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 כ د  א
  

  سرزمينم منتقد و شاعر به
 پور عزيز ساالر

  
  

  2 ناپيوست بوطيقاي
  
 ثاني متن توليد و اول متن خوانش، نقد. است تحليل و دقت در تأكيد، نويسي نقد

 بطرز كه متني، آهنگين متن بر منثور متني، است متن يك از حالتي، شعر نقد. است
 گم هاي نقد پاره از شده برگرفته نقدي هر. گردد مي ريزي پي خودبنياد و مستقل
 نقد كه ست هايي ايده پاشان حجم محصول نقدي هر. است پيشين و علني، شده

، ها زمينه پيش مبناي بر و ها روزمرگي درون در، فرد به منحصر كاوش با نويس
 . شود مي نوشته و نويسد مي

 و صبر سرزمين در يعني افغانستان در آري. است عدبي نقد، افغانستان در نقدادبي
 در، تقليل و قال قلمرو در، خطابه و ختنه خطة در، ساطور و سطر كشور در، سرمه
 اش ادبي نقد هنوز فرهنگي چنين دل در. . . ،دربار و درد و مرگ و ارگ حصار

 مرز. است نكرده احراز مدرن پسا و پساساختگرايي و مدرن حوزة در را جايگاهي
 و نوشتار و سخن هر نقد و شعر نقد. است مانده ابهام پردة در سالخي و نقادي بين

 در نويس نقد. است نگشوده آزاده و خودكفا هاي متن توليد بسوي را افقي، تأليفي
 يي زيستنامه نقد به گرايش. انديشد مي مؤلف نقد و شاعر نقد به، اقامه و قمه حصار

 كه نقدي هنوز. ميرود بشمار مدرن پيشا تفكر و سنتي نقد ساللة از يي نقدتذكره و
 بجاي را مؤلف كه است نقدي، گراست نقدسلطه و يي تذكره نقد مينويسيم ما
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 مي متهم دشمني و سؤتفاهم به را نقاد، مؤلف برعكس يا و كند مي پوست، تأليف
 حرف را خود سخن، بداند مطلق حقيقت را خود دريافت و فهم ميخواهد نقاد. سازد
 خوانش از بعد معاني كه نميداند منتقد. بريزد يكه معاني، متن در. بزند جا آخر

 متفاوت معاني و ها صدا تا خواسته مؤلف كه آنچه نه ميگردند بيدار خواننده بوسيلة
 . گرداند خاموش، خود صداي و فرديت نفع به را

 فلتر از، دقت و تأويل در ست گفتماني يكه و ساختاري تك نقد كه مدرن نقد
 كه است انسجام بر تأكيد و يكپارچگي در قطعيت. گذرد مي انسجام و يكپارچگي

 كه كوشند مي مدرن و سنتي مؤلف. ميدهد سوق اثر بسوي متن از را مدرن نوشتار
، يكه شان متن كه بدهند نشان. سازند ابدي را خود شصت ضرب. كنند توليد اثر

 كالن مانند نيز ساختگرا نقد. است المؤلف بطن في المعني بر متكي و ماندگار
 كشف اميد به نقد گونه اين. است گشته تبديل فراروايت به ديگر هاي روايت
 ها ريشه گسترة از، درخت كندة در كاوش با. . . ،متن اصيل معناي، ها نشانه معناي

 و شاعر گذاري تأثير و پذيري تأثير كشف از منتقد قلم. ميماند باز، ها شاخه و
 غير و موجود معاني( تأليف و شعر رمز و راز كشف به و گردد مي آغاز مؤلف
 راز و رمز كشف تنها اش وظيفه. ميابد پايان )شده افشانده قبالً معاني، متن در متكثر
 . خداست - مؤلف يا مؤلف روايت

 اختراع و كشف چند با نزدهم قرن. دارد را خود تازة سخن قرني هر و زمان هر
 در و شد مدرنيته تفكر وارد، )تكنالوژيك و ادبي، هنري، فلسفي، علمي( بزرگ
 درك. كرد تثبيت را خود، چندجانبه تحوالت با ادبي نقد منجمله كرتسيسم حوزة
 دوران در شناسي نشانه انقالب و، ادبي و هنري، فلسفي مختلف ابعاد در مدرن تفكر

 دانش منظر از معناگذاري يا تأويل روش پيدايش و متن تأويل و ساختارگرايي
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 כ د  א
  . سازد مي فراهم را مدرن از پس افكار درك كه است اي زمينه، مدرن هرمنوتيك

 هر كه است بزرگ كشف چند، بيستم قرن پايان و سوم ربع در ترتيب همين به و
 افق شدن فراهم با و. كشند مي نقد به را مدرن تفكر از هايي گوشه خود بنوبة كدام
 دگرگون آوري حيرت بطرز، انتقادي تفكر و ساختگرايي ذهنيت، ذهني تازة هاي
 :ميكنند صورتبندي را نويني هاي معرفت ها كشف و ها زمينه اين. گردند مي

 Language‐Games  ويتگنشتاين لودويك/  زباني هاي بازي

 Intertextualityكريستوا ژوليا/  بينامتنيت

 The Death of the Authorبارت روالن/  مؤلف مرگ

 Deconstructionدريدا ژاك/ گشايي ساخت

 نظرية مثل(ديگري پژوهش و چندكشف با، ها نظريه و ها كشف اين هركدام
 ژرار ترامتنيت نظرية، الكان ژاك چندپارة من نظرية، گتاري و دلوز ژيل از ريزوم
 نظرية، فوكو ميشل قدرت و دانش رابطة، دوبووار سيمون دوم جنس نظرية، ژنت
 دگرگوني بر مستقيمي تأثير) . . . ليوتار فرانسوا كالن هاي روايت پذيري ابطال
 را متن توليد و متن خوانش، ها نظريه اين. اند گذاشته ادبي نقد هكذا و مدرن تفكر
 با ادبي نقد كه است پس اين از. است كرده روان تازه افقهاي و امكانات بسوي
 . گردد مي ظاهر زباني فضاهاي در اي تازه خوانش و بينش

 بعد، زباني هاي بازي كاشف. است زباني فلسفة يك از اي چكيده، زباني هاي بازي
 زدن برهم  از پس يعني زبان تصويري نظرية از عبور از پس، زياد هاي پژوهش از

 هاي پژوهش رسالة در. است رسيده زباني هاي بازي نظرية به، مدلول -دال شبكة
 توانند نمي اشيا، باشد شي يك تواندمعرف نمي اسم يك كه ميرسد اينجا به فلسفي
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 كه همينروست از. بود نخواهد تفكر مادي تجسم ديگر زبان. كنند ايجاد را زبان
 تجربة از بازتابي بلكه كند نمي بيان را جهان حقيقت زبان ميگويد فوكو ميشل

  . است فرد شخصي

 ذهن. نيست واقعيت تصوير دگر كلمه، نيستند واقعيات بيانگر كلمات، نگاه درين
 مي پيدا راه كاربردي زبان بسوي هنر و اخالق، متافزيك روي تأكيد از فيلسوف

 تغيير واژه ماموريت. شود مي منفجر، سنتي جايگاه و كاركرد درون در واژه. كند
 . شود مي عوض فرهنگش و رنگ، كند مي

 مي اختالل دچار جديدي بطرز، زباني هاي بازي زنجيرة در جمالت و ها واژه
. ميگردد قطع روزمره و جمعي تصور و واقعيات جريان از، واژه معناي. گردند
                    . ميگردند تبديل تفهيم و دانش، قدرت به زبان قلمرو در فقط، نيستي و هستي
 و حالت. است زباني هاي بازي از اي مجموعه نوشتار نوع هر و گفتار نوع هر

 به مربوط نه، معقول و حقيقت، تفكر و معرفت. ميزند رقم را معنا، واژه كاربرد
 به مربوط واژه كاربرد و هاست واژه كاربرد چگونگي به مربوط بلكه واقعيات
 بازي طرفين كه است قراردادي به مربوط معنا درك. است انسان حالت و موقعيت

 مي شكل را واقعيت ساختار، زبان ساختار نگرش درين. كنند مي برقرار هم بين
 و نوشتار(سخنراني تا نوشتن از، علمي هاي پژوهش تا روزمرگي از انسان. دهد

 و معنا فهم، معنا انتشار، واژه كاربرد به خويش حاالت و موقعيت مطابق )گفتار
 نسبيت سوي به حقيقت و معرفت كه است خاطر همين به. ميزند دست معنا كشف
 مي سر فرد به منحصر هاي دريافت و ها ديدگاه چشمها اندازة به ميكندو تقرب
 كاربرد و شود مي واژه كاربرد از عبارت واژه معناي، وضعيتي هر در و. كشد

 . گردد مي مؤقتي معناي آمدن بوجود باعث مقطعي
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 כ د  א
 به مربوط موقعيت اين. است گيري معنا و بخشي معنا كنندة تعين فرد موقعيت
 هر در آدم بني. ميباشد فرد. . . ،رواني، قومي، طبقاتي، تربيتي، جنسي، ذهني حاالت
 از معنا اخذ و واژه كاربرد از نوعي به خويش وضعيت و حالت به متناسب موقعيتي

 به داللتگري ازحالت مدلول-دال سنتي شبكة كه اينجاست و ميزند دست، واژه
 . ياد مي تحول پردازي داللت حالت

 قواعد مثال بطور. اند متفاوت ها بازي قواعد اما است بازي صورتي هر در بازي
 جنگي سگ و دارد را خود قاعدة جنگي شتر، ميكند فرق گاوبازي و بزكشي بازي
 پتكان چشم بازي، دارد تفاوت بازي قطعه قواعد با شطرنج بازي قواعد. خود قاعدة

  . نيست يكي بازي پران كاغذ با

 داشتيم استادي حبيبيه ليسه در كه كرد مي قصه برايم پلچرخي زندان در زنداني يك
 از باشد داشته "بازي" پسوند كه چيزي هر كرد مي تأكيد درس جريان در كه

 :مثل است منكرات و حرام اجزاي

 بازي بچه

 بازي قمار

 بازي توب

 بازي كاغذپران

 بازي شطرنج

 يك زير شان همة اما. اند بخود مختص قواعد داراي كدام هر ها بازي، بهرصورت 
 متفاوت نيز بشر معرفتي فرهنگ در زباني هاي بازي. ميگردند ياد بازي يعني نام

 :است
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 هاي بازي، ادبي زباني هاي بازي، هنري زباني هاي بازي، علمي زباني هاي بازي
 هر ها بازي اين. روزمره زباني هاي بازي و. . . فلسفي زباني هاي بازي، ديني زباني
 . اند بازي طرفين و قواعد داراي كدام

 يك. است فرد به منحصر و بازي به متكي معناي داراي، بازي نوع هر در ها واژه
 اي نشانه، واژه بلكه نيست يكرنگ و همگون معناي داراي ها بازي همة در واژه
 در سوسور تعبير به. گردد مي بازي طرفين بين قرارداد به مربوط معنايش كه است
 قند دانة، ميگذارند آن بجاي را قند دانة باشد شده گم اسب دانة اگر شطرنج بازي
، بازي طرفين بين قرارداد مطابق بازي درين ندارد اسب دانة به شباهتي هيچنوع كه
 مي قند دانة و سازد نمي دار خدشه را اسب معناي كه ميگردد تبديل اي نشانه به

 يعني قند دانة كه بندند مي قرارداد خود ذهن در بازي طرف دو چون. اسب شود
 . هاست نشانه جابجايي روي بحث مثال درين. اسب

. دارند بعهده زباني هاي بازي جريان در را متحول هاي نقش همين نيز ها واژه
 فلسفي هاي بازي در واژه همان كاربرد با، علمي هاي بازي در واژه يك كاربرد
 متفاوت روزمره و شفاهي هاي بازي با ادبي هاي بازي در واژه نقش. دارد تفاوت
 هاي ذخيره داراي ها بازي طرفين اينكه براي ميگردد؟ ايجاد تفاوت اين چرا. است
 و، متفاوت جسماني و رواني هاي آمادگي و، متفاوت هاي موقعيت، متفاوت ذهني

 . اند بخويش منحصر حاالت داراي بازي طرفين كه خالصه

 افراد همه در و زمانها همه در، جاها همه در ساطور. گيريد مدنظر را ساطور واژة
 و جنسي، رواني، ذهني موقعيت به نيز ارجاعات و تداعي. ندارد واحدي معناي

 را فوالد توتة اين، نخست، زباني هاي بازي تشريح براي. ميگيرد تعلق، فرد اجتماعي
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 כ د  א
 :   ميكنيم تقسيم قسمت سه به )ر، و، ط، ا، س( واژه يك حيث به

 دال/  صوت

 مدلول/  معنا

 ابژه/  داللت

 يعني، است هامشترك موقعيت و افراد ميان، صوت يك بمثابة ساطور لفظ
 كاربرد و است ساطور كلمة كاربرد به مربوط ساطور واژة معناي اما. دال اشتراكيت

 مي را واژه اين معنايي بازتاب. هاست بازي طرفين موقعيت و شغل به مربوط ساطور
 . كرد ارزيابي، بازي طرفين ميان، موقعيت چند و شغل چند در توان

 جالد

 قصاب

 آهنگر

 شاعر

 شناس باستان

 نقاش

 آشپز

 . . . و و و

. است متفاوت الذكر فوق آدمهاي  ازاين هريك براي ساطور واژة كاركردي معناي
 آهنگر براي، شكستاندن يعني قصاب براي، بريدن گردن يعني جالد براي ساطور
 يعني شناس باستان براي، خشونت استعارة يعني شاعر براي، فوالدين كاالي يعني

 واژه. . . . و كردن توته يعني آشپز براي، حالت يعني نقاش براي، قدامت و باستاني



 
١٢ 

 

 با متفاوت قواعد با طرفين چون كند نمي ارائه را واحد معناي افراد همة در ساطور
 . كنند مي بازي واژه اين

، خدمه، اعدامي(بازي طرفين براي، ساطور ميگويد اعدام ميدان در كه وقتي جالد
، بسته چشمهاي با اعدامي يكسو از، واژه شنيدن با. گردد مي معنا)تماشاچي، قاضي
 كه اي خدمه ديگر سوي از و)مردن(ميكند معنا خود در را ساطور لفظ و ميجنبد
 مرگ فضاي در خود در را صوت اين، ميدهد پوش نقاب جالد دست به را ساطور
 با مطابق را معنايش، ساطور واژة شنيدن با نيز تماشاچي. است كرده معنا، آفرين
 مدلول، دال شنيدن با نيز قاضي. )جسد و پريده كلة( است فهميده خود موقعيت
 فيلمهاي و كالسيك هاي داستان در را ها صحنه اين. است فهميده را خود حكم

