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 یک اشاره

 بوده نیا تالشم تینها هادوره نیا تمام در و ام،کرده برگزار داستان و شعر کارگاه کشوورها  اغلب در من

 یدهشادهیپ متن یحاو که هم کتاب نیا در. سندیننو سوش ینو وقت را ییزهایچچه ابندیدر کارآموزان که

 یعرش کهنیا یبرا معتقدم و دارم دیتأک مهم نیا بر ست،ییعبدالرضا کالج در شعرم یهاکارگاه از یبرخ

 یشووعر چگونه» یجلدچند یمجموعه. یسوویبنو دینبا را ییزهایچ چه که یبدان دیبا ،یسوویبنو خالق

 نشر رد یزودهب که «یاتیعمل -یاتیادب اتینظر» عنوان با یگرید یجلدچند یمجموعه کنار ،«م؟یسو یننو

 . داد خواهند لیتشک را یفارس امروز شعر یقایبوط شد، خواهند منتشر کالج

 از یتجرب و ملموس یدرک ،یفارسوو امروز شووعر مخاطب کردم تالش کتاب نیا یهابحث مجموع در

 . باشم بوده موفقدر این امر  دوارمیام که باشد داشته یشعر یهامولفه نیترتازه

 نیا یصوت لیفا که شوعر  کالج یهانیادم نیبهتر از تن دو یروزشوبانه  تالش از دارد جا فرصوت  نیا در

 .کنم یگزارسپاس اند،کرده یراستاریو و ادهیپ را هابحث

 

 ییعبدالرضا یعل  
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 شلوغش نکن تنهایی!

 «آمنه باجور»ی ، سروده«دوری»نگاهی به شعر 

 

  دودمی خانه از لخت گریه

  حیاط وسط از کوچه

  کامیون زیر رودمی

 هاتچشم از ایتکه را شهر

 وان توی کندمی خفه

 هامدست به زده زل که عکس این موهای و

 بیفتد راه خون تا کشدمی تو صدای

 من الی کندمی چه دریا از وسط این

 امنداشته چشم به ربطی که هااشک این با

 نیست خبرها این از

 سبزی دور بپیچم که

 بخوانی زنده را تیترش که ایروزنامه 

 کانالی کند پخشم

  مرز طرف آن دارم دستی که

 هوا این دارم چشمی و

 است خوب حالم بشنوی سیبیبی از یا

 روز هر نیست پدری

 خوب خبرهای ته تا براند را ماشین
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 ماهی توی قالبم کند شنا

 آلودگل و خیس بعد و

 سالگی 1 برگردد 

 امگرفته خانه از که مادری

 هرگز برنگشته جایی به

 تنهایی کرده شلوغش

 کرده که جنگ این مگر

  کرده چه هاخمپاره الی 

 تخت از برداشته را پاهام که

 دوری وسط کرده پرت

 دوووری

 اتدوری در

 بزرگم جنگی یکشته تنها 

 تیرت شده هوایی که

 ... پی وسط خورده 

 

 بررسینقد و 
 

حال خودش را توسعه دهد، چه در سعی دارد طرحِ واقعه در زبان بکند و در عین تو شاعری هستی که

و چه  به معضالت دیگر(شود برای پرداختن ای میفضایِ اروتیک، چه در فضایِ پورنِ انتقادی )پورن بهانه

همین برد و روایت را جلو می زمان چهارست. اما این شعرِ اجتماعی همکه شعری اجتماعی در این شعر،

آسان نیست زیرا در شعرهایی که متن، درونِ  نوشتن گونه شعرشوند. اینها مدام در هم تنیده میروایت

گیرد، اداره کردنِ سطر خیلی مهم است. تو از شود یا طرحِ واقعه داخلِ زبان صورت میزبان ساخته می

 تخواهم دو پله باالتر را نشانمیمن جواب گرفت. اما توان از شعرت ای و میپسِ سطرهایت برآمده

چگونه از راه پوست، سطر را روی صفحه پرتاب مان بنویسیم!؟ توانیم شعر را با پوستما چگونه می بدهم.

ای از صفحه بشود، طوری که انگار با آن صفحه زاده پارهکاغذ بدل به بچسبانیم که  طوریکنیم و آن را 

دار پرتاب شده، باید آن را طوری با ای خطرا بر این بگیریم که سطر روی صفحهشده است؟ اگر فرض 
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ر تحسیت و کُنشِ پرتابیِ شعر را بیشباید صفحه مماس کنیم که انگار خطی از خودِ صفحه است. یعنی 

 کنیم.

 دودگریه لخت از خانه می»

 کوچه از وسط حیاط

 رود زیر کامیونمی

 هاتای از چشمشهر را تکه

 کند توی وانخفه می

 هامو موهای این عکس که زل زده به دست

 «کشد تا خون راه بیفتدصدای تو می

شود با افزودن به غلظتِ هارمونی، این اپیزود را اما چطور می ،این اپیزود خوب برآمدیاجرای از پسِ 

 دانیگرهارمونی از لحاظِ تِمجا منظور از هارمونی، تعادلِ متنی یا معنایی نیست، بلکه این تر کرد؟حسی

 مدنظر ماست.

 هم اجرا کنی: این صورتتوانی به این اپیزود را می

 دود گریهاز خانه لخت می»

 و از بینِ حیاط، لخت

 رود زیرِ کامیونکوچه می

 ای از چشمشهر را تکه

 تویِ وان خفه

 و موهایِ این عکس را

 هامکه چشم ریخته بر دست

 خونکشد تا صدای تو می

 راه بیفتد یا نه

 کند الیِ منچه می

 این وسط از دریا

 هااین اشک

  «؟که ربطی به چشم ندارند
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ود؛ شحاال ببینیم چه اتفاقی در شعرت افتاده است؟ انگار توپی دارد بین سطرهای شعرت دست به دست می

ه کات با وجودِ اینلیخوانی؛ یعنی در شعرهای قبست و داری تنها یک جمله را میانگار آب در سرازیری

کردی و سعی در رعایتِ تم داشتی، اما موزیک متن دچار سکته بود و وقت خوانش هارمونی را رعایت می

واند، خ، حاال ولی نه! همین که اولین واژه را میشدافتاد و خواننده مجبور به مکث میمدام تسکین اتفاق می

ی ی کلمهست که سوار سرسرهشعر. در واقع حاال مثلِ کودکیی این اپیزود از افتد روی آخرین کلمهمی

د. تر کار شوآورد. در این نوع شعرها باید با زبان بیششود و لذت و بازیگوشی او را پایین میاول می

را داشت. شعرهای منثور، لزومن  توان هر نوعی از هارمونیها میکه در آن ،برخی شعرها منثور هستند

و باید  شودبدل به کارگردانِ متن میزبان افتد، وقتی شعر در زبان اتفاق میاما  ؛نیستند شعرهایِ ضعیفی

 تر باشد.هارمونیِ شعر حسی

 «دودگریه لخت از خانه می»

 آخرِ سطر است.در فعل 

 کوچه از وسطِ حیاط»

 «رود زیرِ کامیونمی

 آورده شده است.سطر فعل به اول 

 هاتای از چشمشهر را تکه»

 کند توی وانه میخف

 «هامو موهای این عکس که زل زده به دست

 ،در خوانش این سطر لکنت ایجاد کرده، چون سه هجای کوتاه کنار هم قرار گرفته و همین امر« زده به»

 کنی. بهتر بیانتوانی با یک بازیِ زبانی، کند. این سطر را میرا مشکل میشعر خوانش 

  بیفتدکشد تا خون راه صدای تو می»

 «کند الی مناین وسط از دریا چه می

 و معکوس شود:اما بهتر است به صورتِ زیر تقطیع  ست،سطر درخشانی 

 کند الیِ منچه می»

 «این وسط از دریا

ام و قدر خیس شدهکند الیِ من که اینچندبُعدی شده است؛ یعنی خودِ این وسطِ دریا، چه می حاال سطر

کاره است؟! در واقع با کند و یا اصلن بینِ این همهمه و شلوغی، دریا چهمی چهیا وسطِ من، وسط دریا 

گردانی و سطرچرخانی، سطرها را به هم تنیده و با تکه شودمیتقطیع و معکوس کردن، جهتِ شعر عوض 
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ک جمله شعرِ بلند را به ی توان ایناما چطور می .پیش برودای جملهتکساختار  کنیم، تا خودِ شعر بامی

خیلی صاف و ست، و باید انگار یک جملهشعر کل ای این است که جملهتکشعر منظور از  تبدیل کرد؟

 !باشدتر بیشهم در آن نرم و بدون لکنت خوانده شود و غلظتِ اتفاقِ زبانی 

 .بشود« هامچشم ریخت بر دست»بدل به « هامزُل زده به دست»بهتر است 

 امچشم نداشته ها که ربطی بهبا این اشک»

 ها نیستاز این خبر

 که بپیچم دور سبزی

 «ای که تیترش را زنده بخوانیروزنامه 

ست که به دورِ سبزی ایمنظور از این سطرها، روزنامه اما، طر آخر این اپیزود دچار سکته شدهدو س

، «وان خفه شدن کسیدر »خواند، مثلن تیترِ اند و راوی ناگهان خبر خودکشی یا مرگ کسی را میپیچیده

و یا رادیو  ،سی در روزنامه منتشر شدهبیی بیکه به نقل از خبرگزارباشد مرگی سیاسی گر تواند تداعمی

 نتواولی چگونه میاز زندان آزاد شده یا در زندان حالش مساعد است.  شخصیسی اعالم کرده که بیبی

 شود؟متن دچار گسست که بدون این ،این اتفاقات را داخلِ شعر برد

 پخشم کند کانالی»

 «که دستی دارم آن طرف مرز

 هجایِ بلند دارد و بهتر است به شکل زیر نوشته شود: پنج این سطر

 «که دست دارم آن طرفِ مرز»

 

 « و چشمی دارم این هوا»

ا به توان آن رمی، اما به راحتی اند و ریتم سطر کشته شدههجایِ بلند کنار هم قرار گرفته پنج جا هم این

 کرد: صورتِ زیر ادیت

 «چشم دارم این هوا»

 خوانید:ی اپیزود آخر شعر را میی ادیت شدهدر ادامه نسخه

 شنا کند قالبم»

 توی ماهی

 و بعدِ خیس و خسته

 سالگی 1دوباره برگردد به  
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 به مادرى که از خانه گرفتم

 اما پدر ول کرد

 شلوغش نکن تنهایی

 مگر این جنگ

 ها چه کردخمپارهالی 

 که پاهام را برداشته از تخت

 پرت کرده توى دور

 دوووری

 اتدر دوری

 ی جنگی بزرگمتنها کشته

 که هوایی شده تیرت

 دویده از خانه بیرون

 ام زیر کامیونو رفته

 «لخت

که  ستسالگی زمانی هفتآوردم؛ یعنی  دلیلِ خصلتِ درهم تنیدگی در شعررا به « اما پدر ول کرد»سطر 

طالق یا  و در جنگ کشته شدن شخصی معلول شدن پدر،شود. البته قرار نیست روایت پدر دوباره زنده می

 ، داستانِ زندگی شخصی شاعر باشد.پدر از مادر

« نگیصمد بهر» اثر «ماهیِ سیاهِ کوچولو»هایی مثلِ متنپیش، که به شعر گره خورده« ماهی»ی لهدر مورد مسئ

متن بسیار استفاده شده است. اما شعر تو اصلن ربطی به وجود دارد که در شعر دیگران هم از این پیش

ه شده ک متن دوری از آن باشد. در شعر تو مادر بدل به یک ماهیتواند پیشداستانِ بهرنگی ندارد و می

نند، کصیادانِ گیالنی آن را صید  اگر که« سیبیلو»ای از ماهی به نامِ گیرد؛ شبیهِ گونهاز خانه میرا دختر آن 

ی بدی دارد، پس هیچ عنوان قابل خوردن نیست و مزه کنند، چون این ماهی بهدوباره در آب رهایش می

اما ماجرا فقط این  گیرد.ی پدر باشد، در نتیجه از او طالق میجا زنی نیست که مورد عالقهمادر هم این

گیرند اما نه برای خوردن آن، بلکه فقط ها ماهی را میست هستند، آنها سادینیست، در موارد خاصی آدم

ی نوعکنند. این رفتار با ماهی، فضای آن خانه و را آزاد می تفریح کنند و در نهایت دوباره آن خواهندمی

از ببه این داستان پای جنگ هم الب است که ناگهان دهد و جفرهنگی را نشان می مازوخیسم و سادیسم

هایی ها داستانست؟ اینست، اما آیا این خانواده واقعن موجیطوری که انگار این خانواده موجی اود، شمی
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شوند، برای همین من پایان شعر را عوض آیند و مدام به متن اضافه میهستند که پس و پشت متن می

است با  رهمین دلیل بهتست و به شعر خوبی« آمنه باجور»کردم و به سمت دیگری از متن بردم، زیرا شعر 

ا هگاهی بهتر است ما یک شعر را به جای تمام شعرها بررسی کنیم و تمام حرفآن چندگانه رفتار کنیم. 

ند که تر آشنا شود و تصور کبا فضای کار بیش ،خواندرا روی آن شعر بزنیم تا کسی که نقد را با دقت می

 خوانیم: سطرهایی از شعر میانگار در شعر خودش این اتفاقات افتاده است. در 

 پدری نیست هر روز »

 «ماشین را براند تا ته خبرهای خوب

باید هر سطر  ،کنی توانی از این منطق استفادهنثر نوشته شده، در شعر زبانی نمی این سطر با توجه به منطق

 گونه ادیت کرد:توان سطر را اینشعر را به درستی اجرا کنی، میاز 

 که ماشین براند»

 «  تا ته خبرهای خوب

 و در ادامه:

 «ماهی توی قالبم کند شنا»

ده اجرا ش به این صورتاین سطر برای بهتر خوانده شدن نیاز به تقطیع دارد و برای همین در ادیت من 

 است:

 شنا کند قالبم »

 «توی ماهی

 

 آلودگل و خیس بعد و»

 «سالگی 1 برگردد

ه طور به نظر برسد کتا این ،تبدیل کردم« بعد خیس و خسته و»را به « آلودگل و خیس بعد و»من سطر 

را اضافه کردم تا « دوباره»ی کلمه« سالگی 1برگردد به »گردد، همچنین به اول سطر انگار پدر دوباره برمی

ه و آن معصومیت کودکان اش برگشتهگر این باشد که عالوه بر پدر، خود راوی هم به هفت سالگیتداعی

 کند.تجربه میارد درا دوباره 

 امگرفته خانه از که مادری»

 «هرگز برنگشته جایی به
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اما پدر »تر اشاره کردم، سطر طور که پیشکرد و همانکمکی به شعر نمی« به جایی برنگشته هرگز»سطر 

 جایگزین آن شده است.« ول کرد

 تنهایی کرده شلوغش»

 کرده که جنگ این مگر

  کرده چه هاخمپاره الی 

 تخت از برداشته را پاهام که

 دوری وسط کرده پرت

 دوووری

 اتدوری در

 بزرگم جنگی یکشته تنها 

 تیرت شده هوایی که

 «... پی وسط خورده 

پرتابی صورت بگیرد و ترجیع ایجاد شود، چون با ایجاد ترجیع، در آن پایان شعر خوب نیست و بهتر است 

اعر باید با دقت ادیت من را بخواند و مدام با شعر اصلی شوم که شگیرد. در آخر یادآور میشعر فرم می

 گردانی و هجاچینی شعر وجود داشت، پی ببرد.خصوص در لحنخودش مقایسه کند تا به اشکاالتی که به

 

 

 ادیت نهایی شعر

 

 از خانه لخت مىدود گریه

 و از بین حیات، لخت

 کوچه مىرود زیرِ کامیون

  شهر را تکهای از چشم

 توی وان خفه

  و موهای این عکس

 که چشم ریخته بر دستهام

   صدای تو میکشد تا خون
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 راه بیفتد یا نه

 چه مىکند الى من

 این وسط از دریا

 این اشکها

 که ربطى به چشم ندارند

 از این خبرها نیست

 که بپیچم دور سبزی

 مثل روزنامهای که تیترم بخوانی 

 یا پخشم کند کانالی

  که دست دارم آن طرف مرز

 چشم دارم این هوا

  و از بیبیسی

  بشنوی که حالم خوب

 حال من خوب است

 اما پدر نیست هر روز

 که ماشین براند

 تا تهِ خبرهای خوب 

  شنا کند قالبم

 توی ماهی

 و بعدِ خیس و خسته

 دوباره برگردد به 1 سالگی 

 به مادرى که از خانه گرفتم

 اما پدر ول کرد

 شلوغش نکن تنهایی

  مگر این جنگ

  الی خمپارهها چه کرد 

 که پاهام را برداشته از تخت
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 پرت کرده توى دور

 دوووری

 در دوریات

 تنها کشتهی جنگی بزرگم 

 که هوایی شده تیرت

 دویده از خانه بیرون 

 و رفتهام زیر کامیون

 لخت
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 گویند؟می «نویسا متن» ،«باز متن» به چرا

 «پورسحر یحیی»ی ، سروده«های نرفتهجاده»نگاهی به شعر 

 

 ندارمت که هاییکوه پشت

  خندیمی

 بینممی کابوس

 کن نگاه آسمان به

  بارممی

     ترسیمی

  وجودم در چیزی

 شودمی گم

  توام قدر آن

 است هماهنگ تو با هیچم که

     من قدرهمان

  دوری که

  ندارم که انتظاری به

  آیدنمی که ایآینده

  گردندبرمی که هاییسال

  دست که زمانی

  گل که
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  لبخند که

  نگاه

  گردمبرمی دارد، تماشایی

 نباریده پرستوهای

 نشده مادر آسمان از

  نشده منتشر هایکوه

  خیالیبی باران بر

  تا نرفته هایجاده

 درخت

   بودن پای رد

   هاکوه این پشت تا

  ندارمت که

  زندمی صدایم

  آیدنمی پیش

 بیا گویممی

 :گویدمی

 هیچ

 .گویدنمی

 

 نقد و بررسی

 

 ندارمت که هاییکوه پشت»

  «خندیمی

 شود گارد خوب آن را نادیده بگیریم.دلیل نمیمساله این  رو هستیم، اماگرچه با شعری پر از حشو روبه

زمان آن گزاره را نفی کنیم، و هم کرده فرض ایارهزگ را« پی» ، یعنی زمانی که«نقیض پی»یا  منفی گارد
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ی پی در نظر بگیریم، سطر را گزاره «دارمت که هاییکوه پشت» افتد، مثلن اگر سطرنقیض پی اتفاق می

 شود. ، نقیض پی محسوب می«ندارمت که هاییکوه پشت»

 بینممی کابوس»

 کن نگاه آسمان به

  بارممی

     ترسیمی

  وجودم در چیزی

 «شودمی گم

  اند، حشو هستند و باید حذف شوند.ی توضیح بردهحیطه درکه شعر را سطرها به دلیل این تمام این

 : دهممی تغییر را به این صورت شعر من

 ندارمت که هاییکوه پشت»

 خندیمی

 توام قدرآن

 «تو با است هماهنگ هیچم که

که این قسمت در دام توضیح ی اصلی، برعکس نسخه هستیم، روروبه شعری یگزاره با در این ادیت، ما

 افتاده بود.

     من قدرهمان»

  دوری که

 «ندارم که انتظاری به

 را «به» انتو، می«ندارم که انتظاری به»کنیم، در سطر  متصل اول بخش به و ادیت را قسمت این بهتر است

حال که در عینشود و چندواژگانی می رفتاری باعث ایجاد زیرا گذاشت، «از» آن جای به و کرد حذف

 نوعیرا انتظار  ، و در اصلکندمیتداعی  همرا « بودن انتظار از دور»است، « دور از انتظاری»ی دهندهنشان

یعنی کنیم.  رفتار ابژه یمثابه به انتظار، مثل ایسوژه با که است خوب این و گیریممیدر نظر  مکان یا ابژه

 شعر رد باید رفتارهایی بکنیم. چنین مکان مثل عینی چیزی به ی انتظار را که وجه ذهنی دارد، بدلکلمه
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 عمولیم متنی یعنی ؛ببریم نویسا شعربه سمت  را شعر رفتارها، نوع این با ما که است مهم بیفتد، چون اتفاق

 . بکنیم باز متنی بدل به را

 نقطه به و بگیرد ایده آن از تواندای میخواننده هر که دلیل این به گویند؟می «نویسا متن» ،«باز متن» به چرا

همان  باز، متن یا نویسا متن را بنویسد. ایتازه متن رسیده، آن به که ایایده با و بعد برسد جدیدی جای یا

ی دارد، عده ودوج باز متن مورد در اشتباهی تصور یا چندنِویسشی باشد. متاسفانه چندتاویلی که ستمتنی

 تواندمی چندصدایی شعر یا و بلند شعر. کارهنیمه و نشده ست تماممتنی باز، متن که کنندمی فکر زیادی

وب محس باز متن نکرده، یک تمام را خودش و نرسیده اجرا به که اما دلیلی ندارد شعری باشد، باز متنی

نوشته را  که دهندرا می قدرت این مخاطب به و اندچندتاویلی که هاییمتن تمام به معمولن باز متن. شود

 «نوشتنی هایمتن» باز، هایمتن به دلیل همین به. شودمی اتالق بیاورد، در در چند نوع مختلف به خوانش

 فکر اغلب. یمدار را بسته متن مقابل، ینقطه در؛ شده ترجمه «نویسا متن» به فارسی در که شودمی نیز گفته

 متن. ستیکه البته تصور اشتباه است، بسته متنی ست،مرکزیتک و متمرکز دارد ساختار که متنی کنندمی

 اغلب. کند محدود داستان و یک نگرش و معنا یک تم، یک به را خودش که شودمی گفته متنی به بسته

 سوژه تکلیف این و گیرنددر نظر می را ایسوژه زیرا هستند، بسته هاییمتن پلیسی هایرمان و هاداستان

محوری و نیز، به دلیل داستان ایرانی هایفیلم و تلویزیونی هایسریال. کنندمی مشخص تا آخر داستانرا 

 همان شان،دهند و تاویلتاویل خاصی را ارئه نمی هیچ شوند ومحسوب می بسته هاییسوژه بودن متنتک

همین  یعنی ؛به متنی باز برسیم توانیممی چندواژگانی از استفاده با کنند.ست که مطرح میمستقیمی داستان

 مایشن به را انتظار دوریِ که داشتیم، رویکردی« ندارم که انتظاری / از دوری که» رویکردی که با سطرهای

 دهنده شنهادپی متنی نویسا فراموش نکنید که متن متنی باز شد.ایجاد  منجر به زبانی رفتار با و گذاشت

 .است

  آیدنمی که ایآینده»

  «گردندبرمی که هاییسال

 کند. دو سطر باال حشو است و کمکی به ساختار شعر نمی

  دست که زمانی»

  گل که

  لبخند که
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  نگاه

 «گردمبرمی دارد، تماشایی

د، رسسطرها به اوج خود می این در شعر و وجه عینی دارد «لبخند که/ گل که/ دست  زمانی که»سه سطر 

 ،خوبی که در سطرهای قبل ایجاد شدهبه لحن  «گردمبرمی دارد، / تماشایی نگاه» با دو سطر اما ناگهان

نه  کند، پرتاب را شعر که ساخته شود سطری باید جااین کند، زیراو شعر سقوط می شودلطمه زده می

 بزند. که آن را گردناین

 پرستوهای نباریده»

  نشده مادر از آسمان

 «نشده منتشر هایکوه

 نآسما تواند نقش ترجیع را ایفا کند. انگار کوه،می« نشده منتشر های/ کوه نشده مادر از آسمان»دو سطر 

 .است شده نیز برقرار« ندارمت که هاییکوه پشت» سطر با ارتباطی و گرفته نشانه را

 «خیالیبر باران بی»

 چنین ترکیبی شده، داده چیزهمه که آدرس شعری در حشو است و وجه عینی هم ندارد، «خیالیبی باران»

 ست.اضافی

  تا نرفته هایجاده»

 درخت

   بودن پای رد

   هاکوه این پشت تا

  ندارمت که

  زندمی صدایم

  آیدنمی پیش

 بیا گویممی

 :گویدمی

 هیچ

 «گویدنمی
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 ی توضیحی دارند و باید حذف شوند.تمام سطرهای اپیزود پایانی، جنبه

 در. شود نوشته دوباره بهتر است شعر، دلیل همین به دارد و وجود شعر در جالب کشف و برداشت چند

 و کنیم کار زبان با فقط که نیست معنا بدان این اکتیو و دعوت به حرف زدن بکنیم، را زبان باید شعر

 هاالمان این تمامدارای  باید شعر واقع در. باشد نداشته تخیل و تصویر شعری و تفکر مفهوم، و معنا شعرمان

 نآ در زبان که طور فکر کنیدنباید این ست و یا تخیل و تم خوبی دارد،تصویری شما ینوشته اگر. باشد

 نداشته ه زبانک شعری. به شعر برسیم ما تا بیفتد اتفاق زبان در باید هامولفه این تمام. نداشته است نقشی

 اگر ای باشد خوبی شعر است ممکن ،باشد نداشته فقط تصویر شعری اگر ندارد. را هااز این کدامهیچ باشد،

 تخیل را آن هابندیطبقه در معمولن باشد )که البته داشته زبانی تخیل است ممکن باشد، شعری بدون تخیل

 شعرم که اهمیشه گفته زیرا است، ارزشبی شعری ندارد، زبان که در حالت کلی شعری اما کنند(،تلقی نمی

ان کنار زب از و دارد آن با ملموسی بازی کند ومی توجه زبان به که شاعری پس. افتدمی اتفاق زبان در

و آن  دهکرکار شعر تولید فضایی جدید است، یعنی وقتی شما چیزی را کشف  .ستشاعر مهمی گذرد،می

کنم کید مینظر برسید، پس در آخر تا اش کنید تا به شعر موردبازنویسیباید کنید، مدام را به شعر تبدیل می

 وباره این شعر را بازنویسی کند تا به شعری موفق برسد. پور دکه خانم یحیی
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 سوی متن باز و تولید تفکر تازهپیش به

 «رضا مطلبیعلی»ی ، سروده«داریرنگ سیاه سرمایه»نگاهی به شعر 

 

 ام  می بَرم       بُریده

 بِبُر و   بِبَر    اگر دلی داری.

 امآن سوی مرزهای نداشته

 ای پهلویِ هوای نامردی    خوابیده

 به باد رفته وُ جفرافیایم تا کمر

 زند  به پای کُمک چنگ می کَمَکاقتدارِ کالمم   کم

 شوم       که بیاییشان پارک میای که رویهای باغچهنگاهم؛  چمن

 من     طلبکارِ هزار میلیارد درختی

 از شهردارِ پنجِ پایتخت

 که تمامِ درختانِ تهران

 هایش شده است.کوچه پارکِ

 هاحوالی من   پارکینگِ دوده

 جا   کوهساری که باد را گرفتهو آن

 دهدبه دهانِ تو  دم می

 تنهاییِ پیر    کنارم خوابیده وُ

 ی نخورده شدنام  تُرشیدههای نداشتهمیوه

 تو    مثل آبِ خوردنهوای روزهای بی

 هاگذرد از بطریکه می

 ی توشود  از محلهیبندی شده   پخش مبسته
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 مثل آزادی که از غرب...

 گردم   از غرب که باز می

 خورم به میدانی می

 هایش    بازِ ندیدن بود       شبیه من.که وسط

 های بنزینیمیانِ درخت

 ای وُبینم                     که باز   گشتههای به اختیار میخواب

 گذریم با اکسیژنِ دهانتمی

 کند  تهران را.که آب میاز جهنمی 

 ام    که بپّرم از تنهاییمنِ پارک شده           بر گلویم                  صدای مُردن گذاشته

 ام.هوا را بغل کردهشمالِ لبانت    بوشَهرِ بیمن     بی

 حاالی فروردین 

 که تهران به پاکی دهان توست،

 امبه وطن   باز   رسیده

 باز    نرسید. وطن اما به من    

 نه ازدحام آلودگی

 نه شهردارِ شهرستانی       نه کوهسارِ مُختلس

 نه گورستانِ درختان وُ

 نه هوای سالمِ تنها بیست و چند کیلومتر آن طرف...

 من اما هنوز     طلبکارِ هزار میلیارد زندگی

 که دهان روزمرگی

 تواز چهاردهمِ بی

 تمامش را قورت خواهد داد.

 نامت در پاییزهر سال 

 ها را می کُشت وُبرگ

 صدایت   شهر را سیالب.

 از امسال  بهار

 داریرنگِ سیاهِ سرمایه

 شود.حتی برای دوهفته      دیگر سبز نمی

 ی غربتمن          آواره
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 از نگاهی که دیگر سالم نیست

 من      بیرونِ زندگی

 برای همه    برای زیبایی که تویی

 دهمدست تکان می

 ستانِ مند

 برای بُریدن بود

 

 نقد و بررسی

 
متن شعر یا پیشپیش ما با واقع شوود، در بحث می طرحهایی دارد که باعث شوعر آقای مطلبی خصویصوه   

 تواند شاعر را به سمت یک شعر یا متن باز هدایت کند.می ،که اگر درست تشریح شود طرفیم

 متن چیست؟

      چیست؟ (work)و اثر  (text)فرق بین متن 

 هایی دارند؟ متن و اثر چه خصیصه 

صوورفن آثار مکتوب مدنظر اسووت؛ کنند که ی زیادی فکر میعدهشووود، وقتی در مورد متن صووحبت می

زیرا در قلمرویی قرار  ،نما، موسیقی و... همگی متن هستندو اثر هنری اعم از نقاشی، سی حرفاساسن هر 

شیم ها سروکار داشته بایعنی در هر اثری که ما در آن با نشانه .ردخوانی کتوان در آن نشانهاند که میگرفته

 و هستیم. رهبا متن روب ،هایی برسیمدادهمان به از طریق کشفو  ها کشف کنیمای بین آنرابطهو بتوانیم 

کاوی و یاها و حتی احضار روانؤها و رها، خوابها، کابوسپس از بررسوی نمادها، اسطوره « پل ریکور»

ریکور حتی  .«دهندمعناهایی در متن وجود دارند که خود را نشان می»به این نتیجه رسید:  ،شوناسوی  وانر

در بررسوووی تواری، هم، مطوالوب تواریخی را به عنوان یک طرح و متن درنظر گرفته و معتقد اسوووت با     

 ای رسید.های تازهتوان به معانی و دریافتمی (re-reading)خوانی دوباره

 باشیم؟شود که با آن برخوردی خالق داشته باعث می ،هایی در متنخصیصهچه 

مطرح  را ایتوان بحث تازهد که در این زمینه مینشوتقسیم می« بسته»و « باز»ی ن به دو دستهواساسن مت

ه هایی داریم کنویسوووی طرفیم، برنامهموا بوا برنامه   ،کرد، برای مثوال در اینترنوت یوا مفواهیم کوامپیوتری     

افزارهایی وجود دارند که متن باز محسوووب ی مقابل نرمی متن بسووته هسووتند و در نقطه هازیرمجموعه

 شوند.می
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کند به مخاطب خود افزاری که طراحی میدر نرم ،ترسد اثرش مورد سرقت قرار بگیردکه طراح می زمانی

بسووته  های کامپیوتری متنمدل از برنامهاین  .دهدی اسووتفاده از آن را به او میو فقط اجازه دهدنمیکُد 

  «apple»متعلق به شرکت که  «ios»مثلن سیستم عامل . اندشدههایی غایی و تمامواقع متن که در هسوتند 

ی نمونه .استیک متن باز  «android» ، سیستم عاملو در مقابل آن محسوب می شودبسوته   یمتناسوت،  

زیرا مخاطب  ،پدیا متن بازندتمامی مقاالت موجود در ویکی ،(wikipedia)پدیاسووت دیگر، سووایت ویکی

ما ا و متن را به سمت غایی شدن ببرد. کنداطالعات آن را تکمیل  ،تواند با وارد شودن به محیط سایت می

و به اسووم خود منتشوور  دهدمیقرار  (pdf) افدینویسوود و آن را در فایل پیای میوقتی شووخصووی مقاله

 است. بسته طرف هستیم که متعلق به خود نویسنده یمتن باوقت آن ،کندمی

معنا های تکهای پلیسی و متنشده است. مثل بسیاری از داستاناما متن بسته چیست؟ متن بسته متن تمام

زبانی پیروی  زبانی که از یک منطقهای تکشوند و یا متنکه موضووع خاصوی را مطرح کرده و تمام می  

شود. ولی متن باز برای بازتولید، برای همین در مواجهه با رای مصرف شدن تولید میکنند. متن بسته بمی

مت و به سکند مییعنی آن را دوباره تولید  ،مخاطب برخوردی خالق دارد ،ستویلیأکه چندت یمتن باز

 برد.های خود میایده

ست، او در مورد متن و اثر عاریزیرا معتقد است شعر دارای بیانی است ،داندشوعر را متن باز می « لوتمان»

در این میان  و ستای از آثار هنری با بیانی استعاریاما اثر مجموعه ،چیز اسوت گوید: متن شوامل همه می

ود دارد. ها در شووعر وجترین بیانترین و کاملکند پیچیدهزیرا فکر می کند،تلقی میتنها شووعر را متن باز 

ها طهتواند از این رابارتباط خاصی با یکدیگر دارند و هر مخاطبی میمعتقد است در شعر، کلمات  لوتمان

بسته  متن تواندشعر هم میکه این تعبیر نادرست است زیرا ویل خاصوی برسود، در حالی  أبه دریافت و ت

تأویلی کو ت کنندتبعیت می دانای کل هایی که از دیکتاتوری راویمتن یازبانی تک شعرهای باشود، مثلن 

 د.شونهستند، متن بسته محسوب می

 متناز  های مختلفیویلأتوانیم تزیرا می ،های کافکا با متنی باز طرفیممثال ما در مواجهه با داسووتان برای

نمادی از  یا تواند استعارهمی« گور سامساگره»شخصیت  ،خوانیدرا می« مس،»وقتی کتاب  .داشوته باشویم  

صوورفن با  ،خوانیدمی «ر.اعتمادی»ای مثل داسووتان روتین از نویسوونده هزاران چیز باشوود؛ اما وقتی یک 

هم از زمره  «دنیل استیل»طرف هستید؛  ،افتدمحور روابط دو نفر می عاشقانه و اتفاقاتی که حول یداسوتان 

 ندارند. پذیریویلأو قابلیت تهستند هایش به نوعی متن بسته ست که رماننویسندگانی

ا هم ب شانوجود دارد. بعضی روابط چندگانهآوایی نظر  از ، حتیبین کلمات است، ی که متن بازدر شوعر 

کنند و این به ما نوع سوواختار ارتباطی پیروی می ها همه از یکتشووابه نحوی و حرکتی موازی دارند، این

 باز با برخی از شعرها برخورد کنیم. یکند تا به عنوان متنبسیار کمک می
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 ، متنشودمحسوب میمتن باز شوعرش  که چرا موضووع بپردازم  ای مطلبی به این در شوعر آق قصود دارم  

وع بیان ن کرد.با شووعر او برخورد مثل مخاطبی خالق توان میباالیی دارد و  پذیریویلأبازی که قابلیت ت

خاصی به شعرهای من دارد، منظورم این نیست که او قصد  های این شوعر شباهت افقی و تصوویرپردازی 

داند که چگونه و از کجا باید ی هفتاد را خوانده و می، او شوووعر دههثیرگرفتن داشوووتهأکردن و یا تکپی 

 د.باید ساختار متن باز را بشناس که مطلبی بدل به خودش بشودهایی دارد؛ برای اینحرکت کند اما ضعف

 افتد؟ست؟ ترجیع در متن باز چگونه اتفاق میاساختار متن باز چگونه اما 

 گوید: برای مثال مطلبی در سطرهای اول می

 امبَرم           بریدهمی»

 «بِبُر و بِبَر          اگر دلی داری

یان ی راه، بدر میانه .رودبه سمت ساختار می ،رتصو این درگونه است و شعر کند ترجیع ایناو فکر می

 اما در سوووطر آخر برای ،زندهای مختلفی میو حرف کندمیی متن را به جاهای دیگری وصووول یا بدنه

 رساند:به پایان می به این شکل، شعر را استمقید وفادار  که نشان دهد به موتیفاین

 دستان من»

 «برای بریدن بود

بینیم، به نظر من ایجاد ترجیع نمی« بردن»و « بریدن»ی شوووعر هیچ ارتباطی بین در میانهکه ما حوالی  در

ی زبان از گوناگون ید کهست که ساختار متمرکز دارند. شما در متن باز ناگزیرچنینی مختص شعرهاییاین

عرها دسووته از شوو نای .کار ببریدبه متنهای مختلف را در زبان و لحن ،تمهیداتی ایجاد با اسووتفاده کنید و

 زبان و مونولوگ باشند.گو، تکتوانند تکنمی

ررسی ها را بو موتیف خوانیدمیچگونه به سمت چندزبانی و چندصدایی حرکت کنیم؟ وقتی شما متن را 

ز و های ساختار متمرکاما زبان و اجرا خصیصه ،بینید که شعر دارای ساختاری نامتمرکز استمی ،کنیدمی

ن ی اجرا اینگری طرف هستیم. از لحاظ حوزهجا با یک دوآلیزم یا دوگونهیعنی ما این .متن بسوته را دارد 

 کچر و مفهومی یک متن باز است و این تناقضااستر اما از لحاظ سمنتیک ،تواند متن بسته باشدشوعر می 

تری داشته نست اجرای موفقتواشعر چگونه می ماشوعر شوکسوت بخورد. ا    شوود که در نهایت باعث می

عنی ی ؛باید از آن حذف شود ،د؟ به نظر من تمام چیزهایی که باعث شوده شوعر به سمت تصنع برود  باشو 

 بعدها به شعر اضافه کرده و گفته: شاعر ترجیعی که 

 : جاستواقع شروع شعر از این شود، دربد حذف بای« ام/ بِبُر و بِبَر     اگر دلی داریمی بَرم     بریده»

 ام سوی مرزهای ندانستهآن»

 ای پهلوی هوای نامردیخوابیده

 «جغرافیایم تا کمر به باد رفته و
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 ی.اضافه تمام نکن سطرهایت را با حرفسعی کن 

 ادیت پیشنهادی برای این سطر:

 «تا کمر مبر باد رفته جغرافی»

 « زندمَک    به پای کُمک چنگ میکَکم    و اقتدار کالمم 

به شکل « کمک»و « کمککم»ای با سعی کرده ، البتهست و زیبایی نداردترکیبی توضویحی  «اقتدار کالمم»

  .ستیقبولقابل  کل بازیاما در  شده، سطحی منجر به بازیصوری بازی زبانی ایجاد کنی که 

 ادیت پیشنهادی: 

 « رسدپای کمک نمی کمک بهکم»

 .کندرا تداعی می «به پایش نرسیدن»و یا  «نرسیدن کمک»

 «شوم     که بیاییشان پارک میست که رویاینگاهم، چمن باغچه»

شان پارک ویای که رهای باغچهچمن» ، سطرستراوی در پارکی نشوسوته و منتظر آمدن شخصی  جا این

 تواند بهتر اجرا شود.زیبایی ندارد و می بیان «شوممی

 میلیارد درختی  طلبکار هزار     من»

 از شهردار پنج پایتخت

 که تمام درختان تهران 

 «استهایش شده پارک کوچه

 .قابلیت این را دارد که بهتر بیان شوداما  ،اجرای بدی نیست

 «هاحوالی من  پارکینگ دوده»

 است. یک پارک شدهانگار دود تهران در تراف ،بیانی استعاری و تصویری دارد« هادوده پارکینگ»

 جا کوهساری که باد را گرفتهو آن»

 «دهدبه دهان تو دم می

حتی شعر منثور هم هارمونی خاص خود را دارد، در  ،ستداشوتن هارمونی  ازسوت که ناگزیر  شوعر متنی 

 تر باشد.نتیجه باید طوری با شعر رفتار کنی که هارمونیک

 دهد دمبه دهانت می»

 «خوابیده وتنهایی پیر کنارم 

توانی آن را به راحتی در اول سووطر بعدی که میحالی در ،ایدر آخر سووطر آوردهرا اضووافه  دوباره حرف

 .شودمیبیاوری یا کلن حذفش کنی، چنین اشتباهاتی در شعرِ شاعران آماتور بسیار دیده 

را دارد، ش صورت و شکل خاص خود هر شوعری عالوه بر درون، که  داشوته باشوی  باید این را در نظر  

 این استتیک را در بسیاری از شعرهایش ،ی شعر آزاد در زبان فارسیکنندهسفانه شاملو به عنوان شروع أمت
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که شما به خاطر ایجاد که صوورت متن هم باید فرم داشوته باشود مگر این   حالی رعایت نکرده اسوت، در 

 افتد.می یخاص ارددر موتفاق هم الحن، حرف اضافه را ته سطر بیاورید و این 

 «ی نخورده شدنام ترشیدههای نداشتهمیوه»

 هم بریزی.نباید با آوردن فعل ترکیبی اضافه، هارمونی سطر را به

 «تو    مثل آبِ خوردنهوای روزهای بی»

 کسره را حذف کن، سعی کن کلماتت حالت چندواژگانی داشته باشد، یعنی هم« آبِ خوردن»در ترکیب 

انگار که  جا حالت دیکتاتوری دارد، طوری، کسره در این«آب خوردن»خوانده شوود و هم  « آبِ خوردن»

 لف شعر را بخواند.ؤکند که مطابق میل مشاعر مخاطب را وادار می

 تو    مثل آب خوردنهوای روزهای بی»

 هاگذرد از بطریکه می

 «ی توشود از محلهبندی شده پخش میبسته

 .توانی بدل به ضمیر متصل کنیصل را به راحتی میضمیر منف

 مثل آزادی که از غرب»

 گردماز غرب که باز می

 «خورمبه میدانی می

 «خورم به میدانبرمی»ادیت پیشنهادی: 

بری؟ شاعران ایرانی عادت ؟ چرا زبان را به سومت شعریت نمی آمده اسوت هایت ته سوطر  چرا تمام فعل

کنند، مثلن در یک شووعر ده سطری، بیست فعل ل اسوتتیکی با شوعر برخورد   ترین شوک اند به راحتکرده

ر شعر د درست است که. توانند حذف شوندها به راحتی میکه بسیاری از این فعلدر حالی ،برندکار میبه

ود ی خاص خاما سلیقه را هم نباید کنار گذاشت، هر شاعری سلیقه ،وزن و قافیه کنار گذاشته شده آزاد،

پس زبان هم باید به آن سمت حرکت کند،  ،باشیبرخورد زبانی داشته در شعرت تو سعی داری  .دارد را

بلکه  ،حشو فقط استفاده از تصاویر بیهوده و توضیح اضافی نیست و ستشوو بسیار ا زبان تو دارای ح اما

ال ؤو را زیر سیک حرف یا ضمیر اضافه نیز نوعی حشو است و کالس شاعری ت .در اجرا هم وجود دارد

کنم شوعرهای کالسیک را خوب بخوانی زیرا بیان و پرفورمنس در شعر امروز فارسی  برد، توصویه می می

ی ی بیان هستند و کمتر شاعرو کلمات در آن تنها نشانه ستبسیار ضعیف بوده و عاری از فرهنگ زبانی

 .ام که درکی از اندام کلمه در سطر داشته باشددیده

توصیفات  تو از .و پتانسیل خالی کلمه را بشناسد باشدو رفتار خاصی  اسوتایل، سولیقه  رای داشواعر باید  

ین به اکران بگذاری و ا با تصویر شعرت را کنی و سعی بر این داری کهاسوتعاری در شوعرت استفاده می  

 گیر باشی.، پس باید سختدرپیتیِ معاصر استفرق بزرگ تو با خیلی از شاعران 
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 «باز ندیدن بود     شبیه من   هاش که وسط»

ایی و به سمت زیبف دارد ضعو اجرا بیان ، اما که مثل تفکر شاعر باز و وسیع است ستمیدانی منظورش

شووواعر یعنی اجرای خوب شوووعر، یعنی یک بیان پرتابی، بیانی که حتی اگر از لحاظ  کنود. حرکوت نمی 

 ایجاد زیبایی کند.باز هم  است،غلط  دستوری

 «های بنزینیتمیان درخ»

 ست.ترکیب خوبی اما ،کالسیک است« بنزینی»صفت که با این

 ای وبینم       که باز گشتههای به اختیار میخواب»

 گذریم با اکسیژن دهانتمی

 «کند تهران رااز جهنمی که آب می

شعر را  وباشی کنی با عینیت سروکار داشته ی تصوویرپردازی شعرت قابل قبول است، سعی می مجموعه

د؛ یعنی شوووکنی ولی خیال تو بدل به تخیل نمیاز خیال به خوبی اسووتفاده می .به سوومت نقاشووی ببری 

سووت که در تم همان چیزی .هم اتحاد ندارند تا بدل به یک تِمِ مشووخص بشوووند  های آزاد تو باموتیف

 .یهای متنوع را بشناسنزبا شود و برای رسیدن به این نظام، اول باید استایلسورتاسور شعرت پخش می  

چه که در شوعر فارسی امروز نوشته  از آن .شوعر تو پتانسویل باالیی دارد اما در اجرا دچار مشوکل اسوت    

شوواعر یعنی دانش، یعنی فردی که با شووعور سووروکار دارد و این شووعور باید در هر  .شووود دوری کنمی

ید زبان را بشناسی، با زبان زندگی کن، تو د. تو بانقش داشته باشسمتی، چه در فکرسازی و چه در اجرا 

وگو کن، با زبان گفت .کنیحتی در خدمت زبان هم نیسوووتی و از آن به عنوان یک جسووود اسوووتفاده می

یک  میدان مبارزه و یا مانند شفافش کن و به آن هیئت و منش بده، بگذار نفس بکشد، مثل یک رقیب در

 ست.زبان بزرگ ا. رویت بایستدروبهکه معشوقه 

گویم خودت گویم شعر را سخت بگیر، میها سوخت جلوه دادن شوعر است؟ خیر، من نمی  آیا این حرف

ی نویس نیست، شاعر بر همهسرا و غزلمثل همه نباش، شاعر مثل همه نیست، شاعر ترانه .را جدی بگیر

 عر خوب ازدر شعر فارسی شاعر عظمت دارد پس باید سخت گرفت، ش .هاست، او فاعل شعور استاین

 ،تثبیت خودت باید سخت بگیری حداقل برای .دهدلحاظ سواختاری، تصوویری و زبانی به تو پاسو، می   

اتفاقی  .قدر قوی باشد که تو با همان کتاب تثبیت شویباید آن ،شودیعنی کتاب اولی که از تو منتشور می 

افتاد و در حال حاضوور « البداههفی»و « شووینما»، «جامعه»، «در رنوپاریس »هایی مثل که برای من در کتاب

ی اما تو باید به اثر و استایل ویژه ،نویسم تا به سمت شاعری بروم که فقط یک سطر داردچیز میمن همه

ر ضد شع باید بگویم من در انگلیس هم .کنند من ضود شوعر ایرانم  ی زیادی فکر میخودت برسوی. عده 

د، ند و آوانگارد نیستناجا هستند اما اغلب کنسرواتیواین که شواعران خاصی رغم اینانگلیس هسوتم، علی 

کند، در ترکیه و آلمان هم ی مقابل شوووعر امروز آمریکا و لهسوووتان در جهت خوبی حرکت میدر نقطوه 
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ن بازتر ها برخوردشان با مت، آنقابل قیاس با بقیه نیستفضوای شعری آمریکا   داریم، البتهشواعران خوبی  

 دارند. های بازبه سمت متناست و سعی بر حرکت 

، شاعر مهمی ایاز لحاظ حرفهاست( در آمریکا )در ایران به شودت مد شوده  « بوکوفسوکی »شواعری مثل  

ی سمنتیک کارهایی او فقط دنبال تم اسوت، شوعرهایش تیراژ باالیی دارد، در حوزه   .شوود محسووب نمی 

. شووود نویس مطرحی محسوووب نمی داسووتاناما از نظر اجرا و ارزش اسووتتیکی هرگز شوواعر و  ، کرده

ارزش آن  ومالیسم ی مینیی جنبش و فلسفهدرباره ومالیست است بوکوفسوکی صورفن یک شواعر مینی   

 .ایمقبلن مفصل بحث کرده

، رود، هیچ شواعر مهم جهانی با شوعر کوتاه مطرح نشده  یک اسوتعداد بزرگ به سومت کارهای بزرگ می  

ند شاعر بزرگ در شعر بل .استشناخته شده « سونگ آفتاب »با « اکتاویو پاز»و « سورزمین هرز »با « الیوت»

ما شاعری نداریم که شعر بلند داشته  .نیست رسومله در ایران مأسوفانه این مسو  أکند و متنمایی میقدرت

ار و ساخت ستدارای حشو زیادی« فروغ فرخزاد»از « ایمان بیاوریم به آغاز فصول سرد »باشود، برای مثال  

مانتال ولی صرفن یک شعر سانتی ،خوبی دارد هایکه تصویرپردازی« سهراب سپهری»از « مسافر»یا  ندارد،

مونتاژ  «کلیم کاشانی»و « بیدل دهلوی» اشعارثر از أهایی را که سهراب متها و سطرسازیاگر تکنیک .است

چون مملو از قطعات  دگفتن ندار حرفی برای سهراب دیگر شعرحذف کنیم،  ،کرده و در شوعرش آورده 

 .و فاقد ساختار است پراکنده

م و پرداز نداریفکران ایرانی نظریهزیرا ما بین روشن ،فکری وجود ندارددر ایران فرقی بین عوام و روشن

کنند بینند سریع آن را ترجمه میکار طرف هسوتیم، افرادی که تا یک اسم غربی می تر با تعدادی کپیبیش

 و ادبیات کالسوویک ما و ادبیات کالسوویک و مدرن غرب خوب خوانده نشووده  متأسووفانه .و تقابل ندارند

 دانند در شعر امروز جهان چه اتفاقی در حال رخ دادن است.فکران ما نمیکدام از روشنهیچ

افتد، مثلن همین فکاهی که در ایران اتفاق می .چه که امروز داریمباید به سومت تولید رفت، به سمت آن 

ی أهای رو مردم پای صندوق شوود برگزار میکه هر چهار سوال یک بار در ایران   سوت انتخاباتیمنظورم 

توان در مورد این سوویاسووی بنویسووید ولی می  گویمالبته من نمیگروتسووک اسووت،   یاین نوع .روندمی

نید و ک ش را بررسوویفرم و سواختار دارد، سوواختارهایش را ببینید، دالیل  موتیفاین  نوشووت.گروتسوک  

 های ما همچنان در مورد گروتسکیبه این فکر کنید که چرا ژورنالیست .ی بالهت بنویسیدشعری درباره

 ،جاست و شما به طور ملموس با آن زیست داریدنویسوند، شوعر بزرگ آن  می« نژاداحمدیمحمود »مثل 

ست که طرفیم و متن باز متنی ما با تولیدت. جاسولی اغلب شعرها بیشتر آه و ناله از وضعیت حاکم در آن

یسید تا نونویسوید بلکه می شوده نمی از را به عنوان یک متن تمامشوود، شوما متن ب  برای تولید نوشوته می 

هستند،  «پسواساختارگرا »برخورد با متن باز منتقدان  صمتخصو  .خواننده آن را بخواند و دوباره تولید کند

 شو تغییر نویسوووندمیدر نتیجه آن را دوباره و ام نشوووده تم شوووانپیش روی کنند که متنها فکر میآن
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رنامه را نویسید، این بی کامپیوتری را به صورت باز میافتد؟ یک برنامهدهند. در نهایت چه اتفاقی میمی

کنند ای دیگر اشکاالتش را رفع میکنند، عدهای از مخاطبان آن را خراب میکنید، عدهدر کامپیوتر ثبت می

ن به سمت یعنی رفت ،رفتن به سمت نویسش متن باز .شودتر بهتر و کامل تادهند، ای به آن میتازه و ابعاد

همند نیست، فتر میاکثریت نادان بر اقلیتی که بیش آرای یغلبه ،دموکراسی م ازدموکراسی واقعی و منظور

ا در زیر ،ستموضوع پرتیروند چه که همه به سمتش میتر اسوت و آن در ایران معمولن فهم اقلیت بیش

کسی اما چه ،تواند موضوووع شووعر باشدمی موارد ی اینهمه .گری وجود نداردجا مطبوعات و روشون آن

 کس!نویسد؟ تقریبن هیچها میی ایندرباره
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 هواپیما به دست!؟

 «مجتبا دارابی»ی ، سروده«جنون»نگاهی به شعر 

 

 خودمکنم روی خیالت را تخت می

 هاتام روی خوابدراز کشیده

 هاتروم از رانباال می

 هاششوم به چشمبندت بند میروی سینه

 که پرچمی سرخ 

 بر گنبدی دوقلو افراشته

 هامگرد کرده گردیِ چشم

 آیدچقدر طالیی می

 به سوتین این کاپیتا لیسسسسس

 هاشکه قفل کرده بوووووووووواز با دست

 غرقم توی هواش

 ام بازدههوایی ش

 شومهواپیما به دست می

 گیرمجنون طالبان می

 زنم به جان گنبدهاشمی

 که بلرزد و بریزد

 روی تنم

 هام را ببلعدهایی که تن/
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 هاشزنسینه بین موج

 که سینه چاک کرده براشان

 و در این غوغای شورشی

 ست شلوغالحرمینیکه بین

 اشدراز کشیده تخت روی سینه

 اشتا باال برود صد

 پرچمی سرخ برافراشته

     هاشبر پستان

 

 نقد و بررسی
 

ر داستان ددارد؛ یعنی چند روایت به صورت چند تکهدر این شوعر، رویکردی چندشعری  « مجتبا دارابی»

دو پستان به شکل دو  ،، مثلن در شروع شعرشده ها هم خوب استفاده. از نشانهاسوت  شوکل گرفته  شوعر 

ا به ها رشاعر آن که بینیممی اما در ادامه .در مشوهد باشد  گر دو گنبد طالییتواند تداعیگنبد آمده که می

نقش  شود )هواپیماکه هواپیما به دست می ت. در سطری دیگر با طالبان مواجهیمالحرمین ربط داده اسبین

مله های دوقلو حبودند و با آن به برج دنیا را به کیرشووان گرفته انگار مشووتی دیوانه آلت مردانه را دارد(.

