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سرنوشت
گاهى اين سر و گاهى آن طرفِ دنيا ،اين سالها كارم برگزارى كارگاههاى شعر ،داستان ،نقد و نظريه ادبى شده است .غبنِ
بزرگىست اينكه به جاى خود ،همهجا و هرجايى باشى و در جاى خود نباشى .طى اين سالها ،هميشه آرزو داشتم تقى به
توقى بخورد و به ايران برگردم و آنجا كالجِ شعرى تأسيس كنم .جايى كه تجربه ى ساليانم را بشود به شاعران و منتقدان ايرانى به
ويژه نسلِ جواناش انتقال داد .حاال تلگرام امكانى به دست داده و مى رود كه آن كالج ،نه در ايران ،بلكه روى هوا يعنى در
فضاى مجازى تشكيل شود .اول فقط هفده نفر بوديم و گروهى كوچك ،حاال كه چهل و دو روز از جلسات شبانه روزىمان
گذشته قريب به دو هزار نفر عضو داريم كه اگر همهشان شاعر و منتقد حرفهاى نيستند الاقل مخاطب مشتاقِ شعر پيشروى

معاصرند .طى ماهِ گذشته ،همزبان با برگزارى كارگاههاى شعر و نقد و شبهاى شعر "وايتكست" و جلساتى كه در آن با
راحتترين بيان به سختترين مباحث تئوريك ادبى پرداختيم ،گروههايى را نيز بطور موازى تشكيل داده و در آنها بطور
تخصصىتر به تربيت شاعر و منتقد حرفهاى مشغول بودهايم .جوانانى كه اغلب از صفر شروع كردهاند و در حداقل زمان به
پيشرفتى باورنكردنى رسيدهاند ،مجله "فايل شعر" محصول تالش و هوش و خرجِ مغزِ همين دوستان است كه اسامى برخىشان

در شناسنامهى اين شمارهى مجله آمده است .از همه شاعران و منتقدان حرفهاى كه براى مجله كار فرستادند سپاسگزاريم ،هر
چند كه فعلن اثرى از كارهاشان نيست و شوراى سردبيرى تصميم گرفت تنها به انتشار آثارِ اعضاى "كالج شعر على

عبدالرضايى" بپردازد مجله "فايل شعر" ايده آل نيست ،ضعف كم ندارد اما فرم درونى و محتوايى دارد كه تاكنون در ژورناليسم
ادبى فارسى يا تجربه نشده ،و يا تجربه نشده است! شعر پيشروى فارسى بوطيقا نداشت ،ندارد! حاال مىرود كه داشته باشد و
دست اندركارانِ اين مجله اگر هيچ نكرده باشند الاقل تالش كردهاند كه بوطيقانويسى كنند و اگر ادامه دهند حتم دارم كه
مىكنند .مجله "فايل شعر" از ادبيات فست فودى ،از ارتجاع ادبى ،از هرآنچه طعم كالسيك دارد دورى مىكند .اينجا كلمات
براىتان دل اى دل اى نخواهند كرد و اگر پىِ قافيه آمدهايد تا برایتان تنبك بزند اصلن اين فايل را باز نكنيد .در اين شماره
مجله ،ادعاى نظريهپردازى نداريم ،اما هر آنچه در هر باره خواندهايم كپسول كرده در اختيارتان قرار دادهايم ،شما كافىست فقط

قورت دهيد" .فايل شعر" كتاب آموزش شعر سپيد و آزاد است ،طورى كار كردهايم كه خوانش آن ،هم براى شاعران و منتقدان
آماتور ،هم حرفهاى مفيد باشد .در اين مجله سادهنويسى يعنى زبانِ قدرت را فداى قدرتِ زبان كردهايم تا تمهيدى باشد براى

ورودِ گلوبال پوئترى به جهان فارسى زبان و بى شك در شمارههاى بعدى جز درباره ى شعر نومدرنيستى نخواهيد خواند" .فايل

شعر" يك آغاز است ،آغازِ اعتراضى عليه ميان مايهسازى ،ناعدبياطى عليه ادبياتِ مسلّط ،و در نهايت تريبونى براى سطرى مهم
از شعرى كه شاعرش آن را هنوز ننوشته است" .فايل شعر" را آنها كه شعر را براى فان ،براى فال نمىخوانند ،حتمن باز كنند.

علی عبدالرضايی
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 بازخوانی شعر مهدی محمودی
نویسنده :پویان فرمانبر
چند لحظه مانده
به انفجار
که کافه میلرزد
سیگار از دستم پرت میکند
به گوشهای خودش را
تلفن را میگیرم جلو
و دویدن شروع میکند
به مسابقه با من
من و این بمب ثانیهای
حسین درونم
فهمیده ماجرا چیست
هل میدهد من را
به خیابان
تلفن لبهایش را میچسباند
به گوشم
حاال من و بغض تو آرام
صحبت میکنیم
از انفجار
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ارتباطی که هدف ،قاتلاش است!
اين شعر ،روايتِ فردی است كه در آخرين لحظاتِ نابودی،

با "او" ارتباط برقرار میكند تا از قاتلِ همين ارتباطشان
سخن بگويد.

