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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  کبير توخی: فرستنده

 ٢٠١٢ دسمبر ١٠

 شعر و ادبيات ايران پس از پنجاه و ھفت
  )مانی (عسکریگفت وگو با ميرزا آقا 

  اول بخش

  

.  و به صورت نوشتاری انجام شده است٢٠١٢ دوم ماه جوالی سال ۀو داريد، در نيم که پيش رئیگو و گفت

ھای بعدی که   و در پرسشھا، پاسخ نوشت سپاسگزارم که تنھا دو روز پس از ارسال پرسش» مانی«پيشاپيش از 

دی بودن او در ھای او بودند ھم، ھمين قدر زمان استفاده کرد که در نوع خود نمونه است و حکايت ج برآمد پاسخ

 سوم را به خوبی نشان ۀ ھزارۀاين کنش درک او از معنای روابط، آن ھم در دومين دھ.  اجتماعی استۀعرص

  .دھد می

  

  کردی؟ انتخاب را شعر چرا جان، مانی

دو سال بعد يک . نويس شوم دوست داشتم ھنرپيشه يا داستان. ـ شانزده ساله بودم که نوشتن داستان را آغاز کردم

چنين . منتشر کند) دو ھزار تومان( خودم ۀخواست آن را با سرماي نوشتم که انتشارات بوعلی در تھران می» انرم«

بازی و  ھای نخستين را داشت بدون پارتی زمان اگر ارزش رفتم سراغ نوشتن شعر که آن . پولی در بساط ما نبود

ی خواندم که امروز در ايران، گاھی حتا برای چاپ به تازگ(شد   مجلۀ جوانان چاپ می رشوه دادن در مجالتی مانند

ترين راه برای  ترين وکم ھزينه نوشتن شعر، آسان!) يک شعر در يک مجله يا روزنامه، بايد مبلغی رشوه پرداخت

  !بود»  جوانانهئیخودنما«بيان خودم و برای 

  

  ھست؟ .نيست خبری ديگر ھم انانهجو ئیخودنما از زنيد، می گام وادی درھمين و نويسيد شعرمی چنان ھم شما و

نوعی اعالم حضور در جامعه » ئیخودنما«نھد چرا که  را به کلی کنار نمی» ئیخودنما«ـ به باور من آدمی ھرگز 

ھستند برای معشوق يا گروه، حزب يا اھل نظر، خدا يا پيامبر رھبر يا » دلبری«ھا کم و بيش درکار  اغلب آدم. است

و پختگی در آن » کمال«نوعی . کند ر میييتغ» دلبری«سالی شکل و محتوای اين  الی وکھنس در دوران ميان. جامعه

 ديگران ئیگيرد و رنگی از کشش برای تأثيرگذاری بر روندھای فکری، عاطفی يا عقال جای می» کسب محبوبيت«
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نخست برای رھا . نويسم من ھنوز ھم شعر می. است» اعالم حضور«ھنر ابزار ھنرمند برای . گيرد به خود می

دوم؛ با انتشار . گيرد و ھمچون کودکی است که بايد زاده و پرورده شود ای که در ذھنم جان می کردن انرژی و ايده

  !ام خواھم ضمن اعالم حضور، به دشمنانم بگويم ھنوز زنده آن می

  

  گفت؟ خواھی چه دھی، توضيح اجمال به را ايران امروز شعر وضعيت باشد قرار اگر

اما اين باغچه سرشار از . ھای بومی ای است کوچک با درختان ميوه يت شعر در ايران امروز ھمانند باغچهـ وضع

  .است رو کرده ه را با خطر مرگ روب» حيات باغچه«ھای ھرز شده که  علف

  

  کرد؟ بايد چه شوند، وجين ھم ھرز ھای علف و کند پيدا نجات مرگ خطر از »باغچه حيات« که اين برای

فيلتری که گاه به درستی عمل . جامعه فيلتر فرھنگی دارد» ! آيد زمانه غربال به دست از پی می« گفت  ما میـ ني

چنين فيلتری . کند پذيرد يا رد می اش می جامعه يک اثر يا فرد را در دستگاه داوری ذھنی. کند و گاه به نادرستی می

سو بھترين شاعران و  چنين فيلتری از يک . شود شتباه میاگر متکی بر آگاھی، شناخت و آزمون کافی نباشد دچار ا

. دھد  ديگر يک پيشنماز را بر احمد کسروی يا بر صادق ھدايت ترجيح میئیدھد و از سو ھنرمندان را پر و بال می

 ای بسا سرنوشت ملتی را دستخوش  ھای نادرست، و انتخاب عوضی داوری. ھمان داوری و انتخاب است» ترجيح«

 ادبی و فرھنگی در يک جامعه، نبود منتقدان گوناگون را به دنبال ۀ نبود و کمبود فضای زند. فراوان کندبالھای 

ھای ادبی  شود که در بسياری از پديده ھای گوناگون سبب می  و منصف با ديدگاه نبود و کمبود منتقدانی آگاه. آورد می

