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تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 

تواند از زبان، تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن

اش در که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه

کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، 

کوشد تا زبان نیز تبعیدی است. این نشریه می

شد. تبعید را نه به مرزهای تبعیدیان با

که در جغرافیایی، و تعریف کالسیک آن، بل

 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

این نشریه که فعالً به شکل فصلنامه منتشر 

گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

کوشد در همین عرصه هر شماره را یابد. میمی

به موضوعی ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر 

شماره از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را 

سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش 

صداهای گوناگون فرهنگ و  بر این است که

ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، چه 

در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت 

 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته...

ها را در این مورد، روشنک بیگناه ی شاعران زن ایرانی در خارج از کشور. گفتنیای ویژهرا پیشِ روی دارید؛ شماره "آوای تبعید"هفتمین شماره 

خارج از کشور به این جمع محدود نیست. در این شکی نیست که زنان شاعر ایران در که مسئولیتِ این شماره را بر عهده دارند، گفته است. 

 گیرتر گردند.ای مکرر و همههایی در این دفتر حضور ندارند. ارتباط با همه ممکن نشد، به این امید چنین مجموعهنام

شایی این گره شعر و شاعری در رابطه با ایران اما موضوعی نیست که به یک دفتر محدود گردد. شعر گره ادبیات و فرهنگ ما نیز هست. بازگ

ادامه  "آوای تبعید"راهگشای فهم ما خواهد بود از هستی و جهانی که در آن هستیم. پس طبیعی است گفته شود که بحث شعر و شاعری را در 

  خواهیم داد و در این راه، برای نقد و بررسی و تئوری شعر فضایی بیشتر فراهم خواهیم آورد.

وچهارمین شماره، دیگر منتشر نخواهد شد. اگرچه انتظار آن ، با انتشار چهل"فصلنامه باران"شنیدیم که  "آوای تبعید"در فاصله دو شماره آخر 

مانند. نشریه باران یک از ادامه انتشار بازمیبهیابند، یکهایی که بر کاغذ انتشار میرفت، اما دریغ و درد که نشریات خارج از کشور، همه آنمی

یخ و فرهنگ ما در خارج از کشور نیز بود. در همین راستا، شکی ندارم که منبعی خواهد بود برای آیندگان در آگاهی از بازتاباننده بخشی از تار

 شدگان از ایران.رانده "ادبی، فرهنگی و اجتماعی"های فعالیت

های مدرن این امکان را برای ناشر  ماشینگردد. چاپ توسطِچاپ و نشر ایرانیان در خارج از کشور اما دارد با جهانِ معاصر همراه و همگام می

گردند. اگرچه ای به نام نوبت چاپ و تیراژ از مفهوم تُهی میآورد تا در تیراژی محدود و الزم، کتاب منتشر کند. بر این اساس دیگر مقولهفراهم می

از طریق اینترنت هنوز در فرهنگ ما جایی شایسته برای برد، فرهنگِ خرید کتاب ای فراتر از نشر راه میاین امکان، ناشر و مؤلف را به عرصه

 خویش بازنکرده است. باید امیدوار بود که این امکان در آینده بیشتر به کار گرفته شود. 

ثاری را اند، آچاپ و نشر مدرن و استفاده از دنیای مجازی، سانسورشکن نیز هست. تعدادی از ناشران ایرانی در خارج از کشور همت به کار گرفته

هایی کردیم. کتابها از این امکان استفاده نمیکنند؛ بر کاغذ و یا اینترنت. ما سالکه در ایران امکان نشر ندارند، در خارج از کشور منتشر می

یسندگان ساکن نو "غیرقابل انتشار"شوند. در خارج از کشور اما آثار در بازار کتاب ایران فروخته می "جلد سفید"چاپِ خارج کشور به شکل 

 ایران، کمتر منتشر شده است.

آن  یبرنامه چنان هستیم. یافتندرگیر با آن بوده و هم "آوای تبعید"ست عمومی. از همان نخستین شماره در تایپ مشکلی "فاصلهنیم"رعایتِ 

توان کنیم؟ چه نامی میاین کار را نمیطلبد. چرا یش از ده دقیقه وقت نمی، دانلود و جایگزینی آن در کامپیوتر ب"گوگل"در ماشین جستجوگر 

بندی کند، در صفحهنه تنها خواندن را مشکل می "فاصلهنیم"نویسد، باید آداب نوشتن رعایت کند. رعایت نکردن که میبر این پدیده نهاد؟ آن

داریم، برای ما ناممکن است. رعایت هایی که دریافت میمامی مقاالت و نوشتهمتأسفانه وقت الزم برای ویرایش ت کند.نیز اختالل ایجاد می

 نویسند. می "آوای تبعید"حداقلِ انتظار ماست از دوستان همکاری که برای  "فاصلهنیم"

 .ی عزیزبا سپاس از قدسهای پایین تصویرها نیز از اوست. وشتهنهستند.  نورقدسی قاضیهای این شماره از ها و نقاشیطرح

مسئولیت آن را بر عهده دارد. نهمین شماره نیز در عرصه تاریخ و  علی کامرانیاست که  "سراییترانه"نامه ویژه "آوای تبعید"هشتمین شماره 

 مسئولیت آن را بر عهده دارند. نیازب. بیکه  "تاریخ ایران و اسالم"ای خواهد بود در نامهفرهنگ، ویژه

 ایم باشیم.هایی نو در راهی که پیش گرفتهآینده بتوانیم بازگشای دریچه هایامیدوارم در شماره

 

 اسد سیف
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 روشنک بیگناه

 

 پیشگفتاری بر این مجموعه

 

 ی وحشت و پرتاب شدن به جهانازسرگذراندن تجربه

 
 که ایمجموعه کشور. از خارج در ایرانی معاصر شاعر زنان کار از ست گزارشی شماست، روی پیش تبعید آوای شمارهی این در که ای مجموعه

 وزیری فرشته کار، این در شود. آوریجمع کار زن، شاعران نسل پنج از شده سعی شعر بخش در بررسی. و نقد و مصاحبه، شعر، دارد: بخش سه

 داشته بزرگی سهم اند،پیوسته انمهاجر صف به اخیر سالهای در که شاعر زنان از شماری معرفی در و کرده همراهی من با منتقد، و شاعر نسب

 .گذاشت تبعید آوای اختیار در را شاعر سه با مصاحبه سه محقق، و شاعر زندیان، ماندانا ممنونم. بسیار دریغشبی مهربانی و وقت بخاطر او از است.

  سپاسگزارم. بسیار نیز او از

 

 در شعر کتاب آن. یشماره اولین از سال پانزده و گذردمی کردم منتشر شعر کتاب سایت در که زنان شعر نامه ویژه آخرین از سال نجپ حدود

 تازه هاینگاه و هاسبک با سال هر که بود شاعری زنان رسیدن راه از شاهد شد،می منتشر مارس 8 مناسبت به نامه ویژه این که سالی ده طول

  ؟نامهویژه یک در زنان شعر چرا آورد.می رو پیش ایتازه هایبحث و هاپرسش اجتماعی هایشبکه رونق پیوستند.می جُنگ این به

 

 حداقل یا هستیم، آنچه فهمیدن برای گذاریم.می جای بر داستان و شعر قالب در جهان و تاریخ از را شناختمان ما ماست. زندگی داستان ادبیات

 موضوع مهاجرت  ماست. ملت ادبیات از بخشی  مهاجرت در نزنا شعر گردیم.برمی ادبیات به همیشه هستی، از عمیقی درک به رسیدن برای

 و عجیب هایگذرگاه از عبور با جدید فضای یک در افتادن جا رسیدن، برای ما یهمه نیستیم. جهان این مهاجران اولین ما و نیست ایتازه

 آزاد تنفس برای ستهوایی نبودن و نظریتنگ ، استبداد از فرار ،ما از بسیاری برای وطن ترک دالیل مهمترین از یکی ایم.رسیده اینجا به غریبی

 کنی. مکتوب زندان و سانسور و تعقیب از وحشت بدون را نظرت و اندیشه بتوانی کنی. زندگی و باشی خواهیمی که آنطور بتوانی که امکاناتی و

  به اجتماعی، یا سیاسی ایرانی، پناهندگان هجوم آغاز ،جنگ شروع و انقالب از بعد سالهای کردند. انتخاب را رفتن شاعران این از بسیاری

 که هاییمحدودیت داشتند. فرار برای زیادتری هایانگیزه آنها به اسالمی جمهوری حکومت مضاعف فشارهای دلیل به زنان  بود. غربی کشورهای

 فضای به رسیدن برای گذشته در هایشتالش علیرغم که ایجامعه بود. هم جامعه سوی از بلکه حکومت، سوی از تنها نه شدمی اعمال آنها بر

 بود. کهنه و ارتجاعی سنتهای از پر هنوز مدرن،

 

 ایزنجیره هایقتل شصت، سالهای اعدامهای از پی، در هایسرکوب و سیاسی حرکتهای رسیدند. پراکنده گاه و موج موج پناهندگان و مهاجران

 شعر در افزود. مهاجران جمع به را زن شاعران و نویسندگان از ایتازه جمع کدام هر سبز، نبشج بعد و هفتاد یدهه در دانشجویی جنبش و

 آنجا در کتاب یک حداقل و آغاز ایران در ایحرفه طور به را شعر که هستند آنانی اول یدسته هستیم. روبرو شاعر گروه سه با زنان مهاجرت

 در هایشانخانواده با برخی اند.کرده آغاز ایران از خارج  را شان شعری فعالیت و بوده جوانی سالهای  مهاجرتشان دوم گروه .بودندکرده منتشر

 زبان رو. پیش تازه هایچالش و سر پشت مبهم خاطراتی با بلوغ سخت سالهای در ،تازه جهانی به شدند پرتاب و کردند مهاجرت جنگ سالهای

 نسل همین از دیگر ایدسته خواند.می شعر درون یاندیشه زیرین هایالیه به را خواننده  و گیردمی تباطار سریع خواننده با ،گفتاراست زبان آنها

 دید. را «وحشت یتجربه »از پایی رد توانمی آنها از درشعربسیاری که شاعرانی آمدند. سو این به شده تثبیت شاعرانی عنوان به بعد، سالهای در

 (1داد.)می نسبت بودند دیده را آشویتس و جنگ مصائب که شاعرانی به تئودورآدرنو که ایتجربه

 

 دارد. متفاوتی فرهنگ  کدام هر میزبان کشورهای زبانهای واردان. تازه این برای سردرگمی و گیجی کمی با است همراه مهاجرت اول سالهای

 هست. نیز آن درونی هایالیه درک بلکه نیست آن فهمیدن و زدن حرف فقط زبان آموختن است. قوم هر فکر هایشیوه و هاسنت نماد که زبان

 آشنا بیان از دیگری هایشیوه با مهاجرت در ما زن شاعران کنی. کار و زندگی سرزمین آن مردم کنار خواهیمی زیرا نیست آن از هم گریزی اما

 کشور در که زنی برای اینجا دولتی. سانسور نبودن و است بیان آزادی نکته مهمترین بودند. نکرده تجربه را آن خود سرزمین در شاید که شدند
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 ولی بودیم سرگذاشته پشت را وطن در رسمی سانسور اگرچه بود. باز هویت ابراز و اعتراض، رشد، برای راه شدنمی حساب هم نیمه گاه خود

 اندکرده شروع درتبعید را شانایحرفه کار که شاعرانی  ت.خواسمی زمان این و شویم. رها آن از بتوانیم راحتی به که نبود چیزی خودسانسوری

 از گرفتن فاصله به توانمی نمونه برای است. مهاجرت در زنان شعر هایشاخص از یکی گفتن سخن پروابی و مستقیم دارند. کمتر را مشکل این

 را خود شاعر جدایی در نه عشق، در نه است. همراه ناله و آه و التماس با ندرت به شاعر زبان .کرد اشاره حسی و عاشقانه شعرهای در رمانتیسم

  داند.نمی محکوم

 

 امکان اما است. آورده ارمغان به احتماالت از جهانی ما برای بوده واسطه به تنها ترپیش که جهان ادبیات و دیگر هایزبان با مستقیم یتجربه

 که ایمشخصه سه روایی. گاه و تصویرساز گرا،مفهوم بیشتر ستشعری شده متولد هاجرتم در که شعری کرده. کم هم را مادری زبان با ارتباط

 تواندمی شاعر وطن را. خود آن از وطنی و بیافریند را خودش بومی جهان باید شاعر هستند. غرب مدرن شعر عناصر مهمترین از مکان همراه به

 از هاییبخش شکبی برود، تازه سرزمین هایناشناخته سوی به اشتیاق و شهامت با اگر ولی بپروارند، خود در را پدری و مادری یخانه هاییاس

  کند.می بارورترش و بردمی شعرش  درون وطن به نیز را جهان این

 

 2018 آگوست اول

 
 1394( زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی.  ترجمه سیاوش جمادی. تهران: ققنوس 1964آدرنو، تئودور)(1)
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، آسیه امینی، مینا اسدی، منصوره اشرافی، اعظم ، مانا آقایی، پگاه احمدی، فاطمه اختصاریشبنم آذر

نی، مهین خدیوی، نعیمه دوستدار، بهرامی، روشنک بیگناه، سپیده جدیری، مهری جعفری، ژاله چگ

ماندانا زندیان، فریبا شاد کهن، نیلوفر شیدمهر، فریبا نسرین رنجبر ایرانی، مهرانگیز رساپور، 

نور، ساقی قهرمان، آزیتا صدیقیم، معصومه ضیائی، بتول عزیزپور، لیال فرجامی، قدسی قاضی

قهرمان، زیبا کرباسی، مهتاب کرانشه، عاطفه گرگین، رباب محب، شیدا محمدی، ژیال مساعد، 

نسب، عالء، فرشته وزیریملکوتی، گراناز موسوی، سهیال میرزایی، پرتو نوری پور، بیتاالهام ملک

 هنگامه هویدا
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 آذر شبنم
 

 
 شعر چند 

 

1 

 

 ا گر شگفتی می دانستیم

  

 هر پنجره ی باز

  پاسخی ست به تنهایی 

  هر چراغ روشن

  پاسخی ست به ترس

  هر اتاق

  پرسشی ست

  بوسه پرسشی چهارحرفیو 

  که هر بار بر لب های من می نشانی

  کنار پنجره ی باز این اتاق نورانی

 

  

  تو پاسخی روشنی به سواِل من

  و شب صورت غمگینش را

 به آینه تکیه داده است

  

 شمع را جابه جا می کنی!

  

  به شعله می دمی

  ضرورت دارد تاریکی

  ام تا ببینم خودم را که تکه نوری شده

  نشسته بر صندلی

  و هیچ از این که دیگران

  اتاقمان را تاریک می بینند

 اندوهی ندارم

  

  حمایل چشم است نگاه

  حمایل لب است سکوت

  و ماه حمایلی ست که از گردن بلند شب آویخته

 

  ماه

  پرسشی ست از تاریکی

  ماه

  پاسخی ست به ترس

  و اینهمه سوال نبود

 دانستیماگر شگفتی می 

 

 

 

2 

 

 سکوتیم ما

 

  آنچنان دوست می دارمت

  که نوشتن را دشوار می کنی

  آسان تر است نوشتن

  از شکوفه های شیشه ای رویا

  که آویخته از ساقه های نازک فردا

  آسان تر است نوشتن

  از خنده های ناگهان حباب

 که می ترکد در مقابل دیدگان هوا

  

  دوست داشتنت

  می کند اما نوشتن را دشوار

  آنچنان دوست می دارمت

 که سکوِت سنگ را کنار گیاه

  سکو ِت سایه را در مصاحبت هوا 

  و سکوتیم ما

  که سال هاست

  پشت پنجره های مان نشسته ایم

  و به منظره های هم

 دست می کشیم

 

 

3 

 وطن

 

 از جنگ باز گشته بودم

 دهانم بوی باروت می داد

 نمانده بودو چیز زیادی از تن باقی 

 یک پا



 

 
 

8 

 7 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 یک چشم

 و قلبی که روزی یکبار می تپید

 چه کسی نام تو را وطن گذاشت

 و از کلمات سپید من

 سربازهای زخمی و خونی ساخت

 من که با گلوی گیاه صدایت کرده بودم

 که از چشم شاعر، نگاهت

 پل از عبور گذشته بود

 و مرگ

 هربار پیراهن تازه ای برایم می خرید

 اکنون

 هات زل زده ام بس به چشم

 می دانم

 مقصد 

 می تواند نرسیدن باشد

 

  

 

 
 قلم موی ام را 

 در رنگ آبی فرو یم کنم 
 لبخندی یم کشم 

ی بد اخالق پشت پنجره ام  روی خاکستر
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 نیلوفر آبی 

 یم پاید اطراف را 
 گوبی دور از چشم آفتاب و مهتاب 

ین به آبتنی است  شتر
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 مانا آقاییهایکو از  پنج

 

 

 

1. 

 سحرگاه

 ای از آسمانچون آیه

  کبوتر سفید

 

 

2. 

 ...  آخرین روزهای زمستان

 دارمدر مشت نگه می

 برف را

 

 

3 . 

 میان گندمزار

 صدای قارقار

 از گلوی من

 

4. 

 دو بار کوفتم آن در را

 زمانِ آمدن

 و رفتن

 

 

5 . 

 زیر هر شعر

 ...  ی درختیجنازه

 گفت وُ قلم زمین گذاشت

 

 

 

 

 

 
ی را برد   بادی که وزید همه چتر

ی کرد  !جز یاد ترا که گرد گتر
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 پگاه احمدی
 

 
 دو شعر

 

 تصادف

 

 های فلج خورده بوداگر سَرَم به این کناره

 تربودزمین، تصادفی

 ی گِتو بگذارمبُردم توات را میعشق

 خودکشی کردنهای یهودیِ یک قرن، با لب

 چیزی را به توپ ببندم

 ام رد شوماز پُل، مثل پرنده با دهن

 هایم را به کانتینر بزنمشاخ

   ام را به این هوا بکوبد میختمام زندگی

 خورَم از گیجگاهوقتی به سقف می

 شود از منوقتی که پرت می

 لجن، الشه، مرگ ،ی توی گوشتچیز

 نفَس، همین بازی ست

 بازی...هرچه می همین تصادف که

 کسی مواظب ما نیست

 مواظب ما کجاست؟ کجا بود؟

   شدیموقتی از نخاع، فلج می

 ببین مواظب، رفته است

 قتل را بخنداند

 را بخنداند گوشت

 را بخنداندمرگ 

 بایست!

 روی تصادف بایست

 یکبار

 توی آینه چاقو بزن، بایست

 ات را با سینه از هوا بشکاف اما بایستتمام زندگی

 بیا تصادف کن

 خون بده، بپاش، بجنگ وُ بایست

 یکبار از ته بایست

 با من بایست

 با من بمیر

 اگر بلد بودی. 

         2015دسامبر  29                                    

 

 

 

 شدّت

 

 های پیش نرفتن؟خورَد چیزی در الیهچرا تکان نمی

 زبان، بریدگیِ وحشت است

 اُفتدخون، نمیچ به ه مُکببین 

 جریان، نمی بُرد

 یخِ بازِ شدّت بودو من که چشم ام، تار

 کنمتیغی در پرتگاه، فرو می

 بکِش مرا به خیابان

 ستای تاریک، از زندگیکه قلعه

 ات برگرد، که از طناب نیفتدبه سایه

 تر از وقفه نیستچیزی ترسناک

 میرد؟زبان چگونه می

 سازد؟کجا غیاب می

 ه بپاشمببُر مرا ک

 اموَ تن بده به تمام

 ام کنتکهوَ تکه

 انقالب، زمین خورده است

 قرن، هیوالستوَ عشق که نیم

 بایست این جا روی چنگ

 و چیزهایی را 

 در من به هوش بیاور
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 ای از سمفونی به من برسانسیاهه

 ای متالشیشقیقه

 ستای در آن مخفیکه نیزه

 کنداش میوَ گردنی که کهربا، خفه

  قفل! ِی فکّا

 بندم؟ام؟ که تو را با شکاف، میزبان من

 تنِ مرا بچرخان

 کنی؟که منفجرم می زبان تویی؟

 های پیش نرفتن؟خورَد چیزی در الیهچرا تکان نمی

 به گردنِ کبودِ من امضا بده

 صعود کن در رگ

 وَ صورتی سُربی بساز

 تابد به سقفکه می

 و با زبانی خمار، از شدّت

 بَرَدمیخوابش ن

 قالب، زمین خورده استان

 ت.و عشق که نیم قرن، هیوالس

 2015ژوئن  16                

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 شهرزاد! عرص تو قصه مرگ را یم کشت 
 عرص من مرگ قصه ها را کشت
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 فاطمه اختصاری

 
 

 :شعر اول
 

 جاده مثل دهانِ من بسته ست

 نرفتنی اممن سوارِ شبی 

 از تمامِ هویّتم انگار

 ام«زنی»هیچ چیزی نمانده جز 

 

 لبِ مرزم، لبالب از فریاد

 پشت سر گریه های هیچ کسی

 پشت سر رازهای مخفیِ عشق

 روبرو ایست های بازرسی

 

 می روم رد شوم از آدم ها

 می روم له شود غرورم را

 تا که با تیغ، تا که با چاقو

 وا کنم چشم های کورم را

 

 روبرو روشن اند چند چراغ

 روبرو احتمالِ هر خطر است

 جاده هُل می دهد مرا به خودش

 ترسم از اشتیاق بیشتر است

 

 می روم در دلِ غمی دیگر

 از دهانی که باز و بسته شده

 قورت دادم تمامِ بغضم را

 این زن از انتظار خسته شده

 

 :شعر دوم

 

 کوچه را با خودم نیاوردم

 ته خطخانه را جا گذاشتم 

 غیر یک کوله پشتی خالی

 هیچ چیزی نداشتم ته خط

 

 آخرین زنگ در که ترسیدم

 آخرین بوق های اشغالی

 پرده های کشیده، پنجره قفل

 تخت تنها و خانه ی خالی

 

 لذّتِ ارتباط با مردم

 آخرین استفاده از کلمات

 آخرین بوسه روی پیشانیش

 آخرین گوش کردنِ به صدات

 

 بشقابآخرین بار شستن 

 آخرین پارک کردنِ ماشین

 آخرین پلّه های راهرو را

 که پر از بغض آمدم پایین

 

 همه هر روز توی خاطره و

 همه هر شب جلوی چشم منند

 همه ی بو و طعم های لجوج

 که برایم نشانی از وطنند

 

 نفرت از این زمین ِ خون آلود

 سر سپردن به آسمانِ عزیز

 مثل برگی که از درخت افتاد

 بردم از آخرین پاییزباد 

 

 :شعر سوم
 

 کنار قایق بادی نشسته بود زنی

 دو چشمِ زل زده اش ابرِ قبل باران بود

 دروغ گفت، نمی خواست که قبول کند

 جسد هنوز میان پناهجویان بود

 دروغ گفت که تنهاست، زیر دامن او

 هنوز هم جسد بچه هاش پنهان بود
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 نه شانس داشت بمیرد نه زندگی بکند

 تخته پاره ی گیجی میان طوفان بودکه 

 

 کنار قایق بادی نشسته بود زنی

 که بی گذشته و آینده، حال ِ تنها بود

 دلش به هم می پیچید، بوی استفراغ

 شبیه بوی خزه در دهان دریا بود

 به روی کلّ جهان بسته بود چشمش را

 برای برگشتن کلّ مرزها وا بود
■ 

 به خانه برگشتم از اداره، سردردم

 به فکر اینکه اگر من به جای زن باشم

 :چطور از همه ی رفته هام برگردم

 ...کنار قایق بادی نشسته بود زنی
 
 
 
 
 
 
 

 
 تو شبیه کیس نیسنر 

 در هیچ دار و دسته نیم گنجی 
 تو فقط توبی 

ی ست  و خوبی تو همیر
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 شب شادترین جای خانه 
ی شام است، با صدای قاشق وچنگال   متر
خانه است ی  صبح اخمو ترین جای خانه آشت 

 بابشقاب و لیوان های چرب و کثیف و خواب آلود
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 امینی آسیه

  
 

دانم که ممکن است برخی از دوستان و همکارانم این نظر مرا می

حال معموال گرایانه یا به دور از واقعیت ارزیابی کنند. با اینآلایده

دوست دارم وقتی در مورد زندگی در تبعید و به ویژه ادبیات و هنر 

شود، نظرم و درواقع حسم را بیان کنم. من این تبعید صحبت می

گیرم. گرچه ندارم و تا جایی که بتوانم از آن فاصله می واژه را دوست

دانم که تاکید بر این واژه از سوی بسیاری از نویسندگان یا می

هنرمندان به دلیل اجبار در ترک وطن است، و درواقع در آن 

اعتراضی نهفته است، اما برای من سوی دیگری هم دارد. سویی که 

تر خانه نیستم. یا به عبارت درستکند که در دائم به من یادآوری می

ام. من این غربت تحمیل شده بر ذهن را دوست ام غریبهدر خانه

ام نیست و من ندارم. دوست ندارم پیوسته به یادم بیاورم اینجا خانه

به دلتنگی و هجران ابدی محکومم. مجبور بودن به ترک خانه برای 

خواهم این دلهره نمی من هم تلخ و پر از ترس و دلهره بوده است. اما

و حس ناخوشایند را با خودم تا همیشه داشته باشم. ترجیحم این 

است که در هر خانه ای بنشینم، دوستش بدارم همچنان که خانه 

اول را دوست داشته ام و البته که این، به معنی فراموشی گذشته 

 نیست. 

بشر دلیل دومم برای گریختن از این واژه، باورم به این است که 

بینی رسیده است که بتواند به ای از درایت و جهانامروز به نقطه

گستره زیست بدون مرزهای سیاسی بیندیشد. وقتی امواج رادیویی 

مرزی اند و این بیو اینترنتی کار و روابط انسانی را بدون مرز کرده

شود، چرا من خودم را محصور تر میروز به روز بیشتر و گسترده

ی کنم که مرا در یک خانه آشنا و در خانه دیگر غریب مرزهای سیاس

خواند؟ من یک شاعرم. همین برایم بس است. هرجا که بروم و می

ای، حتی اگر از سفر اجباری بنویسم، حتی اگر از باشم، در هر خانه

دانم که به گذشته تعلق ای میدلتنگی و دوری بنویسم، آن را تجربه

ینده. من نمی خواهم با این مهر بر داشته داشته است نه حال و آ

ام پیش برم.  کلمه تبعید از من و ما به عنوان انسان و منبع پیشانی

گیرد و مرزهای جغرافیایی را مقدم بر زایش اندیشه، اصالت را می

دهم که مرز شمارد. من اصالت را به اندیشه و حس میمن و ما می

 ندارد. 

ا با شعرهایی که نام تبعید بر نشینی شعر مربا این مقدمه اگر هم

پسندید، این سه شعر را تقدیم خوانندگان شما خود دارند، می

اند و شعر سوم هنوز در کنم. دو شعر اول از دو کتاب آخر منمی

 کتابی منتشر نشده است. 

 
 

 ١- هاجاده 

  

 گنجشکی مثل

 تناور درختان شلوغ پر و بال در که

 است، کرده آشیانه

 جهان هایفرودگاه در

 .امکرده النه

  
نشر  – "شومبرای دلتنگ شدن برای تو دلتنگ می"از کتاب 

 Communicatio -  2013نروژ  

 
 

 شب های نیمه

 گرگ ماده

 کشد می زوزه

 و شمال برفی های قله به رو

  و باد و برف میان در رود می پیش 

 .تگرگ و مه در شود می محو

 

*** 

 سرود؟ خواهد مرا آیا لندنی جک

 
 نروژ -  Communicatio انتشارات -"نیا تفنگ با من خواب به " کتاب از 

2011 

 

 

  چگونه

  های تنگدر این کلمه

 چنین شدی جا 

 استرچ شعر این  اندام در تا

 ترانه شوی،

  لبانم را ببوسی و بپری
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  چون شاپرکی شنگول؟

* 

 ابر این در بگو چگونه

  خوردمی وول سرم باالی که -

  چپیدی

 چنان که شکل خیال تو شد

  ایترانه خیس لباس در

 باران لزج بر اندام

  نشستوقتی که می

 شعر من بر لبان

  و طعم فروردین تهران داشت؟

 

  تروندهیم -  2017بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 
ی ترین پرنده سیاه است  در تارییک رنگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دیدن این چهره ها هیچ ندیدن است

 حضور تمایمتو که نیسنر 
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 مینا اسدی

  
 بغض

 می خواهم
 به شانهء تو باز آیم

 ام.با کوله بار سنگین تجربه های میانسالی
 ای باشیمیخواهم شانه

 ای باشیشانه
 ای باشیآن شانه

 که بر آن
 بغض سالیانم بترکد

 و مرغان دریایٍی گریه هایم
 هق هقٍ شبان ترس و تردید را

 آوازی بخوانند در
 می خواهم

 چتری باشی
 چتری باشی

 بر اندام برهنهء اندوهم
 و مرا

 در آرامشی هزارساله
 پنهان کنی.
 می خواهم

 به شانهء تو باز آیم
 با کوله بار سنگین تجربه های میانسالی ام.

 میخواهم
 آسمانی باشی
 آسمانی باشی
 آسمانی باشی

 گسترده و فراخ

 امکه ستارهء کوچکٍ تنهایی
 در وسعت آبیٍ آن

 بشکفد.
 میخواهم

 یاری باشی
 یاری باشی

 آن یاری باشی
 که مرا بشنوی

 و از تلخیٍ کالمم
 به لبخندی در گذری.

 میخواهم
 به شانهء تو باز آیم

 ام.با کوله بار سنگین تجربه های میانسالی
 میخواهم

 کسی باشی
 کسی باشی

 آن کسی باشی
 که اعتماد مرا

 در نگاهی
 گرداند.به من باز می

 میخواهم
 امیدی باشی
 امیدی باشی

 آن امیدی باشی
 که روزم

 ادامهء کابوسٍ شبان دلتنگم نباشد
 میخواهم

 ای باشیشانه
 ای باشیشانه

 ای باشیآن شانه
 که بر آن

 بغض سالیانم بترکد
 و مرغانٍ دریایٍی گریه هایم

 هق هقٍ شبان ترس و تردید را
 در آوازی بخوانند

 میخواهم
 تو باز آیم به شانهء

 به کوله بار سنگین تجربه های میانسالی ام.
 
 استکلهم-1988مای  
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 تجدید عهد

 

 خفه شوید آقا!

 شما هم ساکت باشید خانم!

 -ثانیه چند فقط –

 .بشنوید را جهان یگرسنه کودکان فریاد و

 شما نازپروردگان که وقتی

 کنندمی استفراغ را اضافه های ویتامین

 هایتان «ادعا» بانگ و

 کندگوش فلک را کر می

 خفه شوید آقا!

 و شما هم چند ثانیه

 – ثانیه چند فقط –

 !خانم بگیرید دهان به زبان

 برسد صدا به صدا بگذارید و

 ها «عاطفه» صدای و

 ها «زهرا»فریاد 

 ها «کبرا»و وحشت 

 تان« حقوق بشر»در هیاهوی 

 گم نشود

 و دم به ساعت

 نگویید« شرط بالغ»با من 

 های فدایت شومو نامه

 ننویسید« تجدید نظر»اندر فواید 

*** 

 داند چیست؟چه می« نظر»
 آیداش در نمینفس
 زنداش به سختی مینبض

 است اش بستههای قلبدریچه
 نان ندارد
 کار ندارد

 خانه ندارد
 فروشدخون می

 فروشدمی «تودلی» بچه
 فروشدزن می

 فروشدخودش را می
 نیست «نظر»گرسنگی 
 نیست« نظر»تشنگی 
 نیست« نظر»بیکاری 
 نیست« نظر»بیماری 
 نیست« نظر»دربدری 

 نیست« نظر»مرگ کودکان 

 نیست« نظر»قطع دست و زبان 
 نیست« نظر»سنگسار زنان 

 ستعریانی آن حقیقتی
 که شما

 خاصیت و بو بی دبنگان –
 -فروش ارزان حقیران و
 زیان و سود عینک با

 بینیدمی
 بندیدبرآن دیده فرو می و

 نه
 من هنوز

 امآردهایم را نبیخته
 امام را نیاویختهو الک

 آقای جهان شود «بوش» اگر
 ی مالها را ببوسددست همه «پاپ»اگر 
 ها را دستمال کنید «باالیی»ی تخم همه« شما»اگر 
 انشاءاهلل گویان «چاوز»اگر 

 را بلیسد «نژاداحمدی»کون 
 -حتا –و 

 از گور خویش برخیزد «مارکس» اگر
 و فرمان آتش بس دهد

 کنممن تجدید نظر نمی
 من

 جااز همین
 اماز راهروهای تنهایی

 ی تبعیدمترین نقطهو از تاریک
 ی پابرهنگانبا همه
 ی گرسنگانبا همه
 ی آوارگانبا همه
 فروشانی تنبا همه
 ی مادرانبا همه

 و با زنان
 با زنان

 و با زنان
 کنمتجدید عهد می

 چرخدکه تا در بر این پاشنه می
 در نگاهم به جهان

 نکنم «تجدید نظر»

 استکهلم –پاییز دوهزار و شش 
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 منصوره اشرافیچهار شعر از 

 

 
 

1) 

 در من،

 آرامش یک شورشی خفته         

 در من،

 سکوت یک فریاد خفته          

  در من،

 گردنکشی قله ها          

 و جان پناهی دره ها         

 

 در زنجیرهایم،

 نبض رهایی ست            

 که می تپد.                                

 
 

2) 

 

 

 می نگرم گستره ی غم ها 

 در ویرانه ای که زیسته ام                      

 گوش می دهم 

 زاری های نهان 

 از البالی علف ها و سنگ ها

 از ژرفنای آب های بی کرانه 

 دل خاک های سیاه و

 

 می دانم، می دانم

 زیبایی هست             

 و در می یابم،

 آن چه  نیست،

 زیبایی ست.                 

 

 

3) 

 که تویی به وطنی فکر می کنم

 

 وطن آیا، 

 بی آواز گنجشک ها وطن می شود؟           

 غوغای پرنده هایی ست، در دلم

 که اگر،

 در پناه بازوانت 

 بر گندمزار فراخ سینه ات                   

 سرگذارم                                                

 ش را، ا پایتخت

 آوازهزار پرندهستاره ی                 

 .پرمی کند                                            

 

 

4) 

 

 ای کاش آب بودم

 باریکه ای از آب                    

 ای کاش باران بودم

 هجوم رهایی                   

 ای کاش رود بودم

 بی هراسِ شتابان                 

 ای کاش خاک بودم

 دشتِ خاطره ها                 

 ای کاش گل بودم

 غرابت شکوه شکفتن ها                 

 ای کاش خواب بودم

 باغی از شقایق ها                 

 ای کاش هوا بودم

 فراسوی پروانه های بیداری                

 ای کاش آتش بودم

 آمیخته از شعله و سرکشی.            
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 اعظم بهرامی 
 

   
 

1 

 سرگذشت تو در استمرار من، 

 چرا براى آن همه رویا 

 در صفهاى طوالنى 

 قطارى رد نشد؟ 

 من از یکیشان لزج و خسته سر خوردم

 تا انتهاى تعبیرش

 و شفاف در خیال روبانهاى آبى دور گیسوانت 

 فرو رفتم.

 چقدر پاییزها ساده از من عبور میکنند

 چقدر فصلها و ماهها ساده 

 روزهاى بى تو بودن میشوند 

 و تو

 از آخرشان سر بیرون مى آورى. 

 این اندوه ادامه دار را به گیسوانت 

 این گیسوانت را به ادامه ى اندوه

 این ترکیب گیسوانت در انبوهى از اندوه. 

 خسته نشو

 از خواندن این همه اندوه خسته نشو

تهاى ریسیده اش را تا روزگار برایمان سرنوش  

 پنبه کند

 خسته نشو. 

 قربان آن نگاه استمرارى ات،  

 آن شبهایى که در من تکرار میشدند و تاریکم نمیکردند،

 آن شریانهایى که قلبم را به ضربان نمی انداختند

 آن حروف که کلمه و کلمه هایى که جمله نمیشدند

 آن و این و تمام نگاههاى استمرارى ات،

ه. قربانت نقط  

 

2 

 

 چقدر از رویم میگذرد

 من کاله مشکى همیشگیم 

 و آن موهاى بلند همیشگى ام 

 و آن خیابان متفاوت و کلمات و نگاههاى متفاوت بودم

مده بودم کنار توآاز موزه اى در مصر کش   

 کنار تو اى پل معلق بر روى راین

...و تصویر لب کارون ، چه گل بارون  

 اما باران نبارید

ف حلقى تو ما به حرو  

 به نوشته هایت روى نخلهاى سوخته

 به استدالل باغهاى مرکبات

.خندیدیم  

 کاله از سر برداشتم

 مشکى شدم و بوى پرتقال گرفتم

,جنوب شدم  

 شبیه آن پسرى که در آنطرف پل بود و هرگز رد نشد.

 تانکها انتظار میکشیدند

 سوار اتوبوسها شدند و راه افتادند 

 از راه افتادن . 

یر شدند و ما را به خنده انداختندمس  

 و براى آنکه روبروى گلویشان ایستاده بود ،

ور بود. آصداى خنده ى ما گاز اشک   

  ؟چطور این همه پل و جنوب و رود در نقشه ى تو جا میشود

  ,چطور نقشه بر دیوارت سنگین فرو نمی پاشد

  ؟چطور

,میشوندنطرف رد آمعلقها پل شده اند از این سوى تانکها به   

 خطوط روی ما پیاده روى میکنند 

 و کالههاى مشکى ما به خنده. 

 من این ترانه هاى مانده را در چمدانم 

ن جویبار کوجک را که هیچکس در نقشه جا ندادآ  

ن روزهاى بی طرف عصر گلوله ، صبح اشک آ  

 همه ى آن دیوارهاى بی طرف را 

 جا میدهم در خودم

 از روى این جنوب رد میشوم

ز روی مجموعه جزایر  سیسیل و تنب بزرگا  

چک.و فرو میروم به دهان آن ماهى کو  
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3 

 
است من از خونین پرتقالهای این  

ات گونه سیهای روی میکشم دست  

نیامد، که بهارهایی به و  

است.  ُپر تو از مِرا تنهایی بمانم که نیامدم  

را ها نامه ، را نامها این بکش خط  

میکنم گوش "ریز نغمه و پاش خون"  

رم نزدیک شهری ی لهجه با  

نوتردام کلیسای های طبقه از بلندتر  

پرتقال بر تو خونی پوست از تر سخت  

میزند دور  

کندن پوست به عجیبی میل  

زدن دار به  

زدن زخم  

ساز و  

منم تو به تر شبیه  

ام آمده کش شیراز در نارنجستانی از که  

 تا

هرات. زن آخرین زخم در شوم استخوانی   

بده، پس را دردم   

را، زخمم   

چکید، قاعده بی های گی قاعده بر که خونهایی   

بده! پس را رنجهایم   

خشخاشم گلهای این رنگ من  

بزن! تیغم   

ام، تو افیون   

باورت در شوم سیاه تا  

 و

است. مرکب من در آنچه  

 

4 

 

 خنده های گچ گرفته

میکردند نگاه تو به سنگین  

نبود؟ یا بود تو گیسوهای صدای  

است مرده شعر این در تو زیبایی  

، سفید ی ارکیده آن زیبایی  

استخوان. آخرین قبر سنگ روی   

، است رفته فرو العظیم حور پای در که مینهایی به  

شوالن مست اسب به  

نفتکش، آبی وانتهای به  

من، به استانی مرزهای این  

میرسند. شعر اول استخوان رنجهای به   

و میخورند ترک  

ای ساده گچی پوش تن در روز هر  

میکنند, نشاء گیلکی به  

 رنگ میشوند الی نخها,

 نرم و رقیق میچرخند الی چرخ دنده ها,

  جریان میابند از این سوی خیابانها به آن بن بستها.  

شوم گم بزرگراه این از بگذار  

بدهکارم طاق ان به آبی هزارکاشی من  

مریم، و رکسانا صوتی تارهای به من  

بدهکارم، عبدو کوچک دمپاییهای به  

چادرملو خستگیهای جهان به  

 یخ تاریخ سرزمین این های دهه میانه خون قطره ، قطره اعتبار به

 زده

کارون! بلند رود ، تو به  

بدهکارم. تو به    

میرود، آرام آرام ، لبخند  

صبح تا میکند غروب تو کوههای پشت  

سرمان. بر بپاشد ترک ترک گرفته گچ های خنده با که صبح تا   
 

 
 

 
ی دادم   اندوه ام را به زمیر
 نییم آب شد.نییم آبی 

 شادی ام را به آسمان دادم 
 نییم ماه شد نییم مایه... 
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 روشنک بیگناه

 
 

1 

 

  تابستانی ظهری

  زنیم می قدم

 را ما بادی نرمه که انگار

 جلو به دهد هل

 آرام بگذرد جاده با موازی قطاری و

 ها شانه سایش در

 

  روی می راه کنارم

 باشد حصاری را جنگلش که توسکایی چون

 ای دوچرخه زنگ با داردمی بر شکاف مه

 

 بازگردیم؟

 برسیم؟ همیشگی درخت همان به یا

  بعدی؟ پل به یا

 کشاند می پایین را روز دورها آن که آسیابی یا

 راند می هایش پره با و

 را؟ راز و افسون

 

 یما رسیده پاییز عصر به

  عصرانه روی پیاده یک

  است. کرده پیر عجیب را ما

 

 

 

 

 

2 

 

  ماست انتظار در همیشه صبحانه میز

 عالم این های اطاق از ای گوشه در

  و کتان گلدار رومیزی با

  فنجان دو

 گذارند می میز روی را قهوه( 

 آوری( می خودت را چای

 

 هست ما برای ای گوشه همیشه

  اش پنجره پشت که اتاقی

  صبح تا

  باشد باریده باران

 باشد شسته و

  را ای لحظه

 و نشینیم می که

 .آورند می را قهوه                   

3 

 بیرون سُریدیم در الی از شبی

  پا صدای

 دورها تا آجر آجر

 نترس ندیدمان کسی

 *"آورد می جلو را دیوارها" باد

  نام به هیچکس اما

 نزد صدایمان

  منم سرخوش

 شوی می هول صدایم از که

 میری می نگاهم از

 کنم گذر خیابان این از هم بار صد

 کنی نمی عادت

 باران جای به است پچ پچ اینجا

 مستعار همه بادها و

  

  

 هولدرلین ،"زندگی از نیمی" شعر از آیند می جلو دیوارها* "
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  سپیده جُدیریاشعاری از 

 

 
 

١ 

 زندمیفقط فقدان است که حرفِ آخر و اول را 

 یکی به نعل و یکی به میخ

 یکی به نَمُردن یکی به مُردن

 به رواداری و نداری

 1آری، بلی، یِس، آریو!

 های منیک روز به حرف

 شکستهْ بَسته خواهی خندید

 زَن.ای قَدَمْشکلِ پرنده

  

 ستی خوش خَرامیاو را ببین چه بچه

 زندچه برقِ بلندی می

 چقدر سربلند و همیشه فارس.

 او را ببین

 فُروکاهیده

 های نَرم.به دست و پنجه

 انگار نه انگار.

  

 اوه، فَکولتی آو الو!

 شرق از تو پُر شده بود تا غرب

 اشدیدههای رنج و دست

 اش.های دستْ دیدهو رنج

 اشگذرد غروبِ شکنندهحاال چه می

 دار.بر شُعارهای شاخ

                                                      
 ست.اش انگلیسیام که دارای اتیسم است و تنها زبان ارتباطیپسر هشت ساله  1

 کم است، این تفاوتْ کم است

 –لِفت و لیس  پُر –عشق  ستبرهوتِ شَبیهی

 رفت.که انتظار نمی     شاید بعد، کمی به

  

 کِشَدقبرِ سیامک است که سوت می    فهممیک لحظه می

 ای که روح ندارد.قبرِ غروب شده

 و دستم به جایی بند نبوده است همیشه

 دستم به جایی بند نبوده است.

  

 ستی خوشْ فرمانیاو را ببین چه بچه

 کُندصف به صف می   را هایش جیش

 زنددوازده ساْل بلندتر می   هایش را و ریش

 سپاردی من میهای خرابْ شدهبه دست   و تو را 

 انگار نه انگار.

  

 زندفقط فقدان است که حرفِ آخر و اول را می

 ایمی تیغ ایستادهکفّه

 ام برایشای سرودهلبه

 به رواداری و نداری

 ، آریو!سنگین برای سرودن است

 ام برایشپَر و بالی شروع کرده

 به جنگ بُرده است.   هایش را تماِم میدان   و قصه 
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 بلند یهااست      مارِک لباس نیسنگ

 [کنمیخودم فکر م یهاو من به عُرضه]

 افتدیشورَت به پُشت م یبرا دلم

 شورَت یهوا

 دل که

 .سپاردیهر چه م به

  

 من از تو بازَم    نیاز تو بازَم    بب من

 .ام« تَن» یهاچکّه و

 بلند یهادر لباس ستیکه هر شبْ دل بنوش

 شور شَرارَدیکه م ببو

  .تَنَم یهادر دهانه                          

 

  عشقْ یباد از تو ا شَرم

 .غم                        
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 قدم کیشورَت  یبرا چقدر

 .دارمیبرنم                              

 

 امهندسه کی شکلِ

 کرد شودیم شیبو که

 یول

 .کرد شودینم تشیخاص

 

 

3 

 "افسوس"

 

 بعد،

 !خورندهای تو افسوس میبه روزگارانِ سیاهی که به چشم

 ای در راه نیستکس غصهبرای هیچ

 صبرانه شدهکس که بیبرای هیچ

 ی من،های دست خوردهبا نفس

 دارمبرمیابروهایم را به موقع 

 گذارمو ابروهایم را به موقع می

 به پهلو

 به چشم

 .های متوسطبه خنده

 

 من پرت شده است سمتِ معانی خِنگ از رُر

 های خودموقتی که به چشم

 محتوابی

 شوم،خیره می

 چیزهمهفرقِ من با بی

 ای معاصر است.فاحشه خانه

 

 گذارمآمریکا را به موقع می

 .دارممیرو آمریکا را به موقع ب

 و چشم های تو افسوس

 .افسوس های سرراست
 

 کنون تا شاعر و مترجم مقیم واشنگتن دی سی، از سپیده جدیری،
 و او شعرِ مجموعه شش میان آن در که است شده منتشر کتاب ده

 گرمترین آبی“ مصور کتاب و ”پو آلن ادگار“ اشعار از هاییترجمه
” چاک“شعر بلند  .خوردمی چشم به ”مارو جولی“ اثر ”است رنگ

ی جدیری، از سوی بنیاد خوویانوس در اسپانیا به عنوان سروده
شناخته شد و جایزه ی نقدی ” 2015بهترین شعر جهان در سال “

ی و لوح تقدیر این بنیاد را از آن خود کرد. همچنین دیگر سروده
ی اشعار منتخب در زمره 2016در سال ” گوشت“بلند او با عنوان 

دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند قرار گرفت. ” زنان خطرناک“وژه ی پر
ی سوری، یمنی و سپیده جدیری چندی پیش با رأیِ زنان پناهنده

ی تونسیِ مقیم گالسگو به عنوان شاعر بین المللی برای پروژه
با  تا انجمن قلم اسکاتلند انتخاب و دعوت شد” صداهای بسیارِ“

، برای این 2017گو در نوامبر حضور به مدت یک هفته در گالس
 سوی از شعرهایش باشد، داشته شعرخوانی انگلیسی زبان به زنان 

 صدای شدن شنیده برای  یکدیگر با و بگیرد قرار بحث مورد آنها
او در این سفر در روز . بیندیشند تمهیداتی جهان، سطح در زنان این

پارلمان اسکاتلند در ی زندانی )پانزدهم نوامبر(، در جهانی نویسنده
حضور برخی نمایندگان این پارلمان، اعضای انجمن قلم و سازمان 

ی نویسندگان و الملل اسکاتلند شعرخوانی داشت و دربارهعفو بین
جدیری تا کنون با نگاران زندانی در ایران سخن گفت. روزنامه

ی موضوعات آزادی بیان، شعرِ ایستادگی، نوشتار زنانه و رابطه
های بین های متعددی در همایشکراسی و آموزش، سخنرانیدمو

المللی ادبی و فرهنگی در نقاط مختلف اروپا و آمریکای شمالی 
ی شعر زنان ایران )خورشید(، عضو داشته است. او بنیانگذار جایزه

ی شعر خبرنگاران در ایران و عضو هیئت داوران هیئت داوران جایزه
های اخیر هنگام در لندن بوده و در سال ی اصفهانیی شعر ژالهجایزه

ی شهروند بی سکونتش در اروپا، مسئولیت صفحات ادبیات مجله
 سال، دو مدت به جدیری  را به عهده داشته است.کانادا سی 

 سال چندین اکنون و بود ایتالیا در قلم انجمن مهمان ینویسنده
 شده مجبور و شده القلم ممنوع و النام ممنوع ایران در که است
را به صورت ” با کماِل کنده شدن“ین مجموعه شعرش، آخر است

 .زیرزمینی در ایران منتشر کند
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 مهری جعفری

 
 

 محمد در موصل

 

 دویده بود که بگذرد

 کشیده بود از خط، پایانی 

 که  آوار آوار 

 خانه بود 

 

 و جانش بی نفس 

 رسیده بود

 

 "سالم علیکم"

 

 نینوا تا موصلاز 

 از دروازه های برنزی

 تا آن برهوت

 که برده ها دسته دسته

 با پیراهن های دریده 

 خط در خط

 

 و من سردتر از همیشه منتظر

 آن جا سرخط 

 که جمله را تمام کنم 

 

 چشم به چشم هایش

 که شاید الهام بگیرم از آن گوشه از تصویر   

 

 دونده بود 

 

 از دمی تا بازدمی 

 تا زوزه هر شلیک 

 تا آن سوت پایانی

 از زمان هایی که گذران دفن شده بودند 

 از دسته دسته آدم ها 

 و بچه هایشان 

 که با بقچه هایشان از این خط

 مرزی  دیگر 

 تا آن خط دیگر 

 

 دونده بود 

 و زمان و کوتاه ترین زمان میان دو سوت

 ثبت شده بود برای او 

 

 و من منتظر

 آن جا سرخط 

 

 اما پشت همه تصویرهای شتابدار 

 فقط نام محله ها نبود که فراموش کرده بودم

 که هیچ مسیری هم در مسیریاب من پیدا نمی شد

 که هیچ خطی از این سر تا آن سر 

 که راه ها را اصال طرحی نبود 

 

 شنیدم که می گویند همین جا

 در همین کوچه بود که شاه آشور، سین شاریشکون این شهر

 ا به میان  آتش پرتاب کرد خود ر

 

 آن سوتر

 حصارهای گلی شهر 

 که آب شسته بود و برده بود 

 

 آب و آتش

 و آن دامن های دریده؟ 

 این که دیگر رسم شهر نینوا نبود که، 

 بود؟

 

.... 

 اهلل اکبر 

 

به این طرف که می رسند بیرق های سیاهشان آسمان را خط می 

 زند

 محمد رسول اهلل 

 

 از موصل تا نینوا 

 دوان دوان
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 صلوات بفرست و شکر کن که عطر کفر دمیده است بر این هوا

 

 اما ورق ورق بوی گوشت سوخته می دهد این دفتر

 و من قسم می خورم

 به آسمانی که در آن مناره ها سیخ شده اند

 به روحی که تو بودی 

 به روحی که بوی خاک و مردار می داد

 که این شعر من هرگز هیچ خط پایانی نخواهد داشت. 

