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بــه رســمیت شــناختن حــق اعتــراض و تــاش بــرای قانونمنــد کــردن آن از طــرف 
ــق  ــن ح ــت ای ــت. اهمی ــودمردم اس ــه س ــم ب ــت و ه ــع حکوم ــه نف ــم ب دولت،ه
ــراض از ســوی حکومت هــا ی  ــی نمایــش اعت ــه حــدی اســت کــه حت ــراض ب اعت

ــود. ــوب می ش ــدار محس ــانه های اقت ــد، از نش کارآم
نــگاه متمدنانــه بــه اعتــراض بــه عنــوان یــک حــق از طــرف حکومــت در شــرایط 
ــوند  ــم الزم اســت متوجــه ش ــردم ه ــوض م ــک ضــرورت اســت. در ع ــروز ی ام
ــا  ــه ب ــر متمدنان ــا اگ ــا تنه ــق آنه ــی و ح ــار مدن ــک رفت ــوان ی ــه عن ــراض ب اعت
ــا  ــه ای ب ــچ جامع ــرا هی ــت زی ــد گرف ــوب را خواه ــه مطل ــد نتیج ــورد کنن آن برخ
ــد رســید.اعتراضات نقــش  ــوب خــود نخواه ــه نتیجــه مطل ــب ب خشــونت و تخری
مهمــی در زندگــی مدنــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی همــه جوامــع 

ــد. ــا می کنن ایف
بــه لحــاظ تاریخــی، اعتراضــات غالبــا الهــام بخــش تغییــرات مثبــت اجتماعــی و 
ــت از  ــف و محافظ ــش در تعری ــای نق ــه ایف ــد، و ب ــر بوده ان ــوق بش ــرفت حق پیش
ــه توســعه  ــی دهند..اعتراضــات ، ب ــه م ــان ادام ــاط جه ــی در تمــام نق فضــای مدن
شــهروندی متعهدانــه ر وآگاهانــه یــاری می رســانند و بــا تســهیل مشــارکت مســتقیم 
در امــور عمومــی، دموکراســی نمایندگــی را تقویــت می کننــد. آن هــا بــرای افــراد و 
ــد کــه مخالفت هــا و نارضایتی هــای خــود  گروه هــا ایــن امــکان را فراهــم می آورن
ــی را  ــد، نقص هــای حکومت ــادل دیدگاه هــا و نظــرات بپردازن ــه تب ــد، ب ــان کنن را بی
افشــا کننــد و علنــا از مقامــات و دیگــر نهادهــای قدرتمنــد بخواهند که مشــکات را 
حــل کننــد و در برابــر اعمــال خــود پاســخگو باشــند. ایــن امــر بــه ویــژه بــرای بــه 
حاشیه رانده شــدگان کــه منافــع آنــان بــه اشــکال دیگــر بســیار ضعیــف نمایندگــی 
مــی شــوند،حائز اهمیــت اســت. در مقابــل مــردم هــم عنــوان شــهروندان بایــد بــه 
ســطحی از بلــوغ سیاســی اجتماعــی رســیده باشــند کــه بــه اعتــراض بــه عنــوان 

یــک کنــش مدنــی نــگاه کننــد و متمدنانــه بــا آن برخوردکننــد.
اصــل ۲۷ جایــي اســت کــه در قانــون اساســي کشــورمان تأکیــد شــده »تشــکیل 
ــه  ــل ب ــه مخ ــرط آن ک ــه ش ــاح، ب ــل س ــدون حم ــا، ب ــات و راهپیمایي  ه اجتماع
مبانــي اســام نباشــد آزاد اســت.  « اصــل اولیــه اي کــه در آغازیــن روز مهرمــاه ســال 
۵۸ توســط مجلــس خبــرگان قانــون اساســي رد شــد، بــا آنچــه امــروز بــه عنــوان 

ــت ــي داش ــاي بنیادین ــیم تفاوت ه ــي مي شناس ــون اساس ــل ۲۷ قان اص
باوجــود ایــن تفســیر بســیاري از نهادهــا از اصــل یــاد شــده آن بــود کــه برپایــي 
ــه  آزاد تجمعــات و اعتراضــات امــا و اگرهایــي دارد. امــا و اگرهایــي کــه حــاال ب
ــون  ــول قان ــي از اص ــراي یک ــادي اج ــن ع ــا و قوانی ــي آیین نامه ه ــطه برخ واس
ــه  ــا آنجــا کــه حتــي رئیــس جمهــوري هــم ب ــًا مختــل کــرده، ت اساســي را تقریب

ــن موضــوع معتــرض شــده اســت. ای
ــق  ــردن ح ــد ک ــی و قانونمن ــف قانون ــن تکلی ــت دارد تعیی ــه امروزاهمی ــه ک آنچ
اعتــراض بــه عنــوان یــک رفتــار مدنــی مــی باشــد  کــه بــا رســمیت شــناختن حــق 
ــا  ــراض ب ــی کــردن اعت ــرای برپای ــراض ومشــخص کــردن مکان هــا عمومــی ب اعت
مجــوز رســمی از وزارت کشــور و همراهــی  نیــروی انتظامــی مــردم یــاد می گیرنــد 
متمدنانــه اعتراضــات خــود را نســبت بــه مشــکات اقتصــادی بیــان کننــد. مــردم 
یــاد میگیرنــد تخریــب امــوال عمومــی حرکتــی هنجارشــکن و مخــرب مــی باشــد 
کــه بــا انجــام ایــن حرکــت و رفتارهــای مخــرب و بــه آتــش کشــیدن مغــازه هــا و 
اماکــن دولتــی هیچــگاه بــه خواســته هــای خــود نمــی رســند و دولــت و مقامــات 
دولتــی هــم بــه خواســته هایــی کــه اینگونــه رفتــار شــود توجهــی نخواهنــد کــرد 
ــای  ــاز و کاره ــه س ــد برپای ــی بای ــار مدن ــک رفت ــوان ی ــه عن ــراض ب ــن اعت بنابرای
قانونــی ودرقالــب رفتارمدنــی شــکل بگیــردو تبدیــل بــه یــک رفتــار مدنــی مــدرن 
شــود و مــردم یــاد بگیرنــد کــه مــی تــوان بــدون رفتارهــای هنجارشــکنانه و هرگونه 
ــد وصــدای  ــش ببرن ــای خــود را پی ــد اعتراض ه ــی می توانن ــوال عموم ــب ام تخری
خــود را بــه گــوش مســئوالن برســانند و اتفاقــًا در چنیــن مواقعــی حکومــت و بدنــه 
ــد و در نهایــت  ــردم توجــه کن ــی م ــه خواســت مدن ــر اســت کــه ب ــدرت ناگزی ق
بــه خواســت عمومــی تــن بدهــد. خاصــه آنکــه بهتریــن راهــکار آن اســت کــه 
دولــت و حکومــت هــم بــه صــورت قانونمنــد اعتــراض عمومــی را بــه عنــوان یک 
ــا تصویــب قوانیــن و لوایــح از طریــق مجلــس  ــی رســمیت بشناســد ب ــار مدن رفت
شــورای اســامی بــه آن وجــه قانونــی بدهــد. در ایــن صــورت مــردم و گروه هــا 
ــی  ــوز الزم م ــب مج ــا کس ــدود آن،ب ــون و ح ــن قان ــر گرفت ــا در نظ ــزاب ب و اح
تواننــد در یــک مــکان مشــخص اعتــراض خــود را بــه گــوش مســئوالن برســانند 
.بــدون آنکــه کشــور دچــار آســیب بشــود در عــوض مــردم هــم بــه حــدی از بلــوغ 
ــال کشــور خــود  ــا احســاس مســئولیت در قب ــی رســند و ب اجتماعــی سیاســی م
آزادانــه می تواننــد اعتــراض خــود را هــم بیــان کننــد و ایــن حــق قانونــی خــود 

را مســئوالنه اجــرا کننــد.

اعتراض مدنی

عبداهلل سلیمانی 

 آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه
 ) نوبت دوم( 

              شماره: 101/40818                                                                                                             2685/م الف/ 12

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی:
ــی و  ــاء تجمیع ــماره مناقصــه ۲09۸00۵۲33000066 براســاس فهرســت به ــه ش ــاده را ب ــر پی ــل عاب ــتگاه پ ــه و نصــب دو دس 1- تهی

ــرودگاه 9۸. ــد ف ــن و بان ــته راه، راه آه ــه، رش ــد پای ــاء واح ــت به فهرس
۲- تهیــه و نصــب حفاظــت جانبــی راه) گاردیــل( بــه شــماره مناقصــه ۲09۸00۵۵۲3300006۵ بــر اســاس فهرســت بهــاء تجمیعــی و 

فهرســت بهــاء واحــد پایــه، رشــته راه، راه آهــن و بانــد فــرودگاه 9۸. 
ــا  ــناد مناقصــه ت ــت اس ــزاری مناقصــه از دریاف ــه مراحــل برگ ــد. کلی ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س از طری
ــه آدرس ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــت ه ــایی پاک ــران وبازگش ــه گ ــنهاد مناقص ــه پیش  ارائ

 www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه چهارشنبه  98/9/6 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 98/9/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 98/9/23
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/9/24

****
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس کرمانشاه- پایین تر از سه راه ۲۲ بهمن – کوی روبروی سازمان عتبات عالیات: 
شماره تلفن: 8229968- 0833

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 0۲1-41934

دفتر ثبت نام: ۸۸969۷3۷- ۸۵193۷6۷

***

سعید طلوعی ـ شهرداری کرمانشاه

 نظریه ی» سوی پنهان زبان شاعرانه « 
نویسنده: حسین رسول زاده

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با 
اشاره به اصالح قیمت بنزین:

جلوگیری از
 افزایش قیمت  
برخی کاالها و 
خدمات منطقی 

نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :

تالشی مشترک برای راه اندازی 
کلینیک ویژه ایثارگران و جانبازان

نقدی بر کتاب 
گزارش روزانه 

خورشید
به نگارش

 عارف معلمی

فاطمه سادات
 جنتی پور 

اگزیستانسیالیست 
ژان پل ساتر 

مائده های 
خواهرم
علی خاکزاد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمانشاه:

 10 گونه گیاه دارویی نادر در 
3000 هکتار از منابع طبیعی 

کرمانشاه کشت می شود



اخبار 2

خبر  
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محمد جهانيان مديركل بازرسي استان كرمانشاه 

رويكرد نظارتي پيشگيرانه در اولويت كاري باشد

ــوی  ــده از س ــزی ش ــه ری ــی برنام ــرات اساس تعمی
ــران در شــرکتهای  ــت مناطــق مرکــزی ای شــرکت نف
ــی ،  ــرس جنوب ــت و گاز زاگ ــردار نف ــره ب ــه به تابع
ــه منظــور  شــرق و غــرب و مناطــق عملیاتــی آنهــا ب
ــید. ــان رس ــه پای ــتان ب ــدار زمس ــوخت پای ــن س تامی

مهنــدس رامیــن حاتمــی دربــاره فعالیتهــای شــاخص 
تعمیــرات اساســی صورت گرفتــه در بخش تاسیســات 
ــرکت  ــت : در ش ــار داش ــه اظه ــرکتهای تابع گازی ش
بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی تعمیــرات 
اساســی خطــوط لولــه اصلــی انتقــال گاز از تاسیســات 
ــگاهها،  ــه پاالیش ــرکت ب ــن ش ــای ای ــد میدانه تولی
ایســتگاه تقویــت فشــار نــار ، مراکــز تفکیــک و جمــع 
آوری میدانهــای گازی و تاسیســات پاالیشــگاه گاز 
فراشــبند در راســتای تامیــن خــوراک پاالیشــگاههای 
ــت  ــا موفقی گازی فجــر جــم ، پارســیان و فراشــبند ب

بــه اتمــام رســید.
وی دربــاره فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در شــرکت 
ــرد  ــان ک ــرق خاطرنش ــت و گاز ش ــرداری نف ــره ب به
ــدازه  ــز ان ــرات اساســی مراک ــن شــرکت تعمی : در ای
ــع آوری گاز  ــز جم ــران ، مراک ــزی خانگی ــری مرک گی
ــوط  ــمند خط ــی هوش ــک ران ــات توپ ــام عملی و انج
لولــه ) A,B,C,D,E, F( پایــان یافــت کــه ایــن شــرکت 
ــای اســتانهای  ــن گازه آمادگــی خــود را جهــت تامی
ــه  ــال ب ــرای ارس ــور ب ــرق کش ــمال ش ــمالی و ش ش
پاالیشــگاه شــهید هاشــمی نــژاد اعــام داشــته اســت.

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت نفــت مناطــق  ب
ــاره تعمیــرات  مرکــزی ایــران ، مهنــدس حاتمــی درب
ــرداری  ــره ب ــرکت به ــه در ش ــورت گرفت ــی ص اساس

نفــت و گاز غــرب تصریــح کــرد : در شــرکت بهــره 
بــرداری نفــت و گاز غــرب ، تعمیــرات اساســی 
ــز  ــع آوری گاز )TCF ( و مرک ــز جم ــای مرک واحده
تفکیــک ایــام )ISF (تنــگ بیجار بــرای تامیــن خوراک 

ــت. ــان یاف ــام پای ــگاه گاز ای پاالیش
بــر اســاس ایــن گــزارش ، مهنــدس حاتمــی در رابطه 
بــا انجــام تعمیــرات اساســی در بخش تاسیســات نفتی 
ــرات اساســی  ــح کــرد : تعمی شــرکتهای تابعــه تصری
ــاد و سروســتان در  ــرداری ســعادت آب ــره ب واحــد به
ــید و  ــام رس ــه انج ــت ب ــا موفقی ــی ب ــرس جنوب زاگ
ــره  ــرات اساســی واحــد به در شــرکت غــرب ، تعمی
ــر خطــوط  ــی نفــت شــهر و تعمی ــرداری و نمکزدای ب
لولــه انتقــال نفــت چشــمه خــوش بــه اهــواز تکمیــل 
شــد . همچنیــن از مهمتریــن فعالیــت هــای صــورت 
گرفتــه در بخــش تعمیــرات ایــن شــرکت مــی تــوان 
ــد  ــدی واح ــهای فراین ــی بخش ــرات اساس ــه تعمی ب
نمکزدایــی چشــمه خــوش از قبیــل هیتــر، دیســالتر و 
دیگــر تاسیســات آن بــدون توقــف و کاهــش تولیــد از 

میدانهــای مشــترک اشــاره کــرد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد ، مهنــدس حاتمــی در رابطه 
بــا نفــر ســاعت تعمیــرات اساســی خاطرنشــان کــرد : 
ــن  ــاعت در ای ــر س ــزار و 500 نف ــوع 284 ه در مجم
شــرکت کار تعمیــرات اساســی صــورت گرفتــه اســت 
ــرداری نفــت وگاز  ــره ب ــای به ــه ســهم شــرکت ه ک
زاگــرس جنوبــی از ایــن میــزان 145 هــزار ، شــرق 47 

هــزار و 500 و غــرب 92 هــزار نفــر ســاعت اســت.
مهنــدس حاتمــی بــا تقدیــر از کارکنــان ایــن شــرکت 
کــه نهایــت تــاش خــود را مصــروف انجــام تعمیرات 
اساســی داشــته انــد ، تصریــح کــرد: ایــن تعمیــرات 
ــد شــرکت  ــر تولی ــارت ب ــت نظ ــکاری مدیری ــا هم ب
ملــی نفــت ایــران و هماهنگــی کامــل بــا دیســپچینگ 
شــرکت ملــی گاز ایــران و همراهــی گروههــای 
 ، HSE تعمیراتــی ، خدمــات پشــتیبانی واحدهــای
ــی  ــای عملیات ــق و دیگــر واحده ــزار دقی ــری ، اب تراب
و اســتفاده حداکثــری از امکانــات داخلــی بــا موفقیــت 

ــه پایــان رســاندند ، تشــکر نمــود. ب

مهندس رامين حاتمی؛
به منظور حفظ و پايداری توان توليد نفت و گاز در فصل زمستان
تعمیرات اساسی تاسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی 

ایران پایان یافت

ــا تشــریح  فعالیــت  مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران ب
ــق  ــازی و تحق ــاده س ــور  پی ــه منظ ــرکت ب ــن ش ــای  ای ه
دولــت الکترونیــک اظهــار داشــت: در همیــن راســتا، پرونده 
ــت مشــتریان طــی  ــن ثاب ــه تلف ــوط ب ــات مرب ــا و اطاع ه
فراینــد یکپارچــه و متمرکــزی در سراســر کشــور از حالــت 
کاغــذی و فیزیکــی بــه پرونــده الکترونیــک تبدیل می شــود.

بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات و امــور بیــن الملل شــرکت 
ــان  ــا بی ــدری ب ــیدمجید ص ــدس س ــران، مهن ــرات ای مخاب
اینکــه فعالیــت هــای مجموعــه مخابــرات در ابعــاد مختلــف 
در جهــت ســاده ســازی فرایندهــا و تحقــق کامــل دولــت 
الکترونیــک اســت، تصریــح کــرد: تمــام خدمــات ارائه شــده 
بــه مشــتریان در بخــش هــای مختلف، شــامل کلیــه خدمات 
ــه  ــات ارتباطــی ب ــر خدم ــور مشــتریان و دفات ــز ام در مراک
صــورت کامــا الکترونیکــی و بــدون نیــاز بــه کاغــذ انجــام 

خواهــد شــد.
ــه شــده،  ــا تحقــق ایــن فراینــد، خدمــات ارائ وی افــزود: ب
حتــی بــدون نیــاز بــه امضــاء و اثــر انگشــت بــه راحتــی از 
طریــق الکترونیکــی در اختیــار مشــتریان قرار خواهــد گرفت.

مهنــدس ســید مجیدصــدری افــزود: مراحــل پیــاده ســازی 

ــای  ــامل فازه ــور ش ــر کش ــک در سراس ــده الکترونی پرون
مختلفــی اســت، بــه نحــوی کــه ایــن خدمــات در پنــج فــاز 
طراحــی شــده کــه در فــاز اول دریافــت کپــی شناســنامه و 
کارت ملــی از مشــتریان بــرای انجــام امــور مختلــف در تمام 
ــه صــورت کامــل حــذف شــده  مراکــز امــور مشــترکین ب

اســت.
ــدف  ــریح ه ــران در تش ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
ایــن پــروژه افــزود: حــذف کاغــذ و فرایندهــای فیزیکــی از 
فرایندهــای فــروش و خدمــات، چــه بــرای اشــخاص حقیقی 
و چــه بــرای اشــخاص حقوقــی ، عــاوه بــر صرفــه جوئــی 
قابــل توجــه در مصــرف کاغــذ و کمــک بــه حفــظ محیــط 
زیســت در راســتای توســعه پایــدار و کاهــش تــردد، موجب 
ســاده ســازی فرایندهــای ارائــه خدمات بــه مشــتریان خواهد 

شــد. 
ــا اشــاره بــه گســتردگی حجــم فعالیــت الکترونیکــی  وی ب
ــت گفــت: در مســیر  ــده هــای تلفــن ثاب شــدن تمــام پرون
ــده  ــی ش ــای بایگان ــده ه ــم، پرون ــت مه ــن خدم ــام ای انج
ــود و  ــف ش ــن تکلی ــد تعیی ــز بای ــترکین نی ــیاری از مش بس
بدیــن منظــور اطاعــات الزم در طــول مراحل اجرائــی کار از 

مشــتریان ذی نفــع اخــذ خواهــد شــد.
مهندس ســید مجیدصــدری افــزود: الکترونیکی شــدن پرونده 
هــای تلفــن ثابــت بــرای تمــام مشــتریان شــرکت مخابــرات 
ایــران اعــم از حقیقــی و حقوقــی تــا پایــان ســال آینــده بــه 
طــور کامــل، عملیاتــی و در سراســر کشــور اجــرا خواهــد 

شــد.
ــده  ــام پرون ــم، تم ــت مه ــن خدم ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
هــای الکترونیکــی شــده مشــتریان، در هــر اســتان وابســته به 
گســتردگی خدمــات ، در یــک تــا ســه نقطــه تجمیع شــده و 
امــکان مدیریــت متمرکــز و دســتیابی ســریع به اطاعــات یا 
تغییــر آن بــرای مشــتریان از ایــن طریــق بســیار ســاده تــر از 

روش کنونــی فراهــم خواهــد بــود.
ــران خاطرنشــان کــرد: در  ــرات ای مدیرعامــل شــرکت مخاب
اجــرای ایــن پــروژه مهــم و زیربنائــی خدمــت رســانی بــه 
مشــترکین، بیشــتر بخــش هــای شــرکت مخابــرات ایــران به 
ویــژه امــور مشــتریان و حــوزه فنــاوری اطاعــات بــا هــم 
ــام ــه انج ــری و ب ــی را راهب ــل اجرای ــل، مراح ــی کام  افزای

 می رسانند.

مهندس صدری مديرعامل شركت مخابرات ايران

الکترونیکی شدن تمام پرونده های تلفن ثابت مشتریان در سراسر کشور

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه گفــت: بــا راه 
ــات  ــازان خدم ــژه ایثارگــران و جانب ــدازی کلینیــک وی ان
درمانــی بهتــر ومطلــوب تــری به ایــن عزیــزان در اســتان 

ارائــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه دکتــر محمودرضــا 
مــرادی در نشســتی کــه بدیــن منظــور بــا حضــور مدیــر 
کل بنیــاد شــهید و جمعــی از مســئوالن مربوطــه در دفتــر 
ــه  ــاره ب ــن اش ــت ضم ــورت گرف ــگاه ص ــت دانش ریاس
رشــادتهای جانبــازان و ایثارگــران در دوران دفــاع مقــدس 
گفــت: ارائــه خدمــات درمانــی بــه ایثارگــران در اســتان 

کرمانشــاه بایــد بــه بهتریــن نحــو ممکــن انجــام شــود.
ــه از ســوی اداره کل  ــی ک ــه مکان ــه ب ــا توج وی افزود:ب
بنیــاد شــهید اســتان بــرای ایــن کلینیــک در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای دانشــگاه 
امکانــات الزم را بــرای راه انــدازی ایــن کلینیــک فراهــم 

مــی کنیــم.
همچنیــن مدیــر کل بنیــاد شــهید کرمانشــاه نیــز بــا اشــاره 
بــه رســالت بنیــاد شــهید در خدمــت بــه ایثارگران اســتان 
ــرای اعتــای کشــور  گفــت: ایثارگــران ســهم خــود را ب
پرداختــه انــد و مســئوالن نیــز بایــد تمــام تــاش خــود 
را بــرای خدمــت بــه ایثارگــران و خانــواده معظــم شــهدا 

بــه کار گیرنــد.
ــازان اســتان را 9  حجــت االســام عســگری تعــداد جانب
هــزار و 616 نفــر عنــوان کــرد و افــزود: از ایــن تعــداد 

350 نفــر جانبــاز بــاالی 70 درصــد و 2 هــزار و 163 نفــر 
نیــز جانبــاز شــیمیایی هســتند .

