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ن متون را از يچه اگر او نبود و ا.  کنم که به واقع کتاب اوست يم ميم هوله تقدين کتاب را به مريا
شعر را دوباره در من شعله د و آتش ي کشيرون نمي ها بي گرد و خاک خورده و فراموشي سالهايالبال
  .نه دارم از اوست ي به سيو اگر آتش...  فرو رفته بود يان و نابودي نسز به دوزخين برزخ ني کرد ، ايور نم

  .  ماست يانت که آرزوي پسرم سوشي جوانين به سال هايو همچن... 
دا به يف شعر، به بهروز شينش و تعرياش در راه آفر کنم و به کوشش يم مي تقدين کتاب را به رضا براهنين ايهمچن

اش را   و کافه رنسانس اندازه مهربان استيف جهان و ساسان قهرمان که بيدر راه تعرش ا اش و تالش يخاطر مهربان
  .دوست دارم
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م«:نخست باشنداز نوشته خون خود با که آنم دوستار تنها ها نوشته بنو. ان خون بدانبا تا جانيس خون که
  است
خون بيدر آسان نيافتن سرسر: ستگانه   زارمخوانان بياز

د شناخت را خواننده کاريگر براآنکه   . نکرديخواننده
چنيديسده ا با گانگر خواننده جان گنديعنن   دن

که اندا تنها نوشتن نه سرانجام آموخت تواند خواندن کس هر که نشن را کرديدن خواهد تباه   ز
ميروزگار بدل غوغا به اکنون شد  و انسان سپس و بود خدا گز.  شود  يجان و خون با که گويآن من ،نويه سد

ها وشته که منخواهد بل بخوانند را باشندخوايش داشته بر از   هد
کوتاه تر کوهستان چکاديدر به است چکاد از راه پاها. ن تو را آن بهر گويگز. دبلند بايياما مين ها چکادهابايه د
رو که آنان و بلندبااليباشند است تنومند و شان به جانب   ... سخن

م...  اکنون پرواز در اکنون ؛ خويبياکنون سبکبارم درشتننم پاا خداخوير اکنون ستييش قصان من در
زرتشتچن» . گفت   ۵٣-۵٢صفحه. چه. ن
  
 و ي که در گذر از جوانييسالها.  رسندي من دور به نظر مي که حاال برايي دور است، سالهايين کتاب حاصل سالهايا

 و يسير آن و به دگرديي بود و تغي فارس زبانيها  چون غزل برخوردم که عروس قالبيق نوشتن به قالب شويدر ابتدا
 ي که کارهاي مني، برايي زور آزماي براي بدل شد و عرصه ايي با آن به آرزويباز  عشق و آن،ياداشتن آن، نابود

ر و ييدم، پس به تغيد ي شدن مي قويران بين تمريک قالب را بهتريدن با چهارچوب يساده را دوست نداشتم و جنگ
 هم يگريگرچه آن سالها محصوالت د. نات استيرتمن ي ساختن آن پرداختم و حاصل آن سالها اگربارهي و دينابود

 يگريک راه دي که هر يز باشد و دوستاني ناچييسرا حهيح داد مديگر دوست نبود و ترجي که بعدها ديداشتند، دوست
 آن شاعران آنرا يدانم ز يستم و مدان ي نادرست مي دوست نداشتم و ندارم و آن راهن که ميش گرفتند، راهيرا در پ
 و نهند يم... مدرن و  پستيدانند و بر آن نامها ين و تجربه بدانند سند و شاهکار ميش از آنکه تمريها را ب  آن،متون

ام بر اينکه  اند و افسوس خورده اند و از اصل کپي شده  اين سالها که بدلدرام  گذشته از اين کارهاي بسياري را ديده
 دانم بر يمن نم. برداري از کار ديگران بزند ي ادبي واميدارد براي طرح خود دست به کپيه جوان را فضاي آلودهشاعري 

. ستيم هم مهم نيدانم و برا ينم...  توان گذاشت، غزل؟ غزل پست مدرن؟ فراغزل؟ وي مين کارها چه ناميا
ختن ي برزخ گفته ام، آميدارند اما چنان که در پرونده ص آثار مدرن و پس از مدرن را در خود ين کارها خصاي از اياريبس

ن ي کنم نام نهادن بر اين فکر نمي انجامد و گذشته از ايشه به اثر پست مدرن نميته، هميکهنه و نو، سنت و مدرن
  .ا از آنها کم کنديد و يافزاي به آنها بيزيتجربهـها چ

 که هر يام و هر شعر  که سرودهيگرينها را مثل هر شعر دآ. شترين و نه بي من، همياند برا ن متون چند تجربهيا
ي  ها و اينکه همه ، در همه ي قالبام  سرودهيگري دياري بسي آنها شعر هاي در فاصله.  سروده، دوست دارميشاعر

 خاص ام و يا هستم که بايد در قالبي اند به اين معني نيست که من معتقد بوده ها در قالب غزل سروده شده اين تجربه
شعر گفت؛ بر عکس من معتقدم هر شعري در قالبي خاص به فرم نهايي خود مي رسد و شاعر ورزيده، شاعري ست 

  .که بتواند در آن سرايش آن را در بهترين قالب بريزد و بتراشد
 و اند هايي سروده ها و غزل ي شعرهاي بلند قطعه ي هفتاد شمسي، چند شاعري در ميانه در اين سالها و در دهه

بهترين داور شعر مخاطبان و ... اندو اند و از خود تمجيد کرده هايشان اين کارها را شاهکار دانسته بارها در مصاحبه
خوانندگان  هستند و زمان که قضاوت خواهد کرد براينکه چرا در اين دو دهه تا اين تعداد شعر جوان به سرايش در اين 

  ...يشرو مي دانستند از وسوسه ي آزمودن اين قالب برکنار نماندندقالب روي آوردند و حتي آنان که خود را پ
ي انتشار آثار من   که تنها سابقه–ي کلک  اند، جز دو فطعه در مجله در تمام اين سالها اين متون در جايي منتشر نشده

امشي که سانسور و ام جنجال برپا نکنم و در خلوت و آر کوشيده. ي من است  و در مانيها که خانه–در نشريات است 
  .آلودگي فضاي ادبي به من و ما تحميل کرده بود، بنشينم و تجربه کنم که قضاوت نهايي آن با شماست

پس از تمام اين سالها فرصت انتشاري براي اين کارها پيدا نشد تا غربت و حاال هم انتشار روي نت براي آنها 
را روي نت منتشر مي کنم؛ چرا که ايمان دارم با اين شيوه هم رسد، اين است که آنها  ترين گزينه به نظر مي مناسب

  .هم از گزند سانسور در امان خواهند بود و هم مشکالت پخش گريبانشان را نخواهد گفت
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  غزل شروع شد و ساعتت به راه افتاد
   داديو ساعتت عدد پنج را نشان م

  يقه به راه افتادي دق۵ و ۵تو 
   او در بادي به سويديبدون چتر دو

   پر از عدد شده بود– کاغذ ي صفحه –و باد 
۴ ، ۵ ، ۴١ ، ٢٠ ، ٠۴ ، ٧٠  

  –م ي تقوي مثل صفحه –پر از حروف و عدد 
  پر از عالمت عاشق 

  
  –ک مرداد يغروب  -

   بود و ساعتت آرام۶قرار ساعت 
   داديستگاه هل مي و ا۶ يتو را به سو

  ي او رفتي ساعت به سوي صفحه يتو رو
  ادي ، پر از فريامدنش پر شديو با ن

  ديدوباره ساعت تو خواب رفت و شاعر د
  ن افتادي گل سرخ تو بر زمي که شاخه

  - شاعر گفت- ! )) ه بود يغزل تمام نشد ، گر(( 
  ...اد يمه کاره را از ين غزل نيو برد ا
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  ديرت و تردي و حرد پاغزل 
  

  
  
  
  

  » برف ها به جا مانده يه ي حاشيواربه روين دي کنار ايبي عجيچه رد پا« 
  -ک زن بود که رفت و گم شد و از او فقط صدا مانده يد حرف يديشن که يالوگي د- 
  

   لرزاننديه هاي که فقط سايو مردم ... يکيو شهر زنگ زده در سکوت و تار
  ن هزارتو که در فضا رها ماندهيدرا... اين روي و گمشده در ايو تو که شاعر

  
   برگشتني چند آرزويه ين اند ، که مثل ساي تو ارواح چند ماشيش رويو پ

   جاده جا ماندهين مسافر شب درست مثل شبح رويچ روانند و اي هيبه سو
  

   توستي آبيشه منتظر چشم هاي هم-  ي که ننوشت-و زن که پشت همان پنجره 
  ن هرج و مرج واماندهي درست مثل هم- ن شعرت ي هم- شعر تويو تو که گم شده ا

  
  

  »... امده ؟ پس يامده ؟ پس کو ؟ چرا نيا نچر« :  گفت يشتن ميو زن به فکر تو بود و به خو
  مانده» چرا « فقط !  نه -  درست مثل خودش - گري دي کند او عاشق زنيو فکر م

  
  -ين شهر ، در فراموشيره بود به اي که خ- يتو از زبان زن پشت پنجره گفت

  ا مانده ؟ي پر از مرگ مرده ين هواي که مرد تو امشب درايچ فکر نکرديتو ه
  

   ستيو نور از افق شعر رو به تو جار ... يي گويده مي بعد از سپي جمله تو چند
  ...ن تکه جمله ها مانده يدرست پشت هم...  غزل ي تو پشت سطرهايده ي سپيول
  

  شه منتظر سطر آخر شعرستي هم-کست ي که تار-و زن که پشت همان پنجره 
  ...تو چند رد پا مانده  برف از يبه رو...  و فقط ي زني و دور ميتو هم که رفته ا

  
  !ا دروغ نگو  يب! نه ... من و تو مثل دو دل ... ن يک دروغ همي: ن شعر يآخر او سطر 
   رو به انتها ماندهيا ، کنار پنجره اين دني ايو زن از ابتدا يتو رفته ا

١٣٧۶  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  فانتزي
  
  
  
  
 

  گشنيز، پيك،خشت، دل ، ميز يك قمار
   شبي غرق در غبارتو، چند سايه، دود،

  
  برو ، دور شو، ولي: سرباز خشت گفت 

  تو مانده اي پر از هيجان ، گيج ، تازه آار
  

  تكخال پيك عالمت مرگ است ، تلخ تلخ
  - طعم حقيقتي آه به آن داده اعتبار- 
  

  سرباز پيك گفت و گذشت از آنار تو
  در يك سكوت سربي و سنگين ومرگبار

  
  نديده ايبي بي دل ، زني آه تو او را 

  ...يك دختر تكيده آه يك پيرهن بهار
  

  آس دلت آه پيش خودت بود گم شده
  دختر نگاه آرد و تو ديدي آه چند بار

  
  ...هي آه مي آشيد و به ساعت نگاه آه

  ۴...  بود ؟   نه٣اما قرار ساعت 
  

   قافيهء توست ، ساعتت۴اما 
  ...از آن گذشته، عقربه اش گيج و بيقرار

  
  ۶۵ مسني ست ، باباي پيك مرد

  ساله، غريبه، محترم و شيك ، پولدار
  

  ماشين آخرين مدل و قرمز و عجيب
  با يك لباس مشكي خوش دوخت، تكمه دار

  
  با تكمه هاي آوچك براق ، پيپ ، آاله
  موي بلند و ريش سياهي آه چند تار

  
  موي سپيد در دل آن برق مي زند

  »برو آنار! هي آقا« ...تو خيره مانده اي و
  
  تر سوار مي شود و شهر پر شدهدخ

  از هاي وهوي گنگ آالغان آه قار قار
  
  
  
  



  
  سيگار، ميز، سايهء چندين رقيب مست

  تو فكر مي آني به خودت، عشق ، دل، قمار
  

  در چار راه مبهم فردا نشسته اي
   آارت آوچك از او مانده يادگار۵٠
  

  مانده اي...بي بي آه نيست،آس دلت نيست
  ...ه بيايد سر قرارتكخال پيك را آ
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  تي صادق هداي   برا                               بختک                                            
   اشيي                              و تنها                                 

  
  

  ديچيمرد در خواب زن به خود پ, ن غزلت ي ايبختک افتاد رو
  –د ي خندي که در قاب عکس م–ن توهم نبود ، بختک بود ، زن يا

  ک حباب از تجسد لحظهي آمد ،  يقاب عکس از گذشته م
  دي ديمرد انگار مرگ را م, غزل که بختک زد , بختک آمد 

  ختي ري غزل بهم ميانگار سطرها...  حباب يدوستت دارم ا
  دي ماسين صدا انگار در تن سرد لحظه ميا... دوستت دارم 

   کمرنگ ي کاغذيچ ثبت شد روي هيقه ي زن که در دقيخنده 
  -دي تردي عاشقانه بي جمله ا–...  تو که يبرا: پشت آن چند خط 

   رگهايد در کبويلرزش...  درهايکبود... باز کن در 
  دي لرزين که مير بختک زميز ... ي تپش وقتيکه ب... خون ... زلزله

  ن ي که باز مانده همير گازيبختک انگار دست آموز ست ، ش
  دي خندي تخت ميک جسد رويمرگ با مرگ دست داد و بعد 

  
  ١٣٧٩                     آذر ماه                                                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  گزارش
 

 
  
هر دو در ...  نه هنوز نه ۵۵-۵۴٠ يون به شماره يل زرد رنگ برخورد کرده با کاميک اتومبياه ، يچ سيپ

 ي دو مرد است توي پايحاال صدا! گوش کن ...  که با گزارشِ کوتاهِ ي شعرينجا چکاره يتو ا... آمبوالنس 
 ترک ي مردان که جسم هايبعد ورودِ  دوباره  ... ۴بخشِ ...  که آمبوالنس ي دوند تا سرِ  سطري مشعر که

... قسطِ آخره ! نيبب« ... الِ يخ! نه... او خواب! نه ...  که مرگييهوا...خورده شان هنوز مستِ تنفس است
، ما رو به مرگ ، سبقِت آخر َو ن ما يستاده بود بي جاده که مرگ ايو سپس در کناره » ...حاال که بچه ها

د و يياي دربانِ  منتظر که بيآنک اشاره ...  تف زده ي ، دومرِد نشسته کناِرهم با چهره هايچ دو صندليبعد ه
 که يده در کفن ، کفنيچيست که تا هنوز پيده در کفن تنِ  خيچي که فروتن َو بعد تن پيِ  دريبعد در ، کوتاه

ال شعر ين خي که خاک اشارت به آن َو من باايو بعد خاک ، آرامش»  خوِدش بود ُدُرس قدِ «  تو را يقواره 
درست ... ن يستند ، روح دو ماشين!  نه يشماره ... نيوقِت عصر، هر روز وقِت عصر، دو ماش! نه... انيبه پا
ن صدا که خبر از يتنها هم! ستند ، نه ي نيک تصادفند وليبه ... ه به ي شبييصدا...  کنند يبرخورد م... عصر

   ...يدوباره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  فروغ فرخزاد) ست به آرامش يرنده اشارتيخاک ، خاک پذ(
  يسهراب سپهر) ژن مرگ است ي لذت پر اکسيه هاير(                                

  کوتاه است در...  دربان منتظر يآنک اشاره ( 
  احمد شاملو) م يشپس ان به  که فروتن با

  

  گزارش
  

  يون به شماره يل زرد رنگ برخورد کرده با کاميک اتومبياه ، يچ سيپ
  ينجا چکاره يتو ا... هر دو در آمبوالنس ...  نه هنوز نه ۵۵-۵۴٠
   شعري دو مرد است توي پايحاال صدا! گوش کن ...  که با گزارشِ کوتاهِ يشعر
  يبعد ورودِ  دوباره  ... ۴بخشِ ...  که آمبوالنس ي دوند تا سرِ  سطريکه م

  !نه ...  که مرگييهوا... ترک خورده شان هنوز مستِ تنفس استيمردان که جسم ها
  يو سپس در کناره » ...حاال که بچه ها... قسطِ آخره ! نيبب« ... الِ يخ! نه... او خواب

  چيهن ما ، ما رو به مرگ ، سبقِت آخر َو بعد يستاده بود بيجاده که مرگ ا
  يآنک اشاره ...  تف زده ي ، دومرِد نشسته کناِرهم با چهره هايدو صندل

   که فروتن َو بعد تنيِ  دريد و بعد در ، کوتاهييايدربانِ  منتظر که ب
  ي که قواره يده در کفن ، کفنيچيست که تا هنوز پيده در کفن تنِ  خيچيپ

  ه خاک اشارت به آن َو من کيو بعد خاک ، آرامش» ُدُرس قدِ  خوِدش بود « تو را 
  يشماره ... نيوقِت عصر، هر روز وقِت عصر، دو ماش! نه... انيال شعر به پاين خيباا

  ...ه به ي شبييصدا...  کنند يبرخورد م... درست عصر... ن يستند ، روح دو ماشين! نه 
  ...ين صدا که خبر از دوباره يتنها هم! ستند ، نه ي نيک تصادفند وليبه 

  ١٣٨٠ور ماه ي                                                                                                 شهر                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  اتاق

  
  
  

  
  
  

  دهي سست و تکيه هاير پاير جي ، جي تزلزل و پوچي خاليصندل
  دهيکه او از خالل پنجره د مرگ ، آنچه ي مرد مات از همه يتجربه 
  چ ، در اتاق انتزاع تشنه وکمرنگي که رابطه با هي بسته ايپنجره 

  دهي تشنه شني ، از سکوت ابرهايآنچه که او از سکوت مرگ و تباه
   شهوت نمور و تب آلودي بافه ها– مرگ ي لکه ها– سقف يابرها که رو
  دهيگ پرف و رنيک مکعب کثي کور ، يج و گنگ تجربه يدر اتاق گ

  ز کار ملتهب دانش و اخالقيمان ، مي اي جنسيتختخواب سال ها
  دهي که سال هاست  نور ندين مه آلود ، دخمه ايزم...  از ي خالينه يآ

  )) بود يه چشم کور کسيسالها شب! ست يکه ن...  اول آپارتمان يپنجره  (( 
 ...ده يرگ رسم... فصل مرگ ... ابان ، فصل مرگ ي باد و خيخش خش جارو ، صدا

 
  ١٣٧٨ن ي                                                                                                                              فرورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  جاده

  
  
  
  
   ترحميم بيچ شنبه ، تقويک روز هي

   تبسمي ، زن سخت بيمرد از دروغ زخم
  نيريند باز ، فکر گناه د کيزن فکر م

   گندميب ، فکر طاليک سيفکر سقوط 
  مرد انتظار دارد زن مثل مرگ باشد

  – تکلم ي ب-ک سنگ يمرد از ترانه دورست ، 
  دهيب ديک رقيزن مرد را دوباره با 
  ن توهميان اياما مردد است از هذ

   خود را ي ، ته مانده هاي جاده جاريزن سو
  ز مردمي کند از چشمان هيپنهان نم
  ن ترانهيان اي کند در پايه ميزن گر

  ترحميم بين تقويغرق تنفر از ا
  
  

                                                        ١٣٧٢    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  زخم

  
  
  
  

   بوديک کتاب زخمي يدي ديتو خواب م
   بوديآب زخم... ريتصو... کتاب وا شد

  و رفتو آب از صفحات کتاب رد شد 
   بوديد تا مرد که از اضطراب زخميرس

   شدي آب رد ميو مرِد خواِب تو از رو
   بوديکه پشِت پنجره اش آفتاب زخم

  ...خت و آب يشراب ر... کنار چشمه و دختر 
   بود يو آب سرخ شد انگار آب زخم... 

