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فرشته وزیری نسب متولد سال ۱۳۳۸ در شهر کرمان است. کارشناسی 

ارشد خود را در ادبیات انگلیسی در ایران گرفته و تا سال ۱۳۸۰ که به 

آلمان مهاجرت کرد، در دانشگاه ادبیات انگلیسی تدریس می کرده است.

 در آلمان دکترای خود را در حوزه ی نمایش معاصر انگلیس از دانشگاه 

گوته فرانکفورت گرفته و چند ترم در آنجا »نمایش معاصر انگلیس« 

تدریس کرده است. تا به حال سه نمایشنامه )تعلیم ریتا، برخیزید و بخوانید 

و خداوندگار برون(، چند داستان کوتاه، مقاله و تعداد زیادی شعر از آلمانی 

و انگلیسی ترجمه کرده است. از او همچنین شعر، داستان کوتاه و مقاالتی در 

مجله های داخل ایران و مجله های ادبی اینترنتی منتشر شده است. 

عالوه بر این ها در زمینه ی بازیگری و نقد تاتر نیز فعال بوده است. در 

سال ۱۳۹۳ مجموعه شعر او به نام »با لک لک ها در باد« و گزیده ای از 

ترجمه هایش از چند شاعر مشهور آلمانی به نام »درستایش دور دست« در 

ایران منتشر شد. 

در این سال همچنین نمایش »وطنی که بنفشه نبود«، به نویسندگی 

و کارگردانی او در جشنواره های تاتر هایدلبرگ و کلن، تاتر گالوس 

فرانکفورت و شهر گیسن اجرا شد. این نمایش به آلمانی هم ترجمه و در 

فرانکفورت و گیسن به زبان فارسی و با باالنویس آلمانی اجرا شده است. 

از دیگر تجربه های تاتری او می توان به اجرای دو زبانه )فارسی / آلمانی( 

»یک نمایشنامه خیلی بد« نوشته داریوش رعیت و نمایشنامه خوانی اجرایی 

»پینوکیو می خواهد بمیرد« از همین نویسنده اشاره کرد. برگردان مجموعه 

شعری از سپیده جدیری به انگلیسی از تجربه های اخیر او در زمینه ی ترجمه 

است. 

فرشته وزیری نسب برای اجرای نمایش »وطنی که بنفشه نبود« برنده ی 

تندیس نهمین جشنواره تئاتر ایرانی  هایدلبرگ شد
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نام فرشته وزیری به ژانرهای مختلف هنری گره 
خورده و خوب هم جای خود نشسته است. چگونه 

می توانید به عنوان شاعر، داستان نویس، منتقد، مترجم 
و کارگردان تئاتر فعالیت هایتان را راهبری کنید؟

به نظر خودم که این تنوع کمی موجب پراکندگی کارهایم 
شده است اما من خیلی تنوع طلبم و این سبب شده که 
ژانر های متفاوتی را تجربه کنم. کار هنری را با بازیگری 
شروع کردم اما هم زمان نقد و داستان کوتاه و شعر هم 
می نوشتم. درآغاز اقامت در آلمان بیشتر شعر نوشته ام و 
در دوره تحصیلم بیشتر متمرکز بر حوزه نمایش انگلیس 

بودم. در دوره بعد از اتمام دکترا و هنگام دبیری بخش نقد 
مجله ادبی کندو بیشتر مقاله نوشته ام، چه در زمینه نظریه 
ادبی و چه نقد عملی. حاصل این دوره از نظر خودم راضی 
کننده تر است. گر چه هنوز هم می نویسم اما قابل مقایسه 
با آن زمان نیست. چند سالی هم به شکل فشرده تر به تاتر 
پرداختم، چه در زمینه نقد تاتر و چه در زمینه کارگردانی. 
این روز ها بیشتر ترجمه می کنم. در تمام این دوران ها تنها 

شعر همراه همیشگی بوده است. بخشی از این فعالیت ها، 
مثل نقد نظری یا عملی و ترجمه، به رشته ای که خوانده ام 
مربوط می شود و گرچه در آنها هم شکلی از خالقیت نهفته 

است اما در واقع بیشتر جنبه علمی دارند ونتیجه کسب 
دانشی است که در طول زمان به دست آمده )یا نیامده( 

است. در داستان، نمایشنامه نویسی یا شعر است که بیشتر 
خالقیت فردی نمود پیدا می کند و برای من بیشتر شخصی 

است. آنچه که مثل شعر یا داستان نویسی شخصی است 
نیازی به وقت خاصی ندارد. گاهی ایده ای چند وقت با من 
هست و یک روز وقت می گذارم و می نویسم. اما تاتر یا نقد 
مستلزم گذاشتن وقت تحقیق یا برنامه ریزی دقیق تر است.

کارگردانی تاتر چه دشواری هایی در خارج از کشور 
می تواند برای شما داشته باشد؟

دشواری های خاص خودش را دارد، چون اینجا اغلب 
کارگردان درچند نقش دیگر، یعنی تهیه کنندگی، طراحی 
صحنه و نور و حتا گاه بازیگری هم باید ظاهر شود. عالوه 

گفت و گو با 
فرشته وزیری نسب 

سهیال میرزایی
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بر این به خاطر کمبود بازیگر حرفه ای برای رسیدن به 
اجرایی مطلوب وقت بیشتری هم باید گذاشت. در انتخاب 

متن هم دست کارگردان باز نیست و باید خود را به متونی 
با بازیگران کمتر محدود کند. 

نمایش »وطنی که بنفشه نبود« با کارگردانی شما 
توانست نظر منتقدین و مخاطبین را به خود جلب کند. 
توشه ی شما به عنوان کارگردان از این تئاتر چه بود؟ 

چه نقطه قوت ها و ضعف هایی را در آن می بینید؟
خوب قطعا کار کاستی های خودش را داشته اما با توجه به 
اینکه اولین تجربه نمایشنامه نویسی و کارگردانی من بود، 

آنهم در محیط جدید، می توانم بگویم کار موفقی بود. به 
نظر من به روز بودن نوشته آن، همذات پنداری بسیاری از 
تماشاگران با آن و بازیگری خوب چند تا از بازیگران سبب 

محبوبیت آن شد. حتی در اجرای شهر گیسن که خیلی 
از تماشاگران ما خارجی بودند و فقط از طریق باالنویس 

آلمانی دیالوگ ها را دنبال می کردند مورد استقبال خوبی 
قرار گرفت. البته متاسفانه بعضی ازدوستان تاتری خارج از 
کشور با آن برخورد خوبی نداشتند و یکی از آنها که حتی 

به دیدن نمایش نیامده بود انتقادهای تندی از من و این اثر 
کرد که بیشتر شخصی بودند. اما بسیاری از آنها هم بودند 

که از این کار حمایت کردند و آن را از بهترین کارهای 
سال های اخیر در خارج از کشور خواندند.

اگر قرار باشد دوباره آن نمایش را اجرا کنید، به چه 
مواردی توجه بیشتری خواهید کرد؟

 اگر دستم باز باشد بیشتر در انتخاب بازیگران دقت 
می کنم، به دینامیک اجرا هم توجه بیشتری خواهم 

داشت و احتماال در متن هم تغییراتی خواهم داد و از پر 
حرفی های آن کم خواهم کرد.

استقبال از تئاتر اخیرتان » یک نمایشنامه خیلی بد« 
چگونه بود؟ 

استقبال عمومی خیلی خوب بود اما نظرهمکاران تاتری در 
مورد آن متفاوت بود. بعضی ها خیلی از کار تعریف کردند 
اما بعضی متن را نپسندیده بودند، شاید به این خاطر که 

متن بیشتر پست مدرن بود و برای بعضی تماشاگران و 
هنرمندان سنتی تر کمی غیر متعارف. برخی هم انتظار 

داشتند که کار شبیه کار قبلی باشد که بیشتر جنبه 
اجتماعی و سیاسی داشت. اما من خودم هم متن و هم اجرا 

را دوست داشتم، به نظرم بازی ها یک دست تر از کار قبلی 
بود و متن آقای رعیت با اینکه کمدی بود اما جنبه فلسفی 

ظریفی درخود نهفته داشت.

شما در دانشگاه های ایران تدریس می کردید. فضای 
دانشگاه و کار با دانشجویان چگونه بود؟

خیلی بستگی به دانشگاهی داشت که در آن تدریس 
می کردم، چون من در دانشگاه های مختلفی تدریس 

می کردم. دانشجوها از دوره ای به دوره ی دیگر متغیر 
بودند. دشوار ترین کالس ها کالس های پر جمعیت پسران 

بود که اغلب احترام الزم به اساتید زن را نداشتند و همیشه 
چند جلسه ای الزم بود که با کمی سخت گیری یا تمرکز 

روی موضوعات درسی آنها را هم عالقمند کنی. گاهی این 
پروسه با تنش هایی هم همراه بود. عالوه بر این در درس 

دادن و انتخاب موضوعات آزادی وجود نداشت و باید برنامه 
ستاد انقالب فرهنگی را دنبال می کردی. 

تدریس در آنجا را شاید بتوان از دو جنبه بررسی کرد: 
جنبه علمی و جنبه اجتماعی. در جنبه علمی بیشتر مشکل 

و محدودیت وجود داشت هم از نظر منابع و هم از نظر 
سطح علمی دانشجویان. چون رشته ادبیات انگلیسی آسان 
نبود و گاهی دانشجویان سطح زبان انگلیسی شان در آن 

حد نبود که همه چیز را خوب درک کنند، به خصوص 
در درس هایی مثل نقد ادبی، تاریخ ادبیات، مکتب های 
ادبی، رمان و نمایشنامه. در نتیجه بار زیادی بر دوش 

مدرسین بود. در این زمینه در دانشگاه فرانکفورت، که 
من مدت کوتاهی در آن درس می دادم، دشواری کمتر 

بود چون کسانی که به کالس نمایشنامه می آمدند اغلب 
انگلیسی خوبی داشتند. بعالوه در اینجا شیوه کار متفاوت 
بود، اساتید در انتخاب منابع آزادتر بودند و بار کار بیشتر 
بر روی دانشجو بود که با تحقیق نوشتن یا ارائه تحقیقی 

شفاهی در کالس ها مشارکت داشتند. 

عالوه بر این سیستم امتحان دادن درخیلی از دروس 
اجباری نبود و بیشتربه تصمیم استاد مربوط می شد. به 

نظر من درچنین سیستمی جا برای خالقیت شخصی بازتر 
است و دانشجو فقط شنونده صرف نیست. از نظر اجتماعی 

به نظرم دانشجو های ایران حسو شور بیشتری داشتند و 
شکل کالس ها بیشتر جمع را به آدم القا می کرد. اینجا 

نمی شد به کالس جمع گفت. اغلب فرد هایی بودند که در 
این کالس ها حاضر می شدند بی آنکه با دیگران ارتباطی 
بگیرند، به زحمت باید آنها را به کار یا بحثی جمعی وادار 

می کردی. البته طول تحصیل یا تدریس من در دانشگاه 
گوته آنقدر نبود که من با قطعیت بتوانم از تفاوت ها حرف 

بزنم، این چیزهایی بود که در همین کوتاه مدت تجربه 
کردم.

هنگام اقامت تان در ایران در کدام ژانر هنری فعال تر 
بودید؟

بازیگری تاتر، داستان نویسی، ترجمه و نقد. شعر را آن 
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زمان بیشتر برای بیان احساسات خودم می نوشتم و در چند 
مجله مثل بایا، چیستا و کرمان چاپ هم کرده ام اما االن 
که نگاه می کنم نمی توانم بگویم که کارهای قابل توجهی 

بوده اند.

آیا به »ادبیات مهاجرت« اعتقاد دارید؟ تعریف شما 
از آن چیست؟

من به ادبیاتی که از تجربه مهاجرت تاثیر می گیرد باور 
دارم. چون به هر حال وقتی آدم مهاجرت می کند با مسائل 

و مشکالت خاصی روبرو می شود یا حس هایی در او به 
وجود می اید که با آنچه تا آن زمان در سرزمین مادری 

تجربه کرده متفاوت است. اما اینکه ما بتوانیم از ژانر ادبیات 
مهاجرت حرف بزنیم شک دارم. جویسی یا بکتی که در 

ایرلند می نویسد با جویس و بکتی که در فرانسه می نویسد 
در اساس یکی است، حتا کوندرا هم همان کاری که در 

چکسلواکی آغاز کرده بود در فرانسه ادامه می دهد. آنچه که 
نوشتن در مهاجرت را با نوشتن در سرزمین مادری متفاوت 
می کند معضل مخاطب و مساله زبان است. اگر نویسنده ای 

در سرزمین جدید به زبان مادری بنویسد به طور طبیعی 
مخاطبان محدود تری خواهد داشت و اگر به زبان سرزمین 
میهمان بنویسد دیگر از حوزه ادبیات بومی خارج می شود و 

عنوان »ادبیات مهاجرت« در مورد آن صدق نمی کند. عالوه 
بر این در آثار ادبی تولید شده در خارج اینقدر موضوعات و 

رویکرد ها متفاوت است که به نظر من نمی شود از یک کلیت 
حرف زد. به صرف داشتن درونمایه غم غربت نمی شود 

از ادبیات مهاجرت حرف زد، به خصوص در این عصر که 
مهاجرت گسترده خانواده هایی با منشاء زبانی و ملیتی 

متفاوت و چند زبانه بودن در کشورهای مهاجر پذیر سبب 
شده که ادبیات تبعید یا مهاجرت دیگر آن مفهوم سابق خود 

را از دست بدهد.
 

آیا مهاجر بودن یک شاعر می تواند حتما نشانه هایی از 
مهاجرت را در آثارشان داشته باشد؟

نه الزاما. به نظرم به سابقه مهاجرت بر می گردد. در نسل 
اول این عناصر بیشتر دیده می شود و اگرمهاجرین خودشان 

را محدود به گتوها نکنند به تدریج که از عمر مهاجرت 
می گذرد،عناصری از محیط جدید وارد زبان و تجربه های 

آنها می شود. نسل دوم معموال خود را به محیط جدید 
نزدیک تر احساس می کند، خاطراتش از سرزمین مادری 
کمتر است و در نتیجه نوستالژی کمتری دارد. افراد این 

نسل اغلب بین دو زبان حرکت می کنند و گاهی زبان 
مادری شان زبانی نیست که آنها در زندگی روزانه به آن 

تکلم کنند. اینها با دو فرهنگ و دو زبان بزرگ می شوند و 
رویکرد شان به خیلی چیز ها با نسل اول یکسان نیست. در 

نتیجه این تجربه های متفاوت ادبیاتی هم که تولید می کنند 
متفاوت است.

چقدر آثار خود شما تحت تاثیر فضای مهاجرت قرار 
گرفته است؟

به نظرم در سالهای آغازین مهاجرت خیلی تحت 
تاثیرنوستالژی برای وطن بودم و این تاثیردر بیشتر آثاری 
که در این دوران نوشتم، غیر از نقد ها چشمگیر است. اما 
االن تالش می کنم نگاه دو قطبی نداشته باشم. گر چه به 
هر حال گاهی حس غربت غلبه می کند و این حس ربطی 
به این ندارد که چقدر در سرزمین جدید جا افتاده باشی یا 

مشکلی داشته باشی یا نداشته باشی. یک روز ابری تاریک 
می تواند پرتت کند به آسمان آبی زادگاهت و تمام روز را 

با دلتنگی بگذرانی. در شعر هایم این حس را پر رنگ تر 
می توان دید.

نوشتار زنانه را در آثار شاعران زن ایرانی چگونه 
ارزیابی می کنید؟

پرسش دشواری است. چون به نظر من شاعران زن ما 
هنوز تا رسیدن به آنچه که کریستوا و سیکسو شعر زنانه 

می نامند خیلی راه دارند. بگذریم ازاینکه چهار چوب عملی 
دقیقی هم برای تعیین شعر زنانه نداریم و هر کس از ظن 

خود با آن یار می شود به گمان من چون آن روند آزاد سازی 
و تابو شکنی زبانی و فکری در فرهنگ ما صورت نگرفته 
است به ندرت می توان شعر یا شاعری پیدا کرد که به آن 

نهایتی که گروه فمینیست های فرانسه در جستجویش 
بودند رسیده باشد. درداخل ایران که دید کلی به زنان 

و محدودیت های اخالقی ای که برای او قائل می شوند و 
مساله ممیزی اصال اجازه این کار را نمی دهد. در خارج 

ازکشور هم کسانی که به این کار دست زده اند هنوز 
نتوانسته اند به مرحله جریان سازی برسند، کاری که فروغ 

فرخزاد موفق شده بود که انجام دهد. این که چرا چنین 
چیزی اتفاق نیفتاده است غیر از بررسی ادبی نیاز به بررسی 
اجتماعی و تاریخی خاصی دارد. اما بی شک فضای مذهبی 
حاکم بر جامعه ایران، به خصوص بعد از سال ۵7، و اینکه 
در جهان امروز دیگر دچار انبوهی شدن بسیاری چیزها، از 

جمله تولید شعر، در آن موثر بوده است. اما نوعی شعری 
که می توان آن را شعر زنان نامید، با خصوصیات خاص 
خود، در ایران شکل گرفته است و به نظر من حضورش 

بسیار پررنگ احساس می شود.

اگر بخواهیم وارد فضای ترجمه شویم، باز کارهایی 
از شما را می بینیم که نشانه ی قدرت شما در ترجمه 



31 پرتره این شمارهآوای زن، شماره 91-90

است. چه ترجمه هایی را تاکنون منتشر کرده اید؟
شروع کار ترجمه برای من در ایران با ترجمه داستان کوتاه 
از انگلیسی بود، مثال از هاینریش بل یا وودی آلن و بعد هم 

چند نمایشنامه که دو تای آنها به شکل مشترک با آقای 
عباسی بود. به ترجمه شعر بیشتر در آلمان پرداختم. در 

این ترجمه های شعر، فیسبوک نقش مهمی بازی کرده 
است. دوره ای بود که من دیگر کار ثابتی نداشتم و تصمیم 
گرفتم که به مطالعه شعر آلمانی بپردازم. کشف این دنیای 

جدید برای خودم خیلی جالب بود و فکر کردم که آنچه 
به نظرم جالب می آمد ترجمه کنم. ودر فیسبوک خود یا 

در یک سایت ترجمه در فیسبوک بگذارم. از این طریق با 
مترجمین دیگری که مثل من از زبان های دیگر ترجمه 

می کردند، از جمله شهال اسماعیل زاده، مودب میر عالیی، 
محسن عمادی و کامیار محسنین آشنا شدم که تقریبا 
حلقه ای شد که ما را بیشتر به ترجمه کردن و خواندن 

ترجمه های یکدیگر تشویق می کرد. حاصل این دوره ترجمه 
بیش از پنجاه شعر آلمانی و انگلیسی در سایت شاعران 

جهان است که به همت محسن عمادی درست شده بود 
و مجموعه ترجمه اشعار شعرای آلمانی که به نام »در 

ستایش دور دست« در ایران منتشر شد. بعد هم به فکر 
افتادم که شعر شاعران جدید ایرانی را به دو زبان آلمانی 
و انگلیسی بر گردانم و در آلمان معرفی کنم. این کار با 
وجود ترجمه های متعددی که انجام شده بود به خاطر 

دشواری های نشر در آلمان به مرحله چاپ نرسید. در این 
میان گاهی می شد که شعرهایی از شاعران زن را ترجمه 
می کردم، از جمله خانم جدیری. این ترجمه ها سبب شد 

خانم جدیری ترجمه مجموعه شعری به انگلیسی را به من 
سفارش بدهند که همین ماه گذشته تمام شد و احتماال در 

اسکاتلند یا آمریکا به چاپ خواهد رسید.

با توجه به اینکه آثار شاعران را از دو زبان انگلیسی 
و آلمانی ترجمه می کنید، با کدام شاعران احساس 

نزدیکی بیشتری داشته اید؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست چون شعرای زیادی را 

دوست دارم اما اگر قرار باشد انتخاب کنم از شعرای آلمانی 
زبان اینگه بورگ باخمن، هانس مگنوس انتسنزبرگر، ریلکه 
و سالن را بیشتر می پسندم و از انگلیسی زبان ها ییتس، ای 

ای کامینگز، سیلویا پلت ومایا آنجلو را.

 

تجربه ی شما از برگردان آثار زنان شاعر ایرانی به 
زبان انگلیسی و آلمانی چیست؟

چالش این کار را دوست دارم اما دشواری های خاص خود 
را دارد، چون نه فقط ساختار زبان بلکه ذهنیت ایرانی و 

آلمانی تفاوت هایی دارد که خود را در شعر بیش از هر متن 

دیگری آشکار می کند به همین خاطر باید خیلی دقت کرد 
که جنس زبان و فرم را هم همراه با محتوا منتقل کرد، به 
خصوص در آن دسته از شعر ها که به شعر زبان مشهورند 

و از بازی های زبانی زیاد استفاده کرده اند. شاید به همین 
دلیل است که دریدا از ناممکنی ترجمه حرف می زند. اما 

ضرورت ما را وادار می کند که ترجمه کنیم، حتا اگر با دقت 
صد در صد نباشد.

به کدامیک از این رشته ها نزدیکی بیشتری دارید؟
بیشتر دوره ای است. دوره هایی بوده که بیشتر بر ترجمه 

و نقد تمرکز داشته ام و دوره هایی که بیشتر شعر نوشته ام. 
تاتر را برای یک دوره مشخص اصال کنار گذاشته بودم 

اما در سال های اخیر بیشتر به آن پرداخته ام. من وجوه 
مختلفی در خودم می بینم، به همین خاطر هر چند وقت 

وجهی غالب می شود و در نتیجه تولید هنری خود را طلب 
می کند. اما از همه لذت می برم.

 

شما در حوزه ی زنان در ارتباط با ادبیات مهاجرت 
مقاالت و سخنرانی های خوبی ارائه داده اید. کار 

کردن در حوزه ی ادبیات خارج از کشور چه 
تفاوت هایی با داخل کشور دارد؟

به نظرم مهم ترین تفاوتی که دارد امکان آزادانه نوشتن و 
پرداختن به موضوعات مختلف است. در آنجا، به خصوص 
برای من که شغل حساسی داشتم، محدودیت هایی وجود 
داشت، به خصوص در حوزه مطالعات زنان. غیر از آن در 
خارج از کشور دسترسی به منابع مختلفی وجود دارد و 

در زمینه تحقیق واقعا کمک بزرگی است. درعوض آدم از 
مخاطب حرفه ای کمتری برخوردار است و کمتر این امکان 
حاصل می شود که آدم نقد کار خود را هم بخواند یا بشنود.

ارزیابی شما  از محیط هنری کشور آلمان چیست؟
متاسفانه با محیط هنری آلمان تماس زیادی ندارم اما 

همینقدری که تماس داشتم و همین دوستان اندک مرا 
خیلی حمایت کرده اند. اغلب از راه دور به دیدن کار یا 

تمرین ها آمده اند. ترجمه به آلمانی را ویراستاری کرده اند و 
قبل از هر اجرا برایم نوشته اند و آرزوی موفقیت کرده اند. 

