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چرا گروس؟

آنچه باعث شــده تا در خور وقت و حوصله و سن
1
و ســال خود چندی درباره شــاعر معاصر ،گروس
یادداشت
عبدالملکیان بنویســم ،نوعی حــس کنجکاوی و
میــل شــخصیام بــوده و این میل وقتی شــدت و
وســعت یافت که به خواندن مصاحبه او در کتاب
«گزین ه اشعارش» درنشر مروارید پرداختم؛ انگار
ی زنم .در پرتو یافتن
خودم دارم با خودم حرف م 
هرمز علیپور
شاعر
سنخیت در نگاه به شعر و شاعر .مشغول خواندن
ف ها و شــعرها که شــدم ،دیدم اگــر بخواهم
حــر 
کتابی تعلیمی برای هنرجویان شعر بنویسم یکی از شاعرانی که میتوانم
شعرش را شاهد و مثل بیاورم اوست .و البته این بدان معنا نیست که دارم
ی گویم گروس بزرگترین و بهترین شاعر معاصر است .او یکی از شاعران
م 
خوب و موفق معاصر است .حاال نه اینکه بخواهم برای نگاه و نوشتهام با
ی کنم از زندهیاد منوچهر
نامها اعتباری به عاریت گرفته باشم اما یادی م 
آتشی .در غوغای آغاز جشنوار ه ها از او پرسیدم :منوچهر من که در جریان
نیستم ،این گروس کیه که هم ه جایزه ها را میبره؟ منوچهر گفت :هرمز
این پسر خیلیشــاعره .گفتم :چطور؟ گفت :بابا سنی نداره .یادش بخیر.
حاال که شعرهای  15تا  20سالگی گروس را در بخش اول گزینه اشعارش
ی خوانم به او درود میفرستم و به گروس آفرین.
م 
شــعر گروس آمیزه هوشــمندانهای از اســتعداد و دانش پرورده و درونی
شده پیرامون دنیای شعر و شعر معاصر است و همچنین استفاد ه همراه
ن ذاتی و منحصر به فرد خود از عناصر بیرونی.
با فراســت از امکانات درو 
ق های موقت را تنها در صورت استمرار کار شاعر ارج مینهد و به
او توفی 
آنها غره و قانع نمیشود که حتی در صورت گم کردن هدف ذاتی شعر که
خود شعر است ،آنها را زیانبار هم میداند .در حرفهایش روی ترکیب یا
ی کند .همان که هولدرلین خطاب به
عبارت «شاعر واقعی» تکیه و تأکید م 
ی گوید« :مادر ،من شاعرم .نه دانشمند و تاجر ».شعر او حاکی
مادرش م 
از فرآیندی اســت که هم مولود و هم مولد اســت .یعنــی با بهرهمندی از
فرآیندهایی تا رسیدن به فرآیندی شخصی و قابل تأمل .من شعر گروس
را شعری کارگاهی دیدهام .شعری ساخته شده از مجموعه شعرهای کوتاه
مستقل و در عین حال دارای ارتباطی ارگانیک بین بندها .بندهایی مثل:
ی ست که دیوار نمی شناسد»
«عشق ،پیچک 
«کــدام پــل درکجــای جهان شکســته اســت /که هیچکــس بــه خان ه اش
نمیرسد»
«شب هرچه تاریکتر ،ستارگان روشنتر»
که هر یک برای خود شــعرهای کوتاهی هســتند که با بندهای دیگر شــعر
ی یابند .دیگر اینکه بگذارید برای شعر او دو ،سه صفت
ارتباطی ارگانیک م 
«گوارا» «مطبوع» و«پیشبرنده» را استفاده کنم.
ت هــا را از این جهــت آوردم ،کــه در حالی که داشــتم گــروس را
ایــن صفــ 
ی خواندم که البته عزیز و
ب هایی از شــاعران دیگر هم مــ 
میخوانــدم ،کتا 
دوست هم هستند .و واقعاً هر کاری کردم نتوانستم آن چند کتاب را تا آخر
بخوانم و مثالً در این میان شاعری هم بود با قلم توانا در نقد و ارائ ه رفرنس
و...نه اینکه ذهن و سلیق ه خودم را معیار یا میزان قرار داده باشم با این حال
