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آموزگار چگونه نگاه کردن

گفتوگو با قباد شیوا درباره محسن وزیری مقدم
به بهانه نمایش آثاری از این هنرمند در گالری اعتماد
حسن همایون

خبرنگار

آشنایی و دوستی قباد شیوا با استادش وزیری مقدم  50ساله شد

ëëشما اوایل دهه چهل به دانشکده هنرهای
زیبادانشگاهتهرانرفتید،ازحالوفضایآن
روزهابگویید.
ســال تحصیلــی  1340وارد دانشــکده
هنرهای زیبا شدم ،از همدان میآمدم آن
هم با چه عشق و شــوری که در سر داشتم
تــا به کعبــه آرزوهایــم رســیدم .همه چیز
برایم تازگی داشــت از ســاختمان ،پلهها و
آتلیههایش .ســالنهایی پر از سه پایههای
فیلیرنگ،مجسمههایگچیسفیدرنگ
در گوشــهای از سالن نظرم را جلب کردند.
مجسمه هرکول ،ســگی خوابیده ،نیم تنه
ونــوس ،مجســمه یــک فرشــته بالــدار در
مقابل مجسمه باشکوه سر یک اسب ،این
تصویری است که هنوز از ذهنم پاک نشده
و باقــی مانده .هنرجویــان از پلهها پایین و
بــاال میرفتنــد و من با لبخند بــه آنها نگاه
میکردم .از یک هنرجو که او هم چهرهای
شاد و لبخندی به لب داشت پرسیدم من
ل اولی هســتی؟
باید چکار کنم؟ گفت ســا 
گفتم بله ،امســال قبول شــدم که او هم به
من تبریک گفت و گفت که در چه رشتهای
و گفتم نقاشــی ،به او گفتم حاال نمیدانم
چکار کنم .قفســه ویترین طــوری را به من

نشــان داد و گفت برنامههای درسی در آن
ویترین اعالم شــده اســت .رفتــم و برنامه
ســال اولیهــا از روز شــنبه آینــده (طراحی
آنتیک) اعالم شده بود .شنبه با سرخوشی
بــه آتلیــه وارد شــدم و موقعیت ســه پایه
خودم را با مجســمه هرکــول تنظیم کردم
و به کار طراحی مشــغول شــدم .در آن روز
برای نخستین بار همکالسیهایم را دیدم
و بعضــاً ســام و علیکــی هــم کردیــم .در
طــول آن هفتــه اســتادان مختلفی بچهها
را راهنمایــی میکردنــد .مرحــوم اســتاد
محمدعلــی حیدریــان ،مرحــوم اســتاد
جــواد حمیــدی و مرحــوم اســتاد محمود
جوادیپــور و مرحوم خانــم بهجت صدر
به نوبت در هر روز به آموزش ما مشــغول
میشــدند .مدیریــت دانشــکده هنرهــای
زیبــا در آن زمــان آقــای قهرمانپــور بودند،
که دیدارشــان آن طور که میگفتند خیلی
مشکلبود.
در هــر صورت ســال اولیها با چند برنامه
طراحیآنتیک،اسکیسوطبیعتبیجان
و طراحی نیم تنه و درس پرسپکتیو و زبان
فرانسهبهپایانرسیدوتعطیالتتابستانی
شروع شــد .سال بعد اوضاع تغییر کرد به

عکس :مهر

نمایشــگاهی از آثار محســن وزیری مقدم در گالری اعتماد برپاست .این هنرمند
در نــودو چهارســالگی خــاق و با همــت فعالیت میکنــد .این طــراح ،نقاش،
مجسمهســاز و استاد هنر معاصر ایرانی ســال  1303به دنیا آمد .او دانش آموخته
دانشــکده هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران اســت .از نیمه دهه چهل تــا نیمه دهه
پنجاه ریاســت دانشــکده هنرهای زیبا را برعهده داشــت .قباد شیوا از چهرههای
پیشکســوت گرافیک در ســالهای دهه چهل شــاگرد محســن وزیری مقدم بوده
اســت ،با او درباره استادش گفتوگو کردیم .قباد شــیوا از محسن وزیری مقدم
بهعنــوان هنرمندی جهانی یاد کــرد و گفت«:او بهعنوان یــک هنرمند ایرانی در
جهان شــناخته میشــود ،کوشــشهای او در چگونگی انتقال فرهنگ ایران و در
بعــد کلی انســانی در قالب پالســتیک آثــارش که بیــان امروزی دارنــد یک عمر
تالش و رنــج را تحمل کردند و در ایــن کهولت عمر هنوز با انــرژی ناباورانهای به
این تالش هدفمند بهعنوان یک هنرمند نوگرای ایرانی ادامه داده و میدهد .اگر
آموزشهای او و نگاه او به چگونگی بیان هنری نبود ما هنوز هم همان شمع و گل
و پروانه را در قالبی کهنه تکرار میکردیم».