جا اتفاق سوت بین دو حرم عباس و حسوین و جنگ روز عاشورا هم در آن  ایالحرمین فاصوله د. بینکردن

که  در شعر شکل گرفتهطنزی  کند وچندداسوتانی را اجرا می شواعر با زیرکی و با اسوتفاده از طنز،   افتاده، 

که دائمن در حال تکرار است و  . نوعی کمدییک کمدی دارداز  ، حکایتهاایجاد تبسم روی لببدون 

 ند. ابارها اجرا کردهآن را های اعتقادی چه در حوزهسیاسی و  هایرجال سیاسی ایران چه در حوزه

یا  فندپرچم سوورخ یک ترطرح  .کند، شووعر را خواندنی میهای مختلف ایجاد شوودهکه بین تکه دیالوگی

دهد که چگونه کاپیتالیسووم علیه خود، اپوزیسوویون و چ  را  نشووان می و سووتکاپیتالیسووم اای از نمایه

به  او را تبدیل آورند وی چ  سیاسی میسازد. مثلن در شوهای تلویزیونی، ژیژک را به عنوان نمایندهمی

مذهب هم  .دهدمید قرار دسووت خو یبازیچهچیز را داری همهدر اصوول سوورمایه کنند. یک شووومن می

یعنی  ،ستمذهبی داریِ، سوورمایهنیز حاکم در ایران داریسورمایه ت و ی همین سویسوتم اسو   زیرمجموعه

اما  ارد،ای در کل شعر نگاه تیزهوشانهگیرد تا کاپیتالسم به اهداف خود برسد. دمذهب آلت دست قرار می

های اروتیک و سکچوال خوبی با نشوانه  ادعا، بازییی بمایهدر مورد اجرای آن باید گفت عالوه بر درون
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و ست دارای ذهن اکتیوید. شاعر شووومی در شوعر دیده و از این لحاظ، رویکردی دینامیک  شوده اسوت  

ود. بهتر شمی« گروتسک»رفته بدل به چیز را تحلیل و نقد کند، تا جایی که طنز شعر رفتههمه داردسوعی  

پذیری دارد، تا جایی که ممکن است در زبان خساست به که قابلیت تأویلاست شاعر در شعری چندالیه 

 شود:می گونه شروعخرج دهد. شعر این

 «کنم روی خودمخیالت را تخت می»

شووود که با را حذف کنیم، چون در ادامه مشووخص می« خودم»این سووطر نوعی روایت اسووت، پس باید 

 .شودداعی میهم ت «روی تخت خوابیدن»، «خیال تخت خوابیدن»

 «هاتام روی خوابدراز کشیده» 

 هم باید حذف شود.« هاتخواب» 

تواند توی خواب یا اتاق خواب و... را تداعی کند. در سطر اول استفاده شود، می« توی»، «روی»اگر جای 

ه س که در چهار سطر پشتِ سرِ هم،شود. اینتبدیل « توی»دوم به « روی»پس بهتر است آمده، « روی»هم 

 استفاده شده، اتفاق خوبی نیست.« روی» یکلمه بار از

 «هاتروم از رانباال می»

 «روم از رانباال می»ادیت پیشنهادی: 

تایی مواجه هستیم؛ یعنی دو پستان داریم و قرار است آن را با جهان در این شعر ما با تناظری یک به چند

نکشیم.  ی کالسیک را وسط«تو»این پای نشود و مرتب  همان بکنیم، در نتیجه بهتر است شعر تخاطبیاین

آورد. باید وسووطِ شووعرش می« تو»یک  ،شوووددچار مشووکل میمعمولن شوواعر ایرانی هر وقت در اجرا 

 برد.مانتال میفاصله گرفت، چون شعر را به سمت فضای سانتی« تو»االمکان از این حتی

 «هاششوم به چشمبندت بند میروی سینه»

 تبدیل شود.« چشم»به « هاشچشم»است بهتر 

 «که پرچمی سرخ افراشته بر گنبدی دوقلو»

 این گنبد، همان گنبد دوقلوی مشهد است. 

 هامگرد کرده گردی چشم»

 آیدچقدر طالیی می

 «به سوتین این کاپیتا لیسسسسس

مش را به ند تا مفاهیمتأسفانه چنین شعرهایی برای اغلب افراد قابل فهم نیست، چون باید در آن تمرکز کن

ر ، طوری شعواقعیگویند. شاعرِ می« افزودن زمان خوانش»اصطالحن  کارکنند. به این بطور کامل کشف 
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 یمسالهنویسود که مخاطب مجبور شوود مدت زمان خوانش را افزایش دهد. شوواعری که از پس این   می

  دهد.ودی را ترویج میفشعری فستمعمولن شود و ای محسوب نمیمهم برنیاید، شاعری حرفه

 هاشکه قفل کرده باز با دست» 

 غرقم توی هواش

 «ام بازهوایی شده

زیرا  ،هم حذف شود« غرقم توی هواش»تبدیل شود و سطر « هادست»به « هاشدست»ی کلمهاست  بهتر

« باز»ی هم نیازی به کلمه« ام بازهوایی شده»ست، البته در سطر اش در راستای همین منظور اسطر بعدی

 ست.کافی« امهوایی شده»نیست و 

 «شومهواپیما به دست می»

 باید حذف شود.« شوممی» سطر در این

 گیرمجنون طالبان می»

 «زنم به جان گنبدهاشمی

 «زنم به گنبدهامی /گیرمجنون طالبان می»پیشنهادی:  ادیت

  در ادامه:

 که بلرزد و بریزد»

 «روی تنم

 :شودباید در سطر بعدی تقطیع « و بریزد»

 که بلرزد»

 «و بریزد روی تنم

 خوانیم:اما در سطرهای بعد می

 هام را ببلعدهایی که تن/»

 «هاشزنبین موج سینه

 «هازنبین موج سینه»پیشنهاد: 

 که سینه چاک کرده براشان»

 «و در این غوغای شورشی

زیرا مطلقن نقشی در ساختار معنایی  حذف شود، ایدحشو است و ب« و در این غوغای شوورشوی  »سوطر  

 شعر ندارد.
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 ست شلوغالحرمینیکه بین»

 اشدراز کشیده روی تخت سینه

 تا باال برود صداش

 «هاشپرچمی سرخ برافراشته بر پستان

 .پایان آن هم اروتیک باشداز تکنیک ترجیع استفاده کنیم تا بهتر است  آغازِ شعر اروتیک بود و 

تر توجه شووود. در شووعرهای دارابی درون قدرتمندی دارد، پس باید به شووعریت در اجرای آن بیششووعر 

کند، اما زبان رنگ دارند، او در اجرای زبان نسووبتن خوب عمل مینقشووی کم تنوع تصووویری و حسوویت

تن با نوش که به آن حسیت داده شود. باید زبان را باور کنید و هنگام ،شودزمانی زنده بر صفحه جاری می

آن یکی شوووید. اگر راوی قاتل و متجاوز اسووت، باید وقت نوشووتنِ متن هم قاتل و متجاوز باشوود. اگر   

طالبانی هستید، خوی طالبانی داشته باشید تا درصد باورپذیری متن را باال ببرید. باید به متن حمله کنید و 

را  ما. چیزی که در این شووعر توجهکنیدجاسووت که رویکرد دیگری پیدا میبدل به خود متن شوووید، این

گویند. اغلب سوووران می« کیر به دسوووت»ها به آن که ایرانی بود،« هواپیما به دسوووت»جلب کرد، جنون 

، دامکار دارند؛ منطق اعاند با منطق کیر به دسووتی سووروحکومت ایران که فاقد منطق و شووعور سوویاسووی 

 ری ست و هیچ کشورعیتی -ن هنوز هم ارباب سیستم حکومت ایرا صفتی و...شوکنجه، زورگویی، ارباب 

که خرافه را آلت دسووت قرار دهد. این شووعر شووود، مگر اینرعیتی اداره نمی -ی ارباب شوویوه در دنیا با

ین ا ک و پورن دارد وزمان تأویلی سیاسی، اجتماعی، مذهبی، دینی، اروتیخواهد سیاسی باشد، اما همنمی

شود که شعر به یک موضوع خاص سویه بودن باعث میزیرا یک ت،سچندگانگی در شوعر ویژگی خوبی 

ر د صوورفن پورن اسووت و ارزش ادبی ندارد، البته فراموش نکنید که محدود شووود و مثلن بگوییم شووعر  

در معنا، خیلی از مفاهیم را دژانره کرده و  ی شعرکلحالت گرا بود. در ی معناشوناسوی نباید موضوع  حیطه

 .شودی قوت شعر دارابی محسوب میکار نقطه این کند ومیها را بیان آن یطور دیگر

 

 ادیت نهایی شعر

 

 کنم رویخیالت را تخت می

 ام توىدراز کشیده

 روم از رانباال می
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 شوم به چشمبندت بند میروی سینه

 که پرچمی سرخ

 بر گنبدی دوقلو افراشته

 هامگرد کرده چشم

 آیدچقدر طالیی می

 لیسسسسس   به سوتین این کاپیتا 

 هاکه قفل کرده بوووووووووووواز با دست

 امهوایی شده

 هواپیما به دست

 گیرمجنون طالبان می

 زنم به گنبدهامی

 که بلرزد

 بریزد روی تنم

 هام را ببلعدهایی که تن/

 هازنسینه بین موج

 الحرمینکه سینه چاک داده در بین

 اشو خوابیده تخت بر سینه

 که باال برود

 پرچمی 

 هاشالى پستان 
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 برخورد تیزهوشانه با متن

 «حسین محمدی» ی، سروده«مرگ»نگاهی به شعر 

 

 ها بودیمما نهنگ

 که مرگ را کردیم 

 با لب دریا

 هاتانخشکیدیم الی دست

 آرام آرام

 ارومیه شورید

 هاماندر شانه

 ما آرام باش

 کسی نیامده رفته است

 تانهایخوابدر 

 خیزدبرمی

 که برگردد از دریا

 دریا دست مرگ بود

 و ندانستیم کجای قصه

 ماهی سیاه کوچولو

 صمد را غرق کرد
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 نقد و بررسی

 
شاعر  یهستید؛ یعن« مولف»و بر « متن»ور کنید بر متن، این است که شما بایک اولین مساله در برخورد با 

ل یک د مثباالتر است. منتقد نبای اثردارد و اشوراف شوما به    اثر نسوبت به شوما آگاهی و درک کمتری از  

لین که اوکند، باید بداند تر عمل میحال که باهوشو آن را قضاوت کند. او در عین قاضی با متن برخورد

 .چیست با متن در مواجههگاردش 

 ها بودیم ما نهنگ»

 «که مرگ را کردیم

 گر جمع است،که بیان «ما»ضمیر  آمده؛ ولی وقتی« هانهنگ»دامه در ااستفاده شده و « ما»در سوطر اول از  

 «.ما نهنگ بودیم»توان بیان سطر را تغییر داد: راحتی می ها بود؟ بهچه نیازی به نهنگ ،آمده

 با لب دریا»

 «هاتانخشکیدیم الی دست

ای دید در ادامه چه استفاده ست اما باید«هادست»و « دریا»، «لب دریا»زمان خشک شدن هم منظورِ شاعر،

 ها شده است.از این نشانه

 آرام آرام»

 ارومیه شورید

 «هاماندر شانه

 ،تر از شواعر عمل کنم عنوان منتقد باید باهوش زند اما من بهی ارومیه حرف میجا از شووری دریاچه این

 دهم:به شاعر میدر نتیجه پیشنهاد بهتری 

 آرام آرام»

 شور خورد ارومیه 

 «هامان تنگ شدشانه و

 تر کرده است. ارتباط بین سطرها را منسجم ،من شوید ادیتدقت کنید متوجه میاگر 

 ما آرام باش»

 کسی نیامده رفته است

 تانهایدر خواب

 خیزدبرمی

 که برگردد از دریا
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 دریا دست مرگ بود

 و ندانستیم کجای قصه

 ماهی سیاه کوچولو

 «صمد را غرق کرد 

 

 پیشنهادی: ادیت

 ما آرام باش»

 هایتان اما یکی نیامده رفت در خواب

 برخاست     که برگردد از دریا

 دریا دست مرگ بود

 و ندانستیم کجای قصه

 ماهی سیاه کوچولو

 «صمد را غرق!

 

شووناسووی،  ها )فرمالیسووتی، روانشووناختی، نشووانه هنگام خوانش خالق، شووما باید با انواع متدها و روش

ه کبر متن احاطه پیدا کنید و قدرت درک خود را به نمایش بگذارید. این مهم است  و ...(سواختارگرایی  

ا  ترا هم در نظر داشوته باشید  « مرگ مولف»یک متن نباشود، باید تئوری   هدف شوما صورفن رد یا تایید  

 پرداز موظف اسووت قدرتمندکنید. منتقد و نظریهنمعطوف به هویت و شووخصوویت مولف  مدام فکرتان را

 گرفتید باید با باور کردن آن،ی خود را از متن عمول کند و خودباوری باالیی داشوووته باشووود. وقتی ایده 

با شعر برخورد « روانشناسی نقد»ی نشوان دهید. با این مقدمه قصد دارم در حوزه  تان را هم در نقدهوش

 کنم یا به عبارت دیگر نیت مولف را مورد بررسی قرار دهم.

« او»سراغ  ،«کسی نیامده رفته است» کند اما ناگهان در سطرصحبت می «ما»اوی مدام از ر ،در طول شوعر 

در »گوید: نظر برسووود. در ادامه میافتاده به  سوووطر مواننود نتی جدا  آن شوووود کوه  رود و بواعوث می  می

 .ین حرکت از نظر تطابق ضمیرها مشکل داردو ارود می« شما» یعنی به سمت« تانهایخواب

 یزدخبرمی»

 «که برگردد از دریا

ها بازی کنید، مثلن همین شخصی تان با نشانهباید در ذهن؟ ست، اما چه کسی«او»یا یک شی یا همان در

های در حال رفت و توان در مورد موجکوه نیامده رفته اسوووت، برخاسوووته تا از دریا به کجا برگردد؟ می 

وزگار اسووت و باعث تغییرات زیادی در زندگی این همان موج ر بافی کرد و گفتگشووتِ دریا فلسووفهبر
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زندگیِ موجی  آید وموجی می«: دریا دسووت مرگ بود»را دارد. « آن»یا « شووی»نقش یک  ،«او»شووود و می

و ندانستیم کجای قصه/ ماهی سیاه کوچولو/ »مرگ اشاره به همین موضوع دارد.  شود، پسدیگر نابود می

جا با یک این دنبال یک دنیای آزاد بود و« کوچولوماهی سوویاه »اگر یادتان باشوود «: صوومد را غرق کرد

 غرق شوودن ماهی در ،ی دیگرنکتهسووت. «صوومد بهرنگی»فیم که مربوط به زندگی ی پیرامتنی طررابطه

چقدر به شعر ربط دارد. در  چولوسوت، اما باید دید متنی از همان کتاب ماهی سویاه کو دریاسوت که پیش 

جا تقابل زند. اینسوطر اول از نهنگ گفته شده و در سطرهای آخر شاعر از ماهی سیاه کوچولو حرف می 

ی شوووود که مربوط به حوزهری هم با متن برخورد میی دیگایجواد شوووده و از زاویه  و تضووواد جوالبی 

ه هوش و ب یز بسیار جالب باشد، زیرا خوانندهخاطب نتواند برای مالبته تضاد ایجاد شده می سوت. معنایی

 ی مولف توجه خاصی دارد.شکار سوژه

 ا این شعر برخوردهاست. قصد دارم مثل یک داستان بی چیدمان نشوانه و نحوه روش دیگر، سومیولوژی 

اهی م های شعر عبارتند از: نهنگ، دریا،ها را هم تشریح کنم. نشانهروابط بین نشوانه  ،حالبکنم و در عین

. است« صمد» ،خوانی نداردهای دیگر همبا نشانه ای کهارومیه و صمد. تنها نشانه یسیاه کوچولو، دریاچه

ا جدر واقع این پس« نیاز استخدا بی»یعنی «  الصمداهلل»گوید: ای هست که میآیه« توحید»ی در سووره 

هم  اها بی نشانهشویم که بقیهوجه میشوود. اگر به صمد توجه نکنیم مت نیازی غرق میصومد یا همان بی 

ارومیه  یهاست؛ مثلن رابطهبژهرابطه دارند و فراموش نکنید که یک بخش مهم نقد مربوط به روابط بین اُ

ای ها بری ماهی سوویاه کوچولو با نهنگ و دریا. بررسووی روابط بین این نشووانه با دریا و خشووکی و رابطه

 ،لغوی د که صمد عالوه بر معنایاست. این نکته هم نباید فراموش شوتر متن الزم شکافتن و تشریح بیش

 خاصی ی معناییفضا های ذکر شده همگیههم هست. نشان« ماهی سیاه کوچولو»ی داستان اسم نویسنده

دهد که با شووعری پراکنده طرف نیسووتیم، البته شووعر کوتاه اسووت و   کنند و این نشووان میرا تعریف می

داسووتان با آن برخورد کنم، زیرا ما معمولن در داسووتان با یک قصوودم این بود که مثل  طور که گفتمهمان

ی دیگری که نباید از قلم بیفتد این اسووت که وقتی در مورد متنی ها طرف هسووتیم. نکتهچیدمان نشووانه

ویراژ  چیزر حین نقد، تیزهوشووانه در مورد همهو د آن را از زوایای مختلفی ببینیدباید  ،کنیدصووحبت می

م/ ها بودیما نهنگ»کار کنید. هم زبانی متن  پریشووی و منطقِباید روی زبان ،دهید. عالوه بر این سووه مورد

تر گفتم بهتر است دهد. پیشهم به آن جواب می« هانهنگ»بژه است و جا اُاین« مرگ»، «که مرگ را کردیم

اگر  و طور مطلق بپذیریدرا بهنظر موش نباید باه یعنوان منتقد ها تبدیل به نهنگ شووود اما شووما بهنهنگ

ه من ک ممکن است نظرتان این باشدکنید ویرایش من درست نیست باید با من وارد جدل شوید؛ فکر می

ها ما نهنگ»گوییم اگر دقت کنید وقتی می ام؛ اماشتهسطر را کُ آنلحن  ،ها به نهنگی نهنگبا تبدیل کلمه

اول از عظمت نهنگ و کردنِ ایم. در دو سطر گردانی را به سمت تشویش زبانی بردهدر واقع لحن« بودیم

دریا را اداره  ؛ یعنی  مرگ،«دریا دست مرگ بود»ید: گودر سوطرهای پایانی می  ولی مرگ صوحبت شوده  
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کردند. در پایان ها هم مرگ را میحال نهنگ، اما در عینی خود درآورده بودکرده و آن را تحت سووولطه

حاال شعر را برخالف تئوری  .«و ندانستیم کجای قصه/ ماهی سیاه کوچولو/ صمد را غرق کرد»گوید: یم

 ماهی»آید ناخودآگاه نام اثر معروفش یعنی می« صوومد بهرنگی»وقتی اسووم  کنم.مرگ مولف بررسووی می

اما دلیلش  ه،کوچولوست که صمد را غرق کرد شود. در اصل این ماهی سیاههم تداعی می« سیاه کوچولو

، باز نوشتدیده شود و هرچه بعد از آن اش بعدی چیسوت؟ زیرا شهرت این کتاب هرگز اجازه نداد آثار 

البته این مساله به فرهنگ نادرست ایرانی  دانستند.را شاهکار او می ماهی سویاه کوچولو  ی زیادیهم عده

تی ، به دلیل شهرگر یک شوواعر یا نویسندهی آثار دیکند که معمولن اغلب مردم بدون مطالعهربط پیدا می

گویند آن کتاب بهترین هم با همان کتاب مشهور شده، مدام می هایش دارد و خود مولفاز کتاب که یکی

آیا « تانهایما آرام باش/ کسووی نیامده رفته اسووت/ در خواب »گوید: اثر نویسوونده بود. در قسوومتی می 

؟ در اصوول، حقیقتِ نقد دسووت شووماسووت و  هوم ذهنی آنیا مف اسووم مکان اسووت« خواب»منظورش از 

قد ن ای مختلفی با متن برخورد کنید، زیراتر گفته شووود بسووویار مهم اسوووت که از زوایطور که پیشهمان

 دهد. قدرت و تیزهوشی شما را نشان می ست کهنقدی منسجم،

 

 ادیت نهایی شعر
 

 ها بودیمما نهنگ

 که مرگ را کردیم 

 با لب دریا

 هاتانخشکیدیم الی دست

 آرام آرام

 شور خورد ارومیه

 هامان تنگو شانه

 ما آرام باش

 تانهایاما یکی نیامده رفت در خواب

 که برگردد از دریا    برخاست

 دریا دست مرگ بود

 و ندانستیم کجای قصه

 ماهی سیاه کوچولو

 صمد را غرق!
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 ی دیونیزوسی و آپولونیل بین قوابرقراری تعاد

 «سمیه ابراهیمی» ی، سروده«قرار»نگاهی به شعر 

 

 افتمهرچه می

 افتم از اصلنمی

 مثل سیبی

 خورد زمینکه هرچه می

 شودزمینی نمی

 ست جاذبه از من فراری

 کند شکایتیلختم نمی

 که از لب و لوچه آویزان 

 افتد ترشقطره می قطره

 

 شیرینم نباشی

 ای هستی آلوچه

 پشت دوربین!

 

 بررسینقد و 

 
 .شودپذیری باال، متنی باز محسوب میویلأو به دلیل قدرت ت ساختار خوبی دارد ،«سمیه ابراهیمی»شعر 

گریز از  است و حالت سیال هااگر این شوعر را بر اساس شعرهای دارای ساختار نامتمرکز که زبان در آن 

 هکعد آپولونی توجه زیادی شده به بُ این شعردر نویسش برید. مرکز دارد بررسوی کنید، راه به جایی نمی 
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رسد اما به دلیل غنی ساده به نظر می آنست. هرچند صورت و ظاهر شوعر فارسی  جریانحرکتی خالف 

های فموتی ومقید  کارکرد موتیف ،نگرموایه، این اثر را باید با توجه به سووواختارگرایی جزئی بودن درون

که ها، از لحاظ فرمالیستی )ایناسوتفاده شوده، نوع سواخت سطربندی   پیرامونش که به عنوان موتیف آزاد 

ی ی ترامتنیت و توجه به نحوهپذیر شده است( و با توجه به حوزهشوعر چه شکلی داشته یا چگونه شکل 

صل که از ااز اسب افتادم، »گوید: المثلی داریم که میبررسی کرد. مثلن ضرب هاالمثلدستکاری در ضرب

المثل افتم از اصوول( ذهن مخاطب به سوومت این ضووربافتم/ نمیکه در دو سووطر اول )هرچه می« نیفتادم

مند دارد اما خوشبختانه ست و شعرهایش اغلب فضایی جنونسمیه شاعری دیونیزوسی شوود. هدایت می

را ما زی ،شوعر فارسوی ناگزیر است به سمت تعقل حرکت کند  عد تعقلی به شوعرش داده.  بُ ،در این شوعر 

اغلب شعرهای معروف فارسی ایان و ساختار ندارند و در واقع شروع، پ زیادی داریم که عرهای معروفِش

 ، جذابمند شدهشعری ساختآفرینش فاقد سواختارند. تالشوی که در این شعر منجر به هیئتی آپولونی و   

دهید، خالف جهت ائه کند اراست. این روزها اگر شما شعری ساختمند که به سمت متنی باز حرکت می

خالف ادعایی که دارد با این قبیل شعرها بیگانه است.  زیرا شوعر معاصور فارسی بر  اید، رفته شوعر ایرانی 

ای همدلول هایش،بوده و دال ، متفکرانهاشخالف ظاهر ساده شما شعری بنویسید که برکه این مهم است 

ه روابط بینامتنی در همین شعر نشان خواهم داد. ها را با توجه بدر ادامه این مدلول متفاوت داشوته باشد. 

یرا کار شعر دفاع کنیم زاین است که ما نباید از یک  هم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیمی منکته

بگیریم که  این را یادبهتر است زنیم باید بر اسواس تحقیقات قبلی باشد و  نیسوت، وقتی حرفی می  ما این

ی ربط دارد. انسانبه تجربه و زیست  ربطی به تئوری نداشته و بیشترر، لزومن صحبت کردن در مورد شع

یح دهیم را توض ی خودو سلیقه نیماش بحث کدرباره ، باید با طرح دلیلکنیمیید میزمانی که شعری را تأ

اگر شوما شعری پیچیده را بفهمید، به درک خیلی   کند.بسویار به درک شوعوری کمک می   و این توضویح، 

 .زها خواهید رسیدچی

 افتم )فاعالتن فا(هرچه می»

 فاعل( ن)مفاعیل« افتم از اصلنمی

که در عین سووادگی ایجاد  ،شوووددر این دو سووطر دیده می« افتمنمی»و « افتممی»یک نوع رفتار دوگانه با 

 است و انگار از نظر آوایی واقعن چیزی در حال افتادن« افتمهرچه می»گویی لحن کرده اسوت. وقتی می 

و تعادل برقرار  گرددبه جای اصوولی خود برمی ، آن چیز در حالِ سووقوط،«افتم از اصوولنمی»حین گفتن 

 .شودمی

 )فاعالتن( سیبی مثل»

 زمین )مفاعلن مفاعلن( خوردمی هرچه که

 )فعولن مفاعلن( «شودنمی زمینی



  چگونه شعری ننویسیم؟ )جلد اول( |  41 

 

ر حین ، دهجاچینی مسلط استگو نیست اما ذهن تربیت یافته یا ذهنی که به عروض در این شوعر پاس، 

بینید شووعر وارد طور که میکند. همانحرکت میایجاد سوواخت معنایی به سوومت اجرا و هجاچینی بهتر  

جواب داده شده است.  جا به آنی تغییر رکن رخ داده، همانارکان مختلف عروضی شده و وقتی در سطر

ا موزون ی ،شوووعرکه با این دهد.جواب می بهتر ،ای تقطیع کنیداگر شوووعر را بر اسووواس هجای تکیهالبته 

اما موزیک متنی و فضوواسووازی خاص خودش را دارد و با توجه به آن هارمونی جلو  ،کالسوویک نیسووت

سوطر آمده )احتمالن اغلب شاعران امروزی این سطر را   ابتدای« افتمنمی»رود. مثلن در سوطر دوم که  می

در سطر سوم و چهارم )مثل سیبی/ تم( سرعت سطر و لحن بهتر شده، افگونه اجرا کنند: از اصول نمی این

 انرژی، حسیت فضای خوانشی، باز هم تغییر ارکان عالوه بر ایجاد لحن، تولیدخورد زمین( که هرچه می

قطره  قطره /که از لب و لوچه آویزان/ کند شکایتیلختم نمی»البته در این سه سطر  و عاطفه کرده اسوت. 

 هم مجددن شاهد همین تغییر ارکان هستیم.« افتد ترشمی

ن معشوق هما« شیرین»منظور از « ای هستی/ پشت دوربینشیرینم نباشی/ آلوچه»در پایان شوعر که گفته  

حال گوید و در عینها را به خود میروی آینه ایسووتاده و اینی عکاسووی روبهآتلیه اسووت، انگار راوی در

 هم در میان است. بنابراین« فرهاد»د، پای آیوقت اسم شیرین می برد. هرال مینارسویسیسم را هم زیر سؤ 

همان آدم و حوایی هسوووتند که سووویب را گاز  ،را هم داریم و این زوج« شوویرین و فرهاد »های متنپیش

ا نش است و وقتی بکچر اثر در حال کُاشوناسوی در بطن سمنتیک استر  اسوطوره و اسوطوره   زنند؛ یعنیمی

ون یک تریب ،شووید که این شعر در نوع خود متوجه می ،کنید را بررسوی شوعر   یسواختار  چنینتوجه به 

 است. 

تخیل و تعقل خود را متوجه یک  تمرکز،است که در آن « ساختار متمرکز»یکی  :ما دو نوع ساختار داریم

ر آن دا که مراکز مختلف شووعری ر «سوواختار نامتمرکز»کنیم )مثل همین شووعر( و دیگری میمقید موتیف 

البته ما در مورد این  دهیم.های تصویری را به هر کدام از این مراکز ربط میو سوپس حیطه کنیم ایجاد می

و نوع ساختار، د این دو فتیم به موازاتطور که گایم و هماندو سواختار در گذشوته به تفصیل بحث کرده  

تن بسته ماما این شعر  ،ویل داردیک تا سوت که فقط . متن بسوته متنی «متن بسوته »و « متن باز»متن داریم: 

ثلن م رسید.های متفاوتی میویلها، به تانشانه و شوما با بررسی هرکدام از  ویل نداردنیسوت، زیرا یک تا 

تغییر پیدا کرده )در اول بحث هم به آن « از اصل افتادن»که در شعر به « از اسب افتادن»المثل اگر ضورب 

حتی  رسووید.می ویلیشووعر دنبال کنید، باز هم به چندتا ا دردم و حوا راشوواره شوود( یا ماجرای سوویب و آ

ر درکل ه های گوناگون برود.تواند به سمت تاویلروی آینه هم میماجرای دختری نه چندان زیبا در روبه

رسوواند. ارتباط در شووعر خیلی مهم اسووت و این قسوومتی از شووعر، شووما را به جهان معنایی خاصووی می 

وانید تتوانید با زبان هر نوع برخوردی داشته باشید، میشما می شود.لب به آن توجه نمیست که اغچیزی

، ولی همان کار هم باید از سوواختار مخصوووص به ربط حرف بزنید و نحو را بشووکنیدو بی دیونیزوسووی
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شود باید از منطق سوررئال خودش تبعیت کند یا رئال ساخته میرپیروی کند. وقتی فضوایی سوو   خودش

 رز زبانیط سیال متن پیروی کنید. زمانی هم که باید از منطق نحوشکنی در زبان ،شوکنید نحو را می وقتی

د با توجه در نتیجه بای وسیقایی و نوع گفتار توجه دارید.به مرکز م کنید، یعنیتکرار می خاصی را در شعر

یوانگان در های دعری را با حرفمتنی ش ودتان، شعر را پیش ببرید. مثلن اگر تفاوتبه مرکز موسیقایی خ

 ،است ها بسیار درخشانآن های رد و بدل شده بینبعضی از جملهکه بینید می تیمارستان در نظر بگیرید،

شووعری به نام « پاریس در رنو». در کتاب شووان ربطی به هم ندارندهایحرف جاسووت کهله ایناما مسووأ

شته شده نو افراد دیوانه بینرد و بدل شده دیالوگ دارم که در فضای تیمارستان و بر اساس « تیمارسوتان »

ر دادم و همین کار منجر به و به شووعر سوواختا مند کردماسووت. در واقع من آن هرج و مرج زبانی را نظام

جود ندارد، اما همان دیوانگی دیوانه هیچ منطق و ساختاری وک های یتجربی شد. در حرف یشعر خلق

وابط کچر و...( بر اساس راکچر، سمنتیک استرامتن ادبی باید سواختمند باشد. هر ساختاری )فرم استر  در

اس بر اس« شناسینشوانه »ها طرف هسوتیم؛ مثلن در بحث  گیرد، یعنی ما با انواع و اقسوام رابطه شوکل می 

حلیل بینامتنیت و ترامتنیت، شعر را ت ی ترامتنی با توجه بهدر حوزه رسویم یا می به تاویل هاروابط نشوانه 

طه پس راب اهد بود.هنر و ادبیاتی هم در کار نخو ،نباشوود بین اجزای اثر ایرابطه کنیم. اگرسوواختاری می

یات مثل شطح نیست،ربط در شعر پراکنده و بی مند به کار بردن سطرهایبسویار مهم اسوت. شوعر جنون   

ه نوشت کمی یاتیاو شطح رغم داشوتن استعداد شاعری، دانش بوطیقایی نداشت. که علی« احمد عزیزی»

ن البته اغلب شوواعرا شوود.این تصوواویر پراکنده دیده نمی اما ارتباطی بین ،دارای تصوواویری درخشووان بود

ه را مدنظر داشت روابط باید ،هید بنویسیدخواای که میشما در هر حوزه د، امانویسون گونه میایرانی همین

رتباطات ا قصد دارید شعری را از لحاظ فیزیک کوآنتوم مورد بررسی قرار دهید، باید بهحتی اگر  .باشوید 

 یزن شووناسووی، معنایی و یا فرمیی نشووانهتواند در حوزهاین ارتباطات می روسووکوپیک توجه کنید، کهمیک

ی رابطه قرار دارند. در حوزه همگی ،یا ریتم کالم، لحن و تم موزیکی کلمه، حوزهو اندام باشود. شکل  

عوایی دبا استفاده از صدا و آوا در شعر تصویرسازی کنید، مثلن اگر قصد نشان دادن خواهید می زمانی که

دختر از خیابان رد شد/ »نویسید: و در سوطرهای بعدی می « آخ! درد دارم»گویید: ، در شوروع می را دارید

کند، چون شوووما از باید بدانید که این سوووطرها از منطق هنری پیروی نمی .«سووومان باران را باریده بودآ

ویسید و نشما شعری کوتاه می وقتی نیز مهم است.« منطق زبانی»اید، پس های مختلف اسوتفاده کرده زبان

 ازید کهتمهیدی بس کهمگر این ،اسوتفاده کنید  «لوگو»دلیل از زبان توانید بیاسوت، نمی « معیار»زبان شوما  

رد بی معنایی را تغییر دهد. نباید فکر کنید که یادگیری این مباحث شوعر شما را به سمت تصنع می حیطه

عر رود که شسفانه در ادبیات فارسی این گمان میست. متأسوادینهایت بی ینشان دهنده ،زیرا این درک

 ها مباحث کالسیکت ما بوطیقا ندارد و هنوز هم در دانشگاهشود. ادبیاباید دیونیزوسوی و راحت نوشته  

 جواب هامروزیر کرده و بوطیقای کالسوویک  خیلی تغیکه ادبیات سووت  شووود و این در حالیتدریس می
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جاست که حتی اغلب شاعران بزرگ ما هم علمی در ها را بدانیم و جالب این. ما ناگزیریم که ایندهدنمی

ی ست. اهمیتهایی منطقیبوطیقانویسوی و مطرح کردن بحث  ،واقع هدف کالج شوعر  راین زمینه ندارند. د

حال ی مهم این است که شعر دارای ارتباط، ساختار و در عینلهکسوی نوشوته، مسأ  ندارد که شوعر را چه 

ا م چون ادبیات ،فارسی مورد قبول نیست همین اثر خانم ابراهیمی در شعرگو باشود. شوعری مثل   پاسو، 

افتد. از اتفاق می سیستم دیونیزوسی ی ویراژِکه شعر فقط در حیطه پنداردبه فکر کردن ندارد و میعادت 

شعر فقط ایجاد سطرهایی درخشان و فاقد ارتباط که در کلیت خود تبدیل به شعر  شوعر باید ایده گرفت. 

بار کنیم. انرا  اما نامرتبط تنها سطرهای زیبا شاننشوده، نیست. ما وزن و قافیه را از شعر نگرفتیم که جای 

 اصول دریافت، شووهود و کشف یک فضاست و این بود که ثابت کنیم شوعر ح  ،هدف از تغییر دادن شوعر 

. ولی در حال حاضر جز تصویرهای زیبا و فضا، اجرا و بیان هم باید بدون قید و بندِ وزن باشد کشف آن

 به شرطی که در خدمت ،زیبا خوب استیک سوطر   شوود. البته نوشوتن  تزئینی چیزی در شوعر دیده نمی 

ی سطرها ارتباط داشته باشد. در شعر سمیه این ارتباطات در نظر گرفته شده و ساختار شعر بوده و با بقیه

ر کند و شووعر تعادل برقرا سووتم دیونیزوسووی و آپولونی ذهن خودبین سووی خواهدمشووخص اسووت که می

 . بنویسد

 

 

  



  44 | علی عبدالرضایی

 

 

 

 زبان جسد نیست

 «مهدی معظمی»ی سروده ،«تیمارستان»نگاهی به شعر 

 

 سوزدکه فقط خودم، برای خودم دلم میاز این

 سوزد!دلم می

 تر بودای برایم کشیدند که از جغرافیا هم بزرگی دوستانم نقشهکه همهو این

 بینم که دوستانم چقدر دشمنانه سرم را به طاقی کوبیدند که طاق نداشت!خواب می 

 عکس استقدر برام آنبدبختی

 که کسی را که دوستمش دارم، دوستمم ندارد!

 شان ندارمها که دوستمم دارند، دوستمو آن

 گیر سراغم را نگیرندهای زبانو اگر این کودکی

 کار کنم؟!ها را چهکار کنمچه

 گیرند، همه آشنایند!ام را اشتباهی میو دخترهایی که شماره

 ند!ای بخواهد با خدایم بازی کام تا مبادا غریبهام پنهان کردهسینهدانندنم! بلدم نیستند که سگی در نمی

 کندام است که پارس میاندازم و فقط سگ سینهخندند، در سرم استخوان میها که میمرا فالنی

 خندندم!شوند وقتی میام میها آینهو زن

 اشد؟!گویند، مگر چه عیب دارد آدم خودش را دوست داشته بگویم دروغ میمی

 شود آینه را شکست تا نبینی!اما مگر می

 هاست خودم!جا اردوگاه پاپتیاین

 سوزد!سوزدهایم میچقدر دلم برای خودم می

 کشمتان آه میی تیمارستانتوانند بفهمند وقتی پشت پنجرهها را میهمه این

 خانم دکتر و شوهرت!
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 نقد و بررسی

 
ارد و را د« رضا براهنی»قرار بگیرد. شعر تو مشکل شعرهای  قدرت زبانی باید در خدمت شوعر و زیبایی 

گیرد. یعنی هر های زبانی از روش او پیروی کنی، اما او با جسوود زبان کُشووتی میای در بازیسووعی کرده

کند و این مسووأله در متن تو هم اتفاق بازی نمیآورد و با آن دیالوگ و عشووقبالیی بخواهد سوور زبان می

ی زبانی شد و با آن توان از طریق همین شعر وارد محدودهدهم که چگونه میال نشان میافتاده اسوت. حا 

ای ازهت پذیری آن اضافه کنیم و جهان( را به نفع شعر بشکنیم، به تأویلsyntaxبازی کرد؛ باید نحو )عشق

رند و ما مدام وقت بگونه آثار مثل شعر براهنی از چنین معضلی رنج میرا در شوعر بسوازیم. در واقع این  

 کنیم:، حس ادیت داریم. شعر را بررسی میخوانش

 «سوزدکه فقط خودم، برای خودم دلم میاز این»

 را به صورت دیگری توان آنمطلقن زبانی نیسوت و می  رغم ادعایش،علیگر مواجهیم که با سوطری بیان 

 ادیت کرد:

 «سوزدفقط خودم برای خودم می»

دهد و در سطر بعدی نیز ایجادِ کند، زبان را از شرّ حمالی و شلختگی نجات میایجاد میاین ادیت تأویل 

 کند. لحن می

 سوزددلم می»

 «تر بودای برایم کشیدند که از جغرافیا هم بزرگی دوستانم نقشهکه همهو این»

زار زبان کوچه و باگر شووده و زبان، منثور و روتین اسووت و کاربردش فرقی با کاربرد  دوباره سووطر بیان

 ندارد. 

 ادیت پیشنهادی:

 ای کشیدند برایمدوستانم نقشه»

 «تر بودکه از جغرافیا هم بزرگ

 

 «بینم که دوستانم چقدر دشمنانه سرم را به طاقی کوبیدند که طاق نداشتخواب می»

اسوووتانی و خواهی فرافکنی کنی، ولی به سووومت بیانِ داین سوووطر هم بیان و اجرای خوبی ندارد، تو می

 روی. مانتال میسانتی

 ادیت پیشنهادی:

 «ها سرم را به طاقی کوبیدند که طاق نداشتآن»
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 قدر برعکس است ام آنبدبختی» 

 «که کسی را که دوستمش دارم، دوستمم ندارد!

تر در خدمت شعر باشد، سطر اول اجرای خوبی دارد، اما در سطر بعد دست بردن در نحو زبان، باید بیش

 توان آن را به سمت بهتری برد.ست، ولی میالبته این سطر هم دارای بیان قابل قبولی

 ادیت:

 قدر برعکس استام آنبدبختی»

 «که دوستم دارم، دوستش نداردکه آن

 از این فرافکنی کنی، در نحوتوانی بهتر ، می«دوسووتمش دارم، دوسووتمم ندارد»جا نیاز نیسووت بگویی این

مرا »را به جای « شووونومممی»طور تصوونعی  راهنی زبان را جسوود فرض نکنی و به دسووت ببری و مثل ب 

ینی ب، اگر خوب دقت کنی می«که دوستم دارم، دوستش نداردکه آن»است بگویی: ننویسی. بهتر « شنوممی

و « نارسووویسووویم»حال نوعی کوه بوا عودم تطابق افعال در این سوووطر، ایهام نیز تولید شوووده و در عین   

 هم به اجرا درآمده است.« پنداریدیگریخود»

 «شان ندارمها که دوستمم دارند، دوستمو آن»

 توانی بنویسی:جای چنین سطری میباز هم شاهد انبارکردن زبان هستیم. به

 «شان دارند، دوستم ندارمها که دوستو آن»

 گیرد.یافتد که با تیزهوشی در خدمت شعر قرار مبا تغییر این سطر یک اتفاق زبانی می

 گیر سراغم را نگیرندهای زبانو اگر این کودکی»

 «کار کنم؟ها را چهکار کنمچه

 ادیت پیشنهادی:

 کار کنم؟حاال اگر این کودک زبانش بگیرد چه»

 «کار کنم؟ها را چهکار کنمچه

 

 «گیرند، همه آشنایندام را اشتباهی میو دخترهایی که شماره»

 ادیت:

 گیرند اشتباهی دخترهایی که هی شماره می»

 «آشنایند

 

 «ندای بخواهد با خدایم بازی کام تا مبادا غریبهام پنهان کردهدانندم! بلدم نیستند که سگی در سینهنمی»

 توانی سطر را به این شکل ادیت کنی: که میای، در حالیجا تم را کشتهتو این
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 نام پنهابلد نیستند سگی در سینه»

 «ای بخواهد با خدا بازیمبادا غریبه

 

 «کندام است که پارس میاندازم و فقط سگ سینهخندند، در سرم استخوان میها که میمرا فالنی»

 این سطر هم دچار لکنت شده است.

 ادیت پیشنهادی:

 خندندها که میمرا فالنی»

 کارند در سرماستخوان می

 «ام پارس کند در آینهتا سگ سینه

 کند.چرا در آینه؟ چون شعر در انتها به آن رجوع می

 گویندگویم دروغ میمی»

 «مگر چه عیب دارد آدم خودش را دوست داشته باشد؟!

 کنی. ریزی و با بیان واضحات، دستت را برای مخاطب رو میهم میجا منطق زبانی قبلی را بهاین

 خوانیم:می در ادامه

 ت تا نبینی!شود آینه را شکساما مگر می»

 هاست خودمجا اردوگاه پاپتیاین

 سوزد!سوزدهایم میچقدر دلم برای خودم می

 کشمی تیمارستان آه میتوانند بفهمند وقتی پشت پنجرهها را میهمه این

 «خانم دکتر و شوهرت

عر ش اصولن نباید نامی از تیمارستان ببری و جریان را افشا کنی؛ چهار سطر آخر شعر کاملن حشو است. 