گفتم فالنی عیب از خود شماست ،شاید .اما عالقهمندان به شعر و شعر
گــروس مخصوصاً میتوانند با شــعر او در حد خود ربط و پیوند پیدا کنند.
ی خواهم روی نکات دیگری نیز درنگ داشته باشم و بگویم که کامل
من م 
ب ترین چهر ه هایی که امروز در شعر تشخیص داده
ترین یا یکی از مناســ 
ام ،اوســت .یعنی اشــاره کردم که یافتن نوعی سنخیت مرا مصممتر کرد
ولی فراتر از این جنب ه نگاه شــخصی ،اینها را در ارتباط با جریاناتی شعری
بیان کردم که حدود نیم قرن و اندی از نزدیک و به شــکلی مســتمر شاهد
فعالیتشانبودهام.حاالبهایننکاتبهشکلیمشخصتراشارهمیکنم:
 .1چهره گرفتن :شــاعران نســل بالفصل نیما معموالً در فاصل ه ســنی 20
تا  40ســالگی چهره میگرفتند .یعنی شاعری چون آتشــی دور از مرکز در
 27ســالگی ،رؤیایی  32سالگی ،شــاملو که در  40سالگی بهعنوان جاودان
مرد شــعر امــروز .منظورم امــا از چهره گرفتن یادآوری این نکته اســت که
قریحــه و اســتعداد و نبوغ آنها به تنهایی کافی نبــود .همانطور که گروس
شــعر  15تا  25ســالگیاش گویای اســتعداد ذاتی اوست ،این استعداد اما
در پرتو پشتکار و مطالعه و ...به مرحل ه امروزی در  40سالگی رسیده است.
 -2مســتقل بودن :او در ذیل هیچ عنوان و گروهی نبوده و نیســت و تنها به
شکلی متمرکز به کارش پرداخته و مشغول است ،چراکه توقع او در فردیت
و تشــخص اســت که برآورده میشــود .کما اینکه در ژانرهــا و نحلهها هم
ی است
معموالً یکی ،دو نفر شــاخص هســتند -3 .در عین حال او شــاعر 
که متعهدترین و غمخوارترین شــعر را درباره انســان میسراید ،هرگز اما
به شــعارزدگی و گویش سیاســی محض تن نداده و نمون ه های این بحث
در شــعرهایش فراوانند -4 .در شعر او میتوان مؤلفههای ادعایی بعضی
حرکتها را دید .لیکن به شــکل و شــیو ه خود شاعر .یا مثالً جزئی نگری او
ی اســت .این را گفتم یادم آمد بگویم
در شــعر به گون ه ای بنیادی و ریشــها 
که شــعر او نوعی نگاه تقطیری و گوهری به رویدادهاست .بخواهم نمونه
بیاورم باید بر بســیاری از شعرها تأکید کنم -5 .صداقت و جسارت شاعر:
اگرچه دیگران هم میتوانستند برخی تأثیرات شان را بر او بعداًو بعضاًفرا
یاد آورند ،خود شاعر اما این را پیشاپیش گفته و این ناشی از صداقت ،جرأت
و از همه مهمتر اعتماد به نفسی است که شاعر بابت کار خود دارد .این یکی
ی است.
از خصیصههای مشترک هم ه شاعران حرفها 
و اما اگر این شرایط جهنمی به پایان برسد و من زنده بمانم خواهم
ت شان است که
گفت و نوشت که شاعران واقعی بواسط ه شعر و زیس 
یافته و دریافته می شــوند ،نه از خود گفتن .خودپیامبرانگاری ،بیانیه
دادن ،بیانیه هایی که به ناگزیر تن به نسخ و فسخ خود خواهند سپرد
و هرگز تا همیشــه نسلهای شــعری مرعوب و شیفت ه این کنش های
غیر ضــروری و غیرشــاعرانه نخواهند ماند .گــروس عبدالملکیان در
پرتو فردیت خود است که نامی اضافه شده بر نامهای برجست ه شعر
معاصر اســت .البته که امکانات او در عرصه شــعر در رشــد و ثبت او
مؤثر بوده و هست .چنانکه بودهاند و هستند استعدادهای دیگری با
قریحــهای باال اما هــوش مراقبت از خود ،هوش کــمبها وکم قیمتی
نیست .توفیق بیشتر او را صمیمانه خواهانم.

