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چکیده
هم  کهن الگویی1  نقد  گاهی  که  اسطوره شناختی  نقد 
تکراری  عام،  عنارص  بر  را  خود  توجه  می شود،  گفته 
که  عنارصی  می کند،  متمرکز  ادبیات  در  قراردادی  و 
نمی توان آن ها را در چارچوب سنت یا تأثریات تارخیی 
توضیح داد. این نوع نقد هر اثر ادبی را به منزله ی بخشی 
از کل ادبیات مطالعه می کند. اصل پایه ی این نوع نقد آن 
است که کهن الگوهاـ  تصاویر، شخصیت ها، طرح های 
روایی و درون مایه های نوعی و سایر پدیده های نوعی 
ادبیاتـ  در متامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب، 
شالوده ای را برای مطالعه ی ارتباطات متقابل اثر فراهم 
می آورد. شاعر با انتخاب حلزون به عنوان یک نشانه ی 
زبانی میان خود و حلزون دست به مهذات پنداری زده 
و خود را با حلزون در یک یگانه انگاری استعاری در 
جوهر شعرش یگانه ساخته است. او با انتخاب حلزون 
که با هستی او یگانه شده، تصاویر گوناگونی در شعر 
از  به ژرفای متن می کشاند.  را  خلق کرده که خواننده 
سوی دیگر او با برگزیدن حلنی روایی حلزون را مهانند 
یک شخصیت داستانی در شعرش تصویر کرده و سبب 
شده تا خواننده در شط زمان شناور شود. حلن روایی 
موجب شده که حلزون مهانند یک شخصیت داستانی 
عرصه ی شعر شاعر را درنوردد و افق متن را به سوی 
خوانشی فراواقعیت و اسطوره ای بگشاید. به این دلیل 
در این اثر حلزون به عنوان نشانه ای از خود شاعر نقد 

کهن الگویی شده است.

مهذات پنداری،  ژرف ساخت،  اسطوره،  کلیدواژه ها: 
شاعر، حلزون و حممدرضا کلهر، بیستون.

کورتە
جار  هەندێک  کە  ئوستوورەناسانە  ڕەخنەی 
هێامنه   به   سەرنجی  پێ دەڵێن  سه رچه شنی  ڕەخنەی 
داوه.  ئەدەبیات  گرێبەستییه کانی  و  دووپاته   گشتی، 
یان  نەریت  لە چوارچێوه ی  ناکرێت  کە  هێامنه گه لێک 
ئەم  بکه ین.  رشۆڤەیان  مێژووییەکاندا  کارتێکەرییە 
وه کوو  ئەدەبی  بەرهەمێکی  هەر  له   ڕەخنەیه ،  چه شنه  
کرۆکی  ده کۆڵێته وه .  ئەدەبیات  هه موو  لە  بەشێک 
سه رچه شنه کان  که   ئەوەیە  ڕەخنە  شێوە  ئەم  بنەمای 
-وێنەکان و کەسایەتییەکان و گەاڵڵە گێڕانەوەییه کان و 
دیارده  چه شنییه کانی دیکەی  سه ره ک واتای چه شنی و 
ئەدەبیات- لە تەواوی بەرهەمە ئەدەبییەکاندا بەشدارن، 
پێوەندییە  له سه ر  توێژینه وه   بۆ  بنه مایه ک  شێوەیە  بەم 
به   شاعیر  پێک ده هێنێت.  به رهه م  بەرامبەره کانی 
هه ڵبژاردنی لوولپێچ وه کوو نیشانه یه کی زمانی له  نێوان 
خۆی و لوولپێچدا، هەر دووکیانی وەک یەک داناوە و 
خۆی لەگەڵ لوولپێچدا لە یەک به تاکدانانی خوازه یی، 
لە جەوهەری شیعریدا کردووه ته  بابه تێکی تاقانه . ئەو لە 
بە  بووە  ئەودا  لەگەڵ هەستیی  لوولپێچ کە  هەڵبژاردنی 
یەکێک، وێنەگەلێکی جۆرواجۆر لە شیعر دەخولقێنێت 
کە خوێنەر دەباتە قوواڵیی دەقەوە. لە الیەکی ترەوە بۆ 
وەکوو  لوولپێچی  گێڕانەوەیی،  لەحنێکی  هەڵبژاردنی 
داوە  پیشان  شیعره که یدا  لە  چیرۆکی  کەسایەتییەکی 
کاتدا  درێژه ی  لە  خوێنەر  کە  ئەوەی  هۆی  بووه ته   و 
ئەوەی  هۆی  بووەتە  گێڕانەوەیی  لەحنی  بێت.  ون 
شیعری  چیرۆکی  کەسایەتییەکی  وەکوو  لوولپێچ  کە 
شاعیر تێپه ڕێنێت و ئاسۆی دەق بەرەو خوێندنەوەیەکی 
سەرووی واقیع و ئوستوورەیی ببات. هەر بەم هۆیە لەم 
بەرهەمەدا لوولپێچ وەکوو نیشانه یه ک لە خودی شاعیر 

ڕەخنەی سه رچه شنی لێ گیراوه .
ژێرخان،  ئوستوورە،  سەرەکی:  وشە گه لی 
چونیه ک دانان، شاعیر، لوولپێچ و محەمەدڕەزا کەلهوڕ، 

بێستوون.
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1- مقدمه
نـوع و  از  آن حلـزون آن حلـزون حمـزون نوعـی حیات احلیـوان اسـت. حیات احلیوانـی 
جنـس مثنـوِی قصیـده ماننـِد »عقـاب« از دکـرت پرویـز ناتـل خانلـری. در آن اثـر عقـاب بر 
اسـاس طـول حیاتـش شـخصیت پردازی می شـود. طـول عمـر او انـدک انـدک در تقابـل 
بـا زاغ کـه در خواص احلیـوان آمده اسـت: »سـیصد سـال عمر می کند« مقایسـه می شـود. 
شـاعر دیـدگاه خـود را در بـاره ی ایـام حیـات و طـول آن ممثـل می سـازد و خواننـده را در 
شـط اندیشـه  رهـا می سـازد کـه تـا خـود بسـنجد کـه طـول حیـات از نـوع زاغـی یـا نـوع 
عقابـی را برگزینـد و هـر کـدام را چگونـه بسـنجد و ارزیابـی کنـد. بدیـن ترتیـب وارد 

