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 «بیان آزاد»ی ی توضیحی دربارهگزارهچند 

 

 سندگانینو کانونی هانامهژهیو و رهایتصو ها،متن انتشار به داستیپ زیرعنوانش از که همانطور «بیان آزاد»

 .دارد اختصاصی مجازی فضا در رانیا

منتشر شد؛  pdfدر قالب « گزارش برگزاری عصر نقد داستان»تر با عنوان پیش «بیان آزاد»ی صفر شماره

 البته بدون نام.

 در» که است «شعر عصر»ی ادب نشستی برگزار گزارش ؛دیدار رو شیپ که نیهم ،«بیان آزاد» کمیی شماره

 .شد میتقد بکتاش آبتین به و برگزار «سندهینو سه زندان حکم به اعتراض

ی یکی از اعضا مهر در خانه 11را کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران روز « عصر شعر»نشست ادبی 

 برگزار کرد.

هرچه بیشتر آن را برای  ات کانون است. با آن همکاری کنید؛ی کمیسیون انتشاری تازهتجربه «بیان آزاد»

های اجتماعی به اشتراک بگذارید. همچنین نقد و نظرهایتان ها و شبکهها و کانالو در گروهدیگران بفرستید 

 را برایمان ارسال کنید.

 

 

 کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران

 1931 آبان                                                                                      
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 «شعرعصرِ »اجمالی از برگزاری نشست گزارش 

 

 رانیا سندگانیکانون نو یفرهنگ ونیسیکم 1931دوازدهم مهر  ،«سندهیدر اعتراض به حکم زندان سه نو»

 از اعضا برگزار کرد. یکی یرا در خانه« عصر شعر» ینشست ادب

شد.  میدتق ؛اندکه حکم شش سال زندان گرفته یسندگانیاز نو یکیبود که به  یفرهنگ یبرنامه نیدوم نیا

 ود.شده ب می( تقدیبرگزار و به رضا خندان )مهاباد «عصر نقد داستان»با عنوان  ورینخست اول شهر یبرنامه

محکوم  یسندهیاز سه نو یکیو  لمسازیشاعر و ف نیبود به بکتاش آبت یمیکه تقد «عصر شعر» یفرهنگ نشست

. یبود و سخنران آن حافظ موسو «نیبکتاش آبت یدرباره»به زندان، در دو بخش انجام شد. بخش نخست 

وشت شعر سرن»عنوان  با یعیسم تیبخش ابتدا عنا نیبود. در ا یو سخنران یاز شعرخوان یبیبخش دوم ترک

از  بعد ؛خود را خواندند یهاسروده یمیآرمات و محبوبه ابراه دیکرد و سپس سع یسخنران «است یزبان فارس

 یلع ،یآغاز کرد. بعد از آن کبوتر ارشد «شعر، شهر و طبقه»خود را با عنوان  یدانا سخنرانسیئر برزیها فرآن

 .اختندپرد یبه شعرخوان یعباس رضایو عل یاسدالله

 یز کرد. سپس به معرفبرنامه را آغا یاز محمد مختار یبود که با قرائت شعر یبرنامه روزبه سوهان یمجر

دعوت کرد. حافظ سخنان خود  یسخنران یبرا یو آثارش پرداخت و در ادامه از حافظ موسو نیبکتاش آبت

لمساز و عضو کانون یدوست؛ شاعر؛ ف کیبرد: بکتاش به عنوان  شیبکتاش را در چند جنبه پ یبارهدر

ها بکتاش را موثر و آن یها پرداخت و در همهجنبه نیاز ا کیهر  فیو تعر حیو به تشر رانیا سندگانینو

 کارآمد خواند.

 ونیسیقرار گرفت و ضمن تشکر از حضار و کم بونیپشت تر نیبکتاش آبت ،یسخنان حافظ موسو انیاز پا پس

سخن گفت و سپس چند  اشیاو حرفه یشخص یبر زندگ رانیا سندگانیکانون نو قیعم ریثأاز ت یفرهنگ

 خود را خواند. یسروده

به  ،یو اجتماع یاسیشعر س یآغاز شد. او با پرداختن به گزاره یعیسم تیعنا یدوم برنامه با سخنران بخش

 رفت.گ یاز شعر فروغ پ ییهاخود را با ذکر مثال یهاپرداخت و گفته یمختصات شعر اجتماع نییو تب حیتشر

معطوف ساخت و به  انیتوجه خود را به دوران سلطنت صفو خ،یبه تار یاش با نگاهدر سخنان نیچنهم او

 اشاره کرد. یبرخورد نیدر مواجهه با چن ینقش قدرت در سرنوشت شعر فارس

 یهادهیدبه پ مایمختصات شعر مشروطه به سراغ شعر ققنوس رفت و از شکل و نگاه ن یدر ادامه با بررس یعیسم

 شدهیقلمداد م یچه شعر اجتماعدر آن نیادیبن راتییتغ جادیرا در ا یو تیسخن گفت و اهم یاجتماع

 دانست.
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 پرداخت. یادب یهاهیمل نظرأحاصل از کاربست بدون تفکر و ت بیدر ادامه به آس او

شاعر اهل شمال دو  یمیبلند خواند و پس از او محبوبه ابراه یاسروده ،آرمات شاعر اهل جنوب دیسع سپس

 را قرائت کرد. شیقطعه از شعرها

 شیهاکرد و صحبت یسخنران« شعر، شهر و طبقه»دانا بود که با عنوانسیئر برزیفر ،بخش نیدوم ا سخنران

و  یحضور و بروز را ضرور نیآغاز کرد و ا اتیهنر و ادب افتنینما  و به منظور نشو یآزاد تیرا با اشاره به اهم

 مهم دانست. اریبس

 نیچن یشعر از مجرا یشناسختیاقشار جامعه سخن گفت و به ر انیدر م نابرابر ثروت عیدر ادامه به توز یو

 کرد. یو هنر بررس اتیرا در سرنوشت ادب یرفتار نیچن ریثأپرداخت و ت یساختار اقتصاد

 یهادانست. او با اشاره به گفته یبخشیو آگاه یروشنگر یبرا یاجتماع یدانا شاعر را حامل رسالتسیئر

 دیاز سع یرکند و با شع ییها را فرانماآن ستیبایکند بلکه م ییمقولات را بازنما دینبا اتیبرشت، گفت که ادب

 داد. انیسلطان پور به گفتار خود پا

 .افتی انیپااز حاضران  ییرایپذ برنامه با نیا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(روزبه سوهانیمجری)

 یهاهامان کجاست؟ کجاست حرفبند استخوانکجاست؟ کجاست بند امانیاکنون کجاست رو سیبنو»

 را کر کند؟ ایگوش دن خواستیگمشده که م
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 شیدایپ یو صبح از حواش رودیفرو م شیدایاست که خاک هر شب در اعماق ناپ یاساده یایرو یآزاد سیبنو

 است. دهیسکوت شن یش را آن سوکردنیهج یش عادت نکرده است صدازبان اگر چه به تلفظ نیو ا دیآیبر م

 یوارهایرا از د هامانهیحق حضور داده است و سا ایدن یهاکه ما را در ورطه است هنوز یعشق اسم شب سیبنو

 و میریو از چهار جانب خو گ ازاردیمان را باکنون مشام یکهنگ یاگر چه بو گذراندیاست و م ،کهنه گذرانده

ه ما همچنان ک میسیو باز بنو میآشوببرکنند و  مانخکوبیو م زندیامیب نیقیو شک و  میو شک کن میخت شواُ

مانده است و  جانیکه ا یمثل درخت که مانده است مثل گرسنگ میماند جانیکه ما همچنان در ا میسینویم

اند و مثل درد که مانده است و مثل خاک که مانده است و مثل شب که هنوز مثل روز ها که ماندهمثل سنگ

مثل وهن و مثل دوست داشتن مثل پرنده  یمثل شعر و فراموش یموشمانده است و مثل ساعت و نبض و خا

مثل  مثل فن مثل شبنم مثل خشونت ییمثل آتش مثل فکر مثل برق مثل تنها نیقیمثل فقر مثل شک مثل 

مثل  تیمثل آرزو مثل عدم حتم کروبیمثل ترس مثل تهور مثل قتل مثل سلول مثل م تیمثل نسب ییدانا

 .میدار یادارد و ما از آن نشانه یاکه از ما نشانه یزیمثل هر چ وو مثل استبداد  یآزاد

و با  میشتنیو شاهد فساد و رشد خو میشتنیخو دیو ترد نیقیو شاهد  میشتنیخو یهاشاهد شعارها و شعر ما

 یذرهتر شده است تا ذرههر دم بزرگ رهیو دا میامودهیپ جانیقوس دوام را تا ا دینمایشعاع که آسان م نیهم

از و ب میو خاموش شو میبه حنجره بخوان جرهو باز حن میو باز به پا شود و باز گرد آور میرا گرد آور شتنیخو

و باز  میو باز بخوان میو باز خط زن میسیو خط زنند و باز بنو میسیرا بنو امانیو لحظه به لحظه رو میبخوان

 و باز... میسیو باز بنو میسیو باز خط زنند و باز حرف به حرف بنو میسیبنو
 

 4۵1و  4۵۴ یها، صفحههارمجموعه شع | هیواگو، «یمختار محمد»
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 نیا یبرقرار یهیپا .میاست که ما در نظر گرفت یجلسه از سلسله جلسات نیدوم نیا سلام. خیلی خوش آمدید.

 .است عضو کانون صادر شده سه ،قیسه رف ،سه دوست یاست که برا یجلسات در واقع در اعتراض به احکام

 نداستا نقد عصر شاسم اول ر. عصاست انیکه در جر یاها در نظر گرفتند و پروسهآن یکه برا یحکم حبس

 .سبوکیو در ف رانیا سندگانیمنتشر بشه در تلگرام کانون نو هست قرار یعصر به زود نیا ینامهژهویکه  بود

شده بود به رضا  میعصر نقد داستان تقد .نیشده به بکتاش آبت میعصر شعر هست تقد ،عصر نیا

 یما برا .خواهم کرد یمن معرف ،جلسه یدر انتها کهداشت  میعصر داستان هم خواه کیو  (یمهاباد)خندان

 .عرش یو بخش دوم درباره نیبکتاش آبت یبخش اول عنوانش است درباره ؛میاامروز دو بخش را در نظر گرفته

کتاش از ب یمختصر یمعرف کی .میبرنامه را شروع کرد زین ریخأت یقیچون با دقا رمیتان را نگوقت یلیمن خ

 .کرد میز خواهدارم و بعد هم بخش اول را آغا نیآبت

جموعه نون پنج مکاز او تا ت دبیران کانون نویسندگان ایران است.أساز و عضو هی، فیلمشاعر ،بکتاش آبتین

 :هایشعر با عنوان

 ،«پُتک»، «ی خلوتشناسنامه» ،«اندهایم را بخیه کردهها، چشممژه» ،«پای من که قلم شد نوشت برگردیم و»

ه است ای داشتی سینما نیز فعالیت گستردهچاپ رسیده است. آبتین در حوزهبه « در میمون خودم پدربزرگم»

ه اما در ایران توقیف شدها و آثار بکتاش آبتین در بسیاری از فیلم .دانی کرده استفیلم را کارگر و بیش از ده

ایش ها و فیلمهوی جوایز متعددی برای کتاب .کران و با موفقیت همراه بوده استهای معتبر جهانی افستیوال

گاران ی خبرنعر جایزهبهترین کتاب سال ش یتوان به دریافت جایزهها میترین آندریافت کرده است که از مهم

ی جوایز متعددی ( برنده139١های )پارک مارک( و فیلم )سیزده اکتبر در سینما نیز برای فیلم اشاره کرد.

دبیران کانون بوده و اصولاً انسداد و قلع و قمع سیستم  هیئتضمناً بکتاش چهار دوره هم عضو  شده است.

ت. اش در همین کانون اساصل و مبنایش به خاطر عضو کانون نویسندگان ایران بودن این نویسنده و فعالیت

 یکنم از حافظ موسوی که تشریف بیاورند و سخنرانمن بخش اول را شروع می کنم و برای شروع دعوت می

  )تشویق حضار( .آغاز کنهرو  خودش

 

خونم و نوشته می روی که وقت عزیزان رو نگیرم ازخوش آمدید. برای این امسلام دوستان: حافظ موسوی

 ای که گفتم؛ به انجام برسه. دقیقهربع، بیستامیدوارم در همون یک

علیشاه . وددر میان بکه پای علیشاه مولوی دانم ار بکتاش آبتین را کی و کجا دیدم. اما میبیادم نیست نخستین

. من در اطراف علیشاه از هر کجای ایران، جوان اش محل رفت و آمد شاعرانی غالباًرفیق قدیمی ما بود و خانه

ان مها دوستیاند و با تعداد اندکی از آنهاشان هنوز از دوستان منها آشنا شدم که بعضیبا خیلیدر آن خانه  و

 ها.نتریهاست و از رفیقبکتاش یکی از آناست. ت پایدار انجامیده به رفاق

 تآورم روزهایی را که علیشاه مولوی برای عمل قلب در بیمارستان بستری بود و بکتاش تمام وقبه یاد می

کان مان ترفیق ، آستین بالا زد و نگذاشت آب در دل  رای رفع و رجوع کردن تبعات واقعه. بعد هم ببالای سر او

ا گفته باشم که نخستین ویژگی  شخصیت بکتاش آبتین، همین رفیق بودن است. رفیق، م ت. این را گفتبخورد
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از زیر  ، شانهی و مطمئن باشی که در روزهای سختبه او تکیه کن توانی به او اعتماد کنی؛یعنی کسی که می

 . مسئولیت خالی نخواهد کرد بار 

بکتاش مو انداخته بود  یرا، که باتوم سرکوبگران بر جمجمه 11تلاطم  ر، روزهای پُآورم چندی بعدبه یاد می

 ی نبود که از آن بادها. اما بکتاش بیدمان کرده بودحسابی نگران انجامید؛که گاه به تشنج می، و عواقب آن

کتاش یافت؛ بگی در برابر سرکوب ضرورت می، یا ایستادجا که دفاع از حق و حقیقت ها هم دیدیم هربلرزد. بعد

 میشه در صف اول بود.ه

طور شناختم؛ ابتدا نه به عنوان یک شاعر، یک فیلمساز، یک هنرمند، بلکه به عنوان انسانی من بکتاش را این

ه در کوچه و . برای همین است کها در جوهر وجود اوستبا مرام و جوانمرد که این ویژگی، باک، بیرفیق

اوت تفزنند بینفر که به قصد کُشت همدیگر را می دعوای دوتواند نسبت به نمی رود؛خیابان هم که راه می

داشت اخیرش در زندان اتفاق افتاد. برای اش در همین بازنصیب بماند. یک فقرهها بیو از مشت و لگد آنباشد 

 هایش آسیب دیدتا از انگشت پادرمیانی کرد و دو بند که قصد جان هم را کرده بودند؛هم سوا کردن دو معتاد  

 . و با دست باندپیچی شده از زندان بیرون آمد

ی اکه با خود  او آشنا شوم؛ خوانده بودم. مجموعهشعر بکتاش را پیش از آن . من دومین مجموعهاعرش اما بکتاش 

