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كاري كه همواره شده  .تساتفاق افتاده ا اريبسدست بردن در تاريخ 

ديگري تبديل شده است و  ي دهيپدبارگي به  اي به يك است و چهره

جور  توان يمتاريخ را  .تاريخ براي او يا عليه او رقم خورده است

اما آنچه مهم است جلو انداختن تاريخ و يا تغيير  .تديگري نگاش

  .است آن ريمس

  
... هفتاد تاريخ را چند برگ جلو انداخت  ي دههعلي عبدالرضايي در 

اجتماعي و  يها انيجر ،و به موازات جلو انداختن جريان شعري

علي عبدالرضايي  .دسياسي دخيل در ادبيات هم به جلو حركت كر

پيچ زمان تاريخ را تا آخر  و را عوض كرد شعر پارسي مسير تاريخ
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خيلي  .فرصت براي بودن كم است .دبايد اينگونه بو .تداده اس پيچ

  . دزود بايد به آخر رسي

  قطار  !رفت توان ينمقطار زمان  جنگبه  درشكهبا 

   زانيگر

  گذرد يم

  

  يميابراه نيحسمحمد 
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 ديا شدهخارج  رانيادهه است كه از  كيحدود  ييعبدالرضا يآقا

 يتقاضا ها يليخ. ديكردسكوت  ها حرف ي همهكنون در برابر و تا

اما موافقت  اند، داشتهچند سال  نيا يطمصاحبه با شما را در 

 ؟چه بود لشيدل .دينزنحرف  ديداد حيترجو  دينكرد

  

بود  راهيبآنقدر  ايزدن نداشت  يبرا يكس گريدمن آنجا  يها حرفحتمن 
 ام نشستهحاال هم اگر با تو ! دانم يمچه  آنجا منتشر شود، توانسته ينمكه 

از ارزش  ميبرااما  ام خوانده وازت يشعرنه  ام دهيدتو را نه كه  يدان يم
 )هنگا مين(كوچك  يااز روزنامه  يجوان نكهيا ،هبرخوردار بود يفرهنگ

 دهيكشآمده زحمت  رازيش ي خورده يسر تو ها، سال نياآن هم از شهر 
و خطر در شغل خود انداخته تا سنگ شعر به  كرده ادهيپام را  يتندحرف

 ي مصاحبه(ا شده ر ي مصاحبهبود كه  نياارزش كار تو  .زده باشد نهيس
هوا  ات روزنامهدر  )ببا علي عبدالرضايي در يوتيو يعارفانمهرداد 

و پر مخاطب از شرق گرفته تا  راژيپرت يها روزنامهواال چه بسا  ،يكرد
من پا با من داشته باشند و  ييگفتگوخواستند  ها سال نيا يط ،اعتماد

. دادم يمهوا  يزيچ يگاه ديباكه  ديشاهم نبوده  يدرستالبته كار  .دمنبو
  . سرم شلوغ بود يكاف ي اندازهبه  ب،خ
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 شتريبزبان ترجمه شده است و  نيچندبه  ها سال نيا يط ميها كتاب
با گلوبال  يشتريب يهمخوانبودم كه  ييشعرهامشغول ترجمه و نوشتن 

  .اند داشته يپوئتر
   

انسور و ، سمدت چه از طرف حكومت و چه روشنفكران نيادر 

 ينوعبه  يادب يايماف يها ستيژورنالكه  ييجاتا  .ديه شدتخطئ

و  كنند يم يمعرفشعر هفتاد  نيتئورسگر و را آغاز يبراهن يآقا

چرا سكوت  .تسيناز شما در مطبوعات  ينامكه  هاست سال

سانسور غلبه  حذف و تيوضعبر  ديبانسل امروز چگونه  ؟ديكن يم

 شود؟  جاديا يپارسرشد شعر ه نيزمكند تا 

  

 ياصورت حرفه ه را ب يپارسشعر  يفضا گريد 87از سال  بنيتقرمن 
 يها تيساو  ها وبالگكه به  يسركدر  87ما تا همان سال ا. مدنبال نكرد

كه از  ،خواندم يخوب يشعرشعرها و مقاالت  ،دميكش يمزبان  يپارس
همه استعداد در نطفه خفه  اما انگار آن .داد يمخبر  ياتازه يصداهاتولد 

  .هست يخبر ها آنشدند و حاال كمتر از 
آنقدر پا دارد كه هر  ،را گرفته يپارسشعر  بانيگرروزها  نياكه  يسرطان

 يشعر يها از گروه گريد. كند يم درازخودش را  شتريب يبزنكدامش را 
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كرم خود را  ،در گوشه يا ژهيو شاعران خود نكهيامگر  .ديآ يبرنم يكار
 نيارا بر  يآوانگارداپيدمي  يروسيو يعملكردو خطر كنند و با  زنديبر

  .جو سنت زده هوار كنند
  

اتمسفر كپك  نياغلبه بر  يبرا ياصل يراهكارهااز  يكي كنم يممن فكر 
صلن رمز ا. دطرح شو يشعرست كه در آن همه نوع  ييفضا جاديا زده

  .بود نيهمهفتاد  ي دههشعر هفتاد در  تيموفق
 ميكر قيطرهفتاد دو جوان دانشجو از  ي دههكه اواسط  ديآ يم ادميمثلن 

. دمصاحبه كنن ايآربه اسم  ياروزنامه  يبراآمدند تا  ام خانهرجب زاده به 
هم  ها نياسم ا. تاس شان مصاحبه نياول نياها مشخص بود كه  ز سوالا

