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سـرمقـاله

شااماره از نشااریه منلااوم کیاایم یر نااده را

هفتااا را ر یا

ببییدیم باز تأکید مدکیم :این نشریه منرفد شنر یای ر را ر
نظر ار که شنرر ههی هفتاا نیاز بخا
ا.ا

)1
نخستین شماره ی فصل نامه ی هفتاا یای ر ر ی شما.ا
یی شماره یا همان شمارهی صفر آن را نیز یای تار ینیاد ر
زمستان  69تقدیم حضورتان کر هایم شما همگد مستحضارید
که شمارهی صفر ینید چه؟ شمارهی صفرر هر نشریهید صارفن
آغازگاه منرفدر ضمیدر آن ا.

نه اینکه آیییهی تمامنمای آن

نشریه به شمار بیاید گر انیادگان بخواهیاد نموناه ی هماهی
مطلب را ر آن بیان کیید به عبارتِ یگر ماا نخوا.اته باو یم
تکلیف شانرر یای ر را ر شامارهی صافر مشاخک کیایم
یر نده را ببییدیم شاماری از مخابباان از .ارر .اتد باه ماا
گوش ز کر ناد کاه چارا شانرر هماهی چهارههاای هفتاا ر
شماره ی صفر نیامده باو ؟ ایان گاوشز هاا را باه فاای نیا
مدگیریم که
باید

.تان به نشریهی خو شان توجاه کار هاناد اماا

نکته را یا آ ری کیم:
 1ر .رمقاله ی شماره ی صفر تأکید کر ه بو م که از نظار

این نشریه ،اژهی «هفتا » صرفن به شنر هاهی هفتاا للا
مادآیاد

نمدکید ،بلکه ا.تنارهی اژهی «یی ر » به حساا

یس ما ا عا نداشتیم که صارفن باه شانر هاهی هفتاا توجاه
مدکییم ناگفته ییدا.
ر

رهی اخیر ا.

که ههی هفتا آغازگاه شانرر یای ر
قتد مدخواهیم به شنرر یی ر

قا

کییم حتمن باید به شنرر ههی هفتا توجه اشته باشایم اماا ر
شنرر نسلهای بند نیز باید به نبای ا امهی میطقادر آن باشایم
تیها ر خو ِ ههی هفتا محد

نمانیم

 2از یایان تقویمدر هه ی هفتا تاکیون چیدین یژه نامه باا
نمد انم چارا بنضاد از

موضوع ههی هفتا میتشر شده ا.

مخاببان گمان مدکیید قتد چیین مبحثد به میان مدآیاد بایاد
ر همهی نوشتهها یا اش ها صرفن یر ندهی شنرر این هه
مور ق
از

قرار بگیر نه نکتهید مصداقد؟! را.تد چرا بنضاد

.تان انتظار ندارند که به این یر ندهها به شاکل مصاداقد

نگاه کییم؟ نمد انم چرا بنضد از مخاببان توقا
قرار ا.

به چیین یر ندهید ق

بیا ریم؟ چرا باید کارکر ِ کتا
بله ای

ارناد قتاد

کییم شنرر همهی چهرهها را
را به نشریه نسب

یااس باه ایاان بخا ر بساایار مهام ر بااوی زمااان

)2
بااه ا.ااتثیای شاامارهی صاافر کااه نشااانگاار اهاادا
ر ی کر های این نشریه بو  ،قصد اریم از شمارهی نخس
بند هر شماره را به مصداقد از شنرر یی ر اختصاا

هایم:

به موضوعد مربوط به شنرر یای ر بارای شاماره ی نخسا
یژه نامه ی نازنین نظاامشاهیدی را ر نظار گرفتاهایام ناگفتاه
ییدا.

که قتد .خن از یژهنامهید به میاان مادآیاد میظاور

این نیس

که تمامدر نشریه به آن اختصا

میظور آن ا.

اشته باشد ،بلکاه

که بخشد از نشریه موضوعر مور ِ نظر بخا ر

یگری از آن .ایرر مضامینر منطو

به اهدا ِ نشریه را یوش

هد
)3
انتظار اشتیم شمارهی نخس

ایان فصالناماه را ر یایاان

فر ر ین میتشر کییم اما لیل گوناگوند مان کار ما شادند کاه
عمدهترینر آنها تغییراتد ر فهر.
منلوم ا.

همکاران این نشاریه باو

کاه ر هار تغییاری بایاد تاا حاد ی باا اتا

ناخوا.ته ی ق

ر به ر باشیم امید ارم از این به بند بتاوانیم

نشریه را ر ا ایل هر فصل ر اختیارتان قرار هیم
)4
همانگونه که ر .رمقالهی شمارهی صفر هم گفته باو م
ر این شماره نیز مدبییید بخ های جدیدی به نشاریه اضاافه
شده ا.

از ت ت ِ مخابباان تقاضاا ارم کاه ر خصاو

بخ های نشریه ی خو شان یا ر خصو

.ایرر نکات ،ماا را

از یدگاههایشان محر م نگذراند نکات مور ِ نظر را باه ماا
اب ع بدهید

ما تکلیفِ شنرر هاهی
4

به

بنضد از شمارهها به یکد از چهرهها برخد یگر از شمارهها

هیم؟

-

ر

شمارههای گوناگون توجه خواهیم کر

.تان! من به نوبهی خو م از شما متشکرم کاه باه

این نشریه توجه اشتهاید اما قرار نیس

بسایار مهماد از آن

شمارهی اول فصلنامهی هفتاد

ابوالفضل یاشا
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پیــا هــاد ستس ـ ا هد

تیوع کافد بو ه اند شاید اننکاس شنر چید شاعر بتواند از آن
ر یکر شِماید کلد نصیب مخابب کید)

مـخـاطـبــان

برایتان ر ا امهی این مسیر یایاید یویاید آرز

ارم

محمد آشور
میترا سرانی اصل

صداهای مختلف

نمایندهی شعر جوان

جریااان کلااد شاانر ر

نشاااریات الکتر نیکااد

هااهی هفتااا باار خاا

امکانات بی تاری را بارای

جریان غالب شنر ر ههی

ارتباط مخابباان باا فضاای

هشااتا باای تاار نااا ر باار
تفا ت ها تیوعد بو که ر فضای ا بد آن .ای هاا حضاور
بر ز اش

به بیان یگر آن چه شنرر شاعران را حوی محاوری

مجموع مدکر تجرباه رزی لحان شخصاد
بو

تیاوع زبااند

گریز از عا ات فربه شده قواعد مر.وم نها ییه شده ر
ره ،چیزی که با نگااه کار ن

فرم زبان نگاه شاعران آن

تورق نشریهی هفتا هم به خوبد قابل رصد ا.
نشریهید که ییدا.
ر گزیی

مجموع

مختلااف را بشاایو
محد ی

بر این امر نظر اشته .ند کر ه ر

شااعران ر شامارهی صافرش صاداهای
مااینکس کیااد امااا شاااید بااه لیاال

هاید که با آن مواجه بو ه هر فر ی که باا فضاای

حاکم بر ر.انه های مکتو

آشیاید ار به آن اقف ا ، .کم

کسریهاید نیز ار که امیاد ارم ر ا اماه یاس از انتشاار
چید شماره بر آن فائق شو

از جمله این که جای تید چیاد از

نام های منتبر ،تأثیرگذار مطرح آن
نشریه خالد.

ره ر شمارهی صفر این

(البته شاید منقوی هم باشاد کاه یا

لزم نداند تمام نام های منتبر را ر یا

نشاریه

شاماره خار کیاد

انباناش برای شمارههای آییده خالد از نامهای منتبر باشد)
امید من به عیوان فر ی از افرا ی که شنر آن .ای هاا را باا
جدی

یدگیری کر ه ام این ا.

که ر ا امه با انتشاار چیاد

شماره ببییم هر شاعری که ر شکل گیری شنر آن هاه نقشاد
از خابر نرفتاه

اشته فارغ از  .یق ر این مجله جاید ار

ا .؛ چرا که همان بور که عرض کر م ،شااعران آن

ره هار

کدام صدای شخصد خو را اشته اند عدم حضور هر شااعر
جدی موجب مدشو که بخشد از شنر آن .اای هاا نشاییده

مجازی به کارگیری بیف
مختلف با رئاوس خاو ر
برگرفته اند ،مخصوصن قتد با انتشار این نشاریات باا کااه
هزییهی چاپ ،ا.تفا ه از قابلی

چید ر.انه ید .ایر موار مدتاوان برخاور ار باو نشاریه ی
هفتا که شماره ی صافر آن باه هما

6

ابوالفضال یاشاا میتشار

گر یاده شااامل شانر برر.اد شانر شاااعران مقااالت
یدگاههای مختلفد ر زمییه ی شانر ایاران جهاان ا.ا  ،از
جمله ی این نشریات مدباشاد کاه .اند ار نماییاده ی شانر
جوان اق گار

بادشا

ایان حرکا

ر فضاای مجاازی

مدتواند ارتباط ع قهمیدان به ا بیاات را ر حاوزه ی نشاریات
ر گسترش تحلیل ا بیات مثمار ثمار اقا گار ،

یربارتر

چیانکه شماره ی صفر به بور اختصاصد به شنر ههی هفتاا
ر مقالت ر شده به کارکر های زباند نگارش

یر اخته

فلسفد ،بیز همچیین ضر رت شانر هاه ی هفتاا یر اختاه
ا.

مقالت جامند ر این زمییه ارایه شده
عیوان هفتا برای این نشاریه باه عیاوان مصاا ره ی شانر

هفتا نیس

نمدتواند باشد ،زیرا ر شنر اکیون با بیفهاای

مختلفد از زبان ر بهر هستیم که یی نها هاید میطبق با تولید
ر بستری که ر آن زیس

ارند ،جو ار بدش

شنر هر

رهید همچیان که از آبشخور گذشتهی خو بهره مادبار باه
تولی اد بسااتر زمانااهی خااو هاام توجااه ار

از امکانااات

افقهای یی ر ر بهره مدگیر  ،ر غیر این صورت شانر چاار
ایستاید خواهد شد

مغفوی بماند (برعکس ر یکر هاید چون .ا ه نویسد که فاقاد
-

آرشیو یا ا.اتفا ه از قابلیا

شمارهی اول فصلنامهی هفتاد

جلیل الیاسی
جمال بیگ

حرکتی مثبت

ضرورت وجود

یقیااین چاااپ نشاار ایاان
نشریه مدتواند حرکتد مثب
جه

اینگونه نشریهها

ر

تمرکز بر شنر باا نگااهد

یگرگونه کی گر باشد امید ارم این حرکا
باشد فضاید مکراتی

تادا م اشاته

برای شانر امار ز هام ار گار تاا

کمکد باشد به گفتماند عمیق تکییکد ر این حوزه
ر بر شما تبری

نشریه ی زین هفتا را
مطالنه کر م خاداقوت
از .اا اناادرکاران ایاان
نشریه تشکر مدکیم شاید ضر رت جو اینگونه نشریهها ر

به خابر راهاندازی این نشریه

این شرایط بی تر احساس مدشو مطالب انتخا شده را قابل
ر

.اتاند کاه .اایها.ا

سینا بهمنش

قبوی موجه یدم بهخصاو

نیاز این روزگار

گستره ی ا بیات این کشور ت ش مدکیید البته امیاد ارم ایان
نشریه بیف بی تری از شاعران جدی عرصاه ی ا بیاات را ر
بربگیر

نشریه ی هفتاا نیااز

امکان منرفد شاعران خو

اما گمنام

ر از مرکز را

تااا

فراهم کید همچیاین باا تبیاین نظارات زباانشیا.اد از .اوی

خو ماااان از خو ماااان

ماؤثری

ای ان ر زگااار ا .ا
بیویسیم

 .اندرکاران این حوزه به رشد انگیزشد زبان کم
بشو

ر انتظاار آن

کساند نباشیم که از یس
مدآیید به جای چشم ر چشام شادن باا یدیادههاا ر یاد
اکا ی یدیدارها هساتید یاس هاور حضاور ایان یدیاده
(نشریه ی هفتا ) را غییم
به عیوان ی

علیرضا بهنام

چینش مناسب

مد انم امید ارم جایگاه خاو را
شماره ی صفر این نشاریه

نشریه ی تخصصد ر جما شااعران محققاان

ارای تیوع خوبد ر مطالاب

ییدا کید
شماره ی صفر را به عیوان یی قدم خواندم امیاد ارم باه

ار انتخا

قدم ا ی قدمهای بندی که راه بولند.
امید ارم به اینکه از لحاظ بصری همان اتفاقهاای زیباای
صفحات ابتداید ر نیمه ی
صفحه بیدی حر

اشنار مقالت

نشان مد هد کاه اندیشاه یاد
هدای گر این مجموعه ا.

م نشاریه هام ا اماه ییادا کیاد

خوشبختانه بر خ

چیید صفحاتد مانید ۴3 ،46 ،4۴ ،4۴

امید ارم به اینکه تصا یر گرافیکد زیبا مرتبط با مقالت
موضوعات جایگزین فضاهای خالد تصا یر بزرگد مانیاد

لزم ا.

به گرافی

که هدفد خا

را نبای مدکیاد

اکثار نشاریات ایان .اایهاا مطالاب

گتره ید باریبههرجه

به .امان بر.د

ر ید هم نیامدهاند ر کیار این مزایا

مجله اشاره کیم کاه نتوانساته ا.ا

مطالااب را باار ش بگی ار

باار

آنهااا را از صاافحه بلیااد کیااد

ا.تفا ه ی بی تر از براحد بازی کار ن باا فضااهای خاالد

صفحه ی  ۴۴شو

مدتواند به این مجله یویاید بی تری ببخشد ر نهایا

اما محتوا قابل قدر اند.
امید ارم به ایجا چال

ا.ا

چیای

میا.ابد هام

آقای یاشا تیم هامکااران اش ر ایان مجلاه آرز ی موفقیا

بحث بین صااحب نظاران

مدعیان میتقدان «شنر هه ی هفتا » تا ر ح ایان حرکا
رهاید از ت صداید باو باه گساترش منیاا کما

کیاد

کاه

مدکیم

ر

نشریه میده شو
4
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مسعود هزارجریبی

فراتر جریان به گر ش آید که فار هام ر آن جریاان تاا
مدخور

فراتر از حد انتظار

مدآ ر بخ

تا

مطلو

منرفد کتا

جا ار

که مبسوط گر
براحاااد ر ی جلااااد
ا.ا

خو

ر نهای

خاط ماور

از کاار جمناد ماؤثر کیفاد هماه ی عزیازان

.پاس

ر همااااهی باااار هااااا

ر این شرایط چیزی فراتر از حد انتظار ا.

حضورقابل تأمال تاأ یلد
یاشاا

ار .رمقالهی جیا

باا ایان اشاارت

کورش همهخانی

حسن ابتدای جامند را برای نشریه رقام ز

مهم که هفتا بیر ن از حوزه ی تقویمد منیا مد هد ایره ید باا

عاشقان مجرب

شناع فراتر از محا.به ی منموی ژر تر البته اماا ماور ی را
مطاارح ماادکاایم :شاانر هفتااا ر ر نااد تاااریخد
.رایشداش تثبی
این ا.
تا مداف

شده ا.

ران

یگر به فاع نیاز ندار باهتار

که نشریهی هفتا خا.تگاه شنر یی ر قلم ا گار
یگر اینکه جریان .ا هنویسد را قلم ا کار ن باه
هر کس کار خو ش را انجاام ماد هاد

نظر من ار نیس

احتاارام بااه

بااا ر

عزیااااازان هیرمیاااااد
 .انادرکاران نشاریهی
زیااان هفتاااا

ر ایااان

انفسای شنر .اکوت!

راه اش را بد شنر هفتا نیز بلوغاش را ارایه مادکیاد ر ایان

هسااتید ی.ااوزان عاشااقان مجاار  ،شاایدای کلمااه شااور

مخاباب هام خاو ش باه

انساند ،ر ایان انفساای .انساور

م.ار ی هیار ،هساتید

.

یگار اجاازه

میدان

نبای تضار

انتخا

قضا ت مدر.د

بخ
لذتبخ

ر شها.

شنرها خو

عزیزاند که با هم

بو به نظر من اکثر شنرها تأثیرگذار

اماا باه عیاوان شاماره ی آغااز جاای فا ح عباد
خالد بو شنرشاان اگار باو باه

الرضاید یگاه احمدی

لحاظ ترتیب ر ر ند جریانشیا.انه میطقدتر به نظر مدر.اید
ر بخ

نقد نظر هر چهار مقالاه عمیاق چاال برانگیاز

غید چید مقاله ی یگر نیز همه با کیفی
خوان

مرباوط ر بحاث

شنر «ر ما.هها» از یاشا «.هرا کشاان از .امیگان

تا کرمانشاه» هر

شنر تو.ط احمد کیجاوری تحلیال

گر ید ایکاش خوان

ر

تحلیل هر شانر تو.اط نویسایده یاد

جداگانه انجام مدشاد کاه هام تیاوع گونااگوند ر ر ش
.یستم تحلیل هم یی گیری از تراکم نام فر را شاهد بو یم
شنرهای ترجمه شده خو

بنضان خیلاد خاو

نقدی به شنرهای خانم شوهاند بد

مار ر

نمد هید .رچشمهی زلی شنر شنور اژه ،با بادتفاا تد
بدخیالد عیاصر کژفهم تیره تار شو باشد کاه بارای تادا م
این نشریه ی زین هفتا ی صدا متنهد تا ش صامیمانه
بد ریغ  .اندرکاران را یاس بداریم

شاامارهی صاافر بااا مااتن رخشااان .اار بیر نظاار هماا
مدیراناش ،شنر نقادها مشاخک شاده کاه بسایار جادی
هدفد ر راه آرمان الی هیر گسترش ا بیات جدی مدرن
را یی ر ر

ار از راه

مدکیم .ر بیری

هر گلد نو که ر جهان آید
ما به عشقاش هزار .تانیم

نوشاته ،غیاد

شاعر بحث مدکر ند من گمان

بیر شنری نشریه بار مطالاب ایان شاماره

قدری .ایه انداخته شاید من کژ ا.تیباط مد کیم گستر هتار
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ر. ،

مد فشارم

قوی از جوه ابنا مختلف مرقوم گر یده اند لد ای کااش
هر کدام ر مور شنرهای ی

ر کیار آنها گوشه ید

از ثمرهی کار بدشائبه خستهگدنایذیرشان را گرامد باداریم

مقالاه ی جادا گاناه از

نا ر چگیید محمد جانبازان اگر چاه هار

صا قانه

ر.

ی

شمارهی اول فصلنامهی هفتاد

عزیزان همکاران محترم را

محمد لوطیج

تکراری ا امه مد هید به ع
تثبی

قابلیت تداوم

آکا می

و بازتولید

یکد از راههای ر

مدکیید این
علمد کلی

القا مدکید که برخد از شاعران
برآمده ر هه ی هفتا  ،همچیان با ر یکر ی خ قانه ر حاای
.رای اند نکته ی یگر اینکه جوانترهااید باه ایان جریاان
ییو.تهاند که نشان از قابلی

باه ر زر.ااند مؤلفاههاای شانر

که شنر هه ی هفتا به یایان ر.ایده یاا .ا

کام ایانکاه
ایان

ره ی حیات فنالنهاش تمام شده ا ، .بازخواند کلی

جریان ،بر ا.اس مباند نقد ا بد ناه باا ر یکر هاای ذ قاد
ضر رت ار
به .ه

جریان شنری .ر کار اریم که نز ی

هااه ر .ااط ا ی شنرمناصاار حضااور اشااته حضااورش
زمییه.از تغییراتد ر ذایقه ی زیبایدشیاختد شنر فار.د باو ه،
لذا به نظر مدر.د ع

ه بر کید کا جیبهها جلوههای میفر

مجموعه ی شنرهای شاعران هه ی هفتا

نقاد

یاا خاوان

این اشنار ،که ر تمام این .ایها انجام شده ،باازخواند کلیا
این جریان ضر ری.

.ار

به هر حاای تجرباه یاد را یشا

گذاشتهایم که ر کیار آ ر ههای اش ،آ.یبهاید را با خو
عرصهی شنر فار.د کر ه ا.
ر شمید قاعدهمید باه

باید هر

ار

جیباه ،باا نقادی

ر از .اهمخاواهد حاذ  ،یاا

چهره.ازیهای مبتید بر بده بستانهاای ا باد تحلیال تبیاین
به .ه هه ر .ط

شو تا بدانیم این جریان شنری که نز ی

ا ی شنر ما حضور اشته ،ر چه شرایطد چرا شکل گرفتاه؟
چه آ ر ه ید برای شنر ما اشته چه چیزهاید را از شانر ماا
گرفته ا .؟ خط خطوط اصلد ایان شانر چیسا ؟ چاه
جیبههاید از این شنر قابلی
از این میظر ،ضر ری.
ر یکر ی علمد

تدا م بازتولید ار
که کلی

چرا؟

شانر هاهی هفتاا باا

قیاق از ز ایاای مختلاف باا اتکاا باه

ر یکر های متیوع نقد ا بد تحلیال شاو

یافتاههاای آن ر

اختیار شنر شاعر جوان قرار گیر چون کلی

این نوع شانر

برر.د نشده ،این یر نده همچیان باز مدماند شاعران تازه ید
از راه مدر.ید که تجربههای شاعران ییشاین را ر یا
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مسایر

ام با شاعران نیس  ،آنها کاار خو شاان را
یفه ی میتقدان ا.ا

کاه باا نقاد ر شمیاد

شنر هفتا را اکا ی کیید

امین روشنیزاده

تالشی شایسته و در خور

هفتا ار اما از هر میظری که به شنر هفتا نگااه کیایم؛ چاه
قایل به تدا م خ قانه ی شنر هه ی هفتا باشیم ،چاه بپاذیریم

شنر جدید به محافال

باشد

ببنن ر ی صحب

شماره ی صفر هفتا چیاین

اکیون با ی

شنر هفتا

ه ،این نوع نقد مدتواناد مایاه ی

ایااان ر زهاااا رایااان فضاااای
غخیاریر نشر انتشار که یا

آ

نشریه باید هف خوان «هفتاا جیا

خاونین را باه .ا م

بگذراند» تا ر تیراژی انگش شمار با بدمهری مخاباب ،ر ی
یی خوانها خاک میل بفرماید (البته اگر کاار باه ایانجاا هام
با علم به جو مشک ت یی ر ر ی نشر مکتاو

بر.د)،

از برفد با گسترش فضای مجازی شیاخ
موهب
.

بشری ،میان صفحات،

رفی های ایان

ها کانایهای بسایاری کاه

یاشکسته ،گاه بسیار .طحد .لیقهید گاه عوامانه باه

شنر ا بیات مدیر ازند ،از .وی یگر ر حالد که جریاان
شنر .فارشدر مور حمای
مشکل

.تگاههای تبلیغد بد ن هیچگونه

غدغهید تمام تریبونهاا را ر اختیاار اشاته

ار ،

نیاز به انتشار نشریههاید تخصصد که به صورت حرفاهیاد باه
شنر یی ر

جریان اقناد شانر امار ز بپر ازناد ،احسااس

مدشو شماره ی صفر نشاریه هفتاا اگار چاه ر بارح ر ی
جلد ،که بهتر ا.

بگوییم برح آغازین یا صافحه ی نخسا ،

که شاید به اشاتباه نشاریه ی الکتر نیکاد شانر هاه ی هفتاا
منرفد شده ا ، .با مراجنه به .رمقاله کاه باه ر.اتد تأکیاد
شده ا.

لفظ هفتا  ،ا.تناره از شنر یای ر

یی ر ر ی شنر ر هه ی هفتا

افاقهاای بااز

یس از آن ا ، .با مطالناه ی

آثار مطالب ا.تفا ه شده ،از شنرها نقدها گرفته تاا منرفاد
تااازههااای نشاار مکتااو
صفحات بدش

این احسااس را خاواهیم اشا

میمون ت شد شایسته
ع قهی خدم
نداشته ا.

هاامچیاین براحاد گرافی ا
کاه اتفااقد

ر خور انجام یذیرفته که جز عشاق

به شنر ا بیاات یای ر  ،هزییاهی یگاری
باه یقاین ر ا اماه ی راه شامارههاای بنادی

حر های بی تری برای گفتن خواهد اش

شمارهی اول فصلنامهی هفتاد

پژمان قانون

مصطفا فخرایی

بیهیچ چشمداشتی

ذات شعر و ادبیات

ر

اگر چه نام ایان فصال

هااهی اخیاار

نامه هفتا ا.ا

نشریات تخصصد ا بیات
کمااااابی

ناااوعد زماااان تقاااویمد

.رنوشااااتد

بازگش

ی .ان اشتهاند :منمولن
به نوعد بند از چید

فنالی ا  ،ای ان نشااریات از چاااپ انتشااار بازماناادهانااد ای ان
.رنوش

که ر

هاه ی اخیار ،فنالیا

اشتهاند نیازی به نام بر ن نیس ؛ مد انایم مشاکل بای تار
چیین نشریاتد عدم حمای

ماالد از .اوی یا

نهاا خاا

فضای مجازی اما این امکان را ر اختیار ما قرار ا ه تاا باا
نشاریه ی تخصصاد راهانادازی

کییم شنر امر ز را منرفد کر ه ،به آ.یب شیا.د آن بپار ازیم
به نقد فضای شنری بیشیییم چیاین فرصاتد را مغتایم بایاد
شمر
جای بسد خوشحالد.
تازهگد فنالی

که نشریهیاد باه ناام هفتاا باه

خو را ر فضای مجازی آغاز کر ه ا.

جای خوشحاالد بای تار ا.ا

باز

کاه مادبییایم ایان نشاریه،

همانبور که از نام اش ییدا ، .تمرکزش بار شانر یای ر
مؤلفههای خا

شاعران ،نویسیدهگان ،میتقادان .اایر

هیرمیدان نشریه ی هفتا به ضنیتد متنالد تری بر.د هر چه
بی تر بهتر ر شیاخ
تجربهگرای امر ز فنالی
ییشایی

منرفد ،تحلیل نقد شنر یای ر
خو را گسترش هد

.پاس قدر اند خو را نثار .تاند مادنماایم

که بدهیچ چشم اشتد ر را.اتای انتشاار اعات ی نشاریه ی
هفتا ت ش کر هاند

جیا

آقای یاشا ر .رمقاله ی شاماره ی صافر آن تأکیاد ار :

«هفتا ر ایان مجاای بیار ن از حاوزههاای تقاویمداش منیاا
مد هد همهی ما قبوی اریم که ههی هفتا به لحاظِ تقاویمد
اما یی نها های مترقدر شنرر هفتاا هامچیاان

جو ارند شاعرانر هفتا

شاعرانر جدیر هههای بند ایان

یی نها ها را ر نظر گرفتهاناد حتاا آنهاا را باه ر زر.ااند
کر هاند یس کلمه ی «هفتا » از مرزهای تقویمد فراتر مدر
به ا.تناره ید مبدی مدشو  ،ا.تناره ید برای «شنرر یی ر » باه
عبارتِ یگر ر این نشریه ما به نبای منرفادر شانری یای ر
هستیم که از ههی هفتا آغاز مدشو
ا امه ار

ر هههاای بناد نیاز

تا لحظه ی اکیون شاعرانر بسیاری ایان ر ش را ر

شنرهای خو به کار گرفته اند»
ر شماره ی صفر .ند شده که از شاعران مطارح هفتاا از
آغاز تا امر ز آثاری آ ر ه شو  ،اماا باه گماان ام باه هار لیال

آن ا.

امید ارم با حمای

کااه .اار بیر ایاان نشااریه،

.پری شده ا.

فرهیگد.
هزییههاید به مراتب کمتر ی

به گذشته به ذهان

متبا رمدشو  ،اما همانگونه

ره

بی تر مج تد.

ر ابتادا

بسیاری از نامهای مطرح هفتا ر اینجا غایباناد افاز ن بار
این ضر رت ار حاال کاه تلقاد از هفتاا باه عیاوان بیاف
گستر ه ید از شنر یی ر ایران ر نظر گرفته شده ،باه هماه ی
جریانهای یی ر توجه شاو

باا یادی بااز گساتره یاد

فراختر به این جریانها نگریسته شاو

فاارغ از جیجاایهاای

ژ رنالیستد به صورت حرفه یاد تخصصاد باه شانر نقاد
جدی یر اخته شو نظریههای یی ر ا باد جهااند ارتبااط
آن با جریانهای شنری یی ر فار.د برر.د شو
یی ر ا بد جهاان ارتبااط برقارار شاو
عرصه ی نظریههای ا بد گف

گو شو

با مجام

باا صااحبنظاران
ر هر شماره به یکد

از چهرههای مطرح چهرههای امر زیتر  -که کمتار شایاخته
شده اند  -یر اخته شو

فارغ از هر نوع حب بغضد به ذات

شنر ا بیاات نگریساته شاو
ر زافز ناش را آرز میدم
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ر یایاان تادا م بالیادهگاد

شعرهایی از
از ین ظـا شهـیدد

انتظار
.اع ِ باران گذشته ا.
.اع

شکفتنر زن هاید که خاموشاند

بدهو ه این یرنده عقربههایاش را باز مدکید
با مدآید

اتاق ابری.

من فاصلهی تاریکدر زن ها را
اندازه مدگیرم

اژدهای سیاه
.کوت زیا گو نیس
نه صداید ،نه ر شیا

اما یهیههای تیهاید بدانتها.

خانه خاموش ا.

قتد هزاربار گِر ِ تاریکد رها مدچرخم

قتد .یم شمارهگیر

با ییچر محز نر .اقهها

اژ های .یاهد.

ا.باند مر ه زیر قدمهایام
که مدچرخید نمدچرخید

گوشدر تلفن خفته
گر نههای زن

از زنگولههایشان صداید نمدآید
فراموش

زنگد که منید میدن ر ز ا.

.کوت ک

اموا ر عشق را ر مدارر حیات

میقارر عقربهها

تا انتهای زمان
یی

مدآید بین این نقطههای کور

مثلر قدمها

مدبر

از برچیدنر تاریکد خسته مدشو

خانه خاموش ا.

.اع ِ باران گذشته ا.

اژ های .یاه

فقط با مدآید

ر ی ر ز خوابیده ا. .