اين سوالی است كه مضمونِ اصلیِ اثر را شكل داده است و
عهدهی خودِ مخاطب است .الزم به ذكر است

پاسخش به

كه شاعر به سوالهای "اين انفجار چيست و از كجا آمده؟"

ساختارِ اين روايت را میتوان به چهار بخش ،تقسيم كرد:

و "آن فردی كه بغض داشت چه كسی بود؟" تا انتهای

 :1لحظاتِ قبل از انفجار كه كافه میلرزد و سيگار از

شعر ،پاسخی نمیدهد .از نظرِ اجرا ،اين شعر ،در بعضی از

دستاش به همراهِ خودش (اول شخصِ شعر) به گوشهای

سطور ،روان نيست؛ مانندِ سطرِ چهار كه هفت هجای بلند

پرتاب میشود(سطر يك تا پنج).

و كشيده پشت سرهم تكرار شده است (سی ،گا ،رز ،دس،

 :2تلفن را به سرعت در دست میگيرد كه زنگ بزند(سطر

تم ،پرت ،می).

شش تا هفت).
 :3مخاطب با بازیِ معنویِ شعر ،توجيه میشود كه دليلِ

به شاعر پيشنهاد میدهم با اضافه كردنِ "را" پس از

"سيگار" و ايجادِ فاصله در تقطيعِ اين جمله ،خوانش را

اضطراب و سرعتِ اول شخص ،در بخشِ دو چه بوده

روان

است(سطرِ نُه تا سيزده).

در سطرِ چهارده نيز نه هجای بلند ،پشت سرهم تكرار شده

 :4از طريقِ همان تلفن با فردِ موردِ نظرش (در حالی كه آن

است كه به اجرا آسيب میزند (فن ،لب ،ها ،يش ،را ،می،

فرد ،بغض دارد) راجع به انفجارِ پيشِ رو ،سخن

چس ،با ،ند) .همچنين بهتر است كه تقطيعِ سطرِ يك و دو،

میگويد(سطر چهارده تا هجده).
در بخشِ يك ،عالوه بر اينكه متوجه میشويم انفجاری در
راه است و شعر ،تصاويرِ لرزشِ كافه و پرتاب شدنِ سيگار
(و پرتاب شدنِ خودِ فرد) را به ما نشان میدهد .اين سوال
مطرح میشود كه اين انفجار چيست و از كجا آمده است؟

سازد.

يكی شود و "من را" در سطرِ دوازده به "مرا" تبديل شود.

اين شعر ،از حيثِ موسيقیِ درونی ،حرفِ خاصی برای

گفتن ندارد به جز وفورِ هجا "ا" در انتهای اكثرِ كلمات (و
يا حرفِ ربط و اضافه) كه حالتِ فرياد زدن را به مخاطب
القا میكند ("ماجرا"" ،حاال"" ،با" ،چهار بار تكرار "را" در

در بخشِ دو ،ما تصويرِ فردی را مشاهده میكنيم كه به

سراسر شعر).

سرعت ،تلفن را در دست گرفته است؛ كه اينجا هم دو

اما اين اثر از نظر موسيقیِ معنوی تا حدودی قدرتمند ظاهر

سوال مطرح میشود كه چرا میخواهد زنگ بزند؟ با چه

شده است (جان بخشی به تلفن ،مجاز از تلفن به معنای

كسی در اين وضعيتِ بحرانی ،قصدِ سخن گفتن دارد؟ اما

شماره گيری و  .)...اركان اكثر جمالت نيز به گونهای است

در بخشِ سوم ،شاعر با بازیِ معنویای كه با كلماتِ

كه اثر را از نثر ،دور كرده است (چند لحظه مانده به انفجار،

رابطهی پيرامتنی

"حسين" و "فهميده"(حسين فهميده هم

به گوشهای خودش را ،هل میدهد مرا و  .)...در كل

با شهيدِ نوجوانی كه در جنگ ايران و عراق به زيرِ تانك

نكتهی تكنيكیای كه میتوان برای اين شعر بيان
بزرگترين 

واژهی "فهميدن" است)
رفت دارد و هم به معنای خودِ 

كرد اين است كه با وجود كوتاه بودنش (هجده سطر بدونِ

انجام داده است ،شعر را چند معنايی كرده (مانند همان

ويرايشِ نهايی) حرفهای زيادی را در خود جا داده است؛

"پرتاب شدن" در سطرِ چهارم) كه مخاطب ،به صورت غيرِ

با استفاده از عناصرِ متنی در سطور و به چندبُعدی رسيدن،

مستقيم توجيه میشود كه چرا اول شخصِ شعر ،مضطرب

سخنهای بسياری را همزمان مطرح كرده است؛ مانندِ

است .در بخشِ چهار ،شعر ،ارجاع میزند به بخشِ دو كه

"پرتاب شدن" در سطرِ چهار و "حسين فهميده" در سطورِ

روايتِ "تلفن" را به سرانجام برساند و شعر تكميل شود.