                                       . ايم شنيده و ايم ديده بار بار نيز معاصر افغانستان در و ايم ديده وحشتناك

 اين. ميدهند واحد بالنسبه معناي ساطور واژة به كه است افراد موقعيت معادله درين
 . كنند مي درك شكل اين به ها بازي طرفين فقط را ها معنا

 استفاده". . . سنگ، چوب، نيمه" هاي واژه از تشريح براي زباني هاي بازي كاشف
 باالي كه معمار. آورد بيان به را مزدوركار و معمار بين معنايي رابطة تا كند مي

 : ميزند صدا است ديوار

 "نيمه "

 كلمة بازي درين. ميكند پرتاب را خشت نيمة، شي صدها ميان در كار مزدور 
 برايت، نيمه:  بگويي نانوا به اگر كه حالي در. است خشت تصوير بيانگر "نيمه"

 ها بازي طرفين و موقعيت چون. ميدهد را نان نيمة بلكه نميدهد را خشت نيمة
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 כ د  א
 خشت معناي"نيمه" واژة به مزدوركار و گلكار مابين في قاعده اولي در. اند متفاوت
 واژة به كه است خريدار و فروش نان بين قاعده نيز دومي در و ميبخشد را بريده

 . دهد مي را نان نيمة معناي"نيمه"

 معرفت كه افقي. گشود نقدادبي و ادبيات بروي را اي تازه افق زباني هاي بازي
 هاي دريافت از را معنا متكثر حركت. كرد دگرگون را داللت و مدلول-دال شناسي
 . برد ها مدلول و ها دال سيال شبكة سوي به شي تصوير از، سنتي و مدرن

، كنايه، استعاره حضور بدليل شعر در. است زباني بازي انواع زيباترين يكي شعر
 . ميگيرد شكل دال سوي به دال از حركت. . . نماد، طنز

 كه، است خود از پيش شدة توليد هاي متن با متن يك بين روابط مطالعة، بينامتنيت
 بقول. نيست ديگر متنهاي با درگيري بدون و خالص متني نظريه اين به اتكا با

 دگر بيشمار هاي متن از بافتي، متن كريستوا بقول و است بينامتن متني هر بارت
 است هايي ساز آركستر متن هر، گرديده اقتباس فرهنگي بيشمار مراكز از كه است
 . اند شده نواخته او از قبل كه

 هر پس، است ديگر هاي متن با غيرمستقيم و مستقيم مراجعة محصول متني هر
 كند ادعا تواند نمي مؤلفي هيچ و است درگير خود از قبل تأليف هزاران با تأليفي

 قبل نظريات تكامل، نظريه هر. اوست خود هاي كار محصول صدفيصد تأليفش كه
 بوسيلة كه ميگيرد شكل هايي زمينه بروي بينامتنيت نظرية همين. است خود از

 . اند شده تبديل متن به قبلن)كارناوالي ادبيات، گفتگوگراييي، صدايي چند( باختين

 متن بر متن يك پذيري تأثير و گذاري تأثير معني به بينامتنيت كه نشود فراموش
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 بدون متني هيچ و است متن هر متشكلة عناصر از بينامتنيت بلكه، نيست ديگر
 و چندصدايي بيانگر بينامتنيت. تواند نمي آمده بوجود ديگر متون از عناصري جذب

. است متفاوت هاي صدا و ها ايده با گفتگو و درگيري بيانگر، است نشيني كنارهم
 . نيست بينامتن از عاري، باشيم مواجه متن با اگر، متني هيچ پس

 بينا با، دهد قرار ها متن ديگر با ارتباط در را متني آشكار يا پنهاني كه چيزي هر
 كه شعر در بويژه، است بينامتن اشكال از يكي ادبي سرقت حتا. هستيم مواجه متن
 مشكل با. . . منشاءاقتباس، مأخذ و منابع افشاي، قول و نقل آوردن، گيومه زمينة
 سرقتي نوع هر. سازد مي باز ادبي سرقت براي را متن فضاي و گردد مي مواجه
 . است دگر بيشمار هاي متن از وامگيري متني هر. است بينامتن ادبي سرقت خاصتن

 و ناخودآگاه بطور كه، است بينامتن از نوعي خود بجاي مسروقه هاي گويي كلي
 نداريم كنجكاوي و پژوهش به عادت كه ما. افتد مي اتفاق متن درون در خودآگاه
 متن درون در كه ميكنيم گمان شعر يك يا و مقاله يك نوشتن با اوقات بسياري
 مال ايم كرده جلوه پرقوت كه جاهايي همان در كه نميدانيم، ايم كرده بپا طوفان
 ناخود يا، چاالكي و رندي از يا، بيخبري و جهل از يا ما كه است ديگر هاي متن
 . ايم سپرده فراموشي بباد را منبع و گيومه، ايم كرده جذبش آگاه

 بوده شناور بينامتن در هميشه سال 2800 اين طي امروز تا هومر از نثر مانند شعر
 فضاي در را اي تازه افق، زباني هاي بازي كشف مانند بينامتنيت نظرية. است

 تأثير كشف به تا ميكوشيد منتقد، مدرن نقد در يعني ديروز تا. كرد ايجاد نقدادبي
 پاره هر يا شعر هر، مدرن از پس نقد در كه حالي در پيداكند دست شاعر پذيري
 تك و مركزيت از، يكپارچگي و انسجام از كه شعري. است بينامتن نوع يك متني
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 כ د  א
 بعدي يك و تكصدا كه شعري. بود نخواهد امروزينه شعر، باشد برخوردار معنايي
 تنوع، ها سبك تنوع، ها صدا تلفيق از كنونزاد شعر. بود نخواهد زمانه شعر باشد
 هميشه ما. . . گذرد مي)طنز و كنايه بويژه( ها آرايه وتنوع آهنگها تنوع، ها زبان
 متني هر. نثر در و شعر در. آفرين تحول و خالق تكراري. هستيم ديگران تكرار
 است باختين متون مستقيم غير و مستقيم بيان كريستوا ژوليا بينامتنيت نظرية منجمله

 قدر هر، الخ ترتيب همين به و داستايوفسكي هاي رمان از بازتابي باختين نوشتار و
 . بينامتن يعني متن هر كه شويم مي نزديك باور اين به بكاويم را ها متن

 مرگ. است مؤلف جايگاه به نوين رويكردي و تازه تعريف معناي به، مؤلف مرگ
 به يكسو از مؤلف مرگ. نيست متن نويسندة كردن تحقير و مردن معناي به مؤلف
 و تقدس، اقتتدار شكستن ديگر سوي از و است متن از مؤلف شدن ناپديد معناي

، متن در را نويسنده سلطة و حاكميت واقع در مؤلف مرگ. است معنايي كنترول
 . را او شخصيت نه سازد مي ويران

 اين و مرگ اين اگر"پذيرد صورت مولف مرگ بهاي به است الزم خواننده تولد"
. گرديد مي خاموش، زباني هاي كار و متن قلمرو در بشري توليدات، بود نمي تولد

 . ماند خواهد اينگونه است نوشتن و قلم تا و است بوده اينگونه هميشه

 در اي اسطوره سيمرغ حيث به كه است مؤلف اين، سنتي تفكر و مدرن تفكر در
، متن النوع رب مقام در، كل عقل حيث به مؤلف، هويداست و حاضر جا همه

 خط خط در و واژه واژه در، حاكم و نابغه حيث به مؤلف. ميكند نمايي سيطره
 كشف در مؤلف نيت از خواننده تا آنست بخاطر حضور اين. دارد حضور تأليف
 اين اعمال. نگردد تولد خواننده تا آنست بخاطر حضور اين. نكند سرپيچي معاني
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 . . . . نبيند خلل نويسنده روايت كه است اين بخاطر سيطره

 نظرية كه همانگونه. است متن بينا محصول مؤلفِ  متن كه كند مي تأكيد، بارت
 كه اينجاست. است بينامتنيت نظرية گسترش از نوعي خود بخودي، مؤلف مرگ
 نيت به منحصر و متكي تواند نمي تأليفي هيچ معناي كه ميدهد نشان ما به نظريه اين
 هرقدر مؤلف. باشد داشته واحد مؤلف تواند نمي تأليفي هيچ. باشد مؤلف آرزوي و
 هر. مينويسد را خود متن، موجود هاي متن از استفاده با بازهم باشد خالق كه هم
 هاي قول و نقل و مكالمات، ها ايده خالل از است مجبور اي نابغه غير و نابغه

. نمايد تثبيت مؤلف حيث به را خود، ديگران مطالب جذب با و كند عبور ديگران
، ميدانستند متن ابدي مالك را خود كه مدرن مؤلف و سنتي مؤلف درينصورت پس

. است شده لغو شان فردي اصالت و مالكيت حق، مؤلف مرگ نظرية با امروزه
 گشته متن ديكتاتوري جانشين متن دموكراسي، است فروپاشيده مؤلف سلطنت
 . است

 كه نيست ضرور متن يك مطالعة براي. است بنياد خود و مستقل پديدة يك متن
 در مؤلف. برنمائيم از، عروضي نظامي چهارمقالة دساتير مانند را مؤلف زيستنامة
 نيز خويش حيات زمان در. گردد مي جدا متن از متن توليد از بعد و نوشتن جريان

 همكار به متن توليد از بعد مؤلف. باشد داشته مؤلفي ارتباط تواند نمي خود متن با
 . گردد مي تبديل خواننده

 :افتد مي اتفاق طريق دو به مؤلف مرگ
 اول طريق

 از. ميزند سانسوري خود به دست مختلفي داليل به بنا نوشتن جريان در مؤلف
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 כ د  א
 و آشغال آنرا حجم و كيفيت فقط كه است اي مرحله پاكنويس تا چركنويس
 خاصتن گردد مي تحميل گوناگون انواع به نويسنده باالي سانسور. ميداند خاكستر

 :ميگيرند شكل ها ايده حذف و سانسورها شبكة. . . ،افغانستان مانند كشوري در
 اينها . ..  ،منابع به دسترسي عدم، سركاري سانسور، خودي سانسور، عمومي سانسور

 از قسمتي با اينجا تا، افتد مي اتفاق نوشتن حين در نويسنده براي كه است جرياناتي
 مؤلف مرگ وقوع. ميمانيم درگير، است متن توليد هاي لحظه تابع كه مؤلف مرگ

 مؤلف مرگ اينجا. برد مي تقليل و سلب بسوي را متن كه وقوعي. نوشتن جريان در
 . گيرد مي شكل مؤلف حضور در

  دوم طريق

 به كتاب و مقاله حيث به كه متني. افتد مي اتفاق متن توليد از بعد مؤلف مرگ
 از نيز را خود سيطرة و اقتدار، متن از شدن جدا با نويسنده. است رسيده خوانندگان

 زماني مؤلف. ميسازد ويران متافزيكي موضوع حيث به را خود تقدس، ميدهد دست
 يك متن اين كه ميفهمد خواننده، ميگردد تولد خواننده كه ميرود مرگ بسوي
 ناپديد با. است نويسنده هاي متن– پاره و ها پيشامتن از اي مجموعه، است بينامتن
 به خواننده و گردد مي بازتر خواننده تأويل و خوانش براي فضا، متن از مؤلف شدن
 متن توليد سطح تا قرائت از توليدي امر يك حيث به، پويا و سيال پديدة حيث
 . گيرد مي سهم، دگر

، سنتي افكار و مدرن تفكر در كه ميكنم تكرار. است خوب چيز دقت در تأكيد
 معنا مركز و متن مركز در مؤلف، محوري كل عقل، محوري مؤلف زمانة در يعني

 تا اثر منشاء از، است مسلط چيز همه بر. است اوراق شهنشاه مؤلف. است ايستاده
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 ). ..  ،مؤخره، پشتي طرح، مقدمه، مدخل، فهرست، اهدا تا كتاب نام از(تأليف پايان
 معناهاي آن كشف، خواننده وظيفة دوران درين. چرخند مي مؤلف يكتاي ارادة بر

 كه است هايي ديدگاه كشف. است ريخته متن در مؤلف كه است اي پراگنده
 پازند و زند و باشد شده جهاني و نابغه مؤلف كه خاصتن. است زيسته آن در مؤلف
 مطالعه مؤلف حيطة در متن، صورت درين، باشد شده نوشته آثارش درتفسير زيادي
 نام و اوتوريته، حضور و بخوانيم را مشهور نوابغ كتابهاي ميتوانيم ما آيا. ميگردد
 در كه است ممكن آيا نمائيم؟ حذف ذهن صفحة از و كتاب صفحات از آنانرا
 بدهيم؟ تن مؤلف مرگ به خواندن جريان

 يا العبر، خيام رباعيات، سينا ابن قانون، افالطون جمهور، ارسطو بوطيقاي، هومر ايلياد
 كيشوت دون، دانته الهي كمدي، بلخي الدين جالل مثنوي، خلدون ابن مقدمة

 هملت، هابس لوياتان، دكارت عقل بكاربردن روش، ماكياولي شهريار، سروانتس
 المعارف دايرت، روسو اجتماعي هاي قرارداد، مونتسكو القوانين روح، شكسپير
 ديورنگ انتي، ماركس كاپيتال، هگل شناسي پديدار، كانت ناب عقل نقد، ديدرو
 گفت چنين، داستايوفسكي كارامازوف برادران، تولستوي صلح و جنگ، انگلس
، لينن بايدكرد چه، فرويد تابوي و توتم، سوسور عمومي زبانشناسي، نيچه زردشت
، سعيد روشنفكرادوارد نقش، انشتاين نسبيت تئوري، تروتسكي پرمنانت انقالب
 دوم جنس، چگوارا سوسياليزم انسان، مائو نظامي اثر شش، اليوت ويران سرزمين
 هستي. . . ،ويرجيناولف بيرون به سفر، دورانت ويل دنتم تاريخ، دوبوار سيمون
، چامسكي نحوي ساختارهاي، ويتگنشتاين فلسفي هاي پژوهش، هايدگر وزمان

 بسوي، بودريار اغوا، هابرماس دموكراسي منظومة، آدرنو روشنگري ديالكتيك
 مقالة سرانجام و. . . . ،دريدا ژاك گراماتولوژي، ليوتار فرانسوا مدرن پسا وضعيت
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 כ د  א
 . بارت روالن مؤلف مرگ مقالة و فوكو ميشل چيست مؤلف

