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 ی مشیری کوچه

 نهایت حافظ راه بی

 دیوار بلندی مثنوی

 «شهر»شعر نگاهی به مجموعه 

 «پروانگی»نگاهی به مجموعه شعر 

 ای در باب معنا انگاری در شعر رساله

 «ثمین رضوی»ی شعر  لحظاتی پای قصه

 «ضیا موحد»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «ایران درودی» با چوک اختصاصی ویگفتگ

 «یمقامژاله قائم »ی آینه در شعر  یژهوجایگاه 

 «محمود معتقدی»؛ «در خلوت روشن»یادداشت 

 «ام بوی... پسوند فامیلی»نگاهی به مجموعه شعر 

 « دارند! ها اتو بر نمی پروانه»شعر نگاهی به مجموعه 

 «یوسفعلی میرشکاک»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «محمدرضا اصالنی»؛ «شاملو در آیینه زمان»شت یاددا

 «دکتر عبدالحسین فرزاد»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «سید عبدالجواد موسوی»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «هیچ دروغی به قشنگی تو نیست»نگاهی به مجموعه شعر 

 «نواختن ویالون با اره»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر 

 «دکتر حسن ذوالفقاری»؛ «همتا نگاری بی شاملو؛ عامه»یادداشت 

 «های هرزه پس از نیمروز حلزون»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر 
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 آغازینسخن 
 ...نگارد قسم به قلم و آنچه می

 .میکن یمرا به شما تقدیم  کچو نامه شعر فصل پنجمینبا افتخار 

 آغاز 
 گاهان یب»

 به غربت
 ،بودده یه خود در نرسک یبه زمان

 شه جانوران و سنگ،ین زاده شدم در بیچن 

 و قلبم

 در خالء

 رد.کدن آغاز یتپ

*** 

 گفتم کرار را ترکگهواره ت

 بهار. یپرنده و ب یب ینیدر سرزم

 ماسه و خار، ید فرسایام ین سفرم باز آمدن بود ازچشم اندازهاینخست 

 شیخو ینا آزموده نوپائ یها قدمن یه با نخستکآن  یب

 ور رفته باشم.د یبه راه

 ن سفرمینخست

 باز آمدن بود.

*** 

 دور دست

 .آموخت ینم یدیام

 لرزان

 نوراه یبر پاها

 ستادم.یرو در افق سوزان ا

 ستین یه بشارتکافتم یدر

 انه بود.یدر م یه سرابکچرا 

*** 

 .آموخت ینم یدیدور دست ام

 ست:ین یه بشارتکدانستم 

 رانهک ین بیا

 م بودیچندان عظ یزندان

 یاز شرم ناتوان وحه رک

 «شد یمپنهان  کدراش

 

و چه سود در این زندان، کوبیدن بر میز، کوبیدن بر سنگ، برای کسی که نیستی    

 زند؟ هستش، آزادانه روی هستی نیست ما قدم می

 و نه شاملو؟ داند یمگفت از مردی که خودش را نه احمد  توانم یمچه 

وحشتم، صدایم به شعرهایش نرسد و گلو  رسد که بامداد صدایش بزنم و در قدم نمی 

 رکسانا تا آیدا را. ی فاصلهبدرم 

 چه بگویم من؟!!!

 «آیدا مجیدآبادی»                                                                                                 .این بار خواندت یمچوک 

 

 

 

 چوک شعر نامهفصل

ای است شبیه جغد كه از نام پرنده «چوک»

 كشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می
 

 اعضای هیئت تحریریه

 آیدا مجیدآبادی )سردبیر(

 )دبیربخش شعر آزاد( احمدیفرناز خان

 رجمه(دبیر بخش شعر ت) پورپیغمبرفائزه 

 دبیر بخش شعر كالسیک() مرادیغزال 

 بخش ترانه( نیلوفر شاطری )دبیر

 ریز )مهدی رضایی(مشاور و برنامه

اعضای هیئت تحریریه: یاسمن بهار آرنگ، محمد 

پور، پونه شاهی، سینا ابراهیم عالی  برشان،

 آرای، حسین كارگر بهبهانی  عباسی، علیرضا رزم

 

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookpoem@gmail.com 
 

 09352156692: آگهی

 
 
 
 

تمامی شمارگان ماهنامه ادبیات داستانی           

، در سایت كانون چوكشعر  نامهو فصل چوك

 این نشردسترسی است. قابل چوكفرهنگی 

 طریقی هربه شما، سوی از ماهنامهنامه و فصل

... و كاغذیپرینت دی،سی ایمیل، از اعم

 تلقی كانون این به نسبت شما نیت حسن

 و نظرات، نقدآثار،  منتظر همیشه. گرددمی

 .هستیم بزرگواران شما هایراهنمایی
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 هنرمندان همه تریبون کچو

های کانون فرهنگی چوک با کلیه فعالیتآشنایی   

 

 

 مقاله،» بخش در پست چند ای کی انتشار و« چوکی خبرگزار» بخش در خبرها  ده انتشار :روزانه تیفعال

 توانید می. بخوانید جدید چند مطلب ای کی توانید می روز هر سایت این گفتگوی و نقد مقاله بخش در ،«گفتگو نقد،

 شما آثار به نقدی دیگران یا واید  نوشته دیگران آثار به هک نقدهایی توانید می. نیدک ارسال ما برای خود را مقاالت

 اجرا شما درخواست تبعیضی هیچ بدون انونک این در. نیدک ارسال ما برای خود را های مصاحبه توانید می. نیدک ارسال ما برایرا  اند نوشته

 .نیدک معرفی ادبی جامعه به خود را آسوده خیالی با بتوانید تا یما ساخته گرامی هنرمند شما برای را فضا این. گردد می

 

 نیهمچن ؛ وشود یم روز بهو متنوع  مختلف های بخش در زانیعز شما ازی آثار با تیسا شنبهی روزها هر هفته :یهفتگ تیفعال

 چوکی فرهنگ کانونی آکادم و کانونی اعضا مخصوص طفق و فقط جلساتورود به این  کهشود  یم برگزاری هفتگ صورت به زینی کارگاه جلسات

 .است کرده برگزاری کارگاه صد جلسه از شیب به امروز تا کانون نیا. باشد یم

 

 به ماهنامه نیا. کند یم میتقد رانیای ادب جامعه بهاف  دی یپ صورت به یا ماهنامه، هرماه چوکی فرهنگ کانون :انهیماه تیفعال

 نیا در ضمن. های قبلی را از سایت دانلود بفرمایید ماهنامه دتوانی یم زین شما نیهمچن وشود  یم ارسال ایدن سراسر رد هزار نفر 011 از شیب

 نیا در شرکت، مندان عالقه همهی برا وشود  یمی رسان اطالع تیسا قیطر از وکند  یم برگزاری حیتفر صورت بهی جلسات سال طول در کانون

 .است کرده برگزاری حیتفر -یادب جلسه هفتاد از شیب حال تابه نکانو نیا. است آزاد جلسات

 

ای،  اتبهکی، منترنتیا» سه طریقی به سنوی داستانی تخصصی آموزش سه دوره ،سال در چوکی فرهنگ کانون :یفصل تیفعال

اف  ید ینامه پ نید. انتشار فصلکعه به سایت مراج دیتوان یم« چوکی فرهنگ کانونی آکادم» دوره بایی آشنا جهت کهکند  یم برگزار «حضوری

 باشد. یانون مکن یا یها تیز از جمله فعالین کشعر چو

 

 همهایی  باشد، همایش یم کانونی اعضا مخصوص فقط کهی هفتگ جلساتی برگزار بر عالوه چوکی فرهنگ کانون :انهیسال تیفعال

 کنند، منتشری اثر اعضا اگر گریدی موارد در و شود یم برگزار چوک سال جشن نام باهرسال، همایشی  ورماهیشهر در. کند یم برگزار انهیسال

های  عکس دتوانی یم که کرد برگزار رانیا در را کوتاه داستانی جهان روز شیهما زین 09و  01 سال در چوک .شد خواهد برگزار زینیی رونما مراسم

 .دییبفرما مالحظهدر سایت  را مراسم نیا

 

 است. شدهاندازی معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راه هتج کهنرمندان چو کبان

ها، جوایز ادبی و همه هنرمندان ها، جشنواره انونکها،  حامی انجمن کانون فرهنگی چوک
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 «ایران درودی» با چوک اختصاصی گفتگوی

 «دکتر ضیا موحد»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «ود معتقدیمحم» ؛«در خلوت روشن»یادداشت 

 «یوسفعلی میرشکاک»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «محمدرضا اصالنی» ؛«شاملو در آیینه زمان»یادداشت 

 «دکتر عبدالحسین فرزاد»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «سید عبدالجواد موسوی»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «دکتر حسن ذوالفقاری»؛ «همتا نگاری بی شاملو؛ عامه»یادداشت 
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 «ایران درودی»گفتگوی اختصاصی چوك با  
 «یدآبادیمجآیدا » 

 

توان تصاویر شعری شاملو را چون تابلویی  آیا می

در نظر گرفت که دردها و آمال بشری را بازتاب « رئال»

 دهد؟ می

مفهوم و تعریف بسیار متفاوتی از شعر « رئال»در نقاشی 

انگر شکوهمندی و دارد. در این شکی نیست شعر شاملو بی

 انسان به او نگاه هک چرا عظمت انسان و دردهای اوست. 

 به را، او عظمت و درد حس نوبت به نوبت او شعر . است

 .کند یم منتقل مخاطب

 است پیکاسو اثر بیستم، قرن بزرگ نقاش شاهکار «گرنیکا»

 در هک اسپانیا، داخلی جنگ ی فاجعه در را بشری دردهای که

 تصویر بود،  افتاده اتفاق کایگرن  ی دهکده

ها  ی تشدید تاثیرگذاری، فرمبرا او. کند می

کند تا در این دگرگونی به  را دگرگون می

ی این اثر، در بیننده دست  تاثیر کوبنده

یازد. در تعریف دیگر، نقاش از واقعیت 

رود تا  فراتر می یها دور شده، حت عینی فرم

 رسد. انتزاع میبه  یتوان گفت به گونه ا جایی که می

 عرصه در أنسان ارزش مفهوم و اتیح واقعیت از شاملو اما

، الهام یزادآوردن آبه دست  یمبارزه انسان براو  اتیح

گیرد تا واقعیت دیگری را خلق کند که چیزی نیست مگر  می

 شعر ناب او.

 ینقاش اثر یک بودن ت رئال یفکیه کست ا نیمنظورم ا

ر ید منظور شما تأثی. شادیآ ینمر اثر به شما ازانیامتزامأ ال

م ید بگوین مورد بایا در!  باشد یسه با نقاشیشعر در مقا یارگذ

شناخت، مخاطب از شعر  و کبه در یبستگ یارذرگین تأثیا

دانست  یفارس دیبا یمشعر شاملو  کدر یدارد. برا یا نقاشی

ست ین یاصخبه دانستن زبان  یاجیاحت ینقاش کدر یاما برا

را  ها فرمو  ها رنگ   ه زبان ک یا ت شدهیبر حس ترگم

 بشناسد.
   

مان  های رنگ در اشعار شاملو برای درباره جلوه

ها، ارتباطی پویا و  بفرمایید؟ آیا ارتباط مضامین و رنگ

 زنده است؟

در باور من رنگ از عناصر اصلی شعر این شاعر بزرگ است. 

ت که شعر اما به کارگیری عناصر فضا، رنگ، ریتم و آهنگ اس

...!« ی دو نقطه  در فاصله»او را متفاوت ساخته است. در کتاب 

 ام چراکه هیچ یک از این عناصر، ها خوانده او را کیمیاگر واژه

آنچه این عناصر را به هم پیوند  .بر دیگری نیستند غالب

آسا هر  های شگفت و نابی هستند که شاعر معجزه زند، واژه می

ن چنان از آشاملو  شعر برد. کار می یک را در جایی مناسب به

، دیگو یمنچه را او آه کز است یلبر ییایو پو یگعشق به زند

  د. ینک یار لمس مگنا
  

آشنایی شاملو با نقاشی چه تاثیری بر اشعار او نهاده 

 است؟

شناسم که از سایر هنرها، تاثیر  هیچ هنرمند بزرگی را نمی

نپذیرفته باشد. ولی در باور من سهم 

تاثیرپذیری موسیقی در اشعار شاملو 

آشکارتر از تاثیر نقاشی بود. به صدا و 

هم  کنار هایش که در شعر او، موسیقی واژه

گیرند، توجه کنید. )او موسیقی  قرار می

توجه کنید آه، آهک و  (شناخت. غربی و ریتم را به خوبی می

، واج آرایی «های پنجره آشوب شبنم است بر شیشه»آهن یا 

حساب شده و در  قاًیدقدر این دو بیت « ش»و « آ» صدای

 .هاست واژهراستای موسیقی 
  

آشنایی شما با شاملو، به چه شکل بوده است؟ در 

تان که نظر شاملو را جلب کرده بود یمورد تابلوها

 برایمان بگویید!

« اندیشه و هنر»در روزنامه کیهان در صفحه  03ما در دهه 

ون شعر این صفحه بود و من همکار بودیم. او مسئول ست

 نسبتاًمسئول نقد نقاشی. در آن زمان، هنرهای تجسمی 

ناشناخته بود و نقدنویسی درباره این هنر بیشتر جنبه 

ای داشت و براساس ضوابط و معیارها و شناخت  سلیقه

های این هنر نبود. به هر حال چند سال بعد، در  ارزش

ساله  03سابقه  وداًحدتلویزیون ملی همکار شدیم. دوستی ما 

بود که شاملو به همراه آیدا به منزلمان  6031دارد. سال 

متر  0×2در ابعاد « رستاخیز»آمدند. آن روز من تابلوی بزرگ 

را که اینک در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران است، تمام 

برای نخستین بار کارهای مرا  کرده بودم. در این دیدار شاملو

که در آن زمان « نفت»چندی بعد تابلوی  دید. از نزدیک می

 او شعر . است نانسا به او نگاه

 عظمت و درد حس نوبت به نوبت

 کند.  می منتقل مخاطب به را، او
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 تایمز، الیف، »در اکثر مطبوعات مهم جهان منجمله 

 رنگی صفحه دو در «..... گرید یاریوبس فرانت وزیون نیوزویک،

نفت  یرا جلب کرد. )او اصل تابلو نظرش بود، رسیده چاپ به

نامید. « رگهای زمین، رگهای ما»ن را آرا هرگز ندید( و بعدها 

و بسیاری دیگری از « سلطه بودن»و « از این گونه رستن» اثر

آثارم را شاملو نامگذاری کرده است. پس از آن بود که شاملو 

به ایران درودی و »یکی از شکوهمندترین اثرش را با عنوان 

ه چهار ک میها ینقاشبرای چاپ در کتاب آثار « تالش رنگینش

 .سال بعد منتشر شد، به من هدیه کرد

 نظر شاملو که هست هم هنوز و بود این من احساس 

 گونه این از - سرخ  یطال - گسستن - نفت تابلوی به خاصی

 را، شعری چنین وگرنه. داشت - خون عروسی  - رستن

کرد. قدر مسلم این  اهدا نمی من به و سرود نمی من مخصوص

ارحق یاست که با این شعر، او به من اعتبار بخشید و من بس

ام اگر بگویم شعر شاملو، مرا به  اغراق نکرده شناسش هستم.

داشتند معرفی کرد. حتی در  کسانی که او را دوست می

را  یآخرین سفرش به آمریکا در سخنرانی بسیار مهمی شعر

خاص خودش  رده بود با صدای زنگدارکه یهد ه منه بک

فیلم این سخنرانی، در فیلم مستندی که  خوشبختانه خواند.

 به بیشتر او توجه شود.  ده، نشان داده میاز من ساخته ش

ن یمعطوف بود. از ا من آثار این محتوای و مضمون

 مضمون ای گونه به همه بردم نام که تابلوهایی  یرو

 به فضای و شرایط اجتماعی دارند. یاشاراتو   یاسیس

  
به نظر شما جز تصویرسازی چه روابط ظریفی بین  

 شعر و نقاشی وجود دارد؟

ار و در عین حال هیچ. هیچ به این خاطر که هر بسی  

هنری قلمرو و تعریف و ابزار خاص خودش را دارد، اما به این 

گیرند و  خاطر که هنرها همه از ذهن خالق هنرمند نشات می

نیست. به طور کلی  اش جامعههنرمند فردی جدا از تاثیرات 

که  توانیم بگوییم تفاوت در ابزار و تکنیک هر هنری است می

الم خلق کها و  کند. هنری با واژه هنرها را از یکدیگر جدا می

قادر  ما که یاصوات با یقیموس و رنگ با  یهنر نقاش شود یم

 ها آنشنود و با  موسیقیدان می یم ولیستیدنش نیبه شن

سازد. بنابراین هنرمند آنچه را که به عنوان اثر به ما  آهنگ می

هان هستی، در ذهن خالق ثیر کلی این جدهد، تا ارایه می

اوست. تفکیک این تاثیرات به محیط زیست و عوامل دیگری 

 دارد. یاز این دست بستگ

ترین تاثیر را بر ذهن هنرمند، جهان  نم مهمکخالصه 

گذارد.  هستی و کهکشان و چگونگی حضور انسان می

این عوامل نوع نگاه هنرمند به خالق این جهان  نیتر مهم

 چگونه از نظر ما، رانیتعب نگاه و ی نحوهید هستی است. باید د

 به هرگز که سوالی پاسخ یافتن دنبال به است بهتر پس ؟ است

 .نرویم افت، یم ینخواه دست انیتمام
  

ای درباره شاملو دارید سخن آخر با  اگر ناگفته

 شماست؟

او با وجود  :آخرین گفته من درباره شاملو این است

ست، از ین مبرا نآاز  یانچ انسیه هک های انسانی ضعف

که شعر بر او  ی راکه او مزه لحظات برگزیدگان خداوند بود. چرا

 :گوید ده بود. کسی که مییشد، چش الهام می

 کنم یماحساس »

 در هر کنار و گوشه این شوره زار یاس

 چندین هزار جنگل شاداب

 ناگهان

 «از زمین دیرو یم

 است این ندهده نشان شاملو،  هر یک از این دست اشعار

 در. است کرده تجربه بارها و بارها را ملکوت شاعر که

 .شناخت نخواهیم را آن هرگز ما که هایی تجربه

 در هک بود بزرگی زاده و آدانیم که او شاعر  ما فقط می

 یشعرا نیتر بزرگ از یکی عنوان به مان یخیتار ی حافظه

 ■ .د شدخواه ثبت شهیهم  یبرا ن،یزم رانیا
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 ی زبان و در آیینهشامل  
 «محمدرضا اصالنی» 

 

شاید شاملو جزء اولین کسانی است که توجه به نثر 

و از این  کند یمآهنگین را جایگزین توجه به وزن آهنگین 

طریق به زبانی روزمره در مراحل اول، و سپس زبانی فخیم اما 

 .ابدی یمگرا در مراحل بعدتر دست  مردم

در غرب آغاز شد یک حرکت این حرکت که از قرن نوزدهم 

افرادی چون ایبسن را از  که دیآ یمجهانی مدرن به شمار 

به  ییها تیظرفچنگ وزن و قافیه در دراما خالص کرد و 

چگونه از آت و »وجود آورد که ما یاد بگیریم، به قول ایبسن: 

 «روزانه شعر بیافرینیم. یها آشغال

مانند حضور  عالوه بر این، توجه به مسائل سیاسی آن دوره

احزاب سیاسی چپ و همچنین مردم گرایی احزاب سیاسی، 

زند  برخوردی تازه با زبان روزمره را رقم می

 یهوا"و  "نهیآ باغ"که شاملو در دو کتاب 

 یکی از پیشروان خلق این زبان است. "تازه

اشعار شاملو در این دو  نیساختارمندتر 

که  ، پیش از آندینما یمکتاب رخ 

خود را آغاز کند که ورود به  یها عاشقانه

فضای عاشقانه، به خودی خود یک نوع توازی بین زندگی 

 .آورد یمخصوصی و جهان عمومی به وجود 

اشخاصی چون  ی لهیوساز سویی بازنشر کتب نثر کهن به 

خانلری و کوربن و دیگران، ادبیات ما را از انحصار اشعار 

انجامید که این منظوم رهایی بخشید و به احیای مجدد آن 

خود توجهی هوشمندانه است نسبت به احیای یک زبان. 

و حتی  نمود یمزبانی که در قید و بند اوزان عروضی فرسوده 

درک این فرسودگی در دوران بازگشت ادبی نیز محسوس 

است، که شاعران آن دوره نیز در حد خود سعی در احیای 

 پیرایگی شعر فارسی داشتند. بی

راهی موضوعاتی از این دست، نقش بنیادینی به هر روی هم

و البته نباید از این  کنند یمدر تفکر و رویکرد شاملو ایفا 

مهم نیز غافل شد که او شاعر واقعاً هوشمندی  ی مسئله

است، چرا که هوشمندی یک فرد تأثیر غیر قابل انکاری در 

 مسیر پویایی وی بر عهده دارد.

ست و با عقالنیت که مواجهه با جهان ا ی هوش وسیله 

. هوش، سعی کند یممعیار دهی به جهان است فرق  ی لهیوس

دارد که در مواجهه با جهان، توسط تجارب حضوری معضالت 

 خود را حل کند، در حالی که عقالنیت بر این باور است که

 

ذهنی خود  یافتگیسامان  ی هیپاسامان دهی جهان را بر 

فکرات احزاب چپ مبلغ گرچه از طرفی نیز ت استوار سازد.

چون و چرای عقالنیت بود و به همین دلیل، وجود یک  بی

عقالنیت و هوش نگریستن به )نوع دوگانگی در اشعار شاملو 

جهان( قابل لمس است که این مسئله نیز تأثیر محسوسی بر 

زبان شاملو نهاده است. تأثیری که او را به نوعی توازن وا 

ان سرراست و خطابی روزمره به و شعرش را از یک زب دارد یم

که این ورز آوری در زبان، خود تبدیل  کشاند یمزبانی فخیم 

 که نشانگر پختگی خالق آن زبان است. گردد یمبه یک منش 

به کار بردن اصطالح آرکائیک برای اشعار شاملو و حتی 

اخوان شاید صحیح نباشد و در غرب نیز گرچه در حال حاضر 

انگلیسی زبان  ی جامعهاشعار شکسپیر برای 

آن  توان ینمقابل خوانش نیست، اما باز هم 

را آرکائیک قلمداد کرد. البته این مشکل در 

غرب برخاسته از تحوالت روزافزون جوامع 

اروپایی است، در حالی که زبان فعلی ما با 

زبان فارسی هزار سال پیش تفاوت چندانی 

هیچ وجه قابل نکرده است و این مردگی و ایستایی زبان به 

ستایش و تحسین نیست. عدم تحول زبان یک جامعه نشان 

عدم تحول آن جامعه است و تحسین سکون زبان  ی دهنده

 مدح شبیه به ذم دانست. توان یمفارسی را تنها 

به هر حال هر زبانی آرکائیک نیست. زبان آرکائیک را 

د در قرآن و اوستا و آثار سوفوکل مشاهده کرد و شای توان یم

تا حدودی بتوان اشعار ناصر خسرو و فردوسی را نیز آرکائیک 

نامید. در اشعار کسانی چون اخوان، این وزن است که زبان را 

و حس آرکائیک بودن را به مخاطب القاء  کند یمسامان دهی 

، در حالی که آرکائیک بودن هم یک امر تاریخی و هم کند یم

زبان شاملو زبانی فخیم و 
پرداخته است که از 

نثر فارسی در  یها تیظرف
. اشعار خود بهره جسته است

 که...
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 .دیآ یمیک امر سبکی به شمار 

ما امری  ی کاربرد اشتباه اصطالحات در جامعه متأسفانه

طبیعی و عادی شده است و بیشتر این اصطالحات تعریف 

 "realism" ی ترجمه. برای مثال: رسند یمناشده به مصرف 

 ی شهیرتوان گفت اشتباه است.  می "واقع گرایی"به 

"realism" ،"rese"  به معنای شیء دسترس پذیر، قابل

 " گرایی واقع "است. در حالی که محاسبه و قابل لمس 

یا اتفاق افتادن است. اما چیزی که اتفاق  "وَقَعَ"برگرفته از 

لمس کردنی و دسترس پذیر و قابل محاسبه نیست و  افتد یم

در حقیقت برخورد ما با اصطالحاتی از این دست برخوردی 

 و میسینو یم "واقع". چرا که دیآ یمهزوارشی به شمار 

"real " میانخو یم. 

از سوی دیگر، زبان فارسی ظرفیت آن را دارد که حتی در 

عصر آرکائیک، زبانی ساده و شفاف باشد. برای مثال به 

سادگی این بیت از رودکی که هزار سال پیش سروده شده 

 است، توجه کنید:

 و سزاواری غمگنیای آن که »

 «و اندر نهان سرشک همی باری

 ی مخاطبهه بر تأثیر قاطع سادگی این بیت، خواننده را عالو

که ساختار  کند یمشعری، شعر با یک نثر موزون نیز رو به رو 

نحوی آن نیز ساده و منطقی است و البته این ویژگی 

برخاسته از نبوغ زبان فارسی است که با نمایی آهنگین، قادر 

 است مرز بین نثر و شعر را درنوردد.

ئیک نامید، اگرچه آرکا توان ینمبه هر حال اشعار شاملو را 

ممکن است هزار سال بعد و در طی تحوالت اجتماعی و 

زبانی، همین اشعار، آرکائیک خوانده شوند. زبان شاملو زبانی 

نثر فارسی در اشعار  یها تیظرففخیم و پرداخته است که از 

موجود در  یها تیظرفخود بهره جسته است که با کشف 

ا از کلیشه و انحصار ساختار نثر فارسی، زبان شعر معاصر ر

و گرچه گاهی در این راه زبان اشعارش به  رهاند یمعروض 

، که این نیز در کار درازمدت شود یممقاله ای ادیبانه نزدیک 

 کارهای یک شاعر بزرگ رواست. و در مجموعه

و  ها تیظرفزبان روزمره در کار شاملو عالوه بر ایجاد 

. دیآ یمبه حساب  مؤثر، نوعی رویکرد سیاسی نیز یکارکردها

زبانی از جنس مردم و نه از جنس نخبگان، و نیز زبان 

چه در شعرهای سیاسی و چه  -وگو گفت-مکالمه، که مکالمه

 .ی شاملو، یک هنجار مدرن است در شعرهای عاشقانه

 تر شیپالبته باید توجه داشت که این رویکرد مهم در زبان 

تالش رسید،  ی عرصهتوسط کسانی چون ایرج میرزا نیز به 

اما وفاداری به وزن، آنان را از تحقق این امر بازداشت. بعدها 

آوری در شعر  نیز نصرت رحمانی همگام با شاملو مسیر زبان

مدرن را پیمود و بر خالف شاملو که در درون خود نثر به 

زند، رحمانی در چهارچوب وزن رسیدن  آوری دست می زبان

 ده است.به ریتم درونی زبان را تجربه کر

است که  ییها یژگیواما به هر روی زبان شاملو دارای  

حتی اگر برای مخاطبان جامعه مبهم جلوه کند، حس 

 ■.زدیانگ یمرا بر  ها آنهمدلی و همنوایی 
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 «ضیاء موحددكتر  »ی اختصاصی چوك با گفتگو 
 «یدآبادیمجآیدا » 

 

ین بعد از حافظ، شاملو تأثیر گذارتر ،شما ی گفتهبه 

فرد در شعر فارسی است. ممکن است دراین باره 

 توضیح بدهید؟

دیروز و امروز " و کتاب "کیان" ی مجلههمانطور که قبالً در 

شاعران بعد از حافظ مقلدانی  ام دادهنیز توضیح  "شعر ایران

 اند. بیش نیستند که در یک خط محدود سیر کرده

منتشر  خوشبختانه اخیراً کتابی سه جلدی در زمینه غزل

شاعران صد سال اخیر در این  یها غزلشده است که برخی از 

کتاب آمده است و استناد به این کتاب 

دلیلی بر این مدعا باشد. اگر  تواند یم

امروزی بتواند ده صفحه از این  ی خواننده

کتاب را بدون وقفه بخواند و دچار مالل 

 نشود، جای شگفتی است.

ویل پذیر تصور از شعر به معنای شعر تأ

و شعری که از فضای آزاد برخوردار باشد، 

در شاملو تجلی بیشتری نسبت به شاعرانی چون نیما یافته 

گذار و مؤسس همیشه محفوظ  است. حق نیما به عنوان پایه

گامی بسی فراتر  "باغ آینه"و  "هوای تازه"است اما شاملو در 

نیمایی،  نهاده است. اوالً توانسته است عالوه بر سرودن اشعار

بزند که زبان طبیعی را با ریتم و  ییشعرهادست به سرایش 

که این موسیقی خاص  زدیآم یمموسیقی خاصی در هم 

برگرفته از طبیعت زبان فارسی است و البته طبیعت تمام 

جهان. اگر انتخاب و چیدمان کلمات به نحو درستی  یها زبان

ر شعر یک موسیقی کامالً طبیعی د تواند یمصورت پذیرد 

 ایجاد کند، هرچند این موسیقی مطابق قواعد عروضی نباشد.

گلستان سعدی  یها داستانبرای نمونه در ادبیات کالسیک 

دارای وزنی کامالً طبیعی هستند که موجب شده است 

را به ذهن بسپارد. مالحظه  ها آنمخاطب بتواند به راحتی 

 بفرمایید:

بودند و منفذ دزدان عرب بر سر کوهی نشسته  ی فهیطا» 

کوهی  ی قلهه به حکم آن که مالذی منیع از کاروان بست

 ...«دست آورده بودند  به

ثانیاً امکاناتی که شاملو در زبان فارسی کشف کرده بسیار 

بیشتر از امکانات شعر نیما است. برای 

 فولکلوریک یشعرهانمونه پرداخت به 

 پریا و دختران ننه دریا ی قصههمچون: 

انسانی  یشعرها، ها نیاگذشته از 

جسمانی شاملو نیز حائز اهمیت است. 

با مراجعه به  تواند ینممخاطب امروز 

دیوان شاعران کالسیک چون حافظ 

خود را بیابد، چرا که حافظ از دور بوسه بر  ی عاشقانهدریافت 

رخ مهتاب می زند. شاعران گذشته بیشتر از روی غزل، غزل 

حافظ اوج این دکادنس است، که به نظر من شعر  سرودند یم

 در معنای مثبت آن دانست. توان یمالبته 

اشعاری  "هوای تازه"برخالف این شاعران، شاملو در دفتر 

. برای نمونه دهد یمعاشقانه و کامالً انسانی از خود ارائه 

 به سطر زیر اشاره کرد: توان یم

 «خورد یمست که از دهان تو آب  من کبوتری ی شانهبر »

که به خوبی تصویر گر  "باغ آینه"ن سطور از دفتر یا ای

 :اند شدهای است که دو طرف از هم خسته  رابطه

 اند دهیخسبکنار هم »

 «از هم... یا فاصلهبا دورترین 

شاملو با امکاناتی که در فرم و  شود یمهمانطور که مالحظه 

محتوا ایجاد نمود کار نیما را تکمیل کرد و جالب اینکه خود 

ای که به  نیز به این درک رسیده بود. چرا که در نامهنیما 

 که: کند یمچنین عنوان  سدینو یمشاملو 

دانید که  شما به طرز کار من از همه واردترید. شما می» 

 .«کنم یممن چه 

کس دیگری چنین حرفی  در حالی که نیما در مورد هیچ

که برای کتاب اخوان نوشته  یا مقدمهنزده است، حتی در 

 چنین شأنی برای او قائل نشده است. است

هنر یعنی آزادی. اگر ما در هنر 
هم آزادی نداشته باشیم که دیگر 

فان هیچ. به قول یکی از فیلسو
شعر آزاد مخصوص »ایتالیایی: 

 «جوامع دموکرات است.
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شاعران زیادی وجود داشتند که در فکر ایجاد تحول در 

شعر فارسی بودند. شاعرانی همچون هوشنگ ایرانی که در 

حال حاضر ما یک شعر خوب هم از او به یادگار نداریم. در 

حالی که شاملو آگاهانه دست به تغییر فرم و محتوای شعر نو 

است که من او را بعد از حافظ تأثیر گذار  زد و از این نظر

و استناد  دانم یمترین شاعر شعر فارسی 

 "اصلی من نیز در این زمینه دو کتاب 

 است. "باغ آینه"و  "هوای تازه

 کنند یمافرادی که با من مخالفت 

افرادی هستند که به شعر قدیم عادت 

، قوافی و ... ها مصراع. به تساوی اند کرده

 هنر ضد عادت است. در حالی که

 

 ی انهیعامای و  تان به شعرهای محاوره در میان کالم

شاملو اشاره کردید. برخی از منتقدان چه در شعر و چه 

داستان بر این باور هستند که شکستن زبان و  در

بخشیدن حالت محاوره ای به آن به زبان ادبی آسیب 

 . نظر شما در این باره چیست؟رساند یم

هیچ اصلی وجود ندارد و من این موضوع را در برای ادبیات 

. بهترین شاعران انگلیس ام دادهای به تفصیل نشان  مقاله

. یعنی چه که ما برای مردم عادی اند گفتهکودکانه  یشعرها

نباید شعر بگوییم؟ چند تا سطر نیم عاشقانه و نیم عارفانه و 

شعر  را زیر هم و نامش میگذار یمنامه و مرثیه و ... را  مصیبت

کس حق ندارد برای شاعر حد و مرز معین  ! هیچمیگذار یم

 کند.

هنر یعنی آزادی. اگر ما در هنر هم آزادی نداشته باشیم که 

شعر آزاد »دیگر هیچ. به قول یکی از فیلسوفان ایتالیایی: 

ما هم انقالب  ی در جامعه« مخصوص جوامع دموکرات است.

 اده کنیم.شد ولی ما نتوانستیم از آزادی استف

شعر آزاد بگوید که مفهوم  تواند یمدر هر صورت کسی  

هزار  یبندهاخود آزادی را درک کرده باشد و بتواند قید و 

 ساله را از دست و پای هنربگشاید.

 

 روند کلی شعر امروز به نظر شما:

مدرن از سال  که شعر پسا دیدان یم

چند  در غرب آغاز شد و حدود 6430

یان مرده به حساب دهه است که یک جر

 آید.  می

این جریان علی رغم سر و صدایی که 

داد همه را در آورد و باعث نا  ،ایجاد کرد

رضایتی بسیاری از شاعران و منتقدان شد تا جایی که شاعری 

ما را از دست »چون محمود درویش نیز در جایی گفته است: 

 «نجات بدهید. ها مدرناین پست 

مین شکل بود. شاعران چند سطر در ایران هم وضعیت به ه

و به نام پست مدرن به خورد جامعه  کردند یمسر هم 

این  یها کتابدادند. کار به جایی رسید که ناشران یا  می

و  گرفتند یمشان را  و یا پول کردند ینمشاعران را قبول 

باقی  ها یانبار ی گوشهکتابشان را بدون پخش در 

ت پست مدرن حرکتی . گرچه به نظر من حرکگذاشتند یم

، اما در عمل حاصلی به همراه آمد یمپیش رو به حساب 

هرگز نتوانستند به اثری ماندگار و  ادعاهاو  ها حرفنداشت. 

 مخاطب پسند تبدیل شوند.

بار از من پرسیده شد که بهترین شاعر پست مدرن حال  یک

 حاضر کیست؟ 

ا منتشر شده ر یها کتابچون برایم امکان نداشت تمام 

مختلف تماس گرفتم و  یها گروهبخوانم و تصمیم بگیرم، با 

خواستم که بهترین شاعر جریان خود را به نمایندگی معرفی 

بر سر شخص واحدی توافق  ها گروهکنند. اما هیچ کدام از 

از این دست ماندگاری الزم  ییها انیجرنداشتند. این است که 

 .کنند ینمرا کسب 

، شعر فارسی روندی دیآ یمنظر  امروز به خوشبختانه آنچه

به ظهور  توان یمیافته است که  تر قبولو قابل  تر معقول

 ■شاعرانی بهتر امیدوار بود.

 

 

 

برای ادبیات هیچ اصلی وجود 
ندارد و من این موضوع را در 

ام.  ای به تفصیل نشان داده مقاله
 یشعرهابهترین شاعران انگلیس 

اند. یعنی چه که ما  کودکانه گفته
 برای مردم عادی نباید شعر بگوییم؟
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 «یوسفعلی میرشکاك»ی اختصاصی چوك با گفتگو 
 «آیدا مجید آبادی» 

 

انسان با هستی در اشعار شاملو به چه شکل  ی رابطه

 ؟شود یمبه تصویر کشیده 

. هنگامی نگرد یمچشم انداز به هستی  نیتر یانسانشاملو از 

 :دیگو یمکه 

 در غیاب انسان»
 «جهان را هویتی نیست

 سازد یم. بلکه ژرفای حقیقتی را آشکار کند ینمکلی گویی 

که هر کس به آن راه ببرد دگرگون خواهد شد. اما هر کس 

 :دیگو یمانسان نیست. شاملو  رود یمکه بر دو پا راه 

 معجزه کردنزیستن و »
 ورنه

 دردی بیهوده چیست؟ ی خاطرهمیالد تو جز  
 «هم از آن دست که مرگت

 :دیگو یمو اما معجزه در منظر شاملو دادگری است. 

 معجزه کن معجزه کن»
 که معجزه تنها دست کار توست

 اگر دادگر باشی
 اند گرگانکه در این گسترده 

 آن ی دادگرانهمشتاق بر دریدن بی 
 تواند ینمکه دریدن 

 «تنهایی اس ی معجزهدادگری  و
 

 یباورهاتوان شاملو را فردی با  آیا می

 اگزیستانسیالیستی قلمداد کرد؟

اگزیستانسیالیسم مستقیم و غیرمستقیم بر تمام شاعران و 

نویسندگان و هنرمندان معاصر تأثیر گذاشته است. شاملو با 

مه ادبیات معاصر غرب به خوبی آشنا بود و آثاری که ترج

کرده گواه این انس و الفت است. اما فراموش نکنیم که شاعر، 

آن هم شاعری در طراز شاملو در حدود آراء فیلسوفانی چون 

و خواه ناخواه از  ماند ینمهایدگر و گادامر و سارتر محدود 

، زیرا منادی آزادی و آزادگی و رود یمساحت فلسفه فراتر 

 عشق و دادگری و دادخواهی است.

خیر. شاملو از تقدیر سخن گفتن را  ،تقدیر گراییو اما 

 .دانست یمهمتان  تسلیم بی ی بهانه

 

تأثیر مفاهیم کتب مقدس در اشعار شاملو به چه 

چرا شاعران آن دوره از مفاهیم  ؟شود یمشکل پدیدار 

کتب مقدس به خصوص کتب مسیحی و یهودی زیاد 

 ؟اند گرفتهبهره 

زبان و ساختار و لحن شاملو از کتب آسمانی هم از حیث 

خطابی و پیامبرانه متأثر است و هم مفاهیمی را درک و 

کس دیگری درنیافته  گویم هیچ دریافت کرده که با جرأت می

 است. از این حیث شاملو یک استثنای تکرار ناپذیر است.

شاعران پیشتاز ما ناچار بودند به سراغ عهد عتیق و عهد 

رب سر و کار داشتند و جدید بروند، چرا که با ادبیات غ

و  ها لیتمثادبیات غرب سرشار از اشاره به مضامین و 

عهدین است. بدون آشنایی با عهدین یا فهم  یها تیشخص

به ظرایف ادبیات اروپا و  شود ینمدقیق اساطیر یونان و روم 

آمریکا راه برد. سبب رویکرد همگنان شاملو به عهدین همین 

 بود.

 

در اشعار سیاسی و اجتماعی  آیا شاملو توانسته است

 خود به دور از شعار زدگی عمل کند؟

گاه شعار  شاملو جز در برخی از آثار روزگار جوانی خود، هیچ

زده نیست و مفاهیم سیاسی و اجتماعی را چنان عاشقانه و 

. شود ینمای به شعر وارد  که هیچ خدشه کند یمانسانی بیان 

 برند یمو گمان  نگارندا یمالبته کسانی که شعر را فرم محض 

طرح هر گونه معنا و مفهوم در شعر خالف فرم است ممکن 

است معنا گرا بودن شاملو را حمل بر شعارزدگی کنند. 

طور که عرض کردم شاملو جز در آثار روزگار جوانی  همان

ای را ایدئولوژیک بیان نکرده است که شعار زده  هیچ اندیشه

 باشد.

 

اشعاری « من بامدادم»و چون: آیا برخی از اشعار شامل

ناسیونالیستی هستند یا انسان در اشعار او وجهی فرا 

 ؟دهد یممن و فرا مکان را بازتاب 

اما خردمندتر از آن  داشت یمشاملو وطن خود را دوست 

بود که در حصار تنگ ناسیونالیسم محبوس باشد. اگر مراد 

است که چنین آغاز « در جدال با خاموشی»شما شعر 

 :شود یم
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 من بامدادم سرانجام»
 خسته 

 «آنکه جز با خویشتن به جنگ برخاسته باشم بی
زبان  ی محدودهباید عرض کنم شاملو خواه ناخواه در 

فارسی و تاریخ سرزمین خود قرار دارد. الجرم هر آنچه را 

بخواهد ایجاب یا انکار کند با سرشت زبان فارسی و سرنوشت 

در این شعر حساسیت  قوم ایرانی مرتبط است. شاملو

بلکه  ها تیروااستثنایی خود را نه تنها نسبت به وقایع و کالن 

و به  دهد یمبه مصادیق جزئی این وقایع و مفاهیم نشان 

مرور سرگذشت فردی خود سرگذشت قوم ایرانی را  ی بهانه

جا که شرح یکایک اشارات و ظرایف این  . از آنکند یممرور 

مکن نیست فقط به یکی دو مورد شعر در این مجال مختصر م

 .کنم یماشاره 

 :دیگو یمشاملو 

 نام کوچکم عربی است»
 ترکی میا لهیقبنام 

 «کنیتم پارسی
فردوسی  ی دردمندانهبه این پیشگویی  خواهد یمگمان  و بی

 :دیفرما یماشاره کند که 

 نژادی پدید آید اندر میان»
 ز دهقان و از ترک و از تازیان

 ک و نه تازی بودنه دهقان، نه تر
 «به کردار بازی بود ها سخن

 تا آنجا که:

 زیان کسان از پی سود خویش»
 «بجویند و دین اندر آرند کیش

 :دیگو یمیا آنجا که شاملو 

 خویش جنگیدن خسته از با»

 خانقاه و سراب سقاخانه و ی خسته

 کویر و تازیانه و تحمیل ی خسته

 «ل.خجلت ازخود بردن هابی ی خسته
: منش اجتماعی و دیگو یممیحی گویاتر از تصریح با تل

سیاسی ما را خرافه و کیش شخصیت و جغرافیای کویری یا 

بهتر است بگوییم، خست و لعامت ناشی از جغرافیای کویری 

 و کم آب و زور گویی و استبداد به رأی شکل داده است.

عمر در وجود خود با این منش  ی همه: من در دیگو یم 

عمر خود را سپری  یها سالاکنون که واپسین  و ام دهیجنگ

حاضر نیستم به این منش تسلیم شوم. چون تسلیم  کنم یم

 .دانست یمشدن به این منش را تسلیم شدن به شیطان 

به هر حال نه در این شعر بلکه در هیچ شعر دیگری از 

شاملو نشانی از ناسیونالیسم نیست. به این دو مصراع توجه 

 بفرمایید:

 انید عریآ می شیب که پییِ نا نشمهآنک »

 «شا گاه یِ انگِ وطن بر شرم با خالِ پُرکرشمه
 ی شاعبه« انگ وطن ی کرشمهخال پر »در همین شعر 

طور که گفته  . همانکند یمناسیونالیست بودن شاعر را نفی 

و آزادگان و  داشت یمشد: شاملو سرزمین خود را دوست 

 .ستود یمپاکان این سرزمین را 
 رجوع شود( 934 صفی المثل به شعر هجرانی. مجموعه آثار: ) 

نبود  ها یدئولوژیااما پس از روزگار جوانی اسیر هیچ یک از 

اندازی جز عشق و آزادی و آزادگی و دادخواهی  و چشم

 نداشت.

