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شعر
شعری از
حبیب ا ...سفریان
بهارعاشقان

فصل گل
ناله هزار
آمده بهار ای عاشقان
طرف چمن بستان شود
از شوق گل آمد هزار
تا مرغ جان پّران شود
صبح و نسیم می وزید
رنگ خزان می رسید
قمری بشاخه می پرید
هزار سینه می درید
صفیر ناله ی هزار
تندر ابر می تنید
ناله عاشقان زار
قلب هزار می تپید
کز لب یار می گسار
چشمه زده در کوهسار
از سر هر شاخ و بنی
خیمه زده هزار و سار
چون عاشقان فصل گلست
نوروزتان با بلبلست
ای مطربان بشنو سماح عاشقان
طبل و دهل ساز دلست.
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حسین عبدالوند ـ «وصیت نامه مرحوم میرزا
جهانگیر را که بنا بود به شعر بسازم،تمام کرده
ام_حاضر است.به نظر خودم تقریبا در ردیف
اول شعرهای اروپایی است.
اگرچه دختری را که ننش تعریف کنند برای
دائیش خوب است».
(نامه ی دهخدا به معاضدالسلطنه)
این نامه حدیث همان شعر معروف است:
یادآر ز شمع مرده یاد آر_که دهخدا در شماره آخر به صوراسرافیل یعنی
مرحوم میرزا جهانگیرخان شیرازی تقدیم می کند و درصوراسرافیل چاپ
می کند .وقتی س��راغ دهخدا می رویم،س��راغ چهره ای یگانه رفته ایم.
از دهخدا بس��یار گفته اند و به حق گفت��ه اند.مردی بزرگ و تاثیر گذار
در ادبیات و فرهنگ  .ادوارد براون و یان ریپکا وس��عید نفیس��ی و ایرج
افش��ار و باقر مومنی و ...این سالها هم ولی اه درودیان،ستایشش کرده
اند.اگر بنا باش��د در یادداشتی از او بگویم ،هرچند کم و نارس،در چند
عبارت می گویم
_۱دهخدا را با صور اس��رافیل می شناس��یم.اولین شماره ی روزنامه ی
صور اسرافیل ،ربیع ااول ۱۳۲۵ق.منتشر شد.میرزا جهانگیر خان شیرازی
به عنوان مدیر و میرزا قاس��م خان تبریزی به عنوان س��رمایه گذار وارد
می ش��وند.نام میرزا علی اکبرخان قزوینی دهخدا بنا به قول ایرج افشار
از ش��ماره ی ۱۵وارد روزنامه می ش��ود.اما ایرج افشار با استناد به گفته
های سیدحس��ن تقی زاده ،معتقد می شود که دهخدا از ابتدای روزنامه
حاضر بوده است.صوراسرافیل تا جمادی ااول  ۱۳۲6سی و دو شماره
می ش��ود.و همزمان با به توپ بس��تن مجلس ،تعطیل می شود و میرزا
جهانگیر خان اعدام می ش��ود و دهخدا با تقی زاده در سفارت انگلیس
تحصن می کنند و سپس به اروپا می روند.قاسم خان هم بعدتر در آنجا
به آنها می پیوندد و سه شماره دیگر از صوراسرافیل را چاپ می کنند.
که جمعا  ۳۵شماره می شود.قصدم گفتن تاریخ صوراسرافیل یا مشروطه
نیست،بلکه رس��یدن و پرداختن به عامه دهخداست.بی تردید درصد
زیادی از محبوبیت و تمایز صوراسرافیل ،به خاطر حضور دهخدا بود.
او متاثر از جریانات سیاس��ی و اجتماعی ،مطالب و مقاات در خوری