حتا مدیریت تاتر گالوس برایم مصاحبه یک ساعته ای 
در یکی از رادیو های آلمانی ترتیب داد. من قدر شناس این 

برخورد ها هستم و فکر می کنم در محیط هنری این جا 
آدم کمتر با باند بازی و روابط رفیقانه و نقدهای مغرضانه 

روبروست.
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هر شب که می خواست بخوابد جعبه قرص های خواب را 
کنار تختش نگاه می کرد. دکتر آنها را تجویز کرده بود و 

گفته بود که کمی به خوابیدنش کمک می کند.  یادش آمد 
که مادرش همیشه می گفت: »این قرص های خواب معتاد 

می کنه. یه مدت که خوردی دیگه بدون اونا خواب نمی ری.« 
و او نمی خورد، هیچ قرصی نمی خورد، اصال به این دکترها 

اعتمادی نداشت. هر شب وقتی قرار بود برود توی رختخواب 
عزا می گرفت. سعی می کرد خودش را مشغول کند تا زنش 

بخوابد. چون اگر بیدار بود به او غر می زد که همش غلت 
می زند و نمی گذارد که او بخوابد. اول که می رفت توی 

رختخواب، خوشبین بود، فکر می کرد به اندازه کافی خسته 
هست که بخوابد. اما همین که چشم هایش را روی هم 

می گذاشت شروع می شد، همه چیز هجوم می آورد. فکر های 
بیخود، خبر ها یا حرف هایی که در طول روز شنیده بود و 

فرشته وزیری نسب 

عصبانی اش کرده بودند. فکرشروع یک روز دیگه که اصال 
توانش را نداشت. خالصه هر چه که می توانست آن خواب 

لعنتی را به عقب بیندازد. به شکل های مختلفی می خوابید: 
گاهی طاقباز، گاهی دمرو، گاهی با پاهایی که در شکم جمع 

کرده بود. این حالت را بیشتر از هر حالت دیگری دوست 
داشت. اینجوری راحت تر می خوابید. 

اوایل که ازدواج کرده بود هر شب زنش را بغل می کرد و 
می خوابید. حس خوبی بود. حاال هم گاهی یک بالش با 

خودش می برد و آن را بغل می کرد. اما حتا آن هم دیگر 
موثر نبود؛ خواب نمی آمد. گاهی از بس غلت می زد زنش 

بیدار می شد و شروع به غرغر می کردو می گفت: »اگر یه کم 
از خونه بری بیرون، راه بری، یا یه کم فعالیت داشته باشی، 
شبا راحت تر می خوابی. از صبج تا شب می شینی روبروی 
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این تلویزیون یا کامپیوتر،  یا یه کتاب می گیری دستت و 
بهش خیره می شی. کاش می خوندی.« راست می گفت. 
دیگر حوصله کتاب خواندن هم نداشت. قرار بود چی از 

این کتاب ها یاد بگیرد که نمی دانست. صبح که بلند می شد 
اول تلویزیون را روشن می کرد، کمی خبر گوش می داد، 
از همه کانال ها، بعد توی اینترنت هم خبرهای دیگر را 

می خواند، خبر های هنری و ادبی و غیره. این طوری دو سه 
ساعتی می گذشت اما هنوز کلی وقت خالی داشت. هر روز 
به خودش می گفت امروز می رم قدم می زنم، همین اطراف 

خونه. اما بیرون را که نگاه می کرد حوصله اش نمی گذاشت. 
تو این مملکت همیشه آسمان خاکستری بود یا باران می آمد. 

البته ترس هم داشت؛ مامور های اینها همه جا بودن. زنش 
که می گفت پارانویا داری، دیوانه شدی. دیوانه اون بود که 

اینها را نمی شناخت. صبحانه که می خورد می رفت توی 
سایت هایی که می شد یکی را با حرف های روشنفکرانه تور 
کرد، بعد می نشست در قالب یک دانشجوی خارج از کشور 
با هاشون حرف می زد. می دانست که این رابطه ها عاقبتی 
ندارد. اما یک جوری احساس می کرد همین که یک مونثی 

آن ور خط بود و حرف های قشنگ بین شان رد و بدل 
می شد، همین که در آن قالب خودش را جوان احساس 

می کرد، روزش را می ساخت. گاهی از خودش بدش می آمد، 
از آن همه کبکبه دبدبه و افتخار و مبارزه به چه جایی 

رسیده بود. اما اگر نمی کرد پاک دیوانه می شد. آخر کی 
به یک آدم به قول خودشان معلول، که هیچ دوره ای ندیده و 
زبان درست و حسابی هم بلد نیست کار می داد؟ این روز ها 

خودشان هم به زحمت کار گیرشان می آمد.

لحاف را می کشم رویم و طاقباز می خوابم. سقف همان سقف 
همیشگیه. تغییر که نمی کنه. مثال از این تلویزیون هایی 

که به سقف می زنن که بهش اضافه نمی شه. البته من که 
بدم نمی آد، اما زنم نمی ذاره. اونوقتا یک تلویزیون تو اتاق 

خواب داشتیم که وقت خواب همیشه روشنش می گذاشتم 
تا خوابم ببره، اما یک روز که اومدم خونه، دیدم زنم جمع 

اش کرده گذاشته توی انبار. سراغش رو که گرفتم، صدای 
زنم رفت باال که: »خودت کم سر و صدا می کنی که اینم 

بهش اضافه بشه. هر شب باید نصفه شب بلند شم این 
کوفتی رو خاموش کنم. همونجا تو هال بشین تا خسته شی، 

بعد بیا بخواب.« هیچوقت نفهمیده بود که چرا تلویزیون 
نگاه می کنم. همیشه می پرسید: »روزی چند ساعت؟ چقدر 
می خوای اینجا بشینی و زل بزنی به این صفحه؟ یک دنیایی 
هم اون بیرون هست. واقعیتی هم وجود داره.« کدوم دنیا؟ 

کدوم واقعیت؟ به چه دردی می خوره این دنیا یا این واقعیت 
احمقانه؟ غیر از جنگ و بمب گذاری و خشونت چی داره؟ 

نمی فهمه که من باید از همین واقعیت دور باشم، همین 
واقعیت های درد ناک. از کار نداشتن، از معلول بودن، که 

کارتش رو بهم دادن، از هیچی نبودن، از آن پارانویایی که 

دکتر می گه. نمی دونه که اگر تلویزیون هم نباشه این هراس 
مدام نمی گذاره که برم بیرون؟ دکتر می گه: اکثر کسانی 

که تراومایی رو از سر گذروندن دچار این هراس ها می شن. 
هراس ها، هراس ها...

 زنگ که زده بودن دلم ریخته بود پایین. می ترسیدم باز 
کنم. آخه کی این موقع شب می آمد سراغ ما؟ آیفون مان 

خراب شده بود و نمی تونستیم صدای اونکه زنگ می زد 
بشنویم باید می رفتم پایین. در رو که باز کردم ریختن تو، 
سه نفر بودند، مسلح، و فقط سوال می کردن.همینطورمدام 

سوال می کردن، وقتی می بردنم، وقتی می زدنم .وقتی به اون 
اتاق می بردندم، وقتی... سوال، سوال، سوال. چقدر از سوال 

بدم می آد، این زنم هم همش سوال می کنه، حتا وقتی داری 
تلویزیون نگاه می کنی، یا با یکی چت می کنی. دلم نمی خواد 

به هیچ کس جواب بدم.من هیچکس رو نمی شناختم و با 
هیچکس ارتباط نداشتم. خودم بودم، فقط خودم. و اونا 

می زدن و من به خودم می پیچیدم و سعی می کردم فراموش 
کنم. این طوری بود که همه ی اسم ها رو فراموش کردم، 

همه ی آدم ها رو. و وقتی زنم به دیدنم اومد، نشناختم اش. 
و اون به من خندید و گفت: »این نمایش ها رو برا من بازی 

نکن، من خودم هنرپیشه ام.« و من قبول کردم که اون زنمه. 
شاید هم نبود، شاید هم نباشه، شاید هم از عوامل اونا باشه.
نمی دونم، حوصله ندارم در موردش فکر کنم. حاال که دیگه 
کاری نمی کنم که اون بخواد گزارش کند. نشسته ام اینجا، 
دوست دختر خیالی پیدا می کنم. یا قیافه ام را تو آینه نگاه 

می کنم که هر روز شکسته تر و درب و داغون تر می شه. 
چقدر روزا طوالنی ان. بیست و چهار ساعت! گفتنش راحته، 

اما برای کسی که هیچ کاری نداره مثل یک مرگ طوالنیه، 
که شروع اش می کنی اما تموم نمی شه. تموم نمی شه این 
لعنتی! شاید به قول زنش باید شبی یکی از اون قرص ها رو 

می خورد، نمی مرد که...

هر چه بهش می گفتم یکی از اون قرص ها رو بخور، 
نمی خورد. هر شب که می خوابید همون قصه بود. اول هی 

غلت می زد، و صد بار جاش رو عوض می کرد تا باالخره 
صدای خرخرش بلند می شد. همیشه باید قبل از اون 

می رفتم تو رختخواب، وگرنه دیگه خوابم نمی برد. گاهی 
از صدای خرخر یا دندون قروچه هایش بیدار می شدم. باید 

تکونش می دادم یا صداش می کردم تا خرخر و دندون قروچه 
اش قطع شه. گاهی هم ناله می کرد و بعد وحشت زده از 

خواب می پرید که آخ پاهام، پاهام. پاهاش و کمرش معیوب 
شده بود و نمی تونست مدت طوالنی راه بره یا بشینه. برای 

همین اینجا بهش کارت معلولیت داده بودن. تقصیر من 
چی بود؟ تا کی باید این زندگی من باشه. از صبح برو توی 

این مملکت غریب کار کن،با اینهمه بچه سر و کله بزن یا 
با آدم هایی که همیشه بهت طوری نگاه می کنن که انگار 
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اضافی هستی و نون اونا را می خوری. بعد هم بیا خونه 
پیش کسی که مثل بت جلوی تلویزیون نشسته. گاهی 

فکرمی کردم که باید همه چیزو ول کنم و برم یک جای 
دیگه، یا اینکه یک رابطه جدید شروع کنم. اما کو؟ کی 
توی این سن و سال با من می اومد؟ تازه از کجا معلوم 
بود بهتراز اون باشه. گاهی فکر می کردم بذارم برم  یه 
شهر دیگه، اما معلوم نبود کار گیرم بیاد. باید کارم رو 

دو دستی می چسبیدم که از دستم نره، مخصوصا تو این 
بحران که همه دارن کارشون رو از دست می دن، وگرنه 

سر و کارم می افتاد به این کمک های دولتی. بعد هر 
چند وقت یک بار باید می رفتم اونجا توضیح می دادم که 

چند تا تقاضای کار نوشتم؟ چرا کار پیدا نمی کنم؟ و 
اونا بهم بگن: »یه کار به عنوان نظافت چی هست...« به 
قبر بابا تون که فکر می کنین ما فقط به درد کار نظافت 
می خوریم. ما همه تو مملکت های خودمون آدمی بودیم، 
کارای خوب داشتیم. من چند تا کارمند زیر دستم بوده، 
اگر این مرد نبود... از خودش هم که کاری بر نمی اومد. 
کم کم داشت دیوونه هم می شد. به من هم دیگه شک 
داشت و می گفت: »هر کس می تونه عامل اونا باشه.« 

می گفتم: »عامل کی مرد؟ مگر تو کی هستی؟ مگر چه 
کار می کنی؟ اونم اینجا.« بعد یه جوری نگام می کرد که 

انگار می خوام ازش اطالعات بگیرم و منم ساکت می شدم. 
می ترسیدم یک وقت به سرش بزنه منو به این خیال که 
عامل اونام سر به نیست کنه. برا همین اکثر روزا سعی 
می کردم تا می تونم بیرون بمونم و نرم خونه. اما باید 

بهانه جور می کردم وگرنه یک جور مشکوکی نگاهم  همش 
می کرد.به خودم می گفتم، » یه روزی ولش می کنم می رم؛ 

بازنشسته که بشم دیگه ترسی ندارم، می رم تو یه شهر 
دیگه، یه جایی اجاره می کنم، از شر این خالص می شم.« 

نمی دونستم...

وقتی ضربه می زدن درد فقط تو پاهام نبود انگار تو 
تمام بدنم پخش می شد، به خصوص توی کمرم بیشتر 

احساسش می کردم. می دونستم که فریاد زدن فایده ای 
نداره اما باز هم فریاد می زدم، نعره می کشیدم و اونا 

می زدن و فحش می دادن. هر چه صدام رو باالتر می بردم 
اینکه یکدفه پاهام از هم  تا  فحش ها را کمتر می شنیدم. 

می پاشید. تکه تکه می شد و تکه هاش همه جا پخش 
می شدند. مثل گلدون چینی یا کریستالی که خورد بشه و 

بریزه زمین. و من دیگه پا نداشتم، تو پاهام دیگه دردی 
نبود. اما درد تو کمرم می موند و پخش می شد تا به سرم 

می رسید. زیر مهره های گردن پخش می شد و تو گوشا 
و دندونام می پیچید. و دیگر هیچی نمی فهمیدم. دهنم 
باز بود و سعی می کردم فریاد بزنم اما هیچ صدایی در 

نمی اومد. سکوت بود، سکوت و احساس خفگی.این بختک 
همیشه روی سینه ام بود و تازگی ها شبی نبود که با این 

بیدار نشم. حالت 

هزار بار با این کابوس از خواب پریده بود، یا زنش با تکانی 
بیدارش کرده بود. تا یک ساعتی بعد از بیدار شدن هنوز 

همه جایش درد می کرد، به خصوص پاها و کمرش. دکتر 
می گفت که این درد در واقع درد کاذب است. دردی 

وجود ندارد،درد جایی در ناخود آگاهش شکل می گیرد 
اما او آن را واقعی حس می کند. یک اسم سخت که یادش 
نمانده بود هم برایش گفته بود.امروز باز هم با همین درد 

از خواب بیدار شده بود. زنش در خانه نبود و او باز هم یک 
روز طوالنی با این خانه خالی روبرویش داشت. به زور 

از رختخواب بیرون آمد و قهوه ای برای خودش درست 
فیلم »رکوئیمی برای یک  تلویزیون نشست.  کرد و روبروی 

رویا«ی دارن آرونوسکی را گرفته بود. زنش می گفت: »این 
افسرده می شی، الاقل یه چیز  بیشتر  نگاه می کنی  فیلمارو 
خنده دار ببین. قیافه ات رو تو آینه دیدی؟ آیه ی یاسه.« 

دیگر به این مزخرفات او عادت کرده بود. در سطحش 
نبود این فیلم ها، فقط سریال های صد تا یک غاز می دید 

که خنده و مسخره توش بود: »نظریه بینگ بنگ«، »دو تا 
و نصفی مرد«، »زنان خانه دار مایوس« و هزار تا سریال 

آمریکایی مزخرف دیگر. فیلم را گذاشت که نگاه کند. در 
موردش زیاد خوانده بود.  کارهای آرونوفسکی را دوست 
انگار تصویر زندگی  این فیلم...عجب فیلمی بود!  داشت، و 
اکثر آدم های اطرافش باشد، تصویر زندگی خودش. پر از 
توهم های مختلف، توهم ستاره شدن، توهم پولدار شدن، 

توهم تغییر جهان... فکر کرد زندگی اش از نوع زندگی 
مادره است: توهمی در پس زمینه و تکرار مالل انگیزی 

در پیش زمینه. وقتی به صحنه شوک الکتریکی رسید و 
چشم های زن، که از وحشت دریده می شدند، و آن چیزی 

که الی دندان هایش گذاشته بودند که فریاد هم نتواند 
بکشد، دیگر نتوانست نگاه کند. تلویزیون را خاموش کرد 

و به اتاق خواب رفت، جعبه قرص ها هنوز کنار تخت 
بود. یک لیوان آب آورد، گذاشت کنار قرص ها و نشست 

روی تخت. از خودش پرسید: »می خوای سرنوشتی مثل 
اون مادره داشته باشی؟ دیوونه خونه، شوک الکتریکی؟« 

مادرش می گفت »قرص خواب اعتیاد می آره.« اما یک 
جایی هست که دیگه فرقی ندارد که اعتیاد داشته باشی یا 

انتهاست، و هیچکس  نه. یک جایی هست که سیاهی بی 
هم آنجا نیست که بگوید چه چیزی اعتیاد می آورد. آنجا 

فرق نمی کند که هر شب شراب بخوری یا نخوری، که 
سیگار بکشی یا نکشی، که قرص بخوری یا نخوری. آنجا 

همه چیز در اغتشاش ابدی است. آنجا فریاد هم که بکشی 
مثل کریستال خورد می شود و پخش می شود در فضا.

فرانکفورت 
آوریل 2013
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شعر

امروز یکشنبه است 
از آن گاه های بیگاه 

که هیچ قطاری
 از روی تنهایی آدمها رد نمی شود. 

این مسافر بازی آخر 
یک ساعتی می شود 

که بر سکوی سکوت منتظر ایستاده 
و هیچ قطاری نیامده 

ریل ها را نگاه می کند 
بیلبورد های تبلیغاتی را 
نگاه خسته خانه ها را 

و دست های بی چمدانش را 
بی حوصله در جیب های مختلف فرو می کند. 

چه طور می توان دوباره 
به آن دو حفره خالی برگشت؟

به آن گلدان های خشک 
به آن خطوط موازی تکرار

که تاریکی را بی حاصل
 به روشنی متصل می کند. 
به دو فنجان چای خالی 
که با هم حرف نمی زنند. 

پیشانی خانه روشن نیست 
و پیشانی رابطه ها دیگر رستگار نمی شود 

در این انجماد دیوانه 
که انتهای پاییز از دستها برگ می چیند 

اگر این قطار نیاید
اگر هیچ قطاری از روی تنهایی ها رد نشود 

کجا باید دفن شان کرد؟

از سال هایی که من 
تا سال هایی که تو 

اسب هایی شیهه می کشند 
که رنگ سرخ لبانم را می برند

 و یال زرد فلسفه شان
 قهوه ی موهایم را شالق می زند. 

از سال هایی که من 
گوری روییده درهر گوشه

 که از حاشیه دامنش 
زنان شعر تو گل می چینند. 

از سال هایی که تو 
سایه های سیالی در رودخانه ها می ریزد 

که »ساعت پنج« لورکا را 
به شاخ گاوهای وحشی پیوند می دهد. 

از سال های من 
گام های معلق زیادی بر مرزها مانده اند 

که سالهای من و تو آنها را دنبال می کنند. 
 

 فرشته وزیری نسب

Photo: gerrit.photography/Flickr
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بهش گفته بودم که وقتی می ری بیرون در پشت این 
غارغارک رو ببند، قبول نمی کنه. حاال اومدن بیرون دارن 
همه جا رو زیر و رو می کنن. دنبال طال می گردن حتما. 

بهشون گفتم که ندارم. دخترم هم نداره. بعد دختره 
انگشتاشو نشونم می ده، به هر کدومش یه انگشتره، می گه: 

»به نامزدم گفتم همه ی این انگشترا که آوردی کافی 
نیست، من یک انگشتر زمرد نگین درشت می خوام، اونو 

پیدا کن تا باهات عروسی کنم. حاال اومده دنبالش بگرده« 
می گم: »دختر من زمردش کجا بود؟ این بدبخت االن چند 
ساله که اصال کار نمی کنه.انگشتری هم نداره، خرجش رو 

هم من می دم«. انگشتاش رو می کنه تو آستینش، پسره هم 
همینطور و من چاقویی که قایم کردن می بینم، نفسم بند 
می آد. یا امام رضا خودم میام پابوست، هزار تومن هم نذر 

می کنم، فقط اینا از این خونه برن بیرون. 

می گم: »من هزار تومن تو این قوطی دارم، کارتون راه 
می افته بهتون بدم برین؟« دختره از خنده ریسه می ره و 

می گه :«مادر تو چند ساله از خونه بیرون نرفتی؟ از قیمتا 
خبر نداری؟ هزار تومن به گدا هم بدی بر نمی داره این 

روزا. ما کارمون بیشتر از اینا گیره« می گم: »آخه مادر شما 
که اینطوری نبودین، هر روز می اومدین می نشستین گپ 
می زدیم، امروز یه جور دیگه شدین. می دونین که دزدا رو 

می گیرین می برن باالی کوه پرتشون می کنن پایین.  یا 
اینکه دست شون رو قطع می کنن.« پسره می گه: »می شه 

خفه شی، ما اینجا کار داریم. اگه بگی دخترت انگشترو کجا 
گذاشته ما دوباره می ریم، مثل همیشه بر می گردیم سر 

جامون.«

 کدوم انگشتر مادر، من اون شب الکی گفتم، این نامزد تو 
انگشتراشو نشون داد، منم گفتم یه خورده پز بدم، گفتم 

دختر منم یه انگشتر زمرد داره. من یه دفه رفته بودم 

کوه، یک سنگ سبز بزرگ پیدا کردم. اومدم رفتم پیش این 
آشنای زرگرمون دادم دو تا انگشتر ساخت.یکی خودم بر 

داشتم یکی دادم به دخترم.اصال دروغ گفتم، برین بگردین 
اگه هیچی پیدا کردین. همه می گن من اینا رو خیال 

می کنم، از خودم در می آرم. می گن دیوونه شدم. 

پسره یواشی چاقو رو نشون دختره می ده و میگه »کارو 
تموم کنیم؟« دختره می گه: »نه، شاید مقر اومد گفت کجا 

گذاشته« میاد نزدیک من و می گه: »مادر جون یه خورده به 
ذهنت فشار بیار ببین دخترت انگشترو کجا گذاشته.« سر 

چاقو از تو آستینش زده بیرون. ای خدا، چه خاکی به سرم 
بریزم، کاشکی نگفته بودم. نمی دونستم به هیچکی نمی شه 

اعتماد کرد.از صبح تا شب تنها نشستم اینجا جلوی این 
جعبه، گفتم حاال که اینا اومدن بیرون باهام حرف میزنن 

منم یه چیزی گفته باشم، شاید پخش بشه.

می گم: »ببین من االن شوهرم میاد بهتره برین.«

»بریم کجا؟ ما تازه اومدیم. شوهرت هم پونزده ساله مرده.
کسی دیگه به دادت نمی رسه »بلند می خنده. دختره هم 

می خنده. اصال دندون تو دهنش نداره. مثل جادوگرا. چقدر 
ترسناکه قیافه اش، اون تو که اینجوری نبود، خوشگل 

بود با اون روسری سرمه ای اش. می پرسم:« مرده؟ اینو 
دیگه کی گفته؟ دخترم؟ ننه این بیخود می گه، به منم 
می گه فراموشی داری، چرند و پرند می گی. من تا حاال 

چرند و پرند گفتم به شما؟ این دخترتا بچه بود همه اش 
می بردم مال قران یاد بگیره، حاال یه دفه نمی اد برام  یک کم 
قران بخونه. قران که بخونی جنها از آدم دور می شن. خدا 

خودش تو قران فرموده... « 

»خفه شو زن، یه ریز که نمی شه حرف بزنی، بگو دخترت 
طال هاش رو کجا می گذاره؟« 

Photo:Chickpea/Flickrفرشته وزیری نسب
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من از کجا بدونم مادر. عجب زبون نفهمایی ان اینا. اون تو 
که بودن همه اش می خندیدن، حاال چقدر بدجنس شدن. 