 و نام بدون شانرا كتابهاي و كند وداع انديشه هاي غول اين با تواند مي كسي آيا
 از پذيري تأثير بدون را ها متن كه است ممكن كند؟آيا مرور شان سلطة و اقتدار
 مؤلفش كه پرسيم نمي اول، متن يك به شدن مواجه با هميشه مگر بخوانيم مؤلف

 نيست؟ مؤلف نام، خواننده هر براي چيز ترين جذاب كيست؟آيا

، موسيقي  ،فيلم، نقاشي تابلوي هكذا( كتاب چاپ و مقاله انتشار از بعد مؤلف
 خواننده اين، ندارد معنايي كنترول خويش خالقيت و متن بر ديگر) . . . مجسمه
 سروكار مؤلف با خواندن حين در مخاطب. كند مي برخورد چگونه متن با كه است
 بغل زير را خود يانوشتة كتاب تواند نمي مؤلف. ميكند زورآزمايي متن با بل ندارد
 كه آنگونه خواننده براي و شود ظاهر جن مانند، خواننده هر سر باالي و بگيرد
 خواننده به تواند نمي هرگز مؤلف. كند وتفسير تزريق را متنش ميخواهد خودش
 چنين پرگراف درين يا فصل درين يا كتاب درين، مقاله درين من مقصد كه بگويد
 هرمؤلفي. است حقيقي غير و غلط متن اين از تو برداشت و تصور و است بوده

 متن كه مؤلفي، فعلي شرايط در. بدهد نشان عدالت و حقيقت مالك را خود ميكوشد
 متن از و گيرد مي قلم خودش براينكه عالوه، ميگيرد قرار نقد مورد نوشتارش و

 و راديويي هاي مصاحبه در نيز گاهي كه كند مي دفاع ثاني نوشتار با خود
 چنين. خواند مي فهمي غلط و سؤتفاهم را ديگران نقد و شود مي ظاهر تلويزيوني
 يا كتاب تقديم با اول بار گردند مي پهلواني جهان و قطعيت دچار دوبار مؤلفيني
 . دفاعيه نوشتن هنگام در دوم بار و مقاله

 فراوان سالخي و رنجي اندك، است پريشان و زخمي فرهنگش كه ما كشور در
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 است حاضر هميشه افغان مؤلف. است مؤلف قتل مثل مؤلف مرگ از سخن، است
 بفهماند خواننده به و كند دفاع خود متن در يكة معناي حضور و نيت حضور از كه
 چنان بلكه است نبوده چنين مصاحبه فالن و كتاب فالن و مقاله فالن در هدفش كه
، خود هاي نوشته در مطلق معناگذاري از دفاع براي ميخواهد وطني مؤلف. است بوده

 و نويسي حجيم اين با تا بنويسد ديگري متن، اش اصلي هاي نوشته از حجيمتر
 سربسر و شده خطا مرتكب، خود دريافت در مخاطب كه كند ثابت نويسي دفاعيه
 همان منتقد، ميكشم فاصل خط نادرست و درست بين كه منم واين، است كرده غلط
 و عمليه نوشتن. است داشته حق مؤلف كه كند توليد معنا متن در كه دارد حق قدر

 . ندارد پايان كه است فرآيندي

 كه آنچه. انجامد مي خواننده توليد به مؤلف مرگ، هم باز ها شخي كله اين تمام با
 خواننده مال، مينويسد آن بدفاع آن چاپ از بعد يا و است گفته خود متن در مؤلف

 برسي و نقد مورد خود بدلخواه را متن كه است خواننده اين و آيد مي حساب به
 . كند مي معنايابي و دهد مي قرار

 موقعيت، مؤلف جنسيت، مؤلف زيستنامة، مؤلف تذكرة به مؤلف مرگ نظرية
 به احترام بمعناي، امروزين فضاي در مؤلف مرگ نظرية. ميگذارد پايان نقطة مؤلف
 كه اي خواننده. گردد مي تولد خواننده، متن از شدنش ناپديد با آنكه با است مؤلف
 در خواننده تا ميگردد منهدم زبان گسترة در مؤلف. شود مي تبديل مؤلف به خود
 . گردد تبديل توليدي امر به خواننده تا افتد مي اقتدار از مؤلف. بدرخشد زباني افق

 با كند مي زدايي معنا تك متن از كه است متن خوانش از نوعي، ديكانستراكسيون
 )شكني ساختار(افكني بنيان. نشيند مي گفتگو به متن واقعي امكانات و ظرفيت
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 داراي كه است متني كليت، ساختار و است ساختار كردن ورق ورق و تخريب
 است كنشي، است دروني حركت يك ساختگشايي. باشد همĤهنگ و منسجم اجزاي

 كه است خواننده خلوت و متن بين رابطه. افتد مي اتفاق خواننده درون در كه
 را مطلق معني حضور و نظم هيرارشي، شكني ساختار. دهد مي روي  مؤلف درغياب

 را لوگوسنتريستي انسجام و يكدستي كه است قرائتي ديكانستراكسيون. كند مي نفي
 و دال بستة نظام. سازد مي ن ويرا، است مانده شناور امروز بسوي ديروز از كه

 را مؤلف پيروان و زنده مؤلف انتظارات افق، ساختگشايي. شكافد مي را مدلول
 با، )مدلول-دال(سوسور زباني نظام متافزيكي نظرية نقد با دريدا. كند مي دگرگون
 اقدام حضور متافزيك نفي به، )ابژه- داللت، مدلول- دال(پيرس زباني نظام خوانش

 . كند مي ساختگشايي ديگر خوانش با، ها نشانه زنجيرة در را تمايز و كند مي

 حضور متافزيك

  داشتن تفاوت و افتادن تعويق به=  ديفرانس
 اين ساختن با دريدا. معنا مداوم و مستقيم حضور به باور يعني، حضور متافزيك
 لوگوس از، فلسفي تفكر تاريخ چون. ميكشد نقد به را معنيِ  مداوم حضور، اصطالح
 داللتگري تا افالتوني مثل از، متافزيكي هاي محوري كالم تا يوناني باوري

 و ثابت حضور نيز دريدا، است حضور فلسفة يا متافزيك تاريخ عمدتاً، سوسوري
 زبانشناسي و متافزيك شناسي نشانه. است ناميده حضور متافزيك را معنا قظعي

 و ثابت هاي معنا يعني دارد را خود مدلول دالي هر كه اند باور اين به ساختاري
 همين دريدا. شود مي ختم مدلول به دالي هر، پايدار و مداومِ  معاني يعني، استوار
 رابطة مدلول و دال بين و ميگسلد را مدلول و دال بين متافزيكي پيوند و ايستا رابطة
 به را معاني توليد و ميكند نفي را حضور متافزيك. ميكند برقرار ديالكتيكي و پويا

 . سپارد مي خواننده
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، سوسور زباني نظام در. )تفاوط(معنا افتيدن تعويق به و تفاوت يعني، ديفرانس
 چيزي نشانه هر "سوسور بقول. آيد مي بوجود ها نشانه ميان تقابل و تمايز از مدلول
 در. ميبخشد معنا ها واژه به ها نشانه ميان تفاوت"نيستند ديگر هاي نشانه كه است
 از پيوسته، پوياست و متوالي جريان يك، دريدايي خوانش روش در زبان كه حالي
 . است حركت در ديگر اي نشانه به اي نشانه

 هميشه زبان. سازد مي آزاد را ها داللت و ها مدلول و ها دال حركت، شيوه اين
. است همراه تعويق با هميشه ها نشانه تفاوت و اندازد مي تعويق به را حقيقت و معنا

 در و افتيدن تعويق به حال در هميشه و ميكند پنهان را خود پيوسته مدلول هويت
 به يعني موضوع همين بيان براي دريدا. است تازه ارجاعات و فوران و حركت حال

 دربرگيرندة كه ساخت را ديفرانس اصطالح، ها نشانه تفاوت و معنا افتيدن تعويق
 سلطة و استبداد به دريافت اين با كه است افتادن تعويق به و داشتن تفاوت

 . بخشيد پايان حضور متافزيك

 خواننده تعداد به و است پراگنده معني، ندارد وجود ثابت و مطلق معناي متن هر در
 خود درون در ساختار كه است متن يك در ها متن گردش در. گردد مي متكثر ها
 فرد به منحصر كه دريافتي و تأويل، خوانش به خواننده و ميشكند ساختار، پاشد مي

 متن در كه است مداوم و دايمي امكان يك، افتيدن تعويق به. ميابد دست، است
 . پاشد مي فرو معنا دايمي حضور و مؤلف سيطرة، ساختار گشودن با. افتد مي اتفاق

 و پوچ انهدام. نيست "ضدساختار معناي به ساخگشايي" كه است تأكيد قابل
 ساختن براي ساختار كردن اوراق معناي به ساختارشكني. نيست اوراق زدن گوگرد
 . است
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. هدرآباد و مطلق ويراني نه، است كردن آباد براي كردن ويران، شكني ساختار

 برسميت را ها تفاوت كه ميدهد ياد را خواننده كه است خوانشي ديكانسراكسيون
 داشته مدنظر را ها تناقض و ها تضاد، بشناسد برسميت را ها چندصدايي، بشناسد
 برسميت، شكني ساختار. بگشايد را) مدلول/دال(دوتايي و مطلق هاي تقابل، باشد

 نفي را متن مركزيت و سلطه. است ناتمام هاي حقيقت تكثر و معاني تورم شناختن
 ماركس  دريدابه. است بخشيدن تكامل را متن هاي ظرفيت و امكانات. است كردن
 تازه هاي متن، خود از قبل هاي متن شكني ساختار با چگونه كه كند مي توجه
 شكني ساختار را اسميت آدم"ملل ثروت" و ريكاردو"سياسي اقتصاد اصول"، آفريد
 متن يعني است بينامتن يك واقع در كاپيتال، نوشت را"كاپيتال" بنام متني و كرد
 قبلي هاي زمينه پيش اگر، مؤلف هاي كشف و خالقيت اضافة به ديگران هاي
 قطعيت اگر، نكند استفاده ديگران هاي تأليف از نويسنده اگر، باشد نداشته وجود
 كه است اين مهم، تواند نمي آمده بوجود جديدي متن، نكند اوراق را ديگران هاي
. شوند قرائت چگونه ها متن، گيرد صورت برخورد چگونه ديگران هاي متن با

 نحوة. آنست نقد و جذب، تحليل بلكه نيست ملل ثروت عبث تخريب، كاپيتال
 . بخشد مي تازه هويت را متن كه است خوانشي

 جديدي افق، معماري و گوناگون هاي هنر در بل ادبي نقد در تنها نه، شكني ساختار
 هنر در سخني هاي بازي سوي به زباني هاي بازي كه همانگونه. است كرده باز را

 اي كننده دگرگون جايگاه ساختارشكني، نيز هنر انواع و معماري براي، شد كشيده
  . است كرده احراز را

 با، بينامتنيت نظرية و زباني هاي بازي نظرية، مؤلف مرگ نظرية مانند نظريه اين
 خوانش در بنابرين، است بينامتن متن هر چون. دارد سروكار متن و زبان فلسفة
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 قول و نقل و ها متن بحران و گردش بسوي خواننده، معنيِ دريافت براي، اوراقگر
 گردآورده خويش متن در  آگاهانه يا ناخودآگاه مؤلف كه شود مي كشانده هايي
 مطلق معناهاي حضور از را خواننده، خود بنوبة بينامتني مطالب انباشت. است

 كليت در متن كه ميرود هايي دريافت بسوي خواننده. كشد مي بيرون، وكامل
 . كند مي ايجاد را معنايي تكثر ها متن تلفيق. است كرده مهيا برايش خود بينامتني

 :ميزند دست كنش دو به متن يك خوانش با خواننده

 نمي صورت مؤلف ميل به هيچوجه به، خواننده سوي از متن خوانش اينكه اول
 و مدخل در، پشتي طرح و اهدا در كه خواهشي هر و چيزي هر مؤلف. پذيرد
 و گيري نتيجه در، ها نفسي شكسته و ها فخرفروشي، ها بخش و ها فصل در، مقدمه
 خوانش طريق از، گيرد نمي مدنظر را ها تقاضا آن خواننده، باشد كرده. . . ،مؤخره

 دريافت و نتايج به، است بينامتن از نوعي خود كه مؤلف متن درون از ساختگشايانه
 فراهم آنرا خويش موقعيت و ذهني هاي ذخيره به متكي خودش كه ميرسد هايي
 . است كرده

 و پنهانكاري نوع يك و هزار با مؤلف كه ما وطني نوع هاي متن در خصوصن
 جنگ نسل از كه ما. دارد اهميت بسيار خوانش نوع، گردد مي پديدار نفسي شكسته

 در، آييم مي انتحاري و گرا مطلق سرزمين از، تبعيد و اعدام ساللة از، قمچين و
. گرديم مي ميدان وارد ها ابژه همين از پذيري تأثير با نيز ها خوانش و ها نوشتن
 نرخ به را ديگران تأليف، ميدانيم خويش ابدي مالكيت و سچه مال را خود تأليف

 ما. است زار از زارتر خوانش و نوشتن حوزة در ما كار. نداريم قبول هم خرمهره
 ساختارهم مرحلة به، گرايي مطلق و شخي ازكله، غفلت و غوري بي سر از هنوز
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، استبداد و خشونت درون در كه ما. پساساختار  مرحلة به برسد چه ايم نرسيده
 مي برخورد رأي استبداد و خشونت اعمال با تأليف و مؤلف با، ايم گرفته تذكره
 . كنيم مي ساختاركشي بل نيستم ساختار ضد ما. كنيم

، نباشد منسجم و همĤهنگ كليت يك يعني، باشد نداشته ساختار متن يك كه وقتي
 هاي حوزه در ما هاي زد؟متن سخن ساختار وشكستن گشودن از توان مي چگونه

 ادغام بركت از نه آن پاشيدگي، است نابسامان و سطحي بسيار، فرهنگي گوناگون
 مطلق برشالودة نه، صداها سمفوني بر متكي نه، ها سخن تركيب يمن به نه، ها سبك
 تازه فضاهاي با درگيري عدم و دقت عدم از ها گي پاشيده اين بلكه. . . ها زدايي

 و پاره پاره هاي من، است ساختارشكني از نوعي كه ازخود انتقاد. ميگيرند سرچشمه
 در، زند مي صيقل را پريشان و خلوتي و مخفي هاي من، فرد به منحصر هاي من

، تن به تن هاي جنگ بشيوة ديگران از انتقاد، ندارد وجود اصلن مان جنگي فرهنگ
 . ميزند فوران اي نويسنده هر چشمان در كه است بركتي يگانه