این صورت که به هر استاد یک آتلیه دادند
که تمام روز هفته در آتلیهای که به نامشان
بــود ،حضــور داشــتند .آتلیــه اســتاد جواد
حمیدی ،آتلیه اســتاد محمود جوادیپور
و آتلیه خانم اســتاد بهجت صدر .شنبهها
ســاعت  12هنرجویان آثارشــان را به سالن
قضاوت یا بهقول خودمان سالن (ژوژمان)
تحویــل میدادیــم .حــدود ســاعت 2/5
بعدازظهــر ناظــر ورود هیأتــی از اســتادان
بــه ســالن ژوژمــان بودیــم .از طــرف دیگر
هنرجویــان هــر کدام بــا نگرانیهــای کم و
زیــاد در انتظار خاتمه قضاوت کارشــان در
راهروهای سراسری دانشکده گروه به گروه
دور هم جمــع بودند و وقت میگذراندند.
بــه محــض اینکــه درهــای ایــن ســالن باز
میشد و هیأت استادان داور از سالن خارج
میشــدند هنرجویــان منتظــر وارد ســالن
میشــدند تا سرنوشــت کارشــان را شــاهد
باشند .نتیجه قضاوت هر اثر بامهری روی
کار بــه چشــم میخــورد ،البتــه ارزشــیابی
بهصــورت نمــره نبــود بلکــه بهصــورت
مانسیون،نیممانیسونومانسیوناولبود،
گاهــی هم ممتــاز و اغلب مــردود روی اثر
ممهور میشد .سال دوم کمکم استفاده از
گ برای هنرجویان آموزش داده میشد.
رن 
برنامههــای پرتــره ،نیــم تنــه ،طبیعــت
بیجــان و اســکیس بــا اســتفاده از رنــگ.
البتــه دو برنامه دیگری که در همین ســال
مرســوم بود برنامه کمپوزیسیون تزئینی و
برنامــهای بهنام (مــدوالژ) که اســتاد ما در
برنامه کمپوزیســون تزئینــی مرحوم آقای
مهندس ســیحون بودند .اســتادان برنامه
مدوالژ استادان رشته مجسمهسازی بودند
کــه تا حدودی هنرجویان رشــته نقاشــی را
با قلقهای حجمســازی آشــنا میکردند.
در کل مثــل همیــن حــاال دانشــجویان را
میتوانیمبهدودستهتقسیمکنیم،گروهی
کــه میخواهند دیپلم خود را به لیســانس
تبدیــل کنند کــه صرفــاً کارشــان گذراندن
واحدهای درسی است و اعتنایی به کیفیت
کار و نحوه آموزش ندارند .اما گروه دیگری
هســتند بخصوص در رشتههای هنری که
با عشــق و شــور و عالقه و عطش مشــتاق
یادگیــری هســتند ،کیفیــت کار و آمــوزش
برایشــان بســیار مهم اســت تا گرفتن تنها
نمره قبولی و تنها گرفتن مــدرک و در این
شرایطاینگروهدومچهدرداخلدانشکده
یا خــارج از آن روابط صمیمانهتری با هم
داشــتند .در همین ســالها بود که عدهای
از همین دانشــجویان تصمیم گرفتیم که

محسن وزیری مقدم قریب  70سال است در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت می کند

