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                                                                                                                                    بدوي

            گفت                        سخن همي

                                                                      پاي دار برسيدتا به 

                                                            شنيدة محتاله مقاالت او را بدليل

                                                             پس تمامت حكايت بنوشتند

                                                                  جا رسيد  ون قصه بدينچ

                                                  .شهرزاد لب از داستان فروبستبامداد شد و 

 

  ،متن

ست كه  يوسـققن .است پراتيك زبان  متن، .دهد  ربط مي  را به خود  ز خودهاي پيش ا رابطهست كه  بربطي 

تعبير  ،ها واژهي از ي شبكه.دگردمي  زنده معاصرترشكل ه ميرد و ب يـم تخريب مي شود، پيوسته در اوراق خود

در  يي ربهـــض تعبيرهر  .ندز موج مي ، در غياب عطر  ست كه يرگـبگلهر واژه  .ست ي ياغيها و سخن ها

.است تدالل در يتوقفو  ارجاع  

                                                                                                                                      واژه،

                                                                                     خرچنگي است كه در صفحة كاغذ 

                                            .اما هيچ متني معصوم نيست ،گردد مي تبديل  ة معصومبه مورچظاهر در 

               .شود پس از طي َني  مي است كه در ذهن خواننده يتانمتن نيسو 
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 متن

 مرغزار معاني

 ي نوعي از مناسبت بينامتني مستقرر متندر ه .گذرد هاي چندمجهوله مي چرخشها و  متني از درون ميراثهر

و سرگردان هاي عام  حس ها و با ايده ،ببرد بر كيبورد شتيا انگ ،كاغذ كه قلم بر نويسنده پيش از آن .است

با دغدغة زبان يعني چگونه گفتن و چگونه نوشتن درگير  از كرد،كه نوشتن را آغ اما همين كار دارد، و سر

و در هربار خواندن چيز  برد مي پيننده در جريان خوانش به چگونه خواندن گونه كه خوا همان ،گردد مي

                                                                     .شود معنا توليد مي - دبند ي در ذهنش شكل ميي تازه

 ست، تن يك ميدان بازيم .شود ز ميهاي متن با ه سوي افقهر جمله مثل يك روزنه است كه ب در يك متن،

 .است) نويسنده و خواننده( بازيكن به تجربه و مهارتداخل شدن درين ميدان مربوط  .وع زبانيهاي متن بازي

                                         .تأويلكشف و انديشد و خواننده به  ميها  واژهكاربرد كاشتن و نويسنده به 

مصرع  ها، واژه.رود ميسوي حذف و جانشيني ه ،بار بار بنوشتنجريان در  نويسنده .متن محصول نوشتن است

به خاطر صيقل زدن و حضور بخشيدن ه ظاهر بدر  .كند ديليت ميزند، چليپا ميمالت و حتا صفحات را ج ها،

اين همه حذف  ،ها ها و پاره كردن اين همه ديليت .كند نويسي مي ها را زيبا گي هخط خورد نيت و معنا،

يي را به نويسنده چيزها .اتفاق مي افتد ست كه در جريان نوشتن تشويشييانگر ها ب ها و اضافه كردن دنكر

ميناتوري كالم با امپراتوري سخن گره  .اشغال كنددر حيطة متن را  ريزد تا جايگاه اثرمندي آشغال مي

اهميت براي نويسنده داراي  هاو ناچيزها و ظهور زباني چيز گونه نوشتن هچروست كه  و از همين ،خورد مي

 هاي آشنا و مجهول به بازي كند تا در جريان نوشتن تالش مي متن نويسيهر  ،زمانة مادر  .دگرد ميبنيادين 

در جريان نگارش با جعل و تحريف ناخود آگاه  )به تعبير الكان( نويسنده جاعل است .سرازير بماند زباني

غيبت  جداشدن سر از تن مؤلف نيست،متن  اما اين، ف فاصله مي گيرداز مؤلمتن بعد از نشر  .باشد  درگير مي

از كنترول مؤلف خارج مي گردد و در حيطة ني كه بعد از نگارش و بعد از نشر مت ... مؤلف از متن است

                                                                                                 .گيرد خواننده قرار مي اقتدار

هرچه سخت و  .ماند هيچ متني پايدار و جاودانه نمي .افتد در درون متن اتفاق مي ،مجدد فروپاشي و آفرينش

اما اين فتح و اين رويا در  كيشوت فتوحات و روياهاست، دون متن، .رود شود و به هوا مي استوار است دود مي
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رابطه بين  .دهد روي ميشكل رويداد زباني ه بخواننده  بل در ذهن ،افتد قلمرو واقعيت اتفاق نمي  

                                                            .است خواندن، – همانا رابطه بين نگارش ،خاطبم – مؤلف

 دهد و در جريان تافور بوطيقاي مدرن را از دست ميمعناي نهايي يعني مجاذبة  متن در جريان نوشته شدن،

ضاي ف  ".شود ي و كالم محوري آن شكسته ميبنيان متافزيك"و  ريزد، ساختار مي سطر به سطر، خوانده شدن،

               . سازد طه بين معنا و مصداق را ويران ميراب ميكانيزم ارجاع و تداعي، بينامتنيت،كنايي و استعاري 

 ست،اها و مكالمات قبل از خود  برگهنكار اتأئيد و  .استفرهنگي شمار  گرفته از مراكز بيبر متنهر 

جاوداني اش كرده بتوار  ور مؤلف در تباني با ساطور زمانه،ست كه سط دگي در برابر قواعد و معيار هاييايستا

                                                                                                                         .   است

قرن بيست و  - ها نفس مي كشيم ما در عصر فروپاشي بوطيقه. ستبوق و بوطيقاگذر از بند  ،بوطيقاي متن

هاي  ميراث دورهخود قرني كه ، است قرني كه مرگ زمان مرگ مكان و مرگ فاصله را اعالن كرده، يك

                                                                                                                    .پيشين است

معيار زيبا  ،براي شعر وبرافراشت بوطيقا درخت رداي خطابه و  ،خويش فلسفيو قابليت  با نبوغارسطو 

                                                                                     .كردشناسيك و قاعدة تئوريك وضع 

                                                                             ،زيبايي شرطش داشتن نظم و اندازة معين است " 

                                                                   زيبايي صورت آرماني واقعيت است شعر تقليد طبيعت است،

                                                                    ".ر زيبا، شعري است كه مقلد، موزون و همĤهنگ باشدو شع

.رنه ولك، جلد اول تاريخ نقد جديد                                                                          

                                                                            .پيشاكاج و تأسيس سنتيعني  باستاني،

.گردد اي ارسطو به سنت مستحكم تبديل ميپوئيتيك  

هر متني بعد از آن ، از فرهنگي به فرهنگ ديگر انتقال يافت ،قواعد آتني از نسلي به نسل ديگر ها ومعيار

 بوالونيكالگذشت و در ذهن شمس قيس وطواط و  ،عروضي نظامي ،ابن سينا ،از سينة فارابي ،بينامتنيت شد

دهد كه ابدي شدن  نقد و قرائت متن به هر خواننده اجازه مي. گرديد به بوطيقاي منظوم تبديل )م 1674(

                 .مسخره كندبپذيرد يا  ،شاعر و منتقد عصر روشنگريفرانسوا الهارپ  فتوايقاعده و معيار را در 
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                                                                       .،قانوني كامل استيقاي بوالوبوط"

                                                                     .كاربرد آن در هر موردي صحيح است

                    از آنچه قابل   چه را بايد تقبيح شود ني از قوانين بطالن ناپذير است كه حكم آن الي االبد آي مجموعه

                                                                                         ".متمايز خواهد ساخت تحسين است،

.ولك، جلداول تاريخ نقد جديد رنه                                                                               

و  انكاربا جاي  گذاشته و  اثري ازخود بر نبوغ انگشتبا ي آمده است و ي نويسنده يي در هر زمان و زمانه

و  ابدي يعني وضع كردن قواعد ،يي بوطيقا در هر دوره .بوطيقاي دگرتر نوشته است جذب متن هاي پيشين،

تعريف واقعيت و  ،تعريف زيبايي تعريف شعر، .ن و ابديت داردهر بوطيقا ادعاي كامل بود .كامل قوانين

ست كه ا هماننقدشعر  .است ي درج گرديدهي هنظريي در يك ي هر مرحلهست كه در ا همان ف حقيقتيتعر

صورت  ها آفرينش شعر و سنجش آن متكي بر همين بوطيقه. انجام پذيرد بر بنياد معيارات نوشته شده،

جم في معايير اشعار العجم عالمبراي آن خوب است كه  )موزون و مقفي( رباعي ومثنوي  ،غزل .گيرد مي

 شعبةدر تذكرة آن  براي آن زيباست كه اوزان شكسته .استفتوا داده و كماالتش  اه خوبيدرباره 

                                                           .بوطيقا در البوطيقا ... است راجستر شده "هاي همسايه حرف"

شاعري،"  

.بدان اتساق مقدمات موهمه كند و التئام قياسات منتجه صناعتي است كه شاعر  

زشت را در  و و نيكو را در خلعت زشت باز نمايد وجه معني خرد را بزرگ گرداند و معنيي بزرگ را خرد آن بر

اند تا بدان ايهام طباع را انقباض و انبساطي هاي غضباني و شهواني را برانگيز قوت صورت نيكو جلوه كند و به ايهام،

 ،الرويه جيد ،الطبع ، صحيح الفكره  الفطره، عظيم اما شاعر بايد كه سليم. در نظام عالم سبب شود  بود و امور عظام را

و در اطراف رسوم مستطرف و شاعر بايد كه در مجلس محاورت  در انواع علوم متنوع باشد  .النظر باشد دقيق

شباب                      اما شاعر بدين درجه نرسد اال كه در عنفوان. روي بود و در مجلس معاشرت خوش گوي خوش

".پيش چشم كند خرانأكلمه از آثار مت هزار ده بيت از اشعار متقدمان ياد گيرد، و هزار بيست و در روزگار جواني  

                                                  .)چهار مقاله( مجمع النوادرنظامي عروضي، مقالت دوم در ماهيت علم شعر، 

                                                                                                                    

                                                       ،سنتو گل زدن بر تاج ترويج  ،تقليد ،خوديعني  كالسيك

.دنشو تبديل مي به سرمشقه اند نوشتچه ديگران گفته اند و  آن  
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 "موسيقي"پس از خواندن مجلة  بنا به اظهار خودش، - استادخليل اهللا خليلي خورشيدي 1318و  1317در سال هاي " 

ت تحريرش صادق هدايت ي هيأعلينقي وزيري و يكي از اعضا لشوگويا مدير مسؤو  شده  كه در ايران چاپ مي

فرستد كه  يك سروده به انجمن ادبي كابل مي -  ... شده است در آن مجله شعرهايي از نيما چاپ مي .ه استبود

                                                                                                                        :مستزادواره است

                                                                                                                 شب اندر دامن كوه

                                                                                                               درختان سبز و انبوه

                                                                                            ستاره روشن و مهتاب در پرتو فشاني

 شب عشق و جواني

 ...  

كه شما هايي  د كه دريغ از چنان قصايد و مثنويكن كند و يك تذكر نوشته مي انجمن ادبي كابل اين شعر را چاپ نمي

... است و شما ناگهان دچار چنين انحطاطي شده روديد و چرا قريحةس مي  

وطواط و شمس قيس  از موازيني را كه رشيد عبور از زمرة استادان انجمن كسي كه بسيار سختگير بود و يك سرمو 

".مرحوم ملك الشعراء قاري عبداهللا خان بود پذيرفت، گفته اند نمي... رازي و   

. 44،ص غياب تاريخدر استاد واصف باختري،   

هر شعري لبالب  .ساختارهتني سيال و چنداست، م متن يا پاره متنشعر يك نوع بينا .بيناشعر استنوعي از  شعر

.دنكن از درونش عبور مي نيز ديگرانها و خياالت  حس اما ،تخيل مستقل است .هاي ديگران است از لعاب لب  

ساختار برسد و ساختار  از خود در فضاي تازه تر بهاست كه نسبت به حضور پيش  ترشعر زماني معاصر 

بشكند. بوطيقاشكن شود. اين نوع شعر تركيب عناصر مأنوس و حركت به سوي يكپارچه گي، تمركز و 

ساختار نيست، بل تأكيد بر  مناسبت بين پارچه هاي متفاوت است، قطعاتي كه از طريق تلفيق و همنشيني به 

بوطيقاي نظم و  .استو تعريف شده همه چيز بوطيقايي  السيك و مدرن،در شعر ك .گردد متن تبديل مي

                                                                                            .بوطيقاي معنا و ساختار تناسب،

                                                    .عدول نمايد ،است ه بوطيقا فرمودهچ نچ از آنتواند يك ا شاعر نمي

 

همه تعين شده اند و  ... حرام ركيك، ،حقيقت واقعيت، ،زيباييها، آرايه ،قافيه وزن، سبك،زبان، محتوا،فرم،  
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اجبار ( ودساخته مي ش و استتيك تغزلقواعد غزل  غزل در هر حالتي با .دنگذر از فلتر طاليي يكسان سازي مي

  ساختار ميه ب عروض شكسته و سپيدچه با  و آن )و محدوديت بيت زيبايي درك ،ش واژهگزين ،قافيه وزن،

تمركز  آهنگ طبيعي كالم، وزن، ،عناصر ساختار( زند را بر شانة شعر بار مي رسد،بازهم معيارات مشخصي

 قاعده، وضوع،م وزن، ايده،مرز بين .ريزد فرو مي صراعنروابط ديوار ميان  ،امروزينه اما در شعر ... )ذهني

نوبت به  جاي تقديس انديشه،ه ب .برداشته مي شود...  ساختار،و مجموعة  انديشه تعهد، معنا، پيام، مركز، ،معيار

شعر از دايرة فرم و كاربرد صناعات  .كند گي به مرجعيت زدايي تحول مي هاز مرجعيت زد .رسد انديشيدن مي

انزواي سخن از  سوي چندزبانه شدن،ه از تك زبانگي ب .ابدي ميگسترش  "معضل زبان" دنيايبه ادبي محض 

                                                                        .و تنوع سخن ها سوي تعدد سبك و تنوع بازيبه 

شعري كه از فضاي پارانوئيك و صرف استعاري به فضاي آيرونيك،شيزوفرن و كنايي نيز دل گشوده است. 

                                                                        ،مظهر آگاهي هاي عصر خود نيستشايد ر ما شع

.مولود تكرار است بل  

بست  به بن ،"بن"مانند   ،آسايي در حصار آسمايي و تن .به آخر خط رسيده است شعر در خطة خطبه و خطابه،

وضي هنوز مقدس و ابدي بوطيقاي عر .در حجاب فتوا و احكام زنداني است شعر مثل معضلة زن، .رسيده است

نشسته لوبال گبومي  يا بوف روي استتيك عروض شكسته،ه ت ندارد كه بگويد بشود،كسي جرأ پنداشته مي

؟ دعوت كندهاي مطروده  و همنشيني با آهنگسوي وزن ه برا  و بي وزن چه كسي مي تواند شعر سپيد .است

...  

