
از البالي مصاحبه

  در ابت�دا مایل�م از جای�گاه 
آوانگاردیس�م در ش�عر فارس�ی 
برایم�ان بگویی�د. ب�ه عبارت�ی 
بهتر اس�ت توضی�ح دهی�د ک�ه 
آوانگاردیس�م در ش�عر فارس�ی 

چگونه تعریف می شود؟ 
در هنر و ادبیات مفاهیم��ی وجود دارد 
که نسبی هستند و با توجه به شرایط معنا 
پیدا می کنند. بعضی ه��ا حاال یک تعریف 
کلی ارائه می دهند اما وقتی بازه های بحث 
را مح��دود می کنی، تعاری��ف دیگر قابل 
بسط نیست. آوانگارد از آن مفاهیم است. 
شما وقتی نسبت به سنت ساختارشکنی 
می کنید و گذشته را دستکاری می کنید، 
یک هنرمند مدرن محسوب می شوید ولی 

هنوز آوانگارد نیستید.
 بعضی ها این را دقت نمی کنند و مدرن 
بودن را با آوانگارد ش��دن ه��م معنا و هم 
کاربرد می گیرند. م��درن بودن ماحصل 
درک اجتماعی شاعر از شرایط و واکنش 
در مقابل تاریخ اجتماع، هنر و ادبیات است 
اما ش��عر یا هنر آوان��گارد ماحصل تربیت 

شخصی است. 
یعنی ش��اعر یا هنرمند بعد از واکنش و 
ساختارشکنی اجتماعی پا را فرا تر می نهد 
و به نوعی اجتهاد می رس��د. شعر فارسی 
بسترهای مدرن بسیاری را در طول زمان 
تجربه کرده است؛ توس��عه قوالب، ظهور 
اوزان و سبک های مختلف و تغییرات آنها 
زیسته همین بسترهاس��ت. ما به ندرت 
کسانی را در ادبیات فارسی داشته ایم که 
همزمان هم تجربه مدرن داشته باشند و 

هم تجربه آوانگارد. 
شاید قسمتی از علت آن به پررنگ بودن 
وجهه  رسانه ای ش��عر در گذشته یا ضعف 
فرهنگ نقادی یا... برگردد که در هر صورت 
دالیل خاص خود را دارد که بحث مفصلی 
است. از معدود کسانی که به صورت جامع 
هم آوانگارد است هم مدرن، نیما یوشیج 
اس��ت. او وقتی تعداد افاعیل و آخر مصرع 
را دستکاری می کند یک شاعر مدرن است 

که در بستر   همان سنت نوآوری می کند. 
ولی وقتی نگران حرکت از س��وبژه به 
ابژه یا نزدیکی شعر به نثر است، یک شاعر 
آوانگارد اس��ت. بعد از نیما هم دیگر این 
جامعیت به صورت قابل توجه در کسی 
ش��کل نگرفت. )ش��اید هم فعال، دیگر 
ضرورت��ی برای ظهور چنین ش��خصی 
نباشد(. ش��املو، فروغ و... را می توان در 
شاخه مدرن جا داد و کسانی مثل ایرانی، 
رویای��ی و براهنی را در ش��اخه آوانگارد. 
گرچه رویایی از بقیه آوانگارد تر اس��ت؛ 
چراکه نقد براهنی علی رغم ش��عرش، 
هنوز مدرن مانده است. ولی رویایی هم 
شعر و هم نقدش آوانگارد است. تا جایی 
که گاهی این دو مرز هایشان گم می شود. 
  از نیم�ا ن�ام بردی�د، ب�ه نظ�ر 
ش�ما، آرا و آثار نظ�ری و تئوریک 
نیمایوشیج درباره  شعر چه نسبتی 

با آوانگاردیسم دارد؟ 
بعض��ی از تئوری های نیم��ا در   همان 
محیط شعر نو کارکرد دارند ولی بعضی از 
آنها در محیط نیمایی قابلیت اجرا ندارند. 
یکی به خاطر زبان و دیگری شاید به خاطر 
وزن. چون در نیمایی وزن هنوز دغدغه بود.