ده و يازده كه پيشتر توضيح دادم .در آخر ،من به دليل

اما سوالِ ديگری كه در بخشِ چهار مطرح میشود اين

سوالی بودن مضمون اين شعر ،آن را به آيينهای تشبيه

است كه چرا در لحظاتِ نزديك به نابودی ،هدفِ

میكنم كه هركس با توجه به چهرهاش پاسخ می دهد.

ارتباطشان ،صرفِ سخن گفتن از همين نابودی میشود؟
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 بازخوانی شعر کیومرث سلیمانیان مقدم
نویسنده :مهدی نادری
دود سیگار به شکل خودش رفتار میکند
یاتورا می کشد
یا
تورا میکشد
اصلن عاشق همینه دود سیگارم
وگرنه که سیگار تشکیل حنجرهای مداوم ترین زرد از ریخت افتاده است
کاری ندارد
تمرین کن میبینی
آتش هم دود دارد
ولی عاشق نیست
فقط زرد است
یک زرد تشکیل حنجرهای مداوم ترین
حنجرهایی که فریاد بلد نیستند
فقط گاهی اوقات زرد میشوند و
هی سیگار میکشند
هی سیگار میکشند
دود میکنند و
ادای لب در میآورند
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از مولفههای شعر معاصر ،ايجاد سپيدخوانی در اثر است .به

خود میگويد .عاشقی كه اتفاقن سيگار میكشد و در اين

طوری كه اثر با خوانش ابتدايی ،پايان نپذيرد .در نوشتار زير

تقابل ،خود را از آتش سرتر میداند .چرا كه هر دو دود

به معضلِ عدم ايجاد سپيدخوانی درشعر باال و ديكتاتوریِ

میدهند اما آنكه عاشق است راوی ست .در اين اپيزود هم

موّلف در متن و توضيحات بيش از اندازهی او میپردازيم.

با عدم ايجاد سپيدخوانی و در صحنه نرفتن اثر مواجه

ضمن اينكه به چگونگی نشانههای موجود و همچنين
ساختار اثر با استفاده از ساختارگرايی جزيینگر میپردازيم.

راوی در سطر اول تمهيد خود را مشخص میكند "دود

سيگار به شكل خودش رفتار میكند" و در سه سطر بعدی،
راوی ابتدا احتمال میدهد كه " يا تو را می كشد" .شاعر

هستيم .پيشنهاد میشود مولف با حذف سطر "ولی عاشق

نيست" توضيحی كه در باب عدم عاشقيت آتش داده است
را از متن حذف كند و دريافت و تاويل آن را به مخاطب
محول كند تا لذت خوانش متن را از خواننده نگيرد .اما
مولف در دو سطر بعدی (يك زرد تشكيل حنجرهای مداوم

در قسمت بعدی با ترديد میگويد "يا" و در ادامه با

ترين حنجرهايی كه فرياد بلد نيستند) نه تنها دوباره به دام

اطمينانی كه از كشندگی سيگار حاصل كرده است؛ يك باره

بيانی نثری و توضيحی میافتد ،بلكه هيچ گونه ارتباطی

بيان میكند كه "تورا میكشد" .او در بخش بعد ،از

معنايی با سطر اول (دود سيگار به شكل خودش رفتار

عالقهای كه به دود سيگار دارد میگويد (سطر پنجم) اما با

میكند) ندارد و اين عدم ارتباط نه تنها به روايت اثر لطمه

توجه به اينكه در ادامهی متن ،هيچ نشانهای در اين

میزند ،بلكه باعث ايجاد ساختاری نامناسب در اثر شده

خصوص نمیبينيم ،میتوان به اين نتيجه رسيد كه سطر

است و از انسجام فرميك اثر كاسته است .پيشنهاد میشود

فوق نه تنها اضافیست بلكه با عدم سپيدخوانی روبرو
هستيم كه لذت خوانش چندباره و ايجاد تاويلهای مختلف
را از خواننده میگيرد .در سطر ششم با توجه به اينكه راوی
به دود سيگار عالقه دارد ،اما آن را تشكيل دهندهی