 سخن آخر از زبان یوسف علی میرشکاک:

که  بردم یمسخن آخر اینکه: من در روزگار جوانی گمان 

من قرار  یباورهاممکن از من و  ی فاصلهر دورترین شاملو د

از آن بزرگوار به خود  تر کینزددارد و اکنون هیچ شاعری را 

روز  و حیرتم از ژرف اندیشی و فرانگری وی روز به نمیب ینم

 ■ .شود یمبیشتر 
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 همتا یب ینگار عامهشاملو؛   
 «دکتر حسن ذوالفقاری» 

 

 الف. متخلص به( 60۳4 - 6033) شاملواحمد 

با  ،معاصر جممتر ،پژوهشگر ،نگار روزنامه ،ویسندهن ،شاعر بامداد،

نام خود را در کنار دهخدا، هدایت، انجوی   «کوچه کتاب»انتشار 

عنوان محقق فرهنگ عامه رقم زد و وجهی دیگر به  و محجوب به

موضوعی فرهنگ  ی نامه دانشکتاب کوچه  چهره خود افزود.

اوّلین جلد آن در سال  است.اثر در نوع خود  نیتر مهمو مردم 

خود به  توانست یمکوچه را اگر شاملو کتاب منتشر شد.  6001

پیدا را فرهنگ عامه المعارف بزرگ  ةدایر پایان رساند، حکم

حرف چ پایان آن تا  دفتر تنها پانزده( 6043تاکنون ) کرد. می

یار و دستیار وی در این  منتشر شده است.

که هم  بود ،آیدا سرکیسیان همسرش،کار 

اکنون نیز مشغول تدوین و ادامه کار 

 است.

اساس کتاب جمع و تدوین تمامی مواد 

در یازده گروه( اعم از ) مردمفرهنگ 

رانه، اصطالح، مثل، افسانه، داستان، چیستان، الالیی، ت

ها، باورها و امثال و حکم است. روش کار شاملو  خوابگزاری، آیین

ای است؛ یعنی ذیل هر  برای ذکر همگی این مواد، کلیدواژه

 یبرا آورد؛ کلیدواژه تمامی موارد یازده گانه مربوط به آن را می

در حرف الف به تمامی مواد فرهنگ مردم « انار»ی  مثال درباره

 کتاب کوچهبه عبارتی  ؛شود شاره میکه در آن انار است ا

، کتاب کوچهرو  از این ؛المعارف موضوعی فرهنگ مردم است ةدایر

ها را به  اوّلین کتابی است که مواد فرهنگ مردم از جمله مثل

کند. کاری که بعدها رواج  ای ضبط می شکل موضوعی و کلیدواژه

ای است که اروپائیان در ضبط و تدوین  یافت و همان شیوه

 دارند. های خود معمول می مثل

ضمن اشاره به خاستگاه هر یک از مواد  کتاب کوچه در

گیری آن پدیده نیز  فرهنگ مردم از جمله امثال، شاهد شکل

همین  (332-093مثل مدخل کفتربازی )صفحات  ؛میهست

. دیافزا یم کتاب کوچهشناختی  های مردم ارزشموارد است که بر 

 و نقل آن تازه است؛ از جمله منحصر به فردمواد  برخی

کنم، سرخک  گوید کور می آبله می» کوچه: یها المثل ضرب

آدم بدبخت را یک روز دوجا وعده »، «کَنم گوید گور می می

یک  گشاد ...  آدم ک»، «شه خاکی نمی ...  آدم گوزو ک»، «گیرند می

 .«مفتی  تر سرکه از عسل شیرین»، «کند کار را دوبار می

دراز و کم ارتباط  یها مدخلرف نظر از برخی کتاب کوچه ص

، ها مدخلبا فرهنگ عامه و پیچیده نگاری و دسترسی دشوار به 

ای خواندنی برای  و عدم آوانگاشت واژگان خاص و عامه، مجموعه

فرهنگ دوستان است. کتاب کوچه ممکن است با موازین علمی 

تفاده فرهنگ نگاری فاصله داشته باشد اما برای اهلش قابل اس

است و روش خودش را دارد. آش درهم جوش و صندوق عطاری 

 است که همه چیز دارد.

در غرب بر دوش  معموالًشاملو یک تنه کاری را انجام داد که 

با چند صد  ییها پژوهشکدهیا انستیتوها و  ها فرهنگستان

پژوهشگر است. الزمه تدوین فرهنگ عامه، حضور میان مردم و 

گزاف و نیروی  یها نهیهزه خود مستلزم کار میدانی است ک

انسانی آموزش دیده است که شاملو این 

دو را نداشت. پس با همت خود و با اتکا 

به توان و استعداد ذاتی کار را البته تا 

جایی که حوادث روزگار و عمر شریف 

پیش برد. اما امروز الزم است  داد یماجازه 

 همسر دانشور و پر تالش شاملو به همت و

یاری اهل فرهنگ با تاسیس موسسه یا بنیادی بنام کوچه )که 

گویا در فکرش بوده اما محقق نشده( این کار سترگ را به کمک 

 مردم و با راه اندازی وبگاه ادامه دهند.

 طور بهزبان و ادب عامه  ی نهیگنجشاملو با اشراف جامع بر 

بازتاب  در اشعار خود نیز بهره برده و در آثارش ها آنوسیع از 

از ادب عامه بر غنای شعر خود افزود. شاملو  یریگ بهرهداد و با 

ه لب ک یا، بارون و مردیننه در یا، دخترایروایی پر یها منظومه

 یها زبان و وزن ترانهاز  الهامو با  ها متلنداشت را با اقتباس از 

این ابداع شاملو بازآفرینی این مواد فرهنگی به  رد.ک، خلق عامه

با زبان  تواند یمزبان نسل امروز است. تنها اوست که  ذوق و

دنیای ما قصه را منتقل کند:  شیها شهیاندسخنان و  ها متل

خواد  هر کی می / دنیای ما عیونه/  پیغوم سر بسته نبود/نبود

هر کی باهاش کار  /یابوناش مار داره ب/دنیای ما خار داره/ بدونه

. پر از شغال و گرگه /زرگهدنیای ما ب /دلش خبردار داره /داره

 شیها ترجمهتوان شاملو در ترجمه و استفاده از زبان مردم در 

 شناسی اوست. نیز مرهون همین خصلت عامه

ارزش و برای فرهنگ عامه ی که برخی از روشنفکرانبا  شاملو

به فرهنگ عامه به و دیگر قائل شدند؛ احترام و جایگاه علمی 

ها و  ها، متل ترانه صدا شد و همنگریستند،  حقارت نمی چشم

 .دانست مردمروح هنری و صدای درونی  ندهینماها را  افسانه

شاملو مثل هدایت از نادر روشنفکرانی بود که صدای مردم را از 

 ■ عشق ورزید. ها آنکوچه شنید و به 

م داد که شاملو یک تنه کاری را انجا
 ها فرهنگستاندر غرب بر دوش  معموالً

یی با چند ها پژوهشکدهیا انستیتوها و 
 صد پژوهشگر است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%A7_%D8%B3%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%A7_%D8%B3%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 «دكتر عبدالحسین فرزاد»صاصی چوك با تگفتگوی اخ 

 «آیدا مجیدآبادی» 

 
خود به  یها ترجمهکه شاملو در  ییها ینیآفرآیا باز 

 خالقانه و مورد پذیرش است؟ کار گرفته است

 که به ترجمه شعر مشغول هستم. هاست سالبنده خودم 

ای نیستم بلکه  مترجم حرفه تا کنون( البته 603۳ازسال )

حوزه ادبیات کشورم بدانم و  هرچیزی را که ضرورت زمانه در

عربی و  از . بیشترکنم یمخودم دوست داشته باشم ترجمه 

 خیلی کم از انگلیسی.

این باورم که شعر قابل ترجمه کردن نیست بلکه  من بر

درحقیقت آن  ترجمه شعر ثبت یک خوانش از شعر است.

که  ازآن شیپ خوانش، خود شعر دیگری است.

ترجمه کند، کسان  احمد شاملو اشعار لورکا را

و  دیگری هم ترجمه کرده بودند، اما توانایی

. اما وقتی شد ینماقتدار لورکا در ترجمه دیده 

شاملو شعر لورکا را ترجمه کرد و درطیف 

عاطفی شعر لورکا قرارگرفت چنان بود که 

گویی لورکا به زبان فارسی استوار شعر سروده 

است. زیرا لورکا هم مانند شاملو، مسامحه در زبان ندارد و 

درحالی که به نظر شعری او با وسواس است.  یها واژهانتخاب 

 .دیآ یمساده 

غیر  ییها زباناز  غالباًترجمه اشعار لورکا که  بنده افزون بر

 ها عرب. ام خواندهاز اسپانیولی است ترجمه آن را به عربی هم 

. دخترم نازنین که استاد اند کردهزبان اسپانیولی ترجمه  از

و فارسی  یها ترجمه. وقتی داند یمدانشگاه است، اسپانیولی 

 میدید یم میکرد یمعربی را با متن اصلی شعر لورکا مقایسه 

ترجمه کرده و واژه گزینی او همان  ها عربکه شاملو مثل 

شعر درساعت پنج عصر که  مخصوصاًالقاء خود لورکا است. 

 برای ایگناسیو سانچز مِخیاس، سروده است.

 

ای که شاملو در اشعار خود  آیا مضامین انسان مدارانه

تقلیدی از ادبیات غرب است یا او  گرفته است، به کار

 توانسته مضامین خود را تشخص بخشد؟

ادبیات فارسی  گرایانه در تردیدی نیست که ابعاد انسان

ادبیات  ی هیهد نیتر بزرگکه  بسیار پررنگ است به طوری

ایران به جهان، ادبیات عرفانی است. ادبیاتی که گوته، نیچه، 

گان ادبیات جهان را تحت تأثیر بورخس و بسیاری از بزر

شاملو نیازی نداشته است که مضامین انسانی  نیبنابرا قرارداد.

را از دیگران تکدّی کند. شاملو عشق در معنای عرفانی آن را 

 که بردن بار امانت الهی است درشعرش آورده است.

 انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود؛»

 ان دوست داشتن و دوست داشته شدن.تو

 ت دل، توان گریستن از سویدای دل.ان خندیدن به وسعتو

 ناک فروتنی در ارتفاع شکوه توان گردن به غرور برافراشتن

 .امانتتوان جلیل به دوش بردن بار 

 «انسان دشواری وظیفه است.

از  مثالًکه  دینیب ینمای  پاره شعر شاملو شما چیزتازه دراین

ان اندیشه عرف ،غرب گرفته باشد این اندیشه

ایرانی اسالمی است. بار امانت الهی که تنها 

انسان وظیفه دارد آن را بردوش کشد. 

همچنین عظمت فروتنی که باالترین 

تنها درادبیات و فرهنگ ما  هاست یکش گردن

سابقه دیرینه دارد. بنابراین شاملو این 

 میراثی و گرانقدر خود را چرا باید رها کند و از ی نهیگنج

نی کند. شاملو پرورش یافته عرفان حافظ و ستا دیگران وام

 استادب کهن فارسی را خوب مطالعه کرده  اصوالًموالنا است 

البته نه به اندازه اخوان ثالث( حتی زبانی که برای خود )

 معموالًبرگزیده است همان زبان فخیم عرفای بزرگ ما است. 

به  کنند در میدان به مخالفان شاملو برای اینکه او را بتوانند از

مطالعات  . حاال ممکن است درزنند یمچنین توهماتی دامن 

تأثیراتی پذیرفته باشد و حتی تصویرهایی شعری را  اش یغرب

آنان گرفته باشد اما این آنچنان نیست که به یکباره او  نیز از

را غرب زده و فاقد خالقیت بدانیم. این روزها درمورد شاملو و 

. البته تاریخ و ذوق شود یمده زیادی دی یها یمهر بی نیما

 مخاطبان شعر بهترین داور دراین زمینه است.

 ی شهیاندشاملو هم به انسان مدنی که دموکراسی محصول 

باور دارد و هم به انسان عاشقِ عارفی که به جهان و  ،اوست

یک شاعر ایرانی است با تمام  شاملو پا زده است. پشت ها یماف

اما شاعری شالوده شکن و مبتکر  یک شاعر ایرانی یها یژگیو

خودش واژه ابداع  ،و مضامینش ها شهیاندساز. او برای  و زبان

و  ام دادهنامه  . که من دراین مورد به دانشجویانم پایانکند یم

. من تردیدی ندارم کنم ینمباره بحث  دراین مجال اندک دراین

من براین باورم که شعر 
قابل ترجمه کردن نیست 
بلکه ترجمه شعر ثبت 

 یک خوانش از شعر است.
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ر که اگر حافظ شیرازی االن زنده بود با چیزی شبیه به اشعا

هندی که  ی رفته، نه به سبک از میان سرود یمشاملو شعر 

دریغ بیدل دهلوی و صائب ارتزاق  این روزها همه از خوان بی

کدام هم مورد اقبال مخاطبان واقعی شعر  و هیچ کنند یم

نیستند بلکه تنها مراکز وابسته به قدرت سیاسی برای آنان 

زمان خود  ع( فرزند) یعلزند که برخالف سخن امام  کف می

 نیستند و فرزند زمان شاه سلطان حسین صفوی هستند.

 

شاملو بیشترین تأثیر را از کدام شاعران غربی گرفته 

 است؟

اگر بپذیریم که شاملو از شاعران غربی تأثیر پذیرفته است 

که البته چندان هم بیراه نیست شاید 

 والدیمیر مایاکوفسکیبتوان گفت از 

هم این  شاعر فوتوریست روس. علتش

است که اشعار این شاعر الحق زیبا، قوی و 

بسیار جلوتر از زمان خویش است. البته 

شاعران بزرگ  جوانی از همه شاعران در

عصر خود ممکن است، تقلید کنند اما 

آنان که با استعداد باشند به زودی تجربه شخصی خود را 

. مگر حافظ درجوانی از رسند یمو به استقالل  ابندی یم

. مگر فروغ فرخزاد اوایل کرد ینمجوی کرمانی تقلید خوا

کارش گاهی تحت تأثیر اخوان و سهراب سپهری نبود. اما بعد 

خودش را یافت و شد فروغ فرخزاد که آدونیس درمصاحبه 

سی فروغ را درکنار شاملو به عنوان یکی از  بی اخیرش با بی

 انگیز ایران نام برد. شاعران شگفت

 

دیگر بازتابی به  یها زبانر شاملو به اشعا ی ترجمهآیا 

 ه؟دنبال داشته یا ن

مصر درباره  یها دانشگاهتا آنجا که بنده اطالع دارم در 

  .شود یمدانشجویی زیاد کار  یها نامه احمد شاملو پایان

 اشعار او به فرانسه و انگلیسی ترجمه شده است. نیهمچن

 او را از در کشورهای عربی طرفداران زیادی دارد و اشعارش

 شاعران پیشتاز و متعهد جهان در ردیف محمد الماغوط،

از  ها عرب. هنگامی که دانند یم، لورکا و اوکتاویو پاز سیآدون

 شاملو و ندیگو یمالقصیدة المنثور یا شعر سپید سخن 

 .آورند یمآدونیس را باهم 

 

به اعتقاد شما در حال حاضر ترجمه در کشور از لحاظ  

 ؟کند یمرا دنبال  روندیکمی و کیفی چه 

ضعیف و ناکارآمد هم  یها ترجمهست. اما ا درمجموع خوب

زیرا برخی ناشران ضعیف از برخی مترجمان و  دیآ یمبه بازار 

شان  مؤلفان تازه کار، برای چاپ کتاب

کم هم  که .کنند یممبلغی دریافت 

 دیآ یمنیست. بدین ترتیب آثاری به بازار 

سی جالب است و نه که نه از نظر زبان فار

گونه  . اینشود یممقصود نویسنده دانسته 

معتبر مثل  یناشرها همانند دفاتر نشر،

 مرکز و امثال آن و چشمه، ثالث،

خوب را  یها کتابکتاب، ندارند تا  ی هیاولهای بررسی  هیأت

انتخاب کنند بنابراین برمبنای نیاز مالی اقدام به چاپ 

بازار ترجمه درکشور با این حال درمجموع  .کنند یم

 کننده است. امیدوار

 

ازتاب چندانی شاعران و نویسندگان ایرانی ب چرا آثار 

 نداشته است؟ دیگر یها زباندر 

آن هم این است که  اساسی را عرض کنم و ی نکتهباید یک 

پس ازتحوالتی که به دنبال انقالب در ایران روی داد، درحوزه 

. شاعران شد یماحساس  شعر و ادبیات نوعی به همریختگی

سابق به کارشان ادامه دادند.  ی وهیشمشهور گذشته به همان 

آنان که بافضای پس از انقالب نتوانستند کنار بیایند  برخی از

به خارج رفتند و برخی هم مانند شاملو و اخوان و سیمین 

بهبهانی و منوچهر آتشی و سپانلو و غیره در ایران ماندند و 

پ کردند. اما نسبت به شاملو به جهت اشعارشان را چا

رویکردهای خاص انتقادی او فضا چندان باز نبود بدین جهت 

 انقالب درخارج مثل سوئد چاپ شد. و برخی آثار او پس از

شاعران جوان اعم از شاعران انقالب و غیره اشعارشان هنوز 

ازحدّ شعار باالتر نرفته  میکن یمهم که ما داریم باهم صحبت 

عار انقالبی، شعار عاشقانه، شعار اجتماعی، شعار ش) است

 بدان معناست که برخی ازشاعران پس از نیا سیاسی(.

در کشورهای عربی  اشعارش
طرفداران زیادی دارد و او را از 

جهان در  شاعران پیشتاز و متعهد
، سیآدون ردیف محمد الماغوط،

 .دانند یملورکا و اوکتاویو پاز 
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مفهوم انقالب را طور دیگری برای خود تعریف  ،انقالب

شعر به معنای انقالبی بودن نیست،  . شعار دادن دراند کرده

بلکه آن حرکتِ فرهنگی و فکری که شاعر پس از غلبه انقالب 

گری  به معنای انقالبی کند یمگون کردن قدرت، ایجاد و دگر

اوست. هنوز دراشعار این گروه مرده باد و زنده باد دیده 

. این شعارها متأسفانه معنای خوبی ندارد زیرا مخاطب شود یم

پس این انقالبیون بدون برنامه هستند که تا  دیگو یمخارجی 

 گاندی که . هنگامیاند مانده 600۳حاال هنوز درهمان سال 

تاگور ، کرد یممردم را به انقالب علیه استعمار انگلیس دعوت 

سرای بزرگ هند با انقالبیون چندان همراه نبود.  شاعر غزل

 به شاعر بزرگ ما بگویید سازش را بر»گاندی پیغام داد که 

یعنی االن وقت غزل نیست وقت سرودن « زمین بگذارد.

 ها باید تفنگ طبعاًب حماسه و شعر خشم است. و پس از انقال

را کنار بگذاریم و بیل و کلنگ به دست بگیریم و کشور را 

فضای شعار بمانیم، از تبدیل شعار  اگر همواره در رایز بسازیم.

 .میمان یمبه شعور و ادراک انقالبی غافل 

درهرحال، شعر ما اکنون درمیان نسل پس از انقالب چهره 

ایی برای اندیشیدن جهانی ندارد و این به جهت فقدان فض

ناگهان،  یها نهیآپس از کتاب  قیصر امین پوراست. مرحوم 

این نوید را داد که شاعری بزرگ درحال تولد است که شعرش 

فضایی برای اندیشیدن باشد و انسان شعرش بتواند  تواند یم

 جا باشد، اما متأسفانه خیلی زود فوت کرد. انسان همه

ند مراکز قدرت باشد، که سرودن شعری که پس دیگر این

ابعادی جهانی پیدا کند زیرا دراین صورت شاعر  تواند ینم

به سمتی برود که  ای از قدرت انتقاد کند. تواند ینمدیگر 

قدرت مخالف آن است و به مرور به صورت ابزاری برای قدرت 

. درست کند یمدولتی سقوط  یها بولتنآید که تا سطح  درمی

البی است که قدرت انقالبی را که برعکس، شاعر، هنگامی انق

کارآورده همواره زیر نظر داشته و مورد انتقاد  سر خود بر

که  کرد یمخمینی همواره به مردم توصیه  امام قراردهد.

 «نگذارید انقالب به دست نا اهالن بیفتد.»

 سخن امام به معنای نقد قدرت است.

عکاس اما اشعار شاعران بزرگ پیش از انقالب چرا درغرب ان

که گفتم فقدان مترجمان قوی باعث شده  داشته است؟ چنان

اشعار  باًیتقر. اند افتادهما جلو  دراین بخش از ها عرباست که 

شاعران بزرگ عرب همه به انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی 

 ترجمه شده است.

متأسفانه به جهت فقر مادی و بیکاری، بیشتر کسانی که در 

رشته آنان آموزش زبان است  کنند یم ایران انگلیسی تحصیل

که بیشتر برای استخدام شدن درشرکت های خصوصی است 

بنابراین کسی دغدغه ادبیات ندارد و رشته ادبیات انگلیسی 

کسی که ادبیات انگلیسی بخواند  رایز بسیار کم دانشجو دارد.

و شعر را بهتر به  شود یمبه چند و چون ادبیات واقف 

 ■ اند.انگلیسی برمی گرد
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 در خلوت روشن 
 «محمود معتقدی» 

 
بندی کنیم، بخشی از آن به  اگر بخواهیم شعر امروز را دسته

سخن فعالیت  ی مجلهکه در  گردد یم کسانی چون آقای خانلری بر

 .زدند یمآوری  داشتند و در چارچوب همان قوالب سنتی دست به نو

د که با ایجاد دوم را نیما یوشیج پی ریزی کر ی دستهمسیر 

 ی عرصهذهنی و زبانی، گامی جدید در  یفضاهاتحول در وزن و 

چون  ییها نحلههمین مسیر است که  ی ادامهشعر فارسی نهاد. در 

شعر سپید پدید آمد که شاعر شاخصی چون شاملو، آن را از فضای 

شعر نیمایی گذر داد و با موسیقی و هارمونی خاص خود وارد 

شاعران پس از خود  ی ادامهاهی فراخ برای شعر کرد و ر ی صحنه

 گشود.

موسیقایی  یفضاهابسیاری بر این باور هستند که در شعر آزاد، 

جایگاه خاصی ندارد و مخاطب در رویارویی با آن بیشتر با یک متن 

. در حالی که شعر شود یمنوشته مواجه  انگیز شاعرانه یا دل شور

یقی گرفته است. برای خاص خود را از موس یها بهرهسپید نیز 

، شاملو بدون آنکه دیکن یمگونه که در شعر زیر مالحظه  همان ،مثال

از بحور عروضی و اوزان قابل تقطیع در شعر خود استفاده کند، به 

سازی درست واژگان، فضایی کامالً  گزینش و همنشین ی لهیوس

ریتمیک آفریده است که نوعی نظم و نظام موسیقایی را به روح 

 :کند یمنده تزریق خوان

 ام ستهیگردر خلوت روشن با تو »

 برای خاطر زندگان،

 ام خواندهو در گورستان تاریک با تو 

 سرودها را نیباتریز 

 زیرا که مردگان ِاین سال

 .«اند بودهِ زندگان  نیتر عاشق
  

مند پایبند  نیز به این ریتم و موسیقی نظام شیها ترجمهحتی در 

 یکو توجه کنید:مانده است. به این ها

های  هیچ یک سخنی نگفت / نه میهمان / نه میزبان / نه گل»

 «داوودی

به هر روی اگر شعر شاملو را 

به عنوان شعر سپید بپذیریم، 

برخورد ما با ریتم و هارمونی و 

و ساخت و هم  ها واژههمنشینی 

اندیشی ترکیبات، امری طبیعی و 

 اجتناب ناپذیر است.

ی شعری عالوه بر این سطرها

او قابلیت تقطیع عروضی را نیز 

 در خود دارد.

گمان شاملو با وزن و قافیه آشنایی دقیقی داشته است و تأیید  بی

در اشعار کالسیک و نیمایی او مشاهده کرد. به  توان یماین مدعا را 

 این نمونه توجه کنید:

 ابان را سراسر، مه گرفتستیب»

 ه پنهان استیچراغ قر

 ابان استیب گرم در خون یموج

 ابان، خستهیب

 لب بسته

 ستهکنفس بش

 ان گرم مه، عرقیدر هذ

 آهسته از زدشیر یم

 ...«د هر بن

فارسی در  ی گذشتهنتیجه گرفت تأثیر شعر  توان یماز همین رو 

اشعار سپید شاملو نیز قابل دسترسی است و بسیاری از سطور این 

 فته است.اشعار رد پای وزن عروضی شعر کالسیک را در خود نه

هر کدام از بحور عروضی شعر فارسی مضامین متناسب با اینکه 

و فضاهایی چون عشق، حماسه، تعلیم،  اند دهیبرگزبا ریتم خود را 

شاملو  ، اماطلبد یمو تنتنه های درخور خود را  ها تمیرمرثیه و ... 

برای ایجاد هماهنگی میان مضمون و موسیقی، نوعی نظم و 

ویژگی  نیتر برجستها در شعر آفریده است و هارمونی خاص خود ر

و  نیتر عاشقانهکه  گردد یمنیز به همین موضوع بر  اوشعر 

 توان یمو  اند گرفتهبه زیبایی در کنار هم قرار  فضاها نیتر یاسیس

زبانی فراوانی  یها تجربهشاملو در گذرگاه عشق و سیاست، گفت: 

 به دست آورده است.

زه به شعر شاملویی معروف شده است، به هر حال آنچه که امرو 

گیری از  که با وجود بهر کند یمریتم موسیقایی خاص خود را دنبال 

 ای است. ه وزن شعر سنتی و شعر نیمایی، دارای هویت ویژ

و  طنزها، ها یرندشاملو یک شاعر چند وجهی است که 

خاص خود را دارد. دوران زندگی شعری او نسبت به  یها عاشقانه

متعددی را از سر گذرانده است که این  یها دورهاجتماعی شرایط 

شاعر نسبت به تحوالت  حساسیت ی دهندهمسئله خود نشان 

لحظات نیز رها  نیتر عاشقانه، تا جایی که او را در باشد یمجامعه 

 .کند ینم

به طور کلی شاملو شاعری است که هنر و ادبیات و موسیقی، به 

 ی ترجمهو آثار  شناسد یمخصوص موسیقی غرب را به خوبی 

شایان توجهی نیز از او به یادگار مانده است. او در کنار شاعرانی 

چون: فروغ، اخوان و سهراب، یکی از تأثیر گذارترین شاعران شعر 

 ■ .دیآ یممعاصر به شمار 
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 «سید عبدالجواد موسوی»گفتگوی اختصاصی چوك با  

 «آیدا مجیدآبادی» 

 

ای نوشتید که بیشتر در آن به رد  شما در جوانی کتابچه 

امروز دیگر  رسد یم، به نظر دیا پرداختهو انکار شاملو 

 نگاهتان به شاملو آن قدرها تند و تیز نیست.

من آن کتابچه را در بیست سالگی نوشتم. دو دهه از نوشتن  

اگر قرار بود من با بیست سال پیش خودم  گذرد یمآن کتاب 

هیچ  کنم یموضعیت بدی بود. گمان  واقعاًفرقی نداشته باشم 

آدمی که اهل فکر کردن است پیدا نکنید که بیست سال بر 

 عمرش بگذرد و تفاوتی در عقایدش به وجود نیاید.

 

 دانید. را حاصل گذر عمر می تانیها دگاهیدپس تفاوت  

نه فقط گذر عمر. البته که گذر عمر نگاه شما را به جهان  

یک اتفاق بزرگ در زندگی  ها سالاین تغییر خواهد داد اما در 

بینی نشود باید  من رخ داد و آن اتفاق اگر تعبیر به خودبزرگ

ای  بگویم گذر از ایدئولوژی است. گذر از ایدئولوژی کار ساده

همدیگر را به ایدئولوژی زدگی  ها یلیخنیست. در مملکت ما 

خود مصداق تام و تمام  ها آناما غالب  کنند یممتهم 

حوصله پرداختن به این که  قتاًیحق. اند یزدگلوژی ایدئو

ایدئولوژی چیست و انسان ایدئولوژی زده چگونه موجودی 

گفت که ایدئولوژی عین  توانم یماست را ندارم اما به اختصار 

غرض ورزی است و آدمی که گرفتار ایدئولوژی است به هیچ 

 جانب انصاف را نگاه دارد: تواند ینموجه 

 هنر پوشیده شدچون غرض آمد 
 صد حجاب از دل به سوی دیده شد

خود را به شدت حافظ و حارس هویت  ام یجوانمن در آغاز 

 و بعضی از آرا و اشعار شاملو را در  دانستم یمقومی و دینی 

 

 

اما از این نکته غافل بودم که  دمید یمتضاد با عقاید خود 

ولوژی به با یک ایدئولوژی بدتر به ستیز با یک ایدئ توان ینم

 فرض بد رفت.

 

 ؟دینیب یمامروز شاملو را چطور  

درخشان فرهنگ و ادبیات معاصر  یها چهرهاو یکی از  قطعاً 

 ماست. او به همراه نیما و اخوان و فروغ و سپهری جزو

. این که شاعری بتواند خود هستند شاعران کالسیک معاصر ما

ار بسیار را در کنار دیگر شاعران کالسیک فارسی ثبت کند ک

بزرگی است. در طی هزار سال مگر چند شاعر به حافظه 

؟ راه پیدا کردن به دایره اند کردهفردی و جمعی ما راه پیدا 

شاعران محبوب فارسی زبان کار بسیار دشواری است که 

. اما شاملو اند برآمدهشاملو و چند تن دیگر از پس آن به خوبی 

رتیست تمام عیار عالوه بر درخشیدن در حوزه شاعری یک آ

کدام از معاصرینش حتی قابل  بود و از این حیث با هیچ

باره  مقایسه نیست. یک آرتیست و یک روشنفکر. در

صالحیتش را  مطلقاًچرا که  میگو ینمچیزی  شیها ترجمه

برای فراگیر شدن هنر و ادبیات  شیها تالشندارم اما درباره 

 ییم.معاصر باید بگویم همه ما به شدت مدیون او

 

او نسبت به سعدی و فردوسی که  یها حرفدرباره  

 جنجال برانگیز هم شد چه نظری دارید؟

مهمی نبودند  یها حرفخیلی  ها حرفنظر خاصی ندارم. آن  

ای و  اما از آن جایی که ما دوست داریم همیشه مسائل حاشیه

هیاهوی بسیار  ها آناهمیت را مهم جلوه دهیم و بر سر  بی

اهمیت  ه بیندازیم تا توانستیم به آن مسائل بیبرای هیچ را

خودی راه انداختیم. شاملو کار  دامن زدیم و سر و صدای بی

هم  اش کارنامهدر  عتاًیطبزیاد کرده. کارنامه پرباری دارد. 

کارهای درخشان دارد و هم کارهایی که چندان اهمیتی 

را دوست دارند همه کارهای خوب و ممتاز او  ها یبعضندارند. 

نادیده بگیرند و همان چند خبط و خطای اندک او را مدام به 

هر آن که »دیگران گوشزد کنند. بگذریم که به قول حافظ

 ■ «نظر افتد نظر به عیب کند. بی
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«پور ابراهیم عالی»استعاره؛   

«محمد برشان»ی مشیری؛  کوچه  

«محمد برشان»نهایت حافظ؛  راه بی  

«شانمحمد بر»دیوار بلندی مثنوی؛   

«پوریا اسدی»؛ «پروانگی»نگاهی به مجموعه شعر   

«نسرین فرقانی»؛ «ثمین رضوی»ی شعر  لحظاتی پای قصه  

«علیرضا رزم آرای» ؛ای در باب معنا انگاری در شعر رساله  

«رضا روشنی» ؛«علیرضا نوری» ی سروده« شهر»شعر  مجموعه به نگاهی  

«یاسمن آرنگ» ؛ بخش دوم«یمقامژاله قائم »ی آینه در شعر  یژهوجایگاه   

«رجب بذرافشان»؛ «فخرالدین سعیدی»؛ «ام بوی... پسوند فامیلی»نگاهی به مجموعه شعر   

«کوروش جوانروح» ؛«آبادی آیدا مجید» ی سروده« دارند! ها اتو بر نمی پروانه»شعر  مجموعه به نگاهی  

«غزال مرادی»؛ «تایوا»شاعر ؛ «های هرزه پس از نیمروز حلزون»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر   

«غزال مرادی»؛ «محمد مرادی نصاری»شاعر  ؛«نواختن ویالون با اره»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر   

«عبدالعلی دستغیب» ؛«محمدکاظم حسینی»سروده ؛ «!هیچ دروغی به قشنگی تو نیست»نگاهی به مجموعه شعر   
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 مثنویدیوار بلند   

 «مد برشانمح» 
 

 درآن هک است یرالوجهیثک نیبلور منشور یمولو یمثنو

 یونانی ییخردگرا ،یسام یتاپرستیک ستهکش یپرتوها بازتاب

 یآرا ن،یلمکمت اختالف مورد لیمسا ،یثاغوریف عناصر با

 نهیگنج نیچن با یمثنو د،ید توان یم را یفاراب و نایس ابن

 التقاط زین نه و یعرفان نه ،یمالک نه ،یفلسف دستگاه نه یرکف

 .است محض

 یا مسئله چیه چون خواند یصوف توان ینم را یمولو

 نپرداخته بدان یو هک ستین ینید و یفلسف اتیح لیازمسا

 قیتحق یمولو مورد در قیتحق و باشد

 اتیح یدستاوردها نیبهتر درباره

 در. است اسالم در ینید و یفلسف

 گوناگون یها زهیانگ یها رشته یمثنو

 یدرهم الفک چنان دهیچیپ هم در

 سر ردنک دایپ یبرا هک آورد یم بوجود

 است، ازین اریبس ییباکیش به رشته

 و میتعل قصد یمثنو نیتدو در یمولو

 قیطر دادن نشان با است خواسته یم و داشته ییاندرزگو

 و اموزدیب انسان به را خداوند به وصول یها راه نفس معرفت

 و مجسم عالم یمولو ینیب جهان در دهد، نشان را آن تیحقان

 ینیع عالم یو نظر در ندارد مستقل وجود ونیماد ینیع

 هک دیگو یم او است جان آن یرو هک است یا نهیآ پشت

 یمخلوق اوست یابد و یواقع جوهر هک انسان نفس یتعال

 یاصل هسته است، یاله پس ستین مخلوق چون پس ستین

 باشد خلق مسئله هکآن از شتریب یزندگ درباره یمولو نشیب

  یمولو شهیاند یایدن یها یژگیو از یکی است، املکت مسئله

 

 

 اتیح گرفته قرار او شهیاند زکمر در آنچه هک است نیا

 یمولو امانت و صداقت خدا معرفت با و قتیحق نه است

 روح جز یزیچ یو سرچشمه دیگو یم او است نیتحس انیشا

 جرقه یک فنون و علوم همه نشاءم و ستین انسان خود یابد

 بنا آن ادیبن بر میسل عقل و تجربه بعدها چند هر است الهام

 به دنیرس راه تنها نه دیگو یم یو د،یافزا یم آن بر و ندک یم

 مقام به دنیرس هکبل است باز یفرد هر یبرا عرفان مرتبه

 یسک هر یرو به امت یک یرهبر

 فرعون و یموس داستان و است گشوده

 فرد هر روح در هک است یجاودان شیانم

 تواند یم املک انسان شود یم باز یبشر

 اراده عشق یینها رابطه در و ندک معجزه

 مستغرق خداوند اراده در را شیخو

 انسان گفت توان یم نیبنابرا ندک یم

 و ندارد وجود هم و دارد وجود هم املک

 ابدی یم بقا او به ندک یم آغاز را خدا در یزندگ هک یروح هر

 دیز یم درونش در خدا شد یخال شیخو از املک انسان چون

 چشم ندک یم عمل او دست به و دیگو یم سخن او درون از و

 به بنا درد یم را یحجاب هر و گردد یم روشن خدا نور به دلش

 سجده او بر فرشتگان هک است املک انسان مظهر قرآن گفته

 افتنی یبرا گوید یم حیمس یسیع هک نجاستیا و ردندک

 دیبا یآسمان وتکمل به ورود یبرا و ردک گم را آن دیبا یزندگ

 .شد متولد دوباره

 تیشخص یبقا و املکت سرسخت معتقدان از یکی یمولو

 عتیطب محصول تنها نه آدم یواقع نفس هک دیگو یم و است

 هیسا جسم است، عتیطب تمام سرچشمه خود هکبل ستین

 زالیال سرچشمه داوندخ و جسم هیسا روح نه است روح

 دوام و وجود او پرتو در یموجود هر و زیچ هر است یزندگ

 موجودات از فراتر هم و است موجودات در حاضر هم او دارد

 و دهد یم پاسخ و دیگو یم سخن و شنود یم و ندیب یم او

 باشد، داشته یکنزد بس تماس خود خاص بندگان با تواند یم

 به و دهد یم فرکی را گناه و اجرا را ثواب دیآزما یم را انیآدم

 رونیب و درون و انجام و آغاز او ندک یم عمل صدق و عدل

 نیغمگ انسان درد از و شود ینم استهک غم اثر بر خداوند است

 چون خواند صوفی توان نمی را مولوی
 فلسفی حیات ازمسایل ای مسئله هیچ

 نپرداخته بدان وی که نیست دینی و
 تحقیق مولوی مورد در تحقیق و باشد

 حیات دستاوردهای بهترین درباره
 .است اسالم در دینی و فلسفی
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 رحمتش اما است میرح و رحمن هک است درست گردد ینم

 است غم یبشر رحم عتیطب رایز ستین یبشر رحم همچون

 یا هسته هر و اوست از آن هم و نیا هم هک است آن خدا

 .ستین شیب یا پوسته او یهست با اسیق در اتیازح

 یکیتار در لیپ داستان در را خدا به انسان معرفت یمولو

 در هک است دانش نهیگنج وارث چون ندک یم انیب یخوب به

 و محدثان و لمانکمت و عارفان همه گریپ و مداوم وششک اثر

 او و آمده فراهم یهجر هفتم تا سوم قرن از یصوف شاعران

 ژرف آنچنان ی شهیاند صاحب میعظ راثیم نیا از یبرخوردار

 یبرا ییجا او وجود با هک گشته عیوس چنان آن یاطالعات و

 قلیص را آن گاه یمولو خود هک یمثنو نماند، یباق گرانید

 اند نهاده نام یفارس قرآن را آن دوستدارانش و خواند یم ارواح

 ریتعب و یقرآن اتیآ ریتفس از است یا مجموعه و بلند وارید

 گوناگون انیاد درباره قیعم معلومات یحاو و اخبار و حوادث

 و ها قصه و تیاکح و امثال با همراه هیصوف دیعقا بخصوص

 یگوهرها از انباشته است یبحر حال هر در و ها داستان

 یمثنو نگنجد، وصف در هک آنقدر هنر و ادب و علم یبها گران

 موالنا هک است یآور شگفت و موثر یروحان معجون نیهمچن

 بکیتر در و داده بیترت ها نفس و ها روح درمان یبرا را آن

 ارکاف یمعنو یاجزا همه از زیانگ اعجاب یها استفاده آن

 مکیح هم و است عارف هم خود ارک در او است ردهک یاسالم

 هم و است عبوس و یجد هم پرداز داستان هم و هیفق هم و

 و خرگاه قیرف هم و است خانقاه یصوف هم خندان و شوخ

 ییگشا گره در هک است یرکمتف ها ینا همه از باالتر اما مهیخ

 شروانیپ همه به اپوکت نیا در و ندک یاپوکت خلقت اسرار از

 از ندیب یم ناقص را شانیا نظر هک آنجا هم و دارد نظر خود

 بلند وارید یثنوم ستدیا ینم باز خالف اظهار و اعتراض

 یمولو ارکاف از یینما روشن ی نهییآ شمس وانید و تیانسان

 ■ .است
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 «یاسمن آرنگ»اثر « پروانگی»نگاهی به مجموعه شعر   
 «پوریا اسدی» 

 

 6040اثر یاسمن آرنگ، در سال « پروانگی»مجموعه شعر 

به همت نشر برزآفرین روانه بازار شد. در این نوشتار، اشعار 

 دهیم. ن مجموعه را در دو بخش مورد نقد و بررسی قرار میای

در قسمت نخست، برخی از اشعار برجسته کتاب را به 

 :کشیم یمصورت جزء به نقد 

شاعر با کمک گرفتن از تشبیهات و اصل  ،«تسلیم»شعر در 

تداعی معانی واژگان و خلق جمالت وصفی جدید، به تقابل با 

 کند: از روزمرگی کلمات رها میو ذهن را  رود یمعادات فکری 

من  یها چراغحرفی نیست اگر  

/ و قلب من ضد ضربه نیست/ اند خاموش

/ وقتی که ات ییتنهاحرفی نیست اگر 

 من آمدم خوابیده بود.../

این نوع ساخت جمالت در اغلب اشعار 

 .شود یم این مجموعه تکرار

برای ستایش  که« بهشت»شعر در 

در  زند: عر دست به کلی گویی میمقام مادر سروده شده، شا

 یها بنفشهو  ها یاسآغوشت/ رودها وچشمه های خروشان /

 همیشه/ در آغوشت / بهشت مأوا گرفته است./

ذهن  و رسد یمبا حذف افعال به ساخت منسجم  اما شاعر

، شاعر با کند یمرا به ستایش مادر و بزرگداشت او هدایت 

ا به هدفی که در و مخاطب ر گوید یمایجاز حرف خود را 

 .کند یمذهن دارد رهنمون 

از ابزارهای فرم، حالت  گیری گاه برخی اشعار، با بهره

از دیدگاه «. وتنم»به ویژه در شعر  گیرند یمآوانگارد 

از فن آشنازدایی دست  با بهره جستن توان یماوسکلوفسکی، 

 به خلق واژه زد:

دردهایم  / و تمامکند یم/ ...وتنم درد کند یمدرد  نمو ط 

 ./کند یمدرد 

 های یشهکلکامل، چیزی فراتر از  شاعر جوان با آگاهی

به ]شاعر برای بیان هویت خود  .دهد یممعمول به دست 

چه زیبا به « شجره نامه»در شعر  [عنوان نماینده جامعه زنان

را با  اش یذهن یها دغدغهو تمام  پردازد یماین موضوع 

 مخاطب به اشتراک

گیر نوشتند/ و شجره  باه بودم / نامم را با غلطگذارد: اشت می

 پدرم میوه نداد.../ نامه

 

شاعر جهت حصول به احراز هویت، دست به واکاوی 

این  و کشد یمرا نیز به چالش  ها اسطورهمی زند و  ها گذشته

ذهنی است که در ناخودآگاه  های ییچرابه دلیل رسیدن به 

حوا تنها نامی » دارد. دقت کنید به این شعر تحت عنوان

 «:است

.../ وقتی قانون را به تساوی میان خورم ینمدیگر فریب  

خود قسمت کردند/ و ساحل و مسجد و قهوه خانه را قسمت 

کردند/ ... چقدر به مرگت اصرار دارند!/ با آنکه حوا تنها نامی 

 است.../

که  دهد یمشعر یاسمن آرنگ نشان 

شعر معاصر مسلط است و تمام  او به

شناسد. در همین شعر  یرو بم آن را میز

بخشی از « حوا تنها نامی است»بلند 

 زند: شعر به اشعار شاملو تنه می

شوی / در تاریخِ  می ... و تو تکرار

زنده به گور/ و طرواتِ غبار گرفته جوانی  های یلهقبگوژپشتِ 

 بکر.../

« پشت دریاها شهری است»یادآور شعر  «ماهیگیر»و شعر  

به تور  و ماهی و دریا است و شاید هم تکریم او/ از سپهری

 ./ماهی گیر افتادند

ماهیگیر   .شود یمدقت کنید به دو واژه که به ذهن متبادر  

به معنای جداگانه در ساختار جمله  که هر دو " گیر افتادن "و

 ساخته است. ای خوب وشاعرانه نشسته و ترکیب استعاره

 و این سطر نیز به همان شکل:

ترین  .../ که جزو درخشانبارد یمفانوس  ها چشم.. از . /

 سطرهای این کتاب است.

برخی اشعار کتاب مملو از ایماژهای شاعرانه است.  

