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سرمقاله
تقصیر خودتان بود که دیر کار فرستادید. آنقدر دیر فرستادید که باید شب یلدا بنشینم اینجا 
کارهای نشریه را انجام دهم. همین االن الهام حیدری عزیز 19 کار دیگر فرستاد که بگذارم 

ولی واقعا دیگر زمانی ندارم و قولمان باید قول باشد. 
این هم از شماره اول نشریه »فرشته های کاغذی«. دانلود کنید از داستانها و شعرها لذت 
ببرید. فقط کافیست که فایل را بریزید روی فلش و بروید سر کوچه پرینت بگیرید. 58 
صفحه هم بیشتر نیست. صفحه پنجاه تومان که حساب کنید می شود، 2900 تومان. یکم 

از پول شارژ ایرانسل بیشتر است. 
باید تشکر کنم از خیلی ها که پشتم ایستادند. فرزاد قنبری عزیز نشان داد که مثل همیشه 
منتظر است تا صدایش کنم و کاری روی دوشش بگذارم. از الهام حیدری که تا آخرین 
لحظه ها منتظر کارهای شما ماند تشکر می کنم. لطفا از این به بعد شعرهایتان را برای 
ایشان بفرستید. ایمیلش را هم صفحه اول گذاشته ام. از مهسا عاصی هم تشکر می کنم 
که زحمت بخش ترجمه را به عهده گرفت. کارهای ترجمه خود را برای او بفرستید. داستانها 

را هم برای خودم بفرستید تا کسی این بخش را به عهده بگیرد. 
ببخشید. یکی  بزرگی خودتان  به  دارد ولی شما  نواقص  اول است، خیلی  دوستان شماره 
از نواقص نداشتن شماره صفحات است که قول می دهیم در شماره بعدی اضافه کنیم. 
شاهین نجفی مصاحبه نکرد. جالب بود که شاهین نجفی اولین کسی بود که به ایمیل من 
پاسخ داد و گفت در خدمت است، ولی با دیدن سوالها اندکی زمان خواست و دیگر پیدایش 
نشد. در میالن برنامه داشت. مطمئنم که برای شماره بعدی حتما مصاحبه خواهد کرد. بد 

قول نیست دوستان، گرفتار است. مثل هر کدام از ماها که برای زندگی کردن باید ... .
در هر حال تشکر می کنم از استادم دکتر سید مهدی موسوی که مانند خیلیها خودش را 
نگرفت و کار فرستاد. )خیلیها گفتند که کار نمی فرستند چون باید ببینند چه جور مجلهای 
است(. از فاطمه اختصاری، محسن عاصی، طیبه تیمورینیا هم برای پیشنهادهای سازندشان 
تشکر میکنم و از همین جا دستشان را میبوسم. واقعا مغزم کار نمیکند که سر مقاله خوبی 

بنویسم، همین االن کار نشریه تمام شد و با خیال آسوده می خواهم بروم چای بخورم. 

ساموئل کابلی، شب یلدا، کنار دریای مرمره



فاطمه اختصاری

میمپرندهالف
پرید پرنده  آخرین  و  شد  باز  دریچه 
بود پرها   ِ پراکندگی  فکر  به  »الف« 
را »رفتن«  برنگشت  کسی  هیچ  اگرچه 
بود خبرها  آخرین   ِ منتظر  هنوز 
نبود تو  از  نگفته  حرفی  ی  ادامه  »الف« 
بود دوورترها  به  دستی  ی  اشاره  »الف« 
نامه... آخرین  های  خط  به  خیره  نشست، 
بود! وا  در  برنگشت...  کسی  هیچ  اگرچه 

■
قفس توی  رفت  دست  و  شد  باز  دریچه 
دادی می  جواب  را  تلفن  داشتی  تو 
را چاقو  کرد  لمس  تنش  روی  پرنده 
دادی می  جواب  را  تلفن  داشتی  تو 
پرداخت می  حیاط  از  خون  شستن  به  »الف« 
دادی می  جواب  را  تلفن  داشتی  تو 
اّما خط،  پشت  بود  سمجی  مزاحم 
دادی می  جواب  همیشه  عالقه  با  تو 

■
نبود!! دریچه  مساله  و...  شد  باز  دریچه 
بود توو  آن   ِ انتهای  بی   ِ خالی   ِ فضای 
فهمید نمی  هم  خواند  می  فلسفه  که  »الف« 
بود او   ِ خود  از  خانه،  در  ریخته  که  پری 
کرد می  زندگی  داشت  رگش  توی  مرگ  که 
بود چاقو   ِ رّد  قبل  از  گردنش  روی  که 
دادی! می  جواب  را  تلفن  داشتی  تو 
بود... سو  آن  در  شب   ِ تمامی  باد  صدای 

■
کشید دراز  خود   ِ سیگار  و  قهوه  کنار 
داشت را  بودنش  زنده  خستگی  پرنده 
نه... و  مردن  نه  و  رفتن  نه  و  ماندن  میل  نه 
که گوشه ی قفسش، عکسی از زنش را داشت
ضخیم های  پرده  و  دیوار  اینهمه  پشت  که 
داشت را  روشنش  های  شب  دنیا  هنوز 
هنوز نوشت  می  شعر  قفس،  به  زده  زل  که 
داشت را  »رفتنش«   ِ ترس  هم،  قافیه  بدون 
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محسن عاصی
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کردی می  فکر  دنیات  به  تو 
شدنش منقرض  به  قورباغه 
چین در  اتحادیه  یک  عضو 
شدنش معترض  مجازات  به 

iلرزد می  یواش  که  تویی  این 
رفته سو  چشمهاش  از  دیگر 
کارگران ازدحام  وسط 
رفته فرو  خودش  الک  توی 

پیچید می  هات  گریه  سرش  در 
دادی می  اتفاق  یک  بوی 
بستی سد  فریادهاش  روی 
دادی می  باتالق  این  به  تن 

مورچگان مکث  و  کارخانه 
ها اتحادیه  دیوار  روی 
که » مائو « توی دفترش خواب است
ها اتحادیه  تومار  روی 

گیرند می  غصه  بوی  فکرها 
کارگران به  مارها  ی  حمله 
بود خون  و  گریه  و  باتوم  رد 
زندان تا  آبگیر  لب  از 

که کالغی به قصه ها می گفت
نداشت مار  آبگیر  این  کاش 
نرسید اش  خانه  به  مردی  باز 
نداشت کار  دوباره  که  پدری 

و... رفت  استخوانمان  تا  درد 
است شده  خون  مرد  باز چشمان 
خواندن ابوعطا  اینکه  مثل 
باعث جنون شده است یک شبه 

انگار انقراضمان  وسط 
داشت جان  ای  قورباغه  ی  بچه 
پیچید سرت  در  امید  بوی 
گرچه تبعید داشت ، زندان داشت

بکنی عوض  را  رسم  روی  می 
کند فرار  ات  خانه  از  مار 
شود آب  دوباره  آبگیرت 
کند کار  دوباره  کارخانه 

و... کنی  می  پشت  دنیات  به  تو 
شدنش منقرض  به  قورباغه 
چین در  اتحادیه  یک  عضو 
شدنش معترض  مجازات  به 



دلم؟! است  گرفته  یا  دلت  است  گرفته 
عسلم! ما  روزهای  شده  تلخ  چقدر 
شود باز  تو  یخ  تا  شدم  گریه  بار  دو 
بغلم!! نگیرمت  تا  چسبیدم  مبل  به 
داشت باران  ابرهات  و  شدی  می  مچاله 
پایان داشت شروع می شدی و شعر، حّس 
که زل زدم به دو تا چشم زل زده به زمین
که دست هات شدیدا عذاب وجدان داشت!
سنگی شبی  فروپاشی  به  زدی  زل  که 
هماهنگی!! بی  شام!  وسط  ای  بوسه  به 
ترسم! می  عزیز!  بگوید:  هات  دست  که 
دلتنگی چقدر  بگوید  هات  چشم  که 
تلویزیون صدای  در  ما  ی  خنده  صدای 
جنون های  راه  به  کشیدن  داد  صدای 
من ی  کاره  نیمه  تخت  وسط  شدن  یکی 
خون جاری  صدای  در  خون  جاری  صدای 
آشپزخانه توی  ما  ی  خنده  صدای 
بیگانه دست  دو  در  بیداری  صدای 
غمگین ای  ترانه  با  رقصیدن  صدای 
دیوانه تخت  روی  دیوانه  صدای 
نیست بچه که  اتاق  در  ما  صدای خنده ی 
که عاشق چه کسی بوده است و عاشق کیست!
ترسم می  ادامه  از  کنم:  فکر  بعد  که 
که بعد گریه کنی: روی حرف هات بایست!
حّمام در  بخار  در  ما  ی  خنده  صدای 
نافرجام خودکشی  تا  دو  جای  صدای 
لغزنده خطوط  بر  شعری   ِ نوشتن 
تمام نیمه  سکس  توی  شعری   ِ نوشتن 
لغزنده خطوط  بر  شعری   ِ نوشتن 
تمام نیمه  سکس  توی  شعری   ِ نوشتن 
بداخالقی موقع  ما  ی  خنده  صدای 
داغی ات  بوسه  مثل  و  ای  کرده  داغ  که 
درجه  90 الکل  از  شوی  می  مست  که 
که مست می شود از چشم های تو ساقی!

بلند بام  پشت  روی  ما  ی  خنده  صدای 
بشوند عاشقت  است  قرار  که  ها  ستاره 
باال آن  از  بد  دنیای   ِ کردن  نگاه 
که هیچ چیز مهم نیست عشق من! که بخند...
ها خیابان  دل  در  ما  ی  خنده  صدای 
ها انسان  اخم  روی  ما  ی  خنده  صدای 
بخوریم! یواشکی  که  یخی  بستنی  دو 
ها مهمان  برای  میوه  و  چایی  خرید 
سختی روزها  بعد  آرامش  صدای 
تختی! و  مهندس  حجازی،  عکس  صدای 
صدای خواندن قرآن و شمس و نیچه و یونگ!!
خوشبختی میان  در  ما  ی  خنده  صدای 
داریم دردها  اوج  در  که  خنده  صدای 
صدای گریه که عمری ست بی صدا داریم
دنیا  ِ ته   ِ ته  سبزی  ی  خانه  صدای 
داریم ما  که  واقعی  رویایی  صدای 
خنده اینهمه  از  دشمن  ی  گریه  صدای 
پرکنده! مرغ  مثل  ما  ی  خنده  صدای 
آغوشت در  شده  پنهان  ی  خنده  صدای 
آینده... در  دغدغه  بی  ی  خنده  صدای 

سید مهدی موسوی
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ماند  خواهد  رسم  و  ست  زمانه   ِ رسم  چه  اگر 
است  سخت  قدم  قدم  نرسیدن  و  دویدن 

باران  این  بگیرد  آتش  که  نیست  محال 
است  سخت  دستکم  کبریت  باور  به  ولی 

ـ سقراطم  برای  باشی!  اینجا  که  همین 
است  سخت  سم  جام  به  حتا   ِ کردن  نگاه 

است  آسان  نشستن  کنارت  جمع  میان 
است  سخت  ام  خانه  به  تو  بی   ِ رفتن   ، جاش  به 

پسری  هر  کیف  توی  عکست   ِ دیدن  به 
است  سخت  هم  هنوز  کردم  عادت  چه  اگر 

دل و  شراب  با  تو  بدون  عقل  است  خوش 
است سخت  رقم،  هر  جور،  هر  کند  می  حساب 

تنها  کند  می  درک  مرا  خوب  خدای 
است سخت  کم  و  زیاد  تنهایی   ِ تحمل 

فی
نجـ

حید 
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مردی ی  صیغه  در  ام  جاری  های  اشک  از 
برگردی که  تا  بصرفم  که  هایی  فعل  از 
خواهم نمی  چیزی  دنیایتان  از  مرگ  جز 
سردی با  کرد  نگاهم  که  داغی  چای  از 
کی؟  …  ِ دست  الی  کردم  خواب  را  خودم  شب  هر 
کردی نمی  ول  را  ها  دست  این  اگر  شد  می 
خیس لحافی  زیر  تنی  های  هرزگی  از 
خیس »قافی«  و  »عین«  بین  مرده  گیج  حرف  یک 
را زبانم  فهمد  نمی  تو  جز  کس  هیچ  که 
را دهانم  محکم  لجن  در  گرفته،  دستی 
hotbird ِ گم تر می شوم در گیجی .… ـُ هی گم… گ
گرد میزی  پشت  در  شده  گم  هایی  هسته  با 
غمگین لبی  پشت  ام  خورده  را  ام  بوسه  که 
غمگین شبی  هر  تمام  کردم  ات  گریه  که 
تر خونی/  های  شب  شده،  قی  های  بوس  کا/ 
تر… عفونی  هی  که  ای  تازه  های  زخم  با 
که… تاری  عکس  در  را  تو  چسبیدم  تخت  به 
تاریِک…« و  غمگین  ی  شنبه  »یک  کسی  من  در 
گوشی ور  آن  من  نسبی  حضور  مثل 
خاموشی هفته  هر   …  ِ قرمز   ِ چراغ   پشت 
غار دهان  در  مردم  خواب  گوشی،  پیش  که 
تار عکس  مشت  یک  با  خیس  پتویی  زیر 
کاغذ ی  مرده  بر  تو  عکس  بر  سوختم  می 
از… ندارم،  که  هایی  چیز  به  زدم  آتش 
با… من  سر  در  مرده  که  آرزوهایی  با 
را هایش  توله  کرده  چال  که  سگی  مثل 
کابوس این  در  شد  می  خودکشی  که  کسی  مثل 
اقیانوس… آرام  و  عاشق  نهنگ  دارد 

■
درد با  را  تو  بیدارم  که  خوابی  این  به  لعنت 
سرد… دائم  که  را  هایم  دست  گرفته  دستی 

 

.
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و صورتم  های  تّکه  دیدن 
سینه بر  حوله  سفت  گرِه 
کسی اسم  حروف  میان  از 
آیینه بخار  سطح  روی 

عبور رمز  حروف  میان  از 
ها پنجره  تمام  در  شدن  »تو« 
تنهایی به  ام  تیره  ]عادت 
ها...[ کرکره  پشت  شهر  از  خسته 

را: من  کند  پر  که  هایی  واژه 
جنسّیت و  سّن  میل،  ای  اسم، 
را: دنیا  نوشته  هایی  ]واژه 
غلط[ حرف  چهار  با  »زبان«  یک 

در مارپیچی  داالن  ]ته 
روشن[ ی  نقطه  دو  جوی  و  جست 
امروز تا  گذشته  سال  بیست 
من در  ای  کرده  رشد  هی  تو  که 

مسواکم و  تیغ  و  عطر  روبرو: 
مجهولی های  گریه  سرم:  در 
بود قطعی  جواب   y ]Xو 
معمولی[ احتمال  این  توی 

ها پنجره  به  تو  تکرار  باز 
آگاهم ناخود  هاي  یک  صفرو 
خودش توی  خورده  پیچ  ای  ]جاده 
هم[ به  بسته  »باز«های  این  بین 

تو ی  صفحه  درون  گرده  گیر 
اش شنی  ساعت  برگشت  بعد 
روز هر  کسی  زند  می  پا  و  ]دست 
اش![ ژنی  ی  نقشه  مرداب  توی 

از آینه  روی  اشک،  چکد  می 
عادی کامال  های  خطی  خط 
آورده کم  هوا  هی  نفسم 
دادی[ فرو  را  بغض  ولی  ]تو 

الهام حیدری



نیومد خونه  ولی  شد  شب  بازم 

کرده
دیر  هنوزم  شد  شب  بازم 

جذاب و  خوب  بلند  پاشنه  جفت  یه 

کرده
گیر 

تنگش  حلقوم 
توی 

بلونده موی  یک  درگیر 
هنوز 

میاره در  دستش  تو  از  حلقه  یه 

غریبه
و  سرد 

تختای  کنار 

ذاره می  جا  رو  فلز  از  تیکه  یه 

و:ببخشید! رسیده  لبخند  یک  با 

شد! تموم  راحت  چقدر  گل...  شاخه  یه 

مشکیش! موی  با  ره  می  یادش  اونم 

شد! حروم  خونه  این  توی  اگرچه 

خیاله! تو  که  داره 
باور 

بازم 

هاشو خنده  با  بود  هرچی  بخشه  می 

کاره پرت  حواسش  شاید  میگه 

هاشو! حلقه  ذاره  می  جا  سرکار 

حمیده هاشمی
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درخت های جوانی کهاز و زیر سیگاری پر شد2.
دود شدند
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علی کاظمی

همیشه مبتدا تویی ُو
خبر ناگوار

همیشه من سرش به سنگ
به دیوار چین

به حجراالسود 
*

زخم بر انحنا
زخمه بر ایجاِد درد
از خطور آغوش ُو

                        همخوابگی
حمِل آبِی گفتار

َچکاَچِک تن بر تلفظ برهنه
دوباره آمده ها می روند 

*
قطار کلمه ای ست در این سطر و زخمی بر »من می روم«

ای سوزنباِن خانه ی پدری! گل ها را آب و تاب بده، باغبان ها مسافر-اند
ای تو اوِی پنهان در این مدار! به سوم شخص بیا، غایبان ساکن استوا-یند



آزاده حسینی 

همین االن از تصّور یک پلنگ 
    در جایی

                                    عبور می کردم
دیدم چقدر به گربه های توی حیاط  بی ربطم
و نسبتی که بین من و اشیاء گمشده نیست
                                  کوچک نیست

با چشم های تو قسمت آخر جهان را
                                 به تماشا

 آنگونه گریه کردم که  »آن«  از گونه های تو افتاد
و پلـنـگ گوناگون شد



آذر دخت ضیایی

آب باالی سرم  ایستاده 
روی دیوار غلت می شوم 

من کاشی می شود 
دیوار   من  

من طرح می شود     دیوار خط
رنگ از رخم  می پرد 

 مثل خالهای  چروکیده      
می ایستد و باال می گیرد  

پای  دردها می نشیند 
تا عروسکان بیوه 

 فرشتگان آوانگارد 
یا  نویسندگان خواب بریده   

اوج می شود و می گیردم از سر 
خالی می شوم    

 بدون چشم     پنجره    یا شمع
می ایستم       پهن می شود 

حبابی باال     آبی که ریخته



آسمان وحشي شده است و
باران را شدید مي کند

اشک هایم  یاد تو مي افتند
لرزش شانه هایم را

کبودي گردنم را که یادت نرفته است؟
من سردم بود و

دردست هاي گرم تو
چه تغییرشکل ها که ندادم

ترک برداشتنم را
خم شدن کمرم را که یادت نرفته است؟

 
حالم خراب است

شکل زني
که کوچه ها را پرسه مي زندو

زنگ ها را اشتباه ...
رد ناخن هایم را

فشارانگشت  هایت را که یادت نرفته است؟
...