سـاحت نامدیـن شـعر می شـود و زاغ و عقـاب انسـان گون می شـوند. 
بـا  نیـز  اثـر شـاعر کرمانشـاهی، حممدرضـا کلهـر  آن حلـزون آن حلـزون حمـزون، 
نقـل قولـی از یـک دفـرت گمشـده ی قدیمـی شـعر و مداقـه دربـاره ی حلـزون آغـاز شـده 
اسـت: »حلـزون از خردمندتریـن جانـوران اسـت آرام و مـدام مداقـه می کنـد جهـان را 
احتـامال درسـت  و  می دانـد  را  کائنـات  راز  کـه  اوسـت  تنهـا  را... می گوینـد  کهکشـان 
می گوینـد«. شـاعر بـا انتخـاب ایـن نقـل قـول از ایـن دفـرت خیالـی ضمـن آنکـه وجهـی 
فراداسـتانی بـه اثـر خـود می بخشـد، حلنـی روایـی را برمی گزینـد کـه خواننـده را در شـط 
زمـان شـناور می سـازد. او بـا انتخـاب ایـن حلـن روایـی میـان خـود و حلـزون دسـت بـه 
مهذات پنـداری1 می زنـد. او خـود را بـا حلـزون در ایـن یگانه انگاری اسـتعاری در جوهر 
شـعرش یگانـه می سـازد. او و حلـزون در سـاحتی یگانـه طـول شـعر را درمی نوردنـد و 
بـا هسـتی یگانه شـده ی خویـش افـق متن را بـه سـوی خوانشـی فراواقعیت و اسـطوره ای 

می گشـایند.

1-1- نقد اسطوره شناختی
اسـطوره تـاری اسـت بر اعامق وجـود آثار ادبی. »منتقد اسـاطریی در جسـتجوی عنارص 
مرمـوزی اسـت کـه بعضـی از آثـار ادبـی متأثـر از آن هـا هسـتند، و واکنش هـای انسـانی 
جهانـی و نامیشـی را بـا قدرتـی کـم و بیـش غریطبیعـی برمی انگیزنـد. منتقـد اسـطوره ای 
سـیم های  بـر  نویسـنده  کـه  را  کهن الگویـی  انگاره هـای  یـا  کهن الگوهـا  اصطـالح  بـه 
کشـیده ی سـاختار شـاهکارش بـه پیـش آورده اسـت و لـرزش آن هـا بـه گونـه ای اسـت 

1- Transubstantiation.
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کـه طنینـی مهدالنـه را در اعـامق وجـود خواننـده آغـاز می کنـد« )گریـن، 1376: 160(. 
نقـد اسطوره شـناختی کـه گاهـی نقـد کهن الگویـی1 هـم گفتـه می شـود، توجه خـود را بر 
عنـارص عـام، تکـراری و قـراردادی در ادبیـات متمرکـز می کنـد، عنـارصی کـه نمی تـوان 
آن هـا را در چارچـوب سـنت یـا تأثـریات تارخیـی توضیـح داد. ایـن نـوع نقـد هر اثـر ادبی 
را بـه منزلـه ی بخشـی از کل ادبیـات مطالعـه می کنـد. اصـل پایـه ی ایـن نوع نقد آن اسـت 
کـه کهن الگوهـا ـ تصاویـر، شـخصیت ها، طرح هـای روایـی و درون مایه هـای نوعـی و 
سـایر پدیده هـای نوعـی ادبیـات ـ در متامـی آثـار ادبـی حضـور دارنـد و بـه ایـن ترتیـب، 
شـالوده ای را بـرای مطالعـه ی ارتباطات متقابـل اثر فراهم مـی آورد« )مکاریک، 1384: 
401(. ایـن نـوع نقد از دسـتاوردهای علمی دانشـمندانی مانند جیمز فریزر مردم شـناس 
و فرویـد و یونـگ روانـکاو هبره مند شـده اسـت. »بـه نظر یونـگ، موقعیـت کهن الگویی، 
جمازهـا، تصاویـر و اندیشـه ها معنـای عاطفـی نریومندی دارنـد و بیانی از جتربه ی انسـانی 
نوعـی ای هسـتند کـه جایـگاه مهمـی پیدا کرده انـد« )مهـان، 402(. در آثار بیسـت جلدی 
یونگ از کهن الگوهای بسـیاری یاد شـده یا توصیفاتی از آن ها به دسـت داده شـده اسـت 
کـه از آن مجلـه می تـوان بـه مهم تریـن آن ها یعنی خود اشـاره کـرد. »خود در کانـون فرایند 
تفـّرد قـرار می گـرید؛ و ایـن مفهوم سـهم اصلـی او در روانشناسـی حتلیلـی را رقم می زند 
کـه در پـی اسـطوره ی قهرمانـی و ارتبـاط آن با شـیوه ی اسـتقرار فـرد در جهان، بـه نیمه ی 
دوم زندگـی فـرد مربـوط می شـود« )مهـان، 402(. می تـوان حلـزون را کهن الگویـی از 

خویشـتن خویـش حممدرضـا کلهر پنداشـت.

)Snail( 1-2- حلزون
حلـزون بـا متـام خـردی خـود موجـودی عجیـب اسـت. شـاعران غرب بـه ویژه شـاعران 
آملانـی در تصاویـر شـعری خـود توجـه خاصی بـه آن دارنـد. این توجه حاصل شـخصیت 
اسـطوره ای آن اسـت. پیونـد حلـزون بـا زمـنی و خـاک حضـور او را در سـاختار زندگـی 
انسـان کشـاورز نشـان می دهـد. ایـن موجـود کوچـک نرم تـن در زندگی انسـان کشـاورز 
دارای امهیـت اسـت. انسـان کشـاورز بـرای آن نقشـی ممتـاز قائـل شـده اسـت و آن را بـا 
متـام عنـارص و نشـانه های طبیعـی مرتبـط بـا کشـاورزی هم پیونـد سـاخته اسـت. یکـی از 
ایـن نشـانه ها مـاه اسـت. مـاه و گـردش آن در طـی مـاه و پیونـد آن بـا خورشـید در طـی 