در  ها سالآن  .بود يدرمنك ليخلو  يفرسنگ يمهد ،كند يارياگر حافظه 
عنوان شعر  چيهن هم به م. دو شاگردانش نبو يبراهناز  يخبرمطبوعات 

كردم سراغ شاگردان  شنهاديپدو نفر  نيهماما به  .دميپسند ينمرا  ها نيا
كه  نجاستيارا دادم و جالب  ها آن نيتر فعال ياسامد و نبرو يبراهن

تنها در تنوع و حضور . حمله را به من كردند نيشتريبدر مصاحبه  ها نيا
  .كند يممتفاوت است كه شعر خودش را معاصر  يصداها

 تواند ينم چكسيهجان كار داشته باشد  يشاعراگر  نكهياخالصه 
شصت تا سال  ي دههعر من از اواسط ش. يباشنگران  دينباحذفش كند و 
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قرار  يرانيا يشعار يروشنفكرو  يدولتسانسور مطلق  ريزهفتاد و شش 
در مطبوعات از سال هفتاد و شش  ام يشعر تيفعالكل  يعني. تداش

بعد از  قنيدق يعني. رسد يمهشت  و به سال هفتاد و خورد يماستارت 
كه سال  )شمال اميپ( ي مجلهدر  يروزيپچاپ شعر بلند جنگ جنگ تا 

از من و شعرم در مطبوعات  يرد چيه گريد ،هفتاد و هشت منتشر شد
  .را ترك كردم رانيا كيكه من سال هشتاد و  يدرحال ،يكن ينم دايپ رانيا

 ييهمگرا فستيماننوشتم به اسم  يااواخر سال هفتاد و هشت هم رساله 
 بنيتقرخواندم و  سندگانينواز جلسات كانون  يكياز آن را در  يبخشو 

. دهشتاد اتفاق افتا ي دهه يطكرده بودم  ينيب شيپكه  ييزهايچتمام 
 شتريبكه  »اتيادبتر از  كيرك«در كتاب  يتوان يمبحث را  نياشده  ليظغ
شعر منتشر كردم  ي مجلهدر  هشتاد و سهسند است و من آن را سال  كي

شاعران دست ساز  ي مسئلهمهم آن رساله به  يها بحثاز  يكي. يبخوان
  .پرداخت يمشدند  يمعرف ياسالم يجمهوركه بعدها توسط اتاق فكر 

كه  يشاعراناز  يبرخدر  يتوان يمجور شاعرها را  نيا يهانشانه 
  .يكن ييشناساهشتاد داشتند  ي دههدر  ييايماف يحضور
 شتريببلكه  ستين يشعر ياتنها عالقه  يسينو يسطحو  ينگر يسطح

با انتخاب آن به مثابه زبان  يدولتخواست قدرت است و اساسن فرهنگ 
 ي عرصهدر  گريدمن نه  .تازد يمقدرت زبان  هيعلكه  هاست سال ،قدرت
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اگر از  يحترا  يشاعر ديآ يمدلم  ادارم نه حت كار ياحدبا  يپارسشعر 
   .كنم عيضابرخوردار باشد  ياستعداداندك 

  
 

 يبراهن يآقا يها شما را به كارگاه ياعده  ،ييعبدالرضا يآقااما 

شما  .كنند يم يمعرف شانياشما را شاگرد  ينوعو به  اند چسبانده

 نيا ديكن يماما واقعن فكر  .ديا داده حيتوضباره  نيابارها در 

داشته  تواند يمعده  نيا يبرا يسوددارد و چه  يليدلچه ا رفتاره

 ؟باشد

  

نباشد  يشاعر چيه ديشا. دنديپر يمبودم كه با من  ييآنهامن شاگرد تمام 
در ارتباط بوده  يشعر يها نسلكه مثل من با تمام شاعران و منتقدان 

   .ام داده ادي شان همهبه  ام، گرفته ادي ها نيا ي همهز ا. دباش
 ي دههدر  زشيراز خاطرات  مان ييآشنادر اوان  يحقوقمحمد مثلن 
 يشعر يمعناها ديباكه  يمتمركزو  ّكهيو از ساخت  گفت يمچهل 

 يها ساخترا از او گرفتم و در ادامه با  نيامن  ،داشته باشد
باعث  نيهمكردم و  شيآشنا يمركزو چند  يرنتيالبو  كيكروسكوپيم

را تف  زميمدرنهمه پست  رغبت كند كتاب تازه بخواند و آنحقوقي شد 
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زل غ يها انجمنمن در  يسالگنوزده  در آنگاه كه يمنزو نيحس اينكند 
و چند قطره  داد يمو هواش  كرد يمسوار بادبادك  يمثنو ،و خواجو

خوش قد و باال را بلند كند  خوشگلكه چند  كرد يمهم هوارش  ياشك
كه  يسوزاز  .گفت يم اشك در غزل داشته باشد نيا ديباكه  ها يبازاز 
ندادم به  ريگخب، من هم كم . كلمه چون شعله در سطر به پا كند ديبا
 قيتزررفع وزن  يبرا شيها غزلبه  يگاهو كه اوِل اي شُل و  اتياب
نوشت و در آن  ميشعرها ي دربارهنقد را  نياولكه  رشكاكيم اي .كرد يم

مك مارشال  ي دهكده يجهانشاعر  نياكند  يكاراز خدا خواسته بود 
را كه در هند چاپ  يدهلو دليب سينف وانيدنكند،  رهاغزل را  ،لوهان

بند  ريشمششاعر و منتقد  نيهممن است  ينيبالخورده بود و حاال كتاب 
 ها سال نيا يطكه شعر من  ها كمكبه من كادو كرده بود و چه  يحكومت

