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 ۵   شعِر ناممکن و سودای نام
 ۷   (شعِر استیون دان)

 
 ۹   ی هر لحظه در متنتنهایی؛ گذشته

 ۱۱   (شعرهای آدرین ریچ)
 

 ۱۳   پسوای بعد از ظهر ننوشتن با
 ۱۵   (شعرهای فرناندو پسوا)

 
 ۱۸   گیردشعری که در ترس آرام می

 ۲۰   (شعرهای لئونارد کوهن)
 

 ۲۸  چشِم استعاره در بازخوانِی خود
 ۳۱   (شعِر جان اشبری)

 
   ۳۳   افتدشعِر معترض در پرانتز اتفاق می

 چارلز بوکاوسکی، پت پارکر،  (شعرهای
 ۳۶   گ)آلن گینزبر 

 
 ۴۲   خوانی؛ گریز از داِم شعربراتیگن

 ۴۵   (شعرهای ریچارد براتیگن)
 

 ۶۸   ژِی معنا و ننوشتننوستال
 ۷۲   (شعرهای باب پرلمن)

 

 ۷۶   بازتولیِد زنانه و زنانگِی متن             
  ۸۰   (شعرهای اریکا یونگ)             

 
 ۹۵   این زباِن الکن؛ یک شترمرغ

 ۹۷   (شعِر پیتر پورتر)
 

 ۱۰۲ شعر، مرکز، حاشیه: خوانایی و ناخوانایی
 ۱۰۸   (شعرهای شرمن الکسی)

 
 ۱۱۳   سواریشاعری و دوچرخه

  ۱۱۷   (شعر ویلیام کارلوس ویلیامز)
 

 ۱۱۹   ضِد هایکو                
 

                 ۱۲۹   نسان و کلمهازرا پاوند؛ تصویِر ا                
                

 
 ۱۳۵ چرا شیمبورسکا شاعر خوبی است؟

 ۱۳۹   (شعرهای ویسواوا شیمبورسکا)
 
 
 

                                                                                                  ۱۵۰   ی شاعرانپیوسِت یک: شناسه               
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ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 
 

اند و برای ی گلستانه به چاپ رسیدهدر مجله ۹۰تا  ۱۳۸۲های ی سالدر فاصله (به جز یکی) این مقاالت همگی
  ها (چون در هر صورت محصول یک ند، اما بر مبنای همان اندیشهااین انتشار مورد ویرایش مجدد قرار گرفته

 اند).دوره
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 شعِر ناممکن و سودای نام

 
 
 
۱ 
دانیم ناممکن شود. شعری که ما میشود و نمیشود. شعری است که سروده میسروده نمی هرگزشعِر ناممکن شعری نیست که    

 نیست.  ،که سروده شدهدلیلی بر این اش بر کاغذ هیچقدر که آمدناست، آن
شود. در همین سپیدی و سیاهی هم. متن گاه در متن خالصه نمیدر هر شعری میزانی از سپیدی و سیاهی وجود دارد. متن هیچ   

ی ارائه جا که عمِل سپیدخوانی در مورِد هر شعری قابِل اجراست،های ممکن و ناممکِن دیگر است. از آنای از تماِم متنحافظه
ی میزاِن کند. مخاطب سازندهجا خواهد بود. چرا که ناممکنِی هر شعر را مخاطب تعیین میشاهدی برای شعِر ناممکن امری نابه

 های شعر است. ناممکن
 

۲ 
یا نویسنده توان گفت شاعر مرِز این افق تا کجاست؟ پاسخی نیست. می». های ممکنافِق نوشتن«ما حدود یا افقی داریم به ناِم    

        داند چه های اوست. نوشتِن شعر، در کل امری ناممکن است. آیا شاعر میچه بر کاغذ است، ناممکننویسد. آنگاه نمیهیچ
چه را او بر کاغذ شعِر او. آن هایشود. جزئی از ناممکنشعِر او می سازد. مخاطب جزئی ازخواهد؟ شاعر از مخاطب شاعر میمی

 .است ناِم دیگِر مخاطبشاعر هاست. ای از ناممکنآورد. پس هر مخاطبی گسترهاطب مینیاورده، مخ
نویسد، هم کاری انجام که مینویسد، کاری انجام نداده است. اما آنکه نمینوشتِن هر شعر، اقرار به ناتوانی در نوشتن است. آن   

ی تاریِخ شعری گذشته که حافظه های قبلی است، (تمامِی ِر ممکننویسد. نوشتن انکانویسد و نمیدهد. او میدهد و هم نمیمی
های های متوِن پیشین، باید به ناممکن. اما برای رسیدن به ناممکنهابه ناممکن تالشی برای دست یافتندهد) و متن را تشکیل می

 سفری از ناممکن به ناممکن.  که این یک سفر است. ها؛به نمایِش عدِم امکاِن نمایِش ناممکن .دست یازیممتِن خود 
شود، فاصله وجود دارد. موجودیِت متن چه بالفعل بر کاغذ آورده میآن چه بالقوه در ناخودآگاِه متن جریان دارد، وهمیشه بیِن آن   

ته به بیان خواسچه را میاین فاصله. اگر متن به مخاطب القا کند که آن کاستن ازفاصله است و تالِش شاعر در جهِت همین در 
» غیاِب زیبایی«کند و در این ناتوانی رود. زبان به ناتوانِی خود اقرار میگاه زبان از خودش فراتر میدرآورد، به بیان در نیامده، آن

 شود.آفریده می
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۳ 

چون یک بند نام  همخواهم دیگری باشم؟ چرا کنم. به سوداِی نام. آیا به قوِل بورخس من دیگری هستم؟ یا میفکر می» نام«به    
 دیگر؟ یدر بنِد نامصرفًا کند؟ اگر بر خود ناِم دیگری بگذارم، دیگری خواهم بود؟ یا می تبدیل است که مرا به من

جا کنند. چرا که نام هم تنها یک نام است. شاید تنهایِی شعر از همینآید، کلمات شروع به خیانت میوقتی از نام سخن به میان می   
دیگری  همین حاال همایم. توانیم دیگری باشیم، اگر به دنباِل نامبه فقداِن نام. ما نمی دستیابیشود. از تالش برای ناشی می

شود. ما ناِم ما نیست. نام بر ما تحمیل می نیزخواه گذارند. حتا ناِم دلگذاریم. دیگران بر ما میهستیم. نام را خودمان بر خود نمی
 مان را. مان را، و خالصه متنمان را، مرگ و زندگیمان را، کالمدهیم. حرکاتمیخودمان را با آن وفق 

های توان به جای واژهتواند به فقداِن نام نزدیک شود. میداند فقداِن نام ممکن نیست، میشعر درست به این دلیل که می   
 گذاریم.گذارند. همه بر هم میهایی که بر ما میدیگر. نام یهایمهایی دیگر گذاشت. ناحرامزاده، عزیزدردانه، گستاخ، ابله و ... کلمه

مان با ما نباشد؟ چنین فضایی اما دروغ نیست. ناممکن است. حتا مرگ هم آیا دروغی در کار است، اگر به فضایی وارد شویم که نام   
 ای همیشه، در کلماتی کوچک. کند. بر تواند ما را از نام برهاند. مرگ ما را در کلماتی کوچک خالصه مینمی

اند. نام خارج از زبان ممکن آید. تماِم کلمات نامهای خودم. آیا این نام، ناِم من است؟ نام از زبان میکنم. نامبه ناِم خود فکر می   
 شود.     نیست. و در این ناممکنی است که شعر آفریده می

 عِر امریکایی است. شعری که دعوِی نام است و سودای نام.شا» استیون دان«پایاِن این نوشتار، شعری از    
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 Stephen Dunn  استیون دان          

 
 نامیده 

 
 

 هایی گذرانده بوداش را در نظارت بر نامزندگی
 گذاشتند؛که مردم بر او می

 جا، که به همان اندازه به جا.قدر به دور از انصاف و نابهای همانلطمه ،آه
 

 همین اواخر، تنها در یک روز ملقب به حرامزاده
 و عزیزدردانه شده بود،

 تضادهایی را ه بودو باِر دیگر درک کرد
 اند، و آسایشی کهکه عشق و نظارت

 ناگزیِر از داشتِن کارِت اعتباری، مدیِر برنامه و متخصص است،
 گویند.ها میچه آنو ایمان به آن

 
 اشن نامخواست کارآمدتریدر واقع، نمی

 با او وارد شود،
 خواستشد، نمیوقتی به جایی وارد می

 دروغی در کار باشد؟ مردی که یک عزیزدردانه
 و یک حرامزاده بود

 ترتر یا کمهر نام بیش
 میرید،گاه صدایش نکرده بودند، و فکر کرد، هنگامی که شما میهیچ

 از پِس این اتفاق،
 کوچک. شوید در کلماتیبرای همیشه خالصه می

 
 نظیر یا شنیع نبود،اما چندان بی

 نه اشتباهی بزرگو 
 قدر که دلیِل مطلِق شما باشد برای شایعاتیآن

 ترِس او این بود. -ی حضورتاندر محدوده
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 ؛ تمایل نداشت با چنین نامی مخالفت کند»گستاخ«
 آمد.اگر در صدایی حقیقی با میزانی از تکریم می 

 ». ابله«شک، برای اضافه کردِن بییک نفر این نزدیکی است، 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست

 متن مبدأ
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 ی هر لحظه در متنتنهایی؛ گذشته
 
 
 
۱ 
درآوردِن متن به های زنده با معناست. جان دادن به متن، از تنهایی متن تنهاست. تنهایی همیشه مترادِف مرگ نیست. مرگ در ابژه   

شویم. عمِل خواندن، جان دادن به متن اش یکی میخریم. با تنهاییه جان میدهیم، تنهایِی آن را بنیست. وقتی به متنی جان می
 است. جان دادن به تنهایِی متن.

شراکت در تنهایِی » من«ی صرف نیست. تنهایِی طور که طبِق یک قرارداد، انسان به عنواِن متن سوژهمتن ابژه نیست. همان   
وجوی جان دادن و جان جستی تؤامان است. در سوژه و ابژهها) نیست. ها (ابژهده، فاعِل شناسای به دنباِل مر »من«دیگری است. 

 بخشِی تؤامان. 
 . سوزاندی هر لحظه را در عطِش آینده میدیدیم! آرزویی که گذشتهکاش زنده بودیم و می  

چه را که خاطره دارند هر آنکه زنده نگاه می هاییآید. روایتهای ما میبه نام اگر بخوانیم هر انساِن فراموش شده را، به دروِن متن
 نامیم.می

 

۲ 
 شوم.رجوع کرد. من با تو آغاز میبرای فراموش کردِن تنهایی، باید به خوِد تنهایی    

نه ضِد تصویِر تنهایی: نشان دادن و (ر بیان شود. شناسد. برایش آشناست و انتظار دارد زیباتچه ذهن میتصویِر تنهایی: توصیِف آن
شود. چه غایب است. توصیِف غیبت، احضاِر آن به صورتی آشناست. نشان دادِن غیبت، اعتراف به جایی است که پر نمیتوصیِف) آن

 جای تنهایی. شراکت در تنهایی، اعتراف به غیاِب آن است.
تواند ابهام بیافریند. . شفافیِت محض میشفافیت و ابهام. سخن از این تقابل تا چه اندازه جایز است؟ هر یک دیگری را در خود دارد   

 شود. حتا با شفافیت.ای که پر نمیابهاِم محِض فاصله
 

۳ 
ام تنهاست. در را عنواِن نماِد گذار در ام نه چندان. جسِم من با ذهنگوید. ذهنام به من میرسم. این را جسممن به نظر جوان می   

شود، و تغییِر آن در گذارم؟ هویتی که روی کاغذ ثبت مینه؟ یعنی من خودم را جا می کند. اما جسمگیریم. ذهن عبور مینظر می
کند. اما دست بردار کشد. مرا فراموش میچه که پشِت این در دیگر انتظاِر مرا نمی. در جا گذاشتِن آنشودخالصه میعبور همین 

 آید. ه همیشه با دستمالی خیس از اشک به تصور درمیکنم که هنوز چیزی پشِت سرم هست. شاید مادری کنیستم. اصرار می
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دهد، دیگر یک نماد نیست. در نوساِن بیِن امِر نمادین و شکسِت امِر نمادین است. ای نیست. اما وقتی قولی نمیدر، نماِد تازه   
 پاسخ. چرا که تنها یک در است. سالمی بی

 شوند. ام پوک میذهن هایگوید. استخوانام به من چیزی نمیگاهی جسم   
 

۴ 
ی شود. به شراکتی بی پایان در خلوِت هر مخاطب. حرکت به سمِت این گونهاگر با تنهایی آغاز نشود، به تنهایی ختم می ،نوشتن   

 مازوخیستی درخود دارد. -ای لذِت سادوتنهایی، گونه
فشارد. عبوِر از آن در، به ترین موضوِع انسانی پای میه یادآورِی عامبگذار تنها باشم! عبارتی که هر فرد در طوِل عمر با تکراِر آن ب   

 ای دیگر. تنهایی ممکن باشد یا نباشد، نتیجه یکی است: ساختِن گذشته
 ای دیگر.دری که آن سوِی خود هیچ ندارد، مگر گذشته

 

۵ 
 اش بدهید.هم نشانتواند یک موج باشد. اگر در شعری موِج تنهایی را دیدید، به من تنهایی می   

اش دهیم. در غیِر این ی تنهایی به کار رفته باشد. اگر شعر خود را به رخ بکشد، ناگزیریم با ابزاِر کلمات شرحالزم نیست حتمًا واژه
ی نشانه؛ که ی سکوت هم نیست. نشانهای منطبق با قرارداد نیست. نشانهچه نشانهدهیم. با آناش میصورت با سکوت شرح

 که ویران شود.. تنها برای آنرسید ثبت خواهدبه ردادش محفوظ است. بعدها قرا
 

۶ 
      آیید؟ طور کنار میگاهی تا سرحِد ابتذال دارد. آه من تنها هستم! شما با این کلیشه چهدر بازِی تنهایی کنِش رمانتیک جای   

خواهیم اثبات کنیم که وجود دارد. که گرفتارش کند. میلت میتوانیم سخن نگویم. سخن گفتن از تنهایی بر عدِم وجوِد آن دالمی
 آید، شاهِد فضا هستیم. پس الل شو تا رها شویم!گاه که سخنی به میان نمیورزیم. اما آنهستیم. به ضرِب زور بر حضورش اصرار می

 دیگر را داریم، تنهاییم.قدر که همهمین
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  Adrienne Richآدرین ریچ            

 
 قابِل توجه مهاجراِن آینده

 
 هر یک از شما خواهید گذشت 

 از میاِن این در
 یا نخواهید گذشت.

 
 اگر عبور کنید

 تانی به خاطر آوردِن نامهمواره مخاطره
 در میان است.

 
 رسدهمه چیز دو چندان به نظرتان می

 و ناگزیرید به عقب بنگرید
 و بگذارید رخ دهند.

 
 اگر عبور نکنید 

 کن است مم
 به شایستگی سر کنید

 
 هابه رواِل همان گرایش

 حفِظ موقعیت
 مرگی شجاعانه

 
 اما کورتر خواهید شد،

 تر،جاهل
 داند به چه بهایی؟چه کسی می

 در، خودش 
 دهد.قولی نمی

 تنها یک در است.     
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 سرود
 

 ی تنهایِی من هستید:در اندیشه
 خب، بله، من تنها هستم

 ا و در یک سطحچنان هواپیمایی تنه
 اش، به قصدِ بر امواِج رادیویی

 هاسوی صخرهآن
 هاِی ی آبِی داالنبه سمِت زنجیره

 فرودگاهی بر فراِز اقیانوس.
 

 خواهید بپرسید، تنها هستم؟می
 خب، البته، تک و تنها 

 راند سرتاسِر زمین راچنان زنی که می
 چه پشِت سرشروز از پِس روز، ترِک هر آن

 مایل مایل از پِس 
 امکان داشته توقف کرده باشد در شهرهای کوچک

 و زیسته و مرده باشد، به تنهایی
 

 امگاِه تنهایی
 باید از جنِس تنهایِی ناشی از

 نخستین بیداری باشد، از تنفِس 
 دم بر شهرنخستین نسیِم خنِک سپیده

 از وجوِد یک بیدار
 ای پوشیده از خوابدر خانه

 
 امتنهایی

 تاِر یخ در ساحلقایقی است گرف
 در واپسین نوِر قرمِز سال

 کدام نیستداند هیچداند آن چیست، که میکه می
 نه یخ، نه گل و شل، نه روشنایِی زمستان 

 .اي براي سوزاندنچوب است، هديه
 

 فهرست

ن مبدأومت  
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 ی یک شبح:به بهانه

 ننوشتن با پسوای بعد از ظهر
 
 
 

۱ 

کند. آیا چنین می های بیرونی قطعدرون را با کنش ی بی سر و صدا که پیونِد بحراِن برقرارِی نسبتی میاِن واقعیت و حقیقت. نسبت   
 چیزی ممکن است؟

 اش به جهان آمد.زندگی نکرد. پس از مرگ» فرناندو پسوا«   
. در چالشی نویسد با مِن نانویسا در تعادل یا تعامل نیستی انجام. منی که مینوشتن کار نیست. همواره عملی است در آستانه   

 تواند به نابودی منجر شود. است که می
آِل ایدئولوژی). چون یک شهرونِد خوب و مفیِد فایده (ایدههای من در یک تحلیِل ابتدایی، تالش برای معاش است. همواقعیت   

شود. واقعیت تنها یک می  کند. بحران از تالش برای انطباِق این دو آغازنویسد خارج از سیستم عمل میهای منی که میحقیقت
 گردند. دیگر میهم شوند. صداهای درون نقیِض د میها آزاها مندارد. در جهاِن حقیقت» من«

از عرصه محو: یا روزمرگی  و شودری یکی به ناِم دیگری حذف میناپذیرند. در این درگیها جداییها و حقیقتبنابر یک تأویل، واقعیت
نویسد در فروپاشی سهیم نویسد با منی که نمیدهیم؟ منی که میدر کدام رده قرار می ،زمرگِی نوشتن رافرِض دیگر، رو یا نوشتن!

 شود. می
نویسد. یعنی خارج از نظام و مفهوِم مسلِط کار نویسد [یا نمیکه میی حقیقی: آن»پسوا«پا. ی واقعی: یک کارمنِد خرده»پسوا«   

 کند.]عمل می
   ی ی حقیقی است. اما باقی ماندن یعنی چه؟ متِن پسوا در پروسه»پسوا«چه باقی مانده این تعریف آن مسلم است که طبِق    

توان با گریزی کلیشه شده مرِگ چون شهروندی معمولی با استعدادی متوسط زیست. میاش چندان شناخته شده نبود. او همحیات
 ماند.تر به سرکوفت میدر مورِد چنین شاعری بیش ایهایش دانست. اما چنین کلیشهپسوا را آغاِز حقیقت

ی حیاِت خود به انتشاِر تمام و کماِل آثارشان نپرداختند و پس از آن نیز به نابود کردن (یا تظاهر به نوشتن از مؤلفانی که در دوره   
 شود.ای پنداشته میرای چنین وسوسهیک الگوِی ازلی ب» کافکا«ای به تمام معنی است. نابودِی) آثاِر خود راضی بودند، کلیشه

کند. توهمی حقیقی. هیچ مؤلفی به ادعای گزاِف تنها برای فقط و فقط برای خود نوشتن. این احساس که محیط ما را درک نمی   
 کنند. های درونی مدام بر هم غلبه میخود نوشتن پاسخی در خور نداده است. من

 و گاه فروتر از  های شعِر او گاه فراترشود. منگذاری خارج میی ارزشمسلط از دایره های غیرِ شعِر پسوا در برخی خوانش   
گذارند. ها به تئورِی محو احترام میبیند. آدمکند. کسی او را نمیگرایِی محض در هر قدم که خیابانی را دوره میاند. درونمخاطب
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چون یک ها. هماین برجسته سازی یک فریب است در جهِت محِو حقیقت کند.ها نیز در جهِت محوگرایی عمل میبرجسته سازِی آن
پسوا واقعیت یا حقیقِت صرف نبود. غیاِب او اعتراضی هولناک به حضور ». کاربی«ی عمل؛ یعنی شبح زیستن: همواره در آستانه
شود. ق هنگامی که به ازدواج منجر می. مثًال عشسازدی حضور بدل تواند حضوِر محو را به وسوسهاست. هر تماسی با واقعیت می

 است. چون کافکا) از این واقعیت مبرا بودهپسوا (هم
را  شناسیم. تنها ممکن است منی در من به تأییِد شعِر او برخیزد که مِن دیگر آنتوان گفت کدام پسوا مرده یا ما کدام پسوا را مینمی   

 .کند... پسوا یعنی همینرد می
 

۲ 
شوند. شبِح پسوا دو بخِش عمده دارد: شبِح صبح و بعد ده میر هایی در ما هستند که بی متِن او فروخومیریم. منپسوا می ما بدوِن    

شود و شوند. حضور به غیاب منجر میها برعکس میجا نسبتاز ظهر. در روایِت ما پسواِی بعد از ظهر شبحی در متن است. در این
گذارد غایب است. در واقعیت و حقیقِت خویش بی سر و صدا چیزی را بدوِن حتا یک رِد پا بر جا میبالعکس. او در شعِر خویش نیز 

 (شبح رِد پا ندارد).
 شود. بدوِن آن باید سر کرد. آغاِز سطِر آخر پایاِن ماست.گاه نوشته نمیسطِر آخر هیچ   
گذارد و اش بازی را به دیگران وا میسپارد. با زیسِت فریبندهنمیدل با حضور و غیاِب توأمان تن به بازی چون شبحی سادهپسوا هم   

دم و بازدم در فضایی که  ؛کشد. حقارِت تنفسیرون میسازد، بها را از هم ناممکن مینوشتن را از دِل واقعیت و حقیقتی که تمیِز آن
ای وجود ندارد. واقعیت قیامی که در آن بازنده یام بر علیِه آن قیام کرد. ق ساز بر علیِه ضِد قهرماِن شاعر با حذِف هر نوع کنِش برجسته

 و حقیقت هر دو پذیرای این فروپاشی هستند.
نوشتن از یک زندگِی بدوِن کنش، اعتراف به ننوشتن است. شما مخاطِب متنی هستید که با ایجاِد هر کنش به شکسِت خود معترف    

 نویسد!است. یعنی می
 شود که تنها مِن اضافِی آن خوِد اوست. او حتا صداساِز خود هم نبود.شبحی منجر میبعد از ظهِر پسوا به    
 

۳ 
    دهد. زمان را در روزمرگِی نوشتن حل کرد. فرماِن نوشتن صادر دانست که کلمه بوِی زمان میتوان نوشت. میبرای پسوا نمی   

 زنی. چنین دعوتی متن را گول می شود و تو با اجابِت می
 گذارد.  نوشتن برای شبح رِد پایی بر جا نمی   
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  Fernando Pessoa     فرناندو پسوا

 
 روندات رو به مالل میچشمان

 

 روند.ات رو به مالل میچشمان
 گویم.دهی چه میگوش نمی

 شوند.روند، محو میزنند، به خواب میچرت می
 زنم.ریز حرف میدهی. یکگوش نمی

 
 میلیگفتم، بی هیچ بیچه را که میآن گویم دوبارهمی

 مالل، چنان که پیش از این...
 دادی،وقت گوش نمیگذرد که تو هیچدر خاطرم می
 بسیار دوری.

 
 کنیام میناگهان، مات و مبهوت نگاه

 هاکرانگِی دوردستآرام، در بی
 کنی به لبخند زدن.شروع می

 
 کنم.شروع به صحبت می 

 -دادنکنی به گوش شروع می
 سپاری،به افکاِر خودت گوش می

 با لبخندی مرده،
 

 فایده،در سر تاسِر بعد از ظهِر تلف شده و بی
 سکوِت بی بار و برگ

 .رویداز لبخنِد بی حاصِل تو می
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 عشق ضرورت است

 

 
 عشق ضرورت است.

 جنسیت، تنها یک اتفاق.
 توانند برابر باشندمی

 یا متفاوت.
 

 انسان حیوان نیست:
 ک تِن عاقل است،ی

 شود.اگرچه گاهی ناخوش می
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 هایی...در لحظه

 
 

 هایی افکاِر سرخوشانه در سر دارم.در لحظه
 افکاری سرخوشانه، در خالِل افکار

 آیند...و کلمات خود به خود به جنبشی آزادانه در می
 

 خوانم...بعد از نوشتن، می
 ؟اشنچه چیزی مرا واداشته به نوشت

 ؟اششود یافتکجا می
 از کدامین سو آمد؟ که بهتر است

 از من...
 

 خواهیم در این جهان به وفور، قلم و جوهرمی
 در اختیار داشته باشیم

 جاچه را که ما ایننویسد آنکه عمیق و ژرف مینزِد آن
 ... سرسری نوشتیم

 
                                             18/12/1934 

 
 
 

 

 

 

 

 

 فهرست

ن مبدأومت  



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 گیرد      یکه در ترس آرام م یشعر 

 
 
 

 توَام یمن دیوانه
 ترسند بفهمندیها مو این را حتا دیوانه

 ترسم    یاست که من از آن م یترس تنها چیزو 
 »نامگم یاز شاعر«                                             

 
 
١ 
ترس شاید اولین برخورد این باشد:  ِی ر کالبِد شعر است. در ترمینولوژشود. ترس دینم یتلق ینوشتار رِ شك شعِر ترس یك ژانیب   

به ترین انواِع ترس توان از کالسیكیمعشق را  تلخ و البته رمانتیك. ترِس از مرگ و ترِس از دست دادِن  یادن. شروعترِس از دست د
 را نیز. یفراموش از . ترِس شمار آورد

که تکرار شود در زمان. به این اعتبار شاعر ترسوترین موجوِد عالم است. چرا که  یااز پایان است. ثبِت لحظه ترِس  یاشعر به گونه   
هایش از شخصیت یاز زباِن یک» در انتظار گودو«هم نهفته است. بکت در  یثبت پوچدهد. در ذاِت این یثبت را به خود م جسارِت 

 از میان رفتِن مرِز بیِن حرکت و انفعال.» کم خطرتر است. ینکنیم. این طور یبیا هیچ کار« گوید: یم
 . اعتراف به ترس یحال اعتراف به سکوت و الکن ، و در عیِن یوت، ترِس از الکننهاِد شعر اعتراف به سکوت است. ترِس از سک   

پنهان داشتِن ترس را نشان  ؛دهدیمترس را به ما نشان ن آفریند. شعریترس ماست که آن  ترسو بودن نیست. پنهان داشتِن  ینشانه
 دهد.یم
 

٢ 
شروع آن قدر دیر است که  یکوچك است؟ برا یاتوان گفت که عشق ضربهی. آیا مرا نباید دستکم گرفتکوچك  یهاضربهعظمِت 

   فاصله.  ییعنکه پایان  یدانیمتمام شد و خودت  یگوییدهد. میپایان م یبو یبیش از هر چیز» کنمیشروع م« یتکراِر گزاره
 ندارد، شروِع هیچ چیز نیست. ی. چرا که پایان در خودش معناییکه اهل فریب یدانیم

شروع مثِل یك کودك  ینوشتن، بران ی، بعد از مدتیشود. اگر اهِل نوشتن هم باشیقلم آغاز م ننوشتن با در دست نگرفتِن  رخوِت    
 یپیغام برا یادداشِت لیسِت خرید یا گذاشتِن  یکه در دست گرفتِن قلم برا یحدکند. تا یزود قلم را فراموش م ی. دست خیلیشویم

 چه باید نوشت. است در جهِت محو نوشتن؛ از یاد بردِن آن یکه خانه نیست، عمل یکس
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ها بود که آن داشته باشم. و هنوز زود یگرفتند. هنوز زود بود کودکان داشتم که از من یداشتم که از من گرفتند. همسر یامن خانه«
 » را از من بگیرند.

چه شود. مرِض از دست دادن که همیشه بر به دست آوردن غلبه کرده است. بر خالف آنیمتن با حِس از دست دادن ساخته م   
     در غِم غربت نیست. ما غِم غربت را در  یعنصِر اصل ینیست. دور یاز دست دادن همیشه مترادِف دور شود، حِس یتصور م

 ایم.به هم نزدیك یکنیم. وقتیممکن حس م یترین فاصلهزدیكن
چیزها؟ غربِت تو،  یکسان و خیل ییلاز خ یدور یبه تو یعن یکه نزدیکتوان گفت که غِم غربت حاصِل نزدیکی به توست؟ چرا یآیا م   

از گناهان را بر دوش  یخیل گرایانه بارِ یِر هستتوان با این تفکیا کرد که این انتخاِب من است. نمتوان ادعیحتا نم یتوست. ول عشِق 
آورم) که ییا به یاد نمدانم (یاست. من نم یفراموش چنان عامِل گناهان مبرا دانست. زمان هم یکشید و یا به عکس، خود را از خیل

 طور این مسیر مرا انتخاب کرد.چه
 فردیاش دارید به که  دوست یاست. سپردن کس یار؟ این یك بیمسمخواهم به او بر یاش دارم که نمقدر دوستآن توان گفتیم   

. بیمارِی نخواهد داشتکه شما، دوست  یدانید هرگز او را آن طوریفرِط دوست داشتن م دیگر که از یتن دیگر. تصوِر تِن او در کنارِ 
ق بمانید. تا عاش ،عمر به یك تن، تنها به یک تنداد. حتا اگر تا آخِر  یتوان پاسخیکردن اوست بعد از واقعه. هرگز نمدیگر فراموش ن

 آغازنیست که  یاست. اما بعد از مرگ دیگر پایان کشید پایان در شروعیمنفس  ینیست که به پایان برسد. تا وقت یآخِر عمر زمان دراز
 گوییم.یمشود. وجود ندارد پایان. از این رو از آن 

 .دور یجای ؛کنمیدور حس م یام که غربت را در جایقدر نزدیكنویسم. آنیام نمخانه یمن برا

 

٣ 

 گیرد. یکه در ترس آرام م ی: اضطراِب آرامش. شعراز این دست است ی، مستحِق تاویل»لئونارد کوهن« شعِر    
 »شود.یهم م اتروح زود شامِل  یات است / اما خیلاش با خانوادهچه را که / خارج از کنترِل توست/ شروعهر آن یباید ترك کن« 
 از  یار باشد. کوهن یکاین نوشت یتوانست زایندهیهم م یترارجح یهاچنان شگفت نباشد. بهانه یشاید شعِر کوهن، شعر   

 ترس. زنده نگاه داشتِن شوِق  یمغتنم برا یموجود است. امکان یهاامکان
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         Leonard Cohen        لئونارد کوهن
 

 هستند  مردانی
 
 

 هستند  یمردان
  یهایکوه خواستارِ 

 هاشان را در طوِل زمان.که حمل کنند نام
 

 نیستند یقدر کافها آننبشتهسنگ
 یا سرسبز،

 روندیها مو فرزندان به دوردست
 براي از دست دادِن دسِت پدرشان

 که همواره مشت در نظر خواهد آمد.
 

 داشتم: یمن دوست
 محض یزیست و مرد در سکوت

 تانت،و با م
 مویه کردن. یبرا ی، یا معشوقی، نه فرزندیمانده نه کتاب

 
 در کار یسرودنه سوگ

 از این کوه یتنها نشان
 گذارم،یکه بر آن قدم م

 
 گذرا، تاریك و به مالیمت سپید

 رنگیب ییمه یدر احاطه
 نامم این کوه را بعد از او.یچنین م
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 صبح  سروِد 
 
 

 خواب دید دکترها سر رسیدند
 و پاهایش را از زانو قطع کردند.

 ش کناِر من خفته بود.اکه شب یروز ییارؤ
 من در این رؤیا 

 یا فریاِد درد سهمی نداشتم،
 ال با من در میان گذاشتحبا این 

 اش کناِر من خفته بود.رؤیای روزی را که شب
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 هدیه 

 
 گویی سکوتبه من می

 تر است تا شعربه صلح نزدیك
 اگر به عنواِن هدیه  اما

 برایت سکوت آورم 
 شناسم)یمن سکوت را م(

 گفت یخواه
 این سکوت نیست« 

 »دیگر است یشعر
 .یگردانیو به من برش م
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 تابستان  یهایکو

 

 سکوت

 

 ترژرف یو سکوت

 

 کنندهنگام که درنگ می

 

 هاجیرجیرک
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 دو قالب صابون دارم 

 

 ارم،دو قالب صابون د
 بادام، یبا رایحه

 من. یبرا یتو و یک یبرا ییک
 رسم کن، یحمام

 دیگر را خواهیم شست.هم
 

 پولی ندارم،
 دارو فروش را کشتم.

 
 روغن این جاست، یظرف

 مقدس چه در کتاِب درست مثِل آن
 ات خواهم رسیدتن ِی به روشنای

 ام.در میاِن بازوان
 

 ندارم، یپول
 عطر فروش را کشتم،

 
 نجره نگاه کناز پ

 ها را و مردم را.مغازه
 ،یبگو چه آرزو دار

 داشت. یفورًا خواه
 

 امپول یمن پاك ب
 پول. یپاك ب
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 گویم چند نفر در این شهر یبه خود م

 
 

 گویم چند نفر در این شهر یبه خود م
 کنند.یم یمبله زندگ یهادر اتاق

 نگرمیها مبه ساختمان هنگامی کهدیر وقت شب 
 بینم یم یاچهره یاخورم در هر پنجرهیم مقس

 که برگشته به سمت من،
 گیرم یمنگاه بر یو وقت

 شانیگردند به سمِت میزهایگویم چند نفر برمیبه خود م
 نویسند.یو همین را م
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 غالم  ارباب و آغوِش  ِی تنهای
 
 

 ارباب و آغوِش غالم. ِی تنهای
 گفت.نخواهم پزشک دار یا به بانك

 کنند.یها افوِل آفتاب را نظاره منگاه کن، آن
 صاحب.یب یدر پِس کوه

 دانند.یپیمان و ققنوس هیچ نم از عهد و
 کند.یافول م یامشب آفتاب

 در پِس یك کوه، یبه زیبای
 و دو مرِد من 

 به دفعات این منظر را به خواب خواهند دید
 ما بین دفعات

 .کنندیدیگر را مجازات مآنان یك
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 سرود
 
 

 نزدیک بود به بستر بروم
 ی سفیدیبنفشه ربدوِن یادآورِی چها

 ی ژاکِت سبزت گذاشتم.یقهکه در گل 
 

 قدر بوسیدم تو راو بعد چه
 مرا یو بوسید

 چنان  یبا شرم
0Fم.اهات نبودهرگز عاشق یکه گوی

١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1 Leonard Cohen, The Spice- Box of Earth, Jonathan Cape LTD, 1973, ISBN o 224 oo649 5. 

 

 فهرست

ن مبدأومت  
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 چشِم استعاره در بازخوانِی خود

 
 
 
۱ 
ستعارِی زبان منشی است جدا از صنعتی به ناِم استعاره. در صنعِت استعاره قواعِد بازی بر اساِس قراردادهایی از پیش سرشِت ا   

کند. اما در سرشِت استعاری قواعِد بازی در خوانِش ها تنها ذهِن معتاد به قرارداد را ارضاء میگیرد که کشِف آنمعلوم شکل می
ی شود. استعارهرهایی چنان نسبی است که تعییِن حد و مرزی برای آن به فرار از بحراِن متن منجر میی متغیخواننده از متن سازنده

 تر جلوه کند، ذاِت استعارِی زبان رنگسازی کماندازه که قصِد استعاره هرشناسد. شاید به درونی شده در زبان حد و مرزی نمی
 تر رخ بنماید.بیش

گردد. خوانِش متن از خود به این خوِش بازتعریف میهای گوناگون دستای استعاره است که در خوانشی شعر نیز خود گونهکلمه   
دهد. از خود ممنون توان متِن شعر را مخاطبی در نظر گرفت که خود را مورِد بازخوانی قرار میزند. میساز دامن میسرشِت استعاره

آویزی به هنگاِم . شعر مخاطِب خویش است. جهانی پرت شده از جهان که دست کند، و...شود، به خود شک میشود، بیزار میمی
ی محافظی در کار نیست. بیایید پله را هم حذف کنیم. یک آید. نردهرود، گاه پایین میها باال میجوید. گاه از پلهصعود و سقوط نمی

 صوری و آوایی شبیه به کلمه است. کند که یک کلمه است، چرا که تنها از لحاِظ اش شک میخأل که هر کلمه
تواند زنیم؟ نقاِش شعِر ما هست و نیست. شفاف و مبهم است. میزنیم، واقعًا از یک نقاش حرف میوقتی از یک نقاش حرف می   

 یک نقاش نباشد. ابهام و شفافیت توهِم ناشی از منِش استعاری است.
 