مولف ،با به "اجرا" گذاشتن "حنجرهايی كه فرياد بلد

نيستند" ضمن به نمايش گذاشتن معنای فوق ،ايجاد
سپيدخوانی در اثر را مدنظر قرار دهد .در دو سطر راوی
تكرار میكند كه "هی سيگار میكشند" وقتی از "هی" به

مداومترين زرد از ريخت افتاده میداند .سطری كه نه تنها

معنای دوباره و تكرار استفاده میكنيم ،ديگر تكرار دوبارهی

منطقی كاملن نثری دارد بلكه آنچنان توضيحی است كه

آن نه تنها از ارزش زيباشناسانهی اثر میكاهد ،بلكه به

حضور موّلف در متن را قویتر از هرچيزی كرده و در

سپيدخوانی متن لطمه وارد میكند .در ادامه با توجه به

سطرسازی موفق عمل نكرده است .پيشنهاد میشود ،موّلف
سطر فوق را به گونهای بنويسد تا اثر از حالتی بيانی درآمده

اينكه راوی مرجع فعل "میكشند" را حنجره میداند،

میخوانيم كه "دود میكنند و ادای لب در میآوردند" .اين

و به "اجرا" درآيد .به گونهای كه عمل زرد شدن حنجره

سطرها مجدد هيچگونه ارتباطی معنايی به سطور اوليه

حاصل از سيگار را به نمايش درآورد و اصطالحن سطر را

(خصوصن سطر اول) ندارد و اينجاست كه بيشترين ضربه

به نمايش بگذارد .در دو سطر بعدی (كاری ندارد تمرين

را به ساختار فرميك اثر وارد میكند .چرا كه در انتها ،ابژهی

كن میبينی) ،راوی مخاطب خود را دعوت میكند تا با

اصلی كه دود سيگار بود فراموش میشود و مولف اثر را با

كشيدن سيگار و تصويری كه از سطور قبل ارائه داده است،

تصويری كه از حنجره میدهد به پايان میرساند .در پايان و

حالتی را كه برای او (راوی) به وجود میآيد ،تجربه كند.

جمعبندی ،پيشنهاد میشود ،مولف با بكارگيری از مولفهی

در سطر بعدی ،ابژهای به نام "آتش" وارد متن میشود و آن

زبان به عنوان عنصری كنش مند و دوری از منطق نثری در

را در مقايسه با خود قرار میدهد و بعد به اين نتيجه

اثر و همچنين حذف بعضی سطور ،به ايجاد سپيدخوانی و

میرسد ،با اينكه آتش دود دارد ولی عاشق نيست و فقط

تقويت ساختار فرميك اثر كمك كند.

زرد است .با اين تقابل بين راوی و آتش ،از عشق آتشين
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 بازخوانی شعر رضا مظلومی
نویسنده :دانیال فروتن پژوهی
گوشهای سوختهام
ورق میخورد
الی این کتاب
و اصال کتاب چیست؟
"گذر از نوشتن ست
به عنوان یک عمل
تا نوشتن
به عنوان بیکاری"
به زعم بالنشو
بال نُشور باد
گوشها
سر سطر
که مینهم
جابجا میکنم
میان متنهاش
به عنوان یک عمل
فرم میدهم به گوش
بگوش باش
نایف جراحیم باش
الی سطرها سرك بکش
نفس بکش
دست و پایی بزن در متن
گوشهای کشیده
پوستهای آویخته
و پالستیک نسلی
که سوخت
و ریخت
روی پاهای
دوان دوان زندگیم
تا پارك
به عنوان بیکاری
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خوب میشود آقا
گوشِ زخمها
ولش کن
ورق نمیخورد
بیرون میاُفتد
از الی کتاب
روی چمنها
مثل فیلم دیوید لینچ
سالم
خوشکل
اما بیرون افتاده از متن
شرح و توضيح دادن در يك متن علمی حسن محسوب

شايد شما بخواهيد دربارهی پياز حرف بزنيد اما اين پياز،

میشود اما در يك شعر ضعف بزرگیست .در شعر كُد از

پياز شماست ،نه پيازِ بقالِ سرِ كوچه .به قول فوكو بايد

پيام مهمتر است و در بسياری از مواقع شعر حاوی پيام

كلمات خودتان را پيدا كنيد و آن كلمات شما را بگويند.

خاصی نيست ،بلكه پيام همان طرز زبان است .همه چيز

دقت در انتخاب كلمات و آشنايی با مباحث جانشينی و

زبان است .پس بايد جهان در شعر خلق شود ،در شعر به

همنشينی می تواند شاعر را در انتخاب استعارههای زيبا و

حركت درآيد و در اصل جهان در شعر زيست كند و نه

بهجا كمك كند.