پسره یه کارد بزرگ از آشپز خونه می آره و می گه: »اگر خفه 
نشی سرت رو می گذارم همین جا گوش تا گوش می برم.« 

ننه جون هم نشسته روی تشک هیچی نمی گه.

 »الاقل تو یه چیزی بگو مادر. یه عمر که طرفدار شوهرم 
بودی، هر چی می گفت می گفتی حق داره. حاال هم اینا 

می خوان سر منو گوش تا گوش ببرن نشستی تماشا 
می کنی. نکنه خوشحالی؟ الاقل برو به یکی خبر بده. به 
دخترم بگو. کدوم دخترم؟ من چه می دونم اسمش یادم 

رفته، جواد بود اسمش فکر کنم، اسم زنش که مهدی بود. 
نکنه تو هم مردی بی بی؟ داره بازبه نظرم میاد؟ 

»چی ور ور می کنی مادر؟ تو که گفتی فقط یه دختر داری، 
مهدی و جواد کی ان؟ بگو انگشتر کجاس؟« 

»ببینین تو رو خدا برگردین تو تلویزیون، االن دخترم میاد 
زنگ می زنه به پلیس. من خودم بعدا ازش می پرسم بهتون 

می گم«. 

دختره می گه: »اه؟ فکرکردی ما هم مثل تو مغزمون پاره 
سنگ ور می داره؟ بریم که دیگه نتونیم بر گردیم؟«

 زنیکه سلیطه، من مغزم پاره سنگ ور می داره. دیوونه 
مادرته. من اینجا خانم بودم، ده تا مثل تو زیر دستم بودن. 

برو، برین از اینجا بیرون.وگرنه زنگ می زنم به پلیس

»اه، به پلیس هم می تونی زنگ بزنی.؟ پس خیلی هم گیج 
نیستی. باشه ما می ریم، اما تو هم با ما میای. دخترت گفته 

ببریمت خانه ی سالمندان. می دونی که کجاست؟« 

ای خدا، مگه من چه کار کردم؟الهی که خیر نبینه، پس 
دخترم شما رو فرستاده. من که دیگه کاری به کارش ندارم. 

اینجا می شینم هیچی نمی گم. به خدا دیگه داستان هم 
تعریف نمی کنم. بهش هم نمی گم برام قران بخونه. اصال بیا 

منو پوشک کنین.من فقط گفتم که پوشک اذیتم می کنه. 
راست میگه همه جا رو نجس می کنم، بد بخت نمی تونه 

نماز بخونه. انگشتر الماس بود، زمرد که نبود. این نامزد تو 
زمرد می خواد. حاال می رم تو مجری هام می گردم، شاید 

اونجا قایم کرده باشم. یکی همش این مجری های منو بهم 
می ریزه. حتما انگشتر رفت اون زیر. االن پیداش می کنم. 

اگه بهتون بدم دیگه منو نمی برین خانه سالمندان؟

دختره می گه »چی می گی حاج خانم، ما که تو رو 
می شناسیم، می دونیم از خودت خونه زندگی داری، ما فقط 

اومدیم خونه تو ببینیم.«

یعنی حاال دوباره بر می گردن اون تو؟

»اره حاج خانم. انگشتر الماس بود یا زمرد؟ تو کدوم 
چمدونه؟«

»الماس بود مادر، الماس. اصال هنوز در مغازه مردیکه طال 
فروشه، هنوز نیوردم خونه«

پسره چاقو می گذاره الی گردنم، »ما رو گذاشتی سر کار 
زنیکه؟«

»نه واال مادر، همینطوری گفتم الماس پیدا کردم. از دخترم 
بپرسین الماسم کجا بود. تو رو خدا برگردین اون تو، االن 

دخترم میاد دعوام می کنه در شما رو باز کردم اوردم تو 
خونه اش. یا امام رضا به دادم برس. االن گلوم رو می بره.

»چی میگی مادر، با کی حرف می زنی؟«

معصومه، مادر تویی. با اینا بودم. چاقو گذاشته بودن ال ی 
گلوم.

»کی مادر؟« 

همین ها که از تو تلویزیون اومده بودن بیرون. ده دفه بهت 
گفتم وقتی می ری بیرون درش رو ببند، قبول نمی کنی.

خوب شد پلیس جلوشون رو گرفت وگرنه داشتن انگشتری 
که برات درست کرده بودم می بردن.

»کدوم انگشتر؟ من که انگشتری ندارم.«

همون که نگینش رو تو کوه پیدا کرده بودم.

»بیا مادر، بیا قرصت رو بخور بخواب. نمی شه هر دفه که 
من می رم بیرون این الم شنگه رو راه بندازی. همسایه ها به 

من زنگ زدن می پرسن مادرتون با کی دعوا می کنه.«

همسایه ها غلط کردن. من اصال صدام هم در نیومده. اینجا 
نشستم تلویزیون نگاه کردم. قرص نمی خوام، طوریم نیست.

»قرص رو دکتر داده که خوب بخوابی، دیگه نترسی.«

ارواح باباش، خودم بزرگش کردم فکر می کنه نمی فهمم 
که اینم می خواد چیز خورم کنه، می دونم. همه شون با هم 
همدست شدن منو بکشن این خونه رو از چنگم در بیارن. 
نمی خورم اینکه رفت بیرون، تفش می کنم تو گلدون. اونا 
رو فرستاد تو این جعبه، فهمید زور شون به من نمی ره. 
پدرسگا می خوان منو ببرن خانه سالمندا خودشون بیان 

تو خونه ام بشینن، البد این دختره هم عروس دخترم بود. 
قیافه اش رو عو ض کرده من نفهمم.این دفه دیگه باهاشون 

حرف نمی زنم. غذا هم از دستشون نمی خورم، ممکن سم 
بریزن تو غذام، مثل این قرص ها. بچه بزرگ کن که دشمن 

جونت بشه، خدایا کجا برم؟ اگر دوباره بیان بیرون چکار 
کنم؟ باید کنار پنجره وایسم تا اومدن بپرم بیرون. قران 
می گیرم دستم قسم شون می دم. نه. می رم کارد بزرگه 

رو می آرم میگذارم زیر بالشم، اومد تو می زنم تو قلبش، یا 
تو گردنش. بذاربمیره راحت بشم. فرزند ناخلف به چه 

درد می خوره؟ همه شون رو می کشم، فقط بیان تو، حاال 
می بینی ... دسامبر 2014 
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از نمایشنامه »وطنی که بنفشه نبود« 
فرشته وزیری نسب 

اتاق بیمارستان و زن که در حال نوشتن بلند بلند می گوید: 
صحنه ششم، همان آشپزخانه و زن که در حال راه رفتن و 

کار کردن با تلفن حرف می زند.

جوانی زن  می دونی بعد از چند سال صدا ت رو می شنوم؟ 
اما صدات خیلی تغییر نکرده. اونوقتی که توی سایت مون 

برام نوشتی خیلی تعجب کردم، فکر نمی کردم که منو 
بخشیده باشی یا هنوز به من فکر کنی؟

معلومه که فکر می کنم. به نظر  صدای مرد دوم  
من آدم فقط یه بار عاشق می شه، بقیه اش پر کردن 
تنهایی هاس.ولی هنوز هم نتونستم بفهمم چرا با من 

نیومدی. چرا همه چیزو تموم کردی.

)حرفش را قطع می کند(می دونی که من همیشه  زن  
با خارج رفتن مخالف بودم، و تو می خواستی بری. تو رفتن 

رو به موندن با من ترجیح دادی.
چقدر بی انصافی، چه طور می تونی اینو بگی؟  مرد دوم  

وضعیت منو یادت رفته؟ از این خونه به اون خونه می رفتم. 
جرات نداشتم برم تو خیابون.

همیشه راهی هست، اگر می خواستی پیدا  زن  
می کردی.

نه تو نخواستی صبر کنی، فقط چند سال صبر  مرد دوم  
کرده بودی تو هم می اومدی. اینجا کلی امکانات هست، 

شاید هم اصال احساس عمیقی به من نداشتی.

معلومه که داشتم. من تو این مدت همیشه  زن  
بهت فکر می کردم.من هیچوقت آدمهایی که دوست داشتم 

فراموش نمی کنم، حتا مرده ها رو.

مرد دوم   من جزو مرده ها بودم؟
چی می گی؟ تو برا من از زنده ها هم زنده تر  زن  

بودی. انگار کنارم باشی، گاهی حتا باهات حرف می زدم، 
مثل اون وقتها. یادته چقدر با هم حرف می زدیم؟ چقدر 
تو بارون راه می رفتیم؟چقدر تو سالن ها سینما یواشکی 

همدیگه رو می بوسیدیم؟ وقتی رفتی انگار یه چاه تو زندگی 
من باز شده بود.

و تو راحت همه چی رو فراموش کردی. مرد  

نه فراموش نکردم، شرایط ما رو مجبور کرد  زن  
زندگی دیگه ای بکنیم.

پس اونقدرها هم از قطع شدن رابطه مون  مرد  
ناراحت نبودی؟

به هر حال آدم همه عمرش که نمی تونه عزای یه  زن  
چیزی که تموم شده بگیره، می تونه؟ زندگی همینه. 

صدایی از آن سمت نمی اید. سکوت 

زن   باز ناراحتت کردم؟ ببخشید. این روزا خیلی تلخ 
شدم، از دوست داشتن و وابسته شدن می ترسم، می ترسم 

دوباره از دست بدم.

صدای مرد پس اعتمادی که بین مون بود چی شد؟

به هر حال گذشت اینهمه سال ما رو عوض  زن 
کرده، نکرده؟ تو هم دیگه اون احساس قدیم رو نداری.

نمی دونم، فقط می دونم اگر با من  صدای مرد  
اومده بودی، زندگی خودت هم چیز دیگه ای شده بود، 

اینجا حتا راحت تر می تونستی بنویسی. 

از چی می نوشتم؟ من دوست داشتم برا مردم  زن  
خودم بنویسم، از مسائل اینجا. دلم می خواست روی 

فرهنگ خودم تاثیر بگذارم. اما راستش رو بخوای این روزا 
دیگه به نوشتن هم امیدی ندارم، برای کی بنویسیم؟ مردم 

این روز ها اصال چیزی نمی خونن. من یک عمر در مورد 
حق و حقوق زنا نوشتم اما تو این گرونی و مشکالت نصف 

دوستام از مد و عمل زیبایی و بوتوکس حرف می زنن. 
بلبشوییه این مملکت..)صدایش به تدریج می گیرد(

من که اونجا نیستم شرایط رو  صدای مرد  
نمی دونم 

پس هی منو سرزنش نکن لطفا! )می خندد( زن  

تو هم یه کم امید داشته باش لطفا! مرد  

)با شوخی(   چشم، امییید  زن  

صحنه ششم
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شعر

 موهایم که تفسیر گران بادند می گویند:
 خوشبختی سرانجام می آید

 از سمت شرق میانه 
 تکه تکه شده بر مدیترانه 

 اگر از آب های مدیترانه جان بدر برد
 به تو می رسد

 اگر در زمهریر سرزمین های شمال یخ نبندد
 به تو می رسد

 اگر پیشانی تنگ سرزمین موعود را با خود نیاورد
 به تو می رسد

 اگر ناگهان نچرخد و راه دیگری نرود
 به تو می رسد

 و من فکر می کنم باد و موهایم 
 با رسانه ها همدست اند 

 هر دم به سویی می چرخند
 هر لحظه چیزی می گویند 

اغلب همه چیز جز حقیقت.

ظهور 

سنگفرش هایی از خون سرشار 
دست هایی که مرا از ارتفاع بی خبری پرتاب می کنند 

سلول هایی که از صدا سر می روند
 شب پره هایی که از پوست می پرند 

و از هم پاشیدن سلول های بی شکل 

سرگردان کجا می رود 
آن که در بیت اللحم زاده شد؟ 

کجا سر بر می آورد آن که در چاه فرو رفت؟
چه کسی سه بار انکارم می کند؟ 

چه کسی بر گونه ام بوسه می زند به خیانت؟ 
این گرد باد های هذلولی چه را با خود می برد؟

من میان اینهمه اسطوره، اینهمه روایت 
کجا خطا کرده ام که گردنم زده می شود؟

چند رشته پاره پاره از سوی آسمان به زمین 
َواْعتَِصُموابَِحْباِلللَِّهَجِمیًعا

و رشته های از هم گسسته تسبیح 
و قوم های از هم پراکنده گنگ 

و زبان های بریده بریده ی نامفهوم 
و این تاریخ هذلولی

سنگفرش های بی گناه 
و سبد های خالی 

بر ریسمان هایی
که هر شب از سفره های بی نان سوی آسمان 

نه در طویله نوری 
نه در حرا صدایی 
نه بر نیل شکافی 

نه کشتی نجاتی
وَء إَِذاَدَعاُهَویَْکِشُفالسُّ أَمَّنیُِجیبُالُْمْضَطرَّ
و اجابت مسافری در کویر مانده 

و قوم های وحشی 
که اجابت اند و وصلند و زبانند و تاریخ 

سنگفرش های گریزان
پاها 

دعاهای و اوراد
دست ها 

سنگ 
فرش   

خون    
امن یجیب

و اعتصموا  
و اعتصموا   

اجا...بت 
و...صل

   گس...ست. 

 فرشته وزیری نسب
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نگاهی به دیدگاه های 
لیوتار در مورد موقعیت 

پست مدرن 

 فرشته وزیری نسب
امروزه بسیاری بر این باورند که اطالعات نقشی اساسی 

در جهان بازی میکند.رسانه های جمعی که این اطالعات 
را منتشر میکنند یا کارتل هایی که آنها را در اختیار دارند 
به نوعی دنیا را اداره میکنند. به عبارت دیگر اطالعات به 

تدریج جای سرمایه را می گیرد. جنگ اینترنتی ای که بعد 
از انتشار اسناد اطالعاتی آمریکا توسط ویکی لیکس به 

وجود آمد شاید وجوهی از این نظریات را تایید می کند. 
اما پرداختن به مساله دانش یا اطالعات در جهان امروز کار 

دشواریست زیرا منابع نوشته شده در این مورد به قدری 
زیاد است که دستیابی به نظری واحد امکان پذیر نیست. 
ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف برجسته فرانسوی، در کتاب 

خود “شرایط پست مدرن: گزارشی در مورد دانش” به 
بررسی موقعیت دانش در جهان امروز پرداخته است و بر 
آنست که تحوالت عصر حاضر را در متن بحران روایت ها 

بررسی کند.
بنیان کتاب لیوتار در واقع مقابله با مفهوم “بحران 

مشروعیت”  هابر ماس است. به نظر هابرماس دخالت 
حکومت ها دراقتصاد به بحران عقالنیت منجرشده وسبب 
از بین رفتن مشروعیت نظام های حکومتی در نزد مردم 
و به وجود آمدن بحران مشروعیت میشود. لیوتاراز دید 

دیگری به بحران جامعه امروز می پردازد که از آن با نام های 
مختلفی از جمله”جامعه رسانه ها”، ”جامعه مصرفی”، 

“جامعه بوروکرات با مصرف کنترل شده” ،  یا “جامعه پسا 
صنعتی” نامبرده می شود. اومعتقدست که بخشی از بحران 
عصر حاضرحاصل دیدگاهیست که برخوردی بازنمایانه به 

تولید هنر یا دانش داردو به دنبال دقت در باز تاب واقعیت 
و حقیقت است. از نظر او واژۀ مدرن به هر علمی اطالق 

می شود که با توسل به متا دیسکورس حقیقت جویی 
سعی در مشروعیت بخشیدن به خود دارد.پست مدرن از 
نظر لیوتار “ناباوری به این متا روایت هاست.” اماحرکت از 

“کالم باز نمایانه” به “کالم غیر باز نمایانه”بسیار دشوارست 
زیرا مبنای کار انسان، چه در ادبیات و چه در علم همواره 
حرکت از واقعیت بوده است. نظریه های پسا مدرن بر آنند 
که از ارائه نمونه ای خودبسا و واحد از واقعیت خودداری 

کنند و به جای آن آثاری متفاوت و بر آمده از اندیشه های 

نو خلق کنند که قابلیت تغییر و مدام بروز شدن را داشته 
باشد.

از نظرلیوتار پایه های جهان مدرن بر دو اسطوره یا کهن 
الگوی روایتی گذارده شده است: آزادسازی انسان و وحدت 

علوم. اولین اسطوره که مبنایش سیاسی/نظامی است از 
سنت انقالبی فرانسه سرچشمه می گیرد که در آن فلسفه 

رنگ و بویی سیاسی دارد. اسطورۀ دیگر که مبنایش سنت 
هگلی و آلمانیست حول محور تمامیت شکل می گیرد هابر 

ماس برخاسته از این سنت است. از دید لیوتار این شاه 
روایت ها برهرآنچه که به بازتابی واقعیت مربوط می شود، از 
اسطوره های مذهبی گرفته تا متون علمی و فلسفی، تسلط 
دارند. او اعتبار “شاه روایت”های حاکم را موردسؤال قرار 

می دهد و می کوشد ساختگی بودن آنها و بی ارتباطی این 
روایات به واقعیت را نشان دهد.آنچه در لیوتار جالب توجه 

است تفاوتیست که او بین قصه گویی و انتزاع علمی در 
ارتباط با درونمایۀ نیچه ای تاریخ قائل می شود.از نظر او 

قصه گویی نوعی به فراموشی سپردن گذشته است چوندر 
قصه و داستان ما با در هم ریختن زمان در روایت گذشته را 
از یاد می بریم. اما در علم می کوشیم گذشته را در نوشته ها، 

کتابخانه ها، دانشگاه ها، موزه ها و امروزه در داده های 
کامپیوتری، که در بانکهای اطالعات ثبت می شود، حفظ 

کنیم. یا به نوعی گذشته را به تملک در آوریم.
ازموضوعات مورد بحث لیوتار در این کتاب موقیعت 

امروزی علم و فن آوریستبه نظر او دانش و اطالعات امروزه 
پدیده هایی مستقل نیستند بلکه تحت سلطۀ سیستم های 

قدرت می باشند. به عبارتی شرکت در تولید سرانه به 
شکل منظم و قانونی و اشتغال به دانش متداول دو 

پدیده مرتبطند. او دیدگاه هابر ماس را که علوم طبیعی را 
خاستگاهی برای دستیابی به حقیقت می داند رد می کند 
و می گوید که تحقیقات علمی ما دیگر با زمان نیوتن فرق 

کرده و از جنبۀ فردی فاصله گرفته است.امروزه تحقیق 
علمی بدون حمایت نهادی دولتی یاخصوصی کمتر امکان 
پذیرست بنابراین استقالل تحقیق علمی مورد سوال قرار 

میگیرد. او بر این باورست که اگر متاروایتی برای مشروعیت 
بخشیدن به دانش بکار رود اعتبار نهاد هایی که این 

مشروعیت را بدان می دهند نیزباید بررسی شوند. از نظر 
لیوتار علم بدین خاطر که خود را منجی حقیقت می داند 

خود را در تضاد با روایت و داستان قرار می دهد. متن 
علمی یا فلسفی را چون بر حقیقت استوارست مشروعیت 
می دهد اما ادبیات و اسطوره را به جهت تخیلی بودنشان 

از لحاظ علمی مطرود میداند. او معتقدست که اسطورۀ علم 
برای خود شاه روایتی)grand-narrative( می سازد که 

بقیۀ روایت های موجود باید با آن سنجیده شوند. بحرانی 
که در نتیجه چنین برخوردی حاصل شده امروزه نه تنها 

الهیات بلکه نهادهای دانشگاهی را هم که در گذشته 
خاستگاه تفکر مدرن پس از عصر روشنگری بودند فرا 
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گرفته است.از دید او جوامع آینده را بیشترباید در حوزۀ 
کاربست اجزاء زبانبررسی کرد تا در حیطه مردم شناسی 
نیوتونی)مثل ساختارگرایی یا نظریۀ سیستم ها(. براساس 

نظریه های او گوناگونی بازی های زبانی همگونی را در 
جامعه ناممکن می سازند. در نتیجه فقط نهادهایی حاصل 
می شوند که در حوزۀ محدودی اعتبار دارد. حتی نهادی 

مثل مذهب هم دارای این چندگونگی هستند.آنچه تصمیم 
گیرندگان در یک سیستم می کوشند اینست که “این 

ابر های گروه گرا رابه شکل ماتریس هایی ورودی/خروجی 
در آورده” و آنها را در جهت رشد قدرت هماهنگ کنند. چه 

در مورد عدالت اجتماعی چه در مورد حقایق علمی،مبنای 
کار مشروعیت بخشیدن به قدرت و بهینه سازی اجرایی 

سیستم یا کارآییست. کاربرد این معیار در مورد همۀ بازیها 
سطحی از تهدید را به همراه دارد، مالیم  یا شدید. به 

عبارتی دیگراین سیستم میگوید:”اجرا شدنی باش)یعنی 
تطبیق پذیر باش( یا کنار برو” ص24 در چنین نظامی افراد به 

ابزار هایی تبدیل می شوند که بایستی بازدهی اجرایی داشته 
باشند وگرنه از سیستم حذف می شوند.

موضوع دیگری که لیوتار مطرح می کند این است که 
آیا سرمایه داری به شکل کالسیک آن هنوز در جوامع 

چند ملیتی امروز که جوامعی رسانه ای با فن آوری باال 
هستند وجود دارد یا نه.از نظر او جنگ قدرت و کنترل، 
به ویژه در زمینۀ به تصرف در آوردن اطالعات از طریق 

تجارت خصوصی نشان می دهد که جواب منفیست.تغییر 
جوامع سرمایه داری از جوامع صنعتی قدیم به جوامع 

اطالعاتی امروزتحلیل جدیدی از سرمایه داری را می طلبد. 
از مشخصات این عصر، استعمار اقتصادی جهان سوم از 
طریق استفاده از منابع طبیعی و استعمار ناخودآگاه آن 

از طریق رواج فرهنگ جهان اولست )صنعت فرهنگی 
مکتب فرانکفورت(. وضعیت متغیر علم و دانش و همچنین 

متخصصین این سؤال را بر می انگیزد که طبیعت اینگونه 
تولید به مثابه نظام و تمامیتی کار بردی چیست؟ در 

ادامه موضوع مهمتر فرهنگ و به ویژه وجود یا عدم وجود 
فرهنگ پست مدرن مطرح می شود.لیوتار در مقدمۀ کتاب 
“شرایط پست مدرن” می گوید: ”من تصمیم گرفته ام که 
از واژه پست مدرن برای تشریح این شرایط استفاده کنم. 