یکی از عناصر اساسی  "ایماژ "اعتقاددارد که "موکارفسکی "

گوید: ما با استفاده از یک یا چند واژه، یک  است و می شعر

 حرف جدید و تصویر نوینی به یک ای را، باید موضوع کلیشه

تر  موضوع روشن «سلول»بدل کنیم؛ با نگاهی به شعر 

 شود: می

سیاه / و من سلولی که همیشه این سو  هایی یلهمگیسوانم  

 /./ و تنم در انحصار دستانت.. رود یمو آن سو 

شاعر جهت حصول به احراز هویت، 
می زند و  ها گذشتهدست به واکاوی 

 و کشد یمرا نیز به چالش  ها اسطوره
 های ییچرااین به دلیل رسیدن به 

 ذهنی است که در ناخودآگاه دارد.
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 را ای است که یک تصویر زیبای نقاشی شده شعر به گونه 

وغ فرخزاد را در اذهان در ذهن ترسیم و هچنین خاطره فر

 کند. زنده می

مخاطب را به درستی به « ایستگاه آخر»شاعر در شعر 

که روز را روی  : چیزی نماندهکند یمدعوت  سپید خوانی شعر

 افتند/ از کار می یتها توبه.../ چیزی تا خود صبح.../ یتها شانه

 ها از کار می افتند / و التماس ...

شعر خود  ر متن، او را باشاعر ضمن مشارکت خواننده د

 تا لذت خواندن شعر دو چندان شود. کند یم همراه

به « باغچه»واژه  چنانچه« گور دسته جمعی» اما در شعر 

 تر بدهد ای که معنی گسترده و یا هر کلمه "جنگل "

تغییرکند، آنگاه در عمومیت بخشیدن و 

شعر تاثیر  تفکر و بینش جهان شمولی

 مستقیم خواهد داشت.

ضی شعرهای این مجموعه حالت بع

 دوار دارند:

از این « هایت وقتی که چشم»شعرِ 

: گوید یمشناس است،  جمله است. یاکوبسن که خود زبان

 بایست یمجدیدی در شعر داشته باشیم  برای اینکه حرف

ارکان جمله را به هم ریخت. آرنگ با استفاده از این اصل و 

ساختارِ نحوی زبان حتی جایگزینی واژگان، دست به تغییر 

 یها المانکه زیبایی متن به لحاظ  شود یمزند و این سبب  می

به شعریت متن کمک  یک متن زیباشناختی فراتررفته و

 تا معانی بیشتری در ذهن شکل بگیرد. نموده

هویت زن ومعنای آن در  "شاعر در این کتاب  یها دغدغه

وع اشعارِ این ن "طول زندگی بشر از بدو آفرینش تاکنون است

تکنیکال به دلیل شناخت خوب شاعر از مصالح و ابزار استفاده 

 آن، باعث سرایش اشعار زیبا و جذاب ودر عین حال فنی و

محکمی شده و تمام این دالیل موجب ظهور اشعار دلنشین 

 شده است.

. دقت رسیم یم« توازن»در ادامه بحث ایماژ، به شعر جذاب 

 :ها اشقانهعکنید به این تصویر زیبا از 

ای برگرد / من و تو به  .. از هر کجای جهان که ایستاده

 / مگر در آغوشت!/رسیم ینمتوازن 

مخاطب در عین لذت بردن از شعر، به  در این شعر کوتاه،

نهایت ایماژگونه و  رسد که بی نظیری می کشف و شهود بی

مگر در آغوش )اگر در سطر پایانی به  تصویری است. البته،

بهتر بود که در این صورت معنی شعر بهتر  کرد یمیر تغی (هم

 شد. تر می و کامل

ذکر شد در اشعار کتاب پروانگی، گاه  تر همانطور که پیش

به رانده شدن آدم و  خصوصاًزند  شاعر گریزی به اساطیر می

 «:رویا»حوا از بهشت به بهانه سیب در شعر 

 ... تو تنها یک سایه از نیمه سیب سرخ من بودی/

ای به همان شکلی  ما به هر پدیده گوید یماوسکلوفسکی   "

وجود دارد نباید اکتفا کنیم و فراتر از آن باید فکر کنیم و  که

 "سپس آن را در قالب شعر بیان نماییم...

شاعر با آگاهی از موارد فوق گاه با پس و پیش کردن 

اشعارزیبای  ها و شکستن خط زمانی مبادرت به سرایش زمان

تر  این موضوع روشن« در شهر»با باز خوانی شعر  کند یمخود 

 شود: می

حاال دیگر دیوارها مرا تسکین 

 /گذرم یمنیمه راه  یها کوچهاز  /  دهند ینم

 یا در ادامه:

 .../ زنند یمها که مرا دور  / از خیابان

شعری است که  شعر یاسمن آرنگ

تاریخ مصرف ندارد و اشعار هرگاه خوانده 

 دارد.شود تازگی 

ضمن نگاهی دوباره به کل کتاب به شکل  پایانی در قسمت 

 خالصه چند نکته مهم قابل بیان است.

این "و این امر را با  خاص زنان را دارد یها دغدغهشاعر 

کردن موضوعات ذهنی خود به کل جامعه زنان  "همانی

. او ذهنیات کلیشه ای معمول را با نگاهی تازه دهد یمتسری 

ژگان جدید و استفاده از زاویه دید شاعرانه غیر و انتخاب وا

کند برای همین هیچ حس دافعه ای در اشعار  بیان می انتزاعی

 دلنشین و گیراست. تماماًو  شود ینممشاهده 

شاعر پروانگی، شعر معاصر را خوب درک کرده و تسلط 

خوبی بر اشعار شاملو، سپهری، فروغ فرخزاد و حتی غاده 

امر باعث شده با چیرگی بیشتری شعر  السمان دارد و این

پنهان و آشکار بگوید  های یهالبسراید و حرف اصلی خود را در 

جالب  های یفضاسازو همچنین کمک کرده تا به این شکل با 

و جذاب بستر مناسبی را فراهم نموده تا ایده خود را به 

 همگان عرضه نماید.

ویی به گ که شاعر با کلی« های نچیده تمشک»به جز شعر 

ورطه شعارزدگی افتاده؛ مابقی اشعار با طراوت هستند و روح 

 .کنند یمرا سرشاراز لذت 

به  در اشعار آرنگ حضور برخی نمادها جالب توجه است که

 روسری و چادر سیاه: زنانگی شعرها داللت دارند مانند

 گره زده/... ام یروسر/موهایم را باد به 

خاص زنان را  یها دغدغهشاعر 
 "این همانی"دارد  و این امر را با 

د به کل کردن موضوعات ذهنی خو
 .دهد یمجامعه زنان تسری 
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خواهم  وتر: / میملموس تری مانند کب ینمادهاو  

 کبوترهایمان را پربدهم.../

در  توان یمو با دقت بیشترنمادهای خصوصی بیشتری را 

 اشعاریافت.

خوب، درهم  های یفضاسازکار عمده یاسمن آرنگ ضمن 

ریختگی ارکان جمله و آشنازدایی از واژگان به سبب گریز از 

زی؛ کلیشه شدن و کلیشه گفتن و استفاده از ایماژ و ایماژ مرک

دانید ادبیات به  برجسته کردن زبان است؛ همانطور که می

 زبان وابسته است و شعر با تمام ارکان وابسته تر به آن.

سرشت اصلی ادبیات چگونه گفتن است؛ شاعر جوان 

یاسمن آرنگ به این مهم دست یافته و توانسته به درستی از 

 ■ این خصیصه استفاده نماید.
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 «دهد ام بوی آدم فروشی می پسوند فامیلی»هی به مجموعه شعر نگا 
 «رجب بذرافشان» ؛«فخرالدین سعیدی»سروده  

 
 «دهد یم فروشی آدم بوی ام یلیفام پسوند» شعر مجموعه

 شعر قطعه 23 شامل «سعیدی فخرالدین» ی تجربه نخستین

 خالف بر ،609۳ سال گمانه نشر توسط صفحه 32 در سپید

 مبادی طریق از( اصالح مقداری با) که یگرد یها کتاب

 غیر صورت به مذکور کتاب ،گیرند یم انتشار مجوز مربوطه

 .گردید چاپ زمینی زیر/ رسمی

 این دوم چاپ با همراه 6043 سال در «سعیدی فخرالدین»

 کوچک یها آدم اینجا» نام به دیگری شعر کتاب مجموعه،

 همطرازی و ابهمش های یژگیو که «دارند بزرگ قبرهای سنگ

 دو این. است کرده چاپ همزمان هم را دارد باال ی مجموعه با

 صورت به 6042 سال شعر مجموعه

PDF نورهان الکترونیکی سایت در 

 .گردید منتشر

 به یا کردن خطر نوعی شعر

 با شاعر، و است رفتن خطر استقبال

 نگرش و نگاه. آفرینی خطر عاشق کار عواقب از آگاهی وجود

 فروشی آدم بوی ام یلیفام پسوند» در «سعیدی دینفخرال»

. است جهان به شناسانه هستی رویکرد یک محصول «دهد یم

 نسبت انسان یاجتماع یعاطف روح و آگاهی کانون سو، یک از

 و. است کتاب این بندی شکل مبنای آن رویکرد و ها یدهپد به

 بر مبتنی متن بر حاکم آزادمنشی روح دیگر، سویی از

 جهان و تفکر اصلی ی شالوده انسانی هیجانات و اتاحساس

 .دهد یم تشکیل را شاعر بینی

 بودم ترانه بلندترین قرائت به راغب من

 گذاشتند دهان بر دست

 بگویم خواستم یم

 ام گرفته مردار بوی-

 کردند سنجاق آرزوهایم کتف به فرسوده ای جمجمه

 بگویم خواستم یم

 نیستم موافق سکوت امپراطوری با-

 (0 ص)

 و خنثی. است سفید واقعاً «سعیدی فخرالدین» شعرهای

. است معترض و عصیانگر یاغی، شعری که بل نیست، مایه کم

 چالش به را ها یدهپد تمام دارد، انتقاد چیز همه به نسبت

 تفاوت بی اجتماعی های یبآس و هنجارها به نسبت ،گیرد یم

 یک راه یانم در را متن ها یریگ موضع و انتقاد با نیست،

 .دهد یم قرار عقالیی احساسی وضعیت

 نشینم یم سایه در

 کنم یم فرش شما پای زیر را ام ییتنها و

 بگیرد شعر بوی دهانتان تا

 (0 صاست ) خوب هم دیوانگی اوقات گاهی

 و ها برش ،گیرد یم شکل روایت یک اساس بر شعر

 به شعر از شاعر دریافت. دارد پی در را مقطعی گریزهای

 ساخت. است فرم ی چهارچوبه در روایت کلی ساخت ی نزلهم

 زبانی یدستگاه در ویژه یها المان با پذیر فرم روایت یک

 نمودهای بر عالوه که روایتی. شاعر

 یافتگیء عمومیت شخصی، -فردی

 هم را عینی -ذهنی یها انگاره و اشیا

 نمایش روایی یها پاره و اجزا در

 .دهد یم

 !آقایان اما

 دارد کلید دوزاده هخان این

 قاضی شما کاله حاال،

 !!!دیگر یا پنجره از دارم حق من آیا

 (همان)  ؟!کنم نگاه خیابان به

 و شدن حادثه به میل. است حوادث دستخوش شعر روایت

 زبانی یها مشخصه جزء عاطفی و حساس لحظات آفرینی باز

 در گرفته، عاطفی کارکردهای از حادثه که بل. باشد یم شاعر

 یها سامان بنابر و اینرو، از. شود یم جاری کلیت در/ تنم

. دارد قرار کلی نظام یک برابر در اجزا حسابگرانه و منطقی

 ی رابطه یک کل با اجزا ارتباط و یکدیگر با اجزا ی رابطه

 پاینده؛ حسین ی گفته به. است لذتبخش اما عمیق و پیچیده

 درونی ی ابطهر یا ساختارها کشف از ناشی زیباشناختی لذت»

 (663 ص دموکراسی، و ادبی نقد) «.است اثر اجزاء

 را دهانت از افتاده کالم

 دارم یم بر

 پیچم یم ایروزنامه الی

 بفهمند بعد یها نسل تا

 شود ها کتاب وارد نداشت حق که بود ایکلمه تنها آزادی

 (66 ص)

 خطر استقبال به یا کردن خطر نوعی شعر
 از آگاهی وجود با شاعر، و است رفتن

 .آفرینی خطر عاشق کار عواقب
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 ی اجازه حتی و ،شود یم دریغ و است انسان حق که آنچه

 آزادی به تمایل. است آزادی ندارد، را کتاب در شدن مکتوب

 به که است انسانی و مشروع خواست یک مطلوب کمال و

 و بوده مفقود وقت همیشه( مختلف ادوار در) زمانه اقتضای

 که البته. نایافتنی دست و نایاب گرانبهایی گوهر همچون

 که بل متعدد، عوامل تاثیر تحت آرزومندی و آرمانخواهی

 دور بشری نیازهای فراسوی در جغرافیایی -محیطی یها سازه

 .است دسترس از

 دارد حدی هم شلختگی

 درخت همین مثالً

 مجاور حیاط درخت همین

 آنقدر

 نکرد رعایت بهار با را اش فاصله

 کنیم یم پاره پیرهن چه هر ما که

 (61 صدهد ) یم شکوفه بوی مان دهان هم باز

 و عینی های ینهزم عمودی و افقی محور در واژگان آرایش

 داده گسترش متن در را ای دیگرگونه

 اثرات و القایی وجه از نباید منتها. است

. بود غافل انتزاعی و مجرد عناصر ضمنی

 به را خود جای بعضاً انتزاعی عناصر

 .اند داده واقعیت تصویر یا واقعیت

 به متکثر و جادویی فضای یک گرایانه، واقع نگاه وجود با

 به و کرده خارج عادی حالت از را شعر که آید یم چشم

 ماه المپ/ شود بلند یکی حاال». دهد یم سوق دیگر یها سمت

 روایی یها پاره سوررئال و تخیلی تصاویر( 63 ص) «بتکاند را

. کنند یم باز جا روایت بندهای و ها بخش در اغلب که هستند

 ماا است، گرایی تصویر و آمیزی حس از متاثر شعر که این با

 .دارد بیرونی ازای به ما ها یهمان این و استعاره

 شود یم تبرئه اول ردیف متهم

 شود یم غالف شمشیر شاعر، میدان به نرسیده

 گذرم یم که راه چهار از

 کنند یم آلوده را ذهنم نخورده تراش مدادهای

 نیستم پیامبر همیشه من که... آه

 (60 ص)

 از استعاره. ..داشتن سینه در همیشگی حسرت و شدن آه

 احوالت و خلوت که است روزمره یها دغدغه و شاعرانگی

 جمله از گفتار نقض و تصویری تناقض. طلبد یم خاص

 در اگر. آید یم چشم به شاعری هر آثار در که است مواردی

 فخرالدین» منظر از رسانی پیام دهی، پیام رسالت، جایی

 جای در ،کند یم پیدا اولویت و است اهمیت دارای «سعیدی

 .دارد رجحان شعر بر دیگری انرژی منبع دیگر

 است کشک شعر خدا به

 کشک آزادی

 کشک تفکر

 اندازد یم ام یناتن برادر یاد به مرا که است انجیر شراب تنها

 (33 ص)

 ممتاز حالت یک در شاعر اندیشیآزاد و خرد ی نشانه این

 ذهن تخدیر عامل که انجیر شراب/ شراب سو، یک از. است

 سویی از و. شود یم داده ترجیح تفکر، آزادی، شعر، بر ستا

 در شعر، در عارفانه سلوک و خوشی سر این ی دامنه دیگر،

 سیال جریان یک همچون و است جاری تفکر در آزادی،

 .دارد امتداد

 جهان با شاعر درونی ارتباط ی واسطه مخمرات یا شراب

 مرزهای از تا انسان زیرا. است معنا و صدا و کالم از عاری

 های یتواقع درک و کشف به نکند عبور عقالنیت و اکنون

 .آید ینم نائل هستی جهان

 بساط ذهنم ی ینهزم پس روی

 بیندازید

 شما جان به دهد یم حال

 (۳ ص)

 زندگی پنهان و تاریک زوایای عموماً «سعیدی فخرالدین»

 و مهر... لذت اوج تا دهد یم نشان مختلف یها حالت در را

 با که اند یاهیس و سفید یها پرده تجسم امید، و یاس ،خشم

 و روحیات کردن تصویر در شاعر. اند شده آمیزی رنگ کلمات

 بی کند، عریان را کالم است حاضر حتی نیز خود احوالت

 .بگوید پرده

 شناخته هم تو نام الفبای روی که عریانم قدرآن ببین

 شوم ینم

 واهدخ یم زرد مداد نقاشی که بودم گفته

 قرمز مداد

 سیاه مداد

 شد نگاهت ی ینهزم سیب دانه دو یکی اگر

 !بزمچه بودی، تر قشنگ

 (6۳ ص)

 حاصل هک است شاعر زبان و ذهن در یاتفاق ی نشانه ب،یس

 ی اندازه به اتفاق ابعاد و. باشد یم یکنوستالوژ انیجر یک

/ افتاد درخت از سیب. دارد اهمیت سوژه چشمان ی استحاله

 .شد کشف آدم

 یها پاره سوررئال و تخیلی تصاویر
 و ها بخش در اغلب که هستند روایی

 .کنند یم باز جا روایت بندهای
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 فخرالدین» زبانی خصوصیات از گرایی عینیت و جزنگری

 در رخداد نعل به نعل بیان و اجزا پیوستگی. است «سعیدی

 زده، پیوند هم به را نزدیک و دور عناصر شاعر ذهن سیالیت

 جز منتها. کند یم همزیست ناهمخوان و پیچیده دور یک در

 انعکاس آن تبع به و) یروزمرگ و جزییات به پرداختن و شدن

 اثر فشردگی و ایجاز میزان از( ملموس و عینی تصاویر

 قرار مند تاویل و ممکن فرایند یک در را شعر و ،کاهد یم

 .دهد یم

 گردم یم یمها قدم دنبال رو پیاده در

 بخواند؟ آواز من شبیه کسی ها طرف این اید یدهند آقا

 !نه-

 خواهد ینم پاسبان مردم این بهشت

 کشم یم زوزه

 کشم یم زوزه آنقدر

 نیست شاعر کام به دنیا کماکان بفهمد خدا تا

 (69 ص)

 و شده جابجا مختلف یها متن در تصاویر و مفاهیم از برخی

 معنا ی حوزه در تر بیش تعارض و تضاد اما. کند یم تغییر

 هر. دارد فاصله دیگر متن تا متن این از و است، افتاده اتفاق

 کل با اجزا ی رابطه که لب کرده، حفظ را خود استقالل متن

 بنابر اگر. است متنی برون -متنی درون مناسبات به معطوف

 عکس، بر نشده، شعر به مثبت نگاه جا یک در متن اقتضای

. شود یم متناوب و متغییر نگاه این دیگر جایی در و متن در

 تصاویر و عناصر دیگر با ارتباط در دیگرگونه رفتار نوع این

 اشکال در واحد تصویری پیامد .است صادق هم شعری

 ذهنیت تفاوت، سوای که داده رخ( بندرت البته) مختلف

 .باشد یم شونده تکرار لحظات یادآور و بخش

 عکس مصدق عصای با بعدی یها دوره در توان یم آیا

 بگیرد؟ یادگاری

 (26 ص)

 گرفت عکس جهان با متفاوت پیراهنی با شود یم یعنی

 (03 ص)

 گونه تا است دویده برهنه پا که کیاش همه این کنار و

 بگیرم یادگاری عکس شما با

 (0۳ ص)

 الگوی تفهیم راستای در را زیر تصویر توان یم حتی که بل

 را "زیراکس" ی واژه که تفاوت این با. کرد تلقی باال زبانی

 .بگیریم "عکس" معادل یا جایگزین

 ردبگی زیراکس ام شانه یها شاخه زخم از و بیاید آفتاب تا

 (0 ص)

 پیروی واحد فرمول یک از تصاویر که زیر یها نمونه در یا و

 اما ،زند ینم لطمه اثر کیفیت و فرم به چند هر. کنند یم

 .است آفرین ذهنیت

 بچینید سنگ من رفتار روی

 (26 ص)

 بچینید سنگ من رفتار روی دارید وظیفه شما حاال

 (20 ص)

 دو بندی انپای در حداقل «حافظ خدا» عبارت از بعالوه

 که شده استفاده( متفاوت موقعیت و معنا در البته) شعر

 .است مشابه و نزدیک تصاویر ی کننده تداعی

 دهد یم زده کپک نان ی مزه تاریخ

 حافظ خدا فعالً

 (3 ص)

 دارد بر سر از کاله

 سالمی،

 ای، پیاله

 سیگاری

 حافظ خدا هم بعد البد و

 (01 ص)

 دلیل به مختلف موقعیت ود در واحد فرمول یک از استفاده

 روی از و اغلب تکراری، و آشنا کالم و اشیا با تماس و حس

 تعبیر یک به که است، افتاده اتفاق شاعران شعر در عادت

 .نامید سرقتی خود را آن توان یم

/ عشق شاعر،/ شعر نظیر تصاویر و ها واژه از برخی تکرار

 با کالم و ااشی پنداری جاندار اساساً و سگ،/  انسان تفکر،

 افتاده جا متن در اما استعمال، کثرت و تشایه وجه وجود

 موضوعیت اینروزها که سگ مثالً) نمونه یک به من. است

 و رعایت آن در دیگرگونه و متفاوت پرداخت و نگاه که.( دارد

 خواننده ی عهده به را قضاوت و. کنم یم اشاره شده، لحاظ

 .گذارم یم

 یکدیگرند عاشق که سنهگر جوان سگ چند این میان

 (1 ص)

 مگر ،بینید یم شاعر احساس توی را سگ صدای پای رد

 نه؟

 (4 ص)

 !آقا نکن تعجب

 باشد سگ برادرم کنم یم آرزو اگر

 (62 ص)
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 یندها سگ ی ترکه از زادگانم عمو

 (26 ص)

 !گرگ سگ آقای جناب

 کرامت کران بی در

 ؟!است خوب باشم چندم کالس شما

 (2۳ ص)

 ماه ی یهحاش در و

 کردم دوستی ها سگ با

 (24 ص)

 حسرت و درد سر از شاعر اوقات گاهی که این از بگذریم

 سانتی و رمانتیک فضایی( مداوم های یدنکش آه با پرانتز در)

 .است شکفت آورانه نو فرم یک در که آفریده مانتال

 کرد شلیک شود ینم کشیده نم یها واژه با که آه

 (۳ ص)

 هایمپا زنجیر این اگر آه

 نبود

 (9 ص)

 پیامبر همیشه من که! آه

 نیستم

 (60 ص)

 هم کنار ها وقت بعضی آه

 چقدر ها اسم بعضی گذاشتن

 .است سخت

 (04 ص)

( سادگی به و) فرم قالب در که است طوری شاعر بیانی نحو

 در الزم انعطاف و انسجام زبان،. کند یم ادا را مطلب حق

. دارد را مفهوم قالانت و متضاد واژگان کردن همخوان و جذب

 صداهای شاید بصری یها گزاره و مفهومی چرخش دلیل به

 به منوط ها یالوگد زیرا. نشود احساس متن در مختلف

 در بیانی ابزارهای .است راوی سوی از یافته گسترش ارتباطی

. شود یم سلب نوعی به کارکترها دیگر از و است شاعر اختیار

 فخرالدین)) از که است ونیدر های واگویه و ها گویی تک این

 و ساده بسیار که ساخته جسور و گستاخ شاعری(( سعیدی

 این شعرهای گیرایی و جذابیت. گوید یم سخن پیرایه بی

 که است بودنش صمیمی و سادگی همین دلیل به مجموعه

 .نشیند یم دل بر الجرم

 باشد شده توهینی دنیا به خواستم ینم ببخشید

 دهانم توی حرف گذشت یم بغل ی کوچه از که کسی اما

 گذاشت

 علوی بزرگ یا بود هدایت صادق حاال

 توام ضریح دامان به دست بینی یم اگر

 است این خاطر به فقط

 نشوم کالغ تا

 (64 ص)

 و انسان که دارد وجود متن در کنشمند فلسفی نگاه یک

 نوسان در عمق تا سطح از و داده، قرار دستمایه را اجتماعیت

 ی رابطه یک در معموالً رخدادها و اتفاق از هاستفاد. است

 سطح میان توازن. شود یم تعریف و گذاری نشانه فرامتنی

 کارکردهای بنابر و قرار، بر سطرها توالی در اثر فرم و آگاهی

 .دهد یم تغییر توجهی قابل میزان به را روایی مسیر اجرایی

 با درس یم بنظر زمینه پس در و روایت، بستر در سو، یک از

 دیگر، سویی از و. ایم مواجه اندیشانه قالب نگاه یک

 معنا/ مفهوم راستای در زبان اجبارهای و افتاده جا اصطالحات

 و برجسته را شاعر درونیات و اندیشه تا دارد قرار آفرینی

 .بدهد انتقال

 عکس مصدق عصای با بعدی یها دوره در توان یم آیا

 بگیرد؟ یادگاری

 است ای زده داسو سوال میزبان او

 شطرنجی دفتر و جامعه زن، ولد یها کتاب الی از که

 آورد یم در شکلک یکمی و بیست قرن زیستان دو برای

 بچینید سنگ من رفتار روی

 یندها سگ ی ترکه از عموزادگانم

 دهد یم فروشی آدم بوی ام یلیفام پسوند و

 !فالردی بور مو دختر

 گردیم بر هم یها خواب به میایی

 شعر این توی الاقل بورممج من

 هستم کلماتی فکر به هنوز که کنم وانمود

 !شوند یم قافیه تو پیراهن درون که

 (22 و 26 ص)

 و نگاه محصول زبان مند الیه و مدرن های یهسو به گرایش

 سوی به جهان های یتواقع از انسانی عاطفی یها برداشت

 .است معنایی - تصویری یها گزاره شدن مفهوم

 بل ،گذارد ینم جواب بدون را شده طرح یها سشپر شاعر

 وصف. داند یم پاسخگویی ی یستهشا یا مسئول را خود که

 در را شعر متنی ناسازگار و خشن یها جلوه توصیف و حال

 مخاطب انگار. واقعیت رونمایی تا داشته نگر تعلیق حالت

 .است شاعر خود شاعر اصلی
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 و ذهنیت مصدق، عصای با گرفتن یادگاری عکس

 به را خواننده و است، کرده متن وارد را بیرونی یها مصداق

( معروف عکس آن و آباد احمد) تبعیدگاه در "مصدق" یاد

 گرفته تازه مفهوم متن در تصویر این دیگر، بیان به. اندازد یم

 .کند یم القا را متفاوتی کارکرد و

 به محدود "مصدق" با ارتباط در شاعر اشارت که این با

 واقعیت این تجسم اول، نگاه همان در اما است، سطر دو یکی

 ذهن به را( امریکایی -ایرانی کودتای و مرداد 29) تاریخی تلخ

 الی از که» دیگر یها کتاب به ارجاع شاید. کند یم متبادر

 در( همان) «شطرنجی دفتر و جامعه زن، ولد یها کتاب

 .باشد سهیم تاریخی مبهم تصویر این بازنمایی

 شعر این در را تصوری و تصویر همچین شبیه یباًتقر

 .دید توان یم «مرتجا حسن محمد»

 :آید یم مرد، عید پارسال که برادرت

 ام شده ذهن سیال چقدر ببین

 عکسم بخواهم که هر کنار

 مردگان از آلبومی کند یم باز و

 یک و کبیر امیر و حالج با عکسی

 ناشناس کور

 پدر و... مصدق و فروغ با عکسی

 (۳3 ص ،بینم یم بیدار و)

 «سعیدی فخرالدین» شعرهای

 قرار نوستالوژی حس تابعیت در اغلب

 و اسطوره نقش. گیرد یم شکل دارد،

 فروشی آدم بوی ام یلیفام پسوند» در فرامتن به گرایش

 از مختلف انحای به شاعر. است گیر نظر و باال «دهد یم

 رهاشع اکثر در محلی و ملی های های یتشخص و اسطوره

. است پرداخته آن به نوستالوژیک صورت به و گرفته، بهره

 حس یک وامدار «فالوری بور مو دختر» شعر همین ،مثالً

 بر که باشد یم نوستالوژی محور بر مند احساس و قوی درونی

 های یتشخص خالف بر. است انداخته سایه متن کلی فضای

 ی بارهدر که معاصر شاعران کتاب و مصدق نظیر میهنی - ملی

 - بومی های یتشخص. داریم ذهنی ی سابقه و اطالعات ها آن

 متن در ،ها عموزاده فالوری، دختر عیسی، همچون محلی

 و شناخت هیچ ها آن به نسبت خواننده که دارد چرخش

 نظام در شاعر واکنش و متن طریق از تنها و. ندارد آشنایی

 .شوند یم پذیر روایت و خوانش شناسی نشانه

 !اضیق جناب

 عارضم باشید شما که آقایی حضور به

 خانواده اول فرزند/ سعیدی فخرالدین/ من

 :کنم یم اعتراف

 پدرم،

 است معاصر گاوی با شما پدر همینطور

 بعد به سپتامبر نیم و ده از اینکه و

 تهمینه نام به که بودم رستمی های یهگر دلواپس همیشه

 ینیدبچ سنگ من رفتار روی دارید وظیفه شما حاال

 (20 ص)

 سوژه و عنصر هر با موافقت در یا ضدیت در راوی - شاعر

 رو استعاره و تشبیه ،شود یم متن جهان وارد و گزینش که ای

( شاملو) «اند باغ گوی پر گنجشکگان/  تو یها لب». کند یم

 اذعان مساله این به "سکوت نفی" با تر پیش شاعر خود البته

 موافق سکوت مپراطوریا با» است؛ کرده اعالم و داشته

 در باید را شعری عناصر با رفتار طرز این( 0 ص) «نیستم

 .کرد لحاظ و منظور متن ی یمهضم

 موجب مختلف انحای به که است فردیت دلیل به البد و

 ی سوژه عنوان به شاعر "من" حضور

 یا همطراز کنشی و نقش ایفای فردی،

 مرز تا ها یتشخص دیگر با متفاوت

 فخرالدین/ من». دارد تنم در یابژگ

 (همان) «خانواده اول فرزند/ سعیدی

 غیر موجودات و عناصر کاربرد

 و اشیا با آن تلفیق و( حیوانات) انسانی

 نگرش یک معاصر شعر در مدرن ابزار

 و نو تصاویر ساخت سبب که است مالحظه قابل و عمیق

 .گردد یم جدید ای تجربه

 هک معلوم جاک از

 شما گاو نام

 !ست؟ین یسک وتریامپک رمز

 «نوری شیون»

 شود یم مشاهده متن در پوستی زیر و ظریف طنزی بعالوه

 اثر از ییها جنبه و شاعر ذهنی خطوط شدن جابجا بازتاب که

 و خنثی طنزی. باشد یم طناز و شیرین معنایی سمت به

 ارجاعات یکسری برایند آن ظاهری نمودهای که درونی

 .است مند زمان و مقطعی

 دارد اضافی وزن کمی شعر این

 بتراشد را سبیلس نیچه باید

 ماه مردار با نشوی مصادف تا

 لردگان از تازه خبری بشنوید حاال

 نسانیا غیر موجودات و عناصر کاربرد

 ابزار و اشیا با آن تلفیق و( حیوانات)

 و عمیق نگرش یک معاصر شعر در مدرن

 ساخت سبب که است مالحظه قابل

 . گردد یم جدید ای تجربه و نو تصاویر
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 شد کشته امریکا علیه امریکا جنگ در سعیدی فخرالدین

 است سازی شایعه شعر این قصد البته

 قطبی کوچک خرس به کنم یم فکر دارم

 جنباند یم دم شما زوال در که

 است بیاد بی

 است قرار این بر شاعر تصمیم اما

 رسید شما های یخوردگ سر به وقتی

 دارد بر سر از کاله

 سالمی،

 ای،پیاله

 سیگاری

 خداحافظ هم بعد البد و

 (01 و 00 ص)

 حفظ ضمن ،اند گرفته فاصله اصیل معناهای از سطرها

 خوانش و اجرا ای دیگرگونه و تازه صورت به معنایی اصالت

 و اصیل ها یدهپد و اشیا به «سعیدی فخرالدین» گاهن. اند شده

 نو یها استنباط و ها یصهخص کند یم تالش شاعر. است انسانی

 .نماید انیب و بگیرد، کار به را یمتنوع و

 است یتازگ و تنوع محور حول ما لحظات میتقو و نونکا

 و اخذ به تنها مفهوم در شدن قیعم وگرنه. یابد یم معنا هک

 متن مختلف سطوح در هک ردک خواهد کمک نامع استخراج

 هنجارها شکستن با شاعر. دارد هنجارمند و یمنطق یانیجر

 .قراردادها از بیرون آفریند یم منطقی

 هستم سرطانی آسایی معجزه شکل به

 دارد دامنه زخمهایم و

 نوشم یم را زهر کاسه این تا

 برد یم حاشیه به را زندگی پوسیده های دست با کسی

 خیزم بر علیل خودم کنار از دوباره نم تا

 گونه تا است دویده برهنه پا که اشکی همه این کنار و

 بگیرم یادگاری عکس شما با

 دادم تلفات خیلی

 عروسکی بازی این در

 پاییز به رسید فکرهایم

 است مضر شاعر شخصی زندگی برای کردن فکر اصوالً

 این که( 0۳ ص(( )ها یمختار محمدها و)) شعر در

 قتل به اشاره. است نظیر بی خود نوع در و جالب نامگذاری

 بزرگ مرد ادیب این «مختاری محمد» مرگ و ای زنجیره

 شکل به و گذشته تمام سنگ شعر این در انصافاً شاعر. دارد

 جنایت این عاملین غیرانسانی و نامعقول رفتار آسایی معجزه

 و خیصتل. گیرد یم چالش به غیرمستقیم را هولناک و فجیع

 رسید راه از نابهنگام که مرگی از تراژیک و تلخ لحظات تحریر

 .کوچید او... و

 شود یم تمام افتاده شما پای پیش همینطور دارد شعر این

 آید یم کنار بهشت اردی با را پنجره

 واژه با من

 قناری با مرگ

 مختاری محمد با چاقو و

 (همان)

« دهد یم شیفرو آدم بوی ام یلیفام پسوند» جمله یک در

 آشوبنده اغلب که بل است، گری مالحظه و سازشی روح فاقد

 .باشد یم گر ستیز و

 آزاد شوی، مقتضیات و مالحظات تابع اگر کانت، ی گفته به

 و گری مالحظه از نشانی تر کم مجموعه این در. نیستی

 و عشق از نموداری تر بیش که بل ،بینیم یم کاری محافظه

 مشاهده رها و آزاد یکسره نیجها و شعر به شوریدگی

 .گردد یم

 با و اول شخص زبان از استفاده با «سعیدی فخرالدین»

 و کمبودها از برخی شمارش بر به گویانه تک منطق به اتکا

 شاعر یک عنوان به و پرداخته انسانی اجتماعی های یینارسا

 موفق خود شعری ی یهتجر نخستین در آزاداندیش و آرمانخواه

 واژگان، چیدمان. است آمده بر عهده از مطلوبی حوبن و بوده،

 آدم بوی ام یلیفام پسوند» در دهی فرم و ها سطربندی

 و رایج زبانی شگردهای و تکنیک از شاید »دهد یم فروشی

 به را خود ی یشهاند و احساس شاعر اما. نکند پیروی معمول

 .سازد یم را متن جهان و ،کند یم بیان شکل ینتر ممکن

 نکن ام کالفه قدر این شاعر نشنیدیم را یگرهمد ما

 نویسم یم تو برای و هستم من

 نوشت خواهد من برای کسی چه اما

 (04 ص)

 اصیل ،گردد یم حاصل شعر خواندن از که لذتی کلی بطور

 استوار احساس مدار بر شعر. متن تاویل تا است تر ناب و

 ■ .تعقل ی یهپا بر نقد و است،
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 ی مشیری كوچه  

 «محمد برشان» 
 

 و گفته اریبس یو یشعر و یادب تیشخص ،یریمش به راجع

 چون ییها سروده خلق با 03 ی دهه در. است شده نوشته

 در و د،یرسان روز آن یتوانا یشعرا اروانک به را خود وچه،ک

 را ایدر راه شیها وچهک و شهر کتر با شیخو یادب ارک ی ادامه

 به را معشوق به عشق وچهک نیا با بیترت نیبد و گرفت شیپ

. اندیرو فرا یآزادگ و یآزاد شیستا ت،یانسان و انسان به عشق

 یتنگاتنگ رابطه یخراسان یشعرا وهیش به یریمش آن از پس

 یالوصف دیزا ظرافت و یاستاد با و ردک دایپ عتیطب با

 ییبایز به خود یادب یسرا در را عتیطب عناصر و ها دهیپد

 و مدرن یها وهیش نیب باالنهکسب انهیم نیا در او شد، رایپذ

 ای مدافع عنوان به را خود گاه چیه و ردک یم تکحر یسنت

 قرار قالب آن ای و کسب نیا معترض

 یها لحظه از زیلبر غالباً یو اشعار. نداد

 عواطف و یافتادگ ،یآشت عاشقانة گرم

 یو ایگو هک یحد به یگاه. است یانسان

 یدوست اظهار او. است عشق عاشق

 ...دیسرا یم نیچن جمله از عشق به را خود متواصفانه

 ره کخا به گونه نیا/  را ما نکمش م،یا ستهکش عشق یا

 دوست یا/ مینیب یم یدوست چشم به تو در ما/  را ما نکفیم

 ... را ما دشمن چشم به نیمب

 و گرم نیهمنش یک در را خود غالباً یریمش شعر خواننده

 هک گفت بتوان دیشا. ابدی یم تراماح و تفاهم با توام یمیصم

 مجال جوان خوانندگان از نسل دو یو یها عاشقانه پرتو در

 آزادانه یاحتیس و ریس یافالطون یها عشق یواد در هک افتندی

 رابطه خود یها حس از یچند با بیترت نیبد و باشند داشته

 از یکی گفت توان یم انیم نیا در. سازند برقرار یتر یکنزد

 در ها واژه نیتر ساده یریارگکب یریمش برجسته یها ییتوانا

 .بود یانسان احساسات نیتر قیعم به یابیراه

 رانیا ادب آسمان در یجد بطور را یریمش وچه،ک شعر

 یطیمح و آشنا ییها حس انگریب هک وچهک. ساخت مطرح

 روز آن جوان نسل یها جان درون به است آن از آشناتر اریبس

 یغوغا از دور به هک ینسل. ابدی یم راه آن از پس یروزها و

 تو یب هک ییجا شود، یم شاندهک آشنا یمعبر خلوت به شهر

 و خورد یوندیپ ییبایز به خود انکم و زمان با گرم یعواطف

 نینش دل یپرواز نسل آن یاجتماع طیمح و یعاطف تیهو بر

 .ابدی یم

 چشم تن همه/ گذشتم وچهک آن از باز یشب مهتاب تو یب

 جام از شد زیلبر تو دارید شوق/ گشتم تو بدنبال رهیخ شدم

 گل جانم، نهانخانه در/ بودم هک وانهید عاشق آن شدم/ وجودم

 خاطره صد عطر د،یخند خاطره صد باغ/ دیدرخش تو ادی

 پر/ میگذشت وچهک آن از باز یشب هک آمد ادمی/ دیچیپ

 لب بر یساعت/ میگشت خواسته دل خلوت آن در و میگشود

/ اهتیس چشم در ختهیر جهان راز همه تو/ مینشست یوج آن

 ...نگاهت یتماشا محو همه من

 ندک یم عبور وچهک از دردمند و عاشق یدل با سرانجام

 تو یب» باشد مند گله یسک از هکآن بدون

 وچهک آن از من یحال چه به اما

 «گذشتم

 به جیبتدر ها وچهک از گذر در یریمش

 شفک به ایگو هک یا بگونه رسد، یم ایدر

 ن،کی و مهر مظهر یو یبرا ایدر. است شده لینا تازه یجهان

 هم زین و گرفتن و دنیبخش آرامش، و خروش ز،یگر و جنگ

. است اضداد وحدت از یبستر ایدر. شود یم گور هم و گهواره

 پرخاش مفهوم به آن خروش و وغم، یدلتنگ نشان ایدر ونکس

 از یاتیلک اش یاییدر راشعا از یاریبس در او. است اعتراض و

 را قیعم احساسات از یی مجموعه زین و خود جامعه وضع

 و تکحر مظهر را ایدر امواج بادها یریمش. سازد یم مطرح

 در و خطر معرض در شهیهم هک ییها موج داند، یم رفتن

 ...هستند حوادث ورانک

/ سنگ بر موج یها ناله ستهکش/ آهنگ و آب مینس ایدر لب

 ی نهیس نیا در هاست توفان چه/  را ما هکداند یادلیدر مگر

 است شده پنهان جاک/ آب یقیموس در است یتاب و تب/ تنگ

 غم فرودش/ پرواز شور یهست شوق فرازش/ تاب یب روح نیا

 قیغر/ وهک ی نهیس بر را نهیس سپردم/ مرداب و مرگ وتشکس

 به/ ندکاف در زارانم شهیب غروب/ انبوه یها جنگل بهت

 هر به/ پارپار دیخورش گل ایدر لب/ اندوه انیپا یب یها جنگل

 مرا/بردند و چاندندیپ شیخو امک به/ شناور نیخون یپر یموج

 ...باور سرد یها گرداب

 بتدریج ها کوچه از گذر در مشیری

 به گویا که ای بگونه رسد، می دریا به

  . است شده نایل تازه جهانی کشف
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 انیم در ایدر با را شیها وهکش یموج هر به یریمش

 امواج العمل سکع در را ها دل درد نیا انیب ریتأث و گذارد یم

 است گرفته قرار امواج راه سر در هک یخطرات رغمیعل ند،یب یم

 مرداب در ماندن به را ها تالطم هک شود یم هیتوص یو به

 یهست مظهر یلک بطور و زیچ همه ایدر مک مک دهد، حیترج

 شود، مرداب هکآن بدون بماند خاموش تواند یم ایدر شود، یم

 یادهایفر در تواند یم است، آب جنس از ظاهراً هک یوجود با

 را زدن ایدر به دل موج شود، ظاهر زین تشآ چون یخاموش

 نیخون ریزنج به بسته وجود نیا اما داند، یم ییرها

 .هاست تعلق

 آرمان از ینشان نه یرو در ستین یاسیس یشاعر یریمش

. یچندان اثر شاملو حاتیتلم از نه و داستیپ ییسراک یخواه

 هک یمردم با و ستین رانکروشنف شاعر شاملو سکبرع یو اما

 برقرار ارتباط یبخوب برخوردارند هم یمترک یادب دانش از

 پوشش را خود جامعه مردم از تری یعوس یها گروه و ندک یم

 و ها یناهنجار از ش،یشعرها بودن یاسیرسیغ رغمیعل. دهد یم

 منشاء به اما برد یم رنج هستند ریدرگ آن با مرم هک یالتکمش

 تیآدم مرگ روفمع سروده در او پردازد ینم ها یناهنجار نیا

 ،هاست انسان فطرت در توحش به لیم ایگو هک دیگو یم

 از یحت هک ییجا تا است یلک و مهربانانه همچنان نگاهش

 .دارد چشمان در کاش هم بردار یقاتل مرگ

 به آلوده گشت/ لیقاب حضرت دست هک یروز همان از

 تلخ زهر/ آدم فرزندان هک یروز همان از/ لیهاب حضرت خون

 آدم گرچه/ بود مرده تیآدم/ دیجوش خونشان رد یدشمن

 یک تکسا نگاه از/ گل شاخه یک پژمردن از هک من/ بود زنده

 در مرد یک غم از/ قفس در یقنار یک فغان از/ ماریب کودک

 در بغضم و چشمان در کاش/ بردار یقاتل یحت/ ریزنج

 ...گلوست

 را یریمش در یاجتماع و یفلسف شهیاند نیبارزتر دیشا

. دید کخا در شهیر و اتیح فلسفه ی سروده دو در انبتو

 دهید انیطغ در اموک و ردنک رکف در را یهست ولتر چنانچه

 در شهیر شعر در. ابدی یم یمهرورز در را آن یریمش بودند

 است، شده سروده وچک حال در یدوست به پاسخ در هک کخا

 ینگاه و شود یم تر یکنزد رانیا یاجتماع دشوار طیشرا به

 از را خود یینها زهیانگ و دیام زین انیپا در و دارد تر مشخص

 .دار یم انیب یروشن به رانیا در ماندن

 نجایا من/ رانمیم تشنه کخش دشت نیا در باز نجایا من

 من/ افشانم یم بر گل یته دست با کخا نیا دل از آخر یروز

 فتح سرود دیخورش چون وهک غیست از آخر یروز نجایا

 ■ ...گشت یبازخواه یروز تو دانم یم و/ خوانم یم
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 (دومبخش ) یمقامآینه در شعر ژاله قائم  ی یژهوجایگاه  

 «یاسمن آرنگ» 
 

 آینه شخصیت محبوب و همراز

ترین نمودی که از آینه در شعر ژاله  و اما سومین و مهم

،  یابد، تصویری بدیع و شگفت است. آینه در شعر او بازتاب می

آید بلکه ترین و مهم ترین همدم او به شمار می زدیکنه تنها ن

رسد که تنها همراز، همزاد، هم صحبت، حتی گاه به نظر می

همدل و محبوب شاعر است، در حقیقت او آینه را همراه 

 داند:  همیشگی زن از دل گهواره تا دامان گور می

 من درین رنج آشنا تنها و تنها آینه              

 گر نگویم درد دل با آینهبا که گویم 

 جا و رو در روی من            خموش این من با زبانم

 زبان نکته پرور هست گویا آینهبی

 همدم زن از دل گهواره تا دامان گور            

 عشق وآیینه است خوشا عشق وخوشا آینه

 اند             مر زن و آیینه را گویی به یک جا زاده

 کرده حوا آینه... وز صحیفة آب کوثر

 را صبراز نان هست و ازآیینه نیست               زن جنس

 گو نباشد هیچ کس چون هست با ما آینه

 در جوانی دم زند از کامرانی های روز             

 روز پیری داستان گوید زفردا آینه

 می گذارد خندة امید را با هر نگاه              

 برنا آینه بر دهان پیر و بر لب های

 هرگزت نومید نگذاردکه با ایمای خویش              

 وقت مردن هم دهد زن را تسال آینه

 فزا زین آشنا دنیا ترا                  با امیدی جان

 (4)ص فرستد خوش بدان بیگانه دنیا آینه می

داند، چند روزی به  همتا می او که در دوستی آینه را بی

دور بوده، اما خود را از یاد آینه فارغ علت درد چشم از آینه 

 داند: از تو روزی چند اگر ماندم جدا ای آینه                نمی

 فارغ از یادت نبودم من بیا ای آینه

 درغم خوری               در وفا در محرمی دردوستی

 نیست همتایت به گیتی مرحبا ای آینه

         عیب من با شخص من گفتی ولی با غیر نه     

 ریا، ای با صفا ای آینه ای رفیق، ای بی

 در طریق دوستی ثابت قدم دیدم ترا                     

 (09)ص گر مرا برگ و نوایی بودیا ای آینه

های مختلف زندگی آینه  او همدم زن را در مراحل و دوره

های داند، کسی که در تمام مدت عمر، شاهد صحنه می

 زندگی او بوده است: 

 روی خویش       عقد رو با  هم مرا هنگام خطبة

 ای دختر ربا ای آینهیافتی بر سفره

 از پنج حس                 خبر کرده بی هفت دختری هر

 آینه ای  اندر چارسو رنج و بال دیده 

 ازعالج افشانده مأیوس  طبیب  بیماری همچو

 کرده هم بیگانه هم خویشش رها ای آینه

 کباد می پرداخت لیکمطربم راه مبار

 گوش من پر بود زآهنگ عزا ای آینه

 بود لیک  گریان سوزان و عقد هم  سفرة شمع

 سوخت من سر تا به پا ای آینهاو ز سر می

 دیدیم طفلی در آغوش ای دریغ دیگر بار

 آن پسر اکنون کجا باشد کجا ای آینه

 گناه  طفلی بی و گشتند شوی و زن ازهم جدا

 من واحسرتا ای آینهتر ز  کس ماند بی

 سرشک افشان مرا   دیدی می  که روزا  شبان بس

 (13)ص دوا ای آینه بردم ز دردی بی رنج می

 

 گوید:سپس با آینه به راز می

 ترسم ز غمّازان و بدگو جاهالن می که بس

 گویم حدیثی در خفا ای آینه       با تو می

 گر خیل ضعیفان بود لیک دین ما یاری

 (13)ص ارساز اقویا ای آینهگشته ایدون ک

 

 کند:و به آینه عشق و محبت ابراز می

 است تا دورم ز دیدارت ولی    نوز یک هفته

 ها بودم جدا ای آینه از توگویی سال

 داری مرا      که دانم دوست می دارم دوستت

 ریا ای آینه تمنا بی توقع بی بی

 رازداری راستگویی یک زبانی یکدلی          

 و نتوان یافتن در هیچ جا ای آینهچون ت

 برنیارم کند دل از دیدنت مانا که هست        

 (12)ص با تو مهرة مار یا مردم گیا ای آینه
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ای بسیـار صمیمـانه و با لحنی او به راستی به شیـوه

کنــد که در هنگام خواندن جاندار و زنده با آینه گفتگو می

 شود:  وشی سپرده میگویی به فرام ابیات، شیء بودن آینه

 داستان درد من پایان نخواهد یافتن                       

 گردد این دستان سرا ای آینه که خامش به 

 رو دهان بندی بیاور تا دهان خویش را                

 (10)ص بندم و فارغ شوم زین هوی و ها ای آینه

 نویسد: غالمحسین یوسفی در این خصوص چنین می

بر تنهایی و با اشیا گفتگوکردن، نظیر تنهایی و  تکیه»

اعتناست.  همزبانی همة اهل دل در این دنیای سرد و بی بی

نوشت که  چنان که صادق هدایت برای سایة خودش می

 (301، 6014یوسفی،« ) جلوی چراغ به دیوار افتاده بود.