 

 2018ژانویه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
به بماند   عشق صخره نیست که زیر ضی

 حباب بلوراست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 تو یم خواسنر من مثل توباشم 
 من یم خواستم تو مثل من باشی 

 و همیشه تنها بودیم... 
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 چگنی ژاله
 

 
 

 

  توان می چگونه

  گشود را بسته  درهاى

  را کدورت گرد

 زدود سکوت هاى سال از

  میتوان چگونه

 باران زمزمه و آتش پناه در

  چشم در چشم

  رو در رو

  نوشید تلخ قهوه فنجانى

  کرد مزمزه را دیدار شیرینى و

 ... توان می چگونه

 

***** 

   
  بود ساده همه این زندگى

 دانستم نمى من و

 گشایم مى الجوردى آسمان روى به  را پنجره آرام

  بویم مى را  گلدان یاس گل 

  همسایه پیرزن براى

  میدهم تکان دستى دور از  لبخند با

 برمیدارم را تلفن

 گیرم مى را ات شماره

 تردید اندکى  با

  میکنم دعوت اى قهوه نوشیدن به ترا

   میخندى

 آید مى قدیمى آوازى صداى دور از

  خوب خاطرات

 میزنند چشمک دوستانه من به

 بود ساده همه این زندگى

  !  دانستم نمی من و

 

**** 

 

  خیز بر 

 وحشت هاى بوته الى از

  بیا بیرون آهسته

   کن صدا  دوباره را زندگى 

 باران نم نم  زیر 

  کن زمزمه لب زیر اى ترانه  

  بزن لبخند 

 کنان آشتى و 

    ببوس  را صبح  گونه

  سرخ گل ای شاخه

 بگذار بلورین گلدان در

 ... خیز بر

 

 
 حوض خانه مادر بزرگ 

  همیشه رنگ آسمان همان روز بود
 مایه هااما همیشه قرمز بودند
 و آسمان من همیشه آبی بود
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 مهین خدیوی

 
 

 من یک پناهنده ام

 

 دلم برای خانه ام 

 که ویرانش کردند تنگ شده است

 آلبوم عروسی ام 

 جهاز سوخته ام

 و پیراهن ململ آبی 

 هدیه ی اولین زایمانم

 قاب عکس های یادگاری

 اتاق مهمانی بر روی تاقچه 

 ی آیینه جا گذاشتمالنگوهایم را جلو

 پسرکم عماد را آب برد

 دخترم رعنا 

 با موهای خرمایی

 چشمانی چون عسل

 در ایستگاه راه آهن دزدیده شد

 در آن سوی تخت

 دختری جوان 

 ی مادرش که در جاده جا ماندبرا

 گریه می کند

 و من 

 از پنجره ی این اتاق

 به برهوت نگاه می کنم

 و در خیال

 طناب دارم می بافم

 

 آتالنتا 2015سپتامبر  5                            

 

 مهاجر

 

 مهاجر

 سوقاتی برای تو دارم

 چمدانی خالی با تکه پاره های زندگی ات

 شب های سیاه 

 کبود روزهای

 

 مهاجر

 عکس ها را جا گذاشتی

 نامه ها را هم 

 خنده ها را فراموش کردی 

 چشمهایت را هم

 پسر جوان با ویولونش باز هم آواز می خواند؟

 

 

 
 کیشوتدن
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 نعیمه دوستدارچند شعر از 

 

 

 «هویت»

 ام را عوض کردمخاطره

 تری خریدم از جنس بلوطی تازهبه جایش خاطره

  رهگذرانکه زیر پای 

 های خشک خزیدنصدای خوشی دارد از هربار به آغوش برگ

 ام عوض شدنامهشناس

 حاال

 فرزند ارشد کارل و الین ام

 ی گورستانکه سنگ قبر مرغوبی دارند در میانه

  هاشنبه

 نوشمی داغ میوقتی که قهوه

 رود مسلمان معتقدی بود جد بزرگمیادم می

 

 مادربزرگم را هم عوض کردم

 اینگیرید فرزند آسترید با

 که هرگز نگران غسل جنابت نبود

 ی آسترید خوابیدفروش در نشیمن خانهاینگیرید با یک خرده

  اش رفت به جایی به اسم ینشوپینگکه با ولووی آبی

 یا نورشوپینگ

 

  های بحران اقتصادیدر سال

 زمینی کاشته بودندها به قدر کافی سیبدر مزرعه

  حتی

 مرکزی مالمو در ایستگاه

 شد همدیگر را ببوسیممی

 ما به خاطر بوسه مهاجرت کردیم.

 مالمو/ 2015ژانویه 24

 

 «رفتن»

  هااز آنجا که مرداب

 می خوردندات را فروزیبایی

 راهت را به سوی کلیسای متروک گرداندی

 ی تعمیدهایت را شمردم که افتاد در حوضچهاشک

 ها را دیدمو حسادت شمع

 های سپیدگونه بر محقرشان نور با                     

 

 میلی به بازگشتنم نیست

 مقصدم رفتن است

 های محقراز خاطره

 های تار و رنگ پریدهو پاک شدن از عکس

 گذشته در روزهای دور مانده است

 جایی در آغوش مرگ پرنده

 .اندوهان سالیان همان در             

 

 «دوستی»

 چطور بگویمات های آبیبرای چشم

 هایم را؟داستان سیاهی رفتن چشم

 کارین!
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 تو از چیزی خبر نداری

 ات در بادموهای طالیی

 زدیات را هم میها قهوهدر کافه

 هایم آویزان شدموقتی من از گیس

 بر درختان شهر

 و جنینم را که حاصل هماغوشی پشت یک درخت بود

 به سوراخ توالت انداختم

 

 برایت از کجا بگویم؟

 خواستم با آن سرباز عروسی کنماز روزهایی که می

 همان که در سنگر دستش به هوا پرتاب شد

 زدم؟ چادرم حاشیه بر طالق مهر که روزی یا        

 

 باید از جایی شروع کنیم

 یک روز باید بفهمی

 پشت دریاهایی که من به دنیا آمدم

 های بلندی مرا به ساحل کوبیدچه موج

 آبی تو چیست؟های داستان چشم

 

 است. زنان برای سوئدی رایج اسم یک کارین ×

 مالمو/2014 آوریل 7

 

 «تغییر»

 مرزها را تف کردم

 آن باال توی هواپیما

 زیر پای مهماندار

 های بیهودهخط از شد پر       

 خوردسکندری می

 کردو به من آب پرتقال و چای تازه تعارف می

 نقشه را پاره کردم

 به هوا پاشیدهای کاغذ خرده

 مثل خون

 ی گلولهاز زخم تازه

 گم شد نشانی خانه در فشار هوای داخل کابین

 آن باال زمین گرد بود

 خطبی

 بدون شباهت به نقشه و جغرافیا

 گرد بود

 چرخیدو می

 …چرخیدمی و       

  

 

 
 وطن پرنده 

 درخت آشیانه بر آن نیست 
 آسمان است
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 )م. پگاه( مهرانگیز رساپور
 

 
 

 

 خواهم، سئوال دارمدانه نمی

 

 سفینه پاشید از هم

 از سرعتِ اشتیاق من !                      

 

 امروز سحر!

 پرنده آمد 

 ام  تندا تند و نک کوبید بر پنجره

 چند دانه شعر پاشیدم

 گفت:

 دانه نمی خواهم  سئوال دارم !»      

 راست است که آنسوی ابر        

 « آسمان آبی است؟                                

 

 پرنده ، پرواز پگاهی مرا 

 . . . دیده بود !                            

 

 
 

 کنممن از آینه عبور می  
 

 کنم از این باغ حیرت می

 که دستِ پاییز را 

 ! بوسدمی                       

 کنم از این عطر حیرت می

 ا که خود ر

 ! افشاندبر جنازه می               

 کنم از این رودحیرت می

 ! که به مرداب می ریزد                    

 
 

 شوم ها تکرار نمیآینه من در

 کنماز آینه عبور می من

 من از عاقبتِ خویش 

 ترسمنمی                         

 
 رویددرختی که در اتاق می

 ! اندیشدبه سقف نمی                                  

 
 
 

 زندانی
 

 بیا به دیدارم

 اما

 از دَر نیایی  نیایی

 دندان دارد دَر !                           

 از پنجره نیز نه

 کشد !پنجول می                       

 گذارد . . . دیوار هم که نمی

 نیا                                    

 

 

 ام  بروی سایهبه خانه

 اگر تو در بزنی

 شود !ام روشن میسایه                       
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 سرطان 

 

 ، نامِ پلیدش به زبانآن سرطان ،سرطان این

 گو که چگونه است فالن؟ گشته اسیرِ سرطان!

 شدی خوارو جوان ریپ ،یهار شد !سرطان انه

 ات به امانکودک و کس نیست ز حرص یشته بسکُ

 دیوِ هزاران دهنی، از همه جا سر بزنی

 بر همگان نَفَس هِار ،بسته شد از وحشتِ تو

 یاتجارت شده کسب و ،یاآلتِ غارت شده

 بهر خدایانِ طمع، کانِ زر و معدنِ نان !

 تو بیداد کند، فخر کنی زانکه بوَد شرِ

 و ناتوان لَنگ و زبونشر در پِی تو، عِلمِ ب

  ینَم سیلِ بَردتیم ،یکه کوهِ اِلم گرچه

 عشق است چکان یم پُر زور که از دیدهآن نَ

 ی خود را بکَنیامر کند که خودزنی، ریشه

 خوری، ای مرضِ گنده دهان! خود حلق و زبانِ

 ی ستمگران تو سرطان، خوب بدان، چون همه

 ننگِ تو ماَند به جهان شوی،به دامِ خود صید 

 گل یگل، حک شده بر خنده یتابنده یمژده

 ز هر گمان بود دورمن،  اشکِرِ بلو قولِ

 

 که اشکِ تو پگاه، نسخه شد از بهرِ شفا حال

 ای از ما برسان!                 شاه پزشکِ عشق را، سجده

                                  18-4- 2018   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما آن کودکانیم که در چشمه 
 جای سکه سنگ پراندیم 
 اکنون نفرین ماه شده ایم
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 نسرین رنجبر ایرانی
 

 

 یک سه تاره

 

 یک ستاره دور

 ه بر زمینستاریک 

 سه تارهیک 

 یک سه تار

 تار تار رتا

  ستارهیک 

 سرزدناز دوباره  استعاره

 زدناز 

 سر زدنبه 

 زدناز سر ستاره را 

 تبربا 

 شدن  ر   ها  تب با 

 از  زمین

 از آسمان

 اسمان

 اسم ان

 ستاره ای که استعاره شد

 سه پاره شد

 بین بام و ظهر و شام

 آمد و دوباره شد

 

 یک ستاره 

 استعاره شد

 میان قلب او

 یک ستاره یک سحر

 ماشهیک ردیف دست و 

 ماشه

 ماسه

 شکستگی ساحلروی 

 ماسه

 تن      ما   سه

 سه     تن       ستاره های پاره پاره  ماسه   ما 

 سه استعاره 

 سه مجاز

 سه حکایت مجازی از سه تن

 روی ماسه

 خون   ما      سه        تن

 

 یک ستاره لیک

 پاره پاره شد

 آمد و  دوباره شد.
 

 

 چرا نه؟!

 

 می خواهم شعری بنویسم

 پر از سایۀ سادگی های سیب

 پر از باغ هائی که تنها

 آغاز فصل  میانسالی زن در

 ـ میانسالی من ـ 

 به گل می نشیند

 چرا نه؟!

 

 پر از حرف هائی که در فصل گفتن

 میان دهان من و گوش تو، گله اسبی

 دل سبزشان را

 کنار گذرگاه سیمانی تنگی وقت

 چریده است

 چرا نه؟!

 

 پر از کهرباهای انگور و

 یاقوت های انار و

 عقیق همیشه تر چشم مادر

 جاده و راه و روزن پر از

 پر از در 

 چرا نه؟! 

 

 پر از عطرهائی که دیریست از حرفهای من و تو پریده است

 پر از پرسش رازقی

 پاسخ یاس و سوسن

 چرا نه؟! 
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 پر از هرم تن زیر دست نوازش

 پر از سوزش زخم دانستن راز آهوی کوهی که در دشت...

 پر از شور خواهش

 چرا نه؟!: 

 
  آواز و عشق و خیال تو و اشک و تنهائی اینهمه تنپر از حرف ممنوع ِ

 پر از وزن و آهنگ  تن تن تنا تن 

 چرا نه؟!

 

 پر از تو، پر از تو، پر از تو، پر از تو،  پر از تو

 پر از من، پر از من

 چرا نه؟! 

 پر از تن تتن نن تنا تن تتن تن

 چرا نه؟!
 
 

 گذشتیم 

 بی توشه از دروازه های گم، گذشتیم

 ل های تلخ بی گندم، گذشتیماز سا

 افسون رقص افعی بی خط و بی خال

 از دشت های غرقه در کژدم، گذشتیم

 شب بود و طوفان بود و موج و ساحل دور

 بی کورسوی دور این انجم، گذشتیم

 از جاده های پرخم صد شاخه دور

 تنها و سنگین بار و سردرگم، گذشتیم

 دل در هوای جرعه ای بی تاب و هیهات

 ساغر و مینا و رطل و خم گذشتیماز 

 در منزل اول شکیبایان شکستند

 ما جان به کف از وادی هفتم، گذشتیم

 در سینه داغ آرزوی مرده خویش

 برشانه بار انده مردم، گذشتیم.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ام از این همه سرگردانیخسته  

 
 نه آبم که گِلم کنی

 نه گُلم که پرپرم کنی

هایت  خشکم کنینه پروانه ام که الی کتابچه   

 نه کتابم که برگ برگم کنی

 نه برگم که به آتشم کشی

 نه آتشم که خاکسترم کنی

 نه خاکسترم که به بادم دهی

 نه بادم که بر آب وزم

 نه آبم که گِل آلود شوم

 نه گل آلودم که از من ماهی بگیری

 نه ماهیم که رودخانه را بجویم

 نه رودم که به دریا بریزم

موج بردارمنه دریایم که   

 نه موجم که سر به صخره بکوبم

 نه صخره ام که دل از سنگ داشته باشم
 

 دل از آئینه دارم

 

 روبرویم نایست

 سایه ات تاریکم می کند

 به من پشت نکن

 ستونی نیستم که به خود استوار باشم

 نزدیک نیا، می سوزم

 دور نشو از من

 سردم است

 

 چرخ چرخ عباسی

 ثقل زمین کجاست

 از اینهمه سرگردانی خسته ام
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 ماندانا زندیانچهار شعر از 

 

 
١ 

 
 گیری وُ جان نمی

 ام،دهد گلوی سینهجان می

 نشانتهای بیکنار انگشت 

 پرند وُ های جهان میکه بی گریه از خواب سردخانه

 آورندآب می 

 نام، وُ برای شام غریبانِ خاوران، بی 

 این نسیان

 ریزد،ها نمیکه از جدار جریده 

 شودهای من رد نمیاز کابوس

 گیرند، سنگین، وُ دیگر های تو سرگیجه میوَ تکه

 گذرد، اینجا، هیچ چیز شبیه خودش نمی

 حتی برای درد

 جان،های بیتا روی تمام خیابان 

 بی اسم، بی طلسم بنویسد: 

 آموز پیشاورممن دانش

 نام ندارم

 وَ صدایم

 شودمنفجر می 

 روی سکوت شما.

 

2 

 و پایان تذکره این بود 

 های سُربیکه میله 

 شبستان سفر شدند وُ  

 قفل،

 قناری سبزی که رواقِ آوازش

 ای رگبار قلمکاریِ آینه

 که قرار بود به یاد نیاورَد 

 که مرگ،  

 مرگ مهربان

 که صدایش در اضالع بادگیر قدیمی شناور بود وُ 

 های آبی، معلّق وُمعرّقصورتش در 

 نامش در ایوان کویر آزاد، 

 دستش را از آب گرفته بود وُ

 کرد.چینِ یادِ تو را روشن مینقطه 

 

3 

 
 نگران نباش

 پلهای دارد مثل پاگردِ راهاین پرتگاه هم پنجره

 آرام اگر بمانی ُو پلک نزنی

 کنی در خودت، صبور، وُ سقوط می

 سکوت  

 کارد وُ می های کهنهگلوی گلدانهایت را در زخم
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 روزیک

 شوی، سبکدوباره در آسمان رها می

 کند این ویرانی را.وَ چیزی از تو گرم می

 
 

4 

 یک تکه ظلمت بگیرم

 خراش دهم تیرگی را با درد 

 های مرگ وُ کشد در رگکه تیر می

 ،«حلب»ریزد از زخمِ خاک ُو شکاف کتفِ لرزد، میمی

 سکوتِ جهانخورد که تیر می

 اش، سخت، وُ شکسته در استخوان

 شود نَفَستنگ می

 ایدر گلوی گزاره

  ما هایدستزند به جنازه که زل می 

 شاید زمین خورده باشد جهان وُ 

 خراشیده باشد پوستش 

 سرد وُ گود ُو کبود 

  وَ یک تکه ظلمت تکان دهد به زمان 

 وَ روز شود این روزنه از انسان 

 ست. آزادیکه نامِ دیگرِ

 

 

 
 

 
 

 آن زخیم آوار مالمت 
 فقط یم خواست خودش باشد 

ی   !!همیر
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نه در رویاهای آدیم یم گنجی 
 نه در کابوس های آدیم 
ی متوسط  مثل هر چتر
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 فریبا شاد کهن

 
 

١) 

 

  از راهی

  گلوله خورده می آیم

  که از خیابان و

  زندان و

  گور

  کردعبور 

 

  رد لخته ها را

  از من بگیر

  ادوکلنهای جهان

  بوی نفت می دهند

 

  واقعیتی برهنه ام اکنون

  که در هیچ شیشه ای

  نمی گنجم

  از نبض و

  پشت گوش و

  پشت گردنت

  چکه می کنم

__ 

 

2) 

 

  در چه راههایی

  میله ها

 سبز می شوند

 

  زخمهای آزاد شده را

  پناه می دهی

 باند پیچی

 بند؟یا 

 

  *از پیراهن زخمی تهران

  تا تی شرت وُیس آف آمریکا

  یک خاورمیانه

 بر زمین افتاده است

 

  تکه

  تکه می شود

  وطنم

  و تنم

  دست این چاقو

 بازار مشترک است

_________ 
 
 

3) 

 

 چند سال دیگر ساعت را بایستان

 

 .من در عصر سایش پارها، پارسایی بگزیده ام

 

 این؟کوشش ناممکن است 

 

 .از هرچه امکان چشم پوشیده ام

 

 تپیها چون نبض میعصرها که در گردن دریاچه

 

 دویها میو چون خون در رگ فصل

 

  آن قوی مغروری را بنگر

 چرخدکه به دور کودکش می

 

 های آب و پرهای خویشو از حلقه

 

 پرچینی ساخته است

 .اش نیستکه هیچکس را توان نزدیکی

 

 بوم ها از رویرنگ

 

 پرند و می

 



 

 
 

37 

 7 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 زنندها از نیمه میراه

 

 کنمهای نیم زده را راست میمن قامت راه

 

 خورمترین درخت چنار سوگند میو در پای کهن

 

 حروفت جز به نام بی

 

 اتچهره و توده ی استوار بی

 

 با هیچ خیال دیگری

 

 .عهد نبندم

______________ 

 

4) 

 مرواریدی می گشود

 لبتچون نازکای 

 بر مرواریدی دیگر

 هزار دُرّ تو در تو

 کتاب در کتاب 

 

 از واژه ها

 بی نیازم می کرد

 روز دیگر 

 لبت

 با اشاره ای

  پراکنده های مرا

 جمع

 دلم در آسمان

 مقام می گرفت

 
 استکهلم        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 دیروز تلخ 
 امروز بهت
 فردا... 
 نیم دانم
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 نیلوفر شیدمهرسه شعر از 

 

 
 

 

 زمان داستان منیژه

 

 غصه نخور، خودم

 کشمتخودم می

   آقا جان

  بیرون از ته چاه             

 !زمان آقا، آقا، آقای امامِ                     

 

 موهایم را بلند

 ام قد چادربلند کرده

 چادر سیاهم و وقتی

 موی سفیدم  بزند بیرون

 سیاهماز چادر، چادر 

 که رسیده به شصت پا

 کشمت آقامی

 از ته چاه بیرون           

 ! ی امام زمان، آقاآقا                     

 

 نیست کهتقصیر من 

 زمان است بلند شده این همه نسل

 شودبلندتر می مرتبو 

 مچادر بلندتر مثلِ

   و مثل پری بلنده 

 املیگُ لگُ سفیدِ که حتی از چادرنمازِ

 یشهابلندتر شده و گل

    تو اننداند مخشک شدههمه 

 آقا ،ای ته تاریکیکه خشک شده              

 !آقای امام زمان                                              
    

 زند دیگرچشم من هم سوسو نمی

 ای ته چاهگم شدهاز وقتی 

 ام ته چادرمثل من که گم شده

 نقدر بلندآسیاهم که ر چاد

 شده مثل پری بلنده آنقدربلند

 نو گم شده بود که خودش در شهرِ

 و چادرش در بسیج                               

 گیرد زیر پاآنقدر بلند که می

 امخورم زمین و گم شدهبیخود نیست می

              مثل تو و موهای سفیدم

 ی این نسلهای بلندکه از همه

 ده بیرونبلندتر شده و ز

 پری بلنده تا ته جمکران  از شصتِ

 هم بلندترشاید 

 خواهد بکشدت آقاو می

 چاه ته بیرون از 

 سفیدش چادرِتهِ و از 

 یگلی بزند به گوشه

   ی جمالت زمانبه گوشه

 !     آقا، آقا، آقای امام زمان                           

 

 پس دستهایم را اگر ول کنم از

 ی چند نسلچانه ام زیرِگرفته چادری که سفت

                      مثل پری بلنده که ولش کردند

 از شهر نو به چادر خیابان

 دستهایم را که ول کنم

 شوندآزاد می

 توانم ببافم موهایم راو می

   طنابی برای تو آقا

 ها رابرای تو گل

 سفیدم افتادند که خشک شدند و از چادرنمازِ

 بیات که به نانِ ثل اینزنم مپس آب می

 و ببافم هاگل تا تازه شوند

 ی موهایممیان حلقه

   ای برای تو آقاببافم حلقه

 !    آقا، آقا، آقای امام زمان                         
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 دندانم را که ول کنم از چادر وقتآن

 چادر سیاهم که سفت

 ام که نیافتدگاز زده

 شود تا صدادهانم آزاد می

  بکنمت آقا

 آقا جان، آقای امام زمان

 اموقتی خم شده

 زنملب چاه و داد می

   بیدار شو زمان

 !  آقا، آقا، آقای امام زمان                 

 

 شود که خم شدن چیستحاال حالیم می

 امهای بیات را آبی زدهحاال که نسل

 حاال که موهایم سفید

   مثل چادر سفیدم 

 که گاز بزنی اینشود برای حالیم می

 باید خم شوی

   مثل پری بلنده

 ها تا نیافتندکه گاز زده بود به گل

 شودحتی روی چادر هم خشک می اما گل

 ی موهایمخشک مثل ریشه

 و اگر باز زمان بگذرد

  و اگر باز هم زمان بگذرد

 نو شهرِ و بلند و بلندتر شود در بسیجِ

 شوندانقدر خشک می

 که ممکن است بیافتند

 مثل تو که افتادی ته جمکران

 گذرد آقامیبیات  زمانِ همچنان که      

 !     آقا، آقا، آقای امام زمان                           

 

 پس باید برسم

 ته تاریکی یاغیب نشدهباز برسم تا 

 و به کار بیاندازم موهایم را که سفید

  سفید شده رنگ چادر نمازم

 که مادربزرگ برایم دوخت

 شوم تا نماز بخوانم و عروس

 و بنشینم وسط گلها

 که خشک شدند مثل تو

 های مادربزرگمثل استخوان

  شدکه هی خم می

 شدم پشت سرشو من هی خم می

 تا آخر بیات شد و پرید

 مثل پری بلنده 

 کردن شهراز بس خم شد در بسیج

 خیابان چادرِ زیرِ

 و بلند زد بیرون شد خشک که

 ردهمثل ناخن مُاز شصت پایم 

                 رده موهایممُبله 

 و همین که برسم سر چاه

 گذرد بگذرماگر بدوم و از زمان که می

 کشمت آقامی

 بیرون             

 ! آقا، آقا، آقای امام زمان                  

 

 و زمان که از بیاتی بلند شود

 شوممن هم باالخره بلند می

 چاه لبرسم و می

 ثل پری بلندهو م

  اندازمچادر خیابان را می

 را شبافم موهایو می

 شود بافتها را هم میخشک

  شود برای تو آقاطناب می

 ! آقا جان، آقای امام زمان                     

 

 را  خیابان بعد موهای

 اندازم پایینمی

 تا بکشمت آقا

 بیرون

 تا بکشمت

  بکشمت آقا جان         

 !ی امام زمان، آقاآقا                        

 

 افتندها میاما خشک

 اندازمش پایینهمین که می

  موها را مثل طنابی

 زنمشود و صدایت میمی رهاکه 

  با دهانم که آزاد شده                      

 خیابان سیاهِ زدن چادرِاز گاز

 اه چی وقتی کشیدمت تا میانه

 وقت یکهو تا آن

 کنم موهایم را ول

 موهای سفیدم را

 افتیافتد و تو میکه می         

 افتندها میب خشکخُ
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 این هم یک طناب است که از خیابان

        افتد آقابرای تو می

 تا خودت را دار بزنی

 دار بزن آن ته چاه

 خودت را خودت را خودت را

  را را را را را ......آقا             

 ! زمان آقای بیاتِ                                

 

 روم دیگر آقا جانو من می

 زمان زمان زمان زماااااااااااااااااااااااااااااااان

 گویممی روم و می

  او مرده است در جمکران

 زمان ، نه ،

 مرده است "آقا"

   اند در خیابانها مردهگل

 و این من بودم که نجات دادم

 موهایم را                                   

 من

 من من من 

 م مثل منیژه

 خانم بلنده منیژه

 موکوتاه خانمِ

 کوتاه

 کوتاه

 کوتاه

 خانم بلنده    

 !زمان منیژه خانم، خانمِ           

 

 

 در همه شهرهای دنیا زنی هست
 

 فرانسه بود "نانت"آخرین بار در 

    دیدمش که خالف همه 

 رفتخیابان میدر 

  اشو چهره               

                فوران گریه بود

 

 زنی که ترس نداشت

 از دستهای مرتعشش

       زد بلند با خودش حرف میبلند

  کشیدو خجالت نمی                            

 

 کردهقش را پاک نمیزنی که هق

 کشیدزیپ دامنش را باال نمی

 نه  ،ریخته اش راهمموهای به

    کرد مرتب نمی

 شرم نداشت.زنی که                        
 

 های دنیا زنی هستردر همه شه

 تونس بود "ن عروسبِ"آخرین بار در 

 دیدمش که ریملش ریخته بود 

 صورتش پف داشت و تور سرش         

             نداشت هراسولی      

 

 چشمش را زیرِ های سیاهِلکهزنی که 

 کرد  پاک نمی

 خیالش نبود 

 بغض کج وکوله کند ماتیکش را              
 

 واهمه نداشتزنی که 

 درنگ باشنهایش بیگونه

 اشدر شب عروسی

 ترسیدآبرویی نمیز بیزنی که نه، ا

 .زنی که ابا نداشت                                  

 

 شهرهای دنیا زنی هست در همه

 کانادا بود "کینگستون"ار در آخرین ب

 لنگیدبلند میدیدمش که در کفش پاشنه

 نبسته بود بندسینهزنی که                       

                             داد اهمیت نمی های خیرهو به نگاه

 

 زنی که کیفش را از کف خیابان 

 کردجمع نمی

 هایشکرد ناخننمی پنهان

  که تا بیخ جویده بود                        

 

 زنی که پیراهنش لک داشت 

 خندیددندان میزنی که با دهان بی

  افتاد نمی نه، زنی که

 خوردن پا یا تنهاز پشت    

 تن شده بود.  زنی که رویین                        

 

 شهرهای دنیا زنی هست در همه

 بود آخرین بار درمشهد ایران

 دیدمش که مانتویش خونی بود
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 رفتها میبه سمت ماشین                       

                                           نداشت پرواو                                                

  

 

 زنی که زخم گردنش را

 زیر روسری نه  

  کشیدند نپوشانده بود و هر چه کنارش می  

 .انداختخود را جلو می                                           

 
 

 ما پُریم از خودمان
 

 ما پُر از زنانِ

 ایمشدهرانده            

 چه بزرگتر

 چه کوچکتر 

 پُر از زنانی که

 ما زاییدمشان، ما

 و بعد 

 نخواستیمشان      

 از خود.                     

 

 پُریم ما

 پُر           

 هاشدهاز رانده

 هاایکبیری

 ها عجوزه

 هاارقه

 هاپتیاره      

 ما، مگر نه ما؟           

 

 پُر 

 شدگی پُر از رانده      

 نیش و زخمِ زبان 

 مُشت و لگد 

 تُف و لعنت و نفرین

 و ناسزا                      

        

 گیشدهپُریم از جونَمَرگ

 شدگی خاک و خاک               

 روگردانی و گریه

 اعتنایی و عذاببی

 شدگیعاق وعاق

 سفیدانی از تنهایی و اشک و از چشم

 اندکه از چشممان افتاده                               

 

 زدگیزدن و پسپُر از پس

 ها افتادهها و پسانداختهاز پس            

 ها از روسیاه

 ها یدهتُرش

 کوراجاقان 

 گانگرفتهجانبهآتش

 ها بریدهگیس                    

 

 پُریم از رختِ عزا پوشندگان

 ازبه عزا نشستگان                     

 آبروهااز آبرو برندگان و بی

 زنندگانها و زخمزخمی

 ها ها سقط شدهکردهها خفهخوردهلگد

 نشورخانه افتادگابر سنگِ مرده

 نشاندگاناز به روزِ سیاه

 نشستگانو به روزِ سیاه                 

 
 گورانبهها و زندهپُر از ورپریده

 که زاییدم و نخواستیمشان                       

 از خود، ما زنان ، مگر نه، ما؟                                      
 

 
  هایم مو  کند   یم فرق چه
  باشد  گیس  چهل پری موهای
  دریابی  پری موهای یا 

 شود نیم دیده وقنر 
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 فریبا صدیقیمچهار شعر از 
 

 
 

 

١ 

 صدایت میزنم

 اینکه  دست زیر چانه و این همه دور نشسته باشی

 قد صدایم را کوتاه نمیکند

 دستهای نامرئی ات

 برادر هوا میشود و                   

 دیوارها را ورق میزند

 تا بیایی و با هم لبی شراب تر کنیم                  

 ورد میشوی روی صدایم

 دهانم آوازهای قو                      

  خوابم  فرش  به این همه راه رفتنهای کودکانه

 راه رفتنهای موسیقی                                           

   بیدار که میشوم 

 کفشت کنار تختم نیست         

 رفته ای اما                           

 رد پایت تمام دیوارها را اشغال کرده است                            

 

2 

 
 کالهت را از سرم بردار

 ظرفیتم تحلیل رفته است

 کشتزارهایم دیگر بردگی ات را نمیکنند

 در انبارها بسته است

راهی به جز سقوط ندارداین انتهای کور   

 کالهت را که رنگ عوض میکند؛

 چقدر آفتاب پرست                                    

 کالهت را که کج افتاده روی قهقهه های من؛

 چقدر سنگین                                             

 از سرم بردار          

 کدام آسمان بچرخانم تا بدانم که گردنم را به سوی         

 
3 

 
  چه فرق میکند که  نامم کِی خط بخورد کی خط بزند یا کجا

 اینجا    پشت این پنجره  

 که رنگ بنفش اتوموبیلِ پارک شده در خیابان

 مرا به یاد بودنم میاندازد

    و یا وقتی که در سقوط جاده بیفتم    پیر

   گروه کَر شربت تلخ بخواند   با نت شور

کرمها دور ختمم شیپور بزنندو   

 راستی چه فرقی دارد

که دختر بچه یِ همسایه حاال     تاجی از نبودِ من  بر سرش  

 بگذارد

 یا وقتی که دیگر زنی است ایستاده پشت پنجره

               نگاه به اتوموبیلِ بنفشِ پارک شده در خیابان 

  و با  ترس تلفظ می کند شکل دایره ای انتظار را

 
4 

 

  هرچند بند کفش هایمان رنگ هم بود

 اما قبول کن چشم هایمان اصال به هم نمی آمد

 هر چند هم پاشنه می رقصیدیم

 اما تو ماهور و من شور می زدم

 همیشه شور می زدم

 و تو فکر می کردی شور

 فقط چشم های زن همسایه است

 اما من بودم که چشم هایم می سوخت

 و از دنده ی خسته ی تو زنی نمی رویید

 و عجیب اینکه هنوز بند کفش هایمان رنگ هم بود
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 معصومه ضیائی

  

 همه

 

 کشندمن نفس می در

 کنندمی زندگی

  شهرها دریاها هاآدم

  و پرندگانی درختان

 آورندها را میفصل که

 هاعشق

 یادها

 و دردهایی هاشادی

  ردشان که

 .و پیدا ست پنهان

 

 سرگذشت

  ایتشنه آهوی

  گلوی ما بود در

 رسیدیمنمی و

 راهی بود نه شهری نه

  قطاری که مسافری را نه

 سالمت برساند به

  آرزوها بود آخر

  برهنه پیش رو بود زیبا زیبا هاییدشت

  بوی علف با

  ی رئالیستییک تابلوی احمقانه مثل -

 ب!ما اسب نبودیم آ اما

  ایتشنه آهوی

 .گلوی ما بود در

 

 خیربهصبح

 تو بر زبانم نام

 تو در گوشم صدای

 ... دلم دلم و

 مردمی که در باد و برف به

  آیندبح میصمه و  با

 ر!خیبه صبح یم:گومی

 !خیرهم به تو صبح

  خانه خیابان بستر در

  دیگر هرجای و

 روزی که شاید تا

  دانمروزی که نمی تا

 در این صبح برفی حاال

 برف را باد

  کوبدمیپاشد و پوستم می بر

 اشک و

 هایم یخگونه بر

  ها و انگشتانمدست و

 پاهایم در برف و

  نام تو بر و

 صدای تو در و

 برف برف و

 ...  دلم و

 

 نشستن با مرگ

 آمدند

 روزها در هم خیره شدیم

 کنار هم

 از همه چیز گفتیم
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 های رفتهجز سال

 دیدار دوباره

 و مرگ

 که میان ما نشسته بود.

 

  رسیدن 

 توهمی استجهان 

 کشدها به درازا میکه سال

 هاو شانه

 ترکه خسته

 شوندتر میو فرسوده

 کافی بود

  تو باشی تمام روز

 و یک کلمه

 که ما را

 رهانداز دشواری جهان می

 نیازی به الفبا نبود

 نیازی به فهم جهان نبود

 من فقط باید از تو

 با تو 

 گفتم.می

 

 شادی ام را یم شکنی که با آن چه بسازی؟ 
 ! اندویه تازه میان اینهمه اندوه؟

ان اسید پاشی شده وطنم  (.)برای دختر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در منتهای صبوری 

 به انتهای صبوری رسیده ام 
 فریاد
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 بتول عزیزپور

 

 شباهت

 بلند ْ در صدایم می ماند

 ترسی از شما 

 شدکه تمام 

 دُورها را که ورق بزنید

 قبیله هایی خواهید یافت

 که قافله را 

 تا امروز

 فربه تر می سرایند

 کاروانی کوهستانی

 که بارش هیچ برفی 

 سر و رویش را سپید نمی کند!

 در این حافظه حرفی است

 که از آخور عبارت ها 

 بیرون می ریزد

 چند دانه کِشته شد تا زمین نروید؟!

 -کجا بروم

 روممی 

 بـــِــرُویم از دریا

 که راست راست ْ گـُـورم را حاال

 شبیه شما نمی کـُـــند

 شباهت های طوالنی

 از خصلت ِ چراگاه

 گاه

 چنگ ِ سرخ

 در بستر ماجرا می ریزد

 و در تاریکی

 طناب را تا خواب ْ باال می بَرَد

 پرده های این آستان

 هنوز

 سوگندی را مویه می کنند

 «هکلم» که از اجرای 

 تمام درها

 دردهای دیرین را باز می یابند

 های دیروزی* "دوری "از 

١ 

 بازگشت ِ همه

 همهء بازگشت

 گشت ِ همه

 همهء گشت

 زیر

 رو

 روی ِ زمین -زیر ْ

 چه بلبلی دیپلمات تر از هوا

 دیپلماس تر از مذاکرات !

 آن باال 

 چهچهه می زند نگاه

 بر ارواح ِ ان هلل و انا الیهِ تاجرون !

 2013ژانویه  26 /1391بهمن  7شنبه/ 

2 

 مهتاب ْ عمودِ  سنگ چین ْ بر رجز خوانی گوش

 هیجان معلق در آسیب ماندگار

 افق بی نشاط ِ ابهام و اتهام

 و تفهیمی نامتراکم

 در انتشار مجوز 

 تناسب مجاز ْ توان ِ پرتاب نقطه از آغاز 

 سنگ

 پیکر جسمانی ِ خاطره بی امداد باد 

 ر احمر سوزان تماشاهاللی است ب

 وُ هر کدام مشروع می شود "بی "قاضی از، در، با، 

  2013ژانویه  27 /1391بهمن  8یکشنبه 



 

 
 

46 

 7 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

3  

 عامْ  عضو ِ مالء

 مالء در معکوسِ  شماره

 رقصی که چاقو را بیابان زد بـَـر ْ عنف ِ سینه

 دشتی به میدان نشد پاک 

 و پاکدشت

 از معلم اعدام گرفت

  2013ژانویه  19 / 1391دی  30شنبه 

4  

 اکاذیبْ  از آلودگی ْ هوا می شود

 در خودروهای سـُــرفه و سرطان

 « سگ درمانی» اجرای 

 در بستر اشغال زایی 

 « شیشه» فعّـال در 

 دوره صندوق های ِ اعتیاد ْ نهاد ْ 

 آسیب شناس، ناشی ، باشی، تاشی، کاشی ...

 تعذیر هوا 

 تاریکخانه را شاداب می کند !

  2013ژانویه  19/  1391دی  30 شنبه

5  

 چند گریه آزاد می شود از سر ِ زائران

ـَـــنـده می شود از کــُـــنـدهء منوره  چند دل کـ

 فردا که بیم ها تیم شوند

 نیزه ها

 از گــُــزارش زور

 در پایتحت ْ 

 اوباش ْ به سَــر می بــَــرند.

  2013ژانویه  9 /1391دی  20چهارشنبه 

 

 یغلط امالئ

 شباهت ها را که جمع کنم

 چند بار از حرف می روَم

 در این شکل های طوالنی

 با غلط امالئی و سکون حروف

 در گزارش های پرده خوانی

 که عبارت را پس می زند و نمی تابد

 در سنگینی همیشگی آرمانی

 
 
 
 
 

 
 

ی    اگر  شد  نیم متولد  کمان  رنگیر
  شد  نیم متحد  آفتاب و  باران

 نیستیم دو  آن از  تر  تضاد  پر  تو  و  من
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 لیال فرجامی

 

 
 

 چند شعر

 

 شعر یک 

 جنگ 

 از آسمان 

 آبی ترست 

 و آبی تریِن اندامها را دارد

 آنگاه که چون جبهه ی هوایی ساکن و سرد

 می ایستد بر اجساد مردگان خود 

 میان سیارات و خون

 میان گلوله ها و استخوان

 و انفجارهای نارسِ سپیده دم. 

 

 آبی ترین ست جنگ

 که زیر تمامی هجمه ها

 هرگز تغییر رنگ نمی دهد 

 سیاه نمی شود چون )قلب من(

 یا زرد )پوست تو(

 و همچنان به آبی هایش ادامه می دهد

 تا دریایی شود

 هیوالیی طبیعی و یک چشم،

 دست ها و پاها و سرها را 

 بر مَِد ماه بیآورد، 

 قایقهای نجات سرنگون 

 و چند ناله ی زیر آب،

 که آن ساحل دوردست 

 نه اوراق هویت می خواهد 

 و نه بهانه ای

 برای اقامتی دائم. 

 

 شعر دو

 نشر ناکجا(   -)از کتاب پیش از غرق شدن-1392

 دوستت دارم

 به اندازه ی زبان مهاجری 

 که بومیان از درکش عاجزند.

 

 شبها زیر نور ماه

 پر از فاجعه ی شعر می شوددهانت 

 و ارکیدهایی کبود از دو سوی چشمهایت می رویند.

 آنگاه دو دست زبر زمان

 بر پوست فرسوده ت می ساید

 فرقی نمی کند که در کجای جهان باشی

 نه جای انگشت هایت به نقشه های کاغذی مانده ست

 و نه ردّ دو پایت بر خاک

 گویا هیچ نصف النهار یا مداری

 ی تنت عبور نمی کند. از خطّه

 

 خانه ت معبد زنگهایی ست که بی هشدار

 به صدا می آیند 

 و جاده ای که تو را به انتها می برد

 جوی آرامی ست که به ساقه ی نرم پونه ها

 پیوند می خورد.

 

 دوستت دارم

 چرا که تبعید نام اول توست

 و تنهایی، تخلّص سالهایت،

 بوف سفیدی که بر سرت نشسته ست

 برّایی دارد نور

 که پرده ی تاریک را

 قطع می کند. 
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 قدسی قاضی نور
 

 
 

 محجوب کسی بود همسر

 مادرمحبوب کسی 

 خوداما کسی نبود

*** 

 درخت نیستم 

 یک تکه خاک فروشده در

 ام چلچله 

 خاک سفرمی کنم سراسر

*** 

 مثل ترک خوردن کاشی یک بنای تاریخی

 مثل آب شدن کوه های یخی

 مثل سیل

 گسلمثل 

 مثل آوار

 مثل آخرین دیدار

*** 

 امپراندیشوخی شوخ 

 جدی جدی پریدم

 برای تو قفسی خالی ماند

 برای من آسمان.

*** 

 مثل زلزله

 مثل لرز

 مثل رمیدن آهو

 در کوه

 مثل افتادن یک ستاره

 یکباره

 مثل افتادن یک برگ

 مثل مرگ

*** 

 سفید بود 

 با دو برگ کوچک سبز 

 می گل خشک الی کتاب دست دو

 که خریدم.

*** 

 قصه های بلند 

 پرند از لحظه های پوچ

 تو قصه کوتاهی

 
*** 

 جایی دو آبی به هم می رسند

 چنان در هم 

 که نه آبی ؛ نه دریا

 یک آبی بی انتها

 می خواستم با تو چنین باشم

*** 

 من از همیشه بدم می آید 

 همیشه طوالنی است

 چیزهای طوالنی بیهوده می شوند

*** 

 فرهاد نقش خویش 

 به کوه کند .

 شیرین بهانه بود .

 
 

 
  گفتم

 ، است خرس  گل  همیشه رسخ گل
  گفت

هم؟!  زار  شوره در 
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 ساقی قهرمان

 
 

 است یداستان موش نیا

 
 که

 
 آمد یک غروب شده بود که یاپنجول گربه عاشق

 
 دیهره دراز کش لب

 
 که خف کرده یرا ول کرد جلو سوراخ موش اشدست

 
 زده زل

 
 پنجول گربه که ول جلو سوراخ به

 
.. 
 
.. 
 
.. 
 

اش رو به سوراخ خسته، پنجول ده،یکه لم یاو زل به پنجول گربه دهیو گم جیسوراخ، و گ یکه نشسته تو یسر رفت از موش اشحوصلهکه 

 داشت دنیسیموش، طعم ل

 
 تا،

 
 موش،

 
 منگ،

 
 لو بکشد،را ج سرش

 
 بچسباند به لبِ سوراخ، دهن
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 …که ول بچسباند به پنجولِ گربه لب

 
 پنجول یگربه یبمالد رو زبان

 
  …گربه را ول کند برود تو، کنار موش ز،یتا پنجولِ نرمِ ت ز،یبچسباند به پنجول نرم ت لب

 
 ده،یهره لم یپنجول گربه که باال یببرد، ببرد ال رونیموش، سرش را ب که

 
 به لب حوض، کندیم نگاه

 
 پرپرپر، کیج کیج

 
 قارقار

 
 را هارفت

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

 کندیم نگاه

 
.  
 

 غروب یهادمدمه

 
.. 
 
 نجایهم

 
.. 
 

 اندنوشته

 
.. 
 
 ته تا

 
.. 
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 ؟یزد ورق

 
  

 
 !بزن

 
.. 
 

 حاال،

 
سوراخ کرد و اش را سوراخکه موش یاسوراخ، و زل به پنجول گربه یکه نشسته بود تو یسوراخ موش یکه ول شد رو یاپنجول گربه داستان

 ! هوا یدسته آب درخشان پراند رو کیرفت لب حوض، و 

 
.. 
 

 ! بزن ورق

 
.. 
 
 امنشسته نجایا

 

- 

 

 

2 

 

 ماه نداردرود که پشت سر تو است و  ییاست بتماشاش! بشنواش! پر قدم کن پاهاش! تا به روبرو گریاکنون د کیزمان که  نیدر ا

 
- 

 
 .سر روان است و خواب ندارد یبا ماه باال یعنیمهاجر است.  یعنی« ندارد ماه»

 
- 

 
سر، از آنِ تو ،  یاست که در باال ییهاماه یندادن قرار نگرفتن و نداشتن همه هیتک دنیننشستن نخواب تیدر موقع شهیهم یعنیاست  «روان»

 یهاکرده در محل شهی. ول. رزانیروان، افتان. خ کن،شهیر هاتشهیهات، ول است، و رهات مانند شانهو دست یارونده رایز ستندین ،ییکه او

کمر و به دور گردن اگر  یهاران و امتداد مهره خیب یهایدگیکون و چسب کیتار یکردهاتصال دور و بر ساق پا و خم زانو و شکاف عرق یاتفاق

 اگر دیاگر بپچ چدیاگر نپ چدیاگر بپ چدیبپ

 
- 

 
که حاال تا  هاششهیاز ر زانیسر بدار، آو یسرخوش است، دور گردن، گاه یگاه هاش،شهیمهاجر است، و با ر یعنی« به دور گردن چدیبپ اگر»

  مرگ دارند ِ ماه ریروان ز ناهِپیب شهریمهاجر ب پدرمادریانگور ب یو دار دارند داربست دارند خوشه هیاند و پر بنخمخوش انددهیباالها که رس نیا

 - 
 
- 
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 اول آدم شود تا شهروند شود دیمهاجر با دیگویم شهر

 
 اول شهروند شود تا آدم شود دیآدم با دیگویم آدم

 فتدیتا از نفس ب زندیندارد و بال بال م لهیو پ دهیخز رونیآدم بودن ب یلهیاز پ شودیمهاجر م یآدم وقت دیگویو م 

 
- 
 آدم شود تا شهروند شود دیاول با 

 
- 

 
 اول شهروند شود تا آدم شود؟ دیبا ای د،یگویم بعد

 
از  شیتن پ یهاخود در چارچوب آنکهیافزوده ب یزیچ یزیکه به چ یزیاز چ یزیشهر، چ یجاذبه شودیم شود،یدر شهر جذب م شهروند

 پنهان ییصدایخروش و رنگ و خون و نور و ب تیاز جمع زیمانده باشد به نام فرد در تما یخود باق نیا

 
. 

 
 ،یو پر نور یو پر خون یو پر رنگ یاز منظر پرخروش شودیشاد م شهر،

 اند لببوده ایاند که لب ییهااند صورت، و لببوده ایاند که صورت یچشم و نگاه و خطوط بیاز جذب پره شودیشهر شاد م 

 
. 

 
 شود شهروند دایتا شهر شاد پ شودیم گم

 

- 

 

My Own Self 
 
My lips are parched 
 
Like my self 
 
Oozing with a shy blood 
 
. 
 
Brutal shears trim blisters inside my head with a slow hand 
 
. 
 
I retreat to cool bed sheets    fall in to sleep 
 
…Then I laugh hard 
 
...Turn back to the self 
 
...Tilt the head back 
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…Slap the knee with open palms 
 
…Grasp the belly, tight 
 
. 
 
I shake the laughter off 
 
. 
 
Nearly noon        of a bright day        every day     when things end up into a flat face – that’s the time 
when time gushes in, gushes out, of the pit of my insides – I laugh hard 
. 
Then, comes morning 
 
I breakfast a heaven with two pills an’ a sip of milk 
 
I don’t remember what I do next 
 
. 
 
From the inside of my cunt, life vibrates 
 
. 
 
The hollow inside remains hollow for quite a while 
. 
I don’t remember what I do next 
 
. 
 
The shadow in the background of love is mocking 
 
 . 
 
I laugh hard 
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 آزیتا قهرمان 

 

  
 

نما قطب   
 

 شهر ساکت و سپید دورت حلقه بست

 نفس نداشت الفبا در تنگی هوا 

 نشد بخوانم برف 

 فارسی نشد ببارد و

 عشق صحرا شود 

 

 گفتم به سایه ای که نوشتم 

نشد  دل ببندم به سروهای ناپیدا    

؛ با هر جرعه ای زدم  تلخ روی زبانم  

 جاده طناب بی مصرف به دور پاها 

 از این حروف راه روشن نشد 

 

 ساعت همیشه غروب

 سوزهوا شبیه دی ماه 

سطر؛ تنها نشستم کالغ بیگانه ای روی   

 قارقارم خط آخرزمستان 

زده شیب ها یخ  

 جمله ها زیرصفرهمه

  

 بر ف روی منقار

 در جیبیم 

 درقاشق 

 در صدا می بارید 

 سرد و شیری آهسته 

 

ینه را بستم آ  

 صمیمی از ته دل نگاه کردم حتا  نشد

 برگشتم با هرچه رنگ

 با دست و تمام بال ها 

 روی هر صفحه سفید

ی خودیبه لهجه   

 برف را عاشقانه فارسی نوشتم .

 

 

2 

بود این دنیان بزرگ زیاد هم  

 در این همه تکراروچندین نفر

دادم من ترک آدم هایم را همه  

 شهرها را از نو آبی نوشتم

شداهلی  یم جمله هادریا  در   

رفتبه راه دیگری  سطربی تو  

 

فارسی درزبان خوابیدم ها آدم با   

  سکوت را بستری کردم

زدم صدا زم ها را عزیبیگانه  

  کنارروزهای برفی

  درخت هایی نوشتم به خط رونی

 

 برای همین

شعر و پرنده ؛ گیتار هرچه   

  اختراع کسی شبیه ماست

های خودت میان تاریکیچشمرچرا که زل زدن د  

بی صاحبگردند می ول که این همه صورت  با  

یبهشت دیوانه واردتواند عین ار می    

اعتیاد به رویا خطرناک باشد گاهیمثل   

 

نوشدی دوباره اتتو در پوست کهنه  

برای مخفی شدن یستن سوراخیهیچ   

بیرون ویبه سنقبی  نبود   هیچ   

نبود این دنیا  زیاد هم بزرگ  

و سرخ را بگیر ین خط فقط ا  

آهسته با خودت راه برودر شعرهایت      

 

                                     9200    

 

 

 همه جا 

 

انتظار توام دربلگراد رد  

 در مسکو منتظرت بودم
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هستم دربغدادتو چشم به راه   

 در دنج های خلوت برفی

ها پسکوچه  ؛ فروشی عرق ؛  بنجل  کافه های  

 

بارا ن جرجر و  خیابان تاریک ِ درکنج  

خیس ِو مچاله... که هایی روز نامه  

اعالن فروش گربه ها ؛ خانه روسپی آگهی ؛ ازاخبار جنگ  

 درسونات ِ شکسپیر

تووا آخما سطر دهم از شعر آخرآنا  

کهنه فروشیدر فراموش ی پوسیده هر رمان   

الی کتابدر هر گلبرگ خشکیده  

 در ترانه  لورکا جایی که سروها خم میشوند

 جرعه ای ازته هر بطری و قلپی از تمام لیوان ها

 منتظرت هستم

 

حداد  یا گابریل اسمت آلکس است اگر  

  خرداد یا تابستان  ؛ پاییز است روزتولدت 

   آمدند  که هایی قطار  با

فرار  وقت زدند بوق کشتی هایی که    

آبی رنگ هر اتوبوس لکنته ی  

تابلوها تمام  زیر  ؛ سکو روی ؛  کنار دکه فروش بلیت  

 منتظرت هستم

 

رفت یادت و کردند دفنم آن در  ی کهرگو  

درنقاشی شاگال ماهنور زیر عروسی  با لباس  

کاناپه ی مخمل ِشیری رنگ روی این ؛ برهنه لمیده   

پراز لکه ها  چرک با همین پیش بند آشپزخانه  

 چشم انتظارتوام

 

 داری با شتاب می آیی  یا برمی گردی بی حوصله

نداری دوستش که کالهی و ن کف ؛  با همین زیرپوش  

شراب  شیشه و  ؛ کتاب کاما سوترا زرد  های با الله  

حقه هایی که عاشقش بودیو به همان اسم و قرار  

 

طرف بپیچیازهر شوی گم هرجا  

    در تمام ایستگاه های زمین

 

منتظرت هستم   

 

                1012  

 

 
 

 
 

 
 ام حلزون سفایل لب کتابخانه

ه بود ( ختر  به) صد سال تنهابی
 بر گرداندمش روبه

 مسافری(اگر شنی از شب های زمستان )
  نگاهش پر از سوال شد! 