. شعر کارنامه خوانده بودم یاین کتاب را در جریان داوری  جایزه«. اندهایم را بخیه کردهها چشممژه»به نام 

عدها که با خود بکتاش آشنا شدم؛ اولین شعری . ب، آن را پسندیده بودیمهم خوانده بود و هر دوی ماآتشی 

ا فروشی داده است. بتن. شعری جسورانه از زبان یک زن که به ناچار تن به بود« فرشته خانم» که از او شنیدم

های دخترم را آید: جورابفرود میر خواننده یا شنونده وار بر سهایی که چکشریتمی تند و عصبی و قافیه

یه ام  شبام!/ عصبانیام به تنام که چسبیده/  پیراهن چرکام/ گاهی چند روز/ گاهی عروسکنم/ زنم!زبخیه می

  ...«های دخترم! هق شانهلرزم   شبیه هقهای گردن مادرم/ و میرگ
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ر ه نظ. اما بهای او اشاره خواهم کرده به فیلمشناسند. در ادامش آبتین را بیشتر به عنوان مستندساز میبکتا

 هایی است کههایی که ساخته بیشتر از کتابسازد. )اگرچه تعداد فیلممن او شاعری است که فیلم هم می

ه هشت بود ک «پتک»اش کنون پنج مجموعه شعر منتشر شده است که چهارمیمنتشر کرده است( از بکتاش تا

آن تعلق گرفت. حالا هم لابد یکی دو کتاب  شعر خبرنگاران به  یو جایزه منتشر کردسال پیش نشر چشمه 

دقیقه فرصتی  و در این بیست فراهم شود. من در این نشست که امیدوارم امکان انتشارش ی چاپ داردآماده

 یهامهایی است به کارند و بررسی شعرهای بکتاش را ندارم. هدف، اشارهو نق که به من داده اند؛ قصد تحلیل

تناد که با اسقدر فرصت هست اما آن .کانون نویسندگان ایران قدم ن رفیق عزیز و عضو ثابتشعری و هنری ای

( درک و 1931/ و در میمون خودم پدربزرگم/ انتشارات نگاه 1931چشمه/  / نشربه دو کتاب اخیر او، ) پتک

 . میان بگذارم تاش آبتین با شما درحال و هوای شعرهای بکدریافت خودم را از 

ان شعر کند. زبیگونه شعرهایی است که به راحتی با خواننده ارتباط برقرار منخست این که شعر بکتاش از آن

کندی و تندی ریتم در اغلب شعرها با بار عاطفی و  . ضرباهنگ واو، در عین سادگی، شلخته و منفعل نیست

ز ا. استاو  و دفتر و سه دفتر قبلی بسامد این د رهای پُ مایه. تغزل یکی از درونخوانی داردمعنایی شعر هم

که  غزلعینی ت یگیریم و به تجربهمی های رایج تغزلی فاصله؛ از کلیشهآییمتر میشعرهای اولیه هر چه پیش

ب با های غنایی  متناسیابد و نیز به دریافتدر شعر مازوخیست( نمود می ) مثلاًگاه در فرم و بیانی ضد تغزلی

 . شویمتر مینیای مدرن نزدیکد

گر دو کتاب اخیر بکتاش را پشت سر  هم و بدون این است که ا ؛خواهم به آن اشاره کنمی دیگری که مینکته

ود. شپنهان شده است در ذهن ما مجسم میی که پشت این شعرها اای طولانی بخوانیم؛ خطوط اصلی  راویوقفه

کند؛ مدام در ؛ دور و برش شلوغ است اما احساس تنهایی میشودبند نمیجا قرار است؛ هیچای که بیراوی

اش اما بلافاصله تخریب سازدرد؛ از خود قهرمان میگی؛ هویت خویش را به پرسش میشودخودش خیره می

ی ام/ از حافظهپرت شده»: دهد کهگونه تسلی می( و سرانجام، خود را این11کند)در میمون خودم... ص می

، به راستی ( و این کودک91، ص کند. )پتکام در انتهای من کودکی زندگی می/ اما مطمئنامدم پرت شدهخو

های او در کارزارهای اجتماعی رفتارهای روزمره و سینه سپر کردن، بخش تمام شعرها، کارهای هنریمالها

 . است

ه با آید کگاه به بیان درمیاض او آنکند. اعتربکتاش آبتین شاعری معترض است اما تظاهر به اعتراض نمی

از سرب»، یا شعرهایی چون «وطن»، یا شعر خانماش همان شعر فرشته ای عینی گره خورده باشد. نمونهتجربه

شدگان و دردی با محرومان، به حاشیه راندهکه آکنده از حس عمیق هم «کلاه آهنی گشاد»و  «گمنام

تر از هر از طنز پوشانده است که خود گزندهدر این شعرها را لعابی . خشم  نهفته خوردگان جامعه استزخم

بردار »: گویددرد و میی فریب و ریا را میکه از زبان یکی از قربانیان جنگ، پرده جاآن . مثلاً خشمی است

 «خواهمام را می/ پای کثیفها را از تابوت بردار/ من بوی جوراب پاره وبرادر!/ گل

ون بیش از ده کناش این است که او تا. دلیلشناسندآبتین را بیشتر به عنوان مستندساز میش گفتم که بکتا

 اند. بکتاشدوستان حاضر در این جمع دیده ها را احتمالاًو پرتره ساخته است که بعضی از آنفیلم مستند 

و  «پارک مارک». گزیندهای به حاشیه رانده شده برمیخود را از زندگی مردم و از انسانمستندهای  یسوژه

زندگی هنرمندان معاصر  هایی هم ازکتاش پرتره. بای از این نوع مستندهای اوستنمونه« مری زن می خواد»
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را برانگیخت و در یکی تحسین منتقدان  «لوریس چکنواریان – 139١اکتبر  19»اخیر او  یساخته است. پرتره

. و دیپلم افتخار به آن تعلق گرفت شد و تندیس بهترین فیلمها به عنوان بهترین پرتره انتخاب از جشنواره

 .های معتبری در  هلند،  سوئد، آمریکا، یونان، فرانسه و هند شرکت داشته استفستیوال های بکتاش درفیلم

جوایز  ،فستیوال تصویر سال ایران و فستیوال سینما حقیقتی سینما، در جشن خانه« پارک مارک»مستند 

رپردازی داگذاری و تصوی، بهترین صی بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین تدوینمله جایزهمتعددی از ج

 . المللی داشته استهای او بیش از صد اکران بینرا دریافت کرد. تعدادی از فیلم

انع م ای که دستگاه امنیتی چندین سالها پیش، در دورهن بکتاش و کانون نویسندگان ایران: سالو اما داستا

ندگان و شاعران  جوان  مشتاق  حضور در کانون، تعداد زیادی از نویس رگزاری مجمع عمومی کانون شده بود؛ب

 .ها بود. این دوستان، به حق به آن وضعیت معترض بودندبه ناچار پشت در مانده بودند. بکتاش یکی از آن

ان، شن اعتراض و پیگیری درخواست عضویتبکتاش و یکی دو نفر از دوستان معترض از من خواستند برای بیا

 یادان سیمین بهبهانی وگو بگیرم. من موضوع را با زندهوها وقت دیدار و گفتان کانون برای آندبیر هیئتاز 

ستان دیگر از دوچند روز بعد با بکتاش و چند نفر   که موافقت کردند و اشرف درویشیان در میان گذاشتمعلی

م و چراغ کانون بودند هایشان را با آن دو عزیز که چشها درخواستبهبهانی رفتیم و آنبه منزل خانم معترض 

دو سالی به ناچار به تأخیر افتاد اما باب . اگرچه پذیرش عضویت این دوستان کماکان یکی مطرح کردند

کانون به منشی منتخب ، اقیپس از آن که خانم منیژه نجم عر 31. در سال آمد و همکاری گشوده شدورفت

از  مواره در یکی. از آن به بعد بکتاش هبکتاش آبتین را به جای او برگزید، دبیران وقت هیئتزندان افتاد؛ 

دبیران و یک دوره به  هیئتدوره به عنوان عضو اصلی  سه .های کانون حضور داشته استارکان یا کمیسیون

 .  های کانونیسیونعنوان بازرس و چندی هم در کم

ان ایران گاضر در این نشست اطلاع دارند که بکتاش آبتین به خاطر حضور فعالانه در کانون نویسنددوستان ح

موران امنیتی و نیروی انتظامی با ، مأ31چه تاوانی پرداخته است. چنان که به خاطر دارید؛ در آذر ماه سال 

محمد مختاری و محمدجعفر  ید هجدهمین سالگرد قتل جنایتکارانهاعمال خشونت از برگزاری مراسم یادبو

. ا بودهکانون را مصدوم و بازداشت کردند. بکتاش یکی از آن پوینده جلوگیری و چهار نفر از اعضا و دوستداران

ت احمد شاملو را در دوم مرداد همچنین به خاطر دارید یورش سرکوبگران به مراسم هفدهمین سالگرد درگذش

ی برای نیت. از آن پس نیروهای امدها بوند. بکتاش آبتین یکی از آنآن یورش نیز سه نفر بازداشت شد. در 39

ای باز کردند و به قصد ارعاب او و دیگرانی که برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان عزم بکتاش آبتین حساب ویژه

ال . در سرای این عضو شجاع کانون پرداختندسازی ببه کانون نویسندگان ایران دارند؛ به پرونده پیوستن

ی در بهزیستی ، برای او سه ماه کار اجبارها و قرار کفالتجویی و سند گذاشتنباز یجلسه 12گذشته پس از 

 .ایت از سه ماه کار اجباری گذشتندنقدی بدل از یک سال حبس بریدند که در نه یو پنج میلیون جریمه

اند و یک شش سال زندان بریده ، هروان باژنرضا خندان مهابادی و کی دانید برای او وکه میامسال هم چنان

قدر ها آنایم. این حکمجا جمع شدهاخیر است که در این یون در اعتراض به همین حکم ظالمانهما اکن

از  ،ی مختلفی از مردم ایرانهاتوزانه است که علاوه بر گروهسنگین، ظالمان، غیرمنطقی، غیر حقوقی و کین

لی  الملها و نهادهای بین، تعدادی از شخصیتگرفته تا فعالین مدنی و مردم عادی شاعر و نویسنده و هنرمند

اعتراضات و فشار بر دستگاه . امید ما این است که بر اثر افزایش انددافع حقوق بشر به آن اعتراض کردهم
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و کتاش آبتین و دخواهانی که به دفاع از بصدا با روشنفکران و آزادی. ما همها شکسته شودقضایی، این حکم

اید از ب بکتاش آبتین باید آزاد باشد؛« .، زندان نیستجای نویسنده»: گوییماند میبرخاسته عضو دیگر کانون

ین ای چنایش عواطف انسانی ما را در جامعهتا با شعره هیچ حصر و استثناء برخوردار باشد؛حق آزادی بیان بی 

یبایی  ها را زیر ضرب بگیرد؛ زذارد؛ پلشتیای برابرمان بگ، آیینههایشخورده و مضطرب برانگیزد. تا با فیلمزخم

 . از یاد رفته را به یادمان بیاورد را به تصویر کشد و شفقت  

 سراید؛ مینویسدچه که می، به خاطر آنآری! جای بکتاش زندان نیست. جای هیچ نویسنده، شاعر و هنرمند

 سازد؛ زندان نیست. و می

 )تشویق حضار(دانا پارکینگ منزل دکتر فریبرز رئیس، 1931 دوازدهم مهرماهـ  حافظ موسوی

ع به داشتم راج یتیذهن کیو عضو کانون شوم  میایخودم ب کهنیاز ا شیممنونم من تا پ یلیخ یلیخ مجری:

حصر و استثنا  دمیبعد که آمدم عضو شدم فهم ...داشتم در مورد حصر و استثنا یتیذهن کیتبعات دادن و 

 ه امروز بهک یزیهمان چ ...باشد تواندیو استثنا چه م صرح یتبعات ب دمیهم فهمو باشد  تواندیچه مواقعاً 

 یکه جلسه یزیو همان چ میخاطرش دور هم جمع شده داستان ب عصر نقد  .میاخاطر عصر شعر جمع شده

 یب مبارزه بر سر  نیسر هم ستادنیا تبعات  ؛میدر مورد عصر داستان قرار است به خاطرش جمع شو یبعد

 تیدمن موجو یبرا یجور کیعبارت که  نیاز هم دنیقدم پس نکش کیحصر و استثنا با سانسور است و هیچ 

 و نیکه خودش هم از ا میکندعوت  میخواهیم ،تبعات داده سرش یکه حساب یکسیک حالا از  .کانون است

 (حضار قیتشو) .نیبکتاش آبت :ما شعر هم بخونه یاحتمالاً برا .صحبت کنه گهید یزهایچ یلیخ
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حساس ا ؛ها را نگاه کندچهره نیو ا ندیپشت بنش نیکه ا یهر کس .میامخلص یلیسلام خ :بکتاش آبتین

 واقعاً  ؟!میبگو توانمیخب من چه م نمیبیم جانیرا که ا ییهامن چهره .نطوریم همه من .کندیحقارت م

 رنظ نیکنم اینم ینفسستهشک .دمیهم نکردم در مقابل اسات یکار ...هانیکه من آموختم از ا میبگوتوانم یم

به  میمن را اگر بخواه یش که زندگاخانم گفت نیمیس ادیزنده ،یبهبهان نیمیخانم س یروزگار هست. میواقع

ه. سندگانیبا کانون نو ییو بعد از آشنا سندگانیبا کانون نو ییقبل از آشنا مایزندگ ؛میکن میدو قسمت تقس

 یعنیمن اتفاق افتاد  ودخ یبرا کهنیتا ا کنهیم ینفسهخانم داره شکست نیمیکردم که سیخب من فکر م

 شیسال پ 11کاش  یمتوجه شدم که ا ...دونمیقدر نمهشدم متوجه شدم که چ رانیدب هیئتکه عضو  یوقت

ن م یساله 11دوست  یعنیشناسند یتر مکه من را از قبل ییهاآن .آشنا شده بودم سندگانیبا کانون نو نم

خب اون  یم ولاکه جالب میخواهم بگویصورت الان هم نم هر در .نبودم یکه من آدم جالب دونندیم ؛هستن

 ...هیچ یخواهیآزاد ،هیچ یبه من آموخت که آزاد .داد تیبه من هو رانیا سندگانیکانون نو موقع نبودم واقعاً 

خواهم یمن م ...میخواهیم یزیچه چ ...میزنیحرف م یزیاز چه چ ...میشویدور هم جمع مچی  یما برا

باعث  رانیا سندگانیکه در کانون نو یاز دوستان ؛جانیا ندآورد فیکه تشر نمیدوستان نازن یتشکر کنم از همه

امروز رو  یشعرخوان وآموختم ازشون و نشست امروز  .رو شومبهرو یاز زندگ یترشدند که من با شکل تازه

 اهانوخیزنان و آزاد ،بند کارگران در ،باژن وانیو ک (یمهاباد)خندان رضا ،مانیدوست نازن دوکنم به یم میتقد

 یا هستند که ییکه امروز جا یانیصدایب یو همه ستیزطیفعالان مح ،بند نگاران مستقل درروزنامه ،در بند