برعكس؛ خالصه ،چگونه گفتن اصل مطلب مهم است ،پس

متاسفانه شاعر به دليل آنكه مدام خواسته به هدف بزند ،در

شعر در درجهی اول بايد حاوی حسّيت باشد .مانند يك

سطرسازی موفق عمل نكرده است .مدام در پی ايجاد

فيلم سينمايی ،برای القای حس به مخاطب همه چيز بايد

ارتباط بوده است .در حالی كه وظيفه شعر ايجاد ارتباط

حساب شده سرِ جای خودش باشد .از چينش كلمات در

نيست ،بلكه شعر تحميل ارتباط بر نويسا است .آن جايی

فيلمنامه بگيريد تا چينش دكور ،حتا رابطهی شخصی بين

هم كه خواسته از تكنيك ترامتنی استفاده كند موفق نيست

بازيگرها هم میتواند در كيفيت يك اثر مؤثر باشد .پس اثر

(مثل فيلمهای ديويد لينچ) .اين نوع آدرس دهی اشكالی

تنها يك چيز نيست ،بلكه زيستنِ همه چيز است.

ندارد اما به شرط آنكه در ادامه منجر به توليد زيبايی شود.

در اين شعر گرچه از خيلی چيزها حرفی به ميان آمده اما

يا آنكه تمهيدی پشت آن خوابيده باشد ،كه در اينجا شاعر

در لحظهی شروع بازيگرها را گردن زدهاند .پس اين شعر

در بيان تناقض بين فيلمهای لينچ (اكثرن درباره ی توهمات

روايت منسجم و يك پالن واحد ندارد ،مثل نوزاد سه

انسانهای ناسالم است) و لفظ سالم و خوشگل چندان

ماههای كه با زور زدن مادرش ناقصالخلقه به دنيا آمده

موفق نيست و منجر به توليد زيبايی نمیشود .دليلش هم

ست .شاعر بايد بداند ابزار او محدود است .پس فرصت

عدم وجود ارتباط عمودی بين سطرهاست .بايد توجه

كمی برای به اجرا درآوردن كلمات و سطرها دارد .در نتيجه

داشته باشيم صرفن آوردن اضافههايی مثل "نايفِ جراحی"

آوردن اضافههای تشبيهی فراوان مانع از انتقال حس میشود

شعر را مُدرن نمیكند ،بلكه استفاده از تصويرهای جديد

و قدرت بيان شاعر را كاهش میدهد؛ يك گلِ زيبا

شرط اصلی است .آوردن دالهای پشت سرِ هم

زيباست ،ممنون!

مانندِ"گوشهای كشيده ،پوستهای آويخته" و عدم تالش

يك گلِ زيبا زيباست ،فهميدم!

برای كار كشيدن از كلمات متن را به بیراهه برده و لذت

يك گلِ زيبا زيباست ،ديگه تكرار نكن!

چندباره خوانی را از مخاطب گرفته است .متن در پايان

تكرارِ مكررات نازيباست ،تصويرهای تكراری نازيباست؛

مانند متون كالسيك پايان میپذيرد .در جاهايی مؤلف
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تالش كرده كه به تكنيك فاصلهگذاری نزديك شود مانند

لحظهی شهود است .معجونی از ديوانگی و آگاهیست.

آوردن لفظِ "بگوش باش!" اما متاسفانه از اين سطر هم

شعر وسواس در انتخابِ كلمات است.

استفاده مناسب نكرده و از كنارش به راحتی گذر میكند.

الزم نيست چيزهای عجيب بگوييم ،بهتر است از خودی

بهتر است شاعر ابتدا از بحران سطرسازی خالص شود.

بگوييم كه سالها عبارتهای تكراری از شعور ساقطش

تمرين كند كه در ابتدا خوب ببيند .زندگی يك شعر طويل

كرده است .شعور ،جايی پشتِ كلمات مخفی شده است،

است و خود شعر يك لحظه اتفاق میافتد .شعر رسيدن به

كشفش كن!
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 بازخوانی شعر مریم مشهدی
نویسنده :فرید احمدنژاد
فتحم میکنند
دو گردان فشنگ
سی و دو سنگ
در سنگر پشت لبم
دستم به صورتی که نداری به دامنت
دستم به دستبند زنت
فرم زبانم را غنیمت گرفتهاند
سربازانی در منند
که خواب تو را سنگ میزنند
بم با ران معشوقهات را
در چاك مدیترانه و اردن ریخت
گوشواره که از خشاب تو آویخت
نوار خونی غزه را من گوش میکنم
نه ...خا موش میکنم
گربههای نفتکش
که هنوز از شیار تو خون میلیسند
بر همین درههای زیرچشمی که خیساند
آخرین پرنده را
رنده کردهاند
سربسته تر از هر شعری
سربازها
شش روزه غرب سینهام را
با فاك یکسان کردند
حاال میتوانی
کودك سنگ به دستم را برانی
سه پاکت وینستون
در آن سو/ریهام را بسوزانی
باز کنی قنداق دهانم را
کوبانی را بکوبانی
سنگ هزار بار شکست را
در مشتم کشتهاند
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حاال میتوانی
موشک بسازی
از شعرهایی که نوشته اند:
در معبد خود گردان من
گردانی سربازند
که با لبهای تو
فتحم میکنند

اگر بخواهيم با نگاه ساختارگرايانه جزيینگر و برخوردی

ذهنی خودش را بيشتر برای مخاطب توضيح میدهد.

