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ایران

نگاهی به وضعیت شــعر در صفحات شبکهها و فضای مجازی

«الیک»هارا ُب َود آیا که عیاری گیرند؟!
الگها شـــروع شـــد کـــه بد هم
اول با وب 
نبـــود ،صفحاتـــی بـــود کـــه شـــاعران،
شعرهاشـــان را روز بـــه روز و هفتـــه بـــه
هفته بـــه نمایش میگذاشـــتند و چون
نشـــریات هم تقریباً به شعر روی خوش
نشان نمیدادند ،جایگاهی بود کمکی
یزدان سلحشور
برای نشـــر شـــعر ،آن هم در روزگاری که
شاعر و منتقد
آرام آرام کتابهای شعر کمتر و کمتری
منتشر میشدند و چون مخاطبان وبالگها هم اغلب خود شاعران
بودند ،وبالگ بدل به نشســـت شـــعر مجازی شـــده بود اما از آنجا که
روزگار و تکنولوژی بســـرعت برق و باد در حـــال تحول بود ،خیلی زود
شـــبکههای اجتماعی جای وبالگها را گرفتند همچنانکه شـــاعران
نوپا جای شـــاعران حرفـــهای را؛ تا اینجـــای قصه ،باز هـــم چندان بد
نبود؛ شـــاعران نوپا با شرم و حیای دلپذیری شـــعرهای ناپختهشان را
ارائـــه میکردند و مدعی هـــم نبودند و اغلب با یـــک عذرخواهی که
«من شـــاعر نیســـتم و لطفاً نظر فنی بدهید» کار را منتشـــر میکردند
و خیلیهاشـــان هم نتیجهمیگرفتند و کارشـــان هم بهتر میشد .با
این همه ،طوفان در راه بود؛ شـــبکههای اجتماعی گستردهتر شدند و
کاربرانشان بیشتر و هر کس چند جملهای را پلکانی مینوشت و سوز
و آه و اشـــک و فغانی هم داشـــت ،فوراً جمع کثیری نه تنها «الیک»
میکردند که مینگاشتند«چه شاهکاری! من فقط شعرهای حافظ و
شـــاملو و فروغ و تو را دوست دارم!» و نتیجه روشن بود؛ ناشاعران هم
بهعنوان شاعر ،در شـــبکههای اجتماعی شهرتی به هم زدند و مدعی
هم شدند! در چنین مهلکهای ،دیگر چه کســـی برای نامآوران حوزه
نقد و نظر تره خرد میکرد؟!