چه کار کنم؟
مدام باران مي بارد و

کابوس هایم خیس مي خورند
چهره ام را

وحشت چشمهایم را که یادت نرفته است؟
 

زن نشناِس ِ لعنتي !
خون از سر زندگي  این زن گذشته است

الاقل اعتراف کن
دکمه هاي بسته ي پیراهنش را

یادت نرفته است ؟

منیره  حسینی



نوید رضا هادوی
w w w . d o r u q . b l o g f a . c o m

سر  مأموریت ها  مابین  بود.  برگشته  مدت ها  از  بعد  صادق   
خانه  اهل  برود. همه ی  زود می خواست  بود،  آمده  زود  زده، 
از  و  بود  خسته  بخاری.  کنار  بودند  شده  جمع  برش  و  دور 
حمام برگشته، اّما چهره اش لبخند داشت و خوشحال بودند 
از  بود. می گفت  آورده  با خودش  قورباغه هم  دیگران. یک 
همین طرف ها خریده. گویا قورباغه ی خاصی بوده؛ قهرمان 
بود.  شده  گفتگوشان  مطلب  قورباغه.  طول  پرش  مسابقات 
صداشان توی اتاق من هم می آمد. از دور  قورباغه را دیده 
بودم. می آمد بهش. سبز روغنی و کشیده بود؛ کمرش دراز 

تر. انگار موجود دیگری بود؛ کله کوچک با چشم های زرد. 
نگاهم که به نگاهش افتاد، خجالت هم کشید. کسی هم در صدد نبود پرشش را بیازماید. حتی اهل 
خانه مانع درخواست صادق شدند که مهمانشان را برای اثبات حرام نکردن پولش بپراند. آمدم نشستم 
غیرمنتظره  بودن  هم  دور  این  از  می رسید.  نظر  به  شلوغ تر  خانه مان  ریختند.  چای  دخترها  کنارشان. 
اّما نمی خوابید. می خواست بیشتر باشد. فردا باید می رفت.  همه خوشحال بودیم. صادق خوابش میامد 
صحبت ها گل انداخته، آمدم اتاقم به کارم برسم. مدتی گذشته بود که رفتم به آشپزخانه برای آب خوردن. 
در هال دیدمشان که کنار بخاری خود قورباغه تصمیم گرفته قدرت پرشش را نمایش دهد. به اتاق که 
آمد. تشویقش کردند ولی  اندازه ی قدم پرید. صورتش مقابلم قرار گرفت و فرود  به  برمی گشتم دیدم 
من به اتاقم آمدم و شریکشان نشدم. هنوز آن چهره جلوی چشمانم هست. صورت الغر و دخترانه با 
چشم هایی زرد که شاید اشک هم داشتند و حسی مملو از شادی قدردانی. دستها هوا را زیر پره ی پنجه ها 
گرفته بود و پاها بلندتر و قوی تر به نظر می آمد؛ با زیرشکمی سفید و لک دار. اّما تأثیر صورت ظریف و 

آسیب پذیرش بر ورزیدگی اندامش غالب بود.
 بیرون اتاق غلغله بود. همه تحسینش می کردند و او هم شده بود جزئی از خانواده. بعد که من به آنها 
ملحق شدم شور و شوق خوابیده بود. همه انگار از سونا برگشته بودند. کرخت و سرخوش، آرام صحبت 
می کردند. فکر کردم برای فردا قبل از خواب لباس هایم را از روی بند جمع کنم. به سمت حیاط رفتم. 
ـــ یعنی تنظیم صدا و محتوای سوأل طوری بود که مطمئن  صدایی با صدای باز شدن در از من پرسید: ـ 
بودم با من است ــ »هنوز بارون نیومده؟« این سوأل فقط می توانست از من پرسیده شود. چون تنها 
کسی بودم که نسبت به اوضاع بیرون از خانه اشراف داشتم و می توانستم از بارانی بودن یا نبودن هوا، 
در آستانه ی در مطلع باشم. اّما لحن پرسش چیز دیگری بود. لحن، آرام و خصوصی بود و خودمانی شدن 
محتاطانه ای داشت. پیچیده بودن این شرایط بود که موجب شد جواب ندهم و شنیدن پرسش را انکار 

کنم و نشنیدن را به گردن همزمانی صدا با صدای باز کردن در بیاندازم اگر بازخواست شدم.



به حیاط رفتم و وقتی برگشتم چیزی از امتناعم در ذهنم باقی نمانده بود. کسی هم بازخواستم نکرد، اّما 
متوجه شدم قورباغه دیگر با کسی صحبت نمی کند، بیشتر منتظر است مهمانی تمام شود و در خودش 

فرو رفته بود.
 

  فردا سر صبحانه همراه خواب آلودگی معمول، غم پایان مّدت کوتاه اقامت صادق تقریبًا در چهره ی 
همه آشکار بود. مادر چایی را جلوی کسی می گذاشت و پنیر را جلوی کسی، کارد را به کسی می داد و 

مربا را به کسی.
 چهره ی قورباغه ولی غمگین تر بود و ظریف تر به نظر می رسید و نگاهش به استکان چایش خیره مانده 

بود. فکر کردم شکر می خواهد. ظرف شکر دست من بود. دستم را دراز کردم طرفش.
 به سرعت نگاهش را به سمت دیگر گرفت و با صدای خفه ای که خبر از بغض می داد گفت : »دیشب 

جواب سوألم را ندادی«
 مطمئنم همه شنیدند ولی کسی به روی خودش نیاورد. شکردان در دستم و دستم همین طور دراز مانده 
بود سمتش که، دقت کردم دیدم اشک هم می ریزد. من ولی از جمع تبعیت کردم: به صبحانه مشغول 

شدم.
 یک ساعت بعد از صبحانه آنها می رفتند. باز مادر و بقیه دور صادق و قورباغه اش جمع بودند. ماجرا برایم 

گنگ بود.
 چرا رفتار سهل انگارانه ام برایش این همه جدی ست؟

 احساس پشیمانی می کردم که چرا خودم را به کری زده بودم. اما باز به خودم می گفتم: گیرم که اصال 
کم محلّی کرده باشم. آدم که اینقدر حساس نمی شود.

 با خودم به این اطمینان رسیده بودم که پدر آرام به سمتم آمد و گفت: »بهتره از دلش در بیاری. گناه 
داره.«

 من زیر بار نرفتم.
 صادق رفت. خانه دوباره خالی شد انگار.

 حاال دوباره سرزنش می کنم خودم را. حداقل یک ساعت وقت داشتم قضیه را یک جوری ختم به خیر 
کنم. چهره ی مشتاق قورباغه که در اوج پرش بود هر دم جای خود را با چهره ی بغض آلود نادیده گرفته 

شدنش سر صبحانه عوض می کند در نظرم و این عذاب را دو 
چندان کرده است. دست و دلم به کار نمی رود. خواهرزاده ی 

کوچکم را بغل گرفته ام و بازی گوشی می کند.
 تا به حال متوّجه ی گودی نوک زبان قورباغه ها نشده بودم؛ 

همان جایی که می چسبد به تن حشراتی که شکار می کنند.
 بّچه به این کوچکی چه خوب توانسته تقلید کند. نوک زبانش 

یک گودی درآورده و هی ول می دهد به سمت صورتم.
 خواهرزاده ام تمرین شکار مگس روی صورت دایی می کند.



اجزای صورتش به طرز غریبی در هم فرو رفته بود. طوری که مغازه دار نبش خیابان، خیلی مطمئن نبود 
که می تواند مثل هر روز بهانه اش را دستش بگیرد و سر راهش قرار بگیرد. از الی در خودی نشان داد و 

سریع برگشت.
 بوق کشدار تاکسی عجولی که حواسم را از رقص برگها پرت کرد، تمام صحنه های چند دقیقه پیش را به 
هم ریخت. از خیابان عبور کرده بودی و با ترس و غضب، به چهره راننده تاکسی زل زدی که طلبکارانه 
زیر لب چیزهایی را زمزمه می کرد. مغازه دار تا وسط پیاده رو آمده بود و مستأصل از بروز هر واکنشی، 
مستقیم به دست هایت زل زده بود. خواستم پیاده شوم. بروم توی صحنه. شاید فریادی می زدم بر سر راننده 
و یا شاید از تو دلجویی می کردم که لرزشت آدم را به هوس در آغوش کشیدنت می انداخت. ای پسره ی 

بی عرضه ی ترسو...
به خودت که آمدی با همان لرزشی که حاال از قدم های نامطمئنت معلوم بود به راه افتادی. باید حرکت 
می کردم. یک لحظه تصمیم گرفتم پیاده راه بیفتم اما من مگر چه می دانستم که مقصد بعدی ات کجاست. 
کردی.  مکث  داشت.  بستگی  آن  یافتن  به  حرکتت  ادامه  انگار  که  می گشتی  چیزی  دنبال  کیفت  توی 
یک نفر پشت خط توجیه شکفتگی صورتت بود. فرصت کردم نگاه دقیقی به سرتاپایت بیندازم. همه چیز 
با احتیاط روی کفش جیر  انگار  متناسب به نظر می آمد. مانتوی مشکی خوشدوخت و شلوار مرتبی که 
مشکی ات قرار گرفته بود. از همه زیباتر شال طوسی رنگی بود که سفیدی گردنت را بهتر نشان می داد. اما 
نه، تو که شال سرت نیست. شال را بعداً توی سرویس بهداشتی عمومی دور میدان ونک عوض می کنی. 

اما من این ها را از کجا می دانستم؟ 
براق و صاف  تا مضطرب می شوی دستت می رود سمت مقنعه ات. موهایت بوی خوشی می دهد حتمًا، 
از همه طرف به سمت صورتت راه گرفته است، گاهی می ترسم مثل جوهری که در حال سرریز شدن 
است تمام صورتت را سیاه کند. عجیب است حتی می توانم نام شامپوئی را که به موهایت می زنی حدس 
بزنم. راهنمای چپ ماشین را زدم و آهسته حرکتش دادم.  دور که می زنم نگاه جوینده مغازه دار به چشمم

وقتی قصه ام می شوی
طیبه تیموری نیا
/www. delay.persianblog.ir



می خورد که با حسرت تعقیبت می کند. کنار دستگاه عابر بانک ایستادی و کمی پول برداشتی. یعنی به 
نظرم کم آمد. آخر خیلی سریع توی مشتت پنهانش کردی و در جیب پشتی کیفت گذاشتی.

را  هیچکدامشان  تاکسی ها  بجز  انگار  که  می کردی  نگاه  ماشین ها  به  طوری  خیابان،  کنار  ایستادی 
نمی بینی. افسوس که نمی توانستم سوارت کنم. کوتاه و محکم می گفتی ونک. سوار که شدی پشت 
سرت روان شدم. ونک پیاده شدی. ماشین را کناری پارک کردم. مستقیم رفتی توی سرویس عمومی 
و یک ربع بعد که بیرون آمدی آن شال طوسی رنگ سرت بود. به نظرم چشم هایت مشکی تر شده بود 

و لب هایت...
به ساعتت نگاهی انداختی. 11 صبح بود. هنوز نسیم مالیمی می وزید. دلم می خواست باران می گرفت. 
با عجله نزدیکت آمد. لبخندی روی لب هایت نشست. نگاهی گذرا به  دلشوره داشتم که مرد جوانی 
سرتاپایش انداختی و دست که دادی دیدم چطور مجذوب موهای بلندش شدی. کت بلند نوک مدادی 
با چهره آشنایش چقدر تناسب داشت. خدایا من این لبخند را قباًل کجا دیده بودم؟ این چروک های زیر 
چشم و برقی که بین چشم ها و دندان های سفیدش در گذار بود... . خوشحال بودی. این از کشیدگی 
اندامت پیدا بود، از رضایتی که با رقص موهای جوهری روی صورتت پخش می شد. دست هایت در 
دست های درشتی گم شده بود که حتی رگ هایش برایم آشنا بودند. قدم هایتان حاکی از بی مقصدی بود. 

غم عجیبی داشتم. یاد مغازه دار سر خیابان افتادم. چیزی داشت دلم را چنگ می زد.
**

نانوشته ات شده  باز درگیر غلط گیری دیکته های  اینهمه کالفه و عجول چرا؟  اما  بیرون آمدی،  از در 
بودی. درگیر باید و نبایدهای مرسوم. نسیم خنکی که موهایت را آشفته کرد، افکارت را ورق می زند. 
بگیرد.  نگاهت  حالت  از  را  مغازه  از  اجازه ی خروجش  که  پا می کند  آن  و  پا  این  خیابان  مغازه دار سر 
نگاهش نمی کنی و با غیظ رد می شوی.  ناگهان صدای ضربه ی محکمی همه ی تالشم برای آرام جلوه 
دادن این منظره ها را نقش بر آب می کند. صدای کشیده شدن الستیک روی آسفالت، بوق ممتدی که 
همه ی خوشباوری ام را با تکانی نقش برآب می کند. نزدیک شدن سریع ماشین را دیدم و چشم هایم 
را بستم و تنها همان صدا به یادم مانده. کنار کیفت حاال جاروی دسته بلندی افتاده و مغازه دار جوان 
که دارد همه ی تالشش را می کند شاید تشنج و تکان های تنت را کم کند. ناگهان صداها همه قطع 
می شوند. حاال فقط حرکت دست ها و چشم ها به چشم می آید. خون شقیقه ات آسفالت را رنگ می کند. 
حتمًا گوشی ات داشت زنگ می خورد در آن لحظه. پلیس و پرستارها سررسیدند ... آدم های مهم بچگی ام 
همه آمدند. هنوز احساس اعتماد و ترسی توامان با دیدنشان به رگ هایم رسوخ می کند. باز هم نتوانستی 
نقشی بهتر از یک تصادفی بد حال داشته باشی. دخترانی شبیه تو هراسان از درب خوابگاه به سمت تو 

می دوند. دو نفرشان سوار آمبوالنس می شوند و با تو می روند.
یک ساعت بعد همه چیز کمی شکل عادی شدن به خودش گرفته بود، بجز یک دایره ی قرمزگوشه ی 
خیابان که مغازه دار جوان هرچه سعی می کرد خودش را به ندیدنش بزند نمی توانست. مخصوصًا حاال که 
چند برگ زرد هم رویش افتاده بودند. به پول های داخل دستگاه عابر بانک فکر می کردم، به پسر میدان 

ونک، به این داستان نیمه کاره...
**

از در بیرون آمدم. باد خنک تبم را گرفت. دلم می خواست هرچه زودتر از شر این مقنعه خالص شوم. 



گفته بودی بدون مقنعه زیباترم و همین موهای مشکی جوهری محفوظم می کند. گفته بودی بی آرایش 
هم زیبایی اما وقتی  ایت را سیاه می کنی پر از اساطیر ناشنیده می شوی و آدم دوست دارد آنقدر تماشایت 

کند که کشف شوی. گفته بودی که لب هایت...
 امروز دومین باری است که قرار است ببینمش. پشت شیشه سایه ی منتظر و محوی را تشخیص دادم. 
توجهم را پرت پیکان اوراقی قرمز کردم. همان که کمی پائین تر از سوپر مارکت پارک شده بود. خودم 
را سوار بر آن تصور کردم. تصور کردم نویسنده ی معروفی هستم که دنبال سوژه ی داستانش راه گرفته 
و رسیده به درب این خوابگاه. دلشوره داشتم. قطره ای باران روی گونه ام افتاد. لرزش گوشی داخل کیفم 

اضطرار برگشتن را به یادم آورد. شاید به بهانه برداشتن چتر برگشتم به سمت خوابگاه. 



سید رضا قطب

فلسفه یه سکس نیمه کاره تو بُعد چهارم

 خیلی سخته که بخوای یه دفعه همه چیز رو تموم کنی و بعد آب دهنت رو قورت بدی اما هیچی توی 
دهنت نباشه که پایین بره . ها داشتم چی می گفتم. ای بابا مثل اینکه لعنتی باز داره منو می بره توی 
خودش . من که هنوز چند پکی بیشتر باهاش نبودم. این که دیگه تن نیست که آدم توی یه سکس 

نیمه کاره هم وا بمونه .
این یه نوع کشف جدید که تازه دارم به شهودش می رسم. اِ اِ چرا من دارم اینجوری می شم. چی. با 
خودمم رو راست نیستم. نه این آب دماغمه که دارم می کشم  باال نه چرت و پرت های فلسفی تو رو. 
اِه نمی زاری راحت این سگ مصب رو تموم کنم ها. ببین دستم سوخت و شیشه رو هم دود سیاه و 
سفید گرفته. حاال پاکش کنم روی این بالش لعنتی تا حرصت بیشتر بگیره از کثیفیش. ها. بمالم. نه؟ِد 
زر بزن دیگه. می دونی اصلن فیزیک چیه ؟ بُعد چهارم چیه ؟ زمان موازی چیه؟ جهان های موازی 

چیه؟حالیت هست ؟
اَه که چقد من دارم زر می زنم و هی ته این شیشه رو می چرخونم تا بیشتر پخش بشه بیرون دود. دود 
رو دوست دارم. مهم نیست چه دودی باشه مثل تن یه غیر هم نوع که مهم نیست مال کی باشه . مهم 

اینه که تو رو توی یه سکس نیمه کاره نذاره .



اَه چقد بدم می آد از این تلخی آخرش که روی زبونم می ره. می گن اگه دودش مستقیم بخوره به 
دندونای آدم بعد مدت کمی دندونارو داغون می کنه. خب این یعنی بُعد چهارم دیگه. نیست ؟ چرا فکر 
می کنی نیست. ها ؟ می بینی زورم چقد زیاد شده حتی می تونم یه شبه الغر بشم و بعدش بیفتم توی 

بغلت.
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک 

تاک 
تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک 

تیک.
نمیشه المصب. نمیشه. بیخیال. بیخیال لعنتی. انگار نه انگار حتی یاد اون همه تصویر پورنو هم که توی 
ذهنم می آدشون اثری نداره. بلندشو. لعنتی. گفتم که من نمی تونم و تو هی اصرار کردی. اصرارکردی. 