شعری از
آفاق شوهانی
از روی بعد
ناگه��ان زمی��ن افت��اد
بدجوری
گنجشکی که اتصال من
گیجاش کرده بود
از انگشتهایم هزار ولت
برق میزد
بر اعصاب کافهی عصرش
باور نداشت یک روز بهاریست
هی گیج میزد اتوبان دور اندام بادکردهی زن
آدامس اشی مشی میجوید بالن بالن
این هوا میکرد
آقا! آقایان!
سفر یک روزه به ماه
من تمام تماسهای تلهپات��ی رادارهایم با دو
شماره به رگهایم وصل میشوید
س��ری به بزرگی یکی از بعدازظهرهای شما
برنمیدارم
با تأسف گفت:
زنکها و مردکها برای که به صدا در میآیند؟
سرآستین تکاندم و برقع انداختم
کنارهی تراس پخ بود بر س��ایهلیس دیوار تن
کشیدم
پنج نفر بودند
چگون��ه در رودهی من کوکت��ل مولویتُف
میچیدند؟
میچپیدن��د و بیش��رمانه «زنده ب��اد آفاق»
میگفتند
انگشتهایم را به سمتشان گشودم
کلماتشان را به آتش کشیدم
و برگشتم دوباره ماه ببینم
آویخته از انگشت اشی مشی معصوم و بیصدا
انگشتمیجوید
گفتم :ماهی که شما باشی بروم رفتنت را

شعری از
لیا محمود نیا
ش��ب بی تو از هر حادثه
رد شد
ی��ک زن ک تنه��ا بود و
افسرده
یک زن که از جنس نبودن
هاش
از هر که حتی خود لگد خورده
یک زن شبیه من ولی از دور
پیوسته شاید از خودش بیزار
رویای عطر آگین منفورش
بس کن ،شبی دست از سرش بردار
از پاره ی پیراهن یوسف
تنها زلیخا سایه میسازد
بغضی ک بعد از سالیان سال
از سایه ها همسایه میسازد
این سایه ها همبسترش بودند
همسایه از حالش خبر دارد
از هرزگی های خودش میگفت
این سایه بر حالش اثر دارد
نوری شده یک زن ک میتابد
بر پشت مردی روبه یک دنیا
بغضش پر از دلبستگی هایش
این سایه حاا میرود تنها .

ابتکاردهخدا
ساراسعیدی

خسرو بنایی  -شعر» خواستم باران را ببینم « از
مازیار عارفانی که سطر اولش می تواند پیشنهاد
برای عنوان شعر باشد چرا که گاه نامیدن معرف
انرژیک شعر می شود نه مصادر فرم کلی آن در
اجرا  .که این نگاهی متورم از شهر و شاعرانگی
س��ت که در هم رفته اند .چرا که هر جای شهر
را بگیری شهر از همان جا آغاز می شود .وقتی
شعری با گزاره هاو شگرد فانتزی پیش می رود و فانتزی را به مثابه نقد
احضار می کند .اما در هر دریافت دو نوع کنش یعنی حسی و ادارکی
با هم کار می کند  .گاهی ادراک شاعرانه و حتی غیر شاعرانه از هر شعر
نوعی عکس العمل را در عمل خوانش می سازد که درنوعی تحلیلی
اش کیفیت غیر شاعرانه را به اطوار تفسیری تقلیل می دهد که در قصد
و غرض آن شعر مفروض هم نیست  .گاهی ما قدرت تاثیر شعر را در
واکنش زبانی ،خوب یا عالی می دانیم و این زمانی س��ت که در واکنش
اولیه  ،شعردر وجه ترجمه ناپذیری روی ادراک حسی می افتد  .ما هرگز
نمی توانیم واکنش شاعر را از کنش و خواست بارانی اش جدا کنیم و در
شعراش مشارکت عاطفی را در وهله اول با تاثیرات تک ساحتی بیان کنیم
وبعد سعی کنیم حدود و سغورش را در تحلیل به وسعتی ادراکی برسانیم
 .یعنی شعر در چنین وضعی از مرحله تاثرحسی به پروسه ادراکی فراروی
می کند .در چنین مواقع شعر را تابع دقت نظر می کنیم کاری که من آن را
نوعی تهاجم عقل خود مختار بر شعردر بیرون قلمرو اش می دانم  .وحتی
نقد در نجیبانه ترین تهاجم یک انحراف از مقصود خویش به نظر می رسد
یعنی بیرون کشیدن شعر از اک وفرم خویش  .بعید می دانم ما که همچنان
شعر می خوانیم و فکر می کنیم شعر نیازمند ترجمه وفهم پذیری است
 .اما شعر نیاز مند به فهم هم نیست چرا که استراتژی ازلی شعر  ،فهم را
مخدوش می کند تا حالت ساختگی و انتزاعی اش را به واقعیت زبان بدل
کند .همان زبان که از امر آشنا دائمن انتقام می گیرد تا آلترناتیوی از فضای
متمرد اش باش��د .این شعرمازیار عارفانی با تغزلی آیرونیک از وجهی
اندوهبار و پرتپش برخوردارد است  .بر آمده از شهراست و با تمام نا کامی
های کمیت پذیراش که رشد می کند و هیوایی می شود که بتوان با آن
یکجا به معاشقه پرداخت  .این زبان این فرم بسیط با سطرهای حساب نشده

