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نقادی »بزرگراه مسدود است« ،گزیده شعرهای رزا جمالی

کوبیسم شاعرانه
ِ

به چهارراهها
حسودی میکنم

ﺧﻠﻴﻞ ﺩﺭﻣﻨﻜﻰ
»رابطــهای دارم مرموز با تمام عناصری که شکلشــان را از دســت دادهاند،
شدید ،یا از خودشان بیرون زدهاند یا کم آمدهاند ،بهطرزی فجیع ،اشباع شدهاند
از مفقودشدنشــان ،یــا متــورم« ۱.دهه هفتاد ،دهــه آزمایشهای ادبی بســیار
گوناگون بوده اســت .دههای که هر شــاعر و نویســندهای در آن ،در رؤیای یک
انقالب ادبی بود .بخش زیادی از این رؤیاپردازیها در نامگذاری دفترهای شعر
و داستانها و رمانهای آن سالها درج و حک شده است .چه بسیار کتابها که
نامگذاری شدند ،اما هیچگاه نوشته نشدند .نامگذاری بر سر کتابهای ادبی خود
یــک رخداد ادبــی تمامعیار بود .در این بین ،اگر نامی ســرنمون آن رخداد ادبی
باشــد ،بیگمان آن »این مرده سیب نیســت یا خیار است یا گالبی« است .نامی
که زود بر ســر زبانها افتاد ،غوغا برانگیخت و رزا جمالی را به مرکز جریانهای
شــعری آن ســالها پرتــاب کرد .این نام ســوای نیــروی ابــداع ،آفرینشگری و
ویرانگــری همزمانی که در خود دارد ،سرشــار از انرژی طنازانه نیز هســت .اما
آفرینشگری ،ویرانگری و طنز ،ایدههایی پراکنده خواهند ماند ،اگر آزمایشگری
ادبیای که کار ویژه شــعرهای رزا جمالی اســت ،درک و دریافت نشود .این کار
ویژه پیشروی بهســوی »هندسیکردن منطق حسی« اســت .مثلثها ،دایرهها،
بیضیها ،مربعها و لوزیهایی که شــاعر را در موقعیت یک »شــعر کوبیســتی«
قرار میدهد .تمام سواسری شعر رزا جمالی از شعر رضا براهنی ازاینرو است.
جمالی که از شــاگردان کارگاه شــعر و قصه براهنی بوده است ،از نخستین دفتر
شعر ،نطفه شعری را بارور کرده است که بنا است به شعر براهنی »نه« بگوید.
اگر براهنی بهســوی »موسیقیاییکردن منطق حسی« شــعر گام برمیدارد ،اگر
پارهای از بهترین شعرهای او بهمثابه پیشدرآمدی بر گونهای از اکسپرسیونیسم
انتزاعی کار میکنند .باری ،اگر درک و دریافت موســیقیایی او از شــعر ،با درک و
دریافت موســیقیایی کاندینسکی از نقاشی همسانیهایی دارد ،همسانیهایی با
»ترکیببندیها« از کاندینســکی ،مثال نگاه کنید به شــعر »گلپل« از »خطاب به
پروانههــا« ،رزا جمالــی این منطق حســی موســیقیایی را با یک منطق حســی
هندســی جابهجا میکند» .چشــمهایت بــه لوبیا میماند /ای گربــه! /من دلم
میخواهد تو را به گالبی تشــبیه کنم« .درک و دریافت حجم یک گربه نشســته،
بهمثابه حجم یک گالبی ،قیاس حجمی بین گربه و گالبی نشان میدهد ،شاعر
در جستوجوی سادهسازی عناصر بصری از راه تحلیل آنها بهمثابه شکلهایی
هندســی اســت .یک اســتراتژی کوبیســتی» .ماه گرد«» ،ماه هالل«» ،ماه دراز«،
»مثلثی که هشــت گوشه داشــت«» ،نیمی ماه و یک و نیمی خستگی لوزیها«،
»دلواپســیهای چاهار گوش«» ،مربعهای مفقودشــدنم«» ،دایرهای در مربعی
تمام«» ،یکشــنبه بهطرز وحشــتناکی گرد است«» ،شــکلی عجیب دارم /سرم
بهشکل مثلثیســت گرد« و »کنارهای مجهول« .نمونههایی که بیشترین بسامد
را در دفترهای شعر »این مرده سیب نیست یا خیار است یا گالبی« و »دهنکجی
به تو« دارند ،اما در دفترهای بعدی بســیار بســیار ناچیز و نادیدنیاند .ما به این
چرخش ،در جهان شــاعرانه رزا جمالی بازخواهیم گشت .دستکاری که شاعر
در پیشــبرد راهبرد شاعرانهاش بهسوی »هندســیکردن منطق حسی« میکند،
این اســت :بهجــای درک و دریافت عناصر بصری بهمثابه حجمهای ســاده ،به
خــود خــود حسها ،حسهــای انتزاعــی ،رنگ و زنگی هندســی میبخشــد.
»دلواپســیهای چاهارگوش« .آبشــخور انرژی طنازانه شعر او نیز همین منطق
کوبیستی است .پرترهها و طرحهای پیکاسو را بهیاد آورید ،پیکرهها و چهرههایی
کــه به حجمهای هندســی ســاده شــدهاند ،از ریخــت افتادهانــد و از راه این از
ریختافتادگی نیروی طنز سرشــاری به دســت آوردهاند .درک و دریافت جهان
بهمثابه حجمهای ســاده ،مکعبها ،مثلثها ،دایرهها ،بیضیها و لوزیها .یک
آفرینشگــری و ویرانگری توامان» .واگویه کنم /از دو گوش پهن شــوم وســط
بشقابی /از دو سر ،به دو دست ،در دستی مکمل /قطعه قطعهام کنند /واگویه
کنم /به شیشــه بکوبم خودم را /در دســتی ناممکن /نیمرخم شکسته بود« .در
»دهنکجی به تو« که دفتر دوم شــعری اســت که از شــاعر منتشــر شده است،
شــاعر احســاس قطعهقطعهشــدگی ،از ریختافتادگــی ،اضطرابــی جانکاه از
چفتوبستشــدن خطها ،عالمتها و اندامهای خــود دارد و گاهوبیگاه از آن
ســخن میگوید .او که در پاره نقلشده پیشین ،احساسی از وارفتگی و پهنشدن
از دو گوش در وســط بشــقابی را دارد ،در شعری که نام زیبای »نقطه .بینقطه
این سطر مضطرب است که چرا تمام نمیشود؟« را بر خود دارد و این اضطراب
جانکاه را به خوبی بیان میکند ،میگوید» :با دلشوره از چفتشدن بندهای این
سطر ناتمام دلتنگم/چطور بیاوزیم به حروف آخرش؟ /مجموعهای از تناسبات
گوشــم ،ادات ناآشــنای این کلمات ،بر موربی از خواهشی ،کلید کردهام ،سفت/
لنگ میزند بیعالمتی در آخر /از دلشورهی چفتشدن /دلشورهی چفتشدن/
دلشــوره« .هرگاه شــاعر ،حسهای انتزاعی را چون حجمهای هندسی درک و
دریافــت کند ،دور نخواهد بود تا خود را چــون حجمهایی پارهپاره و اندامهایی
قطعهقطعه پیدا کند و در دام دلشــوره چفتشــدگی بیفتد .چگونه حجمهای
هندســی ،حسهای انتزاعی که بهمثابه حجمهای هندســی پدیدار میشــوند،
مفصلبندی میشوند؟ اما »دهنکجی به تو« دفتری در کشف »خط مورب« نیز
هست .شاعر در شــعر »کجشدنم« مینویسد» :به کجرفتنم قول دادهام ،راست
نشــوم ،هیچوقــت« .از ایــن دقیقه بــه بعد ،حسهــا ،چیزهــا و حالتها انحنا
مییابنــد و شــیبها ،خطهــای اریــب و مورببودگیها ،در شــعر او پرشــمار
میشــوند» .خوشــبختی اریب«» ،تنهایی اریب«» ،اندام مورب«» ،خواهشــی از
موربی«» ،سرگیجهگرفتم از انحنا«» ،عناصر مورب«» ،عناصر اریب«» ،جیغهای