اما مگر چهقدر به یا ِ با مدمانیم؟
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ترانهی تاریک
یس با
ترانهی تاری ِ زمین بو
که بر گوش زمینر شید
مدخواند
بر خاکِ زر
خط مدنوش

پرههای زمین

تا به یا بماند
آنچه یران کر

حتا چرخر خیابدر ما ر اینگونه تید نمد خ
که .وزنر تابستان ،تمامر راه را با کوکهای .بز مد ز
لبهی کوچهید را که ر .ایهاش،

با بو

ر شیدر یرههای .هچرخهید محز ن هیوز مدچرخد،

 ِ .تاریکد
که ابرر ر شن را

به گذرگاهد ،که عاشقد ،زیر چراغر اقاقد

به هم مدریخ

ر بنن مهآلو ِ بو.هید گم شد

مبا ببار
یاک شو

.بز کوک مدزند

 .نوشتهی شوماش

.وزنر تابستان
راهِ کهیه را
یش ِ ی

با بو

کوکِ .بز

جوی کوچهی یران

 -جاید که نار نر قدیمد باره جوان مدشو -

به جس

منام که ییهانام

که بدهوا

با کوچهید میان .تانام که تا رش را باز مدکیم،

ت .و چراغر یش ِ ییجره را

با چرخ ر غریبر .ایه اقاقد تابستان

مدکش

یرههاید زرین
هیوز مدچرخد
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شماره اول فصلنامه هفتاد

دوستمان که...
 .مان که نمد ارند
ریچههای یرانایم
بر ریچهی متر کایم

شاید ترکد گی

یا باز همان چراغر خاموشایم
ر آییهید کهیه مدتابیم
به خیابانر بدانتها خاکستری عصر؛
مدنگریم

تنها صدای باد

بد تجسّد آشیای هواید
تا هوایدمان کید.

بدهو ه یهنآ ریم
گور.تانها ر ما گستر ه مدشوند

 .مان که نمد ارند

.ی ها ری هستید

آیییههای یرانایم

که بر گذشته مدبیدیم
گستر گد

زمستانی

راهد جز به .ی های .پید نخواهد بر

ر.

ما هیوز مدچرخیم

از .

از تو .اعتد به جا مانده ا.

را ید

با ریشههای آبد رن

مدچرخید

که گِر ِ عصر ییچید

ما هیوز مدچرخیم

گِر ِ فیجانر خالدر چای

کسد بهار را کوک نمدکید
تا از برح زمستان

ا ه بو

آن زنر کوچ

که صدای خفیفاش هیوز مدآید
عقربههایاش تاری

قتد آخرین یله را

مهمان رفته بو

رتر ر یم

از تمام صداهای رن

حتا قتد که خستهایم

که ر ی فرش فر.و ه مدییچید

ماهِ کهیه بازمدگر

ارر غریبر ا.بان

تا بر بو.ههای بوگرفته بتابد

.اقهی نیلوفر

شب که تکرار مدشو ،
جورا های .یاه زند.

کیارر یوزخیدِ قدیمدر یاییز
که یگر نیس

ی

گلهای یژمر ه
بوی گ

ر.

با

قتد آخرین یله را از .

نوارر یاییزی را غریبه ید

تیها صدای با
شب که بر رهای بسته فر

ر بانر کوچ ِ زر باقد بو

آ نگد آشیا ر ی زمستان

مدآید

ر نو.ان بو

ر بانر .یاهد ا.
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شماره اول فصلنامه هفتاد

ا ه بو

شب
از ر ازههایاش
شب را شیاختیم
از قدِ ما بلیدتر
گو تر از حوصلههامان بو
از یدگاناش
شب را شیاختیم
که تا .یاهد از یش

چشماش

فر مدریخ
ر زر مات ییدا بو
شاید از .رانگشتانر تو
شب را شیاختیم
قتد

یل ِ ما را بستد

از ر ازههای بلید
گذشتد

مردگان صدای مرا دارند
صبحد هزار.اله ا.
مر گان صدای مرا ارند
با های منلّق
میان هوا
رشتهی فریا هاید
که هیچگاه شاید به رنگینکمان نپیوند
صبحد هزار.اله .ا ه ا.
مدتوانم برای خداید که یش ِ ییجرهها
کو کانه
اینهمه آبد.
تا غر

.

تکان بدهم
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شماره اول فصلنامه هفتاد

از بوسشـدگی
■ مبحثد ر با

حرک

مدرن توانسته ا.
ا.تن

ر شنر نازنین نظام شهیدی

برای ر.ایدن باه تشاخک فر یا  ،باه

خویشتنشیا.د ر بساتر فر آمادگدر نوبییاا عمال کیاد باه
عیوان جریاند مستقل

ر هم ندی باا آزا ی ،نسابتد متادا م

برقرار .از ؟ ر آشکارگد ،تحلیل فهم منیای با.اتاند هیار،

محمد جانبازان

هیرمید ر مواجهه با ابژههاا
جز به مد شیاخ

با ا.ااطه نماادتوانااد از

مثل رانها مدآمدند

جهااان ییرامااون خااوی

مثل رانها ُمدرفتید

رخ ا های اکیونداش فراتار

خیدههایشان ببقات تمدن را ر ی هم مدچید

ر ؛ یااس محصااوی هیاار

(نازنین نظام شهیدی)

تاااریخد ،محصااوی زمااان
ا.ا ؛ بااا ایاان تفااا ت کااه

)1

مدرنیساام ماادکوشااد هیاار،

نظام منرفتد حاکم بر شنر مدرن فار.د ،برنها
شدن ،حرک
نظام فکری

فنلی

منید ر افقاد نوبییاا

محصااوی ر.اااوخ ر ذات

ر

.اااوژه مساااتقل کساااب

 .گاه زباند یژهی انسان نو هاور

خو آگاااهد نسااب

عصاار تجااد تجلااد یافتااه از مضااموند صاارفن
ا.تن ید/تاریخد ،به منیااید فراگیار ر نهاا

ر

میان

مواجههی فهم اصیل با فهم عرفد برخا.ته ا.

رآمدن خوا.ا

انسان نو هور ،به صیر رت شدند مستمر نظر ار ؛ بدآنکاه
میاال بااه منیااای قامو.ااد قد.ااد خااو را ر .اای هااای
رفتاریاش جساتجو کیاد یاا ر یاد ر.ایدن باه بار ن ا ی
انتزاعد باشد چیین فنلی
را ر .اح

شدند ،امکان قرار گارفتن انساان

حدتد فراگیر ،با کیفیتد نو هور اما فهمیاذیر از

منیای یدیدارها قرار مد هد
اینکه تا چه میزان شنر مدرن فار.اد نساب

باه .اابقهی

ذهید/تاریخد ییشامدرن خو ارای کیفیتد .اختارشکیانه بو ه
ا.

ر یرنسیبد بدی  ،چار فر یتد قوام یافته از قِبل تبیاین

فهمد اصیل ا.

یا باا تنارضاد .ااختاری ر تحقاق فهام

اصیل تمایز آن از فهم عرفد قرار اشاته ،بساتگد باه میازان
ا.تق ی .وژه از اباژهی تااریخد فرهیگاد خاو ار بایاد
هم اره این یر.

هستدشیا.اانه را ر مواجهاه باا الگوهاای

رفتاری شنر مدرن فار.د اش

که آیا ر فراگار ی تااریخد،

.وژهی مستقل ،ابژهی تاریخد خاو را مادشیا.اد؟ آیاا ر
ر.یدن به یارا ایمد نو هور ،با گذار از فراییدهای تاریخد ،هیر
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گفتمان متنارض ر

هیر مادرن ییشاامدرن را فاراهم ماد.ااز ؛ تنارضاد کاه از

کیفیتد متفا ت از .ابقهی تاریخد یدیدهها.

ا.تقبای از چیین ر یکر ی ر به فنلی

بااه آن

باشد؛ این تفا تد بییاا ین

خا .گاه انسان متجد مبدی گشته ا .؛ که ر ید .ااخ
اکتسا

تاریخد

لل

بر جس

جو تبیین فر یا

ر آثاار هیاری را ار

مبیّن مقولهی تشخک آزا ی از این برآیید ا.
که با لل

فهم اصیل که
فهم عرفد

بر امار همگااند فهام همگااند. ،اند ر هماه

فهمیذیری .ابژهها ار
من برآنا م کاه باین هیار مادرن ییشاامدرن فار.اد ایان
تفا ت عمیق بییا ین از آنجاا نشاأت مادگیار کاه هیرمیاد
ییشامدرن به ی

منیا گر آ رندهی تجربیات تاریخد فراگیار

همگاند بو

از الگوهای رفتاری مثاالدر تااری ر

ر تبنی

فهمیذیری انسان یر زین برمادآماد؛ آن هام باه جاای آنکاه
بکوشد به عیوان کی گری ر مقام فاعل شیا.ا ر مواجهاه باا
متنلقاااتشیا.ااد برآیااد ر هیاار ییشااامدرن ،نقا

انفنااالد

همگاند هیرمید ر ارایهی الگوید احد ت .ویه نساب
رفتارهای .ابژکتیو یده مدشو

باه

به شکلد هیوز فار هیرمیاد

گفتمان ا به منیای اقند «فر » نشده ا .؛ اماری کاه هیار
مدرن باه شادت باا تو.ال باه فهام ارا ه ا راک انساان
کی گر ،ر یدر گریختن فر ریختن مبیا بییانهای آن ا.
گریز انسان مدرن از فهم تاریخد .اابژه هاا ،میجار باه ایجاا

شماره اول فصلنامه هفتاد

«حرک » ر نها

انساند مبدی شده ا.

بییاان فهام یاذیری انساان نو هاور شاد

شالو هی حیاتد نوبییا را یدید آ ر ؛ حیااتد کاه صایر رت
شدن گریز از به ابتذای رفتن مفاهیم .ابژهها به لیل ماندن
ر منیای تاریخد/قامو.د ،بزر ترین  .آ ر آن ا.
این حرک

این فنلی
حرک ا

نظام تصاویری ،باه

جو آمده ،خو را ر شبکهید به هم ییو.ته از عیاصر فرماای
شنر ،شکل ا ه . ،گاه اندیشگاندر فرار نده را ر افق شانر

این شادن باه هساتیدگدر زباان

میتهد خواهد شد ا.اس یوی

که ر یرتو این اصال

حرکتد مستمر میان عیاصر بر.اخته از ی

حدت ،شدن

ا.تن ی زبان ،باه میزلاهی

باا باسآماد

ا یدید آ ر ه ا .؛ آن چیان کاه تجلاد حرکا

بدشماری ر صورتگراید ،نظام هید.اد الفااظ عباارات

جااوهری ذهاان را یدیااد خواهااد آ ر ؛ آنچیااان کااه

نها ا.تناری ر شنر نظامشهیدی همراه ا.

جو ی

بییانگذار شنر نوی فار.د ،نیما یوشیج با تنریض به ضانی

.اااختار شاانر نااازنین نظااامشااهیدی باار یایااهی نظااامد

ذهان

تجلد .ا گااه حرکتاد ایان

انفنالد مناند تثبی

خو کارشدگد ر .اح

شده

تصویری/حرکتد بیا شده ا.

زبان نظامر منرفتدر انسانر تاریخد ،با خطابهید باه حاافظ  -کاه
نماییدهی ضنی

ییشاامدرن شانر فار.اد ا.ا

انسان مدرن را حرک

جس

ر یدر یاف

 -موقنیا

بصااری/مفهومد شاانرش شااده ،بااه گونااهی اد کااه  .ا گاااه

جوی یدیدههاای

«ر نده» بیان مدکید:

ر غ ا.

حرک ا

جاوهری ،حرکا

قطنااد ،حرک ا

جو

گونهید که نسبتد به هر ی

)2
ایاان صاایر رت شاادن ر شاانر نااازنین نظااامشااهیدی از
موقنیتد کیفاد ذاتاد بهاره میاد ا.ا

افقاد

کاه باه .ام

جو تصاحب حدتد همگاند میان

ر ابط مفهومد/بصری ر حرک

ا.

تجلّد چیین ر یکار ی

شنر نازنین نظامشهیدی یدیدآ رندهی حرکتد

قطند لییقط ا.

که به هم ندی عیاصار مضاموند شانر

میجر شده ،زبان را به مثابهی شبکهید ارتبابد ارگانی
یویاید ،صیر رت حرک

چار

مدکید که ر رفی های آن تماام

عیاصر ر نها ی ا.تناری بیا مدگر

از ز ای ،فر شادگد

فر بستگد رهاید مدیابید ر شنر نظاامشاهیدی ،نساب هاای
رفتاری زبان ر .اح

کارکر هاای بصاری ماتن ،بار نهاا ی

حرکتد بر مدار .اخ های فرا.یتد /ا.تن ید مفاهیم ا.توار
ا.
اینگونه .اخ های مادرن کاه یدیادآ رنادهی ا.اتن ید
غیرانتزاعد ر شنر ناازنین نظاامشاهیدی هساتید ،باه حرکتاد
حوزهی بصاری/مفهومد باه حادتد اصایل
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ر فرهی

ذاتاد ،حرکا
ببیناد،

قسااری ،حرک ا

ر نظااام تصااویری شاانر نااازنین
قطند» محساو

بو ن شاد متحارک ا.ا

برابر حرک

عیاصار
اشاتقاق

عرضاد ،حرکا

مسااتقیم ،حرک ا

نظامشهیدی از جیس «حرک

من بر آن عاشقام که ر نده ا.

موازی ر

از میان اقساام حرکا

مسااتدیر -نااوع حرکاا

که بر آن عشق بازی که باقد ا.

ر نظام ایماژی

اندیشگاند شانر ،بار یایاهی هماان فنلیّا

تو.طد ،حرک

نالد ار تا ابد با رم نیس

ر جس

حرکا

این اقسام ر نظام فلسفهی ا.تن ید -حرکا

کز زبان مد جام .اقد ا.

یگانهانگارانه

.اختار ،ر شبکهید ایماژی  ،میجر باه فنلیّا

تصویری ر هم ندی ا.

حافظا این چه کید

ر.ایدن نظاام

مادگار کاه

میاان مبادأ میتهاا؛ باه

از حد فرضد مساف

تو.طد قرار مدگیر حرک

ر

ار

تو.طد آنچیان کاه

اصط حات فلسافد آماده ا.ا  ،عباارت از باو ن

شد متحرک میان مبدأ میتها .؛ به نحاوی کاه هار یا

از

را ر نظر بگیریم ،متحرک ر لحظهی قبال

ر

حد

مساف

لحظهی بند ر آن احد جو ندار حرک
بسط یافته ا.ا

کاه ر هماان لحظاهی نخسا

متحرک یدید مدآید
قطند» ر این ا.
ک

که ر حرک

قطند ی

جاو مساتمر

که ر هر لحظه ،حاا ث

از نظاام یژگااند حاد ث فیاای تادریجد

بهرهمید ا .؛ که ر بوی زمان تحقق مدیذیر
ی

حرکا  ،ر

جاه تفاا ت تفاارقاش باا «حرکا

ار تحقق مد یابد جو ی.

فاند مدگار

تو.اطد حاالتد

نه ر ی

آن

لحظه؛ ینید که حد ث حرک

قطند مشاموی قاعادهی

قطند ،کلیتد.

که عیاصر تشکیل هیدهی

زمان ا.

حرک

آن ارای خاار ه عیاصاار کثیااری ماادباشااید توقااف مشااموی
یژگد ذاتد این حرک
مبدأ میتها.

شماره اول فصلنامه هفتاد

نگشته ،ارای موجاو یتد ممتاد میاان

)3
از یژگد بُند بصری شنر نازنین نظام شهیدی نساب
قطند ،رهم آمیختگد قوه فنل ا.

با جیس حرک

آن به شکل مستمر ،قوهید به فنلیّا

.

بادآنکاه نساب

بدهد ،ر ر یکر ی نو به ضنی

این تبدیل تبدّی ضنی
نشده ،تیهاا ماهیا

کاه ر

رآماده ،فنلیّتاد از نظاام

حرکتد به نظام بصری/حرکتد یگری تغییر ضانی
فنلیتد نو بدی مدگر

آن

ا ه ،باه

ماضاد خاو را از
تازهید رمدآیاد ر

حرکتد/تصویری ،فنلی ها .ااقط

مساتدیر خاو را ر موجاو یتد نو.ااخته

مدیابید؛ به بوری که با جریان ممتد حرکتد از مبدأ تا میتها ر
.اختار بصری شنر نظامشهیدی مواجه هستیم:

حرک

قطند ر نظام هید.د الفااظ عباارات شانر «بار

.هشیبه بر

مدبار » با بس آمد بارش بر  ،بر یااککانهاا،

.

این.و آن.و ،مدکوباد
جاری .اری .اخته ا.

ر تمام شنر «بر .هشیبه بر

مدبار » کاه مادتاوان آن را

نماییدهی کل نظام منرفتد حاکم بر نظاام فکاری
زباند شنر نازنین نظامشهیدی انس  ،حرکا
حرکتد قطند جاری .

.ا گااه

نماو ار ا.ا ؛

تکان ا ن بر یاککنها عا

باار ایجااا فضاااید فااانتزی ا.ااتناری ر .اااح

ه

تصااویر

مشابهتد که ر شبکهی تداعدگر منیای شنر از نظام تیا.بهاا
تداعد .از لفظد منیاید متن ایجا مدکید بارش بر

تکان مد هید.

بر .ه شیبه بر

ر میتهاا باریادن بار

ر گلاوی

شاعر بر نام تو ،هید.هید حرکتد را از مبدأ تا میتهاای شانر،

بر یاککنها
.

تکان ا ن ،مدر بید ،یااک کار ن نقا

تاو ،یواناه ار،

بر

.هشیبهی شاعر که ارای ارجاعد ر ند ر میان ماهیتد شاعر

مدبار .

امتدا این رخ ا ر خداحافظدید که اگار چاه شااعر

ا.

خواهان فراموشد خاموشد خابراتاش ر ایان شابه جملاه

.

تکان مد هیم:

مدباشد ،به حرک

میان مبدأ میتها ر شانرش کما

کار ه،

شانر را از حاالتد ایسااتا باه شاانری یویاا مباادی کار ه ا.ا

خداحافظ
بر یاککنها
از ر ی تو
بر .ه شیبه را
مدر بید
من .
نق

تکان مد هم

تو را یاک مدکیم:

خداحافظ
بر جا هی خالد بر مدبار
بر یاککید

موجو ی

یوانه ار

ا.

به این.و آن.وی جدار گلو

شاعر ر ی

نظام ا.تناری به کل هفته ر مشابه

که خابرهیاد ر میاناهی جاو ی ا  -باد آنکاه قصاد

نی خواند را اشته باشیم برآنیم به همین لیل از .اهشایبه باه
عیوان ر ز میانهی هفته نام بر ه شده ا.

مد کوبد

 -نشان از میان اری

تسخیر شاعر تو.ط نو.تالژیهایاش را ار شااعر ر یاد
به فراموشد .پر ن خاابرات خاو برمادآیاد؛ اماا حرکا

ر گلویام بر نام تو بر مد بار

یویاید ر تصا یر نشان هیدهی عدم امکان به فراموشد .پر ن
نو.تالژیها.
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ر جدار گلوی شاعر ترکیدن بغضد یر.اای

بارش بر

ما مدتوانیم

بر جا هی خالد ذهن ،تداعدگر تدا م خابرات ریزش بار
باار .ااهشاایبهی شاااعر ا.ا

بغااض اش ا

کمد مجای هید!

کااه گویااا هاایچ

تمام ر ز
با آییه شکستهای ر مش

بر یاککید ،تواناید یاک کر ن آن را از ضمیر ا ندار

لبا.د که یگر ارغواند نیس
گر میدانهای .پید .ر

)4
ر  .گاه اندیشگاند شنر نازنین نظام شهیدی ،هم اره با
بداعتیاید به رخ ا های تقویمد ماواجهیم کاه

عشق ،حرک

شاعر ر ییاه این بد اعتما ی عدم اعتیاا باه اماور ،از کیاار آن
خواهان زیساتد ازلاد ،حیااتد حرکتاد

رخ ا ها مد گذر

منیاید ا.تن ید از بو ن شدن ا.
غیر متافیزیکد شاعری یی ر .

که خو گویاای عرفاان
ر یآ ری نظام شهیدی باه

بیز ،نه از بارای باه .اخره گارفتن انتقاا  ،هامچیاین باه
ا.طوره ،نه ر نظامد ییشامدرن ،که ت شد ر جه
میراید هر آن فرعیاتد.

که انسان عصر مدرنیسام باا مساخر

شاادن مس ا شاادن ر .اایطرهی آنهااا بااا
حاکمی
.

اذعان بار
ر شاادن از

عشق ،آن منیای قد.اد ،ازلاد ابادی زیساتن را از
عشق ر کل ا ار زیس

ا ه ا.

بشر با حا ث شدن

بچرخیم
فکر کییم به عشق
یریده ا.

که رنگ

راههاید که بر آن را
مسد مدکید
.

تکان بدهیم

برای جهان شما
که میان میدان
ایستا ه ا.
چهره کوژش
ر ن آییه
مدشکید

لحاظ قرار ا ن ر یکر ها مفاهیم متفا ت ،مضموند.ا
که ا.اس آن بر شدگد ،حرک

ا.تن بریا مدگر

آن ر شنر نازنین نظاامشاهیدی ر تبنیا
متنالد ا.تن ید.

از ایان صایر رت

مادتواناد منیااری بارای یاالو گد

زایشد نو ،مبتید بر فهم اصایل هساتد باشاد
نگرشد ،نق

تجلد

ر ییااه چیاین

انتقا ی خو را ر به مسل بر ن ر یکر انسانر

مس شدهی عصر مدرنیسم نیز عهده ار ا: .

ری

جهان کج ر آمده ا.
مدتوانیم

تمام ر ز بر آن
یوانه ار بخیدیم
ما که یی

از این

جواند زنداند ر تار نقره را
شانه مدز یم
جامههامان
رن

هواید اش

که بد لیل ارغواند بو
برابر جهاند که به تیغد

م چهره مدییرا.
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جنبههاد جنسی ی ت ز ا ه سر

لل میدی مناند برجستهتر مدکید. ،اختار نحوهی برخور
کارکر زباند.

شعر از ین ظا شهیدد

این گرای  ،برجستگد خاصد از فر یا

یا حتا تجمی کلمات را ر یدیداری نشانهید نما ین نیز
ر ییو.تگد تصویری تشبیهد

توصیفد را به یی

ر نتیجاااه با اه کاااار بااار ن صاااحی

نادر چگینی

مدبر

زباااان جیسااایتد

حسآمیزیهای حاصل از آن ،ر انتقاای عیاصار نشاانهشیا.اد
نخستین بار

کلمهی ار س نام الههی عشق ر یونان ا.

.قراط ار س یا خدای عشق را ر باارهی زیبااید تان زمییاد
تنریف کر بر همین ا.ااس آثاار ار تیا

باه

ا رتیکد جیبههای یورنوگرافد ر فضا.ازی موثر مادافتاد
کارآید لزم را ر انتقای ایان ر یاه خصوصایات .ابکد آن
ارایه مدکید به اجرا رمدآ ر از این حیث ،شانر جیاب
شنر زنانهی مناصر ایاران افاق

آثاری گفته مدشاو کاه ر آنهاا برخور هاای
ار

احسا.د جیسد اهمی

گسااتر هیااد ر ییشااار

چیین مساایلد

به نظر نگارناده ،کامتار ماور

ر اینگونه آثار به شکلد بدیار ه باا ر نظار
گرفتن اصوی زیباشیا.د بیان مدشاو

توجااه تجربااه قاارار گرفتااه

مؤلاف

ا.

ت ش مدکیاد تاا تماام جزییاات را باا ر نظار

کاربر زبان جیسیتد کامبییاه

بار .یگیید از شخصای یار ازی را

بر عهده ار

به شکلد بازتا

کمتجربه شده ا.

تصویری.ا

جیبههای زبان زنانه جیسایتد

عاشااق ر رؤیااا تخاای ت بااا خلااق چیااین

را .ااراغ گرف ا

مدکوشاد تااعمق اشاتیاق

عشق را ر ر ح ر ان خو تقوی

کید از این بریق خو را

ابراز نماید این امکان به منیای صد رصدِ برهیگد جسمد ر
چرا که حرک

شنر یا تصویر نیس

به .وی برهیگد جسامد

شنر را به ابتذای مدکشاند تصویری زشا
اخ قد به نمای

ر از شاؤ ن

مدگذار

تصویریر ازی عاشقانه تا جاید کاه بتواناد ر ح اشاتیاق را
.یرا

.از امری.

زیبا که بسیاری از شاعران با بهرهگیاری

از آن توانستهاند آثااری زیباا خلاق کییاد اماا آنگااه کاه شانر
.یلهید برای برآ ر ن عط

هوس ر ذهان شااعر مادشاو

شنر به ربه ی .قوط مدر  ،ینید امری کاه هایچ لاذتد ر
آن نمدتوان یاف
ز گذر ا.

تیها ابزاری صر

برای یا.ا باه هو.اد

.کس زاییدهی غریزه تن ا ، .عشق با ر ان

حس آ مد .ر کار ار
شهواند  -عابفدر ی

ا بیات ار تی

توصایف رابطاهی

نفر به یگری.

جیبااههااای غریزیااد حسااد عااابفد ایاان ر یکاار را ر
-

ر یااد ایاان

نگااره ،ر جااایجااای اشاانار
نازنین نظامشهیدی بهرهمیدی از یتانسیل زبان زنانه جیسایتد
به عیاصر إلمانهای ا رتیکد حتا یای تار از آن باا بیای
فیمییستد مواجهیم
اجماع این نشانههای ا رتیکد بسیار محد ا.

کامتار

خ قیتد بدعتد را میتوان ید مگار ر عیاصاری مثال یار ه،
بکارت ،امن ،یو ، .ملحفه ،آغوش ،بو.ه بسایار اژههاای
یگری که هر کدام ر .اخ

به هیگام کاارکر ماؤثرش ر
بالید

تصویر.ازی انتقای حسد ا رتیکد شهواند ،رفی

را از خو نشان مد هید اما چیانکه یی تر گفته شد ،مکاشافه
شهو قابل اعتیا متمرکازی ر تکیاهگااه شادن ر .ااخ
زبان ندارند گزیی

هر کدام ،با ارا ه میل گاذار جیباهی

توصیفد توضیحد ر .ط زبان شنر لحاظ شاده ا.ا
نتیجه اتفاقهای میجر به زیر.ااخ

زبااند خاا

ر

یاژه یاا

برجسته.ازی ر یدیدار شدن حس غرایاز زناانگد انتقاای

یکااد از یژگاادهاااید کااه عیاصاار إلمااانهااای رایااج
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به ندرت

مدتوان ر بی تار اشانار ی،

که از منشوق ر نز عاشق جلوهگری مادکیاد
تصا یری ر حقیق

با این توصیف ر اشانار

نااازنین نظااامشااهیدی ،زبااان

گرفتن شرایط ر حد بیان کید
ار تی

ار

نگرهی ا رتیکد شهواند ،کمتر یده مدشو
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توصیف احتمالد اعمای یا امیای جیسد تیها بخشد از اثر را

چیزی برگرفته که ر ز
رهیاهیوی ی

شکل مد هد ر ایان گوناه آثاار ،زیبااید زیباایدشیا.اد از
جایگاه مهمد برخور ارند توصیف عمال جیساد یاا نشاان

ییهان ا.

ا ن تأکید بر اندام جیساد ،هساته مضامون اصالد اثار را
ا.ا

شکل نمد هد بلکه حامل منیارهاای زیباایدشیا.ای

اینگونه اشنار ،عاشقانههاید هستید که بدیر ا بدیر ه به بیان
شاعری مدیر ازند البتاه تنبیارات صاور

احسا.ات ار تی

خیای رایج شنری ر لفافه رهم ییچیده شدهاناد مهامتارین
یژگد شنر نازنین نظامشهیدی تجربههای اند هباار ر یهاا
هوی
مدر

زنانگد ا .

که از شخصی

منمولد بو ن زن فراتار

عاشقانههایاش را بدیر اتر جان مدبخشد:

نجوای م فه

ید نو نگاه زنانهی نازنین ر شنر ،هویتد.
زن ا ه ا.ا

کاه ا باه

زن ینیااد انسااان آزا  ،موجااو یتد کااه جساام،

اندیشه ،زبان ،احساس ،ر ح

ر نتیجه ا.اتق ی فار ی ار

حضور زن ر بی تر شنرهای این شاعر فقط انگیازهی عشاق،
هوس ،شهوت ،نابهکاری ،مکر یا بد فااید نیسا
شنرها مطلاقر زیبااید.ا
اقنیا

انصا

حیاات حقیقاد ا

رهام آمیختاه ا.ا

زن ر ایان
ر

ر .ا

چییاین ا.ا

کاه

منشوق ر شنر نازنین عماومن چهارهیاد مابهم نامشاخک

انباشته ازفرحناکد

ار  ،ینید مفهومد کلد.

مدشکفد زن میان م فهها

آمیخته با عیاصر ببنی

نیمر ز ربخار ی ها

همیشه منشوق ،موجو ی .اا ه،
اشیای ییرامون ا .

اگار زمییاد

هم باشد چه متنالد چه غیر متنالد ناشیاخته ا: .

مدشو
نیمهشبان اما

با لبخید ابریاش

زند با بایهای رنگیناش

صب مدآید

ازهواید نایدید مدآید

برشیشه مدایستد

با هر کوب
رن

مثل کو کد گیج

بایاش

.رک مدکشد

هوا گرگونه مدشو

ایی
زباان

نازنین نظامشهیدی رت گاوید ر ناد ذهییا

زنانه ،جهان فر ی خو را ر شنر منیا مدبخشد تمام مسایل
را از چشمانداز زنانه از موض جیساد هام فراتار مادبار
تصویری از زن اندیشهمید ارایه مد هد که هوی

خویشاتن را

نیسا

ا باه نباای

مدشیا.اد کاه ییار الگوهاای متناار

زیباااید.اا  ،زیبااایدر آمیختااه ر هیاار یااا آمیختااه ر کلمااه
بزر ترین لذت را به ما ارزاند مد ار چیازی کاه تصاورات
بسیاری را ر مدت کوتاه ممکن مادکیاد باه ماا مادبخشاد
عالدترین منرف

.

که منر مخابب نباایر آن ا.ا

ا.تندا نازنین نظامشهیدی.ا
ا.تتی

کاه ر چیای

ایان

ایان احسااس

را مد.از :

من اتاقد مهگرفتهام

که اشیای .ا هام
توری .پید مدیوشید
یا مدگیرند
ترکهای تازهی خو را به مرهمد بپوشانید
راین شکد نیس
ههی شص

که نازنین ازشااعران ثبا شادهی شانر

هفتا ا ، .چه ر عرصه ی شور ذاتاد شانر،

چه ر عرصهی زباند آن؛ چه ر خلاق ایماژهاا اشاارههاای
تازه ،چه ر .اختارشکید فرمد منیاید ا هام ر عرصاهی
ار تیسم عاشقانه موفق بو ه ا ، .هم به بیاان شااعرانهی ایان
بازی عاشقانهی ار تیکد چیدلیاه یر اختاه ا.ا
شنرش بازی میان کلماتاش به ی
مالمای از احسا.ات تبدیل مدشو

میان چشماناش

ار ی

تاریکد جهان غرق ا.