  دي ترسيال ميو مرد مست نبود از خ
   بودي  شراب زخم– دختر -  يد کوزه يکه د
   گفتي و شاعرت به خود مي زديلت متو غ

   بودينکه خواب زخمي با ايديتو خواب د
 
١٣٧٢  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

   در سقوطيالوگيد
  
  
  
  
  

  
   آن زن - ؟ ي ک–... ستاده ي اي بالکني برو- 
  –ال داشت به تن ي از خي که پارچه اي زن- 

  ! ره تا افق ، آتش ينگاه ممتد او خ
  صدا و از آهن از ييو شهر تابلو

  :گفت ... ن خط ي ايش برويو ارتعاش صدا
   !ًنلطف... فقط ... الوگ او را بگو ي فقط د- 

   ي وزني ست ، شکل بيبيسقوط حجم عج (( 
  ))ا سوزن يه شکل مثلث ، سکوت يشب

 !  نه–...  او ِلهيک صداي چند موزائي برو- 
  !روشن ... سقوط کرد به اعماق آسمان 

  
  
                         ١٣٧۴  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ان           ي                                                                      به دخترکم ساناز فرهنگ
           

  که شاعر است

  ن صفحه نوشتهي اي شعرش را رويدخترک
  

  
  
  

  )) ست ي پنجره اين صدايا! ن ينگاه کن به زم(( 
  ستيخت ، مثل آب گريصدا شکست ، فرو ر

  نشسته بود کنار فصول پنجره ها 
  ستي زيوس ، استحاله يهمان اصالت ما

  ود  گم شده ب– مادر صدها ستاره –و ماه 
  ! ))ست يآه ، مادر ن(( دند يستاره ها نشن

   پاسخ ي ، سوال بيدرون حوض دو ماه
   ستيي تنهايو فکر رفتن او که ابتدا

   چسباندي که صورت خود را به آب ميکس
  ستي نگريو کودکانه به اعماق آب م

  
  ان وپنجره ستاره شدندين که ماهيبب

 ستي تو امشب در آسمان خاليچرا که جا
                                                                ١٣٧۴  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ني مادرم ، آنوش ، ندا ، الهام  و نسريبرا

   منيخانواده 
  
  

  
   آزگاري قرار سالهاي بي کورمال ترس ، سفره هاي شعله هايخانواده  ال

   و انتظاريبگيغر ؟ روح درمکعب ينمت هنوز زنده اي چند سال مانده تا بب- 
   امي خالي تمام شهر هايبه ي رفته ام من غري من مسافر تمام راهها- 
  ن فرار ؟ي آخري برايه ات ؟ کجا ؟ تا کدام گور رفته اي گريده ردپاي تا کجا کش- 
  ! سال هاي که مانده الي تن شکسته ايا!  من يه هايه دود گري تبسم کري ا- 
   سر قرار ؟يامدي؟ چرا ؟ پس چرا بگو چرا ني دهم چرا نخوانده اي من که نامه م- 
   من؟ ي به ردپاي زني؟ زنگ پس چرا نمي شعرهام و روزهام گم شدي تو کجا- 
  م خاردار ي سيست اليست دوردست ومنتشر، روح من پرنده اي روح من ستاره ا- 

  ه امي تمام بغض ها و راه گريمنج... له زخم ،  من يک قبي يمن تمام درد ها
   شود که تا به موج انفجار ي بزرگ مي مرگ مادرش هي که رويودک کيضجه ها

   که رقص مرگ درتمام جان اويست ، آتشي که خشم نيو انفجار عقده ا...  رسديم
  ن چکار يبب... ن غزل درآني که اي شعر سوخت،آتشي که سوخت کاغذم که وايآتش

  ه دور، منتظر کين غزل به خانه اي ايک پرنده از رويد روح يکرد سوخت پر کش
   کشد به دار ي که مثل مرگ زوزه ميک اتاق ، آن چهار جوجه در آتشي يمانده تو

                                                                                                                         ١٣٨١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  وس خوشگلهي رمديا بريچهار سکانس از غزل
  

  
  

  
  اي رو– ي خارج– روز –) اول  ( ١سکانس 

  آنها... مکت ي ن– برف –ن ي زم– باز ينما
   را بايو دختر که بستن... نشسته اند 

   خورد او رايد دو انگشت مينوک سف
  ردي گيده ميند .......  ي قشنگيکه حرف ها

  »؟ ... چرا... ه  فرشته يشه برام مثِ  يتو که هم« : پسر 
  شه فقطيو من هم« :  دختر ي ذهنيصدا

  »... دا.. دا... دا..  کردم تا مبادا ي سکوت م
  باور  ... ي منيتو مث خودم واسه ! ن يبب« 
  »..واال ...  دوِست دارم ي که چطوري کنينم
  شه فقطيو من هم«  :  دختر ي ذهنيصدا

  ».....دا... دا.... دا ....  کردم تا مبادا يسکوت م
   زد ، حرف يحرف م» ...  که ييتموم کسا ! نيبب« 

   پارک ، ناخواناين صداهايصداش ب
  نجاياز ا» ... دوِست دار ! آره « :  دختر يصدا
  تا دور...  برف ها ي خون روي بسته ينما
  ...که دختر آنها را ...  و خون ي بستنينما

  
  
  
  
  

  ... کنا – اتاق – ي داخل– شب –سکانس دوم 
  ر نشسته چشمش رانه دختيکنار آ

  پسر آنجا ....  خودش دوخته يبه چشم ها
  و دختر را ....  لب پنجره ينشسته رو
  عاشقت شدم ، باور« : پسر ... کالفه کرده 

  »....  که چقدر از تو دور ماندم تا ي کنينم
  شه فقط يو من هم« :  دختر ي ذهنيصدا

  »... دا .... دا... دا ....  کردم تا مبادا يسکوت م
  تو ي نقره ايشه که تو اون کفش هايم« : سر پ

  ».... به خدا .... فقط ... من فقط  .... ي دونيم .... يبه من بد
   را يو من که کفش« :  دختر ي ذهنيصدا

  د باي آيپسر م» .... که ندارم  .... يکه نقره ا
  ....ش را يب است و کفش هاي که عجيجسارت
   ....رون تاي پرد از پنجره به بيو بعد م
  ندي آي که مي مردمي همهمه يصدا

  ....ابان ها يدو لنگه کفش و پسر بر کف خ
  
  
  

  ...ا ي... ا ي – ي داخل–ا روز ي شب –سکانس سه 
  ...کتا ... نبات ... نه يآ...  عقد ي سفره ينما



  !نما بسته ... ک همهمه ي عاقد و يصدا
  اما .... ِ  يس ، لباس عروسيدو چشم خ

   سوم باريبرا! خواهر « ... :  عاقدِ  يصدا
  ... سوم با يبرا! خواهر « ... :  عاقدِ  يصدا
  شه فقطيو من هم« :  دختر ي ذهنيصدا

  »... دا... دا ... دا ...  کردم تا مبادا يسکوت م
  د تا حمامي باز که دختر دوينما 
  .... که در ُحضا يرتيح....  بستنِ در يصدا

  
  
  
  
  

   فعلن– ي داخل– ا روزي شب –سکانس چار 
  بعدن..... نه ي دختر در آيره ينگاه خ
   دختر ، ُگنگيچشم ها....  ضربه به در يصدا
  بودن.....  وان يغ تويک تي ي بسته ينما 

  ....دا .... که من مبادا  ....  يکه به حرف.... کنار تو 
  !حتمن ....  برد فرو يکه خون م.... و آب دوش 

  
  
  

  ١٣٨٠                                         تابستان                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

   آمدنشي که آمدنش مثل آيزن« 
  » ممتد بود ي نفس از حبس هاييرها

  ين منزوي حس- 

 مريم هوله
  
  
 

  ترانه خوان سياهي  ، غزل ، شبح ، ودآا
   نفرين ، زني آه چشمش رايزمين ، الهه 
   آتش ، دوعقرب خونين ــيره ــ دو گوشوا

  ...به چشم هاي تو مي دوزد و صداش آه تا 
  ...تو مرده اي و صدايت ترانه اي موهوم 

  زمين آه گورستا» ... تو مرده اي و صدايت « 
  ِن مرگ و تخِم زمين ، تخِم مرگ و نا خواناست

  ...تمامِ سنگ نوشته تماِم نا خوانا 
  نددبه جريان آب مي خ... زني آه صخره 
  موج بي پروا... به هر موج ... زني آه خنده 

  صداِي نقره اي اش آتشي آه يعني داغ
  »آ « وخنده اش غزلي آه رديف آن با 

  زني آه هميشه يعني شعر... زني آه شعر 
   شعر هاش نفرين رايزني آه در همه 

  براي اهل زمين برگزيده ـ نفرين به
  همين هميشه گي زندگي ـ آه شايد با

  آسي چه مي داند ؟... رش نفرين صداي غ
................................................................  
...............................................................  

  زني آه آو دآي بيگناه آدمها
  !نه ... نمي توانم ... زني آه چشم سياهش 

  .ن تنها زني مثل شعِر م... شهيد ِِِشعر 
  ١٣٨٢زمستان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  توارد
  
  

  
  

   آخريه ين بود آنهم درست ثانيشروع غزل ا! نه : زن گفت 
   از مرمريخزده ، بتين و ي تنها ؛ غمگيحاال فقط زن ست زن

   هست يبي دارد ؛ در چشم هاش حس غري مختلفيزن فکر ها
  ر مادي جدا از عاطفه ي عشق و غم و نفرت ؛ حسي ورايحس

   خود مرده ي آبين با چشم هاي غمگي زن پسريدر شعر ها
  و نه همسر ...   دانم اما پسر نه مرد يا رنگ چشم هاش نمي

  است ؛ زن دوستش ندارد و او حاالين پسر دنيچ کس ترياو ه
  »...ن دفتري شروع کرده در اي دانم از کينم« :  که ي با وول خوردن

   هرگز يته که کس با زن گذاشيدر شعر ها قرار مالقات
  »...  خورم به تو که باوريسوگند م« : شه قسم خورده ين که زن هميبا ا

   ين غزل کوچک زن را نوشته عاشق خود حتي حاال پسر در ا
  گرين غزل به چند غزل ديسوگند خورده که ببرد زن را از ا

   در شعريشه زنياد ندارم که او بوده که هميگر درست يد
   بستريده بر مکاشفه ير او خوابان دفتر شعيا زن مي
  ن شعر استي که شاعرش خود اي ، شعري هماغوشيک بوسه  سطر هاي

   آخريه يآنهم درست ثان... ت را ي نهد که رضايزن پلک م
  ١٣٧٩بهشت ي                                                ارد                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  ششجفت 

  
  
  
  
  
  

   و مرگ ، مرتعشياوپشت خط زندگ
   شعر با منِ من غرق کشمکشيمن رو

  
  
  
   ستينجا خرابه ايا... تِ  ين شعر در رواي ا
  شبشيُگف که د«  : ي چاق کسين هم صدايا

  !زر نزن  « -» ... سرِ  اون کوچه ... دنبال دختره 
  ش و بشي شيتو « -»  .... ن دفه رو ينم ايبنداز بب
  ختم ؟يشعر ر..... » ...  سرِ  ي توي چه خاکمونده

  نهاست ، پر تنشيالوگِ  ايحاال فقط د
  !س داداش يگه  اون دفعه نيد...  ن دفه يا! ُجف پنج « 

  »!بکش .... ه ُپک ي.... بذار بچرخه .... گشه يته د
  مرگ.... مرد جوان که قد بلند و لباسِ  

  !  به گا داد آخرش ي دستيگفتم که دست « -
  »! گفتمش نکن .... دختره رو .... نو يزم.... پولو 

  !بِ  کاپشنش ؟ يصدا که تهِ  ج... تق .... »! بنداز « -
  سرخ...  که سرخ يچهار نگاه... ک جفت شش ي
  »تو سرش ؟ .... ضربه ... بزن «  : يصدا.... خون .... ک ضربه ي

  کنارِ  پاش.... حاال جنازه مونده رو دستِ  
  .من و شعر و آخرش .... خاک  يچاقو که رو

  
  

  ١٣٧٩                        آبان                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  محاکمه
  
  
  
  
  
  ي آهنيالبال....  ، چار گوشه دستبند ، چار تکه استخوان يزِ  آهني ميرو

  » ؟ يبا من «  - » .... مادرتو .... تو ...  حرومزاده يا « - ... ک سئوال يز مثل يسرد مثل بازجو ، ت
   توي گوش هايتو.... خ يک سئوال مثل مي...  خورد يچ ميدرد پ...  خورد يچ ميدود پ

   ين زنيک ايتو شر « -  به صورتت يضربه ا» ن ؟ ي بگم ولم کني ام ؟ به من چه ، ها ؟ چيمن ک « - 
   کاغذشي خورند حرف ها برويوول م»   ! نگاه کن ... که تموم حرفهاش رو زده 

  ي زنيبعد سرفه م....  ات ينياز دهان و ب...  صورتت هنوز ي خورد تويخون که وول م
  دي مدياهيبک س... بعد » .... قهرمان مرده ... خوب فکرهات رو بکن ... کار تو تمومه  « - 

   يفکرِ  خوب مردن... گ  به مري کشيدست م...  که سرد ي کشيدست م...  که زبر ي کشيدست م
   اتي انفرادي ، تويال ؛ تو هنوز زنده ايز جز خيچ چيه! ست ، نه يز نيچ چيه
  ي رسد به روشنيم.... مرد .... تِ  جهان ؟ چشم هات خسته يواقع! ال ، نه يخ! ه ، نه يگر

  اهستگي ايروبرو..... اده رو يزن که در پ... ک قرار ي که يلحظه ا... ال يک خيِ  يروشن
  يزِ  آهني ميرو.... دستبند .... دست هات ؟  ..... ي ولي بريدست م....  کنارِ  او ي رسيم

  ...چ وقت يه... شه يتا هم.....  نگو ي کنيفکر م! زن به تو نگفت تو ... ! نگو ... نگو .... نگو ! نه 
   ...ي صورتِ  زنيرو.. .. که سرخ رنگ يحفره ا....  ست تلخ يعکس لحظه ا..... نگاه کن به عکس  ! يه

                                                                                                                           
    ٢٠٠٢  ي     ما                                                                                                                            

                                                                        استکهلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  غزل مچاله

  
  
  
  

  اني پاي شروع و بين غزل بيشروع ا
   تشنه است در باراني زنيفقط صدا

  زن گفت ؛ » ين آب پر شوي گذارم از اينم« 
  ماق آسمان باران آمد از اعيفرو م

  د ي بلعيکاسه آب کف حوض را نم! نه 
  و پشت پنجره مرد از نگاه زن پنهان

  ... دوريک گذشته يک قاب ؛ يره است به يکه خ
  

  ظهر تابستان... هيکنار حوض دو سه سا
  سنديه ها خيسکوت بود که زن گفت سا

   ساماني سرد و بيخواب ها... د يکه خواب د
  ده يآب خوابد که کودک در يو خواب د
  ...پنهان ... د تايکر او را کشيکه آب پ

  
  مان ستيک تابلو پشيکنار پنجره 
  !ران ي و-  پشت پنجره  - ره به زن يچه مرد خ

  »! بس کن « _  » ين آب پر شوي گذارم از اينم« _ 
   زن در آنيصدا» ...مچاله کن غزلت را « _ 

  ن داردي مچاله ماند و غزل چند نقطه چ
  ...مار و الکنِ  پاي بيه  واژيبه جا

 
١٣٧۵  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ماه ؟
  
  
  
  
  
  

  ستاده استي پرتگاه ايزن لبه ... ن اشک يشه درست دورتريمرد هم
  ستاده استيستگاه ايش ، منتظر در ايک مجسمه از هشت ماه پي! نه ... زن 

  دن نشسته است ؟ي رسي منتظر برا–ست ين صفت درست ني که ا–ن يدختر غمگ
  ستاده استي ساعت ماه اي ، عقربه ياهي بند سي ابر رويملحفه 

  دور... ن شعرِ  دور، ي، تا سطِر آخِر ا...  رفتن که سطر پنجمِ  شعرستيجاده 
  ستاده استي بهت زده بر سر راه ا–د ياي که ب– انگار منتظر يزن ول

  »! زن منتظر نباش « :  که يالوگيا دي -  کدام مرد ؟ –د يايمنتظر که مرد ب
  ستاده استيا...  با نگاه يا حتي ... ي با اشاره ايا حتيبا تلفن 
  !نگاه کن ... اه تر ي سي مرد به خواب–اه رنگ ي سي که اتاق– يره ايدر جز
  .ستاده است ي پا به ماه اي سرد ، روحِ  زني تختخوابِ  آهنيبر لبه 

  
  

                            ١٣٧٣  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

   ...يکه زندگ
  
  
  

  
  

  ...درخت اندوه پرشاخه و تناور که 
  ... تو در ابرها شناور که يو چشم ها

  ! برگرد – که در نفسِ  کوچه ها قدم يکس
  ... سطر را به آخر که ي قدم زدم همه -
 هيک آلبوم پر از گري کنار پنجره -
 ...گر که يز پر از خاطرات دي مي و رو-

  ... خندد يم.. ک تاک يت.. و و باز ساعتِ  ا
  ... مادر که يکه چشم دوخته بر نامه ها

  »نست ي ايپسر به فکر خودت باش ، زندگ« 
  ...ش از سکوت و غم تر که يو مرد چشم ها

 
١٣٧۴  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فال قهوه
  

  
  

  زانيد عرقري زني غلت ميز هييبر رختخوابِ  روز تو و پا
   کنم دلم قفسِ  بارانيحس م.... ن بس کن ، م...  و يمشغول عشقباز

  دين کلمه شايمفهوم عام ا... نه  .... ي و بهاريباران موسم
  ن کلمه ، باران ؛ين ، هميتنها هم... مفهوم منتزع و مجرد که 

  ن غزل ابرستين تري اندوهگ– باران – کلمه – دلم –ن قفس يدر ا
  اني پايو ب که ممتد يه ايس است ، در گري خي غزل–ن غزل ين تريغمگ

  
  

  )ن واژه با خطوط هماهنگ است ؟ يا...  دانم ينم ( –... فنجان تو چقدر 
   کنم که تو را آساني من فکر م– ياباني خشک ب–لخت است و خشک 
  ) دانم ينم.... ن بعکس يد هم ايشا( ا ي و دنياز دست داده زندگ

  
  ان پنهين سکوتِ  زنين تري ، غمگيني کنم که تو غمگيمن فکر م
   بردبارِ  تهِ  فنجاني منتظر خط ها ، خط هايدر البال

  
  

  ن اتوبوس امشبيدر حال مرگ ا! ر است يشه شهر چه دلگياز پشت ش
  .ان ي پا–... ) ستگاهِ  چندم شب ين ايا...  دانم ينم(  مرگ يچ جايتا ه

  
  

  ١٣٨٠ز ييپا                                                                                   
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عکس
  

  
  
  
  

   خاطره پنهان بودي را در گنجه هاين کهنه که عمريبا دورب
  مان بودي گرفته بود که حاال هم بعد از هزار سال پشيعکس
  ميگانه بود با عدد و تقويد هزار سال نه اما او بيشا
  بود که باران بودده ي جويک چوبخط که هر دو سرِ  آن را موشي
  ِ  ساعت هاي برد تا جوانيک عکس رنگ مرده که چشمش را مي

   که چراغان بودينه ايدو تا آدم بر پس زم! )) ست يک کم عقب باي(( 
   پربرف استيک کوهِ  مه گرفته يد انگار يزن در لباس تور سف

  زان بوديالِ  گريک خي که ي ، عکسيبرق فالش که داغ ، تنِ  برف
  

  ي بارانينک شکسته يک عير کسالت تابستان ،  پيگرما
   مردان بودي زنها عکس تمام خواهيک عکس غرق هلهله ي

  )) که آمده تب دارد يمان است ، از لحظه ايک حباب پشين عکس يا(( 
  مان بودي که از گذشته پشي ، مرديي تنهاي که کادر خاليعکس

 
  

  ١٣٨٠خرداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سطر اول 
  
  
  
  

  ديده چکي سپي شب قطره ايکه درون بر
  ديد ، سفيو آب سرخ شد اول سپس سف

  د ترا ؟ي ندي ، کسييايد بي نديکس
  د؟يه ها نشني ترا پشت ساي صدايکس

   خاطره خوانديت دعايشه برايپسر هم
  دي بومِ  آب کشيشه طرح تو را رويهم
  د تراين سنگ ها شنيشه از لب ايهم
  ...د ي باران ديشه چشم ترا الباليهم

  
  ي برفي شبيو تو به خواب پسر آمد... 
  دي غزل از فراز برکه پري که قويشب

  
   مني به خانه يتو از سکوت خودت آمد« 
  »! د ي تردي بيامبر خانه هاي پيتو ا

  ي چمن ها و ابرها بوديتو البال
 دي برکه چکي که روي آبيدرون قطره 

١٣٧۴  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يلوفسکي                                         با احترام به کش                     
  

  لم کوتاه درباره عشقيک في
  
  
١  
  اط سبز عمارت ، غروب در گلهايح

  دايوان ، دو پنجره پي ايچراغ کهنه 
  زي بر مي کشيتو پشت پنجره ات دست م

   فرداي کني و فکر مي کشي آه ميه
   اني پاي بي رود و جاده هايدوباره م
  ا ؟يآ...  شود ي و اندوه مييپر از جدا

  
٢  

   ؟ي خوابيچرا ؟ پس چرا نم... ه يتو هم که گر
  اما  ... يدوباره م... اما  ... ي رويدوباره م
   غرور ؟ کجا ؟ي از جاده ي رويچگونه م

  ا ؟ين رويمگر قشنگ نبود امتداد ا
  
٣  

  دو پنجره که دو چشمند بسته در باران
  نتظار تا فردادو جفت چشم ، پر از ا

  
۴  

  ن استيشه که شعرغمگيخالف عرف هم
  –! د مرگ شاعر را ي آنکه نخواهي برا- 
  
۵   

  دي انتظار را نچشي نرفت کسيکس
  !دوباره پنجره ها وا شدند رو به خدا 

  اما )) يد از دو زندگيشما دو پنجره ا(( 
   به خواب رفت چرا ؟ي راوي خسته يصدا

  
۶  
  ااط سبز عمارت غروب در گلهيح

   عاشق کنارهم تنهايدو روح خسته 
  
  