 گوید:اش درخانة وحشت زا با آینه میو در وصف تنهایی

 ولرزان نورشمع تاریک زا وشب وحشت خانه

 ای آینه  درکام چاه ومن چاهست چون حجره

 خیزم و دیگر چراغی برکنم و ز بیم شب

 (29)ص همدم حافظ شوم تا صبحگاه ای آینه

 دهد:گاه آینه را مورد عتاب و تندی قرار می

 صورتی را کز در لطف و صفاست                 آسمانی

 ای آینهبا کدامین دشمنی کردی تباه 

 قبح اهلل وجهک این روی ثواب آموز را

 (29)ص کردی تیره چون رنگ گناه ای آینه ازچه

 گوید: و در پایان شعر می

 آن هویدا گشته در جام تو پنداری که بود 

 (29)ص قصة دیو دو شاخ و غول راه ای آینه

 

داند. همـزادی که تنها شنوندة ژاله آینه را همزاد خویش می

نشیند. های او نیسـت بلکه گاه با او به سخـن میدردها و رنج 

خـواهد که یادی از دوران جوانی او به میان آورد.  ژاله از او می

)رک : خواهش از آینه( اما او آینه را همدم دیرین و قاضی 

 گوید: خواند، کسی که جز راستی نمیرحم می بی

     ای همدم دیرین من ای قاضی بی رحم                    

 با داد ندانی که چه بیداد توان کرد

 جز راست نگویی تو و از راستی افسوس                

 (32)ص افسوس که نه شکوه نه فریاد توان کرد

 

چنان که مشهود است رابطة ژاله با آینه و نقش او در این 

دیوان با آنچه که پیشتر در دفترهای شعری آمده بسیار 

ن جا نه از منظر عرفانی مطرح متفاوت است. آینه در ای

ها دارد. در حقیقت، نگاه ژاله  ای با اسطورهشود و نه رابطه می

همدمی و زیستن رنجبار اوست و  به آینه محصـول تنهایی، بی

در این زمیـنه کمـتر به رد پای شاعران ماقبـلش در شعـر او 

 خوریم. برمی
، به قلم 3030برگرفته از کتاب بیدار خاموش، نشر برزآفرین، 

 یاسمن آرنگ
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  «آیدا مجیدآبادی»هسرود ؛«دارند ینماتو بر  ها پروانه»یادداشتی بر كتاب   
 «کوروش جوانروح» 

 

 ای در راه پروانه
 ؟باشد ییا ادبیات قائل به تفکیک جنسیتی مآ

غالب  هنر ،ها در ادبیات روز چرا با توجه به حضور پررنگ خانم

صرف نظر از مسائل  حتی از جانب زنان. باز مذکر نویسی ست

چه زن درساختار روانی خود  و روانشناختی هر جنسی چه مرد

 نیما وآمردان با قسمت زنانه یا  باشد یدرگیر جنس مخالف خود م

از نظر فیزیولوژی وجود  ینیموس. حتآزنان با قسمت مردانه یا 

. بعنوان ارتباطند فوق در جنس مخالف با ایجاد مظاهر یها هورمون

ندروژن در زنان باعث حاالت زمخت آنمونه افزایش هورمون 

ست ازنانه  ٔدهیادبیات یک پد دی. شاشود یمردانگی حتی در ظاهر م

 .پردازند یفرینش مآیعنی حتی مردان با نیمه زنانه خود به جهان 

اجتماعی و  یها زن همیشه صرف نظر از نظام کنم یفکر م

حضوری پررنگ داشته ولی غالب  تایبرخوردهای ابزاری، درادب

 ست.اموارد تن به نقش مخالف داده 

یدا آاگر به تفکیک جنسیتی در ادبیات قائل باشیم شعرهای 

که با  یست. شاعرابادی نمونه ای خوب از ادبیات زنانه آمجید

روحی و روانی با قابلیت باالیی از شاعرانگی  یها نمایش زیبا از زخم

ست به نفع شعر ازنانگی  ٔتص اندام وارهخاص که مخ یها از المان

 ست.ااستفاده کرده 

همیشه از صدای /  میها «النگو»صدای م / من دختر خوبی نبود

 .رفت یفرو م/  « بکارتم»تا عمق و / نگاه تیز تد / و بلندتر بوم / پدر

 ت وتن و بدن وارگی با جسار یها هیاو با دستمایه قرار دادن نما

ش در نمایبه فضای دگم اجتماعی را نوعی خاص از گستاخی 

مدنی و حتی سیاسی  یها و عشق را بهانه ای برای اعتراض آورد یم

 دهد یقرار م

ی / سر به سرم که بگذار/  کند یدرد ما / تمام جهان رم / تن

آفتابگردان زمین د / آفتابی که مرا لخت کرده بوی / فهم یخودت م

 بود....

گاهی و هم آست و در چرخش الود دآاو دنبال القای ترسی در

های زیرکانه اضطرابی فراگیر را به ذهن مخاطب جاری  ذات پنداری

دردی ملموس ی  ادامهشکلی از  ب،که این التها به طوری. کند یم

 .باشد یم

له  ی جمجمهو د / بیاویزین / تا های دختران از گوشا / گیسوانم ر

 .نشونده / سر به رار / که اینطود / موشکافی کنیب / خوا / ام ر شده

نجا آست ااندیشی شکلی از اعتراض به جریان راکد زندگی  مرگ

 باز و شده خارج عشق حقیقی صورت از  شناسانه که از منظر هستی

و مرگ از اهمیت ترس و اندیشیدن  کند یتفاوت پیدا م تی بیصور

 .شود یساقط م

 

 

ستر /و تو / تازه از خاک چرخد یام م مرگ / روی انگشت کناره

/ شب / همیشه برای اثبات خودش /  یشو یسیگارت / متولد م

 .اند / که از زیر دامنم / بیرون مانده ردیگ یرا م ییها سراغ سرنخ

دارد که با  ییها کار بردن نشانهه یدا در تمام شعرها، اصرار بآ

اما او با رندی  کند یم شعر در خودزنی به اقدام  شکنی به ظاهر تابو

. قوت کارش کشد ینگی به تاراج رفته را به تصویر منمادی از زنا

در غلتیدن به  ومصنوعی  یها دادن به جابجایی نقش عدم تن

. در مرز بین هنجارشکنی باشد یای از نوع مردانه م گزاره یها نهیگز

. او کند یسیب حفظ مآ از را شعر هویت مهارت با  و هنجارستیزی

ود در همه شعرها، برای ایجاد برجستگی در معصومیت لخت خ

در عین  یعنی. کشد یمرد را به اشکال منفی به تصویر م ی چهره

ن نقش منفی آبدون حضور  کند یحال که تنفر خود را پنهان نم

 .کند یشعر او معنا پیدا نم

/  ردیگ یرا م ییها شب / همیشه برای اثبات خودش / سراغ سرنخ

زنم / با تمام اند / و من یک  که از زیر دامنم / بیرون مانده

 .هام / که در پاکت خالی سیگار تو / ثبت خواهم شد برجستگی

. بعنوان باشد یمعلولی م -ها در شعرش به صورت علت  رابطه

، سرنخ، پاکت و...که در بستر شعر پخش گاریمثال وقتی انگشت، س

ن تصاویر آاکثراً فضای خطی و تک صدایی ایجاد کرده و  شود یم

. شود یفضای انتزاعی را رقم بزند کمتر یافت مپرتابی که شکلی از 

نقل  ردیگ ین شکل مآبر محور  داًییدا شدآدیگری که شعر  ٔمولفه

مشکل او بلکه  ن نه تنهاای .باشد یم« حدیث نفس»همیشگی 

شعر هاییست که از محدودیت یک نوع  لسیب همیشگی خیآ

وسل و باعث ت برند یمنحصر به فرد و گسترده رنج م« جهان بینی»

ست که بیشتر امحدودی  یها شاعران به مایه گذاشتن از درون داده

 .شود یبه برون دادهای سیاه عشقی و ضعیف اجتماعی منجر م

و از  نمیب یبه شخصه در این شاعر نبوغ خاصی از نوشتن م

 ...برم یشعرهایش لذت م

ورده و چون آیدا با این استعداد شگرف سر از پیله درآامیدوارم 

نه جاودا فروغی به شعر سرد فصل در دیگر تولدی با  ای پروانه

 برسد.
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 نهایت حافظ راه بی  

 «محمد برشان» 
 

 به قرآن زبان آنکه از پس و اعراب از ایرانیان شکست از پس

 یافت، گسترش سرزمین این در حکومت و دین زبان عنوان

 دست از را خود کارایی ساسانیان دوران به مربوط پارسی زبان

 دوره دینی و ادبی مضامین از بسیاری و واژگان از برخی و ادد

 زبانان پارسی بنابراین. نبود طرح قابل دوره این در پیشین

ای  تازه سامان تازه، تمدنی ی دوره این با متناسب بایست یم

 روزگار از که دهی ن ساما این. دادند یم خود زبان به نیز

 دوره در گرفت خود به جدی روند سامانی بزرگ شاعر رودکی

 شد دیگر نیز زمانه حافظ روزگار از پس. رسید کمال به حافظ

 بعدی دوره برای بود، رسیده کمال قله به که زبان آن و

 دوره که گفت بتوان شاید یعنی. نبود تکرار قابل چندان

 که بود گیری شکل شرف در ایرانی فرهنگ و تمدن از دیگری

 تحت را ایرانیان ماعیاجت زندگی به مربوط مضامین برخی

 بر حافظ که نماید یم چنین حال، عین در. داد قرار خود تاثیر

 دو این تواند یم که است ایستادهای  قله

 هم به را خود از بعد و قبل تمدن دوره

 بلکه دوره دو این تنها نه. کند معرفی

 کلیدی و مهم مضامین برخی حتی

 ساختار در نیز را اسالم از قبل روزگار

 .بگذارد نمایش بهای  هتاز

 ساخت ژرف به که شویم یم متوجه بیشتر هنگامی را این 

 .کنیم توجه حافظ غزلیات

. داد قرار مطالعه مورد توان یم بعد دو از را حافظ دیوان

 و ها یضتعر برخی دیگری و روزگار آن تاریخی مستندات یکی

 مستندات لحاظ به. دارد وجود دیوان خود در که اشاراتی

 بنظر ولی هستند همزمان تقریباً، خلدون ابن و حافظ ریخیتا

 با همزمان که همانگونه. ندارند اطالعی ازیکدیگر که رسد یم

 الهی کمدی سرودن مشغول ایتالیا در نیز دانته نفر دو این

 اطالعی او از هم نفر دو این و نفر دو این از هم او و است

 عباسیان بزرگ توریامپرا قبالً که است روزگاری این. ندارند

 با اسالمی های ینسرزم و کرده سقوط هوالکوخان توسط

 ستیز و جنگ در مدام که شده یم اداره محلی یها حکومت

 .بودند باهم

 که دینی فرهنگی میراث و سو یک از ها قدرت جابجایی این

 بحران دیگر سوی از بود، مانده برجای عباسیان امپراتوری از

 آورده پدید دینی باورهای عرصه در گمسردر کالفی و پیچیده

 های یضتعر با داشت، کار و سر تاریخ با که خلدون ابن. بود

 چرا که گیرد یم انتقاد باد به را خود از پیش مورخین بسیار،

 نام و اند کرده ثبت تاریخی واقعیتی عنوان به راای  خرافه هر

 قرآن اهل اما تاریخ اهل نه که هم حافظ. اند نهاده آن بر تاریخ

 معاصران بر بسیاری های یضتعر بود،

 اهل را خود که دارد پیشینیانی و

 که است این. دانستند یم دین و قرآن

 زبانی با یافت یم فرصتی هرگاه

  به گاه و ایهام و رمز از سرشار

 و خرافات آشکار، و صریح ییا گونه

 .گیرد یم نقد باد به را دین داران دکان سالوس

 اسباب چند روزگاری که سجاده و خرقه یا و تقوا و زهد

 برای است شدهای  وسیله حافظ، روزگار به بود، حق به تقرب

 جهت همین به شاید. مال و جاه کسب و خلق فریب تزویر،

 از پیش که شیخ و فقیه واعظ، زاهد، چون واژگانی که باشد

 هم بار یک حتی حافظ غزلیات در بودند محترمی واژگان آن

 حافظ نقادی. شود ینم دیده مثبت و دالنه هم رویکردی با

 به را همه او بلکه شود ینم خالصه دینی متولیان با صرفاً

 خطا بی را صنع قلم حتی که چندان ،گیرد یم نقد شالق

 و فقه یا خانقاه، و مدرسه حافظ از پیش روزگاران به. بیند ینم

 موجود وضع به معترض که خانقاه اهل و عارفان یعنی عرفان

 برآمده شریعت بر تازه، اندازهای چشم خلق با بودند شریعت

 و خرقه حتی حافظ روزگار به اما. شوریدند یم مدرسه از

 .بود نمانده اعتباری هم را خانقاه

 اولی شراب رهن در دارم من که خرقه این

 مورد توان یم بعد دو از ار حافظ دیوان

 تاریخی مستندات یکی.  داد قرار مطالعه

 و ها یضتعر برخی دیگری و روزگار آن

 .دارد وجود دیوان خود در که اشاراتی
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 اولی ینابم غرق معنی بی دفتر وین

 نیست آن دیگر هم خانقاه روزگار، این در که رسد یم بنظر

 نیز را آنجا تباهی و فساد و بود ابوالخیر ابوسعید روزگار به که

 اگرچه. بود گرفته خود پنجه در

. بود پیش در درازی راه هنوز ببیفتد بام از تشت این تا

 نبود، معهود رسم به عارفی بازهم بدانیم عارف اگر را حافظ

 توان ینم که است چیزی مولوی با او آشکار بسیار تفاوت حتی

 اکنون که است جهانی همین دلبسته حافظ انگاشت، نادیده

 .هست

 سرعت به که بیند یمای  گذرنده سرای همین در را زندگی

 قراری بی که است دلیل همین به درست. رفت خواهد میان از

 مولوی. دارد فرق آسمان تا زمین از مولوی قراری بی با حافظ

 شنود یم آسمان از را رحیل طبل آوای

 چه که شوراند یم بر را راندیگ و

 قرار بی حافظ اما. کاروان ای یدا خفته

 اکنون که منزل این در که است این

 امن جای بینیم یم را جانان و هستیم

 جرس هردم که زیرا نمانده عیش و

 سوی آن مولوی برای. ها محمل بربندید که دارد یم فریاد

 بسی رفت، جا آن به باید که آبادی کجا نا آن به نرفتن یا رفتن،

 راه این حافظ برای اما. است مطلوب و درخشنده و روشن

 آن، در اندیشیدن که است افکن مرد ظلماتی نهایت، بی

 بودن نا و فرجامی بی جنس از اضطرابی و تلخ های یقرار بی

 .آورد یم پدید

 به تا است نزدیک خیام به بیشتر اندیشگی، لحاظ به حافظ

 سو، این که شود یم جانفرساتر گامیهن آدمی های رنج. مولوی

 فریب، تزویر، با کشاکش در مدام جهان، این زندگی در یعنی

 آن در و باشیم حرامیان هجوم از اضطراب در گاه و افسون

 ،خواند یم جاودانش جهان مولوی که جهانی یعنی دیگر سوی

 چنین حافظ ی زمانه. باشد آمده پدید شک و تردید آشوب

 مشترکی وجه ینتر مهم شاید همین و ستا بوده ای زمانه

 از بسیاری. دهد یم پیوند حافظ جان با را ما که باشد

 شاعران ی یدهآفر اصل در آمده حافظ غزلیات در که مضامینی

 که کرمانی خواجوی از بویژه است، بوده حافظ از پیش

 همچون را او حافظ و داشته حافظ با هم مصاحبتی و دوستی

 تنها نه گاهی حافظ. است داشتته می رامیگ و عزیز آموزگاری

 با بودند، سروده دیگران که را مصرع یک عین بلکه مضامین،

 مانند. است نشانده خود غزل در کردن، پیش و پس اندکی

 به منسوب و آمده او دیوان غزل اولین در که مصرع اولین

 .است معاویه یزیدبن

 ناولها و ادرکاساً الساقی هایا یا اال

 اهملها و الدنیا دع تهوی من طلق من متی

 نه است شده سروده مثنوی قالب در که نامه ساقی همچنین

 و واژگان حتی که فردوسی شاهنامه مخصوص وزن تنها

 با. است داده ارائه ای تازه چینش در را شاهنامه اصطالحات

 همه از را آن که هست چیزی حافظ غزل در احوال این همه

 که اینجاست و کند یم متمایز دیگران یها سروده و ها یواند

 مضامین که زبانی یعنی. اند داده لقب الغیب لسان را حافظ

 تاثیر این. گوید یم سخن غیب از و گیرد یم غیب از را خود

 قرآن از حافظ خود گفته به باشد دیگر شاعران از آنکه از بیش

 و آیات از چندانی نشان آنکه با. است

 حافظ راشعا متن در قرآن تفسیر

 که رسد یم بنظر اما ،شود ینم دیده

 صریح تفسیر یا ترجمه بجای حافظ

 از دیگر نوعی به قرآنی، مضماین

 یعنی. است زده دست ترجمه

 نه و عربی، فرهنگ قالب همان در نه را معانی و قرآن مضامین

 قالب در بلکه عرب، زبان با آشنا رمزهای و نمادها همان با

 فرهنگ این به متعلق رمزهای و ادهانم با و ایرانی فرهنگ

 این که برد ینم گمان گاهی مخاطب که است نشانده چنان

 همین به شاید. باشد شده گرفته قرآن از است ممکن مضمون

 .کند یم اقرار جایی در که باشد جهت

 تحریر به آرم کلک ماهی من چو....  که

 تفسیر پرس می القلم و نون از تو

 شمرده قرآن آیات ترین رمزواره از م،قل سوره آیات از بخشی

 یونس با ارتباط در و سوره این در که ماهی موضوع ،شود یم

 مناسبات برخی و مناسبات همین به شاید. است شده طرح

 یافته باالیی پذیریی تاویل ظرفیت چندان حافظ دیوان دیگر،

 شمرده تفأل برای کتاب ینتر مهم قرآن از بعد که است

 لسان را حافظ که است جهت همین از الًاحتما و شود یم

 و افسون پهلوی به پهلو تواند یم لقبی چنین. اند یدهنام الغیب

 منظر از و رسوالن پایه به منظری از را حافظ و بزند خرافه

 اشعارش در هم حافظ خود. برساند جادوگران پایه به دیگر

 و دارد دیگر قلمرو با خودش رابطه به اشاراتی گاهی گاه

 آینه آن در گیرد، بدست جام چون که کند یم ریحتص

 شهود و غیب قلمرو دو از حافظ جهان

 از پیش نیز حوادث.  است شده تشکیل

 طرح بنمایند رخ مشهود عالم در آنکه

 .  شود یم امهی غیب عالم در آن کلی

 

 



 

 

 1934 اتبستان|چوکشعر انهم فصل|پنجم شماره93 

 دیگر جای در. ببیند را آینده حوادث و گذشته اخبار تواند یم

 اند داشته صفتم طوطی آینه پس در: گوید یم صراحت با

 .گویم می همان گفت ازل استاد آنچه

. است شده تشکیل شهود و غیب قلمرو دو از حافظ جهان

 طرح بنمایند رخ مشهود عالم در آنکه از پیش نیز حوادث

 .شود یم مهیا غیب عالم در آن کلی

 روند از یافتن آگاهی یعنی غیب با ارتباط جهت این از

 واقع عینی جهان این در است قرار آنچه و آینده در وقایع

 ی یلهبوس ایرانیان تا شده سبب که عللی از یکی شاید. شود

 در نحوی به که است زبانی همین بزنند فال حافظ دیوان

 که است همان ویژگی این است، شده دانسته غیب با ارتباط

 توان یم اکنون. هستیم قایل قرآن برای تر آشکار یی گونه به

 آنکه بویژه. قرارداد تامل مورد نیز قرآن با را حافظ ی رابطه نوع

 چهارده در را قرآن که نامیده حافظ را خود دلیل این به حافظ

 حافظ دیوان به که مخاطبی هر اگرچه. است حفظ روایت

 در تامل اندکی با اما. یابد یم آن در را خود نقش زند می تفأل

 جمعی ناخودآگاه با را شاعر ارتباط توانیم یم حافظ غزلیات

 .دریابیم نیز

 تاریخی شرح نه حافظ، کار ی ینهزم رسد یم بنظر بنابراین

 و دین این بودن حق چون و چند نه و گویی قصه نه است،

 انسان ی یچییدهپ روان با هرچیز از بیشتر او. آن بودن باطل

 .است چالش در

 چه و گذشته در چه ها آدم ی همه برای که است چیزی این

 های پیشرفت به چندانی ربط و نماید یم یکسان حال در

 برای شاید. ندارد ها ملت فناوری های یماندگ عقب یا صنعتی

 بسیاری به نسبت او با و داریم دوست را حافظ که است همین

 ■ .کنیم یم بیشتری خویشاوندی احساس دیگر شاعران از
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 «ثمین رضوی»شعر  ی قصهلحظاتی پای  

 «نسرین فرقانی» 
 

 (6) ام بسته تصویر از رفته دورتر صدا

 (2اتاق ) قاب در

 (0)یچوب های یصندل و تخت در شده خالصه یها درخت با

 (3خانه ) بی یاه پرنده ی حنجره از تر دور

 (0) گچی دیوارهای میخکوب

 (1است ) جنگل ی رفته یاد از آواز رنگارنگ، آویزهای

 (۳شهر ) پوست در

 (9ام ) بسته تر نزدیک ای خاطره به رو را پنجره

 (4) یادر بنام خیابانی به رو

 (63) یختر جوب به را کوچکی های یماه پولک که

 (66) بردند ار هایشان گوش حباب صدای از ،ها یههمسا

 (62) یمصنوع اندام میان رقص یها کانال به

 (60) موزون حرفهای بین شد گم هایشان گوش

 (63شل ) یها گربه دهان در چرخید ها یماه تیغ و

 یها باغچه به کشیدند یم لنگان را دهان از آویزان آب که

 (60) یدسف

 (61آمد ) باال شفق تا برف،

 (6۳) یبود تری بزرگ ماهی تو

 (69دشت ) به خورد لیز کوچه گلوی از که

 (64باشد ) داده باد به را دریا از ای تکه که رفت

 (23هوا ) ی حافظه در ماندن برای

 (26گرفت ) را کوچه  زمستان خواب،

 (22آمدنت ) بهار به تابید خورشید

 (20جوب ) تعفن در ها یماه  تخمریزی از

 (23ها ) گربه سوراخ ی معده تا

 (20گواه ) به ستادهای یها درخت تا

 (21) یمتقو الی شدن خشک برای شد زاییده برگ

 (2۳ساله ) چند یها نطفه بوی با

 (29آمدند ) کاغذها جهان در دنیا به که

 (24درخت ) عطر با تنهایی از رفته کاغذهای

 (03بردند ) هجوم ها خانه به خراشیده، یها تنه

 (06بدهند ) شهادت ها قاب میان تا

 (02سن ) بر شده ارآو روزهای از

 (00هوا ) روی یها نطفه از

 (03بود ) نبرده خانه به ترافیک از را یشها گوش اما کسی

 (00نخواست ) شنیدن حوصله، قدری برای کسی

 (01نگرفت ) جدی را احتزار به رو یها چوب کس هیچ

 (0۳کردند ) عصایشان پیرمردها

 (09سکوت ) مردها،

 (04)در  به ماند زیادی یها زن چشم و

 (33خوردند ) تاب شان مادران خالی رحم در ها کودک

 (36ها ) شاخه شکست از بعد و

 (32شد ) ماهه نه که انتظاری برای شد گهواره زمان

 (30) یدشا ساله نه

 (33داد ) ادامه نیامدن به آنقدر و

 (30را ) یشها دست بود بسته قاب رسید، وقتی که 

 (31خواند ) یم آواز مرده تصویری برای و

 (3۳درونش ) که ییها پرنده ی حنجره صدای با

 (39نزدند ) پر و بلوغ در ماندند

 (34داشت ) عادت نبودن به آنقدر

 (03) یصندل روی گذاشت را آدمیزاد که 

 (06تخت ) روی

 (02اش ) بسته چهارچوب میان

 (00کند ) منگنه پاهایش به را سکون تا

 (03د )نشو بلند جا از ای خاطره هیچ احترام به و

 (00شود ) یم خشک تصویر در گریه

 (01هنوز ) از رود یم دور صدا و

 (0۳سکوت ) برای همیشه تا

 (09برود ) یاد از قاب میان باید ای قصه

 (04درخت ) یاد از جنگل که طور همان

 (13) یادر یاد از ماهی

 (16آدم ) یاد از ریشه

... 

 خواهد یمشعری که خواندیم، از همان اولین سطرها 

بقبوالند که شعری به شدت تصویری است و قوام یافته از 

؛ و به شکل چشمگیری از ابتدا عوامل ها آنحرکت و پویایی 

نشاند. من  طبیعی، ملموس و عینی را پیش چشم خواننده می

و از یک  شود یمراوی، با دوربینی در دست وارد اتاقی  –

جاست  ینبرداری؛ و جالب ا به تصویر کند یمبسته شروع  زاویه

وقت  ، همانکند یمکه وقتی دارد از چشمی دوربین نگاه 
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خواننده را هم دعوت کرده و پیش خود نشانده است و او را 

که با هم دارند هم زمان تصاویر را هم  بیند یمکنار خودش 

است که اولین چیزی  درست .کنند یم، و هم ضبط بینند یم

قاب  " ست درا " من " ی بستهتصویر  بیند یمکه خواننده 

و )زند  ، اما از همان شروع، راوی از صدایی حرف می" اتاق

که از این  (جدی اوست؛ چرا که اولین حرف اوست ی دغدغه

تصویر بسته در این قاب، دورتر رفته است؛ و صدایی که از 

، ماند یمو تصویر از آن جا  رود یمو دورتر  افتد یمتصویر جلو 

بطور عادی منتظریم در  که -یک افتراق و فک اقترانی 

، همراه و شود یمرخدادی که دارد از آن تصویربرداری برداری 

 شود یمشدت در نگاه بیننده برجسته  هب –همزمان باشند 

تحریک  اش یکنجکاو. و مسلم خواننده (بخوانید خواننده)

که ببیند چرا این امر غیر مترقبه رخ داده است؛ و در  شود یم

 .دهد یمآشنایی زدایی رخ  همین گام اول، اولین

طبیعی مانند:  یها المانموضوع قابل توجه دیگر، تداخل 

من  "بی خانه، و جنگل است.  یها پرنده صدا، تصویر، درخت،

که آن را در چشم خواننده  –که ما را در فضای اتاق  " راوی –

، این فضا را ملغمه ای از دهد یمقرار  - کند یمتعریف  " قاب "

از پازل طبیعت رها و  ییها تکهارهم قرار دادن ترکیب و کن

که شامل دست  دست نخورده، و نیز عناصر شهری و بافت آن

آویزهای  "و  " گچ "مثل  دهد یمبشری است قرار  یها ساخته

؛ و به این ترتیب از همان ابتدا خیلی روشن، تقابل " رنگارنگ

و تمدن شهری و مسایل مرتبط با آن را، و  " شهر "بین 

نماد طبیعت بکر و تغییر  ینتر درشتبه عنوان دانه  " جنگل "

 .نماید یمپررنگ  (خواننده)نیافته، را در نگاه بیننده 

تر شهر را مورد بررسی  تر و بسامان خب برای اینکه منظم

و این  کنیم یمشعر  یها تقابلبدهیم ابتدا نگاهی به  قرار

مشخص  خود هب چنین، عناصر اصلی و کلیدی شعر هم خود

 :شوند یم

صدا با تصویر بجای تقارن، تقابل پیدا کرده است؛ چرا  -6

کدام در  هر که جایی که صدا هست تصویر نیست و برعکس.

 باشد. تواند ینمجایی هستند که دیگری نیست و 

که باید درجنگل و بحالت اصلی بودند  – ها درختتقابل  -2

 .(تخت و صندلی) با وسایل اتاق -

بی خانه میخکوب بر  یها پرنده ی حنجرها با تقابل صد -0

 دیوارهای گچی.

جنگل در  ی رفتهتقابل آویزهای رنگانگ با آواز از یاد  -3

تقابل بین  توان یمکه البته به صورت کلی تر  –پوست شهر 

 در نظر گرفت. توان یمجنگل و بافت شهری را 

نام نزدیک، و نیز با خیابانی به  ی خاطرهتقابل پنجره با  -0

 دریا.

 یها کانالتقابل صدای حباب با حرفهای موزون در  -1

شهری مثل کانال فاضالب( در  یها کانالایهام با رقص )

 همسایگان. یها گوش

 شل. یها گربهبا جوب و نیز با  ها یماهتقابل  -۳

کوچکی  های یماهبه عنوان ماهی بزرگ تر با  "تو  "تقابل 

 ه جوب ریخت.را ب یشانها پولککه خیابان دریا 

 تقابل کوچه و دشت. -9

 هوا. ی حافظهتقابل دریا، و باد، و  -4

 تقابل خورشید و خواب، و نیز زمستان و بهار. -63

تقابل برگ تازه و زاییده شده، با برگ خشک شده، و  -66

که گذشت عمر و  –نیز تقابل نوزاد بودن با تقویم دار شدن 

 .رساند یمانتظار را 

 یها تنهبا جهان کاغذها، و نیز با  ها درختتقابل  -62

 .ها قابخراشیده، و 

 تقابل تنهایی با عطر درخت. -60

 تقابل روزهای آوار شده بر سن و احتمال باروری. -63

تقابل ترافیک و خانه، و هم چنین عدم حوصله و  -60

 شنیدن.

با عدم جدی  ها چوبو نه احتزار( احتضار )تقابل  -61

ان، با سکوت کردن، با چشم به در گرفتن، با عصا کردنش

 .ها زنماندن 

 و ساخته نشدن گهواره واقعی. ها شاخهتقابل شکست  -6۳

مردن تصویر(، و نیز )تقابل آوازخوانی با سوگ و مردن  -69

 تقابل این آواز با آواز جنگل.

در درونش در بلوغ ماندند و پر نزدند  ییها پرندهتقابل  -64

 ول شعر(.اخانه )بی  یها پرندهبا 

تقابل آزادی و تحرک انسان با گذاشتنش روی صندلی  -23

و  ها خاطرهو تخت، در درون قاب، و با عدم واکنش مناسب به 

 سکوت و فراموشی.

هم  ییها تناسب، ترادف ها، و ها یتواز، ها تقابلاما بجزاین 

 هست:

 "جنگل  ی رفتهبا آوازهای از یاد  "( 6)سطر صدا  -6

 "گوش  "( و66سطر ) "دای حباب ص "(، با 1)سطر 

 "مردها، سکوت  "(، با سکوت در 03و  60و  62 یسطرها)

 "(، با 3۳)سطر  "آواز برای تصویر مرده  "(، با 09سطر )

(، با 39سطر ) "مانده در درونش  ییها پرنده ی حنجرهصدای 



 

 

 1934 اتبستان|چوکشعر انهم فصل|پنجم شماره41 

 "در  (، با سکوت01سطر ) "از هنوز رود یمصدایی که دور  "

 (.0۳سطر ) "وت سک برای همیشه تا

 –( 9سطر ) " پنجره "(، با )قابِ( 2سطر )قابِ اتاق  قاب -2

شهادت دادن میان  "، با - اند مشترککه هر دو در بسته بودن 

قاب بسته  "(، با قاب در: که وقتی رسید، 06سطر ) " ها قاب

میان چهارچوب  "(، با 3۳و  31 یسطرها) " را یشها دستبود 

ای باید میان قاب از یاد  قصه "و با (، 02سطر ) " اش بسته

 (.16سطر ) " ریشه از یاد آدم "(، با 09سطر ) " برود

(، مرتبط با 6سطر من  ی بستهتصویر ) یرتصو -0

تصویر  "(، با 04سطر ) " زیادی که .... یها زن یها چشم"

خشک  "(، و با 3۳سطر ) " خواند یمای که برایش آواز  مرده

 (.00طر س) "شدن گریه در تصویر

 های یماهپولکِ  "(، با 4سطر ) دریاخیابانی به نام  -3

)همان سطر(، ارتباط ایهامی با  " کوچک به جوب ریخته شده

آب و فاضالب شهری  یها کانالرقص با  یها کانال) ها کانال

 های یماهتیغِ  "(، با 62سطر  " جوب "ونیز متناسب با 

 یتر بزرگو ماهی ت "(، با 63سطر ) " چرخیده در دهان گربه

 " ای از دریا که به باد داده شد تکه "(، و با 6۳سطر ) " بودی

سطر ) " در تعفن جوب ها یماهتخم ریزی  "(، با 64سطر )

 (.13سطر ) " ماهی از یاد دریا "(، با 20

(، با 6سطر ) " خانه بی یها پرنده ی حنجره "درپرنده  -0

ماندند دربلوغ و که در درونش  ییها پرنده ی حنجرهصدای  "

 (.34و  39)سطر  " ...

تر  ای نزدیک پنجره را رو به خاطره "در  خاطره -1

برگ زاییده  "(، ارتباط معنایی با تقویم در 9سطر )" ام بسته

خاطره  (، و نیز21سطر ) " برای خشک شدن الی تقویم هشد

 (.03سطر ) " ای از جا بلند نشود به احترام هیچ خاطره "در 

(، با 61سطر ) برف(، با 60سطر ) سفید یها باغچه -۳

 (.26سطر ) زمستان کوچه

زاییده  برگ "(، با 23سطر )" ها یماهریزی  تخم " -9

(، 2۳سطر ) " چند ساله یها نطفه بوی "(، 21سطر )" شده

(، 29سطر ) " به دنیا آمدن در جهان کاغذها "ایهام با 

الی مادرنشان در رحم خ ها کودک "، با " روی هوا یها نطفه "

زمان گهواره شد برای انتظاری  "(، با 33سطر ) " تاب خوردند

(، و نیز 06سطر )" آدمیزاد "(، با 32سطر ) " که نه ماهه شد

 (.16سطر ) " آدم "

 ی خاطرهبستن پنجره رو به  "(، با 6سطر ) " بسته " -4

های  بین حرف ها گوشگم شدن  "(، با 9سطر ) " نزدیک

بسته  "(، با 60 و 62)سطرهای  " رقص یها کانالموزون در 

 " اش بستهچهارچوب  "(، با 30سطر ) " قاب یها دستبودن 

 (.02سطر ) " سکون "(، با 02سطر )

بگوییم که در  توانیم یمو اگر خیلی کلی تر بخواهیم بگوییم 

که دو طرف آن  شود یممتن یک قشون کشی دوطرفه دیده 

طبیعی و به دور از  الًکامعبارت از طبیعت بکر و محیط 

که  –آن  های یبآستصرفات آدمی، و شهرنشینی و عوارض و 

است که هم انسان به طبیعت  هایی یبآساین لطمات شامل 

زده و هم به خودش و هم نوعانش. و نتیجه این دستکاری 

طبیعت و فاصله گرفتن از آن و حضور مصنوعیش در شهر، 

دورماندگی از  "و این  ." دورماندگی از اصل " چیزی نیست جز

؛ کند یمطبیعی، و هم در انسان جلوه  یها المانهم در  " اصل

 شود یمبارش هم در اعضای طبیعت دیده  و آثارمخرب و زیان

تر اینکه در این شعر  جالب ی نکتهو هم در خود انسان. و 

و طبیعت چنان تنگاتنگ  شان تعامالنکه  کنیم یممشاهده 

این دو خیلی جاها مرز مشخصی  نشان داده شده که گویی

برای جدا شدن از هم ندارند و حتی برخی جاها گویا چونان 

، و به نقش و روند یم، و فرو خزند یمهوایی سیال به درون هم 

آیند؛ و برخی جاها هم در اسارت هم قرار  هیئت هم درمی

برای بستگی و سکون؛ و گاهی هم  شوند یمو قابی  گیرند یم

، کنند یمو جدایی و انتظار را تجربه  روند یماز هم بیرون 

را  ها فرصتو  کند یمالبته انتظاری که همیشه زمان را پیر 

 مسن و گاهی فوت شده.

بزرگ جنگل است؛ و نیز زیر  ی مجموعهدرخت که فردی از 

که زمین است، از قدیم االیام در ادیان  ترش بزرگ ی مجموعه

رک انسان و دیگر نماد زندگی و اتحاد و داشتن تبار مشت

انسان، به شکلی بروبار  موجودات حاضر در طبیعت است.

 یها افسانهادبیات و  درخت هستی شمرده شده است. در

کهن، به ویژه در سرزمین هندوستان و ادبیات هندوآریایی، 

معتقدند که  یانهندو درخت نماد زندگی و حیات است.

ایینی، جالل ن) درخت مسکن خدایان و اراوح نیک هستند.

 (062ص سیدمحمدرضا، هند در یک نگاه، 

پس تبادالت مفهمومی، و درهم دویدگی و درهم تنیدگی 

انسان و درخت امری مسبوق به سابقه است، اما شاعر همین 

تا آن را دستمایه شرح  گیرد یممألوف را بخدمت  ی سابقه

راوی قرار دهد. اما درخت و  –بیان فراق و سرگشتی های من 

این شعر، نوعی شئی شدگی انسان )عکس  در انسان

هویت باختگی و الیناسیون  پرسونیفیکیشن یا انسانوارگی(، و

که فقط تصویری از آن به جا مانده،  یانسان .کنند یمرا ترسیم 
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و صدایش از او جدا شده و دورتر رفته است. چنین انسانی که 

ت بسته شده است، به ناچار مبتالی سکو ها اتاق ی محدودهدر 

و سکون شده؛ و در این حال شاهد مسخ و تهی شدن از اصل 

طبیعی مثل درخت و برگ، پرنده،  یها المان ی همهو هویت 

و ماهی، و بهار و تابش خورشید، و  و آوازهایش، دریا جنگل

 نیز زایش و زندگی است.

، نوعی شعر ها استعارهنمادها و  ی یهپااین شعرِ ایستاده بر 

 مضمر و تا حدی پوشیده. یتیشکا .اعتراض و شکایت است

های  بین حرف ها یههمسا یها گوشگم شدن  "از  یتشکا

که دیگر  " رقص بین اندام مصنوعی یها کانالموزون در 

؛ و در نتیجه نه دریا را، و نه شنوند ینمرا  ها حبابصدای 

به جوب ریخته شد را  پولکشانکوچکی که  های یماه

در دهان  ها یماهکه تیغِ  شود یمیابند. و این چنین  درنمی

ذکر این صفت هم بی حساب نیست و شاید )شَل  یها گربه

کوچک ناتوان و آسیب  های یماهاشاره داد به اینکه چنان 

 را بخورند. ها آن توانند یمشل هم  یها گربهپذیرند که حتی 

نماد  تواند یمگربه هم  خود

قشرسودجوی شوخ چشم وحریص 

نوعی بازنمایی . و باز چرخد یمباشد( 

جوامع بشری  های ینابهنجاراستعاری 

امروزیست که با کوچه ای )نماد 

بیخبری( زمستان خواب )ارتباط( که 

)جمود و رخوت( آن را فراگرفته است؛ 

 اما و برف هم تا شفق باال آمده است.