البته در ش��عر معاصر ما هم هست ولی 
حاال به صورت عروضی دیگر نه. شاعرانی 
چون فروغ، س��هراب و... وزن را در روایت 
تعدیل کردند. ولی زبان همچنان مسئله 

است و البته باید مسئله بماند. 
زب��ان دغدغ��ه تم��ام اعصار اس��ت. 
آوانگاردیس��م از نیما دو دریچه گشوده 
دارد: یکی شی وارگی و چگونگی حضور 
عناصر جهان اطراف در شعر، که بیشتر 
خاس��تگاه فلس��فی دارد تا ش��اعرانه؛ و 
دیگری دغدغه ش��عری که قرار است به 

طبیعت نثر نزدیک شود. 
دومی را تق��ی پورنامداریان در کتاب 

»خانه ام ابریست« از منظر جالبی تحلیل 
کرده اس��ت و در این باب بسیار راهگشا 
شده اس��ت، اما اولی در ش��عر آوانگارد 
فارسی نکته مهم و قابل تاملی است که 
همچنان در میان شاعران پیشرو در حال 

گذار و تجربه است. 
بررس�ی  ب�رای  ش�اید    
آوانگاردیسم در شعر معاصر، بهتر 
است که درباره  چرایی و چگونگی 
تعدیل وزن در اشعار � در روایت � 
شاعرانی چون سهراب سپهری، 
فروغ فرخزاد و... برایمان توضیح 

دهید. 
ف��روغ در اش��عار نیمای��ی اش ظرافت 

و انعط��اف بیش��تری به خ��رج می دهد؛ 
طوری که ب��ا اصرار نورزیدن به ش��باهت 
بحور و افاعیل، وزنی ش��ناور را در شعر به 
وجود می آورد. حتی گاهی می بینیم یک 
مصرع یا س��طر فقط از یکی از زحافات یا 
یکی از افاعیل سالم تش��کیل شده است. 

این تعدیل ش��کلی از موازنه است. یعنی 
موازنه وزن و روایت. روایت شعر در بعضی 
از شاعران، تنه به داستان می زند. در خود 
نیما هم، ش��عرهایی که قص��ه دارند، کم 
نیس��ت. مخصوصا وقتی ک��ه دیالوگ یا 
مونولوگ هایی هم در میان شخصیت های 
شعر، برقرار می شود. اخوان هم این عامل 

قصویت را داشت. 
نیم��ا در جاهای��ی ت��الش می کرد 
که شاید با این ش��یوه، کمی شعر را به 
طبیعت نثر نزدیک ت��ر کند. )البته این 
ش��گرد اصلی و محوری او در این باره 
نیس��ت( اما براهنی در »چرا من دیگر 
ش��اعر نیمای��ی نیس��تم« می گوید: 
شعری را بهتر می داند که در آن عامل 
قصویت به حداقل رسیده باشد. )نقل 

به مضمون کردم(. 
درحالی ک��ه هم در نیم��ا و هم اخوان 
عامل قصویت وج��ود دارد. اما فروغ و در 
جاهایی سهراب، درک بسیار درستی از 
روایت در شعر دارند و بدون آنکه درگیر 
قصه شوند، شعر را به طبیعت نثر نزدیک 
می کنند و این را م��ن نوعی تعدیل وزن 
در بستر روایت می دانم. چیزی که نیما 
دوست داشت شکل بگیرد و بسترش را 

در تئوری هایش فراهم کرد. 
  نظر شما درباره  تفاوت های شعر 

آزاد و شعر سپید چیست؟ 
شما بهتر می دانید که مصداق های شعر 
»آزاد« و »سپید« در شعر فرانسه و در میان 
سمبولیست ها شکل گرفته است و آنها در 
بسیاری از جا ها منبع الهام نیما بوده اند. در 
شعر کنونی ما، خیلی جا ها این دو را با هم 
یکی می گیرند. علتش کمرنگ بودن نقش 
وزن در شعر آزاد حتی به صورت نیمایی و 
نبود وزن در شعر سپید است. اما در هر دو 

موسیقی جایگاه ویژه ای دارد. 

