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هایکو هشت 
از مانا آقایی

2

و  نویسنده  دوستاِن  همکاری  لطف  به  ققنوس 
میان  این  در  رسید.  نوزدهم  ایستگاه  به  منتقد 
جعفری«-  آقای»یونس  جناب  پُررنِگ  نقش 
مدیرمسئول هفته نامه بیرمی- جایگاه ارزنده یی 
دارد که این جانب به نوبه ی خود بابت حمایت 
از دوستاِن  از وی سپاس دارد.  های مستمرشان 
نویسنده و منتقدی که در این شماره لطف کردند 
و یادداشت و مقاالتی درباره ی کارنامه شاعرانگی 
»مانا آقایی» برای این شماره ی ققنوس نوشتند 

نیز تشکر و امتنان دارم.

ققنوس و شعر:
کرده  منتشر  کنون  تا  ققنوس  که  هایی  شماره   
است حوزه ی شعر در این میان سهم درخوری 
داشته و تا کنون 8 شماره ی خود را به شناخت 
بوشهری  ویژه  به  جنوب  شاعران  شاعرانگی 

اختصاص داده است. 
زنان  امروز  شعر  ی  مجموعه  از   19 ققنوس 
استان بوشهر منتشر می شود که پیش تر ویژه ی 
شناخت شاعرانگی لیلی گله داران در ققنوس 14 
و ویژه ی شناخت شاعرانگی زری شاه حسینی 

در ققنوس 17 ارایه شده است.

مروری بر زندگی مانا آقایی:
بوشهر  بندر  در  در شهریورماه 1۳۵۲  آقایی  مانا 
پدری  با  فرهنگی  خانواده ای  در  و  آمد  دنیا  به 
والدینش  یافت.  پرورش  آقایی(  )شیرزاد  شاعر 
را  او  کتاب،  با  آن ها  انس  و  بودند  دبیر  دو  هر 
شعر  سمت  به  و  کرد  عالقه مند  مطالعه   به  هم 
دوره  و  بوشهر  در  را  دبستان  دوره ی  او  کشاند. 
سال  در  و  گذراند  شیراز  در  را  راهنمایی  ی 
مادر،  با  همراه  سالگی،  چهارده  سّن  در   ،1۳66
پدر و خواهر کوچکش به سوئد مهاجرت کرد. 
و  نوجوانی  در  را  خود  ادبی   فعالیت  آقایی  مانا 
با چاپ شعر در نشریات خارج از کشور مانند 
او  کرد.  آغاز  “بازتاب”  و  “پویشگران”  “آرش”، 
ایران  رشته ی  در  خود  تحصیالت  اتمام  از  پس 
چندین  سوئد،  اوپساالی  دانشگاه  در   شناسی 
سال به عنوان  ویراستار در موسسه ای انتشاراتی 
مشغول به کار بود و همچنین به طور پاره وقت، 
مسئولیت بررسی آثار منتشره ی فارسی در سوئد 
را در واحد مربوط به زبان های خارجی شورای 
فرهنگ این کشور به عهده داشت. وی هم اکنون 
خود  رسمی  دارالترجمه ی  در  مترجم  عنوان  به 
آقایی  مانا  از  است.  کار  به  استکهلم مشغول  در 
را  تو  لب های  اگر  »مرگ  دفتر شعرهای  تاکنون 
داشت« )1۳8۲(، »من عیسی بن خودم« )1۳86(، 
آثار  و   )1۳91( است«  من  معشوق  »زمستان 
سوئد«  در  ایرانی  نویسندگان  »فرهنگ  پژوهشی 
شعر  »کتابشناسی  و   )1۳81( سوئدی(  زبان  )به 
زنان ایران از 1۳۲۰ تا 1۳8۳« )1۳86( منتشر شده 
به  تابستان  داغ  روز  »من یک  مجموعه ی  است. 
دنیا آمدم« گزیده ای از اشعار سه دفتر او می باشد، 
ایران  در  بوتیمار  نشر  توسط  در سال 1۳91  که 

این کتاب در نظرسنجی  یی که  به چاپ رسید. 
ماهنامه  ی تجربه )سال سوم، شماره ی فروردین( 
از میان پنجاه منتقد در دو نوبت انجام داد، جزو 
شد.  اعالم  سال  برگزیده  ی  شعر  های  کتاب 
اشعار  منتخب  سنجاقک:  آرامی  به  »هواپیمایی 
دوازده شاعر از آسیای دور« از دیگر آثار اوست، 
که سال 1۳9۲ توسط نشر بوتیمار در ایران منتشر 
شده است. مانا آقایی »کتابشناسی ادبیات فارسی 
در سوئد« و ترجمه ای از گزیده اشعارِ ذن بودائِی 
شاعر کره ای »کو اون« را آماده ی انتشار دارد. 
او با همکاری لیال فرجامی، شاعر ساکن آمریکا، 
که  می کند  اداره  را  »شعروفون«  نام  به  پادکستی 
هر دو هفته یکبار با دکلمه و معرفِی آثار شاعران 

ایران و جهان به روز می شود.

تعریف هنرمند از دیدگاه جفری و گرین بالت:
 )Greenblatt( و گرین بالت )Jeffri( جفری
سه شیوه ی مختلف را برای تعریف یک هنرمند 
پیشنهاد می کنند: تعریف مبتنی بر بازار، تعریف 
مبتنی بر تحصیالت و وابستگی، و تعریف مبتنی 

بر خود و همتایان.
تعاریف سه گانه ی »هنرمند«

1 - تعریف مبتنی بر بازار
الف: شخص زندگی خویش را از راه هنر خود 
تامین می کند. ب: شخص بخشی از درآمد خود 
را از راه هنر به دست می آورد. ج: شخص قصد 
تامین  خود  هنر  راه  از  را  خود  زندگی  که  دارد 

کند.

۲ - تعریف مبتنی بر تحصیالت و وابستگی
الف: شخص در یک اتحادیه ی هنری عضویت 
دارد. ب: شخص در یکی از هنرهای زیبا دارای 

تحصیالت رسمی است.

۳ - تعریف مبتنی بر خود و همتایان
الف: شخص به تشخیص همتایانش یک هنرمند 
به شمار می آید. ب: شخص خود را یک هنرمند 
را  توجهی  قابل  زمان  شخص  ج:  انگارد.  می 
دارای  شخص  د:  کند.  می  هنر  آفرینش  صرف 
یک استعداد ویژه است. ی: شخص از انگیزه ای 

قوی برای ساختن آثار هنری برخوردار است.

هنر/  شناسی  جامعه  مبانی  کتاب  از  )برگرفته 
گزیده، ترجمه و تالیف “علی رامین”/ نشر نی(

آقایی  مانا  بخواهیم سنجش تشخص هنری  اگر 
را بر اساس این تعاریف ِ “سه گانه ی هنرمند” 
 )Greenblatt( و گرین بالت )Jeffri( ِجفری
بر  آقایی،  هنری  بگوییم هویت  باید  دهیم؛  قرار 
اساس تعریف بند سوم )تعریف مبتنی بر خود و 
همتایان و هم صنفان( ارزیابی و ارزش گذاری 
هنری  و  ادبی  آثار  خلق  با  آقایی  مانا  شود.  می 
خالقانه ی خود در طول  دو دهه  شاعرانگی، 
ثابت کرده که ادبیات، شعر و ترجمه و به طور 
کلی- کلمه- بخشی جدا ناشدنی از ذهن، زبان و 

هویت اوست و در این راه کوشیده است. 

اهمیِت »مانا آقایی« بودن

هایکو )1(

در راهِ گورستان
برفی بی صدا

خوابی سنگین 

هایکو )2(

دامِن زن
دریاچه ی نمک

از اشک های ریخته

هایکو )3(

بو می کشم
در تاریکی

یاسی شکفته

هایکو )4(

دو بار کوفتم آن در را
زماِن آمدن

و رفتن

هایکو )5(

سحرگاه                                                         
چون آیه ای از آسمان

کبوتر سفید

هایکو )6(

میاِن گندمزار
صدای قارقار 
از گلوی من 

هایکو )7(

چّکه می کند
شیرِ آشپزخانه

شعرِ ناتمام

                 
هایکو )8(

نیمه شب
در ایوانی شطرنجی

چون مهره ی آسمان 

سخن سردبیر

رضا شبانکاره
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“مرگ اگر لب های تو را داشت” نخستین دفتری 
ست که از این سراینده می خوانیم.

»من یک روز داغ تابستان به دنیا آمدم
سالی که سایه ی نخل زمین را می سوزاند
و دریا تاولی درشت بر پیشانی بندر بود«

آقایی شاعری ست مهاجر. شاعری که از سرزمین 
آفتاب درخشان به سرزمین شب های قطبی کوچیده 
است. او با نوستالژی زادگاه خود درگیر است. او 
مرغ مهاجری است که مهاجر مانده. موطن نشده. 

سیتیزن نشده. اما هم واره در خیال خود می کوچد.
می تواند  محال  گاهی  که  کرده ام  »قبول 

متّصور شود«
او بازی های زبانی ندارد. نمونه ی آن سطر باال ست. 
“متصور” در این جمله نادرست است. به جای آن 
باید گفت: قبول کرده ام که گاهی محال می تواند 
به تصور در آید. یا قبول کرده ام که گاهی محال را 

می توان متصور شد.

اما توانایی زبان او در سطرهایی این چون پدیدار 
می گردد:

»مردانی که عاشقم بودند
همیشه از ارتفاع می ترسیدند

و کودکی که سرگیجه ی آنان را در من ادامه 
می داد

هر بار مرده به دنیا آمد.«
آوردن  به دست  از  را  خود  افسوس  به زیبایی  که 
مرد مثالی خود، نشان می دهد. اما از نگاه یک زن 
زنان  مانده است. در شرق  او زنی شرقی  شرقی. 
همیشه بستان کار مردان هستند اما در غرب خود 
داعیه دار  هیچ زنی  شرق  در  می خواهند.  برابر  را 
شاه زاده ای  هم واره  نیست.  مردی  رساندن  به اوج 
را انتظار می کشد که با اسپی سپید از پشت ابرها 
بیرون بیاید و شهرزاد را از دام برهاند. این ویژگی 
شعرهای آقایی تنها نیست که از دید من همه ی زنان 
سراینده ی ایرانی کم و بیش خوی بستان کاری خود 
را در شعرهای شان نشان داده اند. خواندن آن ها گواه 

من است.
و  نمی برد  دست  زبان  دستور  و  نحو  در  آقایی 
تصویرسازی  معمولند.  و  متعارف  او  جمله های 
او زیباست. از تعریف و توضیح و توصیف آغاز 
می کند و در یک یا دوسطر زرین، کار تصویرسازی 

را به اوج می رساند.
بفرست/  ابری  تبعید  ساکت  آسمان  »از 
فقط  می شود/  باران  قطره  دو  با  نمی گویم 
تو  سفرهای  تمام  پشت  همیشه،/  که  می دانم 

خیس بوده است.«
اوج کار او در سطرهایی مانند باال ست و هرگاه 
بی پرده  و  توضیح رک  پایین،  سطرهای  مانند 

می دهد از شاعرانگی زبان اش می کاهد:
»وگرنه این جا همه چیز مثل سابق است

گرانی و بی کاری را که دیده بودی
بی خانمانی هم اضافه شده«

او هرگاه که به خیال اش پرواز می دهد و از توضیح 
سطرهای  سازنده ی  می گیرد،  کناره  تعریف  و 

درخشان می شود:
که  پروانه ای/  آن  شبیه  تو  آمد/  یادم  »حاال 
هم  او  اتفاقًا  بود/  آمده  خوابم  به  دیشب 
تن  به  خال خال  نازک  پیراهن  و  می خندید/ 
تا صبح خوب روی پلک هایم رقصید/  داشت/ 
داد/  قلقلکم  دستم  کف  نشست  بار  یک  حتی 
اما همین که آفتاب زد/ بدون خداحافظی پر 
کشید/ و بر انگشتانم/ این گرد زرد را از حسرت 

به جا گذاشت.«
برمی چید،  پایانی  سطر  از  را  “حسرت”  اگر  که 
سطری زرین تر می ساخت: “این گرد زرد را بر جا 