وی گفــت: کلینیــک ویــژه جانبــازان بــا نــگاه تســهیل در 
ــا عنایــت ویــژه  اقدامــات درمانــی مــورد نیــاز آنهــا و ب
ای کــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــه حوزه 
درمانــی جانبــازان و ایثارگــران دارد راه انــدازی خواهــد 
شــد ومــی توانــد موجــب ارائــه خدمــات مطلــوب تــری 

بــرای ایثــار گــران اســتان شــود.
ــه  ــرار داد بیم ــت  ق ــن، وضعی ــت همچنی ــن نشس  در ای
تکمیلــی ایثــار گــران بــا بیمارســتانهای دولتــی و داروخانه 
هــا بررســی شــد و مقــرر گردیــد از ایــن پــس قــرار داد 
بیمــه ای بــه صــورت متمرکــز بســته شــود و بیمارســتانها 
ــه  ــه خدمــات بیمــه ای ب ــه ارائ ــزم ب ــه هــا مل و داروخان

ایثارگــران هســتند.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

تالشی مشترک برای راه اندازی کلینیک ویژه ایثارگران و جانبازان

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه معتقــد اســت، 
ــت  ــن قیم ــاال رفت ــن، ب ــت بنزی ــش قیم ــد از افزای بع
برخــی کاالهــا و خدمــات اجتناب ناپذیــر اســت و 
ــت را  ــش قیم ــه افزای ــوی هرگون ــم جل ــه بخواهی اینک

ــت. ــی نیس ــم، منطق بگیری
کیــوان کاشــفی در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
ــن، گفــت: افزایــش قیمــت بنزیــن  اصــاح قیمــت بنزی
اجتناب ناپذیــر بــود و واقعــا بــا ایــن قیمــت و اختــاف 
ــورهای  ــی کش ــا برخ ــه ب ــری ک ــش براب ــدود ش ح

ــود. همســایه داشــتیم، ادامــه مســیر ممکــن نب
ــم  ــن ه ــت بنزی ــی قیم ــد قبل ــرد: رون ــار ک وی اظه
ــور را  ــم کش ــی داد و ه ــدر م ــی را ه ــرمایه های مل س
ــد اصاحــی  ــه هــر حــال بای ــان می کــرد و ب دچــار زی

ــت. ــورت می گرف ــن ص ــت بنزی در قیم
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه 
ــد  ــرژی مانن ــای ان ــایر حامل ه ــه س ــبت ب ــن نس بنزی
گازوئیــل کــه مســتقیم بــه حــوزه حمــل و نقــل مرتبــط 
ــا دارد،  ــش قیمــت کااله ــری در افزای ــر کمت اســت تاثی
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــن وجــود افزای ــا ای ــد: ب ــادآور ش ی

ــازار خواهــد داشــت. ــرات خــود را در ب ــم تاثی ه
کاشــفی عنــوان کــرد: آنچــه کــه تجربــه ســال های قبــل 
ــه دیگــر کشــورها در اصــاح قیمــت  ــن تجرب و همچنی
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــان می ده ــرژی نش ــای ان حامل ه
ــود،  ــد ب ــوع خواه ــازار دو ن ــن در ب ــی بنزی ــر گران تاثی
یــک نــوع تاثیــر ناشــی از مســائل روانــی و نــوع دیگــر 
تاثیــر واقعــی اســت کــه بــر برخــی کاالهــا و خدمــات 

خواهــد داشــت.
ــا  ــر ت ــن دو تاثی ــون ای ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حــدودی بــا هــم خلــط شــده اســت، افــزود: بایــد ایــن 
دو بخــش را از هــم جــدا کنیــم و تاثیــر هــر بخــش بــه 

صــورت مجــزا مشــخص شــود.

بــه گفتــه عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران، 
ــت در برخــی  ــش قیم ــن افزای ــت بنزی ــش قیم ــا افزای ب
کاالهــا و خدمــات اجتناب ناپذیــر  اســت و طبیعتــا 
ــل قیمــت  ــه قب ــا دو هفت ــه ت ــی ک ــاوگان حمــل و نقل ن
ــه  ــش س ــا افزای ــد ب ــون نمی توان ــت، اکن ــری داش دیگ
برابــری قیمــت بنزیــن خدمــات خــود را بــا قیمــت قبــل 

ــه دهــد. ارائ
کاشــفی یــادآور شــد: در ایــن بخــش الزم اســت 
دارد  وجــود  کــه  تشــکل هایی  و  انجمن هــا  بــا 
ــر  ــی ب ــت منطق ــن قیم ــور تعیی ــه منظ ــت هایی ب نشس
اســاس کار کارشناســی و آنالیــز دقیــق، برگــزار شــود.

ــا بیــان اینکــه در بخش هایــی کــه واقعــا متاثــر از  وی ب
گرانــی بنزیــن اســت بایــد اجــازه افزایــش قیمــت داده 
شــود، تاکیــد کــرد: البتــه ایــن افزایــش بایــد بــه میــزان 
ــا افزایــش قیمــت بنزیــن باشــد و  منطقــی و متناســب ب

ــال شــود. ــار آن اعم ــز در کن ــی نی نظارت های
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه معتقــد 
ــو  ــی از ج ــای ناش ــش قیمت ه ــش افزای ــت، در بخ اس
ــات ــوی تخلف ــدید و جل ــا تش ــد نظارت ه ــی، بای  روان

 گرفته شود.
ــوزه کار  ــن دو ح ــک ای ــه تفکی ــان اینک ــا بی ــفی ب کاش

دشــواری نیســت و می تــوان از ظرفیــت تشــکل ها 
و انجمن هایــی کــه داریــم اســتفاده کــرد، افــزود: 
ــرای  ــات را ب ــا 15 روز توافق ــدت 10 ت ــوان در م می ت
ــات  ــا و خدم ــی کااله ــت  برخ ــه قیم ــش واقع بینان افزای

ــورت داد. ص
ــرای  ــت ب ــش قیم ــق از  افزای ــری مطل ــفی جلوگی کاش
همــه کاالهــا و خدمــات بــه یــک شــکل را کار منطقــی 
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــرد: البت ــوان ک ــت و عن ندانس
افزایــش قیمت هــا و تکان هــای قیمتــی عجیــب و 

ــیم. ــته باش ــی داش غریب
وی بــا بیــان اینکــه خــود بــازار مکانیســم خودتنظیمــی 
ــش  ــاهد کاه ــا ش ــدید قیمت ه ــش ش ــا افزای دارد و ب
ــکان  ــن رو ام ــت: از همی ــود، گف ــم ب ــا خواهی تقاض

ــت. ــم اس ــی ک ــدید قیمت ــای ش جهش ه
ــه  ــران در ادام ــی ای ــاق بازرگان ــات رئیســه ات عضــو هی
ــن آن  ــت بنزی ــش قیم ــان افزای ــه در جری ــان اینک ــا بی ب
ــت  ــردم را اذی ــن م ــی بنزی ــتر از گران ــه بیش ــزی ک چی
ــود  کــرد باتکلیفــی و پالس هــای متعــدد و متناقضــی ب
ــزود: در  ــد، اف ــال می ش ــئولین ارس ــوی مس ــه از س ک
ــد هیــچ  شــرایطی کــه برخــی مســئولین اعــام می کردن
افزایــش قیمتــی نخواهیــم داشــت، امــا آنچــه در عمــل 

ــت. ــا اس ــودی قیمت ه ــیر صع ــم س ــازار می بینی در ب
وی معتقــد اســت، بایــد بــه شــیوه واقــع بینانــه دربــاره 
ــته  ــت داش ــش قیم ــت افزای ــاز اس ــه نی ــی ک بخش های
ــز  ــم و حتمــا جامعــه نی ــا مــردم صحبــت کنی باشــند، ب

ــت. ــد پذیرف خواه
ــن  ــه کاشــفی در موضــوع اصــاح قیمــت بنزی ــه گفت ب
آنچــه کــه زمینــه نارضایتــی مــردم را هــم فراهــم کــرد 
ایــن بــود کــه از قبــل بــا مــردم دربــاره افزایــش قیمــت 

بنزیــن صحبــت نشــد.

رئيس اتاق بازرگانی كرمانشاه با اشاره به اصالح قيمت بنزين:

جلوگیری از افزایش قیمت  برخی کاالها و خدمات منطقی نیست

علی اسدی مديرعامل شركت برق منطقه ای غرب:

پيشرفت ۶۶ درصدی پست 
۶۳/۲۳۰ كيلوولت اتحاد كامياران 

در استان كردستان با اعتباری 
بالغ بر ۹۲۵ ميليارد ريال

ــه ای غــرب از پیشــرفت  ــرق منطق مدیرعامــل شــرکت ب
ــال 63/230  ــت انتق ــروژه پس ــداث پ ــدی اح 66 درص
ــاران و اجــرای اتصــاالت 230 و  ــت اتحــاد کامی کیلوول
63 کیلوولــت خطــوط مربوطــه در اســتان کردســتان بــا 

ــر داد. ــال خب ــارد ری ــر 925 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــی ش ــط عموم ــزارش رواب به گ
غــرب، مهنــدس علــی اســدی مدیرعامــل ایــن شــرکت 
ــت  ــش قابلی ــت: افزای ــروژه گف ــن پ ــد از ای ــی بازدی ط
ــت های  ــن پس ــه مطمئ ــکان تغذی ــبکه، ام ــان ش اطمین
ــوب 20/63  ــت مص ــن پس ــه و همچنی ــع منطق فوق توزی
ــترکین  ــاز مش ــن نی ــور تأمی ــاران2 به منظ ــت کامی کیلوول
جدیــد در شهرســتان کامیــاران و حومــه آن شهرســتان از 
اهــداف مهــم احــداث ایــن پروژه اســت کــه باپیشــرفت 

فیزیکــی معــادل 66 درصــد در حــال انجــام اســت.

وی در خصــوص مشــخصات فنــی ایــن پــروژه گفــت: 
ــت، دو  ــط 230 کیلوول ــدر خ ــروژه دارای دو فی ــن پ ای
ــط 63  ــدر خ ــار فی ــت، چه ــس 230 کیلوول ــدر تران فی
ــر  ــدرت ه ــفورماتور ق ــتگاه ترانس ــت و دو دس کیلوول
ــزان  ــه می ــه ظرفیــت 80 مگاولت آمپــر و جمعــًا ب یــک ب
ــت  ــر خــط 230 کیلوول ــک کیلومت ــر، ی 160 مگاولت آمپ
ــط 63  ــر خ ــاری و 5/5 کیلومت ــادی کان ــا ه ــی ب هوای

ــادی لینکــس اســت. ــا ه ــی ب ــت هوای کیلوول
ایشــان افزودنــد: پســت 63/230 کیلوولــت اتحــاد 
کامیــاران، اولیــن پســت در رده ولتــاژی خــود در 
ــتان اســت  ــتان کردس ــع اس ــاران از تواب ــتان کامی شهرس
ــا  ــد و ب ــادل 66 درص ــی مع ــرفت فیزیک ــا پیش ــه ب ک
اعتبــاری بالــغ بــر 850 میلیــارد ریــال در در حــال اجــرا 
ــک  ــار در ی ــاحت 5 هکت ــه مس ــی ب ــد و در زمین می باش
ــت. ــداث اس ــال اح ــاران در ح ــهر کامی ــری ش کیلومت

ــن  ــدی تأمی ــرفت 78 درص ــه پیش ــاره ب ــا اش ــدی ب اس
تجهیــزات و پیشــرفت 58 درصــدی نصــب آنهــا 
ــای  ــش کاره ــروژه در بخ ــن پ ــاخت: ای ــان س خاطرنش
ــداث  ــازی، اح ــطیح و محوطه س ــامل تس ــاختمانی ش س
ســاختمان کنتــرل، اتاقک هــای BCR، جدول گــذاری 
و آماده ســازی خیابان هــای محوطــه پســت دارای 60 
درصــد پیشــرفت می باشــد کــه ترانســفورماتورهای 

فوندانســیون های  روی  بــر  آن،  کمپکــت  و  قــدرت 
مربوطــه اســتقرار داده شــده و ســیرکوله روغــن در آنهــا 

ــت. ــده اس ــام ش ــز انج نی
وی در ادامــه افــزود: احــداث خطــوط اتصالــی مربــوط 
بــه پســت شــامل یــک کیلومتــر در بخــش 230 کیلوولت 
و 5/5 کیلومتــر در بخــش 63 کیلوولــت به صــورت 
ــا  ــزی و ب ــبک فل ــای مش ــا برج ه ــی ب ــداره هوای دوم
ــد  ــال به صــورت کلی ــارد ری ــر 75 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
در دســت بــرای کارهــای طراحــی، تأمیــن تجهیــزات و 
ــه  ــده ک ــذار گردی ــکار واگ ــه پیمان ــی ب ــات اجرای عملی
ــاری و  ــام و حف ــز کارگاه انج ــروی و تجهی ــک س چ
ــزات  ــن تجهی ــن تأمی ــا و همچنی ــه برج ه ــزی پای بتن ری
بــا پیشــرفت کلــی معــادل 20 درصــد توســط پیمانــکار 

ــد. ــام می باش ــال انج ــه در ح مربوط
ــان  ــرب در پای ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــاری  ــه ی ــه ای اســت کــه ب ــه گون گفــت: برنامه ریــزی ب
ــارد  ــار 925 میلی ــا اعتب ــرح ب ــن ط ــال ای ــد متع خداون
ــد  ــرداری برس ــه بهره ب ــه مرحل ــال 1399 ب ــال در س ری
زیرســاخت های  توســعه  در  گامــی  ان شــاءاهلل  تــا 
ــتان  ــاران و اس ــتان کامی ــی شهرس ــادی و اجتماع اقتص

ــد. ــتان باش کردس

ــاه  ــتان کرمانش ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
طبیعــی  منابــع  زمین هــا  از  هکتــار  هــزار   3 گفــت: 
کرمانشــاه، در طــرح کشــت گیاهــان دارویــی زیــر کشــت 
ــودی  ــه در معــرض خطــر ناب ــان ک ــن گیاه ــوع از ای 10 ن

ــی رود.   ــه، م ــرار گرفت ق
ــی  ــوان منابع ــه عن ــی ب ــان داروی ــی از گیاه ــااله کوالن انش
ــته از  ــن دس ــت: ای ــار داش ــرد و اظه ــاد ک ــمند ی ارزش
گیاهــان عــاوه بــر مصــرف خوراکــی در حــوزه پزشــکی 

ــد. ــرد دارن ــم کارب ه
وی از احیــای 10 گونــه گیاهــی در اســتان طــی ســال جاری 
ــه،  ــرار گرفت ــر ق ــال های اخی ــودی در س ــر ناب ــه در خط ک
ــزی  ــای پایی ــتین بارش ه ــس از نخس ــزود: پ ــر داد و اف خب
ــامل  ــه ش ــمند ک ــای ارزش ــن گونه ه ــای ای ــت و احی کش
ــدل  ــور(، آویشــن، آنغوره،کن ــر )چن ــواس، چوی ــره، ری زی
کوهــی)زو(، علــف گاوزبــان، کنگــر، ریــواس، باریجــه و 
ــاه  ــتان کرمانش ــتان های اس ــت در شهرس ــور( اس آوندل)گن

آغــاز شــده اســت.
ــاه  ــتان کرمانش ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــورد  ــت م ــی سال هاس ــان وحش ــن گیاه ــد: ای ــادآور ش ی
ــای  ــرای احی ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــرداری بی روی بهره ب
ــع  ــای مناب ــار از زمین ه ــزار هکت ــت، 3 ه ــرار اس ــا ق آن ه
ــل  ــی و از مح ــع طبیع ــت مناب ــا حمای ــتان ب ــی اس طبیع
ــاه  ــوع گی ــن 10 ن ــر کشــت ای ــی زی ــدوق توســعه مل صن

ــرود. ــی ب داروی
ــاه  ــه گی ــگاه 208 گون ــاه رویش ــت: کرمانش ــی گف کوالن
ــا  ــرداری از آن ه ــه بهره ب ــت ک ــی اس ــی و داروی خوراک
ــتائیان  ــرای روس ــی ب ــی و درآمدزای موجــب اشــتغال فصل

می شــود.
وی تصریــح کــرد: کاشــت ایــن گیاهــان دارویــی موجــب 
ــری  ــت و جلوگی ــای طبیع ــری آب در خــاک، احی نفوذ پذی

ــود. ــاک می ش ــایش خ از فرس

ــاه  ــتان کرمانش ــي اس ــرکل بازرس ــا مدی ــدار ب در دی
ــي  ــرکل بازرس ــان مدی ــد جهانی ــد؛ محم ــرح ش مط
ــوزه  ــف ح ــاي مختل ــش ه ــاه از بخ ــتان کرمانش اس
ســتادي شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه 
بازدیــد کــرد و از نحــوه خدمــات رســاني ایــن شــرکت 

ــد. ــع گردی ــاهي مطل ــترکین کرمانش ــه مش ب
ــع نیــروي  ــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت توزی ب
ــل  ــي مدیرعام ــدس مرآت ــاه، مهن ــتان کرمانش ــرق اس ب
ــي  ــي از بنیان ــرق یک ــه ب ــان اینک ــا بی ــرکت ب ــن ش ای
تریــن خدمــات در جهــت رونــق تولیــد و رفــاه 
ــروي  ــع نی ــرکت توزی ــت: ش ــت، گف ــهروندان اس ش
بــرق اســتان کرمانشــاه بــا داشــتن 772 هــزار مشــترک 
ــورت  ــه ص ــرق را ب ــرژي ب ــا ان ــه دارد ت ــرق وظیف ب
ــد و  ــرار ده ــترکان ق ــار مش ــن در اختی ــدار و مطمئ پای
در ایــن راســتا نیــز جزئیــات طــرح هــاي بــرق رســاني 
و همچنیــن اصــاح و بهینــه ســازي شــبکه هــاي بــرق 
را در اختیــار مــردم و ســازمان هــاي مرتبــط قــرار داده 
اســت تــا خدمتگــزاري در ایــن زمینــه باکیفیــت بهتــري 

ــه گــردد. ارائ
در ادامــه نیــز دکتــر جهانیــان مدیــرکل بازرســي اســتان 
ــد  ــه رش ــد روب ــه رون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاه ب کرمانش

ــدي  ــرق اســتان کرمانشــاه نقطــه امی ــع ب شــرکت توزی
ــت،  ــتان اس ــان اس ــات رس ــاي خدم ــتگاه ه در دس
ــاي  ــراي رض ــردم و ب ــه م ــاني ب ــت رس ــت: خدم گف
حــق باعــث میگــردد تــا انگیــزه تاشــگران ایــن حــوزه 

ــد. ــه یاب ــان ادام ــش و توام ــه روز افزای روز ب
ــه  ــي وظیف ــازمان بازرس ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
ــت:  ــن را دارد، گف ــح قوانی ــراي صحی ــر اج ــارت ب نظ
ــکاري  ــل و هم ــگیرانه و تعام ــي پیش ــرد نظارت رویک
ــي  ــازمان بازرس ــت کاري س ــا در اولوی ــتگاه ه ــا دس ب

ــت. اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتان کرمانش ــي اس ــرکل بازرس مدی
نظــارت بایــد بــازوي قــوي بــراي ارتقــاء مدیریــت هــا 
ــت  ــرد: مدیری ــح ک ــد، تصری ــان باش ــامت کارکن و س
ــان  ــد و کارکن ــر باش ــفاف و ریســک پذی ــد ش ــا بای ه
ــه نظــارت، حفاظــت و حراســت هــا  ــکا ب ــا ات ــد ب بای

ــد. ــر انجــام دهن ــد کارهــا را بهت بتوانن
ــات و  ــر الکترونیکــي کــردن خدم ــز ب ــان نی وي در پای
نظــارت تاکیــد کــرد و گفــت: گســترش ســامانه هــا و 
نظــارت الکترونیکــي باعــث مــي شــود تــا از تخلفــات 
بســیاري کــه ممکــن اســت رخ دهــد، پیشــگیري شــود.

مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان كرمانشاه:

 10 گونه گیاه دارویی نادر در 3000 هکتار از منابع طبیعی 
کرمانشاه کشت می شود
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زبان شاعرانه
پوزیتیویسم شاعرانه

نظریه ی » سوی پنهان زبان شاعرانه « 
نویسنده: حسین رسول زاده

1
شــکی نیســت یافتارهــای ادبــی کــه 
هــای اندیشــگی و پوئتیکــِی  خاســتگاه 
ــای  ــت ه ــا و خالقی ــش ه ــود را در آفرین خ
ــای  ــد، در غن ــی یابن ــاعرانه م ــوِد ش موج
شــعر و ســویه¬ی زیباشــناختی آن تأثیرگــذار 
ــای  ــش ه ــبت آفرین ــع نس ــتند. در واق هس
ــبتی  ــی، نس ــای ادب ــا یافتاره ــاعرانه ب ش
دیالکتیکــی و متقابــل اســت. خالقیــت هــای 
شــاعرانه، آفرینــش هــای ادبــی را در عرصــه 
ــای  ــه ه ــود و یافت ــی ش ــب م ــد موج ی نق
نقــد ادبــی، متقابــاًل بر آهنــگ خالقیــت های 
شــاعرانه، شــتاب و غنــا مــی بخشــد. امــا اگر 
ــود را از  ــی خ ــبت دیالکتیک ــه، نس ــن رابط ای
ــای  ــه ه ــر رو از زمین ــه ه ــد و ب ــت بده دس
واقعــی خویــش بــه دور افتــد، منشــأ بــروز 
ســوءتفاهمات و کژفهمــی هایــی مــی گــردد 
ــه  ــد دفترچ ــا ح ــی را ت ــای ادب ــه یافتاره ک
ی راهنمــای شــعر تقلیــل مــی دهــد تا شــاعر 
ــر  ــی را ب ــان قطع ــد جه ــًا بای ــه قاعدت را ک
آشــوبد، بــه موجــودی دســت آمــوز و بــی 

ــازد. ــدل س ــر مب خط
2

ــاعرانه از  ــان ش ــرِی زب ــای جداس ــبب ه س
زبــان پراتیکــی کــه ریشــه در جویــش هــای 
ــه آن  ــًا ن ــای روس دارد، عموم ــت ه فرمالیس
ــای  ــان ه ــل و جری ــی محاف ــه برخ ــت ک اس
ــت  ــت اس ــد. درس ــته ان ــر پنداش ــعر معاص ش
ــی از  ــکنی و رهای ــن نحوش ــعر متضم ــه ش ک
نــرم هــا و هنجــار هــای روزمــره و معمــول 
ــاده  ــتن س ــرف شکس ــن ِص ــت، لیک ــان اس زب
ی نحــِو زبــان یــا انحــراف از آن، منجــر بــه 

شــعر نمــی شــود.

-----------------------------------

ــان  بنابرایــن کســی کــه بنیــان هــای نحوشــکنِی زب
ــد و  ــر آن را نشناس ــر ب ــک ناظ ــاعرانه و دیالکتی ش
ــی _  ــًا جدای ــه لزوم ــری _ و ن ــای جداس ــبب ه س
زبــان شــاعرانه از زبــان پراتیکــی را ندانــد و 
صرفــًا بــه اســتناد صــورت هــای ظاهــری بخواهــد 
ــان  ــف جه ــه کش ــط ب ــه فق ــد، ن ــازی« کن »شعرس
ــای  ــه یافتاره ــد بلک ــد ش ــل نخواه ــاعرانه نائ ش
گــران ســنگ ادبــی را نیــز تــا حــد خودآموزهــای 
»چگونــه شــاعر شــویم« تقلیــل خواهــد داد. و 
ــت،  ــن جاس ــز در همی ــوءتفاهم نی ــروز س ــز ب مرک
چــرا کــه اگــر ســرپیچی و انحــراف از قواعــد زبــاِن 
پراتیکــی، در کارکردهــای آن، بحــران ایجــاد نکنــد 
و منــش ابــزاری آن را ویــران نســازد و در واقــع بــه 
رغــم نحوشــکنی ظاهــری، بــه ســیاق همــان زبــان 
ــان  ــه زب ــد، هیــچ گاه ب ــار کن نحــوِی هــر روزه رفت
شــاعرانه نخواهــد رســید. زیــرا شــعر، بــه واســطه 
ــه  ــزاری اســت ک ــای اب ــی اش از کارکرده ی رهای

ــوردد.  ــی ن ــی را در م ــان طبیع زب
جهــان انتیــک لبریــز ازلغــزش هــای نحــوی اســت. 
شــماری از گفــت وگوهــا، خطابــه هــا و نثرهــا تــا 
انــدازه ای کــه خــون مدافعــان نحــو را بــه جــوش 
آورد، خبــر از لغــزش و انحــراف و ســرپیچی از نحو 
کالم مــی دهــد. »جهانگــرد« خســته ای کــه وارد یک 
ــور  ــت منظ ــن اس ــود، ممک ــی ش ــه م ــور بیگان کش
ــت،  ــد اس ــه بل ــی ک ــدک واژه های ــا ان ــود را ب خ
ــان  ــوی،  بی ــای نح ــاخت ه ــدول از س ــا ع ــراً ب قه
ــد نیســت یــک شــارح درس گفتارهــای  دارد و بعی
فلســفی یــا اخالقــی بــرای ســهولت انتقــاِل مفاهیــم 
مــورد نظــرش، آن هــا را در نظامــی از زبــان منظــوم 
کــه متضمــن نقــض قاعــده هــای متــداول نحــوی 

اســت بــه کاربــرد...
     مســلمًا ایــن لغــزش هــای ســهوی یــا عمــدی 
ــوی«  ــات نح ــتناد »انحراف ــه اس ــوان ب ــی ت را نم
ــر روزه« و  ــان ه ــای زب ــده ه ــرپیچی از قاع ــا »س ی
ــه  ــچ گون ــه هی ــرا ک ــعر نامید.چ ــکنی«، ش »نحوش
واســطه¬گانی  کارکــرد  و  منــش  در  تغییــری 
ــه¬ی  ــه گفت ــی آورد. و  ب ــد نم ــوی پدی ــان نح زب
ویتگنشــتاین، ایــن »کارکــرد واژه هاســت کــه 

ــت.«1 ــده اس ــن کنن تعیی
ــی آن را از  ــان شــاعرانه کــه رهای ســوی دیگــر زب
نحــو و اجبارهــای زبــان هــر روزه ، تحویــل و تعبیر 
ــت.  ــان آن اس ــوی پنه ــت، س ــد، در حقیق ــی کن م

ــان  ــود را کتم ــی خ ــت بیان ــعری، خصل واژگاِن ش
ــب  ــه قال ــن ب ــد، ت ــی گریزن ــان م ــد، از بی می¬کنن
ــس  ــر یانی ــه تعبی ــپارند و ب ــی نمــی س ــای مصرف ه
ــا ــد معن ــی کنن ــان م ــه نه ــا آن چ ــوس، »ب  ریتس

 می یابند.« 
مناســبت زبــان شــاعرانه بــا زبــان هــر روزه چنیــن 
ــح  ــرون را توضی ــاق بی ــر روزه اتف ــان ه ــت: زب  اس
ــاق  ــان اتف ــان شــاعرانه هم ــِح زب ــد، توضی ــی ده م
ــچ گاه  ــی« هی ــاِق زبان ــن »اتف ــا ای ــت. ام ــی س زبان
بــه منزلــه ی جدایــی شــعر از جهــان نیســت. زیــرا 
شــعر همــان گاه کــه بــه خــود مــی پــردازد از جهان 
مــی گویــد و آن گاه کــه بــه جهــان مــی پــردازد از 
خــود مــی گویــد. با ایــن حــال شــعر ابــزار توضیح 
ــان را از ارگان  ــد زب ــی توان ــرا م ــان نیســت زی جه
توزیــع معنــا بــه ســازمان تولیــد معنــا بــدل کنــد. 
ــِی  ــود ارجاع ــوم خ ــمتی از مفه ــد، قس ــن فرآین ای
زبــان شــاعرانه را توضیــح مــی دهــد. بدیــن ســان 
ــش  ــای پی ــل معن ــای تحوی ــه ج ــاعرانه ب ــان ش زب
ســاخته، نیــت شــاعر/مؤلف را پشــت ســرگذارده و 
خــود بــه تولیــد معنــا مــی پــردازد. امــا نــه معنایــی 
ــده و  ــی گریزن ــه معناهای ــده بلک ــام ش ــت و تم ثاب
ــد و در  ــد مــی یابن ــی تول چندســاختی کــه از قرائت

ــی دیگــر فرومــی پاشــند. قرائت
بــر مناســبت زبان شــاعرانه و زبان هــر روزه )در عین 
حــال( دیالکتیــک رســوخ حاکــم اســت. زبــان هــر 
 روزه هــر آن چــه از زبــان شــاعرانه را کــه جنبه های

ــی  ــش را از دســت داه متصــرف م ــه ی خوی  بیگان
ــد. و  ــی کن ــرف م ــود مص ــرو خ ــود و در قلم ش
متقابــاًل زبــان شــاعرانه جنبــه هایــی از زبــان 
بــه جزئــی  از آشــنازدایی  پــس  را  هــر روزه 
ــان هــر روزه  ــدل مــی ســازد. زب از پیکــر خــود مب
ــنازدایی  ــا آش ــاعرانه ب ــان ش ــناگردانی و زب ــا آش ب
ــر  ــد و ه ــی کنن ــوخ م ــر رس ــرو همدیگ در قلم
 آن چــه را کــه تصاحــب مــی کننــد بــه کار

ــد و در خــود، از آِن خــود مــی ســازند.   مــی گیرن
ــر روزه  ــان ه ــه زب ــه ک ــان گون ــه هم ــن هم ــا ای ب
ــاعرانه –  ــان ش ــی از زب ــه های ــتخدام جنب ــا اس ب
ــنازدایی  ــوان آش ــتعمال، ت ــرت اس ــر کث ــر اث ــه ب ک
ــه  ــت داده – ب ــناختی اش را از دس ــش زیباش و کن
ــاعرانه  ــان ش ــد، زب ــی روی ــرا نم ــاعرانه ف ــان ش زب
ــه  ــان هــر روزه ب ــه هــای زب ــا بازیافــت جنب ــز ب نی
زبــان مذکــور تقلیــل نمــی یابــد. بــه عبــارت دیگــر 
زبــان شــاعرانه، امکانــات درونــی و واژگانــِی زبــان 
ــت  ــاختی و نی ــک س ــام ت ــد نظ ــر روزه را از قی ه
ــات را در گوهــر  ــن امکان گــون  رهــا ســاخته و ای
فــرا ابــزارِی خویــش جــای داده و بــاز مــی پــرورد.

و  مختلــف  بازیافــت،  ایــن  هــای  صــورت   
ــر  ــه ه ــورت و ب ــر ص ــه ه ــا ب ــت. ام ــوع اس متن
ــکنی  ــن هنجارش ــوند ضم ــی ش ــه متجل ــکلی ک ش
زبــان  غالــب  هــای  قاعــده  از  ســرپیچی  و 
هــر روزه و شکســتن  نُــرم هــای معمــول، در 
ــاد ــران ایج ــر روزه بح ــان ه ــای زب ــرد ه  کارک
  مــی کننــد. گاهــی هنجارشــکنی هــا و ســرپیچی از
  نــرم هــای زبــان هــر روزه، آشــکار و قابــل

 رویت است:

از تو سخن از به آرامی
از تو سخن از به تو گفتن

از تو سخن از به آزادی
...

من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ای از به آرامی2

   و گاهــی هنجارشــکنی هــای زبان شــاعرانه، پنهان، 
نادیدنــی و درونــی ســت. بــه دیــده نمــی آینــد و به 
ــایگی و  ــانی و همس ــی همس ــد نوع ــی رس ــر م نظ
نزدیکــی میــان زبــان شــاعرانه و زبــان هــر روزه بــه 
ــد شــعر و  ــی نمای ــن م ــده اســت و چنی وجــود آم
زبــان شــاعرانه  بــه ســوی زبــان هــر روزه بازگشــته 
و در ســمت آن آرام گرفتــه اســت. لیکــن بــه رغــم 
ــان  ــی زب ــش درون ــی، ُکن ــویی بیرون ــن همس ای
ــان هــر روزه را – کــه در  شــاعرانه، جنبــه هــای زب
ــردی اش  ــوای کارک ــه- از محت ــه کار رفت ــعر ب ش
خالــی کــرده و بــه جزئــی از ســاختار و در حقیقــت 
ــازد. و  ــی س ــدل م ــش مب ــن خوی ــاره ی ت ــه پ ب
ــت.  ــن اس ــز همی ــاعرانه نی ــان ش ــان زب ــوی پنه س
ــای  ــه هنجاره ــر ک ــش گ ــا ُکن ــان ام ــویه ای پنه س
زبــان را چنــان از درون متالشــی مــی کنــد کــه نحو، 
کارکردهــای بنیادینــش را از دســت مــی دهــد و از 
ناظمــی مســتبد بــه ناظــری بهــت زده بدل می شــود، 
حکومــت خــود را بــر واژگان از دســت مــی دهــد 
ــه حاکمیــت نحــو، اســاس  ــا تظاهــر ب و واژه هــا ب
موجودیــت آن را نفــی کــرده و در مــداری گشــوده 
و رهــا، بــازِی زبانــِی جدیــدی را آغــاز مــی کننــد:

پیش آمده 
آجری از دست بنایی 

کیسه ای سیمان از شانه ی یک کارگر

ــز  ــل لی ــک چرثقی ــالب ی ــی از ق ــه ای آهن ــا ورق ی
ــورد  بخ

پایین بیافتد
به من حق بده آنقدر ترس در وجودم نهفته باشد 

که هر وقت در آغوش ات می گیرم 
از صــدای تــکان  خــوردن گوشــواره هایــت 

بترســم3
  

ــر  ــان ه ــعر و زب ــه ش ــن قطع ــان ای ــان زب    می
روزه، گونــه ای انطبــاق و همســویِی ظاهــری دیــده 
می¬شــود. بــه ظاهــر، نـُـرم و قواعــد زبــان هــر روزه 
ــاختمان آن  ــده و در س ــی مان ــورده باق ــت نخ دس
ــورت  ــزی ص ــکنی و هنجارگری ــه نحوش ــچ گون هی
ــی  ــل در خوانش ــی تأم ــا کم ــا ب ــت ام ــه اس نگرفت
ــی آن  ــای درون ــکنی ه ــال، هنجارش ــوده و فع گش
ــاعرانه  ــان  ش ــان زب ــوی پنه ــت س ــه در حقیق – ک
ــر روزه و  ــان ه ــد. زب ــد ش ــودار خواه ــت – نم اس
ریختارهــای کاربــردِی آن کــه بــا منشــی ابــزاری و 
نیــت گــون، تحویــل معناهــای یّکــه و پیــش ســاخته 
ــاط  ــف و تصــور ارتب ــرار داده، از تعری ــدف ق را ه
ــدای  ــنگین و ص ــزی س ــام فل ــقوط اجس ــان س می
ــواِن  ــت ت ــوده و در حقیق ــز ب ــا عاج ــواره ه گوش
ــده  ــار چندوجهــی و گریزن ــن ب حمــل و ثبــت چنی
ــان هــر  ــدارد. نحــو، خــرد زب ــی« را ن و »بــی معنای
روزه اســت. زبــان را از هرگونــه تاریکــی و ابهامــی 
کــه تحویــل صحیــح و ســالم کاالی مانــدگارِ 
معنــای واحــد را بــه مخاطــره مــی انــدازد، بــر حذر 
مــی کنــد. نحــو، در پــی تضمیــن تحویــل بــه موقــِع 
ــل  ــا حام ــاعرانه ام ــان ش ــک معناســت. زب کاالی ت
معنــای نفیــِس ممتــاز نیســت. اصــاًل حامــل نیســت. 
پــس نیــازی هــم بــه نگهبــان خردمنــدی کــه معنای 
محمولــه را تضمیــن کنــد نــدارد. زبــان شــاعرانه از 
حمــل معنــای نفیــس و نهایــی ســرباز مــی زنــد تــا 
خــود بــه تولیــد معنــا بپــردازد امــا از آن روی کــه 
ــه  ــی وقف ــن چرخــه ی ب ــد. و در ای آن را محــو کن
ی وضــع / امحــا اســت کــه نحــو، بــی آن کــه بــه 
دیــده آیــد از درون مــی شــکند، اســتحکام اشــرافی 
اش  بــه لــرزه مــی افتــد، موضوعیتــش رنــگ مــی 
ــر  ــان شــاعرانه ب ــن ســان دیوانگــِی زب ــازد و بدی ب
ِخــرد عبــوس آن جــاری مــی گــردد؛ ســوی پنهــان 
زبــان شــاعرانه از پشــت دیوارهــای ضخیــم نحــو، 
احســاس مــی شــود و نحــو کــه حضــور ظاهــرِی 
ــان در  ــد، چن ــی بین ــعر م ــاختمان ش ــود را در س خ
ــدار گیــج ــده و ناپای ــل حجــم معناهــای گریزن  مقاب

 مــی شــود کــه آن را »بــی معنــا« مــی خوانــد. زیــرا 
»معلــوم نیســت چــه مــی گویــد«: 

هر بار 
عکسی از تو را 

در رودخانه غرق می کنم 
کمی پایین تر 

جنازه ی عکاسی را 
از آب بیرون می کشند4

    در شــعر بــاال هنجارهــای اساســِی زبــان هــر روزه
 بــی آن کــه بــه چشــم آیــد و یــا حتــا در 
ــم  ــه ه ــد ب ــاد کن ــی ایج ــطور، خلل ــش س خوان
مقهــور  آن  در  نحــو حاضــر  و  ریختــه شــده 
ســوی پنهــان زبــان شــاعرانه – کــه از الیــه 
ــطح  ــه س ــرده ب ــان ک ــعر، غلی ــن ش ــای زیری  ه
مــی آیــد  کارکردهــای بنیادیــن خــود را از دســت 
داده و در حقیقــت نتوانســته بــه نقــش »ضمانــت گر« 
خویــش عمــل کنــد و متــن را از حضــور معناهــای 
بــی وقفه ایجــاد شــونده ای کــه تشــخیص و تحویل 
ــازد  ــی س ــن م ــی را ناممک ــل و نهای ــای اصی معن

پــاک کنــد. همــه چیــز بــه هــم ریختــه اســت. 
ــن  ــی و نیافت ــای درون ــکنی ه ــدن هنجارش    ندی
ــه خــود بخــش  ــاعرانه – ک ــان ش ــان زب ســوی پنه
مهمــی از خودبســنده گــی شــعر را در ُکنش بــا زبان 
هــرروزه توضیــح مــی دهــد – گاه بــه رویکردهایــی 
منجــر شــده اســت کــه درک درســتی از مناســبت 
میــان زبــان شــاعرانه و زبــان هــر روزه بــه دســت 
نمــی دهنــد. در یــک ســو رویکــردی قــرار دارد کــه 
بــی عنایــت بــه کارکردهــای ســویه ی پنهــان زبــان 
ــکنی  ــر نحوش ــود را ب ــه خ ــون توج ــاعرانه، کان ش
هــای ســطحی متمرکــز کــرده و بــه ســودای یافتــن 
ــای  ــکنی ه ــن نحوش ــه ی همی ــاعرانگی در زمین ش
قابــل رویــت و ملمــوس، ابــراز وجــود مــی کنــد. 
ــا رضــا  ــن رویکــرد  کــه در بســیاری عرصــه ه ای
براهنــی آن را نمایندگــی مــی کنــد بــا اصــرار  بــه 
یافتــن شــاعرانگی در متــِن نحوشــکنی هــای قابــل 
رویــت و بــا بــی اعتنایــی بــه ســویه هــای نادیدنــی 
زبــان شــاعرانه، منــش پوزیتیویســتی خود را آشــکار 
کــرده و چنــان مــی پنــدارد هــر انــدازه، نحوشــکنی 
ها ســنگین و پرطمطراق باشــد، شــاعرانگِی بیشــتری 

را وارد قلمــرو خــود مــی کنــد:
تمامی آن ها به سوی خویشتن اینَد اینانَد

همان که ایناندگی شود یک عمر 

خواهــد کــه چشــم هــای جهــان نــه خــواب رفتــن 
او – نــه! کــه خــواب رفتــن او بینــد

و در گذرد تا کمال زیر که خویش زیرانَد
کمال زیراندگی باشد 

و زخم¬های کاری برای خویش نگه دارد              
و کاردها بوسد

و شــصت و یــک ســال دو چشــم زخمــی گشــاده 
دارد

و هیچ هیچ نگوید5

     رویکــرد پوزیتیویســتی از درک ایــن نکتــه عاجز 
اســت کــه هنجارشــکنی در شــعر نــه الزامــًا دخــل 
و تصــرف هــای دســتورِی صــرف )=گســترش اســم 
ــه  ــدر و...( بلک ــه مص ــر ب ــل ضمی ــل، تبدی ــه فع ب
مجموعــه¬ی مناســبات و کِنــش هــای زبانــی ســت 
ــه  ــی وقف ــای ب ــطه ی معناه ــه واس ــن را ب ــه مت ک
ایجــاد/ محوشــونده، از حضــور معنــا)=از ســلطه ی 
نظــام تــک معنایــی یــا معنــای نهایــی( مــی رهانــد 
ــر  ــان ه ــای زب ــا شکســتن  مرزه ــار ب ــن اعتب و بدی
ــی  روزه، ســیمای خودبســنده ی شــعر را ترســیم م
کنــد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه شــاعر نمی 
توانــد از طریــق هنجارشــکنی¬های عینــی به کشــف 
ــکنی  ــود. بی¬شــک هنجارش ــل ش ــعر نائ ــان ش جه
هــای عینــی و ملمــوس – بــه شــرط آن کــه نظــام 
ــای  ــتره ی یافتاره ــو را در گس ــی نح ــک معنای ت
ــیرهای  ــی از مس ــزد- یک ــم بری ــناختی در ه زیباش
نیــل بــه شــاعرانگِی زبــان اســت. امــا اگــر گســتره 
ی وســیع هنجارشــکنی بــه صــورت هــای عینــی و 
ــل رویــت، مقیــد شــده و دامنــه ی آن صــورت  قاب
هــا نیــز بــه عرصــه ای محــدود شــود کــه طــی آن 
شــعر بــه کارگاه تبدیــل اســم بــه فعــل و ســاخت 
مصــدر از ضمیــر و ماننــد آن مبــدل گــردد، هرچنــد 
ــه  ــر __ و ن ــوری ُکنــش گ ــن، ظه ــک مت ــر در ی اگ
لزومــًا شــاعرانه__ بیابــد، در متــن هــای بعــدی بــه 
ســاخت نحــوِی جدیــدی تقلیــل خواهد یافــت و به 
تدریــج بــر اثر کثــرت اســتعمال و بــا از کــف دادن 
ــی ــی و مدلول  خصلــت هــای آشــنازدایش، بارمعنای