 مؤلف نظر از كه گردد مي مواجه نكاتي با مطالعه جريان در خواننده اينكه ثانياً
 نرسيده آن به مؤلف كه شود مي نايل چيزهايي دريافت و درك به. اند مانده پنهان
 هاي قول و نقل غيرمستقيم انباشت از، ها قول و نقل آشكار تورم از مؤلف. است
 ي خواننده كه است رسيده نتايجي به ديگران هاي متن گردش از خالصه، پنهان
 منتقدين از برخي. كند مي پيدا دست ديگري نتايج به، ها متن همان بر متكي
 هاي متن جذب مورد در را مؤلف ناتواني و ضعف، خود هاي نقادي در بزرگ
 . اند داده نشان، ديگران
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 شعر نقد

 متن به كه زماني، نقد، است خواننده بروي، تازه افقهاي گشايش بيانگر نيز نقدشعر
 به شاعر. شود مي تبديل خواننده به، شعر مخاطبان كنار در شاعر، شد تبديل مستقل
 خوانندة به خودش اينك، ميزند پل شعرش با مخاطب و خود بين كه مؤلف حيث
 كامل متني هيچ كه براستي. مينامند شعرش نقد كه شود مي تبديل متني متحول
 مؤلف لحظه يك در نويسنده يك. است دگر متن براي آغازي متني هر، نيست
 و نوشتن تيك ديالك، جابجايي و ارتباط اين، خواننده ديگر لحظة در و است

 . است خواندن

 سبك ادغام با خود درون در كه است متن يكنوع، است زباني بازي نوع يك شعر
، ها پيوستن و ها گسستن با، ها آهنگ و ها صدا تركيب با، ها سخن تلفيق، ها

 تازه هاي ظرفيت از بتواند اگر امروزينه شعر. كند مي برپا نوشتاري اركستري
، اي شبكه اطالعات عصر كه گردد مي تبديل متني به، كند استفاده آمده بوجود
 در مجازي هاي واقعيت عصر كه كالم يك به و. . . اي زنجيره هاي رسانه دوران

 چنين در. ها سازي شبيه عصر، است مترسك عصر ما عصر. است نشسته انتظارش
 و تلفيق سوي به شعر. گردد مي تبديل اي شبكه ي پديده به نيز شعر، عصري
 بسوي، تكنوازي و گرايي مطلق از خود نجات براي شعر. آورد مي روي تركيب
 . رود مي پيش آركسترنوازي و شدن سمفوني

 و فقط شعر اين. ميفرستد هوا به و ميكند دود را نيست آن و است اين، شعر اين
 مند رديف و مقفي، نيست شكسته يا بسته عروض، نيست االبيات متساوي، فقط

 فمنستي و فرمالستي، نيست عاجي برج و متعهد، نيست وزن بي و سپيد، نيست
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 رمانتيك و عاشقانه، نيست اروتيك و طنزآلود، نيست كميك و جدي، نيست
 ريالستيك و اي توده، نيست وسورريالستيك فاخر، نيست كالسيك و سنتي، نيست
 دربرگيرندة اما نيست اينها هيچكدام شعر اين، نيست سمبوليك و دندان درد، نيست
 حيث به شعر اين. آنهاست همةِ همنشيني براي دعوتي و چيدمان يعني آنهاست همة
، ها سبك همة تلفيق از كه بينامتني، است بينامتن از نوعي، متن پاره يا متن يك

 زباني توليد يك شعر. است يافته تركيب، ها آهنگ، اوزان، ها ظرفيت، ژانرها
 متن بلكه نيست اثر شعر اين. شود مي ختم زبان به و گردد مي آغاز زبان از. است
 . است

. است سويه چند و چندال پياز مانند، ندارد سطح يك و رخ يك، شعر اين زبان
 هم طريق از و، نشاند مي هم كنار خود در را متفاوت هاي زبان كه است ظرفيتي
 . ميسازد آزاد، متن يك ايجاد براي را زباني امكانات، نشيني

 كنايه و طنز زبان

 افتاده پا پيش و روزمره زبان

 رمانتيك و اروتيك زبان

 علمي و جدي زبان

 اخباري و شعاري زبان

 مردمي و فاخر زبان

 مدرن و كالسيك زبان

 وزن بي و موزون زبان

 . . . زبان و
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 آركستر و سمفوني. است تناقض و تضاد. است تلفيق و ادغام شعر، شعر اين
 ضمن، گذارد مي پايان نقطة پيشين معيارات و تعاريف تمام به شعر اين. صداهاست

 را تازه چوكات و معيار تا، دهد نمي خود از اي تازه تعريف نيز خودش اينكه
 شناختن برسميت با، جانشيني طرد با را خود. كند كهنه چوكات و معيار جانشين
 هنوز كشيم مي نفس آن در ما كه عصري. سازد مي منتشر بسترمتن بر، ها تفاوت
 گفتمانهاي طرد و جانشيني عصر، است اتومي هاي چكمه و ها ديكتاتوري عصر
 عقل+شهودي عقل(فكري فضاي يك حيث به تواند مي شعر. . . عدالتخواه و متكثر
 نوع هر اعمال و گرايي مطلق عليه، متن درون در خود تثبيت با) منطقي عقل+حسي

 . . . شعر اين. برخيزد خشونت

  شود مي تكرار
 مان هاي كابوس در

 شيزوفرن هاي رويا در

 نيست كه هايي كرانه آن تا

 . شوند نمي سروده هرگز كه هايي ترانه در

  
 فرهود محمدشاه

 هالند/هاگ

  2012 اپريل
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 כ د  א
  
  
  
  
  

  ليال تر

  شعري براي رنج

  شعري براي گنج

  شعري براي هركس و ناكس نگفته ام

  ليال تر از خداي من

  ا كه بوده هست؟جاين 
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قاف  هفت كوه  

  شويم در هماري مي ج
  

  پيام هاي روزمره در امواجِ

  تصوير ها

  گفت وگو ها

  رؤيا ها

  

  اتفاقن؟

  تصادفن؟

  

قاف در ميان  هفت كوه  

  

شعري كه هرگز نمي سرايي  در امتداد  
  



 

 
٣١ 

 

 כ د  א
  
  
  
   

  
  
   
   

  سفر

  در سفرم

  بي سفر

  بي هم سفر
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
٣٢ 

 

  

   

  

  ازقونيه تا مونيخ

  دنيا 

  مي چرخد

  برسرم

  مي رقصد

  بر سرم

  سرم

  سرم

   

   دنيا

  از قونيه

  تا مونيخ

   



 

 
٣٣ 

 

 כ د  א
  دنيا، دنيا، دنيا 

  من ترا تا آخرين نفسم مي رقصم

   

  در چهره نما

  جام جم

  چه خبر هست؟

   

  رييس جمهور منفجرشد

   

  در چرخبال آيساف

  در انفجار يك مين

  در تو

  در من

   

  در عشقي كه براي تو سؤ تفاهم بود

  مي تركد

  دنيا

   

  مي تركد



 
٣٤ 

 

  برسرم

    

  سالم بر فرهود

  سالم بر آرش

  سالم برتايمن

  سالم بر ايما

  سالم بر رؤيا

  سالم بر مهرداد

  سالم برعرفان

  سالم بر زينت

  سالم بر سالم

   

  و سالم بر عشقي كه مرا مي نويسد 

  عشقي كه فقط در حين نوشتن مي رويد 

  تا جاويدانه ي كه نيست
  

   



 

 
٣٥ 

 

 כ د  א
  

  

  

  

  شناسنامه

  در فرجام 

   

  تو هم نفرينم كردي

  خدا خود ازآغاز

   

   

  چي بيهوده كه مي نويسند مرا

  اين مفت كاري ها را دور بينداز



 
٣٦ 

 

   

  چي دردي را خواهد كرد دوا

  مرا ساالر عزيزپور بگويند؟

  اين مفت كاري ها را دور بينداز

   

  عمري به آب رفت كه مي نويسي

  زهر مار بخور

  خجالت نمي كشي

  مي تراشي دشمن

   

  دست هايت را دور بينداز

  كنت را نزديك و قلب

   

  تو خود ازآغاز عاشق بوده اي

   

  دلت خوش است كه مي نويسي؟ 

   نوشتن را شاد

  انگشتان را شط بزن
   



 

 
٣٧ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
     

  انتظار

 غروب  در جگرگاه  

  مي چكيد خون از رخسارت

  آخرين روز ديدار

   

  ماه در هماغوشي ترا به شب ها سپرد

   

  من در انتظار آمدنت

  شب را با دره دوره مي نمايم

   

  كه يادت هست چراغ ديده ي منوقتي 
   



 
٣٨ 

 

  
  

   

  

  

  سؤ تفاهم

  وقتي كوره ي عشق تو 

  خود را به آب زد

  قلب تو چاك زد

   

  هر واژه خنجري ست

  گفتار سؤ تفاهم ست

  نوشتار كمي سوي تفاهم

  ما زخمي هستيم در زبان

  



 

 
٣٩ 

 

 כ د  א
   

  خورشيد

  مهتاب

  زمين و درخت وآب

  خط مي كشي به روي هر چه براي تو گفته ام

   

  معشوق من

آب و آينه ست  صميميت  

   

  سؤ تفاهمي ست، هر واژه خنجري ست

   

  زخمي ست از زبان

  

  
   



 
٤٠ 

 

  

  

  

  

  زمين

  سونامي به خواب رفته 

  تو از تبار كدامين؟

  ستاره و خورشيد

  مي تركم از غمت

  بر ساحل فوكو

  "فوكو را فراموش كن" 

  خون

  افشان شود زچشم من و خانه كرده است



 

 
٤١ 

 

 כ د  א
  در اشك ها جنون

   

  ياد رفتهسونامي ز 

  بلرز

  برچشم من

   

  من خواب هاي ترا ديده  بوده ام

  در زير آسمان

   

  مي بينمت هنوز

  مي بينمت هنوز

   

  سونامي زياد رفته

  بر چشم من بلرز

  بر اشك من برقص

   

  سونامي به خواب رفته

  
  



 
٤٢ 

 

  دروغ بزرگ

  كسي كه آمد و بر ما دمي خاني كرد

  تمام خاطره ام را ترور و فاني كرد

  

  قبيله ي وحشت از آن دروغ بزرگاز آن 

  تو سوگند چه مهرباني كرد  مرا به جانِ

  

  كسي كه از تب وحشت چه بي قرار بمرد

  ه ناجواني كردچمرا بكشت و به خونش 

  

  كسي كه فكر و غرورش كسي به باد نداد

  به جان عزيزش كه خود ماني كرد  قسمِ

  

  به فكر فصل سالمت خمار خود بوديم

  وحشت ما بين كه خون فشاني كرد  بهارِ
   



 

 
٤٣ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  
  
  

  رگ خوني و مينايي

 . . .  

  عالم آرايي  شوخ چشمِ، دلم را برده از كف

  خداوندي و هر جايي، نه آن ماهي و ين مهري

  

  جانان  نا مرادم را نشاني از برِ  نه جانِ

  خوني و مينايي  بي فروغم را رگ  نه صبحِ

  
  
  

   



 
٤٤ 

 

  
  
  
  
  
  
  

  غزل ناب

  ترانه توييصد هزاران 

  

  يگانه تويي  بخدا دلبرِ

  عزيز ترين مني، تو عزيزي

  عاشقانه تويي  غزل نابِ

  
  
  
  
  
  
  

   



 

 
٤٥ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  
  

  عروس شرق

  يك كسي آيد چو ليال سر به صحرايم كند

  مست و رسوايم كند، شيدا  مجنونِ  با دلِ

  باالي زمين، يك كسي آمد از آن باال

  با افق هاي شفق هم خون و آوايم كند

  نمي دانم چه بود و ز كه بود؟، آمديك كسي 

  شب هاي عشقش با تو گويايم  كند  تا دلِ

  شرق  شرقِ  يك كسي آمد از آنجا چون عروسِ

  مي به مينايم كند، دل به دريا تن به تنها
   



 
٤٦ 

 

 طنز شاعرانه

  شاعر مفت

  شعري بگو زشاعر مفت و ملنگ ما
  از خانقاه و صوفي و يار دورنگ ما

  
  غم را غلط كنيمشعري بگو كه لحظه اي 

نگارين فرنگ ما  از ناوك نگاه  
  

  روان و نغز، شعري بگو ساده و پياده
  با ساغري زباده و آن بنگ بنگ ما

  
  شعري بگو كه درد جماعت دگر شود
  ني از فالن معركه و جنگ جنگ ما

  
  شعري بگو رهي و رها از نظام عرض
  ني از فالن قافيه و دنگ    دنگ ما

  
  دلم را دوا كندشعري بگو كه درد 

  چون يار نازنين و رفيق ستنگت ما



 

 
٤٧ 

 

 כ د  א
 

 

  سفر به خير

  هزار جهد بكردم كه يار يار من باشد

  اين دل شكار من باشد  خاطرِ  رفيقِ

  هزار جهد بكردم كه درد و فاصله را

  من باشد  وصله دارِ، چگونه وصله كنم

  سر شار  هزار جهد بكردم كه اين غمِ

  باشدمن   بي قرارِ  چراغ دار غمِ

  دو سر به دار و رفيق، دو همسفر دو مسافر

  چه درد ها نكشيدم كه همقطار من باشد

  دولت عشق  سفيرِ! مسافر، سفر به خير

  بمان بمان كه دلت يادگار من باشد
  

  
  

   



 
٤٨ 

 

  

  

  آفتاب عشق

  اين شعر را براي تو از دل سروده ام

  عاجل سروده ام، تو  نگاه  درگرميِ

  چكامه رااين شعرو مصرعه  چند ي 

  شامل سروده ام، تو  با دفتر ادايِ

  بيت ناب را  اين شعر را و آن غزلِ

حاصل سروده ام، تو  فراقِ  در فرقت  

  قابل سروده ام، اين شعر را براي تو

  در آفتاب عشق و سواحل سروده ام

  كامل سروده ام، اين شعر را براي تو

به كابل سروده ام، قاف  در پشت كوه  
  

   



 

 
٤٩ 

 

 כ د  א
  

  

  عيدانه

  اُف كرد، به عيد آمد و بر روزگار من

  دو بوسه يي به لبم داد و اين تعارف كرد

  ز درد و دوري ماه اي كه رفته بود ز ياد

  كنار من بنشست و براي من پف كرد

  به عيد آمد و برشام تار من اُف كرد

  من كُف كرد  نگارِ  دلش گرفت و به زخمِ

  اُف كرد، به عيد آمد و بر روزگار من

  زار من تُف كرد  يد و به اين ماهلبش گز
  
  