شاعری خارج از فرمولهای
مرسومشاعری

در قفل در کلیدی چرخید

گروهفرهنگی/انتشارگزیدهشعرگروسعبدالملکیانتوسطنشرپنگوئنکهازمعتبرترینناشران
ادبیجهاناست،اتفاققابلتوجهیاست.اینمجموعهکهمحصولهمکاریاحمدنادعلیزاده
بهعنوانمترجموایدرانوریشاعرومترجمامریکاییاستبانام«تکیهدادنبهدیروقت»منتشر
شدهاستکهدستچینیازدفاترشعرپیشینشاعرمیباشد.استقبالنشرپنگوئنازشعرشاعران
امروزکهتاپیشازاینصرفاًبهفردوسیوخیاموسعدیوحافظپرداختهبودازآنرواهمیتداردکه
شعرامروزایرانباوجودپیشینهدرخشانشعرفارسیچنداندرجامعهجهانیادبیاتشناسانیست

«ëëخردههایتاریکی»

درسایهچیزیکهنیست
نشستهاستو
چیزیکهنیستراورقمیزند.
اوتکهتکهبیدارمیشود
وتکهتکهراهمیافتد
وتکههایبسیارش،مرگراکالفهکردهاست
انگشتاشارهاشکهازآسمانمیگذرد
ِ
اجازهمیگیرد
ازاومیپرسد:
غروب،جزبرایغمگینکردن
بهچهدردمیخورد؟
همین!پرسشیکهپاسخاست
تاابدزندهمیماند
پسرهایشکن،بگذاربرود!
دیوانهاستاو
کههربارحرفمیزند
دیواربهسمتدیگرشنگاهمیکند
دیوانهاستاو
کندنشبادامهمیدهد
کههمچنانبه ِ
و ُخردههایتاریکیرا
زیرتختپنهانمیکند
دیوانهاستاو
کهگفتهبودمیرود
امارفت
وگفتهبودمیماند
اماماند
وگفتهبودمیخندد
اماخندید
دیوانهاستاو
کهرفتنوماندنوخندیدنرابیخیالشده
کندنمعنی«اما»فکرمیکند
به ِ
دیوانهبایدباشد
کهباطناب
اورابهسپیدهدمبستهاند
دیوانهاستاو
کهدیروزتیربارانشکردهاندو
هنوزبهفرارفکرمیکند

جلوههایی از «گسست گفتمانی» و «گفتمان ه سازی»

متأثر از فلسفه پدیدارشناســی در دهه ۱۹۸۰م.
2
ش شــده معنــا ماننــد حضــور،
ابعــاد فرامــو 
یادداشت
فرآینــد حســی -ادراکی و امر حســی بــه حوزه
نشانهشناســی بازگشــتند .دگرگونســازی
یــا بازســازی معانــی تثبیتشــده بــا تکیــه بــر
توانشهای الیه حســی -ادراکی شــعر ،صور یا
نمای ههایمعناییخیر هکنند هایپدیدمیآورد.
محمدرضا روزبه
این فرآیند شکســتن و بازسازی معانی تثبیت
شاعر و
مدرس دانشگاه
شــده را «گسســت گفتمانی» میگویند .عبور و
عــدول از گفتمــان ،موجب ظهــور «گفتمانه»
میشود« .گفتمانه ،خلق گونهای متفاوت در بسیاری موارد و در بسیاری
از گفتمانهــا یعنــی متحیر ســاختن ،ایجاد تــکان ،درخشــش ،گیرایی
غیرمنتظرهوتولیدگونههایمنحصرب هفرداستکهازبافتهایموجود
و شناخت ه شده فاصله میگیرد و به نوعی هنجارگریزی میپردازد .نباید
ایــن نکتــه را فرامــوش کرد که راه رســیدن به گفتمانه ،عبــور از گفتمان