اولیس
شعری از عدنان الصائغ
ترجمهمحبوبهافشاری
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به یاد دهخدا

نوش��ت.از شماره های نخست صریح و جدی مقاات تندی نوشت.به
طنز هم سلسله ای را با عنوان «چرند و پرند»در نشریه به نگارش درآورد.
چرند و پرند به تنهایی صوراسرافیل را محبوب کرد..و دهخدا به عنوان
ستون اصلی روزنامه معرفی شد.در واقع نشریات زیادی مقاات جدی
و قابل تأمل داشتند و صور اسرافیل در اینگونه مطالب چیز بیشتری از
نشریاتی،مثل:کاوه و ایرانشهر و دبستان و اصول تعلیم و ...نداشت.اما به
گفته ای هیچ کدام تیراژ چهل هزار تایی صوراسرافیل را نداشتند و دلیل
آن هم حضور دهخدا و نوشته هایی به نام چرند و پرند بود.

_۲طنز دهخدا روزنامه نگاری را متحول کرد و دهخدا با آن نثر درخشان
تاثیر زیادی در روند روزنامه نگاری و مهم تر داس��تان نویس��ی فارسی
گذاش��ت.هرچند بعدتر نقش جمالزاده را هم نمی ش��ود منکر شد که
«فارسی شکر است » را در نشریه کاوه منتشر کرد.اما این روند از دهخدا
و چرند و پرند آغاز ش��د.دهخدا نثر جالبی دارد،درست مثل نثر محمد
قزوینی دوست و همکارش،که به قول افشار با تعبیرات خاص و نکته
آمیز مشخص بود.این شوخگن بودن و از ان مهم تر نوع استفاده دهخدا از
جمات مرکب و ساخت نحوی تو در تو و استحاله ی پیوندهای نحوی

