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ی شعری پیدا شده است که بنیان آن بر اعتراض، پرخاش، در ادبیات معاصر فارسی اخیراً یک جریان تازه
ها و سیتواسیونیست ن که ریشه در نهضت فکریاین جریان نوخاسته در شعر ایرا .طنز و تخریب است

ترین های چپ است؛ مهمیک شعر اجتماعی و البته سیاسی با گرایشهای فرانسوی دارد، آنارشیست
  .  و به جای آن که به کالم نظر داشته باشد، به حرف نظر دارد اش ویرانگری است مایه بن

و  ،شعر کهن فارسی هنری است کالمی. اسالمی در شعر کهن است - ترین تجلی فرهنگ ایرانی مهمکالم 
توانیم از چگونگی گفته دا نیست و از این رو در شعر کالسیک معنای کالم را نمیدانیم که کالم از معنا جمی

ی همه با بایستشیء جسمیت دارد و می زبان مانند یککلمه در دست شاعر فارسی. شدن کالم جدا کنیم
   . هایش به کار گرفته شودویژگی

کم از صفویه به این بنا، دست. ه استی ادبیات و فرهنگ ایران بر شعر کالسیک استوار شدبنای هزارساله
مشروطه از این بنا جز چند برج و  داد، تا جایی که در زمانمیگرانیگاه خود را کم کم از دست  این سو

نیما با آوردن یک مصراع آزاد پس از چهار . یی فروریخته چیزی باقی نماندباروی نه چندان استوار و دیوارها
ی نیما یوشیج »افسانه«ساز شعری که با این خیزش تاریخ. زن عروض رهانیدمصراع تخیل شاعر را از قید و

زبان در نقش معمار های شاعر فارسیای بود از آخرین تالشبه آخر رسید، نشانه »شعر سپید«آغاز شد و در 
فرهنگ که ناگهان با انقالب مشروطه از خوابی چند صد ساله برخاسته و به این حقیقت پی برده بود که 

است که بتواند تعادل آن را در  گرانیگاهی نی بدون مرکزیت وی ادبیات جهافرهنگ و ادبیات ایران در پهنه
اندازد و نو اگر فرض کنیم که فرهنگ در تقابل دائمی سنت و بدعت مدام پوست می. جهان مدرن حفظ کند

نتواند  »شعر نیمایی«هی بود که رسیم که الزم و حتی بدیدهد، به این نتیجه میشود و تغییر ماهیت می می
اجتماعی و  تازه بعد از کودتای بیست و هشت مرداد که به یک نوع سرخوردگی. خود را از وزن عروض برهاند
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هایی فراهم آمد که شاعران ایران بتوانند از وزن عروض به عنوان افسردگی فراگیر انجامید، به تدریج زمینه
نوعی شعر را  »شعر سپید«و در  ،می در قلمرو هنرهای کالمی دل بکننداسال –آخرین یادگار فرهنگ ایرانی 

به وجود بیاورند که هر چند هنوز به کالم به عنوان یک شیء نظر داشت، اما خود را از بند وزن رهانیده و به 
راهی  ی بنای شعری کهن ایران چندانماندهاز این جا تا ویرانی باقی. موسیقی درونی کالم پناه آورده بود

وجود آن که شعر فارسی به خواست نیما تن داده بود و خود را از موسیقی جدا کرده بود، اما هنوز  با. نبود
فارسی از نو به موسیقی  شعر ،ی رضا براهنی»هاخطاب به پروانه«در . راندبر شعر حکم می –و معنا  –کالم 
گرا به جبر زمانه با بحران معنا و ای چپای که شعر سیاسی ایران با درونمایهآورد و در زمانهروی 

برد و از گریخت و به درون خودش پناه ، از کالم و معنا روبرو شده بود های سیاسی چپآرمانباختگی جریان
خطاب «برانگیز بحث یرضا براهنی در مؤخره .دهای بیرون از شعر سرباز زقعیتپذیرش هرگونه ارجاع به وا