اص��وال موس��یقی در جلوه هایی چون: 
ریتم، آهن��گ و دیگر نقش ه��ای آوایی از 
ارزش باالیی در ش��عر برخوردار اس��ت و 
نشان از ش��ناخت و تجربه شاعر از مفهوم 

»کلمه« دارد. 
چیزی که امروزه به راحتی در بسیاری 
از شعرهای شاعران نادیده گرفته می شود. 
در مورد شعر سپید باید گفت که بیشتر با 
نام شاملو عجین شده است و حتی جاهایی 
ما آن را با نام »سپیِد شاملویی« می خوانیم 
ول��ی در کل باید آن را س��بک و زبان خود 
ش��املو دانس��ت و دریچه ای را که به روی 

بی وزنی می گشاید، در نظر گرفت. 
در واقع این نبوغ خود شاملوست که 
کلمه از گذشته تا کنون برایش از زمان 
می گذرد و امروزی می ش��ود. کلمه که 
از گذش��ته می آید، خود به خود زمینه 
شکلی از بدعت و اغراق فراهم می آورد 
و حماسه ای ماحصل عبور از زمان دارد 
که ش��کلی از غرور و س��نگینی کالم را 
عرضه می کن��د. از بعد احساس��ی هم 
اگر دقت کنید انس��ان در شعر شاملو، 
همیش��ه چون پرچم دار آزادی هوس 
مب��ارزه دارد و در حال برق��راری یک 
دیال��وگ تند ب��ا اجتماع اس��ت؛ ولی 
ش��عر آزاد به دنبال یک »من« درونی 
و ش��خصی تری اس��ت ک��ه در مقابل 
جهان اطراف، درگی��ر نوعی مونولوگ 
اس��ت. البته در هر دو سو، استثنائات و 

تجربه های متفاوت وجود دارد. 
  اگر هوشنگ ایرانی که بسیاری 
او را پدر شعر سوررئال می دانند را 
از اولین آوانگارد ه�ا بدانیم از دید 
شما مهم ترین وجه اشتراک شعر 
هوش�نگ ایرانی و آوانگاردیسم 

چه می تواند باشد؟ 
بای��د در نظ��ر داش��ت ایران��ی دایره  

واژگان��ش غن��ی نیس��ت. کلم��ات و 
ساختار دس��توری ترکیبیشان را خوب 
نمی شناسد اما ش��دیدا مایل است شعر 

معاصر را دگرگون کند. 
بیانیه »سالخ بلبل« در گروه ملقب به 
»خروس جنگی« نش��ان دهنده  همین 

میل افراطی است. 
اما چیزی که ایرانی را آوانگارد می سازد، 

درک او از فرم و نرم شکنی زبان است. 
از لحاظ زبانی حرکت ایرانی بیشتر مورد 
توجه است؛ وجود اصوات بی معنا و با معنا 
و اس��تفاده از ترکیبات غری��ب وصفی که 
»جیغ بنفش« معروف ترین آنهاست. او آوا 
را مثل کلمات سالم به صورت های مختلف 

در شعر به کار می گیرد و حس آمیزی را در 
ترکیب ها به اوج می رساند.

ای��ن حس آمیزی ب��ه ص��ورت آرام و 
لطیف تر بعد ها در ش��عر س��هراب دیده 
می ش��ود. ایرانی دریچه ای از پرواز ذهن 
به همراه زبان در تصاویر به روی شاعران 

گش��ود ک��ه گرچ��ه در نس��ل خودش 
واکنش مثبتی در پی نداشت ولی بعد ها 
دستمایه شاعران مدرن و آوانگارد شد. او 
هم ش��عرهای بی وزن دارد )یا به عبارتی 
نثر( و هم شعرهای موزون. در شعرهای 
م��وزون او گاه در یک ش��عر از چند وزن 

استفاده می کند. 
حتی اص��وات بی معنا را ه��م وزن دار 
می کن��د. او معتقد اس��ت بای��د به قول 
خودش فرم یک »رشته جاندار« باشد و 
می خواهد نیما را هم پش��ت سر بگذارد. 
شاید به خاطر همین است که در   نهایت 

در نثرهایش به بی وزنی کامل می رسد. 
  می توان به نوعی جریان های 
»ش�عر حج�م« و »ش�عر دیگ�ر« 
در آن زمان ک�ه اتف�اق افتادند را 
جریان هایی آوانگارد نامید. به نظر 
شما این دو جریان شعری چگونه 

از یکدیگر متمایز می شوند؟ 
اکثر جریان های ش��عر معاصر ما )اگر 
جریان به حس��اب بیاین��د. چون ممکن 
اس��ت مصادی��ق جامعه شناس��ی آن را 
نداش��ته باش��ند( در یک المان خاص، 
ن��وآوری ی��ا تاکید دارن��د. بس��یاری از 
حرکت ها هم جمعی نیس��تد و در واقع 