این واژه که در قارۀ آمریکا میان جامعه شناسان و منتقدان 
رواج یافته است موقعیت فرهنگ ما را بعد از تحوالتی 

تشریح می کند که از اواخر قرن نوزدهم قوانین بازی را 
برای علم، ادبیات و هنر تغییر داده است. تحقیق حاضر این 

تحوالت را در متن بحران روایت ها بررسی می کند.” ص14
مبنای فرضیۀ لیوتار اینست که موقعیت دانش بعد از ورود 
دنیا به جوامع پسا صنعتی و ورود فرهنگ ها به دورۀ پست 
مدرن تغییر یافته است. این پروسه که از اواخر دهۀ پنجاه 

در اروپا آغاز شده در هر کشوری شکل خود را دارد. از نظر 
او اساس دانش جدید زبان است. مباحثی مانند آواشناسی 

و نظریه های زبانشناسی، مشکل ارتباطات، نظریه های 
جدید جبر و انفورماتیک، رایانه و زبان های آن، مشکالت 
ترجمه، دشواریهای ذخیره اطالعات و داده ها و تغییرات 

در فن آوری اساس دانش را متحول کرده است. دانش در 
این جهان جدید تولید و فروخته می شود، یعنی شکلی از 
مصرف، و روزی فرا می رسد که بین ملت ها جنگ بر سر 

کنترل اطالعات در خواهد گرفتنه بر سر منابع و حوزۀ 
اقتدار. در عصر جدید دانش و قدرت دو سوی یک سکه اند. 
در واقع دولت ها امروزه دانش را در اختیار خود گرفته اند.

بر اساس نظرات لیوتار طبقۀ حاکم در آینده تصمیم 
گیرندگان خواهند بود، کسانی که به اطالعات دسترسی 
دارند. فرد یا قهرمان در این سیستم مطرح نیست. همه 
می دانند که “فردیت” آنها ارزش چندانی ندارد. افراد به 

توده هایی ناشناخته بدل گشته و پیوند اجتماعی آنها 
گسسته می شود اما به حال خود نیز رها نمی شوند بلکه به 
بخشی از بافت روابطی بسیار پیچده تبدیل می شوند. زیرا 

که همه در بازی های زبانی سهیمند و هر کس در مقام 
خود می تواند فرستنده، گیرنده یا مرجع پیام باشد، اما در 

عین حال باید بدانند که در این بازی ها قوانینی هست که 
باید رعایت شوند. بعضی چیزها نباید گفته شود و چیز هایی 
که گفته می شود باید به شیوه خاصی بیان شود. به عبارت 

دیگر زبان تنها وسیلۀ ارتباط نیست بلکه نوعی بازیست. 
هر کلمه در این بازی نوعی حرکت یا تک به حساب می آید 
که حرکت طرف مقابل یا پاتکی را طلب می کند. اما قوانین 
این بازی در دیالوگ های مختلف متفاوت است. برای مثال 
در صحبت دوستانه آزادی عمل بیشتری وجود دارد اما اگر 



آوای زن، شماره 4291-90
پرتره این شماره
پرتره این شماره

نهادی در پشت یک گفتگو باشد برخی چیزها باید گفته 
شود و برخی نه. این مرزها را طرفین بازی می دانند و 

برای حرکت )واژه( های خود مرز تعیین می کنند. اوامر در 
ارتش، مناجات در کلیسا، سؤاالت در فلسفه و روایات در 
خانواده همه قوانین و محدودیت های خاص خود را دارد. 

این بازی های زبانی در نهایت به روایت هایی بدل می شوند 
که هر نهاد برای خود دارد و هریک نیز سعی می کنند به 

روایت خود مشروعیت دهد.
دانش از نظر لیوتار مترادف با علم نیست بلکه مجموعه 

ای از آن چیزهاییست که انسان فرا می گیرد. بر این دانش 
معیار های حقیقت، کاربری،اخالق یا عدالت حکم نمی کند. 

به عبارت دیگر دانش آن چیزیست که انسان را قادر به 
ادای جمله های خنثی یا دارای بار ارزشی می کند. خوبی یا 

بدی هر جمله را معیار های اخالقی، زیبا شناسانه یا کاربری 
شناسانۀ گروهی تعیین می کند که ادا کنندۀ جمله به 
آن تعلق دارد. لیوتار تفاوت دانش علمی و دانش روایی 

را اینگونه تعریف می کند که دانش علمی ظاهرا متکی بر 
اثبات است. یعنی در این بازی زبانی فرستنده)دانشمند یا 
متخصص( جمله ای خنثی که ظاهرا داللت بر واقعیتی 

دارد بیان می کند. مخاطب اواگر دانش آموزنده باشد باید 
آن را قبول کند و اگر همکارش باشد از او تقاضای اثبات 
ادعایش را می کند. اما این داللت های زبانی نیز در حوزۀ 
روایت میگنجند چون از نظر زمانی محدودیت دارند.آنچه 

افالطون،ارسطو یا کوپرنیک در زمان خود به عنوان واقعیت 
بیان کرده و برایش اثبات آورده اند در دوره های بعدی یا 

اصالح شده است یا رد.بنابراین گرچه حوزۀ روایت علمی با 
روایت های دیگر متفاوت است اما شیوۀ کارش با آنها   یکی 

است. روایت علمی با تکیه براینکه متمدن تر، علمی تر و 
پیشرفته تراست سایر روایت ها را مورد تحقیر قرار می دهدتا 

بدین گونه به خود مشروعیت بخشد.اما دانش علمی بدون 
دانش روایی قادر به بیان خود نیست. اینکه قانون ثابت 

شده را چه کسی باید تایید کند همچنان مشکل علم باقی 
می ماند واینکه حقیقت چگونه تصمیم گرفته می شود.

روایت های مشروعیت دانش:
از نظر لیوتار دو نوع روایت مشروعیت وجود دارد، یکی 

سیاسی و یکی فلسفی. موضوع روایت اول انسان است و 
رهایی بخشی، و بر این تاکید می ورزد که دانش )حداالقل 

در حدود ابتدایی آن( در اختیار همه قرار گیرد. موضوع 
روایت دومارتباط دانش و دولت است.محوربحث در این 

بازی زبانی اینست که چه علمی خوبست و تا کجا خوبست 
و چه کسی باید اختیار آن را در دست داشته باشد. در 

این بازی همچنین تاکید می شود که دیدگاه “علم برای 
علم” نمی تواند مطرح باشد، علم باید در جهت خدمت 
به جامعه بکار گرفته شود. اما چه کسی تعیین می کند 

که آیا شکل معینی از علم در خدمت جامعه هست یا نه؟ 
دولت ها. دولت ها از طریق دانشگاه ها حدود علم را تعیین 

میکنند و وحدت”فراگیری” را تضمین می کنند. دانشگاه ها 
همچنین از طریق فلسفه “فراروایت “دانش را مشروعیت 
می بخشد)به طور مثال در کمونیسم علم باید در خدمت 

پرولتاریا قرار گیرد تا خود را رهایی بخشد.( آنچه یک 
دانشمند انجام میدهد اینست که فرضیه ای را مطرح کرده 

و بعد می کوشد با استفاده از زبان آن رابه اثبات رساند. 
اما شرط درستی این اثبات چیست؟ فلسفه در اینجا فرا 
زبانی به نام “منطق” را مطرح میکند. اما منطق بر چه 
اساسی قضاوت می کند که فرضیه ای درست یا منطقی 

است؟ آیا مدلی برای زبان علمی وجود دارد یا فقط یک زبان 
علمی داریم؟ این ها سؤاالتیست که لیوتار مطرح می کند و 
در جواب میگوید که فرا زبانی که منطق بکار می برد نیز 
محدودیت های خود را دارد. در واقع این فرا زبان چیزی 

جز زبان عام نیست که برای توضیح چیزی فرضی بکار برده 
می شود و به همین خاطر میتواند تناقض هاو ابهام هایی نیز 

ایجاد کند که در طبیعت زبان نهفته است. بنابراین برای 
اثبات یک ادعای علمی فقط قبول عامه موثرست. زیرا برای 

اثبات هر فرضیه ای باید حس هایمان را بکار گیریم که آنها 
هم قابل اعتماد نیستند و خطا میکنند. اینجاست که فن 

آوری یا تکنولوژی مطرح می شود. ابزاری که خطای کمتری 
نسبت به انسان داشته باشد. این فن آوری در دانش قدیم 
مطرح نبود اما از قرن هجدهم به بعد لزوم وجود آنها برای 

تایید فرضیه ها رو به فزونی گذاشت.اما آنچه فن آوری را 
قابل دسترس میکند پول یا سرمایه است. به عبارت دیگر 

بدون پول اثبات چیزی یا دستیابی به حقیقت ممکن نیست.
اینگونه است که سرمایه وارد مناسبات علمی می گردد. 

بازی علمی تبدیل به بازی سرمایه می شودکه در آن هرکه 
ثروتمند ترست حق بیشتری دارد.از اواخر قرن هجدهم و با 
اولین انقالب صنعتی مشخص می گردد که دستیابی به فن 

آوری بدون ثروت ممکن نیست و بر عکس برای ثروتمند 
شدن هم باید تکنولوژی را در اختیار داشت. تحقیقات انجام 
میگیرند که فن آوری پیشرفت کند اما فن آوری حاصل نیز 

فروخته میشود ودر نتیجه ثروت به همراه می آورد.از این 
مرحله است که علم هم به نیروی تولید و هم به عاملی در 
چرخش سرمایه بدل می شود. سرمایه داری مشکل هزینۀ 

تحققیات را به دو شیوه حل می کند: ایجاد بخش های 
تحقیقات خصوصی در کارخانه ها )تحقیقات کاربردی( یا 

ایجاد موسسه های تحقیقات خصوصی، دولتی، یا مخلوط که 
به دانشگاه ها، آزمایشگاه های تحقیقاتی و گروه های تحقیق 
مستقل بورسیه می دهند. در اکثر این موارد زمان محدودی 

به تحقیق اختصاص داده می شود که محقق در این زمان 
خاص باید نتیجۀ کارش را ارائه دهد)تحقیقات پایه ای(. 

در این نوع تحقیقات همیشه محدودیت ها و کنترل هایی 
وجود دارد. در عصر حاضر کمتر موسسه ایست که تحقیق 
ناب انجام دهد. اگر هم وجود داشته باشد از حمایت مالی 
برخوردار نمی شود.اینگونه است که اثبات نظریه ها، که در 
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تصویر پردازی آپوکالیپتیک 
در شعر »آیه های زمینی« اثر 

فروغ فرخ زاد
فرشته وزیری نسب 

یکی از کهن الگو های مشترک در میان بسیاری از فرهنگ ها 
و مذاهب روایت آخر الزمان یا آپوکالیپس است. از نظر لغوی 
گرفته  ریشه  مکاشفه  معنای  به  واژه ای یونانی  از  آپوکالیپس 
گذشته.  آینده یا  مورد  در  چیزی  کشف  و  درک  است،یعنی 
آپوکالیپس، وحی و مکاشفه ای است که مخصوصاً درباره آینده 
جهان باشد و عموماً با حوادثی مهم و توأم با خشونت همراه 
است. روایات مختلفی در متون مختلف دینی یا اسطوره ای در 
مورد چگونگی وقوع پایان جهان وجود دارد. دو منبع فکری 
دیگری  و  است  اسطوره ای  بینش  روایت ها یکی  این  برای 
مادری«  از »سرزمین  تبعیدها  اولین  از  که پس  تفکر یهودی 
)اسرائیل( شکل گرفته است. ایده اساسی در هر دو نوع تفکر، 
پایان  مذهبی  تفکر  در  دنیاست.  پایان  چگونگی  پیشگویی 
و  جهان  در  الهی  عدالت  برقراری  با  همراه  جهان  نابودی  و 
گذاشتن پایانی بر رنج انسان های درستکار است. این دید که 
جهان از راه راست منحرف شده است و کسی باید بیاید که 
آن را به راه راست برگرداند و اصالح کند و از آن پس بدی 
در دنیا نباشد. در واقع ایجاد کننده امید در دل ملتی است 
که چشم انداز روشنی پیش رو ندارد.آثار آپوکالیپتیک آثاری 
هستند کهبه توصیف و بیان یاپیش گویی و خبر دادن از یک 
فاجعه و ویرانی بزرگ و انهدام کلی در آخرالزمان می پردازند. 
آخر  رستاخیزی یا  ادبیات  نوع  از  می توان  را  مکاشفه یوحنا 
این  زمره  در  هم  را  گمش  گیل  بعضی ها  کرد.  تلقی  الزمانی 

آثارو از قدیم ترین آنها می دانند.

روایت  از  مختلفی  نمونه های  هم  مدرن  هنر  و  ادبیات  در 
مری  انسان«  »آخرین  رمان  می توان  یافت.  آپوکالیپتیک 
نقاشی »پیروزی مرگ«  بکت،  »بازی آخر«  نمایشنامه  شلی، 
بروگل و فیلم های »من افسانه ام« و«آخر دنیا« نمونه هایی از 
روایت هایآخرالزمانی اند.از آنجایی که هنر، به خاطرجنبه های 
گاهی  می شود،  نزدیک  مکاشفه  به  الهام،  و  هنرمند  شهودی 
دیدی  به  می توانند  هم  شاعران،  خصوص  به  هنرمندان، 
آپوکالیپتیک دست بیابند.چون مکاشفه از نظر ادبیات مذهبی 
و اسطوره ای حالتی است که بین دو جهان الهوتی و ناسوتی 
برقرار می شود ادبیات آپوکالیپتیک، یا مکاشفه ای به نوعی از 
ادبیات می گویند که در آن هنرمند در حالت کشف و شهود به 
درک ویژه ای می رسد از آنچه که در گذشته رخ داده است یا 

واقع بخشی از بحث برای مقبول افتادن در نظر مخاطبین 
پیام علمی است، تحت کنترل زبان دیگری قرار می گیرد که 

هدفش حقیقت نیست بلکه کاربردست یا بیشترین ورودی/
خروجی ممکن. در اینجا دیگر روایات انسانی مشروعیت 
مطرح نیست. تنها هدف قدرتست. دانشمندان، فن آوری 

و ابزار نه در جهت دستیابی به حقیقت بلکه برای افزایش 
قدرت خریداری می شوند.قدرت، »اثبات« هم تولید می کند 

و »حق« را هم از آن خود می سازد و بدینگونه به خود 
مشروعیت می بخشد. از این طریق می توان واقعیت را آنگونه 

نمایش دهد که به نفع سیستم باشد.
مخاطبین این علم نیز تغییر یافته اند. امروزه دانشجو دیگر 

جوانی از نخبگان آزادیخواه نیست که هدفش پیشرفت 
اجتماعی باشد. دیگر از دانشگاه آزادیخواهی، که برای 

دانشجونه شرایط سختی داشت نه هزینۀ سنگین، اثری 
باقی نمانده است. امروزه دو دسته از دانشجویان دارای 

اهمیتند: آنهایی که برای کارهای مدیریتی تربیت می شوند 
»مغزهای حرفه ای«، و آنان که فن آوری ها را می آموزند 
»مغزهای فنی«. دیگر دانشجویان،  یعنی دانشجویان هنر 
و علوم انسانی به عنوان نیروی بالقوه کار در نظر گرفته 
نمی شوند. در کشورهای صنعتی به ندرت می توان برای 

رشته های علوم انسانی بورسیه ای دریافت کرد، مگر برای 
مقاطع باالتر از دکترا. در آلمان کمک هزینۀ تحصیلی هم 

به افراد زیر سی سال تعلق می گیرد و اگر طول دوره یا 
نوشتن تز بیش از مدت تعیین شده باشد بالفاصله قطع 

می شود.
تغییر دیگری که به وجود آمده کیفیت آموزش است. 

دانش دیگر کمتر از طریق نیروهای انسانی انتقال می یابد 
چون همه چیز به زبان دیگری یعنی زبان رایانه برگردانده 

شده اند. به دانشجو آموخته می شود که چگونه از این دانش 
ذخیره شده در بانک های اطالعاتی یا مراکز سنتی ذخیرۀ 
اطالعات)مثل کتابخانه ها( که مجهز به رایانه اند استفاده 
کنند. امکان اینکه به تدریج در تدریس ماشن جایگزین 

انسان شود بسیار زیاد است. به همین دلیل امروزه  یادگیری 
استفاده از کامپیوتر و حداقل یک زبان خارجی بسیار 

اهمیت یافته است. سوالی که دردانش امروز مطرحست دیگر 
درست یا حقیقی بودن یک یافته نیست بلکه قابل استفاده 

بودن آنست. با روند افزایندۀ کاالیی شدن علم، قابل فروش 
بودن یافته ها اهمیت بیشتری پیدا کرده تا حقیقی بودنشان. 

مجموعۀ عواملی که ذکر شد بحرانی را به وجود می آورد 
که لیوتار بدان بحران روایت ها می گوید زیرا در میان 

روایت های گوناگون که هر یک نیزسعی در اثبات خود،زبان 
و روایتش دارد دستیابی به حقیقت بسیار دشوار می شود.

 منبع: سایت ادبی پیاده رو
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در آینده رخ خواهد داد و آن را در اثر خود منعکس می کند. 
مکاشفه خود نیز به دو نوع مکاشفه قبل از وقوع یا آینده بینی 

و بعد از وقوع یا گذشته گویی تقسیم می شود.
جنگ  دو  از  بعد  ویژه  به  بیستم،  قرن  در  ادبیات  نوع  این 
مورد  در  مدرنیته  وعده های  از  سرخوردگی  و  و یاس  جهانی 
پیشرفت و خطر انهدام جهان در بمبارانی اتمیمثل ناکازاکی 
از  بزرگی  گرفت.بخش  خود  به  جدیدی  شکل  هیروشیما،  و 
طوری  را  جهان  پایان  مدرن  ادبیات  در  الزمانی  آخر  تصاویر 
تصویر می کند که گویی بعد از آن دیگر چیزی نخواهد آمد و 
وجود نجات دهنده را انکار می کنند. به قول فروغ در »ایمان 
خفته  گور  در  دهنده  »نجات  سرد«  فصلی  آغاز  به  بیاوریم 
در  را  آپوکالیپتیک  فضای  این  بکت  آخر«  »بازی  در  است.« 
 ،)clov( کالو  که  دید  می شود  ای  کننده  ناامید  انداز  چشم 
از  دارد،  رفتن  برای  پایی  و  دیدن  چشمی برای  هنوز  که 
 )Hamm( هم  به  و  می بیند  پناهگاه شان  اتاق یا  روزنه های 
گزارش می دهد. واکنش هم، این خالق/مولف، به شنیدن خبر 
حیات در بیرون)پسرکی که ظاهر می شود( از سر انزجار است 
می داردتا  دوست  بیشتر  را  قطعی  پایان  که  انگار  نشاط،  تا 
آمدن نجات دهنده ای را.در شعر انگلیس هم شعر هایی با این 
 New( الزمانی هاینو«  »آخر  نام  به  آنتالوژی  در یک  مایه  بن 
میان  از  است.  شده  1939منتشر  سال  در   )Apocalyptics
شاعرانی که آثارشان در این آنتالوژی آمده است می توان به 
دیالن تامس، کاتلین رین و هنری تریس اشاره کرد. با اینکه 
سبک و درون مایه های شعر ی این شاعران با هم متفاوت بود 
اما یک دید کلی در همه مشترک است و آن اینکه تمدن اروپا 
در حال از هم پاشیدن است. از نظر فرمی و محتوایی کار های 
آنها به رمانتیک ها و سورئالست ها نزدیک است. اغلب شاعران 
آپوکالیپتی مدرن به ذهن و ذهنیت اهمیت زیادی می دادند 
کرد.  تلختلقی  واقعیت های  از  گریز  نوعی  را  آن  می شود  که 
هنری تریس در کتاب »آخرالزمان را چگونه می بینم«)1946( 

در مورد جنبش آپوکالیپس می گوید:
نویسنده ای که هرج و مرج را حس می کند،  به تعریف من 
در  را  جهان  آرامش  و  نظم  و  را  اشک  و  خنده  را،  آشفتگی 
اش  بیان  است.  آخرالزمانی  ای  نویسنده  خویش،  تمامیت 
پیامبر گونه می شود چرا که چیز هایی را می بیند که به چشم 
آدم هایی با حساسیت کمتر نمی اید. از آنجا که کالم او پیامبر 
حتی  گاهی  می شود.  آهنگین  و  گونه  ورد  چنین  است  گونه 
خیال  تصویر  از  را  شاعر  و  می یابد  تسلط  شاعر  بر  موسیقی 
خود دور کرده و به خلق صدایی دیگر می کشاند. یعنی برای 

لحظاتی به عرش خدا نزدیک می شود.)ص 17(

زمینی  آیه های  شعر  که  گفت  می توان  باال  تعاریف  دید  از 
قرن  مفهوم  به  البته  آپوکالیپتیک،  شعری  نیز  فرخزاد  فروخ 
با همان لحن مکاشفه ای است. در خوانشزیر  بیستمی آن، و 
الزمانی  آخر  دید  این  گیری  شکل  چگونگی  به  دارم  نگاهی 

وتصویر پردازی آن.

پارادوکس  با  و  آغاز  همان  در  شعر  این  آپوکالیپتیک  لحن 
)تناقض نمایی( موجود در عنوان شعر شکل می گیرد. آوردن 
کلمه آیه، که به معنای نشانه و در مفهومی مذهبی نشانه ای 
از سوی پروردگار است، و به قاعده می بایستی آسمانی باشد 
اینجا به پیامی زمینی تبدیل می شود. در واقع شاعر ما را به 
از  و  اند  زمینی  که  می کند  دعوت  آیه های جدیدی  خواندن 
دهان پیام آوری نو، یعنی شاعر بیان می شوند. به عبارت دیگر 
بر  که  شاعرانه ای  شهود  اما  دارد  وجود  )آیه ها(یی  نشانه ها 
آنجا  از  و  نیست.  آسمانی  نوع  از  می شود  واقف  نشانه ها  این 
هم  روایت  زمان  و  دارد  گویانه ای  گذشته  ساختار  شعر  که 
گذشته است)و آنگاه زمین سرد شد( می شود گفت که وقایع 
از دید انسانی بیان شده که وقوع فاجعه را شاهد بوده است. 
شعر همان لحن و آهنگ کتب مقدس را دارد و کلماتی مثل 
»برکت« که الهی هستند این صورت شعر را قوی تر می کنند.

 
آنگاه 

خورشید سرد شد 
و برکت از زمین ها رفت . 

سبزه ها به صحراها خشکیدند
و ماهیان به دریاها خشکیدند

و خاک مردگانش را
زان پس به خود نپذیرفت
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برای  باشد  مرثیه ای  گویی  که  شده  انتخاب  طوری  لحن 
شعر  به  تکرار ها  خصوص  به  رفته گان،  دست  از  و  مردگان 
داده  زمین  از  که  تصویری  می دهد.  مزمور  مثل یک  حالتی 
تصویر  خشکیده اند  که  ماهی هایی  و  سبزه ها  با  می شود 
مردگانش  خاک  آن  در  که  سرزمینی  است،  تباه  سرزمینی 
اگر  اما  فاجعه.  از یک  بعد  سرزمینی  نمی پذیرد،  خود  به  را 
در  را  خود  اطراف  جهان  می شود  نگاه شود  شعر  به  دقیق تر 
آن دید، جهانی که در آن هیچکس به هیچ چیز نمی اندیشد 
در  که  غاری  به  مذهبی  ارجاع  )با  تنهایی«  غار های  »در  و 
به  »بیهودگی«  است(  می گرفته  صورت  مکاشفه  و  وحی  آن 
نوزادان بی سر می زایند و  باردار« که  دنیا می آید. »زن های 
آفریدن  بر  پناه می آورند عالوه  به گورها  »گاهواره ها« یی که 
تصویری آپوکالیپتیک می تواند تلمیحی باشد به تولد مسیح یا 
آنند. همانطور  انتظار  ابراهیمی در  ادیان  نجات دهنده ای که 
که ییتس در شعر »ظهور« خود تصویر می کند این ظهور در 
میانه هرج و مرجی که حاکم است نه شکل طبیعی خود را 
دارد نه سیر طبیعی اش را طی می کند. از میان گهواره ای که 
تاریخ تکانش می دهد تنها هیوالیی بر می خیزدکه راهش را از 

میان خون و خشونت طی می کند. 