گذاشت.”
از  این  و  نیست  گویی  قلمبه  سلمبه  اهل  آقایی 
برجستگی های کار اوست. او معصومیتی ست در 
غربت. غریبی در غرب. یک شرقی که هنوز رو به 

مشرق نشسته است.
او هرگاه که از نومیدی ناله می کند سراغ موتیف های 
شب و ستاره و ماه و که کشان و سرما و زمستان 
کنونی اش  زیست گاه  با  که  موتیف هایی  می رود. 
هم خوانی دارد. و هرگاه غم غربت کالفه اش می کند 
دست به دامان آفتاب تابان و ظهر بندرگاه می شود. 
کلی  فضای  و  ندارد  خوشی  دل  هیچ کدام  از  او 
شعرهای او سرشار از اندوه نرسیدن و نیافتن است.
سفر و کفش نیز از دیگرموتیف های او هستند که 
گرایش  او  ست.  او  بودن  مهاجر  دهنده ی  نشان 
دارد.  خود  کودکی  زمان  به  برگشت  به  فراوانی 
و  را می زند  زمانی که معصومیت حرف نخست 
را  آن  بزرگ سالی  در  زندگی  زشت  واقعیت های 

نیالوده است:
برگردیم/  باران  اّول  روزهای  هم  با  »بیایید 
صدا  نو  از  را  همدیگر  ببندیم/  چشم  بدویم، 
اعداد  شویم/  قایم  نیمکت ها  زیر  کمی  کنیم/ 
پیدا  را  ما  زودتر  شما  اگر  بشمریم/  وارونه  را 
آواز  کدام  بگوییم  می دهیم  قول  کردید/ 
دور  که  پرنده  این  و  است/  داده  فریب تان 
درخت ها  آن  پشت  کیست/  کودکی  می شود 
چه می کنید؟/ نترسید، این سایه ها ماییم/ با شما 
از گذشته آمده ایم/ تا مثل دوستان قدیمی/ از 

الی شاخ وبرگ ها غافلگیرتان کنیم.«
شعرهای آقایی گاه فضایی رومانتیک دارند به ویژه 
هنگامی که درگیر غم غربت می شود. و گاه واقعی 
و  ماشین  از  بی پرده  که  آن جاها  می شود  رئال  و 
اما  او  می گوید.  کشتار سخن  و  جنگ  و  سرمایه 
لطیف می سراید و آرام و مالیم است. سرشار از 

معصومیت و بی گناهی:
»هستند جاده هایی/ که از جهان جدا شده اند/ 
نام  به  روزهایی  باد/  پراکنده ی  مردمانی 
بیا/ تا پشت عناوین کوتاه  بیا، با من  فراموشی/ 
نشانت  را  بمباران شده  شهری  روزنامه ی صبح/ 
بدهم/ کوچه هایی را که خواب بودیم و خالی 
به هم  رو  پنجره ها همیشه  نگو که  نگو/  شدند/ 
باز می شوند/ که آسمان همه جا به یک اندازه 
آبی ست/ تمام بچه ها به خانه نمی رسند/ زمین 

فقط محله ی کودکی ما نیست.«
اروتیسم شعرهای نخستین دفتر او بسیار نجیبانه و 

فاخر و دور از هرگونه بی پروایی ست:
بخار  در  چگونه  شب/  که  نمی داند  »کسی 
نفس های مان ساخته می شود/ دست هایت چرا 
از کمر محاصره ام می کنند/ و ماه چرا می آید/ 

درست باالی بستر ما می ایستد.«
شعرهایی را می توان یافت که اگر سطرهایی از آن 
شد  خواهد  زیباتر  گردد،  ویرایش  یا  شود  زدوده 
اما لحظه های ناب و زیبا و لطیف در این دفتر کم 

نیست:
»سفر همین توّقف کوتاه/ زیر پنجره ی باز اتاق 
توست/ همین لحظه ای که روبروی چشم انداز 
این  از  را  انتظار  تا  می نشینم/  گلدان ها  خالِی 
دور  که  چنان  بگیرم/  یاد  شکسته  صندلی  چند 

شدن را/ از خیابان های خلوِت بعد از ظهر«
فضای کلی نخستین دفتر او پیرامون دل تنگی و غم 
غربتی است که در مهاجرت بر او شوریده است و 
او را شوریده کرده است. از شعرهای او می توان 
فهمید که مهاجر است اما نمی توان فهمید که به کجا 
هجرت کرده است. او گرفتار هجر و هجرت شده 
است و برای شناختن خود و آن چه بر سراش آمده 

به کودکی خود پناه می آورد.
بن  عیسی  “من  می خوانیم  از وی  که  دومی  دفتر 
خودم” نام دارد. همان گونه که از نام آن هم پیداست، 
لحن این دفتر سرکش تر و سرپیچ تر است اما زبان 
و حال و هوای سرایش مانند دفتر پیشین است. 
نکته ی  اوست.  درونی  شورش  سرآغاز  این دفتر 
باریکی که در این نام گذاری نهفته است، آن است 
که خود عیسای خود می شود. به خودزایی می رسد. 
خودی که قرار است، خوداش را نجات دهد. در 
حقیقت خودی که قرار است جای عیسا-مرد را پر 

کند و مریم وار به پیش بتازد.
به  من  گذشته ام/  بسیاری  توفان های  از  »من 
احترام   - بشر  حتی   - حیوانات  همه ی  حقوق 

می گذارم/ من زجر کشیدن در راه هدف را
به لذت های زودگذر ترجیح می دهم/ سینما را 
پاشنه های  و  تنگ  دامن های  کرده ام/  تحریم 
آدم  از  را  کردن  فکر  آزادانه  حق  بلند/ 

می گیرد«
تحریم سینما و دامن های تنگ و پاشنه های بلند در 
حقیقت تحریم نشانه های زنی است که اجتماع برای 
او تعیین کرده است. در این دفتر هم هرگاه بی پرده 
دچار توضیح می شود و از شاعرانگی سطرهای اش 

می کاهد.
قّصه هاست/  توی  شاهزاده  گفتم/  »به خواهرم 
آزاد  وقت  می خواهد/  سرمایه  عاشقی  امروز 
کم  ندارم/ حوصله ام  من  که  و حواس جمع/ 

است/ مشغله ام زیاد.«
می یابد.  گزنده تری  لحن  مخالف  جنس  از  انتقاد 
از آغاز هم روشن بود زیرا می خواست  این انتقاد 

جای عیسا را در درون خود پر کند:
گاوآهن  یک  گندم زاری/  وحشی  معشوق  »تو 
متمدن/ که به رختخواب من یورش می آوری/ 
لگدکوب  را/  پستان هایم  رسیده ی  محصول  و 

می کنی«
این دفتر  انتقادی و سرزنش و ریش خند در  لحن 
اعتراض گر  نشان دهنده ی خوی  و  می گردد  چیره 

اوست:

»آسفالت های زنگ زده/ ابرهای فلزی دود/ و 
خاکی سیاه که سالمت شش هایم را/ هر روز به 
یک وجب سرب/ و چند مثقال سرطان خالص 
اینجا  بامداد/  چهار  ساعت  کند/  می  آلوده 
شدن/  گم  و  است/  جنون”  “پایتخت  تهران 

خوشبختانه شناسنامه نمی خواهد.«
ریتم و ضرب آهنگ سرایش در این دفتر تندتر است 
و واقعیت و تلخی آن جایی برای رومانتیسم بر جا 

نمی گذارد.
»جمعیت متفرق!/ چقدر گورستان الزم است/ 

تا اتحاد تو ممکن شود؟«
یا:

را/  مومنان  که  ست/  جرثقیلی  نجات  »شاید 
اعدام  ملکوت  به  افیون/  و  کسالت  پّله های  از 

می برد«
با تکه ی کوتاهی این دفتر را به پایان می بریم:

چیدن  جنایتم/  بزرگ ترین  که  منم/  »مهربان 
ناخن هاست.«

در این دفتر شاعر به سراغ بررسی وضعیت موجود 
با همان انتظارات سنتی.  البته  زنانه ی خود می کند 
او هم واره از این که گسترش و کمال نیافته است، 
کردن  سنگین  سبک  پی  در  هم واره  او  می نالد. 
هم واره  مرد  و  است  زن-مرد  دوسویه ی  رابطه ی 
توبیخ و سرزنش می شود که چرا آن اندازه که به تن 

زن توجه دارد، از جان او ناآگاه است.
دفتر سوم وی “زمستان معشوق من است” می باشد. 
جایی  به  بستان کارانه  و  دل خورانه  انتقادی،  نگاه 

می رسد که رسمن مرد را زمستان می نامد:
»زمستان معشوق من است/ مردی که حافظه ای 
باال  غرور  با  را/  بلندش  گردن  و  دارد/  سفید 
می ماند/  زیبایی  قوی  به  برف ها  زیر  می گیرد/ 
در  می رقصد/  یخ زده ای  دریاچه ی  روی  که 

آغوشش می کشم
و  می شود/  آب  کم کم  کم کم/  می شود/  آب 
مهاجری  مرد  نبوده/  هیچ وقت  انگار  می ریزد/ 

که قرار بود گرمم کند.«
آغاز  این سروده،  از  پس  کوتاهی  شعر  در  سپس 

کشف خود را اعالم می کند:
فتح اش  همه  جغرافیاست/  نرم  اطلس  »تنت 

می کنند/ من قاّره قاّره کشفش کردم.«
در حقیقت آقایی از معصومیت خود در دفتر نخست 
گذر می کند، به نگاه تند انتقادی و گزنده در دفتر دوم 
می رسد و در دفتر سوم دست از وابستگی به مرد 
می کشد و شناختن خود را آغاز می کند. دگرگونی 
اندیشه و نگرش به خوبی در این سه دفتر پیداست اما 
دگرگونی ویژه ای در زبان او روی نمی دهد و کم و 
بیش همان روند گذشته را در پیش می گیرد. هم در 

کاستی ها و هم در برجستگی ها.
گاه  او  روایت گر  زبان  و  نیست  ایجاز  اهل  آقایی 
بررسی کشیده  تعریف و تشریح و  به توضیح و 
می شود و به جای نشان دادن به تفهیم بسنده می کند.
شاه زاده ی  مثالی  مرد  از  شستن  دست  از  پس 
نام دفتر دوم هم  نجات دهنده که زمزمه ی آن در 
عیسای  او  می کند  اعالم  که  جایی   - بود  روشن 
نجات دهنده ی خود است - در دفتر سوم به شرح 
و توضیح این گذار می پردازد و نگاه انتقادی محیط 

را برانداز می کند:
از آسمان می آید/ شک  به هرچه  »این روزها 
دارم/ نکند آن گنجشک های پرچانه/ که روی 
یک  اعضای  مثل  و  کشیده اند/  صف  شاخه ها 
پچ پچ  هم  گوش  در  کوچک/  ژوری  هیأت 

می کنند/ دارند درباره ی من حرف می زنند؟«
رگه هایی از پوچ گرایی و بی سرانجامی نیز چاشنی 

کار می گردد:
در  که  زمستان/  سریع السیری ست/  »قطار 
واگن های  و  می کند/  حرکت  تاریک  تونلی 
است/  باد  سوت  صدای  از  پر  نیمه خالی اش/ 
را/  آفتاب  که  تب آلودند/  اجسادی  مسافرانش 
پشت شیشه های ّضدنور از یاد برده اند/ سوارش 
بوران  و  برف  میان  از  شتاب  با  و  می شویم/ 
جلوتر  سردخانه  از  هیچ کدام/  اما  می گذریم/ 

نمی رویم.«
قطار سمبل هرآن چه که نجات دهنده است می باشد. 

