معتقد فرمانبر

 هك همانطور زیرا كنندمی زندگی سممط ی تفكرات همين با

 بر عالوه كه س هاییلمپن آنِ از هاتریبون شمد  داده شمرح 

 یاری آنان به نيز حكوم  خودِ شمممانتقلبی همای رفتمار 

 .رساندمی

 در هالمپن توسط كه سط ی هایزیرساخ  این با طرفی از

 یك به نسب  هميشه مردم اس   شمده  تكوین عموم اذهان

 ان داست بدِ آدمِ كنندمی خيال و دارند گارد واقعی فكرروشن

 !نيس  اولویتش در مردم كه س كسی

 یداف را واقعي  واقعی فكرروشممن یك فرمانبر؛ یعقيده به

 قضمماوت و نيسمم  شممدن م بوب پیِ دليلبی نكرده مردم

 همانطور! خود زمانِ مردمِ نگاهِ نه اسمم  مهم او برای تاریخ

 بر عالوه شعاری فكرانروشن رشمد  سمرع ِ  شمد  گفته كه

 بطور) حكوم  حمای  دليلِ به شممان عرف خالف رفتار

 ومتیحك كه چرا. اس  سریع بسيار نيز هاآن از( غيرمستقيم

 سيبل تواندیم طریق این از كاپيتاليزم به وابسته یا و ليترتوتا

 .كند من رف را عمومی اذهان و كرده پنهان را قدرتش

 نتبيي اینگونه را امروزی هایلمپن شممناخ  هایراه فرمانبر

 رخوردب ایریشه تواندنمی ایمسئله با لمپنی هيچ كه كندمی

 هب و كندمی هگالی شمناخ   بی موجود  وضمع  از تنها و كند

 .دارند شنيدنش به نيزعالقه مردم كه اس  واقف خوبی

 از نيز هالمپن و دانندنمی را خودشممان صممالح مردم درواقع

 رادیكاليسم خواهان ظاهر در كرده سواستفاده وضمعي   این

 نندك تصاح  زیبا و كوتاه جمالتی با را مردم دل تا هستند

 مردم با لزومن واقعی فكرروشممن یك اما شمموند م بوب و
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 تنها هك اندیشدمی واقعيتی در شعور به بلكه نيسم   سمو هم

 .اس  آن دیدن توان را تاریخ

 یرابطه قدرت بازوهای حسمممينی؛ عارف دیدگاه از امما 

 این رب حسينی. دارند جامعه در لمپنيسمم  ایجاد با تنگاتنگی

 از باید خود جایگاه ارتقا و حف  برای قدرت كه اس  باور

 سرمایه صاحبان و هارسمانه  ثروت  چون؛هم خود نمودهای

 و فكرانهم و حاميان اختيار در را هاآن و. كند اسمممتفاده

 توانندمی حماميان  این. بگمذارد  خود همای پروردهدسممم 

 قدرت. باشند مردم یتوده و كنندگانمصرف فكران روشمن 

 ادهاستف با هاآن پرورش به دس  خود هدف به رسيدن برای

 بازی  یقاعده طبق كه هاییلمپن زند می خود هاینمود از

 یخواسمممته طبق تنها بلكه خود  واقعی جمایگاه  در نمه 

 .كنندمی رفتار طلبانقدرت و قدرتمندان

 یگيرشكل و قدرت بازوهای بين یرابطه مصداق حسمينی 

 كه داندمی رایگانی خدمات از بخشمممی در را لمپنيسمممم

 اساسن كه كندمی اعطا عهجام به قدرت به منسوب نهادهای

 اختيار در هاقدرت توسممط كه داندمی رشمموه نوعی را آن

 هاآن از لزوم صممورت در بتواند تا شممودمی داده قرار مردم

 طل منفع  جهان در كه اسمم  معتقد او. بگيرد سممرویس

 كه رایگانی خدمات. نيس  غرض بدون خدمتی هيچ امروز

 در شمموندمی هارائ حكوم  و نهادها اشممخاص  سمموی از

 یك تواندمی خدمات این. گيردمی صمممورت منافع جه 

... و آموزشممی هایدوره كتاب  انتشممار ت صمميل  غذا  وعده

 جه  در و دليلی هر به خدمات این یكنندهدریاف . باشممد

 ایافتادهدام در واقع در كردن هزینه كمتر و خود آسممایش

 .اس  داده تن دیگری خواس  به كه اس 

 كه ایرابطه به دیگر  دیمد  زاویمه  از صمممدرا  نجما  امما 

 شممارها دارد لمپنيسممم گيریشممكل چگونگی با پراگماتيسممم

 هب كه گراییعمل یا پراگماتيسممم اسمم ؛ معتقد او كند می

 تربيش سياس  جهان در و اس  عمل اصال  فلسمفه  معنای

 رد كه س روشی اساسن سم   اندیشمی مصمل    معنای به

 یبعضمم اثبات بودن غيرممكن به افاعتر با مدرن  فلسممفه

 كاربردشمممان به توجه با را آنها موضممموعات  و مسمممائل

 معيار واقع در. اس  تسمامح  و گراییعمل نوعی پذیرند می

 آن فایده و عملی سمممود در تنها دیدگاه  این در حقيق 

 اصممولن. ندارد خارجی واقعي  با انطباقی و شممده خالصممه

 بلي قا كه اس  آن هایین نتيجه وسميله به هرچيزی حقيق 

 هب توجه با باید موضمموعی هر یدرباره. كندمی پيدا اثبات

 رد «قضمميه صممدق »معنای ترتي  این به داد نظر آن فایده

 به طفق گزاره هر صدق و كندمی تغيير اصملن  پراگماتيسمم 

 ب نس ميان این در نه و شده سنجيده آن عملی نتایج وسيله

 ظرگاه ن این در بنابراین. س ا تفاوتبی خارجی واقعي  به

 ذش گ با و نيسم   تغييرناپذیر و سماك   ایمولفه حقيق 

 یخاص گرایش دیدگاه این واقع در. كندمی پيدا ت ول زمان

 گراییمادی از نوعی و داشمممته موضممموعات كاركرد بمه 

 اجتماعی مناسبات و هانسمب   رد با كه شمود می م سموب 

 مختلف هایسمملن ميان در تضمماد و درگيری ایجاد سممب 

 از خود  دیدگاه بسط با ادامه در صدرا. اسم   شمده  اجتمام

. گویدیم لمپنيسم گيریشكل ین وه با رویكرد این ارتباج

 فرد  خارجی نماد و ظاهر شممكل نه لمپن  كه باور این بر او

 و كندمی مطابق  تعاریف این با كه اسممم  هویتی بلكه

 حضممور تماعیاج طبقات و اقشمار  همه در كه اسم   ممكن

 نافعم غال   جریان مصل   به توجه با لمپن. باشد داشمته 

 فراخور به دارد نياز و كندمی جسممتجو آن بقای در را خود

 يازن صممورت در و ببرد كاربه چماق و بكشممد تيغ موقعي  

 كار و بگيرد دسمم  به قلم اسمم  ممكن   مسمملط جریان

 انداست و شعر كند  منتشمر  نشمریه  و روزنامه كند  فرهنگی

 بسازد  مفيل و مستند بگيرد  دسم   به دوربين یا و بنویسمد 

 كه س غالبی جریان منافع راسمتای  در اعمال این یهمه كه

 به هاآن كه چرا. اسمم  وابسممته آن به لمپن جماع  منافع

 .نيستند معتقد خود برای اصولی

 ایفكرروشن در رفتاری تضاد از سازالوان م سن پایان  در

 این بارز نمود كه اسمم  عقيده این بر او. گویدمی شممعاری

 در لنمعمو( شعاری فكریروشن یا روشنفكرلمپن)لمپنيسم

 كهاین. خوردمی چشمممبه  فكرانروشممن رفتاری تضمماد

 ت ميق خدم  در ابزاری را سممنتی باورهای فكریروشممن

 همين از دقيقن خود شخصی زندگی در ولی داندمی هاتوده
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(  عمل با حرف تضمماد)  جویدمی بهره پوسمميده باورهای

 .اس  لمپن یك رفتار از اینمونه خود

 ب نس( ازخودبيگانگی)اليناسيون دارای را هالمپن سماز الوان

 ردیگ امروز هایلمپن اس ؛ معتقد و داندمی خود یطبقه به

 هم به آبدار هایف ش بندند نمی كمر به قمداره  و قممه 

 هك كندمی تاكيد او.  اندخویش طبقه به خائن اما دهندنمی

 این اام باشد داشته اعتراضی رفتاری اسم   ممكن لمپن یك

 آگاهانه عمل یك نه س هتاكی و شورش قال  در اعتراض

 دگاهدی این برای بيرونی مصممداقی سممازالوان. تغيير برای و

 ایهشبكه كاربران كه دارد اشماره  رفتاری به او اسم    قائل

 انتخاب با بلژیك و فرانسه مردم از  حمای قال  در مجازی

 امانج پروفایل عكس عنوان به كشممورها این پرچم تصممویر

 رضا مدم بيماری خبر شنيدن با كه حمایتی كمپينی یا دادند

 يسملمپن بارز مصداق را مسائل این او. شد تشكيل شجریان

 او! ممكن شمممكل هر به خود كردن مطرح یعنی. داندمی

 يمارب یا شدن كشته از انسانی هيچ كه هدد می ادامه اینگونه

 شما كهاین اما شمود نمی خوشم ال  دیگر انسمان  یك شمدن 

 مایشین با و بسپاری فراموشی به را خود طبقه اصلی مسائل

 رفتاری قطعن باشممی  خود فرهيختگی دادن نشممان پی در

 هالمپن هایخصمميصممه از ادامه در سممازالوان. اسمم لمپنانه

 هر حقيق  در تعریف این با كه دارد عقيده او. گویدمی

 هالمپن. اسممم  لمپن ندارد اجتماعی دغدغه كه هنرمندی

. تندهس توتاليتر هایدول  و دارانسمرمایه  برای خوبی ابزار

 این كسممی كه انتظارند در و دارند نرخ هافاحشممه چون آنها

 هانلمپ. بزنند شمشير جبهه همان در تا كند پرداخ  را نرخ

 و گذاریرامم. بزنيد دس  برایشان باید هستند يدتای شميفته 

 ایبر. اس  ایشمان  ابداعات از شمك  بی انگلی زندگی آیين

 تایيد را كسمممی چه و چيز چه كه ندارد فرقی لمپن یك

 بتواند آنچه اسمم  خوب رسمماندمی نفع او به آنچه كند می

 روشدفمی كتاب كه ندارد فرقی یعنی كند  معامله بفروشمد  

 .اس  باد حزب شهر  شمال در ملكی یا

 منتقدان و شمماعران خواندید؛ فوق گزارش در كه همانطور

 مطرح را خود هایدیدگاه آزاد تریبون در شممرك  با كالج

 زوایای با را "لمپنيسم" مفهوم خالق  دركی با هاآن. كردند

 یتاریخ و اقتصممادی فرهنگی  سممياسممی  اجتماعی  مختلف

 ركیمشت نقاج جمله از كه دادند گسترش و بسط موشكافی 

 ودنب اپورتونيس  به توان می بود مختلف های ب ر در كه

 صممنعتی فكری  مختلف هایعرصممه در توليد عدم ها لمپن

 و ماركس توسممط "لمپن" یاوليه تعریف گسممترش) وغيره

 ود خ اجتماعی یطبقه به نسب  بيگانگی خود از  ( انگلس

 هامپنل اینكه و انهروشنفكرمآب ژس  بودن پوشالی و جعلی

 .كرد اشاره هستند  قدرت بازوهای و سلطه نظام م صول
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  نمايشي زوالِ يا زوال نمايشِ

 
 مهدی نادری

   
 

 روای  مواجهيم؛ آن با روز یك و ابد در مما  كمه  آنچمه 

 تكِتك كه مداوم سقوطی. سرماس  در ایخانه اضمم اللِ 

 چيزی یا شخصی كه زمانی اام. انددخيل آن تداوم در هاابژه

 و م ركه نيروی حتمن كند می سقوج هسم    كه جایی از

 روسممتایی شممده اسمم . سممقوج این مسممب  فردی نقصممانی

 اما   اس گزنده و تلخ بسميار  كه گرفته مانمقابل را ایآیينه

 توجه پوسممته به تنها او چرا جاسمم ؛این اسمماسممی پرسممشِ

 كند؟ می

 كند؟نمی هاریشه به ایاشاره هيچ چرا

 یاآ دارند؟ فردی عللِ تنها اجتماعی فسمماد و فقر راسممتی به 

 ناشمی  زدگیِدل و آموزش خرافه  عدم تسملطِ  جهل  ترویجِ

 و دگیافسر فقر  ایجاد باعر داریسرمایه و توتاليتاریسم از

 كمی ار پا روستایی چرا نيستند؟ اجتماعی مفاسد نهای  در

 روشممنگرِ عنوان به  ؟ تانگذاشمم اجتماعی فسمماد از ترعق 

. دهد نشان را بازی ش خيمه عروسكِ هایدسم   فرهنگی

 هاییالمان چه اما نيستند كم جامعه در هام سن و مرتضاها

 دهند؟می شكل فيلم در را م سن و مرتضا هایشخصي 

 عنوان هب را متن   خود  روای  پيشبُردِ برای روستایی سعيد

 ينیچ جعبه ساختار از و دهكر فرض ساختمند بسته  جهانی

 كه شممكلهم هایجعبه) برده اسمم  بهره خود روای ِ برای

 كوچكی داسممتانِ هرگاه ادبيات در. سمم دیگری درونِ یكی

 ضاف و معنایی ساختار ل ا  از كه باشد اصلی داستانِ درون

باشد  ما با ساختار  متفاوت دید زاویه ل ا  از اما آن  مشابه

 هاداستان خرده این از برخی اما .(يمجعبه چينی روبرو هست

 هب تنها و كنندنمی پيدا عمق نرسمميده معنایی سمماختار به

 زیر نوشممتار در. شمموندمی افزوده همگانی زوالِ مسمماح ِ

 بكار چينیِجعبه ساختار تكنيكِ از اسمتفاده  با تا دارم قصمد 

 ار مخالف  اثر مخاط ِ تئوریِ به باتوجه و فيلم در رفته

 دهم. قرار انتقادی زیابیِار موردِ

 كردنِ وارد با روسممتایی؛ سممعيد شممد  گفته كه طورهمان

 تا اسمم  تالش در اصمملی داسممتانِ به هاییداسممتانخرده

 ادربر مرتضمما: كند بيشممتر را همگانی نابودیِ این مسمماح ِ

  اس خانه سمرپرس ِ  حال و كرده اعتياد ترك كه بزرگتری

 سميه؛. جدید كاری شروم برای سرمایه م تاج شمدت  به و

 و زندمی سممينه به را همه سممنگِ كه خانواده دلسمموز دختر

 و كرده ایفا مادرگونه نقشی و دارد خانه امورِ حلِ در سمعی 

 ایران از و كرده ازدواج افغانسممتانی پسممری با)!( باید حال

 كه مخدر مواد فروشخرده و معتاد م سممن؛. كند مهاجرت

 زا بعد اشخانواده و سميه خواهرش وضعي  نگران اتفاقن

 هب سكون  برای ناچاری سمرِ  از كه شمهناز؛ . اسم   او رفتنِ

 برای كه دارد نوجوان پسمممری و رفتمه  تهران از خمارج 

 اخالق كه ليال؛. زندمی خودزنی به دسمم  خود نماییِبزرگ

 كه مادر؛. نيسممم  سمممازگار خود یخانواده با اشمنش و

 دنوی و ندارد الشاناعم و هابچه قبالِ در مسئوليتی اسماسمن  

 خانه این در و اس  دارآینده و باهوش ظاهر به نوجوانی كه

 .اس  سميه گاهشتكيه تنها

 داسممتانِ تواندمی یك كدام هاداسممتانخرده این تمام بينِ

 باشد؟ اصلی

 دامهرك به نتوانسممته هاداسممتانخرده این تعدد با روسممتایی

 باید چرا شممهناز پسممرِ مثال طور به كند؛ اعطا ایویژه عمق

 زا ساختاری هایینشمانه  آیا كند؟ خودزنی نماییبزرگ برای

بينيم؟ می( زوال از بخشمممی یمثابه به)خودزنی این عمقِ

 فراموشممی به راآن باید حاال ماجرا فهميدن از بعد مخاط 

 سيدهر پایان به حاال شهناز پسرِ داستانخرده كه چرا بسپارد

 لمفي شممود ومی بسممته اشوندهپر جاهمين در بدبختی آن و

 املیع چه! بپردازد هاشخصي  سایرِ هایبختیشموم  به باید

 واهرخ خانواده  ستون و برادر عنوان به مرتضا تا شده باعر

 كه كسمممی عقد به مبلغی دریاف ِ ازای به را كوچكترش

 و ضامرت شخصي  معناییِ ساختار دربياورد؟ ندارد دوستش

 از چيزی دیگر هایشمممخصمممي  از یكهيچ اسممماسمممن

 یك تنها دیدنِ با مثال طور به. گویندنمی شممانیگذشممته
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 معتاد روزی هم او كه درميابيم م سمن  اتاق دیوار بر عكس

 بسممترِ هنری اثر هر كل در یا هرفيلم درواقع !اسمم  نبوده

.   نيس سياسی و شمناختی جامعه تئوریكِ هایپردازینظریه

  را بود خواهد و هسممم  و بوده كه آنچه تمامِ نباید فيلم

 و سمممپيدخوانی دیگر بود گونهاین اگر كه دهمد  نشمممان

 اب وقتی اما. نداشمم  معنایی اصممولن باز متنِ و خوانیغلط

 س اجتماعی نقدی قصد و هستيم روبرو اجتماعی رئاليسمِ

 ستنده اجتماعی مفاسد درگير كه افرادی به تنها نقد این آیا

 هك سمماختمند اینشممانه گونههيچ روز یك و ابد گردد؟برمی

 قرف راستی به. ندارد باشمد  داشمته  فقر هایریشمه  بر دالل 

 رده؟ك چه خانه این با كاپيتاليسم و س نگاهی چه م صولِ

 ندادند؟ بشممارت را انسممان زوالِ داریسممرمایه هاینظام آیا

 آیندگانی زوالِ یا و هاسمميه  یا مرتضماها  یا هام سمن  زوالِ

 همان دقيقن واداشته؟ سمقوج  به را هاآن زچيچه نوید؟ مثل

 شانهن صورت به حتی و گویدنمی روستایی كه سم  چيزی

 روز یك و ابد فونيكِپلی فيلمِ صممداهای  از كدامهيچ در

 :گویدمی مادرش و شهناز به رو سمكانسی  در ليال نيسم ؟ 

 صبح اما كنن تغيير گيرنمی تصميم ش  همه خونه این تو»

 نقصممان تنها گویی «رهمی یادشممون چيزهمه شممنمی پا كه

 اس . كشانده سقوج به را آنان فردی

 زیادی تعداد دارد.می نگه سطح در را هاشخصي  روستایی

 تمامِ اب فيلم پش ِ از كه داریم فيلم در بخ سياه هایانسان

 دهيممی جواب هم ما و دهندمی سالم ما به هایشانبدبختی

 و داندمی راه تنها را موجود یطشرا حف  كه نگاهی! تمام و

 .اس  آن طال  داریسرمایه كه س چيزی

 چيند یم طبيعی بسيار چيدمانی و ميزانسن روستایی؛ سعيد

 ایدش و هستيم شاهد ایران سينمای در را آن كمتر كه چيزی

 شممودمی باعر كه اسمم  خانه طبيعیِ كاملن فضممای این

  سنم كنند ن عمل منفی و مثب  و دوآليستی هاشمخصي  

 یآیينه و اس  خانواده و خواهر دلسوز هنوز اما اس  معتاد

 پول ازای در را سممميه مرتضمما طرفی از شممودمی مرتضمما

 اتفاقن كه مادری. اسمم  م سممن یآیينه نيز او اما دهدمی

 و شممده شممریك م سممن جرم و خطا در و نيسمم  فرشممته

 همخفيان سميه ميان این در حتی. كندمی توجيه را او همواره

 رنظ قطعي  با توانمی آیا حال و بوده شممده پسممری عاشممق

 از كه برادرش دیدنِ خاطر به تنها او برگشمممتنِ كمه  داد

 دیگری گروی در دل چون یا باشممد گشمم برمی آرایشممگاه

 هاشخصي  اخالقیِ هایقطعي  عدم این تمامِ باز اما دارد؟

 آنان روزیِسممياه عمق به دوآليسمم   عدم با توام رفتاری و

 روز یك و گف  ابد توانمی پایان در. شمممودنمی منجر

 تنها بلكه شممود  ورحمله هاریشممه به كه نيسمم  ایگلوله

 ایآیينه اما دهدمی خودمان نشان را خودمان كه س ایآیينه

 كاپيتاليسممم و دهدمی نشممان  را پوسممته و سممطح تنها كه

 صممطالحا به سممينمای نوم این اصمملیِ گرِسممتایش تواندمی

 پيش كه را زوالی نمایشِ روسممتایی پس. باشممد)!(انتقادی

 بدون ماندمی باقی نمایشممی زوالی حدِ در عملن كشمميده 

 بزند. ایضربه اجتماعی مفاسد هایریشه به اینكه
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 ...فرار فرار، از بايد

 
 سمیه ابراهیمی

 
 

 از آن دتولي در اگر كه سمم معجونی وسممينما  سممازیفيلم

 تواندیم خوبی به شود استفاده ص ي ی تركيبات و عناصمر 

 .برانگيزد را مخاط  كنجكاویِ و شور حسِ

 در مخاط  انرژی با متن موسممميقیِ ها وسمممكانس تایم

 و صممم يح انتخاب با خالقی كارگردان هر پس اند؛تقابل

 .ددار سزایی به نقش خود اثر ماندگاری در ابژه هر آكادميك

 دوربين یزاویه و هاابژه چيدمان روز  یك و بدا فيلم در

 شممكل زیباترین به كه شممده ادغام هم در چنان( دكوپاژ)

 كند.می قراربر ارتباج مخاط  با ممكن

 و (هسمي برادر)م سن  دستگيری مثل ها؛سكانس از بعضی

نوید  قبولیِ برای خانواده اعضای شمادی  و رقص طورهمين

 زمان تيزهوشممان  یمدرسممه در( سممميه برادر كوچكترین)

 كانم تغيير سریع سریع  یهابا سمكانس  و دارند تریكوتاه

 خوبی به را هيجان كه شممویممی مواجه بازیگران حاالت و

 و اندوه با كه هاییسمممكانس در برعكس و كندمی القما 

 انرژی و گذردكندتر می زمان اس   همراه سمرشمكسمتگی   

 قوت جنقا از یكی تواندمی این كند كهمی تغيير شده منتقل

 .باشد فيلم

  اعظم مشممكالت به هاییسممميه  اشمماره  ازدواج) هاروای 

 ناسازگاری و م سن اعتياد سمميه   خواهر بودنِ بيوه بخاطر

 هب و تودرتو در این فيلم چنان ((سميه خواهر)شمهناز  پسمرِ 

 سممماختار عنوانبه آن از توانمی كمه  انمد خورده گره هم

 و اغراق دليلِ به كه ضممعف این با البته .كرد یاد چينیجعبه

 هایموتيف پرداختن به از فيلم  مقيد موتيف به دادن جلوه

 حتا تا اس ؛ شده خودداری هاابژه و پردازیشخصي  آزاد 

 دسمم  به سممميه نامزد از اطالعاتی هيچگونه فيلم انتهای

 رسد.نمی مخاط 

 صمممورت و بدن حركات تمام سمممازی فيلم صمممنع  در

 دكوپاژ و( صمم نه چيدمان)ميزانسممن ها دیالوگ گران بازی

 را فيلم مخاط  نقشِ نوعی به كه دوربين دید یزاویه)

 هاسكانس موجود در هایو ابژه ها  شخصي (كندمی بازی

 و نشممانه هر صمم يح چيدمان با كه چرا رود؛می سمموال زیر

 سي ح ها آن تمامیِ بين شمده  تعيين پيش از ارتباطی ایجاد

 .كرد ایجاد مخاط  در توانمی را مدنظر نرژیِا و

 مخاط  ذهن كه  های مرتبطی هستند مجموعه نشانه هااین

 هاشممخصممي  دنبال به فيلم تا پایان و كرده ماجرا درگيرِ را

 رفتن( از سممميه نهایی )پشمميمانی مدلول به تا كشمماندمی

 .شود معطوف

 

 كه را عیاجتما تنهایی نوعی دقيقه  118 در روستایی سمعيد 

 و هانشانه با كنند می نرم پنجه و دسم   آن با افراد تكتك

 .اس  كشيده تصویر به نامتمركز هایابژه

 و خانواده طرف از م سممن شممدنِطرد در را تنهایی این

 نبودن  حين در بودن برای او تقالی و اصممرار و نزدیكان

 ماسالت یبسته ك  كه اعتراضی و انزوا نابودی  در زیسم  

 .كرد حس توانمی  اس

 سمم دوسممتی هر از ترنزدیك خود فرزندان به كه مادری با

 !رفاقتی؟ چه اما

 !... و آن فروش به كمك مخدر  مواد كردن پنهان

 جنس از كوچك چند هر ایخرابه در سممكون  حاصمملِ

 فرار جز غرور و جدل نياز  تنفر  عشممق  اعتياد  بيماری 

 چيس ؟

 هب وانمود ظاهرسممازی با یشخو منفع  دليل به كه برادری

 خواهر فروش به دس  فقر  منجالب از خود خواهر نجات

 آورده در تن از را عشق كه خواهری سكوت زند ومی خود

 .كندمی زندگی نامملوس تنفری در اعتراض بدون و

 اعظم  د؛انكرده نقش ایفای فيلم این در كه بازیگرانی بين از

 ریپس و با بسيارند ایرانی یجامعه در كه سم  مادرانی بدلِ

 در كوچممك چنممد هر جممایگمماهی یممافتنِ دنبممال بممه كممه

  ؛اس ننشسته باید  كه جایی در نيز خود كه سم  ایجامعه
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 را خود ینهفته هایدرد تا زده خود صممورت بر كه زخمی

 .كند فرو اطرافيان چشمِ در

 و ندك زندگی خود نقش با نتوانسممته نقش  این بازیگرِ اما 

 ینقطه. كندمی خود حركات و هادیالوگ یآميزه را تصممنع

 كه اشچهره در خوابيده سردیِ و ليالس  تصنع  این مقابل

 .كندمی منتقل را الزم حسِ زیبایی به

 به)  سنم برخورد و مقابله فيلم  این زیباییِ و استتيك اوج

 هتوج با كه بوده خواهرش فروش با( معتاد فرد یك عنوان

 اب جامعه اشممتباه برخورد از نشممان برادرش  العملِ عكس به

 .شوندمی طرد حمای   جایبه كه س معتادانی

 لِدلي مثل خورند؛می چشممم به فيلم طول در مجهوالتی نيز

  بازگش دليل و س تنها فردی كه شهناز خوبِ مالیِ وضع

ایان باز بودن پ  بر دليلی تواندمی كه فيلم پایان در سممميه

 باشد. فيلم
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 شرايط پيچيده

 
 دلفی رئوف

 
 

 شممرایط یك در تنها نيسممتند  اىپيچيده موجودات هاانسممان

 اند.گرفته قرار پيچيده

. جبر و جبر یقصممه  هاسمم  سممایه روای  روز یك و ابد

 دیده اما هسممتند  آیند می سممياهی قعر از كه هاییانسممان

 به كسممی نه و رسممدمی جایی به صممداشممان وند. نهشممنمی

 هرگز اما روندمی فرو هستند  در حال سقوج دادشان. مدام

  .روندنمی پيش

 .كندمی هدای  را آن جبر و شرایط كه س ایطبقه یقصه

 و رئاليسممتی رویكردی با سممينمایی نظر از روز یك و ابد

 يسمرئال در بشدت كه زندمی پردازیقصه به دس  ناتورئال

 به ار تماشاگر سمپاتی شمود و نمی پات آنتی اصمال  و موفق

 آورد.می دس  به راح 

 را كار درشمم   و ریز های پيرنگ نيسمم   اُوراك  هابازی

 افتد.نمی تمپو از فيلم و كندمی دراماتيزه

 ملع موفق بسمميار فيلم این در دسمم  روی دوربين تكنيك

 تواندمی كه سمممازدمی كاراكتر یك دوربين از و كنمد می

 كند. ماجراها شاهد و وارد را مخاط 

 ترینقموف جز تكنيك این از استفاده این فيلم در من باور به

 شود.می م سوب ایران سينمایی آثار

 به یلتبد و كندمی پيدا هاآدم با را نسممبتش دوربين  كه چرا

 شود.می شخصي 

 دسمم   روی دوربين مشماجره  هایصمم نه اكثر مثال بعنوان

 و اسممترس فضممای و گسمميختگی لجام حس و اسمم  معلق

 برادر با برخورد در كند یامی القا خوبی به را تشمممویش

 كندیم اسممتفاده ثاب  بندیقاب و ایسممتا دوربين از تربزرگ

 ار ترثبات با مردی تصممویرِ ما به ناخودآگاه شممكل به كه

  اسممم معتاد كه برادری با برخورد در یا كند ومی مُتبادر

 كند.می تصویرسازی ترمُندرس هاییقاب با دوربين

 دوربين زوایاى و هوشمممندانه بسمميار اثر دكوپاژ رو این از

 اس . داستان خدم  در و شده حساب

 فرم و اندازه به و درسمم  هاپالن عمر و بندیقاب ها پالن

 كندنمی خسته را چشم هاپالن چينش ریتم كار  تدوین

 و تند را خود ریتم قصه فضمای  ساسما  بر كندمی سمعی  و

 كند. كُند

رند و باورپذی ایرانی هایفيلم از بسياری برعكس هاميزانسن

 خانه ند وكتوليد می فضا دوربين اسم  كه  رفته رفته باراین

 شود.می ملموس خانواده و

 س آثاری معدود جز روز یك و ابد گف  توانمی جرات به

 زا هاآدم و كشدمی اكران به خوبی به را ایرانی یخانواده كه

 باورشممان و شمموندمی شممخصممي  به تبدیل ماك  و تيو

 سممفيد هيچكس و  سممياه هيچكس فيلم این كنيم. درمی

 درو   از اییمجموعه اند خاكسممتری هاآدم بلكه نيسمم 

 واقع كه در... و م ب  پليدی  بدی  خوبی  صمممداقم   

 باورند. قسممم قابل و واقعی كه اسمم  همين اند. برایزمينی

 م ب  كنند می دعوا دهند می ف ش  خورنمد  می درو 

 .خوش ال گاه و اندخشمگين شوند  گاهمی عاشق كنند می

 هستند اجتماعی م صول و شمرایط  یك یزایيده اصمل  در

 كند.می مدری  را آنها كه

 اویح هانيسمم . بازی فيگوراتيو و اندازه به بازیگرها اك 

 و شممده نوشممته دقيق بسمميار يلمنامهاند. فدرام و زیسمم 

 دارد. را قبول قابل یفيلمنامه یك استانداردهای

 و كش و كاراكترها چيدمان ها دیالوگ ها تعليق هما  گره

 دهزن كاراكترها و خانه نيس  و اگزوتيك داسمتان  هایقوس

 شممودمی و كنندمی پيدا بيرونی ازای به ما هاشمموند. آدممی

 .گرف  نظر در شانبرای بيرونی مصداق و كرد باور را هاآن

 به و گيردمی شمممكل برادر دو بين كه دعوایی مثال برای

 برادر حرف هيچكس اما  دارد  اشمماره خواهرشممان فروش

 از خواهرش به او همای دیمالوگ  و پمذیرد نمی را معتماد 

 نویس فيلنامه كه اسمم  اثر این درخشممان هایسممكانس

 و تنيده هم در همه زیگرانبا بازی و ميزانسممن و سممازفيلم

 .آوردمی بوجود را اثر اوج ینقطه
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 ورشممع به و اسمم  برخوردار خوبی سممينمایی منطق از فيلم

 آن از شممودمی موفق نهای  در كند ونمی توهين مخاط 

 عيني  هنر سممينما كه كند  چرا نمادسممازی هاآدم و خانه

 اگر یعنی اسم    چيز همان ابتدا هرچيزی سمينما  در اسم . 

