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سيرتکاملیمفهومغيابدرشعرفارسی
آزاده فراهانی � در این نوشتار از غایب های بزرگی
می گویم که می توانند ش��اهدان زنده ای از دس��ت
اندازی ادبیات فراتر از فلسفه به حریم فهم بشر باشند.
غیابی که در بخش��ی از تاریخ خود جایگزین مفهوم
قل��در و قدیم «حضور» می ش��ود .غیابی که درنوع
کارکرد خود زن می شود تا تفکر مردانه را به چالشی
بزرگ دچار سازد .تاریخ توجه به این «حضور» و «غیاب» در فلسفه می
تواند اهمیت این مفهوم در ذهن انسان معاصر را بیشتر آشکار سازد .پرسش
از هستی بنیادی ترین پرسش فلسفی است که افاطون به پاسخگویی آن
مبادرت می ورزد .اساس تفکر افاطون بر پایه هستی و وجود می باشد و
از همین جاست که تقابل های دوتایی یا سنت دوگانه انگاری در فلسفه
غرب مطرح می شود .همیشه یک سوی تقابل های دوتایی دارای ارزش و
اهمیت است و سوی دیگر یا وجود ندارد و یا وجودش وابسته به سویه
اول است .بدین گونه تقابل های دوتایی نیکی/بدی  ،مرد/زن  ،گفتار/
نوشتار ،و ...مورد بحث قرار می گیرد…
ای��ن تقابل های دوتایی و دوگانه انگاری سلس��له مراتبی حتی بعد از
دکارت نیز در فلس��فه غرب ادامه یافت اما با حضور فیلسوفانی چون
نیچه ،هوس��رل و هیدگر زمینه برای ایجاد چالش در سنت متافیزیک
حضور فراهم شد و متفکرانی چون یاکوبسن و دریدا به شکلی صریح
با این سنت برخورد کردند و آشکارا سنت دوگاه انگاری سلسله مراتبی
را به چالش کشیدند)۱( .
بنا به باور»دوسوسور» -زبان شناس سوئیسی -نشانه های زبانی اختیاری
است و ترکیب دال و مدلول به صورت اختیاری شکل می گیرد پس دال
(واژه) و مدلول (مفهوم) دراتحاد با هم ،نش��انه را تشکیل می دهند و به
تعریف جهان می پردازند .دقیق ترین ویژگی هر نشانه این است که آن
نشانه ،نشانه چیزی است که نشانه های دیگر نیستند .مثلن رنگ قهوه ای
در پیوستار رنگ ها چیزی است که قرمز ،سیاه ،زرد و  ...نیست .پس در
نظام نش��انه شناسیک ارتباطی سوسور« ،غیاب» نقش محوری و تعیین
کننده دارد)۲( .
این غیاب در تاریخ ادبیات ما از جزئیاتی در زبان که اس��تعاره و نماد می
باش��د آغاز می شود و در نهایت در شعر امروز خویش را با کلیت زبان
درگیر می سازد .این غیاب تاریخمند است و تاریخش از زمانی آغاز می
شود که ش��اعران ما تاش کردند با شکستن حریم»تشبیه» ،فهم و زبان
فارسی را وارد مرحله ای جدید سازند و دامنه های فهم را گسترش دهند.
تشبیه ریشه درحضور دارد ،هر دو سوی آن حاضرند .مادامی که درفضای
تشبیه هستیم تفکرمان دوگانه انگار سلسله مراتبی است؛ البته نه به این
معنا که دو سوی تشبیه یعنی»مشبه» و «مشبه به» دچار قضاوتی پایگانی
شده باشند؛ بلکه نگاه ما به جهان از منظر حضور و غیاب پایگانی است.
یا به عبارتی ساختار تشبیه ساختاری مبتنی بر حضور است .وقتی «کسایی
مروزی» می گوید:
«ابر آمد از بیابان چون َطیلسان ُرهبان  /برق از میانش تابان چون ب ُ ّسدین
چلیپا»
هیچ وجودی را در غیاب نبرده و فکر در حضور اس��ت که دارد ش��کل
می گیرد.
