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صدای گرگ شنیده می شود
واکاوی شعری از احمد بیرانوند

شــعر احمــد بیرانونــد رازآمیــز و
رمزگونه اســت .در نظر نخســت،
اجرای شــعر جلب توجه میکند.
چند صحنه هراسانگیز به تصویر
سریا داودی حموله کشــیده میشــود .در نگاه دوم که
زبــان روایی بازوی محرکه اســت،
منتقد
راوی هــر صحنه داســتان خــود را
بــه پیــش میبــرد .نقطــ ه عطف
شعر چگونگی ساختار روایی است ،که ارتباط حسی بین
سطرها و بندها برقرار کرده است .در این پیوستگی تردید
و اضطراب بین دو فضای عینیت و ذهنیت برقرار است.
هــر بندی خرده روایتــی را در دل خود جای داده اســت.
کــه با هــر چرخشــی راوی تغییــر میکند .ایــن چنین که
هــر کاراکتــری (خرگــوش ،شــکارچی ،گــرگ) منظرهای
را توصیــف میکنــد .در این فــراروی صداهای مختلفی
رقم میخورد .صدای خرگوش شــنیده میشود .صدای
شــکارچی شنیده میشود .صدای گرگ شنیده میشود.
صــدای راوی شــنیده میشــود .از طــرف دیگــر در ایــن
صحنهگردانی موقعیت هر کدام از کاراکترها نشانهای از
احساسات بشری به نمایش در آمده است .راوی مرکزی
(کــه کاراکتر اصلی) اســت به هر کدام شــلیک کند دچار
کیش و مات خواهد شــد .میان تردید و دو دلی به گرگ
شلیک میشود و رد خونش پهنای دشت را میگیرد( :رد
خون تا انتهای دشت گریخته است).
گونــ ه روایت در چرخش دورانی اســت .این چند بعدی
ســاختار روایــی مشــابهتهایی بیــن روایــت خرگــوش،
روایت شکارچی و روایت راوی برقرار میکند .زبان روایی
و زمــان روایــی بــه صورت مســتمر در تصویرگــری تکرار
میشوند.
در ایــن وضعیــت الفــاظ جهــتدار هســتند« .ســردی،
گرســنگی ،اشــک» در تقارن با «برف ،توله ،گــرگ» قرار
میگیرنــد .در راســتای جزئینگــری چنــد تصویــر دیده
میشــود .بیــن تصویر نخســت ،گریســتن گــرگ (گرگی
شــدهام /که میان برف/گریســته اســت) ،و تصویــر دوم،
هــراس خرگوش (هراســش را تــوی النهاش مــی دود).
تعارضی پارادوکسی است.
و چقدر دویدن از سر ترس به تصویر کشیده شده است،
دویــدن خرگوش از ترس شــکارچی ،دویدن خرگوش از
ترس گرگ ،دویدن شکارچی از ترس گرگ ،دویدن راوی
از تــرس گرگ ،دویدن راوی از ترس شــکارچی ...دویدن
شکارچی در پی خرگوش ،دویدن گرگ در پی خرگوش.
دویدن برف در پی باد ،دویدن باد در پی برف...
در ایــن دویدنها گرگ به توله گرســنهاش فکر میکند و
البته به شکارچی هم فکر میکند .شکارچی به گرگ فکر
میکند و به خرگوش فکر میکند .خرگوش به شکارچی
فکر میکند و به گرگ فکر میکند ،راوی هم به خرگوش،
هم به گرگ و شکارچی فکر میکند.
در ایــن صحنهگردانــی وســعت بیــان احساســات بــه
تصویرکشــیده شــده اســت .از تفنگــی که پایــان قصه را
رقم زده ،حرف و نشــانهای در شــعر نیســت .اما حذفی
کــه علــت و معلول را بــه هم پیوند دهد ،گــرگ را هدف
گرفته است .شکارچی دشمن مشترک را از صحنه به در
میکند .اما یک تعقید در اینجا هست ،کدام راوی شلیک
کرده اســت ،راوی خرگوش اســت یا راوی شکارچی؟ هر
خرگوشــی با رنگ خاص (ســپید ،ســیاه ،قهوهای) نماد
وضعیتی است .هم چنان که برف در دو معنای ضد هم
به کار رفته است .با شگونی و بی شگونی ،خیر و شر ...که
در هر صحنه احساسی به مخاطب انتقال داده میشود.
اما آنچه قریب به دید میآید ،وســعت بیکرانگی است
که هم در صحن ه برف و هم در تصویر گردانی شعر سپید
به نمایش در آمده است.
راوی بــرای ایــن کشــف بــا تلنگــر میخواهــد مفاهیم را