ëëصنعت جعل به مراتبی
رسیده است که مپرس!
پیش از آنکه بروم سراغ رویکردهای
«شعردوســـتی در فضـــای مجـــازی»
باید بـــه نکتـــهای بپـــردازم کـــه یکی از
ثمـــرات ادبیـــات مـــدرن اســـت یعنی
«صنعـــت جعل»؛ دکتـــروف ،بهعنوان
یـــک منتقـــد و نویســـنده تـــراز اول،
معتقد اســـت که اساســـاً «رمان» با این
صنعـــت آغاز شـــده از همـــان روزگاری
که ُ
«دنکیشوت» خلق شـــد؛ او معتقد
ً
است غیر از اینکه داستان ،اساسا جعل
واقعیت اســـت ،ممتازتریـــن «جعل»
ی خلـــق میشـــود کـــه نویســـنده
زمانـــ 
میخواهـــد مخاطب را مجـــاب کند که
نه با یک داستان که با یک سند تاریخی
روبهروســـت چنانکه ســـروانتس چنین
کرده یا در دو رمان «ســـفرهای گالیور»
و «رابینســـون کروزوئه» روبـــ ه روییم یا
در نمونـــه شـــگفتانگیز مدرنـــش در
«رگتایم» خود دکتروف .پستمدرنها
مخصوصاً از این صنعت بسیار استفاده
کردهاند اما نزدیک به یک دهه است که
در فضـــای مجازی ایـــران ،این صنعت
وجوه تازهای به خود گرفته اســـت« .در
فضـــای مجـــازی دیدم شـــعر یکـــی از
دوســـتان را به نام دیگری منتشـــر کرده
بودنـــد .قانونی برای این مســـأله وجود
دارد .افراد زمانی که از انتشار اثر خود به
نام دیگری مطلع شدند ،شکایت کنند.
مراجع ذیربط که وزارت فرهنگ و ارشاد
اســـامی یکی از آنها است اگر به نتیجه
برســـند برای فرد خاطی جرایمی را در
نظر میگیرند .اینهـــا جلوگیریکننده
نیســـت .تعدادی از شـــعرها در فضای
مجازی به نام سیمین بهبهانی و افراد
دیگری منتشر میشود .مخاطب عام از
این مسأله شناختی ندارد .دوستانی که
گردانندگان سایتها هستند شعرهای
ســـاده و دم دســـتی را به بزرگان شـــعر
نســـبت ندهند[».مصاحبـــه بـــا امیـــد
صبـــاغ نو /باشـــگاه خبرنـــگاران جوان/
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معموالً به این شـــکل آغاز میشود
کـــه یـــک تصویـــر از شـــاعری مشـــهور،
همـــراه بـــا گل و بلبـــل و ســـتاره ارائـــه
میشـــود و متنی هم بـــه آن اضافه ،که
منتشـــرکننده این «محتـــوای مجازی»
ی اســـت کـــه ایـــن متن ،شـــعری
مدع 
از آن شـــاعر اســـتً .
مثـــا عکســـی از
ســـیمین بهبهانـــی که غزلسراســـت و
چنـــد چارپاره هـــم در کارنامه ادبیاش
دارد ،همـــراه با یک متن منثور منتشـــر
میشود با این مضمون« :بهار میآید/
تابستان میآید /پاییز میآید /زمستان
میآید /باز هم بهار میآید» بعد سیل
الیکهـــا و نظرات تحســـینآمیز جاری
میشـــود«:چه شـــعر فوقالعـــادهای از
بانوی شـــعر ایران!» یا «غیر از این هم
انتظار نمیرفت!» یا «تازه متوجه شدم
چرا سیمین بهبهانی چون ستاره سهیل
در آسمان ادب ایران میدرخشد!»
کار بـــه اینجـــا ختـــم نمیشـــود در
کانالهـــا یا گروههـــای ادبـــی و بیادبی
دیگر بازنشر میشـــود ،در نشستهای
ادبی کوچک که غیر شاعران هم حضور
دارنـــد و میخواهنـــد ثابت کننـــد که از
«ادب» بیبهره نیســـتند نقل میشـــود
و این وســـط ،یـــک جعل کامـــل اتفاق
میافتد چرا که بهبهانی که غزلسرایی
ی است اصالً اهل گفتن شعر منثور
نام 
نبوده تا چنین نثر بیمایهای را بخواهد
جای شـــعر منثـــور ارائه دهـــد! این بال
را بـــه کرات ،ســـر نامآوران شـــعر ایران
آوردهاند؛ ابیاتـــی را به نام حافظ جعل
کردهانـــد که نه وزن درســـتی داشـــته نه
قافیـــه و ردیفـــش درســـت بـــوده ،حاال
استحکام شعر که پیشکش! سعدی که
به فغان آمـــده ،موالنا را پرپر کردهاند و
شگفتا که به شاعران در قید حیات هم
رحم نکردهانـــد! گاه حتی این مصیبت
از همیـــن منابع مجازی بـــه کتابهای
کمکآموزشی هم رسیده است« :حاال
تنها فضای مجازی نیســـت که شعری
ضعیـــف را بـــه نـــام شـــاعری بلندپایه
منتشر میکند بلکه کتابهای آموزشی