سروکار داریم  "تو  ")راوی( و یک  "من "در این شعر با یک 

کل تصویری بسته در قاب ابتدا به ش "من  "که این 

که  یتر بزرگماهی  "به صورت  بعداً "تو  "خودنمایی کرد؛ و 

هوا، از گلوی کوچه لیز خورد به  ی حافظهبرای ماندن در 

تو  پس دشت؛ و رفت که تکه ای از دریا را به باد داده باشد.

کوچکی که خیابان  های یماهاز تر ) بزرگکه همان ماهی 

ه جوب ریخت کنایه ازهدررفتن عمر و دریا پولک هاشان را ب

زندگی( است، مثل دیگر ماهیان از گلوی کوچه پایین نرفته، 

( لیزخورده و دور رفته است، تر بزرگدنیای دشت )بلکه به 

 بینیم یم همانند صدایی که صاحب تصویر دورتر رفته است.

فرورفته، مشابه همان  تر بزرگکه درقالب ماهی  "تو  "که این 

صدا، که با دور شدنش، صاحب  خودانا شاید هم صداست ی

 من( ساکت، بی صدا، و بسته مانده است.) یرتصو

یکی از خصوصیات شعر پویایی تصاویر آن و اتصال و حفظ 

رخدادهای شعری  ی یرهزنج بینیم یمخط روایت است که 

همپوشانی دارند ویکدیگر را حمایت  کامالًو سطرها  گسلد ینم

ه از ابتدا با تناسب واژگان و تصاویر، و نیز . ضمن اینککنند یم

تصویری( قاب و تصویر و صدا روبرو  ی یهمابن ) یفموتحضور 

بودیم که برآیندشان تشکیل بافتاری منسجم و حفظ وحدت 

 ارگانیک متن است.

 –و مفهوم فرساینده  " زمان "شاید بیش ازهرچیز عنصر 

روایت را در این متن محور اصلی  "انتظار  " ی کاهنده

با  شود یمسترون که وقتی همراه  یانتظار .سازد یم

و کسانی که  شوند ینمکه از ترافیک به خانه برده  ییها گوش

به  شود یم، منجر خواهند ینمبرای قدری شنیدن حوصله 

، و جدی ها قابخراشیده میان  یها تنهعدم توجه به شهادت 

وار شده بر های در حال احتضار و روزهای آ گرفته نشدن چوب

کنایه ) یرمردهاپسن و تعطیل زایش، و در نتیجه عصا ساختن 

از استهالک و محافظه کار شدن( و سکوت مردها و نگاه 

منتظر زنان وعدم باروری؛ و درنهایت تباهی امیدها. انتظاری 

ماهه  نه حاصل وصال باشد، توانست یمکه به جای کودکی که 

و زمان بجای او  شود یمو نه ساله 

)توجه کنید  خورد یمرگهواره تاب د

( و اند شدهتعابیر تازه و متناسب گزیده 

این جریان چنان کشدار پیش نگاه 

 شود یمببینده )همان خواننده( ملموس 

 دیر که حس کش آمدن کشنده و

رسیدن نوش دارو را بصورت قابل 

 .کند یمتوجهی القا 

ه زبان بست " قابِ "هم شاهدیم که  ها سکانسدر آخرین 

که  ییها پرنده ی حنجرهو با  گشاید یم)منِ شعر(، زبان 

بپرند اما ماندند در بلوغ برای تصویر مرده دردرون قاب  شد یم

آشنا از ادب کالسیک  ییها استعارهکه با  خواند یمآواز 

خوان را به  تصویر بسته را به روح نسبت داد و آوازه توان یم

شعر جان گوینده و های  حرف ی همهجسم. و چیزی بیشتر از 

است،  " عادت به نبودن "، خراشد یمدر پی آن روح خواننده را 

و  ها یشوربخت ی همهالعلل  ةعادت به نبودنی که عل

که مایه اسارت و  همان .هاست یتهوو فروپاشی  ها یفراموش

مانند مرده ای که خشکاند ) یم؛ و اشک را شود یمسکون 

(؛ و شود ینما خوشحال عاطفی غمگین ی ی یزانندهانگازهیچ 

که تا همیشه  شود یمدور ماندن صدا از تصویر چنان ممتد 

 ی قصهکه  –این چنین قصه  و .گستراند یمسایه سکوت را 

هم با به آخررسیدن فراموش  است یآدمزندگی و عمر 

، هم آنگونه که بر سر درخت و جنگل و ماهی و دریا شود یم

ها در  یماهشود که تیغِ  یمو این چنین 
ذکر این صفت هم )ی شَل ها گربهدهان 

بی حساب نیست و شاید اشاره داد به 
های کوچک ناتوان و  یماهاینکه چنان 

ی شل ها گربهآسیب پذیرند که حتی 
 را بخورند. ها آنتوانند  یمهم 
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که  بینیم یم. رود یم وجود آدمی هم از یاد های یشهررفت، 

بندی را هم در  شاعر فراز و فرود خوبی در متن دارد و پایان

 .دهد یمبه زیبایی انجام  یک ساختار دوری

اما شعر در یک نگاه کلی، شعری تصویری است که در یک 

بسته دوربینش را روشن  ی یهزاوبند، از یک گوشه و  بافت هم

و  کند یم تر بزرگو رفته رفته فضا را  چرخاند یمو  کند یم

در  اما .کند یمو اشخاص بیشتری را وارد فیلم نامه  ها صحنه

؛ وخط سیر روایت تا پایان بینیم ینماین تصاویر ما پرشی 

عینی و  یها مؤلفهممتد و بی گسست است، درعین حال 

ذهنی در بستری مناسب در کنارهم به پیوندی قابل قبولی 

عناصر در  ی همهو  شود یمدر روایت حفظ  یتزمرک .رسند یم

و  شوند یمشعر به استخدام گرفته  ی یهماجهت گسترش بن 

وارگی  گرا، گاه به انسان شعر نماد ینا .آیند یمبه حرکت در 

، و گاه برعکس به شیئ شدگی گراید یماشیاء و موجودات 

انسان، اما این تبدیل و تبدل نرم ونامحسوس مثل همان لیز 

دن ماهی از گلوی کوچه به دشت است؛ و یا مثل باد که خور

زبانی  های یباز از .پرد یمنرم و بی صدا از حالی به حال دیگر 

های تصویری و  چندان خبری در متن نیست اما سیالیت

دیده  ها پالنحسن استفاده از جایجایی به موقع و متناسب در 

 مانند: شود یم

 (04) در به ماند زیادی یها زن چشم و "

 (33خوردند ) تاب مادرانشان خالی رحم در ها کودک

 (36ها ) شاخه شکست از بعد و

 (32شد ) ماهه نه که انتظاری برای شد گهواره زمان

 " (30) یدشا ساله نه

جزو  توان یماز نظر تعداد سطرها و بلندی شعر، این شعر را 

اشعار بلند شمرد اما آیا این بلندی الزم و ضروری است؟ 

ازنظر دور داشت این است که شعر در پاره  توان ینمی که چیز

ای موارد به شرح و توضیح گراییده، اما شاید همین امر هم در 

راستای هدف و محور موضوعی شعر که نشان دادن کش 

آمدن زمان و برجسته سازی سختی مفهوم انتظار است به 

از  با این حال بازهم ممکن بود که اما عمد برگزیده شده است.

 در .شد یمپاره ای سطرهای تفسیری و توضیحی چشم پوشی 

برخی بندها معاصرانگی متن به شکل تبدیل مفاهیم به 

. مثل عدم التفات به کند یمعینی و ملموس بروز  های یدهپد

یا زخمی، که صفتی گویا از ) خراشیده، یها تنهشهادت 

 اه خانهکه خود باعث تهاجم زخمیان به  است یانسانتهاجم 

های محتضر، که با صورت  شده( و وضعیت بحرانی چوب

زنان به در و ... تجسم  یها چشمعصا، سکوت، و خیره ماندن  "

. هم چنین در این سطرها مفهوم جمد و بستگی، و شود یم

 سکون در اثر انتظار به زیبایی جلوه کرده است:

 

 (44داد )و آنقدر به نیامدن ادامه  "

 "(44را ) یشها دسته بود که وقتی رسید، قاب بست 

تصویری بستر خوبی برای  –خوب مفهومی  یها تناسب

 قابل توجه در شعر شده است مانند: های یهاماکاربرد 

هایشان را بردند  ، از صدای حباب گوشها یههمسا "

(00) 

 (09) یمصنوعرقص میان اندام  یها کانالبه 

 " (03های موزون ) هایشان گم شد بین حرف گوش

 در این سطرها: " تاب خوردن "آیرونی مفهوم  و یا 

 (41خوردند )در رحم خالی مادرانشان تاب  ها کودک "

 (40ها ) شاخهو بعد از شکست 

 " زمان گهواره شد برای انتظاری که نه ماهه شد

که این متن موفق شده است که با  و در کالم آخر این

ای تکراری، واژگانی، و نماده یها سازهنگاهی تازه به بازسازی 

پرکاربرد )نظیر  یها سوژهو  ها المانوموضوعات آشنا با همان 

درخت، جنگل، دریا، ماهی، شهر، خیابان، تنهایی، و انتظار( را 

جدید بازنگری کرده و در قابی نو و به کمک  ی یهزاواز 

حضور، و سکوت و فراموشی  ی چرخهتعبیرات به روز، در یک 

یک قصه گو که داستانی را برای در پایان مانند  و مطرح کند.

آخر، آخرین حرف که  ی صحنه، صفحه و خواند یممخاطبین 

که گفتم،  ها ینا ی همه اصالًحرفش را می زند: که  ترین یحصر

همه قصه ای فراموش شده است چرا که خود آدمی 

 البته را جایی جا گذاشته و فراموش کرده است. هایش یشهر

ر اخر هم خواننده خود به این بدون این سه سط کنم یمفکر 

و یا جور دیگری شعر  شد یم؛. شاید اگر بیان رسید یمنتیجه 

 اما .ماند یم، فرصت برای سپیدخوانی ها گشوده شد یمتمام 

راوی موفق شده است که خواننده –درعین حال، درکل، من 

را، با وجود درازای شعر، تا آخر بر روی صندلی نگه دارد؛ و 

ذهن وی را تحریک کند که  و م کامل القا کند.پیام شعر را ه

 به چراهای این رخدادها بیندیشد.

پربارتر، و  یروزهاو سپاس از شاعر گرامی،  رشکبا ت

بیشتر، با شعرهای درخشان تر برای ایشان آرزو  های یتموفق

 ■ کنم. می
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 «نواختن ویالون با اره»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر   

 «غزال مرادی»؛ «حمد مرادی نصاریم»شاعر  
 

که از او  شاعری جوان است« محمد مرادی نصاری»

منتشر شده است که به دو زبان فارسی  های متعددی مجموعه

 که بیشترآثار او ترجمه است از آنجایی گوید شعر می و کردی

که -باشد  او به زبان فارسی می شعر تنها مجموعه-این اثر 

 .منتشر شده است

برخالف نامش که تخریب و  مجموعه رباعی این 

کند چندان ساختارهای رباعی را  ساختارشکنی را تداعی می

های  وفاداری به همان روش در واقع با برهم نریخته است

 دارد. می های روایی جدیدی را بیان طرح شاعر تنها پیشین،

سخت است که هر ثانیه در شک »

 باشی

 بزرگ کوچک باشی در دنیایی 

 از عمری درخت بودن حاالبعد 

ای مترسک باشی  جاکفشی عده 

 («60 ، صفحه6رباعی شماره )

داستان مجموعه کامل رخدادهای  

که در تداوم  یک روایت است چنان

پیوستگی منطقی و علت و معلولی، و نیز در منطق  زمانی،

در واقع داستان وجود کل  دهد. مکانی رخ می–فضایی 

به عنوان یک طرح در نظر بگیریم  شعر را اما اگر رخدادهاست

گردد  که بیان می ی آن چیزهایی است شعر همه بنابراین

زمانی  کنند. می رویکرد برای طرح تعریف ها دوگونه فرمالیست

به یک  اینجا طرح یابد که با روش بیان می در نسبتی که طرح

 ی مهم تقلیل می یاید و آنچه بیشتر مهم درون مایه یا چند

بسیار  ه بیانگری است. در شعر نیز شیوه بیانگریشود شیو می

بتوان آن را  که شاید رباعیقالب  ویژه در به اهمیت دارد

خاصیت  دلیل همین و به در شعر کالسیک دانست ترین کوتاه

شاعر  گردد. ترین عنصر آن می ایجاز آن شیوه بیانگری پر رنگ

ستفاده یا بینامتنیت ا رباعی زیر نیز از همین شگرد تلمیح در

در واقع او با اشاره کوتاهی به عنوان کتاب سه  نموده است

 ای را به دریایی پیوند زده است. قطره قطره خون صادق هدایت

 ام که در جنون افتاده رودی شده»

 ای که در جنون افتاده جادو شده

 به روی من بسته شده درهای جهان

 حهصف 60شعر شماره )ام سه قطره خون افتاده  بر زندگی 

23») 

 

یا  طرح را درونمایه ترین واحد روایی کوچک توماشفسکی

ای  در پیکر گزاره کنشی تک که در حکم بیان نامد موتیف می

ای بنا به نیاز آشکار داستان پیش کشیده  درونمایه گاه است.

مطرح  ای یکسر مستقل از داستان اما گاه درونمایه شود می

اما همچون  آن نیست شود یعنی هیچ گونه نیاز روایی به می

 شوند. والبته شگردی آشنایی زدا( مطرح می) شگردی

در رباعی  ویژه به دارد شعر اهمیت بیان حاالت درونی در  

 های مخصوص این شعر است در واقع که این بیان با تکنیک

ی زیر نیز تنها به بیان حالتی پرداخته  مرادی نصاری در نمونه

 مکانی که با استفاده از عناصری است

 توانسته است مانند قله، غزال و شغال

احساس خود را به خوبی منتقل نماید 

 احساسات ای که در پیکرشان ابزار مادی

های نمادین که  توصیف شود بیان می

تا کنش واثر هنری  چنان بیان شده است

 معنایی نمادین داشته باشد.

 باالن شده است لبریز غم شکسته»

 االن شده استسینه که خالی از غز این

 قله مه گرفته تنهایی چون

صفحه  0۳است )رباعی  ی شغاالن شده گوشم پر زوزه

39») 

در  مورد استفاده چندگانه عروضی از سوی دیگر ظرفیت 

 کمتری داشته باشد شود که شاعر محدودیت رباعی باعث می

 رباعی زیر مانند آن اهمیت شایانی دارد درونمایه و اجرای اما

تا  کیزو فرن را با مفهومی بزرگ در آمیخته استبیانی اس که

 را به کارگیرد. (رباعی)شعر  بتواند حداکثر توان روایی

 ها را فذاق ماهی آخر چه قدر»

 ها را ما از چه کسی سراغ ماهی

 این رود فراموشی سختی دارد

 «(6۳صفحه  0رباعی شماره )ها را  انگار زیاد داغ ماهی 

باید در چهار جمله  مال استداستانی مینی رباعی مانند 

ی  یا بیان کند و همه روایت خواهد را تمام آنچه می

ادبی را در همین زمینه به کار گیرد صرف نظر از  های تکنیک

به شکل داستانی مینیمال  رباعی زیر بیرونی آن موسیقی

ضمن اینکه عناصر  روایت شده است کلمه 22در  که آید درمی

بسیار  در شعر نیز شیوه بیانگری
که  رباعیقالب  ویژه در به اهمیت دارد

در شعر  ترین بتوان آن را کوتاه شاید
 دلیل همین و به کالسیک دانست

خاصیت ایجاز آن شیوه بیانگری پر 
 گردد. ترین عنصر آن می رنگ
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 نیز در آن استفاده دازی نمادینپر مکانی و روایی و شخصیت

 شده است.

 برچشم تمام شهر خواب افتاده»

 زندگی نقاب افتاده از صورت

 شنود فریاد مرا فقط مرگ می

صفحه  20ای که در حباب افتاده )رباعی  چون مورچه

03») 

هایی که طنز در آن مشهود و کاربرد  رباعی یکی از قالب

یانی تکان دهنده بهره از پا اینکه همیشه به علت زیادی دارد

تواند دید طنز باشد  پایانی می برد و یکی از ابزار چنین می

شاعر این مجموعه هم موارد متعددی از این حالت را در 

آن را در زمره شعرهای طنز  مجموعه خود دارد که شاید نتوان

 بندی کرد اما ضربه نهایی را میزند دسته

 عاشق شدم وخدا خدا کردم تا...»

 تا ... صدا کردم تو را ب خودمدر خوا

 من مثل هزارپای غمگینی که

صفحه  29 رباعی شماره) پا به پا کردم تا .... آنقدر همیشه

04)» 

و فردی را ایجاد  درونی شعر یک احساس زیر نمونهدر 

یکپارچه زنده است و در  آن کند و صرف از نظر از منبع می

خود  ده از ظرفیتو استفا با استفاده از مفهوم تواند واقع می

بازنمایی از  ذهن مخاطب ماندگار شود. در( رباعی )ایجاز

را در  "بیانگری  هنر همچون"و تبار نظری  که بنیان احساس

 خود دارد

 –تا ابد تنهایی  –یک دسته کلید »

 رود تنهایی هی خانه به خانه می

 قفل، چه اختراع غمگینی بود این

صفحه  3۳شماره  رباعی) «شود تنهایی از قفل شروع می

09) 

محمد مرادی نصاری همانطور که گفته شد شاعری جوان  

او مانند تمام  است و این کتاب به عنوان اولین اثر منتشر شده

طور نکاتی  و همین سرشار از شور امید و جوانی های اول کتاب

 بهتر اجرا گردد. توانند با گذشت زمان و تجربه می است که

اشعار پر مفهوم و زیبایی نیز  کهاز ذکر این نکته  گرچه

 ■غافل بود.  یافت نباید توان در این مجموعه می

 پانویس:

 6042 -مجموعه رباعی فارسی ،نواختن ویولون با اره -6

 ترجمه تیخ، میشه هه ر فه نه ێ یه زام، میشه هه ر فه نه ێ یه -2

  2363-کُردی زبان به میرافضلی سیدعلی اشعار

 واهه اشعار ترجمه گیرفان، له ێعرێش ،ڵد له ێداخ -0

 2363 - کُردی زبان به آرمن

 -کُردی رباعی مجموعه نین، ئازاد یله عرهێش ێئ -3

6040  

 به خواه احمدی مهدی اشعار ترجمه یشان،ڕ ڵنیشان د -0

 6040 -سیفار زبان

 

 منابع:

ویولون با اره،  محمد مرادی نصاری، نواختن .6

 لچاپ او 6042انتشارات نصیرا تهران 
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 «ی هرزه پس از نیمروزها حلزون»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر  

 «غزال مرادی» ؛«شاپور احمدی»مترجم ؛«مارینا تسوه تایوا»شاعر  
 

 6942شاعری اهل روسیه که در سال   مارینا تسوه تایوا

یکی  نامدار و شاعری او در روسیه آمده بود در مسکو به دنیا

ای به شمار  شاعران عصر نقره ترین ازبزرگترین وکار ساز

مجموعه شعرهای مارینا تسوه تایوا توسط فریده حسن  رود یم

های  وپس از آن سه مجموعه حلزون زاده ترجمه شده است

 داالن خیزران، مرواریدهای استخوانی های الابالی هرزه و

 البته توسط شاپور احمدی به فارسی برگردانده شده است

ها از نسخه انگلیسی آن صورت گرفته  برگردان ی این همه

 است.

 ی دهیشاعر برگزتسوه تایوا را  بسیاری

نسبت به همتای  گرچه ،دانند می قرن بیستم

دیگر خود آنا آخماتوا در میان خوانندگان 

در  البته ایرانی کمتر شناخته شده است.

زمان حیات دوشاعر ودر میان مخاطبین 

وا در . آنا اخماته استروس نیز چنین بود

زمان حیات خود از شهرت وابراز احساسات مخاطبین بسیار 

تسوه تایوا به دلیل مهاجرت طوالنی به  ولی هبرخوردار بود

 پراگ و سپس پاریس مخاطبینش را در روسیه جا گذاشت و

 او مطائب زندگیادبی مهاجر نیز از اوحمایت نکرد.  ی جامعه

ن دخترش شد یجرت طوالنی، زندانهامرگ فرزند، ممانند 

 شوهر به اتهام جاسوسی( تیر بارانودر نهایت اعدام )

آنا اخماتوا  گرچه) .سنگینی به او وشعرش وارد کرد یها ضربه

تسوه تایوا در طول  ی( ولهم از مصائب این چنین در امان نبو

تا اینکه در سال زندگی خود با فقر دست وپنجه نرم کرد 

که متاسفانه  خودکشی کرد در شهر یالبوگا روسیه 6436

کسی در مراسم خاکسپاریش شرکت نکرده و مدفن او 

ناشناخته باقی ماند. بسیاری معتقدند: که تسوه تایوا شعر 

شعرهایش  سمبولیک وآکمه ایست روس را به پیوند داده است

 بیشتر عواطف زنانه را در برگفته است.

عمدتاً  "های هرزه نیمروز  حلزون "مجموعه  شعرهای

 و بکر هستند و از تشبیهات واستعارات زیباوممل روایی

در کنار بیان، استدالل، توصیف روایت نیز جزء همانطور 

فضا سازی، تعلیق  .شود چهارم شیوه بیان در کالم تعریف می

بنا شده است شعرهای این  بر همین اصل او و ساختمان شعر

شود  مجموعه نسبتاً بلند بوده و حرکت کندی در آن دیده می

 به دقت به توصیف فضا ومکان ه مارینا تسوه تایواچرا ک

پرداخته است که بسیاری آن را ویژه شعر سمبولیک روسیه 

از دیگر  توان یمتوجه به جزئیات در شعر او را  .دانند می

 ی زنانه بودن شعرهایش دانست.ها یژگیو

 از روی شهر مه برخاست شامگاهان»

 شتافتند یماز دور دست قطارها  

 های تابناک ق زد مانند شقایقناگاه بر

 رخساری بچه گانه از میان پنجره

 مانند تاجی کهن یهاسایه  

 کشیدم ی دنیوی جیغ میها طرهآن 

 نفهمیدم در این دم کوتاه

مرده را  مانیها نالهسان  چه

 انگیزد برمی

 دختری از میان پنجره تاریک

 -نمایی در ایستگاه گرفته -

 (69)شعررویاروی صفحه 

و مکان و  شود زمان ور که در نمونه باال مشاهده میهمانط 

و رنگ در این شعر وجود دارد. درست  طور حاالت چهره همین

رعایت  رئالیسم در آثارشان نویسندگان یا شاعران آنچه مانند

کلمات همچون میزانسن دقیقی درصحنه چیده  کردند می

ی جانشینی وهمنشینی کلمات به خوبی محورها .اند شده

 ت شده است.رعای

 هست اش روزانهو زندگی با نان »

 آن روز با فراموشی

 –همان گونه که در زیر سپهر خواهد بود  –آن بود  و همه

 ودیگر من نخواهم بود

 یی هر کدام از آن منها بچهمانند  دگرگونی شدنی هستیم

 که هیمه در اجاق هنگامی میورز یمعشق  به وقت 

درون این  ها آناد از آه چه تعد "شعر)شود  خاکستر می 

 (23صفحه  "افتند  مغاک می

در  روایت شود یموتوالی میان عناصر باعث  ذکر جزئیات

قوام وانسجام یابد و شاید به همین شکل ارتباط شعرها این 

هنر روایت به خودی خود یک  گردد.  عمودی شعر حفظ می

است. معموالً تعداد زیادی  زیبایی شناسانه امر بسیار مهم

شوند. این  وارد عمل می شعرزیبایی شناسانه در های المان از

شاعر تسوه تایوا را  بسیاری
 ،دانند می قرن بیستم ی دهیبرگز

نسبت به همتای دیگر خود  گرچه
ندگان آنا آخماتوا در میان خوان

 ایرانی کمتر شناخته شده است.
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تسوه  هستندهای ضروری ساختار روایت  ها شامل ایده المان

کشد به عنوان  ی یک واژه به خوبی کارمیها تیظرفاز  تایوا

را در کنار  "هیمه در اجاق خاکستر شدن"و  "زمان" نمونه

 ی زمان بکنداشاره ای به کوتاه بدون اینکه آورده است که هم

کند. تسوه تایوا در  تصویر آن را در ذهن مخاطب ایجاد می

توانسته است همنشینی  باده شعر به شعر زیر با تشبیه

پیشگویی او  ضمن اینکه برقرار کند ها واژهنیکویی بیین این 

 پیوست است. در این شعر در سالهای بعد به حقیقت

 چنان زود شعرهایم نگاشته»

 اعرمش دانستم ینمکه 

 یی از چشمهها چکهدرافکنده مانند 

 یی از فشفهها جرقهمانند 

 }ودر ادامه{

 ی قیمتیها بادههمانند 

 انتظار بکشند توانند یم میها سروده 

 تا زمانشان فرا برسد

 « 29صفحه  زود شعرهایم نگاشته چنان)

دید و دانش تفسیری ویژگی خود راوی هستند و  ی زاویه

ی، این بدان معناست که راوی با وساختاره؛ عامل نمود را

شود ولی با ساختاره  دید و دانش تفسیری تعریف می ی زاویه

شود که  روایتی )تیپ روایتی( می ی تبدیل به یک گونه

 .تواند داستان را روایت کند می

گیری معنای متن توسط متون دیگر  را شکل اگربینامتنیت

متنی دیگر تواند شامل استقراض و دگردیسی  بدانیم خود می

توسط مولف یا ارجاع دادن خواننده به متنی دیگر باشد. اگر 

بخواهیم به نظریه بینامتنی قائل باشیم در هر متن همواره 

درشعر زیر هم  حرکت از داستان به شعر وبرعکس وجود دارد

ترکیبی زیبا خلق  به امروز آن وپیوند به داستان لوط اشاره با

آرایه  یی زدایی که حضور اینآشنا کرده است. در واقع نوعی

 زیبایی شعر را دوچندان کرده است.

 سراسر نمک لوط است اینجا»

 تان یخانوادگدر آلبوم 

 ها باید خودتان بسنجید بچه

 («602شعرهایی برای پسرم، صفحه )ادعای سدوم را 

تسه تایوا از انواع راوی در شعرهای خود بهره برده است. 

هایی  کانات و همچنین محدودیتها ام هر کدام از این ویژگی

دید و دانش  ی کنند. زاویه روایت ایجاد می ی را در شیوه

تفسیری ویژگی خود راوی هستند و ساختاره؛ عامل نمود 

دید و دانش  ی ی، این بدان معناست که راوی با زاویهورا

 ی شود ولی با ساختاره تبدیل به یک گونه تفسیری تعریف می

تواند داستان را روایت  شود که می میروایتی )تیپ روایتی( 

راوی یک تیپ روایتی نیست  توان یمکه در این شعرها  کند

که در شعرها  واین لحن راوی است بلکه دارای لحن است

 یکسان است.

 آمدی ام چه خوب کردی به دهکده»

 سفید ای شاپرک سفید

 کلب اسمانی را تکه تکه کردند

 در میدان پارک کاشتند 

 «در سابه اش بخشکیم. تا من وتو 

آنا  شاعرانی چون که به شعرهای زیادی دارد تسوه تایوا 

نمونه زیر که  مانند اخماتوا واسیپ ماندلشتام تقدیم کرده

 بخشی از شعری است که به اخماتوا تقدیم شده است.

 وبر جستیم وغباری پاشیدیم»

 : آنامیخور یمصد هزاران بار سوگند به تو 

 آهی است شگرف است آخماتوا! این نامی

 که هیچ نامی ندارد زدیر یمودرون ژرفنایی 

)شعر به  بریک زمین میدار یمچون گام بر  میگذار یمتاج 

 («40صفحه  اخماتوا

مرد  است که در گمنامی ه شاعریچگر مارینا تسوه تایوا

 حاوی و اما شعرهایی او در گذر از ترجمه نیز همچنان زیبا

الهام  ها آناز  شان خواندنبا  حس نابی هستندکه هر شاعری

 ■ .ردیگ یم

 :منابع
شاپور احمدی، نشر  ی هرزه پس از نیمروز، ترجمهها حلزون .0

 الکترونیکی
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 استعاره   

 «پور ابراهیم عالی» 
 

 به را ای واژه معنایی ترادف حسب بر یوقت زبانی، ره در

 ای واژه اگر و گویند می «مجاز» میببر کار به دیگر ی واژه جای

 استعاره باشد این از دورتر کمی و شباهت اثر بر جایگزینی

 .گویند می

 همنشینی زبانی هر در بگوییم تر کلی طور به بخواهیم اگر

 در مثالً .گویند می استعاره را آن جانشینی و مجاز را واژگانی

 بان دروازه» گویند می خورد یم گل تیمی وقتی فوتبال بازی

 ندیبگو اگر اما و است تیم کل زا مجاز و «است خورده را گل

 و است استعاری زبان با رفتار این «است قفس در ای واژه»

 رجوع «چندلر» به مینیب یم الزم است این شدن روشن برای

 ای نمایه مختلف روایت بر مبتنی مجاز» :سدینو یم که کنیم

 بر و معلول، و علت خصوص به بین،

 استعاره که گفت توان یم اساس همین

 بر مبتنی است تشابه نوعی که آنجا از

 مادامی چند هر. است شمایلی ای رابطه

 توان یم .است مستقیم غیر تشابهی که

 «دانست نیز نمادین را استعاره

 کلی صورت به را ها استعاره ریچاردز

 ی واسطه که ییها استعاره-6»کرده  تقسیم بخش دو به

 عمل– به مشبه و مشبه-چیز دو بین مستقیم شباهت

 ما که مشترکی نگرش ی واسطه به که ییها استعاره و کنند یم

 دو آن به نسبت-(ربط بی و تصادفی دالیلی ی واسطه به اغلب

 (621ص  بالغت، فلسفه ریچاردز،) «کنند یم عمل ،میا کرده

 جا زیر کلی گروه سه در را ها استعاره جانسون و لیکاف اما

 (چندلر از نقل به) دهند یم

[ جهتی یها استعاره] جهت به مربوط یها استعاره •

 عقب/جلو/پایین/باال) شوند یم مربوط مکانی نظام به اساساً که

 عواطف ،ها تیفعال که شناختی هستی یها استعاره •

 همه از) زنند یم پیوند ییجوهرها و ها یهست به را افکارها و

 پنداری انسان یا تشخیص به که است ییها استعاره تر بدیهی

 (شوند یم مربوط

 بر که فراگیر یها استعاره :ساختاری یها استعاره •

 دهند می امکان ما به و اند شده ساخته دیگر مورد دو آن معنی

 برای) دهیم سامان دیگر مفهوم اساس بر را مفهوم یک تا

 («طالست وقت» یا است مجادله بحث، مثال

 

 :که دینیب یم زیر صورت به را ها ینیگزیجا و مجازها اما و

 به جنسی /کسی جای به شی /علت جای به معلول •

 به نماد /نماد جای به مکان /رویداد جای به مکان /شکل جای

 جوامع فرهنگ و ادبیات و زبان تاریخ اگر اشخاص جای

 که) زبانی بنای زیر و اساس مینیب یم کنیم بررسی را مختلف

 مجازها و ها استعاره ( ازاست رسیده ارث به فرهنگ هر به

 کارکردی گاه که ها اسطوره بر عالوه است، شده شکیلت

 برای چون اقوام؟ نیتر ییابتدا گفتم چرا .ابندی یم استعاره

 را آن تکامل و رشد سیر است نیاز ای پدیده هر به رسیدن

 در ریشه گیلگمش مثل ییها افسانه مثالً داد قرار بررسی مورد

 دینی یها انهافس از بسیاری اساس توان یم که دارد سومر قوم

 نمرود یا و باشد... و نوح کشتی قبیل از

 هر دارند بابلی ی شهیر که ابراهیم و

 اجتماعی، یها دهیپد این از کدام

 تغذیه و سرچشمه خود یفرهنگ

 که باشند یم ها دهیپد دیگر ی کننده

 ابراهیم عبور دارند، استعاری کارکردی

 عیسی، عصای نوح، یکشت آتش، از

 یقوم دینی، یها افسانه این مطالعه با ما که ...و محمد عروج

 از بیشتر مراتب به استعاره یک کارکرد گاه میشو یم متوجه

 .است زبان یها دهیپد دیگر

 فرهنگی هر برای مفاهیم از بسیاری فهم و درک مسلماً

 ای افسانه غیر یا و استعاری غیر زبان به که بود دشوار کاری

 اعراب برای محمد که کاری ثالًم بود، باور قابل غیر برایشان

 ناخن زیر کثافت که بفهماند ها آن به توانست ینم یوقت کرد،

 سیاهی این همراه اجنه نفوذ از را ها آن ،شود یم بیماری باعث

 کامالً کارکردی او زبان در اجنه نفوذ که ترساند یم ناخن زیر

 و مداران سیاست پیامبران و ادیان بر عالوه. داشت استعاری

 و جستند یم سود خود زبان در استعاره از ها تیحاکم

 استعاره را نبردها ی ندهیآ خود ترغیب برای ها آن ندیجو یم

 غیر و دیگر مکانی در و آینده زمان در که کردند یم سازی

 طرح و سازی شفافیت که چرا است، سرباز برای درک قابل

 در و داشت نخواهد کارکردی سیاستمدار برای زبان ی ساده

 مینیب ینم بزرگی سیاستمدار هیچ کنیم نگاه که تاریخ طول

 اش دستان زیر برای را خود ذهنیت استعاره وسیله به که

 داشت اظهار کامل صراحت به توان یم
 زبانی استعارات ی هیپا بر جهان که

 برایشما  است، درک قابل که است
 اجبار به و شک بی تانیها استدالل اکثر

 .دیکن یم استفاده استعاری زبان از
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 و بازرگانی با مواجهه در ما این بر عالوه .باشد نساخته پیچیده

 و میتعل ،اند گرفته شکل استعاری زبانی در مینیب یم تجارت

 هر فلسفه و اتیادب د،نباش استعاره ی هیپا و براساس تربیت

 برای بگیرید نظر در ،اند افراشته قامت استعاره براساس فرهنگ

 ،«عقل زبان» مثل استعاره از احساس و عقالنیت میان تمایز

 ...و شود یم استفاده.. و «دل زبان»

 ی هیپا بر جهان که داشت اظهار کامل صراحت به توان یم

 اکثر برای اشم است، درک قابل که است زبانی استعارات

 استفاده استعاری زبان از اجبار به و شک بی تانیها استدالل

 ی مسئله گفت توان یم .دیکن یم

 مجلس چندین در همزمان« استعاره»

 برای فلسفه در توان یم. است بحث قابل

 به زبانشناسی در داد، ارائه تعاریفی آن

 در پرداخت، اش یزبان ساخت و شکل

 و ساخت اثیراتت و بافت به شناسی جامعه

 ...و روانشناسی و آن پردازش

 چندین در که شود یم یافت زبانی ی دهیپد کمترین

 .باشد گفتگو و بحث قابل علمی ی رشته

 این بر دهد یم علمی یتاهم آن به دیآ یم که ارسطو ابتدا

 به که بالغی و باشد یم علمی صفت کی« استعاره» که باور

 معتقد ای عده که چرا نداریم، کاری بودنش غلط یا درست

 نام ی دهیپد که شود یم استفاده هنگامی استعاره هستند

 گذاری نام این و باشد داشته قبل از نامی شده گذاری

 زبان عده این که گفت دیبا ندارد، ادبیات و هنر به اختصاص

 را استعاره ارسطو اگر و کردند تصور ادبیات از جدا ای مقوله را

 به نه است زبان از ای مقوله خود الغتب الیر داند یم بالغی

 نه و گرفت نادیده را ارسطو توان یم نه همین یبرا .ادبیات

 میکن یم نگاهی آن به اما گذشت کنارش از راحتی به توان یم

 او به فعالً چون میگذار یم کنار و کرده جورش و جمع و

 زبانی پدیده هر بررسی که رود ینم یادمان اما نداریم نیازی

 و متفکران نظر و تفکر از خارج...و ادبیات چه فلسفه در چه

 .است امکان قابل غیر نام

 معطلی بی خورد یم مان گوش به «استعاره» اسم تا چرا اما

 رفتار هیچ در دانیم می که ما ؟میرو یم هنر و شعر سراغ

 در فلسفه، در نکنیم، استفاده پدیده این از که نیست ای زبانی

 نیازهای نیتر یجزئ فروش و خرید در تیح و نیز مادی علوم

 روزمره؟

« شعر» الخصوص علی هنر و ادبیات در که است این دلیل

 زبانی، شناسی زیبایی ذوق گرفتن نظر در بر عالوه مولف

 این در و دارد سازی استعاره دستگاه خود او محتوایی و یفرم

 که اند بوده تر موفق هنرمندانی یا و شاعران همیشه خصوص

 که اند کرده استفاده ییها استعاره از خود کار زبان در

 استفاده کمتر الاقل یا و شده بخشیده ها آن به کارکردیتازه

 کاری هنرمندان دیگر یها استعاره از استفاده مسلماً و شده

 که است کسانی جای هنر همیشه و شود یم محسوب یدیتقل

 و جدید یکارکردها ذوق آن از استفاده با و داده خرج به ذوق

 .اند داده( لحاظ هر از) زبان به متفاوتی

 یوقت :است گفته استعاری بیان ی باره در جانسون دکتر»

 امتیاز کی شود، استفاده شایسته طرز به

 یک برای که چرا است، سبک در بزرگ

 چندین معتقدم خود که) ایده دو چیز

 ی فلسفه ریچاردز، «دهد یم دست به( ایده

 (630ص  بالغت

 زبان بودن استعاری کلیت رد و

 زبان» :که دهد یم توضیح «شیلی»

 را اشیا ی ناشناخته قبالً رابطه یعنی است، استعاری بالفطره

 که این تا ،بخشد یم تداوم را ها آن شناخت و دهد یم نشان

 ییها نشانه اینکه جای به ،دهند یم نشان را ها آن که کلماتی

 ییها نشانه مرور به باشند، کامل فکرهای تصاویر برای

 به نو از شاعر اگر بنابراین و فکر، درجات و اجزا برای شوند یم

 زبان نکند، اقدام ،اند دهیپاش هم از که ییها یتداع مجدد خلق

 و گفتگو[ یعنی] ترش اصیل اهداف به نسبت را خود کارآیی

 (633ص  همان،.« )دهد یم دست از ها انسان معاشرت

 گفت شود یم که) اصیل دافاه دادن دست از بر عالوه

 نیست قادر هنرمند یا و ( شاعرندارد یتحارج زبان در هدفی

 از فبسیاری دهد پوشش را زبان یبعدها و ها جنبه تمام

 شاعر وقتی اما ندارند ارزی خود خودی به که هستند مفاهیم

 اعتبار دارای کند ادغام را تایی چند یها استعاره از استفاده با

 ادغام توانند یم یا و شوند یم ارزش مستقالً دخو که شوند یم

 که چرا باشد، افتاده دور و پاشیده هم از ها یتداع همان

 ها سوژه به آن طریق از که است زبان از بخشی آن استعاره

 به و است ادغام قادر هنرمند که هاست سوژه در و میرس یم

 قول به و نیستند ترجمه قابل استعاره که است دلیل همین

 میتوان یم ما .ندارد وجود استعاره فرهنگ یک) «ریکو پل»

 شکل به را آن میتوان ینم و کنیم، ترجمه را ای استعاره

 بابک متن، دنیای در یزندگ ریکو، پل)«بگوییم دیگری

 با سوژه نسبت همان علت تنها و( 03ص  ،43 مرکز احمدی،

 ■ .دهد یم انجام را کار این استعاره که است زبان

 را واژگانی همنشینی زبانی هر در
 استعاره را آن جانشینی و مجاز

 فوتبال بازی در. مثالً گویند می
 گویند می خورد یم گل تیمی وقتی

 «است خورده را گل بان دروازه»



 

 

 1934 اتبستان|چوکشعر انهم فصل|پنجم شماره51 

 «تهیچ دروغی به قشنگی تو نیس»اهی به مجموعه شعر نگ  

 «عبدالعلی دستغیب»؛ «محمدکاظم حسینی»سروده  
 

شعر، قصه، پژوهش ادبی سراپا نو در بیشتر شهرها و حتی 

ایران ما، کهن دیار ما سروده و نوشته و چاپ  یها شهرک

و  ها هیبه طوری که حجم در خور توجهی از نشر شود یم

را به خود اختصاص داده است. نقد و سنجش سال  یها کتاب

ها الزم و ضروری است اما کار یکی دو نفر یا کار من  این کتاب

و مرد کهن  خواهد ینیست. گاو نر م ام دهیکه به کهنسالی رس

یعنی مرد کارکشته. باری تا آن جا که ممکن است به رغم 

 برخی از این آثار را به طور کوشم یکهولت سن و ناتوانی، م

ها را  مختصر و تلگرافی به محک نقد بزنم و اگر نتوانم آن

  .معرفی کنم

هیچ دروغی به قشنگی تو ” دفتر شعر

محمد کاظم  ی سروده( 6042“ )نیست 

هائی است که  حسینی، از جمله کتاب

آن دوست دارد، دوباره، سه باره  ی خواننده

و چند باره بخواندش. حسّ فرحناکی که تهی از چاشنی حُزن 

رخنه کرده است. “ حسینی”هم نیست، در تار و پود اشعار 

راوی اشعار در بیشتر جاها خود شاعر است. مردی که هزاران 

 ی انهیماندوه در دل و صدها لبخند برلب دارد. او ما را در 

، سر به سر یار، خودش و ما کند یها و لبخندها غرق م اشک

ی است. . کل کتاب یک ملودرام لطیف و خواندنگذارد یم

کرداری و گفتاری دارد که خواننده  یها بهیکتاب آن قدر مطا

ای خاص نمایش آثار شوخ و  در تماشاخانه کند یاحساس م

آمیز، فرح بخش و  طبیبت یها شنگ، حاضرشده و به صحنه

 :نگرد یگاه اندوهناک م

سر به / ام بگذاری / تا سرت را بر شانه کنم یگردن کج م

 را بگیرم تیها / تا دست کنم یا وا ممشتم ر! یگذار یسرم م

 (۳) هیچ دروغی...،)!یریگ یمُچم را م   /

هائی از ضُحک و خنده دارند. برخی  یاد شده مایه یها گزاره

و گاهی ما را به خنده  نشانند یاوقات تبسمی بر لب ما م

و گاه دوشادوش  میکن یما به همراه راوی گاه تبسم م آورند یم

. خنده مبین درک پوچی و عبث میزن یوی بر حریف، خنده م

بودن رفتار یا کردار آدمیزاد است و لبخند شادی و لذتی را که 

از مصاحبت دیگری یا دیدن رویدادی خجسته به دست 

 ؛ در خواندن سطرهای زیر طبعاً لبخند دهد ی، نشان ممیآور یم

 

/  زنم ی/ پشت این در و زنگ نم ام ستادهیمن ا :میزن یم

 (63زنگ زده است ) قفل / خودش

 :آور است و این یکی خنده

روسری نبودم از سرت بازم کردی / درخت نیستم مرا این 

جا کاشته ای / سؤال نبودم جوابم کردی/ میدان نیستم دورم 

 (26. )یزن یم

گفتار و نوشتار با آثار باباچاهی،  ی نحوهگرچه این 

ی از هفتاد باب شد و بسیار ی دههعبدالرضائی و فتاح در 

نوجوانان و جوانان شاعر ما را همراه موج پُر شتاب اش با خود 

برد. با این همه در ادب کالسیک و 

معاصرمان بی پیشینه نبود، در مثل آن جا 

گریز روباهی  ی باره که انوری و سعدی در

، دود یکه از ترس جان افتان و خیزان م

اش را  گویند. از روباه علّت ترس سخن می

سلطان! گفتند  کند یم“  خرگیر ”که  دهد یاسخ م. پپرسند یم

درست ولی  دیگو ی؟ میترس یتو که خر نیستی از چه م

 :آدمیان

 نکنند ندانند و فرق می می

 !شان بود یکسان خر و روباه

 (60۳1 ، تهران2/۳36دیوان انوری، 

رودکی و بعضی از ادیبان ما فرزانگی را عبارت از شادی 

، همان شمارند یردن دم، مبردن از لحظه و غنیمت شم

اپیکورس، هوراس، حافظ و  یها هیهائی که در نظر گرایش

عوام  دیدرو وجود دارد. این هنرمندان گاهی از خط قرمز باور

یا با  کشند یرا به چالش م“ مسلّم” و اخبار  کنند یعبور م

که  زنند یها و الفاظ را طوری بهم گره م زبانی، واژه یها یباز

باورهای جزمی یا تمسخر و خنده زدن بر  حاصل کار نفی

ها اساساً به آزمایش  کلیاتی است رایج که درستی و مصداق آن

در نیامده. سوزنی سمرقندی، مولوی، انوری، حافظ، سعدی و 

جدید دهخدا و ایرج میرزا طنز گفتاری زیاد  یها در دوره

 :دارند. ایرج میرزا سروده است

 چنان از هول گشتم دستپاچه

 !ستم رفت از پاچین به پاچهکه د

هائی است که  از جمله کتاب
آن دوست دارد، دوباره،  ی خواننده

 سه باره و چند باره بخواندش.
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در واقع این ادیبان 

استهجان کلمات و عدم 

نزاکت زبان را به مدارج باال 

و این در زمانی ”  رسانند یم

در عصری  نندیب یاست که م

آشفته و فاسد، فضل و دانش 

ها  ، و آنخرند ینمرا به چیزی 

باید از تیغ زبان برای 

جنگیدن و پیروزی بر فاسدان 

اری جویند، در و فساد، ی

چنین حالی است که شاعری 

مانند انوری خشک و تر را با 

 ، تهران2/114)تاریخ ادبیات در ایران، .“ سوزاند یهم م

60۳0( 

——————— 
 یها گاه این مطایبه یا حمله...“ هیچ دروغی  ”در کتاب 

 :گفتاری پوشیده و پنهان است

 )06صدای ارّه/ تبر/ ای کاش تو باغ نبودم. )

بار دراز کرده  روشن و آشکار. شاعر، سعدی را این و گاه

است که این قدر از عشق و باده گفت تا در این میدان سنگ 

سنگی شاعر بزرگ است( کاش یکی پیدا  ی کرهیپشد )مراد 

 :شده بود تا خود او را نصیحت کند

که از صبح تا شب/ وسط این میدان/ راست راست دارد / 

 )03زند! ) مردم را دید می ی بچهزن و 

مطایبه پردازان معموالً اشخاصی هستند سنگدل، سخت 

سر، لجوج. بی سبب نیست که عبید زاکانی خود را هجاگو و 

دهخدا نیز آمده است “ چرند پرند ” دورخی نامیده است. در 

)یعنی هجاگو، جُحا، جحی( سر سالم به “ دخو” که مشکل 

هیچ  ”شعرگور ببرد. اما با نهایت شگفتی دیدم در دفتر 

طنز و جّد، “ حافظیه  ی منظومه ”در قطعه شعر بلند “  دروغی

خنده و گریه، عناد و پیوستگی، تر و خشک ... به هم آمیخته 

، به برد یحزن م ی هیمااست. لحن شعر دا بسیاری جاها راه به 

 :نوستالوژی و حُزن شرقی ی هیما

ه ها/ به احترام تست ک بغض کردی و / باران بارید/ فصل

 )04. )جوشند یها/ به امید تو م / و چشمهروند یم

تمام عیاری است شاعر در  ی عاشقانه یها این شعر منظومه

خود پی در پی ضحک و جّد قطار  ی ماهرانهبند بازی تصویری 

 :رود یاش در م اما گاهی نصاب کار از دست کند یم

آدمسوزی نداشت  یها با آغوش ات / هیتلر/ نیازی به کوره

چطور دل محمد کاظم حسینی راضی شده  دانم ینم (02)

آدمسوزی هیتلر مقایسه کند. یاری  یها آغوش یار را با کوره

 :شود یکه در جائی دیگر این طور وصف م

اردیبهشت / آرایش تو بود/ وقتی عطر بهار تنت / تند 

 )29تا به من برسد. ) دیدو یم

ذَم ” و “ مدح شبیه ذَم ” این دفتر شعر  یها در گزاره

نیز آمده است چنان که منوچهری دامغانی در “ شبیه مدح 

دشمن دم ” وی را از شّر زورگوئی  خواهد یمثل از ممدوح م

 :برهاند اش دهیبر

 یا خواجه همداستانی مکنآ

 که برمن تحمل کند ابتری

 )600۳، تهران 626دیوان، (

بیان استهزائی بسیار است و از این جمله است  یها وهیش

کردن و خوشحال شدن از خواندن یا شنیدن مطالب شگفتی 

نوظهور و متضاد. قسمی هزل است که در برابر جّد و در ردیف 

اند )تاریخ طنز و شوخ  بطالت، ظرافت و خندستانی آورده

 )60۳۳ ، تهران49طبعی، 

طنز، هزل و جّد بهم “ حافظیه  ی منظومه”  ی قطعهدر 

عه آمده به رغم آمیخته است. مبالغه هائی که در این قط

، قسمی سبکباری و طرب به شان یویژگی غلوآمیز و باورنکردن

 :آورد یوجود م

شاعر سیاسی باشم / گالیله  گذارند یتو/ نم یها چشم

 )04. )گردد یاشتباه کرد/ زمین دارد دور تو م

که چاشنی طیبت و  اند ییبایز یها ها مبالغه این قسم گزاره

است و حکایت دارد از این که  ها را دلپذیرتر کرده شوخی آن

 :راوی به راستی عاشق است

/ به تو بیایند/ و لبخند توانند یها/ که م خوش به حال لباس

/ یخند ی/ بهار هم که نباشد / وقتی م دیآ یکه به تو م

/تابستان هم که نباشد/ شوند یآبی پیراهن ات وا م یها شکوفه

 ■ (33ند...)ا سرخ ها بی/ سیخند یات وقتی م در چال گونه
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 «شهر»نگاهی به مجموعه شعر  

 «رضا روشنی»؛ «علیرضا نوری»سروده  
    

 .شعر فارسی زنده است چون علیرضا نوری زنده است

گویند  گویند بحران! بحران ادبی! بحران هنر! بله. می می

گویند  طور است. می پسامدرن و هنر فست فودی! بله همین

کار شعر تمام است تمام. آیا این شعر دچار بحران است! 