و زمانی و زبانی و در نهایت رس��یدن به روابط علی و معلولی در نثر و
درداستان نویسی ما دیده نشد و تا اکنون به عنوان یک پیشنهاد در داستان
ما بررسی نشده است.این تحول نثری ،که نثر ترسلی به نثر روزنامه نگاری
می رسد،از خصایص دهخداست.
۳دهخدا چهره ای سیاسی نبود ،همگان به این نکته واقفند.او ادیب و زبان
دان نابغه ای بود.درست که او در مقااتش و به خصوص در سه شماره
ی انتهایی صور اسرافیل ،تندتر از همیشه به استبداد و گروه های متحجر
در سیاست آنروز ایران می تازد،اما در کل او چهره ای ادیب از خود نشان
می دهد..او در دوره ی رضاخان به لغت نامه و امثال و حکم می پردازد.و
از امور سیاسی دست می کشد.او وقتی به ایران باز می گردد،فیش برداری
هایش را از متون و دانسته هایش آغاز می کند تا لغت نامه را به ثبت
برس��اند.نباید فراموش کرد دهخدا هم مانند بسیاری از اهالی قلم در
س��الهای مشروطه و مش��روطه خواهی ،با ادبیات غرب به خصوص
فرانسه آش��نایی دارد و به قولی مسلح ،شبیه بسیاری از همسلکانش
وارد جریان آگاهی دادن و فعالیت روزنامه نگاری می ش��ود.هرچند
که ماجرای صور اسرافیل با دیگر نشریات متفاوت است.آنها از همان
ش��ماره ی نخست،که اهداف خود را بیان می کنند و در پی «تکمیل
معنی مش��روطیت» هستند،ثبات و استواری خود را حفظ می کنند.از
بحث دور نشویم،گفتیم دهخدا در دوره ی رضاخان به لغت نامه می
رسد تا سال ۱۳۱۹که اولین جلد لغت نامه چاپ می شود.کسانی هم
از اهل ادب کنار او تا آخرین روز همکاری می کنند .
جبهه ی ملی ۱۳۲۴پیشنهاد می دهد که کار لغت نامه ادامه یابد و...
لغت نامه منبع درخش��ان ادب فارسی ست.اش��عار و مثل ها و عبارات
عامیانه و گس��تردگی لغات،نش��ان از هوش زبانی دهخدا دارد.با لغت
نامه،یک دوره ی کامل دس��تور زبان فارسی در دسترس ماست .با لغت
نامه بی شک لغت نامه های پیشین از لغت فرس و اصطاحات الشعرا
و شمس اللغات و بهار عجم و برهان قاطع و..که از خوبان لغت هستند
را مرور می کنیم.
ح��رف آخر اینکه دهخدا نابغه ی نزدیک به ماس��ت،باید اورا خواند و
شناخت.از نگاه آیرونیک او در چرند و پرند،تا گستره ی مطالعاتی اش در
حوزه ی فرهنگ رسمی عامیانه،در لغت نامه و امثال و حکم..

برای نوشتن از دهخدا اینکه او را با چرند و پرندش و امثال و حکم و
لغت نامه اش گرامی بداری کار ویکی پدیا و اینترنت و تحقیق مدرسه
ای و دانش��گاهی و ...است.یک مقایسه ای بین داستان کوتاه»فارسی
ش��کر اس��ت «جمالزاده و «دمدمی» از چرند و پرند دهخدا به نظرم
رس��ید که میتواند ش��روع بحث دامنه دار و طوانی تری هم باشد ،
خواستم ازین مقایسه بیشتر تاکید بر استفاده از امکانات فرم گزارشی
و س��اختار خبر و روزنامه در داستان اس��ت کاری که در داستانها و
رمانهای بزرگ دنیا هم اتفاق افتاده اس��ت در داستان جمالزاده راوی
از یک جایی ایس��تاده و روایت میکند که بااتر و تندرست تر(نقش
عقل) از بقیه افراد اطرافش در داستان است.خواست جمال اده داستان
ساختن و تعریف ان است داستانی که اعتراضی و در قالب طنز است
طنز داس��تان با حماقتهای اطرافیانش شکل میگیرد .او دانای همه ی
موقعیتهای پیش رویش اس��ت  :عربی میداند پس میفهمد ش��یخ در
جواب آن جوان چه میگوید ...فرانسه میداند پس میفهمد که فرنگی
مآب چه میگوید ...اس��تعاره ها عاوه بر لح��ن (به معنای جمالزاده
ای آن)کاما مطابق و همخوان ش��رایط هر کدام از شخصیتها هستن
و ای��ن را چون راوی گوینده اول ش��خص اجرا میکند  ،آن دانایی و