                                                      ١٣٧۴  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ستينو هوله که نقاش بزرگي                           به م

  ه دارندي تابلو ها قافيوقت
  
  
  
  
  

  و انگار... يليرکردم ؟ نه خيد: مرد وقت نشستن به زن گفت 
  ...واري که انگار ديدر سکوت... قند در تابلو که هر دو غر

  ق و رودي ، دور تر قايمنظره غرق در برف و آرام ، کلبه ا
  مار ي که بيي خشک ، مرد و تک سرفه هاياد بر شاخه يتور ص

   دانم امايا اگر نه نمي! د يزن که در بسترش مرده شا
  ن باري اديهم بزن قهوه را شا! قهوه ...  روح يچهره اش زرد و ب
   که مست است ي ، جشن در قصر شاهير و شاد.تابلو غرق در نو
  ...کنز که کنج دربار ياهو ، چارلز ديان هيکودکان در م

  هم بزن هم بزن قهوه ات را ، تابلو غرق خون و جنازه ست
   غرق در خون و آوار – او يکاي گران–کاسو ي پيتابلو

  دهيش کشي ها از خوابيتلخ تر؛ قهوه ات ؛ تابلو را دال
  داريند و سخت بي بيره مانده خواب ميمرد پشتش به ما خ

  ايز دنين ميتنها تر... زيزن کو ؟ م!  انگاريخواب ! يستين
   کشد قهوه انگار ي ؛ مرد سر مي خودش ؛ شهر رنگيزن به سو

  دمي که هرگز نديزيا ؛ پشت مين مرد دني تريانتزاع
   زند رو به تکرار يقدم مزن ... آرام ... ند و خوابش ي بيخواب م

  ١٣٨١ز يي                                                   پا                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  من و تو واو و چند کلوزآپ از چشم هامان
  
  
  
  

  پس دو مردگار ، زن ، سکوت ، سه فنجان ، سيز چند قطره صدا ، اضطراب ، ترس ، سيبر م
   کمرنگ ، سرِد سرديک جفت چشم آبي - توي صدا- ...)) او عاشق است ، شکل نگاهش((
   شود و چند سطر بعديخنده ات حاال بخار م...))  ترسم او مرا که رها کرديم(( 
   نبرديس و شور ، مثل سه تکه ابر پس از سختيش دو فنجان که خيک دستمال پي
  

   غرق چشم زن يک جفت چشم قهوه ايبعد )) مان گربهچش! نه ... چشمش که چشم گرگ ((
  چکار کرد ؟...  رفتن او از يد براي کند بايفکر م...)) عاشق زن... او احمق است(( 
 
  نبود اگر زن نبود ، اويا وليدر...  که غرق شدي شوريک جفت چشم آبي

  زرد ؟...  زردگرکهيک گل ديک گل که سرخ ، يده است ، يد!)) ب استيچه عج((زچند گل يبرم
  !))نگاه کن ... اهش يان برگ سيزرد شده ، سوخته ، هنوز دود از م(( ، )) ستيگل زرد ن((

  ز زن َو مرد ي غروب شد ، تنها نشسته اند سر ميزن غرق شد ، نگاه که کرد
 
  

  ١٣٧٩             آبان                                                                                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آواز
  

  
  
  

  منتظر ، ملتهب ، خيس و زخمي ، چشم در چشم هم هر دو سرباز
  گفته بودم نيايم ولي باز « غرق وحشت ، سكوتي پر از مرگ ، 

  پشت آن خاآريز غريبه... فكر مي آردم اين بار... آمدم 
  ز... خسته و با ... غرق مرگ است آه ... او هم ... مي ترسد حتما از مرگ 

  مرگ در سينه اش النه آرده... ـ خم غمگين آه با سوزشي تلخ 
  گفتي آواز ؟... مثل آواز ها ... خواب مي بيند و آرزوهاش 

  عاشقانه تر از رنگ قرمز ، صورتي  ، گل بهي ، پرتقالي
  آه مي آيد ، سرِ  باز دختري ... بوي باران و دريا آه از دور 

  پا برهنه ، نسيمي آه درتو ، توي پيراهن داغ داغت
  مرگ در چشم هاي دو سرباز » ... توي چشمان تو رنگ چشمش 

  روي پيراهن هر دو شان گل ، سرخ تر از زميني آه سرخ است
  خواب آنها آه درياست  حاال موجهاش ابتدا از همين جا زـ

  ك را دشت را و پس از آنير پاي دو سر باز را بعد ، خا
  آواز  ... ، مي برد ، هيچ  ، جز ، جز ، جز  شعر را بعد از آن شاعرش را

  
  

                                                                                                                 ۶/ ۴ / ١٣٨١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  يهذلول

  
  
  

  يسخت خسته ا...  سرد شده يفنجان چا! نه ...ز رسم ي که تو بر م جهانيهذلول
  ينه شکسته ا...  تو ي که چهره ينه ايي بزن به صورتت آرام فکر کن آيآب
   تو سخت منتزعيشکل و خطوط چهره ! نه ... ز، تخت خواب تو و خط و نقطه ين ميا

  يگسسته ا... ش گر تمام شد که تماميد...  تو با خودت که توياصرار صادقانه 
   و فکرت که جذر ماهين غزل تا تو نشسته باشيش از آغاز اياو رفته است پ

   يدسته ا: چ دور تفکر که ير و باور اعداد گونه ات در مارپياعصاب پ
  ...يول! صبر کن ...که دو؟ عدِد... دو:   که يبعد؛ فکر... زوج... و...   اولياعداد فرد دسته ا

  يکه فکر را هنوز مثل کتاب باز نخوانده که بسته ا ... ٢ کجاست يول...  که ٢
  ش از آنيا که پي زده به اول خود ين غزل دوري برد ايحاال که حس تو را به تو م

  يزت نشسته ايال توست حاال که سرد و پشت به مي که جزو شعر نبود و خيسطر
اد داشتيو .............................................................من رفته ام   

  .............تو
 دوستم نداشيکس..........................هِ  يشب................اما دلم       

...............................  
...............................................................................................

...............................................................................................
..................................  

  
   ....يه اکه خست... که خوابت ...  دراست و اگر که تو در را دوباره بازياد داشت الين يا

  ١٣٨٠       تابستان                                                                                                                                  

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل دوم 
  چيسرودن از ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  داش آکل

  
  
  
  
  
  نيفت چه شد ؟ همين قصه تازه است ؛ رديروع کن ؛ انه ش... تک يمي قديک قصه ي

  نين سطر بر زمي هميافتاده است رو...  او–د که مست ي و شا-  داش آکل ست خسته 
  !نه ...  کند و گفته است يه مين سطر آخر ست چرا سطر دومت ؟ مرجان که گريا

  نيشوب آخرده رنگ و پر آيسطر توست سطر پر)) مرا کشت : ((...  که گفته است يطوط
  ده استين غزل ؛ قداره را فرو شده بر خاک ديانگار کاک رستم از آغاز ا

  !ن يآفر... ن سطريره ست از ازل به هميو چشم من خ...)) عشق تو مرجان :((  که گفته يطوط
  ره مانده استي بسته به ما خين غزل بدنش غرق خون دلش با چشم هايپشت هم

  ني فرو شده بر سطر پنجمي ؛ قداره ا کشد و خاک منتظريدستش که چنگ م
  چرا ... ره شده سوخته ير ست ؛ خسته است ؛ پر از زخم چهره اش از آفتاب تيپ
  نينند او فقط داش آکل ست خواب که بر سطر دومي که ببي زني طرح ميه

   زندين سطر مست بود ؛ مرجان که رفته بود غزل چرخ مي هميآمد درست رو
  نيده خون مرد تو بر سطر هشتميبه چار سوق ؛ ماسد ياي زند که بياو چرخ م
  ن عشق توستي غمگين ترانه يداش آکل ا! تمام غزل غرق خون توست ! نه ... بر سطر 

  !ن يبب! انگار نه ! نه... ن شعر را که سطري تمام کرد ايالوگ طوطين ديا...)) عشق تو ((
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   فروغي برايه ايمرث
  
  
  
  
  

  ن واژه ها گم بودي تو بي واژه يصدا
   غزل غرق در تالطم بوديکه سطرها
   آخري واژه يکم رويطر درست س

   به فکر فرار از نگاه مردم بوديزن
  ! ؟ نه يتو سطر پنجم خود را نوشته بود

  سطر سوم بود...  بودي سرد زنيصدا
  ))اد پرواز ست ي مردن به يپرنده لحظه (( 
  ن سطر پنجم بود ؟يالوگ غمگين ديهم

  اد يک فري يتمام سطر نهم  ابتدا
   بودختن ؛ تصادمي مرگ ؛ فرو ريصدا

  )) تو مانده يصدا((  اما ياگر چه رفته ا
  گم بود» تو « ين غزلم در صداي ايصدا

  
                                                                ١٣٧۶  

  
م( ١ که صداست )    -  مانديتنها

پ -    ر  ب

 

پرنده مردن( ٢ ار س خاطر ابه   )ستيپرواز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ر مه فرو رفته بود  که دي غزل
  
  
  
  

١  
  

   غرق شد که شاعر رايان مهيغزل م
  ايآ... ب کردي عجياليدچار فکر و خ

   ؟يي که بر کلماتم نشسته است تويمه
  ... صدا ي شاعربه جستجويو ذهن ابر

  
  
  
٢  

  ومرد . .... ظي غلي مه... با  يزن ....... ظي            غل
  
  
  

  ...ايرو .   ...    .....  که مرد...   که         يمه...ظي         غل
  
  

  ديشا...          ...   که مرد  ... که            ...                      
  

مهی 
غليظ

مهی 
مه غليظ

مه مهی 

مهی

مهی 
 غليظ

 مهی غليظ

  
  

  چرا ؟...     ظي غليمه!...نه  ..   ...      ...نگاه ممتدِ  
مهی 
 مه غليظ

  
  
  
  
٣  

   دهد و شعر مه گرفته هنوز يادامه م
  دايبدون واژه و غرق سکوت و نا پ

  قت غزل آرام يو باد اگر بوزد قا
  اهاي دري کند از مه بسويعبور م

  
  
۴  
  

  ...ومرد...                     ...  با يغروب جمعه زن
  
  

  آنها؟...             ... که مرد يده بود سکوتيرس
  

مه  ديشا...   ...         دند و مرد يستگاه رسيبه ا

مه

مهی 
 غليظ

  ق۵۴
  

مهی   چرا ؟...                !          نه ...نگاه ممتد زن 
غليظ   

  



۵  
  

  يه است ولين شعر گريادامه دادن ا
  ز چرا ؟يبگو عز:   دهد آنرا يادامه م

  
  
  

                                                                     ١٣٧۶  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سکه
  
  

     ١  
  ا يب ... ي تو در صفحه ين شعر را برايداده ام ا سکه من که بتو قول يک روي
  ست ؟ شعرنگفته تو پس چرا ي که نيقول ؟ شعر...و قول..  تو گفتمين شعررا برايا

  و شعر تو... سميحاال نشسته ام بنو... م کرده ام ي؟ به تو تقد... شعر نگفته را 
  عر راو ش... سمي زنم بنويمن زور م... شود ياز سطر بعد شعر تو آغاز م

  ن يبب... شتر يو تو را ب...  شود يتکرار م... فينه رد...  شعر يه ي با نام تو که قاف
  ن واژه ها يحاال درست فکر کن از ب...  حافظ ست يف مثل غزل هاين رديبا ا
  بعد.... ف را بگذارم کنارياصال رد... مثال شعر آخرت ... د کدام را يبا

   پس چکار کنم؟ اسم او کجاي وايا...  ست سطر هشتم... با اسم تو شروع کنم 
   روميست حاال هزار بار کلنجار مي که شعر نين که نوشتي شعر باشد اي
  ... خود را درست تاين سطر ها ادامه ي خوانم و دوباره و صد باره و هنوز ايم
   

      ٢  
   آنکه گفته باشم و انگار گفته اميب.  سکه شعر که از نام تو ُپرست يآن رو

   درست پشت سطر هايستاده اي تو ا- تمام شعر-  يو در تمام شعر تو هستت
   
       ٣  
  غزل نگو! ر هم که غزل نهي زي خط خطهاين سکه پشت و رو که ندارد دو رويا
  ...اد تو بودم که شعرراين فکر ها بيا...چرا چرت و پرت؟ با...که متن! ن شعر نهيا
  

  
  ١٣٨١                           زمستان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شيسرباز چند سال پ
  

  
  
  

  گري ديک غزل عاشقانه يدوباره 
  : س اول غزل يشروع کن بنو

  . دختر
  ... پسر

  - اش تمام نشدي که خدمت سرباز- 
  و چشم منتظر پشت پنجره 

   مادر
  ))ست ي او خالين هنوز سر کوچه جايبب( :( - 
  - الغري خسته ومسلول دختري صدا- 

   خط که دو دختر کنار در گفتندو چند
  باور ... (( ن يچند نقطه چ...  از آن يو تو گذشت

  ))د َو من خبر نشوم ياي کنم که بينم
  ...نِ  دو سه سال امتداد سفر يو نقطه چ

......................................................  
....................................................  

  و بعد...))  سه شنبه ي بيد بيايو نامه اش که ب(( 
  دو سه مربع ِ  کوچک  َو سطر بعد خبر

  
  غ دختر از ته دليج... ))  خدا يهمه به سو (( 

  دريشه يه به شيو بعد کاغذ اعالم
  
            ١٣٧٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  زيم

  
  
  
  

  ...زي ما ظرف ها تميز جمعه ي ميبر رو
  –ز ي مين شعر ؛ روي همينجا درست روي ا- 

   داغ ينجاست ؛ چايتو درست هم)) فنجان (( 
  !ز يشکر بر... : د از آن تويکه با)) ظرف شکر(( 
  ين سطر خوانده اي همي که روي)) قاشق (( با 

  ضي مريکم:  و حال من اما ي زنيهم م
   کنم انگار خسته اميو فکر م... هستم 

  ذي و به نظر لذيک پخته اين که کيبا ا
  ... کنميفکر م... نه زخم معده ... دلم اما
  ز ؟يچرا عز... ن که ي از ايد مرا ببخشيبا
   ؟ي خوريچرا نم...چه حرفها ... ن حرفها يا

  زيبگو چه چ ... يز نخورديچ چياز بسکه ه
   تو خوبه فکر کني معده ي براييها

  ...زي کنم که بفهمم که چند چيمن فکر م
  ش کرده اممن که فرامو ... يوا ... ي وايا
  زي مي که روينيگر چي دين ظرف هايا

  !َاه چه بد ... مثال گل که ... حتما قشنگ تر
  زين که مياوردم اياد نيپس من چرا به 

  عشق من ببخش...  تو به گل ي آنِ  عالقه - 
  ...ني سرخ را که در ايگلها

  
  
  
  
  

  فراموش کرده ام... گلدان که سطر قبل 
  زيکنار م ... يودتو ب... ست ياما مهم که ن

  
                                                       

  ١٣٨١ز يي                                                           پا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ؟!ک ي کالسينامه 
  

  
  
  
  
  من که عاشقم!  خودت ي ات براييبايز

  دن که عاشقميبه داشتن اگر نه به د
  رق بزن و فکر کن به منحاال مرا و

  د و احتمال نه حتما که عاشقميترد
  ي مولويه غزلهايوانه شو شبيد
  که عاشقم!  و به برزن ياد کن به کويفر

  لُ  فاعالتيو مفاع... فعال که عاشقم 
  مفعوُل فاعالُت فعولن که عاشقم

  ر ي بگيفال مرا زخواجه نه از مولو
  تن تن تنن تتن تننن تن که عاشقم

  ه سر دهم ؟يم ؟ سماع کنم ؟ گرشاعر شو
  اصال بگو به دوست و دشمن که عاشقم

  ))دوست دارمت ((  از ي که پر شدي نامه ايا
  ضا که عاشقمي کنم به تو ايوست ميپ
  !ن غزل يا!ن نامه يا! تم ي وصين برگه يا
  گر چه حاجت ست به گفتن که عاشقم ؟يد

  دي من حذر کني سوخته ياز چشم ها
   روشن که عاشقميلين دو چشم نياز ا

  ن بار نامه را يبا خون دل نوشته ام ا
   کتبت قصه شوقا که عاشقميان
   اوين مرد عاشق ست اگر چه برايا

  ک زن که عاشقميسخت ست اعتراف به 
  

  
               ١٣٧۶  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  حفره
  
 

   افتادنيک حفره ، تق ، صدايغزل که 
   افتد و صدا فورني سنگ که ميصدا
  رون که ي کند از حفره رو به بيروع مش

  و من … که  بر گردد و سقوط … تمام راه 
  سکوت…  شعر يکه حفره نوشتم به جا
  …بعدن! گوش کن … سکوت در لحظه بعد 

  ک صدا که کم کم گميتتق تتق تق تق 
  مردن …  رود يد ، سنگ مي آيصدا که م

  ن سطر ها ست باور کنيه حس هميشب
  ن تن ي شود اي که مدر آن سکوت دو قسمت

   به باال ، اوجيگرين دي به سمت زميکي
   افتادنيصدا… تق …  به سمت فرو يکي

  ت گودي ست تا نهايکه شعر حفره گود
  و سنگ واژه افتادن است تا بودن 

   ي… افت يکه بودن است در آن اتفاق  م
   من يگذشته  . ي رويبه قعر حفره فرو م

   بود ياهين سيسقوط در فقرات هم
  اه چاله من در سکوت جان کندنيس
  تق …  صدا تر ين سنگ بيسم از اي نوينم
   افتادنيصدا … يکيتار… تق  … يصدا

   
  

  استکهلم   ١٣٨٢
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرونده برزخ: کتاب دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پرونده برزخ
  
  

با خون بنويس تا بداني که خون جان . ها تنها دوستار آنم که با خون خود نوشته باشند از ميان نوشته «:نخست 
  .است 

  .از سرسري خوانان بيزارم : دريافتن خون بيگانه آسان نيست 
  . آنکه خواننده را شناخت ديگر براي خواننده کاري نکرد 

  .سده اي ديگر با چنين خواننده گان ، يعني گنديدن جان 
   کس خواندن تواند آموخت ، سرانجام نه تنها نوشتن که انديشيدن را نيز تباه خواهد کرد اين که هر

آن که با خون و گزين گويه مي نويسد ، .  روزگاري جان خدا بود و سپس انسان شد  و اکنون به غوغا بدل مي شود  
  .نخواهد که نوشته هايش را بخوانند ، بل مي خواهد از بر داشته باشند 

گزين گويه ها مي بايد چکادها . اما بهر آن تو را پاهايي بلند بايد . هستان کوتاه ترين راه از چکاد است به چکاد در کو
  ...باشند و آنان که روي سخن به جانب شان است تنومند و بلندباال 

ايي در من رقصان ست اکنون سبکبارم ؛ اکنون در پرواز ؛ اکنون مي بينم خويشتن را در زير پاي خويش ؛ اکنون خد... 
زرتشت» . گفت        ۵٣-۵٢صفحه. نيچه. چنين

  

  
گويد ديگر محتاج آن نيست که تاريخ   آسان نيست زيرا آنکه سخن مي– و هنر –نوشتن امروزه درباره متن : و دوم

 مي کافکا.بداند که محتاج دانشي ست درتمام عرصه ها... ادبيات را و صناعات و بدايع را و ادبيات زمانش را و
ها مي داند، زيرا در نوشتن  ي تمايز با مرده ؛ کافکا نوشتن را نقطه»نوشتن بيرون پريدن از صف مردگان ست«:گويد

ها، نياز به  گيرد، در نوشتن است که انسان، همچنان که در ساير هنر است که نياز انسان به جاودانگي پاسخ مي
دهد و در اين راه از خود نشاني در اين  يابد، را پاسخ مي  و در ميبازتوليد خويش و جهان خويش را، آنچنان که مي بيند

نگاهي که از ديرباز  به به نوشتن وجود داشته، آنرا گونه اي گنگ از . ي خاکي برجا مي گذارد که جاودانگي اوست کره
ين امر در اين نکته شاهد اين امر ، فلسفه غرب که گفتار را برتر از نوشتار مي داند و چرايي ا. گفتار مي شناسد 

نظام نشانه هاي غير ( پرده است و چون هر دو طرف ارتباط حاضرند و عوامل کمکي ديگري هم  گفتار بي: نهفته است
اما در نوشتار برخالف گفتار در ذات خود داراي ابهام . حاضرند ، معنا در جهت خواست گوينده کامل مي شود ) کالمي 

تاويل هاي چند گانه مي بخشد، و در همين تاويل هاست که در زمانه ما متن ، است و همين نکته است که به آن 
  .ارزشي بيش از کالم مي يابد تا آنجا که ارتباط مکتوب  سنديت و اعتباري  را داراست که ارتباط شفاهي فاقد آنست 