هم این کار را انجام میدهند .انتشارات
( )...شـــعری ضعیـــف را به نـــام قیصر
امینپـــور در کتـــاب خود منتشـــر کرده
است .گویا مؤلف این کتاب برای یافتن
شعر سراغ فضای مجازی رفته و از این
منبع استفاده کرده است.
بارهـــا و بارها اســـتادان رشـــته زبان
و ادبیـــات فارســـی اینترنـــت را منبـــع
مطمئنـــی بـــرای پایاننامههـــای ایـــن
رشته ندانســـتند و گفتند اینترنت منبع
درستی برای این رشته نیست .آن وقت
مؤلفان کتابهای درسی سراغ اینترنت
میروند و از آن اســـتفاده میکنند .گویا
استادان زبان و ادبیات فارسی از انتشار
شـــعر ضعیف به نام شاعری بلند پایه
در این فضا آگاه بودند.یک سوی انتشار
شـــعری ضعیف به نام قیصر امینپور
در کتاب کمک آموزشـــی( )...به مؤلف
برمیگردد .این فرد تســـلطی در زمینه
ادبیات فارســـی نداشـــته و بدون تسلط
کافی دســـت به قلم برده اســـت .سوی
دیگـــر آن بـــه وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد
اســـامی و اداره کتـــاب آن بازمیگردد
کـــه بـــدون آگاهـــی از درســـتی مطلب
مجوز انتشـــار کتاب را داده است .انتشار
این مطلـــب در کتاب کمکدرســـی به
معنـــای دادن اطالعـــات نادرســـت به
دانشآموز اســـت .این مطلب در ذهن
وی جایگیـــر میشـــود و میآمـــوزد هر
شعر ضعیفی را تنها ب ه دلیل وجود یک
مصراعی از قیصر امینپور یا هر شـــاعر
بلندآوازه دیگر ،به این شـــاعران نسبت
دهد[».گزارشـــی از باشـــگاه خبرنگاران
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ëëاصالً در فضای مجازی شعر
چیست؟!
تـــا پیـــش از وضعیـــت تـــازه در
شـــبکههای اجتماعی ،یـــک اتفاق نظر
نسبی درباره شـــعر بودن یا نبودن یک
متن ،میان مخاطبان عام وجود داشت؛
شـــعر کالســـیک که تکلیفش مشخص
بود؛ ممکن بود که شعر ضعیفی باشد
اما به هر حال چارچوبی داشت که این
اتفاق نظر را رقم میزد.
شـــعر نیمایی و شـــعر آزاد هم که از
وزن برخوردار بودند تکلیف مشخصی
داشـــتند؛ میمانـــد شـــعر ســـپید که به
هـــر حال تخیلی داشـــت یا شـــهودی یا
موســـیقی کالمی یا پیچیدگی غیر قابل
درکی برای مخاطب عام [که مخاطبان
متأثـــر از آرای کـــژ و مـــژ نویســـندگان
کتابهـــای درســـی و دانشـــگاهی،
ن را «موج نـــو» مینامیدند
جملگـــی آ 
یا «جیغبنفشـــی» و گرچه غلط بود اما
در ایـــن غلط ،الاقل یـــک اجماعی بود
که قابل تشـــخیص بود از غیر آن!]؛ یک
قطعه ادبی هم بود که تخیلی داشـــت
به هـــر حال و حال و هـــوا و رنگآمیزی
تصویر و عاطفه و غیره.
پس تـــا حدودی تکلیف مشـــخص
بود امـــا فضای مجـــازی ،همـــه چیز را
به هـــم ریخـــت .حـــاال در ایـــن فضای
بههمریخته ،معنا و چارچوب و شـــکل
و شمایل شعر گم شـــده است خواه در
فیسبـــوک زوالیافته در نفسگاه زبان
پارســـی باشـــد یا در تلگرام پیغامرسان
پیشـــین و گـــپگاه فعلـــی و گروههـــا و
کانالهای متعددش یا در اینســـتاگرام