رها  تیرگی  در  را/  خود  ادامه  »راه ها  هم  فروغ  شعر  در 
نشسته  رنگ«  پریده  »پنجره های  تمام  در  و شب  کرده اند.« 
است و مهم تر از همه این که »نان نیروی شگفت رسالت را 
مغلوب کرده«، یعنی رویای رهایی و نجات هم از دست انسان 
بره های گمشده عیسی دیگر صدای چوپان خود  رفته است. 
گرفته  آنچه  را  مقدس  چیز های  همه  جای  و  نمی شنوند  را 
این  روشنفکران،  است.حتا  مقدس  غیر  و  مادی  و  دنیوی  که 
این  مردم،  و  اند  رفته  فرو  الکل  مرداب های  رسوالن عصر،در 
»گروه ساقط مردم« بی رسول و رهبری به حال خود رها شده 

و سرگردانند:

پیوسته در مراسم اعدام
وقتی طناب دار

چشمان پر تشنج محکومی  را
از کاسه با فشار به بیرون میریخت

آنها به خود می رفتند
و از تصور شهوتناکی

اعصاب پیر و خسته شان تیر می کشید

اودن، از شاعران همزمان آخرالزمانی ها، علت رکود اقتصادی 
و بحران اجتماعی ناشی از آن در دهه سی آمریکا را صنعت 
وجود  به  ماشینی  ای  جامعه  مردم  برای  که  می داند  گرایان 
او  شده اند.  افراد  در  بسیار  ناهنجاری های  سبب  و  آورده اند 
بر این باور است که این ناهنجاری ها که در نهایت به انزوای 
افراد منجر می شود، جوامعی می سازد که به نوعی عصبیت یا 
روانپریشی جمعی دچار است. همانطور که در تصویر شعر فروغ 

می بینیم نگریستن به مراسم اعدام در مردم حس شهوتناکی 
ایجاد می کند و این در واقع حاکی از جامعه ای نا به هنجار 
است، جامعه ای که ترس مشترک آنها را به هم پیوند می دهد. 
در چنین جامعه ای روشنفکران و آرمان هایشان هم به نحوی 
در  هنوز  پریشانی  باهمه  مردم  وجود،  این  با  می ماند.  خنثی 

گوشه ای از ذهن خود به زیبایی ها فکر می کنند:

اما همیشه در حواشی میدان ها
این جانیان کوچک را میدیدی

که ایستاده اند
و خیره گشته اند

به ریزش مداوم فواره های آب

شاید هنوز هم
در پشت چشم های له شده، در عمق انجماد

یک چیز نیم زندهء مغشوش
بر جای مانده بود

که در تالش بی رمقش می خواست
ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها

 
کلمه »شاید« فقط یک احتمال را مطرح می کند اما بالفاصله 
مرده  که  خورشیدی  و  می زند  حرف  پایانی  بی  خالی  از 
رهایی.  و  رستگاری  امید  بی  مرگ  و  جهان  پایان  بود، یعنی 
کبوتر  آن  »نام  که  اینست  نمی داند  ناامیدان  این خیل  آنچه 
غمگین/کز قلبها گریخته، ایمانست.« با اینهمه فروغ شعر را با 
به دنیایی روشن تر  زندانی«  راهیابی »صدای  احتمال ضعیف 

به پایان می برد. 

آه، ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس تو هرگز

از هیچ سوی این شب منفور
نقیبی بسوی نور نخواهد زد؟

آه، ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها..

گرچه تصاویر ما را به گذشته رجعت می دهند اما از آنجا که 
صدای راوی هنوز شنیده می شود می توان گفت که صدایی به 
ما می رسد، صدایی که از گذشته به حال و آینده می رود، آن 
صدایی که فروغ به جاودانگی اش باور دارد. به نظر می رسد 
بر شانه شعر یا هنر  را  بار رسالت و نجات دهندگی  که فروغ 

می گذارد.

 Henry Treece, How I See Apocalypse (London:
(1946 ,Lindsay Drummond
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شعر

ساقه های پایم می شکند
و ساق ساق

از جوراب ها باال می رود 
تا گل ندهد در میانه تنم 

دست نمی گذاری بر این گلی که نامکیدنی
خشک بر آب می کشد تن 

وخشک می سوزد در سلول های انتظار 
دست نمی گذاری بر این گلی که نامکیدنی

دست بر می دارم از تمنای ناممکنی

»خیابان های سرخ زیادی گل داده اند در میانم
و تو از سن باغ گذشته ای 

از سن سرخی 
از سن آب

و من آب را در 
سرخی گل های دیگری می ریزم »

قرص هایم
بالش های خیسم

گل هایی
که شب ها از قالی ها می ریزند 

چشم هایی
که با خواب بازی می کنند 

چه میان بی میانی!

مگر چقدر فاصله داریم ....با مرگ؟
شاید چند باغ اقاقیا 

که بهارش از بو افتاده 
شاید چند نان سوخته در گلوی تنور 

شاید فرو رفتنی در آب
یا چند شبح تاریک

که پل می زنند بین خانه ها

مگر چقدر فاصله داریم ....با مرگ 
اگر آن کلمه را نگویی 

اگر دیوار و من یکی باشد برایت 
اگر شهد خونت از اندازه بگذرد 

اگر از کوچه های تاریخی اورشلیم نگذری 
اگر آشویتز را از یاد ببری.

مگر چقدرفاصله داریم.... با مرگ؟ 
یک کوره ی سیاه آدم سوزی؟

خوشه ی انگوری زهرآلود؟
رگی بیش از اندازه تنگ؟

ترکیدن یک شاهراه سیاه
 در میان استخوان هایمان؟ 

تجمع سلول های عصیان گر؟ 
چقدر... فاصله...؟

هنوز هم دیوار از من زیبا تر است؟

 فرشته وزیری نسب
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پراگ 

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 با ابر هایی به ارتفاع پیشانی، 

 کافکا با تو راه برود، 
 با سفیدی خون آلودی بر دهان، 

 و خاطرات پدر در قفسی از پر سیاه. 

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 و خیابان ها با تو راه نیایند، 

 و چهره ها هیچ مختصاتی نداشته باشند، 
 در میدان ها بایستی، 

 و از تمام زوایا به کنیسه ها برسی، 
 با بوی کهنگی در مشام

 و قیچی خورشید،
 چشم هایت را از کاغذ بچیند.

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 بر پل کارل بایستی 

 با خالی زیر پایت
 و کسی در گوشت بگوید: 

 »به فرا خوان کرانه ها زندگی کنیم 
 از یکی به دیگری« *

 پل هایی که نمی گذرند، 
 خیابان هایی که با تو راه نمی آیند، 

 چکمه های آزار دهنده، 
 مرگی که چهره ندارد، 

 و کوچه های سنگی پیچ پیچ 
 که بوی گوشت سوخته می دهند.

 در خیابان های پراگ راه بروی، 
 مردی آلمانی با تو راه برود، 
 که رابطه های یک شبه دارد، 

 با مرد هایی در آفریقا، 
 و پنهان نمی کند که جنس در آفریقا بهتر است.

 کش آوردن خیابان های پراگ 
 در کوتاهی قدم های تو 
 و ناتمامی قصه های او....

 فرشته وزیری نسب 
 ژوئن ۲۰۱۳، پراگ 

* اشاره به شعر »پل ها«ی اینگه بورگ باخمن

میان شکاف های این کا شی ها
 در رفت و آمدم 

و پلک ها پوسته پوسته 
پایین می افتند.

یک کمپ پناهندگی آتش 
یک کشتی پناهنده ناپدید 

در میان این کاشی ها، 
و در میان اجناس فروشگاه ها 

کسی به میله ها فکر نمی کند 
کسی به تغییر فکر نمی کند 
مژه هایم بلند تر می شوند 

پوستم صاف تر 
از کافه ها و سیگارها لبریز می شوم 

و از عشق هایی که در میان ران ها شکل می گیرند.
می پرسی »دوست داری بند های این شعررا در دهانت؟«

و من می دانم چه می گویی؟
پلک هایم افتاده است، می دانی؟ 

در میان این کاشی ها چه می خواهم؟
در میان عشق های مجازی 

در میان کشتی هایی که از آفریقا می آید.
یا راههایی که به گینه ختم می شود؟

امروز پنج شنبه است 
و باران مسلسل می بارد 

و ابر ها بر پلک هایم سنگینی می کنند.
و تو عاشق هر کسی هستی 

که زیر گام معلقت فرش پهن کند.
و من عاشق هرکسی

 که شکاف های این کاشی ها را نبیند.
که شکاف های بین سلول ها را نبیند.

که پلک های افتاده را نبیند.
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ترجمه از انگلیسی و آلمانی: فرشته وزیری نسب

عاشقانه ی دختر دیوانه 
شعری از سیلویا پلت 

چشم هایم را می بندم و تمام جهان مرده بر زمین می افتد 
پلک می گشایم و همه چیز دوباره زاده می شود 

)فکر می کنم تو را در ذهنم ساخته بودم(
ستارگان در جامه های سرخ و آبی والس می رقصند 

و سیاهی مطلق به درون می تازد 
چشمانم را می بندم 

وتمام جهان مرده بر زمین می افتد 
خواب دیدم مرا جادو کرده به رختخواب می بردی 

ماه زده برایم ترانه می خواندی و دیوانه وار مرا می بوسیدی 
)فکر می کنم تو را در ذهنم ساخته بودم(

خدا از آسمان می افتد، آتش جهنم رنگ می بازد 
اسرافیل و شاگردان شیطان خروج می کنند 

چشم هایم را می بندم و تمام جهان مرده بر زمین می افتد 
فکر کردم همان گونه که گفته بودی باز می گردی 

اما پیر شدم و نامت را فراموش کردم 
)فکر کنم تو را در ذهنم ساخته بودم(

به جای تو باید مرغ توفان را دوست می داشتم 
الاقل هنگام بهار فریاد زنان باز می گردد 

چشمانم را می بندم و تمام جهان مرده بر زمین می افتد 
)فکر کنم تو را در ذهنم سا خته بودم(

شعری از آن سکستون 

»شب پر ستاره 
مرا از نیاز وحشتناک به دین اگر بشود این کلمه را گفت باز 

نمی دارد 
پس شب بیرون می روم تا ستاره ها را نقش کنم.«

)ونسان ون گوگ در نامه ای به برادرش (

شهری وجود ندارد
مگر آنجا که درختی سیه گیسو 

به سان زنی غرق شده در آسمان داغ فرو می رود
شهر خاموش است 

شب با یازده ستاره می جوشد 
آه ای شب پر ستاره، ستاره 
مرا مرگی اینگونه آرزوست 

شب در جنبش است
ستارگان همه زنده اند 

حتا ماه در زنجیر های نارنجی رنگش ورم کرده 
تا چون خدایی کودکان رااز چشمان خویش بیرون بریزد 

افعی پنهانپیری ستارگان را می بلعد
آه ای شب پر ستاره، ستاره

مرا مرگی اینگونه آرزوست 

فرو رفتن به درون جانور پرشتاب شب 
مکیده شدن در دهان اژدهایی عظیم 

گسستن رشته های حیات
بی یالی، بیرقی،

فریادی 

واژه ها 
شعری از نزار قبانی

وقتی مرا می چرخا ند در گوشم زمزمه می کند 
واژه هایش مثل دیگر واژه ها نیستند 

زیر بازویم را می گیرد 
مرا در ابری دور می کارد 

 باران سیاه از چشمم فرو می ریزد 
سیل سیل 

مرا با خود می برد 
به شامگاهی از ایوان های معطر

و من به سان کودکی ام در دستانش 
به سان پری که با باد می رود 

در دستانش هفت ماه برایم می آورد 
و بقچه ای از ترانه 

به من خورشید می دهد 
به من تابستان می دهد 

و دسته دسته پرستو 
به من می گوید که گنج اویم

و با هزار ستاره مساوی.
می گوید که من گنجم 

و زیبا تر از هر نقاشی ای که دیده 
چیزهایی می گوید که سرم گیج می رود 

و رقص و گام هایش از یادم می رود 

واژه ها....که پیشینه ام را در هم می پیچند
واژه ها که مرا زن می کنند... در چند لحظه

قلعه هایی از خیال برایم می سازد،

شعر
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که در آنها ساکن می شوم... برای چند لحظه 
و برمی گردم، برمی گردم سرمیزم 

هیچ با من نمانده ...
هیچ با من نمانده است...جز واژه ها 

شعری از ساموئل بکت 

چه می کردم بی این جهان؟
بی سیمایی، بی پرسشی

آنجا که بودن دمی بیش نیست 
که به عدم می ریزد

به نسیان هر آنچه بود 
چه می کردم بی این موج؟

که در انتهای آن تن و سایه باهم غرق می شوند 
چه می کردم بی این سکوت؟
 که زمزمه ها در آن می میرند

بی این نفس نفس زدن، 
بی این جنون یافتن یاری دهنده ای، یافتن عشقی

چه می کردم؟ 
بی آسمانی که در زیر باری از گرد و خاک برفرازد

آنچه امروز می کنم
از میان روزنه ام می نگرم 

که تنها من نباشم که سرگردان بگردد، به دور از زندگان
در فضایی مشوش، میان صداهایی 

که پنهانند بی صدا در من .

شعری از مارگریت اتوود

واعظا، وقتی که ُمردم 
مرا به حلبی آباد بزرگی 

درآسمان ها نفرست 
که موش های صحرایی گربه هایی
به اندازه یوزپلنگ را می خورند 

و صبحانه و نهار یکشنبه 
حلیم و سیرابی است.

من این موش ها را می شناسم
آنها را به هنگام کشتن دیده ام 

و حلیم هایی که خورده ام 

به اندازه تلی است 
شاید هم به اندازه یک کوه 

بنابر این آنچه
یکشنبه از تو می خواهم 

طریقت دیگری است 

واعظا، لطفًا
به من وعده

خیابان هایی از طال
و شیر مجانی نده.

من از چهار سالگی 
دیگر شیر نمی خورم

و وقتی بمیرم 
دیگر طال نمی خواهم 

من به جایی 
بهشت ناب می گویم 
که خانواده ها وفادار 

و غریبه ها مهربان باشند
جایی که موسیقی جاز باشد 

و فصل، همیشه پاییز.
به من وعده این را بده 

نه هیچ چیز دیگر.

ترجمه از آلمانی: 

شعری از راینر ماریا ریلکه 

چقدر از کالم آدم ها می ترسم. 
همه چیز را خیلی روشن و مطمئن ادا می کنند: 

این اسمش سگ است و آن خانه، 
اینجا شروع است و آنجا پایان. 

معنی حرف ها هم مرا می ترساند و تمسخر نهفته در آنها. 
آدم ها همه چیز را می دانند، هر چه بوده و خواهد بود، 

هیچ کوهی برایشان شگفت انگیز نیست، 
داشته ها شان با خدا برابری می کند. 

من مدام می خواهم هشدار بدهم و باز دارم : نزدیک نیایید. 
اجسام آواز می خوانند و من با لذت گوش می کنم. 

 لمس شان می کنید؛ ثابت و صامت می شوند. 
شما همه چیز را در پیرامون من نابود می کنید. 
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مزمور 
شعری از پل سالن 

هیچکس نمی دهد به ما شکلی
از خاک و گلی

هیچکس نمی خواند بر غبارمان وردی 
هیچکس 

حمد و سپاس ترا ای هیچکس 
به عشق توست که 

شکفتن را می خواهیم 
به سوی تو 

هیچ بودیم
هیچیم و هیچ می مانیم:

شکوفنده، 
هیچ،

گل سرخ هیچکس

با بساک جان روشنمان 
با گرده رشته ها در برهوت آسمان 

با تاج سرخی 
از ارغوانی کالمی 

که می سرودیم 
بر فراز خاری 
 بر فراز خاری 

در این شعر سالن مانند بسیاری از شعر های دیگرش از ترکیب 
واژه ها ی آشنا, واژه های مرکب نا آشنایی را ساخته است که 

می شد آنها را جدا جدا در فارسی معنی کرد، چون در زبان آلمانی 
امکان ساختن این اسم های مرکب بیشتر از فارسی است،اما من 

ترجیح دادم برای انتقال سبک سالن این واژه های ترکیبی غریب 
  )seelenhell( را در فارسی بسازم، مثل »جان روشن« به جای

یا »غبارین رشته« به جای )Staubfaden(  یا »صحرآسمان« به 
جای )Himmelswüst( این پیش زمینه فکری که سالن  یهودی 

بوده و پدر، مادر و خواهرش را در هولوکاست از دست داده است 
به درک یأس او و انکار همه چیز در این شعر کمک می کند. اگر 

به گفته آدرنو عمق فجایع آشویتس آنقدر باشد که بعد از آن 
دیگر نتوان شعر گفت، پس دیگر دعا )مزمور( هم نمی توان خواند. 

به همین خاطر است که اکثر جمله ها شکل نفی دارد، از نفی 
امکان آفرینش دوباره تا نفی حمد و سپاس و ستایش. شعر پر از 
تلمیحات مذهبی است، از سفر آفرینش گرفته تا تاج خار مسیح. 
من سعی کرده ام ترجمه تا حد امکان دقیق باشد، سبک منتقل 
شود و متن زیبایی خود را حفظ کند اما همه اینها در ترجمه از 

سالن آسان نیست.

اردوگاه گرسنگی یاسلو 
شعری از ویسواوا شیمبورسکا 

بنویسش. بنویس. با جوهر معمولی
برکاغذ معمولی

بنویس به آنها غذا ندادند 
بنویس آنها همه از گرسنگی مردند 

همه. چندنفر؟
علفزار بزرگی بود. چقدر علف برای هر کدام؟

بنویس: نمی دانم. 
تاریخ شماره اسکلت ها را گرد می کند.

هزار و یکی می شود هزار تا 
انگار که آن یکی هیچوقت به دنیا نبوده 

جنینی خیالی، گهواره ای خالی 
که هیچوقت الفبا را یاد نگرفته

هوایی که می خندد، می گرید، رشد می کند 
خالی ای که از پله ها پایین می دود 

به باغ می رود 
جای هیچ کس در صف 

ما در دشتی می ایستیم که گوشت شد
و دشت خاموش است، همچون شاهدی قالبی

دشتی آفتابی، سبز، در کنارش جنگلی
با چوب هایی برای جویدن و آبی زیر پوسته درختان

هر روز سهم قابل توجهی برای نگریستن 
تا هنگامی که دیگر نبینی 

بر فراز سر پرنده ای 
که سایه ی بال های زندگی بخشش

لب هایشان را جارو می زد
آرواره های شان باز می شد

و دندان های شان بهم می خورد 
شب ها داس ماه در آسمان می درخشید 

و برای نان شان گندم درو می کرد. 
دست ها از سمت شمایل هایی سیاه شده جاری می شد

باجام هایی خالی در میان انگشتان 
بر سیخی از سیم خاردار 

مردی را می چرخاندند.
آنها با دهان هایی پر از خاک آواز می خواندند

»آوازی زیبا از جنگی که مستقیم 
قلب ها را نشانه می گیرد«

بنویس: چقدر خاموش.
»بله.«



شعری از گونتر گراس 

خواب دیدم که باید وداع کنم
با تمام چیزهایی که مرا احاطه کرده اند 

و بر من سایه می اندازند؛ 
وداع با خیل مدعیان مالکیت ضمیرها

 وداع با فهرست موجودی ها
وداع با فهرست اشیاء پیدا شده 

وداع با تمام بوهای خسته کننده 
با صداهایی که مرا بیدار نگه می دارند

با شیرینی تلخی، باخودترشی
با تندی گرم کننده دانه ی فلفل 

وداع با تیک تاک زمان، بامشکالت روز اول هفته 
بابخت آزمایی نخ نمای چهارشنبه، با یکشنبه 

و بدخواهی اش، وقتی که مالل جا خوش می کند 
وداع با تمام قرار هایی که در آینده 

فرا می رسند. 

خواب دیدم باید وداع کنم با هر اندیشه ای،
چه مرده، چه زنده.

با معنی، که پشت هر معنی
معنی ای می جوید. 

با امید، این دونده خستگی ناپذیرهم
باید وداع کنم.

باید وداع کنم با بهره های خشم فرو خورده،
با عایدات رویاهای ذخیره شده

با آنچه که بر کاغذ آمده، یاد آور حکایت زمانی
که سوار و اسب بنای یادبود شد

وداع باتمام تصاویری، که آدم ساخته است 
وداع باترانه، با ناله های قافیه دار

وداع با صداهای بافته شده، با تشویق های شش همسرا
وداع با شور ساز 

وداع با خدا و باخ

خواب دیدم باید وداع کنم 
با شاخه های کل

با میوه ها و شکوفه ها و جوانه های کلمات 
بافصول سال که از تغییر احوال دلزده اند 

و بر وداع اصرار می ورزند 
مه بهاری. آخر تابستان. پالتوی زمستانی.

آوریل آوریل گفتن
دوباره از گلهایم و گهو زعفران گفتن

خشکسالی، یخبندان، ذوب شدن 
رد پاها در برف. شاید

 به وقت وداع گیالس ها رسیده باشند. شاید
فاخته دیوانه وار بازی کند و بخواند 

دوباره نخودها را سبز از پوسته دربیاورد 
گل قاصدک. تازه می فهمم چه می خواهد.

خواب دیدم باید وداع کنم 
با تخت و در و میز 

و تخت و در و میز را 
سنگین کنم، تا آخر باز کنم، برای وداع امتحان کنم

آخرین روز مدرسه است: نام دوستان را تلفظ می کنم 
شماره تلفن ها را می گویم. 

بدهکاری ها را صاف می کنم.
 در آخر اسم دشمنانم را می نویسم. 

و یک جمله: »همه چیز فراموش«
یا اینکه: »دعوا صرف نمی کند.«
ناگهان وقت زیادی پیدا می کنم.

اسناد سمینارهای سراسری ساالنه ی تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و 
هم جنس گرای ایرانی در آلمان پس از سی و پنج سال گردهمایی انتشار 

یافت.

اسناد سمینارهای سراسری ساالنه ی تشکل های مستقل زنان
 و زنان دگر و هم جنس گرای ایرانی در آلمان

گردآوری: سیمین نصیری
طرح جلد: فریده رضوی

انتشار: همایش زنان ایرانی - هانوفر
چاپ: مرتضوی، کلن، آلمان ٢۰۱۷ همه ی حقوق محفوظ است. 