مرغ 
مهاجر 

جنوبگان
نگاهی به دفترهای سه گانه ی 

مانا آقایی

فرشید حاجی زاده
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» این شعر / شعر یک زن زخمی است «)آقایی، 
) 4۳ :1۳86

شاید بتوان گفت بخش وسیعی از شعر هر شاعر 
شده  زیست  های  تجربه  از  برآمده  و  بازتاب   ،
آن چیزی  » هر  اوست.تجربه ی زیست شده  ی 
 ». زییم  می  و  کنیم  می  عمیقا حس  ما  که  است 

)فرهادپور،1۳89: 8۲(
در واقع شاعربا جذب و درونی کردن این تجربه 
های زیسته در مکانیزمی زیباشناسانه آن را در زبان 
بازتاب  می دهد و وجوهی از موقعیت تاریخی و 

اجتماعی خود را نشان می دهد.
تجربه ی زیسته با تجربه ی عادی کامال متمابز است 
» در تقابل با تجارب عادی تجربه های زیست شده 
گیرد. بر می  در  را  آدمی  زندگی و هستی  کلیت 
در تجارب عادی فاصله ی فاعل)سوژه ( از فعل 
)ابژه( حفظ می شود و موضوع  و موضع تجربه 
به منزله ی شیی خارجی و در نهایت خنثی و بی 
در  که  حالی  در  می شود،  تجربه  نفس  با  ارتباط 
تجربه ی زیست شده آدمی با موضوع درگیر می 
شود و آن را جزیی از زندگی خویش بدل می سازد، 
به همین دلیل در تجربه ی زیست شده ، هر تجربه 
و فهمی در عین حال مستلزم تجربه و فهم نفس 

است و بالعکس .«  )فرهادپور،84:1۳89(
تجربه ها ی زیسته و مستقیم از نوعی اصالت و 
صداقت برخوردارند، یعنی شاعر چنین تجربه هایی 
را زیسته و با نگاهی گسترده از تجربه های صرفا 
شخصی در می گذرد و به افق های وسیع تر گام 
می نهد و به تجربه های جمعی پیوند می دهد.بیان 
این گونه تجارب ، حاصل تاّمل و شناخت شاعر 

نسبت به هستی و مسایل پیرامونی خود است.
حاصل  شناخت  زمینی  های  مایده  در  ژید  آندره 
از تجربه های زیسته را این گونه بیان کرده است: 
»برای من خواندن این که شن های ساحل نرم است 
بس نیست، می خواهم که پاهای برهنه ام آن را 

حس کنند.«)ژید،۲۳:1۳81(
همین  از  گرفته  نشات  واقع  در  آقایی  مانا  شعر 
بازنمایی آن ها که صورتی  تجربه های زیسته و 
زیباشناسانه یافته و در زبان تجلی یافته،  می باشد.
برای خود  نه  اغلب احساس می شود که شاعر، 
زیست  های  تجربه  همین  بیان  برای  بلکه  شعر، 
شده دست به آفرینشگری می زند.ودر واقع شعر به 
نوعی روایتگر زندگی اوست.رویکردی که می تواند 
ناظر بر این سخن معروف الن سیکسوخطاب به 
زنان باشد که می گوید:» خودت را بنویس.«)سلدن 

وویدسون،۲81:1۳9۲(
آقایی در گفت و گویی چنین می گوید: » معموال 
استخوان  و  پوست  با  درباره ی چیزی که خودم 
گذشت  آن،  بر  عالوه  و  باشم  نکرده  تجربه 
نمی   ، باشد  نکرده  من حل  در  اش  تجربه  زمان 

نویسم.«)سایت شهرزاد نیوز(
زیسته  ی  تجربه  ترین  بیش  رنج  و  درد  عنصر 
ادبیات به ویژه  ی شاعر را در بر می گیرد و در 
ادبیات معاصر بسامد باالیی را دارد.نوعی احساس 
ناخوشایندی که هر انسانی آن را تجربه می کند و 
جزیی از فرآیند زندگی اوست. نکته حایز اهمیت 
در این میان ، نحوه ی برخورد متفاوت انسان ها با 
درد و رنج است که به نوعی بیانگر شخصیت و 

هویت آنان نیز می باشد.
شاعر به دلیل محقق نشدن آرزوها و ایده هایش 
در جهان واقع ، از این وضعیت دچار درد و رنج 

می شود .
از منظرهای گوناگون  روان شناسی،  درد و رنج 

فلسفی، اجتماعی و...قابل تبیین و بررسی است.
درد و رنج گاه ناشی از دست دادن و غیاب چیزی 
است که انسان به آن نوعی دل بستگی و تعلق خاطر 
چیزی.رنج  آوردن  دست  به  از  ناشی  گاه  و  دارد 
می تواند فردی و شخصی باشد و یا از حوزه ی 
شخصی شاعر فراتر رود و شامل رنج بشری باشد.
بعضی از این رنج ها در حیطه ی توانایی انسان قرار 
دارند ، به گونه ای که قابل تسکین و یا کاهش اند 

و گاه بیرون از توان و اختیار آدمی و انسان ناتوان از 
برخورد و مقابله با آن.

مانا آقایی ، به عنوان یکی از شاعران معاصر، در 
زندگی حقیقی و در بیشتر شعرهایش به نوعی با 

این پدیده دست به گریبان بوده است.
شاید بتوان چیستی و ماهیت رنج و درد را از منظر 
پدیدارشناسی در شعر مانا و تاثّری که از این پدیده 
دارد در پیوند با ناکامی شاعر در رسیدن به آرزوها 
و به نوعی در تعارض جهان ذهنی با واقعیت های 

عینی دانست.
شاعر از دیدگاه انسان مدرن به تبیین درد و رنج 
از  ونگریستن  نوشتن  گذرگاه   از  و  پردازد  می 
و  کاهش  و  تسکین  پی  در   ، زیباشناسی  دریچه 
فراموشی اضطراب و افسردگی حاصل از آن است. 
بر  نوشتن  با  گوید:»  می  زمینه  این  کیرگگوردر 
افسردگی عمیقم مهار زده ام.« )کرایتس،1۲:1۳7۳( 
هم چنین باتای بر این باور است که:»می نویسم 
تا دیوانه نشوم.«)بارت،7۲:1۳8۵( و مانا می خواهد 
روح زخم خورده اش را با شعر تسکین دهد:» تو 
زخم هایت را شعر می کنی/ من هم با شعر روحم 

را پانسمان می کنم.« )آقایی،1۳86: 4۳(
بیان درد و رنج در شعر آقایی ناشی از ضعف و 
منفعل بودن او نیست بلکه شاعر در پی رهایی و 
رستگاری است.درد آگاهی دهنده است وشاعر با 
آگاهی از فضای پیرامون خود به نوعی خودشناسی 
و پرسش هستی شناسانه و فردیت متاثر از تفکر 
جهان مدرن دست می یابد.این تجربه شخصی آن 
گاه که گستره ی وسیع تری را دربر می گیرد و رنج 
او در واقع رنج همه ی انسان ها می شود ، ارزشمند 

وتاثیرگزارو زیبا می شود.
زیبایی و رنج در شعر آقایی در هم زیستی با هم 
می  بازتاب  را  مدرن  انسان  موقعیت  از  وجوهی 
دهند.شاعر به عنصر رنج و تاثیر آن آگاه است  به 
گونه ای که شعر او از لحاظ انعکاس رنج و درد 
قابل بررسی است. در واقع شاعر با تنشی که حاصل 
دنیای ذهنی و جهان عینی  و حاصل  تعارضات 
فجایع و اضطرابی که تجربه نموده ، به متن وارد 
می کند ، شعر آفریده می شود.این مساله از دیدگاه 
نقد روان شناسی نیز قابل تبیین است و نوشتن و 

شعر، نقش روان درمانی ایفا می کند.درواقع»آفرینش 
ادبی نشان دهنده ی تنشی در درون هنرمند است 
با  به سامان می رسد.نوشتن  نوشتن  درفرآیند  که 
های  عاطفه  ریزی  برون  سوی  به  راه  برگشودن 
ناسازگار و متضاد، نظم از میان رفته را به درون باز 
می گرداند« )یاوری،1۳8819۲:(. شاعر با بیان انگیزه 
ها و عواطف واپس زده ، به نوعی از فشارها و تنش 
های روحی و روانی می کاهد و عالوه بر این که 
خود به آرامش و سبک روحی و لذت دست می 
یابد ؛ مخاطب نیز به چنین حس و حالتی می رسد 
و به اصطالح با او هم حسی می کند .بنابراین، هم 
نشینی ناگسستنی و پیوندی چنین میان رنج و لذت 

به وجود می آید: نوعی زیبایی شناسی رنج.
از  انسان  از اصول اساسی زندگی  زیبایی شناسی 
آغاز تا امروز بوده است. درد و رنج هم پدیده ای 
است که همواره همراه و همزاد آدمی بوده:»کوه با 
نخستین سنگ ها آغاز می شود/ و انسان با نخستین 
درد« )شاملو،79:1۳7۲( و جزیی از زندگی او است 
، می توان رابطه ی شعر و تجربه ی رنج را مورد 
رنج”  “معمای  شعری   کنش  داد.»  قرار  بررسی 
را به منزله ی مسئله ای درونی تجربه می کند و 
همین امر نیز درک و بیان تجربه ی رنج را میسر 
می سازد...روشن ساختن رابطه ی کنش شعری با 
تجربه ی رنج مستلزم تامل در باب پدیدارشناسی 
رنج ،زیبایی شناسی رنج و تفسیر تاریخی معمای 
زیبایی  بود  معتقد  آدورنو  است.تئودور  رنج 
)تجربه  پنهان  تاریخ  مگر  نیست  چیزی  شناسی 
و  نگاه  واقع  رنج.«)فرهادپور،1۰۰:1۳89(در  ی( 
نگره ی او معطوف به نوعی رابطه ی دیالکتیکی 

زیباشناسی،تاریخ و رنج است.
پدیدارشناسی رنج چیزی  از  منظور  این جا  » در 
نیست مگر توصیف ناب تجربه ی رنج و این کار 

تجربه  این  تاریخی  ماهیت  نفی  معنای  به  لزوما 
نیست.)فرهادپور،1۰۰:1۳89(

فرهادپور در ادامه معتقد است که » در رنج نوعی 
الزام به بیان وجود دارد که تجربه و بیان را یگانه 
می سازد  و این یگانگی مشخصه ی هنر مدرن 
همواره  ما  عصر  در  هنری  بیان  هست.زیرا  نیز 
آمیخته با رنج است. بنابراین نوعی درون پیوستگی 
تاریخی میان کنش هنری و تجربه ی رنج وجود 
دارد.«)همان:1۰6( و » اگر شعر می تواند رنج را بیان 
کند دلیلش آن است که بیان کردن را به منزله ی رنج 

تجربه می کند.«)همان:1۰8(
بنابراین رنج و درد که جزیی از زندگی انسان است 
و همیشه و همواره همراه و همزاد آدمی بوده و 
با آن نوعی خاطره ازلی - ابدی دارد، می توان از 
منظر زیبایی شناسی برسنجید. از یک منظر می توان 
گرایش انسان به زیبایی شناسی رنج را در همین 
مسئله پی جست.نوعی تجربه مشترک ؛ این رنج در 
مواردی و در اغلب ادیان مقدس بوده و نشان دهنده 
ی آگاهی به خویشتن و رسیدن به کمال بوده است.
از منظر دیگر تاکید بر عنصر تقابلی آن یعنی شادی 
و لذت نیز می باشد .در واقع مخاطب با غرق شدن 
در رنج و همذات پنداری با شاعر ، لذت غیاب 
شادی را تجربه می کند و دچار شگفتی می شود؛ 

چرا که نتیجه رنج و اندوه ، شادی است.
رنج چگونه در یک متن بازنمایی می شود به نحوی 
ای لذت بخش  لذتی هنری و تجربه  به  بدل  که 

شود ؟
این نکته را می دانیم که شاخصه ی یک امر زیبا 
شناسانه ، لذت است.سوال اساسی این است که چرا 
و چگونه مخاطب از خواندن شعرهایی که بازتاب 

درد و رنج و فجایع زندگی است ، لذت می برد؟
به گمانم باید از منظری دیگر به مسئله ی زیبایی 

زیبایی 
شناسی 

رنج
با تاکید بر مجموعه شعر »من عیسی بن 

خودم« اثر مانا آقایی

مصطفا فخرایی
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شناسی نگریست.اصطالح » زیبایی شناسی رنج« 
واقع  در  شناسی  نماست.زیبایی  متناقض  ترکیبی 
نظریه ای است درباره ی زیبایی وشناخت آن و 
که  بخش؛  لذت  و  خوشایند  ای  تجربه  متضمن 
زندگی  نوعی  به  بهترونیل  دریافت  و  درک  برای 
القا کننده  لذت بخش با تکیه بر عواطف انسانی 
ی امری زیبا باشد. اما رنج که امری ناخوشایند و 
به  تواند  ، چه طور می  نازیبا محسوب می شود 
تجربه ای زیبا و جذاب بدل شود؟ به این وضعیت 

