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						نشريه	ادبي	مايا	،	آماده	ي	دريافت	شعر	،	ترانه	،	داستان	،	نقد	و	ترجمه	است	.	

						همراه	با	مطالب	ترجمه	،	اصل	متن	را	ارسال	بفرماييد	.
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“ مجموعه شعر ساده ترين حرف هايت را بزن”

   شاعر : فريد حسينيان تهراني

حبيب موسوي بي باالني 
حرف ها ساده ؛ شعرها ساده

ا.ع. سقائيان 
مسئله وجود و لحظات محض

ترجمه
چهره ي مرد هنرمند در جواني

در جستجوي جيمز جويس شاعر
 فريد حسينيان تهراني

مقاله
 بهزاد عبدي

مد شدگی روايت پلی فونيک  يا مصرف بيش از اندازه ی آن ؟
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دیدار
-------

ندیدم ، آن شعری را که پَرید
رفت

نشست
وسِط َدشتی ، در طبقۀ نوزدهم

در آن بوم همیشه بالتکلیف
که خسته است

از َسرو کله زدن با جاده ای که
از می رود هرگز بر نمی گردد !

باز دیر کرده ای !
خط بزن تمام خطوط سفید جاده را

پوست این واژه ها به استخوان چسبیده

قلمو را برمی دارم
می برم 

وسِط پله هاِی آسمان هفتم
تصویری از ابر می پاشم

و طلوع فـــــــردا
در طبقه ي نوزدهم

با چکه چکه هاِی باران
لبهام را به بوسه ي شعری

خواهی دوخت !

شكوفه احمدائي

اشعار 

حسين اشراق

جذاب و خواستني 
گل هاي دامنت را 

آب مي دهي
در سراشیبي من 
زاییده مي شوي 

باال مي روي 

به شعاع ِهمین شانه هاي غریب 
مي پیچي 

مي چرخي 
غنچه مي زني 

کتف هاي تیرباران شده ي 
زندگي را مي فهمي 
بوي یاس مي دهي 

صبح هاي آدم را 
آسیاب مي کني الي موهایت 

شروع مي کني 
با خرمن _ مناجات _ فرشته 

سنجاق سر مي بافي 
براي کودك خیالي ات 

که روزي 
در تقاطع ازل 

از من بار دار شدي 
فکر نمي کني چرا 

من در همان خیابان هاي شلوغ 
در همان فصل هاي بلوغ 

خودم را جا گذاشتم ؟
با تو 

روییدم 
تا همین جا هاي خاطرات 

کمي ریشه هاي خشك مرا 
با گل هاي دامنت 

بخوان 
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اشعار 

وحيد پورزارع

اقیانوس در حمام 
----------------

خانه بلند می شود
و می نشیند

به احترام تویی که وقتی کنارت نیستم
شبیه پالت می شوی ،

شبیه شعرهای سیلویا پالت .
جهان در آشپزخانه ای درست می شود

که دست های تو اندازه ی طعمش را نمی داند
پیاز شب را رنده کن

از گریه هام سیرم
و کسری خوابم را

به پاي فنرهای جهش یافته بگذار
خنده ات چه آزارم می دهد .

به هر چه اقیانوس که در حمام گذاشته ای
بگو که من سنگینم

پر از سنگ و صخره ام
یا شاید

صادقانه هدایت شوم به سمت هر چه گاز 
وانتحار .

جهان به ساعت ما که کوك نمی شود
بخواب ، زنی که شبیه زنانگی نقاشان بزرگی

سالوادر دالی نیستم
که پاهاتو از دریا به آسمان وصل کنم

دستهاتو از دهانم بیرون بکشم
نتی از سازی ام

که فالش می زنم
و هیچ خط حاملی دوستم ندارد 

اما تناقض تو را دوست دارم
حتی اگر کنار جنگل بچه هامان به دنیا بیایند و

کنار آتش نافشان بریده شود .
خانه بلند می شود

می دود به سمت کفش هات
شهری با چهارراهی له شده و

بیخیال تر از هنوز
در تو درد می کشد ،

سرت را رو شانه های مادرانی بگذار
که جنس تخت و خواب را

خوب می فهمند ،
سرت را از من بگیر

من دزد تمام جنین های فاضالبی این سرزمینم .
کوچه خواب پاهای مرا ببیند

من به راه تو بیا نیستم
بگو زمین برود بمیرد
کوهی همین نزدیکی

برای پناه تو آفریده ام .
تمام رمان های عاشقانه ی دنیا
در موهات ویرایش می شوند ،

اما هنوز جایی از این خانه
میان ورق های روی میز

یا درون پاکتی سیگار 
فلسفه ی رفتنت را

عجیب پیگیرم . 
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اشعار 

منيره حسيني

همه چیز درست مي شود
تو آوازهایت را روي صحنه مي بري

من با گیتار لبخند مي زنم 
به اینکه این جمعیت

چه دست هاي ِپنهان ِقدرتمندي که نداشتند
کنترل را به دست مي گیرم و

 خانه دنیایي از تصاویرمي شود

که شبیه تو مي خندد
اما بلندتر

واین زن که شبیه تو مي رقصد
اماشلوغ تر...

تو خنده هاي مالیم تري بلد بودي 
رقص هاي اصیل ایراني تري 

که روح خانه را زنده مي کردند

 
از جسم خاطراتت بیرون مي زنم

 این کوچه خودش را به بن بست مي زند
 

سراغ روشنایي را
 از چشم هاي سیاه بخت من مي گیرد 

دلتنگیم واین درد کمي نیست !  
دلتنگم و هرچه با دلتنگي قدم مي زنم

دلتنگ تر مي شوم

وقتي لهجه ات را این مسیرعوض مي کند
 وصدایت را 

                دورتر از تا خیرهایي که نداشتي                                                             
                                                           مي رساند

                          
این روزها

از بلندي موهایت فهمیده ام
چند وقت است تو را نوازش نکرده ام

گناه از کوتاهي انگشتان من است 
که بشکنند

که بند بند با دیوار این سلول برسرم بریزند
که قلم شوند و روزگار دلتنگي ام را سیاه کنند

این روزها
خبر تنهایي ام را گرفته اي؟

که مردي خانه اش را حبس کرده و 
 منتظر یك حرکت ازسمت توست

همسایه ها هر روز مشکوك تر مي شوند
هر روز

 از درزهاي در

 بویي از این مرده مي برند 
سر روي این تیغه مي گذارند و 

صداي نفس هایم را
نکند همه از من بریده اند ؟

 انگار همه چیز فرق کرده است
شبکه ها با تو مدل به مدل عوض مي شوند

روزها با ریش هاي من بلند و بلند تر
تو نیستي

که دراین شهر مرتب باشم
که قدم بزنم
به کافه بروم 

به سینما
-  قیصر کجایي که برادرت را کشتند -

کجایي ؟
هي پشت این گوشي

جاي شماره 
 گریه ام را مي گیرم

حواست به بي تابي ِآغوشم هست 
چقدر مشغولي عزیز 

این روزهاي بد
این روزهاي لعنتي 

دوستانم
 از چشم هایم خوانده اند

که زن ها 
از  گریه کردن مردها چیزي نمي فهمند 

و دستي که روزهاي خوبي برایم مي ساخت
دورتر از آن شده است

که حس مشترکي را دوباره بسازد .
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اشعار 

) 1 (

کجایند
که کبوتران از خود سر می روند، می ریزند

ارابه ی فرسوده در معبر آفرینش
سرافرازانه غیژغیژ می کند

و یك طفلِك هیچ
مداد کوتاه برداشته، خط می کشد

بر دیوارهای تازه رنگ
اما ساعت به چار هم نرسیده است.

پس دست بر پیشانی گذاشت
هنوز گرم بود

خون اش را در هوا می شناخت
و مورچگان ، دانه دانه

از عبهر العاشقین
اسم شب را فاش می کردند.

کجا بوده اند
که من این جا نبودم

و بید مجنون
رقص ایستاده

در معبر یك تصمیم.

) 2 (

از این جا اسکله پیدا نیست
و ابرهای چشم زده گفتند

که این حوالی خیس
در کف مردمانی است

که ماهی سازی کرده اند
برای شما، شبلی و مادر ترزا

و دریا بود و صدای کوبِش در
با موج آمدن، یا موج رفتن

و کربالیی طاهر
در دعا و در او کسی دیگر

و در او هم...
سجاده ای که سجاده گسترانده
و آفریدگار خودش می دانست

من چه را بگویم؟
اما در اسکله، همیشه

یك چراغ ابدی
چند ساعتی می تابد و بعدش

به این جا می آید که متن شود
گوش کند به مخاطب این شعر.

بگو!
ماهی آماده ی شدن است.

بهزاد خواجات
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اشعار 

رسول رخشا

و وقتی که پشت در، کلید می اندازم
تو هنوز خوابیده ای 

 نیمی از صورتت ماه 
و نیمه ی دیگر، پنهان در بالش پر

               
وناگهان   

برایت جانوری  می شوم
ساکن سیاره ای دور با چشم های درشت سفید

وعینکی که هیچ قابی ندارد
وقتی که حرف می زنم 

اصوات عجیبی به رنگ بنفش از جداره هایی 
نازك به نی 

 کهکشان را سقوط می کند 
در کویری خشك تر از

راهرویی  که نمی دانم کجاست
اینجا کجاست ؟

بیدار که شدی 
باز هم بخواب 

 و روزم را تلخ تر از این نکن
که چای را در حاشیه ی آشپزخانه هورت 

بکشم 
تا پلك بر هم بزنی 

من یا رفته ام
یا ... رفته ام 

* Say goodbay
------------------

چمدانم را  که می بندم 
 سیگاری آتش می زنم

قول می دهم 
پیش از طلوع 

تمام  خیابان را دویده ام
* ترانه ای  از کریس براون 

چه قدر خورشید حرام کرده ام !
چه قدر ماه از دست داده ام !

همیشه دست هایم بدهکار نوازش تو اَند
انگار سد لمس شده اند این دست های مسخ
گفته بودم اگر بیایی تمام نوازش های قضا را 

... ادا می کنم
تنزل بوسه می شوم از ابر های خیال
هبوط می کنم بر انتظار دست هایت

آمدی و دست های من ریخت
از حیرت حضور 

و تو دیدی که
من همه دل شدم برای تپیدن تو

......
چه قدر لبریزم از خیالی 

که به دیدارت هم نمی پرد

مهري رحماني
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اشعار 

محمدرضا رزاقي

)...(

زلزله می گیرم
وقتی اتوبوس رد می شود هر روز از روی خانه ام

از روی خاطره هایت
_

میز صبحانه روی نگاه به فنجان و قند را ندارد
فنجانی که هوای اتاق در دلش حبس می شد ،

از بخار آن همه چای
و قندی که ترجمه می کرد شیرینی لب هایت را برای اتاق  

برای تخت 
تختی که بازی خورد

و تخت شد زیر پای شهر
_

قابی که محکم مرا به تو می چسـ ـ ـباند
زیر آن دیوار

یك لحظه مکث کرد روی ماشین ها
دلش از حوض ماهی ها و هشتی خانه ام

ازاین همه مدرن شدن
گــرفــــت

مينو شهرستاني

میدانی کجای هجایی؟
با هزار چشم هاضمه هاشور می خوری

تجزیه شد این جسد
و خندان ماند به نظاره

یك ال قبایی که کوك می کرد
آواز جیرجیرك زیر بوته ی خشخاش

حاال نشئه ی بازار مس گرهاست و به کیمیاگری مشغول
نمی هراسد از دیوانه

نمی داند مکافات
یلداست به جفت گیری

با دست یاس
نه پینه دیده

نه پشم ریسیده
بی داغ سیگار

با داغ مهر بر پیشانی بی مهر خدا
به سلول برده خدا را به جرم کاغذ

ارتزاق می کند از خام
گس است این دوره ی تناسخ

بایست
تا شیهه ی اسبان آبستن

بایست به نظاره
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اشعار 

میدانی کجای هجایی؟
با هزار چشم هاضمه هاشور می خوری

تجزیه شد این جسد
و خندان ماند به نظاره

یك ال قبایی که کوك می کرد
آواز جیرجیرك زیر بوته ی خشخاش

حاال نشئه ی بازار مس گرهاست و به کیمیاگری مشغول
نمی هراسد از دیوانه

نمی داند مکافات
یلداست به جفت گیری

با دست یاس
نه پینه دیده

نه پشم ریسیده
بی داغ سیگار

با داغ مهر بر پیشانی بی مهر خدا
به سلول برده خدا را به جرم کاغذ

ارتزاق می کند از خام
گس است این دوره ی تناسخ

بایست
تا شیهه ی اسبان آبستن

بایست به نظاره

پويا صداقت

می سوزم و شعر هام دودم هستند
هیچ اند ، ولـی بود و نبودم هستند
این قافیه ها که سـاده می بازمشان
خاکســتر ِ سـیگار ِ وجودم هستند

مـوجـود پریشـان نحیـفی هسـتم
پـیـش تو تمنـای ضـعیفی هسـتم
تو سـطل زباله ای پر از خوشبختی
من گــربه ی ولگرد کثیفی هسـتم

یك سـمت جــوان الغــری با دل تنــگ
یك سـمت گلـوله هـای بی رحـم تفنـگ
ماننـد منـی کـه بیخـودی کشـته شــدم
فهمیده نشد »حسین« در جبهه ی جنگ

خوشــبختی گوسـفند هنـگام چـرا ...
وامـاندن فیلســوف در چون و چـرا ...
از هسـتی و نیستی سخن می گوید ...
موسـیقی چرخ گوشت در متن غـذا ...

 

*******

*******

*******

ردي ـُ الهام گ

می شود با سنگ پا موج سواری کرد
شامپوها را چون نرم تنان به بغل گرفت

و دزدهای دریایی نگاهی را به هیچ انگاشت
یا با بلم ریش تراش کاالهای سیاه قاچاق را به بوسه ای معامله کرد

بی آنکه آب آز آب تکان بخورد
انگشت هایت زیر دریایی هایی هستند که اکتشاف را دوست دارند

و مرجان های سبز صابون احاطه شان کرده است
اینجا جزر ومدش را حرکت پاهای تو تعیین می کند

حاال مخمل_حوله ای بزرگترین بادبان توست
و به جستجوی گنج های جزیره ای دور

لنگر چشمانت را انداخته ای...
کوسه های سیاه رفته اند

عروس دریایی لیفت
در گوشه ای کبود شده است

و هوای شرجی غمگین
موهایم را لیس می زند

چراغ را خاموش می کنم
چون ماه بی جانی که بازمانده آخرین تصاویر است

تو رفته ای
و من هیچ گاه پری دریایی تو نبوده ام.

چراغ را که روشن می کنم
تو رفته ای

انگار در تخیل هیچ دکمه ای 
دست نبرده ای

و درگلوی المپ رگهای قرمز 
خورشید را ندیده ای

اشتباه نکن
از حمام هنوز هم صدای سهمگین 

امواج می آید
و در ذهن سپید وان



www.mayaword.com 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ماهنامه	ادبي	مايا	ـ	شماره	اول	ـ	بهمن	ماه	هزار	و	سيصد	و	نود	 	 	
   maya.word@yahoo.com                                  

اشعار 

وحيد عليزاده رزازي

» اَخ ُکن! «
---------

در تولید انبوه        بُر می خوریم       ُسر می خوریم      بزرگ می شویم      بزرگ تر از حتا شدن ! 
در تولید انبوه روزنامه می خوریم 

گوشت جاهایی از تن هم را هم می خوریم        می خوریم تا تماِم شدن !
در تولید انبوه عشق می کنیم         بازی می کنیم        عشق بازی می کنیم

شك می کنیم               به تردید دست می دهیم                دست می دهیم تا منتها  علیه یقین !
َو با یقیِن باز یافته نمی دانیم چرا در انبوهی از برهوت گم می شویم 

آب یا سراب می شویم           گاهی هم کباب می شویم َو --------------------------« بمب !
بمبی که ترکید من نبودم 

تو هم نبودی وقتی پاهایم را روی زمین ُو توی یك مین کرده بودم !
اصلن توّهم نبودی وقتی نبودی      

نبودی وقتی تو هم با جنگی که با خودت داشتی       پنداشتی که سیر شدم از دستی که نداشتی 
فقط پرسیدی:                                                                                                        

- پس چرا ُمردی ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــ سکوتی که بلد بودم همین بود !  