اصرارکردی و این هم مثل همیشه فقط یه تیکه گوشته.
***

خوابیدی؟ چرا جواب نمی دی. من خوابم نمی آد. اشکالی نداره چراغ رو روشن کنم؟ مرسی. یه موسیقی  
مالیم چی؟ اشکالی نداره ؟ مرسی. چشمامو می بندم اما ذهنم نمی خوابه می فهمی که چطور می گم؟ 
همون قضیه بُعد چهارِم. قضیه فیزیک. قضیه سرعت نور. می خوای بهت توضیح بدم؟ من به یه کشف 
های جدیدی رسیدم. باز دارم زر می زنم. می دونم نمی زارم بخوابی. بخواب کاری ندارم باهات. بخواب. 
صد بار هم که بگم بُعد چهارم چیه تو حالیت نمیشه. تا مثل من چند دود نگیری هیچی نمی فهمی. می 

گیری؟ نه! باشه. دیگه زر نمی زنم. 
اِ چه زود صبح شد. من که هنوز نخوابیدم. بلند شو. بلند شو. مگه نمی خواستی بری دکتر؟ من صبحونه 
نمی خورم. اشتها ندارم. تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک 
تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک 
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک 

تاک تیک تاک تیک تاک.
***

می دونی چیه؟ من خوابم نمی آد. می آیی یه بار دیگه امتحان کنیم؟ شاید ...اصلن می دونی فلسفه 
سکس نیمه کاره توی بُعد چهارم رو من چطور کشف کردم. می دونی؟ خب گفتم که یه نوع کشف 
جدیده که تازه دارم به شهودش می رسم. بیخیال. عوضی. خفه شو. حیون. یه کاری نکن دوباره قرص 
هام رو همه رو با هم بندازم باال ها. خوابیدی. چرا جواب نمی دی؟ الل شدی بازم. می خوای حرص 
منو در بیاری. ها؟ آره می دونم یه تیکه گوشته. همینه که هست. کاریش هم نمیشه کرد. می شه ها؟ 
به خیلی کشف ها فکر کردم اما برای رسیدن به شهودشون باید همه ی اون قرص ها رو یهو بندازم 

باال. قبوله ؟ قبوله ؟ خوابیدی ؟ چرا جوابمو نمی دی؟ حیون.عوضی.آشغال.
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک 
تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک 

تیک تاک.
***



صبح بخیر عزیزم. معذرت می خوام. باور کن دست خودم نبود. نمی دونم چم شده بود. یکم صبر کنی 
دوباره درست میشه. االن بر می گردم. دوباره پر زور می شم. دوباره برات در مورد فلسفه و فیزیک و 
بُعد چهارم و جهان های موازی و سرعت نور حرف می زنم. قول می دم اینبار بهت بگم  بُعد چهارم 

چیه ؟ قول می دم. قول می دم.
فندک رو روشن می کنم. می گیرم زیرش و بعد پک می زنم. پک می زنم. پک می زنم. پک می زنم.

پک می زنم. به چی. ها؟ دود. 
و دوباره من پر زور شدم و سرم پراز فلسفه های سکس نیمه کاره توی بُعد چهارِم.

تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک 
تاک .

 
 
 

تهران1390- نیمه های خرداد هم گذشته. سه شبه که نخوابیدم-  

وساموئل کنارم داره داستان می نویسه !
سید رضا قطب



فرامز پارسا
نمی تونمـــ ـ ـ   ـ   ـ        ـ

نمی دونم چه جوری بنویسمش، 
از لبها شروع کنم یا موهایی که از 
مقنعه بیرون زده و فرغ باز کرده. 
چاک  که  مانتو  های  آستین  از 
خورده ُو با بند بسته می شه و در 
حال حاضر باز و رها، مچ دست رو 
می تونم ببینم. یا زنجیری که دور 
دستش  که  وقتی  ُو  بسته  مچش 

رو تکون می ده تاب می خوره.
می خواد نشون بده که آدم راحتیه 
ُو یه مدت فیلم های اروتیک می 
جنس  با  رو  اش  مسئله  تا  دیده 
دیالوگ  توی  و  کنه  حل  مخالف 

با اونها کنار بیاد. 
شاید هم از سینه هاش شروع کنم 
که از زیر مانتو سفیدش برجسته 
است ُو گاهی اوقات می گه نمی 
حالتی  یه  با  رو  دستش  ُو  دونم 
تکون می ده. چه شلواری پوشیده 
نمی دونم، دقت نکردم، االن هم 

که زیر میز قایمشون کرده. 



حاال که فکر می کنم، می بینم از پلکهاش شروع کنم بهتره که خط سرمه ای هم باال ُو پایینش کشیده 
و ابروهایی که چپ و راست به اونها حالت می ده ُو چشمی نازک می کنه ُو غمزه ای میاد و یک نمی 

دونم اضافه.
شاید سرم ُو ببرم زیر میز که یه نگاهی به شلوارش بندازم، منظور بدی ندارم فقط اذیتم می کنه که 
نمی دونم چه شلواری پوشیده. آره، برم زیر میز بهتره اون موقعه کفش هاش رو هم می تونم ببینم و 
شاید این رو هم بفهمم که جورابش چه رنگی داره. ممکنه کفش ها رو دربیارم ُو از مچ پاها شروع کنم 
و ممکنه حتی ...!؟ احتمالش بعید نیست فقط کمی جسارت می خواد که دم پا شلوار رو بگیرم بکشم باال 
تا ساق پاش رو ببینم نه برای اینکه تیغ زده یا کرم موبر، فقط برای اینکه نوشتن رو از کجا شروع کنم. 

داره پایین رو نگاه میکنه، ممکنه فهمیده باشه به چی فکر می کنم. 
شاید هم از باسن هاش شروع کردم یعنی خطر کنم!؟ اینجا هیچ راهی نداره تنها می تونم احتمال بدم 

لباس زیری که پوشیده چه رنگیه ُو چه جوری، شاید هم ...!؟ 
نه من اصال از توری خوشم نمیاد، بستگی به تصورات ذهنی هر کسی داره که چی میخواد، من نمی 
تونم کنار بیام. دست چپ رو تکون میده ُو یک نمی دونم می پیچه دورش، انگشتها باریک ُو کمی بلند 

هستن که سالی یه بار سیگاری می اندازه الی اونها. 
تا ببینم موها چه مدلی بسته شدن،  ... نه ! اصال هیچ احتمالی نیست که مقنعه اش رو برداره  شاید 

خرگوشی یا دم اسبی!؟ شاید ... ! شاید مو بند زده باشه یا واکس مو! 
اگر مقنعه رو برداره، می تونم از گردن شروع کنم یا گوشها. شاید هم الله گوش رو سوراخ کرده باشه 
و البته ... ممکنه گوشواره هم داشته باشه. نمی دونم اون موقعه میشه قسمت باالی سینه رو ببینم که 

چند تا تار مو، در امتداد گردن، روی اون رها شده؟ 
نه ! پایین رفتن هم راهی نداره، مگر اینکه مانتوش رو در بیاره – که اینجا شدنی نیست – تا ببینم تاپ 

پوشیده یا نه؛ و اون وقته که میشه سرشونه ها ُو بازوها رو دید. 
شاید برگردم ُو از لبها شروع کنم که رژ لب نزده. 

نه اینجا شدنی نیست، نه من می تونم بنویسمش، نه اون می تونه لخت بشه؛ یا کفش ها رو دربیاره یا 
حداقل مقنعه رو برداره تا اینقدر درگیر موهایی که بیرون زده نباشم. اگه می شد که قیچی شون کنم 
ُو بزارم توی جیبم تا یه خورده دیگه بده بیرون...، یا اینکه کال مقنعه رو برداره. نه نمی تونم ...! نمی 

تونم بنویسمش.



زورگای ایرانی
ساموئل کابلی

یلدا و تینا آنروز خوشحال بودند. هر روز خوشحال بودند.  اگر چه پیش می آمد که بعضی روزها سگ 
می شدند تا عادات ماهانه شان تمام شود. دختران خوبی بودند. این را فقط من نمی گویم بلکه تمام 

دوستان، فامیل، خانواده، اساتید دانشگاه و ... این حرف را درباره آنان می زدند. 
»یلدا حس نمی کنی که آرمان پسر خوبیه؟«

»آرمان؟ آرمان پناهی؟«
»آره. حس می کنم از من خوشش میاد. یعنی یه جور خاصی نگاه می کنه«

»اون که اصال تو فاز اینکارا نیست. با علی و سعید خیلی می پره. ولی خیلی خر خونه«
»آره می دونم ولی یه جوری نگاه می کنه. امروز اومد جزوه اسمبلی رو ازم گرفت. شمارمم گرفت«

یلدا احساس دوگانگی می کرد. از یک طرف کشیده شدن آرمان به سوی تینا. از یک طرف حس عالقه 
تینا به آرمان. می دانست که با آمدن آرمان تینا بیشتر وقتش را صرف آرمان می کند. این تنها چیزی 

بود که تا بحال با آن روبرو نشده بود. 
روایت داستانی که آنرا بیان می کنم به سمت باال می رود. یعنی تینا به طرف آرمان کشیده شد. آرمانی 
که کتاب هایش را جر می دهد از خواندن. تینایی که بعد از سن 16 سالگی و عشق پسر همسایه تا 
کنون با کسی دوست نبوده است. قبض موبایلش هم بیشتر از 10 تومان نمی آید. آرمانی که از دید تمام 
هم کالسی هایشان یک بچه جنتلمن است و تمام دختران کالس چه آنانی که سرشان می جنبد چه 

آنانی که نمی جنبد، قلبشان مقابل آرمان می جنبد.
3 روز قبل از امتحان میان ترم پایگاه داده ها است. ساعت 8 شب و تینا کامال کالفه است و مالفه را 
پیچیده دورش و احساس یک مفلوک را دارد. آرمان دارد پروژه اش را می نویسد. تینا به آرمان اس ام 
اس می دهد: »دارم دیوونه میشم. هیچی حالیم نمیشه. خوش بحالت. من می رم فیلم می بینم«.  فیلم 

8 میلی متری 2 را می گذارد و نگاه می کند. آرمان جواب اس ام اس می دهد. 
»قوربونت برم من. پاشو فردا بیا اینجا می شینیم با هم کار می کنیم«



تینا با دیدن فیلم و اس ام اس آرمان ته دلش قنج می رود و برای اولین بار در عمرش حاضر است به 
خانه پسری برود. ولی آرمان پسر بدی نیست. این حرف را تینا می زند و مانند طلوع خورشید به آن 

ایمان دارد.
 ساعت 1 بعد از ظهر است. تینا زنگ در را نا مطمئن فشار می دهد. بعد از ثانیه هایی آرمان در خانه را 
باز می کند و تینا وارد ساختمان می شود. از راه پله باال می رود. در طبقه دوم آرمانش را می بیند که 
جلوی در ایستاده است. وارد آپارتمان می شود. علی و سعید روی مبل نشسته اند و دارند فیلم 8 میلی 
متری 2 را می بینند. تینا سالم می کند و رو مبل می نشیند. احساس نا امنیتی می کند. دلش می خواهد 
برود. نمی توانست تصور کند علی و سعید اینجا چیکار می کنند. آرمان با سینی چای می آید. تینا نگاهی 

به علی و سعید می کند و با نگاه غم زده اش به آرمان می خواهد بفهمد آنها اینجا چیکار می کنند. 
»بچه ها فیلم تموم بشه می رن. خیالت راحت«

این جمله را آرمان آرام توی گوش تینا زمزمه کرد. ولی باز هم دل تینا آرام نمی شود. فیلم دارد جلو می 
رود. گردش خون سریع علی و سعید را می تواند تصور کند. ناگهان از آسمان صدایی توی گوش تینا 

طنین انداز می شود. »می خوان خفتت کنن بدبخت«
»آرمان دستشویی کجاست؟«

»راهرو در اول سمت چپ«
تینا آرام بلند میشود. زیر چشمی به علی و سعید نگاه می کند. وارد دستشویی می شود. سریع دست به 

کار می شود و شروع به تایپ کردن اس ام اس می شود. 
»یلدا جونم. زنگ بزن بگو بریم بیرون. حال خونه رو ندارم.«

چند دقیقه ای منتظر می شود. صدای خنده علی و سعید و آرمان را می شنود. »عوضیا«
صدای زنگ اس ام ای موبایلش ناله می کند. 

»عزیز دلم. کالسم. چرا نیومدی؟ خوب بگو می خوای بیای کالس دیگه«
سعی می کند خونسردی خودش را حفظ کند. در این مواقع پسر ها صورتشان را آب می زنند ولی دخترها 
از این لذت محرومند چرا که آرایششان پاک می شود. دوباره وارد سالنی پر از استرس می شود. دوباره 
زیر چشمی به نگاه های شهوت آلود سعید و علی و عوضی چنتلمن نما خیر می شود. مثل گوسفندی 
که آماده باشد سرش را ببرند. حتی کنار آرمان نمی نشیند. روی نزدیک ترین مبل به در ورودی نشست. 
نیم ساعت دیگر تا پایان فیلم مانده. پس وقت دارد. باید خونسردیش را حفظ کند و به فکر فرار باشد. 
ولی چیزی ذهنش را می خورد. دیشب نهایتا به عشق بازی با آرمان فکر  می کرد ولی حاال دارد به 
سکس گروهی فکر می کند. سرش چرخی می خورد. یاد بچگی هایش توی چرخ و فلک پارک سر 
کوچه شان می افتد. 8 میلی متری 2. علی و سعید. آرمان عوضی. همه دارد دوره سرش می چرخد. همه 

چیز تاریک می شود. در خلسه ای فرو رفته است. باران می بارد. 
تینا آرام چشمانش را باز کرد. آرمان را دید که روی صورتش آب می پاشد. علی و سعید دست و پایشان 
را گم کرده بودند. تینا تصمیمش را گرفته بود. می خواست به یلدا همه چیز را بگوید. در هر صورت او 
بهترین دوستش بود. به نوعی خودش بود در جسمی دیگر. بلند شد و به سمت دستشویی رفت. موبایلش 

را از جیبش در آورد.
»یلدا. از کالس بیا بیرون زنگ بزن. تو رو خدا. بهت همه چیزو توضیح میدم«



به محض اینکه خواست دکمه Send  را بزند گوشی از دستش لیز خورد و توی توالت فرنگی افتاد. 
بجایش چند حباب بود که روی آب داخل سوراخ آمد. پایاش شل شده بود. سر جایش نشست. حس می 
کرد دنیا برایش دارد تمام می شود. آرام آرام اشک هایش پاییین آمد. دیگر دنیا برایش تمام شده بود. 

تصور از دست دادن مصومیتش. آن هم بدون رضایت خودش. 
»خدایا گه خوردم. غلط کردم. دیگه از این غلطا نمی کنم. خواهش می کنم. قول میدم. قول تا یک 

سال چادر سرم کنم. قول میدم.«
صدای در تینا را به حال خودش آورد. 

»عزیزم. خوبی؟ کجایی؟«
تینا در را باز کرد.

»گوشیمو نگاه کن. افتاد توی سوراخ توالت«
»قوربونت برم. بذار ببینم«

آرمان به گوشیه htc  شاشی شده ی تینا که ته سوراخ خفه شده بود نگاه می کرد.تینا از دستشویی 
بیرون آمد. علی و سعید نبودند. لحظه ای صبر کرد. نفسی کشید ولی ناگهان صدای خنده سعید را از 
داخل اتاق خواب شنید. به سمت در آپارتمان رفت. ولی کلید روی در نبود. به اطراف نگاهی کرد. ولی 

کلید نبود. در هم باز نمی شد. 
»چیکار می کنی عزیزم؟«

»هیچی . گوشیم چی شد؟«
»االن پالستیک دستم می کنم درش میارم«

تینا دوباره دست به کار شد. دنبال کلید می گشت. باالخره کلید را روی اوپن آشپزخانه پیدا کرد. کلید 
را داخل قفل کرد و چرخاند. در قفل نبود. در باز بود. باید قفل باالیی را باز می کرد. در را باز کرد و از 

راه پله ها به سمت پایین دوید. 
آرمان به در باز نگاه می کرد در حالی که از گوشی بدون نفس تینا آب و شاش چک چک می کرد روی 
سرامیک های سفید می ریخت. علی و سعید حاضر شده بودند که بروند و به آرمانی نگاه می کردند که 

به در باز نگاه می کرد. 



در حوالِی آبشار ویکتوریا نسیمی می گذرد که برِگ نیمه خشکی را بین ماندن و رفتن، دو دل کرده است، 
یا شاید خرگوشی تارِک هویج های مزرعه ی یک پیرمرد بداخالق را گفته است و فرود یک عقاب را 
می ترسد، یا شاید گرگی به توله  هایش وعده ی یک وعده بره را می دهد، یا شاید مبلی تِه انباری سوداِی 

اتاق آفتابگیر را دارد،  در هر حال من اینجا اوج پرستو را با کامل در به دری آه می کشم.

مسعود مولایی

آه



مهسا عاصی

سم
کاترین منسفیلد

پست خیلی دیر کرده بود. وقتی از پیاده روی بعد از نهار 
برگشتیم هنوز نرسیده بود.

سر  برگشت  سریعا  و  خانوم«.  نرسیده  »هنوز  گفت:  آنت 
آشپزی.  بسته هایمان را به اتاق غذاخوری بردیم. میز آماده 
بود. مثل همیشه چیده شده بود برای دو نفر، فقط و فقط  
برای دو نفر و در عین حال چنان بی عیب و نقص و کامل 
به من حس  این  نبود.  نفر سومی  در آن  برای  که جایی 
عجیبی داد؛ هیجانی گذرا که انگار صاعقه ی برق سرویس 
نقره که روی دستمال سفید، لیوان های بی نظیر و ظرف 

فریزیا افتاده بود به من اصابت کرده بود.
 بیاتریس گفت: »لعنت به این پستچی! یعنی چه بالیی سرش اومده؟ عزیزم اون چیزا رو بذار زمین.«

»دوست داری کجا بذارمشون؟« 
سرش را بلند کرد؛ ازهمان لبخندهای شیرین طعنه آمیزش زد.