تون هخست دوارمیام ؛چند تا شعر بخوانم تانیخواهم برایم .مکنیمن در حرف زدن اسراف نم .کاش نبودند

 .شعرها با نکنم
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 :یشده به محمد مختار میشعر تقد نیا 

 «تر از لبخندهیگر»
 

 تو برگ

 از درخت بود یزییپا افتادن

 نیغمگ یشاعرانه زییپا

 کرد گم ابانیتو را در خ یکه گلو یدست

 کرد را جاودان تو

 که در تو باطل شد یزیتنها چ و

 شناسنامه

 !ات بودبیکوپن برنج در ج و

 
 

 «های گمنامدندان»
 

 های گمنام تو ودندان

 سنگ قبرهایی جرم گرفته ردیف

 از مرگ انبوهی

 کندگورستان زندگی می در

 ی جوانزنم ای مردهتو حرف می با

 ی جنگمرده ای

 ی میخکوب شده مرده ای

 هاها و خیابانپیشانی کوچه بر

 های تو ودانم که در گوشمی

 تو و دهان تو چشمان

 اندرفته هایی به خواب نرم فروپنبه

 نبودی تو

 شد صلح

 عراق و

 !برادر ما نام گرفت کشور
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دوست نستوه و مبارز خواهم این شعر را تقدیم کنم به او. یادش گرامی اسم علیشاه مولوی آورده شد؛ من می

 من.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «یآورادی»

 

 آورم یخاطر مهرا ب تو

 پر پشت  یبلند شیخط ر با

 قرمز به رنگ اعتراض  یرهنیپ با

 آورمیم ادیرا به  تو

 ات بعد از اصلاحچانه بینج یگود با

  یاستادهیدر ا یبر آستانه نیشلوار ج با

  یش دارادوستکه آن دنیبا د و

 !یکوبیات مشت منهیس بر

  یبود بیعج

 زیچچیاز ه یآمدیکوتاه نم تینام بلند شعرها هیشب

 نبود یاتفاق نه
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 تلو خوردن تو در بهار و  تلو

 نبود یات در زمستان اتفاقدنیچیپ

 تند الکل  یمعاصر بو یا

 گذارمیکنار م تیهارا با داغ تابستان

 آورمیخاطر مهرا ب تو

  دیرش یجرأمست

 هاها و کوچهبر تمام محله دهیخواب

 تو را فراموش کنم  چگونه

 هر شب  یوقت

 ؟یاستادهیمن ا یهاقامت بلندت بر خواب با

 آورم یم ادیرا به  تو

 ، نستوه، مبارزجذاب

 وقت!تمام متناقض

 یکردیم یزندگ یکه با هر چه ضد آن بود اوریب ادیبه  زین تو

 !یکردیم یپادشاه ،نام نیتریدر مذهب مثلاً

 حمام تو را هم پاره کرده بود یفقر حتا حوله اما

 به طنز تو را صدا کنم بگذار

 !شاهیشاه مردان عل یا

 آورم یم ادیرا به  تو

 نواز ، تنبل، مهمانقیرف یکشته یا

 تو  ادی

 ست.یها خالسر تمام استکان بر

 
 

 «دهدعرق میم بوی اوطن»
 

 کار در مزارع انگور بوی

 های مرا شخم زدزمین جنگ

 مادر پاهای کودکان و

 های فراوانی مین

 اندخواب پریده از

 دهدبوی بنزین می ماوطن

 های بلاتکلیفسوختن در جاده بوی
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 کولبری کُردم من

 با هر گلوله که

 ای در من جرقه

 !شودمی تاریک

 

*** 

 

 بال سبک

 ها و بلند زندان وارید از

 هاخاردارمیس

 زدیگریم

 !یخوش آزاد یهوا

 

 «نمرمت انسا»
 

 یزندگ تویجهنم است ب

 مرمت انسان یایشعر! رو یا

 و  سمینویرا م تو

 ایتمام دن نیآست در

 گردمیم یدست دنبال

 کند لیتبد دیسف یگلوله را به پرچم که

 را دوست دارم نیچن یاشعبده

 

 

 «خطر خسرو»

  

 ریپ یدارد سمباده ینرم صورت

 رید چه

 چاقو از نفس چه زود افتادن

 ، ربودتو را از تن روزگار یخالکوب ربود

 ؟!نیهم؛   نیکشد زمیچگونه مرگ تو را م نیبب

 ؟تو بود   نبود نیدر کم شهیهم جنگ

 هم کشند خودکار و چاقو بایم خط

 یابدخط بوده یفراوان یهاتو در نامه و
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 ینوشتیبا دهان تفنگ        با دهان چاقو      و با دهان عربده م و

 نوشتیتر متو را شکسته قینستعل و

 سالهپنجاه ینوشت که در تو مرد و

 جا گذاشت سینوخوش یروح

 یسیها بنوجنگ را  از دهان خمپاره یگذاشت تا الفبا و

 نوشت که هنوز در تو و

 اندهیدر سا یوریغ مردان

 یداشت یروشن یهاآفتاب حرف با

 که هنوز است در تو هنوز و

 یلیا

 ؟ینیبیم  نندیبیگرم م یهافراوان      خواب یهاسنگ با

 

 ؟!جنگدیبا سنگ قبر تو م چگونه آفتاب

 ندیبیو خاک خواب تو را م   یادهیتو خواب و

 ؟! نی؛     همنیکشد زمیچگونه مرگ تو را م نیبب

 یزده بود یجور هیرو  ایخسرو   حسن گرگ س یبودخطرناک )

 ش کنهاهیتونس بخینم یدکتر چیه که

 ( !گار با تخت رفاقت کنهمجبور بود سه ماه آز چارهیب

 یبود دنیخسرو  و تو عاشق جنگ یبود خطرناک

 بود دنیجنگ یبرا یابهانه تیکارها تمام و

 یدیجنگیتو م زیاز جنگ ن شینه پوگر

 !ستدر دست   م ییچاقو با

 یدیجنگیتو م زیبعد از جنگ ن

 !در دست   مست ییچاقو با

 یبود دنیعاشق خند تو و

 بود دنیخند یبرا یابهانه تیتمام کارها و

 میدیخندیو م یرفتیم جیبه بس  اوریب خاطرهب

 میدیخندیو م یرفتیجبهه م به

 میدیخندیم یو ه یشدیمجروح م یه

 اوریخاطر بهاز جنگ را ب بعد

 میدیخندیو م یدیجنگیها میجیبس با

 میدیخندیو م یدیکشیم چاقو

 میدیخندیم یو ه یرفتیبه زندان م یه
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 ...یم میدیخندیم

 ؟!یخندینم گریام که چرا دشده خکوبیم

 شو خسرو بلند

 !فکر کن مارستانیدر ب نایچشمک من به دختر ناب به

 یبُر شواز خنده روده یتوانینم گری؛ تو دنه

 یابُر شدهرگ رودهکه تو از م چرا

 یابُر شدهکه تو از جنگ روده چرا

 کردیسال در مغز تو فکر م ستیکه ب یترکش و

 !کشانده یرا به فراموش تو

 که قرار است یدانینم تو

 کند یدر مغز تو آمبول یبه زود ترکش

 دارد یشوم یهیجنگ سا خسرو

 جنگدیهم    با تو م یتو در کُما هست یوقت یعنی

 شوم خسرویبُر ماز خنده روده دارم

 یخندانیما را م یهمه یهنوز هم دار تو

 توانم باور کنمیم چگونه

 سال بعد از جنگ ستیخطر  ب خسرو

 در دست ییچاقو با

 در شصت یزندان و

 ؟!ستشده دیشه

 چه کندکند   یتو را انکار نم هودهیب دیشه ادیبن و

 خسرو یهم خطرناک هنوز

 تو یهنوز مرده و

 ترساندیرا م یاریبس

 میدیخندیهنوز م ما و

 میکنیم هیهنوز گر و

 یهنوز تو هست و

 یدهیرا به ما نشان م یستین که

 ؟ینیبیاست خسرو جنگ    م جنگ

 !نه

 کندیم کیدور شلکه از  یکس

 ندیبیرا نم خون

 تفنگ از دهان داغ  تنها
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 ماندیم یسرد باق ییهاپوکه

 یزیو آبرور یزیرخون

 هستند یدور یخون برادران

 مُشجر یمصطفا تو و هیشب

 کنندیساده به او اقتدا م یهاشهیش که

 را رها کن خسرو جنگ

 ها گذشتهاز سر جانماز آب

 یمیرزمندگان قد و

 از جنگ بعد

 !اندکرده ینینشگروهان عقب گروهان

 را رها کن خسرو جنگ

 کاش یا و

 زین جنگ

 !کردیرا رها م تو

 

  

 «فرشته خانم»

  

 زنمهای دخترم را بخیه میجوراب

 !زنم                                             

 ماعروسک گاهی

 چند روز گاهی

 !تنم  ام  بهم       که چسبیدهاپیراهن چرک  

 های گردن مادرمه رگام   شبیعصبانی

 !های دخترمهق شانهلرزم   شبیه هقمی و

 رقصم  می

 رقصم با خودمآینه می در

 م   که نیستااولین عشق با

 !ماکنند  در دامنها گریه میخاطره و

  

 مادستان هزار

 امیک دست کیف دخترم هستم    غذای سوخته با

 امیک دست جاروبرقی با

 اگر برق نباشد  و
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 !شودمن  روشن می است که پاهای بسیاری در تاریک

 !داند چه جانوری هستم!    هزار پایم!  خدا میجاروگرم

 م  که نیستمانگو که کثیف اما

 

 که اگر پیراهن خونی به تن دارم 

 ام  را جز خودم نکشته کسی

 میگویاما لخت م  م   که نیستماکه کثیف نگو و

 ییهادر من آشغال شهیهم

  

 !اندهای تمیز    دور  زدهاتومبیل با

  

 ام  سرهای برگشته بر منام     اتومبیلبوق

 !مامن                                                    

 !امام!      برای هر پیشنهادی پایهصندلی

 !ماتخت   از راه که برسم     تخت تاخیال

 !قول تو بدبختمهفهمم    بنمی درد

 ماندم سیلی،  تنها صداست که میاصورت بر

 !ماجای زخم بر پیراهن                                

 ست  هایم همه پارهدکمه و

 شبیه دختر اعراب   صبورم

 !گورمهزنده ب 

 !اندهمگی مثل من هرزهها           قافیه و

 دهدن   کش میآه خودش را در م صدای

 دانیدانم که تو از من چه میمی چه و

 های پاشنه بلندمکفش که

 ؟ ....کشد؟     چراها چرا جیغ میپله بر

  

 !ای در من استلحظات امامزاده   گاهی

 !   مادرم هستمنمازم کنم     چادرگریه می وقتی

 !زنم     پدرم هستمتو تهمت می به

 ...مامشت توی دهان چند و

 های مادرم    بر قفل دنیاشود    دندانمی کلید

 !چرخید    خاک بر سرمدری  نمیهبرم  جز دابر لولای تن که
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 !قبرم سنگ

 زندگی دارم  در شیون  همیشه

 روزو هر 

 های مردی فاتحانگشت

 !ماتن خواند    برمی فاتحه

 !ماکند    منکه اشاره می هر

 !گردمشنوم  برمیاسم دارم    هر نامی که می هزار

 ام   سحرمستاره  مامهتاب

 !ماخوابم    شبصبح نمی تا

 !مااسم دیگر باز      من هزار و

 گاهی در  شناسنامه  و   در  رویای  مادرم فقط

 !امفرشته

 !؟نیستم

 

  

 «گاو»

    

 ما

 مینداشت یوالس

 بعد از هر چرا معمولاً و

 از ما یکی

 !خوردیم چاقو

 ها خشن بودند وآن

 اااا ما

 بستهزبان

 از یبود و گروه جنگ

 اااا ما

 میشدیم یجبهه قربان پشت

 اااا ما

 میشدیفقط کشته م  میدیجنگینم

 چون و چرا یب

 تر بودها که خشناز آن یکی و

 بود گفته

 !چرا ندارد ارتش
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 ما اااا و

 میداوطلب شد میکه بدانآنیب

 از یگروه

 اااا ما

 شکن بودخط

 اااا ما

 میرفتیم نیم یرو

 اکبرهلزدند  الیم ادیفر یگروه و

 اااا ما

 میشده بود دیشه

 ها نوشته بودنددر روزنامه و

 یهابا خون     جنگ

 اااا ما

 !شد روزیپ

 یکی یکیها و قطعنامه

 گردن   یهارگ در

 اااا ما

 کردیم ورم

 تمام شده بود جنگ

 !چرا چرا چرا  شروع شده بود و

 اااا ما

 !میکردیتازه کشف م یگاهروز چرا هر

 اااا ما

 میبود یمیقد ییچاقو یمان زخمپدران و

 بود ینیریجنون ش یآزاد و

 هر روز از که

 اااا ما

 !گرفتیم یاتازه یقربان

 اااا ما

 میدسته رها بوددسته

 از یگروه

 اااا ما

 یموج یبود       گروه ییایمیش
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 اااا ما

 لاقباکیخانمان و یب

 !میدیچریها  ممارستانیها و تمارستانیسبز ب یفضا در

 اااا ما

 را ییو روشنا میبود کیتار

 !میدیدیخواب م یهاقرص در

 شد ویروشن م هوا

 اااا ما

 میکردیم غروب

 اااا ما

 میبه سن گذاشته بود پا

 !هنوز ادامه داشت یباز و

 اااا ما

 میگفتینم یزیچ

 اااا ما

 میکردیم یدر سکوت باز فقط

 م  یپانتوم و

 اااا ما

 نداشت یانیپا

 مااااا ماااا مااااا

 

 م؟ینه  داشت یوالس

 

های خوبم تشکر کنم. خیلی مخلصم. عزیزانم، معلم ی دوستان وخواهم از همه)تشویق حضار( متشکرم. می

بیگی، آقای زرافشان، رضا دانا، آقای معصومام آقای حکیمی، آقای رئیسهای خوبم که ازشون آموزیدهمعلم

ی شما ف عزیز، از همها محمد رسول... از هاشون روترهام که الان خاطرم نیست اسمی بزرگجان خندان، همه

افظ جان. از کانون نویسندگان ایران که این برنامه رو ترتیب داد. امیدوارم در کنار هم شاد کنم از حتشکر می

 تون... )تشویق حضار(و خرم باشیم. قربون

  

ون مون بیفته... چی میکروفونمرسی. من باید خواهش کنم که یکجوری عکس بگیرین که این پایه مجری:

ر حال. پوستی بود. ترقی پیدا کردیم به هنداشتیم؛ میکروفون توی لیوان سرخی میکروفون ی قبلی ما پایهدفعه

هم داره یعنی برگزار کردنش  رو های خودشخواستم به عنوان مقدمه بگم که این جلسات، سختیاین رو می

 هکشند که این برقرار بمونه و ما بتونیم ادامبا طرق مختلفی با سختی همراهه... خیلی دوستان زحمت می

اشتن چیز رو و نگذسالگی جمع شده بودیم؛ ریختن و گرفتن و ضبط کردن همهبار برای پنجاهبدیم. یادمه یک
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 هاشکه با خنده. آقای خندان ضمن اینخندان و ما مأیوس شده بودیم و دمغبرگزار بشه. آقای خندان  همیشه 

ها اینه که بگیرن و ببندن و کار ... کار اینکرد که طوری نشده کهداشت؛ تکرار میمون میهمچنان برقرار نگه

ما وارد بخش دوم برنامه ریم. ما هم اینه که هر بار برگزار کنیم. دقیقاً ما هم داریم با متد آقای خندان پیش می

که دو تا سخنرانی داره و دو قسمت شعرخوانی. اولین « ی شعردرباره»اش هست شویم. بخش دوم عنوانمی

سخنران جناب عنایت سمیعی خواهند بود که در حدود سی دقیقه برای ما سخنرانی خواهند کرد و عنوان 

 در خدمتتون هستیم. )تشویق حضار(«. شعر است ،نوشت زبان فارسیپیشانی» موضوع این هست 

 : عنایت سمیعی

 کنم به بکتاش آبتین.خدمت دوستان عزیز. این متن را با احترام تقدیم میعرض سلام و ادب 

 

 «شعر است ،زبان فارسی نوشتِپیشانی»

 

ای وجود دارد که محلی برای مناقشه باقی در خصوص شعر سیاسی چندان تفاهم استوار و نانوشته ظاهراً

م افرو تعریکه در اختیار دارم نیافتم؛ از این ح ادبیگذارد. اما من این اصطلاح را در یکی دو فرهنگ اصطلانمی

عتنا اکند. با این همه شعر سیاسی بیاز شعر سیاسی ناظر به که بر عواطف و استدلال مبتنی بر آن تکیه می

تار گفـدهد. اما من در این متنبه تعریف و ثبت و ضبط در فرهنگ اصطلاحات ادبی دارد به حیات خود ادامه می

شود به جای شعر اجتماعی را که آن هم در فرهنگ آن هم در فرهنگ اصطلاحات ادبی یافت نمیاصطلاح شعر 

ه علم شود. اگر چط میوببه امر سیاسی نیز مرسیاسی برگزیدم. آن هم به این دلیل که توسیع معنایی دارد و 
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شود و فروخته میها در هم میوه اما در شعر معمولاً یز است و علم اجتماع یک چیز دیگر،سیاست یک چ

 سواکردنی نیست.