 یکــه ای را حمــل خواهــد کــرد. از ســوی دیگــر 
چنانچــه ایــن هنجارشــکنی هــا و دخــل و تصــرف 
ــران  ــاد بح ــان، ایج ــرد زب ــی در کارک ــای َصرف ه
نکنــد و زبــان را بــه ســمت خــودش ارجــاع ندهــد 
و چشــم اندازهــای زیبایــی شــناختی پدیــد نیــاورد، 
تنهــا قلمــرو اســتبداد نحــوی را گســترش خواهــد 
داد. براهنــی خــود در توضیــح یکــی از شــعرهایش 
ــگاره ای ســروده شــده –  ــن ان – کــه براســاس چنی
مــی نویســد: »وگاهــی قواعــد  بــه هــم مــی خــورد 
تــا شــعر بــه وجــود آیــد... صــرِف حــرف اضافــه 
ــم  ــه ه ــا ب ــدن« دنی ــود »زیران ــر بش ــر« اگ ی »زی
ــش – کــه  ــچ گاه نزیران نمــی خــورد: ای خــاک هی
ــر، او را  ــه زیــر خــودت نب یعنــی ای خــاک او را ب

نپوشــان«6
     مالحظــه مــی کنیــد کــه صــرِف اضافــه ی »زیــر« 
ی  حــوزه  در  و  پوزیتیویســتی  ُکنــش  یــک  در 
ــوی  ــان نح ــتبداد زب ــی، اس ــکنی عین ــک هنجارش ی
ــان  ــی هم ــه – یعن ــش نگرفت ــه چال ــرازی را ب و اب
ــای  ــرده از معن ــح ک ــز تصری ــی نی ــه براهن ــور ک ط
زیــر گرفتــن تخطــی نکــرده – بلکــه بــا جایگزینــی 
ــان  ــرادف، زب ــه مت ــازه و البت ــرارداد و قواعــدی ت ق
ــوس و  ــی، محب ــک معنای ــوزه ی ت ــان ح را در هم
ــه  ــم ب ــع ه ــت. در واق ــته اس ــه داش ــدود نگ مح
همیــن ســبب هســت کــه چنــان تبدیــل و تبدالتــی 
ــم  ــه ه ــا را ب ــد »دنی ــی توان ــی نم ــول براهن ــه ق ب

ــزد« بری
فنجان سریع و ناخواسته وارونه می شود

صدای پای اسبان در تاریکی فنجان
تعادل میز را به هم می زند

در اتاقی دیگر
بی شکلِی انبوهی از پیرزنان

دختران
بیوه گان

ناگاه
باد

در را می گشاید و همه چیز
در آینده ای مبهم
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در ایــن شــعرضمیرها و فعــل هــا و اســم هــا 
ــد،  ــده دار نشــده ان ــر را عه ــای همدیگ ــرد ه کارک
ــا،  ــکنی ه ــد و نحوش ــده ان ــل نش ــم تبدی ــه ه ب
ــن،  ــود ای ــا وج ــت. ب ــی نیس ــراق و عین پرطمط
نحــِو حاضــر در متــن، مقهــور ســوی پنهــان زبــان 
ــن  ــود مابی ــه ی موج ــت. فاصل ــده اس ــاعرانه ش ش
انــگاره هــا و ایماژهــا و همچنیــن پــرش هــای میــان 
فضاهــا، متــن را شــیزوفرنیک و بریــده بریــده کــرده 
اســت. نحــو، حاضــر اســت امــا واژه هــا از مــدار 
ــر  ــد و دیگــر هیــچ ســلطه ای ب آن خــارج شــده ان
ــه واژگان از  ــبب اســت ک ــن س ــدارد. بدی ــا ن آن ه
ــا متمرکــز نیســت و  ــد، معن ــان گــری گسســته ان بی

متــن موجــود، معنــای نهایــی را بــه مثابــه گزارشــی 
ــد. و... ــی کن ــکار م ــود ان ــن خ ــت  در بط از واقعی

ــچ  ــده، هی ــه خوانن ــو و ن ــه نح ــف، ن ــه مؤل     ن
مصــداق بیرونــی بــرای ایــن »گــزاره هــا« ندارنــد و 
تنهــا زبــان اســت کــه مــی توانــد چنیــن »نامتعیــن« 
ســخن بگویــد و زبــان، آن گاه کــه از نظــارت نحــو، 
حکومــِت مؤلــف و قداســِت خواننــده رهایــی یابــد، 
ــا  ــتی ب ــرد پوزیتیویس ــد. رویک ــی گوی ــخن م س
ــادر  ــم ق ــاد کردی درک یــک ســویه ای کــه از آن ی
بــه دریافــت ایــن کنــش درونــِی زبــان شــاعرانه و 
ــژه در  ــه وی هنجارشــکنِی درون ذات آن نیســت و ب
ــردن هنجارشــکنی  ــق ک ــا مطل ــر ب ــای اخی ســال ه
ــر طمطــراق »شعرســازی«  ــه پُ هــای دیــداری و البت

کــرده اســت.
ــرار دارد  ــردی ق ــر، رویک ــویی دیگ ــا در س      ام
کــه هرچنــد بــا دریافتــی کشــف و شــهودی، ســوی 
پنهــان زبــان شــاعرانه را در ســروده هایشــان بــه کار 
ــه  ــه حســاب »نزدیکــی ب ــرد لیکــن آن را ب مــی گی
زبــان رایــج و متــداول« مــی گــذارد. ایــن رویکــرد 
ــبتی  ــگاه و مناس ــان جای ــه هم ــل واژگان ب ــا تقلی ب
ــد،  ــده دارن ــر عه ــار« ب ــج و معی ــان »رای ــه در زب ک
بــار شــاعرانه و منــِش چندوجهــی و خــود ارجاعــی 
ــرد و در  ــی گی ــده م ــی آن را نادی ــک معنای و فرات
ــتنباط  ــت و اس ــی برداش ــه نوع ــش ب ــل های تحلی
ــرد  ــن رویک ــود. ای ــی ش ــتی«نزدیک م ــه ایس »آکم
ــت  ــا خالقی ــرت آور ب ــکار و حی ــی آش در تناقض
هــای شــاعرانه اش، هماننــد رویکــرد پوزیتیویســتی 
ــان  ــان زب ــوی پنه ــت س ــه درک و دریاف ــادر ب ق
ــی  ــِی آن نم ــز و درون ــش هنجارگری ــاعرانه و کن ش
شــود و تصــور مــی کنــد بهــره گیــری از امکانــات 
ــاحت  ــر روزه، س ــان ه ــیقیایی زب ــی و موس واژگان
ــار نزدیــک ســاخته اســت!!  ــان معی ــه زب شــعر را ب
جالــب اســت کــه بــه رغــم تضــاد و دشــمنی کــه 
ــه ایســتی(  ــن دو رویکــرد )پوزیتیویســتی و آکم ای
بــا هــم دارنــد و در مناســبت هــای مختلــف، آن را 
ــان  ــوی پنه ــه س ــا ک ــد، آن ج ــی کنن ــادآوری م ی
زبــان شــاعرانه را در نمــی یابنــد بــه هــم می¬رســند 

ــارند!؟ ــی فش ــت زده م ــر را به ــت همدیگ و دس
تو را از البالی وسایل خانه بیرون کشیدم

لبخندت را از چارچوب پنجره
گریه ات را از کابینت آشپزخانه 
عطرت را از کشوی میز آرایش
انگشتانت را از کمد پیراهن¬ها

زلزله ای الزم بود
تا بفهمم چقدر دور مانده بودم از تو8

ــر روزه  ــان ه ــه صــورت زب ــراً( ب ــن شــعر )ظاه ای
ســروده شــده امــا صــورِت زبــان هــر روزه نیســت. 
ــی  ــره همگ ــر و غی ــا و ضمای ــل ه ــا و فع ــم ه اس
ــه  ــًا در جمل ــد و عموم ــتاده ان ــود ایس ــای خ در ج
ــد کــه نحــو  ــه ان ــر عهــده گرفت همــان نقشــی را ب
معیــار تعییــن کــرده اســت. بــا وجــود ایــن، نحــو 
ــی  ــه در برخ ــه ای ک ــون ملک ــعر همچ ــن ش در ای
ســاختارهای حکومتــی، نقشــی تشــریفاتی داشــته و 
ــام پرافتخــار گذشــته ای دور را حمــل مــی  تنهــا ن
ــی  ــریفاتی و زینت ــش، تش ــی کن ــوری ب ــد، حض کن
دارد. واژه هــا نقــش بیانــی خــود را کتمــان کــرده 
ــی و ســویه هــای  ــه کنــش درون ــد و معطــوف ب ان
ــوی و  ــام نح ــوی نظ ــاعرانه، فراس ــان ش ــان زب پنه
ــد.  ــِی هــر روزه حرکــت مــی کنن ــان تــک معنای زب
نظــام نحــوی و زبــان هــر روزه در مقابــل این شــعر، 
جــز آن کــه شــانه بــاال بیندازنــد و آن را »بــی معنــا« 
و »ُمهمــل« بخوانــد حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. در 
واقــع نحــِو حاضــر در ایــن شــعر، مغلــوب ســوی 
پنهــان زبــان شــاعرانه، از درون شکســته و فروریخته 
ــان  هــر روزه   ــا زب و همیــن اســت کــه فراســوی ب

ــا شــده اســت... ــر از معن ــا بلکــه فرات بی¬معن
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---------------------------------------
ــد  ــعر بلن ــک ش ــید ی ــه خورش ــزارش روزان گ
اســت کــه در ســال ۱۳۹۷ توســط انتشــارات دوات 
ــاب گاه راوی در  ــن کت ــد. در ای ــر ش ــر منتش معاص
جلــد  خورشــید بــه ماننــد فــردی مشــاهده گــر  
ــود در  ــد و گاه خ ــی کن ــو م ــا را بازگ ــه ه دغدغ
ــز ، و  ــعر نامتمرک ــاختار ش ــور دارد. س آن حض
ــن  ــه از مهم تری ــت ک ــته اس ــد هس ــکل از چن متش
ــی  و  ــرگ اندیش ــی،  م ــوچ گرای ــج ،پ ــا رن آن ه
ــد کار  ــف مقی ــه موتی ــت ک ــی  اس ــن سیاس مضامی
ــر  ــت، و ه ــر اس ــال تغیی ــا در ح ــد.راوی دائم ان
ــود را  ــاص  خ ــی خ ــخصیت زبان ــعر ش راوی در ش
ــاده ای  ــل ج ــید مث ــه خورش ــزارش روزان دارد.گ
ــاه  ــرد و چ ــی ب ــش م ــه پی ــما را ب ــه ش ــت ک س
ــه  ــذارد ب ــی گ ــیرتان  م ــق در مس ــای عمی ه
ــا  ــی دارد ب ــی طول ــعر حرکت ــر ش ــارت دیگ عب

ــد. ــق ان ــه عمی ــی ک نقاط
---------------------------------------

۱(موتیف های مقید
ــت،پوچ  ــیا  ،سیاس ــان و اش ــه انس ــز ب ــج آمی ــگاه رن ن
گرایــی و مــرگ اندیشــی از درونمایــه هــای مهــم اثرنــد. 
خورشــید،رنج و خــون  از کلماتــی ســت کــه بیشــترین 
ــرای  ــی ب ــوان محل ــی بعن ــید گاه ــامد را دارد.خورش بس
انگشــتان قطــع شــده کارگــر بــکار رفتــه و از آن بعنــوان 
ــاد مــی کنــد و گاه مثــل  ــه انســان ی ــز ب ــج آمی ــگاه رن ن
یــک رهبــر بــرای مضامیــن سیاســی و اجتماعــی نــوری 
کــه تمــام کلیــد هــا را دارد  و نشــانگر راه اســت .فــرم 
ــد  ــراه ان ــرات خــود هم ــا تغیی ــر فضــا ب ــوا در ه و محت
ــا یــک کــودک  ــرد دارای لکنــت و ی ــی کــه یــک ف بیان
دارد مرتبــط بــا شــخصیت و فضــای خــود اســت و نــگاه 
ــده اســت کــه  ــه ماننــد موجــودی زن ــه شــعر ب شــاعر ب
ــد. ــی کن ــا را بازگــو م ــاوت ه ــن یکپارچگــی تف در عی

الف(رویکرد رنج آمیز به انســان و اشیاء
ــرای  ــرای رگ ها/صمــغ را ب ــم خــون را ب ــال مــی زن مث

ــرای انســان ــج را ب درختان/رن
قــدرت بینــش و آفرینــش شــاعر ســبب شــده رنــج بعــد 
نامحــدودی بــه خــود بگیــرد   و ســطحی بــه آن نپــردازد.

ــال  ــی رود/ی ــت م ــا جماع ــراه ب ــان هم ــی انس _جوان

ــده ی  ــش ش ــش ری ــه از دل ری ــر آنچ ــت ه ــب اس اس
ــده ــا مان ــه ج ــم ب زخ

.......
ــی  ــاد م ــج را فری ــه رن ــی دارد ک ــی های ــاد جارچ _ب
ــاد  ــه درد را فری ــی دارد ک کشــند .زنجــره جارچــی های

ــند. ــی کش م
.......

ازدیــاد راه شــیری در راه راه پیراهنش/هجمــه ی ســکوت 
انتهــای قلــم اش

.......
ــیا  ــودات و اش ــایر موج ــان و س ــن انس ــج بی ــکل رن ش
ــاعر از  ــده .ش ــدود ش ــا مح ــرده و ن ــدا ک ــان پی جری
ســیالیت ذهــن خــود بــرای ایــن مهــم بهــره بــرده اســت.

ــت / ــاب روز قیام ــده از حس ــه آم ــمای اضاف ای پالس
قلبــی کــه مصــادف بــود بــا ســال خــون و خونریــزی /

آنچــه در خورشــید مــی ســوزد انگشــتان قطــع شــده ی 
ــران نیســت ؟ کارگ

............
ــه عنصــر بالغــت در شــعر ســبب شــده  توجــه شــاعر ب
ــال در  ــرای مث ــد ب ــل توجــه باش ــر قاب ــری اث ــر پذی تاثی
ســطر )آنچــه  در خورشــید مــی ســوزد انگشــتان قطــع 
ــه  ــت ب ــی توانس ــاعر م ــت؟( ش ــران نیس ــده ی کارگ ش
ــطر در  ــردن س ــوالی ک ــا س ــد ام ــان کن ــم بی ــری ه خب
ــی  ــش م ــپیدخوانی را افزای ــذاری و س ــر گ ــا تاثی اینج

ــد. ده
ب(رسیدن ایدئولوژی به جهان بینی

شــعر هایــی کــه حالــت دوره ای دارنــد  هنــگام شــروع 
یــک ســری احساســات شــروع و بعــد از آن تمــام مــی 
شــوند مثــل خیلــی از شــعر هــای سیاســی اجتماعــی  و 
شــاعران اینگونــه شــعر هــا کــه یــا شــعر را بــه ســمت 
ــد  ــی کنن ــل م ــل عم ــدر منفع ــا آنق ــد ی ــی برن ــعار م ش
ــه  ــه ب ــد ک ــی رون ــدی م ــمت تعه ــه س ــرروز ب ــه ه ک
دوششــان گذاشــته شــده بجــای اینکــه تعهــد را ایجــاد 
کننــد .از نظــر محتــوا  مراحــل خاصــی شــعر هــای دوره 
ــران و  ــر فضا،بح ــرای تغیی ــدواری ب ــل امی ــد مث ای دارن
آغــاز خــون ،انــدوه از دســت دادن قهرمــان ها،حســرت 
ــگار  ــه شــکلی کــه ان ــی ب ــا و آرمانگرای ــود ه ــا و یادب ه
اتفاقــی نیافتــاده اســت در اشــعار ایــن کتــاب آنجــا کــه 
از سیاســت صحبــت بــه میــدان مــی آیــد عمیــق اســت 
ــه جهان بینــی  ــر دوش  و ایدئولوژیــک ب و از عقیــده ی ب
رســیده اســت هــر چنــد سیاســت بخشــی از ایــن کتــاب 

اســت و ایــن کتــاب صرفــا سیاســی نیســت. 
در خــون تــو نوشــتند ))ســرخ(( کار هــای بســیار 

دارد دیگــری 
دریا،خون تو را آبی خواست

در خون خود نشســته تا از میانه ی راه باز گردم 
و مصــدق، تنفس مصنوعی می دهد به چاه نفت

مصدق بر ســر چاه های نفت دردِ دل می کرد
مصدق بر ســر چاه های نفت گریست 

مصــدق در قصه های لیلی و مجنون، چاه نفت دید
شقایق های وحشی بر نفت 
خونابه ای از خون و نفت 

خونابه ای از خون و فقر
خونابه ای که تا زانو می رسید

و ســکوتی که درخت پیشه کرده بود سبز بود
.........

کسی از تیره ی سبزینه ها 
هرز می رفت در گیاهِ مامِ وطن

ــف در  ــاب که ــای اصح ــکه ه ــا س ــت ب ــی رف ــرز م ه
ــون خ

))کســی از کسان ما((تحصن کرد در گل
ــتاِن  ــرد دورِ دس ــن ک ــا (( تحص ــان م ــی از کس ))کس

ــود خ
_ حتــی گل های ما مردم دار بودند 

............
ــه چهــره ای کــه داشــت از همرنــگ جماعــت  _رنــگ ب
شــدنش بــود بــا مــدد از الهــه هایــی از رنــگ دهانــه ی 
غــار را انقالبــی بــزرگ فــرض کردنــد و هجــوم بردنــد 

بــه درون غــار

پ(پوچ گرایی 
ــه  ــه عناصــر طبیعــت و هســتی  و گاه ب ــگاه گاه ب ایــن ن

انســان اســت 
ــردِن  ــدِی گ ــود بلن ــوده ب ــب ((/بیه ــت ش ــوده اس )) بیه
ــا  ــام فرصــت ه ــه در تم ــور ک ــود نور/ن ــوده ب زرافه/بیه

ــد دارد کلی
............

روزی کــه ســقراط نبــود در آتــن، تجمــع آدم هــا فقــط 
ــا  ــت ه ــه در روای ــا همیش ــون ه ــلولی بود/خ ــع س تجم
مــی روند/سرســپردگی آخریــن حملــه ی خونــی بــه مــن 
ــفیدِی  ــون بود/س ــا خ ــازی ه ــده ن ــاز مان ــن ب بود/آخری
ــه پارچــه ســفید و تمیــز شــده بــود اســبی کــه بــدل ب

............
_گل ها،به بیهودگی آراسته م

ی کننــد خــود را/ گل ها،همهمــه ای از بهــار بــه دســت 
مــی دهند/دهکــده ای از صــدا ســاطع مــی شــود

ت(کافکاییسم و زندگی سازی 
ســیطره مــرگ اندیشــی و کافکاییســم در ادبیــات مــدرن 
ــی  ــه زندگ ــرگ را ب ــاعر  م ــکار است.ش ــل ان ــر قاب غی
پیونــد زده و بــه شــکلی دموکراســی متنــی ایجــاد 
نمــوده او در کنــار مــرگ فرصتــی بــرای زندگــی قائــل 
اســت. مثــل نفــس زدن هــای رنــگ پوســت اســب بعــد 

ــرگ از م
و تــو/ اســب ســپیدت نویــدی بیــش نیســت/اگر بمیــرد/

ســپیدی اش بــه نفــس نفــس مــی افتــد
.....

مرگ،آدم دیگری از ماست.مرگ،وقت اضافه ماست 

۲( زبان و روایت
بــه طــور کلــی شــعر بــه زبانــی متوســط ســروده شــده 
نــه ســاده و نــه پیچیــده امــا بــا توجــه بــه بهــره گیــری 
از چنــد صدایــی از ســاده بــه کمــی پیچیــده در جریــان 
ــان ناهنجــاری  اســت از بهــره گیــری هــای دیگــر در زب
ــام  ــی هــا و شــیئی کــردن کلمــات ن ــه گردان هــا و قافی
ــعر ــت در ش ــی روای ــه بررس ــدا ب ــرد ابت ــوان ب ــی ت  م
ــا ــی دارد ب ــکلی خط ــه ش ــی ک ــم روایت ــی پردازی   م

 نقطــه هایــی در سراســر ایــن خــط کــه مخاطــب را بــه 
عمــق مــی کشــاند.

الف.پلی فونی( 
ــان  ــوه ی بی ــد. نح ــی کن ــوض م ــا ع ــا ج راوی دائم
راوی هــا و صداهــای شــان  پرداخــت و توصیــف شــده 
اســت. گاه بــا بهــره گیــری از دیالــوگ شــاعر بــه چنــد 
ــه   ــر شــعری ک ــا ه ــد لزوم ــه هرچن ــی دســت یافت صدای
ــد  ــد  چن ــی باش ــد چندصدای ــی توان ــوگ دارد   نم دیال
صدایــی جــزو دیالــوگ نیســت امــا دیالــوگ نــه همیشــه 
ــن  ــد. بنابرای ــی باش ــد صدای ــزو چن ــد ج ــی توان ــا م ام
دیالــوگ نــه صرفــا امــا مــی توانــد چنــد صدایــی ایجــاد 
کنــد اگــر بــا تمهیــد بــه توصیــف و پرداخــت هــر صــدا  

ــد: شــاعر دســت یاب
_ روی گونه هات برآمدگی روح دیده میشــه

گریز من از آدم هاســت ؛ رفتن خون
گریز  از بدی هاســت ؛ رفتن خون 

_ دلم می خواهد با خون برم اطراف قلبم بســت بنشینم...
  