ممتد این مرگی شده ام که از تولید انبوه موهایت شروع شد تا سیاهی چشمانی که ریسه بسته بود 
                                                                                                    به دل  ُو روده ام !

رفته بودی گل های  انبوه را بچینی 
خاری نخواست که شلوغ شوی َو شدی خالی تر از شدن!

از بس که سکسکه            نخند !           آه ! نخند ای ِسك ِسك ِسِکه         انبوه شو ! 
نخند !       روده ات را می خوَرد این زخمی که گاهی در زندگی مثِل انزوا، انزال می شود بر سرت !

بزرگ شو !
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گلوی خلوت ام را خالص کن از خالصی هایش !  
حاال که در تولید انبوه نه می میریم                نه می ُکشیم                    نه می کنیم شادی راـــــــــ راضی را  
                                                                                        َو این غصه که اصلن خوردنی نیست بچه !

اَخ کن !            آخ کن !              اُوخ کن ! 
  

آخ که آخر انبوه موهای کم پشت ات              پشت ام را زمین می زند          می دانم! 
مادرم  گفت:      به درد عشق بساز و خموش کن1 وحید !    

گفتم:             بسا که به درِد خود چارپایانم !          
پس پایانم نباشد جز سر مویی که گندیده شده از انبوهی !

فقط انباشته از تولید َمَثل هایی شدم که ـــــــــــــــ آخ ! 
آخِر شاهنامه ُو ماهنامه            آخِر اصلن ُو ابدن              َو آخِر عشق ------------------------ « َشَپلَق !

َو این » قطعن « که خوشی ما را خالص نمی کند ! 
پس: --------------------------------------« نخور!         اَخ کن !           آخ کن !               اُوخ کن ! 

 
1. برداشته شده از حافِظ اهِل شیراز.

 
پائیز 90
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شهرام گراوندي

با حافظ در یك شب نیلی!
---------------------

یك دست جام باده و یك دست زلف یار
رقصی چنین میانه ی میدان

نمی شود
ما آزموده ایم در این شهر

- : اینجا اسلش بده !

یادش نبود حافظ
اما چگونه است ؟!

باد
مضراب تند و خشنی ست

مثل هاشور باران
اریب می زند

تارها از هم گسیخته
بند نمی خورد چینی خاطره ها ولی

شب تنها و ماه آواره
رقص کولی ها

کنار “ آتیش “ ها
و مرد

سبیل های ش را باد داده
یاد بدمستی هاش

شهر دلش را ریسه می رود
دوستان !
دختر َرز

توبه ز مستوری کرد !

آمد از بیشه ی خواب
اما

قرارش نیست
شب نمور

تب لغزان و ماهی مرتعش
در بستری که جناب سرهنگ بوئندیا

به مادربزرگ هدیه داده بود
تمام یادی که

مانده از شب های دورادور

گداخت جان
که شود کار دل تمام و نشد !

هزار حیله ببست
از سر فکر،

حافظ شوریده لغت
به آن امید

که شود آن نگار
رام و ...

- : اسلش چی شد ؟!

یادش نبود اما.

روی بنمای و
وجود خودم از دست ببر

- از یاد ببر!
- نه داَشم ، از دست ببر !

آوای غریب فلوت مجار
در ازدحام عابران

و بوق درهم ماشین ها
به گوش می رسد

مثل صدای این قناری

- : نه عمو مرغ عشقه !

مثل صدای جفت مینا
در ازدحام مردم

گم شده ام
چون خیال خوابی

که در کودکی دیده ای
مثل پاهایی که بر هیچ راهی

استوار نیست
مثل دست هایی که

از شدت زخم
پنهان کردی

پشت دیواری با ساعت بزرگ شماطه
مثل چشم هایی که انتظار را می ِکشد

- می ُکشد !
- می ِکشد !

مثل خودت
مثل خودت
23 آبان 90 . اهوازمثل خودت.
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عر
شا

یو 
رش

ز آ
س ا

عک

شعرک سازان و هايكو بازان ـ گفتگو با علی باباچاهی 
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از علی باباچاهی منتشر شده

شعر: 

در بی تکیه گاهی 1346، پخش از زمان
جهان و روشنایی های غمناك 1349، پخش اززمان

از نسل آفتاب1353، مهرداد، رز
صدای شن) گزیده ی شعر( 1356، ابن سینا، تبریز

از خاکمان برمی آید 1360، بهنام، تبریز
آوای دریامردان 1368، عصر جدید

گزینه ی اشعار ) چاپ اول( 1369، ویس
گزینه ی اشعار) چاپ دوم( 1372، درسا

منزل های دریا بی نشان است) باتاخیر( 1376، تکاپو
نم نم بارانم، 1375، دارینوش

نم نم بارانم، )چاپ دوم(1390، نشرچشمه
عقل عذابم می دهد،1379، همراه

قیافه ام که خیلی مشکوك است،1381،نوید شیراز، نشر راشین
رفته بودم به صید نهنگ، انتشارات پاندا1383، مشهد

گزینه اشعار،)چاپ اول(1384، نشر مروارید
گزینه اشعار،)چاپ سوم(1390

پیکاسودر آب های خلیج فارس 1386، نشر ثالث
فقط از پریان دریایی زخم زبان نمی خورد، 1388، نشر نوید شیراز ) حلقه نیلوفری(

هوش و حواس گل شب بو برای من کافی ست) در انتظار مجوز( نشر ثالث
گل باران هزار روزه،1390، نشر مروارید

بیا گوش ماهی جمع کنیم )در تدارك چاپ(

نقد و بررسی :

گزاره های منفرد) بررسی انتقادی شعر امروز ایران( جلد یك ، 1376، نارنج
گزاره های منفرد) مسائل شعر و بررسی شعر جدید و جوان امروز( جلد دو ) دو 

کتاب(، 1380،سپنتا
گزاره های منفرد ) سه جلدی( – چاپ دوم،1389، ویبایه

سه دهه شاعران حرفه ای 1381، ویستار

بیرون پریدن از صف) گفتگو، نقد و نظر، مقاله( به کوشش مازیار نیستانی مفرغ نگار 
1385،

عاشقانه ترین ها، 1384، ) گزینش و بررسی شعرهای 1300-1380(نشر ثالث
شعر امروز، زن امروز، 1386 ) گزینش و بررسی( نشر ویراستار

تحقيق:  

شروه سرایی در جنوب ایران 1369، اقبال الهوری
گزینه ی اشعار منوچهر شیبانی ، 1373 ، )گزینش و بررسی( مروارید

این بانگ دالویز )شعر و زندگی فریدون توللی(  1380 ، نشر ثالث 
گزینه ی اشعار منوچهر نیستانی، مروارید 1384 

زیباتری از جنون )زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی( 1387 ، نشر ثالث 

شعر کودک:

چه کسی در قفس را باز کرد؟ 1356 ، ابن سینا ، تبریز
سوغات بهار، 1356، ابن سینا، تبریز 

گفتگو:

تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، مجله 5، )گفتگوی سادات مدنی با علی باباچاهی(، 
1384 ، زیر نظر هاشم اکبریانی، نشر روزگار 

DVD همراه با کتاب:
امضای یادگاری، )صدای شاعر(، نشر تحقیقات نظری، 1388 ، اصفهان 

ترجمه:

این هم یك شوخی بود )دو زبانه- فارسی و انگلیسی( 1390، مترجم: سعید سعید 
پور )به اهتمام ایوب صادقیانی(، نشر ویستار 

از روزهای روشن ) دو زبانه- فارسی و کردی( مترجم: بابك صحرا نورد )در تدارك 
چاپ(

شعرک سازان و هايكو بازان ـ گفتگو با علی باباچاهی 
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                     شعرک سازان و هايكو بازان
                       گفتگو با علی باباچاهی 

                     پرسشگر : سیروس نوذری 
اساس شعر پست مدرن که شما نماينده ی برجسته ای آن هستيد. شعری طنزآميز، متعرض است اين ويژگی در برابر هايكو که شعری منفعل، همراه با پذيرشی درونی   

ست قرار می گيرد. اين دو گرايش کاماًل متفاوت و تأثيرپذيری آن ها را از شرايط کنونی چگونه ارزيابی می کنيد؟
فکر می کنم هایکو نه شعری است در شرایط و نه بر شرایط؛ به ویژه آن که »شرایط«، خواسته یا ناخواسته صبغه ای سیاسی دارد. از طرفی شما هایکو را شعری انفعالی می دانید. البد  	•

انفعال در برابر شرایط؟! 
شعر چه هایکو چه غیر آن وقتی ایجاد لذت کند دیگر انفعالی خوانده نمی شود. افزون بر این »پذیرش درونی« که از آن یاد می کنید برای من قدری مبهم است. اگر »دروِن« آن را می پذیرد که 
چه خوب! شاید منظور شما از پذیرش درونی، تجربه ی درونی یا ریتم معنوی است که ذن جویای آن است و به قولی »برق اشراق« نامیده می شود وجه انفعالی هایکو تصادفاً در تضاد با سلطه 
ی روزمرگی هاست. شعِر متعرض نیز- اگر واقعاً شعر باشد- در نهایت گرایش به درون دارد. در درون تعبیه و جاسازی می شود. اما شعری که به عنوان پست مدرن از آن یاد می کنید. اگر از 
تعرضی هم برخوردار است، این اعتراض از قضا، سنخیتی با انفعال مورد اشاره ی شما دارد. چرا که این اعتراض در وهله ی نخست متوجه جزمیت هایی است که خاص جهان مدرن است، که به 
شعر مدرن نیز رخنه یافته است. جزمیت هایی که در اَشکاِل تعرض پدیدار می شوند. ایدئولوپی های رهایی بخش نیز در همین ردیف قرار می گیرند. ایدئولوژی هایی که مبشر عدالت و آزادی بودند 
و وعده ی رستگاری بشریت را می دادند! تا جایی که پشت لب بیشتر روشنفکران ما دسته  جاروهایی کاشتند که هنوزا هنوز، مدعیاِن کاسبکاِر تیِز تغییر جهان، ضرورت کندِن یك تار از آن به 

ذهن مبارکشان هم خطور نمی کند! در عین حال »انفعاِل« هایکو و »اعتراض« شعِر پست مدرن در تقابل با یکدیگر قرار نمی گیرند: 
بر مبنای توضیحاتی که گذشت   )1

پست مدرنیسم)که مبحثی موضوعی و یك و یگانه نیست( به دیدگاههای ثنویت گرا و دوقطبی اعتقادی ندارد و اصوالً در کار آب کردن چنین یخ های سنگ شده ای است. بنابراین هایکو   )2
در کهکشان »اختالط« و »التقاط« پست مدرنیستی در کنار شعر به تعبیر شما پست مدرن قرار می گیرد. مخصوصاً اگر هایکو را )در ایران( شعر حاشیه ای بدانیم چرا که برکشیدن حواشی به 

متن و جذب و درونی کردن آن از خصوصیات شعر پست مدرن است. 
عرفان ذن ويژگيهايی دارد که شايد در جاهايی با عرفان ايرانی نسبت هايی بيابد آن را چگونه ارزيابی می فرماييد؟  

در جواب به این پرسش، صالِح کار )و نه صالحکار!( را در این می دانم که از این راه و این طوری این طوری وارد گپ و گفت بشوم )جوابی ظاهراً بی ارتباط با پرسش(: 	•

شعرک سازان و هايكو بازان ـ گفتگو با علی باباچاهی 
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هایکو بر مبنای یك سلوك بیرونی قابل تبیین است. سلوك شاید تجسم یك تمنا و ضرورت یك تقالی عاشقانه- عارفانه ی بی هو و جنجال باشد. »جوشش«ی است که می کوشد و »کوشش«ی 
است که می جوشد. اراده ی صوری افاده ی معنا نمی کند. اگر سلوك به تو تفویض نشده باشد و تو مالك این سلوك یا سالك »راه«ی خاص نباشی، به شبیه سازی دست زده ای در نهایت می 

شود نوعی»مونتاژ«: اتومبیلی که مدلش از پیش معلوم است و قطعاتش را هم از اینجا و آنجا وارد کرده ایم. 
هایکو بر مبنای یك سلوك ناگریز و در نقش یك »راه« با عرفان ذن نسبت می باید. در واقع فرآیند فرهنگ ژاپنی است که »سلوك«ی خاص را پیشنهاد می کند و سالکی از این دست می پروراند. 
همچون عرفان ایرانی »آموختنی« نیست، »اندوختنی« اما ترکیبی برازنده ی آن است. با این توضیح که عرفان ایرانی و عارفانی همچون ابوسعید ابوالخیر، ابولحسن خرقانی و ... را می توان شناخت، 
اما »خرقانیت«، مخصوص ابوالحسن است. عرفان ایرانی مخصوص زیستی از نوع زیست و چیستی عارفان این سرزمین است. نمی خواهم مصرف داخلی برای این نوع خاص تفکر قائل شوم. منکر 
تأثیرگذاری آن بر انسان غربی نیز نیستم. این عرفان می تواند لذتی فرا سرزمنی پدید آورد –که آورده است- مکرر می کنم اما که »خرقانیت« مخصوص ابوالحسن خان خودمان است. در پرانتز 
می روم و بعد می پرم بیرون که قضیه ی پست مدرنیسم و شعر پست مدرن مورد اشاره ی شما خیلی فرق دارد با ... به ساده ترین بیان، پست مدرنیسم نه یك راه است و نه یك وجه زندگانی. 
پست مدرنیسم همراه با َو در درون مدرنیسم به انتقاد از محورها و مؤلفه های آن می پردازد  مدرنیسمی که قطبیت ها و قطعیت ها و دقایق ظاهراً مسلم را پاس می دارد، به شکلی که گویا از 

هایزنبرگ و انیشتین و نیچه و فروید ویونگ اسمی هم نشنیده است: همسایه ایم و خانه ی هم را ندیده ایم!
اما نسبت عرفان ایرانی و ذن، اشارات مرا انکار نمی کند. 

ذن: »باید تمام کوشش خود را به کار بندیم و خود را یکسره از همه ی عالیق خودپرستارانه رها کنیم«
حافظ: غالم همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. 

ذن: با دست های خالی می روم، بیل را در دست هایم ببین
پیاده می روم، اما بر پشت گاوی نشسته ام، از روی پل می گذرم

نگاه کن، پل می رود، نه آب )ذن چیست؟/ ع.پاشایی، ص 31(
                             تذکره االولیا عطار )ذکر ابراهیم ادهم(:

نقل است که با بزرگی بر سر کوهی نشسته بود. این بزرگ از او پرسید: نشان آن که به کمال رسیده بود چیست؟ گفت: اگر کوه را گوید »برو« در رفتن آید. در حال کوه در رفتن آمد. ابراهیم 
گفت: ای کوه من تو را نمی گویم که برو، لیکن بر تو مثل می زنم. 

                     )از روی نسخه نیکلسون، -1توکلی، جلد 1، ص 152(

شعرک سازان و هايكو بازان ـ گفتگو با علی باباچاهی 
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ب: مقاالت شمس تبریز:
گفتم آن شیخ راه خدا تو را به دوزخ برد! گفت کاشکی، تا بنگرم که این نور من از چه دوزخ می شود: و دروزخ از نور من چه می شود )به تصحیح و تنقیح محمد علی موحد، ص 258(

این هم اندر باب نسبت عرفان ذن و عرفان ایرانی! ساده سازی مفاهیم مهم که کاری ندارد!!
با توجه به تجربيات شما در شعر پست مدرن آيا می شود، هايكوی پست مدرن به وجود آورد؟   

شعر اول نوشته می شود بعداً آن را زیر عنوانی قرار می دهند. نازنین! 	•

از طرفی شعر را بر اساس الگو یا الگوهایی خاص »به وجود نمی آورند«. شعر می آید، اندك اندك؛ یا ناگهانی. می آید؛ به وجود می آید. و نمی داند آمدنش بهر چیست؟ آفتاب! آمد دلیل  	•

آفتاب. هایکو اما افزون بر ارجاع های مصداقی اش –مواجه با اشیاء- و دیگر خصوصیاتی که دارد و پیش از این قدری به آنها اشاره کرده ام، به صورت یك »قالب« شعری نیز قابل تصور است. 
این قالب را می توان در زبان فارسی به نوعی به دیگران قالب کرد اما پست مدرنیزه کردن آن خنده دار است: »قالب«ی استقراضی که گزاره های تئوریك پست مدرنیستی را در آن زور چپان 

کنیم! گاه. »شعرك« یا شعرککی نوشته می شود،اّما هایکو نیست. نمی خواهد هم باشد. معطوف به »راه«ی هم نیست، به عینیت اشیاء نیز بی توجه است این طوری مثاًلُ:

با اشکال مختلفی
قرار مالقات دارم 

با اشکالی که نمی نمی دانم 
چه شکلی اند. )علی باباچاهی(

این شعرك دارای تناقض است. طنز دارد، شوخی و شیطنت دارد. در میان شعرهای کوتاه و هایکوهای موجود دارای »غیریت«ی هم هست. غیریت )تفاوت( الزاماً شغری را پست مدرن یا پست 
مدرنیزه نمی کند. اما فاقد غیرت )تعصب( نیست: بر ایده ای به عنوان یك حقیقت مسلم تأکید نمی کند. ظاهراً بی معناست. در نهایت چند معنایی است. معناهایی که در پیوند با ارجاع های 
ادبی پدید می آیند. با مصداق های بیرونی کاری ندارند. آیا این »شعرك« که من آن را هایکو نمی نامم –همان هایکویی است که دوست دارید آن را پست مدرن بنامید؟ اگر این طور است خب! 