 خواهد، بلکه به شاعر باهوش و تکنیکی نیاز دارد.هوش نمیمعاصر فارسی دیگر شاعر کم

 بندی شعر: ادیت پایان

 خندندها که میمرا فالنی»

 کارند در سرماستخوان می

 ام پارس کند در آینهتا سگ سینه 

 خندندماند وقتی میها آینهزن

 مگر چه عیب دارد آدم خودش را دوست کند؟

 «سوزد میچقدر دلم برای خودم می
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دهد که چگونه شعر را به اوج مهم اسوت که شوعر، اوج و فرود داشوته باشود و این ادیت به تو نشان می    

طور  که گفتم رفتار تو با زبان مانند جدال با یک جسوود است. این شعر ببری و بعد آن را رها کنی. همان

در  شود، بازی زبانینویسی بازی زبانی محسوب نمیمثل شوعرهای براهنی اصولن زبانی نیسوت. شولخته    

جا نحو را بشووکنیم که زیبایی تولید اصوول برخورد تیزهوشووانه و خالق با زبان اسووت، ما مجازیم فقط آن

ست، درکی از زبان ندارند و آن را صرفن گویند شعر براهنی زبانیشود. آن دسته از منتقدانی هم که میمی

کُشووند، هرچند شاید کارهای چنین شواعرانی زبان را می بینند که دهند و نمیمیبه شوکسوتن نحو تقلیل   

 اند.بودهجالبی هم با زبان کرده باشند، ولی در اغلب موارد ناموفق 

شووان هم لذیذ که زیبایی خاصووی ندارند، خواندن، عالوه بر این«شوونوممبینمم، میمی»هایی مثل ترکیب

هایی اسووتفاده کرد. باید دقت کنی زبان و وجه عینی، از چنین ترکیبتوان بدون هیچ تمهید نیسووت. نمی

دهد که از قواعد و دسووتورات آن فراروی کنی تا به ترکیبی درخشووان  کجا و تا چه اندازه به تو اجازه می

برم و بهتر اسووت ادیت من را با شووعر خودت خوب قیاس کنی. برسووی. من در نحو شووعرت دسووت می

شود، از منطق زبانی معمول ست که زبان را در جایی که زیبایی خلق میش کسیفراموش نکن شاعر باهو

 شکند.را به نفع زیبایی و شعر، می رود و در نهایت آنکند و از نحو نیز فراتر میخارج می

گردانم و می کنم، با این تفاوت که در آن هوشای استفاده میکار بردهمن هم از نوع نحوی که خودت به

 ببخشم. ت شعریت کنم به متنساده سعی میعمال چند تکنیک با اِ

 

 ادیت نهایی شعر
 

 سوزدفقط خودم برای خودم می

 سوزددلم می

 ای کشیدند برایمدوستانم نقشه 

 تر بودکه از جغرافیا هم بزرگ

 ها سرم را به طاقی کوبیدند که طاق نداشتآن 

 قدر برعکس استام آنبدبختی

 دارم، دوستش نداردکه دوستم که آن

 شان دارند    دوستم ندارمها که دوستو آن

 کار کنم؟حاال اگر این کودک زبانش بگیرد چه 

 کار کنم؟ها را چهکار کنمچه 

 گیرند اشتباهیدخترهایی که هی شماره می
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 آشنایند 

 ام پنهان بلد نیستند سگی در سینه

 ای بخواهد با خدا بازی مبادا غریبه 

 خندندها که میفالنیمرا 

 کارند در سرماستخوان می

 ام پارس کند در آینهتا سگ سینه 

 خندندماند وقتی که میها آینهزن

 مگر چه عیب دارد آدم خودش را دوست کند؟

 سوزد  میچقدر دلم برای خودم می

 

 حال نسووبت به متنبندد، البته ادیت من هم پراکنده اسووت، ولی در عینترجیع در انتها، فرم شووعر را می

دم. اگر ای، آن را ادیت کر. در اصل با توجه به شعر و زبانی که به کار بردهرسدتر به نظر میاصلی طبیعی

کنند خواهی شوعر زبانی بنویسوی، باید از این فرهنگ تبعیت کنی و دچار تصنع نشوی. اغلب فکر می  می

، نوشووتن طور نیسووت، زیرا زبانیاینتر اسووت، ولی اگر فقط دیونیزوسووی بنویسووند شووعرشووان حسووی  

گانگی شعر پذیری و چندکند، بلکه برعکس، خصلت تأویلتاویلی نمینویسی نیست و شعر را تکشلخته

چیز را تشووریح و توصوویف کنی درسووت نیسووت، زیرا شووعر     که آدرس بدهی و همهبرد. اینرا باال می

 شود. بحرانی میمعنایی و تک

ای احمقانه است، چون اصلن در نویسیم! چنین گزارهمعنا میویند ما شعر بیگمعنا چیسوت؟ بسویاری می  

هوم داریم مف. شعر نامعنا هرگزمفهوم وجود دارد ولی متن بیبیافتد. متن معنا اتفاق نمیهیچ کجا شعر بی

 ها،جه به آنها و ذهنیت مخاطب دارد. خواننده اطالعاتی دارد و با توی مستقیمی با دادهچون فهم، رابطه

های موجود در اثر فهمد. پس مفهوم سویال اسوت، اما معنا در متن وجود دارد. نشانه  متن نویسونده را می 

اند و در برخی مواقع هرچه که باشوووند، معناسووواز هسوووتند، فقط بعضوووی معناها گاهی خالق و چندگانه

ا ی ، بگوییم قابلیت فهم آن پایین وکه متن ما معنا نداردجوای گفتنِ این توان بوه  بعودی. بنوابراین می  توک 

 است.نامفهوم 

نحو زبان چیست؟ ما اجازه داریم در شعر نحو را بشکنیم، اما به شرطی که ایجاد زیبایی کند و این دست 

ی هفتاد رخ داد. ما بسیار فریاد زدیم و بردن در نحو زبان، نباید منجر به تصنع شود. همین معضل در دهه

ای ، من و عده 13یا  12ن زمانِ من جهت مخالفت با این اتفاق بود؛ یعنی در سووال های آتمامی مصوواحبه

که بسوویاری بازی زبانی را به شووکل کالسوویک و با توجه به دیگر این جریان را شووروع کردیم و در حالی

زی طور افراطی به کار بردیم؛ در اصل بادادند، ما آن را بهاشوعار حاف  و شواعران سبک هندی انجام می  
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عرم ای از بازی زبانی در شزبانی در شعر من، منحصر به نحوشکنی نبود؛ بلکه نحوشکنی تنها زیرمجموعه

شود. این شوکل از بازی زبانی )شوکسوتن نحو و تولید تصنع( سطحی بود، اما ژورنالیست     محسووب می 

کید تا تر بر آنکرد بازی زبانی فقط همین اسوووت و بیشدید و تصوووور میقسووومت را می ایرانی، تنها آن

بعضووی «. زبانِ قدرت»و « قدرتِ زبان»کرد. علت چه بود؟ چون در شووعر زبانی دو مؤلفه وجود دارد: می

کند ولی بعضی اشعار، پیرو قدرتِ زبان هستند؛ قدرتِ زبان کمک میکنند شعرها به زبانِ قدرت کمک می

 تواند بر زبان روزمره و در نتیجهانی میعبارت دیگر شووعر خالق و زب تا جلوی زبانِ قدرت بایسووتیم. به

فرهنگ تأثیرگذار باشود. متاسوفانه جوامع توتالیتر که با سونت و رفتارهای کالسیک ارتباط دارند و آن را    

 کنند، از تغییرات تازه در زبان روزمره هراس دارند.برجسته می
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 خشونت زیبا

 «مرجان دشتی»ی سروده ،«ماشهبی»نگاهی به شعر 

 

 خاکستری کنیمی نگاه

 هوا در کنیمی شلیک که بغضی و

 ستدودی

  ماشهبی تفنگی گور از که

 بلندتر شودمی

  چسبممی که هاتلب به

  بدنت از ریزدمی نرم جنگی

  تخت روی

  شوممی بلندتر

 تو آیدمی در از بازتر

  تن به تن جنگی برای

 دهندمی اشنشان سبز چراغ هاتچشم

  لب دو بین امجنگی اسیر حاال

  بودم تفنگی باید

  هاتانگشت الی سیگار جای

  خاکستری نگاهی قتل برای

 صلح پایانش که جنگی و

 ببند را هاتلب مرز
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 نقد و بررسی

 

 و سطرسازی فضا، یک حول خواهدمیحال در عین دارد و مقید موتیف ،نیست پراکنده شعر خانم دشتی

حاوی  دارد، ای کهاروتیک و عاشووقانه ماهیتعالوه بر  شووعر، کهجاسووت جالب این. کندبتولید شووعر 

شعر  و «زیاری خانم» شعر. است نبرده بوییهیچ  این خشونتِ زیبا از فارسی شعر هست و نیز خشوونت 

 رسیدندپمی و داشتند مشوکل  هاشوعر  نمونه این با اغلب ایرانی انمخاطب اما ،بودند ییزیباآثار  «چرنوبیل»

 حاال کشد!؟می وسط را جنگ پای و زندموج می آن در خشونت که سوت ایعاشوقانه  شوعر  نوع چه این

 لتمای اساسن که شعری کند؛می شعر عاشقانه وارد را جنگ یلهمسا و خشونت جوان یشاعر که بینممی

 یرانیا اروتیکِ یا عاشقانه شعر مختص که هاییابژه از شود و برای این کار تلقی عاشوقانه  و اروتیک دارد

ی ژهسوب یک با برخورد جهت شاعر رویکرد کند،می تازه را شعر این که چیزی. کندمی اسوتفاده  نیسوت، 

 .کند نگاه متفاوت هایدریچهاز  و ای قدم بگذاردتازه راهِدر  شوواعر که اسووت مهم. غیرمعمول اسووت

 ما ایم.کرده تحریف را موضوع این ما ولی ،اسوت  سوکس  خود در سوکسوی   هایابزار از یکی خشوونت 

در چنین  دارند. دوست را خشن بازیعشوق  ،مردم اغلب که صوورتی  در دانیمنمی خشون  را بازیعشوق 

انگِ فساد و انحراف  هابه آن سریع چون روندنمی سومت  این به اصولن  ایرانی شواعران  فرهنگ منحطی،

 شووود،نمی مربوط آخوندها به تنها یطرز فکر چنین البته. زنندمی و از این قبیل مسووائل آخوندی اخالقی

 ردهک نظر در تفکرمان تجدید که است صورت، خوب هر به هستند. ایرانی شاعران آخوندها، از زیرا ملّاتر

ولید در جهت ت کهاین شرط به ،بله ست؟شودنی  تعریفمفاهیم  این آیااما . کنیم تعریف نو از را مفاهیم و

  زیبایی حرکت بکنیم.

 اجرا در امکانات تمام باید از پس کند، لذت دچار را شووما که سووتآن چیزی زیبایی چیسووت؟ زیبایی

(performance )شاعر .برسانید هنری لذت یلحظه به را ی واقعی شعر و ادبیاتخواننده تا کنید استفاده 

کند. زیبایی  خلقِ تواندمی که (creative)خدا و آفریننده یک  اسووت! دیکتاتور یک نویسوود،می که زمانی

 که نیزما تا لذت این هاسوت، پس شما با کنستانتره و اسانس لذت مواجه هستید. شوعر هنر الیت و نخبه 

 .داریم فشووانیجان یا چندجانبه جهاد شووعر در ما یعنی. آیدنمی وجود به نسووازیم، فرم و هیئت برای آن

 موتیف هب بازگشت و ترجیع از مثل استفاده ،های مختلفی داردشوکل  و افتدمی اتفاق فرم در فشوانی جان

جلوگیری  عرشاز پراکندگی در  تا برگردیم آن به مرتب شعر در و انیمربپرو باز را مقید موتیف یعنی مقید،

عبارتی  نیستند. به شعر اصلن شانبه دلیل پراکنده بودن فارسی شاهکارهای شعر از درصود  نه و نود. کنیم

 فکرت و مفهوم لحاظ از باشد، جالب شوعرشوان   فرم اگر. اسوتراکچر  فرم اسوتراکچر ندارند یا  سومنتیک  یا
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 اعرش چون ،ندارد استراکچر فرم باشد، داشوته  معنایی سواختار  و خوب تفکرِ اگر ؛اسوت  پراکنده شوعری 

 شعر براینبنا خیر، را استراکچر فرم اما بینیم،می را استراکچر سمنتیک شعر این در. داندنمی اجرا از چیزی

حذف به  یعنی ،نیست اما باشد موجز خواهدمی گاهی هم رود.می راه واز و ولنگ قولی به و شودمی رها

 درون در باید ایجاز اسووت. ایجاز صوورت  و نمایه فقط این اما در آن وجود دارد، معنوی و لفظی یقرینه

 بدون کنید رفتار جزئی بسیار یا بگنجانید کلمات ترینکم در را مفاهیم ترینبیش یعنی ،بیفتد اتفاق شوعر 

 و رینتبزرگ کلمات، کمترین با که ستکسی شاعر باشوید.  کرده خرجیلکلمات، و از اسوتفاده  در کهآن

 مانهنذ بایگانی در که چهآن از هر باید هاکارگیری این تکنیکبرای به. بسووازد را فضوواها ترینپیچیده

 به. یمکن استفاده داریم، دیگری ادبیات هر و مدرنپسوت  مدرن، نومدرنیسوتی،  کالسویک،  ادبیات یدرباره

 استفاده سوطری  درون یقافیه از سوپید  شوعر  در آوریم،می مصوراع  آخر ،در غزل را قافیه اگر مثال عنوان

 افتدنمی اقاتف راحتی به سطرهایی چنین ساختن. دهیم موسیقایی تمِ و حسی هارمونیِ شعر، به کنیم تامی

 از خشیببه  تا تبدیل کنیم بازیعشق و با آنکرده باید کلمه را لمس . باشد ممارست با همراه کهاین مگر

 .شودب ما

  «خاکستری کنیمی نگاه»

 .یستنمناسب  شعر، شروع برای و به این دلیل است گربیان سطرسازی، لحاظ ازست و اضافی سطر این

 هوا در کنیمی شلیک که بغضی و»

 ستدودی

  ماشهبی تفنگی گور از که

 «بلندتر شودمی

ماشه را کسی )من بی گور از که دودی و تفنگ شلیکِ از فضوا  ؟کنیمتوانیم این قطعه را ادیت چگونه می

اگر  لبتهاست، ا ماشوه بی تفنگ گور از شوده  گفته جااین در که .گویدمی شوود، نمی بلند بینم(الشوه می بی

 ار قطعه بخواهم اگر مناما . بسووازد شذهن در را هااین یهمه تواندمی باشوود، یافته شوواعر تربیت ذهنیت

 :کنمگونه عمل میاین ،بازسازی کنم

  است ستمگر نگاهت»

 هوا در کنیمی شلیک که بغضی و

 دووود مثل

 «ماشهبی تفنگی گور از شودمی بلند
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اشاره به آلودگی هوا و تواند می ،شوده چون از هوا نام برده از یک سوو   سوت، جا چندتاویلیاین «دووود»

 دهد.ها و ترافیک را نشان سر و صدای ماشین توانداز سوی دیگر میو  باشددود موجود در آن 

 تفنگی گور از شووودمی بلند» گویممی «بلندتر شووودمی / ماشووه بی تفنگی گور از» بگویم کهاین جای به

نثور که از حالت ماما برای این ،است «شودمی بلندتر ماشهبی تفنگی گور از» سطر این اصل در «.ماشوه بی

 و صووامت حرکت باید به سووازی سووطر در .امآوردهخارج شووود، فعل را از انتهای سووطر به ابتدای آن 

 . توجه داشته باشیم تا به سمت زیبایی حرکت کنیم هاها و چیدمان واژهمصوت

  چسبممی که هاتلب به»

 بدنت از ریزدمی نرم جنگی

  تخت روی

 «شوممی بلندتر

 گاهتن)مرکزی  سطر به گردمبرمی پس م،کن به شعر تبدیل را قطعه این مخواهمی اما ،سوت تالش خوبی

  گویم:می مرکزی سطر به توجه با آمده و من «لب» یواژه اپیزود این در .(است ستمگر

  «است نفربر هاتلب»

 را خواننده هاترجیع این«. هات نفربر اسووتلب»و « سووتمگر اسووتنگاهت »حاال دو سوطر مرکزی داریم:  

 عرشطور که گفتم ، همانشده استفاده شوعر  در که انسوانی  یابژه همان یعنی کند،می مقید موتیف متوجه

 فادهاست که ماشینی زرهی شبیه تانک است، ،نفربر از پس ،در آن حضور دارد هم جنگ اما است عاشوقانه 

 :ی این اپیزودادامهادیت  .مکنمی

  نرم جنگی که در»

  صورتم به خوردمی

  «الشهبی من از گذردمی و

ها هالش ،جنگ در گاهی نفربر زیرا ام،کرده استفاده «ماشه» یقافیه هم را «الشه» ،قسمت این آخر سطر در

کرده که البته  یجاد تشوودیدبه خاطر چند هجای کوتاهِ پشووت سوور هم ا « گذرد ازمی»کند. جا میرا جابه

 ندارد. اِشکالی هم

  «تو آیدمی در از بازتر»

 ارگاسم، وقت گلوله؛ یعنی یک یداریم به مثابه را «تر» جااین در شود.می اروتیک شعر بعد به سطر این از

 این قسمت و با توجه به کردن قوی برای ادامه در بنابراین .کندمی شولیک  را تر هایِها یا قطرهگلوله مرد

 گویم:می آن دو سطر مرکزی
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 است دلبر چنان تفنگت»

 فشنگ چند لحظه هر که

  آیدمی در از بازتر

  قشنگ مثل

 «نشود صلح تن به تن جنگ این که

اهمیت  را دارد و کارگرداننقش  لحنشده،  کالسویک  شوعر  در وزن جایگزین لحن،جا این که کنید دقت

در شوعر اسوت، زیرا شعر باید زندگی داشته باشد و این لحن    هاواژه چیدمان و فرم ،ی تفکرآن به اندازه

 ردآودرمی انسانی هیأترا به  شعر بخشد و در اصلمی جان صفحه به و دهدبه شعر زندگی می است که

 سازد.تازه می موجودی آن از در نهایت و

 دهندمی نشانش سبز چراغ هاتچشم»

 ام بین دو لبحاال اسیر جنگی

 مباید تفنگی بود

 هاتجای سیگار الی انگشت

 برای قتل نگاهی خاکستری

 و جنگی که پایانش صلح

  «هات را ببندمرز لب

 نشان زسب چراغِ از که موتیف مقید و سطری بین باید چگونه. شوود می مانتالسوانتی  شوعر  در اپیزود آخر

 در ار خاکستری چشم من کنیم؟ ایجاد رابطه گوید،چشومان سوبز یک نفر می   یا اشواره به  کسوی  به دادن

 ویمبگ کهآن جای به که اسووت این جایگزینش کنم، توانممی که اِلمانی حاال و بردم بین از ابتدای شووعر

 دهممی آن به ساختاری حالت ست(،توضیحی و گربیان )سطری «دهندمی نشانش سبز چراغ هاتچشم»

 خیابان به را سووبز چراغ پس. باشوود ها مرتبطماشووین بوق صوودای دود و خیابان، با فضووای چهارراه، که

 است ازهت فضای تولید نومدرنیستی، و جدید شعر کارِ .یاورمب دیگری هایاُبژه بتوانم دهم تامی اختصاص

 شود،می ساخته هانشانه چیدمان با جهان این سوازد. می متن در شواعری  هر که سوت جهانی فضوا،  این و

 گویم:می بنابراین هستند؛ دیالوگ در شعر های دیگرنشانهبا  که نشانه چند یعنی

  است سبزتر چراغ از هایتچشم»

   لب دو بین جنگی اسیری من و

  لبه دو
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 چهارراه وسط

  انگشتانت الی سیگاری چون

  نشود تا خاکستر که

 «شومنمی تمام

ا ر ترجیع دوباره و بدهم درخشانی پایان شعر به خواهممی حاال اما کردم، تمام جااین را شعر من اصل در

 ببندم: را مقید موتیف و کنم تکرار

  است ستمگر نگاهت»

 بند آغوشت و

 «ببند را هالب آن لعنتی

ایان به پ خشونتشود و شعر با حف  می نزدیک ناگهان کند،می دور توصیف از او را که شاعر آدمی یعنی

ه ک دارد لحنی «ببند را هالب آن لعنتی» اما سووطر ،سووتمفعولی ینگاه زنبه  نگاهِ شووعر، این در. رسود می

 علمرد فا همیشه که جنسی تقابلآن  جااین واقع در شوود. می قدرت گرفتن او و ی زنباعث تولد دوباره

 سیفار شعر در «.ببند را هالب آن لعنتی» گویدمی و گیردمی را فاعل جای شود و زنشوکسته می  اسوت، 

 نز. کنند اشمصرف باید و شودمی توصویف  مدام که سوت ی زیباییاُبژهو  مفعول موجودی زن، لنمعمو

 در اما کند،می توصیف را خود معشووقِ مرد  دارد، منفعلی نگاه که لزبین یک مانند هم نویسونده  یا شواعر 

 در. شودمی احضار با فرم و نگاهی تازه زنانه خشوونت  و هم یک شوده  توصویف  مرد هم یک ادیت من،

 ایعاشقانه شوعر  اگر حتی و بنویسود  عاشوقانه  چ ، شواعرِ  یک که بود غیرممکن ،ایران در پنجاه یدهه

 بود این کردند، شاملو امثال که هاییخیانت از یکی .بود مقدس آیدای شاملو، مانند اشمعشوق نوشت،می

 زیامرو و مدرن یا بسازد هستی و فضا که شعری ها،آن از ما نشدند و زیستی و اروتیک یحیطه وارد که

 حضووور مهمی از شووعرشووان حذف شوود و آن، چیز واقع در یم.اهندید یا به عبارت بهتر عاشووقانه باشوود،

 در انسانی در اشعارش وجود ندارد و اما است، من شعر یدغدغه انسوان  گویدمی شواملو . سوت انسوانی 

 اردچ حتی طریق همین نگاه بینیم، او ازمی ی مسیحبه مثابه را مقدس و اسوطوره و وارطان  مریم عوض،

از لحاظ  شاملو. شوند مطرحتا  چسبندمی او به دیگران و شودمی مراد به تبدیل یعنی شود،می رمگیشبان

 ثلم افرادی که دلیل این به خوردیم، او از بزرگی هایضوربه  اما سووتبزرگی و مسوتقل  انسووان سویاسوی،  

 ما جان بالی شوودند و حاال همین دو نفر مطرح او یبه واسووطه« آبادیدولت محمود» و «بهنود مسووعود»

 بادیآدولت افتاد.نمی هازبان سر قدر نامش براین هرگز کرد،نمی مطرح را آبادیدولت شاملو، اگر. هستند

 ی آتش زدنکند )مثل اظهارنظرش دربارهمی سویاسی  مسوائل  وارد را رفتار ترینارتجاعی که سوت کسوی 
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 بود شاملو دوست که بهنود مسعود یا (،36ماه مردم فرودست در اعتراضات دیپرچم رژیم ایران توسوط  

 هایربهض که ستایوابسته و غیرمستقل ، فردشاملوست با رفاقتش خاطر به تنها دارد، چیزی اگر حاال و

 هچ باشد مواظب که است این فکر واقعی،روشون  هایمسوئولیت  یکی از بنابراین. خوریممیاز او  زیادی

 .شوندمی مطرح کسانی از قِبَل او

 جهت چند از حالو در عین به شعر وفادار بمانیم باید ما چرا است؟ مهم شعری استقالل و تازه نگاه چرا

 ه،تاز شعر یک که چون کسی دارد؟ زیادی اهمیت آفرینش شعر مهم، چرا توجه داشوته باشویم؟   شوعر  به

ران بر دیگ که شعری کند.مطرح می نو را ایدئولوژی یک که ستکسی مثل دهد،می ارائه کامل و قدرتمند

شکالی و هیچ ا نباشد، یا باشد عاشقانه شعر که نیست مهم آموزند.می رسومش  و راه از بقیه ،تأثیر بگذارد

 از بخشیموضووع   این بنویسود، چون  پورن یا اروتیک شوعر  هم سویاسوی   رادیکالِ آدم یکهم ندارد که 

 نجکاوک که است این جوان نسل وظایف از یکی !فهمدنمی ایرانی فکریروشنولی متاسفانه  ،ستزندگی

 و نویسووونده هیچ اخیر قیام یدرباره .ماندن تفاوتنفهم و بی هاقبلی مثل بکشووود و زحمت و باشووود

 .زنندکه دائمن سونگ مردم و مردمی بودن را به سینه می ننوشوت، در حالی  مقاله یک فکری حتیروشون 

 رس پشت و اندشده به گله بدل که هسوتند  بزدلی جماعت ی ایرانیفکرهاروشون  و اعرهاشو  ها،نویسونده 

ها شووروع به بیانیه دادن طلبها ماندند تا غائله بخوابد و رهبر موقت و اصووالحکنند. آنمی حرکت ملّاها

 د.ندار فرقیهیچ  خارج از کشور و داخل شاعر در این رابطه سرشان را از زیر برف درآوردند. بعدکنند، ب

گی همهها آن. است تفکر و تعقل عدم خاطر به بلکه ابدن با ترس مرتبط نیست،ها این رویکردِ منفعل آن

مانند و از ترس ب تا باکره باقی کنندپیدا می حضور باشد، خطربی شانبرای جایی وقتی و انداُپورتونیسوت 

 کند،بشوو را ها و تابوهارفتارزنی این باید جوان نسول دهند. کنند، هیچ کاری انجام نمیکه مبادا اشوتباه  این

 و گرصیانع باید باهوش و هست. پس نیز شعر صورت در بلکه تفکر در تنها نه ییهارفتارزنی چنین زیرا

عجونی ، مشوند همراه شور و شعور که زمانی افتد.می اتفاق شعور با چنین رویکردی تنها و شورشی باشد

 ر،گعصوویان و یاغی نسوول نتیجه در بگیرد. را جلویش تواندنمی چیزهیچ و کسهیچ که آیدبه وجود می

 به تشویق را مردم و رفتندمی رأی صندوق پای که شومن هایهنرپیشه هایبازیشعبده و اطوار و ادا نسل

 حقیقت چه که مهم است،اهمیتی ندارد و آنیاغی، شهرت  جوانِ نسل برای نیسوت.  کردند،می دادن رأی

 دهد.دست می احساس خالق و خدا بودن به این نسل که جاستآن متنی حقیقت و ستمتنی
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 ادیت نهایی شعر

 

 

 است ستمگر نگاهت

 هوا در کنیمی شلیک که بغضی و

 دووود مثل

 ماشه بی تفنگی گور از شودمی بلند

  

 است نفربر هاتلب

 نرم جنگی در که

 صورتم به خوردمی

 الشهبی گذردمی و

 

 است دلبر چنان تتفنگ

 فشنگ چند لحظه هر که

  آیدمی در از تر باز

 قشنگ مثل

  نشود صلح تن به تن جنگ این که

 

 است سبزتر چراغ از چشمانت

 جنگی اسیری من و

 لب دو بین

 لبه دو

  راه چار وسط

 انگشتانت الی سیگاری چون

 نشود خاکستر تا که

 شومنمی تمام
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 است ستمگر نگاهت

 بند تآغوش و

 !ببند را هالب آن لعنتی
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 گردانی و رسیدن به متنی متعالینشانه

 «مهدی صادقیان»ی سروده ،«کبوتر»نگاهی به شعر 

 

 آقار قار قار

 و این حلبی

 دستانِ کودک را...

 آیدپشتِ هاجرِ همسایه باران می

 ش را هر روزو دمبِ خروس

 خوردچال می

 یِ شهداقطعه

 گرفته زیرِ پشمگُر 

 پیکِ روسی

 ش را...انگلیسسسس برود کشک

 این بار

 «ممه رو»

  پوتین/آخ که پرهایِ کالغ

 شود سفید...کبوتر نمی

 

 

 

 



  چگونه شعری ننویسیم؟ )جلد اول( |  61 

 

 نقد و بررسی
 

ده یشووعر تراشِ زیادی خورده و فرم بهتری پیدا کرده و ردی از صووفت، تتابع اضووافات و حشووو در آن د

ها متنی نیسووت؛ یعنی از نشووانه کارگردان حال یکخوبی نشووده و در عین گردانشووود، اما هنوز بازینمی

 ،«رقارقا»و تبدیل آن به « آقا»دن به درسوتی انجام شده؛ مثلن آور در آن کشود. بازی زبانی  خوب کار نمی

باید  .صورت نگرفته است تالشیتواند داشوته باشود،   می« قار»های مختلفی که همین ولی در مورد تأویل

ای خالق پیدا کرد. چرا ما در کالج، جلسات متعددی توان رابطههای یک شعر، چگونه میین نشوانه دید ب

ونه که بفهمیم چگایم؟ برای ایناختصاص داده« ساختار معنایی»و « ساختارگرایی»، «شوناسی نشوانه »را به 

 ر شعر کار کشید. ها در راستای ساختاگردانی کرد و چگونه از نشانهتوان در متن خالق، نشانهمی

با کمک  (rewriting)بهتر اسوت با توجه به سویسوتم دیونیزوسی، شعری را بنویسید و در بازنویسی شعر    

هایی از متن را حذف یا اضافه کنید. در این شعر، بازنویسی اتفاق و بخشادیت سویسوتم آپولونی، آن را   

گرفت، بدل به شعر بسیار نیفتاده و ادیتی شواعرانه بر آن اعمال نشوده اسوت. زیرا اگر ادیت صوورت می    

ای برای طرح این مبحث قرار دهم و را به عنوان بهانهصوووادقیان خواهم شوووعر شووود. حاال میبهتری می

رسیم و مند بساخت یکه بتوانیم بازنویسویِ موفقی داشته باشیم و به شعر صوحبت کنم. برای این  اشدرباره

تا با توجه به  بشووناسوویمها را خوب در متن کار بکشوویم، اول باید نشووانه ها به صووورت خالق،از نشووانه

. آقا «قارقار»اریم و را د« آقا»ها ایجاد کنیم. گفتیم که در سووطر اول ما اسووتعدادشووان، ارتباطاتی را بین آن

اند! در ها پر کردهها و آقازادهگر رهبر، پوتین و آقاهای دیگر... باشوود، چون جهان ما را آقاتواند تداعیمی

واقع هرچه ابله وجود داشته، بدل به آقا شده است. در سطر دوم هم حلب، حلبی، حلبچه و جنگ امروز 

چه نقشی دارند! به هر حال ما در حلب و مناطق جنگی « کدستان کود»در حلب را داریم. حاال باید دید 

ی آید( که کلمهاند. اما در سووطر بعدی )پشووت هاجر همسووایه باران میکودکانی را داریم که قربانی شووده

گونه تاویل کرد که آن کودک با هاجر مرتبط اسوت )اسماعیل پسر هاجر(. البته  توان اینآمده، می« هاجر»

داسوتان هاجر و اسوماعیل است، باید از آن داستان، تعبیر خودمان را داشته باشیم و   اگر قصودمان آوردن  

ه باشد. خوانی داشتی الهام غیبی و...( همخرافه گرفتن)بدون در نظر  تعبیرمان هم با منطق داستانی انسانی

اهیم واقع هاجر در اصوول یک برده بوده اسووت. زنی سوویاه و کنیز که از بین زنان مصووری، مورد پسووند ابر

ست شود و طبیعیکند و صاحب فرزندی میسال با او نزدیکی میشوود و چون زیبا بوده، ابراهیم کهن می

ای به زن و فرزند داشته باشد. از سوی دیگر حسادت بعد از این همه سوال انتظار پدر شودن، توجه ویژه  

گیرد او را با آمده که خدا تصمیم میهای مذهبی شوود. در داستان )زن اول ابراهیم( برانگیخته می« سواره »
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قربانی کردن فرزندش، مورد آزمایش الهی قرار دهد! اما داسوتان، طبق منطق من به این صوورت است که   

ی بیند، طبق خواستهنسبت به هاجر و اسماعیل میحسوادت سواره را    وقتی ابراهیم، عاشوق سواره بوده و  

کند شود و پیشنهاد میاز انجام این عمل، ساره منصرف میگیرد. ولی قبل تصمیم به قتل فرزند می سواره 

در  دو را از جلوی چشوومانش دور کند و به محل دیگری ببرد،ابراهیم آن ، اسووماعیلکه به جای کشووتن 

ا جهای مذهبی، آنسوازد. طبق داستان ی کعبه را میجا خانهبرد و در آندو را به مکه میابراهیم آن  نتیجه

وجوی آب فا و مروه در جستکند، اسماعیل تشنه است و هاجر بین دو کوه صها را رها میکه ابراهیم آن

جا ما یک سری اسامی داریم کند. در اینجوشد و اسماعیل را سیراب میای میبعد ناگهان چشمه دود،می

از هاجر به  ،ظر بگیریمدر نتوانیم اسماعیلیان را د. مثلن ما میکر استفادهتوان از آن گردانی میکه در نشانه

مهاجرت و مهاجران و آوارگی دوازده میلیون نفر برسووویم؛ یعنی هاجر یک نشوووانه اسوووت برای آوارگی 

د و نمیرها انسان که از سوریه در سراسر جهان آواره شدند و یا جایی که سیصدهزار نفر انسان میمیلیون

 کهحالی در اند حلب آزاد شووده اسووت،وشووتهجا نهکنند. همپایکوبی می برای به دسووت آوردن یک خرابه

ها و ها، خیابانهایی مثل خانهحلب نابود شووده و اصوولن وجود ندارد که آزاد شووود. هر شووهر نشووانه    

 تنهاجا آنی سالم هم وجود ندارد، شود، اما در حلب، یک خانههایی دارد که با آن شوناخته می سواختمان 

ا مست که آزاد شده، سنگری انی برای جنگ بوده و در اصلقع حلب مکوا است. در نمحلی برای زیسوت 

خواهد از جا پناه آورده و یا میجایی که هاجر به آن ت داریم و البته کعبه را هم داریم،در حلب یک برهو

 اردیموکند؛ یعنی از سوریه که سرزمین موعود ساره و ابراهیم بوده، برود و به کعبه برسد.  جا مهاجرتآن

ا در توانیم در شعر پیاده کنیم. امکه ما چه طرحی را میو اینگردانی ست برای نشانهکه گفتم پیشنهادهایی

 خوانیم:ی شعر میادامه

 آیدپشت هاجرِ همسایه باران می»

 ش را هر روزو دمب خروس

 خوردچال می

 «ی شهداقطعه

هیم برای هاجر و ای که ابرای کعبهشد. خانهی کعبه باتواند شوهدای سوریه و یا خانه می «ی شوهدا قطعه»

کند. چون در آن بیابان بی آب و علف، گور و شهید میبهدو را در آن زنده واقع آن در سازد واسماعیل می

أله این مسکه کتب دینی و قرآن، ی کوچک، اصلن کار مناسبی نبوده و جالب اینرها کردن یک زن و بچه

کند و به سووووی سووواره دو را در کنار کعبه رها میکه ابراهیم آن خالصوووه این نامند!را مشوویت الهی می 
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و « ی شهداقطعه»گذارند ش را میواقع یک گورسوتان داریم که نام  گردد. حاال ما در این شوهر، در بازمی

 گرفت.شد، شهید راه خدا نام میاگر اسماعیل هم به دست ابراهیم کشته می

 خوانیم:می در ادامه

 «گرفته زیر پشم گُر»

اند تومیها و نمادهایش ریش و پشم است، البته انهکه یکی از نش داردای به دنیای اسوالم  اشواره  ،«پشوم »

 ی حاکمانی در هیأتباشد. گوسفندانی که نماد مردم زیر سیطرههم ای به پشوم گوسفندان ابراهیم  اشواره 

ا کسانی که ب گرفتند،میشدند و گر داغ می دمایی که همیشوه از حمایت همین مر هاند. چوپانشوبان بوده 

وید شمتوجه میگردانی کنید، هوشخوب زنند. اگر خورند و پیک میها مشروب میها و انگلیسوی پوتین

به  شوودهای شووود. در ادامه هم اشووارهمی ظاهرسووت که همیشووه همان دلیلیکه آن دم خروس باالآمده، 

هایش از آن استفاده کرده بود و نیدر یکی از سخنرا« نژاداحمدی» که« اون ممه رو لولو برد»المثل ضورب 

 برده است. در ادامه:« پوتین»شود که آن ممه را جا مشخص میدر این

 پوتین/ آخ که پرهای کالغ»

 «شود سفیدکبوتر نمی

 به گوید که ای کاشو حاال پرهای کالغی که قارقارش را در ابتدای شووعر شوونیدیم، در انتهای شووعر می 

 شد.ی سفید صلح بدل میپرنده

ند در تواشعر، می شروعکشد؛ مثلن تبدیل آقا به قارقار در آورد اصولن کار نمی هایی که میمتن از نشوانه 

 و حبت کند که چگونه اسالم در غار افالطون گیر کردهصو  بارهدل به غار افالطونی شوود و در این ادامه ب

د و های سنتی دارجنگ و بودن، تأویل هنوز هم از صولح و  دهد، نجات خود را از آن غار ز نتوانسوته هنو

پیدا « دنبو»، دلیلی برای نیسووت« بهانه» ، در این زندگی که چیزی جز«نیسووتی»در این غایت بزرگ، یعنی 

ها را در شعر خود، بهتر بسط توانیم نشوانه اگر ما به تمام این مباحث اشوراف داشوته باشویم می    د.کننمی

برای انتقال  را کند، چون شوواعر اطالعات و دانش الزماز این جهت کمکی به ما نمیمهدی شووعر  دهیم.ب

ه طرهایی ک. سبرخوردار نیستندچیدمان درستی  از ولی ،شوندها خوب وارد شعر میمفاهیم ندارد. نشوانه 

 . اند، ساخته نشدهکردندارتباط ایجاد می همه حرفباید میان این

شعر محل توضیح نیست، بلکه محل  دهند، اماهایی را در شوعرشان توضیح می نشوانه  چنین ی زیادیعده

ح بازی، بدون توضیقاین عش بازی کنند وکلمات باید در آن عشق ست کهخوابیهوش است. شعر، تخت

ای به ا شاهد اشارهجکند؛ اگر اینتعریف می نوع چینش کلمات بازی راعشوق و اطوار اسوت و در اصول   
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 در آن صوورت یک متن متعالی داشتیم و این چرخاندیم، ها را در متن میو آن ون یا کعبه و... بودیمافالط

 توانستم به شاعر بدهم.گردانی میپیشنهاداتی بود که از لحاظ نشانه موارد
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 با حروف اضافه فضاسازی

 «خزان زندی»ی سروده ،«در یاد ندارم»نگاهی به شعر 

 

 تا تنهایی کرد

 از تا به که را رفتم 

 تا بعد که برگشتم

 یا بر که نمی

 با همه را تا من

 کندش در منتا می

 ای را که ندا هم

 اش بی من؟زنیباز می

 در من که صدایش بود

 از دست که به در باز و باز به در رفتم

 نه...

 شد بودبی او که نمی

 تا از که به که افتادم

 اال جز تو نباید

 نمی...و از این در که 

 در تو برای که هی

 در یاد ندارم
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 تا از در به در و با سرِ بی مشت

 که من حرف بیارم

 بی وا شدن با تو واهمه هم نه

 حاال سر این سطر

 تا با که و مردم

 ها به هوایت نه نشستمسر یک

 چند چه را باز چرا نه

 تا به کی و از با من و این هم 

 جا را کم همه

 نه نوشتم

 

 بررسینقد و 

 

. باشدود فرهنگ مخصوص به خ پیرونویسی نیز باید ش نیست، نهنیازی به استفاده از نام« نه»فتن برای گ

ست زیرا ی خوبیرا ایجاد کند و این ایدهدر این شوعر، شواعر قصد دارد با حروف اضافه، فضای خاصی   

 کند.بخواهد یک هیچ را بدل به متن می او در اصل

 « تا تنهایی کرد»

جا تنهایی کرده، اما چینش هجاها ست در اینایکه حرف اضافه« تا»است، « مفعولن فاعل»ر بر وزن سوط 

 دچار مشکل است.

 « از تا به که را رفتم»

شویم، خواندن چنین سطری سخت است، اما به نظر ناگهان از فضوای هارمونیک ایستا وارد این سطر می 

 شود. من شعر در اصل از همین سطر شروع می

 تا بعد که برگشتم»

 یا بر که نمی

 با همه را تا من
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 کندش در منتا می

 ای را که ندا هم

 «اش بی من؟زنیباز می

و شعر را از سطر دوم شروع کند و بر اساس کرده پیشونهاد من به شاعر این است که سطر اول را حذف  

خصوص در شود، بهاز ریتم خارج می ی هارمونی و لحن را پیش ببرد. البته در ادامه، شعر کاملنآن، اداره

 « اش بی من؟زنیباز می»سطرِ 

و آن  دانمی که در یک حفره حبس شووودهمیافتد، در ندانمِ بزرگ اتفاق میچنین شوووعرهایی در یک نمی

گیرد. اما در این شعر بر اساس نوع کند و سرعت میست که زبان در آن شروع به حرکت میحفره چیزی

 کند.ه، شاعر از این سرعت پیروی نمیچیدمان ایجاد شد

کنند، زمان نقش هجای بلند و کوتاه را ایفا میها همی حروف اضافه این است که بسیاری از آنخصویصه 

ها در کنیم. اما این ارتباطبه همین دلیل گاهی اوقات برای ایجاد هارمونی، از حروف اضووافه اسووتفاده می 

افتد. در برخی حذف در آن اتفاق نمی ولیروع درخشووانی دارد، وجود ندارد، البته شووعر شووخزان شووعر 

این  در حالی کهی آن کلماتی را حذف کنیم، دهیم تا به وسوویلهمواقع حروف اضووافه را عالمت قرار می

س از پ ،بگوییم« اذیت»ی اثر کشف شود؛ به عنوان مثال قصد داریم از کلمات باید پشوت حروف اضوافه  

را در ذهن « اذیت»شود، می« از»ی گیریم؛ یعنی این بازی که با حرف اضافهمی کمک« از»ی حرف اضافه

کنیم ولی انگار پشت این حرف، استفاده می« در»ی کند. یا در بعضوی سوطرها از حرف اضوافه   تداعی می

ای عمل کنیم که شوعر وجه عینی داشووته باشد و این کار  شوود؛ یعنی باید به گونه یک در باز یا بسوته می 

گونه شعر نوشتن آسان است، البته حق هم دارند، کنند که اینی زیادی تصور میبسیار مشکل است. عده

ست گیرند، اما شاعر بزرگ کسیدلیل شوکل می زبانی و بی هایچنینی در بازیتر شوعرهای این زیرا بیش

ی گونه نوشتن، کار راحتینکند، تمهیدی داشته باشد. چرا اکه در بطن هر کدام از کلماتی که اسوتفاده می 

تان موجود در مورد هر حرف اضووافه را خوب بشووناسووید تا در ذهن  نیسووت؟ زیرا باید فرهنگ واژگانی

د بدون ایجای نویسوش، ناگهان به شوعری خاص برسوید، نه به این صورت که    بایگانی شوود و در لحظه 

ل . به همین دلیرا کنار هم بگذارید هاکنید و آنفقط از خصولت موزیکال حروف اضافه استفاده  تمهیدی 

شود. البته هم زبان و هم موسیقی شکسته می«  اش بی من؟زنیباز می»و « ای را که ندا هم»در سطرهای 

، «از دست که با در باز و باز به در رفتم»سوت، اما در سطرِ  سوطر خوبی  «در من که صودایش بود » سوطر 
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«. از سر که به در باز به در رفتم»ین شوکل اجرا شود:  حذف و به اهجای کشویده اسوت و باید   « دسوت »

 فراموش نکنید که ما باید ریتم را رعایت کنیم.

شان را بکشیم، چون در این توانیم ناگهان مانند ماشین، ترمز دستینمیما د و حروف اضوافه سورعت دار  

کلی این نوع شعر در دو شود. به طور خوریم و برای او لذتی ایجاد نمیصورت روی مغز مخاطب لیز می

 ی سوومنتیکاکه یک فرهنگ زبانی، واژگانی، فضووای معنایی و حوزهرسوود؛ اول اینحالت به موفقیت می

 اده شود که در ذهن مخاطبی اثر باشد؛ یعنی هر حرف اضافه به شکلی در شعر استفپشت حروف اضافه

ای که به دو ی حروف اضووافهلهکه موزیک، خوب اجرا شووود، یعنی به وسوویکند و دوم این فضوواسووازی

 زمان سریع وتوان هم، می«جااز این»گوییم ، مثلن وقتی می«از»یا « که»صوورت هجای کوتاه و بلند )مثل  

شوووود( خوانده میرا خواند، که در این صوووورت هم هجای بلند و هم هجای کوتاه تداعی « از»با مکث 

ها به فضووایی تأثیرگذار ز طریق موزیک و تمپوی واژهد، صوودای زبان و کلمات را دربیاوریم، و اشووومی

شووود، صوودای پیانو معنای زبانی ندارد و معنا در اصوول از طریق برسوویم. برای مثال وقتی پیانو نواخته می

کند. شعری هم که با حروف اضافه ساخته بانی عمل مینشیند و فرازَگیرد، بر پوست میحسیت شکل می

د، باید گونه نباشاگر این یقایی را داشته باشد )حالت دوم(،زیکال و تأثیر موسشود، باید همان کنش مومی

ه کردم نوشتن رتر هم اشاکدام را انجام ندهد، موفق نخواهد بود. پیششرط اول را رعایت کند و اگر هیچ

 ست، پس باید تمهید داشته باشیم و بسیار هوشمندانه عمل کنیم.به این شیوه کار سختی

 

 

  



  چگونه شعری ننویسیم؟ )جلد اول( |  14 

 

 

 

 هاستواژه تولد محلِ ،حهصف

 «زادهیمریش نور»ی ، سروده«اجاق خاموش»نگاهی به شعر 

 

 شد تمام کجا قصه

 ...بودها یکى که

  دود میان هاورق

 خاموش اجاق روى

 روممی سَر  نکن کی  را در

 کنممى کف

 افتممی دهان از

 چنگال روى

  طناب که هایىدست میان

 کتان مثل سفید

 شوممی لخت

 تخت تن روى دهممى لم

  دشت از پر مالفه

 کویر در ریخته که سرم و

  پوست را زمینىسیب

  شود سرخ تا

 ریخت که هاپلک از ترسرخ

 خانه روى آوارى سرم 
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  نیست جایى که پرم قدرآن 

 را ماندنم خالى

  قصه به گوش

 انداختم که هاپوست با

 نداشت پنجره دَر وقتى

 بزند کنار را پرده که

 

 و بررسی نقد
 

 شد تمام کجا قصه»

 ...بودها یکى که

  دود میان هاورق

 خاموش اجاق روى

 «روممی سَر  نکن کی  را در

 ی مرگ وکه نشانه را «دود» کند و زبانی بازی «نبود یکی ،بود یکی» با در سوطرهای اول شواعر قصود دارد   

 زبان را به سمت تصنع برده است.در اجرا موفق نیست و  آورد، امامی« نبود» ست، به جاینیستی

 روممی سَر نکن کی  را در»

 کنممى کف

 افتممی دهان از

 چنگال روى

  طناب که هایىدست میان

 کتان مثل سفید

 شوممی لخت

 «تخت تن روى دهممى لم

 ، اما این راه سختانتخاب کردهحال راه دشواری را برای رسیدن به شعرشاعر گارد خوبی دارد و در عین

نباید باعث شوود که با زبان، رفتاری ماشوینی داشوته باشود و شوعر را قربانی تصنع کند. حتی بهتر است      

 رطانسوو به بدل در نهایت شووعرها گونهاین اش تصوونعی نباشوود.شوعری منثور بنویسوود، اما برخورد زبانی 
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 اید که رویرا دیدهبازی حتمن تاکنون آکروبات. اسووت طناب روی رفتن راه مانند زبانی رفتارِ .شووودمی

های گیرد و با ادا درآوردن و حرفزمان فرد دیگری روی زمین چوب دسووتش میرود و همطناب راه می

باز برای حف  تعادلش در دسوووت گرفته، همان کنود. چوبی کوه آکروبات  دار، کوار او را تقلیود می  خنوده 

ل، سازد و در مقابرمونی شعرش را میی آن تعادل و هاسوت که یک شاعرِ واقعیِ زبانی به وسیله تکنیکی

سدِ ست که با جی راه رفتن روی طناب را ندارد، مثل اکثر شاعرانیدلقکی که آن پایین ایسوتاده و عرضوه  

 ،اخیر هایهمقال و شعرها از بسیاریشان در شعر، بسیار مضحک است. گیرند و رفتار زبانیزبان کُشتی می

 دچار متن این چرا اما. دارند چهره بر نقابشووان هم اغلب دهد ومیرا نشووان  افراد این سوووادیبی اوج

 عریش سطر کند؟نمی کارگردان به بدل را زبان چرا کند؟نمی پرواز و نیست رها چرا است؟ تالیف ضعف

 .کند پیدا جریان آن در خون و باشد زندهی رگ، به مثابه باید

  دشت از پر مالفه»

 کویر در ریخته که سرم و

  پوست را  زمینىسیب

  شود سرخ تا

 ریخت که هاپلک از ترسرخ

 خانه روى آوارى سرم

  نیست جایى که پرم قدر آن

 را ماندنم خالى

  قصه به گوش

 انداختم که هاپوست با

 نداشت پنجره دَر وقتى

 «بزند کنار را پرده که

 ورمنسِهیجان بخوانید، در نتیجه پرفتوانید شعر را با انرژی و نمی ،رفتاری تصنعی دارید زبان با که وقتی

 اب کنید خوردبر شکل این به زبان با اگرشوود. شوعر شوخصیت دارد،    می حسویت  از عاری و خشوک  آن

، انشد حسووویّت، ،قدرت با باید زبانی رفتار. ندارید تفاوتی هیچ)مثل باباچاهی(  هفتاد یدهه ینمقلد

 این فاقد که شاعرانی و دکنمی تغییر موجی هر با صورت این غیر در باشود،  همراه زندگی، منش و تفکر

 که اریشمی کم و انگشوت آن عده البته شووند. کار میاغلب بدل به افرادی تقلید ،هسوتند  بینش و قدرت
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پس فراموش نکنید که ما باید شوعور زبانی داشوته باشیم،    .خواهند داد ادامه خود راه به ،هسوتند  آوانگارد

 به رفتار زبانی برسیم. توانیمنمی ،زبانی شعورِ بدونزیرا 

 شود:شعر مریش در واقع از این سطر آغاز می

 روممی سر  نکن کی  را در»

 کنمکف می

 «افتماز دهان می

 باعث کهرا تداعی کند  یا گذاشتن درِ ظرف غذا و باشدداشته  خانهِ در به ایاشواره  تواندمی این سوطرها 

. ناگفته نماند که این قسومت از شوعر لحن و حسیّت دارد و در   شوود میسور رفتن و از دهان افتادن غذا  

 شود.خوانش هم خوب اجرا می

 چنگال روى»

  طناب که هایىدست میان

 «کتان مثل سفید

  ند.یّتحس فاقد و ی حشو دارندجنبه چون ،دنشو حذفباید  باال سطرهای

  دشت از پر مالفه»

 کویر در ریخته که سرم و

  پوست را  زمینىسیب

  «شود سرخ تا

و » در سطر. کندمی تداعی مخاطب برای ،مالفه رویرا  یا کویر دشت یک تصوویر  این اپیزود، اول سوطر 

د، تواند با ریختن در ارتباط باشمی« مو»، فقط «سر»جایی که در بین عناصرِ از آن ،«کویر در ریختهکه  سرم

 بازی زمینیسیب با توانهم می آخر سطرو در  کنیممی استفاده« مو» از ،«سر» جای به گردانیهوش باپس 

هم، باید  برای خوردنش و نیمکَمی زمین از را زمینی، آنایجاد کرد؛ مثلن وقت برداشووت سوویب  زبانی

ر توانیم فراتمی کنیم. البته چون متن حال و هوای اروتیک دارد، شسوورخ روغن در و پوسووتش را بکَنیم

واهد با خمی بار اولین برای که دهیمآن را به زنی ربط  و باشیم داشته زبانی بازیهم،  «سورخ » بابرویم و 

نده مثل آدم ز آن با باید دارد و نفسو  جان کلمه کهیک مرد بخوابد. حین نوشووتن شووعر، فراموش نکنید 

 شویم. وگوتگف وارد متن با در اصل، داشته باشیم و دیالوگ ی سفید کاغذبهتر است با صفحه .کرد رفتار

 که مهستی ما کند، و این حرکت و برقصد شعر در باید کلمه ،هاستواژه گرفتن جان و تولد محلِ صفحه

 ازیب حسِدر زندگی و شعر، نبض و  باید ست، پسبازی این جهان، چیزِهمه .بخشیممی زندگی کلمه به
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بازی. اما بازی چیست؟ افرادی مثل نیچه، ویتگنشتاین و دریدا  جانِ دریافت یعنی شعری لحن. گرفت را

 آیداند. اما به نظر من بازی وقتی به دست میزند( تعابیر مختلفی از بازی داشته)وقتی از زبانیت حرف می

ر ا از نظباشد. م داشته را خود خواهدل بازی بتواند یهرکسدر آن  که آزادینوعی  شود؛ آزادی به منجر که

حال رقصد و در عینسوت که می ایحسوی در شوعر خود، موظفیم که آزادی را تعریف کنیم. آزادی کلمه  

شود. نباید دهیم و در واقع، داخل صفحه متولد میای که به آن زندگی میلحن و حسیت دارد، همان کلمه

 را در شعر آزاد کنیم. هاآنای در شعر بیاوریم، ما به عنوان مادر کلمات، موظفیم ی بیهودهواژه

 جاآن دراو  .شودمی بدلهم  رسد، به بخشی از هستیمی جهانیآن شعورِ که بهدر عین این واقعی شواعرِ 

گیرد و اگر نتواند این جان را دارد و جان کلمه را می سووکس خوابِ سووفیدِ کاغذی،با تخت تنهاسووت و

ی و راوی بدبخت در شعر، که مانند کسانی. شد خواهدعوام  یشبیه توده بگیرد، شواعر نیست و در نهایت 

 هنیستند، بلک شواعر ها آن ،کنند جلب را خواننده تصونعی  سووزیِ دلاز این راه،  تا شوان هسوتند  بیچارگی

وند و لذت شسرایان و خوانندگان بندِتنبانی که حتی وقتی عاشق میاند. مثل انبوه ترانهروسوپی  و شوومن 

 به شووعور و تفکر شوواعرانه زمانی .اسووت حال و شووور از پر عشووقکه نالند، در حالیمی برند، باز هممی

 اطبمخ و شما ذهن با دهید کهای خالقانه داشته باشید و به آن اجازه زبانی استفادهاز بازی  که رسوید می

 .کنید حس ش رابودن زندهتوانید می ،شودمی کارگردان و گربازی به بدلزمان هم زبان که وقتی کند. بازی

 یعت وطب اساس بر باید دارید، را نشینیهم و جانشینی روابط یا و لحن شما حتی اگر قصد عوض کردن

 .کلمات عمل کنید زبانی منطق

 .بهتری به این شعر داد لحن ،سطرها از بعضی حذف با توانمی

 

 ادیت نهایی شعر

 

 نکن کی  را در

 روممی سر که

 افتممی     دهان از کنممی کف

 لختم کتان مثل   سفید

 تخت به ماهداد لم

 دشت از پر مالفه

 ریخت کویر در که موهایم و
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 پوست کنده زمینیسیب

 شود سرخ تا

 مهاگونه گونهاین

 

ن نباید از نوشووت .شووکل بگیرد شووعر فرم وار،حرکتی دایره ایجاد با تا داریم نیاز بندی پایان یک به جااین 

ت، اش را پیدا کند. زیاد نوشتن مهم نیسقدر نوشت و بازنویسی کرد تا شعر، فرم خودویژهترسید، باید آن

 بلکه زیاد کار کردن روی شعر اهمیت بسیاری دارد. 
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 فکران شعاریاین روشن

 «ایوب مردانی»ی سروده ،«برعکس»نگاهی به شعر 

 

  ساعت دقیقن شش صبح

 نیست

 ام سیگاری نکشمآمده

 اماز سوراخی که در ریه

 دری باز کرده

 در ساعتی که در پنج بود

 ترک رفته

 

  امبرعکس مانده

 که از دورش

 کسی را هی صدا

 م دهد رانجات

 ام باالاز تراس دود شده

 به من کسی نرفته توی کجا

 کجا را خواب ببینم حاال

 ندارم از یخچال؟چیزی هست که بر

 

 هشت صبح نیستنزدیک به 
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 ام از سقفدوشی وا کرده

 ام بیرونکف کرده

 های آن پایینبچه

 دارند دور میدانی از برفک 

 میرند از آزادیمی

 ام بیرون با موهامنزده

  اگر نیستی

 لخت بیایم جایی

  و دو تا شلوار بپوشم

 دو رنگی هر

 که تا سرکار

 سیگار و مربا دارم

 ای نیست الی دوپامعجله

 زودتر برگردمباید  

 ت را...و عکس

 تازه شش صبح است ول کن

 باید سیگاری بکشم

 

 نقد و بررسی
 

ثمر یخواهد بکس نمیهیچاند تا کاری بکنند و بینید همه آمدهتان توجه کنید، میاگر در زندگی به اطراف

دهند؛ کاری انجام نمیواقع هیچ  ها درکدام از آنشوید که هیچ، اما اگر درست نگاه کنید، متوجه میباشد

ها این بطالت را اند، آنخوشکنند و به آن دلی اطرافیان شوما دارند یک سیر بطالت را طی می یعنی همه

از تمدن  برند کهو لذت می ،حال با آن خرسند هستنداند و در عینبدل به جامعه و اخالق اجتماعی کرده

هایی که قشر کارمندان و کارگران و بخش اغلبند. کنبرخوردارند و اصوول شوهروندی را هم رعایت می  

، ایی متوسط در هر جامعهواقع طبقه در هستند. یهدفبی هایدهند، انسانمی متوسوط جامعه را تشوکیل  

ت چون ی فرادسی فرودست به تنگ آمده و طبقهاساسن فاعل هیچ انقالب و تغییری نبوده، همیشه طبقه
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سط خواهد متوهم ریختگی انگار شاعر میر کرده است. حاال در این بهفکتر بیش، هفرصوت مطالعه داشوت  

 کند:کند، پس شعر را با یک انکار شروع مینباشد، او قصد دارد کاری ن

 ساعت دقیقن شش صبح»

 نیست

 «ام سیگاری نکشمآمده

 ی ازحجم ،سوووملیبا این نیهو کاری بکنیم  «خواهیم هیچ نکنیممی» ه ما بخواهیم با نهی و شوووعارِکو این

ست ؛ به نظر من نیهیلیسم متعالی و خالق، نیهیلیسمیایمدست به عملی باشکوه زدهرا پر کنیم،  «دانمنمی»

کند معنایی تازه بیافریند. در واقع یک نیهیلیسوووت متعالی، سوووعی میبلکه  ،کندمعنایی گیر نمیکه در بی

رک اگر به د اسووت و باید مرد. او دهچیز بیهوکه بگوید: باشوود! چیزی نیسووت، همه  ی نیسووتنیهیلیسووت

ی که کند در این شانسمیگیرد و سوعی  ، این خط عمر را خط شوانس در نظر می رسود معنایی و هیچ نبی

ه بمعنایی مطلق و هیچ بزرگ، در این بی، مکانیزم آن را بشناسد و خالقیت ایجاد کندسوت،  نامش زندگی

جاتخودشان ن کهداشته باشند و با تصور این اکتخواهند می ی زیادیعده. دنبال تولید معنای تازه برود

دارد، کدام اعتقادی نکسی که به هیچ امازنند. آیند، دست به واکنش و فعالیت میدهنده هستند و به کار می

شویم. است که با یک نهی مواجه میجاین برای رسیدن به معنای تازه به هیچ معنایی نرسد.کند سوعی می 

در  به نظر من، «ام سیگاری نکشمنیسوت/ آمده  /سواعت دقیقن شوش صوبح   »گوید: میشوروع  شواعر در  

عری ؛ یعنی شفرم شوعر سوواخته شووود قدر مؤکد کنیم تا باید فضوای منفی و نهی را آن  ،تکنیک این شوعر 

د بای به کجا خواهیم رسووید، پسدر نهایت بسووازیم با فرم هیچ! و این هیچ را با نهی پیش ببریم و ببینیم 

 سطرهای اضافی شعر را کنار بگذاریم.

