
                    آهنِگ  چگوِر آهنِگ  چگوِر 

                   گسست  و  گسل                   گسست  و  گسل

دفترِشعردفترِشعر
ازاز

عزيزاهللا ايماعزيزاهللا ايما



ويژه گى ها:ويژه گى ها:
آهنِگ چگورِ گسست وگسل

شاعر: عزيزاهللا ايما
برگ آرايى و چاپ: بنياد شاهمامه

 www.shahmoama.com                                      
ساِل چاب: فبرورى 2009
Fararon :طرِح پشتى از

    

تمام حقوق حفظ است.



برگ ها برگ هاسروده ها        سروده ها       

7    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  . خالى زپرِى نامخالى زپرِى نام
8 منمن  .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
9 بردامِن سپيده آزادىبردامِن سپيده آزادى.  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   

10 بى هوده بى هوده   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
11 لبريِزعشقلبريِزعشق  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
12 بى هيچ نقشىبى هيچ نقشى  .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
13 هنوزهنوز  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
14 برقله هاى عشقبرقله هاى عشق.  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
15 فرودفرود  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
16 شكستشكست   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .      .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
17 قفسمقفسم .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
18 جلوهِ شكستهِ نگاهجلوهِ شكستهِ نگاه    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .       .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
19 چشم اندازچشم انداز  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
20 بارانباران .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
21 پژواِك سردِ بادپژواِك سردِ باد.  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
22 خوابخواب .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
24 جغرافياى پروازجغرافياى پرواز  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
25    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  . هيچهيچ
27 زنى از آن سوى خط،زنى از آن سوى خط، آن سوى ديوار مى گويدآن سوى ديوار مى گويد   .  .    .  .    .  .      .  .    .  .    .  .   
29  سهِم تاريكِى منسهِم تاريكِى من .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
31 قلبم ترسيدقلبم ترسيد .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
32 آه مى كشمآه مى كشم .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
36 درجنِگ مياِن دوقوچدرجنِگ مياِن دوقوچ .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
40 خوِن سرخ خوِن سفيدخوِن سرخ خوِن سفيد .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
46 آهنِگ چگوِر گسست وگسلآهنِگ چگوِر گسست وگسل  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
48 درشبدرشب    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .       .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
52 عريانىعريانى    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .       .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
53 مستمست .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
54 پيچ درپيچ سرايتپيچ درپيچ سرايت.    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
56 برهنهبرهنه .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
57 ازارتفاِع دل بدىازارتفاِع دل بدى  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .     .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .    .  .   
5959 بوطيقاى ناپيوست، نوشتة محمد شاه فربوطيقاى ناپيوست، نوشتة محمد شاه فرهود هود  .    .  .    .  .    .  .    .    .  .    .  .    .  .   



بیبیلببیبیلب



من ســـرخونم  به  تا  پای  ايســــــــتاده 
من گردونم  زيِر  قــــــبای  سرخيـــــــنه 
جنگم می  شب  هجوِم  با  که  ست  عمری 
من بــــــيرونم  ســـــــپيده  دايـــــره  از 



بیبیلببیبیلب



آهنِگ  چگوِر  گسست و گسل

٧

خالى زپرِى نامخالى زپرِى نام
آفـتــابی طـلـوِع  و  ماييـم 
خوابی های  هول  ترسنده 

چشمی که نشان راه جويد
هوشی کهـ  کجا پناه جويد؟

لب زمرمه خوانی آرزويی
پا سلسله داِر جستــــجويی

دل در جدِل هميشه با خود
مشغوِل شد و نميشه با خود

هر شامگهی به بام رفتيم
رفـــتيم نام  زپـرِی  خـالی 



٨

منمن

هميشه از پِس ديواِر
هميشه از پِس ديواِر نام
هميشه از عقِب شيشه

هميشه از عقِب شيشه غبارآلود
هميشه از چپ

راست
عقب

روياروی
فرود

 يا که فراز
نگاه بايدکرد

ايا تمامِت من!
هميشه در پِس ابعاد

هميشه در پِس ابعاِد جلوه می مانی
هميشه
پنهانی؟
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٩

بردامِن سپيده آزادىبردامِن سپيده آزادى

مردانی از قبيله قارون
درگاهياِن محضِر وارون

در تارهای وسوسه پوشيدند
خورشيد را

پيراهن دريده
برباِم خانه ها
جای درفش

 بردامِن سپيده   
اززخِم تيرخورده آبايی   

خون ريخت
بردامن سپيدِه آزادی



١٠

بى هودهبى هوده

ودر پهنای شب
فرياد

خاموشی ست
گلويم سرخ شد
چشمم نمی بيند

 سپيدی را
فقط ره می توانم رفت       بی تشخيص

که بی هوده تپيدن 
به زتسليمی ست        مردن را؟
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لبريِزعشقلبريِزعشق

لبريِزعشق
شب 

خانقاِه مسِت نگه
رستخيِزدل

پاکوبِی جنون و
تپيدن

در مطلِع رموِز
دواعجاز
دونگاه

دوديوانه
دوصدا:

هنگامه خواِن محشِر رنداِن پاکباز
و شوِرعارفانه پرواز

من بی حضوِردل؟
يا باحضوِردل؟

لبريِزعشق



١٢

بى هيچ نقشىبى هيچ نقشى

دربيکرانه  گِی وسعت
زمان

بی هيچ نقشی
گام زنان

چه وسعتی آفريدی 
بی پهنا

چه وسعتی؟    

فاران -عربستان 
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١٣

هنوزهنوز

صحرا
هنوز

بوی ترا دارد
اين خيِل عاشقاِن کفن پوش

اشک می ريزند
برای تو؟

برای خود؟
...

صحرا
هنوز

بوی ترا دارد.

عرفات- عربستان



١٤

برقله هاى عشقبرقله هاى عشق

بنشسته دوِردور
نگه بر

پهنای بيکراِن افق
نی بانِگ ابتذال

نی هم
عفونِت تکرار

بنشسته دوِر دور
برقله های عشق

نگاهی

کوه حرا- عربستان
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١٥

فرودفرود

از قله فرود آمدند
فروِدفرود

دراهتزاِزخونين 
در اهتزاِز خونيِن درخشش

در اهتزاِز خونيِن درخشش شمشير و خنجر

عشق
بی هوده
می جليد

  کوه احد-عربستان 



١٦

شكستشكست

شکسِت هبِل سرِخ زمان
سربه داراِن افغان

بريدند 
دريدند

شکستند و
ريختند

ـ پاِی بتی ـ 
بتی

دريغ!

مکه ـ عربستان
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قفسمقفسم

قفسم
زيبايی

ومن
ازحصِن طاليی

بيزار

شتتن-سويس



١٨

جلوِه شكستِه نگاهجلوِه شكستِه نگاه

هزاررنگ
هزاررنِگ جلوِه شکسته

هزار رنِگ جلوه شکسته در نگاِه من
 فريِب رنگ؟
نگاِه تنگ؟
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١٩

چشم اندازچشم انداز

روشنايی پنجره 
پهنای تاريکی

آسمانی
نگرنده
نگران
ديدبان

شهِر کيف- اوکراين



٢٠

بارانباران
 

گريستم
آن قدر

که تِن لطيِف عشق
لزريد

زيِرباران

قره باغ- شمالی
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پژواِك سرِد بادپژواِك سرِد باد

تيرباران عشق
بن بسِت هول

وآن گاه
مأيوسانه ترين فرياد

…
دره را 

پژواِک سرِد باد
درگلوگاه

داالنسنگ



٢٢

خوابخواب
 

يكيك

غرِق تماشای اميدی
در دورترين کرانه

کسی
دستی

تکان می داد
 تکانم داد

ازخواب پريدم

دودو
چه دير!

بيدارانی چند
خواب مان را 
 نظاره کردند.
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سهسه
قطارها 
چه تند
گذشتند

از گذرگاِه زمان
وه چه خوابيم

 گران!

چهارچهار
خواب می ديدم

به زير سايه شمشير
زسايه باِن رهايی 

چکيده می آيد
صدای ريزِش خوِن گلوی آزادی.

پنجپنج
شب

صدای عبوِر گلوله ها
پنجره ها 
خواب
شهر 
خواب

پياده روهای سپيده دم
زباِن سرِخ مرده گان
سروِد سپيِد آزادی



٢٤

جغرافياى پروازجغرافياى پرواز

خانه خاکستر
زمين آتش
فرارو تير
بال بشکسته
قدم خسته

عقب زنجير

داالنسنگ
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٢٥

هيچهيچ

تودرآن آغاز
تو در آن آغاِز سبز

تو درآن آغاِز سبِزساده
بی مفهوم 

هيچ
از طلوع ديگری فرياد سردادی ومن

پنج دوِرآفتابی را
در شطی از خوِن نزديکان و يارانم

کشتی بشکسته يی را
تا به ميالِد هيوالی دهن کف کرده دســتارپوِش پيرهن 

چرکـيِن شب آلوده يی بردم

پشِت آن ديوارو در های نمای قفل اندر قفل
پشِت آن ديوار و در های صدای قفل اندرقفل

تک صدايی
يک صدايی
هيچ می گويد

بلند اما 



٢٦

هيچ!
 می گويد

پشِت آن ديوار ودرهای نمای قفل اندرقفل
هيچ می گويد کسی؟

نه!
هيچ!

دوشنبه- تاجکستان
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٢٧

زنى از آن سوى خط، زنى از آن سوى خط، 
آن سوى ديوار مى گويدآن سوى ديوار مى گويد

 

 ١
تمامت زيبايی يم 

 محِو چشماِن تاريکی 
هرگز آفتاب را
 حس نکرده ام

 
مادرم 

 وقتی آفتاب را حس کرد 
 که گرمی گلوله يی را نيز

 
هرگز آفتاب را 
حس نکرده ام

 
٢

شب
 در بستر ديوی ميخوابم

که روز 
مرا 

به زنجير می بندد



٢٨

 
 

 ٣
پنجره هايم بسته 

تمام عمر 
در داالِن ميان چار در 

سفر کرده ام.
 
 
 

  شتتن-سويس 
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سهِم تاريكِى منسهِم تاريكِى من

شِب دراز
واژه ها هم 
غالِم شب اند

گريه ها را صدا ـ 
صدايی نه

در و ديوار و حياط
رنگی از ترس

هراس
هيچ خط را

راه نی
برهيچ در

درنفس های رونده استخوان ها
نه تولد 
نی مرگ
نه تبسم

نی حرف
منجمد دستان و پاها روی خط

هی!
آدمی را 
هدِف پا

بايد



٣٠

لغزِش سرگيجی
نقِش خونيِن پی دخترکی

زخِم قمچين و شالق
زن ـ

حتا از مورچه هم کوچک تر 
ديدگاهش بايد

خانه ام 
ـ خانه ويرانه خورشيد ـ

سياه
روشنايی کجا

سهِم تاريکِی من؟
روشنايِی کجا؟

پنجه محکِم زور
وگلوگاِه صدا
 روشنايی کجا

سهِم تاريکِی من؟

خانه ام ـ خانه ويرانه خورشيد ـ
پر از تاريکی.
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قلبم ترسيدقلبم ترسيد

رقم می زديم
با چشمانی
در عمق

شکوهی را
 

درنگی کردم
ديدم

کسی نبود
کسی
نبود

دهانم 
تلخی يی را 

چشيد
 ذهنم

حقيقِت مردن
مردِن لحظه را

به اشتهای مرگ برد
قلبم ترسيد

ـ نه از ترکيدن ـ
از ثانيه های عبِث

بی عشق
قلبم ترسيد

 
 

شتتن- سويس 
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آه مى كشمآه مى كشم

پاييز در راه بود
هنوز بادهای شمالی در تاکستان های انگور رخنه نکرده بودند

پارتيزان ها
کوچه باغ های ويرانه رادرنورديدند

همه در جستجوی مردی 
ـ تبعيدی خوردساِل جرِم آزاده گِی آبايی ـ

روستاييان
مردان
زنان

حتا کودکان
با چشم های کوچِک غمين
در جستجوی مردی بودند
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لشکری از سربازاِن ديکتاتور
برکوچه های انگور

خوشه خوشه پا فشردند
و درکناِر علف های هرز سنگرگرفتند

همه در جستجوی مردی بودند

هوا تاريک شد
کسی فانوسی روشن نکرد

از کله کان تا طله کان*
مادران در الاليی شبانه 
قصه مردی را کردند

که پروازکرد
کودکان

سحرگاهان بر بلندای سپيداران و کوهستان ها
چشم دوختند

پاييزآمد
زمستان گذشت

بهاررفت

زنان
 دررشته های خياِل فصلی که از راه خواهد رسيد

گيسوبافان
ناِم مردی رازمزمه می کردند
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هنوز چشِم پدر و پدرکالن
در کوچه باغ های انگور

وبلندی های سپيداران وکوهستان ها
آب می زند

باد در پرچم های افراشته آن سوی جاده
وزان
مادر

هراسان

خراسان
خواِب ابو مسلم را می بيند

وپدرکالن
سقای آزادی را

بی آبی
بی آبی
بی آبی

هوا تاريک شده می رود
چراغ ها نوری ندارند 

سربازان
درفش های آلوده را

به سوی چپن و کالهی
به اهتزاز در می آورند
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کوچه  ها
خوشه ها

پاماِل پاشنه های پيموده راِه دور

همه در جستجوی مردی
« چريک ها بر نمی گردند!»
می گويد صدايی از بلندگويی

آه می کشم
آه می کشد

نسلی
انگار

نه ِبل ِبِل چراغی برقله ها
نه آهی

«چريک ها برنمی گردند؟»
می پرسد صدايی ازبلندی های دوِر دور

کله کان- کابل
*طله کان يا طالکان ناِم دهکده يی درپنجشير
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درجنِگ مياِن دوقوچدرجنِگ مياِن دوقوچ

يادهايم را می بينم
يادهايم را می شنوم

کسی پنجره را می بندد
بادها و يادها

پنجره را می گشايند

آِب رود
نه زالل است و نه هم گل آلود

برگها می جنبند
درختها ايستاده اند

چون قامِت پدرکالن

پدرکالنم صدوبيست سال عمرکرد
ودر صدو بيست و يکمين

پنج تيرش را گرفت و به جنگ رفت
 ـ جنِگ سوم افغان و انگليس ـ
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اما
پيش از آن که پايش به ميدان برسد

خبِر پيروزی را شنيد
وجابه جا سکته کرد
پدرکالنم ايستاده است
درقابی که همه عمر
به آن نگاه کرده ام

در کودکی تصور می کردم
مردن

ايستادن در قابی ست
برای هميشه

لشکِر امپراتورِی سرخ
مرزهای شمالی را در نورديده 

مادرم
ـ افسانه پريگک ها را

ازياد برده ـ
لِب جوِی روبه روِی خانه نشسته

توگويی
صدای پدرم را می شنود:

« بنشين برلِب جوی و گذِر عمر ببين
کاين حقيقت زجهاِن گذران مارابس»

از تماِم هستِی خانه
هنوزهم
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عکِس سياه وسپيِد پدرکالن
در ديواِر ويرانه ايستاده
همه ازآن گذر گذشته ايم
درفشها رنگ باخته اند

و امپراتوری هم
درگذرگاِه زمان

خواهرانم
 ـ نوروزراسفره می آرايند

وآب می زنند
 راه را ـ

در انتظاِر پدری که از جنگ برگردد
پيرشده اند

ديگر گله های آدم 
در جاده های شهر
برای ديکتاتور
هورا نمی کشند
مظاهره چيان

درفش های ديگری را
به آتش می کشند

و هنوزهم
فرياد می زنند:

آزادی!
آزادی!
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وقتی تاراجگران
بانِگ تکبير زدند

زِن همسايه سگش را می ستود
مادرم

انگار واپسين نفس هايش را می کشيد
و پيرمرِد نشسته در سايه باغی

ـ که ديگر باغ نيست ـ
روبه سگاِن ولگرِد محله می گفت:

می ميريم
وبرای شجاعِت مان
ديگران کف می زنند

هنوزهم
 می ميريم

هرگزخوابهای مان به حقيقت نپيوست
هرگز

...
در جنِگ مياِن دو قوچ
پای ميش می شکند

کابل 
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خوِن سرخ خوِن سفيدخوِن سرخ خوِن سفيد

نمی ميرد ـ
آفتاب؟

نمی ماند ـ
شب؟

پشِت تاريکی روشنی؟
پشِت شب سحر؟
زنده باد آزادی! 

زنده باد... 
زنده باد... 
مرده باد... 
مرده باد... 
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  روشنفکر از آزادی سخن می گويد 
  می گويد
  می گويد 
  می گويد 

الفيدن و بافيدن
بافيدن و الفيدن

برده گاِن معاصر
برده گاِن ماليه

قرضداراِن فکِر رسانه ها     
هزينه داراِن بمباردمان ها
بابيمه های امنيِت گذران
درآسمانخراش های تنهايی

دهِن باِزپرتگاِه دهکده جهانی
ودهکده های جهان

به وسعِت همه وسعت ها
می بلعد
می بلعد
می بلعد

روشنفکر از دموکراسی سخن می گويد
دموکراسی از اميرالمؤمنين مال محمد عمِر مجاهد

درزميِن پر از آياِت وارونه  
ـ «شمشيرهای تان راهرگزبه زمين نگذاريد»  

 «مؤمنان نفرين کننده گان هم اند» ـ
خواب بودم
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خواب ديدم
پيمبران 

پيروان شان را نمی شناسند
و پيروان

 پيمبران را 

شبِح«پيغمبِر بی خدا» 
  بر فراز سِر بيل گيتس  

   واميِد کردستانی
  سرگردان است 

رهبِر حزِب گارگر
  ازنگاِه مجسمه مارکس 

  می ترسد  
روشنفکر از آزادی سخن می گويد

آزادی از سياست
سياست از ماکياولی

   
کتيبه الواِح سرنوشِت متفرق ترينان: 

وحدِت ملی
وحدِت اسالمی
وحدِت خليلی
وحدِت اکبری
وحدِت محقق

وحدِت... 
وحدِت... 
وحدِت... 

امِت واحده
اتحاِد امم

اتحاِد سياف
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اتحاد خنجر
اتحاد...ِ 
اتحاِد... 
اتحاِد... 

در سرزمينی که جنگی بودن شرف است: 
خروِس جنگی        

  خروس جنگی 
سِگ جنگی             

سگ جنگی
کبِک جنگی
کبک جنگی
شيِر جنگی

سلطاِن جنگل
آدِم جنگی

دل آوِردل آوران
جنگی
جنگی
جنگی

بردست ها تفنگ
کشتن
دريدن

خون و جنون
بر زبان ها جفنگ
الفيدن والفيدن

ويرانه ترين خاک هم
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  از عشق می گويد: 
ای وطن ياِد نياکان

  دوست ميدارم ترا... 
عاشقم بر سنگ و کوهت
عاشقم من برشکوهت

 ... 
الفيدن و بافيدن
بافيدن والفيدن
هوای گرفته
بوی کهن

قصيده دراز
جويده های جويده را باز    

می جوند 
می جوند
می جوند

روشنفکراز آزادی سخن می گويد
می گويد
می گويد
می گويد

می گ...  يد

سوراِخ ملتهب
زباِن سرخ
سِر سبز

خوِن سفيد



آهنِگ  چگوِر  گسست و گسل

٤٥

خوِن سرخ
بيست مليون قربانی در يک جنگ

برای دوخون! 
کافی نيست؟

آخر ما که آدميزاده ايم! 
خدايان نيزقربانی پسند اند

قربانی قربانی قربانی! 