برای شما!
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اساسًا می توان هايكويی با ويژگی هايی فرهنگ شعری ايرانی نوشت. اگر چنين است چنين تجربياتی را در هايكونويسی ايرانی سراغ داريد؟  
باید یادمان باشد که هایکو بر زیستی ناب و نادر )تامالت ناب درونی( درنگ دارد. حال آن که شعِر ما به راحتی نمی تواند از کنار مصائبی همچون جنگ و زلزله و سیل و آتش سوزی و ...  	•

بگذرد و ... هایکو کاماًل در کاِر پرده برداشتِن بین جان و جهان است:
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم                )حافظ(

زیستن با حذف هر قید و شرطی! 
»وقتی می دانید زندگی می کنید، دیگر زندگی نمی کنید!«.

هایکو سرای ایرانی اما نه قید و شرط را کنار می گذارد، نه حجاب جان را، بر فهم تحلیلی و منطقی امور که خط قرمز )بطالن( بکشیم، هایکو طلوع می کند. مشروط بر این که نخست »باشو« 
بوده باشی ! نه اینکه همچون مقلدان او در ژاپن )حتا( عرفان ذنیستی را به خود تزریق کنی و عارف نمایی را پیشه! 

هایکو گفتن چه آسان
باشو شدن چه مشکل! 

هایکو سرایاِن خودی )اینجایی(، شهود را از کجا گیر می آورند؟ ندانستگی را؟ »اکنوِن جاوید« را؟ کنار گذاشتن استدالل قیاسی را؟ و ... غلط اگر نکنم هایکو باید از دستگاه منسجِم فکری که 
معطوف به نکات یاد شده است و از »طبیعتی بودایی بهره مند باشد. شعر فارسی خوشبختانه شعری ناب نیست )از چرایش بگذریم!( ...

با قدری تسامح می توان گفت که تفکر سهراب سپهری- در بین معاصران البته- با تأمالت هایکویی سنخیت بیشتری دارد. البته بسیار استقراضی تر از هایکو نویسان پس از »باشو« در جهان 
معاصر ! دکتر سیروس شمیسا اما قبل از من به نزدیکی فلسفه ی کریشنا مورتی و »دستگاه منسجم فکری سپهری«- تعبیر شمیسا- اشاره کرده است که سطرهایی را از سپهری نمونه می آَوَرد 

و دلشاد هم هست:
... که چرا می گویند / اسب حیوان نجیبی ست .. 

و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست                  )سهراب سپهری، سیروس شمیسا، ص 15(
این »آموختن« بر دلسوخته ای همچون سهراب مبارك است! اما بر استغراق خود استشعار دارد. گویا حدس می زند که در آینده  ای دور یا نزدیك شاعرانی چند یا شعِف دل، هایکو سرایی را پیشه 

می کنند. سهراب پیشاپیش به آن ها هشدار می دهد که :
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ / کارماشاید این است / که در افسون گل سرخ شناور باشیم             »صدای پای آب«

شعرک سازان و هايكو بازان ـ گفتگو با علی باباچاهی 
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شناور بودن ؟ مسئله این است!  -
از سپهری که از همین منظر هم مسئله دار است َو هم مسئله آموز، می گذریم. اما:

»رهایی و بیرون آمدن از زمان«؛ جانی »باشو« یی می طلبد.   )1
طبیعت بودایی باید پیش از نوشتن هایکو در ما بوده بوده باشد.   )2

رنگ و بوی آرمان های بزرگ و کالن روایت ها را چگونه از شعر خود بزدائیم؟  )3
هایکو سراها تعلیم ذن می بینند، چنان که »باشو« دید.   )4

چیزی که از فلسفه ی تکوینی هایکو می آموزیم این است که مالحظات غیر شعری از شعرها حذف کنیم َو   )5
هایکوهای ایرانی شباهت زیادی به زباِن ترجمه ی آقای ع. پاشایی از هایکوهای ژاپنی دارد.   )6

بد نیست اگر تجربه ی هایکو خوانی و هایکونویسی ها، جذب بدنه ی شعر امروز ایران گردد تا به تدریج وجه اطالع رسانی )فایده مندی( شعر ما کاهش یابد.   )7

آيا هايكو می تواند با توجه به ويژگی های آن در فرهنگ ايرانی جايی داشته باشد؟   
فکر می کنم به این پرسش تاکنون به طور غیر مستقیم پاسخ داشته باشم. به هر صورت با تعداد نسبتاً زیادی شعر کوتاه که زیر عنوان »هایکو« قرارداده شده است رو به روییم. من شخصاً  	•

به واقعیت و ارزش هنری این شعرها فکر می کنم، نه اینکه آیا با تعریف هایکو منطبق اند یا نه؟ به زور که نمی توان عارِف وقت خود از نوع »باشو« باشیم و اصوالً چه نیازی به این کار؟ اینکه 
شعرهای کوتاه ما معطوف به تجربه ی هایکو سرایی های ژاپنی باشد خیلی هم خوب است. بیش از این خودمان را اذیت نکنیم. مگر نه نازنین؟ 

آيا ميان هايكو، شعر کوتاه، کاريكلماتور، جمالت قصار و ... تفاوت اساسی قايل هستيد؟ لطفًا توضيح فرماييد.   
هایکو حرف و حدیث خودش را دارد که گفتم و با اجازه ی شما مکرر نمی کنم. با چند و چونی که انَدر اوصاف هایکو به عمل آوردم! جز در کوتاهی قد، هیچ نسبتی با آن دیگرها- شعر  	•

کوتاه و ... – ندارد. هر هایکویی، شعری است کوتاه؛ ولی هر شعر کوتاهی هایکو محسوب نمی شود.
از سویی دیگر نخست باید برادری کاریکماتور و جمالت قصار را با »شعر« ثابت کنیم تا بعداً ... به هر حال موارد یاد شده ربطی به هایکو که پا در»آب مقدس چشمه ای خاص« فرو برده ندارند. 

این سه – شعر کوتاه، کاریکماتور، جمالت قصار- اگر مجابمان کنند که شعرند، کالهمان را حاال حاالها می اندازیم باال باالها .
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شعر کوتاه در ایران »شعرك« نامیده می شود. که به گمان من هایکو محسوب نمی شود اگر بعضی »کاریکلماتورها« ندانند که »شعر«، چه دلی از ما ربوده است، آن دیگر به گرفتاری های خودشان 
مربوط می شود! جمالت قصار هم بی گمان ربطی به هایکو، مایکو ندارد! تصور من این است که صبقه ی ِحَکمی جمالت قصار آن قدر محرز است که هرگونه »شعریت« را پس می زند. اما پیش 

خودمان که بماند گاه سطرهایی از یك شعر در چالش با جمالت قصار و »قصار شکنی« ، شوخ طبعانه به هیئت کلمات قصار )که ضد قصار هم هست!( در می آیند:
اسرار آدمی      ادرار ماده اسبی نیست که درخت ها را عاشق تر کند  -

آب نبات چوبی را که یکریز مك بزنی،   -
    چراغ قرمز هم سرگیجه می گیرد

گاهی برای غارت کردن صورتی زیبا       دو چشم کم می آوریم  -
مادری که بچه ندارد     در آب جوش می خیساند بچه ای را که ندارد  -

رابعه هر چه عاشق تر        راهبه ها تنهاتر می شوند  -
فلفل تند می ِکشد از زبان عارف    ته و توی تنهایی را     )علی باباچاهی(  -

اکنون شاعرانی به طور مشخص به اين ژانر شعری پرداخته اند. آيا اين تجربيات راه به جايی برده است؟  
فکر نمی کنید اصرار زیاد ما بر این که شعرهای کوتاهمان را هایکو بنامیم نوعی خود – تحقیری را تداعی کند؟ می دانم! شاعران غربی نیز به صدور هایکو اقدام ورزیده اند. این کار اما  	•

سند برائتی را برای ما تدارك ببینند! من به همه ی دوستان شاعر که در این زمینه آثار در خور توجهی آفریده اند، صد آفرین می گویم. خود نیز مرتکب چنین جرمی  شده ام. اما بهتر می دانم که 
هایکوهای ! خود را »شعرك« بنامم. »شعرك« در کنار »داستانك« ؛ اینطور بهتر نیست؟ البته بار نخست، عنوان شعرك برای شعرهای کوتاه توسط اسماعیل نوری عال به کار گرفته شده است  
شما به عنوان شاعری پست مدرن شناخته شده ايد. در کتاب »بيرون پريدن از صف« هم نقدی بر شعر عباس کيارستمی- مجموعه ی همراه با باد- نوشته ايد. اکنون   

که بيش از ده سال از چاپ آن مطلب )1378( می گذرد آيا هنوز هم همان نظر را داريد. لطفًا با اين پيش فرض که خواننده آن نقد را نخوانده، توضيح فرماييد. 
بله نازنین! »همراه با باد« عباس کیارستمی در برگیرنده ی تعدادی هایکو واره است. همراه با مقدمه ی مبالغه آمیز از جناب دکتر مرتضی کاخی. پس از انتشار کتاب آقای کیارستمی به  	•

پیشنهاد مجله ی گزارش فیلم، نقدی بر این مجموعه نوشتم که نخست در همین مجله )شماره ی 156 شهریورماه 1379( به چاپ رسید. سپس آن را در - بیرون پریدن از صف- که در گیرنده 
مصاحبه ها و مقاالتی از من است آوردم )بیرون پریدن از صف )گفت و گو، نقد و نظر و ...( به کوشش مازیار نیستانی، مفرغ نگار 1389(. 

با طرح پرسش شما یکبار دیگر نقد مورد اشاره را مرور کردم. حرف مرد گویا یك کلمه است !

شعرک سازان و هايكو بازان ـ گفتگو با علی باباچاهی 
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البته که طوری فکر نمی کنم به افراط و تفریط هم نرانده ام مرکب را ، درنگ دوباره بر این مجموعه شاید از نو هیزم زیر آتش فرو کردن باشد! 
هایکو ؟ هایکوواره؟ شعر کوتاه؟ شعرك؟

از آنجایی که نکته ای افزودنی بر نقد مورد اشاره به نظرم نمی رسد، به نقل بخش کوتاهی از آن نقد در ارتباط با موضوع محوِری این گفتگو- هایکو- اکتفا می کنم. این طوری بهتر نیست؟ هست؟ 
خب ! 

افزون بر فاصله گیرِی کیارستمی از مضمون های مهم و مشخص و توجه به افسوِن اتفاق در هایکوواره هایش ریتم شعرهای کوتاه او شدیداً به ریتم )و شکل( ترجمه ی هایکوشباهت دارد:
به خزان رنگ کرده است

سراپای نور را 
سنجاقك 

تکه برفی کوچك 
یادگار زمستانی طوالنی 

اوایل بهار 
                                )همراه با باد، ص 19( بیرون پریدن از صف، ص 286

وضعيت برگردان هايكوها معموالً نه از زبان ژاپنی ترجمه شده اند را چگونه ارزيابی می کنيد؟  
از زبان ژاپنی  هم که ترجمه می شد فکر می کنم من صالحیت اظهارنظری دقیق در این مورد را نداشتم. به هر صورت هایکو را از طریق جناب ع.پاشایی و احمد شاملو شناخته ام  َو ّحظی  	•

هم اگر برده ام – که چنین بوده- از ترجمه ی همین عزیزان نصیب ام شده:
برکه ای کهن، آه!

جهیدن غوکی . ـــــ
آوای آب 

                            )هایکو، احمد شاملو، ع. پاشایی، ص 41(
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شعر چین را هم با ترجمه ی باجالن فرخی خوانده ام. چه بلند ، چه کوتاه:
دریا هزاران سال رام ناشدنی و سرکش 

گل ها به یك شب نابود می شوند
دنیای من بیهوده و کوچك است 

چنان چون قایقی که در آن زندگی می کنم
                                                       )شعر چین، باجالن فرخی، 478( 

به طور مشخص اگر مطالبی در اين گفت و گو مطرح نشده و نياز به توضيح است، دريغ نفرماييد. مايلم در پايان چند نمونه از هايكوهايی که مورد توجه شماست را ذکر   
کنيد. متشكرم. 

فکر می کنم در تجدید و تشدیِد »هایکو« نویسی در ایران الاقل مکانیسم موبایل و sms بازی نقش کم و بیش مؤثری داشته باشد!   )1
»ك« در شعرك، نشانه ی تجیب است، نه تصغیر )واقعاً؟!(  )2
بیشتر از شعرهای بیژن جاللی را می توان شعرك شمرد.  )3

بریده ای از یك قطعه شعر را که خودرای و خودبسنده باشد میتوان شعرك نامید.   )4
»بیا گوشی جمع کنیم« را هم که مالحظه می فرمایید! در ارتکاب این جرم، سیروس نوذری شاعر هم شریك جرم من است.  چرا که با ارسال شعرك هایشان مرا به نوشتن این کارك ها تشویق کرد. 

شعرک سازان و هايكو بازان ـ گفتگو با علی باباچاهی 
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امتداد سفيد و بلند اندوه
خون که می پاشد به دامن سفید و بلند پریسا، تازه مهناز از حال می رود و پاهای شهاب از ترس کرخت می شود. نصرت فرصت فریاد هم پیدا نکرده...

•

نصرت فریاد می زند:
- آدم اگه آدم باشه تلفنش پنج دقیقه بیشتر نمی شه، آدم اما اگه آدم نباشه می گه با مامانم نیم ساعت حرف زدم. خب چرا دروغ می گی آخه جونور؟ 
تا کی می خوای من رو خر کنی؟ مثه آدم بگو با یه پولدار داشتم تغزل می کردم، با یکی که شاعر نیست، که دستش به دهنش می رسـه ، کـه شعورش 

می رسه رباعی واسه زن جوونش جواهر نمی شه، خوب اینو بگو خیال من رو هم راحت کن که...
نصرت سیلی دیگری به صورت سارا می زند:

- این سومیش بود واسه اینکه آدم اگه آدم باشه انقدر اراجیف تحویل شوهرش نمیده...
و سیلی دیگر:

- نه تنها مزخرف نمی گه، که قدر هنرش رو هم می فهمه... اگه آدم باشه.
اشك و عرق روی صورت سـارا به هم رفته و ترشی تلخی را با خون بینی اش به دهان می مکد. نصرت گلدان کنار پایش را به دیوار کنار صورت یاس 

می کوبد، که کز کرده هق می زند.
- تو خفه شو دیگه، مراسم باشکوه جفتك اندازیای مامانت به قدر کفایت گریه کن داره... خودش، 

باباش...
و سیلی دیگر:

- از همه مهم تر اون آقای پولداری که فرق شعر و پهن رو نمی فهمه و خانوم دلش خوشه که چارتا خنزر پنزر می تونه خوشبختش کنه.
• 

شهاب نمی نشیند، می افتد که پایش خم می شود و بی جان. پریسا فقط تند و مدام پلك می زند، شاید که کابوس باشد خون روی دامن سفید و بلندش... 
 