نه این و نـــه آن اما با امـــکان خریداری
الیـــک و دنبالکننده کـــه جیب چندان
پرپولی هم نمیخواهد.
در چنین محشر ماتریکسیای[اشاره
بـــه جهـــان آخرالزمانـــی ســـهگانه
«ماتریکـــس»] ،هر متن پلکانی ،شـــعر
انگاشـــته میشـــود مخصوصـــاً اگـــر از
معشـــوق و عاشـــق و آغـــوش و رنـــگ
چشمان کســـی ،چیزی یا حتی گربهای،
پلنگی سخن بگوید!
در واقع «ســـخن گفتـــن» در فضای
مجـــازی جـــای «تصویـــر کـــردن»،
«توصیف کردن» و «کشـــف کـــردن» را
گرفته اســـت و این «سخن گفتن» حتی
در حد «کالمآرایی» نیست و گاه حتی از
جمالت عادی روزمره هم ،معمولیتر
یـــا نازیباتر اســـت و اغلـــب ،در حدی از
فرومرتبگی قرار دارد که فکاههنویسان
دهه چهل یـــا طنزنویســـان رادیو ایران
در آن دهـــه که کمر به ریشـــخند کردن
شـــعر نو بسته بودند و یاوههایی را برای
این ریشخندســـازی منتشـــر میکردند،
به خـــواب هم نمیدیدند کـــه یاوههای
ایشان از شعرهای فعلی دنیای مجازی
شعرتر باشند!

شعر در چنین فضایی ،گم میشود
و جایش را به غمزههای پنهانی و آشکار
تغزلـــی ،اجتماعـــی یـــا حتی سیاســـی
میدهد که جهت جذب «دلبر» کاربرد
دارند و گاه حتی در حوزههای سیاســـی،
صاحب ایـــن غمزههای سیاســـی ،یک
شخصیت واقعی نیســـت! یعنی کسی
که همان کســـی نیســـت که خـــودش را
معرفی میکند ،متنی را که شعر نیست
اما قرار است مخاطب باور کند که شعر
اســـت ،به مخاطبانی ارائـــه میدهد که
طعمههای بالقوه سیاســـی هستند! گاه
زنی پشت نامی مردانه پنهان است گاه
مردی پشـــت نامی زنانه و به طورکل از
هر جهت ،یک ســـر کار بـــودن به تمام
معنی است!
ëëگردشگرانی از مریخ!
«تعـــداد مخاطبـــان مـــا در فضای
مجـــازی و کامنتهـــا و الیکهایی که
صاحـــب اثر میگیـــرد ،مـــاک خوبی
برای قضاوت نیســـت .اگر شاعران این
موضوع را در نظر بگیرند که شبکههای
اجتماعـــی مجـــازی ،صرفـــاً فضایـــی
بـــرای روبه رو شـــدن بـــا مخاطب عام

 ëëتا پیش از وضعیت تازه در شبکههای اجتماعی ،یک اتفاق نظر
نسبی درباره شـ ــعر بودن یا نبودن یک متن ،میان مخاطبان عام
وجود داشت؛ شعر کالسـ ــیک که تکلیفش مشخص بود؛ ممکن
بود که شـ ــعر ضعیفی باشـ ــد اما به هر حال چارچوبی داشـ ــت که
این اتفاق نظر را رقم میزد .شـ ــعر نیمایی و شعر آزاد هم که از وزن
برخوردار بودند تکلیف مشخصی داشتند؛ میماند شعر سپید که
به هر حال تخیلی داشت یا شهودی یا موسیقی کالمی یا پیچیدگی
غیر قابل درکی برای مخاطب عام [که مخاطبان متأثر از آرای کژ و
ن را «موج
مژ نویسندگان کتابهای درسی و دانشگاهی ،جملگی آ 
نو» مینامیدند یا «جیغ بنفشی» و گرچه غلط بود اما در این غلط،
الاقل یک اجماعی بود که قابل تشخیص بود از غیر آن!]

نیمنگاه

 ëëدر واقع «ســـخن گفتـــن» در فضـــای مجازی جـــای «تصویر
کردن»« ،توصیف کردن» و «کشـــف کردن» را گرفته است و این
«ســـخن گفتن» حتی در حد «کالمآرایی» نیست و گاه حتی از
جمالت عادی روزمره هم ،معمولیتر یا نازیباتر اســـت و اغلب،
در حـــدی از فرومرتبگی قـــرار دارد که فکاههنویســـان دهه چهل
یا طنزنویســـان رادیو ایران در آن دهه که کمر به ریشـــخند کردن
شعر نو بسته بودند و یاوههایی را برای این ریشخندسازی منتشر
میکردند ،به خواب هم نمیدیدند که یاوههای ایشان از شعرهای
فعلی دنیای مجازی شعرتر باشند!