1- Archetypal Criticisem.
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سـال نقـش آن را در زندگی انسـان کشـاورز حائز امهیت سـاخته اسـت. »حلـزون عمومًا 
نـامدی قمـری اسـت. حلزون شـاخ هایش را نشـان می دهـد و پنهـان می کند، ماننـد ماه که 
پیـدا و ناپیـدا می شـود. حلـزون نـامد تولـد و مـرگ اسـت و نشـانه ی جتدید حیـات دوره به 
دوره، پـس موضوع بازگشـت ابدی اسـت« )شـوالیه و گربـران، 1382: 17(. این پیوند 
سـبب گشـته تـا حلـزون نـامد کشـاورزی گـردد. »حلـزون نشـانه ی حاصل خیـزی اسـت، 
بـه صـورت مارپیـچ اسـت و وابسـته بـه اهلـه ی قمـری و افزایـش هالل مـاه. بدیـن ترتیب 
حلـزون حمـل جلوه هـای خـدای قمـری اسـت« )مهـان، 18(. یـک عامـل دیگـر کـه میـان 
حلـزون و زمـنی بـه عنـوان کهن الگـوی مادرانـه پیونـد برقـرار می کنـد، شـکل آن اسـت. 
سـاختار پیـچ در پیـچ، آن را بـا »قـرار مکـنی)1(« مرتبـط می سـازد. »حلـزون مهچون مهه ی 
صدف هـا، بـه دلیل شـباهتش با فـرج، به خاطر جنس، حرکت و ترشـحاتش نشـانه ی نامد 
جنسـی اسـت« )مهان، 18(، به مهنی دلیل با کشـتزار وابسـته اسـت و نامد حاصل خیزی. 
او که »دربرگرینده ی متامی نامدهای سـطح آسـامن و باران رمحت اسـت« )مهان، 18( آمده 
اسـت تـا زمـنی را حاصل خیـز کنـد. سـاختار منحنی شـکل آن نیـز در ذهـن اسطوره سـاز 
آدمـی تأثـری بـر جـای هنـاده و آن را نـامدی از ناپایـداری هسـتی گردانـده اسـت. »شـکل 
منحنـی مارپیـچ صـدف حلـزون خاکـی و دریایـی، حرف نـگاره ای جهانـی از ناپایـداری 
اسـت، و نشـانه ی موجـودی کـه دایـاًم بـه دلیـل نوسـانات تغیـری می کنـد« )مهـان، 18(. 
بـه مهـنی دلیـل »نـامد حرکـت مـدام نیـز هسـت« )مهـان، 18(. شـکل هندسـی مارپیـچ آن 
ناظـر بـر تغیـری در زندگـی اسـت. ایـن موجـود در میان بعضـی از اقـوام »به عنوان طلسـم 
عشـق محل می شـد و در عالئم خانوادگی، سـمبل اسـتقامت، پشـتکار، تعمق، کنکاش و 
مشـورت اسـت« )جابـز، 1370: 40(. در بعضـی از فرهنگ هـا بـه حلـاظ ماهیـت نامدین 
آن سـاحتی دوگانـه دارد. در فرهنـگ هنـد بـا دو عنـر آب و آتـش در پیونـد اسـت؛ »آب 
بـه عنـوان مظهـر تکامـل تدرجیـی دنیـا و آتـش به عنـوان اصل فعـال و جمهول« )مهـان، 40 
و کوپـر، 1379: 121(. ایـن سـاحت نامدیـن دوگانـه مبنـای هستی شناسـانه دارد و ناظـر 
اسـت بـر روابـط زوجیـت موجـودات. بـه مهـنی دلیـل »مظهـر دو جنسـی اسـت« )کوپـر، 
1379: 121(. ایـن موجـود نرم تـن نقره فـام بـا درگذشـتگان و راه  شـریی پیونـد دارد؛ 
زیـرا »اثـرات نقره فـام کـه از حرکـت حلـزون باقـی می ماند به معانی سـمبلیک راه شـریی 
و رد پـای ارواح توصیـف شـده اسـت« )جابـز،1370: 40(. درخشـش پوسـت حلـزون 
و نقره فامـی آن سـبب گشـته کـه نامد نویسـندگان قرون وسـطی گردد؛ زیرا آن هـا »از خود 
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مسـری درخشـانی بـر جـای گذاشـتند« )مهـان، 40(. این پیوسـتگی شـاید با شـکل منحنی 
آن و سـاختار اجتامعـی قـرون وسـطی مرتبـط بـوده اسـت. به ایـن دلیل نویسـندگان قرون 
وسـطی کـه بـا اجیـاد حلقه هـای بسـته از کیـان مسـیحیت حفاظـت می کرده انـد، بـا ایـن 
جانـور مهاننـد پنداشـته شـده اند. شـکل آن متضمـن مفهوم تداوم اسـت و نامدی از آسـامن 
گردنـده و جنبـه ی فعـال اشـیا. شـکل پرپیـچ و خـم آن نامدی اسـت از زندگی. »در سـطح 
مـاوراء طبیعـی، نامد قلمروهـای وجود و تغیریات گوناگون وجـود و رسگردانی روح در 
جتلـی و بازگشـت هنایـی به مرکز اسـت« )کوپر، 1392: 127(. این موجود نامدی اسـت 
از مرکزیـت هسـتی؛ زیـرا بـا »ناف به عنـوان مرکز حیـات پیوند دارد« )مهـان، 128(. این 
موجـود »نـامد بودایـی ناپایـداری زمـنی اسـت« )هـال، 1380: 43(. در ایـن جمموعه یک 
نـوع سـیالیت اسـطوره ای در تصویرگـری حلـزون مشـاهده می شـود کـه بـه آن پرداختـه 

می شـود.

1-3- حممد رضا کلهر
حممـد رضـا کلهـر شـاعر و نویسـنده ی معارص اسـت. از او تا کنون شـعرهای و بـاد، ذهن 
منتـرش شـاعر )هبـار 91(، یـک بادکنـک آبـی )پاییـز 91(، مـاه، مـّد مـدام انـدوه و جمموعه 
شـعر و کاریکلامتـور و طرح هـای تایپوگرافـی آشـوب متناطـرح )هبـار 92( منتـرش شـده 
اسـت. از ایـن شـاعر چنـد جمموعـه داسـتان نیـز منتـرش شـده کـه توجـه صاحبنظـران و 
منتقـدان را برانگیختـه اسـت. ایـن جمموعـه هـا عبارتنـد از: یـک وقـت می بینـد )زمسـتان 
90(، صـد حلظـه ی روشـن از رسزمـنی تاریک من )هبـار 91(، من، کیشلوفسـکی و خانم 
اول صبـح )زمسـتان 91(.  از دشـت  بعـد  اپیزودیـک  داسـتان های سـه  شیمبورسـکا و 
جمموعـه شـعر آن حلـزون آن حلـزون حمـزون آخریـن جمموعـه از اشـعار ایـن نویسـنده و 

شـاعر اسـت کـه در تابسـتان 1394 منتـرش شـد.