سيد علي شجاعي
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نصرت دست به کمربندش می برد:
- من از اولش بهت نگفتم که شاعرم؟ که کاری بلد نیستم جز همین ردیف و قافیه و وزن و عروض و همه زندگی ام غزل هامه؟ نگفتم که باید بسازی با همه باال و پایین هاش؟ 

نصرت سیگاری روشن می کند، دود اولین پك را بیرون نریخته که دستانش می لرزد:
- واسم پشت چشم نازك نکردی و نگفتی من با شعرهات عاشقت شدم؟

سیگار را در لیوان چای روی میز می اندازد و ردی از کمربند روی تن به هم پیچیده سارا می اندازد:
- حاال چی شده که شعر دلت رو زده و چشمت رو گردنبند صغری خانوم و دستبند کبری خانوم گرفته؟

سارا میان گریه بریده بریده می گوید:
- نصرت به خدا تو مریضی...

•

خون، دامن سفید پریسا را گرفته و باال می آید و آن طرف هم راه باز کرده تا نزدیك دست های مهناز که پیراهن بلند شیری اش حاال خاکی شده...
•

نصرت کمربند را گوشه ای می اندازد و یاس را بغل می زند و کنار سارا می نشیند به گریه:
- سارا چرا نمی فهمی که دوست دارم؟

سارا خون بینی اش را با آستین پاك می کند و خودش را می کشاند و پشتش را به دیوار می رساند:
- هر دفعه وضع همینه... انقدر میزنی تا بی جون بیفتی و دو ساعت گریه کنی... که چی؟ خب من که نمی-فهمم چته؟ می دونی که هیچ خبری نیست، می دونی که دست از پا خطا نمی کنم، 

می دونی که هر غلطی هم بخوام بکنم با یاس...
سارا سرش را روی زانو می گذارد:

- از اول هم همین بود، به همه چی شك کنی و بزنی و بشکونی و آخرش...
یاس خودش را از بغل نصرت می کند و در آغوش سارا می اندازد.

امتداد سفيد و بلند اندوه ـ سيد علي شجاعي 
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- آخرش یه »اشتباه کردم« بگی. نمی بینی کبودی دست و پاهام با معذرت خواهی هات خوب نمیشه؟ 
نصرت باز سیگاری روشن می کند و دستش که دوباره می لرزد، سیگار را کنار قبلی می اندازد.

- هنوزم باور نمی شه این دست سنیگن و این کتك¬های وحشیانه مال همون آدمی یه که شعرهای عاشقانه می گه، که هنرمنده...
•

شهاب خیره رد خونی است که از سر نصرت تا کنار دسته گل عروس رسیده. میان پلك زدن های تند پریسا اشك می آید.
•

سارا بلند می شود:
- آره آقا نصرت، گناه که نکرده ام، هنوز هم می گم. من عاشق تو و شعرهات شدم. یادمه که تو غروب های درکه واسم می خوندی: آفتاب چه کودکانه و لجباز می تابد وقتی پیش لبخندت کار 

سایه می کند...
نصرت فقط گریه می کند و سارا مانتویش را می پوشد:

- یادمه که تو اون دیزی فروشی یه شمع بهم دادی و گفتی: من با داشتنت همه پروانه ها را معلمی خواهم کرد. همه اینها و یه عالمه بیشترش هم یادمه. من عاشق نصرتی شدم که شاعر بود 
و دلش قد یه بچه صاف.

نصرت فقط گریه می کند و سارا روسری اش را گره می زند:
- قرار نبود شاعر ما دست بزن داشته باشه، قرار نبود هر ازگاهی تلو تلو بخوره و بیاد خونه، قرار نبود یه خط در میون دهنش بو عرق بده،کمربند کشیدن رو زن و بچه، کار راننده کامیون هاست... 

من با یه شاعر ازدواج کردم...
نصرت فقط گریه می کند و سارا کیفش را جمع می کند:

- تو این سال ها همه این دیوونه بازی هات رو تحمل کردم چون دوست داشتم، چون فکر می کردم که دوسم داری، چون پای یاس وسط بود... اما دیگه نمی تونم تحمل کنم، یعنی تهمت و 
این مزخرفات، وقتی رو کتك می یاد از صبر من بیشتر می شه... تا حاال موندم چون الکی کتك می زدی، بیخودی... اما این حرف ها...

سارا دست یاس را می گیرد و می رود. در که بسته می شود، نصرت در سکوت خالی خانه فقط گریه می کند.
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هم پریسا و هم شهاب می خواهند کاری کنند که بهت این دقایق بشکند و برخیزند و دستی زیر سر نصرت یا آبی روی صورت مهناز یا کمکی، فریادی یا کسی که بیاید و بشوید خون را از 
دامن بلند و سفید پریسا...

•

اشك های نصرت آرام روی صورت اصالح نکرده اش سر می خورد:
- چقدر مثل باران می مانی که تلخی رسوب کرده شهر را می شوید و تا رنگین کمان نیاورد می بارد.

نصرت سیگاری را پك نزده هنوز در زیر سیگاری خاموش می کند:
- باور کن اینها شعر نیست، درست و دقیق حس این روزهای منه. بعد اون همه تلخی و بدبختی و مریضی-هام، حاال که با توام انگار یه بارون زده و سیلش همه اون کثیفی ها رو شسته و دوباره 

رنگین کمون...
نصرت از پنجره خیره بیرون می شود که باد بهاری نرم، باران ریزی را به شیشه می زند:

- باورت نمی شه که هر روز فکر می کردم دارم می میرم، حالت هایی رو تجربه کردم که خیالش هم حتی من رو بهم می ریزه. کمتر از یه قدم تا مرگ. می دونی مهناز، نشد که با سارا بمونم، 
نخواست، نفهمید، نمی دونم زود برید... اما مطمئن باش که این بار نمی ذارم تو هیچ جا بری، حتی اگه به قیمت جونم تموم شه... این عشقی که دارم با تو تجربه میکنم، تو عالم تکه، تا نداره...

مهناز همه لبخندش را به صورت می ریزد:
- خودت رو جدا کن از گذشته ها نصرت، نموندن سارا هزار دلیل می تونه داشته باشه که توی همه اش قطعاً تو مقصر نیستی. نمی دونم، ازدواج زودتون، بچه دار شدن زودتون، مریضی هات. 

تازه از کجا معلوم، شاید سارا هم اعصابش ناراحت بوده، کی می دونه؟ نمی شه که تو یه عمر تاوان چهار سال زندگی رو بدی.
مهناز برشی از کیك را دهان نصرت می گذارد:

- ببین که االن انقدر حالت خوبه و من هم قد همه عالم عاشقتم.
- چقدر به شالت حسودم من، که این همه رها همیشه بر گردن توست...

چراغانی البالی درختان باغ را کم کم خاموش می کنند. مهمان ها رفته اند و نصرت و مهناز مانده اند که پریسا و شهاب را سوار ماشین کنند و با آرزوی خوشبختی بفرستند خانه شان که اولین 
شب زندگی...

امتداد سفيد و بلند اندوه ـ سيد علي شجاعي امتداد سفيد و بلند اندوه ـ سيد علي شجاعي 
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الیه ای روی رد خون بسته که تیره اش می کند و به خشکی می زند و اما زیرش زنده است خون و می رود و از دست های مهناز می گذرد و از دامن سفید و بلند پریسا هم و باز تمام نمیشود...
•

صدای خنده شهاب و پریسا و نصرت و مهناز تا انتهای باغ می پیچد، بلند و رها و صمیمی. چند قدمی بیشتر تا ماشین گل زده نمانده است که شهاب می گوید:
- تا شما سوار بشین من انعام بچه های آشپزخونه رو می دم و می یام...

و می رود. نصرت کیف مهناز را دستش می دهد:
- مهناز جون اینها رو هم بزار تو ماشین و بیا.

مهناز هنوز چند قدمی نرفته که نصرت سرش را نزدیك می کند به پریسا و آرام در گوشش می گوید:
- اگه هشت سال پیش یه بله به من گفته بودی روزگارم این همه گند نبود و زندگی ام اینقدر باال و پایین نمی شد...

پریسا مضطرب در چشمان نصرت خیره می شود:
- خجالت بکش نصرت، چرا بی خیال نمی شی آخه؟ تموم این مدت هی پیغام و پسغام فرستادی، هیچی نگفتم مگه از رو بری... بابا تو دیگه خیلی وقیحی، از سارا و یاس خجالت نکشیدی الاقل 

مهناز رو بچسب که...
نصرت سیگارش را روشن می کند:

- با دلم چیکار کنم؟
- چالش کن که انقدر نامرده و بدبختی آدم ها رو نمی فهمه و هی هوس می کنه و...

پریسا برمی گردد که برود و نصرت نمی بیند که شهاب هم رسیده و می شنود که:
- ولی یادت باشه که هنوز هم می خوامت...

پریسا که عصبی برمی گردد تا دست باال آمده¬اش را... شهاب را می بیند که از پشت تند و وحشی نصرت را هل می دهد و هنوز »خفه شو«اش تمام نشده، نصرت روی زمین است و سرش 
روی تیزی جدول های کنار راه.

خون که می پاشد به دامن سفید و بلند پریسا، تازه مهناز از حال می رود و پاهای شهاب از ترس کرخت می-شود. نصرت فرصت فریاد هم پیدا نکرده...

امتداد سفيد و بلند اندوه ـ سيد علي شجاعي 
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ديدار در روز برفي 
کوروش شایان روي تخت، درست وسِط پذیرایي خانۀ قدیمي و خاك گرفته اش دراز کشیده بود. دیوارهاي اتاق پر بود از مینیاتورهایي که 
شایان هیچوقت دلش نیامده بود بفروشدشان. یك روز دوستي گفته بود »تا هستي این مونده ها رو هم بفروش. پولش هم تو این وضعیت 
راهت می ندازه.« گفته بود »این ها دیگه نه. این ها تا هستم ماِل خودمه.« این گفت وگو ماِل خیلي سال پیش بود، و حاال دیگر آن دوست 
تبدیل به خاطره شده بود و خانه و دیوارها بوي نا مي داد؛ بویي که در تمام خانه مي خزید و از میان موهاي زن هاي توي مینیاتورها و البه الي 
چین چین دامن هاي بلندشان مي گذشت و ارغوانی می شد و شمعداني هاي کنار پنجره را نوازش مي کرد و مي رفت زیِر پیراهن گل داِر غزال 

که توي آشپزخانه سوپ درست مي کرد یا پورۀ سیب زمیني یا چیزي در همین حدود.
غزال با پشت دست عرق پیشاني اش را گرفت. با آویِز روسری پشِت دستش را خشك کرد و آرام، با خودش، گفت:

»کاش زودتر تموم مي شد.«
و نمي دانست که دیگر به تمام شدن چیزی نمانده و تا چند ساعت دیگر، خبرنگارها و عکاس هاي روزنامه ها و مجله ها و خبرگزاري ها، 

دوربین به دست مي آیند تا آخرین تصاویر را از چهرۀ رنگ پریدۀ نقاِش پیر، ثبت و مخابره کنند.
انگشت هاي شایان دگمۀ کوچك کنار تخت را فشار دادند: »دینگ...«. درست بعد از این که لب هاي غزال جنبیده بود: »کاش زودتر تموم 

مي شد.«
غزال گفت: »اومدم.«

ولي نرفت. براي خودش توی استکان کمرباریك چاي ریخت و پرده را کنار زد. می خواست چاي را بگیرد جلوي نور و رنگش را تماشا کند. 
برف مي  بارید، ریز و پُر. یادش آمد که یادش رفته بود برف مي بارد. چاي را گرفت جلوي نور زرد چراِغ سقفی. سیاه بود. »اَه...« دهنش َگس 
شد. چاي را که خالي کرد توي ظرفشویي، دوباره صدای زنگ آمد؛ این بار، دو مرتبه. دیگر نگفت »اومدم«، رفت. از میان زن هاي سیاه چشم 

و مردهاي ریش و مو سفیِد توي راهرو که مي گذشت، بوی شراب پیچید توی سرش و دوباره تکرار کرد:
»کاش زودتر تموم شه.«

کاوه فوالدي نسب

ديدار در روز برفي ـ کاوه فوالدي نسبامتداد سفيد و بلند اندوه ـ سيد علي شجاعي 
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توي اتاق، شایان روي تخت نیم خیز شده بود. قدم تند کرد و به شایان که رسید دستش را گذاشت پشتش و کمکش کرد بنشیند. شایان از پشت دندان هایي که بهم مي خورد و از الی سبیل های 
سفیدی که لب هایش را پنهان می کرد، با صدایي که فقط غزال مي توانست بشنود یا بفهمد، گفت:

»سردمه.«
غزال لیوان را داد دست شایان و -گرچه ممکن است تعبیر نامناسبي باشد به خاطر سن و سال شان- مثل مادري که مي خواهد فرزندش را طبق آخرین روش هاي دانشگاهي تربیت کند، گفت:

»دیگه این کار رو نکنین، قرار شد هر وقت مشکلي داشتین، فقط زنگ بزنین و تا من نیومدم، از جاتون تکون نخورین.«
کمي مکث کرد، لبخندی زد و گفت:

»باشه؟«
اما درست متوجه نشد که شایان سرش را به نشانۀ قبوِل حرف او پایین برد یا براي راحت تر فرو دادن آب پرتقال. دستماِل نخي را از روي میِز کنار تخت برداشت و دو سه قطره آب میوۀ روي 

سفیدِي سبیل هاي شایان را خشك کرد. شایان دستمال را از دست غزال گرفت و قي گوشۀ چشم هایش را برداشت. سرش را کمي به طرف پنجره چرخاند و گفت:
»بازش کن.«

غزال به طرف پنجره رفت. گفت:
»باز که نه... سرما مي خورین...«

و پرده را کشید کنار:
»اما تماشا می شه کرد. ببینین چه پُر می باره...«

دانه هاي ریِز برف قاب پنجره را پر کرده بود و تصویر ساختمان آجری آن طرف خیابان، شبیه یك تابلوي نقاشي شده بود. شایان لرزید. توي یکي از مینیاتورهاي روي دیوار هم، همان که کوه 
برزگي تمام آسمانش را پر کرده بود، زن  مي لرزید و شراب از جامی که توی دستش بود، لب پَر مي زد. قاِبِ نقاشِي روي دیوار تکان تکان مي خورد. غزال بالش شایان را مرتب کرد. کمکش کرد 

دراز بکشد. پتو را تا بیخ گلویش کشید باال.
»شما که یخ کردین استاد.«

پهناي دستش را گذاشت روي گونه اش. شایان چشم هایش را بست. گرم شد.
»باید براتون شیر بخرم استاد. از جاتون که تکون نمي خورین؟«
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شایان چشم هایش را باز کرد و به غزال نگاه کرد.
»نه.«

غزال روسري را از روي دوشش بر داشت و کشید روي سرش. دسته اي از موهای طالیی را گرفت و از زیر روسري آورد بیرون. دست شایان را گرفت توي دست.
»هنوزم سردتونه؟«

»نه.«
»زود برمي گردم.«

نگاه شایان به برآمدگي سینه اش بود و قرمزِی لب هایش، وقتي غزال داشت دگمه هاي مانتوي مشکي اش را مي بست. دِم در یك بار دیگر برگشت، شایان را نگاه کرد، و دستش را تا جایي میان 
سر و سینه اش باال آورد. شایان لبخند کمرنگي زد. غزال رفت.

نگاه شایان چرخید روي دیوار روبرو. چشم هایش سیاهی رفت. تابلو هنوز تکان مي خورد و شراب از کناره هاي جام بیرون مي ریخت. روي دیوار، پاییِن تابلو، خط قرمزی راه افتاده بود و بوي شراب 
اتاق را پر مي کرد. شایان صدایي شنید.

»کوروش...«
مدت ها بود کسي به این نام صدایش نکرده بود؛ احتماالً بعد از مرگ حسین، که در غربت مرده بود و آخرین دوست زنده اش بود. گوش تیز کرد. دوباره صدا را شنید.