از برفاد

بازی عاشقانه ار تی
ما از بریاق اشانارش

جهان عاشقانه زنانه مادشاویم قاا ر باه حاس

لمس احسا.ات مختلف یرشور ا مدگر یم به با ر من این

به میقار با.تاند
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بازی ار تیکد عاشقانه را ر اشنارش یایاند نیس
چرخ مدخور

مرتاب

به شکلد تازه از بازی عشق جدی عاشاقانه

اما ر رابطه با نشانههای جیسی گراید باید ر نظر اشا
این تواناید رآثار نازنین بسیارکم ا.

مشبه رکیاد از تشابیه

ماادانجامااد ا حااس لمااس ایاان بااازی یرشااور را از

ا.

چشماندازهای مختلف ارایه مد هد:

شاعر بین مشبه شدر یگری که ارتباابد ر میاانشاان یاده
نمدشو  ،ییوند حاصل مادکیاد تاا نگارهی خاا

.ر از امان ابریر شهر برگرفته ا.

میتقل کید البته این نگره ابتدا ر ذهن شاعرنق

یل ِ بارانگرفتهاش را

فضای ر ند شاعر کم

با لبخید ابریاش

مشخک ا.

صب گیج را مدنگر

اگر هم تشبیهاتد ر آثاار ا

یاده

مدشو مشبههاید هستید که از یدگاه جیسای ز ه ار تیا

همچیان آفتابد.

ر اق به شکلد ضنیف به کار گرفتاه شاده ا.ا

نازنین ر شنرر «آ.تینهای آ یازان» ر بیازی عاشاقانه از
بحران عشق مدگوید اما ماد اناد کاه ایان عشاق یگار تاوان
عشق ا.ا

این همآغوشد ،همآغوشد مر

ر جدی قدرتد که اکیون ر ر ناش خشم شااید هام غام
فضای این هامخاوابگد

انایدر مبید بر به یایان رفتن عشق چیرگاد

بر یگری: .

مشاهدهی هر عیصری میان آن تجربههای خا

عوالم ناشد از تجربههای خا

زنانه مد هد تداعد کید که تا

حد ی نیز ناموفق عمل کر ه ا: .

ر مد زنید باز

بر لب صورت
ما.یده بر چینهای چهرهاش

یس با مهِ باز اناش آمد

با م .ر ش

تا ر بربگیر م

هف

از چشم مر تا فر بپوشاند

صدای قد.د را خاموش مدکید

اما مر مد زید
مثل با ی گرم یرحوصله
که .یگین
مه را یراکیده مدکید
عشق ناگهان
آن افلیج آشیا بو
آ.تین آ یزاناش

با مدچرخید
ریچههای شرجد را نمدبیدید؟
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زنانهی خو

ذهناش را با مشبههاید که خبر از نگرش زنانهی ا باه اشایا

با بزکد تید ناشیانه

ییهان شویم

شااعر باا

ارتباااط را ماادبییااد .ااند ار آن اندیشااهی شااکلیافتااه ر

زن نور زا.

گف

که ر

که نشانههای جیسی گراید ر آثاار ناازنین

نظامشهیدی بسیارکم ا.

جهان آشیا.

مالمای از حس

مدکید تا هر آنچه را ر اختیار ار

ارایه هد

م

یایان عشق ،جای عشق را گرفته ا.

مدبید .پس

شاعر بین آن عیاصر ییراموناش شباهتد مادیاباد تشابیه باه

باز مدکید

زندگد ندار

یاژهی

عابفد خو را ر رابطه با مشابه از بریاق مشابه باه مخاباب

زند که آن.و میان م فه ها

ی

که شاعران آن را به چیز یگری همانید مدکیید ر اقا

شماره اول فصلنامه هفتاد

گاهی بسیط به شعرهاد

زیر بارانها هلهلهها
عکس من نیفتا ه ا.

از ین ظا شهیدد

تو نیامده بو ی
من .ایه اشتم
ر عکس ،غایبام

سریا داوودی حموله

 2این ا.تان را شما چهگونه نوشتید؟
من چهگونه به این قصه آمدم؟

بر یاککنها
.

فصل بندی چه خواهد بو ؟

تکان مد هید

مدخواهم بدانم صدای شما صفحه را باز مدکید

بر .هشیبه بر مدبار
.

یا .کوتتان مرا به .طر یگری تبنید مدکید؟

تکان مد هیم:

«خداحافظ»

 3شما مد انید چرا نباید تابستان را ا امه ا

بر یاککنها

مد انید چرا هیوز یاییز

از ر ی تو /بر .هشیبه را

هیچ رختد را ر شن نکر ه ا.

مدر بید
من .
نق

شما مد انید چرا تلفن .ر ا.

تکان مد هم

چرا باران مر گان را زنده نمد.از

تو را یاک مدکیم

شما مد انید؛

«خداحافظ»

من نمد انم

بر جا ه بر مدبار

[این .ه قطنه از مجموعهی «اما من مناصر با ها هستم»

بر یاککید یوانه ار

انتخا

به این.و آن.وی جدار گلو مدکوبد
ر گلویام بر نام تو بر مدبار

.اختار شنرها ابنا ی از یا .های فر ی ا اجتماعد به همراه

1

«بر .هشیبه بر مدبار »

شده ا] .

2

ار ؛ را ی از خر هر ای ها به کا نر ایا هاا گریاز مادزناد

ر مجموعه ی شنرهای ناازنین نظاام

عیاصر فلسفد متیاقضنما از جملاه

شهیدی ،شاعر با گریز از رئالیسم عیید به

شیطی های ک مد اشانار باه شامار

با ایجااز

مدآیید گر تس  ،تقابل های تیاقضد

ر .اختار عمو ی ،گسس های مدرنیتاه

فراشخصد هر .اه مثاای

.م

رئالیسم انتزاعد مدر

یالکتی

فاااوق از مؤلفاااههاااای شااااخک

را به تصویر مد کشد با تا گاویدهاای
توصیفد .اختار ر اید را مختل مدکید

یسامدرنیسم محسو

ر ای گری محض از جملهی ضنفهای

بااین ،موقنیاا هااای «تراژیاا
راماتی » نق

.اختاری به شمار مدر

ا

قابند ر متنها ایفاا

مدکیید

قتد را ی ر برابر عشق ،باه انکاار
مر

مدشو

ر این

جزید نگاری. ،ااختار منیااید

برمد خیز  ،یا.خد ضمید به ذهان

مخابب مد هد ر این عشاق آفرییاد

جذابی

مر ز ایاد ،تصاا یر ر ایاد مهام تار از

افز ه ا.

عیاصر یگر جلوه مدکید:

زمان میدهای خطد حرک

ماد کییاد

ه بر این ،شاعر با نگاه جزیدنگر ز ایاای «تاریا

ا ر شان»

ع

 1ایستا یم ،عکس گرفتیم
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زبان ر اید به زیباید شانرها
تصا یر ر ایاد فراتار از

اشیا یدیدهها را مدکا ؛ که ر این جه

با عییی گراید .بب

که بدرؤی
ی

خلق تصا یری بدیند شده ا.
شنرهای نظامشهیدی مثل تکهخر ههای یا

آییاهی شکساته

صیدلد کم ا.
آن

میزی که یش

مدایستم ،کیار ییجره کشتد ا.

هستید که هرکسد تصویر خو را ر آن مدبیید:

ر ای
ا لی

شما نخواهم بو

ا.تان ر ریا ا.
«میان

ما زن بو یم

4

فیجان .ر مدشویم»

زنان آن مر ان بو یم
یس با امید به بازگش شان
تیها .

ا.اس متن بر عییی گراید مر اندیشد.

متکد به اندیشهی خو ی

نقطه ی ثقل شنرها.

خوکها را از کش زارها راندیم

زبانر تصویری

فرم هید.د ابسته باه فضاای بییاامتید

مدباشد

قبل از کار خانه به کارخانهها رفتیم

عیاصر متید ،حاصل آشیایدز ایدهای منیااید ا لفظاد ا.ا

شبها کتا عشق آزا ی خواندیم

که ر این تجربهگراید. ،اختار منیاید ،جهد متکثر ار

اما هیچکس با ر نکر

با زبان کی مید ییچیدگدهای عمدی به ابهام شنر مدافزاید:

شاعر

که از میان جیازههای شبانه
چیزی مثل جسد را

ا ما تیها میزبان مهتابیم

از ی خون اجسا یگر شکسته ا.

نه ر زی که ر نق

هیچکس نخوا.

با ر کید

یگرش تابید

آه ،زند که ر ز با نام تو
بر بام مدگذر !

نکر
تنویذ با تو خواهم بو

من که گفتم همیشه مثل ی

باید .رزمیید یگر را

 .های زریی

چرا باید با ر مدکر م

نشانه ر

اما تو

ما میزبان آن ماهیم
برنمدتابد

تو که گفتد نمدگذاری اش ام به چهرهام بر.د

که یری.

گیسویام خزه بسته

بانو! ماه را باره

کجاید؟

ر شن کن
«میان

«اما من مناصر با ها هستم»

فیجان .ر مدشویم»

خو آگاهدهای شااعر ر خو آگااهدهاای یگاران باازنمو

شاااعرانگدهااای نااازنین نظااامشااهیدی حاصاال ذهاانگرایااد،

ار  3عییی میدی های محسوس ،یلد بین شنر مخابب ایجاا

فر محوری ،ییچیدگدهای ک مد آشایایدز ایادهاای «لفظاد ا

مد کید ییچیدگد های ر اید از عیاصر شاخک یسامدرن ا.ا

منیاید».

ر ای های تصویری برتر از عیاصر یگر جلوهگره هستید

ر یکر های مختلطد را ر شنرها لحاظ مدکیید

تر ید بین

فضای عین ذهن ،تقابلهای لفظد ا منیاید را

ایجا مد کید کارکر متنار
اتفاق افتا ه ا.

ای مدلوی ناشد از اقنی های

اغراق بزر نمااید ر منااند انتزاعاد بار ز

مدکید
«منر» رمانتی
بارز ار

هیجارگریزی ،تنلیق. ،اختارشاکید چیدصاداید

«منر» اجتماعد ر قالب ذهیی گرایاد نماو

فضای نو.تالژی

.بب تحوی فرم محتوا مدشو :

یدنوش ها:
 1بر .هشیبه بر

 2اما من مناصر با ها هستم ،نشر نیکا ،چاپ ا ی1333 ،
« 3خو آگاهد ر خو

24

اقنی

را ر آگاهد یگری بازیابد » فر ری
 4میان

ندار

آنجا اقند.

هگل

فیجان .ر مدشویم ،نشر مر ارید1361 ،

ا چیان برقآ.ا اتفاق مدافتیم

-

مدبار  ،نشر نیکا ،چاپ ا ی1332 ،

شماره اول فصلنامه هفتاد

که بازتا اش

بـرف سر گـلـو

.ر.خن

■ خوانشد از شنر «بر .هشیبه بر

مدبار »

.پید.ار هی «بار .اهشاایبه بار

.ر هی نازنین نظام شهیدی

مادباار » از زیباااترین

.ر ه های زنده یا نازنین نظام شاهیدی ( )13۴3-1333ا.ا
که ر مجموعه ی شنری با همین عیاوان ر شاده ا.ا

احمد کنجوری

ر

محافااال ا باااد ،یاااس از انتشاااار
مجموعهی شنر «بر .اه شایبه بار
مد بار » به نظام شهیدی ،لقب شااعر

بر یاککنها
.

.هشیبه ها ا ه شد خوان

تکان مد هید.

«بر .ه شیبه بار

بر .هشیبه بر مدبار
.

هیاری

آن التذاذ ا بد ،ر رک .ااختار
محتوای بسیاری از .ر ههای نازنین

« -خداحافظ »

نظام شهیدی نیز راهگشا.
ر ا اماااه مهااامتا ارین عیاصااار

بر یاککنها

.اااختاری شااکل هیااده بااه ایاان

از ر ی تو

.ر ه برر.د مدشو

بر .هشیبه را
مدر بید

نق

ماد باار » ،ضامن

کشف راز رمزهای آفریی

تکان مد هیم:

من .

.ر ه ی

 1حرک

از عین به ذهن .اختار .ر ه

یر اختن باه چشام انادازهای ببیناد ،توصایف ببینا

تکان مد هم

تصویرآفریید با بهرهگیری از عیاصر ببینا  ،ر شانر فار.اد

تو را یاک مدکیم

یربس آماد ا.ا

« -خداحافظ »

تصاویرآفریید باا اژهی «بار » مراعااتِ

نظیرها شبکه های تیا.بد نیز که حوی این اژه گر مدآییاد،
قدمتد یرییه ار .ب ها،

بر جا هی خالد بر مدبار

رهها مکتبهاای مختلاف ،باا

ر ی کر های متفا تد بدان یر اختهاند بر

بر یاککید

که ر ا.طورههای

ایراند یدیدهید خجسته خدا ندی ، .ر تطور زمان ،تغییار

یوانه ار

ماهی

به این.و آن.وی جدار گلو

ماد هاد ایان یدیاده ی ببیناد ،نگااههاا

هویا

نگارههاای مختلفاد را نمایاناده ا.ا

مدکوبد

توصیف صر

شااعران از یربااز ،بااا

مستقیم ر ا بیات ک .ی

یا با ر یکر های

متفااا تد همچااون ر یکاار نما یر ازانااه ،امپر.یونیسااتد،

ر گلویام بر نام تو بر مدبار

رمانتیسمد

(نظام شهیدی)11-6 :1332 ،

جلوههای آن را نمایانده گاه لیههاای منیااید

گوناگوند برای آن خلق کر هاند
.اار هی «باار .ااهشاایبه باار

ماادبااار » بااا ر یکاار ی

رمانتیسمد ،تجربه ید شخصد از ی

ر ز برفاد را باه تصاویر

مدکشد .اخ

کلد شنر ،رهآ ر حرک

آفاااق بیاار ن بااه اقلاایم ر ن ا.اا
«بر یاککنها. /
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چارخ

نگااه از

.اار ه بااا تصااویر

تکان مد هید» به حرک

رمدآید

ر

بر انتهای گزارهی « ر گلویام بر نام تو بار

نهای

مادباار »

لیگر مدانداز

شده.

.ا ه صمیمد ،همهگیر نو.تالژی

جهان بیر ن (بر  ،باران ،ماه ،با  ،زمستان ،یااییز ،تابساتان،
بهار ،شب ،صب

) تیا.بهای رهم تییدهی برآماده از آن

ر .ر ههای نازنین نظاام شاهیدی حضاوری یویاا یرتاوان

توجه به جیبه های فار ی (مانر فار ی) یار رنا

بدکرانگد مدبخشد

جهاتد بدان .ن

حسیید)136 :13۴۴ ،

.اختارهای ب غد حتا زباان .ار هی «بار .اهشایبه بار
مدبار » ،ر ارتبابد تیگاتی
قساام

.اختاری این گونه .ر ه ها ،برآیید کشف ر ابط اجزا با هم
ر نا

خیالد عابفد .راییده ،به رن

تااأثر شاادید ،ا.ااتناره ا.اا

ر حالاا

(ر ک

شفیندکدکید)3۴3-3۴9 :13۴1 ،

اعظاام ا هااار نظرهااا ر بااارهی عیاصاار

توجه به .اختار آن ا.

منیا .؛ چرا که قویتارین عیصار ر .ااختمان .ار ههاای

یگار عیاصار .ااختاری نیاز

اشیا مظاهر ببین

مدبار » ا.تنارههای مکییه مکارر

بسآمد ا.تناره ر این شنر ،نشان از تیا.اب تصاویر باا

غیاااید

با تجربهی ر حد شاعرند رنا

ر ن .راییده بر زبان ،تصویر

ر شنر «بر .هشیبه بر
ا.

بااه لیاال یاار اختن بااه آفاااق انفااس ،بااه بااور توأمااان،

باو ن

احسا.ات عوابف از جلوههاای رمانتیساماناد (ر ک .اید

ارند؛ همین امر ،زبان شنر ا را .ا ه ملموس مادکیاد از

یاشاایده.ا

برای خلق .ر هید بر بستری از عابفهید رمانتیا ،

ر تصا یر «بر یاککان هاا. /ا

بر یاککید /یواناه ار /باه ایان.او آن.اوی جادار گلاو/
مدکوبد»« ،بر .ه شیبه بر

بر اثار تصار

بر

رمدآید

تکاان ماد هیاد»« ،

مدبار » « ر گلویام بار ناام تاو

مدبار » از این قبیلاند ر ایماژ نخسا

جاندارییااداری مااواجهیم؛ ر تصااویر

باا تشاخیک

م ر کیااار صااین

تشخیک ،ترکیب «جدار گلو» بر یایهی ا.تنارهی مکییه .ااخته
 2تصا یر ایماژها

شده ا.

تصا یر .پید.ر هی «بر .هشیبه بار
کوش

مادباار » ،برآییاد

«.هشیبه» «نام تو» ،همچون مکان باا «.اهشایبه» «ناام تاو»

ذهید برای برقراری رابطه حتا اتحا جهان بیار ن باا

برخور شاعرانه شده ا .؛ ینید باا هیجاارگریزی حاصال از

نیای ر ن .راییده ا.
ییوندی ارگانی
بر خ

تصا یر با .اختمان کلد این شانر،

زناده ار تصاا یرر بالیاده یای ر ناده،

همگد ر تدا م هماند

اندام ار جلوه مدکیید

ر نهای

.ر ههای .دههای نخساتین شانر فار.اد کاه

توصیف .اطحد اشایا جلاوههاای ببینا

ر ز برفد ر یار نیستیم؛ بلکه جلاوههاای ببینا

خدم

توجه فرا ان به ببین

ا.

یی تر به جلاوههاای ببینا

 3زبان
زبان این .ر ه. ،ا ه ،ر ان ،صامیمد تأثیرگاذار ا.ا

ر

هماهیگد یگانگد ر ح

ر ان شاعر با محیط .بب شده ا.ا

یر.ونیفیکا.یون ر .ر ه های ناازنین نظاام شاهیدی،

مادیر اختیاد

مدباار » باا توصایف صار

حالت ر ند .راییده ا.

به بور کلد مد توان گف

از مهمترین علل یربسآمد بو ن

ابژه ر شنر نظام شهیدی اشاره شد

تصا یر بالطب از شیرهی عابفد صبغهی ذهید .راییده تهاد
بو ند ،ر شنر «بر .هشیبه بر

ا.تنارهی کیاید ،برجسته.ازی عا ت.تیزی شده ا.
صین

شاعران بی تر با نگاهد آفاقد بر نگرایانه به صورتگری

بر

ر

تصویر یگر نیز ،باا تنبیار باریادن بار

بار

کاه ر هار خوانشاد،

اژگاند همچون بر . ،هشیبه ،بر یاککن ، . ،نق  ،گلو
بی تر اژگااند ملماوساناد .اراییده باه نباای .ااخ
ترکیبات جدید نیس

کلمات از نظر .اخ  ،یاا .اا هاناد یاا

نخستین بر اشتد که اشته باشیم همین امر باشد که فاصالهیاد

ترکیبهاید هستید که بر.اختهی ذهن .راییده نیستید گزارهها

تصاا یر ایماژهاا

.تورمیدند ارکان جم ت بادهایچ جاباهجااید ،ر یاد هام

میان جهان ر ن بر ن .راییده نیسا
رهآ ر این ی رنگد یگانگد ا.ا
.هشایبه بار

تصاا یر .ار هی «بار

مادباار » ،از رهآ ر تقلیاد از یگاران شاکل

نگرفته؛ بلکه برآمده از ی

تجرباهی زیساته شخصاد.ا

مدآیید
.ااا گد ملمااوس بااو ن اژگااان عبااارات ر القااای
عابفه ی رمانتیا

ایماژها حاصل تجربهید غمگیانه ا .؛ تجربهیاد کاه تلیگاری

.ا گد ،زیباید یرهیاز از ابهاام از مختصاات شانر رمانتیا
مناصر ایران ا.
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(شمیسا)33 :136۴ ،

حضور افنای مضارع. ،ر ه را برای همیشه ،زنده جاری
مدکید؛ گوید شاعر

اعد را تجربه مدکیاد هامزماان شانر

مد بار

 3بر نام تو بر

برخااد بااه جااای قاعاادهافزایااد« ،هیجااارافزاید» گفتااهانااد

مد .راید به کارگیری فنلهای زمان حای ا.تمراری ر .را.ر

(شمیسا )193 :13۴1 ،ر ایان .اه .ااخ

.ر ه ،به رخ ا ها تصا یر ا.تمرار تدا م مدبخشد شنر

موار ی متباین ر کیار هم قرار گرفتهاند تکرار «بر

را فراتر از زمان مکان خا

 ،به تمام تاری ها جغرافیاهاای

مشابه ییوند مدزند

ر یایان .اطرها کاه باه ر یاف شاباه
.اخ ها را

منمولن ر زبان علمد غیرا بد ،بار

بار مکااند یاا بار

چیدان کر ه ا.

شدت بارش بر

چیزی عیید (ابژه) فر مدبار شاعران اما ،اقتدار زباان را فار
ماادریزنااد ایماژهاااید ماادآفریییااد کااه هیجااارگریز

مو.یقد حزن آلو . ،یگین. ،ر

آشیایدز ایاند ر گزارهی «بر .هشیبه بر
گزییشد ،با تغییر حر

اضافهی « ر» به «بار» هیرآفرییاد شاده
خر

ا .؛ چرا که ر این ر ند جانشیید حر

از اقتادار

زبان هیجارشاکید از حاوزهی میطاق .اتوری زباان ،زماان

مدباار »

ار  ،مو.ایقد ایان

این تکارار. ،ابب تأکیاد بار

تکرر فر آمدنر آن ر لحظهی

بارش بدامان بر

مدبار » ر محور

ماوار ی مشاابه

اع ا.

بر .هشیبه ،بر جا هی خالد ،بر نام .ا ،
خفهکییدهیاد را بار .را.ار

.ر ه بیین مد افکید این تکرارها ر فضاایر ازی نیاز بسایار
مؤثرند
تکرار اژگاند چون بر  ،بر یاک کن ،تو ،مان ( ضامیر
ییو.تهی اَم). ،هشیبه ،خداحافظ. ،او(ی). ،ا  ،تکاان

(.ه شیبه) مکانمید شده ا.

هیجارگریزی ر این تصویر هم

نیز گونهید از قاعدهافزاید ا.

اصل ر.انگد را با خو ار

هم اصل زیباید را

یایان .طرها ،مو.یقد کیاری .ر ه را شکل مد هید

تیها اژهی «جدار» با .ب

.یاق زباند .ار ه بیگاناه

توازن هاا تکرارهاای یاا شاده ،مو.ایقد .ار هی «بار

ناهمگون ا ، .اگر به جای آن اژهی یاوار مادآماد ،ضامن
آنکه .خن به ببین

تکارار شیا.اههاای افناای ر

.هشیبه بر

مدبار » را غید گوشنواز کر ه ا.

گفتار نز ی تر مدشد ،ر همنشایید باا
 ۴یایانبیدی:

ترکیب « یوانه ار» مو.یقیایدتر نیز جلوه مدکر
یی تر اشاره شد که عیاصر ببین  ،زبان را ملموس مدکید

یایانبیدی متیا.ب ،تأمل برانگیز نتیجهگونه ر بسیاری از

بدان بدکرانگد مدبخشد حضاور ببینا  ،ر .ار ههاای

.ر ههای زندهیا نازنین نظام شهیدی یده مدشو برخاد از

نازنین نظام شهیدی تزییید تشریفاتد نیس ؛ بلکه ازحاس
ذهیی

ژر

شاعرانه باار ر ا.ا

عجین ا.

که عین ذهن ی رن

.هشیبه بر

مدبار » چیین ا.

ببینا

این یایانبیدیها به تیهاید. ،ر هید کامل ،موجز

باا ر ان ا چیاان

یگانهاند زبان شنر « ر

نمونههای زیر چییناند:

«آن .و ،اما مر
.یاهد گربهید را اش

ر این .ر ه ،زبانر .اا ه

رعین حای تصویری با ر نهی منیاید آن تیا.اب ار ؛ زیارا

که میان ییجرهی ر شن نشسته بو

به قوی ابر رند ایراناد،

زر ی ر ز را بر ییجه مدلیسید»

ببین

نیز .ا ه لد بسیار زیبا ا.

(نظام شهیدی)26 :1332 ،

حافظ شیرازی:
چیس

این .قف بلید .ا هی بسیار نق ؟

زین منما ،هیچ انا ر جهان آگاه نیس

«عشق را به من بدهید

(حافظ)144 :13۴1 ،

تا به یوارههای جهان

 4مو.یقد

خطّد

ر .یر تکوین ایماژ یی ر ندهی این شنر که بر بستری از
ر ای

رخورناد

شاعرانه رخ مد نمایاند ،شاهد .ه تصویر مبتید بر توازن

 2بر جا ه خالد بر

آنجا که باز ماند
من باز ماندهام »

نحوی هستیم که از این رهگذر قاعدهافزاید شده ا: .
 1بر .ه شیبه بر

ر امتدا خو بکشم

(همان)۴9 :

مد بار ؛
مد بار ؛
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«جهان آشیا.
همچیان آفتابد نیس
اما من مناصر با ها هستم »
(همان)94-93 :
«خانه خاموش ا.
اژ های .یاه
ر ی ر ز خوابیده ا» .
(همو)46-4۴ :1396 ،
«.اع

باران گذشته ا.

فقط با مدآید
اما مگر چهقدر به یا با مدمانیم »
(همو)96-9۴ :1333 ،
« ابر

بای گستر ۀ عقا ییری بو

که یرهای کهیه از تن رها مدکر
اما ،انسان ،زمستان بو »
(همان)31-31 :
ر .ر هی «بر .هشیبه بر

مدبار » هم شاهد یایانبیادی

رخوری هستیم ر مقط ک م ،فوران شیرهی عابفد بغیان
حال

ر حد به ا

مدر.اد شانر باا گازارهیاد کاه بارای

همیشه ر ذهن خوانیده مخابب شنر ح

مدشو  ،به یایان

مدر.د:

« ر گلویام بر نام تو بر مد بار

»

میاب :
حافظ ،شمسالدین محمد()13۴1؛ خابر مجموع :جام
بیس

ی

یوان حافظ بر ا.ااس

متن منتبر چاید؛ تألیف شفی شجاعد ا یب ،تهران :فاخر

.یدحسیید ،رضا ()13۴۴؛ مکتبهای ا بد؛  2جلد ،چ  ،13تهران :نگاه
شفیند کدکید ،محمدرضا ()13۴1؛ صور خیای ر شنر فار.اد؛ چ  ،۴تهاران:
آگاه
شمیسا. ،یر س ()13۴1؛ نقد ا بد؛ چ  ،3تهران :فر س
ااااااااااااااا ()136۴؛ مکتبهای ا بد؛ چ  ،6تهران :قطره
نظام شهیدی ،نازنین ()1396؛ ماه را باره ر شن کن؛ شیراز :نشر شیوا
ااااااااااااااااااا ()1332؛ بر .هشیبه بر مدبار ؛ مشهد :نشر نیکا
ااااااااااااااااااا ()1333؛ اما من مناصر با ها هستم؛ مشهد :نشر نیکا
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عکسی از چیزد گرف ه شد
■ خوان

اجراهای زباند زبانیریشادهاای مابهم ناماأنوسر از یای
براحد شده ،ببینا

شنری از نازنین نظامشهیدی

زباان را بیالییاد باا شاالو هگریازی

انتزاعد کر ن فضای شنر ،قدم به حوزههای ذهیاد ییچیادهیاد
بگذارند. ،ویههای ر اید برشهای متید را براحد مدکید؛ اما

افسانهی نجومی

این ر ز مر ه را تشری باید کر
به خاک.پاری نباید رف
مرا.م تدفین ،بند از تشری انجام مدگیر
چرا که جزییات مر این ر ز ،کمد مشکوک ا.
 چاقوقیچد
این هم باند
حال یکدیکد نگاه کییم
این نیمک
آن ربین
عکسد که از چیزی گرفته نشد

از آنجا که نقطهی عزیم

این هم رخ
این هم ی

خورشید که بدیهد.

کیاید .امان مد هد ،مدتوان ضوح اندیشهید .یّای را به عییه

آن بال.

ید که مد کوشد با نقب ز ن باه جهااننگاریهاای مخاباب،

این هم . :م

ریچهید تازه از ر رر ید با رخ ا های جهاان ییراماون را ر

این هم :خداحافظ
اینهمه تمام رمانس ی

مونولاو هاا را نگرشاد انتقاا ی-

م قات عاشقانه ر ی

نوشتار بازآفریید تر.یم نمایاد؛ تاا شابکهیاد از بارشهاای

یارک

همبستهی ضنی

این شنر با ا لین گزارهاش« :این ر ز مر ه را تشاری بایاد

 -نه مشکوک نیس

کر » با یراکی ر صداید قاب

مر ببیند.

از ش

لطفن ن بخیه. ،وزن

تر ید را ر کلی

بدتخفیف ،همچیان که فضااید
شنر میتشر مدکید ،یر.شد .ایّای

را ر بستر شایا ر ماتن باه حرکا

باره خته شد اجزای چیزی که ر ز بو ه ا.

رمادآ ر

مخاباب را

امد ار تا همگام با شااعر -را ی کاه باا نگرشاد ا.اتقراید،
جز بهجز لیل عیید را مدکا

حای هیگام تدفین ا.
ر ز مر ه را به خاک بسپاریم

متیاقضنمای جهان ییرامون را بازتا

هد

نقب مدزند ،ا.ارار مااجرا

را کشف کید بیابد مونولوگد یژ اک اره که اگرچه به اهر

1

بییید خبری

شنر نظام شهیدی با تن ا ن باه نگرشاد عییاد شافا ،
همچیان که بیااند ر ایاد را باه مثاباهی مکالماهیاد جادی باا
مخابااب نبااای ماادکیااد ،از شااگر ها تمهیاادات متنااار
آشیاید بهره مدگیر تا منیاهای محسوس نوشتار ،بادآنکاه باا
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گزارشگونه را ر گساترهی اژههاای عییاد

شاافا ِ مااتن ماادیراکیااد یااس از بهاارهگاارفتن هاامزمااان از
رفی های ر اید  -تصویری

کارکر احسا.ات عواباف

میتشر شده ر این برش ،به تجزیه تحلیل اقنهید مدیار از
که ناگهان فضای شنر را آکیده ا .؛ اما مادتواناد مخاباب را
ر برابر ضنیتد خیم قرار هد یر.شد مدام را ر ذهن ا

شماره اول فصلنامه هفتاد

به چرخه رآ ر که از تجار

به خاک.پاری نباید رف

زیستد ا نشأت گرفتاه ا.ا

مرا.م تدفین ،بند از تشری انجام مدگیر

با اینهمه آنچه .رانجام ،تمامد گازارههاای خباری -خطاابد
شنر را به فضای لبیرنتدر لیهلیهید یرتاا

چرا که جزییات مر این ر ز ،کمد مشکوک ا.

