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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين  معروفی

  ٢٠١٢ سپتمبر ٢١

  

  سخنی با دوستان

  در باب شعری که شاعرش را شالق می زند
  

تال را بازتايپ نموده، غرض نشر در پور" حماسۀ شعله ھا"در جريان دو روز گذشته يعنی بعد از آن که شعر 

فرستادم، ده ھا تيلفون و ايميل از دوستان عزيزی که ضمن معرفی سرايندۀ آن پارچۀ زيبا، چه به صورت مستقيم و 

در اينجا قبل از آن که به . چه ھم به صورت تلويحی، خواستار حذف آن از صفحۀ پورتال شده بودند، برايم رسيد

 در گام نخست، سپاس بيکرانم را خدمت ھريک از ارتباط آن شعر چيزی مرقوم دارم وظيفۀ خود می دانم تا

و اين را ھم بيفزايم که .  اند، ابراز بدارمداشتهدوستانی که يا نامه فرستاده اند و يا ھم تيلفون نموده، شاعر را معرفی 

برخورداری از مساعدت طيف خوانندگان و ھمکارانی با چنين دقت و ھوشياری سياسی، بزرگترين موھبتی می 

  .باشد که فرد تازه کاری چون من بدان نياز داردتواند 

  :و اما به ارتباط آن شعر

ھمان طوری که درپای خود آن نوشته نيز ياد آور شده بودم، وقتی آن مجموعۀ شعری را می خواندم، با تأسف نمی 

 آن اوج، با چنان  که شعری را که انتخاب نموده ام، سراينده اش يکتن از عناصر بی ايمانی است، که بعد ازدانستم

  .باقی نمانده استبرايش سرعتی سقوط نموده و در اين سقوط تا بدانجا رسيده، که جائی پست تر از آن 

قانه بنويسم، تأسفم بدان علت نيست که چرا آن شعر را انتخاب نمودم، بلکه تأسفم بدان علت است که چرا وقتی ادص

ر و سراينده اش آن طوری که الزم است اعمان با آن با ش مزشعر را باز تايپ نموده، جھت نشر می فرستادم، ھ

  .تصفيه حساب ننموده ام

حدی می توانند موافق باشند، در چه حال نمی دانم دوستان ديگر در قضيه چگونه می انديشند و با طرز تفکر من تا 

باشد، و يا باز ھم به آنھا ھر صورت، من فکر می کنم ھمچو آثاری بيشتر از آن که مالکيت شاعر و يا سراينده اش 

، اگر اين چنين نمی تعلق داشته باشد، منوط به زمان و جنبشی است که آن شعر در فضای آن امکان تولد يافته است

  .ايندگانی باز ھم می توانستند اشعاری از آن سنخ بسرايندربود، ھمچو س
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به خالقيت ھای شعری و يا ھم ادبی و يا روشنتر بنويسم، به نظر من شعراء ، نويسندگان و ھنرمندانی که دست 

ھنری می زنند، کسانی اند که استعداد و توانائی شان را در فضائی که زندگانی می نمايند تابع شرايط زمان و مکان 

ان اوج جنبش  باشد، شعر آنھا ملھم از  زم،بدان معنا که وقتی زمان. ساخته، اثر خويش را به جامعه تقديم می نمايند

شرايط اوج جنبش، پيام مبارزه و نبرد را با خود حمل می نمايد، در حالی که چنين اشخاصی، وقتی در زمان افت 

يا را  نا گزير شرايط حاکم، محصول قلم آنھا ند چيزی از خود به ياد گذارند، بهجنبش، قلم برمی دارند و می خواھ

می سازد و يا ھم به صورت کامل جبھه عوض نموده، محصول کارشان را در خدمت دشمنان چيزی برای تسليم 

  .مردم و دشمنان جنبش قرار می دھند

ناميده می شده است، مگر " واصف باختری"ھرچند از طبع فردی سروده شده که " حماسۀ شعله ھا"از نظر من شعر

 و دشمن مردم ، به توصيف زور"صف باختریوا"و متعفنی نيست که به نام اين نعش مرده " واصف"آن 

  . و امپرياليزم می باشد مصروفيت داشته، واصف زور

. به ھمين اساس من فکر می کنم، چنان اشعاری را به آنھا متعلق دانستن، می تواند کمکی باشد برای ھمچو افراد

 ادامۀ آن کمترين نقشی د وجا که در ايسروده اندکه عکس آن و درست به ھمين علت که آن اشعار را در فضائی 

وھای انقالبی رنداشته اند، نبايد چنان اشعاری را بدان آنھا نسبت داد، بلکه ھرگاه در تشبيه دچار اشتباه نشده باشم، ني

و مبارز، به ھمان سانی که به خود حق می  دادند تا از ھمچو اشخاصی حين پيروزی مبارزه سلب مالکيت مادی 

 را که آنھا ديگر با یيد بتوانند از آنھا سلب مالکيت معنوی نيز نموده، اشعار، آثار ادبی و يا ھنرينمايند، اينک آنھا با

که ن را به مثابۀ مالکيت نشريه ای آآن ھويت خويش را مشخص نمی نمايند، از آنھا به نفع جنبش مصادره نموده، 

مانند شمشيری که در نھايت گردن سازنده اش را نشر آن، به بار ن انتشار يافته است، باز شناسی نموده با ھر آدر 

بار بار و به تکرار چنين اشعاری، خاينان و پشت کردگان به منافع مردم را با قلم خودشان شالق با نشر می برد، 

د، مقايسۀ شاعر و سراينده با خودش در بستر زمان می  جريان از ياد برکش نمايند، تنھا چيزی را که نبايد در اين

يعنی به ھر ميزانی که سراينده، از لحاظ مواضع سياسی و ايدئولوژيک از زمان سرودن شعر، فاصله گرفته ، باشد

  . شالق کش نمودانباشد، بايد به ھمان اندازه و با بی رحمی تمام، ھمچو افراد را به وسيلۀ قلم خودش

از يک جانب شخصيت کذائی آنھا را به در غير آن اين خطر وجود دارد، که ما با واگذاری چنان آثاری به خالقانش، 

 .يم و از طرف ديگر جنبش خويش را در  ابعاد گوناگون آن، از داشته ھايش محروم بسازيمئدرستی افشاء ننما