 برگرداندم
 (رو به )هزار و یک شب

 بعد از هزار و یک شب، 
 فکری تازه خواهم کرد. 
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 زیبا کرباسی 

 

  
 

 حسانی آهو و درانی بهادر ی خصوصی هاینامه
 

١59 

 حرف آبگینه نکشد من ز طوطیان چون

 کجاست؟ گفتگو طرف مرا خود عکس جز

 تبریزی صائب                              

 

  زنجیلک کدام

  کجا متل دیوار روی

  زد می کور سوت

 ارغوان آخرین

 فرشته عود زرین تار از

 افتاد فرو

 وزید باد مثل زنبوری

 لرزید نازکش بال

 ریخت

  شد کج دروغ از زمین دهان

  را گوژپشت ادای ها شب

  آوردی می در ناودانی ی تنیکه کاله آن با

 کرد می سوراخ را ابرها هامان خنده

 گرفتی می را دستم خوان خروس

  بنگاه به بنگاه

 گشتی می کار دنبال

  قرمزم خز کت با مرا

 ها لب لرز با

  خیسم های چشم دودوی

  کشیدی می طعمه کنارت

  جهید می قلبم اتصالی چراغ مثل

  دیدی نمی

 نور مثل

 کور چاهی در

  فهمت بود ریخته

 اگر شد می خوب چه

  سمج سخت ی غضرفی سال آن

 آویزان های شانه با

  گشتم برنمی سفر از

  گذاشتم می

 ام نخورده دست زیر های لباس حراج به

 بازار شنبه در

 دهند ادامه

 

 حسانی آهو و درانی بهادر ی خصوصی هاینامه

160 

 زندگیست زندان که مرگ آستان در

 زیستم که زد نتوان خویشتن به تهمت

 تبریزی شهریار                   

 

 وطن چارسوق در که همان

  ست چارشانه قلندران قد

  آهو

  برکف جان حضور الل همان

 بزنگاه های معرکه بازوی پیل

 

 گردنکشش گردن دور

 برد می معرفتی شط

 آن یک که کوهی

 ماند نمی دویدن از

  ها الم ی همه ی سینه راز

  دشت های الله

  قرمزی پشت ور شعله ی تاریکی

  خون نهان ی شورندگی

 دیوانگی محض

 گفتار متانت در

 دریاچه نمک رقت دلیل

 برتر ی دانایی

 نکلمه و کلمه درزهای ی گشاینده

 نزمان و زمان

 ناسمان و آسمان
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  اکس ای اشعه های نقشه ی همه ی کننده زایل نیروی

  تن های یاخته مرغوب ژن پوشش

 کانال از سرطانی روی خنثای

 زای زندگی مثبت کرم آن

 تارنما پشت

 رفیق آن

 یار آن

 طرار عاشق آن
 

 حسانی آهو و درانی بهادر ی خصوصی هاینامه

161 

 را عشق بیمار و مکیدمنمی اشکش

 نبود گلو در دگری شربت بغض جز

 

  دادم می شیرش پستانم از داشتم

  توآمد باغ در از مادرم

 شد گرد بهت از هایش چشم

 ماند خیره دقایقی

  نشست تماشا به حیرت با

 شناخت نمی درست را او

 نترس

 شو نزدیک

  توست ی خوانده نوه

 کن نوازش نرمش ای پنجه مورز به دستی

 بکش را نازکش ی ساقه ناز

  است زرقان تاک

 بخوان گوشش در پاکی نام

 

 حسانی آهو و درانی بهادر ی خصوصی هاینامه

١62 

 سوخت هجرانم یبوته در تو یدیرجوشی

 هاخامی از وارهم تا همه این ساختم

 تبریزی شهریار                         

 

  نه

 توانست نمی

 عشق خودسر همه این با را ما

  عشق معیوب

 عشق تلف

  تلخ و حرام

 برود و بگذارد خود حال به

 تاب در

 تب در

 طلب ی همیشه در

 شناخت نمی دقت به را ریسه دل

 نداشت ریزه دل از درستی درک

 ها ماشین ممتد بوق

 ها چراغ برق و زرق

 بود بازی شهر گردان های چرخ از ای تازه بوی و رنگ

  عنابی و زرد ی وقیحانده نهایت تا رنگ دو آن رد

  ام نوجوانی پیرهن ی بوته از که

  کشید می یدک منقار به

  بود مانده آسمان بر

 برگشت

 شناخت می را امنش ی خانه

  عمیق جراحت آن

  کوچک نوکی شکل

  اش مانده باز نیمه در سر بر

  بود شده حک

  مرا قلب

 دست کف مثل

 بود ازبر

 پرنده

 

 

 

 
 روز؟ یا  باشد  شب کند   یم فرق چه خسوف در 
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 مهتاب کرانشه

 

  
 

 درست
 

 های من بودخواب مثل "درست"

 اما پیدا نبود راهی بزرگ داشت؛

 سرنوشت ما بود "درست"

 به پایمان می پیچید 

 اما نمی فهمید

 گاهی هک های تو بودخنده "تدرس"

 کم می آورد  از دست هایم گم می شد، 

 چیزی بود که مادرم مثل عکس های فوری  "درست"

 در دهان روزهایم گذاشت

 درست نگاهی که در تن من نشست

 بیرون رفتآرام آرام  اما 

 این چهار حرفبا ما اما 

 بریزیم "ر" ا باید بر سرِر  "د"از اینکه 

 قربانی "ت"را برای  "س"

 همیشه   همیشه   همیشه 

 اتفاق نظر داشتیم

 ما جواب جنگ هایمان را بلد بودیم

 ما با دست های تهی امان

 ما با این چهار حرف

 که  این چهار حرف

 باید باید باید

 اطاعت می شد 

 و باز

 مثل خواب های من شد "درست"

 !شکیباپاره پاره و نا 

 

 

 دست هایم
 

 

 کودکی چشم های بزرگی دارد

 حرف های تو به شکلِ

 

*** 

 دست هایم باز آبستن روزهای کودکی ست

 من با خیابان و برف

 صبح های مدرسه

 :مادرم سر در زیر پتو داشت 

 "سر بکش؛کودکی کاسه ی آب فردا ست " 

 من بودم با گلی  بر گیسویم کودکی،

 من با چشم های پف کرده

 میدان فوزیه فتو مهر ِ در عکسِ  

 نترس  نترس

 من با خاطرات تو کاری ندارم

 من در شنبه های بی طپش خودم پرسه می زنم

 و نشانی از روزهای  برفی می گیرم

 !سرما از روی روز می تکانم ،و به عشق حیاط و بنفشه و پدر

 من تب دارم

 دستم را روی بهار بکش

 من تب دارم

 ات باز آواز بخوانند بگذار چشم های میشی

 من تب دارم

 دلم هزار سیر و سرکه را با هم نوشید

 من  من  من 

 حاال در قطار و با هزار قطعه ی شناور بر این رود 

 

 

 ما
 

 زمستان شکل انگشت های ما بود

 سرد می رسید به نوشتن

 زمستان چهره ی استخوانی پرچم درشمایل غربت

 بریده ایمما وانمود می کردیم که از افق 

 سکه در پشت چشمهایمان قدرتی داشت ما که صورتِ

 ما وانمود می کردیم که سرو در شاهرگ شیراز فقط زنده است
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 ما که قدر کلمات را در شش دانگ های مرده ی حوض می دیدیم

 ما همان ایم که هستیم

 بی هیچ اضافه و کم

 

 

 این روزها 

 

 

 شدندمی باغ زردآلو باز هم انگار چشم های من 

 مرا پس پسکی صدا می کرد، باز انگار زبان

 و این روشنای غریب در خودش 

 می پوسیدهمچنان 

 زنیمبه سرانجام سر نباز هم ما شاید 

 این روزها و

 در تکرار خود باز 

 همچنان بسوزند

 

 

 

 

 

 
 خ بختیار و بانوو آقای چ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  آبی  یکرسه باز  پنجره

 آبی  از  شوم یم پر  کشم  یم نفس
 ...آبی  حباب یک مثل سبکم
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  گرگین عاطفه

 

 

  من فکر مدادهای

١ 

 باریدنمی باران روز آن

  من فکر مدادهای تا

 را سرزمینی یگرفته گرد خاک

 کند مبادله باران با

 ساخت می زاویه باران

 کشیدمی خمیازه باران

 خیس باران

 خیس زمان این در

 وزیدمی مجهول که بادی و

….. 

  من فکر مدادهای در

 ریخت می حرف آسمان از

 را من ذهن که هایی حرف

 کردمی پاره پاره

  هایم واژه و

  دانه دانه

 خوردمی سر زبانم از

 اندمرده که آنان هاخیابان در

 شوندمی متولد دوباره

  افراشته نیمه سرخ های پرچم

 بردندمی سرود

….. 

 - ایمبردهن خاطر از پیش، به -

 - توانائیم چه هم با همبسته که -

  -- ماست ساخته جهان این -

  -- کیست آن از شهر براستی -

  -- کیست آن از دنیا براستی -

 ایم نبرده خاطر از پیش به-

 ..…………………… که

 کوبندمی طبل بر دیکتاتورها

  دونگ  دنگ

  دنگ دینگ

 بودند نوشته خیابانها فرش بر

 بود خواهد خودمان آن از جهان تمامی

 جهان تمامی

 لرزیدم چقدر من و

 باشد دیکتاتورها آن از تنها جهانی که

…………………………. 

  دانمنمی

 پاییز یا است بهار

 خاکستری و سفید ابرهای

 اند رژه در

 ها تلویزیون تصویر در حتی

 گویندگان صدای در

  هافیلم در

 بلند و کوتاه هایداستان در

 مارکز ارسیاگ تنهایی سال صد در

 وبا سالهای در

 سراب از پر روهایپیاده در

 شاعران شعر در

 اجباری هایخوابگیهم در

 .………………… در

  من فکر مدادهای در

 اند کاشته رخوت

  شوم تنها من تا

   شوم خودم تا تنها آنقدر
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2 

 زبان تو

 زبان مستبد تو

 دسکوت مرا صدا میدا

 ای شکند با استعارهسکوتم می

 شودزبانم دراز می

 تا ناظر نامرئی زبان تو شود

 و جهل نامرئی زبان تو

  از قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو

 پاک شود

 

3 

 تنم نقشینه

 منی همراه

 زندمی غلت که مواج تنی با

 دهدمی بوسه و تنم بروی

 امواج به

  را تو کندمی اغوا که موج هر

 خیالم در زندمی پرسه

 آغوشم در غلتدمی تو رویای و

  آب و شن عمط با رویایی

 غلتاندمی را امتنهایی که عشقی عمط با

 ساحل هایشن روی

 را تنت نقش تو تا

 دهی جای تنم نقشینه در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مردم در مراسم سنگسار زبی 
 که با ماه رابطه داشت 

 ... سنگ پراندند
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 رباب محب

  
 
 
1 
 

 مِه 
 ست از فاصله ابریشمی

 هایت را اگر بپاشی عطر انگشت
 روی این قایق بادی...

 
 
 
2 
 
 

 زدایی نیازمندنداین خطوط به ابهام

 
 زنیمِه را پس می

 زنی به جملهتلنگری می

 تلنگری به حرف

 شکنیهای شکسته را میپیچازی

 های درِ خانه کهو این لَته

 –کَنند از جا میی اثیری شعر از هندسه 

 کُننداسیرت می

 ای از نبوغ رنگ  اسیر ملغمه

 در قالب ذرّات

 کَنیو تو دستت را از باد نمی

 روی این خطوطِ تشنه که هنوز 

 اندبه ابرهای تو چشم دوخته

 روی این خطوط ریخته که هنوز

 –روند   پساپس  در آرزوی آینه پس می

 های پرعبورآینه

 لور و شیشهماالمال از خوابِ ب

 –این پوست 

 که هق هقِ ساکت برگ است

 رودکه با تبر باال میدر دستی

 امّا 

 همیشه در اعماق است

 

 زنیمِه را با همین دست پس می

 همین دست 

 هایکه لنگرگاه قصّه

 ستدریایی

 
 
3 
 
 

 دانم می      
 
 
 

 نماست نخ

 نشسته  روی یخ  بالِ این سنجاقک

 نماست نخ

 برگِ این درختِ تابستانی   

 خوابِ این خرسِ قطبی    

 های افقی دارد      در باغکه شاخه

  ای          در کهکشانهای خوشهستاره

 

      

 این دریا  

 ست با قاب بلور    قدی ییک آینه

 های نوردر نرمه

 یکجا  

 مرا بلعیده 

 

 

من کاراملی هستم در دهان »شعر از دفتر  سه
میالدی( رباب  2017برابر با  1396« )مرگ

 محب. انتشارات آزاد ایران. استکهلم
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 شیدا محمدی

 
 

 ساری پریده از سنگ

 

 مادرت بی شمار وحشی بود

 و در هر خانه سری داشت

 پیراهن اش اما تنها بود

تنها از دفتر شعر معشوقه اش   

 و شلوغ از گوشواره های طالی همسرش.

 

 پایین همین پل 

 تن اش را

زدند یبه سار سنگ م  

 مردم اما 

 با سنگ هایی در مشت شان

  به تماشای خون آمده بودند

 تو را که از شکمش بیرون کشیدند

 مرده بودی.

 

 چند سال بعد 

 باد

شعری گم شده را در شهر جابجا می کرد   

 ”زنی را که دوست می داشتم

"ابابیل هالک کرده بودند.  

Resort Palos Verdes 
03/03/2016 

 
 زن چندم اش بودم

 زن دست چندم اش بودم

 هر بار که خم می شد رو به جلو

 رو به عقب
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 مایل به معاشقه

 پایین      پایین تر از تنه 

تنه می زد به زار زار گریسته بود جمع در خودش   

 که از پشت   خم شده بود رو به غفلت مادرش

 آخ که می گفتم

 آخ که می گفت

 بند بند کبوترهایش پر پر می زدند از شانه هایش 

 یَش یَش  بگیرش بگیر در دستانت  ات  ام                

 آخ که می گفت 

 مادرش قحبه ای می شد در شهر نو

گوشواره های زن اش را تحفه ای در سینی    

 می گذاشت کنار سر من

 و همه را با پسری که نزاییده بودم برایش 

 دار می زد دار دار در کوچه هایی که نام شان را قرض داده بودند به باکره ای از بالد بلخ.

 

 

 زن چندم اش بود

 زن دست چندم اش بود

ام روی تختهر بار که تمام اش را بر می گرداند تم  

 ورق ورق اش می کرد

بی بازگشت   بی تمبر   بی بهانه       

 پشت اش را که از پشت او بر می گرداند

 زنگ می زد به زن اول اش 

 با دستمالی پاک می کرد جبین اش را    جای بوسه هایش را    چکه های درخشان بودار اش را 

 و غلت می زد از پیامی به پیامی 

 و جوراب های لنگه به لنگه اش را 

بوی چسبناک عطر اش را        می برد راه به راه      برای دعوایی دیگر                    

 پایین سنجاق پیراهن اش

ته مانده ماتیک مرا         می سایید به یقه ی سفید گردن اش    

 به چاقی ران هایش 

جان تو به جان تو  و هر بار که قسم اش می داد به جان تو به  

که زنَمی   مال منی   عشق منی   

توی دل اش قحبه های زیادی     غلت می زدند در رحم خالی ام   

 به غلط

 تخم های نکشیده اش را 

 تخم های کوچک شده اش را 

 می شکستند در ماهیتابه روز 

 قحبه های قشنگ.

 

Sheida Mohamadi 
UCI, July 28, 2016 
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 به استانبول نگاه می کنم با گوش های مست 

 

 این راه را با اتوبوس آبی رنگ عمدا اینجا آورده اند   با فوج عجیب کبوترها

 و بی قراریِ پیراهن و دامن و چکمه ها

 انگار در آینه خبرهایی شده      چیزیت شده است استانبول؟ 

ت    بویِ خاک و شمعدانی تو کسی را پوشیده ای و این بوی معشوق است از شانه های  

 بوی خودِ فرّارِ رنگی اش.

 
 ای شهرِ با چشم های دریا و امواج رنگارنگ 

در بخار پشت سرت دیوارهای پر از ناسزا و نامه های عاشقانه   

 چیزیت شده است استانبول؟

 با پاهای مفرغی من کجا می رویم این وقت شب ؟

ارف می کنند   چرا این جا نشسته ایم؟با این مُرده های خوشبو که چای و سیگار تع  

 می خواهم زیر باران با این مردِ سنگی معاشقه کنم ای شهر 

 تا بخارا پا برهنه بخوانم  گوش بخوابانم به تنِ تبریزی ها

 هوا   باغِ نعناست امشب 

 می شنوی ؟

به سالمتی     به سالمتی ! -  

 

 چقدر عاشقی می چسبد

اازه هاین مغ   این دست های ولخرج   

برفِ صوفی   شکوفه ها ی انار   

 لک لک ها در آب   

 وتوی پیراهن ها   سایه ی رقصی تاریک.

 

 

 این اتاق را چطوری پیدا کردی 

 من با بوی این تخت و لحاف موسیقی شدم     می دانستی؟ 

 با قشقرق همین پنجره ها از ته دل...   با تو خندیدیم.  

 

شهر خش خش این سطر را می شناسم ای  

 این چترهای آوازه خوان را

 من چیزیم شده با این ابرها!

 چشم هایم نمی توانند بگویند استانبول

 دست هایم نمی توانند ...

 

 شیدا محمدی

Istanbul 25 November 2010  
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  ژیال مساعددو شعر از 

 

  

١ 

 

 سنگ ها

 

 چسبندهچسبیده به دیوار ها ِی 

  برهنه در خودم

 در درونِ درونم

  مرا در میان من

  تنها گذاشتند

 

  بیرون، سنگی که دهان ندارد

  باد کرده صورت اش از درد

  باد ها

  به جای او دیوانه وار

  فریاد می زنند

 

  صدا هایی از زمان های دور آمده اند

  در َدَوران

 مرا به دور خویش می پیچند

 

  دیگر گم نمی شوم

 

  باغ های بی بلبل

  در کف دستم کوچک می شوند

  کلماتی تازه برای این بازی پیدامی کنم

  زیر خاک نرم

  در مغز کوچک علف

 که دید و دید و دید

  و خواست بی ریشه بماند

 

  کودکی می پرسد: حاال باید به کجا بروم؟

  بر نواری از صدای خود

  که از شکاف کوه بیرون زده

 راه می افتم

 

 دور می شوم ازین سیاّره

  دهد می مرده خون بوی که 

 

  باد می شوم

  باد می شوم

 تا به جای همه ی سنگ های بی دهان

 فریاد بزن ام.

 

2 

 

 عشق
 

  مالفه های سکوت را

 تا می کنم برای روزهایی

  که صدا غایب است

 ترس پوشیده لباس عشق 

  و خود را در جایی گم کرده است

 

  سکوت شکل پذیر است

  می ریزد

  جمع می شود

  پهن می شود

  کارد می شود

  می برّد

 پنهان می شود

 گول می زند

  میرد می 

  بیدار می شود

  می رقصد

  بی صدا لبه ی بیداری می ایستد

 و قلب ام را از درون

 دهد می غلغلک 
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  سکوت دوست من است

  مالفه می شود

  آغوش می شود

 آرام ام می کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 دیوار پشت دیوار 
 حصار پشت حصار 

ی از من؟  ! یم خوایه رویای پنجره را هم بگتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  ام شایک من
  سکوت از  ام شایک

ی   برای   آهنگ اینهمه کشیر
  سیاه رنگ از  ام شایک
ی   برای   رنگ اینهمه کشیر

 تو از  ام شایک
ی   برای   لبخندم کشیر

 خندم نیم که  هابی  سال شایک
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 الهام ملک پورسه شعر از 

 

 
 

 

١ 

 آمده مسافرهای و رفته مسافرهای

 دارندبرمی سر از کاله و کنیمی حمل که هاییچمدان

 که کنیمی تصور

 ولی رویمی باال تپه یک شیب از

 ایایستاده باالیش که چهآن

 نیست تپه یک

 و شویمی مسافری هم تو

 

 نخوردیم آب دیگر

 نخوردیم را هوا

 زاباران ابرهای روی نساختیم خانه و

 نکردند آبتنی هابچه و نیامد روز

 و ترکیدند تابستان هایطشت توی هابچه

 

 ندارد عمومی مصرف هوا

 
 

2 

 

 هایشکفش با

 پوشاندمی مرا صورت تمام هایشکفش نوک با

 است آهن

 آتش یگدازه و

 دریاچه کنار مرتع روی پهن زارچمن

 

 شومنمی بیدار هاصبح

 سوآن از جنگل

 ربایدمی را اکسیژن

 

 هایشکفش با

 تمیزش هایکفش با

 روممی اداره به

 

 

3 

 کرد فکر         شودینم که چیزهایی به

 است کج راهم

 طوالنی هایخط

 

 اشبینممی

 رودمی باال هاپله روی گاهی

 صبح هر            خورشید قلب از ترخیره

 کنممی را فکرش که بیاید

 بیاید شب

 داردنباله هایستاره به کنممی فکر

 کشندمی که هاییخط

 

 کنندمی کار هاکارخانه

 و شکالت توی من قلب

 قلب توی

 برق هایصورتحساب مثلن

 

 جااین

 کلمه کوچک هایشمع

 دارندمی نگه را زمان

 نویسیدنمی من دست با شما        نه

 کنیدنمی فکر من مغز با

 کوچک هایشمع با است شب یک فقط جااین

 نیستید اعتراف به حاضر شما

 برق هایصورتحساب جااین مثلن

 

 

 کندنمی امرام

 یخی یرودخانه سطح روی اشک هایتکه
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 بیتا ملکوتی

 
 

 سوگواری برای یک عشق بازی
 برای ح. ت

 

 بیا شب گفتى

 کند مى سرفه مرز، پشت که شب همان

 اند گرفته آلزایمر ها برف

 خواند مى آواز یخ گل و

 ام آمده

 را برف و

 را آواز و

 را شیر هاى لکه و

 است شب

 مانند مى زنده ها سرخس و بوسمت مى گفتى

 ام آمده

 سینه ام میان و

 گذرد مى شب نیمه قطار

 کنى باز که را پیراهنم هاى دگمه

 شود مى تکه تکه آغوشم در مریم

 است گرسنه کودکی و

 است مرده موسى و

 انگشتانت سر از ام مانده جا من و

 ملل سازمان صلح سربازان

 
 

 ترق

 دست کف یک فاصله به ام سینه جناق

 تازه هاى چاک با است گورستان

 ایستاده هاى چاک

 گمنام هاى چاک

 ترق

 است تاریکى هاى تکه با بازى عشق این

 نعش هزار مرمرى بدن با

 ماه خونى مصائب با
 

 نه،

 بینی نمی تو

 ام شانه آن تا شانه این از بینی نمى و

 است دق جاى

 هایم ران میان و

 شهر صبح جراحت جاى

 نان بى

 افتخار بى

 حاره باران هایم چشم پشت و

 خط پشت

 است خاموشى همه

  گلوگاهم در

 اما

 ...جنگند مى سرباز صدها هنوز

 

 2016ژانویه 

 

 

                               

 آبی می شود موهای آبی ات، 
 برای ف. الف

 
 

 شود مى آبى ات، آبى موهاى اول سال

 ترک می خورد تهران دوم سال

  بادها سوم، سال

 مانند مى جا ات سینه روى ها شب بعد، سال

 آورد نمى جا به را بعدش سال سال،

 کشى مى دراز تو

 کند مى چکه موهایت سر از آب

 سلول کف بر

 کنم مى خاک ها کاج زیر را کلماتت من

 میرند مى قرمز کاردینالهاى برسد، که زمستان

 یک به یک

 ششم سال

 گریند مى حیاط گور بر ها موش

 منقار و اشک

  سرخ و اشک
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 خاک و اشک

 خورده برگشت هاى نامه و خاک

 هفتم سال

 "اشک و بوسمت مى"

 هشتم، سال

 شده بلند موهایت

 بلند

 زندان حیاط تا بلند

 آخر سال

 روییده درخت نُه

 خون همه هایش ساقه

  برف همه هایش برگ

 تو موهاى و

 سپید همه

 

  حاال موهایت

 ابرند همه

  ابرها

 آبى همه

 

 2015 اکتبر هفدهم

 

 

 تهران تن تو  
                        

 تو

 بودى تهران

 پوشیدم را تو

 شدم بیدار

 گردنم بر گرفتگى ماه یک با

 هایمان چشم پشت بود افتاده آباد یوسف

 شهر اما تئاتر 

 لب های تو بود 

 

 برج میالد را آویز گوشم کردی

 گردنم قوس روى گذاشتى دست

  آمدیم پایین ها تپه از 

 کردیم رد را تجریش

 سعدآباد هاى بلندى تا

 پوست ام کش آمد

 شهر ترک خورد نقشه

 شد پاره دربند

 بیرون افتاد نافم

 پنهانش کردی پشت سرب

 الی نرده ها

 

 بودند زده ماه همه ها کاخ

 خالى

 خواب آلود

 دربست! آزادى

 تنها تو بودی و باغ های سوخته

 تاکسی ها همه گور بودند

 پر از گوشت و عرق

 

 گفتی از چنارهای بریده

 گردنبدی برایت ساخته ام
 

 لرزید فقراتم ستون روى انگشتانت

 بود دروس همه دستهات

 آغشته به بوهای دور

 ترسیدم

 کردملب هات را در کیف ام پنهان 

 اما تو

 رفتى پایین ولیعصر از

 تا ایستگاه راه آهن ران ها

 تا جنوب ترین جای پام
 

 بادها همه گریه بودند

 شور و آشنا با گوش هام

 فرودگاه کجای تو بود 

 در کدام رگ خلوت

 که آن همه خاطره زمین گیر شدند؟

 

 2014 بهار
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 موسوی گراناز

 

 

 "شکر دعای"

 

 کنم دیوانگی تا آمدم دنیا به فقط من

 بود خسته عقل از خدا

 اعصاب بی و کالفه

  کرد رهایم چنان

 افتادم که

 اتفاق مثل           

 شکستم

 توبه تا توبه           

  شدم پخش

 شایعه شعاعِ تا           

 راست

 راست

 روشن روزِ در

 خوردم قسم زیتون و انجیر به

 رفت می سر مستقیم صراط از ام حوصله اما

 راه بی و راه

 کج

 شب چپِ سمتِ در

 راه راه

 کردم عاشقی

  راه به راه

 سوزاندم آتش

  اریب

 بود رشته هرچه زارِ پنبه به زدم

 

 !نمک همین به

 .کند تالفی تا آمدم دنیا به فقط من

 نارو -96 آذر

 

 "هوا اهلِ"

 عاشقی سرتاسرِ

 هوایی به سر و بود سرباالیی

 انداختی پایین که را سرت

  دانستم

 سرازیری در ام افتاده           

 

 گیرد نمی یاد هی که ست کسی هوا سربه

 برد؟ می یاد از که او یا

 پس هوای در را سرش که زنی یعنی

 تو هوای به

 گیرد باالمی

 اندازی می پایین را سرت که تو یا

 سر پشتِ را در

  هوا روی

 بندی می            
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 شوی؟ می راه به رو و

 

 !نه

 خورد نمی سنگ به سرم که منی ییعن

 هوا بی هربار

 اندازم می سر را گم در سر کالفِ  

 .ببافم قصه باز تا

 نارو -96 آبان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  بود  کاشته  مادرم را  الله
 شد.  عباش الله
 چید حوا  را  سیب
  گردید.   آدم سیب

 ماند که  ماند  نشان و  نام بدان و 
 
 

 
 
 
 

 
 مجسمه ونوس با گردن بند کهربا 

 چند تکه کاه 
 سه تخم کبوتر 
 چند شبتاب 
 آب 

ی
 تنیک

 دو مایه قرمز 
 حباب دهان مایه ها 

 و آه
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 سهیال میرزایی

 
 

 چهار شعر
 

١ 

 شاعر صحنه ها

 

 صورتت را بخندانم

 مثل مار بر گلویم بپیچی

 یا بخزی در جاده های بی طول

 تردید ترکت کنندتکه هایت در 

 

 می پرسم

 در کجای کلمه ایستاده ای

 از کجای من درمانده ای

 تعارف حال و روح نکن

 روزمرگی با یک دهان گشاد به تو خندیده است

 به من

 

 امسال خیلی شاعر بودم      تنها روی صحنه ها

 با آدم هایی که برای اتالف وقت آمده بودند

 دحتا با کلمه هایت نیز به تو نرسیدن

 

 امسال خیلی شاعر بودم     وقتی روبروی تو نشستم

 و یک حلق شراب شدم تلخ

 من تنها    بازیگر صحنه بودم

 

 می پرسم این خط از کجای خیابان مار می شود

 از کجای تن ات راهش را کج می کند

 تا با طعم تو از راه بی افتم تک

 

 

 من تنها االن شاعرم

 کرده اندروی کاغذها که تکه هایم ترکم 

 و این قلم که همیشه چند قدم جلوتر است

 

 

 

 2 

 

 آنقدر سنگ بر سینه کوبید

 تا نفس از فاصله افتاد

. 

. 

. 

 سکوت از معاشرت کلمه ها عقب نشسته است

 این دهان وراج دعا !

 ریزش انتخاری حروف 

 ـبی شک غریبه بودند !  ـ  

 

 کلمه بی قرار تن ایستاده است

 نگ می خراشدو حرف به حرف بر دل س

 آنقدر سنگ بر سینه سنگین است

 که انگشت ها با لمس هر کلمه گشت بزنند برگردند

 

گفته بودند اگر عرق از تن جاری شود، مشام مهم نیست ولی اگر ـ 

 ـ طعم تن از عرق بگیرد، مست شود و سنگ

 

 

3 

 ی تنپاره

 

 افتدنه گره از گلویم پایین می

 آیدنه گریه باال می

 پروپایمبپیچ به 

 تا پروبال شوم به سوی تو

 

 دیشب در کفِ دست تو کودک شده بودیم

 رفتیمدنبال هر خطی که می

 از بُن بسته بود

 خندیدی     ایستادم

 دیوار راست را بی گیر و گیره باال رفتی

  دانستممی

 وقتی از مُردن برخیزم

 هایت تلخم خواهد کردجای خالی خنده

 ام جا مانده استیشانیهای کف دستت روی پحاال خط

 شودگره در گلویم خفه می

 ها نیز خارج شده استات از توانِ عقربهحساب روزهای رفته

 

 سوزش گلو

 ماندات میبه عطر عرق سگی

 ها که پایین بیفتماز سال
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 استکانی زیر استکانم تواضع خواهد کرد

 ـ ـ به سالمتی خواهرم 

 

 سوزدای میگلویم بی هیچ گلوله

 کشدو رگ به رگ روی تنم تیر میردِ ت

 

 

4 

 عصیان

 

  بزن هم

  اش بو بگیردآشی که الشه

 اش میان هوای مکدرقلم شود شعله

 امکدرم کرده بود ساعتی که کوبید به سینه

 ای کشیده شد تا گلواش سکتهسایه

 

 چرخد در آسمان این اتاقاین دایره چرا می

 شود به تکرارآن دهان چرا بیهوده باز می

 کند در امتداد زبانماین سایه چه عصیان می

 بگو

 اندبگو دار کدام واژه را بافته

 تا آش و الشِ جهان بشکند پشت پلک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  موهایم کند   یم فرق چه
  باشد  گیس  چهل پری موهای
  دریابی  پری موهای یا 

 شود نیم دیده وقنر 
 
 
 
 

 
  آبی  یکرسه باز  پنجره

 آبی  از  شوم یم پر  کشم  یم نفس
 ...آبی  حباب یک مثل سبکم
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  پرتو نوری عال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا پیر نمی شوم؟ 

 

   شوم؟چرا پیر نمی

  ؛ام گرفته استنادیده، گوئی زمان

 امشنوای برهم خوردنِ بال مگس

 هابینای ذرّه

 .بویای عطر آزادی آگاهِ آنات وُ

   شوم؟چرا پیر نمی

 

  گرِگ تیز دندانم شاید آن

 در جامۀ مادر بزرگ

 اش راهای حنا بستهکه ناخن

 قرمزی شنل کردنِ چپ لقمۀ به سودای

 کِشد.سوهان می

 یا همان رعنا پلیِد همیشه جوانم

 -دوریان گری  -

  که هنوز، نیش چاقویم

 قلبِ تصویر آویخته بر دیوارم را

 نشانه نرفته است.

 شوم؟چرا پیر نمی

 
 بصورت کتاب نشده اول جوالی دو هزار و چهارده میالدیلس آنجلس، 

 

 

 

 

  نیزارهای نازک نور
 

 در گرگ و میشِ سحر،  

 خوابی؛ کشانَدَم، بیبه ایوان می

 غرقه در مِه،  جنگلِ یِتا پا

 تا همهمۀ گنگِ دریا، در دور دستِ جنگل. 

 

 اینوای دورِ پرنده

  ،مواج دریاَوهمِ ابه  مدَسپارَمی

 و مابقیِ مخملِ شب را 

 پاشد. های گم شده میها و بوسهبر نوازش

 

  تا دست دراز کنم

  در مشت بفشارم، مِه رنگِو پردۀ بی

  خورشید باال آمده

 را  و آخرین ذرات شب

 نیزارهای نازِک نورمکند فرومی

 

 جنگِل انبوهبه دَمی 

   هائی مفلوک استشاخه

 هاماشین آورِامرسس همهمۀو 

 دریا سرکشِ امواج

 

       هادر شلوغیِ تیز پرواز حشره

 زیر تیغۀ آفتاب

 کِشد دیوار سیمانیِ سرای سالمندان. قَد می

 
 2017ژانویه 

 

 

 ...بخت اگر

 

 بستم، بستم

 نوبختِ دختر شاه پری

 !تا بختت باز کنم

  ام را!بازپس دِه، عشق دزدیده

 

 بر هر تارِ اَلوان

 شدن باز نیّتِ به ای نشاندمگِره

 با تنم، همان قدر عاشق

 که نبضِ بهار.
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 رنگِ فصل زود،

  به تاریکی نشست

                                      چه زود به تاریکی نشستم؛

                                                  همان قدر ناچار 

 ریزِ سوگوار.که پائیزِ برگ

 

 تارها،سرخ وُ سیاه ُو سرگردان، 

 باز ناشدنی هر گره،

 ی اشک، حتی.با تیزیِ بُرّاده

                                                          
                                              ی بودآی... بخت اگر بستن

  رنگ،رنگِ بیتارها را بی

  کردم،می رها             

                                             گِره بی تاب، بی

 از گرگ و میِش روز، 

 تا هنوز  

 عشق، بندیِ هیچ عاشق نباشد.

  
 بصورت کتاب درنیآمده      2015/11/11

 

شود، ها معتقدند وقتی چیزی گم می*در فرهنگ عامیانه، بعضی

دختر شاه پریان آن را دزدیده است. پس به تالفی،  بختِ او را 

بندند، تا گمشده را بازپس دهد. به این شکل که دو تار از ریشه می

بستم "خوانند: زنند و میقالی یا شال یا دستمالی را به هم گره می

ام را پس ندهد، بخت او را بستم، بخت دختر شاه پریان، اگر گمشده

 کنند.  ، پیدا شود، گره را باز می"گمشده"اما وقتی  "کنم.باز نمی

 

 

  ما آقای

   حتِ نظراتش راصِ، آقای ما

 ؛گذاردبی سند و مدرک نمی

 اندازی جُفتک برای

 کند:یاتش را با کالم سعدی مزّین میجَفنگ

 ،"خاری در پهلو، بِه که پیری"را  مردی

 کنیو محض روکم

 دهد:می تحویل رندیِ عبید را، سَر بُریده

 از خاتونی که ویس و رامین خوانَد،  "

 "کون درستی روا مدار                

 

 سعدی گوید: !ردکریشخند نکردمش ای مَ

 "زنی را خاری در پهلو، به که پیری"

 و

 عبید گوید: !ای دَبنگ بانگ برنیاوردم

 "... و  از مردی که بنگ و شراب نوشد"

 

 افتاد ش کهاما بادِ شنلِ شوالیه به غبغب

 و به نخوت پرسید: 

 مه تقاضائی دارند،ام هزیرِ سایه" -

  "خواهی؟تو چرا چیزی نمی             

 آن وقت پاسِخ دیوژن کَلبی

  را گُجَسته اسکندر به            

 بر سرش فریاد کردم:

 سایه ات را از سَرم کم کن!" -

 ".بتابد من بر آفتاب بگذار            

  2015اکتبر 

 

 بُرو! 

 

 کفش، تختِ با با خیالِ تخت،

 بافتِ فرش.دست رنجِ کردی، برگذر 

 اما لَِش تو هنوز، در تشتِ مسِی نسوز؛

 ام چه کنم؟دوز ماندهلب

 

  ات؟ بسوزانم

 ماند روی دستم؛خاکسترت می

  کنی؟ سد نفسم راهِ تا تبه باد بسپارم

 از پاشیدن زَهرَت در دریا نگو:

  آن آبِ آبیِ عظیمِ عمیق؛

 حتی بطرز رقیق،

 هاسگ ماهی ها و میگوها وماهی

 حتی من، تو؛ مثلن اَشرف شَرف

 شرف!کُند تمام را، ای بیمسموم می

 

 نه، چال کردن در باغچه نیز 

 آورد؛فراموشی نمی

 خزیپیچی، میروُئی، میمی

 هادیوار و بالکن و پله

 شوند.مال میپوش و لَجنخزه

 

 با بوی سوختگی، خاکستر و باد...

 با چرنده، با خزنده 

 دارد مثل درندهکه صدا 

 با نَشتِ آب، سراب
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 خواهی، برو!با هرچه می

 فقط برو!            

 ات حتی  که خاطره

 نام دیگر جهنم است.

 
 آنجلس لس 2016سپتامبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  گنجی   یم آدیم رویاهای در  نه

  آدیم های کابوس  در  نه
ی  هر  مثل  متوسط چتر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  چشمه در  که  کودکانیم  آن ما 

  پراندیم سنگ سکه جای
 ایم شده ماه نفرین اکنون
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 نسبیفرشته وزیر
 

  
 

 چند شعر 

 

١ 

 با من زندگی می کند 

 اما تلفظ نامم را هنوز خوب نمی داند 

 برای همین هیچ وقت صدایم نمی کند.

 هر صبح 

 از میان در های مختلف که رد می شوم 

 به او لبخند می زنم 

 تا تصویر خوشبتخی باشم در میان درها 

 تمام روز 

 به چمدان های ناگشوده درونم فکر می کنم 

 که هنوز سرزمینی ندارند. 

 هر شب به جای خالی اش می گویم 

 "شب به خیر"

 و او از ابر اطلسی جواب می دهد:

Gute Nacht 
 ک حس رگ هایم برای در

 باید تلفظ دلتنگی را یادش دهم.

 

2 

 خانه کوچکی دارم با چشم انداز 

 درختانی که گاهی سبز، گاهی زرد 

 گاهی خشک سالمم می دهند 

 باغی از میوه دارم که تنهایی ام را با او قسمت می کنم 

 و همسایگانی که گاهی غیر از سالم چیز دیگری هم می گویند 

 روز های پر تردیدی دارم که نمی توان با کسی تقسیم کرد 

 و کمی عشق که کسی آن را نمی خواهد 

 در اینهمه دارایی خود را گم کرده ام 

 و مدام به شکل ارواح در پشت پنجره ها ظهور می کنم 

 پرده ها که حجاب دنیای برهنه اند 

 هر روز با خبر ها می لرزند 

 ام می لرزم  و من که پشت آنها ایستاده

 و چشم اندازم سرخ یا سیاه می شود.

 پلک هایم خونی است 

 و دیگر هیچ پرده ای 

 بکارت این جهان را حفظ نمی کنند. 

 

3 

 شبی که  روی نبض دست راستم نشسته 

 نبض عصیانم را خاموش کرده 

 از خیابان های پر ازدحام تهران 

 سر سوزنی التهاب 

 کمی فراموشی 

 و خیل خاطرات باران خورده 

 در جیب دارم 

 

 در گورستان غریب امروز اما 

 هیچ نامی شهید نبود 

 هیچ گوری فریاد های خیس ما را  

 در خود مدفون نداشت 

 هیچ سنگی از تاریخ ترک خورده ما 

 خبر نمی داد 

 مرده در گلدان سیاهش مدام می شکفت 

 و خاکسترش خاک را 

 از دروازه ای کوچک می گذارند 

 

 من که مرگ در گلدان را آرزو کرده ام 

 زیر آسمان خاکستری

 به خاکستر های تنم فکر کردم 

 که در این گورستان سبز غریب 

 کود درختان خواهد شد 

 دست تو و خاکستر ابرها 

 بر نبض تند دست چپم 

 گل های یخ می کا شتند 

 و من با نبض دست راستی
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 که شب رویش نشسته بود 

 به اندازه همه سوگواران 

 در گورستان آنها غریبه بودم.

 

4 

 قرار بود اینجا خانه ام باشد 

 و این زبان زبانم 

 زبانم  اما بین قفل های این خانه 

 اسیر است 

 و با گنگی های خود درگیر 

 و تو که نژادت یک کلمه از من سفید تر است 

 زبانم را 

 ز زبان تو سیاه تر است که چند سایه ا

 به گوشه های این خانه می فرستی 

 به میان قفل ها 

 

5 

 میان شکاف های  این کا شی ها

 در رفت و آمدم  

 و پلک ها پوسته پوسته 

 پایین می افتند.

 یک کمپ پناهندگی آتش 

 یک کشتی پناهنده ناپدید 

 در میان این کاشی ها، 

 و در میان اجناس فروشگاه ها 

 کسی به میله ها فکر نمی کند 

 کسی به تغییر فکر نمی کند 

 مژه هایم بلند تر می شوند 

 پوستم صاف تر 

 از کافه ها و سیگارها لبریز می شوم 

 و از عشق هایی که در میان ران ها شکل می گیرند.

 "دوست داری بند های این شعررا در دهانت ؟"می پرسی 

 و من می دانم چه می گویی؟

 پلک هایم افتاده است، می دانی؟ 

 

 در میان این کاشی ها چه می خواهم؟

 در میان عشق های مجازی 

 در میان کشتی هایی که از آفریقا می آید.

 یا راههایی که به گینه ختم می شود؟

 امروز پنج شنبه است 

 و باران مسلسل می بارد 

 و ابر ها بر پلک هایم سنگینی می کنند.

 ی هستی و تو عاشق هر کس

 که زیر گام معلقت فرش پهن کند.

 و من عاشق هرکسی

 که شکاف های این کاشی ها را نبیند. 

 که شکاف های بین سلول ها را نبیند.

 که  پلک های افتاده را نبیند.
 
 
 

 
ی  تارییک در   است سیاه پرنده ترین رنگیر
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 هنگامه هویدا

 

 
 

 
■ 

 شد که از آن گریختیو مرگ از آنجا آغاز 

 نیمه شب

 ای بر دوشپنجره

 دیواری بر پای

 !هیهات! هیهات

 ؟زنزندان را به کجا می بری 

 اتمی ترسی خانه

 بی مرز، برهنه

 مانند تن یک روسپی

 زمینی باشد خوابیده در بستری سخت و سنگالخ

 زیر پایت سنگ!

 آسمانت سنگ!

 و بالشت از سنگ!

 از چه می ترسی زن؟

 از سنگ؟

 
■ 

آورندمی در خودت تن از را تو  

مترسک یک تن پوشانندمی  

آستین از دستهایش اوست که تویی   

و بیرون وجب یک   

زانوست تا شلوارش یپاچه   

خیابان در اما  

زندمی که قدم  

 ...انددوخته او تن برای را تو انگار

شودتن می بی یک یقواره تنت دارد  

مصرف بی یمهره و چوب مشت یک یقواره  

لنگه به لنگه دستهای با که  

و دهدمی دست دیگران با  

  ...کندمی عبور

سرها دیگر میان از کندمی عبور   

کندمی عبور  

چشمها دیگر میان از  

زندگیها دیگر میان از  

 
■ 

 باختیم را زیادی چیزهای

 باختیم هم با

 آوردیم دست به را زیادی چیزهای

 آوردیم دست به هم با

 کنندنمی کوچ بنفشه از پر دشتهای به هاپنجره

 بی دیواری به کنندنمی کوچ

 سیمان و آجر از ارتفاعی به دل

 دارند خوش

 اما ما

 کردیم عبور خشخاش مراتع از

 تهمتن از و

 خود و گرز با که 

  جنگید می

 در کابلستان.

 بود پایمان زیر سلیمان یقالیچه نه

 لب  بر اَبرَکَدَبرا ذکر نه

 دستمانچوب دادنِ تکان در یا

 بر دوش طَیلسانی نه

 گردن بر طلسمی یا



 

 
 

81 

 7 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 هایمان یکیاز توقفگاه

 ی جنگهای صلیبی بودمیانه

 

 سدهای پریشان

 شکسته از خوابی بد تعبیر 

 خود را 

 اندوهی بزرگبه 

 ریختندمی

 و ما نه صلیب

 نه شمشیر 

 نه کتاب 

 هیچ نداشتیم

 

 دستهایمان در هم چلیپا شد

  تاریکی سیالب از و

 هاکوچه در شدمی سرازیر که

 پستوها و خلوتهایمان

 کردیم گذر

 باختیم را زیادی چیزهای

 باختیم با هم

  آوردیم دست به را زیادی چیزهای

 آوردیم دست به هم با

 مرگ اگر چه یکسره غارتگر است

 اگرچه یکسره راهزن

 دستهایمان را به هم بخشید.
 
 
 
 
 

 
  خاطرات وصف برای
  چشید  ییک ییک را  کلمات

 بود تلخ همه
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قصه های بلند 

 پرند از لحظه های پوچ 
 تو قصه کوتایه
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 کوشیار پارسی

 نسیم خاکسار

 رضا زرینعلی

 پوران فرخزاد

 خانی )روزبهان(مسعود کریم

 افسانه نجومی

 نسبفرشته وزیری
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 کوشیار پارسی

 
 

 برابری احساس و تعقلخواه؛ دل ِ افزون

 
توان با مالل و آزردگی ِ دیگر اندوه ِ برآمده از اندوه، به هیچ روی نمی

گی با هرچه شفاف است کشاند به بیگانهست که میبرابر نهاد. موجی

تر؛ تا این احساس بس قوی است. قوی 'شدت'و نسبی. در دفتر ِ 

کیفیت معنایی تازه بخواهد از واژگان. افزون)تر( خواستن از توان ِ 

 معنایی ِ واژگان.

 ای بیاور صعود کنیمهوای فیروزه

 های هم بشکافیمدر سینه

 ای که یک تکه جان نداشت برقصددر خانه

از:    و لنگیده بود در قیر و شراب

  48صعود، ص 

های کوتاه و گونه با جملهداند چهمی 'شدت'شعرهای  شاعر ِ

بریده جهانی از احساس نقش بزند. عشق، حسرت، تنهایی، خشم و 

مان دهند در تماشای آمیزند تا یاریهر احساس دیگر به هم می

 (65)ص  'ظهور'زندگی. مثل 

 حاال زنی پر از ظهور و زِنا

 شوددر انتظار حسرتت به دخول آغشته می

 بندد وَ دخلش آمده استداخائو دخیل میبه 

 ی گندم و هیهاتحاشیه

 نفس ِ دنگپشت کلیسای بی

 هوا پر از خون ِ شفاهی ِ سرطان

 پر از شراب یخ زده در استخوان بدورد است. 

ها. آمیختن ِ کارهای روزانه و روزمره با دردِ  تاریخیِ  سده

شاعر به هرآنچه  ای بشود از واکنش ِگریزد از کلیشه تا نگارهمی

کند و کرده است. آرام هم که بیند و دیده است، درک میمی

 هاش، آرام نیست:بگیرد در واکنش

 ات انگار نیست،حواس ِ دستجمعی

 که پشت ِ نستعلیق،

 ی تیغ بود!همیشه حافظه

 که آخرین تکبیر،

 خواب ِ تن به تن ِ تیر بود

 بزن به نفت که ملّی شویم

 57ص   بزن به نفت که ملّی شویماز:   ...[و پمپاژ کن! ]

رها شود،  ی جملهشود به تیری از واژه تا از چلّههر یادی بدل می

 بی مقاومت در برابر ِ خشم و اندوه. 

گریزد از کلیشه تا خود ننماید چون قربانی ِ درد ِ خود. درد تبدیل می

 کند به آذرخشی سبز در آسمان ِ آبی. می

 آورده است: -13- 'های کوتاهپاره'کوتاه کنم. خودِ  شاعر در 

 نویسی؟چگونه می

 کشم بر سنگدست می

 کلمات را از زیرِ  سنگ،

 کنم. آزاد می
 
 

، نشر سوژه/نشر پگاه احمدی، "شدت"دفتر نگاه به دو شعر از: 

 2017ناکجا، چاپ نخست 

 

  "یادداشت الکساندر"خوانش ِ 

 

.  "لخته شدن از درد"پیش از  "آوردبه هوش می"این شعر، خواننده 

گیرد ات میلوحی. دستدر نهادن پرسشی به رسیدن تا گذر از ساده

ات در آتش گذارد تا بگذری و بمانی. بمانی و ببینی که پیرامونو می

سوزد؛ برگردی و امتناع کنی از قربانی کردن. قربانی کردن ِ فرزند می

چونان در شعر   ایزمین سفت گذاشتهکه در آغوش داری، پا بر 

 . فلسطینی- سوری ِ "رامی العاشق"

ای های تمشک، شعلهام میان ِ بوتهاین که هستم؛ با کشتیهستم هم

ام باشد. بی بهانه در پرده کشیدن جلوی خُرد و صدای رعد که زبان

 بینیم: چه میزند آنمان میکه چشمچشمان، از آن

 ییصورت ِ شدید ِ راهروها

 مانندکه مثل شلیک، خیره می

 اعصاب ِ صورت ِ میشا، کامیل، سابین
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دروَد از زبان. چه آفرینشی به یاری ِ تصویر و چه خرمنی می

 های انسان با پیرامون. و رابطه تصویرها. گزینشی َدوار میان رابطه

 فلج شدن میان ِ فنرهای سُرخ

 ستانسان که انفجارِ دائم ِ شوخی

دیگر این، آغوشی است دعوت کننده تا بیایی و ببینی. شعر نیست 

ای ای که تجربه نکردهست از خاطرهکوتاه و صریح. یادآوری روایتی

ای و موج کنارت زده است و بینی. ازل ِ شعر. بر دریا زیستهو می

 نگری. رامون مییمبهوت به پ

.... 

 نوبت های خون

 آیدای به هوش میوقتی سیاره

 رود بیرون در از غیب، می ِزبان که مثل

 میردزبان که مثلِ پرنده می

 بَرَدو ابر را به ابد می

چه بر تو آوری آنبه یاد می "ماند / در منقار ِ بادزبان که می"بی 

 فرار با گردن، با شانه با دهن /"گذشته: 

و زبان  "بخشدای قرمز / به جنگ میشکستن چمدانی که کوچه

سرخپوش ِ زنی ". زبانِ  شاعر و زبان ِ "تِ مااشِدّ مجازا"شود می

. بی این زبان و این تصویرها آخرین امید و "پشت ِ نفت و تیرآهن

شوی به رو دعوت میخیال ِ خوش هم ناپدید خواهد شد. از این

ام را / شبیه ِ زبان"دشوار کردن زبان:  . گیرم برای "بمان"ماندن: 

 ."مرثیه دشوار کن

شود. اما از به عمق رفتن شعار نمی "ازات ِ ماستزبان، اشدّ ِ مج"

 دارد. الماسِ  شعر است این که: هم بازَت نمی

 ماَندوقتی صفِ  رکیک ِ صدا پشت ِ سیل می
 های خوننوبت

 آیدای به هوش میوقتی سیاره 

 تا: 

 رود بیرونزبان که مثل ِ در از غیب، می
 میردزبان که مثلِ پرنده می

 . بَرَدابد میو ابر را به 

مانَد. فرّار است و مانا. مثل آوازی ی آبرنگ میاین شعر به نگاره

رسد و هربار پژواکی نو فراز ِ درخت ِ غان به گوش میاست که از 

 رساند. خود ِ زبان است: زبان ِ شعر. به گوش می
 

  یادداشت ِ الکساندر

 

 فلج شدن میان ِ فنرهای سُرخ

 ستشوخی انسان که انفجارِ دائم ِ

 دوباره با تشدید

 حدِّ شدیِد شاهرگی را زدن

 دریا را شبیه یک لغت از ته، شکافتن

 به وحشت انداختن

 اشبا کف، بیرون کشیدن

 به هوش نیاوردن ِ حروف از درد

 ستفرارِ فوّاره ای که در فراموشی

 صورت ِ شدید ِ راهروهایی

 مانندکه مثل شلیک، خیره می

 کامیل، سابیناعصاب ِ صورت ِ میشا، 

 فرار با گردن، با شانه با دهن

 ای قرمزشکستن چمدانی که کوچه

 بخشدبه جنگ می

 زبان، اشدِّ مجازاتِ ماست

 زبان ِ سرخپوش ِ زنی پشت ِ نفت و تیرآهن

 ''رامی العاشق"زبان ِ سوریه در شعرِ 

 زبان ِ زنده های الکساندر

 ماَندوقتی صفِ  رکیک ِ صدا پشت ِ سیل می

 های خوننوبت

 آیدای به هوش میوقتی سیاره

 رود بیرونزبان که مثل ِ در از غیب، می

 میردزبان که مثلِ پرنده می

 بَرَدو ابر را به ابد می

 ماَندزبان که می

 در منقارِ باد

 بمان

 شبیه ِ خراشیدن ِ دهان با تیغ

 شبیه چنگک در سکوتِ بی قالّب

 پاشدشبیه غیبت در تنی که می

 بمان

 زبان ام را

 شبیه ِ مرثیه دشوار کن

 به هوش بیا مثل خون

 .شوم از درددارم لخته می

 

 2016آپریل  19
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 'جریان'خوانشِ  شعر  

 

آورد. جدایی میانِ  احساس و شعر، احساس و تعقل گردِ  هم می

تعقل ساختگی است البته. منطق و احساس از کجا آغاز شده و به 

 انجامند؟ کجا می

ست. در این شعر ناتوانی احساس ی عالینمونه 'جریان'شعر 

ی زمان توان ِ منطق. حقیقت این است. تجربهبینیم و هممی

و  'ی تشخیِص خون، هویت، رگسردخانه...'شهروند ِ عادی: 

 .'زندگی که زاهدانه اُریب است... '

میانِ  دلداری در واژگان ِ نرم ِ شاعر، نشان ِ انتقام ِ شاعرانه دارد.  