مادکیاد .ابب

مدشو عبارت های عییاد ماتن از غلتیادن باه ا ی فضااهای
کلیشهید ت منیا مصاون بمانیاد ،حضاور بیازی لغازان یار
که یس از نفوذ ر لیههای متید محو جاذ

نو.ان ا.

گااوید آنچااه ر ایاان شاانر از همااان ابتاادا تلیگااری
منرف شیا.انه هستد نگر را همزماان باه جهااننگاریهاای

شدن ر کیه بییامتییتد که یاس از احضاار اشایا یدیادههاای

شاعر مخابب گره مد زناد ،ارتنااش یاژ اک اره ی صاداید

ر نوشاتار باازآفریید شادهاناد. ،اویههاایر بیااندر

مدشو تا

جهان اق

برش ها را .امان مد هد؛ بد ن آنکه مخابب ،برجساتهنمااید

ا.

که گوید از اعماق ر ن آ مد به بیر ن یرتا

لحظهبهلحظه الییهبو هگد آ میان مس شده ر جهان متیااقض را

حضورش را ر میان .طرها حس کید رفیتد متکثار .ایای

نشان هد صداید اض

که با همیوشاند لیل عیید رخ ا هاا ،اجازای بارشهاا را باه

مدهای حسد -عابفد میتشر شده ر فضای شنر ،گاه از زبان

ر ایتد میسجم بدی مدکید؛ تا ر ای های ضمیدر میتشرشده ر

گااه از

کلی

محکم که با تلفیقشدن باه جازر

شاعر  -را ی گزارههای متید را ر خو فر مدبار

شنر همچون کشف شهو ی ر نمتیاد ،از لیاههاای

زبان یزش

جراحد که با شاعر همراه مدشو تاا علا ِ مار ِ

ییو.تهی گزارهها .ر برآ رند از .وی یگر« ،ر ز» به مثاباهی

ر ز را یی

از تدفین ،زیر چاقوی جراحد حس کید ،به گوش

عیصری زمانمید ا.

که شاعر  -را ی با قرار ا ن ر رفاد

مکاااند هاامچااون جساام کشاااندن آن بااه اتاااق تشااری

مدر.د صداهاید که ر یایان شنر ر هم تییده مادشاوند؛ تاا
قطنیتد را ر شنر میتشر کیید که محصاوی ر یکار شااعر

کالبدشکافد ارجاع به جهان هستد از بریق مکانمید نماو ن

مخابب به رخ ا های یر تی

جهان ییرامون ا: .

آن ،تخیلد هوشمید ،مملو از تحرک یویاید را ر فضای متن
تر یج مدکید به بیان یگر ،ایجا یگانهگد ییو.تهگادر میاان

 -چاقو

ر ز انسان ،ر فضای متحرک نوشتار ،مخاباب را باا فضاای

قیچد

میفنل راکد رخ ا های جهاان ییراماون باه گوناهیاد عجاین

این هم باند

مدکید تا مرز میان اق

فرا اق را با حسد ایانهمااند باد

کید گوید «ر ز» ،انساند ا.
یایااان ر.اایده ا .ا

که عمرش به برز مشکوکد باه

اکیااون ماادبایس ا

کالبدشکافد جسدش بمانیم؛ تا عل

مر

میتظاار تشااری

اما آنچه ر این شنر نمو ی بارز ار  ،بهرهگرفتن از می
شبه تئاتری شنر ا.

بارای ماا مشاخک

تاا جااید کاه گاوید کاارکر نمایشاد

برشها به شاعر  -را ی این امکان را ا ه ا.ا

تاا باا بیااند

شو اما نگرش حسد -ا راکدر شااعر -را ی باه ر ی ا هاای

اق گرا  -عابفد یس از تغییر صحیه ،همچیان کاه باه تشاری

زیساتد باه نباای آن

کالبد ر ز مر ه ر اتاق عمال مادیار از تاا باه کشاف علا

جهان متیاقض ییوند آنها باه تجاار
ا.

تا با بیاند ر ای گرا ر ارتبابد تیگاتی

با عیاصر عییاد
ا.اتان

محسوس ،به یاری شگر هامآمیازی نماای ناماه

کوتاه تکثیر بیاند نمایشد ر شنر ،تئاتری زنده را ر متن باه
اجرا بگذار

با بهرهگرفتن از شگر جان ارییداری بخشیدن

ر زمرهگد بر.د ،ر ذهن مخابب فضاید از محیط ییراموناش
را بازآفریید نماید که ر تجار
شده ا.

از .وی یگر ارتبااط عییاد  -محتاواید اژههااید

چون :چاقو ،قیچد ،باناد ،کاه ا.ابا

رفتار عوابف انساند باه «ر ز» ،مخاباب را جز باهجاز ر

نیمک ،

منرض رخ ا های محیط ییراموناش قرار هاد تمهیاداتد کاه

شده اند ،با رخ

ع

ه بر شاکلگیاری امکاان تاداخل صاداهاید کاه ر باوی

ر ای  ،محسوسنماید هیجانهای عابفد را به عهده گرفتهاند،
.یالی

منیاهای آمده ر نوشتار را نیز تضمین مدکیید:

زیساتد بارهاا باا آن ر رر

محسو

ا ات جراحاداناد،

ربین عکس کاه از اشایای ییراماون آ ماد گرفتاه
خورشاید کاه از عیاصار زنادهی ببینا

مدشوند ،همچیاان کاه تصاویر باه تصاویر باه فهام

مخابب از کلی

نوشتار شکل مد هید ،هم.وید ایان عیاصار

را با آموزههای ذهید تجار

زیساتد ر فضاای ملماوس

عیید ،میظری تازه مدبخشید با این هماه شااعر -را ی یا.ا
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ا ن به یر .هاید را که خو زمییه.ااز حضورشاان ر ماتن

مد یراکید؛ تا جاید که به نظر شاعر  -را ی عشقد بادثباات

ر ذهن مخابب چالشاد جادی باه جاو آ ر هاناد،

یارک ،تیها ر یا

بو ه

یفااهی خااو مااد انااد بااه همااین لیاال ا را ر مناارض
جز بهجز رخ ا ها قرار مد هد:

شکییده  ،که یس از م قاتد عاشقانه ر ی

 .م خداحافظد شاکل گرفتاه مادگیار  ،ناه تیهاا رفتاار
عاشقانه ی مشکوکد نیس  ،که بازتابد از حس ر ناد گرفتاار
مانده ر خأل ر زمرهگد ا.

حال یکدیکد نگاه کییم

کاه باا نگرشاد متناار  ،ر ای

عا ی زندهگد ر فضای راکد مهآلو جهاان ییراماون را باد

این نیمک

مد کید شکل یگری جز این ،غیر عا ی نااممکن باه نظار

این ربین

مدآید:

عکسد که از چیزی گرفته نشد
این هم رخ
این هم ی

 نه مشکوک نیسخورشید که بدیهد.

مر ببیند.

آن بال.

لطفن ن بخیه. ،وزن
نظامشهیدی اماا باا احضاار اشایا یدیادههاای محساوس
ببین

ر کالبد «ر ز» ،قصد ار تا ضنی

جهان یر تی
ر

آ مد ر

گوید لحن محکم بدتر یاد شااعر  -را ی کاه خاو ر

تراژری

ییرامون را نشان هد بشری که ر زندگد یار از

هم چون یزشکد حااذق باه نباای

رنج خو بد ن توجه به آنات هستدبخ ر جهان ،تیها باا

فر رفتن ر تیاقضات تنارضات اینجهاند مس گشاته ،باه
موجو ی بد ارا ه میفنل بدی شده ا.
ببین
نیمکا

زنده یرتحرک ایستا ه ا.
زنادگد نشساته

انساند کاه ر کیاار
هر ر ز ر حالد که بر

باا رباین چشام خاو جهاان را

مدنگر  ،اما بدبهره از مواهب ببین  ،نه لذتد از یدن رخ
مدبر

نه اصلن از خورشید زندگدبخ

خبار ار

متن تراژ ی ایستا ه ا.
کشف عل

ماجرا ،کالبدشکافد ر زر مر ه را باه عهاده گرفتاه،
را ر رفیا

مسیر ت بنادی ر ایا

چیاد جهاد متکثار

نوشتار براحد مد کید ،تا ضمن اثباتِ ببیند بو ن مار ِ ر ز،
انفنای زندهگد از خو بیگانهگد آ میانر رگیر بحاران هویا
را ر جهان مناصر نشان هد؛ مسیری یر رمز راز

ر عاین

حای ملموس محسوس که از زندهگاد ر جهاان متیااقض
نا.ازه ام گرفته ا.

کاور

مرگد که ر نهای

یس از کالبدشکافد

کر خو کر ه به ر زمرهگد عا تز ه بدتحرکاش ،تیهاا باا

برر.د ،با یقیید حتمد ،ش برانگیزی غیرببیند نبو ناش

ر ز ن قایق زندگد راکد ایستای خو لحظات عمارش را

یگری را نمادتاوان

ر هیچد یوچد .پری مدکید:

به مخابب القا مدشو ؛ چرا که .رنوش
برای زندگد تراژی

آ ماد ر جهاان آشافته یای بییاد یاا

حدس ز :

این هم . :م
این هم :خداحافظ
اینهمه تمام رمانس ی

حای هیگام تدفین ا.
م قات عاشقانه ر ی

ر ز مر ه را به خاک بسپاریم

یارک

از .وی یگر ر نیای مس شده راکاد جهاان ییراماون،
حتا عشاق نیاز باه ر زمارهگاد چاار شاده ا.ا

.ایطرهی

ر زمره گد بر اجزا ارکان شنر اما ر الد متناار

را ر شانر

.امان مد هد؛ تا .طرها با ارتبابد میطقد ،عشاق میا.ابات
عاشقانه را ر جریان زنده گد نا.اازه نشاان هیاد چیاان کاه
چهرهی خیثد بدهوی

یدنوش :
 1نظامشهیدی ،نازنین ،ماهیاماهی فرهیگاد ،اجتمااعد ،ا باد کارناماه،
شمارهی ، 29 2۴
ر ز»

عاشق منشوق فار رفاتن آنهاا

ر ر ز ماار ه ،بخشااد از همااین ر یکاار را ر کلیا
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 ، 64بهمن ا.فید ،13۴1شنرر «خاک.اپاری یا

چرا «بر سهشنبه برف میبارس»

برقرار مدکید  -بتوان به بطن چپ را.
از کاه کوه .اخ

تا «سر سهشنبه»؟
نام کتا ر «بر .هشیبه بر
■ تأملد ر ر

مفااهیم گیار ا

.ا هتر اینکه هار چیاز را باه هار چیاز

چیزهای یگر مرتبط کر چرا که میتقد  -باه تنبیار براهیاد -
مدبار »

2

چهقدر چید چیز از چیزها همیشه ر بغل ار

.ر هی نازنین نظامشهیدی

تا اینجا .ند اشتیم تیها بر ی
نقد  -به عیوان مش

علی نقویان

نقطاه از .اطور باولند

نمونه خر ار  -بپر ازیم ،چرا که این نگاهِ

از جز به کل یژگدهای خو همانیدی

ریشه ر نگاه مؤلف

را آشکار مدکید

بر یاککنها

یکد از موار ی که از برفد بار

تکان مد هید.

.

ذهن مخاباب اثار ماد گاذار

بر .هشیبه بر مدبار

برفد بیانگار ذهان زباان شااعر
ا ، .به نامگذاری کتا

.

از

تکان مد هیم:

«بر .هشیبه بر

« -خداحافظ »

برمد گر :

مدبار » که از قضا

نام یکد از اشنار برجساته ی ناازنین
نظااامشااهیدی ر همااین مجموعااه

بر یاککنها

ا.

از ر ی تو

نااامگااذاری شاانر بااالخک ر

بر .هشیبه را

شاعران یس از نیما باه جها

مدر بید

منیای بهتر ،ر حیات

رک

غدغههاا

نما یر ازی از برفاد حاوزه هاای

من .
نق

تکان مد هم

مربوط به نقد برر.د شانر حاائز اهمیا

تو را یاک مدکیم

باو ه ا.ا

کماا

اینکه شاعراند هم بو ه هستید که اعتقا به این نامگذاری ها

 «خداحافظ »بر جا هی خالد بر مدبار
بر یاککید

ر شنر ندارند نامگاذاری ر شانر را متارا

باا ر شادن

اندیشه ی شاعر کجفهماد کژتاابد از خاوان

شانر شااعر

مد انید

یوانه ار

با این حای چرا «بر .هشیبه بر

به این.و آن.وی جدار گلو

به همین .ا گد  ،صاحب

مدکوبد

ت

ا.
آنها با ی

ر گلویام بر نام تو بر مدبار

1

مدبار » تا « ر .هشیبه»؟

میاان «بَار» « َر» قابال تأمال

اژ که منیای مستقلد ندارند تیها آ ای آغازین
یگر متفا ت ا.

این تفا ت آ ا موجاب تغییار

منید اژهی بند از آن (متمم) مدشو
حر

اضافه باه خاابر ماهیا

غیار یر.شاد کاه ارناد

نازنین نظامشهیدی شاعر بدییرایه ید بو .خن از نقدِ عقلر

هم اره مهجاور ناشایاخته مانادهاناد صارفن باه مفااهیمد

محااض مفاااهیم بوبیقاااید چیااان بهمااان از کاای هااای

.توری صرفد

.اختاری

یالکتیکد

ر بارهی ا بدش

رفتنر مسایر باه

قرار ا ی از یی

که ارند ،همیشه مهجور ماندهاند

بدراهه ا.
شاید خصل
نما ین ار

تنیینشده مبتید بر نق

یس اینجا نباید به نبای منیای «بَر» « َر» باشایم ،بالکاه
هرمیوتی

این باشد که ر زبان  -که .اح

هد

چهگونگد منیای عباارت مبتیاد بار ناام کتاا

زنجیره اصلد ر رابطاه انساان باا عاالم خاار
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نقا

حر

اضافه ر آن ا.

خبری خار

که مدتواند آن را از حال

گازاره ی

به آن جه نما ین هد

فهم این عبارت یا بهتر بگویم تأ یل عبارت مبتیاد بار ناام
(بر .هشیبه بر

کتا

«بَر» ر کیار .هشیبه این عیصر را از ضانی
با یی فرضها عیاصر از یی

را ار اثر مدکید باعث فهم چیزها مدشو

ل اد بیااا باار اندیشااهی

ر مقااام گفتااار ار اثاار م ادگاار

.اختارگراید .و.وری که کل زبان را مبتید بر ر ابط مد اناد،
هر اژه ید ر مجا رت اژه ی یگار منیاا ییادا مادکیاد از

تنیینشده شایاخته مادشاد -

خار مد.از

مدبار ) جه یداری نشانه ید مؤلف
ر نتیجه زباان

عییاد  -کاه

ر نتیجه این کی ها باعث مدشو ما به جای مواجه شدن
اقنی

با ی

عیید که ر حافظه ی ما نها ییه شده با ی

ذهید مواجه شویم که ما را از منیاهای از یی

نماا

تنریفشده رها

مد.از
نازنین نظام شهیدی تأکید مدکید که انتخا

«بَر» باه جاای

بریاق تفاا ت یاا تقابال یاا ر اباط هاامنشایید جانشایید

« َر» آگاهانه بو ه تصا فد نیس

صورتبیدی مدشو

ازهمین شنر آن را به کار بر ه ا.ا  :بار جاا هی خاالد بار

یس مدتوان این جد ی ضر
نوش

اضافه را ا امه ا

ت

اژر بدمنیاای حار

چرا که ر قسم

یگاری

مدبار
جا ه مثل .هشیبه ر چیزی غیر از خاو قارار مادگیار

خواند:

مهم نیس

از .هشیبه بر

مدبار

تا .هشیبه بر

مدبار

ضنیتد که .هشیبه را نیز شامل مادشاو مادتواناد چیزهاای

با .هشیبه بر

مدبار

یگری هم باشد که خوان های مکرری را ارایه هد
.ه شیبه مدتواند اتومبیلد باشد که بر یاککن هاا بار

به کاربر ن «بَر» « َر» ر کیار اژه ی .هشیبه ما را با یا
اقنی

یگر منیای مکان عام یا خاصد را بدهد یا ندهد

ابژکتیو یا .وبژکتیو مواجاه ماد.ااز عیاوان کار ن

صر ِ اژه ی .هشیبه ما را بای تار باا زماان قارار ا ی  -کاه

از شیشههایاش مدر بد ،یا آنکه جا هی خالد یا حتاا خاو
نازنین نظام شهیدی باشد

ارجاع به بیر ن ار  -مواجه مدکید
ر عبارتِ « ر .هشیبه«  -کاه قارار ا ی ا.ا
اقنی

ار ما با ی

 -احتماای

ابژکتیو مواجاه باشایم قارار گارفتن ر

ر زی که مدتواند ر شرایط خیلد خا

هم تنبیر زمان به ماا

 1شنرر «بر .هشیبه بر مدبار » از مجموعهی شنرر بر .هشایبه بار
مدبار ؛ مشهد :نیکا1332 ،
 2چهقدر چید چیز از این چیزها ربغل اری /کتر رضا براهید

بدهد
اما ر عبارتِ «بر .هشیبه» ضنی
چرا که ما با اقنی
از ضنی

به گونه ی یگری.ا

.وبژکتیو مواجهیم .هشایبه ،خوانیاده را

ت منیاید به چیدمنیاید .وق ماد هاد تاا اژه ی

.هشیبه تنابیر منیاهای متفا تد بگیر .هشیبه منیای خو را
از .
خوان

مد هد جایگزین چیزهای یگر مدشاو
ما با ی

مجزای ما از .هشیبه ی
ا.

ر هار

فهم متفا ت ر بهر خاواهیم شاد هار فهام
فهم قطند نیس

بلکه ی

بر اشا

که ر قالب زبان اتفاق افتا ه تا ما چیزها را بفهمیم
قرار گرفتن «بَر» به جای « َر» ینیاد بار ن ایر .اهشایبه از

منیای قرار ا ی به منیای فراقرار ا ی

مجماوع هماه ی ایان

منیاهای فراقرار ا ی فهمهای غیرقطناد ،ماا را باه حقیقا ِ
.هشیبه نز ی تر مدکید
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امی فـراتر از اسمهاد

با اقهال روبهرو شد .درسؤال شما به چناد شااعر اشاار
شد بود که نامهای دیگری هم باید به د ناامهاا اااافه

سرهم تـنـیـده

شود ،به موزات د دو ساه شااعر مرکزنشاین درهمااد

گو با هرمزعلدیور

سالها شاعراد مستقلی چاود شاارور بنیااد ،محمادباقر

■ گف
ر خصو

کالهاای اهااری ،قاساام هنااینجاااد و از شاااعراد ناااب

شنرر نازنین نظامشهیدی

فیروز ی میزانی و نیاز راودم مان در تاال

و رلا ارار

بودند که الهته اینها که گفتم اصلن به معنای سهمرواهی

گفتوگو از نادر چگینی

 که رواج یافته  -نیست که بند به شدت ررهیاز دارم ازاینگونه مهاحث ،بگذریم ...نازنین اماا گرچاه در دایار و
□ نازنین نظامشاهیدی .ار ن شانر را ر ا ا.اط هاهی
شص

آغاز کر

ر آن

حااوز ی شااعرهفتاد قاارار ماایگیاارد بااا شاااعرانی چااود

ره ذهان

فیاااروز ی میزانااای ،مناااوچهر

شااده

تشاای و رااود ماان هاامنفساای

بو ند ر ند خاصاد اشا  ،بارای

بیشتری داشت .اینها را گفاتم

مثای مخاببان با شنرهای حااکد از

کااه بگااویم شاااعراد واقعاای

زبان گفتار .یدعلد صالحد ر به ر

بیشتربه دنهال همدلی به قصاد

بو نااد ،یااا شاانرهای جزیاادگاارای

کاسااااتن اناااادو م مشااااتر

فرشتهی .اری را ماد خواندناد یاا

رویشاند ونازنین نظامشهیدی

شااانرهای .ااااخ میاااد شااامس

اینگونه شاعری بود.

زبااان شاااعراند کااه تثبیا

لیگاار ی را ر آن هااه مطالنااه

اما در بار ی شاعراد هفتاد

مدکر ند ،اما نظامشاهیدی از گار ه

یااا شااعر هفتاااد کااه در س اؤال

شاعراند بو که باا نیار ی یگاری

اشار داشاتهایاد دوسات دارم

به میادان آمدناد بنادها شااعران

در رابطه با حقانیت د صحهت

ههی هفتا لقاب گرفتیاد ذهان

کااانم :شاااعر هفتااااد در واقا ا

زبان این شاعران اگر چه تا حد ی

ادامهی هر نوع شعری باشد یاا

 -مثل

نهاشد شعری بیریشاه نیسات.

ام ار شاعران هه ی شص

بیشک شعریست که شعر ماا

این .ه شاعر که برشامر یم  -باو

را به صرافت اندارت و شاعرانی مدند که یک ناوع نگاا

اما نظامشهیدی شاعران هفتا شیوههای جدیدتری را ر یی
گرفتید به نظر شما این اخات

از کجاا ناشاد مادشاو ؟ ر

متفاااوتی داشااتند .حاااب بع اای از دهااا تحاات تااأریر

حالد که منمولن شاعران جدید شاعران قبلد را .رمشق خاو

کتابهای ترجمه بودند ،کتابهایی مثل «سارتار و تأویال

قرار مد هید.

متن» که طر دارانی بسیار داشت ولای بایاد قهاول کنایم
هیچکدام از این شاعراد در واق کممایه یا بیمایه نهودند

■ درست است! اولین کتاب نازنین نظامشهیدی تاریخ
سال  96را دارد یعنی به قول شما شعرهای این کتااب را
در اواسط دههی شصات سارود در اوارار د دهاه باه
چاپ رساند است .اما او باا کتااب «بار ساهشانهه بار
میبارد» به عنواد شاعری با صدای تااز بار سار زبااد
اهل شعر و هنر افتاد و کتاب «بر سهشنهه بر
24
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□ جیا

آقای علادیاور باا توضایحاتد کاه فرمو یاد ماا

مد انیم که عیوان شنر هفتاا ر مسایر زمااند ر ی ا هاای
اجتماعد مقبولی
مدبییید؟
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عام ییدا کر شما این نامگذاری را چاهگوناه

■ عاارک کاانم کااه بنااد هاایچگونااه مخااالفتی بااا

بر

مدبار » این صدای مستقل به گوش مدر.د حتا از این

نامگذاریها ندارم .شما درست میفرماییاد ،ولای حقیقات

کتا

به بند ا به شاعر .هشیبهها مشهور مدشو جزیدگراید

امر این است که ما باید این شاعراد را فارغ از عنوادهای

یکد از یژگد های مهم این کتا

بهح یا بهناح بررسی کنیم .بند هیچ ابایی ندارم اسام

از زبان شما مدشیویم.

بهرم! اینها یعنی شاعراد شعر هفتااد جاانی دوباار باه
شعرما دادند و گفاتم ایانهاا اول شااعربودند و بعاد باه
اصطالح جزء شاعراد و جریاد شعر هفتاد شادند؛ یعنای
در تقساایمبناادی قاارار گرفتناد .فاارک کنیااد همااین قااای
ابوالف ل راشا ،من یادم هست که این شاعر با چند غازل
بسیار متفاوت وارد گود شد و بعد دفترهای دیگاراو .اماا
باید عرک کنم بارای شااعر هایچ چیازی مثال اساتمرار
تعیینکنند نیست ،اینقدرکه اساتمرار تعیاینکنناد اسات
نهوغ تعیینکنند نیست .الهته باید به شاعراد دیگری مثال
بهزاد رواجات ،علای عهدالرااایی ،مهارداد فاالح ،بهازاد
زرینرور و بسیاری از دوستاد شاعر دیگر  -که در ایان
حوز قرار میگیرند اشار کنم که هیچکادامشااد شااعر
متوسطی نهودند .اینها بخشی از انرژی وسرمایهی شعر
معاصر هستند و ما چاه بخاواهیم چاه نخاواهیم جریااد
شعر هفتاد یا جریاد شاعراد هفتاد اتفاقیست کاه افتااد
است و واقعیت دارد .رس چهطور ما ح داریم راجا باه
فرک کنید «شعر دیگر» که اصلن مکتب نیسات یاا ساهک
بزنیم .این روناد در

نیست یا جریاد نیست اینهمه حر

مجموع فقط دو کتاب بود و چند شاعر و جزو هایشااد
و هیچکدام نه مانیفساتی داشاتند ناه بیانیاه و ناه ایانکاه
هم تراز بودند باا شااعرانی کاه باه شااعراد هفتااد لقاب
گرفتهاند .اما شاعراد هفتاد هنوز هم ح ور دارند و هار
کدام در واق زبااد و بیااد رااخ رودشااد را دارناد و

ا.

که توضی بای تار را

■ درست است! درواق مدتی حتاا کلماهی ساهشانهه
نازنینِ نازنین را به راطر می ورد و اما این جزیاینگاری
یا جزییگرایی مسألهییست که با توجه به رارادایم غالاب
جهاد و به ته

د ایراد درعرصه های گونهگود راود را

به رخ میکشد .مسألهییست که در شعر تاکسااحتی ماا
نیز مؤرر واق شد ،باه طاوری کاه حتاا کاار باه افارا و
تفریط کشید و همین امر شاعراد سرزمین ماا را اول باه
صرافت اندارت و بعد جرأت ریدا کردند و در عرصههاای
توس رذیر گاام زدناد و از سالطهی یکای دو ناام رهاایی
یافتند و توجه بایشتاری باه شاعر جهااد کردناد کاه در
نهایت رداحافظی با رهنهی کلیگویی را در ری داشات .در
این جزیینگاری یاا جزیایگرایای ررفیاتهااییسات کاه
میتواند به کار شاعرانی بیاید که فراسات دارناد .در ایان
مورد نازنین نظامشهیدی با مهارت راخ عناصر و اشیا
و منارر و مرایا را درهم تنید و با نگا فاردی شاعرهایی
رل کرد که دقت و تمرکز او تحسینبرانگیز است.
□ ا.ااتا عزیااز ر هاار صااورت تفااا ت رآثااار نااازنین
نظامشهیدی ر فترهای ا نسب

باه شااعران آن

ره یاا قبال

ازخو شاعر  -چه رعرصاهی زبااند چاه رخلاق ایماژهاا
.اختارشااکید  -جااو ار شااما ایاان تفااا ت را چ اهگونااه
مدبییید؟

انکارنارذیرند .اما این جریانات مواوعیست که همزماد

■ قهل از راسخ به سؤال شما جناب قای چگینی بزم

در شهرستادها هام اتفااا افتااد و مایافتاد کاه صاحهت

میدانم که درود بفرستم به دوستانی کاه عاشاقانه همات

دراین رابطه بماند برای زمانی دیگر.

گماشتهاند تا در معرفی شاعرانی که هم باه علات اراالا

□ ا.ااتا عزیاازم برگاار یم بااه همااان موضااوعر نااازنین
نظامشهیدی نخستین کتا

نظامشهیدی با ناام «مااه را

بااره

ر شن کن» نقطهی آغاز کار ا بو نه نقطاهی ثقال کاار ا باا
جااو آنکااه ر ایاان کتااا
شص
کتا

از ر شهااای مر.ااوم ر هااهی

ییر ی نکر اما صادای مساتقل ر.ااید هام ر ایان
از ا نمد شیویم اما ر کتا

م ا با نام «بار .اهشایبه
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راخ و هم به علت شخصییت نامتکدی دگونه زیساتند
که میرواستند و دگونه نوشتند که باید مینوشتند .مان
با نامگذاریها وعناوادهاا مشاکل و عناادی نادارم فقاط
میگویم این شاعراد اند که به گرو اعتهار میبخشند اماا
مؤفقیت شاعراد بیمایه را هیچ دستهیی  -بر فرک شعر
ناب و یا شعر دیگر که با هم حتا همقد واناداز نیساتند -
نمیتواناد ت امین کناد اماا چاه بیاذیریم چاه ناه بخاش

شماره اول فصلنامه هفتاد

عمد یی از حیات و غنای شعری ماا در ایان رنجاا ساال

ار تیزم رشنر نازنین نظاامشاهیدی ر چاه جاایگااهد قارار

اریر وامدار برری از شاعرانیست که از زیر چتر هماین

داشت؟

حرکتها بیرود مدند و ماندند و به اعتهار شعر و تاال
و ح ور مستمرشاد ح اور دارناد کاه ایان الهتاه نفای
شاعراد مستقل نیست .اما در رصوخ نکتهیی کاه شاما
اشار کردیاد بایاد بگاویم کاه شاعرهای شااعرانی مثال
نااازنین را بااه هاار دلیاال و علتاای رواسااته باشاند کااه در
ررد ی محاا بهرند توانایی شعر و بیگماد توانایی شاعر
قراردادهای نانوشته و موذیانه را درهم میشاکند و ایان
الهته منحصار باه شاعر ناازنین نیسات .از ایان نکتاه کاه

■ اگاار چااه در شااعر زنانااه ،فااروغ نماااد و نماینااد ی
اروتیکی رواند میشود اما اگر حایل جنسیت را برداریم
و جنساایت را بااه مررصاای بفرسااتیم در ابتاادا اروتیااکم
محض در شعر رؤیاایی و در کتااب «از دوساتات دارم»
شروع شد .در شعر نازنین  -که الهته مدتهاست از کلیت
رار

دور بود ام  -ولی دچه شما مایفرماییاد حاتمن

دید میشاود و ایان روناد منطها باا روحیاهی جساور
اوست.

بگااذریم شااعرهای نااازنین از باباات
سارت به لحاظ سالمت زباد و بیاد

□ یکااد یگاار از مصااا یق توفیااق

دقدر ررفیات دارناد کاه مایتاواد

نظامشهیدی ر کتا

دهااا را فااارغ از تاااریخ ساارایش،

ماادبااار » رهاااید تخیاال ا نسااب

شااعرهایی همااهزمااانی و فااارغ از

شاعران یی

انق ا دانست.

ینیاد ا

از خو ا.