   



 
٥٠ 

 

  
  
  
  

  پارينه هاي خونين

  نگارين دل است  به عالم نگارِ

  شكارين دل است  همان دل شكارِ

  همان رنگ خونين پارينه ها

  همان رنگ خونين پارين دل است

  به عشقي كه  ز ليلي ليالي ما

  ز رامين دل است  همان يك نشانِ

  همان شمع بزمي ز پروانه ها

  همان شعله زار شرارين دل است

  شنيدم كه شمعي به پروانه يي گفت

  همان بي قرار قرارين دل است

  دل افروز روياي شبهاي ما

  همان يادگار فرازين دل است
  



 

 
٥١ 

 

 כ د  א
 

 

  

رامدخورشيد مي خ  

  از چها رسو مي شكنم از صفاي تو

  غرقت شوم به عشوه وناز و اداي تو

  ايميل شوم نامه ي سرخت سياه كنم

  كشد به تلخي دردم صداي تو خط مي

  گر مي رسد سالم و پيامي ز دل دقي

  مي ميرد از براي تو اين آشناي تو

  از دور دور بوسه ي چندي فرستمت

  خون مي چكد ز چشمه ي چشمم براي تو

رامد چندي زچشم منخورشيد مي خ  

  درد آشناي عاشق من خاك پاي تو
  

   



 
٥٢ 

 

  
  
  
  

  عشق  قحط سالِ

  مهر و كس شديمچه بي ، در قحط سال عشق

  در اين خانه نحس شديم، آخر به دست خويش

  مرديم و باز بر سر مردار خويش هم

  نفس شديم  به قولِ، يك زندگي پوچ

  دمي نه زد، هركس براي بودن و ماندن

  جرس شديم  گوشي به حادثات و نوايِ

  خويش  روزگارِ  مانديم به حال خويش و غمِ

  ني آن سوار چابك و ني آن فرس شديم

  غمديده ام بسي  از سوز و ساز اين دلِ

  گاهي شكار هركس و گاهي ز خس شديم

  خواجه در سرا، اين پند روزگار نگر

  بستة آن بند و بس شديم، پايان كار
  

    



 

 
٥٣ 

 

 כ د  א
  

  تمام شب

ديوانه مي داند  دلِ، صد زبانم را  نگاه  

  پروانه مي داند  پرِ، عاشق چو مي سوزد  شمعِ

ديدار مستغني ستديدة ، زرد عشقانه  ز رنگ  

  فقط كاشانه مي داند، غم مهجوري ام يا رب

  خاورم آنجا  چراغِ، من اينجا دلبرم آنجا

  خانه مي داند  تمامِ، شب  تمامِ، شب  تمامِ

  زلفانت  سر گشتة همبستة آن تارِ  دلِ

  آن شانه مي داند  سرِ، هزاران شكوه ها دارد

  زپا افتاده در خونم، رنجورم  چنان رنجورِ

  همان بيگانه مي داند، خونم  اين دلِ  ارِخم

  شور و ايمانم، سود و زيانم، حاصلم  تمامِ

  يكدانه مي داند  دلِ، تر  سوزان و چشمِ  غمِ

  
  

   



 
٥٤ 

 

  
  
  

  گلة دل

  پيش رويت مي كنم، پشت رويت هرچه گفتم

  مويت مي كنم  ديدة خود را فداي تارِ

  گلة دل بود و بس، پشت رويت هرچه گفتم

  غبار خاك كويت مي كنمكعبة دل را 

  با مي و پيمانه اي، پشت رويت هرچه گفتم

  رو به سويت مي كنم، اشك ريزان، سربه دامان

  آفرين بر خوي تو، پشت رويت هرچه گفتم

  پاس خويت مي كنم، اين همه ديوانگي را

  رو به رويت مي كنم، پشت رويت هرچه گفتم

  اين دل ديوانه را رسواي كويت مي كنم
  

   



 

 
٥٥ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  

  ان كارپاي

  ديشب شراب بود و غمت بود و ناله بود

  بدينسان حواله بود، چرخ  آن نان و آبِ

  ديشب شراب بود و غمت بود و ناله بود

  اين زندگي براي دلم يك پياله بود

  ديشب براي غربت و دردت گريستم

  پايان كار چارة كارم مقاله بود

  ديشب شراب بود و غمت بود و ناله بود

  تو هم يك قباله بوداين زندگي براي 

  ديشب شراب و قصة خونين الله ها

  اين يك دو بيت آخر شعرم تفاله بود
  
  

    



 
٥٦ 

 

  

  

  ارزن طالع

  چه روي داد خدا را كه باغ و گلشن نيست

  دلي شكستة ما را پناه و مسكن نيست

  تا فصول فصل نگار، چه قدر فاصله است

  يكي اصلن نيست، مگر به فكر و خيالم

  غم تو سر كردن چه قدر حوصله است با

  نشان همدلي از هيچ سوي روزن نيست

  بهار رفت و خزان آمد و زمستان شد

  جوي زخرمن نيست، مگر به ارزن طالع

  
  

   



 

 
٥٧ 

 

 כ د  א
  

  كتيبه ي پنجم

  
  ازكابل تا مونيخ دنيا بر سرم مي چرخد

  از جنگلستان

waldperlach 

مركزي  تا فروشگاه  

  كافكا و كارل ماركس را دوره مي نمايم

  از مسخ تا مانيفست در راه بندان هايي 

   امر توقف نيست  كه بي هيچ فرمانِ

  مادرم نبض گياهان را

  درخواب هاي هزار ساله اش مي بيند

  ديگر هيچ كس از روي ديوار ها نمي پرد

  عرفان قدبلندك مي كند

  بودا آخرين نمايش نامه اش را روي صحنه مي برد

  

  نوسهااوستا ومثنوي تبعيدي آن سوي اوقيا

  وكتاب



 
٥٨ 

 

  بر بلنداي مقوايي شان پشت ويترين ها

  كابل قيام هفتم ثور را استفراغ مي كند

  جاي كه دانش تبعيد هست

  سخني از دانشگاه در ميان نيست 

  سخن ها همه از خارشگاه ميريزند

  

  از كابل تامونيخ خواب پريشان كبوتران راكه مي داند؟

  صداي همسرم را مي شنوم با نجواي فرزندانم

nicht vergessen 

  من تبعيدي اوراق كتاب ها

  و زنداني قفسه ها

  شوپرك ها درپنجره خانه ام النه كرده اند

  

  صدا ها در گلو

  گلو ها در بند

  

  خيابان هابه انتحار

  عقده ها به انفجار

  



 

 
٥٩ 

 

 כ د  א
  از تونس تا مصر

  حسني وصباحي  در راه هست؟

  

  برفرازي قلعه شاهان

  ارگ جمهوري

  دومردي بردار

  

  ي خونش چه تماشايي ستفواره 

  آب ها زور سر باال مي روند

  آباداني را مي ربايند

  آن كه فرمان از قلعه داد

  يكي از ميان ما بود

  

  اژدها بيدار خواهد شد؟

  خاموشي پيش از توفان است

  

  ماهنور در خواب هاي زمستاني فاژه مي كشيم

  و در روايت هاي كبير دل خوشم

  . . . ما هنوز
   



 
٦٠ 

 

 

  
  
  
  

  در سفرمي سفرم 

  عشق  دولت  سفيرِ 

  سفر

  هواي تو دارد؟

  سرم

  فداي سرت

  

  تكسوار

  عشق تكسرِ

  

  مي سفرم در سفر

  سفر   سفر سفر   صفر

  



 

 
٦١ 

 

 כ د  א
  پرنده

  پر زده باز

  

  پرنده

  

  عاشق پرواز

  

  پرنده

   پرِ، پر

  

  پر ناز

  

  مي سفرم در سفر

  به دور سرم

  به دور عشق سفر كرده  ي سوار تنم

  سفر مسافر عشق

  
  
  
  



 
٦٢ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  طبقه چهار

  تنهاييم برِ

  تن آييم

  دلت

  دلت

  دلت

  نمي سوزد

  وقتي با تو ام؟

  تو ام

  از خود

  ريدم؟  فرا 

  



 

 
٦٣ 

 

 כ د  א
  طبقه ي چهار

  خيابان سوم

  

  كوچه ي بن بست

  

  كسي

  فرهاد را  نشانِ

  پرسيد

  

  كوهي در ميان

  

  

  

  صداي تو آمد

  

  شيربن، شيرين، شيرين
   



 
٦٤ 

 

  در انزواي وحشت مرداب

  مره ياد اس 
  تره فراموش

  
  مهتاب گفت

  به آب
  تنها چيزي كه از شب حاصلم مي شود

  تاريكي است كه خود را درآن گم مي كنم
  دريا

  غرور تلخ خودش را بلعيده بود
   در انزواي وحشت مرداب

  آب، آب، آب
  يكي بود
  يكي نبود

  غير از خدا هيچ كس نبود
  

  يادت به خير
  مسافر خسته

  
  يك دست بي صداست



 

 
٦٥ 

 

 כ د  א
 

  در آيينه ي خلقت

  دونيم يك سيب و

  

  نخستين

  تصوير من وتو

  در آيينه ي خلقت

  در كتيبه ي عاشقانه ترين

  نشانه ي يك عشق

  يك تبعيدي در عصيانِ

  

  من ترا

  در برابر

  آيينه هاي موازي

  موازي سروده ام

  هر چه دوستت دارم  به ضريبِ

  در انقطاع بلورين آيينه ها

  



 
٦٦ 

 

  
 

  
  
  
  

  عشاق دل

  عشاق دل كجا و دلي روبرو كجا

  آبرو كجا، نگاه توامرسواي يك 

  تو آفتاب عشقي و عالم تمام شب

ماهرو كجا، توام  ممنون يك نگاه  

  
  
  
  
  

   



 

 
٦٧ 

 

 כ د  א
  

  

  

  

  

  هشتاد و دو

  هشتاد و دو بود  سالِ

  آبروي به زمين هيچ نماند

  

  سر بلواي زمين

  سر هابيل به باد

قابيل چه شاد  دشت  



 
٦٨ 

 

  

  !ياد آن روز به خير

  پدري بود كه غرورش كمتر از كوه نبود

  آن سفره ي نان سر

  خدا را حاضر مي كرد

  

  مادري ساده تر از آب روان بود

هر چه كه نيست  و صميميت!  

  

  غرور  دل ما شاد به عشق تو و آن موجِ

  هشتاد و دو بود  سالِ

  سر بلواي زمين

  آبروي به زمين هيچ نماند

  !ياد آن روز به خير
   

   



 

 
٦٩ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  

  چشمانت

  چشمانت

  هزاران عاشق

  

  لبانت

  سرودهزاران 

  

  دستانت

  هزاران درد

  

  بدرود

  بدرود

  بدرود

  



 
٧٠ 

 

  من ترا در بلنداي چشمانم سروده ام

  بند وجودم، در بند

  در تك بيت هاي نفس هايم

  در تنهايي ام

  در خواب و بيداري ام

  هزاره ي يك عشق  در آستانِ

  

  چشمانت

  هزاران عاشق

  

  لبانت

  هزاران سرود

  

  دستانت

  هزاران درد

  

  بدرود

   بدرود

  بدرود



 

 
٧١ 

 

 כ د  א
  

  قسم به اشك هايت

من هست  قسم به به پيشاني ات كه سجده گاه  

  

  ترا تا آخرين نفس هايم مي پرستم

عاشقانه ي يك عشق  در بلنداي شكوه  

  

  اي عشق

  اي سرود

  . و ترانه
   



 
٧٢ 

 

  

   به سوگ نامه

  به سوگواري چشمي كه خون و صاعقه بود

  به سوگنامه نوشتم

  به سوگ نامه نوشتم

  

  چشمت  چراغ  روشنِ

  !نو بهاري داشت چه

  چشمت  روشنِ  چراغِ

  

  پلك هاي شبت  و در هجومِ

  چشم ترا  غروبِ

   چه سوگوار

  !گريسته بودم

  

  به سوگواري چشمي كه خون و صاعقه بود
  

   



 

 
٧٣ 

 

 כ د  א
  

  آدم ها

  آدم ها و آدم ها

  ، دم، دم

   دم

  همين دم ها

  با سالمي و درودي

   ديد و دار

  

  به يك چشمزدن

  راشب را دوره مي نمايند و روز 

  با طنابي از دار

  

  آدم ها و آدم ها

   دم، دم

  همين دم ها

  هي ميدان و طي ميدان

  به يك چشم زدن



 
٧٤ 

 

   
  
  

   خونابه

  خونابه هاي چشمه ي چشمت چكامه شد

روانه شد، تلخي شبها  در امتداد  

  

  

  سياه تو  سرخي چشمِ! فرخنده باد

  افق را نشانه شد، تا در عروج شب

  

  نه شدخونابه هاي چشمه ي چشمت ترا

  شعر و سرود و رونق سوزي شبانه شد

  

  ساالر عشق آمد وخونش به باد داد

  به دلم آب ودانه شد، نقش او، تا نقش

  

  
   



 

 
٧٥ 

 

 כ د  א
  

  

  دسامبر

  در دسامبر حوادث

  من ترا

  بربلنداي معراج نيستي

  عاشقانه زيسته ام

  در دسامبر حوادث

  

  از محراق نگاه هايت

  كهكشان منفجر مي شود

  

  هايتو از آماج دل تنگي 

  زمين مي تركد

  و آسمان مي گريد

  



 
٧٦ 

 

  در دسامبر حوادث

  و در جهنمي كه مي زيم

  

   آيينه اي در برابرم

  آيينه اي در برابرت

   من ترا

  در بلنداي معراج هستي مي سرايم

  در دسامبر حوادث

  در دسامبر حوادث

  در دسامبر حوادث
   

    



 

 
٧٧ 

 

 כ د  א
  

  

  تنهايي

  معشوق من

  عريان  راهنِيدر پ

  عريان

   عريان

  تر از خورشيد عريان

  

   آمدم

   يادم

  عريان تر از خورشيد

  

  در نگاهي كه مي خنديدي

  و چشمك هاي كه مي سرودي

  



 
٧٨ 

 

  معشوق من

  عريان تر از خورشيد

راهي كه تمام آمده ايم  در امتداد  

  

  مي درخشد

  عريان تر از خورشيد

عشقي كه مي پلكد  در امتداد   

  به روي خاطره هاي مان

  : و نجوايي تنهايي من

  