ان داشتم که در آنسوي رابطه   اگر ايم- که اصوال من نبايد در باره اين متون مي نوشتم-  اين موخره مکتوب نمي شد 
، رابطه اين متون با مخاطب ، اين متون به دليل در قالب بودنشان و نيز به دليل حافظه تاريخي وپس زمينه ذهني ما از 

غزل اجازه تاويل خواهند يافت و در واقع اين نوشتار نه در راستاي توضيح آنچه هست که در امتداد نگاه من به اين 
 و -وان مولف که به عنوان خواننده و شايد منتقد که از نوشته شدن بيشتر اين متون سالها مي گذرد نه به عن–متون 

تنها به عنوان يک تاويل ارزش دارند و تنها از اين رو در موخره آمده اند که اجازه تاويل را از مخاطب سلب نکنند و 
 آن را نديده بگيرد و در –ش خدشه اي وارد مي آيد  يعني اگر از انديشه اش مي گذرد که بر تاويل–مخاطب مي تواند 

کنار آن مي تواند از بخش هاي فني هم بگذرد که من اين راه را به هيچ کسي پيشنهاد نمي کنم زيرا ايمان دارم به 
اين گفته بارت و در واقع پاسخ به اين سئوال که چرا اين متون در اين مجموعه شعر همه در قالبي چون غزل نوشته 

  :ه بودند نيز در اين جمله بارت نهفته است شد
کم کم به واکنش ... تصاوير ، لحن بيان و واژگان و: سبک در فراز آن قرار دارد . زبان در اين سوي ادبيات است      (( 

هاي خودکار هنر او تبديل مي شوند به اين ترتيب زباني خودکفا زير نام سبک شکل مي گيرد که تنها از اسطوره 
سبک فرمي بي هدف معين و فرآورده رانشي . ي فردي و نهاني نويسنده و آن پيش هستي گفتار بر ميخيزدشناس

سبک يک فرآيند بسته فردي و بي تفاوت . اجباري ست و نه اختياري ، سبک شيء نويسنده ، زندان و تنهايي اوست 
يست ، بلکه بخش شخصي مراسمي در برابر اجتماع ست که به هيچ روي حاصل گزينش يا کنکاشي در ادبيات ن

نوشتار))  آييني ست که از ژرفناهاي اسطوره اي نويسنده برمي خيزد و خارج از مرزهاي اختيار اوست  صفر . درجه
  بارت

در جهان اسطوره هاي . سخن از ژرفناهاي اسطوره اي نويسنده نگاه را به اسطوره هاي ايران زمين برمي گرداند 
آن سرچشمه » تيشتر « . وجود ندارد » بدي هاي جاودان « و » نيکي هاي هميشگي « ايراني هيچ سازشي ميان 

« ي باران و باروري که در قالب اسبي سپيد و زرين گوش به درياي کيهان فرو مي رود نبردي مقدس در پيش دارد  که 
  . ديو خشکسالي در هيئت اسبي سياه به کشتن او آمده است » آپوش 

بر اين نکته صحه مي گذارد که نيروهاي اهورايي و » از تلخي فراق تا تقدس تکليف « کتاب در » بهروز شيدا « 
اهريمني در آئين هاي زرتشت و زروانيسم و جسم و روح و روشني و تاريکي در اسطوره هاي مانوي و ميترا و اهريمن 

اند که » بدي مطلق « و » ه نيکي بي خدش« و هم ازينرو در عرفان و فلسفه ي ايراني و حتا در متون حماسي 
در ظرف و مظروف ، قالب و محتوا و . اين ستيز به گمان من در اين متون نيز جاري ست . ستيزي جاودان دارند 
  . و ازينرو گاه اين به هم آميزي به به هم در آويختن و ستيز مي ماند. نويسنده و شخصيت 

من هم چيزي بيشتر ازجانوري نيستم که با کتکي و لقمه اکي « : زرتشت نيچه به بندباز فروافتاده ازبند که مي گويد 
تو خطر را پيشه ساختي و در اين چيزي نيست که سزاوار ! نه هرگز : رقص به او آموخته اند چنين پاسخ مي دهد 

  ». سرزنش باشد ، حال از راه پيشه ات به فنا مي روي 



ظور من بوده و شايد اين است که نوشتن درباره ي اين بندبازي بر اين بند رفتن و خطر کردن تمام آن چيزي ست که من
برزخي که ميان نو و کهنه ، درام و شعر ، گذشتن و داوري هميشه مرا در خود . و تاريخ آن پرونده ي برزخ نام گرفته 

  . محصور داشته است 
  

 
چون شما به عنوان يک انسان من نيز . اما دوسوي اين بند که بر فراز مغاکي به نام زندگي کشيده شده چيست

  .معاصر در ميان اين دو نقطه و با اين تناقض بزرگ زندگي مي کنم 
از يک سو ما ، روح شورشي ما و عصيان ما ، ما را به سمت شکستن تعاريف و حرکت به سوي بي نظمي مي ( 

رک و ايجاد زيبايي نديده گرفته مي کشد اما ما از بي نظمي خسته ايم زيرا ما را به ورطه اي مي برد که رنج ما براي د
شود پس به سمت تمرکز و تعريف جهان و پديده هاي پيرامون بر مي گرديم و ناگهان خود را در ميان کساني مي بينيم 

اين تناقض ما را به ورطه پرسش هاي ابدي مي کشاند و تجربه هر چيز ممکن يا . که جانمان مي گويد از ما نيستند 
  . ) ناممکن 

شفاهيبهرو گفتگوي در يک شيدا       ز
  که به عنوان تئوري مشتق از همان چيزي ست که درباره - پس دو محور اصلي را هم مي توان در ساخت اين متن 

  .  ديد و آن دو محور تالش براي تعريف و تالش براي شکستن تعريف است –آن نوشته شده 
  :در واقع اعتقاد من بر اينست که 

  »ر يا فراروي از هر چيزي نخست بايد آنرا تعريف کرد براي شکستن يا تغيي« 
  

 زنده است و با او به قله ادبيات – به تنهايي هم -موضوع اين نيست که غزل بايد زنده بماند که غزل با همان حافظ 
 به قله اي که هر گاه در هر گوشه اين دنيا سخني از شعر فارسي به ميان مي آيد نام حافظ. ايران رسيده است 

نخستين نام است ، به قله اي آنچنان رفيع که که هيچ کس حتي شاعري چون شاملو نمي تواند پايان و مرگ آنرا 
  .اعالم کند ، زيرا تا هنگامي که متني مورد خوانش قرار مي گيرد زنده است 

ش از اين کتاب آنچه احمد شاملو را وا مي دارد که مرگ غزل را اعالم کند اين نکته است که غزل با مشخصات پي
صدايي امروزين براي شعر فارسي نيست پس من نيز با شاملو همصدا مي شوم و مرگ غزل  اعالم مي کنم ، اما 

  .آنگاه که غزل با مشخصات کالسيکش پا به عرصه مي گذارد 
الب بررسي کنم در اين موخره خواهم کوشيد به تبيين اين مشخصات بپردازم و آنگاه  پيشنهادات شعر امروز را در اين ق

.  
  :نگاهي به تاريخ شعر معاصر و ارزيابي دورنمايي از آن دريچه اي به اينکار خواهد گشود پس 

، جعفر ) هومن ( چه دليلي وجود دارد که منوچهر نيستاني ، حسين منزوي ، سيمين بهبهاني ، محمد زکايي 
  نام - همه با هم– حدودا چند دهه –تاريخي در يک دوره ... درويشيان ، محمد علي بهمني ،مهدي اخوان ثالث و 

  نگاهي به نوسازي -هايي که هر يک به نوبه خود در سالهاي کارشان مرکز توجه بوده و يا حداقل از آن دور نبوده اند  
  در غزل داشته باشند ؟ 

ديد به پيروي از فاکتور حتي فروغ فرخزاد هم غزل را آزمود اما حتي او هم نتيجه نگرفت زيرا او هم چنان که خواهيم 
  .هاي کالسيک غزل به ورطه تکرار افتاد ، همچنان که ديگران 

آيا دليل همزماني اين همه تجربه تنها چشم و هم چشمي و رقابت يا طبع آزمايي از سر تفنن بوده ؟ اگر چنين بوده 
  چاپ اين آثار مدعاي چيست ؟

  افياي اين اقليم ضرورتي را حس کرده اند ؟و اگر نبوده ؛ آيا اين آدم ها در گوشه و کنار جغر
مگر نه اين که مسعود سعد غزل را از نوع آوري و بدعت در فرم قصيده بدست آورد ؟ مگر نه اين که ظهور حافظ پس از 

سعدي معجزه ايست که به لطف آميزش درک فلسفي و هستي شناختي حافظ با مضامين عاشقانه غزل بدست 
  آمده ؟

در > جمهوري اسالمي< اره از زمان باستان به دنبال آميختن مذهب و قدرت بوده ايم و تنها تجربه ما ايراني ها همو
ما ايراني ها بوديم که هنگام منع نقاشي پيکره سازي و ساير هنر هاي تجسمي . تمام ممالک اسالمي از آن ماست 

ز آميختن سنن گوناگون معماري ترکيب هاي نقوش اسليمي و هنر اسالمي را بوجود آورديم ، ما ايراني ها بوديم که ا
خط را . تخت جمشيد و تاالر صد ستون مدعاي من است که نوعي چادر نشيني با سنگ ست . تازه کشف کرديم 

هميشه از اقوام ديگر گرفتيم در آن دخل و تصرف کرديم و مناسب زبان خود بکار برديم و در داقع زبان مکتوب ما 
  ...شفاهي ما و خطي ست که در زبان ديگري بکار مي رفته هميشه آميزه اي از زبان 

چرا ايراني ها همه شيعه اند ؟ و ايران تنها کشور شيعه مذهب ست ؟ انديشه منجي تنها در مذهب شيعه وجود دارد 
ين آيا اميزشي ديگر در د, ي منجي از دين قديمي ايران است که آغز مي شود و به اديان سامي راه مي يابد و انديشه

صورت نگرفته است؟ آيا ما با آميختن آيين هاي کهني چون گنوس و اسالم عرفان اسالمي ايراني را بوجود نياورديم و 
  ... آيا درواويش ما با آن تبرزين ها و عقايد گنوسيستي مظاهر ميترا نيستند و

  .ايراني ها استاد بهم آميخت سنن گوناگون و گاه متضادند 
 و اجتماعي اين بهم آميزي بيشتر چيزي نمي گويم و شما را به مقاله اي با همين عنوان درباره ريشه هاي سياسي

نوشته محمد رضا حاج رستم بگلو در مقدمه مجموعه غزلش که اميدوارم همزمان با اين کتاب به چاپ برسد ارجاع مي 
  .دهم 

 ضرب المثل کاله شرعي و حاال من مي ايراني ها در هر تنگنايي حرفشان را زده اند ، سند من طرح بته جقه است و
 اين که از صفت تنگ استفاده کردم  به اعتبار حرف منتقدانم که خواهيم ديد به –خواهم بگويم در قالبي به تنگي غزل 

  . ام که چنين کاري بکنم   حرفي زده ام که حرف امروز ست يا کوشيده–آن تنگي هم نيست 



به موضوعي اشاره مي کند که من آنرا نقل مي کنم ، بي آنکه به ) يست ؟ پست مدرنييسم چ( چارلز جنکز در کتاب 
رد يا اثبات آن بپردازم که رد يا اثبات آن از دايره اين بحث خارج ست و نقل آن تنها از آنروست که گمانم بر اين ست که 

ست و اما جنکز مي گويد اين موضوع  ، پايه سطحي ترين برداشت از پست مدرنيسم به عنوان مبحثي از فلسفه هنر 
:  

تفاوت يک احيا گر صرف سنت با يک پست مدرنيست در اين ست که هنرمند پست مدرنيست در احياي قالب سنتي 
نوعي ظرافت مدرنيستي به همراه دارد ، ظرافت هايي چون در لفافه گويي ،گرايش  فرماليسم ، ارجاعات فرامتني و 

 ...  
يل تقدم و نيز به دليل گرايش روح ايراني به بهم آميزي دو کميت و کيفيت متفاوت ، اين مفهوم به دليل سادگي و به دل

پايه برداشت هاي غلطي ست که پيامد آن مثال به روي صحنه رفتن نمايش تعزيه فالن اثر سوفوکل است که تازه به 
کل و تنها به اعتبار بدون درک از تعزيه و بدون درک از سوفو! همين ختم نمي شود و کارگردان پست مدرنيست 

برداشت مذکور آنها را با هم مي آميزد و در ادامه تماشاگر شاهد زنجير زدن دسته جات عذادار در سوگ آنتيگون و چه 
به اعتبار ريش و پشم ست و موي بلند و ! چه زدمن چند خواننده سنتي آنهم با هدست روي سن و نوعي عرفان 

شله قلمکار به عنوان يک اثر پست مدرنيستي در کلئوسوم ايتاليا روي صحنه سماع گونه اي البته که تمام اين آش 
  !مي رود 

انحراف از آنجا آغاز مي شود که در اين آميختن سنت و نو آوري ظرافت مدرنيستي که جنکز از آن ياد مي کند درک 
  .ي مي گذارد  ناخوانا باق- آثاري از اين دست را–نشده باقي مي ماند و اين نقطه کور تمام آثار 

امروزه کمتر اثر هنري را مي توان يافت که در آن از آميزش ژانرها يا فراروي از ژانر خبري نباشد نگاهي به آنچه بر صحنه 
  :موسيقي جهان و بويژه غرب رخ مي دهد مثال جالبي خواهد بود 

١ –  
ن نخواهند بود که آنچه بر صحنه در کنسرت يک گروه موسيقي ، ديگر مخاطبان شاهد و شنونده موسيقي و اجراي آ

نشانه شناسي رفتارهاي اين گروه ها نتايج . مي گذرد بيشتر به نوعي مراسم آييني پيش از مدرن شيبه ست 
اعمال استيليزه شده تا آنجا که هميشه در حواشي چنين گروه هايي و در حواشي مويقي . شگفتي در پي دارد 

در مورد نوع آرايش مو ها . مي توان پي برد که عالقمند کدام گروه هستند غرب  ، از حرکت دست طرفداران موسيقي 
 شنيداري و –اما روي صحنه آنچه ديده مي شود ترکيبي از موسيقي . و لباس که مو ضوع بسيار ساده تر است 

 تازه اين گزينه و. مي باشد ...  با هنر تئاتر و هنر رقص و ورزش ژيمناستيک و هنر هاي سيرک  و هنر سينما –ديداري 
زيرا شما مثال در تئاتر نور پردازي ، . هاي اصلي ست و در زير مجموعه هاي آنها مي توان نامهاي بسياري را گنجاند 

و در سينما هم باز همين گزينه ها را به عالوه تروکاژها و قدرت دکوپاژ و ... گريم ، طراحي لباس ، طراحي صحنه ، و 
اين دو را جدا کرده ام به دليل اين ست که شما روي سن غالبا با سن و پرده سينما ي روي  اينکه –... بزرک نمايي و 

سن بطور جداگانه طرف هستيد و الجرم اين امکانات در هم ضرب مي شوند بطوري که شما هم با جادوي سينما 
  ...بازي و شعبده بازي  و و در هنر هاي سيرک مي توانيم بند –طرفيد و هم با ارتباط نفس به نفسي که در تئاتر 

و حاال تصور کنيد که اين همه امکان به عالوه تکنولوژي عظيمي که براي اجرا در اختيار اين گروه هاست در چه رسانه 
  هاي ديگري ضرب مي شود ؟ 

  ... پوزوسيون مخالفت با دولت ها و جنگ ها و – حداقل اکثريت غريب به اتفاقشان –همه اين گروه ها 
  ...فه و سياست و جنبش هاي اجتماعي مانند سبز ها وشعر و فلس

و اين اتفاق نه از چند سال پيش که نسل هاست در جريان ست و نگاهي به جنبش هاي هيپي گري و بيتل ها و 
  ...نشان مي دهد چه پشتوانه اي در جامعه غرب دارد ... پانک ها و رپها و متالها 

  –خ به کساني که خود را مبدع نظريه چند صدايي و چند رسانه اي در ايران اما قصد من از بازگويي اين مطلب نه پاس
  : مي دانند که تذکر اين نکته است که –! نظريه باختين 

اتفاقي که در اين در هم آميزي مي افتد از نگاهي که به آن و ظاهر آن داشتيم پيچيده تر ست و آن اينکه حرکات 
و در عين حال تمام اينها ...  ر به کار بردم که آنها نه رقاصند و نه خواننده و نه بازيگر و هنرمند را به اين اعتبا–هنرمندان 

 نه رقص ست و نه نمايش و نه نوازندگي و نه خوانندگي که آميزه اي از تمام اين ها و بطور کلي تر و واقعي تر هر –
نيست و در واقع تمام اينهاست و ... نما  آنچه روي صحنه ديده مي شود نه تئاتر و نه موسيقي و نه شعر و نه سي

  .نمي توان آنها را با يکي از اين نام ها ناميد 
  

پيش از شماره دو تذکر اين نکته را الزم مي دانم که مثال سيرک حاصل فرهنگ لذت طلب روم باستان و حاصل روحيه 
نند امريکايي ها و غربيها نمي توانستند روميها نيز ما. لذت طلب روميهاست و نمي توان آن را با هنر نمايش سنجيد 

يک سريال يا فيلم را ببينند و دائما بايد کانال رسانه را عوض مي کردند و به همين دليل تراژدي هاي  پنج پرده اي 
کالسيک به نمايش هاي مارگيري و بند باز يا آتش خواري ختم شد و اين همان اتفاقيست که احيا شده و در واقع گروه 

  .نه براي نگه داشتن تماشاچي لذت طلب ست که به همه رسانه ها متوسل مي شود روي صح
  
٢_   

  :حاال باز هم در نگاهي ديگر اتفاق پيچيده تري رخ داده و آن اينست که 
موسيقي و هنر مدرن مي توان براي آميزش با رقص ، اين هنر باستاني و نخستين ، دليل موجهي داشته باشد اما 

اده با اشکال باستاني هنر چون نمايش چه مي تواند باشد ؟ شايد حرکت ترانه هاي اين نوع آميزش اين استف
  موسيقي به سوي اشکال دراماتيزه نيز در همين راستا باشد ؟ 

استفاده از ترانه هاي دراماتيک و نوستالوژيک و استفاده از اشکال باستاني رقص و نمايش در وقاع جنبه آپولوني اين 
 هرچند در درون موسيقي مدرن باز – ست و در هم آميزي آن با موسيقي که وجه ديونيزوسي تري دارد گونه از هنر



 معجوني را فراهم مي آورد که عالوه بر سرگرم کردن تماشاگر فکر او را –اين دو جنبه آميزش و پيکاري شگفت دارند 
  .تاثير قرار مي دهد نيز به تسخير حل معماهاي دراماتيک در مي آورد و او را بيشتر تحت 

اما آيا ضرورتي براي ايجاد اين سيرک ديداري و شنيداري در متن و جود دارد که ادبيات ما به سوي آن هجوم برده است 
  ؟
  

سالهاست که در ايران شعر چند صدايي به عنوان عرصه اي از عرصه هاي هنر مدرن بيشترين فضا و بيشترين هياهو 
 که خواهيم –ل اينست که آيا مي توان شعري را که راوي هاي متعددي دارد شعر شمرد را ايجاد کرده است اما سئوا

 و آيا اگر اين راويان تنها با لحن هاي مختلف سخن بگويند شعر به فضاي پلي فونيک مورد –ديد اين امکان وجود دارد 
ه شيوه مرسوم اين سالها استفاده نظر دست خواهد يافت ؟ آيا اين راويان بايد از ذهن هاي مختلف سخن بگويند يا ب

کافيست ؟ اگر تمام دغدغه مشترک اين آدمها زن و فاصله طبقاتي باشد باز مي ... از لهجه هاي ارمني و رشتي و 
توان راويان را متعدد ارزيابي کرد ؟ و از آن سو آيا شاعر اگر به هنگام سرايش ، شخصيت پردازي را هم جز برنامه 

 – چنان که اتفاق افتاده است –ه نويس تفاوتي نخواهد داشت ؟ و آيا شاعر ه او با يک نمايش نامکارش قرار دهد جايگا
 البته –با ورود به اين حيطه جايگاه خود را به عنوان يک شاعر از دست نمي دهد ؟تفاوت او با تاريخ نويس يا فيلسوف 

ويسي ، و فراتر از اين  چه خواهد بود ؟ و به حيطه شطح نويسي ، داستان ن–غالبا بدون آگاهي در حيطه آن دانش 
 آنها که به حيطه پساژانر –همه چيز و هيچ چيز نويسي نمي افتد ؟ از اين پس بايد نامي براي شاعراني از اين دست 

  يا بي ژانري وارد مي شوند ، پيدا کرد ؟ و براي اين متون ؟
من براي . ن معناي راوي را دريافت براي پاسخ به اين سئواالت نخست بايد به شناخت دوباره روايت پرداخت و پس از آ

برخي از اين سئواالت پاسخي يافته ام و براي برخي ديگر جستجو خواهم کرد و جستجوي من همين متن خواهد بود 
ي » فرا زبان « من بر آنم که در اين غوغاي بي معنايي و معنا زدايي و چند صدايي ، به معنايي دست بيابم که .