توانند وجين کنند  ی میئ باغ را باغبانان حرفه. يابندافزايش » ھای ھرز علف«و ھنری دوغ و دوشاب قاطی شوند و 

نقش منتقدان آزاد و آگاه . اما اگر کسی فرق گياه ھرزه را از گياه مفيد تشخيص ندھد ای بسا باغچه را خراب تر کند

ھای ادبی در  شناخت و پرورش استعدادھای تازه و نھال. و دادگر ھمانند نقش باغبانی باتجربه در يک باغ است

توانند جايگاه  تنھا با نقد، اقناع و استدالل است که منتقدان می. ھای فکری ميسر است تقابل فضای سالم ادبی و 

که کشور ما ھمواره کم و بيش از (در اتمسفر آزاد نقد ادبی .  ھنر و ادبيات نشان دھند و باال برندۀھا را درپھن بھترين

  .شود نده و کارا میگرايش بھتر شدن در ديگران ز) آن محروم بوده

  

 چون؛ کسانی شاھد ھم باز آيا بينی؟ می چگونه را ايران امروز شعر پنجاه، و چھل ۀدھ ھای سال با درمقايسه

  باشند؟ اثرگذار که بود خواھيم … و اخوان شاملو، فروغ،

 سياسی جھان ھم ۀحتا چھر. انگيزی شده است ھا دچار دگرگونی شگفت  گذشته دنيای ارتباطات و رسانهۀـ در نيم سد

اش از نفس افتاد و » اينترناسيوناليسم پرولتری«با علمداری » خرس سرخ روسيه«. شتابناک و اساسی دگرگون شده

ادبيات چپ و » شمولی جھان«ديوار برلين فرو ريخت و وجاھت، ھيمنه و .  خود را بر سر خود خراب کردۀخان

ھای  غول. انگيزی شد آور و غم ت کمونيستی دچار فروپاشی بھتبه سايه رفت، و ادبيا»  موجودسوسياليسم واقعاً «

، دادجويانه و آزاديخواھانه سربرکشيده ئیگرا ھای انسان ھای ادبی که بخشی از آنھا با انديشه ادبی و ھنری، و تئوری

انی خود ھای مدنی رقيب جھ غرب توانست با دموکراسی و آزادی. بودند از ميز شطرنج ادبيات جھانی برچيده شدند

نشر اينترنتی آثار ادبی و ھنری؛ . ھا دگرگون شد زمان، جھان رسانه ھم. را شاه ـ مات کند» اردوگاه سوسياليستی«

ھای ادبی و ھنری بخش وسيعی از  وب سايت.  ناشران را کاھش دادۀصف شاعران و نويسندگان در برابر دک

. ھا برگرداند و به تعظيم در برابر مونيتورھا واداشت هھا را به خان فروش  روزنامهۀھا و دک مشتريان کتابفروشی
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مانند ايران مسير رشد آرام » مسلمانی«باور درکشورھای  ھای دين ھای دردناک توده ماندگی ھا با اتکاء به عقب غربی

 و آخوندھا(فروشان در ايران   دينۀترين و فريبکارترين الي مخوف. اما رو به جلوی آنھا را به واپس گرداندند

اينان . بر مسند قدرت نشستند) اند که امروز ھمه رو شده(ھای غرب  با کمک ھای مالی، سياسی، و با توطئه) ھا لمپن

. فرستادند» اسالم ناب محمدی«خيل پرشمار جوانان روشنفکر و آرمانخواه ايران را به دم بولدوزر 

انديش و  ای، دانشجويان روشن نجانی و خامنه مانند خمينی، خلخالی، ری شھری، الجوردی، رفسئیھا الخلقه عجيب

نويس جوان سعيد سلطانپور، ادبيات، ھنر ايران تا گلو  با کشتن شاعر و نمايشنامه. مبارزان دگرانديش را درو کردند

از آن به بعد » !بشکنيد اين قلم ھا را«: خمينی در ارتباط با اعضای کانون نويسندگان فرمان داد. در خون فرو شد

ل قلم و ھر دگرانديشی در ايران در چھار راه سرنوشت قرار گرفت و ناگزير شد يکی از اين چھار راه زير ھر اھ

  :را برگزيند

  مرگ، و زندان 

  کوچ، و تبعيد 

  فراموشی، و سکوت 

  )زمان امام نظام با تلخ و شرمگنانه ھمراھی( توبه،

که ناآگاھانه با اميدھای » نسل سوخته«. از شدھای چھل و پنجاه آغ ھای بزرگ دھه به اين ترتيب، غروِب چھره

داشت، انگشت حيرت به دندان گزيدن آغاز کرد و با دست ) ١٣٥٧انقالب (انسانی سھمی در ايجاد سونامی بالھت 

شعری که «زمينۀ پسرفت و فروکش ادبيات و . »!چی شد! خواستيم چی می«: کوبيد که ديگر بر فرق خود می

 شعرکوچ  مرگ شد، به تدريج الل، و در مواردی دق» کشور امام زمان«شعر ماندگان در. تر شد فراھم» ست زندگی