تعارضــی کند ،پس با واژه«اگر» بــه دال چندین مدلول
اختصاص میدهد( :تا اگر سفید کیش /تا اگر سیاه مات)
اســتفاده از ترکیــب (میــان دویــدن نفسهــای تــو)،
بهرهمنــدی از تناســب(چقدر قطــب جنــوب اســت
حرفهــای مــن) ،و تعارض(هراســش را تــوی النهاش
میدود ).در جهت گستره مفاهیم است.
در آغــاز شــعر خرگــوش جمــع بســته شــده اســت:
(خرگوشهــای قهــوهای /خرگوشهــای ســفید)،که بــا
دیــدن شــکارچی هــر کدام بــه مســیری فــرار میکنند و
در صحنههــای بعــدی راوی تنهــا از دو خرگوش در دید
کانونی راوی توصیف میشوند .صحنهگردانی خرگوش
سفید و خرگوش سیاه ،شکارچی سیاه و شکارچی سفید
زیبایی کالمی را دوچندان کرده است .در تمام صحنهها
برف میبارد ،همه جا را برف پوشــانده است .در همین
چنــد ســطر چندین تصویر هســت .برف ســپید اســت،
خرگوش سپید اســت ،شکارچی سپید است ...پرداخت
به فضای برفی و ســرما تداعی مرگ و نیستی است .در
ایــن جهــت مخاطب رابط ه احساســی عاطفی با شــعر
برقرار میکند.
بازیهای لفظی بین ســیاه و ســفید فضای عین و ذهن
را وســعت میدهد .به زبان ســاده گرگ بــرای تولهاش
در پی شــکار اســت ،خرگوش به النهاش میدود .گرگ
پوزهاش را دم النه خرگوش گذاشته است.
ایــن شــعر عینیتگــرا در روایتهــای بســیاری تنیــده
شــده اســت .نوعی عصیانگری ضمنی در نــوع روایت
نهفته اســت .رئالیســم حاکم بر شعر سطحی فراگیر تر
از سوررئالیســم دارد .شــاخصهای تعریــف شــده بین
دو رویکــرد ذهنــی و عینی ســبب تکثــر فرامعنا اســت.
فضاســازی بــا طــراوت و تازگــی همــراه اســت .تعلیق،
ابهــام ،دوگانگــی ،چنــد الیگی با چنــد روایــی در ارتباط
هســتند .شــاعر بــا ســطرهای نامتعــارف و هنجارگریــز
معنای ســاختاری را واژگون نشــان میدهد .بافتار شعر
بین واقعیت و فراواقعیت در نوسان است .به طوری که
موضوع در عین ســادگی به سمت پیچیدگی میرود .با
آشناییزدایی لفظی وضعیت تراژیک را رقم میزند .با
تکرار «خرگوش ،شــکارچی ،گرگ»« ،ســفید ،قهوه ای،
سیاه» صحنههایی دلهرهآور به تصویر کشیده است.
در ایــن صحنهگردانــی تــرس و هراس به تصویر کشــیده
میشود .به نظر میرسد مخاطب
فیلمــی را روی دور تنــد دیــده
باشــد .گویــا در پایــان صحنــه
اســتعاره در زمهریــر منجمــد
شــده اســت .همچنان
کــه ،شــعر ماننــد
برف در گسترهای
بیانتهــا رهــا
میشود.

جنگسایهها
معصومه داودآبادی
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چه کوهی که سنگ از آن نمیلغزد
سرد نمیشود حتا در اوج
که وقت سقوط
آغوش میشود
وقت غم
گوش
آهای کوه خسته از ایستادن
بزهای جوانت را کدام شکارچی کشت
که حتا عقابها از تو گریختند و هنوز
امتداد بالهایشان در آسمان ابر میشود؟
آتشفشانخاموش!
سینای هیچ پیامبر!
چرا خدا صدایش را از تو دریغ کرد؟
چرا هر چه پیاده آمدم
آتشی ،کاج بر سنگت روییده را نسوزاند