محســن وزیریمقدم ابتدا تحت تأثیر نقاشــان امپرسیونیســت بود و کمی بعدتر ســبکهای پســت
برشی از
امپرسیونیسمی و کوبیسمی را تجربه کرد .او اولین نمایشگاهش را سال  ۱۳۳۱در انجمن ایران و آمریکا
یک زندگی
برگزار کرد و بعد از آن برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت .وزیریمقدم نامش را در دهه چهل و پنجاه
با برپایی نمایشگاههای متعددی در ایران و خارج از ایران (بهویژه به خاطر حضورش در سه دور بینال ونیز) بهعنوان یکی از
خالقترین و پرکارترین نقاشان معاصر ایران ماندگار کرد .او که در سالهای  ۱۳۴۸تا  ۱۳۵۵ریاست دانشگاه هنرهای زیبای
دانشگاه تهران را بر عهده داشت .در سالهای اخیر -به دلیل مشکل بینایی -کمتر کار کرد اما همچنان دغدغهاش کشف
راهها و تجربههای بدیع در نقاشی و مجسمهسازی است.

برای عرضه کارشان و ارتباط بیشتر با مردم
با جمعآوری بودجه از یاران همفکر گالری
ایــران را درســت مقابــل دانشــگاه تهــران
تأسیس کردیم .بعدها این گالری به یکی
از زندهترین و فعالترین گالریها در شهر
تهرانشد.
ëëشــما ،همراه عباس کیارستمی و نیکزاد
نجومی از دانشجویان استاد محسن وزیری
مقــدم بودید ،لطفــاًبفرمایید با ایشــان چه
درسیادرسهاییداشتید؟
در اواســط ســال ســوم تحصیل هنرجویان
شــنیدند کــه اســتاد دیگــری بــه مجموعه
استادان رشته نقاشی اضافه شده که تازه از
فرنگ (ایتالیا) به ایران برگشتهاند.اسم این
استاد محسن وزیری مقدم بود و دسته دوم
هنرجویان (شیفتگان هنر) در انتظار دیدن
ایشــان بودیم .اســتاد وزیری آتلیه خاصی
در دانشکده نداشتند و بهصورت چرخشی
در تمــام آتلیههای دانشــکده حضــور پیدا
میکردنــد و بــا هنرجویــان کار و بحــث
میکردند .حتی در شــبها تــا دیروقت در
آتلیهها به ما آنچه داشتند میآموختند .در
هر صورت با آمدن استاد وزیری جو خاصی
در دانشــکده ایجاد شــد و هنرجویانی که از

برنامههای معمول دانشــکده خسته شده
بودند موقعیت را مغتنم شــمرده و استاد
وزیــری حرفهــای تــازه و حــرف روز را در
زمینه هنر بــا آنها در میان میگذاشــت که
برای دانشجویان عاشق تازگی داشت.
ëëوزیریمقدمراچگونهاستادیدیدید؟!
بهاعتقاد بنده ایشــان بهلحاظ تواناییهای
علمــی و فرهنگــی و بخصــوص هنــری و
عشق و شورشان بخصوص به هنر نقاشی
مثــال زدنــی بــود او ســالهای درازی را در
ایــران و بخــش عمــدهای را در خــارج از
مرز شــوریده حــال باکار و زحمتــی خارج از
انرژی یک انســان طی کرده بود .او در واقع
یــک هنرمند جهانی اســت که از ســرزمین
ایــران پرواز هنری داشــته اســت .در راه این
پرواز چه ســختیها و بعضاً رنجها کشــیده
تا به معشــوق خود بهعنــوان یک هنرمند
جســتوجو گــر و توانــا و هوشــمند دســت
یازیــده اســت .او تاریــخ چند هزار ســاله در
هنــر را قــدم به قــدم در خود تکــرار کرده تا
اینکه به بیان خاص خودش در فضای هنر
نوین این زمانه با درک صحیح غلبه کرده و
هنوز در راه رســیدن به هنر ناب دلخواهش
با وجود کهولت با انرژی غیر قابل تصوری