بااه
ر

حوزه ی تخیل کامتار باه منیارهاای از

□ مر اندیشد شکاکی

یای

عیاصری

آمااا ه متناار

ی ماادبیااد

باای تاار افااقهااای جدیااد را ر نظاار

هساااتید کاااه ر شااانرهای ناااازنین

میگیرد .شما چه نظری دارید؟

نظامشهیدی به فور یده مدشو عل
برجساااتگد ایااان عیاصااار ر آثاااار ا

■ با توجه به نقش تخیل درکنار

چیس ؟

سایر عناصار تشاکیلدهناد ی یاک
ارر ،شااعرانی کاه تخیال قاویتاری

■ صااداقت هاار شاااعری دجااا

دارنااد اگاار ایاان تخیاال بااا مفاااهیم

شکل میگیرد که زندگی راود را باه
شعر

«بر .هشیبه بار

منتقل میکند و نازنین با توجه به اینکه نوعی از

زندگی اشرافی را تجربه کارد باود هماین کاه باا موانا
غیرمنتظر یای روباهرو شاد د کاود م درود و در عاین
حال بخش عاصای وجاود

در ناوعی باه هام میختگای

برجوشید و بررروشید و او مصاداا شااعرانیسات کاه
شعرشاد را زندگی میکنند و بدود شاعر معناایی بارای
زندگی نمییابند
□ شنرار تی

از فرینش میرسند که در د فردیت ارر و یا رار ،جاذبه
و تأریر رود را بیشتار باه رخ مایکشاند .اصاولن چاود
تخیل تعلیمی و تقلیادی و کارگااهی نیسات راس مان هام
معتقدم دجا که حر

ر شنر مناصرما جدیتر آغاز شد ار تیزمر زنانهی شانر فار غ

این عنصر در کنار ساایر عناصار تشاکیلدهناد ی شاعر
ازبابت فردیتا

دارای جلو یی بارز و راخ است.

هیم بند از کتا

«بر .هشیبه بر
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مدبار » به کتا

«اماا مان

مناصر با ها هستم» مدر.یم که ا امهی میطقاد حتاا مکمال
همااان کتااا

ییشااین ا.اا

 .آ ر های ییشین ا
-

ازتخیل در کار نازنین ریش می ید

□ اگر ر ند شاعریر نظامشهیدی را به هماین شاکل ا اماه

یا به تنبیری ار تیزیمر زنانه با فر غ فارخزا

را مدتاوان ر را ی ،زباان آرایاههاای ا باد اکاا ی کار

وعناصری در ریوند باشد ،در ررتو ریالرردازی به نوعی

شماره اول فصلنامه هفتاد

شااما ر خصااو

ر این کتا

تکمیاال

چه نظری ارید؟

■ من معتقدم نازنین از د گارو شااعرانیسات کاه

رود مترصد کشف فااقی متفااوت باا دیگاراداناد تحات

دارای برنامهی منظم به قصد رسیدد به مرحله و نقطهیی

تأریر ساد ترین تیییری  -چه بیارود از وجودشااد چاه

از شعر است که صفت مشتر همهی شاعراد واقعی باه

در ارتها با درود دها  -به نوعی از روساتانادازی یاا

شمار می ید ،نوعی از بلندرروازی کاه بادود د هنرمناد

گونهیی تعالیجویی میل دارد و این کاملن طهیعیست .اما

در میانه میماند و مثل نامهای بسیاری که به سختی باه

اینکه در همهی شعرهای شاعر محق نمایشاود ،شااید

ذهن متهادر میشوند به اقناع و اکتفا تکیه میزند .ناازنین

هم این مسألهیی طهیعی باشد و از این لحااظ هام دور از

و دست وردهاایی کاه

سرشاار از

اگر زود نمیرفت ریرامود شعر

ذهن نیست کاه مایبینایم دنیاای شاعری ا

در حال به دست ورددشاد باود درنا و دقات و تأمال

تناقض است .زیراعدم راایت در شاعر همیشگیسات و

شایستهتری به کار میبست .الهته با همین چند کتابی هام

شاعر برای رهایی از این نارااایتی تیییار دیاد و تیییار

که از او ماند باز هام از بابات شاهاهتهاا و تاال هاای

منظر و تیییر منزل میدهد و این عدم یاکدساتی و عادم

جنهی  -د هم تنها به نیات دیاد شادد و رنجاه زدد باه

یکسانی در ریلی از شاعراد و شعرشاد قابال مشااهد

نهالکی  -نامی فراتار از ایانهماه اسامهاای درهام تنیاد

است.

است؛ چناد که میتواد بارها به صارافت شاعراو افتااد و
در معرفیا

غهار تن نظری از چهر ی جاد شست.

□ اگر چه ر شنر نظامشهیدی کارکر های خا
نمد بیییم اما به این منیا نیس
بو

□ ارتباطهای عام از قبیل منیااید ،ر ایاد .ااختاری ر

زباند را

که ا به زبان شنری بد تفاا ت

یدگاه شما چیس ؟

شاانر نظااامشااهیدی ر یکر هااای گوناااگوند را ر مواجهااهی
مخابب با این شنرها یدید مدآ رند شما این نکته را چهگوناه
تبیین مدکیید؟
■ این گوناگونی ناشی از ارورتیست که در زندگی

■ بله قای چگینی من با نگا شما مؤاف هساتم چارا

و روح و اندیشهی شاعر سایه و سلطه دارد.

که با اینکه گاهی کارکرد زبانی منطقی و گاهی هم با بار
ریشنهادی برای شاعر امتیاازی تلقای مایشاود ایان اماا
قسمتی یا قطاعی از دایر ی شعر اوست و مهم این اسات

□ ا.تا به عیوان آخرین .ؤای :اگر از نازنین نظاامشاهیدی
خابرهید ارید بفرمایید

کااه شاااعر قااادر بااه ارایااهی شااعری باشااد کااه نگااذارد
مخاطهاد بیاعتنا ازکنار د رد شوند .این نکتاهی مهام در

■ مان و ناازنین نظاامشاهیدی چاه در راناهی راانم

شااعر نااازنین نظااامشااهیدی مشااهود اساات کااه درغیهاات

فیروز ی میزانی  -که شاعری جوادمارد اسات  -و چاه

مؤلفاااهیااای کااااه دگرگاااونی شاااارایط غالااااب ،د را

در رانهی رود نازنین ،بارها نشست وگفتوگو داشتیم و

برجستهترمیسازد شاعر اما در حین کار و در جوشاش

مزاح  -و به قول امروزیها کلکل  -میکاردیم .یاک روز

در ف ای شعرکمتر به این درجهبندیها میاندیشد بلکه

نااازنین در رانااهی منااوچهر تشاای شااروع کاارد بااا ماان

را بر بستر دچه مورته و با تکیه بر تجربیاات

شوری کردد .من گفتم :نه باه جااد ناازنین .او گفات :باه

شعر

و دانش درونیشد ا

می فریند

جاد رودت قسم بخور از من مایه نگذار .یک دفعه تشی

□ اما ا.تا .اؤای فنلاد را را اماهی .اؤای قبلاد بارح
مدکیم :ر بنضد از شنرهای نظامشهیدی با تغییر زا یهی یاد

اسم نازنین.
□ .پاس ازشما شاعر گرانقدر جیا

شاعر /را ی مواجهایم اما همین ر ند ر برخد از شانرهای ا
اجرا نمدشو این

با نهیب گفت :با تو نیست ،هرمز رود

گانگد از کجا ناشد شده ا .؟

■ ایان تیییاار دیااد و زاویاه درشاااعرانی کااه دایاام در

■ من هم تشکر میکنم

اندیشهی سرودد هساتند وحتاا درساکوت و مکاثهاای
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درتری دارد باه

شماره اول فصلنامه هفتاد

آقای هرمزعلدیور

محمد آشــور
روی دیگرِ سکه
این قل ِ گر.یه
با این .کههای ارزان
که .یر نمدشو

هر لحظه چیستی؟

این تکههای نان
که ییرمان کر هاند

هر لحظه به شکلد رمدآید
گاهد ابر مدشو

از جوان که نبو م

که هر لحظه به شکلد ربیاید

تا جوان که نیس ام یگر

گاهد ابر

مدام شکستهام
قلکد را

با هر با ی که مد ز

که بالی این شنر بو

شکلد جدید نشانام مد هد

□
ر ی یگرر .که
مر ی.

عقا

که هر ر ز از .که مدافتد

شده.

ختری که یش ِ یر ههای ابر قایم شده
نمدبییماش
تصورش مدکیم!

رأسِ ساعتِ سه

چیزی از یش ِ چیزی رمدآید
اینجا هیوز ترس

یش ِ چیزر یگر مدر

رأسر .اع ِ .ه ایستا ه ا.

«چیس ؟»

ر چارراه  -چارهید نبو -
.اع

.ه بو

یلیس قرمز بو

حال ماری بزر

ایستا م
عقربهها .بق

مراقبام باشد که نتر.م

اعدا له شده

از موشها خرگوشها

کسد برای رفتن نمانده ا.
راه ،افتا ه بو
تمامر .اع ها ی

از گیجش های چیگای ارر حش ناک

همهجا .ایه
حر

هرهای تابستان

را ر غ مدگفتید

یش ِ کدام ییجره تب کر هام که با نیاید؟

قتد یلیس
ر.

تصورش مدکیم که نتر.م!

مدتر.م!

مثلر .اع ِ .ه

به این ابرها آ مها نمدشو ی ا

ایستا ه بو
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علـیرضـا بهـنـا

صدای کمهها
نمایشد ر ی صحیه تا
از یش ِ صحیه ی

صداید عجیب مدآید از بلیدگوهای نا یدند

آمدهید چه یر
کمهها

با چشمهایات جوان نگاهات .ایخور ه
با شکلر ار نهی اتاق به یی

مفهومر

از مدآیم

نمای
ا

لق ِ عجیب

بال مدآ ر یایین

با شکلِ وارونهی اتاق
چه ز

مدخورَ

ر را
مد هید

یهای حیاط ار نه گل ا هاند
ک غ با صدای بلبل مدخوانَد به تحریر

از مو های رنگد جوان خبری نیس
یش ِ میزی اریب ر کرانهی این صب
آن مرشدی شدم که اژههاش منیای برعکس مد هید
با عشق ر حوالدر تر ید از ر ی صیدلد بیا بر یم
تا نیامدنهای گاهبهگاه ترنمد ر زانه از رگاهِ فصل
فصل کبوتر ا.

درها

بیا

نسیم ر زاگرس غوغا مدکید
آفتا

از هش

از یر از

جه

همیشه رهای نیمهباز به رؤیای ی

مدریز ر ی زمین

ر زر بهاری

همیشه رهای باز بسته هدر مدشوند

رهای جواند بیا

تاری

ما عبارت از نسیمهای جوانیم ر کاکلر ر زگار
را

از حوالدر زاگرس اریب مدآییم قط مدکییم .رما
یای ما ند

ر این بار منیای ر شید ار

ر بر ِ باغهای گشو ه به

ر.

ر میظرر عارفد به چله نشسته ر قرنها
رهای بسته
همیشه غایباند رها

مدخوانیم رهم چه ز
چه یر مدر.یم

رؤیای ر به

رر زمان چرخ مدخورَ

ر لحظهید که اژه

چشمهای تو دور است

منیای ر بو ن ا.
خیایر ر

صدای کمهها که مدآید
ینید چشمهای تو

بر رهای خیالد

ر ا.

مدچرخد باز گشو ه مدشو گشو ه مدشوند رها

بد قفه از میانر کمهها .رخ زر .یاه

ر خیالد مور

بدحضور
ار احر نیلدرن

بولند

ر امتدا ِ تاری
را به تماشا نشستهام

یا ر ی
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ر بهاری

فلــورا تاجـیــکی

برف
جنگ

کاش بر

آنقدر که تمامر شهر را بپوشاند

مدتر.ید

نه ما از خانه بیر ن بر یم

مر اند شجاع ر .رزمینر من
ازجی

ببار

نه کسد بتواند به خانهمان بیاید

مدتر.ید

بر

مد تر.ید

.ایها .ایها بارید

ییجشیبههای گور.تان

بر موهایام

ییامهای کوتاهد را به شهر مخابره مدکید

نامر مرا از یا بر ی

به بو.ههای نیمهکاره ر صدای خمپاره

حال

به شیشههای شکسته

مرا زمستان صدا مدزند

به خاک

از من مدخواهد بر م

خاکِ .رخ

تا بهار بیاید

مدتر.م از صدای هلهله
ت

.و

تنهایی

ر مدشو از کیارر .رم نفیرکشان
کو کدر  .هایام
مد

تیهاید

نبایر توپها

رن ها را خط مدزند

چشمهایام نبایر انارهای .رخ

زنهای تیها

ییراهنر خترانر ر .تا

شایر مشکد مدیوشید

ر خانهید

به تارهای .فیدِ موهایشان فکر نمدکیید

که به هیچ کویری تن نمد هد

به رن ِ یریدهید از گونههایشان
مدتر.م
با بوی موهایات را به .رزمیید یگر...

تیهاید همهی رها را مدبید

بوی بار ت اتاقمان را به زخم

حتا
رر شیشههای عطر

مدتر.م
از گریهی ر .ریات زیر چکمهها

رژر لبها لکها

تفی ام را بده

ببین حتا با هم

تفی ام را بده

فقط ر .ریر زنانر تیها را

من از جی

از .رشان برمد ار

مدتر.م
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بابــک رضـایــی

هر کوچهام را
به کوچهید یگر
ییوند مد هید
نامنلوم ر ید مکاشفهید بدنام
نامام را مدخوانَد چیزی
اتومبیلها از ما چیزهای یگر مدگریزند

در میانهی راه

بوی خوشر شببوها
مثل بر های خشکیدهی چای

از ییجرهید که مدام بنیه مدزند

هیوز منکشیده

به ریههایام مدریز

عطر ییچانْد

آه  .ات چه گرم مطبوع مر

رؤیاهایاش

را.تد

ر ی بکارتِ علفزار

از این کوچاه تاا کوچاهی بنادی چاه چیزهااید باو کاه

همان حوالد

نسر هایم؟

زیر .بزیر انبوهِ جیگلها

آیا اقاقیا

یر.ه ز

آیا یوارهای مربو
آیا ریچههای فاض

هیوز قدنکشیده ی ا
ندانس

را یس مدزند

با ی

.یلدر تید زمستان را

ها

یگر ارتبابد ارند؟

آیا ما

که هر بهار

با ی

 نیامده -.الد کبو را رقم مدزند

یگر ارتبابد اریم؟

گ یهام هان باز مدکید
شب با کمبو ِ خورشید کیار مدآید

زنبیلزنبیل به خانه بر
رنجهای نا.ر هاش را

دیگر هیچچیز

ییلههای ناگشو هاش را
حال عشق

نه ایستا ن بر ما.ههای اغ

چون لیموید شیرین

نه خیره شدن به ریا ل ل ها

هیوز از گلو یاییننرفته

نه بوییدن شببوها

تل مدشو

یا کشف زند زیبا
یگر هیچچیز آرامام نمدکید
این ییام

شبِ نامعلوم

تل ترین تسلیتد.
که این ر زها

ذرهذره جدا مدشو از من چیزی

برای خو م مدفر.تم

جا ههای .یاهِ ناتمام
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پـویـا عــزیـزد

راز

داشتنِ تو

از میانه مدگر باز

هم اره  .ات مد اشتم

راه

اما اشتنر تو
چهگونه بگویم

برخور را از میانر خو

چهگونه بگویم اشتن تو چیس ؟

چون رازی که ترکاش باید گف
ر میانه مدیوشانَد

تن با نامر تو از هر چیز تهد مدشو

ش

حتا از جان خوی
چشاامهااا مادر نااد بااه

کااه ر میاانر

ر .ا هااا

ابرهایاند
خیره به آن .تاره مدشاوند

کاه از شارقر .ارخ

مد مد

که خشا

از رخ

ار

مسلسلر با را ر میانه مدگر اند
چه حرفد ارم
من که حتا اگر باران باشم
از خاکِ .بزر تو گیدمد نمدر یانم

چهگونه بگویم اشتنر تو چیس
من که .تارههایم را .یاهچالهیر .ر ی ربو ه ا.

تو هرگز عبورر برق را از تن ر کوهها ندیدهید
عبور رعد از گوش های ات خمه هاای متر کاد نسااخته
ا.

من که هر صب
آفتا

.

از شانههایام برمدآمد

قلههایام اکیون

اشتن تو را مد انم

به خاکستر نشس

اما اشتنر تو

شانه

چهگونه بگویم؟

از میانه بازمدگر

اشتنر تو ارکو ر مجیوند.
بر جمجمهی رخ

کوهد بو م

.یمای زجر

مدکوبد

رازی که ترکام مدگوید
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مصطـفـا فـخـرایــی
تصادف
ر ی چهرهام ییدا.

از رن

تصا فد رخ ا ه ر من
به جز هیچ کسد
کسد مقصر نیس
عبورم را به هیچ جا هید ندیدهام
از خو م حتا تکان نخور هام
اما این لشهی کامیونهای .ب

.یگین را

از یهلویام بیر ن کیید
را از .رم

جیغ آهنهای تصا

بگویید این مسیری که منام
تا اب ع همیشه مسد

این تلفن

از دستهایام باال میروم

این تلفن

از  .هایام بال مدر م

بیمار.تاند تمامعیار ا.

عکسد را که صورتات ر آن جا گذاشتهید

حایاش خوش نیس

برمد ارم

خ

چشمهایام را از ته تو مدتکانم
چیزی بر ز نمد هید

مدانداز

تا زبان باز کید

شب از رن های .وخته آ یزانام مدکید

بوق یش ِ بوق
جیغ

به ترس مدگویم از حبا های ر ی زبانام بترس
به خوا

ا.

مدگویم ر نیمهی یگرر چشمهایام بخوا

از هانر تو کج افتا هام

تا بخواهد

گریههاید که از حوصلهی .یمها مدگذر
.رفهها مد شیوی!
از جای خو تکان مدخورند

از .وتِ ییجرهید یایین

قر

از یش ِ این صدا یوار مدآید

ایستا هام

یر.تاری نیس

از یش ِ اینجا

شربتد از حر هایاش را برایام بفر.تد

ینید آنجا که نشستهید نیشستهید

از ر ی خط یریده ا.

به خو م مدگویم

لبد

بیمار.تاند را که بر اشتهام

به خو م نمدگویم

زمین مدگذارم
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سـاجـد فـضـلزاسه

آنها
با خاک تکاندند مختصر
ک هِ یگری بر .ر
به خانه بازمدگر ند
ار

جنبهی جا

خرگوشهای .یاه را .فید
.فید را .یاه
چه فرق مدکید
گوش برای نشییدن بو

این

 .ام را جلوی صورتام مدگیرم
 رشد این ندان هاای غیارر ببینادنیس ؟

شعبده

 .شان را جلوی هانام مدگیرند

«ما خرگوشیم:

صدایات مدزنم نمدشیوی

گلولهها

نفس مدکشم

ا لین گلوله

ا مدزنم نمدشیوی

ر ک ه شنبدهبازی :مُر ه»
این را زنام مدگوید

نفس

حواسام نیس

رخ

نفس

صدایام مدزند
حواسام نیس

از بارر هزار یرنده

 -خرگوش مر ه

بیر ن مدآیم از خو م

ر بااااغچاااهی آیارتماااان لکاااهی
بزرگد.

ر کوچه
چید مر

ما

آخرین کلمه را

را .ب

مین گلوله اما
قهرمانر این شنر را خواهد کش
 -آن یرنده هیوز

خرگوشیم

ر ک هِ شنبدهبازی مر ه

بر شاخه نشسته ا .؟!
رتر

از

از ر های یوار بیر ن مدکشید

باید بیر ن بر یم

همیشه اما ر ِ یاید ییدا: .

نه به کوچه نه به خیابان

ختم مدشو

ما

به حفرههای کوچکد ر آیارتمان

تیها ک ههایمان را

آ

به احترام آخرین کلمه بر اشتیم

ما نمد انستیم

از نق ر خرگوش ر انق
خیدیدنااد بااا

ها گفتم

ناادان باازر

ر

گریه مدکر یم
گریه
ر آ.یا ر شمن ریختن بو

تیها ی

چرا

هانشان

.

مدزنید؟

خیدیدند به ق ِ جشن
ک ه بال مدیرید مدرقصید
-
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نفر

از گلولهی .وم خبر اش
آنکه یی تر
مر ه بو
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مدکید:

ـعـمـت مــراسد

قبرستان
ابرهای بدبارانر تابستان
کوه
گیدمزارر بیمار
ییرزند ر آ.تانهی ر
میتظرر مر

ا.

جهانِ بیشکل
قبر.تان
یا ر گذاشتم

یایینر گیدمزار خوابیده

با صورتهای همشکل

آ مها ر ی قبر

با مر ان زنانر بدضربانر قلب

مدبَرَند به گذشته

.

نه خبر از بلوع

پدرم چارلی

نه از بارانهای رش ِ ش

زند از .وراخر قبر
برای مر ش .

جیبام شبیهِ چارلد چایلین
ییراهنام اما
شبیهِ

ی آلن

یا گاری از ی

همهچیز

یایینتر

شبیهِ ابرهای .یاه .فید

چید خرابه

ر افق صدای کو کد شیرخوار

.

شبیه به صدای من

تکان مد هد

چید .اختمانر نیمهکاره
من
از .وراخر ییجره

بدنام مزهی نان مد هد

بوی خاکِ نرم را

یلهی هیچ کافدشاید ر ذهن نیس
حتا قهوهید

ر ی لخ ِ بدن

نفره

مدشو حس کر

 .ام ر جیبر هیچ خیاباند نیس

نه خبر از یر ازر ک غد گر.یه

یا نامهید خیده ار از هیچ نماییدهید

نه زر ِ گیدمر مزرعه

یش ام به یشتد گرم نبو
یش

با با نی ر باز

ر یش

مد ز

از یدرم چارلد

همهی صورتهای بدشکل

تا یاهاید که به هیچ بید ا.

ک ههایشان را گرفتهاند

ایستا هایم

با بدنر لخ
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نیا را  .کاری مدکیم
به .رفههای مر

گوش مد هم

مر از .وراخر قبر بیر ن مدآید
باره مدمیر
بیدار مدشو قبر.تان از خوا
ییرزن ر را بسته
آ

مد هد به انگورر حیاط

من .وراخ را مد بیدم
مر

مدخواهد از مر

فرار کید

عـلـیرضـا مـطـلبــی

یارکِ مصیوعد

ر ی آ.فال

گفته بو م چشمانام مو بر اشته
بس که یاییدهاند کیارم را
یاهایام اما از فرط ماندن
 .هایم
کجا.

شعرِ رهاشده
چشمانام به تخ

خوا ر .فید

از کتا خانهات
از عکسر شاملو

به  ِ .من مد خ ؟
کجای مید که بدمن
از .طِ هر چیز
به نبایات گم مدشوم

.یگار

از صیدلدات صدای گا مدآید

آییه را چرخاندم

اینجا کجا .؟ بلید مدگفتد

کمد به را.

لبهای خابرات بر گونهام
رها مدکیم باز

را.

لمسر لبانه را

با لباسر .یاه؟

که هر عصر مانتواش را مدیوشد
مرا ر این حوالد

از نبو ِ باکرهگد .

را.تد اینجا

ر من تمام آمبولنسها فریا
تیهاید ،صورتام را اش

همه کوری گرفتهاند؟

ماشینام را چرا نمد

مدریز

چرا برنمدگر ی

من

.تان تقدیر را بگیری از آییه؟

نمدر م بیر ن

ر انتظار ممتد بوقد حتمن

یش ِ این ر

که بگوید مُر

من باشم

صدای تر یدم؟
به اتاقات مدآیم حال

آینهسری

مانتوات را رمدآ رم
ر ی تخ ات راز

ر آییه بگر مات یا کوچه

به ما ر هم .پر هام

کدام کُیجر نیامدن گیر کر هید
که هر چه کا یدمات

چشماند ریز

موهاید به اندازهی کوه.ار

این خوا های بدیر ه

من آ.فال

نبو م

با قدی بیر نر آییه

مگر نمدشو عر س شد

شدهام

نه

ر من کسد.

از شیاسنامهام خون مدریخ

شنرر رهاشده

تر

نبو ی

کمد به چپ

رفتم قتد،

مدتر.م

آن شیطان

که هرچه لذت را

صمغ

از اتاقام یگر

آن تصویر

کجا.

یگر شنر نمدگویم ر این اتاق

تنهای تیها.

چو

که شنر را به چشمها مدچسبانْد؟

بوی راز کشیدنات از عطر .یاه

خوا

گچ

بیدارم نکیید لطفن

خالد

ماهها.

توی این بنبس
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نخوابیدهام

مـیـثـم مـهــر ـیـا
در این آسمان پرندهییست...
ر این آ.مان یرندهید.
که .

بزرگد

برای محافظ

از ما ندار

ر خط افق یرندهید.
که چشمهای ما
خیلد ق ها
بر ا خیره مدشو
آن بال
یرندهید.
که تا .پیده
به حای زارمان مدگرید

گزارش
من ر تاریکدر مطلق هستم

اصفهان

اینجا .ط شهر ا.

با این ر زهای ا یر ا.فید عاشقام
کیار ر

بد ییراهن

امر ز

گزارشر خو را از خیابان اصلد ار.ای مدکیم

ا ی ا.فید ا.

جای .ایها
ماهدها

چراغد برای عبور ر شن نیس

جلب

مر م مر هاند نمدتوانم مصاحبهید بگیرم

ر ییده

اینجا یایتخ

زیر یو .ام مدر ند

ر خانه خوابیده بو یم که یاییز شد

حتا جانوری ،چیزی ،برای خالد نبو ن عریضه نیس

بر هایاش ر ی ما ریخ

خو م هستم

بند زمستان آمد

گزارشگر شبکهی خبری

نیا .پید بو
 .-م

ا.

صدای شما را مجری محترم ندارم
تو کجاید؟

نمد انم چرا هیچکس

ماهدها زیر یو .ام مدر ند

با من تما.د نمد گیر ؟
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از خــوس به خــوس
■ خوان

ا.

ر شنر امر ز باید مفهوم خو را از راههاید یگر باه مخاباب

شنری از ثریا کهریزی

از مجموعهی شنر «این ی

که ما آن منیای خا

را ر لغتیامهها ییادا کیایم اژههاا

القا کیید ینید آنکه هر اژهید باید آنچیان ارجاعها را با توجه

زن نیس » ،چاپ ا ی ،تهران:

به متنر خو بسیده ی شنر به هماراه اشاته

نگیما ،13۴2 ،صک 31 –32

باشد که مخابب با توجه به ا ههاا نیاز
با توجه به اشتههای ذهید– فکریر خاو

ابوالفضل پاشا

مضمون را ریابد ،به عبارت یگر اژههاا
باید ر شنر نه مفهوم متدا ی بالکاه بایاد
کلیاادِ مفهاااومد را ر اختیاااار مخاباااب

)1

بگذارند کلمهی «تایا» نیز از ایان قاعاده

ما چرا ر ی یدیاده هاای گونااگون ناام

مستثیا نیس

مدگذاریم؟ آیا صرفن برای اینکه صدایشان

اژهید.

کیاایم؟ مااثلن قتااد ر ی فرزناادمان نااام
مد گاذارم قادر مسالم بارای آن ا.ا
صدای

کاه

بزنیم یا ا را مور خطا

نامگذاریهاای ماا بارای ایان ا.ا

کاه بتاوانیم باه یدیادهی

بهخصوصد ارجااع بادهیم؟ ماثلن قتاد ر ی خیاباانهاا ناام
که به آنهاا ارجااع بادهیم نشااندر

خو مان را قیقتر اع م کییم از اینها گذشته آیا مدتوان برای
نامگذاریها حال
ر.

یگاری نیاز تصاور کار ؟ هماهی ایانهاا

اما نام باید چهگونه باشد؟ آیا باید برای نامگاذاری از

الفاظ آشیا بهره ر شویم؟ آیا بایاد زیبااید را ر نظار بگیاریم؟
اصلن چرا مان ر آغااز ایان گفتاار چیاین مبااحثد را مطارح
مد کیم؟ ر اق توضی این مطالب برای آن ا.ا

کاه «تایاا»

شنری از ثریا کهریازی ر مجموعاهی «ایان یا

زن نیسا »

توجه مرا جلب کر ه ا.

قصد آن ارم که ر این مجای ر

بارهی این شنر نکاتد را توضی بدهم
اغلب شنرهای مجموعهی «این ی
متنار

زن نیسا » ناام هااید

ارند ،ناام هااید مثال حاای کثیاف ،چا  ،مانیفسا

هکده ،ایره ،مس

یا .ایر نامها اماا عیاوان ایان شانر –

همانگونه که گفتم – تایا.

ینید عیواند که ر بد امر چیاز

خاصد را به ذهان مخاباب متباا ر نمادکیاد از برفاد بایاد
توضی بدهم که شنر امر ز ،شنری نیس

که ما را به لغتیامهها

نیازمید کید مثلن بارای یاافتن منیاای کلمااتد مثال چلملاه،
قار  ،یر ش ،ر نجو ،برجاس ،تفاح ،ترفبا ،نوغان کلمااتد
از این .

که مؤانس

باا ماا

مجالس

را برگزیده ا.

قرار هیم از برفاد آیاا

مد گذاریم برای آن ا.

ما باید ببیییم این چهگوناه

ناگزیر باشیم به لغتیاماه مراجناه کیایم حتاا اگار

کلمهی «تایا» منیای خاصد هم اشته باشاد بااز
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قبل از ا امهی ک م ،باید متن شنر را مر ر کییم:

از اینجا تا
– بر م –
چید حر ؟
چید هان به هان
چید کیار
که ارم از خو به خو م
خیایات تخ !
بر م نیس
مثل تو نیستد
از اینجا تا

چید تا بد م

چید تا هانام بگوید .تتان ا
زیر همین جوریر آ.مان
کسد بدقرار کسد تا
بهخابر این گمان
آ.مان کمد مکث کید با
کمد خورشید بتابد تا
کمد
کمد

ر از تصاور

-

کجا را ارم؟
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کمد

یام بگوید

تا

ر هیچ کجای این شنر لفظ تایا جو ندار اماا اگار ایان

از هجای کشیده اما ر شنر نیمااید ضا فارق مادکیاد ر

جز – شامل «تا» «یا» – تقسیم کییم مادتاوانیم

بیا به بوی ببیند ک م میزان بولند

لفظ را به
نق

آنجا شاعر مختار ا.

آنها را – چه ر کارکر های عام زباان چاه ر هماین

بو ن یا کوتاه بو ن حر  ،تندا افاعیال را برگزییاد اماا بارای

– متوجه شویم برای مثای بنضاد از مصااری ایان

آن که یایان مصراع را به مخابب اع م کید گاهد باید به جاای

متن خا

هجای بلید از هجای کشیده بهره ر شو تا این نکتاهی خاا

شنر به چیین الفا د ختم شدهاند:

ر مقام نشانه ،مخابب را از یایان مصاراع بااخبر کیاد اماا ر

 1از اینجا تا
 2کسد بدقرار کسد تا

شنر .پید که رعای

 3آ.مان کمد مکث کید با

حالتد باید اشته باشد؟ اگر ر ایان نکتاه تأمال اشاته باشایم

 4کمد خورشید بتابد تا

آنگاه باید ببیییم انتهای بنضد از مصاری شانر تایاا .ار هی

نام تایا ر مدخل شنر به عیوان کلید یا راهیما ااهر شاده

کهریزی که به لفظد مثل «تا» ختم شادهاناد چاه یژگادهااید

تا از ض کلد این شانر اب عااتد ر اختیاار مخاباب

ا.