1-4- جمموعه ی آن حلزون آن حلزون حمزون
جمموعـه ی آن حلـزون آن حلـزون حمـزون دربردارنـده ی هشـتاد قطعـه شـعر اسـت. ایـن 
جمموعـه طرحـی روایـی دارد و حلزون در آن به ایفای نقش می پـردازد یا به عبارت دیگر، 
بـه گونـه ای اسـتعاری به نفس1 شـاعر شـکلی دیگر بخشـیده اسـت. در ایـن جمموعه نقش 

1- Self.
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و نفـس درهم تنیـده شـده اند. نفسـی کـه حمـل تالقـی خودآگاهـی و ناخودآگاهـی اسـت. 
خـودآگاه نسـبت بـه مسـائل فرهنگـی و اجتامعـی و ناخـودآگاه تداعی گـر مـریاث فکـری 
و فرهنگـی گذشـته. در پرتـو ایـن خودآگاهـی تصویـری از رابطـه ی ناخـودآگاه شـاعر 
و جهـان پریامونـش آشـکار می شـود کـه حاصـل رابطـه ی دال و مدلول هایـی اسـت کـه 
شـاعر در انطبـاق نقـش و نفس آن را درگری قراردادهایی کرده اسـت کـه پریامون حلزون 
پدیـد می آیـد. حرکـت حلـزون بـه عنـوان یـک نشـانه ی زبانـی بر سـطور ایـن جمموعه یک 
حرکـت دارای جهـت اسـت که در پرتو آگاهی خواننده مشـخص می گـردد. از این روی 
اسـت کـه مطالعـه ی شـخصیت موجود در این اثـر، حلـزون، الگویی کارآمـد برای درک 

ایـن اثر اسـت.

2- یگانگی ابژه و سوژه
حلـزون و شـاعر در ایـن اثـر بـه تنـاوب جـا عـوض می کننـد. حلـزون بـرای شـاعر حکـم 
سـایه بـرای صـادق هدایـت در بـوف کـور را دارد. بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن اثـر حلزون 
او  بـا  بیشـرت تصاویـر شـعر فاعـل شناسـا اسـت و شـاعر  بلکـه در  ابـژه نیسـت،  رصفـا 
احسـاس یگانگـی می کنـد. گاهـی شـاعر حلـزون را خماطب قـرار می دهـد و زمانی مورد 

خطـاب حلـزون قـرار می گـرید خطابـی درآمیختـه بـه عتـاب اسـت: 
کاش اصال این جا نبودیم در غروب غریب این بیشه

کاش شب زودتر بر این قصه دامن گسرتاند
کاش ماه باال نیاید هیچ وقت

کاش این قصه ی نامتام، متام شود...
حتی شهرزاد هم اگر بود خوابش می گرفت دیگر

من حتمل این هزار و یک شب را ندارم
کلهر

کاهلی نکن
متامش کن... )کلهر،1394: 23(

یـا در قطعـه ای دیگـر بـاز هـم شـاعر مورد عتـاب حلزون قـرار می گرید گویـی که او 
مـن درونـی شـاعر و نسـبت بـه او بیناتـر و داناتر اسـت و نقش مرشـد او را ایفـا می کند: 

کشدار و کج
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به سمت ذره ای نور می خزد
سپیده رس می زند وقتی می رسد

نورباخته شب تاب
حلزون زمزمه می کند با خویش

هی کرم کور »کلهر« ...
هی کرم کور »کلهر« )مهان: 25(

آن دو آن چنـان در هـم تنیـده می شـوند تـا عاقبت االمـر یکی می گردند و اعضایشـان 
را بـه مهدیگـر می بخشـند آن چنان که فروغ دسـتهایش را بـه باغچه: 

وز وز زنبورها
ورجه ورجه ی مدام سنجاقک ها

لی لی پروانگان بر گل ها
حلزون اّما آرام و حمزون

در اندیشه
فلسفیدن را پی می گرید!

***
هی جتسم تباهی و تنبلی

این جا نشستی کتاب می خونی!
پدرش مثل مهیشه کتابش را از دستش خواهد کشید

ـ برو رس کوچه چن تا نون بگری
مادرش اسکناس را به سمتش خواهد گرفت!

***
شاخک های خردورزانه اش فروخواهد افتاد

وقتی صف طویل نان را ببیند )مهان: 26(
حلزون یگانگی خود را با خلیدن در ذهن شاعر آغاز می کند: 

و وقت ضیِق ضیق است
رسیدن به نقطه ی صفر انفجار یک بمب ساعتی

میان این مصیبت
در ذهن من
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از مهه جا بی خرب
حلزونی می خزد )مهان: 29( 

حلـزون اعـامق ذهـن شـاعر را درمی نـوردد، آن را در تـرف خـود می گـرید، اندک 
انـدک بـر سـپیدی کاغـذ او راه می یابـد و بـر آن می نشـیند تـا این کـه اندیشـه ی شـعری او 
را شـکل دهـد، بـا شـعر او ماهیـت یکسـانی می یابـد، جتسـم واره ای از شـعر او و نـه اصال 

خـود شـعر او می شـود. ایـن شـعر »بت تـراش« نـادر نـادر پـور را تداعـی می کند: 
درنگ کرد تکه ای سنگ

جنبید ناگاه
و

حلزونی شد
و از اعامق ذهن شاعر

که سال های سال لج کرده بود و 
نروده بود

آرام آرام بر سپیدی کاغذ پدید آمد و 
شعری شد

- ها... نام این دفرت مهنی است:
»آن حلزون آن حلزون حمزون ...« )مهان: 27(

خزیدن هـای حلـزون در افـکار شـاعر گاه بـه او سـیامیی سنگواره شـده و زمانـی، 
جلـوه ای بودایـی می بخشـد. او هـر شـکل و جلـوه ای داشـته باشـد دائـم در ذهـن شـاعر 
بـه دور از روزمرگی هـای  ایـن روی حلـزون  می خـزد و وجهـی از دانایـی اوسـت. از 
آسان پسـند زندگـی بـا پروانـه بـه مناظـره می نشـیند و شـعر روزگار را بـه نقـد می کشـد: 

ردیف بدهیی شعری که پروانه برای حلزون آرام می خواند
درست مثل حلظه ای ست که توپ کنج دروازه جای می گرید

و مهه ی هواداران یک صدا فریاد می زنند:
گل ... گل ...

حلزون به پروانه می گوید یک راست رفته ای رس اصل موضوع!
اما می دانی اوضاع شعر امروز هم مهنی شده است!

انگار که گروهی هیجان دوست، یک ریز داد می زنند گل ... گل ...
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ردیف غزل هایشان هم مهنی است
گل گل گفتن آن هم به گواه عری که بوی تعفنش آزاردهنده است!