پانیذ زرتابی» :در شــخص من دو شخص هست /:یکی
مفــرد که امضا میکند /،دیگری جمع که میخواند /.و
در لحظهی خوانش ،ما سه شخصیم«.
»من گذشــته امضا«ی یداﷲ رویایــی از آثار مهم او
ِ
اســت که حاال پس از ســالها در نشر نگاه تجدیدچاپ
شــده اســت .این کتاب چنانکه رویایــی ،خود میگوید
مجموعهای اســت از »شــعِر به نثر ،یا نثِر یک شــعر؟«
و مانند دیگر آثار شــاعر کاری اســت متفاوت و خالقه.
»ایــن متنها
طبیعت من هســتند .ایــن متنها طبیعت
ِ
هســتند .و در امضای من پرندهای هســت که هر صبح،
اینجــا ،بهطور عجیبی میخوانــد ،و من بهطور عجیبی
عادت کــردهام که هر صبح از خــواب برخیزم و پنجره
را بــاز میکنم ،در این لحظه بهطور عجیبی میخواهم
بــا طبیعت ارتبــاط برقرار کنم و طبیعــت ارتباط با من
بهطــور عجیبــی برقرار نمیکنــد .پنجــره را میبندم و
پرنده بهطــور عجیبی تنها میمانــد «.رویایی در همان
چند ســطری که ابتدای کتاب نوشــته اســت تکلیف را
معلوم میکند .اینکه این متنها ،یا شعِر به نثراند یا نثِر
یک شعر» .در اینجا شــعری هست که فکر میکند« .و
این مقدمهای اســت برای آنچــه مخاطب با آن مواجه
متن ســخنرانی رویایی در جشــنواره
میشــود .و بعــد ِ
عنوان »در
بینالمللی شــعر کازابالنکا آمده اســت ،بــا ِ
رفتن حرف« .و گویا سخنرانی در جمع شاعرانی از
پرانتز ِ