پارادوکسیکالی باید چگونه پاسخ داد؟
رنج که پدیده ای ناخوشایند در زندگی محسوب 
می شود و در عالم واقع لذت و جذابیتی را بر نمی 
انگیزد، بلکه سبب اضطراب،پریشانی و عذاب می 
گردد به دلیل تاثیرگزاری با استفاده از شگردها و 
تکنیک های زبانی و کالمی بر حواس و عاطفه ی 
انسان وخلق تصاویرو فضای شعری و به دلیل تقابل 
ها و تضادها و تداعی ها ، وجوهی از زیباشناسی را 
آشکار می کند. ودر این بازنمایی به شاعر امکانات 
و ظرفیت تازه ای می بخشد که می تواند بر اساس 
آن شالوده ی جهان شعری خود را بریزد.در واقع 
آن چه که بیشتر مورد تاکید است نه مفهوم تجربه 
ی رنج بلکه ادراک جنبه های هنری و زیباشناختی 
آن مورد نظر است.به گونه ای که رنج به امری زیبا 
استحاله می یابد . یعنی مرز رنج و لذت و زیبایی 
به نوعی فرومی پاشد و رنج همان لذت و زیبایی 
ولذت همان رنج می شود. به بیان دیگر، رنج ولذت 
و زیبایی که در جهان واقعیت متناقض یکدیگرند 
در شعر به نوعی هم پیوندی و هماهنگی می رسند 
به  رنج  و  درد  که  متفاوت  شناسی  زیبایی  .نوعی 

عنصر تاثیرگزاری بدل می شود.
این درد ورنج دیگر آن درد و رنج جهان بیرونی 

نیست هرچند که برگرفته از همان واقعیات زندگی 
و تجربه های زیست شده است ، بلکه در فرآیند 
زیباشناسانه ماهیت دیگرگون می یابد و نشانه ای از 
توان و خالقیت شاعراست. مخاطب به ما به ازای 
بیرونی آن توجهی ندارد بلکه شعر را نوعی کنش 
زبانی در نظر می گیرد و به جای حس هم دردی و 
تاثرو این همانی و تطابق با عالم واقع بیشتر جذب 
این  واز  شود  می  آن  هنری  شگردهای  و  جاذبه 
رهگذر، تجربه ی زیسته به تجربه هنری بدل می 
شود. شاعر در واقع از درد و رنج حرف نمی زند ، 
بلکه آن را توصیف و روایت می کند. مخاطب نیز 
از این رنج استحاله یافته به پدیده هنری ، به نسبت 
تجارب زندگی واقعی کم تر دچار عذاب و اندوه می 
شود. به طوری که می توان گفت:» شعر در آن واحد 
هم تجربه است و هم زبان.«)فرهادپور،87:1۳89(
به ویژه شعر چنان قدرت  اثرهنری  در واقع یک 
و توانی را داراست که حتا تجارب ناخوشایند را 
در پوششی زیباشناسانه با انواع شگردها کالمی و 
زبانی دچار استحاله کند و به عنصری زیبا و لذت 

بخش بدل کند.
شاعر در مقام یک مسیح ، صلیب رنج و درد را بر 
دوش می کشد تا مخاطب شعر او از این وضعیت 
زجرآور و جان فرسا به لذت و خوشی دست یابد. 
کیرگگور چنین موقعیت متناقض نمایی را این گونه 
انسانی  چیست؟  شاعر  است:»  کشیده  تصویر  به 
ناشاد که رنج و عذابی عمیق در دل دارد ،اما لب 
هایش چنان شکل گرفته اند که هر زاری و فغانی 
که از آن ها بیرون می تراود بدل به نغمه ای دل 
سرنوشت  چون  هم  او  شود.سرنوشت  می  انگیز 
جبار  فاالریس  که  است  بختی  نگون  قربانیان  آن 
آهسته  و  کرد  می  زندانی  مفرغین  گاوی  دل  در 
آهسته آن ها را با آتشی که زیر گاو روشن می کرد 
شکنجه می داد؛ فریاد و فغان آن ها به گوش جبار 
چنان نمی رسید که و حشت در دلش اندازد ؛این 
فریادها و فغان ها [چون ازآن دیواره ی مفرغین می 
گذشت] هم چون نغمه ای شیرین به گوش می 

رسید....«)کرایتس،۲9:1۳7۳(

رنج  و  است  هولناک  و  تلخ  که  واقعی  رنج  بین 
مخاطب  برای  که  هنری  پدیده  به  یافته  استحاله 
و  مشخص  ی  فاصله  زیباست،  و  آیند  خوش 
معناداری است، به گونه ای که مخاطب از تجربه 

کردن آن می هراسد.
فاجعه  دهشت  و  هولناکی  اوج  هنری  اثر  یک 
را کم مایه جلوه می دهد. مراد فرهادپور در این 
زمینه می گوید:» هر شعر خوب یا حتی شاهکار 
شعری - مثال “فوگ مرگ” اثر پل سالن- که به 
نحوی شکنجه و کشتارجمعی مردمان در اردوگاه 
های آدم سوزی را توصیف کند ، دقیقا به سبب 
زیبایی هنری ،استحکام صوری و معنای عینی تام 
وتمامش ، بی معنایی و دهشت و زشتی چندش 
آور فاجعه را مخدوش می سازد.حتی شعر سالن 
نیز با تبدیل فاجعه به یک مضمون هنری ،دهشت 
آن را تقلیل داده و فاجعه را “قابل درک” می کند.« 
این  به  توجه  با   « که  گیرد  می  نتیجه  ادامه  در  و 
حقیقت که دریافت اثر هنری به نحوی صریح یا 
ضمنی دربرگیرنده ی درجه ای از لذت زیباشناختی 
است پس تبدیل فاجعه به مضمونی هنری عمال 
نوعی خیانت نسبت به قربانیان آن است. و هر چه 
توصیف هنری زیباتر،اصیل ترو حقیقی تر باشد ،  
عمق این لذت و خیانت ناشی از آن نیز افزایش می 
یابد.« و در این موقعیت ،پارادوکسی ایجاد می شود 
» پارادوکسی که جز ذاتی معمای بیان هنری )تجربه 

ی رنج( است.«)فرهادپور،1۰۳:1۳89(
رنج و درد و تنهایی و اضطراب  مضمون اصلی 
مجموعه ی » من عیسی بن خودم« اثر مانا آقایی 
رسیدن  برای  است  مدخلی  کتاب  است.عنوان 
عنوان  این  کلیدی  شاعر.عنصر  فکری  جهان  به 
با  .شاعر  است  آن  ضمنی  های  داللت  و  عیسی 
آغاز  همان  از  انتقادی  نگرشی  و  ظریف  طنزی 

ذهن مخاطب را به چالش می کشد، گزاره ای که 
به گفته ی بارت » کهکشانی از دال ها« )سلدن و 
دارد.شاعربا  همراه  به  را  ویدوسون،17۰:1۳9۲( 
آشنایی زدایی از ترکیب آشنای » عیسی بن مریم« به 
نوعی اسطوره ی مسیح را در پیوند با زندگی خود 
بازآفرینی می کند.وتنهایی و درد و رنج عمیق خود 

را با آالم بشری گره می زند.
افزون بر این نام مجموعه که یادآور کتاب » عیسی 
هست،  نیز  جبران  خلیل  جبران  اثر  انسان«  پسر 
برگرفته از مصرعی از شعر»فامیل «):9-8( است.
شاعر تنهایی، رنج و مرگ را مضمون اصلی شعر 
به  خود  مانستگی  این  در  و  دهد  می  قرار  خود 
مسیح)کلمه( ، مسیحی که زاده وفرزند خود شاعر 
است ،برای سعادت بشر، رنج ها و شکنجه ها را به 
جان می خرد وبه بیان تجربه های زیست شده خود 
ودرنهایت همه ی انسان ها می پردازد و به نوعی 
گستره ی وسیع ترو جهان شمول تری از درد و رنج 

خود را به نمایش می گذارد. 
مانا بارها چه مستقیم و چه غیرمستقیم اسطوره ی 
بار عاطفی ویژه اش ، دست مایه ی  با  مسیح را 
کارخود قرار می دهد و آن را بازآفرینی می کند و 
ظرفیت تازه ای را از آن نمایش می دهد. عیسی از 
یک سو نماد رنج و درد انسان زخم دیده است و 
از دیگر سو نماد رهایی و نجات از فجایع و رنج 

های بشری.
»در آغاز کلمه بود/ و کلمه بیابان / و بیابان صلیبی 
که با من زاده شد/ و تا امروز بر دوش می کشم/
افتاده  که  هایت  شانه  خودم/یتیم  بن  عیسی  من 

اند«)آقایی،9:1۳86(
» در آغاز کلمه بود/ و کلمه بیابان / و بیابان تاجی که 

بر سرم گذاشته بودند از خار/ )همان:8(
ارجاعات  به  توجه  با  نیز  تولد«  شعر»  در  آقایی 
ولحنی  اعتراضی  زبانی  با  ای  اسطوره  و  تاریخی 

انتقادی سخن می گوید:
» می دانم کودکی می آید/ که از سخن گفتن در 

گهواره بیزار است«) همان:۲4(
و  آواره  انسانی  روایتگر  مجموعه  این  شاعردر 
کشیدن  چالش  به  با  که  است  وطن  از  دورافتاده 
اعتراضی  لحنی  با  خود  ی  زیسته  های  تجربه 
وانتقادی دچار انفعال نمی شود، بلکه با وجود همه 
ی دردها و رنج ها یی که زندگی او را در برگرفته ، 
در پی گذر از این وضعیت ناگوار موجود و رسیدن 
هستی  نگاهی  وبا  تراست  مطلوب  وضعیتی  به 
شناسانه به مرگ ، در جست و جوی یافتن معنایی 
برای زندگی است . به گونه ای که همین درد و رنج 
ها تعدیل و دچار تغییر می شوند و مخاطب نیز در 

این تجربه شریک می شود.
وی از منظر انسان مدرن و امروزی به تبیین عنصر 

رنج و چیستی و ماهیت آن می پردازد:
» من زجر کشیدن را در راه یک هدف را / به لذت 

های زود گذر ترجیح می دهم .« )همان:11(
ومعترضانه  ازاضطراب و دردی می گوید که هویت 

او کرده اند:
» اضطراب، دل پیچه و استفراغ را هویت ما کرده 

اند« )همان:48(
و نگران از این که:

» حق آزاد فکرکردن را از آدم می گیرند.« )ص 11(
و شاعر با دل مشغولی های روزمره و پرداختن به 
روزمرگی ها ،با طنزی خاص که وجوهی از مسایل 
اجتماعی را نیز به نقد می کشد ، در پی فراموش 

کردن این رنج هاست:
با  اداره می نشینم /  وغصه هایم را  » پشت میز 
خواندن »نیازمندی های« روزنامه فراموش می کنم 

)همان:1۰-11(
و از فجایعی می گوید که جامعه ی بحران زده و 
انسان مدرن امروزی و نسل سوخته ای که با آن 
دست به گریبان است و با بیانی متناقض نما وبه 

کارگیری آرایه ی 
»قلب و عکس « وبا طنزی گزنده می سراید:

»کم کم می دانم که چرا / از آزادی مجسمه می 

سازند /می روم/ قرن بیستم پا برهنه روی مین می 
رود/ دنیا در خواب آسمان خراش می بیند / زمین 
نگران/ به خط هواپیماها چشم می دوزد)همان: 1۵(
وبرای برجسته کردن وعمق بخشیدن بیشتر به شعر 
خود، تصویرهای پارادوکسی زیبایی را از این فجایع 

به نمایش می گذارد:
ابرهای فلزی دود / و  » آسفالت های زنگ زده/ 
خاکی سیاه که سالمت شش هایم را /هر روز به 
یک وجب سرب / و چند مثقال سرطان خالص 

آلوده می کند « )همان: ۳۳( 
پیام گیر «):49-47( تصاویری  در شعر » دستگاه 
پیاپی از این فجایع پیش چشم مخاطب می آورد 
، تصاویری آن قدر هولناک که زبان به صراحت 

می گراید.