 اماز سوراخی که در ریه»

 دری باز کرده

 در ساعتی که در پنج بود

 ترک رفته

 

  امبرعکس مانده

 که از دورش

 کسی را هی صدا

 م دهد رانجات
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 ام باالاز تراس دود شده

 به من کسی نرفته توی کجا 

 «کجا را خواب ببینم حاال

 کند.ها خللی در ساختار شعر وارد نمیحذف آنتمام این سطرها حشوند و 

 «چیزی هست که برندارم از یخچال؟»

طرهای سطور که گفتم بهتر است همانمرکز شعر قرار بگیرند و در چنین سطرهایی باید ست، سطر خوبی

 کنند.چون هیچ نقشی در شعر ایفا نمی ،حذف شوندقبل )جز سه سطر اول( 

 «نزدیک به هشت صبح نیست»

 نباید حذف شود. هم موثر است و ن سطرای

 ام از سقفدوشی وا کرده»

 ام بیرونکف کرده

  های آن پایینبچه

 «دارند دور میدانی از برفک

 مثلن: ،به حالت منفی درآورد و دباید با انفعال نشان دااین سطرها را 

 «امزیر دوشی که نیست ایستاده»

بهتر است با فضای نهی و انفعال، شعر را  ، امابرسدخواهد از ساعت شش صبح به هشت صبح شاعر می

فق در اجرا موولی  ،رسووود. او تکنیک را به خوبی تشوووخیص دادهجلو ببرد و ببیند در نهایت به کجا می

 اگر با همین تکنیککه خورد، در حالیبه درد شعر نمیکه اصلن  آوردهی زیادی و سطرهای بیهوده نیست

 تواند مهم و خالق باشد.میرا حذف کند، شعرش  سطرهای اضافهجلو برود و 

عر را ش، کننده، کاری را انجام دهدو نهی قرار است با افعال خواجه این تفکر کهبا تواند به نظرم شاعر می

تر کند. این خیلی مهم اسووت که وقتی ادعایی نداریم، خودی نشووان دهیم و بکنیم. در شووعر باید  تکنیکی

ود و شچیز دچار تعلیق میانجام دهیم، مثل سکس تانترایی؛ در این سکس همه عملِ کردن را به درسوتی 

کنید و این تعلیق باعث ایجاد تفکر دچار تعلیق می ،چیز را در خالءهمه یعنیرسید. شوما به ارگاسم نمی 

گردانی را به د تکنیک منفیشاعر بایطور که گفتم همانرسواند.  شوود و شوما را به شوهود شوعری می    می

تم شوعری مورد اسوتفاده قرار دهد و در کلِ شوعر پخش کند تا به نتیجه برسد، حاال به سطر آخر     عنوان

 توجه کنیم:

  تازه شش صبح است ول کن»
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 «باید سیگاری بکشم

ی این واقع شواعر در حال تخیل کردن بوده و هنوز شوش صوبح است و همه    ؛ یعنی درسوت پایان خوبی

ر گذرد، مدنظیا حتی ممکن است یک صبح دیگر که از فکر شاعر می ،فتادهماجراها در ذهن شاعر اتفاق ا

شعر  سووت که درببرد، این چیزیشوعر را پیش  کار شواعر اسوت و این تکنیک باید    یتفکر چنینباشود.  

اعر در شعر فارسی شزیرا ؛ چنینی، ارزش قائل شویمو ما باید برای تکنیکِ این فارسوی دیگر وجود ندارد 

که کاری برای این هاآنی سورا داریم. اسواسن همه  ترانهسورا نداریم، لمپن شواعر داریم، ترانه پننداریم، لم

تی بینید. وقنمیرا ای چیز تازه یها و شعرهای امروزکنند؛ یعنی شوما در انواع ترانه بکنند هیچ کاری نمی

م آن چیزهایی را که خود مردی خواهند تفکری را تزریق کنند و یا شعری سیاسی بنویسند، دقیقن همهمی

 ،شوووودکه نوشوووته می ها(ترین غزل)حتی در رادیکالهایی کنند؛ یعنی در تمام غزلدانند بازگو میهم می

 ارائه دادهای به مردم تازهی و ایده تفکراند و هرگز شوووود که خود مردم به آن واقفچیزهوایی گفتوه می  

ر ها هستیم، سینماگشاهد انبوه لمپنهم و در بخش سینما  کنندمیاگران ما هم همین کار را شود. سینمنمی

ریز ریز  ی آن چیزهایی را که در جامعه وجود دارد، به صورتهمهنیز  او متعالی ما در اصل کاری نکرده،

کند، پس بهتر اسووت سووعی نکنید نمی ایکس فکر و کار تازههیچواقع  دربه مخاطب نشووان داده اسووت. 

ر شووعر سووت که ددقیقن همان اتفاقیکه لمپن نباشووید، هیچ کاری نکنید و این به خاطر اینکاری بکنید و 

لمپن نیسوووتم؛  خواهم مثل شوووما لمپن باشوووم زیرامن نمی کهافتد؛ یعنی عمد داشوووتن به اینمردانی می

ا همراه من فکر کنند و مر خواهم پنج نفرخواهم یوک پسوووت بگذارم و هزاران الیک بخورد، من می نمی

ت که کالج شعر س، این جنبشینگاه متفاوتی هم داشته باشدباید  البته کسی که چنین تفکری دارد بفهمند.

س از مارککه  نباشیم. منظور من از لمپن، تعریفیتوانیم لمپن که ما چگونه می؛ ایناستروی آن حساس 

ها نفکرانی هسووتند که من به آروشوون واقع منظورم ، درنیسووتها م،شووعبان بیامثال و یا آن ارائه داده 

 کنندهیچ کاری نمی  دهند، اماکنند کاری انجام میکه وانمود میکسانی گویم. می« فکران شعاریروشون »

وحشتناک است. همه  بسیار دارند و مدام پشوت سور مردم هسوتند و این مساله   قدمی رو به جلو برنمی و

که شوواعر در شووعرش از این اتفاق . برای اینشووودام نمیانجواقع هیچ کاری  کنند ولی دردارند کاری می

که نشووان ما برای این کند.در نهایت کاری نو جلوگیری کند، باید نشووان دهد که دچار ادا و اطوار نشووده 

 نیستیم. ، باید نشان دهیم که هیچدهیم هستیم
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 از رحِم مادر تا رحِم دنیا

  «قهرمانی لولیا»ی سروده ،«قفس»نگاهی به شعر 

 

 کند به تنمبا همان پیراهنی که الغری می

 رود دیگرو لنگه پایی که راه نمی

 امکردهراهِ خانه را گم 

 اصلن خودِ خوابم در این مهمانی

 پرم از بیداریکه دیگر نمی

 حتمن در این حوالی

 زنی کمر باخته

 دلی قِر داده ریز

 که مثل مادرم

 شخاک خورده زیبایی

 پدرو در خواب 

 به وضع طبیعی

 حمل کرده قفس

 هابا خیالی که باخته پشت میله

 سابدنشسته دارد اشک می

 سوزد از غصهکه غذا می

 و من که مثل پیاز

 پرمالیه از خواب میالیه
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 در داستان سیاوشی

 که قهوه بار گذاشته قجری

 قدر طاقتم چاق استآن

 ترمکه از خیال نحیف

 زیر چتر خواهرم

 الالیی نم اینبا نم

 برد دیگرخوابم نمی

 که پدر بگیرم از آب

 در پیراهنی که الغرم کرده

 امباختهزنی کمر

 دلم قر داده ریز

 کم چرا یکیکم

 آیدتنها یکی نمی

 کم؟پشت این وب

 

 نقد و بررسی

 

تر از لحاظ لحن و دهم بیشترجیح می از نظر اجرا موفق عمل کرده، به همین دلیل« مانیقهر لولیا»شووعر 

ی یا سع کنممتن و معنای آن توجه  که به جهان درونبدون این موزیک متنی در مورد شوعر صحبت کنم، 

مخاطب از خوانش لذت ؛ بخش است. خواندن این شوعر لذت شوم داشوته با آن در یافتن سواختار معنایی  

« ه ریزدلی قر داد»طر گر شما دو سکند، برای مثال اای تبعیت میبرد. لحن در شعر از وزن تکیهصوتی می

زنی »ای و هارمونی، سطر تکیهبا توجه به وزن شووید که  متوجه میرا در نظر بگیرید، « باختهزنی کمر»و 

 «ت تق تق تق ت تق»، از «دلی قر داده ریز»و ریتم سوووطر « ت تق ت تق ت تق ت»از ریتم « باختهکمر

یلن مفاع»، «دلی قر داده ریز»و « مفاعلن فاعالت»نیز « هزنی کمر باخت»کند. وزن عروضوی سطر  پیروی می

های عروضی هم در تقطیع از هم کند، وزنبینید که وقتی لحن در این سوطرها تغییر می می اسوت. « فعول

ی اوزن تکیه ،های متفاوتی در هر سوطر هستیم. ما اگر در چند سیالب اول کنند و شواهد وزن تبعیت نمی
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« ت» تکیه را باهای بیو سیالب« تق»دار را با های تکیهجلو ببریم و سویالب « تقت »شوعر را بر اسواس   

بازتر  ایکار بردن وزن تکیهبسوازیم. در کل دست شاعر در به  را های مختلفیتوانیم ریتمنشوان دهیم، می 

د با توانییای، شوووما مای تولید کند. مثلن در تقطیع تکیههای تازهتواند لحناسوووت و بوا توجه به آن می 

طر را س یا سرعتو « ت تق تق ت تق تق»مثل  .، ریتم بسازید«ت و تق»هندسه یا ریاضیات و چینشی از 

ی هارمون اتکلمبه گونه اینو « تق ت تق تق»لی بروید سمت ریتم از ریتم قببر همین اساس زیاد کنید و 

ر شعر بهای نزدیک نوشووته و در اصوول ها و ریتمبه نظرم شواعر، شوعر را با توجه به ترکیب لحن   بدهید.

عر  شالبته اشوکالی هم ندارد که   دهد.ای مدام تغییر لحن مین تکیهاز وزن عروضوی و وز  اسواس ترکیبی 

تغییر  ،احساس شوددر شعر ای که سکتهآن ها بیبینید که در این اثر، لحنمدام تغییر لحن دهد و شما می

رسوود اما تسووک نمیلخی در شووعر وجود دارد، هرچند این طنز به گرو. از لحاظ معنایی هم طنز تکنندمی

ر به ، بالفاصله این تصوی«کند به تنمبا همان پیراهنی که الغری می». مثلن در سوطر  سوت طنز تل، جذابی

آیند و این البته وجه عینی سطر است؛ ها در پیراهن تیره الغرتر به نظر میکه بعضوی  شوود میذهن متبادر 

ست و آن ا« پ»تصوویر   ،شوود اولین چیزی که به ذهن شوما متبادر می  ،باشود  «الف»ورش اگر یعنی منظ

 ،ودشمثلن راوی در این پیراهن الغرتر دیده می کنید کهو فکر میسوت که شما با آن آشنایی دارید  چیزی

 نیز هست.تاویل دوم دارای  که تاویل رندی دارد،عالوه بر اینپس سطر 

 رود دیگرراه نمیو لنگه پایی که »

 امکرده راه خانه را گم

 اصلن خود خوابم در این مهمانی

 پرم از بیداریکه دیگر نمی

 حتمن در این حوالی

 زنی کمر باخته

 دلی قِر داده ریز

 که مثل مادرم

 شخاک خورده زیبایی

 و در خواب پدر

 به وضع طبیعی

 «حمل کرده قفس
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بیند و در خوابش زنی کمر باریک در حال رقصیدن می که راوی دارد خواب شوود در ادامه مشوخص می 

کرده که گویی بر صورتش گرد است که مثل مادرش، زیبایی از مد افتاده دارد. شاید آن زن جوری آرایش

ت که به دنیا سخوابگی پدر و مادر، قفسیتوانیم بپرسیم چه اتفاقی افتاده که حاصل همخاک نشسته! می و

اش به سر ی حبسند و دورهبیتولد زندانی بوده و هنوز هم دارد همان خواب را می آمده؛ یعنی او از بدو

 نیامده است.

 «هابا خیالی که باخته پشت میله»

ها خیال، در زندان و پشت میله و یابیم که حدس ما درست بوده و این خواببا توجه به این سوطر درمی 

البته  وداند در حال اتفاق افتادن است، یعنی شاعر تولد را تنها تعویض زندان از رحم مادر به رحم دنیا می

 عدر واقست؛ بیند. برخورد شاعر با سوژه کاملن استعاریمی دارند کهاین دو زندان در خوابی موجودیت 

اسوت که شما در آن اختیار خود را ندارید و خیال است که در  ی محدود بندی و حیطهخواب یک بسوته 

 افتد واتفاق می مرگ کوچکی یمثابهبرد. زندگی در خواب، بهخواب، شوووما را به هرکجا که بخواهد می

 های زندان دیده است.را پشت میله یخواب چنینجاست که شاعر جالب این

 سابدنشسته دارد اشک می

 هسوزد از غصکه غذا می

 و من که مثل پیاز

 پرمالیه از خواب میالیه

 در داستان سیاوشی

 که قهوه بار گذاشته قجری

الیه از خواب ای که اشکش را درآورده و حاال الیهنیز خوانده شود، قصه «قصوه »تواند جا میاین «غصوه »

اسوتعاره است و حالت  « پیاز»کند. شوود که دارد گریه می پَرد و با پیاز پوسوت کندن مادری مواجه می می

کند. میان قهوه قجری با داسوووتان سووویاوش که بدل به حسوووین  البیرنتی رحم مادر را در ذهن متبادر می

 خواهند.ها قربانی میدوی آن به این معنا که هر ،کربال شده ارتباطی وجود دارد صحرای

 قدر طاقتم چاق استآن»

 ترمکه از خیال نحیف

 زیر چتر خواهرم

 نم این الالییبا نم

 برد دیگرخوابم نمی
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 «که پدر بگیرم از آب

عالوه در ؛ بهزیرا راوی حامله است استفاده شده،« چاق»از « طاق» یکلمهجای  در سطر اول این اپیزود به

سوطرها تسولسول وجود دارد. از آب گرفتن پدر در اصول همان از خواب گرفتن اوست؛ یعنی همان     این 

ا زیر ،شواعر مدام تصویر پشت تصویر آورده  کند.بغل می ،پدری را که در خواب باعث حضوورش شوده  

سازد و قابلیت تأویل شعر را باال له چنین تصاویری را ممکن میو همین مسا جا زبان کارگردان استاین

برد. منظورم این است که اگر اجرا و ریتم در شعر به درستی رعایت شود و نظام خوانشی خالق باشد، می

 شود.ی خالق ساخته میصورت اتوماتیک در ذهن خواننده معنا نیز به

 در پیراهنی که الغرم کرده»

 امکمر باختهزنی 

 «دلم قر داده ریز

بر این شوووود؛ آید یا وارد خواب مییعنی از خواب بیرون می ،گرددمیبر اولباز به حالت راوی  جوا این

 یولی در همان نقطه ،افتد. شووعر حرکت طولی ندارد های مختلفی اتفاق میتأویل ،در یک نقطه اسوواس

شووما آن را از وجوه  ،و چون فرم آن منشوووری اسووت شووودهای مختلفی از واقعه تولید میایسووتا، ورژن

 رساند.کنید و هر وجه شما را به تأویلی خاص میمختلف نگاه می

 در پیراهنی که الغرم کرده»

 امزنی کمر باخته

 دلم قر داده ریز

 کم چرا یکیکم

 آیدتنها یکی نمی

 «کم؟پشت این وب

در این قآن و با او چت کند وکسی بیاید  تاشوید راوی منتظر است رود و متوجه میشوعر در پایان لو می 

بیند و داسووتان پشووت خواب می در ای راو پروسووه بردمیخوابش در نهایت که  شووودمیانتظار طوالنی 

 نآشعر با پرفورمنس کند. چرایی تمام اتفاقات شوعر این اسوت که فرم اجرایی   داسوتان به متن حمله می 

خش بلذتشوید که در خوانش بسیار همان شوده است؛ اگر با صدای بلند شعر را بخوانید متوجه می این

که شما عالوه بر لذت  ایمبا شعری مواجهاجرای خوبی دارد، پس  نیز گردانیاست و از طرفی در سیالب

ایجاد جذابیت مسوواله منجر به کنید و همین شووکار می را های آن تصوواویر زیادیخوانش، با ورود به الیه

 .شودمی
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 خواب!کربال در تخت

 «امین شیخی»ی ، سروده«آب»نگاهی به شعر 

 

 جیر جیییییر

 شودبرطرف می

 بحران آب

 ها هر شب که جیر جیییییرک

 زننددر تخت قدم می

 «آب هست ولی کم است»

 ستبرای منی که کمی زیادی

 کنی چرا؟مومنی نمی

 ستکه آب بردهمرا 

 صحرای کربالست تخت

 شلوار را که بپوشی

 طفالن در کمر

 سر به نیزه خواهند شد

 ت.بر قاب عکس
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 جیر جیییییر»

 شودبرطرف می

 «بحران آب

 با دو تاویل مواجه هستیم، اولی کمبود اسپرم و دیگری قطعی یا کمبود آب آشامیدنی.« بحران آب»در سطر 

 هاجیییییرک هرشب که جیر»

 «زننددر تخت قدم می

ی جنسیِ )صدای جیرجیر تخت در حین سکس( تواند ذهن خواننده را به سمت یک رابطهاین دو سطر می

باشد که در ذهن خواننده تصویری از « جیرجیرک»تواند اشاره به صدای در حال وقوع سوق دهد، و یا می

 کند.شب و تاریکی را تداعی می

 «ستکمی زیادیبرای منی که »

اشاره به اسپرمی دارد که  و منی استفاده کرده« منی»دهد، اما شاعر از لف  معنای اندیشیدن نیز می« من»

 گویا کمی زیادی است.

 «کنی چرا؟مومنی نمی»

در دو سطر اخیر، لحن زیبایی به « ن»و « م»جای کار، شعر چیدمان موفقی داشته و بازی با حروف تا این

 است. دادهشعر 

 مرا که آب برده است»

 صحرای کربالست تخت

 شلوار را که بپوشی

 طفالن در کمر

 سر به نیزه خواهند شد

 «تبر قاب عکس

 «.تدر قاب عکس»کرد: استفاده می« در»ی در شروع سطر آخر، از واژه« بر»ی بهتر بود شاعر به جای واژه
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، به جذابیت «آب»ی مچنین بازی زبانی با کلمهه ن است که شاعر از حشو دوری کرده،ی مثبت شعر اینکته

ست، اما شاعر توانسته با ایجاد تمی که شعر دارای فضایی انتزاعیرغم ایناضافه کرده است. علی شعر

ز )که ا« دو طفالن مسلم»، با تواند برای برقراری ایجاز در اثرشرا ارائه دهد. او می خوبیمشخص، شعر 

 یا deformaion وجود نوعی تر بازی بکند. بیش« بحران آب»یا د( کنناللت میشناسی بر بیضه دنظر نشانه

ی کربال تغییر شکل داده و به سمت که حادثهاین تغییر شکل در شعر نیز، از نقاط قوت آن است.همان 

ای های میان تضاد داستان کربال با حقیقت آن )کربال، به نقل از سوفیستکند و رابطهخواب حرکت میتخت

آب و علف بوده، اما این ادعا درست نیست، زیرا در معنای لغوی، کربال ایرانی، بیابانی خشک و بی

حال محلی سرسبز است، بنابراین خشک و سوزان ای قرار گرفته و در عینست که در کنار رودخانهکوهی

ای هتواند بازیکه شاعر می شود، نشان از این داردست دور از حقیقت.( برقرار میبودن آن مکان، داستانی

 در شعر ارائه دهد. را موفقی

ح و طرح توطئه در متن، جایی برای تغییر و اصال جابهشعر نیاز چندانی به ادیت ندارد، زیرا شاعر با تقطیع 

های متعدد )مثل داستان کربال و ایجاد ارتباط میان جیرجیرک و تخت، ی خلق استعارهنگذاشته و در زمینه

ی کربال باشد( آبی و کمبود آب منی و قاب عکسی که ممکن است تصویری از حسین در واقعهی بیمسئله

ت؛ اما از تخیل برخوردار اس اثر شیخیکه البته با این ،ها، تقریبن درست عمل کردهو ایجاد ارتباط بین آن

 ها وجود دارد، اما تصویرخیال شاعرانه در آن جایی ندارد، یعنی ارتباط عمودی و ساختار معنایی بین سطر

ست که شاعر با قرار دادن شود. منظور از خیال شاعرانه همان سطرهاییمرکزی و محوری در آن دیده نمی

ر دکند. در اصل خیال شاعرانه ها در مرکز متن، شعر را تزئین کرده و برای مخاطب ایجاد جذابیت میآن

تری دارد، چه که اهمیت بیشه از آن وجود ندارد. آنالزامی برای استفاد ولی، استزیبایی شعر راستای 

ست که در این شعر، شاعر به خوبی آن را اِعمال کرده است. تخیل شعری برآیندی از مجموعه تخیلِ شعری

گویند. می« تاویل»دهد و به آن داستان ست که در شعر، یک داستان را تشکیل میهاییتصاویر و خیال

عر در ست، که شکنیم یا به عبارت دیگر همان فضای عینیا از شعر برداشت میست که متاویل، آن چیزی

شود که در سطری از شعر تصویری گفته میپس در حالت کلی، خیال به همان پاره کند.ذهن ما ایجاد می

ست که در تمام سطرهای شعر جاری شده شود، اما تخیل، آن داستانیآید و در همان سطر نیز تمام میمی

ه ؛ یعنی شاعر بتخیل به صورت زبانی ایجاد شده« یامین شیخ»در شعر  سازد.مفهوم کلی شعر را می و
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ی کار با زبان و ایجاد ارتباط میان کلمات مختلف )مثلن ارتباط بین من و منی، آب و اسپرم، واسطه

 کرده است. ها و دو طفالن مسلم و ...( به تخیل در شعر دست پیداجیرجیرک و جیرجیر تخت، بیضه

اند، بدل به هایی که در شعر آمدهو اغلب دال موفق بودهشناسی و چیدمان کلمات نیز شعر از نظر نشانه

اند. در کل تنها ضعف شعر، نبود تصاویر درخشان میان سطرهاست؛ یعنی شاعر یک اتفاق استعاره شده

های آزاد مواجه ، با موتیفآن کدام از سطرهای شعر نگنجانده و در قلب موتیف مقیدخاص را در هیچ

ت سدهد و آن موتیف در واقع همان ماللیشعر را یک موتیف مقید تشکیل می کلیتدر واقع  شویم.نمی

ی جا بدل به نوعی تقابلِ فرهنگی و مذهبو در این استبه سکس  عدم اشتیاقکه ناشی از اشتیاق داشتن یا 

ه بمیان این سه مقوله، ارتباط و درهم تنیدگی خوبی خورد و میآبی هم پیوند شده و با بحران اجتماعیِ بی

 . آیدوجود می

ها، مخاطب را از مسیر بهتر است شاعر با ایجاد سطرهایی افقی که خواندن آنکه شوم در پایان یادآور می

د کند، به شعرش جذابیت ببخشد. وجورا مجبور به تامل می اواصلی شعر به سمت دیگری پرتاب کرده و 

نوع سطرها گاهی الزم است زیرا مخاطبِ شعر، از درون این تزئیناتِ سطری به تخیل شاعر دست پیدا  این

های درون تواند نشانهاز این طریق می دهد وتری به شعر نشان میتوجه عمیق برد،ها لذت میکند، از آنمی

 تر شود.و به نیت مولف نزدیک کندشعر را کشف 
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 رویکرد غیرجنسی

 «نژادفرشاد قاسمی»ی ، سروده«سیفون»نگاهی به شعر 

 

 شودسیفون کشیده می

 هاشخطی نامنظم روی لب

 رود با اشکپایین می

 و گوشی شکسته از زمین

 ششود توی کیفَکر می

  ترپایین

 هاشالی پستان

 هاشود لبخیس می

 تر روی شلوارم

 رود با اشکعکسی فرو می

 و قاب شکسته از زمین

 کندهام میالی پستانگیر 

 آید صدای درررررکش می

 الی پاهام

 که توی سوراخ

 رود دیگرفرو نمی

 هایمدست

 

 



  36 | علی عبدالرضایی

 

 نقد و بررسی

 
حسیت در  شود.می «یکی» منجر به سوت که در اصول  «تاییدو»با یک  هشوعر، مواجه این ت از نکات مثب

 رو هستیم.هما با اندروژنی روب پس ،دهندها از آنیما خبر میولی نشانه ،است(masculine) مردانه شعر، 

ا را در هالبته باید این ویژگی. گویدحال از پستان و لب میدر عین اما ،جنسی بنویسدشاعر سعی کرده غیر

باید  ،تصووونعاین برای فرار از و  بردهصوونع  به سووومت ترا زبان ادیت شووواعر، . بگذاردبه اجرا  همزبان 

 جودی زندهمو مانند پس ،. زبان جنازه نیستکنیمبازی  با زبان و بدهیمبه شوعر ریتم   گردانی بکنیم،لحن

باید  و ستا سرکش یاسبمثل  زبان. نیستهم اجیر معنا و منظور شاعر  ،زبان .سوکس کرد  آنان با تومی

 وارا رام کند، اسب که شاعر به جای این ؛ امادستی کشید و رامش کرد ،تن این اسبِ چموش و رَمیده بر

 زنده کرد؟  این اسب راچگونه باید  حاال کُشد.یرا م

 ی آنغیرجنس رویکردو  اندروژنی رفکتاما  ،ستدچار ضعف و تصنع اکشوته شده و   که زبان شوعر با این

خواهد عکسی را که می فردی در کنار آن،یک سیفون داریم و  جا. ما اینشوود امتیاز خوبی محسووب می 

 ؟ راویجنسیت این فرد چیستاما ؛ نوعی جدایی بوده نمایش دادنیعنی هدف شاعر،  .در توالت بگذارد

این کار، نشووان از  که شووودشووروع می شووود()کشوویده میشووعر با فعل مجهول  ولی ،به ظاهر مرد اسووت

 دچار مشکل است.از لحاظ زبانی  ،شعر شروع و البته ناگفته نماند که تیزهوشی شاعر هم دارد

 «شودسیفون کشیده می»

 ،طردر این س «می» اصلدر  و آیدصدای کلمه درمی ،«سیفون کشیده می»با ادیت سطر اول و تبدیل آن به 

تواند هر که مجهول است و می« می»شود، یا اما آیا سویفون کشیده می کند. صودای سویفون را تداعی می  

 چیزی را در ذهن تداعی کند، سیفون را کشیده است؟

 هاشخطی نامنظم روی لب»

 رود با اشکپایین می

 و گوشی شکسته از زمین

 ششود توی کیفَکر می

 ترپایین

 هاشالی پستان

 هاشود لبخیس می

 «تر روی شلوارم

 



  چگونه شعری ننویسیم؟ )جلد اول( |  31 

 

ی ی اشک روباریکه ها کشیده شده و دوچشم سیفونِ انگارافتاده،  سطر دوم و سومدر  هم ق دیگریاتفا

حالت داسووتانی و توضوویحی به خود   ، شووعردر ادامه .کندناراحتی راوی را تداعی تا  فرود آمده،ها لب

 یاآ ؟گیر است، اشواره به یک کشتی «گوشوی شوکسوته   ». آیا منظور از ای نداردو اجرای شواعرانه گیرد می

طر سوم در س مثلن ی دیگر توضیح دوباره است،مساله شنود؟موبایل سوژه شکسته و یا گوش راوی نمی

 ه تکرار مجدد آن در سطر ششم نیست؛ در واقع، پس نیازی بمدن استآ در حال پایین اشک گفته شد که

شلوارش  وشده حشری راوی هم  کند، و بعدشان میخیس رسود و ها میپسوتان  به ،رودمیپایین اشوک  

  شد.نیز استفاده می «هالبه»، بهتر بود از آمده «هالب»ی کلمهکه  سطر هشتمدر  .شودخیس می

  «با اشکرود عکسی فرو می»

 : اجرای آن نیاز به ادیت دارد، اما بازگشتهسطر شاعر به اول شعر  در این

 رود در می   عکس فرو می»

  «می

جاد ایهنوز  فرم این شعر اما چیز مناسب و درست است؛، همهشکل بگیردمن معتقدم زمانی که فرم شعر 

را به ذهن  شاندروژنی، خود مانندهایی . این شوووعر با مولفهاعمال شوووودو باید تغییراتی در آن  نشوووده

گری دی طور برای ادیت شعر، بایدفراموش نکنید که . موفق نیسوت  ولی در اجرا ،کندمخاطب تحمیل می

 .آن را بخوانیم

 .اشیمکرده ببازی  «شکسته گوشِ»با  تا آوریمرا می« خطی گسسته»، «خطی نامنظم»در سطر دوم به جای 

در  ها قرار دارند وباالی چشم ،خطی دو پارهکه به مثابه را تداعی کندوهایی تواند ابرمی« خطی گسسته»

ه از لحاظ زبانی ب« گسووسووته»ی کلمه البته ، ودنباشوونیز خط هایی شووبیه پارهی لبدهندهنشووان حالعین

جاست که اینو  آوردخط گسوسوته مثل یک جوباریکه اشک را پایین می   دهد.میهم پاسو،  « شوکسوته  »

  .گیردمی شکلگردانی لحن

 هاشالی پستان»

 «هاشود لبخیس می 

  :نوشت باید را به حرکت درآورد. پس و آن را تغییر داد «شودمی» فعلباید در این سطر 

 هاش الی پستان»

 خورد لبخیس می

 هالبه

  «و روی شلوارم تر
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 پس ،دآیفرود میپایین  به سمت لحن خرآدر سطرهای  ،بریمطنز ب را به سمتاین شعر  لحن ما ناگزیریم

 تِید فقط در صورنباما  .حرکت کند د،روپایین می سیفونکه در  آب و عکسی در راسوتای  زبان هم باید

 کنیم.همان اینهر دو را با هم باید  بلکه ویم،غافل شمعنا  ازو  ببریمزبان دست 

به  زمان کههم باید .سوووتهگردانی نیز حس بلکه ،فقط یک صووونعت نیسوووت ،قطیعت فراموش نکنید که

د یروآبه حرکت دربه همان سمت بکشانید و آن را کنید، زبان را رویکرد اندروژنی و غیرجنسوی فکر می 

 .دیبربزبان  را زیر پوستِ ییرویکردها چنینو 

 

 شعر ادیت نهایی
 

  سیفون کشیده مى

 روی لب

 برد اشکو خطى گسسته پایین می

 دشوگوش شکسته کر می

  توی کیف 

 هاشالی پستان

  خورد لبخیس مى

 هالبه

 و روی شلوارم تر

 رود در مىعکسی فرو می

 مى

  و قاب شکسته گیر

 کندهام میالی پستان

 آید صدای درکش می

 الی پاهام

 و در سوراخ

 رود دیگرفرو نمی

 هامدست
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 ی خاطرخواهیناکام جبهه

 «پیمان اصغری کانی»ی ، سروده«قبرستان»نگاهی به شعر 

 

 خاطره

 دخترِ تنهامترین خالهکوچک

 ی خاطرخواهیناکامِ جبهه

 مبه شهادت رسید در ذهن

 آرزو

 که مُرد در دلم ایضن

 همسایه بود به نحوی با ما

 ای که از بختِ بلندمدر کوچه

 افتاد عهد در اتوبانِ امام علی.

 ایِ خواهرمآذر، دوستِ مدرسه

 آتشی که مُردپاره

 ی سرمکاسه در

   و اما تبسم

 بوده البد «دختری»نامِ 

 های من.که مرده در لب

 حاال

 امدر هر قطعه

 عزیزی مرده
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 ایقبرستان اگر ندیده

 ببین

  

 نقد و بررسی
  

ور محنقشه ای و شعریزیرا هوشمندانه عمل کرده های شعری توجه داری،مولفهبه که  دهدشعرِ تو نشان می

و ، «بدنم گورستان است» :گویدبرای مثال می کند.را کشف می یک موتیف مقیدای، یعنی شعرت نوشته

 کند.می پیداا ر موتیف آزاد چند، کشد و در پی آنکه ثابت کند بدنش گورستان است، نقشه میبرای این بعد

های داستانهطرح پار شاعر برای شکل دادن به آن، نیازمند وهر شعر داستان خاص خودش را دارد 

ب ای. جالداشته «تبسم»و  «آذر»، «آرزو»، «خاطره»ست که با های شعرِ تو روابطیداستانست. پارهدیگری

 رود. در اصل، شعرشعر با همین تکنیک جلو می ای وها به نحوی کار کشیدهاینجاست که از هر کدام این

توجه دارد  به بخشی از آن ،قسمت از شعرشاعر است و هر  خود ، بدنساختاری متمرکز دارد و مرکزش

تا شاعر نقش گورستان را ایفا کند و قرار بر این است که در هر گوشه از تن و اندام او، یک نفر دفن شود 

باید ای اما در اجرا توفیقی نداشتی؛ پردازی موفق بودهگورستان شود. تو در ایدهخود بدل به  و در نهایت

 جلوگیری کند.  ششاعر باید از شلختگی در شعرفراموش نکن که . دادیحن بهتری میل به شعر

  :پردازمشعر می حاال به بررسی

 «خاطره»

طور که در بدنِ شاعر دفن به خود گرفته است. خاطره و آرزو، همان انشا نامناسب شکلِ شروعی شعر با

 ست.، کاری بسیار تصنعیباالی هر قطعه از شعر شانهم دفن شوند؛ تیتر کردن نام اند، باید در شعرشده

 «دختر تنهامترین خالهکوچک»

، اما چون شاعر معکوس عمل کرده، «ماترین دخترخالهکوچک»در اصل این سطر باید تبدیل شود به: 

« مهدخترع»های ایرانی ترکیباتی چون ی محلی خاصی ارجاع داد، در بسیاری از لهجهتوان آن را به لهجهمی

واند تکنند و به این دلیل آمدن چنین ترکیبی در شعر، میرا به صورت معکوس استفاده می« دخترخاله»یا 

باید تا حد ممکن دارای شعر  ای از این لهجه شده است.چه استفاده باید دید در ادامهاما  منطقی باشد،

 ادیت شود: پس بهتر است سطرهای اول به این شکل جلوه کند، ترریتمی باشد که طبیعی

 دخترِ تنهامترین خالهکوچک»

 خاطره
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 ی خاطرخواهیناکامِ جبهه

 «به شهادت رسید در ذهنم

 

 آرزو»

 که مُرد در دلم ایضن

 همسایه بود به نحوی با ما

 ای که از بخت بلندمدر کوچه

 «افتاد عهد در اتوبان امام علی

 پیشنهادی: ادیت

 و آرزو»

 که مُرد در دلم 

 نحویهمسایه بود به 

 ای که رفتدر کوچه

  «زیر اتوبان امام علی

راوی در آن زندگی  ای کهاکنون اتوبان امام علی از کوچهبه بیان این روایت بپردازی که هم خواهیتو می

اه جا باید نگ. این، گذشته است و در نتیجه دیگر از آرزو خبر نداردبودههم در همسایگیِ آرزو  کرده ومی

کنند، تغییر کند. اتوبان امام علی محل رد شدن ماشین است، ا از آن عبور میهکه ماشینای کوچه نسبت به

رود. شاعر باید نگاهی تخیلی، زبانی، پیچیده و باهوش زیر ماشین می کوچه خودانگار  اما در ادیت من

اتوبان  وکوچه نمادی از انسان : کند تداعینیز را  یتأویل تواند چنینکه این نگاه میضمن اینداشته باشد، 

  تواند باشد.می ماشیننمادی از 

 در ادامه:

 «ای خواهرمآذر، دوست مدرسه»

، یعنی سطر را طوری اجرا کنیم که پذیر شودتأویل اجرا تا هم باید همین نگاه را بسط داد «رآذ»در مورد  

هم مدرسه به تشخیص،  ستفاده ازتوانیم با ادوست مدرسه! میو هم  آذر، هم دوست خواهر راوی باشد

 شود:گونه ادیت میمثل کوچه هویت انسانی بدهیم، پس سطر این

 و اما آذر»

 «ی خواهرمدوست مدرسه
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 آتشی که مُردپاره»

 «ی سرمدر کاسه

 ادیت پیشنهادی:

 پاره آتشی که خاکستر»

 «ی سرمدر کاسه

با تبدیل  م.کنیم، در نظر بگیریکه استفاده میباید وجه عینی ترکیباتی را  ،برای رسیدن به سینمای متنی

 شود.، تصویرسازی خاصی در ذهن مخاطب ایجاد می«خاکستر»به « مُرد»ی کلمه

   و اما تبسم»

 بوده البد «دختری»نامِ 

 های منکه مرده در لب

 حاال

 امدر هر قطعه

 عزیزی مرده

 ایقبرستان اگر ندیده

 «ببین

و در برخورد  بازی کندشعر عشقباید با  تری داشته باشد. اوبیش شاعر باید تمرکز شعر پایان خوبی ندارد،

بان ز بهتر است او به مانند موجوداتی زنده هستند.به خرج دهد، زیرا کلمات  را تریبا کلمات دقت بیش

در  ایدبقطعن زبان پس شاعر یعنی زبان؛  در واقع گیرد.توجه کند و پتانسیل مخفی کلمات را در نظر ب

ات ایران که ادبیمانتالیسمیاز سانتیرحم عمل کند و بی استفاده از کلماتدر انتخاب و  و باشد اوتسلط 

ه اگر ست کمثل اسب سرکشیست؛ گوزبان موجودی سخن .د، دوری کن)اکثر شاعران داخلی( را فراگرفته

اهِ ز آن کار کشید. زبان فارسی یک دستگو ا کرد شباید رامپس  کند،می گیرد و لهو را زیر پا میرام نشود، ت

 یمزند؛ باید فارسی را خوب بشناسرا پس می حال آنکند و در عینمدارا نمی سطحی برخورد با ست،فلسفی

ه ی فارسی اشراف کامل نداشتنخوردههای دستخالی واژه پتانسیلِکنیم. شاعری که به  بازیو با آن عشق

طور همان .دادیرا از دست میشعر  تو نباید پایان عر را به معنای واقعی پیش ببرد.تواند شهرگز نمیباشد، 

تا کی  .استفاده کنیپاساژ ایجاد توانستی از ظرفیت راحتی می بهدر پایان که در ادیت من خواهی دید، 

یِ جلب حس دلسوز شد. نباید برای بدهی؟ باالخره باید جایی با مخاطب درگیر بهاخواهی به مخاطب می

 دگی کنی. فضای شعریشعر را زن بهتر است؛ کردو یأس فلسفی  «بودلری»دچار ماللِ شعر را  ،خواننده
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 رند(گیسرایان امروزی هم در این دسته قرار می)عالوه بر شاعران، اغلب ترانه پورتونیستاُ ایایران را عده

زی چی کار و حواشی روزمره هستند و این ائل سطحیمسدادن به عوام، درگیر اند که در جهت باج پر کرده

 تنها ،برای شاعری است. ع برخورد زبانی، از طرف همان افراد. متأسفانه این نونیست سواریموججز 

نباید هم  یک کلمه توان شاعر بود؛ حتیناخت زبان نمیبدون ش ستعداد کافی نیست؛ باید سخت گرفت.ا

 در نهایت به جنگ واداشت و علیه خود شوراند وزبان را  مهم است کهبیهوده از زیر دست شاعر دربرود؛ 

 . فراموش نکنید که زبان جسد نیست.مقابله کردآن با 

 

 

 ادیت نهایی شعر

 

 دخترِ تنهامترین خالهکوچک

 خاطره

 ی خاطرخواهیناکامِ جبهه

 مبه شهادت رسید در ذهن

 و آرزو

 که مُرد در دلم

 همسایه بود به نحوی

 ای که رفتکوچهدر 

 زیرِ اتوبانِ امام علی

 و اما آذر

 ى خواهرمدوستِ مدرسه

 آتشی که خاکسترپاره

 ی سرمدر کاسه

 ستتبسم هم دخترى

 هایمکه روى لب

 براى همیشه مرد

 ى این گورستانخالصه در هر قطعه
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 عزیزی مرده

 دوست دارى

 بمیرى؟
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 به نفع لحن برتر تازهایجاد نظمی 

 «خزان زندی»ی ، سروده«پشتالک»نگاهی به شعر 

 

 انگاری که من

 هااز تو و این سنگ 

 ترم!پوستسخت

 های این شعر را الک بگیرغلط

 پا معلولم ی از دواین بچه

 اگر نق بزند در بغلم

 زنی...تو حتمن می

 هامکمی از رنگ الکم را به گوش

 وقت خانه به کولآن

 زنیباز می

 زنندبیرون ِخطی که سنگم می

 زنیتو جا نمی

 جایی هم نداری کسی را بزنی

 یک دلِ سیر

 که بعدش...

 گریهمان ببرد بیخواب

 خیال خواباصلن بی

 رسیدتو پایت به این چیزها نمی
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 سرت در الک خودت

 نفرهتر از یک میز شام سهات کوچکانهو خ

 ام که گرسنه بخوابدبچه

 دهد توی سرمی نان میمزهسنگ هم 

 

 نقد و بررسی
   

در طول شعر استفاده « پشتالک»و « الک»ی است، اما به نظر من چون از دو کلمه« پشتالک»اسم شعر 

اسم  برد، بهتر استی الک است و شاعر نیز با بازی زبانی شعر را پیش میشده و تمرکز شعر روی کلمه

در چقشاعر  ،متنینقش دارد؟ از لحاظ درون چقدر اما تخیل در این شعرتغییر دهیم. « الکسنگ»آن را به 

بارها از الک استفاده کرده و  زندیهمانی ایجاد کند؟ تواند بین الک و الک متنی که در شعر آمده، اینمی

او  ؛کند و باید گفت از این بابت در ایجاد سپیدخوانی موفق بودهدر این بین، سطرهایی را هم حذف می

این است که هیچ دریافتی در آن حضور مستقل ندارد  ش درخوبی شعرکند و کاره رها میها را نیمهاستاند

 «الک»ی ی کاربرد کلمهبه دریافت دیگر گره خورده، به عبارتی سطرهایی از شعر به واسطه هر دریافتی و

تفاق اسپیدخوانی  و شوندنمیرح به طور کامل ط هاروایتاند. پارهرسیدهتخیل زبانی به و تمرکز بر آن، 

پردازیم یخود شعر م شوند. حاال بهدچار شکست یا تعلیق می ،که به پایان برسنداین افتد و اغلب بدونمی

 خیلی موافق نیستم: آن شروعکه با 

 انگاری که من»

  ها از تو و این سنگ

 «ترمپوستسخت

شخص به دلیل استفاده از ضمیر اول  ابتدا مؤکد کنی. را در همانتوانی به شروع شعر سرعت دهی و آن می

هم لحن خوبی در حین  سطر اول حذف شود. سطر دوماز  «من»، بهتر است «ترمپوستسخت»سطر در 

 :کنم برای بهتر شدن لحن، سطرهای اول شعر به این شکل ادیت شوندپیشنهاد می خوانش ندارد؛

 هاحتی از این سنگ»

 «ترمپوستسخت
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 «های این شعر را الک بگیرغلط»

 سطر بازی با الک شروع می شود. از این

 «مپا معلول ی از دواین بچه»

استه آن ک شعریتست که از ی بیانش طوریشیوه، اما دهداجرای زیبایی ندارد و اگرچه توضیح نمیسطر 

 پذیریویلایجاد تأجهت ده، اما کمکی در این مورد نکرده، ایجاد لحن در سطر آمجهت  «این»ی کلمه. است

دازه پرهیز بیش از ان از توضیح و گیریرا تا حدِ ممکن در شعرت به کار ب متن، بهتر است ایجازتر در بیش

  کنی.

 «اگر نق بزند در بغلم»

وضیحی ی تی مناسبی برای این سطر نیست، چرا که جنبهاضافه حرف «در» راستای توضیحات قبلی، در

 .دهدمیبه آن 

ند ؛ مانکشیدها کار تا حد امکان از کلمه تواناجرا در زبان را دارد و میاین است که قابلیت  شعرامتیاز  

 «لولممع»اتِ کلمی عامدانه از دهبا استفاتالش کرده شاعر در سطرهای پنجم و ششم، ، «الک» یکارکرد کلمه

فاده و ایجاد قافیه کند، اما این کار منجر به آهنگ موسیقی کلمات استدر انتهای سطرها، از ضرب «بغلم»و 

 ای تصنعی شده و زیبایی خاصی در متن به وجود نیامده است. ساخت قافیه

 زنی...تو حتمن می»

  «هامکمی از رنگ الکم را به گوش

  پذیرترش کنی:توانی تأویلمی

 کمی از رنگ الکم را به گوش»

  «هامبه گوشه

 

 «وقت خانه به کولآن»

« گوش» که از به سطر قبل با توجه توانیمما می وقتیسطر را در دام توضیح انداخته و در ضمن، « وقتآن»

 ندارد.وجود  «خانه به کول»از  استفاده، دلیلی برای را به کار ببریم «خانه به دوش»استفاده شده، 

 زنیمی باز»

 زنندبیرون ِخطی که سنگم می

 زنیتو جا نمی

 جایی هم نداری کسی را بزنی
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 یک دلِ سیر

 «که بعدش...

را  «سطر» گذاری استفاده کرد وتکنیک فاصله از توانمی (،زنندبیرون ِخطی که سنگم می)در سطر یازدهم 

تبدیل شده و  «زنندمی» به «زنییم»ی کلمهسطر دوازدهم، در . همچنین بهتر است به کار برد« خط»جای 

با لحنی طبیعی و خوش  را ست که شعرنسبت داده شود. بسیار مهم ا (شخص جمعسوم « )هانآ»به 

ن ، پیشنهادم ادیت آلکنت دارد (ر حین خوانشد)شعر  پانزده،تا  سیزدهسطرهای ، اما در بنویسیمهارمونی 

 سطرها به این شکل است:

 دل سیرجایی هم نداری که یک »

 «کسی را بزنی

 در ادامه:

 «گریهمان ببرد بیخواب»

 . سطر به سمت توضیحی شدن رفته است ،«گریه»ی توسط کلمه باز هم توضیح! این بار

 خیال خواباصلن بی»

 «رسیدچیزها نمیتو پایت به این 

هتری به ، لحن ب«رسدنمی»به « رسیدنمی»توان با تبدیل دلیلی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد، می

 سطر داد.