تا اینجا ش��اعران هنوز به طور ملموس قدرت غیاب را درک نکرده اند؛
آن قدرتی که سلس��له مراتب را فراموش می کند و سعی دارد هستی را
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خسرو بنایی

آذر دخت ضیایی  -من یک نویس��نده ام  .در این
موضوع ش��کی ندارم  ،در اینکه لباس قرمز  ،یاسی
و قه��وه ای را به لباس زرد ترجی��ح می دهم و یا
در اینکه صدای تک نوازی س��ه تار را می پس��ندم
هم تردید ندارم اما اس��مم را به یاد نمی آورم .من
مایسا هستم که داستان مریم را می نویسد یا مریم که
داستان مایسا را ؟ هر چقدر فکر می کنم به خاطرم نمی اید که من کدام
یکیش��ان می توانم باشم .هر دویشان نویسنده اند و هردو از لباس زرد
رنگ متنفرند مثل من .می دانم برای شما هم تشخیصش سخت است
 ،اما خب من اینجا هستم که شما کمکم کنید و هر اطاعاتی بخواهید
در اختیارتان می گذارم .از س��ه روز پیش ش��روع شد  ،صبح که بیدار
ش��دم یادم نمی آمد چه کسی هستم  .دوساعتی همینطور گذشت کم
کم صدای پیرمردی که دیروز انگار مریم صدایم کرده بود به یادم آمد .
گرچه تصوری بیشتر از یک اسم از خودم نداشتم اما همین هم غنیمت
بود .بعد از خوردن صبحانه به اتاقم برگشتم برگه های پخش شده روی
میز را یکی درمیان خواندم  ،من نوشتن را دوست دارم .من یک نویسنده
هس��تم .آخرین پاراگراف را که خواندم ،خودکار را برداشتم و شروع
به نوشتن کردم .
تخ��ت خ��واب بهم ریخته بود  ،صدای ظروف��ی که یک نفر در حال
شستنش��ان بود در گوش��م می پیچید و جیغ آژیر تووی خیابان برای
چندمین بار من را از خواب پراند به یاد نمی آوردم چه کسی هستم ،
شاید اسمم مایسا باشد! هر دو اسم را تجربه می کنم یکی را در خواب
یکی را در بیداری یا هر دو را در خواب و بیداری  .دس��ت نویس های
پخش شده روی میز نهارخوری-افتاده پشت تخت خواب -کنار ظرف
ش��ویی و چند خط افتاده زیر میز عس��لی همه یک خط دارند و اس��م
نویسنده و شخصیتها در آن گم شده .صفحه ای را که آخرین بار همین

یکپارچه ببیند .اینجا هنوز آنگونه که در سراسر تاریخ متافیزیک حضور
ش��اهدش هستیم ،هستی اس��ت که ما را به خود مشغول ساخته؛ از این
روست که هیچ بخشی از زبان غایب نمیشود .وقتی «سعدی» می گوید:
«هر که تماشای روی چون قمرت کرد  /سینه سپر کرد پیش تیر مامت»
هم «روی» وجود دارد و هم «قمر» .هم «تیر» وجود دارد و هم «مامت».