و  نگران از سقوط انسان:
» من از ارتفاع سیمان / به سقوط انسان فکر می کنم 

« )همان: ۳4( 
و مسبب اصلی آن را خود انسان می داند و شجاعانه 
با طنزی گزنده بار مسئولیت همه ی این ها را می 

پذیرد:
» من آدم بودن را با همه ی مضراتش پذیرفته ام« 

)همان:11(
و گویی تقدیرش زخم و رنج و پوچی و پریشانی 

و سیاهی است:
» همیشه سهم من از رگ ، چاقو بود « )همان: 4۳(

» قسمت شدن میان هیچ و کمتر / سرنوشت من 
است / تمام روزهایم به پوچی می گذرد « )همان: 

)67
» مشق هایم هنوز ستاره ندارد« )همان: ۲7(

» روزنامه های عصر/ از خودکشی شاعره ای جوان/ 
پشت درهای بسته خبر دادند« )همان: ۲8(

» خوش بختی سنگ سیاه بود/ که من آن را / در 
کهکشان  به  و   / پیچیدم  دود سیگارم  های  حلقه 
از روی   / را  اکنون ستاره های شکسته  فرستادم/ 

کفش هایم جارو می کنم « )همان: ۳7(
زندگی شاعر پر از کابوس های سیاه و وحشتناک 

واحساسات آزاردهنده واشک و ناله است:
» هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم/ جنازه 
ای باد کرده پشت در می بینم / از روزنامه صدای 
ناله های صدف می آید/ و امواج صفحه ی حوادث 

/ در اشک غرقم می کند «)همان: ۳7(
» بغضی در گلویم قالب انداخته / و در اعماق من 
/چیزی / هست/ که/ فقط/ سیاهی/ را/ می فهمد«  

)همان: -۳7 ۳8(
» پروانه های دیوانه/ بیایید در خاکسترشعرهای من 
خودسوزی کنید / امشب می خواهم / برای هیزم 

درونم آتش بیاورم «)همان:۳9-4۰(
» هر روز یک قدم / به مرگ نزدیک تر می شوم« 

)همان: ۳۳(
فجایع  و  حوادث  شاهد  زندگی  این  در  شاعر 
وحشتناکی بوده آن قدر دهشت زا که تنها با مرگ 

فراموش می شوند:
» من چیزهایی دیده ام / که فقط با مرگ فراموش 

می شوند« )همان:۵9(
شاعر احساس می کند که گویی درک نمی شود و 
نوعی ترس از حضور در جمع ، اضطراب وتنهایی 
و حس بیگانگی با جهان و انسان های پیرامون خود، 

به او دست می دهد :
» قاره ای به وسعت تنهایی محاصره ام کرده است 

« )همان: 14(
» امروز تنها خوش بختی من این است / که جهان 

به اندازه ی خودم تنهاست«
)همان: ۳4(

» دیگر/ هیچ خیابانی مرا به جا نمی آورد« )همان: 
 )۲9

و با طنزی گزنده و با آشنایی زدایی از ساختارهای 
معمول ، حاکمان جنایت کارو مدعیان تزویرگر را به 
باد انتقاد می گیرد و طبل رسوایی آنان را به صدا در 
می آورد.شاعربا به کارگیری تعبیر »شلیک کردن « 
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که متناسب بمب و موشک است  برای غذا ، عالوه 
بر وجوه استعاری آن ، طنز گزنده ای را نیز خلق 
کرده ، به گونه ای که زیبایی آن را باید مدیون همین 

شگرد دانست.
» جناب بوش! / شنیده ایم از آسمان مزارشریف 
اید  کرده  شلیک  غذا  گرسنه  بازماندگان  برای   /

«)همان:۵۳( 
او  با  و  دارد  مشترکی  درد  امروزی  انسان  شاعربا 
احساس هم دردی می کند.چون که » من و تو با 

هم یک نسبت خونی داریم« )همان: 4۳(
انسان امروزی بیشتر در گذشته یا آینده سیر می کند 
و کم تر در زمان حال می زید و به جای لذت بردن 
از زندگی فعلی در حسرت گذشت هاست.و همین 
زیستن در گذشته ها و خاطرات عامل اصلی رنج 

و پریشانی اوست:
» من هر وقت عاشق می شوم / مثل توفان از هم 
می پاشم / خواهرم پنجره ها را با نگرانی می بندد/ 
او اعتقاد دارد که من / باید بیشتر به آینده فکر کنم/ 
و کم تر به چیزهایی که از دست داده ام« )همان:6۳(

و اگر در وضعیت فعلی هم باشد نشانی از شادی و 
نشاط نمی بیند و 

آلبوم عکس های قدیمی ست که می  » فقط در 
خندیم « )همان: 18(

از منظر پدیدارشناسانه دلیل اصلی درد و رنج انسان 
در شعر مانا، معطوف به موقعیتی از تعارض آرزوها 

و رویاها و ایده های شاعر با جهان بیرون است:
» ما به دنیا می آییم/ تا با واقعیت تصادف کنیم/ زیرا 
واقعیت / سنگی ست که به استقبال تو می آید« 

)همان: ۵1-۵۲(
» برایم از آفتاب سرزمین مادری گفتی / اما من مرگ 

پرندگان مهاجررا دیده ام«
)همان: ۳۲(

و در این میان شاعر می داند که به حقش نرسیده 
است:

ایم  ایستاده  خود  از حق  تر  پایین  قدر/  چه  ما   «
)همان:۵4(

شاعر از نگاه اقتدارگرایانه جامعه مردساالر به زن 
می  اعتراض  به  زبان  وار  وفروغ  کشد  می  رنج 

گشاید:
» برادرم  - خدای خشمگین خانه- / که فکر می 
کند تمام راه های برگشت را می داند / هیچ وقت با 
خودش کلید ندارد / سمج تر از او / مردی چسبیده 
به دکمه ی پیراهنم/ که نمی افتد « )همان: 18-19(

» ای مرد! / من نمی دانم این حقیقت که می گویند 
چیست/ اما می دانم / هر وقت نام تو را بر زبان می 

آورم / یکی از دکمه هایم می افتد«)همان:4۵-46(
» از اولین “بله “ ای که شنیدم / تا آخرین “نه” که یاد 
گرفتم بلند بگویم / درست نمی دانم چند بار کتک 

خوردم « )همان:17(
ودر این موقعیت دهشتناک خود را ناتوان و مایوس 

می بیند :
» این آسمان زیادی بلند است/ و جای چارپایه زیر 

پای ما خالی« )همان: 17(
و  استیصال  اوج  بحرانی  لحظات  این  شاعردر 
درماندگی خود را نشان می دهد:» می ترسم آدم ها 
بروند/ زمان برگردد / و من هم چنان این جا ایستاده 

باشم «)ص ۳1(
بنابراین قصد رفتن و سفر دارد و هم صدا با سهراب 

سپهری می گوید:
» امشب باید بروم/ تمام سفرها از خداحافظی شروع 

می شوند/ ومن مسافرم«
 )همان: ۵8(

و همدردی را در کنار خود نمی بیند :
» این جا روی زمین / همسایگان کوتوله ای داشتم 
/ که فکر تسخیر فضا دیوانه شان کرد/ و دوستانی 
سنگدل / که جانب وزیدن بادها را از دست دادند« 

)همان:۵9(
کودکی  صداقت  و  معصومیت  به  خواهد  می  و 
برگردد:» به خواب نردبام هایی / که از روی شانه 
هایشان / برای ستارگان خدا دست تکان می دادیم 

« )همان:۵9(
اما با وجود این همه رنج و پریشانی و یاس شاعر 
انگار نمی خواهد تسلیم تقدیر شود و به ابدیت 

می اندیشد:
» در این عقیم ترین شب/ که باد / هم چون جنینی 
در اعماق تاریک تاب می خورد/ و شاعران / در 
پستوی خلوت رنج های شان / تولدی دیگر انتظار 
می کشند/ من به ابدیت فکر می کنم «)همان: -۲۳

)۲4
و گاه کورسویی ازتقالی یک حس درونی در اوج 

ناامیدی او را به زندگی امیدوار می کند:
» پنجره بسته است/ در خیابان/ هیچ چیز به زندگی 
امیدوارم نمی کند/مگر تقالی حسی در درونم/ که 

فکر می کردم مرده است «)همان: ۲4(
به مثابه  با برجسته کردن عنصر رنج، آن  را  مانا 
مصالح و ابزاری در متن به کار می گیرد و با توانایی 

و مهارتی که دارد با تعمیم دادن  تجربه زیسته اش 
آن را به تجربه زبانی بدل می کند و روایتی  هنری 

از آن ارائه می دهد .
سرگردانی  و  رنج  گریزاز  و  رهایی  راه  شاعر 
وروزمرگی و خاموشی  را در سرودن و بازگشت به 
کودکی ودل خوش بودن به خاطرات خوش گذشته 
و سفر به آرمان شهر و عشق می داند.مولفه هایی که 

به نوعی با جریان رومانتیسم هم پوشانی می کند .
آقایی با نوعی شعر بیان گرا و معنامحورو با تاکید 
بر من شخصی ، وجوهی از تجربه های زیسته خود 
با  را  ها  این درد و رنج  نشان می دهد. شاعر  را 
تاثیرگذاری بر حس و عاطفه ی مخاطب روایت می 
کند و کم تر به اجرای شعر تمایل دارد.اجرایی که 
انرژی زبان در شعر آزاد شود و مخاطب به شگفتی 
یابد.  دست  زبانی  گیری  غافل  از  ناشی  لذت  و 
شعرها اغلب با تکنیک تک گویی درونی - متناسب 
با بیان تجربه های زیسته شاعر-  به نوعی بیان شرح 
اتوبیوگرافی پهلو می زنند به همین دلیل  حال و 
شاعر با زبانی ساده واغلب بیان عینی و شفاف به 
دور از ابهام به بیان مستقیم ایده های مورد نظر خود 
می پردازد. این سادگی زبان البته به سطحی نگری 

دچار نمی شود ، بلکه شعرعمق و ژرفا می یابد.
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روابط  چه  و  رویاها  برفی  سرزمین  چه  مرد  چه 
توخالی انسانی. اما این جلوی تسویه حساب کلی 

او با جنس مرد را نمی گیرد:
»مردان همه در تاریکی/ به خانه ی من آمدند/ 
و بی آنکه در بزنند وارد شدند/ آنان هر کدام/ 
یک تکه از قلبم را/ که آفتاب را در آن پنهان 

کرده بودم/ ربودند/ و بی صدا رفتند
نیمه شب/ هر  مانند دزدان  پاورچین/  و  آهسته 

یک/ با چراغی در دست.«
اما چندی نمی گذرد که شور و حرارت او می خوابد 

و امید به یافتن را در خود زنده نگه می دارد:
که  شب  آن  بودم/  نزدیک  دریا  به  »چه 
صخره ها  می لغزید/  زبانم  زیر  دهانت/  نمِک 
دندان هایشان را/ با چاقوی باد تیز می کردند/ 
و من مزه ی شور مرد را با حرص فرو می بردم/ 
تو  گوش های  توفان  به گمانم  شوم/  تشنه تر  تا 
بریده بود/ زیرا بی صدا روی امواج  بیخ  از  را 
را  خونم  که  نمی شنیدی/  مرا  می کردی/  سفر 
می تکاندم روی ماسه ها/ اکنون رّدم را بگیر و 
هنوز  من  بینداز/  شکسته  صدفی  دامنم  در  بیا/ 
برایت/  می خواست  که  هستم/  زنی  همان 
اقیانوسی از مروارید به دنیا بیاورد/ پارو بزن/ و 