از این رو نه تنها دوره به دوره چهره  ست؛ای مشمول صیرورت تاریخیهباری، شعر اجتماعی همچون هر پدید

توان پذیر باشد و یا بکند بلکه در هر دوره نیز سر و شکل ثابتی ندارد که به قواعدی معین تقلیلعوض می

عری ی شگونهجتماعی هر دوره مشهود است که اینرد و کلانی در شعر اای خُهبوطیقایی بر آن نوشت. اما نشانه

ست که بر اثر آن ها نیز متضمن وجوه متضادیکند. با این وجود همان نشانهرا از دیگر انواع آن متمایز می

 توان بعضی شعرهای عاشقانه یا فلسفی را از شعر اجتماعی تفکیک کرد.نمی

 گوید:می «باد ما را خواهد برد»شعر به عنوان مثال فروغ در 

 و بر این بام که هر لحظه در آن بیم فرو ریختن است/ ماه سرخ است و مشوش/ گذرد/در شب اکنون چیزی می

 ی باریدن را گویی منتظرند/لحظه ابرها،همچون انبوه عزاداران/

خورد اما وقتی در بند پایانی شعر میست که به امر اجتماعی پیوند ای وجودیاین بند از شعر مبتنی بر دلهره

ت را او لبان اس سوزان، در دستان عاشق من بگذار/هایت را چون خاطرهدست خوانیم: ای سراپایت سبز/می

 ـهای عاشق من بسپار/ به این ترتیب در دل شعری فلسفیهای لبچون حسی گرم از هستی/ به نوازش

 گنجد.رد که ذیل تعریف شعر اجتماعی نمیآوای عاشقانه سر بر میاجتماعی، تجریه

فایده اید بیب و شعر/ فایده/بی ست/کاری گوید: زیرا که شعر گفتن/در مثالی دیگر، ضیا موحد در شعر کتیبه می

 جان به در برد/ تا از میان این همه سود اگر/ بماند/

شئ را  چهاین است که آن شناسی دقیقاً ی زیباییی تازهنویسد: یکی از عقاید اصلی در رشتهآندره بووی می

گمان به صورت کالا ای آن ندارد. اگرچه آثار هنری بیهیچ ربطی به سودمندی یا ارزش مبادله ؛سازدزیبا می

ی آثار هنری ها را به منزلهتواند آنها به عنوان کالا نمیها و نه ارزش آنآیند، اما نه ارزش کاربردی آندر می

اسی و ذهنیت شنشناسی برای کاوش در معانی این پایگاه خاص نهفته است.)زیباییی زیباییریهتعیین کند. نظ

 (1١، حس

دهد ناظر بر این مقوله است که داند و در تقابل با سوداگری قرار میفایده میشعر ضیاء موحد که شعر را بی

البته همچنان ذیل شعر اجتماعی با  زند وست اجتماعی گره میشناختی را به سوداگری که امریبحث زیبایی

ن های منحصر به فرد آصیصهخ ،ی شعر اجتماعیگنجد. اما این نقص تعریف دربارهی تعریفی قطعی نمیارائه

 ا این  ب نگ با حیات اجتماعی دارد؛ی تنگاتکند. شعر مشروطیت رابطهوطیت نفی نمیی مشررا دستکم در دوره

اسیک، به شعر قفقاز و به شعر ترکیه و شعرهای ترجمانی از ملل دیگر متکی ی نخست به شعر کللهههمه در و

است. محتوای شعر مشروطیت مبارزه با استبداد، نفی جهل و خرافات، همدردی به طبقات محروم و بیان 

ی مردم تناظری فزاینده به های آنان به زبان محاوره است، از این رو بین شعر مشروطیت و زبان تودهخواست

ریشه در میراث فرهنگی دارد که با شرایط اجتماعی پیوند  ،خورد. با این همه، طنز، هجو و هتاکی آنچشم می

ی سنت فرهنگی منحط به میدان ترین شعر سیاسی است که با واسطهخورده است. شعر مشروطیت سطحی

حیث دینی و عرفانی جز ی آن سنت در وجه ادبی، مکتب سر در قفای بازگشت است و به آمده است. پشتوانه

دهد. به عبارت دیگر فقدان ی عمومی نشان نمیدر جهت نفی و تخریب پیشرفت واکنش دیگری در عرصه

پیشگان راه حلی جز ادغام دین و عرفان در امر سیاسی ورزان و عرفانپذیر در دینخرد تاریخی یا خرد تحول
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ر عصر صفویان بیش و کم مقارن است با نهضت ی مذهب واحد دپیش پای آنان باقی نگذاشته بود. سلطه

یان اعتنایی صفوی اعتلای فلسفه، هنر و ادبیات را در آن کشور فراهم آورد. بیزمینهکه  پیرایی در آلماندین

باعث مهاجرت  کشاند؛اقتدار آنان را به چشم می به شعر و توجه آنان به معماری، نقاشی و خط که نمایشی از

اندیشی و تخیل دورپرواز و هندی به هند گشت. این مکتب که به حیث باریکانی ـ شاعران مکتب اصفه

ای در برابر شعر فارسی گشوده بود، نه تنها انداز تازههای دنیوی چشمپیچیدگی زبانی و رویکرد به تجربه

ن رویه هنوز که یمدند و اکتب بازگشت به نفی و انکار آن برآپشتیبانی در دربار صفویان نیافت، بلکه شاعران م

 ارد.هنوز است در بین پژوهندگان شعر کلاسیک فارسی ادامه د

باری، بعد از این حواشی پشتیبان متن، برگردم به شعر مشروطیت. در میان شاعران معروف آن دوره بهار و 

 اً عر بهار که قالبنامید، عارف و عشقی عوام، متمایز و ممتازند. شایرج از دیگر شاعرانی که بهار آنان را عوام می

کند آمیزد و فصاحت آن را حفظ میی خود را با زبان مکتب خراسان درمینظم است تا شعر، زبان معیار دوره

ی اول و ی دماوندیهدهد. بهار دو قصیدهاما ایرج فصاحت شعر کلاسیک را در جهت بهبود زبان معیار سوق می

 ای گنبد گیتی ای دماوند/ ای در بند/دوم دارد که دومی مشهورتر است: ای دیو سپید پ

برد و از وی انتظار اهلی مردمان و جور گردون به دماوند پناه می ی دوم از ستم روزگار و نابهار در دماوندیه

لم برکن ز بن این بنا باید/ از ریشه بنای ظ بگسل ز هم این نژاد و پیوند/ دارد که: بفکن ز پی این اساس تزویر/

 داد دل مردم خردمند/ خردان سفله بستان/زین بی برکند/

و راند ترین خویشاوند بشر است. موجودات پلید را میهای ایرانی، آتش: دوست، برادر و نزدیکدر اسطوره

دارد.)فرهنگ اساطیر دکتر محمد جعفر یاحقی. انگاه از حمله به ماوای مردمان باز میحیوانات درنده را شب
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بهار از آتشفشان دماوند، چیزی بیش از توش و توان اسطوره است. به کلام دیگر ( به این ترتیب انتظار 91ص

 تا آرزوهای محال او محقق شود.  بخشدای آتش را چندان رفعت میاو منزلت اسطوره

خبری مرغان دیگر را که عمرشان در اما ققنوس بی آوردهای آتش روی میس به اسطورهنیما نیز در شعر ققنو

د یابد: باآنگاه با نفی یا خودسوزی خود به دیالکتیک خودآگاهی راه می کند؛نفی می گذردیخور و خواب م

هاش از دل خاکسترش به در./ پس جوجه ست مرغ/خاکسترش را اندوخته ست مرغ/دمد و سوختهشدید می

ی ثنوی ها از اندیشی منفصل نشأت گرفته و ققنوس از فکر فعال. نیما سعی دارد شعر ری بهار از اندیشهقصیده

 برهاند. ؛یابنددو مصراع تبلور می هیئتکه در شعر کلاسیک در 

گوید: ملوک میل . او در پایان شعر از قول باز می"زاغ و باز"ی پنجم شعری دارد به نام ری شاعر سدهعنص

ر خانلری د سوی من کنند و سوی تو نه/ که میل خیر به خیر است و میل شر سوی شر. نهصد سال بعد از او

کند تا خود را عقاب برتر نشان دهد. سرانجام نیز عقاب شعر عقاب، بیش از عنصری پستی و پلشتی بار کلاغ می

ها که بعضیگوید: من نیم در خور این مهمانی/گند و مردار تو را ارزانی. جالب اینبا طعن و تسخر به کلاغ می

د. باری، ایوب شعر معاصر که متحمل رنج بسیار از ستم اینها پندارناین شعر را جزء شاهکارهای شعر معاصر می

برانگیز بود نه  ملاما شعر اجتماعی نیما تأ رسیدند، چشم دوخته بود.شده بود، به یوسفانی که از راه می

ر شعر گگیرد. به عبارت دیدف قرار میفروشی و سینما، ههای بانک و عرقهبرانگیزاننده، که بر اثر آن شیش

واطف  د و به عخواندنانشایی بود. نیما شعر شفاهی مشروطیت را که بر سر جمع می اعی نیما اجرایی نبود؛اجتم

ود بلکه خ و جامعه نیست؛ ی سیاستبه شعر مکتوب بدل کرد. شعر اجتماعی نیما واسطه زدند؛آنان دامن می

کند. راوی شعر نیما، انکار می ی تحت سلطه رازمان سیاست و جامعهسازد و هممیسیاست و جامعه را بر

 کند وهای پنهان در جامعه را کشف میهمچون ققنوس، انسان تیپیک یا انسان نوعی آگاه است که خواست

ی واسازی، نیما وحدت آگاهی دارد. مطابق نظریههای فردی خود را پنهان نگاه میآورد اما تجربهبه زبان می

ت. کید ورزیده اسرات ایجابی باور داشته و بر آن تأته و بر تغییرا بر حسب دیالکتیک هگلی مفروض گرف

 آورد.هایی از این دست، در این جغرافیای فاقد آگاهی تاریخی جز سردرگمی به بار نمیبافینظریه

م مدرنیسها سردرگم بودم که بین سیاست فرهنگی حاکم و پستمدرنیسم در ایران مدتدر آغاز رواج پست

ای همدرنیستی ایدهدریافتم که متون مختلف پستکی وجود دارد. چهار، پنج سال بعد مشتر چه وجه یا وجوه

با این وجود، پی بردم که تنوع و تکثر  ؛گشاینداندازهای جدیدی در برابر تخیل میدهند و چشمای ارائه میتازه

آورد. به عبارت به بار نمی چیزی جز اغتشاش ته ندارد؛ ای که همچون واسازی دریداییهای ادبی و هنریفرم

لکه تفرقه ب گو برخاسته باشد؛ تنوع و تکثر نیستودیگر تنوع و تکثری که از دل یک ارکستراسیون یا گفت

مدرنیسم را نیز به ما غالب به همراه رنو، پژو و اقلام دیگر، پست هااست. این اواخر به نظرم رسید که فرانسوی

داخته مدرنیسم خود را به ما نینها پسته برگشت و به این نتیجه رسیدم که اگر آناند. بعد نظرم در این بارکرده

 ما چه فکر بکری داشتیم که عرضه کنیم؟ مثلاً بودند؛

شود در حالی که در شعر شاملو های فردی یا فردیت در شعر نیما آشکار نمیگفتم تجربهباری، داشتم می

ها در امر آمیزد اما آن تجربهمیهای دیگر درشاملو با عشق و تجربهشعر اجتماعی  یابد.اندکی مجال بروز می

شدند. شاملو به مطلق عشق باور دارد نه عشقی که پیشاپیش دچار شکاف و شقاق آرمانی یا مطلق ادغام می

 ندانچ یابد: نخست دیرزمانی در او نگریستم/ای عرفانی میهن رو وحدت با معشوق در شعر او، سبقاست. از ای
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 آنگاه دانستم که مرا دیگر/ او درآمده بود/ هیئتهمه چیزی به  در پیرامون من/ که چون نظر از وی بازگرفتم/

ر ای بارز دجلوه ،ی زیسته و زنگی روزمره در شعر اجتماعی پیش از انقلابگزیر نیست. انعکاس تجربه از او/

 جود آرام آرام/که تو را می مخفی مسکن دارد/ دشمنی کاری، در آن میز بزرگ/- کار...کار؟/-شعر فروغ دارد: 

همچنان  و سرانجام، تو در فنجانی چای فرو خواهی رفت/ و هزاران چیز دیگر را/ /همچنان که چوب و دفتر را

ی عناصر و در اعماق افق، چیزی جز دود غلیظ سیگار و خطوط نامفهوم نخواهی دید. همه که قایق در گرداب/

اند. فروغ، انسان اسیر بروکراسی را قایقی متعلق به لوازم و تشکیلات اداری «غروب ابدیدر »این بند از شعر 

 ،شود. او در جای دیگری از همین شعرچرخد اما از درون جویده میدور خود می بیند که ظاهراًدر گرداب می

. ها پیرنداسب آه،/- ها؟/زند: قهرمانیبه منوچهر آتشی طعنه می گیرد و احتمالاًبینش حماسی را به سخره می