 یك جز معنایی هيچ درخ  این بدهيم نشان را درخ  یك

 یهعقب به توجه با درخ  كه ادبيات برعكس ندارد  درخ 

 اسينم باشمد. در  پایداری و اسمتقام   نماد تواندمی خودش

سممپس  و عبور باورپذیری از اول باید نماد سمماخ  برای

 عيني  و بصممری اتمسممفرِ پس از نمادها و كرد فضماسممازی 

 و ایران به كمكم را خانواده مثلن .شمموند لحاصمم بخشممی

 به تبدیل هركدام داخل هایآدم و مهاجرت به سمممميه را

 فيلم این در كه دیگری یشمموند. نكتهمی اسممتعاری چيزی

. اشياس  از استفاده و ص نه اسم   آكسماسموار    توجه قابل

 و بازیگرها پوشممميدن لباس طرز و خانه دكوربندی نوم

 حتا و دارد قرار واقعي  خدم  در لكام خانه داخل وسایل

 ها قالی جاروبرقی  هستند. از زندگی و هوی  صاح  اشيا

 خوبی به فيلم فضممای نهای  صمم نه در اجزای تمام و مواد

 كند.می همانیاین واقعي  با و شودمی ساخته

 ودخ از انگيزتر خيال چيزی هيچ» گوید:می داسممتایفسممكی

 «.نيس  واقعي 

 به انسمممان بودن م كوم نهای  در روز یك و ابد فيلم

 یبخوب را رهایی به فكر و نيسمم  او یزایيده كه شممرایطی

 ندارد انتلك  ژسمم  زند می حرف اندازه به .كندمی عنوان

 بزند  حرف اندازه به و سممينمایی چگونه داندمی چون و

 تماشمممایی اثری به تبدیل كند ومی پيدا عمق درنهمایم   

 .نيس  لطف از خالی دیدنش شود كهمی
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 خنثا هايسوژه

 
 محمد مروج

 

 

 هب كه س شومی هایپدیده از یكی مختلف  جوامع در فقر

 عوامل و نهادها اضممم الل و فروپاشممی باعر زمان مرور

و  دباش اقتصادی هم تواندمی فقر این. شمود می آن با درگير

 رفق. یكدیگرند پی در دو هر این نمعمول ولی فرهنگی  هم

 یطلبانه منفع  هایسمممياسممم  خاطر به كه اقتصمممادی

 و ضممعيف قشممر بر داریسممرمایه و كاپيتاليسممتی هایقدرت

 آن  اب درگير افراد نتيجه  در و شودمی ت ميل جامعه ناتوان

 این با ابد تا و دهندمی دسمم  از را صمم يح تفكر قدرت

 .گریبانند به دس  چالش

 و  اللاضم همين كشيدن تصویر به فيلم  این مقيد يفموت

 اسمم   آن درگير خانواده كه فقری. سمم درونی واپاشممی

 خالف بر كه دهند انجام اعمالی كاراكترها تا شمود می باعر

 پدر  غياب در خواهدمی كه مرتضمما. هاسمم آن طبع و ميل

 و لشممغ تغيير خاطربه ولی كند  ایفا را خانواده بزرگ نقش

 فروختن بممه مجبور منماسممم    درآممد  منبع كردن اهمفر

 مجبور س  داریآینده و باهوش پسمر  كه نوید و خواهرش

 عضو كه و سميه م سمن  برادرش مخدر مواد جاییجابه به

 ت ميلی ازدواج به وادار اس   خانواده خوارغم و سموز دل

 اشناتوان و پير مادر از دوری و افغانسمممتانی جوانی با

 هایشخصي  كه هستند اعمالی از ایگوشه ها نای. شودمی

 هستند. آن درگير نوعی به یك هر فيلم

 را ایخانه اگر. باشد چيز چند تواندمی فيلم گذارینام عل 

 وطن از ایاسممتعاره افتد می اتفاق آن در فيلم یقصممه كه

  گذش خود از باید ایران آبادكردن و سماختن  برای بدانيم 

 گردد یم باز خانه به فيلم پایانی سكانس در كه سميه مثل و

 يرتغي به اميدی دانيممی كهاین وجود با و كرد ایسممتادگی

. ردازیمبپ مبارزه به آنارشيستی رویكردی با نيسم    اوضمام 

 نيادب و سممنتی تفكر با ایران بر حاكم نظام دیگر  طرف از

 گرفتار روز یك و ابد چنگال در را مردم تمامی اش گرایانه

 را آسمممایش روی نيز مرگ از بعد حتا كهطوریبه كرده 

 .دید نخواهند

 و قوت نقاج به موضممموم  چند طرح و زمينهپيش این با

 .پردازیممی فيلم ضعف

 :قوت نقاج

 نگرجزئی نگاهی كرده سممعی فيلم این جوان كارگردان( 1

 و فرهادی سينمای شبيه او كار ل ا  ازین كه باشمد  داشمته 

 و اسمم  پرواتربی و جوان او كه تفاوت این با سمم كاهانی

 لندب فيلم اولين این چون شمماید. كندمی كاری م افظه كمتر

 یجامعه توسط شدن قضاوت از او سم   روسمتایی  سمعيد 

 رد را دیدگاه این كندمی سعی و ترسمد نمی ایران سمينمایی 

 روای  در چينیجعبه یشمميوه از او. دهد نشممان فيلمش

 هاییاسمممتوری مالمينی یعنی كند می اسمممتفاده داسمممتان

 در كه اندگرفته جای روایم   دل در( آزاد همای موتيف)

 شمميوه  این در(. مقيد موتيف) انداصمملی یقصممه خدم 

 روای  اصممملی یقصمممه موازات به كوتاهی هایداسممتان 

 مثل عواق در و ارتباطند در فيلم مقيد موتيف با كه شوندمی

 و نداگرفته جای یكدیگر در كه همبه شممبيه كادوهای جعبه

 داسممتان. كنندمی عمل هسممتند  هم شممبيه ظاهری ل ا  از

 در خانواده كوچك دختر افسمممردگی یا و اعظم زندگی

 مكك داستان روند به كه هستند فيلم اصلی جریان راسمتای 

 .كنندمی

 كی و ابد در سينما و ادبيات در رایج دوآليسمتی  نگاه از (2

 ندارد یمنف و مثب  شخصي  فيلم عنیی نيس   خبری روز

 روسممتایی سممعيد هنری یكارنامه در عطفی ینقطه این و

 مصممرف یا و قاچاقچی ها فيلم اكثر در. شممودمی م سمموب

 هك بينيممی جااین ولی اندمنفی كاراكترهای مواد  یكننده

 باز اعتياد  بيماری وجود با( خانواده معتاد برادر) م سممن

 مرتضا از دلسوزتر سمميه   خواهرش سمرنوشم    به نسمب  

 تعهدم عضو فيلم  اواخر تا كه سميه یا و اس ( بزرگ پسر)

 اشاحساس خالف جا دو در اس   خانواده پذیرمسئولي  و

( خانه باهوش پسممر) نوید به كه جاآن یكی كند.می عمل

 درو  او به واقع در و ندارد را خانه ترك قصممد گویدمی
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 عاشق سميه كه كندمی اظهار  سنم كه دیگر جای و گف 

 اهآموزشگ مسير در را هاآن مچ باریك او و بوده دیگر پسری

 مریم سممميه  كه یابدمی در مخاط  پس. گيردمی خياطی

 مرتضا هب نسب  بيننده كه مثبتی نظر چنينهم. نيس  مقدس

 رباو این فيلم  انتهای در ولی دارد م سممن به منفی دید و

 .شودمی متعادل دوآليستی

 هك اسمم  این كرد  اشمماره آن به توانمی كه ضممعفی ینقطه

 نقش و اندنشمده  پرداخ  خوبیبه هاشمخصممي   از بعضمی 

 خواهر نقش مثل اسممم  شمممده ایكليشمممه فيلم در هاآن

 هب هایش بازیالت تكميل برای كه پسممرش یا و شمموهردار

 هاشخصي  آن به راجع كاش. اس  زده چاقو خود صورت

 جا هترب فيلم پازل در هاآن نقش تا كردمی اسازیفض بيشتر

 .افتادمی

 آوانگارد اثر یك عنوانبمه  فيلم این بمه  توانمی كمل   در

 به جدیدی دید یزاویه از كرده سممعی چون نگریسمم  

 جاهمه كه خانواده مادر مثلن كند. نگاه اجتماعی معضممالت

 جاساز را م سن مخدر مواد فيلم این در شمود  می تقدیس

 یا شممودمی فرزندانش تعج  باعر كارش این كه كندمی

 هایخانواده در اعتياد معضممل به نسممب  كه دیدی یزاویه

 به م كوم خمانواده   معتماد  پسمممر م سمممن .دارد ایرانی

.  تنهاس ها سكانس اكثر در وی. انزواس  و نشينیحاشميه 

 احت خوابد می رقصد می خورد می غذا كند می زندگی تنها

 به نهای  در و اسمم  دیگران از جدا خانوادگی عكس در

 .شودمی برده اعتياد ترك كمو

 شهرهای تمامی در مواد انوام به دسترسی حاضمر   حال در 

 عل . اسمم  ترآسممان بسممتنی و شممكالت خریدن از ایران

 اگر اس ؟ اطالمبی وضع ازین حاكمه قدرت آیا چيسم ؟ 

 سينه به را رميانهخاو در مخدر مواد با مبارزه سنگ همه این

 مافيای هایدرش دانه دسمتگيری  به اقدام چرا پس زند می

 را م سمممن مثممل پمماهمماییخرده فقط و كنممدنمی ممواد 

 هایشكل به دول  خود چون. اس  واضح گيرد؟جوابمی

 و پاهاخرده او. اسممم  نفعذی مسمممألمه  این در مختلف

 انهم واقع در كه زندان در و گيردمی را كوچك هایسماقی 

 با زندانيان آموزش ت   اس   شده هماناین یخانه جذام

 يشترب یتجربه با باراین آزادی  از بعد تا دهدمی قرار سابقه

 نقش در یا و بدهد جای مواد توزیع و حمل یچرخه در

 را هاآن شان جان انداختن خطر به با چين خبر و جاسموس 

 يشتریب سود تا بفرستد مافيایی مخوف هایسيستم درون به

 گروتسمممك یك این. شمممود عایدش كثيف تجارت ازین

 به خودشان سویك از. دارد جریان ایران در كه سم  واقعی

 پول  اخذ با دیگر سمموی از و زنندمی دامن جوانان اعتياد

 را معتادان از نگهداری مراكز و هاكمو تأسممميس مجوز

 تالمشك و مسائل بسمياری  به توانمی را نگاه این. دهندمی

 لوای ت   مذهبی هایحكوم  مثلن. داد تعميم نيز دیگر

 سركوب را شانفردی استعدادهای و م دود را جوانان دین 

 تریبس با تا برندمی سمم  افسمردگی   به را هاآن و كنندمی

 از. دكنن هنجاربه  را هاآن بيشتر ها تيمارستان در شمان كردن

 اطالعات ثب  با همراه ها شممدن بسممتری این یهمه طرفی

 بر نظارت امر  همين و اسمم  بيماران سمموابق و شممخصممی

 و كنترل هایراه از یكی خود  این كه دارد دنبال به را مردم

 روز  یك و ابد دیگر جال  ینكته. هاسمم بدن كردن رام

 پایان رد وقتی یعنی. اس  نامهفيلم ینژادپرستانه ضمد  نگاه

 شممموهر یخانواده با درگيری و دعوا بدون سمممميه فيلم 

 ربيانگ موضمموم این گردد بازمی خانه به خود افغانسممتانی

 یههمسممای كشممور دو مردم بين منطقی دیالكتيك و گفتمان

 ینا به غيرمسممتقيم صممورتبه كه اسمم  افغانسممتان و ایران

 .شودمی اشاره موضوم

 با تقلمس سازفيلم یك ظهور برای نویدی تواندمی فيلم این

 روز یك و ابد. باشممد ایران سممينمای در دآوانگار نگاهی

 اجعر شودمی مختلف زوایای از كه س تأویلی چند فيلمی

 با روستایی سمعيد  كه بود اميدوار  توانمی. كرد ب ر آن به

 و فراز پر مسممير یادامه در و دهد ادامه كارش به انرژی

 ایهفيلم در بتواند تا ندهد مایگیميان بمه  تن نشممميبش 

 .باشد ترفقمو اشبعدی
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 شكست سريال

 
 عارف حسینی

 
 «روز يک و ابد» فیلم به شناختیروان نگاهی

 

 س ا فروید نظریات بر مبتنی كه كالسيك شمناسمی  روان در

 :شودمی تقسيم قسم  سه به انسان ذهنی عملكرد

 (id) نهاد -

 (ego) خود -

 (super ego) فراخود -

 اس   اسمتوار ( عام معنای به)لذت  اصمل  بر «نهاد» عملكرد

 نوعیبه «خود» و كند می اقدام اخالق اسمماس بر «فراخود»

 .كندمی برطرف واقعي  اساس بر را دو این ميان درگيری

 از یكی كه اسم  ( سمميه )دختری  داسممتان «روز یك و ابد»

 از)بيگانه  یك ازدواج به را او دارد قصد( مرتضما )برادرانش

 این با( م سممن)گرش دی برادر و آورد در( دیگر كشمموری

 اس  مخالف قضيه

 رایب بهتر فضایی ایجاد پی در خانواده قَيِّم نقش در مرتضما 

 مسمممئله این به رسممميدن برای او. اسممم  خانواده و خود

 ازدواج  به سممميه كردن وادار چون؛هم گيردمی تصممميماتی

 ادمو بردن بين از اعتياد  ترك كمو به م سممن فرسممتادن

 كردن نهی كرد می نگهداری هخان در م سممن كه مخدری

 به رسمميدن برای مرتضمما . ...و م سممن برای خرید از نوید

 خانه وضعي  به دادن سمروسامان  و خود ازدواج كه ميلش

 با عمل در اما ایسممتدمی اجتماعی اخالق برابر در اسمم 

 یبرا نوید كند نمی ازدواج سميه شود می روروبه شمكس  

 كندمی علم قد برابرش در م سن رود می خرید به م سن

 . ...و

 شممودمی حاضممر آرامش  به خانواده رسمميدن برای سممميه

 ورمنظ به بپذیرد  را( بيگانه با ازدواج)مرتضممما پيشمممنهاد

  كه كسی از حتا و كند سركوب را خودش اميال فداكاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او  بازگش با و فيلم پایان در. بكشد دس  اس   عاشمقش 

 نای موج  كه ایثارگری اوس  جنبه هم باز شماید  خانه  به

 .اششدهسركوب ميل نه شده اس  كار

. رودنمی انتظاری اسمم  ( معتاد)بيمار  یك كه م سممن از

 هب تنفر حتا و ترحم چشممم به( مادر جزبه)خانواده  اعضممای

 خود شممهوت اسممير كه جداافتاده ایجزیره كنند می نگاه او

 هك س اخالقی به صِّرمُ و بندپای مرتضا برعكسِ اما اسم  

 حتا كار این برای و كند فداكاری دیگران برای نباید سممميه

 تبعيد خانواده و خانه این بيرون به را خودش اس  حاضمر 

 برجسته آن شمخصي ِ  سمه  و خانواده این در كه چهآن.كند

 برابر در انسممان «خودِ» و «نهاد» خوردن شممكسمم  اسمم 

 در آدمی وجدان و لذت خواس   درواقع. اسم   «فراخود»

 .شودمی مغلوب جامعه اخالق و عُرف خواس   برابر

 «خود» قصد به رسيدن برای شخصي  سمه  این از كدام هر

 در و آخر در  (نهاد)اميالشممان  دادن جوالن و سممركوب با

 خودها هسممتند. ناموفق( فراخود)دیگران  خواسمم  برابر

 مرتضا خورند؛می شكس  هاخواس  خورند می شمكس  

 سميه د مانمی ناكام بازگش  بر مبنی سميه تصميم خاطر به

 سنم  گردد برمی بود داده نوید به كه قولی خاطر به شاید

 .رودمی كمو به دوباره مرتضا تصميم خاطر به

 بر را خودش تاثير دیگری و اجتممام  كمه  جماسممم  این

 س نهادی اجتمام واقع در دهند می نشان فردی تصميمات

 و هالذت به رسمميدن از را او كه انسممان هادن از قدرتمندتر

 .داردمی باز هایشخواسته
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 هاناگزيري از روايتي روز يك و ابد

 

 

 ايوب احراری

 
 .کنیم زندگی که ناگزيرم ما

 

 ابد. هستند زندگی هایی ازاستعاره جنگيدن و حرك  تغيير 

 جه  در كه كشممدمی تصممویر به را ایخانواده روز یك و

 شتال این كه بينيممی نهای  در اما. داردبرمی قدم تغيير

 يریدیگ تغيير در سعی همه و رفته نشانه را اشمتباهی  جه 

 یك دید با دارم قصد موضموم  این دادن نشمان  برای. دارند

 .كنم اشاره فيلم مختلف هایتكه به نگرجزئی ساختارگرای

. ودشمممی شممروم خانه كردن تميز با فيلم ابتدای مثال برای

 وقتی اعظم. ریزدمی بيرون را گندیده موزهای  سمممميمه 

 وسممایل وجود به نسممب  كندمی باز را آشممپزخانه كمدهای

 ار شده دوخته بارها كه شملواری  یا كند ومی شمكای   كهنه

 .اندازدمی بيرون

 تاح. اس  شده فرسمتاده  كمو به اعتياد ترك برای م سمن 

 بيرون به را شاخانه شممهناز . دهندمی تغيير هم را اتاقش

 .اس  شغل تغيير دنبال به داده ليال انتقال شهر

 خواسممتگار از كه پولی با و فروشممدمی را اشمغازه مرتضمما

 .كندمی اجاره را نو ایمغازه گرفته سميه

 .اس  تغيير حال در هم سميه پس

 خانواده عضو هر برخورد نوم چه و هاشمخصي   چه یعنی

 نشان را موضوم این هاص نه چيدمان حتا و اعضما  دیگر با

 .اس  تغيير حال در چيز همه كه دهدمی

تغيير  نماد فيلم در مادر شمممخصممميم   بين این در امما 

 كندمی پنهان را م سن مواد مخدرهای مثلن. سم  ناپذیری

 و خوردمی را گندیده هایگوجه. شممود او تغيير از مانع تا

 .زندمی وصله را روتختی

 سممن كهول  دليل به حتا. داردمی هنگ را كهنه وسممایل یا

 و مغازه داخل وسمممایل مثل. كنمد می خراب را خودش

 .اندموزهایی كه از بس مانده خراب شده

شود؟ می روبرو شكس  با چرا تغيير برای تالش همهاین اما

 .سپاردمی سمميه  به را هایشگربه و كرده رها را كارش ليال

 و یا بازگشمته  دریپ یخانه به شمموهرش مرگ از بعد اعظم

 و خوهران كنار دوباره دارد قصمممد طالق از بعد شمممهناز

 سممميه كه بينيممی فيلم آخر در حتا .كند زندگی برادرانش

 یمغازه به دوباره مرتضمما زند تامی هم به را اشنامزدی هم

 .بازگردد خود قبلی

 چرایی به پاسخ در برند امامی كمو به دوباره هم را م سن

 ييرتغ دهد نشان داش  قصد فيلم: گف  توانمی پرسش این

 با هك سميه نه مثال برای. شود شمروم  آدم خود از باید ابتدا

 نه و شد موفق دارد وا فكر به را همه داشم   قصمد  رفتنش

 ام وقتی یك. دهد تغيير را م سن داش  قصمد  كه مرتضما 

 از زئیج كه خودمان تغيير به خود پيرامون تغيير برای باید

 فيلم نای در كه دیگری ینكته. بپردازیم هستيم م يط همين

 قهرمان نبود كندمی همخوانی زندگی با هم باز و دارد وجود

 رد خود دهد تغيير را دیگران دارد قصد كه سميه حتا. اس 

 شممده اسمم . اما گرفتار هاشممخصممي  یهمه مانند بغرنجی

 و سممن كم دهدمی نشممان را تغيير نماد كه مثب  ینكته

 دادن بسط در كارگردان اما. اس  خانواده عضمو  ترینلسما 

 نای به بيشممتر توانسمم می و كرده كوتاهی او شممخصممي 

 تا را دنوی شخصي  كارگردان البته .دهد بال و پر شخصي 

 مدرسممه به سممميه وقتی اسمم . مثلن كرده معرفی حدودی

همدرس در قبولی برای نوید شانس از مدیر . كندمی مراجعه

 ومن به توجه با او فيلم  پایان در یاو  گویدمی نتيزهوشا ی

 غياب متوجه شممانبين گفتگوی و خانواده اعضممای برخورد

 يرتغي در سميه سعی: گف  باید شود. درنهای می خواهرش

 دهشمم داده نشممان گویدمی او به اتاق در كه دیالوگی با نوید

 كارگردان پيام و سممعی این گف  توانمی واقع در اسمم  و

 .آیدمی سميه هایل  روی بر كه اس 

 "نباشی دروغگو ما مثل كن سعی"
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 !نشد شروع كه فيلمي

 
 ايوب مردانی

 
 

 آن و اسمم  همراه جالبی اتفاق با آغاز در روز یك و ابد

 دوسمم  جایگاهی. اسمم  خانه با بيننده شممدن همراه اتفاق

 نوم زا البته بينندگان تكتك برای فهم قابل و داشمممتنی

 س دختری با شدن همراه خانه  با شدن همراه این و !ایرانی

 رد سعی بيننده  به خانواده اعضمای  معرفی و گردش در كه

 به كارگردان كه دارد مخاط  با اوليه همانیاین یك ایجاد

 بلكه شممودنمی شممروم فيلم. آیدمی بر آن پس از خوبی

 آسي  ایخانواده با تا كندمی خودش از عضوی را مخاط 

 ریزش دچار طرف هر از كه ایخانواده شممود  همراه هدید

 مدام خانواده و خانه هاینشتی و دیوارها تمام فریادِ و شده

 و خوب هایبازی با كه رسمممد. تصمممویریمی گوش به

 از خوبی بازتاب و شمده  عجين بازیگران وقفهبی هایتالش

 یكتهن ترینمهم ب ثی كه كند.می القا بيننده به را واقعي 

 دچار مخاط  شممودمی باعر و اسمم  مخاط  برای مثب 

 پاشنه .شمود  آشمفتگی  از پر ایخانه در سمرگردانی  و تعليق

 به اداعتي دادن نشان حين در كه معتاد س جوانی فيلم آشيل

 با كه خانواده عاشق سم  آدمی تر اجتماعی و عينی روشمی 

 خارج و كندمی عمل آميزخشمون   گاهی و غریزی روشمی 

 يزن خانواده فالك ِ تمام اما دارد باورپذیر حركتی ار شممع از

 داشتن جریان. شمود می دود جایی در و اوسم   یشمانه  بر

 تضادهای و هاكنش از یكدیگر راستای در فالك  و عشمق 

 هاي شخص به ممكن جای تا را ببيننده كه اس  فيلم خوب

 وعیشممر كه ابتدایی اپيزود از بعد. كندمی نزدیك داسممتان و

 دوباره كرده  خانه وارد را ما كه دختری حاال دارد  رامآ

 نیداسممتا اصملی  جریان وارد را بيننده و آیدمی بيننده سمرا  

 روای  اثر  دیگر هایروای  خرده تمام ميان در كه كندمی

 وردم پيوسته صورتی به را هاشمخصمي    تمام و دارد خوبی

 از دشممو پر هاسممكانس تمام تا دهدمی قرار روحی آزار

 مواردی در و احسمماسممی  و تند هایریتم با هاییدیالوگ

 وضومم همين به باید فيلم ضعف نقاج از شاید كه دلسوزانه

 دوش روی قصممه روای  بار بيشممتر كه چرا كرد  اشمماره

 و كالم در فقط گریه و خشممون  و گيردمی قرار دیالوگ

 و قوی هایدیالوگ البته افتد.می اتفاق بازیگران چشمممم

 از نشان كه دارند جریان روسمتایی  اثر در ایشمده  بحسما 

 یك و ابد اسمم . در شممده حسمماب و خوب یفيلمنامه یك

 اما بينيمنمی داسممتان جریان در را بد و خوب نقش ما روز

 كه دارند پرتداومی جریان فيلم در منفی و مثب  هایكنش

  مثب هایبازخورد تركوچك برادر و داستان دختر نقش در

 كننده آغاز دختر را خانواده ابرقهرمان شمماید. كندمی اایف را

 به كه دكنمی خلق شخصيتی كارگردان چون ناميد باید فيلم

دا در پي سممعی گيرد می رفتن برای كه تصممميمی یواسممطه

 ایخانواده روشمی برای بهبود شمرایط خانواده اس .   كردن

 شممد. خواهد بيشممتری نابودی دچار دختر حضممور بدون كه

 مانجا جابه و درستی به شمخصمي    این برای گذاری ارزش

 و گيردنمی خود به ایابرقهرمانانه حضور چون اسم   شمده 

 ردیگ از. شودمی رنگكم دیگر شمخصميتی   تارهای الیالبه

 هایشمخصي   سميالي   سمينمایی   روای  این مثب  نكات

 اس  قصمه  م وری تك حال  از فاصمله داشمتن   و اصملی 

 تضمماد شمماید شممدن م ور تك جتماعیا ژانر یك برای زیرا

 ورد موضمموم این از خوبی به كارگردان كه باشممد نامتعارفی

 نقاج از اما اس  خوب بسيار پردازیشخصي  .اس  شمده 

 در كه اس  وسمواسی  خواهری وجود ها شمخصمي    گنگ

 هب شخصيتش و شودمی مشغول هاگربه از دارینگه به آخر

 و تقابلی نقشممی جاچند در تنها رسممد نمی خوبی پرداخ 

د. كنمی بازی فيلم اصمملی دختر مقابل در را منطقی شمماید

 اسب شود چون من پرداخته بيشمتر به آن  بود بهتر كه چيزی

 كنجكاوی باعر و ندارد خانواده اعضممای دیگر با درسممتی

 با اثر هایروای خرده در ما همچنين. شمممودمی مخاط 

 یتاثير و دندار بودن به نيازی كه هسممتيم طرف موضمموعی

 چاقو همان كه كندنمی ایجاد داسمممتان روی بر مسمممتقيم

 هم ادامه در كه اسمم . اتفاقی خانواده یخواهرزاده خوردن

 ردانكارگ شاید نگاهی از البته رسد.نمی درستی سرانجام به
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 معضممالت و خواهر دیگر شممخصممي   به پرداختن قصممد