۲ 
آوریم. اگر عاشق باشیم، عشِق ما در نهایت یک عشِق استعاری است. عاره را به یاد میای خاطره. ما استاستعاره حافظه است. گونه   

 شناسیم. گزینی بازمیجایاساِس اش را بر اش را، کالمچشمان ،اش راایم. دستانما عاشِق یک انسان نیستیم، عاشِق استعاره
 آوریم. وجود استعاره را به یاد می آوریم. با تماِم گزینِی او به جای دیگران. و او را به یاد میجای

ای در خود ندارد. فراموشی تواند راِه گریز باشد. شفافیت و ابهام (بودن و نبودن) خاطرهاز میان بردِن تقابِل میاِن شفافیت و ابهام می   
   نی که در خود بازخوانی خواند. جهای فراموشی. خألیی که جهاِن بیرون را به خود نمیاست. آن هم نه فراموشی صرف: خاطره

 شود.می
 آورند.شعر موضوِع خودش. ضمایر دیگر من و تو و او را به یاد نمی ؛شودته در خویش تأیید و انکار میخلق؛ عملی که پیوس   
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۳ 
دهد. موضِع می تِن مخاطب را مورِد خوانش قراردهد. متِن شعر، مهر مخاطب به عنواِن متن، متِن شعر را مورِد خوانش قرار می   

دهد. شعر در بازخوانِی خود ریزد. بحراِن خوانش هویِت مخاطب و متن را مورِد سؤال قرار میفاعل و مفعولی (سوژه و ابژه) درهم می
های دیگر در بازخوانِی متن از مخاطب رود.  قلمشود. هویِت قلمی که جهاِن متن را خلق کرده زیِر سؤال میموضوِع خودش می

 شود.ی خوانش پاک میکنند. تا جایی که متن در پروسهمی -دقیقًا سپید -ا سپیدصفحه ر 
مو که جزئی از طبیعت طلبد. پیشینه ابزاِر خلق است. مثِل قلمجهاِن بیرون صداِی امِن داللت است. خلِق جهانی دیگر پیشینه می   

 نویسید؟چه میکشاند. شما شود. عدِم دخالِت ابزار متن را به سکوت میمحسوب می
این  ،شدِر دسِت من به صالبه کشیده میدهم؟ همیشه متن زیمن؟... من... من چه متنی هستم که خودم را مورِد خطاب قرار می«   

کشد. برای فرار از این حاکمیت، این خیال که دوباره حاکمیت را به خودم انتقال دهم، خیالی باطل است. بار متن مرا به صالبه می
خواند. دانیم چه کسی دیگری را میشویم که نمیکنم. بازِی عدِم حاکمیت. من و متن چنان بیگانه میای را آغاز میِی تازهپس باز

 »گذارد.اندازد، و اثری باقی نمیهویِت ما در خأل چنگ می
 

۴ 
داهای متن که جهانی بی حفاظ شاید بحران وحشت از صداِی من و متن باشد. وحشت از عدِم تشخیص و شناخت از مواجهه با ص   

آویز است. فرِم ثابت، وزن، موسیقی، ژانر، روایت و معناِی خطی و ... هر یک است. برای رهایی از بحران مخاطب به دنباِل دست
     آویزی جهِت محِو بحران است. از این منظر شکسِت مخاطب و متن در یافتِن هویتی متشکل برای خود از طریِق چنین دست

 که بداند.خورد بی آنآویزهایی است. او شکست میتدس
آید. خوانِش متن بر مبنای روایتی است که در آن گسست وجود ندارد. شعر به دلیِل از این چالش سربلند بیرون نمی» نقاش«شعِر    

شعر بر هویت در جهانی دست نیست. دهد که جهانی خطی و یکدست از جهانی به دست میروایتی یک -و نه فرم -تکیه بر معنا
تواند اساِس جهاِن متن باشد. اما این دروغ زمانی از شود. دروغ میجا که دروِغ شعر برمال میورزد. تا آنعاری از هویت اصرار می

 ها باشد. های ما از هنجاِر مصطلح در قلمرِو واقعیتگیرد که دروغی فراتر از معناها و تأویلحقیقت پیشی می
 ،گرداندتر خردورزانه میتر شاعرانه و بیشدسِت شعر مخاطب را درگیِر معناهایی کماسیِر محتواست. روایِت یک» نقاش«عِر فرم در ش   

به عناصری غیِر قابِل تفکیک شوند. از این نگره، نقاش شعری است موضوعی و مفهومی که  که شعریت و خردورزی تبدیلبی آن
 زند.امن میحضوِر اندکی متافیزیک نیز به آن د

 

۵ 
چه به عنواِن اثر به چه در وجوِد ماست و آنی میاِن آنی میاِن ذهن و عین، فاصلههنر در فاصله موجود است. از میان بردِن فاصله    

ه رود هنرمنداِن بی هر هنرمندی بوده است. از میان برداشتِن این فاصله خیالی بیش نیست. گمان میآید، خیاِل دیرینهوجود می
 اند.تر بودهاصطالح بزرگ در به حداقل رساندِن زباِن این فاصله موفق

آید تواند متن باشد. و این صرفًا تفکری متافیزیکی نیست. چیزی که به کالم درنمیشود. چون او نمی» اثر«خواهد هنرمند می   
 اشد.ی سوژه (متن) بخیالی است در خیاِل تحقق. بهای آن شاید مصلوب شدن به وسیله
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توانیم بگوییم روایِت سرراسِت شعر یک فریب است. فریبی در به دست دهیم، می» نقاش«اگر بخواهیم خوانشی ضد و نقیض از شعِر   
    چه واقعیت است بر جهاِن شعر غلبه آویزی هست! روایتی برای شکستن، هنگامی که طبیعت و هر آنجهِت این خیال که دست

 ستی است به اعتراف نشسته.کند، و شعر همواره شکمی
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  John Ashberyجان اشبری          

 
 نقاش

 
 

 هانشسته میاِن دریا و ساختمان
 برد.ی دریا لذت میاز کشیدِن پرتره

 یی نیایشچنان تصوِر کودکانه
 اش بودکه صرفًا سکوتی است محض، آبستِن سوژه

 مو،یک قلمدر هجوِم ماسه، و، تصرِف 
 کرد.اش را بر بوم رنگ مالی میپرتره

 
 هیچ رنگی هرگز بر بوِم او نبود

 زیستندها میتا مردمی که در ساختمان
 موتالش کن از قلم«واداشتند:  شبه کار

 ای به سوِی یک هدف استفاده کنی، انتخاب کن، برای یک پرتره،به عنواِن وسیله
 تر هایی نزدیکسوژهتر خشمگین یا بزرگ، و چیزهایی کم

 »های روحِی نقاش، یا، شاید، به یک نیایش.به حالت
 

 ها شرح دهدتوانست نیایِش خود را برای آنگونه میچه
 که طبیعت، نه هنر، ممکن بود قصب کند بوم را؟

 ای تازه همسرش را برگزید،برای سوژه
 های مخروبه،چون ساختماناو را با عظمت آفرید، هم

 اموش کرد، پرترهخودش را فر 
 مویی نقش بسته بود.خود بی نیاز به قلم

 
 مویش را در دریا فرو کرد،گرم شد، قلمکمی دل

 ای از تِه قلب:زمزمه
 کشمی بعدی را میروِح من، وقتی پرتره«

 » شکنی.بگذار تو باشی که بر بوم درهم می



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 خبرها چون آتِش وحشی به ساختمان سرایت کرد 
 به دریا بازگشت.  اش او برای سوژه

 
 اش او را به صلیب کشید!تصور کنید نقاشی را که سوژه

 مویش را بر دارد،که حتا قلمتر از آنناتوان
 ها بیرون کشاندچند هنرمنِد مشتاق را از ساختمان

 اکنون نیایشی نداریم، نقش زدِن خودمان بر بوم،«با شوری مغرضانه: 
 »ک پرتره!یا واداشتِن دریا که بنشیند برای ی

 
 ی خود تأکید کردند.دیگران بر پرتره

 در نهایت تماِم آثاِر یک سوژه
 شروع به محو شدن کردند، بوم

 مو را زمین گذاشت.کامًال سفید باقی ماند. قلم
 ای، که یک نیایش نیز بود،یک مرتبه عربده

 از ساختماِن پر ازدحام برخاست.
 

 ها،ندتریِن ساختمانها او را پرت کردند، پرتره را، از بلآن
 مو راو دریا بلعید بوم و قلم

 اش تصمیم گرفته بود یک نیایش باقی بماند.سوژه
  
  

      

 

 

 

 

 

 
 فهرست

 متن مبدأ
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 افتد  یمعترض در پرانتز اتفاق م شعِر 

 
 
 

با   »ام من معترض«خواهد به زبان خدمت کند.  یممعنا  اش با بسِط  که به گمان است یشعر در زباِن  به پس یاعتراض گام خالِق ا      
اعتراض خارج است به کمین  ی چه از دایره هر آن پس زدِن  کند که خطرِ  یاش چنان حق به جانب عمل م منفضل و متصل ضمایرِ 

 است. پس مورِد  معترض متِن  ی شود سازنده یاعتراض واقع م چه مورِد  آن تفاهم. مورِد  اعتراض به مفاِد  تقلیِل  یو این یعن نشیند.یم
یك از  سازد. هر ی خویشمعترض را نیز آلوده و متِن  نمودهخود را حفظ  ِی سیاس معترض نیاز دارد تا هویِت  ساز به متِن  اعتراض
 مشکوك را.  زند. اکثریت، اقلیت را و اقلیت اکثریِت  یس مرا پ یکه بر حق است دیگر این این معامله به گماِن  طرفیِن 

 یا برد. اگر شعر را واقعه یال مؤ زبان را به زیر س کند. غوطه خوردن در این چرخه ماهیِت  یرا عوض نم یاعتراض به اعتراض نیز چیز   
کشد، پس  یم امعنا ر  ی شود شیره ینامیده مچه خوانش  دهد و در آن یترین شکل معنا را بسط م یابتدای رد در زبان بدانیم که

 مند است؟تا چه اندازه قاعده یاعتراض در چنین شعر گاِه  یجا
 که عموماً  یناخودآگاه .) را تحریك کندشود و همین انحراف قادر است ناخودآگاه (عقدهیانحراف قلمداد م یا شعر گونه زباِن    

 رِم اعتراض به نُ  این انحراف که به عنواِن  گذارد. ینحراف را به خلوت یا به هنر وا مپنهان از ا شمارد و لذِت  یخ ممنحرف را در خودآگاه اَ 
متن ...» اعتراض به «شود تا همواره  یکه هیچ گاه شلیك نم یترکش را در چنته دارد. تیر همیشه آخرین تیرِ  شده، یبندموجود فایل

 را در چنگ داشته باشد. 
از  گیریپیش یاعتراض است. یعن همان ذاِت  اش باشیم. و این قدر دراز دامن هست که ناگزیر به تقلیلاعتراض آن انواِع  مبحِث    

ممنوع  اعتراض). امرِ  ِی چه ممنوع است (ایدئولوژ آن بسط و گسترِش در عیِن حال اش نیست و  خواه چه دل آن گسترِش بسط و 
اش بر آن تحمیل  گوید که کشف یسخن م یممنوع معترض از امرِ  شود. متِن  یتحمیل م دیگر) به متن یها همیشه از بیرون (یا متن

 دهد.  یمستقل را مخدوش جلوه م آفرینِش  نفِس  یئولوژتام و تمام به اید ِی ستگیت با وابخالق یها که ریشه یشده. تا جای
هر شعر  یابد که آفرینِش  یمعنا م یزماناعتراض  اعتراض به بدانیم، یاعتراض اً ذات یمعیار زبان انحراف از هنجارِ  اگر شعر را به دلیِل    

شود و  یمزمان به هنجار بدل  معیار در گذرِ  از زباِن  ید. هر انحرافگرد یپیشین) تلق یپیشین (شعرها یها انحراف به نوِع  یاعتراض
شود. در یهن آفریده مذ تبدیل به هنجار و عادِت  آفریند که در انتظارِ یم یشده شعر یچه پیش از این انحراف قلمداد مانحراف از آن

از سِر  یجا که این لفظ تنها کاربرد آفریند. تا آن یز مبار بازتعریف شده و خود را باموقت است که هر  این نگره اعتراض یك اصطالِح 
 یابد.  یارتباط م از فقداِن  یگیر پیش در جهِت  یناگزیر

ارتبـاط  ِی حـال میـل بـه برقـرار ارتبـاط و در عـیِن  گیرد: علقه به فقـداِن  یعالج ناپذیر در نوسان قرار م ی دو سویه بنابراین شعر مابیِن    
زبـان  ی خدمـه ی شعر در زیر مجموعـه ِی ! طبقه بند ١اوِج آن در این نوع نگاه نهفته است: خدمت به زبان ی که نقطه (خوانده شدن)،

ایجـاد  نگـاه در نـوِع  یچنـدان یـرِ غیخیانـت نیـز ت ِی گزینـیخـدمت و جـا آمیزد. حـذِف  یکارانه در م محافظه یرا با بینش یاعتراض نگاِه 
دارد.  یمـغایب در متن است که مخاطب را بـه کـنش بـا غیـاب وا  عناصرِ  حضورِ  جهِت  در ی(استعاره)  تالش یجانشین کند. پیوندِ  ینم
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از  یحضـور کند،یمعنا را در متن تضمین م جه اخالِق مسلط در آن امنیت و در نتی با استعاره که خوانِش  یصنعت این غیاب در برخورِد 
خوانش دانست.  یه همین دلیل بتوان اعتراض را نوعد بشای .(در این نوع برخورد نرگس همواره چشم است) پیش تضمین شده است

درهـم  سـیطره دارد، جـا را کـه مـتن را زیـرِ  از پـیش آن یحضـور ترین متون را نیز به چالش بخواند و سـاختارِ  این نگره قادر است بسته
 کند. یتر بر زبان تحمیل م که چه بسا حجمی سنگین یهیچ نبودن شکند.

 یشـده بـاقاچـه بیـان ن شود و خالِء آن یخود حس م در فقداِن  که به حضور بدل شود،آن یین متون غیاب بتر حتا بسته در خوانِش «   
 مـتن از خـود بـه عنـواِن  ِی گیـرد و بـازخوانیمخاطب را در برنم این تعریف از خوانش صرفاً  ».دهدیمانده جایش را به حضور یا معنا نم

 ی سـاختهپـیش دهد و از سـاختارِ یقرار م یتن خود را مورد بازخوانکه م یشود. هنگام یمتن را نیز شامل م خوِد  ی به پروسه یاعتراض
 متن است.  یِی از تنها یو این وجه ،گردد یم دچار بحران بهرا از کف داده و  یدستهم کند، مخاطب لذِت  یخود نیز عدول م

اعتراض از  ی واژه حذِف  یآن از این بینش به بها ساختِن  یآمیخته که تهدر  )یبیرون (عامِل  یسیاس اعتراض چنان با بینِش  ادبیاِت    
معنا را  بسِط  یاست. چنین شعر یهر سیستم ِی کند که نافیو افشاگر جلوه م یمعترض متنی سیاس قاموس تمام خواهد شد. شعرِ 

کرد به یکند. این رویآن مصادره م فِع بیروني متن را به ن بیند و با یورش به عامِل  یدیکتاتورانه م یصریح و زبان آن به لحِن  در تقلیِل 
 نگرد.  یمبارزه م ی برایابزار چونهم را کند و آن یند و تعهدآمیز را به زبان غالب ممهدف شعر بارِ  زباِن 

چه  این اقلیت هر ی اقلیت قرار دهیم، معترض را در رده فریبنده است. اگر طبق یك باورداشت شعرِ  ِی اعتراض در شعر یك باز   
 یها حال اکثریت (شامل متن شود و در عیِن  یرنگ م اش نیز کم یاعتراض به همان نسبت بارِ  همراه سازد،با خود را  یتر بیش ریِت اکث

زمان  تواند در گذرِ  یبرخوردار است که م یشود از چنان نیروی یمعترض در مناسبت با آن ساخته م ) که متِن یبیرون پیشین و جهاِن 
اعتراض (اکثریت).  معترض به عامِل  متِن  شود: جذِب یم. این نیرو در این گزاره خالصه گردانددست خود هم متِن معترض را همراه و

تر  بیش ِی رأ میل به جذِب  یکه به معناساز،  اعتراض در رنج است: از یك سو اعتراض به اکثریِت  یاساس معترض از یك تناقِض  متِن 
معترض باید به خود نیز معترض باشد. به زباِن  . از این جهت متِن یتنهای یسردادن ندا به ماندن در اقلیت و و از دیگر سو میل ،است

به دنبال داشته باشد؛ ها را  که کثرِت تأویل بل ؛قرار گرفتن در اکثریت منجر نگرددمخاطبان به  تا کثرِت  خود و به شکِل آفرینِش خود،
معترض اگر در  اقلیِت  این دو مفهوم. میاِن  یگرای در تقابل ییجا جابه یاندکاقلیت و  گاِه  یاکثریت در جا قرار گرفتِن  یکه این یعن

گاه یخود را در این جا اکثریت قرار گیرد و اقلیِت  گاِه  یود. اما اگر در جاش یتواند منجر به براندازیم اکثریت قرار گیرد، گاِه یجا
 آفریند.   یمتکثر م یمتن محفوظ بدارد،همواره 

از  یمعترض به شعر به پیرو لفِظ  است. اطالِق  یزبان یا عترض به زبان در واقع خدمت به اعتراض به عنواِن کلیشهم شعرِ  خدمِت    
دارد.  یخود برم ِی ساز خنثا یبه سو یاعتراض گام یندا معترض با سردادِن  فروکاهنده است. شعرِ  که ذکرش رفت، یهمان فریب

 جریاِن  ِی کند. این امر نافیم یبین به میدان گذاشته و خود را پیشاپیش پیش پا یکند که با چه نیتیکه پیشاپیش مشخص مچرا
در  یبازخوان ضمِن کند که  یتبدیل می لف را به مخاطبدهد و مؤ یرار منوشتار است که پیام را در پرانتز ق ِی به خود و خود یاتفاق

 شود.  یآفرینش سهیم م
 زند،یپیشینه آن را پس منوشتار که با وقوف بر  ِی و اتفاق یخود به خود کاست: جریاِن  گناهان از بارِ  یتوان با این تعریف اندک یم   

مخلوق در اثر  -قخال در نظاِم  یکار شعر که با دست ِی اعتراض و ... در زبان است. همان ذاِت  یتاویل ،یمعنای یها تناقض ی آفریننده
  زد.سا یمان بدل متوأ یمخلوق -به نام مؤلف را به خالق یمدیوم
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شده در  یدستمال یهای کلیشه را به عنواِن  یعصیان و آزاد یاست که در یك جابه جای طنز و کنایه یموجود در این باز ی دیگر حربه   
 یآن به طنز تالش و انتقاِل  یحماس معترض با کاستن از بارِ  زند. ادبیاِت یهجو پرسه م یسرخوشانه در مرزها کرده و یخود فرافکن

 دهد.  یرمانتیك به خرج م ذهنیِت  فرو خوردِن  در جهِت  یجد
را  یمعترض میل به افشاگر سازد. متِن  یواپس گرا م یمعترض اثر شفافیت و ابهام پیشاپیش از متِن  میاِن  ی فاصله مخدوش شدِن    

متن از  ِی اعتراض . ذاِت آوا نیز هست هم اکثریِت  یاز ترفندها یکند. این نوع افشاگر یرا از فردیت حذف م یکرده و پرده پوش ءارضا
 نه یك نشانه و نماِد  او ابهام نیز حتا اگر در سکوت اجرا شود، ینیاز است. برا یمعترض به پس و پیش خود ب هرگونه لفِظ  اطالِق 
   در غیاب هم رخ  حتماً  بود، یبیش از این در کار م یمتن نیز پوشیده است. اگر چیز بر خوِد یعنی که صرفًا ابهام است.  ،یسیاس

آید  ینمچه به حضور در آن نمایِش  به دلیِل  ؛نانوشته غایب نیست یخالءها و سطرها پرکردِن  به قصدِ  یتوخال نمود. این حجِم یم
 وجود داشته باشد.  از وضوح که توهم  بیافریند و به ابهام منجر شود، یا غایب است. باید درجه

که ترس از  یاز افشاگر یدیگر ی گذارد. سویه یکشاند و آن را در زبان به اجرا م یراف (ناخودآگاه) را به خودآگاه ممعترض انح شعرِ    
 از ذاِت  یمهم که شِق . غافل از اینیازدیم دست از لذت یمهم ی گونه کند و با این عمل به کشتارِ یپنهان را نابود م لذِت  یافشا

و  یخودآگاه تعلق ندارد. ناخودآگاه حخودآگاه است دیگر به نا چه آن تواند در ناخودآگاه حضور داشته باشد و طبعاً یم یاعتراض
 دهد.  یممکن (خودآگاه) نماست که جایش را به  یاین فراریت اعتراف به ناممکن یآید. اجرا یحاضر نیست و به چنگ نم

هام جبران ببودن همیشه با ا گونه دارد. اعتراض به رو ایمان یرا رو کردن) حساسیت یهمه چیز (دست کس معترض به رو بودِن  شعرِ    
اعتراض (معنا) در پرانتز  متن که با قرار دادِن  ِی اعتراض ذاِت  یبه سو یافتد. حرکتیمعترض در پرانتز اتفاق م بنابراین شعرِ  شود. ینم

 کند. یرا پر نم یخال یگذارد و جاها یپاسخ م یها را ب گزینه
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  Charles Bukowskiچارلز بوکاوسکی      

 
 پدرم

 
 آدِم خیلی عجیبی بود

 دارهکرد پولوانمود می
 کردیمکه با حلیم و لوبیا و سوسیس گذران میبا این

 گفتنشستیم میوقتی برای خوردن می
 ».جوری بخورهتونه اینکی نمیهیچ«
 

 دار باشهخواست پولو چون می
 دارهکرد واقعًا پولیا چون فکر می

 دادرأی می هاخواههمیشه به جمهوری
 دادرأی می ۳در مقابِل روزولت ۲و به هوور

 شدو کنفت می
 دادمقابِل روزولت رأی می ۴و بعد به آلف لندن

 شد. و باز کنفت می
 شه،دونم آخر عاقبِت این جهان چی مینمی«گفت می

 جاستحاال اون سرِخ لعنتی دوباره اون
 »کنن!یمون جا خوش مها تو حیاِط پشتیروس البد و بعد 
 

 گرد بشم.فکر کنم پدرم باعث شد من یه ول
 دار باشهخواد پولتصمیم گرفتم اگه آدمی مثِل اون می

 من فقیر بشم. 
 

 گرد شدم.و یه ول
 های محقر وبا پنج سنت و ده سنت تو اتاق

 کردم.ها سر میرو نیمکِت پارک
 دونستن.گردها یه چیزهایی میکردم ولگمون می
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 دار بشن،خواستن پولگردها هم میاکثِر ولاما فهمیدم 
 اما توش مونده بودن.

 
 گردها گیر افتادمبیِن پدرم و ول

 جایی برای رفتن نداشتم
 جا.و آروم و تند رفتم اون

 ها رأی ندادمخواههرگز به جمهوری
 هرگز رأی ندادم.

 
 اش سپردیمبه خاک

 مثِل چیزی غریب از زمین
 مثِل صدها هزار چیِز غریب

 ها چیِز غریِب دیگه،مثِل میلیون
 تلف شد.
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  Pat Parker    پت پارکر  
 

 ام باشدخواهد دوستبه سفیدپوستی که می
 
 

 ام.که باید فراموش کنی من سیاهاول این
 ام.دوم، هرگز نباید فراموش کنی که من سیاه

 
 لذت ببری، ۵باید از ِاریثا

 آیم بهش گوش بدهی.قدر که هر بار میاما نه آن
 ی زندگیش را به من نگو.و اگر تصمیم گرفتی بتهوون گوش کنی، قصه

 اند.ی درِک موسیقی گذاشتهمان دورهها برایآن
 

 ها را بخور،اگر دوست داری غذای سیاه
 بدهم اترا نشان شانیهااما از من انتظار نداشته باش رستوران

 یا برایت از آن غذاها بپزم.
 

 توهین کرد، تخر بود که بهقدر کلهسیاهی آن و اگر
 ات زد، به خواهرت تعرض کرد، به خودت،کتک

 ات کرد،یا خانه خراب
 شانلطف کن و برای آزارهای جسمانی

 پیِش من عذر و بهانه نیاور.
 کنم اگر تا این حد ابله باشی.تعجب می

 
 سفیدها هستند،های بهتری از ها معشوقهو اگر واقعًا باور داری که سیاه

 افتم.ها میی اسبپیِش من نگو. به فکِر پول گرفتن بابِت کرایه
 

 ام نشو.ی زحمتام باشی، مایهخواهی دوستکه اگر واقعًا میخالصه این
 ام، یادت باشد.من تنبل
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  Allen Ginsbergآلن گینزبرگ     

 
 یک سوپرمارکت در کالیفرنیا

 
 

 ارم، والت ویتمن، چرا کهچه فکرها امشب از تو در سر د
 زدم، با سردردی خودآگاهروها زیِر درختان قدم میپاییِن پیاده

 در کاِر نگریستن به ماِه تمام.
 ام، و به قصِد خریِد تصاویر،در رنِج گرسنگی

 های تو!ی نئونی شدم، در رؤیای شمارشوارِد سوپرمارکِت میوه
 ده سرگرِم خرید در شب!هایی! تماِم خانواروشنچه هلوها و چه سایه

 ها! و تو، گارسیا لورکا،فرنگیها در گوجهها در آووکادوها، بچهروها سرشاِر از شوهران! زنراه
 کردی؟ها چه میآن پایین با هندوانه

 
 گِر پیِر تنها،ات، والت ویتمن، بی کودک، کنکاشدیدم

 های فروشنده.های سردخانه و پاییدِن پسر کاوی میاِن گوشتدر حاِل کنج
 های خوک را کشت؟پرسی: چه کسی قطعاِت گوشتهایی میشنیدم که از هر کدام سؤالمی

 ی منی؟موزها چه قیمتی؟ آیا تو فرشته
 های کنسرو سرگردان بودممن درون و بیروِن انبوِه براِق قوطی

 کرد.گاه در تصورم مرا دنبال میشبه دنباِل تو، و کارآگاِه فرو
 مان در حاِل چشیدِن کنگرهای فرنگیهای گشوده در خیاِل پرتسمِت داالنما با هم به 

 کنیم.دار گذر نمیهای یخ زده در دست، و هرگز از صندوقداشتیم، با خوراکیگام برمی
 

 شوند.رویم والت ویتمن؟ تا یک ساعِت دیگر درها بسته میبه کجا می
 کند؟ات به کدام سو اشاره میریش

 بینممان را در سوپرمارکت میکنم و رؤیاِی اودیسهمس میات را ل(کتاب
 کنم).و احساِس پوچی می

 های پرت افتاده پرسه خواهیم زد؟یعنی تماِم شب در خیابان
 شوند، ها خاموش میها در خانهشوند، چراغدرختان سایه در سایه اضافه می

 هر دو تنها خواهیم بود.
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 ریکای عشِق از دست رفتهما گردش خواهیم کرد در رؤیاِی ام
 مان؟ای در روستاِی ساکِت ها، خانههای آبِی جلوِی ورودیاز کناِر اتوموبیل

 آه، پدِر عزیز، ریش سفید، آموزگاِر پیِر تنهای جسارت و دلیری،
 اش دست کشید و از پارو زدِن کرجی ۶چه امریکایی داشتی وقتی کارون

 تماشا ایستادی قایِق محو شوندهای پر دود و به تو پیاده شدی بر کناره
 را ؟  ۷های سیاِه لثدر آب

                   
 ۱۹۵۵برکلی،                                                        
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 :هاپانوشت

 طبعاً  .است ردیابی قابِل » پل ریکور«چون هم یاندیشمندان یدر آرا ،زبان کند یا شعر زبان است در خدمِت یاین که شعر به زبان خدمت م .١
 گرفت. یدیگر پ یها توان در متن یآن را م و اثباِت  یآن متن باشد که نف جهاِن  تواند مختِص  یها م با نگره یهر متن رفتارِ  شکِل 

۲. Herbert Clark Hoover )۱۸۷۴-۱۹۶۴ ( ِه.متحد الِت و یکمین رئیِس جمهوِر ایاخواِه امریکایی و سی جمهوری سیاستمدار 

۳. Roosevelt Theodire  )۱۹۱۹-۱۹۵۸(  ِمتحده. ایاالِت  جمهورِ  خواِه امریکایی و بیست و ششمین رئیِس جمهوری سیاستمدار 

۴. Alf  Landon  )۱۸۸۷-۱۹۸۷خواِه امریکایی و بیست و ششمین فرمانداِر کانزاس.) سیاستمداِر جمهوری 

۵.  Aretha Franklin )۱۹۴۲ (امریکایی در ژانِر جز. پوسِت اهی سیخواننده 
۶. Charon کرد.جا میهای برزخ که مردگان را جابهباِن آب: کرجی 
۷. Lethe رود.های یونانی آِب روِد برزخ است که مجازًا به مفهوِم فراموشی به کار می: در افسانه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فهرست

ن مبدأومت  
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 »شعر«خوانی: گریز از داِم براتیگن

 
 
 

بسته به پیروی یا  –ی قالب تهی کرده است که ما را مستلزِم بازی با چند شعاِر کهنه» براتیگنی باش!«ی مسخره نوشتن از فرماِن    
بختی نیازی به صرِف انرژی نیست؛ بدبختی . برای خوشسازندسپار میبختی یا بدبختی رهشبه سمِت خو -هاعدِم پیروی از آن
جا آغاز شود که مثًال بگوییم شعِر براتیگن همه چیز است و هیچ تواند از آنگیری میکند. آسانطلبد و خسته میاست که کار می

بین باشیم، بتوان گفت شعِر براتیگن محصوِل فواصِل غیِر خوشجوشد. شاید تازه اگر چیز، یا چیزی است که از دِل خالء یا هیچ می
های پنجاه و و سیاسِت دهه محصوِل فرهنگ و اجتماع -افتاین بدر  –شعری است. محصوِل آن چیزی است که شعر نیست، و نه 

          طور جمله بنویسد. چون برای رمان نوشتن اول باید جمله نوشتن یاد شصت. براتیگن هفت سال شعر نوشت تا یاد بگیرد چه
به شعر مبادله کند. ذهنی که  . تنها حقیرترین ذهن ممکن است هجِو موجود در این عبارت را با بینشی تحقیرآمیز نسبت۱گرفتمی

آمیِز باید کشف شود. فوکو با اشاره به بینِش کنایهمینهفته است و  که  چیزیدر جوید. ها میهمواره شعر را جایی در آن پس و پشت
رگرم است و به دنباِل ها سکه به تأویِل استبداِد نشانهرسد: در بازِی عمق و سطح  آنای جالب مینیچه در بازی با ژرفا و سطح به نکته

کند (فوکو قائل بر اولویِت تأویل بر که تأویل میچیزی نهفته در پشِت چیزی است باید مسیری عمودی را تا پایین طی کند. اما آن
م دهد تا حرکتی رو به باال انجا -کاوددرست به این دلیل که اعماق را می –نشانه به عنواِن اصِل بنیادیِن هرمنوتیِک مدرن است) باید 

     . در واقع ژرفا در سطح است و شاید به همین دلیل است که به قوِل نیچه زن حتا۲تر دهان باز کندژرفاِی زیِر پایش هر چه بیش
که عادت دارد عمق و بیاید وجود ندارد. آن» ادبیات«تواند سطحی باشد. در شعِر براتیگن استعاره، تشبیه یا صناعتی که به کاِر نمی
ی شود فقط همین باشد؟ از سویی قانوِن نفی که به ویژه در سدهمی همیشه چیزی هست، حتمًا هست، مگر گویدرا بکاود میژرفا 

ها شعرهایی برای گوید چیزی در کار نیست و اینشده، میی کسِب لذت از راِه نفرت شمرده میگذشته یکی از اموِر شرافتمندانه
که شعر نیست چون... یا: شود بازِی مرزهاست. باید کلیدی در کار باشد. مثًال: اینچه فراموش میاند البد. و در این میان آنهیچ
شود. اما سقوطی در کار نیست. برای سقوط اول باید اش تنها به افتادن از نخی باریک ختم میها شعرند چون... که حاصلاین

ها نشستم و مثِل گاو گریه کردم. البته گاوها روِی پله«که » رومن گاری«ی این دیالوِگ اوجی، صعودی، قفلی در کار باشد. به شیوه
نه در جهِت  ... چونمثِل، شبیه، هم یبراتیگن ادوات توان گفت در شعرِ می ۳»کنند. اما خب، این هم تشبیهی است.هرگز گریه نمی

صرفًا یک » مثِل «موقعیتی غریب (البد از راِه تقریب). این روند و نه شاید در جهِت ایجاِد برقرارِی مشابهت (و حتا تفاوت) به کار می
کلمه است و در نهایت تالشی است برای عدِم وصوِل به ناکامی. هدفی هم در کار نیست. گیرم این هدف خوِد عمِل نوشتن باشد. در 

ی شکست از نوِع پیروزی به واسطهباشد یا » بکت«خواهد شکستی از نوِع توان به شکست نائل شد. حال میجهاِن براتیگن حتا نمی
خورشید عینهو یک پنجاه «های دیگر. متِن براتیگن چنان ناشی است که حتا قادر به شکست هم نیست. تشبیهاتی از نوِع خیلی

ر اش کرده باشد و گفته باشد "بیا این را نگه داسنتی خیلی گنده بود که کسی نفت ریخته باشد رویش، کبریت کشیده باشد و روشن
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که در عیِن غرابت هنوز به یک  ۴»من بروم روزنامه بخرم." سکه را گذاشته باشد کِف دسِت من و رفته باشد و دیگر هم برنگشته باشد.
، »ماهی استصبح بوِی گوز/ مثِل وصلِت بیِن یک آووکادو و کله ۱:۰۳در ساعِت «بند است، یا نوارانه پایبینِش زیباشناختِی قریب

 خندند.کنند و به مفهوِم ساختاِر نهایی میوقفه بیدار میهای بیگزینیدر تواِن جای ربطی راحِس بی
این سخن که شعر خوِد زندگی است یا شعر هیچ نسبتی با زندگی (واقعیت!) ندارد، همواره در تالش برای ایجاِد نسبتی میاِن تجربه    

پرسد چه چیزی، چه چیزی هست یا نیست و با پاسخ یا عدِم پاسخ ی میو متن و نگاهی رئال، سوررئال یا هایپررئال است و گویی ه
متن یک کلمه است و تجربه هم یک کلمه، اما متن «گوید رسد این بازِی جذاب هم که میشود. به نظر نمی(بسته به ذائقه) ارضاء می

ی انگار باشیم شاید به شیوهبراتیگن خیلی که ساده ، چندان به کار بیاید. در شعرِ »ای است که تجربه آن را در خود نداردحاوِی تجربه
ای وجود دارد که در روساختی ایدئولوژیک در صدِد ترسیِم ای تیترگونه بپرسیم: کدام تجربه، کدام متن؟ گویی دغدغهاندیشه

نم هر وقت اراده کنم وارِد تواهاست: من میتر از این حرفمختصاتی برای تعییِن مرزهای ورود و خروج به ادبیات است. قضیه سطحی
کنم، مثِل همه؛ و شرایِط ورود به ادبیات را با توجه به موقعیِت کاری و کنم، لمس میادبیات شوم یا از آن خارج شوم. من زندگی می

ین نوع نگاه کند). اکند (یا تنظیم نمیکند که خودش تنظیم میکنم. او در یک بازِی ایدئولوژیک خیال میام تنظیم مینوِع زندگی
کند تنها چیزی را که نباید، از آن دریافت کنی. یعنی دکمه را: فشارش بده و وارد شو! ام) تو را وادار می(که از پرداختن به آن شرمنده

است اما  کن باشیم که بپذیریم زن ایدئولوژیبیقدر خوشتواند صدای یک زن باشد و نه صدایی زنانه. (البته اگر آناین صدا می
گوید: اول زندگی کن، فرصت کردی به ادبیات هم برس (وارد شو). و البته نانگی شاید کمی فراتر عمل کند.) صدای زنی که میز 

صدای مرد (متأسفانه به همان اندازه ایدئولوژیک): ادبیات، اگر فرصتی ماند زندگی هم. اما سؤال این است که چه چیزی ادبیات 
چه چند سطِر برخالِف آن -جاگر باشد. چون قرار نیست مرزی تعیین شود. در اینچندان سلطه رسد سؤالینیست؟ که به نظر نمی
شوم. جهاِن که هر وقت اراده کنم با فشاِر یک دکمه وارِد زندگی میاینبرعکس کردن حاصلی دربرندارد.  -دیگر در پی خواهد آمد

 ها مسخره است.دیگر وجود ندارد. تفکیِک جهان
اش با شنیدن ۵»تواند شعر باشد؟اگر شعر غذاست [غذای روح] آیا غذا هم می«سخنی دارد با این مضمون: » ول اوتسجویس کر «   

      اش است. شاید به این دلیل که فراموش ترین بازی زیباترینجا سرراستام. در اینمیرم از بس که عاشِق برعکسباید گفت می
فقط «اند: تواند شعِر جسم باشد؟ کاِر براتیگن همین است. تراوشاتی که شعِر جسمغذا هم میشود: اگر شعر غذای روح است، آیا می

شود استعاره هست. کاریش هم نمی» ات را هم تحمل کنند.شود/ مجبور باشند/ تنچون/ مردم عاشِق فکرت هستند،/ دلیل نمی
. . قضیه دیگر بر سِر وقوف یا عدِم وقوف، دانستن یا ندانستن اش را..کرد. پس بگذار اقًال گاهی به طریقی کامًال استعاری دهان

دانی. دانی. حتا اگر واقعًا ندانی، باز هم تظاهر کنی که نمینیست. مهم نیست که او بداند. مهم این است تو تظاهر کنی که نمی
 ست. گاهی برای ادامه یک شعار کافی

  شود، متن از یک بازِی مبتذِل تریبونی منجر می از قواعِد بازی که دیگر به پیروِی ای از نثِر اوست. سخن گفتن شعِر براتیگن تکه   
ویزیونی گرفته تا سخِن ادبی. در این مورد گاه کاربرد ی تلهی عامیانههوده است. همه جا صحبت از قواعِد بازی است. از یک برنامهبی

سازد که هر بار راند و شرمسار مید عامیانه چنان سخِن ادبی را به حاشیه میآید. امری تا این حای متفاوت نیز به کار نمیدر زمینه
تر در حذف و سانسور بجوید. ای تازه اتخاذ کند. این شیوه گاه ناچار است طریِق گفتن را در نگفتن و از آن هولناکناگزیر است شیوه

شود. اش محدود میی خواندننویسد که گسترهن عامیانه میشود. او چنداکرد در متِن براتیگن به خوانشی دیگر ختم میاین روی
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ها را صرفًا به دلیِل عام گذاریترین نامسازد. شعر و نثِر براتیگن عامگرفتار نمی» شعر«کند و خود را در داِم قواعِد بازی را رعایت نمی
 ی رفتاِر نقادانه با متِن براتیگن است.ترین شیوهدِم دست» شعِر او هجِو شعر و شاعر است«پذیرد. نطقی از قبیِل شان میبودن

زند، یا نثِر او توان گفت شعِر او به نثر پهلو میطور است که نمیگیرد که با نثر. پس چهبراتیگن همان رفتاری را با شعر در پیش می   
کند. شعِر ت که در مورِد اغلِب شاعران صدق نمیای اسشعری است بلند؟ با این همه براتیگن با شعر رفتاری نثرگونه ندارد و این مؤلفه

توان مرزها را ترین دخالِت نثر در آن گناهی نابخشودنی تلقی گردد. در این بازِی مرزها میباشد که کوچک» شعر«ها باید چنان آن
هایی از/ خواهم/ تا مرا با نقشهموهایت را می«ای از قبیِل: های براتیگن مثاِل خوبی هستند. عاشقانهکامًال رعایت کرد. عاشقانه

تر ذهنیِت معتاد به هنجاِر عادِی اش بیشکه غلظِت رمانتیک» های بدیع بپوشانند/ تا هر جا روم/ به زیبایِی موهای تو باشد.مکان
رِن بیستم زندگی در ق«دهد: بندی به خرج میتری در پایانای از این دست که ظرافِت بیشکند، یا عاشقانهشعر نویسی را اقناع می

ات آمد./ پاک نومید بودم. چهرهات گرفت./ از من کاری بر نمیای./ ناشاد بودی وقتی خوابجا کنارم دراز کشیدهکنم/ و تو اینمی
ن ات کاری از مروی/ برای شاد کردناش کنم،/ و هنگام که به خواب میتوانم دست از کار بردارم/ تا توصیفقدر زیباست/ که نمیآن

چه باک! در » این شعر است«شود. همین. گاه ممکن است گفته شود و بعد البد رومئو و ژولیت. چیزی نوشته می» ساخته نیست.
گریزد. در این بافت از چنگ می نیزگری به همان اندازه که ممکن است در قالبی محصور شود، به همان اندازه واقع همان ترفنِد ناشی
ای داشته باشد، که از این متن خوانشی با چنین پیشینهکنی. آنتر جلوه میتر و تلختر جلوه کنی مسخرهتیکهر قدر شورانگیز و رمان

قدر کوچک که در هیچ ی بحرانی است آنخبر است. متِن براتیگن زایندهافتد که احتماًال خود نیز از آن بیشک به داِم بحرانی میبی
 گنجد.خوانشی نمی

توان پیروز شد. شاعراِن بزرگ شود و این راهی است برای شکست نخوردن وقتی حتا نمیگن ناکامی نیز حاصل نمیدر شعِر براتی   
اخوان «ها رنج بردن در راِه شعر باید به جایی ختم شود. سخِن مشهوری از اند. بالخره حاصِل سالهمیشه عاشِق زباِن نهایی بوده

کنم. باِر تلِخ کسی گوش نمی ام و به حرِف ی اجتهاد رسیدهرجهگفته بود من در شعر به دچنان نقِل مجالس است که گویا هم» ثالث
ها کار به چنگ ، زبانی که با سال»زباِن نهایی«ها بر سِر نعِش کش طلبیدنگونه نفسگذاریم کنار. اینموجود در این سخن را فعًال می

کشد. اتفاِق عظیم راتیگن شاعِر بزرگی نیست. متِن او وجوِد شعر را به پرسش میآمده و حال باید حفظ شود، کاِر شاعراِن بزرگ است. ب
آیند تالشی مضحک و هایی هجوگونه به اجرا درمیو کشِف بزرگی در کار نیست. شعرهای براتیگن که گاه در هیأِت هایکوواره

اند تا کوچکی و ها به چنگ آمدهبخشد. آنمت نمیشان به متن عظها و فواصلی هستند که به چنگ آوردنسرخوشانه برای ثبِت وقفه
همواره چیزی از دیده » منحنِی چیزهای فراموش شده«ی شان عمِل نوشتن را به بازی بگیرد. در شعِر براتیگن به شیوههودگیبی

ویش هیچ تالشی وجاست که جست» شعر«چه نهان است خوِد نهان است و تنها ردی، پیچی، انحنایی از آن باقی است. گویی آن
اش حس کند. آن چیز هرگز وجود نداشته که خألنیست. ردی که به غیاِب چیزی داللت نمی خبریها طلبد. چراکه آن پشتنمی

ا به شعر تزند را پس می» شعر«عِر او گاهی شود. از این منظر در شعِر براتیگن خألیی وجود ندارد. همه چیز همان است که هست. ش
که راِه افراط پیموده باشد، راِه رسد این متن بیش از آنکه به نظر میبختانه به شعر نرسد. دیگر اینزند تا خوشمی برسد و گاهی پس

 تفریط پیموده است. (این هم یک شعاِر دیگر).
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  Richard Brautigan           ریچارد براتیگن

 
 

 سانفرانسیسکو      
 
 

 ده نوشته ش تکه کاغذیاین شعر که روی 
 شویی در سانفرانسیسکو یافت شد. توسِط ریچارد براتیگن در یک ماشیِن لباس

 نویسنده ناشناس است.
 