قرار هد ،گوید که قبال از ر

ارند یا آنکه چه یژگدهاید باید اشته باشید؟

 ،تاابلوید

البته این نکتاه را نیاز بیفازایم کاه یایاان مصاراع ر شانر

نصب کر ه باشید تا توضیحاتد ضر ری کار.از را ر بارهی

نوع ا : .یایان بیدی کمّد یایان بیادی

آن مکان خا

باه مکااند خاا

افاعیل ر کار نیسا

یایاان مصاراع چاه

ارائه هید

ک .ی

عملن بر

کیفد ینید اگر شاعر تندا افاعیل را رعای
زن را ر نظر گرفته ا.

)2

اما رعای

کید میازان کمّاد

این هیجار ،میازان کیفاد

مصراع را تضمین نمدکید برای ر شنتر شدن مطلاب ر .اه

اجزای نام این شنر – شامل «تا» «یا» – نیاز الفاا د ر

بی

همین کیفی ِ آ اید – مثل «باا» – غاالبن ر انتهاای مصااری
آمده اند؛ برای ر شنتر شدن مطلب ،مثایها را یا

مشهور از حافظ ق

مدکییم:

. 1ایها فتر ما ر گر صهبا بو
ر نق میکده از رس

باار مار ر

 2زین آت

مدکییم:

عای ما بو

نهفته که ر .ییهی من ا.

 1از اینجا تا

خورشید شنلهید.

 2کسد بدقرار کسد تا

 3تو .تگیر شو ای خضر یدخجسته که من

 3آ.مان کمد مکث کید با

ییا ه مدر م همرهان .وارانید
ر بی

 4کمد خورشید بتابد تا

منیای ی
قبل از ا امه ی .خن اجازه بدهیاد مار ری کوتااه ر ناوع

ا ی با

که ر آ.مان گرف

مصراع مستقل ر بهر یایم کاه اگار چاه

یگر را کامل مدکیید اما هر کدام از ایان

مصاراع

به تیهاید نیز منیایذیرند یایان بیدی کمّد کیفد مصاری

مصراع بیدی ر شنر اشته باشیم تا بدانیم که آیا ختم مصاراع

ی

به چیین الفا د چه حالتد را مدتواند ایجا کید نیز اینکه ر

قائم به خو ار اما شیونده را میتظر مصراع بندی نگه مد ار

این متن خا

از ثریا کهریزی چهگونه رخنمون شدهاند

م نیز مصراع ا ی منیاید

زیرا نوعد شرط ر آن نهفته ا ، .از برفد یایانبیدی کمّاد

بوی مصراع چه قدر باید باشد؟ شاعر چاهگوناه مادتواناد
انتهای مصراع را اع م کید؟ مسلمن ر شانر ک .ای

زمان اتفاق افتا ه ا.

ر بی

ر

هماان

کیفد این مصاری نیز مانید مثای قبل همزمان اتفاق افتا ه ا.
اما ر بی

.وم مدبیییم که یایان بیادی کیفاد مصاراع ا ی باه

هیجار قرار ا ی زن ،یایان مصراع را اع م مدکید بارای مثاای

جای آنکه ر انتهای همان مصراع اتفاق بیفتد ،ر ا ایل مصراع

کار ه

ینید اگر یایان بیدی کمّد ر این مصراع

اگر شاعر بحر رمل مثمن مقصور یا محذ

را انتخاا

باشااد بایااد مصااراعهااا از فاااع تن فاااع تن فاااع تن فاااعلن

بندی ر ی ا ه ا.

مطرح نبو حافظ چیین مدنوش :

بولند تر یا کوتاه تر نباشد هر کجا که این میزان هجاها قیق
رعای

شده باشد متوجه یایان مصراع خواهیم شد ،فرقاد هام

نمد کید که شاعر ر انتهای مصراع از هجای بلید بهره ببار یاا
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تو .تگیر شو ای خضر یدخجسته!
که من ییا ه مدر م
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– /چید حر ؟» اگر هر کدام از این .ه مصراع ،ر آغااز ایان

همرهان .وارانید

شنر ،به لحااظ کاارکر مضاموند یاا اجرایاد – باه اصاط ح
یایان بیدیر میبنث از شنر ک .ی  ،عملن ر شنر .پید از

مو.یقاید آن – خار بزنید مسلمن مخابب خوانادن شانر را

اما یایان بیادی کیفاد همچیاان جاو ار باه

اما

بین رفته ا.

رها مدکید .راغ شنری یگر یا حتا شاعری یگر مدر

عبارتد مصاری شنر .پید صرفن از همان یایان بیدی کیفاد –

مدبیییم که کهریزی چیان عمل کر ه ا.ا

میا.بترین هیریترین نوع یایان بیدی – بهرهمید مدشوند

یایان ش ر ،با خو همراه مدکیاد برای توضای بای تار ،ایان

بند از همه ی این توضیحات بایاد اضاافه کایم کاه
ببین
حر

ک م ا.

کاه مخاباب را تاا

ر از

جملهی فرضد را ر نظر بگیریم« :قصد من رفتن از اینجاا تاا

که یایان بیدی کیفد مصراع ،باا موصاوی یاا

ر بهر خواهم شاد

اضافه همراه باشد به بیاان یگار ماا ر حاالتد عماومد

ر بوی این راه یا چید حر

آنجا.

یا آنکه چید حر

خاواهم شایید؟» کهریازی از ایان جملاهی

اضافه یا به موصوی ختم نمادکیایم

فرضد به «از اینجاا تاا – /بار م – /چیاد حار ؟» ینیاد باه

به فرض نمدگوییم« :من به مدر.ه رفتم تا» ر ببیندتنرین

به بیان یگر ا ایهاید را

جملههای خو را به حر

ک م ،لفظ «تا» ر این کاربر ِ فرضاد ،شایونده را عملان

حال

میتظر مدگذار تا ا امهی جمله را بشیو

ایجازی بایسته هیری ر.یده ا.
همیشین کر ه ا.

که مدلوی آنها هرگز به این شکل همیشین

نخواهید شد
کهریزی ر این شنر با بهرهگیری از قریحهی خو

کاار

مهم کر ه ا : .یکد تصر های مضموند– اجرایاد ر زباان

)3
آیا شنر قرار ا.

ک م گریزان باشد؟ آیاا قتاد

یگری آما ه کر ن ذهن مخابب برای آن که ختم مصاری را

از ببین

ک م

به موصوی – آن هم ر همان آغاز شنر – بپاذیر  ،باه عباارتد

باید بگویم که خیر! حتاا مادتاوانم

هماراه

کهریزی مصراع خو را به موصوی ختم مدکید از ببین
ر افتا ه ا .؟ ر جوا

بیفزایم که کهریزی ر این شنر با ختم مصراع به موصوی ،ک م
را ببیند تر جلوه ا ه ا.

ناگفته ییدا.

فقط فقط ر این شنر حکمفرما.

کاه ایان قضاا ت
نمدتواند قانوند برای

.ایر شنرها – .ر هی کهریزی یا .ایر شاعران – باشد ینیاد
آن که این اجرای موفق نمد تواند این شیوه را فراگیر کید تاا ر

اجرای شنریر کهریزی ر این متن باا تمهیادی بازر
شده ا.

تا این غیرمتدا ی بو ن – ختم یایان بیدی مصراع به

موصوی – آنچیان باا هیجارهاای منماوی همیشاین شاو کاه
مخابب بدآنکه بخواهد شنر را ی .و نهاد یاا ر خصاو
ر یار ید با این هیجار جدید فرص
را با رضای

خابر بشیو

قضا ت اشته باشاد ،آن

بپذیر

همه ی شنرها مصاریند ببیییم که به موصوی ختم شاوند ر ی

اگر بخواهم این نکته را ر مقام تشابیه توضای بای تاری

عادهیاد

بدهم باید بگویم :چشم ما نقطهید کور ار که اگار چیازی ر

قابال تنمایم باه .اایر

آن یدرس قرار بگیر ما هرگز آن را نخواهیم یاد باه هماین

این نکته از این .بب تأکید مدکیم کاه ممکان ا.ا
تصور کیید تجربه ید ر شنری خاا
شنرها.

ر حالد که همه ی این مباحث کیفد مثال تصار

ر زبان یا تصر

ر ببین

ک می

گونه باید تصور کییم که شااعران مادتوانیاد قاوهی شاییداری

بار برای همیشاه اتفااق

«نقطهی کر» به جو بیاید تا تصر های مضاموند– اجرایاد

مدافتید قابل تکثیر یا الگوبر اری نیستید
ع

ه بر این ها از یا نبریم که شانر امار ز خاوشبختاناه

مجالد گستر ه برای تصر
گذاشته ا.

ر زبان ر اختیار شاعر مخابب

اما این نکته نیز ناگفته نماند که تصار

ر زباان

باید از یشتوانه ید قوی برخاور ار باشاد تاا بتواناد ر یکار ی
هیری ایجا کید از این باب
کر ه ا.

کهریزی ر شنر تایا موفق عمال

ا همهی عیاصر شنر خو را – اعم از تصر های

مضموند یا تصر ها آ اید –به فرار ی از کارکر های منماوی
متدا ی فراخوانده ا.

مخابب را آنچیان عا ت هیاد کاه نقطاهیاد باا ناام فرضاد
به آن نقطه هدای

قضا ت اشته باشد فرار یها را باا رضاای
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خاابر بپاذیر

ا امهی شنر را بخواند
حال که کهریزی چیاین تمهیاداتد را رعایا

کار ه ا.ا

مسلمن تصر های بندی این شنر – یایان بیادی مصااری باه
موصوی – ر همین ببقه بیادی قارار مادگیار
مدکید حتا موجب آفریی

ا مدنویسد« :از اینجا تاا – /بار م
-

شوند مخابب بدآنکاه بخواهاد فرصا

شماره اول فصلنامه هفتاد

زیباا جلاوه

منیارهای جدید مدشو

به ر ـگ عبور سر بنبسـت
■ خوان

توصیف مدشوند که چشمهاشان به رن
برای همیشه تن به بن بس

شنری از مهرنوش قرباننلد

عبور ا .؛ اماا بایاد

بسپارند زناند که بایاد آمالشاان را

فدای ابنا زندگد فر ی اجتماعد کیید اییان کساند هساتید
که اگر  .آ یزی برای زندگد اشته باشید ،هرگز به رفاتن

احمد کنجوری

عبور نمد اندیشید؛ اما هر گاه «فراموش مدشوند» ،چشمانشان،
عبور را زمزمه مدکید؛ با این هماه ،هام اره «شادن» را قربااندر
بو ن ر مسل ر عر

جاید کیارر بنبس

عا ات هیجارهای جامنهی بانبساتد
مد کیید چون تمام نفسهایشان ترس

به ختری مدر.م

اَ ، .م برنمد آ رند بدهیچ ت ش

که چشمهایاش

تکایوید ،برای همیشاه بان بسا نشاین

به رن ِ عبور ا.

مدمانید

این .ر هی مهرناوش قربااننلد باا

انگار ا را

توصیف ماه آلاو بان بسا

بارها به یا آ ر هام

حقیقد

آن ق ها که فراموش شده بو م

نما ین) آغاز مد شو برخور

توصیف شاعرانه ی چشامان ا کاه «باه
رنا

اشاره مدکید

عباور» ا.ا  ،بار جاذابی

افز ه ا.

که یش ِ صورت من ا.

آغاااز

این آغاز شگر  ،خوانیاده

را رگیر خاو مادکیاد تاا کایجکا اناه
.طرها

انگار

رن

بارها

اژهها را ید بگیر تنبیارر «باه

عبور باو ن» تنبیاری انتزاعاد از برجساتگدهاای ایان

.ر ه ا .؛ هرچید که ر شانر هاهی هفتاا کاه عرصاه ی

ا را ندیدهام

عییی

آن ق ها

ا ، .این گوناه تصاا یر کمتار یاده مادشاو

«بنبس » از اژگان کلیدی این .ر ه ا.ا

که به برگد مدآ یختم

نیز اژهی کلیدی یگری .؛ ر هر

که مرا به آهی ِ ریزش مدبر

اژهی

کلماهی «عباور»

باا باهگزییاد اژگاان

مواجهیم
اژهی چشم که ر بیاد نخسا

هیوز

آماده ا.ا  ،ر بیادهای

.پسین -با اژگاند همچون «باران :ر منیاای مجاازی اشا »

تمامر نفسهایام ترس ا.

ر بید .ه ،با «ندیدهام» ر بید چهار با «خیره» ر بید یایاند-

قام ام

حضوری چشمگیر ار

یر از ختری
که به آن.وی بنبس

(باا منیاای

با ختری ر «جااید کیاار بانبسا »

با .رانگشتانر باراند
به آن.وی بنبس

ر خو فر مدر ند

اینگونه ر یکر ی به اژهی چشم

خیره مدشو

میطبق با اصل راماتی

که یش ِ صورت من ا.
(قرباننلد)99-9۴ :1333 ،
موضوع .ر هی «بنبس » ،ر ها
ب تکلیفدشاان میاان مانادن رفاتن ا.ا

ر .را.ر .ر ه گسترش مادیاباد
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ختراناد

-

چخو » ا.

چخو

بر ایان

با ر بو که اگار ر ر ایا  ،تفیگاد بار یاوار آ یختاه شاو ،
بالخره باید شلی

کید

از نظر .اختار. ،را.ر .ر ه عرصهی تقابالهاای گاناه

یهُارههاای زناناه
زناان

«تفی

یگر اژگان این .ر ه،

ا .؛ مهمترینر این تقابلها عبارتاند از:
را ی/شاعر ر برابر ختری با چشماند به رن

شماره اول فصلنامه هفتاد

عبور

تقابل جایگاه را ی/شااعر

ختار (را ی/شااعر ر ی باه

آن را برای همیشاه ر یاا

ار ؛ اما ختر یسر یشا

ا را مادنگار ؛ ینیاد ر ی

یایاند ،به تیهاید شنری مستقل ا: .

بنبس

جانب آن .وی بنبس

«هیوز

ار )

گونهید تقابلر نه چیدان ییدا ر

تمامر نفسهایام ترس ا.

تنبیر «انگار ا را  /بارها

قام ام

به یا آ ر هام» با تنبیر «انگاار /بارهاا /ا را ندیادهام»؛ ایان

یر از ختری

تقابل با توجه به تقابل .پسین ،بی تر ریافتید.
حال

تقابل

که به آن.وی بنبس

ر گذشته« :آن ق هاا کاه فراماوش شاده

ریزش مدبر » که گویاا عباارت

م از نظار زمااند مقادم بار

این امر با بی تر .ر ههای ههی هفتا کاه نمادتاوان

به برگد شاکییده

.ر ه زمزمه

ا .؛ ینید آ یختن تمس

.س . ،رآغاز فراموش شدن ا.
ر ای

بادین.اان .ایر خطاد

یارهید از آنها را جداگانه بد ن توجه به کلی
کر  ،ر تضا ا.

ر هم شکسته شده ا.

گزارهی « قام ام /یر از ختری [ا.ا ] /کاه باه آن.اوی

تقابل زمان حای گذشته

بن بس

تقابل منر شاعر با بر
بسیاری از این تقابلها
مدباز

به هم.ازی یگانگد مدانجامد

حلوی ختری که چشماناش به رن
آن.وی بن بس

ا ، .ر قام

عباور مادام خیاره باه

شاعر /ر ای. ،ر ه را رنا

تر ید را تر.یم مدکید نیز .ایالی

هم.ی ا.
یی ر نده ا.

.ر ه با ر ای

یگر عیاصار شانر،

از عییی

خوانیده بد رن

این

گزاره را ر کیار هم

ر ذهن خو  ،ختری را مجسم مدکید که «چشاماند
عبور» ار

«به آن.وی بنبس

خیره» ماناده ا.ا

این کشف لیههای منیاید ،اگر چه ر نگااه نخسا

.اا ه باه

ر بیاادهای نخس ا . ،ااوم یایاااند  -کااه ارای افنااای
رخ ا ن شکل گرفتن ا.

(عیییا ) ،تلیگاری

مکرر ا.

ببیاد تقابال

اقنی

همزمان با ر ای

شنر ،ر حاای

ایان شاگر  -کاه ر ی زیباای

برابر کر ه  -ر بسیاری از .ر ههای ههی هفتا

شاعران مناصر به یژه .راییدگان ههی هفتا از امکاناات

کیوند به خابرات گذشته ر بیدهای نخس

ر ایااد ا.ااتان ،رمااان ،نمااای نامااه هیاار .ااییما باارای

بیدهای .وم چهارم نیز تکرار

ر

مر .ر ه جلوهگر ا.
ا.تمرار همین ر ند ا.

ر این گش

اگش ها.ا

جذابی بخشد .اخ

کاه

.اختار یی ر ندهی .ر ه تکوین مدیابد

بسیاری موار  ،ر ای
«بنبس »،

بیاادهای چهارگاناات ابتاادای .اار ه ،مقدمااهیاد باارای بیااد
بید آخِر ،جم بیدی تلفیقد از تمام رخ ا ها.ا
زمان که ر بیدهای ییشین به باور مجازا باه

ترتیب «حای-گذشته-حای-گذشته» توصیف مدشادند ،ر بیاد

هد به .ار ه بهاره مادگیرناد

را تا .رحد شانر برمادکشاید ر شانر

بار از شیوهی فل ب

بار .راییده /را ی به تداعد
مدیر از  :ی

اژهی «هیوز» زمان گذشته حاای را ر امتادا هام توصایف
مد کید این

مدنهد

یداری ر زمان حاای آغااز

یدن ختر ر جاید کیار بنبس

یایاند.

عبور» شده ا.

.خن را

مد شو تا خابرهید ر ذهن را ی/شااعر نقا
حرک

شدن به آن.وی بن بس  ،جایگزین عبارت «چشمان به رنا

مضارع اند  -تجربه

تأثیر تأثر حاصل از تنابیر ،ایماژها

خیره

نظر مدر.د ،التذاذ آفرین ا.

رهم آمیزی کاراکترها ،با ایماژها ر ای های .وررئالیساتد

مدشو

همین امر به شنر .اختاری َ َراند بخشیده ا.

به رن

لنابد .وررئالیستد مدبخشد بیین اژهی «انگار» که فضاید
مبهم .رشار از ش

خیره مدشو » ر یایان .ر ه بازگشتد به بید نخس

ار
گانگدها بنضن بیگاانگدهاا

ر بید یایاند ،رن

خیره مدشو

که یش ِ صورت من ا» .

بو م» «آن ق ها /که به برگد مدآ یختم /که مرا باه آهیا ِ
عبارت نخس

ذهان مانادگار مادکید البتاه بیاد

فل ب

ر بید

ا.تفا ه شده

ر هار

گونه از احوای خو ر گذشاته
م (انگار ا را /بارهاا باه یاا

آ ر هام /آن ق ها که فراموش شاده باو م)

یگاری ر بیاد

چهارم (انگار بارها /ا را ندیدهام /آن قا هاا /کاه باه برگاد
مدآ یختم /که مرا به آهی ِ ریزش مدبر )

یایاند رهم مد آمیزند گیراید زیباید بید یایاند .ر ه  -که

هیجارگریزی نحوی ر عبارت «انگار /بارها /ا را ندیدهام»

همچون نتیجه ضربهی یایاند ر مصراع یایاند ربااعد.ا -

متیا.اب باا
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تنبیری شااعرانه ،نابیو.اان غیرمیتظاره ا.ا

شماره اول فصلنامه هفتاد

فضای .وررئای .ر ه ذهن ما عا ت ار که ایان عباارت را

ر ناکد .قوط را القا نمدکید متیا.اب باا ر ناهی منیااید

ریابد؛ اما با یدن شییدن فنل میفاد (ندیادهام)

اژهی «آهیا » ،اگار چاه منیاای ایهاامد ار  ،چااون

با فنل مثب
خ

بارای

آمدِ عا تد تصویر مدشو که تأملبرانگیاز ا.ا

رک بهتر این .اختار نحوی ،نمونهید از شنر عبااس صافاری
را مدآ رم« :تا چشم کار مادکیاد /تاو را نمادبیایم » (از فتار
ربین قدیمد) منمولن یس از عبارت «تا چشم کار مادکیاد»
عبارات افنای ایجابد نشانده مد شو ؛ عباراتد مثال « رخا
ا« ،» .لله ا» .

نیسا

خشون  ،صدای شکستن را متبا ر نمدکید ،همنشین میا.بد
برای ریزش نیس
ر شاانر «باانبساا » ،اگاار چااه از موضااوعات عااام
ک نر ای ها

ری شده ا ، .اژگاند مثل «بنبس » که هار

گونه گرفتاری ،مخمصه تیگیا را ر انبان رمزآگین خاو ار

صفاری با آ ر ن عبارت .لبد (تاو را

نمدبییم) ،از نحو زبان آشیایدز اید کر ه ا.

آن کاه تأ یالهاای

حتد اژهی «بر » با منااند .امبولی

متفا ت متند ی را برمد تاباد نیاز کلماهی «عباور» باد ن

تکرارها (تکرار ا هاید مانیاد «س»« ،آ» «ش» تکارار

توصاایف ابنااا

گونااه/هااای آن نیااز از مااوار ی.اا

کااه

اژگااان عباااراتد هاامچااون :باانبسا  ،انگااار ،ا را ،بارهااا،

جزیدنگری شاعران ههی هفتا را با خو همراه نمدکید البته

آن ق ها که ،ختری ،آن.وی بنبس  ،یش ِ صورت من ،به،

جیبهها لیههای منیاید آنهاا کاه خاوان هاای متفاا تد را

که

) ر کیار تقابلها که به آنها اشاره شد ،هارموند خاصد

به .ر ه بخشیده ا.

مو.یقد منیوی غیاد از یژگادهاای

شنر «چشماند به رن

تیا.ابهاا شابکههاای

عبور» ا.ا

تداعد متند ی که مو.یقد منیوی .ر ه را شاکل ماد هیاد،
ضمن ا.تحکامبخشاد باه .ااخ
خاصد به .ر ه بخشیده ا.

ر ایاد ،ارزش مو.ایقیاید

برخد از تیا.بهاا چیایناناد:

«جا ،بنبس  ،عبور» « ،ختر ،چشم ،یا . ،رانگشا  ،صاورت،
نفس ،قام »« ،صورت ،چشام بااران (شاشا )» «بااران ( ر
منیای حقیقد) ،بر  ،ریزش»« ،بنبس  ،ترس»
این شنر عرصهی ایماژهای متند ی ا.
محوری شنر ا.
بر

آنچیان که از بیاد یایااند ریافا
همچیان ر بن بس
کیار بنبس

 -که اکیون خو ا .

گریز از بنبس

چشمان به رن

عبور ختار

 -نتوانسته ا را به تکاایو

ا ار گویا گزیری جز ماندن ر بانبسا

نیس ؛ خارخار رفتن رهاید نگاه به یش
.ر) اگر هس  ،فقط آرز .
ر بنبس  ،خوانیده را به رن

صورت (مجازان

 .نیاافتید ا.اتمرار باو ن
تأمل امد ار تا ریابد کاه

ریزشخیز ا.

کاه
بااران

میاب :
صفاری ،عباس ()1361؛

ماادتوانااد باشااد یگاار ایماژهااای ایاان .اار ه عبارتیااد از:
«چشمهایاش /به رن ِ عبور ا» .؛ «به برگد مدآ یخاتم /کاه
مرا به آهی ِ ریزش مدبر »؛ «آهی ِ ریزش»؛ «تمامر نفسهاایام
ترس ا» .؛ « قام ام /یر از ختری /که به آن.وی بنبسا
تصویرگراید مفرط نما ها ایماژها ،ایان

شنر را از .ر ه های شاعران ههی هفتا اندکد

ر مدکیاد؛

زیرا شنر ههی هفتا  ،بای تار عیییا گرا.ا

.اند ار

ایماژها تصا یر را متفا ت با مباند جمایشیا.انهی هههاای
ییشین به کار ببر .راییده ر خلاق تصاویر «آهیا

ریازش»،

چیدان موفق نباو ه ا.ا ؛ چارا کاه ایان ترکیاب ،حشا
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ربین قدیمد؛ چ  ،3تهران :مر ارید

قرباننلد ،مهرنوش ()1333؛ ر ناتمامد خو ؛ تهران :توکا

هم ر منیای حقیقد هم منیای مجازی (شا.تناره از اشا )

خیره مدشو »

مانده ا.

مادشاو  ،را ی/شااعر

«بنبس » نماا

نیز منیاید نما ین ار رمز هر کس هر چیزی.

تکیه بر آنها .خ

برمدتابد ،شنر را ارزنده

کدام علل عوامل .دِ عبور ختران از بنبس های همیشهاند

که یگر ایماژها بار مادار آن مادچرخیاد
.س  ،نا ر.

ر خور توجه کر ه ا.

شماره اول فصلنامه هفتاد

پرت دهیی براد شاعران هـلند

آمسااتر ام نقاال مکااان کر نااد رمکااو کااامپرت بنااد از یایااان
تحصی ت متو.طه باه نوشاتن مقاالت یاا کشایدنر نقاشاد

■ با شنرهاید از:

ا.تان مصور برای ر زنامههاا ر ی آ ر

رمکو کامپرت

یکد از

ر تگر کوی ند
هرتسبرخ

یوهان کریستیان یاکو

ران تحصیل ،نشریهیى باا ناام ( )Braakرا

.تان

میتشر کر

.یس نوتبوم
یو ی

ر .اای  16۴1باا

کامپرت تا .ای 1631بی تر شنر مد.ر

کمتر ا.اتان

اما بندها نوشتن ا.تان را با جدی

بی ترى نبای

مد نوش

فان ا.خاخن

کاار
ی

برگردان از نیلوفر شریفی

«کارهااای

کتااا

مر غامگاین» را ر

.ااای  16۴۴بااه رشااتهی
تحریاار رآ ر یکااد از
یرفر ش ترین رمان هاای
ا باااا ناااامر «زنااادگد
ا » .توجاه

لذت بخ

بساایاری از مخاببااان را
جلب کر
شاانر کااامپرت باار
تغازی

چشم انداز شنر

.اادهی بیسااتم هلیااد،
تأثیری چشمگیر اشا
ا

ر .ااااااای  2111از
ریاف ِ نشان شاوالیه از
.اا

ملکااهی هلیااد

امتیاع رزید
که اهمی

نشان ا
جاا انگد

شاااااعر ر نها هااااای

رمکو کامپرت

مر مااد .ا

شاااعری

ماندگار خواهد شاد کاه
رمکو کامپرت  - Remco Wouter Campertشااعر
نویسیده  -از نسل نویسیدگان شااعران منار

جایزهاش را از .

مر م بگیر

باه « هاهى

رمکو کامپرت از شااعران نویسایدگان تااثیر گذارکشاور

ییجاهدها» ر کشور هلید ا.

که ر.ای  1626ر شهر لهاه

رهی .ایخور گد را .پری مدکید ا بناد

متولد شد ا تیها .ه .ای اش

که یدر ما رش از هم جادا

شدند ،یس تا مدتد با یدربزر
یاادر ا

ما ربزر

خو زندگد کر

ر .ااای  1643ر ار گاااه کااار اجباااریر نااازیهااا

( )Neuengammeر .اان . 41ااالگد رگذشاا

هلید این ر زها

از .ای  211۴یگر کتا
هم اهر نرف
ضنی

جی

رمکااو

ر شهر ایه  Epeبه
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از یدهها شییدهها چیین مشهو ا.

جسماند میا.بد برخور ار نیس

.پس با ما رش زندگد کر آنها بندها ر .ای  164۴یس از
م جهاند یس از .ه .ای اقام

شنری میتشر نکر

شماره اول فصلنامه هفتاد

به محافل ا باد
کاه از

من امر ز .ایگر ِ تولدش را

)1

جشن مىگیرم
آنجا.

بانویى ییر

با صدایى گرفته
چون شهرى زمستانى
با چانهید گرم

اما

این شنر را که مىنویسم
ا . 99ای ار
این عد
براى جانور نیس

)2

بلکه
براى ماریانه موره ا.

تر ید نکن

ا عاشق

حتا

یوانهی ک ه ا.

فر ا نیز زندهام

هرچه بزر تر بهتر

هیوز زندهام

اینچیین به من گفتهاند

ر موها ناخنهایام
که بد ضربانر قلب نیز

ا بانویى اندیشهمید بزر

ا.

رشد مدکیید

با ک ههاید بزر
حتا فر ا را نیز

بر .ر

زندهام هیوز

مثلن
انسان که ر .ای 1621

ر کتا های قدیمد

جاز را کشف کر

ر جورا های کهیه

ا

که آنها را زیر کمد

ر جیو ر شهرر هونکى تون

ر گامهای امر زم فراموش کر هیى

نوشته بو :
اى شنر

حتا

چیزهاىر مهمترى هم جو ار
چون  .هاید که ی
موهاید که از حش

فر ا نیز زندهام

یگر را مىگیرند

ر لبخیدِ ی

برمىخیزند

.

به نوشتههای تزیییى ر شیاسنامهام

ما شنر نخواهیم اش

که ر لهه مدتواند آنها را تحویل بگیری

تا آن هیگام که شاعران
بتوانید ر باغهاى تخیلشان

حتا

قورباغههاى اقنى را نشان بدهید

فر ا هم زندهام
این جم ت را
ماریانه موره گف
ی

همانیدِ امر ز
:

به شها ت اشیا آ مها

بانوى ییر بزر
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.ایه محااق باو ه اناد تو.اط ایان نشاان ر آفتاا

روتگر کوپالند

مى گیرند
ر تگر کوی ند که ر زبان هلیدی ر تخر کوی ند خواناده
ر چهارم آگو.ا

مد شو

شمایر کشور هلید

.اای  1634ر خاو ر شاهری ر

ر ا.تان خر نییگن یده به جهان گشاو

ا رشته ی یزشکد را ر .ایر 16۴6
ر همان

ر.اند

ر . 2۴الگد باه اتماام

ره بو کاه باه نوشاتن ر ی آ ر ر تگار

کوی ند ر .ایر  1696تخصک اش را ر رشته ی ر انیزشکد
ر .اای 16۴3

گرف

ر نظر مخاببان ا بیات شایاخته مادشاوند اماا ا

هرگز ر .ایه نبو
.

قارار

بارهاا نشاان زریان یاا اش خاو را از

های مر م هلید

یگر کشورهای جهاان گرفا

مجموعه ی شنر ا نیز جوایز مختلفد به .

آ ر

چهاار
ر .اای

 16۴۴همهی آثار چاپ شده اش ،جایزه ی منتبر  p.cرا بارای ا
به ارمغان آ ر ند ر تگر از
افتخاری ریاف

انشگاه منتبر هلید نیز کتارای

کر این شاعر هلیدی .یز ه مجموعه ی شنر

ار که ر .ای  2119همه ی آنها به صورت احاد ر قالاب
«مجموعهی آثار» گر آ ری شد به چاپ ر.ید

ا.تا انا گااه شاد ا
به خابر .ای هاا تحقیاق
باار بیماااران افساار ه

)1

رمان آنها با نور رماند
خاااوا

رمااااند باااه
با چای کهیه م

شهرت ر.ید .اای هاا
ریا.