زده ھم در واليت فقيه و در  شعر شاعران دين. و تبعيد در برابر جھان کلمات و زبانھا به آتش زدن خود دست زد

 را در درازای  »عرش «ۀآورترين ملغم ذوب شد تا تھوع» ادبيات جنگ مقدس«يا » ئیالشھدا ھای سيد عزاداری«

ھای اين چند دھه که با بازيگران سياسی در غرب و  دگرگشت. تاريخ سرزمين حافظ، فردوسی و خيام باال بياورد

آور و فلج کننده  مجری آن بودند چنان سرگيجه» امت مسلمان «ئیخو شد، و آخوندھا با استفاده از دين شرق اداره می

سرود از زندگی  اگر شاعری شعر زندگی را می! اش رھا شود؟  چنبرهدانست چگونه بايد از بود که کسی نمی

دانست چه جوابی  رفت نمی  شعر فرو میئیماليخوليا» حجم«زد و در کردند، اگر خود را به آن راه می محرومش می

ھای  ھا و تھيگاه شدن برای جماعتی که بيشتر به فکر پرکردن سوراخ» قربانی«بدھد؟ ديگر، » وجدان اجتماعی«به 

ترين پرسش   جبروت، ضرورت و شأن نزول ادبيات و شعر زير اساسیاصوالً .  نداشتئی معنا،بدن ھستند

اما کار پرنده پريدن است و کار شاعر » برای کی؟ برای چی؟ اصوال که چی؟«: اش جای گرفت شناختی ھستی

ن به شعر عشق و عرفان در ايران، و ؟ پناه بردئیاما از چه چيز، چگونه و با چه پيامدھا. پس بايد سرود. سرودن

 ترسی که ۀدر آن سرگيجۀ سياسی، و در چنبر. در بيرون از ايران رواج يافت» مام ميھن« در دوری از ئیسرا اندوه

ھيوالھای پشمالوی نکير و منکر راه انداختند، جامعۀ ايران کم کم خم شد تا برای زمانی دراز در برابر حکومت 

گرا اين بود که چگونه به پرسش  در چنان اوضاعی پرسش برخی از شاعران مردم. انو بزندروِح هللا در ايران ز

پاسخ دھند؟ »  فرھنگیۀوظيف«يا »  تاريخیۀوظيف«، »وجدان اجتماعی«، »وجدان ادبی «ۀسنگين و حضور ُکشند

ستان مبارک و خونين ھا در د کاغذ، ناشر، مجوز نشر، مميز نشر، چماقداران، سربازان گمنام امام زمان و رسانه

  ، و شمشير خونئیھا از سو وفان تحوالت ايدئولوژيک در ميان کمونيستط. بودند» ظام مقدس جمھوری اسالمین«

نما، به کدامين سوی،  پس، با کدام قطب. ھای شيفته را آشفته کرد چکان اسالم از ديگر سو اذھان را مرعوب، و جان
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ن قانع کننده از جھان بايد نوشت و سرود؟ با چنين پرسش و ييرصی و با کدام تبق با کدام توشه و کولبار، با کدام دل

سرزمين . ای به جايش برنخاست سرزمينی، ھر غول ادبی که غروب کرد خورشيد تازه سرنوشتی، و در چنان آشفته 

شبو شبيه خيام، نظامی، ناصرخسرو، گنجوی و رودکی به ريگستانی تاريک، به سنگالخی خونين و چاالبی ناخو

محمد . اند ن شاعرا» رسول هللا«و دراين دين، بزرگترين دشمنان . اسالم بر سرنوشت ادبيات ايران حاکم شده بود. شد

الغاوُون واکثرھُم کاذبون و يَتَّبُِعھم الشُّعراءُ (:گويد چرا که می. بزرگترين دشمن شاعران دگرانديش دوران خود بود

اکثر شاعران ! کنند ھان پيروی می شاعران را گمرا( )٢٢٤تآي الشعراء سوره.قرآن  اِنَھُم يَقولُوَن مال يَفَعلون

در اين باره . ( در قرآنء الشعراۀ سور٢٢٧ تا ٢٢١آيات!) کنند گويند عمل نمی دروغگو ھستند و به آنچه می

  )پيامبران و شاعران توانيد نگاه کنيد به نوشتار من با نام می

افزون جھان از شعر و کالم به تصوير، صوت، رنگ و حرکت، پايان اولويت شعر و ھا، گرايش روز  اينۀسوای ھم

ھا جای بيشتری يافتند، جای پابلو نرودا و رافائل  ھرچه مادونا و مايکل جکسون در رسانه. شاعری ھم بود و ھست

. ان ھم افزايش يافتھا انسان، شمار شاعر به نسبت گسترش سواد، دانش و آگاھی در ميان ميليون. آلبرتی کمتر شد

بنابر اين شعر بلند ميھنی را به جای . ھای بلند را نداشتند شاعرانی که اغلب توان و استعداد اوج گرفتن تا قله