 درباره زبان و متن نگاشته مي شود  و اصوال يکي از سويه هاي جانبي اين متن را مي توان خواهد بود چون همه آنچه
  .در اين راستا ارزيابي کرد 

اما آيا هنگامي که او اسم . از ميان بردن اقتدار زبان از طريق کنار گذاشتن دستور زبان مالوف ، آرمان رضا براهني ست 
   ما با نوع ديگري از اقتدار زباني روبرو نيستيم ؟ –ان متن  در هم–را نيز مانند فعل صرف مي کند 

  :در جمله » شوپن « رضا براهني با صرف کردن اسم 
  » پيانو مي شوپند « 

حال اگر اين کودتا مورد توجه قرار . تنها بر عليه اقتدار زباني کودتا مي کند و اقتدار زباني تازه اي را جايگزين آن مي کند 
افرجام خواهد بود، مگر اينکه هر لحظه شاهد به زير کشيدن اقتدار تازه باشيم و گراه چنين است و گاه نگيرد کودتايي ن

. کند  نه چندان دور و تالشي که سهراب سپهري در ايجاد زبان شخصي خود مي باز هم نگاهي به گذشته. نيست
 ساده سهراب فضايي را در زبان ترکيب هاي  به ظاهر. سهراب سپهري در هشت کتاب  کودتايي انجام مي دهد 

فارسي به تسخير خود در مي آورند که از آن پس متعلق به سهراب است و هر گاه شاعري از ترکيبي با همان جنس، 
ي  اين مشخصه. حتي با کلماتي که سهراب هرگز به کار نبرده، استفاده کند ما با فضاي زباني سهراب روبرو هستيم

اش گريزي  هر شکستني به سربرآوردن اقتداري تازه بدل مي شود که جز شکستن دوبارهانکار ناپذير زبان است که 
  .نيست

  
######################  

  
   

در آميختن قالب سنتي غزل و آميختن آن با فرم و زبان نوين شعر آنچه هميشه مد نظر من بوده اين نکته ست که از 
 و موسيقي  را گرفته و در ميان اين کره است که –م خواهد بود  که توضيح آن در بخش فر–قالب تنها فرم کروي آن 

  .فرم شعرم را ايجاد مي کنم 
در انديشيدن به غزل و ادامه سرايش آن ، اعتقاد من بر آن بوده که يا بايد از قله اي چون حافظ فرا تر رفت و يا سرايش 

فراتر رفتن از آن کاريست عبث که او به راستي از آن را رها کرد و نيک مي دانم که تالش براي رسيدن به اين قله و 
  . آنهم به بهترين شکل آن بهره گرفته ست - به مفهوم کالسيک آن –همه ظرفيت هاي اين قالب 

اکنون تمام تپه ماهورهاي کم ارتفاعي را که در اطراف اين قله وجود دارند نديده مي گيرم و تنها از آنرو به آنان ارج مي 
  :بياتشان ياري ام کرده اند تا به درکي که ذکر خواهم کرد برسم نهم که در تجر

 هيچ غزلسرايي ؛ زيرا آنگاه که دريافتم نمي توان از حافظ فراتر رفت نتيجه –پس حاال بين من و حافظ هيچ کس نيست 
  .گرفتم بايد عکس و پارودي حافظ بود 

  .م اين سالها در جهت عکس آن مشخصات حرکت کردم پس تمام مشخصات کار حافظ را ديدم و آنرا رها کردم ودر تما
آنچه احمد شاملو را وا مي دارد که مرگ غزل را اعالم کند اين ست که غزل با مشخصات پيشين شعر امروز نيست ، 

من هم بر اين نکته صحه مي گذارم و اينکه گفتم بين اين کتاب و حافظ هيچ کس نيست ادعايي ست که دليل من 
با مشخصات کالسيک غزل نمي توان به شعري دست يافت که جدي باشد و بتوان در آن . نکته است براي آن همين 

  .مانند يک شعر امروزي به خوانش و نقد پرداخت 
حضور روايت يا ضد روايت ، همسطح : خبري نيست و عناصر آن ... در اين غزل از شاه بيت ، زنگ قافيه ، اقتدار رديف و 

... و رديف ، بافت محکم و يکدست عمودي ، عدم وجود ذات تغزل ، عدم حضور تنتنه وزن و شدن و محو شدن قافيه 
اين بدلي ازغزل حافظ نيست و اصل هم .  مي رساند و امروزي نشان مي دهد– تکست –ست که آن را به متن 

  . غزل مي نامم  پس از ژان بودريار کمک مي گيرم و آنرا وانموده- زيرا با اصالت غزل نسبتي ندارد –نيست 



براي شکستن غزل کالسيک و شکستن تعريف ان در ذهن عوام و خواص و آنچه در کتاب هاي آکادميک ادبيات آمده ، 
 – و برافراشتن بناي تازه –راهي نبوده جز فرو رفتن در آن تخريب آن از درون ، زيرا ايمان دارم براي انهدام يک ساختمان 

  . و اينک ميدانم که بمب عمل خواهد کرد بمب را بايد داخل آن کار گذاشت
 پيشداوري راجع به –گفتم که بر آن بوده ام که غزل را به متن يا به تکست برسانم و اميدوارم خواننده يا منتقد من 

 وحداقل در يکي از تاويل هايش از هر يک از اين متون ، فرم قالب را رها کرده و به غزل به مثابه –غزل را کنار بگذارد 
  .متن بنگرد و به متن به مثابه جهان 

 من آدم هايم را در فرم قالب زنداني دارم و خواننده هم ، و روايت يا ضد روايتي که در فرم – جهان متن –در اين جهان 
قالب محصور ست نوعي بار درماتيک در خود دارد که اين آدم ها را به فرجام مي رساند و خوب مي دانيم دست و پا 

.  به مثابه امکانات مي نگرم – فرم قالب را –اينجاست که من اين محدوديت ...لب اين قفس کنايه از چيست زدن در قا
  .امکاني که به من امکان مي دهد بدون اين که مثال از فشار حرفي بزنم ، فشار را اجرا کرده باشم 

 که هر -وده اند ، هزاران چهار چوب تنگ اين وضعيت دلخواه من ست ، وضعيتي که مردم من در طول تاريخ به آن دچار ب
 که در هم ادغام شده اند و اجازه حرکت را از سوژه گرفته اند و حال –سازماني اجتماعي به تناسب قدرتش تنگ تر 

  .مي توانم با باز آفريني اين وضعيت در يک قالب و گاه با فاصله گذاري در آن به اجراي وضعيت روي کاغذ برسم 
 کوشيده با ايجاد فاصله گذاري و اشاره به تمايز ميان نقش و شخصيت همچون نقال ايراني بار ديگر نمايش برشت(( 

  از اين رو او در آثارش هميشه به کليت هستي تاريخي انسان مي پردازد . حماسه را به بوته نقد نهد 
  .و جزييات را کنار مي نهد تا به ادراک بي واسطه از کليت برسد 

نزد برشت آنچه اهميت دارد درک رفتارآدمي در وضعيت ست وهمچنين . ه وضعيت ست نه انسان  حماسه او حماس
سوي«  -. )) کشف ماهيت پيچيده خود وضعيت پساژانر) شعرچند( به زايش راوي و شناسي پديدا بر . درآمدي

مهبودي   »داريوش
ر      -     

  
.  شکل دهنده تاريخ و شايد مفسر آن ست وضعيت به عنوان عاملي که رفتار هاي انسان را تعريف مي کند شايد

تمامي تعاريف اخالقي و انساني ما و تمام حس ها و خواست ها و رفتار هاي ما تحت وضعيت تعريف مي شوند و 
  .چيستي شعر جز بيان اين نيست 

  ١٩٣٧ –مادرريد ( 
  در ميدان دل آنجل

  زنان با کودکانشان مي خراميدند و آواز مي خواندند
  ريادها به گوش رسيدهنگامي که ف

  و آژير ناله سر داد
  خانه ها در ميان گرد و غبار به زانو درآمدند

  برج دونيمه شد ، سردر ها فرو ريخت
  و تندباد سمج موتورهاي هواپيما

  دو نفر لباس هايشان را پاره کردند و عشق ورزيدند
...  

  آنها لباس هاشان را پاره کردند و هماغوش شدند
   هاي عريان به هم مي رسندزيرا هنگاميکه بدن

  انسانها از زمان مي گريزند و زخم ناپذير مي شوند
  هيچ چيز نمي تواند به آنان دست يابد

  آنان به سرچشمه باز مي گردند
( ...  

  سنگ آفتاب ، اکتاويو پاز ، احمد مير عاليي
  

 شود ؛ اما چه چيز اين صحنه از آنگاه که به نشانه اي از عشق بدل مي. هماغوشي دو انسان گاه تصوير زيبايي ست 
  سنگ آفتاب را چنين تکان دهنده کرده است ؟ 

تکان دهندگي اين . پس زمينه اي که پاز براي اين تصوير بر مي گزيند آن را از تمام هماغوشي ها متمايز مي کند 
ا مي شود و هم صحنه از آنروست که اين زخم ناپذير شدن و اين جوانه زدن و زندگي در پس زمينه ي مرگ معن

ازينروست که اين پارادوکس به يادماندني و منحصر به فرد است ، زيرا اين پارادوکس تصويري ست از حسي که در 
اين وضعيت بديع است و در اين وضعيت است که رفتار . هيچ جاي اين کره ي خاک و در هيچ متني ديده نشده 

  .پرسناژها تعريف مي شود 
  :  مي گويد چند سطر بعد پاز... اما 
  همه چيز چهره دگرگون کرده و مقدس است(... 

  هر اتاقي مرکز جهان است 
  اين اولين شب همه چيز است

  روز نخستين است
  هنگاميکه دو نفر عشقبازي مي کنند

  ...)جهان متولد مي شود 
اينجا .  پردازد همچنانکه پس زمينه براي تصويري که گفته شد ايجاد تقدس مي کند ، تصوير به تعريف وضعيت مي

اين سطرها همچنانکه سوررئاليستي هستند به شدت واقعگرا رخ مي . هماغوشي جغرافياي جهان را تغيير مي دهد 
در رئاليته هم . انسان معاصر محور جهاني ست که در آن مي زيد و به اين اعتبار جهان حول او شکل مي گيرد . نمايند 



اما اين عشقبازي به مرکز جهان بدل مي شود زيرا يگانه است و پاز آنرا به هر نقطه اي از جهان مرکز جهان است ، 
  .نشانه اي بدل کرده است 

   
گربه اي که . گربه چکمه پوش داستاني براي کودکان است و هيچ کس در ژانر آن کوچکترين شکي بخود راه نمي دهد 

ام داستان هم راه مي يابد زيرا به نشانه اي چکمه به ن. وجه تمايزش با همنوعانش تنها چکمه ايست که مي پوشد 
. گربه با پوشيدن اين چکمه از نوع خود فراتر رفته و به انسان بدل مي شود . بدل مي شود که گربه را تعريفغ مي کند 

 که –به شکار حيوانات . به عنوان انسان پذيرفته مي شود و از همين لحظه خصايص انساني از خود بروز مي دهد 
 تقديم مي کند و سر انجام با دروغ و – قدرت – دست مي زند و براي چاپلوسي به شاه – اين از آنان بوده پيس از

 –فريب قلعه غولي را تصاحب مي کند و با وادار کردن کشاورزان به تاييد دروغ هايش صاحبش را به وصال دختر پادشاه 
ان را به نقد بکشم اما نکاتي که در اين داستان به چشم در اينجا مسلما قصد ندارم اين داست.  مي رساند –به قدرت 

داستان در دنياي فئوداليسم اتفاق مي کفتد و اين پس زمينه آن را پر از . مي خورند به شفافيت بحث کمک مي کنند 
پست حيوان -کشاورزان همگي دروغ هاي گربه را تاييد مي کنند ، گويي آنها از اين انسان. دروغ و چاپلوسي مي کند 
داستان از نشانه شدن چکمه و فراتر رفتن . اين همان رعيت است و رعيت انسان نيست . ترند و نمي توانند فکر کنند 

دنياي تقسيم هاي . گربه از طبقه خود آغاز مي شود و جهاني را ترسيم مي کند که گزارش کامليست از فئوداليسم 
  .ناعادالنه و پي آمد آن دروغ براي کسب قدرت 

 کامل اثر است که آن را تا به امروز ماندگار کرده و فراتر از مرزهاي خود برده و اين فرم کامل بدون درک اهميت پس فرم
  . زمينه آن و کارکرد دقيق و هماهنگ عناصر اتفاق نمي افتد 

 که –داختند هر چند بعد ها دوسنت اگزوپري و استاين و ديگران به نقد و فلسفه در ژانر داستان کودک و نوجوان پر
 اما نگاه –کليت پيشين . البته اين خود موضوع بحث طوالني ديگري خواهد بود در زمينه فرا رفتن از ژانر با حفظ اسلوب 

 – که ظاهرا بايد ساده ترين ساختارها را در جهان قصه نويسي داشته باشند –بر بسياري از داستان هاي کودکان 
عکس هايي که هر . کان زندگي در آن اجتماعي توليد اثر را بدست مي دهد نشان مي دهد که تحليل درست آنها آم

گاه به دقت نگاهشان کنيم ما را همان زمان مي برد زيرا که گزارش کاملي از جهان خود هستند و هر اثر اصيلي بايد 
  .چنين باشد 

 جادوگران و پريان با گونه دليل موفقيت سلسله کتابهاي هري پوتر چيزي نيست جز آميزش قصه ها و افسانه هاي
اين به معني اين . قصه هاي خوانوادگي و مدرسه اي که نوجوانان مي پسندند و گونه قصه هاي پليسي و معمايي 

نکته اينست که جهان امروز به اين آميزش عالقه نشان مي . نيست که نويسنده آن نويسنده توانايي نيست يا هست 
ش را مي پسندد و از خواندن قصه اي را که در مدرسه جادوگران بازي هاي خودساخته زائقه خوانندگان اين آميز. دهد 

که هيجان ورزشي و رقابت به همراه دارد و انبوهي از اشياء مدرن در محاصره جادو و انبوهي از ) مندرآوردي (و بقولي 
اين نيز به اين معني . ه ببيند سئوالت پليسي که سر آخر به طريقي دور از ذهن حل مي شوند را با هم و در يک قص

نيست که رويکرد ما به سرايش به سمت  ذائقه مخاطبان  باشد اما دانستن ذائقه مخاطبان حداقل فايده اش اينست 
  .را به ما گوشزد مي کند ! که دليل بحران مخاطب 

اگر دو . ع آن باال تر مي رود علم به دليل محيط بودن در زمان روز به روز پيشرفت مي کند و سطح زبان علم نيز به تب
سطح براي زبان علم و زبان روزمره در نظر بگيريم و با اين فرض که زبان علم با اين باال رفتن مدام از زبان روزمره فاصله 
مي گيرد ، بين اين دو سطح اختالفي وجود دارد که هرگز از ميان نخواهد رفت و نبايد برود زيرا الزم نيست همه مردم 

واسطه بين اين دو . اما حداقل فاصله اين دو سطح بايد حفظ شود . م اصطالحات علمي به روز شده آشنا باشند با تما
  . سطح ، ادبيات است 

  
در کشورهاي جهان سوم از جمله کشور ما که ما ناگهان با دستاورد هاي جهان علم روبرو شديم و فراوري هاي مدرن 

 کدام از اين فراوري ها تاثير بسيار در فرهنگ و زبان ما ايجاد کرد اين شاعران و ناگهان بازار هاي ما را انباشت و هر
  .نويسندگان بودهاند که با کشيدن اين واژه ها به حوزه شعر زبان روزمره را ارتقاء داده و يا بايد مي دادند 

ناه بردند و يا ارتباط را تنها وظيفه  يا به دربار پ–به جبر يا اختيار _  سال پيش ٧٠٠ ، ۶٠٠در کشوري که شاعران آن از 
طبيعي ست که مردم ما با گونه هاي پيشرو شعر ارتباط بر قرار نمي . عدم ارتباط طبيعي ست ! مخاطبان دانستند 

  .کنند و تنها اين خود ما و طبقه خاصي از اجتماع هستيم که مخاطبان خوديم زيرا ما وظيفه خود را فراموش کرده ايم 
تعهد به معناي به سوي مردم رفتن است اما اينک مردمي وجود ندارند آنچه که : از اعتقاد دارم که  من به گفته پ

بسوي اين توده ها رفتن يعني اين که آنسان فرهيخته شاعر و يا هنرمند در صف . هست توده هاي متشکل است 
  ...شته اي بدل مي شود اينجاست که او به گما. سازمان دهندگان اين توده ها براي خود جايي بيابد 

  .اما اعتقاد ديگر من اينست که هر نوشته اي که خوانده نشود ورق پاره اي بيش نيست 
  

 و اميدوارم که اين مقالت -سلسله مباحث تئوريکي که سر انجام هومن ربيعي برخي از آنها را در مقاالتي تدوين کرد 
ن داد که ما ناگزير از باز تعريف عناصري هستيم که ابزار  بر سر مفاهيم نخستين شعر نشا–را به دست چاپ بسپرد 

  .کار شاعر است 
هر چند آه عده اي اساسا از هر گونه تعريف سر باز مي زنند و با ترجمه تاويلي اين مفهوم به جزم انديشي و « 

ات مي دانند ؛ اما استناد به به عدم قطعيت امور ، در گير و دار سفسطه هاي سوپر مدرنيستي، خود را پيروز مناظر
شعر همواره بوده و هست و خواهد بود و اتفاقا  در تعريفي آلي است آه . جهان بي تعريف هرگز وجود نداشته است 

هر آس آه براي اولين بار در زندگي اش شعري مي گويد حتما پيش از اين شعري . آه اين ماندگاري رقم مي خورد 
 پيش از خود است آه وجود متعين تازه اي پيدا مي آند ؛ اگر غير از اين شنيده است و اثر هنري همواره بر اسلوب

شعري «قائل باشيم ، پس اطالق عنوان شعر به يك نوع از انواع بيان هنري چه مفهومي دارد ؟ وقتي من مي گويم 



قع منظور من ،در وا» چيزي گفته ام شبيه آنچه شعر دانسته مي شود « در واقع منظور من اين است آه » گفته ام 
؛ پس شعر قاعده اي آلي دارد ، هر چند آه نتوان اين »چيزي گفته ام آه شعر دانسته مي شود « اين است آه 

شعري با قاعده اي متفاوت از قاعده اي آه در طول هزاران سال بوجود آمده است . قاعده را در چند جمله محدود آرد 
ال متفاوت در دنيايي  ديگر است ؛ و ال جرم ، انسان اين زمان و اين ، صرفا مربوط به انساني متفاوت با سرشتي آام

» به سوي ادبيات پست مدرن « در آتاب » ايهاب حسن « جدول دستور العملي . مكان درآي از آن نخواهد داشت 
اتا متفاوت با تنها به عنوان آنتي تز شعر و رمان مدرن قابل بررسي است ، نه به عنوان برنامه اي براي برپايي شعري ذ

نكته در اينجاست آه شعر ـ و اساسا هنر ـ پيش از آنكه به تعريف در بيايد ، از سوي قوه . آنچه شعر دانسته مي شود 
ادراك انساني دانسته مي شود ؛ من بيان مي آنم و شاهدان پيش از اينكه تعريف من را از بيان من بدانند ـ خود بيان 

من چيزي را مي خوانم ـ :  ديگر ؛ در نگاه اول ، اين دورنماي بيان است آه درك مي شود به عبارت .    من را مي دانند
  و شنونده ـ يا خواننده ـ در مي يابد آه چه چيزي شنيده است ، يك شعر ؟ يك رمان ؟ يك مقاله ؟ يا يك لطيفه ؟

رض آنيد آه من چيزي به نام لطيفه  بياييد براي لطيفه ، سه عنصر ايجاز ، مجازمندي و طنازي در نظر بگيريم ؛ و ف
من منظور ديگري « : تعريف آنم ، در حاليكه عنصر طنازي را از آن حذف آرده ام ؛ احتماال دو گونه برداشت خواهد شد 

؛ در هر دو حالت ، آنچه لطيفه دانسته مي شود در آالم » من لطيفهء لوسي تعريف آرده ام «، » را دنبال مي آنم 
مقاله» من وجود ندارد  ربيعي بحران: هومن به سخي هوله   پا       مريم

  .ابزار هايي که ما بر آنها عناصر شاکلي نام مي نهيم . ما امروز ناگزير از باز تعريف ابزار هاي شاعري هستيم 
 شعر آامل ، وضعيت بديعي در ذات و روح زبان ايجاد مي آند و خود در اين وضعيت ، جايگاهي جاوداني به دست «

. اين وضعيت همان دورنماي آاملي است آه همجون مجموعه اي از عناصر شاآلي ، خودنمايي مي آنند . د مي آور
عناصر شاآلي زبان همچون آهنگ ، پيوند : اين عناصر شاآلي به دو دسته ي آلي زبان و فرازبان تقسيم مي شوند 

  »... وچون خيال ، عاطفه ، لحن و فكر فلسفي و عناصر شاآلي فرا زبان هم... واژگان ، نداسازي ، نماپردازي و نحو 
آنچه هومن ربعي از آن به عنوان دورنما ياد مي کند نه فرم که قابي ست که مجموعه عناصر شاکلي را در بر مي گيرد 

 .  
  