گل گل گفتن
شبیه شعری از آب گرفته است در یک روز بارانی

که از اول شاعری آن را به آب داده است!
***

ناگهان پروانه پرید
حلزون اصال نخندید )مهان: 31(

3- هم پیوندهای حلزون
اولـنی نشـانه ی شـعری کـه در ایـن جمموعـه با حلـزون پیونـد می یابد کفش اسـت. نگاهی 
واقع نامیانـه اّمـا سـمبولیک را نشـان می دهـد. نظـر بـه زیست شناسـی حلـزون، موجودی 
اسـت کـه بیشـرت عمر خـود را بـر روی زمـنی می گذراند. کفش اولنی نشـانه ای که انسـان 
یافتـه اسـت.  بـا حلـزون پیونـد  بـا زمـنی مرتبـط می سـازد و جنبـه ی فرهنگـی دارد،  را 
کفـش سـبب متاس انسـان بـا زمنی می شـود. از سـوی دیگر حالـت گسـرتدگی دامنه های 
پریامـون طاق بسـتان نسـبت به کـوه در چشـم انداز خیال شـاعر جتسـمی پوتنی مانند دارد. 
ایـن چشـم انداز خیالـی کـه نامیـی از واقعیـت را تصویر می سـازد زاویه ی دیدی اسـت که 
بـه صـورت نامدیـن شـاعر و حلـزون را در یـک یگانگی وجودی به عرصه ی شـعر شـاعر 
می کشـاند. حلـزون کنـار کفـش شـاعر ـ راوی جـا خـوش کرده اسـت. ایـن موقعیت این 

گونه توصیف شـده اسـت:
حلزونی کنار کفشم جا خوش کرده بود

یا این که کفشم کنار او )مهان: 9(.
نحـوه ی توصیـف ایـن موقعیـت مکانـی، حلـزون و کفـش را در یـک چشـم انداز 
سـیالیت  یـک  در  را  سـوژه  و  ابـژه  جـای  کـه  چشـم اندازی  می دهـد.  قـرار  تردیدآمیـز 
موقعیتـی  کنـش  و  کنشـگر  روایت شناسـی  حلـاظ  بـه  کـه  موقعیتـی  می هنـد.  موقعیتـی 
تداخـل  و  آمیـزش  دچـار  موقعیت منـد  فاعـل  و  دسـتوری  فاعـل  ندارنـد.  تثبیت شـده 
شـده اند. مهان طـور کـه خـود شـاعر نیـز ابـراز تردیـد کـرده بـه درسـتی روشـن نیسـت کـه 
حلـزون فاعـل ایـن موقعیـت اسـت یـا کفـش. بـه حلـاظ دسـتوری نیـز بـه درسـتی روشـن 
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نیسـت کـه فاعـل دسـتوری کـدام اسـت. انتخـاب ایـن حلـن تردیـد آمیـز بـه حلـاظ زبانـی 
سـبب سـیالیت یافتـن دسـتورمندی زبـان می شـود. بـه ایـن ترتیـب خواننـده وارد یـک 
جهـان شـناور و بی ثبـات می شـود. جهانـی سـیال کـه نـه تنهـا ذهـن خواننـده آونگ آسـا 
میـان موقعیـت حلـزون و شـاعر بـه جـوالن درمی آیـد، بلکـه میـان جهـان عـنی و ذهن نیز 
پـرواز می کنـد. اّمـا شـاعر بسـیار زود خواننـده را از این رسگشـتگی نجـات می دهد و در 
بنـد دیگـر بـا یـک التفـات شـاعرانه ماهیـت یکسـان حلـزون و شـاعر را هویدا می سـازد. 
ماهیتـی کـه حاصل یگانگی ابژه و سـوژه اسـت و نتیجـه ی درهم آمیختگـی زبانی نقش و 
نفس. او عدم تناسـب کفش و حلزون را با تصویری که سـخت موقعیت مند اسـت ممثل 
سـاخته اسـت؛ موقعیـت کـوه تارخیـی طاق بسـتان و رشـته های در امتـداد آن )کـوه زرد(.

3-1- طاق بستان
 هـر چنـد انتخـاب کـوه طاق بسـتان در نـگاه اول جنبـه ی نوسـتالژیک دارد و نشـان از 
خاسـتگاه شـاعر، اّمـا انتخاب این کوه تارخیی کـه نقش های تارخیی یکی از کهنسـال ترین 
متدن هـای بـرشی را بـر سـینه ی خـود دارد نوعـی شـکافتن سـینه ی تاریـخ و رس فروبـردن 
در چـاه آن اسـت. شـاعر بـا ایـن انتخـاب آغازیـن مرکـزی بـرای جهـان متـن خـود تعیـنی 

می کنـد. مرکـزی در جهـان عـنی و مرکـزی در جهـان ذهـن. 

3-2- مرکزگرایی
مرکزگرایـی وجهـی ناخـودآگاه و اسـطوره ای دارد. در اندیشـه های اسـاطریی، جهانـی 
مشـاهده می شـود که هنوز تقدس زدایی نشـده اسـت. این جهان مرکزی دارد که آن مرکز 
پاینی تریـن سـطح عـامل را بـه عالی تریـن سـطح آن پیونـد می زنـد. ایـن نقطـه حمـل اتصـال 
زمـنی و آسـامن اسـت. »کـوه یکی از نامدهای مرکز اسـت ؛ زیرا آسـامن و زمـنی در آنجا به 
هـم می پیونـدد، در مرکـز جهـان قـرار گرفتـه اسـت« )الیـاده، 1390: 26(. تصویری که 
شـاعر در ایـن فـراز از شـعر بـه خواننـده داده یـا ایـن کـه تصـوری کـه خواننده از ایـن فراز 
شـعر می یابـد ایـن اسـت کـه گویـی شـاعر بـه مثابـه ی کوهنـوردی از فـراز کوه بـه دامنه ی 
آن افتـاده اسـت. در آنجـا یکـی از اصلی تریـن لـوازم رسپـا ایسـتادن او کفش هایش اسـت 
کـه از او دور افتـاده و در کنـار حلزونـی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن تصویـر در چشـم انداز 
اسـطوره ای آن هـم نگاهـی از درون بـه موقعیـت انسـان دارد و هـم نگاهـی از بـریون. از 
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آنجـا کـه »سـکونت گاه هـر کـس نامیشـگر تصویـر فضـای کیهانـی اسـت، لـذا بـه گونه ای 
نامدیـن در مرکـز جهـان قـرار داده می شـود. مـراد از فضا در اینجا فضای هندسـی نیسـت 
بلکـه نوعـی فضـای قدسـی و وجـودی اسـت کـه سـاختاری کیفـا متفـاوت دارد و شـامر 
ناحمـدودی از گسسـت ها را می پذیـرد و از ایـن رو قـادر بـه اجیـاد ارتبـاط و متـاس بـا امـر 
متعالـی به شـیوه های گوناگون اسـت« )الیـاده،1388: 49(. مرکز اصوالً شـخصیت را 
در یـک فراینـد جسـتجوگری قـرار می دهـد؛ زیـرا مرکـز در حقیقـت مبدأ حرکت اوسـت 
بـه سـوی مقصـد. حرکت شـخصیت از مبدأ به سـوی مقصـد به صورت هـای گوناگونی 
امـکان می یابـد و نتایـج خمتلـف دارد. »نتیجـه ی سـری و سـلوک قهرمـان بازکـردن قفل هـا 
و آزاد کـردن جریـان انـرژی حیـات در کالبـد جهـان اسـت. ایـن معجـزه به چنـد صورت 
نمـود می یابـد. بـه صـورت فیزیکـی کـه نشـان از چرخـه ی غذایـی اسـت، بـه صـورت 
دینامیـک کـه نشـان آن جریـان انـرژی اسـت یـا بـه صـورت معنوی کـه ظهور رمحـت اهلی 
بـر روی زمـنی اسـت. ایـن تصاویـر گوناگـون بـه راحتـی جایگزیـن یکدیگـر می شـوند و 
نامیانگـر تراکـم نـریوی حیـات، در سـه الیـه هسـتند. فراوانـی حمصـول نشـان رمحـت خدا 
و رمحـت خداونـد غـذای روح اسـت. شـعاع آذرخـش، منادی بـاران، بارور کننده اسـت 
و در مهـان حـال نـامدی از انـرژی آزاد شـده ی خداونـد می باشـد. رمحـت، غـذا، انـرژی 
ایـن سـه بـر زمـنی زنـده جـاری شـوند و هـر گاه مانعی، جریـان یکـی از آن ها را سـد کند، 
زندگـی در دسـت مـرگ فاسـد می شـود« )کمپبـل، 1389: 48(. نقطـه ی ورود بـه آن 
جهـان نامرئـی و نامدیـن مرکـز هسـتی اسـت و جهـان بـه دور آن می چرخـد. ایـن نقطه در 
متـام فرهنگ هـا نـامدی دارد کـه بـا اسـطوره ی بـاروری و آیـنی تـرّشف در پیوند اسـت. در 
افسـانه ی بـودا نـامد ایـن جهـان مـار اسـت و در روایـت شـاعرانه ی کلهـر حلـزون. »ایـن 
موجـود اسـاطریی صـورت موّلـد و زایشـگر آن وجـود جاودان اسـت کـه درخت حیات 
یـا بـه عبارتـی دیگـر خـود جهـان، از ایـن نقطـه می رویـد. ایـن درخـت، ریشـه در تاریکی 
محایتگـر دارد، پرنـده ی طالیـی خورشـید بـر نـوک آن می نشـیند و یـک چشـمه، چاهـی 
جـاودان، در پـای آن از زمـنی می جوشـد. یـا ممکن اسـت این نامد به شـکل یـک کوه ظاهر 
شـود کـه بـر قلـه ی آن شـهر خدایان به شـکل نیلوفـر آبی، جـای دارد« )مهـان، 49( به این 
ترتیـب در ایـن قطعـه شـعر یـک مثلـث متشـکل از شـاعر، کـوه و حلـزون پدیـد می آید که 
هر سـه مانند مثلث عشـق عاشـق و معشـوق در چشـم انداز عرفانی دارای احّتاد هسـتند، 