خوِن سرخ
خوِن سفيد

زمين  
  تأريخ 

قربانی 
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آهنِگ چگورِ گسست وگسلآهنِگ چگورِ گسست وگسل

رفتن ازتنهايی
رهايی
رنگ
آونگ

آهنِگ چگور
مستی چگل

لولی چغامه         دور           منزل منزل
آواِز شبانه ترانه
ای دل ای دل

هی
های
بهل!



آهنِگ  چگوِر  گسست و گسل

٤٧

رفتيم زخود
رستيم زخانه

آواِز شبانه ترانه
آهنِگ چگور
آهنِگ گسست

آهنِگ چگوِر گسست و          گسل
آواِز شبانه ترانه

هی دل!
ای دل!

توبينگن- آلمان
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درشبدرشب

سفِر درازی داشتم
شب بود

شب راه پيمودم
شب روز نشد

گرگ ها زوزه می کشيدند
خواب بودم بيدارشدم ديدم همه خواب اند

خواب ديدم:
همه زوزه می کشند

ديدم گرگ ها زوزه می کشند
حس کردم که در خوابم ديدم بيدارم

مرده گاِن بی گوش
زنده گاِن بی صدا
رابعه می خواند:

رنِگ آن الله رخاِن توکرد
رنِگ ياقوِت من به گونه کاه
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گفتم
 شعِر مرده گان چه سوزی دارد

صدايی آمد:
مرده ُبدم زنده شدم

دولِت عشق آمد و من
دولِت پاينده شدم

مرده گان زنده شدند
زنده گان رقصيدند

شيخی برگرِد خود چرخيد
چرخيد چرخيد چرخيد و گفت:

آتِش مغرب آبستِن قطره های ماست

نمی دانم َمِلک بود يا مالک
کسی گفت َمِلک

کسی مالک
وکسی هم َمَلک

هر مالک َمِلک است
هرَمِلک َمَلک

ماليک بی خبر از سرد و  گرِم روزگارند

سفِر درازی داشتم 
در سرزمينی که

هرثانيه 
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چيزی  می ترکد
هردم

چيزی می ايستد
هرلحظه

مرده يی می زايد

شب بود
شب راه پيمودم
شب روز نشد

مفتی گفت
شيطان ُپر می کند
جای خالی زن را

مال گفت
از پايين آغاز می شود

 همه چيز
هردو گفتند

مشکلی نيست که آسان نشود

مشکلی نيست 
در سرزمينی که

هرثانيه 
چيزی  می ترکد

هردم
چيزی می ايستد
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هرلحظه
مرده يی می زايد

سفِر درازی داشتم
خواب بودم بيدار شدم

خواب؟
ديدم

مردی را
« بردار!»
فرمان دادند

مرد برداشت چيزی را
منفجر شد
 چيزی

باز فرمان دادند:
بردار!

مرد را برداشتند
چيزی

منفجر شد
بيدارشدم

بردارمردی راديدم
گرگ ها زوزه می کشيدند

شب بود 
شب راه پيمودم
شب روز نشد

سفِر درازی داشتم
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عريانىعريانى

برافگن
حجاب!

عريانی آيين ماست

عشق
بی دلق و سجاده

ايستادن
نه خالقی

 و نه مخلوق

فرورفتن
زادن
آغاز

برهنه گی را
باورکن
برافگن
نقاب!
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مستمست

ماهی 
وماه

جنبِش چراغک ها
ـ شايد ستاره گان ـ

در آب
نمی دانم
ماه در آب

ويا ماهی در آسمان
امشب سرم

سرم؟ 
در آغوش کسی
فرياد می زنم

در آغوش بی کسی
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پيچ درپيچ سرايتپيچ درپيچ سرايت

دورشديم
درمغرب

دور
- تشنه

آتش        نه        آب
سراب

خماری در َخم خمخانه         بی خواب
نی

خواب
افق ها گم

کابوِس توهم       درتوهم  درتوهم

هيچ
هيچ و پوچ را
خوِن نياکان

پيچ در پيِچ سرايت          می برد با کوس
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کونای
کوناقوسی و

ناقوس-

در مشرق
گم وگور
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برهنهبرهنه

 

رنگ می داد
گل های ارغوان
درخنکای باد

باران
آونِگ شکوِه چکاد

دل
دل
دل

برباد
ياران!
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ازارتفاِع دل بدىازارتفاِع دل بدى

پرت شدم
ازارتفاِع دل بدی

تنگنا
عصا
وپا

عابراِن کور
ازدحام
شور

از ارتفاِع دل بدی
 گذشت

کابل-
دوهزاروهشت



 



بوطيقاى ناپيوست



بیبیلببیبیلب
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... از همينروست كه خاصتن در قرن خونزدة بيست و يك شعر و ُپرسش هاى 
شعرى در وضعيت ويژه تر و دگرترى قرار گرفته است، بوطيقاى پاشان  كه 
كاركرد زبانى- فلسفى يافته است، بجاى بوطيقاى باستان و بوطيقاى انسجام 

يافته مستقر گشته است.
من زخم و چاقو هستم  

 من قربانى و جالدم 
 

 شعرى كه نبض زمانة ما در آن مى َپرد، فضاى آزاديبخشى است كه آدمى را 
براى ايستادن در برابر قطعيت و پلشتى و اقتدار، پاى مى بخشد.  در دنيايى كه 
" به تعداد چشمها نگاه و به تعداد نگاه ها واقعيت وجود دارد " نمى توان آگاهى 

زبانى را در منشور شكستة ادراك منتشر نساخت.
در دنيايى كه لبالب از تهاجم زنجير و بند و ترفند، سرشار از گردش جهل و 
جنون و جنايت، غرق در انباشت غم و قهقه و سرمايه، پيچيده در روايت هاى 
نيو آشويتسى و كهن سومناتى، ُپر از خشم و خنده و خشخاش، مملو از كابل و 
بابل...  و درگيرگسترة بيم و بغداد و بيداد است، شعرش نمى تواند انعكاس يك 
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متنه و يك ُفرمة و يك ريتمة چيز ها در خود باشد، نمى تواند تكرارعتيقة زبانى 
در ريتم و تصوير و معنا باشد.  چنين شعرى از خود انتقاد مى كند، از خود 
آشنازدايى مى كند، از مرز و حالت محض و خنثاى رسانه اى (پيام دهندگى) 
عبور مى كند و توقف مى كند و در روزمرگى ها و آشفتگى ها بطور كارگونه و 

چند پرداز و چندآميز منعكس مى شود.   
توجة اين شعر، به ويرانى همة آشفتگى ها و همة جهات درآن واحد است، اين 
شعر در برآيند خود نوعى از " ويرانى سازنده "  است نه ويرانى ويرانسار.  
بدون عزم به ويرانگرى سليم، باغچه هاى كريم نميرويد، اين شعر آن حالتى 
از ذهن به خويش آمده و كاونده و تأمل كننده است، كه به ُسخره مى گيرد و 
مى فرسايد و مى شكند، بالهت دون كيشوتى شعر و استتيك وآگاهى اش را بالهت دون كيشوتى شعر و استتيك وآگاهى اش را 
ويران ميكندويران ميكند. اين شعر نه با انكار مطلق برخى از نورمها و معيار هاى زيبايى 
و آگاهى، معيارهاى ديگرى را در كناراين نورمها و معيارها به همنشينى دعوت 
مى كند.  تا خودش به قطعيت و سيطرة ديگر مبدل نشود، در درون آشوب 
هاى زبانى و اجتماعى به آزادى كلكها و استقالل نگاه ها سرازير است و بقول 
رورتى اگر ما آزادى را  پاس بداريم، حقيقت و نيكى خود خويش را پاس خواهد 

داشت.
شعر در وضعيت آشوب زدة ما نجات زيبايى و حقيقتى است كه با آن جفا 
و مرحمت، صفا و عداوت شده است، شايد رهايى حقيقت و زيبايى، آن دغدغة 
جاودانه ايست كه آدميزاد پريشان را در مسير زمان بطور هميشگى به خود 
جذب و مشغول نگهداشته است.  شعر مسأله نيست، وسوسه است، هم هردو 

هست و هم هردو نيست. 
در هر تحولى قبل از هر چيز نگرش تغير مى خورد، در تحول شعر، قبل از هر 
تحولى نگاه دچار تحول مى گردد، وقتى كه نگاه به انسان و آزادى تغير خورد 
به خودى خود در حوزة آفرينش شعر از ادبيت عادتى و سنتى رها مى شود، 
نگاه تازه به معناى بدورافگندن گفتمانهاى اخته و عبث نيست، به معناى بريدن از 

جنجال هاى برده پرور است. 
گفتمانهاى تازه، زمانى در افق يك فرهنگ جان ميگيرد كه آدمهايش به خويش و 
ديگران با وسوسة نجات آزادى درگير شوند. با ورود به نگاه و افقهاى آزاده تر 
است كه شعر روزمره تر ميگردد، و از چهار برج و چهار حوالة مجمع النوادرى 

پرواز مى كند. 
اين شعر بلهوسى و تفنن را نفى نمى كند،نوعى آگاهى و تكان خوردگى است، 
ادغام تفاوت ها در شعر بومى شدة ما، از ذات موقعيت چند پارة ما برميخيزد 
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نه از سر تقليد و چشم ُپتكان و مزدورى و برده گرى، شعرما در فضاى چند 
فرهنگه، چند زبانه، چندشعره، چند مليته، چندفكره، چند شمشيره، چند سيطره، 
چندطبقاتيه، چند سنته، چند تحوله، چند زندانه، چندلباسه، چند جنگه، چند حزبه، 
چند ذوقه، چند آشوبه، چند چهره، چند تهاجمه، چند مستعمره، چند نعشه، چند 
غارته، چند قدرته، چند گنگسه و چند بدبخته نفس مى كشدچند قدرته، چند گنگسه و چند بدبخته نفس مى كشد، از همينروست كه 
شعر ما باچندوچون "چندچند " و با گذار و با دست به دست شدن، آهسته آهسته 
با " تفاوتتفاوت " اُنس ميگيرد و با شناورشدن درآن به شعر امروزينه شدن (بيست 

و يكمى) و  آگاهى هاى امروزينه شدن نزديك مى شود. 
اين شعر خودرا در چشمة صدا هاونگاه هاى متفاوتمتفاوت مى شويد و درفرايند 
توليد و بازتوليد، با لقاى چند منظوره و چند ُفرمه و چند ريتمه و چند متنه چند منظوره و چند ُفرمه و چند ريتمه و چند متنه 
وچندپارهوچندپاره ظاهر مى گردد.  با عبور از انسجام يافتگى ايستا وخاموش به نوعى 

ناپيوستگى پويا ميرسد. 
شعر ما هنوز به ظرفيت زمانى و جنبيدن انرژى هاى منفرد و دسته جمعى 
ضرورت دارد، شعر ما به خلق ادغام افق ها و رويش شارحين و منتقدين نگاه 
هاى تازه، نيازمند است.  آنگونه كه شعر نيمايى و آزاد در دهة چهل در كشور 
ما شگوفا شد، حاال نيز جمع شدن قطره هاى متفاوت تجربه هاى زبانى و نگاه 
هاى فلسفى ترست كه با خودشكنى خود به رشد شعر و استتيك بطرز ديگر 
ميرسند. شعر ما به يك تكانه وآشناگرايى و آشنازدايى ديگر تكانه وآشناگرايى و آشنازدايى ديگراز نوع دهة چهل 
و پنجاه ضرورت دارد، اين نياز با بلند شدن تك تك كلكها به حيث شمع هاى 
يك شمعدان ياحلقه هاى يك زنجيرة چند صوته در آينده به ثمر خواهد نشست 
چون در زمان جارى درمصروفيت تسويه حساب با وسواس ها و تنهايى هاى 

فلسفى خود به سرمى برد.
در چنين فضايى ست كه معضلة استتيك در شعر برجسته مى گردد واين 
شعر  با گذر از فلتر هاى شكسته در بوطيقاى ناپيوست به صدا درمى آيد و 
صداى ِ بودن در زمزمة نبودن تثبيت مى گردد، چيز ها ى خشك و خالى بالنفسه 
در روابط رويدادگى ِ حقيقت و  وقوع زيبايى نمايان مى شوند، و شعر، دعوت 
شورانگيزى مى شود بسوى دريافت هاى متناوب پاسخ ها، پاسخى كه پرسش 

هاى خوابيده را بطور خطى و قطعى به پايان نمى برد. 
چون در حوزة استتيك ذات زيبايى در ذات شعر بصورت درآميزى ابژه – 
سوبژه ظاهر مى گردد و بازتاب ابژگى در اجراى زبانى و كار زبانى در بزنگاه 
حس مخاطب محصور مى شود، شكاف بين ابژه و سوژه، قسمن با مداراى بى شكاف بين ابژه و سوژه، قسمن با مداراى بى 
اختالل پر اختالل پر مى گردد.  از اين منظر است كه درك زيبايى در شعر بوسيلة مخاطب 
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با استتيك هاى متفاوت و معرفت هاى متلون درگير ميماند.  كشف زيبايى در 
شعر يك حس و يك دريافت عامى/ فلسفى است، استتيك نمى تواند با انديشيدن 

و نقادى فلسفى درگير نباشد.   
"زبان تجسم مادى تفكر است"، "زبان خانة هستى است "، چيز ها در خارج از 
زبان واقعيت اند و در شعر به نشانه ها و امر واقعى و متنى تبديل ميگردند " هيچ 
چيزى خارج از متن وجود ندارد " و دريافت امر واقعى فقط در انديشنده صورت 
مى پذيرد يعنى شعر در مخاطب است كه تأويل و تكميل ميگردد و زيبايى به 

حيث يك حس خودرا در صورتبندى حقيقت (امرواقعى) انتشار مى بخشد. 
 بوطيقا و استتيك پيشين (كه شاخصه ها و زيبايى هاى عناصر نحوى و 
بديعى و تصويرى شعر را با مالك هاو محك هاى قطعى منعكس مى كند) و 
زيبايى شناسى و بوطيقاى مدرن (كه مطالعة ساختارى و منسجم  عناصر شعر 
و زيبايى است در هالة معيارات و محك هاى سيال و تازه و به لحاظ زمانى و 
سبكى متفاوت) در بافت معرفتى و زيباشناسيك خود به نحوى با ساختار هاى 
خرده روايتى و كالن روايتى اتيك و اتنيك و تيولوژيك (در درون افق هاى معين 

فرهنگى) محدود مى مانند. 
براستى كه ناقوس سپتمبرى قرن بيست و يك با تباهى و تاراج اليه هاى براستى كه ناقوس سپتمبرى قرن بيست و يك با تباهى و تاراج اليه هاى 
مادى و معنوى بشر بصدا درآمده است، مركز اين تباهى سرزمين فاعالتن مادى و معنوى بشر بصدا درآمده است، مركز اين تباهى سرزمين فاعالتن 
فاعالتن فاعالت يعنى زادگاه مولوى انتخاب شده استفاعالتن فاعالت يعنى زادگاه مولوى انتخاب شده است، براستى كه در عصر 
جهانى شدِن بمب و برمه و بربريت چگونه مى توان از زيبايى و نيكويى َدم زد، 
درعصرى كه زير چتر جهانى سازى عقل، فقر و قاچاق و زشتى و جنايت را 
جهانى مى سازند، از كجاى زيبايى هاى پنهان مانده در چهرة عالم مى توان 

حرف زد.  
عصر ما عصر بربادى هومانيسم و مستى گرگمردان ِ نفت و سالح و كمپيوتر 
و ركالم اطالعات است، عصر تاراج حقيقت و زيباييى حقيقت و زيباييى است عصر شكسته شدن 
و مأيوس شدن انسان  در بستر رنجرنج و تنهايىتنهايى است، عصر مترسك زيبايى 
و مضحكة بدنام حقيقت است. استتيك كه فلسفة زيبايى است، درين عصر از 
چندين سو دچار آشفتگى و بحران گشته است، حتا مقولة زيبايى درين عصر حتا مقولة زيبايى درين عصر 
از حضور خود ميشرمد.از حضور خود ميشرمد. جايگاه زيبايى در شعر معاصر ما مكان متحوله است، 
جغرافيا و سرزمينى كه روز خوشش بمباران و شمارش انتحارى است و روز 
ناخوشش بخاك سپردن نعش ناشناختة عزيزان!  زيبايى درين جايگه خودرا 
با واقعيات ملموس تر و چند تيغه تر مقابل مى بيند وبه خود مى آيد كه يك ُگل 



آهنِگ  چگوِر  گسست و گسل

٦٥

هميشه زيبا نيست، زيبايى يك گل متعلق به موقعيت روانى – اجتماعى مخاطب 
است. 

آرى ُگل
زمانى زيباست كه درشب خينه                    

بنشيند بر دست يا بر سر سينه 
نه كه در روز جنازه بر سينة تابوت نو عروس هلمندى. 

ُگل
زمانى دلنشين است كه به انسان پرخنده

چون صدق عظيم
در چخانسور هديه شود 

نه كه بر گور خود كشى شده هاى آتشگرفتة هرات
با تمسخر كريم 

افشانده شود. 

براستى كه منتقدين اليوت حق داشتند كه در شعر " سرزمين ويران " بگويند كه 
" اليوت درين شعر ترس آدمى را از تنهايى به تماشا گذارده است، ترس از كشف 
دنيايى كه زيبايى اصًال نقشى در آن ندارد، يعنى دنياى فاقد زيبايى " در دنياى 
سراپا زشتى افشانى و هوچى پاشى، هنرست كه از ذات زيبايى دفاع هنرست كه از ذات زيبايى دفاع مى كند، 
و در افق فرهنگى ما مانند زمانه هاى پيشين اين شعر است كه در پيشاپيش قافله 
هاى زخمى هنر بدفاع بر ميخيزد و زيبايى را در درون زبان(متن) پاس ميدارد و 

حمايت مى كند، زيبايى را از هر لحظه مردن نجات مى بخشد.
زيبايى در ساختار زبانى شعر يك رويداد است نه رويدادى از نوع بصرى كه 
در بيرون از حوزة زبان رخ ميدهد بل رويدادى است در حوزة زبانى و بسترمتن.  
زيبايى هاى واقعى و موجود، زيبايى هاى ابژكتيو، با حضور در شعر(متن) است 
كه حك جاودانگى ميخورند و گرنه عمر يك شاخه گل ، يك لبخند ، يك قطره 
شبنم بر گلبرگ ... روياى قشنگى اند كه... در انقطاع زمان گم ميگردند. اگر متن و 

نوشتار نباشد خاطره و ترديد ميميرد .