 تیرسد اتفاق و اس  بيرون داستان از اما داشمته  اشزندگی

 سممایه در كه دیگری اجتماعی نكات از .نيسمم  فيلم در

 هر كه اس  افغانسمتان  و ایران جامعه مقایسمه  دارد  جریان

 زا كنند؛می برخورد ازدواج یمساله با سمنتی  روشمی  به دو

 از دختران نگرانی و هستيم روبرو مهریه با ایران در سو یك

 هك هنگیفر دیگر سوی از و نشدن مستقل و نكردن ازدواج

 و دختر گرفتن برای دادن پول و اسمم  رایج افغانسممتان در

 مذهبی و سنتی مساله این درستی جای در كه اس  ازدواج

 غریبه احسمماس با آخر در و خوردمی گره هم به جامعه دو

 توجه جای كه كندمی پيدا خاتمه گره این در دختر بودن

 و یاناپ در سكانسی تصویری  هایسكانس بهترین از .دارد

 دوربين دور نمای با كه اس  خانه به تركوچك برادر ورود

 به را خانواده یشده سياه اعضای تمام چرخشمی  حركتی و

 كه كسمانی  برای كه دهدمی نشمان  هاسممرپوش زیر و خوبی

 یدند من پيشنهاد و س كافی حد همين تا اندندیده را فيلم

 شخو و نجوا كارگردان روستایی سعيد بلند یسماخته  این

 تكرار  بارها كه ژانری سمم .اجتماعی ژانر در سممينما یآتيه

 فاقیات ترملموس رویكردی با روستایی یساخته در اما شده

 گف  باید البته. دارد تماشمما جای كه خوردمی رقم جدیدی

 رفتن ماسين برای دليل تنها تكنيكی و سمينمایی  ل ا  از كه

 جمع یممك در تنگرف قرار پرده  روی بر فيلم دیممدن و

 بسممته و دور تصمماویر و نماها از وگرنه اسمم  اجتماعی

 ابد آخر در .كرد پيدا پرده روی توانمی ندرت به سممينمایی

 زا كه اس  خانوادگی و اجتماعی سراسر فيلمی روز یك و

 از قشممر این با مخاط  زدن پيوند و شممناسممیآسممي  نظر

 ماعیاجت آثار دیگر برابر در و كندمی عمل خوب جامعه

. دارد زدن برای قلدری هایحرف ایران در شممده سمماخته

 یابدنمی پایان جایی در و شممودنمی شممروم جایی از روای 

 و س نشمدنی  تمام فيلم بر حاكم اجتماعی وضمعي   چون

 تگیگمگشمم و اعتياد فقر  سمياهی  زندگی  به بزرگی یطعنه

 در سممعی روز یك و ابد نام با كه زندمی جامعه از قشممری

 زا بعد حتی كه ایسياهی دارد  سياهی این تداوم دادن اننش

 .كرد خواهد پيدا ادامه دیگر روز یك نيز مردن
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 نوري كه خود منشا نيست

 
 جان صدرا

 

 مردم زندگی در جاری تراژدی توجيه «روز یك و ابمد »

 ایاسمميرندواعضمم ی فقردرچنبره كه مردمی .اسمم  كشممور

 ردانخبی یسلطه و حاكمان تدبيری بی اثر در كه كشموری 

 سممرمایه نظام یزنجيره در ایزائده سممنتی  كه بورژواهای)

 به اجبار و به شمممده مزمن بيماری   دچار(هسمممتند داری

داری  مغممازه ای  نظيرواسمممطممه و مولممد غير مشمممماغممل

 روی قاچاق و بيمار حيوانات داریفروشمممی  نگهدسممم 

 سال اندی و سی كه اسم   بالهتی جامعه مشمكل . اندآورده

 متروك و ارتجاعی هایتئوری تمام و رانده حكم جامعه بر

 م ك به را حاكم هایذهنِ فسمميل یخانهنهان در موجود

 ناپذیرِپایان و طوالنی یپروسه این نتيجه و اس  زده تجربه

 هرگونه از تهی مردمی و بيمار ایخطما  جامعه  و آزمون

 فاقد و اجتماعی فسممادهای منجالب در غرق و عقالني 

 .اس  اخالقی هاینُرم

 رچهگ. اسمم  حاكمي  كفایتیبی گرتوجيه «روز یك و ابد»

 دممر موجود فالك  رئال  نمایشی با كرده تالش كارگردان

 مردم كردن م كوم آن  ینتيجه بكشممد  اما تصممویر را  به

  اسمم  انونق در مجازات نوعی از گرفته بر فيلم نام. اسمم 

 و يفتخف غيرقابل بر تاكيد برای روز یك البته  قيد كمه 

 وصف با این مجازاتی ولی. اسم   مجازات این بودن تعليق

 جامعه افراد بين فقط بلكه ندارد وجود مجازات قانون در

 مصرح غير مجازات این از كارگردان. اس  شمده  مصمطلح 

 یداموكلس  رو شمممشممير یك عنوان به مجازات  قانون در

(. قصممد بدون شمماید)كند می اسممتفاده جامعه همين گردن

 بدبختی فقط ریگ  مثل كه دیالوگ همه این كجای درهيچ

 ایاشمماره كند  كوچكترینمی كش قطار ردیف به را ردیف

 به   چه(م كوم شممخص) قربانی مجازات بودن ناعادالنه به

 تریدادگسمم ریيس وقتی. كندنمی تلميح  به چه تصممریح و

  دارد 67 سال جنایات در دس  خود ستم  كهسي همين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فكر به باید و نيسمم  گوجواب دیگر اعدام زندمی فریاد

 گردی فضمما  بودن بسممته بود  توجيه جایگزین هایمجازات

 .نماس  نخ خيلی

 در داند  حرك می نخبه را خود كه هنرمندی مسمممئولي 

 باله  و ناتوانی توجيه نه اسمم  جامعه مردم پيشمماپيش

 ما یذائقه خوشایند چه و هستند كاس  افراد این. حاكمي 

 اسدف حاكمي  گرتوجيه هافيلم گونهنباشد  این و چه باشمد 

 قول به .كنندمی هنری توجيه را ظلم تنها  هسمممتنمد كمه  

 :چرچيل وینستون

 اكمانح دارد  یا دليل دو فقط و فقط فقر و ضعيف اقتصاد»

 بهانه جنگ و سممالیاند  خشممكحاكم هااحمق یا احمقند

 «.اس 
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 يك توضيح
 

سمم  كه از این ایى مجله فایل شممعر  بخش تازهضممميمه

شممود. اولين شممماره ضممميمه را   شممماره تقدیم شممما می 

هاى كالجى كه ایم به پاسمممخ به پرسمممشاختصممماص داده

ج تاریك شعر. هر ماه ى بر نقااشم سم  برای نورپ ایدریچه

ی پرسممش و پاسممخی داریم پيرامون كالج شممعر و  جلسممه

هایش. علی عبدالرضممایی نيز مشاركتی خالق در آن فعالي 

دهد. در این دارد و به سمممواالت اعضممماى كالج پاسمممخ می

هاى سممازی بخشممى از فایل ایم با پيادهشممماره سممعی كرده 

 ه عضو كالجها  آن دسته از مخاطبان مجله را كصوتى پاسخ

نيسممتند نيز در جریان آخرین پرسممش و پاسممخ كالجى قرار 

 دهيم.

 

  لور اشرفبصدرا و ان ج
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 محسنى حميد
 

 از بسععیارى سععت،سععیاسععی شععما هاىکتاب از برخى

 از اصلن اما دارند سعیاسعى   کردىروي هم تانشععرهای 

 ىيعن کنند.نمی تبعیت سعیاسى  شععرهاى  مألوف شعکل 

 شانبیرون دارند، راديکال درونى که قدرهمان شعرهاتان

 رمىف از که اثرى آيا کنیدمی فکر شما است، آوانگارد نیز

 درونى بايد نسععبت همین به اسععت برخوردار آوانگارد

 باشند؟ داشته نیز آوانگارد

  

 دالرضايىعب
 

 نيما از اند؛سكه یك روى دو رادیكاليسمم   و آوانگاردیسمم 

 خورِآبش برده  دس  شعر صورت در همه رویایى  تا گرفته

 واقع در نيسمم   كالسمميك شممعر جز شممعرشممان  درونِ

 كه نيز شمماملو. اندنئوكالسمميك دم از ایرانى آوانگاردهاى

 مقدس  مریمِ آیدایش كربالس   ص راى حسينِ وارطانش

 نزمي و زندگى با كرده و سير آسممان  در شمعرهاش  بيشمتر 

 ليغتب شمميعى خواهىِآرمان جز بداند كهآن اسمم . بى بيگانه

 معروفِ شمماعر سممه این شممعر بيرونِ كه هرچقدر كند.نمی

 كارم افظه شدّتبه شعرشان درونِ اسم    رادیكال معاصمر 

 و ادب! كندنمی خطر اكيدن متنىدرون هاىحوزه در و بوده

 و تظاهر سممرطانِ داده  فارسممى شممعر دسمم  كار ادبيات

. س یفارس پيشروى شعر ىشده اپيدمى بيمارىِ تميزنمایى

 ار كلماتش و افعال گيرد می كشممتى زبان جسممدِ با شممخص

 سمِمانتاليسمانتى  از فراتر شمعرش  درونِ اما كندمی وكولهكج

 زلِغت در كندمی گير یكى این. رودنمی سهيلى مهدى من طِ

 فند خواهانهآرمان سممرائىِحماسممه نبشِ دیگرى و بندتنبانى

 م حك پيشاناظم یك حتا فارسى معاصرِ شعرِ چرا! شودمی

 ننوشته  را شمعرها  ترینسمياسمی   حكم  ناظم مگر ؟!ندارد

 حكم  ناظم پایين به گردن از اگر نداش  هراسى چرا پس

 نىك نگر خر رادیكاليسم  ها خيلی رویكرد برخالف ؟!نبود

 ورىدیكتات و دیكتاتور عليه اگر نيسمم  القمرشممق نيسمم .

 از برخى حتا بازار و كوچه مردمِ دیگر حاال نویسمممند.می

 و دكننمی فكر دیكتاتور خالف نيز پاسممدارها و هابسمميجی

 لباس شمماعرها برخى كهاین تابند.برنمی را هایشسممياسمم 

 و دكنن ىهمگان مخالفتى تنِ تكنيك را و فرم وزن  قافيه 

 خوردشان به باز دانندمی هم بازار و كوچه مردمِ كه را چهآن

 اگر را دلش! رادیكال اسمم  نه سممياسممی و نه دیگر بدهند 

 به بدل كه خرافاتى عليه و كنند ریسممكى كنند. خطر دارند

 این هب ميرزا ایرج سگِ حتا كه دریغا! بنویسند شده عام باور

 اگر دارد. شمممرف  مال مردم یخایه هماى اپورتونيسممم 

 سممرِ  بقّالِ از قدم یك دارند هنرى شممجاع  اپسمميلونى

! برندب دس  باورهاش توى و بگذارند ترپيش پا شمان كوچه

 هابقّال همين یعنى مردم خودِ را دیكتاتورها و هاحكوم 

 نيسممتند  شممهرت گداى هامآبرادیكال اگر. كنندمی توليد

 الاقل هك آرتيستى و نویسنده! بایستند مردمى باله ِ جلوى

 مردم خواس  خالفِ گاهى و حرك  مردم  از جلوتر گامى

  نيس . بيش اُپورتونيستى نكند عمل

   

 قربانى ليال
 

 رفتارهاى نوع به و دانندمی اخالق ضدِ را شعما  هاخیلی

 ثارتانآ قبلن که کسانى از بسعیارى  دارند. انتقاد تانادبی

 اهآن. هستند شعما  دانمنتق از حاال کردند،می سعتاي   را

 کرىروشنف اخالقِ و نويسیدمی لخت بسیار شما معتقدند

 انتقادات اين از دفاعى چه نید،کنمی رععايعت   هم را

  داريد؟

  

 عبدالرضايى
 

 رِدیگ نامِ افشاس   صمنع   اسم ؛  بودن دیگریآن فنِّ هنر 

 در حالِ مخفی هنوز ما و اسمم  نمایاندن هنرِ سمم .لختی

هنوز از  اما س  مخفی ما سمياس  و دیان ِ . كردن هسمتيم 

 هامخفی به خيان  جز چيزی هنر دانيمنمی و رویمرو نمی

 را این دانندمی خوب مرا كه هاآن حتما  نيسممم . دریغما 
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 سممنّ   باشممند  خودشممان نداشممتند شممانس هاآن. دانندنمی

 البته. آورندنمی در سممر تازه از و اسمم  كشممته را خودشمان 

 .گویندنمی را خودشممان اما بگویند تازه از توانندمی خوب

 كه دارند توقّع اما بنویسمممم معمولی كه خواهندنمی هاآن

 طبق» از كه دهندمی شممعار! خودشممان مثل باشممم  معمولی

! اندمعمولی فجيعی طرز به اما آید می بمدشمممان  «معمول

 فكر كسممی  اسمم    داده قورت را هاآدم نگری سممط ی 

 هب همهاین با! امبرزخ در بهشممتی من كه اندشممنيده. كندنمی

 توی قدرآن اما كند.می شانگرم چون شوندمی نزدیك آتش

 زن! آوردمی در را دادشان این و سوزندمی كه مانندمی آتش

 تنها مرا جهانِ همين و اندگونهاین همه ندارد  هم مرد و

 ند نكمی سممتایش را رمبو دانند می نيچه از بخواهی تا! كرده

 اما شممموند می نرم «شممملوارپوش ابرِ» ماریای مثل گاهی

 دشانخو مثل باید ایرانی خواهند نمی ایرانی را مایاكوفسكی

 زندگیِ یك در هسممتيم قبرسممتانی همه ما! معمولی باشممد 

 زنده شخصی كه ایمكرده كمين همه گورستان این در! مرده

 جانای ؟!ماریدبي مگر ؟!چرا بُكشمميم  را او بياید  ایتازه یا و

 فقط جاآن اما دانند می بدانند كهآن بدون را مولف مرگ

  خوانند.می را مولف مرگ

 هاآن. ترسممممی شممانهمه از اما هسممتم هاایرانی عاشممق من

 بدون گيرند می تصممميم دائم و آورندمی یادم به مرا فقط

 سمممنّ  فقط چون دهند. دخمالم    آن در را فكر كمه آن

. س منطقی مخفی فقط س  منطقی مرگ فقط س  منطقی

 خودمان دهيممی جر اما هسممتيم معمولی فجيعی طرز به ما

 به اما هسممتيم عملی مانهمه ما. بنویسمميم غيرمعمول كه را

 !معتادیم سممنّ  به چون كنيمنمی عمل كنيممی فكر چهآن

 كه داندنمی كسممی و كرده مخفی خودمان در را ما سممنّ 

 را سابقم دختر دوس  كه شدمی الیسم  چند نيسم .  دیروز

 ترینگود در باز گفتم:! دیدمش گذشممته یهفته بودم  ندیده

  بدنش خطوج. شوم غرق دوباره داشتم  تاكنون كه آغوشی

 او دیگر كهاین اما  بود. شممده بهتر شآشممپزی هاش وحرف

 او به خواسممتم عوضممی این از! بودم شممده عوض من نبود 

 یگرد یعنی! نشد كنم  بغل را او مخواست! نشد شود  نزدیك

 زا خواس . خواستمنمی و خواسمتم می یعنی خواسمتم  نمی

 دشای این. بود امروزین دقيقن دوری و خواس برمی دیروز

 من اما اسمم   من دلِ ضممربانِ سممينمایِ اسمم   من مشممكل

 ددگرمی مدام زمين چون شوم.می عوض فقط نيستم عوضی

 داد سرم حتا! بمانيم بودیم كه جاآن تا ایسمتد نمی رود می و

 دیروزِ یك كه خواهند می «رنو در پاریس» باز زننمد  می

 الحا چرا ؟!بنویسم چرا ام غریبه آن با من! اس  وحشمتناك 

 صممنع   هنر ؟!نكنم افشمما حاالسمم   كه طوریهمان را

 ادیزی گاهی ؟!بپوشانم چرا س  لُختی دیگرِ نامِ افشماس   

 طورآن كه خواسمم می ل ظه آن ونچ! لَختی گاهی لُختم 

 هر و س مخفی ما سياس  و دیان ِ ولی. نوشمتم  كه باشمم 

 زج جایی ما  ادبياتِ كه نيس  بيخود. خواهندمی ادبيات دو

 ام شممعر اداسمم   ما پرفورمنسِ نيسمم . مخفی گورسممتانی

 یمخف هم را تقليد همين حتا و س تقليدی ما هنرِ اداس  

 يمباش خودمان همه اگر كنيم  فرار زندان این از اگر. كنيممی

  شود.می درس  چيز همه

 

 زارع معصومه
 

 را شما «ايکسبازى» رمانِ و «هرمافروديت» رمانِ ضدِ من

 میز تختخواب» و «بدکارى» داسععتانِ مجموعه ام.خوانده

 تمام چرا. امخوانعده  اخیرن هم را «اسععت من کعار 

 يا اديسععتسعع هايتانداسععتان و هارمان هاىشععخصععیت

 را دنیا شععما که کنممی فکر گاهى اند؟مازوخیسععت

 کرف بسععیار بارهاين در پنداريد،می بزرگ تیمارسععتانى

  است. جالب برايم شما پاسخِ شنیدن و امکرده

  

 عبدالرضايى
 

 عالئمِ و هستند روانى بيمارِ همه هاآدم شناسى روان منظر از

 زا بزرگى یعده .اس  آشكارتر سكس وق  ها بيمارى این

 هاىزن از بازى عشق موقعِ شانمعشموق  دارند عالقه مردان

 را وا سكس وق  فقط اما بگوید  شانسكسی اندام و دیگر

 مریم مواقع یبقيه در دارند توقع و خواهندمی خانهجنده
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 مخالف  رغمعلی نيز هازن. باشممند داشممته كنار در مقدسممى

 از هرفترفته و دهندمی تن  خواس این به مرور به شاناوليه

 .برندمی نيز جنسممى لذت خيالى سممكسممى رقي  داشممتن

 و سممادیسممم  ىسمميطره با مدام ما زیاد یا كم خالصممه 

 شناخ ِ باب  این از. روایمروبه خوابتخ  بر مازوخيسمم 

 هر و سمم ناگزیری یك نویسممدمی كهآن براى هاآدم روانِ

 دیگر  انبي به یا  ستجربی شناسىروان بزرگى ىنویسمنده 

 سمميالِ جریان طریق از روای   مثلن. سمم روانی به ن وی

 نيس . ممكن «هنرى شيزوفرنىِ» از برخوردارى بدون ذهن 

 در ما) گرامر كاربردِ در اختالل گذارى نشممانه در نظمىبی

 زبان دسمممتور ل ا ؛ این از و نداریم دسمممتور ادبى زبان

  (زبانانفارسممى هنىِذ دیكتاتورىِ م صممولِ سمم ایناميده

  داستان در زمانى درپىِپی فورواردهاىِفالش و هابكفالش

 ناساس. سم  نویسمنده  شميزوفرنيك  روانِ بيانگرِ همه هااین

جود اى ونویسنده و س سادیستی رویكردى خالق  نوشتنِ

 ىبسمميار! نكند تجاوز دیگرىآن فكرهاىِ به الاقل  كه ندارد

 با هاآن. اندمازوخيسمم  دردمند  نویسممندگانِ و شمماعران از

 در مدام جانشممينى  هاىتكنيك اقسممامِ و انوام كارگيرىِبه

. دهندمی آزار را خود گونهاین و دردنمد  جوىِوجسممم 

 اطالق جنسمممی آزارخواهیِ یا خودآزاری به مازوخيسمممم

 ینویسممنده  «مازوخ زاخر فون لئوپولد» نام از و شممودمی

. دزننمی صداش هم «مازوخ اشهس» كه شده گرفته اتریشی 

 ترجمه فارسممى به مازوخ هاىداسممتان كدام دانمنمی دقيقن

 نمدامی بعيد نویسممدمی تنانه بسمميار كه جایىآن از و شممده

 هایشممخصممي  بروند. سممراغش زبانفارسممی هاىمترجم

 بدرفتاری هاآن با هازن كهاین از اغل  مازوخ  هاىداسممتان

 جنسی لذتِ شموند   چيره شمان دگیزن بر نهای  در و كنند

 اسمم   مازوخ از اثرى نام «خزپوش ونوس» مثلن. برندمی

 وتيخوش هم كه «سِوِرین» نام به دانشجویى پسر آن در كه

 دخترِ با دارد  خوبى زنمدگی  هم سممم  قيمافمه  خوش و

 ترپيش كه سورین. شودمی آشنا «واندا» نام به اىزادهاشراف

 بود كرده كشممف را خودآزارى و بردگی به تمایل خود در

 شجنسمممی آرزوهای به تواندمی زن این با كه یابددرمی

  برسد.

 و داوان بين جنسممى نوكرِ و ارباب یرابطه ترتي  این به 

 قرن رد البته. بردمی پيش را داستان و گيردمی شكل سورین

 ان رافِ و نبوده متداول سممكس در رفتارى چنين نوزدهم

 در برىلذت امر امروزه كهدرحالی شد؛می م سموب  روانى

 شون خ زبان از استفاده و ف اشى كه رفته سمتى به سكس

 تربيش و رسيده لذت اوج به زودتر كامجو دو شودمی باعر

 ودخ طبيعى شكل در حتا سكس اسماسن . ببرند لذت هم از

 وانج مردان از بسيارى مثلن. س سمادومازوخيستی  كنشمى 

 با بلند صممداى با معشمموق سممطتو كهاین از سممكس وق 

 و رندبمی لذت شوند خوانده شرفبی یا نامرد نظير كلماتى

 فطر توسط نيز زن كه رسدمی خود اوج به وقتى لذت این

 قبولِ نيز عملى ل ا  از. شود خطاب جاكش و جنده مقابل

 جز چيزى خواهى لذت حسِ از جداى زن توسممط سممكس

  نيس . شكنجه قبول

  

 ايوب مرداني
 

 «سآنیمو يا آنیما» روانشناختیِ یمساله با آثارتان در آيا

 داديد؟ جای رو موضوع اين قصد از يا ايد؟کرده برخورد

 بزنید حرف نیز ترکلی حالت در اگر موضععوع اين در)

 بعضی در که، اين است بعدی سوال و( شعوم می ممنون

 نشععینیِهم یمسععاله خواندم، روزها اين که شععما آثار از

 بخ لذت و ملموس من برای شعععور و حکمت با زبان

 هب چطور و گیردمی شکل چطور شععر  در اتفاق اين. بود

  رسید؟ بايد شعر از مرحله اين

  

 عبدالرضايي
 

 درونم زنِ یعنی زن هسمممتم  شمممعرم نگارش در معمولن

 رد دیگر بيان به. اسمم  متن بالمنازمِ كارگردانِ )آنيمایم( 

 ایفا تریفعال نقش من  حسمممي شمممعر  نگارش یِل ظه

 مرومی آن سرا  دوباره وقتی شمعر   نوشمتن  از بعد. كندمی

 مرد یعنی اسممم   مطلق كارگردان من  «آنيموس«بار این
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 نمتوامی بنابراین . شودمی شعر ادی ِ یپروسمه  وارد درونم

 ینا تشممخيص و دارند جنسممي  من برای كلمات كه بگویم

 به. گيردمی صممورت سمممآنيمو و آنيما طریق از جنسممي 

 انطباق نوم دو روانشممناسممان   از خيلی و فروید یعقيده

 كهاین. هسممتم موافق ایده این از بخشممی با كه دارد وجود

 ریِپذینقش دليل به و هستيد طرف همانیاین نوعی با شمما 

 هاداستان اشعار  در شما كه اس  من درون آنيموس و آنيما

 ام.پذیرفته را نقشممی نوم همه كه بينيد می كارهایم دیگر و

 تهالب و بگيرم قرار نقشممی نوم همه قال  در توانممی یعنی

 آنيموس و آنيما همين را هاپذیرینقش این در اصمملی رُلِ

  دارند.

   

 ايوب مرداني
 

 بحثِ خواندم، شععما از اخیرن که اثری چند اين در

 و ملموس من برای شعععور و حکمت با زمان نشععینیِهم

 و داريد متن با شعععوری رفتاری شععما بود، بخ  لذت

 قاتفا اين زند، می را اول حرف شما متون اغلب در تفکر

 افتد؟می چگونه شما برای

  

 عبدالرضايي
 

 درتق به وقتی  پروسممه یك كردن طی از بعد بگویم: باید

 نم. شممویمی ترنزدیك شممعر به كنی می پيدا اشممراف زبان

 عرشمم یك ایهفته اگر م  حقيقتندار شممعر به فجيعی اعتياد

 مرا كه چيزی ترینمهم. شمممودمی بد حالم نخوانم خالق

 خوب شممعر یك خوانش و ناگهانی برخورد كندمی ارضمماء

 دانش به را آدمی هالذت و هاتجربه این یمجموعه و اس 

 دانشمممندی ادعای هاخيلی مثل البته . رسمماندمی اشممراف و

 داری دانشجویی حس هميشه كنیمی كار وقتی چون ندارم 

 شوی  عميق آن در هرچه كه اس  قوی قدرآن حس این و

با . هستی كشف نيازمند و دانینمی شموی می متوجه بيشمتر 

 مرا زیسممتی و ادبی تجربيات و مطالعات مجموعه همه این

 شعری تفكرِ بينِ آن  یوسيلهبه توانممی كه رسانده جاییبه

 صتشممخي قدرتِ یعنی. رمبگذا تفاوت فلسممفی  تفكر و

 ها آنارشمميسمم » یا «گو دیلِ» مثل اثری در باید كه چهآن

 مثلن. دارم را شود طرح شعر مجموعه یك یا و «ترندواقعی

 دقص ابتدا( برجام شمكس  ) امنوشمته  اخيرن كه شمعری  در

( برجام) ایران ینامهقطع شممكسمم  درباره ایمقاله داشممتم

 بينیيشپ را مسممائل خيلی و نوشممته قبلن البته كه) بنویسممم

 یك با خواسممتممی كه را چيزهایی آن یهمه .(بودم كرده

 و شممد شممعر به بدل ناخودآگاه بگویم مقاله در روتين زبان

كه  بود شمممعر همين در. برد پيش را آن زبانی  هایبازی

 طیِ و دیدم آمریكا ارتش خود را «سليمانی سمردار » ناگهان

 مشخص البته رسميدم.  ودشمه  و كشمف  این به آن نویسمشِ 

 پولِ هااین چون اس   كاسه یك در همه هادس  كه اسم  

 از كنند.می خرج لبنان و سمموریه و در دارندبرمی را ایران

 اریخرید تسلي ات و ترسيده عربی كشورهای دیگر طرف

 هم موضمموم این دليل و ببرند باال را خود امني  تا كنند می

 و ارهمك كاپيتاليسم و غرب با سليمانی سردار كه اسم   آن

 به را عربی كشممورهای ناامنی  ایجاد با تا اسمم . همدسمم 

 ینا در و دهد سوق كاپيتاليسم و غرب از تسملي ات  خرید

 ضوممو این به باشم كرده فكر بدان و بخواهم كهآنبی شعر

  رسيدم.