 ات را انداختیتصادفًا، تو پول
 #)4در ماشیِن من (

 تصادفًا، من 
 ام را انداختمپول

 #)6در یک ماشیِن دیگر (
 پس من عمداً 

 های تو را انداختملباس
 آب و  در یک ماشیِن خالِی پر از

 بدوِن لباس.
 

 اون تک و تنها بود.   
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 شکالِت زیراکسی

 
 

 آه،
 تو فقط یک کپی 

 هایی هستیاز تماِم شکالت
 ام. که تا به حال خورده
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 ۴-۱هاِی : بخش۶جعبه تعمیِر کارما

 
 

 غذای کافی برای خوردن تهیه کنید،.۱
 و آن را بخورید.         

 جایی آرام برای خوابیدن پیدا کنید،.۲
 جا بخوابید.و آن         

 سر و صداهای عاطفی و عقالنی را کاهش دهید.۳
 تا به سکوِت خودتان دست یابید،         
 و به آن گوش فرا دهید.         

۴. 
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 زن سوگوارِی بیوه

 
 

 برای قرض گرفتِن کمی هیزم
 هااز همسایه

 قدِر کافی سرد نیست. به
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 مادر آدرنالین

 
 

 مادر آدرنالین،
 دنباله دارت یهاِی ستارهبا لباس
 های تندروِی باِل پرندهو کفش
 ی ماهِی جهشی،و سایه

 ممنون برای لمس،
 ام داری.درک و عشقی که به زندگی

 ای بیش نیستم.بدوِن تو، مرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 های چینیکارت پستالی از محله

 
 

 شانهایها در حمامچینی
 کشند.تریاک می

 چپند در حمامهمگی می
 کنند.و در را قفل می

 نشینند در وانپیرها می
 ها کِف زمین.و بچه
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 دسامبر  ۳۰

 
 

 صبح بوِی گوز ۱:۰۳ در ساعِت 
 ست.ماهیمثِل وصلِت بیِن یک آووکادو و کله

 
 برای نوشتِن این

 مجبورم از تخت بیرون بپرم
 ام.آن هم بدوِن عینک بر چشم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 تا به حال زنی افسونگر...

 
 

 راهیچون بزرگتا به حال زنی افسونگر هم
 هایت را ات شکفته؟ که تغییر دهد نفسبر دهان
 های آبیچون ماشیِن کوچکی با چراغاش؟ همبا خیال

 کند در رؤیایی؟ه مدام عبور میک
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%15 

 
 

 کند مردان را به انجاِم کارهایش وادارداو سعی می
 15تواند چون او %اما نمی

 از خوشگلی کم دارد.
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 رومئو و ژولیت

 
 

 اگر تو برایم بمیری،
 میرممن هم برایت می

 
 اشقی مان مثِل دو عو گورهای

 هایشان را خواهند بود که لباس
 شویند.شویی میبا هم در لباس

 
 اگر تو صابون بیاوری،

 آورم.من هم سفید کننده می
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2- 
 
 

 خواهد با کسی دیگرهر کسی می
 ها به این منظوربه بستر برود، آن

 اند، اما منخیابان به خیابان صف کشیده
 هاتر بروم. آنخوش دارم با تو به بس

 فقداِن ما را حس نخواهند کرد.
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 ی دخترها باید یک شعر داشته باشندهمه

 برای والری
 
 

 ی دخترها باید یک شعر داشته باشندهمه
 ها نوشته شده، حتا اگرکه برای آن

 برای این کار مجبور شویم این دنیای لعنتی را
 وارونه کنیم.

 
 ۱۹۶۹مارچ  ۱۶نیومکزیکو،                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 وقتشه خودت را تمرین بدهی

 
 

 وقتشه دوباره خودت را برای تنها خوابیدن
 تمرین بدهی.

 قدر هم سخته.لعنتی چه 
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 اطالعات

 
 

 ام درست و حسابی استای که االن به گمانهر اندیشه
 ارزد چون من کالً ه هم نمیبه یک گُ 

 ام.رفته گابه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 بستبن

 
 

 اش دادمیک سالِم باحال تحویل
 تر هم یک خداحافظِی باحال او

 ام داد.تحویل
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 ضرورِت به نظر رسیدن 

 ی خودتدر چهره
 
 

 هایی در روز هست که آخرین جایی وقت
 خواهی در آن باشی اما مجبورید که میاندر جهان

 اشجا باشی، مثِل فیلمی، که نقِش اصلیآن
 تویی.
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 همه چیز شامِل ماست

 
 

 )herهایش (ی دستاندیشه
 )hisلمِس موهایش (           
 خواهد استفراغ کنم.ام میدل
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 مکنبه آرامی بر تو اثر می

 
 

 کنمبه آرامی بر تو اثر می
 چنان که گویی در پیک نیکی بودی

 در رؤیا.
 ای در کار نخواهد بود.مورچه

 نه بارانی.
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 ی سکسیفاجعه

 
 

 ی سکسییک فاجعه
 ات از کار درآمد،که زن

 هایتمادِر بچه
 مان، خانه استو فرجاِم زندگی

 پزد.میدارد برای تماِم رفقایت شام 
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 منحنِی چیزهای فراموش شده

 
 

 یابندچیزها به آرامی انحنا می
 تا از دیده نهان شوند. بعد

 ماند.تنها انحنا می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 فقط چون

 
 

 فقط چون
 مردم عاشِق فکرت هستند،

 شوددلیل نمی
 مجبور باشند

 ات را هم تحمل کنند.تن
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 ی هفت سال بدبیاریسایه

 
 

 های دیگر سرهم شدهی چهرهای که از پس ماندهچهره
 های شکستههای آینهای است که از تکهنیازمنِد آینه
 برهم شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 

 ها:پانوشت
 
 فر، نشِر نی.ریی هوشیار انصاآال در امریکا، ریچارد براتیگن، ترجمهبه نقل از صیِد قزل.1
ی بابک احمدی، مهران مهاجر، محمد ، ترجمه»هرمنوتیِک مدرن«آورده است. به نقل از » نیچه، فروید، مارکس«ی این ایده را فوکو در مقاله.۲

 نبوی، نشِر مرکز.
 نگار.ی لیلی گلستان، نشِر بازتابزندگی در پیِش رو، رومن گاری (امیل آژار)، ترجمه.۳
 ، ۲۷فر، ص ی هوشیار انصاری در امریکا، ترجمهآالصیِد قزل.۴
 .۸۷، ص ۸۲زمستاِن  -، پاییز۲۹و  ۲۸ی رود، شمارهام: در: زندهی آقای احمد اخوت نقل کردهرا از مقاله» جویس کرول اوتس«این سخِن .۵
   آمیزش،که منجر به تعییِن سرنوشِت تهای موفقیرسِی اعماِل فرد در یکی از هستی: (در بودیسم و هندوییسم) حساب KARMAکارما .۶

 شوند!اش میبعدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست

ن مبدأومت  
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 معنا و ننوشتن ژِی نوستال

 
 

 
ژِی آن است. هر کلمه معنایی دارد و اِر خوِد معنا، که احضاِر نوستالژی است. احضاِر معنا در متن نه احضمعنا در شعر یک نوستال   

رسد و بدل به نشخواِر ناکامی براِی عدِم تولیِد معنا جاست که شعر به پایان میه کلمه معنا. اینهر معنا هم معنایی. معنا کلمه است و ن
شود. اما برای فراموشِی معنا باید معناِی فراموشی را هم رسد که معنا فراموش میمعنایی یک ناممکن است. به نظر میشود. بیمی

نوع نوشتنی با معناست و اجرای معنای فراموش شده (به تأخیر افتاده) گریزی  فراموش کرد، و این یعنی گامی به سوی ننوشتن. هر
چون بخِش اعظِم شعرهای موقت از احضاِر معنا. آوا و نحو، جانشینی و همنشینی، محوِر عمودی و افقی و ... ، یا حاضرند (هم

اند و کنند. از پیش غایب بودهورند) و اعالِم حضور میخزنند (میگول می -تصوِر یکه بودن -تولیدی)، یا با عدِم حضوِر پیشیِن خود
 گذارند. ی پایانی بر خودشان میحال با اعالِم حضورشان نقطه

دهد. این رونِد فهمد که شعر است، وقتی آگاه نیست و پاک شده است، وقتی نامی ندارد، یعنی خود را توسعه میشعر وقتی نمی   
آورد. شعر نامی ی خود، آن را به خدمِت خود درمیصادی است که با قرار دادِن هر متنی در زنجیرهتوسعه حاوِی باِر اجتماعی و اقت

گیرد، که گیرد، که در این صورت همدسِت هنجار و ایدئولوژی است، یا قرار نمیاست بر اثر و نه متن. این نام یا در این زنجیره قرار می
صبر پیشه قدر آن ؛کندکند، کالفه و ویران میوش میگیرد و آن را از درون مغشره قرار مییا در زنجیو شود، در این صورت خوانده نمی

یعنی این ای دیگر تشکیل دهد، که معنایش را با گسست از دست بدهد. چنین متنی ممکن است زنجیره و کند تا زنجیره بگسلدمی
نده بشود و نشود، وجود داشته باشد و نداشته باشد. این حضور و یا تشکیل ندهد، خوا ؛ی پایانی بر خوداری دیگر و نقطهثبات، هنج

ای برای فریِب مخاطب. به محِض خواندن به ی حضور است و فریِب غیاب. معنا یک رشوه است. رشوهغیاِب توأمان حاصِل رشوه
ن محو شدن، این غیاب نیز فریبی شود. اما ایشود که بگوییم محو میشود. همین شدِت ناباورانه باعث میشدیدترین شکل حاضر می

 ای در کار است. که شما خیال کنید بازگشِت دوبارهدر جهِت بازگشِت دوباره است. این
کم گرفتِن ناخودآگاه نیست. خودآگاهی در آفرینش جنونی رنگ شدِن جنوِن ذاتی ناشی از دسترونِد آگاهی در فراینِد نوشتن و کم   

و تحمیِل آن به متن. اگر در  یجویی از طرِد نوشتاِر شهودی توسِط محیِط بیرونای انتقامیکی. گونهآفریند. جنونی مکاندیگر می
بار آگاهی از ناآگاهی شده، اینکه به ظاهر مؤلف است سلب میگذشته شهود ناشی از ناآگاهی از ناآگاهی بوده و تواِن تحلیل از آن

ی متنی که از نوشته خبر باشد. سلطهاش (قراردادش) بیند. خودش هم از نامجویانه است تا متن به همه پشت کروندی انتقام
سازد. کپی برداری از روی کپی. یگانه راِه به خبر است این عملیاِت مکانیکی را به خألیی فاقِد هر گونه توجیه بدل میاش بیشدن

که برداری و ایناش نیست، با اعتراف به کپیداِل بر من بودن» نم«اش به عنواِن گذارینام کهبازیچه » مِن «داختِن مرگ. این تعویق ان
کند. برای نجاِت از مرگ باید نوار را کپی کرد و به را به دیگری منتقل می گریزد و آنیی دیگر در کار نیست، از مرگ میچیزی جز کپی
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ی و دیگری منتقل کرد. دیگری فرداست؛ همیشه هست. در . باید به این تکثیِر مکانیکی تا ابد تن داد و مرگ را به دیگر۱سپرددیگری 
  !مرده هستی. یا دیگری باش یا بمیرواقع یک دال (به مفهوم مطلق) است. من بودن مترادف با مرگ است. اگر کپی نکنی منی 

هایش) است و به دنباِل بیِن متن اش بی خبرمعنایی باید به معنا اندیشید. نوشتاِر شهودی (حتا این مقاله که از پایانبرای اجرای بی   
گیرد. هر آوا به تا زمانی که با کلمه سر و کار دارد، حتا اگر خارج از قرارداد به آوا و دال بسنده کند، در رونِد تولید و اقتصاِد معنا قرار می

دهند. مدلول را نمایش می های شهودِی مدلول گم کرده غیاِب کشد. دالی معناسازی را به رخ میمحِض ثبت شدن تواِن بالقوه
ماند (و چه زیباست شود و در حِد نظریه باقی میژی نشخوار میبه معنا بوده و حاال... . نوستالیافتی مدلولی بوده و حاال نیست. ره

ود تکیه کرد؟ باید توان به خیاِل گریِز از معنا به شهماندن در حِد نظریه. همواره بالقوه بودن و راهی به خارج نداشتن). تا کجا می
این شاید دیگر نه  ی آگاهی را چنان باال برد و معنا را چنان برجسته و شفاف کرد که از فرِط وضوح به چشم نیاید.چید. باید گستره

ژِی د بر نوستالی تئوریک. یعنی نوشتن از فراِر از معنا و تأکیژِی معنا، که احضاِر خوِد معناست. فراِر از معنا یعنی اندیشهاحضاِر نوستال
ام. انگار تئوری یعنی غریبه شدن، ام و حتا من و خوابیدنام، من و غذا خوردنمعنا. تئوری یعنی فاصله. مثًال میاِن من و دوست

کند. اجرای غیاب و به تأخیر افتادن یعنی معنا. ضربدر کشیدن هم دردی دوا نمی ؛افتدوطنی. معنا به تأخیر نمیبیبیگانگی و 
تر از آن چیزی است که هایدگری و دریدایی اعترافی تلخ آن یک اعتراف است. اما این ترفندِ توأماِن واژه با کشیدِن ضربدری بر  حضورِ 

      معنایی چیزی در فراسو بی -اش. بازِی تقابِل معناترین شکلآید: ضربدر کشیدن خود معناست، آن هم در نمادینبه چشم می
چه که چنان حضور دارد، چنان ما را احاطه کرده جا هست. آنچه آنن برای سرپوش گذاشتن بر آنطلبد: ننوشتن. تئوریک بودمی

بنویسیم و کاغذ سیاه کنیم. کارکرِد ضمایر و حروِف اضافه و ...  ؛بدهیم (لفِظ با مسمای معناگریزی)اش جان که حاضریم برای حذف
ی شعری چنان اعظِم گذشته تر. از بخِش خر در گِل معنا... آن هم هر چه عمیق را تغییر دهیم. بحران را به نمایش بگذاریم. اما مثِل 

کش بطلبد. اما خودمان هم پس از چندی جزوی از تاریِخ همین شعر شویم. حال ژی بسازیم که بازگشِت به آن جرأت و نفسنوستال
توان با برجستگِی یک ضمیر و انفجاِر گونه مید. چهنش» این شعر«توان جزوی از تاریِخ طور میکه سخن بر سِر این است که چهآن

را بر زبان نیاورد و این مثًال ضمیر و حرِف » یعنی«نیفتاد؟ یعنی که این فرو معنا در آن (معادل گرفتِن معنا با فرم) از آن سِر طناب 
ی معنا دارد. اِط مستقیمی با اسارت در چنبرهتوان فرهیخته نبود، که ارتبطور میاضافه را چنین انباشته از معنا نکرد؟ در نهایت چه

طلبد و هر و جوی معنا را میمتِن شرطی نیازی به معنا ندارد. عدول و آشنازدایی است که نیازمنِد معناست. بحران جست« یک شعار:
  »معنایی نزدیک شوید شرطی باشید.خواهید به بیکند. اگر مینیاِز به معنا را امضاء می» شعر«
به آن شعر پوئِن منفی خواهند داد. اما سخن از » داوران«منسجم و ساختمند بخشی از بافِت شعر جدا افتاده باشد،  ر در یک شعرِ اگ   

جا بند نیست و خألهایش برای پوشاندن و ی آن از بافت جدا افتاده است. شعری که به هیچشعری است که هر سطر و حتا کلمه
 انند، بی مدلول و مفهوِم دیگری. یک متِن از بافت رسته متنی دیگر است:که خودشگذاری نیستند. بلصحه
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                79،83،86،89....93... 
 ۲یکصد قدم                 

 
هایش بدوِن عنایت به بافتی که از آن جدا شده ای در بافِت یک فیلم کامًال داللتمند است. اما افِق داللتاین متن در قالِب ترانه

های به سوِی ای بیاِن گامای بر ی فیلم صرفًا ترانهکه در پروسهکند. اینتر ایجاد میتر و چه بسا غافلگیرکنندهای برانگیزانندهگستره
مرغی. مان دانهمان هم سیخ شود و پوستآور باشد. فقط همین. ممکن است موهای تنر تأثیرگذار و اشکتواند بسیامرگ است، می

 ژِی معنا حاضر است؟ اما شاید جدا از آن بافت و ساخت، جدا از صدای خواننده و موسیقی وچه؟ که در لذِت شهودی هم نوستال که
  ی ذهنِی مخاطب زمینه... متنی از ریشه برکنده و دارای اثری (در قیاس با بافِت قبلی) خنثا و عاری از تأثرات پیشین شود. پیش

 شود مترادِف بحران. ای میواژه
تازه تشکیل ها و سطرها در آن یک بافِت واژه ریشه برکنده است. شعری که چینِش  اش ازسخن از شعری است که هر سطر و کلمه   

شدن. ندهد (یک ناممکن). از ریشه برکنده شدن، گسست و جدایی و عدِم تعلق به یک بافت و ساخت؛ تعلیِق میاِن خوانده شدن و ن
و ناکام. هر چند ناکامی نیز جزئی از سیستم است. فقداِن نیرو در مقاومت در برابِر ایدئولوژی.  ۳ریشه (و حتا بدوِن ریزوم) داللتی بی

ی ذهنی اند. حضوِر ناگهانِی پیشینهها بی ریشهنید همین االن چه به ذهِن من آمد؟ آن دیالوِگ معروف در شازده کوچولو که آدمدامی
 به هنگاِم سخن گفتن از خأل. نهایِت ناکامی. 

گذارد، اش را پای شعارش میکه جانایم و آنمان زندهما با شعارهای» معناترین کاِر جهان این است که به چیزی معنا بدهی.بی«   
های حزبی، اخالقی, سیاسی ... و ادبِی دوست و دشمن به زندگی ادامه دهد، و نعمِت میرد. او محکوم است که در حافظههرگز  نمی

رگ معنا توان به مدهد. چراکه به شدت با معناست و تنها در زندگی است که میمرگ را به اخالِق زندگی بفروشد. شعار بوی زندگی می
 داد. 

ین زند، نیاِز به جهانی برای ااش را نیز پس میافتد، نه فقط جهاِن بیرون که جهاِن خود بسندهمتنی که با ابزاِر خود به جاِن خود می   
مداوم است. تفسیر، ژِی در معرِض بازتولیِد تالسر، که در جهاِن روزمره نیز یک نوژِی معنا که دیگر نه در شععملیات دارد. نیاِز به نوستال

شود. اگر هم برقرار ر میاش) یعنی معنا. از هر دری وارد شوی معنا زودتر وارد شده. برای همین ارتباط برقراتأویل و روایت (در هر نوع
 .)باز هم معناِی ناکامی و شکست( وجوی معنای عدِم ارتباط که هستتسنشود، ج

این سخن به شدت ». یم/ و آن شعر است/ چیزی که به آن نیاز داشتم (جان کیج) گوچیزی برای گفتن ندارم/ و همان را می«   
کند (مثًال بکت). نگفتن را گفتن شاید چیزی بیش از سکوتی پر معنا باشد که های دیگری را جایگزین میساز است. ناماستعاره

فرصتی برای استعاره شدن ندارد. فرصتی برای  خوانند. جانشینی چنان افسار گسیخته است که کلمهاش میمعموًال سوِء تفاهم
گذارد. ننوشتن: تشابه. و همنشینی با آگاهی از چیدن، آگاهی از ناآگاهی در چیدن، خیاِل تسلط را، تپِق فرهنگی را به نمایش می

به گوز. ابزار از کند/ سم را/ سکوت اضافه می»: سید کرمن«چون این شعِر کوتاه از سکوت دیگر سخن گفتن از سکوت نیست. هم
 کنید).اید و سطرها را شمارش میاش آگاهرسد و شما پیشاپیش از پایانشود. (مثِل این متن که دارد به پایان میمتن دریغ می

 چون بیماری که جز بیمار چیزی نبوده و اگر فقطبازخوانی نشد. هم» شعر«توان به عنواِن توان تا ابد شعر ماند. اما میهرگز نمی   
شود. ممکن ای (بیماری) بیش نخواهد بود. شعر در هر زبانی نوشته شود، در آن زبان نوشته نمیای سالمت را تجربه کند بیگانهلحظه

که قرارداد بسته شد (در آن زبان به عنوانی شعر بازخوانی شد)، دیگر شعر نیست. حتا اگر است تنها یک لحظه باشد. به محِض این
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زند، میِل به تفسیر و اثبات و جایگزینی را با ا پس بزند. آخر وقتی شعر معنایی را با تالشی ناشی از لذت پس میچنان معنا ر ذهن هم
ها به متنشود و تماِم بیِن یابد. استعاره تنها جایگزینِی شعری به جای شعِر دیگر میجاست که شعر پایان میکند. اینخود حمل می

  دهند.تن می» شعر«به  .شوندبازخوانی می» شعر«عنواِن 
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  Bob Perelmanباب پرلمن             

 
 درختان

 
 یک ملودی مرکب از موانعی سفت و سخت

 کند. آسمان به طوِر خودکارخودش را به کاغذ دیکته می
 ترین زندان استشود. خیال محبوبسازگار می

 برای رؤیت. نوِر جدا شده از ماده
 

 درخشد،پارک می بر جای
 کنمیک تغییِر مسیر. فکر می

 هرگز نخواهم دید
 کنندنام که کلیات را نجوا میهای بیبدوِن علف
 

 دهدکه رنگ می یءدروِن رمِز آن ش
 شودوقتی از فواصِل چندگانه برداشته می

 هایم. درختانشود دروِن شبکیهافشانده می
 زنده ی مناسِب درختان است. یک برِگ بلوِط مطالعه

 ی توِت وحشی.آید بر شاخهوارونه فرود می
 

 دروِن منحنِی یک گوش
 شودهر نقطه تماِم خطوط را شامل می

 اشرسم شده تا درون
 با سماجِت جهانی کامل از روزها. هر واژه

 
 های زینتِی آب و هواای از هجومدر چهره

 های در جنبشدهد. بخشگل می
 کردهزمینِی سرخصدا، هواپیما، سیب

 کنند. کودک در فیلمتولید می
 خواهد با دوربین بازی کند.می
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MUSIK 

 بعد از ریلکه

 

 اشگویی، باب؟ همهچه می
 کشی شده، گیاهاِن سبِز شهری، سیم

 ی نام و نشاِن معتبر؟ کجا؟ سرتارائه
 در جسِم ابرِی پخش و پالِی او در هم ریخته است.

 
 .برای او، گفتار یک نظاِم کیفری است

 مرگی و نابودی را به گوش دادناو پریشان
 زنی،ترجیح خواهد داد. تو قوی هستی، زیاد حرف می

 اما هر لحظه باران شروع به باریدن خواهد کرد.
 

 شاید فقط بر نیمکتی سبز 
 اشکاِل در گذِر ابرها را 

 نشینی. اوبه تماشا می
 دوست دارد غیِر قابِل تشخیص بماند.

 
 خاکستری است، آن بال حاال مربعی

 برد.باد تصویری تازه را از نیمه می
 جااو پاره پاره در آن

 ها بر دیوارها.و تو در حاِل خواندِن واژه
 آورند.فریادها ادای ذراِت نور را درمی
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 فرآورده                                  
 آوریبازفر                                  
  

 داندحتا این شعر نمی                          
 که من دارم                              

 به آن چه                               
 گویم. شمامی                              

 
 کنم بهدانید، شنیدید! هیچ! دارم نگاه میهیچ نمی           

 ،»های زمینیباِغ شادمانی«                      
 هاها بر سرها، ماتحتتوت                       
 هاها، و بدنبه عنواِن گلدان                       
 رنگ، همسان، براقهمه پریده                       
 برای حفِظ لذت در درون.                        
 کجاست؟ زماِن حالوالدو                        

 
 توانم تشخیص بدهم، و کجاست؟ نمی                    

 های میِل دانم کجاست طغیاننمی                     
 مان                اماماشینی شده                    
 توانم از شما               بپرسم،نمی                    
 سرنخی                              شما                    
 ندارید،                           دارید؟                    
 و                                  شما                    
 کسی هستید                    که                    
 برای     یابد               اجازه می                    
 صحبت            ،             بعدًا.                    

               
 تان                          راحقه                    
 تغییر دهید.                      آبستنِی                     
 تان گیِر  نفس                    
 الگو                           قرار بدهید. را                    
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 ها:پانوشت

 
ام. تحریف هم طبیعی است. هر چند بوی ی ژاپنی و هالیوودی (به کارگردانِی گور وربینسکی)، گرفتهاین ایده را از فیلِم حلقه، در دو نسخه.۱

 تصرف و مصادره کردن بدهد. و اندکی جدایی از بافت.
نیز  Selma songs تریر) که در قالِب آلبومی به ناِم (الرنس فون» رقصنده در تاریکی«ت برگرفته از (جدا شده از) فیلِم ای اساین متن ترانه.۲

 منتشر شده. با بازی و خوانندگِی بیورک.
برد ای به کار میریشهتک کند و ژیل دولوز آن را در تقابل با ساختاِر درختِی عمودی وی گیاهی است که به صورِت افقی رشد میریشه» ریزوم«.۳

   مرکزی است.  ریشگی و فرار از الگوهای تکی بیاشناسی و ... را تحِت سیطره داشته است. گویی ریزوم گونهکه تاریِخ علم فلسفه، روان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست

ن مبدأومت  
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 بازتولیِد زنانه و زنانگِی متن
 
 
 

خیزیم. آیا در گوییم، به ناگزیر به تأییِد حضوری مردانه در این جهان برمییوقتی از جهاِن زنانه (به مفهوِم فمینیستِی آن) سخن م   
 ه و پیچیده در خود. زِن بدوِن مرد یعنی چه؟ واماندای جهاِن مردانه چنین خبری هست؟ مرِد بدوِن زن یعنی مرِد محروم از ابژه. سوژه

گذاری میاِن مرد و زِن همراِه می بیش نیست و تواِن فاصله گیری و تمایزگاِه سوژه توهیاز هنگامی که مرد پی برد قرار گرفتن در جا   
ای تازه اندیشید: عقب نشست تا جهاِن زنانه حضوِر خود را کند، چارهسایِر اشیاء فریبی است که دیگر اقتداِر سوژه را تثبیت نمی

 جست، اینجهاِن زنانه (و نه زنانگی) می خود را در حذِف  گرِ اعالم کند. اما نه در غیاِب جهاِن مردانه. جهاِن مردانه که حضوِر تثبیت
   همت  رِد این حضوکرد؛ و جهاِن زنانه در زیِر باِر اصطالِح فمینیسم به تأییوجو میبار در جهاِن زنانه حضوِر اقتدارگِر خود را جست

تر شدن به ت. موضِع زِن تئوریزه شده نزدیکاش شد همانا زنانگی استوان مدعِی کشف و شناختچه نمیچنان آنگماشت. هممی
ی سهِم برابر در زایش، زِن... و زِن نویسنده. سرانجام زِن جهاِن مردانه بود و نه کشِف زنانگی. زِن اجتماعی، زِن درخواست کننده

 گر در راِه اصالِح نیچه، فروید، لکان و ... .مردانه. زِن تالش
داد (وولف و حتا (یاِد سقراط به خیر!)، یا زمانی به اتاقی شخصی به عنواِن آغاز رضایت می اگر زمانی زن اصًال وجود نداشت   

وجویش بود، ناپذیر در جست ای خاموشیار)، این بار زن وجود داشت؛ اما حضوِر مردانه جسِم پذیرای او را که میِل به مکاشفهو دوبو
چنان گناهی دیگر شود! زِن تئوریزه شده: اسیِر ایدئولوژی و گفتمانی همخواهانه نمود تا مرد مرتکِب جنسبه هیجانی هم تبدیل

 اش تنها ماند و زن با نفِی زنانگی از تنهایی گریخت.جنسانگریزناپذیر. مرد با هم
زند. اما دامن می وقتی امِر قابِل شناخت یا غیِر قابِل شناخت بر معیاِر سطحی و عمیق استوار باشد، فرار از راِه سوم به توهِم شناخت   

طوری که احیانًا عمیق افتد. همانآفریند. سطحی انگاشتِن زن در گفتماِن مردانه اتفاق میتعلیِق بیِن ژرفا و سطح توهمی دیگر می
به  چه در زباِن مردانه نمایان شده، داشته باشد. تأویلی که خوِد زن نیزاش. چه بسا سطح در زنانگی تأویلی متفاوت با آنپنداشتن

، »زنان حتا سطحی هم نیستند«گوید: دلیِل تأویِل زنانگی در گفتماِن مردانه از درِک آن عاجز است. شاید در این کالِم نیچه که می
    توان گفت: سطحی یا عمیق بودِن صرف، اگر ممکن باشد، سهل و آسان به چنگ پردازی میرازی نهفته باشد. (با اندکی خیال

تواند سطح خندد، چرا که عمق در نزِد مرد میی زباِن زنانه به عمق میمتعلق به کاراکتِر مردانه. رفتاِر سرخوشانه آید. اتفاقی استمی
چون پیاز در نظر آید. نفوِذ در آن تنها نفوِذ در سطحی دیگر است. چنین تصویری مفهوِم عمق را تواند همدر نزِد زن باشد. سطح می

    دهد).نیز در نوسان قرار می
شود. این یک شوخِی بامزه نیست. زنان نهد. تو گویی مؤلِف زن در گذِر زمان به مرد شبیه میزباِن مردانه داِغ خود را بر جسم نیز می   

چون کند از خود بگوید. هممید. گفتماِن مردانه زن را ناگزیر شونتر میگویند، به گفتماِن مردانه نزدیکتر از خود میهرچه بیش
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گونه باشد وجو نکند. زن نیز اگر ایندی که ملزم است از هیچ (فقدان) همه چیز بیافریند. شاید مرد خأل و فقدان را در خود جستوجو
 دیگرِی مردانه را به جان خریده است. 

 وجوِی فقدان در خود.گاِم اول برای زن از هیچ، هیچ آفریدن است. جست
ی تولیدی نفی کرده و به تولیِد ل به سال در حاِل افزایش است. زن خود را به عنواِن یک فرآوردهی زنان سا(یک مثال: جوایِز ادبِی ویژه

ورزد. توگویی مرد جاِی او را تنگ کرده. در جوایِز پردازد. زن بر وجوِد خود اصرار میفرآورده و بازتولیِد خود در گفتماِن مردانه می
نشیند تا زن از توهِم تنهایی اما در جوایِز زنانه مرد عقب می -ی مردان نداریم!یِز ویژها جوام -مردانه میدان برای زنان خالی نیست

 بگریزد).
حضوِر  .گویندتر از مردان میگویند تا مردان از خود. زنان بیشتر از خود میکه چون زبان مردانه است زنان در متن بیشخالصه این   

 ست.جسِم زن منجر به اشباع و محِو آن شده ا
ها موضوِع گونه باید باشد؟ دیِد خردورزانه زن را به همراِه سایِر ابژهگان چهاگر مِن فاعِل شناسا مذکر است، پس رفتاِر زن با ابژه   

دمتی ) قایِت آن سوژه که ابژه شدبیند؟ تاریِخ ابژه شدِن عقِل مذکر (حکگونه میپندارد. این گفتمان نگاِه ابژه را به ابژه چهشناسا می
چنین تشخیِص جنسیِت شناسی است. همی متنهای مطرح در حوزهمتِن دوجنسی نیز از نظریه. ی مؤنث داردتر از تاریِخ ابژهمک

توان رأی به زنانگِی یک متن داد و اطمینان حاصل کرد که این رأی از منظِر زباِن گونه میمتن بدوِن شناخِت امضای پاِی آن. چه
ی ناب حاوِی انه) نیست؟ (بحِث روِح زنانه در مرد و بالعکس که تحِت حاکمیِت روانشناسی است به کنار). متِن زنانهمردانه (یا حتا زن

ای تواند مدعِی گونهمی عاری از جنسیت یا دوجنسی هنگامی ام. متِن زنند من یک زنعناصِر زنانه نیست. عناصری که فریاد می
 فرِض حاکمیِت گفتماِن مردانه در آن نادیده گرفته شود. عنایی، تأویلی و ... باشد که پیشهای مدموکراسی و چندصدایی در تناقض

 به در این مرحله چیزی است شبیهنهد. گاِم نخست ای از جنون گام میزباِن زنانه با پِس پشت نهادِن زباِن نقِد مردانه به مرحله   
است. این عصیان همواره در آغاز متوقف مانده است. عصیاِن آراِم شعِر  سکوت. گذشتن از این سکوت انفجاِر جنوِن جسم در متن

که جسم در زند. چنانزاد و یا جنون و مرگ در شعِر سیلویا پالت، صرفًا آغاِز گذار است. این جنون شعر را به مرگ پیوند میفروِغ فرخ
متن) دو شقه. دوجنسی شدن بهایی است که زن در واقعیت در تقابل با  شود و در واقعیت (درمتن کلمه به کلمه از زنانگی اشباع می

 پردازد.ازای انباشِت زنانگی در متن می
های موجود را گفتمان ای که زبان وآید. ناشناختهمیاش بر نآفریند فراتر از سکوت، که ابزاِر نقد از پسگذر از این جنون متنی می   

گوید. آغاِز زنانگی: انرژِی نقد نمیگوید، از هیچ گاه که از خود نمید کرد. زباِن زنانه آناش حل خواهمستحیل کرده و در ناشناختگی
 دهد.کفاِف نوشتن را نمی

گرایی و وروِد آن ناشناخته که ذکرش رفت، شاید اتفاقی شعر و ادبیات محمِل نمایِش زنانگی یا مردانگی نیست. گذر از این تقابل   
 اش کند. فراموشتلقی شود که فلسفه نیز 

 ماند.رسد: تالِش این متن در راِه تعلیِق جنسیت در نهایت عقیم میاش مضحک به نظر میادامه دادن   
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 ی مرِد عاشقضمیمه: انگاره

 

ِد دهد. مر گیر کرده و در شکِل سوم شخص نیز باز به دوم شخص ارجاع میست. این ضمیر او را زمین»تو«مرِد عاشق در شعر عاشِق .۱
گاه آمادگی آفریند. او براِی ضمیرزدایی در متن هیچبرسد. منی که آن را هم نماد می» من«آفریند تا به عاشق از تو نمادی متعالی می

 ندارد.