کنیم. ی ساطور را تجربه میی کُندهسطرها، نظم ِ خفه کننده

ای خوب از برابری احساس و تعقل. مفاهیم و واژگان ِ این شعر نمونه

 اند.تنها از سر ِ احساس بیان نشده

فهمم این است که: شعر شرح ِ بسیار به دست چه از شعر میآن

. جهان را به سطری دهد، با شرح ندادن. مثلِ  فرمول ریاضیمی

کند در چند سطر. ای از جهان خالصه میگیرد. شعر، پارهاندازه می

تواند چون فرمول ریاضی ها شاید غریب باشد، اما شعر میبرای خیلی

ی زیبای آلبرت انشتین در باشد و به عکس. دقت کنیم به این جمله

های سال . شعر ناب. سال'همه چیز نسبی است'ی پیش: سده

 ی عمر.توان به آن اندیشید؛ اگر نه همهمی

گذارد تا بتوانی در آن گام ای کامل در برابرت میشعر، مجموعه

ها. توانی در آن قدم بزنی، ساعتش میبگذاری. به دلیل گستردگی

، شاعری است که در شعر تو را به قدم زدن دعوت پگاه احمدی

شوی به گام نهادن دعوت می 'با ظلمت، جریان بساز'کند. ساده: می

اندازی بس گسترده و پیچیده ببینی زمان چشمدر جهان ِ شعر تا هم

 و احساس کنی

 بخند با من بخند

ای دَنگال، که شانه هایت را، به شامگاِه تُهی به دخمه 
 کشدمی

 :تا برسی به 
 ای لوند از عشقبه جیغِ سیاره

 شلختگی کن، بپاش 
 .«مدرّس»بزن به گاردریلِ  

ی برابر ِ نسبیت به که تجربهتوانی به جهانِ  شعر راه یابی از اینمی

ی نهد تا همهگی کنار میبه  شکلی شگفت رازواره دهد.دست می

گی کودکانه که نشان ِ نبوغ همراه دارد. انداز ِ شعر ببینی. سادهچشم

 گفته است این را؟ 'شیللر'

ی ای در تاریخ. انگار نگاه از فاصلهگزارش است از واقعه 'جریان'شعر 

کشد تا همراه ِ ای. اما تو را به درون میدور. انگار تو درون ِ آن نبوده

مانتالِ  احساس فاصله خودت همه چیزی ثبت کند. زیرا از سانتی

داد را ساده ترین رویدارد و به خود ِ حس رسیده است. پیچیده

ترین خط ِ نهد. همه چیزی را به سادهشِ  رو میروایت کرده و پی

 گرداند تا خود ادامه دهی، با هر توانی که داری. تصویر باز می

گر و عکاس است. عکس گزارش 'جریان'پگاه احمدی، شاعر شعر 

هاش پیچیده نیست. شعر ِ نوشته است و کنار ِ هم نهاده است. جمله

ست. تا انتقال ِ احساس ِ هایی است که خود گرفته ااو کُالژ عکس

 رفتن به درون هزارتو، گیرم هزارتویی در کار نباشد. 

گی سر و شعر و سیاست هیچ ربطی به هم ندارند. سیاست با روزمره

گذارد. کار دارد و گفتمان کوتاه مدت. جا و فضایی برای شعر نمی

بخش باشند؛ در برخی سطرهای شعر سیاسی شاید اندکی آرام

را که  'جریان'ه شعار. اما همین تکه از شعر/عکس تبدیل شدن ب

 بخوانی:

 امببین که زُل زده'
 به آن زمستانی

شود، تاریک شود، تاریک میکه پشت ِ هم تاریک می
 شود، تهرانمی

 شودگزاره می

 گرددبا قیچی، دنباِل باِل بوئینگی شکسته می
 'رود به فاعلی ابدی ساختنوَ می

جا دانش است و شوی. شعر در اینمیدلتنگ ِ چنین سطرهایی 

حکمت و منطق. و احساس. احساس ِ قوی. تا تو را به کنش 

 بکشاند در جهان ِ شعر:

 برو مالقاتی، با ظلمت جریان بساز'
 ات را ببخشماهوت ِ بی رمق

 ات را ببخشتاریخ
 بخند با من بخند

 ات بخندبا ضارب
 ات بخندبا خائن

 ات بخندبا فاسق
 'ات بخندنبا زندانبا

و گام نهادن و برداشتن در جهان شعر پگاه  'کنش'و از این 

 رسی به رستگاری در رسیدن: احمدی می

 .'آویزیموَ ما که رستگارانیم، جمعا به وی می'

 بر کوبدمی مُهر که – احمدی پگاه شعرِ –این شعر است 

 (. ت)زندگی

 

 جریان

 

 با ظلمت، جریان بساز

 ایآن خراش ِ شناور چسبانده ات را، بهببین که گوش
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 های ملخبه پرّه

 ی تشخیص ِ خون، هویت، رگبه سردخانه

 به زندگی که زاهدانه اُریب است

 هاای لَخته از نشانیو سکّه بینداز روی فاجعه

 بخند با من بخند

 ای دَنگالبه دخمه

 کشدهایت را، به شامگاه ِ تُهی میکه شانه

 شقای لوند از عبه جیغ ِ سیاره

 شلختگی کن، بپاش

 "مدرّس"بزن به گاردریل ِ 

 های پاره بگو: عشقبه تسمه

 گذرد از تنفسی تاریکبه هرچه می

 بیا تلفظ کن

 فقط تلفظ کن

 تکان بده، تاریخ باش!

 شویم، تمامیمرسیم، تُهی میتکرار کن که به تَه می

 شبیه زالو، زِبر

 با ظلمت جریان بساز

 ایخراش ِ شناور چسباندهات را، به آن ببین که گوش

 های ملخبه پرّه

 ی تشخیص ِ خون، هویت، رگبه سردخانه

 به آمدن از انگور ِ سُرخ

 ببین که دستت به باغ، زاویه داده است

 امببین که زُل زده

 به آن زمستانی
 شود، تهرانشود، تاریک میشود، تاریک میکه پشت ِ هم تاریک می

 شودگزاره می     

 گردد با قیچی، دنبال ِ بالِ  بوئینگی شکسته می

 رود به فاعلی ابدی ساختنوَ می

 آلوده باش و دستت را به العالجی ِ تیمارستان ببند

 های فلزّیهایی پُر از شفای تختبه استخوان

 برو مالقاتی، با ظلمت جریان بساز

 ات را ببخشرمقماهوت ِ بی

 ات را ببخشتاریخ

 بخند با من

 ات بخندارببا ض

 ات بخندبا خائن

 ات بخندبا فاسق

 ات بخندبا زندانبان

 شود در تَنچیزی مثل زباله تفکیک می

 ای لوند از عشقخرابه

 شودشان با رِیل، مفقود میهای ُذغالی که پایپرنده

 وَ ما که رستگارانیم، 

   آویزیم. جمعا به وی می

 2015جوالی  15    

 

خواند و باز ْتوان خواند، بازمی "شدت"ی شعرهای دفتر همه

 خواند. 
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 نسیم خاکسار

 
 

 

 ، کتابی از سه شاعر"سه پیاله شعر "معرفی یادداشتی در

 

سه پیاله شعر کتابی است برگزیده از مجموعه شعرهای سه شاعر: 

 رباب محب، روشنک بیگناه و مانا آقائی.

 2013ایران، گروه انتشارات آزاد ایران سال نشر کتابهای جیبی 

 میالدی آن را منتشر کرده است.

برای معرفی این کتاب، سه شعر از میان شعرهای برگزیده انتخاب 

کنم. قصد نیست گفته شود این سه شعر، تمام توش و توان هر می

شاعر و جهان حسی و معرفتی آنها را در شعر و آفرینش آن 

حصور کردن چشم انداز است برای دقت نظر کنند. منمایندگی می

ای که من و حاصل ارتباطی که رخ داده بین این شعرها و خواننده

نویسم از این اتفاق یا رخ داده حرف باشم. این چند سطر که می

زند، از این پیوند که برقرار شده، از حس یکنوع همدلی با زندگی می

 ها. و موقعیت تراژیک برخاسته از درون این شعر

ذهن هر شاعر کُنش مندی ویژه خودش را دارد. هرکدام با ابزار و 

شود و عناصری که با آنها خویشی بیشتری دارد به جهان وصل می

به توضیح و پدیداری موقعیت تراژیک جهان انسانی در شعر 

 پردازد. می

 

 پیاله  اول ، شعرهای رباب محب. سه شعر

در شهر اهواز متولد " در زندگینامه رباب محب آمده است او

شد....تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته جامعه شناسی از 

دانشگاه تهران و پداگوژیک از دانشگاه تربیت معلم اهواز به پایان 

رساند، تا مهاجرت به کشور سوئد در دبیرستانهای دخترانه تدریس 

می کرد. در سوئد تحصیالتش را در سه حوزه مختلف رشته 

مرحله فوق لیسانس به پایان رساند. او هم اکنون به  پداکوژیک تا

 "عنوان معلم راهنما مشغول به کار است.

اما به دلیل "رباب محب از سنین نوجوانی آغاز به نوشتن کرده است، 

بر این باور  "نوشتتعصبات مذهبی پدر تا سالها با نام مستعار می

هی برای شعر راهی بود برای شناخت خود و دیگری. را"است که 

ای سرت هنوز بچه"او با جمله هایی بزرگ شد چون   "اندیشیدن

که هنوز پژواکشان را   "شود. ساکت باش. خفه شو! حرف نزن!نمی

 کند.در گوشهایش احساس می

در این فضای بد و بی شکوه، و حضور پدری مستبد، شعر برای او 

آدمها ....چیزی  بر گرد اشیاء و"ای از واژه شد و هاله "یک نقطه اتکا."

 "کرد.که زندگی را با شکوه می

آموزد. خطر کردنی که نه فقط جرات، خطر کردن را شعر به او می

هایش را نیز در بلکه توان سامان دهی به بیان عاطفی ترین حس

 آفریند. وجود او می

 

 اگر مجالم دهی  با لب     تا نهنگ دهانت   می آیم

 می دانم

 خطر 

 برگی ست 

 افتددر یک بوسه می همیشه

 

لب، نهنگ، خطر، بوسه، واژه هایی هستند که این شعر کوتاه بر بنیاد 

حسی است  -آنها ساخته شده. گرچه  شعر در ظاهر بیانی عاطفی 

از یک لحظه ناب عاشقانه، اما گویی عناصر انتخابی شاعر برای 

آفرینش آن لحظه، از درون خوابهای کودکی و نوجوانی او از شعر  

بیرون آمده. گوئی شاعر می گوید برای رسیدن به شعر، بسیار خطر 

ها به سوی کرده در زندگی، و حاال این بوسه عاشقانه نتیجه آن رفتن

 دهان نهنگ بوده است.

این مفردات، در شعر دیگری که بالفاصله بعد ازاین شعر آمده، باز 

شود می "شاعری"ای دیگر و با واژگانی دیگر مکرر میشود. به گونه

پاک و محو  "آخر حرف را"لیسد. این عمل، را می "آخر حرف"که 

های گذارد چیزی از آن چکهمی کند، ) اشاره ای به سانسور؟( یا نمی

و  "شیر"هدر رود. چیزی که در پیوند با دو واژه  "شعر -شیر"

 ، از جان و تن اش بیرون زده است. "پستان"

  

 ویسم و شعر را بنوشم.ترجیح می دهم پیاله ی شیر را بن

 بگذارم قلم تمام مرا بازنویسی کند

 که شما می شناسید نباشم، من باشم:  -این خود –ترجیح می دهم 

 هاشی پستانشاعری در سایه

 آخر حرف را می لیسد

 تنها    شروع یک شعر باشد: شعری در  -این -ترجیح می دهم

 پیاله ی شیر 

 

د؛ با بیانی دیگر و نه همراه با آیمی "لیسیدن"در شعری دیگر باز 

 . "زخم"بلکه همراهِ  "آخر حرف"

 

 هایش را می لیسیدموقتی زخم

 ها نایاب ترین شراب
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 خوشبختی بود

 و دهان من

 هاپیداترین پیاله

 

از نمونه  "پیاله"که  "دهان"اند و ) شیر؟( شده"شراب"که  "هازخم"

عاطفی شاعر  -مفرداتی هستند که بنیاد جدلهای معرفتی و حسی

سازند و راههای هموار و ناهموار بین راه را در این سه شعر کوتاه می

او را در راه رسیدن به جهان جستجویش در شعر نشانه گذاری 

سازند که ای میکنند. این زخم ها گاهی از وجود او گودی برهنهمی

 رفتبا صدای هق هق استخوان در صحرا می

 

 صحرا می رفتآن گودی برهنه    که در 

 هق استخوانآن گودی برهنه   که با صدای هق

 در صحرا می رفت

 آن گودی برهنه   که تا خانه های شنی 

 در صحرا می رفت

 با یک سینه شعر

 در دست های آبی ...

 

نگاه رباب محب به زبان در شعر، پیروی از نگاهی انتقادی به زبان 

های کوتاه و بین گزارهکند با ایجاد فاصله است. نگاهی که سعی می

 دور از هم، از اقتدار نهفته در زبان فاصله بگیرد:

 کتابی     بر بند رختهایم آویخته 

 چیندهای طوسی مهاجر میهای ایرانی    پرندهاز کلیشه

 رهبرانی سرخ     در جین آبی

 

در شعرهای رباب محب، در این مجموعه روی این سطرها مکث 

 کردم. 

 

 مشویتسلیم نمی

 ما...

 های کوچکیم.های بزرگ و رابطهدلواپس بازی

 

 و مخمل پیراهنم که چتر نجاتی نشد

 الی این همه زمزمه های سبز.

 

 ما برای این هوا    سخت نازکیم

 و آسمان این شهر    چتر خوبی نیست

 های بال هایمان   به رنگ کبوتربرای شیشه

 

 به چند کاشی لب پریده 

 می گوید: آسمان من  

 

 تو تابوت بی دری

 برای قهرمانان زنده

 کتاب بسته ای 

 برای اللمانی تاریخ

 

های تلخ یافتم و ها و خاطرهرباب محب را در این کتاب، شاعر زخم

 های توامان شعر و عشق. شفابخشی

 

 پیاله دوم: شعرهای روشنک بیگناه. سه شعر
 

یک  روشنک بیگناه در شهر مشهد در"در زندگینامه او آمده است 

ی فرهنگی به دنیا آمد. از سالهای کودکی به ادبیات و شعر خانواده

از ایران خارج شد. نخست به سوئد بعد  1984عالقه داشت. در سال 

ی ارتباطات در دانشکده ی به آمریکا رفت. تحصیالتش را در رشته

ایالتی ورستر و فوق لیسانس خود را در دانشگاه لسلی به پایان رساند 

 "آن به تدریس گرافیک و هنرهای سه بُعدی مشغول شد.و پس از 

برای شناختن بهتر کشور میزبان به سوی "بعد از اقامت در آمریکا 

ادبیات این کشور کشیده شد. با سیلوا پالت و آن سکستون شروع 

کرد و بعد الیوت و ازراپاند و و استیونس.... او بنیان گذار و سردبیر 

 "ایت ادبی به همین نام است.و س  "کتاب شعر "جنگ ادبی 

برخورد و ارتباط "نویسد: اش با شعر میروشنک بیگناه در ارتباط

روم با خاطری شود. به سراغ شعر که میمن با شعر با حس شروع می

نشیند. روم. اگر ارتباطی برقرار شد در خاطر میآسوده از داوری می

وم و از داوری دهم که در آغاز مثل شکارچی بدوی جلو برترجیح می

  "دور باشم.

 

 یک مترسک

 دو مترسک

 هزار کالغ 

 آسمان آبی تیره

 صف بدرقه 

 گندمزار و 

 کالغ

بینیم که چگونه نردبانی از شعر، شکارچی بدوی را می یدر این تکه

ای از فان خوخ، نقاش هلندی، سنگریزه های واژه با استفاده از نگاره

ید تصویر مورد نظر به سمت برای ص -یکی یکی و با فاصله -اش را

های شعری کند. این تصویرها، آخرین بندهایشکارش پرتاب می

هستند که با این کلمات شروع شده بود: پشت صف تشیع کنندگان 

 کشم.تابستان/ لخ می

هایش بخشهایی از وجود اویند. شاعر با آنها و خانه هاشهر با راه

 زند.کند و حرف میزندگی می
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 شهر و من

 رار است به پای هم پیر شویمق

 

 های سه اشکوبهشهر با خانه

 یادگار اوایل قرن بیست

 با تیرهایی که گاه 

 بی دلیل

 شونددر شکم این آسمان خالی می

 با نگاه خالی متهمی 

 بر دیوارهای چوبین بلوطی

 در دادگاه مرکزی 

 معمایی که حل نمی شود به رای

 

 آید کنار منشهر می

 استنوبتم رسیده 

 پا از کوچه های  افراها بیرون است

 های غبار گرفته در زیر آنحاال همین پل سیمانی ست و جاده

 هاسه اشکوبه

 ای که رها کرده امدل شسته رُفته

 و تابلوی غول آسای کنار جاده

 باز بوی قیر 

 باز شهر و باز 

 کسی که به پشت سر نگاه نمی کند.

 

تار است. زبانی مستقیم و در زبان شعری روشنک بیگناه، زبان گف

همان نظم معمول گفتگو که بتواند رابطه را آسان کند. او از پیچاندن 

زبان برای آن که حضور آن را جلو بیاندازد برای تعلیق در معنا، 

های کوتاه تا آن جائی که کند. دوست دارد در این گزارهپرهیز می

نا را در همین رابطه تواند به ابژه روبرویش نزدیک شود. تعلیق معمی

ها، ساختمانها، خیابانها، موزه ها و کند. شهرها، ساحلها ایجاد می

تابلوهای نقاشی در شعر او جایگاه مهمی دارند. گاه در شعر او، شهر 

است که چیزی در آنها نمی جنبد و به ناله  "دو جاده بی حوصله "

 "احتیدر فاصله پنجره و صندلی ر "ای مانند است کشدار گربه

 

 دو جاده بی حوصله

 گذرندکنارم می رسند و می

 و کهکشانی از غبار

 

 اتوبوس ها 

 بی حرکت

 ادامه جریانی که

 خطوط مایل درها را در آینه تکاند

 بی آن که چیزی بجنبد در پیاده رو

 بی نجوایی غریب

 ی کشدار گربهیا ناله

 ی پنجره و صندلی راحتیدر فاصله

 

اش معبد و او تمام شمع های هر گوشه و گاه معشوق می شود، و

 جهان را در آن روشن می کند.

 

 شهر هم به رویت نیاورد

 می دانی

 اش می رسینه به مناره

 های میدانشنه به نقاشی

 نه به پائین این صلیب حتی

 

 شهر جای آدمها می نشیند

 معشوق می شود

 گرداند.چشمهایش را از رودخانه می

 معبدی ست

 معبداش هر گوشه

 

 برای تور و راهنما

 خریدیمباید بلیت می

 فهمیمما این چیزها را نمی

 خیره خیره شویم

 مردمک هامان اشک شوند

 تمام شمع های جهان را روشن کنیم

 ما این چیزها را نمی فهمیم

 

اش، عابری را در  "ورمیری"روشنک بیگناه در یکی از شعرهای 

اش دو چشم نقاشی کند. صورتبیند تا بیاید و بر انتظار ورمیر می

چشمهایی که نقاش برای عابر می گذارد با چشمهای عادی تفاوت 

بینند که آدمها هایی از زندگی میدارند. این چشمها تصویرها وابژه

بینند. زیرا گرفتاریهای زندگی و غرق شدن با چشمهای عادی نمی

 رده است. در روزمرگی دیواری مانع بین آنها  و این تصویرها باال ب

 

 دوزدها  کسی میها  و دودکشکنار کنگره

 کسی در انتهای داالن

 سر به کاری دارد

 عابر منتظر ورمیر است

 تا بیاید

 بر صورتش دو چشم نقاشی کند.  
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در شعرهای روشنک بیگناه، در این مجموعه روی این سطرها مکث 

 کردم.

 برای دلی که هرروز 

 شویدخود را در ایوان می

 ای سپید بیاورحوله

 

 از کجا بدانم کیست 

 چیندکه پشت قدم های من سایه می

 

 اندها شهرها را گشتهسایه

 اند.  تا به ما رسیده

 

های روشنک بیگناه را در این کتاب، شاعر شهرها، پیاده روها، سایه

 پشت سر، مسافر شهرها و موزه ها و راههای پیش رو یافتم

 

 ا آقایی. سه شعرشعرهای مان پیاله سوم:

 

در  1352مانا آقایی در شهریور ماه "در زندگینامه او آمده است 

ای فرهنگی با پدری شاعر پرورش بوشهر به دنیا آمد و در خانواده

یافت. پدر و مادرش هردو دبیر ادبیات بودند و انس آنها با کتاب، او 

 را هم به مطالعه عالقمند کرد و به سمت شعر کشاند... در سال

اش در سن چهارده سالگی، بخاطر مشکالت سیاسی خانواده 1366

همراه با مادر، پدر و خواهر کوچکش به سوئد مهاجرت کرد. او پس 

از اتمام تحصیالت خود در رشته ایران شناسی در دانشگاه اوپساال، 

ای انتشاراتی مشغول به چندین سال به عنوان ویراستار در موسئسه

ه عنوان مترجم در دارالترجمه خود در استکهلم کار بود و هم اکنون ب

 "مشغول به کار است.

 

دنیای کودکی در شعرهای مانا آقایی دنیایی روشن است. پدر مهربان 

گذارد دختر کوچکش برد. میاست و او را با خود به کنار ساحل می

های شاعرانه او همراه شود. آن ها در کنار هم به صدای رفت با حس

زنند. زبان مانا در دهند. بعد باهم حرف میگوش می و آمد امواج

بندر  "شعرهایش روشنی و زاللی همان فضائی را دارد که در شعر 

 کند. توصیف می "آفتابی

 

 بندر آفتابی

 

 ها پیش وقتی بچه بودمسال

 یک روز پدرم مرا به کنار دریا برد

 و برایم ساندویچ و نوشابه خرید

 تیمای نشسروی صندلی زنگ زده

 و با هم به صدای رفت و آمد امواج گوش دادیم

 من از ساعت بزرگ طالئی رنگی 

 که روی سر ساحل لنگر انداخته بود پرسیدم

 و او از بندری خوشبخت و آفتابی گفت

 که زمان در آن ایستاده بود

 کنمهنوز به آسمان صاف و آبی آن روز فکر می

 های پدرمو به خنده

 ساخت.ابرهای خیلی میکه با دود سیگارش 

 

دود سیگار پدر، ساعت بزرگ طالئی رنگ. ساندویچ و نوشابه، همان 

گوید. در شعری دیگر بندر خوشبخت و آفتابی است که پدر از آن می

آید، وقتی دریا تاولی شاعر در یک روز داغ تابستانی به دنیا می

ای درشت بر پیشانی بندر است. مانا آقایی در ادامه این تصویره

گذارد تا خیال و زندگی را روشن و زنده، بالشی از رویا زیر سر می

 های نور در فضای شعرش به رقص درآورد.  چون ذره

 

 کودکی

 

 من یک روز داغ تابستانی به دنیا آمدم

 سالی که سایه نخل زمین را می سوزاند

 و دریا تاولی درشت بر پیشانی بندر بود

 مادرم مرا با اشک چشم و آه دل 

 بر فرشی از حصیر دست باف بزرگ کرد

 مثل تمام بچه ها پیراهنی از ابر به تن داشتم

 و بالش نرم رویا زیر سرم بود

 پدرم را هیچ وقت  جز در خواب ندیدم

 می گفتند به سفر دوری رفته است

 اش بعدها به دستمان رسیدهای پارهکفش

 ی ما نیامده بودآن روزها هنوز جنگ به کوچه

 زدموترها حرف میمن با کب

 دیوارها کوتاه بودند و 

 دست بادبادک به سقف آسمان می رسید

 صبح ها دوش به دوش آفتاب به مدرسه می رفتم

 گشتمای شاد به خانه برمیعصرها با فرفره

 کنار پنجره می نشستم

 های باران فکر می کردم.و به حرف

 های سرد آهنی بود از پشت همان میله

 شناختمکه فقر را 

 از الی همان پرده ی نازک صورتی بود

 که اولین بار عاشق شدم

 به روایت آینه چهارده ساله بودم

 انگشت هایم بوی ترس و مرکب می داد
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 و الی تمام کتاب هایم 

 برگ های سرخ گل می گذاشتم

 

همین سادگی و روشنی در زبان است که توان نفوذ در ابژه را برای 

ی قابل لمس و حس شدنی در شعر او  فراهم بیرون کشیدن واقعیتهای

 می کند. 

 

 زنی هستم بیست و هشت ساله

 با عادتهای غریب

 و اشتباهاتی هم قد خودم

 که صبح تا صبح دندان هایم را مسواک می زنم

 پشت میز اداره می نشینم

 کنم.روزنامه فراموش می "نیازمندی های"هایم را با خواندن و غصه

 

به خانه او وارد شدند  "مانند دزدان نیمه شب"که  و از مردانی بگوید

 "آفتابی را در آن پنهان کرده بود"ای از قلب اش را ربودند که و تکه

و  "فاحشه ها در آن سنگ قبر اجاره می کنند "یا از وطنی که

 "برادر، برادر را برای کوپن سر می بُرد."

 

 در شعرهای مانا آقایی روی این سطرها مکث کردم

 

 تان معشوق من استزمس

 ی سفید داردمردی که حافظه

 

 گذردجاده تابستان از وسط آفتاب می

 اما برای یافتن پائیز

 باید روی برگهای زرد ریخته راه بروی

 

 دنیا سفره هفت سین بود

 زندگی تنگ بلور

  

مانا آقایی را در این کتاب، شاعر فصلها، آفتاب و یادهای کودکی 

 یافتم.

 

 2018اوترخت. 
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 *رضا زرّینعلی

 

 

 1شعر بالندۀ پرتو

ها که در راه آن دسته از شاعران ایرانی وجود دارد با تمام دشواری

نویسند، زیند و میکه هزاران فرسنگ دور از زادبوم خود می

ای که شاید تمام دهۀ شصت را خوشبختانه پس از گذشت دوره

ای در شعر تعدادی، شاهدِ بالندگی قابل توجهکم گرفت، کمدربرمی

های بارز این هر چند انگشت شمار، از این گونه شاعرانیم. از ویژگی

ای است که در کار چند زن شاعر و بالندگی، درخشش کم سابقه

ای شود که هر کدام طبیعتاً مرحلهنویسنده و منتقد مشاهده می

کنند. یکی از این میادبی خویش را طی  –دیگرگون از کار هنری 

عال است که ادبی داشته، پرتو نوری -ها فعالیت هنریزنان که سال

ای فراهم آورد برای بهانه 2"زمینم دیگر شد"دفتر تازۀ شعر او 

 نوشتن این مقالۀ کوتاه.

را با کتاب  "دیگر"تنها واژۀ  "زمینم دیگر شد"هرچند عنوان 

، اما فراسوی این از فروغ فرخزاد مشترک است "تولدی دیگر"

سان که فروغ، پرتو نیز با این دفتر، آغازی اشتراک ناچیز واژگانی، آن

دهد. قصد در این جا نوین را بر کار شعر و شاعری خود نوید می

مقایسۀ این دو کتاب یا دو شاعر نیست؛ تنها بر آنم که نشان دهم 

ینی خود پرتو در برخی از اشعار این دفتر به راهی رفته است و بر زم

از شعر پارسی به طور تری را قرار داده است که جغرافیای گسترده

نگارد. نهایتاً کند و میاعم و شعر زنان به شکل اخص را ترسیم می

رود شعر تَر و تازۀ پرتو، بخشی از روندی نوآورانه و پویاست که می

 تا فصل درخشان دیگری بر شعر سترگ فارسی بیفزاید.   

 بتوان اشعار این دفتر را به سه بخش تقسیم کرد: بطور کلی شاید

شعرهایی که به مناسبت رویدادهای مشخص یا غیرمشخص  -1

 سیاسی سروده شده است. –اجتماعی 

هایی زیبایند در نوعی شعر که به حسّیات و شعرهایی که تجربه -2

ای از بخش نهد و شاید بشود گفت که گوشهجسمیّت زن ارج می

 دهد. آن را تشکیل می Eroticشعر اروتیک 

کنند ذهنی عبور می  Labyrinthهایشعرهایی که از البیرنت -3

های دور و نزدیک، و آگاه یا ناآگاه، حجمی از تصویر و و از خاطره

آورند که از سفری تاریخی و تغزّل و حماسۀ زنی شاعر را بوجود می

دهنده، به دربرده های تکان تقریباً مهلک، جانی سالم، اما پُر از تجربه

 است. 

من از این سه قسم شعر پرتو، توانایی و درخشش ویژۀ او را در بخش 

گذرم. دانم و از بحث در بارۀ بخش نخستین درمیدوم و سوم می

گویم که پرتو در بخش اول اشعارش، هنوز با گذشتۀ همین قدر می

و از شعری خود و سنتی که پشتوانۀ اولیّۀ شعر او بوده، مرتبط است 

های پیشین خود سیر و هوای کتاب نظر زبان و اندیشه در حال

کند. خوشبختانه تعداد این گونه اشعار در این دفتر به مراتب می

کمتر از اشعار انواع دیگر اوست. آری، در شعرهای بخش دوم و سوم 

اش فاصله گرفته و شاعری شده است که پرتو قطعاً با گذشتۀ شعری

های های دراز و سفرهای طاقت سوز به سرزمینکه رهنوردِ راه

پویی، هم در سطوح گوناگون واژگانی، ناشناخته است. این رَه

شود و هم در وجوه معنایی و تصویری و بیانی اشعار او مشاهده می

 مایگی شعرش:درون

دوان به هر سوی / راهی پویید / مغلوبِ نبردی که درها را بست وُ / 

 (*4. )ها را فروگذاشتپرده

دَوَم / پاهایم، پیش از فرمان هاست که میسراید: سالیا آن جا که می

 (61هایم سنگی است / ولبانم خاموش. )کنند / شانهذهن کار می

نویسد: اینک در دورترین افق غربِی زمین / در در جای دیگر می

سالی / طی کرده ام چهار ده درختِ شرقی چهارمین خزان میان

 (5۰عمرم را. )

پوئیدن، هم معنایی مکانی این گونه در سطح درونمایه و واژگان ره

دارد و هم زمانی. او دست کم، دو گونه مسافر است: نخست مسافری 

رود و دو دیگر زند و از کشوری به کشور دیگر میکه در راه گام می

های مسافر سفری کامالً ذهنی است که بدان طریق بخشی از دوره

کودکی تا میان سالی همسفر با خوانندۀ مشتاق  زندگی خود را از

 کند:طی می

در سپاهان ایمان آوردم / موهای بورم را حنا بستند / روبنده بر 

 ( 11صورتم بنهادند. )

 سفر این بار، سفری به درون و سفری به گذشته است. 

اش اما پرتو، از یکسو بیانگر در سفرهای پُر توش و تالش شعری

شدۀ یک نسل است و از سوی دیگر به شکل آرزوهای پایمال 

های هزاران سالۀ زنان در اجتماعاتی تری نمایانندۀ دردها و رنجویژه

است، که دست کم از نظر ذهنی و ارتباطات اجتماعی، در زندان 

 اند:قرون وسطایی گرفتار مانده
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جنگم / در سرزمینی که نریانِ تعصب / در فاصلۀ خانه جنگم، میمی

 (65جنگم / چون زنم. )کشد / همراه با زادنم میماق می تا گور /

درا، جسور و سرزنده است. هم آن جا که پرتو اما جستجوگر و پَرده

کاود و هم در جائی که به دیدار و لمس نُه توی خاطرات خود را می

گشاید و زن بودن خود را های روان زمان، آغوش میعریانیِ لحظه

 گیرد:جشن می

سوزد / عشق را رها ستاند / سراها را مینیازیم را میبیخلقت تو 

 (92شکوفد. )بالد / نور میکند / جسم میمی

زَند های ناب عشق و شعر دَم میبدین سان چه آن زمان که در لحظه

های و چه به هنگامی که از سفرهای دشوار ذهنی و کشمکش

، شعر پرتو در سرایداش به مثابه یک انسان و یک زن آگاه میزندگی

خور توجه و سزاوار تحسین است. در اصل شعر او به آن چنان 

ای از بالندگی رسیده که همانند گنجی سر بسته و پنهان، از مرحله

 ماند.نگر و اذهان آسان جوی مصون میچشمان ساده

توانند با شعر پرتو های سهل انگار نمیبی دلیل نیست که اندیشه

ه او خود را برتر از دیگران بشمارد یا نخوتی همراهی کنند. نه این ک

در ذات شعر اوست، حقیقت این است که شعر پرتو با نیروی کاوش 

اش از چنان سیّالیتی روایتی و تصویری مایه گرفته ذهنی و تخیّلی

های معتاد به منطق های بوطیقایی کهنه را است که دیگر اندیشه

ن روست که شعر او تبدیل دهد. از آدور از مدار جذب خود قرار می

شود که برای لمس و به گنجی سر بسته اما افسون کننده می

دریافتش باید اندکی خطر کرد. برای آن که دریابندۀ چنین شعری 

بود، خواننده باید دست کم نیمی از شجاعت شاعر را دارا باشد و به 

و یاد بسپرد که پا به قلمروِ ناخوآگاه شاعر و اقلیم ذهنیت شفاف ا

 نهاده است:

های جامه از تنم به در کردند / در حمامی که گرم و خالی بود / بافته

 (31گیسویم را از هم گشودند / آبشاری که دیگر به خوابم نیآمد. )

پَرواست که نه تنها به این گونه سفری دریغ و بیپرتو خود چنان بی

دهد، بل از آن توشۀ شعری و یادگارهای روحی ذهنی تن درمی

یازد: تر دست میباکدارد و از آن پس نیز به عملی حتی بیبرمی

آوردهایش را با دیگران سهیم می شود، البته به شرط آن که ره

دیگران نیز برای به دست آوردنشان حاضر باشند که کمی از رنج 

شاعر را به جان خود ارزانی دارند. بهترین نمونۀ این گونه شعر او ، 

رین شعر این دفتر، شعر بلند زمینم دیگر شد تاید پر ظرفیّتو ش

 است که نام دفتر نیز از آن برگرفته شده است.

در مجموع شعر پرتو گسترده و بخشنده و مهربان است و انگار برای 

ای دارد. در اش، نویدی و هدیههرکسی در خورِ خواست و خواهش

کزتر تر و موجزتر و متمرعین حال نیز شعری است که کم کم بُرنده

شود؛ از آن چه غیرواقعی و مجرّد است، حذر خواهد کرد و  می

های دارند را با نام "آموزش نبرد"ی که قصد "پرندگان"

شان خواهد خواند. اما در همین مقطع و هم اکنون، پرتو در مشخص

ای آفریده که ، مجموعه"زمینم دیگر شد"بیشتر اشعار دفترش 

تر و سرچشمۀ حظّی ان جوانتواند سرمشقی باشد برای شاعرمی

 برای آنان که دوستداران واقعیِ شعر پویای امروزند.

 منابع

* علیرضا زرّین، شاعر منتقد ادبی، استاد پیشین دانشگاه کلرادو در 

 رشتۀ ادبیات تطبیقی

لس  16برگرفته از نشریۀ بررسی کتاب، سال چهارم، شماره  -1

 7231آنجلس، زمستان 

عال، چاپ اول، ، پرتو نوری"دیگر شد زمینم"مجموعه شعر  -2

  7231تصویر، لس آنجلس،  -انتشارات زمانه

زمینم دیگر "ها، شمارۀ صفحات کتاب های درون کمانه* شماره

 است. "شد
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 پوران فرخزاد

 
 

 طلوعِ پگاه  
 

 چقدر زن بودن خوب است» 

 آنگاه که زن     

 «قلم را فتح می کند.     

 

آوازه دارد، از زنان ناهیدی  "م. پگاه"که بیشتر به  مهرانگیزرساپور

روزگارماست، ازآن زنان دالرام و دلداروشورمند که دراوجِ آگاهی و 

های نابسامانی انسان، جنسیت خود را های اجتماعی و دلهرهاندیشه

ی فراموش نکرده وهمچنان زن باقی مانده است، تا به عشق که سازه

است واستمراربقا، انعکاسی دوباره ببخشد، در قحطِ عشق پویایی 

 های حیوانی!جهانی و ابتذال هوس

 

، با وجودِاشعاری « جرقه زود می میرد» از نخستین دفتر شعراو

خیزد و بوی آمیز و فردی، بوی گل سرخ برمیبیشترغمگنانه، گالیه

روحی های بهار. از این دفتر که گویا نخستین کارمدون اوست، شعله

تربدل کشد که درهرتجربه به خاکستری عمیقجستجو گرزبانه می

خاکستراش به تولدی دوباره  یشود، اگرچه باز وباز ازدرونهمی

تر برای رسیدن به آن نیاز تروسختای سنگینرسد تا به تجربهبازمی

مجهولی که جان اورا بیقرار کرده است روی بیاورد. او در تب و تابی 

های روحی صمیمی. جانی راریقبرد، نمودار بیمی دایمی به سر

واربه آتشناک درپشتِ دیوارهای ستبربیگانگی که هرچه خود را پرنده

تواند درآن تنگنا، یابد نه میکوبد، نه راهِ نجاتی میهای قفس میمیله

رفیق شفیق درست پیمانی بیابد که دستِ کم بتواند خأل اسارت در 

و قرارکند و ازاین نیازمجهولی که برای کشفِ آن بی تنهایی را با او پر

تاب است، با او حرف بزند. ومانندِ آفتابی که پشتِ ابر مانده باشد بی

راهِ پگاه دراین دفتر بیشتر ابری است و بارانی،  با کوله باری ازاشک 

 و تردید و ناباوری و دلهره:

 ی صورتی عشق کجاست؟  خانه

 ی اشکتا بَرَم هدیه بر او آب

 ام و می ترسمراه گم کرده

 که ندانسته بمیرم زین رشک

 "ی صورتی عشقخانه"رود... تا مگر به و ترسان و پُرسان و تنها، می

ی شود. خانهبرسد مضمونی که دردو شعربلند از این دفتر تکرار می

اش در آن جاست! و برای این اندیشد امن وامانرویایی که می

هایی شود واز خود نشانههم متوسل میرهیافت به خودِ عشق 

هایی دیدی، منم، دهد به عشق، که اگر کسی را با چنین نشانهمی

 مرا دریاب! :

 ی خوددر تَفِ نبضِ وَرَم کرده

 تپشِ گام ترا می دانم

 تو هم ای معجزه ! بشناس مرا

 یک نفس در نگهت بنشانم

 . . . 

 رنگِ پیراهنِ دلتنگی من 

 ویرانی ستبینِ خاکستری و 

 تا بدانی زکجا می گذرم

 همه جا پشتِ سرم، بارانی ست 

 "و او در این راه نه راست، نه کژ، که پیچاپیچ بی آن که به حقیقتِ 

یابد و او را با ی اوشکلی از نو میکه هر دم در درونه "آن چیزغریب

را هم  اشراند راهی بیابد! پرسش به آزارهای درونیشتاب پیش می

ی صورتی عشق گذارد و دربه در نشان خانهان درمیان میبا رهگذر

 جوید:را می

 ها  تشنه و مشتاق و حریصسال

 ی او گردیدمدرپی خانه

 ی صورتیِ عشق کجاست؟خانه

 هردم از رهگذری پرسیدم 

 رهگذرانی بیشتر گنگ ومات والل، سرگردان درتوبه توی زندگانی:

 رهگذاران همه ناآگه و گیج

 مگی ترسیدندزین نشانی، ه

 همه گنگ وهمه مات و همه الل

 همه چون درد بمن پیچیدند           

 ( 6و  3 یهای صورتی عشق ، رویه) خانه

 

ی مهرانگیز رساپور) م. پگاه( بود شاعری واین آغاز تکاپوی شاعرانه

جوان وصمیمی، آشنا به عروض پارسی، غزلسرا، چهارپاره پرداز، با 

ی خانه"ابریشمین که درهمین دوشعربلند  طبعی روان و تخیالتی

ها را چنان ها وحالتکه آغازطلوع اوست، رنگِ حس "صورتی عشق

کند که خواننده، هشیاری شاعر با ظرافت و دقت کشف ومنعکس می

هنوز ناپخته است، بیشتررؤیا اندیش است  یابد. امادرنگ درمیرا بی

اش برای ل که هضمناب وزال ی احساساتیتا واقع گرا، اسیرچنبره
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هنوز هم نیست  -مارخوردگانِ افعی درمشت، زیاد آسان نبود

 وهرگزهم نخواهد بود.

اندوز، هایی تجربهگریو اوهمچنان درجنب وجوش بود وپویه

اش با رویدادی روی به ای محتوم که درهرپیچدورزدن به دوردایره

ست، شد تلخ ترازدیدارپیشین، تجربه، پشتِ تجربه. شکروی می

پشتِ شکست. نبردی بین اهورای درونی شاعر، با اهریمن. که بیشتر 

نمود اگرچه هنوز تر میها را سوزانانجامید وسراببه مرگِ رؤیاها می

پنداشت اندیشید و تنها مقصدِ خویش میی صورتی عشق میبه خانه

حال آنکه عشق، به ویژه برای شاعر، تنها یک بهانه است، یک ابزار، 

یله برای رسانیدن او به مقصد، مثل بنزین برای ماشین، که یک وس

ی آید! ومقصد تنها رسیدن به قلهاگرنباشد ماشین به حرکت درنمی

اش پلی هایی است که بین شاعرو مخاطبانبیان احساسات واندیشه

 بندد از احساسی مشترک و تفاهمی دلنشین.می

، بسیار ساده، "میرد جرقه زود می "تجربیاتِ مهرانگیزرساپور دردفتر

نمایاند که زالل و معصومانه است و زنی سراپا شور و شیدایی را می

ی صورتی شعراست! وعشق دراین درواقع، ناخودآگاه رهسپارخانه

ای را دارد که برخاکسترنبوغ پنهانی او مقوله حکم بادِ الهام بخشانه

ه او ودیگران هایی بلند برآورده و او را بوزد تا از درون آن شعلهمی

 بنمایاند! 

خبری معصومانه بود که شاعر جوان همچنان از پیچ و دراین بی

زده، گاه آشفته و  گذشت، گاه مردد، گاه شکهای تجربه میپیچه

پریشان و وحشت زده و بیشترسرخورده وناامید، نه تنها از دیگران، 

سرابی نه تنها ازخود، نه تنها ازعشق، که گه گاه حتا از شعر، که 

 بیش نبود! :

 های روزدویده استشتابی درقدم

 گریز است یا استقبال؟                      

 درسفری که از علف به خار می رسی

 در میانه ماندن، گناهِ من نیست

 ام من درمرز بی رنگی و تاریکی ایستاده

 وهوای رنگ می کنم!                                       

 به دادگاِه من خواهد برد هرگامی مرا

 دادگاهِ بی رحم من                                  

 اکنون 

 سالم شب را         

 پاسخ چگونه باید داد؟!                        

 گریز است یا استقبال؟  باید بروم! 

 شعرمن سرابی است بردریا!          

 ( 22و  21های ) سرابی بردریا ، رویه

 

هایی بودکه شعرازاومی گریخت، با او با چنین تفکرات وجدالو

 آمد:  اش نمیقهرمی کرد و دیگربه سراغ

 شعرم گریخت

 چنان که درخیال نیز به او نمی رسم

 اش ، تا اکنون که گریخت. . . نشناخته بودم

 همیشه خیال می کردم

 ام که اورا به اوج می برماین من

 دیدم این اوبود

 که مرا به بال می آراست                  

 امچه سنگین شده

 احساسی را حس نمی کنم   وهیچ 

 و چشمانم، در برودتِ نگاه

 های بخارکرده می ماند  به شیشه

 

 این چه بود که گریخت؟ 

 ام؟!شعرم بود؟  یا جان

 هرچه بود

 مرا به خاک بسپارید

 مرا به خاک بسپارید!            

 ( 32و  31ریخت ، رویه های ) شعرم گ

 

جست، اما وبا آن که او دلیل این قهرو گریز را دربرون خویش نمی

اعتنایی به بانگِ دانست. و به دلِیل همین بیدردرون به خوبی می

مکررِ درون بود که به این دوگانگی فکری دچارشده بود که اگردلیلِ 

بود، هرگز به چیزِدیگری راستینِ این قهروگریزها را دریافته و دانسته 

کرد و به را پاریزِ شعر می اشسپرد و تمامی اوقاتجزشعر، دل نمی

های نایاب پرداخت که تنها درواژهها وحسیاتی میصیقل زدنِ اندیشه

ی خویش را بازبنمایند. کردند تا شکوهِ کشف ناشدهحلول می

های دیگرجست وجو ی خویش را درانسانوشاعرهنوز گم شده

دید و کرد، اگرچه حتا در دوسالم رو به روی هم صداقتی نمیمی

 رفت تا که به انسان، به تمام بیگانه شود. می

هایش را درپروازهای دید که بالای میحاال خودرا به شکلِ پرنده

 تمرینی گم کرده است:

 روبروی من 

 هایش را ای ست که بالپرنده

 درتمرین پرواز

 گم کرده است!                       

ی شعرکه ولی این گم کردگی راعمری دراز نبود، چرا که الهه

خراشید دیرگاهی را درانتظارِآن درِبسته گذرانده بود، درونِ اورا می

خواند که بنگر! نگاه کن! دریاب!  و او را به التهابی نمایان به خود می

های تلخ و گاه کن، به واقعیتات نازتغزل روی بگردان وبه اطراف

جانگزا، به توحشِ انسان قرنِ بیستم، به مرِگ هرچه زیبایی وعشق 

 است! 

ها بیرون بیاور. فردیت را واگذار، نگاه کن وابزارِ کارت را ازدرون آن

ی تهوع آور را های مکررِمالل آور، وداع کن وکلماِت پوسیدهباقصه
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گرسنه ببخش، خراب  هایکِرم ها بریز وبهدان خوش خیالبه زباله

 ها برتو ببارد:شو تا ازخویش برآیی، آباد شوی، تا تازگی

 ام سازی آشفته می زندنبض

 اندهایم ملتهبو رگ

 بیاریدم 

 ها بیاریدماز تازگی         

 نه ازعشق ، نه

 ی مکررِنامفهوم!نه از این قصه

 دادمن این کلمه را که بوی پوسیدگی می

 های خوش خیالآدمک درزباله دان

 ها بخشیدمبه کِرم                               

 ها بیاریدماز تازگی

 من تکرار را استفراغ می کنم

 (                   103و  102های ها، رویه) تازگی     

خاست و به رسالتِ اینک اندک اندک ازخوابِ صورتی عشق برمی

باید درشعراش انقالبی به وجود  برد و دریافته بود کهخود پی می

های مغشوش گذشته، که به مقصدی دیگر، بیاید، نه درجاده

 دیگر، با دستاوردهایی ازنوعی دیگر...  ایدرجاده

... و  "ی ظاهربین، از این دگر اندیشی دردفترِ دوم او برای خواننده

خورد! رباعیات وغزلیاتِ نشان مسلمی به چشم نمی "سپس آفتاب

ی راه اند وتأمل برانگیز، و شاید دنبالهبیشتر جذاب و دلنشیناو که 

کاهند، نه به و روش اوست که نه چیزی از منزلتِ او دراین مقام می

 افزایند. آن می

اما حقیقت این است که باید مراحلی را درعین خلوص و صداقت 

بگذراند واز تعلقات آزاد گردد تا برای رسالت آماده شود. وچنین 

خود را از  "... و سپس آفتاب "اش که با چاپ وانتشار دفتردوماست 

سازد!  و پشتوانه ها آزاد میها و وابستگیتمامی این پشتِ سرنگری

 کند. اش آماده میو سکوی استواری برای پرتابِ سفینه

با شفافیتِ  "پرنده دیگر، نه  "واین دگرگونی درسومین دفترشعراو

 شود. تمام پدیدار می

اند، ی اشعار ثبت شده دراین دفترکه درقالبِ سپید سروده شدهلهفاص

با دو دفترپیشین، ازنظر زبان، اندیشه، بیان، واژگان و نوشتار به 

ی اشعاراین دفتر، پگاهِ ای زیاد است که گویی سرایندهاندازه

اش دیگریست. شاید هم خودِ اوست که با شخصیتِ شعری پیشین

 است!نیم قرن فاصله گرفته 

او دیگر روح تغزلی گذشته را وانهاده یا به آن شکلی نو وتازه داده 

قراروجوشنده وتپنده ب وبیتاای بیاست، اگرچه همچنان درونه

اش دیگر به زمین نیست و بیشتر سربه آسمان دارد دارد، امانگاه

وسیاراتِ دیگر، چنان که بال پرنده را برای چنین سفر بلند 

 یابد:میای حقیر پروازانه

 پرنده نمی خواهم باشم

 پرنده کند می رود      

 وهی بال می زند!

 پرنده امروزین نیست!                           

 ( 38ی ) پرنده دیگر، نه ، رویه

اش را ی سودا، سربه سیاراتِ دیگر دارد و معشوقو سوار برسفینه

ای بدل کدهظلمتدرآن جا می جوید، نه درزمین که انسان آن را به 

کرده است و نه دراجتماعاِت انسانی که ازآن صدای مکررشالق 

اش را آلوده کرده است، و بوی تهوع آورشکنجه فضای خیزدبرمی

امید.  زمین سنگ و ، بیفرداآفتاب، بیزمین سردِسوزنده، زمین بی

 ندتوا) که می "تو "سنگسار و ثار!... زمینی که زندان دارد و زندانی از 

خواهد به دیدارش نروی! زیرا که خطاب به معشوق یاهمه باشد( می

اش  کشد ودیوارهم که از نامدر، دندان دارد!  و پنجره پنجول می

ای که با ، سایهکندات میاش دعوتی سایهپیداست!...  پس به خانه

 درزدنِ تو روشن می شود: 

 بیا به دیدارم»  

 اما  

 ازدر نیایِی، نیایی   

 دندان دارد در!                          

 از پنجره نیز نه  

 پنجول می کشد!                         

 دیوار هم که نمی گذارد. . .  

 نیا                                         

     

 ام بروی سایهبه خانه

 اگر تودربزنی 

 «   ام روشن می شود سایه            

 
 

ای به او سایه، که پگاه دراین دفتر برای نخستین بار شخصیتِ تازه

دارد، باهوش داده است. دراین دفتر سایه ازشدتِ درک، ترَک برمی
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اش پناهگاهی است برای شاعر. خطاهای اورا و رند است. خانه

 فهمد:  کند هوای شاعر را دارد و منظور او را بهتر از هرکس مینمی

 کوک شدولگردی به من مش

 و خود را ریخت

 ی با هوش من در سایه

 که چسبید به دیوار           

 و با من نیامد دیگر!           