او . اعالم کرد که شعر نیمائی و شعر سپید ناکارآمد است» یگر شاعر نیمائی نیستمها و چرا من دبه پروانه
  : نوشت

پس هر شاعر جدی، شعر خود . شودهای محتمل در زبان فارسی محدود به افاعیل نمیریتم... «
هایی که خود او به سازد و هم از ریتمهایی که در شعر گذشته وجود دارد میرا، هم از ریتم

  ]1[ ».آوردیوجود م
تقسیم دکارتی جهان به من [...] دو قطبی دیدن امر آفرینش شعر، «مشکل نیما  اعتقاد داشت کهبراهنی 

او این دوگانگی میان محتوا و فرم، کلمه و شعر را برای » .و بیرون از من، تقسیم به موزون و غیرموزون است
شعر را باید با شعر : او نوشت. از میان بردارد را در شعر در صدد بود این دوگانگیشعر سپید هم قائل بود و 

یری پیشنهادات براهنی نوعی کارگمدرن نامیدند با بهترتیب شاعرانی که بعدها خود را پستبدین. سنجید
و در ضدیت  به وجود آوردند که با جهان سر ستیز نداشت، آرمانگرا نبود، به مفهوم و معنا نظر نداشت شعر

، شاعر از نو به کالم روی »شعر تخریب« در. گریخت و شعر زبانیّت بود؛ از معنا میچیزی جز خودش نبود
  . رسدآورد و با تخریب کالم، به حرف میمی

تنها یک عنصر گرافیک » حرف«، »شعر تخریب»اگر کالم در شعر کهن رنگ، بو، وزن و آهنگ دارد، در 
الژ به نقاشی و به شکل خود را به شکل کو» حرف«با  »شعر تخریب«از این رو . صوتی است یا یک عنصر

، بدون آن که جهانی را ویران کند کندبا این تمهیدات تالش می شاعر. زندبه موسیقی پیوند می دکلمه
کند، بلکه از آهنگ درونی کالم، از او در واقع نه تنها خود را از قید وزن آزاد می. آن را از نو بسازدبتواند

رهاند و سرانجام افتان و خیزان بین سطرها و حتی از دستور زبان هم خود را می هجای کلمات و از سکوت
به  )و البته ویرانگر( آزادیبخش ی این تالشِپیشینه .نام دارد» حرف«د که رسانخود را به آخرین منزلگاه می

بسنده کند، جهان رسد که معاصرِ نیما بود و به جای آن که تنها به آوردن یک مصرع آزاد هوشنگ ایرانی می
کند پت پت کردنِ فانوسِ سردر یک او در یکی از شعرهایش تالش می. اش را بر اصوات بنا کردشعری

  :کتابفروشی را با صوت بازبیافریند
  آرمان –کتاب فروشی 
  رمان- تاب فروشی
  مان-اب فروشی
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  ان- ب فروشی
  فرو /ن- فروشی

  یش
    ]2[ پت پت پت

  )هوشنگ ایرانی(
، تنها جریان سوختکنان میپتهای ما فانوسی پتای که هنوز سردر کتابفروشیزمانه پیداست که در

تمام صداهایی را «: دانست و قصد داشتمی» هاهنر زنده«که خود را  ناپذیرشعری رادیکال، معترض و سازش
دب و افروپاشی ساختار  و بدین ترتیب ]3[ »کندکه بر مزار هنر قدیم نوحه سرایی می کنند خاموش 

هوشنگ ایرانی اعتقاد داشت که نیما از . نجامدفرهنگ کهن را نشانه رفته بود، به شکست و سرخوردگی بیا
تراژدی شعر نو فارسی این است که هوشنگ  ]4[ ».کنددریافت زمان بازمانده است و در گذشته زندگی می«