 تواند نیروی بیند که میاش شعری مجسم میترین اموِر هستیگونه است. او زن را در سیاسیمرِد عاشق دارای شهامتی زن.۲
 انقالبی (ولو در زبان) باشد. ی هرمحرکه

اش را فراموش کرده. در واقع او اصًال چشم ندارد. با دیِد رمانتیک در جدال است، اما این جداِل مرِد عاشق کور نیست. چشمان.۳
 شود.گزینِی مشابه منجر میسویه همواره به یک جاییک

 گردد و این یک مجاِز ناب است.انه همواره به دنباِل زن میخواهد باور کند که عاشق نیست. او در شعِر عاشقگاه نمیهیچ.۴

در زباِن شعر هر مخاطبی را در توهِم » تو«اش دارند. آخر او عاشِق زمان است و به همان اندازه بی عنایت به زبان. همه دوست.۵
    گزیِن غیاب ِم غِم هجران متن را جاینویسد به ناکه میبرد. کندِی زمان برای او لذت آفرین است، و هنگامیعاشق بودن فرو می

 کند. می

نویسد و آن را به ناِم نویسد. او برای همه میگاه برای یک نفر نمیای است که هیچنامه است. مرِد عاشق تنها فرآوردهاو عاشِق تقدیم.۶
 کند.ضمیِر تو تقدیم می

 کس فردیِت خود را در آن نیست. چنان عمومی است که هیچ ترین متن است. جاِی سوزن انداختن در آنمتِن عاشقانه شلوغ.۷
 یابد.نمیباز 

کند. ام؟ او از تصویِر خود وحشت میگوید: یعنی من عاشقها میشود. مرِد عاشق با آخرین نفسغرق می» تو«متِن عاشقانه در .۸
 دهد: بادی به غبغب انداختن.این وحشت موقعیِت او را جلوِی آینه شکل می

ام من چه نوع عاشقی (معشوقی) کند: با توجه به جنسیتشود که مخاطب در شراکِت خود شک میعاشقانه چنان زمزمه می متِن .۹
 هستم؟ مخاطِب متِن عاشقانه مخاطبی منحرف است.

آورد، حتا اگر میکند. مرِد عاشق در این متن نیازمنِد بازتولیِد خود است. هجران را تاب نمتِن عاشقانه به فراموشِی زن کمک می۱۰
 کند. او عاشِق غیاب است.بازتولید ایجاد نمی ی هجران هیچ اختاللی در امرِ لحظهیک لحظه باشد. 

 ابزاِر عشق است. -چون زنهم-شود. متن برای او گاه در متن مستحیل نمیمرِد عاشق هیچ.۱۱
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 گوید من تنهایم و این آغاِز یک . در واقع عاشق میگاه تنها نیست. همیشه به دنباِل خوانده شدن استمتِن عاشقانه هیچ.۱۲
خواند. برای او نوِک زبان اش میندارد. او با نوِک زبان زآورِی نیرو یا تمرکنیازی به جمعی عمومی است. مخاطِب این متن سیطره

 همان تِه دل است.

ماند (این هم یک مجاِز ت تنها یک کل باقی میترین حاال شعِر عاشقانه یک مرد است. زِن فرضِی این مرد (متن) در ملموس.۱۳
 دیگر!).

توان عاشق بود و تأثیر نگذاشت. متِن که مگر میمتِن عاشقانه نموِد حیرت از مخاطبانی است که عاشق نیستند. حیرت از این.۱۴
 ای سیاسی است.عاشقانه لطیفه

... 
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  Erica Jong     اریکا یونگ 
 

 تجلی
 
 

 نشینمدلِی سیاِه چرمی میبر صن
 در مکاشفه 

 خیزدبر پری از دود که برمی
 در هوا،

 که اگر دفتِر شعری بود،چنان
 گذشته و آینده

 خورد.سرتاسر ورق می
 

 اگر به عقب برگردم، عقب، عقب،
 یابم که مردمدر می

 به گاِه زایمان در دیگرگونه حیاتی،
 مردم از آتش در حیاتی پیش از آن،

 تر.آب، دو بار، یا بیشمردم از 
 

 کنمروزها را تفکیک می
 و در ذهن مرور

 تو گویی سرگرِم پرو کردِن لباس بودم.
 

 رسد،هنگام که آینده فرامی
 روم،من از پی می

 سوار بر پِر دودی دیگر،
 احساِس حائلی میاِن پوست و هوا

 شوم،بخار می
 ای محو.چون اسطورهام همو تن
 سوزد،هوا میهایم در برابِر گونه
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 خورندور در جایی که دو عنصر به هم میشعله
 آمیزندمی

 شوند.و یکی می
 

 ی تن!آه چه انفجاری بر لبه
 زیم،بر رفی از زمان می

 خیره
 کران.در بی
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 خودنگاری

 
 

 عاشق در این شعرها
 من است؛

 دکتر،
 عشق.

 شوداو ظاهر می
 به عنواِن شوهر، عاشق،

 کاو و منبِع الهام،روان
 به عنواِن پدر، پسر،

 و شاید حتا خدا
 و به یقین مرگ.

 
 ها همه حقیقت است.این

 
 مردی که تو در تاریکی 

 آیی اش در میبه هیأت
 مرداِن بسیاری است.

 
 این رازی است گشوده

 میاِن زنان
 و حاال موافقت برای پنهان کردن

 که چنان
 ممکن است بعد از این

 ا از خودشان هم پنهان کنند.آن ر 
 

 من پنهان نخواهم کرد.
 

 نویسم در برهنگی.می
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 ها را.ام نامناممی
 ام من.من

 اش عشق.دکتر نام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 

 هاکتاب
 

 »خوانند...اش میخانهآن عالم که دیگران کتاب«                             
 خورخه لوییس بورخس                                                                                

 

 
 های سفیِد درشت وصله شدهشان با نخهایی که وسطکتاب
 دودی رنگ های عینِک هایی بر ساحل با صفحهکتاب
 های گریانفروتی خوراکی با تصاویِر گریپهایی دربارهکتاب
 های سوختهبا گوشهی پخِت نان هایی دربارهکتاب
 های برش نخوردهی مرداِن موبلنِد فرانسوی با صفحههایی دربارهکتاب
 چسبندهایی که میهای اروتیک با صفحههای حکاکیکتاب
 کنندپت میشان پتهایهایی که ستارهی مسافرخانههایی دربارهکتاب
 های احاطه شده در تاریکیهای روشناییکتاب
 های چاپیهای سفید و حاشیهههایی با صفحکتاب
 نقطهآمیز در حروِف بیهای تعصبهایی با پانوشتکتاب
 های کتابهایی با شپشکتاب
 هایی با اشکاِل چسبیده بر کاغِذ برنجیکتاب
 شانهایهایی با قارِچ کتاِب روییده بر صفحهکتاب
 های گوشتی رنگهایی از پوست با صحافیهایی با صفحهکتاب
  Oی مردان در مورِد عشق با حرِف یی نوشتههاکتاب
 چرخندشان میهایهایی با بوِی زمین که صفحهکتاب
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 سکوِت او

 
 

 کند.هنوز پوسِت بلوریِن کودکی را بر تن می
 شوند.ها به آینه تبدیل میهایش سنگزیِر دست

 هایش چاقوهایند.چشم
 کوب کرد؟چه کسی زمین را به زیِر پاهایش میخ

 اش را دروِن افق قفل کرد؟چه کسی دهان
 ساییم؟کند هنگام که دست میچرا آفتاب غروب می

 
 ها هستم.وجوی خطوِط مابیِن سکوتمن در جست

 ها.وجوی سکوتاو تنها در جست
 

 اش بچپان.این صفحه را زیِر زبان
 بازش کن انگار که برای جراحی.

 بگذار چاقوی سرِخ عشق بلغزد در آن.
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 گوید هرگزشاعر می

 
 »گوِر پدِر آینده«                              

 مارگارت اتوود                                                     
 

 خوانمشعرهایم را می
 برای تو.

 
 ی مکرر واژه

 هادر آن
 »هرگز«هست: 

 
 هرگز؛ هرگز، هرگز، هرگز، هرگز.

 لیر من از شاه
 ترموانج

 اش همین حاال هم اما از فلسفه
 برم.سهم می

 
 اندچیست

 ؟»هرگزها«تماِم این  
 محافِظ جادویی؟

 طریقی مرموز
 ؟»همیشه«برای گفتِن 

 آرزویی
 های عشقکه مرا با وعده
 سرشار کنی؟

 
 خواهی مفلوِک فرجام

 ام..که من
 خواهم بگویممی



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 ،»همیشه«
 ».هرگز«گویم پس می

 
 همیشه

 است هرگز 
 تا ابد.

 
 در آغاز 

 پایان.
 

 کنیم ما زندگی می
 در توازِن 

 ،»اکنون«ای به ناِم لبه
 بر فراِز پرتگاهی

 ،»سپس«به ناِم 
 زیِر آسمانی

 ».چه هنگام«به ناِم 
 

 چه هنگام
 خواهد آمد؟» چه هنگام«
 

 امیدواریم 
 هر چه زودتر.

 
 در این بین

 ایم..مان مشغولما با هرگزهای
 

 نداریم هرگز باور
 ایحتا برای لحظه
 مانکه انکاِر آرزوی

 برای دواِم عشِق ممکن،
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 کارساز خواهد شد.
 

 ها پایان
 خواهند آمد

 چه ناگزیر باشند،
 چه نباشند.

 
 مانو تماِم هرگزهای

 ها را خالی ازآن
 درِد غریِب تیِزشان

  نخواهند کرد
 و نه خالی از

 اهمیتهای بیخوشی
 یو ویژه

 شانآغازهای
 

 کاویپِل مابیِن این دو کنج
 ».هرگز«هست: 

 
 شاعر بر این پل 

 دارد.گام بر می
 

 زنداو سوت می
 در تاریکی.
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 جلِد کتاب

 
 

 جلِد کتاب
 گون،بنفشی است ستاره

 اش شعرهایی،و درون
 ترشانبیش

 ریشه در خاک،
 اما از برای یکی 

 که به دختِر شاعر
 تقدیم شده

 سایندسر بر آسمان می
 های بطنی.با بال

 
 آه ما شاعران

 هراسیمبس می
 دارشدن...از بچه
 و هنوز

 از تماِم زنجیرهای جسمانی
 بندندمان،که به هم می

 مانکودکان
 زنجیرهایی هستند

 شوندکه بسته می
 تربسیار نزدیک

 به بهشت.
 

 تواند باشد؟طور میچه
 

 شاعری
 رنجی است
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 گونستاره
 

 شاعران همواره
 شانای شعرهایخود را بر 

 گذارند.وامی
 آن واگذاشتن را

 شکوهی نیست،
 که در کودکحال آن

 پریشانی، آشوب
 نظمی استو بی

 
 و آن آشوِب جسمانی سرتاسر

 صلح.
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 نویسدشاعری در من می

 
 

 نویسدشاعری در من می
 داند.چراکه زباِن دیگری نمی

 
 ای استما قاره

 ای.یرهو شاعر باید باشد جز
 

 ] یک خلیج است. sheاو [
 ای.] شبه جزیره heاو [

 ما دریایی خروشان.
 

 نویسدشاعری در من می
 چنان ضرِب ساعت

 بر فلز،
 های زنبوریچنان بال
 زند به سوِی عسل،که پر می

 چنان درختان که ریشه دارند
 در آسمان.

 
 من زبانی است

 از نواهای درونِی شاعر:
 جغرافیایی از اندوه،

 
 مترونومی از درد،

 ها،ای از بلندینقشه
 در قلبی جنگلی.
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 یک خوانش

 
 

 شاعِر پیر
 ای سرشاِر از خطوط،با چهره

 جهند،چون کک در موهایش میبا هجاهایی که هم
 اشی جسمهای تجدیِد نظر شدهبا تماِم نسخه

 گذارند،اش میکه ناگفته
 دارد.به سمِت تریبون گام برمی

 
 د به ما بگویدخواهاو می

 جا رسید.طور به اینکه چه
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 ، عکاسنارسیسوس

                              
 چون هر عکسی،ی منجمد، همیک خاطره«...                               

 جا که هیچ چیز پنهان نیست، نه حتا،آن                                          
 »و به ویژه نیستی...                                          

  Blow Upخولیو کورتاسار،  
 

 مجنوِن آینه،
 کرد:ها را عکاسی میاو بازتاب

 ها،های آفتاب در گودالتوفان
 ها.شهرها در کانال

 
 دو تصویِر قاب شده

 در عینِک دودی،
 رقصنداشباِح چاق که می
 ها.در اطراِف اتوموبیل

 
 کردهیچ چیز نظرش را جلب نمی

 که پیچ و خمی داشتمگر این
 زدیا برق می

 بر فراِز هر چیِز دیگر.
 

 نداختاابرها را در بطری گیر می
 طور که کودکانهمان

 ها را.ملخ
 آلوددر یک روِز مهسپس 

 
 ی اتومبیلیکناِر شیشه

 متوقف شده بود.
 پشِت سرش،

 خیابانی از درختان،
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 پیِش رو،
 اسی از آن منظر.انعک

 شودبه نظر رسید وارِد چیزی می
 کرده بود. اشکه، در واقع، ترک

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست

ن مبدأومت  
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 این زباِن الکن؛ یک شترمرغ
 
 
 

نفِی آغاز است. چندگانگِی ترِک  زندگِی رمبوو از آن پس دیگر هیچ.  .ایمزدهبر هم  را اد آوریم آرامِش اوهر بار که رمبو را در متنی به ی   
فراِر از شاعرانگی است. نفِی » ضِد شعر«دهد. زندگِی شعر. چنگ زدن به جهانی که در آن شعر تواِن اعتراف را از دست می

 ی بینامتنی دیگر یک حادثه نیست. جزئی از روزمرگی و ژرفاِی سطح است. زیباشناسِی مألوف و رِد آفرینش. رابطه
اگر از یک متن صرِف نظر کنیم، ممکن است آن متن از ما صرِف نظر نکند. ممکن است بدوِن هیچ آغازی پرتاب شویم. جهاِن شعر    

د. و این واقعیت را بر خود هموار کر  بهواقعی نیست و واقعیِت جهان توهمی از امِر واقعی در خود دارد. رمبو جسارِت چنگ انداختن 
 آویزی است موهوم برای شکست. دهد که شعر دستواقعیت شد. این بازی اخطار میانجام مغلوِب همین سر 
اتوبیوگرافِی دیگران است.  یقدر دور شد که متن اتوبیوگرافیک ابتذاِل خود را به اعتراف نشست. بیوگرافِی هر فردرمبو فرار کرد و آن   

روی وجود ندارد. کند. سدی برای پیشتواِن شکست سرخوش می جست.بخِش مبتذِل زندگی. رمبو گذر از خود را در نفِی خود می
دانیم که معنای دیگِر ای برای پرداخت در اختیار ندارد (میکند. او سوژهزده مینویس را از نوشتن دلنامهدر آغاز متوقف شدن زندگی

کند که او را هنیِت تاریخمند تنها خیال میگوید او وجود داشته. فراموش نشده. اما ذسوژه معادِل همان ابژه است). تاریخ می
گیریم. شاعری که در نوزده ی شعرش پی میبازشناخته. هر چند که در این امر کامیاب نیز بوده است: ما زندگِی رمبو را به واسطه

 نآرگ کرد تا بدوِن می تاریخی است. رمبو شعر را جوانآید. اما این یک محاسبهمرگ به حساب میسالگی از شعر دست بکشد جوان
توان ناخودآگاه خودآگاه بود و الیه به الیه از متنی به اش ادامه دهد. خودآگاهِی متن داِل بر تصدیِق امِر خودآگاه نیست. میبه راه

رمرغ به گردم. اروپا تماِم خود را مصرف کرد. شعر را در جهاِن بی شعر باید جست. جایی که شتمتِن دیگر در پرواز. من دیگر برنمی
 جا که غریزه هنوز داللتمند نشده. کند. آنکه حیوان است، ایجاِد داللت میخاطِر این

جا گفتیم. آناش بود، از آن سخن نمیکشد. ثبِت آن اگر دلیلی بر بودنی ایستا که دیگر واقعیت را به رخ نمیو عکس؛ همان لحظه   
جا نبود. خیانت به حضور؛ بر هم زدِن آرامش. جا بودی، اما عکس آنکند. تو آنانت میکند. یعنی به تو خیبودِن تو را زبان اثبات می

کند. رمبو را نباید به یاد گاِه سوژه را تثبیت میآورد. تمریِن یادآوری جایکاش خاطره تنها خاطره بود و چیِز دیگری به خاطر نمی
 جا بوده؟ به توهم. یعنی او آن شود. عکس یعنی وروِد الی هر متن گم میاو در البه آورد.

مرگی نیز بخشی از واقعیِت جهان مرگ دانست. اما جواننویسد، رمبو را باید شاعری جواناگر بگوییم شاعر کسی است که شعر می   
برای غلبه. رمبو  واقعیتیو نه  ؛بوددر کار نمی نیز ماندکالمیکند. اگر از رمبو چیزی باقی نمیاست. زمان را در این جهان توجیه می

      کند. اگر او را سمبولیست بنامیم، به همان اندازه ای برای محو شدن تبدیل میبا حضور و رِد حضور وجوِد واقعیت را به بهانه
واقعیت او سازد. اما نه در واقعیت. ها را خنثا میایم. زندگی و شعِر او درست به دلیِل انباشِت نمادها، آنخوِش واقعیت قرار گرفتهدست

ی توهم). برخورِد خواهد (توگویی شمایل جزئی از تقدیِس واقعیت است و نه دایره) میIconرا یک اسطوره و از آن بدتر یک شمایل(
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های تاریخ جا که صفحهها را سیاه. آنکند و صفحهی نگاهی آزمایشگاهی به سوژه است. او سفر میتاریخی(گیرم در شعر) دربردارنده
سازِی سازی و جانشینسازد. همسانانند شعر مدعی آغاز است. چیزی از همان تیرگی، شعر را متنی منکِر تاریخمندی میسپید بم

 ای است برای حضوِر یک تصویر در شعر:رمبو با یک شتر مرغ بهانه
    نی (احتماًال یک سگ) ختم ی بلندش که به حیوادهد و قامِت شترمرغی با سایهزمینه را تشکیل میپس» هرار«ی رمبو در خانه

گِر کنند. حضوِر شترمرغ قرار است تداعیتر جلِب توجه میشود. دیگر عناصِر عکس (کودکی در سمِت چپ یا ساختمان) کممی
وا ی عکس در جایگاِه متنی متوهم که تالش برای تعریف و توصیِف آن چندان دردی از این توهم دحضوِر رمبو باشد. استفاده از رسانه

گردد. این عکس ما را به آغاز که به تولیِد تصویر منجر شود، ضِد تصویِر شعر میکند، و حرکِت بینامتنِی شعر به عکس، به جای ایننمی
مندی سریِش نخست باید باور کنیم که این یک عکس است؟ (تاریخ .دانیم کجاست (تاریِخ عکاسی؟)آغازی که نمیبه کند. پرتاب می

ای محدوده بهی شرِح عکس، آن را تواند سریشی برای جدایی و فراموشی باشد). محدود کردِن افِق داللت به وسیلهمی متن است. اما
چه بر آن صحه گذاری بر حکومِت تاریخِی آن، در صدِد نفِی آن. شعر با ملحق نمودِن عکس به خود، و با صحهسازدوارد میتاریخی 

. بسیاری انددرآمدهاجرا به های شعر گاه بی هیچ عنصِر شعری تواند کامًال اشتباه باشد. توصیفآید. این تفسیر میگذاشته، برمی
 مندی داشت؟ اند. پس چرا باید اصرار بر نفِی تاریخآگاهِی تاریخی جهِت سهولت در امِر خوانشسطرها نیز نیازمنِد پیش

غالِب سفر، و جا گذاشتِن وطنی که  هنجارِ د. با پس زدِن شعر، شکستِن کند که خود در صدِد نفِی آن بورمبو را تاریخی روایت می   
گزیِن تاریِخ از پیش قرار بود از او اسطوره بسازد. اما تاریخ او را به خود خواند. با این تفاوت که رمبو راوِی تاریِخ خود شد و آن را جای

بدل گردد. این ماییم که » ما«همیشه به » من«است. قرار نیست بندی شده که در پِی کشِف نبوغ ساخته کرد: روایتی از پیش صورت
در گرِو » ناله«اند. هویِت هایی است که به ارضاء رسیدهناله فرافکنِی هویت. تاریخ انباشته ازکنیم. وجو میخود را در همه چیز جست

ی ابژه را در و از همین جنس است. اتوبیوگرافی نالههویتی با رمبست. آه و ناله بازتکراِر تاریِخ عمومی است. هم»ما«تبدیل شدن به 
الی متِن ای پرفروش است. زندگی در البهاش سوژهکند که ابژهخوش مینویس به این دلنامهزندگی کند.ی میمتن بازساز

شود. جزئی از فرهنِگ می نویسد) گمنویسی در نهایت در بیوگرافِی دیگران اتوبیوگرافِی خودش را مینامهاتوبیوگرافیک (هر زندگی
 عمومی.

ی شکست است. خروِج از یک شکِل قدرت و وروِد به دیگری. آرامِش رمبو را برهم نزنیم. بگذاریم با کیلومترها انقالِب ناله، اسطوره  
شدن را به خود  ای نظاِم قدرِت زیباشناختی است که که میِل اختههای قدرت را پس بزند. حتا شعر را. شعر گونهروی، شکلپیاده

وجوِی قطعیتی برای فرار از قطعیت است. برای فرار از این میل ی انرژی که همواره در جستای تخلیهکند. گونهمعطوف می
خندش گرفت. نگاِه ضِد شاعرانه به رمبو در [قطعیت] باید فرار از قطعیت را نیز زیِر پا نهاد. رمبو هدف را به شعر واگذاشت و به ریش

 ی این زباِن الکن: یک شترمرغ.داند. آخرین بازماندهای برای نفی میشود که اتفاِق شعری را نشانهادث میشعری ح
دارترین نوِع کرد کاش یک حیوان بود؛ به کسی نیاز نداشت. خنده(و حاال یک نفر قرار است از شِر این متن خالص شود. آرزو می   

که تفکِر که قرار است روزی منفجر شود تا صدایی باشد برای نشنیدن. با یقین به ایناین ی زمین است.فکر کردن، اندیشیدن به کره
 هاست).شود فرافکنده در هیچ. هنوز سخن از واژهنمادین روزی مقاومِت خود را از دست خواهد داد و زمین میلی می
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 Peter Porter         رتروپیتر پ

 
    ۱شترمرِغ رمبو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۸۸۸ی رمبو در هرار، خانه                                                                                                                                               

 
  کس نیاز نداشت، او یک حیوان بود،به هیچ

 حیوانی که اروپا را پشِت سر گذاشت.
 ،۲انگار که بر دِر قوطِی واکِس پوتین اما در عکس،

 ی ترسیم.خرامد، چنان چهارپایهشترمرغ پا روی پا راست می
 چهار هزار مایل از پاریس دورتر است ۳هرار

 پیماید.و تنها یک مترو از دو جنِگ جهانی راه می
 کندباید از شترمرغ بپرسیم که چه فکر می

 Absinthe ۴ِه  های موحِش همرای فضل و کمال، شبدرباره
                های عشق برای جوایِز مقاله نویسی،                         از حضور در ماه

 ،Camden Town ۵دیوارهای کریستالِی دودی شده از زغاِل 
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 فوِج نقاشاِن نصفه نیمه تحصیل کرده
 د. بستنبه کار می Cork Street ۶های مالیرا در رنگ Prester Johnکه کمی 

 
 ای بود. فرانسه مستحِق این بت پرستِی قبیله

 شان در خوِر لگاریتمزبان
 شان یک گیوتیِن کندسیزمکالسی

 کرد،را مالقات می ۷فرض که رمبو جناِب ریچارد برتون
 راندندها را در اطراِف شهر میها شترمرغآن
 به شگفت آورند مردم شناساِن آفتاب زده را. تا
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  Mort aux Chats8 

 (شعر دیگری از پیتر پورتر)
 

 ای در کار نخواهد بود. هیچ گربه
 اند، ها ناقِل بیماری گربه
 کنند، ها هوا را آلوده می گربه
 شان ها در یک هفته هفت برابِر وزن گربه

 خورند، غذا می
 شوند (مصر و  منحط پرستش می ها در جوامِع  گربه

 ها هیچ کاربردی روِم باستان)؛ گربه
 ها  ها نداشتند. گربه برای یونانی

 مان نشینند. (دانشمندان موقِع شاشیدن می
 ها گیرِی گربه اند). جفت اش کرده اثبات

 ها خراش است، آن دل
 اند. ی ماه به طریقی آزارنده شیفته

 شاید در سرزمیِن خودشان
 هایشان شند اما سنتحق بارب

 برای ما بیگانه است.
 دهند، خودشان تقصیری ندارند، ها بو می گربه

 شوید. شان می ی باال متوجه در حاِل رفتن به طبقه
 کنند، ویزیون تماشا می ها بیش از حد تله گربه
 توانند در دِل توفان بخوابند، می
 ی قبل از پشت به ما  ها دفعه آن

 نرمندیخنجر زدند. هرگز هیچ ه
 ها برنخاسته. از میاِن گربه

 بزرگ را ندارند Cها استحقاِق حرِف  آن
 مگر در آغاِز یک جمله. 

 ام سردردها و پژمردِن گیاهان
 هاست. همه تقصیِر گربه



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 هاست، ی ما پر از آن محله
 کند. ارزِش امالک دارد سقوط می

 وقتی در رؤیای خدایم 
 بینم. چرا ها را می عاِم گربه قتِل 

 ها باید بر زبان و مذهِب خودشان نآ
 پافشاری کنند، آخر چه کسی

 اش نیاز دارد خرخر کند؟ برای گرفتِن حق
 ها ها! سلطنِت سگ مرگ بر گربه

 هزار سال پایدار ماناد! 
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 :هاپانوشت

 
1. Arthur Rimbaud )1854-1891 ها در افریقا او سالسرود. نوزده سالگی  ، در»تزورِق مس«چونبخش اعظم شاهکارهایش را، هم) رمبو

 قهوه، اسلحه و ... پرداخت. جا به کارهایی از قبیِل تجارِت آنزیست و در 
 دِر قوطِی واکِس پوتین: احتماًال اشاره است به نوعی واکِس پوتین که بر دِر آن تصویِر یک شترمرغ نقش بسته است.  .۲
 جا زیست. تیوپی(حبشه) که رمبو چند سالی در آن) شهری در کشوِر اHarar(ههرار  .۳
۴. Absinthe . ... نوعی لیکوِر سبز رنگ تهیه شده از برندی، افسنطین و : 
۵. Camden Townشهرکی در شماِل لندن : 
۶. Cork Streetهایش مشهور است.ی گالری: ناِم خیابانی در لندن که به راسته 
۷. Richard Francis Burton )1821-1890( و مترجِم هزار و یک شب. ی انگلیسیسیاِح برجسته 
 ها.. به فرانسه: مرِگ گربه۸
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 شعر، مرکز، حاشیه: خوانایی و ناخوانایی

 
 
 

لِق اش به خحاصل ی رود گذراند، کهساکنیِن حاشیه اش بابه ضبِط مکالمات» دارت«چند سالی را در حوالِی روِد ۱»آلیس اسوالد«   
ی ای نقشه موسوم به نقشهانجامید. اسوالد از این مکالمات گونه  River Dart Community Poem»شعِر اشتراکِی روِد دارت«

چون جریانی از کلمات در نظر آوریم، کردی تمثیلی رود را هم. اگر از منظری رمانتیک و در رویدید) تهیه Sound mapصوتی (
. زبانی به پنداشتتوان حرکتی در جهِت خلِق زبانی مسکوت گذاشته شده گرایی و حاشیه را میمبازگشِت اسوالد به طبیعت، بو

اش به ساحِت سخن نباید به بهاِی وروِد این زبان به مرکز تمام شود. گیریم این مرکز حاشیه رانده شده و سرکوب گشته که وارد کردن
گذرند در استراِق سمعی آنی از هر هایی که از برابرت میآید که در گذر از برابِر تنرویی در نظر دریا باشد یا به ساِن قدم زدن در پیاده

های هویت که در رفت و ماند. تکههایی منفک در تالش برای پیوستی ناکام بر جا میی پارهای بریده به گونهیک رِد عبارتی یا مکالمه
 شوند.پایان محو میآمدی بی

ایم. اما اگر بگوییم زباِن به گذاشته و به حاشیه رانده شده زباِن اقلیِت یک ملت است، وارِد سیاست شدهاگر بگویم زباِن مسکوت    
دهد (با قواعد و دستوری مشخص) اما به آن زبان نیست، به ادبیات نزدیک حاشیه رانده و مسکوت گذاشته شده در یک زبان رخ می

قدر به شکلی هولناک انسانی است که خلقی که در یک زبان اتفاق انسانی همان ترین حرکات در یک موجوِد غیرِ شویم. انسانیمی
گیرد. اما این به معنای در مرکز بودِن افتد، اما به آن زبان نیست. در این مورد سیاست طِی یک بازنمایِی مبتذل در مرکز قرار نمیمی

کند. در چنین خلقی همه نیست، مرکز و حاشیه را دستخوِش بحران میمثًال ادبیات نیز نیست. زبانی در دروِن یک زبان که به آن زبان 
آفرینند. آیا چنین فراینِد خلقی خود از زباِن خود، پایان میپایان مرکزهای بیهای بیاند. اما باید توجه داشت که حاشیهدر حاشیه

ی آن هم در وادِی توصیف به دشواری به بیان ا اندیشهکه حتشود اما به آن زبان نیست، باخبر است؟ حال آنزبانی که در آن خلق می
آنی برای نوشتِن  ی شهوِد کند. در یک لحظههایی را یادداشت میرا در نظر بگیرید که در جایی ایده» من«آید؟ یک فرض: یک درمی

فهوِم مخفف تنها برای خوِد آن نویسد. قرار است مها را ذیِل آن مخفف میکند (مثًال م.س) و ایدهای حروفی مخفف وضع میایده
شود. در بازگشِت دوباره مفهوِم می تن عمل کند. یادداشت مدتی فراموشچون کلیدی برای درِک رمزگاِن مقابِل فهم باشد و هم» من«

مولی و پیِش ها بدوِن دانستِن آن معمفقود شده و متِن ایده مربوطه رمزِ  معناست. توگوییشده. همه چیز بی مخفف کامًال فراموش
خواند و رمزگاِن خود ای است که متن را میی آگاِه مرکزی، که جزئی از هر غریبهدیگر نه یک سوژه» من«کند. این پاافتاده جلوه می

 توان نگریست.کند. به این غربت از منظری دیگر نیز میکند. جزئی است از غربتی که متن او را به آن دعوت میرا کشف و اختراع می
ی زباِن کند. گاه سلطهمفهوم جلوه میخواند و چون رمز را در نیافته برایش پیِش پا افتاده و بیمیای را فرض کنید که متن را یبهغر

کند و معنا جلوه خواهد که متن لو رفته، پیِش پاافتاده و بیبزرگ می بندد. زباِن بزرگ راه را برای ورود به زبانی که در دِل آن است می
 معنایی و پیِش پاافتادگی نهفته است. چندان متوجه نیست که چه خطری در ذاِت بی گویی



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

آورد. مرکز کند و آشوب و اضطراب را به عنواِن امضایی تازه به پاِی متن میخوانِش دریدایی با مرکززدایی آرامش را از مرکز دریغ می   
به بازِی آشوب، بحران  لول و معنای غایی و ورودآرامِش ناشی از امنیِت مد  و مرکززدایی یعنی عدِم اعتماد، سلِب » حاشیه امنیت«یعنی 

چه ساختار باید توهِم مرکزیت را از آن نهایت تعلیِق ارجحیت. برای ورود به بازی پایان و درپایان، حواشِی بیو اضطراب. مراکِز بی
وقفه محو گردد. خوانِش دریدایی های بیگزینیکِز غایی در جایشود زدود، تا حضور و غیاب در آِن واحد احضار شوند و مر نامیده می

ها را با این تمهید (یعنی بازی) از میان پردازد و در تالش است تقابلساز و در نتیجه مرکزسازند میبه بازی با اصطالحاتی که حاشیه
های رایج) در گان (الاقل در قراردادهای زباناین واژهاند. ساز خوِد مرکز و حاشیههای مرکزساز و حاشیهی این ترمبردارد. از جمله

    ی دیکانستراکشن برای گذر از بنِد شان در این بازی اصِل اولیهکردِن دسِت ها و رواند. واژگونِی آنصدِد تثبیتی مکانی و زمانی
متن است. این مرکز باقِی عناصر را تنها  ی امنیِت معنایِی کنندههای دوتایی است. در یک ساختار وجوِد نوعی مرکز تضمینتقابل

باشد، که به متن خواهد حواشِی صفحه ) میMarginسازند. حاال این حاشیه (اش را ممکن میپندارد که مرکز بودنهایی میحاشیه
کاربردی در خوانِش  ) از دیگر مفاهیِم Supplementزند، یا فرهنِگ حاشیه، زبان و ادبیاِت حاشیه... . ضمیمه (میبودِن متن دامن 

کند. ضمیمه در آِن ی نخست اصطالحی نمادین برای تولیِد اندیشه جلوه میلههو دریدایی است که در مناسبت با مرکز و حاشیه در
کند. گویی متن ناقص است و ضمیمه باید گاهی دوگانه را به عنواِن مکمل و در عیِن حال چیزی مازاد و اضافی اشغال میواحد جای

شود. چیزی جدای از متن و در حاشیه. ضمیمه اش کند. ولی در عیِن حال البد متن کامل است که چیزی به آن ضمیمه میکامل
) است. برترِی گفتار بر Natural) و چیزی طبیعی (Original» (اصل«همواره دومین است و این دومین بودن ضامِن متن به عنواِن 

های دوتایی همیشه یکی ضمیمه و حاشیه تلقی ثالی همیشگی در این زمینه است. در تقابلهای دوگانه می تقابلنوشتار در حیطه
» روسو«) است که آن را از Masturbationی معشوِق غایب در خودارضایی (های دریدا در این مورد ایدهگردد. یکی دیگر از مثالمی

گاه با تصویِر ذهنی گزینی معشوق هیچنیست. در این جای» صیلا«ی اتفاقی صرفًا کنندهاخذ کرده. اما حضوِر معشوق نیز تضمین
کنِی حضور در یک شخص او را تطابق ندارد. حضوِر معشوق شکلی از شدِت غیاب است. معشوق همواره در فاصله موجود است. نامم

توان آن را در این بازی شرکت می یکی دیگر از مفاهیمی است کهنیز ) The otherمفهوِم دیگری (بنابراین کند. به دیگری می تبدیل
ی سلسله گونی است. اما در حیطهدارای کاربردهای گونه» ژاک دریدا«و » ژاک لکان«تا » ارو سیمون دوبو«داد. باِر مفهومِی دیگری از 

وند داد. به زعِم توان با ضمیمه و حاشیه پیموضوع هستند، دیگری را می» اصِل «مفاهیمی که فعًال ابزاِر این متن برای رسیدن به 
های دیگر پاسخ دریدا ناممکن است که بتوان به صدایی، درخواستی، ابراِز عشقی... بدوِن فدا کردِن دیگری، دیگرِی دیگر و دیگری

به  تواند خواهاِن اتصاِل به هیچ باشد.یابد و تنها میلی بودیستی میداد. در واقع هویت، غیریت و تفاوت در مناسبت با دیگری معنا می
 »شود. عشق به خدا نیز.رحمی است، چراکه به زیاِن دیگران تمام میعشق به یک تن بی«قوِل نیچه: 

تواند درآمدی باشد بر نگری را نیز در جاهایی به جان خریده، تنها میشک خطِر سطحیمفاهیِم فوق که بیاین نگاِه اجمالی به    
توان توان آغار کرد؟ در یک سطح میهایی را مینامیم در این گستره چه بازیمی» رشع«چه که با آنپرسِش اصلِی این نوشته: این

هر چیزی (هنری) که به «توان با این اندیشه که هاست، یا چیزهایی شبیه به این. میپاسخ داد که زباِن شعر چیزی فراتر از این حرف
گر و مرکزپرور که از یک سو شعر را آغاز کرد. دیدگاهی سلطه» زندلو میای به موسیقی) پهای از تعالی برسد به شعر (یا در دورهمرحله

   این مورد  شود. شعر درتر دیده و خوانده میداند که شعر در قیاس با بسیاری از هنرها کمخواند و از دیگر سو میشاِه هنرها می
ت یافته. اما اطالِق این واژه به دیگر هنرها داِل بر واال بودِن متنی دس» واالیی«ای از گویا به مرتبهای است برای نامیدِن چیزی که واژه

شان به لفِظ شاعرانه  بسی بیش از ی شعر جهِت اتصاِل به دیگر هنرها و مزین کردِن به ناِم شعر نیست. کارکرِد نمادین و استعارِی واژه
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که سینمای نامد. شاید بیش از آننی به ناِم شعر را به این نام میای که متاست. یعنی واژه» شعر«ی کارکرِد استعارِی خودارجاِع واژه
شود. تغییِر کارکرِد ارتباطی و شانه خالی کردِن شعر از زیِر باِر تعهِد شود، خوِد شعر دیده و خوانده نمیپنجه بر شعر ساییده دیده می

شود زندگی میکه به دیگر هنرها اطالق استعارِی شعر هنگامیترین برداشت از این مبحث را در بردارد. کارکرِد اجتماعی و ... سطحی
چون تعالی در هنر مِد نظر است)؛ اما همین واژه وقتی بر شک ابتذاِل موجود در مفاهیِم منسوخی همبخش و تعالی آفرین است (بی
و تنها در یک  قرار داردشعر ذاتًا در حاشیه ای مرده نیست. از این منظر، شود اغلب چیزی جز استعارهمتنی به همین نام گذاشته می

یابد (شعِر سینما، سینمای شاعرانه و...). آیا این ای میکه کاربردی حاشیهگردد. یعنی هنگامیگونه به متن بازمیکارکرِد جناس
نظر  دراف به آن مضحک قدر ناگزیر هست که اعتر آن شود چه؟ تعییِن حد و مرزگفته میشعر، همان شعر است؟ متنی که به آن شعر 

 . آید
گیرد، تر ناظر بر ادبیاِت اقلیتی است که در زباِن اقلیت شکل نمیپیراموِن ادبیاِت اقلیت بیش» فیلیکس گتاری«و » ژیل دلوز«بحِث    

ه به آفرینش در ست. یک یهودِی پراگی ک»کافکا«که حاصِل آفرینِش یک اقلیت در دروِن زباِن اکثریت است. مثاِل مورِد نظر نیز بل
وطنی و سیاسی وطن (آلمانِی پراگی) پرداخت و آن را از درون ویران کرد. دلوز و گتاری بیدروِن زباِن اکثریت (آلمانی) و زبانی بی

اکثریت ها بر اقلیِت یک زباِن ادبی در تقابل با رسد اساِس بحِث آندانند. اما به نظر میهای ادبیاِت اقلیت میشدن را نیز از شاخصه
تواند بی ارتباط با یک اقلیت قومی، زبانی، شود میچه ادبیاِت اقلیت خوانده میباید به صراحت عنوان کرد که آناستوار باشد. 