همه چیزدانی را تقویت میکند.در کار جمالزاده اینکه مطابق و فراخور
موقعیت شخصیتها  ،توصیفات راوی از ایشان نیز در کام و جمله ها
تغییر میکند ،این تغییر لحن اما به جای آنکه به س��مت و فایده تنوع
زب��ان در متن بینجامد و در نتیجه مفهوم تازه ازآن بس��ازد ،بار کنایی
موقعیتها و شخصیتها را چاق کرده  ،مثل اینکه از آنها به اصطاح تیپ
ساخته .دهخدا اما با انتخاب ساختار روزنامه نویسی ،کوتاه گزارشی،
خبر رس��انی ،تهییج ،تعلیق و ...هم تاثیر بیشتری را درخواست دارد
و هم درین خواس��ته موفق است(.ش��ما به اینها طن��ز را اضافه کن)
لحن دهخدا ان فراوان��ی و تنوع انتخاب واژگانی جمالزاده را ندارد،
موضوعیتی در گزارش نویسیش ندارد( در لغت دانی دهخدا کی شک
دارد؟) از موضع»ما»حوادث و رخدادها گفته میشود ،مثل یکجور مد
و تریپ گفتن زمانه اش،اما نه آن طمطراق را دارد که در «فارسی شکر
است « به تفرعن و نفرت پهلو میزند،نه آن دعوی همه چیزدانی .در
وضعیت و موقعیت خبر رسانی که دهخدا انتخاب میکند،کوتاهترین
و دم دس��تی ترین عبارات کفایت میکند  ،پس از «دمدمی»شخصیتی
که دخو رو مجبور به تاس��یس روزنامه میکند و بعد از س��ر ترس او
را مامت،صرفا انتخاب اسم کنایی «دمدمی»کافیست با اینکه او خم

به ش��دت تیپ است چون دهخدا در موضع پاسخگویی به او است
(گفتگو) .برای جمالزاده داس��تان نویسی کاری دیگریست و تمنای
دیگری.هر دو متنی اعتراضی مینویس��ند نس��بت به وضعیت موجود
زمانه خود در قالب طنز اما گزارش های دهخدا ،تیزهوشی در انتخاب
فرم  ،او را به نویسنده ای جذاب تر و به قولی کاردرست تبدیل کرده.
در همین داستان «دمدمی»چندین خبر حساس و تنش آفرین روز را
در کلیت عدم امنیت خبرنگاران و روزنامه چی ها و با تکرار موقعیت
«نه هرگز نخواهم گفت که»...شاکله میبخشد .
در پایان میخواهم بنویس��م شاید ،شاید یکی از آفات داستان و رمان
نویس��ی امروز در زبان فارس��ی چاق و انبوه ک��ردن مفاهیم از پیش
موجود با اس��تعاره ها و کنایه های چند پهلو و مرده باش��د .یکی از
رویکردهای مفید در برابر این اتفاق میتواند گزارش نویسی باشد(که
البته کار جدیدی نیس��ت)با پیشنهاد  /ساخت مفاهیم جدید و دقت
بخش��یدن به تعابیر و با س��لب و نکره کردن از وضعیتهای پیشینش،
اینطوری ش��اید فرهنگ لغت زبان فارس��ی به چن��د نمونه متعلق به
سالهای سال پیش محدود نشود.
روحشان شاد.یادشان جاوید مردان و زنان بزرگی چون دخو...