هیچ چیزی از نظر غایب نشده .همه عناصر ساختاری فکر حاضرند .و
فکر با حضور است که دارد شکل می گیرد .تا اینکه با لغزش آهسته ی
فکرها به سوی استعاره به رویدادی تاریخی و هیجان انگیز در زبان نزدیک
می شویم که می توان به نوعی آن را همراستا با گذر از سبک خراسانی
به عراقی دانس��ت .در قرن های شش و هفت و هشت ،استعاره بیشتر و
بیشتر در اشعار نمود پیدا می کند .تا جایی که خود را به عنوان یک مختصه
سبکی به رخ می کشد .با نگاهی ساده انگارانه می توانیم بگوییم استعاره
همان تشبیهی است که یک سویه از آن حذف شده .و برای تعریف این
پدیده در کتاب های بیان و فهماندن این تکنیک به مبتدیان چه چیزی بهتر
از این تعریف ساده و البته درست .اما آنچه در بطن این لغزش از تشبیه به
استعاره وجود دارد و موضوع بحث من در این نوشتار است تغییری است
که در دیدگاه و در نوع نگاه به هستی اتفاق می افتد .اینجاست که مفهوم
غیاب را در حالی که تمام قد در برابرمان ایستاده و قدرت نمایی می کند
در پس پشت تعریف مکتبخانه ای استعاره می بینیم .اینجا چیزهایی غایب
شده اند .دیگر جهان ،جهان سلسله مراتبی ،و نگاه ،نگاه پایگانی نیست .و
آنگونه که از «دوسوسور» آموخته ایم ،اینجا واژه ها نمایندگان مدلول های
حاضر در بیرون خود نیستند ،بلکه هر واژه بیانگر غیاب چیزی است و دال
و مدلول همزمان و هم رتبه به تقسیم بندی جهان می پردازند .آنچه استعاره
را متمایز می سازد چیزی نیست جز «غیاب» .وقتی «حافظ» « ،لب» را پشت
پرده نگه می دارد و می گوید:
«از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار  /صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد»
دارد لعل را وارد شبکه معنایی گسترده تری از معنای قاموسی آن می کند و

بدون این غیاب این برکشیدن واژه ممکن نبود .این غیاب زبان را غنی می
سازد و دامنه فهم را گسترش می دهد .و در نهایت آنچه این غیاب را دچار
درخششی بی مثال می سازد فراتر رفتن استعاره از یک تکنیک زباشناسانه
و زیبای عادی به ابزاری برای ایجاد مفهوم است .این اتفاق زمانی می افتد
که واژه ها در زبان فارسی نماد می شوند .اینجا با نوع خاصی از اندیشه
روبرو می شویم که مختص زبان فارسی است و در سده های اوج سبک
عراقی اتفاق افتاده است .اینجا چیزی که ایجاد اندیشه می کند شعر است
و هر کلمه یک مفهوم فلسفی است .برای مفاهیم جدیدی که وارد حوزه
تفکر ایرانی و به تبع آن وارد شعر شده بود واژه های جدید ابداع نشد بلکه
از واژه های موجود استفاده و آنها وارد مقوله چند معنایی شدند .اینجاست
که در تاویل و توضیح این واژگان کتاب ها نوشته می شود .آنها دیگر یک
واژه عادی نیستند بلکه هر یک به نوعی دارند بار انتقال مفاهیمی را به دوش
می کشند که تا آن زمان در هیچ زبانی شکل نگرفته بودند .در این اشعار
س��نایی واژه های «خرابات» و «رند» تنها معنای عادی و قاموسی خود را
یدک نمی کشند ،بلکه هر یک نماینده ای شده اند از معناهای گستردهای
که در فرآیندی تاویلی می توان از آنها رمزگشایی نمود:
«تا معتکف راه خرابات نگردی  /شایسته ارباب کرامات نگردی» ....
«تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان  /شایسته سکان سموات نگردی»
همین کسانی چون «شیخ محمود شبستری» و «عبدالرزاق کاشانی» را به
نگارش مفهوم این واژه ها وامی دارد.
ای��ن همان جادوی غیاب اس��ت در عرصه زبان .همان غیابی که به قول
«دریدا» شرط اصلی کارکرد زبان است و با همتراز کردن دال و مدلول با
حرکت مدام از یک دال به دال دیگر معنا را به تاخیر می اندازد .ولی کار به
اینجا ختم نمی شود .ادامه ماجرا اتفاقی است که هم اکنون در زبان فارسی
در شرف وقوع است و قطعا می تواند زمینه ساز پیشرفت های دیگری در
آینده دور یا نزدیک باشد و دوباره دامنه های فهم فارسی را گسترش دهد.