كه دقت كرده باشد كه غزل و يا هر شكلي از شعر  بدون آن سرا از غزل مدرن و پست مدرن دم ميزند،غزل 

شعر نيمايي و سپيد را نيز  ،و اجبار اين آفت .تمركز ساختاري استانواع سلطه و دچار انواع جبر و  عروضي،

ديروزينة  امروزي و قوانين واعدشعر در حيطة ق تمركز در ميان باشد،سلطه و وقتي پاي جبر و  .كند احتوا مي

روست كه  از اين .زايل مي سازدكه امروزينه كند  آن بيگي و خالقيت را  هسوي تازه پرش بو  ميماند باقي خود

زادي در مرگ ابداع و آبا  در فضاي قرن بيست و يكمي تواند نمي )سپيد نيمايي، عروضي،( چنين شعري

سوي ه هاي پيشين ب تواند با حفظ ارزش نمي .تواند خود را تازه نكند مين. بوطيقاي كهنه به زيستن ادامه بدهد

                                                                                                        .ها نرود گي هجذب تاز
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شايد ها  اين قالب. و سپيدقدر قاعده مند و بوطيقايي است كه شعر نيمايي  ،همانيكپارچهشعر عروضي 

زده و هاي جديد متني و هكذا در فضاي شعر جهاني با جامة جن  توانند در قلمرو تجربهكدام به تنهايي ن هيچ

حذف  مفهوم انكار و طرد گذشته نيست،ه بست ب و بن بست، شعر موجود يعني شعر بن .ظاهر گردندرنگ جل

از طريق تلفيق  راه سوم اين است كه. مطلق و نه تأئيد كاملنه طرد شعر موجود مساوي است به تأئيد آن، 

با استفاده از همة تجربه ها و ميرا ث هاي ، سروده شودد زمانه نشعر ظفرم انواع امكانات زباني و سخني،

 ...) يبديعصنايع انواع  ،انواع زبان ،انواع سخن ،انواع قالب تلفيقي از انواع وزن،انواع بي وزني،( موجود زباني

، صناعات در سخن هاي ياغي شده، قالب هاي گم روايت هاي ممنوعه، مطروده، هايدر كنار آن با جذب صدا

گي در  هفرم و تازتأسيس گي در  هتاز .گرددتثبيت تر  تر و آزاده ه طرز تازهبموقعيت شعري ...  ،حاشيه مانده

                                                                                                     .سخنچيدن گي  هگون هچ

با انواع تعامالت  ول تفكر،ـبه حيث محص .كه همه چيزش مخيل باشد شعر فقط با تخيل محض سروكار ندارد،

از خيال و  از من آگاه تا صدها من شناخته و نا شناختة ديگر، از شهود تا شعور، .فزيولوژيك مغز درگير است

فاخر و   تا زبانو مذهبي از زبان اروتيك  از مكاشفة مبهم تا مناقشه منطقي، ،واقعيت از  م تا تقليد آشكارايها

براي   .است به نفس تنگي مصاب گرديده  شعر در فرم موجوده ...فلسفه و فلكلور  از هذيان و كابوس تا طنز،

دقت و تأمل مجدد الزم است، نجات از مفلسي و غرق شدن،  

جوانب به ميراث هاي متني،نگاه ذو  

.امكانات بياني و ظرفيت هاي بديعيبه توجه    

                                                                                                                   : فرهود 
. ..ر عرصة نوشتار است تفاهم تاريخي و نوعي نژادپرستي د سوءشعر يك  :آقاي نجفي به گفتة شما  

چه از فضاي نوشتار  چنان ست،هنيز  ه كه عصارة يك نظرية ادبي است مستلزم دقت و تأويل بيشتراين جمل
، هاي جديدي رسيده ايد شعر به دريافت ـــوله يدر مورد مق سويبه اين  2003هاي  از سال آيد شما برمي

م؟ آيا درست درك كرده ا  

:نجفي   

مرسوم و  ي چه كالسيك چه نيمايي و چه پسانيمايي نام شعر،ه دي و جداشدن از نوشتاري باعتقا واقع بي در
اتفاق افتاد و ناخودآگاه به برايم  "متن استانبول"با نوشتن استانبول  در شهر خورشيدي 1363در  تثبيت شده،

معروف  كتاب،وفتما ياد پل ريكور ميه جاست كه ب اين .خودنايل شدم ي فراموش شده يگي  هكشف ديگربود
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ه برا  "خويشتن" شدن ساخته در "ديگربودگي" نقش از جامع تحليليكه  "ديگري همچون خويشتن"اش 
 و است خويش درون در گي هديگربود قسمي دربردارندة خودي هر كه دهد مي شرح و كند مي ارايه كلي طور

                                        .ودش تلقي ناممكن امري ديگري بدون انديشيدن حتا كه شود مي باعث همين

                                                                                                                       :فرهود 
بسترهايي را چه تان  براي اين دريافت شعر و نثر ديگر مرزي وجود ندارد، بينبه اين نظر رسيده ايد كه شما 

؟و داريد مدنظر داشتيددر متن هاي امروز و ديروز   

:نجفي   

ي متني لمصورت ع به 2000در سال ن و همچني.. . در گذشته به نقش ماركس در نوشته هايم اشاره كرده ام
يني به بازي هاي سخني و چيدمان و همنش"بازي هاي زباني "را توليد كردم به نام زبانلرزه ،كه عالوه بر توليد

كه در واقع هم  "بدون مقدمه" در متني به نام 2006رسال د .ي نوشتار و پوستر و نقاشي نيز پرداخته بودم
عالوه بر افزودن سخن موسيقايي در آن متن، به اين موضوع  ،شما بود "ابوالثور"مقدمه و هم نقدي بر كتاب 

همة مرز  مختلف،هاي ها و اختالط قلمرو ن بعد از مدرن با در آميختن صورتنويسندگا"كه  نيز اشاره كردم
كنند، مابعد  مطرح ميرا  "جهان"و  "خود"از  زداييو مركز  گشايند ن را ميهاي قابل تصور در سخ

كنند و  ساختارگرايان نيز تمايز ميان نظامهاي سنتي نوشتار ،از قبيل نقد و ادبيات و فلسفه و سياست را نفي مي
                                                                                  "... ارندمتن كلي اعتقاد دبه وجود نوعي 

سفة زبان ويتگنشتاين و نگاه او به فلي  "هاي زباني بازي "جعبة ابزار دراشاره اي به چيدمان  اما بستر ديگر، و
 ي" ريزوم "فلسفة متن روالن بارت،از اثر به  عبارتند از تئوري ي، صورت گذراه هاي ديگر ببسترو .ست

تئوري ي بحران ِ ساختار  ان فرانسوا ليوتار واز ژ "ها فراروايت "بطالنتئوري  و فليكس گتاري و  ژيل دلوز
وار الكان به ن  ژاك دريدا تا اشارة ژاكهاي متافزيك حضور و اوراقگري  مبحثهمچنين و از ژان بودريار

بد، /،كه متصل شدن دو سر آن محل تالقي و درهم آميختگي ي ،خوبها  موبيوس در ساختن شخصيت انسان
 ...نت و اوسيلة ژرارژه و همچنين تئوري بينامتنيت ژولياكريستوا و ادامة آن ب ابليس ست/زيبا، و الهه/زشت
و گذر انسان از دوران يكپارچه كه همان مركز زدايي از خود و جهان است  در نهايت به فروپاشي منِكه 

كه به معناي ورود  "منتاسيون فراگ"،به عصر قطعه قطعه شدگي  دوران مدرن و"اليناسيون"بيگانگي ازخود 
                                                                                                       .به عصر پسامدرن ست

                                                                                                                      :فرهود
و د اي در حوزة نوشتار سخنراني هاي پياپي داشته ،بيش از صدساعت ،ايي و مطلق گراييشما در مورد تقدس زد

لطفن توضيح بيشتري درين مورد بدهيد؟ نام برده ايد، "پاره متن"همه جا از شعر به عنوان   



9 

 

  :نجفي 

به گمان من مي شود  .اند اشاره اي بكنم تقدسي كه برگرد سر شعر عمامه كرده به هاله ي الزم است  نخست
به  و از هاله ي تقدس بيرونش كشيد و دعوتش كرد از آن بت واره ي افسون پراكن افسون زدايي كرد

ت با ديگر گونه هاي متفاوت دعوت به مشارك –كه قرن هاست از آن گريخته  همان بستري -"جهان متن"
و متناقض جهان متن،دعوت به همنشيني گونه ها،ساختارها و نژادهاي متفاوت و متنوع،مشاركت سخن 

تاج و عمامه را از سر هر ظل اله هر مفتي و  نوشتاري ديداري و شنيداري را ياد آور شد و با مرجعيت زدايي
هر ولي فقيه و هر مطلق جو و تمامت خواه و تنوع گريز و بافتارشكن برداشت تا دعوتي باشدبراي تشكيل 

گفتار، پنهان اين  البته فروتنانه و با صراحت بگويم كه،هيچ داعيه اي در پسِ.جمهوري ي دموكراتيك سخن
                       .فقط يك يادآوري و يك پيشنهاد ست طرح و بيان آن،نيست اين نظر شخصي من ست و 

                                                                                                                     :فرهود 
د و خود تان از تيسمخالف نيكالسيك و نيمايي و سپيد و پسانيمايي توليد با نيز گفته بوديد كه  تر پيششما 

ها پشت  اين  و حاال منظور تان اين است كه به  ديه ارسيد  غزل و مثنوي شروع كرديد و به نيمايي و سپيد
 كرده ايد؟

                                                                                                                      :نجفي 
 ،ره متني بيش نيستنداين ساختارها كه هركدام پا همه يمهارت بر  كسب ،منظورم اين است كه با توليد ونه

افت و شكافت درين ب چه مهلك چه مضحك، ،چه اروتيك چه فاخرهاي ديگر نوشتاري  گونهدر چيدمان با 
.ايجاد نمائيم "جهان متن " يد بافتارِها و ساختارهاي متنوع براي تول اركستري از گفتمان ، پنو لوپه يي  

                                                                                                                       :فرهود
؟به اين بحث نقطة پايان بگذارمي از گفتگوي گذشته،ي ا انتخاب تكهموافقيد كه بآيا   

                                                                                                                    : نجفي
 خوب است.  

 فرهود: اين مطلب تكه اي از نظريات شماست كه بصورت پرسش مطرح اش كرده ايد:

"پرسش اين ست كه درعصربطالنِ همة "فراها"، يا "كالن روايت ها "، چه كسي قادر است  فراسخني را 
 بيافريند، تا سخني به نام شعر را به شناخت درآورد و تعيين كند، كدام نوشتار شعر است و كدام نثر؟ 
به گمان من شعر يك سوءتفاهم تاريخي و نوعي نژادپرستي در عرصة نوشتار است. تقابل هاي دوتاييِ شعر -  
نثر، چونان ديگرتقابل هاي دوتايي "دواليستي"،مستقل وجدا ازهمديگر نيستند، بلكه در هم تنيده اند. به نظر 
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من مشكل و سلطه از زماني آغاز مي شود كه يك نظريةاخالقي بر يكي ازآن دو حاكم مي شود و  هدف و 
   منظورِ جداسازي و برتري بخشيدنِ يكي بر ديگري را به پيش مي برد و با سرمشق قراردادنِ آن انتخاب
به شيوه يي مستبدانه تعيين مي كند كه كدام نوشتار "بايد "شعر باشد و كدام نثر. و باز هم به نظر من، اعتقاد  
به حضورِ چيزي به نام شعر در بين پاره متن ها و ديگر انواع نوشتاري نوعي متافيزيك حضورست، چراكه در 
بين انبوهي از گونه هاي مختلف، متفاوت و متمايز نوشتاري، امتياز دادن، مطلق كردن و سرمشق قرار دادنِ 
يك يا چند نوع از اين گونه ها به نام شعر، بحران آفرين است، شناخت چيزي به نام شعر را دچار بحرانِ 
تعريف مي كند و موجوديتش را مدام  به تعويق مي اندازد."ما در عصر بحران ساختار و روايت زندگي مي 
كنيم و تنها وظيفه ي ما "بازي" ي با اين " ساختار هاي متفاوت و تكه پاره است.دوران يكه معنايي،مطلق 
سازي و تقدس گرايي به پايان رسيده ،عصر ما،عصر سلطه زدايي است"،عصر بحران مرجعيت و تكثر حقيقت 
ست.قرن ما قرن به رسميت شناختن تنوع و رنگارنگي ست.هيچ چيزي همه چيز نيست-هرآنچه سخت و 
استوارست،دود مي شود و به هوا ميرود-  به قول ناصر نجفي سابق :عصر ما دچار بيماري ي "پوكي شعر" و 
 "گيچي استخوان" شده.                                                                                                      

http://rizoom-rizoom.blogspot.nl/2012_06_01_archive.html 

نقاشي بر بوم پنجره ها                                                                                                   
كار آفتاب است                                                                                                        

وخراب كردن اين عكس هم                                                                                           
كار پرينتر                                                                                                                   

در ضمن بيكاري هم يك عيب بزرگ داره                                                                          
اونم اينه كه                                                                                                                

روز تعطيلي نداره                                                                                                      
بالخره يه چرت مرغوب بلژيكي زد و راه افتاد!                                                                      

كي ؟                                                                                                                   
پيرينتر؟                                                                                                                      
نه بابا داش غالم                                                                                                             

اي بابا ااااااااااا                                                                                                             
چنان انبوهم از اين درد جانسوز                                                                                          

                                 كه آتشگاه سوزانم شب و روز                                                         
گلواژه هاي داستانم                                                                                                و گل 

                                                                                           سپهر و بوستان و كهكشانم 
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حياط و كوچه و شهر از تو سرشار                                                                                       
 به ريش شحنه خنديدي  سر ِدار 

http://rizoom-rizoom.blogspot.nl/2012/10/abouzar-merrikhpour-3.html 

در سكوت مالفه ها                                                                                                          
و حاشيه هاي بعد از ظهر                                                                                                   
از حوصله ي خيابان                                                                                                       

مي گذري                                                                                                                    
با ماه گريخته در پيراهنت                                                                                                 
از جزاير ليمو                                                                                                               
سر در پي ات مي گذارم                                                                                                   

!به توفان بگريز  
 جيگرت را من برم اي نازنين

 كرده باطل ، اقتدار ِ عقل و دين
 فانتزي ، ابزورد ، يك قطعه رئال

 تكه تكه ، همره ِ كان سپچوال
 د ا ستركتور و كالسيك و مدرن
   ميهمانم كن ، به متني پست مدرن

   گ آغاز مي شدعشق هميشه بابر
 وبا زرد مي گريست

http://www.youtube.com/watch?v=qDw9E8kt_As&feature=share 

 اوراقگر : ناصر نجفي

 