 كه اس  مقيد فردی شعر در این  «مخبی شعبان» برای مثال:

 هزار با و خردمی را ایرانی دخترهای و يدهرس رذال  این به

 كه فكرت این با كند.می صادر كشورها دیگر و دُبی به نيرنگ

 این و كند ظهور زمان امام و رفته باال كشممورها این فسممادِ

 سممياهی از ایتكه را زمين كه اسمم  حجتيه تفكر همان

 ات افزایندبی آن پليدی بر قدرآن كوشمممندمی و پندارندمی

 تانسؤال دوم قسم . برسند بهش  و نور به و شده جرمنف

 با رسممميد  مرحله این به توانمی چگونه كه بود این هم

 اشبينش شاعر هرچه اس  مسلم تجربه  و مطالعه  شناخ 

 او از عتوق چون. اسمم  بيشممتر مطالعه به ناگزیر برود باالتر

 این دهد  بسط را خودش مدام اس  مجبور و رودمی باالتر

  نيس . مد در ایران كه اس  چيزی مانه
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 الح در و داشته را روند همين انگليسی شاعران از بسياری

 تخصمممصمممیِ یحيطه در منتها هسمممتند  مداوم یمطالعه

 موضوعاتِ یزمينه در شمعرشمان   اگر برایِ مثل: خودشمان  

 و هعالق یحيطه در فقط سمم فلسممفی یا جغرافيایی علمی 

  ند.دار مطالعه خودشان گرایش

 اقيانوسمممی اگرچه ترند چندبعدی ایرانی شممماعرانِ نظرمبه

 چاه» عينِ انگليسممی شمماعرِ اما متر ميلی یك عمقِ با هسمتند 

 اشممعار كسممی وقتی كهطوریبه. ندارد ته كه اسمم  «ویل

 سمميلویا» یدرباره مقاله هرچه خواند می را «پالت سمميلویا»

 همين از اگر اما .خوانده اس  را هس  «هيوز تد» یا «پالت

 تانیلهس شاعر یدرباره یا و «آمریكا بي  نثر» یدرباره شاعر

 چيزی شممود سمموال «حكم  ناظم» یا و «شمميمبورسممكا »

 شعر هایكو  كندمی ادعا ایرانی شماعر  كهحالی در. داندنمی

 از عميق شممناختی اما در اصممل داند می را همه و كالسمميك

 ایران ادبيات در بزرگ ینهگنجي یك ما ندارد. مقوالت این

 هاییب ر برایِ مثال:. ماسمم  كالسمميك ادبيات آن و داریم

 «يهمالمت» تفكر یا »بندیان نقش» یطریقه یزمينه در كه را

 نمی فارسممی چون داند نمی انگليسممی شمماعر یك داریم.

 الهام و بخواند را هااین تواندمی ایرانی شممماعر اما خواند

 قائم نثر» كه داریم معاصممر شمماعر چند اسممتیربه اما بگيرد.

 ابول سممن» كتاب یا «قاجار دوره نثر» هایمشممخصممه  «مقام

  باشد؟ خوانده را عامه اصطالحات فرهنگ یدرباره «نجفی

 هایترجمه دنبال ما شمماعران كه اسمم  وحشممتناك این

 درك كه گيرندمی الهام چيزهایی از معمولن یعنی اند مهمل

  س .فاجعه این و ندارند اهآن از عميقی

   

 رجبي عباس
 

 و چیسععت؟ در سععپید و نیمايی و آزاد شعععر بین تفاوتِ

 شعععر کالج در شععما که قوانینی و قواعد اين آيا کهاين

  نیستند؟ پاگیر و دست کنیدمی تدريس

  

 

 عبدالرضايي
 

 هالیخي اس ؛ معضل یك این پرسيدید  جالبی خيلی سوالِ

 فكر هاخيلی هنوز. خورندمی فری  آزاد شممعرِ یِناميده با

 به  دارد وجود تفاوتی سپيد شمعرِ  و آزاد شمعرِ  بينِ كنندمی

. شدمی گفته آزاد شمعرِ  نيمایی  شمعرِ  به قبلن كه خاطر این

 گویندمی مثال طوربه بود  نيمایی شممعرِ اولِ نامِ آزاد شممعرِ

 احت. دندار وجود ادبيات در چيزی چنين آزاد  نيماییِ شممعرِ

 شعرِ به شاملو تالشِ از بعد یعنی شد  آزادتر شعر  كه زمانی

 بر شمماملو كه وقتی هم بعد. داد نام تغييرِ شمماملویی آزادِ

 نام نای از و شنيد سپيد شعرِ یِدرباره فرانسه  سن ِ اسماسِ 

 در یكل صورتبه اما شد  بدل سپيد شمعرِ  كرد  به اسمتفاده 

 اما هسممتند. فضمما یك و رمنُ یك آزاد و سممپيد شممعرِ جهان 

 شعرِ: مانند دارد وجود هاییبندیدسمته  آزاد شمعرِ  یدرباره

 این اگر. هسممتند مندقاعده هااین یهمه كه... و منثور آزادِ

 هدیوان یك با شاعر هایص ب  باشد نداشته وجود هاقاعده

 بزنيد  اهتيمارستان به سری شما مثال طورِ به. ندارد تفاوتی

 كنيد  یادداشممم  را هادیوانه هایدیالوگ هاوقم   خيلی

 چرا. كنندمی اشاره درخشمانی  سمطرهایِ  به كه دید خواهيد

 يچه از كهاین خاطرِ به نيستند؟ شعر درخشان سطرهایِ این

 شعرِ  بيتی دو رباعی  غزل  ایرادِ. كنندنمی تبعي  ساختاری

 ایدب نوشتن هنگامِ در كه اس  این نيماییشعرِ حتا و موزون

 زلغ باشيد داشته قصد اگر یعنی. كرد رعای  آن در را وزن

 هك شعری در اما. كنيد رعای  آن در را وزن باید بنویسميد  

 چهي بنویسمميد  خواهيدمی كه وقتی شممما كنيممی ب ر ما

 هشمملخت اول ینسممخه در توانيدمی. كنيدنمی رعای  را چيز

 كه  س زنویسیبا هنگامِ و دوم ینسخه در تنها  و بنویسيد

 شخصه به. شموید می كار واردِ خالق مخاط ِ یك عنوان به

 معمولن. كنمنمی رعای  را چيزشممعر  هيچ نویسممش هنگامِ

 طورِبه و زدن قدم حالِ در هم گاهی. نویسممممی البداههفی

 چهآن هم بعد كنم.می ضممبط موبایلم با و گویممی ناگهانی

 شود.می ادی  مانزهم و آیدمی صمف ه  رویِ شمده  ضمبط 

 ادیتش باز و روممی سممراغش دوباره به روز 4 یا 3 از بعد
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 و ستنده اینترنتی و فيسبوكی من شعرهایِ از بعضی. كنممی

 در كه شممعری آن اما كنم.نمی وارد كتابم در را هاآن هرگز

 جاس آن و شده نوشته چندبار حتمن شمود  می وارد كتابم

 اشم به اس  دليل همين به و كنيممی اجرا را هاقاعده ما كه

 تتيكاس و قوانين این و باشميد  خود منتقدِ اگر تنها گویممی

 ایحرفه و مندسمماخ  شممعری به توانيدمی بشممناسمميد را

 وگرنه ندارد؛ وجود ایقاعدهبی چيزِ هيچ اسمماسممن برسمميد.

 تاسمميس مختلف علومِ ت صمميلِ برای دانشممگاه همهاین

یك  آیا اسمم . مندقاعده هم السممورئ نقاشممیِ حتا شمد. نمی

 یك یوقت كند؟ خلق كوبيسممتی اثری تواندمی آماتور نقاشِ

 هك شودمی متوجه بيندمی را پيكاسمو  آثارِ ایحرفه مخاط ِ

كرده  زیادی تالش او  برایِ رسمميدن به این آثارِ ارزشمممند 

 یعرصممه هنر چون بگوید  تواندنمی آماتور یك. اسمم 

 هب و بزند قلم تواندمی ش بخواهددل كه هرطور س  آزادی

 دهرسي مهارتی و هنری دانشی به اول باید او برسد؛ شاهكار

 صممف ه روی خطوطش كه بداند اسمم  ناگزیر الاقل. باشممد

 نينچ با ما نيز شممعر در. باشممند داشممته كاراكتر باید( بوم)

 كالسمميك شممعرِ در كه قواعدی اما هسممتيم. روروبه نگاهی

 كه بسطی) شوندمی آغاز شمعر  اولِ ینقطه از و دارد وجود

 هایوزن در من. ندارد وجود سممپيد شممعرِ در( دارد وجود

 بي  دو شممما نهای  در اما كنممی كار راح  خيلی دوری

 را افيهق باید شعر یبقيه برایِ و نویسيدمی بداهه را شمعر  از

 نه .كنيد كار ضربی جدولِ و شده حسماب  و بگيرید نظر در

 چنين هرگز نيسممتند  شممعر مطلقن شممعرها ونهگاین كهاین

ا پ و دس  خيلی شعرها گونهاین همهبا این زنم.نمی حرفی

 كه اسمم  قافيه زنگِ و وزن ایِ دل ای دل و هسممتند گير

 كالسمميك شمعر  از را وزن اگر اما. دهدمی فری  را خواننده

 یباق آن از هيچی كنيد ترجمه را هاغزل بهترین و بگيرید

 بسممياری. ندارد وجود دیگر ابتدایی سمماختارِ چون ماند نمی

 درو  به هاخيلی. هسمممتند گونهاین حماف   همایِ غزل از

 این و اسمم  حاف  از متأثر فرنگی شمماعرِ فالن كه گویندمی

امروز   دنيممای در اسمممم . م ض خمودخركنی و درو ِ 

 ار ایران شناسی  شعرخاورميانه هایدانشگاه خصموص در به

 دهند.یم قرار مطالعه مورد باستانی كشوری عنوانِ به بيشمتر 

 طورِبه االن. دارند یونان یفلسفه با كه برخوردی همان مثلِ

 اگر كند.نمی حساب یونان یفلسمفه  روی كسمی  زمانی هم

 طونافال فلسفه از بپردازند  پيش سمالِ  هزار دو به بخواهند

 گرابرای مثال:  اس . چنيناین نيز  فارسمی  شمعرِ . گویندمی

 صمم ب  او از معاصممر شمماعرِ عنوانِ به گویند می مولوی از

 به اما دارد  تيراژ ميليون یك آمریكا در شممود؛ مولوینمی

 یا «باباسای» شبيهِ آمریكا در مولوی نيسم .  شمعرش  خاطرِ

. دارد تيراژ زیادی تعدادِ آثارشممان كه اسمم  ایران در «اُشممو»

 غرب مردمِ برای كه سمم مولوی شممعرِ صمموفيانه روایات

 مانند بلكه دانندنمی شاعر را مولوی اصلن. اس  ارزشممند 

 برای مولوی پردازند.می اندرزهاش مطالعه به سمموفی یك

 یا زندگی درسِ هاآن به كه سممم عمارفی  آمریكما  مردمِ

 آثارش با شممعر عنوانِ به اصممل در. دهدمی باشممیخوش

 ایِحرفه شمماعرانِ ميانِ از تواننمی یعنی كنند نمی برخورد

 شمماعر یك عنوانِ به مولوی از كه دید را شمماعری آمریكایی

 و آوانگارد شماعرانِ . كنندمی دوری معمولن و كند صم ب  

 را مولوی اصمملن انگليسممی یا آمریكایی مدرنِ شمماعرانِ

 در گممذرنممد.می كنممارش از راحمم  خيلی و خواننممدنمی

 نتریبزرگ  (غزلياتش) شمس دیوانِ در مولوی كهصمورتی 

 شممعر در كه اسمم  این اصمملی ب ر اما. سمم ایرانی اعرِشمم

 پا و دس  بسميار  قواعد این كه دارد وجود قواعدی موزون

 چيز هيچ نوشتن موقعِ سپيد  شعرِ در كهصمورتی  در گيرند.

 قواعد این باید كه س بعدی اجرایِ در و شمود نمی رعای 

 اردِو گيریدمی یاد را قواعد این كهوقتی اما كنيم. رعای  را

كنيد. می رعای  را هااین ناخوآگاه و شودمی شما ناخودآگاهِ

 ایدرفتهگ شوید  یادمی خيره براقی سي  به وقتی برای مثال:

 ار زیبایی دخترِ كهوقتی یا «درخشممان سممي ِ» ننویسمميد؛

 شمممعر رد را زیبایی آن باید  «زیبا دخترِ» نگویيد بينيد؛می

 كه كندمی پيدا را اهیر شمممما ذهنِ واقع در. داد نشمممان

 هر سمم .اسممتعاره یك هنری متنِ هر بنویسمميد؛ اسممتعاری

 را خودش استتيكیِ منشِ و س استعاره یك كُل در شمعری 

 و اسممتتيك كه اسمم  باب  این از و آوردمی در نمایش به

 واردِ این و اسمم  نظر مدِ هنری اثر هر در شممناسممیزیبایی

 هب كنيد كار ایحرفه رِطو به اگر و شممودمی شممما ناخودآگاهِ
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 دیگر و نویسمميدمی شممعری اول  ینسممخه همان در مرور

  ندارد. ادی  به اجیاحتي

  

 يوسف
 

 ذهن بايگانی از شععما کالج، هایسععخنرانی از يکی در

 از شعععر نوشععتن هنگام که کرديد اشععاره و زديد حرف

 زا منظورتان آيا. کنیدمی اسععتفاده خودتان ذهن بايگانی

 آگاهانه صورت به يا است ناخودآگاه همان هنذ بايگانی

 افتد؟می اتفاق

  

 عبدالرضايي
 

 اگر ندارد؛ وجود( ناخودآگاه و آگاهانه) دو این بين مرزی

 به دلب تانزندگی تمام باشيد  داشته ایحرفه دیدگاهی شما

 هك شودمی هدای  مسيری به ذهن دستگاهِ شود؛می نوشمتن 

 دوم سممطر از همان ویسمميد نمی را سممطرتان اولين وقتی

 نبي شودنمی نتيجه در. شود صمف ه  وارد كه كندمی دعوت

 ندارد  وجود مرزی شممد؛ قائل مرزی خودآگاه و ناخودآگاه

 ینا به شممود می تربيش زمان مرورِ به ی شممماتجربه وقتی

 آن كنيد می كشممف را چيزی كه هنگامی. رسمميدمی مرحله

 ممكن و شممود می بایگانی تانذهن در خودكار طوربه چيز

 چيزی نوشممتن  حين در اما نكنيد. هم فكر آن به حتا اسمم 

 ود  كهشمی ظاهر صف ه بر ناگهان ایدكرده بایگانی قبلن كه

 بلنق چون اما افتاده  اتفاق ناخودآگاه طوربه گف : توانمی

 ناخودآگاه بودید داده ت ویل خود ذهن به را كشممف این

  شود.نمی م سوب

  

 فارابي يحانهر
 

 شعععر را امروزی شعععرهای از خیلی طرفی، از شععما

 در بزرگ شعععر از تعريفی ديگر، طرف از و دانیدنمی

 یبسیار یبرگیرنده در است ممکن که است هايتانحرف

  دهید.می توضیح بیشتر مورد اين در. باشد شعرها از

  

 عبدالرضايي
 

 اسممتتيك و لذت ایجاد كه چههرآن  تازه چيز هر من نظر به

 صدای آن و باشمد  داشمته  خودویژه باید تخيلی كند؛ هنری

 نكرده برخورد ابزار مثابه به زبان با كرده و اجرا را مَگو

 دموُك متن در را خالقيتی و اضافه جهان به شعوری و باشد

 بدیع سمماختاری از و شممده رد زبان كنار از و باشممد؛ كرده

 اشتهد عينی شكل آن رد كچرااستر فرم و باشد كرده استفاده

 ناسانیشزبان كه ب ثی) زبانیِ فرم رویِ یا. اس  شعر باشد 

 و همنشينی سيستم مورد در «دوسوسور و یاكوبسون» چون

 یعنی باشد؛ شده كار اسماسمی   شمعرشمان  ( دارند جانشمينی 

 خصممل  دقيقن كه باشممد شممده اجرا طوری آن در اسممتعاره

 كه شممود شمميدهك كار طوری مجاز از یا و داشممته جانشممينی

 و یزیبای با ما باشد. شده احيا متن در اشهمنشينی خصل 

 ییعن زبانی بازیِ خاص  شعر یك در واقع در طرفيم  شمعر 

 لمهك دیگرِ جایِ از یعنی كلمات  خالیِ پتانسمميلِ كردنِ پُر

 همان احيای كه شمممدن  رد زبان كنار از كردن  اسمممتفاده

  اس . مهم بسيار بوده و پتانسيل

 از بسممياری و نيسمم  زیاد خوب شممعرِ تعاریف  ینا با

 اقاتف زبان در معمولن شوند می نوشته امروزه كه شعرهایی

 یحيطه در خوبی شممعرهای اسمم  ممكن حتا افتند.نمی

  كند. ایفا را وسيله نقشِ هاآن در زبان اما باشند تخيل

 هارمونی ایجادِ شده و وزن جایگزین «ل ن» سپيد شمعرِ  در

 رد ما كه اس   مهم بسيار شمعر  در تازه ل نِ توليدِ كند؛می

 معمولن شممعرها بينيم؛نمی آن از ردی امروزی شممعرهای

 خوانيد می را شممعر وقتی دو. اندشممده مصممرفی و تقليدی

 باشند  نداشمته  ربطی هيچ مضممونی  ل ا  از اسم   ممكن

 كه دیگر شعری یاد را شمما  شمان هایل ن و هاتكنيك ولی

 شمماعران از بسممياری. اندازدمی اسمم  شممده نوشممته قبلن

 كی یعنی اس   مثلر یك كردن مستطيل كارشمان  امروزی 



 238ی پنجم / شعر / شمارهفایل 

 

 

 آن روی از و دارندبرمی را داشمممته وجود كه تصمممویری

 هم اركن و مونتاژ را تصاویر این و سازندمی دیگری تصاویر

 من برای شممعری چنين رسممند؛می شممعر  به مثلن چيده 

 و تكراری برایم خوانممی را آن وقتی و ندارد جمذابيتی 

  اس . آورمالل

 

 كاروان حسيني
 

 حال در مدام که کردم احسععاس نقدم هفتمین در امروز

. هستم «شناسینشانه و ساختارگرايی» مثل مباحثی تکرار

 تازه یشعر هر نقدِ در توانمی «پساساختارگرايی» با البته

 قدن ژانر در توانمی چگونه که اسععت اين سععوالم بود،

  بود؟ خالق

  

 عبدالرضايي
 

: داریم قوه دو ما. دانممی خالق و ادبی متن یك را نقد متن

 عقلت با آپولونی یقوه. دیونيزوسممی یقوه آپولونی و یقوه

   بدوی شور  با دیونيزوسی یقوه اما دارد  سروكار منطق و

 همِس كه اس  متنی شعر . اس  ارتباج در عصيان و حسي 

 ولونیآپ یقوه سهم البته اس   باالتر آن در سیدیونيزو قوه

 به اس  م ال تعقل بدونِ اسم    اهمي  حائز شمعر  در نيز

 فرق كرهاف دیگر با شاعرانه تفكرِ البته. برسيم بزرگی شمعرِ 

 «ژنی تفكر» نوعی با شممماعرانه تفكر در ما كه چرا دارد؛

 عرش از فلسفه مواقع  اغل ِ خاطر همين به. هسمتيم  روروبه

 مترك .رودمی رمان و داستان سرا ِ كمتر و گيردمی پيشمنهاد 

 مان ر یك متن به توجه با «برگسممون» مثل كسممی آمده پيش

 پيش را زمان ب رِ وقتی او دهد. توضممميح را اشایمده 

 دهدمی توضيح و رودمی «پروس  مارسل» سرا  كشمد  می

 و داده بسممط خودش رمان در را چگونه زمان پروسمم   كه

 صممف ه سممی در كه را خيابان عرض از روسممپی كی عبور

 ت ليل مورد آن در را زمان و كندمی شممده  بررسممی نوشممته

 توجه با كه س  فالسمفه  روالِ این كهدرحالی. دهدمی قرار

 رخیب برای مثال: بدهند. توضمميح را خود تفكراتِ شممعر  به

 از و اندنوشمته  «هولدرلين» شمعرهای  مورد در فيلسموفان  از

  اند.گرفته تأثير اششاعرانه تفكرات

 یونيزوسید سيستم از بيشتر آپولونی سيستم سهم نقد در اما

 از بعد. اسمم  آپولونی صممددرصممد كالسمميك نقدِ. اسمم 

 نقد از درصد ده حداقل دوره این در ویژه به مدرنيسمپس 

 كندیم تبعي  دیونيزوسممی منشِ از ادبی متن یك عنوان به

 شعرِ و بكشد كار نثر از بگيرد  بهره آن از تواندمی منتقد كه

  كند. فرم ایجاد و برده دیگر هایسم  به را نقد مورد

.  اس آن برای چارچوبی ایجاد نوشتن  نقد هنگام من تأكيدِ

 دهوشمن منتقد. اسم   بندیپایان و بدنه ورودیه  شمامل  نقد

 اقسممام و انوام از تواندمی نقدش  سمماختمان برای خالق و

 وارد و بسازد داالنی متنش در برای مثال:. كند هاسمتفاد  فرم

 يهحاش كند  نویسیحاشيه نقدش در كهاین یا. شمود  روای 

 برای خوبی ینمونه «شمممينما» كتمابِ  كنمد   متن وارد را

 انیایر شاعر رفتار و فرهنگ كه س نویسیحاشميه  جوراین

 ور از بار یك را شينما كتاب واقع در. اس  شده نقد آن در

 چيدمانی دارای كه را آن هایعكس بعد یدفعه خواند  دبای

 بعد یمرتبه و دید هم سممرِ پشمم  اسمم    شممده حسمماب

 كه اس  جداگانه متنی هااین از كدام هر. خواند را پانوش 

  شوند.نمی درك شوند خوانده هم با اگر

  نقد كتابِ یك در. ببرد بهره هاییفرم چنين از تواندمی نقد

 هنری اثری بر شده نوشته نقدهای از ایجموعهم شمامل  كه

 بازی قد ن فرمِ با تواندمی خود  خالقي  به بسته منتقد باشد

 در همتاسفان كه هستم  نقد فرمِ به معتقد شمدت  به من. كند

 «عرش كالج» در. اس  نيفتاده جا هنوز فارسی ادبياتِ فضای

 فرم از نویسممندمی نقد و انددیده آموزش كه منتقدانی هم

 بازی نقدشمممان فرم با هنوز اما كنندمی اسمممتفاده مدرنی

 یك فرصممتی در نقدها كه اسمم  دليل این به البته. كنندنمی

 هاینقد با مقایسه در نقدها همين اما شوند می نوشته ساعته

  هستند. ترایحرفه ایروزنامه

 رد اس . كتاب یك نقد از ترسمخ   بسميار  شمعر   یك نقد

 و كرد انتخاب را شممعر هر از سممطر چند انتومی كتاب نقد

 كرتف و تمركز به نياز شعر نقد اما كرد صم ب   موردش در
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 و اسمم  مواجه شممعر یك با فقط منتقد كه چرا دارد بيشممتر

 شممعر یك نقد بزند. شمميرجه آن درون باید غواص یك مثل

 شممعر با برخورد در ویژه به اسمم  نقد نوم ترینسممخ 

 فكرت به نياز نویسند می چه نيس  معلوم كه آماتور؛ شاعران

 شمممعر نقد پسِ از كه منتقدی. داریم نقد برای بيشمممتری

  كند. نقد تواندمی راحتی به را كتاب یك آیدبرمی

 نوشمممتن  نقد در بودن خالق مورد در دیگر هاینكته از

 متن اثباتی و تعقلی آپولونی  بستر البته اسم    «زبانی بازی»

  .شود رعای  باید نقد در

 نام آن از نقد نوشممتن در توانمی كه دیگری مهمِ نكات از

 با برخورد در معمولن ایران در. اس  نكردن قضماوت  برد 

 ای اس  خودبی شعر این شمود می گفته شمعرها  از بسمياری 

. بندندمی را شاعر یپرونده گونهاین و نيسم   شمعر  اصملن 

 مندهاید شعر كه گف  باید. نيس  درسم   برخورد نوم این

 ایدهای داریم ایده به نياز نوشممتنِ نقد  برای كه چرا نيسمم  

  گيریم.می متن آن خودِ از كه

   اسمم گرفته یاد كه نقدی هایدسممتگاه به توجه با منتقد

 سيارب انتخاب این و بنویسمد  نقد چگونه كه كندمی انتخاب

  پذیرد. صورت باید تيزهوشانه

  

 حسيني كاميار
 

 از اساسن و دارد هايیويژگی چه گاردآوان و خالق شعرِ

 داشته بايد هايیخصعیصعه   چه تازه شععر  يک شعما  نظر

 باشد؟

  

 عبدالرضايي
 

 توضمميح باره مفصمملاین در مختلف  هایمصمماحبه در من

 اشمماره هاآن از برخی به خالصممه طوربه حال كه. امداده

 كنم:می

 باشد توانسمته  كه سم  شمعری  من نظر از خالق شمعر  یك

 نبيرو متن یص نه از را ایكليشمه  و شمده  تعریف اصمر عن

 عناصممر قبلی  عوامل آن و جایِ بگذارد حاشمميه در و كند

 یمميزه وجه بگویم خواهممی. كند دعوت متن به را ایتازه

 در موجود عناصر تفاوت در شعری هایِسبك انوام اصملیِ 

  هاس .آن حاشيه و ص نه

 از اخراجی هایمؤلفه و رعناص تمامِ تازه  شعر یك معمولن

 به نقش تعویض و بازسازی از بعد دوباره را  قبلی هایمتن

 شمماعرِ. رسممدمی دیگری دریاف  و فرم به و گيردمی بازی

 خاصممی یمؤلفه روی كه سممبكی هيچ به شممعرها  نوم این

 هابكس حدفاصل در بيشمتر  و نيسم   وفادار كند می تأكيد

 هب اعتقادی شاعر كه جایی در همان دقيقن یعنی. نویسمد می

 چندبعدی و چندمعنایی به را ما نگره  این و ندارد اعتقاد

 جز راهی فارسی شعر كنم می فكر اساسن حاال. رسماند می

 رشممد از اسمم  بهتر و ندارد شممعری عناصممرِ تمامِ بر تأكيد

 در برایِ مثال:. كند خودداری واحد ایمقوله در سممرطانی

 بر عالوه امروزه. داشمممتيم زبان بر تأكيدِ زیادی 71ی دهه

 اجاین و دارم تأكيد هم تخيل روی زبان  بر كردن تأكيد

 به سممطر  دو یا یك در خيال. دارد تفاوت خيال با تخيل

 عرشمم كلِ در تخيل  اما. افتدمی اتفاق تصممویر یك یمثابه

 سيرِ  داستان یا پلن كلی  تصمویرِ  یك مانند و اسم   مسمتتر 

 اسم من دارد  حضور مهمی شمعر  هر در و دارد موضموعی 

  گذارم.می تخيل را اصلی پلن این

 منطقِ وجودِ موفق  و خوب شممعرِ هایِویژگی از دیگر یكی

 معد» موفقی  شعر هر در اصولن. اس  آن در «معناباختگی»