ی زباِن مادری را صرفًا تواند جزئی از آن باشد و نه تماِم آن. از این منظر، اگر اسطورهنژادی و... باشد. در واقع این اقلیت تنها می
تری در بندد و نفوِذ بیشزبانی ندانیم که متصل به سرزمیِن مادری است، و آن را به زبانی اطالق کنیم که اندیشیدن در آن شکل می

گزیِن زباِن مادرِی سرکوب تواند جایگر) نیز میکه در این مورد زباِن دیگری (زباِن سرکوب -های ناخودآگاه و خواب و رؤیا داردالیه
ای بیش پس باید گفت که زباِن مادری استعاره -جایی به عنواِن زباِن مادری عمل کندشیه رانده شده گردد و در یک جابهشده و به حا

گشته، میلی ناکام و ادیپی است. در آفرینِش شعر ای گمنیست (مگر چیزی جز استعاره هم وجود دارد؟). زباِن مادری همواره اسطوره
بزرگ و اکثریت است. حِق سخن گفتن و نوشتن به زباِن مادرِی اصیل حقی است بزرگ که باید ادا شود. و ادبیات هر زبانی یک زباِن 

اما در حرکتی بیرونی و سیاسی. آفرینِش ادبی اگر در یگ زباِن کوچک و در اقلیت صورت بگیرد باز خلقی است در زبانی بزرگ که باید 
یک زبان ایجاد شده و حاال جزئی از بزرگی و اکثریِت آن  ان نیز (زبانی که زمانی در دِل زب درهم ریخته و ویران شود. کِل تاریِخ ادبی یک

وطنی ارتباطی با خلق در زبانی کوچک، وطن است و این بیزبان است) برای خلِق ادبی یک زباِن بزرگ است. آفرینِش ادبی ذاتًا بی
وطنِی موجود در ادبیات را منتقل کند. در نگاِه دلوز و در نیست بیوطنی حامِل باری معنایی است که قاوطن ندارد. بیبزرگ و بی

کند. در یک حاشیه چه در مرکز است، عکِس آن عمل میگتاری ادبیاِت اقلیت خواه ناخواه سیاسی است، اما زبان و ادبیاِت بزرگ، آن
  یت در هیأتی لوژی نام دارد با پذیرِش این تابعی ایدئوتوان اضافه کرد که آن چیزی که ادبیاِت بزرگ و مرکزی و بندهآفرینی می

خواهد. اما ادبیاِت اقلیتی که در یک ی ایدئولوژی میاقلیِت مبارز را نیز بنده یادبیات چنینمحور چیزی جز اثری خنثا نیست. محتوا
ال است. زبان و ادبیاِت رسمی ماند، ذاتًا دارای خصلتی سیاسی و رادیکزباِن کوچک و در اقلیت نیز همواره در اقلیت باقی می

شود. تنها تر نیز میاستعداِد هولناکی در جذِب ادبیاِت اقلیت دارد. این استعداد با به رسمیت شناختِن غیِر رسمی بودِن آن هولناک
باید لحظه به لحظه هاست. ادبیاِت اقلیت راِه بقای ادبیاِت بزرگ مبارزه از طریِق جذِب عناصِر ادبیاِت اقلیت و ماِل خود کردِن آن

و » طبیعی«ی ادبیاِت مرکزمحور برای گاِه حاشیه و ضمیمه یاری دهندهاقلیِت خود را بازتعریف کند. تثبیِت این ادبیات در جای
گری، چه فرهنِگ کمپ و حاشیه نام گرفته مثالی دِم دست برای چنین شکلی از تثبیت است. هیپیجلوه کردن است. آن» اصیل«
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نشینی حاشیهنظمی، اعتراض، های پاپ و راک و ... که محصوِل دوراِن خود بودند، با هنجارمند شدن از طریِق ترویِج بیفرهنگخرده
هایی که فرهنِگ مند، اکنون چیزی جز مکانی دِم دستی برای تخلیه نیستند. مکانرها به چهارچوبی هنجاو ... و بدل ساختِن آن

بریم که هر چیزی رد. گاه برای جذب باید تراوشات را از جایی بیرون ریخت. توگویی امروز در جهانی به سر میها نیاز دابزرگ به آن
توان مدعی شد ای مدفون را. گویا میگری ادای گذشتهآورد. راک ادای راک را، متال ادای متال را، و هیپیتنها ادای خودش را در می

ی مرکزی که ادای خودش را چند جاذبههیِت مرکز بودن را دارا باشد. هرکه ماآورد، بدوِن ایندر می که مرکز نیز تنها ادای مرکز بودن را
اش فرهنگ بدل گشته با نوای اعتراضگاه به فرهنگ یا خردهشود. حاشیه هر ِت به آن تغذیه میی حواشی نسبآورد از دافعهدر می

نباید بیرون باشد. کاِر حاشیه بسیار دشوار است. باید مرکزیت را از مرکز سلب  است. حاشیه حتا ساختهمرکز بودِن مرکز را برجسته 
ای که چیزی را تضمین شود. ضمیمهچیزی که اضافه می» .هر مرکزی یک حاشیه است«که خود به مرکز تبدیل شود. کند، بی آن

 .پنداردای متوهم خود را مرکز میکند. هر مرکزی یک دیگری است که در آینهنمی
نباشد، باز دومی  در کار شود. شعِر حاشیه حتا اگر مرکزیمند نمیشعِر حاشیه در دومین بودن و تثبیِت اولین بودِن متن هویت   

ی ساده است. بودن چیزی فراتر از یک استعاره نجا دومیاست. حتا اگر در خالء خلق شود (آرزویی ناممکن) باز دومی است. در این
ریزد که در کند. مثًال نحو را چنان درهم نمیشعِر حاشیه توهِم مرکز بودن را با توهِم حاشیه بودن مبادله نمیدومی هر عددی است. 

    جویانه بازتعریفی تازه از مرکزیت به دست دهد. شعِر حاشیه هست و نیست. ظاهرًا هست و هیچ چیِز عجیبی در حرکتی انتقام
متن را ناخوانا  ،اش فراموش شدهمخفف ن متنی که کارکرِد رمزگاِن حروِف چون همااش همکند. اما رمزگاناش جلِب نظر نمیبودن

نیست. خوِد این واژه میل به حاشیه و » شعر«شود. شعِر حاشیه اصًال تر خوانده میتر خوانده شود، کمکنند. متنی که هر چه بیشمی
      گزینی چیزی را عوض توان خواند. وگرنه جایکه نمیست به ایناش اعترافی اکند. خواندن و نامیدنمرکز بودن را تقویت می

 کند.نمی

پوست است)، و هم زبانی ادبی خلق با هر دو معضل رودرروست. هم در اقلیتی نژادی، زبانی، سیاسی است (سرخ» شرمن الکسی«   
 همیندر  ی هولناک ، اما چیزیش نشده. نکتهحرف زده »به انگلیسی«افریند. او کند. پس او باید در اقلیِت خود نیز یک اقلیت بیمی

دهد. شقاقی که در گوید هماهنگ است؟ شاید خالقیِت ویرانگر در همین شقاق رخ میزبانی که با آن سخن می بااش است. آیا جسم
 ترین عمل است.       هودهوجوی هویت بیآن جست

 

    
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
 لیتی: اق -حاشیه، اکثریت-چهار شوخِی مرکز

 
 : ۲»جیم جارموش«شعری از .۱

 
 ی واژگونصحنه

  
 امدر حماِم خانه

 دختِر موطالیی
 ی چرمی به تن داردتنهکه نیم

 کندتر میموهایش را هی کوتاه
 تا شاید قدش بلندتر به نظر رسد
 افتم از این کاِر او به یاِد مجارهایی می

 کنند آنجلس مهاجرت میکه به لس
 برنداز یاد می زباِن مادری را

 ای انگلیسی یاد گرفته باشند.که کلمهبدوِن این
 

دقیقه بود، یعنی اگر ما فقط  ۱۸۰اش گفته بود که اکر زماِن بازی مربِی فوتبال در توضیِح علِت شکسِت تیمیک ها قبل گویا سال.۲
جا سخن نه بر سِر وقِت اضافه، در این !کم آوردیم دقیقه ۹۰شدیم. در واقع ما فقط ی دیگر فرصت داشتیم، حتمًا پیروز میدقیقه ۹۰

 است. بازی زماِن اصلیکه پیوستی طبیعی و عمومًا همیشگی بر زماِن اصلی است، بل سخن از پیوسِت زمانی به همان طوِل 
 

      ی گروه پرسیده در یکی ار ویدئوها از یک شهروند سوألی درباره The Chemical brothersدر دی.وی.دِی گروِه موسیقِی .۳
گوید. انسانی متعلق به حاشیه. او متوجِه سوأل شود. مرد ظاهری مهاجر و طبقه کارگری دارد و با لهجه به انگلیسی سخن میمی

تر جلوه تواند منطقی(معضالِت شیمیایی!) است، که البته می Chemical problemsکند پرسشی در رابطه با شود و گمان مینمی
پرسیم. این شوخِی گیریم و از او چنین میشود گذاشت بازی با اتفاق. ظاهرًا اتفاقی جلوی کسی را میسِم این شوخی را میکند. ا

ست. » هر سیگاری ضرر دارد، حتا مارلبرو«شناسند، چیزی فراتر از تبلیغاِت منفی از نوِع نمینه که هنوز کسانی هستند که ما را رندا
شخِص مشهور کسی «ی کوندرایِی کنیم. ایدهها را هم مصادره میستیم که کسانی ما را نشناسند. ما آنقدر شناخته شده هما آن

      هنوز کسانی هستند که ما را «کند: جا نمودی عکس پیدا میدر این» شناسدشناسند اما او همه را نمیاست که همه او را می
 ».شناسندنمی
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نامه از شاعراِن ای را به شعِر شاعراِن شهرستان اختصاص داده است. در این ویژهنامهویژه ی نافه)ه(مجل ی ادبی در تهرانیک مجله.۴
که در چند بدهد. جالب این» میدان«کند تا به حواشی شود آثاِر مرکز را حذف میای که در مرکز منتشر میتهران خبری نیست. نشریه

اه ذکر شده است. موارِد دیگر چه؟ فرض کنیم در یک بازِی بیمارگونه و دادائیستی ناِم مورد ناِم شهِر محِل سکونِت شاعران به اشتب
ای خوب هم زده و به طوِر اتفاقی میاِن شاعران توزیع کنند. آیا در اغلِب موارد خلل یا بحرانی در هویِت آثار ایجاد شهرها را در کیسه

     ی اخیِر شعر فارسی به چاپ رسیده که با توجه به موضوِع ی چند دهههاای از شمایلشود؟ بر روی جلد چند تصویِر کلیشهمی
 های پایتختزنامهها داشته باشد. چند ساِل قبل یکی از رومادرساالرانه از تمثال-ی پدرتواند داللتی ضمنی به استفادهنامه میویژه

نمایشی بدیع از دامن زدن به مرکزیت را با » شما چیست؟دانند، نظِر ها تهران را مرکِز ادبیات میبعضی«با طرِح پرسِش  (همشهری)
نشینان به اظهاِر نظر به اجرا گذاشت. شکلی دیگر از این بازی گاه با مفهوِم ادبیاِت مهاجرت و در تبعید نیز صورت دعوت از حاشیه

تر امکاِن بروز ها کمکه شاعراِن شهرستانیک تبعیدی نیست؟). به دلیِل این -و زمانی در هر شرایِط مکانی -گیرد (مگر هر نویسندهمی
شود) اختصاص داد. در این مورد مرکز چه در این ملک به تکثر تأویل میها از یک صفحه تا یک وجب جا (آنتوان به آناند میداشته

 آورد (و حتا بر عکس). کند. یعنی جزئی است که کلی را به تصرِف خویش در میکامًال مجازی عمل می
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    Sherman Alexie           شرمن الکسی

 
 مبالغه از سِر یأس

 
 

 کنمدر را باز می
 

 آویز کندکرد خودش را با کمربند حلقنویسد که برادرش سعی میپوست می(یک دختِر سرخ
 ه بودآویز کردکه برادِر دیگرش خود را حلقآن هم دو هفته بعد از آن

 
 ی شبانه روزی،گوید که قبًال در مدرسهت به ما میپوسو یک مرِد سرخ

 پنج کشیش به اتاِق پشتی بردندش و بارها به او تعرض کردند
 

 کند،خانمان برای بیست و پنج سنت گدایی میپوسِت بیو یک زِن سرخ
 شودگوید حشری است و جلویم خم میپرسم، میاش میی قبیلهو وقتی از او درباره

 
 پوست است پوست عموِی یک مرِد سرخخانماِن سرخو یک مرِد بی

 شناسمنویسد، و حال من هر دوشان را میی مرکزی میکه برای یک روزنامه
 

 گریدنشیند پشِت میِز ما، میپوست وقِت غذا که میو یک کودِک سرخ
 ها پشِت میزی مشترک بنشیندای نداشته که با آنچون هرگز خانواده

 
 پوسِت دیگر زاییده بودرا یک زِن سرخ پوستو یک زِن سرخ

 اشکه به یک بسته آبجو و یک کارتن سیگار فروخت
 

 زندلرز میپوست زیِر آزاد راه سگو یک شاعِر سرخ
 کندو برای بیست و پنج سنت بابِت خریِد مداد و کاغذ گدایی می

 
 روداز حال می ۴ محفِل انسدر  ۳و یک رقاص

 اند)های فاخرش از دست رفتهای از عصر، تماِم لباسخاطره هیچخیزد، بیو برهنه برمی
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 کنم در را باز می

 
 کنداش میماند، دریافتها برای عقابی مرده از طرِف سرویِس پارک منتظر می(و این خواهرم است، که سال

 ستگویند ناپدید شده اهایی که بعدها به او میکند، هماناش میهایمان ذخیرهو با عموزاده
 

 شوندظاهر می ای دیگر بازهر چند پرها در زر و زیوِر لباِس عموزاده
 رقصدی اول میکه همان دفعه

 
 و این پدرم است، که پدرش در اکیناوا مرد،

 بودتوسِط یک سرباِز ژاپنی تیر خورد که حتمًا باید خیلی به او شبیه می
 

 و این پدرم است، که مادرش از سل مرد
 شنودکنان را میپس از تولدش، و پدرم حتمًا به کرات سر و صداِی ارواِح سرفهی کمی به فاصله

 
 که مرداِن سفید بیایند،ام است، که قبل از اینو این مادربزرگ

 مان تغیر خواهد کرد)های سفید دید، و دانست که خدایسه کالِغ سیاه با گردن
 

 کنمدر را باز می
 خوانم.و باد را به درون فرا می
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 بردچه یتیم به ارث میآن

 
 زبان

 
 خواب دیدم در حاِل حفِر قبِر تو بودم

 ات را لمس کردمام. چهرهبرهنه با دستاِن 
 زمین ریختند برو نوارهای باریِک پوست 

 ات به تمامی دست نخورده بماند.تا تنها زبان
 اش کردمهفت روز آویزان

 و روغنی شداش کنم با گوشِت آهو. سفت تا دودی
 ام ام. برخاستو محکم چسبید به رگ و پِی زبان
 به قصِد برهنه گام زدن در آتش.

 به انگلیسی حرف زدم. چیزیم نشد.
 

 هانام
 

 پوستی نیست.ام یک ناِم سرخنام
 باد هرگز با مادرم سخن نگفت

 وقتی به دنیا آمدم.
 های گردوام پنهان زیِر پوستهقلب
 تقلب کنم . باید۵شدجا میجابه

 ام.ها را در سینهتا حس کنم صدای کوبِش طبل
 

 الکل
 

 مان اسب آوردیچون برای«
 توانیم تو را ببخشیمتقریبًا می

 ۶»مان ویسکی آوردی.که برای
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 زمان

 
 گیریم زمان رااندازه میما 

 اتومبیل و ایم بر صندلِی در حالی که تکیه زده
 آبجو  های خرد و خمیرِ قوطی

 .هاجاده عالئِم  کنارِ اده پرت افت
 

 سنت
 

 پوستپسرهای سرخ
 عضالنی و چشم خرگوشی

 ها.های جلوی اتومبیلیخ زده در چراغ
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 ها:پانوشت

 
چون و جوایِز دیگری هم ۲۰۰۳و  ۱۹۹۷های ی تی.اس.الیوت در سالی جایزه) شاعِر انگلیسی برندهAlice Oswaldآلیس اسوالد(.۱

Forward poetry )۱۹۹۶.( 
 .۷۴، آذر ۱۰۵ی ی آدینه، شمارهی مریم مشرف، مجلهبه ترجمه.۲
 شود.پوستی که در هیأتی مدرن، در پوشِش سنتی و با سرعتی باال اجرا می، رقِص آیینِی سرخ Fancy dancerمعادِل نارسای ترکیِب  .۳
۴. Powwow  و جادوگر است. مجازًا به معنای مجلِس پر سر و صدا، کنفرانِس پوستاِن امریکای شمالی) به معانی کاهن (در میاِن سرخ

 کوبی برقرار است.پوستی که در آن مراسِم آیینی از قبیِل رقص و پایآیِی سرخپور). همان محفِل گرِد هموگو (آریانپرتشریفات و نشست و گفت
          ها از بیننده جایِی سریِع آنبا جابه کنند و(لیوان یا...) پنهان میای است به نوعی بازی که چیزی را زیِر چند پوسِت گردو ظاهرًا اشاره.۵

 یکی است! خواهند حدس بزند زیِر کداممی
 تواند به مواد هم داللت کند.در بیاِن عامیانه می Horseدر سطِر سوم مِد نظر بوده.  White-horseو  horseاحتماًال به شکلی تلویحی بازی با .۶
 ام:ی زیر را در نظر داشتهِن مفاهیِم دریدایی منابِع عمدهپیرامو*

 ژاک دریدا و متافیزیِک حضور، محمد ضیمران، نشِر هرمس. -
 .۱۳۸۳، ۱۱ یی کیاسا ناظران، زیباشناخت، شمارهساختار، نشانه و بازی در سخِن علوِم انسانی، ترجمه -
های مدخل محمد نبوی، نشِر آگه، ذیِل  ی مهران مهاجر وترجمههای ادبِی معاصر، ایرنا ریما مکاریک، ی نظریهنامهدانش -

 گی.مرکز، حاشیه، ضمیمه
 ها، گزینِش دی در: سرگشتگِی نشانهی بابک احمدر مورِد تحلیِل دلوز و گتاری: ادبیاِت اقلیت چیست؟، ژیل دلوز و فیلیکس گتاری، ترجمه**

 حقیقی، نشِر مرکز. مانی
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 سواریرخهشاعری و دوچ

 
 
 
۱  
ی صفری دارد. ظاهرًا هر چیزی درجه .»ی صفِر غذادرجه«:بوددونالد گفته فودهای مکگویا بودریار در مورِد فست طور کههمان   

 ی صفر اگر ننوشتن نباشد، نوشتن نیست.  ای نوشتار. درجهنوشتار از دیِد بارت، و شعر به عنواِن گونه
ست، راز در این است که رازی در کار نیست، پس باید رازی را با شما بگویم: شعر مشتی کلمه است که صرفًا اگر راز در نبوِد راز ا   

ای فقط بلدند خوب اند. با هر چینِش متفاوت قرار است به شعری دیگر برسیم. پس رمز و رازی در کار نیست. عدهجا شدهجابه
 بچینند. 

۲ 
میرم، ست بنویسم میکه در مرِگ زبان بمیرد. کافیدر آرزوی این» من«چیند و را می» من«هر  مرگ یک بازِی زبانی است. زبان مرِگ    

میرم. چون دیگر وجود ندارم که بتوانم بمیرم. چون ، کمی هم نمیرم. اما با مرِگ زبان من نمی»کمی«تا کمی بمیرم؛ که یعنی با قید 
، »شعر«خواهیم خوانده شویم. اگر ننویسیم یعنی می» شعر«بمیرم. اگر بنویسیم  هم وجود ندارد. زبان باید باشد تا من» وجود«دیگر 

؟ یعنی داِل آلوچه را از دال شدن هم رهانید؟ (ما را با مدلول »شعر«ننوشت » آلوچه«توان با یک وجود نداریم تا خوانده نشویم. آیا می
 کاری نیست).

۳ 
تواند یک آلوچه را به انتظار ِت تشخیص. تنها صنعِت تشخیص است که میکشد؟ پاسخ: صنعدر یخچال انتظار می یچه چیز   

بلعم و برای صبحانه چیزی باقی ای برای نمردن. برای سردِی مرگ به ناِم زندگی. پس مرا ببخش! که این انتظار را میوادارد. آلوچه
 نویسم. نمی» شعر«گذارم. مرا ببخش که نمی

۴ 
ی شعر گیرد. این یگانه چارهاما شعر ناچار است زبان باشد. برای همین است که شعر از زبان انتقام می تواند شعر نباشد.زبان می   

تواند آزاد باشد؛ به ست وقتی کسی نمیمضحکی زبان را جبران کند.  اسارت! لفِظ ها را به رستاخیز وادارد و اسارت در است تا واژه
اش، هرگز تحقق تا این میل با از پیش مقدر شدن ؛آید که همه آزادندیل به دست نمیدل این این دلیِل ساده که همه آزادیم. آزادی به

روی حتا عرضه نداشتند مرا در خود گم اندیشم که حیِن پیادههایی میکنم به کوره راهها که رانندگی میشبنیابد. پس من آزادم. 
 کنند.
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۵ 
و طبعًا نامد، ِس تفکر و شاعری دارد، و نیچه را متفکر شاعر و هولدرلین را شاعِر متفکر میمارتین هیدگر که اشتیاِق فراوانی جهت قیا   

آید، دو چیز با هم ناشی از وجوِد وجهی همسانی است و این همسانی هم از راِه تفاوت حاصل می بر این اعتقاد است که قیاِس 
داند. چرا؟ شاعری و ذوقی میحتا چنین قیاسی را نهایِت بیسواری را چندان خوش ندارد و ی شاعری و دوچرخهبرعکس مقایسه

اند که تواند نامحدود باشد. این دو الاقل از این جهت همساناند، چون امکاِن مقایسه میسواری صد البته با هم قابِل قیاسدوچرخه
عالیتی فکری. البته هیدگر به طریقی ست و دیگری فاند، و از این جهت متفاوت که یکی عملی فیزیکیهایی بشریهر دو فعالیت

دارد که شاعران ممکن است مستقیم در ماشین تحریر بسرایند، که در این صورت اشتراک دیگری هم در کار آمیز از نظر دور نمیکنایه
هدف صرفًا  هوده است، چون در مقایسهارزش و بیاند. چنین قیاسی از نظِر هیدگر بیاست: دو دستگاه که البته با هم متفاوت

(بخوانیم مازاِد  ۱ی ناب چیزی بیش و فراتر از مقایسه استنیست. این دو باید در دِل هم نهفته باشند و مقایسه همسانی و تفاوت
 مقایسه؟) 

         ی شاعری و تواند دوچرخه هم براند و این هیچ ربطی به قیاِس ما ندارد. شعر ویلیامز مصداِق نیاز برای مقایسهشاعر می   
هوده، که جا قیاِس تفکر و شاعری نه بیهوده را سرخوشانه جلوه دهد. در اینتواند این قیاِس بیسواری است، که میدوچرخه
 رسد.تر به نظر میمضحک

۶ 
ا وگوی جدی ر ی نوجوانی در مورد شعر گپ و گفت داشتیم. شاعِر با استعدادی بود و  به نظرم ارزِش یک گفتیک بار با شاعره    

دانید ختم شوند. گفتم می» هودگیبی«به  یمباحث چنینداشت. بحث بر سِر نوشتن بود که گویا عرف بر این است در این دوران 
ی بعدی ... ی مقالهای که تمام شده ... اندیشهی مابیِن شعرها و مقاالت گذشته؟ هر مقالهفاصله ها برای من درخِش اعظِم این سالب

 »رک بگویم، زندگی واقعًا مزخرفی داشتید.«پرید. گفت: و ناگهان چند سال 
شود که حتا اش این میکه در یک بیاِن عامیانه کِل زندگی را به چیزی فروکاهی، یا چیزی را  به کِل زندگی فروکاهی، حاصلاین   

بینانه)، مرگ هم فاصله را به تأخیر خوشاندازد (بینشی لیاقِت  زندگی در فواصل را هم نداشته باشی. اگر فاصله مرگ را به تعویق می
» زندگی«شناسی یعنی همین. این فاصله کند، و زبانمی» فاصله«کشد. فاصله را بدل به مرگ فاصله را نمی». ابد«اندازد. اما نه تا می

هر چیزی از چیِز دیگر بهتر رود. در توهِم برتری جویی فرو می» تر«ی زبانی یک صفت است که با یک پسونِد نیست. طبِق یک فرآورده
خواهی بابِت خوردِن اندازد؛ و نه با مرِگ فاصله. پیغاِم پوزشو بدتر است. پس سر و کاِر ما با مرگی است که فاصله را به تعویق می

 ی مرکزی نیست. قدری بد ترسیم شده (نقطه گذاری شده).ای که البته یک نقطهدهد. نقطهها در همین نقطه رخ میآلوچه

 ۷ 
که شعر زبان را به تمامی ویران کند، صرفًا به مفهوِم تالشی ناگزیر برای نفی ابزاری که در این لحظه ما را با مدلول کاری هست. این   

بازها) به اش مثًال براهنیی ایرانیشود که چنین رویکردی به زبان ( نسخهکند، نیست. امروز گویا دارد اثبات میخود از آن تغذیه می
اش، یعنی آثاِر حاشیه امنیت گزیده و ایدئولوژیک. در واقع این دو شود که طیِف مقابلکارانه میهمان اندازه مرتکِب عملی محافظه

هر چیزی، و  نفِی اند و امنیت طلب. گیرم یکی امنیت را در ویرانی بجوید و جریان حال دیگر به طریقی مألوف به شدت ایدئولوژیک
ی تقابلی مابیِن تواند کفهنیت؛ یعنی نفِی ویرانی و تأییِد اخالق. به دنباِل عرِف راِه سوم نیستیم، که این خود میدیگری در خوِد ام

        تر کند. مسئله در کارکرِد دال و نفی مدلول است. در مورِد اول (شعری که معنا و نحو را به تمامی ویران اولی و دومی را سنگین
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ایم، که هنوز قادر است با یک تغییِر نام از مدلول به دال ا با دال طرف نیستیم. بل با مدلولی اشباع شده طرفکند...)  از قضا ممی
بگذارید). مدلول مصداق را  را داخِل گیومه» تر«ارضاء شود. پس در این میان مدلول به شدت تنهاست و  البته مصداق تنهاتر (لطفًا 

گذاری شده) مصادره کرد و پس زد، و حال دال ا بود به ناِم خود (به ناِم توهمی ذهنی از اشیاِء نامکه زمانی مناسبِت بالواسطه با چیزه
گوید نباید چیزی که طبیعی نیست آورد، تا با ناِم تنهایی از تنهایی بگریزد. اگر دیکانستراکشن میدارد همین بال را بر سِر مدلول می

دهد)، باید اضافه کرد ئولوژیک هر چیزی را به نفِع خود مصادره کرده و طبیعی جلوه میطبیعی جلوه کند (طبِق یک تفسیر امِر اید
که گاه چیزهای غیِر طبیعی باید طبیعی جلوه کنند تا همین هدف دیکانستراکشن محقق شود. اما چیزهایی هم هستند که از 

بودن هم عبور کرد. » طبیعی«جلوه کردن باید از خوِد گذرند تا همواره طبیعی جلوه کنند. یعنی برای طبیعی طبیعی جلوه کردن می
اش از چیزی که نباید طبیعی جلوه کند هم گذشته. رسد حتا تاریِخ مصرفموردی است که به نظر می» ویلیام کارلوس ویلیامز«شعِر  

 عی جلوه کنند گرفتار آمده.خواهند هم که طبیاست و در میاِن چیزهایی که طبیعی نیستند، و نمیدرست به این دلیل که طبیعی 

۷ 
اش، با فنجانی نشیند در کارگاهکند. عمومًا در  یک پوزیشِن خاص میاش وضعیت آب و هوا را اعالم میدیوید لینچ هر روز در سایت   

گوید. و برها میاندازد و از وضعیِت آفتاب و اچرخاند و به آسمان نگاهی میپیِش رو، و همان سر و  وضِع همیشگی. سری میدر قهوه 
 هیچ. تنها همین. 

۸ 
من در »: اثر«در پاسخ به نامی که بر من نهاده شده و مرا احاطه کرده. نامی که قرار است در متن فراموش شود و انگی باشد بر     

ای که هنوز نویسندهگذارم (قضیه صرفًا در این حد است: فرض کنید من به عنواِن ام را پشِت در جا میجریاِن کاری که در آن هویت
پردازم که هویِت من نیست)، هر قدر این نام تکثیر ی هویت به هر معنایش برایش اهمیت دارد، جهِت امراِر معاش به کاری میمسئله

 برم. پیونِد نام و هویت. در این شرایط حتا از سرهم نوشتن تر کیف میشود، هر قدر همنام داشته باشم و دچاِر جناس شوم، بیش
کند، و این میل غیِر قابِل را فراموش می» یکه«کند، در هر حال نامی برم. اما متنی که ناِم من را فراموش میی همنام هم کیف میاژهو 

 را سر هم ننویسم. » همنام«دهم انکار است. در این مورد الاقل ترجیح می

۹ 
، و حسی از بکر بودن و گاه اندها در طوِل زمان نقش بستهیوارهد شوم. اشکالی که بررِد یک غار میگذاری یک مرض است. وانام   

عقاب است... این یکی  این را ببین! شبیِه «د: نگردگذاری میکنند، بالفاصله توسط بازدیدکنندگان نامهراس از ناشناخته را القاء می
      نام به جرِم شباهت با چیزهای پذیری. چیزهای بیگذاری از راِه شباهتزبان یعنی تشبیه، نام، و تفاوت...».  زباِن مادرزن است

گذاری کرد، حتا برای ترسیدن. در غار جایی هست گیرند. چیزی که نامی نداشته باشد ناممکن است. باید نامگذاری شده، نام مینام
» ترس«نام را با . چون بیترسمشود. من میاش تاریکی مطلق است و با خیرگی مطلق هم چیزی دیده نمیکه کشف نشده. دهانه

 کنم. و ترس را با تاریکی.گذاری مینام
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۱۰ 
پذیرد تا نام نگیرد. را به عنواِن قرارداد می» شعر«دهد. ناِم نمی یپاسخ» این چیست؟«یعنی جنوِن نام. شعر به » این چیست؟«   

نه اعتراض، که تسلیم است. » این چیست؟«پاسخ به داند ممکن نیست که نام نگیرد و عدِم ممکن است؟ البته که نه. شعر می
شود چون نه به جنوِن ها فراموش شوند. شعر تسلیم مینیست. شعر باید تسلیم شود تا نام» شکست«تسلیمی خالق. تسلیم معادِل 

ک راِه موقت ممکن شود: نامی. اما باید تالش کند به تسلیم هم تن ندهد؛ که این شاید فعًال از یدهد، نه به بیگذاری تن مینام
کند اما نه با گذاری میکند. نامشعِر ویلیامز بحران را با بازگشت به عقب آغاز می». قرارداد«برای به بازی گرفتِن » شعر«پذیرِش ناِم 

 د. سطر) هم که شده همه چیز سِر جای خودش باش گیرد. بگذار برای چند لحظه (چندرا به بازی می» شعر«زباِن شعر. و ناِم 
۱۱ 
توانم به ، شعر نیست. مشکل این است که شعر در این اثِر ویلیامز تحقق پیدا کرده. وقتی نمی»شعر«گاه خودش نیست. شعر هیچ   

شک ناشی از شود، به لذتی که بیگردم. وقتی میل ارضاء نمیشعر برسم، وقتی ناممکن همواره ناممکن است، پس مسیر را برمی
شوم (این که شعر نیست...) و یا گردم و از این طریق یا به ریشخند گرفته میکنم. به ممکن برمیخیانت میهمین عدِم ارضاء است 

 اسیِر تفسیرهایی از قبیِل تسلیم در برابِر امِر ناممکن... .