زنیســت مورب و عمود«» ،دنداندرد مورب« و »هفتتیری مورب« ،جابهجا و
گاهوبــیگاه» .دهنکجــی به تــو« بیشوپیــش از هر چیزی دفتری در ســتایش
»کــجروی«» ،کژســانی« و گونهای دهنکجی به خطوط راســت اســت .شــعر
»کجشدنم« از دفتر »دهنکجی به تو« که پاره نقلشده در آغاز این جستار ،از آن
برگرفته شــده است» ،مانیفست شــعر« رزا جمالی اســت .میتواند باشد .ویژه
اینکه این شــعر دربردارنده ترجیعبندی اســت که همزمــان ،از ریختافتادگی،
مورببودگــی ،عدم تقــارن و قطعهقطعهگی را در خود جمع دارد و زنگ تکرار
آن ،ناقوســی اســت که ما را به سوی این مانیفســت فرا میخواند» :کج شدنم/
نیمی مورب و نیم معوج /نیمتر از دو قطعهی بیترمیم« .اما این مانیفست ،در
تجدید چاپ گزیدهدفترهای شــعر رزا جمالی که در مجموعهای بهنام »بزرگراه
مســدود اســت« گرد آمده ،دود شــده اســت و به هوا رفته اســت .اینجا ،شعر
»کجشــدنم« با نام »وقتی بعید و وقتی ناممکن« چاپ شده است .سوای تغییر
نام شــعر که از دید نویســنده این جســتار ،خطایی آشــکارا اســتراتژیک اســت،
بخشهای زیادی از شعر هم حذف یا به گفتی دیگر پاالیش و ادیت شده است
که از سر اتفاق این بخشها ،مهمترین بخشهای این شعر بودهاند .بهویژه ،پاره
نقلشــده در آغاز این جســتار ،همچنین ترجیعبند گفتهشده و سطر بسیار بسیار
مهم »بــه کجرفتنم قول دادهام ،راســت نشــوم ،هیچوقت« .بدون شــعر »کج
شــدنم« ،دفتر شــعر »دهنکجی به تو« دفتری بیمعنا اســت و بدون این دفتر
بخش بزرگی از دســتاوردهای شاعرانه رزا جمالی رنگ خواهد باخت .با تبخیر
این شــعر ،با تبخیر این مانیفست ،گنج شــاعرانه رزا جمالی بخار شده و به هوا
رفته اســت .امــا این حذف و ادیت ،رهآورد همان چرخش شــاعرانه اســت که
نهادن »هندســیکردن منطق
پیشتر گفته شــد .جمالی ســوای آنکه با درپیش ِ
حسی« شعر در نزد براهنی را به چالش
حسی« شعر» ،موسیقیاییکردن منطق ِ
ِ
میکشــد ،راهی به ســوی نقد فــروغ فرخزاد نیز میگشــاید .اگــر گرایش فروغ
فرخزاد به پهنههای حسی و منطق حسی ،گرایشی تصویری و موسیقیایی و سر

بزرگراه مسدود است
ﺭﺯﺍ ﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻧﺸﺮ ﺑﻮﺗﻴﻤﺎﺭ
آخــر انتزاعــی باقــی میمانــد ،رزا جمالی این منطــق حســی را وارد فراگردی
ماتریالیســتی میکند و آن را بهگونــهای عینیتر به نمایش میگــذارد .فرخزاد
مینویسد» :خطوط را رها خواهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم
کرد و از میان شکلهای هندسی محدود به پهنههای حسی وسعت پناه خواهم
برد« .رزا جمالی نیز پیوســته در کار به چالشکشــیدن خطــوط ،بهویژه خطوط
راست و همچنین اعداد است ،اما او چندان دل در گرو پهنههای حسی وسعت
نــدارد و میداند حسها بیش از آنکه وســیع باشــند ،حسهایی منتشرشــده،
حسهایی ریز ،خرد ،قطعهقطعهشــده ،سرهمبندیشــده و مفصلبندیشــده
هســتند .برای رزا جمالی حسها بیشوپیش از آنکه چیزی استعالیی باشند ،یا
چیزی وســیع ،رعشــهها ،ضربانها و انرژیهایی در حال گریز هســتند .حسها
برای فروغ فرخزاد وســیع هســتند ،اما همین حسها برای رزا جمالی ،اریب و
مورب هســتند .حسها پیوسته بر روی یک شیب میلغزند .برای او »شکلهای