. خيام دوران ما نيز در شماری از شاعران ديگر تجلی يافت. کردند» ئیھمسرا«دوست  فردوسی، ده ھا شاعر ميھن

مانند گروه کارگرانی که باھم يک ساختمان را برپا . کنند  میئیشاعر ھمسراھا  در واقع شعر بزرگ زمان ما را ده

ما شاعران خوبی در ايران و برونمرز داريم که . ھدايتشان کند) منتقد ادبی(کنند بی آن که مھندس يا معماری  می

اکنون .  نشانی نيستھای شعری دھۀ چھل و پنجاه توان آنھا را آبروی شعر امروز ايران ناميد اما ديگر از غول می

  .شايد بتوان گفت که تمامی شاعران ايران سرگرم سرودن تنھا يک شعر ھستند

  

 چه اش مايه دست و چيست شعر اين ھست، شاعران ۀھم توسط شعر يک سرودن که تان پايانی ۀجمل مورد در

  است؟ چيزی

ه با ترس، فقر، ديکتاتوری، زندان، زده زيرسلطۀ مستبدين خونخوار دينی وضعيتی است آميخت ـ وضعيت ايران فلک

تبعيد، سرکوب، کنترل روانی، تجاوز » حجلۀ شھدای جنگ مقدس«اعدام، تروريسم دولتی، جنگ خونين، ھزاران 

 ۀستيزی، سانسور، شکنجه، ناھمسازی با جامع خوانی، زن به حريم خصوصی، کنترل اجتماعی، عزاداری و روضه

ھای  و انبار آن در حساب» المال بيت«يرانی آن، چپاول و غارت پولھای ھای ا جھانی، ضديت با فرھنگ و ريشه

در ھا دالر غارت و انبار شده   ميليارد دالر از بيليون١٤٩خبرگزاری ھای غربی اعالم کردند که (… شخصی

ب شما بازتا.)  و انگليس متعلق به سران جمھوری اسالمی ايران استالمانيس، ھای سو ھای مخفی در بانک حساب

) به نسبت شرايط(ای پراکنده در شعر برخی از شاعران ايرانی در ايران و برونمرز  چنين وضعيتی را به گونه

اگر پژوھشگری در يک سده بعد بخواھد بازتاب اين زمان را در شعر دوران ما بجويد بايد به شعر ھمۀ اين . بينيد می

 پاسخ او را خواھند داد نه شعر ئیباباچاھی به تنھانه شعرکدکنی، مجابی، شمس لنگرودی و . شاعران نگاه کند

، از پرتو ئیياد شاملو تا زنده ياد سياوش کسرا از سيمين بھبھانی تا زيبا کرباسی، از زنده.  و نادرپور و مانیئیخو

را در  ھولناک تاريخی ۀ از اين منظرئیھا آزرم ھمه و ھمه گوشه.عال تا مرتضا ميرآفتابی، از محمد خليلی تا م نوری

 فرھنگی و سياسی حاکم بر ايران ۀبزرگ به فاجع» نه«ما يک »  ملیۀشعريگان«اين . اند شعر خود به نمايش گذاشته

  .چنين سرود شاملو که به سايه رفت »!ام تو انکار نيستم، تو عدوی من !مردا ابلھا« .است
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 شوند، ھدايت که آن بی بايد معماران هک ايم بوده رو هروب ادبی نقد مشکل با گذشته، ۀدھ پنج در ھماره ما چرا

  بسازند؟ را است ادبيات و شعر که زندگی ۀخان

 ايران ھرگز فرصت کافی برای ۀ گذشته بايد بگويم اصوال جامعۀ استبدادزدۀـ در مورد کمبود نقد ادبی در پنج دھ

ای باز،  قايد است در جامعهنقد ادبی حاصل گردش آزاد اطالعات و ع. گستری نقد ادبی را نداشته است تولد و بال

کنند  ، منتقد مذھبی را زندان می)احمد کسروی(ُکشند  اما درکشوری که منتقد دينی را می. دموکراتيک و قانونمند

کشند  منتقد اجتماعی و سياسی را می) فريدون فرخزاد(کشند  ، دگرانديشان و دگرباشان را می)رامين جھانبگلو(

ھای  ھا و تئوری پس، گروه منتقدانی با فکرھا، ايده. ماند ی گردش آزاد افکار نمی برائیديگر جا) محمد مختاری(

استبداد «، »حکم حکومتی«، »مرجعيت «ۀما کم و بيش با ھمان شيو» منتقدان ادبی«. آيد مختلف به وجود نمی

، با شاعران» شالق نقد«و» تعزير ادبی» «سرجای خود نشاندن«؛ »برخورد ارشادی«، »حذف«، »ھرمی

اند چنين باشند، با زبانی  ھم که نخواسته» النفسی سليم«آن منتقدان . اند ھنرمندان و نويسندگان ايران برخورد کرده

  .ھای بلند شعری و ادبی نداشته است سخن آنھا تأثير چندانی در ايجاد موج. اند حسابگر سخن گفته

  