 فریاد زدم: 

 «مذهبِ مست پیدا نیست »              

 اش را مهار کند!ام نتوانست خندهو سایه

 (75ی رویه –)شاهدِ من روز بود      

نخستین بار اززیربارِ تاریکی در شعر پگاه است که سایه، برای 

ودرخشان  گوشود و آگاه وآزاده و بذلهواسارت و بارهای منفی رها می

ها چنان با مهارت و تردستی صورت یابد. واین دگرگونیتولدی نو می

 کنند: گیرد که کامأل طبیعی جلوه میمی

 ام من شعر را چرخانده

 امپشت و رو کرده

 ام چون زمین زده

 شیرلَنگ                      

 ام بلند کرده

 چون کودکِ زمین خورده              

 من می گویم :

 قلم که برسد » 

 کاغذ   

 «!        بلعد اش را درسته درسته میکلمات  

 (100ی  ) با من؟ ، رویه                 

یک بُعدی نگاهِ   "پرنده دیگر، نه "نگاهِ مهرانگیزرساپوردردفتر شعر

به عشق، نفرت، وصال، یا هجران نیست. او حاال با نگاهی چند بُعدی 

نگرد، پدیده ها را از زشت و زیبا، ریز و تیز به جهان وکیهان می

بیند و آن را با زبانی بکر، تازه، شاداب و نیرومند، به سادگی می

اش، با اش دیگرگونه است. تازگیکشاند. زبانوآسانی به بیان می

 وذ، گویا و جذاب است :نف

 ام ! من تازه» 

 و همچون شیرتازه 

 فوران می کنم 

 ی شعرازپستان رگ کرده               

 و همچون هوای تازه 

 حلول می کنم 

 درمنافدِ پوستِ زندگی                    

 و همچون خون تازه 

 حیات می برم 

 «                ی دیوارها.های خشکیدهدر رگ        

 ( 93و  92ی ) با من؟ ، رویه      

وبا این همه دگرگونی هنوز همچنان زن است و حضور زن را در کل 

کند و به هستی وجزئیاتِ آن، درنگاهی نو و با زبانی نو منعکس می

 بالد: زن بودن خود می

 چقدر زن بودن خوب است  »  

 آنگاه که زن 

 کندقلم را فتح می 

 وزمان خود را 

 از دو سو               

 کشد کنار می                      

 دهد به عشق و راه می

 ی وحی وفرشته

 شود به افق متوسل می

 «  برود از اول بیاید! »                  

اش شور و حالی دیگرمی وهمین زنانگی است که به بیشترواژگان

 بخشد: 

 استچقدرزن بودن خوب » 

 آنگاه که زن

 هم طالیی حرف می زند 

 !.«      هم بنفش                            

 ( 50و  49ها ) واین سخن حقیقت است، رویه

پگاه دراشعاراش زنی عریان است، اما دیگر یک انسان فردی نیست، 

های جهان پیله بازشده، پروانه بیرون پریده، به جزء جزء شگفتی

ی کیهان راه یافته و تنها نه جهانی، بل کیهانی وفضاهای ناشناخته

کند، بلکه برآن سر شده است. ولی او تنها به نگاه کردن بسنده نمی

ی ساقطِ  است تا طرحی نو درجهان دراندازد ودربازسازی این کره

 سرگردان سهمی داشته باشد: 

 ای باشمخواهم سفینهمی» 

 که این نسلِ پرتاب شده را 

 ی زمین بردارم سایهاز زیر منتِ 

 و آنجایی ببرم / که دیگر خاک 

 «  ما را از خود نداند!. 

 (  39ی ) پرنده دیگر نه، رویه

 

 « شناسد و به نام می خواند! ها را میی تاریکیهمه» اوحاال دیگر:  

 هایی را که :ی آنهمه

 کشیدند گیسوی نور را می» 

 کردند و در بن بستِ خود و فرار می

 « زدند! پُشتک می

 ها که: آن

 شانهایکِرم درپوکی محبت» 

 ضیافت داشت!
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 با آن چشمانِ گَسِ نارس

 «                          های تقلبی منجمد و عشق 

 ( 20و  19های  )  دور. . . دور. . . دور، رویه

سازد، می«  واکسن ضدِ تاریکی» و با این شناخت و آگاهی است که 

جهان واضح شود، واضح ! » تا غباراز دنیای تیره و تارِکنونی بزداید و

        » . . . 

 (100و  95و 92های ) با من؟ ، رویه

 

عشق را درصورتِ عام، « درسفرهای تو درتوی خود » شاعرکه اینک 

ی درونِ خود یافته است، اگرچه همان زنِ ی کشف ناشدهدرقاره

به دنیا آمده اما دیگرعشقِ اوفردی و  شورمندی است که عاشق

های آن ی هستی وپدیدهمحدود نیست، دیگر به بند بنِد مجموعه

 عشق می ورزد چنان که به زیرکی: 

و بیشترازهمه چیستی «! آب را ورق زده ودریا را تا ته خوانده است » 

 وچونی شعر راکاویده و به حقیقتِ این یافتار پی برده است : 

 د قلم خوابی» 

 ومن ایستادم به تماشای رؤیایش 

 «                                  دریافتم ! 

 (  44ی ) رؤیای قلم ، رویه

 

دریافته است که شعراگراز ژرفای درون واعماقِ صمیمیتِ وجود، 

برهنه وعریان بدون هیج سد و مانع وسانسوربرخیزد، قلم راهم که 

قلم که رسید، » کند ودن میبیشتر کال وناپخته است واداربه رسی

و آن وقت شعری متولد « بلعد.اش را درسته درسته میکاغذ  کلمات

میرد،شعری پایا ومانا که اش نمیشود که هرگز درذهنِ مخاطبانمی

ی ذهن ساکن می شود و با خواننده همپا و همنشین. درسراپرده

شود وبیدارمیخوابد کشد، میآید، نفس میشعری که با ما راه می

رود. مثل وبه صورتِ جزیی ازذهنیتِ انسان، با او پا به پا پیش می

 بسیاری ازاشعار خیام، مولوی، سعدی، حافظ، شاملو، سپهری و فروغ. 

 

اش چند ذهنِ مهرانگیزرساپور)م. پگاه(، توفانی و مواج است ونگاه 

ازانبوهِ ای است آکنده "پرنده دیگر، نه  "بُعدی، و آثاراش در دفتر 

واژگانِ زیبا و نازیبا، متعارف ونامتعارف، جسورانه و صریح، صراحتی 

ی اوست، درست مانندِ که نشانگر روح ساده، صمیمی و بی پیرایه

صراحتِ چراغی که ناگهان درتاریکی روشن شود و همه چیز را 

 درعین خلوص بنمایاند. نور مالحظه کار نیست.

های اِه چند بُعدی او، و بلندپروازیواژگان شعر نیرومنِد پگاه و نگ

ی من باید نه یک اش دراین دفتر که به نگرهبیشترازمعمول شاعرانه

 نقابهایی را برهنه وبیبار، که چندین و چند بارخوانده شود، اندیشه

هایی به دوراز گذرد، اندیشهگذارد که از کمترذهنی میبه تماشا می

ه،  برای گروه اهل کالم  پنداره و گمان. که اگرنه برای هم

 آوراست. بسیارجذاب و وسوسه

او به خودسانسوری که درشمارعاداتِ ما شرقی ها درآمده است، خود 

ای اش هرگز رو بندهی حِسیات و تفکراترا عادت نداده، و به چهره

اش هیچ حایلی وجود ندارد، برهنه و زند و بین او و مخاطبنمی

 لخت و بی حیا  نیست! عریان وهوس انگیز است، اما

ی باریکترزمو اینجاست / نه هرکه سربتراشد قلندری داند.  هزار نکته

 شود.و این گونه است که شعر پگاه ممتاز می

ای ازاو را در خوانیم مجموعهاو می "پرنده دیگر، نه "آن چه دردفتر

دهد، های گوناگون زندگی، با زبانی غنی، تازه وجذاب نشان میپهنه

با  گشایدای را به صبح میپرد و پنجرهن هنگام که از خواب میاز آ

می ترسد. » اش احساسِ خاکستر سیگاری تا ته کشیده شده که همه

 « . .  که بلرزد/ که بریزد

 دراتاقی آکنده از: 

بوی پشیمانی / بوی لج / بوی هضم شدن عشق درمعده / بوی » 

های ساعت ها / درعقربهها / عکسها / بشقابسرایتِ دلهره در لباس

تا آن جا «  در سرابِ رؤیایش خفه شود! » کند: چنان که آرزو می« 

کند!  وباالتر... آن شود و از آینه عبور میکه در آینه ها تکثیر نمی

خواهد، سؤال اش نک می کوبد و ازاو دانه نمیجا که پرنده به پنجره

 خواهد بپرسد:دارد! می

چرا که شاهدِ « ابر/ آسمان آبی است؟ راست است که آنسوی » 

های اش بوده است! که ناگهان صدای جانخراشِ ضربهپرواز پگاهی

 گرداند!    شالق و سنگسار، اورا به زمین بازمی
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 خانی )روزبهان(مسعود کریم

 

 
 

 لخت ىفاحشه نابهنجارِ ى"ى"
سهیال اثر  "خواندمیچکا غیرقانونی می")نگاهی بر دفتر شعر 

 میرزایی(

 ستمیچکایى تاریخ هنجارهاست؛ از زدن بیرون تاریخِ شعر، تاریخِ

 .خواندمى "قانونى غیر" که

هنجار، از آن رو هنجار است که عادت است. عادت به هر چیز، آن 

کند. گاه، شالق است که هنجارمند است را به امرى بهنجار بدل مى

 و نشیند مى تو بر کتفِو گاه نوازش. بهنجار، گاه خنجرى ست که 

 دعوت چاى فنجانى به را تو و خوردمى اتشانه بر که ست دستى گاه

شود، یا ست که بر متن یک شعر تکرار مىیىکند، و گاه، کلمهمى

 دریاییم تا که -کلمه دو میانسریش -اى ست حتى حرف اضافه

  .تکرار در تکرار در تکرار مکرر، داریم ادبیاتى

 به را ما ادبیاتِ شباهت، و  بیان و نسبت حرفِ  این اضافه، فِاین حر

  کند.مى افشا غریبى طرزِ

 تاریخ، یک وسعتِ  به که گویدمى ما به اتصال، این حرف، این حرکتِ

، و دروغ را، به بهاى "تهى"ایم و ، سکوت کردهادبیات از پر تاریخِ یک

 ایم.همان تاریخ فروخته

  .فروشانیم باد 

 گوید:که مىحافظ است 

 گیرمقد بلند تو را تا به بر نمى

 درخت کام و مرادم به بر نمى آید

 "!باغ بیا شب": گویدمى: بگویم هایم"محل بچه"به زبانِ

 سرو چمان من چرا میل چمن نمى کند؟! شب بیا باغ!

 "باغ بیا شب" تاریخ، یک به قد و قامتِ

 لبانت" تا بیا. بیا و بگیر "جادو ى کرشمه" و "سرو قد“  از. ایم گفته 

 !بیا! نترس! ها..."شعر ظرافت به

 "قانون" که میرزایى، سهیال شعر در اتصال بیا تا برسى به این حرفِ 

 :است ریخته هم به را

 ى لختى باشىشاید فاحشه"

 .هیز نگاهى دهلیزِ در "

است، آن سوى  "آیدا در آینه"ى ، آن سوى سکّه"ى لختفاحشه"

 ، و بلکه معنى ِ آن است."شعرظرافت "ى سکّه

 آن ىشده زمینى است، "عیار  ِدلبر" همان ،"لخت ىفاحشه"این 

 .است آن ىشده زدایىدروغ است،

 گوید:گوید بسطامى که مىدروغ مى

 ى چشم من ببینباالى خود در آینه"

 "تا با خبر زعالم باال کنم تو را

 مربوط این. بینممى را خود ،"من" آینه،  در! تو؟ چشم ىآینه در 

 چیستم؟ من "تو" نگاه دهلیز در. است من به

ام. مرا بینىدارى. از آنجا مى "دهلیز نگاه"ى چشم ندارى، تو، آینه

 بینى!مى "لخت"نمى بینى،  "برهنه"بینى، نمى "عریان"حتى 

بینى. آخر خط! ادبیاتتان روسپى مى "فاحشه"بینى مرا، نمى "زن"و 

 خانه است.

 ادبیاتمان از پر ىمزورانه تاریخِ تمامِ  در ،"لخت ىفاحشه" و این

 سرخ ىشکوفه" تا مروزى کسایى ى"بخارا طرازِ بتانِ" آن از آید،مى

به  "تخته پوست"پیر و مراد فرهیختگانمان که از آن  "پیراهنِ یک

ست که قرار ى سرخ پیراهن زنىکرد! و این، شکوفهدنیا نگاه مى

 را صیقل بدهد! "جانسالح آمان "است 

ى لخت! خودت که کسى نیستى، چیزى نیستى، پشیزى اى فاحشه

 اش ده!نیستى. این سالح من، صیقل

 تا چسباندمى "لخت"را به  "فاحشه"ى وصل است که "ى"این 

 "دل" در چه که دهد نشانمان تا کند، افشا را خواندنمان "قانونى"

 نگاهمان دهلیزِ گندِ  چگونه که ایم،آورده "زبان" بر چه و ایمداشته

 سر بر بالیى چه که ایم،آراسته گونهحافظ عبارات به را

 .یستن هایمانحرف زبان زبانمان، که ایم،آورده زبانمان

اى بنویسم، مقدمه "مى خواند قانونى  غیر میچکا"بنا بود بر کتاب 

در  نشد. کاهلى من و هوشیارى خانم میرزایى کتاب را نجات داد.

بینم به ساحت برخى اینجا نیز، بر آن بودم که عرض ادبى کنم و، مى

 ادبى شد!کسان بى

 غیر قانونى خواندم!
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 افسانه نجومی

 

 
 

 ات از سطرها بیرون زدهسایه
 

هیپنوز در مطب دکتر "مکث و مروری بر مجموعه شعر )

 (١393ی آزیتا قهرمان، سروده ،"کالیگاری

 

هدف هنر نگاه داشتن آینه در برابر زندگی "گوید: میوقتی ارسطو 

نمایی وقایع جهان هستی بر واقع نگاری هنر و برجسته "است

هنر و به  شود تاکند. تاکیدی که سبب میی آن تاکید میبوسیله

گونه ویژه شعر با نزدیک شدن به موقعیت انسانی، واقعیت را انسان

انه که در بسیاری از اتفاقات شناسای زیباییتجربه تصویر نماید.

اند و پس از خوانش، با ارجاع های متنی تعبیه شدهنهفته در گزاره

شوند. حتا اگر به جهان پیرامون دوباره در ذهن مخاطب بازسازی می

ها با گریز از قراردادهای گذاری اشیاء و پدیدهها در ناموقوع گزاره

ی ما بندی شدههمتعارف سرایشی،روندی متفاوت از ذهنیت دست

 –های فلسفی ها و مولفهپیموده باشد. با این حال توجه به مقوله

ی شاعرانه، نگارشی ها با درک و دریافت تازههنری و تلفیق آن

هپینوز در مطب دکتر "دهد. دیگرگونه را پیش روی مخاطب قرار می

های شاعرانه است. کلمات با گسست برآیند جهان نگری "کالیگاری

گیری زیبایی شناختی از معناهای روتین، معناهای ضمنی اصلهو ف

دهند که شاعر در متن ها و کدهایی ارائه میخود را در قالب نشانه

عاطفی فاصله  –هایی که از مفاهیم حسی طراحی نموده است. گزاره

ای متکثر و پویا بدل شوند و مخاطب گیرند تا هر بار به اندیشهمی

 ی اتفاقات جهان پیرامون وا دار نمایند.  دربارهرا به درنگ و تامل 

 دریا از روی خواب 

 باد از روی ما گذشت

 زد اسمی که صورت نداشت مرا صدا می

 نوشتباران حرو.ف کهنه را از نو می

 32جز افتادن دستی نبود تا بگیردم   ص 

نگاه موجز و منسجم شاعر اما به اتفاقات جهان پیرامون از جزئی 

هستی  نشآت گرفته  و دید استقراء نگر وی در جهان هانگاری

نمایی حوادث ذهنی و زبانی، رها از نظم است.به بیان دیگرپررنگ

زبانی وقایع پیوسته و بهم ریختن ترتیب و توالی هندسه وار آن وقایع 

شود تا شعرها از برجسته نمایی تجارب عمومی و مشترک سبب می

فردی و خصوصی با شبکه  –زیستی دور شده و تنها به بیان تجارب 

ای از معناهای عادت ستیز روی خوش نشان دهند. به بیان دیگر 

 شود تا زبان،عدم رعایت محور عمودی منسجم در نوشتار سبب می

 نتیجۀ در که آورد بدست ایالیه چند یا و پیچیده معنایی ساختار

 از اثر موضوع یا مضمون به رسیدن برای شویممی مجبور ما آن،

بگذریم. گذار طنز اما در این مجموعه  معنایی تودرتوی هایالیه

طلبد تا با چینش حوادث نامتجانس در شعر، مخاطب هوشیار می

کنار هم وقایعی را درک کند که هر بار در خلجان های نوشتار به 

ای شوند.طنزی ملیح که در شبکهیورشی علیه همان اتفاقات بدل می

در عین حال پراکنده و نامتعارف ،با گره خوردن  از معناهای متکثر، و

به تفکر منتقد شاعر به تمهیدی ژرف  مملو از بیانی معترض بدل 

های لغزان و سیال شود، تا پیچک وار و با پیچیدن دور گزارهمی

متن،  بیانی شناور بیابد که قادر است مسیر افت و خیزهای نوشتار 

زیر پوستی که با انتشار بیانی تا در نهایت طنزی  -را کنترل نماید

خواهد تا وقایع را آن های نامتجانس، میای از گزارهبرنده و با گستره

از البه  -اندگونه بازسازی نماید که در جهان پیرامون اتفاق افتاده

الی نوشتار خود را به نمود بگیرد. اگرچه همین طنز ملیح با ترکیب 

شد تا عینی و ملموس به کوشدن به کنایه، تناقض و گروتسک می

نمای پیرامون حادث افشای وقایعی بپردازد که در جهان متناقض

 شده اند.

 رسمله له زنان دارم از خودم باال می

 خواهم زن شوم تازه می

 بی تنه ای از پایین شبیه خودم 

 بدون شرح سنگ ها

 و پرچمی که دوخت رگ هایم را به مار

 ام را به چشمه بست سینه

   34هایم را قیچی برید          ص خواب

هایی به همچنین روایت در این مجموعه  شعر به مثابه داستانک

شوند که مبین زندگی در جهان معاصرند. نمود گرفته می

هایی که های گسسته و پراکنده با نشانههایی مملو از گزارهداستانک

نامتجانس کنار در چینشی  -گاه عینی و گاه انتزاعی-در بطن کلمات

هم تعبیه شده اند. همچنین فضا و صحنه آرایی به همراه بیانی 

گرا که با تلفیق شدن به ساختارکوالژی نوشتار، سرانجام عینیت

شبکه ای همبسته از مفاهیم لغزان و سیال را پیش روی مخاطب 
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هایی که ناظر گشاید در این مجموعه شعر قابل تامل است. روایتمی

جهان پیرامونند و مبین وقایع اجتماعی.گویی هر گزاره بر اتفاقات 

شود تا داستانکی به تنهایی بستر اتفاقی است که در متن حادث می

بایست در محور عمودی نوشتار به روایتی را منتشر کند که می

های شعری ها و عبارتیکپارچه متصل شود که در روند تمام جمله

 جاری و ساری است.

هاست. روی استخوانم اور در خونم حکاکی فیلهای شنروی قایق

ها دورمان بازو چکد. کلمهچیزی بنویس. جوری که نور از تو می

ی دنیارا برگردان روی لبم. پشت الفبا مان گرم بود. لبهشدند. بازی

های سکوت بکش صدا را تا فارسی سد و حاشیه آبشار است. تا باریکه

ها ز شیب زبان و قاب شیشهدل نهنگ پیدا کند. تیمارستان شن ا

 بیرون بریزد.

 گذشتیم، گذشت.   

  67هاست؟          ص بیابان با چه شگردی روایت ورطه

زن دنیای قهرمان اما زنی است پیچیده در خرافه و جنبل و جادو 

های دور جز کنج چهار دیواری تنگ خانه اش در که از قرن

رده و خسته که در جغرافیای دیگری اجازه حضور نداشت. زنی افس

های غلیظ را ی تاریکیهای خودش همچنان سرگردان لبهتنهایی

پیماید. به بیان دیگر زن با همان ذهنیتی وارد جهان شعر شده می

است که شاعر در تجارب زیستی اش آن را به عینه در میان مردمانی 

ها زندگی کرده، یافته است. گویی برجسته نمایی نگرش که با آن

با بهره گرفتن از شگردهای زبانی و  -اطراف اش نسبت به زن مردم

های سرنوشتی خاص را برای گزاره -های رواییها و برشپرش

نمایی توان بینامتنی شعرش رقم زده است. تمهیداتی که با پررنگ

نوشتارسطح دیگری از سرایش زنانه را به مخاطب عرضه نموده سبب 

افشای تناقضات و برجسته نمایی  شوند تا ذهنیت منتقد شاعر بامی

ی وسیعی از مفاهیم متکثر متن را به گرفتن از شبکهها، با بهرهآن

انسان معاصر بدل نماید. با  –بازنمایی همان حوادث در زندگی زن 

این همه قهرمان همچنان  به تعلیق انداختن و تعویق معنا را به 

وجه خود را معطوف عنوان گراینگاه اصلی مفاهیم شعرش قرار داده، ت

 های شعر  نموده است.  به مشارکت مخاطب در تکمیل گزاره

 جز ثانیه در ابرها مهلت نبود 

 جزطنابی به درو گردنم حدودی نداشت جغرافیای من 

 ما دیوانه واری چاه بودیم در گودی دو کوه 

 ناچاری آسمان برای ریزش رنگین کمان

 برای هیچ و زمین من که تو بودی 

 نی از گوشت خواهرم به رنگ سرو پوشیدم پیراه

 12و کلمات از وضوح تاریکی غایب شدند.       ص

ی بیانی که شاعر به منظور ها با تمهیدات ویژهبه بیان دیگر گزاره

ها بهره تلنگر شدن به تفکر مخاطب و بدست آوردن همدلی او از آن

ایی به پیمایند. چنین شاخصهی متن را میگرفته است، گستره

خود ی دهد تا ضمن آن که در محدودهها این امکان را میمونولوگ

ه و عناصر و قواعد درون متنی را در وجهی گسترده ارجاعی قرار گرفت

گیرند، در بیرون از متن نیز موضوعیت یافته وقایع را به نمایش می

 آینه وار به مخاطب عرضه نمایند. 

 نباید بیدار شوی نجما

 نباید اعتراف کنیم به زنده بودن

 نباید گریه در این هوا جدی باشد 

 کنی ای در این حدود پیدا شاید بیراهه

 64مه غلیظ است این جا           ص 

های پازل وار ها در شعر قهرمان از هم گسسته اند . برشمونولوگ

گریزند در ساختاری کوالژی که با همپوشانی هم از توالی تقومی می

تا به نگارشی غیر ثابت در متن دست بیابند. بیان شیزوفرنیک متن 

ای اختاللی ازهمنشینی بیانی ههای گزارهاما با پردازش زبان پریشی

غیرمتعارف و نامانوسی شکل گرفته است که شاعر در بازنمودشان 

تر شود. خواهد تا به افشای موقعیت تراژیک بشر معاصر نزدیکمی

جایی سریع نویسی و پراکنده گویی از طریق جابهگویی گسسته

ها به شاعر کمک نموده است تا بتواند از طریق همان زبان صحنه

نمایی معناهای گسسته و ناپیوسته به نقد پریش و برجستهروان

 جهانی بپردازد که پیش روی او و آدمیان گسترده شده است.  

 من به شدت مایل به خوردن شما با دست

 امهایی دیوانهو ناقل عطسه

 باید صاف و دور بایستم اما 

 پت پت شعله را زیر گلویم کمتر و ...

 هاو آهستگی بال برگردم سوی حروف زخمی

  70های سفید و پرهای سیاه          صبرگردم به خال

ترکیب سازی  در این مجموعه شعر اگرچه از کارکرد ویژه ای  

برخوردار نیست و چینش واژگان در کنار هم هر بار با به هم ریختن 

روال منطقی معناها به گریز از موضوع محوری در نوشتار دامن 

نامتعارف با معناهای نامتجانس از سویی و توجه زند، اما فضای می

های زبانی، تاکید برزبانیت زبان و اجراهای ها وظرفیتبه ظرافت

های اضافی نامتعارف را ی احضار ترکیبزبانی از سوی دیگر زمینه

ی هایی که همنوا با تفکر منتقدانهآورد. ترکیبدر نوشتار فراهم می

پراکنند. های سیال را در افق متن میای از معناشاعر سرانجام شبکه

های آّبی،کلمات ارثی، کارت پستال بنجل دوزاری، اتصاالت لوزی

های لق، غارهای سبز، های انتزاعی، قرمز آهسته، دکمهنامتصل، برج

ترس، صبح خیس،و ترکیب های اضافی های منقش، شیارهایخواب

از وضعیت دیگر که اگر در متن منتشرند تا فضایی تیره و کدر 

پریش زیستی آدمی را ترسیم نموده بر سردرگمی و روان روان

ی زندگی او در های انسان معاصر صحه بگذارند و بازتابانندهپریشی

 جهان مدرن باشند.

 ترها سختاز تمام مرگ

 رد شدن از رنی با شباهت من بود 

 این همه مرده بودم و
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 های آبی    نازکم هنوزبرای  لوزی

 حرف  هایپاره

 42تن را از جدول زخمی بیرون کشید           ص 

با جذب تصاویر آغشته "هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری"با این همه 

گریزند ساختار ی معناهای یکه میهایی که از دایرهبه طنز، در گزاره

کند و با رویکرد به ی خود را مستقر میهمبسته -گسسته 

ویق معناها ضمن آن که حوادث شگردهای زبانی، در تعلیق و تع

خواهد تا یک بار دیگر با کشد، میجهان پیرامون را به چالش می

رویارویی با حوادث دنیای پیرامون، پراکندگی و تناقض در اتفاقات 

های جهان را نیز به رخ بکشد. معناهایی که اگرچه هربار با پرش

ا از خود دور خواهند تا بار مفاهیم قطعی رسیال و لغزان نوشتار می

انسان شاعر  –کنند اما در نهایت با چرخیدن حول محور تفکر زن 

دهند که با همپوشانی یکدیگر حضور میبه آفرینش مفاهیمی اجازه

اند. تاریخی را به نمود گرفته –فضایی مدرن از صدایی اجتماعی 

نما که مفاهیم چند وجهی نوشتار را فضایی مضطرب و متناقض

شوند تا برجسته نمای اتفاقاتی که در متن واقع میکند.تضمین می

این سخن موریس بالنشو باشند: آرمان ادبیات این است: هیچ 

 نگوییم، حرف بزنیم تا چیزی نگفته باشیم.

 چند روزی است ،اسب های قرمز در گاراژپنچر و 

 های خیس قفلای است با پیچکی بستهترجمه دریچه

 طالئی به انتهای غار هیوال  این روزن اما با پیچ و خم نخ

 شود به یونان وصل می

 جایی که ابوالهول شعری به دندانش 

کند برای نصب سرمده آ باالی این افق برفی                    معما طرح می

 22ص 

 

 1393افسانه نجومی، آذرماه              
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 فرشته وزیری نسب

 

 بررسی دایاسپورا و رهایی از تابو ها در آثار چند شاعر زن ایرانی در تبعید یا مهاجرت

 

و میل به پیدا کردن چشم اندازی جدید در  ، خشکسالی، جنگ های منطقه ایاقتصادیدر عصر حاضر، جهانی شدن، فشار های سیاسی و 

ترک سرزمین های خود واداشته است. این حجم از مهاجرت غیر از تغییر فضاهای شهری در بعضی از کشورها  ر، بسیاری را بهسرزمین های دو

را از دست می دهند هویت ها  . همانطور که مرزها به علت مهاجرت مفهوم قدیم خودشده استهم سبب تغییر در مفاهیم فضا و هویت فرهنگی 

نیز شکل جدیدی به خود می گیرند. بررسی این هویت ها، بخصوص بررسی هنر بر خواسته از این تجربه های سرگردانی، امروزه سنگ بنای 

د، چرا که کاالهای ( را تشکیل می دهد.بسیاری می کوشند تا مرزها را از اهمیت امروزه شان بیندازنtranscultural« )فرهنگیتی فرا»مطالعات 

مصرفی، سرمایه ها و فرهنگ های عام تبلیغاتی به راحتی از این مرزها می گذرند اما انسان هایی که جان یا امنیت شان در خطر است پشت 

یگر بی ترس کشورهای تحت تسلط استبداد یا جنگ زده خود را ترک می کنند تا در جایی دآوارگانی که بسیاری از میله های خاردار می مانند. 

و وحشت زندگی کنند مهاجرت را بسیار خوشبینانه تر از آن چیزی که در انتظارشان هست ارزیابی می کنند اما حداقل نسل اول مهاجرین 

همیشه با مشکالت روحی عدیده ای روبرو می شوند. بحران هویت به خصوص در کسانی که نه به دلیل فقر،جنگ یا چشم اندازی بهتر بلکه به 

در این شکی نیست که بین فردی که  ت.یل سیاسی کشورشان را ترک کرده اند و اغلب امکان بازگشت ندارند، عمیق تر و فاجعه آمیز تر اسدال

برای به دست آوردن امکانات شغلی بهتر مهاجرت می کند و هر لحظه امکان بازگشت دارد و کسی که به هر دلیلی از سرزمینش رانده می شود 

ست و به همین خاطر نمی توان موقعیت آنها را با هم مقایسه کرد. تنها چیزی که می توان با اطمینان گفت این است که هویت تفاوت هایی ه

، با کسی که تجربه مهاجرت یا آوارگی را نداشته متفاوت است. آوارگان از یا کسی که از سرزمینش رانده شده استفرهنگی و فردی یک مهاجر

یی داشته ارهنگ برای خود اقلیمی درست می کنند و درآنجا برای همیشه می مانند، انگارکه هویتی معلق یا دایاسپوروطن اغلب در مرز دو ف

 باشند. 

دست دادن موقعیت  ازبه جایی و  جا مسالهآنها  ترین که مهم کرد اشاره دایاسپوراییهویت  بهمی شود به چند عامل در شکل دادن  طور کلی به

غلبه بر این هراس به زمان  د. برایوهله اول دچار هراس می شو درآشناست  ان برایش که گیرد در جایی قرار می کسی وقتی اجتماعی است.

 جامعه میزبان است که به پناهنده یا مهاجرزبان  ابزار ها ایناز مهمترین  یکی احتیاج دارد و به ابزار هایی که شناخت را برایش امکان پذیر کنند.

 ،که زبان در واقع دروازه ای است برای ورود به جهان جدید آنجایی از .و ارتباط گیری با محیط تازه خود را می دهدبیان خود  پیدا کردن امکان

پیوند و یادگیری آن و در نتیجه ریشه های مشترکی داشته باشد  وباشد تر نزدیک  میزبان زبان جامعه بهتبعیدی  یا مهاجر فردچه زبان  هر

طور این  توان میمستقیم با سن و میزان استعداد فردی دارد  ربطآموختن زبان  کهاین به توجه . باتر انجام می پذیرد هان راحتاین ج باآمیختن 

 امی آموزند و در نتیجه ب را زبانتر  راحت هستندکمتر و قدرت یادگیری بیشتری دارند یا به زبان دومی آشنا  سنکه  کسانیکرد که  برداشت

از لحاظ مذهبی و فرهنگی  کهاروپا  . دررا می توان نزدیکی فرهنگی دانست عامل . دومینمی شوند ادغامارتباط می گیرند و در آن  جامعه جدید

آفریقایی.  آسیایی ومهاجرین  برای انجام می گیرد تا مثال سریع ترمهاجرین داخل اروپا  جامعه برایآمیختن با  درروند  دارد وجودنزدیکی نسبی 

 از طوالنی دارد و بافت جامعه یمهاجرت در آنها سابقه ا که جوامعی در هم نقش مهمی بازی می کند. میزبان دیگر پذیرش جامعه سوی از

دارد و بافت اجتماعی یک  وجودتر صورت می گیرد تا جوامعی که در آنها بیگانه هراسی  راحت ، پذیرشآمریکا یا مثل کانادا مهاجرین است،

می توانند  که آنها فردی مهاجرین نقش مهمی بازی می کند. ودادن به هویت اجتماعی  شکلدیگری است که در  عامل رکا دست تری دارند.

  می کنند. پیدا اعتماد به نفس بیشتری حس وشود  میبه خود متفاوت  انش کنند نگاه بنا مستقلیزندگی  و پیدا ثابتی کار

 

 تطبیقمعه جدید ابا ج را ودنسل اول مهاجرین مشکالت و سرگردانی ها بیشتر است و گاهی آنها نمی توانند خ درمی توان گفت  عام طور به

و  شوند می تشکیلحاشیه نشین  جوامع یااست که گتو ها  اینگونه آمد کنند. ویا هم زبانان خود رفت  هموطنانبدهند و ترجیح می دهند با 

 هم هایی جمع. موازی می شود این جوامعنژادی سبب  یاهای مذهبی  تفاوترد ااغلب مو در .آیدد می وجو بهمعه ادر یک ج ایزندگی دوگانه 

 آنها در دل سرزمینی را دارند که به آن مهاجرت کرده اند. خودهستند که دقیقا خاصیت گتو ندارند اما به شکلی کوشش در حفظ فرهنگ و هنر 

می کنند که در کنار  فراهمخود دارند برای خود این امکان را  بینو آمد هایی که  رفتو  هنری های فرهنگی یا برنامه ،کنسرت هابا برگزاری 
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به شکل موازی تجربه کند. دربیشتر مهاجران ریشه هایی که آنها را به گذشته پیوند می دهد،  نیزبخشی از فرهنگ خود را  میزبان فرهنگ جامعه

وقتی تبعید جانی زخمی، مورد توهین قرار "حداقل در حوزه زبان و فرهنگ عمومی، هرگز کامال قطع نمی شود. همانطور که فاالچی می گوید، 

مهم نیست. وقتی انسان سرزمین اش را دوست می دارد)و به خاطرش رنج می برد( فرقی گرفته و نومید را پناه می دهد، محل جغرافیایی اش 

 (7، ص 2007و غرور، خشم) "نمی کند کجا زندگی کند ....همه جا احساس تنهایی می کند، همینطور احساس شکست.

آنها از ابزار زبان برای بیان خود استفاده می کنند ، زیرا از بقیه افراد است بیش نویسندگاناحساس شکست و ناتوانی در  ایننظر می رسد که  به

خصوص در سالهای اول  و بدون تجهیز به این ابزار و بدون داشتن مخاطبی برای آثار خلق شده خود در جامعه جدید به نوعی عقیم می شوند، به

 ازکه ی هم دچار سرگردانی می شوند. نویسندگانی بلکه از نظر هویترا از دست می دهند  خود موقعیت اجتماعی و مخاطب. آنها نه تنهامهاجرت

 از بسیاری اماترجمه می شود.  شاندریافت می کنند و آثار  امکاناتی دعوت می شوند یمدت مشخص برای ، مثل پن،سوی نهاد های خاص

تنها  آنها چون ارتباط قرار می گیرند های هم زبان خود در گروه فقط باوهله اول  درمی شوند  واردجدید  جوامعو هنرمندانی که به  نویسندگان

تجربه های خود  دوما و بنویسندتر  آزادانهدر اختیار نویسندگان قرار می دهند که اوال  امکانی . ارتباط با این گروه هامخاطبان آثار شان هستند

از آنجا که این  اما پیدا می کنند.را  اناب هایشهنر خود یا چاپ کت عرضه کردنهمچنین امکانات  آنها بیان کنند.زبان مادری از کشور شان را با

عزلت می  ،از نوشتن دست بر می دارند، می شوند ناامیداز نویسندگان بعد از مدتی  بعضی ،خاص است هایمخاطب محدود و اغلب با سلیقه 

چنان قدرتمند عمل می کند  شاناجتماعی  جایگاه ووستالژی برای گذشته در برخی از این نویسندگان ن. شوندافسردگی می دچار  گاهو  گزینند

را از انتشار نوشته  الی و نداشتن مخاطب کافب آنهافقدان امکانات م. پذیرش موقعیت شان باز می دارد یاکه آنها را از در آمیختن با جامعه جدید 

 موردزبان  و جامعه که نوشتاری خود، سرچشمه از هاآنآنجایی که  از بر این کشد. عالوه می یانزوا و کم کار بههایشان باز می دارد و به تدریج 

 کند.  نمی زنده و پر روح عمل مثل قبلنوشته هایشان  ،می گیرند ، فاصلهشناخت شان است

ند فضا در کشورشان تنگ تر از آنست که آنها بتوانند در رداند چون احساس می ک کردههم هستند که آگاهانه تبعید را انتخاب  نویسندگانیاما 

من سکوت را انتخاب کرده ام. من "شکفته تر می شوند. اوریانا فاالچی در کتاب خشم و غرور می گوید:  جدیدمحیط  . آنها درن تنفس کنندآ

آنها موفق هم  بعضی از ومی کنند  بارزهآوردن موقعیت های جدید م وجوداز نویسندگان برای به  این گروه (7ص ) "تبعید را انتخاب کرده ام .

و شیرین یاسمینا رضا کوندرا، مرجانه ساتراپی، ،بکت مثل نویسندگانی حتا به زبان های دیگر بنویسند و مخاطبان جدیدی بیابند. که می شوند

مقام  در " :گوید ث میرا فلیپ ای با  مصاحبه در را. کوندرا اجتماعیاند و هم موانع  گذاشتهسر  پشتواقع هم مرزهای زبانی را  نشاط در

این (1)"یابد که از جوانب متنوع به آن بنگرد.نویسنده، تجربه زیستن در کشورهای مختلف موهبتی است عظیم. آدم فقط وقتی جهان را درمی

به خصوص در مورد کسانی که از جوامع بسته به جوامع آزاد تر مهاجرت می کنند بیشتر صدق می کند. زنها فرصت پیدا می کنند به خود از 

گی فراموش منظر دیگری نگاه کنند و آزادی های فردی خود را بیشتر ارج بگذارند. نویسندگان زن نیز می توانند آزادانه تر خود را بیان کنند و تنان

ند که و بر این باور ( تفاوت هایی قائلندexile( و تبعید)immigraionشده شان امکان بیان می یابد. با اینهمه بسیاری بین ادبیات مهاجرت)

آن کسی که مهاجرت می کند حس دایاسپورایی اش کمتر است چون امکان بازگشت دارد اما یک تبعیدی این امکان را ندارد. عالوه بر این 

مهاجری که بین دو سرزمین رفت و آمد می کند و از نظام های استبدادی یا توتالیر در وطن هراس دارد در نوشتن دچار نوعی خود سانسوری و 

ط می شود. بی شک اگر قرار بر چاپ کتاب ها در سرزمین مادری )مثال ایران( باشد محدودیت هایی وجود دارد که نویسنده باید به آن تن احتیا

قع دهد تا مخاطبین بیشتری داشته باشد. مگر اینکه نویسنده ای اصوال زبانی که به آن می نویسد تغییر دهد یا آثارش را ترجمه کند که در وا

 ر حوزه تولیدات زبان مادری قرار نمی گیرد اما می تواند طیف مخاطبان خود را گسترش دهد.دیگر د

 

را  رت و تبعیدادبیات مهاج، ها دارد دوره ایندر  تبعیدیهای گوناگون مهاجرت و تبعید و حسی که  بندی دوران اگر بخواهیم بر مبنای تقسیم

 :دنام بر متونتوان از چهار دسته  بندی کنیم می دسته

 .گردند میمولف  گذشتهخاطرات  یاآن  سرزمین مادری و مسائلمحور  حول یشترکه ب متونی -1

  . متمرکزندجدید  در جامعه آواره فرد مشکالتکه بر متونی -2

  .می پردازد جدید های چند هویتی است و بیشتر به جامعه تجربه ازخاسته رب که متونی -3

 و مکانی می گذرند. زبانیاز مرزهای  ودارند  تکیههای انسانی  بر تجربه بیشتر که متونی- 4

 ابراز یا با آن، میزبان مقایسه جامعه و دلتنگی برای وطن ع شانموضو کهپیدا می کند  نموددوم  و نوع اول در آثار ادبیبیشتر  دایاسپورایی هویت

اما کسانی  پر رنگ تر است هویت  ، اینبیایند کنار شرایط جدید خودبا ند توان نمی بعضی نویسندگان که سرگردانی است. در حس بیگانگی یا

هم هستند مثل شیرین نشاط یا مرجانه ساتراپی که با حفظ پیوند با گذشته و سرزمین مادری در سرزمین جدید هویتی کسب و بین دو فرهنگ 
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ویت دایاسپورایی آمد با جنسیت افراد بستگی مستقیم ندارد و در و هجدید نچه که در سر باز زدن از ادغام با محیط پلی استوار بنا کرده اند. آ

سنتی زندگی می کنند. این زنان ممکن است در  روابطهمان  هم بامورد زنان هم می تواند صادق باشد، به خصوص زنانی که در جوامع جدید 

ساالر و با محدودیت ویژه می آیند در مهاجرت به کشورهای  جوامع جدید هم موقعیت بهتری پیدا نکنند. اما زنانی که از جوامعی با قوانین مرد

تر  مدرن تر امکانات تازه ای از جمله امکان تحصیل، انتخاب پوشش و نوع زندگی به دست می آورند. زنان هنرمند و نویسنده می توانند بی پروا

یی اخود داشته باشند. در مورد اینها در واقع هویت دایاسپور از خود و خواسته هایشان حرف بزنند و در بعضی موارد حتا موقعیت بهتری از کشور

 بسیاری که مشکلی لذت می برند.  به دست آوردهدیگر مطرح نیست، چون آنها خود را به محیط جدید نزدیک تر حس می کنند و از آزادی های 

می آیند، دارند قالب زبانی ای است که در آن باید بنویسند. بسیاری که هنوز به زبان و سنتی بسته جوامع  از که زنی، هنرمندان و نویسندگان از

ار به مادری می نویسند مجبورند که مخاطب آثار خود را از میان هم زبانان خود انتخاب کنند، که این خواه و نا خواه محدودیت هایی را در نوشت

نتوانند به علت عدم تسلط بر زبان ویسند دیگر به کل در ساختار جدیدی قرار می گیرند و شاید آنها تحمیل می کند. اگر به زبان جامعه میزبان بن

ت است این است که بسیاری از زنان توانسته اند متفاو تمام آنچه که در درونشان هست بیان کنند. آنچه در ادبیات یا شعر زنان به شکل پررنگی 

ا حاکم بوده رها کنند و راحت تر از احساسات خود بنویسند. اما اگر مخاطب خود را محدود به فارسی خود را از قید روابط یا قوانینی که بر آنه

زبانان بکنند امکان این هست که نتوانند از خود سانسوری رها شوند چون هنوز، حتا در جامعه روشنفکری ما، تابوها و خط قرمز های زیادی 

حتی برای زنان امکان پذیر نیست. هر کدام از ما با رشته هایی به داخل ایران و روابط حاکم بر آن وجود دارد که شکستن و گذشتن از آنها به را

من در نگاه کوتاهی که به بعضی از  متصلیم یا از آن هراس داریم یا به جامعه ایرانی خارج از کشور که به شکلی مخاطب ما محسوب می شوند.

ن داشتم تالش کرده ام نشانه های دایاسپورا یا بحران هویت را دنبال کنم و ببینم که آیا تجربه شعر های چاپ شده از زنان در خارج از ایرا

گرفته مهاجرت به واقع بر شعر زنان تاثیر گذار بوده است یا نه. و این تاثیر به چه شکلی بوده است. موضوع دیگری که در این بررسی مورد توجه 

بند های معمول جوامع سنتی و خود سانسوری است. به نظر من در بعضی از شعر های شاعران زن است امکان رهاسازی شعر زنان از قید و 

اساتش ایرانی، بسته به طول زمان مهاجرت شان، می توان اثرات مهاجرت و دایاسپورا را پیدا کرد اما در بیشتر آنها خود شاعر و دغدغه ها و احس

 مطرح هسند و گاه نوستالژی برای گذشته.

تبعیدی دانست. اثر همه ی گرایش هایی که در باال ذکر شد پیدا می شود. مجموعه  اولر ژیال مساعد، که می شود او را از شاعران نسل در شع

او، که شعر های دهه نود اوست، بیشتر به مسایل ایران اختصاص دارد و تجارب شخصی یا جمعی در آن جامعه. در این « پنهان کنندگان آتش»

 بت آشکار تر به چشم می خورد. مثال در شعر می خواستم می نویسد:مجموعه غم غر

 می خواستم در شهری بمیرم 

 که صدایم را زیر سنگ هایش پنهان داشت 

 و رگ هایم در زیر خاک هایش 

 ( 16ـ17به ریشه های سخت درختان گره می خورد )ص 

می گوید و آوازهایی که یادشان در « شهری با هجاهایی آشنا»از  در واقع شاعر هنوز در جستجوی سرزمین مادری و ریشه های خود است و

می « سرزمینی متفاوت»غربت تکانش می دهند.)همانجا( اما غم غربت در او با حس حسرت زنانه ای همراه است و در تاکیدش برای اینکه از 

یعنی شاعر به هویت زنانه خود و دیگر زنان در در « ده اندکه هرگز/ در هیچ لحظه ای از جسم خویش/ عریان نبو»آید به مادرانی اشاره می کند 

 سرزمین مادری احساس خوبی ندارد برای همین می گوید:

 من 

 از جهان عزادار 

 من 

 از جهان تاریکی و جنون 

 به رویای تو پا می گذارم )مرثیه زن(

ی در هند به زنی عاشق می رساند که پاهای «فاحشه کوچک»یا نیز سیر تاریخی زنان را از دیوانه کالمی در یونان « دست های آشوکا»در شعر 

 راوی شعر تا کید دارد که نمی خواهد گذشته را فراموش کند: « می خواهم به یاد بیاورم»( در شعر 45تنهایی اش از زخم پرند.)ص 
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 یک روز ایستادم 

 کنار شیشه پنجره ای روشن 

 در خیابانی غریب 

 و دیگر خود را نیافتم 

 رده بودم نمی دانم.کجا م

 راوی همچنین از تالشش برای جستن جا و هویتی در محیط جدید می گوید:

 نگاه می کنم 

 و خود را باز نمی یابم 

 و این تالش ابدی 

 برای یافتن جایی در این تابوت تنگ 

 (48ـ49به جایی نمی رسد.)

مجموعه قبلی است حس شعر ها شخصی تر شده و دیگر کمتر از غم غربت و سال بعد از  12که شعر های « در سحر نیمه باز بود...»در کتاب 

 جستجوی وطن در آن ها اثری هست. اما وجه زنانه و پرداختن به مسائل زنان هنوز حضور دارد:

 

 سر تو میان خواب من چه می کند

 سر تو که از ضربه دست مرد 

 (18هنوز دوران دارد )ص 

 

زمین مادری بر می گردد اما در حوزه ای گسترده تر چیزی است که می تواند بر زنان بسیاری در جهان بگذرد. گر چه این تجربه به گذشته و سر

بیشتر شعر های این مجموعه از تجربه های شخصی زنانه حرف می زنند و در تمام سطور آن می توانی زنانگی را حس کنی. زنانگی ای که در 

از این مجموعه مساعد تصمیمش را « درمان»و حال سرزمینش را مورد انتقاد قرار می دهد. در شعر محیط جدید و با تجربه های جدید گذشته 

منتهی می شوند بیان می کند و در واقع می گوید که مثل فاالچی تبعید)البته بدون « اما نخواستم»که به « می توانستم»برای رهایی در چند 

 سکوت( را برگزیده است: 

 و برنده ی درمان را  می توانستم الماس تیز

 که خود 

 در خود داشتم و نمی دانستم 

 نادیده انگارم 

 می توانستم 

 ( 94ولی نخواستم! )ص   

 گزیند.در واقع شاعر از آنچه موجودیت زنانه او را در سرزمین مادری تهدید می کند آگاهانه می گریزد و غربت را به هوای تغییر و آزادی بر می 
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 خود به ترک اجباری وطن  می پردازد و آن را این گونه تصویر می کند:  "چاک"ر شعر سپیده جدیری نیز د

  

 شاید فقط حواسِ سیاهم بود

 مثلِ کسی

 خورَد.که پشتِ در افسوس می

  

 از بقیع تا خاوران رابا خود بِبَرَم بزنم به چاک!

 با خود ِببَرَم بزنم به چاک!ا    آوازهای کوچکِ جان ر

 با خود بِبَرَم بزنم به چاک!      راتهران اسمِ شیکِ

 

در این شعر جدیری همراه با حس نوستالژیک خود جا به جا از سختی زیستن در سرزمینی حرف می زندکه محدودیت های بسیاری در آن بر 

ز تن خود شرمنده باشند و صدای او و دیگر زنان تحمیل می شود. تهرانی که خاوران دارد اما اسمش شیک است. تهرانی که در آن زنان باید ا

 خنده شان را خفه کنند.در همین شعر چاک هم بخشی به تن زنانه اشاره می کند که در پی رهایی است:

 

 !هدفهای بیای لکّه دنیا گناهِ من است

 !شمارهای بیای خندهدنیا گناهِ من است 

 دنیا گناهِ من است و

 من

 .جیغ

 !بَرَم بزنم به چاکهای خندان را / با خود بِگناه

 شماریم دوازده استدوازده است آنچه را که می

 !است دوازده: زمین به بخندد تواندمی/  من صورتِآرایشِ ظالمانه 

 .زارو از شکافی که بر تن فِشانم / ببارد هزار شکوفه

 !های خفته! بگذرید بگذرید از سَرَم؛ دوازده استچاه

 

یگرش هم به شکل مستقیم از دلتنگی برای وطن حرف نمی زند اما همیشه گذشته و سرزمین مادری به شکل جدیری گر چه در شعر های د 

 های مختلف در شعرش حضور دارد: 

 

  قلب

 قلب

 قلب

 قلبِ تهران است فقط

 هایت کم استصدای حرف

 آیمبی رنگ و رو به شمار می

 آورَدکه به یاد می



 

 
 

108 

 7 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

 آورَدکه به یاد می

 

ل شعرمساعد بخش زنانه ای که در محیط  مرد ساالر تحت فشار بوده است نمود ویژه ای دارد. این بخش زنانه مدام بین رهایی در شعراو نیز مث

 در محیط جدید و بستگی محیط قدیم در رفت و آمد است:

 

 شود دودو از اخالقِ تو بلند می

 های پیاپیشود پرچمِ شکستو از اخالقِ تو بلند می

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

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

 انگیز.ست غروبشاید طلوعی

 بگذار تنم دربیاید

 بگذار تنم دربیاید

 که همیشه است.

 

او در شعر های متعددی از ممنوعیت های اعمال شده بر زنها، بر لذت تنانه شان و برخنده بلند شان حرف می زند . اما شعر جدیری با وجود 

رهایی جغرافیایی از سرزمین مادری هنوز در این جغرافیا و محدودیت ها و فقدان های آن و تجارب گذشته سیر می کند و رنج هایی که زنان 

ع سنتی تجربه می کنند در آنها پر رنگند. رنج خود او نیز در شعرش حضور پر رنگی دارند. یعنی می توان گفت که گرچه شاعر از مرزهای در جوام

خود سانسوری تا حدی عبور کرده است اما شعرش هنوز از  مرد ساالری تحمیلی در رنج است و بار گذشته را به دوش می کشد. به همین خاطر 

 می شعر او را می توان در دسته بندی اول و دوم.متون قرار داد. از نظر مفهو

به دفعات از تهران، « این قلب معمولی نمی زند»دیاسپورا و هویت دایاسپورایی در شعر فریبا صدیقیم نمود نمایان تری دارد. او در مجموعه شعر 

 اید مرده باشم:ش»دلتنگی برای وطن و جغرافیای از دست رفته حرف می زند. مثال در شعر 

 

 تا تهران سه خیابان تاریک بیشتر فاصله نیست 

 (28همان جاست! میخ کوب گوشه ای از زمین که زلزله خیز است و دستم نمی رسد. )ص 

 یا در جایی دیگر:

 این گوشه جهان 

 منزوی تر از ماهی گیرانی که با سر به درون اقیانوس می غلتند 

 (30مثل کفش هام تنهام)ص 

 ادامه همین شعر می گوید:و در 

 اینجاتهران چقدر دلگیر و تنها و غریب افتاده است

 دلم برای نان سنگک تنگ  نیست 

 دلم برای دلم تنگ است 
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 (30که ماهی هایش فراری ان و به این حوض کوچک بر نمی گردند. )ص 

ص در آنجا که می گوید: راستی آدرس خانه ات را یاد در این شعرها او به طور مشخص از ریشه کنده شدن و سرگردانی حرف می زند به خصو

 ( صدیقیم حتی جدایی از معشوق را در جغرافیای دوری توصیف می کند:32گرفته ای یا هنوز سرگردانی ای بد بخت؟ )ص 

 قاره یخ زده ای 

 من و تو را دو نیم کرده )کمی بر قاره ام نمک بپاش(

ی زنانه با دوری و دلتنگی برای گذشته و سرزمین مادری آمیخته است. شعر های صدیقیم بر خالف در سراسر کتاب حس عاشقانه ای با رنگ و بو

شعر های ژیال مساعد یا سپیده جدیری از منظری اجتماعی و زنانه که منتقد فضای مرد ساالر و فشار بر زنان است حرکت نمی کند و دنیایی 

 بیشتر خصوصی دارد. 