عليهنقدعليهتفسير
واکاوی شعری از مازیار عارفانی

و نادقیق اش با عبارتبندی گاه
حجیم اش ب��ا جمله بندیها
کوتاه و بلند و نفس گیرش
اندام همان شهر بی ریخت اما
به شدت لمس شدنی اش را
عینیت مند می کند .بین یاد
آوری و فراموشی وتمام ورطه
محاس��به ناپذی��رش  .وقتی
فراموشی و به یاد آوردن را
بدل به ابژه ای خوفناک می
کند .درجایی که شعر خودش
شارح خودش است نمی توان حاشیه نوشت .زبان مثل ماده لزجی ست
که در تمام حفره ها پا نگذاش��ته و نادیده فرو می رود .از خواست دیدن
باران شروع وبا یاد آوردن نام و به فرزندی قبول کردن یوسف با کارخانه
ها حرف زدن و صدا دار کردن ایمان و ش��هوت و ابدیت و و جیغ ها ...
فضا در شعر در وسعت اش به طنین درمی آیدو بدل به تجربه عام می شود
 .اینکه جیغ ها رشد کنند واینکه روزی دوباره ایمان و شهوت و ابدیت و
روزی دو باره پدر ان و مادران رشد کنند .
این متن ش��وخ طبع است و اما جدی حرف می زند احساس می کنیم
فیلسوفی خیابانی ست با لباس وکفش اسپورت اما او شاعر است می
داند چگونه عصیان اش را زیر آسمان بارانی منتشر کند .و مثل باران که این
بار بیشتر از زمین به آسمان می بارد و شاعر نه با سر متافیزیکی که با زبان
استخوان روان اش حرف می زند  .شعر افشا گر است و چون افشا می

روی پل مالمو
فرات را دیدم که دست فرازآورده
و مرا با خود می برد
پرسیدم به کجا؟
در رویا بودم هنوز
که دیدم سربازان اُمیه
از هر سو محاصره ام کرده اند
بدرود پنجره های سرزمین ویران
بدرود شاخه های خرما بُن که
هواپیماها از آن سبز کدر جدایشان کرده ¬اند
بدرود تنور مادرم
بدرود تاریخ زنگ زده بر روزنه ها
بدرود آنکه بعدها او را در دست ها جا خواهیم گذاشت
بدرود
رها خواهیم کرد وطن تلخ مان را
اما به کجا؟
تلخ تر خواهد بود هر تبعیدگاهی

کند سیاسی است اما سیاستی
که برما کننده است واختیار
همه چی��ز را دارد او قدرت
بیان دارد که چگونه بیان کند
آنچه بیانمند نیست نه حدی
دارد نه محدوده ای از هر آنچه
در چشمنداز است و هر آنچه
در ای��ه های پیش��داوری و
ناشنیده ها محدود یت زاست
 .قدم زدن زیر باران ایتنهاهی
.همانگونه که بانشو در مورد
ساد می گوید »:او کسی ست که بهتر از هر کسی آزادی را می فهمد  ،می
فهمد آزادی همان دقایقه ای است که نامعقول ترین شور مندی ها می توانند
به واقعیت سیاسی بدل شوند ».
می گوید چیزی از دوست داشتن در من نماند ه است
باید عربده بکشی و از تماشای درونم حذر کنی
باید از تیمارستانم دل بکنی و
بیافتی و در آغوش پرستارتری
و بخواهی باران را ببینی
و به تو که ایستادی وسط این شهر و مثل یک مرد  ،سنگسار شدی و زنده
برگشتی ...و آنکه باران را می بینید و آنکه به رشد همه چیز فکر می کند
همه این ها صدا های بی نام و صدا های بی چهره گان و سایه های بی
وضوح اند که نه اندام شان و نه روایت شان یکپارچه نیست ویک تکینه

دیگرچیزینمانده
از نخلهایی که سایه می انداختند بر من
شاخههایش
جز سکوهای رنگ پریده
دیگر چیزی بر جای نمانده
و چوبه های دار که به گردن های آرزومندمان خیره است
و فرات که با دردهایش مرا غسل تعمید داده
هنوز از ناله های روستای حیران اندوهگین است
آه ...اولیس
ای کاش اکنون نمی رسیدی
ای کاش راه مالمو طوانی تر بود
طوانی تر
طوانی تر
طوانی تر
...........
ای غریبه ای که یک لحظه ی شاد نداشته ای
چگونه تبعید بدل به زندانی بدون میله می شود