 سرت در الک خودت»

 نفرهتر از یک میز شام سهات کوچکانهو خ

 ام که گرسنه بخوابدبچه

 «دهد توی سرمی نان میسنگ هم مزه

توان خواننده را به تأمل واداشت می «نفره»با حذف  ،«تر از یک میز شام سه نفرهات کوچکو خانه»در سطر 

 یر کرد. پذو سطر را تأویل

 

 ادیت نهایی شعر

  
 از تو حتی

 هااز این سنگ حتی
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 ترم!پوستسخت

 های این شعر را الک بگیرغلط

 پا ندار ی دواین بچه

 اگر نق بزند بغلم

 زنىتو حتمن مى

 کمی از الکم را به گوش

 هامبه گوشه

 و خانه به دوش

 زنى بیرونباز مى

 زنندبیرونِ همین سطرى که سنگم می

 نزنندتا جا 

 جایی هم نداری که یک دل سیر

 کسى را بزنى

 مان ببرد بیکه بعدش خواب

 خیال خواباصلن بی

 رسدتو که پایت به این چیزها نمی

 سرت توى الک خودت

 اتو خانه

 تر از میز شامکوچک

 

 ام که بخوابدبچه

 خوابِ توى سرمگرسنه در تخت

 دهدی نان میسنگ هم مزه

 

ا هگردانی شده، در واقع خود لحنشوی که در شعرت دوباره لحنوجه کنی، متوجه میاگر به ادیت نهایی ت

ید هم بزنیم. این نظمِ تازه، بای ایجاد نظمی تازه، بهبه ما دستور دادند که نظم بعضی از سطرها را به بهانه

افتد که شعر عاری از هر نوع حشو باشد، مثل به نفع لحن برتر تمام شود و لحن برتر زمانی اتفاق می
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ها سمهاین مج»سازی پرسیدند، در پاس، گفت است که وقتی از او در رابطه با مجسمه« میکل آنژ»حکایت 

ر ای باشید، داگر شما شاعری حرفه«. زنمهای اضافی را کنار میهمگی در دل سنگ هستند، من فقط سنگ

طور که کنید، تا شعر از دل متن بیرون بیاید. همانفه را حذف میهای اضای نهایی فقط قسمتمرحله

ی کار کشیده ابه هر شیوه« الک»ای مثل شعر بر اساس رویکردهای زبانی نوشته شده و از کلمه تر گفتمپیش

کند که ما حول محور آن مفهوم و تم، کمک می یتمرکزچنین زیرا  ،ستی مثبتینکته شود و این مسالهمی

ت که سگردانی بکنیم و در اصل، زبان، خیال و تخیل خود را به تم اصلی ملحق کنیم. این کار مهمیزبان

ای چنینی با کلمههای اینبرای بازی چونست شاعر هم سعی کرده آن را انجام دهد، اما دستش خالی

یم، یک شعر داشته باش در این شعر ناگزیریم که چند شعر درپس  ؛دهای آزاد دارو موتیف خاص، نیاز به تم

جا هم باز باید چند داستان در یک داستان داشته آن ،رو شویمروبهزندی اگر هم با داستانی مشابه شعر 

دو داستان داریم، در داستان اول شاعر  جاخدمت داستان اصلی باشند. اینها باید در باشیم، اما داستانک

تکنیکی و اجرایی روی الک نشان دهد، و داستان دوم مربوط به ای، سعی دارد تمرکز خود را از نظر حرفه

کند، اما ی شعر موفق عمل میاست، شاعر با ایجاد ارتباطاتی، در اداره ی چگونه اداره کردن شعرنحوه

 .ندارداجرای شعر جاست که عملکردی خوبی در این مشکل اصلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  چگونه شعری ننویسیم؟ )جلد اول( |  111 

 

 

 

 زبان شرور

 «پویان فرمانبر»ی ، سروده«در مرگیک ثانیه »نگاهی به شعر 

 

  برای با تو از تو رفتم به من

  امبارِ از بُردهو از من کوله

  ام هنوز رااما هنوز رد نکرده

  که چاق شَوَد پایان

 و ادامه یابم

  مثل بادکنک

  تر است از منادامه گم

 هاکه با اعدامِ واژه

 هامزند توی خوابجلق می

  و از فرار

 دود در تومیتندتر 

 خوابد با همهتویی که می

 زند غلتو در سوال می

  دهد به منیا غلط می

  تا که را بسته شَود

  تر از عشقترافیک

  همین شعر است

  که هرشب شروع

  ...اشاما ادامه

  اند بر کهدخترانی که خوابیده
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 شوند کنارِ درخالصه می

 گانو مثل باز و بسته

  ی سرمافتند گوشهمی

 جارود آناتفاق هم نمی که حتی

 اگر لیز بخورد اتفاق

  فتدباید به آسمان بی

  که با بِوَزد به من

  و تو اعدام نشوی

 مثل مرگ

  ستایکه آغازِ تازه

  ...اشاما ادامه

 

 نقد و بررسی

 
 نویسند و از نحو وبا این زبان می هاعیار زبان فارسی سر و کار دارند، آناغلب شاعران معاصر با بخش م

برند. در واقع شوواعران ما تنها از فعل، صووفت و کلماتی که خصوولت بیانی و اسووتعاری  معیار آن بهره می

ه ک بینیدرا میسازند! کمتر شاعری هرگز از یک حرف اضوافه یا صوفت، فعل نمی   کشوند و دارند، کار می

قدر که از لحاظ درون متنی و معنایی کرده باشوود. شوواعرِ ایرانی از ازل، همان شموضوووع شووعر ،زبان را

 .است دچار خودسانسوریِ تکنیکال نیز بوده ،خودش را سانسور کرده

کند؟ بهتر است قدر خودش را تکرار مینویسود، چرا این هاسوت می کسوی که دیگر مطرح شوده و مدت  

بینم که ها به خلق رویکردی تازه فکر کند و به فناوری زبان بپردازد! حاال میجوای پرداختن بوه کلیشوووه  

ها را خوب پویان مقولهدهد که و این نشووان می دادهرا در شووعرش انجام  چنین کارهاییشوواعری کالجی 

 کند.پیشرفت میبا سرعت شعرش هم در نتیجه  ،داردجدی و خالق برخوردی  فهمیده و

ظرم این تغییر ن معنا نیست که اشتباه کرده باشد، اما بهبه این  گاردش تغییر و دادهناگهان تغییر گارد به  او

د و از حروف اضافه کار بِکش ویر انتزاعی و زبانی بهره ببرد،قصود دارد از تصا فرمانبر برایش زود اسوت!  

ی بهبه عنوان یک تجر شاثرالبته  متنی انتزاعی بسوووازد ودر نهایت و  کندطور دیگری با مفهوم برخورد 

 است. قابل قبول ،متفاوت

 «برای با تو از تو رفتم به من»
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، شودوقتی جمله پرتاب میفراموش نکن که باید حذف شود، پس ، اضافه است« من»ی کلمهدر این سطر 

یک  و انگار شوووده بود ایجادجمله  برای پرتابمانعی  ،«من»با اسوووتفاده از  را گرفت؛ نبوایود جلوی آن  

باید البته  ،«برای با تو از تو رفتم به»کن:  در این سطر توجه« به»به لحن  حاال«. به من»گفت: می دیکتاتور

 یعنی، «من»نویسووی: می در آخر سووطر که بگیری و آن را حرکت دهی! اما زمانی تاین حس را در شووعر

 داشته باشی.  با شعر« تویی - من»ی که رفتاری قصد دار

 « امبارِ از بُردهاز من کوله و»

ز من که ا»کنی:  ادیت به این صورت و بهتر است آن را ایتباهِ سوطر قبل را تکرار کرده باز اشو  جا هماین

 « امبارِ از بُردهکوله

ها ست که تنو این در حالی، شودو روان خوانده می سوت یطبیعچقدر  کن، ببینبه لحن این سوطر توجه  

  !کردمتبدیل « که»به را  «و»

 «ام هنوز رااما هنوز رد نکرده»

ای! متن را باید باز کنی جلوی آن را گرفته« اما»با آوردنِ ست، ولی ویرّعر درحال پرتاب شدن و پیشش 

که قصد داری با وقتی  ولی ،جا از لحاظ معنایی اشوکالی ندارد این« اما»حرکت کند. آوردن که و بگذاری 

همیشه  کنی! سعی کن شلیبدتزبان بازی کنی باید زبان را شَرور کنی، به آن آزادی بدهی و به سابجکت 

ای به یک فرماسیون، سیستم و یا شکل، اشراف داشته باشی و در آن سریع حرکت کنی و به طور حرفهبه

ت به سمتِ مستقل شدن، درحالِ اعریش دهد کهشوعرهای اخیرت نشوان می  درک مطلقی از آن برسوی.  

حرکت اسوت! این اسوتایل را مالِ خودت کن. درسوت است که در شعرهایت حشو وجود ندارد، اما این    

ای، باعث ی قبلی را کامل طی نکردهطور کامل به آن اشووراف نداری و پروسووه تغییر گارد، چون هنوز به

تجربه کنی چیز را است که قصد داری همه خوب در شعرت اضافه باشد! خیلی« و»و « من»شوده که این  

ود. شمی نیزگیری تر شوی، اما این موضوع باعثِ از دست دادن و یا عدمِ شکلشود وسیعمی چون باعث

 ی.ی دیگری شوای را به نحو احسون مال خودت کنی و بعد وارد پروسوه  باید سوعی کنی که هر پروسوه  

املن ای، کقبلی یاد گرفته یگذشووته و تجربهاز ی داری، و چیزی را ار تازهزمانی که قصوود انجام کا نباید

های ویدئویی من را در بحث های یک شواعر باید همراهش باشد! اگر کنار بگذاری. همیشوه مجموعِ داده 

های هفتاد، هشووتاد و نود های مختلف در دههکه با روزنامهرا هایی و یا مصوواحبه ببینید ی شووصووتدهه

ای هشوید که ساختارِ فکریِ من درست و دقیق جلو آمده است! هرگز حرفبخوانید، متوجه می ،امداشته

نوشووتم، تا پایان دهم. اگر زمانی غزل میتر کرده و بسووط میها را کاملآنبلکه کنم؛ ام را رد نمیگذشووته

د شویخوانید، متوجه مینوشتم، بی شصت میهای آوانگاردی را که در اواخرِ دههام. یا اگر غزلغزل رفته

بینید که یک مصرع ها میغزل زند؛ مثلن در آنهم میغزل را به« ی ترازوییِقاعده»که تنها کسوی هسوتم   

و در سطر بعدی چهار « مسوتفعلن »و نیم دارد! یا در یک سوطر سوه    چهار رُکن و مصورعِ دیگر پنج رکن 
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های آهنی در باران زنگ می تنها آدم»در کتاب « گردمبگذار بر» یوارهکردم! مثل غزلاستفاده « مسوتفعلن »

 اه، از یکتواند جای دو هجای کوتی در پی در وزن که شاعر در آن میهای پیا اسوتفاده از تسکین  ؛«زنند

دم. اسووتفاده کر «مفتعلن»جای  «ولنمفع». مثلن در غزلی از همین کتاب، بارها از هجای بلند اسووتفاده کند

ل داده طور کامهبا شووعر کالسوویک فقط الس نزدم، وقتی ولش کردم که ترتیبش را ب  خواهم بگویم کهمی

 «یوحسین منز»م نظر دادند از یهاره غزلشفاهی و کتبی دربا ،تر شاعران کالسیک آن زمان همبودم، بیش

 ،یدمبسووت غزل رسوو! من وقتی به بنکردکاره ول هیچ حرکتی را در شووعر نیمهنباید . گرفته تا میرشووکاک

 خواستم نبود و بعد از آنمی خیال شوعر کالسویک شدم و سراغ شعر نیمایی رفتم که آن هم چیزی که  بی

ی حضورت در کالج، واسطهها را باید به تکِ این پروسوه واقع تک را نوشوتم. در « پاریس در رنو»بود که 

، نگاه، ی گفتار، تفکرشتم؛ نحوهتر طی کنی. امکاناتی که در کالج وجود دارد، من در ایران ندابسیار سریع

 ها ریاکاری وجود داشتاغلب آن در ذات. متفاوت بودشاعران آن زمان با شعرشان بسیار  گیجهان و زند

هرگز خودش را باز  ای کهی بسووتههم شووده اسووت، چون در جامعه تر تر و فجیعتر، کثیفکه االن بیش

شود. تو قصد داری که خودت را باز کنی؛ ابتدا متنِ بسته چیز گُه شوده و بدل به کثافت می کند، همهنمی

را تجربه کن، بعد از آن خودت را بسووط بده. در کل، تو و دیگر شوواعرانِ کالج باید چیزی را در ابتدا مالِ 

که هر بل ،زندفقط ناخنک نمیبدهید. شوواعر واقعی  خودتان کنید و بعد گارد عوض کنید و تغییر شوویوه 

 کند.می شطور کامل مال خودهای را بتجربه
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 شعر یا ناشعر!؟پیش

 «پورسحر یحیی»ی سروده ،«هامچاله»نگاهی به شعر 

 

  تصویری هیچ بی کنید باور

  امآمده چشم به

  دهانبی حرفی با

  امشده الل

  کنید زندگی تانخواهدل سطر در تا

 ...خواهمدل سطر در

 رویممی دیگر اتاق به

 است شده بزرگ هاسایه از یکی تنها

 ...یکی آن و

 برسم سطح به هامچاله بین از توانمنمی حتی

 رویممی دیگر اتاق به

 سوزممی دارم هیزمی هیچ بی

 اتاق به خوردمی سر آشپزخانه

  اندمعلق هایمانگشت بین که هاییکتاب

  اندخورده چاقو

  رویممی دیگر اتاق به

  دیگر اتاقی به بعد و
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  روپیاده در روندمی راه که مردهموش هایاتاق

  یکییکی هااتاق

 دو به دو 

  زنندمی قدم

 ایمرسیده خیابان به تصویری هیچ بی

  نیست خیابان در که تصویری

 تعمیر است دست در

 

 نقد و بررسی

 

قابل  فرم وشعری برای رسیدن به شعری خوشپیش تواندمی دارد و خوبی یایده ،«پوریحیی سحر» شعرِ

 در او کرده؛ را شروع آن شعر، شروعِ از پیش شاعر شعر است؟ چونبحث باشد، اما چرا این شعر، پیش

 :ی حشو داردتر جنبهکه بیش سازدای میمقدمه اما کند،می سازیمقدمه اول سطرهای

 تصویری هیچ بی باورکنید»

 امآمده چشم به

 دهانبی با حرفی

 امشده الل

 «کنید زندگی تانخواهدل در سطر تا

 :ودشمی آغاز سطر این از شعر ،در اصل. شوند حذف باید اند واضافی سطرها طور که گفتم تمام اینهمان

 خواهمسطر دل در»

 رویممی دیگر اتاق به

 «شده است ها بزرگاز سایه یکی تنها

 «تر استها بزرگتنها یکی از سایه»توان به این شکل ادیت کرد: میرا سطر این 

 «...یکی و آن»
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 الزم ت وتر اسی دیگر کوچکها اشاره شده، پس به احتمالن زیاد سایهتر بودن یکی از سایهوقتی به بزرگ

ست در که نیازی نیباشد  داشته وجود سایه یا چند سه است ممکن حتی. بدهد دوآلیزم به تن شاعر نیست

 .شود از شعر حذف« ...یکی و آن»سطر  بهتر است پس ها صحبت شود،تک آن مورد تک

 «برسم سطح به هامچاله از بین توانمنمی حتی»

سازد، یعنی برای رسیدن به فرم شعر، جهانی در توهم می توهّم یکِ آغاز برای تمهیدی شاعر سطر، در این

 توهمی بیش بیرون جهانِ در اصل چون دارد، ارجحیت بیرونی جهانِ به بتشود و آن جهان، نسساخته می

 نسبت خصیهر ش و قطعن بینند، متفاوت استکه افراد دیگر می با چیزی بینیدمی که در آن چیزی و نیست

 واردِ ار جهان این شاعر در نتیجه .دارد بیرون جهانِ به نسبت متفاوتی نگاهِ خودش خاص درکِ و شعور به

  است. مچاله بیندکه می چهپس آن سازد،را می توهم یک و کرده خود ذهن

 «هاچالهم از بین توانمنمی حتی»دیت شود: البته سطر در دام توضیح افتاده و بهتر است به این شکل ا

 .هستند کسانی چه هامچاله این که خواهیم شد متوجه بعدی، سطرهای در

 رویممی دیگر اتاق به»

 «سوزممی دارم هیزمی هیچ بی

 طور تصور کردتوان اینمی. دارد گرمی فضای هیچ هیزمی، سوختنِ بدونِ که شویممی وارد اتاقی جااین

ست و منجر به سوختن های مصنوعیای که داخلش پر از هیزمدارد، شومینه گازی یشومینه اتاق این که

 اتاق به لیدبت دارد کمکم سوختن راوی نیز باشد، زیرا اوای از تواند نشانهالبته سوختن اتاق می ،اتاق شده

اما پیشنهادم برای ادیت سطر این است که  .شوندمی هاآدم به بدل بعدها هااتاق در اصل این و شودمی

 «سوزدمی دارد هیزمی هیچ بی»تبدیل شود: « سوزدمی»به « سوزممی»و « دارد»به « دارم»ی کلمه

 اتاق به ردخومی سُر آشپزخانه»

 اندمعلق هایمانگشت بین که هاییکتاب

 «اندخورده چاقو

 را در اصل آشپزخانه راوی و شوداست، وارد می همان آشپزخانه که جدیدی اتاقِ راوی به قسمت این در

 :شود گفته است بهتر پس کند،می دنبال

 اتاق این کرده در دنبالم آشپزخانه»

 در دستم هایکتاب
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 «اندخورده چاقو

که این تخیل، تخیل اند، در حالیمانده هوا روی کند کهرا تداعی می چند کتاب تصویری از «بودن معلق»

ای نیست. وقتی شما قصد ساختن جهان دیگری را دارید، باید بیانی شفاف داشته باشید و آدرس فرهیخته

ید نتیجه بهتر است از توصیفاتی استفاده کندقیقی به مخاطب بدهید تا آن جهان در ذهن او ساخته شود، در 

نید و کبرید، در اصل تخیل آن را منحرف میکه وجه عینی دارند، زیرا وقتی شعر را به سمت توضیح می

 دهید. روی مخاطب قرار می شعری پر از حشو را پیش

 رویممی دیگر اتاق به»

 دیگر اتاقی به بعد و

 «روپیاده رد روندمی راه که مردهموش هایاتاق

 در اتاق که ستموشی سوراخ سطر، این عینیِ وجهِ. داشت قوی عملکردی باید قسمت، این در اجرای

دارد  وجود هم دیگری اتاق اتاق، این پس در دارند، اتاقی جاآن هم هااین یعنی موش و دارد وجود جدید

ت جاساین هاست.موش اتاق است،دیگر  در اتاق که اتاقی شود مشخص که بدهیم آدرس طوری باید و ما

 سپ .رسیممی خیابان به طرف از آن شویم، هاموشی خانه اگر واردِ. شودمی مایکروسکوپیک تخیل، که

 .هستند رفتن راه درحالِ هاییموش بینیممی خیابان در چهآن

 یکییکی هااتاق»

 دو دو به

 «ایمرسیده خیابان به تصویری هیچ بی

 .شودآن، خللی در ساختار شعر وارد نمی حذف با و است اضافه اپیزودآخر این  سطر

 نیست خیابان در که تصویری»

 «تعمیر است در دست

 رساند، ادیت پیشنهادی:  اوج به را شعر پایانیِ سطرهای توانمی تغییری جزئی با

 است تعمیر در دست»

 «است خیابان در که خیالی

ها هم که توهم است و آن بیند، جهانی کهجا جهان بیرون را میآن شود وها میی موشراوی وارد خانه

مگر ناشعر از آن جدا شود.  ،شودنمیمرده هستند. شعر ساخته شوند، موشدر بیرون آدم خطاب می
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 ها، به معنای چیزیشعر همان ناشعر است اما نه در معنای ناب آن، بلکه ناشعر به معنای پِرتپیش

حال پر از شود. شعر باید شفاف، عاری از حشو و در عینح با شعر همراه میکه به عنوان توضی

یند بچه که راوی میبینی شاعرش را به اکران بگذارد، آنبغرنج و تحلیل باشد و دیدگاه و جهان

ر ها دی اطرافیان و گاهی دیدگاه شخصی خود اوست. فراموش نکنیم که آدمگاهی قضاوت درباره

کارند زیرا در انتخاب آن زمان همه گناهاند، اما همحکومت و تحت سیطره و ظلم گناهظاهر بی

ها خود را به های کوچک است، چون این موشموش حکومت نقش داشتند. موش بزرگ، پدر این

را  توان آنپذیر است و میپور، شعری تاویلزنند. در حالت کلی شعر خانم یحییمردگی میموش

 ادیت کرد. به انواع مختلف

 

 ادیت نهایی شعر

 

 خواهمدل سطر در

 رویممی دیگر اتاق به

 بزرگتراست هاسایه از یکی تنها

 ...هامچاله ازبین توانمنمی حتا

 رویممی دیگر اتاق به

 سوزدمی دارد هیزمی هیچ بی

 اتاق دراین کرده دنبالم آشپزخانه

 دستم در هایکتاب

 اندچاقو خورده

 رویممی دیگر اتاق به باز

 در اتاق اتاقی به هم بعد

 مردهموش اتاقی

 روپیاده در رودمی راه که



  124 | علی عبدالرضایی

 

 یکییکی هااتاق

 جفتجفت گاهی و

 زنندمی قدم

 تعمیراست در دست

 است درخیابان که خیالی
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 علم خوانش

 «زهرا هاشمی» ی، سروده«زن»نگاهی به شعر 

 
 آن مرد 

 اش دودیهای که پشت شیشه

 کشدنشسته سیگار می

 فقط زند های تو را دید میو اشک

 ست به گمانم زنی

 که ناموس کسی نیست  

 هاباید صدا کنم فریادم از پنجره 

 طوری که دیوارها کر

 قدر ببوسم روی آینهو آن

 که مردها زن بشوند

 زنان همسایه اگر بگذارند

 ها کُر جای کتک دم غروب

 خاکستری نیست  چرا

 جای او که سنگر گرفته با سیگار 

 دودی کرده موهایم

 حتی جای من 

 من نیست  

 ام در مبل که فرو رفته

 پسرم توی فنجانم
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 زند دیوار را با درهم می

 درد را با من

 ریزدهام که از آینه میو لب

 رفته از موهاش   ستمثل مردی

 تا قرار بگذارمرفته از من 

 باردر زنان همسایه که زن شوم این

 سر اگر روی گریه بگذارند

 غیبت از غربت این کوچه بردارند

 

 نقد و بررسی
 

ی پشت شیشه» شود.است، آغاز می در حال سویگار کشیدن و بیرون دادن دود که مردی  با تصوویر شوعر  

 .دودی عینکی اُبژه و دومسیگار آن را دودی کرده  که دودِ یعینکگر دو چیز است: اول تداعی «دودی

 براساس با آن یو در مواجههکرده توانیم یک شعر را دفرمه ست که ما چگونه میا این اصلی موضوعاما 

از روی کتاب یا در توانیم شعریم، میخواندن خواهان  ه این معنا که هر وقتب ؛علم خوانش برخورد کنیم

دهد یم خخوانش شعر ر وقتاتفاقاتی که  خواهیم در مورداما زمانی که می ،بخوانیمشعر  فضای اینترنت

ی پویا و ند تفکرشویم که نیازمبلکه درگیر علم خواندن می ،کار ما تنها خواندن شعر نیستدیگر  ،بدانیم

جاست که این ،شیم که تبدیل به مولد شعر شویمشعر با واقعی گرتوانیم خوانشمی زمانیدینامیک است. 

 متنشووعر که با کلیت آن  به عناصوورِو در این صووورت باید شووود مخاطب مطرح می ی مشووارکتهالمسوو

 تواند به نفعنویسد و در این نویسش میدر واقع مخاطب، شعر را از نو می .کنیم توجه ،خوان نیسوت هم

 . شودخ داده در شعر میر امی اتفاقات، متوجه تمطریق از اینف یا اضافه کند و سطرهایی را حذ ،خود

ر ، زیرا هنوز دندارد هرمنوتیک و تأویل یا خوانش و علمِدرکی از  ایرانی متأسفانه منتقد، شاعر و مخاطب

 نیست. از بوطیقای نو  خبریو  شودمی تدریسغزل و مثنوی  ی ماهامراکز علمی و دانشگاه

ر شعر دموجود  خوانمبه بررسی ساختار و تصحیح عناصر ناه سمیولوژی ها ونشانه ارتباط براساسحاال 

 م.پردازمی

 اشهای دودیآن مرد که پشت شیشه»

 «کشدنشسته سیگار می

 اضافه است. «اش»ر شخصی اما از لحاظ ریتم، ضمی، مناسبی داردو چینش ن این سطر لح

 «زند فقطهای تو را دید میو اشک»
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در  ،گذردکه دود سیگار از آن می ای که هست(سواده یا هر شویشوه    عینک) پشوت عینک دودی از  مردی

 .ستزن و یا مرد دیگری هایاشک تماشایحال 

 «ست که ناموس کسی نیستبه گمانم زنی»

 ست.ناموسی لهاداده و مس خنزاعی ر شویم کهمتوجه میمرد از پشت پنجره، توجه به نگاه کردن  با

 هاپنجرهباید صدا کنم فریادم از »

 «طوری که دیوارها کر

آبروی در این صووورت زیرا  تواندا نمیام ،ا خالی کندو خود ر بزندفریاد  خواهدمیدر این سووطر راوی 

 کر شوند.هم حال دیوارها داد بکشد که کسی نشنود و در عین و باید طوریا .روداش میخانواده

 «قدر ببوسم روی آینه که مردها زن بشوندو آن»

بوسد و در واقع خودش را می . اوکند که خودش استآینه انتخاب می در مردی را به عنوان جفت شاعر

 کند.، بدل به زن میرا که پشت عینک دودی ایستاده دیگریآن

 زنان همسایه اگر بگذارند »

 ها کُر جای کتکدم غروب

 «چرا خاکستری نیست

ل ودی که به زن بدپشت عینک د مردِی به مثابه باید «او»و  «من»همانی بین در این قسمت دیالوگ و این

و از  کندحریم نشانه و فضاسازی شعر تغییر می ،آیدمی میان بهولی وقتی پای زنان همسایه  ؛آمدمی ،شده

 پس این سطر حشو است و باید حذف شود. ،شودهمانی خود خارج میو این تعادل

 ندقدر ببوسم روی آینه که مردها زن بشوو آن»

 جای او که سنگر گرفته با سیگار 

 «دودی کرده موهایم

 و کندسه سطر را حذف این شود، پس بهتر است شاعر زن می چه کسیگفته شده که  یدر سطرهای قبل

 . بیاورد را «او مثل» عبارت «او جای» جای به چهارم سطر در

 مثل او که سنگر گرفته با سیگار »

 «دودی کرده موهایم

 :ی شعرادامهدر و 

 حتی جای من »

 من نیست  

 «ام در مبلکه فرو رفته



  124 | علی عبدالرضایی

 

« او»ل به را بد« من»با استفاده از سیستم استحاله، توضیح اضافه است. شاعر باید  واین سوه سوطر حشو   

 بپردازد.اصلی متن  یو به دغدغه کرده شعر را از حالت جنسیتی خارج کند و

 «با در زند دیوار راپسرم توی فنجان هم می»

ت، ساع عصووبانیکه از این درگیری و نز فرزند راویدر و دیوار توی فنجان افتاده و  در این سوطر عکسِ 

 و کندمیهم برخورد  بادر فنجان در و دیوار تصووویر  . در نتیجهزندسوورعت هم می هقهوه یا چایش را ب

 .پسندممیمن چنین پرسپکتیوی را در متن هر شعری  دهد.می خری اتفاق

 درد را با من»

 ریزدهام که از آینه میو لب

 رفته از موهاش  ست مثل مردی

 رفته از من تا قرار بگذارم

 «باردر زنان همسایه که زن شوم این

 چنین شود و شاعرشود، مشخص می  نام بردهها که در سوطرهای قبل از آن « زنان همسوایه » نقش جا این

زنان  اسووت. در واقع بوده مرد چرانیچشووم یه با زنان همسووایه،گوی اولکند که دلیل آن بگو ممی عنوان

 اند.ی راوی بودهلهاهمسایه، دغدغه و مس

 سر اگر روی گریه بگذارند»

 «غیبت از غربت این کوچه بردارند

ه شعر هارمونی بهتری به خود گرفت« دارندبرمی»به « بردارند»با تبدیل  .گونه داردغزل سطر آخر شعر بیان

 .(نددارغیبت از غربت این کوچه برمی) شووودخارج می ردهی که ایجاد کن از آن فضووای کالسوویکو تقریب

. کندو راه غریب حذف می غیاب را از این کوچه ،«غیبت»به این معنی که  ،سووطر آخر باید پرتاب شووود 

مانی جالبی هکالسیک است ولی چون شعر پرسپکتیو بسیار خوبی دارد و این طور که گفته شد، بیانهمان

شعر  اگر این. مندتر بیان شودد، بهتر است سطر پایانی کنشبرجلو میمتن را دهد و در روند شعر رخ می

هایی که چه چیز شویممتوجه مینگر مورد بررسی قرار دهیم، توجه به گارد یک ساختارگرای جزئی را با

شووده و از حشووو و  بهترتوانند حذف شوووند تا شووعر خوان و توضوویحی شووعر هسووتند و میعناصور ناهم 

 آن جلوگیری شود. در گوییزیاده
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 ادیت نهایی شعر
 

 آن مرد 

   دودی ی که پشت جفتی شیشه

 کشدنشسته سیگار می

 زند های تو را دید میو اشک

 ست به گمانم زنی

 که ناموس کسی نیست  

 هاباید صدا کنم فریادم از پنجره 

 طوری که دیوارها کر

 قدر ببوسم روی آینهو آن

 که مردها زن بشوند 

 مثل او که سنگر گرفته با سیگار 

 دودی کرده موهایم

  

 پسرم توی فنجانم

 زند دیوار را با درهم می

 درد را با من

 ریزدهام که از آینه میو لب

 رفته از موهام  ست مثل مردی

 تا قرار بگذارم 

 باردر زنان همسایه که زن شوم این

 سر اگر روی گریه بگذارند

 دارندغیبت از غربت این کوچه برمی
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 تبانی مادر به نفع مردساالری

 «قهرمانی لولیا»ی سروده ،«خرابخانه»نگاهی به شعر 

 

 شانزده پالک حوالی

  بیدار هاتخمک

 خون زیر او و

 مادرش برای

 کشتمی زن که

  پیچید لقمه

 پدر کرمِ تا پیچید

 رَحِم روی بخوابد

 برادر زیر اشخانه و

  داد تکان قدرآن

   خواهر سر شد خراب که

 نشسته حاال

 مُثلث در حبس

 قالی هایگل الی از

 می... خار دنبال

 دو پالک حوالی رودمی

 گم را زیبایی که
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 نبود برادری و

 عروسک به کند تجاوز

 ملوسک با برقصد

 کند اجیر مادر

 کند زیر پدر

 سنگ خواهر، و

 قالی روی افتاده

 رحِم از چکدمی اشک

 رنگ... ها،گل

 

 نقد و بررسی

 

 کرد: خواهیم کشف را آن اثر، بررسیِ با که دارد وجود نقشه یک «قهرمانی ولیال» شعر در

 شانزده پالک حوالی»

 «بیدار هاتخمک

رود که قرار است ای میدهد که منظور راوی دختر است( پشت پالک خانهنشان می« هاتخمک)»دختری 

 بکارتش فتنر دست از با ارتباطی تواندمی او، حشری بودن و اتفاق اینجا اتفاقی )شاید سکس( بیفتد. آن

ا از دست در رابطه ب نوستالژی گر نوعیتداعی ، داشته باشد. ترس اودارداول  سکس به نسبت که ترسی و

 ربا را مرد ،دختر این انگار و شوددر طول شعر دیده می هم مرد از تنفرنوعی  .بکارت است یدن پردهدا

، با از بین بردن بکارت برادردر اصل  د(،دا تکان قدرآن/ برادر زیر اشخانه و) کرده تجربه شبرادربا  اول

 نویسد:می که جاستاین جالب. دهدمی تکان را اشخانه و کنداو را خونی می

  خون زیر او و»

  مادرش برای

 کشتمی زن که

 پیچید لقمه
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 پدر کرمِ تا پیچید

 رَحِم روی بخوابد

 برادر زیر اشخانه و

  داد تکان قدرآن

   «رخواه سر شد خراب که

 مادری را لقمه این تمام واقع دهد، دررا نشان می مردساالرینوعی تبانی به نفع  ،پیچیدن لقمه برای مادر

 مینه و کردمیو تشویق  تقدیس را پسرشمدام  و بود خودش دختر ضد یعنی بود؛ زن ضد که پیچید

ختر د داشته، رحم توی( پدر کروموزوم) کرم که پیچشی این و کند تجاوز خواهرش به برادر تا شد باعث

 است. کردهرود( که برای زنان روسپی به کار می« خراب»یا خراب )اصطالح  خرابخانهرا 

 نشسته حاال»

 مُثلث در حبس

 قالی هایگل الی از

 «می... خار دنبال

هم باز  «قالی هایگل» و نداهکرد حبس ، دختر، خواهر()مادر مثلث این دررا  زنی یعنی «مثلث در حبس»

 اینخواهد نشان دهد چگونه می . شاعراست خواهر خودش و دختر مادر، که زنی ست،وا خود از نمادی

 مادر. ندکغلبه می سنگ ،دارند هازن که لطافتی بر چگونهبه عبارت دیگر  و شوندمی سنگ بدل به هاگل

 جاوزت عروسک به که برادری و آیدافسردگی به سراغش می بعد شود ومی گم اشزیبایی و شده دلسنگ

 هب مجبور را مادرشملوسک(،  با برقصد) گرفت جشن ( وعروسک به کند تجاوز/ نبود برادری و) کرد

 شخواهر( و در نهایت کند زیر پدر) گیردمی زیر هم را پدر سکوت، این و (کند اجیر مادرکند )می سکوت

 شعر خوانش از من که ستتاویلی این ؛(سنگ خواهر، و) شودمی دلسنگبدل به زنی  مادرش مثل هم

 کنم:می بازنویسی راآن  خوانش، همین براساس و دارم

 

 ادیت نهایی شعر

 

 شانزده پالک حوالی
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  بیدار همه هاتخمک

 خون درون او و

 کشتمی زن که مادر برای

  پیچید لقمه

 

 پدر کرمِ پیچیده

 رَحِم توى

  برادر تکاند چنان را اشخانه و

  شد خراب خواهرش که 

  

 حبس نشسته حاال

 مُثلث توى

 قالی هایگل الی از و

 دو پالک پشت... می خار دنبال

 گم را اشزیبایی که

 نبود حتی که برادرش تا

 عروسک به کند تجاوز

 ملوسک به سوسکه خاله به

 اجیر را مادرش حتی

 خواهر و کند زیر را پدر

 قالى بر سنگ داده گل که

  دربیاورد رحِم اشک

 مادر دوباره کند دل سنگ

 رنگ را گل
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 اشلقمه و پیچیده لقمه مادر برای هم پدر خود یعنی ؛ربط دارد هم مادر به پیچیدن لقمه که کنیم توجه باید

 ،ادعا بودنبی عین در شعر. دوباره باردار کرده است را او و شده مادر رحم وارد که ستکروموزومی همان

 و ادهد عذاب را او کهکند، روایتی را تعریف می جالبی روایت . شاعر بدون هیچ تقلیدیدارد خاصی نگاه

 در ت.اس نرسیده دیونیزوسی تالش یمرحله بهشعر  ؛داشته آپولونی و مغزی تالشحین نویسش،  چون

با  ایدبشاعر  این کندی را رفع کنم، کردم آن سعی ادیت درمن  که رفته بود،پیش  کند شعر سطرهایی،

 تر توجه کند.افتاده، بیش قیاس هر دو ورژن، به اتفاقاتی که در ادیت
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 شودوقتی کمدی بدل به گروتسک می

 «هیال منصور»ی سروده ،«های دخترمخنده»نگاهی به شعر 

 

 گردم به خانهبر که مى

  کشدمغزم تیر مى

  ریزدام مىدنیا به خانه 

 گذارد در اتاقمو تانکى پا مى

  بعد هم جنگ

 بر تن و روحم چنگ

  دود سوى شرقساعت می

  کاردیکى روى میز     برنج مى

 هاى دخترمو خنده

 رود در کارتونمی به خواب

  تا عرق بریزد شعر

 توى خلیج

 ام کرمانخیس شود در خانه

 تهران

 آبادان

  که از رو نرود

 رنگش نپرد از صفحه
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  درد

 شود مثل جنگتمام نمى

  مزند دلو من دیگر شور نمی

  زندوقتى یکى زنگ می

 ام را پرت کند بیرونکه تنهایی

 وسط اروپا

 

 نقد و بررسی

 

اتفاقی که در گذشته افتاده و اتفاقی  همانیِهمانی طرف هستیم، این، ما با نوعی این«منصورهیال »در شعر 

فضا را در ذهن خود همان  ،که در حال افتادن اسوت؛ کسوی که از یک فضوا جدا شده و در وضع کنونی   

 اش وجود ندارد.که این فضا در جهان و زندگی روزمره ستدر حالی کند و اینزندگی می

 «گردم به خانهمیکه  بر»

 حذف شود.« به»بهتر است  

 کشدمغزم تیر می»

 ریزدام میدنیا به خانه

 گذارد در اتاقمو تانکی پا می

 بعد هم جنگ 

 «بر تن و روحم چنگ

شواعر که در فضای   افتاده،اتفاق (personification) تشوخیص  « گذارد در اتاقمو تانکی پا می»در سوطر  

که این فضووا و اغتشاش در بیرون است و باید بندد؛ در حالیو در را می گرددسوت، به خانه برمی دیگری

شود و در اصل شاعر نوستالژی چه در بیرون اسوت وارد خانه نمی شود، ولی آن بیرون از خانه شوروع می 

 کند.خود را وارد خانه می

 «وی شرقدود سساعت می»

 ست مثل ایران.کند و شرق جاییشاعر در غرب زندگی می
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 «کاردیکی روی میز برنج می»

 آورد، سطر بیان خوبی دارد.منظورش این است که کسی برایش برنج می

 های دخترمو خنده»

 «رود در کارتونبه خواب می

روی تلویزیون خوابش روبهبیند که در حین تماشوووای کارتون، شوووود، دخترش را میوقتی وارد خانه می

م آن حال از بیان مستقیباید اتفاق را نشان داد و در عین ، این سطر هم بیان و اجرای قابل قبولی دارد.برده

 ها نکات بسیار مهمی هستند.پرهیز کرد، این نگاه به نوعی رد شدن از کنار زبان و ایجاد واقعه است و این

 «تا عرق بریزد شعر»

 یزان روح است.رکار هنری عرق

 توی خلیج»

 ام کرمانخیس شود در خانه

 تهران

 آبادان

 که از رو نرود

 «رنگش نپرد از صفحه

ریزانِ روح ها وجود دارد و ناگهان عرقرنگ پریدن حالتی از ترس است، ترسی که از جنگ و دستگیری

 بینیم، گویی شاعر در خیابان خبری از ایران شنیده است.را هم در شعر می

 رودخاطره می»

 درد

 شود مثل جنگتمام نمی

 زند دلمو من دیگر شور نمی

 زندوقتی یکی زنگ می

 ام را پرت کند بیرونکه تنهایی

 «وسط اروپا
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سووت که ما شووعر را با ایجاز مطرح کنیم و با آوردن چند نشووانه، آن فضووا را در ذهن   ی مهمیاین نکته

گیریم. جریان غالب بر کم بنباید مخاطب را دستکه ما ی اصلی دیگر این است مخاطب بسوازیم و نکته 

دهد؛ اما در شعر نباید متوسل به توضیح شد، باید فرض کنید مخاطب چیز را توضیح میشوعر امروز همه 

و خالق است نه هر مخاطبی، زیرا قرار نیست  تر اسوت، البته منظور من مخاطب شوعری  از شوما باهوش 

ی استتیکی خارج همه را پوشوش دهید؛ چرا که اگر قصودتان صورفن جذب هر مخاطبی باشود، از دایره    

ز را چیشود و مثل شاعران امروز، همهشناسی و زندگی در نظر گرفته نمیشووید و در شوعرتان زیبایی  می

کند، الیک کنند و انسان امروز هم تا چیزی را نفهمد الیکش نمی گویید تا همه آن را بفهمند ومستقیم می

تواند خواهد وقت خود را صورف فهمیدن کند و سعی دارد زمان خوانش خود را تا جایی که می زیرا نمی

کند و انرژی و مغز خود را به ی آن فکر نمی. در واقع او اگر نفهمد به خواندن دوبارهبه حداقل برسووواند

 رد، یعنی این انرژی یا وجود ندارد و یا دوست ندارد که انرژی را بسازد و فکر کند.گیکار نمی

 کنند و سعی بر اینی اسوتتیکی مخاطب را تحریک می گونه از شوعرها مهم هسوتند، زیرا قوه  به نظرم این

ت، سشود فضای جالبیفضایی که در شعر ساخته می. دارند که بخشوی از شوعر را خود مخاطب بنویسد  

ن دهد؛ البته این نکته به ایکند و توضیح اضافی نمیخوبی بیان میچون شواعر منظورش را در سوطرها به  

ه کند کرا ترسوویم می معنی نیسووت که شووعرش پراکنده اسووت، برعکس، شووعر فضووایی کلی دارد و زنی 

 ش را نسبت به کشورش بگوید.خواهد حسمی

دهند و بعد کنند و او را مورد آزار و اذیت قرار میش میزنند، دسووتگیراش را میدر پایان شووعر، درِ خانه

ای آن تنهایی هنوز شووود؛ یعنی بی هیچ دغدغهاش از داخل ایران به وسووط اروپا پرتاب میناگهان تنهایی

نشینی مختص عارفان است نه شاعران. نویسد اما در اصل تنهاست؛ عزلتوجود دارد، شاعر در ازدحام می

نویسود و آن تنهایی ممکن اسوت در یک کشور شلوغ اروپایی اتفاق بیفتد و یا   ود میشواعر در تنهایی خ 

 شلوغیِ داخل ایران.

ها چه چیزی که با نشانهشوعر بیان خوبی دارد و این مهم اسوت که گاهی به زیرساخت ذهنی شاعر و این  

 مجبور به ترکست که خواهد بگوید، توجه کنیم. مشوخص اسوت که شاعر یک تبعیدی و یا مهاجری  می

ش ادامه دارد؛ بحث نوستالژی نیست، آن جنگ ادامه دارد چون هنوز هنوز در ذهن کشورش شده و جنگ

جا فراهم نیسوووت؛ هنوز افراد زیادی در حال تکرار همان زندگی ها و جهانی که مدنظرش بود در آنایده

 ست که بدل به گروتسکدیهستند و این فضا مثل کمدی در حال اتفاق افتادن است، در اصل نوعی کم
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شود اما اتفاقی که برای راوی افتاده، دوباره بحث تراژدی نیست زیرا در تراژدی چیزی تکرار نمی شود.می

های زیادی در حال مهاجرت هستند. از کجا؟ از تکرار شوده و به تولید انبوه رسویده اسوت، هنوز انسوان    

شد فرهنگی لیبرو با دارای تواندکشوری ثروتمند که میترین ذخایر زیرزمینی را دارد؛ از کشوری که بیش

 ش به آن افتخار کنند.قدر بهتر باشد که ساکنانو آن

 اند.ی تصویر و استعاره به بهترین وجه ممکن در شعر استفاده شدهایجاز، قوه

 های دخترمو خنده»

 «رود در کارتونبه خواب می

اش مثل کارتون شده و دخترش هم خود گویی زندگی های خود شواعر اسوت،  ها در واقع خندهآن خنده

در  د.گذارکند و این موقعیت روی دخترش نیز تأثیر میاوسوت، زیرا آن دختر در فضای شاعر زندگی می 

تری تر، شعرهای بهتواند با تمرین و کار بیشرو هستیم و شاعر میهکل با شوعر خوب و ساختمندی روب 

 خلق کند.را 
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 ی ریتمبرده

 «رئوف دلفی»ی سروده ،«بادهای کمرباریک»نگاهی به شعر 

 

  افتاد دراز هابام پشت از هیسا

 کیبار کمر یبادها دست

 رفتندیم ظهر به کارگرها

 غروب به من و

 دادم احتمال

 ستیبعد عبارت آسمان

 کندینزد ابر به هادروغ یوقت

 خواب

  باردینم هارخت بند یرو

 اطیح

 ختیریم هم به را خلوتش

 یبعد یکوچه وانیل یتو

  مشغولند لیس به کارگرها

 بود قرمز چراغ پشت ماه

 رنگ یشرج دختران یبرا

 دندییزا فاصله هافصل

  ستیجبر یقسمت تا شهر حواس

 تراس هر در

 کیکمربار یهاالم 
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 پوشندیم هیسا

 ددایم مانیزا یبو هاهیهمسا خواب

  تخیریم عرق هارخت بند با کوچه و

 

 نقد و بررسی
  

لمات تنها به چینش ک در ادامه نباید ،یدآبه دست می یک تم یا موزیک وقتی در شعر سپید ،برخالف غزل

یزی چه چ «اریکدست بادهای کمر ب»به جای  مثلن در این شعر .اندیشوید و با زبان تصنعی برخورد کرد 

 و»سطر ست. در ی بهتریگزینه «بادهای کمر باریکقاطی » ؛ورد که این موزیک را ادامه دهدآتوان را می

وشته به این شکل نباید  قصد داریم ریتم را اجرا کنیم و چون شودریتم ناگهان شکسته می «من به غروب

، ن پرداختهآی قابل توجهی که شووواعر به . شوووعر بسووویار پراکنده اسوووت اما نکته «من غروب»؛ شوووود

 ولی سطرها کند،ن اداره آهم در  را زمان ریتمو همبسازد سطرهای زیبایی  او سعی داشته ،ستسطرسازی

ه جای ب شده است، یعنی شاعر توصیفی در نهایت بدل به شعری هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و شوعر 

ثر تولید ترکیب کرده و این ا با شعر سپید یا شعر نیمایی را ،نوشتهشوعر نیمایی  حاال  دکه غزل بنویسو این

 ییعنی در لحظه زده و اینزور  برای نوشووتن شووعر که یمعن به این ؛اما خبری از دریافت نیسووت ،شووده

جود ای وی شعری باشی و دریافت و نقشهاگر در لحظه ت، زیرااما این تالش زیباس است. شوعری نبوده 

م به قصد داری حاال ولی خوب عمل کرده،در سطرسازی  رئوف .کنیتر عمل میموفقطبیعتن داشته باشد 

زمان گذشووته از ابتدای شووعر  در هم ریخته،بهزمان در این شووعر  .شووکل بدهیم ها در شووعراین توصوویف

اید پس ب .ماضی ساده «احتمال دادم»؛ ماضی استمراری «رفتندمی»؛ ساده ماضی «دراز افتاد»: اسوتفاده شده 

را قرار داد. در واقع با  «باریدنمی»باید  «باردنمی»به جای  «باردها نمیخواب روی بند رخت» سوووطردر 

و توازن زبانی را از لحاظ زمانی  نواخت دادیک یتوان به زبان این شعر سیستمها میجاییهیک سری جاب

 .به نظر برسد ترتا منطقی کردو دستوری بهتر اجرا 

 

 ادیت نهایی شعر
 

 ...ها دراز افتادسایه از پشت ِبام

 کمرباریکقاطىِ بادهای 

 رفتندکارگرها به ظهر می
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 من غروب

 ها به ابر نزدیکىوقتى دروغ

 آسمان عبارت بعدی شد

  خواب

 هادر حیاط عمارت

 ریختخلوتش به هم می

 باریدها نمىروى بند رخت

 ی بعدیتوی لیوان کوچه

  ها مشغولکارگرها به سیل

 ماه پشت چراغ قرمز بود

 مال دختران شرجی رنگ

 ه زاییدندها فاصلفصل

 پس شهر

  ستتا قسمتی جبری

 روى تراس

 باریک های کمرالم 

 پوشندسایه می

  دادها بوی زایمان میخواب همسایه

 تریخها عرق میکوچه با بند رخت

 

باز هم پراکندگی وجود دارد و هنوز شعر قابل قبولی ولی ، به هم ریختگی شوعر از بین رفته در این ادیت 

فرق بین شووعر سووپید و غزل مانند فرق بین یک  منظور خود را بهتر برسووانم.هدف این بود که . نیسووت

مانند همین حسوواب و  ؛کنددار همیشووه حسوواب و کتاب میدار اسووت. حسووابدان و حسووابیریاضوو

 کهها طرف هستیم و اینهای این شعر وجود دارد. اما در ریاضیات با رابطههایی که در سوطرسازی کتاب

ها هباید به رابط می خود را حل کنیکه مسئلهبرای این و معمولن ی خود را حل کنیممسئله یچه شوکل به 

با  دلفی در سورتاسور شعر   .ی شوعری هسوتیم  نیازمند یک نقشوه  در واقع ما؛ رابطه یعنی نقشوه  برسویم و 

 ه بهک وجود دارددر شووعر هایی تکه خیال .. سووطرهایی که زیبا هسووتند ولی توخالیروییمروبهتوصوویف 

یجاد به ادریافتی وجود ندارد. رئوف باید  و یا ا شووهودیرز خاطر عدم ارتباط با هم بدل به تخیل نشوودند،

ی باید نخ ؛دار اسووت. تخیل دنبالهشووودها تبدیل به تخیل تا این تکه خیال تمرکز در شووعرش توجه کند،
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 ممکن است تصویرهای .به هم متصل کند، استخیال  نام آنکه  را حیهای تسبوجود داشوته باشد تا دانه 

اما زمانی که این تصوویرها هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشووته باشووند شعریت از بین   ،جالبی به وجود بیاید

. شعر نیست نمطلق ایدر حالی که چنین نوشته ،ها تعریف کننداز همین شعر خیلیممکن است رود. می

ی هخواچه که میآنسعی کن به اول اما  ،اجرا شوند خوب است که قصد داری سطرهای شعر در اوجاین

را کنار گویی و کلی قالب ارتباط سطرها آن را بیان کندر  ولیکن  ییگوسادهدر زبان  .بگویی پایبند باشی

وشتن . نباید خاص نتری داشتو نگاه دقیق تر صحبت کردئیجز ؛ بایدنباید به این در و آن در زد ؛بگذار

بان با ز یدبرخورشروع در  با این سبک نوشتن، خاص خواهی بود. از بین برود، ن دقتآ کهباعث شوود  

ری غییتشخصیت شعرهایی  چنینسوت و این تالش برای ایجاد لحن زیباست. در  ا خوب که وجود دارد

 یعنی تو یک راوی داری.  ؛ستاپس لحن یکه  ،کندنمی

هر کدام از این  ،اگر ما در این روایت چندین شووخصوویت داشووته باشوویم  ؛را داردهر راوی لحن خودش 

 قصدکه نآاین ارتباطی به صدای محیط ندارد. مگر  و های منحصور به فرد خود را دارند ها لحنژپرسوونا 

اشیا را  صدایو این کار یعنی  ؛کنیم ءگشتگییدچار ش را شعر و بیاوریمداشته باشیم صدای محیط را در

 در لحن .و باید مکانیک اشیا را رعایت کرد ، بلکه دارای مکانیک استصودای اشیا لحن ندارد  .وردنآدر

ه محزونی ک اندیشه یا تم ،هاکه این صودا به تناسوب شخصیت   ؛صودای زبان  .و کار داریم ما با زبان سور 

پشت  «ش»یا چندین  «خ»دن چند مآ نمثل) alliterationلحن ارتباطی به . کندتغییر می شوود، انتخاب می

ا بو  کلماتو جان با نفس  (تنن )اسووت. ما در لح «تن»معنی به لحن در زبان انگلیسووی  ؛ندارد( سوور هم

 .سر و کار داریم ،شودید و روی زبان جاری میآصوتی که از حسیت و درون می

های و تصویر دهشو  در این شوعر یک تم وارد دهیم، تغییر  راه ژموتیف و سوو  ،به تناسوب تم  توانیمما می

به و با دسوت خالی وارد شوعر شده   در واقع  و ای نداردشواعر نقشوه   ، اماشوود ن ریخته میآدر  یمختلف

اما این  د،کنمی وصفرا به خوبی  ایهر گوشوه  و خوب اسوت  های رئوفپردازد. توصویف توصویف می 

است که جب اینلکار شعر سپید تولید فضای جدید است. جا ؛سازدنمییی ها فضاخیالها و تکهتوصویف 

 پید واقعیشعر سفرم در هر یعنی  تواند از آن تقلید کند؛کسی نمیکند دیگر وقتی فرم شعر موفق عمل می

کپی  نآهم از روی  شاعر اگر حتی خود ،کرد آن فرم را تکرارشود دیگر نمی و افتداق میفبار اتیک فقط

ن داشته تالشوی که برای نگ به تقلید از روی دسوت خود شوده اسوت.     که محکوم سوت اولین کسوی  دکن

 حتی طور که گفتمو همان خوب است اما باعث شده شعر به سمت تصنع برود شود،میسوطرها در اوج  

از روایت یک دیوانه باشوود که  ایتواند تکهمیرئوف زمان هم در این شووعر به هم ریخته اسووت. شووعر  

اسووت که در چنین مواردی  مسوواله اینولی  ،ریزدمیها را به هم زند و مدام زمانبیخودی میهای حرف

 ناین دقیق و هی ریتم شوعر شد جا بردهاین شواعر  .هم بریزدارکان جمله هم باید بهها، عالوه بر زمان فعل

و  د مشخص نیستموتیف مقی ،رئوفدر این شعر و شعرهای قبلی  .افتدمی که در غزل ستاتفاقیهمان 
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به  اولین چیزی که باید ،در ساختار معنایی یک شعرو  موتیف مقید داربست شعر است ستاین در حالی

ت و سوجود دارد اما تصنعی البته د؛ی که در این شعر وجود ندارموتیف ؛موتیف مقید اسوت  آن توجه کرد

این باشد که کارگران مشغول تواند می شوعر دلفی موتیف مقید  نن اسوت. مثل آشواعر در حال توصویف   

نع به سوومت تصووپس نباید  ،زاد هسووتندآهای ید موتیفآتوضوویحاتی که در جوار این موتیف می و کارند

یزی چنین چد وجود داشته باشد اما در شعر یو شوهودی باید پشت موتیف مق تاثر  ،یک درد .حرکت کند

وری آدر زبان .برای تمرین زبانی شاعر خوب است و فقط شعر نیستدر اصول این نوشوته   . بینیمرا نمی

م، هم بریزیاگر قرار است بدون داشتن منطق خاصی، زمان را به و وری نیز وجود داشوته باشود  آباید زمان

 . ی آن استزمینهای ندارد، در واقع یکی از دالیل تصنعی بودن شعر عدم وجود منطق در پسفایده

هایی در شعری واقعی خرج و چه بهتر که چنین تکه اندباهی خرج شدهدر جای اشت ی شوعر های زیباتکه

 شدهنوشته ای و متاثر از حادثهتحت شهود  و و ساخت وجود دارد در شوعری که داربست معنایی  شوود. 