 »زد دست خود زدن آتش به زبانھا و کلمات جھان برابر در تبعيد و کوچ شعر و «… :تان جمله اين مورد در

  .دھيد توضيح بيشتر

بيشتر اشعار .  از خشم و کين شدندئیھا ـ بايد بگويم که شاعران تبعيدی در دوران حکومت اسالمی، به درستی انبان

آنان چنان سرشار از خشم وکيِن بود که گاھی از گوھر شعر به دور افتاد و با زبانی خشک، تند، سر راست و 

که خود من نيز شماری از آنھا را  (ئیپيداست که چنين شعرھا.  با ھيوالی حکومت دينی درآمدتقابلشعاری به 

شوند، و پس از گذشت اين دوران دردناک ای بسا تنھا  کھکشان شعر باز پس رانده میبه مدارھای واپسيِن ) ام نوشته

شعر «اما شاعرانی که توانستند تعادلی ميان . آيند» شعر بزرگ دوران« از آن ئیھا به کار پژوھش در اليه

  .تی به شمار نيايندو انواع ديگر شعرشان، برقرارکنند توانستند تداوم بيشتری بيابند و شاعرانی تک ساح» اعتراض

  

 مھاجرت يا تبعيد در ايران شعر ويژگی است، برخوردار ايران از بيرون و درون پارگی دو از اکنون ايران شعر

  است؟ چگونه آن ساختار چيست؟

توانم بگويم زبان  در نگاھی فرادامن می. دست با سبک و ساختاری يکسان نيست ای يک مرزی پديده ـ شعر برون

روان حاکم بر اين شعر اما چھل تکه . مرزی است ترين وجه اشتراک شعرھای برون اصلی) پارسی(شعر برونمرزی

ھای ميزبان گرفته  ھا و عواطف، از فرھنگ سرزمين ھا، انديشه ھا، ايده بخشی از معناھا، برداشت. و رنگارنگ است

اندک شماری از بازماندگان . دشون  در زبانی که تشخص، برجستگی و تالطمی ندارد بيان میشوند و عمدتاً  می

» فرھنگ بيگانه«اند ھم ھستند که در برابر فرھنگ غربی يا  شده» پرورده« شاعرانی که در ايران زاده و ۀخانواد

ھای کج  پريشی بومی، آشفتگی فرھنگی، و انديشه تعدادی ھم ھمان روان. دھند انگيز از خود بروز می مقاومتی ترحم

پديد آمده ) مرز در ايران و برون(ی ئ کاران حرفه ترھا موجی از کپی در ميان جوان. نويسند اندر قيچی اسالمی را می

ای ھستند که بخش بزرگی از آن ـ از  اينان فرايند جامعه. اند  جاخوش کردهئیبوک و چنين جاھا که در اينترنت، فيس

ای، تصويری،   اينان سرگرم کش رفتن ايده.اند چی شده کار و اختالس خوار، تقيهت باجگير، رشو  ھرم ـۀرأس تا قاعد

. بيابند و خودی نشان بدھند» توليد شعر«ای برای  ای، نحوی از زبان يا ريتم و پيراھنگی ھستند تا مايه انديشه

سوی مرزھای ايران که حرفی برای گفتن و احساسی برای به نمايش  سو و آن گروھی از نوآمدگان با استعداد دراين
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اينان مانند ماھيان ساردين در اقيانوس . اند  خود بر درخت شعر کھنسال ايرانۀرگرم برپاکردن آشيانگذاشتن دارند س

ھمزمان، در ميان دو نسل از شاعران . اند ھای شاعر غرق شده گستر اينترنت در ميان امواج ميليونی ساردين جھان

اند شمايل نوينی از شعر مدرن به  جا شاعر شده ايناند، و چه آنانی که در  مرزی چه آنان که شاعر از ايران آمده برون

محبوب زنان شاعر . نشين و بزچرانی چادرنشين نيست مرزی ما ديگر ليلی بيابان معشوق شاعر برون. آيد چشم می

اينھا در . نيست» ماه کنعان«يا » کن فرھاد کوه«، » زرين کمرۀشاھزاد«يا » شاه خوبان«مرزی ھم ديگر  برون

کمی دورتر از شعر ! شان کند تواند لمس گاھی آنچنان ملموس که خواننده می.  دارند ملموسئیاھ شعرشان جفت

.  دين اسالم و اتاق گاز اسالمی بيرون آوردهۀمرزی را از حوز عاشقانه، اصل آزادی بيان و عقيده، شاعران برون

 در شعر که روانی ئیخو ھای دين  نشانهۀ سبک از بار آزاردھندئیھا بينيم با شانه در شعرھای اينان، شاعرانی را می

کشند و  س فرھنگ خرافه، لخت و رھا زير آفتاب آزادی نفس میگواھمه از کر اينان بی. اند يافته شسته و راحت نسبتاً 

گنبد سبز «شعرھايشان مثل گذشته پر از کبوتران حرم، سجاده و نماز، صوت اذان، بوی خوش آرغ مادر بزرگ و 