۱۲ 
    چیزی «ن متن گوییم ایگوییم این هیچ چیزی ندارد، یعنی چیزی دارد. آن چیز چیست؟ چیزی کم. مثًال وقتی میوقتی می   

کش به دست وقت دستگوید. زنی را تصور کنید که کامًال برنزه یا سیاه است، آنگوید: چیزی کم می، اتفاقًا چیزی می»گویدنمی
     اش است و سوخته نشود. و حال زنی سفید را که نگراِن تیره شدِن پوستاش سیاه و آفتابکند تا در گرمای آفتاب دستانمی

 یعنی پرگویی.» حساسیت«کند. این دومی است که چیزی کم دارد. و در نهایت به دست میکش دست
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 هایکو ضِد 

 
 
 
١ 
ر نامیدن چیزها را تقلیل که شعر محصوِل هنجارمندی است. اگ ، شاعر بود. حال آن»گِل سرخ« گویند نخستین کسی که نامید می   

چون نخستین باری که کودک آن چیز را  کند تا سخن از بازگشت به اصل (هیدگر) و دیدِن هر چیز هم دهد، کوچک و شرطی می می
ژِی طلِب ناهنجاری را در تقابل با خود قرار وستالی هنجارمندی است که نو بیند (اشکلوفسکی) به میان آید، پس بحِث کهنه می
تواند طلِب ناهنجاری باشد،   ناهنجار شود. نخستین بار نامیدِن چیزی نمی» گِل سرخ«باید هنجاری وجود داشته باشد تا  دهد. می

صرفًا » گِل سرخ«که نخستین بار نامید  شود. آن برقرارناهنجاری  -چون پیش از آن هنجاری در کار نبوده تا مناسبتی میاِن هنجار
یک ترکیب است؛ با این فرض که گل پیش از این اختراع » گِل سرخ«گزیر گاه به شعر نیز تن دهیم. اما زبان را اختراع کرد، تا به نا

یک » گرترود استاین«گلی است که سرخ است. طبِق عبارِت مشهور » گِل سرخ«ایم؟  شده و سرخ نیز. پس آیا با ترکیبی شاعرانه طرف
) آبی، صورتی و مشکی Rose  با گِل سرِخ ( اما اکنون ک گِل سرخ است).یک گِل سرخ ی .(گِل سرخ، گِل سرخ است همانگویی است

را در خود حل » گِل سرِخ سیاه«که صرفًا یک نام است که به راحتی تضاِد  ایم. پس گِل سرخ دیگر گِل سرخ نیست، بل نیز طرف
               ی شاعرانگِی بازار. ای هم در کار نیست، مگر در حیطه ی شاعرانه کند و هیچ داعیه می
ی آشنازدایانه  ُبرد، و همچون اندیشه ای همانگویِی بریده و گاه اخته است. در توّهِم بازگشت به امِر نخستین سر می هایکو نیز گونه      

، که هاداند که دیگر امِر نخستینی در کار نیست و آشنازدایی نه در بازگشت به امِر نخستین و طبیعِت چیز  از نوِع اشکلوفسکی نمی
ی نمادین،  آوریم (مگر به عنواِن دالی در مرحله را به یاد نمی» نخستین«افتد. ما  گزینی اتفاق می جایی و جای جابه صرفًا در بازِی 

 ) تبعید کردهthe real»(امِرواقع«چون  هایی هم کاوی نیز آن را به ساحت آوریم) و احتماًال روان را به یاد می» خاطره«که داِل  چنان
اش به چنین ساحتی  ی نمادین تبعید شده)، و بی میل نیست که شعر نیز تنه طور که گِل سرخ با نامیده شدن به مرحله (همان تاس

کند (در  ی حقیقت تجاوز می غازد که ظاهرًا خوِد واقعیت با حقیقت آغاز کرده. واقعیت به حیطهآیی را بی د. یعنی با واقعیت بازیبخور 
بود و حقیقت متعلق به اندیشه و فلسفه، یا اگر زمانی » بیرون«ایپررئاِل بودریار مثًال). اگر زمانی واقعیت واقعًا امِر واقع لکانی یا ه

سوق پیدا » امِرواقع«، حال اندیشه به سمِت بازی با واقعیت میل پیدا کرده و حقیقت نه تنها به گشتندمرز  مرزشان درهم شد و بی
گذشتند. هر چند گرفتاِر  کند (مثال: دیروز یک گله خر دیدم که از وسِط جاده می جا خوش میی نمادین  کند، که در مرحله نمی

 خر بودند).     » واقعاً «ها  ایم، اما آن استعاره
ای، کم و بیش در  نویسند. تماِم افراِد جامعه بی کم و کاست و بی هیچ وقفه کنم که در آن همه شعر می ای را فرض می حال جامعه   

نویسد  شود. در چنین شرایطی شاعری هست که نمی گذاری به مرور محو می قدر که تواِن قیاس و تفاوت سان. آن طِح کیفِی یکیک س
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شود که  شود (این را که او به این دلیل مطرح می تر می تر ننویسد، مطرح تر سکوت کند، بیش شود. هر چه بیش و با سکوت مطرح می
ها  که به مرور و در طِی سده دهیم). این روند ادامه دارد تا این پراکنی است در پرانتز جای می سخن سکوت نیز جزئی از همین سیستِم 

ی داللت جایی داشته باشد. اما راِه دیگری هم  ها دالی با ناِم ادبیات هنوز در زنجیره دیگران نیز ننویسند. البته اگر در طِی آن سده
چرخد و راه  زند و دوِر خودش می قدر قدم می سکوت کرد. با نوشتن سکوت کرد. شاعِر ما آن باید باشد. راهی که هم بتوان نوشت و هم

 یابد: هی! خودشه، هایکو!   پیماید تا سرانجام می می
آیند.  ام حتا رئال نیز از کار در نمی های تخیلی ام. برای همین است که قصه ی تخیلی موفق نبوده من هیچ وقت در شروِع یک قصه   

جهد. پس باشو در  ای بسا کهن می کرده که به ناگه غوکی در آِب برکه نامی از جایی عبور می» باشو«ه از این قرار است که روزی قضی
 : به هستی درآید وجود داشت؟، گفتتر سبز شود و جهان  پاسخ به استاِد خود که پرسید کدام آییِن بودا پیش از آن که خزه بیش

قدر پر باشد تا  خواست آن سان به روایتی هایکوی نوین متولد شد. هایکو می و بدین١صدای آب /غوکی ی کهن، آه!/ جهیدِن  برکه
خواست نباشد. فاصله را به صفر برساند. با همه چیز یکی شود. شاید خوش داشت در بافِت  قدر خالی تا پر. هایکو می خالی شود. آن

شان در  نامی صدای جهیدن» باشو«مه را در حسرِت قورباغه بودن فرو برد تا خواست ه فرهنگی خاص معنا داشته یا نداشته باشد. می
خواهد تن  کنند. گویی هایکو حتا نمی آورِد غرب تلقی می . هایکو و ذن و ساتوری و ... تفاوت و دیگری بودن را قرائتی ره٢برکه را بشنود

زند و تماِم  دهد. گویی هایکو غیریت را پس می مشکوک جلوه می را نیز» گر حیوانی تأویل«چون  به تأویل بدهد و نگاه به انسان هم
کند. حتا اگر این مِن واحد در مرکزیت قرار  وجه فروکاهیدن تلقی نمی چآورد و این تجمع را به هی گرد میها را در یک مِن واحد  »من«

کند و به همین دلیل ممکن  نندش. هایکو خطر نمینگیرد، باز نافِی روایتی از بحران است که میل دارند روایتی غربی از بحران بخوا
خطر کردن از طریِق  ای خطر کردن به نظر رسد. همین فن و عمق و تکنیک است، گونه» ی آلوده«است در چشِم یک غربی که البد 

از فرِط ایجاز و سادگی ای بدیع که احتماًال  خطری است که هایکو را در نگاِه یک غیِر ژاپنی (و نه غیِر شرقی) حادثهبازگشت به بی
کند که تن به  گونه وانمود می کند و این دهد. بخشی از جذابیِت هایکو در این است که عناصر را حذف می معنا شده جلوه می بی

جوهِر شعرِی این شعر اندک، «و این تفسیر: » کنان چین و چروک را/ به تماشای برف رفتم./ کامیکو. صاف«دهد. مثًال:  تفسیر نمی
یی  انداِز برفِی شاعرانه خواهد به تماشای چشم بیند پر از چین و چروک است. می پوشد، می ا واقعی است. شاعر کامیکویش را میام

کند  کند. شاعر آرزو می های آن را صاف می ی کم بها را به زیباترین شکِل آن درآورد، پس چین کند این جامه برود. از این رو سعی می
این تن زدن از تفسیر که گویا بر  ٣»کند او نیز هم در بهترین وضع و هیأِت خود باشد. یباترین حالِت آن جلوه میهنگامی که برف به ز

ها صاف شوند. تفسیر  کند که باید تفسیری بر هایکو سنجاق کرد تا چین و چروک طور القاء می افزاید انگار این هیجاِن تفسیر کردن می
گرا از بافت به  کند، که روایتی یکه و تقلیل گونه تفسیر نه تنها لذِت جدایی از بافت را درک نمی رد. اینجا هیچ فرقی با ُاتو ندا در این

تواند جذاب و اقناع کننده باشد، اما شاید نه در امِر  دهد. طبعًا شناخِت فرهنگی که همواره جذاب و غنی نامیده شده می دست می
ر میِل به جدایی از بافت را نیز در خود نهفته دارد. هر یک از سه سطِر هایکو نیز به نوعی خوانِش شعر. تمایِل هایکو برای حذِف عناص

اند. و این همان فریِب کوچِک هایکوست. چرا که همین از بافت رستِن سطرهاست که در نهایت  در ارتباِط عمودی با هم از بافت رسته
 دهد.  بافِت هایکو را تشکیل می

چنین محصوِل  . هایکو هم٤برای رسیدن به مجاز باید چیزی را، جزئی را از کل و مابقی جدا کرد. باید مثله کرد هایکو یک َمجاز است.   
ای که  شمرد: اسطوره در تحلیِل درخشاِن خود از هایکو برمی» روالن بارت«ای است که  است. این یکی از دو مؤلفه» ی ایجاز اسطوره«

جا که چیزی را  . در نظِر بارت هایکو از آن٥بیند ای که در بداهه نویسی حقیقتی نهفته می و اسطورهداند،  ای از هنر می ایجاز را نشانه
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شود در حالی که فراموش شده فیلمی در دوربین گذاشته  چون عکسی است که با ظرافت و دقِت تمام گرفته می کند هم وصف نمی
بودن یک اسطوره نیست؟). تحلیِل بارت به » ضِد توصیف«مگر مثًال  کند (اما گری نیست، پس توصیف نمی شود. هایکو در پِی بیان

ام) که دارای شکل و پرداختی  کند (البته از این قیاس شرمنده این جهت در مقاِم قیاس با شرِح مفرحی که قبًال آمد خالقانه جلوه می
از سنجاق شدِن تفسیر به شعر » فرازبان«با ترفنِد  . در واقع بارتشنامد می٦»فرازبان« ویفرانقدانه و بر مبنای همان چیزی است که 

گیرد که بر ماهیِت  ی نخستین مؤلفانی قرار می رهد و در زمره چون مؤلِف سنجاق شده به متن) می ی دو (هم به عنواِن چیزی درجه
ای  معنایی نیز گونه ز معناست و بیجا که در گفتماِن غربی همه چی گذارند. در نظِر بارت از آن ی نقد و عمِل انتقادی صحه می خالقانه

ای  نامیده شود تا اسیِر گفتمان گردد. گفتمانی که در آن سکوت نیز فرآورده» شعر«انباشت است، کافی است در چنین بافتی هایکو 
ی از هایکو نشده. آلوِد غرببه تأویِل هجو رسد در این تحلیل عنایتی . اما به نظر می»هاست سرشار از ناگفته«زبانی است که در نهایت 

معنایی در چشِم غربی به پوچی و  شود، این بی معنا کردِن چیزی از فرِط تکرار متوسل می اگر نگاِه ژاپنی به ترفندهایی از قبیِل بی
نز ی ژاپنِی خود نیز حاوِی ط چه هایکو در نسخهگردد. اگر معنایی می از معنای بیخورد و از این طریق انباشته  هودگی پیوند می بی

ریچارد «چون این اثِر  کند. هم که خودنمایی می و تنها هجویه رسد در تأویِل غربی در نهایت این هجویه است است، اما به نظر می
 »:براتیگن

 

 آمبوالنِس هایکو 

 ای فلفِل سبز تکه
 افتد می

 ی چوبِی ساالد: از کاسه
 که چی؟

 
شان و  هودگی پنی نیز دلبستگی داشته. اما جزئیاتی که در هایکو به دلیِل بیاند و ظاهرًا به فرهنِگ ژا شعرهای براتیگن اغلب کوتاه

شان کرد.  خرج» که چی؟«توان یک  معنایند که می شوند، در نگاِه براتیگن چنان بی شان از هستی صاحِب هستی و معنا می بریدن
 . ).. قابِل بازخوانی استو .» اعتراض«ی غربی به عنواِن  معنایی در همان بافت انباشتهالبته این بی(

اثِر شاعِر » های ژاپنی لطیفه«را با شعِر   توان آن که می» هایکو«نیز شعری دارد به ناِم » آلن گینزبرگ«، »نسِل بیت«شاعِر بزرِگ    
 اهرًا جدا از هم اما درواره است که ظ مورِد بررسِی تطبیقی قرار داد. ساختاِر این دو شعر متشکل از چند هایکو» پیتر پورتر«استرالیایی 

 رسد: مورد به نظر میگونه توضیحی بیاند. هر  قالِب یک شعر ارائه شده
 هایکو

 
 نوشم  چایم را می
 بدوِن شکرـ
 کند فرقی نمی
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 های گنجشک گه
 افتد پایین از باال می

 آه، مغِز من و تخِم مرغ-
 

 سِر یک مایایی
 ای در اقیانوِس آرام پاره بر تخته

 نیویورک خواهم زیست. در یک روز من-
 

 نگرم ام می از فراِز شانه
 ام باسن

 های گیالس. پوشیده از شکوفه
 

 هایکوی زمستان
 ها را ناِم گل

 اکنون-دانستم نمی
 ام از دست رفته. باغ

 
 خواستم پشه را بزنم

 خطا رفت.
 چه چیز باعث شد آن کار را بکنم؟

 
 خوانی هایکو

 من ناشادم،
 نام اشتیاق برای بی

 
 ای شناور قورباغه

 ی داروخانه: در شیشه
 روهای خاکستری. باراِن تابستانی بر پیاده

 ٧(بعد از شیکی)
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 در ایوان
 توی شلوارک؛

 های اتوماتیک در باران. چراغ
 

 سالی دیگر هم
 جهان -گذشت

 بی هیچ تغییری.
 

 اولین چیزی که 
 ام جستم ی قدیمی در باغچه

 درخِت گیالس بود.
 

 ام: میِز قدیمی
 اولین چیزی که

 ام جستم. در خانه
 

 ام: ی عتیقه مجله
 اولین چیزی که یافتم

 ام. بر میِز کهنه
 

 روِح مادرم:
 اولین چیزی که یافتم

 در اتاِق ناهارخوری.
 

 از اصالح کردن دست کشیدم
 کردند اما چشمانی که براندازم می

 باقی ماندند در آینه.
 

 مرِد دیوانه 
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 شود: ها پدیدار می از فیلم
 خیابان در وقِت ناهار.

 

 شهرها پسر
 در گورهایشان

 و در این شهرک...
 

 خوابیدن به پهلو
 در تهی:

 ام. نفس در دماغ
 

 ی پانزدهم در طبقه
 -جود سگ استخوان می

 ها. جیِغ ترمِز تاکسی
 

 یک چیِز شق در نیویورک،
 پسری

 فرانسیسکو. در سان
 

 ماه بر فراِز بام،
 ها در باغچه. کرم

 نه را اجاره کردم.من این خا
 

 »آلن گینزبرگ«
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 های ژاپنی لطیفه
 

 دارش  ی بال در یقه
 خواست. پر گشود. ملت صلح می

 ) ما!(٨پرسئوِس 
 

 ویلیام بلیک، ویلیام 
 بلیک، ویلیام بلیک، ویلیام بلیک،

 هی بگو و هر بار حس کن تازه است!
 

 عشِق بدوِن سکس هنوز
 سازترین جهنِم شناخته شدهکار 

 برای مرد است.
 

 متخصص
 کسی است که باور دارد

 نفس کشیدن را او ابداع کرده.
 

 نوِع بشر مجبور بود
 جایی برای یک رماِن آزمایشی 

 پیدا کند.
 

 های زرد  وقتی نرگس
 کنند: پارانویای شروع به نگریستن می

 حول و حوِش این نزدیکی را بپایید.
 

 آیم  میاز بستر بیرون 
 کنمو وداع می

 با مردمی که دوباره نخواهم دید.
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 نشینم و  می
 شوم که نگراِن پولی می

 خیلی زود مجبور است بمیرد.
 

 اش فکر کردم درباره
 ی من کالِه کهنه بودن است وظیفه
 توانی از من متنفر باشی. تو می

 
 شوم دارم چاق می

 و غیِر جذاب اما
 است. بهتر اوضاع برای شناخِت من از قبل

 
 جایی در دِل هستی

 نوایی حقیقی 
 با لحنی رازآمیز: من.

 
 »پیتر پورتر«
 

کند  اند. نه از لحاِظ مضمون و محتوا. از لحاِظ بازتولیِد مداومی که وانمود می های مصرفی هم فراوان ی غربی نمونه در نسخه     
حالی که این درنِگ بازتولیدی منجر به چیزی جز یک مورِد مصرفی خواهد مثًال بر عناصِر زندگِی شهری و صنعتی درنگ کند، در  می

کنند که به کاِر گذراِن  کنند و این درنِگ ناشی از بزنگاِه شاعرانه را بدل به موردی محو می شود. صدها نفر تمریِن هایکو نویسی می نمی
به مزبله)، و بر  اشاز طریِق تولید و نهایتًا افکندنبه همین مصرف » اعتراض«خورد (و نه حتا به درد  کاری در مترو می لحظاِت بی

 شود که احتماًال چندی بعد همراه با رِد قلم بر آن به عنواِن موردی بازیافتی کاربرد خواهد یافت.  کاغذی نوشته می

٢ 
ین اثر تنها یک ویژگی دارد: ی هنرمندان دیدم به نظرم رسید ا اثِر عباس کیارستمی را در خانه» هفت چنار«اولین بار که چیدماِن    

ها عبور کند، حتمًا یک پایش را باال خواهد  قدر باال که اگر سگی از کناِر این ستون صرفًا کیفیِت پرینتر یا همان چاپگرش باالست. آن
ی  نی کرد که هدیهبی شد پیش های دنیا در روِز تولِد مرتضی ممیز هر یک اثری به او پیشکش کردند، می ترین گرافیست برد. وقتی بزرگ

 و سادگی در نزِد » کاستن«خود نیست که  ای سفید با کادری حاوِی امضای ممیز. بی گرافیکِی کیارستمی به او چیست: صفحه
جربه از پِس نگری در بر ندارد. هر چند که به زعِم خودش ناشی از دست یابی به عمق و تکیارستمی حاصلی جز تقلیل و سطحی

زند و  کند و گویا میل ندارد آن را شعر بنامد، به هایکوواره پهلو می گاه قلمی می چه گه گونه است که آنعمری تالش باشد. این
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ایم و به قوِل اصحاِب  خوانده» هایکوهای ایرانی«جا  جا و آن ها این اش در دیواِن حافظ هایکوگونه است. در این سال دستکارِی مفرح
بر میِز کارش تندیِس خری گذاشته بود که بر » برشت«گویند  ایم. می های بلندی برداشته و گامتریبون در تالش برای بومی کردِن هایک

آویز. ببخشید! آن  اش عبارتی با این مضمون آویزان بود: حتا این هم باید بفهمد! هایکو برای ما همان خر است بدوِن گردن گردن
گونه  ها این از زباِن یکی از شخصیت» جیمز جویس«اثِر » نرمند در جوانیی مرِد ه چهره«آویز است بدوِن خرش. در فصِل پنجِم  گردن

های کوچک بدوِن غسِل تعمید بمیرند کلیسا  های کوچک [نزدش] بیایند چرا اگر بچه گذاشت که بچه اگر عیسی می«شود: نقل می
ی کلیسا  عقیده«شود: گونه توضیح داده می نی فارسِی کتاب ای های پایاِن ترجمه در یادداشت» فرستد؟ ها را به جهنم می ی آن همه

ها  ی دانته، نصیِب آن جا، به گفته روند و در آن گوید آنان به برزخ می که می روند بل آن نیست که کودکاِن تعمید نشده به جهنم می
عذاب!) و اضافه کنیم هایکو  است (به راستی چه هولناک است اندوِه بی» عذاباندوِه بی«. اگر بگوییم شعر ٩»است "عذاب اندوِه بی"

اش هجِو اندوه و  ی غربی توان گفت که همین هایکو در نسخه دهد، پس به تأویلی می جلوه می» عذاب بی«هر چیزی را در فرمی 
 نیست.» دردی بی«ی ایرانی چیزی جز  تنهایی است از فرِط عذاب، و در نسخه

های نوشتِن او سر درآورد.  ها و انگیزه فکر کرده مخاطب مایل است از ریشه» اتکلم«در اثِر کسالت بارش » سارتر«دانم چرا  من نمی   
شبی جاکومتی هنگاِم عبور »: آلبرتو جاکومتی«شود، از جمله این نقِل منسوب به  اما در همین اثر یکی دو نقِل قوِل خواندنی پیدا می

ای  اش در بیهوشِی هشیارانه پایش پیچ خورده بود، اولین احساسکه ساِق  از پالس دیتالی با خودرویی تصادف کرد. زخمی شد و با آن
در چنین جهانی چه نیازی به هایکو هست، مگر  ١٠»باالخره اتفاقی برایم افتاد!«که در آن فرو رفته بود، نوعی شادمانی بود، گفت:

ودش جویده شده و بکر در خدمت ست که حتا نیازی نیست تکرارش کنی تا محو شود. خ»مانترا«هایکو یک  برای هجو و کنایه؟
در آن باقی » شعر«قدر مقطر شده که دیگر خطری ندارد و قرار است چیزی از  ی هامیوپاتیِک شعر است که آن است. هایکو عصاره
آید:  ند برای هر دردی به کاراتو ست که می»برشی«آورد. در کارکردی مجازی  ی ایرانی صرفًا ادای خودش را درمی نماند. اما در نسخه

 ضرر.  آن هم کامًال بی؛ های عارفانه گردد مرهمی بر عقده اش نیز در کاربرِد ایرانیو  معنایی شود. در تأویِل غربی انباشته از معنا یا بی
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 ها: پانوشت

 
 از کتاِب هایکو، برگرداِن احمد شاملو و ع.پاشایی، نشِر چشمه. .١
 مون.همان، اشاره به هایکویی با این مض  .٢
 جور تفاسیر است.  همان، این کتاب سرشار از این .٣
ی منطقِی که آمیزه جالب و طرفه بود مسلمًا خوِد موضوع نبود بل» بینی«چه در داستاِن  نویسد: آن گوگول می» دماِغ «یوری تینیانف با اشاره به  .٤

یعنی مجاِز متحقق. این مجاِز اخیر به اشکاِل مختلف در  -»مستقل بینِی مجزا و« و دوم » بینِی کنده شده و پخته شده«دو صورتک بود: نخست 
کند  شوم که اختیار از من سلب می خوِش اشتیاقی می کنی، اغلب دست باور می« یا » شنود... ام می بینی« های گوگول آمده است: بسیاری از نامه

(سیری در » ، نه چشم، نه دست، نه پا، هیچ چیز به جز یک بینی...خواهد بدل به یک بینی بشوم، به قسمی دیگر، هیچ چیز نباشد ام می و دل
 ی ابراهیم یونسی، انتشاراِت نگاه). نقد ادبیاِت روس، اندروفیلد، ترجمه

 ی ناصر فکوهی، نشِر نی. ها، روالن بارت، ترجمه اشارات به بارت بر مبنای این منبع است: امپراتورِی نشانه .٥
 گوید.... ی زبانی دیگر سخن می است چرا که زبانی است که درباره» بانفراز«از دیِد بارت نقد  .٦
٧. Shiki.از هایکوسراهای ژاپنی : 
٨. Perseusترین قهرماناِن اساطیرِی یوناِن باستان. فرزنِد زئوس، که چون همراِه مادرش از دریا به ساحل بازآمدند، پادشاِه سرزمینی که  : از مهم

شد در دم به سنگ  اش خیره می کس به چشمان رسئوس را به نبرد با مدوزا فرستاد. مدوزا زنی بود با موهایی از مار که هربه مادرش دل بسته بود، پ
 های فمینیستی مثالی مطرح است.        گشت. پرسئوس با ترفندی مدوزا را شکست داد و سرش را فاتحانه در دست گرفت.... مدوزا در نظریه بدل می

 ی منوچهر بدیعی، نشِر نیلوفر. هنرمند در جوانی، جیمز جویس، ترجمهی مرِد  چهره .٩
 ی ناهید فروغان، نشِر ققنوس. کلمات، ژان پل سارتر، ترجمه .١٠

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 فهرست
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 ازرا پاوند؛ تصویِر انسان و کلمه

 
 
 
۱ 
ها و صنایع (استعاره، چون آرایهساز همدهد. عناصِر تصویر ی دریافِت بصری قرار میای تصویر هست که زبان را واسطهدر شعر گونه   

توان از تر میبندد. این نوع تصویر را بیشی تصویری هستند که بیرون از زباِن [شعر] در ذهن شکل میتشبیه و ... ) سازنده
ِر تصویرساز در ها و عناصکه نافِی تصویر است. واژه -تصویِر در زبان -های شعِر مدرن و ساختاری دانست. اما تصویری هستمشخصه

  شوند. تصویِر بیرون از زبان بر ی تصویرِی خود تهی میآن دخالتی ندارند، و یا اگر هم دارند در همنشینی و شکِل شعر از پیشینه
است،  ای ضِد تصویرآمیز، انتزاعی و یا مبهم باشد. تصویِر در زبان اما به گونهی بازنمایی است. هر چند که این بازنمایی انحرافپایه

چون حروِف ربط و ها و عناصِر ضِد تصویر (همآید. واژهازای بیرونی ندارد و به کاِر ارضای پیشینه و تجربیاِت بصری نمیگونه مابههیچ
های دیگری . گونه۱کنندیابند و خودبسندگِی متن را تضمین میاضافه، برخی افعال و ... ) در نحو و همنشینی کاربردی برجسته می

تواند چالِش ذهنِی توان سراغ گرفت. مثًال رویکرِد بینابینی و تعاملی میاِن دو نوع تصویِر مذکور که میربرِد تصویر را نیز میاز کا
د و او را مخاطب را به اوج برساند. یعنی نه صرفًا اعتیاِد تصویرِی او را ارضاء کند (تصویِر بیرون از زبان) و نه بالکل راه را بر دریافت ببند

کرِد تصویرِی بینابینی از هر دو نوع عامِل تصویرساز عناصری را وام ر ضِد تصویرهای بدوِن ارجاع رها سازد و در واقع پس بزند. روید
گیرد و به رسمیت خواند و چالِش ذهنِی او را (هر چند به طریقی طنزگونه) جدی میگیرد و با این عمل مخاطب را به مدارا فرا میمی
 شود و بالعکس.اطب به محِض احساِس آشنایی و قدرت در جهِت تواِن تصویرسازی و ارضاِء از این عمل، پس زده میشناسد. مخمی

بندِی نسبی و به شدت ناقص شاید تنها به کاِر تئوریزه کردِن تصویر در زبان [شعر] بیاید و نه مثًال در زباِن تصویر. تصویر این تقسیم   
تواند به عنوانی زبانی در دروِن زبان عمل کند. خوِد ای میی چند رسانهاریِف متفاوت است که در اندیشهخود حاوِی زبانی مجزا و تع

به معناِی متعارف) با عمِل ( ینیز شاید نیازمنِد تعریفی دیگرگونه باشد. چرا که رفتاری متفاوت و ضِد تصویر» تصویِر در زبان«
 گیرد.تصویرسازی در پیش می

چون واسطه است. تصویر در شعِر پاوند استوار بر بازنمایی است. ماژیستِی پاوند اغلب مبتنی بر نگاه به زبان همی ایاندیشه   
ازای بیرونی نافِی خودبسندگِی جهاِن متن است و مخاطب را برای ها و صنایع و با اتکاِء به مابهتصویرسازی به طریِق استفاده از آرایه

ها و گاه تصورات. شعِر پاوند ی مصداقی تصویرسازی بر پایهکند. بازگشت به خارج از زبان و اندیشهت میتأویل و فهم وادار به بازگش
هایش قرار ی مخاطب نیازمند است، اما مخاطب در مواجهه با این شعر در چالش با تجربه و پیشینهبه شدت به افِق تجربه و پیشینه

ای گذرا که نهایتًا خالئی حسی شود، مثًال به شکِل ثبِت لحظهکه عمومًا تأیید میشود؛ بلی او رد یا نفی نمیگیرد. چراکه تجربهنمی
 نگرد:چون یک خأل (چیزی پر ناشدنی) نمیکند و به خأل همرا پر می
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 در ایستگاِه مترو

 
 ها در جمعیتظهوِر این چهره

 ۲ای تیره، نمناک.هایی بر شاخهگلبرگ
 

یک طرح باقی مانده. ناِم شعر لو دهنده است و حالِل  تر در حدِ ین متن حتا شک کرد. بیشبه شعر بودِن اتوان ی نخست میدر وهله
کند . در نهایت ی مخاطب نسبِت به موقعیتی مکانی و دریافِت حسی شعر از آن، شدت و ضعِف اثرگذاری را معین میمعما. افِق تجربه

 ی شعر است:ای خارج از زباِن شعر و تطبیِق آن با زباِن بازنمایانهربهاگر لذتی در کار باشد یا نباشد، متکی بر تج
 

 آلبا
 

 رنِگ هاِی پریدهبه سردِی برگ
 سوسِن دره                             

 در پگاه آرمیده او کناِر من.        
 

تصویر آفرین است. این امر شاید به دلیِل استفاده  ساز وی عینی هم در نیامده باشد، به شدت تجربهاگر به تجربه» سوسِن دره«ترکیِب 
ها نیست و صرِف ای ملموس از آنشک از آن دسته عناصری هستند که نیازی به کسِب  تجربهاز مخزِن عناصِر طبیعت باشد که بی

 لموس ندارند و ی جمعی مصداقی مهایی در بخِش اعظمی از حافظهشان کافی است تا آنًا کلیشه شوند. چنین دالدال بودن
شود؛ آن هم با این تفکر که ای شاعرانه (و نه شعری) حاصل میی محض است. یعنی از کاربردشان بالفاصله نتیجهشان کلیشهمدلول

ها مدلول به تصویِر ذهنِی معینی که در آن یاست. بسیاری از عناصِر طبیعت و دیگر عناصر» طبیعی«در شعر کاربرِد این عناصر کامًال 
ی های پر بسامِد شعری به ویژه در اندیشهی واژهآورد، در زیرمجموعهشود و تنها کلیتی از طبیعت یا یک گیاه را به ذهن میم نمیخت

 گیرند. رمانتیک و تصویرساز قرار می
 سازی و تشبیِه خطی است:ی قرینهتشبیهات و تصاویر در شعرهای کوتاِه پاوند بر پایه   
 
 رخوردب
 

 دادندها در باِب اخالقیاِت نوین داِد سخن میمدتی که آندر تماِم 
 جست.اش مرا میچشمان

 وقتی بلند شدم که بروم
 بودند ۳چون بافتیاش همانگشتان
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 از یک دستماِل کاغذِی ژاپنی.    
  

۲ 
شک از همین ذهنیِت مند نیز بینا) میCharacterنگار (های زباِن چینی یا چیزی که آن را واژهعنایِت پاوند به عالئم و واژه   

تری های تصویری خوراِک عامکند و رسانهتر ارتباط برقرار میتر و سریعخورد. به هر حال ذهن با تصویر بیشتصویرگرای وی آب می
نگارهای قدر حقیقت دارد که باید به آن شک کرد. واژهنگارهای چینی آنی تصویری برای واژهاند. قائل شدِن ریشهبرای مخاطب

ی زبانی ذاتًا ای تصویری و در نتیجه طبیعی و بدوی هستند، سازندهدارای ریشه ۴»ارنست فنولوزا«ی مهِم چینی که طبِق رساله
اند. اما تر گشتهی بازنمایانه آغاز شده و به مرور انتزاعینگارها از یک ریشهاند. گویا اغلِب این واژهبرخوردار از منطِق شعری شعری و

تر و ها را بازجست. طبیعِت شعرِی زباِن چینی احتماًال برای یک دیگری، یک غریبه ملموسهای تصویرِی آنتوان ریشهچنان میمه
های ارائه شده از تر است و بحث در این مورد که در زبانی که خود دارای طبیعِت شعری است (مطابق با تعاریف و کلیشهمحسوس
 آفرید؟ مبحِث دیگری. توان شعر گونه میشعر) چه

زا و پاوند به این زبان ی فنولواند و این از نقاِط عالقهتر شدن بدویت و طبیعِت خود را نیز حفظ کردهعالئِم زباِن چینی به رغِم انتزاعی   
کند. ایجاد می خود بدوِی است که زباِن چینی با سرشِت  توهمیکه بازگشت به بدویت، به خوِد خوِد چیزها، ممکن است، است. این

ها از طریِق نگارِش بصرِی حروف، تا این میل را در بیننده یعنی با نقش کردِن تصاویر و حرکات در حروف و عالئِم زبان و نشان دادِن آن
ذاِت بصرِی ها پی برد. شان به مفهوِم آننیاز از آموزشی خاص، با اتکا به ذاِت بصریه سوِی اصِل آن بازگردد و حتا بیایجاد کند که ب

دهد که شکِل بدوِی آن تنها قادر کند و طبیعی جلوه مینگارها چنان این بدویت را تولید میگونگِی همنشینِی واژهزباِن چینی و چه
اش پیداست چیزی ساده شده بوده طور که از ناماست در چشِم یک غربی و با حفِظ فاصله خود را نشان دهد. شکِل اولیه و بدوی آن

شده. اما آن دسِت اولی هم خوِد دست ثًال شکِل یک پرنده، سگ و دست (گاه به صورتی مضحک) که عینًا بازنمایی میاست. م
 ) است.Iconicای شمایلی  ای تصویری برای داللت به دست (یا به قوِل پیرس نشانهکه نشانه(مصداق) نیست، بل

ای انحراف و گونهاین بازگشت به عنواِن ترین نگرش فکران بوده. در سادهی بسیاری از متبازگشِت شعر به طبیعِت چیزها توصیه   
اش پنهان اند که اصلهای مختلف اصِل آن چیز را پوشانده و آن را چنان انتزاعی کردهای که الیهدر دوره شودتلقی میزدایی آشنایی

تر به یک شوخی شبیه است. اصل و ریشه و بدویت شه بیشها، هایپررئال و وانمودگی این اندیی نشانهی سلطهشده است. در دوره
اش ممکن گرایی است که اصًال یافتِن اصلتر از نمایِش بدویت وجود ندارد. سخن از نوعی انتزاعتنها یک توهم است. بدویتی طبیعی

، با گفتِن »این دسِت من است. «که مصداق هم یک نشانه استها بلای که نه تنها واژهنیست، چراکه اصلی در کار نیست. در دوره
ای است از دست. و این دهم. اما خوِد دست هم یک نشانه است و استعارهاین گزاره هم شکِل دست و هم خوِد دست را نشان می

 انتقاِم مصداق و عینیت از نظاِم سوسورِی زبان است. نظامی که در نشانه و عمِل داللت مصداق را پس زد. 
چون سیالیت و های تصویری رسید، اما نه با اتکا به تلقِی پاوند از تصویر. ترفندهایی همتوان به ریشهگری هم میدر هر زباِن دی   

ی مدرنیستِی متأخر) برای گریز از شکِل ابتدایِی تصویرند. و بعد تر متعلق به اندیشهشکستِن منطِق خطی تمهیداتی مدرن (بیش
 ندارد و عالقه به بدویت و بازگشتکه مصداِق بیرونی ندارند. بازتعریِف تصویر در جهاِن متن پایانی هایی تصویرسازی با استفاده از واژه

 های چینی پایان است. گویی واژهشوند نیز بیبه طبیعِت چیزها بعد از طِی مراحِل انتزاع و ترفندهایی که الیه الیه بر هم سوار می
د مرحله به این شکل درآمده، این هم خوِد دست. اما باز خوِد دست، خوِد خودش که طِی چن است این دستی«خواهند بگویند می
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تا در طلِب خوِد  گرددمی شود (حتا با نشان دادِن خوِد آن) فوری به نشانه بدلای با تکراِر آن تمدید  میچرا تا قرارداِد واژه »کجاست؟
 کنند.ی شیء به جای ناِم آن، مطرح میخوِد بازنمایی شدهنگارهای چینی این پرسش را با نشان دادِن آن برآییم؟ واژه

آمیزِی انسان (که شکِل تجریدی از یک مند بوده: همای ترکیبی در زباِن چینی هست که گویا خوِد پاوند هم بسیار به آن عالقهواژه   
 ه برای پاوند به فاشیسم ختم شد.وجویی کدهد: حقیقت. و این یعنی آغاِز جستمرِد ایستاده است) با کلمه، که معنی می

 

۳ 
دهد. متنی سرشار از ارجاع . پاوند در کانتوها نوشتاری تکه تکه را نمایش می۵های اندیشهکوالژی است مضحک از تکه» کانتوها«   

 جوید، و این اوِج مدرنیسِم اوست. اش را در پانوشت میکه بینامتنیت
خوانی) نشانِی ارجاعی متوهم و غیِر قابِل اعتماد جلوه ها (غلطها و یا ارجاِع غلط به آنمدرن با حذِف پانوشتاگر در شعِر پست   

  یابی به معنای پنهان شده و مبهم و احضاِر آن در بافتی دیگرگونه است. اما این بافت کند، در مدرنیسِم پاوند ارجاع لذِت دستمی
چون جلو انداختِن مرگ یابی به معنای غایی همقابِل دسترس باشد. لذِت دست قدر ریشه نگسسته که غایِت معنا در ارجاعات غیرِ آن

ای پس زدن و به تعویق انداختِن مرگ است. مرگ به فردا، چون دریدا) گونهی متفکرانی هماست. تأخیر و تعویِق معنا (در اندیشه
ماند. پاوند با ارجاعات متن ای بعد باقی میهمواره لحظهای بعد شود. به جایی که حافظه وجود ندارد. لحظهای بعد منتقل میلحظه

وجویی برای به آغوش کشیدن و احضاِر ارواِح وجو برای یافتِن معنای غایی را به جستکند. جسترا به زعِم خود از توهم عاری می
های متوهم چنان منظم و بیند. تکهنمی ی به تعویق انداختِن معنا تا دِم مرگ را در خودسازد. متن بیمار است و حوصلهمرگ بدل می

تکه و تالش برای انسجام شوند برای احراِز هویتی تکههایی ترک خورده میها بدل به آینهکنند که دالصدایی جا خوش میتک
     قوع یابی به مرگی آنی. مرگی چنان آنی که تن فرصِت چنگ انداختن به آن را به همان سرعِت وبخشیدن به آن در جهِت دست

خبر باش و حضوِر . از خالِل تن بی۶ی باش و سخن بگوگوید هر چند برای لحظهیابد. این فاشیسِم زبان (به تأسی از بارت) مینمی
جوید نیز فرجام که نهایتًا هویتی یگانه را میگِی بیقطعههای زبان را در ذهِن بیمار به فاِل نیک بگیر؛ که فاشیسم در این قطعهتکه
ای و به طریقی خطی به ی رسانهی فاشیستی را به عیان و در واقعیِت قراردادی و برساختهکه اندیشهضر است. پاوند پیش از آنحا

های آینه آن را پارچه از خالِل تکهیابی به هویتِی یکاش، در تالِش مضحک برای دستاعتراف بنشیند و از آن به دفاع برخیزد، در متن
 آفریند. پارچگی است که جنون میبار قضیه برعکس است: نائل شدن به وحدت و یکوگویی ایناجرا کرده بود. ت

ذهنی » سالمِت «شود که تاریِخ درماِن آن گذشته و حتا از آن میزان چون یک بیماری در نظر گرفته میی فاشیستِی پاوند هماندیشه   
قدر عریان هست که اش در آسایشگاه بود. فاشیسِم او آنیدِن او بستری کردنبرای محاکمه نیز برخوردار نیست. تنها راِه به بند کش

کند. این اعتقاد از دهاِن همه از آن جا بخورند. اعتقاد به دموکراسی و آزادی در دنیای شاعران و نویسندگان کامًال طبیعی جلوه می
دهند، بندی به سبک و معنا و زباِن یکه و ... نشان میکلمات و پایکسانی که در نوشتن و در متن  استبداِد ذهنِی خود را در برخورِد با 

ای مذموم و پلید که تأییدش، تأییِد کشتار برخوردار بود که کامًال شفاف از اندیشه» سالمت«شود. پاوند از آن میزان تر شنیده میبیش
ها بود. آخر او به تصویر ها بیش از خوِد آنفراسوی واژه ی پاوند به. عالقهبرخیزددفاع به و جنایت آن هم در فراسوِی کلمات است، 

 اندیشید.می
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۴ 
در این اثر یک ». یک و سه صندلی«اثِر مشهوری دارد به ناِم » ژوزف کاسوث«بار مناسبِت آن با صندلی. این بازگردیم به دسِت چینی و

یک صندلی (همان صندلی) نصب شده و در سمِت راست صندلی کناِر دیوار گذاشته شده، در باالی آن و در سمِت چِپ تصویِر 
نمایی شده از تعریِف صندلی در فرهنِگ لغت نصب گردیده است. صندلِی واقعی، تصویری از صندلی، و تصویِر تعریِف تصویری بزرگ

ک به تماشای آن بنشینیم، بینیم). اگر هم از نزدیفرهنگ لغتِی آن. اما صندلِی واقعی هم برای ما یک عکس است (ما عکِس اثر را می
ی دریدایی مدلول به تعویق بیفتد و در شود. اگر در نگرهگیرد. نشانه بر خوِد چیز، مصداق، چیره میباز صندلی در قاِب چشم قرار می

که ها حل شود، و تنها به حضوری متوهم بسنده کند، پس مصداق اصٌال وجود ندارد. مصداق یک ماشیِن فکری است ی دالزنجیره
لشکری بیش نیست. بازِی او از خودش پیشی گرفته و قادر نیست کنند و خود در این بازی سیاهیها هدایت میاش را نشانهحواس

 از انسان در کناِر کلمه. است ای تصویریآمیزِی نشانهچون سوژه) بیندیشد. حقیقِت او در همبه خودش (هم
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 ها:پانوشت
 

 رضا براهنی مشاهده کرد.هوشنگ ایرانی و توان در برخی شعرهای ی و ایرانِی چنین رفتاری با زبان را میی فارسنمونه.۱
 اند:شعرها از منبِع زیر ترجمه شده.۲

Imagist Poetry, Introduced & edited by Peter Jones, PENGUIN Books, 1976        
 اغذی به معنای بافت و پارچه نیز هست.در انگلیسی عالوه بر دستماِل ک Tissueی واژه.۳
 ی زیر است:ی فنولوژا بر اساِس ترجمهمبحِث مربوط به رساله.۴

 ۱۳۷۸ -نشِر فردا -ی احمد اخوتترجمه -با مقدمه، تحشیه و ویرایِش ازرا پاوند -ارنست فنولورا -ی شعرنگارهای چینی، رسانهواژه
 باشد.می Canto LXXXIاز پاوند به ویژه تر متمرکز بر دو سه کانتو این تحلیل بیش.۵
 .۷۳زمستان  -۴ارغنون  -ی بابک سید حسینیترجمه -ام: زبان، قدرت، نیروی امبرتو اکو گرفتهی بارت را از مقالهاین ایده.۶
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 ست؟ا چرا شیمبورسکا شاعِر خوبی

 
 
 
١ 
 

 دانم"ات چیست؟" "نمی"هی زن، نام
 دانم"ات است؟ اهِل کجایی؟" "نمی"چند سال

 دانم"" آن گودال را چرا کندی؟" "نمی
 دانم"خودت را پنهان کرده بودی؟" "نمی وقت چند"

 دانم""انگشِت مرا چرا گاز گرفتی؟" "نمی
 دانم""متوجه هستی که ما کاری به کارت نداریم؟" "نمی

 دانم"ای؟" "نمی"ماِل کدام دسته
 دانم"تخاب کنی." "نمی"جنگ است، مجبوری ان

 دانم"ات هنوز پابرجاست؟" "نمی"دهکده
 های تو اند؟" "بله."ها بچه"آن

 
ست که در تماِم آثاِر او ایمایهاین شعر که "ویتنام" نام دارد شاید در شماِر شعرهای درخشاِن شیمبورسکا قرار نگیرد، اما حاوِی درون   

دانم". هرچند این هویِت از یاد رفته در مشهور بارها بر زبان آمده: "نمی یجملهیأِت همان به نوعی تکرار شده و در این متن در ه
ها به راستی فرزنداِن توانیم با اطمینان تأویل کنیم که آیا آندهد، اما ما نمیپاسخ به واپسین سؤال یک "بله"ی انسانی تحویل می

اند، ها سرشاِر از آرامشدانمدانم است؟ تماِم این نمیاسِخ "بله" حاصِل جمِع چند نمیاند یا مرده؟ به راستی این پاویند، یا اصًال زنده
دهد که از اعماِق ی امیدی خبر میی نهایی در شعری که از ساختاری ساده و نه چندان خالقانه برخوردار است از ته ماندهاما آن بله

ی متزلزِل خود را با در تالش است فاصله» دانمنمی«شیمبورسکا با تکراِر ورِد آید. امیدی هولناک. گویی شعِر ای مادرانه برمیغریزه
واقعیِت مألوف برای احضاِر گهگاهِی روِح شعر که تنها از طریِق لمِس نِخ نامرئِی متصل به کودکی قابِل حصول است، حفظ نماید. 