»هر جا- ُخل.«
اما من بی نهایت خوب میدانستم که چنین جایی برای او وجود ندارد، و من ترجیح میدادم در حالیکه 
بطری چاق لیکور و شیرینیها را دردست داشتم برای ماه ها و سال ها آنجا بایستم تا اینکه ریسک وارد 

کردن شوک کوچک دیگری به حس نظم زیبای او را به جان بخرم.
»اینجا، من برمیدارمشون.« آنها را با یک سبد انجیر و دستکش های بلندش با صدای تلپ روی میز 
گذاشت. »میز نهارخوری، داستان کوتاهی از... از...« بازوی مرا گرفت. »بیا بریم تراس« و احساس کردم 

»   …Ça sentde, la cuisine« لرزید. به آرامی گفت
این اواخر متوجه شده بودم که - دو ماه بود که در جنوب زندگی میکردیم- وقتی میخواست از غذا 

صحبت کند، یا از آب و هوا، یا، با بازیگوشی، از عشقش به من، همیشه به فرانسوی رو میاورد.
روی نرده ی زیر سایبان نشستیم. بیاتریس به جلو خم شد در حالیکه خیره به پایین، به جاده ی سفید با 
حفاظ نیزه های کاکتوسش نگاه میکرد. زیبایی گوشش، تنها گوشش، اعجاب انگیزی آن به حدی زیاد 
بود که میتوانستم از مرتبط دانستنش با تمام دریای درخشان آن پایین برگردم و من من کنان بگویم 

»میدونی-ـ گوشش! اون گوش هایی داره که به سادگی، بهترین...«
سفید پوشیده بود، با مرواریدهایی دور گردنش و زنبق دره در کمربندش. در سومین انگشت دست چپش، 

یک انگشتر مروارید بود- بی هیچ حلقه ی ازدواجی.
»چرا باید این کار رو بکنم، mon ami ؟ چرا باید تظاهر کنیم؟ کیه که اهمیت بده؟«



و البته من تایید کردم، گرچه پنهانی، در اعماق قلبم، حاضر بودم وجودم را بدهم تا در یک کلیسای بزرگ 
کناراو بایستم. بله، یک کلیسای بزرگ و شیک، پر از جمعیت، با روحانیون محترم پیر،

 با صدایی که بر فرازعدن نفس میکشید ، با نخل ها و بوی عطر، با دانستن اینکه آن بیرون کاغذ رنگی 
و فرش قرمز هست، و در جایی هم، یک کیک عروسی و شامپاین و یک کفش اطلسی برای پرت کردن 

پشت کالسکه  -فقط اگر میتوانستم حلقه ی ازدواجمان را به دستش کنم.
نه به خاطر اینکه به چنین نمایش های وحشتناکی اهمیت میدادم، اما چون احساس میکردم ممکن است 

از این حس هولناک آزادی محض کم کند، آزادی محض او البته.
آه، خدا! چه شکنجه ای بود خوشبختی-ـ چه عذابی! سرم را بلند کردم و به ویال نگاه کردم، به پنجره 
های اتاقمان که بسیار مرموزانه پشت کرکره های سبز پنهان شده بودند. آیا هیچ وقت امکان داشت که 
او از میان نور سبز بیاید و آن لبخند اسرارآمیز را بزند، آن لبخند آهسته ی بی نظیر که فقط برای من 
بود؟ بازویش را دور گردنم حلقه کرد؛ دست دیگر به آرامی و به طرز وحشتناکی موهایم را نوازش کرد.

»تو کی هستی؟« او چه کسی بود؟ او-ـ زن بود.
در اولین عصر گرم بهار، وقتی نور چون مرواریدهایی از میان هوای ارغوانی میتابید و صداهایی در باغ 
های با طراوت زمزمه میکردند، او بود که در آن خانه ی بلند با پرده های نازک ابریشمی آواز میخواند. 
وقتی کسی با ماشین در مهتاب از میان شهر بیگانه گذشت، سایه ی او بود که روی طالیی لرزان کرکره 
می افتاد. وقتی المپ روشن شد، در سکوت تازه متولد شده، قدمهایش از جلوی درت گذشتند. و او ،رنگ 
پریده در لباس خزش، همانطور که اتومبیل از کنارش گذشت، به گرگ و میش پاییز بیرون نگاه کرد...

در حقیقت، خالصه مطلب اینست که من آن موقع بیست و چهار سالم بود. و وقتی او با مرواریدهای 
 Donne-moi un ،لغزیده به زیر چانه اش، به پشت دراز کشید و آه کشید که »من تشنمه عزیزم
orange«  حاضر بودم با خوشحالی و تمایل تمام،  برای یک پرتقال درون آرواره های یک تمساح 

شیرجه بزنم-  اگر تمساح ها پرتقال میخوردند. 
بیاتریس آواز خوانان گفت:

»اگر دو بال کوچک پری داشتم
 و یک پرنده ی کوچک پری بودم...«

دستش را گرفتم. »پرواز نمیکنی و بری؟«
»دور نه. نه دورتر از پایین جاده.«
»محض رضای خدا چرا اونجا؟«

نقل قول کرد: »دخترک گفت: او نخواهد آمد...  «
»کی؟ اون پستچی پیر احمق؟ اما تو که منتظر نامه نیستی.«

»نه، اما با این وجود اعصاب خورد کنه. اَه!« ناگهان خندید و به من تکیه داد »اوناهاش اونجاست- نگاه 
کن- انگار یه سوسک آبیه.«

و ما گونه هایمان را به هم چسباندیم وبه سوسک آبی نگاه کردیم که داشت باال میرفت.
بیاتریس نفسی کشید »عزیزم« و انگار کلمه لحظه ای در هوا درنگ کرد، در هوا لرزید، مثل یک نت 

ویلن.



»چیه؟«
آروم خندید »نمیدونم،« »یه موِج...فکر کنم یه موج عالقه«.

بازویم را دورش حلقه کردم. »پس پرواز نمیکنی و بری؟«
»چیه؟«

آروم خندید »نمیدونم،« »یه موِج...فکر کنم یه موج عالقه«.
بازویم را دورش حلقه کردم. »پس پرواز نمیکنی و بری؟«

و او سریع و با مالیمت گفت: »نه! نه! حتی اگه دنیا رو هم بم بدن! واقعا نه. من اینجا رو دوست دارم. تا 
حاال اینجا بودن رو دوست داشتم. باور دارم که میتونم سال ها اینجا بمونم. تا حاال هیچ وقت به اندازه 

ی  این دو ماه آخر خوشحال نبودم، و تو هم همه جوره باهام عالی بودی عزیزم.«
این خوشبختی بود- شنیدن این حرف ها از او چنان فوق العاده و چنان بی سابقه بود که مجبور شدم 

سعی کنم با خنده از آن  بگذرم.
»اینطوری نگو! یه جوری حرف میزنی که انگار داری خداحافظی  میکنی.«

»هه، مزخرفه، مزخرف. حتی محض شوخیم نباید این حرفا رو بزنی.«  دستش را آرام زیر کت سفید من 
برد و شانه ام را فشرد. »تو که خوشحالی، مگه نه؟«

خوشحال!  دارم...  احساسی  چه  لحظه  این  تو  من  میدونستی  -اگه  خدا  وای،  خوشحال؟  »خوشحال؟ 
شگفت زده! پر از لذت!« 

نرده ها را رها کردم، او را بلند کردم  و در آغوش کشیدم. همانطور که بلندش کرده بودم صورتم را به 
سینه اش فشردم و زمزمه کردم: »تو مال منی، نه؟« و برای اولین بار در تمام ماه های سختی که او را 

میشناختم، حتی با احتساب ماه آخر، که البته بهشت بود، با تمام وجود باورش کردم وقتی گفت: 
»آره، من مال توام«

صدای غژغژ در ورودی و قدم های پستچی روی شن ها ما را از هم جدا کرد. من آن لحظه گیج بودم. 
لبخندزنان آنجا ایستاده بودم و تا اندازه ای احساس حماقت میکردم. بیاتریس  سمت صندلی ها رفت.

گفت: »تو برو- برو نامه ها رو بگیر«.
من- خب- من تلو تلو خوران رفتم.  اما خیلی دیر رسیدم، آنت به سرعت آمد و گفت: »نامه نداشتید«.

لبخند بی پروای من وقتی روزنامه را از دستش گرفتم باید متعجبش کرده باشد. از خوشحالی سر از پا 
نمیشناختم. روزنامه را به هوا پرت کردم و بلند گفتم: 

»نامه نداریم عزیزم!« و رفتم آنجا که  زن محبوبم روی صندلی دراز کشیده بود. 
برای لحظه ای جواب نداد. و بعد همانطور که  جلد دور روزنامه را پاره میکرد، گفت: »فراموش شدگانی 

که دنیا را فراموش کرده اند «
وقت هایی هست که یک سیگار دقیقا همان چیزی است که تو را از لحظه میگذراند. حتی از یک هم 
پیمان هم بیشتر است؛ یک دوست اسرارآمیز عالی کوچک که همه چیز را میداند و کاماًل درک میکند. 
وقتی سیگار میکشی به آن نگاه میکنی- بسته به موقعیت لبخند میزنی یا اخم میکنی. عمیقا دود را به 
داخل میکشی و با یک فوت آرام آن را بیرون میفرستی. این یکی از آن لحظه ها بود. سمت گل مگنولیا 
رفتم و یک پک جانانه زدم. بعد برگشتم و خودم را روی شانه اش  خم کردم. اما سریع روزنامه را روی 

سنگ پرت کرد.



گفت: »هیچی توش نیست، هیچی. فقط چند تا محاکمه ی قتل به وسیله سم. اینکه یه مردی زنشو 
کشته یا نه و هر روز بیست هزار نفر تو دادگاه نشستن و بعد از هر جریان دو میلیون کلمه تو تموم دنیا 

مخابره شده.«
خودم را روی یک صندلی دیگر انداختم و گفتم: »دنیای احمقانه ایه« میخواستم روزنامه را فراموش 
کنم، میخواستم به لحظه ی پیش از آمدن پستچی برگردم، محتاطانه البته. اما وقتی جواب داد از روی 
صدایش فهمیدم که آن لحظه فعال تمام شده بود. مهم نبود.  حاال که میدانستم، حاضر بودم صبر کنم 

-پانصد سال- اگر الزم بود. 
بیاتریس گفت: »خیلیم احمقانه نیست. به هر حال موضوع فقط کنجکاوی وحشتناک  بیست هزار نفر 

نیست.«
»پس چیه عزیزم؟« خدا میداند که اهمیتی نمیدادم.

فریاد زد: »گناه! نفهمیدی اینو؟ اونا مجذوبن مثل آدمای مریضی که مجذوب هر چیزی میشن- هر 
تیکه خبری که راجع به مرضشون باشه. اون مرد تو جایگاه  متهم شاید به اندازه ی کافی بیگناه باشه 
اما اون آدمای توی دادگاه، تقریبا همشون مسموم کنندن. تا حاال فکر نکردی...« - از شدت هیجان 
رنگش پریده بود- »... به میزان مرگای ناشی از مسموییت؟ مگه یه استثنا باشه که آدم یه زوج متعهل 
رو پیدا کنه که همدیگرو مسموم نمیکنن. زوجای متعهل و عاشقا. وای از تعداد فنجونای چای، لیوانای 
مشروب و فنجونای قهوه ای که همین حاال آلوده شدن. تعدادی که خود من خوردم، خواسته یا ناخواسته، 
و ریسکشو کردم. تنها دلیلی که چرا خیلی از زوج ها...« -خندید- »... جون سالم به در بردن اینه که 
یکیشون میترسه به اون یکی مقدار سم کشنده رو بده. اون مقدار شجاعت میخواد! اما دیر یا زود وقتش 
میرسه . وقتی اولین مقدار کم داده شد دیگه برگشتی نیست. واقعا این آغاز یه پایانه، موافق نیستی؟ 

میفهمی چی میگم؟«  
منتظر جوابم نماند. زنبق های دره را در آورد و دراز کشید، آنها را از این سو به آن سوی چشمانش حرکت 

میداد. 
بیاتریس گفت: »هر دو تا شوهرام منو مسموم کردن. شوهر اولم یه مقدار زیاد رو تقریبا سریع بم داد اما 
دومی تو کارش هنرمندی بود. هرزگاهی یه ذره، به طرز هوشمندانه ای مخفی، وای که چقدر زیرکانه!  
تا اینکه یه روز صبح بیدار شدم و تو تک تک اجزای بدنم، تا سر انگشتای دست و پام ذره ای سم بود.  

من درست به موقع رسیدم.«
از اینکه با خونسردی از شوهرهایش حرف میزد بیزار بودم، مخصوصا آن روز. آزرده ام میکرد. میخواستم 

حرف بزنم اما با اندوه زیادی فریاد زد که:
»چرا؟ چرا باید برای من اتفاق بیفته؟ مگه من چی کار کردم؟ چرا تمام زندگیم انتخاب شدم توسط... 

این یه توطئه ست.«
سعی کردم به او بگویم که همه ی اینها به خاطر این است که او بیش از حد برای این دنیای وحشتناک، 

خوب است -بیش از حد زیبا، بی اندازه خوب. این مردم را می ترساند. شوخی کوچکی کردم. 
»اما من- من سعی نکردم تو رو مسموم کنم.«

بیاتریس عجیب و کوتاه خندید و انتهای ساقه ی زنبق را گاز گرفت.
»گفت: »تو! تو آزارت به یه مورچه ام نمیرسه!«



عجیب است اما رنجیدم، آن هم به طرز وحشتناکی.
درست همان موقع آنت با  apéritif های ما وارد شد. بیاتریس به جلو خم شد و یک لیوان از سینی 
برداشت و به من داد.  توجهم به برق مروارید روی آنچه من آن را انگشت مرواریدی می نامیدم جلب 

شد. چطور میتوانستم از حرفش برنجم؟ 
همانطور که لیوان را برداشتم گفتم: »و تو، تو هیچوقت کسی رو مسموم نکردی.«

ایده ای به سرم زدم؛ سعی کردم توضیح بدهم. »تو- تو دقیقا عکس این کارو میکنی. به آدمی مثل 
میرسونه،  را  ما  که  ای  راننده  -پستچی،  همه  آدما،  کردن  مسموم  جای  به  که  میگن؟ کسی  تو چی 
قایقرانمون، گل فروش- و من رو پر از یه زندگی جدید میکنه، با چیزی از درخشش خودش، زیباییش 

و-« به شکلی رویایی لبخند زد، رویایی به من نگاه کرد.  
»داری به چی فکر میکنی -عزیز دوست داشتنی من؟«

گفت: »داشتم فکر میکردم میشه بعد نهار بری اداره پست و بپرسی نامه های عصر اومده یا نه؟ نه اینکه 
منتظر یه نامه باشما- ولی فکر کردم، شاید- احمقانه باشه که نامه ها اونجا باشن و نریم بگیریمشون. 
مگه نه؟ احمقانه ست که تا فردا صبر کنیم.« پایه ی لیوان را میان انگشتانش چرخاند. سر زیبایش را 
خم کرده بود. اما من لیوانم را بلند کردم و نوشیدم، جرعه جرعه-آرام مزه مزه کردم، عمدا ً، به آن سر 
تیره نگاه میکردم و فکر میکردم به - پستچی ها و سوسک های آبی و وداع هایی که وداع نبودند و...  

خدای من! خیال بود؟ نه، خیال نبود. نوشیدنی مزه ی سردی میداد، تلخ، عجیب.

---------
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نگاهی به فیلم » در ستایش عشق« ساخته ی ژان لوک گدار

خوش به حال سمیرا



در جایی از فیلم ادگار خطاب به فیلیپ می گوید که دوره ی جمالت قصار به پایان رسیده است و این را 
در واکنش به جمله ای می گوید که رفیقه ی مرد گفته است:«هر فکری باید ویرانه های یک لبخند را 
بیاد بیاورد« و این همان عبارتی ست که اول از همه سینمای خود گدار را به یاد می آورد و اصال اتفاقی 
به نظر نمی رسد.انگار که گدار خواسته باشد ذهن مخاطبش را لحظاتی به گذشته ها ببرد و تفکراتش 
را به او یادآوری کند.البته نوعی نوستالژی همراه با تلخی جانکاه که خود فیلمساز نیز بدان معترف است.
که  خواهدگرفت  سرچشمه  حقایقی  شکوه  درک  از  که  لبخندی  لبخند.آنهم  یک  های  ویرانه  یادآوری 
فیلمساز جسورانه سالها عین سیلی می زده توی گوشمان.اصال نباید تعجب کرد که سخنان آن سه نفر 
در کنار دیواری رد و بدل می شود که رویش با اندکی دقت می توان پوستر فیلم سیب ساخته ی فیلمساز 
مهاجر هموطنمان؛سمیرا مخملباف را دید.فیلمی که قطعا وامدار همان طرز تفکری ست که گدار سالها 
بر روی آن پافشاری کرد و در این راه خسته شد و در فیلم تحسین شده ی دهه ی هشتادی اش؛اسم 
کوچک:کارمن)1983(-برنده ی شیر طالی جشنواره ی ونیز-خود را فیلمساز معروف اما دیوانه ای نشان 
داد که عاصی از شرایط پیرامونش،به کنجی خزیده و حقارتش را به جان خریده است.فیلمسازی که این 
بار و در آغاز قرن بیستم بازگشته تا نشان دهد علیرغم همه ی خستگی هایش هنوز هم می تواند متفاوت 
باشد و آنقدر جسور که حتی خودش و تمامی دستاوردهایش را در طول دوران فیلمسازی اش بی هیچ 
هراسی به زیر سوال ببرد.همو که زمانی و در اوج دوران تئوری مولف در سینما که خود یکی از مومنینش 
به حساب می آمد،فریتس النگ را سر فیلم تحقیرش آورد و او را درزکنار جک پاالنسی نشان داد که 
به نوعی مظهر بالهت هالیوودی به شمار می رفت و اینگونه سعی کرد همان بتی را که سالها خود باال 
برده بود را بیاورد پایین.عین یک آب خوردن.یعنی همان بالیی که پس از حوادث می سال1968 فرانسه 
بر سر نگرش مدرنیته مآب اما رادیکال شارحان ینگه ی دنیا آورد.هرچقدر هم که او در دهه ی 60 پیرو 
رمانتیسیسمی بود که از نئورئالیسم ایتالیا ناشی می شد و نه حتی تکنیک های ساختارشکنانه ی موج 
نویی.در اصل دغدغه ی گدار را پس از سال 1968 را قطعا فقدان فرهنگ در جوامع اروپایی باید دانست.
فرهنگی که به زعم او در اثر شرطی سازی های جهان سرمایه ساالر سیری قهقهرایی به خود گرفته بود.
هرچند که او سالها از بازگشتن به بدویتی سخن می گفت که تاریخ را می ساخت اما این بدویت در اصل 
در مورد سنت های روایتی سینمایی بود که در نظر او بیشتر به صنعت فرهنگ سازی می ماند تا اسباب 
تفکر و اندیشه.برای همین هم دیگر اصراری به اکران شدن فیلمهایش نکرد چون همان را هم در جهت 
پیشبرد غلط تفکری می دید که دیگر جهان شمول شده بود.البته در اینجا باید اذعان کرد این رادیکالیسم 
در قاموس سنت های تثبیت شده ی سیستم سینمایی جهان خیلی زود نادیده گرفته شد.و گدار سرخورده 

خوش به حال سمیرا
نگاهی به فیلم » در ستایش عشق« ساخته ی ژان لوک گدار

رامین اعلایی



 از تجربیات متهورانه اش آرام آرام در دهه ی 80 و 90 راه مسالمت-الاقل با گذشته ی سرشار از خالقیت 
خودش را- در پیش گرفت،البته به شیوه ی خودش.