زاد بگذاری و حرفت را بزنی. آرا  تباید خود ،چیز را رعایت کنیهمه قرار نیستدر شوعر سپید   باشود. 

و  ودشنوشته می تحت آن تاثر یک بیتو ناگهان شووی  این اسوت که در غزل متاثر می  با غزل آن تفاوت

و مدام باید به این فکر کنی که  اما برای ادامه باید حسوواب و کتاب کرد ،سووازیی شووعر را میبقیهبعد 

وس نیزتوان دیونمی ؛وزن رعایت شود. شور و شورش حساب و کتاب ندارد و ی بعدی جالب باشدقافیه

غزل و حتی نیمایی یا در قالب  ... ام که در وزن و قافیه ورا با حسوواب و کتاب اجرا کرد. شووعری ندیده 

ورش و ش را به اکران بگذارد.شور و عصیان و  باشد برخوردار نیزوسیدیوسروده شده باشد و از سیستم 

زمانی که  عنی، یزیرا شوورش با حساب و کتاب نسبتی ندارد  ؛بح شوده ذعصویان در همان شوروع شوعر    

 .کنترلی وجود ندارد ، دیگرایدبه دنبال عصیانو  هستید عاشقو  عصبانی

طور که گفتم این نگاه در جای و همان منادیده بگیرسطرها را  نگاه زیبای موجود در این خواهمنمی البته

 دبنویس دخواهزمانی که میتا د، تر شعر بخوانبیش رئوف پیشنهادم این است کهدرسوتی اسوتفاده نشده،   

ی به شعر سپید خوب ،پیش بروداگر با نقشوه  د، چرا که نقشوه داشوته باشو    عمل کند و محورتممند و ایده

 خواهد رسید.
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 به مخاطب خود اعتماد کنید

 «صمدی مصطفا»ی ، سروده«جهان»هی به شعر نگا

 

 کند عمل نابرابر مختلف هایسمت در تواندمی جهان

 بزند گره سومالی به را ایغُصه تواندمی

 دهد هدیه فلسطین به را موشکی

 بگذارد خطدست برمه هایمرگیجهنمّ زیر

 العرببُرج در کند اپبه شویی زمانهم تواندمی

 میلیونر یک دست کنار باشد سبزی چای یا

 اقیانوس دل در

 لیزهشانزه در ستمانکنی جهان

 استریتوال در ستگُرگی

 کابل در ستزنی و

 سوزدمی باد در اشروسری که

 کند عمل نابرابر مختلف هایسمت در تواندمی جهان

 جهان تواندمی/ تواندمی جهان

 هم تو توانیمی

 توانیمی هم تو

 بیفتی شعر این جهان جان به فقط

 ندارد خوبی فُرم که

 لرزدمی دلش و دست
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 ندارم خوبی فُرم هاستسال من که طورآن

 لرزدمی دلم و دست

 

 نقد و بررسی

 

 از ششعر پایان دراو  داشته، پیشرفت محسوسیاز کشور افغانستان است و  شواعری  «صومدی  مصوطفا »

 مصطفی که مشکلی. است مهم بسیار نومدرن سپیدِ شعر در آن به توجهکه  کندمی استفاده گذاریفاصوله 

 و شووعر این من البته. شووودمی دیدهاو  شووعرهای اغلب در که سووتهجابندی بحث همان یا نظم ،دارد

 زا که وقتی نمثلنوشووته شووده،  درد روی از و دارد بحث اشدرونی جهان با زیرا ،پسووندمموتیفش را می

 از دهد.می ربط فلسطین یمسوئله  بهدچارش شوده،   سوومالی  کهرا ای غصوه  زند،می حرف نابرابر جهان

 ،وزدسمی باد در اشروسری ،کابل در که زنی با را هااین یهمه گوید ومی کاپیتالیسم و برمه مرگیجهنم

 اماست، ا شده جذابیت ایجاد به ، منجرهستند اثر تم و معنایی ساختارِ که مضامین این تمامکند. می قیاس

 عرش به باید چیزهایی شود، گفتهوضوح به چیزهمه شوعر  در که نیسوت  قرار .ندارد مناسوبی  اجرای شوعر 

 از قبل عرشباید به این مساله اعتقاد داشته باشید که . شود حذفباید  هم چیزهایی در مقابل و ودش اضافه

 جووجست و شعر تراش که جاستاین ،کنید کشف رااصلی  شعر در نهایت و داشته وجود شما نویسش

 در. نیدکتلفیق  هم با را ذهنی و عینی فضووای دو نبایدکند. از سوووی دیگر پیدا می یبسوویار اهمیت آن در

و  ستیمنی روهروب ذهنیتی هیچ با اما ،مصطفا عینیت و فضاسازی کار خودش را به درستی انجام داده شوعر 

عر . شارسدمیپایان به  گذاریفاصله با ناگهان ،شودتمام  ذهنی خواهد در سطرهای آخرشعر میکه با این

 . کند توجه تربیش ،بردمی کار به که زبانی و سطرها نوعِ به باید و در سطرسازی ضعیف است

  

 ادیت نهایی شعر

 

 کند نابرابرى تواندمی جهان

 بزند گره سومالی به را ایغُصه

 فلسطین به را موشکی

 تواندمى
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 بگذارد دستخط برمه مرگیِجهنّم زیر

 العرب بُرج در شویى بگذارد

 سبز چای فنجانى یا

 اقیانوس دل در میلیونرى میز روى

 لیزه شانزه در ستمانکنی جهان

 استریتوال در ستگُرگی

 کابل در ستزنی

 سوزدمی باد در اشروسری که

 کند نابرابرى تواندمی جهان

 جهان تواندمی

 توانیمی هم تو

 جهان جان به توانىمى

 بیفتى شعر این جهانِ

 ندارد خوبی فُرم که

 هاستسال که من مثل و

 ندارم خوبی فُرم

 لرزدمی دلش و دست

 

 من تادی درکه  کنیم اسوتفاده  «معنوی یقرینه به حذف» و «لفظی یقرینه به حذف» از گاهی توانیممی ما

 هجمل یک ساختار به شوما  بلند شوعر  شوود می باعثنه تنها  هافعل حذف. اسوت  گرفته صوورت  کار این

کار، اینی کند. نتیجهرا هم رعایت می شووعر در ایجاز بلکه ،شووود خوانده ترروانحال در عین و نزدیک

 و ندهخوان هوش به باید بلکه بگویید شووعر در را چیزهمه نیسووتید مجبور شووما. سووتسووپیدخوانی ایجاد

که شما  چه راخواننده، هر آن که افتدمی اتفاق وقتی سپیدخوانی. باشید داشته اعتماد تانمخاطب شناختِ

 ،ندارند اداعتق سپیدخوانی به که نویسیشاعران ساده. خواندمی و کندمی کشف نویسید،نمی سطر دو بین

  کنند.فودی تبعیت میمعمولن از فرهنگ فست

 این مساله که شعر شما قابل فهم است یا خیر، روی نباید نویسیدمی یشعر وقتی. هاستنخبه هنر شوعر، 

 را خواننده دسووتِ خواهندمی هاخیلی. شووود نوشووته باید شووعری نوع هر که دارم اعتقاد من. کنید تمرکز
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 که تاس شاعر این بلکه شوود مین گم مخاطب وضوعیتی  چنین در، ببرند جاهمه به خود بااو را  و بگیرند

 دریافت را چیزهمه خواننده شووود، موفق اگر و کند پیدا متن در را خودش باید شوواعر. ماندمی سووردرگم

 .کرد خواهد
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 سرایش شعرنقش بایگانی ذهن در 

 «کاروان حسینی»ی ، سروده«درد»نگاهی به شعر 

 

 هاشب

 خورمکه به هیچ دردی نمی

 خواهم درد بدهم به خودم به تومی

 یا درد بکشم

 تا به دردی بخورم

 هر شعرم که مربوط به عام بود

 شدقتل می

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

 کنندسوراخ هر زنی که پر می

 های تقویممثل خانه

 رونداز دستم درمی

 رفت از دستمی

 هامبچگی

 ی سردهای همین جندهشکل گریه

 پس مادرم

 چه دردی کشیده روی این تنم

 زیر تن پدرم

 هایی ریختهچه اشک

 به پای مادرم
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 کشد؟پس چه دردی جهان را می

 دانیتو اگر می

 بکش دردم را

 آخر این شعر

 هاشکه همه فعل

 .فاعل بودندشکل 

 

 نقد و بررسی
 

حشوو است و   حال خود این کلمه نیزو در عین سوت جابی «هاشوب »ی مکث بعد از کلمهدر سوطر اول  

 را حذف کرد. توان آنمی

 «خواهم درد بدهم به خودم به تومی»

 «به تو» و «به خودم»پس  را به همه بدهی، ش کنی و آناهمگانیبهتر اسووت  ،خواهی درد بدهیمیوقتی 

 توان ادیت کرد:کن. چند سطر اول را به شکل زیر میرا حذف 

 خورموقتی به هیچ دردی نمی»

 خواهم درد بکشم()می خواهم درد بدهممی

 «تا به دردی بخورم

 «درد»و با ا در حالی که ،کردمبازی می «در»بودم با  شوواعرمن اگر جای  .یدتمرکز کن منادیت  روی لحن

 .گرفتشعر جان می ،دادربطش می «در»ر به که اگ بازی کرده

 هر شعرم که مربوط به عام بود»

 «شدقتل می

را « شتهک»توان با استفاده از سیستم جانشینی کلمات، می ،و ضعف تالیف دارد غلط اسوت  «شود قتل می»

دی را ج ششعر مولفکه  یابددرمیمخاطب  قتیو ،کشیده زبان کار زاجا این شاعر کرد.« قتل»جایگزین 

 ادهتفاسوو( درآوردن صوودای کلمه) Articulation گردانی کرده و ازاو کلمه .بردلذت میآن از خوانش ، گرفته

ه کند و در نتیجمیایجاد پاساژ  یی شعربین دو پارهجا نقش مفصلی را دارد که این Articulationو  کندمی

 چنین در حالی که ،بالیی سوور کلمات بیاوردو  دبازی کن عامقتلبا  دخواهو میا آید.درمیه صوودای کلم

ا ر ناگهان مخاطبجا شاعر اینبرد، اما را باال می توقع شود،میشعری که خوب شروع  ست.الزم نی کاری
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ه اشاره ب« عام». آیا منظور از سوت تصونعی  «عامقتل»به این شوکل بازی کردن با   زیرا، اسوت  به زمین زده

 ؟ربط دهدعام را به قتلآن خواهدمی است و« الفیلعام»ی واقعه

 «شود که فصل ندارد؟دانستی! بدل به سالی میتو می»

 .است ضعیف ارتباط بین سطرهاست؟ در سطر باال چه کسی« تو»منظور از 

 د.ی درخت را بیاوررا حذف کند یا تنه« تن»جا شاعر یا باید رسیم. اینمی« زیر تن پدرم»در ادامه به سطر 

سی که کبه کار برد.  در جای مناسب خودباید بلکه  ،نباید بدون فکر در شعر پخش کردافه را حروف اض

 د.ریتم بده شبه شعر هم با زبانکند باید زبانی کار می

 «کشد؟پس چه دردی جهان را می»

 «کشدمی»از  جا در چند بُعداین« کشدهای من را درد میکروکی شعر»ام نوشوته  یمهادر یکی از شوعر  من

 کِشد(.کُشد، می)می امکار کشیده

 ؛دولی دریافت ندار ،پیدا کندش را یتمر و کند روی صورت شعر کار دتوانمی و شاعر سوت یخوب شوعر 

 یمدت توانمی ید،شعر خود را وارد تصنع نکن بهتر اسوت  بخش مهمی از شوعر پالن و دریافت آن اسوت.  

ر داست.  در این شعرها چه اتفاقی افتاده بررسی کرد که خواند وشعر خوب  ،به جای آن و شتشعر ننو

و  شودی میبایگاندر ذهن  و دهدمی، شاعر را تحت تاثیر قرارحسرت یا و کشوف  ،حس ،تأثریک لحظه 

لماتی ک زیر لب و زنیمثلن تو در خیابان قدم می شود.و نوشته می افتداتفاق می همان لحظه شعر دربعد 

اید ببلکه  نوشووت،نباید شووعر  ایدر چنین لحظه بینی،میتصووویر جالبی  در همان موقع، کنیمی را زمزمه

به خاطر سپرد. در ادامه لحن حرف زدن یک نفر در خیابان شما را جذب  وکرد آن را پیدا  یشوکل اجرا 

زادی وهیچ ن بنابراین آن روز، روز تولد شعر توست. ،زدتصوویر گره  آن با  این لحن را باید کند. حاالمی

ها و اتفاقاتی که طی ن دردکشیدنی ایهمه .کشود نُه ماه طول می ی زایمانپروسوه آید، ناگهان به دنیا نمی

 برآیندی از حسیت، انرژی و شهود شعر حاصل شهود .دنکننقش آن بایگانی را ایفا میافتد، ها میاین ماه

 آورد.تخیل را پدید مینه شد، شاعرا ها وقتی منجر به شهودی اینهمه .شاعرانه و تأثر است

توان یمست که یکی از انواع تخیل، تخیل زبانیست که این شعر ندارد. چیزیتخیل همان تخیل چیست؟ 

ن و و داستان و در انتها به یک پال ردو با در و درد و پیکر و... بازی ک گرفترا  آن یهدنبالشوعر  این در 

از « لزلهز»شعر  درمثلن  شود.در شعر منجر به تخیل می اتفاق یک هم گاهی سواختار رسوید، البته   نهایتن

شووعر  «زلزله. »سووتدیکتاتوری رشاما تعبیر دیگ زلزله یک اتفاق و بهانه اسووت، «پاریس در رنو»کتاب 

ن در ا مر زلزله شعر .ستهمان بایگانیحاصل  که افتدمی آن چندین اتفاق درزمان هم ، ولیبلندی نیست

ر یک د یم و منرودبار رفته بودزدگان زلزله کمک به ما در قالب اکی  دانشجویی .شوتم نوزده سوالگی نو 

ناگهان تخیل  .را دیدم که زیر آوار مدرسووه مانده بود آموزیرا حس کردم. دانشبدبختی  ی آنهمه لحظه

ای که ما در شوواخ گاو )خرافه سووت؟ چراا فکر کردم که چرا زلزله اتفاق افتاده و به این به سووراغم آمد
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که این بچه  در آن لحظه از طریق تخیل و تاثر، حس کردمخورد؟ فرهنوگ خودموان داریم( بوایود تکان ب    

یم؟ و میرما برای همیشه می ،زلزله بیایدشاخ گاو تکان بخورد و اگر  ،آقا که پرسویده می احتمالن از معلم

انگشووتش را به حالت هنوز نفس دارد و این بچه که  ،زلزله از بعد یاو  بعد ناگهان همان لحظه زلزله آمده

 تا از زیر آوار بیرون بیاید!از معلمش اجازه بگیرد  خواسته ،اجازه باال برده

د، شعر ی حسیت شدهیم تا وقتی وارد دایرهانرژی  به آن سیستم و بایدکه ، تخیلی این نقش تخیل اسوت 

ی من به شوواعران توصوویهاید حتمن به این نکات توجه داشووت. را ماندگار کند. برای چاپ کتاب شووعر ب

 یدها ون پال شوومابه  شهایتک شووعرتکچون  ،نداین اسووت که کتاب مادرد را بخوان کاروانجوانی مثل 

 هم شاهکار است. در ماه یک شعر خوب نوشتن د؛ حتینیست هزاران شعر بنویسی یدهد. نیازمی

 

 ادیت نهایی شعر

 

 خورمدردی نمیوقتی به هیچ 

 خواهم درد بدهممی

 تا به دردی بخورم

 هر شعرم که مربوط به عام بود

 شدکشته می

 کنندسوراخ هر زنی که پر می

 های تقویممثل خانه

 رونداز دستم درمی

 رفت از دستمی

 هامبچگی

 ی سردهای همین جندهشکل گریه

 پس مادرم

 تنماین چه دردی کشیده روی 

 زیر پدرم

 هایی ریختهچه اشک

 پای مادرم

  

 کشد؟پس چه دردی جهان را می
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 دانیاگر می

 بکش دردم را

 آخر این شعر

 هاشکه همه فعل

 .شکل فاعل بودند
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 های متنیمیکرو ارگاسم

 «ایوب احراری»ی سروده ،«تجاوز»نگاهی به شعر 

 
 الی دو حوا مانده مرد

 کند شان میهزار کودک تقدیم

 دو دستی

 و از عکسی که نای رفتن ندارد

 کنددل می

 ترتا سمتی برود نحیف

 

 سرش را جنباند

 تا گیر کند بین نگاه

 از پنجره عکسی

 و از انگشت بگیرد آخ

 ی لبمثل مزه

 که فرار کرده باشد از لبه

 ها در کوچهگونه ریختند بچهاین

 

 خالی شد در آلبوم کودکی

 عکسی گرفت

 قدر که نا نداردآن
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 نقد و بررسی
 

با  تواندهد که میرو هسوتیم. این اثر نشان می افزایی روبهبا نظام خودکار زبان و قاعده «تجاوز» در شوعر 

زبانی نوشتن صرفن به این معنا نیست که از هنجارگریزی  شعری زبانی خلق کرد و ،استفاده از زبان معیار

بانی افزایی به شووعرِ زبا اسووتفاده از زبان معیار و تکنیک قاعده توانتفاده کنیم، گاهی میکاهی اسووو قاعده

 :رسید

 «الی دو حوا مانده مرد»

ی آن هزار رو هسووتیم و نتیجهی متنی روبهگانه، یک مرد وجود دارد و دو حوا؛ یعنی با سووهسووطردر این 

 کند.دو دستی تقدیم آن دو زن می ،ست که مردکودکی

 «و از عکسی که نای رفتن ندارد»

در  و سووتعکس طرفیم، عکس دو حوا )دو زن( که مرد با نگاه کردن به آن در حال خودارضوواییپس با 

 کند.تجاوز میبیند، میدر عکس  ی کهبه دو زنواقع 

 کند   دل می»

 « ترتا سمتی برود نحیف

 ند.کَمیاز عکس دل  تر شده وو تکیده شدن، نحیف مرد بعد از ارضا

 سرش را جنباند»

 تا گیر کند بین نگاه

 «از پنجره عکسی

 شود. کند و قاب پنجره بدل به قاب عکس میدر ادامه، از پنجره به کسی نگاه می

 و از انگشت بگیرد آخ »

 «  ی لبمثل مزه

ا این ک بعنوان اثری اروتی اگر بخواهیم بهو  شووودزیبایی گزیده می ی حیرت از دیدنانگشووت، به نشووانه

 ی لذت سکس بدانیم. توانیم آخ را نتیجهشعر برخورد کنیم، می

 «که فرار کرده باشد از لبه»

 .   را گرفته است ی واژنهای لبهمزه ،های شخصلبانگار نوعی با عمل لیسیدن طرفیم و  به سطر، در این

 «ها در کوچهگونه ریختند بچهاین»

ها اند، در واقع این بچهصووورت مجازی بازتولید شووده سووت که بههاییدر سووطر باال منظور شوواعر بچه 

وی را ر اسووپرم اوبیند. کنند، میمیها را به هیئت کودکانی که در کوچه بازی هایش هسووتند که آناسووپرم
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به متن وفادار اسووت و شووعر  ر کل. دایممواجهبا نوعی اسووتمنای متنی جا اینپس ، کاغذ و آلبوم ریخته

اغلب شاعران ایرانی سطرسازی را خوب انجام ، ولی گنگ و پراکنده رها شده، کندی خود را اجرا میایده

که از ساختار شعر ایوب ارد، برعکس شان خوب است اما شعرشان ساختار ندهای افقیدهند و حرکتمی

افتد اق میاتف های متنی در سطرسازیابیتاز جذ ست. یکیفاقد جذابیت متنی کند، ولیخاصی پیروی می

رسوید. هنوز هم بحران شووعر فارسی بحران  سوازی نمی به قطعه باشود، سوطرسوازی    اگر شوعرتان فاقد و 

داند چگونه این اما شوواعر نمی ،بینیدسووازی اسووت، یعنی شووما در شووعر فارسووی سووطرهای زیبا میقطعه

خالف شووعر معاصوور فارسووی چندان دچار بحران  بر حراریسووطرهای زیبا را کنار هم قرار بدهد. شووعر ا

خوبی  های افقی و سوطرسوازی ضعیف است. ایوب اگرچه به  از لحاظ حرکتولی  ،سوازی نیسوت  قطعه

عر پرورش بدهد. در این اثر شا قطعه را آنچگونه جزئیات که تواند یک قطعه بسازد اما باید یاد بگیرد می

خلق  را سوطرهای درخشانی  ،کاهی و هنجارگریزیهای قاعدهکتوانسوت با اسوتفاده از مجموعه تکنی  می

ود، شچیز مسوتقیمن در شعر بیان می خورد و همههم نمیکند. متاسوفانه نظام زبان و هنجارهای معنایی به 

ما با افتد و شنمی بیان زیباست ولی اتفاق خاصی« الی دو حوا مانده مرد»در سطر درست است که مثلن 

و نهایتن  کنندست که معنا پیدا میارتباط معنایی از طریقنیسوتید. سطرهای این شعر  طرف  یاجرای بدیع

ت که طور نیسووو. اینبینیمنمیآن را اما انواع  ،در نظر بگیریم رایشبرا کاهیِ معنایی توانیم نوعی قاعدهمی

کشیم، در جزئیات هم  کار می زمان که از آنهمتوانیم ، میافزایی اسوتفاده کنیم در یک شوعر فقط از قاعده 

توان از طریق زبان های صووووری و معنایی میفرم هم بزنیم. باو هنجارها را بهرا به کار ببریم کاهی قاعده

ر و آن زبان معیار را د فرمی را خلق کنید ،جا و زیباهای بهبا تکرار و ترجیع معیار به شووعر رسووید، یعنی 

افزایی، شووووند که بتوانند از طریق قاعدها زمانی جذاب میشوووعره گونهخالق ارائوه دهید. این  بسوووتری

ن و شهود شعری چندان جذابیت متنی ایجاد کنند، مخصووصون وقتی که پال   کاهی و سوطرسوازی،  قاعده

برد، باید لذت هم وقتی حین نویسش لذت می او ،زیباست درخشوان نیسوت. شواعر بزرگ یک روسوپیِ    

 ،برای رفتن از تهران به رشتست که به جزئیات پرداخته شود؛ مثلن ا ندهی اییکی از لوازم لذت بدهد و

 اما دیگری مقصداندیش ،رسدخواهد بدون توجه به جزئیات مسویر، سوریعن با پرواز به مقصد ب  یکی می

وس ، پس اتوبهای جاده هم لذت ببردخواهد از زیباییبه جزئیات بپردازد، یعنی می نیست و دوست دارد

یار ی سیر و تزئین سفر بسول ،. درسوت اسوت که متن باید در کل، سواختار داشته باشد   کندیرا انتخاب م

د هر خواهناند و میاندیش، بسویاری در سکس ارگاسم مهم اسوت. در سوکس هم باید چنین اتفاقی بیفتد  

م برند. شووعر ناب هسووکس و جزئیات رابطه لذت نمی از خودِ هاآن د.چه زودتر به قله و نهایت برسوون

فراموش نکنید که از جزئیات نباید  تک سطرها لذت ببرید. ز تکسوکس در صوفحه اسوت و شوما باید ا    

جزئی  های. در واقع تا ارگاسمرسندبه زیبایی می خوبی پرورش داده شوند، اگر این جزئیات به گذشت و

افتد که مانی اتفاق میز Egolessnessرسید. نمی Egolessnessشوکل نگیرند شما به آن ارگاسم نهایی و  
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 ه یکشما را ب Egoمنی و خلوص از رسوید، آن بی خودی مطلق میشووید و به نوعی بی می شوما ارضوا  

اما آن  ،کلّیت شووعر. شووما کلّیت شعر را داریددر این هیئت کجاسوت؟  اما کند، وصول می  ماورائی جهان

ایجاد های کوچک را ئی و زیباییسووطرهای افقی و سوواختارهای جز  یعنی ها را ندارید،کرو ارگاسووممی

 .افتدمیناتفاق  هرگززیبایی بزرگ  ،زمانی که این جزئیات در شعرتان تحقق پیدا نکندو تا  کنیدنمی
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 ای وجود نداردهیچ فکر تازه

 «مهدی محمودی»ی سروده، «آب درد»نگاهی به شعر 

 

  حمام توی

 درد آبِ با

 گیرممی جوش

 بشوم حل کمی تا

 گفت خواهد قطره هر

  تو به خاک به

 نتوانستن وطن تن این که

 بدن این توبی

  ریخت از افتدمی

 فاضالب به

 خواندمی متال سیفون

 من چشم به آب شیر زده زل

 شلنگ سماع در و

 جاستیک دستشویی و حمام راستی

 جاستاین من دنیای

 کنم بغلت بودم آزاد وگرنه

 من جز به
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 .آزادیم همه

 

 نقد و بررسی

 

 متاسفانه بسیاری شود.محسوب می« متن باز»حال یک دارد و در عین خوبی تالشِ «محمودی مهدی» شعرِ

 .گویندمی «بسته متنِ» مند،ساخت و کوتاه شعرهای نوع این به اشتباه به ایرانی منتقدانِ از

 حمام توی»

 درد آبِ با

 «گیرممی جوش

سطر  هب یا تتابع اضافات استفاده کنیم؟ اگر از صفت توانیممی زمانی چه که پرسندمی شاعران از بسیاری

در واقع شاعر قصد داشته  چون نیست صفت تنها «درد» یشوید که واژهدقت کنید، متوجه می «درد آبِ»

استفاده  «سرد آبِ»شاعر از  اگر ، وجا کنش دیگری پیدا کرده استاین« درد» و کند بازی «سرد»ی با واژه

 آب با گرفتن دوش»قصد دارد هم  شاعر اصل شدیم. دررو میبعدی روبهکرد، با سطری ساده و تکمی

 .بگیرد شکل «جوش» و «درد» با است قرار که مفهومی را هم در ذهن مخاطب تداعی کند و را «سرد

وی جوش بدنش را زیر آب توان از این زاویه هم نگاه کرد که آب جوش باعث درد راوی شده یا رامی

که من نهای متفاوتی برسید، ایتوانید به تاویلمی کنید، بازی شعر سطرهای با تربیش هرچهسرد گرفته. 

توانم سه تاویل مختلف از سه سطر اول شعر ارائه بدهم، یعنی با متنی باز یا چندتاویلی طرف هستیم. می

 به کند که مخاطب عالقهشعری می به بدل را آن و کرده متمایز فودیفست آثارِ از را شعر هاتالش این

 .شودنمی تمام خوانش بار یک با کهایم مواجه شعری پس بای آن دارد، خوانش چندباره

 «بشوم حل کمی تا»

ت اس جوش آب استکان یک حمام، از شاعر منظورِ انگار که شویممی متوجه درخشان سطرِ این تصویرِ از

 .شودحل می آن در قندیحبه مانند راوى و

 گفت خواهد قطره هر»

 تو به خاک به

 «نتوانستن وطن تن این که



  146 | علی عبدالرضایی

 

 یستن برخوردار هنری استتیکِ از ،«نتوانستن وطن تن این که»و « گفت خواهد قطره هر»سطرهای  در بیان

بدن  «خاک» از منظور ،«تو به خاک به»سطر  ها را اجرا کند، اما درطور دیگری آن شاعر، که است بهتر و

 ست.راوی

 بدن این توبی»

 ریخت از افتدمی

 «فاضالب به

 .است نیز نزدیک شعر فرم به حالو در عین دارد خوبی اجرای زبانی سه سطر، این

 خواندمی متال سیفون»

 من چشم به آب شیر زده زل

 شلنگ سماع در و

 «جاستیک دستشویى و حمام راستی

ی به خوب نیز «شلنگ» و« سماع» مثلِ کلماتی از ،شده سکته دچار اثر ریتمِ کهاین بر عالوه اپیزود، این در

شاعر قصد دارد آدرسی در مورد سرهم بودن « جاستیک دستشویی و حمام»در سطر . استفاده نشده است

هم که با  ایقافیه کند وزیرا کمکی به کلیت شعر نمی نیست خوبی آدرسِ اما حمام و دستشویی بدهد،

 .ایجاد شده، ریتم شعر را متزلزل کرده است« جاستاین»و  «جاستیک»

 جاستاین من دنیای»

 کنم بغلت بودم آزاد وگرنه

 من جز به

 «آزادیم همه

 .شود بدل قدرتمند شعری به جزئی ادیتی با تواندمی شعر کل، در 

نویسی دوری است و از ساده منداجرای زبانی و کار کشیدن از زبان عالقه به مشخص است که شاعر

 ر رااث طوری یعنی برد؛هایی را به سمت حسیت خود میچنین بازی فراموش نکنید که مخاطب کند.می

 رودبه سراغ شعر خودش میاز نظر حسی او را ارضا کند، او بعد از خوانش هر شعری،  که کندمی تأویل

 و شعر او در اصل، آغازِ شعور اوست.
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 نجات دهد ست،زندگی نامش که عذابی و رنج خستگی، از را وانندهخ که است این شعر رسالت واقعدر 

سخت  ایهبیان حرف شاعرانه تفکرِ. است نیز همین شاعرانه تفکرِ کند، دعوت تنهایی در تفکر به او را و

 فکری که ماست تنها نوع نگاه و برخورد ندارد، وجود ایتازه فکر فراموش نکنید که هیچ نیست. و پیچیده

 اقعو ای وجود ندارد و درهیچ شعر نانوشته کنید، دخالت جزئیات در توانیدمی فقط شما .کندمی تازه را

 اریبسی ذهن در زمانایجاد شده، هم شما ذهنِ در االن که تصویری. ستپاک کردن شعر قبلی فقط هنر شما

د طوری کند؛ بای تازه را شما شعرِ تواندمی اثر در فضا تولیدِ تنها .شکل گرفته است جهان نیز شاعرانِ از

 گلوبال بحثِ اب قضیه این و ببیند را شما جهانِ بتواند ایستدمی شما شعرِ پشتِ وقتی خواننده که بنویسید

ی ازمان با نویسش شعر شما، افراد دیگری در نقطهدر این کره، هم که جهت آن از. نیست ارتباطبی پوئتری

ی خاکی دارید و که چه دیدگاهی نسبت به جهان و کرهنویسند. ایندیگر از جهان، همان شعر شما را می

کنید، کنید و یک فضای میکروسکوپیک به زندگی مایکروسکوپیک اضافه میچگونه زندگی را بازنویسی می

وص خصبه مضمون و تفکر شعر شما را درک کند، ای بسیار مهم است. اهمیتی ندارد که هر مخاطبیمساله

 خوانده دیگر شعرهای در را هاحرف همان درستی از شعر و شعور ندارد، زیرا او قبلنمخاطبی که درک 

 نها شعرِت .ندارد شعور به ربطی او وجود کند، پسو صرفن از روی احساساتی سطحی شعرتان را تایید می

زیرا شعر رسد، ای میهر فرد متفکری بعد از خواندن آن، به فکرهای تازه و کندمی شعور تولید خالق

هر  .اندهبود شعر به متکی... و هایدگر دریدا، نیچه، مانند فیلسوفانی دلیل همین ی شعور است. بهعصاره

 که زمانی زا ست. این تفکرفلسفی دستگاهِ یک فارسی ست و از این منظر زبانِکلمه دارای بینش خاصی

در  ی خوب،را به عنوان نمادی از اندیشه ی بد و اهورامزدابه عنوان نمادی از اندیشه را اهریمن زرتشت،

بان ، چون زاهمیت بسیاری داردی آن رفتارهای زبانی و تفکر درباره؛ رسیده اثبات به مقابل هم قرار داد،

ی تفکری تازه منجر ی تفکر است. برخورد با زبان اگر خالق باشد، به چیزی جز ارائههمان کنندهاین

 ست که با کلمات دارید. شاعرانه، همان تیزهوشی شما در نوع رفتاریشود و تفکر تازه و نمی
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 بازی با زبانعشق

 « پژوهیدانیال فروتن»ی سروده ،«زنبیل موسا»نگاهی به شعر 

 

 بود خیس هاشفلس زیرِ قدرآن

 پرید شلوارم جیبِ به او با هم دریا که

 داشت نمک که کوچکی هایصخره بر

 باال رفتمی پیرهنم از موج روی موج

 امچانه چالِ زخمِ در ریختمی و شُستمی را ساحل

 کردمی مادری جاآن هم موسا زنبیلِ که

 کنند گُم جهت کدام به را هاشاننامه

 پدرند که هاییبُطری

 ریختمی هواشناس زنِ لبِ از

 ببرند دورتر و دور را تو یاد کُجا که

 نی معلوم هوام و حال)

 امبهاری

 نزن دلم به قایق

 (دَنی

 امطوفانی نیا من شنای به

 ریختمی ماه لبِ از که آهی مثل

 کردی تُف را پردرد زمین

 ساختی عاشق و
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 کنممی سَیل بیهوده را آسمان

 خورممی جُم خودبی خود جای از

 دانممی

 نیست افتادنی ماه

 خالی ایبطری مثل

 خوردمی خودش شکستنِ دردِ به که

 شکنممی

 اما

 پایین افتممی تو لبِ از

 

 نقد و بررسی

 

داده  قرار متنپیشرا  ()ماجرای موسا الگو کهن یک ، شاعردارد برخورد زبانی خوبی در این شوعر وجود 

برخالف او البته  .برسوود فضوواهای خاصووی  به خواهدمی طریق این از و کندمی متنی برخورد آن با و

 .نیست وفادار خود شهود به ونکرده  عمل موفق سطرسازی یزمینه دراش شعرهای قبلی

ل متن در د را هایینشانه یعنی. کند رعایت را منطق باید بیاناین  اما ،است انتزاعی بیان بزرگ، شوعر  کار

 در چنین سواختاری  ولی .بگیرد شووکل سواختار  ها لذت ببرد و همجای دهد تا هم خواننده از کشوف آن 

 زبان .ستی مثبتینکته، است رفته شعر سومت به  زبان کهاین، البته نیفتاده جا خوب دانیالشوعر  چیدمان 

 حال،عیندر  و گیرندمی شتیکُزبان  جسد با براهنی شاعرانی مثل ،کرد وگوگفتبا آن  باید و نیست جسد

 ی نداردیزیبا« بینمممی». دارند فعل با که برخوردی مثل ؛نیسووت زیبا که کنندمی زبان با ایتازه کارهای

 نیست. گونهاین براهنی کارهای تمام ؛ البتهکم کردهاز زیبایی اجرا  همسر پشت های«میم» چون

 ،بشکنید را یا نحو گرامری اصل یک توانیدمی حتی شما .است طناب روی رفتن راه مثل دقیقن خالقیت،

 دید وشوید، به کشف که از کنار زبان رد میحال یعنی در عین شوود  زیبایی تولید به منجر که شورطی  به

 ودموج یک باید را زبان، دافتمی اتفاق زبان با خالق دیالوگِ در ی جدیدهاکشووف. دیبرسوو آن از ایتازه

 .ستیزبانشعری ، شعر این بگویید بعد و بیاورید زبان سر بالیی هر توانیدنمی شما. کرد فرض زنده
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 بخواهم اگراما شوعرِ درخشان نه!   ،وجود دارد یدرخشوان  تصواویر پارهسوطرها و   براهنی آثار در معمولن

 «یگلسرخ خسرو» برای پیش دهه چند که شعری. است «اسماعیل» شعرآن  کنم، انتخاب براهنی از شعری

که صووورت آثارش و سوواختار هسووتند و با وجود این هارمونی فاقد جدید او شووعرهای شووده، نوشووته

ها مخاطب را به تاویل خاصوووی ربط در آنو بی سوووت، اما وجود تصووواویر پراکندهمدرن و زبانیپسوووت

 دراعر مثلن ش. کنید کار آن با که دهدمی قدرت شما به کشف و خالقیت ،تجربه با فقط زبان رساند.نمی

 است. که در نوع خود جالب کندمی بازی «نی» با و زندمی صدا «دنی» را دانیال شعر، دل

  نی معلوم هوا و»

  امبهاری

 دنی نزن دلم به قایق

  نیا من شنای به

 «امطوفانی

 هرودخان روی سبدِ و کندمی ایجاد تمهیدی عالوه بر آن، گردانی سطرهای باال موفق است وشاعر در لحن

 ی دروننامه در نتیجه ،دهدمی تکان را شانهمه بادرودخانه هم محمل اسوت و  . شوود می هوارهگ بدل به

ی هامتنپیششووعر  در کل .اسووتنیز  جالب موسووا سووبد با بطری کردن هماناین و افتدمی دریا به بطری

  اما از یکپارچگی الزم برخوردار نیست. ،خوبی دارد

! زیرا شاعر خوب از نظر سنّت و فرهنگ نیست این از بدتر چیزهیچ و دارد زیاد خوب شاعر فارسی شعر

و  نیست ریسوک اهل  کند ومی، به تک شوعر خوبش اکتفا  نویسود می جوریک همیشوه  و ادبیات فارسوی 

 شجاعتش را ندارد که روی مین برود.

پرداز رمف شاعرها، ترینرادیکال اما ،بنویسد سیاسی که شاعری یعنی رادیکال شواعر  کنندمی فکر هاخیلی

 اند و نه تنهادر حرکت مخاطب عادت و خواست خالف ،کنندمی ناک زندگیخطردر  که هاهستند. همان

 ییقهسلمردم و  چهآن لزومن .رسانندمی فکر و شعور بهها را کنند، بلکه آننمی تبعیت دممر یسولیقه  از

 . نباشند قموف اگر حتی ؛پسندممی تربیش را هاییتجربه چنین دلیل همین به ،نیست شعر ،بخواهد غالب

  

 ادیت نهایی شعر

 

 بود خیس قدرآن هاشفلس

 پرید شلوارم جیبِ به دریا با که



  چگونه شعری ننویسیم؟ )جلد اول( |  161 

 

 داشت نمک که هایىصخره و

 موج روی موج

 باال رفت پیراهنم از کارهیک و ساحل لبِ لیسید

 امچانه چالِ در ریخت

 کردمی مادری جاآن هم موسا زنبیلِ که

 دادمى تکانش باد و بود گهواره آب

 شوند گم کجا دانستندنمى هانامه و

 پدر که هاییبُطری در

 مست که مادرى

 نی معلوم هوام و حال)

 امبهاری

 نزن دلم به قایق

 (دَنی

 امطوفانی نیا من شنای به

 ریختمی ماه لبِ از که آهی مثل

 کردى تُف داشت وسیعى ىسرگیجه که را زمین

 ساختی عاشق و

 !شق آه

 کنممی یلس بیهوده را آسمان

 خورممی جُم خودبی خود جای از

 نیست افتادنی ماه

 دیگر ندارد فلس ماهى و

 خالی بطری مثل

 شکست جز که

 خوردنمى دردى هیچ به

 افتممی تو هاىچشم از

 شکنممى و
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آمده است  «بوسید» به جای« لیسید»با توجه به سیستم جانشینی کلمات،  «و... ساحل لب لیسید» در سطر

دو هجای کوتاه در  ؟او را بوسووید سوواحل لبِ یا بوسووید را سوواحل لبِ آیاکند؛ که سووطر را چندتاویلی 

 «امانهچ چال زخم»این مشکل رفع شده، « پیراهنم»ن به سطر را دچار تشدید کرده که با تبدیل آ« پیرهنم»

ل تبدی «امچال چانه»، به همین دلیل در ادیت من به کندمی اندازدست دچار را شعر و دارد اضوافات  تتابع

 جداگانه را «جاآن هم» یکلمه آماتور شاعرِ «کردمی مادری جاآن هم موسا زنبیل که» سطر درشده است. 

 شعر خوانش در دقایق این به باید واقعی شاعراما  ،شودمی شعر هارمونی خراب شدن باعث و خواندمی

حت خواننده ت که کند عاطفه و حسّیت ایجاد باید قدرآن و اسوت  مهم بسویار  شوعر  بندیپایان. کند توجه

 شعر ،شوود  تمامبعد از خوانش  که شوعری  . اسواسون  دهد ادامه خود در ذهن را شوعر  و بگیردتاثیر قرار 

 نیست.
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 توضیح لحن در قالب کلمات

 «گل شریفیبسی»ی سروده ،«بمیری تو»نگاهی به شعر 

 

 کن، آشوب منمغول 

 ... ندازیب چنگ من، زیچنگ

  دمبوره

 خواندیم نیغمگ

 یاهیسا انداخته نیالک نور و

 صورتت بر

 من بازوان انیم

 مغوالن آواز و دمبوره یصدا

 *غلغله آرامش در

 ... تو یریبم

 شومیم ییبودا

 کنم عبادتت مغاره در

  شو یمسلمان

 کن غارت

 !زیبر درهم ،یزیچنگ و

 !بزن آتش

 شکسته درهم سکوتِ نیهم با

 تار یصدا
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 کن تاراجم

 کن تاراج

 !مرا تمام

 باشم تو چشمان دوردست خواهمیم

 است خون رنگ که چشمت در

 و مردمکان بر افتاد یاهیسا و

 پلکت افتد فرو

 شهیهم یبرا

 ... تو یریبم

 یاهیسا من و

 .باشم تو چشم دوردست در

 

 انیبام در یکوه در مستقر یباستان یشهر: غلغله شهر*

 

 و بررسی نقد

 

 گرید یزهایچ از صحبت به زیچ کی از صحبت یبرا شاعر که است نیا ،یشعر هر مثبت نکات جمله از

 از بتصح به شاعر کهجاست این توجه قابل ینکته اما ،شده تیرعا اصل نیا گلیبس شوعر  در. بپردازد

 زهوشیت یخواننده توسط انتقال نیا و کرده منتقل شعرش به ها راآن حس بلکه نپرداخته، گرید یزهایچ

 مبه زع) افغانستان و رانیا اتیادب فرهنگ در که گفتار در یخودسانسور ای جسارت عدم. شوود یم درک

 یزیچ اما .بگذارد کنار را هایگفتن از یاریبس شعر، نیا در شاعر که شده باعث دارد، وجود (خراسان من

 ییاشعره ی یعنیتخاطب اشعار طرفدار هرگز من. است آن لحن است، زیچهمه یایگو گلیبس شعر در که

 لذت آن از که دارد وجود شووعر نیا در یعتیطب ولی ام،نبوده دهند،می قرار مخاطب مناداوار را یکسوو که

 .برمیم

 کن آشوب من مغول»

 «ندازیب چنگ من زیچنگ
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 .کند کمک زودیاپ نیا لحن کردن بایز به تواندیم اول، سطر در «من» حذف

 دمبوره»

 خواندیم نیغمگ 

 یاهیسا انداخته نیالک نور و

 صورتت بر

 من بازوان انیم

 مغوالن آواز و دمبوره یصدا

 غلغله آرامش در

 «تو یریبم

: دشو نوشته سوطر  کی در که اسوت  بهتر نیبنابرا د،شوو یم یک نفس ادادر  خوانش، حین اول سوطر  دو

 «خواندیم نیغمگ دمبوره»

 «بازوانم انیم»: شود اصالح شکل نیا به سطر که است الزم و برده نیب از را لحن چهارم سطر در «من»

 و دمبوره یصدا»: پس باید ادیت شود ،اعتناستبی شوعر  یکل لحن به نسوبت  زین زودیاپ نیا پنجم سوطر 

 «مغول

 خرآ سووطر خوانش در که یلحن نیهمچن و شووده جادیا شووش و پنج سووطر دو نیب که ییبایز یزبان یباز

 .هستند شعر نیا یبرجسته نکات از دو هر دارد، وجود

 شومیم ییبودا»

 کنم عبادتت مغاره در

 شو یمسلمان

 کن غارت

 «!زیبر درهم ،یزیچنگ و

 عرش بخشلذت و تند لحن به( یم/ یی/ دا/ بو)این اپیزود  اول سوطر  در بلند یهجا چهار از شیب نشیچ

 «امییبودا»: کنیم اصالح شکل نیا به آن را است بهتر پس ،ایجاد سکته کرده و زده لطمه

 یحت و شودیم اسوتفاده  عبادت یبرا که دارد اشواره  هیسوور  در یکوه به احتمالن دوم، سوطر  در «مغاره»

 توجه مورد ترشیب کوه نیاجاسووت که و جالب این کرده اسووتفاده آن از زین مسوولمانان امبریپ محمد،

 رییغت صورت نیا به را دوم سطر ،دارد وجود سطر دو نیا در که یتضاد حف  یبرا پس. هاستشیکافرک

 «مغاره در کنم نمازت تا»: میدهمی
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 ،یعدب یزودهایاپ در اما دهد،یم بخشلذت یحالت آن، لحن به که است برخوردار ییبایز عتیطب از شعر

 است فیضع اجرا در شعر لیدل نیهم به نمانده، وفادارش شعر عتیطب به و داده دست از را لحن شواعر 

 .شوند حذف که است بهتر و هستند حشو سطرها اکثرزیرا  ،دارد ازین یکل راتییتغ به و

 ود در صورت نیا به را هاآن توانیم ،«تاراج» و «تار» کلمات انیم یزبان یباز جادیا با چهارم، زودیاپ در

 «تاتار یا کن تارتارم/کن تاراجم و مرا بزن»: بست کار به سطر

 .است کیسمبل یاهینما ،...و زیچنگ کلمات مانند شعر، کیموز با یخوانهم بر عالوه «تاتار» یکلمه

 لشک نیا به را هاآن وکرد  کیکالس یااستفاده «مردمکان» و «خون» و «چشم» از توانمی یبعد زودیاپ در

 «مدام شود یخون تو چشم مردمِ که/مردم بر فتدیب امهیسا که/باشم تو چشم در که»: درآورد

 هب کشد،یم ریتصو به که یبازعشق نیا در شاعر، شوده  چشوم  مردمک به لیتبد مفهوم در «مردم» یواژه

 کشتن قصود  به ییگو و اسوت  خودش معشووق  زهر او. دارد ازین مخاطبش چشوم  مردمک شودن  یخون

 ،یتسوویسووادومازوخ حالت نیا و شووده مسوویسوواد به بدل ییابتدا مسوویمازوخ ب،یترت نیا به. سوودینویم

 یعنی ؛شوددیده می شعر لحن در میمفاه نیا تمام جاست کهنیا جالب و است شعر عظمت یدهندهنشان

 .است شعر خود لحن، بلکه نشده شعر به بدل اثر نیا در لحن

 رد .کندن دایپ ادامه آن از پس شعر و بهتر است که شوود یم اجرا «تو یریبم» سوطر  در شوعر  عظمت اوج

 باشد یساز نام تواندیم «دمبوره» مثلن. ستین مشخص من یبرا کلمات از یاریبس یمعنا گلبسی شوعر 

 یهخاطر ادآوری است ممکن یحت. باشند کرده لیتبد آواز به را آن یصدا هامغول که یاپرنده شاید نام ای

زند. ب وندیپ خود شعر با را ینوستالژ نیا در نهفته خواهد صدایمی شواعر  و باشود  غلغله شوهر  به حمله

 یباز یجا به توانیم یگاه پس ،دشویم انیب شعر تیحس و کیموز ،لحن یلهیوس به م،یمفاه نیا تمام

 هب شلحن که یشعر شوود؛  خلق بایز یک شوعر  تا دیبخشو  جان آن لحن به شوعر،  یسوطرها  و کلمات با

 .کند منقلب را خواننده بتواند ییتنها

 قرار شعر حالت در من که دهدیم نشانامر  نیا و شود بلندتر من یصدا که شد باعث شعر نیا خوانش

 لحن اممق در دیبا لحن. باشد وفادار شهیهم خود شعر لحن به دیبا اما است، شواعر  گلیبسو . بودم گرفته

 یکار همان مثل دهد، حیتوض کلمات قالب در را لحن تا داشته یسع شاعر شوعر،  نیا در اما ،شوود  حف 

 اغلب و سووتین یعیطب غزل، سووبک در یشووعر چیه ،یفارسوو اتیادب در. دهدیم انجام سووراغزل کی که

 بداهه و یآن را اتیاب وزن، یمحدوده در بتواند شاعر اسوت  محال که چرا اند،یتصونع  یفارسو  یهاغزل

 کلمات در یریتعب به ای شده منعکس یخوب به اول سطر در لحن دارد، ییبایز آغاز گلیبس شعر. سدیبنو

 اسووت ممکن امر نیا علت و کندیم رها را لحن و کرده توقف شوواعر کار، یادامه در اما ،هکرد تیسوورا
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 انسورس را کلمات دینبا هرگز قرارگرفته، شعر یلحظه در که یزمان بداند دیبا او. باشود  شواعر  دنیترسو 