بود تمام قد، معلم اول  يستيآرتكه  ينجد ژنيب اي ،نگرفت دليباز 
كتابخانه  يها كتابكه  يلنگرودشمس  ايمن بود  ي شاعرانه يرفتارها

 .ام كردهآنقدر خوردم كه حاال شكم گنده  ،تا ستيبتا  ستيبشلوغش را 
گرفتم هرگز  ادي يوو از  ديترس يم مه اش هيساكه از  ياله ژنيب اي

 ينيب شيپبود كه  يا وانهيد يها فالكه شاهد مدام  يجالل ژنيب اي .منترس
ردّ شعر را در  اليخو او چه نازك  كرد يم نينشكافه  انيبارويزوضع 
 اي .داد يم ادميرا  يققنوسو سكوت و مرگ  گرفت يم ها يگوشيبازهمان 
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من كه با هم از ساعت پنج عصر سر  يشعرهابرادر  نيامهرداد فالح 
پنج صبح را هم  ها عقربه كه ديگر ميشد يمپا  يوقتو  مينشست يمبحث 

   .دنبود رد كرده
 ديحم ،ينيحسحسن  ديس ،پور نيام ،يكدكن يعيشف ستيل نيابه 

و پرهام  يريگلش ،پور نيزر ،يميتم ،يآتش ،نيميس ،پاشا ،مصدق
شاعر مدرن و  چيه .ست يافزودنكه هوش خالص است هم  يشهرجرد

با او  يصنم ام يزندگاز  ياكه در دوره  ستين يمدرنو پست  كيكالس
همه شعر من  نيا دادم با اديگرفتم و  ادي اريبس ها نيااز . نداشته باشم

كه شاگرد همه بودم چطور  يمن. دبو ام نامهي، زندگبود ميتنهائخانه  شهيهم
دستم را  يزيچقلم زده  ،اتيادب ي گوشهكه در گوشه  يبراهناز  توانم يم

  .دنگرفته باش
و  ماينكه در سه راسش  ميكنفرض  يمربعرا  شعر پيش از هفتاداگر  

را بر راس  يبراهنمطلق است اگر  يانصاف يبنشسته باشند  ايروشاملو و 
 ييها گل ليبدلكه نوشت بلكه  ييشعرها يبرارا نه  نيا .ميننشانجهارم 
 يكردهايرو ون شعر م. ميگو يمكاشت  چهباغ نيا يهركجاكه در 

اما خوانش  ،پسندم ينم گريدكه  هاست سالچهار نفر را  نيا يشعر
 يها دمانيدشعرم و  يريگنفرات در شكل  نياتك تك  يها سشينو

اما  اند، بوده ام دهيندكالس معلمان  ،چهار نفر نيا ،راهگشا بوده ام يشعر
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ست كه خودش  يدروغ نيا ،ام نبوده يبراهنهرگز شاگرد جلسات 
 تيواقعهم به  يربطاست كه  سميشارالتان نيا .ددوست دارد جارش بزنن

  .آورد يدرمكفرم را  يگاهندارد و 
 يبراهن ،ميداشتكه  يداريد يطو  نوشتم يممن نقد هم  شيپسال  ستيب 

تو دشمن ساز  يها يسيتندنوچون  يسيبنواست كه نقد  فيحتو  : گفت
! به سرنوشت من دچارت كند ها سشينو نيااست  فيحاست، گفت 

حرفش را . ام دهيندچون تو  ياستعدادكه  سيبنوفقط شعرت را  نيبنش
حاال با شعرهام چند برابر شده و  يدشمنننوشتم اما  گريدگوش كردم و 

و  يبراهن نكهياخالصه ! است سردرآورده يگريد يجاد از آن زبان تن
و شاملو و  ايروكه كار  يهمانطور ،شناسم يم يهركساز  شتريبكارش را 

 ،ندارد اند كرده نانياكه  يكاربه  يربطاست و  گريداما كار من  ،را ماين
نهنگ شعر حاال را در  نيا شود ينم يفّن چيهالخصوص حاال كه با  يعل

  !جا داد يپارسحوضچه شعر 
  
  

 ديكردهفتاد حس  ي دههرا در  ييفضاهاشما ضرورت كشف چه 

با حركت شما چه  ديكن يمو فكر  ديزدو تحول  رييتغكه دست به 
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 نقدريافتاد چه بود كه شعر ه ليپتانس؟ در واقع افتاد ييها اتفاق

  ؟شد ريفراگ

  

 ييزهايچ يرو خواهم يمساده  يليخاما حاال  ام گفته اريبسباره  نيادر 
جز بسط  يزيچكه البته  ام، دادهادامه  ها سال نيا يطانگشت بگذارم كه 

 يبرا ياتازه  يهارمون فيتعرمولفه ها  نيااز  يكي. هنبودهم شعر هفتاد 
 نيا .ييشاملو ديسپنه در شعر  ،اتفاق افتاده ماينشعر بوده كه نه در شعر 

شعر  يصداو  يقيموسرا فقط در  يشعر يهارمونهر دو و شاگردانشان 
بوده و  ختهيرصدا را دور  نيا يعروضنصف قواعد  ماين. كردند يم دنبال

متن  كيموزتنها به  شود ينمرا  يهارموناما به زعم من . شاملو همه را
تازه دنبال  يفضا ديتولدر  يگاهرا  يهماهنگ نيامن  .دمحدود كر

كه در  كردم يماستفاده  يطور رهايتصوها و  فيموتاز  يعني .كردم يم
مثلن اساس شعر  .دكنن يليتخ يفضا جاديابا هم  يهمان نياو  الوگيد