او اینک مبارزه اش با سیستم هالیوود را در کنار سوال و جواب بیرحمانه از خودش قرار داده بود.یعنی نوعی 
خودارجاعی آشکار البته نه این بار به خود فرآیند سینما بلکه شخصا به خودش و اندیشه ها و تفکراتش.
باالخره  پوپولیست  و  روایی  سینمای  با  اش  موذیانه  و  خزنده  جدال  در  گدار  که  شود  گفته  هم  هرچند 
سرخورده و عصبی شده و بدان نیز معترف است.سخنی که پوچ بودنش الاقل و پس از ساخت فیلم در 
ستایش عشق در سال 2001 رو شد و نشان داد گدار همان دهه ی 80 و 90 میالدی ست و با اینکه پیرتر 
شده اما همچنان با جسارت تمام ماهیت سینما را به چالش می کشد و بزدالنه از مقابله با شبه هنرمندانی 

که هنر مورد تحسین وی را صرفا سرگرمی پست خود قرار داده اند،نمی گریزد.
برونو پوتزلو در فیلم در ستایش عشق در نقش کارگردان جوانی بنام ادگار ظاهر شده که درصدد ساختن 
فیلمی در مورد عشق است.او در حین انتخاب بازیگر در پاریس زنی بنام برتا را می بیند که در نظرش 
برای نقش اصلی فیلمش مناسب است.اما برتا پس از چندی خودکشی می کند و ادگار که احساس می 
کند قبال نیز او را دیده و می شناخته،سرخورده و مایوس می شود.سپس به دو سال قبل بازمی گردیم.
یعنی زمانی که ادگار در حال تحقیق در مورد برخورد مذهبیون فرانسه با نازیسم در بریتانی،به خانه ی 
زوج سالخورده ای که عضو نهضت مقاومت بوده اند رفته تا حق امتیاز داستان زندگی آنها را برای ساخت 
یک فیلم هالیوودی بدست آورد.به نظر می رسد که نوه ی دختری آن زوج سالخورده همان برتاست که 
در مقام مشاور آنها،آنجا حضور دارد و با جسارت تمام قصد گروه فیلمسازی برای ساختن فیلمی از داستان 

زندگی والدینش را به سخره می گیرد.
شاید در نگاه اول به نظر برسد که گدار در فیلم در ستایش عشق دوباره به همان مایه های رمانتیک آثار 
اولیه خودش-زن زن است، دسته ی جدا و ...-بازگشته باشد.این البته برداشت درستی ست اما زمانی قابل 
قبول است که فیلم را ابتدا مرثیه ای برای جایگاه انسان در تاریخ قرنی بدانیم که دو جنگ جهانی ویرانگر 
را بطن خودش جای داده است.یعنی کل اینست و فرع همان رخوردگی عاشقانه ای که گدار همیشه بدان 
روی خوش نشان داده است.برای او در فیلم بیشتر نشان دادن عمق استیالی فرهنگ مهاجمی مهم است 
که در نظرش الاقل دستکمی از هجوم نازی ها در اواسط قرن بیستم به اروپا ندارد.و این نگاه بدبینانه 
واکنش  درباره ی  ادگار در حال تحقیق  زمانی که  یعنی  فیلم  ما قسمت دوم  اثبات می شود که  زمانی 
مذهبیون فرانسه به اشغال کشورشان است،پرتاب می شویم.زمانیکه او را در کنار کارگزاران یک استودیوی 
هالیوودی می بینیم که سعی می کنند خاطرا آن زوج سالخورده ی عاشق که زمانی در نهضت مقاومت 
فرانسه بوده اند را بخرند.یعنی زمانی که برتا جسورانه در مقایل آنان می ایستد و الاقل با سخنانش آنان را 
وادار به عقب نشینی می کند.برتا مدام از فقدان فرهنگی می نالد که جامعه ی آمریکا در اصل آن را دزدیده 
است.و دوباره همان را درشکل هایی مسخ شده و نفرت انگیز به خاستگاه اصلی اش بازگردانده است.البته 
ما این سخنان را دوبار در فیلم می شنویم.بار اول این ادگار است که در بخش آغازین فیلم که به صورت 
سیاه و سفید هم فیلمبرداری شده آنها را برای زنی که یکی از گزینه های بازی در فیلمش است می گوید 
و بار دیگر از زبان برتا و در بخش پایانی و رنگی فیلم.انگار که ادگار تفکرات اکنونش را مدیون برتا باشد.
همان برتای آرمانگرایی که باالخره به زانو درآمده و با خودکشی اش بطور نمادین بر غالب شدن همه ی



 جانبه ی فرهنگی سرمایه ساالر و پاک شدن 
گذاشته  صحه  کشورش  تاریخی  ی  حافظه 
است و گدار این را با نبوغ سینمایی اش در چند 
نمای تکراری و ایماژگونه از ادگار که دفترچه 
ی سفید و قلم نخورده ای را مدام پیش و پس 
هرچند  گذارد.حرکتی  می  نمایش  کند،به  می 
جهت  در  کامال  اصل  در  اما  انتزاعی  بسیار 

انطباق با نشانه های آشکار فیلم.
و  ادگار  پیش  سال  دو  تفکرات  تناقضات  این 
همچنین سخنان اکنونش حتی در ساختار فیلم 
و  سیاه  شود.فیلمبرداری  می  داده  بازتاب  نیز 
سفید بخش آغازین و سپس فیلمبرداری رنگی 
بک  بخش فالش  دیجیتال  روش  به  هم  آن 
پارادوکسیکال  بینش  همان  تاثیر  تحت  قطعا 
سفید  و  سیاه  فیلمبرداری  اینکه  از  است.فارغ 
بخش آغازین همچنین به نوعی از نوستالژی 
حاکم بر اندیشه های گدار نیز بدل می شود.
در  ما  که  است  فیلم  از  بخش  همین  در  زیرا 
نمایی پوستر فیلم جیب بر برسون را در کنار 
واچوفسکی  برادران  ماتریکس  فیلم  پوستر 
می بینیم و همچنین پوستر فیلم سیب سمیرا 
اشاره  بدان  یادداشت  ابتدای  در  که  مخملباف 
ینا  روابط  که  است  بخش  همین  در  و  کردم 
حتی  گدار  و  رسد  می  خودش  اوج  به  متنیت 
کند. می  اشاره  ویگو  آتاالنت  به  نمایی  در 
همچنین پیشروی فیلم تحت سیطره ی یک 
مینی مالیسم خاص و واگویی روایت متنی و 
شکستن همان که بسیار رادیکال به نظر می 
رسد توسط ایماژهای کوتاهی که گاه سیاه و 
با تک لغت هایی همچون عشق،ستایش  گاه 
در میان منطق نماهای مختلف فیلم می آیند و 
روایت هرچند بسیار مینی مال فیلم را بهم می 
زنند و آشکارا برشت را یادآوری می کنند.این 
روابط البته در بخش پایانی و رنگی فیلم شکل 

بینامتنیت  گیرند.اینک  می  خود  به  دیگری   
هم  شود.آن  می  خاطره  الگوی  به  تبدیل 
خاطره هایی که لباس حقیقت به تن دارند و 
شوند  می  روایت  ای  سالخورده  زوج  زبان  از 
دارد. را  دزدیدنشان  قصد  هایوود  سیستم  که 
از  تا  اند  شده  انتخاب  هم  یهودی  که  زوجی 
این طریق نشانه ی آشکاری باشند از خاطره 
ی دردناکی که در اواسط قرن بیستم رخ داده 
دسته  کشتار  و  آشوویتس  ی  است.خاطره 
است  شده  دیزالو  بار  این  که  ها  نازی  جمعی 
به استعمار فرهنگی تمدنی چون اروپا و قطعا 
همه ی فرهنگ های جهان توسط آمریکاییها 
و سیستم تمامیت طلب به ظاهر هنری اشان 
یعنی همان هالیوود که بیشترین حمایت را نیز 
در طی سالها از یهودیان به عمل آورده است 
به  را  بودن  انگ ضد یهود  و همان که سالها 
لزوم  بر  است که مصرانه  زده  پیشانی گداری 
تشکیل کشوری همچون اسرائیل به دیده ی 

تردید نگریسته است.



در اصل آشوویتس جدید در بینش گدار این بار از سوی کسانی برپا شده که خود را از زخم خوردگان همان 
می پندارند.کسانی که گستاخانه پس از آن حادثه،جنگ ویتنام را بر پا کردند و سپس بر بحران سارایوو 
افزودند و همچنین عراق و افغانستان را به آشوب کشاندند.گدار این جنگ طلبی دیوانه وار را در فیلم به 
تمسخر می گیرد و از زبان برتا در مواجهه با آن آمریکاییها،این افسانه که ریشه ی کلمه ی okاز جمله 
ی killed 0یک سرهنگ آمریکایی گرفته شده است را پیش می کشد که در طی جنگ جهانی اول با 
این اصطالح،گزارشات روزانه اش را تقدیم مقامات باال دستی اش می کرد.این نکات ظریف البته تمامی 
ندارند.بلکه در طی بخش پایانی فیلم مدام تکرار می شوند و بصورتی دیالکتیکی بر ادراک تماشاگران تاثیر 

می گذارند.
از سویی دیگر حتی شاید بتوان فیلم را نمونه ی موفقی از پست مدرنیسم خواند.البته نه صرفا با نگاهی 
سطحی گرایانه و متعلق به سنت هالیوودی.بلکه با تکیه بر جزئیات متعلق به نگاهی فلسفی.زیرا هرچه 
باشد گدار در ساختار فیلمش هم عالوه بر بهره بردن از شاخصه های پست مدرنیسم در سینما،به کنکاش 
درمورد پدیده ی زبان پرداخته است.یعنی آنچه که مولفه ی اصلی و مهجورمانده ی همان پست مدرنیسم 
است.اینگونه که اصوال زبان در سرتاسر فیلم در ستایش عشق در جایگاه گذشته ی خود نیست بلکه این 
بار به جای پیام رسانی در خدمت فضاسازی فیلم است.عین یک نمایشنامه ی پست مدرن که در آن نیز 
متن که عنصر اصلی یک نمایشنامه ی کالسیک محسوب می شود با نظر کارگردان از پیش زمینه به پس 
زمینه منتقل می شود و شرایط را برای یک فضاسازی انتزاعی مهیا می کند.حاال در فیلم گدار برداشت ما 
به عنوان تماشاگران اثر از این فضاسازی تکمیل کننده ی مفهوم اثر نیز هست.وگرنه گدار فیلمی نساخته 
است که در آن بتوان بدنبال ابتدا و انتهای یک روایت خطی مرسوم بود.هرچند هم که درونمایه ی فیلم 

به نظر منطقی برسد اما روابط علت و معلوای اش اینگونه نخواهد بود.
زمانی گدار گفته بود که حرکت تراولینگ دوربین نوعی پرسش اخالقی مطرح می کند.حرکتی که الاقل در 
سرتاسر در ستایش عشق دیده نمی شود یعنی اینکه گدار به برداشتی کامال محتاطانه از سخن گذشته اش 



رسیده است.البته این برداشت به دهه ی هشتاد و فیلم اسم کوچک:کارمن بازمی گردد.در فیلم در ستایش 
عشق قاب های ساکن فیلم شاید نشاندهنده ی عمق رخوت و سکونی ست که گریبانگیر فرهنگی مولد 
شده است.همان که دیگر اسبابی جز زبان را برای ترمیم روابط فراموش شده اش با تفکر یک جامعه نمی 
بیند.انگار که گدار دوست نداشته سوالی مطرح کند بلکه این بار خواسته در مقام یک پاسخگو برآید.هرچند 
نیز خود به شکستش معترف باشد.و با همان فضاسازی زبانی اش نشان دهد که دیگر نسل جدید رغبتی 
به اندیشیدن در باب ماهیت هنری چون هنر سینما را ندارد و برایش صرف سرگرم شدن از تماشای آثار 
سفیهانه ی سیستم هالیوودی کافیست.درست منظورم همان نمایی در قسمت پایانی فیلم است که گدار 
دو کودک مشتاق فیلم ماتریکس را نشان می دهد که سرخوشانه از یکی از کارگزاران هالیوودی سراغ 
دوبله ی فیلم به زبان فرانسوی را می گیرند و این همان پایان تلخی ست که فیلمساز دوران سازمان برای 
بهترین فیلم دهه ی اول قرن بیستم ترتیب می دهد و این نکته را یادآوری می کند که دیگر دوران اندیشه 
و تامل در باب امکانات گسترده ی رسانه ی سینما به پایان رسیده است.عین همان جمالت قصاری که 
ادگار نیز به آن اشاره می کند و آن را در جواب جمله ای می گوید  که رفیقه ی مرد گفته است:هر فکری 

باید ویرانه های یک لبخند را بیاد بیاورد...همین



وقتی به مطالعه ی متن آثار رپ و راک »شاهین« می پردازیم، علت موفقیت او را باید در برخورداری از 
دو ویژگی مهم، بررسی کنیم: محتوای عمیق و شاعرانگی. در واقع همانجور که خود او بارها در مصاحبه 
هایش تصریح کرده قبل از آنکه موزیسین یا خواننده باشد یک شاعر است. متاسفانه به علت آنکه اساتید 
کالسیک ما هرگز نتوانسته اند )و نخواهند توانست( خود را با موسیقی و هنر روز وفق دهند و به طور کل 
با موسیقی و حتی ادبیات روز بیگانه اند این بخش از زیبایی های اشعار شاهین کمتر مورد توجه و بررسی 

قرار گرفته است.
در این مجال اندک سعی می کنیم چند تا از صنایع شعری زیبایی را که بدون هیچ تفاخر کامال در خدمت 
محتوای آثار او قرار گرفته و وجه شاعرانه ی موزیک ها را باال برده بررسی کنیم. البته مطمئنا زیبایی این 
اشعار بیشتر به محتوای آنها و همچنین کشف های شاعرانه برمی گردد نه تنها صنایع ادبی و معانی و بیان:

1- تشخیص:
استعاره¬ ی انسان مدارانه یا انسان انگاری یا تشخیص، معادل personification است. یعنی بخشیدن 
صفت ها و خصایص انسانی به اشیاء و مظاهر طبیعت و موجودات بدون  روح یا حتی امور انتزاعی. به این 
معنی که شاعر، برای آن اجسام بی جان، خصوصیت انسانی تصور کند و صفت یا اعمال یا احساس های 
انسانی را به آنها نسبت دهد. از شاعرانی که تشخیص را در شعر کالسیک به اوج رسانده »منوچهری 

دامغانی« را می توان نام برد.
مثال در شعر مولوی داریم: »باغ سالم می کند، سرو قیام می کند...« که برای باغ و سرو، ویژگی های 
انسانی قائل شده است. این اتفاق در بسیاری از اشعار »شاهین« نمود دارد که بعضی از این تشخیص ها 

برای ما آشناست:
»سقفی که گریه می کرد زیر بارون« یا در جایی دیگر » کلمه به بدخواهامون چیره شد« اما استفاده از 
این کشف ها که در شعر سابقه داشته اما در موسیقی رپ گاهی حتی عجیب به نظر می رسد وقتی به 
اوج می رسد که کشف های بی سابقه ای صورت می گیرد که تنها در فضای مدرن و پسامدرن این آثار، 

امکان پذیر است. مانند:
»شرم کیکرز از پای برادرم/ نگاه شکسته ی عینک خواهرم«

ما در مصرع اول با یک تشخیص زیبا رو به رو هستیم. اما در مصرع دوم غیر از تشخیص با یک جابجایی 
زیبا بین »عینک« و »نگاه« هم روبروییم که »شکستن« می تواند هم به نگاه و هم به عینک برگردد. 
کاری که حافظ هم انجام داده و می گوید: »بسته ام بر سر گیسوی تو اّمید دراز« که صفت »دراز« می 

تواند هم به »امید« و هم به »گیسو« برگردد.

شاعری که تمام نمی شود
شاعری که تمام نمی شود  )مطلعه آثار رپ و راک شاهین نجفی(

سید مهدی موسوی



2- واج آرایی:
واج آرایی تکرار یک یا چند واج، صامت یا مصوت در شعر یا در نثر است به گونه ای که آفریننده ی موسیقی 
درونی باشد و بر تأثیر شعر بیفزاید. موسیقی برخاسته از واج آرایی صامت ها عمومًا محسوس تر از موسیقی 
پیوسته ی  مقاالت  اول  قسمت  در  اختصاری«  »فاطمه  می شود.  ایجاد  مصوت ها  واج آرایی  از  که   است 
»ترفندهای زبانی در غزل پست مدرن« این موضوع را به طور کامل باز کرده است و نمونه های بسیاری 

را از واج آرایی صامت ها و مصوت ها از گذشته تا به امروز آورده است.
معروفترین مثال کهن این قضیه مصرع »خیزید و خز آرید که هنگام خزان است« می باشد که در شعر 
»منوچهری دامغانی« دیده می شود و تکرار حروف »خ« و »ز« موسیقی ایجاد کرده و حّس پاییز را منتقل 
می کند. از شاعران نوتر نیز می توان به »فروغ فرخزاد« اشاره کرد که سرما را با تکرار حرف »س« در 

مصرع زیر منتقل می کند: »در آستانه ی فصلی سرد...«
شاهین هم با تشخیص این موضوع که در موسیقی رپ، موسیقی کلمات جایگاه ویژه ای دارد بسیار به 
این موضوع توجه کرده و مثال می گوید: »از فاصله حاصل حوصله سر رفت« اما گاهی هم این موضوع 
زیرپوستی تر است و حتی شکل ظاهری حروف نیز به هم شباهت ندارند و تنها موسیقی و صدای یکسان 

دارند مثال: »یه هزاره احتضار...« کاری که در مثال »فروغ« نیز می بینیم.