»کوروش...«
چشم هایش دنبال صدا مي گشت. قاِب روي دیوار تکان مي خورد. روي تخت نیم خیز شد. زِن توي قاب سکندري خورد. دستش را ستون کرد و نشست لِب تخت. زن به سرو تکیه داد. مردهاي 
توي قاب بي حرکت بودند؛ حتي هماني که رباب مي زد و بعضي وقت ها صداي رباب زدنش را هم شایان شنیده بود. همۀ توانش را جمع کرد و از جا بلند شد. به طرف قاب رفت. زن، او را که 
دید که نزدیك مي شد، لبخند زد. گِل آبی رنگ توی دستش را فرو کرد الی موهایش و دستش را دراز کرد. شایان هم دستش را دراز کرد. چین چیِن دامن زن گیر کرد به میخي که از گوشۀ 
قاب بیرون زده بود و پاره شد. زن آرام پاهایش را گذاشت روی زمین. نفس عمیقی کشید و بی هیچ حرفی رفت به طرف تخت شایان. جاِم شراب را گذاشت روی میز. دراز کشید روي تخت و 

به تابلو نگاه کرد:
»مي خوام ببینم از این جا که مي خوابي، ما رو چه جوري مي بیني.«

ديدار در روز برفي ـ کاوه فوالدي نسب
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شایان هم به تابلو نگاه کرد. جاي زن توي قاب خالي بود. نگاه آن سه مرد، به جایی معلق میان زمین و هوا -جایی که معلوم نبود کجا بود- به نظرش بی معنی آمد. به طرف تابلو رفت:
»من هم می خوام ببینم شماها از این جا من رو چطوری می بینین.«

»اون ها تو رو نمی بینن، فقط من می بینمت.«
پای شایان رفت توی جزیرۀ شراب کنار دیوار. به تختش نگاه کرد. خودش را دید که روی تخت دراز کشیده بود. زِن توی قاب خم شد، دستش را گذاشت زیر سرش و کمکش کرد بنشیند. قاب 

را نشان داد و گفت:
»پنجاه سال اون تو منتظر بودم، تا بتونم یه دقیقه باهات خلوت کنم.«

شایان نگاهش می کرد و چیزی نمی گفت. 
»یا اینجا پر بود از آدمای ریز و درشت و افاده ای، یا هم خلوت بود و تو خواب بودی و هر چی صدات می کردم، انگار نه انگار.«

جرعه ای از جام توی دستش نوشید:
»از وقتی هم که این دختره اومد تو این خونه، که دیگه یه بار هم پا نشدی یه چرخی بزنی کنار تابلوهات.«

دستی به موهای شایان کشید:
»اما باألخره وقتش رسید.«

زن دست شایان را گرفت. چرخی در اتاق زدند و تابلوها را تماشا کردند. از راهرو که می گذشتند، صدای چنگ و رباب می آمد و بوی شراب. یك زیرسیگاری پر از ته سیگار کنار پنجرۀ آشپزخانه بود.
زن گفت: »بریم بشینیم.«

»آره، خسته شدم.«
به اتاق برگشتند و نشستند روی مبل راحتی. شایان گفت:

»تشنمه.«
زن گفت: »دست هات رو پیاله کن.«

توی پیالۀ دست هایش شراب ریخت. شایان پیاله را برد نزدیك دهان و سر کشید. زن با پِر دامنش دست های شایان را خشك کرد. شایان دست هایش را بو کرد. گفت:
»خسته م.«
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زن گفت: »چشم هات رو ببند.«
و خم که شد تا شانه هایش را نوازش کند، گِلِ آبي رنِگ الي موهایش، توي هوا چرخید و نشست روي سینۀ شایان. همان طور که زن نوازشش می کرد، شایان سرش را گذاشت روی پشتی مبل، 

دست هایش را جمع کرد توی سینه اش و چشم هایش را بست. زن پیشانِی شایان را بوسید. جام شرابش را برداشت. از شیشۀ پنجره گذشت و توی برف و مه ناپدید شد. 
روز بعد، بیشتر روزنامه هاي صبح و عصر، عکس کوروش شایان را روي صفحۀ اول شان کار کرده بودند که نشسته بود روي راحتی زرشکي. سرش روي سینه اش افتاده بود و دست هایش را گذاشته 
بود روي پشتي مبل. بعضي عکاس ها که ذوق بیشتري به خرج داده بودند، قابشان را طوري بسته بودند که گِل آبي رنِگ روي سینه اش هم دیده بشود. اما هیچ کس خط قرمز روي دیوار را ندید 

و هیچ کس هم نفهمید که ساقِي یکي از تابلوهاي استاد، سِر جایش نیست. 

 

ديدار در روز برفي ـ کاوه فوالدي نسب
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فصل اول : قبل از خواندن کتاب 

این که یك کتاب چه طور به دست آدم می رسد شاید مهم نباشد . اما این که شاعر کتاب را برای آدم بفرستد جذاب 
است البته . و این که شاعر دوست آدم باشد کار آدم را برای نوشتن مشکل تر می کند . آدم سخت گیر تر می شود 

. محتاط تر . در عین حال بد جنس تر . 
کتاب را اول از جلدش شناختم . تصویری رمانتیك از چای عصر گاهی . تقابلی از زوایه دار بودن واقعیت ساده با 
برش های سانتی مانتالیستی ی روایت هنری از همان واقعیت . یك چای با دو حبه قند . بعد به مقدمه بهاءالدین 
خرمشاهی بر می خورم ؛ این جور مقدمه نویسی را مدتی است ندیده بودم ، حاال اگر مقدمه ای هست کاری است 
که معموال شاعر در توضیح کار خودش کرده. کاری که شاعر در شکلی مخصوص اول کتابش کرده و این که چه 
قدر با مذاق من ساز گر است یانه را اصال در موردش نمی گویم . در واقع اصال به سراغ این دو قسمت ) مقدمه ؛ یاد 
داشت ( نمی روم . می خواهم همه ی این وقتم را روی شعر ها متمرکز کنم . همین طور اولین فصل کتاب . شعر 
های کوتاه ترش : » لحظات محض « . بعد بخش دوم : » کوالژ کلمات « . باید در رو خوانی ی اول کتاب سر در 
آورم چرا این طور جدا شدند . فقط بلندی و کوتاهی ی شعر ها مالك بوده ؟ شاید سطحی از ارتقاء در شعر مِدّ نظر 

شاعر بود . یا کیفیتی دیگر که باید در خوانش کشف شود . 
 

ساده ترین حرف هایت را بزن 
فرید حسینیان تهراني

انتشارات آهنگ قلم / شامل دو بخش با نام های “لحظات محض” که 
شامل اشعار کوتاه

این مجموعه و “کوالژ کلمات” که دربردارنده ی اشعار بلند است .

حبيب موسوي بي باالني

حرف ها : ساده 
شعـر ها : ساده 
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فصل دوم : رو خوانی 

دارم به این نتیجه می رسم که جز قطع ، عوامل دیگری در جدا کردن دو بخش کتاب دخیل بودند :
1 ( در فصل اول قطعه ها کوتاهند . به این جهت که اتفاقا کوالژی دارند عمل می کنند . بریده بریده اند جمله ها . اما در فصل دوم گرایش روایی متن به طرزی آشکار بود . انگار متن داشت 

روایتش را باز می گفت .
2 ( در فصل اول زبان با برش هایش داشت ایجاد فضای شاعرانه می کرد . نفس گیری بر اساس توطئه ی شاعر است که انجام می شود . نه روایت کالم . منظور از نفس گیری جاهاییست که 
خواننده ی شعر با راهنمایی نوع نوشتن وادار به سکوت می شود . در واقع تولید ریتم آوایی می کند . در کوالژ کلمات این طور نبود . همین روایت و قصه داشتن زبان را بیشتر به سمت راحتی 

ی نثر برده بود بنا بر این نفس گیری راحت اتفاق می افتاد . 
3 ( در فصل اول بیشتر فیگور شاعرانه داشت کارمی کرد . این که قرار باشد بگوید شعر با معیار فرق دارد . مثال در این نمونه ها : 

ساقه ی فلزی ی چند چراِغ برق خیابان / چون گیاهان سیاره ای نا شناخته 
این کلمه ی چون چه می کند جز این که موقعیت شاعرانه ی کالم را به رخ بکشد ؟ 

یا جمله ی پایانی ی شعر اول کتاب : 
رابطه را مکدر مکن 

واقعا آرکاییسِم » مکن « آیا به دلیل اقتضای طبیعی ی زبان است که این طور ساخته شده ؟ من که این فکر را ندارم . فکر می کنم برای حفظ فیگور زبان شاعرانه در برابر زبان معیار این طور 
ژست آرکاییکی به این فعل داده شده .

در کتاب دوم خیلی این طور نیست کتاب دوم بیشتر روایت را دنبال کرده . برای همین به طبیعتی ساده تر دست یافته . کمتر ادعای شاعرانه در جمله هایش است . بیشتر اتفاقا ادعای نثری 
دارد . و این البته این فصل از این کتاب شعر را جالب ترین فصلش کرده . به این تصاویر روایی دقت کنید :

وقتی کسی را دوست داری / به بال هایش نگاه کن 
تنها صدای یك قوطی ی مچاله در جوی کودکی می آمد و / عطر بدن آن برگچه علف / که مژه ی بهار شده بود 

ببینید چه طور روایت باعث شده مژده ی بهار تبدیل شود به مژه ی بهار . اگر چه هنوز همان فیگور شاعرانه برگ علف یا علف تنها را به برگچه ی علف تبدیل می کند . که البته این را در 
سلیقه ی خودم نمی گنجانم . 

4 ( فکر می کنم یك بار باید این شعر ها را خیلی دقیق بخوانم . پس چند بار باید بخوانمشان . اما در همین رو خوانی ی اول . بخشی که اسمش » کوالژ کلمات « بود را بیشتر دوست داشتم 
از » لحظات محض « . اگر چه همین االن هم حدس می زنم چه چیزی باعث شده این دو نوع اسم گذاری صورت بگیرد . لحظات محض بیشتر در گیر برش های روایت بود . و کوالژ کلمات در 

گیر روایت . اما من فکر می کنم در لحظات محض کوالژ کاری ی بیشتری صورت گرفته که در خوانشی دقیق تر باید ببینم این حدسم چه قدر درست بوده یا نه . 
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فصل سوم : دقيق خوانی ی کتاب 

حرف هایم تغییر چندانی نکرد . فقط دقیق تر به ایده ی خود پی بردم . حاال شاید تنها کاری که بتوان بکنم این باشد که مثال هایم را دقیق تر کنم . در فصل اول یك چیز هایی سخت بود . 
لحن سخت بود ) به واسطه ی برشی که گاهی داشت ( 

آفتاب رنجور آخر تابستان / همدسِت باِد رنجوِر دِم خزان 
البته می شد خیلی جاهای کتاب اول تأثیراِت لحِن شعر ترجمه را دنبال کرد که این البته منجر به تولید نحوی جدید برای شعر نشده بود . بلکه همان نحو ترجمه را گاهی تاکتیك و استراتژی 
قرار داده بود حتا . که من فکر می کنم این زیاده روی در این شکل از نحو است . در حد تکنیك می پذیرمش . شعر صفحه ی 37 کامال مصداق این است که لحن ترجمه کجاها می تواند 

استراتژی ی شعر شده باشد .
کورش را به خواب دیدم / پی جوی سربازانش / بر گلدان ها و / کارت پستال ها و / دسته ی چاقو ها / به سمساران می ماند . 

در عین حال این که کتاب اول اتفاقا لحظات محض نیست هم بیشتر دستگیرم شد . اتفاقا لحضات محض ) در مفهوم خارج عنوان این بخش ( بیشتر از این که در گیری های شاعرانه ی زبانی 
داشته باشند ، آن هم به شکلی که متأثر از آرکاییسم فعلی / زبانی یا متأثر از نمونه های نحوی ی متنی مثل نمونه های ترجمه ای باشد , بیشتر در گیر روایت پیچیده ی زبان خواهد بود . 
درگیر آن نوع سر در گمی و دچاریت سوء تفاهم زبانی که فهمیدنش سخت است . پر است از سهو و اشتباه و پر است از لحن شخصی و غریزی. این لحن شخصی و غریزی که می گویم ربطی 
به لحن انتخاب شده توسط شاعر ندارد . لحنی است که بر زبان شاعر وارد می شود . این شاید خیلی جالب به نظر نرسد . از دور این طور است . اما در واقع این نوع از ورود نا خود آگاه یك 
لحن به زبان یك شعر اتفاقا شروع ساخت زبان شخصی ی یك شاعر هم هست . زبان طبیعی و شخصی و غریزی . زبانی که هر چند ممکن است خواننده ی مبتذل و عادی را جذب نکند ؛ اما 
شعر را به کیفیتی درگیر با زیست و زندگی تبدیل می کند . دیگر الزم نیست مثال شعر شعبده باز را با آن بازی ترجمه ای شروع کرد . می توان حاال به حاالت دیگری از زبان نگاه کرد که در 

لحظات متن مغفول مانده .
اما در کوالِژ کلمات زبان ساده تر است ولی شکل دیگری از ماجرا دارد اذیت می کند . موضوعات شعر در هیچ کدام از دو فصل موضوعات اساسی نیستند .

حاال می خواهم قدری از این کتاب خارج شوم و به اصال چاِپ کتاب بپردازم :
همه می دانیم حرف اول هر محفل ادبی و هنری در این مملکت سانسور است . بنابر این این را به راحتی می پذیریم که اگر کتابی چاپ شد ، آن هم با مجوِز اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حتما از موضوعات حساسیت زا تهیست . و این یکی دیگر از معنی اش این است که بسیاری از سطوح ارتقاء یافته ی شعر که اتفاقا در موضوع ارتقاء می یابند نه در زبان، اصال امکان حضور در 
دفتر های شعر چاپ شده را ندارند . کیفیت هایی مثل کیفیت اروتیك / پرنو . یا کیفیت اعتراض اجتماعی / سیاسی . یا کیفیت های پاروالتیك روایت مذهبی . یا پارودی های زبان تاریخ معاصر 
. همه ی این ها و خیلی کیفیت های دیگر را باید از یاد ببریم . و البته این یعنی نمی توان شعری با کیفیتی بیش از حِدّ متوسط به بازار داد . حاال سؤال این است . چه قدر اهمیت دارد که 
حتما کتاب چاپ شود ؟ وقتی مجبوریم کیفیت های مدرن تر خود را پنهان کنیم و باز با استعاره و مجاز حرف بزنیم . آن هم طوری که حتما بتوان از دو پهلویی اش دفاع کرد . من جواب این 
سؤال را نمی دانم . مسئله اخالقی تر از آن است که به این مقاله ربط پیدا کند . اما این را می دانم این کتاب از خیلی کیفیت های شعر فرید حسینیان تهرانی خالیست . و این که یادم می آید 

خواندن این کتاب ، یا هر کتاب دیگری اذیتم می کند . 
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فصل چهارم : بررسی  چند شعر .

1 ( فانتزی : 
دو سطر ، یك ایده ، یك اتفاق ، یك...

جایی دنبال این می گشتم که بگویم چرا فکر می کنم اجرای ایده از حکومت ایده برایم جذاب تر است . این شعر مثال خوبی است. هر دو شکلش را دارد . 
یك ایده ی روایی اولیه قرار است کار ها را بکند . و یك ایده ی فلسفی قرار است بیان شود . این که واقعیت همان دروغ است . یا این که واقعیت شامل واقعیت و دروغ می شود . و البته برای 
اجرای این ایده شاعر دست به دامن مفاهیم جدی ای مثل افسانه می شود . و البته با وقوفش به این که در مورد واقعت و ایده ی فلسفی اش هیچ راهی جز صراحت وجود ندارد به صراحت تمام 
شعرش را می سازد . این جور زاویه گرفتِن اخالقی همان ایده ی خارج ذهن است . ایده ی اخالقی ی شاعر که داخل شعر گذاشته می شود نه اجرا البته . سطر اول صغرا و کبرای ماجرا را دارد 
، سطر دوم نتیجه می گیرد از این صغرا و کبرا . در واقع بیشتر از اجرای شعری به اجرای منطقی رو می آورد . اما سطر دوم به خاطر این که نتیجه را در گیر ابهامی زبانی می کند بیشتر شعر 
می شود . در واقع در کل شعر با نیت شاعر از ایده ی اخالقی ی یك گذاره طریفیم اما در سطر دوم به تنهایی به اجرای شاعرانه ی ایده بر می خوریم . و این همان بود که گفتم این شعر هر 

دو حالت را دارد . 