 فِبرخال. خوردمی چشممم به بندیپایان در ویژه به «قطعي 

 مختلف هایصورت و شكل به شاعر كه قبل هایدوره شعرِ

 تصنعی هر و كردمی انكار و مخفی شعر  در را خود حضور

 شمماعرِ یك داد می ربط آسمممان و خدا شمماعرانه  الهام به را

 خود  حضورِ یادآوری مثل گوناگون هایشميوه  به آوانگارد 

 شممعر اجرای چگونگی بيان و شممعر سمميرِ خطِ دادنِ تغيير

ای  چه شمميوه كه به گویدمی مخاط  به شمماعر خودِ یعنی)

 زا گذاری فاصله نوم این كه. در حالِ نوشتنِ این شعر اس 

شده اس ( در شعر  رمان و شعر برش   وارد هاینمایشنامه

  حضور دارد.
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 هميشه. س چندتأویلی و چندگانه خوبی شمعرِ  هر معمولن

 و متن چند موضوم  چند فكر  چند شاعر  چند شمعر   چند

 این كهآن خالصه. دارد جودو شعر یك در شنيدن نوم چند

  خوب شعرِ یك در. تنها هستند الواقعفی و اندهم با شعرها 

 در. برسمميم چندمعنایی به ما تا باشممد نهفته شممعر چند باید

 دهخوان كالسيك صورت به تواندمی اول شعرِ آثاری  چنين

 در كه حالی زمانِ و زبان اقتدار به توجه با شمعرِ دوم  شمود  

 حالی در آخر شعرِ و شودمی خوانده اس   شده نوشمته  آن

 كندمی سممعی «معنا گریزی» طرح با اسمم  اول شممعر كه

 هتاز شعر  كه جاسم  این. كند گيج را كالسميك  یخواننده

 مقابلِ در هركس چون. كندمی مقاوم  ایجاد مخاط  در

 و تمركز با سمممپس و كندمی مقاوم  اول تازه چيزِ یك

 در كه چيزی) رسممدمی آن القخ درك به خوانی چندباره

 خود و شودمی فهميده اول خوانش   با«فودی فس » شمعر 

 شعرِ ماندگاریِ سمب   همين و( ندارد وجود كندمی تمام را

  شود.می خالق

 بلیق متن با ایرابطه هميشممه مؤخر  متن كهآن دیگر ینكته

 دیگری شممعر نشممود  پاك شممعر یك تا دیگر  بيان به. دارد

 كالسيك بزرگِ شمعرهای  همين برای. شمد  اهدنخو نوشمته 

 اعمال با بلكه. داد نخواهند دسمم  از را خود اهمي  هرگز

 هایحوزه از و كنندمی عوض نقش تازه تعبير  و خوانش

 سمم  ا تاریخ با برخورد مانندِ این و گيرندمی اعتبار ایتازه

 دیگری به شممكلِ فردا. شممودمی نوشممته امروز كه تاریخی

  دارد. دیگری فضایِ فردا چون. شودمی خوانده

 سمماختاری از تازه  شممعرهای از برخی كه این دیگر ینكته

 عرهاش گونهاین در معنایی تضماد  و كنندمی تبعي  نامتمركز

  دارد. م وری نقشِ

 كلمه  كه اس  این شعرها این سمطرسازیِ  در شماعر  قصمد 

 به را كلمات یعنی. باشمممد داشمممته چندواژگانی كاركردی

 گونهاین و بدهند معنی چند كه كند می انتخاب ایونهگ

  شود.می منجر متن در چندمعنایی به كلمات با برخورد

 در. داشممتند 71ی دهه معناییِ شممعربی به اعتقاد بسممياری

 به توجه با مخاط  چون نيس  معنابی شعری هيچ كهحالی

 درك. رسممدمی متن از خاصممی درك به دارد كه هاییداده

 اطالعات  ميزان به مفهوم  كم یا مفهومبی شممعرِ یك لِكام

 سلمم بنابراین. دارد بسمتگی  شمعر  از وی شمناخ   و تجربه

 شعر از باالتری درك به بيشتر  اطالعات با كسمی  كه اسم  

  رسيد. خواهد

 به ارتباطی كنيم می صممم ب  معنماگریزی  از كمه زممانی 

 زا یكی اندبد باید آوانگارد  شمماعرِ یك و ندارد معناییبی

 جزئيات بيان متن  و داستان شناخ  هایشمناسه  و هامؤلفه

 شكس  داستان  در ما. اس  آن در موضوعی تداوم سمير  و

 و شمكس   شمعری   هایتكنيك از یكی ولی نداریم روای 

 ام مجاز  نشممينیهم خصممل ِ دليل به. اسمم  روای  تعليق

 دليل هب استعاره و كنيممی وجوجس  نثر در بيشتر را مجاز

 جانشممينی سمميسممتم در كه عملكردی و چندواژگانی كاركردِ

 شممعرِ كهحالی در. دارد وجود شممعر در بيشممتر دارد  زبان

 دژانره و شممعر و نثر مرز شممكسممتن هم در دليل به خالق 

 ایویژه كاركردِ اسمممتعاره  هم و مجاز به هم متن  كردن

   نيس كهنه هایاستعاره استعاره  از من منظورِ البته دهد.می

 ریشع و باشد تازه كه اس  ناگزیر شعری هر نظرم به چون

 ردنك دژانره به همين دليل  به. نيسمم  شمعر  نباشمد  تازه كه

 ظاهری شكلِ فرم  یعرصمه  در فقط كردن دژانره و معتقدم

  افتد.نمی اتفاق ژانر و

 از .اس  «شناسیزیبایی» خالق  شمعر  هایِدیگر ویژگی از 

 و گراییذهنی» بخش: دو به شممناسممیزیبایی  «كروچه» نظر

  شود. می تقسيم «گراییعينی

 بلكه ندارد  وجود خارج عالمِ در زیبایی: گراهااز نظرِ ذهنی

 گراهاعينی و كندمی كشف را آن هنرمند و ماسم   ذهن در

 اسممتعدادِ تنها هنرمند  و اسمم  بيرون در زیبایی  معتقدند

 م صمممولِ را زیبایی ن ميا این در. دارد را آن دریماف  

 عرِش كنممی فكر و دانممی پيرامون اشيای و شاعر حسیِهم

 هن و عينی قدرآن كند  نهمی تبعي  سمموم یمقوله از تازه 

 رد یعنی. اس  صف ه سينمایِ تازه  شعرِ. س ذهنی قدرآن

 هك بسازیم  فضمایی  و جهان و دهيم نمایش ناگزیریم شمعر 

  نباشد. بيرون فضای شبيه
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 برزويي نسرين 

 
 شعععرتان در هاويژگی اين از يککدام به خودتان شععما

 رد رويکردها از يککدام شما نظر به دهید؟می بها بیشتر

 چه هب بايد امروز شعععر و دارند را تاثیر شعععر، بیشععترين

 شععما ديد از موفق، شعععر واقع کند؟ در حرکت سععمتی

 ست؟شعری چگونه

  

 عبدالرضايي
 

 اما اس   خيال از پر كه شعری. اس  تعادل ولم ص شمعر 

 اسمم  ممكن. نيسمم  موفقی شممعر ندارد  زبان و سمماختار

  باشد خالی آن درون اما باشد  داشته درخشانی فرم شمعری 

 عالی ریتمی از كه شممعری یا و نيسمم  موفقی شممعر پس

 اما كند می منتقل را ایعاطفه و حس و اسمم  برخوردار

 شممعر تواننمی هم را دارد  اینن شمماعرانه تفكر و تخيل

 شمماعری. اسمم  مهم بسمميار شمماعرانه تفكرِ. دانسمم  موفقی

  باشد. داشته ویژهخود یشاعرانه تفكر كه شودمی جهانی

 رجمهت فارسممی به غالبن كه شممعرهایش بيشممتر در  «اليوت»

 شعر واقعن او  «هرز سرزمين» اما اس . ضمعيف  اند نشمده 

 و اس  شده نوشته بار رانهزا شعر این چون اسم .  مهمی

 كرده  كار نگرجزئیسمماختارگرای یك عنوان به آن روی او

 شعرسازی سپس سازی وقطعه بعد سمطرسمازی    اول یعنی

  اس . كرده

 امروز  شاعرانِ. س سطرسازی ب ران دچار فارسمی   شمعر 

 كه هم وقتی تازه. آیندبرنمی هم سممطر یك پسِ از اغل 

 تصممنعی  به شممكلی بسمميار گيرند می یاد را سممطرسممازی

 ارتباطی كهاین بدون. گذارندمی هم كنار را زیبا سممطرهای

 نبدتری شمماعر  یك از تعریف زمانِ. باشممد برقرار شممانبين

 ال:مث برایِ. اس  مثال برای او شعر از سطری آوردن مسئله 

 برجسممته را سممپهری سممهراب از  «چند سمميری خوش دل»

 ذاشته گ تأثير نيز روزمره زبانِ بر كه كنندمی ادعا و كنندمی

 این. اس  رسمانه  و( تلویزیون) سمينما  خاطربه تأثير این اما

 ایجادِ و ارتباج. امروز اس  شمعرِ  در معضملی  برخورد نوم

مسئله  اسم . این  مهم بسميار  شمعر  در سمطرها   بين تعادل

. يردگمی قرار توجه مورد شعر  نقدِ كالج  در منتقدانِ توسط

 سمطرسازی  ب ران از هفتاد یدهه در كه اصمر  مع شمعر  اما

 و ارتجام دچار داد می پاسمخ  سمازی قطعه به و بود گذشمته 

 در. اس  سطرسازی ب ران دچار دوباره و شمده  بازگشم  

 دیالوگی باید سازی قطعه و سمطرسازی  از بعد شمعر   خلق

 برزمان شممعر  با برخورد نوم این و كرد برقرار قطعات بين

  دهد. انجام جه  این در بسياری تالش یدبا شاعر و اس 

  

 عارف حسيني
 

 گسترشِ با شعد  مواجه فارسعی  شععر  هشعتاد،  یدهه در

 شعر کالج و شما که طورآن ،(انگاریساده)نويسی سعاده 

 يعنی رويکرد، اين از که اسععت اين بر سعععی دارد، ادعا

 «اسععپاگتی جمهوری» در اما. کند دوری نويسععیسععاده

 نويسیساده به اجرا، لحاظِ از که هستند زيادی شععرهای 

 اين در عبدالرضععايی علی انگعار  و کنعد می نزديکی

 اپوزيسععیونی که اسععت اين فکرِ و تالش در جمهوری

 آيا. کند علم فارسععی ادبیات نیز و خود شعععر در جديد

  دهید. توضیح پاسخ بله است، اگر است؟ طوراين

  

 عبدالرضايي
 

 اواسممط تا هشممتاد یدهه كلِ عنیی اخير؛ یدهه دو این طی

 مسلط گفتمانی اس   سمال  پانزده حدود در كه نود  یدهه

 طرف از جریان این كه شده حاكم ایران شمعری  فضمای  بر

.  اس نویسیساده یمسئله آن  و شودمی حمای  نيز دول 

 هنرِ شعر  معمولن چون نداریم نویسیساده نویسمش   در ما

 كرف به عالقه كه ایطبقه یعنی اسمم ؛ جامعه «الي  یطبقه»

 به اساس در شمعر  یعنی دارد؛ شمعوری  یعالقه دارد. كردن

 چيزی توانيدنمی شممما. اسمم  وابسممته شممعوری رویكردی

 در .كنند درك را آن بتوانند همه و باشمد  شمعر  كه بنویسميد 
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 را خودش خاص مخاط  شعر اند كرده كه هاییبندیطبقه

 به كه چهآن ایران در. اسمم   طورهمين دنيا كلِ در دارد 

 ار اسمش. نيس  درس  اصلن شده  مُد نویسیساده عنوان

 يزیچ. سراییمضمون جوریك گذاش ؛ نویسمی بدیهی باید

 شمموید.می مواجه آن با بسمميار هندی سممبكِ ادبياتِ در كه

 وضومم یك بنویسيد  كوتاه شعر یك بي   بر اسماسِ  یعنی

 بانز ن وی ص ب  كنيد  كهاش به درباره و بررسی كرده را

 سممياسممی رویكردی را این و باشممد نداشممته نقشممی آن در

 و م خد در بيشتر  نویسیسماده  كنممی فكر یعنی دانم؛می

 این وارد ای ندارم كهافتد. عالقهمی اتفاق قدرت خواسمم 

 تهم  بزنم. اما كسممی به دانم نمی صممالح و شمموم ب ر

 اساس در زبان كه سم  ا این به آن اطمينان دارم  كه چيزی

به  همه  كه دارد دوس  حكومتی قدرت و اسم   خطرناك

 و ببرد پی هاآن خواسمم  به تا كنند  صمم ب  یك شمميوه

 را زبان كاركرد جلوی كه دیگر  هایب ر بسممميماری از 

و  شفاهی زبان شمعری  به  زبانِ كه جاییآن یعنی. گيرندمی

 بانز و گفتار زبان چون. شمممودمی نزدیك گفتمار  زبمان 

 زبانِ در تغيير و كندمی تغيير كمه  سممم بمازاری وكوچمه 

 را آن ههميش كه فرهنگ  در مستقيم تغييرِ یعنی بازاروكوچه

 زیاد حيطه این روی كه خواهدنمی قدرت  و دهدمی بسمط 

 دولتی هایروزنامه یهمه را رویكرد این اساسن. شمود  كار

 را  نوشممتن زبانیِ نامِ و كنندمی حمای  سمميماوصممدا و

 ه داد رخ گراییافراج جاهایی در. اندگذاشممته نویسممیبغرنج

 برای مثال:. اس  بوده م ور زبان هميشمه  فارسمی  شمعر  اما

 ارد د سعدی كه نویسشی نوم حتا. س زبانی ا هندی سبك

 به و ممتنع سممهلِ نویسممد می روتين كه شمماعری عنوان به

 در ميرزا ایرج كه كاری یا و س زبانی اما اس   ساده ظاهر

 و اس  سخ  بسميار  ولی دارد ایسماده  ظاهر كندمی وزن

 هااین پس. نوشمم  روان قدراین ميرزا ایرج مثل شممودنمی

 وجود این مورد هميشه هم من شعر در. نيس  نویسیساده

 ظاهر به زبان  دليل به كه بودند شممعرهایی یعنی داشمم  

 از من كتاب نتریمعروف. بودند زبانی داشممتند كه ایسمماده

 كتاب آن در شممما. دانندمی «رنو در پاریس» را زبانی نظر

 نوشممته خطی و دارند خطی زبانی كه خوانيدمی شممعرهایی

 نه و اس  بوده مهم دیگری چيزهای جاآن در چون اندشده

 این یهمه. هستند زبانی نيز هاشعر آن نباشند. زبانی كهاین

 منتها افتندمی تفاقا زبان در چون هسممتند زبانی شممعرها

اسمم . مانند:  متن بالمنازم كارگردان زبان هاوق  بعضممی

 «كردممی زندگی خطرناك در من» كتاب در «تنوین» شممعر

 را يدق كند؛می قيدسازی افتد؛می اتفاق زبان در چيز همه كه

 كلش این به را قيدها و كندمی صمف   را قيد كند می دفرمه

 نوشممته شممكل این به شممعرها سممری یك اما برد.می بين از

 كافی قدر به اثر  مركزیِ تمِ یا و تخيل گاهی شمممود نمی

 من. دارد را بيانش قصممد كه حكمتی چنينهم اسمم   غلي 

 یرو نویسیحكم  به بيشمتر  جدید هایكتاب در معمولن

 چه و «اسممپاكتی جمهوری» در چه «گو دیل» در چه آوردم

 چيز من هدف اما .دارد سممكچوال ظاهری كه «اروتيكا» در

بوده   مهم برایم كه اسمم  «تن حكم ِ» آن و اسم   دیگری

 رحمط را تنانگی كه اس  تن حكم  این و تنانگی خودِ نه

 در دتش به متاسفانه اما اس   موفقی كتاب اروتيكا. كندمی

 زا بسمياری  و كتابناك در بينممی حتا. اسم   سمانسمور   حال

 هایكتاب و كتاب این ماا داشته باالیی دانلود آمار هاسمای  

 از نشممان این و! اسمم  شممده حذف هاسممای  این از دیگرم

 فارسممی اینترن  فضممای در اطالعات و ارشمماد وزارت نفوذ

 اسپاگتی جمهوری در كنمنمی فكر من صمورت  هر به. دارد

 یكتهن اس . من یرویه این. باشد افتاده اتفاق نویسیسماده 

 انیزب كارهای سمری یك من  كهاین كنيد توجه باید را دیگر

 دتاكي نوشممتن زبانی روی بر كالج در االن و امداده انجام را

 امكرده تكرار را خودم بنویسم شكل این به من اگر اما دارم.

 این بلكه ندارم  نویسممش نوم این ای بهعالقه اسمماسممن و

 برای زبانی  هایِزیرسممماخ  نوعی از عنوانبه را رویكرد

 مكنمی توليد االن كه هاییزیرسمماخ . برممی كار به خودم

 نكاشك باید و ببينيد توانيدنمی راح  شما شوند نمی دیده

 .  كنيد

  «:برجام شكس » شعرِ برای مثال:

 

  كوكا كهاین براى

  بردارد كاله بيشتر
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  ترامو دونالدِمك و

  جهان كند ترچاق

  ایران بگيرد رژیم باید دوباره

  هرمز دشو الغرتر تنگه از و

  شعبان حاج كارگرِ

  مف  خردمى دختر كه

  آبادنازى نبشِ

  دوبى فرستدمى و

  دنيا شود خراب تا

  هرمز ىبيچاره دختر

  امام كند ظهور شاید كه

  برجام این ندارد فرجام اما

  ركع  چهارده بيچاره دختركِ

  دوبى توى

  بار چهارده

  عرب دایناسورى زیر

  زد صدا هى را خدا

  نرسيد دادش به اما

  سليمانى سردار

  آمریكا ارتشِ كهاین براى

  اس  هار سگِ

  نيس  الرى خروس

  هيالرى مثل كه

  گمرك سرِ

  شود دس  به دس 

  اس  خراب دنيا كهاین براى

  نوزاد كون مثل

  آمریكا جمهورِ ریيس اما

  كندنمى عوض بچه پوشك

  

 توجه و تمركز با اما اس  ساده شمعری  ظاهر شمعرِ باال به  

 اشزبانی هایزیرسممماخ  در كه هاییاتفاق به آن  روی

 دونالدمك/ گویممی من وقتی. بریدمی پی اسممم  افتاده

 كه اسممم   افتادن اتفاق حال در زبانی بازیِ یك/ ترامو

 یعنی! اسمم  شممده ميكس ترامو دونالد با آن در دونالدمك

 ایدهفرآور ترامو دونالد و دونالد ممك  شمممعر  این در

 یا. كنندمی پيدا كاركرد كه جاس این و هستند كاپيتاليسمتی 

 دبردارن كوكا سممر از كاله كهاین برای» نویسممممی كهوقتی

 نییع دارم. نظر عينی وجهی به «كنند كالهبرداری ناگزیرند

 تاليسمكاپي به شمود   باز كوكاكوال بطری درِ بيشمتر؛  هرچقدر

 از یهاینشانه هااین كه د رسمی بيشتری پول داریسرمایه یا

 با ار كاپيتاليسممم ما. هسممتند كاپيتاليسممم و داریسممرمایه

 هاینا. شناسيممی كوكاكوال و دونالدمك مثل مالی هایبنياد

 رد ها آن با كه هسممتند كاپيتاليسممم از نمادهایی و هانشممانه

 رسردا كه جاآن یا. اس  شده زبانی بازیِ «برجام شمكس  »

 كه جاسمم این شممود می آمریكا ارتش به لبد سممليمانی

 بازی هاوق  گاهی. اسمم  زبانی بازی چيز همه گویممی

 زیرسمماخ  وارد گاهی و افتدمی اتفاق اثر رویه در زبانی

 باشد چشم در كه را چهآن هر فارسی مخاط ِ. شودمی متن

 این. یزدبر مغز شعر سرِ و كند فكر نگرفته یاد چون بيند می

 گردندمی شعر در همه خواند نمی شعر كسمی  ردیگ روزها

 جواب همان از و كنند پيدا صمموری و زیبا سممطر یك كه

 سیك. اس  كافی شمان برای این و كنند اشزمزمه و بگيرند

 قصد من شمعر  كهصمورتی  در گذارد نمی شمعر  برای وق 

 دهدنمی اجازه من ببرد. شمممعر باال را خوانش زمانِ دارد

 و كند خوراكش زمان حداقل در ود ف فسمم  مانند مخاط 

 كار شعر روی ایبه گونه. بریزد مستراح در را اشتفاله بعد

 و بردارد آن از چيزی مخاط  خوانش  بار هر با كه كنم می

 گذشمم  به نياز كار این برای. كند پيدا در آن ایتازه چيز

 يكااروت شعر مجموعه از كه استقبالی برای مثال:. داریم زمان

 اطمينان دارم  اما. اسمم  نشممده اسممپاگتی جمهوری از شمده 

 ابكت این شود  كشف هایشحيله و بگذرد سال چند وقتی

 وردبرخ نوم این بگویم باید آخر در. شممودمی مطرح بيشممتر

 مختص كه سم  زبانی رویكرد نوعی نيسم    نویسممیسماده 

 اردمگ گيرم می متن از كه هاییایده تناس  به و اس  خودم

 و سممی به نگاهی اگر یعنی كنم.می عوض شممعری ره در را

 اندازید ام بیكرده منتشممر تاكنون كه شممعری مجموعه چند
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 شگردهای و اسمتایل  شمان كدام هر در كه شموید  متوجه می

  اس . رفته كار به مختلفی

 

 رستمي مازيار
 

 یزیچ هر به را هنری لذتِ و زيبايی گفتید، جايی در شما

 از هنری اثر يک شععايد توصععیف ينا با دهید؛می ترجیح

 در. دندان زيبا مطلقن را آن منتقد اما باشد زيبا شاعر نظر

 ردستو ما اگر مثلن چیسعت؟  زيبايی معیار صعورت  اين

 بفهمیم توانیممی کجا از کنیم رد را هرچیزی يا زبان

  ايم؟آورده وجودبه زيبايی

  

 عبدالرضايي
 

 اید؛هسمماخت زیبایی عنقط. ببرید لذت و كيف اگر من نظر از

. كند لذت توليد شاعر برای ابتدا در باید نوشتن شمعر  چون

 لذتی هم مخاطبان مسلمن نبرد  لذت نوشمتن  از شماعر  اگر

  برد. نخواهند

 آن از و رد را زبان دسممتور شمماعر كه آیدمی پيش گاهی

 خوانند می كه شمممعر را مخاطبانی و كنمد می سمممرپيچی

  اس ! جال  چقدر اما ددار تاليف ضعف: گویندمی

 رایب شاعر  بنابراین. اس  بوده درسم   شمما  كار یعنی این

 یالزمه. دارد نياز تجربه و اشراف و شناخ  به منظور  این

 آن و داریم استثنا یك جهان در ما اس . شمناخ   نوآوری 

 و نوآوری به دسمم  كم سممن در كه بود «رمبو آلن» هم

 نداشمم   تجربه كه  نيسمم این معنایش اما زد  خالقي 

 در «رمبو. »كردمی مطممالعممه شممممدتبممه رمبو چمراكممه 

 در آن پس از كه رسممميد شمممعوری به سمممالگیچهارده

 واقع در. زد دسمم   خالقي  و نوآوری به سممالگی هفده

 در شممما. گيردمی سممرچشمممه دانایی از نوآوری و خالقي 

 لئوناردو» و سمم «رمبو آلن» یدرباره كه «خسمموف» فيلم

 هك شممد خواهيد متوجه كند می بازی را او نقش «دیكاپریو

 از كه زمانی و اسمم  بوده كتاب و مطالعه اهل چقدر «رمبو»

 برایش زیادی اتفاقات آیدمی پاریس به كشمممور یحومه

 ییعن. اسمم  اشممراق و دانش دانایی  آن ینتيجه كه افتد می

  بود. رسيده عصيان به دانایی از رمبو

. ودش می زاده خالقي  دانایی  از هباشيد  هميش مسمتعد  اگر

 تا بدانيد و باشيد داشمته  دانش و شمناخ   تجربه  اگر شمما 

 را بعدی خالق كار اس   شده انجام كارهایی چه شمما  قبل

  داد. خواهيد انجام شما

   

 پورسحر يحيي
 

 بسععیار رويايی شعععر. داشععتم سععوال محتوا مورد در

 هر شععما قول به و دارد محتوا و مفهوم. سععتمتفکرانه

 وامحت که امشنیده همیشه من اما. دارد محتوايی اینوشته

 سععمت به شععاعر تفکر چرا کهاين. کرد نقد شععودنمی را

 اما. کرد نقد تواننمی را شععده کشععیده خاصععی محتوای

 محتوا لحاظ از را شاعران ديگر و رويايی شعرهای شعما 

  کنید.می نقد متنی درون و

  

 عبدالرضايي
 

 چههرآن و اس  شمعر  دارد  تازگی كه چيزی آن من رنظ از

 از بسممياری یا و غزل من چرا .نيسمم  شممعر نباشممد تازه

 تازه كهاین خاطربه دانم؟نمی شممعر را كالسمميك شممعرهای

 دتولي باز بار  هزاران و شممده نوشممته قبلن چون. نيسممتند

 فرق ينامتنیب یرابطه با تقليد البته. هستند تقليدی و اندشده

 یبينامتن یرابطه خودش از قبل شعر با شمعری   هر. كندیم

 شممعری روی از كهاین نه. رودمی دیگر جایی به اما دارد 

  دهد. ارائه را آن چندم دس  ینسخه و كپی

 زا بسياری م توا. نه معناسم    دارای شمعری  هر گفتم كه 

 وقتی اتفاقن و سمم خالی شمماندرون ندارند  م توا شمعرها 

 .دارد تكراری م توای یعنی ندارد  م توا عریشمم گویممی

. دارند تكراری م توای همه  «براهنی تغزلی» شعرهای مثلن

اسمم   آمده ادبيات در بارها و بارها كه را م توایی كه چرا
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 در. كندمی تكرار و دهدمی ارائه دیگر زبان یمك  بما  را

 چند( بارانم نمنم در) یمجموعه «باباچاهی علی» شممعرهای

 شممعر درون اما دارد وجود زبانی نظر از قوی واقعن شممعر

 هااین ازهت. اس  یاكالسيك و نئوكالسيك تفكر نيس   تازه

 شاعرها این كه اس  این من ب ر. هستند ما خوب شاعران

 نگاه دیگر جور یك یا كنندنمی نگماه  دوبماره  را جهمان 

 نامبه شممماعری هایِ پيشمممينبرایِ مثال: در دوره. كنندنمی

 در داشمم   مدرنی نگاهِ بسمميار كه «شمماهرودی سممماعيلا»

 هاآن به هم كسهيچ كه دارد درخشممانی شممعرهای جاهایی

 مدرن نگاهش  «رحمانی نصممرت» یا. اسمم  نكرده توجهی

 عرشانش كه هستند بسياری. دارد زیستی شعرهای اما نيس 

 اسمم  كالسمميك مفاهيم از مملو كه شممانِ ذهنبایگانی از

 بایگانی ذهن در خوانندمی كه را چيزهایی. كندمی تغذیه

 تادبيا رویایی  یداهلل. كنندنمی زندگی را هاآن اما كنندمی

 در ك كالسي ادبيات این و خوانده بسيار را فارسی كالسيك

  اس . گذاشته تاثير هایشمتن

هایی دانم  چرا آدمنمی درسمم  من كه اسمم  دليل همين به

 انند بخو كالسميك  ادبيات ایدمتوسمطی دارند ب  اسمتعدادِ  كه

 كم هایآدم اسم  و  بزرگ فارسمی   كالسميك  ادبيات چون

 فراروی اجازه چون بخوانند را آن نباید متوسط یا اسمتعداد 

 یا نویسغزل اغل  كه اسمم  همين برای. دهدنمی هاآن به

 رد هم باز اندسممپيدنویس هم اگر و شمموندمی نویسمثنوی

  هستند. سپيد شعر در نوشتن غزل حال

 اسممتعدادهای كه هاییآن فارسممی برای كالسمميك ادبيات

 زا توانندمی هااین اسمم . درخشممان بسمميار هسممتند  بزرگی

 وابطر و كرده برداریبهره كالسميك  ادبيات ی بزرگگنجينه

 نه سممند بر تریبزرگ جاهای به تا بياورند وجود به بينامتنی

 آن از را شمممعرشمممان درون براهنی و رویایی مثل كهاین

  انبارند.بی

 و هتاز نگاه یعنی دارد  مفهوم گویممی شعری به كههنگامی

 و زندگی و دارد جهان به نسب  جدید و متفاوت رویكردی

 شممعری گویممی كه جاسمم این. سمازد می را خودش جهانِ

 كنند تعریف شعری از همه كه اسم   ممكن گاهی مفهومی!