عبداهلل محمدزاده
سامانلو

اینجا کسی دایره را نمیفهمد
چرخش زمین را
کوه به کوه رسیدن را
و تو آخر به من خواهی رسید!
حتی تو هم نمیدانی
برای شکستن
همین که چشمهایت را میبندی
پهن میشوی شبیه علف
پاییز به راه میافتد
و نشانههای ظهورت را باد میبرد.
برای روشنی راه
چخماق خیالم را به هم میکوبم
که من نه آتشپرستم
نه کوه را میشکافم و نه دریا را
آنقدر شکستههای روزگارم را
به هم چسباندهام
که مرغان ابراهیم هم برایم شعبدهبازیست.
من از تکاپو برای به خود آمدن
به خود میبالم
هر چند بالی برای رهایی
در آغوشم نیست
جز وبال روزهایی
که در خیالم طواف میکنند
و من کعبهدار خانه خود هستم
وقتی سر سوزنی خاک در دستم نیست.
اینجا هیچکس دایره را نمیفهمد
و من هم هیچ کسی را

از میان  هم ه دویدنها
خرگوشهای قهوهای
خرگوشهایسفید
از ساق پاهای من
تا دشتی از برف.
چقدر قطب جنوب است حرفهای من
میان دویدن نفسهای تو
توی سینهای سپید.
رگهای مرا ساده نگیر
که تمام خرگوشهای جهان
توی قلب من
النه کرد هاند.
دهلیزهای من چپ و راست
نفس کم میآورند
از بس که گرگ میان برف
به تولهی گرسنهاش
اندیشیده است.
شکارچیسپید
شکارچی سیاه.
گرگی شدهام
که میان برف
گریسته است.
وقتی خرگوش سفید
خرگوش قهوهای
هراسش را توی النهاش میدود.
از بس که دویدهام
کاش دانههای برف یکی سیاه
یکی سپید
میبارید
تا خانه خانه شود دشت.
تا اگر سفید کیش
تا اگر سیاه مات
به گرگ بگویم
پوزهات را از النهام بردار.
رد خون تا انتهای دشت گریخته است.
توله که سرک میکشد
میبیند:
ماده گرگی که توی برف رفت
شکل برنگشتن است.

جواد گنجعلی
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ستاره جوادزاده

سینهام خرمشهر است
سقف خانههایش آتش گرفته...
زنها سراسیمه اینسو و آنسو میدوند
بچهها جیغ میکشند
و مردها
هیچوقتبرنمیگردند
سرم تبریز است
شبها
قطاری سوتکشان از شقیقهام میگذرد
برف
ساکتنشستهاست
و ردپاها رفتهاند تا دورها...
دهانم شیراز است
باغ پرندگان...
بغضهایم را که قورت میدهم
پرهای ریخته از دهانم میپرد...
چشمهایم اصفهان است
رودی خشک از میان زندگیام میگذرد.
تهایم...
و دس 
پنجره فوالد و کبوترهای پریده
پاهایم ولی
اهل هیچکجا نیستند
در خیابانهای تهران گم میشوند
و به تو فکر میکنند.

من گرسنهام پدر
و نمکها آن قدر با دریا یکی شدهاند
که نمکگیر شدن
غرق شدن است
گرسنهام
ابرها توهماند
تها دورند
درخ 
دریا دورتر
آسمان گرسنه ترک نمیخورد
ِ
نمیخشکد
تنها مردم را ناامید میکند
و چه مردنی
که لذت غرق شدن در چشمها را از تو بگیرد
پرندهها قفسگیر شدهاند
و بالهایشان را
با حقوق پایه میفروشند به آنها
که هیچ ندارند جز همین بالها
و حسرت رسیدن به آبی عمیقی که دور است
دورتر از فاصله دو بال
که پرواز را فراموش کردهاند
دورتر از ابرهایی که باریدن را
من گرسنهام پدر
یا سقوط مرا میسر کن
یا به ابرها بگو گندم ببارند

چنان تسبیح یسر نقرهکوبی در کف غافل
مرا در عشق میچرخاند و میگرداند بیحاصل
از این گیسو به آن گیسو ،از این لب سمت آن لبخند
شبیه جام چرخیدم هزاران دور ،بر باطل
دلم از دست بازیهای چرخ افتاد دست تو
دلم چون چاقوی زنجان بهدست آدم جاهل
گمان میکردم آغوشت پل آرامشم باشد
نهنگ قاتلی بودم که جان میداد بر ساحل
ز دست مرگ جان بردم ،به دست عشق افتادم
امان از پرتگاه وسوسه  -تبّت یدا  -ای دل