هندسی محدود« ،بیشوپیش از آنکه یک محدودیت باشند ،یک امکان هستند.
حجمهای هندسی ســاده ،حجمهای هندسی که بهسوی یک منطق کوبیستی
جمالی دوره نخســت است.
آن رزا
در شــعر راه می برند .اما اینها همهوهمه از ِ
ِ
پس از نشر »دهنکجی به تو« ،رزا جمالی بهطور همزمان در چند دام میافتد.
 .۱سودای »منظومهسرایی«.۲ .دوری از »هندسیکردن منطق هندسی« شعر و
رویآوردن به یک منطق حسی انتزاعی .۳ .درک و دریافت عدم انطباق رویکرد
شــاعرانهاش با نظریه شعر رضا براهنی و عدم کوشش برای دستیابی به نظریه
شعری از آن خود .باید یادآور شد ،در سالهای پایانی دهههفتاد ،موجی در بین
شــاعران آوانگارد بهراه افتاده بود که خواهان منظومهســرایی بودند .اما سبب
گرایش این شــاعران بهســوی منظومهســرایی چه بود؟ شــاعران و نویسندگان
بســیاری در نیمــه دوم دهههفتاد در ســودای نوشــتن داســتان ،رمان و شــعر
چندصدایی و پلیفونیک بودند .نقدهای براهنی که با نگاهداری به نوشــتههای
باختیــن درباره چندصداییبودن رمان بر رمانهایی چون »بوف کور«» ،آینههای
دردار« و »کلیدر« نوشــته شده بود ،شرح براهنی بر »خطاب به پروانهها« که با
نــام »موخــره« در همان دفتر شــعر چــاپ شــد و در بــاب چندصداییبودن و
چندوزنیبودن شعر او داد سخن میداد و همچنین نشر رمان »آزاده خانم« که
رمانی یکســر »پلیفونیک« و »پلیفورمیک« بــود ،همهوهمه چنان فضایی را
برســاخته بود که سرودن یک شعر چندصدایی که موفق از آب دربیاید ،بدل به
امید و آرزوی بسیاری از شاعران شده بود .دیری نگذشت تا عدهای گمان بردند
در یک شــعر کوتاه مجال و امکان رویکــردی چندصدایی ،چندان وجود ندارد و
تنهــا در یــک شــعر بلند و بلکــه در یک منظومه اســت که میتوان یک شــعر
چندصدایــی را کــه دربردارنــده صداهــای گوناگــون اســت ،به صحنــه آورد.
چندصداییگرایی بهســرعت برقوباد با منظومهســرایی پیوند خورد .شعرهایی
چون »چهار دهان و یک نگاه« از مهرداد فالح» ،جنگ جنگ تا پیروزی« از علی
عبدالرضایــی و »مداراتــو کانتابیله یا راه اصفهان« از هوشــیار انصاریفر زاییده
چنین زمینهوزمانهای بودند ،شعرهایی که سرنمون نبردهای شاعرانه بر سر ایده
شــعر چندصدایی و بهترین نمونه واقعا موجود آن بودند .باری در چنین متن و
زمینــهای اســت کــه رزا جمالــی کــه شــعرهای بلندی چــون »کجشــدنم« و
»دهنکجی به تو« را در دفتر »دهنکجی به تو« چاپ کرده اســت ،درگیر رویای
منظومهســرایی میشــود .نگارش یک منظومــه بلند که میتوانــد منظومهای
چندصدایی ،پلیفونیک و پلیفورمیک و چندمرکزی باشــد ،میتواند بر انطباق
رویکرد شــاعرانه او با نظریههای شــعری رضا براهنی بیفزاید .اما همانطور که
خواســت کشــف هند ،به کشــف آمریکا انجامید ،رزا جمالی ،فــروغ فرخزاد را
بهمثابه بزرگترین منظومهســرای شــعر مدرن فارســی کشــف میکند» .ایمان
بیاوریم به آغاز فصل سرد« بهمثابه یک شعر چندمرکزی ،بهمثابه یک شعر بلند
کامــال موفــق .این چرخش کــه همزمان دربردارنــده آریگویــی رزا جمالی به
موســیقیاییکردن منطق حسی امر شــاعرانه و دورشدن از هندسیکردن منطق
حســی آن و همچنین آریگویی او به پهنههای حسی وسعت و جهان انتزاعی
منطق حســی فروغ فرخزاد اســت ،نقطــه پایانی بر دهنکجــی او به براهنی و
فرخزاد اســت .پایان رویکرد کوبیســتی ،آزمایشــی و ماتریالیستی او به شعر ،که
بیگمان یکی از مهمترین آســتانههای تجربی شــعر ایــران در دهه هفتاد بود.
مخاطبان
شعر رزا جمالی هیچگاه شعری زیبا ،شعری دلخواه و شعری از برای
ِ
بسیار نبود ،مثال آنطور که شعرهای گراناز موسوی بوده است ،اما شعری آکنده
از امکان ،ایده و نوآوری بود و بهمثابه دریچهای بهســوی آینده ادبیات ایران کار
میکرد ،دریچهای که در دوره دوم شــاعری او ،در دفتری چون »برای ادامه این
ماجرای پلیســی قهوهای دم کردهام« -که گویی هنوز بسیار دل در گرو آن دارد،
چه آنکه ،آن همان منظومه بلند دلخواهی اســت که شــاعر را سودایی کرده و
به راههای تازه کشــانده اســت -و همچنین در دفترهای »این ســاعت شــنی به
خواب رفته اســت« و »شهر ممنوعه« ،بسته شد .برای مهمترین شاعرانی که از
دل »کارگاه شعر و قصه« براهنی سر برآوردهاند ،بهویژه شمس آقاجانی ،عباس
حبیبی بدرآبادی و هوشــیار انصاریفر ،بیشوپیش از هر چیز مساله لحن ،صدا
و موسیقی در شعر بوده که دارای کارکردی راهبردی بوده است ،در این بین تنها
عبــاس حبیبی اســت کــه نزدیکترین همســایگی را بــا رزا جمالــی در رویکرد
کوبیســتی او به شــعر دارد .عباس حبیبی در دفتر »از کلید تا آخر« و بهویژه در
شــعر »مجلس آخر« بهگونه ای از »تکهچسبانی« و »کوالژ ادبی« روی میآورد
و شــعر را از راه ســرهمبندی روایتهای کهن با پارهشــعرهایی از خود ،تولید
میکند .همچنین در این دفترشعرهایی هستند که از سرهمبندی شعر و نقاشی
تولید شــدهاند ،مثال شــعر »نه فیل نه آدم« که در میان آن طرحی از »پل کله«،
بهمثابه گونهای از تکهچســبانی به چشــم میخورد .کوبیسم شاعرانه در دهه
هفتــاد دو چهــره اصلــی دارد .۱ .رزا جمالــی با هندســیکردن منطق حســی
 .۲عبــاس حبیبی ،با رویآوری بهســوی گونهای از تکهچســبانی و کوالژ ادبی.
بازخوانــی این دفترها ،یعنی »این مرده ســیب نیســت یا خیار اســت یا گالبی«،
»دهنکجــی بــه تــو« و »از کلید تــا آخر« بهمثابــه دفترهای شــعری که دارای
ناهمسانیهای بسیاری با نظریه شعر براهنی هستند ،دفترهایی که از دل کارگاه
شــعر و قصه او برآمدهاند ،دربردارنده افقهایی هســتند که هیچ پروژه عبور از
براهنی را یارای چشمپوشی از آنها نخواهد بود.
 .۱از شــعِر »کجشدنم« ،مجموعه »دهنکجی به تو« ،صفحه  ،۳۹انتشارات
نقش هنر – ۱۳۷۷