 مادری و هم تضاد آن با محیط جدید به تصویر کشیده می شود، یعنی در فضایی بینابینی می گذرد:  در شعر الهام گردی هم سرزمین

 چطور ساعت پنج عصر که قرار می گذاریم

 در کافه 

 (10نمی دانم به ساعت کدام کشور منتظرت باشم)عطر زنی در آسانسور، ص 

 یا:

 اینجا تهران نیست»

 «ساعت سه به وقت لوس آنجلس

 و صدای خشن مردی 

 (37 در گوش هایم آویزان. )ص

 یا 

 به اندازه تمام برف هایی که در تهران می بارد 

 دلم برایت تنگ شده است 

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

 به اندازه حوض بزرگ پارک نیاوران 

 که درشتی ماهی هایش 

 (54در چشم هایم نهنگ بودند.)ص 

 نیست و این در بعضی شعر های او مثل شعر زیر نمود پیدا می کند:حس گردی به مهاجرت حس مثبتی 

 بدم آمده است 

 از مرزها

 از هواپیمایی که با سانحه تنهایی من سقوط کرده 

 (17)ص و از چمدان که تابوت لباس هایم است 

 ارد:اما در شعر های او هم مثل بقیه تجربه دردناک زن بودن در جامعه ای مرد ساالر و سنتی حضور د
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 چادر را سر کردم 

 مادر با کمیل به دعا رفته بود 

 چادر را سر کردم 

 مادر با کمیل از دعا برگشته بود 

 چادر را سر کردم 

 راهبه ای بودم در انگلیس 

 که مردها تنش را بخیه زده بودند.

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

 چادر را سر کردم 

 (28دندان را به جگر گرفتم)ص 

 

گردی از تجربه های زنانه ای حرف می زند که علیرغم اینکه در فضایی خصوصی تر شکل می گیرند باز هم زنان را در شکل های دیگری 

 محدود می کند و گاهی از سوی خود زنان در شکل مادران و مادر بزرگان: 

 مادرم می خواست زنی باشم شبیه مادرش

 مادرش می خواست زنی باشم شبیه دخترش 

 (34من از هرچه خواستن بود بدم می آمد.)ص و 

 یا 

 باید روسری ام را جلوتر بیاورم 

 این را برادری می گوید 

 که برادر هایش را 

 برای گرفتن سهم هایش 

 (20به جبهه فرستاده بود!)ص 

ری است و تجربه های آن، چه حضور محیط جدید در شعر گردی بیشتر پس زمینه است و آنچه پر رنگ تر به چشم می خورد باز سرزمین ماد

وجود دارد که همراه با حزنی زنانه به شعر گردی « عطر زنی در آسانسور»به شکل عمومی و چه شخصی. شکلی از نوستالژی در تمام مجموعه 

به های مهاجرت خلصتی دایاسپورایی می دهد. یعنی این مجموعه، مثل شعر های جدیری و صدیقیم هنوز حال و هوای سرزمین مادری را با تجر

 در هم آمیخته اند.

و از  این نوستالژی و حزن در بیشتر شعر های شاعران زنی که من خواندم حضور دارد. سهیال میرزایی از هشتی خانه در هفت سالگی می گوید

 : خانه ای که کلیدش را گم کرده است

 

 در هشتی خانه به هفت فکر می کنم 

 هفت سالگی هفت پسران هفت سنگ 
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 روزت را در سر انگشت هایت آبستن کن 

 هزار و یک شب در سرم که هنوز یک شبش را نخوانده ام. 

 (64)میچکا غیر قانونی می خواند. ص 

 سال هاست کلید خانه ام 

 جا مانده است    

 و مشق های خط خورده ام 

 (38زیر انبوه کاغذ خاک می خورند )همانجا ص       

 

 :بیان می کند اینگونهشیدا محمدی این نوستالژی و 

 

 بریده بریده

 اسالید کودکی ام بر دیوار روبرو

 مات می شود عکس کهنه ای در نگاه تو.

 کوچه ام صندلی سفیدی

 در سبزی سرزمین تو بود

 برعکس حرف می زنم 

 آه تهران !

 در صندلی سفیدی گم می شوی

 وقتی دو الستیک کهنه

  سرخی می اندازد.در چشمانم رد 

 

در شعرهای نعیمه دوستدار گرچه گذشته و سرزمین مادری حضور دارد اما سرزمین جدید هم به شکلی خوشایند ظاهر می شود. هویت در شعر 

 او دیگر دایاسپورایی نیست بلکه نوعی جابجایی و تطابق با محیط جدید در آن صورت گرفته است:« هویت»

 

 «هویت»

 ردمام را عوض کخاطره

 تری خریدم از جنس بلوطی تازهبه جایش خاطره

  که زیر پای رهگذران

 های خشک خزیدنصدای خوشی دارد از هربار به آغوش برگ

 ام عوض شدسنامهشنا
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 حاال

 فرزند ارشد کارل و الین ام

 ی گورستانکه سنگ قبر مرغوبی دارند در میانه

  هاشنبه

 نوشمی داغ میوقتی که قهوه

 رود مسلمان معتقدی بود جد بزرگمیادم می

 

 مادربزرگم را هم عوض کردم

 با اینگیرید فرزند آسترید

 که هرگز نگران غسل جنابت نبود

 ی آسترید خوابیدفروش در نشیمن خانهاینگیرید با یک خرده

  اش رفت به جایی به اسم ینشوپینگکه با ولووی آبی

 یا نورشوپینگ

 

  های بحران اقتصادیدر سال

 زمینی کاشته بودندها به قدر کافی سیبمزرعه در

  حتی

 در ایستگاه مرکزی مالمو

 شد همدیگر را ببوسیممی

 ما به خاطر بوسه مهاجرت کردیم.

 

راوی این شعر خارج از همه ی سنت های دست و پا گیر خود را به محیط جدید پیوند زده است و گذشته را دور ریخته است. گر چه لحن شعر 

ئد)که به طور مشخص در شعر حضور دارد( وزن نوستالژیک یا حزن نه آمیز است اما به گذشته در برابر حال و به ایران در مقابل سوبی شک طع

یعنی گاهی دالیل نماندن «. ما به خاطر بوسه مهاجرت کردیم»راوی آگاهانه تبعید را انتخاب کرده و تاکید می کند که آمیزی داده نشده است. 

هم بر عدم میل به برگشت به گذشته حرف می « رفتن»واند خیلی ساده نداشتن آزادی در زندگی فردی باشد. دوستدار در شعر و رفتن می ت

 زند:

 

 میلی به بازگشتنم نیست

 مقصدم رفتن است

 های محقراز خاطره

 های تار و رنگ پریدهو پاک شدن از عکس
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 گذشتن از آن بر نفی مرزهای جغرافیایی و کم اهمیت دانستن آنها تاکید می کند:هم با پاره کردن نقشه وطن و در « تغییر»و در شعر 

 مرزها را تف کردم

 آن باال توی هواپیما

 زیر پای مهماندار

 های بیهودهپر شد از خط

 خوردسکندری می

تالژی او هم شکلی متفاوت و طعنه آمیز و در سطر های پایینی همین شعر از زمینی حرف می زند که از آن باال گرد است و مرز ندارد. حتی نوس

 از دلتنگی برای کوچه ای حرف می زند که در آن به خاطر بوسه ای مخفی کتک خورده است:« نوستالژی»دارد وقتی در شعر

 کوچهاز تمام آن هزاران کوچه و پس

 های خیاباناز هزاران درخت در حاشیه

 از تمام ابرهای خاکستر نشین

 ستدلم برای یکی تنگ ا

 بستشآن کوچه که گیر افتادم ته بن

 ای مخفیبرای بوسه

 یا باتومی که بر ساقم زدی

تاکید می کند که دوستی بین دو آدم با فرهنگ هایی که فرسنگ ها فاصله دارند چندان آسان نیست، یعنی « دوستی»گر چه او هم در شعر 

با خبر نیست را راحت نمی داند، اما حس دایاسپورا یا دلتنگی برای گذشته در ادغام با جامعه ای کامال متفاوت که از تجربه های شخص مهاجر 

 این اظهار کمتر به چشم میخورد:

 

 کارین!

 تو از چیزی خبر نداری

 ات در بادموهای طالیی

 زدیات را هم میها قهوهدر کافه

 هایم آویزان شدموقتی من از گیس

 بر درختان شهر

 پشت یک درخت بودو جنینم را که حاصل هماغوشی 

 به سوراخ توالت انداختم

در این شعر بیشتر مقایسه ای صورت می گیرذ بین راوی که از فرهنگی بسته و مرد ساالر می آید که همه چیز برایش ممنوع بوده و کارین که 

 موهای طالیی اش رها در دست باد است. 

انچه در « خود را بنویسد، در مورد زنان بنویسد و آنها را به نوشتن وا دارد. زن باید» می گوید که « خنده مدوسا»از آن دیدی که سیکسو در 

نوشتار "( باشد، یا other)"دیگر"برای ایجاد زبانی که » اشعار این زنان می بینیم زنانه است اما اگر به دیدگاه های کریستوا تکیه کنیم که 

دی این تحول را در زبان شعری آنها پیدا می کنیم. آنچه از نظر کریستوا برای خلق ،باید نظم نمادین زبان را در هم شکست، فقط تا حدو"زنانه
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( داشته باشد. از prereferentialزنانه اهمیت دارد تولید گفتمانی نشانه شناسانه است که زبانی آهنگین، اشاره یی و پیش ارجاعی) "نوشتار"

( تغییراتی به وجود آورد تا نظم نمادین در هم شکسته شود.)کریستوا، semiotic)دید او برای دستیابی به این هدف باید در نظام نشانه ای

انقالب در زبان شعر( عناصر نشانه شناسی از نظر او ریتم، لحن و حرکت هستند در حالیکه نحو، دستور و ساختار در حوزه نظم نمادین زبان 

نان در جوامع مرد ساالر و تجربه های آنها موفق بوده اند و شعرهای سپیده خارج از کشور در انتقال حزن ز راست. از نظر من شعرهای زنان د

 جدیری و سهیال میرزایی هم در زمینه نشانه شناسی و هم در هم شکستن نظم نمادین به تجربه هایی دست زده اند. اما آنچه در اغلب این شعر

یستوا نوشتار زنانه را خارج از دسترس منطق، پیشا اودیپی، و بازگشت ( زنانه است. کرjouissanceها فقدانش حس می شود آن وجه لذت ناب )

از گفتمان های غالب صورت بگیرد که به نظر من این وجه را تا حدودی در  (emancipation)به لذت صرف می داند و برای این باید رهایی 

« نقشه گنج»تجربه های زنانه خود حرف می زند، مثل شعر  شعر آسیه امینی می توان پیدا کرد. شعر او در جاهایی به شدت شخصی است و از

 که در آن شرح هم آغوشی خود را در استعاره ای گسترده شرح می دهد « دارم ترانه ای را می دوزم»در کتاب 

  دهانت غارى است

  هاى گمشده با فسیل بوسه

  .کندمى رام تنت، اسرار کشف به مرا که 

  هایت که صعود کنماز ران

  نگىتش

  اىدر چشمه

  شود.ها گم مىپسِ کشاله صخره

 سنگ، سنگ

  زنمسینه را چنگ مى

  شومو فراز مى

 به سوى سرت

  بازگشتى است. که مسیر بى

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

  زبان،

 لغزدهاى پساگوشت را مىاى است که خاربوتهخزنده

  هاى مهربان تو در تمام راهو چشم

  است.فانوس 

 

  هایم،من با تک تک یاخته

  اىدر گذر از پیچاپیچ تنگه

 تمنا، هاى قله بر 

  ام.زن شده
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  دهمقول مى

  کنمروزى تو را نیز فتح می

 العبور،اى مرد صعب

  هات پنهان است. اى پشت دندهکه دفینه

 

در اینجا شرح هم آغوشی با احساس فتح و فاعل بودن همراه است و زن از موقعیت جنس دومی و مفعولیت و انفعال در آمده است. این تصویر 

از زن مقتدری که به فتح بدن معشوق می رود را کمتر در شعر زنان داشته ایم و می توان آن را نزدیک به دید کریستوا در مورد برگشتن به 

راوی آرزو می کند ٰ  فرا گشت در همین مجموعه بیشتر نمود پیدا می کند چون »یشا ادیپی و لذت صرف دانست. این حس در شعر موقعیت پ

در همان « تن دادن به تن»که عشق و رابطه جسمانی بین دو نفر دو باره به موقعیت پیشا افالطونی برگردد و دیگر تفکر برآن حکم نکند. آرزوی 

 حضور تابو ها و هراس هاست، مثل ورزا یا پشه که تفکری در آنها وجود ندارد: راستای لذت ناب بی

 

  کنمفکر مى

  شد اگر منچه خوب مى

  کردمفکر نمى

  ها"تن"به اتصال ماورایى 

  و لمس طربناک شیارهاى تنت

  اى از رویا نبود.پاره

 

 

  کنم که اى کاشفکر مى

  فکر نکرده بودم هرگز به افالطون

  را که عشق

  به چرخه بى مصرفى کشاند

  دهد ما را هراسناک و دودلکه کوچ مى

  ازین دل به آن دل

  بدون تن دادن به تن دادن.

 

تصویر های اروتیک در تصویر موقعیت خاور میانه و شکستن تابو های زبانی و تصویری در شعر زیر نیز نشانگر غلبه بر خود سانسوری و نگاه 

توازی ای که بین تحریک و ارضای مردانه با نشانه گرفتن تفنگ ها و شلیک آنها صورت گرفته  نشانگر این است که راوی/  متفاوت امینی است

 مرد ساالری حاکم بر خاور میانه را مسبب جنگ و خشونت مدام در این منطقه می داند: شاعر

  هاتفنگ

  در خاورمیانه شق



 

 
 

116 

 7 شماره                                                          بر گستره ادبیات و فرهنگ  آوای تبعید
 

  هاتفنگ

  در خاورمیانه خالى

  شوند.خاورمیانه ارضا مىها در تفنگ

 

 است پایین خاورمیانه آستانه تحریک

  و آسمان

 همیشه باردار بعثتى است.

  

 تاجران در خاورمیانه، پیامبر

  فاحشگان،

  شوند.قدیس مى

 

و به تجربه های شعر های دو ستدار و امینی را در واقع می توان در دسته سوم متون دسته بندی کرد که برخاسته از هویتی چند گانه است 

شعر آسیه امینی هم، که ساکن نروژ است، پر از عناصر انضمامی محیط  ئد حضوری پر رنگ دارد و محیط جدید می پردازد. در شعر دوستدار سو

 شفق قطبی یا نام مکان هایی در سرزمین جدید.جدید است، از برف و گوزن گرفته تا قطب و پدیده هایی چون 

  من از شدمى رد که تهران

 هاى معترضخیابان

 هاى ماشینرودخانه

 پریده عاشقو درختان رنگ

 چمدان به دست

 هاى خیرهدر ایستگاه

  منتظر بودند.

 

 

  دودهایم مىاسلو در رگ

  رویندمى من از درختان 

  و گنجشکان

  شوند.شهروند تنم مى

 زندزندگى قدم مى

 هراسبهاندیشناک و دل

  هاى سپید، تنها.در خیابان
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ر نوعی دیگری از اشعار زنان مهاجر هم هست که بیشتر به تجربه های انسانی این شاعران اشاره دارند تا تمرکز بر جغرافیایی زیستی شان و د

در  شبنم آذر چنانچه از نامش هم بر می آید انسان رونده را« رود خانه ندارد»واقع می توان آنها را به دسته چهارم متون متعلق دانست. کتاب 

دایاسپورا قید مرزهای جغرافیایی نمی بیند و بیشتر به بیان نوعی تجربه های فلسفی و درونی شاعر اشاره دارد که الزاما نه زنانه اند و نه از حس 

یایی. نشات گرفته اند. در یکی دو جای کتاب اشاره هایی به مهاجرت یا زن بودن شده است اما بیشتر در جهت رد مرزهای جنسیتی یا جغراف

 مثال در شعر دو کیستی:

 زن بپوشم و تن رها کنم

 درخت بپوشم و پرنده بخوانم 

 دریا بپوشم و پری ببازم به آغوشت

 فراوانی کنم.

 تاکید می کند.« دو کیستی»سطور پایانی بر یکی شدن این 

 

 آذر خیلی کوتاه به ترک وطن اشاره می کند:« مرثیه»در شعر 

 او که ترک وطن می کند 

 ار خود را در جغرافیای وطن کشته یک ب

 یک بار در جغرافیای پیرهن

 

همین فضای شخصی با مختصات دیگری در شعر سهیال میرزایی هم حضور دارد. شعر هایش بیشتر حاصل تجربه های شخصی اوست در 

 سرزمین جدید: 

 با کلمه پرخاش می کنم 

 می شوم  Bahnسوار 

 از پله های اداره باال می روم

 با زبان الکن عق می زنم     

 (29بی کار می شوم)میچکا غیر قانونی می خواند،        

 یا 

 خواب هایت را خوب آب و جارو کن

 درخت هزار ساله لم داده کنار رود راین 

 روی نوک پا خندیده ی 

 (30زن زائو از یک پستانش تمام نوزاد های دنیا را شیر می دهد!!!)ص 

 ان تالش برای رها سازی نیروی زنانه را دید:در شعر میرزایی هم می تو
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 آهی بود که مادرم کشید

 آغاز شدم با نقطه ای 

 در اول خط   

 همین که پاهایم را شناختم 

 به راه افتادم    

 گستاخ شدم

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

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

 پس به ران هایم اجازه ی زندگی دادم 

 (7از مرز تن به خود رسیدم. )می افتم از دستم، ص 

در مجموع می توان گفت که برخوردهای زنان شاعر با مساله جابجایی و تحوالت فردی در محیط جدید و نمود آن در شعر شان هم شباهت 

زبانی در آنها به یک شکل صورت گرفته است. هایی به هم دارد و هم تفاوت هایی و نمی توان گفت که روند آزاد سازی از سنت های اجتماعی یا 

حتی طول مدت مهاجرت در بعضی ها تاثیر گذار و مشخص است و در بعضی دیگر نیست. به نظر می آید که عوامل فردی و شخصیتی بیشتر در 

ت زمان کمتر شده است. البته شکل گیری شعر آنها موثر بوده تا عوامل اجتماعی مشترک. اما حس دایاسپورایی در بیشتر این شاعران با گذش

من هم به لحاظ محدودیت این مقاله و هم دسترسی نداشتن به همه آثار تولید شده در خارج کشور کارم را محدود به چند شاعر کردم که از 

 ن مهم را بر عهده بگیرند.آنها کتاب یا کتاب هایی در دست داشتم و نتوانستم به همه آثار تولید شده بپردازم. امید که دوستان محقق دیگری ای

 
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=289893     )1( 
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 شبنم آذر

 پگاه احمدی

 لیال فرجامی

 ماندانا زندیان
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 پیرامون شعر امروز ایران 

 

 «است دهندهنجاتشعر تنها »
 

 وگو با شبنم آذرگفتماندانا زندیان در 
 

 

 
 

 در 1356 سال زادۀ نگار،روزنامه و شاعر ،آذر شبنم

 رشتۀ آموختۀدانش مازندران، استان شاهیِ شهر

 ای،رسانه مطالعات و تحقیقات مرکز در نگاریروزنامه

 آتشی منوچهر شعر کارگاه در کنندگانشرکت از  و

 .است

 هایزبان تمام به» عنوان با او شعر مجموعه نخستین

گ، فرهن بانوی ادبی ایزهوج برنده« بینممی خواب دنیا

 شعر سال کتاب جایزه نامزد و کتاب سال شعر جوان

 .استبودهایران 

 سفر محصول- «نبود خواب که خوابی» مستند ساختن

 هیمالیا؛ هایدامنههند و  تا تهران از آذر زمینی

 درخت» و «نیست بیهوده» فیلم ساخت در مشارکت

 کارگردان؛ مشاور جایگاه در «است ایستاده برگلو

 نجات طرح» جمله از هنری، طرح چند با همکاری  و

 اجرای -«بم زلزله در شدهویران هایعکاسی بایگانی

که منتهی  بم، شهر آوارهای زیر از یافته نجات نگاتیوهای

 جراحی» پرفورمنس و ؛شد نروژ در نمایشگاهی به

 سانسور،درخانه به اعتراض مضمون اب« تسکو

 و همچنین ساختن چندین ویدئو آرت،ایران؛ هنرمندان

  .اوست هنری هایتفعالی دیگر از

 

 و نو آینده روزنامه ادبی یصفحه دبیر همچنین وی

 سال در و بوده کارگزاران روزنامه ادبی ستون نویسنده

  .است کرده داوری را مانیفست ادبی جایزه 1386

 دومین ،«شست نخواهد را همهاین بارانی هیچ»

 شعر جایزه نهایی نامزد پنج از یکی او، شعر مجموعه

 دفتر ترینتازه و در ایران بود خورشید، ایران، زنان

 پاریس در ناکجا نشر توسط -«خونماهی»- شعرش

 .است شده منتشر

 

 شده، خارج ایران از که است سال دو از بیش آذر خانم

  .است آلمان ساکن حاضر حال در و

 

 

پذیربودن رسد ویژگی تعریفبه نظر می-ماندانا زندیان

هایی مانند کم، با شکل و اندازهدر شعر امروز ایران، دست

-شعر کالسیک،حضورندارد؛ با این وجود شعر امروز می

 تواند به تعداد شاعران، و مخاطبانی که تحوالت ساختار و

اند، های زمانی گوناگون دنبال کردهمحتوای شعر را در بازه

 تعریف داشته باشد. 

شما چه تعریفی از شعر امروز ایران دارید و حضور چه 

هایی را برای شعر نامیدن یک متن مهم عناصر و مؤلفه

 دانید؟می

پذیری شعر توانیم ابتدا کمی بر دالیل تعریفمی -شبنم آذر

طبعاً اقتضای  صحبت کنیم. پذیری شعر امروزناکالسیک و تعریف

مند که بر اصول و است؛ جهانی نظامکالسیک، شعر کالسیک جهان 

ها استوار بود و در کنار ی حوزهگیرانه خودش در همهقواعد سخت

تابید. تمامی برمیآن، عرفان نظری و شهودی و جهان مُثُل را به

ت. جهانی که در جهان کالسیک، جهان اسطوره بود و جهان وحد

دنیای مدرن به کلی شکسته شده است.جهان امروز جهان تکثیر 

های مرده...جهان جسم مادی که جدای است و جزئیات، با اسطوره

شود و پیوند ازلی جسم و روح در دنیای کالسیک از روح تعریف می

را گسسته است. جهان دیروز، جهان طبیعت بود و جهان امروز جهان 

دنیای دیروز آسمان را بخشی متافیزیکی و روحانی  اشیاست. مردم

که در جهان امروز، حالیدانستند، درکه دیدبان تاریخ بشر است، می

پردازد و متافیزیک چیزی نیست جز علم، به دیدبانی آسمان می

 های کشف ناشده علم.بخش

ی ورود به آسمان یا متافیزیک بود و شعر در جهان کالسیک دروازه

سویی داشت؛ کاری که در مراسم مذهبی و نش اشراقی همبا آن بی

کنند. در سفرم به آئینی در ایران، صوفیان با کالم شعر موزون می

شرکت کردم که در آن چند  "قوّالی"پاکستان در چندین مراسم 

رقصیدند و شعرهای موزون وردگونه نواختند و میقوّال می
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این  "هندوها"و  "هاسیک"خواندند، در هندوستان نیز در معابد می

شود حس کرد که تجربه را به شکل دیگری داشتم. به وضوح می

کنند. آواهایی با حرکات منظم اوزان شعری در نقش مسکر عمل می

گذارد و آن وحدت روح و جسم سر و بدن که بر روان انسان اثر می

 طلبد.را نهایتاً برای اتصال به عالم باال می

 

کردن روح عاصی و متکثر انسان امروز نوعی عیاناما شعرامروز، به 

تکه که نظام وحدت را به چالش کشیده و به آن انسانی چهل .است

ها ها و ریلدندهنظام معنایی باور ندارد و با گوشی که با صدای چرخ

و تیکِ عصبی ساعت آشناست، آن آواها را هم به کل گسیخته 

 د. کنداند و آوای عصر خودش را خلق میمی

 

ای است در پاسخ به پرسش شما درباره تعریف شعر. آن اینها مقدمه

قواعد هایش های هنر کالسیک که شاخصهجهان کالسیک با ویژگی

توانست برای شعر می است خشک، نظم و تعادل، تمامیت و کنترل

تعریف قائل شود ولی این جهان متکثر و در عین حال متمرکز بر 

هایی تواند دارای مولفهتواند. شعر امروز در نهایت میجزئیات نمی

 عاطفه، خوانم تخیل،ناخوادگاه در شعرهایی که میباشد. من 

زبان تصویر )نه توصیف یک صحنه(،  اندیشه، ایجاز، موسیقی درونی،

مند و منسجم در روح گسیختگی نظامو  ساختار مستحکم، فرم، ،

. هر کنمنامید،جستجو میجنون شاعرانه شعر، که شاید بشود آن را 

اما تعریف  ای در شعر از دست رفته است.کدامش کم باشد قوه

چه در شعر خود من جریان دارد و بهترین آن ،شخصی من از شعر

به این مفهوم نزدیک شده چنین دانم که شعرهایم را شعرهایی می

ای است در کالم که هاست و خلق هستیاست: شعر دیدن نادیده

تر ناموجود بوده؛ این هم در کشف تصاویر و خلق فکر و هم در پیش

یابد. اما در برخورد عاطفی خلق معناهای نو در بستر زبان تجسد می

عر تعریف من ام، تعریف من از شتوانم بگویم که در زندگیبا شعر می

شعر زندگی برایش  . شاعر از نظر من همانی است که بدوناز هواست

 غیرممکن باشد .

 

 -های شما برای آن آیا تعریف شعر خوب یا سنجه -م.ز

در شعر کالسیک فارسی، شعر  -در ساختار و محتوا، هر دو

نیمایی، و به عنوان نمونه شعر آزادِ دهۀ چهل خورشیدی، 

  تاد و هشتاد متفاوت است؟با شعر دهه های هف

چه بیش از همه ی هفتاد و هشتاد، آندر شعر دهه – شبنم آذر

گوییم ها را به خود مشغول کرده، فرم و زبان است. وقتی که میذهن

دهیم، یا تقلیلش می "نویسیسهل"نویسی و به جریان ساده

 دهیم، درتقلیلش می "نویسیپیچیده"گوییم شعر زبان و باز به می

ها بیش از وجوه دیگر، روی فرم و زبان متمرکز هستیم، هر دوی این

باید از خودمان بپرسیم که آیا اصوال این دو،  چیزی خارج از طبیعت 

شاعر هستند؟ تجربه شخصی من این بوده که فرم و زبان بسته به 

ی ی شعری دههشود. در هر دو دورهطبیعت شاعر در شعر ظاهر می

ها صرفًا برای ابزار تحلیل، قائل گر به تفکیک دهها–هفتاد و هشتاد 

پذیر بوده است، که روح طبیعی شاعر را در جریان شعری باور -باشیم

کلمات بشود حس کرد و انتقال حسی شاعر در جریان شعر ممکن 

 "مکانیزه کردن"ی هفتاد با شده باشد. به همان اندازه که شعر دهه

ی هشتاد هم گذاشت، شعر دهه شعر، تجربیات ناموفقی را پشت سر

که غالب شعرها در وضعیت نویسی، چنین کرد. جالب اینبا سهل

اند. انگار تنزل در هر دو دهه، به سمت مفاهیم عاشقانه سُر خورده

است. هر  "عشق"ترین مضمون در شعر، به شکل عمومی، دمِ دستی

شعر چه باشد شاعران ایران هنوز شعر رمانتیک و در بهترین حالت 

کنم که گاه باید سدّ نوشتن این نویسند. به این فکر میرئالیستی می

گونه شعرها را شکست. این موضوعی است که دغدغه فکری امروز 

کنیم حتی من در شعر است. وقتی به شعر همان دو دهه هم نگاه می

رفت در آن همه پیچ و خم زبانی دست ی هفتاد که انتظار میدر دهه

دیدیم حتوایی هم یافت شود، در عمل میکم پیچ و خم م

ای کمترشاعرانی در حوزه معنا، شعرشان فراتر از آن رفت،گرفتاری

چنان ادامه دارد. چرا ی هشتاد هم تکرار شده و همکه در شعر دهه

گویم گرفتاری؟ چون وقتی درگیر شعر رمانتیک و فضاهای آن می

کنم من فکر می کنیم.باشیم در کار تولید اندیشه ناقص عمل می

در ایران را در وهله دوم قرار داد و به "خوانی ترجمه"واقعا باید 

ها اقتضای فضای اجتماعی ی اینسمت تولید اندیشه رفت. البته همه

 و سیاسی ایران هم هست.

آقای داریوش شایگان با همان هوش کم نظیرش، به نکته دقیقی   

ما،مترجم، واالتر از کند؛ امروز در نزد مردم ممکلت اشاره می

فکر و اندیشمند است و این یعنی ما در تولید فکر بسیار ضعیف روشن

کنیم و به مصرف فکری که مردم دیگر کشورها تولید عمل می

طور بیان دهیم. دلیلش را هم اینکنند بیشتر عالقه نشان میمی

ملت پیری هستیم که مسائل را زیاد جدی "کند که ما می

خصوص در حوزه ادبیات، ما به این ترتیب است که به. "گیریمنمی

 شویم.نشین جهان میحاشیه

اثری که خصوصیات یک شعر تر اما، های پیشی شعر دههدرباره

شود، اگر چه ممکن است خوب را داشته باشد محدود به زمان نمی

ولی این از ارزش  ،در طول و عرض زمان ذائقه شعری ما تغییر کند

از حیث محتوایی چیزی که در اشعار کالسیک برایم  کند.اثر کم نمی

جایی که شاعر  آزار دهنده است آن وجه قوی گرایشات دینی است.

شود که غالبا با گرایشات اسالمی یا در تسلیم نیروی برتری می

گری همراه است. در شعر کالسیک رجعتی بهترین حالت آن صوفی

اما مطالعه آن در  دکنهست که در این دوره به من کمکی نمی

 تواند بسیار مفید باشد.ی تصویر،موسیقی و زبان، همواره میحوزه

کالسیک در مضامین عاشقانه اگر چه نگاه کالسیکی هم به  انعراش

متاسفانه بسیاری  اند.عشق دارند اما از شاعران امروز بهتر عمل کرده

و رانه انگاشود سهلاز شعرهای که امروز با مضمون عشق سروده می
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. در حالی که عشق ظرافت و در سطح استگیری از بهرهبا کمترین 

مضمونی است که  پرداختن شاعرانه به آن، بسیار پیچیده و شگرف 

 است.

 
 ماندانا زندیان

 

  -م.ز

کشد/ و این ساعت قدیمی/ که فردا/ حریصانه/ نفس می»
صورت سفیدش را/ به هوای سردِ اتاق چسبانده/ تمام عمر/ 

 «کندسکوتِ میان دو تیک تاک فکرمیبه 
      * 

 «زدن باشدشدن/ راهی به جز به آبشاید برای غرق»
* 
-هایی ست/  که داوطلبانه میزیر این کلمات/ مین»

 « خواهند/ خنثی شوند
* 
 «کنمتصویر تو در قاب است/ که دیوار را/ تحمل می»
 

عر، شما مانند بسیاری شاعران نام آشنای جهان، در کنار ش

 اید. نگاری پرداختهای به روزنامهبه شکل جدی و حرفه

ساختار روان الیۀ بیرونی شعر شما که زبان کنید فکرمی

را به جای ابزاردانستن، در اندرکنش با محتوای متن 

های ها را به الیهها و شگفتیکند، و کشف تازگیاجرامی

از دانش  -آگاه یا ناآگاه -سپارد، چه اندازهمتن می ترِژرف

رهایی از قطعیت برد؟ تان بهره مینگاریو تجربۀ روزنامه

ای مشخص به خوانندۀ شعرتان و تالش برای تلقینِ نتیجه

 چطور؟

یان "ی ، نوشته«زبانِ شعر/ زبان معیار»در مقاله  -شبنم آذر

اتفاق ادبی یا شعریت  ی جالبی برخوردم. اوبه نکته "ماکاروفسکی

. اما زبان کندگرفتن از زبان معیار عنوان می یک متن را در فاصله

نگاری است. زبانی معیار کدام زبان است؟ زبان معیار همان روزنامه

 یدکه مطبوعات پدی قاجار و در اواخر دورهنقالب مشروطه که در ا

خوانیم این است که چه در تاریخ مطبوعات میشکل گرفت. آن ،آمد

 ینگارانو روزنامه یسندگاننودار گیری آن زبان معیار، وامدر شکل

هستیم. مسئولیت  "محمدعلی جمالزاده" و"اکبر دهخداعلی"چون 

اش کار تدوین زبانی میان زبان مردم کوچه و دشواری که وظیفه

ها را بازار و ادبیات کالسیک بود. غالب کسانی که نخستین نگارش

های فرانسه بودند و به نگاری پدید آوردند تحصیل کردهدر روزنامه

نوشتند. سبکی می "توصیفی"نگاری فرانسوی همان سبک روزنامه

که تخیل و ذشته از اینکه با ادبیات بسیار عجین بوده و هست، گ

در این  –نه خبرنگاری –نگاری ناپذیر روزنامهتوصیف بخش جدایی

 سبک است.

نگار در مسیر کار خوب، از این مقدمه پیداست که یک روزنامه

های صحیح در آموزد که چطور با انتخاب واژهاش میایحرفه

که به نتر ایاش نفوذ کند و مهمها در ذهن و قلب خوانندهگاهبزن

زبانی دست یابد که در عین ساختمند بودن، موضوعات دشوار را به 

شود که سادگی بیان کند. به عبارتی در انتخاب کلمات، چنان دقیق 

های زیرین متن ها، مفهوم در الیهدر ظاهر ساده و قابل دسترس واژه

 نگاری و انتقال مفاهیم دشوار،ها در روزنامهرخ بنمایاند. این آموزه

آن هم در یک فضای بسته دیکتاتوری، به شدت به یک شاعر کمک 

چه در ذهن که بتوانی آنکند تا در شعرش از آن بهره بگیرد. این می

های بیرونی اثر که در الیهداری را به خواننده منتقل کنی، بدون این

ای است که ای هستی. این نکتهبه نظر برسد که در کار انتقال نتیجه

 ن در انتقال مفاهیم کمک کرده.به شعر م

 

 

های در معرض موقعیتمدام من را  ،نگاریروزنامهعالوه بر این، 

شود ارتباط من با واقعیت دهد و موجب میپیچیده انسانی قرار می

ی ایرانی در ترکیه، که توسط بچهمرگ دختر ،قطع نشود. مدتی پیش

پدر  ه بنویسم.بارپدرش کشته شده بود، موجب شد یادداشتی در این

آویز کرده بود و مادر دخترش را کشته بود و سپس خودش را حلق

تواسته وارد شنیده ولی نمیها، صداهای حادثه را میدر تمام لحظه

پیچیده است که هنوز با گذشت  یقدربهخانه شود. این موقعیت 

در  ،من چند ساعت پس از وقوع حادثه چند ماه مرا رها نکرده.

جریان قرار گرفتم و در حالی که هنوز اخبارش منتشر نشده بود با 

آن موضوع موجب  کردم.صحبت میدر ترکیه یکی از شاهدان ماجرا 

به وضع حاکم بر جهانی انتقادی شد که پس از نوشتن یادداشتی 

دهد، یک های روانی فجیع قرار میها را در این موقعیتکه انسان

شعری  و بعد متاثر از همان واقعه شعری نوشتم. ویدئو آرت بسازمکار 

دانم که هیچ نشانی از آن واقعه را در خودش ندارد، ولی تنها من می

 که چقدر آن فاجعه در این شعر سهم دارد.
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آمیختگی رسانه و تاثیرات آن بر فرد، در دنیای امروز هماین در

 در هویژ به امروز، درجهان  کهآن اجتناب ناپذیر است. حال

که فضایی خصوصی به معنی کامل  ما، کشور نوع از کشورهایی

کلمه برای ما باقی نمانده و همه فضاهای عمومی هم غصب شده 

در  فقط که ست جایی جامعه، افراد برای شخصی است، حریم

 .کنیم مراقبت آن از توانیممی مانتخیل

من  یهمهقدر رشد کند که نآتواند نگاری میبا این وجود روزنامه

قدر که حاال بسیار کمتر و نآ ام.ولی همیشه مهارش کرده ،را ببلعد

خصوص که در یک جامعه به مراتب آزادتر از ، بهنویسمتر میگزیده

تری برای انتخاب سوژه و چگونگی کنم و امکان بیشایران زندگی می

 پرداخت به آن دارم.

 
 

صیف و در شعر شما تعادلی روشن میان کابرد تو-م.ز

استعاره در ساختار، و اعتدالی که در مضامین و مفاهیم 

کنید، دیده رسد در زندگی جستجو میشعر و به نظر می

 شود:می

 

 هر لحظه“
 در پی آن دمم 

 دمی که
 امتنها دلیل خوشبختی

 ”خویشتنم باشد
-------------- 

 ایستممی“
 

 دانمتنها منم که می
 شودچگونه می

 بی کتاب وُ بی بره
 ”ابراهیم خودم باشم

* 
 
باید لبخند بزنی به حادثه/ کنار رود دراز بکشی/ و طوری »

 «ها دردِدل کنیکس نشوند/ با گوش ماهیکه هیچ
 

نخست، جایگاه زبان را در شعر را چگونه می بینید؟ آیا 

شعر بستری است از جمله برای ورزیدن و پالودن زبان؛ یا 

ورزی است؟ به بیان حاصل زبان -از جمله شعر -هر متن

تواند ماهیت یک شعر را تعریف کند و  دیگر، آیا زبان می

 آن را بدیع سازد؟

ای از گفتار و نوشتار و نمادها بدانیم اگر زبان را مجموعه -شبنم آذر

و این نگاه را به زبان داشته باشیم که از ابتدا تنها عنصری در انسان 

شود همه شناخت ود، میگذاری هستی کرد زبان بکه تالش در نام

شود گفت که هر انسان از هستی را محدود به زبان دانست و می

 -شناسیم نه فقط شعرچه از هستی مییا اصوال همه آن–شعر 

ماند ورزی است. اما همیشه این قطعیت در پس ذهن باقی میزبان

نیست.  "چیز"گذاری دلیل بر حقانیت این نام بر آن که این نام

کنیم این دلیل قاطعی بر ای را لمس میطور که وقتی شیهمان

ز به این شکل نگاه کنیم که وجود ما و وجود آن شی نیست. و اگر با

شود انسان صرفا از طریق زبان توانسته به معنا دست یابد، می

طور هم فرض کرد که ماهیت شعر استوار بر زبان است. اما هیدگر این

گذاریِ خالقِ هستی و شعر نامگوید که در تحلیل شعر هولدرین می

. او دسازبان را ممکن میز عر،است و معتقد است ش گوهر چیزها

 درک شود.باید گوهر زبان از گوهر شعر  کند که،مطرح می

تر است. یعنی شعر را چیزی نگاه من به این وجه نادیدنی شعر نزدیک

زبانی دانم و زبان را صرفا ابزاری برای بیان آن چیز فرافراتر از زبان می

تواند به تنهایی کنم زبان هرگز نمیفکر میای. بنابراین و فراواژه

وجه قدرتمندی در  تواندزبان می اهیت یک شعر را تعریف کند.م

گیرد که تنها در زمانی درست سر جای خودش قرار میو  باشد شعر

. مثالی از عر باشد اش عنای شعر و حسآغوشی تنگاتنگی با مدر هم

که تالشی در کار زنم؛در این شعر بدون آنمی "خونماهی"کتاب 

ضمون و حس حادثه شعر، در الیه باشد، زبان خودش بسته به م

  بیرونی اثر اتفاق افتاده:

 

 مرا

 های تو     ابریپناه شانه 

 تو را 

 کنار خواب خیس من      آهو

 مرا بایست روی پای زمان

 های تو ابرای بمیرم که شانهبه لحظه

 و باز نگشت از آن راه مارپیچ

 سرم که تکیه داده به دریغ
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 گذردباد می   بر نشیب روزهای گذشته   

 

 منم هنوز به خیزِ تو آهو

 های گریان       منم رد خونبه دشتِ علف

 از این مجاری توی در توی

 دشت منم

 ی چاقوکه بوی خونِ جفت کشاندم به لحظه

 

 هنوز در تو منم

 تو منم هنوز

 نمیر!

 

 

 -م.ز         

کنی/ روی آزادی زیباست/ حتی/ وقتی سقوطِ آزاد می»
 «شویوقتی روی خون خودت/ سرد می مرگ/ حتی/

 
صبرمان را کشتند/ زیبایی سکوتمان را/ نه! ما زیباییم/ »

لبخند سرخی هستیم از زخم/ بر تنِ مردۀ زمان/ گلی 
 «هستیم/ که فردا خواهدشکفت

 

در ادامۀ پرسش پیش، اگر بپذیریم شعر، یا در معنای 

ض به فراگیر، هنر از هر چشم انداز، می تواند نوعی اعترا

اعتراضی که در شعر شما به روشنی  -شرایط موجود باشد

چالش میان این اعتراض و اعتدال را چگونه  -حضوردارد

های گذرانید که رنج و خشم شعرتان، حتی در اعتراضمی

افتد؟ )در د انسانی دور نمیرَگر، از اعتدال و خِکنش

ها در ها و اعتراضهمه چالش ۀحقیقت، به نظر من فلسف

 شعر شما رسیدن به همین تعادل است.(

 

گویید یک نوع پذیرش در این اعتدالی که از آن می -شبنم آذر

دهد زیر یک فریاد چیزی که در نهایت اجازه می کامی، هست.تلخ

مثل این است  نتی با یک سیم َبم. نتی آرام نواخته شود. بلند هم،

دم بایستد و نگاه مشام این سیاره را پر کرده باشد و آ ،که بوی مرگ

زنند یا به سربازی که شان ضجه میهایکند به کسانی که بر مرده

 "عشق"، یا اش در چند متر آن طرف تر، زل زدهبه پای قطع شده

ابدی و ازلی  "تنهایی"که در ابتذال سرخورده و مایوس است و 

تر که امروز درگیر آن هستم مثل انسان، یا مفاهیمی خیلی کلی

های دار شدن تک تک انسانکنترل جامعه جهانی و شماره. "کنترل"

روی سیاره، رشد کنترل عمومی که تا تعیین سلیقه و ذائقه عمومی 

کاری با ابزارهای ای پیش رفته. فریبکارانهبه شکل فریب

ها ای مثل رسانه ، پلیس، اینترنت، مذهب  و ... ، و اینداشتنیدوست

یک  یبیاورد که لبخند پیروزمندانه به همان اندازه دلت را به درد

دیکتاتور را ببینی و با خودت فکر کنی نخستین قربانی دیکتاتوری 

خود دیکتاتور است و دلت بخواهد به او بگویی هی! صبر کن! به این 

کنی فرصت بده یک آواز اش میگلویی که پشت میکروفن داری پاره

 عاشقانه بخواند...

 

 

ر اندازه زشت و تلخی که از پذیرش واقعیت های ه -م.ز

توانستن های ما بیرون است، اگر به فرونرفتن، 

بیشتر برسد؛ به نظر  بازنایستادن، ادامه دادن و کوشیدنِ

دریافتی که به جای فروافتادن . من، خود نوعی تعادل است

، تا صدای اعتراض بر خود و دیگران در تباهی و خشونت

صدا در کنار بسیار  بالیده است، البد باور دارد که این

تواند های گوناگون، میها و زمانصداهای دیگر در مکان

را در « فرصت خواندن یک آواز عاشقانه»آوردن ایدۀ فراهم

 .به این جهان بیفزاید« گلوی یک دیکتاتور»

باارزش و رهاننده  -برای شما و شعر، هر دو -این تعادل

 است؛ قبول دارید؟

شود نوعی اعتراض شعر من نمایان میاعتراضی که در  -شبنم آذر

به اصل و ذات است. و در مقابل اعتدالی که این اعتراض را هم در 

 من گاه گیرد، در خودش سکون و آرامی و بردباری دارد.بر می

 تمایالت از که شاهدی .ام دهنده که بخواهم شهادتبی

 دتشها از خواهدنمی و دارد طبیعی بیزاری  خرابی و کنندهویران

ی خامی زیرا ناامیدی را نتیجه –و امیدوارانه  بکشد دست دادن

 این ویرانی جهان، آرزوی درونی عمیق نومیدی شرح با  -دانممی

 .دارد ایو ساخت دنیای تازه نومید دنیای

ای که اشاره کردید اعتقاد دارم ؛ در نهایت با وجود کامال به نکته

کنم که فرودها در نهایت ها، کم کم دارم به این فکر میی تباهیهمه

رسد و من به آن فراز دل بسته هستم و انگار همیشه به فرازی می

طور که بسیاری دیگر پیش از ما که بدانم. همانام بیبسته بودهدل

بستگی را داشتند و این عشق عمومی مثل ذرات ریزی در این دل

هوا همواره حضور داشته و دارد. اما حاال با این نگاه شما موافقم که 

 برسد؛ یشترب یدنکوش اگر به ،هر اندازه زشت یهایتواقع یرشپذ

کند. شاید که شعر من در آن فضا زیست می تعادل است یخود نوع

 ین شعرم به خوبی نمایان باشد؛شکل دیگر آن در سطرهایی از ا

 چاه عمیق"

 ی سیاهی مطلقدر لحظه

 "رسدبه انعکاس صدا می

 

 -م.ز

 ببین!»
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 چگونه مرگ به هیچ بدل کرد
 این همه دور را

 توانی خم شویچنان که می
 سربگذاری بر دامنم

 که بی غرور شویبی آن
 و گریه کنی

 «چه که از دست رفته استبرای آن
های رهایی از مرزها و محدودیتشما مرگ را نوعی 

فیزیکی و بیشتر توانستن در معنای فراگیر این واژه 

نان اندوهی دارد از جنس غیبت چاید که گرچه همدیده

گانۀ زندگان، بخشندگی خود را هم دارد. این از حواس پنج

 -شودنگاه که به نظر من در اندوه شعر شما دریافت می

کنم/ هیچ مرگی طبیعی فکرمی»...اید هر چند نوشته

 چه اندازه با اعتدال شعر و شما در ارتباط است؟ -«نیست

در شعر نخست که در آن به مضمون مرگ اشاره کردید،  -شبنم آذر

های تازه برای در واقع من این را فرارفتن از زندگی و یافتن امکان

دانم. من یک پایان مطلق در مرگ موجودی فرضی به نام روح نمی

چه دراین شعر هست آن چیزی است که برخاسته و باقی آن بینممی

 از آرزو و خواست من است.

طور کنم همانبینم و فکر میاین موضوع را کامال متریالیستی می

 ،یک انسان هم ،گرددمیعت بریمیرد و به طبمیکه یک بچه روباه 

 همان بازگشت به طبیعت را خواهد داشت. 

وقتی نسبت به  دگی من است.مرگ یک مضمون همیشگی در زن

شود از منظر دیگری دید. مرگ آگاهی داشته باشی موضوعات را می

که با زندگی درگیر باشد با مرگ مواجه است. بشر امروز بیش از آن

ها کشینسل ها،جمعی و فردی انسان مرگ رویاهای ها،ا انواع مرگب

و  تدهی شده جناینیای زیرزمینی و سازمانها، دکشیو خود

شهری که در کودکی دیگر... اما مرگ آرمان نازل بشریهای تجربه

ترین مرگی بود که آن عمیق ،ام تجربه کرده بودمو زندگی خانوادگی

 های دیگر هم به مرور چهره نشان دادند.پس از آن مرگ را شناختم.

 در واقع مرگ فیزیکی به نظرم فقط یکی از انواع مرگ است.

ن موضوع باز در حال تغییر است؛ در باز شدن امروز نگاهم به ای

موضوع مرگ و زندگی، فیزیک دارد کمک قابل توجهی به بشر 

های دیگر، موضوع های موازی و دایمنشکند. مثال نظریه جهانمی

های های موازی و امکانای ست. زندگی در جهانبسیار درگیر کننده

ده، به شکلی مختلفی که در زندگی و مرگ هست و ناشناخته مان

ای به آن آورد و ابعاد تازهروایت جهان را از حالت خطی در می

  دهد.می

 

 -م.ز

 «  آسمان به دست نمی آید/ ا گر به پنجره ای اکتفا شود»

آدم کُشی یا خوب است یا بد؛ قطعاً چیزی در »گفته اید:  

این میان وجود ندارد. نگه داشتن مردم در تنگدستی، 

ابزار دین، سلب آزادی و سانسور یا خوب فریبی با عوام

است یا بد. باید یکی را انتخاب کرد. کسی که انتخاب 

کند هویت مشخصی ندارد چون در چنبره احتیاط، از نمی

سازد و تنها منافع مقطعی خودش موجود خنثایی می

دارد. انتخاب هم تنها در این نیست که مواضع روشنفکرانه 

عمل حاضر نباشیم کنشی فلسفی بگیریم و در عرصه 

داشته باشیم و بهایی بپردازیم یا نگران باشیم که ما را از 

به  -در معنای مرسومش در ایران -موضع روشنفکر

سال  33سیاسی بودن تنزل بدهند؛ نوعی نگاه که در این 

ای در شعر و به طور کلی برای سرکوب هر نوع ابراز عقیده

 «ادبیات رواج داده شده.

روزنامه نگار با تحصیالت آکادمیک در هر دو یک شاعر و 

های شما به مسائل اجتماعی، اثر این زمینه، با حساسیت

که الزاما در فضای  ،گر را بر آفرینش شعرکنش آگاهیِ 

دهد و تعهدی هم به واقعیت ندارد، کامال بیدار هم رخ نمی

 بیند؟چگونه می

 

 
 

ی جالب است بدانید که در واقع تکرار این پرسش درباره -شبنم آذر

داشت که در جستجوی وجه اجتماعی شعرهایم، خودم را وا

شود گفت های آن باشم. زیرا شعر امری ارادی نیست و یا میریشه

بخش اندکی از آن ارادی است. پس این سوال برای خود من هست 

کند و اه من اثر میهمه در ناخودآگکه چرا موضوعات اجتماعی این

ام هستم یجغرافیا وتاثیر شرایط تحتشود. طبعا به شکل شعر می

ای زیست ام بودم. در خانهولی پیش از این متاثر از شرایط خانوادگی

کردم که مباحث ادبی، فلسفی و اجتماعی همیشه و همواره موضوع 
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صحبت بوده. پدرم نویسنده و شاعر و مترجم بود و بسیاری از 

 1331لیفاتش مضمامین اجتماعی داشت، پدربزرگم در سال تا

های گاهبود که طبعا خواست"راز گلشن"مسئول مجله مدیر

میرزا محمد "اش پیداست. نسل پیش از او هم اش از حرفهفکری

ملقب به )هما( شاعر بود. بگذارید درباره  "صادق وقایع نگار مروزی

دوست دارم و به نظرم در او کمی بگویم. من واقعا شخصیت او را 

نظیری بوده . او بیست سال سلطنت فتحلعی زمان خودش انسان کم

را در دو جلد نوشت و نگارنده تاریخ  "عباس میرزا"شاه و تاریخ دربار 

درباره او  "الشعرا بهارملک" "شناسیسبک"است. در  "آراجهان"

. "ستمقام مراسله داشته و قدری متجدد ابا قائم"آمده است که

های او برای حفظ تاریخ آن مقطع تا جایی بود که در کنار دغدغه

توانسته کرده که نمیآرا، پنهانی وقایعی را یادداشت میتاریخ جهان

ها آنها را علنی کند. یعنی همان کاری که بعد از به دلیل محدودیت

نگار  هر روز در ایران انجامش گذشت دویست سال یک روزنامه

 دهد.می

نگار شیفتگی دارم و مقام و وقایعنسبت به نثر مکاتبات قائم من 

جا کمی از این نثر را هم باهم بخوانیم. قائم شاید بد نباشد همین

ها شروع نگار نوشته و با این سطرای به وقایعمقام از سر دلتنگی نامه

ذوالفقار درنیام و زبان وقایع نگار در کام نشاید. چه واقع "کند:می

ه دوبار است غالم شاه  و چاپار ایلچی آمده و رفته ،حکایت شده ک

. "احضار ما در میان آمده و از جانب  وقایع نگار هیچ واقعه نشده....