مرزی ايران الگوی شعر آينده در ايران خواھد  ام که شعر برون پيشتر چندجا گفته و نوشته. تنيس» مسجد محمديه

ھا و  اندکی تحقق پيدا کرده و جوانترھای شاعر در ايران در معناھا، سويه» آينده«توانم بگويم اين  اکنون می. بود

مرزی آن عشق کلی،   شعر برون و ديگر اين که در .گيرند مرزی رنگ و نشان می ھا از شاعران برون سخن

آسمانی، پاک و مقدس و افالتونی که در فرھنگ و شعر مردمانی محروم از معاشقه، بسيار رايج است، و 

   پنداشتيم فقط اين مار زيبا که می. شديم، رنگباخته مان به آن متوسل می»ھای زمينیتآي«و » آسمانی«ھای  درکتاب

  .پوست عوض خواھد کرد، خودش ھم عوض شد

  آرد جوی آب که غالمی شد

  !ردـبب غالم و آمد جوی آب

) ھای غربی اشتباه نشود با سياست دولت(مرز، در ايران ھم رود نيرومند فرھنگ غربی  اکنون نه تنھا در برون

 شاعرانی که دراين تنداب  !برد را با خود می» کنيزان بارگاه الھی«و » غالمان حلقه به گوش خاندان نبوت«بيشتر 

  .اند اند، حرف، حديث، رنگ و نگاھی ديگر يافته ه شدهشست

  

  چرا؟ نشده، برخوردار چندانی موفقيت از ما تبعيد در ادبيات کشورھا، ساير با مقايسه در

خوب، اينھا چه به ! ھای زينب ای آغشته با شربت شھادت، آب طلسم، ناله آن ھم زيره! ايم ـ ما زيره به کرمان آورده

خورد؟ ما صد و اندی سال پس از شاعران پيشاھنگ  اند می زندان ما که اينجا زاده يا بزرگ شدهھا يا فر درد غربی

ايم به خودشان تحويل   خود از شعر و تئوری ھای ادبی آنھا را آوردهۀھای ناشيان در سبک ھای شعری غرب، کپی

 با شنوندگانی ئیعمده شاعران اروپا. ، شعر نمرده اما بازار شعر مرده استالمانفراتر از اين، اينجا در ! بدھيم

 دوران اولويت اصوالً . گذشته است… دوران نرودا، لسينگ، نيچه، پال سالن؛ اريش فريد و. گويند شمار سخن می کم

از اين گذشته، . شنويم اکنون شعر را بيشتر به عنوان مکمل و ھمراه ترانه می. اش گذشته است شعر به شکل سنتی

ھا را  ش غربیآيد و کفن خونين و افغانستان میھای خونين ايران  ارسی که از سرزمينسرودن به زبان غريب پ

، متفکر بوديست، فيلسوف و  ی ھندی»اوشو« در غرب دارد؟ برای غرب کسانی ھمانند ئیکند چه جا روانپريش می

ما حتا اگر بھترين، شعر . تر است نزديک شده پسنديده»  خداۀذر«آميزش به  سخنور که در سخنان شاعرانه و حکمت

اش در زبان غريب پارسی قابل شرب برای  نوترين و گواراترين معنا و حس را ھم داشته باشد به علت تجلی

البته » !شعر قابل ترجمه نيست«آيد که  در می) شاملو(شود فرياد خود شاعر  ترجمه ھم که می. ھا نيست غربی
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 آن بخش از شعر تبعيدی ما که گزارشی است خونين و تلخ از  !؟کرد» ترجمه«ھمه شعر  دانم چرا خود شاملو آن نمی

ھا آلوده شده و  نژادھا و خمينی زده در غرب مشتری ندارد، ملتی که نامش با احمدی سرزمينی تلخ، خونين و اسالم

 مطلوبی  تواند چھرۀ  به سختی می المللی ھستند ليس بينو تحت تعقيب پ بيشتر رھبرانش به خاطر اقدامات تروريستی

 ئی چھرۀ انسانی و خردمندانۀ ايرانی زير ماسک کريه بنيادگرا !»شعرش«چه برسد به . برای دنيای آزاد باشد

تا اين پوست متعفن از پيکر ميھن خيام و حافظ و فردوسی کنده نشود، راھيابی گسترده . اش پنھان مانده حکومت دينی

  .ھای جھانيان آسان نخواھد شد در اذھان و دل

  

 ادبيات و سياسی بازھم و سياسی ھای وجه از است ای آميزه غرب ادبيات جھان که انگار د،ئيگو می شما که ينچن

  .بدانند سنگ ھم فروغ و شاملو با را نژاد احمدی و خمينی نام که ندارد ئیمعنا جا آن در شناسی

 .سازد  خود در اذھان جھانيان میای از سياستمداران، ھنرمندان و تاريخش تصويری کلی از ھر ملتی با مجموعهـ 

ھا، دموکراسی  اسپانيا، آميخته است با نام لورکا، پيکاسو، سروانتس، رقص کولی) النگ شات( تصوير راه دور مثالً 