د. به زنی پشت میز یا جزء را به بروکراسی یا کل، پیوند میی زیستهنگر است و تجربهراوی شعر فروغ جزء

 گیرد. فروغ بر اثر نگریستن به زندگی شهریی زیسته با جزء، کل را هدف میعبارت دیگر از طریق بیان تجربه

 ند.کشود و امر اجتماعی را در امر فردی ممثل میی زیسته نزدیک میهبه زبان گفتار و به تبع آن به تجرب

ها که دست ای دارد به بروکراسی: عصریاشاره «آیدا، درخت و خنجر و خاطره»ی چهار از دفتر شاملو در شبانه

ب ه به جیست ککاری تو/ پول چاییعصری که زمان کام رساند./ت نمیابه جایی و اراده/ سازد/سرنوشت را نمی

گان. بروکراسی در این شعر که زبان فخیم آن با زبان زنده از سمسارها و رئیسه ات/ی قدرتبه پشتوانه زنی/می

ن ی شاعر را پنهای زیستهشود و فردیت یا تجربهگفتمان و مفاهیم کلی ارائه می هیئتگره خورده است به 

به  شود وسازد آغاز میها سرنوشت را نمیز عنصری که دستدارد. به کلام دیگر نگاه شاملو از کل یا انگاه می

ی کانون آن ابراز نظر رسد. در واقع شاعر خارج از کانون شعر دربارهزنی میجزء یا پول چایی که به جیب می

یک  ند یک شوپن به پشتپَشُگوید: پیانو میمی «هاخطاب به پروانه»کند. براهنی در شعر موسیقی از دفتر می

شنویم و ما شنویم و ما نمی. در این شنویم/و ما و ما و ما نمیشنویم/و ما و نمیشنویم/و ما نمیانو و ما نمیپی

کند که شنیدن آن ناممکن است. ای از شوپن را تداعی میقطعه زبان هم شکل و هم محتواست و لابد قطعه

ی موسیقی شوند. این را که از اول ی قطعههاتوانند جانشین نتبه این دلیل که واژگان زبان نمی احتمالاً

خواهد کل زبان را تخریب کند تا هم عدم یکپارچگی سوژه را به دست دهد و دانستیم ولی شاید شاعر میمی

نویسد: برای متفکران پساساختارگرا، نظیر فوکو، دریدا هم شعر معنادار را از دور خارج کند. تری ایگلتون می

د به ست که بایها مرگیشود و این برای آنیشتر با عنوان رایج مرگ بشر شناخته میو لیوتار، مرگ تجربه ب

بلکه ابزار خشونت و ستم نیز  ه سنت و تجربه مخازن ارزش نیستند؛ک ش جشن گرفت، نه عزا. چراامناسبت

 (21هستند.)چگونه شعر بخوانیم ص

ا، همدرنیستپست و اساس بسیاری از آرای یم که پایه های رقیب دریافتی نظریهبه این ترتیب با ترجمه

خوانیم: نوعی بازنگری و ارد میی هنر آوانگرادیکالیسمی نمایشی در جهت حفظ وضع موجود است. در مقدمه

 رای است که دریدا دشکنانهشود همتای فعالیت ساختپذیر میملی که از نظر آدورنو در قلمرو هنر امکانتأ

نوعی  ریزیتوان معطوف به پیند هیچ یک از این فعل و انفعالات ذهنی را نمیکیب میما را ترغ ی فلسفهحوزه

ی کنم بسته( با این همه من فکر می11ص ،ی هنر آوانگاردتحول و پیشرفت اجتماعی به شمار آورد.)نظریه

ستی مدرنیی زبان در شعر تبلور بخشید که برای شعر غیرپستهایی از جمله ایدهمدرنیستی به ایدهپست

م زبان کنم و معتقدارجاعی آن تلقی نمی ی غیراتکایی شعر را به مثابه خصیصه کارساز بود. بیفزایم که خود
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ال و رویدادهای بیرونی نیست، منتها زبان شعر بازنمایی اشیاء، اشک ست؛ارجاعی در هر شکلی از جمله در شعر،

ی نخست بر اثر وهله کند. منتها این همه درمی ردرا به ذهن متبا اشیاء، اشکال و رویدادهای بیرونی اما

 یدهند. شعر اجتماعی و غیر اجتماعی تا پیش از انقلاب رابطهنی شعر به یکدیگر ارجاع میورهای دضرورت

بستگی بعد از آمد. این همبستگی جمعی به حساب میاش را با جامعه حفظ کرده بود و محور همارگانیک

ثباتی اقتصادی و سیاسی و اعمال سرکوب، شرایطی فراهم آورد که شعر از کارکرد ب فروپاشید و بیانقلا

های تیمی به منزلت خود را در ایران و جهان از دست داد اما خانه ،اش بازماند. انسان و تبع آن شاعراجتماعی

 ه بنا نبود همچون شاعران درمحافل ادبی و هنری بدل شدند و از دل همین محافل شاعرانی سربرآوردند ک

که شتاب تحولات در این عصر فزاینده است و نرخ جاودانگی به  چرا خدمت و منتظر خدمت ماندگار شوند؛

نه متن ماندگار. با این  فضا نه مولف ماندگاری وجود دارد؛ این حال و مدت دو سه روز کاهش یافته است. در

عر نسبت به فهم ما از شکه پالایشی ا خود متن نیز به محض اینهمه اولویت به سود متن تغییر یافته، منته

 تر کند.اندیشانهباریکرا  سپارد که سیر فهمجای خود را به متنی دیگر می پدید آورد؛

 کنمای بر شعر بعد از انقلاب نیز دشوار است. با این همه من فکر میدر این مجال اندک حتی طرح مقدمه

ای هتنه بار اندیشهبار همچون دوران شعر کلاسیک، یک دیگر ،و شعر شعر است نوشت زبان فارسیپیشانی

 کشد.گوناگون را به دوش می

ی در سرایشود؛ ترانهخواهم به دو نکته اشاره کنم که هر یک به نحوی به شعر اجتماعی مربوط میدر پایان می

های نهفته در جامعه را برملا و ناخواستها نوعی شعر اجتماعی بود که توانست خواست ،ی چهل و پنجاهدهه

ا و شعر کلاسیک را از میدان به در کند. ب ای بیشتری از طبقات مختلف بکشاندشعر نو را به سوی قشره ؛کند

ل، حیاتی دوباره های کلاسیک، به ویژه غزقالب رسد؛ای که از آن به گوش میمرجوسرایی و هرجافول ترانه

، غزل هم هایی که در حاشیهای از غزل با شهریار شروع شد اما نیماییمعاصر شکل تازهران اند. در دویافته

زبان، تکنیک و شکل غزل را به شعر نو نزدیک کرده بودند؛ از جمله فروغ، نادرپور، نیستانی، مطهری  گفتند؛می

 ؛گفتر نو هم میدر بایگانی حافظه موجود نیست. حسین منزوی که شع شان فعلاًو شمار بسیاری که نام

ساختار غزل را از صور بلاغی دور کرد و به شعر نو پیوند زد. وفور غزل به ویژه غزل اجتماعی که به کلی با 

نیازمند بحث و بررسی فارغ از  یاد سیمین بهبهانی تفاوت دارد؛دهجنس و جنم غزل حسین منزوی و حتی زن

 تعصب به شعر نو است.

 

 گویم:دهم و از زبان او میسیمین عزیز به گفتارم پایان میی داشت خاطرهبا گرامی

 

 ام مسلمانان، پاس دین اگر داریدتشنه

 جویم، در کویر سوزان، خشکآب، آب می
  

 )تشویق حضار(

ما یک قسمت، شعرخوانی داریم؛ دو تا از دوستان شعر خواهند خواند و بعد ام جناب سمیعی. ممنونمجری: 

 آرمات لطفاً تشریف بیاورد و شعرش را بخواند. )تشویق حضار(سخنرانی دوم. سعید 
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دور از  ام وهاست در جمع شعر نخواندهخیلی خوشحالم که در حضور شما عزیزان هستم. مدت سعید آرمات:

فضاهای جمعی هستم و وقتی به من گفتن که بیام شعر بخونم؛ خیلی خوشحال شدم و خیلی حریصانه کار 

به من گفتن ده تا پانزده دقیقه وقت داری و من یک کار دقیقاً پانزده  زیادی کار آوردم ولیم یعنی حجم آورد

 خوانم.ای میدقیقه

 

  کننگاه 

 فیکون

 

 آید اش بیرون میاز خانه

 آید.یادش می

 

 آید از درون  چیزی نمی

 گیرد جایی صورت میبهفقط جارود به درون  جایی نمی

 تش عین پلاستیک روی آ

 کند ه شکل خودش را در خودش حمل نمیک

 شودجا میبهولی در خودش جا

 ی یک نخود یا نقاطی که الیاف پلاستیکی یک طناب پوسیده دانه

 شوند از هم جدا می
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 زمینی بایر تکه

 ش را اگوسفندان آسمانیکه چوپان مسلمانی 

 بردعلفی میهای خنثی نشده به چراگاه بیهر روز از میان مین

  

 

 های مکانی بیابد نامی اگر برای نامیدن موقعیت

 ی دوزخ است شهرکی در حومه

 

 

 ماند توی هوا سطر اول میی زبانی دارد پیچش گنده)

 سطر اول جایی که زبان هنوز زیستی علفی دارد 

 شود با ساقه اشتباه گرفته می

 هنوز تعین مکانی ندارد « جایی»

 توضیح واضحات برایش عین نگاه به رعد و برق است  

 «اش»و خانه 

 مستاصل  ی چه کسی؟  این  سوم شخص مطلقاًیعنی خانه 

 ؟(اشی لکاتهاش؟ یا معشوقهخودش؟ آن دیگری

 اجازه دارید بمانید و بروید بخندید و گریه کنید 

 بایستید یا بخوابید 

 ها پیچ شوید عین سفیدیکفن

 مکتوب یا هر مکتوب دیگری تا به دنیا بیایید در متنی دیگرداخل این 

 هاست و این تناسخ متن

 تا سرانجام  این امکان علیل زبانی کارگر بیفتد تا پایان 

 مطمئن تا این ضمیر با ضمیری آرام و

 ،اش سر و سامانی دهدبه زندگی

 یا  پایان 

 ــ... اگر پایانی

 

 بعد بعد...

 زند میاش بیرون از روح خانه

 ی ساختمان کسی کنار پای گنده

 ی دل سردی  نویسنده رفیق

 جا آن
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 ی سر بریده است افسرده که چند تا علف  

 که چند تا علف زبان بریده 

 هایی پا به دیوار دادهلگدکوب پای سگ

 های دو تکه گاهی ساقهها که علف

 عین زبان آدم دارند 

 هوش سبک روشن گیاهی دارند

 عین صدای سنتور در مکان صداپیچپیچد علف که می

 بیند میها را آب بیند بوی رطوبتمی

 که علف شباهتی 

 کند بین پای گنده پیدا می

 شابیند با آن زبان گیاهی عین آدممیی دور. با بوی لجن کنار رودخانه

 چنین ساختمانی در شهر که یکی بعد از آمدن به این

 با دیدار رفیق دلسردی 

 سیدن پیدا کند به انداختن خود الزام ر

 در چیزی شبیه سرد آب عمیق

 ؟ها چه چیزیتا علف برای کشیدن به حوالی آب به جز چند

 کند پیدا نمی

 ایکافه

 مکانی

 ...پکسی  از بوفی، هدایتی که عکسی که

 ای دور میزی سرگردان که جمع پراکنده

 مسخ کافکایی 

 ای ی قهوهچپه شده که سگی   داخل فنجان  

 ؟بتپاندتواند  آیا دل تنگ سگ را می

 .آیدیادش می

 نیکا خالکوبی کنندش را کشتار گراآید داده بود تمام سطح بدنیادش می

 پیکاسو اجازه نداده بود 

 آید حکایت افسر نازی را یادش می

 های طویل دیوان را با حالتی نزار آید صفیادش می

 ای نان بعد از جنگ برای گرفتن پاره

 ها هی بزهایش در میان مینآن چوپان مسلمان را با هی

 ولی یادش رفت بگوید تتوی کشتار گرنیکا 

 رسد وقتی به سطح بازو می
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 کندگرفتار می

 کرده استچه پیکاسو با جنگ تر از آنکار را خرابکند می

 کند خالکوبی شیری بی یال و دم و شکم می

 ...آیدیادش می

* 

 گردددر ترافیک برمیای شب از رودخانه

 ؛د رفته بود بیندازد خود را در آبآییادش می

 ش برگشت اخواببا بطری آب معدنی به تخت

 .در اتاق دیگری، واحد دیگری

 ایستد ساعت نه شب ر صدا میماشینی پُ

 زیر 

 آن زیر 

 طوری که بازوهای لاغرش پیداست 

 گوید گوید و میمی

 ؟برندهایم را کجا میزباله

 اند های منها زبالهنای

 اند های منلکاته

 آن چند تا پوست سفید شکسته 

 سوزانند ها را کجا میدل سگ

 ؟منریزد خاکستر حلاج ی  کدام ترافیک میرودخانه در

 آید از دل متنی قدیمی یادش  می

 بزنید این حلاجک رعنا را 

 صدای اهرم بازوهای ماشین شهرداری 

 آوردفشار می

 هاش به گوش به خود و

 شناسد روز نمی

 فشار  

 شناسد شب نمی

 آمده است که بتپاند یک جایی 

 اگر رگی پیدا کند فشار 

 ای پلهاز هر راه

 ای متروکه

 یا صدایی
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 آید نرم می

 بالا

 که اگر در را بسته باشد حتی محکم 

 گیری کرده باشد حتی محکمدرز که اگر

 درزگیری دقیقی با نوک کارد پهنی 

 موازات لولاها  به

 ها و رج میخ

 های پارچه را کیپ تا کیپلته

 کشد جلویک میز را می

 یک سفال اجدادی را در کنج 

 کند نگاهی می

 ای ته سفال ی تسبیحی بریده در گوشهلکاته را مثل دانه

 بیندمیتاریک  آن ته 

 چرخاند اندازد میگیر می

 بیند بار دیگر میی میز را یکچهار تا پایه

 سراند تا پشت در می

 بیند و کپسول زرد مایع را می

 لولد داخل کپسول که میو به آن

 کند بیاید بیرون که تقلا میآن

 ام ای کپسول گوید به تو خیلی لطف کردهمی

 من  ای در این شصت متری بای مرام آخر رفاقت که همیشه سوختها

 ؟ ولی از چار عنصر بالاتری تو فقط هوایی

 محکمی 

 عین همان کله گاو در گرنیکای پیکاسو 

* 

 فشار 

 پر سر و صدا

 کش بالاکشاند خودش را از بازوهای زبالهمی

 صدای شکستن بازوهاش بلند 

 دود پیچد و میطور میکش صدای دو سه کارگر مستأصل همینو تا برود زباله

 

 باد 

 آید هنوز به درون می
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 گردن سفال اجدادی یلقهباد میل دارد سری فرو کند به ح

 ها گیر افتاده است ای سالی مهرهجا که دانهآن

 توانید ببینید در زبان این میل را می

 کند معناهای بی قرار را در هم فرو میچرخد و عین باد میدر زبان که 

 کند باد است  ـعنصر موفق متحرک که هی جا عوض میتنها 

 شکند تکه میروایت را تکهدیم خود روایت گوست باد که از ق

 

 ش داخل رگ سبز منبسطی اپیشانی خون 

 گویدمی

 با من رک حرف بزن صادق باش 

 با او حرف بزن 

 قبل از انقباض 

 قبل از پیچاندن شیر سیلندر گاز

 گوید: لکاته می

 ی عزیز ای لکاته

 ببند شیر را ببند شیر را ببند شیر را ببند شیر را

 بازوهای لاغرمکه من به جز این 

 پنزری کش خنزری این زبالهبه جز بازوهای شکسته

 مابه جز دو تا بازوی عینک

 ام الا سی و سه سالهی حی معشوقهبه جز دو تا بازوی مرده

 به بازوی دیگری فکر نه خواهم کرد 

 بعد 

 آید ی روح خانه یادش میآن پاگنده

 آن دو تا علف را هم که لابد به یاد دارید شما 

 رفته بود خودش را بیندازد در آبی عمیق 

 آید یادش می

* 

 توی این شصت متری خبری نیست 

 شود ها بسته میها باز کیکی

 آید هاست که یادش میی متنپارهها این تن پارهاین تن

 اند ر شدهها پُدرزها با لته پارچه

 کند می گوید و بازمی

 ها فشرده بر هم رو و فشار نوک پهن کارد در پارچهجای ف
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 کند گوید و باز میمی

 ؟در را

 کپسول قاطع زرد را 

 م را اگوید و هر وقت صدای حرف زدنمی

 ؟ی علف شنیدیبا آن دو تا بچه

 بگو در را ببند

 هوا!