ای به سر کرد، هوشنگ ایرانی در آیندهاگر نیما در گذشته زندگی می. ایرانی و نیما یوشیج معاصر هم بودند
ی براهنی »هاخطاب به پروانه«ی هفتاد، در یش از نیم قرن در شعر دههبرد که تازه، پس از گذشت بمی

ی پنجاه در غربت از سرطان حنجره ایرانی، سرانجام در اوایل دهه هوشنگ جهت نیست کهبی. فرارسید
» /جیغی بنفش/ یکسره/ پلک و خمیدهگوش و فشردهدست به «صدای معترض که این تک. درگذشت

. آور نیستی مرگفقط یک بیماری ساده »سرطان حنجره«از این رو . کشید محکوم به خاموشی بود می
ایران صدای معترض او را ، شعر بلند دردناک شاعری است که فرهنگ رسمی و دانشگاهی »سرطان حنجره«

ترین تجلی فرهنگ کهن در دوران مدرن همچنان در قالب همتا نظم عروض به عنوان م در گلو شکست
به : حامل یک معنای دیگر هم هست» سرطان حنجره«. محفوظ بماند »مکتب سخن«و شعر  »شعر نیمایی«

های از سوی دیگر یکی از مالک. در مقابل یک فرهنگ کهنسال قد علم کرد توانی نمیراستی که به تنهای
های غیررسمی و رسمیت بخشیدن به این انی فرهنگ در جذب جریفرهنگی، توانایسنجش غنای 

ار هرگز به این معنا نیست که کهنه کامالً و گذنکنیم که پیدایش یک جریان بدعتفراموش . هاست جریان
از . گرددمی شود و کهنه گاهی نومی نو همواره کهنه ،در سیر بطئی تحوالت فرهنگی. شودیکسره نابود می

کند به جای گیرد و تالش میهای تازه به کار میموجود را در آفرینش، عناصرِ از پیش»تخریبشعر «این رو 
هم مانند » شعر تخریب«شعار و دستور کار . ، شعر را نابود کندهای هنری تازهو ابداعِ شیوه اجرای آثار قبلی

رگذشت و حزب زندگی را همچنان این است که شعر باید زیسته شود؛ از هنر باید ب» خروس جنگی«خیزش 
گوید تا شاعر شعر می» شعر تخریب«کرد، در مه زندگی میاگر تا پیش از این شاعر برای کل. باید ساخت

ترین کارها مانند خرید روزانه، غذا توجه به زندگی روزمره تا آن حد است که حتی روزمره. بتواند زندگی کند
هیچ موضوعی نیست که نتوان . تواند مضمون شعر باشدیبستر شدن یا قضای حاجت مخوردن، قطع برق، هم

. گرددزندگی روزمره به یک اثر هنری مبدل می» شعر تخریب«چنین است که در . اختدر شعر به آن پرد
  : کاری از آرش پاینده چنین  نمودی دارد» ریاضیات«روزمرگی در شعر 

 
  دانم اماریاضی نمی

  راضی نیستم به نهار دیروز
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  شام امشب
  ی فرداصبحانه

 
  :آمیزدطاهر رهبری روزمرگی با مراسم آئینی و خون درمی کارِ» بهار آینده«ر شعر و د

  
  عروس را به خلوت خویش خواهی برد

  پا بر این خون بگذار
  درد زفاف و حج و کفاف

  فرزند و بنچاق آباده
  سبحه و عقیق و سجاده

  پا بر این خون بگذار
  ا بر این خون بگذارپ
 
اهمیتِ قطع شدن برق به یک ی بیحادثه» های کوتاهگرفتگیبرف«: ری از باران ساکت با عنوانو در کا

  :گرددی شعری مبدل میلحظه
 

  وقتی که برق می رود
  خیلی چیزهای دیگر هم می رود

  یا با برق برویمب
  شویمبه جایی که با هم برف می

  هاکجای این برف
  های من بودشبیه دندان

  دمتکه وقتی بوسی
  تو را برق گرفت؟

 
، با تاریخ ایران ترین آداب ماستکه از روزمره» نوشیدن چای«زاده کاری از بابک سلیمی» قالعش«و در 
  :خوردگره می