این اتفاق در غیابی دیگر ریشه دارد .ولی این بار نه جزء که کلیت زبان،

هدف قرار گرفته است .این بار ساختار زبان است که دارد غایب می شود
و این غیاب می تواند به عنوان یکی از ابزارهای کارای ادبیات معاصر ایران
مورد استفاده قرار بگیرد .یکی از ابزارهایی که در نهایت بتواند با استمداد
از همان مفهومی که زمینه ساز اوج گیری اندیشه ایرانی در سده های اوج
گیری استعاره شد ،گسترشی دوباره در دامنه فهم ایرانی ایجاد نماید .در
ادامه این روند است که شعر حجم سعی می کند از روی واقعیت به سوی
علت غاییاش بجهد و منطق عینی و دستوری واقعیت را به هم بریزد .در
بیانیه شعر حجم می خوانیم:
«از واقعی��ت تا مظاهر واقعیت ،از ش��یء تا آثار ش��یء ،فاصلهایس��ت،
فاصلههاییست؛ فاصلههایی از واقعیت تا ماورای آن .از هزار نقطه یک چیز
هزار شعاع برمیخیزد ،هر شعاع به مظهری در ماورای آن چیز میرسد ،و
واقعیت با مظاهر هزارگونهاش با هزار بعد وصل میشود .شاعر حجمگرا،
این فاصله را با یک جس��ت طی میکند؛ تند و ف��وری .و بدینگونه ،از
واقعیت به سود مظهر آن می گریزد .هر مظهری را که انتخاب کند ،از بعدی
که بین واقعیت و آن مظهر منتخب است با یک جست میپرد ،و از هر بعد
که میپرد ،از عرض ،از طول و از عمق میپرد .پس از حجم میپرد ،پس
حجمگراست .و چون پریدن میخواهد ،به جستجوی حجم است)۳( ».
و یداله رویایی در ارائه این نوع از شعر چنین تجربه ای را ارائه می دهد:
«زخم ظریف عقربه در من بود
وقتی که دایره کامل شد
معماریبیابان
همراه با روایت عقربه تکرار شد
من با خیال و عقربه مخلوط بودم
و عقربه
بر روی یک بیابان
بیابان دیگری می ساخت» ()۴
در واقع دارد منطق عینی و دستوری واقعیت را غایب می سازد تا از این
غیاب برای رسیدن به علت غایی استفاده کند .و باز در همین راستاست
که «رضا براهنی» در «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم» ،آشکارا تجاوز از
قواعد دستوری و نحوی را به عنوان تکنیک شاعرانه اش مطرح می کند:
«قرار نیست شعر با معنی پیدا کردن از طریق دستور زبان و یا حتا جناس
های لفظی  ...قاطعیت منعی شناختی پیدا کند ،قرار است قاطعیت آن قطع
شود تا زبان به طرف خود برگردد)۵( ».
او سعی میکند ارتباط واژه ها با اعیان بیرون را قطع کند و با غیاب دستور
زبان و غیاب واقعیت به واقعیتی جدید برسد که در ارجاع متن به خودش
نهفته است .و اینها را به عنوان نمونه ای از چنین تجربه ای ارائه می دهد:
«اگ��ر تو مرا نبینی اگر تو م��را نخوابانی ،من هم نمی بینَ َمم من هم نمی
خوابان َ َمم»()۶
ِ
« ...ای قهقه گدازۀ مس در ت ِ
فدَفدَف تنور تنم را بدف! دف خود
َب طاَ ،د
را رها نکن!» ()۷
«اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سراسر سکوت سرازیر ساز» ()۸
اینکه این غیاب چگونه می تواند شعر فارسی را تحت تاثیر خود قرار دهد می
توانددرمجالیدیگرموردواکاویژرفقراربگیرد.درپایاناینمختصر،ذکر
این نکته را ازم می دانم که در روند شعر معاصر فارسی مثال های متعددی از
شاعران گوناگونی که هر یک به نوعی سعی کردهاند مقوله «غیاب» در زبان را
در نگره ها و شعرهایشان ارائه کنند می توان عنوان نمود.

کتاب نیلوفرنام دیگر زخم اس��ت در زبان و روایت گری جس��ور و
مرزش��کن نیست اما آیینه شکس��ته ای در برابر زخم های تاریخی
خود می گیرد او با خودش و با جهانی ش��عری اش صمیمی س��ت
.زبان و زیس��ت س��اده ای دارد  .روایت ع��اری ازاغراق و پیچده
گی تصویری س��ت او نه خود را گیج و مبهم و منگ می کند ونه
مخاطب اش را .ش��عرامواجی نرم اس��ت که بر کناره های س��احل
م��ی خورد وبه درون خودش بر می گردد .توصیفات ش هیچ لبه
تیز وبرنده ای ندارد  .اومی خواهد روایت گر هوش��یار جغرافیای
بزرگتری باش��د اس��امی را که نام می برد اسامی اشخاصی ست که
انگار اش��باح سرگردان یک نسل اما با هویت کلی شکل گرفته اند.