ماحصل نبوغ فردی است. 
در ای��ن جریان ها گاهی بحث بر س��ر 
زبان است، گاهی بر سر معنا و تعهد، گاه 
چند صدای��ی کردن یا.... »ش��عر دیگر« 
ی ها، اکث��را ش��اعران خالق��ی بودند و 
مفاهیم آوانگارد ش��عر معاص��ر را فدای 

اداهای مخاطب پسند نمی کردند. 
شعرشان خاص شده بود و در همهمه 
انقالبی آن روزگار، صدای متفاوت زمان 
خود بودند.  البته انصاف��ا هنوز هم برای 
زمان ما، متف��اوت و »دیگ��ر« مانده اند؛ 
مثل اردبیلی، چالنگی و... اما شعر حجم 
دعوت به نوعی نگاه یا به عبارتی تجدید 

نظر در شعر معاصر است. 
رویایی بوطیقای��ی متفاوت را مطرح 
می کند که ه��م در زبان، ه��م در فرم و 
هم س��اختار قابل پیگیری اس��ت. این 
نگاه زاویه دوربینش را از مصالح ش��عر 
بیرون می کشد و به خود شعر معطوف 
می کند. بعد هر ک��دام از مصال��ح را بر 
اس��اس نگاه حجمی فراخوانی می کند 
که البته هرکدام از این عناصر و مصالح 
در مکانیسم حجمی شکل ارائه خود را 
پیدا می کنند. بحث بسیار مفصلی  است. 
امیدوارم بشود به زودی این درنگ ها را 
در این باب که به صورت کتابی پیرامون 

شعر حجم است، منتشر کنم. 
رویایی در طول چن��د دهه، حجم را از 
یک جریان صرف بیرون کش��یده است 
و آراي او نیاز ب��ه بازخوانی و تاملی بیش 
از این دارد. تاملی که گوی��ا آن وری ها و 
حتی دیگر هنر ها، بیش��تر از ش��اعران 

خودمان متوجه اش شده اند. 
نق�ش  درب�اره  نظ�ر ش�ما   
آوانگاردیس�م در جریان »ش�عر 

موج نو« چیست؟ 
بی شک »موج نو« از تاثیرگذارترین های 
ش��عر معاصر است. ما در ش��عر نو به درک 
تازه ای از تصویر دس��ت می یابی��م. وجود 
خیال و آمیختگی آن با ذهن دست نخورده 
کودک، ط��راوت و ش��یطنتی را به وجود 
می آورد که تا پیش از این در شعر بعد از نیما 
نمونه ای ندارد. جست و خیز تصاویر، رهایی 
در س��طر ها و مهم تر از همه ش��کل گیری 
ش��عری با کمترین بار ارجاع برون متنی از 

شاخصه های متمایز کننده آن است. 
هر جریانی گاهی دچار فراز و نشیب 
می ش��ود و بعضی ها قوی ت��ر و بعضی 
ضعیف تر می نویس��ند. ام��ا از روی هم 
نویس��ی، نداش��تن تکنیک و فرم قابل 
توجه و از طرفی اولوی��ت دادن بیش از 
حد سطری نویس��ی بر ستونی نویسی، 
آفت ای��ن جریان ش��د ک��ه البته خود 
احمدرض��ا احمدی در ای��ن میان چیز 

دیگری بود. 

بار ها و بار ها به بهانه خوانش��ی بر کتاب شاعران 
مختلف نوش��ته ام که معتقدم آنچه امروز بیش از 
هر زمان دیگری شعر فارسی را تهدید می کند نبود 
یک جهان بینی روش��ن و شخصی درآثار شاعران 
ماست. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که گویا 
صرف تولید اثر به تنها دغدغه ش��اعران بدل شده 
اس��ت و آنان نه از روی یک دغدغ��ه  و جهان بینی 
فردی بلکه به سبب حضور به عنوان کسی که نام 
شاعر را یدک می کشد به نوشتن می پردازند. این 

بحران مس��ئله ای فرا تراز س��لیقه ما در باب فرم و 
زبان آثار است چرا که این درد مشترک را به راحتی 
می ت��وان در تمامی ش��اخه های مطرح ش��عری 

سال های اخیر پیدا کرد. 
در این می��ان وقتی با ش��عرهای احمد بیرانوند 
طرف می شویم، در اولین برخورد مفاهیم شعر ها 
ما را به جهانی بر آمده از دغدغه های ش��اعر دعوت 
می کند. جهانی که پیوسته در شعرهای بیرانوند با 
آن مواجه هس��تیم که ورای مرزهای بومی به یک 