  تو از آن نا كجا آباد مي آيي“ 

خاكستر  هنوز آن جا فرو خوابيده مكاييل بر خرگاه   

  
  

   



 

 
٧٩ 

 

 כ د  א
 

 

 

  نام من

   نام من از زبان تو

  زيباترين ستاره ي ست

  كه هرگز نه سروده ام

   نام من از زبان تو

  زيبا ترين سروده ي ست

  كه هر گز نه سروده ام

  نام من از زبان تو

  ي تاريخ دشنامي ست به بلنداي كتيبه

  !نام من از زبان تو
   



 
٨٠ 

 

 

  
  
  

  كهف  چشمِ  درچشمِ

  . افتاد آن ستاره ي من

  از چشم آفتاب

  از چشم مهتاب

  پر نجابت آن تك خداي عشق  از چشمِ

  

  مهر و ماه بود، آن سكه اي كه كان شرف

  غرور خدا بود  آن سكه اي كه اوجِ

  در آن شبي كه ماه به رنگ شما بود

  

  از از نفسافتاد آن ستاره ي من ب

  . . . كهف  چشمِ  در چشمِ
   



 

 
٨١ 

 

 כ د  א
 

  
  
  
  
  
  
  

  آخر قصه

  آخر قصه همين است

  كه گفتي باز؟

  رو بنما

  در اين چهره نما

  خوش تر از عشق شما هم نتوان شد خدا

  رو بنما

  در اين چهره نما

  قصه ي درد و مالمت همه جا بسيار است

  رو بنما در اين چهره نما

  



 
٨٢ 

 

  من ترا زيسته ام در همه جا

  نفس هاي خدادر 

  رو بنما در اين چهره نما

  با مي و مهر و نوا

  روبنما

  در اين چهره نما

  

  !اول و آخر حرفم به شما باد دعا

  

  يكدست بي صداست

  

  يكدست بي صداست

  يكدست بي صداست

  يكدست بي صداست

  

  آخر قصه همين است

  كه گفتم باز
   

  
   



 

 
٨٣ 

 

 כ د  א
  وقتي كارد

  وقتي كارد به استخوان مي رسد

  چه مي توانم؟

  از كه بگويم؟

  از چه بگويم؟
  وقتي كارد به استخوان مي رسد

  وقتي كارد
  وقتي كارد
  وقتي كارد

  دلم ميشه به همه نفرين كنم
  به خود

  !وحتا به تو
  !اگر دستم نباشد

  چه گونه برقصم؟

  چه گونه بنويسم؟

  چه گونه دستي را بگيرم؟

  كه سال هاست

  كه سال هاست

  كه سال هاست



 
٨٤ 

 

  مي رسد خوانتوقتي كارد به اس
  مي داني؟
  مي دانم؟

  وقتي چشمانم را در آيينه ديدم
  عاشقش شدم، صد دل، يك دل ني

  با خود گفتم
  با خود گفنم
  با خود گفتم

  كاش اين چشم هاي من نبود

  چشم هاي من نبود

  چشم هاي من نبود

  اين صورت ماه

  و اين لب ها

  . . . . . و
  وقتي كارد به استخوان مي رسد

  سر سه راه انتحارم مي كشد بر
  وقتي كارد به استخوان مي رسد

  وقتي كارد
  وفتي كارد

  



 

 
٨٥ 

 

 כ د  א
  !من گريسته بودم و

نفس هايت  تالوت  

  در چهار سوي افق

  خورشيد ديگري ست از گريبانت

  

  تلخي يلدا را

  در كدامين شب گريسته اي

  

  شب پره ها

  نام ترا مي جويند

  در گلداني كه خالي تر ازعشق است

  

  و من از زبان تو

  ي چشمانت را گريسته ام اندوه

  در بلنداي شبي كه افق هايش درياي خوني ست

  تا كرانه هايي كه تو آن را شنا كردي

 !ومن گريسته بودم

   



 
٨٦ 

 

  غروب آيينه ها

  عاشقانه ها  در غروبِ

  تنت  پيچانِ  عشقِ

  !چه تماشايي ست
  

  تصويرت

  به وسعت آيينه ها

  هزاران خورشيد است  طلوعِ

  

  لبانت

  عيساي مصلوب
  

  دستانت

  مسيحاي ديگري ست

  

  عاشقانه ها  در غروبِ

  تنت  پيچانِ  عشقِ

  !چه تماشايي ست

  آيينه ها  در غروبِ



 

 
٨٧ 

 

 כ د  א
 

  
  
  
  
  

  من وتو

  من در تو

  چون سايه در خورشيد

  چون انسان در خدا

  مثل باد هوا است، شناسنامه ي من
  
  
  

   



 
٨٨ 

 

  

  

  نامت نيست، معشوقي كه نامت

  غريبي در تو  حسِ

  ريبي درمنغ  حسِ

  

  توتبعيدي سرزميني

  من تبعيدي سر زميني

  

  همينگونه خودماني مي گويم

  

  نامت نيست، معشوقي كه نامت

  هميگونه خودماني مي گويم

  

  نامت را بر زبانم جاري كن

  نامت، نامت، نامت، نامت



 

 
٨٩ 

 

 כ د  א
  

  موزاييك چهلچله ها

  

  فاعله ها

  فاضله ها

  فاصله ها

  

  نامت را بر زبانم جاري كن

  هايادگار عاشقانه ترين 

  عصيان ها

  

  ي كه نيستيبر بلنداي رود خانه 

  و تو آن را سروده يي

  در رنگين كماني از نگاه هاي من و اشك هاي من

  بر فراز رود خانه ي از ماه وخورشيد

  

  نامت را بر من جاري كن

  غريبي كه برمن جاري شدي  در حسِ
  
  



 
٩٠ 

 

 

  دو مژگانت

  دو مژگانت

آواره در يلداي چشمانت ِ من  پناهگاه  

  

  لبانت داغ تر از عشق

  يك بوسه  در محراقِ

  

  همان مهتاب رويت را

  افق هم چشم در راه هست

  رويت را  همان مهتابِ

  

  دو مژگانت

مني آواره در يلداي چشمانت  پناهگاه  

  

  از اين آواره تر

  آواره ي عشقت كه مي باشد؟
   



 

 
٩١ 

 

 כ د  א
  

  

  

  ترا گم كرده ام

  صدايت مي كنم در خويش

  صدايت مي كنم

  درخويش

  چيزي كم نه چيزي بيشنه 

  

   ترا

   گم كرده ام

  ميان بركه هاي آبي رؤيا

  ز چشم من در آن شب ها

   ترا گم كرده ام در خويش

كولي چشمان  توهست  صدايم دوره گرد  

  



 
٩٢ 

 

  
  
  
  

  بهانه

  اول خدا بود

  تو بودي

  و عشق بود

  

  سرمنزل مراد

  تا منزل مراد

  

  همان

  يك نشانه بود

  تنها توبودي

  

  بودو اين ها بهانه 
   



 

 
٩٣ 

 

 כ د  א
  

  

  

  

  محرم جان پرورم

  جان و تنم  محرمِ

  مي برد

  ازمن

  مي برد

  ازمن

  به دشمن

  ميهنم

  



 
٩٤ 

 

  دار ودرم  محرمِ

  مي برد

  ازمن

  مي برد

  ازمن

  به دشمن

  داورم

  

  سرم  تاجِ  محرمِ

  مي برد

  از من

  به دشمن

  سرم آن

  جان پرورم  محرمِ

  
   



 

 
٩٥ 

 

 כ د  א
  
  
  

  پيش از آن كه بميرم

  مرده بودم

  درتو

  عشقدر بركه هاي آبي 

  در آخرين بوسه هاي پنهاني

  به بزرگي آفتاب

  از سوراخ هاي سوزني

  از روزن ها پنهاني

  

  براي تو مهم نيست

  كه چه اتفاق مي افتد؟

  تنها زمين مي داند

  كه روي آن مي سوزد

  

  اين رؤياي نه بخشيدني، و عشق
   



 
٩٦ 

 

  
  
  
  
  
  
  

  تا كهكشان چشمانت

  سه بار در نگاهت سفر كردم

  سفري بي بازگشت 

  روشن ترين ستاره هاتا 

  . تا كهكشان چشمانت 
  
  
  
  

 

 

 



 

 
٩٧ 

 

 כ د  א
  نيمروزان

  هنوز هم نيمروزان بود

  و خورشيد در استواي چشمانت

  نگاهي آتشين داشت
  

  دو دستانت سخاوت را خداي بود

  نوايي راصداي بود
  

  فضا آبستن آن بركه هايي سبز و رؤيا

  تنت افتاده بر تن پاره هاي سر به دامانم

  تنها، دو تن

  تن ها، دو تن

  !ني، دو تن ها

  يكي بوديم

  

  افق از عشق مي خنديد

  و ما گم كرده بوديم

  تنهايي خود را، دوتن

  هنوز هم خون به دامان بود



 
٩٨ 

 

  
 

 

 

 

 

  نقطه پايان

  دنيا بر سرم چرخيد

  وقتي ترا

  از صليب محراب ها ربودند

  استوانه ي تنم از تنگي دل ها از نفس افتاد

  خطوط متقاطع ديگر  و نقطه پايانِ
  

 

 



 

 
٩٩ 

 

 כ د  א
 

 

 

 

 

  تصوير ها و آدم ها

  هنوز هم نخستين پيامت را از من دريغ داشته اي

  

   سالم

  !صبح به خير

  

  تصوير ها

  آدم ها

  مي خندند

  و تو مي گريي در من

  



 
١٠٠ 

 

  تصوير ها مي بارند

  در چشمانت

  

  تصوير ها مي بارند از چشمانت

  

  وتو

پنهانت  مي گريي در اندوه  

  تصوير ها

  ها و آدمك

  آدمك ها و تصوير ها
   



 

 
١٠١ 

 

 כ د  א
  

  گم

  به آن پلك نگاهت

  

  كم از مه و خواب نيست، دنياي خاطرات

  

  دست هاي جادويي ات را به گردن بريده ام آويز

  . . . وقتي خورشيد از گريبانت

  

  فصل هزار فاصله ها گم

  فصل هزارفاصله ها گم

  

  نگه بر دار

  از آن مهتاب رؤيايت

  

  

  در فاصله ي ميان من وتو

  هزار مرده گيان صف كشيده هستنعش 



 
١٠٢ 

 

  تصوير ها و آدمك ها

  تصوير ها

  مي خندند

  در چشمانت

  

  وتو

   مي گريي

  در اندوه ي پنهانت

  

  تصوير ها

  دلقك ها

  و آدمك ها

  

  تصوير ها

  دلقك ها

  و آدمك ها
   



 

 
١٠٣ 

 

 כ د  א
  
  

  عاشقانه تر

  عاشقانه تر

  از ليالي چشمانت

  چشمانت

  چشمانت

  

  يك نگاهي نيست

  

  خانه

  خالي است

  حتا

  حتا

  حتا ازخدا

  . از خدا هم رد پاي نيست

  
   



 
١٠٤ 

 

  

  بر بلنداي آتش و خاكستر

  آخرين نفس هايم

  باتو رقصيدم

  . . . تا آخرين

   وقتي كه زمين

  زمين لرزه اي قلبم را

  فرياد مي كند

  بر بلنداي آتش

  و خاكستر

  

  آخر

  تنها

  اين تو بودي

  : كه برايم دعا كردي

  . . !دست هايت بريده باد
   



 

 
١٠٥ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  

  هاگرداب  

  تو اگر نباشي

  نعشم را به رودخانه بينداز

  در گردابي كه مي رقصند

  موج ها و آدم ها

   تو اگر نباشي

   گرداب ها

  در كابوس ها و زمين لرزه ها. خواب مرا مي ربايند

  در زمين لرزه هايي كه قلبم را به تو بخشيده ام

  و ديگر هيج رود خانه اي از ماه نمي گذرد
  
  
  
  

   



 
١٠٦ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوگ هويداي عزيزدر 

   ترا درمثنوي

  شهنامه

  در غزل

  عاشقانه

   و چهار پاره

   بر سر سه راهه

  و در آسمان آبي سروده هايم

  زيبا تر از هر ستاره و ماه

  



 

 
١٠٧ 

 

 כ د  א
  بخوان

  دوباره بخوان

  شنيدم از اين جا سفر مي كني“ 

  ” تو آهنگ شهر دگر مي كني

  

  سفر آشيان ترا در ربود

  سفر آستان ترا در ربود

  

  ” كجا مي روي آرزويم كجا “ 

  مردي تو نغمه سرا، تو آن مرد

  ” حذر از سفر كن براي خدا “ 
   



 
١٠٨ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دسته گلي بر تابوتي

  نامت براي من كافي ست

  وقتي مي نوشمت

  خالي تر از هيچ  در ليوانِ

  در كسالت حلقه هاي سرگردان يك سيگار

  سوخته  در روزگارانِ

  و درخاطره هاي رفته

  



 

 
١٠٩ 

 

 כ د  א
  شايد

  يك روزي

  از خواب برخيزي

  و در روزنامه بنويسي

  نامت را بر جنازه ام

  نامت براي من كافي ست

  دسته گلي بر تابوتي

  

  مي شود

  در تاريكي و سردي به تنهايي رفت؟

  نامت براي من كافي ست

  در يلداي هجرت ها

  و آن جاي كه خورشيد مرده باشد

  نامت براي من كافي ست
  
  

   



 
١١٠ 

 

  
  
  
  
  
  
  

  برابرمهفت آسمان در 

   شهروند بي شهرم

  هفت آسمان در برابرم

  

  ميالدگاهم

جهان  نفرين گاه  

  

  پدر

  پدر

  و پدر جدم

  از آنسوي رود خانه ها

  



 

 
١١١ 

 

 כ د  א
  از تبار قابيلم

  از پيكره آدم

  آدم هاي ميمون نما

  ميمون هاي آدم نما

  

  زبانم

  پارسي

  شرف كايناتم من

  زبان دوم مدرسه ها

  

   از هفت آسمان افتاده ام

  خداي كه مرا لعنت كرد  و از چشمِ

  
  
  

   



 
١١٢ 

 

  
  
  

  در خواب بود كه گريسته بوديم

  تا چشم گشودم

عشق به دار آويخته اند  زني را در معيادگاه  

  

  و ما

  بي هيچ تكبيري

  بر نعش آن مي رقصيديم

  وما

  بي هيچ تكبيري

   تكرار مي شويم

  در كابوس هاي مان

  يا هاي شيزوفرنؤدر ر

  تا آن كرانه هايي كه نيست

  ترانه هاي كه هرگز سروده نمي شونددر 
   



 