من  ،دهد يم ليتشك اليخرا ازدحام  ييشاملوو  ييماينو  يپارس كيكالس
  .داشتم ليتخاما مرض 

و بزك متن  يشعر يها يزندروغ  يبراممكن  ي حربه نيبهتر ،اليخ
خالق  و به آن ساخت رديگ يبرمشعر را در  تيتمام ،ليتخاما  ،است

 شود يمباعث  ليتخاما  ،دارد يداستان يساخت )زلزله(مثلن شعر  .دهد يم
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و شكست  قيتعلكه  يطور .دنخ بده يبعدبه سطر  ديآ يمكه  يسطرهر 
اوقات  يگاه. دنقش عوض كن فيموتشعر  يانتهاباعث شده در  تيروا
مثلن  .كردم يماجرا  شده يمكه انتخاب  يزبانرا در نوع  يهارمون نياهم 

هم به مثابه استعاره  يگاهفعل ساختم و  يگاه دهايقاز  )نيتنو(در شعر 
به صفت و  ديق ليتبد يهارمونكه  يطور .مديكشكار  ها آنو صفت از 

را بدست  ياتازه  يهارمون نيا و شد يمبدل  يمتن ي حادثهبه  ،فعل
  .داد يم
 نيب يهارمون جاديابه دنبال  )يروزيپجنگ جنگ تا (مثلن در شعر بلند  اي

 يچندفرم -ييصداشعر چند  نيادر  .زبان و موضوع و فرم و قالب بودم
از  ينوعخالق را در  يهماهنگ كي ديتوان يمشما  يموضوعو چند 
 يطرفاز ؛ و دينيببوجود دارد  تيشخصالب و قصدا و  نيبكه  يهمخوان

 نياكه  دينيب يم كردم يماز وزن استفاده  ها آنكه در  ييشعرهادر  احت
نقش  ،لحن تازه نجايا .تسينو شاملو  مايناز جنس آثار  يصور يهارمون
  .كرد يم فايارا  گريدبه وزن  يوزنحركت از  يبرا يمتنپاساژ 
 ليتما كردم يمكه من دنبال  يشعرآن  يعنيشعر هفتاد  ياصل ليپتانس
نارگذاشتن ك. دبه شعر بو يمتنشجاعت  قيتزر. به خطر كردن بود ديشد

بود و البته  يهنر يطلباه ج. دبو يرانيا جيرا يها كردنحساب و كتاب 
  .گشتند يمكه دنبال حرف و شعر تازه  يمخاطبان
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 .دفتوا بده شان دربارهكه  ماندند يماز ما مدام منتظر استاد  شيپ يها نسل
به حضرت استاد  يازين ميبود مانيشعرهاكه شاعر و منتقد همزمان  ييما

دار از ما  ليسبو  شير دياساتكاره  كيكه  ميكرد يكارتازه  .مينداشت
ثلن م. كنم يمامال  نجاياحرف را با سند و مدرك  نيا .خواستند يم دييتا

كه  يشعرآن اواخر هر  ،شاعرتر بود شيشعرهاكه از  يميتمفرخ 
 .كرد يمرا در متنش لحاظ  ميشنهادهايپو اغلب  خواند يم ميبرا نوشت يم

 ياتازه  يبوبود كه هر جا  يشعربه امر  دمانيشدبعد هم تعصب 
من  ي در باره شتريبالبته  نياو  ميكرد يم جاديا شيبرا يدانيم ،ميديشن يم

  .صادق است
لقب شاگرد بدهم به هر  يكساست كه بدون آنكه به  نياافتخار من 

 دميد يم يمستعدآدم اگر  رفتم يم يشعرخوانو  يسخنران يبراكه  يشهر
و مازندران و كرج و  النيگاز  .داوريبكه شعرش را باال  كردم يم كمك

و بندرعباس و اهواز و آبادان، در اغلب شهرها دو  رازيشتا  ريبگتهران 
و كمك  خواندند يمو شعر  زدند يمهستند كه هر هفته زنگ  يشاعرسه 

   .شدند يم يمعرف رديبگارزان  يليخكه  يناشربه  يمواقعو در  گرفتند يم
 به شدتدر ما  يسازو فضا  يشعرخواهحس  نيا ميبگو خواهم يم

 يزندگتهران  يمالصدراپل  ريز يبزرگهشت سال در باغ  .توجود داش
 گريدبود كه حاال  يشهرستانو  يتهرانكه پاتوق اغلب شاعران  كردم يم
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 ديشاهفتاد  ي دههنزول سطح شعر بعد از  ليدالاز  يكي .اند شدهمطرح 
. دآن شجاعت وجود ندار گريد !آن باغ وجود ندارد گريدباشد كه  نيا
 بها شده يبخطركردن  گريد. تسيندر تهران  ييعبدالرضا يعلآن  گريد

نان  نهمهيا يكس گريد .رديگ ينمرا  ها ستيژورنال ي قهي يكس گريد. تاس
از  يليخو  كند ينماهمال و حمق را افشا  نهمهياو  ها خوردنبه نرخ روز 

  ... گريد يگرهايد
  
  

كه  يشعر يهامولفه  ايدارم  يدلبستگفكر نكن كه حاال به شعر هفتاد 
ده سال است ! به شعر هفتاد دارد نه يكينزد نيتر كوچك سمينو يمحاال 

هر چه گفتند و ادعا كردند فقط خواندم و ! كنار دميكشكه خودم را 
  .منگفت چيهو  دميشن
كه به من  يوئيرادو  يا وزنامه، ريا هشتاد سراغ ندارم مجله ي دهه يط 