ﺭﻓﺘﻦ ﺣﺮﻑ
ﺩﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ
ِ
روسیه ،پرتغال ،فرانسه ،آمریکا ،تونس ،مراکش و مصر،
شــد ،در چرخه ارتباطات و مصرف فرســوده میشود و
ظرفیتها و داللتهای نشانهبودن را از دست میدهد
موضوع »شــعر به عنوان معرفتی
و در جشــنوارهای با
ِ
تــا فقط یک دال باشــد .در گذشــته امــا ،لغتها برای
منحصربهفرد« ،ایراد شده است» .شعر تنها نیست .این
رســیدن به چنین سرانجامی ،قرنها ،انزوا ،تفرد ،عزلت
عنوانی اســت که میشل دگی ،به اثر تحسینبرانگیزش؛
رســاله در بــاب بوطیقــا ،میدهــد .مــن
و آرامش را به گذر زمان و تاریخ پیشــکش
میگویــم بله ،شــعر تنها نیســت ،اما تنها
میکردنــد .ایــن دگرگونی انســان امروز و
شــعری او و در نتیجــه زبــان و
در صورتی که بــه تمام هنرهای زیبا یکجا
آفرینــش
ِ
جامعــه او را در معرض خطری بزرگ قرار
اطالق شــود ،وگرنه شــعر تنهاســت ،و در
میدهد .امــا دنیا بهواســطه انفورماتیک،
نــوع خــود منحصربهفــرد ،چراکــه توان
آن را دارد تــا هرچه را کــه ناتوان از یافتن
انســان را در شــفافیت اینجا و آنجای این
شــیوهای برای بیان خود اســت ،به شــیوه
دنیا ،و دنیاهای دیگِر این دنیا قرار میدهد؛
و شــاعر نیــز در غیــاب شــعرش ،آنجا که
معرفت
خــود به زبــان آورد .و این یعنــی
ِ
منگذشته امضا شعر بهطرز منحصربهفردی مستقل باقی
امروز
کــه
تنهــا .معذالــک ،ایــن معرفت
ِ
میمانــد .رویایــی ایــن تناقــض را »نمای
دســتخوش برداشــتها و دســتبردهای
ﻳﺪﺍﷲ ﺭﻭﻳﺎﻳﻰ
بیامان رسانهها شــده است ،کمکم جنبه
عصر ما« میخوانــد .که نتیجه آن »از یک
ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎﻩ
منحصربهفــرد خــود را از دســت میدهد
طرف شــمار هراسآور رمانهای ضعیفی
ﭼﺎپ ﺳﻮﻡ1394 :
اســت که نمیتوان ادبی شماردشــان و از
و بــا بحــران مواجــه میشــود .گویی آن
قحط شــعر؛ هر دو پیچیــده در انبوه درهم
اصطالح معروف ماالرمه ،بحران مصرع ،در شعر جای
طرف دیگر ِ
متنهایی که اساسشــان یا ســوءتفاهم در خودارجاعی
خود را به بحران معرفت ،داده اســت« .رویایی معتقد
زبانی یاکوبسونی است ،که با ارجاع بیرونی سوژه و ابژه
اســت ،امروز بهمحض آنکه کلمههای شــاعر دریافت
ِ