ازينرو به چنان انتزاعي نياز دارد . تئاتر بي چيز در پي شکستن وحدت هاي سه گانه است ، از جمله وحدت مکان « 
پيش از اين نيز تئاتر خياباني صحنه را به کلي حذف کرده و .  بتواند صحنه را به عنوان مکان هاي متکثر به کار گيرد  که

تئاتر بي چيز مي خواهد از سوي ديگر حضور سرگشته ي انسان را در فضاي . تئاتر را به کوچه و خيابان کشيده بود 
بازيگرانش در شکوه پرطمطراق دکور جلوه مي کردند او اينک مي در تقابل با تئاتر کالسيک که . تهي نشان دهد 

خواهد بازيگر نقاب فريبنده ي بازيگري را پايين بيفکند و به مخاطب اعالم کند که هرچند در بازي تعمدي ندارد زندگي در 
  ». در اينجا بازي خود ، موضوع بازي است . نظر او بازيي بيش نيست 
آنجا که نقال با بازي در . ئاتر پست مدرن به گونه اي بازيافت همان عناصر نمايش ايراني اند هر کدام از اين نحله هاي ت

صحنه را حذف مي کند و تماشاگري را به جايش مي نشاند . بازي وحدت شخصيت ، زمان و مکان را به هم مي ريزد 
  . که خود در بازي شريک است 

آنجا که متن موضوع متن است ، سرايش بهانه ي . دست مي دهد اين نکته کليد خوانش بعضي از اين متون را به 
  سرايش و نتيجه متني درباره ي متن و خالي خالي از روايت ؛ 

در نقاشي ژاپني آنچه زيبايي شناسي آکادميک هنرهاي  تجسمي و بويژه نقاشي معيار ارزش هاي زيبايي شناسانه 
نقاشي ژاپني با آن عدم توازن و تقارن . يچ انگاشته مي شود  ي يک اثر را در دوره ي کالسيک تعريف مي کند به ه

نگاه سالک . در عرفان ژاپني سالک بايد همچون ني تهي شود تا جهان از او عبور کند . عجيب نقاشي خال است 
و چنين . و او در اين نگاه به خالي است که در صدد تعريف جهان بر مي آيد . ژاپني هميشه معطوف به خالي است 

  .است که بعضي از اين متون در صدد جلب توجه مخاطب نه به سمت روايت که به سمت خال روايت است 
مي کوشد نشان دهد که پس از فروپاشي روايت هاي اعظم يا » وضعيت پست مدرن « ژان فرانسوا ليوتار در کتاب 

اشي کالن روايت ها خود کالن روايتي ست اينکه اعالم فروپ. کالن روايت ها خورده روايت ها در خال حاصل حضور دارند 
  . اين نکته را نفي نمي کند که در فقدان هرچيزي ارزش آن چيز به اندازه ي وجودش اثبات مي شود 

اينکه اين متون در خال روايت ارزش وجودي روايت را آشکار مي کنند يک نکته است اما آنچه در صدد تبيين آن هستم 
 غياب روايت دراماتيک معطوف به روايت سرايش مي شود و اين نکته که گاه شاعرانگي اين است که نگاه خواننده در

  .صرف تصرف و دگرگوني و  ويراني قالب مي شود و دراين ويراني ست که بناي تازه اي پا مي گيرد 
 بسيار وجود  در اين شعر ها زندانيان قفس قالبند و در اين حبس تشابه- و نه مفاهيم –پيشتر گفته شد که آدم ها 

 پيرامون -... وضعيت متاثر از قدرت ، سنت ، اخالق ، مذهب و قانون -دارد با رئاليته که در آن ما زندانيان وضعيت 
  .خويشيم 

  
عبرانيان ، کنعانيان ، کلديان ، سرياني ها ، مصريان ، فينيقي ها ، اعراب و ايرانيان از : کلود دوره مي گويد     ((  

  .ويسند زيرا اين جهت حرکت فلک اول ست و به قول ارسطو به جانب وحدت راست به چپ مي ن
مارونيها ، صربها ، يعقوبيان ، قبطيان ، يونانيان ، روميها و سرانجام تمام اروپاييها از چپ به راست ، يعني سير حرکت 

 به پايين زيرا ازنظم طبيعت پيروي چيني ها ، ژاپني ها ، هندو ها و کارتاژي ها از باال. فلک دوم را در پيش گرفته اند 
  - يعني سر باال و پا پايين ست –مي کنند 

 و مکزيکي ها از پايين به باال ؛ مانند حرکت منطقه البروج ؛ به همين دليل رابطه ي زبان و طبيعت رابطه اي تمثيلي 
  . ))قياسي ست 

  Ö: سوئدي ها جزيره را اينطوري مي نويسند 
  اين اتفاق در خط مي افتد و نه در زبان ؟: مکن ست پرسيده شود که در پاسخ به سئوالي که م



ست و در تلفظ هيچ کدام از حروف دهان به اين شکل ) اووو( پاسخ من اينست اين حرف چنانچه حتما حدس مي زنيد 
 عالمت به آيا اين. گرد و شبيه جزيره نمي شود  نمي توان رابطه صداي حاصله از اين حرف را با شکل دايره سنجيد 

  شکل جزيره نيست ؟
اين رابطه تمثيلي قياسي که مرا وا مي دارد از قالب فضايي به مثابه جهان بسازم و يا حداقل فرض کنم که ساخته ام 

.  
آنچنان که فوکو . اي بيمانند دارند که در هيچ زماني از تاريخ اين چنين نبوده است    ايمان دارم که دال و مدلول رابطه

سامان دانايي در دوران کالسيک مشابهت ميان امور را از ميان برد و مثلث دال مدلول و مشابهت را به دو (( : مي گويد
 امور و – و  جهان – افسانه هاي پهلواني –قطب دال و مدلول کاهش داد ؛ اينگونه بود که دون کيشوت  ميان زبان 

دي دو طرف معادله را به تصوير مي کشد مرا بر آن مي دارد اين رابطه که همانن))  سرگردان ماند –پديده هاي پيرامون 
که تصور کنم امکان جايگزين کردن هريک با ديگري وجود دارد و همچنين ايمان دارم که جهان پيرامون ما قوائدي چون 

  .زبان دارد و همچنين انسان مدرن موجودي کرانمند است که در ظروف علمي تاريخي مي زيد
کانت و پيروان او کرانمندي را نقطه . مندي مفهومي ست که فوکو براي تعريف انسان مدرن بکار گرفت کران          (( 

دانش بر پايه وجود انسان و سوبژه استوار شده بود اما اين . ضعف انسان جديد تلقي نکردند که نقطه قوت او دانستند 
يل کرد که ناچار ست بر حسب قوانين اقتصاد ، انگاره در هم ريخت و ظهور سامان مدرن انسان را به موجودي تبد

فوکو تحليل . زبانشناسي و زيست شناسي زيست کند و در سايه همين معيار ها حق يافته که آنها را بشناسد 
  : تقليل ، روشن سازي و تاويل ، يعني : کرانمندي را با سه رهيافت امکان پذير مي داند 

زيرا آنکه فکر مي کند » من هستم ، پس فکر مي کنم «  نيست  ديگر درست»  من فکر مي کنم پس هستم « 
  ...  ))در ساحت ناخوداگاه :  هميشه همان کسي ست که در بستري تجربي تاريخي زنده است و به عبارت ديگر 

چنان که گفتم، برخي از متفکران برآنند که قوائدي که سيستم بهره کشي از جوامع  را بر اساس آن استوار ساخته 
  :ند قوائد زبانشناسي ست و به عبارت ديگر ا

زيرا » من مي نويسم مهم نيست و مهم نيست که من چه مي نويسم ، مهم اينست که من چه نوشته شده ام  « 
  .ميان کلمات و آدم هاف دالها و مدلول ها، شباهت هاي بسيار وجود دارد 

  :از قرآن کمک مي گيرم 
  فرعها في سماع کلمه طيبه شجرها اصلها في االرض و 

  ...کلمه طيبه درختيست که ريشه اش در خاک 
. کلمه درخت هم اسم ست و هميشه جايي ثابت در جمله دارد . درخت کاشته مي شود و هميشه جايي ثابت دارد 

  طبقه اجتماعي : ما هم در جمله هاي اجتماع جايي ثابت داريم 
که اين ريشه ها جاي ما را در جمله مان ... ، ثروت ، تحصيالت و زبان ، خانواده : و ريشه هاي بسيار محکمي در زمين 

از اين رو و بر . ما نيز چون درخت و کلمه درخت به زحمت بتوانيم از جمله اي به جمله ديگر برويم . مشخص مي کنند 
  آدم ها اساس همين وسوسه ها در اين شعر ها کلمات را به معنايي که گفتم معادل واقعيت گرفته ام و معادل 

سپهري» واژه بايد خود باد ، خود باران باشد «  ب آب. سهرا پاي         صداي
ي مرسوم، اين فکر نه از متون فلسفي غرب که ريشه در فرهنگ و ادبيات ايران    و برخالف پوزخندهاي روسنفکرانه

مورچه اي که بر « ثنوي هايش را دارد ؛ از علم الحروف و اعتقاد هاي جفري به کلمات گرفته تا موالنا که نام يکي از م
  :مي گذارد تا انوري که مي گويد » کاغذ مي رفت و نوشتن قلم ديد 

  
  اگر انوري خواهد از روزگار

  زيد» زحمت »« زاي « که يک لحظه بي 
  را پديد آورد روزگار» مگس « 

  ريد» رحمت»« راي « که تا بر سر 
  

آن مي دارد بپرسم کدام شاعر مدرن ما با زبان رفتاري چنين زيبا و اين استفاده و بازي زباني زيباي انوري مرا بر 
را در سطر سوم بشماريد ؟ ) ر(را در سطر دوم و تلفظ ) ز(ريزبينانه کرده است ؟ الزم ست تذکر دهم  تعداد تلفظ 

  .نگاهي که او در آن مگس مزاحم را به نقطه اي بدل کرده تا رحمت به زحمت بدل کند 
ويش را مورچه اي قرار مي دهد که بر روي متن حرکت مي کند اين مورچه در عمل کلمه ايست که او مي اگر موالنا  را

  .نويسد و ما شاهد وجود آن روي متن خواهيم بود 
اين نگاهيست که مرا واداشت به متن به مثابه جهان بنگرم و از به فرجام رساندن آدم ها در قالب زبان به شکلي از 

  . که  تازه است شعر دست پيدا کنم
  

  . حضور راوي که اغلب مولف است نيز پيشينه اي اسطوره اي دارد 
در متون مقدس راوي اسم اعظم خداوند است ، اوست که بارها و بارها نبي را به شنيدن داستان هاي اقوام و « 

. دبيات ملل مي انجامد پيامبران ديگر فرا مي خواند و هم ازينرو مقام الوهيتي مي يابد که به سيطره ي آن بر ا
اين غياب هولناک داناي کل به او چهره . اسطوره نيز از آنرو اسطوره مي شود که روايتي ست با پديدآورنده اي غايب 

مولوي نيز با نسبت دادن حکايتهايش به . .. چهره اي که پارادوکس حضور و غياب توامان است .  اي الهي مي بخشد 
.  به تجربه ي عرفاني اشاره ميکند که راوي را در طبقه ي اجتماعي ويژه اي قرار مي دهد ني در گستره اي رمزگرايانه

اصرار داناي کل بر آموزه . طبقه ي مشايخ صوفيه ؛ و اين شيخوخيت خود در کالم استبدادي مثنوي معنوي هويداست 
 غزليات حافظ نيز که گهگاه به در. .. هاي اخالقي و استنتاجي مکتبي آن را در خاستگاه پيدايشش قرار مي دهد 

  . خرده روايت ها اجازه ي ورود داده مي شود راوي از يک مقام قدسي برخوردار است 



  صبحدم از عرش مي آمد خروشي عقل گفت
  »قدسيان گويي که شعر حافظ از بر مي کنند 

راوي که گويي در پي . ايانند   چهره مي نم- غالوه بر حضور و غياب –با اينهمه در اين متون پارادوکس هاي ديگري 
. دستيابي به مقام قدسي اسطوره اي ست بر خالف متون کالسيک مستاصل و درمانده تنها ناگزير از روايت است 

او . عالوه بر اين شخصيت هاي روايت از فرمان او و روايت سر مي پيچند . گويي که او جز ناظر بيطرف هيچ نيست 
ه گاه در قالب کارگردان سينما ، نمايش ، نويسنده ي گزارش يا نامه ظاهر مي شود قادر مطلق نيست و ازاينروست ک

.  
  

  :اما . از تاريخ نويسي بيزارم و شاهد اينکه نخستين بار ست 
بيش از يک دهه و چيزي در حدود دو دهه است که رويکرد به وزن آنهم به گستردگي يک باز گشت ادبي در ميان توده 

  !ين سرزمين آغاز شده است که البته من با آن موافق نيستم به داليلي که خواهم گفت انبوه شاعران جوان ا
 همواره آنرا نديده گرفته اند اما هر کس رنج – که مطبوعات و محافل ادبي مرکزند –اگر چه فضاي رسمي ادبيات 

 که در قوالب عروضي کار مي مسافرتي را به هر يک از شهر هاي ايران برخود هموار کند خواهد ديد که تعداد کساني
و اين باز گشت پس از دوران اوج دهه . کنند از آنها که در قوالب مدرن شعر مي گويند اگر بيشتر نباشد کمتر نيست 

نشان از آن دارد که راهي که نيما آغاز کرده بود احتماال کمي از ... چهل با شاملو و فروغ و پس از آن رويايي و ديگران 
  !ف شده است مسير خود منحر

 البته بصورت ريشه اي و خود جوش و نه از –در کشور هاي ديگر و زبان هاي ديگر که آنها نيز شاهد ظهور ادبيات مدرن 
 کسي را يافت که در قوالب موزون و کالسيک شعر – آنهم در ميان جوانان – بوده اند ديگر به زحمت مي توان –باال 

  .بگويد 
 و –ن را بستند و شعر ايران تنها آنچه در مجالت ادبي پايتخت درج مي شد تلقي گرديد گرچه جريانات شعري در هاشا

هر گاه کسي در راس مجله اي قرار گرفت تنها از همپالکي ها و هم جريان هاي خود شعر چاپ کرد تا شايد نامش در 
و مجله ! ي مثل اطالعات هفتگي  و ما بجز چاپ شعر در مجالت–ميان بي نهايت موج سازان تاريخ ادبيات باقي بماند 

  .تريبوني نيافتيم و عطاي آنرا هم به لقايش بخشيديم ! جوانان 
 که آنها هم در رويکرد به وزن بي –در بحبوحه دهه شصت و اوائل دهه هفتاد پس از فطرت شعر جنگ و شعر انقالب 

ت مي شد و جوانتر ها که اکثرا در مسابقات دانش تاثير نبودند چه اينکه با برپايي گرد هم آيي ها و چاپ آثار از آن حماي
 زمزمه –آموزي و دانش جويي و بر پايه حس رقابت شرکت مي کردند خواه نا خواه به آن سمت متمايل مي شدند 

  . سرايش غزل نو آغاز شد 
  :پيش از اين تجربياتي بودند چنان که پيشتر گفتم فقط تمريناتي 

بان تازه با قالب کهن داشت به ورطه تمريناتي وزني افتاد و از آن فراتر نرفت هر سيمين بهبهاني که سعي در آشتي ز
چند به عنوان راهگشا براي او احترام بسياري قائلم ، اما او در اين تمرينات تنها توانست به اين نکته نزديک شود و 

  .ره برد برسد که وزن در قالب را مي توان با تمهيداتي رام کرد و براي سرايش از آن به
چه اينکه سيمين انساني از نسلهاي پيش از ماست و نمي توان از او انتظار داشت بيش از اين آوانگارد باشد و همين 
تالش براي ستايش او کافي ست چه اينکه من او را از شاعران متوقف شده اي چون مشيري و مصدق آوانگارد تر مي 

که به دليل اينکه او در قالب از پيش آماده اي که نيما با خون و زندگيش نه به اين دليل که به غزل پرداخته ، . دانم 
معرفي کرد شعر نگفت و به امتحان راهي پرداخت که مي دانيم و الزم ست که بگويم اگر متوقف شده را براي 

معتقدم او تا مشيري بکار بردم به دليل اين نيست که به او عالقه ندارم که او را صاحب ذهنيتي کالسيک مي دانم و 
که سعي بر باز توليد سوره اي آز » نگاه کن به شتر آري « پايان عمر در شعر کوچه اش متوقف شد اما نگاهي به غزل 

کودک روانه از پي « قرآن به عنوان يکي از متون کالسيک در قالب يک غزل دارد و يا نگاه مبتني طنز اجتماعي در غزل 
 سيمين در امتداد آن حرکت مي کرد به کجا مي انجاميد و تا چه حد درست بود  نشان مي دهد که راهي را که» بود 

او در غزلش به دنبال نوعي بافت دراماتيک بود و اين نکته در مي توان با نگاهي به چهارپاره هاي نخستينش دريافت و 
  .غزلهاي جديدترش 

نه روشن ذات تغزل و نگاه ديونيزوسي به شعر اما در باره حسين منزوي نيز بايد بگويم که او شاعر خوبي ست  و و نمو
منزوي هرگز نخواست که از قالب غزل چيز ديگري بسازد و به همين دليل است که من هم ناچارم . در قالب کالسيک 

  .او رانه به عنوان راهگشا که به عنوان امتداد غزل کالسيک تا امروز ارزيابي کنم
 هر چند نمي تواند و –ظرفيت هاي کالسيک غزل را مي شناسد حسين منزوي غزلسراي  خوبي ست و همه 
 او صداي غزل کالسيک در عصر ماست اما نکته اي که مي خواهم از –نتوانسته از آنها به اندازه حافظ استفاده کند 

  :شعر او بيرون بکشم اينست 
  

  زن جوان غزلي با رديف آمد بود
  که بر صحيفه تقدير من مسود بود

...  
  ي آمدنش) آ ( مدنش مثل زني که آ

  رهايي نفس از حبس هاي ممتد بود
  

ابيات منزوي گرچه .نگاهي که منزوي در اين دو سطر مي کند از نوع نگاهيست که انوري مي کند و سهراب سپهري 
به همان ساخت زباني مي رسند که مد نظر منند ، اما غزل در نهايت کالسيک باقي مي ماند زيرا از همان زبان و 

در شعر . فيت هاي پيش از خود بهره مي گيرد و تنها گاهي سطر هاي درخشاني نظير اين چهره نشان مي دهند ظر



منزوي نيز مانند سيمين و ديگران واحد بيت است و ساخت به جاي فرم حاکم ست يعني شعر ها به فرم نمي رسد 
ه زيبايي و يا ساختمان اثر لطمه اي وارد شود جدا از مي توان ابياتي را از شعر خواند و ابياتي را حذف کرد بدون اينکه ب

اين تفاوت او با سيمين در اين ست که سيمين با ساخت زباني معاصر دست پيدا نمي کند و منزوي نسبت به وزن 
بي تفاوت مي ماند ، يعني وزن شعر منزوي خواننده را به مانند الاليي تکان مي دهد و خوانند ناگزير از دانستن اين 

  تو داري غزل مي خواني : کته است که ن
 که با نگاهي به همان –در باره بهمني نظري ندارم به گمان من او تنها سعي مي کند که در غزل ميان لحن محاوره 

 و قالب آشتي ايجاد کند و به گمان من در همين –مي توان دريافت دلمشغولي اوست » باغ الل « مجموعه اولش 
ست چون مشخصات کار او هم هر چند هيچگاه  به قوت سيمين بهبهاني و حسين منزوي مورد هم خيلي موفق ني

  .نيست اما کالسيک است 
  

  :و اما چنان که گفته شد در اواخر دهه شصت و ابتداي دهه هفتاد تجربيات تازه اي رخ داد 
ز کار هاي سيد علي صالحي و محمد  تاکيد مي کنم سانتيمانتال که بي تاثير ا–در ابتدا غزلها عاشقانه و سانتيمانتال 