پى افگندم از نظم كاخى بلند 
كه از باد و باران نيابد گــــزند
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ُحب روانىُحب روانى
شعر در وضعيت تازه و زمانة ما در ذات خود يك ُمعماى هنرى شدة فلسفى 
ست، برآمدگة ايهام و آشكارگى، آن شگرفى شگفت آور است كه در بينش هاى 
تفاوت نگر، از مسير تعويق ها و معنا دهى و معناگريزى هاى عامدانه و ناآگاه 
عبور مى كند.  انتشار يافتگى ِ حقيقت و سفسطه در وضعيِت  متغيركاغذ و وضعيِت  متغيركاغذ و 
مصراع هامصراع ها، زمينة دگرگون كننده اى را مستقر مى سازد كه انديشندة تأملگر با 
تازه خوانى ِ برهنگى و ايهام و سفيدى، پاسخ هاو پرشهاى پرصالبت و نوينى 

را برمى شوراند.
از اين روست كه كاركردِ زبانى و فلسفى شعر در معركة هزل انگيز و طنزطنزآلود، 
با بازى هاى تكاندهندة زبانى و سخنى، به شكل پوشش بردارى و پوشيده دارى 
عمل مى كند و شبكة زيبايى خودرا در ابداع صيقل شده و متلون بطرز مسخره 
يا طناز در هستى زبان منعكس مى كند كه زيبايى درين منظر يكى از انحاء وقوع 

حقيقِت هنر در زبان است. 
كانت در نقادى عقل ِهنرى نيروى تخيل ِمؤلد را قوة حسى سرايش مينامد، در 

نگرش كانتى،تخيل زمانى سراينده است كه رضايت بخشانه رضايت بخشانه مؤلد باشد.  
است،  مانده  مطرح  شعر  چيستى  بارة  در  هم  هنوز  كه  پرسشهايى  از  يكى 
چگونگى بازتاب زيبايى و رسيدن به تنوع حقيقت در حوزة خالقيت زبان است. 
تخيل ِ مبتنى بر حس (از ابژكتيو = چيز هاى خشك و خالى، بى درخشش و 
منفرد) به آشكارگى، درخشش و رويدادِ  استتيك مى رسد و  ماحصل خيال 
در بافت معرفت انتزاعى (از سوبژكتيو = مطابقت شناخت با چيز هاى متكثرو 

معمولى) به وقوع نسبى حقيقت يعنى تأويل حقيقت نزديك مى گردد. 
شعر نزديك به زمانة حال (نسل خاكستر نشين من عمدتاً عمدتاً تا هنوز در فضاى 
ماضى ها ى شعرى نفس ميكشد) درگير دريافت هاى تازه در فلسفة زبان و 
استتيك ساخت شكن و پاشان است و ما هنوز بالفعل وارد اين درگيرى ها 
نگشته ايم، شعر ما از چندين سو ى ِ تفكر ِ به تفكر نيامدة خويش دچارنعشينه گى 
و ساده انگارى است اگرچه درين مورد استاد فاروق فارانى در مقدمة " درين 
جا هر چى زندان است " نگرة متفاوتى را نسبت به انگارة من مطرح مى كند : " 
پايتخت شعر معاصر فارسى – درى از ايران به خرابه زار كشور ما انتقال يافته 
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است، شعر معاصر در تاجيكستان در حال چارغوك است و در ايران با عصا 
راه ميرود."

واقعيت اين است كه هنوز بسيارى هاى ما در دهة اول سدة بيست و يكم در 
اتمسفير بوطيقاى باستانى و كالسيك نفس مى كشيم (در بوطيقاى قديمى مالك 
نقد ونظر، بررسى و شمارش عناصر تشكيل دهندة شعر بوده نه بحث فلسفة 
زبان وهرمنوتيك زبانى و معنايى متن) نقد و شعر شيرين ما تا هنوز در بوطيقاى 
ابن سينا شناورست " شعر كالمى ست خيال انگيز ساخته شده از گفته ها يا كلمه 
هايى موزون، متساوى و مقفى، در شعر عنصر اصلى خيال انگيز بودن سخن 
است نه راست و دروغ آن "... اگر استثناء را قاعده نپنداريم، گفته مى توانيم كه 
حس استتيك در شعر امروزينة ما تا فراگير ترين و متكثر ترين حقايق روان 
آدمى بازگشايى نمى شود، ما هنوز تكثر مصراع ها را به معنى بخش بخش 
كردن سخن براى وانمودن ذات متفاوت حقيقت و زيبايى، درنظر نمى گيريم، ما 
هنوز در بند بند ساختن صوتى و تعليقى شعر، بند بند كردن سپيداى كاغذ و افق 
انتظار و مداخلة فهم  پسامؤلد را بطرز تكه تكه مدغم نمى سازيم.  ما هنوز براى 
انتشار زيبايى و رويدادِ حقيقت، كليت واژه هاى به لفظ درآمده را در يك فضاى 
بى انسجام معنازدايى و معناباورى اليه اليه نمى كنيم، از همنروست كه نشاندن 
استتيك در شعر، َدم دستى مى شود و كارگونگى معرفت از نفس تنگى در چاه 
قطعيت و تقليد َدم مى گيرد و شعر پيش از حادثه (تبديل شدن به متن يا پاره متن) 

در مرز اثر ، توقيف مى گردد.
شعر سه دهة پسين ما هنوز در گذر هاى انديشه گير و بركه هاى عاطفه 
گير درنگ نكرده است، استتيك آن اخالقى و اتيك آن مذهبى و سنتى مانده استتيك آن اخالقى و اتيك آن مذهبى و سنتى مانده 
است،است، دانايى(اپيستمه) آن تكرار موجود و ماضى هاى بلعيده و بعيده، وجودِ آن 
قتل حال و حقايق ممكنه. شعر ما زير نام شعارزدايى و پخش عاطفى تعهد در 
شرايين شعر، با وجود سرازير شدن در آرايه هاى فاخر و دهقانى و جوهرة 
سنتى و مدرن هنر، در اتصال به دو رويدادِ زبانى (وقوع زيبايى، رخداد حقيقت) 
بستر شعر بخاطر شرطى بودگى و كمبود عادت زدايى، كم ابداع و نا شكسته 

ميماند. 
شاعر شرطى شعرش بخاطرى بسوى نفس تنگى ونعشينه گى ميرود كه به 
اتكاى نيروى عادت فردى (نه فرديت يافته بل منفرد سنتى) و تاريخى (نه ايستاده 
در برابر تاريخ بل افتاده و تسليم در زير ُسم زمان) به سرايش و ساختن قيام مى 
كند.  شعر درين فضاى مرده آفرين نه موجب تحولى در حس استتكى مخاطب 
مى شود و نه زمينه اى براى دعوت و شوراندن ديگاهِ خواننده براى توليد خالق.                                                                              
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تجربة سى سال جنگ و بربادى معيارات زيبا شناختى و معرفتى ما را  بطور 
تصاعدى دچار بحران ساخته است، گويا كه شالق خالق نيست، كه بيداد داد 
نمى زايد، كه استبداد به بامداد نميرسد، كه بوف از صوف نمى گريزد، كه شام 
در بام ته نشين است، كه وقار بر فاصلة دار آويزان است، كه زيبايى هميشه زيبايى هميشه 
حنايى است و نام مردگان هميشه يحيايى است،نام زندگان هميشه تنهايى حنايى است و نام مردگان هميشه يحيايى است،نام زندگان هميشه تنهايى 
است، كه انديشه فرزند حرامى است... است، كه انديشه فرزند حرامى است... گويا زيبايى حس برخاسته از  گزينه هاى 
خوشايند زبانى است، انديشه زنجيرة مفاهيمى كه از دريافت تجريدى چيز ها و 

نامهاى حقيقى و عمَالَ موجود بر ميخيزد. 
از همينروست كه در چنين وضعيتى  رويدادگى ِ استتيك به و قوع ِ منتشر 
و پر ژرفا نميرسد و شيفتگى به حقيقِت ممكن در حس هاى ناپخته و عاطفه 
هاى سطحى غير متفكرانه منعكس مى گردد. چون شعرپارة از يك متن است چون شعرپارة از يك متن است 
وگاهى هم يك متن است  و شاعر يك متن نويس، ازاين لحاظ  يك روشنفكر وگاهى هم يك متن است  و شاعر يك متن نويس، ازاين لحاظ  يك روشنفكر 
است، در عصر ماروشنفكر عمدتآ به كسى اطالق ميگردد كه به صورتبندى است، در عصر ماروشنفكر عمدتآ به كسى اطالق ميگردد كه به صورتبندى 
نوين نگارش وبنيان افكنى درتوليدمتن درگير باشد، روشنفكر كسى است نوين نگارش وبنيان افكنى درتوليدمتن درگير باشد، روشنفكر كسى است 
كه حقيقت گو و مبارز باشد، بخاطرمنافع حقير شخصى  با سرخميده از كه حقيقت گو و مبارز باشد، بخاطرمنافع حقير شخصى  با سرخميده از 

دروازه هاى رنگارنگ استبداد عبور نكند. دروازه هاى رنگارنگ استبداد عبور نكند. 
 چون روشنفكر زخمى ما به علت استقرارجنگ و انهدام مغز هاى اصيل، مبارز 
و مؤلد از چنين ماموريتى  بطرز نظام مند و مؤثرو ديناميك، دور مانده است، 
شاعرش نيز بيرونيت كاذب و سانسور شده را تا سطح استتيك َدم دستى پايين 
مى آورد و درونيت ديكتاتور مأب و بى گستره و يكريخت را در تاالب قطعيت 

يافتگى مذهبى و قومى غسل مرجعيت و حزبيت ميدهد. 
 شايد يكى از اهداف عمدة شعر كه القاى زيبايى و انتقال بخشى از معنى براى 
مستحيل ساختن و متعالى كردن حس و بينش بنى آدم است، كه شايد براى 

دعوت كردن و ايستادن وشوراندن است، به نحو دگر به عقب رانده مى شود. 
" مى توان اميد وار بود كه شعر به حيث عاليترين شكل هنر همچنان بيشتر ترقى 
مى كند و به كمال مى گرايد اما صورت آن ديگر باالترين نياز روان نتواند بود " 
هگل باب اين سخن فلسفى را در بزنگاهِ جهش ديا لكتيكى ايده بسوى روان مطلق 
گشوده است، اين گشودگى كه ذات بحث را در حوزة هنر و زيباشناسى، تريادى 
و هگلى كرده است (1- شناخت هنرى 2- شناخت دينى 3- شناخت فلسفى)، مى 
شود آنرا تا برداشت هاى امروزينة فلسفة شعرى گسترش بخشيد.  درين منظر 
به جذابيت و شگفت آورندگى و درگيرى شعر با روان چندالية آدمى به لحاظ 
زمانهاى خطى (هنر يونان باستان، هنر قرون وسطى، هنر رنسانس و روشنگرى 
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و مدرن) و تكامل شعر به انديشه هاى غير حسى و مطلق، عطف استتيك و 
فلسفى شده است. 

چنانچه اشاره كردم كه اگر استتيك شعر را بر مؤلفه هاى اخالقى بازخوانى 
كنيم درآنصورت به آن بينشى معطوف ميگرديم كه از افالتون (همه چيز ُمثل 
و جمال وخير و تهذيب) و ارسطو (همه چيز ُصَور و تقليد و لذت ونيكويى) به 
ميراث مانده است.  افالتون و ارسطو بخاطرى شعر هومر و هزيود و معاصرين 
را نكوهش ميكردند (نقد يكجانبه و بوطيقايى و ريطوريقايى مى كردند) كه آنان 
گويا به كردار وچهرة خدايان، اخالقاً بى حرمتى كرده اند و خدايان را بر مبناى 
درك ُمثلى و صورى ترسيم و تقديس نكرده اند، خدايان در شعر ها ى شان به 

گونة جبروتى و بى نهايت زيبا و نيكو منعكس نگرديده است.  
چون شعرهايى كه  بسترى براى تهذيب اخالقى نباشد شعر نيست، آنان كه  از 
واژه هاى زشت و مبتذل و ركيك هاى زشت و مبتذل و ركيك كار كشيده اند، به شأن شعر لطمه زده اند. 
شعر شأنى ست كه منتهى به پاكيزگى و خير و نيكويى مطلق شأنى ست كه منتهى به پاكيزگى و خير و نيكويى مطلق ميگردد. شعر 
در بوطيقاى ارسطو به لحاظ شيوه و تكنيك به روايتگرى و اجراء كه بهم نشينى 

توته هاى مختلفة هنر است، به نحو ممتيكممتيك به بيان مى آيد. 
در نقد افالتونى و ارسطويى نگاه به استتيك و رسيدن به حقيقت وجودى 
شعر كامًال اخالقى و زمانه گيرارايه شده است.  فالسفة مدرن جرمنى (هگل، 
ماركس، نيچه و هيدگر) جذابيت شعر باستانى تا روشنگرى را در جدا شدن 
عقل و تخيل از بند معيارات و موهومات رسمى و سنتى و مذهبى مى دانند.                                                                          
اينكه مبناى زيبايى از قديم االيام اصل خوشايندى و رضايت و لذت و تقليد خوشايندى و رضايت و لذت و تقليد 
است و اينكه مبناى زشتى اصل ناخوشايندى و رنج و انزجار است، در نگاه 
كلى حرف زنده و قابل تداوم است، اما پرسش درين است كه اين زيبايى و 
زشتى و اين خوشايندى و انزجار چگونه در خواننده و منتقد شعر روى مى 
دهد، چگونه در پهناى شعر پهن ميگردد؟ " مقصد هنر لذتبخشى است " لذت در 
روش متافزيك (در فهم بوطيقاى ارسطو و خراسانى) بر فهم معنى قطعى لغت لغت 
و استعاره وتشبيه و استعاره وتشبيه مى چرخد ودرمدرنيست نيزغايت استتيك به لذت و تسكين 
گرايش دارد(فهم زيبايى به قطعيت ميرسد) و در فهم ساخت شكن  لذت به سوى 
تعويق معنانى و قطعه قطعه گى ميرود و در فهم پديدارشناسانه به من ِ يكپارچه 

و در فهم هرمنوتيك فلسفى به تأويل و امرتوليدى..... 
نيچه بكرات تأكيد مى كند كه " جايى كه لذت آمد، حقيقت ميگريزد"...    ادراك 
و شناخت آدمها (مخاطب عادى يا منتقد آگاه)در تأويل زيبايى از يك شعر  واحد 
مساوى و متقارن نيست، عوامل عديده اى بطور غريزى و آگاه، بطور سنتى 



٧٠

و اخالقى در قضاوت و تآثرات انديشنده مطرح بحث مى گردد.  آيا مى شود 
هنوز هم به تقابل هاى دوتايى (دواليستى) باور داشت؟ آيا در نگاه امروزين اين 
دو(زشتى و زيبايى) باهم درآميخته نيستند ؟ آيا مطلق كردن و مقدس كردن مقدس كردن يكى 

از آنها، مرجعيتمرجعيت بخشيدنبخشيدن به يك معيار اخالقى نيست ؟

-  دركدرك اخالقىاخالقى 
-  درك سنتىدرك سنتى  
-  دركدرك امروزينامروزين

ُمدرك اخالقى قبل از ورود به متن با شعر فاصلةفاصلة روانىروانى دارد و اين فاصله 
باالجبار به فاصلة درك استتيك منتهى مى گردد.  ُمدرك اخالقى پيش از درگيرى 
با سوژة شعربا ابژة شاعر درگير مى شود و درغياب شعر يعنى با حذف شعربه 
مدد احساس مذهبى يا اخالقى، خودرا با متن نويس درگير مى كند.  فراموش مى 
شود كه ازشناخت حسى شعر است كه درگير شده به شعر به كشف استتيك 
ميرسد، و اما رويكرد اخالقى،شعر را قبل از قطعه قطعه كردن و اوراق كردن و 
نقادى بصرى ُمثله مى كند، مخاطب اخالق گرا چه از نوعنوع مذهبىمذهبى باشد چى از 
جنسجنس الييكالييك، با معيارات قبًال قبوالنده شده، پس از درنگ بر شاعربا بيرونى هاى 
شعر مكالمه مى كند ودرين رويكرد يا بهتر است گفته شود كه درين گردنكرد 
بى آنكه واقف باشد به دريافت هاى پايينتر از مرحلة كانتى به تمكين مى نشيند  
" ذوق عبارت است از قضاوت در بارة امر زيبا، زيبا چيزى است كه رضايت 
بخش و عالى باشد و اين بجاى خود چيزى است كه احساس لذت و الم را 
برانگيزد، زيبا خواندن يك نوع قضاوت است " از باستان تا هنوز اخالق رسمى، 
عرفى و مذهبى با قوانين نانوشتة خود مقولة زيبايى (شناخت استتيك) را با 
مقوله هاى خير و شر، نيكو و مبتذل، حرام و حاللخير و شر، نيكو و مبتذل، حرام و حالل، ...  ادغام كرده است و اين 
مقوله ها و معيارات چنان بجاى همدگر تكرار  شده اند كه در ذهن انسان اخالقى 

به حيث محرك درجه يك، جايگاه سايقة شرطى را اشغال كرده است. 
مادامى كه خواننده يا منتقد يك هويته مقولة زيبا يا جمال را ظاهراً حس مى 
كند، ذهنش به فكر خير و لذت و حالل و نيكويى پرواز مى كند.  آدمهايى از اين 
دست، وقتى كه به غزل ديرفهم حافظ مانند اين مصرع اش كه " آن تلخ  وش كه 
صوفى اُم الخبايثش خواند " درگير مى شوند به شناخت حسى شعركه جداشده 
از هر نوع اتيك است، نميرسند(چون در ذهن شان واژة حرام، يا مزه دار حك 
جاودانه شده است) بل به قضاوتى قناعت مى كنند كه به فتوافتوا و نكوهشنكوهش يا واه 
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واه شباهت دارد تا به ادراك استتيك. و قتى به " زلف آشفته و خوى كرده و 
خندان لب و مست – پيرهن چاك و غزلخوان و صراحى در دست " برميخورند 
نعرة  قشنگ قشنگ، يا حرام  حرام، زشت زشت را به هوا مى فرستند. اين نگاه 
ِ زيباشناسانه از منظر متافزيكى و يك دندگى نشأت ميگيرد و رويكرد زبانى – 
فلفسفى كه در وضعيت تازه " نوعى از نقد متافزيك " شمرده مى شود ، به ضد 

ِ "نوعى از نقد متافزيك " تبديل مى شود .