خود قهرند ،یا کامال برعکس ،در همان ســطح طبیعت
ماندهاند «.و اینطور که از اوضاعواحوال برمیآید شعِر
رمان ما ،دســتکم در وجه غالباش ،دچار
مــا و حتی ِ
همین سرنوشــتی شــده اســت که رویایی سالها پیش
از آن گفته بود .در حوزه شــعر که با انبوه دفترشــعرها
مواجهیــم و »قحط شــعر« .و در عرصه داســتان هم،
چهبســیار داستانهایی که با منطق بازار نوشته و تولید
شدهاند و ازقضا در انبارها ماندهاند.
رویایی در ادامه این تحلیل از فضای ســایهانداخته
بر شــعر و رمــان ما ،از جنبش معاصر شــعر فارســی،
»اسپاسمانتالیســم« یا همان »شــعر حجــم« میگوید.
شــعر حجــم پیشــنهاد میکند ،وابســتگی بــه چیزها
چیزی اســت که باید کامال از شــعر غایب باشد ،شعری
در تعــارض با تمــام تاریخ خود ،هرچنــد کهن ،تا خود
را وقــف عصــر تــازهای از واژههــا کند بــا وصیتها و
ســفارشهای عهد جدیــد واژههــا« .و بهگفتــه یداﷲ
رویایی ،شاعر دوران ما» ،امضا /گذاشتن /برای گذشتن/
گذشــتهنگاری /نشــانهگزاری /گزاره را گذشــته کردن/
گذشــته را نشــانه کردن /گذشــتهبازی /شکستهسازی/
کمی از من ،زیر نگاه من عالمتی از من میشــود ،چیزی
»منگذشته امضا« که در
گذشــته در چیزی« .مجموعه ِ
ســال  ۱۳۸۱برای بار نخست در نشر کاروان منتشر شده
بود ،به صورت دوزبانه منتشر شده است.