 شعرهای در را مفهوم نآ بارها و باشد تكراری من برای اما

 باشد كرده عوض را تصاویر و فضما  شماعر  و دیده مختلف

 برایِ. اسمم  بوده قبل از كه سمم چيزی همان رویكرد اما

 خاصی اجرای اثرِ عبدالرضمایی   «سمه  سماع  » شمعر  مثال:

 الهام لوركا «عصر پنج» شعر از كه اسم   مشمخص  و ندارد

 از ونچ نه  هك گف  باید س ؟تقليدی آیا اما اسم    گرفته

 به را لوركا عصر پنج. اس  رفته دیگر جایی به لوركا شمعر 

 كرده جذاب را شعر تازه جای و فضا آن كه برده تازه جایی

 تفاقنا نگيرید  تاثير چيزی از كه گویمنمی نهای  در. اس 

 عصر پنج ساع  شمعر . باشميد  خودتان اما گرف  تاثير باید

 به من سه ساع  شعر ماا شمناسمند   می جهان تمام را لوركا

 اند كرده ت سين را آن همه اس  شمده  ترجمه كه زبانی هر

 جپن شعر آن  یزمينه پس دانندمی همه كه س حالی در این

 يدیتقل  اما دارد آن با بينامتنی ایرابطه و لوركاسمم  عصممر

 جهان یك به بدل را لوركا شعر جهان سه  سماع   نيسم . 

 شعر  این در شماعر . دهدمی ارائه ایتازه تفكر و كرده دیگر

 ربط سوشيان  و زمان امام و مسميح  به را دخترش دوسم  

 كندمی ایجاد ایرابطه. كندمی هماناین هاآن با و دهدمی

 هك مهدی و بياید خواهدمی باراولين كه دخترشدوس  بين

 سپ. دارد مسئله به ایتازه نگاهِ یعنی. كند ظهور اسم   قرار

 مفهوم شممعرها بيشممتر. سمم تازه نگاهش چون دارد  مفهوم

 زكیب مفهوم یا و اندقبلی مفاهيم تكرار چون دارند كالسيك

  هستند. ارزشبی نظرم از كه دارند

 

 شوندي مصطفا
 

 «گاز دنده گاز» خواندم، شما از که شعری کتاب آخرين

 حد ایگونه به کتاب اين شعری فضای من نظر به که بود

 ينا یدرباره نظرتان. بود سپید و کالسعیک  شععر  وسع  

 به مخاطب گاهی شععرها  اين خواندن با چیسعت؟  کتاب

 بنو پرتا شعر فضای به گاهی و کالسیک شععر  فضعای 

  دهید. توضیح بیشتر آن مورد در لطفن. شودمی
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 عبدالرضايي
 

 من شمممعر كتاب آخرین «گاز دنده گاز» كتاب كهاین اول

 از یعنی. اس  من هفتاد یدهه شعرهای گزیده بلكه نيس  

 كردم منتشممر ایران در سممالگی 22 سممن در كه كتابی اولين

 از منتخبی شد  منتشر 1381 سمال  كه كتابی تا( 1372سمال )

  اس . سال هش  این شعرهای

 كممه دارد وجود دایره مثممل شمممعرهممایی كتمماب این در

 و  سایرانی مدرنپسم   كار ترینمعروف و تاثيرگذارترین

 شده ترجمه تركی و عربی فرانسوی  انگليسمی   هایزبان به

 و «رنو در پاریس»  «البداههفی» هایكتاب شممعرهای. اسمم 

 هب ربطیهيچ شعرها این. دارید كتاب این در نيز را «جامعه»

 مطرح قبلن را متنپيش ب ر البته. ندارد كالسمميك ادبيات

 كه مجازید شممما مواقع برخی در كه دادم توضمميج و امكرده

 شما ند بل شمعر  در مثلن. كنيد اسمتفاده  گذشمته  اسمتتيك  از

  آورید.بی را غزل تكه یك توانيدمی

  نيس «رنو در پاریس» بلند شمعر  «گاز دنده گاز» كتاب در 

 آن در كه دارید را «پيروزی تا جنگ جنگ» شممعر فقط و

 چند دح در البته. كنممی استفاده غزل و مثنوی از بلند شعر

 شممعر این جز. اسمم  چندصممدایی رشممع یك چون سممطر

 كالسيسيسم به ربطی «گاز دنده گاز» شمعرهای  از كدامهيچ

ك  كالسي شعر یدرباره شما نگاه و تعریف در نتيجه. ندارد

  اس . اشتباه كاملن كتاب  این در خصوص به

 «زنندمی زنگ باران در آهنی هایآدم تنها» كتاب در مثلن

 توانيدمی و اس  آمده لغز چند شد  منتشر 1372 سمال  كه

 ماشمم با هم من و اسمم  نئوكالسمميك كتاب این كه بگویيد

 دهه شمممعرهای «گاز دنده گاز» در اما. بود خواهم موافق

 اگر و دارد آوانگاردی بسيار شعرهای كه اسم   هفتادی من

 آن از هاخيلی كه اس  دليل این به آشناس  شما برای االن

 اغل  آثار در شممعرها آن از هاییتكه. كردند تقليد شممعرها

 شعر كه س شاعری كمتر یعنی. دارد وجود جوان شماعران 

 اسممتفاده آورددسمم  آن از و باشممد مطرحی آدم و بنویسممد

 شممعرهای از نویسممندمی غزل كه هاییآن حتا. باشممد نكرده

 و شمماعرها اغل  در و اندگرفته تأثير بسمميار من هفتاد دهه

 از بعضممی تلویزیونی هایسممریال در حتا و سممراهاترانه

 هایسممریال خصمموص دربه. امدیده را خودم اصممطالحات

 برای مثال: در. سمماخته اسمم  مدیری مهران آقای كه طنزی

 یهایتكه شد  معروف آن با عصار عليرضا آقای كه ایترانه

 برعكس خالصمه . وجود دارد «رنو در پاریس» بلند شمعر  از

 هایكتاب از كیی تواندمی كتاب این كنم می فكر شمممما

 ربهت و باشد بنویسمد   تازه خواهدمی كه كسمی  برای مرجع

  مطالعه كند. را «گاز دنده گاز» اس 

  

 صادقي عباس
 

! ندارد معنايی شععما برای دانممی که جنسععیت از جدای

 هک خودتان، شعری زبانِ در «زن» مورد در را نظرتان بايد

 ايیعبدالرضِ شهودی عرفان و انديشه از برگرفته مشخصن

 که دارد آثارتان در پررنگی نق  زن،! بعدانم  اسععت

 چون کلماتی با شعر در را زن ايرانی شعاعران  متاسعفانه 

 «آيیدمی» ،«کجاست؟»،«نبود» ،«بود» ،«عشق» ،«تو» ،«او»

 و دارند جنسععیتی نگاه آثارتان و به کنندمی بیان... و

 رتیوص در کنند،می متهم بندوباریبی را به شما همیشعه 

 عرش در «معشوق» يا «زن» کنممی فکر. نیست طوراين که

 رفرات بیانی و زبانی نظر از معاصععر و «نو» ،«کالسععیک»

 را پا اگر! چرخدمی واژگان همین در کماکان و نرفته

 در معنايی، و بعازنمايی  نظعامِ  در زن بگعذاريم،  فراتر

 ادبیات و شعععر در را نقشععی چه آينده آوانگارديسععمِ

 کند؟ بازی ندتوامی

  

 عبدالرضايي
 

 دش پرسيده من از وگوییگف  در سموالی  هفتاد  یدهه در

 معتقدند شممماعران از خيلی كمه  بود این مضممممونش و

 عرش نبود زنی اگر و نویسدمی شمعر  زن برای عبدالرضمایی 
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 اام بود  عجي  هاخيلی برای من پاسمخ  اگرچه! نوشم  نمی

 هس  و بود این واقعي  و دادم مثب  پاسمخ  ادعا آن به من

 شعرهای شاعر اصلن و نویسممی كه اس  زن برای من كه

 هستم زن یك شعرم سرایش یل ظه در و هستند هازن من 

 نبهتری حتا و شودمی فعال كه اس  من آنيمای یقوه این و

 دوس  با مردهایِ كمی و اندبوده هازن مزندگی در دوستانم

 و ندارد معنا جنسمميتی مسممائل ابدن ولی كالج در. امبوده

 اب هازن كالج در اتفاقن و نيسمم  مرد و زن ميان تفاوتی

 اب هم مقاله و شعر در حتا و دارند حضمور  بيشمتری  قدرت

 مردها از ولی اس   كمتر كالج مردهای از تعدادشمان  كهاین

 نبودند  اگر كه هسممتند شممعر كالج در خانم چند. ترندقوی

 ار سممخ  كارهای تمام چون. نبود فعالی این به شممعر كالج

 فكر و داشتم كه تصوری برخالف و دهندمی انجام هاهمين

 در حضممورشممان  عدم دليل به ایرانی هایِزن كه كردممی

 كالج هایزن كه بينممی ندارند  مدیری  قدرت اجتممام 

 مهمی عنصر زن ادبيات هم  در. هسمتند  تریقوی مدیرهای

 زن یك ایدوره هر در و مدار دوس  را هازن چون اسم   

 بوده شممعرهایم شمماعر و كرده ایفا مهمی نقش امزندگی در

 هایدوس  حاضر حال در كه نيس  معنا این به البته. اس 

 حال. هستند من خانواده كالجی دوستان. ندارم مرد صميمیِ

 ردخت و پسر از. هستند سنی رده هر در و دارند هر جنسيتی

 حتا. مختلف سممنين با مرد و زن تا سممالهبيسمم  هيجده 

 یسن اختالف اصلن و اس  سالهشمص   كه داریم دوسمتی 

 هداشممت بيشممتری توانایی كَس هر و نيسمم  مطرح كالج در

 در  جنسي و سن به توجه بدون كند  مدیری  بهتر و باشد

 فعال كسممی اگر و دارد بيشممتری قدرت و اختيارات كالج

 خراجا فاصلهبال باشد نداشمته  پيشمرف   كارش در و نباشمد 

هر  هركس و اس  یادگيری اصملی  ب ر كالج در. شمود می

 اس  موظف آموزدمی كه اندازه هر و گيردمی یاد كه اندازه

. باشممد موثر دیگران آموزشِ در و بدهد یاد اندازه همان كه

 آموزش و آموختن فقط و فقط كالج در مشارك  یشمهریه 

 انیایر فكرانروشن معمولن بپردازیم: سموال  اكنون به. اسم  

 نز به هاآن. كنندمی مهربانی هازن به و هستند زن ضد ذاتن

 ندارند. باور او به ولی دهندمی موقعي  صمموری شممكل به

. هسممتند مردها از ترباهوش گاهی هازن نظرم به كهدرحالی

 چون كنندمی فكر بيشممتر بسمميار كه ایرانی هایزن ویژه به

 ندارند  بيرونی قدرت چون هاآن. ندارند بيرونی قمدرت 

 شتریبي كارِ دليلِ به و هستند متمركز شانذهن روی بيشمتر 

 همين به و ترندباهوش جاهایی در كشند می مغزشان از كه

 من. دانندمی رقي  یك را هازن مردها برخی كه اس  دليل

 زن و داستان در چه و شمعر  در چه نيسمتم   مهربان هازن با

 این .بدهم مف  اعتبار هاآن به كه شودنمی سمب   بودنشمان 

 مرد و زن به نگاهی چنين مخالفِ و هاسمم زن به خيان 

 از كه هافمنيسمم  اصممطالح به این از برخی اتفاقن. هسممتم

 نایرا در. كنندمی عمل برعكس كنندمی دفام قدرت با هازن

 زن و هسمممتند هازن خود زنان مخمالفان  ترینبزرگ هم

 این و اسمم  ایرانی زنانِ یوعهمجم در ها زن سممتيزترین

 یك در من. هسممتند من شممعرهای هایمقوله موضمموعات 

 مردِ و زن با بلكه مرد  یك یمثابه به نه. هستم دائمی جدال

جدال  هس  وجودم در كه آنيموسی و آنيما یا خودم درون

 كه اسممم   «كاندوم در كادویی» كتابِ آن  ینمونه. دارم

 یابژه یك عنوان به مرد بدن با شممهال نامبه زن یك جادرآن

 ندرو آنيمای كاتبان  شممهال واقع در و كندمی رفتار جنسممی

 و بندیطبقه این. دردمی را مرد بدن كه هسممم  وجودم

 چادر و م دود را زن كه ایرانی  فرهنگ در كردن شقهشمقه 

 از را كندمی منفك انسممانی جامعه از را او و كندمی سممرش

 هااقلي  به دليل همين به. ندارم بولق و پذیرمنمی اسمماس

 و كنندمی رفتار ترجسورانه زیرا. پردازیممی بيشمتر  كالج در

 هاآن به ایرانی ادبيات و هنر كه دارنمد  قرار گروهی در

 زا مهمی نمایندگان شاهد كه مطمئنم. اس  كرده توجهیبی

. شممد خواهد متولد كالج دل از كه بود خواهيد هااقلي  این

 و جدا موجود  یك من آثار در زن توجيه  همين با پس

 شق ع مركز گاهی كه اس  حضور یك بلكه نيسم    بيگانه

  جنسممي خاطربه و افتمدرمی او با گاهی و تنفر آماج گاهی

 در زن ترملموس وجود دليل. شممودنمی مهربانی او با اش 

ن  م دوسمتان  بهترین و بيشمترین  كه اسمم  این من هایمتن

 هازن و دارم تریحسمممی دیالوگ هاآن با و اندودهب هازن

 اند.كرده ایفا امزندگی در را م وری نقش هميشه
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 مصطفا صمدي  
 

بعد از تشکر فراوان از علی عبدالرضايی بابت ايجاد اين 

فضای آموزنده که از اين طريق تجارب و دان  خودش 

 کند، سؤالم اين است که اين فضارا به ديگران منتقل می

به نظر خودتان در کنار آموزنده بودن ، چقدر توانسععته 

که جايی شخصیت يا کاريزمای شعری تولید کند؟ از آن

بارزه و نماد علی عبدالرضععايی فرديت  اسععت، آيا اين  

سععازی شده های شعبیه فرديت حفظ شعده اسعت يا علی  

های مختلف )ولو ناخواسته( شکل گرفته ديگری با درجه

 گیرد؟و می

 

 الرضاييعبد
 

ای از فرم و سممماختار و اغل  شممماعران ایرانی درك حرفه

سمممری از بوطيقمای شمممعری ندارند  مثلن من در كالج یك 

ها را بشممناسد. دهم تا آنسماختارهای مألوف را آموزش می 

ی زمانی به حاال این شماعر اگر خالق باشممد در این پروسه 

در رسد و های من صمر به فرد خودش می سماختارها و فرم 

طور شمممود كه این نياز به زمان دارد و اینآن خود ویژه می

 كس متأثر نباشد و تأثيرپذیرینيس  كه در وهله اول از هيچ

 نداشته باشد.

هایی با من داشممته باشممند اما این جا همه شمماید نسممب این 

ها دور اسمم   پروسممه تاثيرپذیری معمولن سممه ماه  نسممب 

كشمممد اما چون  یشمممش ماه یا حداكثر یك سمممال طول م

 گيرند كم كم كس های متفاوت و گوناگونی را یاد میشيوه

كننمد و نهمایتن بدل به خودشمممان   تجربمه و دانش ادبی می 

ها جا در كالسشمموند. من دوسمم  ندارم كسممی كه این می

كند شمبيه من بنویسممد و حرف بزند و اسمماسن  شمرك  می 

های دميناز اطور مثال اگر یكی نسبتی با من داشته باشد؛ به 

 گيرد كه حق ندارد تا مدتیكالج شبيه من بنویسد هشدار می

 هایم را مطالعه كند.سرا  نوشتن برود یا یكی از  كتاب

ضمممنن ما در حال اجرای یك پروسممه آموزشممی هسممتيم و 

شمممود بدین معنا نيسممم  كه تنها چيزی كه آموزش داده می

وره مختلف ها دها دهمتعلق به من باشمد بلكه طی این سال 

ام و شده كه گاهی سطح را در مراكز آموزشمی دنيا گذرانده 

تر از من باشد اما در آن زمينه سواد ادبی مدرس خيلی پایين

مما همه ناگزیر به آموختن   اسممم . خماص كمار كرده بوده  

گيریم  در واقع هسمممتيم و وقتی چيزی از كسمممی یمماد می

زمانی این  یكنيم اما در پروسمممههایی با او پيدا مینسمممب 

د و آیرود؛ یعنی شمماعری كه به كالج میها از بين مینسممب 

گيرد و شمممنود  تأثيراتی را میهر روز چيزهایی را از من می

رنمگ و  این تمأثيرات كماملن طبيعی اسممم  و بممه مرور كم  

شمممود. همين حاال بعضمممی از نقدهایی كه در تر میكمرنگ

های كالج  شممود یا همين ادميننشممریات ایران نوشممته می 

نویسمممند و با ها و مجالت میمقاالتی در بعضمممی روزنامه

كنيم ارتباج دارد و این هایی كه ما در كالج شمممعر میب ر

 های علمی كه شخصییعنی انتقال دانش  یعنی انتقال مقوله

 در جایی خوانده و سعی در رساندنشان به دیگران دارد.

اند  بلكه دههمه بدین مفهوم نيسمم  كه از من متأثر شمم این

كممار من   .انتقممال دانش بممه شمممكممل تجربی و فنی اسممم  

 بوطيقانویسمی و بوطيقاسممازی شممعر سممپيد در زبان فارسی 

اسممم  چون در ادبيمات مدرن ما تاكنون افراد زیادی ت    

از  اند اما هيچ یكهایی به نشر رساندهعناوین مختلفی كتاب

ت های شعری بصورها به آموزش فن شماعری و تكنيك آن

جا به شكل كالسی  فنون شاعری اما این .اندجزئی نپرداخته

های مختلف طور مثال شممممارهشمممود  بهمدرن تدریس می

ز ای ایران نيمجله فایل شمعر بين بسمياری از شمماعران حرفه  

 ای یادكه چيز تازهشود  آیا از ترس ایندسم  به دسم  می  

 گيرند نباید بخوانند.و از آن تأثير می

كند تا هر كسممی را ای كالج راه ميانبری را پيدا میهآموزش

بدل به خودش بكند. كسممی كه در نثر مشممكل داشمم  حاال 

جا سممم . اینایبعمد از مدتی در حال نوشمممتن نقد حرفه 

دانشمگاه و آموزشمگاه شعر اس . اول باید مفاهيم تئوریك   

ی خالق در نقد و شممعر شروم یاد گرفته شمود بعد پروسمه  

 ها همه نياز به زمان دارد.شود و اینمی
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 محمد مروج
 

ايد، اگر تر در مورد رئالیسم انتقادی توضیحاتی دادهپی 

 امکان دارد در اين مورد کمی صبحت کنید؟

 

 عبدالرضايي
 

  علم تأویل اسممم  و «هرمنوتيك» رئاليسمممم انتقادی مانند 

ی بر دارد. مبنا و فرض رئاليسم انتقاد «پوزیتيویستی»ماهيتی 

اسم  كه جهانی بيرونی  مستقل از ذهن ما وجود دارد.  این 

كه زیبایی در جهان خارج وجود  ابژكتيویتمه معتقمد اسممم   

دارد و ذهن ما فقط راه و روشمممی برای بيان آن زیبایی پيدا 

گویند گراها میكه سوبژكتيویته یا ذهنی كند در صمورتی می

كمه زیبمایی در ذهن ماسممم  و دنيای خارج اهميتی ندارد.   

 ی رئاليسم انتقادی این اس  كهیكی از اصمول اصلی فلسفه 

جهان خارج  مسمممتقل از خواسممم  ما وجود دارد و از این 

انه گرایجه  در همان راسممتای نقد پوزیتيویسممتی و تأویل 

 فيلسمموف بریتانيایی چنين «روی باسممكار»اسمم . اولين بار 

ب ثی را مطرح كرد. برای فهم بهتر این موضممموم بماید این  

خوبی درك كرد كه شممناخ  ما نسممب  به این  را به اصممل

پذیر اسمم ؛ یعنی اساس اسم  كه امكان طوری جهان همان

تفكرشمان این اس  كه این دنيا را فار  از آن چيزی كه در  

توان درك كرد و فهميمد و بمه عرفان و   ذهن مماسممم   می 

نيز چنين اعتقادی دارد. به همين  «بودلر»شممناختش رسمميد. 

گرا و رئاليسمممتی اسممم . نقمدی كماملن بيرون  دليمل چنين  

هایی با منتقدی سوسياليس  اس  و نسب  «گئورگ لوكاچ»

رئاليسم دارد اما چيزی كه او را مطرح كرده  نقد دیالكتيكی 

   هاساسم   یعنی نقدی كه اساس آن بر گفتگوی دوتایی 

توان او را یك منتقد رئاليسم  دانس . منتقدی كه  پس نمی

حوزه معروف شمده  روی باسكار اس . پس   بيشمتر در این 

شمعار اصملی منتقدین رئاليسم انتقادی دو چيز اس : جهان   

خارج  مسمممتقل از ذهن ما وجود دارد و  شمممناخ  آن به 

ها نيز این شكلی كه هس   ممكن اس . رویكرد نقادانه آن

د طور مطلق ضمم اند و بهاسمم  كه بسمميار وابسممته به عيني 

هسممتند و برای هر چيز معتقد به  «يونآبسممتراكسمم»انتزام یا 

انمد و همچنين معتقمدند همه چيز باید با جهان   وجمه عينی 

 بيرون در ارتباج باشد.

لوكاچ یك كمونيسم  بود كه از حقوق بشر نيز بسيار دفام  

گرا نيز بود و كتمماب كرد  یعنی اومممانيسممم  و انسمممان می

در ایران ترجمه شممده اسممم . او   «ی رماننظریه»معروفش 

راسمممتا باشمممد ولی كتاب و منتقمدی نيسممم  كه با من هم 

اند و بر ی دیالكتيك در هنر مهممجموعمه مباحر او درباره 

ی ادبی نيز تأثيرگذار اسمم   مخصمموصممن  ی نظریهپروسممه

ی ی رمانش بسمميار جال  اسمم . در ادبيات و فلسممفهنظریه

انگلسممتان  همه چيز بر مبنای علم اسمم  نه فرضمميه و همه 

ی اثباتی داشممته باشممد  یعنی همه بر اسمماس  جنبهچيز باید 

جمله  شود با گفتن چندكنند و نمیدستگاه فلسفی ب ر می

راجع به یك موضممموم نظر داد؛ باید در عمق آن فرو رف   

ها هما بمدین شمممكمل نيسمممتنمد و بيان آن    ولی فرانسممموی

س . بنابراین چون بيان لوكاچ سيستماتيك نيس   استعاری

 دهند.به او اهمي  نمیاین روزها زیاد 

 

 پژوهيدانيال فروتن
 

تر بحث کرديد، آيا های درونی شععما پی در مورد قافیه

رد؟ کست که نیما استفاده میهايیمنظور همان نوع قافیه

 لطفن در اين مورد بیشتر توضیح دهید.

 

 عبدالرضايي
 

ر س  كه در پایان هدر شمعر كالسميك  قافيه به مثابه زنگی  

آید  مثلن در قال  رباعی  قافيه در صمممدا درمیسمممطر بمه  

آید اما مصمممرم آخر مثمل چكش بر ذهن مخاط  فرود می 

وند ششمعر سمپيد در بسممتر متن پخش می   های درونیِقافيه

ای اس  كه توسط .قافيه درونی در شمعر سپيد روش و ایده 

آن موزیك متمركز شممده در آخر بي  اشممعار كالسمميك  در 
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كند و از این طریق به شممعر يدا میكل شممعر سممپيدجریان پ

همای بممارزی از  توان نمونممهدهممد. میملودی و موزیممك می

های درونی در شمممعر سمممپيد را به وفور در مجموعه قافيه

مشمماهده كرد  كه نشممان داده  «پاریس در رنو»شممعری مثل 

جای استفاده از قافيه در ته سطر  آن هتوان بشده چگونه می

تر ریتم و موزیك ر آورد. گرچه قبلرا در ابتدا یا وسمط سط 

آوائی هم»در شممعر سممپيد وجود داشمم  و یا از خاصممي    

وان تشد كه در اشعار شاملو نيز میزیاد استفاده می «كلمات

 ها را دید.آن

قافيه درونی  شعر را از حال  ایستایی خارج  آن را روان و 

د. نكدار میكند و در عين خواندن  شعر را زنگتر میعاطفی

آید كه موزیك شمممعر را ارتقا قافيه زنگ مطل  اسممم   می

تر كند  همان كاری را كه دهد و تم موسمميقایی متن را غلي 

های اول هر از طریق  مشمممابه  حرف «آوائی كلممات هم»

 كند مثل:.كلمه در سطر می

 قرار ما كه هرگز فرار نبود

 فراتر از صدایم كه تو كردی

 فرار بود كه نكردم.

 

 زادهر شافعيجبا
 

لطف کنید ارتباط میان ايدئولوژی و نقد ادبی را برای ما 

 شرح دهید؟

 

 عبدالرضايي
 

سؤال شما بسيار گسترده اس ؛ در مورد ایدئولوژی نظرات 

معتقد اسمم    «ونداگ»بسممياری وجود دارد؛ به عنوان مثال: 

ای روانی دارد و در نمماخودآگمماه جمعی ایممدئولوژی جنبممه

های یك نفر ایده ای نيز مجموعهدارد  عده ها وجودانسمممان

 معتقد «گرامشمممی»دانند  به عنوان مثال: را ایدئولوژی او می

ند و كاسم  ایدئولوژی با ناخودآگاه انسان ارتباج برقرار می 

 شود.بخشی از آن می

منتقد بزرگی به نام لوكاچ كه ماركسميس  بوده نيز معمولن  

نيس   ماركسيستی-ئاليستیی ادبيات رنقدهایش تنها درباره

 و درمورد ادبيات سورئاليستی هم نقدهایی دارد..