استتيكاستتيك = اتيكاتيك  
اتيكاتيك  = معيارمعيار زيبايىزيبايى

ُمدرك سنتى، قبل از ورود با شعر ُحب روانىُحب روانى دارد. و اين ُحب باشه ايست كه 
برمبناى تصادف، برشانة راست يا چپ ذوقش نشسته است.  از همينروست 
كه به جاى خوانش رويدادگى هاى متكثر درشعر،خودش در بازخوانى شعر به 
نحو يك دنده در شعر روى مى دهد، اين منعكس شدگى و منقسم شدگى – من 
يكپارچه- در اجزاى شعر به ُحبى منتهى ميگردد كه -من مخاطب- را عادتًا 
احاطه كرده است. در حلول روح بى ُبعد اش، فرقى نمى كند شعر موزون و مقفى 
يا از جنس شكسته و بى وزن باشد. هردو برخورد به طرز يكسان به نتيجة واحد 
فلسفى ميرسد.  در گفتمان موجود سنت بمعنى گذشته يا حذف گذشته نيست، 
ابطال ميكانيكى ارزشهاى ديروزينه نه ممكن است، نه علمى و نه عادالنه، فرهنگ فرهنگ 

امروز بر فرهنگ ديروز استقرار ميابد امروز بر فرهنگ ديروز استقرار ميابد .
نگاه هاى تازه و دگرگون شونده فقط مى توانند در درون يك فرهنگ ماضى و 
ساختزده شكل بگيرد، چيز هايى را جذب كند و با درآميزى ها به ثمر ببنشيند.  
نوعى نگاه و بينش سنگك شده، نوعى از تلقى هاى بسته  و بدبختى آفرين را 
سرانجام بايد شكستاند. مدرك سنتى، با ُحب چرخشى روانى، اول با شاعر و 
بعد با شعر نزديك مى شود، از حفره هاى آثار جويده عبور مى كند، نقادى غياب 
و غيبت را  نه بر شالودة متافزيكمتافزيك حضورحضور كه تا ساختارحذف طى ظريق مى كند، 

بل بر مترسكمترسك ظهورظهور ايستاده مى كند .
 در حوزة زيبايى و دريافت حقيقت، دربدترين حالت از بوطيقاى ارسطو، ابن 
سينا، چارمقاله و بوالو  يك اينچ عقب نشينى نمى كندو در بهترين حالت با پذيرش 
مبانى استتيك روشنگرانة بومگارتن و اليه هاى استتيك مدرن، در تأويل زيبا 

شناسيك شعر بطرز عقب مانده، سنتى و عادتىعادتى ظاهر مى شود. 
معتادمعتاد عروضعروض با ُحب روانى ويژه اى نسبت به آن، هنوز در قرن بيست و يك 
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درين دنياى بى تناسب و خشن تناسب و توازن، ظرافت و موسيقايى را از مؤلفهمؤلفه 
هاىهاى قطعىقطعى زيبايىزيبايى مى پندارد و از همينروست كه يا وزن و قافيه در بينش 
استتيكى اش از اساسات خلق زيبايى بشمار ميروند و يا شيفتگى درعروض 

شكنى و بى وزن كردن. 
 چنين بينشى نه بر شالودة ايستادگى دربرابر زمان بل متكى به ذايقة روانى، 
به بوطيقاى يكه و استتيك خاصه اندر مى شود، از همينروست كه مؤلفه هاى 
المعجمى وچارمقاله يى و طال درمسى المعجمى وچارمقاله يى و طال درمسى را هنوز معيار زيبايى و حقيقت شعر 
ميداند.از شعر، يك صدا و يك منظور و يك اليه را انتظار دارد.  هنوز به تنوع 
صدا ها و شكل ها و زبانها و متن ها... از طريق نحو افزايى و نحو شكنى، وزن نحو افزايى و نحو شكنى، وزن 
شكنى و وزن افزايى، معناافكنىشكنى و وزن افزايى، معناافكنى و معنا افزايى افزايى و تصويرو تصوير شكنىشكنى و تصويرو تصوير 

آورىآورى...  نرسيده است. 
مدرك سنتى اگر ظاهراً بپذيرد ولى در عمل تا آخر قبول ندارد كه استتيك فلسفة 
هنر است، قبول ندارد كه شعر امروزينه در قلمرو فلسفة زبان مطالعه مى گردد، 
قبول ندارد كه دوران نقد وطواطى و پيشا بارتى در عرصة هستى شناسى و 
زيبا شناسى شعر به پايان رسيده است، نميداند كه دريافت زيبايى در شعر، 
رنجرنج كشفكشف آبسترةآبسترة زيبايىزيبايى است نه دريافت فيگوريستىفيگوريستى زيبايىزيبايى، نمى داند 
كه تكثر تجربه تكثر حس را بوجود ميآورد واين تنوع فورانى است كه تفاوت را 
در شناخت استتيكى ايجاد مى كند و به اندازة آدمهاآدمها تآويلتآويل آزادآزاد و تأملتأمل شادشاد و 
چندآميز را بشارتگر مى شود. قبول ندارد كه چيز ها ى خوابيده در يك شعرفى 
نفسه نه زشتزشت انداند نهنه زيبازيبا، اشياء در رابطه به قدرت و درجة تآويل و دقت 
جزنگر و كل نگر مخاطب است كه به وقوع استتيك ميرسند. به تعبير آيزر كه حتا 
خوانش  " سپيدى  هاى ميان سطور به عهدة مخاطب است " و چون سپيدى ها 
ى ميان مصراعى، مالك آويزى شده و تثبيت شده است، حس بصرى مخاطب 
را نمى جنباند.  زيبايى، نتيجة ارتباط حسى و بالطبع منظقى آدمى با موضوع 

بينارشته اى و بينامكالمه يى شعر است.     
درك سنتى شعر كه مساوى به برداشت عادتىعادتى است، باعث آن مى شود كه از 
استتيك امروزى فاصله بگيريم و در شرطى شده گى هاى قديمى و يا تازه نماى 
خود چارميخ بمانيم.  مخاطب سنتى پاسخش با هر نوع ُپرسش شعرى ، شرطى 
است.  وزن و قافيه، عروض شكسته و سپيد، فرم وقالب، تعهد و پيام، آرايه 
هاى مروج...  محرك هايى استند كه فاعل شناسا ( اگر من ِ يكپارچه بخواهد كه 
شناساست ) در لحظة احساس يا قضاوت به آنها توجه مى كند و از همينروست 
كه معتاد، از ادراك صيقل شدة زيبايى و حقيقت هنرى به حيث رويداد هاى 
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نامكشوف و ناآشكار باز ميماند.  
 شعر يك متن چندچند صداصدا و چند چند منظورهمنظوره است، به تكرار مى گويم كه مدرك 
سنتى از شعر يك منظورمنظور و يكو يك صداصدا ويكويك زيبايىزيبايى مى خواهد.  مدرك ِ معتاد به 
عروض، رفته رفته عادت مى كند و شور هارمونى و ترنم (فيثاغورث هارمونى 
را ذات زيبايى ميدانست) در روحش و در ناخودآگاهش ذخيره مى شود و به 
مجردى كه با يك شعر ى از جنس عروض شكسته يا بى وزن درگير مى شود، 
نيروى عادت و چهره هاى درخشان شعرعروضى به سرعت نور به مددش 
ميرسند، فوج پس زده شده و ذخيره شده به قيام و چكاچاك بر ميخيزند(كهن 
الگوها) و كار شعر را دراين معركه با يك نه گفتن ساده، هيچ و مسخره و 
يكطرفه مى سازند (ولو اين شعر تصادفاً از شاملو يا اليوت يا باخترى يا بورخس 

باشد). 
 سمبوليست ها در ربع پايان قرن نزدهم (ورلن، بودلر و ماالرمه) ناگزير شدند 
كه پس از تجربه هاى زبانى به اين نتيجه برسندكه شعر هاى ريتميك يعنى 
دوازده سيالبى، براى وزن درونى شعرهاى شان مناسب نيست، به وزن شكنى وزن شكنى 
دست يازيدند و بزودى به خاطر بيان افكار شان به قالب شعرآزاد روى آوردند. 
سمبوليست روايت هاى قبل از خود (زيبايى رمانتيك) را ويران كرد و اما خود 
به روايت كالن ديگرى تبديل شد (شعر يعنى اراية نشانه يى و نمادين يا بيان 

انديشه بزبان تصويرو بس). 
 ديالك تيك زيبايى نشان مى دهد كه اين عنصر هميشه دچار دگرگونى و 
بازتعريفى و جابجايى هاى تازه تر بوده است.  واما فاصله از كجا تا به كجاست، 
هنوز هم در فضاى شعرى ما يعنى در ربع اول قرن بيست و يكم عده اى 
از شاعران و مخاطبان، هارمونى منسجم و افاعيل را ذات زيبايى هارمونى منسجم و افاعيل را ذات زيبايى قلمداد مى 
كنند و گويا زيبايى همان چيزى است كه بطور مقتتدر در شعر كالسيك ها ى 

عروضى منعكس گشته است. 
مدرك معتاد به عروض شكسته و بى وزن، نه از طريق گذاراز رشد متوازن، 
غيرخطى و تجربى بل از طريق سطحى نگرى و مدرن زدگى، (درين منظر هدف 
از مسير حركت در حوزة استتيك شكنى شعراست نه نكوهش  و ناسپاسى در 
برابركار هاى ارجمند و ماندگار شاعران مدرن كه در دهه هاى خود محصول 
شكوهمند تجربه و اجراى تحول در استتيك شعرعروضى بوده اند) عادت مى 
كند كه به برشالودة ذخيره هاى عادتى بروى افاعيل قفاق بزند افاعيل قفاق بزند و به ريش يا 
گيسوى غزل و مثنوى و رباعى بخندد، اين خنديدن و قفاقيدن است كه آهسته 
آهسته شرطى مى شوند و مدرك را به خود معتاد مدرك را به خود معتاد ميسازند و معتاد نيز به مجرد 
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تقابل به غزل و مثنوى (ولو در عالى ترين نمود زيبايى و بود محتوا يى خلق 
شده باشد)، درون ِ رفلكسى خودرا بيرون ميريزد و نميداند كه درون پوشيده و 
ناگشوده شعر، استحكام  نهايى خود را در اُفق مخاطب ميآفريند.  طيفى اين چنين 
شرطى شده از يكسو پوست بارگاهِ افاعيل افاعيل را ميخراشند و از سويى به ويرانگاهِ  

شعر در وضعيتوضعيت پسا نيمايىنيمايى نيز ميخروشند .

اى بسا معنى كه ازنامحرمى هاى زبان
با همه شـوخى مقيم پرده هاى راز ماند

  
"الزام وزن ذهن شاعر را منحرف مى كند چراكه بناچار فقط معدودى از كلمات 
را به خود راه مى دهد"  شايد اين قول شاملو در زمانة خود رسا و كارآمد بوده 
است و اما چسپيدن به اين معيار در قرن بيست ويك همانگونه كه جادوى وزن، 
عروض پسند را آشفته و معتاد مى سازد، افاعيل شكن را نيز دچار آشفتگى و 
اعتياد مى كند.  هر چيزى كه سرانجام به يگانه محك و يگانه معيار داورى تبديل 

شود، به قطعيت ميرود.                 
عروض محور گمان مى كند كه شعر بدون عروض نه تنها كه فاقد زيبايى و 
جذابيت است كه اصلن شعر نيست، اين حس و دريافت از كجا سرچشمه مى 
گيرد ؟ از اعتقاد به ايستايى و جاودانه پندارى، عاشق چشم بستة افاعيل درخود درخود 
و براى خود و براى خود به اين نتيجه رسيده است كه زبان عروضى قدرت هر نوع بيان 
و بازتاب زيبايى را داراست و نياز به رسوايى ِ شكستن وزن ديده نمى شود، 
برخى از اينان به اين باور استند كه تا شعر فردوسى، سعدى، حافظ، خيام، 
مولوى... و بيدل وجود داشته باشد ما اصلن از شعر شكسپير، بودلر، اليوت، 
برشت و بكت، نيما و شاملو و سپهرى و باخترى لذتى نمى بريم (ُخب نبريد) 
چون معنا و زيبايى در باالترين حد در شعر اين بزرگان فوران ميزند و به شعر 
بى وزن و كم وزن ضرورت نيست، به آدمهاى كله شق مشوره مى دهند كه به 

اين استنتاج سر تعظيم فرود بياورند:

 بيدل تجددى است لباس خيال من
 گر صد هــزار سال برآيد كهن نيم

وزن كه تقسيم زمان به اجزاى منظم است، در مخيله سنتى (درين رويكرد 
خواش شعر مدرن نيز در موقعيتى امروزى به سنت تبديل مى شود) به اجزاى 
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نا منظم تقسيم ميگردد، عيب كار درينجا پنهان ميماندكه اين انقسام به موقعيت 
قطعى، مرجعى و هويت شدگى استحاله مى كند. اين نوع نگاه نيز با وجود 
مدرنيسم اش، در حوزة گرايش هاى سنتى زندانى ميماندو مدركش بى كم و 

كاست مخاطبى از جنس غلتيده در ُحب هاى روانى درگير و دردمند.   
افاعيل شكن با يك نوع گسست تاريخى و يك نوع پرش عادت ، مى كند و با 
گسست هاى تازه و تازه تر و پرواز هاى بلندتر و رهاترخوى نميگيرد.  عروض 
گريز نيز در رخ ديگر اين سكه به درخشش مى آيد درين  نوع رويكرد مساوى 
مى شود به عروض آويز.  يك مصراع و يك بند فالن شهكار و ناشهكارشعر 

آزاد را به صد قصيدة غرا تبديل نمى كنم. ( ُخب نكن )

سخت گيرى و تعصب خامى است
تا جنينى كار خون آشامـــى است 

ُمدرك پساسنتى و بعد ازمدرن وضعيتى است كه شايد با جسارت و آگاهى در 
برابر استبداد و اقتتدار و كهنگى مى ايستد، اين نام را مى توان به همة پرخاشگران 
زمانه شكن اطالق كرد.  هر درك تازه و استحكام يافته اى در زمانه خود، واال هر درك تازه و استحكام يافته اى در زمانه خود، واال 
و زمان شكن است،و زمان شكن است، اگر چنين نباشد ماندگارى و تآثير گذارى خودرا برباد داده 
است.  هر استتيك درخشانى در مرحلة معين تاريخ، قابل ارجگذارى و ماندگارى 
وبازخوانى است، مدرك بنيان افكن و اوراقگر مقوله اى نسبى است، جسارت و 

ايستادگى فرد را در برابر مرحله اى از وضعيت محسوس بيان مى كند. 
 ساخت گشايى لقب افتخارى نيست كه براى آدمها همه زمانى و همه مكانى 
باشد. مانند مقولة روشنفكر كه ديريست به لقب افتخارى و هويت ِ خشكه تبديل 

گشته است. 
در دل ساخت گشايى امروز اهداف برومندترى پنهان است، آنگونه كه از بطن  
حركت پيشين خيزش معاصرتر متولد گرديده است.  شبكه اى از بوطيقا هاى 
متافزيك آفريده شد تا زيبايى از باد و باران نجات يابد . پويتيك ارسطو در 
چهارصد قبل از ميالد شكوهمند است همچنانى كه بوطيقاى ابن سينا در قرن 
يازدهم  و بوطيقاى بوالو در قرن هفدهم از شأنى منحصر به فرد برخوردار اند، 

بوطيقاى مدرن نيز در زمانة خود خالق است.
 دراين جا هدف از مدرك ساخت گشا و شاعر و شعر نه اينست كه مخاطبان 
و شاعران 2900 سالة شعر جهانى و هزار سالة شعر فارسى درى، هركدام در 
مرحلة خود ارزش معاصر وعادت شكن نداشته اند! ؟، درتاريخ شعر، نقد شعر 
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و استتيك تنها نام و شعر آنانى حك مانده است كه با زمانه شكنى و عادت زمانه شكنى و عادت 
شكنى شكنى روزگار در برابر سنت و تاريخ ايستاده اند.  گنجوى اگر طرز نگاه و حس 
حماسى عاشقانه هاى فردوسى را نمى شكست، استتيك تغزلى و رمانتيك بجاى 
زيبايى هاى زبانيى حماسى نمى نشست،اگر حافظ زبان و استتيكش را در زبان 
مواج و استتيك طنزآلود مولوى مستقر مى ساخت شعر حافظانه بوجود نمى 
آمد. شكستن حس و نگاهِ آشنا ضمانت جاودانه ايست براى حضور هر نوع شكستن حس و نگاهِ آشنا ضمانت جاودانه ايست براى حضور هر نوع 

خالقيتىخالقيتى.
كسى كه براى پذيرش تحول و يا به حيث عاملى براى تغير عمل مى كند، چنين 
آدمى با شعر و نگاه ها فاصلةفاصلة روانىروانى ندارد، همچنان كه با نگره و شعر ُحبُحب 
روانىروانى ندارد، درگير متن ميگردد تا مركز مقتتدر را در نوشتار ، براى دستيابى به 
حقيقت  ويران كند ، مدرك ِگشاينده ى ساختار با نام و شخصيت مؤلف(شاعر)

درگير نمى شود، در غياب متن نويس با حذف شاعر و نيت شاعربه كشف 
استتيك متن دست ميزند، براى دستيابى به زيبايى و حقيقت بدون آنكه از شيار 
پيشانى شاعر عبور كند در متن شعر سرازير مى شود به همان صميميتى كه 
فرضن با غزل "زخون خويش " شهيد سرمد و غزل " نوروز " استاد خليلى 
درگيرمى شود با همان صميميت و دقت به شعر مدرنيستى " تا شهر پنج ضلعى 

آزادى " .
از شعر جادة يكطرفه و ميخى و بى روزنه نمى سازد، از شعر كاريز شير و 
درياى عسل نمى خواهد، ذات شعر براى او چند منظوره و چندسخنه وچند چند منظوره و چندسخنه وچند 
متنه متنه است، در ذهن مدرك امروزينه اين پرسش بطرز دغدغه وار شناور است 
كه چرا شاملو  در تمامت زندگى شاعرانه اش به پاى ُبت افاعيل نيفتاد و نيما 
ى بعد از " ققنوس " هرگز بسوى قالب هاى كهن و عروض سنتى برنگشت و...  
مؤلف " وآفتاب نمى ميرد " از قصيدة قرن عصمت " تا " اشراق شكسته " پرواز 

مى كند . 
به گمان من اگر استاد باخترى با اين ظرفيت شگفت با اين ذهن پخته و با اين 
تجربة عميق زبانى...، در دهة 90 و دهة سپتمبرى به ساخت گشايى در حوزة 
استخوان بندى ذوجوانب انديشه و شعر بطور جدى تر دست مى زد، همان كارى 
را كه روزگارى با شعر نيمايى و آزاد انجام داده بود، اينك در دهة دوهزار شعر 
و انديشة استتيك ما پديده هاى خالق و پربارترى مى داشت...  و چندتايى هم 
كه در اين روزها مى خواهند اين تجربه نشدگى هاى زبانى/فلسفى  را در زبان 
اجرا نمايند به علت كمبود آگاهى، فقدان شيفتگى وپختگى يا نمى توانند يا كمتر 
به اين مأمول دست مى يابند. آنگونه كه اين كارها در دهة 90 در شعرفارسى 
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ايران با " خطاب به پروانه ها " از براهنى ... و پيشتر از آن در شعر " استانبول 
" ازناصرنجفى، جرقه زد و شارح تاريخى نيما را به   " دگر شاعر نيمايى نيستم 