آنها نه نام هایی در تاریخ که خود تاریخ هستند آنها اسامی تاریخ و
پش��توانه معنوی و درد ها پنهان همه اسامی های به صدا در نیامده
اند آنها اشباح زنده تاریخ اند که در یک صدا خاصه شده اند در
یک لحن به یکپارچگی رسیده اند .این یک اعتراف بی ابهام هس :
م��ن چند نفربودم  /در اهواز /تبریز/گیان /و صدای تو از دریچه ه
/و پنجره های آبی  /رد می ش��ود  /صدای تو /بو می کشد زخم را
/خون را /منافذ پوست را (ص ۶و) ۷
این نامیدن اس��م ها یک فاصله گذاری نیست فاصله بین سوژه که
از نقط��ه فرازمانی صدا م��ی زند  .این صدا نه صرفن یک صدا که
تلفیق صدا و تن ها و زخم هاست صدای زنانگی جنگ و ترومایی
که از دل وضعیت و رخداد و حادثه بیرون زده اس��ت .این تجربه
ای ست درون و بیرون مکان آشنای جنگ  .یک تجربه دور ،تجربه
بی��رون زخم بیرون جغرافیا و حتی با فاصله از یک تاریخ که انگار
روایت کلی از نمای کلی ست که به دریافت حسی از بافت رخداد
و حادثه و جنگ نمی رس��د و انگار ما ب��ا ماکتی از زخم وتصویر
کلی مواجه ایم وقتی می گوید:و صدای تو  /مثل آس��مان خرمشهر
زیباس��ت  /و من رنگ سرخ را  /در ترکش های اندامت  /دوست
دارم /ومادرم فریاد زد /مونس /آمنه  /عایشه  /پناه بگیرید /و من در

زیرزمین /چند نفر بودم آنچه وزن و ضربه حس��ی را در این کتاب
مشروط می کند و ازاثرمی اندازد واگویه ای از تجربه هس نه خود
تجربه .قصه پردازی از غشای بیرون بافت حادثه هس یعنی اینکه
متن فقط زخم را صدا می زند اسامی را صدا می زند یعنی زخم را
به صدا در نمی آورد برای همین ش��عر در وجه تجربی در بیرون
تجربه هس��ت و مرور گر پرشتاب هزاران زخم شکافته نشده متنی
است  .ذهنیت این شعر ذهنیت اسطوره است که با تکنیک اینهمانی
حرکت می کند .احس��اس و عواطف و اس��امی را با صدای راوی
شعر می شنویم  .او اصلن زبان تاریخی می شود که یک ضلع اش
کمتر حرف زده و آن زنانگی جراحات دیده است .نقش پنهان زن
در جنگ ودرمهاجرت عواطفی فرو خفته درسایه .
گاه��ی با تکنیک حدیث نفس با تنهایی زل م��ی زند به آینه و نام
ماه را می پرس��د ش��عر نمی تواند چهره انضمامی تر وواضح تری
از اندام تنهایی را نش��ان دهد او گرفت��ار دال ها بزرگ و کلمات و
نشانگان تعریف شده و تثبیت شده است و از این لحاظ با اینکه به
شدت می خواهد ازدرد و تنهایی و زخم بگوید در اجرا و زبان به
ش��دت محافظه کار است واز عواطف مایمی برخوردار می باشد
 .توصیف بر روایت غالب هس��ت و تخیل بازیگوش و آنارشیست
و غیر مترقبه نیست .