 
بهای سه جلد: 40 ایرو

آدرس تماس برای خرید کتاب:
hamayeshe.zanan@web.de

Bankverbindung: Hannoversche Volksbank eG
BIC: VOHADE2HXXX

IBAN: DE31 2519 0001 8258 6772 00

 این حرکت که با فراخوان مسعوده پژوم بر علیه حجاب اجباری 
در پاییز ۱۹۸۱ در خارج از ایران آغاز شد، مبارزه ی مستقل زنان 

ایرانی در خارج از کشور را در چالش علیه پدر ـ مردساالری 
کهن شکل داد. مجموعه ی اسناد جمع آوری شده در سه جلد و 
در ۱٥۰٤ صفحه دفتری است ناتمام، که گوشه ای از تالش های 

زنان ایرانی در تبعید را بازتاب می هد. در مقدمه ی جلد اول اسناد 
آمده است:

»در زمانه ای به سر می بریم که جابه جایی های سهمگین انسانی 
آبستن تحوالتی عظیم ترند. پیش از آن که سیل عظیم حوادث 

تجارب گذشته را به امواج آینده بسپارند، تالش کردیم که 
تجارب زنده گی های مان را به عنوان زنانی که اسالم سیاسی 

را تحت عنوان انقالب اسالمی در زاد گاه مان تجربه کرده و در 
تبعید در پی رویاهای مان دویده ایم، گوشه هایی از آرزوها، رویاها، 
تالش ها، کنکاش ها و توهمات زنانی از نسل ما را از امواج حوادث 
دور سازیم و این اسناد را  چون آیینه ای شکسته و زنگار گرفته از 
آسیب های سهل انگاری و گذر زمان در پیش روی مان بگیریم...«
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شعر ساده  یا پیچیده، آیا 
براستی مساله اینست؟

فرشته وزیری نسب 

در سالهای اخیر بحث در مورد شعر و چگونه بودن آن تقریبا 
در تمام محافل ادبی جای ویژه ای را به خود اختصاص 

داده است. اما آیا این بحث ها واقعا نتیجه ای هم دارد؟ آیا 
می توان برای شعر سرودن نسخه ای صادر کرد؟.آیا می توان 
برای سادگی و پیچیدگی شعر تصمیم گرفت؟ اصوال مقصود 

از سادگی یا پیچیدگی چیست؟ آیا سادگی زبان به مفهوم 
سادگی اندیشه شعر هم هست؟ آیا نمی شود موضوعی ساده 

و تکراری را در فرم و زبانی پیچیده بیان کرد؟ آیا برای 
چگونگی بودن شعر باید به مخاطب آن نظر داشت؟ و آیا این 
دیدگاه که شعر با ساده گویی طیف مخاطبانش را گسترده تر 

می کند دیدی پوپولیستی نیست؟ چگونه می توان بر روند 
سرودن شعر، چه ساده و چه پیچیده، تاثیر گذاشت یا برای 

آن مسیری تعیین کرد؟ و آیا اصوال چنین حرکتی الزم 
است یا نه؟ من در این نوشته سعی خواهم کرد برای این 

سوال ها جوابی بیابم. اما در واقع پرسش اساسی تری از همه 
این پرسش ها وجود دارد و آن اینکه چه اتفاقی باید در زبان 
بیفتد که بتوان به نوشته ای شعر گفت؟ اگر ما نثری را پله 
ای بنویسم و در آن تقطیع ایجاد کنیم شعر می شود؟ اگر 
چند گزاره معمول، حتی پر از احساس، را به شکل پله ای 

بنویسیم شعر گفته ایم؟ آیا زبان معیار را می توان با تقطیع یا 
با وزن و قافیه تبدیل به شعر کرد؟ فکر می کنم تفاوت نثر، 

حتی نثر شاعرانه، و نظم برای همه روشن است. پس در آغاز 
باید دید چگونه شعر آزاد از نثر متفاوت می شود و تفاوت بین 

نظم و شعر چیست.
 آنچه مسلم است از زمان ارسطو به بعد اغلب نظریه پردازان 

بین کالم منظوم و شعر تفاوت قائل شده اند. در واقع آنچه در 
حوزه معنایی زبان تصرفی نمی کند و فقط با عروض و قافیه 

و ایجاد موسیقی در کالم فرم جدیدی ایجاد می کند در حوزه 
نظم قرار می گیرد. به طور نمونه علي اکبر دهخدا در تعریف 

این دو می گوید:
موضوع شعر، عارضه مضموني و معنوي کالم است و موضوع 
نظم، عارضه ظاهري کالم. به عبارت دیگر، موضوع شعر، در 
احساس انگیزي و تأثیرات بي شائبه شاعر خالصه مي شود، 

ولي نظم فقط سخن موزون و مقّفي است. در حقیقت، همان 
گونه که سخن موزون مقّفي را که احساس انگیز نباشد، نظم 
مي نامیم نه شعر، سخن خیال آفرین و احساس انگیز را نیز 

که عاري از وزن و آهنگ باشد، شاید بتوان نثر لطیف شاعرانه 
یا شعر منثور نامید، نه شعر منظوم کامل؛ زیرا موزوني، خود، 

از برترین شرایط تأثیر شعر است )لغت نامه دهخدا(.

در این تعریف در واقع دهخدا آنچه که در نظم اتفاق می افتد 
تغییری صوری می داند. با این تعریف، و حتا با تعریف قدیم تر 
ارسطویی، قسمت عظیمی از ادبیات قدیم ما که در بین عامه 

به اسم شعر شناخته می شود در واقع فقط ادبیات منظوم 
است. پس سوال بعدی اینست که با چه معیار هایی می توان 

این مرز ها را از هم جدا کرد. آنچه ارسطو شعر غنایی یا تغزلی 
می نامد چیست و چگونه نوشته می شود؟ برای آنچه نظم 

نامیده می شود می توان دو خط آغازین شاهنامه را مثال آورد 
که در واقع در زبان دست نمی برد و فقط آنچه در زبان معیار 

هم می توان گفت به زبان منظوم بیان می کند: 

 به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه برنگذرد
 خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای 

شاید بسیاری فکر کنند که این تفاوت ها را همه می دانند اما 
اگر همین نقطه را شروع رویکرد خود به شعر بگیریم و اینکه 
واقعا در شعر باید به دنبال چه ویژه گی ای گشت شاید برای 

پیدا کردن جواب های دیگر راهگشا باشد.
 در اینجا می توان شعری از حافظ را به عنوان نمونه شعری 

تغزلی یاد کرد که هم از نظر صوری و هم از نظر محتوایی به 
ایجاد زبانی تازه دست زده است:

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه ای و در آرزو ببست

یا این دو خط از بیدل 
 

نسیم شانه کند زلف موج دریا را
غبار سرمه دهد چشم کوه و صحرا را
ز زخم اره، دندان موج ایمن نیست

گهر به دامن راحت چسان کشد پا را

هم در شعر حافظ و هم در شعر بیدل صور خیال و تشریح 
احساسات، که با استفاده از زبان خاصی که با زبان معیار 
متفاوت است ارائه شده اند، این خطوط را از یک نوشته 

منظوم متمایز می کنند.یعنی این شعر ها را نمی توان به نثر 
برگرداند بی آنکه بخشی از آن، چه در لفظ و چه در معنا، 

از دست برود. حتی خود وزن و قافیه هم در اینجا جزء جدا 
نشدنی این شعر ها هستند. در واقع می شود گفت که در شعر 

قدیم ما یا شعر کالسیک غرب غیر از زیبایی کالم و اندیشه 
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به کار بردن عروض)در انگلیسی نوعی سیستم مشابه تقسیمات 
هجایی(و قافیه و آرایه های ادبی معیاری اساسی برای تعیین 

شعریت بود.
 با ظهور رمانتیسم در جهان و اثری که انقالبات و حرکات 

اجتماعی ای چون انقالب فرانسه و دیدگاه های سوسیالیستی 
در قرن هجده و نوزده میالدی بر تفکر غرب گذاشت، رویکرد 
به ادبیات و شعر نیز تغییر کرد. ادبیات و شعر که پیش از آن 
در اختیار خواص از جمله درباریان و اشراف زادگان بود شکل 
مردمی تری پیدا کرد و زبان آن نیز متحول شد. این تغییرات 

هم در محتوا و هم در فرم صورت گرفت: زبان به زبان محاوره 
نزدیک تر شد، بیان احساسات خاص و شخصی، طبیعت 
گرایی و نماد هایی که باید به شیوه ای نو تفسیر و درک 

می شدند جای موضوعاتی را گرفت که در ادبیات نئوکالسیک 
خصوصیات و احساسات مشترک انسان ها فرض می شد. از 

لحاظ فرمی هم شعرای رمانتیک برای خود آزادی هایی قائل 
شدند و فرم شعر سپید را برای کارهایشان برگزیدند که با 
قالب های قدیم عروضی متفاوت بود. کسانی مانند ورد ور 

ث، کالریج و شلی در انگلیس و جنبش »توفان و تنش« در 
آلمان با شاعرانی چون هردر، گوته و شیلر در این تغییرات 
نقشی اساسی ایفا کرده اند. در ایران نیز تحوالت اجتماعی 
چون انقالب مشروطه و قیام هایی که در بعضی نقاط ایران 

چون آذربایجان اتفاق افتاد بر شعر و ادبیات تاثیر گذاشت و 
زبان و فرم شعر را به سمت دیگری برد. شاعرانی چون تقی 
رفعت، شمس کسمایی، الهوتی و جعفر خامنه ای از اولین 

کسانی بودند که در جهت تغییر فرم و زبان شعر گام برداشتند. 
این شعرا که تا حد زیادی تحت تاثیر شعر ترکیه و جریانات 

اجتماعی روسیه بودند بیشتر به شعر اجتماعی گرایش داشتند 
و شعر آنها نیز در جهت حرکت های مردمی و انقالبی بود. تالش 

آنها بیشتر در این جهت بود که زبان را به زبان توده مردم 
نزدیک تر کنند و با شعر خود بر افکار توده ها تاثیر بگذارند. 

گر چه اگر شعر آنها را با شعر بعضی از شاعران سبک هندی 
مثل بیدل و صائب یا با شاعران آلمانی، فرانسوی و انگلیسی هم 

عصر خود، مثل ریلکه، رامبو، یا الیوت، مقایسه کنیم می بینیم 
که چقدر این تغییر در فرم سطحی بوده است و از لحاظ زبان 

شعری و تشبیهات و استعاره ها چیز جدیدی در شعر آنها اتفاق 
نیفتاده و هنوز تصاویر شعر آنها کهنه و اسیر کلیشه هاست. در 
شعر زیر اثر الهوتی باز از همان تعابیر »زلف کمند« و »طالع 

سیاه« متداول در شعر قدیم استفاده شده و در زبان هم از نظر 
فرمی تحول زیادی صورت نگرفته است:

اینکه زلفت کمند راه من است 
شرحی از طالع سیاه من است 
چه گنه کرده م که می کشی ام 
مگر عاشق شدن گناه من است!

گاهی هم شعر آنها کامال به شعار های سوسیالیستی تبدیل 
شده است:

دشمن فنا شد، دوران ما شد 
حکومت شورا بر پا شد )الهوتی(

این در حالی است که شعر شلی، کالریج  یا بایرن که به قرن 
نوزدهم تعلق دارند هم از نظر فرم و محتوا چند فصل جلوتر 

از این شعر ها هستند. به طور مثال شعر »اوزیمندیاس« شلی. 
تصویری از مجمسه عظیمی در صحرا به دست می دهد که 

سرش در شن ها فرو رفته و بدنش خرد شده و هر تکه اش به 
جایی افتاده است. و در پایه مجسمه کلمات این مستبد بزرگ 

این گونه به چشم می خورد:

نام من اوزیمندیاس است، شاه شاهان 
به حاصل کار من بنگر ای جبار و مایوس شو 

و دیگر، پیرامون آن ویرانی عظیم 
هیچ باقی نبود

تا چشم کار میکرد شن بود و شن 
که تنها و تخت، تن کشیده بود تا دور دست 

)ترجمه از خودم(

در واقع شعر آینده استبداد و تمام آن عظمت ها را نشان 
می دهد و آن را در شکلی شاعرانه و تصویری به نقد می کشد. 

حتا با اینکه در ترجمه بخشی از زیبایی کالمی و موسیقایی 
شعر از دست رفته است هنوز تفاوتش با شعر الهوتی قابل 

توجه است. این در حالی است که در شعر سبک هندی، مثال 
در شعر عاشقانه بیدل، که شعر پیش از الهوتی است، با تصاویر 
و بازی های زبانی بدیعی روبرو می شویم که آنها را به شعرهایی 

بی بدیل تبدیل می کنند که رمز گشایی آنها لذت فراوان به 
خواننده می دهد:

ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا

یا 

جوش اشکیم وشکست آیینه دار است اینجا
رقص هستی همه دم شیشه سوار است اینجا

عرصه، شوخی ما گوشه، ناپیدایی ست
هرکه روتافت به آیینه دچار است اینجا

در میان پیشگامان اولیه شعر نو در فارسی به نظر من در شعر 
خامنه یی می توان تصاویر تازه تری دید که با زبانی ساده نیز 

بیان شده است. مثال در شعر زمستان او:

در این دم زمستان گوهر نثار 
سراپایش اندر پر قوی برف 
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شتابد به بالین بیمار زار
مهیا کند بستری توی برف.

اما با همه ی تازگی زبان در این شعرا نمی توان از تحولی در 
شعر حرف زد. 

روندی که در شعر پیشگامان شعر نو وجود داشت در 
بسیاری از شعر های نیما، مثل »قصه رنگ پریده خون 

سرد« ادامه پیدا می کند. تنها از دوره ای متاخر تر است که 
شعر نیما در شکل و محتوا متحول می شود. او در مقدمه 
افسانه تاکید می کند که، »هیچ حسنی برای شعر و شاعر 

باالتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و 
معنی را به طور ساده جلوه بدهد.«)چیزی شبیه مانیفست 

رومانتیسیسم(. فرمی هم که نیما در نوشتن این بخش از 
آثار خود به کار می برد همان قالب بکار برده شده توسط 

رمانتیک ها، یعنی شعر سپید )blank verse( است که گاه 
در فارسی با شعر آزاد اشتباه گرفته شده است. شعر سپید در 
انگلیسی شعری است که وزن یا حتا عروض را حفظ می کند 
اما قافیه پردازی را رعایت نمی کند. این فرم که اولین بار در 

آثار نمایشی شکسپیر به کار برده شده بود بعدا در اثار غنایی 
میلتون به شکل آزاد تری به کار گرفته شد، اما رواج این 

فرم به دوره رمانتیک برمی گردد و شعرایی مثل وورد ورث و 
کالریج، که با اعالم مانفیست رمانتیسیسم در در صدد ساده 
کردن زبان و شعر و تغییر رویکرد به ادبیات بودند. البته این 
ساده سازی، همان طور که در شعر شلی نشان دادم، به هیچ 

وجه به »شعر ساده« ای که امروزه از آن صحبت می شود 
شباهتی ندارد و فقط فاصله گرفتن با آن زبان مطنطن 

پیشین و فرم ها و قالب های تنگ است. نگاهی به شعر افسانه 
نشان می دهد که این شعر نیما نیز از همان قالب شعر سپید 

استفاده کرده است و شعر آزاد )free verse( بی وزن و قافیه 
نیست:

  در شب تیره ، دیوانه اي کاو  
  دل به رنگي گریزان سپرده 

  در دره ي سرد و خلوت نشسته 
  همچو ساقه ي گیاهي فسرده 

 مي کند داستاني غم آور 

خود او در مقدمه ای که بر افسانه نوشته به توضیح سبک 
خود می پردازد و سعی می کند خواننده ای که به خواندن 

غزل و فرم های ثابت قدیم عادت کرده قانع کند که »آزادی 
در زبان« وسادگی آن برای شکل مکالمه ای »افسانه«یک 

ضرورت است:

این ساختمان که »افسانه«ی من در آن جا گرفته است 
و یک طرز مکالمه ی طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید 
برای دفعه ی اول پسندیده ی تو نباشد و شاید تو آن را به 

اندازه ی من نپسندی. همین طور شاید بگویی برای چه یک 
غزل این قدر طوالنی و کلماتی که در آن به کار برده شده 

است نسبت به غزل قدما سبک؟ اما یگانه مقصود من همین 
آزادی در زبان و طوالنی ساختن مطلب بوده است به عالوه 

انتخاب یک رویه ی مناسبتر برای مکالمه که سابقاً هم موالنا 
محتشم کاشانی و دیگران به آن نزدیک شده اند. آخر این که 

من سود بیشتری خواستم که از این کار گرفته باشم.

گفتگوی درونی نیما با خود در قالب نمایشی افسانه از 
بسیاری جهات اولین گام ها برای تحول در زبان و فرم به 

وجود آورد.اما زبان ساده در این شعر سبب سادگی اندیشه 
پشت آن یا سادگی فرم نمی شود، مثال در سطور زیر حس 

درونی گوینده به زیباترین شکلی توصیف شده است:
آه، افسانه! در من بهشتی ست

هم چو ویرانه ای در بر من
آبش از چشمه ی چشم نمناک
خاکش از مشت خاکستر من.

قالب روایی یا نمایشی ای که نیما در این شعر خود به کار 
برده است در خیلی از آثار رمانتیک غرب هم به چشم 
می خورد، به خصوص در تصنیف ها. گوته در »شاه دیو 
» خود، که همان فرم باالد یا تصنیف را دارد، در قالب 

مکالمه یک پدر و پسر به زیبایی و سادگی در مورد مرگ 
حرف می زند. اما قالب شعر سپید را غیر از افسانه می توان در 
شعر های دیگر نیما از جمله »مرغ امین« یا »خانه ام ابریست« 

هم می شود دید:

 مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده
 رفته تا آنسوی این بیداد خانه

 باز گشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه.
 نوبت روز گشایش را

در پی چاره بمانده

 خانه ام ابري است اما 
 ابر بارانش گرفته است 

 در خیال روزهاي روشنم کز دست رفتندم
 من رو به آفتابم

 مي برم در ساحت دریا نظاره 
و همه دنیا خراب وخرد از باد است

این شعر ها بی شک از نظر زیبایی صور خیال و حسی که 
در آنها بیان می شود شعر های غنی ای هستند اما پختگی و 
پیچیدگی کار های مدرنی، که همزمان با آنها در غرب ارائه 
شده است، مثال اثار ییتس، الیوت، جویس یا پو، ماالرمه را 

ندارند. و این به نظر من هم در حوزه اندیشه است و هم در 
حوزه فرم. البته بررسی گسترده یا تطبیقی در گنجایش این 



۵۵ پرتره این شمارهآوای زن، شماره 91-90

مقاله نیست اما به نظر من بیشتر تاثیر شعر رمانتیک را بر 
شعر نیما می شود دید تا شعر 

مدرنیستی را.
آنچه که در ادبیات انگلیس در دوران مدرن اتفاق افتاد 

فقط روی آوردن به قالب شعری دیگری یعنی شعر آزاد )آن 
شکلی که شاملو و فروغ و سهراب و بسیاری دیگر از شاعران 
دوره های متاخر تر در شعر خود به کار برده اند( نبود، بلکه با 
رها شدن از قید قالب ها فرصت یافت نیروی خود را معطوف 

به بیان اندیشه های ژرف تر و پرداختن به خود زبان بکند. 
در واقع معیار های زیباشناسیک شعر تغییر کرد و از مهارت 
در سرودن شعر در قالب های از پیش تعیین شده به مهارت 
در شگفت زده کردن با زبان و اندیشه تبدیل شد. »سرزمین 

تباه« الیوت »،چهار شنبه خاکستر« او« یا اشعار ویلیام 
باتلر ییتس و سیلویا پلت و امیلی دیکنسون اثار جاودانی 

هستند که نه فقط برای مخاطب محدود یا به قصد فروش 
سروده شده اند. بلکه مخاطبی در طول زمان و مکان را در 

نظر دارند.ترجمه سطوری از شعر الیوت و ییتس شاید روشن 
کننده دید گاه های مدرنیسم و عمق شعر آن باشد:

چهارشنبه خاکستر )الیوت(

چون زمان می دانم همیشه زمانست
و مکان همیشه مکانست و فقط مکان

و آنچه شونده ست شونده ست فقط برای یک زمان
و فقط برای یک مکان

شادم که چیزها چنانست که هست و
روی می تابم از چهر خجسته

و روی می تابم از آوا
چون دگرباره امید بازگشت نتوانم داشت

پس شادم که بایدم چیزی ساخت
تا بدان شاد شوم)ترجمه بیژن الهی( 

ظهور)ویلیام باتلر ییتس(

شاهین که می چرخد و می چرخد 
در تنوره ای باز شونده 

دیگر بانک شاهین باز را نمی شنود 
همه چیز از هم می پاشند و کانون نگاه دارنده ای نیست 

هرج و مرج بر جهان جاری می شود 
موج خون بر جهان جاری می شود 

و همه جا آئین معصومیت غرق می شود 
نیک ترین ها ایقان از دست می دهند 

و شر ترین ها از شدت شور لبریز می شوند.)ترجمه از خودم(

تصویر اغتشاشی که جهان را می گیرد و حیوانی درنده که از 
بیت اللهم ظاهر می شود تا جهان را به سوی اضمحالل کامل 

ببرد با عنوان شعر که »ظهور« است پارادوکسی زیبا را ایجاد 
می کند.