 ëëیـــک پدیده نادر هم در ســـالهای اخیر دیده شـــده اســـت که
بخشی از این ناشاعران در پایتخت ،با مسئوالن سراهای محله
وارد مذاکره میشوند و به اعتبار الیکها و دنبالکنندگان خود،
نه فقط متولی نشســـتهای شـــعر هفتگی میشوند که جلسات
هفتگی تفسیر شـــعر حافظ و موالنا را به نام خود رقم میزنند در
حالی که حتی در روخوانی درســـت دیوان شمسالدین محمد
نیزناتوانند!

 ëëشباهت وضعیت فعلی شعر در شبکههای اجتماعی ،یادآور
آثار علمی -تخیلی ســـینما پـــس از جنگ جهانی دوم اســـت؛
موجوداتی کـــه از مریخ یا زهره یا ...به زمیـــن میآیند و در حالی
که کمترین شناختی از ســـیاره ما ندارند ،قصد حکومت بر آن را
دارند!

 ëëاگر سری به نشســـتهای هفتگی شـــعر بزنید ،اغلب یورش
جمعی از این ناشـــاعران را به این نشستها شاهد خواهید بود
که شاعران حرفهای را به سخره میگیرند و مسئوالن کهنهکار این
جلسات را به بیدانشی و عقبماندن از دانش روز متهم میکنند
آن هم با چنین دالیلی« :در ســـال  ،96حرف زدن از سعدی مثل
این اســـت که با جاروی دســـتی بخواهید کل یک هتل  20طبقه
را جارو بکشـــید!» یا «اخوان ثالث فقط یک اســـم اســـت! فکر
میکنید شعرهایش بهتر از من است؟!»

اســـت و فضایی بـــرای نقـــد و ارزیابی
شعرهایشـــان نیســـت ،میتواند مفید
باشـــد .اما اگر فکر کننـــد هیچ نقدی بر
اثرشان وارد نیست و الیک و کامنتها
مـــاک ارزیابی اثرشـــان باشـــد ،قطعاً
دچـــار آســـیب میشـــوند ...مخاطب
فضاهـــای مجـــازی مـــا هنـــوز هم یک
توریست اســـت و بســـرعت میبیند و
میگذرد و میرود .هنـــوز این فرهنگ
بـــه وجود نیامده که بـــا فضای مجازی
بهصورت یک کتاب برخورد کنیم.
روزگار ما با وجود فضای مجازی روزگار
خردهاطالعـ ــات اسـ ــت ،خردهاطالعات
هـــم فریبنـــده اســـت و از هـــر چیـــزی،
چیزکی میدانیم و به همین دلیل برای
برخی شـــاعران جـــوان هم ایـــن توهم
پیش میآید که دانای کل هستند و این
در اثر هنری راه پیدا میکند و اثر هنری
ظاهری فریبنـــده ،اما باطنی ســـطحی
خواهد داشت[».حمیدرضا شکارسری/
ایرنا 25/بهمن  ]94تأثیر فضای مجازی
بـــر فضای واقعی شـــعر هم چند جنبه
دارد؛ بخشـــی از آن متوجه «خودفریبی
ناشاعران» است که به اعتبار مخاطبان
غیـــر واقعـــی ،خـــود را نـــه تنها شـــاعر
انگاشـــته کـــه شـــاعران بزرگـــی فرض
میکنند و دست به انتشار «ناشعرهای
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شاید بشنوی آن چه میشنوم