ــرطانی را  ــای س ــلول ه ــد س ــوی رش ــا جل ــالب ه  انق
می گیرند 

_صــدام گرفتــه تــوی عضله؛عضلــه ی آدم رو عیــد 

ــه  ــی کن ــرض م ــان منق قرب
_ این نقطه ی کور همون ســلول های آدم نیستند؟

اعمال خشــونت مین در صحاری ِمجازِی باید

ب. دموکراسی متنی(
راوی  اگــر دربــاره ســپیدی  صحبــت مــی کنــد فرصتــی 
بــرای ســیاهی هــم مــی دهــد و از نــگاه بــاال بــه پاییــن 

ِ صــرف فاصلــه مــی گیــرد
ــت/ ــک اس ــاس نزدی ــن لب ــپیِد ای ــه رنِگس روزِ داوری، ب
ــک اســت ــج نزدی ــن رن ــگ ســیاهِ ای ــه رن روز داوری، ب

.......
ســلول هــای انســانی و غیــر انسانی/ســلول هــای 

نشــین/ای کاِخســفیِدخون بــرِج عــام  مغــز؛ای 
........

در آینده ای که پیش روی گلوله اســت
در آینده ای که پیش روی ســرو است

برگ بیدی ِ بر ســطِح هوشیاری مرد

بهــره گیــری از زبــان را مــی تــوان بــه ســه بخــش کلــی 
در ایــن کتــاب تقســیم کــرد:

الف.ناهنجاری های زبانی

در ایــن کتــاب مــی تــوان بــه ســه نــوع ناهنجــاری زبــان 
ــاره کرد اش

]  [ ناهنجاری سبکی
ــان لگــو  ــه زب ــان شــعر را ب ــد زب ــا تمهی ــی شــاعر ب وقت

ــر مــی دهــد ــا محــاوره تغیی ی
تصاعدی باال رفتن ابرها

تصاعدی باال رفتن فشار خون 
بــه  رفتــن  بــرای  خــون  میدونســتی،گردش  _تــو 

ســت ا صحر

ــی  ــان م ــای درخت ــاخه ه ــه از ش ــور ک ــدگان همانط پرن
ــد؟ ــی پرن ــا هــم م ــد از ذهــن م پرن

ــد تصویرشــون  ــی پرن ــا م ــن م ــی از ذه ــدگان وقت _ پرن
ــه ــی درخــت ن ــه ول باقــی مــی مون

]  [ ناهنجاری نوشتاری

بی قراری اسب ها بود
بی قراری اســب ها     اســب ها       اسب ها

نــوع نوشــتن  در ســطر دوم بــه منظــور اجــرای ازدحــام 
و ازدیــاد ابــژه بــکار گرفتــه شــده اســت 

]  [ ناهنجاری واژگانی 

]  [ _نیل
_نیِل مغروق در شیرِ زناِن مصر 
_نیِل مغروق در خوِن دِل آسیه 

بــا اســتفاده از تکنیــک شکســت و بســط کلمــات شــاعر  
ــل کــرده و در  ــان تبدی ــه شــیرِ زن ــان ب ــارت شــیر زن عب

واژگان ناهنجــاری ایجــاد کــرده اســت 

ب.(قافیه گردانی  
اســتفاده از کلمــات هــم قافیــه بــه گونــه ای کــه تصنعــی 

ــل نکردند عم
بلخ،تلــخ بود روی زبانم.بلخ  تلخی مدامِ زبانم

زبان از روی زیان بود 
_حتی زبانه ی آتش لکنت نگرفت  و تجزیه شــد

پ(شیئی کردن کلمات
ــور و روشــنایی و روشــنایی را پیــش  ــه حــرف ن _چگون

ــدام ِ خورشــید/-چه  ــا تکــرار ِ م ــم ؟/_ب ــه اتاق بکشــم ب
ــل  ــود؟/_با عم ــوم نش ــت ،ش ــایه ی درخ ــه س ــم ک کن

ــنتز فتوس
.......

ــا  ــن ســطر ه ــا در ای ــه تنه ــک کلم ــوان ی ــید بعن خورش
نیســت و جســمیت یافتــه شــاعر اعتقــاد دارد بــا تکــرار 

کلمــه  خورشــید اتاقــش روشــن مــی شــود

ماهی رو باید با آبشــش صدا کرد که نمیرد
.......

از هزارپایی که معنای رفتن بود

۳ (زیباشناختی
شــاعر در فاصلــه مطلــوب زیبــا شناســی را بــا مخاطــب 
ــه  ــا ن ــذرد ام ــی گ ــا م ــوی چیزه ــرار داده او از فراس ق
ــدر  ــه آنق ــرف و ن ــی ص ــرق در انتزاع ــدازه  ای غ ــه ان ب
ــت در  ــش و خالقی ــدرت آفرین ــطحی .از ق ــری و س قش
ــر  ــی تصاوی ــده بعض ــتفاده ش ــا اس ــازی ه ــر س تصوی
ــرح  ــه ش ــود و آنچ ــز خ ــی بج ــد یعن ــی ان ــک وجه  ت
ــی  ــدارد :)گاه ــود ن ــری وج ــوم عمیقت ــد مفه ــی دهن م
ــه  ــتعلیق بود(ک ــته ی نس ــرق شکس ــد و ب ــمان رع آس
ــمایلی  ــاط ش ــف و ارتب ــت و کش ــا خالقی ــری ب تصوی
ــر  ــی تصاوی ــت.و گاه ــتعلیق اس ــط نس ــد و خ ــن رع بی
القامحــور نــه صرفــا معنــا محــور و حســی انــد :)و بعــد 
ها،رودخانــه هــا بــه فرشــتگان پیوســتند و زیبــا شــدند(

ــی  ــه درون ــعر ک ــیمی در ش ــن ش ــری از مضامی ــره گی به
ــیدند : ــی رس ــه زیبای ــدند و ب ش

مولکول های آب را جزیره ای در حرف ها پنداشــتی 
.....

ــا  ــاول م ــر از ت ــای پ ــید؛ راه ه ــردِ خورش ــار ِگوگ انب
ــت؟ نیس

ــا  ــاول ن ــر ت ــای پ ــینه ه ــید؛ س ــردِ خورش ــارِ گوگ انب
ــت؟ نیس

شــنیداری ضــرب زده حــد را بــا بلنــدای آســمان نفتالیــن 
گذاشــته انــد در رنــج

.....
اســتفاده از حــس آمیــزی هــا از دیگــر ویژگی هــای ایــن 
ــگل  ــت جن ــا نهض ــه ت ــت از ریش ــت: )درخ ــاب اس کت
اش/ درخــت از ریشــه تــا بلنــدای بامــش/ ســرودِ ســبز 
 مــی خواند(.)ســرود بــاد تاریــک است/ســرود بــاد

 ملی ســت(.)خانه را با صدا تزیین می کنند(
بهــره گیــری از تشــخیص:)رودخانه دنبالــه روســت /بــاد 
دنبالــه روســت/ خــون دنبالــه روســت (.)عقــب نشــینِی 
ــب  ــگ ها/عق ــه ی جن ــا از هم ــان ه ــا و خیاب ــه ه کوچ
ــده ام  ــی (.)دهک ــای داخل ــگ ه ــا از جن ــینی رگ ه نش
کــه نیمــی ات خائــن بــود و بــا رودخانــه رفــت و ســگ 
هــای ده ات شــب هــا نگهبــان ِخــوِن تــوی رگ بودنــد.

ــی  ــا ترکیب ــت ب ــی اس ــا شناس ــی زیب ــک  نوع گروتس
ــر  ــر تصوی ــه ه ــه ک ــه البت ــرس و مضحک ــز  و ت از طن
غــول آســا و طنــز آمیــزی گروتســک نیســت در فارســی 
ــاب  ــد ترجمــه مــی شــود در ایــن کت ــه زهرخن بیشــتر ب
گروتســک بــه وفــور وجــود دارد و درونــی شــده 

ــیر  ــه مس ــود ک ــمی ب ــک چش ــید،غول ی است:)خورش
انقــالب را بــر پوســت هــای مــان نشــان مــی داد(.)اگــر 
ــرد مارا.اگــر  در خویــش رهــا مــی شــدیم خــون مــی ب
در جنــگل رهــا مــی شدیم؛ســبز مــی بــرد مــارا(.) تولــد 
ــت؟(.)وقتی  ــدی س ــید ج ــود/ خورش ــی ب دروغ بزرگ
گلــه ی چشــمان خرگــوش قــل مــی خــورد بــر زمیــن(.

)بلعیــدن یونــس انگشــت بــه دهــان مانــدن ِ نهنگ اســت( 
 

 4 (طنز
ــد  ــر ش ــناختی ذک ــش زیباش ــمتی در بخ ــز قس  از طن
ــت.  ــته اس ــود جس ــاب س ــه در کت ــن مقول ــاعر از ای ش
آیرونیــک و پــارودی  از طنــز هایــی هســتند کــه در ایــن 

ــرد   ــاهده ک ــوان مش ــی ت ــاب م کت

الف.(آیرونی 
نوعــی طنــز کــه آنچــه گفتــه مــی شــود واقعیــت اصلــی 
ــرون  ــه بی ــی از خان ــک روز برف ــال شــما در ی نیســت مث

مــی آییــد و مــی گوییــد چــه گــرم اســت! 
ــه  ــه و ب ــتباه گرفت ــو اش ــتان ت ــا دس ــار را ب ــی به کس

ــرده ــتی فش دوس
.....

 بهار به شــکل اشتباهی برای ابژه متصور شده 

دارکــوب آنقــدر نــوک زد بــه درخــت کــه الیــه اوزون 
ســوراخ شــد

......
دلیــل طنــز آمیــز و غیــر حقیقــی  بــرای ســوراخ شــدن 

الیــه اوزون در ایــن ســطر مشــاهده مــی کنیــم 

ب.(پارودی
نوعــی طنــز کــه بــا تغییراتــی در اشــعار گذشــته ایجــاد 

مــی شــود 
من،پــری دریایــی را دیــدم کــه از چــاه نفــت نقــل قــول 
مــی برد.مــن، نفــت کــش هایــی را مــی دیــدم کــه نقــِل 

قــول مــی بردنــد 
ــا اســتفاده از ســاختار شــعر صــدای پــای آب  از  کــه ب

ــا بیانــی طنــز بــه اجــرا در آمــده  ســهراب و ب

من قطاری دیدم،روشنایی می برد 
ــی  ــنگین م ــه س ــرد و چ ــی ب ــه م ــاری دیدم،فق ــن قط م

ــت  رف

۵ (آندروژنی
ــه شــکل صفــات و المــان هــا  ــوام ، کــه ب مــرد و زن ت

ــد ایجــاد شــود. مــی توان
ــه کار  ــد زنان ــی کنن ــی کار م ــدن وقت ــای ب ــلول ه   س

مــی کنند یا مثل کار کارگر ها در معدن
ــد  ــی توانن ــم م ــدن  ه ــای ب ــلول ه ــمت س ــن قس در ای
ــزی  ــم پرهی ــاعر از حک ــه ش ــند ک ــم زن باش ــرد و ه م
ــرده  ــره ب ــن فضــا به ــاد ای ــرای ایج ــدم قضــاوت ب و ع

اســت

۶ ( اسطوره زدایی
جســارت شــاعر بــرای کنــار زدن منطــق فرهنگــی 
ــت  ــه اس ــل توج ــعر قاب ــی در ش ــق زیبای ــاد منط و ایج
ــی  ــت گاه ــتالژی هاس ــی در نوس ــطوره زدای ــی اس گاه
شــخصیت هــا و مســائل انتزاعــی.)و تــو اســب ســپیدت 
ــه نفــس  نویــدی بیــش نیســت /اگربمیــرد ســپیدی اش ب
ــه از زندگــی /زردِ  ــی افتد(.)گــردن کشــی زراف نفــس م
ــه از  ــان حاصل ــز( .) خدای ــده از پایی ــوس آم ــش و ق ک
ــاِت انســانی در تو(.)ســرِ انســان  ــدِن صف ــم چی ــارِ ه کن
از ازل یــک باخــت محســوب مــی شــد(.)تنها خورشــید 

ــود( ــه دچــار روزمرگــی شــده ب ــود ک ب

۷ (پرسپکتیو 
چنــد میــدان دیــد بــه یــک ابــژه مثــال در کتــاب جایــی   
ــان  ــه ج ــش ب ــه آت ــت ک ــتمگر اس ــوان س ــید بعن خورش
آدم هــا مــی گــذارد جایــی بعنــوان رهبــر و نشــاندهنده 
ی راه و یــا نــگاه از چنــد زاویــه بــه کــوه :) کــوه بــاال 
ــرده  ــاال ب ــه قصــد عــروج /صدایــش را ب ــه اســت ب رفت
اســت بــه قصــد عــروج/ دســتانش را بــاال بــرده اســت 
بــه قصــد عــروج(. و یــا چنــد زاویــه دیــد بــرای ســینه 
:)ســینه قهــر خورشــید بــود /ســینه مالمــت آفتــاب بــود 
ــده  ــود/ ســینه را خوان ــک عــادت همیشــگی ب / ســینه ی
ــوش از  ــینه ای منق ــده ای/س ــر خوان ــینه را از ب ای /س
از شــده  حکاکــی  ای  باستان/ســینه  هــای   نقاشــی 

 سینه ی سینه سرخ(

۸ ( چند تاویلی
دو یــا چنــد معنــا را میتــوان در ســطر هــا برداشــت کــرد 
جــدا از اینکــه کل اثــر چنــد معنایــی اســت و مــی تــوان 
چنــد برداشــت از آن داشــت فلســفی اجتماعــی سیاســی 
و.... در اینجــا بــه ســطر هایــی کــه چنــد تاویلــی دارنــد 

مــی پردازیــم:
 

وقتی آدم درون خودش می شــکند ساختار شکنی می کند

ــه   ــک ب ــر هرمنوتی ــتن  از نظ ــد  شکس ــی توان ــا م اینج
ــاختار  و  ــطحی س ــکل س ــه ش ــد ب ــیر برس ــن تفس چندی
ــرور و   ــا و غ ــنت ه ــق س ــکل عمی ــه ش ــود آدم و ب خ

ــف. عواط

خلــق تنگ کردِن خلیج فارس در تنگه ی هرمز 
با فشار خون 

بــا فشــار وارده بــر خــون /خــون مــی رســد بــه ســطح 
آســمان/خون ســوراخ هــای الیــه اوزون را مــی پوشــاند 
/_چــو افتــاده بــود خــون بیــن الهــه هــا و اســطوره هــا 

در آســمان/رودخانه ها،بحــث را پیــش مــی برنــد (
خلــق تنــگ کــردن خلیــج فــارس بــه تنگــه هرمــز هــم 
ــی مــی  ــای جغرافیای ــه معن ــاری و هــم ب ــای رفت ــه معن ب
توانــد باشــد و ادامــه دادن بحــث توســط رودخانــه هــا 
بجــز معناهــای ســطحی بــه معناهــای جریــان یافتــن یــا  

پویایــی مــی توانــد باشــد.
ــی  ــعر پل ــک ش ــید ی ــه خورش ــزارش روزان ــاب گ کت

ــت .  ــیال اس ــی س ــا ذهن ــی ب ــی تم ــی پل فرم

نقدی بر کتاب گزارش روزانه خورشید
اثر صدیقه ساالری 

به نگارش عارف معلمی

دنیـا

ــن  ــن و ای ــت ای ــه وران اس ــای اندیش دنی
ــد  ــت و   بع ــان اس ــن و چن ــت و چنی اس
از شــش جهــت حملــه ور شــدند گاوهای 
ــت زن  ــتی دس ــد درمس ــی و    بع چرای
کــوری بــه قصــد صــواب گرفتــم و   بعــد 
ــل  ــده   ح ــل نش ــای ح ــان معماه درجه
ــید  ــد خورش ــود و   بع ــان نب ــدن آس ش
ــن ربطــی  ــد و ای ــت شــناس ان ــاه وق و م
بــه کلمــات قصارنــدارد ســتمدیدگان 
قابلیــت انفجارشــان زایــل شــده بــی 
وطنــی وطــن وطــن مــی کــرد و فرامــرز 
مــن و خــواب ســلول هــای  بــودم 
عمومــی مــی دیــدم متجلــی شــدن 
اســان اســت بــه ویــژه در شــهر ادم 
ــت  ــن ام و پش ــم متفرع ــک چش ــای ی  ه
ــازم  ــعبده ب ــه ش ــه هاک ــه این ــم ب ــی کن م

ــن! م
اتصــال و اســتمرار! شــب وروز تکــراری 
ترشــده مخصوصــا روی کاغــذ کوچــه ی 
مــا ایــن اواخــر بــه چندیــن و چنــد بــن 
ــا  ــاری م ــورد درعط ــی خ ــره م ــت گ بس

ــز هســت : همــه چی
 سه ساله هستم و هفت ساله و سی و 

هفشت کودکم و نوجوان و گرانسال
ضربه ی اخرارتعاش برانگیز تراست 

در رباعی و تعزیرات و
دلخــراش  دیگــر  هــم  خداحافظــی 

! نیســت  وجانگــداز 
اثباتش ؟

اسامه

نام  دیگر هستی های غیر ملکوتی ام
پوســت لیمویــی ســت کــه  تــا قطــره ی 

ــده ام و   آخــر آن را مکی
قطره قطره  قطره ی  آن را...

-----
وقــت هایــم بــه جمــع کــردن قطعاتــی از 

بدنــم صــرف مــی شــود
ــتم  ــف دس ــر ک ــره ب ــچ و مه ــد پی چن

و... گذاشــت  
نفس کهنه را تازه کردم و 

هفتاد سال به احتضارگذشت
ــوهرمن  ــک ش ــن الدن برادرکوچ ــامه ب اس

بــود!
ــاص  ــای خ ــره ه ــه دله ــما ب ــان و ش جه

ــوید ــی ش ــار م ــان گرفت خودت
ابــن عربــی تعریــف هــای باچــون و 

ازعشــق دارد  چراهایــی 
بااعضــای فلــزی ام مــرگ را تجربــه کــردم 

ــه عمیقا! ب
بــرای مــردن امــاده شــده بــودم کــه جــت 

ها
ــان  ــادری هام ــدر و م ــی پ ــای ب ــه ه خان

را...
ــه  ــی توان...ادام ــده  نم ــه بری ــان نیم بازب

ــداد ن
نوشت:

کشمکش اضداد 
ادم ها را می پراکند از زیر دوش
واز زیر دوش می پراکند ادم هارا

فیلسوف می شدند تعدادی 
ودر انتظــار اســتخوان هــای جنگــی شــان 

مــی ماننــد عــده ای
کیســه هــای پرازاجســاد را مــی انداختنــد 

بیــرون
ازپنجــره بیــرون مــی انداخــت /مــی 

انداختنــد بیــرون
تغییر دکور خانه فکربکری بود!

فربه و خندان بودند برخی از شاعران
برخــی دیگرصــورت هــای ســوخته شــان 

گل انداختــه بــود
من

یاغی و نافرمان بودم من !
در گپ و گفت فقط بودم من !

و فقط درگپ و گفت !
گودو هم می اید!

چه بیاید
چه؟

علی باباچاهی
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هرچه عقلم در پی ترویج خودمختاری است
این دل دیوانه اهل صلح وسازشکاری است

تلخ میگویی وشیرین پاسخت گویم به ،جان 
گرچه از دید تو این رفتار جنگ افزاری است

شاعر عشق توام بدنام و منفور همه
چون که حاالبرد با یک شاعر درباری است

موج در آغوش دریا هم به ساحل چشم داشت
اینچنین معشوقه ها توفیقشان اجباری است
جای من کنج دلت از قصر اعیان بهتر است
فرق این کاشانه ها در ظاهر ومعماری است

گرچه جراحان حاذق را خبرکردند باز
رحم کن مشتاق مهجور تو زخمش کاری است

آذر امامی

به من تن بِده
دوری از تنت

حسرِت بهار در فاصله ی ابرهاست
و آخرین درخت

برلِب جنگلی میسوزد
بامِن ساده_بیاویز

نه از سر ترحم
از اجبار

که دنیا جور آموخته و جبر تنها آموزه ام...
قدمی پیش،قدمی پس

و لبخند بزن
از سر چرخاندِن دستمالی سفید به اختیارِ 

صلح...
ریتم هارا قدم بزن

دیدن از تو وام میگیرند چشم ها
وتوان_پلک ها

چنان نبِض من از جاذبه ی زمین
بر روسری ات...

شانه هایت را از من نپرهیز
که طبل زمانه ناسور است

و بی تو مانده از تنم
خطوطی ناخوانا

بر دیواره ی غاری
ماقبِل اولین آغوش

اولین دیدار...
دستم را بگیر

عشق میاِن بازوهایمان
چون صاعقه ای

منتظر توفان است
ای دلیِل هرچه سبز

پیش از بی دلیِل َهَرس
حس پرواز میاِن

نگاه و مهیِب ضرِب ُدُهل...
به مِن ناکوک دست بده

اضطراِب آزادِی بی تکرار
بر سیِم ُسل

پرده های ُشل...
دستاِن تو 

لذِت یادآورِی دورترین خاطره ها
حسرِت بهار در فاصله ی ابرهاست

و آخرین درخت
بر لِب من...

چشمم بندریست در شیلی
وشانه هایم سرپل ذهاب

بامن برقص
تو که قامتت

ِ ایستاده راستیِن 
شعور و شراب...

طاها خورشیدی فر

سرنوشت، کاغذی کهنه بود 
جدا شده از شناسنامه هایمان

و تو با آن قایقی کاغذی ساختی
من نام تو را می دانستم

تو دستم را می خواندی 
تمام مسافرخانه ها

عکسی یادگار از ما را قاب کرده اند 
نه تو مارکوپولویی

نه پاهای من می تواند دور دنیا را بگردد
کافی است

کنارم باشی 
وقتی حواست نباشد 

خاورمیانه را می گردم 
بی آنکه آدرسی را بلد باشم

چشم های تو با خاورمیانه نسبِت فامیلی دارند
و هر روز با قایقی کاغذی 

تمام ِ دنیا را می گردیم.