در میان شاعران ایرانی یکی از نزدیک ترین ها به روح شعر 
مدرنیستی فروغ است. با نگاهی به شعر »آیه های زمینی« یا 
»تولدی دیگر« خصلت های مشابهی با شعر الیوت و ییتس را 
می توان یافت. هم در شعر الیوت و ییتس و هم در شعر فروغ 
با موقعیت انسان مدرنی روبرو هستیم که در برابر جهانی رو 

به زوال قرار گرفته است، جهانی که بر خالف دیدگاه های 
روشنگری نتوانسته با خردش هستی را به تعادل برساند:

چه روزگار تلخ و سیاهی
نان ، نیروی شگفت رسالت را

مغلوب کرده بود
پیغمبران گرسنه و مفلوک

از وعده  گاههای الهی گریختند
و بره های گمشدهء عیسی

دیگر صدای هی هی چوپانی را
در بهت دشتها نشنیدند

 
در دیدگان آینه ها گوئی
حرکات و رنگها و تصاویر
وارونه منعکس میگشت

و بر فراز سر دلقکان پست
و چهرهء وقیح فواحش

یک هالهء مقدس نورانی
مانند چتر مشتعلی می سوخت

از نظر فرمی هم شعر فروغ همان شکل شعر آزاد را برگزیده 
است گر چه موسیقی و وزن اجزاء جدا نشدنی شعر او مانده 

اند. 
حال باید دید که در این شعر آزاد و با نبود معیار های 

کالسیکی مثل عروض و قافیه یا وزن و موسیقی ای که در 
شعر قدیم یا شعر سپید بود، چه معیار هایی برای سنجش شعر 

در دست مانده است. آن چه خاصیتی است که این شعر ها 
را شعر کرده است؟ صور خیال؟ وزن و بیان شاعرانه؟ یا فقط 
تقطیع سطرها؟ در زمینه اندیشه بیان شده هم می توان این 
سوال را مطرح کرد که چه چیزی برای بیان در شعر مناسب 

است، احساسات شخصی؟ دیدگاه های اجتماعی؟ یا خود 
بیان یا زبان و بازی های آن؟ پس سوال اصلی این است که 

استراتژی های زیباشناسیکی که در ایجاد بیان شاعرانه ایفای 
نقش می کنند چیستند و چگونه می توان به این استراتژی ها 
دست یافت که بشود شعری خلق کرد که شعر باشد؟ بی شک 
به این پرسش پاسخ های بسیاری می توان داد. شعری که به 
شعر زبان معروف شده است پاسخ آن را با بازی های زبانی 

می دهد، دست بردن در زبان تا جایی که دیگر معنا به راحتی 
از آن قابل استخراج نباشد، تغییر در مدلول ها به شکلی که 
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بالفاصله دالی برای آنها متصور نشود. شاید از اینجا باشد 
که مفهوم پیچیدگی در شعر زبان یا شعر سورئال پدیدار 

می شود. پل والری می گوید »شعر، زبانی درون یک زبان« 
است. یعنی آنچه در شعر اتفاق می افتد نباید همان باشد که 
در زبان معیار اتفاق می افتد. پس می توان دستیابی به این 

»زبان درون زبان« و چگونگی به عرصه آوردن آن را محکی 
برای شاعرانگی قرار داد. نگاهی به دیدگاه های فرمالیست های 

روسی و کسانی مانند شکلوفسکی و یاکوبسن ما را به سمت 
تکنیکی به نام آشنایی زدایی می برد که هم شامل فرم 

می شود و هم محتوا. در واقع این آشنا زدایی اتفاقی است 
که درون زبان می افتد و در اثر آن، به تعبیر والری، زبان 

جدیدی درون زبان آفریده می شود. ماکاروفسکی در »زبان 
معیار و زبان شعر« خود از چیزی به نام »پیش زمینه ای 

کردن )foregrounding ( یا برجسته سازی حرف می زند که 
در آشنا زدایی اتفاق می افتد و آن را متضاد »خودکار بودن 

»)automatization( می گیرد. این تکنیک، که نوعی انحراف 
از زبان معمول با شکستن قوانین زبانی است، در واقع با روند 

غریب ساختن پدیده ها و زبان، که شکلوفسکی آن را در 
روسی „ostranenie“ می نامد. همراه و هدف آن جلب نظر 
مخاطب به اثر است. ماکاروفسکی می گوید: »کارکرد زبان 
شاعرانه پیش زمینه ای کردن بیان تا بیشترین حد ممکن 

است است.« و تاکید می کند که در زبان شاعرانه رویه زبان، یا 
پیش زمینه آن، آنقدر پررنگ می شود که گاه جنبه های 

ارتباطی را هم کنار می زند و به پس زمینه می راند. در واقع 
هدف هر بیانی فقط خود بیان است. زبان دیگر در خدمت 

ارتباط نیست بلکه خود بیان و گویش را به پیش زمینه 
می آورد. 

در حقیقت این پیش زمینه ای کردن نوعی استراتژی 
سبکی)stylistic strategy( است که به شکل های مختلف 

هنجار گریزی می کند. مثال هنجاز گریزی نحوی در شعر »از 
دوستت دارم« یداله رویایی در تمام سطوری اتفاق می افتد 
که قوانین دستوری در هم شکسته می شود.مثال در سطور 
»من دوست دارم از تو بگویم را« و »تو از به شباهت از به 

زیبایی« استفاده نا به جای حرف اضافه سبب آشنایی زدایی 
می شود در حالیکه در سطر »ما خاطره ایم از به نجواها 
»هم در شکل دستوری چیدمان واژه ها این آشنا زدایی 

صورت گرفته است هم در هم نشینی خاطره و نجوا و هم در 
معنایی که ایجاد نشده است.یعنی سه هنجار گریزی نحوی 
نوشتاری و معنایی در این سطر اتفاق افتاده است. در سطر 
»تو صدای سومم بودی که به تو مبعوث می شدم« از شعر 
عباس حبیبی بدر آبادی ما غیر از هنجار گریزی معنایی 
هنجار گریزی واژگانی هم داریم. معنای واژه.«مبعوث« از 

»فرستاده شده«، »برانگیخته شده«، »انتخاب شده« به 
چیزی تغییر کرده که باید دوباره تعریف شود.چون راوی به 
جای پیامبری به صدای سومی مبعوث شده است. بیشترین 
و پیچیده ترین این آشنایی زدایی ها را در انگلیسی در آثار 

شاعران زبان)language poets( آمریکا می شود دید. در 
آلمانی هم پل سالن و یوهانس بوبروسکی از این تکنیک زیاد 

استفاده کرده اند. مثال در شعر »شهر تاریک« از برنستاین که 
در زیر می آید می توان این هنجار گریزی را در کل فرم دید. 
متاسفانه بخشی از بازی های زبانی شعر در ترجمه از دست 

می رود اما اینجا ترجمه فقط به قصد روشن شدن متن است 
نه برگردان متن:

(Where are those fades (arcades, shades 
when you need them? Who 

was that text I saw you with 
last night? Is there life after 

grammar (glamour)? The Czech 
is in the jail (the wreck is 

in the wail, the deck is in the 
sail, the Burma-Shave’s shining over the 

starry blue skies

کجایند آن محو شدن ها )سقف های طاقدار، سایه ها(
وقتی به آنها نیاز داری 

که بود آن متنی که دیشب 
تو را با او دیدم ؟

آیا زندگی بعد از دستور زبان)افسون( وجود دارد؟
آن چکی در زندان است )کشتی شکسته در فغان است 

عرشه روی بادبان است 
خمیر ریش تراشی بر روی آسمان

آبی پر ستاره درخشان است( 

کسانی که به انگلیسی آشنا باشند متوجه می شوند که 
در این شعر هنجارگریزی های متفاوتی از جمله هنجار 

 fades«،« گریزی واژگانی انجام می گیرد.مثال در خط اول
acrades«« و »shades« بیشتر به قصد ایجاد هم صدایی به 
 grammar کار برده شده اند تا ایجاد معنا.همینطور در مورد

و glamour. از سطر پنج به بعد سطور فقط به قصد ایجاد 
وزن و هم صدایی نوشته شده اند. و از کل شعر هم هیچ 

معنایی حاصل نمی شود.شعر به شیوه ای طنز آمیز از معشوق 
سوال می کند که با چه »متنی« به او خیانت کرده است. 

همچنین به جای توصیفات زیبا از طبیعت مجموعه ای از 
کلمات بی ربط به دنبال هم می آیند. در واقع این زبان است 
که مقصود قرار می گیرد. مثل بعضی از چیستان های زبانی. 
تجربه ای که براهنی در شعر »دف« خود با کلمه دف خود 

می کندتا حدودی به تجربه شعر باال نزدیک است:
 دف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر ماه در این نیمه شب، شب 

 دف ماهها 
فریاد فاتحانه ي ارواحِ هایهاي و هلهله در تندري ست که 

 مي آید 
 آري، بِدف! تاللِو فریاد در حوادث شیرین، دفیدني ست که

 میخواهد فرهاد 
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دف را بِدف! که تندِر آینده از حقیقت آن دایره، دمیده، دمان 
 است

 و نیز دمان تر باد! 
دف در دِف تنیده و، مه در مِه رمیده، خدا را بِدف! به دف 

 روِح 
آسمان، به دف روِح من بِدف! 

در این سطور آغازین شعر براهنی در واقع آنچه که بسیار 
برجسته شده است موسیقی شعر است. یعنی این زبان 

آهنگین است که مخاطب را به خود جلب می کند، معنا در 
وهله اول به پس زمینه رانده می شود. مثال سطر »دف در 

دف تنیده و مه در مه رمیده« خیلی شبیه آن سطوری است 
که از شعر برنستاین در باال آورم. گر چه وقتی شعر به جلو تر 
می رود بارقه هایی از معنا یا مفهوم هایی مثل حقیقت یا آینده 

در ان پدیدار می شوند و با شعر هجو آمیز برنستاین فاصله 
می گیرد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا اجتناب 
از معنا یا به تعویق انداختن آن مخاطب را دچار سرگردانی 
و گیجی می کند یا او را از خواندن شعر باز می دارد؟ و اگر 

این طور است آیا شاعر باید با در نظر گرفتن خواننده شعر 
بگوید؟ آیا مخاطب شعر یکدست است؟ فکر می کنم بی 

شک خوانندگانی هستند که از خواندن شعر پیچده ای که 
به یک خوانش قبل رمز گشایی نباشد سر باز می زنند، اما چه 

خوانندگانی؟ آیا بین ادبیات گریز )escape literature(ی 
که فقط هدفش ارضاء حس کنجکاوی خواننده یا بر انگیختن 

احساسات اوست و ادبیات جدی نباید تفاوتی قائل بود؟ آیا 
خواننده ای که فقط رمان های عشقی می خواند یا داستان های 
پلیسی باید روند ادبیات را برای ما تعیین کند؟ آیا نویسنده یا 

شاعر می نویسد تا مورد پسند واقع شود یا اینکه می نویسد 
چون باید بنویسد؛ می نویسد چون نوشتن برای او نیازی 

درونی است برای بیان خود یا داشتن تجربه های نو با زبان؟ 
آیا شعر را باید برای اهداف سیاسی اجتماعی به کار برد یا 
اینکه تجربه ای که پشت هر شعر خوابیده باید راه خود را 
از دریچه های زبان به بیرون بیابد؟ آیا این طور نیست که 

تنها نقشی که خواننده می تواند در تولید اثر هنری بگذارد 
خوانش یگانه او از آن اثر است، خوانشی که در آن او شعر را 
از ان خود می کند؟ اگر کسی نخواهد برای این خوانش وقت 
بگذارد، اگر شعری ذهن را انقدر مشغول نکند که برای رمز 

گشایی اش تالش کند، اگر شعری ما را با زبانش شگفت زده 
نکند و مثل هر جمله احساساتی دیگری باشد که روزمره 

می شنویم پس برای نوشتن و رمز گزاری اش هم نباید 
وقتی گذاشت، مگر اینکه به همان شکل ادبیات گریز به آن 
فکر کنیم یا به فکر بازار یابی برای شعر باشیم. پس به بهانه 
خواننده و رمز گشایی او نمی توان تبلیغ شعر ساده کرد.و 
از نظر من حتا این بحثی که خواننده شعر ساده را بیشتر 

می پسندد هم بحث محکمی نیست، چون شعر شاملو و فروغ 

و حافظ هم، که این خصیصه را ندارند، خوانده می شوند. از 
جهت دیگر به کار بردن زبان ساده در شعر هم به معنای 
سادگی شعر نیست. شعر کسانی مثل ای ای کامینگز با 

اینکه از همه بند ها و قید های قالبی فرار می کند اما در خود 
عمقی دارد که تفاوت زبان ساده و ساده انگارانه نوشتن را 

آشکار می کند. حتا ضد شعر هم، که شورشی است بر علیه 
»شعر«ی که با زمانه ما همخوانی نمی کند، شعری ساده 

انگارانه نیست بلکه با هدف تمام ارکان شعر رمانتیک را هدف 
می گیرد. مثال در غزل 130 شکسپیر معشوق به شیوه ای 

متفاوت تصویر می شود:

نه چشمان معشوقم به مثال آفتابند
نه لبانش به مثال لعل قرمز 

اگر برف سپید می باشد 
پس چرا سینه هایش اینقدر سیاهند؟

و اگر مو باید سیم باشد 
پس سیم های زیادی بر سرش روییده 

با همه این توصیفات نازیبا، راوی شعر در نهایت می گوید 
که معشوق اش را دوست می دارد. در واقع این شعر به هدف 

هجو معیار های زیبایی رایج نوشته شده است. همین طور 
شعر های نیکانور پارا )از مروجین ضد شعر در دوران جدید( 

که اصوال به قصد انتقاد از وضعیت انسان و با نگاهی آنتی 
رمانتیک نوشته شده اند. اما بسیاری از شعر هایی که زیر لوای 

»ساده نویسی« نوشته می شوند بیشتر برای مخاطب نوشته 
شده اند و هیچ تجربه خاصی با زبان یا قصد هجوی در آنها 

موجود نیست.
برای مقایسه اصل و ترجمه یکی از شعر های پارا را در زیر 

می آورم و شعری از عباس معروفی، که نمونه شعر به ظاهر 
ساده اما در واقع ساده انگارنه ای است، که اگر به نثر هم 

نوشته شود هیچ اتفاقی نمی افتاد:

.I give no one the right 
.I worship a piece of rag 

.I transport coffins 

.I transport coffins 
.I give no one the right 

I look ridiculous 
,In the sunlight 

Scourge of the soda fountains 
(I am dying of fury(Para

به هیچکس حق نمی دهم 
ژنده پاره ای را می پرستم 

تابوت حمل می کنم 
تابوت حمل می کنم 

به هیچکس حق نمی دهم 
در نور افتاب 

مسخره به نظر می آیم 
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آفت چشمه های سودایم 
دارم از خشم می میرم.)ترجمه از خودم(

 کجا بروم که صداي آمدنت را بشنوم؟
 کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟

 کجا بخوابم که صداي نفس هات بیاید؟
 کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟

 کجا چشم باز کنم که در منظرم قاب شوي؟
 کجایي؟

 کجایي که هیچ چیزي قشنگ تر از تماشاي تو نیست؟
 کجا بمیرم

که با بوسه هاي تو چشم باز کنم؟)عباس معروفی(

اما این به آن معنا نیست که در جریان ساده نویسی امکان 
خلق شعر نیست در همان فرم شعر هم گاهی علیرغم سادگی 

شعر خلق می شود، مثل شعر زیر از شمس لنگرودی:

عکس می گیرم
از ضربات شعری

که بر من فرود آوردی
عکس می گیرم

از صبحی برفی در مالئی که تو تیربارانم کرده ئی
 

عکس می گیرم
از صدای تو، لبخندت، شکستن آوازم

و نشان می دهم
به کسی که شعر مرا می خواند

و باریکه ئی از ابر
در حیرت لبخندش موج می زند.

یا شعر »هوا«ی گروس عبدالملکی 

هوا
که پیرهن پوشیده

هوا
که میز صبحانه را می چیند

هوا
که گوش می دهد به شعرهام

هوا
که لب بر لبم می گذارد

هوا
که داغم می کند

هوا
که هوایی ام کرده

هوا
که حواسش نبود، این شعر است

و از پنجره بیرون رفت

این مقایسه ها نشان می دهد که در واقع نه فرم)مثال به شکل 
غزل و قصیده و رباعی نوشتن( در ایجاد شعر به قول حافظ 

»تر«، نقش بازی می کند نه شکستن این فرم. در هر دو شکل 
می توان شعر نغز تولید کرد بی آنکه قالبی که از آن استفاده 
می شود مانعی ایجاد کند، مهم اینست که به آن جوهره شعر 
دست یافت.پس می شود در نهایت نتیجه گرفت که آنچه در 
خلق شعر مطرح است، به قول والری، رسیدن به آن »زبان 

درون زبان« است و این اتفاق می تواند در شعر ی که پیچده تر 
است و از الیه های معنایی متعددی تشکیل می شود اتفاق 
بیفتد، مثل شعر عباس حبیبی بدر آبادی و رویا تفتی یا در 
شعر ساده و ممتنعی که توانسته باشد این زبان درون زبان 
را خلق کند، یا به قول ماکاروفسکی زبان را انقدر برجسته 

کند و در پیش زمینه قرار دهد که وجه ارتباطی زبان 
ثانوی در مقابل لذت کالمی ثانویه شود. به نظر من آنچه 

که رویا تفتی یا شهین خسروی نژاد در شعر های زیر به آن 
دست یافته اند خلق شعر هایی از این دست است:

یک دمم در سینه گیر کرده باز
بزرگوار نیستم

وگرنه حتما می شد آن را
به صدایی خنده دار تبدیل

با خنده ای صدادار کنم
بزرگوار نیستم

و کوچکترین خش روی عمق سطحیام پوست میاندازد. )رویا 
تفتی(

 مادربودن از سرم گذشته هزار نی درِد هالکت می گیرم
 به محیط

 تعادل داده ام 
 از دست 

 از پا از هربند
 حیِث زباله جمع کناِن جهان و متحمالِن تعرض 

 شده ام سقوط می گردم 
 به گرداِب فکر...

 َمَثل آن مورچه های سیاه
 که نقِل به آپارتمان شدند و

 به قرائت گشتند
پس از خیاِل سفیِد رستگاریشان.

)شهین خسروی نژاد(
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معنایی به آن منتسب کنند. در شعر دیگرش، »دردسر با 
شعر«، کالینز روند آفرینش شعر را نقد می کند و تولید 

بیش از حد شعر را به به ماهی های زیبایی تشبیه می کند 
که فقط آکواریوم را شلوغ می کنند و زیبایی را بیشتر 

می پوشانند:

اشکال شعر اینست 
که آدم را تشویق می کند باز شعر بنویسد 

ماهی های آبنوس بیشتری
که فقط آکواریوم را شلوغ می کنند.

در هر دوی این شعر ها، شعر موضوع شعر می شود، اما به 
شکلی که خواننده نیز به آن آگاه است.

در شعر اداری که متن کامل آن در زیر این مطلب می آید، 
شمس آقا جانی فرا شعری نوشته است که به بررسی روند 

تولید )این کلمه را من به عمد به جای خلق به کار برده ام( 
شعر می پردازد. با این تفاوت که هیچ جا از شعر نامی  برده 

نمی شود و خواننده خود باید با دید خود و با توجه به 
کلید های واژگانی داده شده، آن را رمز گشایی کند. عنوان 
شعر، »اداری«، در وهله اول انتظاراتی کامال متفاوت را در 
ما ایجاد می کند، یعنی ما منتظریم که در شعر با چیزی 

مربوط به روابط اداری روبرو شویم. اما شعر از همان سطر 
نخست با وارد کردن جنبه ای احساسی به مقوله کار اداری 
ما را دچار تردید می کند. در واقع شعر با تلفیق دو فضای 
نامتجانس اداری و عاشقانه فضای جدیدی در خود ایجاد 
می کند که نا آشناست . آنچه مسلم است فضای اداری به 

شعر مربوط نمی شود حاال چه طور می توان در آن شعر پیدا 
کرد یا آن را به عشق پیوند زد، این شعر در قالب یک آشنا 

زدایی معنایی به آن اقدام می کند.

 شعر با خطاب شروع می شود اما این خطاب به کیست؟ 
کیست که نباید در »مسیر پر از قصه های پر زحمت« 

خشک شود، یا بهتر بگوییم چیست؟ شعر در بند »کجایی 
تو ....از کجای تنم می آیی؟« این پاسخ را می دهد که 
خطاب آن به بخشی از درون راوی است یا به حس و 

الهامی که درون او شکل می گیرد. اما در خط بعد ناگهان 
لحن شعر تغییر می کند انگار که در این میان دیالوگی 
صورت گرفته باشد ، از آن گفتگو های اداری، و کسی 

در شعر )راوی یا مخاطب او( در جواب آن و به اعتراض 
می گوید »نه تجربه کافی نیست ....تایید نمی کنم آنچه را 
که مکتوب نباشد« گوینده ی نا معلوم در این سطر بر به 

نوشتار در آوردن تجربه تاکید می کند و می گوید که تجربه 
یا حس تنها کافی نیست. یعنی زبان باید نقش ویژه خود 
را در این ساخت به عهده بگیرد. از اینجاست که زبان با 

کارکرد های چند گانه خود وارد بازی می شود. از سویی با 

فرشته وزیری نسب 

خود ارجاعی )self-referentiality( در متون ادبی به 
شکل های مختلفی اتفاق می افتد. میشائیل شفل در 

بررسی دیدگاه های ژرارد ژنه خود ارجاعی را به شکل دو 
پدیده تعریف می کند یکی انعکاس یا بازنمایی خود هنر)به 

جای بازنمایی واقعیت( در اثر هنری و دیگری اثر ادبی یا 
هنری ای که در مورد خود می اندیشد یا موضوع اش خود 

ادبیات یا هنر است؛ شعری که در مورد شعر نظر می دهد، 
تاتری که در مورد شکل گیری تاتر است و رمانی که روند 

تکامل یا ژانر خود را می شکافد یا حتا تظاهر به این می کند 
که با کنش مخاطب روند شکل گیری اش را تغییر می دهد. 

لیونل آبل برای اولین بار واژه »متا تاتر« که شاید بشود 
آن را »فرا نمایش« ترجمه کرد را در مورد تاتری به کار 
برد که موضوعش خودش است. بنا به این تعریف نمایش 

هایی چون »شش شخصیت در جستجوی نویسنده« نوشته 
لوییجی پیراندلو یا »روزنکرانتز و گیلدنستین مرده اند« 

اثر تام استوپارد در مقوله متا تاتر قرار می گیرند. فرا شعر 
)meta poetry( نیز در همین حوزه متون خود ارجاع شکل 

گرفته است و به شعری اطالق می شود که یا موضوع اش 
خود شعر است یا به بازنمایی فضای شاعرانه می پردازد. در 

شعر های زیر از بیلی کالینز می توان نمونه هایی از خود 
ارجاعی و فرا شعر را دید:

آشنایی با شعر 
تمام چیزی که می خواهند این است 
که شعر را با طناب به صندلی ببندند 
و با شکنجه از دهانش اعترافی بگیرند.

همین طور که می شود دید کالینز در این شعر به خود 
بسایی زبان و شعر اشاره می کند. شعر از نظر فرمی به 

شکلی استعاره ای گسترده از محکوم تحت شکنجه ای ظاهر 
می شود که دیگران )مخاطبان یا منتقدان( تالش دارند 

روایتی نو از روند 
شعر:  شکل گیری 

خوانشی از شعر اداری شمس آقا جانی
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طنزبوروکراسی موجود اداری را، که حتا در رابطه شعر و 
شاعر هم حضور دارد، به مسخره می گیرد و از سوی دیگر 
با گفتن »من بچه زرنگ تاریخم« بر وجه تاریخی و قدمت 

شعر تاکید می کند و اینکه شعر گول نمی خورد. طنز 
اما اوج خود را در دو خط زیر می یابد: »بنویس، بنویس 

فدای تو ام/ من دستور اقدام می دهم »در این جای شعر 
چند حوزه در هم ادغام می شوند: حوزه اجتماعی کار، 

حوزه شخصی عشق و فدا شدن برای کسی، و حوزه روابط 
رییس و مرئوسی )یا ارباب و بنده ای(. به خصوص که 

معلوم نیست دو طرف  این دیالوگ چه کسانی هستند. 
گزینش کلمات به شیوه ای است که طنز نیز در این 

قسمت شکل بگیرد، چرا که برای اقدام به عملی ظاهرا 
اداری، مثال صدور حکمی، یکی از دیگری تقاضای اعتراف 
به فدا شدن دارد. از این قسمت می توان استنباط کرد که 

شعر به شکل استعاره ای از رابطه عاشق و معشوق ارائه 
شده است. اما برای رمز گشایی شعر هنوز داده ها کافی 
نیست. به خصوص که معنا دچار پیچیدگی های خاصی 

است.