قابلیـت تبدیـل بـه مهدیگـر را دارنـد و در غایـت ماهیتـی یگانـه دارند.
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3-3- کوه
کـوه نـامدی اسـت از حرکـت در ارتفـاع. در بـاور هنـد و ایرانیـان سـکون در مقوله ی کوه 
غریقابـل تصـور بوده اسـت )مهـان، 145(. کـوه در حیات متدن های کهن بـا حیات مردم 
گره خورده و در اسـاطری حمل کشـف و شـهود اسـت. کوه در دوران های گوناگون متدن 
بـرش، از عـر پارینه سـنگی گرفتـه تـا دوران مـس و مفـرغ کـه ابـزار و لـوازم مـورد نیـاز 
انسـان از آن اسـتخراج می شـد، مهـواره مـورد توجـه بـوده اسـت. »در جوامـع هم خـون 
مادرسـاالر کـه نـاف ـ مـادر حـرف نخسـت را مـی زد کـوه امهیـت ویـژه ای داشـت و کـوه 
مهـان زمـنی ـ مـادری بـود کـه ارتقـا یافتـه و بلنـد شـده بـود و تضـادی میـان زمـنی و کـوه 
نبـود« )قرشـی، 1389: 47(. کـوه در اسـاطری هنـد و اروپایـی منزلـگاه خدایـان بـوده 
اسـت )مهـان، 49(. در اسـاطری ایرانـی کـوه از زمـنی روییـده و بـه مثابه ی اسـتخوان های 
آدمـی اسـت )فرنبـع دادگـی، 1369: 125(. امهیـت کـوه در اسـاطری ایرانـی آن گونـه 
تـرّشف  آینی هـای  در  )هبـار، 1362: 76(.  دانسـته اند«  زمـنی  »بنـد  را  آن هـا  کـه  اسـت 
کـه رازآمـوز مـرگ نامدیـن را جتربـه می کنـد »الزمـه ی صعـود بـه آسـامن کـه گاه سـفرهای 
خلسـه ای دیگـری بـه دنیـای دیگـر را در پـی دارد« )الیـاده، 1392: 211( بـاال رفتـن از 
ارتفـاع اسـت. »ارتفاعـی که حمـور جهان در مرکز جهـان و کائنات، یعنـی مرکز یا حموری 
امکان پذیـر  را  زیریـن[  دنیـای  آسـامن،  ]زمـنی،  کیهانـی  منطقـه ی  میـان سـه  ارتبـاط  کـه 
می سـاخت« )الیـاده، 1392: 213(. شـاعر ایـن ارتفـاع را در ایـن قطعـه در دو جلـوه ی 
درخـت و کـوه نامدیـن سـاخته اسـت. درخـت و کـوه دو جلـوه از دیرکی هسـتند که مرکز 

فضـای قدسـی را بـه آسـامن پیونـد می زنـد. 
ناگاه مرگ به شامیل آن درخت انجری کوهی درآمد که:

می دانید هیچ جانوری به اندازه ی آن حلزون عجیب نیست!
 می دانم هیچ جانوری به اندازه ی آن حلزون عجیب نیست! 

این دفرت شاید رسآغاز این دانایی باشد
کـوه »طاق بسـتان« بـا دنبالـه ی »کـوه زردش« عجیـب شـبیه کفشـی اسـت!)کلهر، 

)8  :1394
اقامـت حلـزون در کنـار کفـش، و بـودن کفـش در کنـار کـوه جتسـمی حلزونـی از 