ای   آميختهدر ذھن ما تصوير ھندوستان ھم احتماالً . نشين تصويری در مجموع دل. سياسی و سواحل آزاد و توريستی

بسياری . لم ھندی، سرسبزی و فقرليس، جنبش گاندی، آواز و رقص و ف آن کشور توسط انگاست از استعمار سابق

. ام شان شنيده من اين را بارھا و بارھا از دھان. ھا تصور و تصويری ويژه از ايران در ذھن خود دارند یالماناز 

و در مواردی ھم . يسم دولتینژاد، دشمنی با اسرائيل، سرکوب سياسی، و ترور تصويری آميخته با خمينی، احمدی

به راستی .  ايرانی و شکوه پادشاھان بزرگ ايرانی را در خود داردۀ مانند فرش ايرانی، گربئیھا اين تصوير نقش

. ی ھستمالمان نويسندگان ۀمن عضو اتحادي. ام رو نشدهه ی عادی که شاملو يا فروغ را بشناسد روبالمانحتا با يک 

شمار . ھا را به درستی تلفظ کنند توانند آن نام برم حتا نمی عاصر ايران را برای آنھا می مۀوقتی نام شاعران برجست

 وجود دارد آشنا المانھای اندکی که در  بسيار اندکی ھم ھستند که کم و بيش با ادبيات معاصر ايران از راه ترجمه

، ئی است آميخته با بنيادگرائیھا نما یالماناما تصويرکلی ايران در ذھن اکثريت قريب به اتفاق . ھستند

 در ذھنيت الماندانيد که تصوير کلی کشور  شما می.  ماندگی گيری، استبداد سياسی و دينی، سرکوب و عقب گروگان

ای صنعتی و مدرن و اھل   چھرهۀای است از جنايات ھيتلر در جنگ دوم جھانی به اضاف عمومی ايرانيان آميخته

اما کارناوال ھای . ھای برزيلی چقدر بيننده و دوستدار در تمام جھان دارد ينيد کارناوالبب. مدارا از امروز اين کشور

ھای   که ھرازگاھی در تلويزيون–خوانی  زدن، مداحی، روضه  زدن، سينه  قمه! عاشورا و تاسوعای ايران چی؟

  . واقعی ايران نقش مخربی داردۀ در مخدوش کردن چھر–غربی به نمايش گذاشته می شوند 

  

 و خواند می مدرن را خود شعر صاحب که گرفت نتيجه شود می گردد، می منتشر که ئیشعرھا از بخشی به توجه با

 … و منيژه و بيژن زرتشت، گاتاھای رامين، و ويس جمله، از و ايران کالسيک آثار او، ھم که است حالی در اين

  کنيد؟ می ارزيابی چگونه را ريشه بی مدرنيست نوع اين است، بيگانه آن با و نخوانده را

است ديگر چه » شاعر«خوب، آدمی که اسمش . است) آگاھی( شعور ۀدانيد که شاعر در اصل به معنای دارند  می ـ

دان و  ھمه«اين تصور برخی از شاعران ! ش دارد؟ازی به شناخت ادبيات کھن سرزمينچه ني! نيازی به آگاھی دارد؟

پدر که «: دھد جواب می» !پدر بودن يعنی چه؟«سالگی از آنان بپرسيد ١٠ است که حتا اگر در سن»  دھرۀعالم

  ».!…بودم
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ھرکسی فرزند زمانۀ خودش باشد و در عين حال با شناخت، آگاھی و نقد . چيز شاخ و دم داری نيست» مدرن بودن«

توانيم دريابيم  یمان م با شناخت فرھنگ، ادبيات و تاريخ. رو شود شاعر مدرنی استه  خود روبۀجدلی با زمان

ای خواھيم شد که در ميدان  در غير اين صورت مانند دونده. سکوی پرش ما کجاست؟ سوی و ھدِف پرش کجاست

ھمين کاری که ملت شريف ايران و امت ! (المپيک به جای دويدن به جلو، برگردد و جھت عکس رقيبانش بدود

  !) انجام دادند١٣٥٧مظلوم مسلمان ما در سال 

  

 از آگاھی و شعور به آيا نيازی شعر، نوع ھمين دارد؟ ماندگاری آيا سياسی، شعر به است موسوم که شعر نوعی

  دارد؟ ايران تاريخ

فردوسی سی . ـ کدام ماندگاری؟ روزگاری بود که تلويزيون، روزنامه، سينما، اينترنت، راديو، و فيس بوک نبود

کنم شعری که در من است را بنويسم، يا   شاعر وقت نمیاکنون من. سرود تا مردمانش ھزارسال بخوانند سال می

ايستاديم و با دقت به اجناس ويترين  روزگاری بود که مدتھا پشت يک ويترين می. ای را کامل کنم سروده شعر نيم

دويم و مواظبيم   صد متر از برابر ھزاران ويترين شعر و شاعری میشاکنون با سرعت دوندگان دو. کرديم نگاه می