علي بهمني نبود و به سوي پرکردن سطر ها با کلمات رمانتيک و اشياء مدرن نظير اتوبوس و تلفن و ايستکاه و غيره 
 که محمد سعيد ميرزايي با نگاهي به کارهاي نادر پور و نوذر پرنگ و بعضا – بودند و پس از آن غزل سياه –مي رفت 

 که گونه اي از نوشتار بود که – و پس از آن غزل کارتوني يا انيميشن –حق نماينده و آغاز گر آن بود هدايت و آلن پو ب
 محمد سعيد ميرزايي  با - که من و سعيد ميرزايي آغاز کرديم –تصاوير آن جز با انميشن به ذهن متبادر نمي شد 

ع زماني راهگشا وو از پيشتازان جنبش او در يک مقط. وجود جواني غزلسراي کالسيک خوبي ست و بسيار خوب 
غزل جوان ايران بود هر چند بعد تر به مدرنيزاسيون رضا داد و آنچه در کتاب مرد بي مورد از او ديده شد حتي ادامه 

او به فضاهاي فانتزي و استفاده دائمي از اشيائي که به کليشه هاي اين گونه از غزل . حرکت پيشين خودش نيز نبود 
  و هر يک از اين گونه ها نمايندگان - بودند دلخوش کرد و سر آخر به دامان کالسيسم نخستينش آويخت تبديل شده

  .ديگري هم داشتند و دارند و منهم تجربياتي در هريک از آنها بدست آوردم 
و نه به اما از ابتداي دهه هفتاد انديشه سرايش غزل نه به عنوان وسيله اي براي شرکت در مسابقات دانش آموزي 

که به عنوان قالبي موثر در شعر امروز فارسي ذهن مرا بخود مشغول ساخت که تجربياتم نه در اين کتاب که ... عنوان 
  .به اين کتاب انجاميد و قضاوت آن با شماست 

لخوش   به مطبوعات راه نداشتيم و فضا به نفع ما نبود به گفتگوها و جلسات دوستانه د- چنانکه گفتم –از آنجا که 
  .کرديم که اينگونه ، فرمها و گاهي خود تجربيات به سرقت رفت و بدتر از آن کپي شد 

اما گفتگوي من در اين باره نيست که شما اصل و بدل را از هم تشخيص دهيد که در باره اينست که خالصه و فهرست 
  .ارم وار آنچه در نظر داشته و به آن دست يافته يا نيافته ام با شما در ميان بگذ

و در آخر اين که اين نکات تنها درباره غزل نيستند که غزل شعر است و پيش از آن که درباره فرم قالب و موسيقي غزل 
  .سخني به ميان آيد نخست بايد به باز تعريف عناصر شاکلي شعر دست زد 

  
  دورنما

دورنما را ... موسيقي و تصاوير ومجموعه فرم قالب و فرم شعر و . دور نما مجموعه تمام عناصر شاکلي شعر است 
تمام هر آنچه در شعر ديده . دورنما تماميت شعر است . برابر آن مفهومي مي گذاريم که به غلط فرم ناميده مي شود 

  .مي شود و به ذهن متبادر مي شود 
د اين مدلول ها در  هر چن–مي خواهيم فرم شعر را به مثابه ارتباط دروني مدلول هايي که زبان به آنها اشاره دارد 

 بگيرم و فرم قالب يا فرم ظاهري را به معني –ذهن هاي مختلف متفاوت باشند و تفاوت تاويل ها به همين دليل است 
  ...چينش و رسم الخط و : شکل نوشتاري شعر 

دورنما تالشي در به همين دليل نيازمند آنيم که مفهومي را که تا کنون از آن به نام فرم ياد مي شد باز تعريف کنيم و 
ظرفي که شعر مظروف آن است . دورنما قابي ست که شعر در آن معني يافته و آفريده شده است . اين جهت است 

  .چهارچوبي که تمامي عناصر شاکلي در آن به ارتباط و هارموني دست مي يابند . 
  
  

  )موسيقي ( آهنگ 
آهنگ شعر مي تواند موسيقي دروني شعر باشد و  . لزوما به معني وزن نيست. آهنگ از عناصر شاکلي شعر است 

  .حتي گاهي سکوت 
شعر کامل ناگذير از داشتن آهنگ است زيرا اگر پاي تئوري هم در ميان نباشد ذائقه مخاطب فارسي زبان آهنگ و 
 . موسيقي را از ملزومات شعر مي داند ، هر چند اين موسيقي سکوت باشد که سکوت نيز  ارزش موسيقيايي دارد

هر گونه . نيز نيست ... اين که شعر کامل ناگذير از داشتن موسيقي ست به معناي يک موسيقي مداوم و يا 
ميزان هارموني که . هارموني آهنگين در هر نقطه اي از شعر آهنگ شعر است و متر و ميزان آن دورنماي شعر است 

  .کند اين آهنگ با روايت ، فرم و ساير عناصر شاکلي شعر برقرار مي 
  

  وزن
  

آنان که با وزن سرسختانه مخالفند به همان اندازه گرفتار دگماتيسم اند که مخلفان با . وزن گونه اي از آهنگ است 
زماني قوالب عروضي داراي تقدس بودندو نيما با شکستن اين تقدس . بي وزني و به همان اندازه که مخالفان نيما 

عقايد متون صور و حتي افراد را مي توان . ود و بخودي خود مقدس نيست هيچ چيز در خ. کار بزرگي را صورت داد 



اگر چه پس از تثبيت تقدس اين پديده ها مي کوشند خود را مطلق اعالم کرده و به همين شکل حفظ . تقدس بخشيد 
فشار هاي کنند ، اما دست نزدني بودن يعني تقديس در حقيقت واقعه ايست که در تاريخ اتفاق مي افتد و محصول 

متعدد و پيچيده ايست که در زمان وقوع بر آن اعمال مي شود و وقايع تاريخي بايد هميشه در معرض ترديد ، واسازي و 
ايده تقدس محافظه کارانه ترين . احترام گذاشتن به تقدس يعني فلج شدن به دست تقدس . حتي باطل شدن باشند 
  .نظير ترديد ، پيشرفت و تحول را به نوعي جنايت تبديل مي کند زيرا ايده هاي ديگر . ايده در هر فرهنگ است 

خارج کرد و امروزه سرايش در قوالب  زماني قوالب عروضي نُرم بودند و نيما با شکستن آنها آنها را از صورت نرم
ه به معناي سرودن شعريست ک. عروضي خارج از نرم است و البته اين به معناي هر نوع سرايش در قالب نيست 

شعر امروز باشد و شعري که ادعاي پيشروي دارد و البته هر شاعري شعرش را شعر امروز مي داند اما اجازه دهيد 
  . بحث در اين باره را به ذائقه مخاطب واگذار کنيم 

 عقيده بر اينست که وزن دست و پاي ما را مي بندد و ما را محدود مي کند ، اما من مي پرسم با ساير عناصر شاکلي
  شعر چه مي کنيد ؟

مگر نه اينکه هر ...  که نسبت به فرم و يا – يا بايد بشود –ذهن شاعر همانگونه نسبت به وزن تربيت مي شود 
شاعري در قوالب بي وزن هم بايد از عناصر شاکلي بهره بگيرد و اگر از پس آنها برنيايد هرگز شعر خوبي نخواهد سرود 

ي آزادي بي حد و حصر شاعري هستيم و هدف ؟ آيا شاعر که آسمان و زمين را در ؟ آيا ما همواره در جستجوي راهها
قالب قفس مي انداخت ديگر نياز به قفس ندارد ؟ آزادي بي حد و حصر به چه مي انجامد ؟ امروزه ما آزاديم زيرا در 

 اما آيا اين .ميان سفسطه هاي پست مدرنيستي و در جهان نسبي به هر آنچه شعر اطالق کنيم ، شعر است 
ارضايمان مي کند و فرا تر از آن آيا کسي حق ندارد از راه دست و پنجه نرم کردن با محدوديت شعر بدست آورد و اگر 
چنين کرد نمي توانيم او را هم بپذيريم ؟ گمان من اين ست که آزادي بي حد و حصر شاعري نيز امروزه نرم است و 

  .يک پيشنهاد نگريست مي توان به عدول از آن نيز به مثابه 
  اين کار پس از نيما  بيهوده خواهد بود : منتقدين من مي گويند 

  اين هم ادامه منطقي نيماست : پاسخ من اينست 
شکسته شدن وزن قالب به دست نيما به معني آن نيست که از اين پس يکي از ابزار هاي شعر فارسي کارايي خود 

نيما وزن قالب را به عنوان يک تصنع شکست ، اما شعر ما پس از نيما .  نيست را از دست داده و استفاده از آن ممکن
 آنچه –شد و اگر من در وزن دچار محدوديت نباشم و بتوانم در قالب شعر بگويم ... گرفتار تصنع زباني و تصنع آوايي و 

 و اگر زبان –! ان يا هذيان از سوي ذائقه عمومي مردم فارسي زبان شعر شناخته مي شود و نه داستان کوتاه يا رم
  شعر من به سبب وزن دچار کهنگي و تکرار نباشد چه کسي بايد مجوز سرايش مرا صادر کند ؟

من وزن را نه به عنوان دليل اثبات اينکه آنچه نوشته ام شعر است که به عنوان يکي از عناصر شاکلي شعرم بکار مي 
  :مات اعطا مي کند برم زيرا وزن به من سيستم ديگري در انتخاب کل

اگر بخواهيم شماره تلفن کسي را از يک دفترچه راهنماي تلفن پيدا کنيم ، اين کار بسيار ساده است اما برعکس آن 
اگر غير ممکن نباشد طاقت فرساست و دليل آنهم البته واضح است ، زيرا اين نوع راهنما ها و البته اکثر راهنماهاي 

ا تنظيم مي شوند کلمات در ذهن ما بر اساس معاني و احساس هايي که در ما بر ديگر بر اساس ترتيب حروف الفب
مي انگيزند و در فايل هاي جداگانه و گاه دور از هم در حافظه زباني ما طبقه بندي مي شوند و ما با هر حس يا معني 

  : اما وزن غير ممکن را ممکن مي سازد ، يعني . معادل آنرا مي يابيم 
 يا به چينش موزاييکي و مصنوعي کلمات بر – شاعر بجاي آنکه بر سر چند واژه مترادف مردد بماند در آنِ  سرايش

 آنرا سر جايش قرار مي دهد زيرا – بر اساس هجا بندي آن کلمه – ناخوداگاه او –اساس موسيقي آوايي روي آورد 
 کلمه دو هجايي مثال با يک هجاي کوتاه ذهن شاعر در آن لحظه به کلمه اي با معني مثال شادي فکر نمي کند که يک

  .و يک هجاي کشيده را جستجو مي کند و اينگونه دسترسي به ناخوداگاه آسان تر ست  
يعني از زماني که هارموني وزن در جان شاعر سر بلند مي کند و روايت يا ضد روايت آغاز مي شود شعر خود به خود 

  .افسانه الهام پيش مي رود و اين يعني زندگي دوباره براي 
اينکه وزن ما را به استفاده از زبان ارکاييک وا مي دارد انديشه ايست که شاعران پيشين به ذهن ما القا کرده اند و به 

مي . راحتي مي توان دريافت که بافت مندرس کلمات نه به واسطه وزن که به دليل ذهنيت کالسيک شاعران ست 
  . انداخت و ديد که اين موضوع از کجا آب مي خورد – که بسيارند –! توان نگاهي به گزيده هاي غزل معاصر 

آنها که در قوالب بي وزن سر به سر رمبو مي گذارند اگر ناچار شوند غزلي بسرايند به شمع و گل و پروانه و : که 
  .مطرب پناه مي برند  

  
 نا مانوس کنم تا خواننده به جاي آنکه وزن غزل در تجربياتم کوشيده ام با استفاده از زحافات و اختيارات شاعري  وزن را
  .را دور بزند و خود را با آن تکان دهد تنها هارموني غزل به جانش راه يابد 

در اين مجموعه غزلهاي بسياري در وزن هاي طوالني و نامانوس وجود دارد که مي توان روي کاغذ تقطيعشان کرد و 
که ممکن نيست با شنيدن بتوان وزنشان را کشف کرد و تنها روي کاغذ وزنشان را بدست آورد و تجربياتي هم هست 

ست که مي توان به وزنشان پي برد و غزلهايي هستند که وزنشان در حدود کلمه اي مخدوش است و البته تنها روي 
ه ام همانجا  گاه اهميت واژه چنان بوده که هنگام بازخواني ترجيح داد-. کاغذ ست که مي توان اين خدشه را دريافت 

  :اما –باشد و وزن را همانطور رها کرده ام 
اگر کسي مي خواهد روي کاغذ براي غزل من ايراد وزني بيابد از او بينهايت عذر مي خواهم و مي خواهم که کتابم را 

  !ببندد و مرا ببخشد 
  از او -چنين نيست  که يقينم مي گويد –و اگر کسي به لحاظ آوايي و شنيداري در غزلي دچار مشکل مي شود 

  .خواهش مي کنم اين نکته را به من گوشزد کند 



  ديداري ست و - بخصوص در مورد عالئم دستوري و جمالت معترضه بسيار -زيرا اين متون به لحاظ فرم و شکل نوشتار 
  .به لحاظ موسيقيايي به شدت شنيداري چون ايمان دارم موسيقي يک هنر شنيداري ست 

  
  روايت 
 – براي آنکه دچار اشتباه در تعريف نشويم –ليت مفهوميست که در شعر اتفاق مي افتد  و تفاوت آن با دورنما روايت ک

است و تنها در حدود مفاهيم ذهني تعريف مي شود و تفاوت آن با ... در اينست که فاقد موسيقي و يا فرم قالب و 
چيزي از ژانر . رتباطات بين تمام مدلودل ها بپردازد فرم در اينست که يک کليت است بيشتر تا به بيان ظرايف و ا

 و آن روايت است و تفاوت اين دو در اين ست که – چنان که بر عکس آن نيز صادق است –داستان در ژانر شعر هست 
 هر چند در شعري چنين نيز باشد ولي قائده کلي –در شعر روايت مستلزم بيان چرايي ها و علت ها و جزييات نيست 

همان تفاوت ظريفي که بين طرح و قصه در ادبيات .  و تفاوت آن با فرم تفاوت ظريفيست –به حال چنين است تا 
شايد در روايت بتوان به ارتباط بين مدلدل ها پي برد ولي شما بجاي آن که به نقشه ساختمان . داستاني وجود دارد 

مثال . چشم مي آيند که در نخستين اليه ديده مي شوند نگاه کنيد گويي به خود آن نگاه مي کنيد و تنها روابطي به 
اگر شعري داراي دو يا چند روايت باشد ما در هر يک از اين روايت ها گويي با آن دسته از روابطي روبرو هستيم که به 

و در هم و پيشبرد آن روايت کمک مي کنند و از ساير ارتباطات بي خبر مي مانيم اما فرم تمام اين روايت ها را با هم 
  .اند خواه در رمان و خواه در شعر  روايت ها  سطوح مختلف يک فرم.  تمام ارتباطات را با هم و در هم نشان مي دهد 

در شعر نيز چون ساير ژانر هاي ادبي امکان اين که در کنار يک روايت اصلي روايت هاي فرعي ديگري هم حضور داشته 
  .باشند وجود دارد 
گاه چند روايت با هم و در هم . وايت چنان که در سطر هاي پيش از اين هم اشاره شد ، يکه نيست در اين کتاب نيز ر

روايتي که به خالق اثر اشاره دارد و به پارادوکس .جريان دارند و هميشه روايت سرايش يکي از اين روايت هاست 
  . مي انجامد – چون کتاب مقدس –حضور او و حضور خالق متون کالسيک 

خالق شعر خود شعر و :  که اشاره اش به اين سمت است – شعر توارد –اين اشاره به خود متن اشاره مي کند گاه 
  .خالق متن خود متن و خالق جهان خود جهان و از اين رو گويي گونه اي از تفکر را به چالش مي کشد 

آن است که چنان که پيشتر آمد به فظاي گاه نيز روايت شعر نفي روايت و يا به چالش کشيدن خود روايت و لزوم وجود 
  .اشاره دارد ... خالي و 

  
  زبان 

آنجه در مورد اين عنصر شاکلي مهم است اينست که زبان چيزي جز بافت کلمات . زبان از عناصر شاکلي شعر است 
 موسيقي و فرم :چنانکه مي دانيد و در بخش هاي ديگر هم تاکيد بسيار کرده ام . نيست و کلمه ابزار کار شاعر ست 

و ساير عناصر شاکلي را نمي توان واقعا از هم تفکيک کرد  و در واقع تمام عناصر شاکلي نيز در زبان و بوسيله کلمات 
شکل مي گيرند اما نکته اينست که هر چند در يک متن نمي توان به تفکيک اين عناصر رسيد اما زماني که درباره 

شايد با مثالي از رياضيات جديد . زبان آن فارغ از ساير عناصر به بحث پرداخت متني صحبت مي شود مي توان در باره 
 که متشکل از – متن –بتوان اين موضوع را روشن تر کرد ، اين تفکيک  گويي در باره مجموعه اي صورت مي گيرد 

موعه ها اعضاء زير چندين مجموعه ديگر ست که با هم اشتراک بسيار دارند و در واقع اعضاء هريک از اين زير مج
  . مجموعه هاي ديگر نيز هست 

از آنجا که . زبان به عنوان مجموعه کلماتي که متن را شکل مي دهند فارغ از ساير عناصر نيز عنصر بسيار مهميست 
 و با گذشت زمان تغيير مي کند ، خواه کم و خواه – همانند همه چيز –زبان عنصري ست که زمان شامل آن است 

 –زبان کار هر شاعري را . گاه به زبان نمي تواند فارغ از عناصر محيطي و فرهنگي آن زبان دقيق باشد بسيار ، ن
بسيار شاعراني که از اين .  در حيطه  زماني و بستر تاريخي تجربي اش بايد سنجيد -همانطور که ساير عناصر را 

زنده ياد احمد شاملو از زبان آرکاييکي براي . ه اند قابليت زبان سود جسته اند و گاه نقطه ضعفي را به قوت تبديل کرد
سرايش بهره مي گيرد و اين به نقطه قوت او بدل مي شود زيرا او ادعاي حذف کامل اوزان عروضي را دارد و ناچار 

او از ادبيت زباني به جاي اوزان عروضي استفاده مي کند تا کارش . است که اين نگاه تازه به شعر را رسميت بخشد 
 هر چند اين کار او را خالف جهت انقالب نيما ارزيابي مي کنم زيرا پايه -اين آزادي اوست. را به مثابه شعر تعريف کند 

 و  رسيدن به دکالماسيون – به مثابه تعريف شعر و رسيدن به ذات شعر –هاي انقالب نيما را از ميان بردن تصنع وزني 
  و اعتقاد من بر اينست که او در انجام چنين -م از اين دو حوزه کاري نکرد طبيعي کالم مي دانم و شاملو در هريچ کدا

عملي آزادي داشته و انتخاب او تحسين مرا بر مي انگيزد و چه بسا شباهتي نيز در رفتار او با خود بيابم و تفاوتي هر 
همه کار هاي : ان اينست که مهم ترين توصيه به يک شاعر جو. شاعري نياز مند تفاوت است با انبوه شاعران ديگر 

او قالب . ديگران را ببين و لمس کن و آنگاه که همه راه هاي رفته را شناختي به راهي برو که هرگز کسي نرفته است 
و من نيز چنين .  نو بهره مي گيرد و آن را با زبان کهن مي آميزد - دورنما ي –پيش از خود را کنار مي نهد و از قالب 

تفاوت ما اينست که او از ادبيت زبان بهره .  من در اين کار ها در قالب کهن  دورنماي تازه مي خواهم .رويکردي دارم 
اما در . مي گيرد تا شعرش را تعريف کند اما من از قالب بهره نمي گيرم و چه بسا در صدد تخريب و ويراني آن هستم 

  .هر دوي  اين رويکرد ها ، رويکرد آميزش به چشم مي خورد 
واژه هاي او . ما نکته اينست که او نيز به فراست و تيز هوشي حدود اين آميزش را حتي در آن زمان مي شناخت ا

او خوب مي داند که آنسوي خط . او از خط قرمز زبانش فرا تر نمي رود . همانقدر که کهن اند به گوش آشنا مي آيند 
  .واهد بود و اين يعني قطع ارتباط قرمز خواننده براي خوانش شعري نيازمند به فرهنگ لغت خ

استفاده از فرم هاي تازه و پيشنهاد هاي پساساختار گرايي و ساير . کاري که بسياري از معاصران ما نمي دانند 
  ...مباحث فلسفه روز هنر ارتقاء ذائقه مخاطبان است اما آنسوي خط قرمز 



  نبايد چنان -اما مثل واژه شعريت ناگذير از استفاده آنم خوب مي دانم که اين لغت درست نيست _ زبان و زبانيت زبان 
  .از دست رفتن هارموني يعني سقوط درجه زيبايي اثر . بر ساير عناصر شاکلي غلبه کند که هارموني از دست برود 