فعالیــت مــی کنــد و بــا بــوم نقاشــی خود
آمیزشــی عاشــقانه دارد .مــا باید قــدر او را
بدانیم.
ëëتعاملاوبادانشجویانچگونهبود؟
آنچــه بــه یــاد دارم بــا من دانشــجو بســیار
خالصانه و بیتکبر رفتار میکرد ،ایشــان از
لحاظ روحیات ،هنرمندی بسیار عاطفی و
زاللهستندکهشایدطرفمقابلدرابتدای
امر ،برداشتش از استاد وزیری وی را فردی
خشــک و پرخاشــگر بدانــد امــا در تمــاس
بیشتر با ایشان به روحیه صاف و عاطفی
او پــی میبــرد .بهنظر من که چند ســال در
اطراف ایشــان بودم و هســتم گاهی اوقات
رفتارهایشــان را مثــل یــک بچــه میدیدم
حســاس ،زالل ،بازیگوش و احیاناً مغرور و
این بســتگی دارد که شــما چگونه با ایشان
روبــهرو شــوید .باالخــره هر انســانی نقطه
ضعفهایی هــم دارد و ثانیاً بحث تعامل
یک امر دوطرفه است .دانشجو اگر رفتارش
درست باشد طرف مقابل هم خالصانه با
او طرف میشود .در طول ارتباطم با ایشان
شــاهد و ناظــر بودم کــه قــدر آموزشهای
ایشــان را ندانســتند و احترامشــان را نگــه
نداشــتند و در این شــرایط هم میبایســت

منتظرعکسالعملاستادهمباشند.
ëëآیا از مواجهه با اســتادتان محسن وزیری
مقدم خاطــره و ناگفتهای داریــد ،از روزهای
دانشجویییاپسازآنتاروایتکنید؟
همین قدر میتوانیم بگویم که ایشــان چه
در دانشــکده و حتی قدم زدنهای بینراه و
آتلیه شخصی خودش که در آن به روی تک
تکمابازبودازهرموقعیتیاستفادهمیکرد
که بــه مــا آمــوزش دهــد و اندوختههایش
که حاصل یــک عمر تــاش در راه هنر بود
خالصانه در اختیار شاگردانش قرار میداد.
روزی بــا هــم در خیابــان قــدم میزدیم که
گفت قباد باید با هم ســری به نامی بزنیم،
که رفتیم و نامی در آتلیهاش مشغول بهکار
بود.استادپرسیدچکارمیکنی؟نامیگفت:
مشغول کار برای مسابقه روز (مادر) هستم
و یک نقاشــی با همین ســوژه کشــیده بود،
از یــک مادر بچه بغل ،که ســر بچهبا چهره
مادر ماسکه شده بود .وزیری ناراحت شد و
گفت من این همه به شما در رابطه با بیان
در هنر صحبت کردم آیا نتیجه آن این بود؟
نامیکهمتعجبشدهبودنتوانستجوابی
بدهد .وزیری گفت آن بشــقاب روی میزت
را بــه من بــده و وزیری بشــقاب را از پشــت
چارچوب بوم فشــار داد و دایرهای برجسته
در بوم ســفید ایجاد شــد و گفت این یعنی
عاطفه ومهر مادری ،نامی همین کار را عیناً
تحویل مدیــران مســابقه داد و نتیجه آنکه
این اثر بهعنوان بهترین اثر مسابقه روز مادر
انتخاب شــد و جایزه به غالمحســین نامی
داده شد!
ëëآن آشــنایی در حد رابطه اســتاد شاگردی
ماند،یابعدهادردانشگاهیابیرونازآنبدل
بهیکدوستیومعاشرتپایدارشد؟