«ëëکدام پل»

دخترانشهر
بهروستافکرمىکنند
دخترانروستا
درآرزوىشهرمىمیرند
مردانکوچک
بهآسایشمردانبزرگفکرمىکنند
مردانبزرگ
در آرزوى آرامش مردان کوچک
مىمیرند
کدامپل
درکجاىجهانشکستهاست
کههیچکسبهخانهاشنمىرسد

اســت( ».شــعیری ،حمیدرضا ،تجزی ه وتحلیل نشانه -معناشناختی
گفتمان ،۱۳۸۵،سمت ،صص ۴۷و.)۴۸
در فرآیند گسســت گفتمانی ،شــاعر ،یا گفتمانهای متناظر را در هم
میآمیزد یا با عبور از گفتمانی ،به قلمروی گفتمانی دیگر گام مینهد.
ن رهگذر ،صور معنایی تازه و خیرهکنندهای ظهور میکنند که
از همیــ 
هم به تشخص سبکی آثار شاعر میانجامند و هم گستره نگاه و بیان
شاعرانه را وسعت میبخشند.
در میان شاعران نسل پیشین بیش از همه ،احمد شاملو با همآمیزی
هوشــمندانه گفتمانهــای عشــق و مبــارزه ،اســطوره و تاریــخ ،مرگ
و زندگــی و غیــره ،برجســتهترین نمودهــای گسســت گفتمانــی و نیز
گفتمانهسازی را در قلمروی شعر معاصر بهنام خود ثبت کرده است.
در میان شــاعران نســل جدید نیز پارهای از سرودههای شاعر توانمند
معاصر« ،گروس عبدالملکیان» از این ترفند و تکنیک ساختاری بهره
وافر دارند ،به گونهای که میتوان مدعی شد که کانون استتیک و مرکز
ثقل زیباشناسی آن سرودهها همانا رویکرد زیباشناسانه یاد شده است.

وبهنسبتدیگرمللنامکشوفباقیماندهاست.ترجمهشعرامروزایراناولویتبیشتریازترجمه
شــعرجهانبهفارسیدارد.کمرنگیحضورشــعرامروزایراندرمجامعبینالمللیهرچنددالیل
متکثریمیتواندداشتهباشداماشایدبتوانمهمترینآنراترجمههاینامطلوبادبیوکمتوجهی
بهاصلبهرهمندیازظرفیتهایشعرکالسیکفارسیعنوانکرد.دراینشمارهازسهشنبههایشعر
بامعرفیکتاب«تکیهدادنبهدیروقت»یادداشتهاییرادرچراییموفقیتشاعروراهکارهایی
برایبهبودشعرامروزبهمخاطبانتقدیمخواهیمکرد.

«ëëجنگل»

چشمهاىبسته،بازترند
و پلک ،پردهاى ست
کهمنظرهراعمیقترمىکند
بُگذار
رودخانهازتوبُگذرد
وسنگهاشدرخستگىاتتهنشینشوند
بُگذار
بخشىزندهازمرگباشى
وریشههابهاعماقتاعتمادکنند
جنگل،
تنهایکدرختاست
که در هزاران شکل
ازخاکگریختهاست

مثالً در بخش دوم ســروده «تاریکی غار» گفتمان «پیشرفت و تکامل
انسانی» پیدرپی دچار گسست شده و جای خود را به گفتمان «جنون
و نابودی» میدهد .این گفتمان دوم ناگهان بر تمامی ابعاد معنایی-
حسی شعر سایه میافکند:
رنگ /انسانی است  /که در دهانه یک غار /از آنهمه روشنی /به تاریکی
فرو میرود /و آنگاه بهدنبال نقطهای روشن میگردد و آنگاه/به دنبال
نقطهایروشن/دیوانهمیشود/وآنگاهبهدنبالنقطهایروشن/برقرا
اختراعمیکند/آنگاهبابرقخودکشیمیکند(ص.)۱۳
نیز در شــعر کوتاه زیر ،شــاعر با گسســت از گفتمان جنگ و زشــتی به
سوی گفتمان عشق و زیبایی میگراید ،طوری که تقابل و تناظر این دو
گفتمان،گفتمانهایزیباوخیرهکنندهمیآفریند:
فراموش کن /مسلسل را /مرگ را /و به ماجرای زنبوری بیندیش /که در
توجویشاخهگلیاست(/پرندهپنهان.)۵۴،
میانهمیدانمین/بهجس 
در سروده «بلیت یکطرفه» از مجموعه «سطرها در تاریکی جا عوض
میکننــد» با تقابل ناگهانی دو جهان موازی واقعیــت و مجازی روبهرو