آدری لرد  ،Audre Lordeشاعر ،مقاله واتوبیوگرافی
نویس و کنشگر حقوق اجتماعی امریکایی آفریقایی
تبار،زاده هجدهم فوریه سال  1934در شهر نیویورک
اســـت .لرد فارغالتحصیل رشـــته کتابخوانی است
و درکنار شـــغل کتابداری ،در کالـــج هانتر به تدریس
زبان انگلیسی میپرداخت .در سال  1968نخستین
مترجم:
فاطمه سواعدی
مجموعـــه شـــعری او تحـــت عنـــوان The First
( Citiesنخســـتین شـــهرها) بـــه چاپ رســـید .کتاب
( Cables to Rageریســـمانهایی به ســـوی خشـــم
 )1970اعتراض او در رابطه با عدالت اجتماعی و فردی را به تصویر میکشـــد.
دو مجموعـــه شـــعری بعـــدی او From a Land Where Other People Live
(از ســـرزمینی کـــه دیگـــر مـــردم در آن میزینـــد  )1972و New York Head
( Shop and Museumمرکـــز موادمخـــدر فروشـــی و موزه نیویـــورک )1974
سیاســـیترین وهمچنین بالغیترین آثار وی هســـتند .مجموعه The Black
( Unicornتکشـــاخ سیاه  )1978بهترین مجموعه شعری لرد به شمار میآید.
در این اثر ،وی بـــه جای موضوعات شـــهری ،به آفریقا ،اســـطوره و رابطه بین
مادر و دختـــر میپردازد .آخریـــن کتاب شـــعر او با عنـــوان The Marvelous
 Arithmetic of Distanceدر ســـال  1992و پـــس از مرگـــش بهچـــاپ رســـید.
عمـــده آثار لـــرد بـــر موضوعاتی چـــون حقـــوق زن ،حقوق مدنـــی و کاوش
هویـــت زن سیاهپوســـت متمرکـــز اســـت .هویت جمعـــی بـــرای او ارزش
بســـیاری دارد و براین عقیده اســـت که هویت فردی در تلفیـــق با بخشهای
مختلف زندگـــی اجتماعی به وجود میآید .وی در هفدهم نوامبر ســـال 1992
چشم از جهان فروبست.
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خود» در بازار کتـــاب میزنند که اغلب
با رونماییهای پر سرو صدا در کانالها
و گروههـــای تلگرامـــی همـــراه اســـت و
خبررســـانی غیرواقعـــی مبنـــی بـــر آن
اســـت که در جشن امضای کتاب ،چاپ
نخســـت کتابشان در شـــمارگان 2000
نسخه ،در همان نشست ،به تمامی به
فروش رفته است و چاپ دوم بزودی و
کمتر از یک هفته در یک جشن امضای
دیگر بـــه فـــروش میرســـد! گاهی هم
به فریب ناشـــران نوخاسته میانجامد
که نه با فضای شـــعر حرفهای آشنایند
و نـــه بـــا فضـــای مجـــازی و بـــه اعتبار
دنبالکنندگان غیـــر واقعی و خریداری
شـــده بـــرای صفحـــات مجـــازی ،حتی
حقالتحریر نیز به ایشـــان میپردازند!
یـــک پدیده نادر هم در ســـالهای اخیر
دیـــده شـــده اســـت کـــه بخشـــی از این
ناشـــاعران در پایتخـــت ،بـــا مســـئوالن
ســـراهای محله وارد مذاکره میشـــوند
و بـــه اعتبـــار الیکهـــا و دنبالکنندگان
خود ،نه فقط متولی نشستهای شعر
هفتگی میشـــوند که جلســـات هفتگی
تفســـیر شـــعر حافظ و موالنـــا را به نام
خود رقـــم میزنند در حالی که حتی در
روخوانی درســـت دیوان شـــمسالدین
محمد نیز ناتوانند! این «تکثیر نادانی»
بـــه مرزهای غیر قابـــل تحملی نزدیک
شده است.
شـ ــباهت وضعیـ ــت فعلی شـ ــعر
در شـ ــبکههای اجتماعی ،یـ ــادآور آثار
علمی -تخیلی سـ ــینما پس از جنگ
جهانـ ــی دوم اسـ ــت؛ موجوداتی که از
مریخ یا زهره یـ ــا ...به زمین میآیند و
در حالی که کمترین شناختی از سیاره
مـ ــا ندارند ،قصـ ــد حکومت بـ ــر آن را
دارند!
وجـــه دیگـــر ایـــن «تکثیـــر نادانی»
در شـــکلگیری برخی گروههـــای ادبی
تلگرامی است که شبهای بداههگویی
غزل و رباعی و شـــعر نو برگزار میکنند
و کســـانی در ایـــن بداههگوییهـــا مورد
تشویق قرار میگیرند که غزلشان دچار
اختـــال وزنی فاحش و حتی خأل قافیه
اســـت! از شـــعر نوی ارائه شـــده در این
گروهها ســـخنی نمیگویـــم که مصداق
همان پلکانینویسی حرفهای روزمره
است!
اگر ســـری بـــه نشســـتهای هفتگی
شـــعر بزنیـــد ،اغلب یـــورش جمعی از
این ناشاعران را به این نشستها شاهد
خواهید بود که شـــاعران حرفهای را به
سخره میگیرند و مسئوالن کهنهکار این
جلســـات را به بیدانشی و عقبماندن
از دانـــش روز متهم میکننـــد آن هم با
چنین دالیلی« :در سال  ،96حرف زدن
از سعدی مثل این اســـت که با جاروی
دستی بخواهید کل یک هتل  20طبقه را
جارو بکشید!» یا «اخوان ثالث فقط یک
اســـم اســـت! فکر میکنید شعرهایش
بهتر از من اســـت؟!» تصور کنید که در
اغلب این نشستها ،یک صاحبنظر
میهمان نیـــز حضور دارد با الاقل ســـه
تا چهار دهه ســـابقه در شـــعر حرفهای
م ناگهانی
و اگـــر در جریـــان این تهاجـــ 
نباشـــد و مثالً بگوید« :بیشـــتر مطالعه
کنید» یا «هر استعدادی یکشبه به بار
نمینشیند» ،پاسخ میشنود« :کی گفته
تو شاعری؟!»