در رابطــه بــا ایــن ســؤال شــما میتوانــم
بگویــم کــه موردهــا متفاوتنــد و رابطه من
با ایشــان هیچ وقت گسســته نشــد ،اســتاد
وزیــری بــا بچههــای من هــم اغلــب بازی
میکردنــد ،بارهــا بــا هــم ســفر کردیــم و
هنــوز هــم ارتباطمــان ارتباطــی ســازنده و
محبتآمیزاســت اما مواردی هم هســت
که شــاگردان ایشــان قدر آموزشهــای او را
ندانســتند و در مقابل ایشــان قــرار گرفتند
که من هم به قدر ناشناســی این شــاگردان
صحه میگذارم .شاگردانی بودند که استاد
وزیری به قول معروف دستشان را گرفت و
پا بهپا به پیش برد ،اما به قول استاد وزیری
اینگونه پدیدهها پستان مادرشان را هم که
شیر آن را میمکند گاز میگیرند.
ëëبهاعتقــاد شــما دلیل یــا دالیــل اهمیت
محسنوزیریمقدمدرهنرایرانچیست؟
او بهعنــوان یــک هنرمند ایرانــی در جهان
شــناخته میشــود ،کوشــشهای او در
چگونگــی انتقال فرهنــگ ایــران و در بعد
کلــی انســانی در قالــب پالســتیک آثارش
کــه بیــان امــروزی دارند یک عمــر تالش و
رنــج را تحمل کردند و در این کهولت عمر
هنــوز بــا انــرژی ناباورانــهای به ایــن تالش
هدفمنــد بهعنــوان یــک هنرمنــد نوگرای
ایرانــی ادامــه داده و میدهد .در بعد دیگر
نقــش بزرگــی در انتقــال یافتههایــش بــه
شاگردانش صمیمانه و با انرژی صادقانه و
خالصانه ادامــه داده و میدهد .او به من و
شاگردانش چگونه نگاه کردن و اندیشیدن
و هدفمند بودن را آموزش داده و میدهد.
اگر آموزشهای او و نگاه او به چگونگی بیان
هنری نبود ما هنوز هم همان شمع و گل و
پروانه را در قالبی کهنه تکرار میکردیم.

تالش کردم روایتهای شخصی را به چالشهای عمومی گره بزنم

گفتوگو با فرزاد کریمی ،درباره مجموعه شعر «اقلیما»
ساناز رحیمبیکی
روزنامه نگار

فــرزاد کریمــی ،اول فروردیــن  ۱۳۵۵در آباده اســتان فــارس به دنیا آمده اســت.
اودانشآموختــه مهندســی عمران ،کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیات فارســی از
دانشــگاه تربیت مدرس اســت و دکترای زبان و ادبیات فارســی از دانشــگاه شیراز
دارد .کتــاب «روایتی تازه بر لوح کهن» در نهمین جشــنواره بینالمللی شــعر فجر
جزو نامزدهای نهایی دریافت ســرو بلورین جشــنواره در بخش درباره شعر بود .با
این شاعر درباره مجموعه شعر «اقلیما» گفتوگو کردیم.

عکس :ایسنا

از لحــن اســطورهای خارج شــده ،به لحن
حماســی نزدیک میشــود .نزدیکشدن
به لحن حماســی یعنی دورشــدن از زبان
توگــوی روزمــره مــردم و این خطری
گف 
است که زبان شعر را بهطور جدی تهدید
یکند.
م 
 ëëآیــا تبدیــل شــدن معشــوق بــه یــک
اســطوره ،شــعر را بیش از اندازه شخصی
نمیکند و آیا مسائل اجتماعی و فرهنگی
در شعری اینچنین کمرنگ نمیشود؟
تصور من این اســت که در شــعرهای این
مجموعه مســائل شــخصی با معضالت
روزمره اجتماعی و گرههای درونی انسان
معاصر درآمیخته است .اسطوره انسانی
جدیــد را در متن شــعر میآفریند که این
چالشها را به صورتی خاستگاهی با خود
دارد .خاستگاهی بودن این چالشها نیاز

به اشــاره مســتقیم به آنهــا را از بین برده
است .اسطوره بدینســان متنی میشود.
انسانی اینچنین این چالشهای حسی،
اجتماعــی و روانــی را ذاتی خــود میداند
و در تــاش بــرای رفــع آنهــا نیســت .این
چالشهــا برای انســان اســطوره شــده در
متن خوشایند است.
ëëدربــاره اســطوره متنــی و نقــش آن در
شعرهایتان بیشتر توضیح دهید.
در حالــت کلــی شــاعر همــواره درصــدد
تقدیــس معشــوق اســت ،حتــی
لغزشهــای معشــوق را تقدیــس
میکنــد؛ لغزشهایــی کــه در زندگــی
حقیقی مشــئوم و نابخشــودنی شــمرده
میشــود .ایــن معنــای اسطورهشــدن
متنی در بعد محتواســت .در بعد شکل،
نمادپردازیهایی که متعلق به خود متن