باور کرد؟! گویی باید با احتیاط با این  شود یمرا  ها حرف

روبرو شد، گویی که باید اندکی تامل نمود و ابتدا از  ها حرف

لفظ بحران ابهام زدایی کرد و این لفظ را کالبدشکافی نمود. 

چرا که اگر ما جریان هنری را درک کنیم، ببینیم و نگاه 

و اگر و اگر ما منطق ادبی را آن گونه که باید بشناسیم،  کنیم،

آن وقت در بکارگیری این واژه و واژگانی از این قبیل احتیاط 

بیشتری از خود نشان خواهیم داد. واژه بحران منفی نیست، 

گفت دست کم همیشه چنین  شود یم

نیست و در هر شکل نباید از آن برداشت 

 توان یمان منفی کرد، چرا که از لفظ بحر

تغییر و تحول را هم استنباط  ی مقوله

سنتز و ارتقا را هم استنباط  شود یمنمود، 

چیزی که بحران نداشته باشد،  اصوالًنمود، 

بحرانی نشود چگونه تغییر کند، شکل عوض کند، عمارتی نو 

شود. واقعیت این است که هنر آغاز ندارد انجام هم و جریان 

یش بینی نیست. جریان بنابر هنری به راحتی هم قابل پ

ر ذاتش جوهری اما د کند یمشرایط اجتماعی و تاریخی تغییر 

که بایست  اش یظاهر ی پوستهرای ثابت دارد، جوهری و

 دائماًدریافته شود، که بایست فهمیده و فهمانده شود. بله هنر 

و این  کند یمدر نوسان است، بین بودن و شدن نوسان 

دیالکتیکی و به همان نسبت طبیعی موضوع یک امر منطقی و 

، بله هنر امروز شود یماست. بله هنر بحران دارد، بحرانی 

 یها نوشتهدار است، گواه آن همه انبوه  دار است، مسئله مشکل

فست  یها نوشتهعمق و ریشه،  بی یها نوشتهدر و پیکر،  بی

فودی و پیامکی است، گواه آن مجموعه داستانک ها و 

 گذاری یمرا کنار هم  ها آنه وقتی های است ک شعرک

تشخص ندارند، منیت شخصی ندارند، امضا شخصی ندارند، 

زاویه دید ندارند، اندیشه ندارند. شعر فارسی بحرانی است اگر 

قرار باشد که هر شاعری را ما یک شاعر حقیقی منظور کنیم، 

  یها طبعو شاعرک ها را  شاعرهااگر قرار باشد ما انبوه این 

 

 

ایز قلمداد کنیم، یا بخواهیم قلمداد کنیم و همان متم

شاعرک داشته باشیم که از یک شاعر واقعی  انتظاری از یک

داریم. شعر فارسی دچار بحران نیست اگر ما منطق هنری را 

در شکلی که باید نگاه کنیم. شعر فارسی بحرانی است اگر با 

شده، این عینک به آن نگاه کنیم که اسباب تفنن و سرگرمی 

که با مبانی  یانیمدع اما مدعیانی دروغین، اند یمدعکه همه 

. شعر فارسی بحرانی است وقتی که آدم با اند یگانهبشعر و هنر 

، مدعیانی که شود یماین همه مدعیانی خود فیلی بین مواجه 

خود را  اصوالً، بلکه برند یمنه تنها از فقر معرفت و آگاهی رنج 

، و آنان هم که بینند یمجو بی نیاز از مطالعه و تدبر و جست

اندک مطالعه ای دارند قبل از اینکه سعدی و حافظ را بخواند، 

، قبل خوانند یمرامبو و تی اس الیوت را 

از اینکه شمس قیس و جورجانی را 

و  شناسند یمبشناسند نیچه و هایدگر را 

بارتر که این گروه خوانش سنت ادبی  اسف

. نگرانی ارندشم یمخود  دونشانخود را 

در مورد شعر فارسی بی پایه است چرا که 

 یها گروهو  ها یتساشعر فارسی را نه اصحاب و جراید و 

متمایز آن هم به زمان و  یها طبعمجازی، بلکه  یها شبکه

خواهند نوشت. ادبیات ما با تندرویی، میانه روی،  اش زمانه

بندی  کند روی بیگانه نیست، با هوچیگری، ایسم سازی، خالی

هم. بایستی به ذات هنر فارغ از این مسائل نگاه کرد، و 

همیشه بین هنرمند واقعی و هنرمند دروغکی و شبه هنرمند 

تفاوت قائل شد. هنرمند واقعی عمل هنری دارد، جریان هنر 

، و حتی اگر جو زمانه او را برنتابد و جفای شناسد یمرا 

بی تردید  رقیبان به او فرصت جوالن و دیده شدن ندهد،

از پی خواهند آمد و روزی  -به تعبیر نیما -غربال بدست ها

حقانیت او را به اثبات خواهند رساند. هنرمند واقعی استعداد 

نفوذ خواهد یافت، آلت دست نخواهد شد. علیرضا نوری یکی 

ها و  شعرک ی زمانهاز این دسته هنرمندان است، در 

د، علیرضا نوری که مان به علیرضا باش ها باید حواس شاعرک

تاریک شعر، که تولدی است  یها شبنوری است در  یقتاًحق

به موقع و بهنگام در شعر امروزما. علیرضا نوری شاعری است 

، هم با تمهیدات آن آشناست. او فهمد یمکه هم شعر را خوب 

و نه خودش را شارح و قطب و یا  کند یمنه فلسفه بافی 

بایستی به ذات هنر فارغ از این 
مسائل نگاه کرد، و همیشه بین 

و هنرمند دروغکی  هنرمند واقعی
 و شبه هنرمند تفاوت قائل شد.
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حدیث نفس خود را دارد،  . اوداند یمصاحب کرامت معرفی 

است از ضمیر  ییها جرقهحدیثی از جنس شعر، شعری که 

که به شکل غم و درد و طغیان خود را  ییها جرقهشاعر، 

نمایند. چرا علیرضا نوری شاعر زمانه ماست؟ به این دلیل  وامی

و ضمن آشنایی با دقائق  شناسد یمروایت را  که علیرضا نوری

یگران خود نیز برخوردی هنری و شعر د کار/ یها ظرافتو 

دیگران  یها آموزه. او خود از کند یممبتکرانه با روایت 

نیز چیزی افزوده است. چرا روح  ها آموزهآموخته و به آن 

ما در شعر علیرضا نوری منعکس شده است؟ بدین  ی زمانه

دلیل که علیرضا نوری آنِ شاعرانه دارد، در شعرش تظاهر 

دلیل که او گوشه چشمی به سنت ما ، بدین شود ینمدیده 

دارد به آنِ دیگران به شاملو، فروغ، اخوان، عین القضات و 

دیگران. بدین دلیل که او به تاریخ ما گوشه 

چشمی داشته اما شعرش تاریخ نویسی 

نیست، به جامعه ما گوشه چشمی داشته اما 

، نگاهی نویسد ینمشناسی  کتاب جامعه

ه سیاسی سیاسی دارد اما شعرش بیانی

. علیرضا نوری شاعر زمانه ماست، شود ینم

زمانه ای پر از آشوب و پر از تبعض و دریغ، او شاعر خلسه 

چشم و  یها غزلنیست، شاعر طریقت وعرفان نیست، شاعر 

به تنهایی نیست اما ملغمه ای از  ها یناابرو هم. او هیچ یک از 

رار و عاصی ق را در خود دارد. علیرضا نوری روح بی ها یناهمه 

و از  کند یم، قیام کند یمزمانه ماست، روحی که عصیان 

 برد یمعشق گرفته تا تاریخ تا سیاست تا فرهنگ را زیر سوال 

. در روزگاری که ماند یماما در همه حال به شاعرانگی وفادار 

چریکی در حوزه زبان و با  یها جنگشعر با لفافه بازی و 

مشتری تبدیل  ارزش و بی جهت دار به کاالیی بی یها نگاه

شده، یادمان باشد علیرضا نوری طبع متمایز روزگار ماست. 

را خواند، مجموعه شعر علیرضا نوری و این « شهر»باید 

مجموعه را با افتخار در کنار آثار شاعران بزرگی چون فروغ، 

اخوان، نیما و شاملو گذاشت. شعر فارسی زنده است، چون 

 علیرضا نوری زنده است.

ای است. برخی از  صفحه 623 یا یک مجموعه «شهر» 

 .باشد یمو مضامین آن به قرار زیر  ها یهما

، من و منیت شخصی، طغیان، جهان وطنی، زنعشق، 

 جرئت و جسارت، وجه کنایی و استعاری قوی اشعار

تلفیق بومی گرایی و ، طنز، انرژتیک بودن شعر، شاعرانه

یرضا نوری این شعر عل در کار/ گرایی در شعر جهان

همانند سازهای یک ارکست سمفونیک با هم  ها یژگیو

و در خدمت یک اجرای جمعی  اند شدهکوک و تلفیق 

. در این اثر تغییر گیرند یمهماهنگ و هنرمندانه قرار 

ریتم و باال و پایین شدن آهنگ شعری و نیز انرژی فوق 

العاده ای این ارکست سمفونیک شاعرانه، به همراه صحنه 

آشکار شاعر  یها تصرفآرایی و فضا سازیی و نیز دخل و 

 در روایت از طریق تکرار واژگان و بندها به همراه بازی

معقول و متناسب زبانی، و نیز بلند و کوته  های یباز

مانع از خستگی و دلزدگی مخاطب  ها مصرعنویسی 

یک شعر بیست  دلیل نیست که وقتی شاعر در ، بیآید یم

استفاده « خداحافظ خانم»ز ترکیب بار ا 23بندی 

؟! این رسد ینم، این موضوع خسته کننده به نظر کند یم

نوع شیوه بیان ما را به این قضاوت شخصی نزدیک تر 

نویسی و  که شعر الجرم نه کوتاه کند یم

نویسی و  گویی است، و نه بلند موجز

نویسی بلکه شعر در اساس اجر و  طویل

که نه فقط  ترکیب است، اجرا و ترکیبی

در یک شعر خاص بلکه در یک مجموعه 

 یعتاًطبافتد.  اتفاق بی تواند یمهم 

هرذهنیتی اجرای خاص خود را دارد، ترکیب خاص 

خودش را و اگر این ترکیب و اجرا به جا و منطقی باشد و 

 رسد یمهمراه با تمهیدات شاعران باشد، کالم به شعریت 

یم شد. علیرضا و ما با یک شاعری حقیقی مواجه خواه

با یک دیدگاه کلی نگر. شاعری با  است یشاعرنوری 

بینش و دانش با اشارات و ارجاعات درون متنی و برون 

از  گیرد یمزیادی در شعرش بکار  یها ناممتنی فراوان. او 

گرفته تا اسامی افراد. او دردش را  ها مکاناسامی شهرها و 

ابعادی ، بلکه شکوه وگالیه اش در بیند ینمشخصی 

درد او نه  ی حوزه. نمایاند یمجهانی خود را به مخاطب 

اقلیمی شخصی بلکه اقلیمی فراشخصی است ودر این 

اقلیم هم عاشورا وجود دارد، هم خاورمیانه، هم 

 دیکتاتورها و هم ذات و نهاد آدمی.

شعری شاعر، زن و زنانگی بسی بیشتر  یها شاخصهاز میان 

، سازد یمم را در شعرش برجسته . او این مفهوآید یمبه چشم 

، برخوردی تضادآمیز، کند یماز جهات گوناگون با آن برخورد 

، او کند یمو نابود  آفریند یمبینشی و دانشی، این مفهوم را باز 

تو را  خون تو شیرین/خون تو خوردنی است.../» گوید یم

از هواپیماهایی  تر خطرناکتو  بیماری خطرناکی جلوه دادند..../

خطرناک تر از ریاضت  ودی که که انبار نفت را زدند/نب

 تهران نبودی.../ یها شباز  تر خطرناک اقتصادی نبودی/

با یک  است یشاعرعلیرضا نوری 
دیدگاه کلی نگر. شاعری با بینش 
و دانش با اشارات و ارجاعات 

 درون متنی و برون متنی فراوان.
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 خطرناک تر از بایزید و محمد بلخی و پسرانش نبودی/

خطرناک تر از دوستان من نبودی..../تو زن بودی به اضافه 

ای غیرمنطقی  معشوق علیرضا نوری/گاهی به شکل مسخره

ولی  کند یملی زنی/گاهی دلت پیش چند نفر گیر و شوی یم

علیرضا نوری ضمن حفظ تشخص و فردیتش، او ««. زنی...

جای »که وطنی دارد. او شاعری است  نگاهی جهان/

و » گوید یمو  گیرد یم «را رو به دوربین جهانی یشها زخم

 یتها زخمرا رو به عاشورا/ رو به قبله/و جای  یتها زخمجای 

و این چنین سنت زخم « ه زمین روی شاخشرا به گاوی ک

بر زخم سرزمینش را که از عناصر سیاسی و مذهبی و خرافی 

. علیرضای نوری گیرد یمرا رو به دوربینی جهانی  ناشی شده

، رود یمدور  یها زمانو  ها مکانخیالش به  یها بالبا اینکه با 

. گزیند یمو در زمانه خود سکنی  ماند یماما همیشه در خانه 

و دیروز ناصر حجازی را برای سومین »

بار در خاک کردند/و 

هیچکس/هیچکس به احترام حجازی 

/ و تاریخ من پیک  4ص تو را نبوسید 

 60 یدصپاشموتوری بود/که اسید می 

تو وقتی به حسن روحانی رای دادم 

 «6۳ص چند تار مویت سفید شدند 

 زند اما علیرضا نوری شاعری است که در شعرش حرف می

. او است یاستعارکنایی و  عمدتاًشعرش حرفی نیست، شعر او 

، آن عمق شناسد یمکه سرشت و ضمیر آدمی را  است یشاعر

ناپیدا و نامکشوفش، زیر زمین ذهن را از همین رو دست 

آنجا : »کند یمو پیش چشم ما رو  کشد یمآن را بیرون  برد یم

/ 6ص داردکه هر آدمی چند سگ و گربه در خودش رها/رها 

به چوب لباسی  بندمش یم/کشم یمسگم را از درونم بیرون 

 «۳0ص 

« شهر»از بین شاعران معاصر، علیرضا نوری در مجموعه 

گری فروغ توجه دارد، او  روایت ی یوهشکم و بیش به زبان و 

و در گست و  آورد یمشعرش بندهایی را از شعر فروغ  در کار/

این تاثیرپذیری، او نگاه . برغم سراید یمبست با آن بندها شعر 

از گست و بست او با شعر  ییها نمونهخاص خودش را دارد. 

ای خاک.../کسی  و خاک/» بینیم یمفروغ را در این بندها 

... صدای 6۳ص هست که چند انگشت به من قرض دهد آیا 

ناک دو هم آغوشی فروغ را چگونه  دود سیگار در فاصله رخوت

گانی که در گودی چشمان فروغ و این با پرند /13ص بنویسم 

ص حرف بزن  / حرف بزن/10ص تخم گذاشتند فرق داشت 

 زیپ شلوارش را پایین بکشد/ خواهد یمآدم گاهی دلش  10

بگوید کثافت عوضی  ها یبعضبرود به  گاهی دلش می خواهد

ای صدای پشت گوشی.. ای صدای نحیف و  694ص خفه شو 

/ من از کجا 9صداص دوست داشتنی.... ای صدای صدای 

 (63ص  آیم یم

به  توان یماز دیگر موارد قابل ذکر در شعر علیرضا نوری 

عنصر روایت و روایتگری اشاره نمود. در شعر علیرضا نوری 

، بعد از رود ینمتا ساده پیش  شود یمروایت اغلب ساده شروع 

فضایی پرتاب  یها چالهچند بند به ناگهان مخاطب به درون 

بلندگو/ بیا دفتر/سالم آقا/تخم سگ شنیدم صدای ) .شود یم

/و من که تنها دوازده سالم بود/ زنی یمسر کالس یه حرفایی 

به رویای ناگزیر کلمه پی بردم /و دانستم آنچه کلمه با آدم 

به مواردی که برشمردیم  «61ص آقا... کند ینمچنگیز  کند یم

 نگاه طنزآمیز شاعر را نیز افزود. علیرضا نوری توان یم

شاعرناآرامی است او به هرجایی سرک 

، به هر قلمرویی حتی از نوع کشد یم

که ای نفس مطمئن » ممنوعه آن:

آدم یک گزینه بیشتر  /29ص  شوخالی 

را سفت کرد و انقالب  عضالتش نداشت.

فلسفه  یمها دست/ 02کردص 

/ 33ص قلبم دستشویی عمومی است  /09است دستشویی 

به آن سنگی  شبلی پرت کرد/شاشیدم به آن شاخه گلی که 

 /(31ص که بر پیشانی حسنک فرود آمد 

از کارهای او را  ییبندهابرای آشنایی نسبی با شعر شاعر 

 با هم بخوانیم:

پیراهن تاریخ اسارت از غارها  پیراهن تاریخ سرمایه است/

پیراهن آدم دیگری است که یکنفر آن  دوقلو است/ یها برجتا 

 /کند یمتن را خراب  های یبرجستگ چه چیز .../پوشد یمرا 

پیراهن/ صدای  /کند یمچه چیزی مرا از تو جدا  پیراهن/

/ که گاوی در من 0ص پیراهن... ضخیم انسان چه کم دارد/

ای گاو ول شده در روان  ای گاو/ جهان را بخورد/ خواهد یم

رشت  یها باران/ تو در 4ص من و امثال من تو شاهد باش 

تو در مولوی به شکل  همدان زیباتر/ یها برفزیبایی/ در 

تو در شعرهای  در حالج به شکل جنون/ مردی حلول کردی/

قبل از نمایشگاه  قبل از آن صبح زنی/ من قبل از شراب زنی/

قبل از پیشنهاد  قبل از زیبایی زن همسایه زنی/ تهران زنی/

دریغ کرد و فرو زنی که زیبایش را از من  همکار جدیدم زنی/

 رشت را/ /آورم یمشیراز را از تنت در  ../مهی غلیظ. رفت در

ص در مهی غلیظ  روم یمو فرو  /آورم یمهمدان را از تنم در 

/ چه شکوهی دارد مردی که اسم زنش شکوه باشد/چه 63

در شعر علیرضا نوری روایت اغلب ساده 
رود،  ینمشود تا ساده پیش  یمشروع 

مخاطب به  بعد از چند بند به ناگهان
 .شود یمی فضایی پرتاب ها چالهدرون 
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قفس جدید  شکوهی دارد چند روز زندان برای یک روشنفکر/

/ 63ص پلنگ ایرانی لباس تیم ملی است یا مرتضی علی 

و شعر  /خوری یمهمدان من/ تو به درد ویرانی  همدان

کسی هست که چند  شعر فارسی همیشه تزریقی بود/ فارسی/

را  اش ینهسآیا به مادرم بگویم وقتی  انگشت دهد به من آیا/

التحصیل میدان  / بگویم من فارغکردم یمبه چه فکر  بریدند یم

بودم/ در همین میدان به آن دختر کرد گفتم: خوش هاتی 

و او با لباس نارنجی در میدان فرو رفت و رفت/ و او با  بان چو/

/ چه زود جهان 61ص دله که م  کردی گفت/ ی لهجههمان 

ما و  یها جنازهو کارگرهای شهرداری  به ساعت نه رسید/

انداز جمع کردند و  کشتگان اندام را از سطح خیابان با خاک

/ پوستم را 29ص رباط کریم سوزانده شدیم  های یابانبدر 

ص سگی سیاه  /پرد یم/ سگی دار کشیده بیرون زنم یمکنار 

/ کسی 04ص یون دست از فارسی طلبکارم یلم 0۳/613

به زنانگی قبایل  هست آیا مرا به زنانگی زن/به زنانگی زمین/

کسی هست که صدایش را/صدایش  سرخ پوست دعوت کند/

که چون  در تاریخ جا نگذاشته باشد/ کسی هست را/در تاریخ/

 یها دست یشها دستشاخ تر به رقص آید/ کسی هست که 

 یها دستدیه گو آرماندو مارادونا باشد/ کسی هست که 

شبلی را وقتی که گل پرت کرد شعر کرده باشد.... من شاعر 

به  /زنند ینم/به هر زخمی بتادین 34ص قبل ازکلمه بودم 

سر  ها زخمبه بعضی  /زنند یمزنگ  ها زخمبعضی 

/ 06ص  کنند یمهم آدم را هدایت  ها زخم/بعضی نندز یم

وضو  با انداخت یمای  کسی که طناب را به گردن باقر مزدفینه

عارف بود  دید یمحالج  ی گردهبود/کسی که جای شالق را بر 

چند قطره  /تو زن بودی/با تنی که هر ماه عادت داشت/03ص 

هران اولین در ت نه/ سبک تر باشد/تر...اول در دانشگاه دیدمت/

تو از شعر سپید نبودی سفیدتر/ بودی زنی با  قرارمان بود/

زیر گلویت بود  یرها قدی معمولی و چند کیلو اضافه وزن/

اصالح  شود ینمزیر گلویت را  یها رگ جای تو/ ترین یقعم

 یها رگ به بند انداخت/ شود ینمزیر گلویت را  یها رگ کرد/

از آنکه خیلی آهسته  /13ص تتو کرد  شود ینمزیر گلویت را 

 /ترسم یم زند ینمحرف  اصالًاز آنکه  /ترسم یمحرف می زند 

 ام یهکلاز قلبم بیشتر از  ترسم یماز نزدیک بیشتر از دور 

 ترسم یماز توهم  /ترسم یماز همدان بیشتر از تهران  ترسم یم

مرا که عاشقم  مرا به نام دهانم صدا کن/ /93ص 

 ها یلیخدردهان من  ش کشیدند/هنوز..../دهان مرا به آت

 ی یقهدر دهان من  عین القضات/ ام یوانهدهمشهری  سوختند/

 ■636ص ابلیس را گرفت 
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 «معنا انگاری در شعر»ای در باب  رساله   
 «آرای علیرضا رزم»  

 

 بازیافت معناهای مستعمل

 شروع یک پایان:

رگرائی و شناسی، ساختا به یقین از ورود مباحث جدید زبان

ها و نظریات جدید ناظر شناسی، تئوریپساساختارگرائی، متن

بر خالقیت اثر و نه خالقیت مؤلف در ادبیات و دنیای آن، در 

گذرد، اما هنوز از دریافت ایران، و... قریب به سه دهه می

صحیح، چرایی طرح و جایگاه این ابعاد در زندگی و حیات 

و ادبیات مبتنی بر آن، جاری خود در گستره جامعه ایران 

عاجز هستیم. این عجز دالیل گوناگون و شاید مستقل از هم 

داشته باشد. اما هر چه هست ما به عنوان مترجم و مبین این 

ها نیز  ابعاد، منزل گاه و مقصد آن

هستیم. این ابعاد امروزه صورتی جهانی 

اندیشه جدید در  یافته و بدل به الفبای

جرای خود در ساحت ساخت، ارائه و ا

کننده  زمان کنونی شده و از سویی تعیین

روش و مبنای برخورد با صورت کهن 

 اندیشه در جهان سنت نیز شده است.

از نظر نویسنده این سطور، اصل ماجرا 

از ترجمه و تبیین این ابعاد در منزل گاه مقصد آنها، آغاز 

 گاه و شود: ما به عنوان مترجم و مبین این ابعاد، منزل می

 مقصد آنها نیز هستیم.

آنچه امروز شاکله اصلی این رساله را می سازد، بعد زبان و 

بعد متن است. زبان و ساحت آن، متن و عرصه آن! این رساله 

در پی محدود ساختن میدان گاه این دو بعد نیست! بلکه در 

تالش است که خود نیز در طرح و بررسی این دو بعد به 

دی از آنها برسد. یعنی این رساله اجرایی قابل قبول و مشهو

تا نقطه آخر، در پی متن شدن و یافتن زبانی برای سخن 

 گفتن خواهد بود.

پذیریم که مفاهیم گفته شده در نقطه سؤال اول: آیا می

گذشته بوده و  03آغاز این متن، میهمان ذهنیت جاری ما در 

ازل ایم و یکی از منپذیریم که ما مقصد آنها بودههستند؟ می

عبور آنها؟! در واقع این مفاهیم کاروانی بوده و هستند که 

جهان امروز را  از منزلی به منزل دیگر پیموده و در هر منزل 

ای از آن منزل گرفته، خود متغییر و متحول شده و گاه بهره

 اند!پوست انداخته به سیر خود ادامه داده

 

 

اهیم چه سؤال دوم: ما به عنوان منزلگاه و مقصد این مف

ایم که درخور طرح در گردش ای به این مفاهیم رسانده بهره

مداوم آنان در جهان بوده و باشد؟! الزمه بهره رساندن به این 

ای هم درخور، از مفاهیم، بهره بردن از آنها است آیا ما بهره

 ایم یا هنوز خام َخم هستیم و در پله اول!این مفاهیم برده

با دعوت خود ما و بنا به سنت سؤال سوم: این مفاهیم 

ها  اند، ما خود دست به دعوت آنترجمه، میهمان ما شده

ایم! آیا میهمان را به آداب و درخور دعوت، پذیرایی  زده

ایم؟ در هرحال این مفاهیم میهمان ناخوانده نیستند و نموده

آورند، فقط شیوه و طرز جز با دعوت سر از هیچ منزلی در نمی

 و ناخواه متفاوت است!خواه  –دعوت 

تبیین اول: در حقیقت حضور این 

مفاهیم میهمان و عبور کاروان آنها از 

-منزل گاه ما به سالیان گذشته و به دهه

های گذشته و به زمان وقوع انقالب 

سال  03گردد. اما مشروطه باز می

گذشته فقط مجال رسمیت یافتن حضور 

ته فقط و واقعا ً سال گذش 03واقعی آنها بوده و بس! ما در 

حضور این مفاهیم میهمان را دریافتیم و در مواردی هم سعی 

در دوستی و رفاقت با آنها داشتیم که صد افسوس فقط در 

مواردی بوده و هست! مابقی هرچه بوده به فراخور من بوده و 

نویس، من نقاش  گریز از من! من انسان، من شاعر، من قصه

من هستیم. من جهان سنت و من و..... ما هنوز هم در مرحله 

 جهان مدرن!  پذیرش یکی و گریز از دیگری و بالعکس!

خود این مفاهیم در رهگذر این چالش بزرگ فقط سری به 

اند و همین است که امروز بر پیشانی ما از اند و رفتهما زده

 طرف این مفاهیم نوشته شده : آمدیم، وجود! نداشتید رفتیم!

گذشته ما خواسته یا ناخواسته  سال 03تبیین دوم: در

ایم. گاه خواستیم قائم به دست به تغییر و تدوین خود زده

ذات شده و بر فراز خود و خویشتن بایستیم و این شده که در 

برابر هرچه  ساخته و پرداخته غیر ما بوده ایستاده و همه را 

ایم یا بی هیچ تعارف همه را به استقبال رفته و به طرد کرده

ایم به شکل و ساخت ایم و بدتر آنکه خواستهکشیده آغوش

اندازی کنیم! اما ناشیانه با آن خلط شده و این غیرما  پوست

از نظر نویسنده این سطور، اصل 

ماجرا از ترجمه و تبیین این ابعاد در 

شود: منزل گاه مقصد آنها، آغاز می

ما به عنوان مترجم و مبین این ابعاد، 

 گاه و مقصد آنها نیز هستیم. منزل
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ایم. علت این همه جز برابر گرفتن شناخت غلط از آب در آمده

مفاهیم با پذیرش آنها نبوده است. صحبت و اندیشیدن در غیر 

رصت اندیشه در ایم و این، فما را  دلیل پذیرش آن دانسته

چیستی و هستی این غیر ما را، از ما گرفته است. از دیگر سو 

از هول حلیم در دیگ افتادیم و  سرخوشی اندیشیدن در این 

غیرما را موکدا ً و تماما ً شناخت آن دانسته و همین هول 

شدن را به حساب تغییر و تحول خود گذاشتیم و فکری 

. پس ما در برخورد هر ایمایم که از جنس غیر ما شده شده

ایم. یا اصال ًوابدا ً مفهوم نو و غیر ما، دو سویه عمل کرده

ایم و یا ایم و حتی فکر کردن به آن را هم طرد کردهنپذیرفته

این مفاهیم جدید و رازآلود را پذیرفته و نوکر بی دربست، 

ایم. در این صورت است که ما نه شان شده جیره و مواجب

ایم ا در حد بهره بردن و بهره رساندن شناختهمفاهیم جدید ر

و نه از خود ما، سنت ما، تاریخیت ما، 

فرهنگ اندیشوی ما، حکمت ما و... نیز 

شناختی در خور معاصرت و بهره 

رساندن به این مفاهیم جدید به دست 

 ایم.نداده

الزمه بهره رساندن به این مفاهیم 

بهره بردن جدید شناخت خود و خویشتن خود است و حتی 

 از آن نیز همین گونه!

زنیم، تبین سوم: ما خود دست به دعوت میهمان می

شویم و هستیم اما غور در مفاهیم را به ترجمه مقصد می

هستی و چیستی این میهمان را  برای ادب در مقابلش و یا 

کنیم. دعوت ما به دادن ارمغان و سوغاتی به او، فراموش می

موالنا است که به آهنگ بد خود،  ترجمه، مثل موذن بدآهنگ

دخترک تازه مسلمان ِ مسیحی را از متن اسالم تاراند. آهنگ 

بد این موذن، دعوت ما از مفاهیم جدید به ترجمه است. ما بد 

بندیم. میهمان آموزیم، بد به کار میکنیم، بد میترجمه می

چه کند اگرمیزبان آداب میهمان داری را بلد نیست خصوصا ً 

 میزبان مسلمان است و میهمان به دین او حبیب خدا! آنکه

در قبال این سه سؤال و این سه تبین، دایره محدودی از 

ای از آن یعنی زبان و زبان شناسی در مفاهیم نو را در گزاره

نشینیم تا از هفت جهت این شعر به بازخوانی و باز نویسی می

قامت شعر و نه گزار ِخلط شده با معنا و پیام را مستقال ً در 

 چیز دیگر و یا هرچیز دیگر ببینم!

 

 الف: معنا در مقام  یک پیام

های حرکت از سطح زبان به سمت بطن زبان، یعنی در الیه

زیرین زبان: در اصطالح عادت به حرکت عمودی درارتفاع 

زبان به جای حرکت افقی )طولی( در بطن آن! در حرکت نوع 

رود، اما در این زبانی باالتر میاول مانور کار زبانی و خالقیت 

وضعیت هم، زبان در بهترین شرایط و تحت هرگونه شرایط 

تواند یک دور کامل، به دور خودش بزند یعنی یک فقط می

وار زبانی! اما حرکت نوع دوم، یعنی حرکت افقی سیکل دایره

نهایت کند، بلکه بی)طولی( در بطن زبان، فضا را فراختر می

کند که در این حالت زبان چند وجهی عمل میفراختر! چرا 

نه تک وجهی که این تک وجهی بودن منتظم و مستلزم معنا 

و بلکه خود معنا است! اما حالت چند وجهی، معنا را معطل 

 شود.کند و به طبع آن موقعیت معنا ساخته میمی

کارکردهای عادی و تخدیری زبان و در اصطالح این رساله 

دن زبان: در این حالت صدا و سیمایی کر

زبان فقط کارکرد عادی و محدود خود، 

نظیر افاده معنا، آن هم دم دستی، 

رساند. روزمره و روتین را به انجام می

حرکت افقی )طولی( در بطن زبان این 

زند، چرا؟ چون در حالت نرمال را بهم می

این حالت زبان در پی افاده معنا نیست بلکه در پی ساختن 

های عمومی عنا است. این یعنی بهم زدن همه جنبهموقعیت م

های جدید معنایی نه معناهای جدید! زبان برای یافتن ظرفیت

این مکانیسم بر اساس حرکت زبان به سوی خود زبان عمل 

کند یعنی زبان وسیله برای خلق یا ارئه و یا انتقال و... معنا می

دارد:  نیست، در اصطالح زبان، با زبانیت خود سر و کار

زبانیت، از درون زبان به زبان نگریستن! اطراف و پیرامون ما 

پر از پیچیدگی است، این پیچیدگی برای همه تقریبا ً مشهود 

است، اما شیوه برخورد با آن و شیوه قرائت از آن، به سیاق 

انجامد. حرکت عادی زبان، به عادی سازی و عادت سازی می

ی( در بطن زبان است که اما فقط بر اساس حرکت افقی )طول

بینی نشده، که در اطالعات کامال ًبکر، گمان شکن و پیش

واقع حاالت زبانی رفتار و کردارهای زندگی پیچیده اطراف ما 

شود، ذهن ما هستند؛ وارد حوزه اطالعات آرشیوی ذهن ما می

چون به قالب آرشویی سابق و یا فعلی خود عادت کرده )در 

رکزگرا است( و بر اساس آن عمل اصطالح ذهن ما ذهن تم

ها کند، کل دادهکند، به یک جای خالی بزرگ برخورد میمی

ریزد و در اصطالح از ذهن ما تمرکز و اطالعات آن بهم می

شود. با این رویکرد شعر در اولین گام تمرکز ذهنی زادیی می

ریزد و در و بعد از آن تمرکز روحی و جسمی ما را بهم می

در بطن زبان این حالت نرمال را بهم 
چرا؟ چون در این حالت زبان زند، می

در پی افاده معنا نیست بلکه در پی 
 .ساختن موقعیت معنا است
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اطالعات آرشویی ما را دچار چالش کرده و زیر دومین گام، 

برد. )مخدوش شدن سوژه( چون این تمرکززدایی از شک می

های زیرین زبان و حرکت افقی )طولی( آن انجام طریق الیه

های عادی و  گیرد و اراده عملی این کارکرد، کارکردمی

آید که ریزد، پس الزم میتخدیری زبان را نیز بهم می

این عادات زبانی در اطراف نیز به چالش کشیده های  عینیت

شوند ) مخدوش شدن ابژه( و این یعنی زبان در این حالت با 

های عینی اطراف ما همه شیوه برخورد با تبدیالت و کلیشه

گی تاریخی و عوامانه و این تبدیالت را از سیاست تا زند

کشد! در اصطالح روابط اطراف ما .. زیر سؤال میتخدیری و.

شکل و جنبه غیرعادی و پیچیده دارد، صورت ساده زبان که 

تواند این روابط غیرعادی و پیچیدگی و... را به رخ بکشد، نمی

 آید!طبیعتا ً برخورد پیش می

کارکرد تریبونی و صدا و سیمایی 

شعر: شعر امروز بواسطه حضور عوامل 

سنتی )عرفی( و تاریخی ِ دیرپا، سخت 

ی مواجهه است. و جامد، با چند پهلوگر

یعنی چند پهلویی، چندرویی و نفاق در 

-شعر! این از زبان ملؤن آن نشأت می

 گیرد، از زندگی ملؤن اطراف ما و.... 

شعر در هر حالت باید شعر باشد! نه 

ای که مردم آن از شاعر و هنرمند چیز دیگر! اما در جامعه

ا گرفته تا مردم عادی هنوز از ارائه خود و عرضه خود و ی

دیدن و پرسیدن خود در چهارچوب زبان و فرهنگ خود و در 

اینجا ادبیات و شعر عاجزاند، یعنی یک رسانه همه گیر و هم 

گرا برای گفتن؛ شنیدن و دیدن خود و یا دیگری به شکل 

واقعی وجود ندارد، شعر ) و یا همه انواع ادبی و هنری( تبدیل 

سر و کار دارد اال   ای که با هر اموریشود، رسانهبه رسانه می

 شعریت و هنریت!

در بین اغلب کسانی که به شکل جدی و یا غیرجدی در 

کنند، چون به شکل آگاهانه زمینه شعر، ادبیات و هنر کار می

کنند، خواسته یا در محیط شعری، ادبی و هنری عمل نمی

ناخواسته دچار این تریبونیزه و صدا و سیمایی شدن و عمل 

 شوند؟!کردن، می

ای کثیرتر از کثیر از مردم، که به هر در مقابل هم عده

ای یا آماتور، تخصصی یا تفننی کمی یا کیفی، حرفه ) صورت

.. و دراینجا شعر هستند، در و...( مخاطب آثار ادبی، هنری و.

ثار به گردند، آهای خود میاین آثار بیشتر به دنبال من

یم حیدرزاده در .. نظیر آثار مراصطالح تجاری و بازاری و.

شعر، نسرین ثامنی، فهیمه رحیمی و... نیز در ادبیات داستانی 

و رمان به اصطالح، چرا؟ چون صورت نوعی انسان و هم روابط 

او در جامعه ما به دلیل رخوت زبان و فرو رفتن آن در الک 

کارکردهای عادی و یا سقوط به اعماق فروتر از عادی آن غیر 

ت)این صورت نوعی انسان  پیش از اسمولد و غیرفعال شده

این در عصر شعر کالسیک حتی تا دوره مشروطیت اصال ً 

ورت وجود نداشت یعنی شعر کالسیک هیچ تصوری از ص

..!( ، پس هر فرد انسانی در جامعه . نوعی انسان نداشته و ندارد

ما و در اطراف خود، از وجود یک من انسانی سالم و طبیعی 

حقیقتا ًعاشق بشود، گریه بکند ، غصه  که بتواند واقعا ً و

 بخورد و... تهی است!

در آثار ادبی و هنری و در آثاری از نوع اشاره شده، 

های مخاطبین و مردم عادی، بیشتر به دنبال خود، حسرت

خود، احساسات عام خود و...   هستند 

-که بواسطه آن آثار به راحتی و بی

زحمت فکر و اندیشه، و حتی فکر 

به فضاهای دیگر)ایدولوژیک، کردن 

دینی، آسمانی، ماورائی و...( و حتی 

بدون دخالت و چون چرای کسی، 

ای و ساعتی نئشه و کیفور دمی، لحظه

شوند!؟ و بعد از گسست این ارتباط می

یک طرفه معنایی، باز همان آش و همان کاسه است، یعنی 

 همان من نیم من مطرح نشده غیر واقعی!