شعر و نثر دو حالتي از متن است.بسياري از نثر ها داراي امواج شهودي و مخيل است و بر عكس بسياري از 

شعر هاست كه از هر گونه موجي كه شاعرانه شط بزند،خالي است.متن نويسي يك نوع تجربة زباني ست،تازه 
نويسي در هر حالتي بهتر از تكرار نويسي و درجا زدن است.توليد ضعيف، خوشتر از تقليد پرقوت است.در 
توليد، نوعي از انديشيدن و عرق ريختن موجود مي باشد اما در تقليد هر قدر كه با عظمت و فاخر جلوه كند، 
ارزش ادبي يعني زبانيت هنري آن كمتر است.هر شعري اگر از دقت الزم و مهارتي برخوردار باشد مي تواند 
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با جذب و طرد ميراث هاي پيشين به تازه نويسي برسد.متن امروز  مرغ يك لنگه نيست ،كه فقط الشة خود 
 را بردارد،نوشتاري ست كه چندين رخ و چندين مخ دارد.                                                              

شعر،نمي تواند تك ارزشي و ناانديشي را تداوم بخشد،نمي تواند اقتباسي و ساخت شكنانه نباشد.نمي تواند 
شعري از خود انتقاد مي كند، از خود آشنازدايي مي چنين . تكرار عتيقة زباني در ريتم و تصوير و معنا باشد 

فتگي ها بطور و در روزمرگي ها و آش عبور مي كند رسانه اي يكريختكند، از مرز و حالت محض و 
توجة اين شعر، به ويراني همة آشفتگي ها و همة جهات درآن واحد .عكس مي شود و چندآميز من كارگونه

بدون عزم به ويرانگري . است نه ويراني ويرانسار  "ويراني سازنده  "از د خود نوعي است، اين شعر در برآين
سليم، باغچه هاي كريم نميرويد، اين شعر آن حالتي از ذهن به خويش آمده و كاونده و تأمل كننده است، كه 
به سخره مي گيرد و مي فرسايد و مي شكند، بالهت دون كيشوتي شعر و استتيك وآگاهي اش را ويران مي 

شعر سرزمين ما هنوز به ادامة مرسوم و تثبيت شدة خود خوي كرده است،كمتر شعر و شعوري وجود .كند 
جرئت تازه نويسي از ما .هنوز در بايد نبايد ها نفس مي كشيم.دارد كه از موازين قبول شده،خود را جدا كند

نت و قواعدكالسيك تبديل ما نمي خواهيم بدانيم كه شعر نيمايي و شعر سپيد، خود به س.سلب گشته است
ما كه نسبت به تغييرادبي،هميشه دير جنبيده ايم،حاال نيز ضرورت به گشودن ساختار هاي تازه .گشته است

ايجاد شد و ما حدود دو دهه براي پذيرش آن روي  خورشيدي 1316يمايي در همانگونه كه شعر ن. داريم
                                                                                                            .خوش نشان نداديم

 ققنوس،مرغ خوشخوان ،آوازه ي جهان
 آواره مانده از وزش بادهاي سرد ،

 بر شاخ خيزران ،
 بنشسته است فرد.

ققنوس در دلو1316 سروده شد،ولي ساطور انجمن ادبي كابل به استاد خليلي اجازه نداد كه عروض را در كابل 
بشكندتا مبادا  اُتوريتة هزار سالة غزل و قصـــيده فرو نريزد...  حدود بيست سال بعد يعني 1336  خورشيدي 

 بود كه حوصلة شاعران تنگ شد و نيمايي سرايي آغاز گرديد.

  با مستي نهفته به شرم از كنار خود
  لرزان و ترسناك

  دورم نمود و گفت كه ديوانه نيستي
يوسف آئينه/ .هاي نرم آن پنجه  
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همسو با كه به آن سويي گشوده مي شودتاريخ ادبيات افغانستان و جهان نشان داده كه هر ادبياتي دير يا زود 
مهم اين است كه گذشته را بطرز تازه درك .شعر مكالمه بين گذشته و حال است.استتيك نوين استتازگي و 

گذشته، .است،حالي كه آن چيز ها را مي بلعد و هضم مي كندنمائيم،گذشته اي كه چيزي را برجاي مانده 
                                                            . خودش ادامة متن هاي ماضي تر است،و حال ادامه ي ادامه

 همنشيني آزاديبخش قطعات گذشته و حال،كنار هم.مهم اين است كه با اين ميراث چگونه برخورد مي گردد
نشاندن مسالمت آميز توته هاي متفاوت ذخايرحال جاري،تأمين مناسبت نرم بين چيز هاي آشفته و نا آشنا، 

                                                        . روز تبديل مي كندبه شعر  شعر امروز رااينها امكاناتي اند كه 

 

 جهان به انفجار سر و پاي خود نزديك است
                                                                                        به انتحار سرِجاي خود نزديك استجهال 

        كه ناچار                                                                                                                     
                                                                                                          را بردار بايد كردحسنك 

                                                                                           حجت بزرگتر كه اين مرد قرمطي است
                                                                           نك ريخته نيايد كه زشت نامي تولد گرددخون حساما، 

                                                                                                                چراغ هستي من 
 صادقانه زنديق است

ون جمجمه ام كهكشان ابريق استدر  
 امروز در هفت صبح 

   دپيوستنبه طناب  مفلس نُهدوصد و 
                                                                             جهنم چه خبر هستجنگ مي داند در  مفيستو فلس

                                                                             نُه اگر يك باشد،                                        
                                  ده هيچ نيست                                                                                      

                                                اگر هم حجرالفالسفه را داشته باشي               
امحنجره هواي در   

                                                                                                   سنگحروف و به داالن  يفر آمد
 از رخ چو خورشيدت نوك برقه باال كن

... نزديك است؟ جهان به انتحار خداي خداي خودكه   
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   .بيست و سوم دسمبر، ساالرعزيزپور

 رود، ،روال منسجم از دست مي ع و بند دچار بحران مي گرددامصر نويسي گسيختهدر وضعيت چندلحني و 

اقتدار زبان سست مي شود. شعر زبانيت خود را در درون آشفته گي ثبت مي كند. اگر بتواند با دقت ضبط كند، 

وزن فضا و يا مصرعي در  خبري نوعيبند از سطر يا يك د يك با ورو، استفادة درخور كنداگربتواند از تنوع 

و نوع  لحاظ نوعيت زبانه و هم ب يلحاظ وزنه هم بريزد،  ميبه دو شكل فرو متن موزون اتوريتة  دگر،

   ...موضوع

مرز بين شعر و نثر ها،  ازيدر ميدان ب .دنشو ريزومي ميريزه ريزه  ،ع و بنداو مصرشود  متزلزل ميمركز شعر 

                                                                      .به پيوند هردو تبديل مي شودمتن  .دگرد يران ميو

  نثر،/شعر 

آوردن مصرع يا بيتي از شعر ديگران،يا آوردن ( قول يك نوع اقتباس است نه تضميننقل  ،رگونه شع درين 

كند و اقتباس در سطحي  حركت مييك بعدي تضمين در سطح  .)ت نيت و آرمان خوداثبابراي  ... حديثي

اقتباس و  .به ساختار اعتبار مي بخشدتضمين  .و بينش تك ساحتي چند سويه و به منظور ويران كردن نيت

                                                                             .ريزاند سرمشق و ساختار را مي، كاربرد تنوع

ا ج اين .جاتر از يكدستي باشد هگي جاب هكه آشفت تأكيد برآن. هدف،شكستن مركز و گسستن از يكدستي است

نقل قول  ... هاي زباني ه خاطر مستقر كردن انواع بازيبينامتن ب افتد، اتفاق مي آميختن بافتن و نامه ب يي حادثه

و يك  تصويرتا چسپاندن يك  ... نثر عادي موزون، غير موزون،( انواع متناز  فتهبرگر ،هاي بدون گيومه

 ها و بندهاي متلون،گفتگو ميان سطر .زند تضمين را برهم ميسرمشق و عنعنة  )آدرس و يك كتيبه

ذهن و سبك ارائه را از نظم عادي و سلسله مراتب بيرون  ييكريخت. ريزد يكپارچگي زباني را از درون مي

                                                                                                                     ... كشد مي

رمان و فيلم اتفاق نمي  همانگونه كه در نقاشي، كامل نيست،ةتجربدر شعر امروز هدف بروز تجربة واحد و 

                                                          .كند ر را احتوا ميتجربة شخصي قسمتي از حركت شع ...افتد 

هاست مانند يك كوالژ،  پيوند توته .دنرو پيش مي حجم ك بيةالمعارفياي دايره سوي يك رؤشعر و هنر ب

                    ... جد و هزل اروتيك و فلسفي، مضحك و مهلك،ركيك و مطهر، توته هاي زهري و عسلي،
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هاي سيال و معاني  زمينه را براي ايجاد زيبايي شعر با فرو رفتن در چندين زبان و چندين سخن و چندين متن،

                                                                                         .  سازد فراهم مي تر پويا و فرم تازه

جاي سنگ و ه يك قطعه معماري كوچك است كه ب .شعر استد يك بيناشو كه به متن تبديل مي شعري

اين نوع معماري از . مثل يك قطعه معماري به سبك چارلز جنكساما كلمه ساخته شده است،  از خشت فوالد

هاي  تلفيقي از مكان ي از سبك هاي زماني است،ي آميزه شود، طعات و سبك هاي گوناگون ساخته ميق

سوي ه گذار ب.مرگ قايمه،مستقيم و مستطيل .كيبي از تنوع تزئينات و رنگ و موادترگوناگون دنيا، 

                                                                                             ... گي هتقلب و آشفت ارجاعات،

كه زيبايي و لذت از طريق دريافت دهد  زبانيتي را شكل مي ها و انواع تركيب يافته باشد، شعري كه از قطعه

                       ...  گي هزيبايي پر از زيكزاك و پيچيدزيبايي ناموزون و آشفته،  .شود ايجاد ميهايش پيوند

 

  ،استعاره 

ه معني بدرك و عبور از  .كاربرد آن در قلمرو نظرية جانشيني است .نشيند ه جاي واژه ميواژه ب استعارهدر 

نوط به موقعيت كاربرد واژه م خيزد، بر مي واژه گي باطني هچندمعنايي از ويژ .مصداق استداللت و سوي

و ظفرمند معناي روشن و تابناك حضور به  اما استعاره نويس متكي به ذات جانشيني،كاربر و مخاطب است، 

                                                                                        .معناي يكه و نهايييابد،  مي گرايش

 .شود د جانشين اسم ديگر ميكند،نامي است كه خو زي را به چيز ديگر تبديل مياست كه چي قدرتي ،متافور

                                   . حركت استعاره عمودي است .گيرد استعاري جان ميفضاي  دراش  جانشيني نظم

استعاره در بوطيقاي باستاني و  كالسيك (يوناني، رومي، عربي، خراساني) ستون ابهام و زيبايي است. استعاره 

 مركز تخيل است ...                                                                                                          

كند و شعاع آن از انگشتر سرخ تا  در دو سطح حركت مي شود، نگاه به متافور دگرگون مي در بوطيقاي مدرن،

در متافور . ماند مچنان مركزي و جانشينانه باقي ميهزند، اما درك زيبايي و سلطة تخيل گردنبند بنفش پرتو مي

 و هم به حيث يك سخن،) جانشيني(هم در حد يك واژه مطرح است . كاركرد دوگانه داردادبي مدرن نظرية 

ولي  است، ها و سطوح گوناگون كاربرد يافته اگرچه متافور،تا سويه .گردد جا مي هي جابي رشديابندهدر وضعيت 
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بازهم متافور مركز تخيل است. واژه يي است كه لباس امپراتور به تن دارد. در مركز بازي هاي زباني ايستاده 

                                                             .  كند ي معصوم و كمتر مخيل را هدايت ميها است و واژه

  ،كنايه

با كلمات آميز  مسالمتبازي  .واژه در كنار واژه مي نشيند در كنايه، .تبارك اهللا از آن آب سير آتش فعل

ن متن و كنايه در درو .كاربرد آن در حوزة نظرية همنشيني است .ي از كلمات شناور استي مجموعه .است

در جريان و  استكنايه با تأويل و گسترة معاني درگير  .رسد و جمله به ظهور مي شكل عبارتمتن به -پاره

در برابر مدلول يكه بي آنكه چيزي را حذف كند،گردد،  از چاه زالل به چالة ابهام سرازير مينوشتن و خواندن 

و مصداق معين مقاومت مي كند. كنايه مركز ندارد. از طريق شكستن مركز و معناي مطلق به سامان مي رسد. 

 تخيل طنزآلود و تلفيقي است.                                                                                              

به در  .آب در هاون كوبيدن است .ستاما پنهان كردن متوالي چرخة معاني ا ،و تداعي ها ها از دال كردن گذر

گي را پريشان  هپوشيدتركيب و همنشيني  پوشيده سخن گفتني كه از طريق .فهماندن استزدن و به ديوار 

كنايه و طنز در فضاي  هاي بوق شده،در زمانة بوطيقا .كند مستقر مي در فضاي آيرونيكخود را  .كند مي

 .ابدي ميصفحه و كتاب انتقال  تا افق طريق و از آن به گسترة جمله و پراگراف تأويل و خوانش، كاربرد،

ه سوي ب ،در جريان ابداع و خواندن،رز بسيار پيچيده و مبهمطه شبكة دال هاست كه ب سخن كنايي و طنزآميز،

لفي  .هاي چندمعنايي است داراي سويهاز همينروست كه كنايه و طنز  .شود ها كشيده مي ها و مصداق مدلول

هايي كه در فضاي كمبود و پيوند است، ءخالشعر يكنوع  .سوي تداعي و پيوند استه راهي ب .است بدون نشر

ر ميگردد ر نميتشبيهي و استعاري پگردد ، در فضاي كنايي و طنزآميز پ.                                           

 فضاي تازه

                                                                                           استعاره،موقعيت ضمن حمايت از 

.شناسد يرسميت مه حضور هاي طرد شده و فراموش شده را نيز ب  

 گوش فرا داريد

!  اي عوام كاالنعام  

 ما را زباني خاص است
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 ما را بياني خاص است 

 ما را بناني خاص است

ناك شسته هاي تاب پرهيزمان باد از واژه  

  ها رسته سو در متن شعر سو و آن و تصويرهاي اين

ديوار شرك است به  چون دانيم كه تصويرگري همساية ديوار  

كارمان آيد تشبيه چه به  

ظاهر از اهل تشبيه نييم؟  كه به  

 و از استعاره عارمان آيد

اندازد هايي مي ياد عاريت زيرا ما را به  

ايم كه از خلقان گرفته  

 رابعه سزاوار رجم بود

 نه در سپهران دانش نجم

گبران بود خوان طوسي، مديحهآن   

                                                              و از سوي ديگر دانيم كه طوسي و روسي يك ميزان صرفي دارند

...و هر كس كه به اندازة يك خردل خرد در سر داشته باشد اين داند  

  .بيان نامة وارثان زميناستاد واصف باختري، 

به سامان در فضاي متانوميك و آيرونيك است كه  "بيان نامة وارثان زمين" بلنداين قطعه بخشي از شعر