! بيشتر به اجناسش خيره شويم ھا بيايد و ما را در رودربايستی بگذارد تا چند لحظه   يکی از اين ويترينۀد فروشندنکن

در چنين وضعيتی که ! آزار شده کننده و دل ھمه چيز سطحی، شتابان، مازاد بر نياز، خسته! واقعا اينطوری شده

ماندگار برای چی؟ مردم حتا نام بزرگترين دانشمندان و . اند کسی ماندگار نخواھد شد ھا گرفتارش شده بيشتر آدم

شما اگر از من بپرسيد برندگان جايزۀ ! سپارند گيرند به خاطر نمی  نوبل علمی میۀکاشفان جھان را که ھرساله جايز

  !مانم گمان وامی را نام ببر بی١٩٨٠ ۀنوبل ادبی دھ

گونه که احساسات  اين حق اوست که ھمان.  خودشۀزمانھای سياسی  شعر سياسی رأی و نگاه شاعر است به پديده 

ای با سپاه، بسيج،  سيدعلی خامنه: يک مثال. اش را ھم بسرايد ھای سياسی سرايد، برداشت اش را می ئیعاشقانه يا تنھا

ھای ارشاد، امر به معروف و نھی ازمنکر،  گرھا، نيروھای انتظامی، گروه ھا، شکنجه شخصی ھا، لباس اطالعاتی

. کند نيان تجاوز میبه يکايک ايرا… يھان شريعتمداری، تلويزيون پشم و شيشه، منابر و مساجد، عاشورا و تاسوعا ک

اگر در اين نبرد نابرابر شاعری بيايد و شعری در انتقاد از اين جور و ستم اسالمی بگويد . اش زيکیحتا از نوع ف

دارد که : بايد به آنھا گفت! ترسانند می» يخ مصرف داردشعر سياسی تار«او را از اين که » اھل قلم«شماری از 

خود آدمی ھم . کی گفته که شعر نبايد تاريخ مصرف داشته باشد؟ حتا فلسفه و تئوری ھم تاريخ مصرف دارند! دارد

ن زرتشت تاريخ مصرف نداشت؟ مگر دين يھود با آمدن مسيحيت تاريخ مصرف ئيمگر آ. تاريخ مصرف دارد

ھای  حتا نظام! االنبياء ھستم من خاتم!  نشد؟ بعد محمد آمد گفت تاريخ مصرف ھمۀ اديان تمام شدهاش تمام ھمگانی

روزگاری ايران و روم دو ابرقدرت جھانی بودند، . ھای اجتماعی ھم تاريخ مصرف دارند سياسی و فرھنگ

رقدرت پس از امريکا اکنون چين اب. تاريخ مصرف آنھا تمام شده. روزگاری اتحاد شوروی يک ابر قدرت بود

آيندگان حتا برای خودشان ھم به اندازۀ الزم . آينده و آيندگان برای ما امروزيان وقت چندانی نخواھند داشت. شود می

. بخت کرده است او را تيره» جاودانگی«در موارد بسياری، ميل شھوتناک و مفرط انسان به . وقت نخواھند داشت

ما نه تنھا زمان خود را مصرف ) نگی اثر کوندرا به قلم من در سايت نويسانگاه کنيد به بررسی کتاب جاودا(

کنيم، بلکه دوست داريم به آينده ھم چنگ بزنيم و زماِن آيندگان را به تصرف خود درآوريم تا به ياد ما باشند، به  می

رو به پايان » ماندگاری«اما دوران . ما شوند» حضور«و» زندگی« تداوم ۀآثارما را بخوانند و ماي! ما بينديشند

ھای   نسلۀنکوشيم ساي. داند صرف زندگی وکارش خواھد کرد چنان که صالح می ھر نسلی زمان خود را آن. است
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. آوردھای مفيد خواه ناخواه به آيندگان منتقل خواھند شد ھا و دست البته آزمون. ھای آينده پھن کنيم مرده را روی نسل

من اگر .  خود ما استۀھای زمان روياروئی ھا و  ا برای بيان درون و دوران، انديشهبه ھر روی شعر ابزار معنوی م

به گفتۀ (بايد فرياد .  خود نخواھم بودۀدر برابر اين ھمه ستم حکومت اسالم در ايران شعر سياسی ننويسم فرزند زمان

ان دھم که با جنايات حکومت م نشکم به وجدان خود يا به اطرافيانخود را سردھم تا دست ) درد مشترک: شاملو

نظير و تاريخی کمک  چون سکوت به تداوم اين تجاوز بزرگ، کم. کنم سکوت نمی. اسالم در ايران ھمسو نيستم

  بار مصرف ھايش چندبارمصرف نيستند، يک افکند، گلوله  اعدام به سينه و سر زندانيان تيرمیۀوقتی جوخ. کند می

اش را به پيشانی من نشانه برود، شعر سياسی من   ھرگاه چنين اھريمنی تپانچه! و برای آنھا کارسازند اما کشنده

  !    ی من خواھد بود گلوله
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