3- ترفندهای زبانی:
الف( در بخش فعل:

از  تازه ای نیست.  از ویژگی های پنهان واج، کلمه و جمله حرف  دست بردن در زبان معیار و استفاده 
گذشته ها نیز این موضوع بوده و در آینده نیز خواهد بود. این تکنیک را word coinage می نامند. از 
مشهورترین مثال های آن در ادبیات گذشته صنعت بدیع »تزریق« است که شاعرانی مثل »طرزی افشار« 

و »مال فوقی« با به کارگیری مصادر جعلی مانند »چشمیدن« و »پلنگیدن« و... آن را به اوج رساندند.
اما در شعر امروز »دکتر براهنی« روی این موضوع بسیار کار کرد و شاگردان او و شاعران دهه ی هفتاد 
به طرز چشم گیری تحت تاثیر این ترفندهای زبانی بودند. به طور کلی چه در »غزل پست مدرن« و چه 
در »شعر آزاد« دیگر این یک تکنیک ِصرف نیست، بلکه قرار است مصدر جعلی یا فعل ساخته شده چیزی 

را منتقل کند که کالم نرمال از انتقال آن عاجز بوده است.
از تمسخر و هجوی که در واژه  مثال وقتی »شاهین« می گوید: »نبض ذهن فلجی که کتابیده« غیر 
ی »کتابیدن« وجود دارد به صورت ضمنی حّس فعل »تابیدن« را هم به مخاطب منتقل می کند. اما 
شاهین به مصادر جعلی اکتفا نکرده و با ترکیب افعال، جمله ای اینگونه می سازد: »مث یه مهره بازی 
کرده شدن!« در اینجا نوعی تعلیق بین »کردن« و »شدن« وجود دارد. بین جبر و اختیار... همان سوال 
همیشگی فلسفه که اینجا با یک بازی زبانی به چالش کشیده می شود. این است تفاوت ترفندهای زبانی 

در شعر امروز با ادبیات گذشته!



ب( در بخش اسم:
در ادبیات گذشته معموال کلمه سازی انجام نمی شده و بیشتر به ترکیب سازی عالقه نشان می داده اند. اما 
در ادبیات معاصر توجه به این بخش بیشتر دیده می شود. نوع ساده تر این قضیه استفاده از »تک واژهای 
وابسته« bound morphemes به شکل »تک واژهای آزاد« free morphemes می باشد. 
برای توضیح این قضیه مثالی می زنم. مونا زنده دل می گوید: مرا بگیرد و احساس »بی« شدن بدهد. در 

اینجا »بی« به جای یک تک واژ آزاد نشسته و معنایی دیگرگونه به شعر داده است.
حال، »شاهین« با استفاده ی پیچیده تر و گسترده تری )و البته با اشاره به شعر دکتر براهنی( می گوید: 
»با بی نه بی با نه با با« تفاوت این ترفند با یک بازی ساده وقتی مشخص می شود که نام شعر »اینک 
آن انسان« آخرین اثر نیچه و پایانش نیز با »بار هستی« اثر »میالن کوندرا« باشد. شیطنت و طنزی که 

می شود در خوانش »نه بابا« به صورت سر هم داشت را هم از یاد نبریم.
اما گاهی کلمه سازی به ساختن یک واژه ی کامال جدید می انجامد. مخصوصا واژه ای که از ترکیب دو 
اسم ساخته می شود. در گذشته احتماال بسیاری از کلمه ها اینگونه ساخته شده اند مثل »شترمرغ«! به 
اینگونه کلمات portmanteau word گفته می شود. در ادبیات مدرن و پسامدرن نمونه های زیادی 
از آن وجود دارد. مثال آثار »جیمز جویس« سرشار از این واژه سازی هاست و یا شاملو می گوید: »دریغا 

شیرآهنکوه مردا! که تو بودی«
»شاهین« هم نسبت به این کشف و اتفاق ها بی توجه نیست. او نیز با ترکیب کردن یکی از اسطوره 
های عشق در ادبیات فارسی یعنی »شیرین« )و همچنین استفاده گرفتن از ایهام این اسم و شیرینی آن!( 
با »سیمون دوبوار« نویسنده ی فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی ترکیب »شیرین دوبوار!!« را می 
سازد و بعد با هجوی دلپذیر در نقد روشنفکری امروز و اسنوب گرایی می گوید: »شیرین دوبوار« قر می ده 
همه دس می زنن!! )درضمن اشاره ای هجوآلود نیز به »شیرین عبادی« برنده ی ایرانی جایزه نوبل دارد(

4- کنایه:
کنایه در واقع سخنی است که دارای یک معنی ظاهری و نزدیک به ذهن و یک معنی باطنی و دور از ذهن 
بوده و منظور واقعی گوینده یا نویسنده معنای دور از ذهن باشد. مثال وقتی حافظ می گوید: »توبه کردم که 
نبوسم لب ساقی و کنون/ می گزم لب که چرا گوش به نادان کردم« در اینجا معنای لب گزیدن، افسوس 

خوردن است. بسیاری از تکه های مرسوم در زبان عامیانه را می توان به عنوان »کنایه« بررسی کرد.
شاید بیشترین آرایه ی ادبی که »شاهین« در اشعارش به کار برده همین »کنایه« باشد زیرا زبان او زبان 
کوچه است و از زبان مخفی مردم بسیار کارکرد می گیرد. همچنین طنز و هجو موجود در بسیاری از آثار 
شاهین، این نوع زبان کنایی را طلب می کند حتی وقتی در کاری حّسی می گوید: »سنگ روی یخ کردی 
ما رو« یا در توصیف افراد تیمارستان می گوید: »هنوز بوی قرمه سبزی می ده کله ش« )که به علت 

واضح بودن، به معنای کنایات اشاره نمی کنم(
البته نباید فراموش کرد که کال زبان فارسی، زبانی کنایی است و گاهی بعضی کنایه ها آنچنان در فرهنگ 
جاری مردم رسوخ کرده اند که وقتی مثال شاهین می گوید: »تو اگه دکتری خودتو شفا می دی نه منی 
رو که عمری به پات سوختم« مخاطب حتی احساس نمی کند که با یک »کنایه« روبرو شده و در اولین 

لحظه معنای »به پای کسی سوختن« را به درستی برداشت می کند.



5- آشنایی زدایی:
آشنا  آنچه  متفاوت کردن  و  و غریبه  نو،  و  تازه  یعنی   defamiliarization یا همان  زدایی  آشنایی 
و شناخته شده است؛ در اصطالح یکی از تکنیک های ادبی است که اولین بار در مکتب شکل گرایاِن 
)فرمالیست های( روس مطرح شد و یکی از مهم ترین نظریه های این مکتب محسوب می شود. بنابراین 
نظریه، وظیفه ی شاعر یا هنرمند این است که با غریبه کردن مفاهیم آشنا و مشکل کردن فرم ها و افزودن 
بر دشواری، مدت زمان درک خواننده را طوالنی تر کرده و لحظه ی  ادراک را به تعویق بیندازد، و به این 

شکل باعث ایجاد لذت و ذوق ادبی گردد.
بخشی از آشنایی زدایی در واقع چیزی است که ما امروزه آن را تحت عنوان »ترفندهای زبانی« بررسی 
می کنیم. مثال وقتی »موالنا« می گوید: »چون کشتی بی لنگر، کژ می شد و مژ می شد!« جدا کردن 
دو بخش »کژ و مژ« از یکدیگر یک نوع آشنایی زدایی است. اما گاهی این آشنایی زدایی در معنا صورت 
می گیرد و با آوردن چیزی خالف آنچه مخاطب انتظار داشته او را به تفکر و لذت وامی داریم. مثال وقتی 
»سعدی« می گوید: »اّول منم که در همه عالم نیامدست« ما تصور می کنیم که شاعر از خودش تعریف 
کرده اما در مصرع دوم آشنایی زدایی صورت می گیرد و می گوید: »زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری«. 
این تکنیک را در همین بخش در زیرعنوان »ابهام« و »مدح شبیه به ذم )و بالعکس(« بررسی خواهیم کرد.
اما در اینجا باید از نوع سوم آشنایی زدایی نام ببریم که در واقع بیان امر غریبی ست که خالف صورت 
»جابجایی« صورت  تکنیک  با  زدایی  آشنایی  این  مواقع  از  خیلی  در  گیرد.  می  نرمال صورت  و  عادی 
می گیرد مثال »بّره، گرگ را خورد!« اما در شعر شاهین تنها یک جابجایی ساده نداریم بلکه یک نوع 
»جانشینی« داریم که هدفش بیان فلسفی با استفاده از نمادهاست. مثال می گوید: »مشت یه تصویر تو 
صورت آینه!« ما در حالت نرمال آدمی را می بینیم که به تصویرش در آینه مشت می زند اما اینجا تصویری 
را می بینیم که به آینه مشت می زند!! که با به کارگیری کلمه ی »صورت« به طور غیرمستقیم آینه را 
دارای جان و با ویژگی های انسانی فرض کرده است. این جابجایی تنها به طوالنی تر شدن درک منجر 

نمی شود بلکه به بیان وضعیت انسان مدرن و از دست دادن هوّیت فردی می پردازد.

6- جناس:
یکسانی چند واج در دو یا چند کلمه را جناس می گویند و انواع مختلفی دارد. از جناس تام که استفاده از 
یک کلمه در دو معنای مختلف است مثال: »باز )دوباره( پنجره باز شد« تا انواع اختالفی و افزایشی. ارزش 
جناس به موسیقی و زیبایی شنیداری است که در کالم ایجاد می کند مثال آنجا که حافظ می گوید: »سرو 
چمان من چرا میل چمن نمی کند« انتخاب صفت چمان برای سرو بیشتر برای ایجاد موسیقی و تکنیک 

»جناس« است.
»شاهین« از این تکنیک به کّرات استفاده می کند. زیرا همانگونه که در قسمت اول مقاله به آن اشاره 
شد در کارهای رپ، موسیقی کلمات، کارکرد بسیار مهمی دارد. گاهی این همانندی واج ها از نوع ساده و 
تکنیک »اشتقاق« است و شاهین کلماتی را که از یک ریشه هستند در کنار هم به کار می گیرد. اما گاهی 
»جناس«هایی تازه به کار می برد که عالوه بر موسیقی کالم، کشف های زیبایی را نیز به همراه خود دارد.
مثال می گوید: »صدام زخمه می زنه و یه زخم کاری بشه« و با جناس »زخمه و زخم« مفهوم زیبایی را



به ذهن متبادر می کند. در اینجا تفاوت تنها در مصوت »ه« است. اما وقتی در مثال دیگری مثل: »می 
گن داداشمون تو غربه نه تو غربت« تفاوت بیشتر می شود و هم در مصوت و هم در صامت است. به طور 
کلی عالقه ی شاهین اکثرا به جناس های »ناقص افزایشی« و »اختالفی« است. مخصوصا در کلماتی 
که با اضافه کردن مصوت کسره »ه« ساخته می شوند. مثال در نمونه ی دیگری از جناسی آشنا در شعر 
انتقادی معاصر بهره می برد و می گوید:»مردونگی گم شد و از ریشه به ریش رفت« البته یادمان باشد 
که استفاده ی شاهین از جناس و اکثر صنایع شعری بیشتر در خدمت محتواست تا زیبایی ظاهری کالم.

می گن داداشمون تو غربه نه  تو غربت

   می گن دادا مشهوری می گم تف به این شهرت

7- ابهام )ذم شبیه به مدح و بالعکس(:
در اشعار گذشته گاهی برای تفنن و گاهی برای زیبایی اشعاری گفته می شده که در ابتدا مخاطب فکر 
می کرده مدح یا ذم است اما با خواندن مصرع بعدی عکس آن را درمی یافته است. برای نمونه مثال وقتی 
شاعر می گوید: »همی به فّر تو نازند دوستان، لیکن« ما برداشت مثبت و تعریف را داریم که منتظریم با 
آمدن »لیکن« مصراع بعدی برخالف آن و در ذم مخاطب شعر باشد. اما شاعر می گوید: »به بی نظیری 
تو دشمن کنند اقرار!« و در واقع مدح دیگری کرده و مخاطب را غافلگیر می کند. گاهی نیز از مصراع 
ابتدایی برداشتی جنسی شده اما با کامل شدن بیت درمی یابیم که شاعر شیطنت کرده و قصد تعریف از 
محبوب را داشته است به طور مثال شعر معروف: »همه کردند چرا من نکنم/ وصف روی گل زیبای تو را!«
اما مقوله ی دیگری هم هست به نام »ابهام« که در آن تشخیص مدح یا ذم بودن قضیه چندان واضح 
نیست )هرچند عمدتا معنای اصلی ذم است( مثال شاعر می گوید: »خانه هایشان بلند و هّمت، پست!/ یارب 

این هر دو را برابر کن« که به هیچ وجه نمی توان قضاوت کرد که نفرین یا دعاست!
در اشعار شاهین ما با جنسی از این تکنیک روبرو هستیم که در ابتدا به نظر »ذم« و بدگویی می آید سپس 
قضیه را اصالح می کند و به مدح تبدیل می شود اما در ساختار کلی شعر و ترانه مشخص است که هدف 
اصلی باز هم »ذم« و نکوهش بوده است. در اینجا معموال ما با یک فعل مرکب روبرو هستیم که رکن دوم 
فعل ابتدا می آید و با توجه به فرهنگ رایج در میان مردم معنایی جنسی پیدا می کند مثال: »که داری ما 
رو می کنی هدایت« ایجاد مکثی که در هنگام اجرا بین دو بخش فعل، صورت می گیرد به این برداشت 

کمک می کند.



گاهی نیز معنای ذم از میان می رود 
اثر،  از  برداشت ظاهری  و حداقل در 
معنای مثبت برداشت می شود مثال: 
کردی  منو  تو  میگن  که  »درسته 
خواننده« معموال در این موارد شاهین 
شیطنت را برای مصرع دوم می گذارد 
زمینه  نقش  نوعی  به  مصرع  این  و 
چینی را دارد. او در مصاحبه ای این 
تکنیک را ساخته ی خودش ندانست 
در  مسوولین  از  یکی  به سخنرانی  و 
او  که  کرد!  اشاره  دور  هایی  سال 
برای ذم  تکنیک  از همین  دقیقا  هم 
مخالفین خودش استفاده کرده است.

8- تضمین:
اگر شاعری مصرع یا بیتی را از شاعر دیگر در سخن خود بیاورد تضمین نامیده می شود. همچنین آوردن 
با »پلی  آیه، حدیث یا سخن مشهور هم تحت این عنوان قرار می گیرد. یادمان باشد که این تکنیک 
جیاریسم« یا سرقت ادبی تفاوت دارد هرچند به قول »محمد حسینی مقدم« )در مقاله ی »از پارودی تا 
پاستیش«( »ایهاب حسن« سرقت ادبی را در آثار پست مدرن رد نکرده و حتی حافظ نیز نوعی از سرقت 

ادبی را به نام »سلخ« را بارها مرتکب شده است.
در هر صورت تضمین، صنعتی بسیار گسترده در ادبیات کالسیک است مخصوصا وقتی بتواند نوعی فاکت 
برای گفته های شاعر به حساب آید یا در درجه ای باالتر، از متن حاضر دریچه ای به متن غائب باز کند. در 
واقع نوعی بینامتنیت ایجاد می شود بین دو متن. هرچند »روالن بارت« می گوید: هر متنی، بینامتن است! 
و »ژولیا کریستوا« با باز کردن این موضوع در واقع هر نظریه و متنی را دارای گذشته می داند و به نوعی 
تمام متن های جاری را تضمین و تلمیح از متن های گذشته برمی شمرد! به قول »ویسواوا شیمبورسکا« 
شاعر لهستانی: »باالخره هر آغازی فقط ادامه ای ست/ و کتاب حوادث همیشه از نیمه ی آن باز می شود«
در مورد استفاده از آیه های قرآن یکی از معروف ترین مثال ها حافظ است که مثال در غزلی می گوید: 
»چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت/ شیوه ی جنات تجری تحتها االنهار داشت« که آیه ی هشتم 
سوره ی »بینه« را به طور کامل در مصرع دوم استفاده کرده است. شاهین هم در یکی از آثارش با استفاده 
از ایهام موجود می گوید: »اذا زلزلت االرض زلزالها« که در واقع استفاده ی کامل از آیه ی نخستین سوره 

ی زلزال یا زلزله می باشد.
همانگونه که گفتیم در بخشی دیگر از تضمین، شاعر، مصرع یا سطری از شاعر دیگر را استفاده می کند. 



همانگونه که مثال »هاتف اصفهانی« شعر معروف »عراقی« را با مطلع »ز دو دیده خون فشانم، ز غمت 
شب جدایی« در مسمطی تضمین کرده است. البته به خاطر محاوره ای بودن ترانه های رپ، شاهین گاهی 
در یکی دو کلمه دست می برد و آن را به حالت محاوره درمی آورد. مثال می گوید: »به قولِ  مریم هوله: 
ردی« که اشاره دارد به بخشی از شعر »مریم هوله« با عنوان »نیچه با لباس کردی«  ـُ نیچه تو لباس ک
آنجا که می گوید: »نیچه در لباس کردی/ مسیح با دهان الت/ و انیشتین که در سن و سال و زنانگی ام 
گیر کرده« یا اینکه به سطر معروفی از مجموعه ی »نامه ها«ی »سید علی صالحی« اشاره می کند و می 
گوید: »ما حالمون خوبه ولی تو باور نکن« که اشاره دارد به این بخش از شعر صالحی: »از نو برایت می 

نویسم/ حال همه ی ما خوب است/ اما تو باور نکن...«
ی  نشانه  قدیمی  و  جوان  مطرح  شاعران  از  ها  مصراع  همچنین  و  ها  آیه  این  تضمین  صورت  هر  در 
تسلطیست که شاهین هم به ادبیات معاصر و هم به متون کالسیک و کهن دارد. و در واقع وجه افتراق 
او از بسیاری از خواننده هایی است که ترانه های رپشان فاقد پشتوانه ی فکری و ادبی است. شعری که 
به جای رقصاندن مخاطب با ریتم »شش و هشت« و »شش و نه؟!!« او را به تفکر وا می دارد. که تفکر، 

آغاز »هستن« است...