" رساند. 
براهنى پيرديريست كه با بوطيقاى طالدرمسى و بوطيقاى انسجام يافته وداع 
گفته است ولى شاگردانش هنوز در اوراق فراموش شدة آن بجاى تورق ، بر آن 

راه ميروند.
تكانه هاى قرن بيست و يكمى هنوز شعر مارا بگونة آگاهى آفرين ،تكان نداده 
است، شعر و نگاه امروزينه ما ادغام  و بهمنشينى نگرش ها و وزن ها و بينا 
متنيت ها وسليقه ها نيست، آميزه اى از تكثر تكنيك ها و ارجاعات نمى باشد، 
منشورى نيست كه از آن نور هفترنگ بتابد.  شعر ما به تحول عميق ضرورت 
دارد.  چشم هاى يكسو نگر شعر را بايد در چشمة چندبينايى ُشست، دست هاى 
يكريخت شعر را در مجمر چندآتشه دوباره ريخت و دهان يك لبخنده را بروى 

لبهاى چندلبخنده باز كرد.
شعر رويدادى درهستى يك متن است، يك متن عميق و جوشيده و پوشيده، 
منجر  زيبايى  زيگزاك  به  كه  هاست  چيز  نشاندن  و  ها  حالت  شعرجابجايى 

ميگردد. 
چيز ها در شعر به حيث موجودات آشنا ومعمولى خودرا در شعر بازتوليد مى 
كنند يعنى آن فرديت يافتگى و خاصگى خاصگى چيز ها كه در روزمره گى فراموش گشته 
اند در زندگى شعر به ماموريت جديد و به دوبار ه زيستن دعوت ميگردند، چيز 
ها نواقص خودرا تكميل ميكنند.  روزمره گى قلمرو عادت هاى تكرارى است، 
روزمره گى شناخت كاذب، دم دستى و ُعرفى است.  روزمره گى فاقد تاريخيت 
است و شعر آنرا به تاريخ تبديل مى كند.  روزمره گى فاقد هدفمندى و شوريدگى 
است و شعر آنرا شوريده و هدفمند مى سازد. روزمره گى درگيرى با دنياى 
واقعى و تجربى است و شعر آنرا به دنياى ممكن تكامل مى دهد.  روزمره گى 
حلقه هاى پراگندة فوالد است و شعر آهنگ و ضرآهنگ آنرا به زنجير تبديل 
مى كند.  روزمره گى نوعى برخورد با چيز هاى عاميت يافته است و شعر 
خاصيت بخشيدن به آن است.  روزمره گى اشكال يك ُرخة چيزهاست و شعر 
محتوابخشيدن و چندريخت كردن درونى و بيرونى آنست. خاص /عام شدن و خاص /عام شدن و 

به صدا درآمدن و تكميل شدن چيزها مؤلفة مرسوم استتيك استبه صدا درآمدن و تكميل شدن چيزها مؤلفة مرسوم استتيك است.
هنگامى كه ديوار روزمره گى در درياى شعر فروميريزد، شعر درساختار 
درونى خود به عوام زدگى و دريافت استتيك ميانجامد، مخاطب در وضعيت 
يك شعر مطابق به حالت و ذخيره ها ى معنوى و روانى خود مستقر مى گردد. 
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مخاطب عادى در خوانش يك شعر درجايى قرار ميگيرد كه عادتاً قرار داردمخاطب عادى در خوانش يك شعر درجايى قرار ميگيرد كه عادتاً قرار دارد، 
مخاطب غير عادى در يك شعر با طرد فاصلة روانى، در جايى مستقر مى شود 
كه صداى شرط و عادت از آن رخت بربسته است.  شعر خوان و منتقد به 
دريافت هاى استتيكى و حقيقت نميرسند مگر كه خودرا از منشور تجربه هاى 

عوامزده بگذرانند.
شيلر در مورد مخاطبين شعرقاطعيت نشان ميدهد " براى معاصرين خود 
مطالبى بنويس كه به آن محتاجند، نه مطالبى كه مى پسندند " روشنفكر شرطى 
و نازل پسند، نميداند كه شعر براى احتياج درونى عصر توليد مى گردد نه براى 
پسند بيرونى عصر، ترانه ها براى وارد آوردن تكانه ها به صدا مى آيند نه براى 

گل روى گلفروشان ديرمانده . 
شعر به ذوقهاى متداوله تسليم نمى شود بل سليقه هاى موجود و تنبل را 
دگرگون مى كند.  شعر به اختگى تن نميدهد اخته مى شود و اخته مى كند و 
ذهنيت هاى سترون را آبستن مى كند.  شعرپديدة نسبى است و در هر زمانى 
اتفاق مى افتد.  شعر عادت شكن هميشه از استتيك و بوطيقاى عصر خود هم عصر خود هم 
به گذشته عقب نشينى مى كند و هم چندگام از عصر خود جلوتر ميرودبه گذشته عقب نشينى مى كند و هم چندگام از عصر خود جلوتر ميرود. 
درين فضاست كه زيبايى هاى عادتى ركيك مى گردد و ركيك هاى عوام شكن 

استتيكاستتيك مى شوند.

آتش عشقش فروزان آن چنان 
كه نداند او زميـــن و آســمان 

چون ذكر سوى مقر ميرفت راست  
رستخيز و غلغل از لشـكربخاست
برجهيد و ُكون برهنه سوى صف
ذوالفقار همـــــچو آتش او به كف
 پهـــلوان مــردانه بود و بى حذر 
پيش شير آمد چو شيـــر مست نر
شير كشتن سوى خيـــــمه آمدن
وآن ذكر قايم چــو شاخ كرگدن

آن خليفة ُگول هـــم يكچــــند نيز 
ريش گاوى كردخوش با آن كنيز
ذكر او كرد و ذكر بر پاى كــرد

قصدخفت و خيز مهر افزاى كرد 
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چون ميان پاى آن خاتون نشست
پس قضــا آمـد رهِ عيشش ببست

َخشت و ُخشت موش درگوشش رسيد
خفت كيرش شهــــــوتش ُكلــى رميـد

با اميرت جفت خواهم كرد من
اهللا اهللا زين حــــكايت َدم مزن

رويداد زيبايى در شعر مولوى نوعى از استتيك عرفانى استتيك عرفانى است. مى قبوالند كه 
زيبايى يعنى ساختارشكنى . اين استتيك بوطيقا شكن و روزمره شكن است. 
مولوى ثابت مى كند كه زيبايى در شعر چيزى نيست كه عادتاً موجود است 
بل زيبايى امكانى ست كه بايد بطور متفاوت و نگونسارشده  بوجود بيايد، اين 

استتيك پرخاشى و مولوى شده از روى هزل و طنزوكنايه هزل و طنزوكنايه بر ميخيزد.  
مستمعين  و  زمانه  عادت  مطابق  آنكه  بى  شهرموصل،  پرآوازة  كنيز  قصة 
روياروى مثنوى، به شيوة فيگوريستيك زيبا نگارى شود ، بيهراس و دليرانه به 
سليقة مبتدعانه وخارق العاده اى رنگ ميگيرد.  مؤلف خودرا در متن انكيزسيون 
مذهبى و عوام پسندى هاى عرف نگر بعنوان شعرنويس عصيانى و دگرانديش 
تثبيت مى كند.  مولوِى رباب نواز روش ِ به زيبايى دست يافتن ِ عاشقانه هاى 
فردوسى و گنجوى را در ساختارمتداولة زبان و ساختار معمولى چيز ها ساختارمتداولة زبان و ساختار معمولى چيز ها 
دگرگون مى سازددگرگون مى سازد.  كنيزك موصل كه زيبايى اش خليفة عالم را شرمنده و 
سپهساالر زمين را رسوا  مى كند، در تمثيل مثنوى به شكل يك شى در كنار 
تعابير كنايى به زبان اروتيك به درخشش و طنين مى آيد. درخشش كنيز آنقدر 
كوچك مى شود تا رسوايى خليفه و سپهساالر بزرگ شود. درين شعر عناصر . درين شعر عناصر 

متهم به ماندگارى و مقدس فرو ميريزندمتهم به ماندگارى و مقدس فرو ميريزند.
در اين تمثيل، زيبايى از ديد يك مرد ِ جنسى به تاللؤ نمى آيد، نه آنگونه كه ذات 
زيبايى در حوزة شعر و قلمرو روزمرگى درقرن سيزدهم عادتاً قالب بندى مى 
شد.  آن ُحسن اروتيكى دختر يا جمال عرفانى وش بچه، كه در حس هدونيستى 
سرازير مى گردد، در شعر كنيزك موصل با روحيه و فضاى ُمذكر و جسمانى فضاى ُمذكر و جسمانى 

در مصراع ها ى آشنازدا و نامكرر منتشر نگشته است.
به نظرمن استتيك عرفانى مولوى براى خلق لذت و ارضاى نرينگى خلق لذت و ارضاى نرينگى شكل 
نميگيرد، درخشش هزل در استتيك شوخ ، نقبى مى شود بسوى نزديك شدن 
به حقيقت ممكن و تازه تر، واقعيت به حيث ابژه هاى معمولى فقدان درخشش 
خودرا نشان مى دهد و در زبان شعر است كه امكانات موجود، از طريق آميزش 
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طنز آلود و هزلى به موجودات بهتر تحول ميابد.  
زيبايى  يكى از انحاء رسيدن به انحاى حقيقت است، مثنوى با اروتيسم تكان 
آورش يكى ازعاليترين شكل وقوع استتيك را كه در حوزة نوشتار به سانسور حوزة نوشتار به سانسور 
رفته است ،برمال مى كند، استفاده از واژة آلت تناسلى مرد و ميان پاى خاتون...  
آن رويداد زبانى ست كه زبان اروتيك زبان اروتيك را براى اولين بار در شعر فارسى درى 
بطور مستحكم ( عرفانى/فلسفى ) شكل ميدهد. وقوع اين زبان،امكانى مى شود 
براى تابو شكنى و گسترش و تكميل واقعيت، آن امكانى كه تا آنزمان در ادبيات 

ما وجهان جايش خالى خالى بود.
ومذهبى  دولتى  سانسورچيان  را  مولوى  اروتيك  زبان  امروز  تا  آنزمان  از 
و معتصبين و محتسبين سنتى، ركيك و زشت ركيك و زشت و...  خوانده اند(از قديمى ها 
شيخ صدرالدين قونيوى و از مولوى شناسان معاصر فروزانفر وآخوند تقى 
جعفرى...) تمثيل هاى اروتيسمى مولوى خاصتاً برخى از قصه هاى رسواكننده 

در دفتر پنجم را فاقد زيبايى فاقد زيبايى و حرمت و تهذيب آدميزاد دانسته اند.
گفتم كه اينان (چه مخاطبان آسانگير چه مخاطبان مقدس نما و سختگير) شعر 
را در جايى قرار مى دهند كه بر وفق موقعيت و ذخيره هاى ذهنى و كهن الگو 
هاعادتاً قرار دارند. مخاطبينى كه با شمشير سانسور مذهب و اخالق اروتيسم 
مثنوى را گردن ميزنند وانكار مى كنند، فوجى هستند كه با معيارات دلبخواه و 
اجبارى بسوى استتيك مقدس مآب ميروند و بين ركيك و  زيبا با تلوار مذهبى و 
اخالقى خط فاصل مى كشند. درين رويكرد، بايد ها و نبايد ها كه از فلسفة اخالق 

(اتيك)بر ميخيزد، مذهبى مى شوند.

زيبايىزيبايى = نيكى وحاللنيكى وحالل
زشتىزشتى = بدىبدى وحراموحرام            

بايدبايد = امرامر
نبايدنبايد = نهىنهى

اختالط اتيك و استتيك با عصارة تيوكراتيك، مثل اختالل و اختالط قواى ثالثه 
در افغانستان خشمى وخشخاشى  و ايران خمينى و خلخالى است. اختالل در 
صورتبندى گفتمان هاست، كه سرانجام به بى گفتمان ماندن عقل و نقل منتهى 

ميگردد. 
مخاطبينى كه از ترس و شرم ناشى از پوزخندجماعت زبانزبان اروتيكاروتيك را زشت 
و نازيبا مينامند، فوج محافظه كاران و به نرخ روز نان خوران را تقويت مى كنند 
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كه نتيجه و ماحصل سكوت و خضوع شان در عمل با فوج سانسورچى تفاوتى 
ندارند. 

اروتيسم تراژيك نگر و طنز تكانه آفرين با هزل ركيك شكن يكى از شاخصه 
هاى شعر امروزينة جهان و منطقة ماست. چيزى كه بعد از مولوى نتوانست 
دربرابر استبداد زبانى جايش را در بازى هاى متكاملة زبانى مستانه باز كند. 
روح  در  اروتيسم  آدمهاست،  خوشايند  و  واقعى  زندگى  بخش  يك  اروتيسم 
انسان شورمندانه منتشر است، ناخودآگاه هر موجود متفكر و غير انديشه ورز 
آتشفشان پس زدگى هاى اروتيك است.  آدمى نمى تواند در عرصة علم و هنر ( 
در حوزة نوشتار) از اين واقعيت باسكوت و ماستمالى بگذرد از همينروست كه 
روانكاوى درقرن نزدهم و سكسولوژى در قرن بيستم، زبان علمى اروتيك را با 
منتهاى شرم از زير تپه هاى شرم بيرون كشيد و با ترس ولرز شگفت زده اى 
بكار برد، و اما در هنر زبانى اروتيسم مكتوب در قرن سيزدهم با مثنوى به طرز 
دليرانه اى به انقياد زبان مى آيد. باز گشايى مى شود، بوسيلة روزگار انكار مى انكار مى 
گردد و تكفير گردد و تكفير مى شود. ولى در پايان قرن بيستم است تاريخ تكرار ميگردد و 
شعر با زبان اروتيك نيزدرگير مى شود و اين درگيرى از موضع " نقد متافزيك 
" صورت مى پذيرد ، و اروتيسم طنزى، زيبايى و وقوع ديگرى مى شود بسوى 

استتيكى كه ميراث زبان و متن مولوى است.
عروسى ديد چون ماهى مهـــيا 
كه باشــــد جاى آن مه در ثريا 
در آب نيلگون چون گل نشسته

پرند نيلگـــــــون تا ناف بســـته 
نهان با شاه مـى گفت از بناگوش
كه موالى توام هان حلقه در گوش

كليد از دست بستانان  فتاده
ز بستان نار پستان درگشاده

 دلى كان نار شــيرين كار ديده
زحسـرت گشته چون نار كفيده

چو برفرق آب مى انداخت از دست
فلك بر ماه مــــرواريد مــــى بست 

تنش چون كوه برفين تاب مى داد
زحسرت شاه را برفــــاب مى داد 
جز اين چاره نديد آن چشــمة قند
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كه گيسو را چو شب بر مه پراگند
دل خســـرو برآن تابنده مهـــــتاب
چنان چون زر درآميزد به سيــماب

درين ابيات ِ تشبيهى  آماج زيبايى قسمن بر شالودة استتيك فزيكى نگر استتيك فزيكى نگر استوار 
گشته است، زيبايى بر محورنقاط غير ممنوعة  بدن زن نقاط غير ممنوعة  بدن زن مى چرخد و درحالى كه 
در تمثيل مولوى زيبايى در آميزه اى از نقاط ممنوعة اندام مرد و زن ممنوعة اندام مرد و زن متمركز مى 
شود. درنظامى گنجوى زبانزبان اروتيكاروتيك گنگ واستعارى است و زيبايى هادر حوزة 
زبان اروتيك استقرار نيافته است، زبانى كه شرح محرك كنيزك موصل را بيان 
مى كند آن زبانى نيست كه اندام تابدار شيرين را در چشمة قند مى شويد.  زبان 
گنجوى عاشقانه و تغزلى عاشقانه و تغزلى است، تا مرز اروتيسم پيش ميرود و "جوانمردى"، 
سانسور...  و روحية حكيمانه خودش اجازه نميدهدش كه پرده از رمزو حجاب 

اروتيسم بردارد از اين روست كه زبان در مركز استعارى  به تعويق مى افتد.
حتا مفتى ومالى مسجد هم با خوانش اين شعر گنجوى دست به تكفيرش نمى 
زنند، بين حالل و حرام حالل و حرام خط فاصل نمى كشند. مخاطبين و منتقدين َدم دستى 
نيز شاعر را متهم به ركيك گويى ركيك گويى نمى كنند، ذات مسأله درتنوع دست يافتن به 
كثرت استتيك كثرت استتيك است،يكى استتيكى كه از گفتمان فلسفى و تعليمى برميخيزد و 
يكى زيبايى شناختى كه از عادات سنتى و مذهبى باال ميگردد. استتيكى كه در 
بوطيقاى باستان سرازير است و استتيكى كه از چشمه هاى امروزينه ى زبان 

فوران ميزند.
زيبايى در تمثيل كنيزك موصل، ناتوراليسمى  پرتالطم است، مخاطب از طريق 
شنا در اقيانوس استتيك به ناپوشيدگى و حقيقت ميرسد و اين همان ذاتيتى ست 
كه فقط مى تواند بر زمينة  زبان اروتيك به ساختار برسد. و اما در شعر گنجوى 
نار كفيده و تاناف بسته وچشمة قند نار كفيده و تاناف بسته وچشمة قند آن زيبايى هاى جسميك است كه تاللؤى 
آشكارگى حقيقت و پسنديدگى جماعت را در سطح يك منظوره و اخالقى سيراب 
ميسازد.  گنجوى مى گذارد كه پروسة اروتيسم در خلوت مخاطب جوش بزند 
و تكميل شود.  كشف معنا در تأويل خواننده تثبيت گرددكشف معنا در تأويل خواننده تثبيت گردد. عنصر زيبايى در 
شعر چشمة قند ُمذكرانه به ترنم نشسته است و اين نگاه نرينه باعث مى شود 
كه شعر بر شالودة بينش و حس مردانه زيباشناسيك شود. اين استتيك ساده 
و دم دستى نمايى ميكند كه از وراى زبان اروتيك مخاطب را به نوعى ازحقيقت 
سكسى رهسپار مى سازد . نيت سانسور خوردة مؤلف در افق ِ باز مخاطب 

جارى شده و از آن طريق به بازتوليد حس و نگاه اروتيك ميرسد. 
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استتيك منسجماستتيك منسجم
  