رسول عظیمی

زیبا بودی
و سپیدی این شعر

عالمتی  ست که قلبم
در برابرت

باال برد

اسم  اش را هرچه می  خواهی بگذار

به هر حال
همیشه حق با زیبایی  ست

نگاه کن
تنها تّکه  ای از این همه کفن

می  توانست
پرچمی باشد

برای صلح

رضا نظری ایلخانی

از زهدان شب بیرون آمدم 
چون فرزندی ناخلف

با چشمانی دریده
ونگاهی مانده بر جاده

تنهای ام می رود
برهنگی ام در آغوش شب می ماند

وچشم های شب
 با نوری مرده به استقبالم آمده 

سخت است
عشق بازی با سایه ها

عطر تنم بوی بیگانه می دهد
جاده رد غریبه هاست

وتنهایی
ازدحام خاطرات مرده ام 
از خودم انتقام می گیرم 

با هوسی که شهامت نداشت
سکوت زبان عشق 

جفتی افتاده در خرابه های ترس
بره ای به پیشواز گرگ   

ناله ی کودکی ام را در جاده شنیدم
دنبال بزرگی اش می دوید 

چون فرزندی ناخلف
با چشمهایی دریده 

وپوزخندی از عقده های ناهموار 
کودکی ام را به مسلخ بردم 

شب دهان تاریکش بازمی کند
زمزمه می کند: 

 عشق مترادف دیگری دارد...

سودابه زنگنه

ـ سالم بابا!
ـ  وای مدرسه ام دیر شد!  ـ  امروز چطوری!؟ 

احتیاط ـ کارگران مشغول کارند
چاله ها یکی پس از دیگری پر مي شوند.

ـ حواست کجاست!؟ ـ موضوع انشاء
»شهید نام عشق است و عشق آزادی ست«

ناگهان در انشا را می کوبد
ـ چه کار داری ـ علی هست؟

ـ نزن، کاری نکرده ام!
و بچه/ معلم/ عینکی که روی زمین

ـ چه دیوار بلندی!
ـ نه باید برویم

ـ بشکن!
ـ می شکنم!
ـ بشکن!… 

گردو شکست و انشا تکرار شد.

رحمت غالمی

این غصه مرا کشت که باغ از نفس افتاد
گلخانهٔ رنگین به کف خاروخس افتاد

میسوزم ازاین داغ که بس غنچهٔ معصوم
درحادثهٔ آن شب شوم ازنفس افتاد

قمری که سرودش همه جانمایهٔ جان بود
الل ازغزل وشورونوادرقفس افتاد

مستی که صفایش همه ازجنس خدابود
دیشب به همین جرم به بندعسس افتاد
سیمرغ که ازسیطره برقاف نشان داشت
پربسته وجان خسته به پای مگس افتاد
درسی به حق اموخت درختی پرازآواز

کوسرخ وسرافراز الم شدسپس افتاد
خاکسترم آرش همه دربادفنارفت

برخرمن جان آتش سوزان زبس افتاد

محمد شکری

ماە شیهه کشان بر جادە ی ستارگان
می گریخت...

آنگونه که باد از درەها!
و تاریکی در پی بود

چون راهزنی در عصر فروش نقاب و شمشیر
 انتظار یعنی...

تیتر پیش از طلوع حروفیست سربی!
 از روزی کە صبح نیست

 بر بلندای هر مشرق
آفتابیست که مرگ سکسکه میکند

نسرین شفیعی

باآن که دروفای به پیمان - زبانزدی   
 اّماهزاروعده گذشت ونیامدی

    اینجا بدل شدندتمامِ دریچه ها    
- درلحظه های بی تو- به دیوارِ ممتدی

    فاتح به خودندیده بلندای قّله ات  
  آنی که باغرورِ دماوندهم قدی

    ازمن - که بی درنگ به دریازدم ، چرا
    هرلحظه دورمی شوی ای موِج سرمدی؟ 

   الل - آنچنان-  شدم که تومی خواستی مرا 
   ورنه، نبودشاعرت اینگونه مبتدی

    بازآ ! روامدارکه عمرم گذرکند 
   هرشب به ناگواری وهر روزبا بدی

همت علی اکرادی

به دولت نو سلطانِی "ترامپ" و پادوی خونخوار ناتو "اردوغان"
: "ُکردها فرشته نیستند"

ـ گویا در اندیشه ترامپ، انسان جایگاهی ندارد!!!ـ

"کسوف"

تا به این اندازه نمیخواست
سیمایی مدرن داشته باشد

مرگ،
این تو بودی
که پوشاندی 

بارانِی سیاهی 
             بر تن اش

و نهادی 
انواِع کاله کالسیک را

                           بر سرش
و با چشم هایی مسلح 

فرستادی اش
به تماشای کسوف!

 
در جنگ چالدران  

مرگ حتی نمیخواست
به عثمانی ببازد / کردستان را

شاه اسماعیل صفوی، 
که من فکر میکنم از او

بسیار متنفرند
دختران دبیرستان پروین اعتصامی

و همچنین زن عموی مادرم
که آرزو داشت

روزی از دریاچه ی وان
کوزهای پر از غروب

بگیرد بر دوش
برای آن سرباز ُدروزی

که ُکردی را بسیار زیبا رقصید
در کنفرانس صلح ِ ورسای.

مرگ
تنها میخواست

در بازارچه ی مرزی صالح الدین
سوار بر ارابه ای جنگی

بگذرد
         شتابان

از پیش پای پیرمردی
که پاپیون اش

بخشی از تاریخ ادبیات ضد استعماری ایران است.

با شناختی که دارد
 پدرم از مرگ

او نمی خواست حتی
در کیمیا باراِن  َکالر و ِکفری و کرکوک

قتل عام شوند
درختانی که سخن نمی گفتند به هیچ کدام از گویش های ُکردی!

با تیتِر " هنر برای هنر"
تو فریفتی او را

و عکاسان خبری در طمع کسب جوایز بین المللی  
اندوه بیشتری را طلب کردند

از مرگ 
و مرگ غره شد

به برنِد عینک دودی خود
وگرنه او تنها میخواست

در حیاط بیمارستان قلب و عروق عضدی
دزدکی سیگاری پک بزند

و فرو بکشد 
       دودش را

به سینه ی کارفرمایش
که باال کشیده است

نیمی از حق بیمه اش را.

به من 
در یک شعر نوشتاری - دیداری 

مرگ گفت:
"مجبور بودم 

به کشتن پژوهشگران چپ دست
چراکه دوست دارم

همسرم 
با لباس خواب توری

بر پلکان مدور
ببوسد 

لبان سیاه مرا."

در آسمان ناگاساکی 
میخواست بازگردد مرگ

که تهدیدش کردی تو
به اقدام علیه امنیت ملی 

در روز اوج گرفتن قیمِت زغال سنگ،
و مرگ

رونمایی کرد
سرانجام

چهره ی جراحی شده اش را
در آینه ی اقیانوِس اکنون بسیار آرام،
و ای کاش دوست دختِر "ایرج میرزا"

خود را 
    بی حجاب 

پرت 
نمی کرد 

از طاق َوسان 
در غروبی که شیشه های شیر

از شلوغِی صفهای دولت رفاهی 
در سبدهای حصیری

خالی
    به خانه   

          بازگشتند!
و در تابستان امسال

مثل هر سال 
سوخت 

      یخچـال
تا ما شک کنیم

به مرگ فیتوپالنکتون ها
در مرداد ماه .

به ارتش های خصوصی 
این تو بودی 

که معرفی کردی 
مرگ را

وگرنه او رضایت کامل داشت
به پیشه ی معلمی

و خوردن بستنی های میوه ای
در حیاط مدرسه ای 

که اکنون
موزه ی جنگهای اولیه ی بشریست

جنگهایی
که تو از گرد و خاکش

بیرون کشیدی 
جسد دختر بچهای را

از قبیله خورشیِد سیاه.

سکوت شکستن عمربود
هیاهوی رنگ

درنهان چهره ای
بگذار ازبارش سکوت

   هیاهوشود
تاانتقام 

خاطره ای بماند
  برجدارزخم

ازمن مهراس
   پنجره سکوت شد

     تاباغ ازسبز گذر کند
   ومن صدائی 

  تادرفریاد
         خالصه شوم  

ماشااهلل عبدالمالکی

از کوچه کناری
به خانه باز می گردم

بچه گربه ای خون برادرش را لیس می زند
برادر دیگر دستی بر سرش می کشد

و مادر از زیر ماشین رو به رویی مویه می کند
من چشم راست مقتول را از وسط کوچه بر 

می دارم
 رودخانه های فصلی جریان می گیرند...

کارگری گوشه ی در را باز کرده
اشک هایم را می شمرد  ...

_ چیزی داری از این وسط برش داریم ؟ _
بیل به دست به سمتم می آید ...

چشِم از حدقه درآمده اش را می گذارم کنار 
دکل برق

از انتهای کوچه نور باال انداخته اند توی چشم 
هام...

برادران دیگر از روی جسد بلند نمی شوند
دست شان را می گیرم

از عرض کوچه عبور می کنیم ...
کارگر بیل را زیر تنه اش می اندازد

نگاهم را می دزدم
و مشتی خاک بر می دارم...

گوشه ی دیوار
مراسمی بر پا کرده ایم

بدون ذکر صلوات
بدون صندلی کرایه ای

بدون خورش خالل
کارگر ضجه می زند ...

و من به این فکر می کنم
که گربه ها برای کفن و دفن عزیزشان

کفش های چرمِ تازه واکس خورده نمی پوشند ... !
ونوس بیات آرش امجدیان 
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دو شعر از
 سمانه دانیانیان

به خورشید فکر می کرد 
به خیالی که تنها در باور سرد

 می رویید 
اکسیر حیاتش

 عصر یخبندان را نابود می کرد
زنی 

در انجماد نروییدن ها

۲

دستان مردانه ات 
بوی کشتزار قهوه 

لمس انگشتانت 
روی صورتم 

این تلخ دوست داشتنی 
مرا بی خواب کرده است

سالم کابل 
ای اسب نعره کش زخمی 

ای یتیم خانه ای خاکستری 
نامت نشانه قبر هاست نشانه جاده ای به انجام 

نرسیده 
و خانه ات در دست کودکان زال 

شهادت میدهم 
بخیه هایت درد می کنند 

چون فقیر ترین کودک به زمین خورده ات 
به تو نمی خندند 

به استیصالت 
به حقارتت

به تاریخ عقب مانده ات 
به سیاست مان به هنر مان 

به مرده گان سیاست مدار مان 
چرا 

چرا با این همه سیاست محاصره آیم 
چرا دست و پا های مان را بسته اند 

پیاده شو از این سفر 
از پشت شانه های شیطان اجاره شده 

ما کودکان به ارث خواهیم برد 
این حقارت تاریخی را 

این غریب ترین تابلو های هنری مان را
این  تاخت و تاز اسب های نعره کشیده مان را 

ما از پدران مان چانس نیاورده ایم
ما فقیرترین کودکان 

پیاده میکنم 
شاعران مان را

سیاست نشین های مان را
ریس جمهور های مان را
بی کار نشین های مان را 
در باند آخرین  فرودگاه 

و خداحافظی میکنیم 
از پادشاهی 

که 
هر صبح بلند می شود 

به آسفالت استخوان های مان 
به  روی خیابان های بی سرانجام که تابلو ندارد

هداخموش
از افغانستان

چشمانم خط به خط 
شعر می شوند 

آن  هنگام که
دستانت در منحنی انگشتانم 

گره می خورند .
آری من همان راوی دیوانه ام

که مجنون وار 
خنده هایت را می بوسد 
و از انارک گونه هایت 
گازهای آبدار می گیرد. 

عالیجناب عشق 
حکم صادر کن بر من
به جرم اختالس زمان

تا در آغوشت محکوم باشم 
به حبس ابد

نیروانا دوست

من جنازه ها را می شناسم 
ولشان که می کنند 

گاهی با فرشته ها همدست می شوند 
از تپه ها پایین می آیند 
شهر ها را دور می زنند 

دوباره بر می گردند به جنازه شان 
عجیب است یک چیز فقط کرخت شان می کند 

کولشان کنی و 
زار بزنی زیر شان 

و مرثیه ای بخوانی که تمام ترانه های نخوانده 
را بگریانی 

و فقط حنجره بلغزد
 مواقع رقص جمعی 

 چه موجی دارد 
همش زیر سر این پاییز هس

اغوایش به مرد سی ساله که سرایت کند 
زمستان را روی نزدیک ترین قله سفید می کند 

بعد با شنل می آید پایین و با عینک دودی
چنان آواز می خواندو 

عشق 
مثل روز اول خلقت آبی  می شود.

خسرو بنایی

"زخمي"

از طي کردن ام
درد به چهاراه کشید

گلوله در گوشم دعا خواند
اما خیابان همیشه از پشت چاقو مي خورد

قرمز است یکسر چراغ
از میدان ِ مصدق تا دبیرستان پهلوي

و کرمانشاه همین کوچه ي برنجي بیشتر نبود
که در یك تباني باخانه ي ما پدرم را پوشید

و در بر گشتن از ببر
خون با شتاب مي گذشت
شکِل چشم در گذرِ اشیاء

نهایت ِ دیدن را هندسي مي کرد
با مدادم درد مي کشم
با نفس هاي شطرنجي

براي گذاشتن ِ خورشید در پیراهن ام
نوزا به زانو خمید

راه طي شد از بدن هاي لخته شده
رد شد روِح برفکي

تراژدي هاي استخواني خاک شدند
و مرگ از صخره پرید

 

توماج نورایی

گوسفندها را گله گله می بردند برای ذبح
به دنبال ابرها دویدیم

با پاهای سوخته
تا آخرین برگ های جوانمرگ تقویم

از پا افتادیم وقتی که قلم مو
به پای هر چه رنگ

حرام شده بود

غالمرضا نصراللهی

شب را به هر زبان که بنویسی
رنگ دیگری است

نیمی ازکلمات را پیش ازادراک 
به خاطر می آورد

الیه های زیرین ماه
زیریك سقف

آوارجمله ها را تاب می آورد
انگشتانی به توتون آغشته

زرد
زرداسرارآمیز

آن کیسه ها رابه خاطرمی آوری
آن دوپای کوچك

رنگ ها
که پرده ی اتاق را

وتنهایی را
به تصویرمی کشد

وخدا
زن آشپزی است

که
از روزنه های زیر زمین شراب می آفریند

و اختگی پاها
در

کوچه های دستمالی شده 
حاال که اینجایم

فاصله های دور تادور سرم را تااندازه ای دیده ام
آن طرف دیگر مرگ وله کردن آن بارسنگین...

واقعی
بسیارواقعی

شبیه لوله های تنفس
ولگد کوب پرده ها
بر روزی نیمه باز...

تصویری که می جهد
وتصویری دیگرکه منتظر است

سرخگون
پایین می آیدازدیوارهای کوتاه

دراین میان زنی رامیشناسم
که رویایش

دو تابستان را به هم نزدیك می کند.

روح اهلل   آبساالن

همینکه از من دور می شوی
شب می اید 

زوزه می کشد 
دست دراز می کند 

به اندام ِ تنهاییم

پنجره را می بندم 
در باز می شود

و از ادامه ی شب
اندوه چکه می کند بر تنم

به دیوار نگاه می کنم
وآغوش حریصش برای تو 

اینگونه که   
هیچ زمین لرزه ای 

لرزه به  قاب رویاهایم  نمی اندازد

جهان را خواب 
ومن را خاطرت  از ذهن ِجهان می برد

و تا برگشتن تو 
هیچ چکاوکی  

دل از نغمه ی صبح نمی برد.

خاطره محقق

جنگ خر است

جنگ خر است
و سم هایش را الکی توی کفش می کند

جنگ
با کردها شوخی می کند

سربه سر افغان ها می گذارد
و در خیابان های سوریه

به دختران عرب
شماره می دهد

کافی ست
پاهایش را از جوراب بیرون کند

تا هوای تهران
از حد مجاز آلودگی رد بشود

جنگ حال خوشی دارد
که اینطور سال ها

حال ما را می گیرد

او بچه خیلی بی ادبی ست
پاهایش را وسط حرف های پدرم دراز می کند

و با اینکه فارسی بلد نیست
با فحش های رکیکش
تن مادرم را می لرزاند

جنگ
اهل دعواست

و هر وقت توی کوچه توپ بازی می کند
ما باید

باغچه هایمان را برداریم 
و برویم

میالد  حسین نژاد

کسی برای ماندن مان دعا نمی کند
این را سقف ها گفتند

دست ها گفتند
این را این همه تنهایی گفت
بذر نبودیم که درخت شویم

نور نبودیم که سایه ای باشد... 
ابر بود 

ابر
باریدیم 
باریدیم

سرد بود
سرد

زمین بود 
فك کردیم گرم مان میشود... 

مردیم...

مهوش شفیعی

پنجره هم
زورش به تاریکی اتاق نمی رسد

غم تنفس میکنم
اکسیژن فاسد شده و

ریه های زخمی
در اسارت چشمانت

واژه ها خوابند
این منم که طغیان می کنم

و باید از خودم
 بیرون بپرم

تا کلمات چسبیده به قلبم را 
سرفه کنم...

میترا زارع

برای تجدید خاطراتی که باتو داشتم
رفتن به خانه ای که در آن می زیستیم

سر زدن به کوچه ای که
میعادگاه ما بود حتا بیهوده بود

برای به یاد آوردنت
به جنگل سیاه رفتم

که هیچگاه بدانجا نمی رفتیم
به سواحل کولی ها که در آن

قدم نزدیم
به شهرهای شلوغ که مقصد ما نبود

و حتا به مناطق دوردستی که
در کویر خفته بودند...

اکنون
جنگل سیاه

سواحل کولی ها
شهرهای شلوغ

و حتا دور دست های کویر
از من و تو

خاطره دارند :

حسین رسول زاده
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داستان

بــا  را  غذایــش  هــم  مــرگ  از  پــس  خواهــرم 
همــه  وقتــی  هــا  کــرد. شــب  مــی  قســمت   مــن 
مــی خوابیدنــد آهســته صدایــم مــی زد و صدایــش 
بعــد  و  بــود  نســیم  در  کوچکــی  ی  زنگولــه  مثــل 
بــاال  و  وزیــد  مــی  پایــم  برســاق  مالیمــی   نســیم 
ــودم ایــن نرماســایش  مــی آمــد، حتــی وقتــی زیــر پتــو ب
ــوی  ــت دم در جل ــت؛ آن وق ــی نشس ــم م ــه جان ــرم ب ول
ــرغ  ــو و م ــمش پل ــر کش ــه پ ــزرگ ک ــه ی ب ــک قابلم ی
ــی  ــاز م ــا آغ ــبانه ی م ــت ش ــتیم و ضیاف ــی نشس ــود، م ب
شــد. آن موقــع بــرای مدتــی همــه کنــار هــم مــی 
ــم  ــواب ه ــوی خ ــتیم ت ــی خواس ــگار م ــم، ان  خوابیدی
دســت هــای یکدیگــر را بگیریــم و محکــم نگــه داریــم، یــا 
تــوی تاریکــی مــی رفتیــم و جایــی را نمــی دیدیــم، مبــادا 
کســی را گــم کنیــم! تــوی اتــاق خــواب من بــودم، مــادرم 
 بــود کــه قبــل خــواب بــا خــودش حــرف مــی زد و آرام

 مــی گریســت، بعــد بــرادرم بــود کــه تازگــی هــا بــا مــن 
نــه بــازی مــی کــرد نــه ســخنی مــی گفــت و انــگار ناگهان 
بــزرگ شــده، از مــن رمیــده قاطــی بــزرگ ترهــا مــی شــد، 
 و ســرانجام پــدرم خوابیــده بــود کــه دیگــر از خانــه بیــرون

توانــد،  نمــی  گفــت  مــی  رفــت.  نمــی    
دلــش  و  دســت  و  ببینــد  را  کســی  خواهــد  نمــی 
گریــه  مــادرم  وقــت  آن  و  رود  نمــی  کار  بــه 
گریــه، زیــر  زد  مــی  پقــی  پــدر  و  داد   ســرمی 

 مــی گفــت الالــه اال اهلل و هــی تــوی خانــه راه مــی رفــت 
و تنــد تنــد راه مــی رفــت و بــه پشــت دســتش مــی زد و 
انــگار قــرار اســت بــه جــای دوری برســد تندتر می گشــت 
ــر ــده ت ــده و خمی ــت، خمی ــی شکس ــت و م ــی گش  و وام

 مــی رفــت و مــی دیدم موهای ســرش عجیب ســفید اســت. 