بـودن اسـت، بـودن در آغـوش مـادر، مـادر مثالـی.
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3-4- مادر مثالی
دامنـه ی کـوه طاق بسـتان بـه ویـژه در شـکل کفـش ماننـدش نـامدی کهن الگویـی از مـادر 
مثالـی اسـت. مـراد از مـادر مثالـی بـر اسـاس نگـرش افالطـون »پیش نمونـه یـا تصویـری 
ازلـی از مـادر در مکانـی فراسـوی آسامن هاسـت« )یونـگ، 1390: 16(. اسـاطری انـواع 
بسـیار گوناگـون مـادر مثالـی را ارائـه می دهنـد. »سـایر مظاهـر مـادر بـه مفهـوم جمـازی 
آن، در چیزهایـی متجلـی می شـوند کـه مبـنی غایـت آرزوی ما بـرای نجات و رسـتگاری 
کـه  چیزهایـی  از  بسـیاری  اورشـلیم هبشـتی.  و  خـدا  ملکـوت  فـردوس،  ماننـد  اسـت، 
احسـاس فـداکاری و حرمتگـزاری را برمی انگیزنـد؛ می تـوان از مظاهـر مـادر بـه شـامر 
آورد. ایـن صـورت مثالـی بـا چیزهـا و مکان هایـی تداعـی می شـود کـه مظهـر فراوانـی 
و بـاروری می باشـند« )مهـان، 23(. شـاعر بـا درک مـرگ نامدیـن کـه در قالـب سـقوط از 
کـوه رخ می دهـد و بازیافتـن خـود در دامنه ی کـوه در واقع خود را در آغـوش مادر مثالی 
بازمی یابـد. حضـور حلـزون در کنـار کفـش کـه می توانسـت سـبب مـرگ آن شـود پـای 
مـرگ بـه سـاحت شـعر گشـوده شـود. مرگـی کـه می توانسـت بیایـد اّمـا نیامـد؛ زیـرا هـم 
شـاعر پـس از سـقوط از کـوه فقـط دچـار آسـیب دیدگی شـد و هـم حلـزون بـه له شـدگی 
در زیـر کفـش گرفتـار نیامـد. تالقـی شـاعر و حلـزون در یـک نقطـه کـه هـر دو زندگی را 
بازمی یابنـد سـبب یگانگـی آنـان می گـردد. این یگانگی در کوله پشـتی صدف گون شـاعر 

جتلـی می یابـد کـه شـاعر آن را بـر پشـت خـود هنـاده اسـت. 

3-5- صدف
شـاعر صـورت مثالـی مادر را در اسـتعاره ی صدف نشـان دار می کند. صدف که پوشـش 
حلـزون اسـت، در ایـن شـعر در دو سـطح وابسـتگی و رهایـی نامدیـن شـده اسـت؛ یـک 
سـطح آن اسـت کـه شـاعر نـه در صـدف وجـود مـادر بلکـه در بـریون از آن و در واقـع 
حامـل آن اسـت کـه در شـعر آغازیـن جمموعـه ایـن حالـت به تصویر کشـیده شـده اسـت. 
در ایـن تصویـر، شـاعر کـه خود مذکر اسـت، حالت رهایـی از مادر را جتربه کرده اسـت. 
ایـن تصویـر عـالوه بـر ایـن حالـت، آیـه ی امانـت را تداعـی می کنـد »انـا عرضنـا االمانـه 
علـی السـاموات و االرض و اجلبـال فأبـنی ان حیملنهـا و اشـفقن منهـا و محلها االنسـان انه 
کان ظلومـا و جهـوال« )احـزاب/ 72(. بـار امانتـی کـه بر پشـت شـاعر هناده شـده اسـت 
و او صـدف وار آن را در کوله پشـتیش بـر پشـت خـود محـل می کنـد شـعر اوسـت. او بـه 
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ماننـد شـاعران قـرون وسـطی در تاریکـی سـطرها جابه جـا می شـود و راه بـه روشـنایی 
مسـئولّیت می بـرد: 

کور مال از پشت شب می آید
و به سوی دریاچه ای ره می سپارد

که به راز شهره است
...

بی شتاب بی عجله
مهچون شعری در آستانه ی رسودن

که رسوده نمی شود و می شود
و می رود آهسته آهسته در عرض جاده 

حلزون، آن حلزون حمزون ... )کلهر، 1394: 10-11(
فکرش را بکن، یک اتفاق نادر خواهد افتاد! 
فکرش را بکن، یک اتفاق نادر خواهد افتاد! 

به اندیشه ی آن حلزون در آخرین شعرت وامانده ای
و داری کاهوها را می شویی

و ناگاه
چسبیده به برگک کاهویی

آن حلزون
مهه نشانه ای از معجزه ای ممکن

از زیر مکافات الجرم الستیکی
تا ...

حتی سید اسد سبزی فروش هم آن را ندیده است!
و رسیده است به این جا

بر سپیدی صفحه ی این دفرت شعر
گریم کسی باور نکند

اما من به متامی نگاه
خریه اش هستم

فکرش را بکن یک اتفاق نادر افتاده است! )مهان: 13-12(
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شـاعر بـا یـک فرافکنی از خویش عبـور می کند و با کانونی نمـودن صدف وضعیت 
روشـنفکران را توصیـف می کنـد. روشـنفکرانی کـه مهچـون علـامی ملول گشـته از علـم 

بی عمـل)3( خویـش دانـای بی عمل هسـتند: 
رندان تن می دهند

به زندان های انفرادی
در یک زیرزمینی نمور و ساکت

بر کاناپه ای کهنه
بی آنکه بدانند مل می دهند و 

بیهوده کتاب می خوانند!
بی آنکه بدانند برای سال ها در حمبس هستی

شکنجه می شوند
با این تناقض آزاردهنده ی حمض:

که آن چه در کتاب است
در زندگی و روزگارشان هیچ نشانی از آن نیست!

به واقع به حلزون حمزونی می مانند
که راز پروانه شدن را می دانند

اما هنوز صدفشان بر پشت شان سنگینی می کند! )مهان: 47(
تصویـر دیگـر صـدف آن اسـت کـه فـرد انسـان از آن رهایـی نیافتـه و مهچنـان بنـدی 
وجـود مـادر مثالـی خویـش اسـت. شـاعر ایـن ختته بنـد وجود مـادر بـودن را با یـک زاویه 

دیـد خـاص تصویـر کرده اسـت:
در روزهای زیبای بازی

روزی به بازار رفتند
مادر صدایش کرده بود

ـ مهسا مادر برویم خرید!
آن وقت دانست پول رهایی است

مهان وقت دانست چرا مادر نتوانست
یک بادکنک آبی برایش بخرد

در زندانی زنجری بود گویی
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و مادر اسری قرصی نان بود گویی
و دخرتک در حمبس این حرت مهیشه ماند 