»اثــر پروانهای« ،عنــوان مجموعه
شعری اســت از حمیدرضا نجات که
از طرف انتشــارات فصل پنجم منتشر
شــده اســت .کتاب شــامل  ۵۲شــعر
اســت با عنوانهای» :تنهایی مسری«،
»تقصیر فرشــتهها بود«» ،درختها«،
»المپهــای افســرده«» ،جمعههای
یتیــم«» ،تنفــر اشــتباهی«» ،خیــال«،
»ســرگیجه«» ،هســتی و نیســتی«،
»لبخندهــای ژوکونــد«» ،ببخشــید«،
»پرتقال خونی«» ،مرض گمگشتگی«،
»دســتها«» ،بختهــای کبــود«،
»تخــت خواب«» ،طهــران«» ،اتفاق«،
»خــواب در ارتفــاع پاییــن«» ،تمــام
چیزهایــی کــه زود تمــام میشــود«،
»پاییــز«» ،دوراهی«» ،پنج انگشــت«،
»آلزایمر«» ،حس یــخزده«» ،پنجره«،
»پــازل جهنمــی«» ،مــرگ مغــزی«،
»گوشــهگیری«» ،ســرطان مهربانی«،
»آرزو«» ،رایحــه«» ،بــر بــاد رفتــه«،
»پایــان«» ،ســکانس آخــر«» ،عینــک
دودی«» ،بوی تو«» ،دردها«» ،دوستت
دارم«» ،کــدام بهشــت«» ،حــس
ششــم«» ،مــرض قنــد«» ،دلتنگــی«،
»دنیا«» ،قســمتهای پررنگ«» ،ســه
در چهــار«» ،زمهریــر«» ،زود تمــام
میشود«» ،فرقی نمیکند«» ،انتظار«،
»توهم بهار« و »دریا زده« .شــعرهای
مجموعه »اثر پروانهای« زبان سادهای
دارند» .تنهایی« ،مفهوم مرکزی بیشتر
شــعرهای این مجموعه اســت و این
مفهــوم اغلب بــا مضامین عاشــقانه
گــره میخــورد و در بعضی شــعرها
نیــز رنگمایههایــی از دغدغههــای
اجتماعــی بــه ایــن مضامیــن افزوده
میشــود .بخــش پایانــی کتــاب از
شعرهایی بســیار کوتاه تشــکیل شده
اســت؛ شــعرهایی اغلب پنج ،شــش
ســطری و گاه کمتــر ،که بــه بیان یک
احساس یا موقعیت خاص میپردازند.
اینک شــعر »هستی و نیســتی« که از
شــعرهای بلند این مجموعه اســت:
»شــیر یا خــط!  /فرقــی نمیکنــد/ ...
خط /مرا یاد خط چشــمی نیمهتمام،

اثر پروانهای
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻧﺠﺎﺕ
ﻧﺸﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
 /جلــوی آینهای کثیــف میاندازد /در
اتاقی که صــدای لــوالی درش /بلند
میگوید / :که دیگر نیســتی /و شــیر/
همان شــیر است /فقط خرابتر شده!
 /اینروزهــا کمتــر چکــه میکنــد /،تا
بفهمم /بیشــتر تنها شدهام /،فکر هدر
رفتــن چکههــای آب نیســتم /،آب از
سرم گذشته! /نصف چراغهای لوستر
ســوخته /ولــی نمیدانم چــرا وقتی
نیســتی / ،چراغهای خاموش را بیشتر
میفهمم /تــا روشــنهای باقیمانده
را! /نمیدانــم چــرا همهچیــز /بعــد
از رفتنــت /غیرمعمولــی میشــود؛/
خراب میشــود؛ /و درون آدم دلتنگی
میسازد /شــیر خراب / ،صدای لوالی
در / ،آینه کثیف / ،چراغ سوخته لوستر/
و خمیر دندان تمامشده / ...ولی وقتی
هســتی / ،همهچیز درســت اســت و
معمولــی /حتی همــان چیزهایی که
حاال /خراب و عجیب شــدند!! /شــاید
این همان فلســفه هســتی و نیســتی
باشــد /که فقط در تنهایی غریب من/
منطقی میشــود /شــاید بهتر اســت
بگویم / :تو فقط باش /تا لحظههایم/
کمی معمولی باشد «...و شعری دیگر
با عنوان دو راهی» :به تمام چهارراهها
حســودی میکنــم /چــون همیشــه
درگیــر دو راه بــودم /یــا میرفتــی /یا
بــاز ماندنت /پــر از رفتــن بــود / ...از
خیابانهای یکطرفه که برعکس قدم
میزدی / ،ترافیک چشــمها ســنگین
میشــد!  /تو اگر چشمهایت سبز بود/
هیچکس دیر به خانهاش نمیرســید/
تو به ذهن تمام چراغها دستبرد زدی/
تــو را دور میبینــم /اینقدر دور که به
چهارراه بعدی نرسیده /تمام چراغها
من را» /صادقانه« /به سمت دیگری/
»هدایت« /میکنند «...مجموعه شعر
»اثــر پروانــهای« در  ۷۲صفحــه و با
قیمت  ۷۰۰۰تومان منتشر شده است.