اما  .ماز خودم دفاع كن كباريفقط  ،كباري انشد كه حت .دحمله نكرده باش
. تاس پنبه شده ميبودهفتاد هم رشته  يها سال يطآنچه  نميب يمحاال 

 كه شعر يبحرانفرار از  يبراراهكارها  يبرخجز انتقال  اال هم هدفمح
به حضور در  گريد ياعالقه  چيهوگرنه  .تسينبدان دچار شده  يپارس

  .ندارم يپارسشعر  يفضاآن هم در  يپرداز هينظرو  ينقاد حيطه
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 فيتوصهشتاد را اسفناك  ي دههدر  رانياشعر  تيوضعشما بارها 

را از  يزيچهشتاد چه  ي دههدر  رانياشعر  ديكن يمكر ف. ديكرد

   ؟دست داد

  

شصت و پنجاه عدم  ي دههدر  يپارسشعر  ي عمدهاز مشكالت  يكي
 ،بود تيشعرار فقدان چدهه شصت د يشعرزبان  يعني .زبان بود ييكارآ
بود  يانيعصعر هفتاد ش. توجود نداش يشعر قهيسل نياجز  بودو لهيوس
 يكسان كرديروداشت با  يفاحشفرق  نيااحقاق حقوق زبان شعر و  يبرا

  .كردند يم يباززبان  نكهيا يبراكه به شعر هفتاد غالب شدند فقط 
  

 ينقشبه زبان  يشعر يهامولفه  گريد تيرعابا توجه به  ميكرد يسعما 
 ميخواستكه  ييبالفرض كرده هر  يجسدنه آنكه آن را  ميبده يديكل

 ديتاكبر زبان همانقدر  ،من يهفتاد يشعرها نيتر مهمر د. مياوريبسرش 
در همان كتاب  ...و تفكر و الخ ريتصوو  ليتخكه بر فضا و  شود يم

 نيزممثل زلزله و پارك و بندرعباس و من از  ييشعرهادر رنو  سيپار
ر ، داستهمه را به اجرا درآورده  ها نياالخ وجود دارد كه ...و ترسم يم
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هارموني بين عناصر شعري، زباني تازه را بدست داده و باعث واقع ايجاد 
  .هشكل گيري آن شد

به امر  دنيبخشاصالت  ،نبود طهيح كيدر  يسرطانپس هدف ما رشد 
در  ليتحله ، بشد يم يخوانغلط  ،شد يمبسط داده  ديبابود كه  يتجرب

ساخته  اش تازه كرديروبر اساس  يترو تازه  گريد يفضاو  آمد يم
را  يكياستتغالب شعرها  يفضاهشتاد  ي دهه يطكه  يحالدر  .شد يم

شده  و تجربه فيتعرشصت و پنجاه  ي دههدر  تر شيپكه  كرد يم فيتعر
. نميب يمبازگشت  ينوعهشتاد  ي دهه يشعرهامن در اغلب  يعني. دبو
اقتصاد خوانش توجه  يهابه مولفه  نگونهياكه  اند كرده ليدلرا هم  نيا

  ؟!ستيندارند احمقانه 
با دروغ و دغل مد كرده كه شعر هفتاد  يرانيامملو از حمق  سميژورنال

 رانياهفتادم در  ي دهه يكتابهاكه اگر همان  يصورتر د. دمخاطب ندار
كه  را يكتابن هر م. رديگ يم راژيتدوباره منتشر شود چند برابر آثارشان 

مثلن  .دآن ناشر بو يها كتاب نياول ي زمرهمنتشر كردم از  رانيادر 
كه بعد است را نشر نارنج درآورده  )زيعزگربه  نيا(و  )ودر رن سيپار(

 مينرا نشر  )هامعج(و  )هالبداه يف( .ددرش تخته ش تيفعالسال  كياز 
در همان دو ماه اول  )انميش( اي ستينفعال  گريدكه است نگاه درآورده 

كه من متن سانسور  ليدل نيافروش ممكن را داشت و تنها به  نيبهتر
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پاك  رانياهم از بازار كتاب  شيايبقامنتشر كردم  نترنتيانشده اش را در 
از سه ماه  شيبمنتشر كردم  رانياكه من در  ييها كتاباز  چكداميه. دش

  .ها نماند و به سرعت فروش رفت يكتابفروش نيتريودر 
هفتاد بارها به من گفت  ي نشر چشمه در اواسط دهه ريمد انيائيك نيهم
 يايماف .ماستشعر  يها كتاب نيترتو از زمره پر فروش  يها كتابكه 
 نيهمكه  يرانيانشر  ريبگمواجب  يايمافنشر،  فيكث يايمافنشر،  يدولت

بود و هست و جز زد و بند و معامله با  ها آناز  يكينشر چشمه هم 
 ،اكراه داشتند احت ،ديآ يبرنم دستشاناز  يكار يارشاد يخرها كتاب
 .دبگذارن نيتريوو در  رنديبگ يامانصورت ه از ما را ب يبرخ يها كتاب

پخش  ستميسكه از  ينشرمهم هفتاد توسط  يها كتاباز  چكداميه
مشت آدم انگل و  كي نميب يمهمه  نيا اب .دبرخوردار باشد منتشر نش

حرف را در  نيامدام  ،كشند يم دكيرا  يادب ستيژورنالاحمق كه اسم 
  .است كه شعر هفتاد مخاطب نداشته كنند يمبوق و كرنا 

 نيترمن از زمره پرمخاطب  يكيالكترون يها كتاب نترنتيا نيهممگر در 
 ييصداهفتاد سرو  ي ضمنن شاعران هفتاد در دهه ؟!ستين ها كتاب