رختخوابت را نزدیک تر بیاور/ در این تاریکِی 
بی فانوس.«

اگر بخواهیم روی دگرگونی نگرش شاعر در پیچ 
و خم زندگی شاعرانه ی او در این دفترها انگشت 
کودکانه  معصومیت  روند  به  می توانیم  بگذاریم، 
بپردازیم.  خود  از  او  شناخت  و  استقالل طلبی  و 
شناختی که به آن جا می رسد که مردی دیگر باید. 
به  و  بیاید  دریاها  پشت  از  که  شرقی  اما  مردی 
از دیدگاه او کمال و  پایان دهد.  این بی سرانجامی 
خوش بختی راهی تک نفره نیست. اشاره به صدف 
اما  آرمانی  امید  فروکاهیدن  نشان دهنده ی  شکسته 
است.  واقعی تر  و  زمینی تر  موجودی  به  دل بستن 
چشم به راه  برف ها  میان  در  را  او  باز  که  نگرشی 
آن  از  گم کرده ای  تا  می اندازد  گرم  آب  دریاهای 
بر خشکی پای بگذارد. این واقعیت نشان دهنده ی 
است.  تازه  محیط  در  مهاجر  نشدن شخص  حل 
ناخودآگاه او نمی تواند چشم از شرق و زادگاه خود 

بر دارد و این واقعیتی است ناپوشیدنی.
دوباره کم کم نوستالژی و رومانتیسم به هم راه بیم و 

امید بر شعرهای او سایه می افکند:
نگران  کشیک  یک  مثل  تمام/  شب  »سیزده 

استراحت می کنم/ ماهی ها  راه رفته ام/ امشب 
به جای  ماه  و  همیشه خوابیده اند/  از  آسوده تر 

من/ دور دریاچه قدم می زند.«
و  کالغ  و  درخت  از  آکنده  فضایی  در  آقایی 
گنجشک، شب و زمستان و برف، ظهر و آفتاب 
بندر و دریا، کفش و هجرت و کوچ، خود را  و 
می جوید و می کاود. بازگشت به کودکی رویه ی مهم 
او اهل فلسفیدن  روان شناختی سرایندگی اوست. 
نیست؛ به زعم نگارنده زنان شاعر ما تقریبن همه از 

فقر فلسفه و دیدگاه ویژه رنج می برند.
 آقایی در مجموعه شعر »زمستان معشوق من است« 
را  هجرت  کفش های  خود  معصومانه ی  نگاه  با 
می پوشد. از فضای شعری آقایی نمی توان به درک 
ویژه ای از جامعه ی مهاجران رسید. شعر او کم تر 
دنباله  رو  است.  گرایانه  فرد  بیش  تر  و  اجتماعی 
ایسم و مکتب سیاسی ویژه  ای نیز نیست. تعریف 
ترجیح  ایجاز  بر  را  تفهیم  و توضیح و تشریح و 
می دهد. با توجه به محیطی که در آن زندگی می 
 کند، سروده های او اروتیک نیستند و استفاده  ی وی 
از واژگان اروتیک در جهان ِ شعری اش بسیار به 
اما برای خواننده  ی سنتی داخل کشور،   جاست؛ 

شاید خواندن چند واژه ی اروتیک در سروده  های 
او به  چشم بیاید. »آقایی« در جاهایی به  خوبی از 
چشم انداز زنانه به دنیا نگریسته است اما نگرش او 
بیش  تر انتقادی و تلخ و گزنده بوده است تا راه  گشا 
به درون جهان ویژه  ی زن. همان  گونه که پیش 
انتظار یک    تر هم گفتم شوربختانه زنان شاعر ما 
ابرانسان را از مرد دارند، در حالی که مرد نیز انسانی 
بیش نیست. با همه  ی کوتاهی  ها و بلندی  های 
 اش. نگاه انتقادی به جامعه  ی مردساالر و قانون 
فروکاسته  مرد  به  گزنده  انتقاد  به  نباید  مردساالر 
شود. مرد هم خود قربانی این جامعه است. همه ی 
مسئولیت ها حتا نجات کامل زنان را نیز نباید تنها بر 
دوش مردان گذاشت. آقایی، شاعر خوبی است و 
از دید من شعرهای آقایی در حد متوسط هستند. 
شعرهای این شاعر، آن چنان درخشان و برجسته 
نیستند؛ اما لحظه های زیبای فراوانی در آن پیدا می 
شود. به گمان من، جا دارد »آقایی« با نگاه ژرف  تر و 
عمیق تری به پدیده و مقوله  ی »مهاجرت« بپردازد و 
از »فرد گرایی« ی بیش از اندازه  ی آن بکاهد. برای 
این  شاعر خوب جنوبی، روزهای درخشان تری را 

می بینم.

مرغ مهاجر جنوبگان
ادامه مطلب از صفحه 3
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من یک شب تاریک شاعر شدم
شبی که ماه

در چاه عمیق فراموشی افتاده بود
-خیلی آسان-

طناب نازک خیالم را پایین انداختم
                 و او را بیرون آوردم.              ص 11.
الف. »من یک روز داغ تابستان دنیا آمدم« با پراکنش 
اندوهی زنانه-تاریخی، در گستره ی برش های عاطفی، 
نقدی اجتماعی را در دایره ای از داللت های متکثر 
معنایی بازتاب می دهد که متأثر از تناقضات و تنش های 
جهان پیرامون و تأمل در مِن انسانی زنانه ی فردی-
اجتماعی ، که با عطوفتی زنانه  در سطرها شکل گرفته و 
در فضای ذهنی مملو از درد و رنج های شاعرانه، مبین 
تجارب زیستی مشترکی ست، که بر زن- انسان معاصر 
رفته و می رود. از سوی دیگر برجستگی درون مایه هایی 
چون: مرگ اندیشی، یأس، ترس از تنهائی، بازنمائی 
سرگشتگی و اضطراب، که از مناسبات ذهنی و درونی 
شعر زنانه محسوب می شوند، در الیه الیه ی سطرها، 
پس از هم نشینی با عناصر زبانی، چرخشی روایی 
را عینی و ملموس با مخاطب در میان می گذارند. 
درون مایه هایی که مدام با نقدی اجتماعی- تاریخی 
تلفیق می شوند، تا در نهایت اندیشه ای هوشورزانه 
از سطرها به بیرون پرتاب شود که قادر است مسیر 
رخدادهای اجتماعی را بشکافد و با چرخشی جهان نگر، 
صدایی تاریخی بیابد که از وضعیتی متناقض  در جهان 
متن پدیدار شده  است. با این همه اما، آن چه مهم 
می نماید، زاویه ی دید شاعر، چگونگی بهره گرفتن از 
پتانسیل درون مایه های جهان گرایانه و تأثیر آن ها بر افق 
داللتی سطرهاست و این که چگونه این درون مایه ها، 
جهان نگری های شاعرانه را شکل می دهند؟ و آیا اساسًا 
چنین درون مایه هایی قادرند هستی نگری های شاعرانه 
را در برش های متنی منعکس نمایند؟ یا نگرش های 
هستی شمول شاعرانه سبب بروز و برجسته نمائی چنین 
درون مایه هایی در شعر زنانه می شوند؟  فرآیندی متکثر 
و سیال که مفاهیم کالن را همچون روایتی ناگزیر جلوه 
می دهد، که می توان همچنان که روند هستی شمول شان 
از  جلوه هایی  کرد،  متنی جستجو  برش های  در  را 
زندگی زن- انسان مدرن در جهان معاصر را در آن ها 
به عینه دید. از سوی دیگر هر گاه بیان روایی و توجه 
به روایت، با مساحتی از خرده روایت های همگون و 
هماهنگ، با سطرهای زبانی موازی و همراه  شوند، و 
الجرم با التفات به زبان معیار، ساده و صمیمی بخواهند، 
مخاطب را با مفاهیم عینی و ملموس نوشتار همراه 
نمایند، گاه برش های متنی این مجموعه شعر را با 
نگارشی ایضاحی- توجیهی رو به رو می کنند. نگارشی 
که در نهایت با رویکردی نوستالژیک به رخدادها و 
تناقضات جهان پیرامون، به مؤلفه هایی موضوعیت 
می بخشد، که از منظر نگاه مخاطب، چشم اندازی آشنا 
و متعارف را در متن پراکنده اند، تا در نهایت حجم 
گسترده ای از مفاهیم روشن و شفاف در روایت هایی 
خطی امکان حضور بیابند. از سوی دیگر حلول واژه ها 
در شبکه ای از سطرهایی با ذهنیتی هم سو و هم جهت 
با رخدادهای جهان پیرامون، که نگرشی زنانه را نیز در 
سطوح متعارف زبان نوشتار به نمود می گیرند، همچنان 
که در حافظه  ی مخاطب جای می گیرند، می توانند پس 
زمینه ی روایی سطرها را به نگرشی زنانه به گونه ای 
پیوند دهند که گویی بهره گرفتن از ظرفیت واژه ها در 

برش های روایی، تعیین کننده مفاهیمی عاطفی اند که 
در ذهن مخاطب، شبکه ای از تداعی های به هم پیوسته 
و زنجیرواری را سامان داده و می دهند. تا جایی که 
نظیر: جارو، شب،  گویی کارکرد عاطفی واژه هایی 
تنهایی،  حسرت،  سیاه،  سردخانه،  حیاط،  تاریکی، 
مرگ، آگهی ترحیم، سرد، دلگیر و.... و تلفیق آن ها 
با رویکرد نوستالژیک سطرها، آن گونه که دغدغه ی 
مخدوش نمایی توالی زمان های تقویمی را در خود 
بازتاب  می دهند، تا داللت های معنایی و داللت های 
ضمنی » من یک روزداغ تابستان دنیا آمدم« را بیافرینند 
و به مثابه شبکه ای هم بسته و در هم تنیده، چرخش 
حول محور هسته ی مرکزی شعر را مد نظر داشته، 
سویه های زیبایی شناسیک گزاره ها را رخنمون نمایند. 
اما آن چه موقعیتی تعیین کننده را در مونولوگ ها 
با  که  زنانه ای ست  تفکر  برجسته نمایی  می پراکند، 
بهره گرفتن از چینش واژه ها، می کوشد برداشت های 
متعارف خود را از رخدادهای جهان پیرامون با مخاطب 

در میان بگذارد.
هزار و یک بار در اتاق قدم زده ام 

هزار و یک بار
برای خودم قصه گفته ام 

مثل مسافر بی خوابی 
که در کویر راه گم کرده 

تنهایم                                 1۳.
نگاه کودک- زنانه ی شاعر اما، به رخداهای جهان 
پیرامون، گاهی بیانیتی صریح و مستقیم می یابد و 
در محدوده ی بیانی اعترافی با تأکید بر سویه های 
عینی و شفاف، مرزهای روایت گرای شعرها را طی 
می کند و گاه با درگیر شدن با مقوله ی هستی، و 
خنثی نمایی زمان، سطحی متکثر از مفاهیم سیال 
را، با احضار زمان گذشته به زمان حال و بازآفرینی 
خاطرات دوران کودکی در ذهن، به نمود می گیرد 
چنان  هم  نگارشی  تمهیدات  با  است  کوشیده  و 
که مونولوگ های پیوسته  ی روایی را در امتداد هم 
و  خطی  روایتی  در  غلتیدن  از  را  متن  می چیند، 
این حال  با  نهایی و یکه دور نگه دارد.  معناهای 
شاعر -راوی مدام با نقب زدن به جهان کودکی ها، 
رؤیاها و حساسیت های ذهنی خود را در سطرها به 
نمایش می گیرد و  با برگشتن به دوره ی کودکی، 
می خواهد تا صفا و آرامش زندگی گذشته را دوباره 
تجربه کند. رخدادی متنی که یادآور این سخن اژن 
فینک است: » خاطره به راستی گذشته را نفی می کند 

و همه چیز را به زمان حاضر می کشاند«.
بچه که بودم 

اتاقی پر از ابر داشتم 
انگشت های مادربزرگ 

جعبه ی مهربان مداد رنگی بود 
نقاشی  را  چشم هایم  کمان  رنگین  شبیه  چیزی 

می کرد
دریا درست تا پشت پنجره می آمد

من از این سو چرت طالئی ظهر را قاب می گرفتم                     
ص،۳8.