طور نوشته نگار هم در سطرهایی در توصیف خداوند اینوقایع

بیواسطه نفسی را بر عالمی حکمرانی دهد،و بیسابقه، شیئی را بر "

هرمانی را بقهری مقهور سازد و مقهوری را جهان رتبه جهانبانی. ق

... پیداست "بلطفی قاهره.....با ذلت عزیز گرداند و در عین عزت ذلیل

های دیگری با که این دو در نثر متاثر از سعدی بودند. او در نامه

نثری غمناک، شرح حال خودش را نوشته که چطور از ظلم و جور 

از مرگش، دست  نگار کمی پیشکشد. وقایعزمانش رنج می

دهد و به می "قاسم فندرسکی"اش را به سرهنگ های پنهانینوشته

اش برساند تا تاریخ وقایعی که گوید به فرد معتمدی از خانوادهاو می

بر کشور گذشته در آن دوره محفوظ بماند و به دست مردم برسد. 

های پایان حیاتش، بر حسب اتفاق با پدربزرگم فندرسکی هم در سال

نگار نسبت داشت و امانت را شود که از سوی مادر با وقایعواجه میم

آهنگ "دهد. این کتاب پس از دویست سال سرانجام به نام به او می

توسط پدرم تصحیح و  "سروش، تاریخ جنگ های ایران و روس

 شود...منتشر می

بینید یک نوع عشق ابدی چه میچه خانوادگی هر آندر این تاریخ

گاه است و ابزار ها و عشق به حقیقت هست، نوشتن پناهبه انسان

ها به خود نویسنده محدود بیان درونیات است و غالبا دغدغه

شود و نویسنده خودش را بخشی از عالم انسانی بزرگتری نمی

 ام.کنم از این جذبه و کشش، سهمی برداشتهبیند. من فکر میمی

 

همچنین، روح یک جریان شعری بسیار متفاوت در خانه ما جریان 

گری که کردم. یک عصیانداشت که آن را از طریق مادرم حس می

عموی مادرم است کسی که  "پرویز اسالمپور"بود؛ "شعر دیگر "در 

کرد و شعرهای در دبیرستان برای انجام تکالیف مادرم به او کمک می

 خواند. مادر را می

گفت و بارها درباره پرویز اسالمپور با هم در جوانی شعر می مادرم

من صحبت کرده بود. من در نوجوانی شعر پرویز را کشف کردم و 

بعدها بیشتر این جریان شعری را که با پرویز و چند شاعر مهم دیگر 

 آغاز شد، شناختم.

در کنار همه اینها تاثیر ناخوادگاه یک انقالب و عوارض آن، 

کامی بشر های یک ملت که نماد تلخکامینگ و تلخخاطرات ج

امروز و بربادرفتن و به سخره گرفته شدن رؤیاهایش است آن هم 

داری و فروش اسلحه و این صرفا به دلیل بازوهای پر عضله سرمایه

ها که با ابزارهای متعددی در نهایت عیانی و پنهانی بازی قدرت

تاثیر من را به شدت تحت داند،اش را انسان مینخستین قربانی

های بسیاری از سر هایی ست که ملتها تجربهدهد. اینقرار می

گذرانند و شاعران بسیاری هم نتوانستند از کنار آن گذراند و می

 بگذرند.

عادت سالیان  درشت و ریز های تیتر و ها روزنامه روز هر خواندن

رحمانه تار بینوشتن. گاه با خودم رف است برای من است و التزامی

 .دارممی نگه باز باز را هایمها چشمای دارم و برای دیدن نازیبایی

 معرضش در را ذهنم و روح و کنند اثر من بر وقایع که دهممی اجازه

  .دهممی قرار

 کردم ونگاری به شکل تئوریک و عملی تحصیل روزنامه یدر زمینه

. به جز در زمینه شعر همه مسیر را تجربی و کارگاهی پیش رفتم

ام داشتم، حدود سه سال آموختن در هایی که در خانوادهآموزه

 فرصت ارزشمندی بود. "منوچهر آتشی "کارگاه شعر 

ای های تجربه شدهبر حسشعر و روزنامه نگاری من هر دو قوای 

است و شعر این ام استوار است که صرفا محصول زندگی شخصی

خوب  های حسی را منتقل کنم.دهد که همه این تجربهامکان را می

سالگی با این جمله مواجه شدم که شعر وقتی  16یادم هست که در 

شعر است که بر تجربه عاطفی شاعر استوار باشد. واقعیت این است 

گری اجتماعی وجهی از من است که گاه در شعرم نیز وارد کنشکه 

تری شکل های بسیار درونیلی شعرها غالبا در الیهشود ومی

متراکم کلمات در  ذرات و جایی که در نهایت به جان رید.یگمی

 .شودطرحی افکنده می  و آمیزدمیگیری درغافل و الهام تلفیق با

بتواند در خودش هم شاید این شعر  .جایی که انزوای محض است

 پاسخی به پرسش شما داشته باشد:

 امتمام طوالنی من یک

 شودکه گاهی شروع می

 مثل جهان که یک شب طوالنی است
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 دهم شب زنی باشداحتمال می

 درست شبیه خودم 

 دهماحتمال می

 خوابی عمیقی فرو رفته باشددر بی

 

 رسمها میبه همین لحظه

 افتدکه انزوای درونم به گریه می

 کند....و اجتماع درونم را بغل می

 

 همین جا رسیده استکار دنیا به 

 های توکه گنجشک به لحاف پری تنزل کند روی شب

 که تو خیال کنی هیچ سردت نیست

 و تیک عصبی ساعت

 ایدائم به یادت بیاورد؛..هنوز تمام نشده

 

 

 ببین !

 پوشندها هم در سرما لباس نمیپرنده

 چسبانندهایشان را به هم میفقط تن

 

 بیا عزیز من!

 شومخواهم برهنه می

 اممن یک تمام طوالنی

 شودکه گاهی شروع می

 

 

 -م.ز         

 افتمراه می»
 ی معبددر آستانه

 شومبر گیاهی خم می
 بوسمهای زمین را میلب
 

 افتمبه زانو درمی
 برای نیایش

 ”ی باددر احاطه
* 
 

 در این طرف تیر و تفنگ“
 بیهوده نیست

 که ریشه های استوایی این درخت
 هزارۀ هزارپای سوماز این 

 «کندبیشتر عمر می

* 
 
 بوسیمرا می»

 و من
 هااز شادی

 شناسمتنها یکی را می
 

 های جهان امااز اندوه
 تر استآن را که به انسان شبیه

 
 در این میان

 مرگ
 های مهربانی ستدست

 که ناگهان
 آیداز پشت می

 «پوشاندهایمان را میو روی چشم
بیش از آن احترام به روح حضور و همراهی عشق و  

زندگی، به معنای هستی، در کنار اندوهی که باز از جنس 

طبیعی زندگی است و در نتیجه یاد همیشگی مرگ را 

همراه دارد، در شعر شما یادآور این خط فردوسی است: 

 «ایمز مادر همه مرگ را زاده»
آگاهی هراسی با مرگاست که مرگسیمین دانشور گفته

 دارد.تفاوت 

نه تنها بدین دلیل  -آگاه استشعر شما، به باور من، مرگ

که  تربزرگ اید؛ به این دلیلکه از جمله مرگ را سروده

حتی اگر  -«شودزاده می»مرگ در هر خط هر شعرتان 

 سان که در زندگی.درست همان -دیده نشود

این باززاییِ برآمده از آگاهی،به تجربۀ زیستن در فضای 

 گردد، یا یک نگاه فلسفی  است؟ن بازمیویژۀ ایرا

میریم/ نگاهمان به آسمان ...و ما /که به شکل پرنده می "-شبنم آذر

که به  است آگاهیمرگ این سطرها تائیدی بر "جور دیگرست/

. وقتی با این جمله مواجه شدم که ی به آن اشاره کردیددرست

برای زندگی هزاران راه برای مردن وجود دارد ولی تنها یک راه "

بسیار خوبی پیداکردم. نسبت به زندگی احساس  "کردن وجود دارد

چنین غرب دارم مرگ شرق و هم یتاثیراتی که از فلسفههمچنین 

در "پرتره من"در شعر را برای من به مضمونی مانوس تبدیل کرده.

 اولین کتابم این بند هست:

 به دویدن/کند وقتی شروع می هنوز به زندگی عادت نکرده است/"

چنان آن زند/تمام زمین را دور می که از جغرافیا چیزی بداند/آنبی

 "که گویی نخستین معشوقش را گیرد/تنگ مرگ را در آغوش می
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 زیراتر از وجه هستی است به عبارتی وجه نیستی برایم بسیار قوی

ای هست که همیشه تمایل دارم نشانش در خود آن نیستی، هستی

جو وتر جستها بیشنادیدنیطور که گفتم همانیعنی  بدهم.

این یک نخ نامرئی است که مرگ و زندگی  .ها راکنم تا دیدنیمی

  "تاتو ت چینگ" کند.ها را به هم مربوط میجاری در لحظه

و باز ؛ گوید : تاریکی در تاریکی دروازه شناختفیلسوف چینی می

گوید:دیدن در تاریکی بصیرت است.می  

 

 
به معنای شاعری  -به نظر می رسد هر شاعر مهاجر -م.ز

ای از کم پارهنامأنوس با زبان کشور میزبان،  که دست

دوران جوانی را در سرزمین مادری، جدی و مستمر به 

 -باید از دو کشاکش برون آیدمی  -نوشتن پرداخته است

-های بیدور بودن از زبان مادری، و  دور بودن از تجربه

 رسانده اند. ی که او را  به شعر میاواسطه

موقعیت دشواری که در مورد شخص شما، دور شدن از 

ای آراسته به ادبیات فارسی، و  درگیری نزدیک فضای خانه

های اجتماعی درون کشور، به نظر واسطه با حرکتو بی

کوشید ؛ دوست دارید یا میکندهم می شدشوارترمن، 

 درآیید؟چگونه از این کشاکش به 

 

بینم. در همین این تغییر مکانی را به شکل سفر می -شبنم آذر

 . "رود/ خانه/ ندارد"سفر بود که به این سطر رسیدم

یک سفر زمینی را  2004سفر همیشه برایم سودمند بوده.در سال 

از تهران به تبت آغاز کردم . پس از آن نیز سفرهای دیگری رفتم و 

ام که به یک جا ماندن زندگی دانستههمیشه رفتن را طریقی برای 

دهم. همیشه در هر شرایطی در بدترین وقایع هم با ترجیحش می

تواند خوب حاال این شرایط بد، چه نکته خوبی می"گویم خودم می

من معتقدم از هر شرایطی، وقتی ناگزیر به "برای من داشته باشد؟

 تاب آوردنش باشیم، می شود به نفع شعر بهره گرفت.

هایش در ی تجربهی هندی دربارهنویسنده "ویکرام چندرا "

جا مکان امنی است برای گوید: آنکارگاهی ادبی در مهاجرت می

هایتان با یکدیگر سخن که در آن شکست بخورید و از شکستاین

دهم. این شکست تعمیم می "مهاجرت". من این جمله را به "بگویید

، و شاید خاصیتِ فرصتی باشد تواند داشته باشدمعنای وسیعی می

دهد تا گذشته خودش و ملتش و نقشه که مهاجرت به انسان می

تر بررسی کند و مختصات جغرافیایی که در آن زندگی کرده را عمیق

خودش را روی این سیاره بهتر درک کند. این تجربه را ارزشمند می 

  شود.های بعدی از همین جاها آغاز میدانم زیرا مقدمات قدم

شعرهای  کنار آمدن با این شرایط در ابتدا برایم بسیار دشوار بود.

قدر که نآ های جانفرساست.محصول این دغدغه "خونماهی"کتاب 

های ام و شادیام را از یاد بردهنم لبخندهای قدیمیکحس می

کوچکی که داشتم در من رنگ باخته. اما برای بیرون آمدن از این 

 ،آموختن برای زنم: تالش مضاعفم میکشاکش در این مسیر قد

و وسعت دادن به شعرم در  مشاهده کردن و تجلی دادن آن در شعر

 های اجرایی کالمی و غیر کالمی.تجربه

تنگی تعبیر تر به دلمن آن را بیش -درباره دور بودن از زبان مادری 

 پذیرم،اگر همین هم به شعرم کمک کند آن را جانانه می -کنممی

ای که های تازهدر برخورد با زبان ام.طور که تاکنون پذیرفتههمان

 گیرم.آموزم هم برای شعر کمک میجا میاین

رسد ای که به شعر میواسطههای بیهای تجربهاما در زمینه 

 ها همین جا هم برای من قابل لمس است.توانم بگویم این تجربهمی

که در من تبدیل به شعر  چیزیابتدا برایم آسان نبود ولی دریافتم 

فراتر از زبان است و  -در بخشی که مورد نظر شماست  -شودمی

روابط مرئی های دیگر و ها در انسانها و آنها و نگاهمحصول حس

باشم آن را که ای از زمین پیرامونم است که در هر نقطهو نامرئی 

ان بیرون سه سال است از ایرکمتر از که کنم. با وجود ایندریافت می

انزوای محض، کنم ام و حس میام ولی پر کارتر از پیش شدهآمده

به شعرم  ،که  در حال تجربه کردنش هستم خالص و دوست داشتنی

 کرده است.شایانی کمک و وسعت نگاهم 

توانم بگویم که در ایران هم این می"غربت"احساس  یاما در باره

 ط شکل آن عوض شده.غربت از نوع دیگرش را حس کردم و حاال فق

کنیم و تغییر مان را با خودمان حمل میمن باور دارم که ما تنهایی

تاثیرات  رنگ یا پر رنگ شدن این حس،در کم توانندها فقط میمکان

ی این مسیر، شعر تنها نجات دهنده و در همه موقتی داشته باشند

  گوی راه.است، تنها پیش

 

 خورشیدیدی یکهزار و سیصد و نود و یک 
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«تهران، یعنی لبخندهای من زخم است»  
 

 

 گفت و گوی ماندانا زندیان با پگاه احمدی

 

شعر امروز ایرانپیرامون   

 
 

پگاه احمدی، شاعر و منتقد ادبی، زادۀ سال یکهزار و سیصد و پنجاه 
فارسی، و عضو و سه خورشیدی، در تهران؛ دانش آموختۀ ادبیات 

 کانون نویسندگان ایران است.
 

 هنری –در ماهنامه ی ادبی  ،در هفده سالگی او، نخستین شعرهای
کوشان، چاپ شد؛ و همکاری با نشریات  منصور سردبیری به تکاپو
 کلک، گردون،کارنامه، هنری دیگر، مانند آدینه، -ادبی

و ترجمه ی  زنان، در قالب شعر، نقدو  فیلم، بخارا، عصر پنجشنبه،
 ، کوشش های فرهنگی او را در ایران پیش برد.شعر

 
، «جن و پری»احمدی پیشینۀ  مدیریت بخش شعر سامانۀ ادبی 

در مدرسۀ سینمایی مسعود « شاعرانگی در سینما»تدریس 
کیمیایی، عضویت در هیأت داوران جشنواره های گوناگون شعر، در 

 درون کشور را در کارنامۀ خود دارد.
 

یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت  «)روی سُل ِ پایانی»عه شعر مجمو
، در کتابی با گزیده ای از شعرهای سیلویا پلتۀ ترجمخورشیدی(، 

وعه ممج (،سال هفتاد و نه  « )آواز عاشقانه ی دختر دیوانه»عنوان 
تحشیه بر دیوار  »منظومه ی (، سال هشتاد « )کادنس »شعر

این  »مجموعه شعر(، شتاد و دوسال ه  )نشر اینترنتی،« خانگی
بررسی و پژوهش ِ شعر  ( ، سال هشتاد و سه « )روزهایم گلوست

، در کتابی با زنان ایرانی  به انضمام آنتولوژی شعر شاعران زن ایران 
ترجمه ای (، و سال هشتاد و سه )« شعر زن از آغاز تا امروز »عنوان 

سال هشتاد  ، )امرو صد و یک هایکو از آغاز تا -از هایکوهای ژاپنی
(؛ آثار منتشر شدۀ احمدی در سال های اقامت او در ایران و شش

 است.
 

پگاه احمدی، حدود سه سال پیش، به دعوت انجمن قلم آلمان، 
ایران را ترک کرد و در حال حاضر شاعر میهمان دانشگاه براون در 

 آمریکاست.
 

و نه  سال هشتاد -«دسردم نبو » -او  مجموعه شعرتازه ترین 
خورشیدی، به دو زبان فارسی و آلمانی،  به همت نشر سوژه در 

 آلمان منتشر شد.
 

 

 
 

 

شعر کالسیک فارسی، در ذهنیت جامعۀ  -ماندانا زندیان

تودۀ مردمان دستکم  -ایرانی ساختاری تعریف شده دارد

می توانند دست بر اثری کالسیک بگذارند و بگویند این 

شعر است. آیا شعر امروز ایران را به معنای قاطع واژه 

تعریف پذیر می دانید؟ خود شما برای شعر نامیدن یک متن 

دست باالتر در تعریف شعر، و جه هایی دارید؟ چه سن

زبان،  مضمون یا هر دو به  -امروزی)نو( بودن آن با چیست

 یک اندازه؟

 

تودۀ مردم یا مخاطب در معنای عامِ  این که که  -پگاه احمدی

آن،برای شعر کالسیک نوعی رسمیت شعری قائل است یعنی آن را 

می شناسد، مطلقا هم  "شعر  "چنانکه اشاره کردید به مثابه ی 

ارز با شناخت او از شعر حتی در نوع کالسیک آن نیست.از میان 

همین توده ی مخاطبان،کمتر کسی ست که مثال به صورت جدی 

با واژه ها،تعابیر و تاویل های شعر حافظ آشنا باشد یا مثال همانقدر 

شعر فرخی سیستانی،منوچهری دامغانی،ناصر خسرو یا صائب را 

شعر سعدی و حافظ را.پس همین شناخت هم مطلق  بشناسد که

 نیست و بیشتر محصول نوعی تعمیم یافتگیِ تاریخی ست.

با این مقدمه باید گفت که تعاریف،مبتنی بر شناخت ها و تلقی ها 

هستند و از نوعی فرهنگِ  شناخت پیروی می کنند.تعریف 

مخاطب و درک او از ماهیت و چیستی ِ هر نوع شعری،نسبتی 
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قیم با آگاهی،شناخت و احاطه ی او بر شعر در انواع گوناگون مست

آن دارد و به همین اعتبار هم نسبی و فردی است. هر مخاطبی که 

محتوایی شعر را از گذاری به  -به شکل مستمر، تغییرات فرمی 

گذار دیگر پی گرفته باشد و با ضرورت ها و ایجاب های اجتماعی 

فرهنگیِ ناظر بر این تغییرات در بازه های زمانی مختلف،آشنا  –

باشد،می تواند بر تعریف یگانه ی خود از شعر،صحه بگذارد و این 

تعاریف،می توانند با توجه به ناهمگونی مخاطبان،تعاریف متکثری 

باشند. من شخصا در شعر، در جستجوی صیرورت های مدامِ  

تصاویر،فضاسازی های جدید و زبان،روایت های نو،نا بهنگامی ِ

فردیتی هستم که وامدار چیزی جز خودش نباشد و با فراروی از 

تاریخی ام به التذاذ خوانشی بینجامد؛پس در  –حافظه ی شعری 

 جستجوی رازهای نو در زبان هستم.

 

 
 ماندانا زندیان

 

 گوهر شعر خوب،شعر ناب،در نگاه شما چیست؟  -م.ز.

 

و "ناب"ن روزها کمی از تلقی های مثلراستش ای -پگاه احمدی

از این دست،پرهیز دارم.در زمانه ای به سر می بریم که دیگر نمی 

شود تعریفی را مطلق کرد. همه چیز نسبی ست. کثرت،گوناگونی و 

تضادهاست که زیبایی شناسی ها را سامان می بخشد. چه 

این پرسشی ست که همواره از خود می  چیز،نسبت به چه چیز؟

می گویم شعری که به منِ  شاعرِ  خیلی شعر "ناب". به جای کنم

خوانده هم عمیقا لذت ببخشد،غافلگیرم کند و دردمند باشد.اصل و 

بی نقاب!و تنها،صدای اصیل و شاخص خودش باشد نه نسخه ی 

 جدیدی از صداهای قدیم.

 

باز سرسام ِ کدام سلسله در من ،/سرداب و »  -م.ز.

 سردخانه و سوگ است ؟/

کدام بزنگاه ؟/دوباره نستعلیق ،/ دعوت به مراسم گردن 

 زنی ست !/

در این جریده ، تا ابد ، جُرم ایم / و این خطابه ی تدفین 

 هنوز،/ پر از خرابه ی طاهاست./

باز، خاوران ، خونی ست / َو در بلندی ِ تهران ِ بادگیر / به هر 

 گداری زدم ، گروگان بود !/

ی تو باید/ شب را تکه تکه بی هواکدام بزنگاه ؟/اینجا که 

 !/آتش زد

وقتی از آن کتیبه ی متروک ،/تنها صدای نوحه می آید / 

صدای داربستِ آنهمه اعدام ،/ اهلل و اکبر  شکسته ی آن 

 !...«پشت بام /و ما که در این شعر،محرمانه،تحریم ایم 

 

اگر بپذیریم زبان زبان شعر شما،زبانی پالوده و فاخر است.

ای پویاست که  همیشه رو به تکامل دارد و جای پدیده 

بهکرد؛ و ساختارهای برکشیده شده در شعر یا نثر می 

توانند به زبان فارسی بیفزایند؛ آیا پرداخته و پالوده کردن 

ساختار و زبان شعر،به کشف گستره های تازه تر برای بیان 

مضمامین بکر و ناب کمک می کند، بدین معنا که هر متن 

برای آفرینندۀ متن و  -مکان آفرینش متن خوب تر راخوب،ا

 فراهم آورد، آیا برای شما چنین است؟ -دیگران نیز

 

نوشتن خالق،می بایست تسخیر ِ زبان و به مهمیز  -پگاه احمدی

کشیدن اش باشد.زبان را با کشف ها و تصرف های مدام می توان 

بیرون پالوده کرد و سوهان زد.امکانات شگفتش را از بطن اش 

 کشید.

من خیلی جاها در شعرم به سوی تلفیق رفته ام.تلفیق زبان به 

خب،این تلفیق،زبانِ .ظاهر ناکارآمد ِ کهن با زبان ِ زنده ی امروز 

مرده را به یک امکان ِ تازه پیوند می دهد.در عین حال فراخواندنِ 

زبان فاخر و پاره ای از واژگان کهن و تاریخی به متنِ  قرائت ِ 

وزینِ ِشعر،یکی از دلبستگی های شخصی من است.مثال در شعر امر

 می گویم:  "محاکات"

از  "بلبل گوینده بر منابرِ  قضبان"وَ خواب ببینم که تکه تکه های 

 اَلست ویران است وَ گودترین جای سینه ام در تو خاک می ریزند.

که تضمینی ست از شعر سعدی.به هر تقدیر شخصا گمان می کنم 

وفقی در جهت گشودن افقی نو بوده است و در عین حال تمهید م

متضمن نوعی نقِد طنزآمیز آموزه ها و وضعیت های تاریخی 

ماست.در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که بی تردید،متن ها از 

هم ملهم می شوند.یقینا هر متن خالقی،واجد انگیزش هایی برای 

نچه پس از آن متن های بعدی است و پیشنهاداتی را فراروی آ

نوشته می شود،خواهد گذاشت.در این راستا،متن ها گاهی با هم به 

تالقی می رسند،در هم فرو می ریزند و از هم می 

گریزند.زبان،کیفیتی ست زایا و دیوانه وار که با شدن های مدام،به 
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انقالب زیبایی به انقالب نوشتن می رسد و نوشتن،تحمل دردناکِ  

زیبایی آن حد از وحشت است که هنوز "لکهزیبایی ست به قول ری

و نوشتن،مسیر این تحمل را هموار  "می توانیم آن را تحمل کنیم

 می کند.

 

  

و این زبانِ به باور من، تا اندازه هایی سرآمدگرا، که در  -م.ز.

گزیدن واژه این اندازه باریک و ظریف است، چه اندازه به 

گیر، توجه به موسیقی شعر توجه دارد، و در نگاهی فرا

 موسیقی شعر را چه اندازه الزم و بااهمیت می داند؟

 

نوشتن  به دو دلیل در من درونی شده  موسیقیِ -پگاه احمدی

است. اول به این دلیل که کارم را در آغاز نوجوانی با شعر 

کالسیک ِ موزون و مقفا و شناخت عروض و قوافی آغاز کردم یعنی 

در آغاز غزل و قصیده می نوشتم و این تربیت موسیقایی از همان 

ا نثرها یا زمان در ذهن و گوش درونی ام باقی مانده است.حتی غالب

نامه هایی که می نویسم هم مبتنی بر نوعی آهنگ درونی اند.دوم 

به این دلیل که از کودکی تا پاسی از نوجوانی پیانو می نواختم و از 

این منظر هم به شکلی مضاعف با انظباط ِ موسیقایی و مترونومی 

آشنا شدم. به همین خاطر،شعرهای من اغلب دارای موسیقی 

روی ریتم آوایی مشخصی حرکت می کنند. با  درونی اند یعنی

اینهمه حضور با فقدان موسیقی در شعر،یک انتخاب و سلیقه است 

 نه چیزی بیش از آن.

 

 
 

به  -این پدیدۀ کمیاب در شعر فارسی –چندصدایی  -م. ز.

تحشیه بر »شکل های گوناگون در شعر شما، به ویژه پس از 

در مضمون و ساختار، هر دو؛ از   -حاضر است« دیوار خانگی

راوی های زن و مرد،که راوی زن، تنها یک زن نیست حضور 

و راوی مرد،تنها یک مرد؛ تا فضاسازی درخشان ساختاری 

ز هیأت زبان کالسیک تا زبان امروزی به که روایت ها را ا

 ساختاری چند صدا می رساند:

 

این همه تعویذ و این همه اسب شهید از شاهنامه »

 «/ دهد.آیند/مادرم فردوسی/ ادبیات فارسی درس میمی

 

 یا در الیه هایی گوناگون یک نام رخ می نماید:

 تمام بیستون همین چمدان بود!/ ایرانی که از زیر قرآن »

رفت پشت مهرآباد، اشک از گذشت/ با پیراهن پری میمی

 «...امگونه

  

این روزهایم »از سوی دیگر، از همان دوران ها، یعنی از 

شعر شما ژرف تر و گسترده تر با امر سیاسی می « گلوست

انتقادی می شود، با بسامد  –آمیزد، و شعری اجتماعی 

، و «خون»، «زخم»، «هوا»، «گلو»باالی واژه هایی مانند 

 «.شُرطه»

 

آیا می توان گفت این چندصدایی، انتخابی آگاهانه برای 

اجتماعی شعر شماست، که با آواهای -مضامین انتقادی

گوناگون، و ایجاد امکان تفسیرهای متفاوت از  رویدادهای 

یک بازۀ زمانی مشخص، می کوشد بر تک صدایی یا 

 ه شود؟استبداد جاری بر فرهنگ و سیاست جامعه، چیر

 

که بعدها در  "تحشیه بر دیوار خانگی"منظومه ی  -پگاه احمدی

منتشر شد، بغض فرو خورده ی همه  "این روزهایم گلوست "دفتر

ی آن سال های زخم و حرمان بود.صداهایی بود که مثل ترکش 

در شعر تکه تکه می شدند، می دانم که صدای من تنها 

 هم بود. نبود،صدای رابعه و قره العین و رودابه

صدای شمس کسمایی و مشروطه و پروین و فروغ و تحصن و 

بهمن پنجاه و هفت و جنگ و خمپاره هم بود.صدای باجی ها و 

فاحشه ها هم.صدای الت و لواط ِ تاریخ و شمس العماره و اندرونی 

و بیرونی و بقعه ها و رقعه ها هم بود تا صدای همان نسلی که توی 

پار است. این صداها با هم ریخت توی شعر،پاره پاره و لت و 

شعر.خیلی از بخش هایش در بیمارستان های تهران و تحت حمله 

های شدید نفس تنگی نوشته شده، وقت هایی که به هر چه چنگ 

می زدی،زخم تر از خودت و حافظه ات بود. در آن مقطع این 

 صداها که همه با هم در بزنگاهی به نام تاریخ،مشترک بودند با من
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همصدا شدند اما من هیچوقت شعری را از پیش،به قصد 

چندصدایی ننوشتم. من آمدم قصه ی خودم را بنویسم که دیدم 

قصه ی دراز دامنه ای ست و ته حلقش به انسداد قرن های 

 مدیدی می رسد.

و بعد،همانطور که اشاره کردید به نقد آن فضای مسدود و مسموم 

سلول  "، "کوچه های بنگ "،"تیغه های خودکشی شهر"و سیاه 

پنجره  "،"خیابانی که می گذرد از مراسم اعدام "، "های دانشگاه

حکایت  "تحشیه"... الخ. بی تردید، "ای که زیر گلوی من باز است 

جان به لب رسیدن بود،بدون هیچ امید و روزنی،بی هیچ پناه و 

 دفتر خیلی تلخی ست.  "تحشیه"ملجائی.

 

شاعران دیگر، ارائۀ آنتالوژی شعر معرفی و نقد شعر  -م. ز.

زنان ایران، و دبیری فصل های شعر برخی سامانه های ادبیِ 

نام آشنا، همراه پرداختن به شعر خود، شما را به چه 

تصویری از شعر امروز ایران می رساند؟ فرازها و کاستی 

 های شعر امروز ایران چیست؟

 

قابل تاملی  خوشبختانه این روزها گاهی شعرهای -پگاه احمدی

از برخی از شاعران جوان تر می خوانم که شاد و امیدوارم می 

کند.حس می کنم نوع نگاه به مقوله های مختلف در نسل شعری 

بعد از من تاحدی دستخوش دگرگونی شده است.این 

نسل،اقتضائات،بحران ها و صدای خودش را دارد.همانطور که نسل 

و حرکت خوب است.آن من صدای خودش را دارد و داشت.سیالن 

دسته از تجربه های جدید را که در عمق راه می پوید باید مغتنم 

شمرد. تنها نکته ای که قبال هم در یکی دو گفت و گو به آن اشاره 

کرده ام این است که شعر ایران باید بکوشد ضمنا به نوعی نگاه 

فرابومی هم توجه نشان بدهد.خیلی از شعرهای موفق ایران،با 

صرفا شعرهای موفق ایرانی اند.یعنی ناظر به طرح مسائل یا تاسف 

کارکردهای زبانی ای هستند که تمام کیفیت اش را در خارج از 

مرزهای آن جغرافیا،از دست می دهد.نه دغدغه اش دغدغه ی قابل 

تعمیمی ست نه زبان اش در ترجمه پاسخ می دهد.لذا اگر به 

نوعی این کاستی را جبران  چشم انداز فراخ تری نظر داریم،باید به

 کنیم.

  

 

 

 

 

 

 

مشکالت بزرگ و مهم پیش روی شعر امروز ایران و  -م.ز. 

 شاعران هم نسل ما چیست؟

 

سانسور گسترده،فشارهای فزاینده،فقدان احساس  -پگاه احمدی

امنیت فردی و اجتماعی،ایزوله شدن و بی پناهی شعر و شاعران و 

به تبع آن خود سانسوری و خود ویرانی در نوشتن ) در مورد 

شاعرانی که در ایران قلم می زنند ( و دوری از زبان،زایش ها و 

ت،فقدان مخاطب تبادالت زنده ی زبان مادر،ایزوله شدن در غرب

ملموس و قطع ارتباط نسبی با جامعه ی ادبی مادر )در مورد 

 شاعرانی که در خارج از ایران قلم می زنند(. 

 

 

آیا باوردارید شعر دهه های هفتاد و هشتاد ایران، هم  -م. ز.

 ارز شعر دهه های چهل و پنجاه نیست؟

 

یی ِ بی تردید! اساسا دهه ی هفتاد، دهه ی نوزا -پگاه احمدی

شعر فارسی و شالوده شکنی از بسیاری از تلقی های شعری دهه 

های پیشین بود که نمودهای آن را می توان در کارکردهای 

متفاوت زبان،مفاهیم،دایره ی واژگانی،لحن،تعابیر،فرم و بسیاری 

 فاکتورهای دیگر با ذکر نمونه های مستند برشمرد.

 

قدان ایرانی برخی شاعران، نویسندگان و منتولی  -م.ز.

نسل پیشین، معتقدند ما بعد از فروغ، یا شاملو شعر به 

 ایم.  یادماندنی و شاعر برجسته نداشته

 

خب،این قضاوت منصفانه و دقیقی نیست و غالبا  - پگاه احمدی

هم از سوی افرادی مطرح می شود که محافظه کاری و نوعی 

هوای  دگماتیسم،مجال عمیق شدن در تجربه های نو و تنفس در

تازه و خالق نسل های بعدی را از آنان گرفته است و غالبا دوست 

مثل اشیاء عتیقه بچسبند. هر قضاوتی می  دارند به پاره ای نام ها،

بایست مستند باشد و من گمان نمی کنم منتقدی به ضرب و زور ِ 

سلیقه ی شخصی بتواند به من بقبوالند که مثال شعر شاعرانی که 

اه و شصت و هفتاد،خوش درخشیدند،چیزی کم در دهه های پنج

دارد از شعر شاملو یا فروغ و به همین نسبت اساسا گمان نمی کنم 

منتقدی که واجد شناخت و آگاهی قابل قبولی نسبت به شعر دهه 

های گذشته و اخیر باشد،اصال چنین قیاس یا قضاوتی بکند.برای 

 "ضرورت این یا اساسا  "برجسته"من در این زمانه ی کثرت،درک 

راس هرم بودن دیرگاهی ست معنایش را از  "و  "برجستگی 

دست داده است.گاهی بهترین شعرها را از شاعرانی خوانده ام که 

نه برجسته بوده اند و نه نام آشنا و بارها کیفیت ها و ایده های 

بدیع و به غایت قابل تاملی را در شعر شاعران دهه ی پنجاه به این 
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م که کمترین قرابتی با شعر شاعران دهه های سی سو پی جسته ا

و چهل ندارد.گمان می کنم برای هر پژوهنده ی دور از تعصبی، 

مسلم است که شعر هر دوره،محصول منطقی ِ ضرورت ها و 

اقتضائات همان دوره است، مسائل خودش را مطرح می کند و لذا 

 های خودش را می پرورد. "برجسته  "برجستگی ها و 

 نکه قائل به کل ماجرا باشیم (.) چنا

 

به معنای شاعری  -به نظر می رسد هر شاعر مهاجر  -م.ز.

نامأنوس با زبان کشور میزبان،  که دستکم پاره ای از دوران 

جوانی را در سرزمین مادری، جدی و مستمر به نوشتن 

 -می باید دستکم از دو کشاکش برون آید  -پرداخته است

ی، و  دور بودن از تجربه های بی دور بودن از زبان مادر

 واسطه ای که او را  به شعر می رسانده اند. 

هنوز، گرم ِ اذانِ  مغربم که »در شعر شما، با قطعه های مانند 

هر تدفین ، حمّامِ  فین ِ شاهرگم را می زند  تاریخ و 

دَوال گرفتید  /این سهراب ، ادبیات ِ من است !« / »اسطوره

 در لُجّه می نویسم و گرداب/  وَ  د/و خوب شهیدش می کنی

تمام پرده خانه !« / » ، بی گریه می رود  "مادرِ حسنک  "

 «های شاه عباسّیِ  شما سرد است

اسطوره ای مثال  -به نظر من، دور بودن از فضای تاریخی

و ... که از گذشته « حمام فین»، «شمس العماره»،«الله زار»

به دو مورد نخست اضافه های دور تا امروز آمده است، نیز 

می شود و نوشتن را پاک چیز دیگری می کند، کشاکش 

دشواری است؟ دوست دارید یا می کوشید چگونه از آن به 

 درآیید؟

 

 

به نکته ی خیلی خوبی اشاره کردید. من شاعری  -پگاه احمدی

هستم که ذات نوشتن اش در شعر،عمدتا در پیوند با اسطوره های 

تاریخی و ارجاعات میهنی به هویت می رسد.این ایرانی،اشاره های 

ها تعلقات،دلبستگی ها و نوستالوژی من در نوشتن و اساسا اثر 

انگشت من تا کنون بوده است.حاال بعد از قریب به سه سال زندگی 

در خارج از وطن،انگار المسه ام را از دست داده ام. آن حس 

ست داده ام . شگرف لمس ِ خاک،لمس ِ درد را از نزدیک ! از د

لمس های من از دور است.دردهای من) آن هایی که مربوط به آن 

خاک می شود (دورند.دور یعنی مجاز.آرام شده ام.یک جور آرامش 

بنویسم وقتی مثال در  "شمس العماره  "دردناک. اگر هنوز از 

منهتن قدم می زنم،به خودم به خوانندگان شعرم دروغ گفته ام با 

شمس  "نم آن ها دوست دارند از من هنوز اینهمه که می دا

. اما من در یک دوره ی "خرابه ی طاها  "بخوانند یا  "العماره 

عبور و گذارم. در دوره ی نگاه و سکوت. به نسل من،خیلی چیزها 

تحمیل شد.فرصتی برای آرامش نبود،برای شادی هم.حاال دست 

آنهمه  کم اندکی فرصت برای آرامش برای دوره کردن هست.اگرچه

زخم بی التیام که مُدام هم از دور،تشدید می شود،مجال شادی را 

از ما گرفته است.حاال دارم فکر می کنم تمام جهان نوشتن ام 

همان یک قطعه خاک نیست. آن خاک،باید با من بیاید تا دردهای 

دیگری را با هم در به در بنویسیم. تمام دردها جایی با هم تالقی 

رگ،خاک ندارد،وطن ندارد.درد بزرگ،درد بزرگ می کنند و درد بز

است و اندوِه درونی شده زائل نمی شود،تنها جنس اش تغییر می 

 کند.

 بله،کشاکش سختی ست.

 

 

 آذر یکهزار و سیصد و نود خورشیدی

 

 ، پگاه احمدی«شهریور»*عنوان متن، برگرفته از شعر 
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 پیرامون شعر امروز ایران

 

 

 «شعر، نوعی نبودن است»           
 

 گفت و گوی ماندانا زندیان با لیال فرجامی
 

 

مترجم، روان درمان گر  و مشاور  ،شاعر ،لیال فرجامی

نوجوانان و بزرگساالن، زادۀ سال یکهزار و سیصد و 

 و دانش آموختۀ تهرانپنجاه و یک خورشیدی در 

 در آمریکاست. روانشناسی و روانکاوی ،زیست شناسی

 

هفت » مجموعه شعرهای منتشرشده از فرجامی:  

 ایران( ، نشر روزگار،1381« )دریا، شبنمی

نشر ، 1385 چاپ یکم:« ) اعترافنامه ی دختران بد»

شرکت کتاب ،انتشارات 1386 ؛ چاپ دوم:سوئد،باران 

، نشر آهنگ دیگر، 1389« )گِل»لس آنجلس، آمریکا( 

کتاب )  «ه از ماه می گذردرودخانه ای ک» ایران( و 

 ناشر: شاعر( 1391الکترونیکی، 

 برگزیده ای از اشعار کبیر، شاعر هندیی همچنین و 

به « پرنده ای که در من آواز می خواند» را باعنوان 

  آهنگ دیگر زبان فارسی ترجمه و توسط  انتشارات

 منتشر کرده است.

 

مهاجرت خانم فرجامی در سن چهارده سالگی از ایران 

 کرده و در حال حاضر ساکن لس آنجلس آمریکاست.

 

 
 

گستره  یارمانند بس ی،فارس یکشعر کالس -یانماندانا زند

 یساختار یرانیا ۀجامع یتدر ذهن یک،کالس یگرد یها

توانند دست بر  یمردمان دستکم م ۀتود -شده دارد یفتعر

-یژگیو ینشعر است.ا ینا یندبگذارند و بگو یککالس یاثر

 یران،در شعر امروز ا -قاطع واژه یبه معنا یربودنپذ یفتعر

همه هر شاعر  ینبه آن شکل و اندازه حضورندارد؛ با ا دستکم

نامد. شما چه  یاثر را شعر م یک ییبر اساس سنجه ها

را در شعر  یو حضور چه عناصر یداز شعر امروز دار یفیتعر

 ید؟دان یم یضرور

 یفتعر یفارس یکاست که شعر کالس یحصح -یفرجام لیال

به آن معنا  یناما ا اردد یرانیانا یبرا یا یژهو یگاهمشخص و جا

شعر خوب  یک یها یفیتک یککه خوانندگان اشعار کالس یستن

به شعر  یرانیانا یدر عالقه  یشناسند. حت یمعاصر را م یا یککالس

و  یبهبهان یمینچون س ی)مثل آثار شاعران ییو نوقدما یککالس

و همه پسند و  یبه آثار استفهام یکشش یشتر( بیریمش یدونفر

 یادن یجا یچ. در هیادب ینراست یتا ارزشها ینیمب میساده فهم 

. همانطور یستاز شعر نبوده ست و ن یکامل و تمامًا استوار یفتعر

شمول و قاطع و -واحد و جهان یفهم تعر یکه از عکس و نقاش

 یفضعف تعر یردرگ یاصوالً هر ژانر هنر. یافتتوان  ینم یکامل

 یریتحول پذ یتها چون به زعم من ظرف یرانیست. اما ا یریپذ

دور جلودار  یو گذشته ها یشینیانمفرط به پ یها یشان را وفادار

 یها یارزش ها و مراتب و شکوهمند یردرگ یشتربوده ست، ب

 ینهدر زم یدموهومند، و نتوانسته اند خود را آنطور که با یروزهاید

انجماد در گذشته موجب شده  ینبه روز کنند. ا یمختلف هنر یها

 یننشود. هم یداز شعر معاصر آن گونه که با یچندان بالکه استق

 یو فرهنگ یاسیو س یاجتماع یشود گفت که به علت انزوا یطور م

شده  یجادا یفارس یاتادب یردر مس یانحراف یراخ یدر دهه ها یرانا
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متشکل  ییشود گفت فرقه ها یم یچرا که شاخه ها و مکاتب و حت

پسا مدرنند.  یاز حرکت ها یبیو غر یبعج یشده اند که ملغمه 

 یاتشگردها و تجرب یشده  یرانیزهشاخه ها و مکاتب شکل ا ینا

که  ینامناسب یها یفلسفه و هنرند با چاشن یدر ساحت ها یغرب

در مورد  ییادعا یچکنند.ه یرا تداعو آشنا  یبوم یخواهند طعم یم

 یکتنها  ینخواهم از شعر بدهم ندارم و ا یکه م یفیتعر یارائه 

است که شعر  یناز شعر به طور کل ا یفمست. تعر یشخص برداشت

 یانسان هاست. برا یروان جمع یلیتخ-ییارتعاش و انعکاس معنا

حاضر است،  یانسانها یاتح یشعر معاصر بازتاب چگونگ ینهم

جنگ،  یلاز قب یو مسائل یامروز یانگاره ها یرکه درگ ییانسانها

جنبش  ی،خانوادگ یها یریدرگ یت،و فرد یتهو یجادا ی،پناهندگ

 یاما همواره مرگ و عشق و تولد و مؤلفه ها یاسی،س/یاجتماع یها

حرکت ها و  یاکه نتواند انعکاس زمانه خود و  یجاودانه اند. شعر

خوانندگانش  یازن یباشد معموالً جوابگو یروان جمع یتکانه ها یحت

برد  یسوال نم یرروز را ز یمبادالت ناعادالنه  ی. اگر شعریستن

 یعتطب یو آشوب ها یستانسیالاگز یکشمکش ها یدحداقل با

تکاپو و  ینکند. ا یانراهکارها ب یرا برا یششناسانه و جستجو

شاعران و کارآمد ست. تعداد  یاپو یشعر یحرکت به نظرم شاخصه 

ست  یمهم ینکته  ین. ایستمعاصر اصالً کم ن یرانیخوب و موفق ا

خوانندگان شعر و کم  ی یزهو ضعف انگ یکم حوصلگ یدچرا که مؤ

کنند شعر  یکه هنوز فکر م یاست. کسان یکدیگراهل قلم به  یلطف

موفق  یرانشعر ا یاشاعر خوب کم است و  یادچار بحران است  یرانا

خواندن  یبرا ینشده مسلمًا وقت کاف "یجهان"چرا که مثالً  یستن

 نمادگراییو  یلگذارند و نگذاشته اند. به نظرم حضور تخ یشعر نم

 یگرد یشعر است چرا که جهان شعر را به گونه ا یالزمه  ینمهم تر

کرد.  یانشود ب ینم یگرد یشود ساخت و عوالم درون را به زبان ینم

به زبان متشخص و  یازن یگرد یم هنراما شعر هم مثل هر فر

درخور ذاتش  یو ساختار یت،شفاف یی،و راست گو یقتحق ین،دلنش

 یکسانیاشعار عناصر مشابه  و  یتمام یدارد. سخت است که برا

 یرغ یا یرانیشعر از هر شاعر موفق ا یک. چرا که اگر یمقائل شو

هر شاعر  یبرا یشعر یکه ضرورت ها ینیمب یم یمانتخاب کن یرانیا

باشد. شعر موفق به زعم من  یوسوبژکت یارتواند متفاوت و بس یم

و فعل و انفعاالت  تشاعر و تحوال یک یزندگ یتواقع یانست م یپل

از خاک و  یمشخص یفشود تعار یکه مشکل م یاش، برزخ یدرون

پس از  یبشود گفت آن گونه که کس یدداشت. شا یشآب و هوا

کند، شعر  یفرا توص "یستین" یعتطب یمانمرگ باز نگشته تا برا

 یدشوار یاربوده گان کار بس یبرا یمشنبودن است و ترس یهم نوع

 .ست

 

 یدر معنا -)نو( بودن شعریامروز یفدست باالتر در تعر-.زم

ساختار،   -یستبا چ -خاص یدر معنا -یرانو شعر ا- یرفراگ

 اندازه؟ یکهر دو به  یامضمون 

شاعر در انتخاب مضمون  یککنم که  یمن فکر م -یفرجام یالل

. آنچه یستفرودست ن یاممنوع و  یمضمون یچکامالً آزاد است و ه

 ینصرف است به ا یساختارمند یکند ورا یرا شعر م هقطع یککه 

 یازسازند. خانه ن یخانه را نم یک یباز یوارهایشکل که تنها در و د

محسوبش  "خانه"دارد تا بشود  یزندگ یانبه سقف و پنجره و جر

مشکل را  یناساساً ا یسمفرمال یا ییمن با ساختارگرا ینکرد. بنابرا

  .دارم

 

 یست؟شما چ یگوهر شعر خوب، شعر ناب، برا -.زم

گوهر شعر ناب امکان پرواز خود شاعر ست که با آن  -یفرجام لیال

که خواننده  یشود. لحظه ا یزاده و در خودش متکثر و ثبت م

شاعر سوار شود و جهان خودش  یبال ها یتواند رو یاحساس کند م

 .یندبب یگرید ی یهرا به ارتفاع  و زاو

 

 یقهدق ی،حتینقاش یلم،نثر، ف یککه  یمشنو یم یاربس -.زم

شما  یبرا« شاعرانه»خوانند.  یرا، شاعرانه م یاز زندگ ییها

توان به  یبرآن است که م یدارد؟ احمدرضا احمد ییچه معنا

هوالن  یمیرشعر، و نه نثر شاعرانه؛ و والد -نثر شعر نوشت

کند.  یان میرمعتقد است تنها شاعرانه است که شعر را و

باشند، و « شاعرانه»توانند  یم یگرد یچگونه است که هنرها

 یند؟ب یبآس« شاعرانه شدن»تواند از  یشعر م

 
 ماندانا زندیان

 

 یعنیمصطلح است. شاعرانه  غلط یک "شاعرانه -یفرجام یالل 

تواند از فرط  یم یکه حت یری. تصویکرومانت ی یانهلحظات عام

شود. من با  یرمثل من چندش آور تعب یآدم یبودنش برا یکرومانت

هوالن هر دو به شدت موافقم. اتفاقًا  یمیرو والد یاحمد رضا احمد

هنرها مضر  یتمام یکردم برا یشترکه پ یفیبودن به تعر "شاعرانه"

 یدر حباب یقتعل یعنیندارد. شاعرانه  یتدر واقع ییاست چرا که پا
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دل  وممفه یکترکد. شاعرانه تنها  یآنًا م یتکه در مواجهه با واقع

زرد  یبرگها یا…بهار شبنم مثل شاعرانه…همه پسند است یزانگ

به آن  ییکه شاعران نوقدما ییمکرر حرف ها ییِنما نخ…ییزیپا

 یمتواند ترس یم "شاعرانه" یالمثال نقاش یشده اند. ف متوسل یشترب

 یرتصو ینخرامند اما ا یم یمبه نس یشسرسبز باشد که برگها یدرخت

 یدهحشرات پوش یاکه به غبار، سرب، و  یادن ینا یاغلب درخت ها

است و به  یتواقع یندروغ یچهره  "شاعرانه". یستگشته اند ن

 ی یفهتواند باشد. وظ یافراد م یهم مُسکن موقت برخ یلدل ینهم

و جلسات  یوگاآن کار را مراقبه و  یست،انسان ها ن ینهنر تسک

 .دهند یانجام م یرهآرامش بخش و غ یو قرص ها یروانکاو

 

 
 

 یاآ ید؟ده یم یتشعر اهم یقیچه اندازه به زبان، و موس -.زم

با پشتوانه  دیوانی زبان الزما نه –فاخر باشد  یدزبان شعر با

تر و  یستهشا یمانند زبان شعر شاملو؛ زبان یخیتار یها

بر  ی،درون یقیموس یاو آ -نثر یاتر از زبان محاوره  یدهبرکش

 ید؟افزا یشعر م
 

 یبه شکل عرف یقیدهم و به موس یم یتبه زبان اهم -یفرجام لیال

 ینم یزشعرها در ذات خود دارند پره یکه برخ یاش نه. از ضربآهنگ

 یکی یعنیداشته باشد  یددر شعر معاصر نبا ینقش یقیکنم اما موس

از  یکیهم باز  "شعر یقیِموس" ی یهقض ین. ایستن یاتاز ضرور

خوانندگان و  واز شاعران  یست که برخ یکور یمعضالت و گره ها

 یبا خود به ارمغان آورده اند. چطور وقت یکدوستداران شعر کالس

 یلمف ینا یقیموس یاشعر  یمپرس ینم نیمیب یفوق العاده م یلمف یک

است خودش هم شعر و هم  یرنظ یب یلمف یک یکجاست؟ وقت

آن  یگونه ست، ب ینست. شعر خوب هم هم یو هم زندگ یقیموس

ناب  یرست. خودِ تصاو یقیخودِ موس ،داشته باشد یقیکه موس

 یاتواند فاخر باشد  یکنم که زبان شعر م یست. من فکر م یهست

و چگونه زبان را  یستاست که آن شاعر خود ک یننباشد. مسئله ا

تواند زبان  یشاملو م ینهم یشعرش قرار داده ست. برا یانابزار ب

و پر از  یمحاوره ا یاربس یوزداشته باشد اما لنگستون ه یفاخر

خود  یشعر یها یوههر دو هم در ش یابانی،و خ یاصطالحات بوم

نه از آن  یدافزا یزعم من نه بر شعر م به یدرون یقیموفق اند. موس

از شعر  یرا بخش یقیاشاره کردم موس یشترکاهد. همانطور که پ یم

 یابه دن یدرون یقیموس یکتواند با  یشعر خوب م یک. ینمب ینم

باشد و هنوز شعر ناب و  یدرون یقیهم فاقد موس دتوان یم یایدب

و  یرانیان اموجودند از شاعر یا یدهعد یباشد. مثال ها یموفق

 .یرایرانیغ

 

رو به  یشهکه  هم یاستپو یا یدهزبان پد یریماگر بپذ -.زم

نثر  یاپالوده در شعر  یبهکرد؛ و ساختارها یتکامل دارد و جا

 یدشاعر با یابه نظر شما آ یفزایند؛ب یتوانند به زبان فارس یم

کارکند،  یزبر پرداخته و پالوده کردن ساختار و زبان شعرش ن

ساختار سرتاسر در خدمت مضمون است؟) از هر چشم  یا

 یانثر  ینششعر خوب، امکان آفر یاهر نثر  یم،انداز که بنگر

آورد.(شعر خود شما پر است از  یشعر خوب تر را فراهم م

 یریزبان تصو یکبا  ییاستثنا یلیناب برخاسته از تخ یرتعاب

 یدبا یه متاز یرتعاب ینا یانب یبرا یدگاه فکرکرده ا یابکر؛ آ

 ید؟در زبان کشف کن یتازه تر یگستره ها

اش کار  یعناصر شعر یبر تمام یشههم یدشاعر با -یفرجام یالل 

 یو چه ها یرچه تصو یل،کند. چه زبان، چه ساختار، چه تخ

تواند تنها به استحکام  یم یهر عنصر شعر یقلو ص یشپاال.…یگرد

 یست که بر آن خانه  ینیو انسجام شعر خدمت کند. مضمون زم

 "معنا" یدهم از واژه  یم یحترج ینجاا البته. یمساز یشعر را م

ست که بر آن قرار  یخاک یاستفاده کنم تا مضمون. اگر معنا قطعه 

را  یشها یتظاهر و محدود یساخته شود، چگونگ ییاست بنا

 یتاهم یربناهم ز یفتعار ینکند و به نظرم با ا یم ینساختار مع

ست  یاتیح یانجر تدارد و هم روبنا. حال آنچه در خانه اس یا یژهو

 .یندآفر یاش م یکه شاعر با امکانات فرد

 

 یاسرودن  -یدشعر ۀرسد شما سرسپرد یبه نظر م  -.زم

 یداستان م یاترجمه کردن؛ و کمتر به نوشتن مقاله، نقد، 

رفتن در  یشپ یشترب یانتخاب است برا یک ین.  ایدپرداز

گونه  یناش را ا ینهاست که آ یحس یاخص مش ۀگستر یک

 یند؟گز یبرم
 

و پنج ساله  یستب ی. زندگیدکرد یقیدق یاشاره  -یفرجام یالل 

اند که  ییآدمها آنها ینبه من آموخته که موفق تر یراندر خارج از ا
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 یکنند. شعر گستره ا یو رشد م یتمشخص فعال یگستره  یکدر 

که تنها  یکهکشان ینندارد که من بخواهم از ا یلیپهناور است و دل

چون داستان کوتاه  یگرد یشناسم به کهکشان یاز آن را م یسرسوزن

 یم یشترکردن را ب یکوچ کنم. کار تخصص یسیا رمان نوی یسینو

گونه  ین)که به آن اشتغال دارم( هم یروانکاو ینهپسندم و در زم

ه من از آن هم شاعران ست ک یشعر راه یاعتقادات را دارم. ترجمه 

شناسانم. نقد  یشناسم و هم به همزبانان خود م یرا بهتر م یگرد

ست.  یمنتقد ادب یک ی یفهوظ و. نقد کار یستهم کار من شاعر ن

ها  یرانیا یانم یمبهتر بگو یاو  یرانهنوز در ا یقتحق ینمتأسفانه ا

 نقد…یستو مترجم ن یسندهکه نقد کار هر شاعر و نو یفتادهجا ن

ست که به صرف اهل قلم  یو تخصص یغن یارساحت بس یک یادب

 ولدر غرب سال ها اص یاش بود. منتقدان ادب یشود مدع یبودن نم

سرشان را در  ینقد را مطالعه کرده و به قول معروف موها یاتو نظر

به  یادیشود که افراد ز یم یدهنکرده اند. امروزه د یدسف یابآس

نه سازنده  "نقدها" ینگونهردازند اما به نظرم اپ یم یگرانآثار د "نقد"

مواقع به شعور خوانندگان هم اهانت  یلیاند بلکه در خ یو نه اصول

 یضرور یارکار بس یگرانشعر و اشعار د یکتاب ها ی. معرفندکن یم

 یافراد که برچسب نقد م یبرخ ییست اما عقده گشا یا یدهو پسند

 .تأسف بار یردگ

 

 
 

درس  ید،کرده ا یزندگ یکادر آمر ینوجوانشما از  -.زم

چرا  ید؛ا یرهچ یسیو بر زبان انگل یدکارکرده ا ید،خوانده ا

 یتانو برگردان ها یسید،نو یشعر م یبه فارس یشههم یباتقر

 یشترب -آنها که در دسترس عموم است یشتردستکم ب -یزن

 است تا برعکس؟ یبه فارس یسیاز زبان انگل

کرده ام.  یزندگ یکادر آمر یمن از چهارده سالگ -امیفرج یالل

آموخته ام. گرچه به  یبوده و شعر را به فارس یام فارس یزبان مادر

ابزار  یکنم، فارس یو هم ترجمه م یمگو یهم شعر م یسیزبان انگل

آرام و  یام حرکت یبرهه از زندگ ینبوده ست. اما در ا یتر یعیطب

دارم.  یزبان م ینبه ا یمترجمه هاو  یسیاشعار انگل یبه سو یوستهپ

 یتا پلها یدهکنم زمانش فرا رس یاست که فکر م ینهم ا یلشدل

به زبان  یمتعدد یها یبرقرار کنم. البته در شعرخوان یتازه ا

ام را تا به  یانرژ یشتردعوت شده و حضور داشته ام اما ب یسیانگل

کرده ام. از چند ناشر هم دعوت  یفارس یاتحال معطوف به ادب

لحظه هنوز  ینرا هم گرفته ام اما در ا یسیانتشار کتاب شعر به انگل

 یحرکت به گونه ا ینا یمکنم. برا یکامل را احساس نم یآمادگ

برداشت را  ینا یدهم نبا یدست و شا یبا زبان مادر یخداحافظ

  .داشته باشم

 

مجموعه شعر  ینومعنوان د« اعتراف نامه دختران بد»  -.زم

 یانبودن  یگرانمانند د یبد بودن به معنا ینشماست. ا

ها از آب/ برگ ها از  یشهر»)  یرون؟نامتعارف بودن است از ب

 «(خاک ها... ینا ینبوده ست/ برا یاهیابر/ روح من/ هرگز گ

 یبد بودن فطر ین. ایزعز یدرست است ماندانا -یفرجام یالل

 یرونتواند از ب یم یگریست که د یو تنها معطوف به قضاوت یستن

 یامثال من داشته باشد. منظور هم نوع زن معترض یگود به من و زنان

 یانب یبرا یدهد و شهامت کاف یو نه باج م یردگ یست که نه باج م

 .شود یدر او تداع یحس شرمندگ ینآنکه کمتر یدارد ب یشدردها

 

 ینباور و برزبان آوردن ا یاآ« بوده ام... یمن دختر بد» -.زم

 یاست برا ییرها ینوع -ییدگو یهمان اعتراف که م -امر

دستتان را در پرداختن به هر چه و در هر  یعنیشاعر و شعر؟ 

 شکل بازتر کرده است؟

 یمصلوب شدگ یندر ا ییرها یدرست است، نوع -یفرجام یالل

به  یکن یعتراف مکه ا یپارادوکس جذاب و کامل. وقت یکست. 