ﻧﮕﺎﻩ
نگاهی به »آفاق و اسرار عزیز شب«

۱

رندی از تبار خیام
ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ
در یکــی از روزهــای ســال  ۱۳۸۶بــود کــه اولبــار بــا مهدی
مظفریســاوجی از نزدیک آشنا شــدم .این شاعر و پژوهشگر جوان
به دیدار مادر زندهیادم آمده بود.
تاریــخ دقیق ایــن مالقــات بهخاطرم نمانــده ،اما هیــچ از یاد
نمیبــرم کــه در پی چند دیــدار ،انگار بــرادر دیگری یافتــه بودم:
مــادرم به چشــم فرزند بر او نــگاه میکرد ،و این دلبســتگی هم از
بابت رفتــار مهرآمیز و ضمیر زاللگون مهدی بــود و هم به اعتبار
سیمین مادر را به گزینش
برخی شــعرهای پرطراوت او ،چندان که
ِ
۲
سرودههایی از مهدی برانگیخت.
ســالهای پــس از  ۸۶پیونــد عاطفی بیشــتری میان مــن و این
شــاعر جوان استوار شد .و من که برادر ســالدیدهترم و از هنر کالم
 و بهویــژه از شــعر -لذت میبــرم ،اعتراف میکنم کــه از پارهایسرودههای او بهره معنوی برگرفتهام.
»آفــاق و اســرار عزیز شــب« مصرعی اســت برگرفته از شــعر
»نماز« ،ســروده امید )مرداد  .(۱۳۳۹ســرآغاز کتاب )ص  ۷تا (۲۹
چشــمگیر است؛ نقدوارهای است بازگوی نکتههای موشکافانهای،
و دارای چنان شــالودهای که خود میتواند به پرسش و پاسخهای
پرتنوعــی بیانجامد ،افــزون بر آنچه در متن مجموعــه با  ۲۹تن از
شــخصیتهای فرهنگی هــمروزگار به میان آمده اســت .اینگونه
نوشــتن ،درواقع ،شگرد شاعر و نویسنده جوان ماست :از تضادهای
پنهــان در آثار اخــوان میگویــد و از »تجاهلالعارف«کردنش ،که
نمونه آشــکار آن توضیح ســراینده »مار قهقه« است درباره تاریخ
پدیدآمــدن این قطعه شــعر .از همینجاســت کــه درمییابی چرا
زندهیاد هوشــنگ گلشــیری ،روایتگر خراســانی ما را »رندی از تبار
خیام« ۳خوانده است.
شــگرد دیگر مظفری لحن پرسش اوست؛ یعنی برخالف بیشتر
همتایان پرسشگرش ،مخاطب را به چالش نمیخواند ،بلکه زبان
او را به ترفند میگشاید و ذهنش را طرفهکارانه میکاود تا به مراد
برسد:
 ]براهنی[ ...ما در خراسـان دو شـاعر مهم داریـم .یکی اخواناست...

)ص  ۱۱۸تا (۱۱۹
یا ،برای نمونه ،ابراهیم گلستان را به تناقضگوییاش وا دارد:
  ...کدام روشنفکران؟ من روشنفکری نمیشناسم...حتما فروغی یک روشنفکر درجه اول بوده...
)ص (۶۴۳
برخــی از »قدمای معاصــر« )به تعبیر خود اخــوان( را هم به
گفتن ســخنانی ســوق میدهد تا ایشــان را از متانــت فرهیختهوار
بیبهره بنماید و خواننده را نوعی »انبساط خاطر« ببخشد:
 ]مظاهـر مصفـا[ ...در مصـرع اول »افسـانه«]ی نیمـا[ یـکبیذوقی هست:
ای فسانه ،فسانه ،فسانه
یک فس فس در آن هست...
)ص (۶۹۳
--به هر روی» ،گفتوگوها «...سرشــارند از یاد و حکایت ،بررسی
آثار اخوان و ســنجش ذهن پاســخگویان فرزانه هــمروزگار ،همه
پیشاپسین
دلنشــین – مگر پاسخ جامعهشناســی که در گفتوگوی
ِ
کتاب میکوشــد »طلیعه آفتاب« ۴را نهفته بــدارد و »چون پلیدی
دروج« - ۵شــبکوروار -از آن بگریزد .در خورترین پاسخ به پاسخ او
تعبیری است که من از این شعر کوتاه مهدی مظفریساوجی دارم:
تاریکی
به زحمت
خودش را
به باالی کوه میرساند
هرچه خیز برمیدارد
دستش نمیرسد
۶
به ماه.
بــاری ،آفاق و اســرار ،...هرچه بــود ،چند روزی مــرا در ربود و
سرگرمیام بخشــید .امیدوارم همین مختصر که رقم زدهام دست
مریــزادی باشــد به مهــدی مظفریســاوجی که چنین کارســتانی
حاصل آورده است.
پینوشتها
 -۱گفتوگوهایــی درباره زندگی و آثار مهدی اخوانثالث ،نگاه،
تهران.۱۳۹۳ ،
 -۲زندگی چیزی کم دارد ،نگاه ،تهران.۱۳۹۲،.
 -۳آدینه ،شهریور .۱۳۶۹
 -۴تعبیری از احمد شاملو .رک» :در جدال با خاموشی« ،بخش
 ۲۰ ،۲تیر .۱۳۶۳
 -۵تعبیــری از نیمــا یوشــیج .رک» :خروس میخوانــد« ،آبان
.۱۳۲۵
 -۶رک» :هزار و یکشــب« ،زندگی چیزی کم دارد ،نگاه ،تهران،
 ،۱۳۹۲ص ۱۸۷
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