دربار ه مجموعه شعر «سایهای بدون بدن»
سرودهعلیرضاکاهد

«ســایهای بدون بدن» روایتی نمادین از تنهایی شاعر است.
شــاعری که رود و دریا و شــب و آســمان را فرا میخواند تا با
تنهایــی و مــرگ گفت وگــو کنــد .نمادگرایی در شــعر دالیل
مختلفــی دارد که از آن جمله میتوان به درونگرایی شــاعر
و شرایط اجتماعی جامعهای که در آن زیست میکند اشاره
کرد .گاه شــاعر بر اثر همین درونگرایی آنقدر به سمت نماد
پیــش مــیرود که شــعرش به نوعی سانســور تــن میدهد و
گاه چون شــاعرانی مثــل نیما و اخوان بر اثــر خفقان موجود
در اجتمــاع پیرامون به نمــاد روی میآورد .علیرضا کاهد در
«ســایهای بــدون بدن» مــدام به فراخوانــی عناصر طبیعت
میپــردازد و در پــارهای مــوارد آنقــدر از جامعــه و عناصــر
زیســتیاش دور میشــود که هم ه آنچــه در جهان مدنیاش
اتفاق میافتد ناخودآگاه حذف و سانسور میکند.
نگارنــده معتقد اســت یکــی از حلقههای مفقود ه شــعر
کاهد مدنیت و شهرنشینی است .ما این نشانهها را بسیار کم
در این مجموعه شعر میبینیم.
این روند مواجهه با پدیدهها و عناصر تا پایان کتاب ادامه
دارد .شــعرها ترافیکــی از توصیفهــا و تعریفها هســتند و
گاه ایــن بیانگــری مــا را از ســاحت شــعر به چال ه متــن ادبی
میانــدازد .بــاد ،پیامبری آزاد اســت /برای هر ســرزمین آواز
میخوانــد /به زبانی کــه درختهایش میفهمنــد ...دیدن،
فرزند نور است...
درد فریاد بیداری ســت در کابوس ...و وقتی از این شــکل
زبــان فاصلــه میگیــرد مخاطــب را بــا ســطرهایی خــوب و
دینامیک مواجه میکند:
مــن پشــت دیــوار زانــو
زدهام/قســم بــه بادی
کــه اســم اعظــم را بــه
درخــت بیــد آموخــت/
شک بعد از پنج خیانت
است/شش باش .بیشتر
شعرها از منظر من راوی
روایت شــدهاند و کمتر به
دیالوگــی بیــرون از خــود
میرســند و در اصطکاک
بیــن شــاعر و المانهای
طبیعــت دســت و پــا
میزننــد .شــاعری که در
تنهایــی ،مــرگ ،یــأس
و جنــگ ســایهها گرفتار
آمــده اســت و حاصل این
کش و قوسها سطرهایی گاه درخشان است:
مرگ روشــن بود /فانــوس حلقآویز از درخــت و یا برای
کشــتن سایه /آن را در شب فرو ببر /برای نابودی مشتی آب/
آن را به دریا بریز /خواســتی آدمــی را نابود کنی /نگاهش که
در شــلوغی شــهر به چشمهایت میخ شــد /بگو ببخشید آقا
شــما را نمیشناسم /و لبخند بزن /لبخندی که سردیاش را
با رژهای غلیظ هم نمیتوان پوشاند.
از ویژگیهــای زبانــی ســایهای بــدون بــدن سادهنویســی
اســت .این نوع نوشــتن که از سالها پیش با شعرهای شمس
لنگــرودی و رســول یونــان آغــاز شــد و بعدها با شــعر گروس
عبدالملکیان و پیروانش ادامه یافت سختترین نوع نوشتن
محسوب میشود که گاه به گرداب سهلانگاری و سادهانگاری
فرو میغلتــد .زبان این مجموعه نیز از این نوع نوشــتن بهره
گرفتــه اســت اما گاهــی با اطنــاب و توصیفهای بیــش از حد
و رعایــت نکــردن ایجــاز و آن چیزی کــه به آن اقتصــاد کلمه
میگوییم از اصالت و رسالت خود دور میشود(.شعر هشت)
ی اســت بســیار عاطفی کــه اگر این
علیرضــا کاهد شــاعر 
عاطف ه سرشــار را با نشــانههای زیســتیاش پیوند بزند و این
همه را از فیلتر شــعر بگذراند به اثر انگشت ویژه خود دست
خواهد یافت.
رودی کــه بــه دریــا نرســد /ســر بــه بیابــان میگــذارد  /و
فراموش میشود