طراح :ناصر نصیری

 ëëدر سرودههای مجموعه شعر «اقلیما»
به نوعی احضار زمان گذشــته را میتوان
دید ،این تــوارد زمانی بیشــتر معطوف به
نوستالژی است یا تعمدی برای شناخت
بهتر انسانی که در هر شعر حضور دارد؟
احضار زمان گذشته به حال در شعرهای
ایــن مجموعــه ،حتــی اگــر مفهومــی
نوستالژیک را تداعی کند ،بیشتر باید آن را
در راستای بخش دوم پرسش شما تحلیل
کــرد .انســانی کــه از طریــق ایــن احضــار
بازشناســی میشــود وجهــی اســطورهای
دارد .تــوارد زمانــی اشــاره شــده بــا توجــه
بــه ایــن موضــوع توجیــه میشــود .تأکید
بــر ویژگیهــای کهنالگویی و اســطورهای
انســان در متن این شــعرها تالشــی است
بــرای شناســاندن بهتــر انســان امــروزی،
بــا تمامــی مشــکالت و گیــر و گرفتهای
شخصی و اجتماعیاش.
 ëëاســطوره در مجموعــه شــعر قبلیتان
«فعلن بــدون نام» به نســبت مجموعه
«اقلیمــا» ظهور بیشــتری دارد ،در این اثر
کمتر اسطورهشکنی به چشم میخورد.

بلــه .فکــر میکنــم در اثــر جدیــد ،بیــش
از آنکــه اســطوره شــکنی مــد نظــر بــوده
باشــد ،اسطورهســازی مطــرح اســت.
هرچنــد اسطورهشــکنی هــم راهــی برای
اسطورهســازی نویــن یــا الاقــل تأکیــد بــر
نیاز به امروزی شــدن اســطوره اســت ،اما
اسطورهســازی محصول ناخودآگاه چنین
نیــازی اســت .اســطوره ســازی ،بازگشــت
به گذشــته و دنیای پیشــا تاریخی نیســت.
اسطورهســازی از منظر فرمی یک شــگرد
روایــی برای شــعرگفتن و از نظر محتوایی
راهــی برای اندیشــیدن و بیان موضوعات
مبتالبه امروز انسان است.
 ëëشعر و انسان ایرانی امروز چه نیازی به
اســطوره دارد که شــما در هر دو مجموعه
شــعرتان از اســطوره ،اسطورهشــکنی
و اسطورهســازی بهمیــزان باالیــی بهــره
گرفتهاید؟
آفرینش اســطوره برای فســخ و فراموشی
سرگذشت شــخصی شاعر اســت .کارکرد
اســطوره در شــعرهای ایــن دو مجموعه،
باالبــردن مرتبــه معشــوق تــا مرتبــه

خدایگانی برای توجیه سرگذشــتی اســت
که بر شــاعر رفته اســت .اســطوره مربوط
به دوران شکســت اســت؛ نوعــی انتقام از
واقعیت .محتوای اســطوره بدیلی اســت
از گذشــتهای بارور کــه دیگر وجــود ندارد.
شــعر نیز محصول شکســت اســت .شعر
هم پناهبردن به خیالپردازی و جایگزین
کردن آن با واقعیت و تحملپذیر ساختن
آن اســت .تالقی شعر و اسطوره درهمین
نقطه است.
 ëëآیا کارکرد اســطوره در شــعر شــما تنها
محتوایی اســت یا در شــکلدادن به فرم
و زبانی کــه در این دو مجموعه بهکار رفته
و میتوان گفت مشــخصه کار شماســت
هم مؤثر بوده است؟
ســاخت اســطورهای در روایــت شــعری
بخوبــی توجیــه کننــده اعمالی اســت که
شــاعر در شــعر خــود بــدان دســت زده یا
اندیشــهای کــه در متــن منعکــس کــرده
اســت .این ســاخت هم محتــوا و هم فرم
را متأثــر میکنــد .متــن شــعری بهدلیــل
پراکندگیهای مضمونی (و نه محتوایی)
برای متنبودن نیاز به توجیه فرمی دارد.
ساخت اسطورهای هر زبانی را برنمیتابد.
بــا اســطوره باید بــا زبان اســطوره ســخن
گفــت ،حتــی اگر این اســطوره معشــوقی
امروزین باشد .این کار اندکی دشوار است.
اگر قــدری در بهکارگیری واژگان ،ســاخت
و دســتور جمله بیدقتی شــود لحن کالم