 مامت و بگوید کنند،یم یفکر چه آن یدرباره گرانید کهنیا از ترس بدون را زیچهمه دیبا بلکه کند،

 در تننگف به لیم ای و نگفتن از ترس. بپردازد شووعر اصووالح به گرید یزمان در و کند ادهیپ را خود حس

 ییگوبداهه به شووروع بایز اشووعار با برخورد در تنها من .برود نیب از لحن که شووده باعث ،شووعر اواسووط

 رد ،است کرده سانسور را خودش ،یشعر یلحظه در شاعر زیرا سوت، ین بایز گلیبسو  شوعر  ، اماکنمیم

 . بسازد یقو و ماندگار اثر کی لحظه، آن در خود تمام کردن رها با توانستیم که یحال

 

 ادیت نهایی شعر

 

 کن، آشوب مغول

 ...ندازیب چنگ من زیچنگ

 خواندیم نیغمگ دمبوره

 یاهیسا انداخته نیالک نور و

 صورتت بر

 بازوانم انیم

 مغول و دمبوره صداى

 غلغله آرامش در

 ...تو یریبم

 امییبودا

 مغاره در کنم نمازت تا

  شو مسلمان

 چنگیزى کن غارتم

 زن آتشم و زیبر درهم

  کن تاراجم و مرا بزن

 تاتار اى کن تارتارم

 باشم تو چشم در که

 مردم بر فتدیب امهیسا که
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 مدام شود خونى تو چشم مردمِ که

 تو بمیرى
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 رسیدن به فرم شعری

 «محمدیحسین »ی سروده ،«خیابان»نگاهی به شعر 

 

  آورمدرمی را خیابان

 ستکهنه شلواری

 بریدند تو نام با را نامش که

 هادرخت اندایستاده

 میدان سویآن

 زمستان در عور، و لخت

 کنممی پا که را شلوارم

 است جهانی جنگ سرم در

 را نامت پرنده چند

 میرندمی پرنده چند

 رویدمی نسرین پیراهنم از

 بخواب کمی «مرا» لطفن

 دارد دیگری هایتخت «من»

 زندمی شکوفه شلوارم

 آوردمی باال کولم و سر از خیابان و

 است دیر گردیخیابان برای دیگر

 برگردی خانه به اتفاقی تا منتظرم

 



  114 | علی عبدالرضایی

 

 نقد و بررسی

 

، است نکرده عمل موفق و نرسیده شعریت به باید که چنانآن ولی ی شوهود نوشوته شده،  شوعر در لحظه 

اما  ،ندعمل ک ساختمند تواندمی و شده نزدیک خوب فرم به، البته شود و بازنویسی مجدد ادیت پس باید

 باشد. نداشته حشو و اضافه سطر در صورتی که

 موفق متنیدرون لحاظ از شعردر کل کنید.  تمرکز آن روی باید رسید،می شهود و کشف به شعر در وقتی

 اول: سطر دو در اجرای آن ضعیف است. مثلن ولی عمل کرده،

 آورمدرمی را خیابان»

 «ستکهنه شلواری

 آن پس از ولی بسووازی هاواژه بین منطقی ارتباطی خواهیمی تو .اسووت داده رخ اتفاقی شووعر، ابتدای در

 ینب مناسووبات برقراری در پس ،نیسووت خبری «پا» از ای، ولیبرده نام «شوولوار» و «خیابان »آیی، ازبرنمی

 :ادیت پیشنهادی من. ایکردهعمل  ناموفق هانشانه

 آورمدرمی پا از را خیابان»

 « ستکهنه شلواری

 ،هنتیج در بخشووی کهمی چندواژگانی ماهیت آن به و کنیمی تکنیکال را سووطر «پا از» اضووافه کردن با

 نابود را خیابان آیا آوری؟درمی پاهایت از را خیابان آیا: شووودمی ایجاد خواننده ذهن در هاییسووؤال

 یهمثاب به )قدم زدن زنی؟می ورق پاهایت با را خیابان آیا کردن( نابود معنای به درآوردن پا )از کنی؟می

 از متن در باید اسووت ممکن کهجایی  تا. دهیمی سووطر دو همین به بُعد چند طریق، از این ورق زدن(،

 یخاص کار او حالی که خوانند، درمی اینابغه و بزرگ شاعر را حاف  اغلب مردم مثلن کشید، کار کلمات

 یخصیصه این شود ومی خالصوه  شوان ورز دادن و هاواژه از کار کشویدن  در فقط کارش اهمیت و نکرد

 بگیری. نظر در را آن باید که ستمهمی

 وقت نآ روی قدرآن باید بعد ،شدنش روی آن کار کنی عالیتا زمان  باید نویسیمی خوبی شعر که وقتی

 یشوواعر بهدر نهایت نگیری،  نظر در را موارد این اگر شووود. شوواهکار به بدل تا و مغز بریزی بگذاری

 بدل خواهی شد. متوسط

 شویم:رو میما با برخورد زبانی روبه سطر سومدر 

 « بریدند تو نام با را نامش که»
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 با البیج روابط پس ،است خیابان از شولوار یا بریدن  از بریدن شولوار،  یپارچه بریدنِ گرنشوان  بیان، این

 شاعر ماا وجود دارد بین سطرهای شعر ارتباطاتیشده، البته  برقرار سطرها بین «بریدن» یواژه از استفاده

 :کند اجرا را سطرها این راحت و ساده خیلی توانستمی او به خرج نداده است. تیزهوشی

   آورمدرمی پا از را خیابان»

 ستکهنه شلواری

 «اندبریده تو با را نامش که

 د،آیمی من زبان به «اند درختانایستاده»ناخودآگاه  ولی «هادرخت اندایسوتاده » اینوشوته  بعدی سوطر  در

 قافیه، هک است درست جلوی آن گرفته شده و اما ،نشیندمی سطر در که طبیعی ستیایعنی درختان قافیه

 است. افتاده جا خوب جااین در اما شودمی بیان تهِ سطر و متنیبیرون

 طور بنویسی:این توانستیمی ساده خیلی

 درختان اندایستاده»

  میدان سویآن

 «عور و لخت

 و عور لخت درختان زمانی اسووت، زیرا که حشووو آوریمی را «زمسووتان در» بعد از این قسوومت، سووطر

 نکردن بیان و ستبیرونی یقافیه «زمستان در» پس باشد، پاییز اواخر یا و برسد راه از زمستان که شوندمی

 است. شاعر تیزهوشی گرنشان آن

 «کنممی پا که را شلوارم»

ها توجه توان آن را به سوومت بازی زبانی بُرد که به ارتباطزمانی می اسووت، مسووتقیم اما نیسووت بدی بیان

 ادهس خیلیپس  کنید،می پوشیدن و کندن شلوار از بحث بعد زنید،می حرف خیابان از شوود. مثلن شوما  

 «گذارممی پا زیر که را شلوارم» بگویید: توانیدمی

 شعر، که شودمی باعث بیان این پس اسوت،  خیابان همان شولوار  که داده نشوان  قبل سوطرهای  در شواعر 

 کند. پیدا دیگری ابعاد و اجرایی زبانی داشته باشد

 ستجهانی جنگ سرم در»

  را نامت پرنده چند

 میرندمی پرنده چند

 «رویدمی نسرین پیراهنم از
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ه ، بهتر است آن را بتر شودن سرعت سطر بیشرو هسوتیم اما برای  سوطرها هم با بیان خوبی روبه  در این

 این شکل اجرا کنیم:

 «قد کشدمی نسرین پیراهنم از»

 

 بخواب  کمی «مرا» لطفن»

  «دارد دیگری هایتخت «من»

 یعر دربارهش. شود حذف باید و ندارد معنایی ارتباط کشیمی تصویر به که فضایی و شعر با دو سطر این

آوردن  .دلیل شوعر را بسط داد توان بینمی. باشود  آن روی تمرکزت و تخیل تمام باید اسوت، پس  خیابان

 رکزتم در سطرهای قبل ساختی، که فضایی همان روی باید و ندارد ضرورتی هیچ «خوابتخت» ینشانه

 کنی.

 «ردآومی باال کولم و سر از خیابان و»

 این به باید، کرده سکته دچار را شعر که ایآورده آ( /می /ال /با /لم /)کو بلند هجای شوش  سوطر  این در

 توانستیمی. ببری منثوربه سمت اجرای  آن را نباید و زیباست و روان شعر، چون باشی داشته دقت نکات

 :کنی بیان صورت این به را سطر

 « باال آوردمی     خیابان کولم و سر از و» 

 

  است دیر گردیخیابان برای دیگر»

 «برگردی خانه به اتفاقی تا منتظرم

 یفتد.ب اتفاق زبان در باید زبانی شعرِ در حالی که است، روتین و مستقیم هم سطر، باز دو این در بیان

 پیشنهادی: ادیت

 است  دیر گردیخیابان برای دیگر»

  منتظرم

 «باال از بیفتد اتفاقی که

 انهخ به باید کجاست؟ کی نسرین شوود. نمی سوبز  و نزده شوکوفه  نسورین  زند،می قدم خیابان در کسوی 

  هستند. تو شعر هایبغرنج هااین برگردم؟

 و وشه و آن را به سوومت بیانی بهتر بردم. خرج دیدم را درونش م برقرار کردم،قمن با متن ارتباط مسووتی

  ،وزن چون آید؟می سپید شعر به سمت تو مثل سورایی غزل چرا. اسوت  مهم بسویار  شوعر  در گردانیلحن
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وجود  وت شعر در این خصیصه ، اماکنی بازی لحن با تا نویسیمی سوپید  شوعر  پس تو کُشود، می را لحن

 به ار آزادی این شعری، ساخت و شودمی قافیه جانشین لحن، و وزن جایگزین فرم سپید، شعر در. ندارد

 هایدریافت به تا کن مقایسووه خودت متن با را من ادیت حاال. دهد ارائه ایفرم تازه تا دهدمی شوواعر

 من و دارند وجود کوه دل در هاتندیس گویدمی که ستسازیمجسمه مانند تو حکایت. برسوی  جدیدی

 تو ولی ،دارد وجود متن در شعر. شوند نمایان هامجسومه  تا زنممی کنار را هاسونگ  هوش، خرج با فقط

 شود. ساختخوش و تراشیده تا ایکردهن کاریچکش آن را

 

 ادیت نهایی شعر

 

  آورمدرمی پا از را خیابان

 ستکهنه شلواری

 بریدند تو با را نامش که

 درختان اندایستاده

 میدان سویآن

      عور و لخت

 گذارممی پا زیر که را شلوارم

 ستجهانی جنگ سرم در

 را نامت پرنده چند

 میرندمی پرنده چند

  قد کشدمی نسرین پیراهنم از 

 زندمی شکوفه شلوارم

 باال آوردمی     خیابان کولم و سر از و

 است دیر گردیخیابان برای دیگر

  منتظرم

 باال از بیفتد اتفاقی که
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  ای از بود و باش!ساده برداشت

 «عارف حسینی»ی سروده ،« «شَ» برای ایمقبره»نگاهی به شعر  

 

  شهرست شروع* هوایی میدان

  کشندمی نفس هنوز خام* هایسرک

  دارند لبخند ،*باشندگان

  دست در* خینه طبق

  عروس یخانه

  رقاص* باالهایشاه

  

  ایکرده زیاد را شهر ترافیک

 * موترها دارند بسیار* مقال و قال

  زنان گذرندمی زناندایره

  خبر بی خدا از* هایاوشتُک

  کنندمی باخبر را همه

  

  همه از ترجذاب

   هست؟ کسی

  هست؟

  هست؟ نیست آیا

  کند؟می حمل را هیچ ایحامله زن
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  بزن چرخی

  کن* چاالن را* فیته

  بزنیم* غرسک همه]

 ...[ برویم دریا لبلب

  

  تاجیکی* گرانصنعت از ترخسته

  سرخ شراب از سیراب

  ایمکشیده دراز

 ... نیست حرفی نای

  

  ستمحترمی شهروند مرگ جااین

  

  

 : دارند کاربرد افغانستان در که واژگان برخی

  

  فرودگاه: هوایی میدان

  شوسه هایجاده: خام هایسرک جاده،: سَرَک

  شهروندان: باشندگان

 ( حنابندان مراسم به اشاره) حنا سینی: خینه طبق سینی، مجمر،: طَبَق

  داماد یا عروس ساقدوش: باالشاه

  صدا و سر داد،بی و داد: مَقال و قال

  خودرو: موتَر

  کودک: اوشتُک

  کن روشن را کاست ضبط: کن چاالن را فیته کاست، نوار: فیته

  دارد خود به مخصوص زدن کف نوع که رقص نوعی: غَرسَک

 ( تاجیکی لهجه در) رقاص: صنعتگر
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 نقد و بررسی
 

 شعر کنیممی رفک وقتی و ایمنوشته خوبی شعر کنیم فکر که برسیم ناب یشعر به توانیممی زمانی فقط ما

ست که در و طبیعی ایمنوشته را شعر آن اول سطر فقط که فرض را بر این بگذاریم باید ایم،نوشته خوبی

 . تری کنیمتالش بیش ،شعر یبرای ادامه این صورت باید

 متسوو به گرفته و فاصووله بود شووعرش در قبلن که شوواملویی زبان از عارف پیشوورفت خوبی داشووته، او

 شعر کی به شدن تبدیل پتانسیل که دانست یشوعر پیش توانمی را عارف شوعر  این. رودمی خودویژگی

است و قطعن  عارف خود به مختص شعر جهان و هستیم طرف «ساختن» با آن در که چرا ،دارد را خوب

 شوواعران از دسووته آن معمولن. شووود او شووعرهای بهترین از یکی به تبدیلتواند می درسووت، پردازش با

 مفهومِ ازها اما اغلب آن ،اندرسوویده تصووویرسووازی و حس به نهایتن نویسووند،می خوب که افغانسووتانی

 . دهندمی ترویج را آن و کنندمی استفاده «شده ظلم ما به هستیم، مظلوم ما» یِاکلیشه

  شهرست شروع هوایی میدان»

  کشندمی نفس هنوز خام هایسرک

  دارند لبخند باشندگان،

  دست در خینه طبق

  عروس یخانه

   «رقاص باالهایشاه

 : بند این مورد در نکاتی

خاص  یک سطر در دری ایواژه اگر که داشوت  توجه باید اسوت،  زیاد شوعر  در دری واژگان از اسوتفاده 

 طفقمساله  اگر اما به کار بردن آن مانعی ندارد؛ ،شوود می زیباتر سوطر  واژه، آن با و دهدمی بهتری معنای

 از هک داریم بسیار زیبایی واژگان دری در. کندکمکی به شعر نمی ،باشد دری واژگان از اسوتفاده  در عمد

 کنممی پیشنهاد من که ،«باشندگان» و« هوایی میدانِ»: برای مثال است؛ بهتر تهران ارسوی ف در هاآن معادل

که  «باش و بود»ای مانند ژهیا وا ،کند استفاده «شوهروندان » و« فرودگاه» جای به این دو از همیشوه  عارف

 ادبیات در تعامل اینبهتر اسووت  اما سووت.های زیبای دریدهد، یکی دیگر از واژهرا می« زندگی»معنای 

 یاتادب به باشند، بهتر شان معادل دری از دارند، کاربرد تهران در که ارسیف واژگان اگرو  باشود  دوسوویه 

 . شوند داده انتقال و پیشنهاد دری

 انیکارکرد چند اما شودمی آغاز یتوصیف و شاعرانه لحنی با است، شعر شوروع  که بند ایندر حالت کلی 

نین چ جااین ولی، بیفتد ایتازه اتفاق باید سووطر هر در ،گیردمی صووورت توصوویف شووعری در اگر. ندارد

   بازنویسی مجدد اپیزود اول است. ،م به شاعرپیشنهاد در نهایت و بینیمچیزی را نمی
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  ایکرده زیاد را شهر ترافیک»

  موترها دارند بسیار مَقال و قال

  زنان گذرندمی زناندایره

  خبربی خدا از هایاوشتُک

   «کنندمی باخبر را همه

 در ی، پرداخت و اجرای خوبکشف ،اتفاقشاهد اما ما ، ستتوصویفی که با این بند دوم قبلی، بند برعکس

 .  هستیم آن سطر هر

  همه از ترجذاب»

   هست؟ کسی

  هست؟

  هست؟ نیست آیا

   «کند؟می حمل را هیچ ایحامله زن

 صهخالمن  پیشنهاد، زده ضربه آن به اضافی هایپرداختگذارد، اما به اکران می را جدیدی مفهوم بند این

 : برای مثال ،است آن اضافی هایقسمت حذف و کردن

  نیست کسی همه از ترجذاب»

  «کندمی حمل را هیچ ایحامله زن

  

  بزن چرخی»

  کن چاالن را فیته

  بزنیم غَرسَک همه]

  «...[برویم دریا لبلب

 حالدر عین که افتاده اتفاق گذاریفاصووله ضووبط، کردن روشوون و جدید صوودایی آوردن بادر بند چهارم 

  منجر به چندصدایی نیز شده است. 

  تاجیکی گرانصنعت از ترخسته»

  سرخ شراب از سیراب

  ایمکشیده دراز

 ... نیست حرفی نای

  

   «ستمحترمی شهروند مرگ جااین
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 را نآ توانمیمجدد  بازنویسی باطور که گفتم همان و نشده اجرا کامل طوربه هنوز اما سوت زیبایی شوعر 

 و دری رسیفا توأمان اجرای و است انتقال حال در فرهنگ یک شوعر  این درکرد.  درخور اثری به تبدیل

 تسعادی زندگی از ایساده بیانعارف  شعر کل در. شودمحسوب می آن مثبت نکات از ،تهرانیفارسی 

 نای که چیزی. دارد ی شاعراز دغدغه نشوان  و اسوت  زیرکانه که افتدمی اتفاقاتی آن زیرین هایالیه درو 

 اعرانش بین درمعمولن  که ایمساله است؛ آن تربیش پرداختِ و قوی متفکر دستگاه ایجاد دارد نیاز شعر

 حاصل شعر ست کهاست و این در حالی عدم تمرکز عارف ضوعف . شوود می مشواهده تر کم افغانسوتانی 

 بهاین دو را  وکند  تربیش را تخیلش و تمرکز که است این او به من پیشنهاد. است تفکر و تخیل تمرکز،

 و نمک ویرایش را شعر توانممی راحتی به من. دهد گسترش شعرهایش در هر سوه را  و ببرد تفکر سومت 

 وا انجام بدهد، زیرا شاعرخود باید این کار را  اما ،کنم بهتر هست چهآن به نسبت گردن و سر چند را آن

 ادیت کند.را  شعرش بتواند که رسیده حدی به
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 رفتن به سوی چندتاویلی

 «محمد گنابادی»ی سروده ،«اعتراف»نگاهی به شعر 

 
 از تو شکایتی ندارم

 دهمخودم را تحویل اینترپل می

 کنم؛و اعتراف می

 روی پل هوایی

 برقِ موهای تو

 ماشه را به لکنت

 انداخت

 مرا وسط اتوبان

 سال که به سوی ترقه بازی آخر ایعقربه

 راه کج کرده بود

 

 حرف از اینتر پل وسط است

 یعنی حرف از مرزهای جهانی

 که در تن توست

 روها را به پیراهنم کشاند واز عطری که پای پیاده

 داستانِ سربازی که

 هادهنترت را به جنگطرفگرایِ چند جغرافیا آن

 داد

 نزن

 کنماعتراف می
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 ی روی میزقد تمام کاغذها

 دهدطعم تو را می

 شکالت ته فنجان

 

 نقد و بررسی

 
 از تو شکایتی ندارم»

 دهمخودم را تحویل اینترپل می»

 کنم؛و اعتراف می

 روی پل هوایی

 برقِ موهای تو

 ماشه را به لکنت

 انداخت

 مرا وسط اتوبان

 سال که به سوی ترقه بازی آخر ایعقربه

  «راه کج کرده بود

 .تقطیعِ نادرستِ آن در سطر ششم است ،اپیزوداین  اولین مشکلباشود، البته  باید منطقی  سوطر اول لحن 

را به عنوان یک سوطر مستقل و مابین سطر باال و پایین خودش بیاورد،  « انداخت»کند اگر می فکرشواعر  

نیست.  تدرسعی مرتبط کند، اما چنین تقطی« انداختن وسط اتوبان»و « به لکنت انداختن»را با  تواند آنمی

و  شعر را اصالح صورتِ ،ما باید در همین قسومت اول یعنى ؛ ن اسوت آگردانى لحن بحرانِ بعدىِ شوعر، 

 .کنیم تعمیر

با  گیرد ومی ست،راوی که در حال ترقه بازیروی هتیری را روباست که شخصی هفت داسوتان شعر این 

ه یا چهارشنبنوروز  تواند شبِمی زمان روایتپس  .وردآمیدر ترسیدن ادایکند و شاعر نیز می شوخی او

در این میان هیچ لزومی ندارد و کمکی به  «عقربه». اما حضور کنندبازی میجا ترقههمهباشود که  سووری  

ول شووود، قابل قبزدگی و شوویفتگی راوی مییا دختری که باعث ذوقخر سووال آبازی ترقه کند،شووعر نمی

   با این فضا دارد؟ چه ارتباطی« عقربه» ولی ،است

 حرف از اینتر پل وسط است»

 یعنی حرف از مرزهای جهانی
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 «که در تن توست

بین دو  یرابطه که فهمیم، می«دهمخودم را تحویل اینترپل می»که شوواعر با طنز گفته دلیل اینبه در ادامه 

ختر از د ،یا به دلیل دادن قول ازدواج ،باشد کرده برداریکاله یا قهرراوی  شاید، به انتهای خود رسیده نفر

 ) «داخل پل بودن»به معنی تواند مییگر د سوووی از اما سووتپلیس جهانی هماناینترپل  .سووتاو شوواکی

Enter )نیز باشد در زبان انگلیسی یعنی درون 

 ادبه شعر ربط د نوعیتوان به ن را هم میآکه  «عقربه»جز ه ب ،ربط نیستن بیآهای شعر و نشانه ،در کل

در » چون ،ضعف تالیف دارد «که در تن توست /حرف از مرزهای جهانی»)سواعتی وسوط اتوبان(. سطر   

  .باشد «بر تن» و در اصل باید معنایی ندارد «تن

 و  روها را به پیراهنم کشانداز عطری که پای پیاده»

 داستان سربازی که 

  هارا به جنگنده تترطرفآنگرای چند جغرافیا 

 داد

  «نزن

 رزی کهباشوود  یدیگر دختر اب شتواند روی صووحبتمی جام، اینشووویی میژنوسووتال فضووایوارد  حاال

باشوود و هزاران  به یاد عشووق اولش افتاده با دیدن دخترِ مقابلشیا ممکن اسووت  هاو را دیدباران موشووک

باشد، هم  «داد نزدن»به معنای  تواندمیهم « نزن» .توان از این سوطرها برداشوت کرد  داسوتان دیگر که می 

خواهد ها میاز جنگنده یا داد نزنند وکه کند گیرند و او تقاضووا میانگار دارند از راوی اعتراف میکه این

   .ویلی رفته استابه سمت چند تجا اینپس شعر  که حمله نکنند،

ن حتمقرار نیسووت ما  ،وردیمآتاویل بیرون  چند نآدقت داشووته باشووید که شووعر را چگونه خواندیم و از 

 وکنیم  ن پیداآدر را  خواه خوددل وابطر تا کندکمک  ماشعر به  کهمهم این است  .حرف شواعر را بزنیم 

  بسازیم. را داستان شعر گونهاین

 کنماعتراف می»

 قد تمام کاغذهای روی میز

 دهد تو را می عمط

  «شکالت ته فنجان

 یعنی ،دهدتو را می عمط است،ی تمام کاغذهایی که روی میز به اندازه گوید شکالت ته فنجانمیشواعر  

را  چنین داستانی زاویه،توان از این سوت و می یک متلک انگلیسوی  Hot Chocolate ،تو خیلی شوکالتی 

 ، طرف نیستیم.ببرد، پس با شعری که از عدم ارتباط بین سطرها رنج قبول کرد
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ی هایتصویر و حرف دارد و جذابیت ،شعر کشوف کردیم و دیدیم که  بعد از خوانش اثر، داسوتانش را ما 

 ،و خرج هوش تکنیک کمیتوانست با شاعر می لنگد.اما در اجرا و پرفورمنس می ،نیز ایجاد کرده اسوت 

کنم تا نشان دهم چطور را ادیت می من شعر لیف را بگیرد.اجلوی ضوعف ت  و بدهدبه شوعر  لحن بهتری 

 توان با استفاده از همان کلمات شعر، به آن لحن و طبیعت داد.می

  

 ادیت نهایی شعر
 

 شکایتی ندارم

 دهم به اینترپلخودم را تحویل می

 کنم؛و اعتراف می

 روی پل هوایی

 ماشه را برقِ موهای تو

 به لکنت انداخت

 مرا توىِ اتوبان

 رده بود راهای که کج کعقربه

 خرِ سالآسوىِ ترقه بازىِ 

 است حرفِ اینترپل

 تنت حرف مرزهای جهانی روى

     روها را کشاند به پیرهنمو عطری که پای پیاده

 تر طرفچند نقشه آنکه  سربازی داستان

 ها داددهنگرا به جنگ

 نزن

 کنمرار میقا

 قد تمام کاغذهای روی میز

 دهدطعم تو را می

  ت.ى شکالگرفتهفنجانِ ته 
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 غروب یعنی ناگزیری

 «جمیله کرمی»ی سروده ،«هامیان چاله»نگاهی به شعر 

 

 هاشزد دستقلمه می

  گل چینی

 از صورت به دامن

 اشو در تخت دو نفره

 مرا به آغوش داشت

  هر روز

  اشی کلنگیخانه

 فت تا نانواییرمی

 ها خراب...ای که سالو شومینه

 هابرای توله گربه گرم بود ولی

  مادرم

 کردها را زود غروب میشب

  ایو امشب میان چاله

 زودتر...
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 نقد و بررسی

 

ردازی جزءپبیان یا این بار زد، اش که رک و مستقیم حرف میخالف شعرهای قبلی بر« جمیله کرمی»شعر 

 :شوددیده میشعر یک سطر درخشان در خوبی دارد، برای مثال 

 «کردرا زود غروب می هامادرم شب»

یک مانیفست و برداشت  اتفاقیها چنین را داریم و برای ما ایرانی یسطر چنینی حسی ی ما تجربههمه

 های مختلفی اجرا کرد:توان به شکلبزرگ است. این سطر را می

 «کرد یا روزها راها را زود غروب میمادرم شب»

شب پر از سلطنت فردیت و  کنیم؟زیبایی شب دوری میاما چرا ما غم غروب را دوست داریم ولی از 

خواهیم هم روز و کنیم. غروب را دوست داریم و میست، شب مقدس است ولی ما از آن فرار میتنهایی

هم باشد، شب جوان است و  تواند کنایه از پیریمی جااینهم شب را زودتر به غروب برسانیم. غروب 

جا ناگزیریم و این ناگزیری ما نیاز به تامل و تفکر ست که ما آنه و جاییتر، اما غروب، محدودروز جوان

 دارد.

 «ای زودتر...کرد/ و امشب میان چالهها را زود غروب میمادرم شب»

 ست که در آن برای خوابیدنخوابیاش زودتر خوابیده و منظور از چاله، گور یا تختیعنی امشب میان چاله

، جرههای پنتواند بیانی عینی هم داشته باشد، چرا که ما با کشیدن پردهها میاینی غروب کرده است. همه

وذ ست از بیرون به درون نفکافی ،که شب را به غروب برسانیمکنیم و برای اینغروب را به شب بدل می

 کنیم.

 ست.تجربگی در سطرسازیاما مشکل اصلی شعر خانم کرمی بی

 شود:گونه آغاز میشعر این

 «هاش...زد دستقلمه می»

 اجرا کرد: طور دیگریتوان آن را می بیان و اجرای این سطر زیبا نیست و

 «زد گل چینی از صورت به دامن...هاش قلمه/ قلم میدست»

ندد و یا بتواند گلچین یا گلِ چینی باشد که روی صورت، لباس یا جای دیگری نقش میاین گل چینی می

شود، تخت دو خواب چسبیده میدوزی باشد که بعد از اتمام دوخت، روی تختگر گلتواند تداعیمی
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تواند زنی باشد در آغوش کسی، زن هم ای که قرار است کسی را در آغوش داشته باشد و این فرد مینفره

تواند مادری باشد یا دختری که جانشین مادر است و یا نوعی حس تنهایی که دختر را به آغوش مادر می

ی کلنگی و مادری که برای سیر نگه خانهسطر سنت و قدمت را هدف قرار داده، برد. در اصل این می

تنوعی  فتیمگم تر در مبحث اروتیزرود به نوعی نمادی از سنت هستند. پیشهایش به نانوایی میداشتن بچه

برند، در ذتی نمیست که انگار هیچ لها طوریبری آندر زندگی حیوانات وجود ندارد و حتی نوع لذت

 سطرهایی از شعر که به این بحث ربط دارد، گفته شده است:

  رفت تا نانواییمی»

  ها خرابای که سالو شومینه

 «هاگربهگرم بود ولی برای توله

 ست که به آن اشاره کردم. از بحث اروتیزم ا ها، نوعی نگاه به همان زاویهگربهاین توله

، های مربوط به سطرسازیو شاعر باید بحث گردانی داردنیاز به لحنی مهم دیگر این است که شعر نکته

سرعت سطر و هجاچینی را مطالعه کند. برای رسیدن به یک قطعه شعر باید هر کدام از سطرها چندبار 

شود، ساخته میبا چینش سطرها، شعر  اجرا شود تا شاعر در نهایت به بهترین سطر و اجرا در شعر برسد.

یفا ا را کلیدی ت در انتخاب و چینش کلمات هم نقشآید و البته دقها به وجود میسطر هم با آرایش واژه

 کند. شاعر بزرگ، معمار و متخصص گزینش بهترین کلمات است. تفاوت شاعر بزرگ و معمولیمی

 توان انتخابعر معمولی میتری انتخاب کند، در یک شتواند کلمات خاصجاست که شاعر بزرگ میاین

 رد.توان دست بکلمات بهتری آورد، اما در یک شعر بزرگ مطلقن نمی ،و به جای کلمات آن داشتبهتری 

مان پایبند نیستیم، این فقط ورژن اولیه است. در نویسش شعر باید توجه کرد که ما فقط به مفهوم و حس

خالف سایر شعرها در شعر سپید کار شاعر، تازه  اما بر سپید شاعر آزاد است هر نوع رفتاری با زبان بکند،

ود و به ششعر نوشته می ،ی اول از طریق سیستم جانشینیشود؛ یعنی در مرحلهمی آغازبعد از نویسش آن 

ورد ها، تجربیات، برخداده ی بعد شاعر بایدولی در مرحلهافتد صورت دیونیزوسی روی صفحه اتفاق می

عر جاست که هارمونی شاین سیستم آپولونی، شعر را دوباره بنویسد. د و باکنصفحه وارد را  خودو دانش 

هایی که ارتباط خاصی بین شود و در قسمتبچه از لحاظ موسیقایی و چه از لحاظ معنایی باید بهتر 

 . ها پرداخته شودنشانه بازسازیبه ها وجود ندارد، با ایجاد پاساژ یا اضافه کردن سطری، نشانه
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در آن بازی زبانی هیچ نوع ی شصتی است و ( و از نوع دهه11شعر خانم کرمی مدرنیستی )مدرنیسم قرن 

و سطری که در شروع به آن اشاره کردم، سطر وجود دارد  شعرهای خوبی در ، البته تکهشوددیده نمی

سی، بین ی بازنویلهست، ولی باید در ارتباط مستقیم با سطرهای دیگر باشد. شاعر باید در مرحدرخشانی

 بازی ومات عشقبین کل بهتر استسازد؛ ها شعر را میسطرها دیالوگ برقرار کند، زیرا همین دیالوگ

 .نیفتاده استنظر این اتفاق  در شعر مورد آمیزش حاکم باشد که

ست الیدر حاین  ،کندکه ایده دارد مدام بدبختی را روایت میبا اینشدت بیمار است و شعر امروز فارسی به

با بیان  و شودمیای سروده توسط عده به شکل ترانهاشعاری مثلن فکری جایی ندارد. که بدبختی در روشن

از این طریق، بزدلی خود را قهرمان و  کند ورحم مخاطب حرکت میجلب ت راستای بدبختی تصنعی، در

ی دیدگاه استتیکی . حوزههستیمرو روبه ای شومنما با عده زند، در واقعدیگری خودش را زندانی جا می

اما ما با عدم تشخیص تفاوت این دو مقوله، لمپنیزم را مد  ،ما باید با برخورد پولتیکال فرق داشته باشد

توان آن را کنار گذاشت و به دلی نوشتن و الهام فراموش نکنید که اجرا بسیار مهم است، نمی ایم.کرده

 های استتیکی توجه نکند،وجود ندارد و شاعری که به اجرا، زبان و مؤلفه متوسل شد، چیزی به اسم الهام

 شاعر نیست.
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 محور استای ریتموزن تکیه

 «سمیه ابراهیمی»ی ، سروده«تنگه»نگاهی به شعر 

 

  است تنگ جمجمه سوراخ

 هاحرف و

 ستدرشتیدانه الماس

 هاگوش

 بلندگوست شکستِ

  بیرون زندمی که خونی و

 شودنمی بیرونی

 اندشده تقلبی هاالماس

 نه جمجمه سوراخ

 وقت

 هرمز مثل ستایتنگه

 هاییکشنفت داغ از سوزدمی

 اندخورده الماس که

 ایمشده الک

 تنگه در

 سوراخ ترینتنگ از

 مغزمان و

 خنددمی دلقکی کفش در
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 نداشت پا که

 

 نقد و بررسی

 

 یخاصووی برسوود و حشووو در شووعرهایش جایی نداشووته باشوود، نکته  که شوواعر به نظام و فرم بیانی این

 و هانشانه ذهن، تواند درتر از اوسوت و می باهوش مخاطبکند سوت، زیرا چنین شواعری فکر می  مهمی

 شان پی ببرد.کند و به ارتباط چیدمان را تصاویر

 است تنگ جمجمه سوراخ»

 هاحرف و

 ستدرشتی دانه الماس 

  هاگوش

 بلندگوست شکست

 بیرون زندمی که خونی و

 «شودنمی بیرونی

 همچنین. شود آن بهتر لحن تا تبدیل کند «بیرونی شودنمی»به  را سطر آخر این اپیزود اسوت شواعر   بهتر

بیاورد، شعر از نظر  مفرد صورت به را «هاگوش» و «هاحرف» را از سطر دوم حذف کند و« و»شاعر  اگر

شوود. در نتیجه اپیزود مورد نظر را به این صورت  تر مینزدیک اشخودویژه فرم به و شوده حسویت بهتر  

 کنم:ادیت می

 است تنگ جمجمه سوراخ»

 حرف

 ستدرشتی دانه الماس 

  گوش

 بلندگوست شکست

 بیرون زندمی که خونی و

 «شود بیرونینمی

 خوانیم:در ادامه می
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  اندشده تقلبی هاالماس»

 نه جمجمه سوراخ

 وقت

  هرمز مثل ستایتنگه

 هاییکشنفت داغ از سوزدمی

  اندخورده الماس که

 ایمشده الک

  تنگه در

 سوراخ ترینتنگ از

  مغزمان و

 خنددمی دلقکی کفش در

 «نداشت پا که

ی ، ربط دادن الماس به نفت سوویاه، ایده«اندخورده الماس که/ هاییکشنفت داغ از سوووزدمی»سووطر  در

 شانن قبل سطر در تنگه زیرا ست و باید حذف شود،ا نیز حشو «سوراخ ترینتنگ از» سوطرِ  سوت. خوبی

سطر  بدل به یک «تنگه در» و «ایمشده الک»بهتر است . نیست دوباره توضیح به نیازی دیگر داده شوده و 

ول در ط منطق زمانی حاکم به توجه با هم آخر سطر. کم نکند را سوطر  سورعت  ،اشوتباه  تقطیع تا شووند، 

 زن یک یآرایه و الماس بین هاییارتباط مجموع، در .«ندارد پا که: »باید به این شووکل اجرا شووود شووعر،

و مألوف این باشد که  معمول اگر ،ی هرمز ربط داده شوده به تنگه وقت هم بودن البته تنگ وجود دارد و

منظورم این است که معمولن تنگ بودن رسد، می« ج»به « الف»جا شاعر از برسویم، این « ب»به « الف»از 

نین که شاعر از چ ستی جالبیدهند و این نکتهی هرمز نشوان نمی وقت را با تصوویری بیرونی مثل تنگه 

 توصیفی استفاده کرده است.

های خوبی به این زبان کمک شد، زبان فارسی فضای واردِ عروضی شوعر  که وقتی اسوالم  از بعد قرن دو

 محسوب مستقل خودش، اثری فضای در شعر نویسوید، عروضوی شوعری را می   وزن روقتی د مثلن کرد؛

 لودیم با صرفن که ایترانه یعنی ست؛ملودی به وابسته که داریم را ترانه ما اما از سووی دیگر  .شوود می

به  هک هاییریتم مثل کند،می تبعیت ریتم وجود دارد که از «ایتکیه وزن» نامِ به وزنی. شووودمی خوانده

 در اقعدر و. شوندمی ساخته دیگری طور یا و «تقت تق تق ت  ت ت تق» یا «تقت تق  تق تق» صورت

های ایجاد شده اما باید به مکث ندارد؛ اهمیتی عروض دیگر و است مهم هجاها تعداد و نوع ایتکیه وزن
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ا در ه، با توجه به نوع مکث«رهجوچه حسن گاو توتوله / متل اتل» در موسویقی زبان توجه کنید. مثلن در 

 برید.موسیقی زبان، پی به ریتم آن می

 «.دارتکیه هجای»و « تکیهبی هجای»دو نوع هجا داریم،  ایتکیه وزن در

 مکثی که( ت تق) «اَتل» در «اَ» مثل شووویم،رد می آن از زمان کمترین در که سووتهجایی تکیهبی هجای

تکیه و بر خالف هجای بی اسووت مکث دارای یقبل مثال دو در «تل» اما .(ت تق) «مَتل» در «مَ» یا ندارد

با نظامی از موسیقی کلمات  جاشود؛ ایندار محسوب میتکیه شوویم، بنابراین هجای سوریع از آن رد نمی 

توان به نوعی هارمونی هم رسید. اگر این نظام در شعر ما درونی شود، بر اسواس آن می  کهرویم پیش می

 خواهان هک شوووعرهایی برای ریتمی به عبارت دیگر، ما ای جلو ببریم.توانیم اثر را بر طبق وزن تکیهمی

 ترانه نوز با تواننمی هرگز را سووپید شووعر مثلن. هسووتند، در اختیار داریم بدیع موسوویقی یک از تبعیت

 قابل ملودی بدون که سووتاینوشووته اسووت، در اصوول ترانه ملودی به متکی ترانه، وزن چرا که نوشووت

 رد ولی شود اجرا ملودی کمک هم به ایتکیه و عروضی وزن بدون تواندمی ترانه یعنی نیسوت،  خوانش

 اییهچنین بحث. است محوربلکه ریتم محور نیست،ملودی ایتکیه وزن .امکان ندارد چیزی چنین شوعر 

 با که ییهاریتم) هاسپید، ریتم شواعران شوعر   که اسوت  بهتر و نگرفته صوورت  فارسوی  ادبیات در تاکنون

 .کنند تجربه هم را دیگر حاالت و (آیدمی پدید احساسات

ازه را ت مانخود و شویم جدا سازی ایجاد شده،سطحی و نویسیی سادهوضعیت موجود که بر پایه باید از

ا او ام دهد، خوبی آن را سامان شواعر با هجاچینی درستی توانسته به  و در مجموع شوعر خوبی بود . کنیم

 تم اب مرتبط حسیِ هایریتم مباحث مطرح شده، از به توجه تر کند و باباید زیرساخت ذهنی خود را قوی

 . استفاده کند شعرش

 

 ادیت نهایی شعر

 

  است تنگ جمجمه سوراخ

  حرف

  ستدرشتی دانه الماس 

  گوش

 بلندگوست شکستِ

  بیرون زندمی که خونی و
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 بیرونی شودنمی

 اندشده تقلبی هاالماس

 نه جمجمه سوراخ

 وقت

 هرمز مثل ستایتنگه

 هاییکشنفت داغ از سوزدمی

 اندخورده الماس که

 تنگه در ایمشده الک

 مغزمان و

 خنددمی دلقکی کفش در

 ندارد پا که
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 رد شدن از کنار زبان

 «پورآمادهرسول »ی ، سروده«ترافیک تهران»نگاهی به شعر 

 

 تنی کردت آبدر تنآب که 

 با خود برد باد موهایت

 هایت، آفتاب، داغِ داغ خوردو پستان

 روی نگاهت برقی زدهروب

 که همراه زیتون در قاب ریخته شدی

 چشم بسته در من اتفاق افتادی

 روهآن روب

 خرگوشی سپید پوستت را پوشیده بود

 ای روی موهایت ریختفنجان برنداشته قهوه

 ام جا خوش کردسینهکه ببری در 

 از نوشتن مانده

 هرچه نوشتم آن باال پاک

 مردی گنده جایش را داد به گرفت

 زنمبک می

 رودانگشتانم هی باال و پایین می

 کُشدکِشد میانتظار مرا می

 آقای محترم
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 خانم محترم

 ربطی به شما نیست

 این روزها

 های تهران استسرش ترافیک خیابان

 رسد به مندیر می

  

 نقد و بررسی

  
ر شوی که ردی باقی نگذاری و اگویسی، باید طوری از کنار زبان رد که بتوانی شعری زبانی بنبرای این

یت که در نهاتوان شعری زبانی نوشت چگونه میاما ! جز رد تصنع نخواهد بود چیزی ،ردی باقی بگذاری

 ؟ردی از تصنع در آن نباشد

 د.زنکه توی ذوق می دوجود دار تصنعی در شعرِ تو سطرهایی

 شود:شروع میگونه شعر این

 تنی کردت آبآب که در تن»

 با خود برد باد موهایت

 هایت، آفتاب، داغ داغ خوردو پستان

 روی نگاهت برقی زدهروب

 که همراه زیتون در قاب ریخته شدی 

 چشم بسته در من اتفاق افتادی

 روهآن روب

 «خرگوشی سپید پوستت را پوشیده بود

 .بکنمتر طبیعی زبان راکنم به آن ریتم بدهم و سعی می ،اگر بخواهم این قسمت را اجرا کنم

 هتربآن را  با حذف فعلتوانی نیازی به فعل ندارد و خیلی راحت می «تنی کردت آبآب که در تن»سطرِ 

 .اجرا کنی
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گویی چون زمانی که می باید حذف شود، است وحشو  «با خود» ،هم «با خود برد باد موهایت»در سطر 

 نیست. «با خود»برد و نیازی به تکرار یعنی باد آن را با خودش می «بردباد می»

، ی با حذف کلمات حشوتوانمی استفاده کنی،تشخیص از سیستم باد و آفتاب  در مورد هیخوامی اگر

 :، مثلنکنی بهتر از این اجراتر و ملموس سطرها را

/ و پوستت  داغ خوردهات را / داغآفتاب / پستانو  ت / موهات را باد برد /روی تنآب نی تبعد آب»

 «خرگوشی سپید پوشید

باید آن توصیف را طوری اجرا کنی که بدل به سینمای متنی  ،کنیتوصیف میچیزی را زمانی که در شعر 

طرهای تو با آوردن توضیحات و س، در صورتی که یتخیل مخاطبت را تحریک کنباید بتوانی شود؛ یعنی 

از لحاظ استتیکی در شعر، بسیار مهم  گیری.، روند تخیل خواننده را از او می(subjective) کاملن ذهنی

داشته  (objective)، وجه عینی د؛ یعنی طوری ننویسید که دو سطر از شعرتانآلترناتیو رفتار نکنی است که

را  ای، فضا و خانهباید در ذهن خوانندهخواننده هم منحرف شود. یلِ ذهنی باشد و تخ ،باشد و سطرِ بعدی

ینی زمانی که سطرها عفراموش نکنید پس  زی این خانه با عینیت همراه باشد.ریپیبهتر است  د وبسازی

 .در شعر آوردذهنی  یسطرتوان نمی ،هستند

 «روهآن روب /اتفاق افتادی من چشم بسته در » دو سطربهتر بود این توضیحات برای این است که بگویم، 

سپید پوستت را پوشیده  رگوشیخ»شعر را به سطرِ  یکردی و ادامهحذف میی ذهنی دارند، که جنبهرا 

عوض کردم که انگار پوستت خرگوش طوری شعرت را از اگر دقت کنی این سطر  کردی.وصل می« بود

 پوشیده است.را سفید 

 ای روی موهایت ریختهفنجان برنداشته قهو»

 ام جا خوش کردکه ببری در سینه

 از نوشتن مانده

 «هرچه نوشتم آن باال پاک

اد و د، روند بهتری به شعر ترراحتاز مسیری  توانچرا که میکند، می ایبیهوده تالش در این سطرها بیان

 آن را به این صورت اجرا کرد:

 کند / هرچکد از نوک انگشتم / و روی صفحه را سیاه میمیببری که تا که جا خوش کند الی پستانت / »

 «چه نوشتم آن باال / حاال پاک شده انگشتم
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 بازی کنی. موجود در شعر در واقع باید با روند

 خوانیم:در ادامه می

 مردی گنده جایش را داد به گرفت»

 زنمبک می

 رودانگشتانم هی باال و پایین می

 کشدکشد میانتظار مرا می

 آقای محترم

 خانم محترم

 «ربطی به شما نیست

 .شودمحسوب مینوعی ضعف تألیف  بهبیان مناسبی ندارد و  «ربطی به شما نیست»

 «های تهران استاین روزها سرش ترافیک خیابان»

قشی جز ن ، پس خیابانشودبه خیابان مربوط می ترافیکزیرا واضح است که ست؛ اضافی« هاخیابان» جااین

کنم و در این ادیت سطرهایی را حذف خواهم کرد که را ادیت می شعر توحذف شود.  بایدحشو ندارد و 

نین چ ی ادیت من با شعرت، در شعرهای بعدیست با مقایسهندارد، بهتر ا بطی به ساختار معنایی آنر

 مشکالتی را تصحیح کنی.

  

 ادیت نهایی شعر

  
 تتنى روى تنبعدِ آب

 را باد بردموهات 

 و آفتاب

 هات راپستان

 داغ خورد و پوستتداغ

 خرگوشى سپید پوشید

 تا که جا خوش کند الى پستانت

 انگشتم چکد از نوکببرى که مى
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 کندو روى صفحه را سیاه مى

 چه نوشتم آن باال هر

 شده انگشتم حاال پاک

 رود پایینباال و هى مى

 کِشدمرا مى

 کُشد مرا انتظارمى

 رمآقای محت

 این خانوم

 به شما مربوط نیست

 این روزها سرش

 ترافیک تهران است

 رسد به مندیر می
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 سمت دیگر زبان

 «عدنان نوروزی»ی سروده ،«حلقه»نگاهی به شعر 

 

  های دست چپم عاشقیکی از انگشت

 ترو بقیه عاشق

 های طالفروشی زردیکی از حلقه

 و بقیه مربع

 

 مال خودشی تاکسی بقیه

 ی تاکسیحلقه

 دایر است آن بیرون

 چه حاال که:

 یکی این داخل است

  حلقه

 هایمی انگشتبقیه

 چند متر مربع طالیی

 و آن زردی که مال خودش، دوتا!

 یکی برای گوش بدهکار

 گوشواره

 کاریکی برای طلب
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 پنبه

 چه بعدن است حاال که داخلم...؟

 

 بیرون است دایر همچنان

 خودم، منتظر یکی از قبلن

 قاضی یک روی سکه

 بوسمها را میمن روی دیگر قاضی

 ها زن است آخریکی از قاضی

 رسم به او که زن استاول می

 هایم باشدی انگشتتواند بقیهاو می

 هایم را هم؛و آن یکی انگشت

 

 تاکسی و بقیه هم برای قاضی!

 

 های باال...یکی از مربع

 و بقیه زن هستند!

 

 بررسینقد و 

 

عر شتواند ، میباال ببرداما اگر او غلظت عاطفه و حسیّتِ زبان را  بیان خوبی دارد،« عدنان نوروزی»شعر 

 تری ببخشد.را از حالت منثور خارج کند و به آن شعریت بیش

  های دست چپم عاشقیکی از انگشت»

 ترو بقیه عاشق

 های طالفروشی زردیکی از حلقه

 «و بقیه مربع
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خاب تر انتها را به صورت ملموسخواهی آن را توضیح بدهی، باید نشانهکه میجاد حالت چرخشی برای ای

ل درک قاب« تربقیه عاشق»اما سطر دوم ، به خوبی استفاده شده« عاشق»ی کنی؛ مثلن در سطر اول از کلمه

باره از که به یک ،«foursome»صحبت کند یا از  «orgy sex» خواهد ازنیست. مشخص نیست که شاعر می

یار کند و بسی شعر نقش قدرتمندی را ایفا نمیسطر و چه در ادامه گوید؛ البته مربع چه در اینمربع می

 گوید:و بعد از یک سطر فاصله می «بقیه مربع»شود: گنگ است. ناگهان گفته می

 «ی تاکسی مال خودشبقیه»

ت. شاعر سزیرا حرکتی از روی تنبلی شودمحسوب نمیسپیدخوانی  ،دو سطراین ی ایجاد شده بین فاصله 

سطر  «ی تاکسی مال خودشبقیه»توانست یک پاساژ ایجاد کند تا سطرها با هم مرتبط شوند. اما سطرِ می

ماشین چنین اتفاقی افتاده ی ما در زندگی روزمره و حین حساب کردن کرایهست، معمولن برای همهخوبی

خواب ای مستعار که در تختتواند زن باشد یا رانندهمی جا آن راننده، البته این«خودتبقیه مال »که بگوییم: 

 از این سطر داشت. هم اروتیکی توان تاویلکند، در کل میرانندگی می

 «ی تاکسیحلقه»

ی را تداع« تا کُسی»یا « تا کَسی»شود و در این سطر، طوری نوشته شده که فقط تاکسی خوانده می« تاکسی»

 های ابهام در شعر، اضافه شده است.هیچ دلیلی به حلقه بدوننیز « ی تاکسیحلقه»کند. نمی

 دایر است آن بیرون»

 چه حاال که:

 یکی این داخل است

 «حلقه

 ی بکارت حلقوی را مطرحتوان بحثی مثل پردهرود، دیگر نمیوقتی که فضای شعر به سمت طالق می

شود. شعر باید فرافکنی داشته باشد و ایجاد لذت بکند، ای برداشت مینشانهکرد، اما از این سطرها چنین 

 شود:جا که گفته میمثلن آن

 قاضی یک روی سکه»

 «بوسمها را میمن روی دیگر قاضی

 :یویگجا که میتر شود، یا آنبهتر است چنین سطرهایی در شعر بیش و سمت و سوی خوبی دارد بیان

 یکی برای گوش بدهکار»
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 گوشواره

 کاریکی برای طلب

 «پنبه

کاری کشی. در سراسر شعر نوعی محافظهها کار نمیای ولی از آنهای درخشانی در شعر ایجاد کردهپاره

های گاهیهتک تر بر سر ضریب حسیّت و شناختشود، البته این مساله اشکالی ندارد، بحث من بیشدیده می

وجود ندارد. به نظر من قصدت این است که تیزهوشانه با زبان عاطفی و حسی شعر است، که در شعر تو 

خواهی زبان فقط نقش مالوف را داشته باشد و سعی داری شعری زبانی رفتار کنی و به آن بها بدهی، نمی

عی خواهی از یک سیستم زبانی که نوکنی. میواقع تو از سمت دیگر زبان فارسی استفاده می بنویسی، در

ع ست این نوفارسی کنی؛ زیرا کسی که زبان اولشاستفاده  زبان دومن د دارد، به عنوالکنت در آن وجو

که کنی و برای این جهان دومبه  را بدل زبان دومز برد. هدفت این است که روایتی ابیان را به کار نمی

طب هم کنی، مخای حسی برقرار کنی؛ زمانی که شعرت را باور ت اتفاق بیفتد، باید با آن رابطهجهان دوم

شود! باورپذیری در شعر بسیار مهم است. شعری که برایش تمهید ایجاد نکنی و توجهی به راه میبا تو هم

. داردست که وجه عینی نحال مانند داستانیست و در عینعمق باورپذیری آن نداشته باشی، شعری تصنعی

ر واقعی کارگردان کلمات است، تو باید این مسأله این است که ما باید کارگردان خوبی باشیم، زیرا شاع

شعر  ،ای اما در سطرهای دیگرمعماری را کامل کنی. در بعضی از سطرهای شعر، خوب کارگردانی کرده

ست؛ تقطیع منطق ندارد ولی وقتی منطق زبانی خاصی های شعرت تصنعیکنی. بعضی از تقطیعرا رها می

ر از آن منطق تبعیت بکنی. البته من رفتار تو با شعر را به رفتاکنی، باید در سرتاسر شعرت را تبلیغ می

کنند و پر مخاطب هم هستند، ترجیح شعری بسیاری از شاعران معروفی که اکنون در ایران کتاب چاپ می

سم مانتالیخواهد طور دیگری رفتار کند؛ این بسیار مهم است که شما از سانتیدهم، چون این شعر میمی

ظرفیت  که ازها داشته باشید، بدون اینرهنگی پیروی نکنید و در شعرتان گاردی علیه اینو لمپنیسم ف

گونه نوشتن با اهمیت است، زیرا زبان استفاده کرده و او را جذب کنید. پس اینموجود در مخاطب فارسی

ان شزبان دومها که گویم بعضی از آنکنید، به همین دلیل است که میای را در متن احیا میشما جهان تازه

 برسند. جهان دوم توانند به ست، از طریق یک دنیای متنی میفارسی
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 اجرای هدفمند

 «جان صدرا»ی سروده ،«پالسکو»نگاهی به شعر 

 

 واحد شتر نفر است 

 واحد نخل نفر

 واحد آدم اما

 ست پر از رانندهشرکتی

 برد از نخلستانکه نفر می

 آورد از جبهه  هی نفرمی

 های خالیتا پست

 کند با کینه پر  

 و تزریق 

 در رگ نخلی که سوخته 

 رود به فضاو مثل دود می

 برویم!