 بار تداعی اش که پیرزنی مهربان را با نگاهی شیطنتهریها به "موتزارِت شعر" شهرت دارد و سر و وضع  ظاشیمبورسکا در رسانه
شود که از اعطای لقِب "گرتا گاربوی شعر" نیز به او خودداری ورزند. کند که در ایستگاه به انتظاِر اتوبوس نشسته، مانع از آن نمیمی

ی پا را فراتر نهد. "روالن بارت" در یادداشِت این یکی اتفاقًا بر خالِف ظاهرش این قابلیت را داراست که از یک لقِب عامیانه اندک
چنان ی انسان همداند که در آن "ثبِت چهرهای از سینما متعلق میای را به دورهی گاربو" این بازیگِر افسانهمشهوری به ناِم "چهره

کند: "غرابِت ید"، و در پایان اضافه میبخشبرد... جایی که جسم حِس رازآمیز فنا را تعالی میها فرومیترین خلسهتماشاگر را در ژرف
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توان . عجبا که این عبارات را دقیقًا می۱ی گاربو یک ایده است..."ی یک زبان، حاصِل نظِم مفهوم بود؛... چهری گاربو، به مثابهچهره
 در وصِف شعرهای شیمبورسکا نیز به کار برد.  

 

۲  
ترین نقصانی ان گذشته و تقریبًا به طوِر کامل متکی بر فضاست. بنابراین بروِز کوچکهای نحوی در زبشعِر شیمبورسکا از خیِر بازی   

سازد. شعِر او بر مبنای موضوع شکل اش را به یادداشتی هر چند دلپذیر اما منثور بدل میپردازی متندر اِمر کشف و شهود و ایده
د شعر را از دِل آن بیرون کشند. از ابر و گیاه گرفته تا بیماری و مرگ. انچرخند و در تالشها حوِل یک موضوِع واحد میگیرد. ایدهمی

بنابراین وحدِت موضوع در شعر شیمبورسکا برآیندی از فرم و اجرا و مبیِن ساختاری بودِن آن است. اما نه به این مفهوم که از ساختار 
ترین طریق را برای بیاِن چیزها . شعِر او در ظاهر سرراستجا منظور از ساختار انسجاِم درونِی شعر استکند. پس در اینعدول نمی

دانم" یعنی بازگشتی به گیرد. "نمیها و مفاهیِم حاضر در پِس آن را به بازی میگزیند. یعنی دال را انتخاب کرده و انبوِه مدلولبرمی
چون تمهید"، هوِر ویکتور اشکلوفسکی، "هنر همی مشای از اجرای این اصِل مهِم مفروض در مقالهسمِت کودکی. گویی شعِر او لحظه

ایستد. شعِر نگرد" بازنمیها میای به چیزها بنگرد که گویی کودکی برای نخستین بار به آنباید به گونهگوید "هنرمند میکه می
وقفه برای نائل شدن به بیجوید؛ یعنی تالشی ای در عدِم دستیابی به آن میشیمبورسکا در عیِن حال دستیابی به فرم را به گونه

انگیز برای بازنویسی در خود ست که چنین شعری نیازی حیرتشکلی که شکل را به رخ نکشد و خوِد تالِش در این راه را نیز. طبیعی
ها ختساهای زیریِن زبان، از ژرفافکند. شعِر او این کشف و شهود را از  الیهترین لغزشی به داِم نثر درش میدارد. چون کوچک

رسد شعِر شیمبورسکا را بتوان سهل و کند. بعید به نظر میست که بر ضِد بینِش رمانتیک عمل میگیرد. برای همین شعریبرمی
نویس نیست. برای او سادگی یک تمهید است. یک تکنیک. هر شاعر ممتنع نامید و از شرش خالص شد. شیمبورسکا شاعری ساده

ها را که دِل غافل،  این ی صداقت در وجودش باشد، بعید است با خواندِن این شعرها با خود بگوید "اییا مخاطِب صرفی اگر تنها اندک
های او حتا در نگاِه نخست نیز سهل اش سهل جلوه کنند و در عمل ممتنع. ایدهتوانستم بنویسم!". یعنی شعرها در ذهنمن هم می

 رسند.  و آسان به نظر نمی
ی اجرا در زبان شود". پس تکنیک چیزی جز نحوهها، که با کلمات نوشته میگفت: "شعر نه با ایدهرمه چه میدانیم که ماال می   

ی شعرِی شیمبورسکا از این قابلیت برخوردار است که در ترجمه به یک زباِن مقصد در قالِب شعری نیست. چیزی جز فرم. اما ایده
ناپذیر مانع از انتقاِل شعریِت موجود در زباِن مبدأ گردد. و این در غالِب موارد خللی جبرانکه دیگر مورِد بازآفرینِی قرار گیرد بی آن

های ی ناشی از خوانِش مبتنی بر بینامتنچون روحی سرگردان، چه در ترجمهاش همست متعلق به شعری که شعریتایخصیصه
أ) به زبانی دیگر (مقصد)، در حرکت است. شعر با کلمات نوشته مخاطبان در زبانی به ظاهر مشترک، و چه در ترجمه از زبانی (مبد 

       هرگز به شعر بدل  ؛شوندعِر نامسلط به زبان حرام میهایی هستند که در دسِت یک شاشود، اما ایده روِح شعر است. ایدهمی
 توان. ا بی تسلط بر کلمات نمیتوان شعر نوشت اماند. بی روح و ایده میشوند. اما شعرهای بی روح و ایده فراواننمی

 

۳ 
ها هرگز از سکا ابژه، در شعِر شیمبور ۲ی فارسِی اشعاِر شیمبورسکا آوردهاش بر ترجمهطور که مارک اسموژنسکی در مقدمههمان  

ا از دیِد دانای کلی گیرد، آن ابژه ر ای را به عنواِن موضوِع خود فرض میشوند. شعِر او وقتی ابژهبخشی به بند کشیده نمیجانطریِق 
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آورد. مثاِل مورِد نظِر اسموژنسکی گوید، به روایت درنمیاندیشد و سخن میها میچون انسانهمه چیزدان یا موجودی زنده که هم
کند. یعنی اش را احساس میدرگذشته غیاِب صاحِب ای روایت شده که دیِد گربهست، که از زاویه»"ی خالیای در خانهشعِر "گربه

عر تالش کرده بی دخالِت انسان نوشته شود، یا امکاِن عدِم دخالِت انسان و غیاِب او را به اجرا درآورد. این خصیصه تقریبًا در تماِم ش
         پردازد که به ابرها گوید از دیِد انسانی به روایت میشعرهای شاعر به نوعی وجود دارد. به عنواِن مثال وقتی از ابرها سخن می

گذارد و امکاِن انگیِز خود صحه مییابند، بر غیاِب غمای که ابرها بی وجوِد او نیز ادامه میندیشد و با قرار دادِن خود در مقاِم ابژهامی
یابند که نیازی ندارند دیده شوند، پس در نتیجه به زبانی که گذارد. ابرها به این دلیل ادامه میآن را در کماِل سرخوشی به محک می

ها محتاج ی آننامد چون به نگاِه خیرهها را مینیازند. این انسان است که به دیده شدن نیازمند است پس ابژهشان سازد بیفانی
پندارد و جان مینام را بیی بیها جان بخشد چون زبان ابژهیابد. مجبور است به آناست و تنها در پرتِو این نگاه است که هستی می

اش کنند. ترکیِب میاِن زبان و انسان ترکیبی مرگبار است و اگر مرگ در ها نامی نهد تا نگاهاندن ناگزیر است بر آنانسان برای زنده م
ها را، اشباع و تهی و مرگ را، در گنجد تا همواره دالی اشباع شده اما تهی و ناشناخته باقی بماند و در نتیجه تماِم این دالزبان نمی

ای جز اجرای ی خود در زبان و قطعًا هستی، چارها آگاهِی ویرانگر از پایاِن فاعلیت و در نتیجه فعلیِت بالقوهخود ببلعد، انسان نیز ب
گفت: در هیأِت هجو و طنز و کمدی. تراژدی در باِر اول رخ طور که مارکس میبیند. یعنی همانها برای باِر دوم در خود نمیتماِم اتفاق

برای رسیدن به بخِش کمیِک ماجرا به انتظاِر رخداِد نخست بنشینیم. این رخداد همواره پیشاپیش رخ  دهد؛ اما دیگر الزم نیستمی
 دار بودِن شعر گفتن را/ به دار است/ خندهای که همه چیز خندهایم: "در زمانهی دوم ایستادهداده و ما در همان گاِم اول بر پله

  دهم."  دار بودِن شعر نگفتن ترجیح میخنده
کند و شعر را نیز در تواند خود را بنامد. پس شعِر شیمبورسکا تنها به غیاِب انسان بسنده نمیشعر حتا هیچ هم نیست. شعر نمی   

    هایی اتفاق به اجرا درآمده. شعر در مکان» در ستایِش خواهرم«جوید. این موضوع با صراحت و ظرافت در شعِر "غیاِب شعر" می
ای که اعضایش در باطِن ها بریزد، و خانهنوشتهای که در کار نیست تا بر دستایب است. در سوپی خوشمزه، قهوهافتد که شعر غمی

 ای برای خواندن شعرهای تازه در کار نیست.     شان برای شام دسیسهدعوت
 

۴ 
شاره به کمونیسم متمرکِز توتالیتری به کار نویسد: "من همیشه مارکسیسم را برای ااش از آنارشیسم می"هربرت رید" در دفاِع جانه  

.  به این مفهوم شیمبورسکا شاعری آنارشیست است. او در ابتدا ۳نامم"ست که آنارشیزم میبرم که متمایز از کمونیسِم نامتمرکزیمی
ه از اصوِل خود و یعنی یک آنارشیست. تهی شد ؛، و بعد کمونیستی غیِر متمرکز شدکمونیستی متمرکز بود، یعنی یک مارکسیست

رهیده از بنِد دولت. زمانی شاملو در پاسخ به سؤالی شاعر را موجودی ذاتًا آنارشیست خوانده بود و برای پیشگیری از خلِط مبحث بر 
عه ی هرج و مرج طلب که با وجوِد هر نظم و قانونی در جاماین نکته تأکید ورزیده بود که منظورش از آنارشیست نه آن موجوِد دیوانه

. ۴ها و رسیدِن آدمی به کماِل مطلوب عرضه شدست که دو هزار و پانصد ساِل قبل برای آسایِش انسانکه آن آرمانیمخالف است، بل
البته او در همان حوالی با نقِل عبارتی از کافکا مقصوِد خویش را کامل کرده بود: "حکومت حکومت است: چه حکومِت زور باشد چه 

اش را ترین هدف هر حکومتی این است که قدرت و حاکمیتحکومِت اهِل خرد. و باید قبول کرد که ناچار حیاتیحکومِت زر باشد چه 
ایم. حاکمیِت شعور هم مشموِل همین قاعده ی حکومت را درست معنی نکردهشود کلمهحفظ کند. اگر این را نپذیریم معلوم می
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دهد چون هدِف شعر اش راه نمیهم کامًال روشن است. شاعران را به کابینهاش زند و حساباست و افالتون هم از حکومت دم می
 ۵دهد شاعر را عنصری ناباب و خطرناک تلقی کند."تغییِر بنیادِی جهان است و درست به همین علت هر حکومتی به خودش حق می

با لحنی آمیخته به کنایه و شیطنت، پیوندی تماِم نگرانِی هربرت رید هنگامی که قصد دارد میان آنارشیسم و شاعرانگی، هر چند 
ای عقاید وی را تاریِخ مصرف گذشته تلقی کنند و این عمل برایش به قیمِت دست زدن دیرین برقرار سازد، در این است که مبادا عده

دی ریشو با به صورِت مر آید که ای از آنارشیسم برمی. بنابراین او در صدِد زدوِن تصویری کلیشه۷به یک خودکشِی سیاسی تمام شود
ی جهانی امید ای خوشبینِی محتاطانه به آیندهسازی در جیب در اذهان جافتاده، و در نهایت نیز با گونهدستکالهی پهن و بمِب 

 دهد. بندد که آنارشیسم به مفهوِم واقعِی کلمه تغییرش میمی
ید بر شاعر به عنوان یک شهروند است. یعنی نقش و جایگاه او در های ذکر شده در باال تأکطور که پیداست در تمامِی نقلهمان   

داند و شاید درست به همین دلیل ی صنعتی را امری تقریبًا محال میاجتماعی ناگزیر از داشتِن دولت. "رید" شاعر بودن در یک دوره
به طبیعت و صلح و عدِم تمرکز. یعنی جایی  ستمعتقد به پیوندی ناگسستنی میان شعر و شاعر با آنارشیسم است. آنارشیسم بازگشتی

تواند داشت و تالش او برای آفریدِن جهانی به نام شعر که از جا آمده. پس شاعر منطقًا در این اجتماع جایگاهی نمیکه شاعر از آن
 انجامد.        مصرف میدی بیآید، در نهایت به نابودی خوِد او، یعنی شخِص شاعر به عنواِن شهرونهای مألوف حاصل میفروریختِن شکل

داند که اگر شاعر قرار باشد به خیابان برود باید به عنواِن یک شهروند به خیابان برود، نه یک شاعر. شاعری شیمبورسکا به خوبی می
بنشیند، نظاره کند ی شهروندی و شاعری را، از هم تفکیک کند اگر واقعًا شاعر باشد همان بهتر که کنجی که نتواند این دو را، وظیفه

اش را از کف داده و ی تقدسهاست هالهی دوم. چرا که او به قوِل بودلر و بنیامین مدتو بنویسد. یعنی گامی به پس بردارد اما بر پله
نِد نثر اش ساخته نیست. شعر که زمانی (به قوِل سارتر اگر اشتباه نکنم) توانست خود را از بای از دستدیگر در مقاِم شاعر معجزه

های صنعت، رسانه و در نتیجه ایدئولوژی دندهبرهاند و با اعالِم استقالل از شهری به کشوری تغییِر موقعیت دهد، اکنون در چرخ
چیزی جز یک تبعیدِی بی مصرف نیست. پس باز باید تکرار کرد که هیچ چیز بدتر از شاعر بودن در عصری صنعتی نیست. شاعر 

چون کودکی که به اندیشد. به امِر نخستین. همبرد. او به طبیعت میهراِس از نابهنگامِی خود به سر میست ترسو که در موجودی
سازد خارج از تماِم ها را به حرکاتی وادار میگیرد و آناندازد و قواعِد خشِک حاکم بر اشیاء را به شوخی میرومیزی چنگ می

سازد و در گوشه و کنار تر میمعجزه گذاشت، چرا که او با این عمل خود را مدام غریبهتوان هنجارهای تعریف شده. و اسِم این را نمی
 ی یک کودک. کند. این است عاقبِت او: ثبِت معجزهکز می

منطقِی ذاتِی حاکم بر ینگرد که برای دست یافتن به بای از روابِط ناممکن میچون مجموعهپس شعِر شیمبورسکا به جهان هم   
منطقِی ترین شکِل ممکن؛ تا حاصِل نهایی یعنی بیست جایگاِه هر چیزی را تنها اندکی تغییر داد، اما به دقیقکافی ناجزای آ

 اش رو شود. ها دستمضحکی که خود را به جای منطق جا زده، ناگهان سربرآورد و نیروی پوِچ حاکم بر واژه
ست. شعِر او هرگز در اش در برابِر تولیِد نوستالژیدهد مقاومتانتیک قرار میاز عواملی که شعِر شیمبورسکا را در ضدیت با بینِش رم

 انجام و پایان ای بیآید. چرا که در مضحکهصدِد تولیِد باِر نوستالژیک به عنواِن ترفندی عامیانه برای مرعوب ساختِن مخاطب برنمی
 خورد.مزگی کنجی افتاده بود و خاک میها از فرِط بیای طنازی که پیش از او مدتدهد. در گونهرخ می
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 در ستایِش خواهرم

 
 

 نویسد،خواهرم شعر نمی
 و بعید است ناگهان شروع کند به نوشتِن شعر،

 به مادرش رفته، همو که شعر ننوشت،
 و پدرش، که او نیز شعر ننوشت.

 کنم:زیِر سقِف خواهرم احساِس امنیت می
 بمیرد اما شعر ننویسد.دهد شوهر خواهرم ترجیح می

 ٦حتا اگر قرار باشد مثل پیتر پیپر
 واژه را کنار هم ردیف کند.مشتی 

 نویسد.کس شعر نمیی من هیچحقیقت این است که در خانواده
 

 در کشوهای میز خواهرم از شعرهای قدیمی خبری نیست،
 اش خبر از چند شعِر جدید.و نه در کیف دستی

 کند،ام میعوتوقتی خواهرم برای ناهار د
 دانم که قصد ندارد شعرهایش را برایم بخواند.می

 جوری هم محشرندهایش همینسوپ
 .ریزدنوشته ها نمیاش بر دستو قهوه

 
 نویسد،ها کسی شعر نمیها هستند که در آنخیلی از خانواده

 شود، مهارش آسان نیست.اما وقتی به یکباره آغاز می
 ریزد،ها فرو میسلگاهی شعر آبشاروار درون ن

 مهلک در بنیاِن خانواده گردابی 
 

 خواهرم در نثر اندکی موفق است، 
 فرستدمیرود برایمان وقتی به تعطیالت میشود که هایی محدود میپستالچه نوشته به کارتاما تمام آن

 دهد:ی همیشگی را میها هر سال همان وعدهو در آن
 که وقتی برگردد

 کلی
 کلی

 .٧ی گفتن داردحرف برا
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 صبح چهارِ 

 
 

 ساعتی مابیِن شب و روز.
 ساعِت کلنجار مابین خواب و بیداری.

 ها.ساعِت سی ساله
 

 ساعتی شسته رفته برای بانِگ خروس.
 گیرد.اش را بازپس میساعتی که زمین آغوش گرم

 ساعِت سوسوهای سرد از ستارگاِن خاموش.
 م.شویساعتی که ما نیز بی هیچ ردی غیب می

 
 ساعت تهی.

 توخالی. بیهوده.
 ها.تریِن تماِم ساعتنازل

 
 اش خوش نیست.کس در چهاِر صبح حالهیچ

 ها در چهاِر صبح حال خوشی دارند،اگر مورچه
 . و بگذاریم پنج صبح سربرسدباید برای مورچه ها خوشحال باشیم

 اگر مجبوریم به زیستن.
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 ابرها

 
 

 برای توصیِف ابرها
 باید حسابی بجنبم

 ستشان کافیای برایرخنه
 تا در کسری از ثانیه تغییِر شکل دهند.

 
 ویژگِی بارزشان این است:

 گاه یک شکل، سایه، حالت هیچ
 کنند.و ترتیبی خاص تکرار را نمی

 
 ورندبر فراِز وقایع غوطه 
 سبکبار از هر نوع حافظه. 
 

 توانند بود؟چه چیز را بر زمین شاهد می
 شوند.ها به محِض هر اتفاقی پراکنده مینآ
 

 در مقایسه با ابرها،
 زندگی بر زمینی سخت استوار است،

 عمًال پایدار و  تقریبًا جاودانی.
 

 در قیاس با ابرها
 رسدحتا یک سنگ برادری به نظر می

 شود به او اعتماد کرد،که می
 .های دمدمیشان بسی دور است، این عموزادهکه نسبتحال آن

 
 بگذار مردم اگر دوست دارند زندگی کنند،

 و سپس بمیرند، یکی بعد از دیگری:
 گذردچه آن پایین میابرها به آن

 دهند.اهمیتی نمی
 

 و ناوگاِن پرغرورشان 
 تان شناور استبر فراِز زندگی به نرمی

  چنان ناکامل.ماِل من اما، هم
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  .ایمها مجبور نیستند محو شوند وقتی ما مردهآن

 نیازی ندارند هنگامی که شناورند کسی ببیندشان
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 اسلپ استیک

 
 

 اگر فرشتگانی در کار باشند
 های ما رااحتماًال هرگز رمان

 پیرامون امیدهای بر باد رفته 
 خوانند.نمی

 
 ترسم بدبختانه می

 ها شعرهای ما را نیز نخوانند،آن
 نفرت به جهان.چنین سرشارند از که این

 
 های مانهای نمایشها و لفاظیضجه

 به گمانم باید
 شان را سر برد.حوصله

 
 دهندها ترجیح میآن

 فراغت از فرشته بودن در زماِن 
 یا هر کار بی ارتباط با انسان

 مان بنشینند.صامت دوراِن  های بزن بکوِب به تماشای فیلم
 

 دهند به جای تماشای سوگواران،ترجیح می
 درند،ه جامه بر تن میک

 فشرند،ها را بر هم میو دندان
 ای بنشینندبه تماشای بدبخِت بیچاره

 اش گرفتهاز کاله گیس که مردی در حال غرق شدن را
 خورد.کفشش را با ولع می گرسنگی بندِ  که از فرِط یا آن

 
 هاها و نفس زدناز کمر به باال: سینه

 و پایین
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 موشی جهیده در شلوار.
 شان کند.ها باید حسابی سرگرمبته که اینال
 

 تعقیب و گریز یدر چرخه
 شوند.گر تبدیل میتعقیب شونده به تعقیباز 

 نوری در انتهای تونل
 دهد.یک ببر تغییر شکل می به چشِم 

 صدها فاجعه،
 صدها پشتک و واروی مفرح

 صدها پرتگاه در پی دارد. بر فرازِ 
 

 هاامیدوارم آن
 یخته از وحشتاز این لذِت آو

 بی هیچ فریادی حتا که بگوید "کمک، کمک" 
 متقاعد شده باشند،

 دهند.ین وقایع به تمامی در سکوت رخ میچراکه ا
 

 توانم تصور کنممی
 کوبندشان را به هم میهایکه بال

 شودشان جاری میهایی را که از چشمانو اشک
 از فرِط خنده، و نه چیز دیگر.
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 سیرک حیواناِت 

 
 

 گیرند،شان ضرب میهایها با پنجهخرس
 پرد،ی آتش میشیری به دروِن حلقه

 راند،میمونی در لباِس زرد دوچرخه می
 شود،آید و موسیقی پخش میشالق به صدا درمی
 گردانند،آید و حیوانات چشم میشالق به صدا درمی

 برد،فیلی تنگی را بر سر می
 رقصند.هایی دقیق میها با گامسگ

 
 ام...ام، آخر من یک انسانپاک شرمنده

 
 روِز وحشتناکی بود:

 امان،های بینه به خاطِر فقداِن تشویق
 که از برای بازویی که طوِل شالق درازترش کرده بود

  ها.افکند بر شنی تیزش را میو سایه
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 دارم روی جهان کار می کنم

 
 

 کنم،دارم روی جهان کار می
 ویرایشی تجدید نظر شده و بهبود یافته،

 ها،سرگرم کننده برای احمق
 های کرچ،موسیقِی بلوز برای مرغ

 های طاس،شانه برای کله
 های پیر.دوز و کلک برای سگ

 
 جا فصِل اول است:این

 ی حیوانات و گیاهان،خطابه
 ای البته هر گونه

 با فرهنِگ لغاِت خودش.
 حتا با یک خوش و بِش ساده
 هنگام برخورد با یک ماهی،

 به شما و ماهی هر دو
 دهد.العاده دست میاحساسی خارق

 
 معانِی از دیرباز مشکوِک حاصل از

 ها و جیرجیرها و عوعوها!خشخش
 های مرغزاران!گوییتک

 هوهوی حماسِی جغدها!
 باز پس از تاریکیهای حقهتیغیجوجه

 پردازند،به ثبِت جمالِت قصار می
 قتی ما کورکورانه باور داریمآن هم و

 اند!که در پارک خوابیده
 

 اش رازمان (فصِل دوم) حِق مقدس
 برای سرک کشیدن در اموِر زمینی 

 دارد.محفوظ می
 کراِن زمانهنوز اما قدرِت بی

 شود،که ریزِش کوه را موجب می
 گرداند،ای را میجنباند و ستارهدریاها را می

 کند:هم کفایت نمی برای جدا ساختِن عشاق از
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 اند، تر برهنهآنان بسی بیش
 تر در آغوش هم،بسی بیش
 چون دو گنجشِک محجوب.تر همبسی بیش

 
 پیری، در کتاِب من،

 پردازندست که جنایتکاران میبهایی
 ست:پس ناله سرندهید که بهای گزافی

 مانید.اگر خوب باشید، جوان می
 رنج (فصل سوم)
 .شمردتن را خوار نمی

 آید،تان میمرگ؟ در خواب به سراغ
 طور که باید.دقیقًا همان

 
 بینیدآید، در رؤیا میوقتی می

 که دیگر به نفس نیازی ندارید؛
 نفسبی این سکوِت 

 ستموسیقِی تاریکی
 ایچون جرقهو ناپدید شدن هم

 بخشی از این ریتم.
 کنمتنها مرگی چنان. فرض می

 سرخی بر زمین های گِل از صدای افتادِن گلبرگ
 کنیدتر وحشت میبیش

 تا فرورفتِن خارش در شما.
 

 تنها جهانی چنان.
 مردن به همین اندازه. و زیستن نیز.

 ماند، چه میآن و تماِم 
 چون نواختِن فوگی از باخهم

 .ست فعًال ایبر اره
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 ها:پانوشت

 
 .۶۹-۶۷صص ، ۱۳۸۴،نشِر گاِم نو ،ی مازیار اسالمیترجمها، .بارت و سینم۱
 .۱۳۷۷ ،نشِر مرکز ،ی مارک اسموژنسکی، شهرام شیدایی، چوکا چکادترجمه ،ها روی پلآدم ،.ویسواوا شیمبورسکا۲
 .۹۱ص ،۱۳۸۵ ،نشِر اختران ،ی حسن چاوشیانترجمه ،آنارشیسم، سیاست شاعرانه ،.هربرت رید۳
 .۱۷۶-۱۷۵-۱۷۴صص  ،۱۳۷۲ ،نشر آویشن و گوهرزاد ،ناصر حریری به کوشش ،گفت و شنودی با احمد شاملو، .درباره هنر و ادبیات۴
 وگو با کافکا"، نقل کرده.. شاملو  این سخِن کافکا را از کتاب مشهوِر گوستاو یانوش، "گفت۱۳۴ص  ،. همان۵
 . تماِم اشارات به هربرت رید از این منبع نقل شده است.۴.طبِق پانوشِت شماره ۶
٦.Peter Piper:آید. آوا در کنار هم به وجود میهای همهای اصطالحًا بنِد تمبانی یا کودکانه که از طریق چیدن واژهه ترانهاشاره است ب

های انگلیسِی شعر جایگزین کرده. این اصطالح در یکی از ترجمهمی اش از چنین روشی استفادهشیمبورسکا نیز ظاهرًا برای تفریح در مکاتبات
ست که ظاهرا چیزهایی لهستانی آمده که نام یک شاعر، نقاش و سیاستمدارِ  Adam Macedonskiیگر به جای آن ای دشده، هر چند در ترجمه

 فرموده!از این دست صادر می
 Stanislaw Baranczak. از: اندی دو آمدهکه همگی در پیوست شماره گرفتهی انگلیسی موجود مد نظر قرار ی این شعر سه ترجمهدر ترجمه.۷

and Clare Cavanagh ، Adam Czerniawski، Magnus J. Krynski and Robert A. Maguire. 

 

 

 

 

 

 

 
 فهرست

ن مبدأومت  
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 ی شاعران: شناسهیک پیوسِت 

 
    Estephen Dunn              استيون دان

از هجده مجموعه شعر و مقاالتی در باب  بیش . از وی ۲۰۰۱ی جوایِز معتبری از جمله پولیتزِر شاعِر امریکایی، برنده )   -1939(  
 منتشر شده است. شعر

 
  Adrieanne Rich         آدرين ريچ        

و چندين مجموعه از وي بيش از بيست كتابِ شعر ي نظريات زنان. فعال در زمينهي امريكايي. ي برجسته) شاعرِ و نويسنده1929-2012(   
  .مقاله به چاپ رسيده است

 
 Leonard Cohen           کوهن        لئونارد

ی کانادایی. کوهن ابتدا با شاعری آغاز کرد و سپس نوشتن را در راستای نویس و خوانندهشاعر، نویسنده، ترانه)     -1934(    
ان نیز منتشر مجموعه شعری بود که کوهن را به شهرت رساند. کوهن دو رم) The Spice-Box of Earth )1961سازی پی گرفت. آهنگ
 شده.

 
  Fernando Pessoa          فرناندو پسوا       

نوشت. اش منتشر شد. پسوا به چهار ناِم مختلف شعر میی پرتقالی که اغلِب آثارش پس از مرگشاعر و نویسنده )1935 -1888(   
 ند.هایی دار شناختی نیز با هم تفاوتهای زبانی و نگاِه هستیشعرها از لحاِظ ویژگی

 
 John Ashbery                    جان اشبری      

ی جوایِز متعدد از از آثار مشهوِر اوست. برنده» ی محدبی خود در آینهپرتره«ی امریکایی، شعِر بلنِد شاعِر برجسته )   -1927(   
 جمله پولیتزر.

 
  Charles Bukowski      چارلز بوکاوسکی     

زنند. هفت رمان، چندین کتاِب ی امریکایی که به دلیِل جنِس کارش به جنبِش بیت پیوندش مینویسنده شاعر و )1920-1994(   
 های پراکنده از او به جا مانده است. شعر و داستان و یادداشت
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 Pat Parker                                 پت پارکر         

خواهانه. خواهِر پارکر توسِط شوهرش به قتل رسید. با گرایشاِت فمینیستی و همجنس پوسِت امریکاییشاعِر سیاه )1944-1989(   
 بود. پارکر بر اثِر سرطاِن سینه درگذشت.» سالِخ زنان«ساِز شعِر مشهوِر وی این واقعه زمینه

 
  Alen Ginsberg                        آلن گینزبرگ    

 از دیگر شعرهای مشهوِر اوست. Kaddish». زوزه«ی شعِر بلنِد بیت. سرایندهی جنبِش شاعِر برجسته )1926-1997(   
 

 Richard Brautigan          ریچارد براتیگن      
ی شعر (نه مجموعه)، داستان و رمان (ده مجلد) ، آثاری در حیطه Beat generationاز شاعراِن جنبِش موسوم به  )1935-1984(   

 ) از مشهورترین آثاِر اوست.1974آال در امریکا(صیِد قزل. از او بر جا مانده است
 

  Bob Perelman                            باب پرلمن      
شود. از شناخته می L=A=N=G=U=A=G=Eدر امریکاست که با نشاِن   Language Poetryاز اعضای اصلی جنبِش  )   -1947(   

 نامه منتشر شده. وگو و یک نمایشی نقد، چند گفتاری در زمینهپرلمن حدود پانزده مجموعه شعر و آث
 

  Erica Jong                                     اریکا یونگ      
 هفتی امریکایی و صاحب نظر در مسائِل زنان. یونگ برای آثارش جوایِز متعددی کسب کرده است. شاعر، نویسنده )   -1942(   

 .ن اثِر داستانی از کارهای اوستدیچن و کتاِب شعر

 
  Peter Porter                                  پیتر پورتر      

رتر بیش از ده اثر و، از پ)2002(ی انگلیس ی جوایِز معتبری از جمله مداِل طالی ملکهشاعِر استرالیایی، برنده )1929-2010(   
 نام دارد. )Better Than God, Picador )2009ها منتشر شده که آخریِن آن

 
        Sherman Alexie                    شرمن الکسی        

مجموعه داستان  چندپوسِت امریکایی. از الکسی دوازده مجموعه شعر، چهار رمان و ساِز سرخشاعر، نویسنده و فیلم ) -1966    (    
 The 2002ساخته شد. در ساِل  ٩٨ ِس داستاِن کوتاهی از او در ساِل افیلمی است که بر اس Smoke Signals. است منتشر شده

Business of Fancydancing  ز جمله بود. الکسی جوایِز متعددی ا ?49ی فیلِم نویسنده ٢٠٠٣ر ا نویسندگی و کارگردانی کرد و در
 کسب نموده است. ) ۲۰۱۰و پن فاکنر (  )۱۹۹۹ر (نیویورک ۲۱ِن ی آغاِز قر، بیست نویسنده)١٩٩٢ز (مروِر کتاِب نیویورک تایم
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 Wiliam Carlos Wiliamas   ز ویلیام کارلوس ویلیام
تر به خاطِر شعرهایی ها (شاید بیشی شدیِد ایماژیستهای مدرنیستی و مورِد عالقهشاعِر امریکایی، با اندیشه )1963 -1883(   

اِر شعری او در بیست و شش مجلد منتشر شده. از ویلیامز چندین رمان، آث»!) فقط خواستم بگویم«و » دستِی قرمزچرخ«چون هم
 نامه بر جا مانده است.داستاِن کوتاه و نمایش

 
 Ezra Paund                                               ازرا پاوند        

به علِت » کانتوها«خالِق  های آغازیِن قرِن بیستم.لها در ساشاعِر امریکایی و از اعضای اصلِی جنبِش ایماژیست )1972 -1885(   
های پایانی را ی عدِم سالمِت ذهنی تبرئه نمود تا پاوند سالاش محاکمه شد. دادگاه وی را به بهانهگرایشاِت فاشیستی در اواخِر زندگی

 در ایتالیا سر کند.

 

   Wisława Szymborska           ویسواوا شیمبورسکا 

. از شیمبورسکا بیش از بیست اثر در قالب مجموعه و گزینه اشعار ۱۹۹۶شاعر لهستانی. برنده جایزه نوبل  )1972 -1885(   
 منتشر شده است.

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 فهرست
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 متوِن مبدأپیوسِت دو: 

Stephen Dunn 
 
Named 
 
He'd spent his life trying to control the names 
people gave him; 
oh the unfair and the accurate equally hurt. 
 
Just recently he'd been a son-of-a-bitch 
and sweetheart in the same day, 
and once again knew what antonyms 
 
love and control are, and how comforting 
it must be to have a business card – 
Manager, Specialist - and believe what it says. 
 
Who, in fact, didn't want his most useful name 
to enter with him, 
when he entered a room, who didn't want to be 
 
that kind of lie? A man who was a sweetheart 
and a son-of-a-bitch 
was also more or less every name 
 
he'd ever been called, and when you die, he thought, 
that's when it happens, 
you're collected forever into a few small words. 
 
But never to have been outrageous or exquisite, 
no grand mistake 
so utterly yours it causes whispers 
 
in the peripheries of your presence - that was 
his fear. 
"Reckless"; he wouldn't object to such a name 
 
if it came from the right voice with the right 
amount of reverence. 
Someone nearby, of course, certain to add "fool."  