«ëëفالش بک»

فرصتینماندهاست
بیاهمدیگررابغلكنیم
فردا
یا من تو را میكشم
یا تو چاقو را در آب خواهی شست
همینچندسطر
دنیابههمینچندسطررسیدهاست
بهاینكهآسمان
كوچكبماندبهتراست
بهدنیانیایدبهتراست
اصال
اینفیلمرابهعقببرگردان
آنقدركهپالتویپوستپشتویترین
پلنگیشود
كه میدود در دشتهای دور
آنقدركهعصاها
پیادهبهجنگلبرگردند
وپرندگان
دوبارهبرزمین
زمین...
نه!
بهعقبتربرگرد
بگذار
دوبارهدستهایشرابشوید
درآینهبنگرد
شاید
تصمیمدیگریگرفت

حافظهدرازمدتشعرخوانهاستکهدربارهتوفیق
3
و اعتبار یک شــاعر ،میتواند میــزان قابل اعتناتری
یادداشت
باشد؛ لیکن این نکته مانع از این نیست که با معاییر
زیباشناســانه و تاریخی ،به بررسی شعر یا مجموعه
شعرهای یک شاعر بنشینیم .گروس عبدالملکیان
در هیاهــوی زبــانورزی در شــعر و گرایش شــاعران
متوســط به توانمندیهای فرمول زبان و قالب ،بار
رشید کاکاوند
دیگر اعتبــار و اهمیت ناخــودآگاه فعال و خالقیت
شاعر و
شــاعرانه را یادآوری کرده اســت .ایــن خالقیت ،در
مدرس دانشگاه
تخیــل ،نوع نــگاه و پرداخت روایی اشــعار اوســت:
«شکارچی نمیداند /که سالها در درونشان بالبال خواهم زد /و کودکانش
کمکــم /به قفس بدل میشــوند» .از جلوههای خالقیتی که گفته شــد یکی
ی است که در جان مخاطب باقی
عنصر غافلگیری است که نبض روایتهای 
میماند و از مبانی لذتبخشی آثار میتوانند بود که تأثیر شمس لنگرودی را
در این شگرد شاعرانه در اشعار گروس میشود دید:
«چقدر به هوا محتاجم /هوا در سرنگی کوچک»
«این بار پیامبری بفرست /که تنها گوش کند»
منظر تازه گروس در به کارگیری عناصر آشنا ،تلمیحات و یادآوریهای ادبی
نیز طعم غریبآشنایی ایجاد کرده است .مؤلفههایی مثل دریا ،عنکبوت،
مــار و عصــا قصههای آشــنایی را تداعی میکننــد که روایت خطــی آنها به
سیالن ذهن تبدیل شده است و در اشارهها نیز حتی صراحت نیست:
«ودریایشهرمانچنانخستهاست/کهعنکبوتبرموجهایشتارمیبندد»
«کاش کسی این مارها را عصا کند»
درهم آمیختن جهان زنده اطراف با تصویری موازی از یک فیلم سینمایی
که میبینی یا در حال ساخت است ،که گویی تقدیر و ناگزیری جبر اجتماعی
یا حتی سیاســی است .قطعه «پارانویا» از کتاب «حفرهها» مصداقی کامل
ی اســت که با خواندن اشــعار گروس عبدالملکیان دریافت
برای ویژگیهای 
میشود .پروایی ندارد که با عناصر بسیار ساده و د م دست که گزارشی مستند
و جزئی از واقعیات زندگی معاصر میکنند ،جهان شاعرانه خود را بسازد و
ترکیبی بدیع و ملموس و تأثیرگذار بیافریند؛ مثل همین شعر پارانویا:
«دریــا را مچالــه میکنــم /میگــذارم زیــر ســر /زل میزنم به مقوای ســیاه
چســبیده بــه آســمان /و با نــوار جیرجیــرک به خــواب مــیروم /.نــوار را که
برگردانند/خروسمیخواند»...
در شعر را به روی همه واژهها باز کرد ،محدودیتی
شاعر به تبع تعالیم نیما که ِ
در بــه کار بــردن کلماتی که بعضی غیرشــاعرانه محســوب میشــوند قائل
ل کاغذی ،هواپیما ،نت ،بتهوون ،زنگ تلفن،
نیست؛ کلماتی مثل :دســتما 
فیلم ،روانشــناس ،چاقــو و ...این نکته وقتــی ارزش ادبی مییابد کــه واژهها
کاربــردی شــاعرانه بیابند و شــعر را بــه ابتذال و عوامپســندی فــرو نکاهند.
جذابیــت و قابلیت شــعر گــروس همینجاســت .خردهگویی کــه از عواقب