 ِ واحدجای نشستن در صندلی

 قدم بزنیم با قلم 

 آتل ببندیم به ستونی که شکست 

 روی صفحه درازش کنیم 

 ی واحد آگهیبچسبانیم به پنجره 
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 زند فقطآگاهی که شالق نمی

  داد بزنیم

 واحد شتر شکل آدم است

 و شرکت که شهردار/ د

 کند در استانبولپالسکو مچاله می

 کند و گوری برای خوابچال می

 زار تا الله

 بزند زار به جای نخل 

 در واحد

 

 نقد و بررسی

 

خوریم که  ى مؤلف، به شعرى جالب و امروزى برمىها و اندیشوه پس از خوانش اثر و فوکوس بر نشوانه 

 ترکیباتِ خوبى در آن ایجاد شده است.

 واحد شتر نفر است»

 واحد نخل نفر

 واحد آدم اما

 «ست پر از رانندهشرکتى

ى برقرارىِ آن، شعرِ خوب، ایجاز در اجراست که البته الزمه هاى مهمِ یکدانید از ویژگىکه مىطور همان

بار تکرار چندین« نفر»و « واحد»ى لمهحذفِ کلمه یا عباراتِ حشوو است؛ براى مثال در این قسمت دو ک 

د؛ بعد از سطر در سطرِ سوم حذف شو« واحد»دوم و در سطرِ « نفر»ى کنم، کلمهاند که پیشونهاد مى شوده 

ن نشیند )واحد نخل نفر(، همچنی، از طریق سیستم جانشینى، نخل به جاى شتر مى«واحد شوتر نفر است »

کند. البته به نظر من واحدِ نفر بودنِ آدم را رد مى« اما»ستفاده از از سطرِ سوم، و ا« واحد»شواعر با حذفِ  

 «ست پر رانندهآدم اما شرکتى»سطر شود:  م( بدل به یکبهتر است این دو سطر )سطر سوم و چهار

 برد از نخلستانکه نفر مى»
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 «آورد از جبهه هی نفرمى

 یبهتر اسووت شووعر را بچرخانیم، اگر این قسوومت تمهیدی برای رسوویدن به موتیف مقید شووعر )حادثه   

نشوووانی، بولدوزرها و های آتشپالسوووکو( اسوووت، باید به این نکته توجه کنیم که در آن محل، ماشوووین

قتل هم  حالجا وجود دارد و در عینکنند و نوعی فضوووای جنگی در آنها نقش نفربر را ایفا میجرثقیل

ى و ماهیت جایتوان با توجه به خصلت جابهاتفاق افتاده است و شاعر باید به آن فضا هم بپردازد. پس مى

« نفربر»بدل به « آورد از جبهه هی نفرمى»را در سطرِ « نفر»مربوط به موتیفِ مقید، بازىِ زبانى انجام داد و 

 «آورد از جبهه هی نفربرمى»کنیم: 

 هاى خالىتا پست»

 «پر کند با کینه

تری داشووتند، این دو سووطر عینی و ملموس  بر خالف سووطرهای قبلی که وجه عینی و اجرای شوواعرانه 

بیان خوبی ندارد و بهتر بود شوواعر به جای بیان مسووتقیم، با اسووتفاده از  « پر کند با کینه»نیسووتند. سووطر 

 داد. خاطب ارائه میگذاشت و تصویر بهتری به می خود را به اکران میها، کینهنشانه

 و تزریق»

 «در رگ نخلى که سوخته

های مهم دولتی را این دو سطر، اجرای خوبی دارد. در دو سطر قبل شاعر سعی داشت بگوید که پستاما 

است و تقریبن تمام مردم از آن اطالع  ای واضحاند، اما چنین مسالهسواد اشغال کردهکفایت و بیافراد بی

دانند، بگذاریم. کار شواعر شکار پالن و اجراى تخیل در  د دسوت روی مسوائلی که همه مى  دارند، ما نبای

عر نویسى کنیم، در شمسائل بدیهی و واضح را دوباره شوعر و تمرکز بر موتیف مقید اسوت، لزومی ندارد  

ه در ادام باید نگاهى تازه و خودویژه مثلِ سووطرهای اول همین شووعر، ارائه داد. حاال باید ببینیم که شوواعر

 دهد.میزند و چطور در خدمتِ موتیف مقید قرار را چگونه به این واقعه گره می« آدم»و « شتر»، «نخل»

 رود به فضاو مثل دود مى»

 «رویم!مى

رود، پس دیگر احتیاجى به ذکر آن گیرد، واضوح اسوت که دود به فضا مى  جا هم ایجاز صوورت نمی این

 « رود بر بادمثل دود مى»گونه عوض کرد: توان بیان سطر را ایننیست. می

 جاى نشستن در صندلى واحد»
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 قدم بزنیم با قلم

 آتل ببندیم به ستونى که شکست

 روى صفحه درازش کنیم

 «ى واحد آگهىبچسبانیم به پنجره

ى اتوبوس واحد چند مورد را در یک سطر جا بدهد و از پنجره در سطر آخر این اپیزود شاعر سعى کرده

آگهی گریز بزند و از این طریق، ارتباطى را بینِ این دو و موتیفِ محورىِ اثر ایجاد کند، اما بیان موفق به 

چسبانیم پ»ی سطر به این صورت است: نیست و باید آن را بهتر اجرا کند. پیشنهادِ من براى اجراى دوباره

ع که در واق ستجره و یا تابلوییى واحد همان اتوبوس واحد است و منظور پن، پنجره«ى واحدبه پنجره

 خوانند. تابلوی حقیقت است و همه آن را می

 «زند فقطآگاهى که شالق نمى»

 یابیمست، درمىکه منظور شواعر همان پلیس آگاهی « آگاهی»ی بعد از خواندنِ این سوطر و با دیدن کلمه 

و سعى در تحمیلِ چند معنا و مفهوم  جا بودهى آگهى در سطرِ قبل، بهدنِ کلمهکه تأکید شاعر براى جا دا

ر در تپذیری بیشها و تاویلبراى ایجاد نشانه یتالشچنین در دو سطر را داشته است، که من شخصن از 

کنم. اما ارتباط بین اتوبوس واحد، آگهی و پلیس آگاهی باید هوشوومندانه شکل بگیرد. اسوتقبال مى  شوعر 

دارد.  کلاجرا هنوز مشولی  ،سطرها تصاویر خوبی ایجاد شده ست و در اینی شواعر تولید زیبایی وظیفه

 ساختارمند است.  هاى شعرترین خصیصه، یکى از مهمهدفمندفراموش نکنید که اجرای 

 داد بزنیم»

 «واحد شتر شکل آدم است

 از اشکال نیست، پیشنهاد من برای ادیت این سطر:  خالیاجرایی 

 داد بزنیم»

 «آدم است شتر

تر است و به همین دلیل قسومت شواعر قصود بیانِ این موضووع را دارد که ارزشِ آدم از شتر کم     در این

قطعن  و، اهتِ واحدِ شتر و آدم اشاره کردهتر هم به شبشوند، البته او پیشجا بیهوده کشته میآنها در آدم

 شود.تکرارِ دوباره حشو محسوب مى

 «که شهردار/ د و شرکت»
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به  ها با توجهاید به کاربردِ انواعِ مختلفى از فوالد در سواختمان و سونجشِ سطحِ دوامِ آن  قبل از هر چیز ب

کار رفته در که سووطحِ مقاومتِ برخى از این مصووالح بههایی مانندِ نظام مهندسووى و اینفیلترهاى سووازمان

ند با مقانون سواختمان معمولن بیش از یک ساعت نیست، توجه کنیم. اگر بخواهیم برخوردى آکادمیک و 

ا ها در رابطه بنشانى و کمبودِ سطحِ سواد آناین موضووع داشوته باشیم، باید به عدمِ آگاهی مامورانِ آتش  

کردند؛ جا را ترک میدیدند، زودتر آنها در این باره آموزشی میاین موضووع اشاره کنیم، چرا که اگر آن 

که تمامِ این اتفاقات ریشه در عدم برخورد بل ،پس مقصور صوددرصودِ این حادثه شوهردارى نبوده اسوت     

ى رفت و آمد به آکوادمیوک دارد و البتوه بالهوت مردمى را هم که محلِ حادثه را شووولوغ کردند و اجازه    

توان نادیده گرفت. مقصر اصلی فرهنگ ماست؛ پس بهتر بود شاعر فقط شهردار ها را ندادند، نمیماشوین 

ها شهردار و شوراى شهر خود را انتخاب کرد، زیرا آنهم نقد می کرد و مردم و فرهنگ رارا سرزنش نمی

 هاست.تر از این حرفکنند، پس بحرانِ ما بزرگمى

 کند در استانبولپالسکو مچاله مى»

 کند و گورى براى خوابچال مى

 زارتا الله

 بزند زار به جاى نخل

 «در واحد

شود، اما بازى با عبارتِ شده و اجراى بهترى ارائه مى ها خوب بازىکنیم که با نشانهدر ادامه مشاهده می

یا به صوووورت دیگرى بیان شوووود. و و بهتر اسوووت که حذف  سوووتزار و زار زدن خیلى سوووطحىالله

و...  کند در اسووتانبولهایی مانند شووهر دار/ د و شوورکت، واحد شووتر آدم، پالسووکو مچاله می گیریجهت

کند و وارد این هان نفربر و فضووای جنگی را رها میشوواعر ناگد، اما شوووگیری خوبی محسوووب میجهت

هتر اضافه کند تا به شعری با پایان ب بسازد و به سطرهاشود. در مورد پایان شعر، او باید پاساژی فضاها می

ر خوبی در ن و فک، البته پالتری داردنیاز به بیان شاعرانهبرسد. اجرای بعضی از سطرها نیز منثور است و 

که  این خوب نیست اند، اما اجرا کماکان مشکل دارد.و فضاها نسبتن خوب ترکیب شدهنهفته است  شعر

رای بهتر اما ب شعری با ایده و تم قوی، دارای پرفورمنسی ضعیف باشد. در کل با اثرِ خوبى طرف هستیم،

ه ساختارِ فاقات درون شعر، بها و اتتر بین نشانهباید آن را بازنویسی کرد تا با برقرارىِ ارتباط قوىشدنش 

 بهتری رسید.
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 ی سفیدبازی با صفحهشیطان و عشق

 «پژمان اسعدی»ی سروده ،«لکنت»نگاهی به شعر 

 

 کاش یک لکنتی داشتم

 دریدم گیتارگاه میآن

 بستم به دندانمی

 ایکه تیز کرده همان

 ت از ریشهکشیدممی

 ت الی هیچ تختی نیستچرک

 روی خطی بدون اوج

 زنم به سیم آخرمی

 ترین ارگکه بم

 میان جنگ ما خراب شود

 رودلکنتی می

 راهی های بینِو بوسه

 ال سد الی آهنگ می

 زنمها را میپرده

 گاه رسم به پرتمی

 های من تمامزیر و بم

 اما تو باز، کوک نیستی
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 باره دیگر سکوتیک

 کنم به نور   سقوط می

 شودجا که وزن تمام میآن

 هایم رها کنسیم

 این آژیر به آخر رسید

 

 نقد و بررسی

 

شود؛ ها رد نمیکند و از کنار نشانههایی را تعریف میشوعر تو سعی بر خودبسنده بودن دارد، یعنی نشانه 

را  شووعرکشوود. در ادامه دالیل خودبسوونده بودن  ها کار میکند و از آنها را دنبال میزبان نیز این نشووانه

 کنم:میتر تشریح بیش

 کاش یک لکنتی داشتم»

 دریدم گیتارگاه میآن

 بستم به دندانمی

 ایهمان که تیز کرده

 «ت از ریشهکشیدممی

کنی و این لکنت را که مربوط به دهان اسوووت، به ایجاد می« گیتار»و « لکنتی»ای بین در اپیزود اول رابطه

 کشی.دهی و در نهایت آن را از ریشه مییتار ربط میبندی، بعد دندان را به صدای تیز گمی« دندان»

 ت الی هیچ تختی نیستچرک»

 «روی خطی بدون اوج

 ای.نویس کردهای و آن را بدل به چرکجا هم رد این دندان چرک کرده را گرفتهاین

 «زنم به سیم آخرمی»

 باشد.« به سیم آخر زدن»تواند سیم گیتار و یا همان اصطالح سیم آخر می

 ترین اَرگکه بم»

 «میان جنگ ما خراب شود
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ا هآن ای، که البته سعی کرده«اَرگ بم»گر هم یادآور اُرگ )آلت موسیقی( است و هم تداعی« ارگ»ی کلمه

 را به هم ربط بدهی.

 رودلکنتی می»

 های بین راهیو بوسه

 «الی آهنگ می ال سد

 ست.موسیقی هاییا همان نت« دُ رِ می فا سل ال سی»منظور شاعر 

 «زنمها را میپرده»

 ی بکارت است.های موسیقی و یا از بین بردن پردهای از پردهاین سطر هم نشانه

 رسم به پرتگاهمی»

 های من تمامزیر و بم

 اما تو باز، کوک نیستی

 یک بار دیگر سکوت

 کنم به دورسقوط می  

 «شودجا که وزن تمام میآن

 دهی و وزن کارت را نیز به پایان برسانی.ربط « دُ رِ می فا سُل ال سی»به  قصد داشتی وزن موسیقایی را

 هایم رها کنسیم»

 «این آژیر به آخر رسید

در شعر تو به پایان رسیده، « شودجا که وزن تمام میآن»این دو سطر حشو است و به نظرم شعر در سطر 

های تر از مصوتای و بیشموسیقی نام بردهتوانند حرکات بهتری داشوته باشوند، تو از آالت   سوطرها می 

توان سرعت سطرها را تنظیم کارگیری هجاهای کوتاه، میاما فراموش نکن که با به ،ایبلند اسوتفاده کرده 

 کرد. 

 ادیت پیشنهادی:

 کاش لکنتی داشتم )یک حذف شود(»

 کند(گاه نیست، زیرا بیان را کالسیک میدریدم گیتار )نیازی به آنمی

 «بستم به دندانیو م
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، برای خواندن هر هم آمده اسوت و در اصول سوه هجای بلند پشوت سر    « مفعولن»تم  بر وزن  می/ بس/

شود و بعد از آن حرف دومی که ها با یک صامت شروع مینیاز به مصووت کوتاه داریم، یعنی واج  واجی

 آید، یک مصوت کوتاه یا بلند است.می

هست، به « بستممی»مصوت بلند است؛ پس این نسبت را که در « ی»صوامت اسوت و   « میم»، «می»مثلن 

 فضای هجاچینی ببر و از مصوت یا هجاهای کوتاه در این بین استفاده کن.

شینی ندهد. سعی کن در سیستم همهجایی کوتاه است که به سطر، سرعت می« نِ»، «بستمنمی»ی در کلمه

شووود. هر چقدر شووعری در درون خود، موزیک  ترها حسوویکلمات طوری دسووت ببری که این سوورعت

رود و در نتیجه متن )موزیکی که به طور طبیعی در شووعر اجرا شووود( ایجاد کند، حسوویت اثر باالتر می  

گیرند، ولی اگر شعری ها با تزریق حسیت، حالتی طبیعی به خود میشوود. دشوارترین متن باورپذیرتر می

برد. معمولن نقص بودن بواز هم راه به جایی نمی وجود بیعواری از حس و مکوانیکوال اجرا شوووود، بوا     

شوعرهای حسی، محال است دارای هارمونی نباشند. ممکن است شما شعری منثور بنویسید اما اگر همان  

شعر منثور حسیت داشته باشد، قطعن دارای هارمونی یا همان ریتم نثر نیز خواهد بود، زیرا بدن و صوت 

دهد؛ با راه رفتن و یا حرف مان ریتم میکشیم به بدنزند و نفسی که میکه می ما دارای ریتم است. نبضی

 رد این تأثیر بین کلمات ما نباشد.گذاریم، پس امکان ندازدن بر امواج هوا تأثیر می

نویسوید آن را با صدای بلند بخوانید، چون تنها در این حالت ضعف شعر از  بهتر اسوت وقتی شوعری می  

کند و این خیلی مهم اسوت که یک شواعر، اجرای خوبی داشته باشد؛   خود را نمایان میلحاظ پرفورمنس 

منظور از اجرای خوب، اجرای بدون لکنت روی صووفحه یا اجرای با دهان اسووت، فراموش نکنید وقتی  

 خوانید باید از آن جواب بگیرید. بسیاری از شاعران به این نکته توجه ندارند وشوعر را با صدای بلند می 

نقص ست. این شعر تا حدی بیی بسیار مهمیکنند، در حالی که پرفورمنس مقولهفقط شوعر را زمزمه می 

شود، عاری از حشو، صفت و موصوف و تتابع اضافات است و هم محسوب نمی اسوت، اما شوعر خوبی  

ها انهابط بین نشرو ولیهایی که آورده، بازی ایجاد کند بین نشانه نثری سالم دارد، حتی شاعر سعی کرده

ساخت اثر بکر باقی برد و ژرفمتنی نیسوت. او در زیرساخت اثر دست نمی بوده و درون بسویار صووری  

ه را شود، زیرا گیتار صدای کلمدیده نمی« گیتار»و « اُرگ»، «ی بمزلزله»ماند؛ مثلن ارتباط ارگانیک بین می

 جا غایب است.آورد و اساسن حس در ایندرنمی
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ی شعر و شاعری نبوده و انرژی در لحظه آنشواعر حین نویسش   و ز روی دریافت نوشوته نشوده  شوعر ا 

را ادامه داده است. اگر آن  طور صوری شروع به نوشتن کرده و با ایجاد بازی زبانی آنهنری نداشته، او به

 یرد و با سرعتگی بازی زبانی و همچنین یک تم ذهنی وجود داشوته باشد، مغز سرعت می انرژی با ایده

ل ها را بد، شاعر تِم و روابطی را در متن شکار کرده و آنبگیردشود، وقتی مغز سرعت همان میسطر این

شود، باید ردش را گرفت کند و زمانی که تصویر وارد متن میبه تصویرهای درخشان زبانی و تخیلی می

ل چون تخی ودهید. تخیل زبانی باید اکتیو شود طور که کلمات و زبان را ادامه میو آن را ادامه داد، همان

خیل تتا حدودی دهید که به هم ربط داده شوند. البته شعر واقعی در اثر وجود ندارد، تصاویر را ادامه نمی

در حالت  ،شووودمیی بم و جنگ، یک سوری روابط صوووری دیده  چون بین زیر و بم و زلزله ،زبانی دارد

متنی، شعری گسسته است و ارتباطات درونی در زیرساخت آن وجود ندارد و به از لحاظ درون شعر کلی

فراموش نکنید که زبان  فقط سوطح نیست و اهمیت بسیاری   شوود. مین علت، بدل به شوعر خوب نمی ه

شووود. قبلن گیرد، فضووایی عینی در ذهن سوواخته میکند و ذهن سوورعت میوقتی هوش حرکت میدارد. 

شد( نامیده می« انس»یا « جن»نویسید، شیطان )در عرفان قدیم که شما وقتی میاشتیم در مورد اینبحثی د

ی سفید است. در این شعر کند، این شویطان همان سوکس با صوفحه   شوروع به حرکت می  تاندر زیر قلم

« دیگر انرژی»کنید، آن انرژی کافی برای بدل شدن به بازی نمی، شما با صفحه عشقحضور نداردشیطان 

نجر به پذیری آن مکه قابلیت تاویل رسید، چون با متنی مواجه نیستیدیوجود ندارد و به ارگاسم ذهنی نم

خورد. البته ارتباطاتی در شعر وجود دارد اما فکری تولید نشوده، شعر شکست می  وقتیفکر تازه شوود و  

مهمی که  یپذیری شعر پایین است. نکتهلشوند و قابلیت تاویی خاصوی نمی ها منجر به نتیجه و ایدهآن

 در داخل متن و برای بهتر استسوت که  و جهانی درونی نی،شواعر باید به آن توجه کند، غیاب تخیل زبا 

 مخاطب خالق تولید شود.
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 بختیاعتراضی بر سیاه

 «شیما قاسمی»ی ، سروده«تر از عروسسیاه»نگاهی به شعر 

 

 ها را نبندیدکمربند

 بستم از هر طرف

 زمین خوردم

 امتر از عروس پوشیدهسیاه

 رودو پدر که پله پایین می

 گریه جا گذاشته در

 پستانی که پنج بار مادر بود

 شد رو به هیچ بازدر بود که بسته می

 و زندگی

 تا به عقبام چهارفرش کثیفی که خورده

 هنوز داغ بودم

 که چپاندم به کاسپین

 امنشسته

 مردی تازیبه ترک

 تر از دیوار عثمانیخمیده

 کمربندها را نبندید

 بستم از هر طرف زمین خوردم
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 نقد و بررسی

 

هایی اما در کل ناخالصی کند،هم موفق عمل می افتد و عالوه بر آن، در سطرسازیدر زبان اتفاق میشعرِ تو 

 دارد که نیازمند ادیت است.

 کمربندها را نبندید»

 بستم از هر طرف

 «خوردمزمین 

 سطر اول شعردر ، اما این عمل بندها را ببندیدکنند که کمرشوید، اعالم میای که سوار هواپیما میلحظه

چون هر چقدر بستم )مواظب  ،کند که نبندیداشاره می در سطرهای بعدی شود وطور دیگری بیان می

 بودم( باز هم آن اتفاق )عروسی( برایم افتاد و زمین خوردم.

 اماز عروس پوشیده ترسیاه»

 «رودو پدر که پله پایین می

 این سطر را بهتر است به این شکل ادیت کنی:

 «بردو پدر که پله پایین می»

 یا

 «بردپدر که پله پایین می حتی»

 

 گریه جا گذاشته در»

 «پستانی که پنج بار مادر بود

ده، یا گر این باشد که پنج بچه را شیر دایتواند تداعاند، چنین سطری میش نوشیدهبار از پستان پنجانگار 

 با پنج مرد خوابیده است.

 سطر نیاز به تقطیع دارد:دو این البته 

 گریه جا گذاشت»

 بر پستانی

 «بار مادر بودکه پنج 
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 در بود»

 شد رو به هیچ بازکه بسته می

 و زندگی

 «ام چهار تا به عقبفرش کثیفی که خورده

 سطر:ادیت پیشنهادی برای این 

 «خوردو زندگی فرش کثیفی که فقط پا می»

که چپاندم به /  هنوز داغ بودم»پاساژی درست کنی و در عوض دو سطرِ بعد از این سطر، بهتر است 

 ارتباطی به کلیت شعر ندارد، پیشنهادم« کاسپین»خصوص ، زیرا این دو سطر، بهرا حذف کنی« کاسپین

 جایگزین کردن سطر زیر است:

 «امدهتیپا خور»

 

 امنشسته»

 تازی مردیبه ترک

 «تر از دیوار عثمانیخمیده

این کشور، هم اروپایی و  چوناست و  ترکیههمان دیوارهای  «دیوارِ عثمانی»منظورت از که به دلیل این

هم « تادو قدِ»تر، کنی، عالوه بر خمیدهل یبدت «دوتاتر»به را  «ترخمیده» اگر، شودمحسوب می هم آسیایی

 .گیردصورت میبازیِ زبانی هم « دوتا»و از طرفی با  دهدمعنی می

 کمربندها را نبندید»

 «بستم از هر طرف زمین خوردم

 داخلِ گیومه بگذاری. را ترجیعِ اول و آخر شعر خوب است که 

که با ترجیع به آن فرم داده شده  شودمحسوب میکوتاه  شعری حالدر عین شعر ساختاری متمرکز دارد و

ای ی اضافههر کلمه زیرا؛ های آزاد خساست به خرج دادر استفاده از موتیفاست. در این نوع شعرها باید د

 شود.می شعرساختارِ معناییِ  ضعیف شدن شود و از آن جواب نگیرد، باعث متنکه واردِ 

طور که در اواسط بحث هم گفتم به همان« به کاسپینکه چپاندم /  هنوز داغ بودم»سطرِ دو  مثال:برای  

 .های متن است، زیرا اساسن بیانی مریض و غیرشاعرانه داردکلیت شعر ربطی ندارد و از ناخالصی
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 تبدیل شود. « بر پستانی»هم بهتر است به  «در پستانی»سطر 

ولِ بخت است یا به قچون سیاه ؟تر از عروس پوشیدهسیاهراوی چرا « امپوشیده تر از عروسسیاه» در سطرِ

است و معمولن در فرهنگ ما به ه یا مرد ازدواج کرده، آن مرد یا فراری شده وهر مردی که با معروف 

  .همگی در شعر وجود دارند گویند، چنین ارتباطاتیبخت میچنین زنانی سیاه

تبدیل « وردخکثیفی که فقط پا میو زندگی فرش »را به « ام چهار تا به عقبفرش کثیفی که خورده»سطرِ 

شود. ر میتخورد، با ارزشتر پا میگر فرش کاشان باشد، فرشی که هرچقدر بیشکنم تا به نوعی تداعیمی

 بار مادر شده، البته دلیل چنین برداشتی از این سطر دیدگاهراوی پنج اما چرا فرشی کثیف؟ به این دلیل که 

جا فرهنگِ کشورِ ایران  مدنظر ماست. معمولن پشت است، در واقع اینغالب مردم ایران در مورد زنان 

است  بهتر ،که این اعتراض را فرافکنی کنیمو برای ایننوعی اعتراض وجود دارد « شیما قاسمی»شعرهای 

را  هافرهنگخیلی مهم است که وقتی ما خُردهاین هایش انطباق دهیم. فرهنگ ایرانی و خصیصهرا با آن 

بهتر  ،خواهیم با فرهنگی درگیر شویمها وفادار بمانیم؛ یعنی اگر میفرهنگبه آن خُرده ،کنیمعر میوارد ش

 را به نمایش بگذاریم. ها، آنفرهنگهایی از خردهاست با آوردنِ نشانه

طرح مطنز  قالب توان این مسائل را درمیکه در حالیکنند، در شعرشان فحاشی می طور مستقیمای بهعده

هایی همان ،ترین شعرهاترین یا اعتراضینظر حمله کرد. معمولن سیاسیدر اصل با طنز به موضوعِ مَدِ و  کرد

ردی رویک تر آنتاثیرگذار نیست و بیشدارند، امروزه حرفِ مستقیم در خودشان طنز نوعی هستند که 

حرکت اعتراضی صورت  ،از تخیل اگر قرار است که جُدااتفاق افتاده باشد. دهد که در شعر جواب می

 .ست از طنز یا گروتسک استفاده شود، بهتر ابگیرد

 

 ادیت نهایی شعر

 

 کمربندها را نبندید!»

 از هر طرف که بستم

 «زمین خوردم

 امتر از عروس پوشیدهسیاه

 بردپدر که پله پایین می حتی
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 گریه جا گذاشت

 بر پستانی

 که پنج بار مادر بود

 در بود

 شد رو به هیچ بازمیکه بسته 

 و زندگی

 خوردفرش کثیفی که فقط پا می

 

 امتیپا خورده

 امنشسته

 تازی مردیبه ترک

 دوتاتر از دیوار عثمانی

 

 ها را نبندید!کمربند»

 از هر طرف که بستم

 «زمین خوردم
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 ارجاعات ناقص

 «مهدی نادری»ی سروده ،«فالمینگو»نگاهی به شعر 

  

 

  آمدی فرود وقتی

  کرد هجرت هاتشانه از شاد فالمینگویی

  را دوستانش تا

  کند: دعوت نو ایخانه به

  پیاده عابر پلی زیرِ

  جاده در را تو بود کرده جا که

  برندمی خانه به را جمعه عصر قبرها که جاهمین

  گذرندمی       بود آسفالت که دریایی کف از و

  سطح به آیندنمی که هاییحباب تا

  گفتند: که نیاورند را هاییگوش صدای

 «نشنیدیم»

  بود آن از ترکوتاه هاشدست که هم آسمان

  برسد شناکنان دریا هایلب به تا

  کند پاک را بود تو از که قرمزی و

  شوممی رد قبرها بین از حاال

   است باز رادیوها پیچ

   زنندمی پوزخند اُپرایی در دریایی پریِ دو و

  بودیم نوشته ما که
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  هاغواص حَلقِ در کرده نان را امسینه هایگندم که داسی از من

  کنم فرار که ندارم جایی

  باشی نکرده دریا که نمانده جایی جاده این در

  شوندنمی مانع که هم ابرها

  است وارونه آبشاری حاال که هاتچشم تا

  شود رود کهکشان دورترین در

  شعر این اما و

  خیابان این عرض از شدن رد برای که

  نیامد کش سطرهایش

  برسند راه از شاد فالمینگوهای جا همین تا

  باال بروم برعکس را پیاده عابر پل این برقیِ هایپله که باید

  بیرون بزنم دایره از که تا

  جمعه این از بعد و

  رسیده نو ایشنبه شش در

  کنم تنیآب تو در

  

 نقد و بررسی

 

 جلوی باید و اندپراکنده هاتکه این ، امادارد وجود جالبی هاینویسوویتکه شووعر از هاییقسوومت در

 ارسوواخت در رویکردی. ندناقصنیز « پل» و «فالمینگو» ، ارجاعات شوواعر بهشووود گرفته شووانپراکندگی

این در نهایت شود و  ایجاد مرکز یک هاقطعه و سوطرها  در شوود می سوعی  آن در که دارد وجود متمرکز

  .کنند ایجاد را نامتمرکز ساختار توانندمی و دارند خوانیهم که هستند سطرها

 در را شعر ،بهتر است او. دارد وجود در آن خوب تصویر چند و سوت غنی شوعری  «نادری مهدی» شوعر 

  .بگذارد کنار را ساده تصویرهای از استفاده و دارد نگه اوج

   آمدی فرود وقتی»

 کرد هجرت هاتشانه از شاد فالمینگویی
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  را دوستانش تا

  کند: دعوت نو ایخانه به

 «پیاده عابر پلی زیرِ

 ردک حذف را «کرد هجرت» و« شاد» یکلمه توانمی. گرددبرمی «هاتشانه» به فقط «شاد فالمینگوی» این

  :نوشت آن جای به و

   آمدی فرود وقتی»

   پرید هاتشانه از فالمینگو

   کند دعوت ایخانه به را دوستانش تا

 «پیاده عابر پل زیر

 ی توضویحی به سطر نیز جنبه« ای نوخانه»در « نو»ی کلمه ،شود  «پل زیر»بدل به  «یپل زیر»در ادیت من 

 تبدیل کردم. «ایخانه»به داده بود که در نهایت آن را 

   جاده در را تو بود کرده جا که»

 برندمی خانه به را جمعه عصر قبرها که جاهمین

 «گذرندمی       بود آسفالت که دریایی کف از و

 تانقبرس به هاشنبهپنج هاخانواده معمولن ایران در ،کنندمی تداعی ذهن در را زیبایی تصوویر  سوطرها  این

  کردم:می استفاده شنبهپنج از جمعه جای بهبودم  شاعر جای اگر من روند ومی

 «برندمی خانه به را شنبهپنج قبرها که»

  

 «گذرندمی    بود آسفالت که دریایی کف از و»

 شود.  بدل به دریا می ،شده ریختهبر کف آسفالت  هاشنبهپنج که هاییاشک

   سطح به آیندنمی که هاییحباب تا»

 «:گفتند که نیاورند را هاییگوش صدای

  :کشید تصویر به دیگری شکل بهتوان می را گفتن. شود استفاده گفت و گفتند از نباید 

   نیاورند را هاییگوش صدای تا»

 نشنیدیم که

   بود آن از ترکوتاه هاشدست که هم آسمان

 «برسد شناکنان دریا هایلب به تا
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  اند.شده اجرا خوبی به سطرها 

 «کند پاک را بود تو از که قرمزی و»

 .شعر در خصوص به بیاید، فعل از بعد نباید «را»

 «کنند پاک بود تو از که را قرمزی و» 

ا به سطر بهتری ر وکنیم  حذفآن را  باید ، پسندارد تصویر خاصی هیچ است و ضعیف بسیار سوطری  

  جایش بسازیم.

 « شوممی رد قبرها بین از حاال»

 نبی از دارم» ،«شوممی رد قبرها این از حاال»مثلن . کرد اجرا مختلفی هایصورت به توانمی را سوطر  این

 بین از دارم» یا ،«قبر همه این شودمی رد بین از دارد» ،«شوممی رد بین از جااین دارم» ،«شوممی رد قبرها

 «شوممی رد قبرها

   است باز رادیوها پیچ»

   زنندمی پوزخند اپرایی در دریایی پری دو و

  «بودیم نوشته ما که

  شکند.نمی شعر موسیقی آن حذف با و است اضافه «و»، «و دو پری دریایی و...»در سطر 

  «هاغواص حلق در کرده نان را امسینه هایگندم که داسی از من»

  .است شده داده ترجیح فالمینگو به «هاغواص»

   کنم فرار که ندارم جایی»

   باشی نکرده دریا که نمانده جایی جاده این در

   شوندنمی مانع که هم ابرها

  است وارونه آبشاری حاال که هاتچشم تا

  «شود رود کهکشان دورترین در

ان داسووت ،ایم که چون تحت دریافت شووعری نوشووته نشوودهتصووویر مواجهبا شووعری پراکنده و پر از تکه

 بهتر اسووت با اضووافه کردن سووطرهایی به شووعر، .اندشووده مونتاژ هاتکه این انگارو  مشووخصووی هم ندارد

  کرد. ایجاد هاتکه بین ارتباطاتی

   شعر این اما و»

   خیابان این عرض از شدن رد برای که

  «نیامد کش سطرهایش
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  .شود نوشته دوباره کلمات جاییجابه بار چند با باید قسمت این

 «باال بروم برعکس را پیاده عابر پل این برقیِ هایپله که باید»

  «باال بروم برعکس را پل این برقی هایپله که باید» :شودمی حذف «پیاده عابر»

   بیرون بزنم دایره از که تا»

   جمعه این از بعد و

  نورسیده ایشنبه شش در

 «کنم تنیآب تو در

  :شودمی ویرایش زیر شکل به قسمت این

  بزنم بیرون دایره از که تا»

   جمعه این از بعد و

   نورسیده ایشنبه شش در

 «کنم تنیآب تو توی

 

 شاعر که جاستاین اصلی مشکل دارد، اما گرفتن ساختار برای زیادی پتانسیل نیست و فقیر نادری شوعر 

ه ک خوبی ارجاعات و سطرهاهیچ ارتباطی بین  ندارد و ششعر کردن پیاده برای ی خاصوی نقشوه  و طرح

 نوشتن از شواعر  و دارد خوبی تالش و اسوت  تصوویرمحور  شوعر  هرچند شوود. دیده نمی ،شوده  نوشوته 

 نیازمند شوووعر در کل برد،، اما شوووعر بدون سووواختار راه به جایی نمیبردمی لذت خاص تصوووویرهای

 هد.چیز را توضیح دمثل نثر همه نبایدو  بیاورد وجود به را فضایی ،بردن لذت برای که ستساختاری
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 زبان تزریق کرد بهباید حسیت را 

 «نوید استاک»ی سروده ،«صداتر از سکوت»نگاهی به شعر 

 

 پر بود

 پروازیدمش دریا را

 ابرِ لختی بغلش

 که شلوارش را خیس لیس

 رفت را       راهی نرفته / تا عشق

 برگشت

 شکست      دممصداتر از سکوتی

 نشست

 پیاده را    اتوبوسی سوارم

 تهِ جا...ده شب

 های لشیبوسه

 دنبالش را بو...

 کرد        کردتا فرو دسته می

 عشق

 چشمِ بازی

 که خوابیده بی داری

 کردمت صبحکار می

 یادت هست؟!
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 عاشق نبودی من

 که عشق بودم تو

 مرگی بود شدی را      که ذوق

 سکوتم گریست

 تآرامشید زبانمت

 خوابم بردی

 دارم

 م زد شبلبانت سیلی

 دوختم      که سو زنم شو

 زدی

 کیرم شق خدا

 دلت من نی

 صدا

 ماییدار       ای ماهتنها تکه

 دادمت

 ش...!کردی

 

 نقد و بررسی

 

در های تازه جالب اسووت. این شووعر مرا مجذوب نکرده اما تالش شوواعر در متفاوت بودن و ورود به راه

شود، های جالبی دیده میها پارهکه در خیلی از قسمترغم اینعلی وبا شوعر زیبایی مواجه نیسوتیم   واقع 

 شعریت برسد.اما مشخص است شاعر زور زده تا به 

 پر بود»

 «پروازیدمش دریا را
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ست؛ یعنی باید طوری باشد که بتواند تخیل عینیر عنوان شود، نیازمند وجه اصوولن هر چیزی که در شع 

این شود، میاز دو سطر باال برداشت  عینی که کند. به این ترتیب، وجهزبانی یا عینی مخاطب را تحریک 

 فراز دریا پرواز کرده است.است که راوی به کمک پَر، بر 

 ابر لختی بغلش»

 «که شلوارش را خیس لیس

من،  به نظراین بخش از شوووعر برخورد کرده یا کنارش قرار گرفته، راوی در هنگام پرواز به ابری بارانی  

ا این م رو هسووتیم، در اصوولروبه عینی یشووعر وانتزاعی  ، با تخیلجای شووعرتا اینسووت و ی زیباییپاره

 ایم.آن را دریافت کردهایم و بر همین اساس ا پذیرفتهت رعینی

 رفت را      راهی نرفته / تا عشق»

 «برگشت

  شعر ذهنی شده است. و عینیتِ اثر از بین رفته باال در دو سطراما 

 شکست      دممصداتر از سکوتی»

 «نشست

 جایگزین شود.« دمسکوتی»زیبایی ندارد و بهتر است با عبارتی مانند « دممسکوتی»عبارت 

ن توجهی شاعر به دروخورد که علت آن، بیی شعر، عباراتی که وجه استتیکی ندارند به چشم میدر ادامه

شود و شاعر بعد از ی شعری نوشته میشوعر است. اصولن هر شعری در ابتدا، تحت دریافت و در لحظه 

 ایو شعرش مجموعه دریافتی نداشته جا شاعراین اما ،کندهای زبانی را وارد شعرش میاین مرحله، بازی

، هچیز را گفتشعرِ استاک درون ندارد و همه در واقع زند.تن به تصنع می یست که گاههای زبانیاز بازی

اما  ،های زیبایی هم ساخته شودها ممکن است سطر! در این بازیکه در اصول چیزی گفته باشد ون اینبد

الزم به ذکر است این نوع رفتار با شعر و نوشته نشده، به طور کلی )سواختار کلِ شوعر( شعری خواندنی   

 متن اگر صرف بازی با ، زیراشکست خورده اعران دیگر انجام شده و در نهایتزبان در گذشته توسط ش

که یندون اد که شاعر، بشوتأثرِ حسی باعث می نوعیکلمات شود، به شعر منجر نخواهد شد. البته گاهی 

 ی چنین نوشتاری زیباست.نتیجه فکر کرده باشد بنویسد و

د. شعر کنطرحِ چیزهایی نظیر عقده، خشوونت و عصبانیت در شعر و زبان، به اثر کمکی نمی  وبازی  تنها

زبان تواند بدون فکر نوشووته شووود اما حس، مسووتلزم حضووور دائمی در زبان اسووت. تزریق حس در  می

نیاز کند و تنها با توجه به منش دیونیزوسوی نوشوته شوود. در نوشوتار حسی،     اند شوعر را از فکر بی تومی

دهد، پسووتی و بلندی اش را در شووعر انجام میداشووت، چرا که زبان وظیفه دنیازی به فکر کردن نخواهی
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ویل خودش را هر بخش تأرود اما در نهایت، کنود و بوه هزاران شوووکل و مدل باال و پایین می  ایجواد می 

مالل  نوعیشود، عصبانیت یا اثری از حسیت زبانی نیست و چیزی که برداشت میجا این خواهد داشت.

 توانست زیباتر نوشته شود.با دارا بودن دریافت، موتیف و پالن شعری می شعراین است. 

از خوانش  ای از اصوات است که پسسازد و در واقع مجموعهفضوایی در ذهن مخاطب نمی  شوعر نوید 

برخورد انجام نشده و  هم در شعر جدیدی ست؛ کاروا مسواله، ضوعف اصولی شعر   این  وشووند  تمام می

ها که تنها در صورت است. به طور کلی، این دست بازی باقی ماندهی شعر در سطح و رویهی شاعر تازه

 د.کنافتد، به شعریتِ اثر کمکی نمیاتفاق می

 

 ادیت نهایی شعر

  
 پر بود

 دمشپروازی

 یا!؟  در

 ابرِ لختی بغلش

 که شلوارش را خیس لیس

 رفت را برگشت       راهی نرفته / تا عشق

 شکست      دمصداتر از سکوتی

 نشست

 اتوبوسی سوارم پیاده

 تهِ جا...ده شب

 های لشیبوسه

 دنبالش بو...

 کرد     کردتا فرو دسته می

 بازیچشمعشق 

 خوابیده بی داری

 کردمت صبحمیکار 

 عاشق نبودی من
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 عشق بودم تو

 مرگى بود      ذوق

 م زدو لبانت سیلی

 دوختم      که سو زنم شو

 زدی

 کیرم شق

 دلت من نی

 مدارایی       ای ماهتنها تکه

 دادمت

 شکردی
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 ی که لخت نیستشعر

 «باجور آمنه»ی سروده ،«آاخ»نگاهی به شعر 

 

 شودمی تمام

 مثل دور انداختن آخرین نوار بهداشتی از الی پا

 گردیبرمی 

 از ال به ال

  تا لب بگیری

 رفتیاز تونلی که در آن آب می

 ... با قطاری که در آن فرو

 ام روی تنهاییلم داده

 هاتکه جای خالی دست

 نوازشم کند کلن

 بغلم کند کاناپه

  و آشپزخانه

 ... از پشت

 

  را تنهایی انگشتانت

 کندبلند می

 رفتدر این درز که مو الش نمی

 ... اصلن شاخ
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 آاااخ

  چه تنهایی خوبی

 کنمبعد از تو با هرکس می

 اکه کمی شبیه تو حت

 ملب بگیرد از تنهایی

 

 نقد و بررسی

 

 ایهتوان بسیاری از قسمتو می ی داردحشوهای اضافی زیاد است،پراکنده و شلخته  «آمنه باجور»شعر 

وجه مت شعری چند تاویلی اثر از بین برود. هنگام خواندن ها باعث شده جنبهرا حذف کرد. این اضافه آن

در  که شودباعث می دارد و همین موضوعوجود زیادی  اِشکاالت هانشانه شوویم که از لحاظ چیدمان می

به عنوان مثال در شروع، وقتی که صحبت از دور انداختن نوار  .ها ما به مشوکل بخوریم برخی از قسومت 

حشو  «االی پ» جااین پس ؛الی پا و محل قرارگیری آن نیست برشوود، دیگر نیازی به تاکید  بهداشوتی می 

 ال». هدف شاعر از آوردن الی پا، ایجاد بازی زبانی با سطر بعدی و عبارت و کارکرد خاصی ندارد اسوت 

و  حشو استنیز  «تا لب بگیری»و   «گردیبرمی». سوت اسوتتیک هنری این کار خالی از ا اسوت، ام  «به ال

 سدارد پاروتیک  تم« ن فروآریخت/ با قطاری که در ب میآاز تونلی که توی » دو سطرباید حذف شود. 

باز ما را با حشوووو مواجه کرده! ولی  آمدهبرای ایجاد لحن  «کلن» ،داریم. در اداموه را نگوه می  بخشاین 

 «از پشت»و  «آشوپزخانه  و»به کارگیری صوفت در غزل برای ایجاد وزن! سوطرهای    در مثل اجبار ندقیق

اگر  ؟کندنمی شده و شاعر این دو سطر را بدل به یک سطرتقطیع « آشپزخانه»چرا اما لحن قشنگی دارند 

انگار که راوی مشووغول  شووود،تر میزیبا ریتم،یی و از لحاظ معناشووعر  هم بچسووبانیم،هاین دو سووطر را ب

 ،دهشانجام  «آخ» و« شاخ»هایی که با کلمات بازی ،در ادامهکند. ست و کسی از پشت او را بغل میآشپزی

تواند در شعر بماند. شعر کشف است و باید ست و می. اما سوطر آخر سوطر زیبایی  هیچ ضورورتی ندارد 

  ارائه داد. یربه شکل دیگن آرا در  اویرتص

 رفتیب میآن آاز تونلی که در »

  «با قطاری که در آن فرو...

 ادیت پیشنهادی:
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 ریختب میآاز تونلی که در »

 مثل قطاری که در آن فرو

  «تمام شد

پس  ،شوددر ذهن تداعی می «ریختن» ،استب آاز  حرف داد. زمانی که شکل ،گاهی اوقات باید به فعل

 کند. شکل فعل تغییر بهتر است 

بغل او را کسی نیست که از پشت اما  د،کنیخچال را باز می درشوود و  می شوپزخانه آ در ادامه وارد راوی

 هم معنی «خآ» ،افتددر این قسوومت اتفاق میو تأثر « خآ»پس  آورد.و خاطرات گذشووته را به یاد می کند

 . باشد پایان شعر تواندمیهمین نقطه ، در سکس «خآ»هم معنی و دهد میرا  «هآ»

ولی ت اروتیک اس آمنه . شعرببردآن را به سمت اروتیسم  نباید عمدنوقتی شعری اروتیک نیست، شاعر 

را  فردی ،گاهی اوقات تصور بر این است که اگر در شعر اروتیک. اروتیک درجه دارد شعرِ ،لخت نیست

 یتصورن چنیدر صورتی که  ،ر اروتیک نیستن شعر دیگآ ،در آن اتفاق بیفتدنویسوی  و کافکنند لخت 

گاهی  ؛نیدوال کچن را سکآدلیل بی ،رودنباید زمانی که شعر شما خوب پیش می در ضمن .اشوتباه اسوت  

 .بیان کردرا آن حالت  ،توان با استعاره و تصویرمی

 

 ادیت نهایی شعر

 

 ریختاز تونلى که توى آب مى

 مثل قطارى که در آن فرو

 تمام شد

 دور انداختن آخرین نوار بهداشتیمثل 

 ام روی تنهاییلم داده

 هاتکه جای خالی دست

  نوازشم کند

 بغلم کند کاناپه

  و آشپزخانه از پشت

 !آاخ

   چرا یکى
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  تنها یکى

 گیرد از تنهایى؟لب نمى
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 .1312، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1314، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .1316، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1311تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1313نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .4

 .1313نگاه، ، تهران، نیمجامعه .6

 .1384، تهران، همراز، شینما .1

 .1384، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .8

 .1384پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .3

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، ترور .14

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1383پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .12

 .1383، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .13

 .1383، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1334، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .14

 .1334، دبی، پساهفتاد، فانتزی .16
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 .1334پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .11

 .1334، پاریس، ناکجا، زخم باز .18

 .1331، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .13

 .1332، تهران، بوتیمار، مادرد .24

 .1333بوتیمار، ، تهران، عاشق ماشق .21

 . 1333، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .1333، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23

 .1334، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .1334، لندن، نشر کالج، اروتیکا .24

 .1334، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .26

 .1334، لندن، نشر کالج، الکوآب .21

 .1336لندن، نشر کالج، لیالو،  .28

 .1336شعرنوگرافی، لندن، نشر کالج،  .23

 

 داستان و رمان

 .1384پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1334بدکاری)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2

 .1334، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 .1334، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1
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 .1336لندن، نشر کالج،  ،های انتخاباتیکارناوال .2

 .1336فراداستان فرودستان، لندن، نشر کالج،  .3

 

 ی ادبینظریه

 .1386پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1334پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1334، لندن، نشر کالج، دیل گ  .3

 .1334، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 1334، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .4

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2412 ,لندن. 

 I AM THE i, 2411 , لندن ,نشر کالج . 

 

 

 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 1383)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .1381)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .1383)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  (Sixologyسیکسولوژی) .3

 .1383)ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Ese)آن  .4

 . 1334فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .4
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 . 1334)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .1334مترجم: احسان ندیم شی،، پساهفتاد، )ترجمه به اردو(، احتساب،  .1

8. No one says yes twice  ،1331فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 1383)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .3

 1388نشر پاریس.، مترجم: الحبیب الواعی، ربی()ترجمه به ع زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .14

 1334)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 1388مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .12

 

 ترجمه

)ترجمه به انگلیسی(، نویسنده: ابول فروشان، مترجم: علی عبدالرضایی، پاریس،  ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .1388نشر پاریس، 

  



  چگونه شعری ننویسیم؟ )جلد اول( |  234 

 

 