نشانهشناختی يك اثر را نقد كنيم ،ابتدا بايد آن اثر را به

عبارت دستم به صورتی كه نداری به دامنت عالوه بر اينكه

تكههای كوچك تقسيم كرده و نگرش خود را از

میتواند يكی از مراحل عشق بازی را نشان دهد ،يك

ميكروسكوپيك(جزيینگر)

رابطهی بينامتنی با اصطالح رايج دستم به دامنت (به معنای

تغيير دهيم .نكتهی مهمی كه در اين نوع نقد بايد مد نظر

درخواست موضوعی از شخصی) دارد .دستم به دستبند

قرار گرفته شود اين است كه با هر ميكرو شعر به صورت

زنت میتواند بيانگر اين موضوع باشد كه مردی كه راوی

مستقل برخورد كنيم وسپس رابطهی اين اجزا را با ساختار

در حال عشق بازی با وی است ،فردی متاهل است .عبارت

كلی شعر بررسی كنيم.

فرم زبانم را به غنيمت گرفتهاند ،كاركردی دوگانه دارد كه

 :1فتحم می كنند

در يك معنا میتواند بيانگر بوسهی فرانسوی و در معنای

دو گردان فشنگ

ديگر بيانگر زبان شعری شاعر باشد .اگر بخواهيم با تاويل

سی و دو سنگ

دوم متن را بررسی كنيم ،میتوانيم دريابيم كه شاعر عشق

در سنگر پشت لبم ...

بازی را دليل نوشتن اين شعر میداند.

راوی در اولين قسمت شعر از دو گردان فشنگی صحبت

 :3بم با ران معشوقهات را

میكند كه از پشت سنگری شليك میشوند و فتح میكنند.

درچاک مديترانه و اردن ريخت

اين فضا و تصاوير ذهن مخاطب را در ظاهر به سمت

گوشواره كه از خشاب تو آويخت

جنگ و يك نزاع نظامی میبرد اما اگر كمی دقيقتر به اين

نوار خونی غزه را من گوش میكنم

بخش از شعر نگاه كنيم میتوانيم جنبهی اروتيسم هم از آن

نه ...خا موش میكنم

استنباط كنيم .سی و دو سنگی كه پشت سنگر لب پناه

در اين قسمت از شعر ،راوی با تلفيق مفاهيم اجتماعی و

گرفتهاند میتوانند نشانه از سی و دو دندان باشند كه قصد

سياسی مراحل عشق بازی خود را برای مخاطب ،تصوير

عشق بازی با راوی را دارند .از آنجايی كه در فرهنگ ما

میكند .اين قسمت به نوعی عالوه بر حفظ زيبايی به عنوان

معموال زن مفعول(يا به قول شاعر فتح شده) قلمداد

يك متن مستقل ،با كلماتی مانند نواره خونی غزه و مديترانه

میشود ،پی میبريم كه راوی شعر يك زن است.

و ...با قسمت اول شعر كه از جنگ سخن میگفت ،ارتباط

 :2دستم به صورتی كه نداری به دامنت

بر قرار میكند .چاک مديترانه و اردن میتواند نشانهای از

دستم به دستبند زنت

بدن راوی باشد و نوار خونی غزه هم به تاويل من بيانگر

فرم زبانم را غنيمت گرفتهاند

اولين رابطه ی جنسی و از بين رفتن پردهی بكارت است.

سربازانی در منند

 :4گربههای نفتكش

كه خواب تو را سنگ میزنند

كه هنوز از شيار تو خون میليسند

در قسمت دوم شعر شاعر با به كارگيری تصاوير ،مفهوم

بر همين درههای زيرچشمی كه خيساند

ماكروسكوپيك(كلینگر)

 | 13فایل شعر

به

آخرين پرنده را

حاال میتوانی

رنده كردهاند

موشك بسازی
از شعرهايی كه نوشته اند:

در اين قسمت كه به نظر من اوج روايت عشق بازی است

در معبد خود گردان من

از گربههای نفتكشی سخن گفته میشود كه از شياری

گردانی سربازند

خون میليسند .به جز تعبير اروتيسمی كه میشود از آن

كه با لبهای تو

داشت ،راوی فضای شعر را بيشتر به سمت فضای سياسی

فتحم میكنند

سوق میدهد و عالوه بر روايت رابطهی جنسی خود در
لفافه ،مسايل سياسی مانند جنگ نفت را نيز برای مخاطب

در قسمت پايانی شعر هم با فضايی رو به رو هستيم كه

به تصوير میكشد.