ب محور معاصر است در شعر او نیست .این
انحراف بخشی از شعر مخاط 
اســت که عبارتهای شــعری او اندیشهورانه اســت .گرفتار جزئیات نیست؛
اما انتزاع و اندیشههای نافهمیدنی نیز در اشعار او وجود ندارد .شعر گروس
عبدالملکیان به مجموعه گســتردهای از بیان انســانی ســاده و در عینحال
عمیق و جذاب تبدیل شــده اســت .ســادگی زبــان و بیان گــروس ،به معنی
ســادگی تفکر یا ســادگی موضوع و مضمون شعر نیســت .او مخاطب شعر
خود را تربیت کرده است که از شعر گروس ،زیبایی ،نگاه تازه و غافلگیرکننده؛
و ســخنان بــزرگ و مهــم و البته ملموس دریافت کننــد .همین نکته باعث
میشودگاهیدرشعراورفتارهایخاصزبانیمیبینیمکهچندانخوشایند
دلبستگان این شعر نیست .الاقل از یکدستی زبان او میکاهد:
«پدیدار میشوی در ندیدارها»
«هوا که هواییام کرده/هوا /که حواسش نبود این شعر است»
«اسبها چنان میدویدند /که یال موج و موج یال /شعر را به هم میزد»
دوری از زبانورزی در شــعر گروس ،ترجمه اشعار او را ممکن کرده است تا
جایی که به متن او آسیب شعری وارد نشود .در شعر گروس ،لحظهلحظه
اتفــاق رخ میدهد .شــعر مهیجــی که هر اتفــاق آن قابلیت ایــن را دارد که
شــعری کامل باشــد .کلیت معنایی-روایی کالم ،ســادگی و استقالل بندها
بدون آنکه پیوندشــان با بخشهای دیگر شعر گسسته شود ،موجب ایجاد
ایــن ویژگیاند .به بندهایی که از شــعرهای مختلف گــروس عبدالملکیان
انتخاب شده است بنگریم .هر کدام گویی شعر کاملی هستند:
«جنگل /تنها یک درخت است /که در هزاران شکل /از خاک گریخته است»
«کدامپل/درکجایجهانشکستهاست/کههیچکسبهخانهاشنمیرسد»
«مگر چند بار به دنیا آمدهایم /که اینهمه میمیریم»
«دردیست /خونت جوان بماند و  /پایت پیر شود»
«کلیدهای گمشده روزی پیدا خواهند شد /با قفلهای گمشده چه کنیم؟»
و از این دســت فراوان اســت .و همین نکته اســت که شاید موجب شده است
که شــعرهای کوتاه گروس بیش از شــعرهای بلندش شناخته شده باشند .گو
اینکه در هر شعر بلند او چند شعر کامل کوتاه است .و نیز همین موجب رواج
اشعار او در فضای مجازیست .گذران عمر ،جنگ و اعتبار و احترام طبیعت
مدرن
از موضوعات اصلی و مورد عالقه گروس اســت .مقابله انسان و جهان ِ
دستسازبشر(بلیتقطارراپارهمیکنم...یا:ماریبزرگمراخوردهاست/من
اما باید در ایستگاه صادقیه پیاده شوم )...و جنگ که ویرانگر است (فقط پنج
دقیقه/ازخاکریزهاپایینآمدم؛بابمبهایشیمیاییسرفهنکردم/فقطپنج
دقیقه از تاریکی مرخصی گرفتم/تا برایت شــعری عاشقانه بنویسم ...یا :من
بچهبودم/مادرمظرفمیشست/وپدرباسبیلسیاهشبهخانهبرمیگشت/
بمبهاکهمیباریدند/هرسهبچهبودیم)وجنگکهمرگآفریناست(نفس
بکشلعنتی/نفسبکش/نفس/..دکترسرشراتکانمیدهد/پرستارسرش
را تکان میدهد/دکتر عرقش را پاک میکند /و رشــتهکوههای سبز /بر صفحه
مانیتور /کویر میشوند) در شعر او بسیار مؤثر و جذاب است .و میماند عشق
که همهچیز گویی در آن شناور است .شعر گروس عبدالملکیان شعریست
کــه قابلیت ارتقا و تکامل دارد .اینکه شــعرش خواننــده دارد و دهان به دهان
میگــردد ،ایجــاب میکند که اولویتی جز حفظ همین که هســت و ارتقای آن
نداشته باشد .او انسان امروزی است .خوب است که انسان است .خوب است
که امروزی است؛ و خوب است که گروس عبدالملکیان شاعر است.