2 ( لحضه 1 
با دو تصویر از یك لحظه طرفیم . دو تصویر خام نه خام دستانه . دو تصویر که انگار هندی وار در توضیح یا تمثیل همند . البته فکر می کنم تصادف کلمه ایست که این جا کارمی کند . این که 
تصادفا تصویر اول در یك وانت بار اتفاق افتاده . و یانه ؟ شاید شاعر خواسته بین چنار و وانت بار قافیه تولید کند و به تصویر اول قیافه ی شعر بدهد . نمی انم . اما در هر صورت نوع رباعی گونه 
ی شعر که از یك هایکوی طبیعی و یك هایکوی غریزی تشکیل شده نوعی در خور توجه است . اگر چه در نهایت با توجه به موسیقی ی اتخاذ شده برای شعر ، بیشتر با همان طرح توطئه ی 
روایی طرفیم تا شعر و زبان . اینجا نمونه ی خوبیست برای نشان دادن تأثیر زبان ترجمه بر زبان شعر .شعر بیشتر از این که به نحو فارسی توجه داشته باشد ، به اجرای بیانی ی ایده توجه دارد 

، آن هم با نحوی که به نظر ترجمه شده می آید . انگار این شعر و البته چند شعر دیگر به زبان فارسی فکر نشده اند . 

3 ( فانوس دریایی
شعر بستری از روایت دارد . راحت ساخته شده . می توان به حسرت موضوع و موضع حسرت در ذهِن شاعر ؛ یا در روایت شعر پی برد . جمله ها روانند . جز جایی که شاعر بازی ی کلمات را 
شروع می کند » فوتون های مفتوِن آفتاب « که اتفاقا بازی ی خیلی طبیعی و سختی است ، شعر در بقیه ی جاها با همان روایت دارد پیش می رود . تحمیلی از شاعر بر شعر دیده نمی شود 
. این شعر است که روایت را پیش می برد . و روایت است که شعر را . از نظر موضوعی هم جالب است . تِم حسرت به خوبی اجرا و ارائه شده . در کل شعریست که من توی کتاب خیلی خوشم 

آمد . ساده گی اش ساده انگارانه نبود . جاهایی به وزن پهلو می زد ؛ که خوب بود . » با یك نواِر نور « و البته تصویرها اجرای شعری / روایی داشتند که من از این نوع اجرا خوشم می آید . 
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فصل پنجم : ساده نويسی 
این عنوانیست که این چند سال زیاد در موردش شنیده ایم . حتا با مانیفست های متعدد مواجه شده ایم در توضیحش . اما حرف همه یك چیز است : » نزدیك شدن به زبان روز مره و گفتار 
« . این البته یك پاراُدکس است . زبان روز مره و گفتار اصال زبان ساده ای نیست . در زبان روز مره ما با بسیاری از پیچش های نحوی / فحوایی طرفیم . در واقع زبان روز مره آن بخش از زبان 
است که هر فرد به آن تکلم می کند . و اختالف این انواع تکلم به حدی است که گاهی فکر می کنم اگر دو طرف یك گفت و گو ندانند موضوع مشترك گفت و گوشان چیست احتماال اصال 
متوجه نخواهند شد چه به هم می گویند . زبان زاد گاه سوء تفاهمان است و این سوء تفاهمات در زبان روز مره به شدت کار می کنند . اما ساده نویسان به شدت از این سوء تفاهمات گریزانند 
و بیشتر به سراغ رسیدن به تفاهمات با خواننده می روند. در واقع متن شعر خودشان را از امکان عالی ی سوء تفاهم برای رسیدن به زبانی شخصی خالی می کنند . و به زبانی ساده دست می 
یابند . زبانی که در آن محوریت به پیام و انتقال آن داده می شود . نه به زبان و روایتش . روایتی اگر باشد قصدش پرسوناژ شدن یا کاراکتر شدن نیست . قصدش انتقال مفهومی است که شاعر 

می خواسته بگوید . 
سعدی هم گاهی ساده می نوشت : 

از دشمنان برند شکایت به دوستان / چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم 
شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن / تا به همسایه نگوید که تو در خانه ی مایی 

جماعتی که نظر را حرام می دانند / نظر حرام بکردند خون خلق حالل 
اما به ممتنع بودن زبانش توجه کنید . ساده نویسان این امتناع زبانی را جدی نمی گیرند . 

اما چرا این فصل را پانویس این مقاله کردم : 
ادعای این کتاب از اسمش گرفته تا اجرایش ساده نویسی است . اگر چه این ساده نویسی را بیشتر در فصل کوالژ کلمات دنبال می کند . اما مثل اکثر این ادعا ها بیشتر از این که به سمت زبان 
روز مره گرایش کند به سمت همان تصوری از زبان روز مره می رود که جمله در آن فقط وظیفه ی انتقال کالم را دارد بدون در نظر گرفتن پیچیده گی های ساختاری ی زبان و نحو . به وفور 

جاهایی را می توان نشان کرد که در آن شاعر به ساده ترین روش پیام خود را انتقال داده : 
1 ــ مدادم را تراشیدم و شروع به نوشتن کردم / مهم نیست شعری پدید آید ـ ص75 

2 ــ تا دیگران هم تو را از میان گل ها ببینند و نچینند / تا دیگران تر هم تو را از میان گل ها ببینتد و نچینند ـ ص 57
البته این جا بازی ی دیگران تر کاری کرده اما تکرار کامل جمله ی اول همان تصمیم را نشان داده که می خواسته پیام را صریح و سریع منتقل کند 

3 ــ خاطرات ما را / توی مغز آسمان حك کنند / چرا این قدر تنها شده ای؟ ـ ص 129 
مقایسه کنید با این شعر عجیب از سهراب سپهری : 

چرا گرفته دلت ؟ / مثل این که تنهایی! / چه قدر هم تنها ! 
4 ــ با سر انگشتانی لرزان / دکمه ی سبز کنترل تلوزیون را / می فشارم / سیاهی سر ریز می کند ـ ص 28 

5 ــ حاال ، هر کدام از ما / دفتری دارد از برگ های رنگ و رو رفته ی پلیسه / که جوهر خاطراتمان / روی آن ها دویده ـ ص 117 
این مثال ها را رندوم انتخاب کردم و انبوهی از مثال های دیگر می شود زد که این را نشان دهد . در واقع می توان کتاب ساده ترین حرف هایت را بزن در کته گوری ی دفتر های شعر ساده 

نویسی طبقه بندی کرد . و این البته بعد ها باید جواب گوی خیلی از حرف ها باشد . خیلی از سؤال ها و ایراد ها . 
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ا.ع.سقائيان

مسئله وجود و لحظات محض 
یادداشتی بر مجموعه شعر ساده ترین حرفهایت را بزن

مواجهه نخست نگارنده با دفتر »لحضات محض« از کتاب »ساده ترین حرفهایت را بزن« به قلم فرید حسینیان تهرانی تداعی کننده دریافتی از کتاب تهوع سارتر بود که در آن ضمن تعریف 
موقعیتهای ممتاز برای خلق لحظاتی کامل ، دل مشغولی اساسی نویسنده که مفهوم »اصالت وجود« است تبیین می شود؛ وجودی نه در سـاحِت متافزیکیاش ، بلکه وجود در سـاحِت این 
جهانی و در موقعیتهای اجتماعی فرد و روابط وی با افراد دیگر جامعه. در کتاب تهوع نوشته ژان پل سارتر )1980-1905( ،  نویسنده و فیلسوف فرانسوی ، رمان با دریافت آنتوان روکانتن 

- شـخصیت اصلی یا راوی رمان - از این معنا آغاز می شـود که رابطۀ او و اشیاء پیرامونش رابطهای پریشـانکننده اسـت و سرانجامش کشـف راه حل ممکنی در قلمرو امر تخیلی اسـت.
سارتر در این کتاب از حوادث بسـیار سـاده روزمره برای خلق این اثرسـود جسـته و با هنرمندی تمام حوادث و احسـاسـات خودش و آدمهای رمانش را به تصویر کشـیده اسـت. راوی 
داستان - روکانتن - از مشکلی تحت نام » تهوع « رنج میبرد که نتیجه فروریزی رابطه مرسوم او با اشیاء جهان پیراموناش و نیز موقعیتاش در برابر آدمهای دیگر است و پس از کاویدن 
های بسیار بر او معلوم میشود که تهوع چیزی جز درك واقعیت وجود به شیوهای یکسره آگاهانه نیست . همانگونه که در ابتدای این نوشته بدان اشاره شد در کتاب تهوع از مفاهیمی چون 
موقعیت ممتاز و لحظه کامل یاد می شود که به اعتقاد نگارنده شباهتی بین این مفاهیم و ایده جاری در اشعار دفتر »لحظات محض« وجود دارد که هدف اصلی نگارش این سطور ، شرح 
مختصر این همسانی است. در بررسی شعرهای دفتر فوق در جابجای متن شعرها ، ایده اساسی بیش از آنکه دغدغه روایت و یا معنا باشد ، بسط لحظاتی از زندگی است که در طول روز و در 
روزمرگی جاری آدمی بیش از پیش دچار فراموشی شدهاند و این فراموشی نسبت آدمی با اشیاء پیرامونش را دچار گسستگی و سردرگمی نموده است. قریب به همین مضمون و با ادبیاتی 
دیگر از زبان آنی - معشوقه روکانتن - در اواخر رمان بیان میشود که همچون روکانتن در تقالی تعریف رابطه خود با جهان پیراموناش بوده و هست و دراین راه مالل زیادی را نصیب خود 
و اطرافیانش کرده است. او در جریان کنشی که از برخورد او با کتاب تاریخ فرانسه میشله و تصاویر معدود و خارقالعاده آن از وقایع آغاز میشود ، راهی دیگر را برمیگزیند و چارۀ کار را در 
یافتن »موقعیتهای ممتاز« و تبدیل و بسط آن به »لحظات کامل« مییابد . او در شرح چگونگی رخداد این لحظات کامل میگوید براین باوراست که در این فرآیند اول نشانههای خبردهنده 

میآیند و بعد موقعیتهای ممتاز آهسته آهسته داخل زندگی فرد میشوند و سپس این سؤال پیش می آید که آیا میخواهیم از آن لحظه کاملی پدید آید یا نه؟ 
در بسط این تجربه او بدل کردن موقعیتهای ممتاز به لحظههای کامل را در حد تکلیف میخواند و از آن به امری اخالقی یاد میکند. راهی که آنی میجوید به گمان من بیشباهت به راهی 

نیست که شاعر »لحظات محض« نیز بدان توسل جسته تا نسبت خویش را با اشیاء و اتفاقات پیراموناش سامان دهد و در نهایِت آن به درکی از وجود آگاهانه نایل آید.
 

»پسربچه ای که آرزو می کند قهرمان مشت زنی یا فضانورد بشود ، 
امرواقعی را برگزیده است . اگر نویسنده امر تخیلی را برمی گزیند از 

آن روست که این دو قلمرو را مشتبه کند.« مقدمه کتاب تهوع  

مسئله وجود و لحظات محض ـ يادداشتي بر مجموعه ساده ترين حرف هايت را بزن ـ ا.ع. سقائيان



www.mayaword.com 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ماهنامه	ادبي	مايا	ـ	شماره	اول	ـ	بهمن	ماه	هزار	و	سيصد	و	نود	 	 	
   maya.word@yahoo.com                                  

www.mayaword.com 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ماهنامه	ادبي	مايا	ـ	شماره	اول	ـ	بهمن	ماه	هزار	و	سيصد	و	نود	 	 	
   maya.word@yahoo.com                                  

نقـد 

ولی تفاوت کنشی که شاعر را به سرودن این اشعار وامیدارد با تجربیات آنی که برای او سرخوردگی ، تسلیم و تنهایی به ارمغان آورده است در کالم راوی داستان و به طریق اولی در کالم سارتر 
نمایان میشود. روکانتن پایان این درك و شهود را تکلیف و یا امر اخالقی نمیداند و بر خالف نظر آنی ، ورزیدن آن موقعیتهای خام و تبدیل آن به لحظاتکامل را »یك جور اثر هنری« میخواند. 
تجربهای که شاعر شعرهای مجموعه »لحظات محض« هم با دست یازیدن به آن ، بنا دارد تا بواسطه آفرینش لحظات کامل به خلق اثر هنری دست زند و سراسر مجموعه تالشی از این دست 
را به مخاطب خود نوید میدهد. هرچند که اشعاری را هم می توان سراغ گرفت که درآن شاعرانگی بر آفرینش پیشی جسته و یا در شناسایی موقعیت و المانهای آن دقت کافی بکار نرفته باشد. 

به هرروی تأکید نگارنده بر وجود این فرآیند در دفتر مذکور و تطابق این تجربه است و ادعایی بر کامیابی کامل در حصول به این هدف ندارد.  
حال در تبیین مفاهیم فوق به نمونه هایی از شعرهای مجموعه نگاهی دوباره میکنیم. 

 به عنوان مثال در شعر طبیعت بی جان 1 می خوانیم : 
» تیغ تابستان است 

عطر پوشال بر برهنگی ناگزیر می وزرد؛ 
تختخواب خوابهای خوش می بیند. « 

همانگونه که در این شعر به چشم میخورد شاعر لحظهای از میانه تابستانی گرم و جریان رایج زندگی را به مثابه موقعیتی ممتاز فراچنگ نهاده و در آن لحظه کاملی را میجوید که در امتداد 
خوابهای خوش به ثمر خواهد نشست. اما از سوی دیگر آنچه در الیه های عمیق تر متن پنهان است تالش شاعر است تا با شرح موقعیت ، توضیحی بر وجود واقعی خود و پیرامونش و نسبت 

آن با امر تخیلی بیابد.   
درجایی دیگر در شعر مربا می خوانیم : 

» غفلت 
آگاهی کودکانه ایست 

با همان لبهای قرمز و دستهای نوچ مربایی. «  
به زعم نگارنده ، شاعر در البالی کلمات این شعر از تجربه آگاهی یاد میکند که این بار بوسیله کودکی بیواسطه و در برابر جهان بیرون به دست آمده است. این آگاهی - که به طعنه دربرابر 
غفلت آدم بزرگها از درك جهان پیرامون و عطش کودك که نمادی از حس آگاهی جویی آدمی است - اما نتیجه درك همان لحظه کاملی است که در موقعیتی ممتاز بوجود آمده و زمینه ساز 

بروز آگاهی و تعریف نسبتی با جهان بیرون در تجربه کودکانه شده است.   
درجایی دیگر در شعر پژواك می خوانیم : 

» تو جفت من نیستی 
خود منی! «

در کتاب تهوع وقایع ذیل عنوان یادداشتهای روزانه تشریح میشود و در ذیل یادداشت یکی از روزها تنها یك جمله به چشم می خورد : » هیچ ، وجود داشتم «. به اعتقاد نگارنده شاعر نیز در 
شعر باال از تقابل با خود و یا همزادی سخن میگوید که به دریافت او از خودش منتج میشود و به زبانی دیگر موقعیت ممتاز شعر ، او را در برابر خویشتن خویش میافرازد. با نگاهی به ایجاز و 

اختصار شعر فوق ، بی شك طنینی از سر آگاهی به هستی خویشتن به گوش میرسد.
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. البته صرفنظر از شاعرانگی که به اقتضای ذاتی شعر وجود دارد ، مشابهتی در صراحت کالم در کشف هستی و وجود به مثابه حکمی ازلی به چشم میخورد. 
درجایی دیگر در شعر سایه بازی می خوانیم : 

» آفتاب رنجور آخر تابستان ، همدست باد رنجور دم خزان  
صحنه ای بدیع از بازی سایه های رقصان  

بر دیوار کهنۀ ایوان می آفرینند  
که هیچ هنرمند رنجوری از پسش برنمی آید. «  

در بررسی شعر فوق به فرآیندی برمی خوریم که در جایی از کتاب تهوع اینگونه شرح داده شده است: » ... باد داشت نوك درختان را تکان میداد. ... همانطور که تاب خوردن شـاخهها را دنبال 
میکردم، به خودم گفتم: حرکات هرگز کاماًل وجود ندارند. آنها گذارهاییاند، میانگینهایی بین دو وجود، زمانهای ضعیف. خودم را آماده کردم که ببینم از نیسـتی بیرون میآیند، به تدریج رسـیده 