به مادرم می گویم  /عاش��قم  /عاش��ق شاعری جوان  /که با زخم /
مهربان است
ش��عر گرفت��ار قطعیت های کامی س��ت که در ذهن ش��اعر جا
افتاده اس��ت  .خواب می بیند عاشق می ش��ود و زخم بر می دارد
ولی چرک و عفونت وجنونی در کار نیس��ت انگار روی یک خط
حرکت می کند زیر پاهایش محکم هس��ت و هیچ تزلزلی در لحن
و آداب روای��ی ندارد در واقع اگر ه��م قطره ای از ناخودگاه اش
س��رریز می ش��ود بازهم وجدان آشفته ای در س��خن گویی ندارد
وتخیل با وزن س��بک ترکیبات آشنا و س��الم پیش می رود .مادرم

مرده اس��ت  /اما هنوز  /با آرایش��ی مایم  /در برابر آینه ها  /لب
هایش زخم اس��ت  /دست هایش زخم  /صدایش زخم  /و میدانم
 /شب ها /در خنکای خاک  /برایم دعا می خواند .
نوعی از ش��عر هس��ت که از بازنمایی زنجیره از احساس گفتاری
 ،خ��ودش را بیان می کند ونه آن نوع حس��ی که از درون زنجیره
روای��ی و تجربه تکین و منحصر به فرد بیرون می آید .حس��ی که
از انضمام��ی ترین تجربه عینی و زبانی بیرون می زند از ترک های
عمی��ق و روح کاغذی نمی گوید  .ما را به درون روح کاغذی می
ب��رد تا ما آن خش خش رابا پوس��ت مان حس کنیم ما را به درون
ایه ها عمیق می برد تا ما خود به عمق آن پی ببریم.
ش��اعر کمیت پرداز احس��اس  ،احساس��اتش را بی هی��چ ابهامی
سرراست می سازد.
به موهایم دست نزن  /من مونسم  /شکاک /و چاقو /رفتار من است
 /چاقو رفتار من اس��ت  /می توانم  /س��اقه های پیاز را  /عمیق ...
بشکافم /و دریادریا  /گریه کنم
در غال��ب ش��عر ها ذهنیت مح��وری زنانه فردی��ت اش را در زن
تاریخی مس��تحیل می کند برای همین با شمایلی خبری  ،عواطفی
ژورنال می س��ازد .زنی ک��ه گرازش می کند خودس��وژه گزارش
م��ی ش��ود و برای همین متن از ش��عریت اش فاصل��ه می گیرد و
خبر دربازنمایی عینی اش در وضعیت حادغیر ش��اعرانه فیگوری
شاعرانه می گیرد.
ام��روز /از اجزای تکه تکه ام /عکس های رنگی /بگیرید !  /من با
لب های خونین  /لبخند می زنم /و خبرنگار بی بی سی /می گوید :
خشونت علیه زنان /در کابل  /عراق ...بامیان...دمشق /امروز /چقدر
در برابر آینه /لبانم را س��رخ کنم  /تا تنهایی  /با من مهربان باشد ؟
من زنم  /زاده جنگ  ،تبعید  /و عش��ق  /زنی که هنوز/میان قرص
نان  /وقرص برنج  /مردداست  /نام من  ...لیا نیست  /نیلوفرنیست
/نام من تاریخ است !

ما اسمهایمان نیستیم
چند لحظه پیش البته حدس
می زن��م  ،چند لحظه پیش
بود پیدایش ک��ردم برایتان
می خوانم شاید کمکی باشد
«:بوی س��یگار اذیتش می
کرد  ،عادت داشت همیشه
یک پنجره را ب��از بگذارد ،
هر روز غروب کنار آن می
ایس��تاد و حرکات آدمهای
در رفت و آم��د را زیر نظر
می گرف��ت  .با نگاه کردن
به م��ردم ت��ووی خیابان از
زنده بودنش مطمئن می شد.
به تقویم نگاه کرد و تعداد روزهایی را که تا آمدن همس��رش مانده بود
ش��مرد  .هیچ با هم جور در نمیامدند همین چند وقت پیش روزها را
که می شمرد دو هفته مانده بود تا آمدنش و امروز هر چه قدر که می
شمارد باز هم همان چهارده روز است .گیج به ساعت نگاه می کند.