اگر بخواهم از دیدگاه یك منتقد اكتيو امروزین بگویم؛ یك 

گویممد توجهی منتقممد اكتيو  معمولن بممه چيزی كممه متن می

ندارد  بلكه به چگونه گفتن و اجرای آن بيشمممتر توجه دارد 

ند. سمماختارگراها و گونه هسممتكه اغل  سمماختارگراها این

خواهند از متن پسممماسممماختارگراها معمولن آنچه را كه می

نویسمممند. از این كنند و به قولی آن را دوباره میدریاف  می

 ایگونمه نقمدهما ما خيلی با ایدئولوژی رابطه   بمابم  در این  

بينيم ولی اسماسمن وقتی ما با تأویل سر و كار داریم به   نمی

كنيم. حاال اگر در جایی باور بماورهمای مؤلف نيز توجه می  

سمياسی مؤلف  خالف باور سياسیِ منِ منتقد باشد  تكليف  

 چيس ؟

 شناسيك اثر در درجههای زیباییبرای من به شخصه  مولفه

اول اهمي  قرار دارد  در جایی شممما دستور زبان را نيز در 

ام وقتی دستور زبان و گرامر را كنيد  بارها گفتهشمعر رد می 

د كه گوینيد  از نظر تأليفی غلط اس  و به شما میشمكن می

آید كه شممما این كار ضممعف تأليف دارید اما گاهی پيش می

رسيد  در این صورت توليد دهيد و به زیبایی میرا انجام می

كنم تمام منتقدهای واقعی طرف ایمد و فكر می زیبمایی كرده 

زیبمایی را خواهند گرف ؛ منتقد واقعی كسمممی اسممم  كه  

كند و استتيك باور اصلی اوس   اگرچه ایی را مؤكد میزیب

بينی شما یك بخش از دیدمان شماس ؛ در نقد ادبی  جهان

د  شود كه قضاوت كنياما اگر واقعن منتقد باشيد باعر نمی

كنيم هدف ما قضممماوت پس وقتی یمك اثر ادبی را نقد می 

ی شعر فالن شاعر كردن نيس . مثلن من اگر بخواهم درباره

كنم تا جای حكومتی كمه بماعر تبعيد من بوده سمممعی می  

 .ممكن نفرتم را از او در برسی اثر ل ا  نكنم
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 زادهجبار شافعي
 

خیلی ممنون از توضععیحی که داديد اما در اين صورت  

توانیم مطمئن شععويم که منتقد حین نقد، معا چگونه می 

جهان ذهنی خودش را به متن تحمیل نکرده است، يعنی 

ا مرز مشعخصی میان متن و منتقد به عنوان مخاطب يا  آي

 مؤلف مستتر وجود دارد؟

 

 عبدالرضايي
  

نویسممند  تاكنون هشمم  شمميوه به منتقدهایی كه در كالج می

نقد آموزش داده شممده و با توجه به فضممای اثر یكی از این 

یعنی منتقد یك  .برندهای را در نقدشمممان به كار میشممميوه

دهد و با توجه به ودش را به متن میهای خسمممری از داده

نویسمممد. متن اگر اش میبيند دربارهانعكاسمممی كه از اثر می

طوری كه شما سرا  متن واقعی باشمد  یك آینه اس . همان 

دهد؛ مثلن روید متن نيز خودش را به شمممما نشمممان میمی

خواهيد نقدی بنویسمميد  كنجكاوید كه بدانيد وقتی شممما می

يس ؟ پس به دنبال ني  مؤلف خواهيد موتيف مقيد شعر چ

اش در شممعر قابل ای دارد و ایدهبود. هر شمماعری یك ایده

ی كشممف اسمم . خيلی از منتقدین به دنبال پيدا كردن ایده 

گونه برخوردها وابسته به جهان متن اس  این .شمعر هستند 

رود؛ مثل یك و بمه سممممم  كشمممف ني  مؤلف پيش می  

گونه از نقدها كه خيلی جاسممموس؛ مثل یك ردیاب؛ در این

به آن باور ندارم  اصممملن ربطی به باور و ایدئولوژی منتقد 

گویند كه زیبایی در جهان گراها میندارد. در استتيك  عينی

خمارج وجود دارد و هنرمنمد فقط این زیبایی را برای اولين   

گراها نيز معتقد هسممتند جهان بيرونی یك بيند. ذهنیبار می

یی در ذهن شمممما وجود دارد؛ ما با دو توهم اسممم  و زیبا

گرایان بخواهيم بررسی مقوله طرف هستيم  اگر از دید ذهنی

ا بينی او ركنيم  این ذهن منتقد اس  كه ایدئولوژی و جهان

 گرایان بررسی كنيم  بایدسازد؛ اگر بخواهيم از دید عينیمی

ایان گرمعتقد باشمميم زیبایی در متن وجود دارد. من نه عينی

گراها معتقدم.اسمماسن فكر ا قبول دارم و نه به روش ذهنیر

كنم زیبایی م صمممول هم دردی و هم حسمممی با م يط می

حسی با متن اس ؛ دیالوگ با متن اس . پيرامون اسم ؛ هم 

نویسممد  جهان خود را با جهان در نتيجه وقتی یك منتقد می

ای انعكاسمممی با متن به وجود كنمد؛ رابطمه  متن تركيم  می 

 شود. این گفتگو در نهای  رد و با متن وارد گفتگو میآومی

كنمد بما عنوان متن نقمد كه من بيشمممتر به    متنی را خلق می

تن حسممی با مگونه نقد باور دارم. متنی كه با توجه به هماین

آید  یعنی نه دقيقن تبعي  از متن مورد بررسی به وجود می

 همين می كند و نه دقيقن م صممول اعتقادات منتقد اسمم ؛

كند. به عنوان مثال یكی از منتقدین اس  كه متن را زیبا می

جور دیگر نگاه كند و ما فرشاد  عمد دارد در نقدهایش یك

من این جنون را در نقد او دوسمم  دارم. این نگاه زیباس  

يد خيال موتيف مقو شماعر باید خوش ال باشد كه منتقد بی 

پيدا كرده  شممعر  شممده اسمم  و چيز دیگری را در متن او  

ام كه بگوید عج  متن قدرتمندی نوشته اس   باید با خود

ها را در آن پيدا كند. به هر منتقد توانسممته اسمم  این نشممانه

ای ارائه صممورت وقتی شممما یك دسممتگاه یا یك چيز تازه  

دهيد  آن متن هم به شمممما كمك كرده اسممم  و شمممما می

كنم شممما دیگر اید. فكر میها را در آن متن پيدا كردهنشممانه

 باشيد. جواب تان را گرفته

 

 فاطمه فالح
 

های شما را مطالعه کردم و آقای عبدالرضعايی، من رمان 

و هايی بین دکنم شباهتبسیار دوست داشتم اما حس می

 «خواب میز کار من اسععتتخت»و  «ايکس بازی»رمان 

وجود دارد، سعؤال من اين است که ارتباط و شباهتی از  

در اين دو رمعان وجود دارد يعا نعه؟ و     نظر خودتعان 

 گیرد؟های شما چگونه شکل میسازی در رمانشخصیت
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 عبدالرضايي
 

اید. اما باید واقع دو ورژن از یك رمانم را خواندهشمممما در

هممایی را در آثممارم تكرار لمممانایممادآوری كنم كممه معمولن 

چون معتقد به حضمممور جمعی در یك نفرم؛ معتقد   كنممی

های عبدالرضمایی در علی عبدالرضایی. این  حضمور علی به 

چه كه شوند  آننفرات یك جاهایی تقاطع دارند و یكی می

ها  چه زن نویسم؛ شخصي من در شعر  رمان و داستان می

های عبدالرضایی هستند  در و چه مرد باشمند  یكی از علی 

واقع فقط خودم هستم و از طریق تكثير خود به آن دیگری 

ها ی آدمتوانم بما تجربه رسمممم  چون جز این طریق نمیمی

دانم. نزدیكی كنم و غير از این را در نویسمممش درو  می

افتد  در تبدیل تو به هممانی اتفاق می ادبيمات واقعی در این 

هایی به صورت آن دیگری. در این پروسممه گاهی سممكانس

م هایی از آثارطور عمد در قسممم عينی یا موضمموعی و به

شممود كه این روش و سمميسممتم من اسمم  و چون ار میتكر

شممروم  "where are you from"ایكس بازی را قبلن با نام 

سمممای  مسمممتقل اخبار روز با رویكرد كردم و حاال در وب

 ای در حال مرور و بازنویسی آن هستم.تازه

  

 فاطمه فالح
 

دانید اما ديده شده شما به نوعی خود را منتقد آثارتان می

ايد، آيا برای کار منتقد ارزشععی قائل نتقدان بد گفتهاز م

 هستید و يا معتقديد او مثل مگس مزاحم است؟

 

 عبدالرضايي
 

طور نيسم   از نظر من كار منتقد خيلی مهم و اسماسی   این 

اسم  البته به شمرطی كه طرف واقعن منتقد باشد  متأسفانه   

و  بگيرمما در ایران اغلم  بمه جمای منتقمد با یك مواج       

سفارشی نویس سر و كار داریم. اگر منتقد كارش را درس  

انجام دهد و منتقد باشمممد به نظر من بر خالق یعنی بر خدا 

دهد؛ ارج ي  دارد  منتقد كسی اس  كه به خدا پيشنهاد می

كند  رود. كسممی كه شممعرم را بررسممی میورای اثر ادبی می

ه ب اش پيشممنهاد برای شممعر بعدی من اسمم  و اولين وظيفه

جای قضمماوت كردن باید به متن پيشممنهاد بدهد. كار چنين  

ترین مخاط  یك ایآدمی سممتودنی اسمم   در واقع حرفه 

شاعر یا نویسنده  خودِ اوس  كه در ایران یكی از شعارهای 

 اگویند. حتمن بوده اسمم  و حاال معمول شمممده و همه می 

یك سمممخنرانی سمممال هفتاد و دو در ایران داشمممتم در این 

كه شاعر ایرانی باید اولين منتقد خودش باشد  به  خصوص

غرض وجود ندارد و مجبور جما منتقمد بی  این دليمل كمه آن  

هسمتيد مدام بعد از نوشتن از متن فاصله گرفته و سپس آن  

ای دارم كه زیاد بمازنویسمممی كنيمد. در این رابطمه جمله   را 

 اگر شعر ضعيفی نوشتيد  مطمئن»كه استفاده شده اس ؛ این

شيد در صورت كاركردن روی آن تبدیل به شعری متوسط با

و اگر متوسمط نوشمتيد بدل به شمعری خوب خواهد شد و    

چه شمممعر خوبی نوشمممتيد بعد از كاركردن روی آن به چنان

یك شمعر عالی خواهيد رسميد و اگر شعرتان عالی بود اگر   

توانيد شمماهكاری از آن خلق درسمم  روی آن كار كنيد می

 «.كنيد

 

 ردانيايوب م
 

های علی جعان خسععتعه نباشععید، جدا از تمام سععؤال    

تر که دوستان پرسیدند، شما درجايی درباره تخصعصعی  

ناشعععر و ماهیت وجودی شعععر حرف زديد و در آخر به 

که ممکن است وجود شعرهای بزرگ اشاره کرديد و اين

به هفت يا هشععت تا از اين شعععرها نیز   ادر سععال، حت

م چند تا از اين ناشعرها را برخورد نکنیم، دوسععت داشت

ايد يا در آثار خودتان شعرهايی ها برخورد کردهکه با آن

شوند را نام ببريد؟ که به نظر خودتان مهم محسععوب می

 سپاسگزارم.
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 عبدالرضايي

 
در حال حاضمر شمعری را كه حاوی تفكری تازه باشد و به   

شمممكل دیگری به جهان متن نگاه كند دوسممم  دارم. ا ن 

ذهن ندارم و بد اس  كه از شعر كسانی نام ببرم و  حضمور 

 از كسان دیگر نه.

شمممعر مهمی « چرنوبيل»از بين شمممعرهای خودم  به نظرم  

را هم « خانم زیاری»اسممم  و چيدمان خوبی دارد. شمممعر 

دوسمم  دارم  همچنين از شممعری كه ممكن اسمم  كسممی  

اما من دوستش دارم  و یا « ساع  سه»خوشش نياید همان 

س  كه اجرای ؛ شمعر ترور شعر مهمی «ترور»ر بلند از شمع 

آن را دوسممم  دارم ولی خم  بعمد از یك زمانی خيلی از   

كنم شمممعرهما از چشمممم آدم می افتد. ا ن كه دارم فكر می 

دوسمم  دارم. از   امبينم؛ شممعری را كه دیشمم  نوشممته می

دانم كه شمممعرهمای قدیمی فقط یك خاطره دارم  مثلن می 

را در چه حالتی نوشتم  آن حال  « یجنگ جنگ تا پيروز»

نوشمممتاری را دوسممم  دارم یا وقتی شمممعر بلند جامعه را  

در تهران بودم و آن زمان  78نوشممتم یادم اسمم  سممال   می

دیدم كه خسممته ماهواره بود و داشممتم یك فيلم اروتيك می

شدم و به خودم گفتم... نه! ا ن درس  یادم آمد  اگر اشتباه 

ه از شممهرسممتان آمده بود و جنبه این نكنم مهمانی داشممتم ك

 خواستمشاعر سن و سال داری بود و نمی مسائل را نداش  

ام را ببينم و تصمممميم گرفتم مورد عالقممه جلوی او فيلم

تلویزیون جمهوری اسمممالمی را ببينم  در كمانال یك جنتی  

ای  آن زد  آن یكی رفسنجانی  بعدی خامنهداش  حرف می

گفتند و من و پرت می ها هم چرتی آنیكی خاتمی  همه

برد. هركممدام از این شمممنيممدم چون خوابم نمینمماگزیر می

ها را ده تا پانزده دقيقه دیدم و جال  بود  وقتی این اراجيف

شمممنيمدم خيلی برایم بامزه بودند؛ من  هما را می وپرتچرت

مسمممائل دور بودم  یعنی در ایران زندگی  هما از این سمممال

فضممای حكومتی و این مسممائل دور بودم؛ ما كردم اما از می

های خودمان را داشممتيم  شممرك  هم بود و من در  مهمانی

كردم. ایرانی داخل ایران اس  فضایی خصوصی زندگی می

كه دلم برایش تنگ شممده اسمم   آن ایران برای من جذاب  

ها و بعضمی شاعرها. من با  های ما  نشمسم   اسم ؛ مهمانی 

داشتم اما ارتباج خاص نداشتم  همه شاعرهای ایرانی رابطه

و معدود شماعرانی خوش فرهنگ سمرا  داشمتم كه یكی از    

هما مهرداد فالح بود  همچنين با دوسمممتان معمار خودم.  آن

تعدادی ایرانی در ایران وجود داشممم  كه ایران واقعی من 

بودند و تنها چيزهایی كه من در تبعيد از دسمم  دادم همان 

داشتيم. حاال آن  شه با هم دورهدوستان معماری بود كه همي

ها قدر اینشمم  ناگزیر بودم كه بشممنوم و جال  بود كه چه

 -گفتنمد و همين بماعر شمممد كه شمممعر  چرت و پرت می

ی جامعه را بنویسممم. شممعر را شممروم كردم و دقيقن  خطابه

چه كسی آن را نوشته اس   به  انفهميدم كی تمام شد و حت

م چون مشخص نيس  همين خاطر این شمعر را دوس  دار 

لن شعر افتد. مثو باید گف  بعضی شعرها برای تو اتفاق می

ی ای دربارهخواسممتم مقالهدیروز را دوسمم  دارم چون می

ی تركمنچای هم شمممكسممم  برجام بنویسمممم كه از معاهده

اما همين كه دس  به قلم بردم ناگهان دیدم  تر اسم . فجيع

اهم بگویم از خوكه شمعر شمده اس  و گرفتم خوابيدم. می  

نفسممی این شممعرها نام بردم چون همگی ناگهان در یك بی

شان به آن ناشعر  به آن سطر اتفاق افتادند اما هنوز هيچكدام

مهمی كه قرار اسممم  از من بماند ربطی ندارند  آن شمممعر 

بزرگ چيسم ؟ ناشمعر آن شمعری اس  كه تو هرگز به آن    

 ل ق! بهنخواهی رسمميد و شممبيه یك جمله اسمم ؛ شممبيه اناا

ظاهر گفتن اناال ق ساده اس  اما اگر اناال ق برسی  حالج 

 .شوی و سر دارِ شعرت بروی كوالك اس 

حالج شاعر بسيار بزرگی بوده اس   درس  اس  كه عربی 

نوشمته اما به هرحال شاعری بزرگ بوده اما ما همه او را  می

 شناسيم. از هر شاعر بزرگی تنها یك سطرتنها با اناال ق می

ماند و گاهی آن سمممطر ممكن اسممم  دو كلمه باشمممد؛  می

 اناال ق.

ام و هنوز اناال ق زیباترین شممعری اسمم  كه تا حاال خوانده

برایم عجي  و غری  اسمم . گاهی جمالتی هم از شمممس 

كند  این دو شمماعر را خيلی ام میخوانم و روانیتبریزی می

را « مونيزا الوی»دوسم  دارم. از شاعران خارجی شعری از  
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خيلی دوسممم  دارم  البتمه در بين شممماعران خارجی ناظم  

حكم  یك مدرسمممه اسممم . خواندن ناظم حكم  خوب 

اسم . ناظم حكم  در هر شمعری شماعر اس   اصلن هر    

س . من غلطی كرده شمعر از آب درآمده و شمماعری واقعی 

 امبين شماعران آسميایی كسی را در حد ناظم حكم  ندیده  

ی در سممطح ناظم حكم   در شمماعران فارسممی كسمم   احت

 شناسایم  ناظم حكم  را باید درك كرد باید ناظمنداشمته 

ای دارد و همه شممماعر حرفهبود. در خود تركيمه هم كه این 

كدام در حد ناظم حكم  اغل  از دوسمتان من هستند هيچ 

نيسممتند. پاسممكال پتي  هم كارهایی دارد یا جان اشممبری   

ولی اصمملن قدرت چندین شممعر آوانگارد و خواندنی دارد 

شعری ناظم حكم  را ندارند كه شاعر زندگی كرد و شاعر 

 مرد.

 

 شهال ايماني
 

 که انتشار هشتدرود جناب عبدالرضايی. با توجه به اين

ی مهم در زمانی محدود کاری بزرگ کتاب و چهار مجله

سععت، چرا از جانب نويسععندگان و  در ادبیات فارسععی

ها با يا چرا بعضععی شععود وشععاعران ايرانی حمايت نمی

که موافقِ جريان کالج شعععر هستند و از مجلهوجود اين

برند، سععکوت های فايل شعععر بیشععترين اسععتفاده را می

 کنند؟می

 

 عبدالرضايي
 

همما دالیلی دارد. یممك عممده خمم  بممه نظر من این واكنش

 شمان این اسم  كه علی عبدالرضایی مخالف حكوم   بهانه

  كار كردن با او خطرناك اس  س  در تبعيدسم   شاعری ا

اسمم    بهانه ها همهكنند  اینو اخبار كالج را سممانسممور می

طور بود چنمد سمممال پيش كتاب خود من در ایران  اگر این

كنند تا شمممد. یمك عمده هم فضمممایی ایجاد می  چماپ نمی 

طرفداران علی عبدالرضایی را دچار هراس كنند و بترسانند. 

 كند شاهیترسد  هنوز فكر میضمنن شاعر ایرانی هنوز می

الشعرا بشود  هنوز هراس وجود دارد و یكی قرار اس  ملك

دارد كه یكی ممكن اس  جای شاملو را بگيرد  در صورتی 

كه شماملو هم در جای مناس  خودش قرار نداش . اصلن  

وق  ما هرگز در پوئتری شممماه نداشمممتيم  برای همين هيچ

ای بكند جایگاه حرفهالشممعرا نداشممتيم. هركسممی كار   ملك

گونه بوده خاص خودش را دارد  در هر زبانی هميشمممه این

اسممم . ما اكنون در انگليس چندین شممماعر مهم داریم  در 

همه شمماعر طور اسمم  و در آمریكا اینفرانسممه هم همين

مطرح داریم كمه هركمدام به یك نسمممب  مطرح هسمممتند.   

ولن جور فضای حسادت در ایران حاكم اس  كه یا معمیك

خواهد كار تازه كند یا اگر كسی میكس هيچ كاری نمیهيچ

اندازند  یك عده و بنيمادینی بكند  جلوی پایش سمممنگ می 

گویند هدف عبدالرضایی هم اسماسن مشكوك هستند و می 

 كندكس فكر نمیخواهد بكند؟ هيچچيسمم ؟ چه كاری می

كه ممكن اسمم  یك روشممنفكر  یك آدم  یك شمماعر دلش 

و ناگهان ببيند طی پانزده سال همه چيز حذف  سوخته باشد

دهند به طوری شمده و دارند مهمل به خورد نسل جوان می 

مدرن كنند كه شممعر پسمم كه اغل  شمماعران جوان فكر می

ه ك تواند در غزل اتفاق بيفتد! من اصلن مخالفتی با كسیمی

چنين شممعری بنویسممد ندارم  باالخره هر كسممی دارد كاری 

های شناسی  دادهكه از ل ا  شممناخ   اما ایندهدانجام می

كه ما غلط به خورد جوانان بدهند وحشمممتناك اسممم   این

مدرنيسمممم را به غزل تقليل دهيم  قمدر جریمان پسممم   این

درنيسم مكه بيشترین انتقادها را به پس س . من بااینفاجعه

مدرنيسممم  دارم  در ایران مرا به عنوان یك شممماعر پسممم 

و  مدرنيسم انتقاد كردههمه هميشه به پس ااینشناسند  بمی

ای را كممه گفتم معمولن دالیممل مختلفی نيز دارم. این عممده

ترسند مبادا با ای هم میترسمند  گروهی حسودند و عده می

كالج همكاری كنند و نوچه عبدالرضممایی خوانده شوند  اما 

بيند شممماعران و اگر یكی نگاهی به دو دهه اخير بيندازد می

هایی كه شممماگرد رضممما منتقدانی كه با من كار كردند از آن

 تر ازترند و شمممعرشمممان قویبراهنی بودند به مرات  مطرح

شماگردان براهنی اس   تمام شاگردان براهنی مدافع براهنی  
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و از زمره مریدان او هسمتند  ولی تمام كسانی كه با من كار  

یدترین ی نقد چه شممعر  از زمره شممد اند چه در زمينهكرده

در كالج شعر   حاالشمموند. همين منتقدان من م سموب می 

حدود پنجاه تا شممصمم  نفر داریم كه خيلی خوب داشممتند 

جا به دليل كم كاری و اینكه كردند و از اینپيشمممرفم  می 

د  اناند اخراج شدهكردند به كرسمی اسمتادی رسيده  فكر می

كی اسمماسممن من ی .ها حاال از زمره مخالفان من هسممتنداین

گردم  اصمملن دنبال این هسممتم مسممتعدی را دنبال رقي  می

عصمبی كنم تا با من رقاب  كند  اصملن ضد من باشد. تمام   

كسممانی كه با من كار كردند ضممد من شممدند  یك نفر هم   

نيس  كه از من نيك بگوید  ولی با این حال تفكر غال  به 

 گوید كه با علیكه نسممل جوان ما را بترسمماند می خاطر این

كند. هر كسی هم با عبدالرضمایی كار نكنيد شما را مرید می 

ی تاثيرپذیری را كنمد یمك پروسمممه چنمد ماهه   من كمار می 

كند و بدل به خودش گذراند و سممپس از آن فراروی میمی

د شوی خالقيتش كار میقدر روی پروسهیعنی آن ؛شمود می

شممود. اگر شمماعری كه بعد از شممش ماه بدل به خودش می

اسم  در دهه پنجاه كه شممش سممال یا ده سال یا تمام  بوده 

هایی كه با من كار عمر ت   تاثير شممماملو بوده اسممم   آن

اه كدام بيشمتر از شش م شمان هيچ كردند پروسمه تاثيرپذیری 

رسمممند  كشمممد و خيلی سمممریع بمه خالقي  می طول نمی

اند اند كه با من كار كردهكه شمماعران و منتقدانی بودهكمااین

ند كنهاشان دارند كار مینسمبتی با من ندارند. خيلی  و حاال

ها نفس كنم كه آدمو صماح  سممبك هسممتند. من كمك می 

ها كنم كه ميانبر بروند. اینخودشممان را پيدا كنند  كمك می

كه بتوانند خودشمممان باشمممند اول باید الفبا را یاد برای این

روم شكه از حاف  شروم بكنند از شاملو بگيرند به جای این

ی بكنند ممكن اسمم  از من شممروم كنند از شممعرهای دهه 

 هفتاد شروم بكنند  قضيه فقط همين اس .

كند ترسمممد  سمممعی میخم  نيرویی كه قدرت دارد و می 

فضماسازی كند. اگر توجه كرده باشيد در این چند ماهی كه  

ی هایپردازی ادبی كالج حرفها عليه نظریهگذشمممته  خيلی

اند  مطلبی شمممان یك گفتمان ارائه ندادهامكداند اما هيچزده

اند. زنكی بودههای خالهاند  بيشممتر اهل حرفنظری ننوشممته

همما تختخوابی و اخالقی و در مورد زنممدگی حرف اكثرِ

دانند علی شمخصمی من بوده اسم  در حالی كه اصلن نمی   

كند چون هيچ ایرانی عبدالرضایی چگونه و كجا زندگی می

ير من  خبری ندارد؛ یعنی من با هيچ ایرانی از پانزده سال اخ

در تماس نزدیك نيسممتم  حتا رفقایی كه با من در كالج كار 

ولی   كنند از زندگی شممخصممی من هيچ اطالعی ندارند می

سمم   فضممایی كه از هرچه كه نو و خ  این فضممای ایرانی

ترسند چون هراس ترسد. میمدرن باشمد هراس دارد و می 

شان تخته شود. را از دس  بدهند و دكانشمان  دارند جایگاه

دارند و كار ما ها دكاناین  ها شمماعر و نویسممنده نيسممتنداین

كارهاس . خالصه جا تخته كردن دكان تمام این كاسم  این

كه آیا شده طى این سه دهه  ادعایى كنم و عملى نشود؟ این

به یاد دارید هرگز كه روى هوا حرفى زده باشم؟ دور نيس  

كه اسممم كالج و كالجى بياید و جز احترام از كسممى   روزى

برند و پيرامونِ سممرنزند. خيالى نيسمم  اگر رفقای ما را می 

كار  ىپرسند! از بس تا خرتناق به بهانهكالج  اصولِ دین مى

شممود یكى اند  باورشممان نمىفرهنگى خورده و باال كشمميده

مف  و مجانى قری ِ یك سممال  وق  سممرِ شممعر و شممعور  

 ارد.بگذ

 

 آوات
 

درود. چند سوال داشتم، در صورت امکان به همه يا هر 

دانید پاسعخ دهید. آيا انتشعار هشت   کدام که صعالح می 

کتاب در زمانی محدود، که با توجه به شواهد در تاريخ 

ين ی اتلويحن دربردارنده ،سععابقه اسععتادبیات ايران بی

تفکر نیسععت که ادبیات در شععراي  زمان مکانی عصععر  

اضر ديگر کنشی هنرمندانه نبوده بلکه به صنعتی تبديل ح

شععده که از الهام و تفکر شععهودی به عنوان فاکتورهای  

اساسی خالقیت فاصله گرفته و به کنسروی بدل شده که 

با فاصععله گرفتن از معنا و تمرکز بر معناگريزی افراطی، 

 های زبانیصععرفن در فضععای فرمیک و تکنیکال و بازی

 افتد؟طح شعر اتفاق میآگاهانه در س
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ی شعر دهه»ضعمنن شما از جريان شعری کالج با عنوان  

های مختص کنید. در صععورت امکان ويژگیياد می «نود

های اين جريان شعععری را برشععمرده و بفرمايید جريان 

ه اند کهايی بودهی نود فاقد چه ويژگیشعری قبل از دهه

ايد؟ ر دادهها مجال حضوشما در اين جريان شعری به آن

ايد که کالج شعر را با هدف رشد شعما بارها مدعی شده 

و گسععترش ادبیات، به ويژه شعععر فارسععی و کشععف و  

ه کايد؛ حال آنپرورش اسعتعدادهای ناشناخته بنیان نهاده 

شود که بیشترين نقدها به شعر افراد به کرات مشاهده می

د اهای کالج پرداخته و به افرخاصععی به ويژه خود ادمین

تان را از پرداختن به هایايد و ادمینتوجه بوده ديگر بی

ايد. رفتار خود را به عنوان مدير شععر آنان برحذر داشته 

کنید کالج که از چندصدايی و گفتار دمکراتیک دفاع می

 کنید؟ با سپاسچگونه ارزيابی می

 

 عبدالرضايي 
 

 ام ایندرسم  اسم   هش  كتاب طی دو هفته منتشر كرده  

 توانيد به صنعتی بودنِی قدرت اس . در صورتی مینشمانه 

ها را خوانده باشيد و بگویيد ها اشماره كنيد كه آن این كتاب

  «دیلِ گو»همای مهمی نيسمممتنمد؛ مثلن كتمابِ    كمه كتماب  

یا  «تختخواب ميزِ كارِ من اسممم »  «جمهوریِ اسمممپماگتی »