  
  پدرم پایش را معامله کرد با یک استکان چای

  من در خانه یک حبّه قند بودم
  خوابیده بودم کنار نعلبکی

  دادم بوی گند نمی
  !خورم سوگند می
  ؟خورید شما چه می
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  ]5[ !؟چای بیاورم یا ترکمنچای
 

ها با هم دگرگون شده و آنها به جای آن که ی انسانداری رابطهمارکس اعتقاد داشت که در نظام سرمایه
نقد زندگی «شناس فرانسوی در کتاب ور، جامعههانری لوفه. با هم ارتباط داشته باشند، با شیء ارتباط دارند

ور اعتقاد دارد محصوالتی که لوفه. گویداو سخن می ]7[ ءکامگیخودبیگانگی انسان و شیاز  ]6[»روزانه
و ذهن و  ی انسان مسلط شده، بلکه این اشیاء بر زندگی روزانهکند در خدمت او قرار نداردید میانسان تول

کند، بلکه سرمایه محدود نمی کامگی را فقط به کاال، پول وءور شیلوفه. اندی او را از خود متأثر کردهاراده
بایست از انسان و حقوق او ها و اداراتش که قاعدتاً میی مؤسسات و بانکاعتقاد دارد که دولت با همه

گی دوبور، . استو بر او چیره شده انسان در مقابل او قرار گرفته ساختِ محافظت کنند، مانند دیگر اشیاءِ
او اعتقاد . دهدور را بسط میی مارکس و لوفهاندیشه ]8[»ی نمایشجامعه«شناس انقالبی در کتاب جامعه

به نظر دوبور . ها را تحریف کرده استبر زندگی انسان مسلط شده و واقعیت» تصویر«دارد که 
ی توتالیتر صنعتی است ی شیءکامگی در زندگی روزانه انسان در یک جامعهترین نشانهمهم» تصویرساالری«

- های فکری با رویکرد به زندگی روزانه، شیءبنیانبا چنین » شعر تخریب«. ت نظر داردبه مادیاکه فقط 
  :گیردزده را نشانه میءمحور و توهمکامگی و ازخودبیگانگی انسان در جهانی شی

  
  امهایم دو تا بخاری خریدهچشم برای

  تا گرم شویم
  توی شلوار شش جیبی

  که ما را بدجوری پوشیده بود
  )های کوتاهگرفتگی، برفباران ساکت(

  
چون سگک بر کمربند سیاه «ی آسمان، بلکه زاده، ماه نه در پهنهکاری از بابک سلیمی» القعش«و در 

  :است که در نهایت به پوزخند بگوید» ی خودکارلوله«و انسان به الغری » .درخشدمی
  

  ام عین عینکشده» ع«با این همه 
  )زاده، بابک سلیمیالقعش(

به  ی مصرفیکامگی در یک جامعهشیء» از شعر ترسرخ« و در کار دیگری از همین شاعر با عنوان 
  :کندچیستی و کیستی او راه پیدا می پیشینه و

  
  بهشت الی پای مادران است

  ی کامل یک انسان استم که نمونهاو بابای برقی
  ایشدهکنسرو باز 

  در یخچال فریزر امرسان است
  )زاده، بابک سلیمیراز شع ترسرخ(
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شاعران و نویسندگان با به کارگیری این . ها و ساختارهای دستوری استای از آواها، کلمهزبان مجموعه

سبک از چگونگی به کارگیری امکاناتی که زبان در اختیار شاعر و . کنندمجموعه نوآوری و معناآفرینی می
ی کار یک شاعر یا نویسنده چگونگی ترین سویهکه ذاتی دهد نشان دارد و هم از این روستنویسنده قرار می