شعرشان  ،يادبخورده و مفلوك  يتوسربا توجه به جو بلكه نكردند 
 بميج يتوكه با پول  )ودر رن سيپار(ا قبل از انتشار ت. دسروصدا كر

و  ها روزنامهشعرم را نه  .منداشت يبونيتر چيه ،يكيمن  ،منتشرش كردم
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مطرود  كي. كردند ينممنتشر  چكداميه يروشنفكرو نه  يدولتمجالت 
  .مطلق بودم

عنوان ه را بهمه دست دوم و چندم خودم  نياكه من  ياصلاصلن علت  
 يبرا ياتازه  يفضاباز كردن  يبرا شتريب ،كردم يمشاعر و شاعره مطرح 

از هر چه منتقد و ناشر و  آورم يمخاطر ه اال كه بح. دشعرم بو
  .خورد يمحالم بهم  يرانياخواجه  ستيژورنال

اللش  و خواجه شده يعيفجاست كه به طرز  نيا رانيامسئله شعر امروز 
حمق به  جيتروهستند كه با  يشاعران نيهم شتريبو مقصر هم  اند كرده

بودند چه  يهفتادكه  ييآنهاحاال چه  .دهند يمفضا دامن زده و بها  نيا
 .هشد يدمياپدچار  يخواجگ نيا .كند ينم يفرق يهشتادو چه  يشصت

هم كه  ياآن دسته . باشد يكاركه  نميب ينم يشعور اند، شدههمه بزك 
 كيقدر  ياختگاز فرط  دهند يمارائه  يدرخورو كار  سندينو يم يجد

تواند ، نجسارت نكند ،كه شعور نداشته باشد يشاعر .ارزند ينمهم  ارزن
  .خورد ينمجرز هم  يالبه درد  ،دفاع كند اش دهيااز 
  

 رامونيپ ها سال نيا يطبپردازم كه  يابه توطئه  خواهد يمدلم 

 يپورنوگرافو  يسينومنظورم همان عور  ...هشكل گرفت انآثارت

 يبرات از منتقدان يليخ... ديا كردهبه آن اشاره  بارهاست كه 
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مثال  ات يسكس يشعرهارا بكوبند از آن دسته از تو  نكهيا

و بدون آنكه كل  يجنسبه فساد  كنند يمو تو را محكوم  زنند يم

كه  شود يممجموعه شعر  جدهيهكه بالغ بر  ات يشعركارنامه 

از  ياديتنها  ديا كردهمنتشر  رانياآن را در خارج از  يتا ازدهي

 ورشيبه تو  قيطر نياو از  كنند يم )مدر كاندو ييكادو(كتاب 

باره بدانم و  نياموضع تو را در  خواهد يمدلم  يليخ. برند يم

  ... را تيها نوشتن نگونهيا يخيتارو  يعلم ليدال

  

بوده و  ها يرانيا يفرهنگ يها چارچوبمن متاسفانه مدام خارج از  يزندگ

كه از آن به  ييپهلوهااز  يكي ،آنجا ي بستهبا توجه به جو سنت زده و 

. همن بود يزندگنوع  زدند يمهفتاد ضربه  ي دههشعر هفتاد در همان 

ه ام را ب سيابلاگر  يحت ،حربه ست كيفقط  نياداشته باش كه  نيقي

وارد  گريد يجا كياز  شدم يم سيقدو  گذاشتم يم كامل كنارطور 

  .شدند يم

چون در  !ندينگوكنم تا  ليتعطرا  يزندگ ستمينمن هرگز حاضر نبودم و 

 اتيادبتاسفانه هرگز م. مسيبنو توانم ينمو  توانستم ينم گريدصورت  نيا

نداشت و اگر  يسينوتن و از تن و بر بدن  ي نهيزمدر  ياتجربه  يپارس
 اي يزاكان ديعبو  رزايم رجيا اش نمونهفكاهه بود  ،هم داشت هجو بود

 اتيادبدر  ياپراكنده  يهاالبته تجربه ! خودم يسكس يكارهااز  يبرخ
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. نشد و موكدش نكرد قيدقباره هرگز  نيادر  يكسمعاصر شده بود اما 
 شتريب ،يبرده ازش نام ك) مدر كاندو ييكادو( يعيفجمثلن همان كتاب 

به  ينگاهاگر ! يسينوهمه مرد و مردانه  نيا هيعلاعتراض است  كي
كه از  يوقتزن  يها سندهينوكه تمام  ينيب يم يندازيبزنان  اتيادب

كه خرج  برند يمسود  يفاتيتوصاز همان  زنند يممرد حرف  - معشوق
  .شود يمبدن زن 

 نيا يشعرهااز  يليخدر ! در كاندوم اما من ناگهان زن شدم ييكادودر 
به تن مرد  يجنس ياست كه چون ابژه  يحشر يزنشاعر  ،كتاب

 يگر يروسپعوض شده  يروسپجنده و  يجاكتاب  نيار د. پردازد يم
انتقام بود و با پورنو  يپدر  نجايامن  يمايآن يعني. شود يم فيتعرمردانه 

همه  نيا شتريبقصد داشت  يفرهنگ ينمائو وارونه  يسينوو آشكار 
كتاب بدن  نياكوتاه  يشعرهار د. دكن كيتحررا  يرانيازن  - سندهينو

 اش يجنسعضو  ژهيومرد و به  ياعضااره پاره ، پشود يم يكالبدشكافمرد 
  .شود يم حيتشرو  فيتوص

همسرش  ايرا دخترش  ها نيا خواهد ينم يرانياست كه مرد ا يعيطب 
از آن فرار  ها قرنچون  .شش شودندِچ يرانياست كه زن ا يعيطب ،بخواند