تا دهة نود دهة چهل از (يت شدن شعر مدرن زمان يعني تثب .اين شعر پلي است بين زمان و زبان .استرسيده 

نامة  يانب .و كنايي آلودنزيدن به بيان طو رسي زباني ها و تجربهها و زبان يعني گذر از انواع فضا )خورشيدي

خالي مانده مبهم و  ،جايي كه تا هنوز در شعر .كند مي تثبيتايش به پرشدن جاي خالي را وارثان زمين، گر

كه در  دو سخن گمشده .نينديشيده استو زبان اروتيك عد از مولوي كسي به جد در بارة طنز شايد ب .است

قسمتي از خالي زباني ست كه  طنز تابناكي رد،با زباني كه استاد دا ،نامه بيان .دايرة شك سرگرداني مي كشيد

                                                                                                                . دزن مي هنزبارا 

عاصريت گي و م هحركتي است كه تاز .است كنايه در كليت خود بيانگر طنز و هم و ءاجزا هم دراين شعر 

 -  دروازه هاي بستة تقويم - كليد نرمهمان  طنز،زبان  .ع و بند بند حفظ كرده استاع مصراخود را در مصر
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گل گذاشته كه به پاي مدرنيت شعر افغانستان در قرن بيست و يكم  شعري است بيان نامة وارثان زمين، .است

                                 .نا كرده استبطي نيم قرن خود را  آن بخش منسجم و مستحكم مدرنيتي كه .است

 خواندآنك خط عبور ، االيا خيمه گي گويان در زادروز باران هاي سبز اساطيري با گامتاريخي باني اين بناي 

 ،فرياد زد خيابان غبار آلودة تقويم دراز ژرفاي برزخ  افراشت،برميرد را برچتر واژگونة تنديس  و آفتاب نمي

                                                             نامة  وارثان زمين، روايتي بيان به...  م و آنگاهتا خوان هفت

دريغا چنين بود فرجام   

.نوشت   

                                    كلمات به هرجا مي روند در قطارها و در تنهايي                                            

                                       من بدنبال كلماتي كه از دست رفته اند در شعري كه رسته است                        

                                 از شهر دست شسته ام                                                                             

                                 جستجوي زباني كه زنجير هايش را روي دوش ريخت و گريخت                 شعر در

                                        هيچ جاي زبان را يخ نبسته بود اي دهان هايي كه اصرار مي كنيد زمستان ها       

                                       ور مرده اند                       زبان زنجيري نمانده است،دست هايت در گرهي ك

                                        شعر بال هايي داد كه نبود در هيچ جاي آسمان                                          

                                                                در جان من خوني از امروز آورد و كلمه                         

                                      شعر آزاد بود و ما در زنجير ها به سختي ناليده بوديم كه رمق نبود در هيچ دهان  

                                         پرنده اي چارسويش را ديد در آسمان هيچ چيز                                      

                                     زبان بال هايم را يافته بود                                                                        

 و صبحي را كه روي هيچ بامي نبود

 

        "مخاتب"مجيب مهرداد، شعر آزاد بود، از جنگ 

 .ميداني ترسناك با وسعت فاصله و گودال .شود وارد ميدان مي ،بريده است غزلغرامات از تازه نسلي كه 

به  كند، زبان بازي ميهاي زمان  با ضربه ،با زبان .كند را انكار ميو مجمع النوادر نسلي كه عروض و قافيه 

 با نوشيدن تجربة مدرن .قناعت ندارد ريركاهاي س به بوطيقاي بوعلي و بوق ،دهد وضعيت موجود شعر تن نمي
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با انديشيدن درگير ، ها سروكار نداشته باشد مي خواهد با انديشهنسلي كه  .انديشد دگر مي ي از نوعبه مدرنيت

                    . فلسفي و عرفانيناب هاي  نه با تعهد سياسي و پيام ،نسلي كه با كار زباني سروكار دارد .باشد

شعر اين نسل  .دكن گي زبان را مهار مي هديوان .به جستجوي كلمه تا قاف صبر سرگردان استبا خون تازه 

شعري است كه در زبانيت ادبي به فوران مي رسد، چنان چه شعر قبل از او شعري بوده كه در ادبيت زباني به 

تن زبان و اجراي ساخ هاي  بنيادين، دهد كه يكي از دغدغه نشان مي هر سطر شعر .رسيده است ميساختار 

تشكلي  .وضعيتي كه در حال تشكل است شعر در وضعيت دگر است، مخاتب،شعر هاي دفترچة  .ستازباني 

دارد كه گرايش  يسويه بشعر اين نسل  .كند ميتوليد باز آفريند و  ميگي زبان  هرا در درون گشود كه خود

ها  وارد بازي تازهبطريق مطروده و ممنوعه  يها و زبان هاصدا .گردد منتهي مي بوطيقاي موجودبه گسست از 

                                                                       در جان من خوني از امروز آورد و كلمه .شوند مي

                                                                    شعر در جستجوي زباني كه زنجير هايش را روي

                                                                              دوش ريخت و گريخت                     

.شعر آزاد بود و ما در زنجير ها  

                                                                                                            زبان اروتيك

                              ياغي                                                                                    سخن

                                                                                                                   و كنايه طنز

                                                                                                           تمركزگريز از 

                                                                                                                تابو شكني

زبان بازي با  

 وهن و انفراداز  ،در دايرة ترس و تنهايي.با گامهاي تند و ياغي پيش ميرود در وضعيت ديگر، شعر جوان

از گذشته نمي برد، بر لبة ماضي مي ايستد نفس مي گيرد و با انرژي مجدد در فضاي تازه پرواز مي .نمي ترسد

                                                                                                                             .كند

               واپسين ژست گريه دار دلم را                                                                                         

                                                                    در دور ترين حدس كليساي دلت                            

                صليب مي كشم،                                                                                                     
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                                                                      من ايستاده زير چراغ سبز                                    

                                                                                                          من افتاده از تارك زيبايي

                                                                       ي ماه و ماهي                         همن ماه زده از قبيل

             گريه هاي رعد زده ام را                                                                                                

                                                                             رد نكن                                                

          بگذار،                                                                                                                      

                                                                             گل هاي پيراهن شرقي ات آبياري شوند            

              من كور ترين كلكين جهانم                                                                                          

                                                                            تو بازترين آغوش زمين                                

         كه براي باز شدنت                                                                                                      

                                                                 وسعت اين سياره ي خاكي تنگ است                        

               همين كه موهايت را به باد مي دهي                                                                            

                                                                انجيل ديگر                                                           

 نازل مي شود

   پريدن پلنگ روي وزن گوزنامان پويامك، 

كند كه  حس مي دلتنگ است،. نشينند ها در بستر سطر به ثمر مي ، تا واژهزند نسلي كه تا انتهاي درون نقب مي

 بيند كه در زير پايش خندق روئيده است، مي ايستد، مي .ادبيات ماحولش دچار نفس تنگي مزمن گشته است

 بندد تا از دنياي تاريك، چشمش را مي .به جوالن ببردو هاي ديرمانده را بجنباند  جنبد تا تلي از واژه مي

بيند كه شماطة تاريخ  مي .امروز و فردا باز كند سوي شعر ديروز،ه ي بي كوشد روزنه مي .دسازكهكشان شيري ب

كند تا جاي خالي را با  عزم مي بيند كه صفحة تقويم خالي است، مي شارد، دلش به حال شعر مي د،تب دار

 ... تا شهر پنج ضلعي آزادي شناور شد آورد كه شعر ديروز ياد ميه ب .ها پر كندا و بنده ضربت واژه

بل  ،نه براي چشمرا غصه . روي وزن گوزن بار بزندهي ميدان و طي ميدان ان را نياگخواهد حق السكوت  مي

ز هنر بدون وحشت ا، رود كه از ميراث بومي بترسد به پيش مي بي آن .پس انداز كند خشمبراي روز هاي  

در ميان  .پذيرد را نمي برگشتريتم شعرش انجماد و خندد و  مي .دتاز سوي جهان متن پيش ميه جهاني ب

               .رود برباد مي بانو و مومن بين كافرزن مرزكه شود  آنقدر روشني تلنبار مي هاي رعد زده اش گريه
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 همين كه موهايت را به باد مي دهي

 انجيل ديگر

 نازل مي شود

جاي بافتاره ساختار ب/تاراج سنت ويعني هجو مدرن   

.سوي اثره گي و رفتن از متن ب همدرن يعني نظم و يكپارچ  

،نقد ادبي  

.متن استنقادانة خوانش تحليل و دقت در   

.مثله كردن نيست بل وصله كردن است.متن استمجدد توليد أويل و ت  

 .متفاوت آشنايي نداردتازه و استتيك هاي  ما باتجربة ادبي  .هاي معنايي متن است دگرگون كردن افق نقد،

 ،هر شاعر و هر رمان نويس ما .مانند اسير در بند عذاب و اسارتيم .به يكنوع استتيك معتاد گشته ايمهر كدام 

كلة  تاريخيبا تبرزين مقدس و ي ي در هر لحظهتا طالب و مفتي در ذهن خود آماده دارد كه  يا دو يك

شش تا طالب و شش تا آخوند در كله دارد و در  و اما منتقد ادبي مان، .گذارد پيش پايش ميخالقيتش را به 

مانند بدن را و آزادي وع تن ،كنند متن را محاصره ميچهار برج  از شش جهت،اين شش تا جريان نگارش 

مكتب منحصر به  كند كه نقدنويس ادعا ميهر  .و زنديق و زبان را در زباله ريزند در كورة خشت مي،كافربانو

گي فرديت  هاما فرديت و گسيخت ...) طرف خنثا و بي يبرال،ل جنسي، عرفاني، قومي، الحادي، مذهبي،(فرد دارد 

قلم تكيدة خود را همه چيز .كند فرديت خود را در ديگريت بيان نمي .دده نوشتار نشان نميتازگي خود را در 

يي از احكام  با مجموعه .كند به حيث قاضي بر مؤلفين قضاوت مي .داند و تأليف ديگران را هيچ چيز مي

ن سوي بياه ب با سرعت سيالب نقد ادبي .ابدي خاتمه ميفتواهاي عتيقه  ي ازي شود و با شبكه ديرمانده ظاهر مي

                                                                                                   .پارانوئيك سرگردان است

بر  فاتحين دينخودر سرزمين نقد  .با تأليف استصميمي كه نبرد  بل ،ستني با مؤلف جنگ زرگرينقد ادبي،

به مخاطب و  كند، گونه نوشتن را دگرگون نمي هشيوة بيان و چقد اين گونه ن .چرخد مدار فتوحات و فتاوي مي
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              .              كند ايجاد نميو تكانه متن جديد  اصل با نگاشتن نقد،در  دهد، يي نمي مؤلف چيز تازه

                                                                                                            از همينروست كه 

                                                                                                       زنيم چنگ ميهرچه 

                                                                                                                  زنيم زور مي

تأويل كنندة متن باشيم تا  

  )معنا و بازآفرين ايجاد كننده ،تكاندهنده( 

 و بازسازندة صادر كنندة حكم ،كاشف نيت( مانيم باقي ميتكراري هاي  حرفسخنگوي مفتي و به حيث ولي 

.در قيافة منتقد ادبيمتروكه تذكره نويس يعني  )معنا  

كند و  وي مطالعة شخصيت مؤلف سرگردان ميسه منتقد را ب عناي نهايي متن،دغدغة كشف نيت مؤلف و م  

زير كه نه در  ماند ي منتقد به بمبي ميها و فاژه ها واژه در چنين وضعيتي، .ماند پاشاندن متن در حاشيه مي

كردن چشم نه بسته  ،نه كشتن استعداد مؤلف است نقد، .رسد كه در زير پاي مؤلف به انفجار مي بل ،متن گلوي

نه چاپلوسي و تقديس  .نسخه دادن براي خوانندهتحميق و نه  ،نه تحقير كردن نويسنده است .و دست خواننده

تكميل كردن فرايند خالقيت  هر نقدي پركردن كمبودي هاي متن است، .انتقامساطور نويسي و نه  ،است

                                                           .متني براي رويش بينامتن ديگر .شكستن براي ساختن .است

 است  نوعي از توليد كه خود  بل ،و ارزيابي محصول توليد نيست ي از فرايند توليدتحليل در متون امروزي نقد،

مستوره كردن  نهو است  اسطوره كردننه  .كه شگافتن متن مؤلف است بل ،سوانح نويسي نيست . )ابداع تازه(

چندين نوع نقد نويسي  .استگستراندن  تكان دادن و رامعاني  .ني است دربارة رازهاي زباني متنسخ ،حذفو 

                                            .است ارائه كردنرسميت شناختن و ه برا  ديدن و چندين گونه گفتن

                                                                                            ادبي نداريم؟ يعني كه ما نقد

                                                                               :بهتر است بگويم ،اگر از استثنا ها بگذرم

  !ني نداريم

به  يده و تاريك مانده است،چه را كه ند به شيوة خود تأويل مي كند و آن چه را كه مؤلف ديده است، آن نقد،

منتقد  ).دهد قاطعانه فتوا نمي ،زند مؤلف را سيلي نمي ،كند نسخه صادر نمي( كند روشن پيشنهاد مي –طرز سايه 

بالنده دگرگون لذتبخش و طرز ه را بو هكذا خود خواننده  نوشتن است كه مؤلف، ه يعني چگونهبا نوع ارائ
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           .كند مي

زاوية نرم و  وشنفكر ،راگر نوع نگاه نويسنده و كلة .سنگك،زخمي و سفله پرور است تاريخ معاصر ما 

نقادي جاي سالخي را  شود،انرژي مصرفي به انرژي مؤلد و تقليد به توليد تبديل ن حركت سيالني پيدا نكند،

 د ادبي داشته باشيم،و نقنظرية ادبي  ،رمان نام شعر،ه اگر بخواهيم چيزي ب .شود نقد به نقد تبديل نمي نگيرد،

سوي جهانِ ه توانيم داالني ب نمي ،زمانهزبان خود و نقد تاريخي بدون نقب زدن به درون  هاي جدي، بدون تكانه

با دهان نقد شبيخون ميزنيم و  )وقعيت مفعوليمدر ( ما از هر نوع كريتسيسم مي ترسيم .متن باز نمائيم

       .گي نقد ياري رسانيم هايم كه با جبين گشاده به گشود هنوز عادت نكرده )در وضعيت فاعلي( خنديم مي

شاعر درگير دغدغة جايگاه انديشه و پيام و  تعهد و وزن و صنايع بديعي در شعر است، يعني گرايش به 

ساختار. ذهن قصه نويس با بومي شدگي شخصيت، مسؤليت، مضامين و معاني بكر و زيبايي روايت و زمان 