میشــویم .گسســت از گفتمان دنیای واقعی و پرتاب شدن به گفتمان
دنیایمجازی،گفتمانهچشمگیریرارقمزدهاست:
پیلههای بسیاری دیدهام /آویزان از درختی /در جنگلهای دور /افتاده
بر لبه پنجره /رها در جوی های خیابان
هرچه فکر میکنم اما /یک پروانه بیشتر در خاطرم نیست /مگر چند
بار به دنیا آمدهایم /که این همه میمیریم؟
چند اســکناس مچاله /چند نخ شکسته سیگار /آه! بلیت یکطرفه!/
چیزی غمگینتر از تو /در جیبهای دنیا پیدا نکردهام - /ببخشید این
بلیــت....؟ - /پــس گرفته نمیشــود /.پس بادها رفتهانــد؟! /پس این
درخــت بــه زرد ابد محکوم شــد؟ /و قاصدکها /آنقــدر در کنج دیوار
ماندند /که خبرهایشان از خاطر رفت؟! /بیهوده مشت به شیشههای
ایــن قطار میکوبــی! /بیهــوده صدایت را /به آنســوی پنجــره پرتاب
میکنی /ما  /بازیگران یک فیلم صامتیم.
در اینتکه از شعر  ۲۳مجموعه «سهگانه خاورمیانه»
به خانهام برو /چشــمهایم را ببند /شــمعها را خاموش کــن /و در نور

شمعدانیها بخوان /:تنم را با شعر بشویید
آخریــن تالشهایــم را /از زیــر ناخنهایم پاک کنید /ســکوتم را ادامه
دهیــد /آنقدر که افتــادن تار مویم را /چون ســقوط درختی در جنگل
بشنوید /چند دقیقه همانجا بنشــینید /و بعد /...مرا در شکم مادرم
خاک کنید (.)۶۲-۶۳
ســطر غافلگیرکننــده پایانی از رهگذر گسســت گفتمان مــرگ و روی
آوردن به گفتمان «تولد دوباره» به ظهور گفتمانهای شگرف و شگفت
انجامیــده اســت و نیز تقابــل بین برد و باخــت در ســروده  ۷از همان
مجموعه:
نشســتهام /با شــب قمار میکنم /و هر چه میبرم /تاریکتر میشوم
(ص.)۲۰
ت ناب شــاعرانه و نمایشگاه
شــعر گروس ،جشــنواره باشکوه مکاشفا 
دائمی لحظههای شــگفت و گاه دور از دســترس اســت ،گاه از رهگذر
گسست گفتمانی و گفتمانهســازی و گاه زاییده ترفندها و تکنیکهای
هنری متنوع دیگر.