اگر . توانند در شعر به کار گرفته شونداگر در متن مناسب قرار گیرند، می ی کلماتهمه. رفتار او با زبان است
های آوایی زبان فارسی در کردند کلمات را با دقت و با در نظر گرفتن ویژگیدر شعر کهن شاعران تالش می

هم بنشانند و ساختار کلی کالم، یعنی محتوا و بافت نحوی و لحن و عناصر آوایی در تعادل با هم بودند کنار 
» ر تخریبشع«سنجیدند، در و اصوالً بالغت و فصاحت کالم شاعر را از توانایی او در ایجاد چنین تعادلی می

زدگی و در جهت نقد تاریخی شیء فرم، پیروِ یک نظم دیالکتیکی و. گویی استزبان، زبان تناقض و تناقض
یک جهان  شناسی این شعر ویرانگردر ساحتِ ریخت زبان. داری استکامگی انسان در نظام سرمایهشیء

زدایی از جهانی که یکسره بر تصویر و تصور و گذارد، بلکه در جهت توهممتعادل و آهنگین را به نمایش نمی
اش بیگانه ر خدمت شیء قرار داده و با خودش و با نیازهای واقعیتوهم بنیاد گذاشته شده و انسان خود را د

مثل این است که . ویرانگر است زبان در خدمت سازندگی نیست؛: سخن به دیگر. گیردشده است، قرار می
های فرهنگ کهن در شرق و فرهنگ باروک در غرب را از میان بردارد، تا کند آخرین بازماندهشاعر تالش می

او . ای نو دراندازدهای به جای مانده بتواند طرحی نو در جامعهبازمانده از این تالش و بر ویرانهدر برهوت 
تخریب فرهنگ . توان فرهنگ را نجات دادتنها با نفی و انکار و حتی تخریب فرهنگ می: اعتقاد دارد که

- ن قصد که فرهنگ از شیءدهد با ایهرچند فرهنگی نیست، اما در قلمرو فرهنگ و از درون فرهنگ روی می
حقیقتِ جامعه چیزی نیست جز : گویدکه گی دبور به صراحت میزیرا چنان. شدگی و کاالبودگی نجات یابد

سرا، ناصح، عاشق، یا از این رو شاعر بیش از آن که مانند شاعران کالسیک حماسه ]9[.اجتماع] و نفی[انکار 
است که در  ترین داوری یک تروریست ادبیو در بدبینانه کیک چری ترین دریافتدر خوشبینانه عارف باشد،

ی امکاناتی را که زبان جامانده از دوران باروک همهکاالیی به قصد تخریب بقایای به -قلمرو فرهنگ رسمی 
فرهنگ رسمی یک شکل قراردادی و یک . گیرد تا زبان را تخریب کنددهد به کار میدر اختیار او قرار می

لذا شاعرانگی و . ترین شکل این فرهنگ هم معترض استشاعر معترض حتی به مدرن. دی داردزبان قراردا
به این جهت، اگر شاعر موفق بشود در شعرش به . شعریت مورد نظر او از روی ضرورت بدون شعر است

این بنابر. کندلحظات شاعرانه دست بیابد، در سطر بعد، یا حداکثر در بند بعد آن لحظات را ویران می
 برنماییِ این دوپارگی نوع دوپارگی است و شاعر بای انسان گرفتار یک همانگونه که زندگی روزانه و شیءزده

ءکام چیره شود، شعر او هم در کانونِ کند، بر ازخودبیگانگی انسان در جهان شیتالش می در شعرش
گی درونی او هم به یک دوپار. رار دارداو نیز در یک موقعیت دوگانه ق. دهدآفرینش شاعرانه و ویرانی روی می

گونه که فروید اعتقاد داشت، اثر هنری ناشی از تصعید امیال برآورده نشده است و از یک سو همان: مبتالست
لذا شاعر ناگزیر است شعر بگوید، اما از سوی دیگر مایل نیست شعرش را در نظام کاالیی و رسمی فرهنگ 