 بندد ای هوا! آهسته در را می

 های من خانه داری ی سلولتو عین بازجو در همه

 بندد ی خود را میروح خانه در 

 و تا آمد 

 ،صدای رودخانه بعد از نیم ساعت

 شود روی تخت دراز می

 به این دو بازوی سبز نگاهی 

 ی خاموش ککـّی که مانده گم توش از بیشه زندبه گرنیکا که نعره می

 ها نگاه به احتضار تمامی متن

 های یهودای اسخریوطیود از هم دریده چشمشبیند عطف کتابی باز میمی

 شکم که ندارد چسبیده به پشت یهودای اسخریوطی

 صف طویل گرسنگی آن  ایستاده در یکی از آن دیوان  

 همین یهودا بود 

 آید یادش می

 شود ی آژی ده اکه  گشوده میتشهاد نامهاس 

 ی آب معدنی دارد عین بازوها عین بطری مسخره های باستانی تمایلبه زبان

 بیندشود در تناسخ دیگری       میها تن میو شهادت متن

 حالا متن دیگری 

 آن متن دیگری 

 سراند لکاته های یهودا نگاه میبه تعلل به پشت دست

 های یهوداجای دو تا میخ بر کف دست

 بیند می

 کش مسیح را چون دو بازوی علیل زبالههای دست

 دراز و کشان بر زمین  

 اند های یهودا چسباندهبه شانه

 های پاره سر فرو کند باد میل دارد به آستین
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 ها را از جا بکند مسیح  متن های یهودادکمه

 ها  را در هوا بچرخاند های  سفید به جا مانده از دکمهنخ

 میل سرکشی باد 

 از دل متنی که یهودا را به تماشای خیانت به خود

 ها متنها از دل بعد از هزاره

 به جلجتایی شصت متری  

 هاست یهودای اسخریوطیی تمامی متنلکاته

 

 بیندمی

 ها نگاه به احتضار تمامی متن

 ها ها روحنگاه به احضار تمام نوشته

 !هی! نگاه کن

 هی نگاه کن 

 !نگاه کن

 ...آیدیادش نمی

 

 )تشویق حضار(

از عدی نفر بها ترتیبش بر اساس حروف الفبا چیده شده. شعرخوانی ؛ممنونم. من فقط یک نکته بگممجری: 

 )تشویق حضار( کنم.محبوبه ابراهیمی دعوت میخانم 
 

 ونم.خوقتم که توی این جمع و به این مناسبت دارم شعر میسلام بسیار خوشحالم و خوش محبوبه ابراهیمی:

 

 سلام کن  ندهیبه آ

 پرنده   ان  یماه به

  یفلز یهاشُش به

 در پرچم دهیآرم یهاکرکس به

 نیزم یتا هسته یطبقات عمود به

  یافَله یگورها کنار 

 کماننیعبور قطار از پُل رنگ به

 سلام کن 

 نده پر ن یاطیش به

  ریگنیزم یهافرشته به

 کن  سلام
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 پدران   یسازهیبش به

 دست  ینهیپ بدون

 مادران  یسازهیشب به

   یسوگوار یهاخراش بدون

 فرزندان  یسازهیشب به

 گردن  یکَبود بدون

   ی مُردگخون بدون

  ییبازجو یهازخم بدون

 یدلتنگ یسازهیشب به

 سلام کن 

 

 

 هاسرخ یروبکه از غبار خیکاوشگر مر به

 ردیگیعکس ماندگار م 

 سلام کن 

 

 

  غشلو ی  به سرها سلام

  کیپر تراف ی هادل به

 

 

  یاارهیاز کدام س تو

  یکنیفکر م که

 است  یزندگ نیزم در

 

 که  یوقت

  یکامل یشکنیشکنجه م یهاناخن در

 که  یوقت

  یکامل یشویخون غرق م در خَم و 

 که  یوقت

 یکامل یریمیم

 ،یمرگ چیه

 ستین ناقص
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  یشکستن چیه 

 ستین ناقض

  

 اند ها سقوط به اوجشدن غرق

 الاتیبه مرکز س صعود

  

 

 بارد یبرف سرخ م روهروب

   چیکند که هیم نما، گرمکندیم نماکه گرم 

  چیه و

  ستیاز انقراض ن یزیگر 

 

 

 کن سلام

  یهایسازهیشببه 

 ن درون  م نم

 یهایسازهیشب

 هاکرده در دنده رُسوب

 متفاوت تَن  یایزوا در

 در تَن دهیتن

 همست ددر  دست

 شوند  یباد مگ رد

 

  جانیهَ یهابُراده 

 رو هسُرخ نشسته بر روب یپاشد بر برف هایم

 به مرکز جهان  یانهیفپرتاب در س به

 

 مرگ   به

 تکامل سلام کن به

 

*** 
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  یامدین

 و   یامدین

 شانیپر یهاالیاسب با  ده

 دود یدر من م شاناهیس یهیکوبند و سایم نیبر زم مسُ

  یدینتاب

 و  یدینتاب

  دندیبادها بر من شورام کردند و گردها احاطهزیرگَرد

 یدینبار

 و  یدینبار

 چکه آب شدم چکه

 ها در من جوانه زدند وسرب

 رفتم در من فرو

 نم نم غرق شدم 

 تن   یبا چهار کنج انفراد چیه یهاپچچپ

 ییداشت تنهاباز در

 مزهیب یهازمزمه

 گَس شور تلخ  

 

 دور ییهاسال

 ییآی دوور  م  دور
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 یورآیمرا  گرد م و ییآیم

 به واژه ورق به ورق  واژه

  یگذریخوان هفتم م از

  یرسیآتش گلستان م به

 مرا یآوریم گرد

 از چهار کوه شک میمرغان ابراه با

 ارشاد  یزیبدون مم 

  تختیپا در یاز نشر یکن یم رمیتکث

 پست برق  نیدارتربیالله و ستارخان در شدر تقاطع فضل و

 مشروطه  یوقت شرع به

  یکنیم میافشا

  یکنیم یها را ملقاصدک مصدق اخبار در

 که  یروز

 درختان

 اندپنجم کوروش پارک شده یطبقه در

 برگ و بار  یب

 دار  فقط

 هالیزنب در

 سرخ  آهن مُهر

 واند دهیماه را تراش یموها

 ستیزندان انیدر بند هشتم هزار پا 

 اهکلیس در

 اندابرها را زده یپنبه

 ند خاردارمیس یسهیها رستاره و

 که گرید یهانیبه وقت ک ییآیم

 ماهتاب

  زانیاش آواصلاح شده یهاسیگ از

 شده و یخودکش

 اند مانیمترجم سل هاپوپک

 ایب

  میبه سکوت نس ایب

 طوفان که  یقله یقبل از جرقه جهش  به

 دهند و یمها سرسختانه شکوفه سنگ
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 آورندیبار مه ب یتلخ دلمردگ یهاهویم

 

وان کنند با عنمیدانا هستند که به مدت بیست دقیقه سخنرانیسخنران دوم ما جناب فریبرز رئیسمجری: 

 .«شعر، شهر، طبقه»

 

 دانا: فریبرز رئیس

 

 «شعر، شهر، طبقه»

 

ود شگیرد/ دیگر چگونه میست/ .../ وقتی در آسمان دروغ وزیدن میآید/ این ابتدای ویرانیه باد میکوچدر »

 )فروغ( « های رسولان سرشکسته پناه آورد؟به سوره

های ام که شعر چیزی نیست جز یکی از شکلمن دریافته ،ها بلکه صدها تعریف پایدار از شعراز میان ده ـ1

پردازی، ها و زندگی انسان در فضایی ذهنی. خیالتلاش ذاتی انسان برای منتزع، تخیلی و متبلور کردن تجربه

اعی های شعر است. انسان به انتزبرانگیز و نوماندگی در بیانگری از خصلترویابینی در بیداری، بیان احساس

 ی خودآگاه و ناخودآگاه خود نیاز دارد. چرا؟ های واقعی و تجریدی شدهم تجربهکردن تما

ر تی انسانی نیز پیچیدهشود زیرا محیط و جامعه و تجربهتر میاین سرشت ذهن است. ذهن آدمی پیچیده

وندهای بغرنج در و بیان پی و هزارتوهای هزار لایه رو روندهای انتزاعی به سمت ژرفا، پیچ و خمد. از اینشونمی

 پویند. زبان خیال، کنایه، استعاره، تشبیه، تجرید، ایما و اشاره و جز آن ره می

پاسخ و های بیپرانی، نه ژاژگویی، نه معماسازیلامی، نه ولنگاری کتابی، نه پوچاما، شعر نه بازی ک به هر روی

ی فردی و جمعی با ابزار واژگانی است های تجربهنه توصیف سطحی است. شعر آن بیان هدفمند با دستمایه

اما  اندها برای موسیقیهمان نت ایبه گونه که بار وجدانی و احساسی را با هم دارد. واژگان برای شعر گرچه

تواند در شعر بیان شود و اند و نه در صورت به تنهایی. شعر همان بیانی است که فقط میدارای باری در عمق

آورم و یادآور های بلند تاریخی چند نمونه میشعر که سروده شده است. با گام در بهترین وجه در همان

 .شوم که شعر در روند تاریخی خود شعر  امروز شده استمی

 زمانه پندی آزاد وار داد مرا/ زمانه چون نکو نگری همه پند است )رودکی(

 اند )صائب(ههای باغ همه داغ دیدداغ این چمن/ این لالهی بیرخسار توست لاله

 اند این همه خونین کفنان )حافظ(گفتم/ که شهیدان کهبا صبا در چمن لاله به خود می

 زا ماهرانه در جنگ است/ ناخدای استبداد با خدای آزادی )فرخی یزدی(در محیط طوفان

 و امروز:

کند/ نه یرا افاده نمجانی کریه اکنون صفتی ابتر است/ چرا که به تنهایی خون تشنگی نیست/ تحمیق و گران

 کند. )شاملو(اصلاح می ،را، اماها نامهخوارگی را/ نه خودبارگی را./ تاریخ ادیب نیست/ لغتمفت

 و بکتاش ما نیز سرود:
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 .پیچیده است مرز/ پیچیده است جغرافیا/ جهان سوم   مظلوم، فقیر، خشن، ... و الی آخر

هدف من از برگزیدن این عنوان نشان دادن این «. طبقه وشعر، شهر »نماید: سخن من غریب میعنوان  ـ1

ری به گیمن بود که شعر با رویکرد فلسفه، سیاست، اقتصاد سیاسی، طبقات اجتماعی و نیز با سمت باور

 یستی شعری ننده، گرچه تنها گونهخیزانه و شورشی انسان  دیگر ناواماپاجویی بههای درد بشری و درمانریشه

 چنان که شاملو گفت، در زیبایی کاغذشناسی آنی انتزاع ادبی و شعر است. زیباییترین گونهاما در واقع عالی

ا باز جگونه شعر از واقعیت به انتزاع و از آنیابد. ایندر خود انسان تجسم می گیرد بلکهدیوارکوب شکل نمی

های و استعاره و ایجاز و اشاره هزارتوهای خیالبخشی از راه آورد که حاصل آن آگاهیبه واقعیت روی می

 بها و ماندگار ادبی است. گران

ورزی، رنگ و لعاب در خوانی، کلامبافی، روضهباشد. شعر فلسفه« شعر»البته که شعر باید در هر مضمونی 

شعارگو  ند همتواکاوشی نیست. البته که شعر میکمپوزیسیون، ژاژخوایی، تملق، خودنمایی، شعارپردازی و بی

ق فَس خود را از فضای عشهمان قدر نَ  اما چگونه بگویم که باید شعر باشد. به باور من شعر و هم سیاسی باشد

د، ناهای انسانی و سیاسی. شاعران خوب همیشه عاشقگیرند که از پرداختن به مقولهو زیبایی و اعجاب می

 اگریزان.همیشه جستجوگرند و همیشه از سیاست و درد اجتماعی ن

چنین مانند امروز، ستیز و تضاد و منافع طبقاتی، عمیق، فعال، ارم در هیچ کجای تاریخ بشری، اینمن عقیده د

ز زا و خلاصه گریزناپذیر نبوده است. امروساز، مقاومت، ضد بشر، ویرانگر، ریاکار و از سوی دیگر انسانرباخشونت

ها و آرامشی چونان مگر آرامش گورستانی، آرامش پیش از طوفان کجا آرامشی وجود ندارددیگر در هیچ تقریباً 

 دیدگان. برداری ستمگران یا از سوی دیگر برای خودسازی ستمفرصت برای بهره
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لات های معنوی با احتمااند مرتبط ساختن ارزش)و شاعرانی( که مدعیین گلدمن در مخالفت با نویسندگانلوس

های مستدل و ارزشمندی بحث هایی است؛م خوار شمردن چنین ارزشحک و امکانات اجتماعی و اقتصادی در

و البته او یکی از چندین نویسنده و فیلسوف دیگر است چون بنیامین، برشت، لوکاچ، تری ایگلتون و  ـدارد 

 ای براهنی. در کشور خودمان دستغیب و به گونه

های معنوی حقیقی هرگز از واقعیت که ارزش رسد به این نتیجهاو در بررسی تاریخ دیالکتیکی ادبیات می

شناسی نمایش )و شعر( را در جستجوی زندگی شوند. برتولت برشت زیباییاقتصادی و اجتماعی جدا نمی

 یابد. دیدگان باز میستم

 یابد. شاعر ناآزادها تجلی میترین شکل در شناخت ضرورتبه گمان من با همان دیدگاه هگلی، آزادی در عالی

ی شناس و شاعر خوبی باشد مگر در متن شورشی بودن و در نبرد علیه همهاساساً قادر نیست شاعر ضرورت

ی سیاسی و اجتماعی، مثلاً در دفاع از حقوق زنان سرکوب و تحقیر شده، کودکان انواع سلطه، به ویژه سلطه

اما آزادی شاعر در عین حال  .اندازی، کارگران در معرض فشار و تهیدستان داغ نکبت خوردهدر معرض بمب

ی ها و بیگانگگریگسترده و ژرف و پیوندهایش با زندگی اجتماعی و با دردهای انسانی و گزند سلطهچنان 

ای ه به دور از پیوندهشناس انتزاعی و مکانیستی ادبیات و شعر، کچنان با میانجی و پیچیده است که جامعه

ن چنان که ایشناسی شعری مترقی، فرم خود را آن. اتفاقاً زیباییهرگز قادر به درک آن نیست انسانی است؛

ت. این بلکه اوج آزادی اوس این، تعهد مکانیستی شاعر نیستگزیند. محتوای انسانی را با مهارت بربتابد برمی

ی سرمایه و زور و دیکتاتوری پول شرمانهگری بیهای بشری که حاصل سلطهشاعر در اولویت دادن به رنج

خاصی دستور بگیرد حتا اگر به حزبی یا آرمانی و طریقتی سیاسی سخت وفادار « حزب»ست لزومی ندارد از ا

ی هزمینم کسانی را که رآلیسم سوسیالیستی را صرفاً به دلایل رویکرد و پیشاجا مایلباشد. من در این

 ت؛سوسیالیستی فقط ژدانفی نیس لیسمکنند شدیداً رد کنم. رآپایه تلقی میایدئولوژیک خودشان ذاتاً دون

 گورکی و شولوخوف و یوگنی یفتوشنکو را هم دارد. 