 
١١٣ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   توفقط

  تو فقط

  عاشق عاشق شدني

  آدم نيستي

  كه بداني

  چه بر من مي گذرد

  در دنيايي به كوچكي يك تنهايي

  در اتاقي به بزرگي يك فرياد

  و به دستاني به بي تفاوتي يك سنگ

  



 
١١٤ 

 

  آدم نيستي كه بداني

  كردم دركوچه باغهاي بن بست عريانوقتي قلبم را

  نيشتر مو رگ هايي قلمت

  بر عاشقانه هايم جاري ست

  

   تو فقط

  عاشق عاشق شدني

  آدم نيستي كه بداني

  آدم نيستي كه بداني؟
   



 

 
١١٥ 

 

 כ د  א
  

  چه كسي مي داند؟

  خاموشي ات

  قصه ي مرگ انار هاست

  رقصيدمت ميان بستر تب دار

  نوشيدمت

  خاموشي ات

  قصه ي پر خون قلب ماست

  آفتابدرآن پياله هايي پر از خون 

  

  چه كسي مي داند؟

  مرا كه مي نويسد

  وقتي كه مي سرايم

  ترا

تلخي كه مردن را زيسته ايم  در سكوت  

  در آن پياله هاي پر از خون آفتاب

  
 



 
١١٦ 

 

 

 

  

  بي خود نگفته ام

  شعري براي شاعري

  بي خود

  نگفته ام

  در آغاز كلمه بود

  . و كلمه نزد خدا بود

  شاعر خداست

  اول وآخر خدا بود
  

   



 

 
١١٧ 

 

 כ د  א
  عالم باال كسي از

  بهار آمد

   كسي از عالم باال

   كسي از مهر

  كسي از ماه

  كسي از ما

  كسي خورشيد آذر ماه
  به مهماني شقايق هاي خونين

  بر كويري مرده يا زنده
  از آن باال
  از آن باال

  از آن باال نيامد
  من آن آواره ي تنهاي تنهايم
  كسي از آسمان هفتم عشق

  به هيچ يك جا

  به هيچ يك جا

  نيامد

  بهار آمد

  نيامد



 
١١٨ 

 

  سالمم را تو پاسخ گو

  بعد از سالم

  بعد از سالم

  جانم

  به قربانت
  

  و آفتاب غروب نكرد

  در پس كوچه هاي تنت

  آفتابيد

  آفتابيد
  

  ترازوي نگاهت

  عاشقانه

  غرباليد

  غرباليد
  
  ” سالمم را تو پاسخ گو“ 

  خدا را

  دست به دامانت



 

 
١١٩ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  

  همين لحظه

  در چشمانت خود را يافتم

   همين لحظه

  در خط تصوير يك پيام

   كه خاموشي ات

هزار ساله ام را فرياد مي كرد  سكوت  

  
   



 
١٢٠ 

 

  انتظار

  اين روز ها

   مرگيده ام

  در چشم بي ستاره

  اشكيده ام

هپر شرار  در اشك  

  در ديده ام

  از درد بي شماره
  

  فاجعه ي تك سوار آتش وخون  سوارِ

  من دويد  در چشمِ
  

  وقتي قطار

  تك تك تك تك تك تك

  نفس هايش را مي زند

  انتظاريده ام

تنهايي  در غربت   

  ترانيدنم ترا

  ترانيدنم ترا



 

 
١٢١ 

 

 כ د  א
 

So ist das Leben 
  

  عاشق شدن

  غنيمت است براي شما و ما

  بينواي ما  التماس دلِ  رِهاز ب

  از دست بينواي نواي شما و ما

  

  ما همصدا

  صداي شماييم

  ما همنوا

  نواي شماييم

  

بينواي نواي شما و ما  ازدست  

  لعنت بر اين سفر

  لعنت بر اين حضر

   عاشق شدن

  غنيمت است

  



 
١٢٢ 

 

  سالم من به تو اي سرفراز ترين

من به خدا  پناه  

  آن خداي دور پسين
  

من به خدا  پناه  
  قرين  آن خداي شامِ

  كه نرخ كار به خروار مي شود ليالم
  عشق به دينار مي شود ليالم  وسوزِ

  
  وما

  جهانيمدرآغاز 
  عريان تر از هميش

  
  گر هنوز در راه هستيهزار ويك شب د

  گر هنوز در چاه هستيهزار و يك شب د

  گريهزار ويك شب د
  

من به خدا  پناه  

من به خدا  پناه  
  

  سالم من به تو اي سرفراز ترين
   



 

 
١٢٣ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  
  

  ثواب  برِ

  اين روز ها به چهره نما ها نيامدي

  ليلي زيبا نيامدي  چشم وچراغِ

   ثواب  برِ

  نيامدي يارؤيك كمي 

  خورشيد من به وادي دل ها نيامدي

  
  
  
  

   



 
١٢٤ 

 

  
  
  
  

  بيا ليلي

هنوز آن ماه ومهرت به لطف  آن زيباست  ماه  

  هنوز آن ماه ومهرت هميشه برسرم پيداست

  

  بيا ليلي لياليم بيا شيرين وعذرايم

  هنوز اين دل براي تو همان معشوق پا برجاست

  

  هاي عرياني ست هنوز داغ دلم را شقايق

  غزل هاي سليماني نواي شام آن ليالست

  

  مسيحايم به عشقت پاك و يكتايم  همان سوزِ

  . نگاهت ساده و صادق به عشقش خالق يكتاست

  
  

   



 

 
١٢٥ 

 

 כ د  א
  
  

  ما   در  برابر هم

  تو در برابر من

  ياييؤخورشيد هزار ر

  در غروب يك پرواز

  

  "پرنده مردني ست"

  

  من در برابر تو

  به مرگخطا كاري محكوم 

  

  ما

  در برابر هم

موازييم  خطوط  

  . . در آيينه هاي رو در رو
  

   



 
١٢٦ 

 

  مرده بودم عاشقانه

  زنده گي كردم ترا

  ياؤدر مرگ و در ر
  

  شب  شب تمامِ

  چشم هاي اين زمانه كور باد

  مرده بودم عاشقانه

  حسود زنده گي  فارغ از چشمِ
  

  من ترا

  ياؤدر خواب و در ر

  ديده بودم، ديده بودم

  صادقانه ديده بودم
  

  تنت  گلستانِ  تا خدا و تا دو پستانِ

  من ترا

  تنت آواره بودم  تا پسكوچه هاي آن شبستانِ

  من ترا

  شب  شب سرِ

  شب  شب تمامِ



 

 
١٢٧ 

 

 כ د  א
  

  ميالد گاه

  ميالد گاهم رود خانه ي ست 

  كه هر پگاهي در آن شنا مي كنم

  رود خانه ي به روشنايي آسمان پرستاره

  رفت اندسپيدار ها در آمد و 

  از انارك تا توت خدايي

  و سفره اي كه خدا برايمان آراسته است

  

  هابيلي را نكشد، هيچ قابيلي

  ميالد گاهم بهشت آدم هاست

عاشقانه هاو سر بدار ها  و معياد گاه  

  وتالقي كوه و درياست

  . . . تا خدايي كه آن جا آرميده است

  
   



 
١٢٨ 

 

  ترا من دوست مي دارم

  را بعد از خدا گفتمت، تويي سردار و ساالرم

  بي دست وپا گفتميي واژه ، كالمي، حرفي!ببخش

  

  كجا گفتم، ترا گفتم، چرا گفتم، نمي دانم

  غريب آشنا گفتم  ترا روشن تر از شهرِ

  

  چه بي رو و ريا گفتم، روشن چشمت  طلوعِ

  با صفا گفتم  سرود، سخاوت هاي دستانت

  

  گرحرفي برايت نا سزا گفتم، زبانم الل

  عزيزم بار ها گفتم، دوست مي دارم ترا من

  

  ترا خورشيد و ما گفتم، كه جز وصف جمالت

  اگر حرفي جدا گفتم، بميرم من ز هجرانت

  

  تويي با آن همه خوبي، تويي بي من، تويي بامن

  عزيزم هر كجا گفتم، ترا من دوست مي دارم



 

 
١٢٩ 

 

 כ د  א
  
  
  
  
  
  

  شاخ آهو

  آهو  نان ما بر شاخِ

ما در بند گيسو  دست  

  

  انفجارم لحظه هاي

  

  دل به دريا

  دل به دريا

  

  عاشق تو

  عاشق تو

  عاشق تو

  



 
١٣٠ 

 

  لحظه هاي انفجارم

  صادق  صبحِ  در عروجِ

  ق د  در هواي اين دلِ

  

  سر به صحرا

  دل به دريا

  

  آهو  نان ما بر شاخِ

بخت  جادو  ما در بند  

  

  لحظه هاي انفجارم

  

  انتحارم

  

  تو  در دلِ

  تو  در دلِ

  تو  در دلِ

  
   



 

 
١٣١ 

 

 כ د  א
 

  آفتاب عريان مي شودو 

 . . .  

  و آفتاب عريان مي شود

  در سواحل مديترانه

  در استواي خيابان ها

  توقف هاي سرخ

  و باد هاي سبز

  

  پيراهنت را باد مي برد  وقتي حريرِ

  موج هاي سينه ات

  در گرداب نگاه هايم

  ساحل سينه ام را طوفاني مي سازد

  در پيچا پيچي از پيچك هايي زلفانت

  صليب تنم و آماجي از

  وقتي كه آفتاب عريان مي شود

  . . . . بر سواحل عاشقانه ها
  



 
١٣٢ 

 

 

 

 

 

 

  كه من او را زيسته ام يخداي

  جاري ست در نفس هاي من

  در ترانه هاي من

  در عاشقانه هاي من

  كه من او را زيسته ام يخداي

  . . . . . . . . . جاري ست

  

  شايد يكي از ميان شما باشد

  ه امكه من او را زيست يخداي

  شايد يكي از ميان شما باشد

  كه من او را يخداي



 

 
١٣٣ 

 

 כ د  א
  

  در همين نزديكي ها

  در سر زمين آفتاب تابان

  كه خورشيد كودكي بيش نيست يجاي

  كه من دارم يدر دامن خداي

  ، و هزارستان هنر از آغوشش مي تراود

  در كوير تلخي كه ما او را نفس مي كشيم

  بلعدگي را مي زمين هيچستاني كه زندبه سوي سر

  آرمان هايي خاكستري ما  در اوجِ

  كه عشق را براي ما الفباي زند گي ساخت يخداي

  هماغوشي ها يخدا

  در همين نزديكي ها پرسه مي زند

  . !يادم مان نرود
  

   



 
١٣٤ 

 

  

  در خواب بود كه گريسته بوديم

  تا چشم گشودم

عشق به دار آويخته اند  زني را در معيادگاه  

  

  و ما

  بي هيچ تكبيري

  آن مي رقصيديم بر نعش

  وما

  بي هيچ تكبيري

  

   تكرار مي شويم

  در كابوس هاي مان

  در رويا هاي شيزوفرن

  

  تا آن كرانه هايي كه نيست

  در ترانه هاي كه هرگز سروده نمي شوند



 

 
١٣٥ 

 

 כ د  א
 

  رابطه ها از الي انگشتانم مي تراود

  رابطه ها

  از الي انگشتانم

  مي تراود
  

   قلبم را

  مي شنوي
  

  از دل برود

  ز ديده رودهر آنكه ا

  

  بزرگي  چه دروغِ

  بزرگي  چه دروغِ
  

  سال هاست

  سال هاست

  به هم رسيده ايم

  در روزنه ي روشنان حس بيداري 



 
١٣٦ 

 

  از تماميت خاك و آب و آيينه
  

  ياي ما را مي پلكدؤحسودي كه ر  به دور از چشمِ

  درلحظه هاي هماغوشي

  

  رابطه ها از الي انگشتانم مي تراود

  كه بيدار هست يحسودي وخداي  به دور از چشمِ

  با شماتتي ومالمتي

  

  رابطه ها از الي انگشتانم مي تراود

  وتو

  اليه هاي جانم، در ال به الي

  تغزل هاي نا تمامي

  ت در تاريكخانه ي ذهنموعكس

  طلوعي ست به تالوت شفق هاي عاشق

  رابطه ها

  از الي انگشتانم

  مي تراود

  رابطه ها

  بطه ها    را 



 

 
١٣٧ 

 

 כ د  א
  

  

  

  

  : ”چھره نما” از فيسبوکبرگرفته 

نوعی از متن ، متن است، شعر ھم به عنوان يک پاره. ھر متنی بينا متن است
    تبصره. است

  . ھای زير ھم گونه ای ازبينا متن است

  

   ،بسيار زيباست ساالر عزيز

سنده سر شناس کشور يفقط لحظه ی پيش پيغامی به يکی از دوستان شاعر و نو
و حال چه زيبا ھمه را در سروده ی ما  ” انگشتان تراوش“ فرستادم و گفتم 

  نصير سخاورز. جالب است. . . ميبينم

  

  : کاوه شفق

  : چه دريافت عاشقانه و صميمی، عزيزپور گران ارج

  وتو"

  اليه ھای جانم، در ال به الی



 
١٣٨ 

 

  تغزل ھای نا تمامی

  وعکس ات در تاريکخانه ی ذھنم

تی شفقھای عاشق عکس کسی وق. . . "طلوعی ست به تالوت شفق ھای عاشق
شاعر صاف و پاک تجسم آتش ، را در تاريکخانه ی ذھن شاعر تالوت می کنند

  "جنون ای دل در پات مبارک باد  زنجيرِ ". بايد باشد

  

  : زينت نور

بخشي را من ميخواستم انتخاب كنم كاوه گرامي پيشدستي : سخن ساالر گرامي 
طبق عادت ھميشگي شان به آن كرده انتخاب كرده بودند و شعرزيبايي ھم 

من گمان ميكردم كه ھمين !" از دل برود ھركيي ز ديده برود"اما . افزوده بودند
  گپ جا جايی راست باشد

  

، به نظر شما چه گونه، رابطه ھا از الی انگشتانم می تراود: زينت عزيز
  رابطه ھا از الی انگشتانم می تراود؟

  

  : زينت نور

  :  سخن ساالرگرامي

تفسير آنچه از شعر ميگيرم گاھي در برگردان فارسي به فارسي نمي گنجد يك 
لحظه خيلي معني ھاي مترادف و متضاد و راست و چپ به سويم ھجوم مي 

به ھرصورت . باشد، مي ترسم كامال متفاوت از آنچه در ذھن شما بوده. آورد
كاوه گرامي ھم پاكش كنيد يا شايد . چند كلمه مي نويسم اگر اشتباه كرده بودم