جهانواره بزرگ تر بدل شده است. فضای شعرهای او 
چنان از یک ذهن دارای دغدغه عبور کرده اند که به 
راحتی می توان رد جهان بینی فردی شاعر را در اثر 
یافت. چیزی که در نقد ها، تحلیل ها و نظرگاه های او 

نیز درباره مسائل مختلف ادبیات دیده می شود.
جهان ساخته ش��ده در ش��عرهای بیرانوند در 
قطعه های مختلف با بهره گیری مناسب از جزئیات 
پیرامون شاعر خود را بسط داده و مرزهای خویش 

را با جهان بیرون مشخص می کند. 

ش��ناخت دقیق بیرانوند از بحران زیس��تن در 
جهان کنونی به او توانایی خلق آثار و نظرگاه هایی 
را داده است که گویا زیس��تن در آن به فراموشی 

محض بدل می شود.
 برای اجرای این فراموشی، او شعر را از جایی شروع 
می کند که گویا پیش از سطر اول هزاران سطر دیگر 
نوشته شده اس��ت که ما نخوانده ایم مانند شنیدن 
صدایی گن��گ و دور در داالن ک��ه نمی دانیم دقیقا 
پیش از خودش چه آواهای دیگری را در فضا منتشر 

کرده است. فراموشی تنها به آلزایمر ختم نمی شود 
که به طور مثال نام اطرافیانمان را از یاد برده باشیم.

 به یاد نی��اوردن تاریخ پیش از خ��ود و یا گاهی 
فراموش کردن آنچه باید تا ابد در خاطرمان بماند 
نیز بخشی از فراموشی س��ت. و چه کسی ا ست که 
نداند آنچه امروز جوامع بشری را به تنهایی مفرط 
و رنج ه��ای گوناگون دچ��ار کرده اس��ت همین 
حافظه  زخم خورده نس��ل های مختلفی است که 
مس��یر خویش در تاریخ را نه بر مبنای تجربیات 
پیشینیان که دقیقا هر بار از جایی شروع می کنند 
که اجدادش��ان نیز در آن ق��دم زده و حتی گاه به 

بیراهه رفته اند. 

نگاهي به شعر احمد بيرانوند
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شما وقتی نسبت به سنت 
ساختارشکنی می کنيد 

و گذشته را دستکاری 
می کنيد، یک هنرمند مدرن 

محسوب می شوید ولی 
هنوز آوانگارد نيستيد. 

بعضی ها این را دقت 
نمی کنند و مدرن بودن را با 

آوانگارد شدن هم معنا و هم 
کاربرد می گيرند

براهنی حافظه  ماست. 
حافظه  آنچه نوشته ایم 

و حتی آنچه ننوشته ایم. 
چراکه وقتی نظر می دهد 
و تئوری پردازی می کند، 

فقط ادبيات نيست که 
نقد می شود بلکه تاریخ 

هم به رخ مخاطب کشيده 
می شود تا حواسش باشد 

کجای کار است

علی حسن زاده
شاعر و نویسنده

گفت و گو با احمد بيرانوند درباره  آوانگارديسم و شعر فارسی

آوانگاردیسم 
به معنای مدرنیسم نیست

احمد بيرانون��د متول��د 1۳۶۳ در خرم آباد، ش��اعر، داس��تان نوی��س و منتقد 
اس��ت. از آثار او می توان به »شرح حاش��يه، مجموعه نقد و بررسی ش��عر نو و نقد 
معاصر«، »اشراق در بی شمسی، مجموعه ش��عر« »ناگفته های جبرئيل، مجموعه 

نثر« اش��اره کرد. با او که در حوزه ش��عر فارس��ی پژوهش هایی دارد ب��ه گفت وگو 
نشستيم تا جریان های شعری معاصر ایران را با محوریت تاثير پذیری از مسئله 

آوانگاردیسم بررسی  کنيم.

