
1

ب

واهم شمرد زیر عنوان شعر را به دالیلی که بعد خفرخنده حاجی زادهاثر » طلعت منم«من مجموعه شعر 
:استفهامی قرار می دهم

می در صورتی بر دیگر گونه هاي شعر که برشمردم داراي برتري است که از عهده اجراي زبانی اهشعر استف- 1
هاي که به آن اشاره شد چنانچه به آزمونی شخصی بنابراین به کارگیري برخی از مولفه . به خوبی برآمده باشد

تظاهر به اجی زادهحفرخندهشعر از این منظر . امتیازي براي شعر به حساب نمی آید. تبدیل شده باشد
مدرن یا پست مدرن نمایی نمی کند و داراي بلندپروازي هاي بالقوه اي است؛ بالقوه گی نه بدان معنا که 

:نوآوري در شعر هرگز فعلیت نمی یابد

نارنجی نشده زرد و قهوه اي از شاخه تکید - 

نه؟ ابتداي پاییز بود 

. تابستان هم چنگی به دل نمی زند

)59طلعت منم، ص (ند نشده زردها و قهوه اي از شاخ تکیدنارنجی 

تخریب و تولید معنا، با این توضیح که شاعر معناهاي ایضاحی یا ایضاح معانی را کتمان می کند تا معناي - 2
:هرچند نه در تمامی بندها، یا تماس شعرهاي کتاب. ا غیرمنتظره پیدا کندمقرر، حضوري نامقرر و حدود

که شاعر تکیدگی و زوال و ویرانی جسم و جان ) 56ص (شکستن دور از تو ایستاده باور نمی کنیمشکل - 
.اغ فرزند نشان می دهددمادري را در 

در بند دیگري از همین شعر با نوعی منقطع نویسی که درصدد نشان دادن ژرفاي مصیبتی است روبه رو می - 3
:شویم

!نرگس نمی رویداروند از چشم خالیق جاري- 

خاك نرگس هاي تو را پر می کندارس که طغیان می کندتوفان که می گیرد
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خریدارمونِي نرگس هاتاي نرگس فروشا همهـهآ: زنی واي می زندنرگس فروشان روستا دورتو حلقه

کمدختران نرگس فروش و سهم من از تو سهم من از همه جهان همیشه نرگس هاي توزیبایی کارون

یک کودك پرپر شده استدر این میان نامکارونبه یاد داشته باشیم که

.به کارگیري نوعی طنز که در نهایت ایجاز صورت می گیرد- 4

شوهرم می گوید معر می گویی- 

هرهایم را دوست تر دارممخودم 

*)73ص(مسخره می گوید شاه کارند و دوست شاعرم به 

شوهرم می گوید معر می گویی

هرهایم را دوست تر دارممخودم 

)76ص (و دوست شاطرم می گوید شـ شـ شـ ااا ه ك ك ك اااري

.ده را به شاه کارند و شاه کاري جلب می کنمنتوجه خوان

:بدین گونه.ایجاد پرسش می کنند» طلعت منم«بیشتر شعرهاي کتاب - 5

ایجاد پرسش می کند که این چه نوع شعري است؟- 

ایجاد پرسش می کند که آیا شعر امروز ایران از این راه باید برود؟- 

خودش را به پرسش کشیده؟استفهامی نامیدهآیا این شعري که - 

شعري را به پرسش کشیده؟کدامیک از استانداردهاي- 

؟ و ندفلسفی که ایجاد لذت هنري می کمثآلآیا این نوع پرسش ها، پرسش هاي معمولی اند یا پرسش هایی - 
آیا نمی شود سفیدخوانی هایی که در شعر نیز احساس می شود، نوعی پرسش به شمار آورد؟
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کثرت نمی شناسم- 

م از تورترشاع

که عاشق ترم به تو از تو

جا مانده ايمغز باستانی به کنار

از کلیشه که حرف نزنیم

نحو و کالم و زبان را که بگذریم

)20ص (عاشق ترم به تو از تو شاعرترم که 

. به روز بودن، بدین معنا که کلمات روزانه، معاصریت خود را به لحاظ کارکردي هنري نه خبري کسب کند- 3
:شعري بدون آرایه هاي مرسوم و متکی به طنزي پنهان