   !شما ھم لطفا بنويسيد. سھم بگيرند و پاسخ ايشان را بگيريم



 

 
١٣٩ 

 

 כ د  א
  

چكيدن و ، قطرانه گي، تراوش برميگردد به آھستگي: اگربا كلمات برويم 
كليدي ميشويد براي تفسير بخشھاي بعدي كه با رابطه ھا ، نوازش و ھمين كلمه

بگويم كه انگشتان ، ددر يك تفسير كمي دورتر ميشو. ھم پيوند و گره ميخورد
نوازشگرانه و ، با شعر رابطه ھا را تراوش ميدھد محتاطانه، شاعر با كلمات

البته . . چون پيوند با عاطفه ھاي دارند از جنس شكنندگي و آھستگي. شكنن
  . يكي تاويل ھاي من بود كه زودتر به ذھنم رسيد

  

  

  : ساالر عزيزپور

اين متن را از استبداد تک ، ين شعرشما با اين تاويل تان از ا: زينت عزيز
  سالمت و سرفراز باشيد، باوری مولف محورانه رھا کرديد

  

  : محمد شاه فرھود

مصرع اول شعر بشکل افقی آغاز می . رابطه ھا از الی انگشتانم می تراود
مصرع . قطعه قطعه می شود، گردد ولی بزودی بشکل عمودی به سه قطعه

رابطه ميان کلماتی که در يک صف افقی کنار  ،اول بيانگر يکنوع رابطه است
شکستن رابطه ھا را بشکل ، در مصرع دوم، ولی شعر. ھم جمع آمده اند

آن مصرع آغازين به سه مصرع کوتاه استحاله . بشارت می بخشد، عمودی آن
رابطه ای که در سطر اول بسته می شود در سطر ھای پسين شکسته . می کند

مکانی ترين شکل خود است که به زيستن و استقالل چون زبان در . می شوند
، خاصتن در شعر که سپيدی ھای کاغذ و خاليگاه بين مصرع ھا، می رسد

تأسيس يک سطر و شکستن و تقسيم ، مکان ھای بخصوصی را تشکيل می دھند
بلکه حالت ، عالوه براينکه حالت مکانی زبان را دچار اختالل ميسازد، کلمات

فسبوک ھم يکی از اعجوبه . سوی گسستن و شکستن ميبردبازی ھا را نيز ب
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مؤلف و شاعر می نويسد و مخاطب و خواننده به سرعت . ھای روزگار است
ديروز اگر چھارمقاله در سمرقند نوشته می . دربرابر متن می ايستد، صوت
اينک ساالر . سال ھا می گذشت تا اين مجمع النوادر به بلخ و بغداد ميرسيد، شد

و ھنوز صفحۀ فسبوکش را نبسته است که آنک )مؤلف(ر می نويسد عزيزپو
دروغ بزرگ يعنی : منحيث يک مخاطب می پرسد، حکيمی عزيز

دروغ بزرگ گونه ای از روايت : فی الفور جواب می دھد) شاعر(چی؟مؤلف
ديروز اين امکان وجود نداشت که مخاطب و مؤلف رو بروی ھم . کبير است

پس تئوری مرگ مؤلف چی می . مکالماتی درگير شوندبايستند و در يک عمليۀ 
مؤلف به مخاطب تبديل می ، شود؟ تز مؤلف چيست به کجا ميرود؟درين شبکه

شاعر آنرا اجازۀ ، اگر مخاطب چيز خوب نوشت. شود و خواننده به نويسنده
حذف . ماندن می دھد و اگر چيز بد نوشت با يک کليک آنرا حذف ميکند

امکانی است که فضای مجازی در ، انديشه ھای ديگرانحذف ، فزيکی ديگران
چيز ، قطعه قطعه شدگی، پراگنده نويسی. . . ترويج آن بودجه مصرف می کند

زينت نور چقدر پرقوت و . ھايی اند که نوشتار روشنفکرانه را تلنگر ميزنند
تفسير آنچه از شعر ميگيرم گاھي در برگردان فارسي به ": منصفانه مينويسد

نمي گنجد يك لحظه خيلي معني ھاي مترادف و متضاد و راست و چپ  فارسي
يک دريافت که حقيقی تر ، درين پراگراف کوچک" . به سويم ھجوم مي آورد

راست و ، از حقيقت است فوران ميزند تأکيد روی معنی ھای مترادف و متضاد
وشد که در ھنگام نوشتن بسوی نويسنده ھجوم می آورد و نويسنده ميک. . . چپ

دست به ، متکی به غياب معنی، از درون ازدحام کلمات مطابق به حالت خويش
عصر ما عصر تأويل و تکثر . گزينش بزند و تأويلش را از شعر بيرون بدھد

نويسنده و خواننده دو قطب متناقض يک متن و يک شعر را . برداشتھاست
دی کنی به دھا ی عزيزپور را نقا"رابطه ھا" وقتی بخواھی شعر. تشکيل ميدھند

اگر بخواھی ، ايده پريشان و کشف شده ھا و ناکشف شده ھا سرگردان ميمانی
ناگزير ميگردی که ، که به حيث يک خوانندۀ کوشا و غير منفعل حرف بزنی
سرگردانی کشيدن . بشکلی از اشکال دنبال تعابير بکر و تازه سرگردان بمانی

ھر متن و ھر شعر . تأويل شعر برگرديم به نقد شعر به. آغاز نقد نويسی است
وقتی شفقھای ": پرقوت در ذھن خواننده به تفسير ھای گوناگون تجزيه می گردد

شاعر ، عاشق عکس کسی را در تاريکخانه ی ذھن شاعر تالوت می کنند
. "جنون ای دل در پات مبارک باد  زنجيرِ ". صاف و پاک تجسم آتش بايد باشد

می به يکی از دوستان شاعر و نويسنده سر فقط لحظه ی پيش پيغا" . . . . 
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 כ د  א
و حال چه زيبا ھمه را در  ” تراوش انگشتان“ شناس کشور فرستادم و گفتم 

تراوش : اگربا كلمات برويم " . . . "جالب است. . . سروده ی ما ميبينم
كليدي ، چكيدن و نوازش و ھمين كلمه، قطرانه گي، برميگردد به آھستگي
. . . "ھاي بعدي كه با رابطه ھا ھم پيوند و گره ميخوردميشويد براي تفسير بخش

! " غرق اشراقی شيطانی شدم ، اشراف بر يک اليه از اين سروْد پاره" 
براستی که گفته اند به اندازۀ چشمھا ديدگاه و به اندازۀ کلکھا تفسير ھا وجود 

طه درونکاوی شعر راب. اين چيز ھا وجود دارند ولی ما جدی نميگيريم. دارند
ھا از آغاز تا پايان نشاندھندۀ بی رابطگی ھاست در حالی که شايد کسی بگويد 

شاعر بپای تشريح و استقبال از رابطه ھا ايستاده است اما ، که درين شعر
برعکس درين شعر رابطه ھا از ربط خود بيزارند و مصرع پايانی که حروف 

، عمال يک بازی مکانی  از ھم دور نوشته شده اند با اِ " بطه ھا " و " را " 
  . شعر را در مکانی ترين حالت شاعرانه انتقال داده است

  

  : ساالر عزيزپور

يل و ؤتا، به اين ترتيب متن از جايگاه و موقعيت ھای مختلف: فرھودعزيز
قطعيت ھا و مطلقيت ھا رھا می ، روايت می شود و تير خالص بر استبداد رای

  . ومنقسم می شود شود ومتن در مولف ھای متکثر تجزيه
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  وخواب هايي كه چشمان مرا آفتابي كرد

  وخواب هايي كه چشما ن مرا آفتابي كرد

  در فرجام

  چشمان ترا نوشيدم  جمِ  جامِ

  

  در اتاقي

  به تنهايي يك ميز

سرزمينم  تنها تر از  اميد  

  بي هيچ تقديري

  در اتاقي به اندازه ي يك ميز

  و سطر هاي خسته

  چشمان مرا آفتابي كرد و خواب هايي كه

  در رؤياي كه مرا آغوشيدي

  . . بر سواحل عاشقانه ها
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 כ د  א
  
  

  رؤياي در برابرم

  ، من دربرابرش! ني، رؤياي در برابرم

  

  ، امواج تصوير ها را مخابره مي كند

  ، فاصله ها را در مي نوردد

  ، بزرگ و زيبايش مي درخشد  چشمانِ

  ني قلب من مي درخشد

  از آتش كاسه ي چشمانش پر

   در وجودم جاري

  و وجودم در او جاري

  نور سخاوتمندانه با باراني از آتش بر سرم مي بارد

  لبان گوشتي و ظريفش

  صدف ها را در خود پناه داده است

  واژه ها برسرم مي ريزند

   در برابر چشمانم

  خاطره مي شوند
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  شكنجه مي شوند

  درد مي شوند

  عشق مي شوند

  توهين مي شوند

  ندحرمت مي شو

  ناز مي شوند

  نياز مي شوند

  ايمان مي شوند

  باور مي شوند

  گاليه مي شوند

  خدا مي شوند

  موسيقي مي شوند

  

  مي نويسي كه چه؟

  

  دردم را دو چندان مي كند

  كاتبان وحي

  پيام شيطاني خدا را پنهان كرده اند

  آدم و حوا در اين ميان قرباني شد
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 כ د  א
   من وتو هم

  اگر متن جان مي داشت

  نبود؟دنيا چنين 

  حتمن بد تر مي شد

  منظومه نظامي را بخوان

  حتمن آدم مي شوي

   زبور، انجيل، تورات

  و غزل هايي سليمان ترا آدم نكرد

  خي چشمانم را بخوان

  حتمن آدم مي شوي؟
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  چشم در چشم

  قصه ي ما ست هنوز

  اين عشق من وتو  ريزه خوارانِ

  دام و طومار مي كشند بر دوش

  

   چشم در چشم

  هنوزقصه ي ما 

  

  بعد ترا خواهم ديد، ساعت

  خداي حسود  دور از چشمِ

  

  چشم در چشم

  چشم در چشم

  چشم در چشم

  

  در خداي كه در من و توست

  چشم در چشم
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 כ د  א
  

  

  

  

 صدا از كوه مي جنبد ز تو ني

 ني تو ز رقصد مي آب در صدا

  سو آن كسي

 سو اين كسي

 تنگ دل گنبد سوي هارچ از كسي

 دارد مي فرياد ترا

 خاموشي تو

 دلتنگي تو

 سنگي آن از تر سنگين تو
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 ني تو ز ريزد مي كوه از صدا

 

 گير پيش در خود راه مسافر

 

 ترا خود با كسي

 تنگش ي سينه ِ  كوير در

 ساخت صدايي بي صداي

 ست جاري كران بي تا صدا

 گير پيش در خود راه مسافر

  سو آن كسي

  سو اين كسي

 دلتنگِ  گنبد سوي چهار از كسي

 كرد خواهد فرياد ترا

  ين زتو جنبد مي كوه از صدا
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 כ د  א
 مؤخره

. بازتاب  شبكه وارايده ها و دريافت ها و ژانرهاست، بمثابة يك متن، شعر
. زيبايي هاي معياري و ساختاري را ويران مي سازد، شعر در وضعيت متن

از زيبا شناختي ، در هيچ دوره اي پديدة ايستا و پايدار نبوده است، استتيك
هومروهزيود و دانته و بودلرتا حس زيبايي درگنجوي و مولوي و حافظ 

هردوره اي به ، به همين طريق تا عصرما. . . ازسافو تا رابعه، وبيدل
عنصرزيبايي بگونه اي ديده اند كه در بوطيقا ها و نياز هاي زمانه جابجا بوده 

قبالً قبول  استتيك در شعر متكي به تعريف هاي، در نگاه سنتي و مدرن، است
  . جز ساختار شعر بوده است، شده

در جامعة بشري كالم و مزاميرموزون وجود داشته ، پيش از اشعارهومروهزيود
اما حس و دريافتي را كه شعر به مخاطب انتقال ميدهد بسيار قوي تر ، است

اين شعر هومر و . ازنظم ها و نثر هايي است كه بدون زيباشناختي ارائه شده اند
است كه تا زيگموند فرويد و ژاك الكان نقب ميزنند وبطريق بينامتن هزيود 

  . تا عصر ما ادامه ميابند
مربوط به معيارها و قالب ، ادراك و بحث زيبايي، در دريافت هاي امروزينه

بوطيقا ها و . هايي نيست كه سنتي ها و مدرنيست ها روي آن ايستاده اند
به حذف خويش ، جانشيني و حذف بي آنكه با نظرية، استتيك هاي ديروزي

عصر ما عصر بحران . در كنار هم به بوطيقاي عدم قطعيت ميرسند، برسند
عصري كه براي تداوم خويش به شكستن ساختار شعر و ، ساختار است

امتناع از ، شكستن ساختار به معناي طرد وزن. بوطيقاي پاشان ضرورت دارد
سخن از طرد كردن ها و ، نيست. . . ،انهدام مدرنيزم، نفي سبك ها، قافيه

شكستن ساختار شعر بمعناي پايان بخشيدن به هر نوع ، حذف كردن ها نيست
  . قطعيت و ديكتاتوري در متن است
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نه حماسي ، نه سپيد است نه عروض شكسته، شعر امروز نه غزل است نه رباعي
. ه همة اينهاستبلك. . . نه استعاره و تشبيه است نه كنايه و طنز، است نه تغزلي

چنين متني از ادغام . يك متن است، شعري كه در فضاي تازه شكل ميگيرد
. . . متن ها، بازي ها، آرايه ها، موضوع ها، سبك ها، قالب ها، وزن ها، ژانرها

، يك نگاه و يك شگرد، تأكيد روي يك قالب يا يك سبك. ايجاد ميگردد
شعري ، اختاري خواهد بودشعر يك بعدي و س، هر قدر كه پرقوت هم باشد

به يك نوع ، خواهد بود كه در معركة بازي هاي زباني و بازي هاي سخني
  ، اگر مطابق نياز هاي دروني عصر نجنبيم. بازي و يك نوع سخن پايان ميابد

  
  ما

  دربرابرهم
موازي خواهيم بود  خطوط  

  . . درآيينه هاي رو در رو
  
  وما

  عريان تر از هميش
  . دگر هنوز در چاه هستهزار و يك شب 

   و
  آن جاي كه خورشيد مرده باشد

  . نامت براي من كافي ست
  

  فرهود. م
  ٢٠١٢اپريل   ھالند/ھاگ