بوطيقاى مدرن غرق شدن در چشمه هاى شيرين باستانى، غوطه خوردن 
 . است  شكن  متافزيك  و  گرا  متافزيك  معرفت  و  اخالقى  استتيك  حوض  در 
جابجايى  جابجايى  پندار هاى پسا كالسيك به پسا روشنگرى و از آن به مدرن است 
آرامگاه  در  نه  غرب   در  البته   ) ميبرد  دين  بند  از  خودرا  مدرن  بوطيقاى   .
مشهد و شاه دوشمشيره) ولى در بند تقدساتى از جنس زمينى گير ميماند .                                                                            
ما ديريست كه حس و عقل خودرا عامدانه يا ناآگاه درين آب ها شستشو ميدهيم  
و درآن جاودانه ميگرديم ( شايد سنگك ميگرديم )در حالى كه بانيان اين انديشه 
ها از كنارچشمه هاى كوچك عبور كرده و به اقيانوس ها ى طوفان خيز رسيده 
اند.  از همينروست كه شعر امروزينة ما دچار سردرگمى و اختگى و پريشانى 
ست، بوطيقاى ما اخالقى و منظومة معرفت ما بطليموسى و پرواز هاى ما زندانى 

مانده است.
شايد زندانيان حق بجانب باشند كه با جرمى بنتام همصدا مى گردند " فقط در 
زندان است كه به نظم و انسجام مى توان دست يافت " براى زندانى، زمان مانند 
حلقه هاى زنجيرمنظم است، مكان مانند حفره هاى  خاطره مترتب است، زمان 
دايروى است ومكان مربع.   سفرزندانى دور و دراز اما در محوطة تنگ زندان 
است.  هر نظمى هر نظمى در زندان و زندانى از بستر قدرت برميخيزد ودر مدارسلطه و 

سيطره ميخكوب ميماند. 
در خطة ما كه جماع دسته جمعى زيبايى ها و ابهت انسانى را برباد داده است، 
در كشورى كه هشت مرد چكمه دار و مقدس بر يك طفل معصوم تجاوز ميكنند، 
در سرزمينى كه تا بيخ ارگ و تا دماغ دفتر ملل متحدش قانون ريش و جنگل 
ورق ميخورد، در آسمايى و شيرپور اش هنوز طالب هاى امارتى نعرة بازتوليد 
ِ سنگسار و قمچين و دست بريدن را تالوت مى كنند.  از چار تاق آسمان ُسربى 
اش جنايت و توهين و خشخاش مثل باران هاى دو ثورى  دو ثورى ميبارد، لب هاى عابرين 
و مهاجرينش سكوت و دوختن و گرسنگى را زمزمه مى كنند. در كشورى كه 
برخى از اشياء از ترس قومندان و شيخ و گلخانه بنام واقعى خود ياد نمى شوند، 
چگونه مى شود از زبان فراعادتى و لرزاننده به نفع چيزهاى انسانى شده سود 
ُبرد.  درخطه ى سياه پوشى كه براُمت مسلمه اش سيمهاى خاردار وحلقه هاى 
جرثقيل ميريزد، بر حنجره هاى اعتراضى اش كارد و كارطوس ميبارد، نعلين 
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پوشان مردساالرش شور و شعور و سرمستى زنان را سنگباران مى كنند، 
چگونه مى شود كه فرش رنگارنگ تنوع گفتمان ها را گسترد. 

 شايد ما در خلوت خود به هر خطرى دست ميزنيم، اما در علن جرآت نمى كنيم 
كه زبان تازه را به حيث يك متن مستحكم تكثير و بازخوانى نماييم چه رسد به 

بازتوليد و اجراى آن در بهمنشاندن زبان متوازن و امروزينه. 
بسيارى ها تا به دفتر پنجم مثنوى سر نزنند شايد باور نكنند كه مولوى صاحب 
چنين بى پروا و نا زيباسخن گفته است!  حقيقت اين است كه مولوى كاسِت كاسِت 
زبان و هيرارشى زيبايى را فرو ميريزدزبان و هيرارشى زيبايى را فرو ميريزد، به چند وچون استتيك و معرفت از 
نعره هاى نوين و مخاطبزدا تعريف مى بخشد.   مولوى تطويل چرخة مكاشفاتى 
است كه از هزار و يك فلتر ميگذرد.  حس زيبايى را در تراژدى طنز منتشر مى 
سازد، مخاطب را به توليد و خودانديشى دعوت مى كند و مى شوراند، به تعجب 
واميدارد.        اجراى مولوى در زبان نشان ميدهد كه شعر نوعى اجراست در 
توليدزبان، ميفهماند كه چيز ها و واژه ها بدون مداخلة مطلقة سكوت و سانسور، 
مى توانند به وقوع استتيك شكن زيبايى منتهى گردند مگر اينكه عقل جدا شده 
از بند موهومات و معيارات رسميت يافته (مذهبى، دولتى، اخالقى) شاعر بتواند 

بنحو شگرِف شگفت آور بسوى حقيقت هاى ممكن نقب بزند.
شعرما درحوزة زبان ادامة مولوى و...  نيست، ما از شعر خود طنز شكننده، 
چندصدايى، روزمرگى و هزل و مطايبه، چند فرهنگى و چند متنه شدن و زبان 
طنز(گروتسك)ى و اروتيك را حذف كرده ايم، ما بجاى استتيك چند اليه به 
جابجايى استتيك يكه و اخالقى تمكين كرده ايم، حيف كه ما از امكانات شگفت 
انگيز زبانى خود دور گشته ايم.   شعر امروزة ما در وضعيت پيشا بحران بسر 
ميبرد، چون تا هنوز وارد حوزه هاى استتيك شكن و انديشه گير بحران نشده 
است.  چون بحران از انباشت متن و گفتمان بوجود مى آيد نه از فرط نوشتار و 
سخن.  شعر ما به لحاظ جابجايى و ساختار منظومة بطليموسى است كه به غلط 
همة سيارات و خورشيد را به گرد زمين زبانى اش چرخ ميدهيم، شعر ما در 
قلمرو معرفت و استتيك به چرخش كوپرنيكى ضرورت دارد تا ما با نقد آشكار 
دايرة سنتى را به منظومه شمسى شعر  تبديل نكنيم، شعر ما شعر ى از نوع 

ديگرتر نخواهد شد.  
 اگر اين تعبير گادامر را كه " افق هاى پس متن فرهنگى " براى توليد متن، زمينه 
اى سازنده و شكوهمنداست، فرهنگ ما عمدتاً شفاهى بوده و يگانه عنصرى كه 
فرهنگ ما را ممتاز نشان مى دهد شعرشعر است.   اما به علت برخورد تقديس گونه 
به شعر، و شيفته شدن و مستمع ماندن، نقد شعربطور تابوشكن استقرار نيافت، 
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سالهاست كه  شهنامه خوانى و مثنوى خوانى و بيدل خوانى و حافظ خوانى جز 
فرهنگ ادبى و آموزشى ماشده است و اما از آن جايى كه اين شيفتگى ها سمعى سمعى 
و شفاهى و شفاهى بوده، نتوانسته كه طى صد ها سال ورقگردانى، صد ها صفحه نقد 
وبررسى را بوجود بياورد.  چون دراين جا مستمع را خواب ُبرد / سنگ هاى 

آسيا را آب ُبرد. 
 شعر امروزينه هندسة ويران شده و مركز گريزمركز گريز  و انسجامانسجام گريزگريز است ، 
شعر  كالسيك،  پسا  شعر  و  ديروز  شعر  با  متفاوت  وضعيت  در  شعريست 
امروزينه ُققنوس حال انگيزى گشته است كه با تركيب صدا هاى متفاوت به نحو 
متفاوتى ساز مى شود، شعر در زبان، بالذات موزون است، حتا موسيقىموسيقى گفتارگفتار 
روزمرهروزمره طبيعىطبيعى ترينترين وزنوزن است، فقط عروض باوران دچار ثقل سامعه هستند 

و موسيقى دلنشين گفتار طبيعى را نمى شنوند.
شعر گسترة دريافت ها در پهناى حركت و رويدادن بازى هاى ارايه شدنى 
وارايه نا شدنى در زبان ست، شعر پژواك ارجمنديست در برابر سيمهاى پابرجا 
و خاردار انديشه، شعر نوعى دعوت بسوى مقاومت روشنگرانه است، نوعى 

قيام انسانى در برابر ُسم هاى مهاجم و تيغه هاى جنگ و جاهليت. 
اين شعرنحو آفرين و نحو شكن و هارمونى آفرين و وزن شكن ست، معيار 
شكن و حجاب برانداز است، پرخاشى و نقبى ست بسوى عدم قطعيت و وابستگى، 
اين شعر چند گستره و چند فرهنگه است، چند زبانه و چند مليته است، جهانى 
زده و بومى شده است، فراموش نكنيم كه در شعر كنونى معانى نجاتبخش و 
الفاظ ممنوعه كم كم گم گشته است، درين شعر معناىمعناى نهايىنهايى و زيبايىزيبايى نهايىنهايى 

قابل دستيافت نيست.
زبان هزل و اروتيك در مصراع ها جا يافته است، ممتاز گشتگى كنايه و طنز 
گشودگى شكوهمند يافته است، معنا هاى ذوجوانب و متناقض، بازى هاى آوايى 
و سخنى، ايهام هاى مخاطب خوان و به تعويق مانده از چند جانب بيدار گشته 

اند. 
شعر امروزينه مانند هر شعر استخواندار گذشته در  جذر و مد زبان چنان اجرا 
مى گردد كه وقوع استتيكى و رويدادگى حقيقت به نحو عميقتر و گسترده ترى 
بازگشايى گردد.  درين منظر ديگاه ِ سنتى ابطال ميابد وبازتوليد مى شود، هم ابطال ميابد وبازتوليد مى شود، هم 
جدى و هم استهزاآميز، هم تنهايى وهم باهم بودن است ، هم يأس و هم اميد جدى و هم استهزاآميز، هم تنهايى وهم باهم بودن است ، هم يأس و هم اميد 
، هم مآيوسى و هم شادمانى است ، هم مآيوسى و هم شادمانى است ، نگرة تازه در فضاى پر امكان و رهاييى 

بخش چشمها به پرواز مى آيد. 
 ما نسل عجيبى هستيم، نسلى كه در جهيل تازيانه و ترس و تلوار غرق بوده 
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ايم، نسلى كه در خانة خود به حيث تبعيدى نفس مى كشيم، نسلى كه از خود و 
برداشت هاى خود ميلرزيم، نسلى كه نمى خواهيم دريافت هاى صحيح يا غلط 
مان را از ترس يأس و تنهايى يأس و تنهايى خويش بيرون بكشيم، گويى كه  ما معتاد يأس و 
تنهايى گشته ايم ، نسلى كه از تپش قلب خود زمزمة قمچين اجنبى را ميشنويم، 

در سرك و پلوان خود با پاهاى بلديه و سركار راه ميرويم.
نسلى كه از ريش ماندن ميترسد از كل كردن ريش ميلرزد، نسلى كه در زير 
آه وچادرى و چادر پير مى شود، نسلى كه شعر را مثل شراب و شلغم ُعق زده 
است و نقد فكرى خودرا به نقدينة بى عاطفه تبديل كرده است، نسلى كه انديشه 
و جذابيت استتيك را در چشم و گيسوى ان جى او ها و تاللؤى حكومتگران 
مى بيند، نسلى كه شعررا براى شعرجنگى و انديشه را براى سرجنگى ذخيره 
كرده است، نسلى كه بزرگانش به چكاچاك زرگرى مشغول است و جوانانش به 
تسخير نان و شهرت و ميكروسافت.  نسلى كه نه ريش سپتامبر را مقراض زده 

است و نه بروت و دستارثورى را به خاطره  سپرده است. 
شعرى كه ديريست پايتخت زبانى را از دست داده است، با انگشتان  چه نسلى 
از زمين عدل و عادت بلند خواهد شد ؟ استتيك بطليموسى چگونه كوپرنيكى 

خواهد شد و كوپرنيكى چگونه به كوانتومى تبديل مى شود؟
وقوع زيبايى در شعر ما شرطى شده است، واقعيت موجود، مرده ايست كه به 
حقيقت كاذب و موجود ميرسد، وقتى ناقوس مقولة زيبايى بصدا در مى آيد ، 
زيبايى ابژكتيو ميگردد ودر ذهنيت شرطى شدة مذكر نا گهان   " نرگسش عربده 
جوى و لبش افسوس كنان " از حوزة نوشتار ناپديد و بيرونيتبيرونيت ميابد و اين 
بيرونيافتگى است كه حس زيبايى را طبيعى و عادتى وسطحى مى سازد و از 

حوزة زيبايى هنرى ( معناى محجوب زيبايى ) خارج مى كند. 
 زيبايى در سطح ذخيره هاى عادتى و ته نشين شدة ذهنى، بيدار يا تداعى مى 
گردد و هرگز با شنيدن لفظ زيبايى، دوشيزه اى كه پس از هجوم دسته جمعى 
روى تذكرة شفاخانة وزير اكبرخان به كوما رفته است، در كله اش به تالطم نمى 
آيد، گويى زيبايى فقط جسم است كه ميميرد.  مرثيه اى كه براى دوشيزة به خون 
خفته ساخته مى شود سرشار از زيبايى سرشار از زيبايى هايى ست كه ذهن شرطى آنرا ديده 
نمى تواند. اين شرطى شدگى عمدتاً از ذهنى بر ميخيزد كه به سطح و يكريخت 

بودن اشيااشيا نظر دارد و به يكه نگرى عادت كرده است.
 زيبايى فى نفسه زيبايى نيست، زيبايى هنگامى زيبا مى شود كه بالنفسه در 
ميان بسترزبان روى بدهد.  حتا زمانى كه در بارة يك زبيايى عينى  ( انسان ، 
حيوان ، چيز ، حالت ، خاطره ...) به انتخاب دست ميزنيم ، باز هم از طريق گفتار 
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و جمالت است كه ما از طريق مقايسه زيبايى يك چيز زيبايى ميناميم . ناميدن  و 
انتخاب بخودى خود درحوزة  زبان گفتارى صورت مى پذيرد .

حقيقت شعرى براى شاعر و مخاطب شعر دريافت قطعى و پايان يافته نيست، 
پرسشى ست كه در درون پاسخ افراشته مى شود، رابطه بين چيز هاى دم دستى 
و ذهن، آهسته آهسته در بند بند شعر و با انتقال از يك مصراع به مصراع دگر 
به كليت بهم ناپيوسته و بند هاى بهم پيوسته و انتزاعى ميرسد.  در شعرگذار از 
واقعيت موجود بسوى واقعيت هاى ممكن است يعنى از حوزة معرفت شناسى معرفت شناسى 
به حوزة هستى شناسى به حوزة هستى شناسى است.   شعر نشان مى دهد كه كلوخ ها بايد الجورد 

باشند و كارطوس ها قاشق چاى خورى و مرز خيال و واقعيت ويران شود. 
مادامى كه پاوند مدرنيست مى گويد " تالش شاعران مدرنيست در راستاى 
نايل شدن به شكوهى منسجم و بسامان است " مى خواهد بگويد كه هدف و 
مركز شعر مدرن انسجام  شعر مدرن انسجام  است، همان چيزى كه مؤلف طال درمس آنرا " شكل 

ذهنى شعر " ناميده و حاال در فضاى نوين به انكار آن برخاسته است. 
همين  به  ميلغزد  ها  نبايد  و  ها  بايد  به  الزاماً  انسجامى  و  ساختارى  شعر   
خاطرست كه استتيك مدرنيستى گونه اى از قطعيت معرفت شناسى و اخالق 
را شامل مى شود، از شاهراه رمز ميگذرد و در بوطيقاى شكوهمند و نظم يافته 
و متمركزدرنگ مى كند.  شايد زيبايى تعريف مطلق نداشته باشد و بقول انگلس 
" در كلبه ها آن مى انديشند كه در كاخها " باز هم بزبان انگلس " چوپان بچه 
حتى در خواب نيز دوغ و دوده را مى بيند و اشرافزاده زلف نازنين و كباب بره 
" زيبايى، ادراك حسى و نسبى است كه از طريق عادت و مقايسه به رويداد 
ميرسد.  شايد هى هى بره براى دره نشين فقير و زلف آشفته براى شهرنشين 
متوسط، الگو هاى بيرونى و شعر ناشدة زيبايى و حقيقت اند، كه اگر هى هى و 
گيسوى پريشان به انقياد شعر درآيد، برخورد دره نشين و شهرنشين متكى به 

امكانات ذهنى نسبت به آن تغير ميخورد.  