گذرد و آن گوهر را در سطر بعد یابد، از خودش میدست می» گوهر شعر«ه از این رو، آنجا که ب. عرضه کند
. ابل مصرف شودآالید تا آنجا که غیرقابل عرضه و غیرقکند و حتی آن را به لجن و انواع فضوالت مینفی می

تی زاده که به نظر من از بهترین و بااستعدادترین شاعران این گروه است، چنین لحظادر شعر بابک سلیمی 
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ی حافظ »هاسان نمود اول ولی افتاد مشکلکه عشق آ/ هااال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول«غزل . کم نیست
  : شوددر دست و قلم این چریک شعری چنین تخریب و مسخ می

  
  اال یا ایها الچوپان

  !اال ای خسرو خوکان
  اال ای خودروی ملی

  !اال یا ایها الپیکان
  ادر کاساً و ناولها

  ا ولها در این صحرام و
  و ما غرقاً در این دریا
  و ما از خایه آویزان
  و ما از ابرها ریزان

  )زادهتر از شعر، بابک سلیمیسرخ(
  

  : نویسدمی» روده«او در کاری با عنوان 
  

خواهد چیز مهمی را تغییر بدهد، شعر گفتن کار ای که انگار شعر دیگر نمیر دورهد[...] «
شعر متعلق به  !باید تغییرش داد، برای تغییر باید تغییرش داد. کنممیست که من ایبیهوده

این برداشت ابلهانه را دور بریزید که شعر باید با گذشت زمان و در طول تاریخ . تاریخ نیست
  ]10[»! خودش را نشان بدهد تا بماند تا ماندنی شود تا مانده شود

  
تاریخی در کاری از محمد مهدی نجفی خود را به  تخریب جهان شعری و نفی ماندگاری و انکار نگرش

  :دهداین شکل نشان می
  

  میز واقعى من کدوم یکیه؟! جعفر
  نکنه منم میز شدم و خبر ندارم؟

  ایـم بــدو ِ تــولـد مـیز بـودهمــا از 
 ...ایم با اسکیت روى سرزمین ِ لیز بوده

  )جعفر، محمد مهدی نجفی(
  
زده ضدیت ای ایدئولوژینسلی نوخاسته است که با ایدئولوژی و با جامعه هایی این چنین، زبانویرانگری

آواها،  تواند مانند گذشتگان بادیگر نمی نامیم،می» زبان تخریب«این نسل با زبانی که عجالتاً آن را . دارد
برای  »زبان تخریب«با معنازدایی از جهان است که . ها و ساختارهای صرفی و نحوی معناآفرینی کندکلمه
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شعر را باید تغییر «: به جای آن که بگوییم. در واقع تخریب هدف غائی زبان تخریب است. سازدخود معنا می
شعر را باید تخریب کرد و برای تخریب باید «: بهتر آن است که بگوییم» .برای تغییر باید تغییرش داد. داد

وقتی جامعه اساطیرش را از دست بدهد، زبان . دآیچنین زبان ویرانگری در خأل به وجود نمی ».تخریبش کرد
زده مشروعیت و تقدس زده و ایدئولوژیای اسطورههرگاه در جامعه. دهدمشترکش را هم از دست می

الزم است که شاعران و نویسندگان تالش کنند با معنازدایی از اساطیر،  ورها زیر سئوال برود،ها و بااسطوره
ها بی، خود را از متن مذهب و اسطوره و آئین بیرون بکشند و برای اساطیر، آئینها و حتی باورهای مذهآئین

. ی تخریبی این کُنش فرهنگی نظر دارددر این میان شعر ویرانگر تنها به سویه. و باورها معناهای تازه بیاورند
ها، و آئینزوال اساطیر، دهیم از هایی به دست مینمونه. ها اغلب از پایان یک دوره نشان دارداین گونه تالش