گی بی همتا دارد وبا طنینی در لحن خودرا وسعت دهد و فراموشی ها
را موکدم��ی کند .ص��دا دادن به فرا واقعیتی که از مازاد واقعیت می ریزد.
انگار فقط با سخن گفتن و گاه با نامیدن یک اسم با نام یوسف  ،استعاره
در فراگیری اش بدل به اسمی از اسامی می شود تا ماده و تاریخ و خاطره
و شهر دریک اختاط ضدفاشیستی از همگرایی و عدم تطابق  ،بین به یاد
آوردن و فراموشی و اعتراض به هر دوی آنها بدل شود .و انگار هیچ واقعیتی
در تملک شاعر نیست حتی نمی داند به سطرهای ماقبل اش چه بگوید  .و
این همان جبر هایی ست که واقعیت را جعل کرده اند .وجعل واقعیت است
که علیه خودواقعیت قیام می کند .انگار واقعیت هگلی به حقیقت بدل نمی
شود .و هی دائمن واقعیت ها برهنه می شوند وآنوقت به قول پست مدرن
ها بدبختی های ما به بزرگی آزادی ما رشد می کنند .
(....و به کارخانه گفتم
و به ریل گفتم
و به نقاله گفتم روزی دوباره روزی دوباره روزی دوباره موهای ما رش��د
میکند؛ و روزی دوباره ناخنهای ما رشد میکند؛ و روزی دوباره روزی
دوباره انگشتهای ما رشد میکند؛ و روزی دوباره روزی دوباره جیغهای
ما رشد 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؟)...
این ش��عر در عین حال که اعتراف گونه است اما به شدت علیه هر گونه
محافظه کاری است .دغدغه احضار و انبوه کلمات را داردو وسواس بیان
افعال تکراری  ،معذب اش نمی کند  .در زمانه که شعر برحاف دشمناش
که می گویند قادر به تصرف شهر نیست با رخنه در آناتومی شهر درآن دخل
و تصرف خودش را دارد  .شعر هم با ساخت و پوست اندازی شهر وجه
انتزاعی پیدا کرده  .هر کدام مسیر خودشون را می روند .اما شهر هیوایی
ست که قدرت بلعندگی دارد  .هر خاقیت را به درون خودش می کشاند
.چه چیز بی همتا تر از دسترس نبودن خاقیتی که از دسترس دور است و
در کاایی شدن تجسد نمی یابد .شعر پاشنه آشیل شهر است همان تفرد
و مقاومتی که نمی خواهد ذره ای و ملکولی و درازدحام مترو و خیابان و
محل کسب و کار باشد و با فاصله گذاری همچون خوابی آشفته هر شب
 ،اضطراب ناشی از شهر را مسخره کند.

رویایی
در حصار رویا
شعری از ادگارآلن پو
ترجمه سارا کسری نیا

این بوسه را بر پیشانیات مینشانم!
هماینک ،به هنگام رهسپار شدنت
بگذار تا بدینگونه پیمان ببندم-
تو در اشتباه نبودی که میپنداشتی
روزهایم به سان رویا بوده است؛
اگر که هنوز در شباهنگام ،یا به گاه ِ روز
میان خواب و رویا ،یا با هیچیک از اینها
اندک امیدی باقی نیست
پس آیا ناچیزتر از آرزویی بر باد رفته است؟
با تمام آنچه که میبینیم یا میپنداریم
تنها رویایی است در حصار رویا.
من در قلب این هیاهویم
ایستاده میان امواج با ،در میانه ساحل،
و ذرههای طایی رنگ شنها را
در دست میفشارم-
چه اندکند! چگونه است
که از میان سرانگشتانم به عمق میخزند
در آنهنگام که میگریم ،میگریم!
آه خدای من! آیا نمیتوانم ذرهها را
تنگتر در مشت خویش بفشارم؟
آه ای خدا! آیا نمیتوانم دانهای را
از دل امواج بیامان برهانم؟
با تمام آنچه که میبینیم یا میپنداریم
آیا تنها رویایی است در حصار رویا؟