در عنوان بحث من به چه معناست؟ به معنای کلیت زندگی در فضای بسیار بزرگ « شهر»ی اما واژه ـ9

 ها وتر شده است و در خود انواع بغرنجی از کنشفرهنگی که هر چه پیچیده ـاقتصادی ـکالبدی ـاجتماعی

 کنندههای انسانی از جمله هم انحطاط و هم بالندگی، هم تسلیم هم مقاومت، و هم ممتازبودگی خیرهواکنش

میلی، حترین تقسیم کار تکنیم به محل اصلیآلود را دارد. شهرهایی که ما در آن زندگی میدستی غمهم تهی

کننده، نکبت های خیرهرخوارگی، ساختمانها در طیفی از مادون فقر تا ماورای پُعدالتی، مصرفبازارهای بی

گون های فراوان میانی و سرگردان و بازتاب گونهنشینی، شکاف طبقاتی هولناک و لایهفقر و واماندگی و حاشیه

اند و طلب سرکوب شدههای دگرگونیانبوهه شدند؛ها رو به ردیل شده است. غولها تبی آناندیشگی همه

 ، در جوش و خروش و در بند و زنجیرند. قلیتی هم در واکنش به رنج و تبعیضا

میلیون نفر جمعیت به هم  11ش به اهای اطرافگاهمیلیون که با سکونت 3در تهران، با جمعیتی نزدیک به 

 ،های طبقاتی فزاینده حضور دارد. در باستی هیلزشکافترین رسد یکی از وخیمپیوسته اما از هم جدا می

انگیز ساخته میلیارد تومانی که با معماری و فضا و وسعت حیرت ١11تا  211های لواسان ممتازان در خانه

ی میلیون خانه 9.1داران، حتی وزیر مسکن پیشین، در سرزمینی که مایه قلدران و ابر زیند. ابراند میشده

دست و سرگردان دارد، در آن نشین و تهیخواب و اجارههای فرسوده و کارتنان بافتر ساکنخالی در کنا
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ترین مناطق طبیعی کشور سکونت دارند. این شهر و نظیرترین و زیباترین و پاکهای زمینی و بیبهشت

 هاد. زبالهانشهرهای مشابه در ایران و جهان به محل فساد و آلودگی محیطی و فقر و تبعیض تبدیل شده

ها چیز و آواره و کودکان و زنان بی پناه. در برآورد من بالاییدستان بیی سوخت و ساز زندگی تهیاند مایهشده

مال که در میان پنج بنای ایی چون ایرانهها در این کشور درآمد دارند. صاحبان داراییهزار و صد برابر پایینی

رازند افنشینان سر بر میدر برابر گورخوابان و کومه ر جهان جای دارد؛زرگ مشابه دیگر دقیمت و بتجاری گران

به شرط  ـی هشت هزار ماه حقوق یک کارگر شان به اندازهو هر یک از خودروهای هر یک از فرزندان مالکان

های شیکدیعدالتی و آزاهای رادیکال در اعتراض نسبت به این بیارزد. در برابر، جنبشمیـ  آن که بیکار نماند

شوند. رو میهای بسیار دراز مدت روبههای جسمی و روحی و فرهنگی و زندانآور با انواع سرکوبشرم

 های آگاه جامعه در این رده جای دارند. روشنفکران و اقلیت

ها به ها در جهت تبدیل آنسازی از محل رنجراستی را کدام شاعر عاشق و جدی و آزاد و متعهد، از خیال

ه آنان های سیاسی، کتهی و اختهعملان میانتواند به انگ بیکشد. کدام شاعر میستیزی دست میروی ستمنی

سر سوزنی اهمیت دهد. کدام شاعر آگاه  ؛دانداهمیت میان سیاسی و آرمانی و بنابراین بی را به طعن شاعر

ارد. در این گذدر این شهر کنار می زمان دوزخ و فردوسی خود را به حضور هماعتراض مسئولانه و دلسوزانه

و باز هم شاعری کرد و  برای آزادی اعتراض و قیام کرد و زندان رفت و کشته شد توان عاشق شد؛شهر می

 حقهی قدرت نابند شاعران ما در همین کانون نویسندگان ایران که امروز آماج کینهاو این چنین شاعر ماند

 اند. قرار گرفته

اند و زندگی طبقاتی در آن از ها بستر شعریاند. اینهای اساسی میان شاعر و زندگیمیانجیشهرها یکی از 

ی ند. البته نه شهر، نه طبقه و نه سیاست روز، هیچ یک همهامنابع اصلی دریافت و والایش روح انسانی شاعران

ا اند، بسیار بنیانی. سیمین مها بنیانیگویم، اما آنام و نمیسازند و من هم این را نگفتههای شعری را نمیمایه

 سرود:

 ام.ای/ من به جهنم رسیدهدست تو انگور چیده است/ از دل من خون چکیده است/ گر تو بهشت آفریده

ی از تواند یکها اساساً معتقدند که هنر میبازگردم به نگرش کاونده و معترض به شعر و هنر. مارکسیست ـ2

ر هست. اما د که حتماًتواند نه ایناما فقط می اجتماعی با زیربنای اقتصادی باشدهای ترین فرآوردهمیانجی

ی از زیربناست. نباید فقط های فرهنگی و روبنایی، خودش جزئهحال این فرآورده، مانند خیلی از فرآوردعین

نیست بل  بیرونی به ارتباط بین شعر و آگاهی انسان بسنده کرد. شعر شکلی از تولید اجتماعی است؛ واقعیتی

شکنی، زیست آوری، مقاومتتواند در خدمت سلطه، خوابواقعیتی درونی و سرشتی است و بنابراین می

ه باشد: تواند برانگیزانندانگیز  صرف قرار گیرد، یا برعکس مینامعترض و زیبایی دل خنک کن و سطحی و فرح

عر را محور. ششناسی انسانگونه زیبا و با زیباییهمانگرانه و باز برانگیز، آگاهلاعتراضی، عاشق، محرک، تأم

شناسی بورژوازی در آورد. ممکن است در توان در آزمایشگاه ادبی تحت تجزیه و تحلیل ساختاری و زیباییمی

عر تر از آن شگون طبیعت نیز نهفته باشد. اما به جز آن و مهمآن حتی نقش و سرنوشت انسان یا رازهای گونه

 است اجتماعی.فعالیتی 

نیز  است و به گمان من شعرگفت که هنر متکی بر فنون تولیدی معین والتر بنیامین تا حد زیادی درست می

های انسانی و به کاوش زیر پوست شهر از راه و ابزارهای خودش، یعنی تمثیل نین است. شعری که بر کاوشچ
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های عالی شعری در شاملو، کسرایی، ند، به گواهی نمونهتواپردازد، میهای استعاری میو ایما و واگویهو ایجاز 

های طبقاتی معاصر باشد، حتا وقتی مثلاً ابتهاج، سید علی صالحی و دیگران شعر زیبا و شعر فرانمایی ستم

ش را به همان مأموری که با نیت ناپاک و دوگانه او را زیر نظر اگرد زیر نظارت اربابعاشق شدن دختر زباله

 آرایی شده در شهر ناممکن است. آورد. اما این هم جز با قبول انتقادی نیروهای صفشعر در میدارد به 

ی او هنر نباید مخاطب را به معنای زایی بورژوازی را به دور بریزد. بنا بر اندیشههدف برشت آن بود که توهم

معنای عام ما را مجذوب و به  خود سازد بلکه باید رهایش کند. شعر زیبای شاملو را که به« مجذوب»خاص 

م/ از آن بود/ که عشق/ پناهی گردد/ ای لرزش دست و دلسازد دوباره بخوانیم: همهمعنای خاص رهایی می

پروازی نه/ گریزگاهی گردد. بله شعر هم باید نه پناهگاه باشد نه گریزگاه )پناه به چه؟ و گریز از چه؟( بل باید 

ها بیان ها خود را در دگرگونیواقعیت ـو به باور من نیز ـی. اما برای برشت پروازی باشد. پرواز برای رهای

انگیزد. دهد بلکه بازاندیشی به آن را برمیکنند. تئاتر برشت که آمیخته با شعر است واقعیت را بازتاب نمیمی

 برای من هم شعر باید چنین باشد.

پردازیم و نبع الماس عشق و زندگی و پرواز، میشاعری به شهر، چونان مخزن و م وقتی در کشاکش  شعر و

یابیم در واقع ها را در کنار آزادگی، اعتراض، مقاومت و به پاخیزی میکشیها و انساندر آن تضادها، محرومیت

ه شاملو هایی کایم. این هرگز معارض با آن عاشقانهی هنر انقلابی دست یافتهای در عرصهشناسی تازهبه زیبایی

ر جا مهم همانا انسان عاشق، انسان رها و آزاده و دلیر است، هزیرا آن ؛ نیست.سراییدندد مختاری میو محم

این کار شاملوست که به یاد احمد زیبرم،  ی شاعران نیست.این کار همه چند مانند پری مغموم فروغ باشد؛

های مویرگی بایند/ در شبکهان میسراید: در شهر بی خیابآباد، میهای نازیکوچهمبارز جان باخته در پس

و... « خوانندهای خونین میبا حنجره»و به آنان که « های اعماقبچه»رسد به بست/ و... تا میکوچه و بنپس

ام/ چون اختران کار همین شاعر است که سرود: یاران ناشناخته ،و نیز این کار«. های اعماقکاوه»شوند تا می

 ستاره ماند. و بازره فرو ریختند سرد/ که گفتی دیگر زمین/ همیشه/ شبی بیسوخته/ چندان به خاک تی
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های خورشید/ بر پیچک کنار در باغ ، ... نوبرگ«ها به خیابان نظر کنیداز پشت شیشه»رسد به آنجا که: می

 کهنه رست. 

 طنشا قوس!/ آی آزادی و شهید آزادی اندیشه و بیان است که گفت: باختهو این کار محمد مختاری، شاعر جان

 خاکستر انگار/ خاطره هزار شش کز/ است خاموش و نشسته فرو چندان/ سرزمین این در/ اکنون آدمی

 .آب چشم بر/ پاشندمی

و چرا از کانونیان امروزمان باز چند موردی نام نبرم: بکتاش افزود که... جهان سوم قربانی!/ ارزان است نان و 

د. آلواستند/ جهان سوم، زخمی، غمگین، مرگخبه جای مریخ/ به کمک تو برمی اهمرگ در تو/ کاش تلسکوپ

! ست / ای کودک نانت خالیاجایگاه ،ی سفره: بر سینهو معنا گفت ر مغزو سیامک میرزاده در شعری زیبا و پُ

شالی ست. و از دهد: صد تکه شو! عادلانه فریاد بزن:/ آزادی بی برابری پوست و ادامه میت پریشان حالیاغم

کنند/ که مشغول بان با خودش/ هر دو به گلی فکر میزند/ زندانعلیرضا عباسی: زندانی با خودش حرف می

بیله در قترین نازنین بمان/ همراه همشکافتن دیوار است. و از علی صبوری دو بیتی از غزلی: ای شعر ای رفیق

گون طریق جنون این چنین بمان. و آخری به هر طریق/ حلاجاین سرزمین بمان/ .../ آن گونه نه برای کفی نان 

امیران مرگ/ مؤمنان دروغ/ «: ی شطرنجپیشگو و پیاده»ی دهندهاز سید علی صالحی در شعر بلند و تکان

خوانان سحرگاه بیهده/ هلهلهگان هاست/ وای بر شما نظارهفربهان گرسنه/ روزگار شما/ روزگار بسیاری زندان

 دار.

های بازگشت زیباییشعر خیابان و شهر، مصداق بارز یک آکادمیسین منتقد، اما غیرتاریخی و عاشق بی باری

ه انگیزی کی اعجابمانند( نیست و مصداق پدیدهشان همیشه زیبا می)که چه بسا برخیگذشته و طبیعت

آفریند نیز نیست که گرچه در مواردی و پوشاند و وحدتی نو میتضادهای بود و نبود و فرد و جامعه را می

در چهارچوب تاریخ  ای که به لوکاچی علاقهاند. من با همهشده« شعر»هایی شعرهایی این چنین به واقع برهه

مانند  اندبیگی که در همین سالن نشستهانم دوستانی نیزمانند اکبر معصومدو می ـو آگاهی طبقاتی دارم 

ر بیگانگی ب ـلابد شعر ـ کرد بسیار پیشینی او بود( که هنرپسندم)البته این رویـ این رویکرد او را نمی ندامن

گفت که هنر نباید وحدت بل واقعیت تضادها را نه بازنمایی می شود. نه. این برشت بود که درستغالب می

 بلکه فرانمایی کند. 