 ها م شمممرهمای دیگر را بخوانيد بعد بگویيد كه این كتماب 

نيسممتند و چون ارزشِ ادبیِ پایينی دارند عبدالرضممایی این  

ها را صممنعتی )كيلویی( نوشممته اسمم . من به شممما    كتاب

گویم كممه حممداقممل نيمی از این هشممم  كتمماب  جزو  می

ی آینده خواهند بود و در این مورد هيچ هایِ مهمِ دههكتاب

ای ی ایرانی فعال یا حرفهشممكی ندارم. متاسممفانه نویسممنده 

اش شمعر و متن و نوشمتن نيس  به همين   گی  زندهنيسم  

كند. دليل اسممم  كه هر پنج سمممال یك كتاب منتشمممر می 

شناسم كه بيس  سالِ كنم! شماعری را می گذاری نمیارزش

ای منتشر كرده و هنوز دارد نان آن پيش كتابی چهل صمف ه 

خورد و چون از طریق مممافيممای ژورنمماليسمممم ایرانی را می

د كنبه ساع  برای كاری كه دیگر نمی شمود دم حمای  می

كنند  این شمارالتانيسمِ آغشته به لمپنيسم  با او مصماحبه می 

س   به قول اسم   طرف توليد ندارد  مقيمِ برهوتِ فكری 

مرگ شممده و تمام! بسممياری از شمماعرانِ ما  گلشمميری جوان

كه زایش نيازمندِ تغذیه اس . خاطرِ اینمرگ شدند  بهجوان

 مطالعه كنيد  زحم  بكشممميد  باید هر دم تازهشمممما باید 

كنم به دنبالِ دانش بدوم  اگر در نتيجه من سعی می .شموید 

ه ای مطالعیك روز به دنبالِ یادگيری نباشمممم یا مطل ِ تازه

شمموم  من در ميرم  افسممرده و پرپر مینكنم و یاد نگيرم می

كنم كه به ام و سمممعی میای توی مودی مطمالعاتی هر دوره

 یام نزدیك كتابخانهطورِ سممماختاری و عميق بخوانم. خانه

ن ترین منبعِ مطالعاتِ فارسی توی ایملی بریتانياس . بزرگ

تم و رفجا میقدر كه به آنس   تا چند ماه پيش  آنكتابخانه

)همكار( صمممدایم  كردم كماركنمان كتابخانه كاليگ  كمار می 

ه د. صممبح بجا اسممتخدام شممویگفتند كاش اینزدند و میمی

جا شمممروم به مطالعه و فعالي  م ضِ داخل شمممدنم به آن

ی مالی كردم. روزهمایی كمه زمانِ آزاد داشمممتم و پروژه  می

جا بودم. این یك جور عشق اس   باید نداشمتم هميشمه آن  

هاسممم  كه باعرِ پيشمممرف  مطالعه كنيد و همين خواندن

ام هی حكم ِ هندی بسيار مطالعه كردمثلن درباره .شمود می

ور طاش بنویسممم. همينهرگز فرصممتی پيش نيامد كه درباره

اما  امای كردهی تانترائيسممم كارهای بسمميار گسممترده درباره

ام كه این مطال  را هنوز فرصمم ِ الزم را به دسمم  نياورده 

ين فرصم ِ الزم برای ویرایش نهایی  نبندی كنم و همچطبقه

م. دوستانی كه در اام را هنوز به دس  نياوردهسمه رمان تازه 

ای كنم در هش  كتابِ تازهها همكاری میكالجِ شمعر با آن 

 اند و برایهای بسممياری به من كردهام كمككه منتشممر كرده

اند  های زیادی كشممميدهام زحم هایِ تازهانتشمممارِ كتماب 

اند. تنها من نيستم كه بندی كردهمطال  را گردآوری و طبقه

ها نيز خيلی به من دهم  بلكه آنمیهما كاری انجام  برایِ آن

هایِ دو سه تا از این هش  كتاب اند و نویسمنده لطف كرده

كنند و اسمِ دوسمتانی هستند كه در كالج با من همكاری می 

ی اكه پرسيدهها آمده و اما پاسخ به اینشان در كتابتكِتك

 ی نود چيس ؟هایِ شعرِ دههشاخصه
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ی فایلِ شمممعر را منتشمممر لهما تاكنون چهار شمممماره از مج

ها كارگاهِ نقد وجود دارد كه ایم كمه در هركمدام از این  هكرد

ها ای كه اینكنند. شيوهنویسند و ب ر میها دارند میادمين

هایی كنند در ایران سممابقه نداشته؛ دستگاهها( نقد می)ادمين

كنند شمممما تاكنون در شمممان اسمممتفاده میرا كه در نقدهای

های نقد در ها و شيوهاید. این دسمتگاه ایرانی ندیدهنقدهایِ 

ی هكنم درباركالجِ شعر ابدام شده اس . مباحثی كه ارائه می

ی گلوبال پوئتری  در هيچ زبانی نوممدرنيسمممم و نيز درباره 

د. اننوشته نشمده اسم   حتا در اینترن  هم موضموعی كلی   

ه سامي  د كی مبارزه با ظلم بوگلوبال پوئتری مب ثی درباره

با جمعی از شممماعرانِ جهان گروهی را  (شممماعری هنمدی )

ه و جا آمدتشممكيل داده بودند كه اسمممِ گلوبال پوئتری از آن

ام. درواقع من را من به طور مفصل در مورد آن توضيح داده

ین اما ا  شمممناسمممندپردازِ گلوبال پوئتری میبه عنوانِ نظریه

سمممتانه مطرح های دوگلوبال پوئتری را كه در نشمممسممم 

كنند و بر این اسمماس می هایی را یادداشمم بخش  كنيممی

د جا هستناند. چند شاعر در ایننویسند و نوشتهشعر هم می

جا اند و برخی هم شعر را در اینكه شمعرهایِ خوبی نوشته 

ی این افراد شاعر یا منتقدانِ اند. قرار نيس  همهشروم كرده

از هفتصمممد نفری كه در بزرگی شمممونمد  اگر حتما دو نفر   

ها كار شمده  شعرها یا نقدهایی  های خصموصمی با آن  گروه

تاثيرگذار و پيشمنهاد دهنده بنویسمند  به این معناس  كه ما   

كنيد ی نود را خواهيم داشممم . شمممما فكر میشمممعرِ دهه

ی هفتاد چند نفر بودند؟ و چه كسانی كارگردانان شمعرِ دهه 

ردند؟ آیا تعدادشمممان از ی هفتاد را به وجود آوشمممعرِ دهه

 ه!گویم نانگشتان یك دس  بيشتر بود؟ من به شما می

ی نود خواهند بود. شمماعرانِ كالجی صممدایِ مهمِ شممعرِ دهه

حضمممورِ   96بينیِ من این اسممم  كه از اواخر سمممال پيش

شمماعرانِ كالج در مطبوعاتِ داخل شممروم شممود  زمانی كه  

ی خود را كاملن مسممتقل و قدرتمند شممده و صممدایِ ویژه  

ها و شممماعران را داشمممتمه باشمممند. اگر بخواهيد این مولفه 

های مختلف مجله فایلِ شممعر را شممناسممایی كنيد شممماره  

شممان را در بخشِ های شممعریتوانيد دنبال كنيد و مولفهمی

ممممم عملياتی  یا كارگاه نقد و كارگاهِ شممعر  نظریاتِ ادبياتی

ما ش  ایران ندارید در مطالعه كنيد. این سميستمِ نگاه را حاال 

توانيد شمماعری را پيدا كنيد كه در یك ل ظه شممعری را نمی

جا شعر را در بخواند و همان ل ظه ادی  كند. شماعران این 

پنمدارنمد و مقدس   كننمد و متن را بماز می  ل ظمه ادیم  می  

برند؛ این حاصمملِ كار در كالجِ دانند و در آن دسمم  مینمی

كنند چون قدرت ر را نمیجایِ ایران این كاشعر اس   هيچ

هایِ كالجِ شممعر بيشممترشممان این  خواهد كه اكنون ادمينمی

قمدرت را دارند. توجه داشمممته باشممميد كه قری  به اتفاق  

 اایِ ایرانی از پسِ ادی ِ شممعر خودشممان حت شمماعرانِ حرفه

ا های شعری رترین مولفهآیند  ما در كالج شعر سخ برنمی

 امتاكنون ندیده ایم.وزش دادهطور ملموس و ساده شده آمهب

ی گلوبال پوئتری  زبمان درباره كسمممی در جهمان فمارسمممی  

نومدرنيسمممم  ناشمممعر و ناادبيات یا نوم رویكردی كه ما به 

مكن ها می دیگر مولفهاروتيسمم داریم نوشته باشند. درباره 

طور دقيق ها شنيده باشند اما م ال اس  بهاسم  در ترجمه 

 اش ب ر كرده باشند.درباره و تجربی و با جزئيات

 

 سپهر رضايي
 

 یجامعه یگونهاين مسائل و «تابوشعکنی » مبحث از غیر 

 دارد، شما نام «آنارشیست» که چهآن از جدای ايران، حتا

 «یکاروت شعر» ايرانی، به شاعران ديگر از معمولن، بیشتر

 د.ايبوده سععانسععور نیز، تحت حیث اين از و ايدپرداخته

 اعرانش ديگر از بیشتر)« اروتیک شععر » به داختنپر دلیل

 چیست؟ (ايرانی

 

 عبدالرضايي
 

دليل تأكيد من بر نویسممش شممعر اروتيك  خيان  شمماعران 

گرفته تا نيما و شممماملو و... به شمممعر   قبل از من  از حاف

باید در  و فارسمی اسم . شمعر اروتيك  حكم  بدن اس    

ساسن هرمند شمعر فارسمی وجود داشمته باشد. شاعران و ا   

ترسممد سممرا  چيزی برود كه اخالق مردمی آن را ایرانی می
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تابد. متاسمفانه شماعران معاصر ما خود را پش  مردم   برنمی

ترسند با پرداختن به شعر اروتيك  مخاطبان می  پنهان كرده

خود را از دس  بدهند و این ترس بزرگی اس . رویایی و 

در این زمينه  سمه شعر  تالشی مممم فرو  گاهی یعنی در دو 

داشمتند هرچند بسميار پوشيده! من در كتاب پاریس در رنو   

به اروتيسمم پرداختم و ماجرای اصلی كتاب پاریس در رنو   

 73بازی داخل ماشين رنو اس  و در ایران یعنی سال عشمق 

خواندم. با اینكه این منظومه بلند را در جلسمممات شمممعر می

گی متاثر متن اصممملی پاریس در رنو سمممكشممموال بود  هم 

های شمدند و بسمياری از شاعران  از شعرخوانی آن سال  می

من خماطره دارنمد. یادم اسممم  كه شمممعرها را روی كاغذ   

م  خواندكمامپيوتری طویلی نوشمممته بودم و وقتی آن را می 

كرد و راه كماغمذ كمه شمممق و رق بود روی ميز حرك  می   

تا  كردمبا این حرك   من نيز اك  میزممان  رفم  و هم می

جور  پرفورمنس پوئتری را به دسم  داده باشم. اساسن  كی

نوشمتن به عنوان عملی اروتيك  جز سكس كردن با صف ه  

يك ای كه اروتنيسم . بيچاره و بسميار فقير اسمم  نویسنده  

های برد. شما رماننویسمد و از نویسش لذت غائی نمی نمی

گيرد از بس كه تان میخوانيد شاشمزخرف ایرانی را كه می

شود. ها در طول رمان حذف میم نویسنده و هم شخصي ه

های تلویزیون داسممتان و رمان ایرانی درسمم  مثل سممریال  

مثلن زن و  ؛كندایران اسمم  كه سممانسممور در آن بيداد می  

خوابانند  در حالی كه شمموهری توی تختخواب كنار هم می

خانم مانتو و روسری پوشيده اس ! شعر فارسی نيز سرشار 

س . خالصه یك نفر باید انتقام بگيرد سانسورهاییاز چنين 

نویسمممی ندارم دیگر! حقيقتش من چندان عالقه به اروتيك

نویسممند  من عمدن سممم  این نوم  ولی وقتی كسممی نمی

های من مانند فاكبوك  مثلن بعضی از كتاب ؛رومادبيات می

كجی به ادبيات فانتزی و... نوعی پرخاش متن اسممم   دهان

 ایرانی اس . سانسورم ور

(  قسم  82نوشتم )سال را كه می «هرمافرودی »ضد رمانِ 

شد و خوانندگان بسياری به قسم  در مجله شعر منتشر می

داش . در آن روزها شخصی چون آقای عباس معروفی  در 

وبالگ خود غير مستقيم به این كتاب حمله كرده و آن را به 

ی ایرانی  پس گند كشيدن رمان خواند  ولی همين نویسنده

های برلين نوشممم . فروشی تنسمممال رممانی درباره  6از 

شخص دیگری هم به اسم آقای رضا قاسمی رمان سكشوال 

دیگری ارائمه داد كمه بخشمممی از آن متمأثر از هرمافرودی     

كننممد كممه این هر دو در خممارج زنممدگی میاسممم   بممااین

هرمافرودی  با سمد شمكنی عرصه را برای این نویسندگان   

ز كرد و اگر شممعرهای اروتيك و فضممای لخ  من نبود   با

 نوشتند.قدر لخ  و جسور نمیها اینرتحاال جوان

هماسممم  در حال تالش برای نزدیكی به ادبيات  من سمممال

اروتيك نوشتن آن هم در زبان فارسی اصلن آسان  اروتيكم.

ام كه هایی رسيدهها تالش تازه به تجربهنيسم   بعد از سال 

ایی هها ببالم  كتابر حيطمه ادبيات اروتيك به آن توانم دمی

چون  اروتيكا  تخ  خواب ميز كار من اسممم   جمهوری 

 اند.گونهاسپاگتی و... از این

 

 مهدي صادقيان
 

؟ و آيا شعرهاىِ به نظر شعما هدف از شعر و هنر چیست 

علت عدم برقراری  يا به قولی کالجی بهنومعدرنیسععتی  

ای هتجربهنخوان امروز )از کتابارتباط با مخاطب عام و 

 هايى که آشنايىزنم( و حتا کتابخوانمیام حرف شخصی

با شععر ندارند باعث به حاشیه رفتنِ شعر نخواهد شد و  

اش در اين مملکت فراهم معانند هر چیز ديگری که زمینه 

نشعده و خود آفتی به جان خود شعده، آيا به اين سعبک    

شعتر جامعه از شعر و  شععر گفتن باعث دلزدگی هرچه بی 

جدی گرفته نشععدن آن به علت ديده و خوانده نشععدن  

شعود؟ اگر هم که به قول علی عبدالرضععايی شعر و  نمی

ه از البت ،ادبیات برای خواص و الیت جامعه است که هیچ

همین نداشتن ارتباط بخ   ديد من مشعکل جامعه ايران 

 مبه عوا نگاه باال به پايینالیعت و روشععنفکر جعامعه و   

 یم!هست چنینست که هنوز ايناچنین اين ت.سا
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 عبدالرضايي

 
خاطر خوانده شعر در درون خودش سخ  اس  و نباید به 

یا دیده شمدن توسط همه  مثل همه شوید. نباید شبيه شاعر  

خاطر مخاط  یا طرفدار یا آرتيسممم  ایرانی شممموید كه به

به  هكند. من عاشق آن طرفداری هستم كبيشتر هر غلطی می

دهد تا خودم باشمممم و با او رك حرف بزنم. من آزادی می

سمابقه نداشمته كسی در شعر فارسی با مخاطبش تندی كند   

ام. اغل  مقاالت ف ش داده ادر حمالی كمه من جماهایی حت   

بينيد  من ضمد مردم اسم  كه شما این را در ادبيات ما نمی  

ها را انتخاب چون بالهم  همين مردم اسممم  كه حكوم  

كننمد و تما زمانی كه فرهنگ عموم باال نرود كاری پيش   می

نخواهد رف  ولی كار من این نيسمم  كه در شعرم الفبا یاد 

دهم. ضمممنن این مخاطبانی هم كه دارم بيش از حد اسمم   

ار ام بيش از حد انتظاخيرن همين چند كتابی كه منتشر كرده

ر دانلود شمده اسم ! اروتيكا در دو روز اول انتشمار  فقط د   

اد قدر زیوبسممای  كتابناك پنج هزار بار دانلود شممده و این 

ی علی عبدالرضمایی را در سای  مذكور به  بوده كه صمف ه 

قدر اند؛ یعنی آندليمل اعتراض عوامل حكومتی حذف كرده 

دانی هش  كتاب اخيرم اهلل به كامن ها و ام  حزببسيجی

ابم توشش كبيس  حمله كردند كه سمای  كتابناك از ترس  

ها در این وبسممای  آپلود شممده بوده حذف را كه طی سممال

كرد. جماهمای دیگری هم این اتفماق افتاد؛ در همين تلگرام    

ام باالی یكصممد هزاربار دیده تازه یهاهم هر كدام از كتاب

هایی مثل دیل گو توسط اف كتابدیهای پیشمده و فایل 

همه ینتعداد زیادی در حال مطالعه اس  و من اصلن توقع ا

مخاط  را نداشمتم و ندارم. پس شعر من حاال هر طور كه  

زعم خودتان فكر هسممم  مخاطبان زیادی دارد و شمممما به

فهمد و یا ارتباج برقرار كنيد مخاط  این شممعرها را نمیمی

ای كه از حداقل دانش كردهكند. به نظر من هر ت صمميلنمی

را برخوردار باشممد اگر در شممعرها فوكوس كند تم شممعر   

د خواهنگيرد و تاثير خودش را خواهد گرف . بعضی میمی

كتاب را فقط ورق بزنند  بعضممی دنبال یك سممطر در كتاب 

دهد ولی كسی كه ها پاسممخ نمیگردند؛ شمعر من به این می

ای از اسممتعداد كرده و صمماح  هوش اسمم  و ذرهت صمميل

 .الي  بودن برخوردار اس  با شعر من ارتباج برقرار كرده

هر صمممورت من دوسممم  دارم روی نسمممل جوان تاثير به 

های گذشته ندارم نسالن و نسلبگذارم و اصلن كاری به هم

های بعد از من كه در حال حاضممر هجده یا نوزده و نسممل

اند برای من اهمي  بسياری اند و از صمفر شروم كرده سماله 

توانند پایه را از جای ها هسممتند كه میدارند  چون فقط این

 د.ای را بنيان بگذارنست كم كنند و روشنفكری تازهخوب م

دليل وجود كالج شعر این اس  كه من ناگهان متوجه وجود 

كه ناگهان ادبيات ما طی یك خالء و یك درو  شمممدم؛ این

پانزده سمال اخير دچار ارتجام شممد. تا سال هفتاد و هش   

همه چيز رو به جلو بود؛ یعنی از سمال هفتاد و سه تا هفتاد  

ی رو به ی فرهنگ شاهد یك پروسههشم  ما در مسماله   و

را در  دنيل استيل جلو بودیم؛ برای مثال اگر یك دختر قبلن

در اواخر دهه   رف سراها میو به فرهنگ گرف دستش می

هممای روشمممنفكری و هفتمماد كمماری كرده بودیم كممه كتمماب

كردند. شمعرهای ما را در دس  گرفته و مطالعه می مجموعه

خصممموص در سمممال هفتممادوهفم  در  هفتمماد بمه  در دهمه 

سمراها جنبشمی اتفاق افتاده بود. افرادی بعد از سال   فرهنگ

ریزی كرده و ی ارتجام شعری و ادبی را برنامههشتاد پروژه

از های فكر كه با آغاند؛ یعنی اتاقدر آن موفق بوده متأسفانه

سازی مایهنژاد پروژه ميانریاسم  جمهوری م مود احمدی 

در دس  گرف  تا حاال بسيار موفق عمل كرده و توانسته  را

فودی كند اما در اینترن  ادبيات را بسميار سممط ی و فسمم  

اتفاقی در حال وقوم اسم  و كالج شعر یك مقابله اس  و  

ها ممكن اسمم  از آن تعبير سممياسممی كنند یا هر چيز  خيلی

دیگری. مبنا را در كالج شعر كار شعوری  شعری و فرهنگی 

 ام وایم و من از تعداد بسميار باالی مخاطبان راضی ار دادهقر

همه مخاط  داشته باشيم و برای من اصلن قرار نبود ما این

قابل باور نبود كتابی مثل جمهوری اسمممپاگتی بيش از سمممه 

نيم بيهزار مخاط  داشته باشد كه آن را بفهمند ولی حاال می

ر در كمه این كتماب تماكنون حمداقمل حمدود چهمل هزاربا       
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های مختلف دانلود شده اس  و این برای من بسيار سمای  

 عجي  اس .

 

 رئوف دلفي
 

 ولا سعیاسی  -اجتماعی  اتفاقات تمام کهاين به توجه با

 نظر از که کتاب هشت اين انتشعار ، دهدمی رخ زبان در

 عی،اجتما سیاسی، مسائل و زبان با برخورد و بینیجهان

 بوده شجاعانه و وشعمندانه ه کاری من باور به... و مدنی

 و الجک تاسیس و شده هم روبرو نظیری بی با اسعتقبال  و

 شاهد هم بنده خود که و شاعران تربیت و شعر هایمجله

 ربیتت و ايران بستر در بزرگ تحوالت به چقدر آيا، بودم

  امیدواريد؟ آينده هاینسل

 علی امروز، تبعید سععال پانزده حعدود  از بععد  يعنی

 واکاوی و تحلیل چگونه را داخل فضععای یعبدالرضععاي

 سععیاسععی و شعععوری مدنی، فکری، نظر از )چه کندمی

 و...(.

 

 عبدالرضايي
 

بسمياری از دوسمتان  در اینسممتاگرام و فيسممبوك  سواالت    

ان صورت كه یك غزل نشپرسيدند  به اینمشابه بسياری می

مدرن جویا ی شممعر پس دادند و بعد هم نظرم را دربارهمی

مدرن  چنين شعرهایی شمدند! تصمورشمان از شعر پس    می

ها )از جمله كسانی كه به ظاهر با حكوم  دارای بود. خيلی

كه متوجه باشند  در این جریان زاویه هم هسمتند( بدون این 

هممای گرایی  درو  و معضممملدر ترویج عوامنقش دارنممد. 

 مختلف و... متاسفانه یكی دوتا هم كه نيستند.

من  و انممدازی كممالج  خيلی اتفمماقی بودای راهو اممما ممماجر

ای از قبمل باز نكرده بودم. درواقع  پویان كه  حسممماب ویژه

ترین اعضممای ماسمم  باعر شممد كه من برای یكی از جوان

یكی دو هفتمه بمه طور موق  در كالج باشمممم اما در همين   

جا تشنگی برای دانستن مدت كوتاه متوجه شمدم كه در این 

های كالج نسممب  به نسممل ما بسمميار بچهبسمميار باالسمم  و 

كنند. تر دنبال میهمای ادبی را جدی ترنمد و ب مر  بماهوش 

جا شممروم اصملن بسمياری از رفقای ادمين  ادبيات را از این  

 ی كنجكاوی داش .كردند و در ابتدا  حضورشان فقط جنبه

ی درس  را نداشتند  برخی حتا توانایی نوشتن چهار جمله

ا در این ده ماه  غيرقابل تصمممور اسممم . هاما پيشمممرف  آن

شمموند. تر میروند باهوشها هرچه جلوتر میاصممولن نسممل

)دیداری( اسمم  و من  visualی ایرانی ی نسممل تازهعالقه

)رمزگونه و  semioticسمممعی كردم در كمالج  این عالقه را  

)ذهنی و فكری( كنم. سمممعی كردم  subjectiveنممادین( و  

كنند و بخوانند و پاسمممخی كه دریاف   عالقه به مطالعه پيدا

كردم بيش از حدِ تصممورم بود. از این جه  از كالج شممعر  

ای را كه ده  پانزده  یا بيس  ام. ما  هيچ شماعر حرفه راضمی 

سال سابقه ادبی داشته باشد  وارد كالج نكردیم. ما شاعرانی 

ایم كه اولين شمممعرشمممان را در همين تازه كار را وارد كرده

كم   ییل شمعر منتشمر كرده و به نسممب ِ این سابقه  مجله فا

 توانم بين یكیواقعن كارشمان قابل توجه اس . حتا من می 

ای كمتر از هف  هش  ماه جا كه سابقههای ایندوتا از بچه

دارنمد  با شممماعران و منتقدان داخل ایران دوئل بگذارم كه  

ه ك شفاهی با هم ب ر كنند و شما نتيجه را ببينيد. در حالی

ها از همين نسمل جوانند و غالبن زیر بيس  و پنج سال  این

گذاری اس . من اعتقاد دارم سمن دارند و این یك سمرمایه  

كمه بمایمد روی این نسمممل كار كرد  به همين خاطر بعد از    

كه كالج را برای ادبيات فارسمممی به ارك گذاشمممتم و به این

دازی اناش دادم  كالج داسممتان را راهدسمم  صمماحبان واقعی

دانم آینممده چممه كنم. نمیجمما كممار میخواهم كرد و در آن

دانم چرا به این سممم  كشمميده خواهد گف  و اصمملن نمی

شدم؛ شاید از روی مسئولي  روشنفكرانه باشد  شاید برای 

كند. نمی «عمل»كس زنند و هيچمی «حرف»كه همه فقط این

دا شممماعران مطرح  در كمالج مما هم آمدند ولی از همان ابت  

دوسم  داشمتند كه فخر بفروشند. قرار نيس  كه اگر كسی   

 «سوادیب»چهارتا چيز بيشتر از بقيه دانس   دائم دیگران را 

خطماب كنمد. جمدی  در مدیری   با نگاه از موضمممع باال     
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سمم  كه خود من هم در حال یاد جا جاییتفاوت دارد. این

ا هگرفتن هسمممتم و انگمار به تدریج جزئی از خود این بچه 

ام. ادبياتِ حال حاضمممر در ایران  مانند یك برهوت شمممده

بينم یا اسمم . من در داخل ایران شممعر و شمماعر خوبی نمی

ی خوب؛ عل  بوطيقانویسمممی ما هم همين حتما یك مقاله 

 كند  باید كتاباس . چون شاعری كه تازه شروم به كار می

ین ا داشمته باشد. تاثير كالج را فقط داخل كالج نباید دید. از 

هممای مختلف پنج هزار نفر  دسممم  كم هزار نفر بما آیمدی  

د شونهستند كه شاعران و نویسندگان مطرحی م سوب می

دهند ولی به و همين حاال هم دارند صدای من را گوش می

دهند. یكی به خاطر ترس چند دليل خودشمان را نشان نمی 

كممه دیگران بگوینممد فالنی در م ضمممر ملممّا علی  از این

  و یا سی عبدالرضاییكه نوچهایی! نشسته یا اینعبدالرضم 

ای به احيانن اگر موقعيتی شممغلی در كشممور دارند  خدشممه 

شممان وارد نشممود و بسممياری دليل   جایگاه و موقعي  ادبی

ه دهند ككسممانی هسممتند كه به من پيغام می  ی دیگر.ابلهانه

این كار تو بسميار حرك  بزرگی اسمم   یك انقالب اس .  

ترین ی شمخصیِ خود كوچك كه در صمف ه از این اما دریغ

ای به كالج داشممته باشممند  یا نامی از كالج ببرند  یا  اشمماره

شممان این اس  بخواهند آن را به دیگران معرفی كنند. ترس

 زند برگرفته از كالجهایی كه او میكه دیگران بفهمند حرف

شمعر عبدالرضمایی اس . از طرفی در نهای  وقاح   كپی   

 گذرند!نند و حتا از اسم كتابم هم نمیكمی

خواهم بگویم اميد من فقط به نسممل جوان اس  و خود می

كس اميد داشته باشند. فقط این نسل جوان هم نباید به هيچ

باید به خودشمممان متكی باشمممند و از حق خود دفام و فقط 

هایی كه از كالج خودشمممان را باید معرفی كنند. تمام جوان

شمموند  هشمم  ماه بعد  باید دشمممن   اج میروند یا اخرمی

خونی من باشمند. مخالف سرسخ  من باشند و این حتمن  

اید كه اتفاق خواهد افتاد و خواهيد دید. تا به حال هم دیده

جا ها را چگونه از اینكنم و بهترینمن چگونمه برخورد می 

رحم اس . كالج شعر با كسی شوخی بی «ادبيات»رمانم. می

نيسمتيم. ما دشمن همدیگریم و   «مهربان»ا كسمی  ندارد  ما ب

بازی و مافيا نداریم. جا گروهس . ما ایناین شعاری كالجی

جا هم یك نگاه كالجی اسممم . های ایننگماه من بمه جوان  

نسممل جوان  نشممان داده كه كنجكاو اسمم  و تاكنون بسمميار 

فراتر از انتظمار من عممل كرده اسممم  و خوب فهميده اگر   

 تواند.می «بخواهد»
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 منكني اشممتباه اگر دانيممی خوب و ترسمميمنمی خطا از ما. شممودمی كار چاشممنىِ هم خطا كنى می خطر وقتى
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