راوی قصد دارد پايان داستان عشق بازی خود را برای

 :5سربسته تر از هر شعری

مخاطب بيان كند .موشك ساختن از شعر هم به تعبيری بی

سربازها

اهميت بودن نوشتههای راوی را برای معشوق خود نشان

شش روزه غرب سينهام را

میدهد .در قسمتهای قبلی شاعر از عشق بازی خود به

با فاک يكسان كردند

عنوان منبع الهام برای نوشتن شعر ياد كرد اما در اين
قسمت از اشعاری میگويد كه به موشك تبديل شدند .اگر

اين قسمت از شعر نشان میدهد كه ما با شعری كه دارای

از جنبهی روانشناختی به اين موضوع نگاه كنيم میتوانيم

ساختار است طرف هستيم .اگر به خاطر داشته باشيد در

انفعال جنس مونث را در جامعهی شاعر را مشاهده كنيم.

قسمت اول شعر از سربازانی صحبت شد كه فتح میكنند،

انفعالی كه زنها صرفا به عنوان ابزاری برای لذت شناخته

در اين قسمت همان سربازها كه نماد دندان بودند ،غرب

میشوند و كسی از لحاظ فكری برای آنها ارزش چندانی

سينهی راوی شعر را فتح میكنند .اين مطلب بيانگر اين

قايل نيست .نكتهی جالب در پايان بندی اين اثر اين است

است كه شاعر ميكرو شعرها را به خدمت ماكرو شعر

كه شعر دقيقن در همان جايی به اتمام میرسد كه شروع

دراورده است و ما با شعری ساختارمند رو به رو هستيم.

شده بود .در شروع شعر ما شاهد فتح شدن راوی بوديم كه

 :6حاال میتوانی

در پايان نيز باز فتح میشود .اين نكته از آن جهت حايز

كودک سنگ به دستم را برانی

اهميت است كه به نوعی بيانگر فكر نهايی شاعر است كه

سه پاكت وينستون

به فتح شدن هميشگی جنس مونث اعتراض میكند و اين

در آن سو/ريه ام را بسوزانی

موضوع را به طرز ماهرانهای با مسايل سياسی روز پيوند

اين قسمت را میتوان پايانی بر داستان عشق بازی راوی

میدهد .درون مايهی اصلی اثر از نظر من نوعی عصيان

دانست .راندن كودک سنگ به دست میتواند نشانهای از

است .عصيان به فرهنگ غالب جامعهی سنتی ايران كه

آرام گرفتن زن و به تعبيری ارضا شدن او باشد .عبارت

نگاهی كامال تبعيضی به زن دارد .در انتها ،تنها پيشنهاد من

وينستونی كه در آن سو/ريهام را میسوزد ،دارای بازی

به شاعر دربارهی اجرای اثر است .حضور بسياری از

زبانی بسيار زيبايی است كه عالوه بر سيگار كشيدن ،به

المانها در شعر اضافی است كه بايد آنها را از اثر خارج

سوختن سوريه و به تعبيری جنگهای داخلی در آن كشور
اشاره میكند.
 :7باز كنی قنداق دهانم را
كوبانی را بكوبانی
سنگ هزار بار شكست را
در مشتم كشتهاند
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كرد .به عنوان مثال در قسمت پايانی "سنگ هزار بار

شكست را" كاملن اضافی است .زيرا وجود نداشتن آن
لطمهای به كليت ساختار اثر نمیزند.

 بازخوانی شعر دانیال فروتن پژوهی
نویسنده :رسول آماده پور
در که باز میشود
حتمن بسته میشود
پدر میآید
قطعن پدر میآید
فیلم را کمی بُردم عقب
پدر دارد میرود
پدر میرود؟
پدر رفت!
در که باز میشود
فقط باز میشود
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اين نوشتار در پی آن است كه به طورِ خيلی كوتاه با استفاده از مؤلفههای ساختارگرايی ،علی الخصوص ساختارگرايیِ جزئینگر،
به نقد و بررسیِ شعرِ باال بپردازد و تبيين كند كه موتيف مقيدِ اين شعر ،درگيری با شاخصهای دوران مدرنيته است.
كليد واژه ها :ساختار گرايی /ساختارگرايیِ جزئی نگر
ساختارگرايی :ساختارگرايی ،چنان كه از ناماش پيدا است به تحليلِ ساختارها و قوانينی كه بر اين ساختارها حكم فرما است
میپردازد .به اعتقادِ فرديناند دو سوسور ،زبان ،دستگاه و نظامی از نشانهها است كه بر همين اساس ،نشانهشناسی و ساختارگرايی،
ارتباطِ تنگاتنگی با هم دارند .تحليلِ ساختارگرايانه برآن است كه قوانينِ شالودهایِ ناظر بر تركيبِ اين نشانههای زبانی را جهتِ
رسيدن به يكی از معناهای ممكنِ متن ،كشف و استخراج كند.
ساختارگرايیِ جزئینگر :ساختارگرايی جزئی نگر ،برخوردی اتميك و جزئی با يك متنِ ادبی دارد .درواقع با استفاده از اين
روش ،متن ،قطعه قطعه شده و هر قطعه به عنوان ساختاری واحد در نظر گرفته میشود و سپس به ارتباطِ ميان اين قطعات با كلِ
متن ادبی ،پرداخته میشود.