می خواهد گوش��ی تلفن را بردارد و به او زنگ بزند  .اما می ترسد
با شنیدن صدایش تحملِ دوری سخت تر شود .ممکن است بگوید
که نمی آید یا دیرتر می آید از بیشتر شدن روزهایی که باید بشمارد

می ترس��ید .خودش را
ب��ه خ��واب زد تا طنین
موس��یقی را از خانه ی
کن��اری نش��نود و بوی
سیگار...همچنانباقیبود«
خ��ب  ،س��وال ش��ما
اگر بپرس��ید نویس��نده
کدامش��ان است مایسا یا
مریم ؟ کاما به جاس��ت
 .اما مش��کل دقیقا همین
جاست  ،که من نمی دانم.
نویسنده این سطرها می
تواند هر کسی باشد  ،هر
جای برگه را می گردم اس��می پیدا نمی کنم .چند روز پیش  ،البته اگر
تصورم از زمان درس��ت باشد  ،زنی را در پیاده رو دیدم که بعد از کمی
حال و احوال پرسی  ،فهمیدم همسایه ا م است  ،نمی دانید چه قدر
مشتاق بودم نامم را صدا بزند ولی او فقط عزیزم  ،گلم  ،یا خانوم جان
 ،صدایم می کرد .این موضوع آنقدر عصبانیم کرد که دست آخر بدون
خداحافظی  ،رهایش کردم .چند روزیس��ت به ذهنم رسیده  ،فیلمهای
آرش��یو خانوادگی را چک کنم  .هر نامی درآنها پیدا می ش��د به جز

مایسا یا مریم  .یک بار با شنیدن صدای کسی که که پشت دوربین بود
 ،شک کردم که شاید فیلمبردار من بوده باشم  ،چند بار بلند بلند همان
حرفهای توی فیلم را تکرار کردم  ،صدا یم شبیهش بود اما تا آخر فیلم
هیچ کس فیلمبردار را صدا نزد .گاهی به ضمیر دوم ش��خص مخاطب
بود اما نه بیشتر از آن.
البته حق با شماست اگر فکر کنید راه های زیادی هست که آدم هویتش
را بشناسد  ،اما باور کنید من همه را امتحان کرده ام  .تمام خانه را زیرو
رو کرده ام ولی اثری از شناسنامه یا یک کارت شناسایی نیست  .حتما
یک جایی در همین اتاق ها و ابه ای گنجه ها باید باشد .در این چند
روز جز همین دو اس��م چیز دیگری را به یاد نمی آورم  .که می دانم
یکیشان باید من باشم و آن یکی شخصیت داستانم که عاقه زیادی هم
به او دارم .زن مقاومی است  .دیروز ماجرایی را که برایش اتفاق افتاده
بود می خواندم
« بافاصله بعد از شنیدن خبر بیماری همسرش بار سفر را بسته بود .به
هیچ کس هم اطاع نداده بود که چه تصمیمی دارد می دانست خانواده
اش مخالفت می کنند  .پول بلیط هواپیما را از فروختن گوشواره اش
جور کرد .واقعیت این بود که اگر می فهمیدند که بعد از اینهمه بدبختی
حاا ش��وهرش بیمار شده جز دلس��وزی های بی اثر کار دیگری نمی
کردند .هواپیما که نشست یک راست به بیمارستان رفت  ،شهر تنها یک
بیمارستان داشت .اما می گفتند چنین بیماری پذیرش نشده  .تمام لیست
بیماران را زیرو رو کرد .اما اثری از نام شوهرش نبود.
به محل کارش رفت  ،آنجا هم نبود  .هیچ کس خبری نداشت .می گفتند
سه ماه است که رفته .رفته؟
رفته بود  »...باور می کنید ؟ شوهرش رفته بود.
من که باور نکردم ،شاید دروغ می گفتند  ..شاید خبر نداشتند که بیماریش
عود کرده ،شاید هم من اشتباه کردم که داستان را اینطور نوشتم...