مهچون حلزونی در صدف رسد خالی اش ... )مهان: 15(
ایـن شـعر هـر چنـد شـعر ینگـه ی شـاملو را هـم بـه حلـاظ صـورت و هـم بـه حلـاظ 
حمتـوا تداعـی می کنـد، اّمـا شـاعر رهایی از صدف و وابسـتگی بـه آن را با یک چشـم انداز 
جنسـیتی مطـرح می سـازد؛ جنـس مذکـر از قیـد وابسـتگی بـه مـادر مثالـی رهایـی یافتـه 
اسـت، اّمـا بـر عکـس جنـس مؤنـث بـه آن وابسـته اسـت و فطـام رخ نـداده اسـت. شـاعر 
جنـس مذکـر را آمـاده ی پذیرفتـن مسـئولّیت می سـازد، اّمـا جنـس مؤنـث بنـدی صـدف 
حـرت اسـت. جنـس مذکـر را از آسـتانه عبـور می دهـد، اّمـا جنـس مؤنـث را بـر درگاه 
آسـتانه متوقـف می کنـد. درهـای رسنوشـت بـه روی جنـس مذکـر گشـوده می شـود، اّمـا 
جنـس مؤنـث پشـت ایـن درهـا می مانـد. در ایـن عبـور و توقـف یـک نکتـه ی دیگـر حائـز 
امهیـت اسـت. ایـن نکتـه سـن نوآمـوز اسـت. شـاعر کـه مذکر اسـت به مـرز بلوغ رسـیده 
اسـت پـس می توانـد از آسـتانه عبـور کنـد و خـود را بـرای پذیرفتـن بـار مسـئولّیت آمـاده 
سـازد. اّمـا جنـس مؤنث در خردسـالی تصویر می شـود، در نتیجـه یارای جدایـی از مادر 
را نـدارد. در نتیجـه، او در آسـتانه ی نیـاز بـه رمحت مهچنان وابسـته ی مـادر باقی می ماند. 
ایـن دنیـا کـه دنیـای مادرانـه ی دوران کودکـی اسـت در واقع هنوز قداسـت نیافته اسـت. 
»دنیـای مادرانـه ی دوران کودکـی متعلـق بـه جهـان نامقـدس )دنیـوی( بـود. دنیایـی کـه 
اکنـون نوآمـوز در آن وارد می شـوند در جهـان مقـدس اسـت. میـان ایـن دو جهـان نوعی 
انقطـاع و گسـیختگی تـداوم وجـود دارد. عبـور از جهـان نامقـدس بـه جهـان مقدس هم 
تلوحیـا بـه نوعـی نامیانگـر جتربه ی مرگ اسـت؛ فـرد داوطلب یـا نوآموزی که ایـن عبور را 
انجـام می دهـد، از یـک زندگـی می مـرید تـا بـه زندگـی دیگری دسـت پیـدا کنـد« )الیاده، 
از دوران کودکـی و بی مسـئولّیتی  نـدارد  نوآمـوز قصـد  ایـن تصویـر  1392: 38(. در 
خـارج شـود. او زندگـی کودکانـهـ  هسـتی نامقـدسـ  خود را در وابسـتگی بـه مادر حفظ 
می کنـد. کـام این کـه هنگامـی کـه خـود مـادر شـده و بـا خریـدن بادکنـک آبـی بـرای فرزند 
نوبـاوه اش آن روزهـا را بـه یـاد مـی آورد ایـن انعقـاد و وابسـتگی را مهچنان حفـظ کرده و 
شـاعر آن را بـا بغـض کـه خـود صورتی دیگر از صدف اسـت، نامدین سـاخته اسـت. این 
وابسـتگی کـه مهچنـان وجـه اسـطوره ای خـود را حفظ کرده اسـت نشـان از از پیوسـتگی 

زن بـا زندگـی کشـاورزی دارد: 
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حاال که برای دخرتکش خوشه ای بادکنک آبی خریده است
بغض کرده است 

یاد مادرش افتاده است )کلهر، 1394: 15( 
چشـم اندازی دیگـر کـه جنبـه ی اسـطوره ای حلـزون را نشـان می دهد، آگاهـی او از 

راز کائنات اسـت.

3-6- پهنای بی کران آسامن 
یکـی از پیوسـتگی های اسـطوره ای حلـزون، آسـامن اسـت. شـاعر در قطعاتـی در ایـن 
جمموعـه سـویه های نورانـی هسـتی را بـا فرافکنی به آسـامن نشـان داده اسـت. شـخصیت 

آسـامنی حلـزون را بـه ماننـد عقابـی فروافتـاده از اوج آسـامن تصویـر کـرده اسـت: 
از گرگ و میش غروبی غریب

شب مهچون میشی معصوم
رها می شود بر پهنای بی کران آسامن

دو ستاره چشامن کم سویش
ماه پیشانی بخت کورش ...

تا سپیده ای رسبی

4- نتیجه
جمموعـه شـعر آن حلـزون آن حلـزون حمـزون ژرف سـاختی اسـاطریی دارد. حلزون یکی 
از نشـانه های زبانـی در ایـن جمموعـه اسـت کـه کنشـی روایـی یافتـه و بـار اصلـی بیـان 
اسـطوره ای ایـن جمموعـه را بـر عهـده گرفتـه اسـت. حلـزون موجـودی نرم تـن اسـت کـه 
در حیـات انسـان کشـاورز وجهـی اسـطوره ای یافتـه اسـت. شـاعر بـا انتخـاب یـک حلـن 
روایـی میـان خـود و حلـزون یگانه انـگاری کـرده اسـت. او میـان حلـزون و بسـیاری از 
عنـارص طبیعـی و فرهنگـی پیونـد برقرار کرده اسـت تا بتواند با دسـتیابی به ژرف سـاخت 
اسـطوره ای ایـن حیـوان نرم تـن نقره فـام دیدگاه هـای خود را در شـعرش منعکس سـازد. 
او کـوه طاق بسـتان را بـه عنـوان نـامدی از نـاف زمـنی و عامل پیوند آسـامن و زمنی دانسـته 
اسـت کـه دامنـه ی آن نامد مادر مثالی انسـان اسـت. صـدف حلزون نـامدی از زهدان مادر 
و بـار امانـت انسـان دانسـته کـه دامـن بـه سـوی بغـض کودکـی حـرت زده می کشـاند. 
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آسـامن، راه شـریی، زمـان، خورشـید، مـاه و عقـاب از مجلـه هم پیونـدان طبیعـی حلـزون 
هسـتند کـه سـاختار متدنـی کـه حلـزون در آن نـامد اسـطوره ای گشـته نشـان می دهند.

پی نوشت
1. قــرار مکــنی تعبــری قرآنــی اســت در بــاره ی زهــدان. »ثــم جعلنــه نطفــة فــی قــرار مکــنی« 

مؤمنــون/ 13
2. فصــل رسد تعبــریی اســت از شــعر فــروغ فرخــزاد »ایــامن بیاوریــم بــه آغــاز فصــل رسد« 
ایــن تعبــری یکــی از تعابــری کلیــدی و در عــنی حــال نامدیــن شــعر معــارص اســت کــه ســاحتی چنــد 

معنایــی دارد.
3. اشاره به این بیت حافظ است:

 نــه مــن ز بی عملــی در جهــان ملــومل و بــس/ ماللــت علــام هــم ز علــم بی عملســت 
)32 بی تــا:  )حافــظ، 
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