بزر

ترین مرکز

بهداشاااا ا

ر ان را ر

ترجیحن ر باغ

 .اش ارم

ر.

اما بد نر عطا

ر تگر ر مقام یزش ِ شاعر یا شاعر یزش
هم ر زندگد ا

 -کاه ایان

آثارش ازیرخوانیده تارین

شاعران هلید به شمار مدر که این امر یاس از مار
بور چشمگیرى افزای

یافته ا.

ی باه

زبان شنرى کوی ند بسایار

ر ان بی تر بر یایهی محا ره ا ، .باا ایان حاای ترجماهی
شنرهای ا کار .ا هید نیس
مضامین شنرهای ر تگر ،خانوا ه ،مر  ،جیا  ،تیهاایى
مهم ترین فراییدی که ر خوان

شانرهای ا باه

چشم مدآید ،همان .ویه های چشام ناواز زنادگد.ا

کاه ر

نیای ییراموناش به ر شید لمس تجربه کر ه ا.
بی تر شنرهای کوی ند به زباان هاای آلمااند ،فرانساوی،
انگلیسد .ایر زبانها میتشر شدهاند ا
مل الشنراید ر هلید انتخا

ر .ای  2111به مقام

شاد اماا از یاذیرش ایان مقاام

نظر کر همچیین ر .اای  211۴نشاان .الطیتد باه ا

اهدا شد که باز هم از یذیرفتنر آن .ارباز ز ؛ زیارا ر تگار باه
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میان چمنهای بلید

عشق

همیشه یام مدخوا.

یایانر ر زی آرام ا.

آن جاى خالى

آنگاه که تیها

من بو م

نورى .رخ ر آ.مان

برای آمدن

باقد مدماند
خورشید غر

ماندنر کسد
کر

آن زنر زیبا میتظر ا.
گربهیى ر تاری ر شیا
یی

مدآید

گربه بدنر .ر ش را
به  .هاى زن مدکشد
نه برای یتیگدر زن
که برای موهای خو ش

فکر مىکر نشان .لطیتى به کسانى اهدا مىشو کاه ر

-

ر ى همان جاى خالد

یتیگد زیا

هم ر شنرهای اش رهم تییدهاند  -یکد از

شیاخته شده ترین شاعران هلید ا.

غای

حال بر بخوا

میتظر ا.

عهده گرف

صر

عزیزم!

 .هاید ییر

شاامای کشااور هلیااد باار

عشق ا.

)2
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سیس نوتبوم
باه

«کورنلیوس یوهانس یااکوبس ماریاا نوتباوم» منار
.یس نوتبوم  Cees Nooteboomر .ای 1633

ر شاهر

لهه  -یکد از شهرهای هلید  -چشم به جهان گشو

یادرش

ر .اای 164۴
جی

زمااند کااه ا تیهاا

م جهاند

ر

از ه .اای اشا

ر بمباران شهر لهه کشاته شاد .اپس
از ا کاار نوتبااوم

مااا رش ب فاصااله بااا ماار ی کاتولی ا

تحصی تاش را ر مدر.هید مذهبد به اتمام ر.اند یاس از
آن ر ی

بان

ا.تخدام شد هم زمان با کاار ا اری مشاغوی

به همکاری با ر زنامه های مختلف هلیدی شد باه قادری ر
این کار یای رفا

کار کاه ر .اای . 1693ار بیر یکاد از

مهمترین ر زنامههای هلید به نام «فولکس کران » شد
شوق گش

گذار انگیزه ی فارا ان نوتباوم بارای یادن

گوشه کیار جهان از همان .ایهای نخسا
.رزمینهاای

جاواند ،ا را باه

ر ناشایاخته کشااند نوتباوم باه بسایاری از

کشورهای جهان از جمله به ایران .فر کر
تمدنهای گوناگون آشایا شاد
نوشتن شنر .فرنامه

ر هماین

ا.اتان گارای

با فرهی هاا
ران باو کاه باه

ییادا کار عماده ی
کاه

شهرت .یس نوتبوم به .بب اشنار زیبا گزارشاتد.ا
ر قالب .فرنامه با زبان لحید ا یبانه میتشر کر ه ا.ا
کتا

ا

«شبد ر اصفهان» بد یکد از همین .افرهای یژ هشاد

ا به ایران ر .ای  163۴به نگارش رآ ر از یگر کتا های
ا مدتوان به «بنداز هری ر بر ی»« ،ی
«جا ه ی .انتیاگو» اشااره کار باه عا

شب ر تاونس»
ه از میاان مهامتارین

مجموعه های شنر ا کتا های «شانرهای .ار » «شانرهای
بسته» قابل اشارهاند

من تیها هستم
شنر هم تیها.
باقد نیا
از آن کِرمها
ر خیابان ایستا هام!
جایى که اژهها
کتا ها
نامهها
ییامها
همه ر اعماقاش
زندگد مدکیید
من
همچیان ایستا هام
همیشه ایستا ه ر انتظار بو هام
آنقدر که این اژههاى .یاه .فید
ر شن گرگون .اختهاند

مرا به .ایهید تاری
شنر از من عبور مىکید

خو ش را به هیأت اشیا آ مها رمىآ ر !

این ا.تاننویس شاعر شهیر هلیدی تاکیون جاوایز ا باد
فرا اند ر هلید یا .ایر کشورها به .ا
بار هم تا نامز ی جایزه نوبل ا بد یی

)1

آ ر ه ،حتاا چیاد

رفته ا.

ر .اای

ا

این ا.تحاله راهیچ یایاند نیس
شنر همین ا.
هم اره شاعرش را جس

 2114می ی برای تمام آثاارش جاایزهی مهام P.C.Hooft

«شنرها لشکرى شکس

 Pijsرا از آن خو کر

بد نر فرمانده

جو مدکید
خور هاند از کلمات»

بد نر  .ح
.رگر ان
ر انتظارر آخرین

اژه

ر انتظارر آخرین ت خای
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براى شنر

)2

هیچ قانوند نیس
مد اند شنر چهگونه باید باشد؟

هیچ قانونى

انداماش؟
لمبرهایاش؟
چشمهایاش؟
چشمهایاش

آه

مد اند چه رن
رن

باید اشته باشید؟

جیگل؟

ریا؟
یا ر خانه؟
چهقدر
چه میزان باید بیارز ی

شنر؟

شنرهاید مىشیا.م
چیان ییر فرتوت
که باید یاریشان کید
تا از خیابان عبور کیید
شنرهایى مىشیا.م
کور
کر
لی
برخىشان هم
زنانى هستید زیبا
ر عیفوان جواند
با اندیشههاید چون برههای .فید
لبهاید
به رن

کتا

مقدس

برخى به قوی ا.تا ما
به ا راقر .هام مدمانید
برخىشان هم مُر ه اند
اما هیوز
بر یلکانى از مرمر
ایستا ه مىرقصید
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یودیت هرتسبرخ
)1
تو
هیوز باشکوهى
نجیب مهربان
چون ا.بى اصیل
با یایهای بلید
که ر چشماندازر ش
به تاخ
ر مىشو
«یو ی

فریدا لییا هرتسبرخ»  -شاعر نمای ناماه ناویس
ر شاهر

یرآ ازهى هلیادى  -ر چهاارم ناوامبر .اای 1634

آمستر ام چشم به جهان گشو ا شاعر نماای ناماه ناویس
یاارآ ازهى هلیاادى ا.اا

یاادرش «آباال هرتساابرخ» کیلااد

.رشیاس نویسیدهید خوش نام بو که ر جی

تو محبو ر میى
آغشتهیى به عطر
به بوى میوههاى بهشتد
رایحهى جا یىر ا یهها

م جهااند

ر .رزمینهاى

به هم راه خانوا ه اش به ر .تاى بارنهفلاد  Barneveldتبنیاد
شد اینگونه بو که یو ی
زندگد را چشید ا

از همان آغااز زنادگد تلخادهاا

.اااکیاناش را بااه ار گاااه .ااتربورک اق ا

ر شااهر رنتااه
ر

خفا ترس به .ر بر ند اما آلمانىها یدر ماا ر آن هاا را باه

مژگانر بلیدت

ا باى خاو را از .اای  1691آغااز کار

شنرهای اش را براى هفتهنامهى«هلیاد آزا » فر.اتا
مور توجه مخاببان قرار گرف

کام کام

.ای بند ا لین مجموعهی

شنرش را با عیوان «یُس ِ ریایى» میتشر کر یس از آن ،یایج
مجموعه ی شنر یگر از ا به چاپ ر.ید

فیلمنامه نیاز از

هرتسبرخ  -بی

تر  -شنرهایى با مضمون .یا.اد

اجتماعى ماى .اراید ا باا باه کاار بار ن زبااند صامیمد ،از
کلیشههای شاعرانه
م ادر

بیااز تل ا

ری مد جوید به کشف رازهای جهاان

که با اعجازی رنگارن
باز بسته مىشو
یر از مىکید
مىگیر
آرامآرام
ر ن .ییهام آشیانه مىکید
آنگاه که تو
ر چشمان من

گزنااده از خصوصاایات شاانر ا  .ا

صراح ِ زباناش لحظات ر ناک خابرات فراماوششاده را
ر ذهن خوانیده ح

بایهای یرندهیى

ا

ر هلید به کارگر انى «فرانس ایز» به ر ی یر ه رف
یو ی

چشمانر تو
چشمانر مهربانر کبوتری .فید ا.

.تربورک میتقل کر ند

ا

اغواگر
مهربان

خواهر برا رش از ار گاه گریختید تا یایاان جیا

یو ی

اندامام اینچیین از تو عطرآگین ا.
چشمهایات از تمامر چشمها زیباتر ا.

 Drentheبفر.تید ر همان اثیا یو ی

فنالی

تو عزیز میى

خانوا ه مدتد ر ر .تای بارنهفلد بو ند

تا آنکه نازیها تصامیم گرفتیاد آن ار گااه را تخلیاه کییاد

ر

خیره مىشوى

مدکید
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)2
محبو ام زیبا.
یگانه
بدهمتا
چون رخ ِ .یب
تیها تیومید
بر فرازر تپهیى بلید
که ر .ایه.ارش
آرام مىگیرم
هانام
شیرین مىشو
از میوههاى تازه
ارش

آ

محبو ام!
به من .یبر .رخى ببخ
تا آرام رها
بخوابم ر ى چمنها
ر ى باز انات
ر چشمانات نگاه کیم
آنگاه
که از بالى صورتام
به من خیره مدشوی
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فان اسخاخن
فااان ا.ااخاخن» ر یاااز هم

«یوهااان کریسااتیان یاااکو

.امبر.ااای  1۴61ر شااهر « یفیتاار»  - Deventerاق ا

ر

هلید  -چشم به جهان گشو

)1
یشب

ا شاعر ،نویسیده نقاشد برجسته بو که آثار مکتاو اش

باران

را با نام « »J.C.van Schagenمیتشر مدکر «فان ا.خاخن»

بدرحمانه مدبارید

ره های ابتداید متو.طه را ر زا گاه اش گذراند .پس ر

هرا.ان به باغ رفتم

شهرهای «ا ترخ » « Utrechآمستر ام»  Amsterdamر
رشته ی حقوق ا امه ی تحصیل ا رفتن به ان گاه تحصیل
ر آمستر ام ریچه ی متفا تد از زنادگد را ر برابارر چشامان
جوان ا گشو
ی ر .ااای  1621ر شاارک

ش ای تِ هلیااد بااه عیااوان

بازرس مشغوی به کار شد ا بازر.اد شاهرهای لهاه بیادر
«ر تر ام» را بر عهده اش

به همین لیل با خانوا ه اش باه

شهر «ر تر ام» نقل مکان کر
«فان ا.خاخن» ر «ر تر ام» به بور جدی به نوشتن شانر
ییج .ای بند ینیاد ر .اای  162۴ا لاین کتاا

ر یآ ر

شنر خو را با عیوان «خر ِ بدخر ان» میتشر کار کاه میتقادان
این کتا

با اقبای عماومد

را مهمترین اثر ا نامیدند این کتا

بسیارخوبد مواجه شد چیدین بار تجدید چاپ گر ید
مشاک ت .یا.اد

فان ا.خاخن ر .ای  1642به علا

اقتصا یر کشورر هلید از کار اخرا شد با ایانکاه بای تار از
ییجاه .ای .ن اش

تصمیم گرف

بااره ا اماه ی تحصایل

بدهد یس ر آکا مد هیرهای زیبای شهر «ر تر ام» به تحصیل
زیار نظار

ر رشتههای قلم زند ،نقاشد لیتوگرافد یر اخ

باران که مدبار
حلز نها به مر

فکر مدکیید

باران که مدبار
حلز نها مدآیید بیر ن
مدآیید به خیابان
آرامآرام
از مسیرر .ی فرشها
تا آن.وی خیابان
عبور مدکیید
چرخه.وارها
چشم ندارند
.خ

مدگذرند!

حلز نهای غمگین را
له مدکیید مدکُشید
این ا.

یایانر حلز نها

مرگد حش ناک کثیف

ا.تا ان زباده مااهری چاون «آنتاون رکازن فاان آنخارن»«

از اینر به باغ رفتم

 »Antoon Drekzen van Angerenا.اتندا شاگف اش

که .ؤای کیم بدانم

را به رخ همگان کشید

چرا حلز نها بدین.ان

ر .ای  16۴3فان ا.خاخن به همراه خانوا هاش باه شاهر
«مارِ.ن» رف

ر آنجا به صورت جدی به یا گیری نقاشاد

زیر نظر ا.تا « یلم فاان لاوز ِن» Willem van Leusden
یر اخ

ر جس

جوی مر اند؟

بند هم از آن شهر نیاز باه هماراه خاانوا ه اش باه

شهری یگر به نام « ُمباورخ»  Domburgنقال مکاان کار
باقد عمرش را ر آن جا به کاار فنالیا
های مهم یگرش را ر همین شاهر نوشا

یر اخا
ا

64

از ایوانر خانهید
با راهراههای صورتد بیف ر ییراهناش

کتاا

ر بامادا ر ز

هفدهم آ ریل .ای  16۴۴یده از جهان فر بس

زند زیبا

گف « :خستهاند خسته از زندگد!
ما
ناامیدیهای فرا ان اریم »

-
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)2
رخ ِ راشر ییر
عاشقر برکه شده ا.
نگاه کن
چهگونه با .خ جاند
 .های لرزان خش اش را
راز کر ه ا.
نگاه کن
چهگونه با رفتاری زیبا رازآلو
خم شده
آغوشر گرم

را باز کر ه ا.

برکه
با امید .یاه
زند بالبلید مغر ر ا.
ر اعماق
آنجا
که رخ ِ راش
لب هایر برکه را مدبو.د
همان جا نیز جان مد.پار
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پرت دهیی براد شـاعران کـورس

بذر عشق

با شنرهاید از:

اگر نیا

شیرکو بدکس

اندکد از بذرر عشق من

بختیار علد

لبرم را

ر یر زنان مر ان زمین مدکاش

رفیق صابر

یگر بدگمان

قبا جَلدزا ه

جی

ج ی مل شا

کین انتقام

تا جا ان

ل ر قره اغد

از اینجا رخ

چیار نامق

برمدبس
.لیمانیه 2111

برگردان از کریم رضامجاور

همچنان عشق
شیرکو بیکس

با ی

شیرکو بدکس نامآ رترین شاعر کُر

ملقاب باه امپراتاور

شنر جهان. ،ای  1641ر .لیمانیه به نیا آمد تابستان 2113
ر ا.تکهلم .وئد رگذش

شیرکو بدکس بدش

ی

کاار ه ا.اا

ا بااا تساالط حیاارتانگیااز باار زیاار بمهااا

ریزهکاریهای زبان ما ری با بهرهگیری از تخیل عمیق خاو ،
زیباترین شنرها را از نظر فرم مضمون ر زبان کُر ی آفریده

قطره باران را مدبییم
خر ش ریاید را مدشیوم
انهگیدمد بر کفِ .

ر همان حای تأثیرگذارترین شاعر مناصر ا بیات کُار ا.ا
حد چهل مجموعه ی شنر ر هش

بر

جیگلد را مدخوانم

یرکارترین

هزار صافحه میتشار

مدنویسم

خرمید اندر نر ر ح ارم
تاری از گیسوی یار ر نظر
عشق ا را ر کیار ارم
ی

بی

از شنرهای نالد ر ی

ا.
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کُر .تان را بههمراه ارم

عشق تو
عشق تو
یگری به .اع های شبانهر ز افز ه ا: .

.اع

بیس

.اع

ییجم

عشق تو
ر ز یگری به ر زهای هفته افز ه ا: .
ر ز هشتم
عشق تو
ماه یگری به ماههای .ای افز ه ا: .
ماه .یز هم

سرزمین آتش

عشق تو
فصل یگری به فصلهای .ای افز ه ا: .

ر نام بیشهید بو

فصل ییجم

به یهیای شبهای تیهایدام

به این ترتیب عشق تو

به انبوهدر حسرتهای بدیایانام

زندگد عاشقانهید را به من ا ه که

شامگاهد از گوشهید
گوشهی نگاه زیبار ید
جرقهی آتشد ر آن انداخ
من از آنر ز
بهشتد .وزانام
.رزمین آت

ی

.اع

ی

ر ز

ی

ماه

ی

فصل
افز ن از زندگدر عاشقان یگر ار !

شدهام
یرا
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لیدن 1663

بختیار علی
بختیار علد متولد  1691ر شهر .لیمانیه ا.ا
بختیار علد فضاید بسیار خا
کُاار متمااایز ا.ا
ا.تنارات خا
انتزاعد

ار

شانرهای

از همهی شاعران یگار

ر شاانرهای ا بااا تنبیارات ،تشاابیهات
متفا ت ر بهر مدشویم که گاه نامتناار ،

ر از ذهن مدنماید تصا یر شنری ا مجموعهیاد

از تصا یر .وررئالیستد.
یژگدهای شنریاش یش

که گاه بر اثر این شایوه ی خاا
.ر هم ر یف مدشوند

،

ر نتیجه

تصااور تجساام آن باارای مخابااب .ااا ه .ااطحد ،شااوار
مدگر .

در کشتی عقل بهسوی دیوانگی
به .اوی .ارای یوانگاان ر یار ازیم

با بای حکم
چییییم ما
با بای فا

به.وی کوی جفا ر یر ازیم چییییم ما

بر بای بلمد .یاه
بر یش

به.وی جزیرهید .فید ر انیم

کشتد خون

به .راغ آ.ای

.رگر انیم

گوش به مو هوش مد.پاریم چییییم ما
تن به .یل جی
ان
بر تا

مد.پاریم چییییم ما
مدکشیم چییییم ما

را به آت

جواند مدنشیییم چییییم ما

ربان ییری مدشویم چییییم ما
زیباید بهاران را نفرین مدکییم چییییم ما
عو عقل را مدنوازیم چییییم ما
خدم کار ی مدشویم چییییم ما
کیج خلوت ر یشان انا را یران مدکییم چییییم ما
شراف

را به حرا مدگذاریم چییییم ما

شیشهی شفا

شرم را مدشکییم چییییم ما

با بای زیباید به.اوی .ارای یلیادان یار از مادکیایم
چییییم ما
با بای قار

به .اوی کاوی قلیادران یار از مادکیایم

چییییم ما
بر بای با ی .یاه
بر بای آشو
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به.وی بهشتد .فید مدر یم
به .راغ آ.ای

.رگر انیم

رفیق صابر
رفیق صابر متولد  16۴1ر شهر ق زه (قلناه یازه) ا.ا
ذهن زبان رفیق صابر به .وررئالیسم گرای

از آنجاا

ار

که ر رشتهی فلسفه تحصیل کر ه ا ، .اژه هاای فلسافد ر
شنرهای ا بس آمد بالید ار ا

ر همان حای که برای مل

میهن اش مد .راید ،به یر .هاای بییاا ین انساان ربااره ی
فلسفه ی آفریی
جس

مسایل هستد شیا.د مد یر از

هم اره ر

جوی گم گشتگد ها .رگشتگد های انسان باه نباای

یافتن یا.خد میطقد برای آنها. .

)2
لد جانان من!
هرچیزی را حدی.
حتا ییمانشکید را
این چهگونه ممکن ا .؟
این شتافتنر ز هیگام به عدهگاهِ جا انگد
تیها .زا ار گل یر انه.
چهگونه با ر کیم کوچ نابههیگام تو را
هیگامدکه هیوز هم
زیباید
یکد تصویر تو .؟
چهگونه با این بدتوید .ر کیم
قتدکه زندگد به یی

از تو

چو من چشمبهراه ا .؟
بدتو
زمان به حلقهید بسته مانسته.
افق تهدترین تهد.

)1

مکان تیها شایستهی گور.تان ا.
برگد
این آیینر مهرباند نیس !

رقصان

تو با خو

فر مدافتد

همهچیز را بر ی

مرگد تدریجد.

مگر مرا!

بدتوید
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.پاهد از .ربازان زیبایدات

قباد جَلیزاده

تسخیرم کن
قبا جَلدزا ه ر .ای  16۴3ر شاهر کویاه باه نیاا آماد
عاشقانه های قبا منر

عام خا

ا.

شاید بتوان گفا

ریفترین لطیفترین عاشقانههای شنر مناصر کُار متنلاق
به این شاعر نازک خیای باشد ا

ر .ای  211۴به عیوان شااعر

برتر کُر برگزیده شد شیرکو بادکاس رباارهی ا مادگویاد:
«قبااا جلادزا ه از شاااعران نس الر یااس از ما.ا
ا.تندا های توانمید شنر کُر ی.

لطاف

ا یک اد از

خاصاد هام ر

زبان هم ر شنرهای اش یاده مادشاو کاه ا را از هماهی
شاعران یگر متمایز مدکید »

نگذار جز تو
ر ر ح من
گلد بشکفد
یر انهید به یر از رآید
ر خانهید بخر شد
تسخیرم کن
ختری باش یکتاتور
مرا به زنداند ببر که زندانباناش توید
رر آهید بپایام

از شکا

به زند یگر اگر فکر کر م
گُر هام را به تازیانه ببید
از گر.یگد بمیرانام
ناخنهایام را از بی بک

هدیه

مهر ید باش مستبد
بوی زند یگر اگر
از یکد شنرم شییدی

من تو
ر قایقد کوچ

تصویر زند یگر اگر
ر یکد اژهام یدی

با .تاند کوچ
به هم هدیه ا یم
زمین

صدای یای زند یگر اگر
از یکد حر ام شییدی

ریا خوشههای گیدم یر انه

شنرهایآم را کور کن

به تو ر.ید

اژههایام را ار بزن

ماه خورشید باران .تاره به من

حر هایام را تر ر کن

یگر ابرقدرتها
بدهو ه با هم مدجیگید

کتا هایام را ر حوض ا.ید بریز
تسخیرم کن

قتد که ما
تمام نیا را میان خو تقسیم کر هایم!

مرا میهن خو گر ان
.وگید به گیسوانات
 .ح بر زمین خواهم گذاش
با .تهگلد .فید

تسخیرم کن

.
تسخیرم کن

تسخیرم کن

مرا میهن خو گر ان

مهر ید باش مستبد
مهر ید .ی

مهر ید باش مستبد

ی

یرچمد برافراز از رن ِ چشمانات

یکتاتوری تمام

.ر ی از گیتارر صدایات

یکتاتوری خونآشام
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به هوا برخواهم اش

جالل ملکشا
ج ی مل
از انق

یی

ا کاه

شا متولد  1331ر شاهر .ایید ا.ا

 ،به زبان فار.د مدنوش  ،با بییشد .یا.اد اا

اجتماعد ضدا.تبدا ی به .وی شنر رف
ر ا ان جااواند

همین باعث شاد

ر ا اخاار هااهی  1341بااه زناادان بیفتااد

مل شا که به مر م اش به بن اش عشق مد رز  ،ر اغلاب
لبرانهاش هم گوشهی نگاهد به آنان ار .

شنرهای عاشقانه

من رفتنیام
من چون شب یجور تاری ام
تو ر ح نوری ر شید
من ر م
بدقرار یرخر ش
تو ریاید
آرام .همگین خاموش!
ر

زخ عشق خو ت بسوزانم

من بهش

چشمان تو را به بهش

نمد هم

وصف نگاه

رام کن ر ح .رک ام را
تا آ ارهی بیابان نشوم

برای صف قام

تو ای مدار ایرهی زندگد!
من تیها به

عمر هزاران.اله مدخواهم

ر عشق تو مدگر م

این آخرین باری.

لد افسوس

که زندگد مدکیم

کار ان زمان

من خضر نیستم
ی

آن ،تیها ی

بلید یُررمز رازت

شتابان مدآید مدگذر

آن ر کیارت مدنشییم

ر این چید ر ز عمر

خانهات آبا ان !

تیها نیمنگاه رازآمیزت را

من رفتیدام
1333/۴/9
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1333/6/22

دالور قرهداغی
ل ر قره اغد متولد  1693ر شهر .الیمانیه ا.ا

ا

ر

کیار شاعری به ترجمهی شاهکارهاای ا بیاات جهاان نیاز ر ی
آ ر ه ،آثار مهمد را به زبان کُر ی ترجمه کر ه ا. .

پناهگاه
شنری مدآید

صبحدمان

چشمانات را ییاهگاه خو مدکید
یل

که مدبیدی

شنر مدخوابد

صب مان

ر بار باران فر مدبار

عشق به کوچهات مدبَر
شامگاهان که برمدگر ی
هر بار آبستنر باراند

تصرف
سوگند

گفتم . « :ات ارم
لد لطفان فراموشام کن!»
گفتد « :ر ازهی همهی مرزهایم را باز مدگذارم

مرا به .

همهی نیر هایام را به عقبنشیید امد ارم

تا به .احلام بر.اند

تو ای .ر ار .رنوش ام!
شهام

مرا به .

اگر اری

با بسپارید
باران بسپارید

.وگیدش هید

تیهای تیها بیا

که خانه به خانه بگر

تصر ام کن!»

تا به .
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لبرم بر.اند

چنار نامق
چیار نامق متولد  1634ر شهر بابرل ا.ا
زنان شاعر کُر باه حساا
لطاف های زنانه ا.
شاعرانه ار

ا

ا از نسال

م

ماد آیاد شانرهای اش .رشاار از
ر بیان احسا.اتاش جساارتهاای

بدیر ا.

نگاه

عشق چیست؟

گوشهید از نگاهات کافد.
که هزار .ای .رمس

عشق باید

باشم

بازی با آت

که تو را نمدنوشم!

به جام مد بگویم :ببخ

ببین هیوز

نا ِ مرا با خابرهها بریدهاند

جای نی

عشق اگر غذای ر ح ا.
یس چرا ی از اعترا

باشد
انگشتاناش

بر تن من ییدا.

به آن شرم ار ؟
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از زبانِ شـما

مشغوی نگارش کتابد ر حوزهی نقد نظر هساتم کاه «عیاصار
شنر .پید» نام ار

بند از اتمام به ناشر خواهم .پر

مسعود احمدی

محمد آشور
اگااار از چااااپ

آخاارین مجموعااهی شاانر

م

بیده با عیوان « ر زیار یو.ا

مجموعااهی شاانر «یاا
.یب ر .ه یس» که یار.ای به هما

انتشاارات هشا

باه

چاپ ر.ید بگذریم ،آخرین کتابد که میتشر کر ه ام «من قصاد
کر ه ام که مدآید شایدتر از همیشه" نام ار که نشار شااند
گزییاهیاد.ا

ر .ای  64میتشر کار ه ا.ا

از شانرهای

عاشقانهی ییج فتر شنر ییشینام
یاای

از آن هاام انتشااارات ا.ااتان.اارا ر .ااای 1362

مجموعهی شنر «نُ ها به ریل» را از من میتشر کر ه بو
این ر زها بخ
آزا .ااای

ا بد ماهنامهی «قلمیااران» بخا

شانر

ییاا هر را ا اره مادکاایم فنلان نیااز اگاار چااه

مجموعهی شنر برای انتشار آما ه کار ه ام اماا تصامیمد بارای
انتشارشان ندارم از این

مجموعاهی شانر ،یکاد شانرهای

کوتاااه یااانز ه .ااای اخیار بیااده را شااامل ماادشااو
کتابد .

انگش های .

یگااری

شامل شنرهاید که ر ا امهی میطقد شنرهای قبلاد

من قرار مدگیرند البته ر این شنرها فاصالهگیاری نسابد از
ذهن زبان شنرهای ییشین من کاملن مشهو ا.

شص

چپام» کاه

ییج قطنه شنر را ر

خو اش  ،ر بهار  136۴تو.ط انتشارات نگاه چاپ میتشر
شد.
اشنار این فتر عاشقانههاید زمیید هستید که ر لیاههاای
آن ها نگاهد فلسفد اجتمااعد نیاز خوانیادهی جادی تیاز
هااوش را ا ار بااه تأماال تفکاار ماادکیااد یگاار اییکااه ایاان
عاشقانهها اگرچه ار تی ) (Eroticاناد اماا باه هایچ جاه ر
شاامار اشاانار یورنااو ) (Pornoیااا هاارزهنگاااری محسااو
نمدشوند ر اق مبلغ عشقاند ر رر ی تنبارهگد.
این ر زها هام مانیاد یگار ر زهاای .اای اگار کارهاای
ر زمره منیشتد امان هیاد ،اغلاب مادخاوانم ،مادشایوم
مدنویسم کتا

« یگر نبو م

.پر ه ام کاه جمنان شصا

مر ه بو م» را به .ا

ناشار

قطناه شانر را شاامل مادشاو ،

شنرهای این مجموعه بنمایهید عاشقانه ارناد

جاه غالاب

مفهوم مضمون آنها امور اجتمااعد .یا.اد جهاانشاموی
ا.

که انتشارات مر ارید آن را چاپ کر ه ا.

جمال بیگ
آخرین کتا

سامان بختیاری

من با ناام

شی فد ی بیدری ر .اای
 1369بااه هم ا

از .ای  1333که باه

انتشااارات

شکل حرفه یاد شانر را

مااتن یگاار ر انااهی بااازار
کتا

شااااار ع کااااار م

شاد ایان ر زهاا ر

انجمنهای مختلف کر
شاعران مناصر هستم به ع

تهران عهده ار نقاد برر.اد آثاار
ه

مجموعاهی آماا هی چااپ

ارم که هیوز به بور جدی با ناشری صحب

نکر هام ایان

مجموعه ،شنرهای .پید عاشقانهام را شامل مدشوند ر ضمن
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مجموعااهی شاانر را بااه
.
هم

مخاببان ر.انده ام :ا لد با ناام زنا

آخرجهاان کاه باه

انتشارات نشر ا.تان.را ر .ای  13۴3راهد بازار کتاا

شد انتشار

شماره اول فصلنامه هفتاد

مد را نیز با نام انگشتد که تا قنر این قصه تلا

ا.