با شاعران
شعری از
مازیارعارفانی
خواستم باران را ببینم
و نام تو یادم آمد
خواستم آن بانک بلند
بلعنده را در باران ببینم
و نام تو یادم آمد
خواستم سرم را از پنجره بیرون بیاورم
و تو را به همسری انتخاب کنم
و هرگز نامت و بارانت به خاطرم نیامدید
پس به یوس��ف که روزی کارگر بود ،که روز
بعدی کارگر بود ،که تمام روزهای بعدی کارگر
بود ،نگاه کردم
و خواستم او را به فرزندی قبول کنم
و به کارخانه گفتم
و به ریل گفتم
و ب��ه نقاله گفتم روزی دوب��اره روزی دوباره
روزی دوباره موهای ما رشد میکند؛ و روزی
دوباره ناخنهای ما رش��د میکن��د؛ و روزی
دوباره روزی دوباره انگش��تهای ما رش��د
میکند؛ و روزی دوباره روزی دوباره جیغهای
ما رش��د میکند؛ و روزی دوباره شهوت ما؛ و
روزی دوباره ایمان ما؛ و روزی دوباره ابدیت،
و روزی دوباره پدران و مادران ما رشد میکنند؛
و خداوند رشد میکند؛ و ما آنوقت به روزی
دوباره چه داریم بگوییم؟!
به آنها که لخت شدند در امامزادهها ،تنفروشی
کنند
به آنها که از باای ش��هر رفتند پایین ش��هر و
هیچوقتبرنگشتند
به آنها که از پایین شهر رفتند باای شهر و دیگر
نتوانستندبرقصند
و به تو که ایستادی ِ
وسط این شهر و
مثل یک مرد سنگسار شدی و زنده برگشتی
چهبگوییم؟
چگونه به این زن ،به این باران ،به این شهر
به این مونتاژِ دیوانهوار باید فرمان ایست داد؟!
باید دو دس��تت را برداری و برای لمسهای
جدید راه بیافتیم
چیزی از دوست داشتن در من نمانده است
باید عربده بکش��ی و از تماشای درونم حذر
کنی
باید از تیمارستانم دل بکنی و
بیافتی در آغوش پرستارتری
و بخواهی باران را ببینی
و نامم را بخاطر نیاوری
باید سیاهمست کنی هر شب
و نامم را بخاطر نیاوری
پر از قرص خوابم کردهای و داری راهروهایم
را قدم میزنی
یوسفهای مرا به چاه انداختهای و
چشمهایم باد کرده
چشمهایم پوسیده است در آینههای توالت
محتضرم
و تو داری خودت را برای گریه آماده میکنی
محتضرم
و یوسف هنوز کارگر است
و ت��و میخواهی خان��هام را مرتب کنی برای
تشییع
و نمیدانی با دیوانگان درونش چه میکنی

شعری از
سارا ناصر نصیر
از استکان چای من سر رفت،
مثل غزل از چشم های شهر
مثل دو رد پای بی برگشت ،در
کوچه های بی صدای شهر
از اس��تکان چای من لب ریز،
می ریخت روی می ِز این کافه
از ای کاغذهام رد می شد،
تبخیر می شد در فضای شهر
این جمله ها توصیف یک زن نیست،
یک عشق موهوم مطنطن نیست
این ها تویی که مطلقی مثل یک عطر سرکش
در هوای شهر
نه قابل تشبیه و توصیفی،
نه قابل تمجید و تعریفی
تنها خودت هستی ،خودت،
وقتی گم می شوی در انحنای شهر
گم می شوی شاید به دنبالت یه جفت چشم
منتظرباشد
هی دربه در در کوچه و میدان،
سرگشته در فنجان چای شهر
هم می خوری با قاشق نقره ،آرام
و باتردید می چرخی
حل می شوی یا نه نمی دانی،
در چرخ چرخ نابه جای شهر
از ای کاغذهای من رد شد،
چک چک
زمین کافه را بوسید
آرام لغزید از تن کافه
له شد زنی در زیر پای شهر./

شعری از
نسرین قنبری

هر چه پیشتر از فراسوها/همچون بدل شاعر/
خطور ک��رده و بروز/روز نش��انه ی مخفی/
در غلتی مدام/تا واحدهای سرانگش��تان/بین
اعضاییکهقطعمیشوند/رگیست/کهبهزحمت
ایستاده/بی تابیه شکار/اوج اندوه آموختگی/بین
نبضهایی که در بر گرفته اند/اشیا بی ق رار...
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