عنابی نشان از سرنشینان کرات دیگر داردذرات 

به نقل از فضانوردان

روزنامه هاي فردا می نویسند

از انفجار مخزن سوخت با نوك یا کریم

و صداي مهیب درهاي جنوب شرقی

حادثه اي اتفاقی      تعدادي اندك     به هزار هم نمی رسید   

پرهاي یاکریم

لوارهاي موسمی

نشست کنار کلماتو نامت که آمد



4

علت سقوط

)70-69ص (. ..نقص فنی

به تعبیر من، حاجی زادهدر کار . ، فاقد معناست یا باید فاقد معنا باشدبا گرایش هاي جدیدمی گویند شعر - 7
نوعی اقتدارگرایی تعبیه شده است که متکی بهدست بی معنایی گریز از معناهایی است که در ساختاري از این 

با مضامین ) 63ص (داغ در شعر . هایی پدید می آیدبه معناهایی است که از شکستن چنین ساختارو رویکرد 
که تعبیرها و یا یادآوري تلقی کنیم، حال آنمعتبر روبه روییم که از فرط بداهت باید آن را در حد یک اخطار

در ساخت و بافت بیان و فضا، ما را با اجرایی دیگر از همان معناها روبه رو کرده و حاجی زادهتصرف هاي 
:سو زده استتکرار را به یک

.قصابان در شهر گوسفندهایشان را زنده فروختند

یک شب

بعد خنجر پس کوچه ها    نشانی سقا پرسید

!گوسفندهاي زنده

حراج می کرددیگره هاياسماعیلی شدم که خدایش ذخیره هاي رحمت پشت پنجر

دو فرمان می راند قربانیش کنی

قربانی

خونش داغ باشد زمین بارور خواهد شد

)63ص(خون جوشید و زمین از 

از احساسات گرایی، فاصله گیري از تزئینات و تکلفات ادیبانه، ،حاجی زاده با فاصله گیري از عبارات شاعرانه- 8
ابن -به عبارت دیگر اگر شعر مورد نظر. نثر را به چالش می کشدشعري را پدید می آورد که بالغت یک 
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بخوانیم، شاعر بالغت و فصاحت آن را با - ورثقطعه من-بلکه یک قطعه نثررا نه یک شعر،) 31ص (سیرین
.را یک شعر می ناممابن سیرینگرچه من شخصا . یک قطعه از شعرهاي خود به مسابقه می گذارد

ودت بودي همین نزدیکی هاخواب دیدم آمده    خ

گفتم چه خوب که نرگس خریده ام

*خواب زنانه اي است به تعبیر آن مکوش! ابن سیرین گفت فرزندم

!از خودم پرسید دروغ که نمی گم خانمتهمسایه می گوید نشونیيدختر بچه

می خواهم به ابن سیرین بگویم تعبیر خواب هایم را خودم می دانم

اي می نویسم     زنانه ايتعبیر خواب تازه 

)31ص (گذارم فروید برایش مقدمه اي بنویسدو نمی 

حاجی زاده خوشبختانه چالش و درگیري با استبداد نحوي را امري محوري و سرنوشت ساز ندانسته است، - 9
نویسیهم خاصی به فکر آن است که از مثلجاي سبقت گرفتن از دیگران در این مورد، با حساسیتبلکه به 

ا را درك نمی کنم آن هم از سوي شاعرانی که شعرهاي خوبی گونه نحوستیزي همن لطف اینپرهیز هم کند
:بگویمفرخنده حاجی زادهکمی هم از آسیب دیدگی هاي شعر : هم تاکنون نوشته اند

که نیروي عادت خون دور چشم هایش چرخ می خورد): 55ص (!طلعت منمشعردر : جمالت حدودا خنثی: الف
.خواننده را کنار نمی زند

[نه به عمق شعر و نه به تجدد قواي شعر کمکی نکرده است)] فروغ فرخزاد(تضمین از شعر دیگران : ب

*.در دست هایش سبز خواهم شدمی گویم می خواهم دست هایش گورستانم باشد- 

گسسته نگاري است، اما روي هم رفته به گرچه فضاي شعر پذیراي منقطع و ) 85ص (» نفسم«شعر : پ
.دستکاري بیشتري نیاز دارد
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حذف نابه جا: ت

قاصد نشست روي خط عمري که قطع لِگ) تاب می خوردم تاك هاي نارس را تابمی افتادم) الف

:تکراري است. فاقد تازگی است

قلب چشمه چه تند می تپد

ت، اما سطر دوم آن را نجات داده است سطر متوسطی اس. پشت پلکم خیس باران می شوي- ث

 ویروس سرماخوردگی و

احتیاط

)309ص (عطسه بزنی خواب سینه هایم به هم می ریزد

.به چاپ رسیده استدر روزنامه ي کارگزاران 1385اسفند 20دراین مطلب