شعر: زبان شعر باید از درون به اندیشه اندیشه و زبان 

آغشته شود نه در سطح و در همنشینی و یا جانشینی 

کلمات)درس اول زبان شناسی سوسور(، وقتی حضور حرکت 

افقی )طولی( در بطن زبان، ملموس شد، اندیشه در ستون 

ی افتد، درست در جایی که حافظهفقرات زبان اتفاق می

آوری و احیای حافظه خود زبان اندیشه جمعی ما به سمت یاد

کند )رویکرد شروع به حرکت و پرتاب شدن به آینده زبان می

ناخودآگاه جمعی یونگ(. اندیشه شعری در این حالت چیزی 

فراتر از کلمات، جمالت، معناها و اطراف و اکناف ما است، 

چرا؟ چون به فرض اینکه حتی در سطح عادی و عمومی زبان 

اشد، سلسله اعصاب آدمی ) به عنوان جویی هدف بصرف لذت

شود، همه وجود او به شکلی سیال مخاطب( به کار گرفته می

شود؛ اشاره شد وقتی تمرکز ذهنی فرد کشیده میبه چالش 

بینی نشده و غیر قابل حدس به هم با اطالعات جدید، پیش

دهد، بریزد، اولین تأثیرات آن در سلسله اعصاب آدمی رخ می

کارخانه  ،دهد. شعره رد و تأییدهای اولیه رخ میاینجا است ک

شعر، کارخانه تولید اندیشه و یا اندیشه 
سازی نیست، ارائه و تقدیم اندیشه و یا 

کاری اندیشه هم به شعر ربطی برنامه
ندارد؛ شعر اندیشه را در غیبت 

ای و تکراری یک معناهای چاپی، کلیشه
 کند.بار مصرف و.... بازیافت می



 

 

 1934 اتبستان|چوکشعر انهم فصل|پنجم شماره61 

تولید اندیشه و یا اندیشه سازی نیست، ارائه و تقدیم اندیشه و 

کاری اندیشه هم به شعر ربطی ندارد؛ شعر اندیشه را یا برنامه

ای و تکراری یک بار مصرف در غیبت معناهای چاپی، کلیشه

ای موجودی که در کند. در اولین گام، معناهو.... بازیافت می

شوند، در اینجا هم اند، بازیافت میاطراف ما انباشته شده

معناهای بازیافت شده، دیگر معنا نیستند، بلکه ضدمعنا 

هستند. چرا که هرچیزی که بازیافت شود، خودِ خود نیست، 

بلکه بخشی از آن خود را دارد، اما در اصل ضد خود است! این 

های را در مرکزیت زبان، در الیهضد معناها هستند که اندیشه 

زیرین و بطنی آن و در حرکت افقی در این بطن چند وجهی 

کنند، با برهم زدن تمرکز فرد، در وجود او تبدیل به خالء می

تا خود او احساس نیاز کرده و دست به شناسایی و رفع نیاز 

بزند ) برهم زدن رخوت زبان در فرد و جامعه( که این روال 

دار، البته فتح نیست که تمام شود، است و ادامهپی در پی 

کشف نیست که ثابت بماند و یا جایگزین دیگری بطلبد، بلکه 

خلقت، خالقیت و خالقیت مداوم است و آفرینشی است 

 ...! وارققنوس وار، سیمرغ

 ب: معنا به مثابه یک الهام متعال

الهام، ساخت اصلی شعر کالسیک آن هم در محتوا است! 

  ای به قدمت حضور ادبیاتو شهود قلبی شاید ریشه الهام

الخط عرب)ادبیات وحی و قرآن کریم( و یا متداول شدن رسم

 عربی در جهان تاریخی ما داشته باشد.

تا آنجا که روشن و شفاف است، هیچ تحقیق مشخص و 

شفافی در خصوص الهام و لوازم الهام شناختی در ادبیات و 

است و هرچه هست در حد هشعر کالسیک ما انجام نشد

ها و یا نیم چه های کم مایه دانشگاهی، پایان نامهپژوهش

 13مقاالت به اصطالح ژورنالیستی است که بیشتر در دهه 

 اند!شدهشمسی منتشر 

اما ماجرای الهام در جهان تاریخی ما فقط  در ادبیات و 

، فلسفه و 6شود که درعرفان )تصوف ؟!( شعر خالصه نمی

ما نیز، این عنصر ناشناخته اما مؤثر، وجود و سیالن حکمت 

 داشته است!

زبان این رساله جزء از طریق کنکاشی مختصر اما عمیق و 

مفید در فواصل این ابعاد برای شناخت ریشه، سیر، نحوه 

حضور و کارکرد الهام در میان این ابعاد، راهکاری ندارد. اما 

گاه اصلی این بیش از هر چیز باید روشن شود که خواست

عنصر همه تاب و هیچ اثر، در نهانگاه مذهبی و دینی ما از 

تر به کجا است و چگونه و چرا است؟! سپس با نمودی عینی

سراغ این ابعاد رفته و بعد از آن باقی مسیر با شعر کالسیک و 

 در نهایت شهر نیمایی ) سپید و...( پیموده خواهد شد!

هدی اخوان ثالث آغاز یاد مابتدا از شعور نبوت زنده

 کنیم: نبوت و شعور! می

تعریف شعر از نظر اخوان: شعر محصول بیتابی انسان در 

 .گیرد لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می

گیرد. الهام اثری است که از الهام منشأ می شعرنقل اول:  

کند. مانند یک صاعقه آن حس می  شاعر در درون خود آن را

گرداند. پس و تمام وجود خود را معطوف بدان می گیردرا می

الهام یک امر درونی است. تا شاعر در پرتو نور الهام قرار 

اگر هم شعری را  !شعری را بسراید دتوانبمشکل  باشد نگرفته

بگوید شعر را ساخته است نه اینکه شعر را سروده باشد. از این 

یک بخش از امروزه  اند وروانی دانسته یامررا  لحاظ شعر

رود. شعر درمانی یکی از به شمار می شناسی ادبیاتروان

از آن برای بهبود حال  شناسانهایی است که روانروش

الهام بدون حضور  د. اما باید دید کهنجویمریض خود سود می

 در این بین هایی هممحرک؟ آیا آیدکدام چیز به وجود می

تا   شوندمی سبب که هاست محرک این یعنی ؟ردوجود دا

توانند های الهام چه چیزهایی میمحرک ؟!گیردبالهام صورت 

 ) بهروز رها( باشند؟

شعر پیش از این که در جان شاعر نطفه ببندد نقل دوم: 

، دارد؛ یکی از این وجودها روح شاعر است "وجود"نیاز به دو 

ند کها برخورد میاند که روح شاعر با آنهاییو دیگری پدیده

هر  .باشند یچیز توانند هرها میگردد. آن پدیدهأثر میو مت

تواند عنصر چیزی که برشاعر واقع شود و او را متأثر بسازد می

شخصی، از دست  هاولیه شعر به حساب آید؛ مثالً یک حادث

دادن عزیزی، یک رویداد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 

، سیاسی و ...، خواندن یک شعر، شنیدن موسیقی، رؤیا

فصول، عشق، شادی، خاطره، دیدن یا  تنهایی، گذر زمان و

شنیدن یک واقعه تأثرآور، دیدن یک منظره یا یک گل 

مثل  -  تواند حالت عاطفی خاصیها میاین از هریک  و...

... را برای شاعر عشق و  شادی، غم، یأس، امید، خشم، تنفر و

 م شود. تواند موجب الهاگاهی یک سفارش نیز می. بیافرینند

گوید: برای فالن شخص شعر بگو! شاعر کسی به شاعر می

بیند و در همین حالت ای میویژه یخود را در حالت عاطفی

سراید. اگر حالت عاطفی به شاعر دست ندهد شعرش را می

نباید به سفارش عمل کند چرا که دراین صورت شعر صورت 

را کنار  ایکند و شاعر مجبور است چند کلمهتصنعی پیدا می

 ) بهروز رها( .هم بچیند و چیزی به عنوان شعر تسلیم نماید
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به هرصورت الهام یک عنصر ذاتی در آفرینش نقل سوم: 

 های درونی وگردد و از طرفی تابع محرکشعر محسوب می

ها شاعر را به احساس شاعرانه . اگر محرکاستبیرونی خود 

درغیر این کند الهام به خودی خود رخ برمال می ،رساند

) بهروز  .زدگی دچار خواهد گشتآفت زبان بهصورت شعر 

 رها(

لیستی ئاشعر افزون براین که از دید سور یک: -نقل چهارم 

سروکار دارد و از نگاه اشراقی « ناخود آگاهی »ی با مقوله

است، در برخی حاالت به « الهام »ی وابسته به نفس مسأله

این فضا سازی در ذهن  فضا سازی عمدی نیز نیاز دارد، و

رود گیرد که او درست به سراغ شعر میزمانی صورت می شاعر

ی )اما این رفتن به سراغ شعر نباید، ضمیر ناخودآگاه و جنبه

 الهامی ذهن او را زیر تأثیر بگیرد(.

 و ی دیروزیگونه است، ،الهام الهام: دو –نقل چهارم 

و امروز  با دیروز یا دست کم من تفاوت آن را امروزی ندارد )

های شعری امروز، الهام اما در برخی از فرآورده ام (نسنجیده

آن جذبه و کشش واقعی را ندارد؛ زیرا 

ت ی)وبه زورنویسی( جای صمیم تکلف

را در شعر گرفته است و گاهی هم 

ها و چندین تفنن و بازی با واژه

جاری دیگر، در برابر جریان طبیعی نناه

ده است. ) فرهاد و سیال الهام سد ش

 (افغان شاعر –جاوید 

غرض از روایت چهار نقل باال برای نمونه در حوزه عنصر 

الهام در شعر و نیز آوردن تعریف شعر از نظر مهدی اخوان 

ثالث، پیش کشیدن چند عنوان موضوع پیرامون ذات عنصر 

واسطه! اگر دقت شود، الهام در شعر است. یعنی خود الهام بی

نقل به یک اندازه به نقش عنصر الهام در ساخت در هر چهار 

شود! یعنی الهام وضعیتی است پیش از ظهور شعر تأکید می

کند! در روند تبیین که شخص شاعر را متأثر و آماده فوران می

های حسی تام نظیر هجران، عشق، این وضعیت نیز مؤلفه

های کالن سیاسی، تنفر، فصل و الی آخر را در صورت

کنند. این یعنی در و اقتصادی و .... را  شمارش میاجتماعی 

هر حالت شاعر باید به فراخور لحظات مختلف حیات خود 

یاد اخوان ثالث نیز در منتظر فوران باشد! از دیگر سو زنده

شعر محصول بیتابی انسان در گوید: تعریف خود از شعر می

یعنی  .گیرد لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می

داند یعنی الهام در نظر اخوان اخوان شعر را خودِ الهام می

الهام نه یک عنصر از عناصر شعری که خود و بلکه ذات شعر 

است. در این تعریف شعر در کلیت خود منبعی غیر از دنیای 

تر از آن مادی و انسانی دارد و همچون وحی به شکلی ابتدایی

 شود!بر شاعر نازل می

عنصری بودن الهام یا کل بودن آن را  به عبارتی حتی اگر

در شعر و نسبت به شعر بپذیریم، از همه بعد در حوزه سنت 

قرار داریم. سنت به معنای جهان سنت و دنیای کالسیک! 

 حتی اگر شعر، شعر سپید یا حجم یا شعر گفتار و ... باشد!

چنان که پیشتر اشاره شد که... شعر در اولین گام تمرکز 

ریزد ... از آن تمرکز روحی و جسمی ما را بهم میذهنی و بعد 

اگر دقت شود صحبت از تمرکز ذهنی و سپس تمرکز روحی و 

جسمی است، به عبارتی شوک بر پیکره سلسله اعصاب! و نیز 

اشاره شد که .... حتی )اگر( در سطح عادی و عمومی زبان، 

جویی هدف باشد، سلسله اعصاب آدمی ) به عنوان صرف لذت

شود، همه وجود او به شکلی سیال ب( به کار گرفته میمخاط

شود؛ اشاره شد وقتی تمرکز ذهنی فرد کشیده میبه چالش 

بینی نشده و غیرقابل حدس به هم با اطالعات جدید، پیش

بریزد، اولین تأثیرات آن در سلسله 

 دهد...! اعصاب آدمی رخ می

اگر صورت کالسیک عنصری و یا 

نسبت به شعر را  ذاتی الهام در شعر و

هیچ چون و چرا بپذیریم، در قبال -بی

تأثیر و تأثرات گفته آمده حول محور 

تمرکز زادیی ذهنی و سپس روحی و جسمی و نیز به کار 

گرفته شدن سلسه اعصاب آدمی حتی در خود شاعر و نه فقط 

تابی ای خواهیم رسید؟! یعنی آن بیمخاطب، به چه نتیجه

و بعد در پرتو شعورنبوت قرار  انسان نه فقط شخص شاعر

گفتن او که اختیاری و در حوزه امکانات انسانی او نیست چه 

شود، شود، نگران می یابد؟! هر انسانی بی تاب میصورتی می

شود و ... اما آیا با چه شود، لبریز از شور و شعف میعاشق می

-معیاری و در چه صورتی در پرتو آن شعور نبوت قرار می

یا مانند پیامبران از سوی منبع این شعور نبوت گیرد؟! آ

شود؟! این همان صورت کالسیک و سنتی شهود و انتخاب می

اشراقِ الهام شناسی در شعر یا به عبارتی در ادبیات و هنر 

کالسیک یا سنتی ایرانی است. شاعر یا هنرمند باید انتخاب 

ی شود تا شاعر یا هنرمند شود، استعداد ذاتی در مرحله بعد

کند او شاعر باشد یا مثالً نقاش و یا است که تعین می

 ... دان و نویسنده یا خوشنویس وموسیقی

در حوزه هنرهای جدید! سینما، عکاسی، طراحی و... 

ای دیگر سنجید و بر رسید! چرا که موضوع را باید از زاویه

البته حافظ، خیام و کسی همچون بابا 

طاهرعریان کسانی هستند که صورت 

پذیرند و بر هرچه تصوفی عرفان را نمی

 شورند.صوفی و زاهد است می
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های کارکردی کالسیک فقط در مورد هنرهای صورت

ارند و در مورد هنرهای جدید که کالسیک قابلیت تطبیق د

های کارکردی سنت با همه ابعادش ندارند، ریشه در صورت

 قابلیت تطبیق وجود ندارد! 

پس در این زوایه دید شخص هنرمند یا شاعر مورد الهام 

است نه شعر یا اثر هنری او و محتوای آن! شعر و یا اثر سر 

ریز این اتفاق است و ماحصل بعدی آن در اشکال 

 کلمات و حروف، رنگ و خطوط،، نور و سطح و...(!؟ ختلف!)م

گردیم به تعریف اخوان ثالث از شاعر! اگر مجدداً باز می

تبیین نظری فوق در خصوص تعریف اخوان ثالث از شعر را به 

ای ناخواسته وارد حوزه مستقل شکل نسبی بپذیریم به گونه

له، ابتدا شویم که با طرح آن، موضوع بحث این رسادیگری می

شود یعنی عرفان و قرائت تر میتر و سپس غامضروشن

تصفوف از آن! اگر دقت کنیم صورت انتخابی شخص شاعر و 

یا هنرمند در تبیین نظری فوق، صورتی عرفانی دارد. حوزه 

عرفان در شعر و ادبیات کشور ما ریشه در قدمت این ادبیات 

اشراق در دارد. قرن چهارم  و طرح ارکان کشف، شهود و 

حکمت و فلسفه و گسترش ان به دیگر علوم و هنرها! در 

خصوص شعر: پیش از این دوره و از زمان پدر شعر فارسی 

یعنی رودکی سمرقندی، که شعر فقط صورت نظم داشته نه 

صورت کامل شعر، نظم فارسی مطرح بوده! اما از حد فاصل 

کمت قرن سوم و چهارم و بعد از طرح مبانی گفته شده در ح

و فلسفه در ایران و در اسالم، نظم فارسی نیز متأثر شد و 

سپس صورت واقعی شعر را یافت! حس، عاطفه؛ بعد معنوی و 

یابند و ... همه و همه از این مرحله در شعر تبلور عینی می

سپس در ادامه با امتزاج عرفان و ادبیات که بیشتر حالت یک 

ها و اهداف برای پیام طرفه داشته و عرفان شعر را چون ابزاری

یابد! تری میخود در اختیار داشته رنگ و لعاب عمیق

بزرگترین نمونه از حیث عامل انسانی یعنی شخص شاعر، 

الدین بلخی است. شاعری که پیش از مالقات با موالنا جالل

شمس تبریزی شاعری بود و شیخی! اما عرفان حاصله از ذات 

عارفِ شاعر شد! در خالف شمس تبریزی او را عارف کرد! او 

اند! در شمارعارفان بزرگ که شاعر نبودهجهت هم هستند بی

ای بوده در دست  سلسله حقیقت شعر و شاعری فقط  وسیله

عرفا و در مرحله بعدی متصوفه! عارف شدن مراحلی دارد که 

ملتزم انتخاب است، انتخاب شدن شخص و طی مراحل! به 

جای اسرار سروش! باید  : گوش نامحرم نباشد قول حافظ

محرم باشی که این مستلزم انتخاب شدن و طی طریق است و 

 این اختیاری نیست بلکه الزمه آن است و...

، خیام و کسی همچون بابا طاهرعریان کسانی ظالبته حاف

پذیرند و بر هرچه هستند که صورت تصوفی عرفان را نمی

 شورند.صوفی و زاهد است می

رویم و ارتباط آن با راغ عنصر خیال میدر مرحله بعد به س

 ■ الهام!

 

 

 



 

 

 1934 اتبستان|چوکشعر انهم فصل|پنجم شماره69 

 زهرا رجائی

 آرزو رمضانی

 محمد شمس

 زاده یاشار نقی

 سعید اصالحی

 سیروس عبدی

 نیلوفر بختیاری

 نصراهلل شبانکاره

 زاده هوروش نوابی

 محسن باکفی آزاد
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 سیروس عبدی

 
 خورده، مرتعش باد خزان های برگچون 

 "خش"طراوتش افتاد و بعد؛  ی شاخهاز 

 

 اینک؛ صدای خردشدن، زیر پای درد

 آنک؛ صدای آمدن فصل بی تپش

 
 رسند نمیبه تفاهم  اش هستیاجزای 

 جهش تن، جوشش و ی برکهدریای روح، 

 
 قراری روحی اسیر تن هرلحظه بی

 هرلحظه در مجادله، تشویش و کشمکش

 
 چیزی شبیه پاسخ یک دعوت بزرگ

 کوشش و کشش ی رابطهچیزی شبیه 

 
  دل این مرد را خدا ی نطفهانگار 

 سبز خودش داده پرورش های دستبا 

 
 انگار از تحمل ایوب خارج است

 زخمی که سوخت هر نفسش را به این روش

 
 عاشق شکسته چه زیبا نشسته است ای

 لبخند، بر لبان تو از سال شصت و شش

 
 برند میفردا تو را برای خدا هدیه 

 .وقت از شمیم بهشتی نفس بکش آن

 
 (حلبچه 66برای قربانیان بمباران شیمیایی اسفند )

 "سربازند ها کلمه "از مجموعه  

کارشناس مهندسی صنایع  0369عبدی متولد بهمن  سیروس

 شعرمجموعه  مؤلففارسی.  کارشناس ارشد زبان و ادبیاتو 

 و 90نشر سپیده باوران سال  "سربازند ها کلمه ")غزل( 

 01برگزیده کتاب سال پایداری سال 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محمد شمس

 

 فهمد نمیدیگر کسی این قوم تنها را 

 فهمد نمیکس ما را  وهیچ ایم نهدیوا

 

 ای عشق روحت شاد و یادت هم گرامی باد

 فهمد نمیوقتی که)آدم(بغض )حوا(را 

 

 بخشیم میرا زود  ها حرف تمسخر، توهین،

 فهمد نمیرا  ها دیوانگیهر آدمی 

 

 هر کس که شب بیدار و حافظ در بغل دارد

 فهمد نمییلدا را  های شبتنهایی 

 

 گوییم نمیی چیزی از دردهامان با کس

 فهمد نمییک برکه هرگز حال دریا را 
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 زاده هوروش نوابی

 چه آفتاب بلندی چه نور خورشیدی

 وطن. وطن. وطن من همیشه جاویدی

 برخیز باتمام وجود خدا خدا کن و

 جمشیدی بمان که تو خود از تباربمان 

 هزار دام برایت گذاشت دشمن تو

 پی رهایی خود صادقانه کوشیدی

 هزار عهد شکست وگسست پیمان را

 شرنگ تلخ به پیمانه کرد ونوشیدی

 دوباره زنده شدی باز قد علم کردی

 شبیه چشمه زاعماق خویش جوشیدی

 زمین زخون پاک تو رنگین شد آسمان و

 باز خندیدی از خون وبرون کشیده سر 

 را تو یها هزار دفعه بریدند شاخه

 دوباره مثل گلی در بهار روییدی

 هزار خدعه نمودند تا شوی تسلیم

 اعصار را به خود دیدی ی فسون وفتنه

 چقدر توفان شد چقدر باد وزید و

 ولی تو بید نبودی به خود نلرزیدی

 وطن. وطن. وطن من تو استوار بمان

 کن تو نیز خورشیدیگری  جلوه بمان و

  
 نیلوفر بختیاری

 
 گل و بلبل نبود ها مرجانبعد او دنیای 

 نبود گل از خبر خانه آن در ٬خار سرور شد

 
 خانه رونقی دیگر نداشت بعد کوچش قهوه

 رفت نقال و سماور نیز در قل قل نبود

 
 هر شب نشست و گریه کرد ها میخانهدر دل 

 دفهمید عقل کل نبو ها مستبین جمع 

 
 اش ممنوعه ی میوهپیش روی او بهشت و 

 یک پل نبود ی ویرانهپشت سر چیزی به جز 

 
 طوطی پس از او قلب مرجان را ربود ی جمله

 دنبو آکل داش نام با عاشقی دیگر ٬حیف 
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 سعیده اصالحی

 مهمان نواز

 

 از تو تنها نباید برایم، درد آشفته حالی بماند

 سرنوشتم دوباره، باز جای تو خالی بماند ی گوشه

 سرخ آزرم باشم ی شعلهحق من نیست در خود ببارم، 

 ا خیال تو سرگرم باشمگوشه ای دور از چشم دنیا، ب

 بی اثر جست و جوهام شود میباز... یابمت نمینیستی و 

 چوبی آرزوهام ی کلبهمانده جایی رها زیر باران، 

 عصر هر روز پشت همین میز، جرعه جرعه نگاه تو تلخ است

 گاه گاه تو تلخ است ی قهوههای تو را باز،  چشم چشم می

 ست در من بباردتا کی اما قرار است هر شب، هرچه ابر ا

 های تو مثل همیشه، دست از آزار من برندارد چشم

 نواز است شهر از خود مرا رانده اما عشق همواره مهمان

 های تو بازاست چشم ی کافهکل دنیا اگر بسته باشد، 

 

 
 زاده یاشار نقی

 «به جهنم»

 گیرم که مرا دوست نداری، به جهنم

 معرکه عشق، کناری، به جهنم  از

 افاده! انقدر  و  آرایش  و  جراحی

 ای وقت نداری؟ به جهنم خوشگل شده

 ترکاندی ،اناری  یها لببا این رژ ِ 

 روت نیاری به جهنم ،باروت شدی

 را  ات نیستی  خبر  آورده کالغی

 ی قراری به جهنمپا مُردی به درک؟!

 با این همه در خواب دچارت شده بودم

 گفتی که در این عشق دچاری به جهنم

 کاش دلم داشت خبر زودتر از زودای 

 جهنم! -امشب حرکت کرده قطاری به 

  

 
 

 

 

 

 
 زهرا رجائی

 
 ما را رد نکرد از رودخانه« بسم اهلل»حیف، 

 ختم قرآن هم گرفتیم این طرف با دوستان ِ

دوست و با دشمنان ِ دشمن و هر کار 

 کردیم؛

 پخش تخمه توی چادر،

 پایکوبی با ترانه،

پاکت ِ سیگار روی ِ پاکت ِ سیگار روی ِ هر 

 عدد اعالمیه،

ی ها وهیمبا پیکسل ِ یک هندوانه در میان 

 غیر رنگی

  
 آب از آب

 زمان ِ اصالًنامحسوس یا  خورد یمیا تکان 

عارف طی کند اینکه مولکولی به مولکولی ت

 نبود، ای مرگ! جان ِ ها یروانتوی ِ ترافیک ِ 

ای که دوست داری، لطف کن قلّاب  ماهی

 باش و

هامان زیر  با خودت محشورمان کن، دست

 چانه

منتظر هستیم با حسّ ششم، هفتم، الی 

یی تو حتماً ای حواس ِ آ یمآخر، که 

 گانه! پنج

 کنار رودخانه ذکرمان شد...« ها آدمآی »

 ی بود و کناری، شعر نیما هم بهانهآتش

درد و دل کردیم با دودی که از هر کنده 

 برخاست...

 آمد از پس هر استوانه! کاش سیفون برمی

هر چه پاپیروس بود از شعر پر شد، هر چه 

 سوراخ

جز صدایی که خودش هم خسته بود از 

 داستان ِ

 :شد یمخالی ِ این شعر، اما دائماً تکرار 

 نه، رودخانه، رودخانه...رودخانه، رودخا
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 نصراهلل شبانکاره

 ، بار سنگینش به دوش دلمدست تنهای 

 ، بغض گفتن در گلوشقراری بیرود با  می

 

 بند در بند قراری است که پوسید و نشد

 ، دل آزاری چموش بردلرد پایی بر دل و 

 

 رود بر این دلم این روزها  ، میفشارد می

 ، جور پای چکمه پوشچاکی، یقه شوقیشور 

  

 ، پیچ کوچه با صدای پای او بیدار شدباشمگفته 

 هر دم از دست جفایش آیدم مردن بگوش

 

 گوشی از دستم فتاد و تا رسید پیغام او 

 عقل و هوش گفته از دستم شده دیوانه و بی

 

 ها  ن که مثل او بودم این سالم

 او کمی مانند من شد ،آسمانش در خروش

 

 ش منزلم من نوشتم در پیامک زیر سایه

 زنم کوری گره بر چشم و روش قفل بوسه می

  

 او نوشت از بهر من ای بینوا رسوا شدی

 آید به جوش دیگ من با سعی تو هرگز نمی

 

 ثمر بود و نبود خستگی برتن تالشم بی

 ی در نگاهش چشمکی در آن سروشچشم شوق

 

 

 
 

 

 

 
 محسن باکفی آزاد

 روی زانویت، سرم را نه! گذارم میدلم را 

 تو روحم را از آنِ خویش کردی، پیکرم را نه

 

 لبخندها را هم ماندة تهببر همراهِ خود 

 ولی اندوهِ جا خوش کرده در چشمِ ترم را نه

 

 دلتنگ خواهی شد ها بیت تک تکِ تکبرایِ 

 خاکسترم کن، دفترم را نهمرا آتش بزن، 

 

 در تو ایمان دارد این کافرترین شاعر« چیزی»به 

 دلم؟ عیبی ندارد بشکن، امّا باورم را نه!

 

 را:« یوسف»عاقبت یک روز حالی کرد « زلیخا»

 را نه!« کَرَم»امّا  اش ارزانی اند کرده« عصمت»که 

 

 حریم عشق را محرم شدن، دارد فقط یک شرط

 ممنوعِ حرم را: نه! هایِ خواهشنباید گفت 

 

 آمد ام خانهاگر تا  بار اینقسم، « بدنامی»به 

 ، دَرَم را نه!بندم میبرای عشق، چشم از خویش 

 

 دانم میخواستن در شأن عاشق نیست، «رهایی»

 قفس را باز کن صیّادِ من امّا پَرَم را نه!

 

 برو شاید توانستی فراموشم کنی امّا

 آخرم را، نه... هزاران شعرِ پنهان در نگاهِ

 

 خوابی و سیگارِ دورادورمان یعنی: بیشب و 

 از یادمان، رویای هم را نه! ایم بُردههمه را 
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 محمدزاده فیروزه

 آید  بعد از مرداد شهریور می

 شود و همه چیز به گرمی سرد می

 کنم که تو را نبوسیده  کنار درخت زردآلو فراموش می

 های کور تاریخ پیوستم  به نقطه

 تیک تو را نبوسیده داخل کپسول آنتی بیو

 ام تجویز کردم  خس سینه برای خس

 بوسیدی  تو اما می

 نشانی  از درون یک کپسول آتش

 ام را... که جگر سوخته

 در را باز کردم 

 خورد نمیبوی سوختگی از در و دیوار تکان 

 های کور تاریخ بودند که از روی درد تکان خوردند  و تنها نقطه

 تا زیر درخت زردآلو برویند

 ه کنار گذاشتم تو را نبوسید

 و دانه زردآلوها را یکی یکی شکستم 

 گرچه هنوز اول مرداد است 

 های کور تاریخ را روشن نگه دارم  و من مهلت دارم نقطه

 اند. هایشان را به دل گرفته گرچه هنوز زردآلوها دانه

 

 

 مرضیه فروزنده

 زنی 

 ام صدفیهای  در گوشواره

 را اش تنهایی

 مدام

 کند میزمزمه 
--- 

 راز 

 ام شدهپنهانی 

 زرد های روزنامهدر تیتر 

 با هیبت پلنگی زخمی

 شوم میمچاله 

  هاست سال

 ام چروکیده های چشم

 اند جامانده

 پشت سرت
--- 

 مطمئن بودم

 اما 

 باز هم برگشتم

 در 

 ردپایی که 

 تو 

 بجا گذاشته بودی

 قدم زدم

--- 
 ام آمدهبه دنیا 

 برای پیدا کردن تو

 کافی ست 

  دوباره

 گم شوی

--- 
 را  هایم چشم

 بندم می

 شوی نمیپیدا که 

 خیابانی را 

 زنم میقدم 

 گاهی

 باید 

 مردانه گریست

 
 

 

 شهریار شفیعی

 عاقد 

 دانم چندم پرسید:برای بار نمی

 ام؟آیا وکیل

 بار به جای عروس این

 به جای چیدن گل                                   داماد 

 رفته بود مین بچیند

 کارش که تمام شد 

 کشیدندها برایش کِل  میخمپاره

 و بیرون سنگر

 و نبات  تیر و ترکش مثل نقل

 ریختند.از آسمان بر سرش می
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 مریم نقیب

 …دانم می

 رسد می شب یک

  ماه جای به که

 یکن می قاب ات پنجره مرا در

 را دنیایم های ریزه خرده تمام وقت آن

 نامرئیت لبخند های فرش سنگ روی از

 کنم می جمع

 جهان تا

 :بدانند اش فلسفه های بردهو 

 ..بودم. جواب بی سوال همان من

 (تو باشب ) یک که

 جوابم کرد.

 
 

 
 نعمت مرادی

 

 صدای دنیا باش ینتر زن

 گل آلودت یها با کفش

 انگیز و معصوم هوس

 دست اگر برتنم بکشی

 ردی از بوسه

 .بر انگشتانت خواهد ماند

 هیچ شرم بی

 ای هیچ مالحظه بی

 صدای دنیا باش ینتر زن

 بخز برتاالرتهی تنم

 ب از آبچکان زیر پوستشبیه آ

 شود یغاز مآروز ازتن 

 شب از شب نخست

 واندوه از کلمات

 های آهوی دم مرگ شبیه فریاد چشم

 خرامان خرامان

 رعشه بینداز

 برآن دو چین زیر چشم

 .فراموش شده است یها که یادگاری از خنده

 ات خیس یها به کفش شوم یخیره م

 شدی به کمرگاه تن خیره می

 سیاه صورتمبه جفت ستاره 

  هوا

 هوای لغزش است

 ستاره زنا

 ات دم کرده های ینهبوی س

 آید یخوب م ام یجهنم های ینهخس س ازخس

 ستاره زنا

 بریده ی صدای این حنجره

 شبیه آتش

 برکوچه های تهران

 .روزی تکثیر خواهد شد

 

 الناز اعظمی

 تاب مراآخرین دیدارمان نگاه بی

 مثل برگ پاییزی

 بر زمین انداخت                  

 و تو ندانستی

 منی که زاده زمستانم،

 نگاهم مانند بهار، سبزاست

 نه تو را و چگو

 .دارممیشاعرانه دوست                   
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 محمود معتقدی

و  ها اسبکتاب به یاد از  ای گزیده

  43سال  ، نشر چشمه، پرنده باش

 

6 

 پیر تابستانی و های کاج

 پرچم خاطرات از دست رفته است 

 سوزان تو و  ی شانه

 رد پای کوچک مرگ

 بی نام را ی شنبهآن سه 

 رفته ای.  تو

 

  2 

 آسمان خانه و 

 سوزد میچراغی که 

 پاییز درختان آتش ناک

 مثل شکوفه ای

 در سفر باد

 همچنان

 با تو

 گذرد می 

 

  0 

 و  ها دلواپسیدوردست 

 کاجی گم شده

  هایت شنبهاز پی غروب سه 

 ابری و  ی گلهسکانس 

 رؤیای زنی که

 با تو 

 شود میپیر 

 

  3 

 قلبی کوچک

 خواند میتو  های دستبه آهنگ 

 آید میشاید کبوتری 

 انکارش مکن

 عکسی در کوچه ی سایه

 ایستاده است

 

  0 

 هایت استخوانرنگی از دنیای 

 برد نمیکسی از یاد 

 کمانی که حسرت رنگین

 در تو

 خواند میهمچنان 

 جهان 

 تو بود گفتگوهایفصل 

 

  1 

 واژگون های کاج

 شوند میچهل ساله 

 خواب نیمکتی و 

 پای باغچه ای

 لبخندی ی ماندهو باز 

 از تو 

 این مرگ هنوز

 کند میبه تو فکر 

 پشیمانی های کوچهآوار 

 

  ۳ 

آتش ناک فرو  های برگ

 ریزند می

 مقدس سفید و  های تیغه

 شوند میسپید تر 

 وقت مرگ و  ساعت به

 سواری که 

 سپیده دم

 .آید میپیاده 

 

 

 

 فخرالدین سعیدی

  !ات تختخیال

  !خاطرت آسوده

 نداین همه درخت ریشه در تشنگی دار تا

 سالم ستاره با روحم را

 صلوات پروانه نخواهم شست و

 بهار بود ام با سرصحبت

 که دیدید اما شما

 ستاره خم شد و چطور

 کالهش را توی باغچه ما انداخت

 اینجا کسی اهل تعارف نیست

 ات عفونت کند گیرم که احساس

 بگیرد ات بوی گند دل

 

 و بگذارد ات شانهپس توقع نکن کسی دست روی 

 :دبگوی

  خرشریف!هی! 

این زندگی مچاله شده را به چند نخ سیگار 

 فروختی؟
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 خالد بایزیدی

  :اگر بدانم

 بینند مردگان خواب می

 !میرم منم می

  تا تو را

 بخواب ببینم

**** 

 !کاش

  ای بودم پروانه

  و دختری شوخ و نازنین

  اش بر پیرهن

 .کرد ام می سنجاق

**** 

  تو در یک

  شامگاه بهاری

 ام رفتی شاز پی

 :حاال بگو

  درین شامگاه خزانی

 !چرا آمدی؟

**** 

  در دلم

  تنها جای تو

  است خالی

  همچون کویری

 از کمبود باران

**** 

  از لبانت

  بارد عسل می

  . . .و من، 

  چون زنبور عسل

 .نشینم در کندوی نگاهت می

 

 

 

 
 حسین تیموری

 زنددلم روی اتاق یکی قدم می

 شود چرا دیوار این طور راست است اعصابم فلج می

 خواهم تکرار کنم که دوستت دارمهایم وقتی میکند پشتِ لبو هوا ورم می

 دهم که بستنی یخ نزندزنم/ تابستان را کش میبا خود این شعر حرف می

 شودکاله قرمز روی سرکالغ عجب تئودوری می

 است ها هم االن از دست تلویزیون خارجفیلم

 موسیقی از دهان گنجشک الغرتر است 

 گیرد شمال چرا سبز باشد؟با استکان چای جنوب رنگ می

 فهمیی سفید قصابی را نمیاین قدر زبان زدی که زبانِ بره

 چند قدم به جلو ... حاال به سمت راست خودت با گچ بنویس:

 زنمهایت زیر بغل میپشت شهر زمینی به گندگی حرف

چیند/ اصالً جور دارد الی کتاب میام را ور میهای احمقانهدهخن« منتسکیو»

 آیددر نمی

 زند توی ظروف نشستهدردِ فضای سبز قدم می

 کندام تقسیم میهای پینه بسته محبت را روی گونهمادرم با دست

 خروجی این پارکینگ با تنم تفاهم ندارد

 زندموی فر بندر کامیونی است که بار می

 های دوستت دارم منی. کنم/ تو دکمههات بازی میگذشت با لبها که قرن

 

 

 حسن نجار

 هایم  پشت دندان

  است هایی آهنگ

 شوند  که هرگز آواز نمی

 اند! ستارگان خفته

 جا این

 میانِ برف 

 هاست  ام سرزمین ترانه دهان
  

 جا  این

 است هایی ترانه

 که هرگز 

 « تو»

 نخواهی شنید.

 

 

 

 مهدیار دلکش

 خواست درد رامی

 روی دیوار غار بکشد

 قدر قلمش را بر زمین کوبیدآن

 کوبید

 کوبید

 که آتش اختراع شد

 خواستم عاشقت باشممی

 .عر شدمشا
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 بیژن الهی

 به تصویر درختی

 که در حوض

 زیر یخ زندانی ست،

 چه بگویم؟

 من تنها سقف مطمئنم را

 پنداشته بودم خورشید است

 که چتر سرگیج هام را

 هاهمچنان که فرو نشستن فواره-

 – کاهدیم امیشانیاز ارتفاع گیج پ

 ؛کندیدر حریق باز م

 اما بر خورشید هم

 .برف نشست

 هایگویم به آوای دور شدن کشتچه ب

 که کاالشان جز آب نیست

 - باران باشد خواستیآبی که م -

 هاشان راو بادبان

 هایخدای تمام خداحافظ

 . خود رم داده یشانهبا کبوتران از 

 _ ، بیژن الهی6آزادی و تو _

 

 

 آناماریا مرادی

 شبیه درخت توت، حوالی میدان هنر

 کشیمهر چقدر قد می

 هاییصل مان توتحا

 ریزد به فراموشی پیاده روکه می

 امزرد شده

 در گلدانی که یادت برود، هست

 هاییدر عکس

 آیدکه حتی اسمشان به خاطر نمی

 های مادر، شهر به شهر،مثل کتاب

 آورده بود از سالهای جوانیش

 کنیممی هایمان را تن کلماتدغدغه

 هر شب سه سانس و

 شویعاشق می

 نیکگریه می

 خوریتیر می

 های کمدی غم انگیزیدر تراکت

 شدها پخش میکه در پیاده راه

 شبیه درخت توت، حوالی میدان هنر

 کشیمهر چقدر قد می

 هاییحاصل مان توت

 ریزد به فراموشی پیاده روکه می
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 علی نقویان

 در زندگی دو گانه ام

 یکیش

 مرده بودم

 و چیزی به خاطر ندارم.

 یکی دیگر

 بود و مجموعه ای ازمن های دیگر.من 

 تعدادی از

 و تعدادی از، ازهای دیگر.

 در مجموعه دوم اینجا، نه خیابان بود

 هایی که از من پر شده بود.نه خانه

 اینجا شیار بود و گندمزار و از هر کدامشان

 یک خیابان

 ساختمان

 هایپر استار

 و دخترانی که بازیگوش بودند.

 دخترانی از ....

 ی لباس از تنتکه گاه

 کردند.و گاهی هم به تنت می

ام در زیر لباس اما دست و دلهره

 ریخت.می

 تو هایپر استار

 زدندتبخالم را دست می

 بدنم

و گاهی شعرهایی که نصف عمر 

 توضیحشان داده بودم

 تا نصف عمر شوم.

پاورقی وسط سطر: تو فکر کن ماهی )

 شدی

 رویاز دستم در می

 فکر کن

 روی (.کن که از دستم میو اصلن فکر 

 از این کوچه

 این شیار

توانست کرد که نمیکودکی عبور می

 یاشد.

 تا

 این زمین که تغییر کاربری داد.

 
 آرزو نوری

 

 دریا کنار

 صدف صدف

 باردمی فاجعه

 خزر دریای کنار

  
 بودی گفته

 بیایی که اینجا

 سبز دریای

 اردد مرا نگاه

 مد و جزر و

 آوردمی زندگی

  
 حاال

 دریاست همین

 موج موج که

 کوبدمی سنگ به سر

 مزار بی هایصدف خیل از و

 گیردمی دلشوره

**** 

 

 قصه انتهای

  
 گردندبرمی خانه به هاکالغ

 تو از تصویری با

 چشمهایشان مردمک در

 ...اما تو

 نداری آمدن قصد

 هاصابون که این با

 شوندیم کم قالب قالب

 هاکالغ و

 دسته دسته

 .روندمی قصه انتهای تا

 

 
 کودکی را درونش پنهان کرد

 و دور تا دور االنش

 هایپر شد

 و تشکیالت رفاهی

 با کودکی گمشده در گندمزارها.

 ها به هم چسبیده بودنداین

 خوردمشانیو باید با هم م

 تا از دیگری جدایشان بکنم.

 این

 تا

 ها

 با اول دومی همراه نبودند.

 این بار

 نه دوم مهم بود نه اول

 تنها مهم

 اینکه جدا باشند.

 و تنها

آمد و شاید اول بود که به مذاقم خوش می

هر چه که  دومی و سومی و چهارمی و .....

 بهانه از اولی بود.

 های مجللدر این ساختمان

 هایابانخ

 هایپرها

شدی و برای همه تعریف شما لخت می

 کردم.می

 این بار ولو کوتاه

 شدم.عاشقت می

از سه روزی که مرده بودم و تو هنوز برایم 

 فرستادی.پیام می
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 فرازمهر پورافرا

 " راز "

 بزرگ یهابا تلسکوپ

 گردندیدر کهکشان م

 تا راز آغاز جهان را کشف کنند

 اما

 خوردینم هایشانچشمبه 

 مرد

  صورت خود را با سیلی

 سرخ

 داردینگه م

 آب

 قطره

 قطره

 چکدیشسته شده م یهااز ظرف

 زن

 خود را در آغوش گرفته است

 دکیکو

 پرهایش را

 جنگ

 چیده

 ماندیمردد م

 بال زنبوری را بکند

 یا

 بگذارد زنبور

 پیروز شود؟

 ها را نیمه افراشته کنیدپرچم

 هاآفتابگردان

 انددهیآفتابشان را پایین کش

  هادر روزهایی که صورتک

  کشندیها را یدک مچشم

 دوربین

 ببین

برگزار خواهد  تیهانمایشگاهی از عکس

 شد

 :اندایشگاه را گذاشتهنام نم

 "ندیگویها دروغ نمچشم

 "حرفی برای نگفتن مانده است

 
 

 
 سریا داودی حموله
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 نقاب

 

 تاریخ

 ی الغری ستگربه
 از هر اتفاقی

 حرفی برمی دارد.