مقدمه:
از لحاظِ ساختارِ معنايی ،موتيف مقيدِ اين شعر ،بر هم زدنِ
جريان علت و معلولی و به نوعی درگيری و گالويز شدن با
قطعيت ،قدرت و سلطهی جهانِ تك ساحتی و تك بُعدی
است كه مربوط به جهانِ مدرنيته است.
بر همين اساس ،ما با رويكردی ساختارگرايانه از نوع
ساختارگرايیِ جزئینگر ،كليت اين شعر را قطعه قطعه كرده
و به اثبات ادعای خود میپردازيم .سطورِ اول و دومِ اين
شعر را با هم میخوانيم:

"در كه باز می شود

حتمن بسته میشود"

در اين تصوير با نوعی جريان علت و معلولی ،روبرو
میشويم .يعنی با يك قاعده و قانونِ كلی و مكانيكی كه
هرگاه دری باز شود ،حتمن بسته میشود .البته نوعی
قطعيت و جزميت نيز در اين دو سطر به خوبی قابل
مشاهده است؛ چرا كه كاربردِ

واژهی "حتمن" به عنوان يك قيدِ تأكيدی در ميان اين دو

تصوير ،قاعده و قانونِ فراگيرِ فيزيكِ نيوتنی (هر معلولی از

سطر به خوبی ادعای ما را به اثبات میرساند .در اين

علتی ناشی میشود) و نوع قطعيت و جزميتی كه دراين
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قوانينِ كلی و فراگير وجود دارد ،به خوبی به ما نشان داده

پايانِ شعرش

شدهاند .البته همه به اين امر ،اشراف داريم كه قانونمندی و

(دركه باز میشود

قطعيت از شاخصههای دورانِ مدرنيته به شمار میآيد.

فقط باز میشود)

در ادامهی شعر میخوانيم:

اين روند و گذار را با قطعيت به خواننده نشان میدهد زيرا

"پدر میآيد

قطعن پدر میآيد"
در اين تصوير نيز نشانههايی از سلطهی قدرت و خردِ
مدرنيته را شاهد هستيم؛ چرا كه كاربرد واژهی "پدر" در
اين تصوير به راحتی میتواند نماد و سمبلی از قدرت و
خرد باشد .زيرا اين پدر است كه به عنوانِ يك مدير و با
استفاده از تدبير و سياست ،رهبریِ يك خانواده را به تنهايی
بر عهده داشته و قدرتِ خود را بر اعضای خانواده ،اعمال

میكند .در واقع واژهی "پدر" به عنوانِ نمادی از قدرت و
خِرد ،يكی از شاخصهای دوران مدرنيته ،در اين تصوير به
خوبی برجسته شده است .همچنين میتوان كاربرد واژهی

"قطعن" را كه به عنوانِ يك قيدِ تأكيدی در كنارِ "آمدن"
آمده است را به سطورِ اول و دومِ شعر ارجاع داد؛ يعنی
شاعر نشان میدهد كه هرگاه در ،باز و بسته میشود نشان
از آمدنِ پدر است.
در ادامهی شعر ،ما شاهدِ اين نكته هستيم كه شاعر ،كليهی
اين جريان های علت و معلولی را بر هم میزند و اين را
در قسمتِ دومِ شعرش به خوبی نشان میدهد:
"فيلم را كمی بُردم عقب
پدر دارد میرود
پدر میرود؟
پدر رفت
در كه باز میشود
فقط باز میشود"

سطرِ دومِ اين بند ،در واقع به اين نكته اشاره میكند كه ما
دوران مدرنيته را با تمامیِ مؤلفههای قاعده مندی ،قدرت،
خرد و انديشه ،پشت سر گذاشته و واردِ مرحلهای ديگر از
تاريخِ جهانِ هستی شدهايم؛ مرحلهای كه در آن عدمِ
قطعيت ،نسبیگرايی ،تكثرگرايی و ساحتهای مختلف،
جای تمام مؤلفههای پيشين را گرفته است كه شاعر در
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باز فقط باز میشود!
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