موهــای مــادر هــم دیگــر حنایــی یکدســت نبــود و پــای 
موهــا ســفید و ســفیدتر مــی شــد. مــادر ایــن روزهــا ســبیل 
ــه او ــن ب ــی غمگی ــش حالت ــای کلفت ــود و ابروه  درآورده ب

 مــی بخشــید. بــا نــوری کــه از پشــت شیشــه هــای پنجــره 
مــی آمــد، همــان قــدر کــه از الی پــرده می¬گریخــت آن ها 
 را مــی دیــدم کــه خوابیــده بودند. هــور هور بخــاری ارج را

ــه  ــاودان را ک ــاران از ن ــدن ب  مــی شــنیدم و صــدای چکی
حالــت غــم انگیــزی داشــت و بــا همــه کوچکــی حــس می 
کــردم انــگار دنیــا دارد بــه آخــر مــی رســد و ایــن همــه 
بغــض دیگــر ممکــن نیســت. تعجــب مــی کــردم چــرا لیــال 
 دیگــر لباســی بــه تــن نــدارد؟ مثــل وقتــی باهــم بــه حمــام 
را  ســرمان  نوبــت  بــه  مــادر  و  رفتیــم   مــی 
ــار  ــم از فش ــیدم. ه ــی کش ــغ م ــن جی ــت و م ــی شس م
نمــی  کــه  ایــن  از  وهــم  مــادرم،  هــای  انگشــت 
ــگاه ــن ن ــه م ــتند ب ــه داش ــم ک ــا را ببین ــتم آن ه  توانس

 مــی کردنــد و چیــزی در ایــن بــود کــه دوســت 
بــرادرم  و  کشــیدم  مــی  جیــغ  الجــرم  و  نداشــتم 
گشــودم  مــی  چشــم  اگــر  کــرد.  مــی  ام  مســخره 
ــت و ــی رف ــم م ــم های ــوی چش ــون ت ــف صاب ــا ک  حتم

 مــی سوزاندشــان. لیــال بــی خبــر بــه مــن آب مــی پاشــید 
ــرس  ــن ت ــوم و ای ــی ش ــه م ــردم دارم خف ــی ک و حــس م
خواســتنی بــود، تــوی ایــن آب پاشــیدن هــا دیگــر نگــران 
ــال  ندیــدن نبــودم. مــن هــم مــی توانســتم چشــم بســته ب
ــم و آب تــوی تشــت را بپاشــانم ســمت صــدا و  ــال بزن ب

ــغ بکشــم. ــا از شــادی جی ــم ی ــه بخندی هم
وســواس و  دقــت  بــا  را  شــام  مــادر   هرچنــد 

بــر  ایــن بشــقاب  از  ای  کــرد، تکــه  قســمت مــی 
بشــقاب  تــوی  گذاشــت  مــی  و  داشــت  مــی 
حــس  آدم  بازهــم  ولــی  برعکــس،  و   دیگــر 

ــوی  ــی هســت. اصــال ت ــا فرق ــن بشــقاب ه ــرد بی ــی ک م
ــود و هــی نگاهــش مــی  ــدر غــذای بیشــتری ب بشــقاب پ
کــردم و دلــم مــی خواســت کمــی دیگــر غــذا بخــورم. اما 
اگــر مــی گفتــم بــرادرم مــی گفــت بــی ادبــم و پــدر تأکید 
مــی کــرد بایــد بســم اهلل بگویــم و مــادر مــی گفــت معلــوم 
اســت کــه بســم اهلل نگفتــه ام واال ســیر مــی شــدم و لیــال 
ــی داد و  ــن م ــه م ــودش را ب ــذای خ ــه ای از غ ــا تک حتم
ــد،  ــد و بع ــراض مــی کــرد دارد لوســم مــی کن ــادر اعت م
ــی از  ــه ی بزرگ ــد تک ــم. بای ــزی بگوی ــتم چی ــی توانس نم
ــدم  ــی پیچی ــش م ــامی الی ــی ش ــتم و کم ــی داش ــان برم ن
ــزه ی شــامی را بفهمــم.  ــا م ــدم ت و بعــد آهســته می¬جوی
اگــر بــا عجلــه لقمــه را قــورت مــی دادم بیشــتر طعــم نــان 
بربــری را حــس مــی کــردم و آن وقــت مــزه ی اصلــی از 
دســت مــی رفــت. انــگار اصــال شــامی نخــورده ام و ایــن 
صبــوری برایــم کار آســانی نبــود، وقتــی همیشــه گرســنه 

ــودم. ب
 آن ســال هــا گرســنگی طبیعــی بــود و نــان هــم از قضــا 
تــرش مــی زد و پــر جــوش شــیرین بــود. وقتــی لیــال مثــل 
نســیم ولرمــی مــی گذشــت و آن همــه غــذا را مــی دیــدم، 

ــاورم نمی شــد.  ب
لیــال مــی گفــت اگــر ســر و صــدا کنــم و بقیــه 
آورد.  نمــی  چیــزی  برایــم  دیگــر  شــوند،  بیــدار 
نــگاه  خیــره  قابلمــه  بــه  بــود.  غمگیــن   خواهــرم 
مــی کــرد و انــگار از غروبــی بارانــی آمــده، صورتــش غــم 
داشــت. از مدرســه کــه برایــم تکه ای بیســکوییت مــی آورد 
 یــا دانــه ای ازگیــل، خنده خنــده قســمتش می کــرد و کیف

 مــی کردیــم. مــی گفــت از همکالســی اش گرفتــه و مــن 
ــد. همکالســی  ــن همکالســی خوشــم مــی آم ــده از ای ندی
ــه  ــر ک ــا ظه ــن ت ــی داد و م ــال م ــه لی ــزی ب ــرروز چی ه
ــردم.  ــی ک ــماری م ــه ش ــت لحظ ــی گش ــه برم او از مدرس
گاهــی گلــی مــی چیــدم و گلبــرگ هــا را بــا گفتــن: »االن 
مــی رســه« »االن نمــی رســه« بــه نوبــت جــدا مــی کــردم. 
ــش  ــت های ــه دس ــی زدم ک ــال زل م ــوی ه ــاعت ت ــه س ب
ــان  ــد و از اداهایش ــزان بودن ــرف آوی ــرف آن ط ــن ط ای
ــزی  ــت از مدرســه چی ــچ وق ــرادرم هی ســردرنمی آوردم. ب
ــریک  ــا ش ــا م ــردن ب ــمت ک ــگام قس ــا هن ــی آورد ام نم
مــی شــد. بــرادرم همکالســی هــای بــدی داشــت. وقتــی 
لیــال بغلــم مــی کــرد فکــر مــی کــردم او مــادرم هســت. 
ــن جــوری  ــدر هــم همی ــادرم کــس دیگــری اســت و پ م
ــا زندگــی مــی کــرد.  ــا م ــی کــه نمــی دانســتم ب ــه دلیل ب

ــود. گاهــی  ــر هــم ب ــود، آخــر زیبات ــادرم ب ــال بیشــتر م لی
ــی  ــی م ــادر را عصبان ــن م ــان و ای ــی زدم مام ــش م صدای
کــرد. لیــال صــورت نســبتا گــرد و تپلــی داشــت، موهــای 
ــود و  ــق کشــیده ب ــای گــوش هــا تت ســیاهش دور ســر، پ
همیشــه یــک تــل پالســتیکی ســیاه بــه ســر مــی زد و ایــن 
طــوری بیشــتر مــادر مــی شــد. مــادر امــا موهــای بلنــد دم 
ــاغ  ــود. دم ــیده ب ــش کش ــت و صورت ــی داش ــبی حنای اس
ــش  ــوی صورت ــز ت ــه چی ــت و هم ــدی داش ــک و بلن باری
کــش آمــده و بلنــد بــود. خواهــرم بــا شــانه ی پالســتیکی 
ــانه اش  ــی زد و ش ــانه م ــم را ش ــکلش موهای ــی ش هالل
همیشــه بــوی خــوب صابــون را مــی داد. مــرا مــی بوســید 
 و بوســیدنش نــرم و ســبک بــود. وقتــی مــادر نبــود، بغلــم

 مــی کــرد و تــوی خانــه مــی گردانــد و درحالــی کــه بــه 
نفــس نفــس افتــاده بــود آرام بــه پشــتم مــی زد تــا بخوابم. 
ــه او  ــم مــی خواســت فقــط ب ــود. دل ــادر ب ــی م ــال خیل لی

بگویــم مامــان. 
آورد مــی  غــذا  برایــم  هــا  شــب  کــه   حــاال 

 کمتــر بــا بقیــه غــذا مــی خــوردم. حتــی ســعی 
بــرادرم  بــه  را  غذایــم  از  کمــی  کــردم  مــی 
 بدهــم کــه عــوض شــده بــود. بــی ســر و صــدا 
گوشــه ای مــی نشســت و مشــقش را مــی نوشــت. دیگــر 

حتــی فوتبــال هــم بــازی نمــی کــرد.
 لیــال کــه بــود بــا هــم تنــد تنــد مشــق مــی نوشــتند امــا 
حــاال بــرادرم خیلــی کنــار بخــاری مــی نشســت و گاهــی 
دماغــش را بــاال می کشــید. مــی دیــدم قطره ای اشــک روی 
دفتــرش چکیــده امــا بــرادرم بهــم چشــم غــره مــی رفــت 
کــه چیــزی نگویــم. بغــل لیال کــه مــی خوابیــدم نشــانی از 
نســیم ولــرم نبــود. تنــش ســرد بــود. خیلــی ســرد بــود امــا 
بازهــم لبــاس نمــی پوشــید. مــادر مــی گفــت:»اون پروانــه 
ــنوه«  ــال میش ــا لی ــی حتم ــالم کن ــه س ــت، اگ روح لیالس
دیگــر نبایــد پروانــه هــای نــرم و اکلیلــی را می گرفتــم. می 
ــزی نمــی  ــودی؟« چی ــو ب ــه ت ــه بزرگ پرســیدم:» اون پروان
گفــت. ســردش بــود. آن شــب هــم آن قــدر ســردش شــده 

ــه بیمارســتان بــرد.  بــود کــه آخــر پــدر او را ب
ســرد ســرد بــود و انــگار دیگر گــرم نمی شــد. یکهو کســی 
مــرا بلنــد کــرد و دیــدم مــادرم دارد مــرا بــه رختخــواب 
برمــی گردانــد. تعجــب کــرده بــود چطــور غلــت زده ام تــا 
دم در؟ نبایــد راز لیــال را بــه او مــی گفتــم. لیــال مــادرم بود. 
ــود. ــاط پشــتی دراز کشــیده ب ــی ســر و صــدا تــوی حی  ب

 بــی حرکــت دراز کشــیده بود و لخــت بود. دو زن داشــتند 

مــی شســتندش. حتمــا ســردش بــود کــه ایــن قــدر کبــود 
ــک  ــیدند... ی ــش آب پاش ــم روی ــا بازه ــی زن ه ــود. ول ب
عــده تــوی هــال دور تــا دور نشســته بودنــد و گریــه مــی 
ــه ــد آن زن نال ــرداد و بع ــه س ــادر نال ــد م ــد و بع  کردن

ــغ  ــو جی ــد و یکه ــی کردن ــش م ــد غ ــرد و بع ــی ک  م
پــا و دل بــه ســر و  کشــیدند و چــون هــی   مــی 

ــگار و فکــر مــی  ــد صــدای ســیلی مــی آمــد ان  مــی زدن
کــردم همــه بــه مــن ســیلی مــی زننــد و عجیــب ایــن کــه 
ــت  ــم درس ــا را ه ــاال صداه ــوخت و ح ــی س ــم م صورت
نمــی شــنیدم و گریــه ســرداده بــودم امــا ســیلی هــا ادامــه 

داشــت.
لیــال.  روی  پاشــیدند  مــی  را  ســرد  آب  هــا  زن   
ــم ــوری نگاه ــود و ج ــرده ب ــق ک ــه ب ــرادرم آن گوش  ب

ــن  ــر م ــم تقصی ــی خواســت بگوی ــم م ــه دل ــرد ک ــی ک  م
ــت و  ــود اس ــال کب ــه لی ــت ک ــن نیس ــر م ــت، تقصی نیس
خوابیــده و هــی ســیلی مــی زننــد، امــا نــگاه بــرادرم رویــم 
ســنگینی مــی کــرد و مــی فهمیــدم کــه مقصــرم امــا تقصیرم 

ــدم. ــی فهمی را نم
 صــدای قــرآن پیوســته بلنــد بــود و تــا چنــد روز بازهــم 
صــدای قــرآن بــا غــم مــی آمــد و لیال شــب هــا غمگین زل 
مــی زد بــه قابلمــه. دیگــر لباســی نداشــت. همــه ی لبــاس 
هایــش را گرفتــه بودنــد. دیگــر بغلم نمــی کرد. خــودم باید 
ــد  ــته بودن ــال را گذاش ــم. لی ــی رفت ــل ســردش م ــوی بغ ت
ــردم.  ــراض ک ــن اعت ــور. م ــزرگ نم ــودال ب ــک گ ــوی ی ت
داد زدم امــا یکــی از زن هــا بغلــم کــرد و مــرا بــرد دورتــر 
زیــر درخــت نارنجــی کــه بــاران مانــده بــود روی شــاخه 
هایــش و بــا هــر بــاد کــم کــم مــی ریخــت روی صورتــم. 
 زن بــوی لیــال را نمــی داد. بعــد کــه صورتــم را چســباند 
دور نشــنیدم.  را  قلبــش  صــدای  پســتانش   روی 

ــد  ــک و تن ــال نزدی ــب لی ــل صــدای قل ــنیدم و مث ــی ش  م
ــود. نب

ترســیدم. مــی  خــوردن  غــذا  از  دیگــر   حــاال 
دیگــر  خواهــرم  و  بخــورم  چیــزی  ترســیدم  مــی   
چیــزی لقمــه  دو  یکــی  جــز  نکنــد.   بیــدارم 

ــا  ــن یکــی دو لقمــه را هــم ره  نمــی خــوردم و بعــد، ای
کــردم. خــودم را زدم بــه خــواب. حتــی اگــر مــادر صدایم 
مــی زد دیگــر بیــدار نمــی شــدم. لیــال مجبــور بــود روزهــا 

هــم صدایــم بزنــد.

آبان 98- آمل

بخش دوم:
در بخــش قبــل خواندیــم کــه ســارتر بــا مطالعــه دیدگاههای 
مختلــف از جملــه آراء دکارت، هــگل و هایدگــر و همچنیــن 
ــا رویکــردی پدیدارشناســانه  ــا تأثیــر پذیــری از هوســرل ب ب
اگزیستاسیالیســم خــود را ســامان داد. بدیــن ترتیــب کــه بــا 
ــه  ــد ک ــی کن ــان م ــرلی بی ــات« هوس ــوم »التف ــرش مفه پذی
آگاهــی همــواره »از چیــزی« اســت و بــه آن چیــز اشــاره مــی 
ــا ایــن انتقــاد از هوســرل کــه »خــود فرارونــده« یــا  کنــد، ب
ــش در قلمــرو دانســتگی  ــاالزم و ماندن »مــن اســتعالیی« او ن

نارواســت.
در واقــع در بخــش اول بــه ایــن مســئله پرداختیــم، که ســارتر 
ــتی«،  ــتی و نیس ــی »هس ــود یعن ــفی خ ــر فلس ــن اث در مهتری
وجــود و پدیــدار را عیــن هــم مــی دانــد و معتقــد اســت کــه 
یــک موجــود چیــزی جــز آنچــه نمــود اوســت نمــی باشــد؛ 
وجــود، »پنهــان در پشــت« پدیدارهــا نیســت ودر واقــع او در 
جریــان مســئله دانســتگی، بــه واقعیتــي بــه نــام ذات کــه در 
پــس پدیدارهــا قــرار دارد معتقــد نیســت. او پــس از بیــان این 
نــکات با اشــاره بــه این مســئله کــه پدیدارهــا خود تکیــه گاه 
خــود هســتند و بــه فاعــل شناســا و یا آگاهــی متکی نیســتند، 
و بــا اندیشــه محــوری شــناخت روابط فاعــل شناســا و متعلق 
شناســا، بــه گرایــش اصلــی خــود یعنــی بــودن شناســی مــی 
ــا  ــود، ب ــوع وج ــی دو ن ــن و معرف ــا تبیی ــارتر ب ــردازد. س پ
اســتفاده از اصطالحــات هگلــی، مــا را بــا دو نــام »بــودِن در 
خــود« یــا هســتی فــی نفســه و »بودن بــرای خــود« یا هســتی 

لنفســه آشــنا مــی کنــد. 
»بــودن در خــود« همــان اســت کــه بــودن بــه خــودی خــود، 
پــر، اســتوار، پاینــده و بــه عنــوان متعلق شناســا و فاقــد آگاهی 
ــوع از  ــز آن ن ــرای خــود« نی ــودن ب ــی شــود. و »ب ــی م معرف
هســتی اســت کــه درســت در مقابــل »بودن بــه خــودی« خود 
قــرار مــی گیــرد؛ ناپایــدار، گسســتنی و فاعل شناســا اســت، و 
همچنیــن دارای آگاهــی و آزادی مــی باشــد. چنانکــه در بودن 
نــوع اول وجــود و ماهیــت کامــالً بــر یکدیگــر منطبقنــد و در 
جریــان تبییــن احــوال اشــیا و همینطــور بــدن انســان، بــه کار 
میــرود. و بــودن نــوع دوم را در خصــوص احوال انســان به کار 
بــرده و در آن بــه تقــدم وجــود بــر ماهیــت اشــاره می¬گــردد. 
ســارتر در ادامــه معرفــی ایــن دو بخــش از وجــود بــه بخــش 
ســومی مــی پــردازد کــه »بــودن بــرای دیگــران« و یــا هســتی 
لغیــره نــام دارد و در واقــع وجــودی از نــوع »بــودن در خــود« 
مــی باشــد؛ ولــی ایــن بــودن دیگــر از نــوع منفعــل صــرف 
و فاقــد آگاهــی نمــی باشــد و در واقــع از دیــدگاه ســارتر در 
خصــوص »روابــط« خصمانــه انســانها بــا یکدیگــر معرفی می 
گــردد. در ایــن نــوع بــودن، مــا در ارتباط بــا دیگران و توســط 
ــگاه آنهــا محــدود مــی شــویم و آزادی خــود را از دســت  ن
مــی دهیــم. ســارتر در زمینــه ارتبــاط مــا بــا دیگــران مهمترین 
آنهــا را رابطــۀ فــرد بــا پــدر و مــادر، رابطــۀ عاشــقانۀ مبتنی بر 
رابطــۀ جنســی و رابطــۀ انســان بــا خــدا توصیــف مــی کنــد 
و هــر ســه را نوعــی خودفریبــی مــی دانــد کــه هیــچ کــدام 

پایانــی جــز شکســت نخواهند داشــت.
در ایــن نوشــتار و در ادامــه بخــش اول از شــماره قبــل قصــد 
داریــم بــا اکتفــا بــه کتــاب »هســتی و نیســتی« ســارتر ایــن 

ســه نــوع وجــود را در دیــدگاه او، معرفــی کنیــم.
بودِن در خود )هستی فی نفسه(:

 پیــش از ایــن بــا اشــاره بــه آثــار ســارتر، از گــروه رســائل 
فلســفی و همچنیــن از میــان نوشــته هــای ادبی وی بــه ترتیب 
دو کتــاب »هســتی و نیســتی« و رمــان معــروف »تهــوع « را نام 
بردیــم کــه در واقــع طبــق گفتــه خــود ســارتر »تهــوع« نمونۀ 
ــی نفســه اســت؛ وجــودی  ــۀ ادراک هســتی ف اساســی تجرب
بــه خــودی خــود، ســاده، پــر، ناضــروری راجــع بــه اشــیا و 
گزافگــی آنهــا. وجــودی نامفهــوم کــه نــه فعــال اســت و نــه 
منفعــل چــرا کــه فعالیــت، صرفــاً در خصــوص انســان قابــل 
قبــول اســت و منفعــل در برابــر موجــودات دیگــر مقاومــت 
مــی کنــد. در حالیکــه ایــن بــودن نوعــی تام از هســتی اســت 
ــل شــد و  ــودش نمــی شــود فرقــی قائ ــود و نب ــان ب کــه می
وجــود او محــدود بــه حــدود بیرونــی اســت. در واقــع »بــودِن 
ــه  ــد و ن ــی خواه ــزی م ــه چی ــی دارد ن ــه آرزوی در خــود« ن
چشــم بــه آینــده ای دوختــه اســت کــه در آن پیشــرفت کنــد. 
ایــن هســتی مختــص همــه موجــودات عالــم از جملــه بــدن 
ــان  ــن وجــود هم ــی ای ــه عبارت ــی باشــد؛ ب خــود انســان م
پدیــدار اســت و آنچــه متعلــق آگاهــی فاعل شناســا قــرار می 
گیــرد، همیــن بــودن بــه خــودی خــود یــا فــی نفســه اســت. 
ــه در  ــی ک ــه مفهوم ــارتر ب ــاور س ــی نفســه در ب ــع ف در واق
دیــدگاه هــگل مطــرح مــی شــود نزدیکتــر اســت تــا مفهومی 

کــه در اندیشــه کانــت بــه آن برمــی خوریــم. بــه تعبیــر هگل 
فــی نفســه را مــی تــوان چنیــن توصیــف کــرد کــه فقــط یک 
صفــت مثبــت دارد و باقــی همــه منفــی هســتند؛ تنهــا جنبــه 
مثبــت آن اینســت کــه عیــن خــود اســت، همــان اســت کــه 
هســت، پــر و تنومنــد از بــودن، نــه کــم و نــه بیــش. باقــی 
صفــات آن همــه منفــی هســتند: ایــن وجــود صاحــب آگاهی 
ــار و ناشــفاف اســت،  ــرای خــود ت و تشــخیص نیســت و »ب
زیــرا پــر از خــودش اســت«. بــه عقیــدۀ ســارتر فی نفســه بی 
حرکــت و صیــرورت اســت و بــدون حیــث زمانــی، زیــرا این 
خصوصیــات از نبــودِن آنچــه بایــد باشــد، حاصــل می شــود 
و ایــن مســئله در مــورد فــی نفســه کــه بــودن محــض اســت 
صــدق نخواهــد کــرد. وجــود فــی نفســه نــه ضــرورت دارد 
و نــه امــکان؛ نــه مــی توانــد ضــروری باشــد و نــه از ممکــن 
ناشــی شــود. زیــرا ضــرورت فقــط ارتبــاط قضایــای منطقی و 
مفهومــی را در بــر مــی گیــرد و نــه روابــط میــان موجــودات. 
همچنیــن موجــود نمــی توانــد از موجــودی دیگــر از آن حیث 
ــن پدیدارهــا خــود  کــه موجــود اســت ناشــی شــود بنابرای
تکیــه گاه خــود هســتند و فی نفســه نخواهــد توانســت از هیچ 
امکانــی ناشــی شــودچرا کــه ایــن وجــود بــی فعالیت اســت.