 

 ی خود را گم کندادامهاگر 

 به نام هرکه بخواهد برمی گردد

 تا

 پرچمی که فریب باد را بخورد

 به یاد هر که بیفتد

 !دست تکان دهد

 

 

2 

 

 وقایع اتفاقیه

 

 بعد از بازنشستگی ابرها

 روندیمبادها به کجا 

 شودینمچرا کالغ در هیچ تقویمی گم 

 ؟ماندینمبنفش بنفش 

 

 جواب را بگذار

 کنار شب بوها

 !کشدیمد هم درد در

 

 

 

 شهروز مرکباتی لنگرودی

 بوسمصفحه کلید را می

 دختری در بوسنی

 شودعسل می

 با کره

 کندجنوب یا شمال فرقی نمی

 دود دنبال منگارسون می

 های فرانسهدر شبکه

 سانسور چی

 کندلبانم را زوم می

 روی مسی

 که طال نبوده

 هرگز

 طاووسم یاد هندوستان کند تا

 و قند پارسی سیاه شود

 روی کاغذ چینی

 کنفسیوس

 دوبوآر

 را دعوت کند

 به چای سبز

 قهوه جوشم بترکد

 امسقف بشود رنگ زندگی

 رنگ صفحه کلیدی که حاال نیست
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 مسیح پایان و

 مسیح اینکه از غافل  

 آسمان یطبقه هفتمین در

 نشسته پیامبر آخرین هبوط انتظار به

 است

 پدر نکن ام شماتت

 (ص) حمدم بازماندگان چون نیز من

 خدا که  کردممی گمان

 داد خواهد نجات را ما

 موسی عصای بزرگی به ای معجزه با

 عیسی نفس و

 اینکه از غافل

 نوح کشتی عظمت به ایمعجزه

 است هامان طاقچه روی

 پدر نکن امشماتت

 روز یک اگر

 معاویه چون

 کردم نیزه سر بر را قرآن

 نیز من چون

 تو چون

 مادرم و

 نیستم امان در سیب یوسوسه از

 پدر نکن ام شماتت

 یعقوب پسران چون نیز من

 زمین که کردممی گمان

 شده آفریده من برای فقط

 راحیل پسر سهم و

 بس و است تاریک چاه آن فقط

 پدر نکن امشماتت

 موسی چون نیز من

 اسرائیل بنی که کردممی گمان

 نیل یمعجزه از بعد

 است امان در فرعون شر از

 فرعون که مکردمی گمان

 است شده دفن نیل در

 او روح اینکه از غافل

 بود کرده خوش جا سامری یگوساله در

 نیل شکافتن که کردممی گمان

 من پیکر اژدها مارهای و

 کرد خواهد هدایت را اسرائیل بنی

 اسرائیلبنی اینکه از غافل

 خود

 زخمی ماری چون

 ای فرستاده و معجزه هر تن بر

 زد خواهد نیش

 کشید خواهد صلیب به را عیسی

 انداخت خواهد چاه به را یوسف

 (ص) محمد سر وبر

 ریخت خواهد خاکستر

 پدر نکن ام شماتت

 عیسی پیروان چون نیز من

 صلیب که کردممی گمان

 ست عیسی مرگ

 

 عاطفه بذرافشان

 شماتت ام نکن پدر

 من نیز چون تو

 و مادرم

 سیب در امان نیستم یوسوسهاز 

 من نیز چون شما

 کردممیگمان 

 بهشت هست که جایی بهتر از

 و لذتی غیر از لذت اطاعت

 ام نکن پدرشماتت

 ن نیز چون قابیلم

 کردممیگمان 

 که برترم

 از برادری که هم خونم بود

 ای از وجودمتکه

 و نیمی از روحم

 ام نکن پدرشماتت

 من نیز چون پسر نوح

 که خدا کردممیگمان 

 رسدنمیدستش به آن باال 

 و طوفانش

 چون طوفان طغیان من

 کم دامنه است

 ام نکن پدرشماتت

 خوب و یسارهمن نیز چون 

 مهربان

 پاکی یهمهبا 

 که ابراهیم کردممیگمان 

 روزی مرا به دست فراموشی خواهد سپرد

 و اسماعیل را

 بر اسحاق برتری خواهد داد
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 نژادمرضیه علوی

 

 نگاره ای باشم  توانستمیم

 در دل غارها 

 ها از پس هزاره

 ویا کتیبه ای به کار رفته در گردن آویزت 

 ولی حاال 

  شوندیه حل نمک ییهاغرقم در جدول

 پنج افقی 

 پنج عمودی 

 ام ستون پنجم خودم شده

 این شهر  کنمیحس م

 شهر من باشد  تواندینم

  شیهاابانیوقتی هر صبح خ

 .اندازدمیدستم 

 

 
 پورمحمد مهدی

 

 ی منگَلّه

 ای گرگ در من زنده استگَلّه

 ای محکوم به تَک بودنگله

 زنندوقتی طبیعت را پس می

  ِروتبعیت زندگی پیشتا 

 هایی بدهدبوی بادبادک

که همه در رختکنی بزرگ به دار آویخته 

 اندشده

 یک گَلّه گرگ در من نشسته است

 هایشانکه زوزه

 ها را پُر کرده استتمام عکس

 و هر روز صبح

 شودنُتی از صدایشان کم می

  ایو امروز تو آن طرف ایستاده

 ها دل بستیو به صدای چوب

 ها گم شدی صداها در قالدههمه

 نویسیوقتی نامت را روی آن می

 که نکند یادت برود

 یادشان برود

 اندکه تو را شمرده

 ای گرگ هنوز زنده استدر من گَلّه

 یکی جمع کردنها را یکیوقتی تَله

 مستقیم مغزت را نشانه رفتند

 آنکه بدانیبی

 کندهایت را پُر میخون گوش

 دهدیو باد تغییر صدا م

 رودیادت می

 ها را هنوز برف گرفته است؟قُله

 کشانیسرت را به سمت آفتاب می

 هایت همتا آخرین نفس

 رو به روشنی باشد

 تنها در من هنوز گرگی زنده است

 
 احمدیفرناز خان
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 امروز در خیابانی بلند

 عابری بودم

  گشتدنبال صورتش می

 وسط حیاطی بزرگ

 شیر آبی بودم

 به دیوار روبه رویشکه خیره 

 شدتر میچکه چکه غمگین
  

 امروز در اتاق

 ی کوچک راکتابخانه

  بارها به هم ریختم

 هاکلمهو 

  شدندهایم ذوب میدر حرارت دست

 این بار بیا 

 تر کنار هم دراز بکشیمکمی نزدیک

 پیش از آن که مرگ

 هایمان را از ما بگیردلب
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 تنم

 هاستبرگ به  آغشته

 جنگل از امبرگشته

 امفهمیده تازه و

 پیش هزارسال به هاشاخه با امدوستی 

 گرددبرمی

 ما

 مرد خواهیم نشناخته را همدیگر

 سرزمینی در

 غم که

 زندمی جارو را هاخیابان

 ها برایم آشناستی درختچهره تنها

 درهم  های کوچکای با اتاقدر خانه

 هاخاطره که

 کنندمی خاموش را سقف از آویزان چراغ

 نشینممی باد انتظار به

 تابانهبی که

 زندمی کنار را هاپرده بوسیدنم برای

 را همدیگر ما

 مرد خواهیم نکشیده آغوش در

 نداشیم که هاییخاطره انبوه در بعد و

 مانیمم خیره میه به

 

 

 آقایی بهمن
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 ...پاییز

 ...پاییز تا

 ...بنویسم ترانه کلی باید

 خواهد سفید موهایم از بیشتری تعداد

 ...شد
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 ... تو عطر..پاییز بوی

 ...قدیمی خاطرات صدای

 خریده برایت که پالتویی جیب در فندکم

 ...مانده جا بودم

 ...دار نگهش
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 الدین فالح هاشمیمیرشمس

 ...امکرده سکوت

 .گلو در کردهرسوب الل آوازهای با

 ...امکرده سکوت

 دوستنوع مردمان مثل

  هانهنگ مرگ عزای در که

 ...اندگرفته ماتم

 هاشب و روزها

 مرگ هایخوشه باران

 ...هایتضجه یاجازه بدون

 ...هایتاشک التفات بی

 پوشراهراه هایگرگ رخصت با

 !عجیب یستاره آن همراه

 را اهتنگ آبی رؤیای

 ...پژمردمی 

 ...امکرده سکوت

 ملل سازمان مثل

 !هست و بود تو نگران همیشه که

 

 
 علی رزم آرای ایرانق
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 ییآیسراسیمه از یادم م

ات هشان یبهانهمکررم را  یهاکه بودن

 !کنمیم

 ,سالم را می گویی ونگاهی دریغ

 روز مره گیت یهایشاید از درون خستگ

 هاابانیاین خ یگذشتهصدایی پیدا شود و 

 و

 دریا را

 بین همهمه یمردم

 به تعجب بنشیند!؟

 تو نیستی.

 وتو

 ودیگر من

و شاید این سرای قدیمی و ان ارسی تاریخ 

 ;دهیو بالکن آبد

 نه! نیا

 یهاصلهمن تا قبر فا

سبزوتیره را به خون خواهی  یهاپارک

 دل شهر به جستجو یهاگورستان

قصاص خواهم کرد و زبان سید شهرم 

 وساعت مچی مسجد سرابم را

بازار وهمم  یریخته یهابه وضوی خون

 وسنگفرشهای سایه سارخیالم

 .چرخانمیم ,بردیکه تاکسی مستقیم م

 ,ز دردا ,از قضا ,نه نه ایستید با من بگویید

 از بهارورعشه های

 گوسفند وارنفس های

 اشنا یهابهیغر

 از بوی نفتالین وزیر زمین تکیده

 و گلهای مروارید گلدن موهای

 بافته یخاتون های دورسرم ومردمان

 ,بی هویتت یهاقهیکشاکش دق

وسالم می گویی ونگاهی دریغ وسالی نا 

 یاشنا وشاید از درون تولدها

 شنا.آ درهم وخاکسترهای
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 مه گرفتگی همان ماه گرفتگی است، 

 کم دارد _ َ_یکفقط 

 وقتی یکنیتو زیادش م 

 .بردیداس ابرو را آبرو م 

 آب برد، اندازه کوه 

 اندازه شب، 

 کوری روز طلوع کن 

جای  نورانی کند، تا چمن صورت تو، 

 خالیت را کناره بگیر؛

 بازنشستگی یعنی همین: 

 است.مه گرفتگی همان ماه گرفتگی 
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ی رزویآسمان را پرده ای کردن آنقاشی  

 ست

 ،پنجره ای باید 

 دستی 

 میان 

 دست. 

 ها همه خشکند:صورتک 

 کویر 

 سنگ

 .خاک 

 نیست یاین نابکار دست را پشت 

 میان 

 نقاشی 

 سمانآ 

 را 

 پنجره 

 سنگ 

 ،شکست

 ست.ی رزویآ
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 شاپور احمدی

 

 مهرنامک

 

 ی خوشگوار هر چه لرزید تای زنانهالشه

 بیدستران مشنگش را پناه دهد، همه

 هیچ بود. خلط خورشید اندک و سبک بود

 هایشی پسران بر دندانهگونه که همهاما نه آن

 های فراخ و شکوفا جایی نیابند. با دماغ

 یی کج و کولهخوشدل و پدرام حلقه

 ی هار خود خستند.سمن بو را با تنه

 شان را گشودند تا ناف. زهرهشالگردن

 دست راستش را دراز نکرد. از چند ماه پیش

 دستی کنار گذاشته بودند، تا بعدازظهرهاقدح اسلیمی خوش

 اکش را به چنگ گیرند.در لمعات نیستی پیرهن چ 

 اش کشاند و عصایگاه پادشاه مرا به حجرهآن

 ایآبنوسش را بلند کرد. مرهم ناب خداوندگارم رایحه

 ی سه منی است.دلپذیر دارد و عشق شاهوارش واالتر از باده

 های سروبان نشاند زیر تیرچهمرا در صمغ حنایی سایه

 ها دیرترو گزمههایم اندکی آرام گرفتند تا پسران و سینه

 شان به جوش آید و تنها یک بعدازظهر جاودانیتیزاب

 ی خود داغ کنند.سر فرصت سیاه چشمی را با نقره

 دار پاسبان پس سریدند.ی خاتمسه انگشتم خودبخود از خرپنجه

 اش شناختمام را از کمربند تازهام گماشتهبرگشتم. بر پشت شانه

 خواست و زنبیل را ای فردوسی نشان نمیهمو که سکه

 کرد.گذاشت. کاش سیگاری دود می بر درگاه می

 ی جفتاجفتها دوست داشتند با دو پشتهبچه

 روی فراموشخانه بازی کنند.

 های ارزیز و تیز آفتاب تنگ به باال خزیدند.با ناهید در شرابه

 ها بود، پادو و پسر خودم، سربازهمو یکی از نسناس

 بارش بر سنگ چروکیدهبا چشمان پیر و سرزنش

 لش خود را بست.ی ناشناس با یکدیگرم تنو دو تکه

 اش آغشتآخور تاریک گوشت و خون را اخگر خیس زنباره

ی آسفالت تن و کفتران قیرگون، بارور، از تاالبتش چرکی ناباور به کرانه

 دادند.
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 پویا اقرائی

 علی بهمنی

 وحید مدنی

 ار فرضیافش

 داود زهیری

 حسین پارسا

 فاطمه ساالریه

 نیلوفر شاطری

 عرفان دادگرنیا

 جوادی بنیامین

 زاده وحید حسن

 معصومه افالطونی
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 افشار فرضی

 
 گرم اشکم های قطرهشبیه 
 بارون  نرم های چکهشبیه 

 بهاری  با ابرای زنم می  زار
 کارون روح بگیره جون دوباره

 
 بیابون ی شونه رو  زارم میسر 

 هرچی کویر خشکه دریا کنم
  رؤیاخیمه زنون تو سرزمین 

 چادر خوشبختی رو بر پا کنم
 

 تنم می لرزه از نگاه گرمش 
 ابستونت ی چلهیخ می کنه تو 

 همون که من دوسش دارم می
 دونی

 رو پرچمش نوشته اسم ایرون
 

 می خوام برم به سرزمین ابرا
 سر بذارم رو فرش پرستاره
 شاید که راضی بکنم خدا رو
 بارون بیاد بارون بیاد دوباره

 

 
 بنیامین جوادی

 

 توو چشم آبی مستت که بی تابه، پری داری 

 ری دارینمی شه ساده مردت شد، یه رسم دلب

 ، با رقص شونه و گردن دزدی میدل موجا رو 

 دیگه برگردن خوان نمییه کاری کردی که موجا 

 تو، دوای درد این دنیاست های بوسهیه شات از 

 ، تنت روی لب دریاستبینم میحسودیم می شه 

 شه  کسی که اول عشقه، کنارت راه بلد می

 تموم شهرمی دونن، که دریا با تو مد می شه

 ورشید، تن سوزی، مثه مهتاب، بیداری مثه خ

 که برداری ام سینهحرومم می شه این دنیا سر از 

  خندی میتو با هر باد هم دستی، تو با هر موج 

 بذار این بار غرقت شم، چه تقدیر خوشایندی

 

 
 

 آرزو رمضانی

 

 اعدامی
 

 عمریه خالصه شده امیزندگ
 !سرانجامیتوو قرارای بی

 یه نخ از بهمنت بهم دادی
 تفاوت مث یه اعدامیبی

 چشم تو زمینم زد یجوخه
 خون من پاته تا ته دنیا
 منو از وحشتم نجات بده

 برسونم دوباره به رویا
 زیادی بین ماست یهاقصه

 ...یکیشونو باز بازی کن
 ...منه ساده، منه غم انگیزو

به همینی که هست راضی 
 کن

چیزی از خاطرات یادم 
 نیست

 وقتشه پیشت اعتراف کنم
 تو هنوزم بهم بدهکاری

وقتشه این حساب و صاف 
 کنم

 عمریه خالصه شده امیزندگ
 سرانجامیتوو قرارای بی

 یه نخ از بهمنت بهم دادی
 تفاوت مث یه اعدامیبی

 پویا اقرائی

 اور کنی رویای ما گم بودشاید بگی این راه بیراه َس / ب

 توُ این ساال / عشقت به من حس ترحم بود فهمم یاینجوری م

 

 !خندم یباور کنی از من جدا باشی / بی تو به هرچی بوده م

 !بندم یآغوشِ عشقم باز می مونه / پرونده چشماتُ م

 

 خوامت / با اینکه حالم خوبه از دستت با حس خود خواهی نمی

 هستت کنم یی هم / آسون تصور ماونقد عمیقی که نباش

 

 برگرد به اون حسی که میدونی / میتونه تکرارِ عالقَت شه

 اونقد سفر کن به درونم که / قلبم توُ آرامش کالفَت شه

 

 دیگه نگو راهم یه بیراهَ س / باش و نذار رویای ما گم شه

 کاری نکن باور کنم روزی / عشقت به من حس ترحم شه...!
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 عرفان دادگرنیا

 
 ته خط، همین جا که وایسادیمه

 ما باید با این فاصله سر کنیم
 ببین، حال من خوب تر از تو نیست!

 واسه هردومون سخته باور کنیم
 

 میگن پیش اون بهتره زندگیت
 میگن عشق من رو فراموش کن

 بری، بی تو نابود میشم، ولی...
 به حرفایی که می زنن گوش کن

 
 تو هدیه داده بهمخدا چشما

 می خواد پس بگیره چجوری ازم
 بگیر توی مشتت نگاه منو

 نذار دور شم وقتی دوری ازم
 

 واسه اینکه از دست نرم، پیش من
 یه عکس دوتایی می مونه، برو

 ها نخور غصمو توی پس کوچه
 واسه من یه جایی می مونه، برو

 
 مهمه که تنها میشم بعد تو

 مهمه که از دست میدم تو رو
 تو باال و پایین این زندگی

 واسم افتخاره که دیدم تو رو
 

 یه چند لحظه توی چشام خیره شو
 بری ترسم یمی خوام حس کنی که م

 یه چند لحظه دیوونگی بِم بده
 بذار بار آخر، نفهمم، بری...

 

 
 حسین پارسا

 ای آخرین راه توئه

 باید فراموشم کنی

 من سوختم من ساختم

 باید که خاموشم کنی

 باید فراموشم کنی

 زنم یاز خونه بیرون م

 از این تنور شعله ور

 دستامو خاکستر نکن

 دستامو از دنیا نبر

 اموشم کنباید فر

 ای کاش خاموشم کنی

 توو خونه وقتی باهمیم

 هرلحظه سالی نوریه

 یا دوده توو سقف اتاق

 یا چارشنبه سوریه

 ای کاش خاموشم کنی

 باید فراموشم کنی

 حال من و تو خوب نیست

 اون فندک و پیداش کن

 این جنگل و آتیش نزن

 رحمی به گنجشکاش کن

 شاید که خاموشم کنی

 شاید فراموشم کنی

 

 
 

 داود زهیری

 ]با قلب داغونی که توی سینه داری

 خیلی بعیده تا سحر طاقت بیاری..[

 دوش یک آسانسورمسئولیت از روی 

 اضطراری.. یها میوفته روی پله

 روح یه تاکسی سمت داروخانه میره

 خیس، تو بارون ساری یها از کوچه

 عینک میاد بیرون برای کشف تازه

 از توی جیب پالتوی مرد کناری

 روزنامه چاک سینشو وا کرده روی

 تند و تب دار بخاری یها ازهیخم

 امواج، توی رادیو گیج و مردد

 ”دخترفراری”شبا از دید یک مثل 

 شلیک توی جمجمه، افتاد دست

 یک ذهن زیبا، پرسشای انتحاری

 }قلبم توی این پیچ آخر کندتر زد..

 بیچاره لیال با غمای بچه داری...{

 نور زرد افتاد هیپشت چراغ قرمز، 

 تو چشم نیمه باز یک مرد بهاری

 ]من توی اهوازم، هنوز پای تلفن

 مثل قناری سربازی که جاش برجک،

 بمونم ام یتوی قفس یک عمر راض

 جون دوتا بچت اگه تنهام نزاری..[
¤ 

 میرم امسال هم باز تاشون، سه خوبن،

 یادگاری دوتا و لیال با دیدار،

 دنیا نکرده تو نبودت حتی یک دم

 با دخترای خوشکلت ناسازگاری
¤ 

 

 نه ساله رفتی...تاکسی، تو شهر ساری

 کاریهی می کشه روی تنش زخمای 

 

 هی مثل سگ، دنبال یک رد و نشونه

 خیس، از مردی بهاری یها تو کوچه
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 علی بهمنی

 

 لباتو دوست دارم چشمهاتو قدوباالتو

 ببخش این شاعر سر در هوای بی مباالتو

 

 تموم شاعرا سر در هوا و خنگ و دیوونن

 تو اینترنت نمیخونی مگه اینجور مقاالتو؟

 

دلش خلوت میخواد گاهی، همین، مشغول 

 جایی نیس

 ر نظر ای کاش گاه این احتماالتوبگیری د

 

 ی حرفایی فقط بین دوتا دیوونه میمونه

 نمیشه گاه پاسخ داد بعضی از سواالتو

 

 ی وقایی میخوای برگردی اونجا که از اونجایی

 ولی ی کفتری که دزد احمق چیده باالتو

 

 خدا میدونه که میخوامت و دیونتم دختر

 ولی بستی به روم راه تموم اتصاالتو

 

 تنگه ات بینیم حتا برا بدخلقی و بد دل

 بیا و باز خالی کن سر من دادو قاالتو

 

 فقط باش و بذار تا عاشقت باشم، همین بسه

 پریشونه روانم، پاک کن این اختالالتو

  

 دوردستی شبیه یک رویا
 مثل خوابی که مرگه تعبیرش

 با خیال تو داره میپوسه
 دلگیرشپارک با عصرهای 

 
 رسن به سکوت راهروهاش می

 رسن به سکونهاش میصندلی
 باغ متروکه تویپارک بی 

 مرگو از روی زندگیش بتکون
 
 دنیا یپارک،  یمحلهی 

 که جووناش عاشقت بودن
 مثل بیدای چتر رو چمناش

 باغبوناش عاشقت بودن
 

 ب شد یواش یواشآمادرت 
 قاطی مشکالت حل شدنی

 اشزندگی کرد با سرانگشت
 زندگی با دو میل بافتنی

 
 ننه سرما شبیه مامانت

 اومده تا تو رو بغل بکنه
 باز بارون گرفته تا که تو رو

 قاطی مشکالت حل بکنه
 

 جای خالیتو خواستن مردم
 پر کنن با تجمالت، نشد

 باغبونای پیر تو چمنا
 نشدهر چی گل کاشتن به جات، 

 
 دختر موحنایی معصوم

 مادرت رفته شال بفروشه
 بعد تو هیچکی نمیتونه

 توی این پارک فال بفروشه
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 نیلوفر شاطری

 

 یه گرامافون توخونه

 میخونه داره از عشقت

 دنیا   آهنگای  بین

 همونه صدا  بهترین

 توی ابعاد نگاهت

 گم شده صدتا قناری

 این همون حسیه که تو

 به چشای من نداری

 روی شونه های کوچه

 رد موهای تومونده

 ای که خواستههر پرنده

 خودشو به تو رسونده

 بگذر از هرچی که مرزه

 دیوارو بشکن یهیسا

 آخر قصه نوشته

 کی بشم منکه باهات ی

 تنها عاشقانس تو با

 ذهن خستم یهاکوچه

 شه از غصه رها شدمی

 شه وقتی باتو هستممی

 

 

 معصومه افالطونی

 

 یه جا مونده روی دستای شهرم

 تورفتی و دیگه با دنیا قهرم

 یه کافه که پر از طعمای تلخه 

 تر از هر چی زهرمم تلخیه طع

 

 منو یه صندلی، گوشه کافه

 یه شاعر که داره واژه میبافه 

 منو یه گوشی خاموش و بی جون 

  offکاربر که دیگه همیشه هی

 

 یه دود مارپیچ از عمق سیگار

 چشامو تار کرده بازم انگار 

 دیگه راهی واسه رفتن نمونده 

 واریخیابونا، تهش دیواره، د

 

 قلب دربه داغونتو رفتی و یه 

 که افتاده رو آسفالت خیابون

 هنوزم رد کفشات روی قلبم

 یه درده که نمیشه ساده درمون

 

 هنوزم جای لبخندت، توو چشمام

 داره میسوزه و میریزه اشکام 

 مث سایم دارم هی محو میشم د

 اره میپوسه و میمیره دنیام

 

 

 

 
 فاطمه ساالریه

 
 ها یه درخت ســربلندممیون هرزه علف

 بندمها رو تنم دل نمیکه به بوسه علف

 

 می پیچن دور تن تو می کشن شیره جـونت

 می کشن به رسم عادت دل سبزو مهربونت

 

 ا فقط از تو بمونه تن خشک و زخمی وزردت

 آخر مهمون نوازی سفــره خالی دل پــر درد

 

 قانون جنگـل همیـــنــه ای نهـال سبــز و تازه

 هرکی بیشترمهربونه توی این جنگل می بازه

 

 گم صاف وساده تا بدونی تا نسوزیاینو می

 تا نبینی با دوچشمات مرگ تلخو تیره روزی

 

 بینمه عمــره با دو چشمـونم میآخه من اینجا ی

 توی هر ثانیه صد بار به عزای عشق می شینم

 

 

 تن من زخمیه اما هنوزم سبزمو زنــدم

 ولی این زندگی تلخه با کدوم بهار بخندم

 

 قانون جنگل همینه سر این قصه درازه

 بگذر ازاین بوسه مرگ ای نهال سبزو تازه
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 زاده حسن وحید

 

 کنم میتو دنیامو گم  دارم بی

 تو پامو به این زندگی باز کن

 یه عمره که راهو غلط اومدم

 برام راه برگشتو آغاز کن

 

 خورم میدارم بی تو دائم زمین 

 ببین حال دنیای من خوب نیست

 ببین پشتم اینجا چقدر خالیه

 میخوام باز پاشم تو پشتم بایست

 

 میرم میی تو کنج قفسم ب"

 میرم میبی تو به خودت قسم، 

 من یه موجم پر بی تابی تو

 میرم میمن به ساحل نرسم، 

 

 عشقتو توی رگام جاری کن

 واسه درموندگیام کاری کن

 شب گرفته کل تاریخ منو

 "زندگیمو غرق بیداری کن

 

 دعا کردم حالم رو بهتر کنی

 دعا کردم این سختیا کم بشه

 درده آدم ولی ی زادهمیگن 

 میتونه مرهم بشهنگاه تو 

 

 دوباره هوامو نگهدار تا

 هوای دلم پیش تو صاف شه

 نگهدار دستامو حتی اگه

 قاف شه ی قلهمسیر تو تا 

 
 

 وحید مدنی

 بغض کال

 

ام مث کالفِ بی سر کالفه  

حوصله مث یه کبریتِ تر بی  

 رسیده بغض کالِ تووی سینه

از همه جا بی خبر ی رو گونه  

 

هرفتی و این مرد مقصر شد  

سِرشده ی)دلیل هاش( همگ الشیپای دل  

 روحِ منم از همه جا بی خبر

 حکم براش غیابی صادر شده...

 

 نیستی و این خونه به آخر رسید

( من و تو پوسیدیها تموم عکسای )عکس  

 هوای سردِ خونمون جون میده

 واسه خوابیدن با کربن دی اکسید

 

تونم بی تو دَوُوم بیارم نمی  

وشی ندارهتوو شهری که حال خ  

خوره توو شهری تلو تلو می  

 توو شهری که من و باال میاره

 

نیست باید از اینجا برم یا یچاره ا  

خوره ... هوای من رو این هوا می  

  زنم یوقتی دارم بی تو قدم م

  هوا حسابی دلش از من پُره

 

 رفتی و این مرد مقصر شده

سِرشده ی)دلیل هاش( همگ الشیپای دل  

ه جا بی خبرروحِ منم از هم  

  حکم براش غیابی صادر شده ...
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 «علی اقدام» ؛ مترجم«راسیم قاراجا»شعری از 
 «نوا شجاع نی» ؛ مترجم«ویلیام وردزورث»شعری از 

 «سودا مددنژاد» ؛ مترجم«وحید ملکی»ز شعری ا
 «سودا مددنژاد» ؛ مترجم«ناظم حکمت»شعری از 
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«عدنان کورکماز»شعری از 

 «سیناعباسی هوالسو»مترجم ؛ «اوغوز آتای»اشعاری از 
 «خالد بایزیدی )دلیر(» ؛ مترجم«الحان بکر»شعری از 

 «پور احمدیشا»مترجم « فردریش هولدرلین»دو شعر از 
 «خالد بایزیدی )دلیر(» ؛ مترجم«حسن دینامو»شعری از 

 «ضیاالدین ترابی» مترجم« نریمان قاسم اوقلی» از شعری
 «دکتر محمد رائف» ؛ مترجم«زاده بختیار وهاب»شعری از 

 «سیناعباسی هوالسو»مترجم ؛ «مهمت باراشان»اشعاری از 
 «عزیزپور دکتر علی اصغر» ؛ مترجم«نزار قبانی»شعری از 
 «خالد بایزیدی )دلیر(» ؛ مترجم«کاهت کولبی»شعری از 

 «سعیده مالیی»مترجم« احمد عبدالمعطی الحجازی» عری ازش
 «حسین کارگر بهبهانی»مترجم ؛ «دانیله سی. توماس»سه شعر از 
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 «اؤغوز آتای»اشعاری از 

 «سینا عباسی هوالسو»مترجم 

 
 نه مرگ ، بی نفس ماندن است

 و نه زندگی ، تمامی نفس گرفتن

 است یگریدبلکه زندگی ، یافتن عشق در 

 …تا عمر را به یادش صرف کنی

**** 

 «مهمت باشاران»از  یشعر

 ”…، آبی کند یمتا چشم کار ” 

 بروی ، خشکی یتوان یمتا جایی که 

 تا جایی که از خود بی خود شوی ، زن

 در این دنیا

 اعتمادی که داری، دوست ی اندازهبه 

 به اندازه ای که فکرش را بکنی ، زیبا

 بکنی یتوان یمزندگی که  ی اندازهدنیایی به 
 

 
 «بختیار وهاب زاده»شعری از 

 «دکتر محمد رائف»مترجم 

 پدرم خودش خودش را 

 درقلبش دفن کرده بود

 و  سوخت میاز درون   .

 دودش را 

 پراکند میبا آه ودرد خودش 

 به کسی فهماند نه دردش را   .

  !نه غمش را 

 و در موهایش  

 را سفید کرد اش کشیده های ستم

 

 

 

 
 

 

 «انینزار قب»شعری از 

 «اصغرعزیزپوردکتر علی » مترجم

 

 از آنجا ییکه در سر زمین من

 هر کس دوست بدارد مجنون است .

  ..و از آنجاییکه در سر زمین من ..

عشق را مترادف با حشیش و تریاک 

 ..دانند می

 .کنند میو به همین نام اعدام  .

  ...کشند میو به همین نام  ..

  ...نویسند میو به همین خاطر قانون 

  تصمیم گرفتم ای معشوق من

  تصمیم گرفتم که شعر و جنون پیشه کنم

 

 
 «ویلیام وردزورث»شعری از 

 «نواشجاع نی»مترجم 

های گام نخورده بودساکن میان راه  

،دا ُوهای رود چشمه درکنارِ  

دخترکی که هیچکس را ندارد او را 

 ستایش کند

به او عشق  و تعداد بسیار کمی که

.بورزند  

**** 

 یاست گرفتار در پای سنگبنفشه گلی

پوشخزه  

!نیمیش از دیده پنهان است  

هنگام که تنهاای،آنستاره زیبا بسانِ  

درخشیدن است درحالدر آسمان   

**** 

، و اندک شماری گمنام زیستاو 

دانستندمی  

 که چه هنگام لوسی بدرود حیات گفت

 اما آه که اکنون در گور خویش نسبت به

!تفاوت استبیچه من   
 

 

 «نریمان قاسم اوغلی»شعری از 

 «ضیاء الدین ترابی» مترجم

 

 که در سر زمین من از آنجایی

 هر کس دوست بدارد مجنون است .

  ..و از آنجاییکه در سر زمین من ..

عشق را مترادف با حشیش و تریاک 

 ..دانند می

 .کنند میو به همین نام اعدام  .

  ...کشند میو به همین نام  ..

  ...نویسند میو به همین خاطر قانون 

  تصمیم گرفتم ای معشوق من

تصمیم گرفتم که شعر و جنون پیشه 

  کنم
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 «حسن دینامو» از شعری

 «یدی)دلیر(لد بایزخا»مترجم 

 ها! ای تفنگ بغرید

 آهنگ صلح من هنوز

 ادی بزرگ رامی خوانمآز سرورانگیز سرود و

 ویران کنید! ها! کشتزاران شخم زده را ای تانک

ظریف  یها ها! باتگرگ خویش شکوفه ای گلوله

 درختان پرمیوه را

 درهم ریزید!

 گلفام خویش را و خون زیبا من هنوز

 کنم ینثارشب م

 آزادی بزرگ سرورانگیز من شاعر

 بزرگ صلح رامی خوانم! سرود هنوز

 شعرهای من فریاد

 نباشد بلندتر هاسوت کارخانه از دشای

 ای آزادی جاویدان پهناور! اما

 باشم تو شاعر خواهم یمن م

 درختان تو زیر در دانم که تنهامن می

 آسود توان یم

 من می دانم که تنهادرپشت میزتو

 نوشید و خورد توان یم

 پرندگان تو دانم که تنهامن می

 خوانندمی صلح را سرود

 تو ستارگان دانم که تنهامن می

 بخشند یبه جهان خسته آدمیان آرامش م

 های توخیابان در دانم که تنهامن می

 درخشند یکه بسان کهکشان م

 بشرمی تواندمفهوم جهان رادرک کند

 من می دانم که تنهادرخانه آفتابی تو

 به خواب رفت توان یم

 عسل دید از تررویای شیرین و

 تازه! یها انوسیای دریانوردان اق

های روشنایی وآهنگ من به شب شما با

 ام پرستاره

 بخشممی تندگرمسیری را یها وهیمستی م

 روی عرشه کشتی شما در تنها بگذارید

 
 

 

 کلفت نمک آلوده تکیم دهم یها را به طناب سرخود

 بخوانم... صلح را سرود، امواج خروشان برابر در و

**** 

 «الحان بکر»شعری از  «نیایش»

 ها من نه تاکستان

 واهمخ یرا م نه گلزارها

 نه کشتی هارا... و نه اسبان را

 ازمن مگیر روح مرا ای خدا!

 من انسانی کنجکاوم!

 بدانم خواهم سرانجام این بازی رامی و

**** 

 «کاهت کولبی»شعری از  «زیستن»

 شعر: کاهت کولبی

 یارای آن راداشتم اگر

 شتافتم یباپای برهنه تابندرگاه م

 به بندکشیده را یها یریسمان کشت

 کردم یپاره م

 وآنگاه کشتی هانرم نرمک دورمی شدند

 ستمینگر یبه آنان م

 آزادباشیدکشتی هایم. آزاد:»گفتم یوخنده کنان م

 !«دیباش

 داشتم یاران آن را اگر

 همه کودکان شهررا

 بردم!به درمی ازجایگاه خویش

 های گیالس راجفتی بال ازشکوفه

 ساختم یبرایشان م

 کردندوآنگاه که کودکان پروازمی

 :گفتم یوخنده کنان م ستمینگر یدانان مب

 !«دیباش باشیدکودکانم. آزاد آزاد»

 :گفتم یآنگاه به خویش م

 «به پایان رسیده است تو اینک کار»

 ...گرفتم یپیش م در را راه خود و
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 «ناظم حکمت»شعری از 

 «سودا مددنژاد» مترجم

6 

 مارا اسیر کردند

 ما را به زندان انداختند 

  مرا در حصار دیوارها 

  بیرونشانتو را در 

  زی از آن ماستکار ناچی

 کار این است که انسان ترین بزرگ

  دانسته یا ندانسته زندان را 

 در درون خود حمل کند

  اند انداختهرا به این روز  ها انساناکثر  

  شریف، زحمتکش و خوب های انسان

 و به قدری که دوستت دارم،

 الیق دوست داشته شدن 

 
 

 مارا اسیر کردند

 ما را به زندان انداختند

 را در حصار دیوارهام

 بیرونشانتو را در 

 این که چیزی نیست

 بدترین اش این است که انسان

 دانسته یا ندانسته

 زندان را در درون خود حمل کند

 اند انداختهرا به این روز  ها انساناکثر 

 شریف، زحمتکش و خوب های انسان

و به قدری که دوستت دارم، الیق 

 دوست داشته شدن

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
2 

  خوش آمدی بانوی من،

  خوش آمدی

  البد خسته ای

  یم پاهای ظریف ات راچطور بشو

  نه گالب، نه تشتک نقره ای دارم

 البد تشنه ای

  شربت خنک ندارم که تعرف کنم 

 البد گرسنه ای

پهن  توانمنمیسفره ای از کتان سفید که  

  کنم

  اتاقم چون مملکت فقیر است

 خوش آمدی بانوی من،

  خوش آمدی پا در اتاقم نهادی 

  بتون چهل ساله، چمنزار است

  شکفتند هاگلون خندیدی اکن

 گریستی امپنجره هایمیلهبر 

  مرواریدها در دستانم ریختند 

 اتاقم، غنی چون دلم روشن چون آزادی شد 

 

 
 «وحید ملکی»شعری از 

 «سودا مددنژاد» مترجم

 
  چیزی میان تولد و مرگ

 عفو به محبوس ابد ینامه

 واپسین روز زندان هستی 

  غرق شدن در چشمانت 

 است یاد آور شنا بلد نبودنم

  بعد از افتادن به دریا 

  بگشای دستانم را

  را رنگ آبی خواهم کرد هاشب

  تمام گناهان را با تو بیازمایم خواهممی

 بنوشم دستانت را؟

 را بچینم؟  هایتگونهیا که  

 اعوذ بالشیطان من هذه امراة الجمیلة

را  هایتگونهقبل وحی شدن  شودمی

 چید؟

 رمهمین حاالست که خدا از کف 

 جهنم را به اتاقمان بفرستد 

 اعوذ بالشیطان من هذه امراة الجمیلة 

 این تخت؟ شودمیچرا گرم  

 تنمان شودمیذوب  

 اندکی چشمانت را بپاش، 

  ؟کندمیسوختم خداست که موهایم را  

 کی شروع شد این قمار با عزاییل؟
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 «دانیله سی. توماس» شعری از

 «حسین کارگر بهبهانی»مترجم 

 

 وقتی بارِ اول دیدیم همدیگر را

 های نرمقلبم با بال ,بر فرازِ آسمانی زالل

 به پرواز درآمد.

 گفتند: احساست فکاهی است

 عطشم از بین خواهد رفت

هرچه شورم بیشتر شد دشمنانم هم  ,اما

 بیشتر شدند.

 دهدعشقِ حقیقی جریان رود را تغییر می

ترین بنا را به سهولت در هم یا که محکم

 شکندمی

 عشق واقعی سنگ را به زر

یا که تند بادی را به نسیمی دلنواز تبدیل 

 کند.می

 مدت زیادی از آن روز گذشته است:

 زنندمردم دیگر سرکوفتم نمی

 بینند حقیقت راچون می

بردند  همان حقیقتی که روزی گمان می

 فکاهی است.

 ;ام همان استهنوز هم عالقه

 به سانِ روزِ اول

 بینیمچون همدیگر را که می

 بر فرازِ آسمانی زالل

 های نرمقلبم با بال

 آید.به پرواز در می

 برای آنایِ مهربانم.

 

 

 

 «احمد عبدالمعطی الحجازی» ری ازشع

 «سعیده مالیی»مترجم 

 

 سبد لیمو!

 زیرپرتوی گزنده ی خورشید،

 «هر بیست تا یک قرش»

 «بیست تا لیمو فقط یک قرش»

××× 

 سبد لیمو در سپیده دم روستا را ترک کرد

 سبز بود،مرطوب از شبنم

 تا پیش از این ساعت نفرین شده

 ،شناور در امواج سایه ها

 سبز خود عروس پرندگان بود در چرت

 آه !

 چه کسی او را ترساند؟

کدامین دست گرسنه او را در این سپیده 

 دم چید

 و در سایه روشن صبحگاهان به شهر آورد؟

 به خیابان های دلگیر و خفه،

 به خیابان های شلوغ و پر ازدحام

 قدم هایی که از حرکت باز نمی ایستند

ن و ماشین هایی که با سوزاندن بنزی

 کنندحرکت می

 بینوا!

 هیچ کس تو را نمی بوید لیمو

 وخورشید شبنم تو را خشک می کند لیمو

 وپسر بچه ی سبزه رو همچنان می رود

 و به ماشین ها نمی رسد

 «بیست تا یک قرش»

 «بیست تا لیمو فقط یک قرش»

 
قرش:پول رایج مصر برابر ده ملیم،هر هزار ×

 ملیم یک جینه ی مصری است.)لغت نامه

 ی دهخدا(

این شعر از دیوان )مدینه بال قلب( ترجمه ×

 شده است.
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 «شاپور احمدی»م مترج« فردریش هولدرلین»دو شعر از 

 

 سوگواری مموزین بر دیوتیما

 

ام مرا روزانه در جستجویم، اینک اینجا، آنک آنجا سردرگمی

 کشانَد،می

 ام؛راهی را کاویدهبارها بار هر بزرگراه و کوره

 بینم،ها را باز میی سایهپویم، همهها میسرما را بر نوک این تپه

زند و در رم بر فراز پرسه میها را دیگر بار؛ خاطو آنگاه سرچشمه

 فرودست
زاری دار به سوی جنگلسان که آهویی زخمطلبد؛ آنآسودن را می

 شتابدمی

 که خو گرفته است آنجا فرو لمد، ایمن در تیرگی رو به ظهر؛

تواند او را شاداب یا آرام با این حال کُنام سبزش دیگر اکنون نمی

 سازد،

ی ریش از تیغهنش بیدادگرانه ریشپلکد، با تخواب میگریان و بی

 خار،

 دهد، نه تاریکنای سرد شب،اش مینه گرمای روشنایی روز یاری

 شوید.در امواج رود بس عبث زخمهایش را می

هایی را تا شاید کشد بوته و بس بیهوده زمین اکنون بر او پیش می

 شفا بخشند،

رش را آرام کنند، و هیچ کدام از بادها خون تبداخوش میاو را دل

 کنند، همین گونه، ای دلبندان،نمی

 تواندانگار، با من نیز همین گونه است، و آیا هیچ کس می

 فزا را؟ سر غمی مرگ را از سیمایم برآورد، بشکند رؤیای یکاین وزنه

 

 

  کوچ

 

 سوابیای خجسته، مادرم،

 در گذر یکصد جویبار

 ترتهمچون لمباردی، خواهر فروزنده

 ه،در مسیر را

 هایی سفید و قرمز،و درختانی بسنده، با شکوفه

 های سبز، بالند سرکشانه، آکنده از برگ، که میو تیره

 و در همسایگی آلپ سوییس

 گاهت نزدیک استآرایند؛ چون منزلتو را با سایه می

 ریزندها سر میشنوی سرچشمهبه قلب، و در حصار خود می

 های نابهای نقره، دستاز جام

 پیمایند، همچنان که خورشید می باده

 گدازد،ها را میقندیل

 فرود آمده بهمن

 تازنده،از روشنایی پیش

 خیسانند زمین راهای برفگیر میستیغ

 کاری ها. بسی خویشترین آببا ناب

 در خاستگاه جبلی توست. دشوار است از سرچشمه گسستن.

 و زاد و رودت، شهرهای

 خیز،های موجکنار دریاچه

 ر بیدهای نکار، کنار راین،کنا

 تر از میهنهمه مؤافقند که نیک

 هیچ قلمرویی نیست.
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 شعری از »عدنان کورکماز« 

 مترجم »پونه شاهی«

 

 " دوست داشتم تو را "
  

 صبحیطلوع  یاندازهبه 

 تازه 

 آن آلوهای دزدی یاندازهبه 

 همسایه یباغچهاز 

 ته جیبم یسکهآخرین  یاندازهبه 

 دونات برای دادممی که

 آخرین پک سیگارام یاندازهبه 

 هاگنجشکهیاهوی صبحگاهی  یاندازهبه 

     هاشقایق طراوات  یاندازهبه 

 اسب سیاه رها یوحشیانه یشیهه یاندازهبه 

 دوست داشتم تو را

 که چنار بزرگ درخت آن  یاندازهبه 

 زیرسایه اش خوابیدممی

در  جاری یچشمهآن  یاندازهبه 

 امکودکی خاطرات 

 داندمیچه کسی 

کدامیک از دوست  یاندازهکه دیگر به 

 ؟؟؟ هایمداشتن

 دوست داشتم تو را

 و

 تو

 رفتی ...

 
 
 
 

 
 

 « راسیم قاراجا»شعری 

 «علی اقدام»مترجم 

 

 
  هاماهمثل  هایتسال 

 گذرندمیتند و سریع 

 را به او می گویم هاحرفاین  

 چه می گویم ؟  

 بفهمد  تواندنمی فهمدنمی

  فهمیدمیچون اگر 

  هاماهاو نیز مثل  هایسال 

  گذشتندمیتند و سریع 

  هاداشتنباید مواظبت کرد از دوست 

و کسانی که دوستشان داریم را  

  مواظبت

 در مقابل دست درازی زمان

 راستس را بخواهی 

 را بداند چیزهاانسان نباید خیلی  

 توقف کردباید موتور زمان را م 

 کمی به فکر فرو رفت

 شنویممیکه  هاییحرفریشه تمام  

 آن جاست

 در اعماق گذشته مان 
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 .رسید پایان به دیگر ایقصه

 باشد، رسیده اشخانه به هم قصه كالغ اگر حتی

 .نیست پایانی را "چوك" پرواز هم باز

 .ببندید را در آن خود، مگر است باز همه روی به چوك با دوستی درِ

 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز
 ها و همچنین ، یادداشتمقاالت منتظرآثار، مطالب،

 .نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

 .تریبون همه هنرمندان است «چوك»

 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