و به  یکن یم یاجدادت خداحافظ یبا تمام یاگو یآنچه هست

که خود  یوندیپ یم یسالم و مهم تر از آن به هم نسالن یندگانتآ

 ینهخودت را در آ یتوان ی. تو هم مینندات بب ینهتوانند در آ یرا م

بودن  چاربر د یمتقابل. صحت یهمذات پندار یک. یکن یداآنها پ ی

 یستالزم ن یگر. دیمیاند و صم ینیکه زم ییها یبه غم ها و شاد

 ین. ایکن یچون اعتراف م ی. هستیده یحو توض یلرا تفص یزیچ

که دوست دارد تو را به  یست. انکار یرفراگ یاعالم انصراف از انکار

شده  یلو تحم یو عرف یجرا یشرم ها یدختر/زن برده  یکعنوان 

 یتوهم پدران و مادران ما بوده اند. وقت یزاده  که ییبداند. شرم ها

که  ییگو یها م یلیبه خ "بوده ام یمن دختر بد" یکن یاعتراف م

جهان  ینمتعارف و خودمحورانه شان تو را از ا یبرداشت ها

ست که  یینکرده و نخواهد کرد. تو رسالتت صدا یوسسرخورده و مأ

 یبد" یبا تمام یو حت یهست "بد " یو حت ی.تو هستیدر گلو دار

 یراجتناب ناپذ یمبارزه  یک ین. ایکردن دار یحق زندگ "یتها

 .است
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 یم یرامونجهان پ یطنز پررنگ شعر شما، از تناقض ها -.زم

بد »همان  یعنیجهان،  ینشاعر با ا یاز فاصله ها یا ید،آ

 شاعر؟« بودن

به گمانم از تناقض  ینیدب یم یمکه در شعرها یطنز -یفرجام یالل

خودم  یدرون ی. از تناقض هایردگ یسرچشمه م یروندرون و ب یها

 یای. ما در دو دنیرونب یایدن یماتو نامال اکه متعددند و از تناقض ه

درون و  یایدن یکی یم،کن یم یاساساً موهوم و گمراه کننده زندگ

محض  یقتکه آنچه به ظاهر حق "موهوم"دست  ین. از ایرونب یکی

خورد و تناقضات درونش را برمال  یترک م یاست گاه اوقات به راحت

 یمدان ی. ما هنوز نمست یرونیو هم ب یرخداد هم درون ینکند. ا یم

(! یاهس یکهکشان از چه ساخته شده )ماده  یننود و پنج درصد ا

ممکن است  ینیمب یکه در آسمان شب م یاز ستارگان یاریبس

ما از  یفخاموش شده باشند! تعر از تولدمان یشپ ینور یسالها

 یلی. و خیدآ یجور در نم یعلم یبا دانسته ها یچزمان و مکان ه

 یزیکچند صفحه از مباحث ف یگر. تنها مطالعه ید یمثال ها

 یدانستگ یناندک ماست. حال با ا یاردانش بس یانگرنما یکوآنتم

 تناقض و توهم نبود؟ یشود دارا یچگونه م یلقل

 

اسطوره، و کهن الگو در  یخ،حضور روشن تارو ... - .زم

روان  یدرون یها یهکردن خواننده به ال یکنزد یشعرتان برا

 هر دو؟ یاکوتاه کردن فاصله با شما و شعر،  یااست،  یشخو

عنوان  یچبه ه یسمنو یم یوقت یدراستش را بخواه -یفرجام یالل

کند  یم لیانآنچه غ ینکنم. بنابرا یشعر فکر نم یبه خواننده 

بر  یهخودم است. تک یعاطف-یروان-یذهن یو آشوب ها یریدرگ

ست  یو کهن الگوها گمانم از حرفه ام که روانشناس یراساط

خواب و  یای)دن یونگی یروانشناخت یشاتو گرا یردگ یسرچشمه م

 . …(یرهو غ یهو علوم خف یعهو ماور الطب یرکهن الگوها و اساط

 

 /یستخودش ن یهشب یزچ چیم/ هیافتیو در /یستادیما» -م.ز

توانست  یبود/ که م یا یدهلب پر ینیماه/ بشقاب چ یحت

و تکه  /یفتدآسمان/ فروب یمانیدو دست س یانهرآن/ از م

خودش  یهشب یزچ یچه /یافتیمو در /یمتکه شود/ نشست

و  ینپدران زم یگفتند/ روز یکه م یمردان بزرگ /یستن

رود/ مرداب آوردند/ و  یآمدند/ و به جا یآفتاب بودند/ شب

 /یافتیمو در /یمکوه/ گودال/ پلک ها را بر هم گذاشت یبه جا

 «ب.خوا یحت /یستخودش ن یهشب یزچ یچه

هر  -است یتهر واقع یها یکاست یرفتنپذ ی،نگاه چنین

که  یرشیو پذ یآگاه یگران؛خود و د یشتنخو یحت یتواقع

کند؛  یانتظارم یرا ساده و ب یتخوب ترکردن واقع یتالش برا

 یها/ راه م یشهکه بر خرده ش یپرنده ا»وجود خود را  ینبا ا

 .یدکن یوصف م« رود.

لحظه  یددرون من است. شا قضاتباز نماد تنا ینا -یفرجام یالل

 یدارم  و م یتنها یب ینوجود ا یبرا یکنم که پاسخ یفکر م یا

اما از و  یستآنچه موصوف و مرسوم بوده ن یهشب یزچ یچدانم که ه

هستم  یو هنوز پرنده ا ینمب ینم یامالت یآگاه ینبا چن یگرد ییسو

و هم آن  ینرود. هم ا یها راه م یشهخرده ش یپرواز رو یکه به جا

 کدام. یچحال ه ینو در ع

 

 -شعر شما یقرار یو ب یاندوه و تلخ ۀبرهن یصدا یاآ -م.ز 

را  یگریکوشد حس د یم -«گِل»از مجموعه  یشپ یژهبه و

چگونه »است؟) یمانهصم یبرهنگ یکتنها  یاپنهان کند، 

من!/ زبانم شو/ تا باورم  یمن!/ خدا یخدا /یم؟بگو

 یفرجام یالل«(کنند.

 یبرهنگ یبرهنگ ینا یرست. احتماال ز بیسوال خو-لیال فرجامی

 یداند. شا یتناهیها به نظر ال یدگیست چرا که پوش یگرید یها

 .آمد ینم یاهم به دن یپنهان نبود شعر یزیاگر چ

 

در شعر  ی،قاطع و شخص یرتعاب یرسد پاره ا یبه نظر م  -.زم

بردن، باوربردن،  یماندهند: ا یاز شعر و شما رخ م یرونشما ب

 یدر نگاه به درون و در پنهان یشترشما شعر را ب یدبردن؛ام

ام/ که  یچمدان») ید،کن یروانتان کشف م یها یهال ینتر

و  یدند در یا«( ودش/ گم شده است.در خ ییجا /یشههم

  یر؟فراگ یدر معنا یهست یافتندر

 یرتأث یتواند ب یدو. درون نم یناز ا یقیفکر کنم تلف-یفرجام یالل 

شعر  ین. بنابر ایستاز درون ن یرتأث یهم ب یرونباشد و ب یروناز ب

دارد  ییشک جا یرخ دهد. ب یروندر ب یاتواند صرفًا در درون  ینم

 .یدمنام "برزخ"شعر را  یایر دنیشتپ ینهم یبرا یدهر دو. شا یانم
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 ینسوم -«گِل»مجموعه  یشعرها یرهایفضاها و تصو -.زم

گسترده  یعتدر بستر طب یشترآرام تر و ب  -دفتر شعرتان

آب، ماه،  -یعتتر شدن به طب یکنزد یناست، خودتان ا

زبان، و ساختار  یمتمال ید؛درخت، انار، گِل، پرنده، خورش

 ید؟کن یم یا یدکرد یآن را حس م ۀرشدکرده و کامل تر شد

از  یشو خصوصاً پ یراخ یبله. حتماً. در سال ها-ی فرجاملیال

و  یدرون یطیگِل بنابر حوادث و شرا یمجموعه  ینوشتن شعرها

شود گفت به  یگرفتم. م یعتبا طب یشتریارتباط ب یرونیب

کردم. به زبان  ینگاه نافذتر یرونب یرنمادها و تصاو ی یرمجموعهز

 یطوالن ی. مراقبه هاشدمتر  یکنزد یرهدرخت ها و ماه و خاک و غ

اما معنا نه. معنا  یان،ساده تر شدن نگاه و ب یشد. نوع یلهم دخ

مجموعه  ینا یزبان یجازکنم ا یکرد. فکر م یداپ یشتریب یچیدگیپ

. یمکه دار ست یکوچک خانه ا یاطاصوات پرندگان و ح یونمد

 یطور باز شدن در ینو هم یندآ یم یابه دن ییزکه با هر پا ییانارها

 یقائل بود. به هرحال هر آدم یشبرا یتوان مکان خاص ینم یدکه شا

 یسینامه نو یاحتو تحوالت را دارد و شاعر مثل س ییرتغ ینگونها

شگفت را  یخطه ها یایو خم ها و جغراف یچست که اسرار پ

 .کند یم یادداشت

 

 یشعر ب یاآ ید؟دان یعنوان شعر را چه اندازه مهم م -.زم

 کم دارد؟ یزیعنوان چ

ندارد. عنوان مثل  یکم یزچ یچعنوان ه ینه شعر ب-یفرجام یالل

خورد. عنوان هم به  یپست م یپالک خانه است که به درد اداره 

 .یستن یونبه عنوانش مد یشعر یچخورد. ه یدرد فهرست کتاب م

 

شعر متعهد  یادارد؟ آ ییچه معنا یتانعهد در شعر برات -.زم

  یر،فراگ یمثال شعر شاملو در نگاه -الزما شعر معترض است

 است؟ یمتعهدتر از شعر سپهر

 

 
 

از  ییو تحمل گونه ها یو روادار یدارد یعنیتعهد -یفرجام یالل

حاضر خود شاعر است.  یایدن یتواقع ینآنها. حال ا یانو ب یتواقع

 یاییدن یسپهر یایبود و دن یاسیس-یاجتماع یاییشاملو دن یایدن

کدام به صرف نوع تعهد خود  یچ. هیانهو معرفت گرا یذاتاً معنو

 یتمنکه شعر والت و یدمندارد. تا به حال نشن یگریبر د یبرتر

و  یراجتماعیروزمره و غ ین)مضام یورآل یمر یا( و یمعنو ین)مضام

و  یاسیشاعران س یشعرها مثالًاست و  یرمتعهدغ ی( شعریاسیس

دارند  یو جک کرواک  به آنها برتر ینزبرگمثل گ یکاییمعترض آمر

کرده اند(.  یم یزندگ ی)درست است که در مقاطع مختلف زمان

شعر  یترا ندارند و تنها شعر یستیوسواس فاش ینها به نظر ا یغرب

 تس "یرانیا" یشترست که ب ییبحث ها ینهامطرح است. ا یشانبرا

 یعتنداشته چون اساساً با طب یو عاقبت خوش یجهو هرگز هم نت

ست که  یمطرود کردن شاعران خوب یشعر در تضاد است. به نوع

تعهد تا  یکنم که مقوله  ینامتعارف و ویژه دارند. فکر م یاییدن

 یوسوبژکت یاردر آثارش داشته باشد بس یا "یشهاند"که شاعر  ییجا

و  یبه تعهد اجتماع یشتریب یبها ینا زا یشزائد است. پ یو تا حد

که در جهت  یکنم که تعهد یدادم اما امروز فکر م یم یفرهنگ

و خواسته  یرشناخت هر جهت و مس ینست و ا یشناخت باشد کاف

شعر امروز  یها یفرازها و کاست  -تواند داشته باشد.م.ز یرا م یا

چون  مشکل است یفراز و کاست یکتفک-یفرجام یست؟لیالچ یرانا

خودش را داشته باشد.  یها یتواند فرازها و کاست یم یهر شعر

 یرانخوب و موفق شعر امروز ا یدهم که مؤلفه ها یپاسخ م ینگونها

معنا  یناند. به ا یخوب و موفق جهان یمن همان مؤلفه ها یدهبه عق

 یو ساختار ییمعنا ی،زبان یباال یتشعر خوب ظرف یک یکه فرازها
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 یکاز  یرویهم حاصل پ یرانشعر امروز ا ایه یاش است و کاست

 یادست که من را به  یپوچ یزبان یها و شگردها یکتاکت یسر

شگردها  ینا یمتر بگو یحاندازد. صر یها م یلمفارسیپوشش زنان ف

 یدنمثالً پوش یعنیست،  یتهسنت و مدرن یاندست و پا زدن م یادآور

از  یشدهه ها پ یدکه با ییتضادها یعنی. یاهچادر س یرژوپ ز ینیم

 ییاز شعرها یلیخ یشاعر، معن یک. به عنوان یمآنها گذر کرده باش

فهمم، چه رسد به خوانندگان.  یاند نم یزبان یها یرا که مغروق باز

تکان  یسر ییداز قافله عقب نمانند به تأ ینکها یها هم برا یبرخ

را  یگرد یاند. کاست یدهاما نفهم یدیممثالً فهم یعنیدهند که  یم

 یشکسوتبدانم که اصالً پ یشکسوتانیاز به اصطالح پ "یدتقل" یدبا

 یدشاعر با یکست که  یتیهم عدم اتخاذ فرد یگر. معضل دیستندن

 یرویروز پ یشدن و از مدها یگرداشته باشد. همرنگ شاعران د

 یتالش مفرط برا یگرد یتواند مخرب باشد. کاست یکردن تنها م

 ییها یو به قول معروف بدعت گذار اها و سبک ه یانجر "یجادا"

 کنند.  یشعر خوب را اشغال م یانحراف و توهم جا یجادست که با ا

 

هم  یران،هفتاد و هشتاد ا یمعتقدند شعر دهه ها یبرخ -م.ز

 یناز دالئلشان ا یکی. یستچهل و پنجاه ن یارز شعر دهه ها

 یلبه دل یدشا -ماند یاست که شعر نسل ما کمتر در ذهن م

  یست؟باره چ ینپرداختن. نظر شما در ا یقیتر به موسکم

 ی. شعر دهه هایستمنظر موافق ن ینمن اصالً با ا-یفرجام لیال

چهل و پنجاه کم ندارد. همانطور  یاز دهه ها یچهفتاد و هشتاد ه

 یکعامه پسند ملود یاپاپ  یقیکمتر از موس یارجاز بس یقیکه موس

توانند  یافراد کمتر م اینکهجاز است؟  یقینقص موس ینا یااست اما آ

بسپارند  یادشبودن شعر به  یتمیکو ر یککمتر ملود یلبه دل

  .مشکل آنهاست نه شعر

شعر و شاعران هم  یرو یشمشکالت بزرگ و مهم پ -.زم

 یست؟نسل ما چ

-و خود یلیسانسور. سانسور. سانسور. سانسور تحم-یفرجام لیال

 یو من درآورد یانحراف یطور گرفتار جهت ها ین. همیسانسور

 یوستهپ یتواند ترجمه  یراه حل ها هم م یناز بزرگتر یکیشدن. 

 .غالب یاز روندها یزباشد و پره یرانیرایاشعار شاعران غ یو مطالعه 

ارزنده  یدۀپد -و جهان یرانشعر ا یصدا -«شعروفون» -.زم

. شما در یزارارج گ یستۀواژه شا ینراست یاست، به معنا یا

در سوئد با  یی،، خانم مانا آقا یگرو شاعر خوب د یکا،آمر

شعر  یبایدرست  و ز یو اجرا یدن،و ظرافت، به برگز یآگاه

 یبتجبران، بلکه سررفتن از غ -یدپرداز یخوب امروز م

 یکی،در خور.به نظر من، آگاه کردن جامعه بر هر ن یرسانه ا

 -یکیبر تار یرگیچ یهمان روشن کردن چراغ است برا

با ابزار درست.  یکارهر پ یوۀش ینو متمدن تر یندرست تر

تا آنچه  ید،ا یدهکه برگز یاز عنوان -شعروفون ۀدربار یکم

 یتکنولوژ زو بهره بردن ا یداز دل کار درآ یددار یدوست م

و  یی،شما و مانا آقا یانفاصله م یوارهایاز د یدنپر یبرا

 .ییدبگو -جهان یاگوشه ه یگرو د یرانشاعران ا

 

 
 

شعر و  یست از دو واژه  یبیترک یشعروفون واژه ا-یفرجام یالل

 یبترک ینبود که ا ین(. اما هدف ایونانیفون )به مفهوم صدا در 

شنونده  یکند تا به نوع یرا تداع یکروفونچون گرامافون و م یاییاش

توجه داشته باشد. پادکست  یبیترک یواژه  ینا یداریبه وجه شن

شده و  یاست که راه انداز یمسال و ن یکشعروفون در حدود 

 یستب یندهآ یدهد. در هفته  یادامه م یشها یتهمچنان به فعال

کرد. هدف از  یمپادکست را منتشر خواه ینا یشماره  ینو سوم

زبانان و شعردوستان با  یفارس یشترب ییپادکست آشنا ینا یجادا

شاعر  یکو جهان بوده است. در هر شماره از  یشعر معاصر فارس

. همانطور که یمخوان یزبان م یفارس یرشاعر غ یکزبان و  یفارس

 ینموجود موجب شده تا ا یاستفاده از تکنولوژ یداشاره کرد

 یاکه در دن یو شاعران هانج یاز دو نقطه  یمپادکست ها را بتوان

  .یمده اند ارائه دهپراکن

 

کار بر  یقی،شعر با موس یقکار، تلف یکیتکن یبخش ها -.زم

ضبط شده، و ارسال اثر بر سامانه را هم  یصدا یفیتک

 تا کنون گرفته اید،که  یپاسخ ید؟ده یخودتان انجام م

 چگونه بوده است؟

 یرا از شعرها یمانجداگانه اجراها ییمن و مانا آقا-یفرجام یالل

کند و من  یارسال م یمرا برا یش. مانا اجراکنیم یهر شماره ضبط م

پادکست هستم.  ینا یقیو انتخاب موس یکیتکن یعهده دار کارها

شعرها انتخاب کرده و با  یرا بر حسب حال و هوا یقیقطعات موس
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نخست پادکست به علت  یشماره  ینکنم. در چند یم یقشعرها تلف

خوب نبود.  انصداها و پخش چند تیفیبهتر ک ینبود دستگاه ها

موجود  یتوانم ادعا کنم به خاطر نرم افزارها و دستگاه ها یاما حاال م

نقص است. خوشبختانه پادکست ها با اقبال  یب یباًتقر یصوت یفیتک

 ینا یما یدهمواجه شده اند. آنچه هم من و هم مانا د یریچشمگ

 انهدر سام یسیما را با نام نو یبرنامه ها یادیبوده که شعردوستان ز

بوک مشترک شده اند.  یسصفحات ف ینشعروفون و همچن ی

دوستان خوب و مهربان به  ینا یبو ترغ یکه با دلگرم یدواریمام

 .یمهمچنان تداوم ببخش یشاز پ یشب یمشترک با قوا یپروژه  ینا

 
 یالدیم 2012اکتبر  /یدیخورش یکو نود و  یصدو س یکهزار مهر
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 اندیشیدنی و نااندیشیدنی
 

 
 

( متفکر الجزایری، یکی از سه متفکر 2010-1928محمد ارکون )

، بار دیگر اندیشه 1967نامدار عرب است که بعد از شکست ژوئن 

رفت، عربی را که رو به رکود می عرب را احیا کردند و ساحت اندیشه

دو تن دیگر یکی نصر حامد . بخشیدندنجات جمود و خمودگی از 

ابوزید )مصری(، و دیگری محمد عابد جابری )مراکشی( است. آتشی 

که این سه تن در بیشه اندیشه عربی بر افروختند چنان هایل بود 

د، گزاف که اگر بگوئیم خود به تنهایی رنسانسی در جامعه عرب بودن

ایم. جامعه عربی منفعل بعد از جنگ چنان تأثیری از از اینان نگفته

های کهن سالحی در خور برای هریک پذیرفت، که پاسداران اندیشه

از آنان تیز کردند، تا جایی که مرگ این سه تن در یک سال را اکثر 

 ناظران مرگی مشکوک دانستند. 

نگاهی ویژه خود داشت. این سه تن هر یک به مشکالت جامعه خود 

ارکون که موضوع این کتاب است معتقد بود که  تاریخ اسالمی، در 

ای طالیی بود که او آن را گرایشی قرون سوم تا چهارم، شاهد دوره

نامید و آن را در نسل مسکویه و ابوحیان توحیدی متبلور انسانی می

یافت: دانست. اندیشه ارکون در عنوان مهمترین کتاب او تجلی می

نزعۀ االنسنۀ فی الفکر العربی ـ جیل مسکویه و توحیدی؛ »

، که «انسانگرایی در اندیشه عربی: نسل مسکویه و ابوحیان توحیدی

از فرانسه به عربی ترجمه گردید. هاشم  1997توسط هاشم صالح در 

صالح، مترجم رسمی آثار ارکون به عربی حقی بزرگ به گردن 

های نسل بالنده ایرانی از رهگذر ترجمه خواننده ایرانی دارد، زیرا

پاکیزه هاشم صالح بود که توانست با آفاق فکری این اندیشمند بزرگ 

 آشنا شود. 

دو قسمت دارد: « اندیشیدنی و نااندیشیدنی در اسالم معاصر»کتاب 

شرحی کوتاه و کمیاب از زندگی ارکون به قلم فارع مسرحی، و چهار 

 مد ارکون ترتیب داده است.  مصاحبه که هاشم صالح با مح

 "شادگان"این اثر را محمد جواهرکالم به فارسی ترجمه و انتشارات 

 در ایران منتشر کرده است.

 

 ها در تبریزعلی آذری و نمایش مرده

 

نمایش گذاشته ه در تبریز ب 1921این نمایشنامه در سال ...

روزهای مونس "زاده در کتاب حمیده همسر جلیل محمد قلی شد.

نویسد: ابوالفتح علوی برای به نمایش در این باره می "زندگی

از والی اجازه گرفت. به این مناسبت  "اوُلولر"گذاشتن نمایشنامه 

مندان در منزل ما برگزار شد. گان و عالقهنشست بزرگ هنرپیشه

ها را به خود میرزا جلیل کار آماده نمودن پیس و انتخاب هنرپیشه

خان نقش اسکندر را بازی ی معروف بیوکنرپیشهعهده داشت. ه

کرد. میرزا علی ]علی آذری[ نقش شیخ نصراهلل را ایفا کرد. )او بعدها 

به همراه ما به باکو آمد. میرزا جلیل در آنجا برای او کار پیدا کرد(. 

ی ارمنی، نقش نازلی را نقش کربالیی فاطمه را، لیزا هنرپیشه

قش جالل را پسر مرحوم ما مدحت بازی خواهرزاده میرزا جلیل و ن

-کرد. در شهر تبریز تنها یک سالن تئاتر، آن هم در قسمت ارمنیمی

نشین شهر بود. ما ساختمان تئاتر را برای اول ماه مه اجاره کردیم. 

ها را مطابق فهرست، توسط عسگرخان برای قسمتی از بلیط

هایشان قشها نمؤسسات و رجال برجسته شهر فرستادیم. هنرپیشه

کردند. اما ترس از برخورد و برای رعایت را با اشتیاق تمرین می

احتیاط قرار شد که هنگام رفتن روی صحنه با خود تپانچه داشته 

 "باشند.

بیوک خان نخجوانى، هنرمند مشهور آذربایجان و از در واقع؛ 

زاده تر ایران، که از دوستان جلیل محمد قلىئانخستین کارگردانان ت

موقعیت را با حضور نویسنده نمایشنامه از میزبانان او در تبریز بود، و 

گیرد. یآن م یها در تبریز مغتنم شمرده، تصمیم به اجرامرده

هاى این اثر را بر نخجوانى در جستجوى کسانى بود که بتوانند نقش

تر به خوبى اجرا کنند. در این جستجوهاست که على آذرى ئاصحنه ت

آشنایان گزیند. على آذرى از نقش شیخ نصراهلل برمى یرا براى اجرا

 . بودنزدیک بیوک خان نخجوانى 

 این اثر به کوشش باقر مرتضوی در آلمان انتشار یافته است. 
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 1928 ۀم 24؛ William Trevorویلیام ترور )انگلیسی: 

نویس، و نامهنویس، نمایش( رمان2016نوامبر  21 –

های نویسنده ایرلندی بود که از او به عنوان یکی از قله

شد. وی سه بار داستان کوتاه انگلیسی معاصر یاد می

جایزه ادبی کاستا بوک شد و پنج نوبت به عنوان  ٰ  برنده

نامزد جایزه ادبی من بوکر معرفی شد. نام ترور به عنوان 

های جایزه نوبل ادبیات نیز مطرح بود، اگر چه از بختیکی 

 گاه برنده این جایزه نشد.هیچ

دستی و مهارت ویلیام ترور در فرم و تکنیک داستان، چیره

سبب شد که با نویسندگانی چون چخوف، دوموپاسان و 

جیمز جویس مقایسه شود. گراهام گرین در نقدی که در 

ه فرشتگان در ریتز بر مجموعه داستان کوتا 1975سال 

نوشت، تأکید کرد که اگر این کتاب را بهترین مجموعه 

شک های جیمز جویس ندانیم، بیداستان بعد از دوبلینی

ها ترور، روایت ها و رمانهاست. داستانیکی از بهترین

طنازانه و در عین حال تلخی از تنازعات کوچک زندگی 

 .مردمان عادی است
ثر از عالقمندان به خواندن این مجموعه داستان خواسته آوایی، مترجم این اگیل

 است تا به آدرس او برای دریافت کتاب تماس بگیرند.

gilavaei@gmail.com 
 
 

 
 

 Sir Ahmed Salmanسِر احمد سلمان رشدی )به انگلیسی:

Rushdie نویسمقاله و نویسنده ،(1947 ژوئن 19( )زاده 
 شبنیمه هایبچه کتاب با بار نخستین وی. است هندی-بریتانیایی

 کرد دریافت اثر این نگارش بابت را بوکر جایزه و رسید شهرت به
 را او هایداستان. گیردمی ریشه هند قارهشبه از رشدی آثار اغلب

 کنند.بندی میرئالیسم جادویی طبقه گونه در
شیطانی اعتراضاتی را در کشورهای اسالمی چهارمین اثر وی آیات 

اهلل خمینی رهبر مذهبی و برانگیخت. پس از آن، فتوای صادره روح
گذار نظام جمهوری اسالمی مبنی بر ضرورت کشتن وی، باعث بنیان

شد تا سلمان رشدی سالیان درازی به زندگی مخفیانه روی آورد و 
 های خاص در انظار ظاهر شود.تنها در مناسبت

است و آثار رشدی همواره با استقبال منتقدان ادبی رو به رو شده
 بوکر داستان، بوکر ،(بار 2) بردوایت نظیر ادبی جوایز وی بارها برنده

 سال نویسنده و زبانانانگلیسی اتحادیه هنر، شورای جایزه بوکرها،
 .استبوده

 از سلمان رشدی یکی از دو داستان این "جهان پناه "داستان  

 مجموعه است.

، وینگهام، اونتاریو، 1931جوالی  10)زاده شده در آلیس مونرو  
کانادا( نویسنده کانادایی ست که با داستانهای کوتاه خود معروفیت 
جهانی یافت. داستانهایی که عموما از جنوب غربی اونتاریو مایه می 
گیرد و شخصیتهای داستانی اش مردمانی از همان منطقه با شناسه 

 ایرلندی ست.-اسکاتلندیی 
( 1968نخستین مجموعه داستانهایش بنام رقص سایه های شاد ) 

منتشر شد. این یکی از سه مجموعه داستانهاست. دو مجموعه دیگر 
( که با نام دختر گدا: 1978عبارتند از فکر می کنی که هستی ؟)
 داستانهای فلو و رُز نیز منتشر گردید(،

سوئد اعالم کرد که جایزه نوبل ادبیات آکادمی  2013در دهم اکتبر 

گیرد. او که در زمان اعالم آور کانادایی تعلق میبه این نویسنده نام

ساله بود یکصد و دهمین برنده جایزه ادبی نوبل، اولین  82این خبر 

تا کنون  1901کانادایی برنده این جایزه و سیزدهمین زنی بود که از 
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ادبی شد. پیش تر از این در یک  موفق به گرفتن این جایزه معتبر

دهه اخیر زنانی چون هرتا مولر و دوریس لسینگ این عنوان را از 

 آن خود کرده بودند.

پناه، هر دو بار نخست در نشریه داستان کوری و داستان جهان

آوایی در ترجمه حاضر بر اساس بوکر منتشر شدند. منبع گیل

 همین چاپ صورت گرفته است.

اب به شکل پ.د.اف از طریق آدرس زیر با مترجم دریافت این کت

 پذیر است:امکان

gilavaei@gmail.com 
 

 ها بر ساحلخرچنگ

 
 

به دریا فکر کرد که پائین رفته بود، به ساحل که با لیلی و فریده "

اثر پایشان فشردند، به  شان را برآن می دمپائی دردست، پای برهنه

های کوچکی که  خرچنگ به بعد و ساحل سینه خیسِ  های بر ماسه

 کردند برساحل به جا مانده بودند که با هر جان کندنی تالش می

 مانده خرچنگ همان کرد می احساس مهری. برسانند دریا به را خود

  ". است ساحل بر

 

بنی نوشته شریفه  "ها بر ساحل خرچنگ"این تکه ای بود از رمان 

هاشمی که توسط انتشارات خاوران در پاریس به چاپ رسیده است. 

این رمان شامل سه روایت است که با وجود مرتبط بودن با هم، 

هرکدام درخود داستانی کاملند. این سه روایت در دوجلد به چاپ 

 رسیده است:

 منتشر شد.  2014جلد اول، روایت مهری ست، که درسال 

ست و  "دفتر لیلی"و  "ت فریده یا سنتروای"جلد دوم که شامل 

 به چاپ رسید. 2016رساند و در فصل آخری که رمان را به پایان می

 67تا بعد از کشتار  40های  این رمان که بستر تاریخیِ حدود سال

های یک نسل  ها و تب و تاب را در برمی گیرد، داستان فراز و نشیب

ه هرکدام از دریچه است از نگاه  سه زن، سه دوست دبیرستانی ک

کند. روایت آوارگی  نگاه خود، این سال ها و این دوستی را روایت می

فرقی  –هائی که در یک جامعه خودکامه  و غربت زدگی انسان

نه تنها تبعیدی از سرزمین خودند بلکه حتی  -کند کی و کجا نمی

در کشور  خود نیز  به نوعی رانده شده و در تبعیدند. درست مثل 

ها که به خاطر مکروه بودنشان از نظر مذهبی، در سبد  خرچنگ

ماهیگیر ناآگاه جائی ندارند و او بی آن که ارزششان را بداند، 

 نابخردانه بر ساحل پرتشان می کند. 

 

جلد اول، که با خبر کشته شدن زندانیان سیاسی در ایران آغاز 

 روایت مهری ست؛ زن یکی از کشته شدگان که به عنوان شود، می

یک تبعیدی از دریچه تنهائیش در برلین به سال ها و خاطرات 

اش بر می گردد و این گونه، نگاهی دارد به شهر و فرهنگی گذشته

که در آن بزرگ شده و به تمام دوران قبل تا بعد از انقالب و به تمام 

 گذاشت برای زنده ماندن. هائی که باید پشت سر می خوان

مستقیماً بپردازد، تأکیدش  67کشتار  رمان بیش از آن که به خود

آمدها و تأثیراتی ست که کالً فجایع  وپی 60بیشتر بر تمام سال های 

گذارند. در  اجتماعی بر روح و روان انسان ها می -و اتفاقات سیاسی

 ها.      ای به روی آن سال ایست برای باز کردن دریچه واقع انگیزه

 

است که در کنارحوادثی  "سنتروایت فریده یا "جلد دوم، شامل:  

دهد، نگاهی گذرا و محو هم به که در ایران بعد از انقالب رخ می

 مسئله ختنه زنان در جنوب ایران دارد. 

های زنی ست که مثل ست که یادداشت "دفتر لیلی"روایت سوم 

 –در جایی  60های خیلی های دیگر، در زمان بگیر و ببندهای سال

مخفی شده و در حین گفتن از نگرانی ها  -یابه زعم خود در دخمه

و کابوس هایش، از این زاویه نگاهی هم دارد به زندگیش و این 

 دوستی. 

هایی مثل لیلی را نشان این روایت، وضعیت روانی و درونی انسان

دهد که تحت فشار و تعقیب در زندانی که حاال برایشان به وسعت می

 گذرد و... ها چه مییک سرزمین، گسترده شده است، بر آن

 گوید:لیلی می

بهتره تا زیر یه سقفی هستم، بنویسم. سقف! سقفی که احساس » 

هر لحظه رمبیدنش خواب و آرامش رو از چشات پرونده! سرپناهِ بی 

دونی برات فردایی هست یا نه، پناه! ولی باید بنویسم. وقتی نمی

انگار خودتو روش ای که نوشتن شاید تنها راه نجات باشه؛ تخته پاره

کنی به امید رسیدن به ساحلی هرچند دور، هرچند سراب، آوار می

ای، یادی و حتی اگه غریقی باشی تو گرداب، باز به این امید که تکه

ای از تو رو روزی برسونه به دستی و نگاهی. یا شاید برای و خاطره

و  گم کردن خودت، تو دست غدّار این زمان که نه سر ایستادن داره

 « نه انگار رو به پیش! 
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درست  –سال بعد  30که حدود  "فصل آخر"قسمت سومِ جلد دو یا 

گذرد، و تلفیقی ست در کشور سوئد می -ایران 88قبل از انتخابات 

 از هر سه روایت، کلِ رمان را به پایان می رساند.

 

 مهلتی بایست تا خون شیر شد

 

 ، نشر آفتاب، نروژنویسنده: شهروز رشید

، پنج خوانش ”مهلتی بایست تا خون شیر شد“ی کتاب پنج مقاله

تاثیرپذیری بوف کور هدایت از ی نخست به است از پنج متن. مقاله

های ادگار آلن پو و ریلکه و دیگر نویسندگان اروپایی داستان

جریان “ی دوم بر تکنیک مقاله .ست بینامتنیخوانشیپردازد؛ می

در عین حال کند، و گلشیری درنگ می در کار هوشنگ” سیال ذهن

این یک “دهد. گیری این مفهوم را به دست میای از شکلتاریخچه

ی زویا نوشته” هالکه“بازخوانی داستان ی سوم، ، مقاله”نقد نیست

ی چهارم، ی روالن بارت. مقالهگانهپیرزاد است بر اساس رمزگان پنج

ی نوشته” نماز میت“بلند  ی، خوانشی است از قصه”یورش یادها”

آخرین خوانش است؛ ، آخرین متن، ”خاوران و شعر“رضا دانشور. 

 قرائتِ واقعیتُُِ خاوران، چونان یک متن.

 بخشی از مقاله آخر کتاب:

 

ی شصت و خاوران، اصل سخن بر ی دههدر امر نوشتن در باره

ن. برای در خاطر نگه داشتحقیقت است، نوشتن برای حافظه است، 

ست که آن دهه را خاطرات زندانیان، و بازماندگان کشتارها، ژانری

نجات داده است. ژانری مستقل. کاری که شعر و از خطر فراموشی 

غیر اش برآید. ارزش این کارها در تواند از عهدهادبیات هرگز نمی

ادبی بودن آنهاست، در گفتِن از حقیقت است، در استقالل 

تالشی برای ادبی کردن همین سبب هر گونه  شان است. بهنوشتاری

هایی ها، متنآنها کم اثر کردن امر واقع است. در یک کالم این متن

شان کرد. دو کتاب نباید به ژانری دیگر ترجمه .اندیگانهبدیل و بی

شصت و هفت در تبعید، که به طور مستقل به کشتار تابستان  شعر

از سعید یوسف، و ” بوی فردایی نوجان باختگان به “اند: پرداخته

از اسماعیل خویی، هم به ” بلندکشتار شصت و هفت به بانگ “

مانند که از زبان از شاهدان عینی بیان هایی از آن فجایع میگزارش

 .باشندشده 

های ی شصت است؛ با واقعیتاش در دهههایشعر تبعید، ریشه

درونی تبعید است. آنچه ی شصت، تاریخ ی شصت بربالیده. دههدهه

ست همین برش از تاریخ است. با خود از وطن در ذهن تبعیدی

های رهایی را هم در گواردش. نشانهخود میکند؛ در اش میحمل

سفری کند. شعر تبعید مثل بازنگری به آن برش از تاریخ جستجو می

بازگشت، مراحل مختلفی داشته، و خواهد داشت. طوالنی، و یا بی

ماند که به ساحل بازماندگانی میاش به فریادهای ی آغازینحلهمر

ها، کشتارها، یاران مانده ی اعدامی پارهاند. گزارش پارهنجات رسیده

های ی الیهکند؛ همهاست. اما درد در درون آدم، پیشروی میدر بند 

روح است، و شعر از ی تاریخ، دیگر بستر پوشاند، آن تکهروح را می

شود؛ از اعماق جان؛ آنجا که بشریت پایمال ی دوری اعالم میجا

ی شصت است، ها، دههی دههگاه، همهآنشده مسکن دارد، و 

ها، خاوران، و هر شعر شریفی، در صورت و جان، ی گورستانهمه

ترین شعر تبعید، خاوران است که در هیچ شعر تبعید است. و غریب

 .گنجدکتابی نمی

 

نشر "آدرس توان با مراجعه به دالر است و می 15 قیمت کتاب

. دوستانی که ساکن ایران هستند در اینترنت، آن را تهیه کرد "آفتاب

و خواهان تهیه این کتاب، کافی است که مبلغ هفت هزار تومان 

تومان( به یکی از سازمان های مردم نهاد واریز و تصویر  7000)

میل کنند، تا نسخه پی دی اف فاکتور پرداختی را به نشر آفتاب ای

 .محافظت شده کتاب برای شان ارسال شود
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 در جستجوی سبک گمشده

 یاد کاظم امیرینویسنده: زنده

 ناشر نشر آفتابه، نوع ادبی مجموعه مقال

 در باره این کتاب آمده است:

مجموعه هشت مقاله است در  "در جستجوی سبک گمشده"

جای بررسی بخشی از ادبیات معاصر ایران و جهان. در این مجال به

های این کتاب باارزش، از خود کاظم امیری پرداختن به مقاله

نویسم که شوربختانه دیگر در میان ما نیست و با کمک دوست می

آوری شد و اکنون ها جمعمشترکمان؛ شهروز رشید این مقاله

 :های کتابشود. مقالهر میمنتش

 معنا و هویت باختگی در آثار بهرام صادقی -1

 اروتیک و جنسیت در آثار هوشنگ گلشیری -2

از هوشنگ ” هامعصوم”اسطوره و خرافات: تالشی برای تفسیر -3

 گلشیری

 زندگاندر سرزمین جن-4

 «شاه سیاه پوشان»تفسیری بر -5

 هاپیچشِ استعاره-6

 خوردهشورشیانِ شکست -7

 شدهدر جستجوی سبک گم-8

 :یاد کاظم امیریاز نثر زنده یهایهنمون

تبدیل “ انگار که” (Simulation) واقعیتِ زندگی به شبیه سازی

تفاوت بین واقعی و امرخیالی، بین سپهر عمومی و سپهر  .شده است

 ) خصوصی، بین دور و نزدیک از بین رفته است. ارتباط

(Kommunikation) معنای عمق بخشیدن به فردیت و  دیگر به

های کشد، زیرا هویتهویت اجتماعی نیست، بلکه فردیت را می

 .دهدهای رفتاری ناآشنا را به خورد انسان میمختلف و شیوه

وقتی آراگون و لویی بونویل بعدها گفتند که همه آنچه آنها را در 

 هایکرد )شوک، فانتزی، صحنهکوران گرم سوررئالیسم جذب می

رسواکننده، بی معنایی و اتفاق، کوالژ، به تصویر کشیدن رویا(، امروز 

وارد زندگی روزمره شده اند، به امر مهمی انگشت گذاشته بودند. 

کنند، سکس با کامپیوتر صورت ها با کامپیوتر بازی میزیرا وقتی بچه

ساالن در مقابل تلویزیون جنگ را تجربه گیرد، وقتی بزرگمی

ی این دو دهند، گفتهریدشان را در انترنت انجام میکنند و خمی

کنند. دیگر تفاوتی بین تصاویر هنرمند سوررئالیست را تأیید می

ی وجود ندارد. آنچه روزی هنر و جذبه “واقعی”و “ مصنوعی”

زیباشناسی بود، امروز به همه جا راه یافته است. از این رو، وقتی 

ی انتقاد عنای آن نیست که قوهشود که هنر مرده است به مگفته می

آن مرده است، بلکه واقعیت )زندگی( با تصویر خود )هنر( یکی شده 

 .است

 
برای آنکه گرایش ادبی پسامدرن را بفهمیم بایست که تأثیر 

های تکنیکی را در نظر بگیریم. این تأثیر روانی، یعنی دستگاه

اشت، فیلم ای ندست. تا به حال، مواد مخدر استعمال تودهدرونی

چندان همگانی نبود، موسیقی برای تعمق، آرامش، جشن و سرگرمی 

بود، ولی امروز، با گسترش و عمومی شدن وسایل تکنیکی، راه فرار 

برای کسی وجود ندارد. همگان تحت تأثیر مستقیم این تحول 

های الکترونیکی به خلبانانی که از طریق رسانه .صنعتی هستند

های عجیب و غریب د، ما را مدام در سرزمینیابندرون ما راه می

برند، سطح را پایین ها حافظه را از بین میآورند. این رسانهفرود می

کنند که دیگر با نیازهای آورند و فانتزی را طوری مصنوعی میمی

ایم واقعی، شخصی تطابقی ندارد. ما سخت اسیر توهمات خود شده

. چند بار اسم کاالیی را همراه توانیم به عقل خود رجوع کنیمو نمی

کنند، بعد از آن دیگر احتیاجی به دانستن نام با موسیقی تکرار می

شویم. تجاوز روانی. کاال نیست، ما اتوماتیک به سویش کشیده می

ها بدتر: بی آنکه حق انتخاب داشته باشیم، مجبوریم به شعارها، دروغ

های خصوصی و های همیشگی و تکراری گوش دهیم. شرکتو یاوه

 .اندها زبان را به انحصار خود در آوردهحکومت

صفحه است به قیمت  216« در جستجوی سبک گمشده»کتاب 

دالر که می توانید از طریق نشر آفتاب یا سایت آمازون آن را  15

  .تهیه کنید

 پست الکترونیکی نشر آفتاب

aftab.publication@gmail.com 
 نشانی سایت نشر آفتاب

http://aftab.opersian.com/ 
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این کتاب اولین تحقیق جامع و کامل از مسئله ملی بلوچ و اقوام 

ایران است که به زبان انگلیسی نوشته و چاپ گردیده و برای اولین 

بار به درخواست خوانندگان محترم به فارسی ترجمه و منتشر 

یاسی، از در این کتاب جنبش ملی بلوچ از نظر تاریخی و س. شودمی

جهت تحوالت اقتصادی و اجتماعی در بلوچستان، و روابط بلوچ با 

تحوالت . های مرکزی به صورت علمی بررسی شده استدولت

المللی و تاثیرات آن بر جنبش ملی بلوچ از استعمار ای و بینمنطقه

 انگلیسی تا اوایل جمهوری اسالمی موضوع مهم دیگر در کتاب است. 

ر، استاد سابق دانشگاه و وکیل بُ سن حسینمولف، دکتر محمدح

المللی و عضو کانون وکالی آمریکا در واشنگتن و همچنین بین

ایشان به . کندمدیره جامعه بلوچ در آمریکا فعالیت می رییس هیأت

عنوان وکیل، کارشناس نفتی و متخصص در امور خاورمیانه و آسیای 

است و از طرف موکلین غربی به کرات در کنگره آمریکا شهادت داده 

المللی مورد مشورت قرار های بزرگ بینها و چه شرکتچه دولت

ر پس از اخذ لیسانس از دانشکده حقوق بُدکتر حسین. گرفته است

دانشگاه تهران جهت ادامه تحصیالت عالی به آمریکا رفته و 

الملل و روابط های حقوق بینلیسانس و دکترای خود را در رشتهفوق

 .لملل در دانشگاه آمریکایی در واشنگتن به اتمام رسانده استابین

لیسانس حقوق از دانشگاه جورج ایشان همچنین دارای مدرک فوق

 باشد. واشنگتن می

 

 

 

 

 

 پوزش و تصحیح

نام بهروز شیدا بر جلد  "آوای تبعید"در شماره پیشین 

آمده است. در فهرست مقاالت،  "بهزور شیدا"نشریه 

است نه  "بومیایی ذهن"عنوان مقاله ابراهیم هرندی 

 . "بومیان ذهن"

نامه نویسندگان نسل دوم ایران در ویژه"در بخش 

مصاحبه با نوا ابراهیمی، شیدا بازیار و  "خارج از کشور

 "کیهان لندن"تر در مهرنوش زائری اصفهانی پیش

کردیم که بع آن را ذکر میبایست منآمده بود و ما می

 متأسفانه نکرده بودیم.

چنین با پوزش از بهروز شیدا، ابراهیم هرندی و هم

 کیهان لندن.
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 خسته ام از راه های دراز پر بن بست 
اهه ای یم روم که در انتهای آن   از بتر
 دریاچه ای ست با آسمان آبی یکدست

 

نویس، نقاش، شاعر و نویسنده ادبیات کودک، در سال ، داستاننورقدسی قاضی

زیبای دانشگاه تهران نقاشی  در لنگرود متولد شد. در دانشکده هنرهای 1325

داستانی برای کودکان، نخستین  "چه کسی به چشم پسرک عینک زد"تحصیل کرد. 

در این راستا دومین  "ماهی بعدی"منتشر شد.  1350کتاب اوست که در سال 

به عنوان بهترین کتاب سال برنده دیپلم افتخار هانس  "آرزو"کتاب اوست. داستان 

 نان شد. کریستیان آندرسن در یو

های درسی کار نور پیش از انقالب به عنوان تصویرگر در سازمان کتابقدسی قاضی

 1362کرد. پس از انقالب به تدرسی در هنرستان نقاشی کرج پرداخت. در سال می

 از ایران خارج و در کشور هلند ساکن شد. 1370بازداشت شد. در سال 

است: فرهاد نقش خود به کوه کند )داستان(، نور تا کنون آثار زیر منتشر شده از قاضی

کسوف )داستان(، خال گل سرخ )مجموعه داستان(، دختری با پیرهن صورتی 

)مجموعه داستان(، نه آبی، نه زرد )مجموعه داستان(، پای بستن چه سود، فراری 

ام فریاد دل بود )مجموعه شعر(، در منتهای صبوری به انتهای صبوری رسیده

، مثل یک حباب آبی )شعرهای کوتاه(، چهل تکه )مجموعه داستان(، )مجموعه شعر(

 ام )شعرهای کوتاه(، حرف و رنگ )شعر و نقاشی(نیمه تاریک ماه

 