  ب�ه نظ�ر ش�ما، آی�ا جری�ان ش�عر گفت�ار که توس�ط   
سیدعلی صالحی معرفی و تبیین ش�ده است، نسبتی را با 

آوانگاردیسم برمی سازد؟ 
ایده  س��یدعلی صالحی بذات ایده  آوانگاردی است و با توجه به 
تاریخ زبان و ادبیات فارس��ی حرکتی قابل ستایش است. او بر این 
ش��عر«، مسئله  »شعر ِ  باور اس��ت که بیاییم به جا ی مقوله  »زبان ِ
زبان،  زبان« را دریابیم. اما اجرای این ایده جای حرف دارد. ش��عر ِ
می تواند نماینده  گفتمان ذهن روزمره انس��ان امروزی با عواطف 
خود باش��د. از این جهت از بار امروزی و مدرنی برخوردار اس��ت 
که معاصربودنش بس��یار قابل توجه اس��ت؛ ولی در راه این زبان، 
تعدادی از عناصر جدی ش��عر معاص��ر و آوان��گارد نادیده گرفته 
می شوند که دیگر محیط ساختاری »شعر گفتار« اجازه  پرداخت 
به آنها را نمی دهد. از مهم ترین ای��ن محدودیت ها حرکت عمقی 
تصویر و محدود کردن معنا به منطق و نحو زبان است. بستر شعر 
گفتار اجازه خروج شعر از نرم زبان را نمی دهد؛ چراکه شعر در این 
زبان محاط شده اس��ت. از طرفی تصاویر در این زبان، فرم روایی و 
شبه خبری دارند؛ از این رو باید قابلیت انتقال و گفتمان را داشته 
باشند و این عامل اجازه پیچیده ش��دن تصویر را نمی دهد که در 
  نهایت از پتانس��یل های یک ش��عر آوانگارد فاصله می گیرد ولی 
همچنان می تواند یک ش��عر خوب روز بماند؛ چرا که قرار نیست 
هر شعری آوانگارد نباشد، نوگرایی و زیباییش نادیده گرفته شود. 

کما اینکه شعر صالحی از شعرهای پرمخاطب روزگار ماست. 
  به   هم�ان دلیلی که بر ش�مردید بس�یاری س�ید علی 
صالحی را ش�اعری آوانگارد می دانند ام�ا برخی معتقدند 
که رد پای زبان شعری سهراب س�پهری در شعر سیدعلی 

صالحی دیده می شود، نظر شما در این خصوص چیست؟ 
ممکن است میل به طبیعت و س��ادگی کالم در مونولوگ های 
ش��اعرانه، در هر دو ش��باهت هایی ایجاد کرده باش��د، اما در زبان 
سپهری، خاص گرایی و بزرگسالی دیده می ش��ود. از این رو تاثیر 
فروغ و تا حدودی احمدرضا احمدی مش��هود تر است تا سهراب؛ 
چراکه درشعر این شاعران سادگی زبان با ذهنی کودکانه آمیخته 
شده است و این کودکی و سادگی در شعر گفتار قابل ردیابی است. 
   دکتر رضا براهنی اغلب به عنوان شاعری پست مدرن 
ش�ناخته می ش�ود اگر مولفه آوانگارد را در س�بک زبانی 
ش�عر او در نظر بگیریم، نظرتان درباره  تئوری زبانیت دکتر 

براهني  چیست؟ 
براهنی حافظه  ماس��ت. حافظه  آنچه نوش��ته ایم و حتی آنچه 
ننوش��ته ایم؛ چراکه وقتی نظر می دهد و تئوری پردازی می کند، 
فقط ادبیات نیست که نقد می شود بلکه تاریخ هم به رخ مخاطب 
کشیده می شود تا حواسش باش��د کجای کار است. بگذریم. شعر 
براهنی در خطاب به پروانه ها فصل ممتازی از ادبیات معاصر است 
اما تئوری زبانیت به گمانم در مورد زبان فارسی کمی جای تامل 
دارد به خصوص از نظر نحوی و دس��توری که بارز ترین وجهه این 

تئوری است. 
»قطع کردن روند معنا شناختی زبان، برای اینکه زبان بودنش 
را برابر م��ا بگذارد« گرچه بی ش��ک نگاهی متفاوت اس��ت اما در 
دستور زبان فارسی مرجع تربیتی ندارد. یا به عبارتی هنوز آنقدر 
زبان شناس یا ش��اعر نداش��ته ایم که زمینه انعطاف آن را فراهم 
کنند. گرچه زبان فارسی در هر صورت باید رو به غنی کردن خود 
و پذیرش گام های توس��عه زبان بردارد ولی ش��اید این گام با این 