 خطي خوي گرفته است. يعني ساختن ساختار تثبيت شده.                                                              

عطر  در غياب گل،ورزد تا  تالش مي .قصه نويس استن هميشاعر و همين نيز برادر يا خواهر خوني منتقد  

شخصيت شاعر و متكي برآن . ين كندرويكرد آرماني باال و پائپيام و تعهد را با  .ها را تول و ترازو كند گل

 سبكي، تأثير و تأثر ،هپيام و انديش معنا،مقام  آرايه هاي ادبي،تخيل و نوعيت تشخيص جايگاه ( عناصر شعر را

كوشد  مي .كندرمزگشايي )  ... و در اخير كشف نيت و قصد شاعراجتماعي  رواني و خاستگاه ،زبانيانسجام 

و نظم  زبان شخصيت سازي،( بزند نويس به ساختار و عناصر داستان دستبرد قصه تا بعد از ستايش يا سالخيِ

گي هاي زباني و  هجاي تحليل تازه ب ،نقاد . )معناي نهاييسرانجام كشف و  يزمانانسجام  و پيام، تعهد روايات،

 .بخشد نميي را ي چيز تازه ،نتظرينو م قصه نويس سازد و هم به شاعر، د را عبث ميهم نق توليدزبان تازه،

                               .هنوز پر از منتقدين استلطف بي بازخواستي كه مملكت به  ادي كرده تا بگويندنق

ها در  بازي .از صد جهت و صد طريق مي توان به اين ميدان داخل شد .ميدان بازي هاست متن ادبي،     

ه سادگي ب .متن گشوده استرو متن ادبي  از اين .رددگ اجرا مي روايي و طنزآلود، كنايي،فضاي استعاري، 

و زبان شناسيك بر مبناي قواعد معرفت شناسيك پيام و معنا را  حضور انديشه، توان در يك متن ادبي، نمي

درك را به مالكيت  حس و مؤلف،و سوداي دور از نيت ه اين موقعيت خواننده است كه ب .تشريح كرد

ده متكي از يك متن هر خوانن .گردد نايي متن با افق انتظارات خواننده عجين ميافق مع .سازد شخصي تبديل مي

يك شعر به توليد صد درون صدها خواننده از  رسد، به معناي منحصر به خود مي به موقعيت زماني و ذهني،

اين مخاطب  .دهد و پيام را به مخاطب نمي زيبايي ،متن ادبي معنا .زنند مي ستو صد معني دصد زيبايي  ،پيام
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مغز خواننده  ،پيامزيبايي و مكان اصلي توليد معني و  .رسد و پيام مي زيبايي ،است كه با خوانش متن به معني

تأويل منتقد از يك متن ادبي نيز نوعي از برداشت است  .هاي روي كاغذ يا روي شيشة كمپيوتر ، نه واژهاست

رسد  جايي ميه خواننده ب .كند وع و متفاوت عرض وجود ميهاي متن تأويل به تعداد منتقد، .ي از ارائه و گونه

هر نقد و هر خوانش فقط محصول وضعيتي است كه  .كه بگويد هيچ تأويلي بر تأويل ديگري ارجحيت ندارد

                                                                                      .قلم و چشم در آن به حركت مي افتد

تمثيل  كلُُُُ ناقصِ ملعون را در دفتر پنجم مثنوي، نسخة نيكلسون،صفحة 761، مدنظر بگيريد. مولوي به حيث 

كدام انديشه و تزريق با  )قرن سيزدهم ميالديالاقل تا( پيشكسوت زبان اروتيك در ادبيات جهانشجاع ترين 

پيام و زيبايي و معنا، دست به اين تازه نويسي زده است. زبان اروتيك مثنوي زبان تن نيست بل كه رفتار تن 

و انديشة تن است. درين تمثيل اروتيك، مستمع و خوانندة مثنوي مطابق موقعيت زماني و ظرفيت ذهني و 

                                                               ... برد پيام دست ميزيبايي و به بازگشايي معنا و عقيدتي 

و جمال  هنريشور و ني عرفابا شنيدن و خواندن اين تمثيل اروتيك به وجد  م الدين چلبي و مريدانحسا

شناسانه مي آيند. از طريق وجد و شور به حس پذيرش و ريختن اشك مي رسند. و در همان حال،شيخ 

صدرالدين قونوي و مريدانش با شنيدن و خواندن اين تمثيل به حس انزجار و درك تكفير مي رسند.دو نوع 

                                                        ... در يك زمان از يك قطعه شعرمتضاد حس و دو نوع درك 

در  )جلد 15شارح مثنوي در ( تقي جعفريعالمه محمدهر مال و آخوندي منجمله  و اينك پس از هفت قرن،

مورد زبان اروتيك مثنوي به حسي از نوع انزجار و مهلكه پناه مي برد و اروتيسم زباني مثنوي را مستهجن و 

ركيك و كفرآميز ميخواند (شايد نه در خلوت، بل در علن) ... و اما علرغم آن، خوانندة امروزينه (منتقد 

ادبي،مؤرخ ادبي، پژوهشگر ادبيات) به آن حس و آن دركي نايل مي گردد كه از جنس پذيرش، تحسين، 

 تازه گي و خالقيت است.                                                                                                   

.دغدغة داغ و دروغين گشته است... و  در شعر،تعهد و پيام   

سطحي نگري و سهل انگاريپوششي براي پت كردن   

.مترسك آتشين  
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به هر   ،تعهد و پيامو اما   .تعهد بوده استمآگاه و انسان  طرق گوناگون مظهره بني آدم در قلمرو آفرينش،ب

 گنههر  وم وـهر معص هر هوراكش و تكبير گوي، .خود را در صدور احكام برهنه كرد ي شد،ادبطريقي كه 

و حجم تابوت به اندازة حجم عقايد د خود را در قالب تعهد و پيام تابوت كر متناسب به موقعيت عقيدتي، كار،

                                                   . كسي كه در تابوتش جاي نشد از سر يا از پا اره گرديدو هر .شد

را با غيظ ) سبز سرخ، سياه،( هاي بيرقي انديشه ها و پيام ي سياسي و فضالي ادبي،ادبا درين چهار دهة پسين،

ر كدام هشاعر و نويسنده  .ر قصه توليد شدچند سيچندخروار شعر و  .اندريخته ادبيات درون و غلظت به 

شعر  .سردادند )تكبيرهورا و  زنده باد،( بيات چيغ و نعرهدر درون هنر و اد كردند،داري و ابديت  هادعاي پاي

ه هنگامي ب چنين شعري، و تبديل گردد،و شعاري  سركاري مديحه،آفريند كه به شعر  متعهد زماني خطر مي

مفتي و  شحنه،به  يعني شاعر، ،دركه با قدرت حاكمه گره بخو شود كشانده ميسوي حذف ديگران و خشونت 

و  زنداني شد مانند هر ديگريتي، شعر ديگران،پرچمي /طور مثال در دورة سيطرة خلقيه ب ... وزير تبديل شود

دورة  در ... كه اين ديوان مخالف مصالح ملي استحتا ديوان حكيم ناصر خسرو بلخي توقيف گرديد و گفتند 

هيچ  مذهبينظم نعتيه و به جز ، تكفير و ممنوع شد طور كل،ه شعر ب ها، در كنار كوه ممنوعه امارت طالبان

گي دود شدند و مانند  ههم اما چه شد، ... نداشت اجازة بيرون شدني ي از هيچ حنجرهشعر و هيچ كالمي 

ري بود كه سارتر وارد دلپذي هد،حكمتع .به هوا رفتندت مانند طوق لعنت يا شوق رحم هاي خونين، سيطره

تر  نوشتارش سياسي تر نوشت، متعهدانه ولي از آن به بعد هركه خاصتن در خطة خواب و خربوزه،ادبيات كرد، 

ما در عصري محكوم به زيستن گشته ايم كه مرز بين تعهد و غير تعهد  .شد و خالقيتش از درون لطمه خورد

يي  ه وسيلة غول هاي چندين مليتي رسانهشبه واقعيت و بيش واقعيت ب ت،ديوار بين واقعي از بين رفته است،

  .       شده استمربوط ساخته  هر نوع عقل و هر نوع ذوق به چيزي كه از ما نيست، .فرو ريزانده شده است

             

ها و  در همة دوره .قطعي و نهايي است مقدس،احكام در كنار آن پر از ها و پر از بوطيقاتاريخ هنر و ادبيات 

 ذوق، تقليد، .متفاوت بوده است متكي به انباشت متن و آگاهي،مفاهيم و موضوعات تشريح تعريف و ها  زمانه

 رنج، فايده، ركيك، حالل، حرام، ،فضيلت ،نقد نبوغ، حس، ،ابداع زيبايي، همĤهنگي، تناسب، وزن، خيال،

و سرانجام  ... تأويل ،متن مؤلف، شبه حقيقت، حقيقت، ،شعر، شاعر بازي،زبان،  تازگي، خرد، عاطفه، ترحم،

وانيم از ما نمي ت .تر رسيده اند تازههاي تازه و  به صورتبنديبافتن و بافتار  و شكستن ساختار،ساختار  مقوالت

                                                     .ي را طلب كنيم كه قبلن خشكيده استي ليموي مفاهيم آن عصاره
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تني كه در پرتو اين م. ابدي گردد و به تقليد و تقديس پايان مي بوطيقاي باستان با تقليد و محاكات آغاز مي

بوطيقاي  .برخوردارستاهميت بنيادين  از شأن و  نيت مؤلف و معناي قطعي در آن ،شود نظريه بنا مي

مؤلف  - باستاني به ثمر نشسته است در واقع همان درختي است كه در زمينو بوطيقاي روشنگري كالسيك 

                                                                                                        .محوري و حضور معنا

 .نهايي و تأكيد روي انسجام و كشف معنايبوطيقاي مدرن چيزي نيست جز مطالعة ساختار متن   

فرار  گريز از تنوع، .بوطيقايي است كه ما هنوز در درون آن نفس مي كشيم زيك حضور،گي و متاف هيكپارچ

بوطيقايي است كه ما  گي به تنگناي اثر و امتناع از وسعت متن، هشيفت گي، هفاصله گرفتن از آشفت از منظومه،

                                                 . هم به حيث خواننده و هم به حيث نويسنده در تور آن گيرمانده ايم

.سنتگذر از باج و  همنشيني ،اقتباس استهزا، مكالمه،يعني  بعد از مدرن،  

                                                                                                               استوضعيتي 

                                                                                                            كه خرچنگوار

 ...                                                                                                     هنر، ادبيات، معماري

.و زندگي روزمرة انسان را محكم گرفته است  

 

   رمان، 

.رماندن روايت است رمان  

.از بند اسارت است تربرونها  واژه مةر  

شخصيت است يكريختياز گسيختن رميدن از زمان و   

و شكسته  زبانها  برخي از رمان ،ساخته شده است نده و پاشانگريزمتني است كه از روايت هاي رمان 

زماني اند و بيولوژيك و تكامل  گي و هرچيكپا ها فاقد شخصيت ...زبان خود و دربارة است دربارة  يي گسسته

يعني  ،بخشد و تقويم منفجره مي ي جايش را به زمان متني زمان خطي و گاهنامه .ها ناتمام و گسسته روايت

ه سطر به سطر ب زبان داستان .گذرد مي يتعل از كنار ذهني با امتناعروايتي كه  .شود زباني ميصرف زماني كه 
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زبان  .هاي ديگر مي پيوندند ها به دال به جاي ارجاع به مدلولدال ها  تا حضور، ودر پيش مي نوعي غياب سوي

  !خوشا كسي كه درين راه بي حجاب رود .شود خود به حايلي بين ذهن و واقعيت تبديل مي

آغاز و  دهند، را از دست ميو انسجام روايي ها نشانه هاي ظاهري  كنش ها و آدم ريزد، فرو ميهويت و نام 

و  حرفبه سطح  واژهها از عظمت  اسم .ها ها و پايانيي از آغاز مجموعه .حساب شده ندارند و پايانِ نهميا

و تمركز خود را  ارتباط ،داري هپاي ،ها رها شده در سرنوشت شيزوفرنيك ديالوگ .ابندي تقليل مينامي  بي

                                                                                                           ... كنند فراموش مي

  

گي و  هجاودانمرگ  يآميز ه مسخرطرز ه بروايت هاست كه سيالن  گيگون هو چ متغير بودن زاوية ديد

                                                                                                    .بيان مي كند را محاكات

كامل شدن و تمام شدن  .تواند روايت را تمام و كامل سازد خواننده نيز نمي رسد، مؤلف به روايت كامل نمي  

از شش  متافزيك حضور، در هر روايت و گفتگوي نوشتاري، .ستو معنا زيبايي ،به معناي تثبيت كردن نيت

 رواياتشزنجيرة استان هزار و يكشب است كه مانند د ،متأخر -  هاي معاصر رمان .خورد جهت ضربت مي

هاي متن در  روايت .رسند مينه به پايان شوند و  نه تكميل مي )خواننده /نويسنده - شنونده/گويندهبراي (

                                      .گردد دهند و متن با انرژي خواننده مدغم مي درون خواننده به حركت ادامه مي

  

                                                                                                              سنگ صبور

                                            .شود قي ميكاسة كابل باك در  شود و چه بي در پاريس طي ميكه  تنيم

                                             .تافتة جدا بافته/برانداز متني تأويل و نزده برگي،رمان كوتاه يكصد

شكستن  ، و زيبايي كشتن معنا صوب دگرگوني زمان،ه با اروتيسمي ويرانگر ب سنگ صبور با انكار محاكات،

رند و با ندارة اسمي ــها شج آدم .شوند واژه نويسي و تداعي نويسي مي ها، روايت .تابو و ابداع روايات مي پرد

                                                             .شوند م و هويت ميناصاحب  كنش و منش،در درون متن

            

:آدمها   

                                                              ... معترض مهاجم، مفلوج، 
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  :واژه ها   

                                                            ... شكن بوتاو  معوق تازه،   

                                                                                                                 رمان در بارة زبان است

ساخته شده است و برخي از قطعات آن نه مقفي تلخ و هاي  است كه از بازي يي سنگ صبور متن گشوده

ن است كه خود را نه به حيث يك قصة زبان است و همين حركت زباني رما بل دربارة خود حوادثرة دربا

                                            .كند تثبيت مي گونه نوشتن هبل به حيث تأكيد بر افسون زبان و چ ،واقعي

ماموتي كه برگلوي متكلم  ،گاهي ماموت است واژه، .انجامد تأكيد و بلعيدن كلمه ميبه  "كلمه"دقت روي  

 ،رود ي كه در زير پوست راه ميي ، مورچهواژه گاهي مورچه است .تركاند مي خشكاند، مي ترساند، مي نشيند، مي

ورچه و مورچه در يعني م ،شود شود و خيل دوباره منفرد مي تبديل ميمورچه به خيل رود كه  قدر راه مي آن