اگر بخانة من آمدى براى من اى مهربان چراغ بيار
و يك دريچه كه از آن

به ازدحام كوچة خوشبخت بنگرم
 

درين متن، وقوع واقعيِت چيزها، كمبود ى خودرا به ُرخ خواننده مى كشد، و 
در شعر است كه حقيقِت ممكن بجاى حقيقت موجود، مى نشيند، حقيقِت دريچه حقيقِت دريچه 
انعكاسى از چيزبودگى واقعى آن نيست، حقيقِت موجود ِ دريچه چيزىچيزى آوردنىآوردنى 
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نيست، دريچه اى كه آورده شود اصالً واقعيت ندارد، كوچة خوشبخت نيز دريچه اى كه آورده شود اصالً واقعيت ندارد، كوچة خوشبخت نيز 
موجوديتى  وجود واقعى وجود واقعى را در تجربةتجربة حسىحسى برنمى انگيزد وقتى كه امكان ِ 
ناموجود باشد، تطابقت شناخت ِ سالم از حوزة امكان واقعى بسوى فرا واقعيت 

و آرمان سير مى كند. 
در ذايقة فرهنگى ما، واقعيتواقعيت ِ دريچهدريچه همان سواراخ دايروى وكوچكى ست كه 
همة مان الاقل در تنور خانه هاى فقيرانة خود، تجربه اش را داشته ايم، دريچه 
اى كه مادرمادر در هنگام نان پزى بوسيلة آن روشنايى را حس كرده است، دريچه 
اى كه خواهرخواهر  تجربه كرده است...، فى نفسه فاقد زيبايى و فرديت يافتگى واال و 
ممتاز است، دريچه به حيث يك ابژة خشك در قيافة سوهان ِ چشم عمل مى كند 
كه نه تنها حس زيبايى را برنمى انگيزد كه تكرار تجربة دودآلود آن مالل انگيز 
ى مى كند، و در حوزة زبان متعارف نيز، دريچه به حيث يك لفظ ِ معنادار و 
جداشده از زنجيرة مفاهيم، واژة فى نفسه زيبا نيست.  فقط در ادغام با معنازدايىمعنازدايى 
و معناآفرينىمعناآفرينى با اشياى ديگرست كه به وقوع زيبايى استتيك ميرسد.  دريچه دريچه 
زمانى زيبا مى شود كه كسى از آن به كوچة خوشبخت بنگرد زمانى زيبا مى شود كه كسى از آن به كوچة خوشبخت بنگرد در غير آن اگر 
مادر هردم شهيدى بر فرزند گپ ناشنو و قومندان مشرب خود چيغ بزند كه از 
براى خدا در بام سنگر نگير برادر كشى خوب نيست از بام پس شو  دريچه ره 
ُپت نكو " كه از آن به تندور مبينم "  درين عبارة گفتارى ( شفاهى ) نه اين دريچة 

كاهگلى براى مادر درخششى دارد و نه شنيدن آن براى تفنگدار، لذتى. 
 دريچة كاهگلى كه بوسيلة آن ُدود به هوا ميرود و روشنايى داخل تاريكخانه 
مى شود، موجود معمولى و دم دستى است كه به بازتاب ِ حقيقى و ممكن منتهى 
ميگردد و دريچه اى كه با آن به كوچة خوشبخت نگريسته مى شود، از وقوع يك 

زيبايى و يك حقيقت ممكن و آرمانى خبر ميدهد. 
يك دريچه كه از آن به كوچة خوشبخت بنگرم = 

امر واقعى= زيبايى و حقيقت ممكن 
يك دريچه كه از آن به تندور ببينم = 

رابطة مالل و حقيقت موجود اس نه رابطه بين موجود و رويا و آرمان.
رابطه بين واقعيت و ممكن، آميزه ايست كه در حوزه هنربوسيلة خيال درخشان 
ميگردد، ازاينروست كه وقوع حقيقت در سطر هاى شعر  به شكل دعوِت رويا 
خيز و ممكنه اجرا مى گردد نه بنحو حقيقت موجود.  البته در شعر امروزينه، يك 
پارچه شعر مانند يك معمارى موزاييك است، يك پارچه شعر مانند يك ميناتورى 
شرقى است و به همين خاطر پرسپكتيو و بى حجم است. يك قطعه شعر مانند 
نقاشى كالسيك يك معبد است كه از رنگ هاى متنوع براى اراية ايدة وحدانيت 
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استفاده مى شود، نقاش با كار هنرى خود به تصوير مقدسات دست ميزند. 
سطر هايى در يك شعر موجود مى باشد كه بدون درنظر داشت حالت طنزى 
و تمثيلى و كنايى و استعارى و تشبيهى  آن به حقيقِت موجود و واقعيت شباهت 
ميابد ( كه در بوطيقاى سنتيگفته مى شود كه اين يعنى  فاقد شعريت و جوهرة 
هنر) و اما از طريق تدوين پارادوكسيكال قطعات متفاوت شعر است كه به كليت 
متن (ايدة ممكن، درك زيبايى) ميرسيم، كليت متن به لحاظ ساختار از واقعيت 
طبيعى و اجتماعى (ابژگى) پيروى ميكند، واقعيات،متكثر و پراگنده اند، جامعه نيز 
در ساختار درونى و بيرونى خود توته هاى متنوع و رنگارنگ است و در يك 
انسان منفرد نيز افكار، حسها، عاطفه ها و كردار ها متلون، تكه تكه و چندآميز 
است. شعر متنى است كه از تكه هاى پراگنده (صدا ها، تجربه ها، نگاه ها، حسها، 
عاطفه ها، خيال ها) ساختار مى گيرد و ساختار ميريزد. ساختار مى گيرد و ساختار ميريزد. اين نوع شعر هر نام 
و رسمى كه باالى آن بگذاريم، دعوت شاعرانه ايست از فراز واقعيات متكثر 
موجود با عبور از گذر زبان گير، بسوى حقايق پراگنده، زيبا و ممكن.  يك پارچه 
شعر امروزينه شده مانند يك تابلوى آشفته وپرقدرت نقاشى است. هيچ ُهنرى 

نمى تواند در غياب زيبايى و در غيبت تفكرمتكثر شكل بگيرد. 

تابلوى  در  خودرا  شهكار  پيكاسو  است.   ادراك  هرمنوتيك  آبستركسيون 
گرونيكا در اپريل 1937 نقاشى مى كند، چون در بعضى از حافظة تاريخى ما 
واژة اپريل به حيث يك محرك جانكاه جايگاهِ شرطى شده را اشغال كرده است، 
ميالد گرونيكا در اپريل، در غصة ما اپريل 1978 و نتايج دو اپريل خونين را به 
تالطم ميآورد. شايد گرونيكا هم اكنون نيز مى تواند به حيث ماحصل اپريل ها ى 
الييك الييك و مذهبىمذهبى كابل، آيينة جادويى و كوچكى باشد براى تماشاى جهنم بزرگى 

بنام افغانستان .                                      
چى چيز هايى در گرونيكا به وسيلة چشم حس مى شوند :

آدمها، حيوانات و اشياء كه با نگاهِ  ُبعدشكن و زمان گريز به جابجايى و همنشينى 



٩٠

ويژه و فراواقعى (آبستره شده) رسيده اند، چيز ها درين تابلو چنان بطور جاذب 
و عجيبى چيده شده اند كه واژه ها در شعرگنجوى و بيدل و مولوى... 

آدم ضربت خورده اى كه بزمين غلتيده از ميان شعله ها با دست التماس 
بسوى باال فرياد مى فرستد، گاوى با چشمهاى درشت و شاخهاى تيز، زنى را 
بزير گلو گرفته  كه فرزند مرده اش را بر آرامگاهِ زانو جابجا كرده است. دستى 
از باال مشعلى را بر فراز زخمانگى اسبى آويخته است كه در زير سمهايش كله و 
دست پريدة يك تا بنى آدم گير مانده است، و چشم فروزنده اى مانند يك چراغ بر 
باالترين جايگة بدبختى، روشنگرانه ايستاده است و زنى از ميان تباهى با منتهاى 

نياز و صميميت بسويش مينگرد. 
چى چيزهايى در تابلو بوسيلة عقل ادراك مى شوند :

#  مرگ و بحران 
#  خشونت و دربدرى 

#   سردرگمى و درد و بى پناهى
#    آرمان واال و بازتوليد فروزنده ترخوشبختى

حيث  به  و  تنهايى  به  گردد،  مى  مشاهده  تابلو  در  كه  هايى  چيز  تمام 
انقياد  به  را  انسانى   ِ حقيقت  نه  و  دارند  انسانىزيبايى   ِ حقيقت  نه  و  دارند  زيبايى  نه  منفرد  هاى  شخصيت 
بيان در مى آورند.  آدمها و حيوانها و اشياء و حالت ها بر مبناى آبستره 
اند.                                                                                    كرده  آشنازدايى  و  زدايى  واقعيت  درگير  را  خود  فزيكى  ذاتيت  شدن، 
چشمچشم فروزانفروزان و آوايزانآوايزان واقعيت ندارد، گاو درشت چشمىدرشت چشمى كه مادر فرزند مرده 
را زير گردن محكم بگيرد، وجود ملموس و زنده ندارد و به همين طور....  الخ.  
چشم جدا از كاسة سر و معلق و آويزان در واقعيت و ُعرف زندگى ، زيبا نيست 
و نه تنها كه زيبا نيستزيبا نيست كه زشتزشت و لرزاننده هم است.  دست پريده اى كه از 
ـُل برويد، واقعيت عينى ندارد.  شمشير خون ُپر اگر به گل  شمشير مقطوع اش گ
قرمز انى هم تبديل شو د زيبايى ندارد.  چيزها درين تابلو از واقعيت ساده و 
عادتى و آشنا صدگام جلوتر رفته اند، چيزگونگى سطحى درفرايند كار آشفتة 
هنرى به حوزة معنا و دريافت متكثر انتقال يافته است.  چشم فروزنده در فضا و 
وضعيت كور و تاريك، در ميان سياهى مرگ و درد و ماتم و مخاطب است كه 
زيبا مى شود، و  قتى نگاه استوار زن از پايين با چشم معلق و فروزان تركيب 

ميگردد، به رويداد زيبايى منتهى مى گردد. 
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يك چشم فروزنده
كه از آن به سوى باال مى نگرد

يك شمشير بريده 
 كه از آن گل ابريشم ميريزد

يك جفت دست محكم
كه از آن سقف كهكشان مى گيرد

يك مشعل آويخته
كه از آن به وادى روشن ميرود

يك زنانگى 
كه از آن صميميت و خوشبختى مى افرازد  

شعر يك توليد زبانى ست، شعر يك يا چند تا صدا و يك متن و يا چند تا بينا 
متن و يشامتن است، زيبايى در درون يك متن اتفاق درون يك متن اتفاق مى افتد در صورتى كه 
شبكة واژه ها بتواند چنان به بيان درآيند كه به متن تبديل شوند و بينا متن را 
در خود ته نشين كنند وبه خلق پسامتن منتهى گردند.  ادراك زيبايى بالذات تكانة 
خوشايند يك حس پرورش يافته و مجرب است، مادامى كه زنجيرة چيز ها به 
مرحلة شناخت شعرى ميرسند (به درك استتيكى تبديل ميگردند) حس زيبايى به 

شناخت فلسفى رسيده است.
در يك شعر بيدار شدن عاطفه پاسخى ست در برابر تأثيرات ذوجوانب حسى، 
عاطفه واكنش ادراك است كه در اليه هاى احساس روى ميدهد (خنده وگريه، 
لذت و رنج...)  رويدادگى عاطفه قبل از آنكه خودرا در زنجيره اى از مفاهيم 
شناور سازد در ذخيره هاى پس زده شده و غريزه اى بيدار مى كند،( در  من ِ 
كودكى يا كابوسى يا رويايى ) هنوز به شناخت حسى و دريافت حقيقى نرسيده 

است كه به خنده و گريه، حزن و سكوت پرتاب مى گردد. 
چون يكى از اهداف اساسى شعر خلق كردن زيبايى و رسيدن به چيستى 
حقيقت ممكن است، در برآيند اين دغدغه، نه تنها كه نمى توان ازطريق وقوع 
يافتگى شعر به حقيقت مطلق (تزهگلى) رسيد بل نمى توان به حقيقتى نيز دست 
يافت كه واقعيات ملموس و روزمرگى را منعكس مى كند، دريچة متحرِك فروغ و 
چشم فروزنده و آويزان پيكاسو، آن امكاناتى هستند كه بنى آدم را درين دنياى 
پرآشوب بسوى مبارزه، ايستادن و آدم تر شدن صيقل ميزنند، نگرش عادتى و 

سطحى شده را به نگاه كنجكاو و ژرفناك فرا ميخوانند.
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در اقليم شما
نام من ستارة قرمزيست

كه تنها در افق شبنامه ها پديدار ميشود 
رودخانه ها در بستر هاى كهن

رو به دريا بار در پويه اند
نياى من

زخم باستانى خويش را
 با نوشداروى انتقام خواهد شست

كه  ميداند  افغانستان،  مدرن  شعر  واقعى  و  مسلكى  پدر  اين  استادباخترى 
سطرهايش گشودگى گشاينده است " پوشش بردارى و پوشيده دارى را درين 

وقوع سراييده " است.  
رابطه بين اشياى واقعى و ايده و تصوير، در اتمسفير شعراز ناممكنات حرف 
ميزند، ستارة قرمز در افق شبنامه ها نميرويد، زخم باستانى ستارة قرمز در افق شبنامه ها نميرويد، زخم باستانى وجود واقعى 
ندارد، نوشداروى انتقام تا هنوز ساخته نشده است پس آن حقيقتى كه شناخت 
مارا از اين زخم و از اين شبنامه و از اين نوشدارو به بيان آورد، شكل نمى 
گيرد در قلمرو حسى (موجود شدنى و ملموس شدنى) داخل نمى گردد.  سطر 
ها مانند نقاشى كوبيسم آبستره گى مى كنند، زخم و شبنامه و نوشدارو در 
ذات مستقالنة خود زيبايى مستقالنة خود زيبايى ندارند.  هر كدام حس رنج و بيزارى از خود و از 
وضعيت را در آدمى بيدار مى سازد.  اگر زخمزخم و شبنامهشبنامه و نوشدارونوشدارو درتاق 

خانه گذاشته شود، هرگز حس لذت يا عاطفة خوشايند را بوجود نمى آورد.
حس شبنامه براى كسى لرزاننده و هيبتناك است كه در دهة هشتاد در كابل 
بخاطر آزادى و عدالت،شبنامه زده باشد و بجرم يك قطعة آن براى چندين سال 
در زندان بتخاك يا تبعيدگاه نامعلوم نشسته باشد و بخاطر زيبايى هاى رنج 
افزاى آن شبنامه ، شعر گفته باشد...  و يا شنيده باشد كه چگونه شعر هاى الوار 
در ُفرم شبنامه در كمپ هاى نازى پخش مى شده است و انتقال دهندة آن بعد 
از افشاء شدن رهسپار آشويتس اول گشته است.بهوش بايد بود كه زيبايى در زيبايى در 

درون زبان حك مى گردد. درون زبان حك مى گردد. 
زيبايى و دريافت برتر، وقتى در شعر باخترى روى ميدهد كه " نياى من زخم 
باستانى خودرا با نوشداروى انتقام بشويد ". درين متن چيز ها دانه دانه بطرز 
مستانه و غير عادى اتفاق مى افتند و  سطح استتيك اين سطر ها َدم دستى باقى 
نمى مانند، چند اليه مى شوند و در عادت زدايى و گشودگى و افراشتن شناور 
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مى گردند.  مصراع ها با فشار دادن دكمة زنگى بنام  " خواهد " بسوى حقيقت 
سايه روشن و ممكنه رهسپار مى شوند.

 شعر استاد باخترى نوعى از فروريزى پندار هاى بى حادثه و معمولى است، 
نوعى گذار است از مرزهايى كه ما به آن به اتكاى حس ها و درك هاى ناپخته 
و تنبل امور واقعى و حقيقى مى گوييم.  شعر هستى شى را به درخشش و 
شورش مى آورد، زخم و شبنامه و نوشدارو كه چيز هاى دم دستى هستند و در 
روزمرگى ما جايگاه تكرار شونده را اشغال كرده اند، درين شعر به فروزندگى و 
فرياد در مى آيند و آن نفرتى كه از واقعيت زخم و نوشدارو  و آن ترس تجربيى 
كه از حضور متحرك شبنامه در جامعة استبدادى، در انسان معمولى وسياسى 
خلق مى شود، در شعر ناپديدگشته و جايش را به وقوع زيبايىزيبايى و صالبت و 
آرمان واال ( واال بودگى در حوزة معرفت و استتيك يكى ازشاخصه هاى شيرين 

بوطيقاى مدرن است) مى بخشد.
ايدة انسجام در شعر نيمايى و آزاد، چنانچه در سطر هاى قبلى اشاره كردم، 
حاال پس از يك دورة پرشكوه و ماندگار، از پايانه دهة نود با تجربه هاى جديد 
زبانىزبانى/ فلسفىفلسفى، عروض شكسته را دوباره شكنى مى كنند، بى وزنى را با وزن 
هاى نوين چندباره مى شكنند.  شعر مدرن ما از تأكيد برانسجام (انسجام وزنى، 
انديشگى، تصويرى) بسوى يك اليگى و قطعيت و اقتتدار  و كالن روايتى شدن 

ميرود.  
شعر بعد از مدرن شعرى است كه انسجام شكنى و روايت شكنى مى كند. از 
اقتتدار ِ يكپارچگى ميگريزد . شعر را وارد ُبعد مى كند، ُبعد زمان و مكان، با زمان 
شكنى، در زمانهاى شكسته و استمرارى سرازير مى شود و با مكان شكنى در 
مكانهاى پراگنده و چرخشى و روزمره تر، چيزى كه در بوطيقاى باستان و 
كالسيك بسوى المكانى و الزمانى ميرفت و در بوطيقاى مدرن به شكل خطى 
و در غيبت درونگير مكان َدم ميگرفت...  در اين شعر است كه تدوين تفاوت ها 
و سبك ها و آركاييك ها، پنجره هايى را بسوى تابش خورشيد هاى مغشوش 
باز مى كند و القصه اينكه استتيك بعد از مدرن به حيث يك فضاى تازه به حيث 
يك اعتراض تازه،به حيث يك پرسش تازه، استتيك منسجم و بوطيقاى مدرن را 

دوباره به پرسش مى كشد.