 بردار  ها، یک فیلمباری، گردش شاعر در یک شهر، با گردش یک توریست علاقمند، یک عکاس شکارگر لحظه

ری، هشناس شباغی، یک جامعهخوان کوچهگر، یک ولگرد، یک شبگرد عاشق، یک مست نیمه شب غزلجستجو

اری از زن و یک مبارز فری پرسهگار کنجکاو، یک قربانی ویران شدهیک اقتصاددان سیاسی رادیکال، یک خبرن

ها هم هست. این حاصل گردش اوست ی آنعدالتی گرچه تفاوت دارد، اما در همان حال همهچنگ قانون و بی

 پور را به سرودنی این چنیند سلطانفشان کسی چون سعینگران و جانها سال پیش پیشگویانه و دلکه ده

ها/ از شبنم و شقایق/ سرشارند/ و بازماندگان شهیدان/ انبوه ابرهای واداشت: با کشورم چه رفته است/ که زندان

 ها هنوز سوگوارند. بارند/ با کشورم چه رفته است/ که گلهای سوخته میپریشان سوگوار/ در سوگ لاله

 )تشویق حضار(
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ای کنم بر. از کبوتر ارشدی دعوت میم. رسیدیم به بخش پایانی. سه شعرخوانی خواهیم داشتممنون مجری:

 ما شعر بخواند. )تشویق حضار(

 

دانا کردند خیلی سخته شعر خوندن. هایی که آقای رئیسسلام دوستان. البته بعد از صحبت :کبوتر ارشدی

گی کانون کنم از کمیسیون فرهنپایداریش و به ویژه تشکر میخاطر تبریک میگم به کانون نویسندگان ایران به

خواهم از یک پیشکسوت خودم تشکر کنم که حالا خانم باشه؛ سرکار خانم آیدا نویسندگان ایران. من هم می

ری دارد و با صبوما را دور هم نگه می ،دبیران و در کمیسیون فرهنگی هیئتست که با تلاش فراوان در عمیدی

 شه به بکتاش آبتین رود و به هر حال یک بخشی از امشب رو که تقدیم میونشهای ما را میبحثو گشودگی 

 ...مدیون ایشون هستیم. روزبه جان خسته نباشی

 ستیکوتاه زیچ تیتسل امیپ

 زهیبا غر نه

 م بخورده م از مرده بهاکه حال یرسم قدرآن

 کفن شدم کجا

 دفن تو شدم کجا

 واکن دوباره ببند یو ه چیو بپ یرا بردار، بشو مرده

 لحد یهام را رو به سنگاام تناندازه گرفته من

  مینخوانده بود نماز

 آفتاب چله، غروب آمد که

 ظهر نداشت مانصلات
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 یهولکاموات هول یرو دومیم

 دایم پادستدم یانه مرده ،یوجود دارد گورستان نه

 دهیم براشاهرگ یهوا فقط

 دهیبر رگم

 بهشت  یاز اقصا دلم

 دهیترکانده، ترس زهره

 امرکعت ناسزا خوانده چند

 گوشه از خاوران ینیسه ب دو

 نیالرحمالرحمن ای

 خانقاه کوچه

 م چند؟اتن یهاپارهتکه

 گاهیب ناموس

 پوشاندینم شهیکه هم کفن

 افتاده باشم نیزم یرو برهنه

 شد دهیکه دزد ییو عصا یصندل کنار

 با تن مردگان  من

 امدهیخواب اریبس

 اریمناره و معابر بس یکینزد

 !نه

 که در سرتان است یفیکث زیبه چ دینکن فکر

 یاست وقت ناچار گرانیم با دامردن فقط

 

 )تشویق حضار(

 

 کنم از علی اسدالهی. )تشویق حضار(دعوت میمجری: 

 

 اسدالهی:علی 

 «سلطان آقا ندا»

 خرداد هشتاد و هشت، امیرآباد( سی تظاهرات در شده )کشته

 

 وزیدمی که اردیبهشت ولرم   روزن   باد از

 گفتم:

 را مادست»
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 «ش وُ بتکانبال  از بیار بیرون
 

 کرد ـمی تاریک را جمعه کهـ  آفتاب در گم تنی با

 زدی آتش آینه در را هایتبرخاستی وُ لب

 )داشتیم فرصت ماه یک هنوز )ما

 

 .ماشین عقب  صندلی  بر است افتاده سرد تفنگی

 ماشین، عقب صندلی بر است افتاده سرد تفنگی

 یعنی:

 .ماشین عقب صندلی بر است افتاده سرد تفنگی

 )است هولناک سادگی ت  شد از جمله این و(

 

 داشبورد در هاگلوله

 داشبورد در نچرخیده گوشت در هایگلوله

 داشبورد در پُر خشابی در نچرخیده گوشت در هایگلوله

 

 ایکنایه هیچبی

 ایاستعاره هیچبی

 .صنعت  تخمی  ادبی هیچبی
 

 :یعنی لاغرت پستان دو

 .ماشین صندلی عقب بر شودمی پرت گرم تفنگی

 

 آفتاب، یپنجره بر تاتن کسوف از

 «قدر فرصت داریم؟هچ»پرسید: می خفیف صدایی

* 

 شود...می رقیق افتد وُ آسمانمی زمین بر ایپرنده

 بنویسی شعری برایش باید

 تیراژ هزار با شعر

 محدود مسئولیت با شعر

 پنجره، به را بکوبی ایپرنده خواستیمی سطرهاش از یکی در که شعری

 .خواب از بیدار کند مرا تا

 کو؟ حوصله اما
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 ایستیمی آب دوش شوی وُ زیرمی بلند

 شودمی لیچ وُ سفید هایتزخم

 گیرندمی را تاشوند وُ صورتمی بزرگ هایتزخم

 

 کشم،می که هایتگونه بر دست

 :بینممی را اتخونی وُ  سرخ گوشت

 !خیر به صبح

* 
 

 تاریکی در هایتچشم

 خاک در هایتچشم

 نگرند ـمی من به اشحدقه از مورچه توده یک که ـ

 بندچشم در هایتچشم

 ـشد  خاکستر آتش، فرمان با که ـ
 

 دارم یاد به را هایتچشم

 کردم؟می چه را صدایت اما

 بزنی فریاد خواستی که بار )هر

 (آمدمی خون شدن غرغره صدای تاحلقوم از

 

 :یعنی هایتچشم

 بال شْت از بیارَ بیرون را مادست

 بگـْذارم اتبریده هایرگ بر تا

* 
 

 هامناخن زیر چیزی

 کشیدمی درد هاتناخن زیر چیزی از

 دارد آسفالت طعم  هات ناخن زیر چیزی

  چیزی تادهان در

 بوسه میان 

 خون میان 

 بود دندان مردّد هایلبخند وُ خرده میان 

 

 زدی خط که را پرنده
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 کردممی فکر آن هزار نفر به

 مشکوک حرکتی به

 عقب داشبورد وُ صندلی میان

 اردیبهشت به

 صبح

 کشید وُ ریخت زبانه هامانگشت تماس با که لبی و

 

 شودمی گرفته وُ دود را هایتدست دستی

 :یعنی شود،می گرفته وُ دود را هایتدست دستی

 خورشید

 .تابدمی لاغرت پستان  دو میان ایحفره از

 

 دارم یاد به را هایتچشم

 کردممی چه را صدایت اما

 قدرهچ بگو

 داریم؟ فرصت قدرهچ

*** 
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ه البابی شده برای شاعرانی که بسبکی هست یک فتح کنم اصلاً یکشعر دوم... عارضم خدمتتون که فکر می

شون داد یا مختارنامه. این شه مختاریه نامنویسند. میآزادی اعتقاد دارند که شعری برای محمد مختاری می

 کنم.ست ولی با تفاوتی که عرض میهم از همون دسته

 

 «مختارنامه»

تظاهرات   مقتول   سال هفتاد و هفت، یکی به ایزنجیره هایقتل یکشته یکی مختاری، محمد دو به )تقدیم

به « بسیجی»اسم  به جعلی، مراسمی در را مختاری ثانی محمد بیست و پنج بهمن هشتاد و نه. دژخیمان،

 (ندخاک سپرد

 

 دود   شودمی بلند

 کاغذ وُ پیراهن از

 آینده در مشتعل خیابانی از

 

 تو از یکی و

 هنگامه آن ازگریختن  گاه  

 وُ گذشته در   کشیده دراز جایی

 شاعینک هایخرده بر

 .داردبرمی قدم زنانسوت جلّاد

 

 جایی

 بعد در بود شده سوراخ

 رفت. خواهد خون ،قبل در جایی از که

 

 دیگرش: پلک  بر زندمی پلک چشمی

 مچاله گلوی با نفس

 نفس

 اختیاراند وُ بیگرفته را هایتدست وقتی

 هیچ در زنیمی چنگ چنان

 هیچ که

 گریست. و افتاد خاک بر

 گاهآن اتگشوده هایرگ در

 غروب صلات   بر کردند وضو خلقی

 مطوّل شد. طناب شکستند وُ حدیث   ایعده و
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 ...امّا گشود، را تاپیراهن نیز یکی

 کبوتری پرواز نه

 ایجوانه ناگزیر  رویش   نه

 چنین را مرگ و ـ

 کردی ـ اشگرفتی وُ زمینی شاعران از

 

 دادمی بو تابغل زیر   هم تو

 تخت بر بودی شده لخت هم تو

 تنهایی وقت   به ،لباس  زیر در بودی کرده دست هم تو

 مُردی خواستی، که جاآن اما

 نبود ما کار این و

 نبود ما نه! کار
 

 ندانستیم نگران که ما

 کرد؟ نصف را مرگ توانمی چگونه

 وُ کشید آغوش در را نیمی

 بعد، برای گذاشت را دیگر نیم

 مُرد گونهآن و

 باشد. تعویق مردن که مردن،
 

 نو دهانى با

 ات؟پاره دهان به خندیمی چگونه

 اىگرفته را دیگرت دست دو سرخ، دست دو با

 گوناگون خون دو با

 هاتشقیقه شکاف ازکند می نشت که

 چشم دو میان عمیق، درزى از

 .سینه وُ گردن میان
 

 گیری،می جدید شکلی بار هر و

 تابود وُ نام تانحیف ظرف بدن، که

 ...آب

 

 ریزی؟می تن کدام در را خودت فردا
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 !مختاری محمد ای

 دزدیدند وُ کشتند را تو باریک

 کشتند وُ دزدیدند را تو باریک

 

 )تشویق حضار(

 . )تشویق حضار(تشریف بیاورندکنم که از علیرضا عباسی دعوت می مجری:

به رفیق خوب بکتاش آبتین. خوشحالم که کانون  فرستم به دوستان. به خصوصدرود می علیرضا عباسی:

 مون شعر بخونیم و امیدوارم که منتهی بشه به لغو اون احکام و... این بهانه رو درست کرد که برای رفیق
 

 

 مامضطرب

 و این حال شخصی  من نیست

 کندم میاخیابان مضطرب

 درختانرنج  نشسته بر پوست 

 ی غروبخراشی بر چهره

 هاحال  خشک برگ

 

 کندم میامضطرب

 شوق مرده در چشمان مردی

 ستهایش خالیکه دست
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 دوهی که سیل شدهنا

 ها را شکستهپل

 

 این حال شخصی من نیست

 گویم که با تو می

 .گردانیو رو می

 

* 

 

  اهییهای سرخ بر سلکه

  کییبر تار دیسف هایلکه

  شاد وازیآ انیدر م لکنتی،

 محزون.  یوایآ وقت  ای،خنده

 بر صورت شادی، غم از هر سو.  دهیلغز

 

  هاسنگ وازآکن به  گوش

 کشند می نیها بر زمای که خاربوتهزوزه به

  نیکن در ساعات واپس نگاه

 در شکاف زبان.  ختهیقلب فرو ر به

 

 ی شادمانی، خانه زبان

 اندوه است. یخانه زبان،
 

* 

 

 قیفرق دارد در کدام دقاچه 

 است  آلودترحزن

 ختهیآو یپرنده یآوا

 کیساعت تار از

 

 ستیشدن چ یسپر فرق

 لحظات نیهم در

 که خواهد آمد یساعات رفته و زمان با

 رنج تیاز دست رفتن خاص وقت 
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 متورم، کلمات 

 گلوی اخبار بد در

 کنندمی تکرارمان

 داندیپرنده م و

 یکیاز تار ختنیگر

 یکیتار به

 است. هودهیب

 

* 

 دیتابخون گرفته، بر سرت می دخورشی نآت و اتابان در قلب دیهزار خورش

 . گریای داز گلوله ختنیگر وقت

 

 کجاست  تاپناهگاه

  ا؟یبر رو ختهیر واریید

  ستیک تاپناه

 در اتاق مجلل؟  استمدارییس

  شییاندچه می به

 ات؟گمشده بازیهم

 

 دیدوهات میدر رگ شوق

 های سقف  وار چون خاک از ترکخلسه ختیریم سأی و

 های کودکی خواب رفته.گونه بر

  انیهراس  بی پا نیا با

 کنم نگاه می اتنهیس به

 های چرخان  خشم خاربوته به

 گردد ت میاگرداگرد قلب که

  تاچشمان قعر خاموش   یستاره نآ به

 .است سوخته سمانآانعکاس  که

 

 کند ت میانوازش کسی

  اتنهیبر جهان خاکستری در س کشدیدست م و

 تاپوست ریور زدشت  شعله بر
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 میبر اندوه بگذار دیبا گریید نام

 خاکستر از شده رپُ هولناک  هایچاله نآمرگ و  بر

 ت اچشمان اهیبر سرخ و س نامی

 هراس  همواره است. ریتصو که

 

* 

 

 «.ستیابد یزخم نیبر زم شانیها که جاگورخواب یبرا»

 

 زند گور می نفس

  رونیزند بمی نفس

 های گور لبه از

 چهار طرف  از

 فرورفته در زخم  وار ید چهار

 زند به صورتی که گرم مانده می خون

 به تنی از انجماد  رهیخ

 . رانییتنی از و و

 کند  کند، پوست میپوست  زخم می کندیحلقه در حدقه، چاله مشود گور، حلقهمی حلقه

 ابدی بر گونه  ار یش کندمی

  ریتصو نیی اگوشه از

 به گور  ختهویآچشم، مانده  که

 گور به گور... به
 

* 

 

 ی اندوه.  ناعادلانه م یتقس ،لبخند یناعادلانه میتقس

 طبقاتی،  کی یتار

 طبقاتی.  ی یروشنا

  ستیجهان مطلق ن نیدر ا زیچچیه

 رنج  جز

 است و  ریسراز که

  ریناگز

  پله

 پله     
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 را  نییطبقات پا        

 .پوشاندمی

 

* 

 

   دیتپو گرم می زدیقلب سرخ م

 از دوستت دارم  خواستممی

  سم،یبنو ایعاشقانه

 شد،  جنگ

 از کلمه بالا رفت  خون

 ر کرد را پُ شیهاگودی

 .دیچیها پتلخ، در مشام درخت بوی

 

  شهیش پشت

 شان را گرفته،صورت ابرها

 .برندیم یگریرا به روز د باران

 وارهاید نیب

 خورده، رو به کلمات ترس

  گرفته،خون

 از من گذشته است ایعاشقانه

 

* 

 

 ای پرهپر زدن  شب

 چسبیده به تاریکی

 چه چیزی را به یادم می آورد؟

 ای سرگردان؟واژه

 شبای در نیمهجان کندن  گربه

 کند؟آشفته میکه خواب را 

 ای قدیمی؟قفسی از یاد رفته در مهتابی خانه

 

 آوردچه چیزی را به یادم می

 م شکسته استاای که در ذهنشاخه

 ش نشسته باشداکه انبوه برفی بر تنآنبی
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 کشم بر شیشه دست می

 شود بخار از حروفی غمگینمحو می 

 

 ام اگر مرده باشدحافظه

 دهدصدا ادامه می

 های خون در خیابانرا که خیس مانده بر لختهآفتاب 

 شودصدا که چشم دارد و خاموش نمی

 در تلنبار تاریکی

 

 )تشویق حضار(
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