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  یبدا دــــــنق
 

ی رو را یا  شده مونتاژ عكس شيخو ١٩٩٣ سال چهلم ۀشمار در لمانا "گليشپ" یهفتگ ۀمجل
ی شوايپ به معروف آشور، نيا مشهوری ادب نيمنتقد ازی ك يآن در آه بود، دهيرسان چاپ به جلدش
 مونتاژ ريتصوی اصل الهام آه البته .ديدريم هم از دندان با رای آتاب ،سگ کي همانند لمان،ا اتيادب
 :است دهسرو آن ازی ئجا در آه باشدی م تهيگو معروف شعر همان Ranicki یسكيران ۀشد
 ».است منتقد ك يهم او ، را سگ نيا دشيبكش و ديبزن« 

 Schlag tot, den Hund! Es ist ein Rezensent. 
 نيمنتقد آه نوشتی بار ،چهين .اند نموده هيتشب زين گريد واناتيح وی زهر مار با رای ادب منتقد

 سندهينو و شاعر ۀرابط .كنندبی زندگ سندگانينو خون از تا ندزگيم و زنندی م شين حشرات همچون
 وی جانبدار جز ،یزيچ منتقد آه بوده آدورت ازی عاری زمان تا شتريب اروپا در یادب منتقد با
 .است دهينرسان نشر به یهنرمند ۀشد چاپ آتاب از شيستا
 دگاهيد به اروپای ادبی ها تيفعال دری و نقش و اتيادب برابر در منتقد واآنشی چگونگ مورد در
 .ميخوريبرمی گوناگون ۀشد ارائهی ها
 تا گردد سندهينو و شاعر بانيپشت دارد فهيوظ ژهيو بهی ادب منتقد آه اند بوده پندار نيا بری ا عده

  ۀنوب به تا بكوشد و باشد داشته شيخوی رو شيپ شهيهم را هنرمند منافع ديبای و ؛ آنها خوانندگان
 توانيمی ا شهياند نيچن طرفداران از .دينماب دايپ ارزندهی سهم هنرمند شتريب چه هر تيخالق در خود
 .برد نام را تهيگو

ی ب هنر و هنر شبه ديبا همه از اولتر منتقد آن اساس بر آه ندينمای م مطرح رای گريد روشی بعض
 زودتر بتواند لياص هنر لهيوس نيبد تا ،ديبنما نابودی حت و آند ءافشا بشناساند، را ارزش آم و مقدار

 .رديبگ قراری شتريب مندانه عالق دسترس در مطلوب آمال به و بشود نشر و چاپ بهتر و
 .باشندی می نقد گونه نيچن هواخواهان از فونتانه وی توخولسك

 ۀيحما و پرورش و كسو، ياز برتر اتيادب نشيآفر شود، ستهينگر موضوع به اگری تر گسترده ديد با
 هديگردی تلقی ادب نقدی اصل منظور گريدی سو از قضاوتش استعداد انكشاف با خواننده انتخاب حسن
 .اند شده گرفته نظر مد مورد نيدر هم هنرمند ۀناميزندگ وی هنر اثر خلق طيشرا .است
 تعارف با آهی منتقد رايز! جنتلمن هم وی باش منتقد هم آه است مشكلی ليخ ،شا برنارد ۀگفت به اما
 گرفته خود ازی ا اندازه تا را انيب صراحت اسد،هری م گرانيدی خاطر آزرده از و سدينويمی زيچ

 .دينمای م محدود خواهم خواه رای وی ضرور اما باآانهی ب قضاوت قدرت ،نكته نيا و است
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ی برا .است متفاوت جامعه ك يدری ادب نقد فرهنگی خيتار ۀنيشيپ اساس به اتيادب و منتقد ۀرابط
 مقام نقد ؟است خوب ريشكسپ چقدر: اند هنمود مطرح را شپرس نيا دوری ها زمانه از آه ها سيانگل
 آار و سری ادب نقد با طرف نيا بهی الديم هجدهم ۀسد از تازه آه های لمانای برا تا ،داردی گريد

 .دارند
ی آاست سازد،ی م روشن و دهديم نشان را های خوبی و است،ی هنر اثری ابيارزشی ادب منتقد آار
 نكوهشگری و آه همانگونهی عن ينگرد،ينم اغماضۀ ديد به را آنها و دانينمای م و كنديم انيب را ها

 .سدينوی م زين ظيتقر و باشدی م  هم خوب اثر شگريستا هاست، صهينق و های آمبود
 فيح اش نموده ارائه ليدال با منتقد آهی اثر ۀمطلع به ستيدعوتی هنر خوب نشيآفر ك يطيتقر
 از را ادگاري نيچن باشد توانسته آهی هنرمند مقام از ديتمج. اشدب نكرده قسمت خواننده با آنرا دانديم

 اشی امروز مفهوم بهی هنر اثر كی يمعرف. واالست و سترگ خودی بجا زين بسازد، جاودانه خود
ی می وی ادب تيفعال ۀعمد بخشی ابيارزش وی داور .آن متن در نه و دارد قرار منتقد آار ۀيحاش در
 .باشد
 د،ينمايمی بررس فرهنگی تعال همچنان و جامعهی ازهاين با ارتباط در را اتيادب و شعر آهی منتقد
 روند دری فرهنگی ها دهيپد گريد همچون را هنر آه دارد قراری آسان بانانيپشت نينخست صف در
 .گرددی ادآور يديبا زين رموف لحاظ از رابطه نيای چگونگ. پندارندی م رسالتمند تكامل و رييتغ

 موجه زين رای شعر گريدی ها رموف رشيپذ به ازين ،امروز تيشعر و شعر فيتعر و زمان خواست
 مقام توانديمی زمان تنها ،امروز شعر رموف. هم از ريجداناپذ رای محتو و رموف آه همچنان داند،يم
 پربارش وی غنی ا نهيشيپ با ما ۀجامعی شعر ۀگذشت با ونديپ در آه بسازد  مستحكم را شيخو ۀبنديز
 !!!ستين شعر آه ، نظم و نثر هر. گردد رحمط
 هيتوج را رموف بر امحتو ۀغلب تواندی می ا جامعهی اضطرار و نابسامان طيشرا تيموجود تنها
 اديفر و گرددی م محسوس مقاومت و زيست احساس ۀزيانگ بهی مبرم ازين حالت نيدر رايز د،يبنما
 .شوندی م ايجو رای شعر زبان یعاد زمان از شتريب ليدل نيهم به هم ها نجوا و ها

 من، توماس ته،يگو .اند بوده زينی ادب منتقدی اديز سندگانينو و شاعران آه است نيا اما توجه جالب
 را علتش .اند گذاشته ادگار يبه خود ازی ادب نقد مورد دری اديزی ها نگاشته ....نهيها شينريها

 چكامه ،یو در خود شتريب انكشاف با هآ آنندی م جو و جست شاعر آگاه رموف ريضم دری آسان
ی قيموس همچون شاعر هم، ليدل نيهم به ديشا. است دهيبخش "نظم "ا  يآهنگ و وزن را اوی ها

 .گرددی م گرانيد شعری برای آهنگ و وزن خواستار ش،يخو آالم درون
 از توانديم افد،بشك زشيت آارد با رای شاعر بدن ،یادب منتقد اگر آه بود گفتهی زمان نهيها شينريها
 نيا ايآی راست. گرفت خواهد را یشكل چگونه لمانا ۀنديآ آه آندی ئشگويپی بسادگی و درون و دل
  د؟؟؟آنی م صدق زين ما آشور  منتقد و شاعر مورد در نكته

 
 