                                                                . شود به مرچ تبديل ميتا  رود راه ميقدر  آنزير پوست 

 و تداعي كه مكالمه ي استي نوشتار كابوس گونه .شوند ، با كنش شناخته مياسم ندارندها درين متن  شخصيت

 ."ها ها و پاسخ مبادلة پرسش" مكالمه يعني .گردد مستقر ميمتني - بيناو  در درونش به حيث حركت متني

عوض  مستمرطرز ه جاي گوينده و شنونده ب كند، پيدا ميعيني مكالمه در گفتار است كه زمينه و بستر 

 .افتد اتفاق ميتر  و زباني شيوة تازهه مكالمه باما، گردد و متكلم به مخاطب شنونده به گوينده تبديل مي .شود مي

 .حضوري است غايب در جريان مكالمه،افليج . )زن و شوهر( و بانو افليج .هردو قطب مكالمه حضور دارند

افليجي كه از مردن باج  .تا به ختم مكالمه قطرة خون بگذارد است، خوابيده لوگاپايان دي در كمينِغايبي كه 

مرز بين جثه و جسد برداشته  در افليج، .خندد گي و عشق مي هروي زنده وسيلة آن به باجي كه ب ،گيرد مي

مصلوبي كه نه بر كاج  ،استساكت يك مصلوب  صدامخاطبِ  .گردد همه چيز به زبان تبديل مي .شود مي

مقدس، بل بر تختة مذكر پرور تاريخ چار ميخ مانده است. سنگي كه فقط به "تن" و تماشاگر راز تن، زبان 

تن تبديل شده است. روايت، در درون سكوت به صدا و ديالوگ تبديل مي شود. تازه گي اين قصه در اين 

مكالمه بين كه كند  حس مي لوگ و جريان سيال ذهن مواجه است،كند كه با مونو است كه خواننده حس نمي

هاي تلخ و  يالوگدالن روايت از طريق جو .افليج مذكر و راوي مؤنث .دو انسان متفاوت .ست دو انسان جاري

 ديالوگ ديالوگ زبان با زمان،. دكن كالمات غير مكاني و زماني گذر ميالمة فزيكي به ماز مك ،تازه

 با مصلوب، مشركديالوگ  ،انهدامبا  انتقامديالوگ  ،اروتيسم با فالوگوسنتريسم ديالوگ ،هادسبا  تآفرودي

ة عشق با غريزة ديالوگ غريز ديالوگ كلئوپاترا با اسير، ،ديالوگ زيستن با مردن ديالوگ عشق با جسد،
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صدايي  سكوت و بي ... و سرانجام ديالوگ انفجار با سنگ صبورهاي دروني تر  ديالوگ من با من رگ،م

      .شود تبديل ميفتوا طعنه و در صداي مؤنث به  ،ظاهر يك سوي مكالمه را عقيم كرده است در هك ذكرم

                                                                               اما ... مال و شوهر سه تثليث اقدس اند خدا،

 القهار

اتيك زيبايي از ين ا. گردد منفجر ميپرد و مانند بم در خود  بيرون مي درون تعريفاز سنگ صبور در زيبايي 

اشناسيك هاي زيب تقابل ، حالل و مستهجن،شاهپره و كرگدن .گريزد ميو هرچه تابو و معيار است استتيك و 

بل در  ،يبدنپورنوي  زن نه در .دبلع ميبه يمن روايت هاي عادتي را  زيبايي ،مخوف افليج .دهند را از دست مي

 .ابدي گو تحول مي قصهسطح بانوي  در شدن واژگان فورانيو با  رسد ميو اعتراض به بيداري  يزبان روتيسميا

خياالت ممنوعه از گلوي معترض با  .ندازدبي را به تعويقجسد  گويد تا مرگ شهرزادي كه از سكس مي

با قصه  .دارد ميبراز تجاوز و تشنج اروتيك پرده درون خود ه با نقبي بزن  .زنند فوران مي يگان شورش هواژ

حضور از  ،كند تبديل مي سنگ صبورابژه يعني به را مرد سازد و  زن را سوژه مي امت كردن زبان مرد،ص

با هر روايت و  جهش زباني خود،شجاعت و در  شكني سنگ صبور بوتا .خيزد برمي ه دفاعبزن زباني زماني و 

كه در ،خورشيدي1345صادق چوبك  "صبور سنگ" رمان بامثلن تمايز دارد (است اروتيسمي متفاوت هر 

)"... ميون صدتا كير كلفت كجا مياي" ... با شوهر معتاد در مونولوگ زبان اروتيك بلقيسآن   

                                           .شخصيتي استگي هاي  هگسيختهاي روايي و  ستاز گس سنگ صبور پر 

 روايت از تن آغاز مي شود و به تن پايان مي يابد. تن ِ مذكر منفعل ساخته مي شود، تا تن مؤنث در خود 

توفان به پا كند، تن زن به زبان اروتيك دهن باز مي كندتا از تجربة تن به دور از درة عنعنه و سانسور دين 

بنويسد، طنز با تجربة تن مي آميزد، زبان تن، زبان اروتيك يعني زبان شورش و اعتراض مي شود. تنِ زن به 

جنسيت تن به تنهايي در مورد . دهد اروتيسمي زباني تن ميبه  تن، .از تن فراتر مي پرد ،دهد تن نمي تن،

 .رود خود از سطح تن به درون تن ميچند پارة براي كشف  .مخاطب طنطنة بيلبالب از تن  تنهاييِ .انديشد مي

هايي كه  بدن. سازد هاي مخفي را در علن پديدار مي بدننعوظ  .دارد ميز روي تن برتني كه راز و حجاب را ا

 .رسند به ظهور ميهاي محكوم  بردهچهرة خود به حاال  ،اندهايش مهر كنيزك زده  روي پستان و چاك ران

 تنِ مجرم جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد.                                                                      
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                                                                                       . رمان دربارة زند و پازند زن است  

                           .                                                      اند شاد و خوشنود  دال،ها در دايرة  واژه

                                                      يابد دست نميمنجمد و مصداق مرتبط به مدلول  "خون"لفظ 

يي خون اسطوره  

                                                                                                                 هبيخون مذ 

                         خون ناموسي                                                                                      

                                                                           خون لذت                                      

                                                                                                             خون بني آدم

 خون فراداستاني

 رمان دربارة زمان است

 

.كند بروي فلج تُف مي كه بل ،كند زمان توقف نمي  

    .كند هاي متن، زمان را زباني مي روايت

فلتر عاطفة گلوگير يك زن عبور زماني كه از  .شود مان عمومي به زمان شخصي تبديل ميزمان تاريخي و ز

صورتبندي  وسيلة همان ارادة مؤنث،ه شود و ب مهار مي شود، متكثر مي شود، ه ذوق ،منفرد ميمتكي ب كند، مي

                                                                                                         .شكند گردد و مي مي

نه سنگ است نه  زمان در سنگ صبور .ندزمانمند نيست ها و زمزمه ها كنش .شود ه شكل نوين تجربه ميزمان ب

ها  ، بل به ضربهشوند ها تبديل نمي ها به دقيقه ثانيه .دهد روي مي طنزآلودتازه و طرز ه صبور، زماني است كه ب

نُه يعني روز و نود نُه يعني  .چهار شنبه يعني فيض سه شنبه يعني حيض، .شوند تبديل مي ي مفقودهها و صاعقه

استاني دو شايد اين اولين تجربة  .برد مي تأويلسوي ه زباني شدن را ب پيش از زماني شدن، زمان،. ختم زمان

اين شور و با اين شورش به در متن يك قصه كه  تجربة افغاني زمان استذهنيت و زبان اروتيك و اولين 

 .كند يي حركت مي كه با انكار زمان خطي و گاهنامهروايتي  شود، زمان به روايت تبديل مي .اتفاق مي افتد
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و عقربة  پژواك قطره ،بل با صداي واژه ،سركارينه با معيار ساعت ديواري و جنتري  ،دقيقه و ساعت و روز

زمان از درون  .شود ي كه در زمان برضد زمان تكرار ميموتيف .درس مي نود و نُه دور و نود و نُه روزالقهار به 

                                                          ...   شود رابطه اش با ساعت فلزي قطع مي .دگرگون مي شود

چند ساعت از شب و روز گذرد اين طاووس به شمارة آن ساعات  ت اين طاووس اين است كه هرخاصي" 

                                                                                          "بال و پر بزند و آواز در دهد

 هزار و يك شب 

 

فاصله بين جسد و   اصله ميان گذشته و حال،در فقدان ف .كند ه طور دگر پر ميفاصلة زماني را ب مكالمه،   

همان فاصله و مناسبتي است كه  فاصله بين نوشتار و خواندن، فاصله بين مؤلف و متن، .گردد سخن گم مي

 .زماني برباد رفته سنگ صبور نوعي از جستجوي زمان است، .دارد گي را بيان مي هزندغيبت مرگ و حضور 

يعني  "ز"را به   "ر"رمان نقطه گذاشته است و  "ر"باالي حرف  )راوي(نويسنده يعني زن  در واقع سخنگوي

                                                                                       . رمان را به زمان تبديل كرده است

                                                                         القهار                                                  

                       القهار                                                                                                   

                                                              القهار                 –كند  تكرار ميزن  ،با هر نفس مرد

                   در كنارش قرآن لغزاند زن يكي از دانه هاي تسبيح را  مي و با خروج هربار كالم از دهانش،

                                                 "القهار "نود و نه بار  نود و نه دانه، يك دور تسبيح به پايان رسيد،

...كنم  قيقه هايم را به ثانيه تقسيم نميهايم را به دقيقه و د دگر روز هايم را به ساعت و ساعت  

                                                 .                  تسبيح هست يك روز براي من معادل نود و نه دورِ 

  ... سبيح مانده تا كه مالآذان ظهر را بده و خطبه و حديثش را بخانهميتانم برات بگم كه پنج دور ت  

چراكه يك سه شنبه روزي  امروز روز خون است،... وعظ و خطابة مال . تسبيحسكوت بلند تقريباً پنج دور 

                                      اهللا و اكبر  اهللا و اكبر ... بوده كه حوا براي اولين بار خون حيض ازش رفته

رفت و  هر نفس يك قطره، .پس از سه دور تسبيح و دوصد و نود و هفت نفس برگشت اتاق را ترك كرد،

نفس هاي تو  ... غيبت شان سه هزار و نهصد و شصت نفس مرد طول كشيد .باز گشت ي بعد،ي چند ده قطره
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همة لذت هاي ممكن دنيا ...  كردي دخول...  تنبانم را كشيدي پائينبسته به روايت كردن راز هاي من است 

ات  حاال آن كُس گنده بسم اهللا، ... فروشم من تنم را مي...متوجه شدي كه روي كيرت خون است ... را بردي 

                 شروع كرد به انداختن دانه هاي تسبيح   ... گائيدن براي مردهايي از اين قماش ... تركانم، را مي

                                                                                                                 صبور  ال

                 صبورال

تكرار كردرا  نود و نُه بار المواخر بانو،  

  سنگ صبورعتيق رحيمي، 

 

                                                                                                         بانوي نود و نهم

                                                                               .پيوسته استنا رماني بسته نيست متني 

                                                                                                           .قطعه قطعه است

                                                                        .  زند عق ميجام زمان قداست را در وحشت و 

سيالن روايت از طريق  .نوع زبان است چندنوع كنش و  چند نوع سخن، چندروايتي از  هر قطعه،درين رمان 

هاي ممنوعه در  تا ايده هاي طرد شده و آدم ،شوند ها توته توته مي روايت .است ن تبديل شدهقطعه نويسي به مت

.به سخن درآيند شكال مقدس و رسمي،كنار ا  

در  ،رخدوصد و هفتاد در  يمتن .دساز همنشين مي آميز طور مسالمته در كنارهم ب راع سخن انوا ،بانوي نودنهم

.             دوصدونودوشش قطعهدر  "فراسوي نيك و بد"نيچه در كتاب قطعات  صورتبندي مثل، پنجاه قطعه

 اسكندر، نهم،وبانوي نود علياخانم، كتارا، افسانه،( اسم هاي ان و ملكهاميربي اسمي و مدغم در  ازني معجو

                                 .سازد ميتر  و معلقتر  يي ورهاسط ،قدرت روايت و ابهام متن را كدام،كه هر  )فرزاد

گي و انسجام  هيكپارچ .زند گزمه ميه قصفُرم  در پيكر بي تشتت زباني .نداردثابت و انجام معياري آغاز رمان 

هر قطعه مانند دالي است كه به  .شوند تبديل ميو گريزان هاي مبهم  ، به پارچهكه شاه فرد بوطيقاي مدرن است

                                                                               .زند گر سينه مييبه دال د و  رسد مدلول نمي
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 انواع سخن

اروتيك – زبان رمانتيك  

گي هگسيختزمان   

 قطعه نويسي

 سيالن روايت

 معيار شكني

تبينامتني  

پاياني آغازي و بي بي  

گي موضوع هبريدابهام و    

 هذيان گويي

 افسون زدايي

زيمحاكات براندا  

 مركز زدايي

ريزي شخصيت  

 بوطيقا گريزي

 طنز آميزي

...  