ب.  از سوی دیگر رویکرد نوستالژیک آقایی، به 
با  ناخودآگاه  گاه  اما،  پیرامون  جهان  رخدادهای 
گره  مخاطب  تاریخی-جمعی  مشترک  حافظه ی 
و  مشغولی ها  ذهن  بار  آگاهانه  گاه  و  می خورد 
دغدغه های عاطفی فردی- شخصی شاعر را در 
سطرها به نمود می گیرد. چرخشی سیال که سبب 
در  متکثر،  روایتی  مثابه  به  برش   هر  تا  می شود 
ارتباطی چند وجهی به کالن روایت منتشر شده 
در نوشتار گره بخورد.  با این حال به نظر می آید، 
داغ  روز  یک  »من  نوستالژیک  مفاهیم  چه  آن 
تابستان به دنیا آمدم« را در مرور خاطره ها رنگ و 

بوی تازه می بخشد، ذهن مشغولی های عاطفی و 
در عین حال هستی انگارانه ای است که در سطرها 
تا  می دهند.  بازتاب  را  معناها  روشن  سایه  مدام 
به  مدام  را  شاعر  ذهن  آن چه  گویی  که  جا  آن 
نوشتار  عاطفی  جو  و  است  کرده  مشغول  خود 
را هویتی عینی بخشیده است،  دغدغه هایی ست 
که متناسب با نوع نگاه شاعر به مقوله های مهمی 
که   است  انسان،  و  هستی  مرگ،  زندگی،  چون: 
با  را  شاعر     فردی-اجتماعی  کودک«   - زن  »مِن 
عاطفی- نگاه  همین  اتفاقًا  و  کرده،  درگیر  خود 
تا  می دارد  وا  را  آقایی  که  است  هستی انگارانه 
را  مخاطب  هستی شمول،  پرسش های  طرح  با 
نماید.  دعوت  نوشتار  در  فراگیر  مکالمه ای  به 
اشیاء  و  پدیده ها  عناصر،  دیگر حضور  از سوی 
زندگی شهری و بازتاب آن ها در مونولوگ های 
پیوند  واقع گرایانه  عینیتی  به  را  شعرها  روایی، 
القائی شعر  قدرت  از  که  تا همچنان  است.  زده 
متناسب  را  سطرها  ذهنی  مفاهیم  می گیرد،  بهره 
با پس زمینه ی عاطفی شعرها، وضوح و روشنی 

تازه ببخشد.
دنیا سفره ی هفت سین بود 

زندگی تنگ بلور 
نشستم و زل زدم 

به رد پای ماهی هایی 
که تبخیر شده بودند.                 ص 14  

همچنین در شعر »ساعت ماه« شاعر، با خودآگاهی 
زبانی، سویه های معنایی شعرها را به روایتی عینی 
و شفاف بدل می کند،که در آن هم زمان می توان هم 
تصویر شفاف زنی را دید که می کوشد عقربه ها را 
از حرکت باز بدارد، شاید زمان از حرکت بایستد، 
که  نمود،  را کشف  آن کودکی  در  و هم می توان 
هوشورزانه به راز ثانیه ها پی برده است و می داند 
چگونه می توان عقربه ها از حرکت باز بدارد. چرا 
که می خواهد همچنان کودک بماند و بزرگ نشود. 
با این حال به نظر می آید آن چه در این شعر جلوه 
می کند، سویه های خطابی گزاره هاست که پس از 
تلفیق شدن با شیوه ی متعارف بیانی روایی، به تولید 
سطرها  در  را  عاطفی  وضعیتی  شده ،  منجر  لحن 
دنبال می کنند و شرایط الزم را برای بازتولید روایتی 
هستی انگارانه در برش های متنی فراهم می آورند. 
به عبارت دیگر در این شعر»زمان« تجسمی روایی 
می یابد، و چون سازنده ی جهانی است که شاعر-

راوی در آن تجارب زیستی اش را درک کرده است، 
پس می بایست به پلی بدل شود، که بوسیله ی آن 
شاعر- راوی به گذشته پرتاب شود. چرا که گذر 
درک  جز  چیزی  شاعر  زیستی  تجارب  در  زمان 
تناقضات و تنش های این جهانی، نبوده و نیست، 
پس آگاهانه می کوشد تا رویکردی نوستالژیک زمان 
گذشته را احضار کند، و با نگه داشتن آن در زمان 
حال، همچنان در جهان کودکی های خود سیر کند.   

بعضی شب ها 
ماه ساعت گردی می شود 

با صفحه ای نقره ای رنگ و درخشان 
بعد پایین می آید 

آن قدر که در درخت پشت پنجره گیر می کند 
صدای تیک تاک خواب آورش را می شنوم   

به بیان دیگر زبان گزارشگرای شعر، با چرخیدن 
ارتباطی  حول محور روایتی زمانمند، سویه های 
گزاره ها را به گونه ای در امتداد یک دیگر ترسیم 
معناهای  تحقق  هر چه صریح تر  تا  است،  کرده  
زبان  همین  چه  اگر  نماید.  ممکن  را  متنی 
گزارشگر قادر است تا همچنان مکالمه ای سیال 
را به یاری داللت های ضمنی نوشتار، با مخاطب 

سطر  مخاطب  همچنان  حال  این  با  دهد.  ادامه 
به سطر، معناهایی را پی می گیرد که معطوف به 
راستا  همین  در  و  شاعرانه اند  جهان نگری های 
ادراک حسی- عاطفی مخاطب را نشانه رفته اند.

دست هایم را به شیشه می چسبانم 
و به شاخه ی بلندی که در باد می چرخد 

چشم می دوزم
من کودک کنجکاوی هستم 

که به راز ثانیه ها پی برده
و سعی می کند عقربه ها را 

از حرکت بازدارد.  
                                                   ص ۳6

پ. با این حال شاعر-راوی همچنان که پیش تر 
لغزان  و  سیال  نگرشی  با  شد،  اشاره  آن  به  نیز 
می رود  پیرامون  جهان  رخدادهای  دیدار  به 
داللتی  افق  تاریخی   - اجتماعی  زمینه های  و 
شکل  گونه ای  به  را،  سطرها  عاطفی  برش های 
می دهد تا با رویکردی متکثر به واکاوی رنج های 
مایل  همچنان  و  زن-انسان  بپردازد  تاریخی 
متنی  برش های  در  را  جدی  مکالمه ای  تا  است 
سادگی  چه  اگر  دهد.  ادامه  و  آغاز  مخاطب  با 
است،  ممکن  گاه  شاعر-راوی  بیان  شفافیت  و 
نگارش  از  را  مهم  معناهای  قطعیت  دغدغه  ی 
ساختمند نوشتار اخذ و به مثابه فرمول نوشتاری 
دهد،  تعمیم  برش ها  تمامی  به  شده ای  تثبیت 
مؤلفه ها  از  تا  می کوشد  آقایی  که  جا  آن  از  اما 
نفع شعر خودش  به  و شاخصه های شعر مدرن 
بهره بگیرد، می توان وحدت ارگانیک و مرکزگرای 
سطرها را ناشی از پس زمینه ی روایی شعرها دانست 
که اگر بر اجراهای زبانی چیره می شوند، اما راه را 
مخاطب  و  متن  میان  مکالمه  فضای  گسترش  بر 
نمی بندند. چنان که در شعر »مرگ و باران« آقایی 
با طرح پرسش هایی که پیاپی سطرها را می کاوند، 
بازتاب  را  خود  اجتماعی-تاریخی  دغدغه های 
را  پیرامون  جهان  تنش های  طعم گس  و  می دهد 
در شعر به صدایی شفاف و شنیدنی بدل می نماید. 
گویی هر پرسش جستجوی مطالبه گرایانه ای است 
که شاعر-راوی با بسط آن در پس زمینه ی روایت 
به  نیز  را  از جهان نگری های خود  ِشمایی  اصلی، 

مخاطب القاء می نماید. 
در مرگ ما چه کسی سیاه خواهد پوشید؟

کالغی که پروازش 
خط می کشد به قاب بی تمثال پنجره؟
صبحی که سایه ها را روشن می کند 

تا عریان تر نشان دهد از پشت پرده ها 
هاشور جاده، عبور تابستان را؟

یا این نسیم که به رسم همیشه می آید 
تا ابرها را پیش از تیره تر شدن ببرد؟       ص 46.

را  شعر  مجموعه  سطرهای  چه  آن  رو،  هر  به 
شکل می دهد، عالوه بر کارکرد اجتماعی برش ها، 
برجسته نمایی رویکرد زنانه ای است که در منطق 
روایی گزاره ها آگاهانه تعبیه شده، تا پس از پرش 
از زمان گاهنامه ای، سویه های معنا محور کالم را به 
عاطفه ای سیال گره بزند. تا در نهایت هر روایت 
تصویری  می تواند  که  شود  گنجانده  دایره ای  در 
تراژیک  جهان  در صحنه ی  زن-انسان  از حضور 

معاصر را در خود حمل نماید. 
به مادرم سپرده ام 

هر کاری می کند دستمال نیاورد
ما گریه های مان را کرده ایم 

و بی تعارف بگویم 
فقط در آلبوم عکس های قدیمی ست که می خندیم

             ص4۲.

7

چهکسیصدایشهرزادرامیشنود؟
مکث و مروری بر مجموعه شعر»من یک روز داغ تابستان دنیا آمدم« سروده ی مانا آقایی

افسانه نجومی
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ویژه شناخت شاعرانگی مانا آقایی
مدیرمسئول: یونس جعفری
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شناسنامه اثر

مسأله ی عمومی در شعر مانا آقایی موجودات الینه 
شده ای هستند که بر اثر جمود و روح-مردگی، 
نگاه شگفت مبتنی بر بدویت نخستین را از دست 
داده اند و تضادهای حاکم بر جهان، پنداری آنان 
را مجاب کرده است تا سیالیت روح آزاد بشری را 
تا حد ماتریال های دگم خودساخته فرو بکاهند.بر 
خالف تصور، اما همین رویّه، به اختالفات طبقاتی 
در جامعه ی منظور نظر شاعر دامن زده است .به 
در  که  به رو هستیم  مؤلفی رو  با  ما  ترتیب،  این 
وهله ی اول بین خود)به عنوان سخنگوی انسان 
تحت ستم به طور عام و بلندگوی فریاد خفه شده 
ی جنس زن در جامعه ی گره خورده به قطعیات 
ایدئولوژیک به طور خاص( و سیاهه ی انسانِی بی 
تفاوت، تمایزی پررنگ قائل شده است.”من”، مرکز 
اکثر قریب به اتفاق اشعار آقایی است. این “من”، 
می تواند هر لحظه به شکلی ظاهر شود.گاهی در 
دریغاگوی  جمع(،  یا  )مفرد  شخص،  اول  قامت 
حادثه ایست)مانند آنچه در شعر کودکی1 شاهدیم( 
زاویه ی  یک  به  “من”،عطف  این  دیگر  گاهی  و 
می  روایت  شخصیتها  ذهن  میان  از  درونی،  دید 
شود)شعر رنگارنگ را ببیند( و در پاره ای موارد 
پرسونای  یک  به  کاملن  اینکه  نه  “من”،  این  نیز 
مؤلفه  با همه ی  مردی  به  اما  تبدیل شود،  جامع 
های دگماتیسم مذهبی)مانند داشتن نگاه ابزاری و 
سکشوال به زن(بدل می شود و در این دگردیسی 
هدفمند، به تعریض و طعنه بر انگاره های سنگی 
فمنیسم  از  هایی  رگه  مینیاتور(.  آشوبد)شعر  می 
تعدیل شده که در اشعار مانا آقایی به چشم می 
خورد نیز، الجرم محصول عواملی است که یکی از 
مهمترین آنان موقعیت مکانی شاعر است. موقعیتی 
که شاعر را به ناچار در مقام یک قاضی قرار می دهد 
تا بتواند تاریخ ایده آلیزه ی سرزمین شرقی اش را 
با تاریخ مدرنیزه ی آنسوی ربع مسکون، قیاس کند. 
به همین سیاق، پرواضح است که لیبرالیسم ناشی 
از مدرنیته، با تاکید بر فردیت، بر امواج سه گانه ی 

فمنیسم، صحه گذاشته است:
از  ای  باکره  برایم  تا  داد/  پیغام خواهم  مادرم  “به 
حوالی بخارا بفرستد/چهارده ساله ای سر به زیر/
که ابروان هالل پیوسته/و پستان های کال برجسته 