اپريل ستمگر ترين ماه 
يأس ها را از خاك مرده مى روياند
خاطره و اشتياق را به هم مى آميزد
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فكر نكرده بودم به اين همه مرگ ناتمام

 هر متنى با متن هاى ديگر و متن هاى قبل از خود در گفتگو مى باشد، ما مكالمه 
ايم ما تكرار همدگريم، اليوت ِ مدرنيست در شعر بلند سرزمين ويران از مرز نگاه 
هاى مدرن و استتيك انسجام يافته بلندتر ميرود، پولى فونيك مى شود، پولى 
مورفيك مى شود و متن اش بينا متنى مى كند.  اين شعر با ارجاعات عديده اى 

به متن هاى قبل از خود، دريافت زيبايى را دچار سيالن مى سازد. 
شعر مدرن تا وقتى مدرن است كه به تفكر انسجام وتمركز وفادار بماند.  نمى 
توان در بحث گفتگو با ماقبل از خود با ژوليا كريستوا همصدا نشد  " بينامتنيت 
همان گذر از يك نظام نشانه به نظام نشانه اى ديگراست كه متضمن تغيرى در 
موضع نهاده اى، تخريب موضع قديمى و شكل دهى يك موضع جديد خواهد 

بود"

استتيك پاشاناستتيك پاشان
...، ما در زبان شعر است كه با صدا و درخشش كنايى اشياء دوباره هستى 
ميابيم، در شعر است كه زبان مرز خودرا از روزمره گى و پوسته هاى زبانى 
جدا مى كند. زبانى مى شود كه درگيرشده با بازى هاى چندبافته، رهاشده و 
متلون است. در بوطيقاى ناپيوسته شايد بتوان به طرز شاد تروغمگنانه تربه 
شعر نزديك شد.                                                   زيبايى شناحتى فزيكى 
نگر و استتيك انسجامى نمى توانندبه استتيك تفاوتگير دست بيابند چون ابزار 
تأويل شعر ديريست كه بطرز عميقى فلسفى تر شده است.  در شعر حركت  
زيباشناختى به شكل تنوع و تناقض و تضاد ها و ناهمگونى ها اتفاق مى افتد. و 

از نظر مفهومى به مركززدايى از خود و جهان منتهى مى شود.
 آنچه به حيث يك ابژه درخارج از زبان شعر، زشت زشت و بى درخشش است در 
زبان شعر به حيث يك واژه، با درآميزى غافلگيركننده، زيبازيبا و درخشان مى 

گردد.
عدم  وارد"بوطيقاى  ما  باشيم  زده  حرف  پرلوف  مارجوليه  سليقة  به  اگر 
گشته ايم. استتيك آشفته و انعطافى پلى است كه از روى سيطرة  قطعيت " 
مقدس آن مى توان به زيبايى هاى مغشوش شده وبه تعليق مانده و معناهاى 
راه  است)  هايدگر  و  نيچه  متافزيك  نقد  خود  كه  دريدايى  (نگاه  ديفرانسى 
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يافت، اين استتيك معناى زيبايى را با تابش سايه روشن در درون سطر ها 
كند.                                                                                            مى  بازتوليد  و  آشكاره  مخاطب،  و  شعر  تجديد  در  و  كند  مى  اپوخه 
درنقد شعر دريافت زيبايى و تأويل معنا يكى از دغدغه هاى اساسى تر شده 
است، هرمنوتيِك درِك زيبايى نخست از فلتر دريافت معنا تير مى شود و بعد به 
حس و بازتاب عاطفى انتقال ميابد.  معنا و زيبايى بايد كشف شود و كشف معنا 
اگر از يكسو به سطح تجربه و روحيات و آگاهى مخاطب ارتباط مى گيرد از 
سوى ديگر به چگونگى گشودگى  و نشاندن پوشيده گى هاى تكنيكى در حوزة 
تكثرقدرت در شاعر است.  چون شعر به ذات خود تفسيرشكن است و تأويل 
يكه را پذيرا نمى شود و هر كسى كه بقدرهمت خود اليه هاى پيازينة شعر را پى 
افكنى كند ، اوراقگرى كند، بازهم معلقاتى از منشورهاى ديگر در متن شعر پنهان 
و معلق ميماند پس درين منظر (نه در همة منظر ها) گفته مى توانيم كه برآمدگة 
شعر در زنجيرة معنا و غياب و زيبايى عبارت از تكرار دگرگونة بازگشودگى ها، 

تعويق ها و پوشيدگى هاست.
معنا و زيبايى در استتيِك هرمنوتيك به برداشت خواننده، به پس متن و خود 
متن تعلق دارد، يا بقول بيدل " " معنى زمزمه ايست موهوم، سازى است مشتمل معنى زمزمه ايست موهوم، سازى است مشتمل 
نغمات نامعلوم نغمات نامعلوم "از طريق ادغام افق مخاطب با افقهاى متن و كانتكست هاست كه 
به دريافت و آن بازتوليدى نايل ميگرديم كه آگاهى زمان و (ُحب روانى و فاصلة 

روانى) اجازة مان ميدهد. 
 به گواهى تجربة بشر،كمتر افرادى (نوابغ بزرگ) وجود خواهند داشت كه 
دريافت و توليد ات فكرى شان بلندتر ازدانايى زمان سير نمايد. اسطورة المعنى المعنى 
فى بطن الشاعر فى بطن الشاعر كه مساوى به نيتنيت مؤلفمؤلف زمانة ماست، در فضا هاى جديد فرو 
ميريزد، اگرچه پل ريكور در حوزة هرمنوتيك انتقادى در خوانش متن، كشف 
نيت مؤلف را هم قسمن مدنظر ميگيرد و  قبول دارد كه همچنان به تعداد خواننده 

تأويل هم وجود دارد. 
كشش شعر امروزينه اين است كه اُفق مخاطب را به لحاظ فهمانى با تالطمهاى 
متكثرحسى و تفاوت هاى مفهومى خود درگير كند.  مخاطب را از گذر حس هاى 
تركيبى به سپيده دم انديشه ها و استتيك تازه و كنونى شده برساند.                                         
بحث درين نيست كه شعر و زندگى زيبايى دارد يا ندارد بقول نيچه شعر و شعر و 
زندگى فقط از منظر استتيك معنى زندگى فقط از منظر استتيك معنى پيدا مى كند.  استتيك در زبان شعر با توعى 
از توقيف معنا و زيبايى گالويز مى شود، از همينروست كه هيج شعرى تكميل و 
تكميل نمى باشد و فرايند تكميل شدن خودرا تا غيرالنهايه در ذهن پوياى مخاطب 

و مؤلد ديگرطى مى كند. 
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بر مبناى همين بينش است كه هنوز هم شعر هومر، فردوسى، خيام، دانته، 
مولوى، حافظ، زاكانى، شكسپير، بيدل، بودلر، گوته، ماالرمه، اليوت، بكت، فروغ، 
شاملو، خليلى ، باخترى...مسير تكميل شدن خودرا دروجود مخاطب هاى گسترده 
و جهانى به طريق انتقال بينا متنيتى و مكالمه يى طى مى كند.  يك شعر حقيقى 
(هيچ معيار ثابتى وجود ندارد كه حقيقى بودن و نبودن شعر را بطور قطعى و 
تغير ناپذيراعالم بدارد) يك متن هنرى ست كه از چشمه ى كار و پيكار هنرى زا 

ميزند يك نوع فضاى اعتراضى و آزاديبخش است.  
قطعيت بخشى در نشاندن معنا و تصوير و زيبايى، كله شقى در فهم و درايت 
و نافهمى، خط كشى در روايت هاى خطى و استعمارى، خودمحورى و ساخت 
محورى محتوم، ...  سرانجام در حوزة نقد و سرايش به اصدار احكام قاطعانه و 
كارطوسى ميآنجامد، (غزل دوست با ُحب شيفته وار از قطعيت غزل داد ميزند، 
از مرجعيت استعاره و تشبيه و آرايه هاى معمول، از سيطرة شكست ناپذير 
عروض... و نيمايى و پسانيمايى با اداى نارسيستى از قطعيت اوزان شكسته و 
بى وزن، از مرجعيت عناصر موجود و ساختارمند انديشه و تخيل، از سيطرة 
تعهد فردى و اجتماعى و پست مدرن از ابطال روايت هاى كبير وفروريزى 

انسجام و تمركز)  
قطعيت زهر شعر است، انسجام در نگاه به تكروى در عمل مى انجامد، همانگونه 
كه آدمها در قلمرو سياست با حركت هاى يك نگرشه و يكپارچه ، مخالفين 
را بسوى پوليگون، چمتله، دشت ليلى، گوانتا نامو، عزيزآباد، طناب جرثقيل و 
آشويتس ميبرند، آدمها در حوزة شعر نيز با نگاه هاى يكه و قطعى و منسجم، 
شعر را بسوى منصور شدن و حسنك شدن سوق مى دهند. عقل آزاد و نقاد 
را در قفس نظمآويز انداختن به معناى ضيق سازى و دلتنگ كردن تفكر آدمى 
است، همة خوشبختى ها و بدبختى ها از طرز نگاه برميخيزد، نگاه تفاوت پذير و 
ديوارشكن و باز، فضايى را خلق مى كند كه در آن همة افق ها و امكانات فرهنگى 
بشر در كنار هم به درخشش مى آيند و نگرش يكه از طريق جانشينى ، فضايى 

را بوجود مى آورد به حجم قلب يك خسيس، به اندازة يك " َوَجب تنهايى ". 
در آراى مدرن، آفريدن نظم و ساختار نه به معناى پروراندن تفاوت هاست و نه 
به معنى ريشه كن كردن تفاوت ها، بلكه به معناى مجازداشتن آنهاست، واين به 
معناى وجود اقتدارى مجازدارنده است.  در بوطيقاى پاشان و ناپيوست كه بعد 
از مدرن مى آيد، ساختارهاى تكه تكه، روايت هاى ازهم گسيخته و اپيزوديك از 

كانال زيباشناسيك شعرميگذرد. 
اين غلط خواهد بود يا نخواهد بود را زياد نميدانيم و اما ميدانيم كه اگر به 
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افق فرهنگى بشر برخورد با مدارا و فرهنگى نشود، به چيز ها و انديشه ها 
برخورد اعتراضى و تابو شكنى نشود، به تعريف و نشاندن زيبايى در شعر 
برخورد ويرانگر  ِسازنده نشود، به وزن و تكنيك و آرايه هاى شعرى، برخورد 
ادغام كننده نشود( كنار همنشينى) به بوطيقاى باستانى و مدرن برخورد جدلى و 

انجذابى نشود...  ما در عصر خود از عصر و نثر خود باز هم عقب ميمانيم.
شعر ما شعر آشفته و بى نظم است، شعر ما شكل ذهنى منسجم ندارد، اين 
شعر چيز هاى پراگنده و خاموش را در واژه هاى متشتت و صدا دار منعكس 
مى كند.  از اين خاطر است كه اين نوع شعر زندگى را در زبان، تا سرحد كابوس 

و شيزوفرنيك به نمايش مى آورد.
آشفتگى و عدم انسجام بمعناى بى معنايى و بى تأويلى نيست. همان گونه كه " 
ساختار شكنى به معناى طرد ساختار نيست " ،  پاره پاره شدن زيبايى و معنا از 
آشفتگى چيزها و آدمها بسوى شعر مى آيند. آشفتگى و بحران خاصيت دنياى 
وحشتناك ِامروزى است، ما شعر را آشفته و متالشى نمى سازيم، اين شعر 
است كه ما را به سوى آشفتگى و تالشى ميبرد يعنى ما را متالشى ميكند . ما 
فرماندة واژه ها نيستيم كه با قمچين ُحب و شيفتگى يا كينه و فاصله ، تفاوت و 
تكثر را  در كام آنها بريزيم، دنياى آشوبزده اى ماست كه واژه ها را در ساختار 

هاى متفاوت و متكثر فرمان مارش ميدهد.

دوست دارد يار اين آشفتگى
كوشش بيهوده به از خفتگى 

مستقر در سپيدى هاى كاغذ، خاموشى منتشر در گوشه هاى   ِ از سكوت 
مصراع ها، ديالك تيك انديشه و تخيل را در متافزيك حضور جارى مى كند و 
از پس مرگ و قطعيت، از پس تمركز و سيطره ، به سوى توقيف اصدار حكم و 

زيستن ميراند. 
فرو  را  كاغذ  بروى  مطلب  نگارش  عادتى  و  قراردادى  شكل  امروزينه  شعر 
ميريزد و همچنان ماموريت مطلقة كاغذ را در برابر جابجايى متغير واژگان 
دگرگون مى سازد، به بازى هاى زبانى اكتفا نمى كند و به بازى هاى سخنى مى 
پردازد.  مادامى كه شعر بطور انعطافى و بى انسجام خودرا بر پهناى كاغذ جابجا 
كند، سپيده ها ى پيش بينى ناشده نيز در امر تعليق و پوشيده دارى بصرى تعليق و پوشيده دارى بصرى 

اكتيف مى گردند.اكتيف مى گردند.
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در شعرعروضى، كاغذ هم عروضى عمل مى كند، چون حضور مكانى  غزل 
و...  در نماى مساوى وتعين شده، مترتب است، حاشيه و ميانه هاى خطوط نيز 
مترتب و مساوى عمل مى كنند و نقش كاغذ در فرايند تشكل شعر و ساختار 
آگاهى به قرارداد تبديل مى گردد.   نحوة قرارگيرى و درآميزى مصراع ها در 
شعر نيمه عروضى و بى وزن، اگرچه مداخلة آمرانة كاغذ را تقليل مى بخشد 
اما اين تقليل بخشى به جاى خود به نوعى قرارداد و روايت ثابتة دگر تبديل مى 
گردد، بديهى ست كه هم حس مخاطب ميداند و هم خاموشى كاغذ كه مؤلفة كمى 
مصراع ها، كوتاهى و بلندى آنهاست و از اين منظر است كه پرسش عادت زدايى 
و تفاوت اندازى در زير ضربت هنجار ميخوابد.  مسألة خاموشى و تعويق كه 
در متن شعرى در صورتبندى آگاهى و زيبايى مستقر مى شود تا ُصَور مكانى 
واژه ها و كاغذ ادامه مى يابد.  شعر وقتى مى تواند تا حدودى خودرا از چنگ 
قطعيت، عادت و قرارداد برهاند كه خودرا تا اعماق روح آدمى در امكانات متفاوت 

و متكثر باز كند. 
 وضعيت زندگى انسان قرن بيست ويكى وضعيت شعرش را تثبيت مى كند، اين 
وضعيت است كه آهنگ استتيك را از طريق مقايسه و نسبيت شكل مى بخشد، 
زيبايى بى آنكه به تعريف مطلقه تقليل بيابد، در هستى شعر تكثير مى شود و 
اينجاست كه چنين شعرى يك متن فلسفى است، چنين استتيكى يك بوطيقاى 
ناپيوسته و يك نگرش فلسفى است اين نوع شعر در فرهنگ شعرى ما در حال 
روييدن است، در حال شستن بالهاى خود براى پرواز است.  در عصر آشفته و 
آشوبناك ما، در عصر جهانى شدن كفتار به جاى كبوتر، در عصر جهانى سازى  
بنگ و برده  به جاى تبسم و خنده ، شعر نه سيمرغ است نه عنقا و نه مگس، 
سيمرغى بودن و عنقايى بودن و مگسى بودن اش مربوط به قدرت، جايگه و نگاه 

مؤلف و نگاه مخاطب است. 
شعر فارسى درى كه شهكارهاى كالسيكش از ستون هاى ادبيات جهانى 
است (مولوى، حافظ، بيدل..) و در زمانة مدرن (قرن نزده و بيست)شايد به علت 
ديرجنبى ما و زود جنبى غربى هاست كه ما شهكار جهانى و به جايزة نوبل 
شعردست نيافته ايم...   ولى تجاربى كه درين زبان، قديمى ها و قرن بيستمى ها 
اجرا كرده اند،بيانگر اين واقعيت است كه اين زبان قدرت رفتن بسوى افق هاى 
تازة بومى و جهانى را داراست، من به اين باورم كه هرفرهنگ زبانى مى تواند 
فضا هاى جديداً بوجود آمده را در خود تجربه كند، به شرط آنكه از ذهنيت چاه 

به كهكشان بيايد .
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اگرچندين وزن در يك ريتم بجوشد، چندين هزل در يك طنز  بخندد، چندين 
نگاه و افق در يك افق همنشين شود، چندين پاره متن در يك متن منعكس گردد، 
چند ين آوا در يك صدا برقصد، چندين روايت در يك فراروايت بتركد، چندين 
تفاوت در يك ديفرانس بيايد، چندين بازى در يك بازى بازى كند، چندين توته 
در يك تكه بخوابد، چندين زبان در يك زبان بشورد، چندين فرهنگ در يك آهنگ 
بريزد، چندين نحو در يك محو بخروشد، چندين هزار و يك شب در يك هزار 
و يك شب بدرخشد، يك معناگريزى در چندين معنايى بتراود، چندين ژانر در 
يك چشمه ببارد، چندين تعليق در يك تعويق بجنبد، چندين تجربه در يك مجمره 
بسوزد، چندين نويسنده در يك شاعر بشكوفد، چندين متافزيك در يك ديالك 
تيك برويد، چندين حضور در يك غياب بلغزد، چندين زشتى در يك زيبايى 

بنشيند و چندين ساختار در يك ساخت بشكند. چندين ساختار در يك ساخت بشكند. 
از يكسو از قفس هاى نازك و نازنين پريدن است و از سويى با فضاهاى پيش 
متن بومى و فرهنگى بشر، با آگاهى تازه درآميختن است.  با اين شعر وارد 
فضاى آزاديبخشى مى شويم كه خود محصول نقد و درهم جوشى بوطيقاى 

باستان، استتيك خراسانى و عراقى و هندى و بوطيقاى مدرن بشمار ميرود. 
هوگو زمانه را انكار كرد "نقد وجدان هنر است" در فضاى بوجود آمدة اين نوع 
شعر، به تعداد متن، منتقد متن وارد ميدان مى شود، چون درين شعر به لحاظ 
نگاه و تكنيك و زبان آشفتگى موج ميزند، اين تكه تكه بودن بجاى خود حس 
نقدپذيرى و به نقد آمدن راشگوفا مى سازد و تأويل و "نقدش تبديل مى شود به 

مبارزة ادبى" (بنيامين).  
شعر درحالت بعد از مدرن مانند معمارى ساخت شكن معمارى ساخت شكن ، يك سبك ادبى نيست 
بل يك نوع نگاه تازه به چيزها و واژه ها و انسان است، يك "آميزه" است، آميزه 
اى از نقل قول و نقد شعر كالسيك و مدرن كه بى لطف هيچ انسجام و شكوهى 
به شعر تبديل مى شود.  اين شعر مسير تازه در شهراه ماضى ها و آينده هاست، 
گسيختن از شعر گذشته نه بمعناى فسخ وسركوب آن است نه بمعناى  فتح 
وتكرار آن، بلكه به معناى تكميل تر كردن آن است، متنى است كه از مونولوگ به 
سوى ديالوگ درگذر است، متنى است كه ما آنرا مى نويسيم و درآن نوشته مى 
شويم.  آن متنى است كه درزير آتش هاى متقاطع اقتدار، تفاوت ها را برسميت 

ميشناسد. 

هزار رنگ جلوه شكسته در نگاه من
فريب رنگ
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نگاه تنگ
بيدارانى چند

خواب ما را نظاره كردند

تفكرات پسا ثورى و پسا سپتمبرى، پيش از همه " مسأله ى بيان تفكراست، در 
هنر، در ادبيات، درفلسفه، در سياست " تفكر است كه شكاف بين خواب و بيدارى 

را در نسل بى گفتمان ما ُپر مى كند، تفكر به خود و تفكر به بيرون از خود. 

مفتى گفت
شيطان ُپر مى كند
جاى خالى زن را

ُمال گفت
از پايين آغاز مى شود، همه چيز

هردو گفتند مشكلى نيست كه آسان نشود

درين قرن خونزده طرح اين پرسش كه چه شعرى مى تواند در برابر نابرابرى 
ها و ترفند ها ى متكثرايستاده شود، پاسخ يكپارچه اى وجود ندارد، هرشعرى 
 ِ كه از پنجرة يك وجبى رها شده باشد مى تواند گوشه هايى از يك حقيقت 

پراگنده را برافرازد. 

نميدانم 
ماه در آب و يا ماهى در آسمان 

عشق بيهوده مى جليد
ياد هايم را مى بينم

هميشه در پس ابعاد 
مى ميريم و براى شجاعت مان ديگران كف ميزنند

بودگى  شعر  هميشه  كه  است  معرفت  درياى  درون  در  گردابى  مانند  شعر 
(پاره متنى) خودرا حفظ مى كند، اما محتوا و قيافة خودرا تغير مى دهد، تغيرو 
اعتراض ، مادر جاودانگى و تكامل استجاودانگى و تكامل است، شعر اگر به علت فقدان معرفت يا كمبود 
جسارت، درُبتوارگى و تنبلى جابزند، به مصداق گنجوى به " تحرك چوبين " اندر 
ميگردد.  شعر مى تواند از طريق همنشينى جسورانه ى دست ها و نگاه ها و 
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حس ها به خود جان ببخشد. با گذار از هندسة اقليدسى شعر به " فراسوى نيك 
و بد " بنگرد .

بهوش باش كه آنچه تو حقيقت مى پندارى ضرورتاً حقيقت نيست،چون امكان 
ديگرى براى نگريستن به همان چيز هنوز وجود دارد، نازنين !

                                                            هاگ / هالند
                                                جنورى 2009

                             محمدشاه فرهود                            
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