  
  

  فرم قالب يا شکل ظاهري
  

  کل ذهني شکل ظاهري و ش: دکتر براهني در کتاب طال در مس دو شکل براي شعر تعريف مي کند 
دکتر براهني آهنگ و موسيقي شعر را به عالوه فرم قالب آن، شکل ظاهري شعر مي گيرد اما تداخل اين دو آنقدر زياد 

 زيرا تمام عناصر شعر با هم تداخل دارند و اگر بنا را به تفکيک براي تالش در تعريف بگذاريم تداخل اين دو –نيست 
 که -من در اين کتاب شکل ظاهري را . آنها را ذيل يک عنوان دسته بندي کرد  که –عنصر از ساير عناصر بيشتر نيست 

  . تمامي عناصر ديداري شعر مي گيرم –از آن به عنوان فرم قالب نام برده ام 
چه بسا در شعري ما با سکوتي طوالني روبرو هستيم که جزء جداناشدني فرم شعر است و به دليل اينکه وزني ندارد 

اي سفيد در ميانه يا مثال پايان شعر روبرو  اگر در شعري با صفحه. ا جزء شکل ظاهري تعريف نکردنمي توان آن ر
 غزلي که شعر –باشيم، اين صفحه سفيد همانقدر جزء فرم قالب يا شکل ظاهريست که تساوي سطر ها در غزل 

  .–باشد يعني فرم شعر داشته باشد 
  

  ) :فرم قالب ( فرم مستدير 
  : نانکه در گذشته مي نوشتند چنين است فرم قالب غزل چ

  
  
  
  

  
قصد من اين . اين شکل دايره اي فرضي از غزل به دست مي دهد . يعني رديف در وسط و ابيات به آن ختم مي شوند 

  . تعريف کنم  شعاعي – يا کره که چگونگي تبديل آن به کره نيز در ادامه خواهد آمد –بود براي اين دايره 
در هنرهاي دراماتيک هر ديالوگ ، حرکت ، شخصيت يا آکسسواري بايد به پيشبرد دراماتيک اثر بينجامد و به قول 

  .هر تفنگي که روي صحنه ديده مي شود بايد شليک کند : چخوف 
تيک روايت و يا ضد روايت  بايد به اندازه ي پيشبرد دراما– يا کره –شعاع اين دايره : تعريف من از اين شعاع اين است 

در تصوير باال نيز اگر به جاي واژه ي دو سطر از بيت استفاده کردم به  ( – بيت –و هر سطر و يا دو سطري . باشد 
که به اندازه ي اين شعاع نباشند در اين دايره نمي گنجند و جزء اين فرم . ) دليل عدم آشنايي اوليه با اين واژه است 

  . نيستند 
  . دراماتيزه شدن بافت متن و استحکام عمودي آن مي انجامد اين به 

بافت عمودي به اين معنا که هيچ سطر يا دوسطري به تنهايي معناي کاملي را حمل نمي کنند بلکه تمامي متن 
نمي توان سطري را به ياد آورد و . عدم حضور شاه بيت نيز به همين اعتبار است . است که شعر را شکل مي دهد 

ه کرد مگر به واسطه ي تصويري که جدا از شعر ، زيبا باشد و در چنين حالتي نيز اگر سطر به تنهايي خوانده زمزم
وضعيتي که پرسناژها در آن زنداني . اين به تعبير ديگري همان وضعيت است . شود از زيبايي آن کاسته خواهد شد 

  اند ؛
  :شاره اي کوتاه به آنها دارم قافيه و رديف دو عنصر شاخص فرم قالب غزل هستند که ا



  
  قافيه 

  . قافيه قابل حدس قاتل متن ست 
قافيه مسير روايت را هنگام سرايش تعيين مي کند و در پيشبرد دراماتيک روايت و يا ضد روايت موثر است اما نبايد به 

  .)شعاع غزل را در بخش فرم تعريف خواهم کرد .( هيچ روي با شعاع غزل  متنافر باشد 
 از بزرگترين اشتباهات شاعران تازه کار و – آنها که تعداد کلمات هم قافيه شان کم ست –ف قافيه هاي سخت تصر

حتي حرفه ايست ، زيرا آنکه قافيه سخت تصرف مي کند در واقع مي خواهد با حضور هر يک از اين کلمات دور از ذهن 
  .مخاطب شعبده بازي کند و در اين راه شعر نخواهد گفت 

روايت طوالني و سخت باشد سطر ها طوالني شده و در واقع هر کدام وزني دو برابر حالت معمول پيدا مي کنند و اگر 
در اين حالت قافيه ها نسبت به تعداد کلمات ديگر متن نصف شده اند  و  دست شاعر در سرايش اين غزلها باز تر 

  . است 
قافيه و رديف بوده چنانکه بر خالف نظر شمس قيس قافيه مسيرم در اين تجربيات به سمت يکدست کردن کلمات با 

  .ديگر رکني در ابيات نيست و کلمه اي ست در متن ، همين 
  –گزارش يا سکه :  مانند غزلهاي –اگر قافيه توان موصوف يا مضاف شدن را داشته باشد 

ي ديگر ادبي مي برد مثل غزل گزارش توانايي فراروي از قالب را به غزل مي دهد و متن را به سوي ژانر ها و گونه ها
...  

شاهد ، در همين ادبيات معاصر شاعر خوبي را نمي توان . سجع آوايي قافيه از عالقمندي هاي شاعر به متن است 
  . يافت که در آثارش از آن بهره نگرفته باشد 

تکيه بر ناخودآگاه قومي شان در ذهن مخاطبان فارسي زبان قافيه از ارکان شعر است و هم ازينروست که شاعران با 
 آراسته به سجع آوايي قافيه ببينند نخستين – حتا اگر موزون نباشد –مردم هرگاه کالمي را . از آن سود مي برند 

اما اين شعرها از آنرو مقفا نيستند که شعر نام بگيرند که شعريت آنها را بايد در پشت . تصورشان شعر خواهد بود 
 در بسياري از اين شعر ها قافيه چنان پنهان است که سجع آوايي آن هم ديگر به چشم نمي متن يافت شاهد اين که

خورد زيرا چنان که گفته شد و هر شعر با شعر ديگر متفاوت است گاه ضرورت کمرنگ شدن سجع آوايي آن بوده و گاه 
 را بايد در ابتداي سطر بعد يافت که اين گاه اين قافيه ها نيمي از يک کلمه اند که نيمه ي ديگر آن.ضرورت تاکيد بر آن 

نيز از دور دست تاريخ شعر فارسي وجود داشته و من نيز در اين تجربه ها امکان استفاده از آن را به دست آورده ام و 
به اعتبار آن مي توان به اين پيشنهاد انديشيد که مي توان با شکستن قافيه به آزادي کامل در عين استفاده از آن 

   .رسيد
عالوه بر اين استفاده از ديالوگ که به اعتبار سخن پرسوناژ بودن در واقع صداي ديگري ست جز صداي مولف و يا راوي 
، و مي تواند از زبان گفتار سود ببرد با کلماتي که به دليل کاربرد در زبان محاوره استحاله يافته ، شکسته شده ، و يا 

  .گري در اين حوزه به دست مي دهد خورده شده اند امکانات بسيار زياد دي
را با ... گاه حتي قافيه کلمه ايست که چند حرف آخر آن حذف شده چنان که فردوسي هم در شاهنامه گاه توران زمي

  .خرمي قافيه کرده است 
قافيه ي غير قابل حدس لذت کشفي به مخاطب مي دهد که او را در متن سهيم مي کند و بر جذابيت متن مي افزايد 

 .  
  

  رديف
  

  .رديف هر چه کوتاه تر بهتر 
رديف بلند فضاي شعر را تلف مي کند و آنرا به سوي همان تلقي کالسيک سوق مي دهد و خواننده از تکرار آن 

  .احساس مالل مي کند 
به استحکام آن مي افزايد ، رديف هاي من عموما . بر خالف تلقي کالسيک که در آن رديف ميخ کار محسوب مي شود 

ا کوتاهند و يا غزلها بدون رديف سروده شده اند و اين درست بر خالف غزل کالسيک است که رديف ميخ کار محسوب ي
در واقع در هر کدام از اين متون که رديف به چشم مي خورد ايده آل آنست که در هيچ دو سطري رديف يک . مي شد 

  . شد کارکرد را نداشته باشد و همواره دچار استحاله در معنا با
  
  
  

  فرم شعر
 که البته او به نام شکل ذهني و يا قالب دروني مي دهد طرح تکوين تصاوير –تعريفي که دکتر براهني از فرم شعر 

شنيدن نام هر شيء، تصوير آن را به ذهن متبادر مي کند اما اين . اين نگاه خيلي ايماژيستي به نظر مي رسد . است 
منظورم اين نيست که نيت دکتر براهني از بکار بردن واژه تصوير ، تصوير . ت تصوير به معني تصوير شاعرانه نيس

نام ها اجزاء تصوير هستند و اگر . منظور اين است که نام بردن از اشياء به تصوير سازي نمي انجامد . شاعرانه است 
زيرا که ارتباط عناصر روايي . منظور او از تصوير اين کليت است، او در تعريف فرم چيزي را ناگفته باقي گذاشته است

نام ها که دال ها . اند و نمي توان آنها را نديده گرفت  نيز اجزاء فرم... شعر، حتي اگر تصوير نباشند و همچنين صداها و
هستند فارق از تصاوير نيز با هم ايجاد فرم مي کنند  و اتفاقا ارتباطي که اين دالها از گوشه هاي مختلف شعر با هم 

  .فرم شعر را شکل مي دهد دارند 



. فرم شعر به روايت و يا ضد روايتي که شعر بستر آن ست نيز بستگي دارد اما اين بستگي نيز تمام و تمام نيست 
يعني دالها فارغ از شکل روايت نيز با هم ارتباط دارند  و از اين رو فرم هر شعر پيچيده تر از آن ست که بتوان آن را رسم 

ي کلي تر دسته بندي کرد و اگر بتوان دو شعر را در يک گروه دسته بندي کرد يکي از آن دو شعر کرد و در گروه ها
  .محکوم به نابودي ست 
هستند شعر هايي که در يک وزن و رديف و : د چاپ اول طال در مس چنين مي نويسد که ٣۶دکتر در پا نويس صفحه 

ي کند و به دليل همين شکل ذهني ست که هر شعر را قافيه ساخته شده اند ولي شکل ذهني آنها با هم فرق م
  .بصورت حادثه روحي در مي آورد 

او در اين سطر به نکته درستي اشاره مي کند  و آن اينکه داشتن وزن و رديف و قافيه دليل عدم توانايي شعر براي 
 فرم خود دست مي يابد دست يابي به فرم مناسب خود نيست و نکته من اينست که شعري که در چهارچوب قالب به

و به حادثه اي يگانه بدل مي شود، مسلما نمي توانسته خارج از آن قالب به فرم مناسب دست يابد و به ناگزير در 
قالب آفريده شده زيرا اين دو عنصر شاکلي در اين برخورد توانسته اند چنين شکلي را خلق کنند و خارج از اين احتمال 

  - هر چند بايد احتمال همه عناصر شاکلي ديگر را نيز در نظر گرفت –نش آن مفروض نيست ، احتمال ديگري براي آفري
  
  

  فرم شعر در غزل
گرچه اين مارپيچ ها که طرح پيشبرد روايت بر اساس تصاوير و شخصيت . پس فرم هر شعر با شعر ديگر متفاوت است 

 حضور عناصر در جهت روايت يا ضد روايتند ، درون دايره ، مانند ميکس و مونتاژ در سينما  ، يا مسير...ها و موسيقي و 
  .  جاي مي گيرند – يا کره –

 تيله اي شيشه اي خواهد بود که گرچه گرد و کروي ست اما آنچه به آن معنا مي بخشد و – غزل –در نتيجه هر متن 
  آنرا زيبا جلوه ميدهد ماده اي ست رنگي ، در وسط آن با شکلي مسلما غير کروي ؛

 چگونه شکل – که شکلي کامل است –نچه در بخش فرم قالب آمد ضرورتي ست در باره ي اينکه اين دايره يا کره آ
به بيان ديگر در جهت حذف زوايد و تاکيد بر بايستگي حضور عناصري که چون چرخ دنده هاي يک ماشين ، . مي گيرد 

  چنانچه -وايت ، موسيقي ، پرسناژها ، لحن راوي  و قافيه در واقع زبان ، فضا ، ر. روايت يا ضد روايت را پيش مي برد 
در بخش قافيه گفتم ، قافيه هاي شکسته يا قافيه هايي که توانايي موصوف يا مضاف شدن دارند خصوصيتي در متن 

ر از تعيين ايجاد مي کنند که توانايي فراروي از قالب و تبديل به ژانرهاي ديگر را در متن ايجاد مي کنند و اين يکي ديگ
. فرم شعر را شکل مي دهند و فرم چگونگي کارکرد اين عناصر در کنار هم است ...  و -کننده ترين عوامل فرم است 

  . فرم آزمايشگاهي ست که نتيجه ي ترکيب عناصر شاکلي شعر را در خود دارد و آنگاه چون فرمولي قابل کشف است 
هر : و فرم ، اين خصوصيت را در اين کتاب برجسته مي کند که ... ت و حاصلضرب امکانات وزن ، قافيه ، رديف ، رواي

شعر در گير و دار اين محدوديت ها و امکانات سنفوني غير قابل تکراري ست که اين عناصر بداهه نوازان آنند و تنها و 
نمايش بداهه را ندارند و ازينروست اين بازيگران توانايي دوبار روي صحنه بردن اين . تنها يک بار آنرا به اجرا در مي اورند 

. که هيچ کدام از اين متون با هم همخواني ندارند و در واقع همخواني دو متن با هم به نابودي ضعيف تر مي انجامد 
من به عنوان يک شاعر تجربه گرا تمام متن هايي را که تحت الشعاع متن ديگري به اجرا رسيده اند ، مستحق نابودي 

در اين نکته که در هر کدام از اين غزلها . قدرت اين غزل در اينست . و اين متون به اين کتاب راه نيافتند يافتم و ازينر
بازيگران ثابت که همان عناصر شاکلي شعرند بسته به روايت يا فرم يا يکديگر استحاله يافته ، نقش عوض کرده و با 

رموني ست و هارموني عناصر شاکلي به صورت تازه اي هم هربار به هماهنگي تازه اي دست مي يابند که همان ها
  . از شعر ، شعر کامل مي انجامد 

در نيايد و در ... شعر کامل هارموني عناصر شاکلي ست چنانکه شعر زير سلطه ي هيچ کدام نه زبان ، نه وزن نه 
ن وضعيت به اين شکل محدوديت است که اين عناصر با هم شکل مي گيرند و نقشي را مي پذيرند که خارج از اي

  . ممکن نيست 
  
  

  چگونگي تبديل دايره به کره
  

  :براي ايجاد عمق يا ارتفاع و در واقع بعد سوم آنچه در خوانش اين غزلها يافتم به قرار زير است 
  ارجاعات خارج از متني و گاه تکيه ي غزل به متني خارج از خود و بازخواني و بازتوليد آن ، مثل غزل داش آکل -١
 بر سرايش و به حضور مولف با مخاطب روي متن چنانکه گاه روايت – و گاه آزار دهنده –يدهاي گاه به گاه تاک -٢

سرايش ، روايت غالب مي شود و در اين فاصله گذاري ، روايت ظاهري متن تنها بهانه اي براي ادامه ي متن 
 مثل غزل مه آلود . است 

 مثل نقاشي ژاپني که توجه ما را به بخش خالي تصوير و (عدم وجود روايت و کارکردن با فضاهاي خالي  -٣
 )خالي جهان معطوف مي دارد و در واقع اين خالي ست که شعر است مثل غزل سکه 

. استفاده از عالئم دستوري بسيار و پررنگ کردن آنها در متن که به نوع ديگري از فاصله گذاري مي انجامد  -۴
 مثل غزل سرباز چند سال پيش ؛

ز قالب به سمت نثر ، گزارش ، نامه و ساير ژانرها که اين نيز نوعي فاصله گذاري بيناژانري به دست فراروي ا -۵
 مثل غزل گزارش ؛. مي دهد 

( مثل غزل نامه ي کالسيک ... زبان شعر کالسيک و زبان شعر امروز و زبان نوشتار ، گفتار و : آميختن زبان ها  -۶
 واقع اين غزل به نوعي پارودي شعر کالسيک و شعر عاشقانه ي که در آن نوعي طنز به چشم مي خورد و در



کالسيک است و متن با استفاده از انبوهي از شگردهاي کالسيک شعر فارسي ، آنرا و نگاه سنتي به 
 .عشق را به سخره مي گيرد 

 بازي با نور و فضاها مثل غزل ردپا و حيرت و ترديد ؛  -٧
 : که درآن مي خوانيم ( 

  
   بعد از سپيده مي گويي ، و نور از افق شعر رو به تو جاريستتو چند سطر« 

  »ولي سپيده ي تو پشت سطرهاي غزل ، درست پشت همين تکه جمله ها مانده 
  

  :و در چند سطر پايين تر مي خوانيم 
  

  »....و زن که پشت همان پنجره که تاريک است « 
  

ر شعر تاريک مي ماند به تصور سه بعدي از سطرها مي اينکه سطرها جلوي نور را مي گيرند و پنجره ي سطرهاي آخ
  . انجامد و در واقع بعد سوم را به شعر مي بخشد 

  
  سخن آخر 

  
تجربه گرايي تنها . تجربه هايي که ممکن است هرگز تکرار نشوند و يا بالعکس . تمام شعر هاي اين مجموعه تجربه اند

 در جدال و عشق ورزي با شعر سرپا نگه – شايد به گمان خودم –ها دليل و پشتوانه اي بوده که مرا در تمام اين سال
از اين رو تاکيدم بر اين است که امکان بازتوليد تجربيات اين کتاب وجود ندارد زيرا اگر متني پيدا شود که . داشته است 

اين کتاب آفريده تجربه اي مشترک با تجربه اي از من داشته باشد ، متني ست که مستقل از اين کتاب و پيش از 
شده و در آن صورت يکي از اين متون محکوم به فراموشي و نيستي ست و اميدم بر اين است که چنين متن يا متوني 

  . باشند که به احترام آن و به احترام  مولفش که تجربه لذت و درد مشترکي با او داشته ام بر ميخيزم 
 ضعيف يا قوي که از اين لحظه براي من مهم نيست زيرا که متن –ها تجربه گرايانه بودن اين متون و يا بهتر تجربه 

 آنان را يگانه مي کند اين ست که مي گويم به اين کتاب به مثايه يک پيشنهاد –شماست و قضاوت آن نيز با شما 
 گذشته شعر بنگريد ، نه پيشنهادي براي سرودن در غزل و در حيطه اين تجربه ها که پيشنهادي براي نگاه به امکانات

فارسي و دستاورد هاي شعر مدرن فارسي به يک اندازه و استفاده از تمام توان زبان فارسي براي دست يابي به 
  .شعر 

اين غزل . اين احياي غزل به معناي يک نئوکالسيسم نيست و اگر امکان داشت نام ديگري بر اين متون مي نهادم 
شده ؛ خصوصيات کالسيکش را از دست داده و حاال ساز و کار تازه اي غزلي که به وانموده ي خود بدل . ديگري ست 

دارد و درواقع اين عناصر شاکلي خاص قالب به روز شده اند و دليل شعر بودن اين متون نيستند که به خدمت شعر در 
  . مي آيند 

 اين اسم آخر بيشتر از همه اين  هر چند-، !! در اين سالها گاه شنيده ام از آن به عنوان غزل سپيد ، غزل پسانيمايي 
اما به هر حال دغدغه هاي آن با شعر پيش از . ياد کرده اند ...  ، غزل پست مدرن و -اسامي دست مالي شده است 

رخ نداده و اگر فضاي اين متون در فضاهاي ! در آن مدرنيزاسيوني از باال و چنان که مرسوم است . خود متفاوت است 
نروست که تجربه ي زيستي من در اين فضاها به دست آمده و ريتم و موسيقي آن ، نه آن شهري رخ مي دهد از آ

هيچ  . ريتم دلپذير شرقي که آميزه اي از آن با موسيقي بي وزن و گاه خشني ست که در تجربه ام اتفاق افتاده 
  . يافته باشد خوانشي براي من لذتبخش تر از يافتن متني نيست که عناصر شاکلي آن به هارموني دست 

  با عشق
  هومن عزيزي

  ٢٠٠٣/ماي/٢٨
  استکهلم

  
اين موخره نزديک به يک سال پيش نوشته شده، در انتشار آن همراه کتاب بسيار مردد بودم و توان و زمان : بعدالتحرير

ي آن را بر دست بردن در آن را هم نداشتم اما سرآخر تصميم گرفتم آن را همراه کتاب منتشر کنم و اميدوارم کاستيـها
  من ببخشيد
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