داشته باشد...)الی آخر(...شعر مینیاتور”
پختگی  در  معتنابهی  فاکتور  ابژکتیویته،  چند  هر 
ساختار معنایی شعر امروز محسوب می شود اما 
به نظر می رسد که شعر مانا آقایی سوای مواردی 
چند)الاقل در این کتاب(، بیشتر از نشانه های ذهنی 
برای انعقاد کالم در مخاطب بهره جسته است و 
برای  چندانی  مجال  او  اشعار  در  گرایی  عنینیت 
بروز، نیافته است. چنان که می بینیم او در بسیاری 
پیشا  شاعران  سیاق  به  مکتوب،  این  فرازهای  از 
نیمایی، اسیر جادوی ذهن است. جدال یک تنه ی 
شاعر، با خلقی که آنها را به طرز بدبینانه ای در برابر 
زنانگی محتوم خود می بیند جلوه ای سکتاریستی 
به مشارالیه بخشیده است.رل اصلی را در واگویه 
های او “یک قهرمان بالقوه!”، بر عهده دارد.مثلن در 
شعر “آواره ی شب”، دقیقن چنین فضایی در برابر 
مخاطب ترسیم شده است. روح یک زن انقالبی 
جان برکف، در جسم او حلول می کند و شاعر 
در  او  یا  رود  می  راه  او  در  “شب،  داند  نمی  که 
شب”، خود را محق می داند که در سوگ “شهدای 

جوانمرگ”، برای جهان، حکم قطعی صادر کند:
“بریزید ستاره ها!بریزید!/نعش جوان این شهید زنده 
را/با اشک غلیظ خود غسل دهید/بگذارید جوهرتان 
بر خون او چکه چکه کند/ و سیاه بر قرمز گواه 

شود...شعر آواره ی شب”
 به نظر می رسد که اصرار مانا آقایی برای صدور 
اینگونه)که گاهی به شدت به شعارهای  احکامی 
حزبی نزدیک می شود( و نیز، حضور حداکثری 
راوی متکلم وحده در اشعار، خود نشانگر واکنش 
جبری شاعر نسبت به کنش استبدادی و سیستم 

پدرساالرانه ی محاط بر اوست.
 نگاه تقریبن همیشگی شاعر به پشت سر و یادکرد 
دائم او نسبت به فانتزی های دوران کودکی اش مثل 
کتاب “قصه های خوب برای بچه های خوب”،مهر 
تأییدی بر باور ما مبنی بر رمانتیک بودن این شاعر 
است. موقعیت مکانی شاعر،گویا عالوه بر آنچه در 
سطرهای باال رفت به غلیان احساسات او هم دامن 
زده است.اگر نوستالژی و دریغاگویی را پیامد بی 
بیرون  ارجاعات  بدانیم،  رومانتیسم  جریان  تردید 
متنی و درون متنی قابل تأملی در طول آثار او دیده 
می شوند که بازتاب ذهنی خسته از یک زندگی 
فرسایشی است. همانگونه که مارسل پروست، با 
نومیدی در جستجوی زمان از دست رفته است، 
گویی مانا آقایی هم در جستجوی بدویت خوشایند 
از دست رفته، پای می فشارد. گاهی این شاعر، سر 
به طغیان نهاده خشم خود را با دوگانه کردن تعّمدی 
به مخاطب دیکته می کند.  ساختار معنایی شعر، 
مثلن در شعر”سالی که گذشت”، که با تسامح، رگه 
هایی از شاخصه های وضعیت پست مدرن را در 

خود دارد اینگونه می گوید:
“شایع شد نرخ نان/از جان انسان ارزان تر خواهد 
شد/اواسط ماه اکتبر،متافیزیک فروش بی سابقه ای 
تبریز  از دانشکده ی فلسفه ی  داشت/کوتوله ای 

ادعای پیامبری کرد...الی آخر...”
اشعار  از  برخی  در  آنکه  دیگر  توجه  شایان  نکته 
وجه  دارای  رفته،  کار  به  افعال  مجموعه،  این 
دارای  برخی دیگر،  اخباری)شعر کودکی1( و در 
وجه التزامی اند)شعر مرگ اگر لبهای تو را داشت(. 
این بدان معنی است که شاعر هنوز برای رویارویی 
با پدیده های جهان به جمع بندی نهایی نرسیده 
به  تواند گامی  نفسه می  است. موضوعی که فی 
پیش در جهت القای سیالیت جهان به مخاطب تلقی 
گردد و بر اصالت حرکت، داللت کند. چیزی شبیه 
آنچه مالصدرا در حرکت جوهری به آن می پردازد.
هیئت  در  یکبارگی  به  شاعر  اما  تصور،  برخالف 
یک زن جبرگرا ظهور می کند. انفعال او در برابر 
سرنوشت، که در شعرهای )رنگارنگ( و )زمین و 

آسمان(، به اوج می رسد شاهد این مدعاست:
“غلیظ تر از غلیظی تو/خود خود خون/آن هم خونی 
که در رگ سیاه به جوش آمده/خونی که مشت گره 
می کند/شعار می دهد/و سرنوشت محتومش این 

است...شعر رنگارنگ”
یا اینجا:

لگد  که  نیست  درشتی  سرخ  سیب  زمین  “...اما   
بخورد/قل  بزند/ و به آسانی یک توپ دور شود...

شعر زمین و آسمان”
شاعر  ی  منفعالنه  رویکرد  که  آید  می  بر  چنین 
در قبال سرنوشت را با عینِک -ایمان به مقدرات 

عالم- نمی توان و نباید نگریست بلکه قاطعانه می 
توان گفت که این عقب نشینِی ناچار، گویی پایان 
دراماتیک یک مبارزه ی بی فرجام با قوای طبیعت 
است که به گونه ای عریان، به یأسی فلسفی منجر 
شده است. تکیه بر خودانگاشت های درونی،باور به 
قهرمان)یا خود یا دیگری( و المانهایی از این دست 

همه در جهت موضوع فوق ارزیابی می گردند.
در شعر مانا آقایی اما حضور پر طمطراق مفهومی به 
نام “پوچی”، به شدت احساس می شود.نیهیلیسم، 
درون مایه ی این اشعار است که به مثابه روایتی 
قطعی در این کتاب، به تواتر رسیده است.”هیچ”، 
چه در موقعیت،چه در تصویر و چه در واقعه، خود 
را هم به شکل و هم به معنا تحمیل کرده است. 

ببینید:
“تمام شب کنار برج ها منتظر می مانم/صندلی های 
شکسته از آن من نیستند/اگر آهسته صدایت می 
زنم/نمی خواهم ستاره ها بریزند/آخر سقفی سراخ 
ندارم/ که زیر آن دستهایت را بگیرم و گریه کنم...

شعر مرگ اگر لبهای تو را داشت”
یا القای مفهوم “تکرار”- به عنوان یک “فرایند آزار 
دهنده ی پوچ”- به مخاطب که نشانگر آن است 
که شاعر، سازمانی هدفمند را برای جهان و مافیها 

متصور نیست:
“هی دنیا می چرخد/هی عقربه ها می خوابند/هی 
دنیا می خوابد/هی عقربه ها می چرخند/هی من 
قصه می گویم و/هی مرگم یک شب به تعویق می 

افتد،چرا؟...شعر هزار و یک شب”
نیهیلیسم، فرزند خلف مدرنیزاسیون است. جهت 
گیری جهان، به سمت فکر هندسی، حاکمیت مواد 
و گزاره های منطقی محض است که به فقدان معنی 
انجامیده است. یکی از اقسام نیهیلیسم را “نیست 
همین  بر  اند.  نهاده  نام  اگزیستانسیال”،  انگاری 
اساس است که شوپنهاور توصیه کرده است که “ 
آتش باور و آرزو را فرو بنشانیم و به سپری کردن 
ایام بدون امید و رضا تن در دهیم و آرام، انتظار 
مرگی نابودکننده را بکشیم”. این قلم به دست، بر 
این گمان است که ذهن مانا آقایی شاعر، با چنین 
تلقی از “پوچی”، عجین است. نامبرده همچنان که 
به این هیچ انگاری، اذعان دارد، گاهی بر آن است 
که در نقش یک آفریننده نیز ظاهر شود. آفریننده ی 
معنی! معنی آفرینی مانا آقایی اما در بسیاری مواقع، 
نمایی مجرد)آبستره( به خود می گیرد و از پیله ی 
ذهن، به در نمی آید. اما گاهی چنان عصیانگر است 
که پذیرفته شده ترین انگاره های رسمی عامه را 
پیروزمندانه زیر پا می نهد. مثال روشن این شورش، 
را می توان در نمادهای اروتیکی جستجو کرد، که 

در گوشه و کنار کارهای او خودنمایی می کنند:
“کسی نمی داند تو از کجا آمده ای/چرا خطوط تنت 
این همه مرموز است/که سایه ات در سایه ام محو 
می شود/و سقف در تکان شانه هایمان باال می رود/
زیر پوستت چه می گذرد/و هوس با رنگ چشم 
هایت چه می کند/کسی نمی داند که شب/چگونه 
در بخار نفس هایمان ساخته می شود/دست هایت 
چرا از کمر محاصره ام می کنند/و ماه چرا می آید/

درست باالی بستر ما می ایستد...شعر معّما”
ظاهرن این نظامهای اجتماعی اند که برای سمت 
روانی آدمیزاد و خواهشهای طبیعی او نامی در نظر 
می گیرند. در جوامع تحت سیطره ی توتالیتاریسم، 
موضوعاتی مانند قانون، سرزمین، اخالق و...ذیل نام 
“پدر”، قابل دریافت اند. در ساختارهای اینچنینی 
صدای  یک  تنها  که  شود  می  سعی  حتاالمقدور 
رسمی به گوش برسد. بافتار، چنین اقتضا می کند 
که اراده های معطوف به قدرت)در اینجا مرد(، خود 
را به هر آنچه که بتوانند، غالب کنند. این واقعیت 
تاریخی است که به دوگانگی زن و مرد و نهایتن 
خلق امواج سه گانه ی فمینیسم، انجامیده است. 
اروتیسم و تن-گویی، واکنشی ناچار در برابر این 
یکه ساالری ست که گونه ای از این عصیان ذهنی 
را در شعر مانا آقایی می بینیم . مگر نه تملک تن 

خویش، بدیهی ترین حق بشر است؟
در پایان اما خالی از لطف نخواهد بود اگر اشاره ای 
هم به استفاده ی شاعر از واژه ی “سایه” در اشعارش 
داشته باشیم. تا قبل از شعر “قایم باشک”، از واژه 
ی مذکور، خبری نیست اما از این شعر به بعد و 
به طور مشخص در پنج کار از این مجموعه)معما، 
سفر آشنا، درخت 1، مرگ و باران، قایم باشک(، 
کلمه ی “سایه” به متن، ورود می کند که می توان 
آن را دستمایه ی یک بینش روانکاوانه قرار داد. از 
نظر یونگ، سایه، قسمت تاریک وجود انسان است. 
حامل “گناه” است و طبیعتن با نگاهی منفی در آن 
نگریسته می شود. سایه نماد غرایز سرکوب شده 
است.به عبارتی این مفهوم، در بر دارنده ی وجهی 
از درون است که هیچ مسئولیت اخالقی اعم از خیر 
یا شر، به آن منتسب نیست.از نگاه یونگ، غرایز 
حیاتی عمومی، جزیی از کهن الگوی سایه اند و 
از این جهت شاید بیراه نباشد که شاعر عصیانگر 
مورد گفت و گو، از این آرکی تایپ شاخص در 

کارهایش بهره برده است:
این  کنید؟/نترسید،  ها چه می  آن درخت  “پشت 
مثل  ایم/تا  آمده  گذشته  از  شما  ماییم/با  ها  سایه 
دوستان قدیمی/از الی شاخ و برگ ها/غافلگیرتان 

کنیم.....شعر قایم باشک”

یک مسأله ی عمومی متفاوط
درنگی بر مجموعه شعر »مرگ اگر لب های تو را داشت« اثر مانا آقایی

محمد قائدی