به صدا مذكر و محكومين مؤنث را  قدرت فاجعه، ظفرمند زمزمةست كه هر حلقة آن به حيث  يي زنجيره

.دورآ مي  

دربارة درباره نويسي استرمان   

.روايت نويسي استعبور از سنن دربارة تأكيدي   

"... هاي علياخانم تنها اوست هقص كند كه مخاطب بانو تصور نمي"   

 ،راوي كل .ناورندـهاي منعطف ش جايي هضمير هاي متكلم در جاب .درين رمان همه چيز سيال و شكننده است

با گسيختن روال روايت  هيرارشي و مصداق .دهد ها از دست مي خود را در استقالل روايت مركزيتكليت و 

 ،روايت  اميـناتم .تأكيدي بر تعليق و ناتمامي روايت است ن،رفتي ي قصيدهي به ي از قصه .وندـش كمرنگ مي
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ه طرز حساب شده و منسجم ايجاد چه كه در رمان مدرن ب روايت تماميت يافته يعني آن .ناتمامي نوشتن است

                                             .                        است ه جا دچار بحران گرديد گرديد،درين مي

طنز  و تمسخر به مالقات  ايدةهركاتب با  هر راوي و .رسميت شناختن انواع استه بي كردن سخن ي شبكه

حرم بلندتر از نعرة مقدس سالطين تاراج شدة كاتب و زنان  غالم ، صداي كنيز، .روند امير ميشاه و خليفه و 

                                                                                                                     .است

                                                                                 شاه امير، خليفه،

                                                                                          ملك الشعرا و فخرالمشايخ مال، 

ونهمدر تخيل بانوي نود  

. دشون ميرمل مسدس محذوف  ع،امانند دومصر  

تر از مگس صد خليفه گشته كم  

        پيش چشم آتشينش آن نفس 

ميانه  ،آغاز .نيستبوطيقايي معيار و تثبيت شده داراي ساختار  ،شخصيت و زوال تحول لحاظ حادثه،ه برمان   

. نداردمدرن پايان و  كالسيك ساختارست كه  اصلن متني .شباهت ندارد مدرنهاي  رمانسياري بو پايانش به   

!فراموش نكني  

چي را ؟    

...د ديگر صدايي نمي شنو   

از گلوي خواننده با تداوم خود را صدايي كه  .افتد به تعويق ميمعنا  شود، گم ميصدا  در واپسين سطر كتاب،

زند و  عادتي را برهم ميو دريافت نظم  بينامتنيت و استقالل روايات، تنوع، .ريزد دگر بيرون ميو معناي لحن 

 هاي بازي - نمايشنامه نظم، سجع، تابلو، نثر،انواع  شعر،انواع  - گي سخن هندپراك .نهد يي را بنيان مي حرف تازه

                                          .                               بخشد جان مي هاي زباني سخني را در كنار بازي

قصة نود ست كه بعد از  نهم روايتيوبانوي نود .دربارة چند نوع نوشتن است .گونه نوشتن است هرمان دربارة چ 

                                                                               .ابدي ادامه ميهزار و يك شب داستان ونهم 
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 رمان دربارة چندپاره نويسي است

تنوعي متني  ،در درون متن .و خود بنيادند هم مرتبط هب ،ها مستقل پاره .كند هر پاره سر از تن زمان جدا مي

ر جريان نگارش و تأويل از دست قطعيت را د ها، هقطعكاربرد كنايي و طنزآميز است كه  .دكنن ايجاد مي

                                                    .گردد در حال حركت و توقف صورتبندي مي ،يبخشهر  .دهند مي

بانوي ست كه سرنوشت نود و هشت  يي نشانه عدد نود و نهم، .ستچندالرجاعي و يك نام ا ونهمبانوي نود

.كند ذهن تداعي ميمفقوده را در   

سوي چند كاتبه شدن ه دهد كه نوشتار ب تنوع راوي نشان مي -  داناي كل - كاتب اصلي ندارد رمان،

روايت شعري با روايت  .سازد روايي را پاشان ميو توالي  شكل تكثر،و  همنشيني ،تداعي ارجاع، .ست جاري

نثر امروزينه با نثر  .خورند ليفه و شنهنشاه گره ميكنيزان خبا و امير زنان شاه  شود، يي تركيب مي نمايشنامه

 با ادغام در متن، گذشته و حال، پذيرد، انواع لحن و انواع شعور صورت مي بازي با گردد، ديروزينه تلفيق مي

 .شوند هاي گمشده به زمان متن تبديل مي هاي زماني و لحظه فاصله .كنند تمايز عيني خود را فراموش مي

برهنه  روي تخته شيوه بعزم و يك رالمومنين افغان به يك سين و هارون الرشيد با اميشاه ح اسكندر،

                                            .چرخد كنترول و اختفاي سكسواليته بر محور قدرت و دربار مي .شوند مي

                                                         مراسم پرده برداري از روي مجسمة سكس اميران است رمان،

                                                                                 از روي غول هاي شهوت نقاببراندازي 

ي مكتومبرهنه كردن برهنگي ها  

    

                                                                                                                      اميران

يعني الفينه    يعني پاك، ،يعني قدرت   

 كنيزان

سكس يعني ،يعني چاك ،غنيمتيعني    

زنان حرم   

يعني شلفينه  ،يعني آتشناك ،يعني حالل   
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دربار خواجگان  

  ابزار يعني 

 دلقكان

يعني دام   

با ترة زباني ــگسدر  هارويداد چون پاي تاريخ و ماضي درميان است، .پهلواني با زمان و قدرت است ها، پاره

 اند گي را برهنه زيسته هثلث زند و همة تاجداران، اميران، درين رمان، .دهند به حركت ادامه مي كنايي ضربات

                                                                                                                      .در حرم -

طنز و  در بانوي نود و نهم، .زبان طنز و زبان اروتيك مي طلبد الفينه بازي و شلفينه بازي شاهان و اميران،

شيرين و "حذف و سانسوري كه در  سانسور مي شود،حذف و قسمن زبان اروتيك اما  ،زند كنايه فوران مي

رويارويي مگر  ،افتد در درون روايت به تعويق ميگي و حركتش  هروشندخ ،اروتيسم .اتفاق مي افتد "خسرو 

انده راروتيسمي زباني يك صداي گم شده و به حاشيه  .پذيرد انجام ميها در همة سطربا قدرت از طريق طنز 

بانوي نود و نهم پر از  .زبان اروتيك آهسته آهسته جايش را در ادبيات مان بازخواهد يافت .است شده

ه ظرفيت و امكاني است كه روايت را ب ،ها اين بدن .مردانه استشهوتران زنانه و مهاجمين  مستورهاي  بدن

                                                               .زبان اروتيكسوي ه بيعني ، خواند ميفرازبان بدني سوي 

هوس  .م سكس استموضوعيت حر ).زنان شرعي وبه حيث غنيمت كنيزان ( بدن در درون حرم زنداني است

سكس در مالكيت كنترول زهد و  .رود جاي خون در كالبدش برف ميه ب .جنسي در وجود زن منجمد است

                                                                    .زن مانند كندة يخ در حرم آب مي شود .اميران است

در تشريح الفينة اميران و شلفينة  گي اين رمان، هتاز .هم پيوسته استه اما ب ،قطعات مستقل البيرنتي از رمان،

كنيزان نيست، تازه گي بانوي نودونهم در شكستن استتيك و ويران كردن ديدگاه است، در نحوة گسيخته گي 

رمز و روايت است، در تنوع زبان و تنوع سخن. رواياتي كه هركدام در كنار هم مي نشينند و در كنارهم 

 .افراشته مي شود ،و نيمه اروتيك هايش با نگارش طنزآلود يند كه توتهگرا و سرانجام به متني مي شكنند مي

عالمة  ها تواند پيش روي حركت ارجاعي آن كنند كه خواننده نمي قدر پرشي و جهنده سير مي روايات آن

گي  هزنباردربرابر بدن زن  .كند روايي معاصرتر ميا در درون تنوع ر نهم خودوبانوي نود .توقف برافرازد
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     . ريزد ود و آبروي قدرت از دامن تقدس پايين ميش حجاب باال مي به حرف مي آيد،به طريق دگر  دربار،

                                                                                                           ،عليه قدرت روايتي

                                                                                             شاهان،   قداستعليه  جسارتي

                                                         بريده و منقطع، ،همه چيز حرم، به سخن آمدن و رسواكردن 

.طنز آميز كنايي و يدر فضاي  

.دهند ادامه ميبند متن به شرميدن اما در  ،اميران رفتند  

.شوند مي تكرار با قصة ديگر  آيند و  به زبان مي ،متنجهان در ... اما  ،بانوان رفتند   

            فاعلن                                                                                                       

             مفعولن                                                                                                      

         چراغ ملت و دين                                                                                  اميرالمومنين 

.مي بيند كه امير در كار لواط با پسر جواني است كه خدمتگار خاصش هم استملكه   

... ، امير جامه سبك مي كندنة حرمسرابانوي نود و نهم برهنه در خلوت شبا    

... درد - بازوان و ران هاي بانو ها، روي سينه   

حلول ير از آدمي زاده كه روحم در جسم موجودي غ به فكر حلول روحم به جسم ديگري شدم به اميد اين 

.)مسخ( باشد كرده  

 پاي ملكه با ديدن اندام غالم مي لغزد .ايستد درد و مي آلتش را ميناگهان اندام جنسي غالم پردة كوچك جلو 

... 

بردند كه از آن جمله سه صد تن آن  دو هزار زن به نام كنيز به سر ميدر حرمسراي بزرگ هارون الرشيد  

  ... زدند لمومنين ساز هم ميرضاي ميل اميرابراي ا

  ... هايش را مي فشردند پستان ،ماندند دو پايش خيره ميياد مي آورد مرداني را كه در ميان ه ب

".بكارت از صد زن در شبانه روز مي گرفت"و امير به بانوي كابلي از شاه حسين مي گويد كه   

  .افسانه پرواز كرده است 

                            برد          آلت مرد مست شهوت را از بيخ ميي گيرد و به تند زن خنجر را مي 

                                    يادش نمي آيد          ه چيزي از نود و نهمين شب هزار و يك شب ب كاتب،

                                د                                                              لنگ ميدر حرم خليفه  
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جنبد داراالماره مي  

بانوي نود و نهم، اعزيزاهللا ايم                                                                                        

         

از نه تقبيح و وين تجليل از مناسك ننه  .نيست آرايي خود يك نوع بوطيقا و نسخه در امتداد بوطيقاي متن،

روايت  ،قاعدة ابدي در زمانه هاي متفاوت، ست كه خود را ييها و كليشه ها عتيقهعبور از  .است معايير كهن

 د،نهرقدر نيرومند و مستحكم باش "قواعد"كند كه  اين متن، تكرار مي .و قانون كامل پنداشته اندمقدس 

قواعد هرقدر مقدس شود با دهد كه  ادبيات نشان ميتاريخ  .دنهيجان و آزادي را زايل مي ساز خالقيت،

                                                                                  .  شود قدر مندرس مي گذشت زمان همان

 روميي يقااز بوطيقاي يوناني و بوط .بياتندزنجيرة اد... نقدنقد  نقد رمان، نقد شعر، نظرية ادبي، رمان، شعر،

احكام  .گي مبتني بر احكام و قواعد اند هتر، همروزي و معاصرهاي امبوطيقا تا) قبل از ميالد 8-65هوراس(

با  زد، تاللؤ مي ي مرسومكه خارج از شعاع بوطيقاگي و ابداع  ههوراس به هر نوع تاز .قطعي و قواعد آهنين

                                                                                                       ... خنديد تحقير مي طعم

نظرية ادبي را براي زمانة خود  ...ر ريكورنه ولك و  و هارپ تا و از بوالو از نظامي عروضي تا قيس رازي 

قوانين و فروپاشي  استحكام باهمواره ي است كه ي بيانگر نظم و نظريه تاريخ نقد ادبي، ... صورتبندي كرده اند

                                                                                                      . همراه بوده استقواعد 

يعني پيشاكاج و تأسيس سنت باستاني،  

ترويج و گل زدن بر تاج سنت  تقليد، يعني خود، كالسيك،   

  يعني هجو و تاراج سنت مدرن، 

اقتباس و گذر از باج سنت بعد از مدرن،يعني استهزا،  

هيچي/   آشويتس/   خوشبختي      نوسيد سي به سليقة خود در پايان بحث ميهر ك  

                                                                                تا سرحد مرگبا آن زيسته ايم  يك لنگه

                                                                                                                  يا اين يا آن

                                              به نظريه هاي تازه                                        مطلق گي  هيا شيفت

يا با آن بي نمكي يا با اين شوري شور زيسته ايم يعني اي پيشينو انكار بوطيقاهكامل  يا حذف  



39 

 

 

 .ما ادامه يافته استعصر اين نفرين و تحقير تا  .كند نفرين ميانكار و خارج از حيطة خود را  هر بوطيقايي،

و  حس اما شعور،، كند هر لحظه معاصرتر مي خاطر سود،ه را ب كتكنالوژيعقل ساطور سرمايه،عصري كه 

عصري كه  .غاره هاي باميان پرتاب كرده استيا مهاي گروتسك  را در مغاكبشري  تابناك تخالقي

از خون  تاگذرند  مي سرخجهيل هزار و يك از  ،جاهليت انباشتگردش جهل و خاطر ه بسالطين ممالكش 

اسير ، يريي تصوها زيبا شبيه سا هر ثانيه، ،تذهن و ذوق .ندو بابل به سليقة مسي، مجسمة نفتي بساز كابل

 ،نحو ابتره بقدر با ريتم و سينمايي است كه  آنو انترنتي تبليغات تلويزيوني  ... شود دستكاري مي شود، مي

بل  ،و تخيل نه با انديشيدنكه واقعيت را كند  و عادت مي بيننده عادت كرده .دنكن هنر را پر ميشعر و جاي 

 محتوايكه يا كمتر از فلتر شده همان حقيقتي ست يتي واقع .از روي پردة تلويزيون و شيشة انترنت بشناسد

                                                      .نمايش داده مي شود خود شكليا بيشتر از  به بيان مي آيدخود 

حس جعلي عمدتن تصوير تلويزيوني در مخاطب  .سي تا تلويزيون تلنبار گشته استكابل شكستة كاسة در 

                                         . ،مخاطبي كه با هزار وسواس در پي چيز گمشده سرگردان است يندآفر مي

.ن.به تعبير ن  

عصر ما عصر مرغترنت است   

... كند ميگي تبديل  هها را به موجودات خان عصري كه آدم   

     واژه 11749

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــمؤلفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ريش سوم

 

                                              پازند   كنار گرم و خوش ربط اندكه    زند     درچشمانت آنقدر 

                                                                                                                  نماندهاجاقي 

                                                                   كنم قوغ گلهاي پيرهنت كه انگشتانم را براي

                               سر گرفته است شبيه به ماه كه از نغمه هاي سفر گت از درونم تير مي شود اماآهن

 دو حلقه  ابر                                                                                                                 

                                                                                          دو بمب كنار هم              

عقربة ريش را بسوي عقب پس مي زند     الحيه الثالثه                                                              

 الحيه الثالثه      

                                                                                              سرت را هرگز خم نكردي

                                                                                                                فقط يكبار

                                                                                       آنگه كه سرم را از زمين برداشتي

ها و رجله ها در رفت و آمدند                                                           رجاله   بين كله و كلماتم 

                                      راز معظمي بيادم نيست                                                               

تا فكر مي كنم  كه سربسر هيچم                                                                                          

                   ميان دو نوع مرگ   مثل  هدهد ميلرزم                                                                

بزير هر بوتي  پيوسته حلزونم                                                                                              

     تنم را تنهايي مي پوشاند                                                                                             

آنگه كه سي و دو دندانم به سي و دو حرف   سي و دو كشور و سي و دو سال صليبي تبديل مي شوند        

 عقال    ترجيع مي دهندكه در كتاب حيل النساء    رشد كنند    چون ليال از بال  رنگ مي گيرد  

 



41 

 

                                                                 به گوشت كدامين ابليس خوشبخت آذان داده است 

                                                                                        كه تو اينقدر تابناك ميدرخشي

                                                                                                                  گوش من

                                                                                                                ندارد اي نعره 

                                                                   است شناورشترمرغ خروس يا نهري كه در آن نرة 

ش من پلة خربوزه است   افقي براي مگس هاي مذبذب    غاري بدون َغور  گو  

                                                                                                                      عقل من

                                                                                                             به فاصلة دو متر

                                                                                                از عقب من راه مي رود

                                                                                 گاهي كه بر ديوار مغزم تكيه مي زند

تنهايي به تنم مي چسپد    و بعد  مثلي كه بيگانه اي با من عكس يادگاري گرفته باشد  

شهيد بلخي روزي تنها نشسته بود و كتاب مي خواند                                                           " 