اســت (نه اســتفاده از نمادهای شناخته
شده از قبل) مبنای ساخت اسطوره قرار
میگیــرد .از جمله مهمترین شــیوههای
ایــن نمادســازی ،اســتفاده از المانهای
رفتــاری معشــوق بــا راوی و بازتــاب آن
در متن شــعری اســت .حضور اســطوره
در متــن شــعری آن را ســیال میکنــد و
گسســتگیهای مضمونــیاش را توجیــه
مینمایــد .اســطوره متــن را تفســیرپذیر
میسازد ،بیآنکه نیاز به تأویل نمادهای
حاضــر در متــن باشــد .در واقع اســطوره
متنــی پرشــی اســت از متن یــک بعدی
بــه متن چند بعدی ،پشــت ســر گذاردن
ادبیات سمبلیســتی و رسیدن به ادبیاتی
که الیههای موازی بیتأویل دارد .تفسیر
و درک متفــاوت هــر خواننــده در چنیــن
شرایطی ،نه ناشی از تأویلپذیربودن هر
الیه متنی ،کــه محصول نوع چینش این
الیهها و سیالبودن آنهاست .این الیهها
بــا تکرارهایــی کــه در شــعر دارند ،شــعر
را منعطــف ،تفســیرپذیر و چندمعنایی
میسازد.
 ëëدربــاره شــیوههای زبانــی ســاخت
اســطوره در شــعرهای ایــن مجموعــه
بگویید.
معشــوق در بیشــتر شــعرهای ایــن
مجموعه حضور دارد .این حضور بیشتر
در قالب ضمیر دوم شخص حاضر و در
مواردی کمتر ضمیر دومشخص غایب

اســت .جز ویژگــی ضمیربــودن ،عمدتاً
ویژگی انســانی خاص دیگــری از وی در
شــعرها داده نشــده اســت .ایــن پیــدا و
ناپیدابودن شخصیت انســانی ،گام اول
برای رسیدن به یک برداشت اسطورهای
از کســی است که راوی او را مورد خطاب
قرار داده است .فضای زمینه روایت نیز
بیشــتر فضاهایــی المکانی اســت .حتی
زمــان اگر در حال اســت ،حــال نامعین
اســت و اگــر گذشــته اســت ،بــر گذشــته
خاصــی داللــت نــدارد .اگــر در شــعری
از«عهد سنگ» نام برده شده ،درهمان
شــعر بــه «حجراالبیــض» و «وحــدت»
اشاره شده است که اشاره به زمانی دیگر
در بعد تاریخی دارد .این پهنه گســترده
مکان و زمان ازلی -ابدی مقوم ساخت
اســطوره اســت .همچنیــن تقدیــس

معشــوق ســبب شــده اســت تــا میزان
خطابقــراردادن وی در شــعر بســیار
محــدود باشــد .تخاطبها بیشــتر برای
معرفی معشــوق به خواننده اســت و از
آن پس با شخصیت انسانی وی چندان
ســروکار نداریم .آنچه بعد از آن میآید
وصــف ویژگیهایــی اســت کــه او را در
مرتبه معشــوق ،بت ،فرشته ،خدایگان
و ...قــرار داده اســت .تلقی مثبت ،حتی
از ویژگیهــای منفــی چنین معشــوقی،
بــر وجهــه اســطورهای وی میافزایــد.
ایــن ویژگیها باعث شــده اســت چنین
معشــوقی ،اگر از متن شــعری که در آن
پرورانــده شــده خارج شــود ،ویژگیهای
اســطورهای خــود را از دســت بدهد .این
یعنی معشــوق در مقام همان اسطوره
متنی.