در همسایگی شعر با مردمان «سیسخت»
گروهفرهنگی«:سیسخت»رازلزلهآوارکردودرهم هرنجهایاینروزها،تلخترازتماشایمردمانینجیبکهازبدحادثه،بیخانمانشدهاند،نمیتوانچیزیتصورکرد.
دوستانشاعربسیاریدرآنسرزمینهم هاینسالهابرایماشعرنوشتهاندکهدرآیین ه«سهشنبههایشعر»روزنام ه ایرانبارهاوبارهابامخاطبانخوددرگفتوگوبودهاند.
اینصفحهبهعکسیبادیوارهایخانهایخستهاززلزل هسیسختوشعریاززندهیادمهدیسهیلیکهغمزلزلهزدههاراسرودهاستتقدیممیگرددوبههمیناندک،آرزو
میکنیمپسازاینخبرهایخوشبشنویم.
لبخندها فسرد
پیوندها گسست
آوای الی الی زنان در گلو شکست
گلبرگ آرزوی جوانان به خاک ریخت
جغد فراق بر سر ویرانهها نشست
از خشم زلزله
پوپک ،شکسته بال به صحرا پرید و رفت
گلبانگ نغمه در رگ نای شبان فسرد
هر کلبه گور شود
عشق و امید ،مرد
در پهندشت خاک که اقلیم مرگهاست
با پای ناتوان و نفسهای سوخته
هر سو دوان دوان
افسرده کودکان زپی مادران خویش
دلدادگان دشت
سردادهاند گریه پی دلبران خویش
توجوی دختر خود مادری غمین
در جس 
با صد تالش پنجه فرو میبرد بهخاک
او بود ودختری که جز او آرزو نداشت

اما چه سود؟ دختر او ،آرزوی او
خفته است در درون یکی تیرهگون مغاک
بس کودکان که رنگ یتیمی گرفتهاند
بس مادران به خاک غریبی نشستهاند
بس شهرها که گور هزاران امید شد
شام سیاه غم به سر شهر خیمه زد
آه غریب غمزدگان شکسته دل
باال گرفت و هاله ابری سپید شد
آن کومهها که پرتو عشق و امید داشت
غیر از مغاک نیست
آن کلبهها که خانه دلهای پاک بود
جز تل خاک نیست
این گفته بر لبان همه بازماند ه است:
کای دست آفتاب
دیگر مپاش گرد طال در فضای شهر
ای ماه نقرهرنگ
دیگر مریز نقره به ویرانههای ده
مارا دگر نیاز به خورشید وماه نیست
دیگر نصیب مردم خاموش این دیار

غیر از شبان تیره و روز سیاه نیست
خشکید چشمهها و بجز چشمههای اشک
در دشت ما نماند
افسرد نغمهها و بجز وای وای جغد
در روستا نماند
دیگر حدیث غربت وتنها نشستن است
یاران خوش سخن همگی بیزبان شدند
آنان که بود بر لبشان داستان عشق
خود «داستان» شدند
این گفته بر لبان همه بازمانده ماست:
هان ،ای زمین دشت!
ما را تو در فراق عزیزان نشاندهای
ما را تو در بالی غریبی کشاندهای
ما داغدیدهایم
با داغدیدگی همه دلبسته توایم
زینجا نمیرویم
این دشت ،خوابگاه جوانان دهکده است
این خاک ،حجلهگاه عروسان شهر ماست
ما با خلوص بر همه جا بوسه میزنیم

اینجا مقدس است
این دشت عشقهاست
هر سبزهای که بردمد از دامن کویر
گیسوی دختریست که در خاک خفته است
هر اللهای که سرزند ازدشت سوخته
داغ دل ز نیست که غمناک خفته است
اما تو ای زمین
ای زادگاه ما
ما باتو دوستیم
زین پس شرار قهر به بنیاد ما مزن
ما را چنانکه رفت اسیر بال مکن
این کلبهها که خانه امید و آرزوست
ویرانسرا مکن
ور خشم میکنی
ویرانه کن عمارت هر قریه را ولی
مارا ز کودکان و عزیزان جدا مکن