9- ایهام:
ایهام، آوردن واژه ای در شعر است که دو معنا داشته باشد، یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن؛ و 
هدف گوینده اغلب معنای دور باشد. و نویسنده آن را طوری به کار برده که شنونده از معنای نزدیک به 
معنای دور منتقل شود. مثال سعدی می گوید: »به راستی که نه همبازی تو بودم من/ تو شوخ دیده مگس 
بین که می کند بازی« که »می کند بازی« با »ی« مصدری در همان معنای عام »بازی کردن« است اما 
در واقع شاعر »باز« )پرنده ی شکاری( را با »ی« نسبت در مقابل »مگس« قرار داده است. یادمان باشد 
که در »کنایه« شاعر فقط معنای دور از ظاهر کلمات را مّد نظر دارد اما در ایهام هر دو معنا مورد استفاده 
قرار می گیرد مثال شعر معروف »حزین الهیجی« که می گوید: »دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد/ 
شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد« هم »شیرین« به عنوان صفت و هم به عنوان »اسم شخص« 

معنا می دهد.
شاهین در بسیاری از اشعارش از ویژگی های اسمش استفاده می کند همانجور که »حافظ«، »بیدل«، 
»سایه« و... از معنای تخلص هایشان در شعر کارکرد می گرفتند. مثال »فروغ فرخزاد« در غزل معروفش 
در بیت آخر می گوید: »در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت/ او را به سایه از چه سیه پوش می کنی« 
که هم از ایهام نام خودش و هم از ایهام تخلص »سایه«)هوشنگ ابتهاج( کارکرد می گیرد. شاهین نیز در 
یکی از همین کارکردها می گوید: » حاال شاهین تو یه مرغ خونگیه« که هرچند ظاهرا به اسم شاعر اشاره 

دارد اما با ایهام تناسبی که دارد و آوردن »مرغ خانگی« ما را به معنای دیگر این اسم رهنمون می کند.
یکی دیگر از ایهام هایی که در شعر معاصر ایران سابقه ی بیشتری دارد استفاده از معنای تحت اللفظی 
میدان ها و خیابان هاست. »فروغ فرخزاد« در شعر هجوآلود »ای مرز پرگهر« در جایی می گوید: »که 
مرزهاي فعلي جغرافیاییش/ از جانب شمال، به میدان پرطراوت و سبز تیر/ و از جنوب، به میدان باستاني 
اعدام/ و در مناطق پر ازدحام، به میدان توپخانه رسیده ست« و از ایهام نام سه میدان اصلی شهر کارکرد 



می گیرد. »شاهین« نیز با هوشمندی از مسیر اصلی غرب به شرق تهران استفاده کرده و از قول راننده ای 
می گوید: »یکی میگه آزادی- رسالت بیا!« که ایهام و معنای مستتر آن کامال مشخص است. مخصوصا 
وقتی این سطر در هیاهوی فضای چندصدایی دیوانه خانه ای فرضی و با هفتاد میلیون هم تخت قرار می 

گیرد!

کنه  ساکت  رو  همه  میزنه  زور  یکي 
منه  نوبت  شده  صف  دستشویي  جلو 
دنیا  به  میرینه  یواشکي  داره  یکي 
بیا  رسالت  آزادي  میگه  یکي 
سجده  از  کبوده  پیشونیش  یکي 
گاهي ور میره با خودش از عشق مژده 
اسیرم  دکتر  تو  دست  از  منم 
میمیرم  دارم  ببین  دکتري  اگه 
اسیرم  دکتر  تو  دست  از  منم 
میمیرم دارم  ببین  دکتري  وناگه 

ل خ
 سا

وم
 آلب

ر -
دکت



10- تشبیه:
یکی از ساده ترین و پرکاربردترین روش ها برای رسیدن به شاعرانگی »تشبیه« است. تشبیه مانند کردن 
چیزی به چیز دیگر است که البته در این مانند کردن اغراق یا کذب وجود دارد! مثال اگر بگوییم »خر مانند 
قاطر است« درست است که تمام ارکان تشبیه را داریم اما چون صدق و راستگویی کامل برقرار است پس 
هیچ تشبیهی صورت نگرفته است. در تشبیه معموال چهار رکن وجود دارد که وقتی می گوییم »حسن در 
شجاعت مثل شیر است« تمام ارکان یعنی مشبه )حسن( مشبه به )شیر( ادات تشبیه )مثل( و وجه شبه 

)شجاعت( را آورده ایم. که البته ادات تشبیه و وجه شبه قابل حذف هستند.
استاد مطلق تشبیه در ادبیات فارسی »منوچهری دامغانی« است و می توان در هر بیت او چند تشبیه یافت. 
اما در تمامی اشعار فارسی، حداقل چند نمونه از تشبیه یافت می شود مثال »مسعود سعد سلمان« می گوید: 
»چون پیرهنت گرفته ام تنگ به بر/ برنارم همچو دامن از پای تو سر« )که در هر دو مصرع تشبیه داریم( 
همانگونه که می بینید تقریبا در اکثر مثال هایی که برای تشبیه در شعر ذکر می شود وجه شبه حذف شده 
و فهمیدن و لذت کشف آن به مخاطب واگذار می شود. شاهین هم با حذف »وجه شبه« می گوید: »مث 
علف هرز تو دنیای کوفتی« یا در جای دیگری »زندگی مث رنگ و قلم و تو نقاش« که البته مثال های 

بسیار دیگری نیز می توان یافت.
گاهی شاعر برای ایجاد زیبایی بیشتر ادات تشبیه را هم حذف کرده و فقط مشبه و مشبه به را در کنار هم 
به کار می برد در اینجا ما با »اضافه تشبیهی« سر و کار داریم. که در واقع همان تشبیه در مراتب باالتر 
است. به کارگیری این تکنیک مخصوصا در دهه ی چهل و در چهارپاره های شاعرانی نظیر »نادر نادرپور« 
و سه کتاب اول »فروغ فرخزاد« و... بسیار دیده می شد. از »باران رحمت« گرفته تا »ململ نگاه«! شاهین 
وقتی به اضافه تشبیهی روی می آورد یا سعی می کند تشبیه تازه ای باشد یا اگر مستعمل باشد آن را در 
بافت تازه ای به کار می برد و می گوید: »خورشید قلبم تو دستشون بود!« که ترکیب »خورشید دل یا 
قلب« قبال به کار رفته اما وقتی این خورشید در دست دیگری قرار می گیرد فضایی تازه خلق می شود. یا 
در نمونه ای دیگر وقتی می گوید »یعنی آخرین درای امید هم بسته می شه؟« که پرسشی کردن جمله 

و اضافه کردن »آخرین« به ترکیب »در امید« باعث زیبایی آن شده است.

11- ارسال المثل:
»مثل« یا »ضرب المثل« گفتاری کوتاه و شایع است که معموال در قالب بیانی کلیشه ای مطرح شده و 
به دلیل کوتاهی کالم و غنی بودن مفهوم آن،  با استقبال عامه مواجه می شود و مردم در گفتگوهایشان از 
آن استفاده می کنند، مانند: »بادآورده را باد می برد«. منشاء  ایجاد مثل، توده مردم هستند. مثل، در واقع، 
حکمتِ  توده است! علی اکبر دهخدا صاحب مجموعه ی امثال و حکم درباره ی مثل می گوید:» پدران ما، 
مثل را یکی از اقسام بیست و چهارگانه ادب شمرده اند و همانند دیگر قسمت ها به آن اهمیت داده اند. 
پدران ما کمتر فکری است که نکرده و کمتر اندیشه ای است که در عبارتی کوتاه و رسا در دسترس همه 
نگذاشته باشند،  گویا از قدیم ایرانیان به حکمت و مثل مشهور بوده اند.« ارسال المثل آن است که شاعر 
یا نویسنده ای در ضمن سخن خود، از ضرب المثلی استفاده  کند، پس ارسال المثل عبارت است از: آوردن 

مطلبی حکیمانه در شعر، که نتیجه ی آن باعث آرایش کالم و تقویت بنیه ی سخن می شود.



در اشعار گذشتگان، ضرب المثل های فراوانی وجود دارد که امروزه نمی توان قضاوت کرد که ابتدا در شعر 
شاعران به کار رفته و بعدا ضرب المثل شده یا شاعران از فرهنگ عام و ضرب المثلی رایج استفاده کرده 
اند. اما در شعر معاصر بهتر می توان به این مسأله اشاره کرد. مثال وقتی »شهریار« می گوید: »نوشدارویی 
و بعد از مرگ سهراب آمدی/ بی وفا! این زودتر می خواستی... حاال چرا؟!« ضرب المثل »نوشداروی بعد 
از مرگ سهراب« به خوبی در شعر آمده یا در شعر سپید وقتی »شاملو« می گوید: »مانا کفگیر روغن زبانی 

اش/ به ته دیگ آمده« به ضرب المثل »کفگیرش ته دیگ خورده« اشاره می کند.
شاهین هم با توجه به اقبالی که به زبان کوچه دارد )و قبال به آن اشاره کردیم( از فرهنگ ضرب المثل ها 
بسیار در آثارش کارکرد می گیرد و همین موضوع باعث جذاب شدن و همه فهم شدن ثقیل ترین حرف 
ها و اشعار او می شود نمونه هایی نظیر: »فرقی نمی کنه آسمون همه جاش یه رنگه«، »که از چاله به 
چاه می بری قافله ها رو« )از چاله به چاه افتادن(، »نماد موش و دم و سوراخ و دسته ی جارو« )موش 
توی سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست( و... از انواع ضرب المثل هایی هستند که شاهین عینا یا 
با کمی تغییر در اشعارش استفاده کرده است. البته بعضی از این تغییر در ضرب المثل ها گله می کنند 
اما یادمان باشد که مثال حافظ ضرب المثل »تو نیکویی کن و در دجله انداز« که سعدی ساخته است را 
بدینگونه استفاده می کند: »مردمان گویند: نیکویی کن و افکن در آب« پس استفاده کردن ضرب المثل 

با کمی تغییر در گذشته نیز عیب شمرده نمی شده است.

12- تضاد:
تضاد از ساده ترین و زیباترین صنایع شعری فارسی است. هر گاه دو کلمه با معنای متضاد در یک بیت 
به کار رود صنعت »تضاد« شکل می گیرد. تضاد قدرت تداعی هم دارد و به همین خاطر مخاطب را وارد 
اثر کرده و می تواند به ایجاد فرم هم بینجامد. یعنی یک کلمه و متضادش در طول اثر آن دو نقطه را به 
هم وصل کرده و ایجاد فرم می کنند. تضاد می تواند هم در فعل و هم در اسم اتفاق بیفتد که معموال در 

»اسم« ارزش بیشتری دارد. سلطان بی منازع تضاد در ادبیات فارسی »سعدی« است.
تضاد در افعال به دو شکل است یکی فعل هایی که با »ن« منفی می شوند که زیبایی کمتری دارند مثل 
»خوی سعدی ست نصیحت چه کند گر نکند« )تضاد مابین کند و نکند( که این تضاد بیشتر ایجاد موسیقی 
در کالم می کند. و فعل هایی که تضاد در محتوای آنهاست که باعث زیرپوستی تر شدن تکنیک می شوند 
مثل »وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود« )سعدی( که در اینجا »آمدن و رفتن« بدون »ن« در تضاد 

هستند و حروف مشترک ندارند.
اما نوع زیباتر این تکنیک، اسامی متضاد است که گاهی به صورت متوالی و گاهی با فاصله به کار می 
روند که معموال وقتی با فاصله به کار می رود عمق و زیبایی بیشتری دارد و حتی در قرینه سازی می 
تواند نقش داشته باشد. مثال به صورت متوالی تضاد را در کلمات »سیه و سپید« در مصرع معروف زیر می 
بینیم: »پایان شب سیه، سپید است«. شاهین هم از این نمونه تضادها بسیار دارد مثال در سطری می گوید: 
»نزن تو دستت قویه، ظریفه صورت این زن« که البته آمدن پیاپی کلمات »قوی« و »ظریف« کامال با 

تعمد و حتی با جابجایی ارکان جمله ی دوم صورت گرفته است.
 اما آمدن نامتوالی کلمات متضاد را می توانیم در مصرع »خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است« و در 



کلمات »خنده« و »گریه« ببینیم. »شاهین« این تکنیک را با کمک نوعی قرینه سازی به کار می برد که 
به زیبایی بیشتر شعر می انجامد یعنی می گوید: »صب چایی شیرین خالی و شب سیب زمینی« یعنی تضاد 
»صبح و شب« را به کار می برد اما اتفاقی که هم در صبح و هم در شب رخ می دهد »چایی شیرین خالی 
و سیب زمینی« و در معنای وسیع تر آن »فقر« است. اینجاست که تضاد از یک تکنیک ساده به معنایی 

عمیق اجتماعی و فلسفی می انجامد که همان تکرار و تکرار بدبختی است و آن ُدور باطل غمگین...

13- حس آمیزی:
آمیختن دو یا چند حس در کالم را »حس آمیزی« می گویند. مثال وقتی در صحبت های عادی می 
گوییم »خبر تلخ«! دو حس شنوایی و چشایی را ترکیب کرده ایم یا وقتی می گوییم »قیافه ی بانمک« دو 
حّس بینایی و چشایی با هم به کار رفته اند. اگر دقت کنیم در خیلی از مواقع، ما حس هایی مثل بینایی 
و شنوایی را با حس چشایی ترکیب می کنیم زیرا می خواهیم درباره اش قضاوتی را به مخاطب انتقال 
دهیم. مثال اگر بگوییم کوچولوی سبزه یا صدای بلند در واقع نمی توان قضاوتی راجع به خوب بودن یا 
بد بودنش کرد. اما چون ما راجع به مزه ها قضاوت داریم وقتی می گوییم »تلخ« یا »بانمک« آن صدا یا 

تصویر برای مخاطب ملموس می شود.
در اشعار گذشتگان ،مخصوصا در سبک هندی و در اشعار بیدل و صائب نمونه های بسیاری را می توانیم 
ذکر کنیم. مثال »بیدل« می گوید: »به هر نقشی که چشمت وا شود رنگ صدا بنگر« که ترکیب »رنگ 
صدا« نمونه ای از حس آمیزی است. حتی حافظ نیز در مصراع معروف »بوی بهبود ز اوضاع جهان می 
شنوم« در ترکیب »بوی بهبود« به حس آمیزی دست زده است. از نمونه های جدیدتر نیز می توان به 
اشعار »سهراب سپهری« اشاره کرد که با توجه به رشته اش یعنی نقاشی و همچنین تاثیرپذیری اش از 
سبک هندی و عرفان شرقی سرشار از حّس آمیزی است. سطری از سهراب نیست که در آن به حس 
آمیزی هایی نظیر »روشنی را بچشیم« برنخوریم. اما از همه ی این شاعران که عبور کنیم شاید معروف 
ترین حس آمیزی متعلق به »هوشنگ ایرانی« باشد در آنجا که می گوید: »دست به گوش و فشرده پلک 
و خمیده/ یکسره جیغی بنفش/ می کشد« حس آمیزی »جیغ بنفش« آنقدر معروف شد که به ژانری از 

شعر اطالق شد که تحوالت عظیمی را در شعر فارسی ایجاد کرد.
شاهین از ترکیب هر پنج حس در شعرهایش به خوبی کارکرد می گیرد. گاهی برای اجسام، کنش ها و 
حتی مسائل انتزاعی »طعم« و »مزه« قائل می شود و به طور مثال می گوید: »توی تلخی گذشته ُسر 
خوردن« یا » طعم تلخ کارو به دوش کشیده و...« که می بینیم به خاطر فضای تلخ و اعتراضی اشعار، 
شاهین اکثرا از طعم هایی که همین حس را انتقال می دهند برای توصیف و حس آمیزی استفاده می 
کند. گاهی نیز حس شنوایی را داخل کرده و می گوید »صدای خاطره هامون که نکرد بیدارت« همانجور 
که »سهراب« نیز می گوید »صدای فاصله هایی که غرق ابهامند« و گاهی هم با ترکیب بویایی و المسه 
سطرهای زیبایی از این نوع می سازد »تو بوی سیلی و شالق می دی خانوم« این حس آمیزی ها مطمئنا 

باعث همذات پنداری قوی تر مخاطب و ارتباط حسی بهتر او می شوند.



14- استعاره:
بسیاری بر اساس گفته ی ارسطو، استعاره را همان تشبیه می دانند که ادات آن حذف شده باشد و این 
تعریف را ادیبان غربی هم مورد استفاده قرار داده اند و نویسندگان دوره ی اسالمی با تقسیم تشبیه به 
تشبیه تام و محذوف، استعاره را همان تشبیه محذوف دانسته اند که فقط مشبه به در آن ذکر می شود. 
استعاره نوعی آرایه ی ادبی برای به کار بردن لفظ یا عبارتی به جای عبارت دیگر بر اساس شباهت بین 
این دو است. استعاره در واقع تشبیهی موجز و فشرده است؛ که تنها »مشبه به« آن باقی مانده باشد. عالوه 
بر آن شاعر در تشبیه، اّدعای همانندی دو پدیده را دارد؛ اما در استعاره ادعای یکسانی آن دو را. این دو 

ویژگی، استعاره را هنری تر و خیال انگیزتر از تشبیه می کند.
گاهی استعاره ها خیلی آشنا هستند و حتی بی هیچ قرینه ای مخاطب آنها را می شناسد مثل »الله« که 
معموال استعاره از »شهید« است. مثال در این مصرع حافظ: »آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت« 
برطبق روال اکثر شعرهای کالسیک »نرگس جادو« استعاره از »چشم« است و نیاز به اطالعات و حتی 
خواندن بیت ندارد. اما مثال وقتی »حافظ« در جای دیگری می گوید: »گردن سالوس و تقوا بشکنیم« در 
اینجا سالوس و تقوا به انسان یا حیوان تشبیه شده که فقط با توجه به جمله این تشبیه را تشخیص می 

دهیم و سابقه ی چندانی در ذهن مخاطب ندارد.
شعر امروز فارسی تقریبا تشبیه را به کنار گذاشته و استعاره ها و نمادها جایگزین آن شده اند. به کارگیری 
استعاره ها و نمادها باعث می شود هم شعر از حالت شعاری و رو فاصله بگیرد و هم مخاطب را بیشتر 
در اثر شرکت دهد و هر کس بتواند برداشت خود را از شعر داشته باشد و معنا تکثیر شود. شاهین هم با 
شناختن این ویژگی حتی در برخورد با مسائل اجتماعی نیز از استعاره ها و نمادها کارکرد فراوانی می گیرد 
به طوری که حتی گاهی مخاطب های حرفه ای او در اینکه منظور نظر شعر که و چه بوده است دچار 
اختالف نظر می شوند. استعاره ها واقعا زیاد هستند پس بسنده می کنم به مثال زیر: »یه ستاره آویزون 
به دار دوباره« در اینجا تشبیه فرد اعدامی به »ستاره« وقتی زیباتر می شود که دقت کنیم با این استعاره 
ناخودآگاه فضای شب موجود هم به مخاطب منتقل شده است و فضاسازی هم صورت گرفته است که 

البته خود آن »شب« هم استعاره ی دیگری ست.