 س بازپ. مهم كرد )تيهرمافرود( كار را در كتاب نيهم. است كرده
 ،بخوانند اش يانسانضد  ،رنديبگگارد  انيب نياست كه در برابر ا يعيطب
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 يبرو لذت  ،مرد يعنيزبان انسان  يپارس ي جامعهچون در فرهنگ و 
 يهمان نيامردانه  يها لذتكه با  شود يم يتلق يهنر يكنشتنها آنجا 
  .داشته باشد

 حمله يسنتخواستگاه  نيابه  تر تمامبا خشونت هر چه  ديبامن  اتيادب
هشتاد  ي دههآوانگارد در  يكرديروكه  نجاهاستيامن  قنيدقو  كرد يم

و  كنند يمرا تنها در صورت جستجو  سميآوانگارد، رانيامنتها در  .مداشت
كه  رديگ يمد و معنا تنها آنجا نمره تنها به شكل صفحه و سطر توجه دارن

مخترع و  رياخ ي دههدو  يطكه من  يحالپرداخته باشد در  ريخبه امر 
  ...شر بودم  كياستت انگذاريبن

شعرها را  نيا رانيامسلمان  يها ستيفمناز  ياريبس نجاستياب لجا
، شود يهورنزن در متن  كيكردند چون اكراه داشتند  يتلقضد زن 

، ميگو يمباز  نكهياالصه خ. ددرون را آشكار كن يتمناجاب بردارد و ح
در  نهيزم نياست كه در  ييها كتاب نيتر مهماز  يكي تيهرمافرود

را  شيجابار انفعال زنانه  نياول يبرانوشته شده و در آن  يپارس اتيادب
  .مردانه عوض كرد يمند با كنش و كنش

را در  ياندروژن ي مسئلههستم كه  يرانياو شاعر  سندهينو نياولمن  
 يعني يرجنسيغ كرديرو نيافكر كردند  ها يليخ. ممطرح كرد سشينو
 ي دغدغهكه برعكس  يحالدغدغه نكند در  تيجنسمولف در  نكهيا
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جز سكس با صفحه  يزيچاساسن نوشتن خالق  .تاس نيامن  ياصل
؟ فهمد ينم يرانيارا شاعر و مخاطب  نياخب من چكار كنم كه  !ستين
 فيظر يهاپروانه  نياتا  اورميب نييپارا  ام شعله چيپ توانم ينمن كه م

  .لرزاند ينم يموسم يبادها نيارا كه اهل فرداست  ي، كسنسوزند
احقاق حقوق حقه  يبرا يانسانو  كيتئورو  قيعمبا هر حركت  نكهيا با

 .مندار يرانيا ي جامعهدر  يستيفمن يها بزك وعيشبه  يباورزن همراهم، 
! ديگو يمو در مجامع حاضر شده از حقوق زن  گذارد يم يروسرطرف 
 يرانياظلم را به زن  نيشتريباتفاقن  ،زنند يمم ه حالم را به ها نياخب 

بلكه  ستنديناحقاق حقوق خود  يپچون در  كنند يم ها زندسته از  نيهم
   .دعقده دارن شتريب

تازه عقده هاشان را  ييفضاحاال در  خواهند يمو  اند كرده دايپ ياعرصه 
مشكل را با همه  نيامن  ،كند ينم يفرقمرد و زن،  ؟!ينيب يم .دكنن يخال

 يها تيفعال يهاواحد  شيپكه  »كسويسهلن «از  اطرف حت ،دارم
 ييبوآنكه  يب ديگو يم يستيفمن اتيادبرا نوشته نخوانده و از  يستيفمن
ر د. دمتن و پس متن برده باش شيپ ي درباره »ستوايكر ايژول« يها بحثاز 
كه با من  ييدخترهارا در اواسط دهه هفتاد به همان  ها نياكه من  يحال

  .دادم يمو درد روز داشتند درس  كردند يمكار 
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متاسفانه همان است كه  قتيحقعصر، عصر بالهت است و  نكهياخالصه 
 .است در بوق و كرنا كرده يخارجو چه  يداخلحاال چه  سميژورنال

را به  شيها برنامهاز  يكي يپارس يس يب يب ونيزيتلوپارسال  نيهم
 نكهيااختصاص داده بود و جالب  يسكس اتيادبو  يسيپورنونو وعيش

رمان  كيبود كه تازه عمامه برداشته و  يآخوندمهمان و كارشناس برنامه 
وابسته به وزارت  !يقاتيتحق ياتاقهااز  يكينوشته و حاال در  متوسط

 يآزاد يهاعشوه ! يتنبانبند  يها حرف، كند يمكار  !كايامرخارجه 
  .ستينبالهت كه حاال رنگ عوض كرده  جيتروجز  يزيچ! خواهانه

به خارج آمده به  رانيااز زنان  يبزرگ فيطاواخر هم شاهدم كه  نيا
كه سردسته هاشان ده  نجاستيامشغولند و جالب  يستيفمن يها تيفعال

 هللاگشت ثارا ها روزنامهبودند كه در  نبيزاز زمره خواهران  شيپسال 
 زميفمندرباره زن و از  يمذهب يرساختيزو هنوزاهنوز با  زدند يم
  .سندينو يم

؟ ميشو غيتبل فيكث يفضا نيادر  اتميادبكه من و  يدارچطور توقع 
شود و مدام معادل  دهيشن ها حرف نيانخواهند  ها آنست كه ا يعيطب