 بازگشت
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Adrienne Rich 
 
Prospective Immigrants Please Note 
 
Either you will 
go through this door 
or you will not go through. 
 
If you go through 
there is always the risk 
of remembering your name. 
 
Things look at you doubly 
and you must look back 
and let them happen. 
 
If you do not go through 
it is possible 
to live worthily 
 
to maintain your attitudes 
to hold your position 
to die bravely 
 
but much will blind you, 
much will evade you, 
at what cost who knows? 
 
The door itself 
makes no promises. 
It is only a door. 

 

 

 

 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
Song 
 
You're wondering if I'm lonely: 
OK then, yes, I'm lonely 
as a plane rides lonely and level 
on its radio beam, aiming 
across the Rockies 
for the blue-strung aisles 
of an airfield on the ocean. 
 
You want to ask, am I lonely? 
Well, of course, lonely 
as a woman driving across country 
day after day, leaving behind 
mile after mile 
little towns she might have stopped 
and lived and died in, lonely 
 
If I'm lonely 
it must be the loneliness 
of waking first, of breathing 
dawn's first cold breath on the city 
of being the one awake 
in a house wrapped in sleep 
 
If I'm lonely 
it's with the rowboat ice-fast on the shore 
in the last red light of the year 
that knows what it is, that knows it's neither 
ice nor mud nor winter light 
but wood, with a gift for burning. 

 
 

 

 

 

 
 بازگشت
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Fernando Pessoa 
 
Your Eyes Go Sad 
 
Your eyes go sad. You're not 
Listening to what I say. 
They doze, dream, fade out. 
Not listening. I talk away. 
 
I tell what I've told, out of listless 
Sadness, so often before… 
I think you never listened, 
So you're away you are. 
 
All of a sudden, an absent 
Stare, you look at me, still 
Immeasurably distant, 
You begin a smile. 
 
I go on talking. You 
Go on listening - your own 
Thoughts you listen to, 
The smile as good as gone, 
 
Until, through the loafing 
Afternoon's waste of while, 
The silence self-unleafing 
Of your useless smile. 
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At Times I Have 
 
At times I have happy ideas, 
Ideas suddenly happy, in among ideas 
And the words in which they naturally shake free ... 
 
After writing, I read ... 
What made me write that? 
Where have I been to find that? 
Where did that come to me from? It is better than 
 me ... 
Shall we have been, in the world, at the most, pen 
 and ink 
With which somebody writes properly what we here 
 jot?... 
 
(18.12.1934) 
 
 
 
Love is Essential 
 
Love is essential. 
Sex, mere accident. 
Can be equal 
Or different. 
A man's not an animal: 
Is a flesh intelligent, 
Although sometomes ill. 
 
 
(05-04-1935) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 بازگشت
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Leonard Cohen 
 
 
Gift 
 
 
You tell me that silence 
is nearer to peace than poems 
but if for my gift 
I brought you silence 
(for I know silence) 
you would say 
This is not silence 
this is another poem 
and you would hand it back to me. 
 
 
I Wonder How Many People in This City 
 
I wonder how many people in this city 
live in furnished rooms. 
Late at night when I look out at the buildings 
I swear I see a face in every window 
looking back at me, 
and when I turn away 
I wonder how many go back to their desks 
and write this down. 
 
 
Morning Song 
 
She dreamed the doctors arrived 
And severed her legs at the knee. 
This she dreamed on a morning 
Of a night she slept beside me. 
 
Now I was not in this dream 
Or the cry of the amputee, 
Yet she told me this on a morning 
Of a night she slept beside me. 
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I Have Two Bars of Soap 
 
I have two bars of soap, 
the fragrance of almond, 
one for you and one for me. 
Draw the bath, 
we will wash each other. 
 
I have no money, 
I murdered the pharmacist. 
 
And here's a jar of oil, 
just like in the Bible. 
Lie in my arms, 
I'll make your flesh glisten. 
 
I have no money, 
I murdered the perfumer. 
 
Look through the window 
at the shops and people. 
Tell me what you desire, 
you'll have it by the hour. 
 
I have no money. 
I have no money. 
 
 
Song 
 
I almost went to bed 
without remembering 
the four white violets 
I put in the button-hole 
of your green sweater 
 
and how I kissed you then 
and you kissed me 
shy as though I'd 
never been your lover 
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Summer Haiku 
 
Silence 
 
 
and a deeper silence 
 
 
when the crickets 
 
hesitate 
 
 
There Are Some Men 
 
There are some men 
who should have mountains 
to bear their names to time. 
 
Grave-markers are not high enough 
or green, 
and sons go far away 
to lose the fist 
their father's hand will always seem. 
 
I had a friend: 
he lived and died in mighty silence 
and with dignity, 
left no book, son, or lover to mourn. 
 
Nor is this a mourning-song 
but only a naming of this mountain 
on which I walk, 
fragrant, dark, and softly white 
under the pale of mist. 
I name this mountain after him. 
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Alone the Master and the Slave Embrace 
 
Alone the master and the slave embrace. 
I will not tell the banker or the doctor. 
See, they watch the sun descend 
behind the unowned mountain. 
They know nothing of covenant or phoenix. 
Tonight a sun descends 
beautifully behind a mountain, 
and my two men 
will dream this scene many times 
between the times 
they punish one another. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت
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John Ashbery 
 

The Painter 
 

Sitting between the sea and the buildings  
He enjoyed painting the sea’s portrait.  
But just as children imagine a prayer  
Is merely silence, he expected his subject  
To rush up the sand, and, seizing a brush,  
Plaster its own portrait on the canvas.  

 
So there was never any paint on his canvas  
Until the people who lived in the buildings  
Put him to work: “Try using the brush  
As a means to an end. Select, for a portrait,  
Something less angry and large, and more subject  
To a painter’s moods, or, perhaps, to a prayer.”  

 
How could he explain to them his prayer  
That nature, not art, might usurp the canvas?  
He chose his wife for a new subject,  
Making her vast, like ruined buildings,  
As if, forgetting itself, the portrait  
Had expressed itself without a brush.  

 
Slightly encouraged, he dipped his brush  
In the sea, murmuring a heartfelt prayer:  
“My soul, when I paint this next portrait  
Let it be you who wrecks the canvas.”  
The news spread like wildfire through the buildings:  
He had gone back to the sea for his subject.  

 
Imagine a painter crucified by his subject!  
Too exhausted even to lift his brush,  
He provoked some artists leaning from the buildings  
To malicious mirth: “We haven’t a prayer  
Now, of putting ourselves on canvas,  
Or getting the sea to sit for a portrait!”  

 
Others declared it a self-portrait.  
Finally all indications of a subject  
Began to fade, leaving the canvas  
Perfectly white. He put down the brush.  
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At once a howl, that was also a prayer,  
Arose from the overcrowded buildings.  

 
They tossed him, the portrait, from the tallest of the buildings;  
And the sea devoured the canvas and the brush  
As though his subject had decided to remain a prayer.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت 
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Charles Bukowski 
 

My father 
 
was a truly amazing man 
he pretended to be 
rich 
even though we lived on beans and mush and weenies 
when we sat down to eat, he said, 
"not everybody can eat like this." 
 
and because he wanted to be rich or because he actually 
thought he was rich 
he always voted Republican 
and he voted for Hoover against Roosevelt 
and he lost 
and then he voted for Alf Landon against Roosevelt 
and he lost again 
saying, "I don't know what this world is coming to, 
now we've got that god damned Red in there again 
and the Russians will be in our backyard next!" 
 
I think it was my father who made me decide to 
become a bum. 
I decided that if a man like that wants to be rich 
then I want to be poor. 
 
and I became a bum. 
I lived on nickles and dimes and in cheap rooms and 
on park benches. 
I thought maybe the bums knew something. 
 
but I found out that most of the bums wanted to be 
rich too. 
they had just failed at that. 
 
so caught between my father and the bums 
I had no place to go 
and I went there fast and slow. 
never voted Republican 
never voted. 
 
buried him 
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like an oddity of the earth 
like a hundred thousand oddities 
like millions of other oddities, 
wasted.  
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Pat Parker 
 
For the White Person Who Wants to Know How to Be My Friend? 
 
The first thing you do is to forget that i'm Black. 
Second, you must never forget that i'm Black. 
 
You should be able to dig Aretha, 
but don't play her every time i come over. 
And if you decide to play Beethoven--don't tell 
me his life story. They made us take music 
appreciation too. 
 
Eat soul food if you like it, but don't expect me 
to locate your restaurants 
or cook it for you. 
 
And if some Black person insults you, 
mugs you, rapes your sister, rapes you, 
rips your house, or is just being an -- 
please, do not apologize to me 
for wanting to do them bodily harm. 
It makes me wonder if you're foolish. 
 
And even if you really believe Blacks are better 
lovers than whites--don't tell me. I start thinking 
of charging stud fees. 
 
In other words, if you really want to be my 
friend--don't make a labor of it. I'm lazy. 
Remember. 
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Allen Ginsberg 
 
A Supermarket in California 
 
What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for 
I walked down the sidestreets under the trees with a headache 
self-conscious looking at the full moon. 
          In my hungry fatigue, and shopping for images, I went 
into the neon fruit supermarket, dreaming of your enumerations! 
          What peaches and what penumbras!  Whole families 
shopping at night!  Aisles full of husbands!  Wives in the 
avocados, babies in the tomatoes!--and you, Garcia Lorca, what 
were you doing down by the watermelons? 
 
          I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, 
poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery 
boys. 
          I heard you asking questions of each: Who killed the 
pork chops?  What price bananas?  Are you my Angel? 
          I wandered in and out of the brilliant stacks of cans 
following you, and followed in my imagination by the store 
detective. 
          We strode down the open corridors together in our 
solitary fancy tasting artichokes, possessing every frozen 
delicacy, and never passing the cashier. 
 
          Where are we going, Walt Whitman?  The doors close in 
an hour.  Which way does your beard point tonight? 
          (I touch your book and dream of our odyssey in the 
supermarket and feel absurd.) 
          Will we walk all night through solitary streets?  The 
trees add shade to shade, lights out in the houses, we'll both be 
lonely. 
 
          Will we stroll dreaming of the lost America of love 
past blue automobiles in driveways, home to our silent cottage? 
          Ah, dear father, graybeard, lonely old courage-teacher, 
what America did you have when Charon quit poling his ferry and 
you got out on a smoking bank and stood watching the boat 
disappear on the black waters of Lethe? 
 
Berkeley, 1955  
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Haiku 
 
 Drinking my tea 
Without sugar- 
No difference. 
 
The sparrow shits 
upside down 
--ah! my brain & eggs 
 
Mayan head in a 
Pacific driftwood bole 
--Someday I'll live in N.Y. 
 
Looking over my shoulder 
my behind was covered 
with cherry blossoms. 
 
Winter Haiku 
I didn't know the names  
of the flowers--now 
my garden is gone. 
 
I slapped the mosquito 
and missed. 
What made me do that? 
 
Reading haiku 
I am unhappy, 
longing for the Nameless. 
 
A frog floating  
in the drugstore jar: 
summer rain on grey pavements. 
(after Shiki) 
 
On the porch 
in my shorts; 
auto lights in the rain. 
 
Another year 
has past-the world 
is no different. 
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The first thing I looked for  
in my old garden was 
The Cherry Tree. 
 
My old desk: 
the first thing I looked for 
in my house. 
 
My early journal: 
the first thing I found 
in my old desk. 
 
My mother's ghost: 
the first thing I found 
in the living room. 
 
I quit shaving 
but the eyes that glanced at me 
remained in the mirror. 
 
The madman  
emerges from the movies: 
the street at lunchtime. 
 
Cities of boys 
are in their graves, 
and in this town... 
 
Lying on my side 
in the void: 
the breath in my nose. 
 
On the fifteenth floor 
the dog chews a bone- 
Screech of taxicabs. 
 
A hardon in New York, 
a boy 
in San Fransisco.  
 
The moon over the roof, 
worms in the garden. 
I rent this house.  بازگشت 
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Richard Brautigan 

SAN FRANCISCO 
 
This poem was found written on a paper bag 
by Richard Brautigan in a laundromat in San  
Francisco.  The author is unknown. 
 
By accident, you put 
Your money in my 
Machine (#4) 
By accident, I put  
My money in another 
Machine (#6) 
On purpose, I put  
Your clothes in the 
Empty machine full 
Of water and no  
Clothes 
 
It was lonely. 
 
 

XEROX CANDY BAR 
 
 Ah, 
you’re just a copy  
of all the candy bars  
I’ve ever eaten. 
 
 

WIDOW’S LAMENT 
 
It’s not quite cold enough 
to go borrow some firewood 
from the neighbors. 
 
 
 

 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

ADRENALIN MOTHER 
 
Adrenalin Mother, 
with your dress of comets 
and shoes of swift bird wings 
and shadow of jumping fish, 
thank you for touching, 
understanding and loving my life. 
Without you, I am dead. 
   
 

A POSTCARD FROM CHINATOWN 
 
The Chinese smoke opium 
in their bathrooms. 
They all get in the bathroom 
and lock the door. 
The old people sit in the tub 
and the children sit  
on the floor. 
 
 

DECEMBER 30 
 
At 1:03 in the morning a fart 
smells like a marriage between 
an avocado and a fish head. 
 
I have to get out of bed 
to write this down without 
 My glasses on. 
 

 

HAVE YOU EVER HAD A WITCH BLOOM LIKE A HIGHWAY 
 
Have you ever had a witch bloom like a highway 
on your mouth? and turn your breathing to her 
fancy? like a little car with blue headlights 
 passing forever in a dream? 
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15% 
 
She tries to get things out of men 
that she can't get because she's not  
 15% prettier. 
 

ROMEO AND JULIET 
 
If you will die for me, 
I will die for you 
 
and our graves will 
be like two lovers washing  
their clothes together 
in a laundromat. 
 
If you will bring the soap, 
I will bring the bleach 
 
 

-2 
 
Everybody wants to go to bed 
with everybody else, they're 
lined up for blocks, so I'll  
go to bed with you.  They won't 
 miss us. 
 
 

ALL GIRLS SHOULD HAVE A POEM 
 
  For Valerie 
 
All girls should have a poem 
written for them even if 
we have to turn this God-damn world 
upside down to do it. 
 
  New Mexico 
  March 16, 1969 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

IT'S TIME TO TRAIN YOURSELF 
 
It's time to train yourself 
to sleep alone again 
and it's so fucking hard. 
 
 

INFORMATION 
 
Any thought that I have right now 
isn't worth a shit because I'm totally 
 fucked up. 

 

IMPASSE 
 
I talked a good hello 
but she talked an even  
 better good-bye. 
 
 

THE NECESSITY OF APPEARING  
IN YOUR OWN FACE 
 
There are days when that is the last place 
in the world where you want to be but you 
have to be there, like a movie, because it 
 features you. 
 
 

EVERYTHING INCLUDES US 
 
The thought of her hands 
 touching his hair 
makes me want to vomit. 
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I'LL AFFECT YOU SLOWLY 
 
I'll affect you slowly 
as if you were having  
a picnic in a dream. 
There will be no ants. 
 It won't rain. 
 
 

SEXUAL ACCIDENT 
 
The sexual accident 
that turned out to be your wife, 
the mother of your children  
and the end of our life, is home 
cooking dinner for all your friends. 
 

 

THE CURVE OF FORGOTTEN THINGS 
 
Things slowly curve out of sight 
Until they are gone. Afterwards 
 Only the curve  
 Remains. 
 
 
Haiku Ambulance 
 
 A piece of green pepper 
fell 
off the wooden salad bowl: 
so what?  
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KARMA REPAIR KIT: ITEMS 1-4 
 
1. Get enough food to eat, 
And eat it. 
 
2. Find a place to sleep where it is quiet, 
 and sleep there. 
 
3. Reduce intellectual and emotional noise 
until you arrive at the silence of yourself, 
and listen to it. 
 
4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت
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Bob Perelman 
 
TREES 
 
A melody composed of solid obstacles 
Dictates itself onto paper. The sky adjusts 
Automatically. The most popular prison 
For sight is imagery. Light separated 
 
From matter shines on a parking space,  
A lane change. I think 
That I shall never see without 
Nameless grasses whispering generalities 
 
Inside the object code which colors 
Once removed at various distances 
Spray onto my retinas. The proper 
Study of trees is trees. A live-oak leaf 
Lands upside down on a madrone branch. 
 
Inside the curve of an ear 
Each point contains all lines 
Drawn through it by the insistence 
Of a complete world of days. Any word 
 
Flowers in the face of the climate's 
Ornamental attacks. Moving parts 
Produce the voice, the airplane,  
The frenchfry. The baby on film  
Wants to play with the camera. 
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MUSIK 
 
after Rilke  
 
What are you saying, Bob? Thoroughly 
Urban greenery, wired, giving 
Reliable directions? Where? Your head 
Is tangled in her dispersing cloud body.  
 
To her, speech is a penal system.  
She'll turn blue and vanish rather than 
Keep listening. You're strong, talk a lot,  
But it will be raining any minute.  
 
Maybe just sit on a green bench 
And watch clouds pass in and out 
Of shapes you can see. She 
Likes not being recognized.  
 
That wing is now a grey square.  
The wind cuts a new picture in half.  
She's in tatters up there 
And you're reading words on walls.  
Shouts mimic the shreds of light. 
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PRODUCT  
REPRODUCTION  

  

This poem doesn't  
even know what  

I am telling 
it. You  

 
know nothing, do you hear! Nothing! I am looking at  

 
"The Garden of Earthly Delights,"  

berries on heads, assholes for  
flower vases, and all the  

bodies pale, similar, glazed  
to keep the pleasure in.  

Where's Waldo? Where's  

now? I can't tell, and don't 
know where our machined 

desire fits 

   ,    

but I 
can't ask you, 

you don't have a  
clue, do you? 

And you're 
the one that 

gets to 
speak later. 

  
Turn 

 

your 
trick. Model 

your breath less pregnancy. 
 

 

 

 
 بازگشت
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Erica Jong 

Aura  
 
I sit in the black leather chair 
meditating 
on the plume of smoke that rises 
in the air, 
riffling the pages of my life 
as if it were a book of poems, 
flipping through 
past & future. 
 
If I go back, back, back, 
riding the plume of smoke, 
I find I died 
in childbirth in another life, 
died by fire in the life before that, 
died by water twice, or more. 
 
I pick out days 
& relive them 
as if I were trying on dresses. 
 
When the future beckons, 
I follow, 
riding another plume of smoke, 
feeling the barrier 
between skin & air 
evaporate, 
& my body disappear 
like the myth it is. 
 
My cheeks burn against the air, 
flaming where two elements collide 
& intermingle 
becoming one. 
 
Oh explosion at the body's edge! 
I live on a ledge of time, 
gazing 
at the infinite. 
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Autobiographical  
 
The lover in these poems 
is me; 
the doctor, 
Love. 
He appears 
as husband, lover 
analyst & muse, 
as father, son 
& maybe even God 
& surely death. 
 
All this is true. 
The man you turn to 
in the dark 
is many men. 
 
This is an open secret 
women share 
& yet agree to hide 
as if 
they might then 
hide it from themselves. 
 
I will not hide. 
I write in the nude. 
I name names. 
I am I. 
The doctor's name is Love. 
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Books  
From Fruits & Vegetables  

The universe (which others call the library). . . 
-Jorge Luis Borges 
 
Books which are stitched up the center with coarse white thread 
Books on the beach with sunglass-colored pages 
Books about food with pictures of weeping grapefruits 
Books about baking bread with browned corners 
Books about long-haired Frenchmen with uncut pages 
Books of erotic engravings with pages that stick 
Books about inns whose stars have sputtered out 
Books of illuminations surrounded by darkness 
Books with blank pages & printed margins 
Books with fanatical footnotes in no-point type 
Books with book lice 
Books with rice-paper pastings 
Books with book fungus blooming over their pages 
Books with pages of skin with flesh-colored bindings 
Books by men in love with the letter O 
Books which smell of earth whose pages turn 
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The Cover of the Book  
 
The cover of the book 
is astral violet, 
& within it 
are poems, 
most of them 
earthbound, 
but for one 
to the poet's 
daughter 
which soars 
into 
the empyrean 
on umbilical wings. 
Oh we poets 
are so afraid 
of making babies-- 
& yet 
of all 
the fleshly chains 
that bind us, 
our children 
are the chains 
that bind 
most closely 
to heaven. 
How can that be? 
Poetry 
is an astral 
affliction. 
Poets are always 
saving themselves 
for their poems. 
Yet in that saving 
there is no grace, 
while in the child 
there is distraction, 
chaos, disorder 
& through that fleshly chaos 
peace. 
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His Silence  

He still wears the glass skin of childhood. 
Under his hands, the stones turn mirrors. 
His eyes are knives. 

Who froze the ground to his feet? 
Who locked his mouth into an horizon? 
Why does the sun set when we touch? 

I look for the lines between the silences. 
He looks only for the silences. 

Cram this page under his tongue. 
Open him as if for surgery. 
Let the red knife love slide in. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 
The Poet Says 'Never'  
 
Fuck the future. 
--Margaret Atwood 
 
I read my poems 
to you. 
The most frequent 
word 
in them 
is: 'never' 
Never, never, never, never, never. 
I am younger 
than King Lear 
yet already share 
his philosophy. 
& what are 
all these 'nevers'? 
Protective magic? 
A secret way 
of saying 
'always'? 
A wish 
to make you 
fill me up 
with promises 
of love? 
Teleological wretch 
that I am-- 
I want to say 
'always,' 
so I say 
'never.' 
Always 
is never 
forever. 
In the beginning 
is 
the end. 
But in 
the end 
is also 
the beginning. 
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We live 
balanced 
on a ledge 
called 'now,' 
over 
a chasm 
called 'then,' 
below 
a sky 
called 'when.' 
When will 
'when' come? 
We hope 
soon. 
Meanwhile 
we fiddle with our 
nevers-- 
never believing 
for a second 
that denying 
our wish 
for permanent, 
possible 
love 
will work. 
Endings 
will come 
when they must-- 
or not. 
& all our nevers 
will not drain them 
of their 
sharp, peculiar 
pain-- 
nor drain 
beginnings 
of their special, heedless 
joy. 
The bridge 
between 
these curious two 
is: 'never.' 
The poet walks 
this bridge. 
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She whistles 
in the dark. 
 
 
 
A Reading  
From Fruits & Vegetables  

The old poet 
with his face full of lines, 
with iambs jumping in his hair like fleas, 
with all the revisions of his body 
unsaying him, 
walks to the podium. 

He is about to tell us 
how he came to this. 
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Narcissus, Photographer  

"...a frozen memory, like any photo, 
where nothing is missing, not even, 

and especially, nothingness..." 
--Julio Cortázar, "Blow Up" 

Mirror-mad, 
he photographed reflections: 
sunstorms in puddles, 
cities in canals, 

double portraits framed 
in sunglasses, 
the fat phantoms who dance 
on the flanks of cars. 

Nothing caught his eye 
unless it bent 
or glistered 
over something else. 

He trapped clouds in bottles 
the way kids 
trap grasshoppers. 
Then one misty day 

he was stopped 
by the windshield. 
Behind him, 
an avenue of trees, 

before him, 
the mirror of that scene. 
He seemed to enter 
what, in fact, he left. 

 

 

 
 بازگشت
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Peter Porter 

Rimbaud’s Ostrich 

He didn’t need one, he was an animal, 
The animal which outmanoeuvred Europe. 
But in the photograph, as on a boot-polish lid, 
The ostrich struts cross-legged, a mapping stool. 
Harar is four thousand miles from Paris 
And just a Metro ride from two World Wars. 
 
We should ask the ostrich what it thinks 
Of scholarship, of lurid nights with absinthe, 
Of being in the months of love for essay prizes, 
The coal-smoke-crystalled walls of Camden Town, 
The semi-educated painters jetting in 
To put some Prester John in Cork Street daubs. 
 
France deserved this tribal fetishism, 
Its language had become mere logarithm, 
Its classicism a blunt guillotine. 
Supposing Rimbaud met Sir Richard Burton, 
They would have riden ostriches round town 
To startle the solared anthropologists. 
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Japanese Jokes 

 

In his winged collar 
he flew. The nation wanted 
    peace. Our Perseus! 
 

    William Blake, William 
Blake, William Blake, William Blake, 
    say it and feel new! 
 

    Love without sex is 
still the most efficient form 
    of hell known to man. 
 

    A professional 
is one who believes he has 
    invented breathing. 
 

    The Creation had 
to find room for the exper- 
    imental novel. 
 

    When daffodils be- 
gin to peer: watch out, para- 
    noia's round the bend. 
 

    I get out of bed 
and say goodbye to people 
    I won't meet again. 
 

    I sit and worry 
about money who very 
    soon will have to die. 
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    I consider it 
my duty to be old hat 
    so you can hate me. 
 

    I am getting fat 
and unattractive but so 
    much nicer to know. 
 

    Somewhere at the heart 
of the universe sounds the 
    true mystic note: Me. 
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Mort aux Chats 

There will be no more cats. 
Cats spread infection, 
Cats pollute the air, 
Cats consume seven times 
their own weight in food a week, 
Cats were worshipped in 
decadent societies (Egypt 
and Ancient Rome); the Greeks 
had no use for cats. Cats 
sit down to pee (our scientists 
have proved it). The copulation 
of cats is harrowing; they 
are unbearably fond of the moon. 
Perhaps they are all right in 
their own country but their 
traditions are alien to ours. 
Cats smell, they can't help it, 
you notice it going upstairs. 
Cats watch too much television, 
they can sleep through storms, 
they stabbed us in the back 
last time. There have never been 
any great artists who were cats. 
They don't deserve a capital C 
except at the beginning of a sentence. 
I blame my headaches and my 
plants dying on cats. 
Our district is full of them, 
property values are falling. 
When I dream of God I see 
a Massacre of Cats. Why 
should they insist on their own 
language and religion, who 
needs to purr to make his point? 
Death to all cats! The Rule 
of Dogs shall last a thousand years! 
 

 

 بازگشت
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Sherman Alexie 

The Exaggeration of Despair 

I open the door 

(this Indian girl writes that her brother tried to hang himself 
with a belt just two weeks after her other brother did hang himself 

and this Indian man tells us that back in boarding school, 
five priests took him into a back room and raped him repeatedly 

and this homeless Indian woman begs for quarters, and when I ask 
her about her tribe, she says she's horny and bends over in front of me 

and this homeless Indian man is the uncle of an Indian man 
who writes for a large metropolitan newspaper, and so now I know  them both 

and this Indian child cries when he sits to eat at our table 
because he had never known his own family to sit at the same table 

and this Indian woman was born to an Indian woman 
who sold her for a six-pack and a carton of cigarettes 

and this Indian poet shivers beneath the freeway 
and begs for enough quarters to buy pencil and paper 

and this fancydancer passes out at the powwow 
and wakes up naked, with no memory of the evening, all of his regalia gone) 

I open the door 

(and this is my sister, who waits years for a dead eagle from the Park Service, receives it 
and stores it with our cousins, who then tell her it has disappeared 

though the feathers reappear in the regalia of another cousin 
who is dancing for the very first time 

and this is my father, whose own father died on Okinawa, shot 
by a Japanese soldier who must have looked so much like him 
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and this is my father, whose mother died of tuberculosis 
not long after he was born, and so my father must hear coughing ghosts 

and this is my grandmother who saw, before the white men came, 
three ravens with white necks, and knew our God was going to change) 

I open the door 
and invite the wind inside. 
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What the Orphan Inherits  
 
Language 
 
I dreamed I was digging your grave 
with my bare heands. I touched your face 
and skin fell in thin strips to the ground 
 
until only your tongue remained whole. 
I hung it to smoke with the deer 
for seven days. It tasted thick and greasy 
 
sinew gripped my tongue tight. I rose 
to walk naked through the fire. I spoke 
English. I was not consumed. 
 
Names 
 
I do not have an Indian name. 
The wind never spoke to my mother 
when I was born. My heart was hidden 
 
beneath the shells of walnuts switched 
back and forth. I have to cheat to feel 
the beating of drums in my chest. 
 
Alcohol 
 
"For bringing us the horse 
we could almost forgive you 
for bringing us whisky." 
 
Time 
 
We measure time leaning 
out car windows shattering 
beer bottles off road signs. 
 
Tradition 
 
Indian boys 
sinewy and doe-eyed 
frozen in headlights. 
 
 بازگشت 
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William Carlos Williams 
 
This is Just to Say 
 
I have eaten 
the plums 
that were in 
the icebox 
 
and which 
you were probably 
saving 
for breakfast 
 
Forgive me 
they were delicious 
so sweet 
and so cold 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت 
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Ezra Pound 
 
In a station of the metro 
 
The apparition of these faces in the crowd; 
Petala on a wet, black bough. 

   
 
Alba 
 
As cool as the pale wet leaves 
                            Of lily-of-the-vally 
She lay beside me in the dawn. 
 
 
 
The encounter 
 
ALLthe while they were talking the new morality 
Her eyes explored me. 
And when I arose to go 
Her fingers were like the tissue 
Of a Japanese paper napkin 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت 
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Wisława Szymborska 

 

Vietnam 
 
"Woman, what's your name?"  "I don't know."  
"How old are you?  Where are you from?"  "I don't know."  
"Why did you dig that burrow?"  "I don't know.  "  
"How long have you been hiding?"  "I don't know."  
"Why did you bite my finger?"  "I don't know."   
"Don't you know that we won't hurt you?"  "I don't know."  
"Whose side are you on?"  "I don't know."   
"This is war, you've got to choose."  "I don't know."  
"Does your village still exist?"  "I don't know."  
"Are those your children?"  "Yes." 
 
 
 
Four a.m. 
 
The hour between night and day.  
The hour between toss and turn.  
The hour of thirty-year-olds.  
 
The hour swept clean for rooster's crowing.  
The hour when the earth takes back its warm embrace.  
The hour of cool drafts from extinguished stars.  
The hour of do-we-vanish-too-without-a-trace.  
 
Empty hour.  
Hollow.  Vain.  
Rock bottom of all the other hours.  
 
No one feels fine at four a.m.  
If ants feel fine at four a.m.  
we're happy for the ants.  And let five a.m. come.  
if we've got to go on living.  
 
 
 
 

 



ه جستارشعر در پانزد  
 

                  www.DoomanMaleki.com 
 
 

 

CLOUDS 

I’d have to be really quick  
to describe clouds  
a split second’s enough  
for them to start being something else.  

Their trademark:  
they don’t repeat a single  
shape, shade, pose, arrangement. 

Unburdened by memory of any kind,  
they float easily over the facts.  

What on earth could they bear witness to?  
They scatter whenever something happens. 

Compared to clouds,  
life rests on solid ground,  
practically permanent, almost eternal. 

Next to clouds  
even a stone seems like a brother,  
someone you can trust,  
while they’re just distant, flighty cousins. 

Let people exist if they want,  
and then die, one after another:  
clouds simply don't care  
what they're up to 
down there. 

And so their haughty fleet   و
cruises smoothly over your whole life  
and mine, still incomplete.  

They aren't obliged to vanish when we're gone.  
They don't have to be seen while sailing on.  
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I'M WORKING ON THE WORLD 
  
I'm working on the world,  
revised, improved edition,  
featuring fun for fools,  
blues for brooders,  
combs for bald pates,  
tricks for old dogs. 
  
Here's one chapter: The Speech 
of Animals and Plants.  
Each species comes, of course,  
with its own dictionary.  
Even a simple "Hi there,"  
when traded with a fish,  
make both the fish and you  
feel quite extraordinary. 
  
The long-suspected meanings  
of rustlings, chirps, and growls!  
Soliloquies of forests!  
The epic hoot of owls!  
Those crafty hedgehogs drafting  
aphorisms after dark,  
while we blindly believe 
they are sleeping in the park! 
  
Time (Chapter Two) retains 
its sacred right to meddle  
in each earthly affair.  
Still, time's unbounded power 
that makes a mountain crumble,  
moves seas, rotates a star,  
won't be enough to tear  
lovers apart: they are 
too naked, too embraced,  
too much like timid sparrows. 
  
Old age is, in my book,  
the price that felons pay,  
so don't whine that it's steep:  
you'll stay young if you're good.  
Suffering (Chapter Three)  
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doesn't insult the body.  
Death?  It comes in your sleep,  
exactly as it should. 
  
When it comes, you'll be dreaming 
that you don't need to breathe;  
that breathless silence is  
the music of the dark  
and it's part of the rhythm  
to vanish like a spark.  
Only a death like that.  A rose 
could prick you harder, I suppose ;  
you'd feel more terror at the sound  
of petals falling to the ground. 
  
Only a world like that.  To die 
just that much. And to live just so.  
And all the rest is Bach's fugue, played  
for the time being  
on a saw. 
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In Praise of My Sister (version 1) 
 
My sister doesn't write poems, 
and it's unlikely that she'll suddenly start writing poems. She takes after her mother, who didn't 
write poems, 
and also her father, who likewise didn't write poems. I feel safe beneath my sister's roof: 
my sister's husband would rather die than write poems. And, even though this is starting to 
sound asح 
repetitive as Peter Piper, 
the truth is, none of my relatives write poems.  
My sister's desk drawers don't hold old poems, and her handbag doesn't hold new ones. 
When my sister asks me over for lunch, 
I know she doesn't want to read me her poems. Her soups are delicious without ulterior 
motives. 
Her coffee doesn't spill on manuscripts.  
There are many families in which nobody writes poems, but once it starts up it's hard to 
quarantine.  
Sometimes poetry cascades down through the generations, creating fatal whirlpools where 
family love may founder.  
 
My sister has tackled oral prose with some success, 
but her entire written opus consists of postcards from vacations 
whose text is only the same promise every year: 
when she gets back, she'll have  ،  
so much 
much 
much to tell. 
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In Praise of My Sister (version 2) 
 
My sister doesn’t write poems. 
and I don’t think she’ll suddenly start writing poems. 
She is like her mother, who didn’t write poems, 
and like her father, who didn’t write poems either. 
Under my sister’s roof I feel safe: 
my sister’s husband would rather die than write poems. 
And—this begins to sound like a found poem—  
the truth is, none of my relations is engaged in writing poems. 
 
There are no old poems in my sister’s files, 
and there aren’t any new ones in her handbag, 
And when my sister invites me to lunch, 
I know she has no plans to read me her poems. 
Her soups are excellently improvised. 
There is no coffee  spilt on manuscripts. 
 
There are many families where no one writes poems, 
but where they do—it’s rarely just one person. 
Sometimes poetry splashes down in cascades of generations, 
creating terrible whirlpools in mutual feelings. 
 
My sister cultivates a quite good spoken prose 
and her writing’s restricted to holiday postcards, 
the text promising the same each year: 
that when she returns  
she’ll tell us 
all 
all 
all about it. 
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IN PRAISE OF MY SISTER (version 3) 

 
 
My sister does not write poems 
and it's unlikely she'll suddenly start writing poems. 
She takes after her mother, who did not write poems, 
and after her father, who also did not write poems. 
Under my sister's roof I feel safe: 
nothing would move my sister's husband to write poems. 
And though it sounds like a poem by Adam Macedonski, 
none of my relatives is engaged in the writing of poems. 

 
In my sister's desk there are no old poems 
nor any new ones in her handbag. 
And when my sister invites me to dinner, 
I know she has no intention of reading me poems. 
She makes superb soups without half trying, 
and her coffee does not spill on manuscripts. 

 
In many families no one writes poems, 
but when they do, it's seldom just one person. 
Sometimes poetry flows in cascades of generations, 
which sets up fearsome eddies in family relations. 

 
My sister cultivates a decent spoken prose, 
her entire literary output is on vacation postcards 
that promise the same thing every year: 
that when she returns, 
she'll tell us, everything, 
everything, 
everything. 
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The Silent Movies (version 1) 
 
If there are angels  
they probably don't read   ا
our novels  
about disappointed hopes.  
 
I'm afraid -- unfortunately – 
that they don't read our poems, either,  
which are full of grudges toward the world.  
The shrieks and twitches  
of our plays  
must -- I suspect – 
bore them.  
 
In their breaks from angel-work,  
or rather non-human work  
they prefer to watch  
our comedians 
from the age of the silent movies.  
 
More than the lamenters  
who tear their  
and gnash their teeth 
they appreciate, I think,  
the poor wretch  
who grabs the drowning man by his toupé  
or who eats his own shoelace out of starvation.  
 
From the waist up: breasts and aspirations 
and below a frightened mouse  
in his pant leg.  
Oh, yes  
this must heartily amuse them.  
 
Ring-around-the-rosies  
transforms into running from the pursued.  
The light in the tunnel  
turns out to be the eye of a tiger.  
A hundred catastrophies  
are a hundred amusing sommersaults  
above a hundred abysses. 
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If there are angels,  
they should be convinced, I hope,  
by merriment 
swinging above terror,  
not even calling "help, help"  
because all this happens in silence.  
 
I dare suppose  
that they are clapping their wings  
and that tears are flooding their eyes,  
especially tears of laughter.  
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Slapstick (version 2) 

If there are angels 
I doubt they read 
our novels 
concerning thwarted hopes. 

I’m afraid, alas, 
they never touch the poems 
that bear our grudges against the world. 

The rantings and railings 
of our plays 
must drive them, I suspect, 
to distraction. 

Off-duty, between angelic- 
i.e. inhuman—occupations, 
they watch instead 
our slapstick 
from the age of silent film. 

To our dirge wailers, 
garment renders, 
and teeth gnashers, 
they prefer, I suppose, 
that poor devil 
who grabs the drowning man by his toupee 
or, starving, devours his own shoelaces 
with gusto. 

From the waist up, starch and aspirations; 
below, a startled mouse 
runs down his trousers. 
I’m sure 
that’s what they call real entertainment. 

A crazy chase in circles 
ends up pursuing the pursuer. 
The light at the end of the tunnel 
turns out to be a tiger’s eye. 
A hundred disasters 
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mean a hundred comic somersaults 
turned over a hundred abysses. 

If there are angels, 
they must, I hope, 
find this convincing, 
this merriment dangling from terror, 
not even crying Save me Save me 
since all of this takes place in silence. 

I can even imagine 
that they clap their wings 
and tears run from their eyes 
from laughter, if nothing else. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت
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