میشـوند و میشـکفند: سـرانجام میرفتم که وجود هارا در جریان زاده شـدن غافلگیرکنم « 
در پاراگراف باال فرآیند آگاهی به وجود و هستی درپس جریان خفیف زندگی و به زبان دیگر در گذار از لحظه ها رخ میدهد. به زعم نگارنده ، شعر »سایه بازی« فرآیندی مشابه آنچه در تجربه 
آگاهی راوی کتاب تهوع به وقوع پیوسته است را در شکلگیری پیموده است. آنچه در این شعر به چشم میخورد شناخت حرکت به مثابه توالی دو وجود در پدیدههای جاری و تأکید بر آفرینش 
نو از جریان توالی وجودها و پس ازآن غافلگیری این وجودها در جریان زادهشدن و ثبت آن به مثابه اثری هنری در جهت تکامل لحظات در موقعیتهای ممتاز است. فرآیندی که شاید در جای 
جای متن شعرهای این مجموعه به مثابه جهانبینی بنیادین شاعر درزمان نگارش شعرهای این دفتر کم و بیش جاری و ساری است و نمونه بارز آن را در شعری چون »سایه بازی« می توان یافت. 
من حیث المجموع در تکرار فرآیندی که به اختصار در باال توضیح داده شد براساس ایده مطرح شده در این نوشته رستگاریی نهفته است که در خلق اثر هنری تجلی مییابد. چنانچه ایده کتاب 
تهوع نیز چنین است و برطرف شدن تهوع روکانتن و نجات از ناامیدی اخالقی آنی تنها در توسل به آفرینش هنری در اشکال موسیقی و ادبیات و ایجاد ارتباط بین امر واقعی و امر تخیلی ، بیان 

شده است.  
کوتاه سخن اینکه تجربه لحظات محض برای شاعر از خاستگاهی نشأت می گیرد که نقطه آغاز فلسفه اگزیستانسیالیسم و یا اصالت وجود است. اندیشیدن به هستی ، مکاشفه در جریان توالی و 
زایش وجودها در ساحت این جهانی و تالش در فراچنگ آوردن لحظاتی از این سیر دائمی و همیشگی که آدمی نه فوق آن که بخشی از آن است همه و همه ایده های ساده اشعار دفتر لحظات 
محض را تشکیل می دهند. ایده هایی که البته هرازگاهی تیرشان به سنگ خورده و در شناخت موقعیتی ممتاز یا خلق لحظهای کامل ناکام ماندهاند. ولیکن بدلیل ذاتی تجربی بودن درك و 
مواجهه با مفهوم »هستی و وجود« قابل توجیه است. و سخن آخر اینکه مارسل پروست - در سایه دوشیزگان شکوفان - میگوید » نامها که نمودار چیزهایند ، همیشه به مفهوِم عقلی پاسخ 
میدهند که برای احساسات راستین ما بیگانه است و ناگزیرمان میکند که از این احساسات همه آن چه را که با این مفهوم نسازد حذف کنیم .« به این معنا آنچه از مفاهیم روزمره و در نامیدن 
چیزها حذف میشود ، تنها در آفرینش هنری است که بار دیگر تجلی یافته و در شمایلی زیباتر خود را بر ذهن کامجوی آدمی مینمایاند . چه آنکه انکار وجود این بخِش فراموش شده نه ذاتی 
پندار آدمی ، که الزامی از سر مفاهیم عقلی و توجیهی است؛ و اما چنانچه به کاوش جهان پیرامون و مکاشفه وجودی در درك هستی و اصالت آن گام نهیم ، هرآنچه در احساسات بی واسطه 
آدمی است بار دیگر آشکار میشود و نبود درکی برمبنای احساسات راستین گوشزدمان می کند. تنها در سایه این کنش - که از آن به آفرینش هنری یاد میشود - است که جریان هستی و توالی 
وجودها معنا مییابد و زنجیره ادراك وجودی کامل میشود و امر واقعی در فرآیند آفرینش اثر هنری به امرتخیلی تحویل یافته و آدمی را از بحران نامها و نشانهها و تعریف نسبت خود با جهان 
پیرامون میرهاند. و این آن تجربهای است که »لحظات کامل« فریدحسینیانتهرانی ، بیداعیهای فیلسوفانه و درنهایت سادگی ما را به آن فرامیخواند تا دراین تجربه یگانه و ناگزیر که فراروی درك 

هستی و پیرامون آدمی است با هم سهیم شویم و در این راه انگار کلید حل معمای هستی تنها جملهای ساده است: آری ! »سادهترین حرفهایت را بزن«.     
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ترجمـه 

جیمز جویس در سراسر زندگی هنری اش خود را همواره شاعر می انگاشت، و شعرهایی که در مجموعه “موسیقی مجلسی” 
گرد آمده خوانندگان را با نمونه های بارزی از تسلط وی بر ژانری که او به توان غنایی خود در آن واالیش بخشیده و 
مشخصۀ همۀ آثار و نوشتاری وی گردیده، آشنا می سازد. این مجموعه شامل دو کتاب شعر او موسیقی مجلسی ) 1907( 

و شعر یکی یه شاهی )1927( و نیز قطعه شعر » آنك کودك« است که در 1932 سروده است. 
کتاب موسیقی مجلسی، نخستین اثر چاپ شد ه ی جویس، در ماه مه 1907 از سوی انتشارات الکین متیوز در لندن انتشار 
یافت. این کتاب در بر گیرندۀ سی و شش قطعه شعِر به هم وابسته است که به صورت منظومه ای با لحن غنایی ، حسیات 
گوناگون بر انگیخته از عشقی آرمانی را که به ناکامی می کشد، عرضه می دارد. زنجیره ی این ترانه ها که شبیه به شیوه ی 
الیزابتی سرود شده اند، کلیتی از حاالت عاطفی مختلف را به یاری انگاره های حسی زنده و نمادهای مؤثر و شورانگیز بیان 
می کند . تغییر فصل ها ، گذِر روز به شب، حضوِر شوم ماه ، پرواز شب پره، تصویرپردازی آب و پرندگان ، آمیزش رنگ و صدا 
و زمان و مکان و بسیاری صوِر خیال و نمادهای دیگر، هر یك در شکل گیری فضا و حال و هوای متغیری که جویس در 

این سلسله ترانه ها آفریده سهمی سازنده دارند.
شکل عمیقاً شخصی این منظومه محتوای عاطفی خود را از حسیاتی برگرفته که روحیه ی جویس را در سال های میان 
1901 تا 1904 – یعنی زمان سروده شدن آن ها- رقم زده بود، و در این گروه از شعرها درون مایه های بسیاری عرضه 
از احساس  تلخ کامی و جدایی حاصل  او شدند. وسوسه ها و سرخوردگی های عشق ،  بعدی  آثار  غالب  می شوند که وجه 
بی وفایی، وازدگی، تنهایی، سرزنش های اجتماعی، کارکردهای پیچیده  ی هنر در خودآگاه انسانی و دو نقش متضاد عمومی 

و خصوصی شاعر. 

نويسنده ی  زوريخ(   1۹۴1  - دوبلين   188۲( جويس  “جيمز 

ايرلندی که گروهی رمان اوليس وی را بزرگ ترين رمان قرن 

داستان نويس  عنوان  به  ايران  در  بيشتر  خوانده اند،  بيستم 

شهره است؛ مطلب زير که به عنوان مقدمه ی کتاب “موسيقی 

مجلسی” که مجموعه شعری از اوست، توسط مايكل پتريک 

گيلسپی استاد دانشگاه مارکوت آمريكا نگاشته شده است، 

بيان کننده ی نيمه ی نه چندان روشن شخصيت حرفه ای اين 

دوره  بيشتر  که  تواناست  شاعری  مقام  در  بزرگ،  نويسنده 

جوانی او را در بر می گيرد. در ادامه نيز تعدادی از اشعاری 

که در مقاله زير به آن ها اشاره شده است، جهت آشنايی با 

ارائه می گردد. گفتنی ست مجموعه ی  او  کيفيت آثار شعری 

مذکور با ترجمه نگارنده و دوست دانشمندم دارا صادقی به 

همت انتشارات هرمس در دست انتشار است.”

چهـره ی مرد هنـرمند در جوانی
در جستجوی جيمز جويِس شاعر

فريد حسينيان تهراني
با تشکر از دارا صادقي

چهره ي مرد هنرمند در جواني ، در جستجوي جيمز جويس شاعر ـ فريد حسينيان تهراني
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شواهد به دست آمده از نامه های جویس نشان می دهند که او در اصل در نظر داشته این منظومه را در دو بخش تنظیم کند و بدین ترتیب ظهور و زوال عشق پایان یافته را به تصویر بکشد. 
همچنین امید داشت زمانی آهنگ هایی بر این شعرها نهاده شوند. در 1907، سالی که مجموعه ی موسیقی مجلسی برای نخستین بار منتشر شد، جی مالینوکس پالمر آهنگساز در نامه ای به 
جویس، از او اجازه خواست تا برای چند قطعه از منظومه آهنگ بسازد، و جویس از جان و دل پذیرفت. در 1909، دست نویس چند قطعه شعر که پالمر بر آن ها آهنگ ساخته بود، به دست 

جویس رسید و در ماه ژوئیۀ 1909 در نامه ای آهنگساز را به ادامه ی کار برانگیخت: 
امیدوارم که همۀ موسیقی مجلسی را در فرصت الزم با موسیقی همراه کنید. در واقع هنگام نوشتن آن، خود تا اندازه ای به همین می  اندیشیدم ، و این منظومه در عمل سلسله ای از ترانه  است و 

اگر موسیقیدان بودم، احتماالً خود آهنگ هایی بر آن ها می نهادم  ... ) نامه ها، ج 1، 67(. 
گرچه، پالمر یکی از نخستین آهنگسازانی بود که آهنگهایی برای این اشعار ساخت، آهنگ آدولف مان همراه با قطعه شعر » دانی کارنی« ) شمارۀ 31( بود که اول بار در 1910 در دسترس 
شنوندگان عام قرار گرفت . با وجود تالش گستردۀ پالمر بر روی این شعرها ، که امروز به دست میرا راسل گرد آوری شده، اهمیت این مجموعه بیشتر بر پایه ی خود شعرهاست. برخی از قطعه های 
آن در ُجنگ آمده، و یکی از معروفترین آن ها قطعه ی پایانی یعنی شعر شمارۀ 36 است. این قطعه در 1914 توسط ازرا پاوند در مجموع اشعار برگزیده اش با عنوان Des Imagistesِ، با نام » من 
صدای پای سپاهیان را می شنوم« دوباره به چاپ رسیده و لحن کوبنده اش آن را از شعرهای دیگر مجموعه برجسته ساخته، طنین ایماژگرایی خود پاوند را در شعار معروفش » تازه اش کن« به 
خاطر می آورد. همچنین ، این امر عامل آشنایی جویس و پاوند و برقراری پیوندی میان آن دو شد که کوشش و تالش سرسختانه ی پاوند در شناساندن آثار جویس- بویژه کتاب های دوبلینی ها، 

چهره ی مرد هنرمند در جوانی و اولیس- در یك دهه ی بعد را به دنبال داشت. 
عنوان موسیقی مجلسی مورد پسند جویس نبود، و در نامه ای به برادرش اسَتنیسالس جویس در پاییز 1906 از این ناخرسندی خود یاد کرده بود: 

“دلیل ناخرسندی ام از موسیقی مجلسی برای عنوان منظومه این است که بیش از حد خود پسندانه است. به نظرم عنوانی مناسب       تر است که تا اندازه ای از محتوا فاصله بگیرد بی آنکه بر روی هم 
بی اعتبارش سازد )نامه های ، ج 2، 182(.”

منظور جویس از این سخن چندان روشن نیست ؛ اما ظاهراً در نامه ای که چندی بعد ، در ماه مارس 1907و هنگامی که نمونه های چاپی کتاب به دستش رسیده بود ، به برادرش نوشته ، نیت او 
را بهتر می توان دریافت: 

“از کتاب خوشم نمی آید و کاش منتشر شود و به لعنت خدا گرفتار.  با این حال ، کتاب نویسنده ای جوان است . زمانی آن گونه حس می کردم. به نظر اصاًل کتاب شعر عاشقانه نیست ) نامه ها،ج 
 ”)2،219

هر چند در مورد نام کتاب بسیار گفته اند، گمان می رود که ابداع کننده ی آن استنیسالس، برادر مؤلف باشد. او در کتاِب خود مسئول برادرم می نویسد: »من پیشنهاد کردم و جیم عنوان موسیقی 
مجلسی را برای مجموعه پذیرفت.« 

از سوی دیگر ، مجموعۀ شعر یکی یه شاهی از وحدت کمتری برخوردار است، و در واقع مجموعه ی سیزده شعر با درون مایه های جداگانه اما عموماً شخصی است که جویس نوشته است. جویس 
در فاصلۀ میان سال های 1913 و 1915، زمانی که سرگرم نوشتن چهره ی مرد هنرمند در جوانی، نمایشنامه ی تبعیدی ها و اوایل رمان اولیس اش بود، انبوهی از شعرها را سروده بود. با این حال، 
برخی از آن ها، مانند قطعه ی »تیلی« که ساختار اولیه اش به 1903 بر می گردد، ردپای نخستین تالش های شاعرانه ی جویس را در خود نگاه داشته، در حالی که برخی دیگر در فاصله ی میان 
سال های 1915 و 1919 در زوریخ ، و حتی در مورد قطعه شعر » نیایش« در بهار سال 1924 و در پاریس ، نوشته شده اند. کتابفروشی “شکسپیر اند کمپانی” که سیلویا بیچ صاحب آن بود، در 

اواسط 1927 این مجموعه را منتشر کرد. 

چهره ي مرد هنرمند در جواني ، در جستجوي جيمز جويس شاعر ـ فريد حسينيان تهراني
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بسیاری از شعرهای این مجموعه اعتبار خود را در مقام قطعه هایی که به مناسبت های گوناگون سروده شده اند، بازتاب می دهند و بدین لحاظ لحظه های مهم و ممتاز در سیر رشد شخصی و 
هنری جویس را در خود نهفته دارند. برای نمونه، قطعه ی »تماشای کرجی ها در سن سّبا« یادگار دیدار جویس از مسابقه ی قایقرانی است که برادرش استنیسالس در آن شرکت کرده بود. 
قطعه ی شعر »گلی پیشکش دخترم« یاد آور محبت زنی جوان به لوسیا جویس و تصویر سازی آرمانی آن است. شعر »گریه بر مزار راهون« وصف ماجرای جوانی است به نام مایکل بادکین در 
شهر گلوی و دلباختگی به نورا بارنکل )که بعدها همسر جیمز جویس شد(، که پیش از این در مجموعه داستان کوتاه دوبلینی ها، در داستان » مردگان« روایت شده بود. از سوی دیگر، شعر »بر 

ساحل فونتانا« کوشیده تا احساسات پدری را که با پسر خود آبتنی می کند در خود بیندوزد. 
مجموعه ی شعر یکی یه شاهی در تقابل آشکار با نگارش های اولیه ی رمان بیداری فینیگان قرار دارد که هم زمان در نشریه های مانند ترنزیشن و ترنزاتلنتیك ریویو و ناویغ د آرژنت متشر می شد. 
با این حال ، این مجموعه ، به رغم شکل کاماًل متفاوتش ، آگاهی های مهمی از خود آگاهی هنری جویس به دست می دهد. در دوره ای که جویس به بازبینی بنیادی اصولی و ضابطه های نثر در 
داستان نویسی همت گماشته ، در عین حال با این مجموعه نشان می دهد تا چه اندازه هم زمان مشتاق و مستعد نوشتن و چاپ شعر نیز بوده که درست بر خالف نثر او شکل کاماًل سنتی و 

ضابطه مندی دارد. هیچ یك از این دو رویه ، دیگری را نفی نمی کند، بلکه هر یك از آن ها ما را از وسعت خالقیت های وی آگاه می سازد. 
آخرین شعر مجموعه ، یعنی »آنك کودك« نخست در شماره ی ماه ژانویه ی 1933 نشریه ی کرایتریون به چاپ رسید و چهار سال بعد در دیوان شعر گنجانده شد. این قطعه شعر بیانگر هنرمندی 
بسیار پخته تر از شاعر موسیقی مجلسی است و در آن حسیات متضاد شادی و غم با کنار هم چیدن واکنش های جویس به رویدادهای سرنوشت ساز زندگی خود ، واکاوی می شود . شعر »آنك 
کودك« به مناسبت تولد نوه ی او استیون جیمز جویس )15 فوریه 1932( سروده شده، و هم زمان سوگنامه ای است در فقدان پدرش جان استنیسالس جویس که چند ماه پیش از آن )29 

دسامتبر 1931( در گذشت.
این قطعه شعر از چهار بند، هر بند چهار مصراع، و وزن یکسان و قافیه سازی بند به بند شکل گرفته است . در سه بند نخست، دو مصراع آغازین به شادی و خرمی جویس از رویداد تولد نوه اش 
می پردازد و دو مصراع بعدی به درد و رنجی که از درگذشت پدرش در دل احساس می کند. در پس زمینه ی بند پایانی ، همچنان که راوی شعر بازگو می کند، درون مایه ی خواستۀ قلبی دیده 

می شود: 
ای که پدر تو را  واگذاشته ،

بر پسر خویش ببخش !