15- مجاز:
به کار رفتن واژه ای به جای واژه ی دیگر مجاز نام دارد. هیچگاه چنین امری ممکن نیست مگرآنکه 
میان آن دو واژه در خارج از کالم رابطه ای برقرار باشد. مثال »آن قدر گرسنه ام که می توانم تمام ظرف 
را بخورم.« رابطه ای میان دو واژه ی ظرف و غذا در این عبارت برقرار است. باید  بین دو واژه ای که 
جایگزین هم شده اند، رابطه ای باشد که این جابجایی را توجیه کند و خواننده را به معنی مورد نظر شاعر 
رهنمون کند. به این رابطه، »عالقه ی مجاز« می گویند. گاهی ما یکی از اجزاء چیزی  را نام می بریم، 
ولی منظور ما کّل آن است. مثآل می گوییم »چشم فالنی را دور دیدم« و منظور این است که »خود او را 
دور دیدم« گاهی برعکس، کل را نام می بریم و یک جزء را در نظر داریم. به همین ترتیب، گاهی ظرف 

و مظروف به جای هم به کار می روند و گاهی صرف مجاورت دو چیز توجیه کننده ی کاربرد مجازی



یکی به جای دیگری می شود.
اینجا  واقع  در  گرد«  برخاست  و  ایران  »برآشفت  خوانیم:  فردوسی« می  در »شاهنامه ی  مثال  به طور 
»ایران« کلی است که به جای جزء یعنی »مردم ایران« نشسته است یا در ادبیات معاصر »محمدرضا 
عبدالملکیان« می گوید: »با پای شوق رفته بود و اینک/ با شانه های شهر/ برایم بازش آورده بودند« در 
اینجا نیز »شهر« جایگزین مردم شهر شده است. یا بالعکس »سعدی« می گوید: »اگر رفت و آثار خیرش 
نماند/ نشاید پس از مرگش الحمد خواند« در اینجا »الحمد« مجاز جزء از کل است و به معنای سوره ی 
حمد است. مثال ها در ادبیات فارسی بسیار هستند و می شود از انواع مجاز، ابیات بسیاری را نمونه آورد.

شاهین هم در جاهای مختلف از انواع مجاز کارکرد می گیرد مثال در نمونه ی زیر می گوید:»یه فلسطینم 
که چل پنجاه ساله تو جنگه« که در واقع کل به جای جزء استفاده شده و در واقعیت مردم فلسطین هستند 
که مشغول جنگ می باشند. در همین ترانه مثال های زیاد دیگری برای این نوع از مجاز می توان ذکر 

کرد.
 

16- اغراق، مبالغه و غلو:
اغراق در واقع ادعای وجود ویژگی را می گویند در کسی یا در چیزی؛ به اندازه ای که به دست آوردن آن 
ویژگی در آن کس یا چیز به آن اندازه، ناممکن باشد. اغراق عمومًا باعث خیال انگیز شدن شعر و نثر می 
شود. شاعر به یاری اغراق، معانی بزرگ را کوچک و معانی کوچک را بزرگ می نمایاند. زیبایی اغراق در 
این است که غیرممکن را به گونه ای ادا کند که ممکن به نظر برسد. اغراق، مناسب ترین آرایه ی ادبی 

برای »حماسه« است. بیشترین اغراق در شاهنامه ی فردوسی و نیز آثار هومر و ویرژیل دیده می شود.
امروزه غلو را از اغراق و اغراق را از مبالغه قوی تر و شدیدتر می دانند. اما در بسیاری از متون اینها به 
جای هم به کار می روند. مثال وقتی »سعدی« می گوید: »باد اگر در من اوفتد ببرد/ که نمانده ست زیر 
جامه تنی« ما با اغراق روبرو هستیم ولی وقتی »ظهیر فاریابی« می گوید: »نُه کرسی فلک نهد اندیشه 
زیر پای/ تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن زند« دیگر وصف از حالت عادی می گذرد و به »غلو« تبدیل می 
شود. شاعران گذشته اغراق را جزء صنایع زیبای شعری طبقه بندی کرده و نظامی در این باره می گوید: 
»در شعر مپیچ و در فن او/ چون اکذب اوست احسن او« و در واقع زیباترین شعر را دروغ ترین شعر برمی 

شمردند.
»شاهین« هم با توجه به فضاهای تراژیک، حماسی یا هجوآلود آثار، مبالغه های زیادی را در اشعارش به 
کار می برد. گاهی در حّد اغراق است و می گوید: »شبی که حتی جالد پای جوخه گریه کرد« اما گاهی 
هم شدت این اغراق بیشتر شده و به »غلو« بدل می شود. مثال می گوید: »همین ترانه به پا می کنه 
یه زلزله« مشخص است که میزان مبالغه را فضای شعر تعیین می کند مثال در مثال جالد فضای حسی 
کار با همین مبالغه ی کوچک تاثیرگذارتر می شود اما فضای هجوآلود مثال »زلزله« نیاز به غلو و شوخی 
بیشتری دارد که شاهین آگاهانه با انتخاب این »اغراق«ها مخاطب را به سمت برداشت های حّسی مّد 
نظر خود هدایت می کند. فضاهای حّسی که با هوشمندی، صنایع و تکنیک ها را در پشت خود مخفی 

کرده و مخاطب حتی متوجه حضور آنها نمی شود.



17- تلمیح:
تلمیح در معنی تحت اللفظی به معنای »به گوشه ی چشم نگریستن« است و در اصطالح آرایه های ادبی، 
اشاره به آیه، حدیث، َمَثل، داستان یا شعری مشهور با حداقل کلمات است تا با تداعی شدن آنها مقصود 
گوینده واضح تر شود. به تلمیح »ارسال ملیح« نیز می گویند. هدف تلمیح، باال بردن یا ایجاد زبان شعری، 
اغراق در  صفتی برای معشوق، ایجاز، تمثیل، ایجاد زبان رمزی و کنایی یا مقاصد دیگر است. در تلمیح، 
دو صنعت تشبیه و مراعات النظیر وجود دارد؛ بین مطلب گوینده و آنچه به آن اشاره می کند، وجه شبه و 

بین اجزای داستان مراعات النظیر وجود دارد.
تلمیحات معموال به دو بخش تقسیم می شوند: اسالمی و ملی. تلمیحات اسالمی شامل اشاره به مسائل 
مذهبی یا قرآنی می شود و تلمیحات ملی شامل اسطوره ها، داستان های شاهنامه و... می شود. در سبک 
خراسانی و دوره ی بازگشت و شعر معاصر، تلمیحات ملی بسیار دیده می شود اما در دوره های دیگر هم 
کم و بیش یافت می شود مثال »حافظ« می گوید: »شاه ترکان سخن مّدعیان می شنود/ شرمی از مظلمه 
ی خون سیاووشش باد« که به داستان معروف »سیاوش« و تراژدی مرگ او اشاره دارد. اما تلمیحات 
اسالمی بیشتر در سبک عراقی و سبک هندی یافت می شوند مثال »حافظ« در مصرعی معروف می گوید: 
»یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور« که در اینجا به داستان حضرت یوسف که در کتاب تورات 

و قرآن آمده اشاره دارد.
شاهین با توجه به مطالعه ی مذهبی که در گذشته داشته بسیار خوب از احادیث و آیات کارکرد می گیرد 
مثال حدیث »الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم« را بدینگونه به کار می برد »که مملکت با کفر 
می مونه اما نه با ستم« یا به آیه ی »جاء الحق و ذهق الباطل. اّن الباطل کان ذهوقا« اینگونه اشاره می 
کند: »حق می مونه ناحقه که رفتنیه« اما اشارات ملی و مذهبی او نیز کم نیستند به طور مثال در کار »ما 
مرد نیستیم« در انتها می گوید: »رستم اگه امروز بود رستم رو از یاد می برد/ شاهنومه بیست سی سال 
تو طاقچه خونه خاک می خورد« که به داستان »رستم و شاهنامه« اشاره دارد. از این مثال ها و اشاره ها 

در آثار او بسیار است.

18- مراعات نظیر:
مراعات نظیر، آوردن واژه هایی از یک دسته است که با هم هماهنگی دارند. این هماهنگی می تواند از 
نظر جنس، نوع، مکان، زمان و یا همراهی باشد. مراعات نظیر سبب تداعی معانی بوده و پرکاربردترین 
آرایه ی ادبی در ادبیات فارسی است. مراعات النظیر در گفتار روزانه هم کاربرد زیادی دارد و مجموعه 
هایی مثل »شمع و گل و پروانه« که با هم گاهی در گفتار به کار می روند دارای این صنعت ادبی هستند.

برد می  یاد  از  رو  رستم  بود  امروز  اگه  رستم 
 شاهنومه بیست سی سال تو طاقچه خونه خاک می خورد



در اشعار گذشتگان از جمله حافظ، سعدی، فردوسی و... این صنعت بسیار دیده می شود. اگر این کلمات 
در شعر با فاصله به کار روند نوعی شبکه ی مخفی تداعی معانی ایجاد می کنند که باعث ارجاع درون 
متنی و فرم می شوند )که البته در شعر گذشتگان جز مواردی در مثنوی معنوی کاربرد چندانی ندارد(. مثال 
وقتی »حافظ« می گوید: »مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو« 
کلمات مزرع، سبز، داس، کشته و درو همگی با هم دارای ارتباطات معنایی بوده و مراعات نظیر دارند. از 
آن طرف فلک و مه نیز دارای مراعات نظیر دیگری هستند. اما استفاده از مراعات نظیر در طول شعر را 
می توان در اشعار معاصر بیشتر دید مثال در غزل »زن جوان غزلی با ردیف ِ آمد بود« از مرحوم »حسین 
منزوی« در طول شعر و ابیات مختلف، کلمات غزل، ردیف، مطلع، قید زمان، قید مکان، مسندالیه، مسند، 
رابطه و... مثل نخی باعث می شوند که با وجود نئوکالسیک بودن کار ساختار عمودی به خوبی حفظ شود.
شاهین هم در اشعارش از این روابط بسیار استفاده می کند. گاهی اتفاق و ارتباط تنها میان دو کلمه رخ 
می دهد مثل: »تو هم دنبال یه آدم دیگه باش حّوا« که آدم و حوا مراعات نظیر دارند. گاهی تعداد کلمات 
بیشتر می شود مثل »لباس رزم و تفنگ و پرچمم کو؟« که لباس رزم و تفنگ و پرچم در این سطر مراعات 
نظیر دارند. گاهی هم مثل ترانه ی »من یه دردم« در چندین سطر پیاپی نام حدود 16 مذهب و ملیت 
مختلف را می آورد که همگی دارای تناسب و مراعات نظیر هستند. گاهی هم مثل کار »پارتی سیاسی« 
کلمات توسط اشاراتی که به سریال »دایی جان ناپلئون« دارند به هم متصل شده و یک مراعات نظیر 

بزرگتر را در کلیت اثر ایجاد می کنند.

19- اجرای محتوا بر روی زبان و فرم:
اجرا و در واقع تعامل مستقیم فرم و زبان با محتوا شاید ظاهرا تکنیک جدیدی به نظر بیاید اما در واقع به 
شکلی زیرپوستی تر در تمام اعصار جریان داشته باشد. اما امروزه که مرزهای قالب ها و ژانرهای ادبی به 
طور کامل درهم شکسته تعامل این سه بسیار راحت تر و ملموس تر شده است. در گذشته به دلیل آنکه 
قالب های کالسیک قابل تخطی به نظر نمی رسیدند این اتفاق در درجه های پایین تر و در الیه های 
زبانی یا با اختیارات وزنی رخ می داد و به مرحله ی تغییرات فرمی نمی رسید. یادمان باشد که »واج آرایی« 

اگر در تعامل با محتوا باشد شاید اولین قدم از تعامل فرم و زبان با محتواست.
یکی از معروف ترین نمونه های تعامل فرم با محتوا در اشعار گذشتگان شعر »حافظ« است. آنجا که می 
گوید »صالح کار کجا و من خراب کجا/ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا« و در واقع با استفاده از 
قافیه کردن »خراب« و »تا به« )قافیه ی نه چندان صحیح( خراب بودن حال مولف را در شعر پیاده می 
کند. یا در اشعار معاصرتر مرحوم »قیصر امین پور« بعد از قوافی عنکبوت و سکوت و قنوت و... در بیت 
آخر وقتی می گوید »خط خطا بر سرود صبح کشیدند« خطا بودن عمل را با قافیه ای سماعی اجرا می 
کند و در مصرع بعدی »خطوط« را قافیه می کند. این تکنیک در اشعار بچه های »غزل پست مدرن« 

زیاد دیده می شود.
شاهین هم نسبت به این اتفاق و کشف بی توجه نبوده و در پایان بندی موزیک »سال خون« به تکرار 
جمله ی »یه دست با یه ]...[ زیر ساطور« دست می زند اما وقتی این جمله در انتهای موزیک برای بار دوم 

تکرار می شود ناتمام می ماند و تبدیل می شود به »یه دست با یه ]...[ زیر سا...« که در واقع اجرای  



دستی است که قطع یا بریده شده و در معنای کلی تر خشونتی است که اتفاقی زیبا را ناتمام گذشته است. 
همین ها کشف ها هستند که ترانه های پیشرو را از ترانه های دیگر ممتاز می کنند.

خون و  اشک  سال  باد،  سال  بد،  سال 

جنون فرطه  از  بغضه  از  پر  که  سالی 

غرور و  عشق  سال  تو،  سال  من،  سال 

ساطور زیر  سبز  رای  با  دست،  یه  سال 

20- بینامتنیت و ارجاعات بیرون متنی:
»ژولیا  که  است  اصطالحی  بینامتنیت،  آن   ِ تر  یا خالصه   )Intertextuality( بینامتنی  های  نسبت 
کریستوا« باب کرد. او با الهام از تصور میخائیل باختین از مکالمه گرائی )رابطه الزامی هر گفته با دیگر 
گفته ها( سـاخته شدن یک متن را از دیگر متن ها چنین نام گذاری کرد. به نظر او هیچ اثری خودبسنده و 
به تنهائی حاکم بر کل خویش نیست. بلکه حاصل به کارگیری و دگرگونی متن های دیگر است. بنابراین 
هیچ متن قائم به ذاتی وجود ندارد. آن چه هست »بینامتن« است که از متن های بی شمار دیگری تشکیل 

شده است و وجودش فقط از طریق ارتباط با متن های دیگر معنا می یابد. 
مثال  برای  دارد.  رابطه مستقیم  نیز  نویسنده/ شاعر  میزان خوانده های  با  بینامتنی  نسبت  نوع  و  میزان 
نویسنده ای مانند »تی. اس. الیوت«، با »سرزمین هرز« خود یکی از نمونه های ماندگار و البته مشکل 
نسبت های بینامتنی را پدید آورد. این شعر بلند او شامل عبارت هایی است که از این یا آن کتاب مربوط 
به چند قرن اخیر برگزیده شده اند و خواننده برای دریافت مفهوم شعر »سرزمین هرز« ناچار از آشنائی با 
آن متن ها است. در زبان فارسی نیز بوف کور صادق هدایت را داریم که در وهله ی نخست با یکی از آثار 

پیشین خود او؛ نمایش نامه ای به نام »پروین دختر ساسان« نسبت بینامتنی برقرار می کند. 
نمونه ی دیگر استفاده از تمهید نسبت های بینامتنی در ادبیات معاصر، رمان های »عباس معروفی« است 
. بینامتنیت یکی از تمهیدهای معمول او برای ایجاد پیوند بین اثر خود با آثار دیگر است. برای مثال در 
رمان »سمفونی مردگان«، در بخش غرق شدن قایق اورهان و دوستانش در شورآبی، به کتاب »بار دیگر 

شهری که دوست می داشتم« نادر ابراهیمی نقب زده است. البته به دلیل ناشناخته بودن این تمهید نزد



نویسنده ی اثر مبدأ، معروفی به سرقت ادبی متهم شد! به همین ترتیب با آوردن فضای برفی و سرد رمان 
»مادرم بی بی جان« اصغر الهی، به رغم این جنجال ها، معروفی این تمهید را در رمان »سال بلوا« نیز 
استفاده می کند. داستان جاوید اسماعیل فصیح یکی از متن هائی است که معروفی رمان دوم خود را به 
آن پیوند می زند. او جاوید؛ قهرمان رمان فصیح را وارد دنیای اثر خود می کند و در واقع پس از پایان رمان 

فصیح، حیات داستانی نوینی را برای این شخصیت رقم می زند. 
شاهین نیز گاهی وارد روایت های داستانی واقعی یا غیرواقعی می شود و از آنها در روایت شعری اش 
کارکرد می گیرد مثال بخشی از رمان بینوایان وارد اثر شده و می گوید: »حّس ژان وال ژان بودن واسه 
کوزت« اما همین را در کنار »عقده ی ریش و سبیل« می گذارد و در واقع به هجو این حس می پردازد و 
کارکرد دوباره ای از این داستان می گیرد. یا در جایی دیگر نقبی به زندگی »شاملو« می زند و می گوید 
»نشست اما وقتی پاهاشو زدن نشست« شاید این روایت، تحریف واقعیت به نظر برسد اما در واقع خوانش 
و روایت »شاهین« است. )همانگونه که در مثال »عباس معروفی« توضیح دادیم( و همین خوانش و زایش 

دوباره است که باعث ایجاد بینامتنیت و خلقی دوباره می شود.