اگر به نرمی بیایی
اگر به نرمی باد البالی درختان بیایی
شاید بشنوی آن چه میشنوم
ببینی آن چه اندوه میبیند
اگر به روشنی رشته شبنم بیایی
صمیمانه به آغوشت میکشم
بدون هیچ پرسشی...
شاید کنار من به خاموشی نفس بنشینی
تنها کســـانی که مردهاند ،مـــرگ را بهخاطر
میآورند...
و اگر بیایی خاموش خواهم ماند
دریغ از کالمی تند
نخواهمت پرسید چرا؟
چگونه یا چطور؟
باید اینجا لَختی بنشینیم
در سایه دو سال متفاوت
و شکوه بین ما
اشک هامان را فرو ببلعد...
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تکشاخ سیاه
تکشاخ سیاه ،حریص
تکشاخ سیاه ،بیتاب
تکشاخ سیاه را به اشتباه ،سایه یا نشانه گمان میکردند
و از سرزمینی سردش بردند
جایی که مه ،مضحکههای خشم مرا رنگ میکند.
شاخ نه بر تنش
در اعماق حفرههای ماه ریشه میدواند
تکشاخ سیاه ،بی قرار
تکشاخ سیاه ،بیامان
تکشاخ سیاه ،اسیر...

()3

قدرت زن
قدرت سیاه است
قدرت انسانی است
قدرتـــی اســـت کـــه ضربـــان قلبـــم را لمس
میکند
آن گونه که چشمانم باز است
دستانم حرکت میکند
و دهانم به کلمه باز میشود
من
تو
آماد هایم...
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قاضی پیر سیاه که با زنان مهربان بود
به دیدن جزیرهمان آمد
دستم را لبخندکنان تکان داد
وگفت« :پدرت را میشناسم»
«عجب مردی!!!» و باز لبخند زد
ابروان درهم پیچیدهاش عذابم میداد
صدای زنانهای از من بلند شد:
«تا وقتی که تمام دنیا را به چنگ نیاوری آرام نخواهی گرفت»
اکنون از آن هنگامی که تو مردی بزرگترم
کار سخت و سکوت ،مغزت را متالشی کرد
تو کم کم از جلوی چشمانم دور می شوی...
توبیرونازمزموربیستوسومچهکسیبودی؟
درست نمیدانم
چگونه این همه به تو شبیه شده ام؟
عطشت برای درستکاری
شکوف ههای خشم
اشکهای داغ ماتم
که پیش از این برای تو جاری نشده بود
محاسبههای درهم پیچیده ات
رنج تکذیب
قدرت رازهای فاش نشده....