در برخورد با نویسنده ای با مقام و اعتبار جویس، وسوسه ی داوری در باب همه ی آثارش با در نظر گرفتن بزرگترین شاهکارهای او یعنی دوبلینی ها، چهره ی مرد هنرمند در جوانی، اولیس و 
بیداری فینیگان جان می گیرد. البته در قیاسی از این دست ، نکته ی اساسی نادیده می ماند؛ شعر جویس بر پایه ی ضابطه ها و اصولی شکل گرفته که با ضابطه های داستان و رمان اساساً متمایز 

است ، و با این حال ذره ای از نیروی خالقه ی یکی از بزرگترین نویسندگان سده ی بیستم نمی کاهد. 

مایکل پتریك گیلسپی
دانشگاه مارکوت
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آری، در حوالی دانی کارنی بود
که شب پره ای از درختی به درختی می پرید

من و دلبندم کنار هم گام می زدیم؛
و چه شیرین بود واژگانی که او با من می گفت.

پا به پای ما نسیم تابستان
نجواکنان می آمد –وه، چه شاد!-

اما تُُنك تر از نفس تابستان

36

بر دشت صدای سم کوب سپاهیانی را می شنوم
و تندر اسبانی که سرازیر می شوند، کف

تا زانوانشان:
و گردونه سواران در پی شان، پرخاشجو، پوشیده در جوشن های سیاه،

تازیانه تابان و عنان کشان.

در دل شب خروش شبیخون سر داده اند:
در خواب می نالم چون از دور هیاهوی خنده هاشان را می شنوم.

در مالل خواب ها می خلند، با شراره های جوشان،
و بر دل می کوبند، می کوبند، انگار بر سندان.

همچنان که گیسوی سبز و بلند خود را تاب می دهند، می آیند:
از دریا بیرون می شوند و بر ساحل می دوند.

ای دل، ُخردی ِخردت نیست که چنین ناامیدی؟
عشق من، عشق من، عشق من، چرا از من دل بریدی؟

تيلی

چوپان پِی آفتاب زمستانی سفر می کند،
و رمه را در جاده ای سرخ و سرد پیش می راند،

با صدایی آشنا، آن ها را ندا می دهد،
و چارپایانش را از کابرا باال می برد.

آن ندا نویِدشان می دهد خانه ی گرم است.
ماغ می کشند و سم کوبان نوایی حیوانی سر می دهند.

آن ها را با شاخه ای پرگل پیش می راند،
بخار از پیشانی هاشان بلند می شود.

روستایی، یار ِ رمه،
امشب را کنار آتش خوش بخواب!

از من که خون می رود بر لب جوِی سیاه
گلی پيشكش ِ دخترم

شکننده است رز سفید و
شکننده است دست های پیش آمده ی

زنی که روحش پژمرده و پریده رنگ تر است
از موج کم خوِن زمان.

ناز و نازك چون رز- اما شکننده تر از هر چیز
آن شگفتی ِ وحشی ست

در چشمان مهربانی که تو می پوشانی،
ای کودِك تنگ حوصله ی من.
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تماشای کرجی ها در سن سّبا

من بانگ ِ دل های جوانشان را شنیدم
که بر فراز پاروهای درخشان عشق-سوی می راندند

و زاری سبزه های چمنزاران را شنیدم:
باز مگرد، دیگر باز مگرد!

ای دل ها، ای سبزگان اندوهگین،
به  بیهوده  عشق تان  بربادرفته ی   پرچمك های 

زاریند!
این باد وحشی که می گذرد 

باز نخواهد گشت.

نيايش

دیگر بار!
بیا و توانت را به من واگذار!

از دورها کالمی ُکند در ذهنی شکننده دم می زند
آرامش ِ بی رحمش، سیه روزی ِ تسلیم،

چون روحی مقدر هراسش را فرومی کاهد.
ای عشق خاموش، شوربختی ام را پایان بخش!

از تراکم ِ تاریکت مرا کور کن، مرا ببخش.
دشمن ِ محبوب ِ مشّیت ِ من!

زهره ی پایداری ام نیست برابر دست سردی که از آن بیم دارم.
همچنان که از من دور می شوی

هستِی آهسته ی من! در من ژرف شو، ذهنم در هم کوب
سرفراز از سرنگویم، دریغ و درد آر

مردی را که هست، مردی را که بود!

دیگر بار!
پیچیده در شب، خفته بر زمین، در بوس و کنار.

می شنوم
کالم آرامش را که در ذهن شکافنده ی من دم می زند.

بیا! من تسلیمم. در من ژرف  تر شو! من اینجایم.
ای سرکوبگر من، رهایم مکن! تنها سرخوشی، تنها تشویش،

مرا برگیر، رهایی ام ده، آرامم کن، بر من ببخش!

گريه بر مزار راهون

باران نرم بر مزار راهون می بارد، بارشی نرم،
آنجا که دلداِر غم زده ی من خفته است.

به آوایی غمگین مرا می خواند، خواندنی غمگین،
در طلوِع ماِت ماه.

ای عشق، گوش دار
چه نرم و چه غمگین است آوایی که مدام مرا می خواند،

و همچنان بی پاسخ می ماند، و باران غمزده می بارد،
گه گدار.

دل های ما نیز، ای عشق، سرد و غمزده خواهند خفت
همچنان که دل او

زیر گزنه های خاکستری، خاك سیاه
و باران نجواگر.

تنها

تورهای طالیی-خاکستری ماه
پوشیه بر شب می کشند،

فانوس های ساحلی بر برکه ی خفته
پیچك های آبنوسی را بر خود می پوشند.

نیزارهای زیرك 
نامی را -نام او را-

در گوش شب زمزمه می کنند 
و روح من یك دست سرخوش است،

در خلسه ای از شرم.
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مقاله 

مد شدگی روايت پلی فونيک  يا مصرف بيش از اندازه ی  آن؟

بهزاد عبدي

اگر مروری ضمنی بر  آثار مربوط به یك دهه ی اخیر در حوزه ی داستان داشته باشیم در می یابیم که داستان فارسی در ورطه ی نامعلومی گرفتار آمده.داستان فارسی چه از نظر تکنیك 
و ساخت داستان و چه از لحاظ مضمون و درون مایه موقعیت مشخصی ندارد.

داستان نویس های جوان در فرم داستان با الگو قرار دادن نویسنده های آمریکا و آمریکای التین
تولید چندانی ندارند و تنها مصرف کننده ی صرف آن ها هستند.به کارگیری فرمول ها و ساخت های آن ها لباسی بر تن هیچ است. 

این روز ها رمان های متعددی با ساختار چند صدایی نوشته می شوند.استفاده از این تکنیك مذموم نیست ولی سوال این جاست که چرا نویسنده ها به این فرم عالقه ی بیشتری دارند؟آیا 
واقعن قصه ای که با فرم چند صدایی نوشته شده در متن هم چند صدایی است؟ آیا این چند صدایی در خود قصه نمودی پیدا می کند و آیا هر قصه ای نیازمند این نوع از ساختار هست؟

در بسیاری ازاین داستان ها کمتر داستانی این الزام دیده شده و در حقیقت تکرار متعدد یك صدا با اسم های مختلف همان رمان تك صدایی را در عمل رقم زده است.و در عین حال 
هستند رمان هایی که ساختاری خطی یا غیر چند صدایی دارند اما در عمل چند صدایی هستند و با وجود زاویه ی دیدی از نوع دانای کل  هر یك از شخصیتهای داستان در متن روایت 

خودشان را اجرا می کنند.
نکته ای که در به کارگیری  رمان پلی فونیك  باعث نگرانی می شود،دور شدن نویسنده به عنوان راوی و ناقل قصه از قصه گویی است.در تاریخ رمان جهان و مرجع ترین آثار در هر ژانر و 
طبقه ای از رمان، مهمترین شاخصه، توان قصه گویی نویسنده است. این گفتن در هر قالب و ژانری شمایل خودش را پیدا می کند و هیچ روایت مدرنی خود قصه را نقض نمی کند بلکه 

برای تکمیل طرح اولیه به کار می آید.
در شاخه های متنوع و فراوانی که در رمان قرن بیستم شکل گرفتند اعم از ژانر سیال ذهن،سورئال،رئالیسم فانتزی و... روایت کار خودش را  با متن می سازد . .در داستان فارسی روایت 

های پلی فونیك فقط و فقط تنبلی مولف در ساخت قصه را ثابت کرده است.
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اینکه هر فصل از رمان را با یك اسم خاص مثل “علی”،”حسن” و... نام گذاری کنیم معنایش نوشتن رمان پلی فونیك نیست.غالبن پشت هر یك از شخصیت ها و صدا هایشان حضور نویسنده 
ملموس است و اشتراك زبان در هریك از شخصیت ها و پرش های روایت از  متن و کاراکتر معطوف به خود به وفور دیده می شود.تجربه ثابت کرده که وقتی چیزی)این چیز می تواند تکنیکی 
در داستان یا سینما باشد می تواند کمر بندی با سگك ِگرد و بزرگ باشد!( توی ایران مد شود جلویش را به هیچ نحوی نمی توان گرفت و باید صبرکرد تا خودش به دست مصرف کنندگانش 

از بین برود.
هر چند این تکنیك چندان هم  مدرن نیست و  کم کم دارد به ادبیات کالسیك می پیوندد.اما نویسنده های معاصر ی هستند که اساس کارشان بر همین روایت است.نویسنده هایی نظیر 
یوسا،اورهان پاموك و یودیت هرمان با این تکنیك رمان می نویسند.اما این رویکرد در قوه ی قصه گویی در هیچ کدام تاثیری منفی نمی گذارد و در موضوع شخصیت پردازی ،آن قدر دقیق و 

معطوف به متن عمل می کنند که مخاطب در باز خوانی هر یك از صدا ها استقالل و هویتش از دیگر صدا ها را تمیز دهد.
وقتی فاکنر دست به نگارش “خشم و هیاهو” می زند و آن را در چهار فصل با چهار صدا طراحی می کند یکی از مهمترین شاخصه های شاهکارش “خشم و هیاهو”  در نوع صدا سازی های اوست.

اینکه اگر فصل اول از زبان “بنجی”فرزند دیوانه ی خانواده و  برادر کونتین و جیسن و کدی روایت می شود.یك فصل دیوانه وار می بیند،دیوانه وار فکر می کند و دیوانه وار می گوید.زبان ُکند 
و استفاده از جمالتی طوالنی و بی سر و ته و بعضن دستور زبان غلط او یك شخصیت تمام و کمال دیوانه را تولیدمی کند .تقابل این نوع اززبان با زبانی که در فصل معطوف به “جیسن” به کار 
می گیرد نه تنهادور بلکه مقابل آن است.فاکنر برای “جیسن” کاسب و شارالتان زبانی تند و بریده بریده اختیارمی کند و استفاده از جمالت کوتاه و ریتم تند در روایت بهترین زبان برای روایت 
چنین کاراکتری است.”جیسن” انسانی است که سر همه حتی بچه ی خواهرش کاله می گذارد همیشه در حال خرید و فروش است و برای یك دالر بیشتر گیر آوردن خودش را به تکاپو می 
اندازد. ناهارش را سر پا می خورد و همیشه در حال دویدن است،اما همیشه هم دیرمی رسد.چه در تعقیب و گریز کونتین در جاده و جنگل و چه در بازار سهام و خرید و فروش سهام.مهمترین 

خصوصیت جیسن این است که او هم نظیرپدر، خواهر و برادر هایش  انسانی شکست خورده است.فرزند خانواده ای نفرین شده است.
در فصلهای دیگر نیز فاکنر بامهارت باالی خود شخصیت هایش را نوشته.در فصلی که معطوف به “کونتین” است با توجه یه شخصیت کونتین مدام جریان سیال ذهن را به کار می گیرد.کونتین 

دانشجوی غمگین دانشگاه هاروارد،انسانی که دچار یاس فلسفی شده و  تسلیم زندگی است. به قصد خودکشی می رود روی پل.
فاکنر در این رمان روایت به هم ریخته ای دارد و این به هم ریختگی معنایش این نیست که داستان از زیر دست او در رفته باشد .چرا که در عمق ماجرا ، قصه مهندسی شده و کاملن منظم است.

)کافی است یك فلش بك ذهن یا یك یاد اوری خاطره از زبان کونتین در فالن تاریخ را در نظر بگیرید و بااحتساب اختالف سنی  او با جیسن و تاریخی که جیسن در آن حضور دارد و... با 
احتساب این ها به همان خاطره از زبان جیسن به نحوی دیگر برسید.(

“خشم و هیاهو” را به عنوان مهمترین و مرجع ترین مصداق ژانر رمان پلی فونیك مطرح کردم تا منظور از ساخت و پردازش صدا در این قالب بهتر مشخص شود.
سابقه ی داستان فارسی در چند سال اخیر ثابت کرده است که همیشه تکنیك هایی از این دست ابزاری برای روایت قصه یا تمهیدی برای بر قراری یك گفتمان دیالکتیك در محور قصه نیست 

بلکه خود این فن برای نویسنده اش هدف است و غایت.یعنی شروع کار و اولین قدم برای نویسنده ای نظیر یوسا  یعنی پایان تالش نویسنده ای ایرانی.
هستند معدود داستان نویس هایی که کار شان را بلدند و نوع برخورد با قصه،زبان و روایت را به خوبی می دانند.اما روی صحبت این متن با آن دسته از نویسندگانی است که فقط مصرف کننده 

اند و در هیچ زمینه ای تولیدی ندارند.و نه تنها به تاثیری که از نویسنده ای ماقبل خود می گیرند چیزی اضافه نمی کنند بلکه تکنیك یا رفتار مذکور را هم از جلوه می اندازد.
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مقاله 

شهری نویسی نیز شبیه همین تکنیك این روز ها مد شده و نویسنده های ما آنقدر از توده ی مردم دورند که داستان   فارسی محل آمد و رفت شخصیت های مشابه و تکرار شونده ی یك طبقه 
ی خاص از جامعه باشد.این روزها طبقه ی متوسط جامعه نوشته و گفته می شود.تا آن جا که اگر نویسنده ای در جایی از داستان در ساخت   لوکیشن یا شخصیتی  ثروتمند یا فقیر، درمانده 

و مستاصل است. مشاهدات نویسنده ها از جامعه آن قدر محدود است که در برخورد با چنین  موقعیت هایی به خوبی از پس آن برنیایند.
داستان معاصر ما در ادبیات بومی و جغرافیایی کم حرف است و در ادبیات شهری نیز ناقص و الکن.چرا که شهر ی نویسی نزد نویسنده های ما در ماشین بازی در خیابان های تهران یا پاساژ 

گردی،کافه نشینی و لوکیشن های دانشگاهی خالصه شده.

و باید بگوییم دیگر اقشار فرو دست جامعه و انسانی که همواره می جنگند برای زنده ماندن و انسانی که به جبر از قسمت های بزرگی از زندگی محروم است،جایی در داستان فارسی ندارد.
هم چنین آن نوع از انسانیتی که در ثروت گم و نابود شده   و هر روز به زوالش نزدیك تر می شود در داستان های ما کمرنگ باشد.در پایان باید گفت که تمام هدف این متن بر این است که 

نویسنده های ما به ویژه آن ها که جوان تر ند رسالت و موقعیت خود را مهم تر از آن چیزی که به نظر می آید بدانند.

ُمد شدگي روايت پلي فونيک يا مصرف بيش از اندازه ي آن ؟ ـ بهزاد عبدي
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