  :باورها در شعر تخریب
  

  وز توی تونل مترو به معراج رفتمدیر
  ه شدم پیامبر ایستگاه بعدی بودموقتی پیاد

  پیامبری که بعد از شنیدن بوق هیچ پیامی نگذاشت
  )زادهتصلیب، بابک سلیمی(

  
  برنددی را در برابر حاجی سر میگوسفن

  چشمان تاریک من نخواهد دید
  ی نور غرقه خواهی بوددر شادشما 

  پا بر این خون بگذار
  )بهار آینده، طاهر رهبری(

  
  هر آبگیری را خلیج فارس و 

  هر درز و سوراخی را
  دهمباخته سالم میم مبارزی جانبه چش

  کدام هاله نور؟ آقا
  ایخواب دیده

  دوش بگیر بیا
  کنمتعبیرت می

  )ح ر ف مفت، پیمان گرامی(
  

  شکالت شکل تو بود
  اما نه شیرین
  بلکه فرهاد
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  فرهاد یک زاویه بود
  اما نه یک زاویه حاده
  بلکه یک اسب ماده

  این دیگه چه فرهادی بود
  اش؟که به جای دلمه توی ساالد ریختیم

  )مهر فلفل دلمه، افشین مرادی(
  

  قم است –به جز دستهات که اتوبان تهران 
  به جز پاهات

  که غدیر خم است
  تو غدیر کجایی

  ی از برودت هوایی؟که درصد
  )عشقال، بابک سلیمی زاده(

  
  برای سی مرغ سی بیل گذاشتم

  ها بیل بزنندتا مرغ
  بلکه خروس شوند

  خرس شدند
  )همان(
  

  گاهی که پریود بودی
  کردیمات میاالسالمحجت
  دادیسالم را به اسالم ترجیح می و تو

  .شدکالم نمیچون این الف از جای خوبی هم
  )تبرزاده خط مشی، تیرداد(

  ...و 
ترین هنر کالمی شاعران این است که برای خود و شعر به عنوان متعالی این گروه از بزرگترین خطای

زده که ی بحراندر یک جامعه .برخوردار بودندگاه رفیعی را قائل اند که شاعران کالسیک از آن همان جای
اند، با معنازدایی از از معنای خود را از دست دادهکم بخشی ها معنای خود را یا دستاساطیر، باورها و آئین

اگر بنا بر اعتراض به شیءکامی، و  .این بحران را در شعر بازتاب دهیم توانیمها فقط میباورها و آئین اساطیر،
. توان بر دوپارگی انسان در زندگی روزانه چیره شداز خودبیگانگی انسان باشد، با تخریب زبان قطعاً نمی

را هم در حد یک  آن گاه از انسان بگیریم وی این کار این است که شعر را به عنوان یک تکیهفایده حداکثر
با چنین خشونتی که از ویرانگری نشان  اگر هدف ما اعتراض است، ساحت شعر. کاالی روزمره فروبکاهیم
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و تنها سالحی که در اختیار  ابزارخود را از تنها  در واقع با این کار شاعر. تابدبرنمی اعتراض را دارد، قطعاً
اگر مبنا را بر تخریب بگذاریم، گمان . کندمی ش را تخریبو با تخریب شعر، خود کنددارد محروم می

ها و نبود سرکوب مگر آن که از تنگناهای اجتماعی، بزار مناسبی برای ویرانگری باشد،کنم شعر چندان ا نمی
را اندکی  بخواهیم خود ه آگاهانه یا ناآگاهانه با خودتخریبیمده باشیم کفضا و امکانات کافی چنان به تنگ آ

. ی سرکوبگر استشاعرانه در یک جامعه هایها و خودویرانگریشعر خودزنی» شعر تخریب«. تسلی دهیم
 ها و جریانات غیررسمیِبیش از آن که از عصیان نشان داشته باشد، از ناتوانی فرهنگ در جذب گرایش

  . دارد نشان ر خودد معترض
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