فــی نفســه نــه ضــرورت اســت نــه ممکــن و نــه ناممکــن، 
ایــن هســتی »فقــط هســت«. نامخلــوق، بــدون علــت بــرای 
ــا وجــودی دیگــر اســت.  ــچ ارتباطــی ب ــدون هی وجــود و ب
بــدون جهــت، هســت و بــه عبارتــی بــرای همیشــه »زیــادی« 
اســت. در بــاور ســارتر فی نفســه نامخلوق اســت زیــرا که در 
غیــر این صــورت نمــی تــوان او را متمایــز از خدا دانســت در 
حالیکــه ایــن هســتی بیــرون از خــدا موجــود اســت و متکــی 
بــه خــود اســت و بنابرایــن مــا لزومــی بــه تصــور آفرینــش 
نداریــم. ضمــن اینکــه ایــن ناآفریدگــِی پدیــدار به معنــی این 
ــرا در ایــن صــورت  نیســت کــه آن، علــت خــود اســت زی
نیــز بایــد مقــدم بــر خــود باشــد و ایــن محــال اســت؛ فقــط 
بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن بــودن صرفــاً بــه عنــوان یــک 

رویــداد، هســت.
وجــود »در خــودش اســت« و ایــن یعنــی وحــدت و اینهمانی 
موجــودات عالــم؛ بدیــن ترتیــب کــه کوه کوه اســت، ســنگ 
ــان  ــودات در خودش ــن موج ــع ای ــت و... در واق ــنگ اس س
هســتند و واقعیــت آنهــا بر اســاس یــک رابطــه بوجــود نیامده 
اســت. نمــی تــوان وجودشــان را بــا مفاهیمــی از قبیل »شــدن« 
ــرا  فــی نفســه فاقــد  ــر یافتــن« توصیــف کــرد. زی ــا »تغیی ی
دانســتگی اســت و همینطــور کــه همیشــه بــر خــودش منطبق 
اســت، هرگــز در آن حرکــت و تغییــری ایجــاد نخواهــد شــد. 
و طبــق گفتــه ســارتر»وجود عبــارت از ارتباطــی بــا خــودش 
نیســت. آن خــودش اســت. وجــود تحققــی اســت کــه نمــی 
توانــد بــه خــود تحقــق بخشــد، اثباتی اســت کــه نمــی تواند 
خــود را اثبــات کنــد، فعالیتــی اســت که نمــی توانــد فعالیت 

کنــد، زیــرا بــه خــودش چســبیده اســت«.
فــی نفســه یعنــی »هســت آنچــه هســت« ایــن عبــارت فقــط 
وجــود فــی نفســه را توصیــف مــی کنــد، نــه همــه وجــود را 
و برخــالف ظاهــرش، یــک حکــم تحلیلــی و بــه بیــان دیگــر 
ــد واژه »هســت« را در  یــک همانگویــی نیســت. بنابرایــن بای
ایــن عبــارت بــه معنــای خــاص در نظــر بگیریــم. ایــن واژه 
بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه فــی نفســه پــر از خــودش 
ــا خــودش  ــا خــودش اســت و ب اســت، ترکیــب خــودش ب
ــره  ــرای خــودش تی ــر اســت و ب ــه ناپذی یکــی اســت، تجزی
و تــار اســت. زیــرا هیــچ درونــی در مقابــل بیــرون نــدارد و 

کامــالً توپُــر اســت.
بودن برای خود )هستی لنفسه(:

»بــودِن بــرای خــود« عبــارت اســت از هــر آنچــه »بــودِن در 
خــود« نیســت؛ وجــود لنفســه در مقابــل وجــود فــی نفســه 
ــچ رازی  ــدون هی ــر و ب ــی نفســه را توپُ ــرار دارد. ســارتر ف ق
ــی  ــان تهــی م ــی و می ــل لنفســه را خال ــد و در مقاب ــی دان م
دانــد. »بــودن بــرای خــود« همــواره غیــر از خــود مــی باشــد 
و هیچــگاه بــا خــودش یکــی نیســت. ایــن نــوع از هســتی بــا 
خــودش منطبــق نیســت و ایــن ویژگــی بــه او این فرصــت را 
مــی دهــد کــه از خــود فراتــر رود. برخــالف فــی نفســه کــه 
از اصــل اینهمانــی پیــروی مــی کنــد لنفســه مــی توانــد بــا 

خاصیــت »تغییــر« و »شــدن« همــه چیــز را آنطور کــه خودش 
مــی خواهــد پیــش ببــرد و از ایــن رو »برای خــود« نــام گرفته 

اســت. 
در واقــع هــر چقــدر فــی نفســه، بــودن صــرف اســت لنفســه 
چیــزی جــز نیســتی و عــدم نیســت، و بهتــر اســت بگوییــم 
لنفســه نیســتِی خــودش اســت. فــی نفســه موجــب اســتواری 
ــی و از هــم  ــم مــی شــود و لنفســه جدای ــات اشــیا عال و ثب
ــل  ــه دلی ــن هســتی ب ــد. ای ــم مــی زن گسســتگی آنهــا را رق
همیــن خصوصیــت نیســتی اش نــه تنهــا موجــب گسســتگی 
اشــیا مــی شــود بلکــه خــودش را نیــز از خــودش جــدا مــی 
کنــد و ســپس آنطــور کــه خــودش مــی خواهــد مــی ســازد. 
ــه  ــدگاه ســارتر »لنفســه«، »آگاهــی« و »انســان« همــه ب در دی
یــک معنــی بــه کار بــرده مــی شــوند زیــرا همگــی معــرف 
یــک گســترۀ مشــترک از وجــود هســتند بنابراین »وجــود برای 
خــود« همــان آگاهــی اســت، آگاهــی و انســاِن آگاه نیــز یکــی 
هســتند، او بیــان مــی کنــد کــه: »وجــود آگاهــي از ایــن حیث 
کــه آگاهــي اســت بایــد در فاصلــه اي از خــودش بــه عنــوان 
حضــور بــراي خــودش وجــود داشــته باشــد و ایــن فاصلــۀ 
خالــي کــه وجــود در وجــود خــودش حمــل مــي کنــد، عدم 
اســت«؛ فاصلــه میــان آگاهــی بــا خــودش را نمــی شــود بــا 
اشــیایی از نــوع زمــان و مــکان تبییــن کــرد چــرا کــه اینهــا 
شــئ هســتند و فاصلــه عــدم اســت. در عقیــده ســارتر ایــن 
موضــوع بــر ایــن امــر داللــت دارد کــه لنفســه تهــی اســت 
ــاد عظیــم«  بنابرایــن او عــدم ر ا »ســوراخ وجــود« و »یــک ب
مــی نامــد. در واقــع ایــن عــدم از طریــق آگاهــی، بــر اشــیاء 
تحمیــل مــی شــود. آگاهی بــا نفی اشــیا، دائمــاً در حــال تغییر 
و تقســیم عالــم اســت، آن را مــی ســازد، ســامان مــی دهــد 
و تبدیــل مــی کنــد؛ در پدیدارشناســی ســارتر وجــود، کامــاًل 
عینــی و بیرونــی اســت و ایــن آگاهــی اســت کــه بــا خاصیت 
عدمــی خــود بــه نفــی و تبدیــل اشــیا عالــم مــی پــردازد و 
آنهــا را بــه عنــوان متعلــق خــود بــه کار مــی گیــرد. بنابرایــن 
هرچنــد وجــود فی نفســه پــر اســت از بــودن و عــدم را در آن 
راه نیســت ولــی انســان آگاه مــی توانــد بــر حســب خاصیتش 
نیســتی را وارد عالــم ایــن وجــود کنــد. ســارتر در ایــن زمینــه 
بیــان مــی کنــد کــه: »انســان آن چیــزي نیســت کــه هســت 
و آن چیــزي هســت کــه نیســت«. او تعریفــی از انســان ارائــه 
نمــی دهــد زیــرا در عقیــده او انســان هویتــی نــدارد، گذشــته 
ای نــدارد و بیانــی از نیســتی و هیــچ اســت، مــدام در حــال 
تغییــر و شــدن و پیــش رفتــن و بــه جایــی نرســیدن اســت، 
زیــرا اگــر مقصــدی مــی یافــت از پیشــرفت بــاز مــی مانــد 
و در واقــع هســتی انســان در دنیــا امــری تصادفــی و توجیــه 
ناپذیــر اســت. او ظرفــی تــو خالــی بــه دنیــا مــی آیــد و در 
طــول زندگــی اش پــر مــی شــود و ایــن همــان تفاوت لنفســه 

بــا فــی نفســه اســت. 
ــودن انســان اســت از آن جهــت کــه  ــرای خــود« ب ــودن ب »ب
متعالــی و برتــر از »بــودن در خود« اشــیاء اســت. انســان دارای 
قــدرت تمیــز و تشــخیص اســت. او بــا ایــن حــس باطــن و 
شــعور تنهــا موجــود لنفســه و یگانــه فاعــل شناســا در میــان 
ــق شناســائی  ــی نفســه اســت و هیچــگاه متعل موجــودات ف
آنهــا، واقــع نمــی شــود؛ » آنچــه مــن هســتم، علــی االصــول 
ممکــن نیســت بــرای مــن، از آن جهــت کــه مــن آن هســتم، 
متعلــق باشــد«. او هرچنــد بــا تفکــر ســعی دارد خــود را در 
جایــگاه متعلــق قــرار دهــد ولــی هرگــز نمــی توانــد موفــق 
شــود، چــرا کــه ایــن امریســت محــال؛ صمیمیــت بــا خــود 
و شــفافیت باطــن بــرای لنفســه و بــا خاصیــت عــدم تطابــق 
خــودش بــا خــودش، امــری ناممکــن اســت؛ »لنفســه وجودی 
اســت کــه تعیــن او بــرای هســت شــدن، از لحــاظ نتوانســتن 
ــه معنــی تناقــض ذاتــی  انطبــاق بــر خــود اســت.« و ایــن ب
انســان اســت. انســان بــه ایــن دلیــل پویاســت کــه تــو خالی 
و عــدم اســت، و همیــن نیســتی بودنــش اســت کــه او را بــه 
موجــودی آزاد تبدیــل مــی کنــد. او مــی توانــد میــان خــود و 
جهــان فاصلــه ایجــاد کنــد و از آنچــه در جهــان مــی گــذرد 
دور شــود، چــرا کــه او چیــزی جــز نیســتی محض نیســت. او 
نــه تنهــا از جهــان پیرامــون بلکــه حتــی مــی توانــد از خودش 
جــدا شــده و از آنچــه هســت بــه  ســوی آنچــه نیســت بــرود. 

آزادی انســان اندیشــه محــوری فلســفه ســارتر را تشــکیل می 
دهــد؛ او معتقــد اســت انســان هیچــگاه اســیر زمــان و مــکان، 
محیــط و نظــام علــی جهــان نمــی شــود. چــرا کــه انســان 
مــی توانــد بــا حرکــت و تغییــر، از گذشــته و حــال خــود رد 
شــود و مــدام بــه ســوی آنچــه نیســت، یعنــی آینــده پیــش 
بــرود و بدیــن ترتیــب هیچــگاه با خــودش یکــی نباشــد. این 
پیشــروی در »نیســتی« و فراتــر از خــود رفتــن دلیــل اصلــی 
اضطــراب و عــدم ثبــات انســان اســت. درواقــع هــدف اصلی 
انســان ازیــن »شــدن« و »پیــش رفتن« رســیدن بــه یکپارچگی، 
ثبــات و همچنیــن پیونــد زدن دو قلمــرو وجــودی فی نفســه و 
لنفســه، مــی باشــد، کــه هرگــز نیــز بــه آن دســت پیــدا نمــی 
کنــد. چــرا کــه ایــن تمامیــت و یکپارچگــی فقــط در خــدا 
وجــود دارد و هرچنــد انســان میــل بــه خــدا شــدن دارد ولــی 

ایــن بــرای او محــال اســت.
بودن برای دیگران )هستی لغیره(:

ــوان  ــا عن ــدگاه ســارتر، ب ــا بخــش ســوم وجــود در دی  و ام
»بــودن بــرای دیگــران«، در اصــل نوعــی از »بــودِن در خــود« 
ــا  ــرت و تعــدد وجدانه ــه فهــم کث اســت کــه بواســطۀ آن ب
و دیگرانــی در کنــار خــود، مــی رســیم و بــه همــان انــدازه 
کــه از وجــود خــود مطمئــن هســتیم از وجــود دیگــری نیــز 
همیــن ادراک را بدســت مــی آوریــم. ســارتر مــی گویــد مــن 
در جهانــی زندگــی مــی کنــم کــه دیگرانــی چــون من نیــز در 
آننــد، چــون مــن حــس مــی کننــد، فکــر مــی کننــد و عمــل 
مــی کننــد؛ مــا در میــان دیگــران بــه دنیــا مــی آییــم، زندگــی 
مــی کنیــم و میمیریــم. در واقــع مــا بــه این بــا دیگران بــودن، 
بــرای اثبــات خــود نیــاز داریــم و آن دیگــری الزمــه وجــود 
مــا مــی باشــد. هرچنــد کــه از نظــر ســارتر ایــن نیــاز، نیــازی 
بــی فایــده اســت و ســرانجام همــه ایــن روابــط بــه بن بســت 
خواهنــد رســید. در واقــع چنیــن بودنــی اولیــن ســلب کننــده 
آزادی بشــر اســت و همواره او را در آمیختگی ای از وابســتگی 
و خصومــت نگــه مــی دارد. ســولومون در ایــن رابطــه چنیــن 
ــی  ــخص م ــر ش ــارتر ه ــفۀ س ــه: »در فلس ــی کندک ــان م بی
ــا  ــد، ام ــمیت بشناس ــه رس ــري آزادي اش را ب ــد دیگ خواه
ازآنجاکــه نظرهــاي یــک شــخص و انتقــاد شــخص دیگــر بــا 
عقایــد خــود شــخص محــدود میشــوند و تزاحــم مــی یابنــد، 

بــه رســمیت شــناختن دیگــري بــی حاصــل اســت«.
در واقــع وجــود دیگــری، بــه واســطۀ تجربــه ای وجدانــی و 
حالتــی تردیــد ناپذیــر بــه نــام احســاس شــرم از نــگاه کــرده 
شــدن، بــر مــن فــاش مــی گــردد. شــرم حالتــی التفاتی اســت 
کــه متعلــق خــودش را دارد، بدیــن معنــی کــه شــرمندگی، 
شــرم داشــتن از چیــزی اســت و در فعــل نــگاه کــردن، ایــن 
چیــز یــا متعلــق، خــود منــم؛ »شــرم داشــتن مــن از خــود، در 
برابــر کســی اســت، و از خــود چنانکــه در نظــر دیگــری مــی 
آیــم، شــرمنده ام. بدیــن وجــه، احســاس شــرمندگی، کاشــف 
ــرای مــن اســت«؛ مــن  ــگاه ب ــه عنــوان ن حضــور دیگــری ب
چشــمهای دیگــری را احســاس مــی کنــم کــه بــه مــن نــگاه 
مــی کننــد و فاعــل دیگــری مــرا متعلــق فعل خــود قــرار می 
دهــد بنابرایــن مــن در حــد وجــودی فی نفســه تنزل پیــدا می 
کنــم و چیــز مــی شــوم تــا وجــود دیگــری بــر مــن عیــان 
شــود. ســارتر در ایــن بــاره مــی گویــد: »شــرمندگی محــض، 
ــز مســتحق ســرزنش  ــا بهمــان چی ــالن ی ــودن ف احســاس ب
یــا مؤاخــذه نیســت، بلکــه بــه طــور کلــی احســاس چیــز و 
متعلــق شــدن و متعلــق فعلــی قــرار گرفتــن اســت، یعنــی در 
ایــن چیــز شــدن تنــزل یافتــه و تابــع شــده و خشــک زده کــه 
مــن بــرای دیگــری هســتم، خــود را بیابــم و ببینــم. شــرم و 
ننــگ و عــار همــان احســاس قلبــی هبــوط اصلــی اســت، نه 
احســاس اینکــه شــاید از مــن فــالن یــا بهمــان خطا ســر زده 
باشــد یــا بزنــد، بلکــه احســاس ایــن امــر اســت کــه مــن در 

دنیــا و در میــان اشــیا افتــاده ام«.
نــگاه کــردن دیگــری بــه مــن و حضــورش، نــه تنهــا وجــود 
مــرا متنــزل مــی کنــد و تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد بلکــه 
اشــیاء و عالــم پیرامــون مــرا نیــز تبدیــل و متأثــر می¬کنــد. 
ــان  ــه جه ــود ب ــار خ ــه اقتضــای آزادی و اختی ــری ب آن دیگ
مــن وارد مــی شــود و بــه آن جهــت و معنــی مــی دهــد تــا 
دانســتگی اش را تکمیــل کنــد. ایــن تغییــر و تبدیل توســط او 
عالــم اشــیای مــرا بــه خــود مــی خوانــد و دنیــای مــرا تقلیــل 
مــی دهــد. در واقــع ایــن امــر مبیــن ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــگاه دیگــری ناظــر خطاهــای مــا بشــود، دچــار تنــزل  ــا ن ت
مــی شــویم و بــا تغییــر مســیر دنیــای خــود را بــه آن دیگــری 
واگــذار مــی کنیــم. چــرا کــه او از دریچــه ای مــی بینــد کــه 
ــارا  ــر م ــن ام ــم و ای ــه خــود بنگری ــم از آن ب ــا نمــی توانی م
آســیب پذیــر و بــی دفــاع مــی کنــد، بدیــن تــر تیــب کــه از 

جایــگاه خــود انصــراف داده و تنــزل مــی یابیــم و بــا اینکــه 
آزادی ســلب شــده خــود را میبینیــم، مجبوریــم کــه تحمــل 
کنیــم؛ چــرا کــه عینیــت و هســتی هــر فــرد در گــرو حضــور 
و وجــود دیگــری مــی باشــد و جهــان پــر اســت از نوســان 

آزادی و بردگــی افــراد در برابــر یکدیگــر.
در دیــدگاه ســارتر ســه گســتره مهــم از روابــط مــا بــا دیگران 
را، ابتــدا رابطــه بــا پــدر و مــادر ، در وهلــه دوم رابطۀ عاشــقانۀ 
ــدا،  ــا خ ــه ب ــرانجام رابط ــی و س ــط جنس ــر رواب ــی ب مبتن
تشــکیل مــی دهــد. او رابطــه کــودک بــا پــدر و مــادر را بــا 
بیــان تفاوتهایــی بــه ایــن ترتیــب تبییــن مــی کنــد کــه رابطه 
پــدر بــا کــودک بــه دلیــل خاصیــت نکوهیــده پدرســاالری، 
خالقیــت را از بیــن مــی بــرد و رابطــه مــادر بــا کــوک هــر 
چنــد ســوءنیتهایی در خــود دارد ولــی موجــه تــر از ارتبــاط 
ــدی  ــاحت بع ــارتر در س ــد. س ــی باش ــودک م ــا ک ــدر ب پ
ــر  ــی ب ــقانه مبتن ــط عاش ــه رواب ــران، ب ــا دیگ ــرد ب ــه ف رابط
روابــط جنســی مــی پــردازد و بــرای آن ســه حالــت تبییــن و 
توصیــف مــی کنــد: دیگــرآزاري، آزارطلبــی و بی اعتنایــی. او 
طبــق بــاور کلــی اش بــه روابــط، ایــن هرســه را نیــز محکــوم 
بــه شکســت مــی دانــد. در نهایــت بــه مهمتریــن رابطــه فــرد 
یعنــی ارتبــاط انســان بــا خــدا مــی رســیم. در واقــع خــدا آن 
دیگــری اســت کــه بــه تمامیــت و یکپارچگی رســیده اســت، 
مطلــق شــده و بــه عنــوان یگانــه فاعــل شناســایی همــه را می 
نگــرد و هیــچ کــس نمــی توانــد او را بنگــرد. ســارتر ایــن امر 
ــاور، بزرگتریــن  ــن ب ــد و معتقــد اســت ای را محــال مــی دان
خودفریبــی انســانی اســت چراکــه افــراد بایــد انســانیت خود 
را انــکار کننــد تــا چنیــن خدایــی بــه دســت بیایــد و بهتریــن 
راه ایــن اســت کــه انســان بــا حــذف خــدا، از آزادی خــود 

دفــاع کنــد. 
ایــن تفصیلی از ســه گانۀ وجودی ســارتر در اگزیستانسیالیســم 
مــورد معرفــی وی بــود. ضمــن اینکــه پیشــنهاد می¬شــود در 
ــرای  ــه مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه و ب صــورت تمایــل ب
فهــم بهتــر اگزیستانسیالیســت، ایــن فلســفه حتمــن در موازی 
بــا آثــار ادبــی پــرورش دهنــده آن یعنی خــود ســارتر خوانده 
شــود. چــرا کــه بهتریــن معــرف آن آثــار ادبــی منســوب بــه 
اوســت و بــه عبارتــی رمانهــای تهوع، دیــوار، اتــاق و همچنین 
نمایشــنامه هــای مگــس هــا، خلوتــگاه و مــرده های بــی کفن 
و دفــن، معــرف بخشــهای مختلــف بــودن از دیــدگاه ســارتر 

مــی باشــد.
 ســارتر از جملــه پرکارتریــن روشــنفکران زمــان خــود بــود 
ــی  ــی و ادب ــی، اجتماع ــف سیاس ــای مختل ــه ه ــه در زمین ک
فعالیــت داشــت، وی چهــره ای جهانــی و سرشــناس در زمــان 
خــود بــود کــه تــا پایــان عمــر در ایــن جایــگاه باقی مانــد. او 
همچنیــن یکبــار در ســال 1964 از گرفتــن جایــزه نوبــل ادبــی 
کــه بــرای کتــاب »کلمــات« یعنــی زندگینامــه خودنوشــت او 
تــا ده ســالگی اش، بــه او تعلــق گرفته بود، ســر بــاز زد؛ در آن 
زمــان او بــا انتشــار بیانیــه ای، دالیل پــس زدن جایــزه را اعالم 
و علنــی کــرد. ســارتر در حالیکــه در اواخــر عمــر، بیناییــش 
را کامــل از دســت داده بــود و دیگــر قــادر بــه نوشــتن نبــود 
ــه،  ــا اینک ــی پرداخــت ت ــش م ــه فعالیتهای ــان ب ــی همچن ول
ــل  ــه دلی ــل 198۰ و در ســن ۷۵ ســالگی ب ســرانجام در آوری
مشــکل ریــوی، در بیمارســتان بروســه پاریــس از دنیــا رفــت. 
و بدیــن ترتیــب، وی در پرجمعیــت ترین مراســم خاکســپاری 
قــرن بیســتم و بــا حضــور حــدود ۵۰ هــزار نفــر در پاریــس 

تشــییع و خاکســترش بــه خــاک ســپرده شــد. 
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