شدت در نحو، کمی بلند و پرشتاب باشد. 
  ش�عر عل�ی باباچاهی را 
نوع مشخص ش�عر آوانگارد 
می دانند. درباره  جریان شعر 
»پس�انیمایی« که از زبان او 
شرح داده شده است چه فکر 

می کنید؟ 
 من نس��بت به تحلی��ل این نوع 
نگاه مردد بوده ام و عنوانش حتی با 
وجود شرحی که از آقای باباچاهی 
خوان��ده ام، گن��گ مان��ده اس��ت. 
)پس��انیمایی؟( خ��ود ش��عرهای 
باباچاه��ی تجربه ه��ای جال��ب و 

متفاوتی اس��ت اما در حیطه تئوریک وارد مباحث متنوعی شده 
است که در این مجال نمی گنجد. 

  در دهه هفتاد خورشیدی، جریانی موسوم به شعردهه  
هفتاد ک�ه ش�امل آرا و آثار ش�اعرانی چون محم�د آزرم، 
مهرداد فالح، ابوالفضل پاش�ا و... بود تاثیر هایی بر شعر آن 
دوره گذاشت، آن دهه وشعر شاعرانش را که گویی نگاهی 

به آوانگاردیسم در زبان داشتند چگونه می بینید؟ 
نس��ل درخش��انی بودند و به گمانم هنوز هس��تند. بی تعارف 
منزوی شده اند. تجربه شعری این جماعت بسیار ستودنی است؛ 
چراکه ما در یک دهه ش��اهد تجربه بس��ترهای متفاوتی از زبان، 
فرم و ساختار هس��تیم. البته ش��اعرانی هم بدون پشتوانه فکری 
خودش��ان را میانش��ان جا زدند که در هر جریانی پیش می آید. 
ولی چهره های ش��اخصی چون بهزاد خواجات و... سواد خوانش 
و نویسش را همزمان با هم داشتند. مجموعه مقاالت »منازعه در 
پیرهن« نشانگر همین تامل هاس��ت. حتی در آن دهه ابوالفضل 
پاشا اقدام به معرفی شعری به عنوان ش��عر حرکت کرد. از طرفی 
هم شاگردان براهنی تالش های خیلی خوبی داشتند. ولی به هر 
حال جز در اندکی از آن ش��اعران، تکاپوی آن دهه به دهه بعدی 

انتقال نیافت. 
  در پای�ان می خواه�م درب�اره  جریان ه�ای ش�عری 
محافظه کار مانند ساده نویس�ی در شعر که در دهه  هشتاد 
پدیدار ش�دند از شما بپرس�م، در این خصوص اگر نکته ای 

قابل ذکر است برایمان بگویید. 
ادبیات در هر زبانی فراز و نش��یبی دارد. بسیاری از تالش هایی 
که بعد نیما شکل گرفت تالش برای تجربه بافت های زبانی، فرمی 
و... بود که ت��ا دهه هفتاد ادام��ه یافت. اما بع��د از آن، این فعالیت 
حیاتش را به دالیلی در حیاط خلوت ش��عر ادامه داد تا سر فرصت 

دوباره ظهور کند. 
به همین دلیل جریان ها در حی��ات منطقی خود با علم روز گام 
برمی دارند. لذا با این اوصاف ساده نویس��ی در مسیر تکامل شعر 
معاصر ما قرار نمی گیرد. دالیل س��اختاری و فرمی زیادی در این 
باب هس��ت که جای گفتنش نیس��ت. به عبارتی ساده نویس��ی، 
جریان نیس��ت. یعنی در حیطه پیش فرض هایش ش��عر معاصر 

حضور ندارد. 
یک وضعیت است که شاید قس��متیش ماحصل جشنواره های 
شعر داخلی است. جشنواره هایی که بیشتر به شاعرانی بها می دهند 
که نثر یا شعار می نویسند. شعر هم برایش��ان ضرورت نیست. یک 
گرمی محفل است. لذت اس ام اس شدن شعر، باعث شده که شعر ها 
تبدیل به کاریکلماتور شوند. فرم های در هم ریخته و شلخته، نبود 
انسجام موسیقیایی و.... در واقع یک شکل از غزل است که می آیند 
آن را ستونی می نویسند. و این به آن جایزه می دهد و آن یکی از این 
یکی تقدیر می کند... البته چهره های متفاوت هم دارد که توانسته اند 

خودشان را مستثنی کنند که انگشت شمارند.

محمد شهروزی
منتقد ادبی