                                                                        :         جاهلي درآمد و سالم كرد و گفت 

تنها اكنون شدم كه تو آمدي ،از آنكه به سبب تو از مطالعة كتب   : خواجه تنها نشسته اي؟ بلخي گفت 

گر  بازماندم ،هنوز نميدانيم كه ارسطاطاليس چرا بعد از هفتاد سال بربط زدن آموخت   درين گيتي سراسر

*                                                                                   " بگردي  خردمندي نيابي شادمانه

زبان خُر مي زند  لرزه مي كند تا بخود خو كند                                                                         

                                                                                                وقتي كه بيدارست       

زبور مي آفريند                                                                                                              

 با لباسي در مذبح   الماضي  

پانوشتم يعني با پا نوشتم     در دستنوشت ها                                                                 اگر خيلي

   ليسد  مي    لحن فاصله بين سپيده هاي لزج و ممسك را  با سي و دواغذ به حشره اي تبديل مي شود كه ك

در زباله به رشد ادامه مي   بسوي آشغال مي پرند  واژه ها  دانه دانه   سطر ها در گيچي خود غيب مي شوند 

دهند  آنجا كه خورشيد با خر نشسته است   جايي كه هرچه اُف و افعي ست  تيله مي شود  در زبالة محدبِ 
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         ذهن                                                                                                                

...                                                                                                          اول كلمه بود 

.                                                                                              كلمه در زير سيطره بود

.بام  نايره بودسيطره بر   

زبانم در دهن آتش گرفته                                                                                                

قلم در دست من آتش گرفته                                                                                           

/**گاه آتشينت بجانم پيرهن آتش گرفتهزتصوير ن  

                                                                                                                جمجمه ام

                                                                                             كاسة پنجهزار ساله است

             دركنار اختراع  الصفر  شده است  هاي بيگانه حراجيعتيقه اي كه براي تاق موزيم  ميناتور خالي،

پنج پنجه                                                                                                                    

جره                                                                                                      هر پنجه  هزار پن

 هر پنجره هزار پيخال 

سيمرغ پريد تا بودنه   به اندازة يك خردل  گراماتولوژي  بياموزد                                           

                                                                                                آتشكده ليالم شد           

رابعه بدنام شد                                                                                                              

                                                                                   بودا در دهان عمامه تركيد            

لبالب از لبلبوي هيچساله ي گيچ سالم    من                                                                              

                                            بخوانم شير  و   هيچ افتخاري عبث تر از اين نخواهد بود كه بنويسم شير

از بوي دهنت مي فهمند كه چگونه  مي نويسي سير    و  ميخواني سير                                             

                                  ةاال باهللا قون مفاعيلن فعولن  مي پراني اما آهنگ و پندارت از ال حول وال لمفاعي

ذكر را هميشه بجاي ذكر زمزمه كرده اي تا آنجا كه ريش را با تخطئه    ريش گفته اي                         

                                                            نارنج بگيرد   هيچ مفلوجي نمي تواند از درخت حروف

گريخته اند غ تخيلباميوه هاي مقرمط براي هميشه از   
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http://www.youtube.com/watch?v=PLh6yOh5JL8 Auschwitz 
 

ايستاد      و گذشته را عق زد                                  رايش سوم   از آشويتس به ديوار برلين خورد 

                                                                                                      ،            ريش سوم 

           ماشاء اللهي             و دركنار منارة رعب    قصورريش پيمايي كرد شيردروازه تا شيرپور  از 

                                                                       ماشاء اهللا                                            

   ماشاء اهللا                                                                                                                   

                                                         اَو كه از سر گذشت چه يك نيزه چه صد نيزه                  

ريش را بجاي توبه در توبره مي شويند                                                                                    

                                    با قيچي آز مشروعه اش مي سازند                                                    

از نعرة تكبير باج مي گيرند                                                                                            

              گناهان كبيره را درآسياب طال آرد مي كنند                                                               

  كابل،                                                                                                                        

    هيچ را با هيچ مخلوط مي كند                                                                                         

كابل   در چهار حرف جلي از چهل طرف  چارميخ شدن  ست                                                  

كابل   بانك بالهت است                                                                                               

                                                                              طعم دهنش هميشه بوي يأس و مرده دارد  

جسدي كه خود را با دست ثانيه ها مي بلعد                                                                          

                                                      رازي كه هنوز سر به مهر مانده است                                

                                                                                                                            

                                         كابول در بستر پول                                                             

خواب كبودي و كيبول مي بيند  و       كابولي                                                                         

ريش ميماند   چادري مي پوشد  به اندازةچهارصد علي آباد ديوانه مي شود    به الفبا مي گويد    پدرود   

بول عادت كرده كه خود را در دست بدست ها و دستبند ها  در محاصره ي مكرر         گاليله ببيند       كا

نه چشم داري نه بيني                                                                                             !  كابل 

                                                                             اما خواب هردو را مي بيني                
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!                                                                                                                كابل جان 

                                                       خود كرده ره نه درد اس نه درمان                           

خاطره هايت نه پيراهن داره نه تنبان                                                                                      

                                پس از هر مرگي دوباره با مردن آغاز مي شوي                                         

به پايان مي رسي   اما                                                                                                       

                         نه با انفجاري                                                                                       

كه با نطع و  ناله اي                                                                                                

      چشمانت را ببند                                                                                                     

زند را ازكنار پازندت بگير                                                                                               

بنويس                                                                                                                        

سرزمين گرد و گرامافون  است                                                                                    اينجا

هزار ساز كهن  در آن مدفون است                                                                                      

                                                                                   از نينواز تا صداي بيلتون است   

زندگان مي گريزند                                                                                                      

                                                                  مرده  مرده را بر مي دارد                             

گور    يگانه غاري ست كه مضحكه را پت مي كند                                                                   

                                      دهانت حفرة كوچكي                                                               "

به سوي گند بزرگيست                                                                                                    

                     وقتي به گفتار مي آيي                                                                                

كفتار مي آيي                                                                                                            

                                                                                                ***/  "كفتار مي آيي

دوشيزه با اكليل كارت هاي افغان بي سيم  فرش السرك   بر قيري متورم                                          

اسپندي و گدا  بند بند                                                                                                       

                                                                                           عسكر با  افسر  در پي و ند

جنرال در زير چپن  دست بناف   به سولجر ناتو  دو دسته سالمي مي زند  چپن ازكفن  مي شرمد          
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                              آيساف جاده هاي حنايي را براي آئينه مصاف   صاف مي كند                   

بيريش از ريش  جزيه  مي گيرد                                                                                       

 امبالنس پير براي توته هاي آه و آهن  هارن مي زند                                                                 

تا جامعة مدني    بدون معطلي                                                                                           

جامة معدني بپوشد                                                                                                     

اب روي ميزي                                                                                روزنامه ها پيش از خو

 بدون تماس دست  به سوي لوله هاي پست مي دوند  

 

 

 

   تلويزيون را خدا مي دهد                                                                                              

شيشه ها در هول اجساد بر شكُوه خويش مي ايستند                                                                     

ريش ها از ريشه ضد گلوله مي شوند                                                                                 

                                                                                              چپن بر مقامة خون            

به شرالفساد و خيمة سارقين تبديل مي شود                                                                               

آنگونه كه در ترس سنايي    دلهرة دانته مي گذرد        در مغز جسد   در خاطرة خر   چيزي شبيه به دوزخ 

كابل هر لحظه به كابول تكامل مي كند                                                                                 

                          ريش سوم با ريش چارم تعامل مي كند                                                        

الرابعه لحيه                                                                                                              

                 الرابعه لحيه                                                                                                

چي بپوش چي نپوش                                                                                                      

چي بخوان چي نخوان                                                                                                        

ي بگو چي نگو                                                                                                          چ

سليم سرخ  سر هاي بريده ره تسليمي نمي گيره                                                                         
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مي رويند                                                                                   همه چيز بر خاك هاي مرده 

چاراهي ها كالنتر از نامهاي جعلي                                                                                    

                                                                      كابينه   تركيب چند جيب                            

كابول خواب دخول را در دوهزار و چارده                                                                          

                                      براي جامة بين الملي   لي   با زبان بين الماليي   يي  يي   دوبيتي مي كند    

                  

سرت از هجوم سرودهاي مولي   ماالمال                                                                                 

                                                                                                     فواره وار  سروديك 

                                                                                                  در مقعر نسوار يك سرود 

            مذاب خطبه  بيرون مي پرد بعد از هر وعظ  در  ايزار                                         كه از قفلي 

به قفل فكر كردن تائيد زندان است                                                                                      

فكر نكردن يعني به قفل پيوستن                                                                                       

است كه در افتضاي گوش مي چرخد                                                              كليد كلمه اي

النسوار                                                                                                                   

                                                                                 المسواك                                     

هق هق  هيچ ربطي به حق حق  و اناالحق ندارد                                                                         

مي  بوم مي شوي                              مومنه را موم مي زني بي آنكه ريشة ديالوگ را از بيخ بركني با بو

آه  مي كني                                                                                                                 

                         زير پاي خرد  چاه مي كني                                                                  

 چاهي كه صد چند آهت  در بطن زبان   زار زار زبوني مي كشد 

                                                                                                                                

                                                                       تره فروش                                       

اگرچه اسطرالب دارد                                                                                                      

                                                   اما از چيز هاي بيضوي و گرد بيزارست                               

اين سخن براي آنكس است كه او بسخن محتاجست                                                               " 
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    اما آنك بي سخن ادراك كند باوي چه حاجت بسخنست،                                                       

       **** "/ اما درين خياالت تزوير پنهانست اين خياالت برمثال چادرند و در چادركسي پنهانست

                                                                                                                    چشمانت،

                                                                                                                دو تنور معلق

 آتش مي گيرند                                                                      كه بي گوگردي سرگين دو سبد 

 ين كوچه هاي بيضي ادامه داريآنگه كه تا كور تر دو گورخائن      مخلص  بين هر جرقه   دو گودال

                                                                       چشمي كه چشمه را از روي غوري نمي گيرد

دستي كه لقمه را از روي دسترخوان                                                                                  

شهررا از روي شرم     نعشي كه   

                                                                                                                   دو گوش،

         روزمره                                                                                                   دو زجر 

                                                       دنمي كن زمزمهعالم را در خود  خاموشيدو كوزة آويزان كه 

گوشي كه با هر هوشي     هيچي مي كند                                                                                

رپيچي مي كند                                                                      از شنيدن پرسش هاي مهلك  س

شور مي خورد مثل خرگوشي كه در قفس چي چي چي مي كند                                                      

                                                 آنقدر كر                                                                

اينقدر كر                                                                                                                   

 كه كركر با غارهاي ديناميت خورده  به كراهت مي افتد

                                  يك   مي مانمهميشه مانند مرغ  برمدار ود اما همه چيزم با  دو  شروع مي ش

                                                                                 در برادة بنگ   بنا مي شود بناگوشم

   هوشم را در درون آفتاب   يخ مي زنم

                                                                              كسي در شهر نمانده كه پشت    خم كند

 سر تعظيم را تكثير                                                                                                     

                                                                                               آنقدر به خود عادت كرده ام



48 

 

                                                                                                                       كه تو

                                                                                بنظرم سايه اي كه از ببر بر موش مي افتد

                                                                     مي نشيند  خطي كه بر هر كلمه اش چليپاي فرعون

قي مي شوي سربسر و  طي شوي   پيش از آنكه در حافظه ام بماني  

                                                                                     سردار                                    

 با طرح پنج پتكه يي                                                                                                   

 خنجر به پشت   بر سر دار رفت        

http://www.youtube.com/watch?v=LSgMcY77yA4 

                                                                كله را كل كرد   چهل بار با اداي بسم اهللالمتوكل   

                                                                                                                           روز،

                                                     از عقل زياد به فيل مرغ هاي مقرب  دانه مي انداخت      و شب

                                                              مقدس مي كرد    تند رتخت را با بخت  باضربه هاي 

وي قيمتي كاخ                                                                             باكره ها با استفاده از تابل

 لبخند ژوكوندي بيرون مي ريختند

                                                                                                  عقول از افول مي خيزد

ز نعوظ پرمي شوي                                                                               ي موعظه مي كني اوقت

اَو تا گلو  بچه را زير پاي  مي كني                                                                                       

بر هر زنخي بالمعروف مي ريشد                      ريش سوم در حمام ارگ مي مرگد و تشويش چهارم

ريشي چارم                                                                                                               

                               ريش مختلط                                                                              

ريشي با دريشي و ناانديشي                                                                                               

   امارت و جمهوري در درون  هم   مثل كلدار در كنار در و درهم                                                 

 هردو                                                                                                                         

از قيل و قال                                                                                                               
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هاي شري و شرعي مي دوزند                                                                                         برقه

زنان مي ايستند و مي گريند  حرف مي زنند دربارة حمام   حمام رابعه                                             

                                                                                       اربعه حمامات                        

زجر زن نه  با حوا  كه با رابعه آغاز مي گردد                                                                       

ونش   ناهيد   در هر ناله اش  ناديا           زني كه برسرك مي غلتد زني كه بند بند مي شود در هر قطره خ

زني كه با شعر مي سوزد در هر مصرع مي جويد    روشني                                                         

 زني كه از هر طرف حلق آويز است از هر آيينه و هر مربعي كه مي گذرد مي گويد     رابعه 

                                                                                                     برقه ها در كنارهم     

آنقدر سترگ  كه بر گردكهكشان   حلقه مي شوند                                                                    

د                                                                اينقدر عظيم   كه مرگ را به گلبرگ تبديل مي كنن

اي همرهان من                                                                                           !اي دختران باديه

                                          از هجر سرنوشت وصالي برآوريد                                             

/*****                                         ايمان آفتاب مثالي بر آوريد شب را رها كنيد و زچشمان روزگار

                                                                                                           

                                                                                                                     منتو ديگ

به  من و تو                                                                                                                  

لي مي پزد،                                                                                                      تره و تنب

                                                                                              لذيذتر از غبار و بيهقي     

نه با خواندن                                                     ت كه انسان مانده استچون بني آدم با خوردن اس

پرخور ترين هموطن       زيباتر از برشت و گارسيالوركا ست                                                   

                                                  يك تبنگ قابلي    بهتر از صد كتابخانه                              

در سرزمين من                                                                                                           

 ذكر  خورشيدي است كه سياره هاي بدني بگردش مي چرخند 
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         دو دندان  بدون شورش   لقمة جويده را با متانت  ببلعند ي و تا س مكنرا كنسرو مي  سي و دو حرف

                                                شوندن دوباره توقيف  دستانم با عبور از حنجره و چيزي نمانده كه  

                                واژه ي هستم     برطناب دو فاژه    حلق آويز                                          

   من                                                                                                                           

                                                                                                            من بريد ��
لوو 

مهاجريني كه در پاورقي هاي مذموم                                                                                   

.... م  ياقامت دايمي گرفته ا  

           عقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت
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