در بند دوم پیوند فضای اداری به فضای عاشقانه پر 
می شود: رنگ تر 

 به تصویب چشم های تو رسیدنم اتفاقی بود 
به دست های بی طرفت، 

به رغم این همه روز های یک طرفه 

در الیه های بیرونی شعر راوی )عاشق( مثل سندی به 
تصویب چشم ها و دست های بیطرف معشوق می رسد 
و هوشمندانه این تصور را ایجاد می کند که با معشوقی 
در حال گفتگوست.. اما شعر در چرخشی بالفاصله ما را 

به فضای دیگری می برد: به اخراج معشوق به »فضای دو 
بعدی.« این فضای دو بعدی که می تواند کاغذ و نوشته یا 

نوشتارباشد شکل جدید و نمادینی به این معشوق می دهد 
و در واقع معنایی که به شکلی ایجاد شده بوده دچار 

سرگردانی می شود. این سرگردانی در بند بعد هم ادامه 
پیدا می کند. خواننده متوجه می شود که یکی از طرفین 
این دیالوگ معشوقی است که باید خود شعر باشد. چون 

مثل بند اول قرار نیست که همچنان بخشکد. شعر یا الهه 
الهام می آید شاعر صدایش را نمی شود و به او می گوید که 

صدایت را مکتوب کن که بتوانم به نوشتن اقدام کنم:

گفتی بارها آمده ای، صدای قشنگی داری 
اینکه من نمی شنوم تقصیر تو نیست( )و 

مکتوب بفرمایید صدا ها از گلوی تو می اید 
بعد که صدایت بلند شد 

اقدام می دهیم  دستور 

در واقع روند به وجود آمدن شعر اینجا مورد بررسی قرار 
می گیرد. الهه الهام گاهی می آید »صدای قشنگی« دارد 

اما همیشه نمی توان صدایی که از گلوی او  می آید به 
شعر بدل کرد. راوی/شاعر در اینجا موقعیتی دوگانه دارد. 

از یک سو نقش تعیین کنندگی دارد چون در مقامی  است 
که می تواند دستور اقدام بدهد اما از سوی دیگر تحت 

اختیار طرف مقابل )شعر( است چون فقط وقتی صدایش 
را بلند کند او دستور اقدام می دهد. طنز همچنان در 

ادغام این فضا های نامتجانس به حضور خود ادامه 
می دهد. به خصوص که راوی از خود طوری حرف می زند 

که قدرت اقدام دارد، مثل رییس اداره ای یا قسمتی. اما 
او فقط فکر می کند که می تواند این صدای ناشنیدنی را 

با مکتوب کردنش شنیدنی کند. این شعر است که در این 
بازی قدرت می برد، بر شاعر غلبه می کند و صدایش را 

بلند می کند. )به دو مفهوم( 

بند آخر نشانگر این بر عکس شدن روند بازی یا قدرت 
است است و راوی اعتراف می کند که سرانجام این شعر 
است که او را اقدام می کند: در موقعیتی طنز آمیز و با 

اطالع خود شاعر، که شعرش تقاضایی کتبی برای حضور 
شعر است به شکل یک نوشتار:

در فضای دو بعدی 
باز هم تویی که اقدامم کرده ای 

و با اطالع خودم، 
کتبی.  تقاضای  اینهم 

هنجار گریزی نحوی در »اقدامم می کنی« از سویی 
نشان دهنده قدرت زبان و شعر است و از سوی دیگر 

شخصیت بخشیدن به شعر و سوژه سخنگو )راوی/شاعر( 
را به ابژه تبدیل کردن، ابژه ای که شعر بر روی آن اقدام 

می کند. جالب است که شعر، که در کل خود کمتر عالئم 
سجاوندی به کار برده است، در اینجا با یک نقطه به 

تکمیل بازی خود می رسد و احتماال از سوی خود شعر.
در واقع آقا جانی در این شعر به نظریه پردازی در مورد 
شعر می پردازد بی آنکه در سطح بیرونی به شعر اشاره 
کند. فقط از واژه ها، که خود نیز خود ارجاع هستند و 

فقط در این متن مفهوم جدیدی را القا می کنند، می توان 
به این دیدگاه دست یافت. یعنی این خواننده است، و نه 

هر خواننده ای، که باید در روند خوانش به برداشتی از 
این شعر برسد. و از آنجا که شعر الیه های مختلفی دارد 
هر کس می تواند از ظن خود یار آن شود. شعر که شکل 
استعاره ای گسترده دارد. روند صدور حکمی در اداره را 
با روند تولید شعر، ازتاثیر الهام به شکل »فریادی که از 
درون می آید« تا تبدیل آن به نوشتار مکتوب، مقایسه 
می کند. اما معنا در تمام شعر معلق می ماند و مدام به 
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تعویق انداخته می شود. فقط در بند آخر است که راوی/
شاعر کلید هایی برای گشایش معنایی به ما می دهد. 

آنجا که شعر در فضایی دو بعدی و با اطالع راوی/شاعر 
تولید می شود. هنجار گریزی  تقاضایی کتبی  به شکل 

واژگانی و معنایی در این شعر سبب شده است که برای 
باز کردن الیه های درونی آن، رسیدن از سطح به عمق 

شعر و درک اینکه این شعر در واقع فراشعری است که در 
باره روند تولید شعر نوشته شده است باید در خوانش آن 

بیشتری کرد. دقت 

اداری 
نبود هی همچنان بخشکی  قرار 

در این مسیر پر از قصه های پر زحمت 
که تا آخر شان را بارها به چشم دیده ام 

از کجای تنم می آیی؟ تو   کجایی 
نه تجربه کافی نیست 
من بچه زرنگ تاریخم 

تایید نمی کنم آنچه را که مکتوب نباشد 
بنویس، بنویس فدای تو ام 

من دستور اقدام می دهم.

به تصویب چشم های تو رسیدنم اتفاقی بود 
به دست های بی طرفت، 

به رغم این همه روز های یک طرفه 
-اگر چه کتبی بود-   

اخراجت می کنم به فضای دو بعدی 

نبود  قرار 
بازی چند رنگ صورت و ابرو!

قرار نبود که هی همچنان بخشکی 
گفتی بارها آمده ای، صدای قشنگی داری 
اینکه من نمی شنوم تقصیر تو نیست( )و 

مکتوب بفرمایید صدا ها از گلوی تو می اید 
بعد که صدایت بلند شد 

دستور اقدام می دهم 

در این فضای دو بعدی 
باز هم تویی که اقدامم کرده ای 

و با اطالع خودم، 
کتبی.  تقاضای  اینهم 

تاثیر می گیریم همه از هم 
با دکتر فرشته وزیری نسب به مناسبت  گفت وگو 

چاپ کتاب »با لک لک ها در باد«

جدیری سپیده 

دکتر فرشته وزیری نسب سال 1338 در کرمان متولد 
شده و در رشته های  فیزیک و ادبیات انگلیسی تحصیل 

کرده است. او بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد ادبیات 
انگلیسی در سال 1370 تا زمان ترک ایران در 1380 

در دانشگاه های مختلفی در ایران زبان و ادبیات انگلیسی 
تدریس می کرده است. رساله دکترایش را در دانشگاه 

آثارنمایشی  گوته فرانکفورت در زمینه ساختار شکنی در 
ساموئل بکت، تام استوپارد و کریل چرچیل نوشته و مدتی 

نیز در این دانشگاه نمایش معاصر انگلیس را تدریس 
کرده است. فعالیت در زمینه ترجمه را از سال های 70 
شروع کرده است و تا به حال نمایشنامه ها، داستان های 
کوتاه، شعرها و مقاالت پُر شماری را ترجمه کرده است. 

از او همچنین شعر، داستان و مقاله هایی در مجله های 
تئاتر، فصلنامه فرهنگ و هنر کرمان،  داخلی چون سینما 
تاسیان،  اینترنتی چون  پایاب، چیستا، کرمان و مجله های 
پیاده رو، ماهنامه کندو، جن وپری  و رادیو زمانه منتشر 

شده است. از مقاله های او می توان به “آرمان گرایی 
و ایبسن”، “پست مدرن و تئاتر” )سینما تئاتر(، “فرا 

فرهنگیت”  )اثر(، “نگاهی به دیدگاه های لیوتار در مورد 
موقعیت پست مدرن” )پیاده رو(،  بحران و اصالحات: 
نگاهی به مقاله “عشق و پول” ریچارد رورتی )ماهنامه 
کندو(، زبان پریشی و روان پریشی: نگاهی به شعر “کافه/

داغ” نوشته سعیده کشاورزی )ماهنامه کندو( و “زیبا 
شناسی زنانگی در فیلم زنان بدون مردان”  )رادیو زمانه( 
اشاره کرد. عالوه بر این در زمینه بازیگری، داوری و نقد 
تئاتر هم فعال بوده است. برگزاری جلسات نقد داستان و 

نقد ادبی در کرمان وفرانکفورت، پایه گذاری انجمن نمایش 
کرمان به همراه دکتر بهزاد قادری و دکتر یداله آقاعباسی 

و ایراد چند سخنرانی در این انجمن، و بازی در چندین 
تئاتر از جمله “آن شب که تورو زندانی بود” و “سایه یک 
مبارز” از سایر فعالیت های اوست. در حال حاضر به کار 

ترجمه و نوشتن اشتغال دارد و با ماهنامه اینترنتی کندو 
به عنوان دبیر بخش نقد همکاری می کند. اخیراً مجموعه 

اشعار دکتر وزیری نسب با عنوان “لک لک ها در باد” 
توسط انتشارات نصیرا در ایران به چاپ رسیده است که 
با او داشته ایم که بخش  به همین مناسبت گفت وگویی 
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نخست آن را در ادامه می خوانید.
 

 زنده یاد فریدون فریاد در گفت وگویی از این که در ایران 
بیشتر به عنوان مترجم شناخته شده بود تا شاعر، ابراز 

ناراحتی کرده بود: »من مترجمی نیستم که بعدها شروع 
به شعر سرودن کرده باشد. من شاعری مترجم هستم. 

تاسف من برای این است که در شعر خودم می توانستم  
برای نسل جوانی که آمد و بعدها به وسیله دیگران به 

نوعی دچار تشتت شد؛ الگوی بهتری باشم.«* حاال سؤال 
من از دکتر فرشته  وزیری نسِب شاعر و مترجم این است: 

دوست دارید بیشتر با کدام یک از این عناوین شناخته 
شوید و چرا؟

 -شاید جواب آقای فریاد در مورد من هم صادق 
بودنم  بر مترجم شعر  اینکه شعر می گفتم  باشد. یعنی 
بیشتر اثر گذاشته است تا بر عکس. در واقع نوشتن 

شعر را از وقتی که دبیرستان می رفتم شروع کردم اما 
در نوشتن تداوم نداشتم. و تا سالهای هفتاد هیچ وقت 

به فکر چاپ شعر نیفتادم. در دهه هفتاد بود که اولین 
“بایا”چاپ  شعرهایم را در مجله هایی مثل “کرمان” یا 

کردم. ولی به دو دلیل همیشه از چاپ شعرهایم طفره 
می رفتم: اول اینکه برای من شعر جزء خصوصی ترین 

قسمت های زندگی ام بود و آن وقت ها برایم سخت بود  
کسی را به حریم احساساتم راه بدهم و دوم اینکه خیلی 

دید نقادانه ای به شعر خود داشتم و هر چه می نوشتم 
بعد از مدتی دیگر به نظرم خوب نمی آمد. این خصلتی 

است که هنوز هم دارم و هر از چند گاهی همه شعرهای 
گذشته را دور می ریزم. تصمیم  به چاپ شعرهایم خیلی 

ناگهانی و به پیشنهاد نشر نصیرا برای چاپ کتاب بود. 
اینکه دلم می خواهد به اسم مترجم شناخته شوم یا شاعر 

سوال سختی است. چون من در واقع فعالیت هنری خودم 
را ابتدا در سال ۵7 و بعد از وقفه ای ده ساله  در سال 

66 با بازی در تئاتر آغاز کردم و بعد هم نوشتن یا ترجمه 
داستان کوتاه و نمایشنامه، نوشتن مقاله و نقد. ترجمه 

شعر از تجربه های سالهای اخیر است. و شاید به این 
شکل گسترده، پدیده ای فیسبوکی.  ولی کنار همه این 
کارها همیشه برای خودم شعر هم نوشته ام و اخیرا یک 

برایم مناسب است،  واقعا نمی دانم چه عنوانی  نمایشنامه. 
به  بیشتر  بگیرند. من  بهتر است مخاطبان تصمیم  شاید 
این فکر می کنم که آن طور کار کنم که شایسته عنوانی 

باشم. که می گیرم 
 

به نظر خودتان این همه سال ترجمه کردن اشعار شاعران 
برجسته ی جهان، روی نگاه و سبک شعری خودتان هم 

بر حفظ یک سبک  بیشتر  تاثیری گذاشته یا تالش تان 
است؟ بوده  متمرکز  شعری منحصربه فرد، 

 – گر چه شعر برای من بیشتر چیزی شخصی است، یعنی 

از تجربه ها یا حس های درونی ام سرچشمه  بیشتر  سوژه ها 
می گیرد، اما  بی شک  شعرهایی که خوانده یا ترجمه 

کرده ام یا نظریه های ادبی که می شناسم به شکل 
ناخودآگاه بر روند تحول و زبان شعرم تاثیر گذاشته 

است هر چند همیشه تجربه های شخصی خودم با زبان 
بوده که نقش اصلی را در کارم ایفا کرده است. بنابراین 

می شود گفت که سبک شعر من، اگر سبکی در کار باشد، 
تجربه های زبانی خودم است که حاصل سالها برخورد 

با ادبیات و شعر دیگران هم بوده است. در واقع من به 
باور دارم. یعنی فکر  به شکل وسیع قضیه  بینامتنیت 

می کنم همه ما از هم تاثیر می گیریم. این تاثیرپذیری 
در ادبیات قدیم یا کالسیک هم وجود داشته است، مثال 

ادبیاتی  از  تاثیرپذیری حافظ  از خواجوی کرمانی.هر کسی 
که با آن ارتباط دارد تاثیر می گیرد، گاهی حتا یک کلمه 

که جایی می خوانیم یا تصویری که در یک عکس یا یک 
شعر با آن مواجه می شویم می تواند صور خیال خاصی 
در ذهن ما ایجاد کند و تصویرهای بعدی یا تجربه های 

زبانی بعدی را به همراه بیاورد. این البته به معنای 
گرته برداری یا تقلید نیست. الیوت در مقاله “سنت و 

ادبیات را یک کل پیوسته می داند  استعدادهای شخصی” 
و می گوید تاثیر گرفتن از دیگران امری طبیعی است. 
او بر خالف رمانتیک ها که هر اثر را منحصر به فرد و 

نتیجه خالقیت شاعر می دانستند، در هر اثری رد پای 
آثار پیش از خود را می بیند. به عبارت دیگر بینامتنیت 
در همه متن ها به شکل پنهان حضور دارد. البته این به 

این مفهوم نیست که این آشنایی یا تاثیرگیری سبک ما را 
می سازد. خود من از شاعران مختلفی ترجمه می کنم که 
از نظر سبک و زبان شعر گاهی از زمین تا آسمان با هم 
فرق دارند. مثال شعر ریلکه یا سالن  با شعر بوکوفسکی یا 

لنگستن هیوز تفاوت های فاحشی دارد. پس به این مفهوم 
ترجمه نمی تواند سبکی برای من به وجود بیاورد فقط 

بنابراین  زبانی و تخیل ام را گسترده تر می کند.  تجربه های 
را یک مقوله کلی می بینم، یعنی بی شک  تاثیرپذیری  من 

آنچه که در این سال های طوالنی خوانده ام، از فروغ و 
شاملو و ادبیات قدیم ایران گرفته تا شعرای انگلیسی 

آلمانی  الیوت، استیونس و شعرای  زبان مثل ییتس، 
مثل انتسنزبرگر، ریلکه، باخمن و سالن که االن ترجمه 
می کنم یک دید کلی در مورد شعر و گستردگی سبک ها 

و زبان شاعرانه به من داده است اما سبکی برایم نیافریده 
است. در واقع من آن نیستم که ریلکه بود شاعر… کاًل 

خواندن و ترجمه ی مداوم شعر جهان، چقدر روی وسعت 
تاثیر بگذارد؟ دید شعری یک شاعر می تواند 

خواندن شعر شاعران جهان به نظرم واقعا الزم است. 
اینکه دیگران در جهان چه تجربه هایی کرده اند می تواند 

چشم اندازی به ما بدهد که در کجا قرار داریم، و 
همین طور راه های جدیدی برای ما باز کند. چیز دیگری 
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شعر است اما بخش دیگری هم هست که آگاهانه به 
پرداخت زبانی این احساس ها می پردازد. پست مدرن ها 

بر این بخش خود آگاه بیشتر تاکید دارند و برای همین 
از تولید شعر حرف می زنند.  من شاید در این میانه قرار 
داشته باشم، شعری می نویسم که نه تولید صرف است نه 

خلق صرف. اینگه بورگ  باخمن می گوید من  وقتی به 
آن مرحله برسم که بتوانم هر لحظه که خواستم  قلم به 
دست بگیرم و شعر بنویسم  دیگر نخواهم نوشت، )نقل 

به معنا(  یعنی او شعری که تولید آگاهانه صرف باشد 
رد می کند. من اغلب  در مورد شعر دیگران و خودم فکر 
می کنم و در باره اینکه اصوال چه خصوصیت هایی شعری 

را شعر می کند. دیدگاه های فرمالیست های روس، شاعران 
زبان در آمریکا یا حتا آنچه به اسم مانیفست شعر حجم 

منتشر شده و دیدگاه های شاعرانی مثل نیما، فروغ، 
شاملو یا مباحثی را که دوستان در سطح فیسبوک یا 

به نظر  اینترنتی مطرح می کنند خوانده ام. ولی  نشریات 
من هر کسی باید به زبان شخصی خودش دست پیدا 
کند. من زبان را ساده می پسندم بدون پیچیدگی ها یا 

 . متظاهرانه اند  که  لفاظی ها یا صناعاتی 

اما زبان ساده به مفهوم خلق اثری ساده نیست. من حتا 
وقتی در مورد فلسفه می نویسم هم زبانم ساده است. چون 

قصد فضل فروشی یا گیج کردن خواننده را ندارم. اما از 
سوی دیگر نمی خواهم که موضوعات تکراری و سنتیمنتال 

و تصاویر و نمادهای کلیشه ای مثل “تبر و درخت”، 
“گرگ و بره” “گل و بلبل” را در شعرم بیاورم. به نظرم 
زیباشناسانه یا تصرفی  تمهیدات  است که  شاعری موفق 

که در زبان می کند او را از دیگران متفاوت کند. من 
شعری که شگفت زده ام می کند دوست دارم اما شعری که 
با بازی های زبانی تصنعی  می خواهد گیجم کند، حاال چه 

چه با فضل فروشی، دوست نمی دارم. برای همین سعی 
می کنم در شعرم با خو د و خواننده صادق باشم. در وقت 

نوشتن به هیچ نظریه ادبی ای فکر نمی کنم به تجربه ای 
که می خواهم در شکل شعر انتقال دهم ، حاال چه حسی 

چه ذهنی، فکر می کنم و بقیه، از جمله ساختار یا موسیقی 
درونی شعر خودش به شکلی در کار ایجاد می شود. من 
بر این  باورم که به زور نمی توان شاعر متفاوت یا موفقی 

نبود. من درمجموعه  اما می توان شاعر سطحی نویسی  بود 
“با لک لک ها در باد” هم از تجربه مهاجرت حرف می زنم، 
هم از بیگانگی خودم در هر دو سرزمین و هم از دغدغه ها 

و آشفتگی هایی که داشته ام و این کوچ آنها را تشدید 
کرده است. حاال اگر کسی با این شعر ارتباط برقرار کرد 

و آن را دوست داشت  که چه بهتر، اگر هم نه که به قول 
هنری تورو در نمایش “آن شب که تورو زندانی بود” همه 

کتاب هایم برمی گردند می آیند پیش خودم. که خاک 
بخورند.

منبع: سایت شهرگان )بخش اول گفت و گو(

را که الزم می دانم خواندن ادبیات قدیم خودمان است. 
من شعر بسیاری از شاعران، مثل بیدل و صائب را تا 
سال های اخیر نخوانده بودم، در حالی که به واسطه 

انگلیسی )قدیم و جدید( بیشتر آشنایی  با شعر  رشته ام 
داشتم، مثال یک درس مختص جان دان و شعر متافیزیک 

را گذرانده ام.  برای یک شاعر یا مترجم آشنایی به مجموعه 
ادبیات فارسی یک  ضرورت است چون به شناخت او از 

زبان و گستردگی واژگانی شعرش کمک می کند. حتا  یک 
مترجم هم برای معادل سازی نیاز به این مطالعه گسترده 

باید ریشه های جمله ها را بشناسد، بداند پسوندها  دارد. 
چطور ساخته می شوند و چه معنایی دارند و غیره.  در 
مورد ترجمه کردن شعر، من ترجمه را به کسی توصیه 

می کنم که به دو زبان مقصد و مرجع مسلط باشد و طبع 
شاعری هم داشته باشد. وقتی کسی نتواند ساختار شعری 
را بفهمد یا آنچه که شاعر گفته رمزگشایی کند، ترجمه ای 

می کند که مفهوم شعر را به کل تغییر می دهد  و وقتی 
طبع شاعری نداشته باشد یا سبک شاعر را درک نکند، 

از شعری پر آهنگ و موسیقی نثری خشک ارائه می کند 
که فقط مفاهیم را منتقل کرده است، یعنی سبک و فرم 

انجام ترجمه  اصال منتقل نمی شود. آنچه در خواندن یا 
به شاعر کمک می کند درک ظرایف زبانی و تمهیدات 

زیباشناسانه ای است که هر شاعری به کار می برد و این 
دید انسان را خیلی باز می کند. مثال تصرفی که سالن، یا 
گاه باخمن در زبان می کنند یا تصاویر غریبی که سالن یا 
گوتفرید بن خلق می کنند به ما نشان می دهند که چقدر 

شاعر می تواند بر زبان تاثیرگذار باشد چقدر می تواند از 
توانایی ها و خصلت زایشی  زبان به نفع خود استفاده کند. 

چقدر می تواند با خلق تصاویر غریب خود واقعیت را به 
چالش بکشد و این همه چیز کمی نیست.

  
ساختارمند بودن شعرهای شما در کتاب »با لک لک ها در 

باد«، باعث شده که بدون آن که زبان چندان پیچیده ای 
داشته باشند، مرز مشخص خود را با آنچه امروز به عنوان 

جریان ساده نویسی باب شده و هر متن بی ساختار و 
بی منطق  شعری را ِصرِف برخورداری از زبان ساده و 

تقطیع سطرها، تحت عنوان شعر معرفی می کند، کامال 
حفظ کنند. چگونه به این ساختار و به خصوص به این 
موسیقی که سطرهای اشعارتان را به هم پیوند می دهد 

دست یافته اید؟

 فکر می کنم روند تولید شعر دو وجه دارد، وجه خود 
آگاه و وجه ناخودآگاه. یعنی من به شکلی از الهام )البته 
دارم. شعرا  اعتقاد  برانگیختگی  متافیزیکی(، یا  از جنبه  نه 
احساسات قوی تری دارند و نسبت به مسائل اطراف خود 

حساس ترند، به همین خاطر گاه تصاویری به نظرشان 
با زبان تجربه ای می کنند که با تجربه دیگران  می آید یا 

متفاوت است. این حس ها بخش ناخودآگاه روند آفرینش 