همان مؤ.سهی انتشارتد به عهده اش

اصالتن کور

البته از آنجا که

ای مد هساتم مجموعاهیاد از شانرهای .اپیدِ

کور ی ام با ترجمهی جلیل صفربیگد به زبان فار.اد ر .اای
 1363به هم
گرف

نشر فصل یایجم ر .ا رس مخابباان قارار

ر حاای حاضار مجموعاهیاد از شانرهای جدیادم را

آما هی چاپ کر هام که به ز ی به ناشر خواهم .پر

ر زمییه ی ترجمه آخارین کتاا ام ترجماه باز.اراید
منرفد بهترین شاهکارهای شنر کوتاه

هایکو.رایان جهان بو

بااا نااام «رؤی ااید ر مااه» کااه نشاار هش ا
 .رس ع قهمیادان گذاشا

ر .ااای  1369ر

اکیاون ترجماه باز.اراید

میظومااهی «فااور کوارتاا » یااا همااان «چهااار کوارتاا » اثاار
شگف انگیز شاهکار تد اس الیاوت را ر .ا
که آن را نشر هش
عا

راهد بازار کتا

ه باار ایاانهااا کتااا

ر شنگری» را ر .

سینا بهمنش

انتشاار ارم

کر ه ا.

«نقااد ا ب اد نظری اات عصاار

انتشار ارم کاه مجموعاه یاد .ا

از

مقاله های من ر حوزه های فلسفد نظری ،ا بد ،زبانشیا.اد
آخاااارین کتااااا ام

فرهی

مجموعه ید از ا.تانهای

هیار مادرن کاه یاا ر نشاریهی .اخن باه چااپ

ر.یدهاند یا به چاپ خواهید ر.ید

کوتاه خیلاد کوتااه مارا
شامل مد شد به نام «آنها»
که ر .ای  1364به هم

نشر آ.ا میتشر شد چااپ

منیرهی پرورش

م آن

را نیز نشر مهرآفرید به عهده گرف
این ر زها میتظر چاپ

م مجموعه ی شنرم با نام «آهاوی

ناتمام» هستم که به ز ی به هم
این کتا

یااای

مجموعه ی شنر از من میتشار

نشر مایا اجرایاد مادشاو

گزیده ید از . 21ای شاعری من ا.

از ایااان چیااادین

شده بو ند کاه باه ترتیاب از
این قرارند:

که ر زمستان

.ای  13۴9به چاپ ر.ید تا بهار  13۴3تمام نساخههاای آن

من ،تو مقصر یرگوی ا / .نشر نگاه .بز //چتاری بارای

ه .ای امکاان تجدیاد چااپ ییادا

خاک /نشر ثالث //فقط همین نیسا  /نشار ناو //مان از حاال

به فر ش رف

لد حد

شر ع شدم /نشر ثالث //هد تو ی

نکر ه بو
ر ضمن مجموعه ی جدیدی از اشنارم با نام « ر این .اای
.د» به ز ی به چاپ خواهد ر.ید

هجا بو ی مان بیادارت

کاار م /نشاار آفشااید اخیاارن هاام مجموعااهیااد از جدیاادترین
شنرهای من با نام «رابطهی بر ها گاهد به هم مدخاور » باه
هم

نشر مر ارید برای چاپ آما ه شده ا.

سعید جهانپوالد
ماان ر

آخاارین کتااا

حوزه ی شانر مجموعاه یاد
بو به نام «آ ای جییید» کاه
نشر مایا میتشار کار ه باو
قبل از آن هم

مجموعهی شنر از من میتشار شاده باو  « :ر

کوچه های ا ی حرک » «.فر به باران» باه ز ی باه هما
نشر هشا  ،مجموعاهی شانر جدیادتری از مان باا ناام «زره
کرگدن به تن ارم» به بازار کتا

راه خواهد یاف

یزدان سلحشور
تاااکیون ر زمییااههااای
گوناااگونر ا بااد کتااا هااای
متنااد ی از ماان بااه چاااپ
ر.یده ا. : .اه مجموعاهی
شنر ارم که نخستینر آن ها با نام «خاداحافظ یاز ان» ر .اای
 13۴1به هم

نشار آر یاج راهاد باازار کتاا

شاد

ماین

مجموعه ی شنر مرا که نام آن « یوان خشم» بو نشر فرخ نگار
ر .ای  13۴2چاپ میتشر کر آخرین مجموعهی شنر مان
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نیز با نام «تایتانی

ر خلیج فارس» ر .ای  1362به هما

نشر نصیرا ر  .رس ع قهمیدان قارار گرفا
ا بیااات ا.ااتاند

کتااا

ر زمییاهی

ر حااوزهی تااألیف ارم :ا لااد

« 3بر یشته ی مهتابد کیاره ی یارت» شاامل برگر اناد از
شنرهای شاعران برجسته ی امریکاید انگلیساد باا مقدماه ی
مترجم ار مید کتر صال حسیید کاه باه هما

نشار هشا

مجموعهی ا.تاند بو با نام « ارم احتجا

را زناده مادکایم»

که نشر امتدا ر .ای  13۴2میتشر کر

مد نیز مجموعهی

« 4نشان به نشان تپ های ی ات» شاامل مجموعاه یاد از

ا.تاند با نام «برخور کوتاه» کاه نشار نصایرا ر .اای 1361

باه عهاده

کر البته ا.تاند را هم از هوار فا.

راهد بازار کتا

برای

میتشر خواهد شد
شنرهای من که انتشار این کتا
گرفته ا.

نوجوانان بازنویسد کر هام که آن را نشر امتادا ر .اای 1362
افز ن بر همهی اینهاا ر .اای

ر اختیار ع قهمیدان گذاش

را نیز نشار هشا

« ۴تیارا» شامل هفتا شنر ر .تای
کتا

چشمهای « تیارا» این
خواهد کر

را انتشارات عقربه راهد بازار کتا

 13۴1کتابد هم ر زمییه تحقیق یژ ه  ،با نام « ر آییه» ،ر
بارهی نا ر نا ریور به هم
ا.

نشر مر ارید از من میتشار شاده

ر این .ای ها چیدین مجموعه ی شنر برای چاپ آماا ه

کر ه ام که میتظرم ا ضاع چاپ نشر انادکد باهتار شاوند تاا
بتوانم با بیب خابر آنها را به .

داوود سوران

ناشر بسپارم

یی

از این کتاا هااید

مثل «نیامادن ات مادآیاد»
«زندگد را با ر .ری تو .ر

پرویز حسینی

مدکیم»  -هر

آخرین کتا های بیاده
بو ند که به هم

کتا

انتشارات هش
کتا

راهد بازار

شدند:

یکاااد ترجماااهی چهارمیظوماااه از تاااد اس الیاااوت،
شاعرانگلیسد به نام «.اوناتهاای چهارگاناه»
کتابد

زبانه بو با نام «زیر رخ

صد شنر از صد شاعر زن مناصر ایران که از زباان فار.اد باه

چاپ هم باید باه یایج عیاوان اشااره

کیم:
 « 1نیا را از من بگیر ،رؤیایات رانه!» کاه مجموعاهیاد از
شنرهای مان ا.ا

باه هما

نشارهزارهی ققیاوس میتشار

خواهد شد
« 2خییای ختران خزر» که نگاهد به شنر زناان مازنادران
ا.

این کتا

این

خ

کتا

که حای هواید عاشقانه اشاتید ،ایان باار

کتابد آما هی چاپ کر هام که مضامین اجتماعد را نیز به همراه
ار این کتا

مدر » باز به هم

با «نام ریا ار آ

نشار

شاند ر  .رسر مخاببان قرار گرفته ا.

مهرداد فالح

ی ایاان آثااار ر

نمای گاه  1369با ا.تقبای ر بهر شدند
ازکتا های ر .

 1362 1361به هم

نشر شااند میتشار شاده بو ناد بار

یگاری هام

.یب» شامل ترجماهی

زبااان انگلیس اد ترجمااه کاار ه بااو م هاار

شامل شنرهای من  -به ترتیب ر .اایهاای

را نیز نشرهزارهی ققیوس راهاد باازار کتاا

خواهد کر

آخاارین کتااا

میتشاار

شدهام «چهاارجوابدهاا» ناام
اش

که نشر «مانیا هیار» ر

ار یبهشااا
کر این کتا

 1369چااااپ
ی

شنر بلید را ر  23ی ن شامل مدشاو کاه
هاار ی ا ن آن ذی ال ی ا

نااوعد شاانر ی اداری .ا

جهانشموی بصری شکل گرفته ا.
این ر زها شنر کمتر مدنویسم
نونویسد ندارم البته

کتا

هیر ر تدارک چاپ ارم نخس
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نمااا
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ی

ماغ برای آفاریی

یگر هم ر هماان نشار مانیاا
فتر شنری.

با نام «این

یر از یرتگاه» که گزیده ی شنرهاید را ر برمدگیر که

خوا

ا ی ام «تنلیق» ،ر فاصله ی زمااند 1394تاا 1393

یس از کتا

.ر ه شده اند بسیاری از شنرهای این کتا  ،ر همان نیمه ی
م هه ی شصا  ،ر نشاریاتد چاون آ ییاه ،نیاای .اخن،
گر ن ،تکایو ،کا ح ،کل  ،منیاار

ر اقا

چااپ شاد

با جو ی رخ ا که کتا
مراحل گوناگون نشر شده بو

رأی

ر مرحله ی نهاید نیز

از .ه رأی کارشیاس ها را کسب کر ه بو ؛ اماا هماانباور کاه
گفتم به لیل ناامنلومد انتشاارات علماد فرهیگاد از چااپ
کتا

خوانیدهگان شنر امر ز ،مهر ا ف ح را با همین شنرها بو کاه
شیاختید

ر چیدین مرحله مؤفق به عباور از

.ر باز ز
بند از این اتفاق کتا

به لطف انتشارات هشا

جیاا

آقای گلم یری برای کسب مجاوز باه ا ارهی ارشاا فر.اتا ه
م ،خواندیدند بلید « لدعصر ا.تری » ا.ا

اما کار

به صورت تمام رنگد به شکل ی
خواهد شد ر یش

کتا

کاه

آکاار ئوند میتشار

این خواندیدند بلید نیز تندا ی یگار از

شنرهای خواندیدند قرار خواهد گرف

شد که خوشبختانه مجوز لزم را برای چاپ ریاف
شاامل یا

چاپ ر.ید این کتاا

کر

به

یای گفتاار ناه مقالاهی

انتقا ی ییرامون شنر شاعران یی ر امر ز ا.

ر صاورتد کاه باه

شکل میا.بد از چاپ بیر ن بیاید ،ماد تاوان مادعد شاد کاه
یر نده ی شنرهای خواندیدند را کم بی  ،ر خاو مجماوع

آزیتا قهرمان

خواهد کر
آخرین مجموعه ی شنرم
بااا نااام «هیپیااوز ر مطااب

پژمان قانون

کالیگاری» ر .ای  1363باه

آخاارین کتااابد کااه
میتشر کر هام مجموعاه ی
شنری .

که «گزیاده ی

تراکتورهای مناصار» ناام
ار این کتا
چاپ
شنر ا.

ر آذر مااه  1369باه هما

ار بازار کتا

شد این کتا

انتشاارات یااتیزه

شامل  32صافحه 31

که ر شمارگان  1111نسخه میتشر شده شنرهاید

مربوط به .ای هاای  1361تاا  1364بیاده را ر برمادگیار از
یژگدهای کتا

.تان مدتوان به برجساتهگاد

بیا به گواهد

زبااان ،شکسااتن ر ای ا  . ،ایالی

فضاااها تصااا یر ،فاارم

اجراهای متیوع اشاره کیم به عبارت یگر ر این مجموعه باه
تجربههاید متفا ت قابل تأمل ر.یدهام
کتابد که به تازهگد ر .

انتشار ارم « رر بدکراناهگاد»

نام ار ؛ به منیای ری بارای بادکراناهگاد کاه جساتاری ر
عرصه ی نقد شنر امر ز ا.

این کتا

چیادین .اای تا ش

بیده را ر حوزهی نقد شنر امر ز ربر خواهد اش
کتااا

« رر بادکراناهگاد» بااا جااو ایانکااه مااور تأییاد

کارشیاس های انتشارات علمد فرهیگد قرار گرفته بو  ،اماا باه
لیل نامنلومد این ناشر از چاپ این کتا

.ر باز ز این امر
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نشر بوتیمار میتشر شد این کتا

هم

ر اق بازنشر کتاابد

بو با نام «شبیهخواند» که ر .ای  1361به هم
ر نر ژ با مدیری

نشر آر.ا

کوشاان میتشار شاده باو اماا ر چااپ

مجد متأ.فانه به خابر اشتباهد که ر ار.اای فایالهاا اتفااق
افتا با نام یکد از شنرهای کتا

ینید همان «هیپیوز ر مطاب

کالیگاری» راهد بازار نشر ر ایران شد که به هیچ عیوان ناامد
میا.ب برای ی
زبان ر ح کتا

شنر نبو نام «شبیهخواند» را خیلد باا

کتا

نز ی تر مد انم

بند از این بازنشر،
به هم

نشر آفتا

کتا

یگر از مان ر .اای 136۴

ر نر ژ ر .ا رس ع قاهمیادان قارار

گرف  :یکد گزیده ی اشنارم با ترجمه به زبان هاای ر .اد
ا کرایید بو به نام «.ب تر از هوا»
نام «همنشین با

.ایه» که از

هم.رم زنده یا .هرا

یگری مجموعه یاد باا

کتا

شنر رمان .اوئدی

رحیمد انتخا

باه فار.اد ترجماه

کر ه بو م
ر حای حاضر باا

متارجم انگلیساد مشاغوی یارای

نهاید گزیده ید از اشنارم به زبان انگلیسد هستم که عیاوان آن
 Negative of a group photographیاا «نگااتیو یا
عکس .تهجمند».

نام این کتا

اشاره ید.

به شنری

به همین نام که به یا غزاله ی علدزا ه نازنین نظاام شاهیدی

شماره اول فصلنامه هفتاد

.ر هام این کتا

با همکاری مرکز ترجمه ی شنر ر لیادن

انتشارات  - Bloodaxکه ناشاری شایاخته شاده ر زمییاه ی
منرفد شنر ا بیات ا.

 -ر  2۴1صفحه

حس مدکیم باید بتوانم اندکد از خو ِ یر زم فاصله بگیرم

ر لیدن میتشر

خواهد شد
ع

آما ه کر ه ام .

نگه اشته ام نمدخاواهم شاتا ز ه باشام

میخوش ولیزاده

ه بر ایان کتاا

یگاری یاا کایم کاه

بایاد از کتاا

گزیدهید از ییج مجموعهی شنر میتشرشدهی قبلدام باه هامراه
تندا ی شنر جدید میتشرنشده ی من ا.

از حد

این کتا

من باا ناامر

ا لین کتا

«فصل چیدن باران» شاامل

. ۴ااای قباال ر نشاار مر اری اد همااهی مراحاال کااار اعاام از

مجموعهیاد از شانرهایام

.ار

ر زمساااتان  13۴9باااه

حر

چیید ،مقدمهنویسد ،یرای

گذاشته اما از بر

آما ه.ازی را یش

ارشا هیچ جوابد نگرفته ا.

هم

نشر شر ع ر بوشهر میتشر شد

هم مجموعهی شنر بو «این حر

مین کتاا ام کاه بااز

ها گفتن ندار !» نام اشا

که انتشارات شاند ر .ای  1364راهدر بازار کتاا

سپیدهی نیکرو

کتا

.ر ههای مرا از .ای  13۴3تا .ای  1363شامل مدشاد

ببنن حای هوای آن
«رگبااا » نااام آخاارین
مجموعه ی شنر مان باو
که ا.فید  1369به هما
انتشارات ر زنه ر انهی بازار کتا
مجموعهی شنر من ا.

شد این مجموعاه .اومین

که چهار فصل ار که عبارتاناد از:

بهبا  /ر خاک /تا آ  /از زمین هر فصل از این کتا
ماهی

نام خو شکلد را یذیرفته ا.

ید من با ماهی
ر ای

با ییوند ار فصال

ر خاک خفاتنها.ا ؛ ر ایا

فضای شنر جبران شو
ببیند.

بیا باه
کاه از

اند ه خون

فصل .وم با نام «تا آ » عاشقانه هاید آرام با گارای هاای
جی

.یاهد تبااهد

فصل یایاند نیز با نام «از زماین» مطاابق باا نااماش از

زمینر ر ای

شنرهای مجموعهی ییشین مان برخا.اته ا.ا ؛

شنرهاید با برش های ر اید کوتاه گمان مدکیم که این کتاا
تجربههای متفا تد از مجموعههای قبلدام را رقم بزند
این ر زها با توجه به اینکه مجموعهی رگبا را به تازهگاد
میتشر کر هام مجموعهی ییشین من نیز با نام « رخا
نمدکید مدافتد» ر تدارک چاپ
نوشتهام فکر مدکیم برای یارای

م ا.

.اؤای

بی تار باه آن چاه

مجموعاهی جدیادی کاه
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ر ضمن ر حای جم آ ریر شنرهای

که هیوز نامد برای آن انتخا

گلوله همراه ا.
انساند.

کاه جادیتار از یای

ر

جدیدترم هستم که کتابد را آما هی چاپ کیم به ناشر بسپارم

جامناه تجرباههاای

که ت ش مدکید آبد باشد بر آت

مد ا ایان

جلسههای شنر حضور اشته باشم تا این چید .اای ریام از

م باا ناام « ر خااک»

زیستهی ما ر جهان امر ز که اغلب با جی

ره از زندگدر مرا بازتا

ر زها .ند ت شر من این ا.ا

فصل ا ی با نام «به با »

عاشقانه هاید با برح های زباند مو.یقاید .یای ا.ا

کار ایان

شماره اول فصلنامه هفتاد

نکر هام

معرفـی کـ ـابهاد تـازه

خورشید گرفتگی این ماه
مجموعهید از شنرهای مصطفا فخراید

اسفندیاری در چشم چپ

راین کتا

ا لین مجموعهی شنر آنا رضاید

ایجا مدکیید که مرزها میان مفهوم تصویر از باین مادر

مجموعه ید که یای تار ناامز نهااید
جایزه ی شنر زنان خورشید شده بو ایان
مجموعه ی  113صفحه یاد ر یا
تیظیم شده ا.

فصال

شنرها مضامین انسااند

اجتماعد ارند شاعر باه زباان اهمیا
م اد هااد ،زبااان زنانااهیااد کااه هاامراه بااا
غدغههای انساان هازاره ی .اوم ر باافتد میا.اب رخ نماون
مد شو این کتا
نشر هش

هم

ر بهمن ماه  ،69به قیم
ر انهی بازار کتا

 ۴111تومان به

شده ا.

مخابب به شکل اعجا

برر.د نکات کلیدی ر .ر ههاای مصاطفا فخرایاد ر ایان
بیانگر آن ا.

کتا
رعای ا

که ا به خاوبد

نیااز گریااز از هیجارهااا را

مدشیا.د
موقنیاا

ر زمان مقتضد بیا باه
حاصاال از هاامگرایااد یااا

اگراید کلمات میا.بترین شایوه را
به کار مدگیر
ایاان مجموعااهی شاانر ر ۴1
قیماا

 ۴111تومااان بااه هماا

انتشارات بوتیماار راهاد باازار نشار

گفتید بیایید

شده ا.

.تهایتان را به یوار تحویل هید

شنری از این کتا

ما کم بدمنید بو یم
ر جیبهایمان جز .ی ریزه تا ی
هیچ رؤیاید نداشتیم
کسد ر ا.تخوانهایمان
حافظ نمدخواند

گفتید بیایید زیر .هرا کشان انگش

را به اتفاق مدخوانیم:

«از رن

ر ی چهرهام ییدا» .

از رن

ر ی چهرهام ییدا.

تصا فد رخ ا ه ر من

اشتیم به گیدمزاری که بوی نان نمد ا

جوهر قرمز یخ

آ ری محو تماشاای کلماه مادشاو

صفحه باا شامارگان  ۴11نساخه باه

شنری از این مجموعه را مدخوانیم:

ش

نظام همنشیید نظام جانشیید چیاان تنااملد

به جز هیچکس

بزنید

کسد مقصر نیس

شد

عبورم را به هیچ جا هید ندیدهام

ر ی عصرهای جمنه ،ر ی آخرین لحظات بیداری

از خو م حتا تکان نخور هام

ر ی خیرگد به آیییه

اما این لشهی کامیونهای .ب

تیها تو انستد

از یهلویام بیر ن کیید

تیها تو گفتد

جیغر آهنهای تصا

که آ.مان

را از .رم

بگویید این مسیری که منام
خواهد کر

به ت ت

نفسهایمان خیان

به ت ت

لحظاتد که گمان کر یم خوشبخ ایم

تا اب عر همیشه مسد

اما نبو یم
به شبهای تا بنر ندان مسل قسم
که نبو یم
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ا.

.یگین را

رؤیاها برگشتهاند؟!

مجموعهی شعر «دری به دایرههای گچ»

عیوان تازهترین مجموعهی شنر آرش نصرتالهد

فتری از .ر ههای مظاهر شهام
آثااار ا

ر ایاان مجموعااه حاصالر تجربااههااای شاااعرانهی

این مجموعه شنرهاید با مضامین اجتماعد را از ا شاامل

ر

که تیوع ر شاکل

تیظیم شده ا 1 : .رفو کر ن رابطاه

شهام

رهها فضاهای مختلف ا.

ر

مضامین را به همراه ارند باازیهاای زبااند ،صامیمی

لحاان شاااعرانه ارایااهی تصااا یر
بکر از یژگدهای این مجموعاهی
شنر ا.

از مظاهر شهام

یی

نصرتاللهد ر این کتا
نظر زبان تخیل ذگامد به یی

رفته ا.

شانرهای ا

ر  129صافحه باه قیما

این کتا

اهتمام نشر چشمه ر انهی بازار کتا

.ااوئدی ،عربااد ترکااد ترجمااه
شدهاند

«ر یین تن»

 11111تومان ر .ای 1369

به یترین کتا فر شادهاا راه یافتاه

ا.
را به اتفاق مدخوانیم:

شنر شدهید
از ر ی لبهای من

برخیزی

از گلوله ها بگذری
از گازهای اش

آ ر

نظامیان یا ر ی کلمات مد گذارند!

.ایها.

شنر شدهید

هر عصر

از ر ی لبهای من

از تمرینر آ ازر تاخ ِ خیلر ا.بها ر بیابان که برمدگر یم

بیشیید بر کتابد نامقدس

از کیارر ا.بد مدگذریم

تکههای خیده قسم

که هیچکس نمد اند

ما

بسته شده ا.

برخیزی
کید میان ما

گلن گدن را از گلوی تفی

از آن که شیههی ضنیفاش را بشیویم

رآ ر هایم

ر یفِ ندههای یش اش یده مدشو !

ر.یدهایم به تو
رهاتر از با ِ افتا ه بر جان یرچمد
یر از کن یر از
حال .رزمین من یرندهید ا.
مدخیز

مدافتد مدخیز

زخمهایاش را خاک مدگیر !
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 12111توماان باه

شده ا.

شنری از این مجموعه را مدخوانیم

شمارگان  1111نسخه به قیم

یی

ایان نکتاه نشاان

حوزه ی شنر یاا ا بیاات ا.اتاند

ایرههای گاچ» ر 123صافحه باا

چرا به رخ

نسب

به کتا هاای قبلاداش از

با .تد یر به میزباند از مخابباناش آمده ا.

مجموعااهی شاانر « ری بااه

شنری از این کتا

ارند  ۴بهاری هس

از ایاان کتااا هااای متنااد ی ر

تاااکیون بااه انگلیسااد ،آلماااند،

به هم

 2تیهایدر ع م
.و

.اؤای  3باا تاوام جیا

لنیتاد  4کلماات

مد هد که این شاعر ر راههای ییمو ه شدهی قبلد تأمل کر ه،

میتشر شاده ا.ا

انتشارات هش

مد شو که ر ییج بخ

عشق تردستی بلد نیست

با قلبد مر ه

مجموعه شانری مشاترک از ناازنین یورمحساید خدیجاهی

از کیار هم ر مدشویم

صفالو

شبیه یرندهید
که به بایها نچسبیده ا.
شاعر .

این

هم ا هاند کتابد مشترک از

به .

.اار ههااای خااو را میتشاار کاار هانااد ر شاانرهای نااازنین
یورمحسید ماهی

کی

این از گوشبه زن
گذش

زمان ابسته ا.

شنرها به گذش

ار چارا کاه

بو ن ر ح شاعر حکایا

زمان تقدم تأخر آن ایجا تنا ی باین زماانهاای

مختلف یکد از مهمترین شیوههاید.
توجه کید به فراز فر

که شااعر بایاد باه آن

آن یایبید باشد خدیجاهی صافالو

نیز بی تر به یی بر ر ای ها توجه ار
این نکته ا را از مسیر اصلد تخیل
این کتا

البته گاهد رعای

ر مدکید

ر  36صفحه با شمارگان  1111نسخه به قیما

 11111تومان به هم

نشر گیوا ر  .رس مخاببان قارار

گرفته ا.
مدخوانیم:

شنری از نازنین یورمحسید را از این کتا

عطرت را در چایام هم بزن
نخستین مجموعه شنر از مائدهی .لحشور
متن شنرها ر این کتا

موضوع برجسته ی شنرها مضامیید زنانه اند که زبانشان گااهد
با تلطیفد ر خور توجه همراه ا.

البته مضامین یگری هام

ر لیااههااای بناادی شاانرها ماادتااوان .ااراغ گرف ا
.اختارشکید های زماند حکای
نو.تالژی یا غم غرب

ارناد رگاه هااید از اناواع

ر آن مو مدزند

 ۴311تومان به هم

نشر شاند به یترین کتاا فر شادهاا

راه ییدا کر ه ا.
را مدخوانیم:

که چسبیده به من
شبیه آ مد
که چسبیده به .ایهاش
شبیه تو
که ر آییه نگاه مدکید

از  .ام رفتهید من هیوز

شبیه آییه

میتظرم

که ر تو نگاه مدکید

.تد مرا ا امه هد
از  .ام رفتهید

ما

مثل ماهد از ق

قلوهاید بو یم

مثل خوا

به هم چسبیده بو

از یل های بدقرار بدآرام

مثل خیسد نفس از لبهای ی کر هی زند ر بر

شبیه بایهاید

من هیوز میتظرم

که به یرنده چسبیده ا.

.تد مرا ا امه هد

ما را از هم جدا کر ند
.ایها.
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مثل ر شیاید از تیها چراغ خانه

که ر حمان
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کااه از

این مجموعه ر  ۴1صفحه  31قطنه شنر .پید با قیما

شنری از این کتا

شبیه .ایهید

ر تساخیر .ااختار ر ایاد.ا

شماره اول فصلنامه هفتاد

گاو من

عکسی از هیچ
مجموعهید از .ر ههای شاعر جوان میثم فل ناز
یای

از ایاان شاانرهاید از ا

عیوان

ر مجموعااهی شاانر «امیادِ

بدز ای ما» چاپ شده بو میثم فل ناز شااعری .ا
کوشا.

که ر بخ

فناای

.پیدِ مین جشن اره ی شانر شاریف

برگزیده شد

ا شاعری .ا

راه یاف

یدیدارها را با تخیلد شاعرانه همنشین کر ه ا.

این مجموعه ی شنر ر  34صفحه به قیم
نشاار .و.ااا

شنر از این کتا

«آگراندیسمان»

را مدخوانیم:

از زمین خاک مدبار به آ.مان
مدریز به رخ

از نبو نات
که .ایها گذشته ا.
ییجره را باز مدکیم
یاییز با موهای خاکستری
خیابان با ر های خاکستری
نیمک

با ا.تخوانهای خاکستری
1

حال که رفتهید بمان
قرار ا.

ر آفتا

این یرنده

به نماز مدایستید

تا ابد .یاه .فید بماند
قرار ا.

گلهای آفتا گر ان

آ.مان

تا ابد ار نه بماند
قرار ا.

مر

ر اتاق باشد

من

2
توفان

از ییجره بیر ن بر م

تیها .وغاتاش
حرا خانهی یدری بو
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 9۴11تومان

ر زمسااتان  1369راهاادر یتاارین

کتا فر شدها شد

از زمین بر

کاه 31

شنر از ا را به همراه ار نگاهد قیق موشکافانه به ییرامون

بااه هماا

شنری از این مجموعه را مدخوانیم:

کاه مخابباان بسایاری ا را باا شانرها

نقدهای جدیاش مدشیا.ید جانباازان ر ایان کتاا
خو ار

مجموعه ی شنر «عکسد از هیچ» ر یاییز  1369باه هما
نشر چشمه به بازار کتا

مین مجموعهی شنر محمد جانبازان

عا کر یم

مرا به آفرینش سکوت ببر

خورشید نارنجداش را

نخستین مجموعهی شنر منصومهی صفرنژا

عیی ِ صب مان کید
ر شنرهای این مجموعه با شاعری ر به ر هستیم کاه باه
زبان نحوه ی چیی

ماد هاد

.قفِ نیمر زمان باشد

تنمدی شااعر

ذرهنوری به خانه ببریم

کلمات ر بوی جمله اهمی

با اینهمه گاهد نحو .توری زبان نه با خال

آبدر آ.مان

بل که ر را.تای .اختار ر اید تغییار ماد کیاد قارار گارفتن

تا شبر چشممان با ر کید

ر نتیجاه

جدی.

ابژه ها ر بستر افقد .بب شکلگیری منیا مادشاو
مدتوانیم بگوییم که ماهی

جو ی متن ر شنرهای صافرنژا

گاهد به منیارهای یخواه گاهد به منیارهای اتفاقد ابساته
ا.
این کتا

ر  114صفحه 61 ،شنر .پید ،باا قیما

۴111

تومان به اهتمام نشر مایا به کتاا فر شادهاا راه ییادا کار ه
ا.
شنری از این مجموعه را به اتفاق مدخوانیم:

.وراخر کفِ ی

تیرگدر ابرهای بدرحم؛
توفاند تازهتر؛
توالدر بهاری که نیامد؛
اش هاید که با ریاچه
هم .

خانهزا شدند

یر ه را کیار ز م
تیها ی

کشتدر .فید ر ا.کله بو

گل آلو ِ آ ..
تر.یدم
از اینهمه گلآلو ی
از آ.مانر خاکدر بالی .رم
کشتد از نظرم افتا
من تیها بو م
نه مرغ افسانهید
که به مو ها بکوبد بلید شو
تر.یدم
تر.یدیم
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