زن، در  يروشنفكربزرگ بخش  يها جدالاز  يكيشك  يب .دكنن يساز
 يها كلثوم نهيسك يعني ها زندسته از  نيهمبا  ،نه چندان دور يا ندهيآ
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 ،كنند يم فايامسلمان خواهد بود كه حاال دارند رل قهرمان  ستيفمن
  !...كند ريخخداشان به 

ده سال  يطمن را  يها تيفعالتنها ده درصد  يجنسنوشتار  نكهياخالصه 
 ييها كتاب اي، و روزنامه بدست يغيتبلجمع  نيا. شود يمشامل  دميتبع

س خدا وجود پ«، »الاله االالو«، »كردم يم يزندگمن در خطرناك «چون 
 اي اند نخواندهبه سكس ندارند  يربط چيهرا كه ...»كمت سح« و» هدار

استقبال . اند زده ينفهمخود را به  يرحم يب تينهااگر خواندند در 
كه اگر  كند يماثبات  ها كتاب نيهم يشعرها يبرخ ي ترجمهاز  يجهان
نوشته نشده باشد  يپارسهم در زبان  ها كتاب نياهشتاد جز  ي دههدر 

  .هموفق بود اتيادب نيا
  

 يليخ...  گردد ينمعناصر آن بر  ايبحث تنها به حكومت و  نيااما 

دارند هم در باره  تيوضع نياكه نظر تو را نسبت به  ييها آدماز 

زوم  تتيشخص يرو شتريبدر واقع  يعني. نديگو يم نگونهياات 

 ياديزبا زنان شاعر  مثلن نكهيابه . كنند يم ات تخطئهو  اند كرده

ست و آن را به شعر  يسكسبه شدت  ات يزندگ نكهيا...  يابوده 

كه مطرح هم هستند با تو  يرانيااز شاعران زن  يليخو  يا دهيكش

سكس  يبراكه از شعر  يشاعررا  شما نكهياو خالصه  اند بوده
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به . دانند يم ديپلرا عملي  نياو  دهند يمجلوه  كند يماستفاده 

با قشر زن در شعر خودت و شعر زن چه  روابط نيا شمانظر 

شده  فيتعركلن تعامالتت با شاعران زن چقدر  ؟داشته يراتيتاث

  ؟در بر داشته اتيادبشعر و  يبرارا  ييها بازتابو چه  است

  

مرگ  ياتيادب ي شدهاصول اثبات  نيتر يهيبداز  يكيهر چند كه حاال 
. تسا يادبمولف از متن  يخصوص يزندگو  تيشخص ييجدا ايمولف 

مجموعه  نيهمو  رانهشاع يزندگشعرم را  نيماندگارترما من ا
  . كنند يم تيرواافراط در مورد من  اي طيتفركه با  دانم يم ييها داستان

و آن  رانيا يسنتاست كه در جو سرطان زده و  نيااز افتخارات من  يكي
من  .كردم يم يزندگ، مدرن سيابل يك مثل ،تهران ي زدهفرهنگ مسلمان 

كه  كرد يم تيروا يداستان ميديد يمهر وقت كه هم را  يحقوقو محمد 
 نيتر بزرگ گفت يم شهيهمو  ديخند يمبود و قاه قاه  دهيشن ام دربارهتازه 

طور  نياست و معتقد بود اگر ا ييعبدالرضا يعلخود  تيشعرهادشمن 
نصرت  يگاه رفتم يمبه رشت كه  .شوم يم يمنزوشدت ه ادامه دهم ب

 نييپاسرش را  يخماراغلب خمار بود و با همان  ،دميد يمرا  يرحمان
غوغا تو  گفت يمو  ختير يم تر نييپابلندش  يموهاو  انداخت يم
هم به  يورژن ها داستان نيااز تمام  دميد يم! و اسم من بد در رفته يكن يم
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 يگريدرا جور  ها داستان نياهر كه  نكهياجالب  و دهيرسگوش او 
  .كرد يم فيتعر

و  شيررفت و آمد داشت و  نيميس ي خانهكه تنها به  ياله ژنيبمثلن 
آنجا به شناخت  يها حرفو از  ديد يمرا فقط آنجا  يادب يدارها ليسب

 يبرارفت و  »آثار يكتابفروش«روز به  كيبود  دهيرسمن  يكارها يصور
 نياولشماره تماسم را خواست و در  »يآبرومندمهرداد «از  نديببمرا  نكهيا
بروم وگرنه آنجا  رانياوالنه خواهش كرد كه هرچه زودتر از ومس داريد

از  .دمربوط نبو ميها تيعاشقفقط به  ها داستان نياالبته  .شوم يمتلف 
تا به هم زدن  ،و گفتگوهام با مطبوعات ها يشعرخوانو  ها يسخنراننوع 

در جلسات كانون  ميها اعتراضتا نوع  ،يجلسات مرتجع شعر
  .شد يمهمه و همه را شامل  ام، خانه دمانيچتا نوع  سندگانينو

 هيبقاگر مثل  .است كرده فايارا  ياصلل ر يزندگ شهيهمدر نوشتن من 
 ،نبودم يسيخسهرگز شاعر . نوشتم يم هيبقخب مثل  كردم يم يزندگ

و  ريپتوسط  يشعرهرگز نشد  .كردم يم ريشبا همه  گرفتم يم اديهرچه 
 يجدمتن  اي يشعرر برابر استعداد د. منده شنهاديپجوان خوانده شود و 

  .كردم يموالنه برخورد ومس شهيهم
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شاعر هم هستند  انيآقااز  يليخ. شود ينممربوط  ها خانمتنها به  نياپس  
اگر  دانند يماما خوب  ،بكنند ديشاكه حاال به ظاهر مرا انكار هم 

  .ديرس ينممن نبود هرگز شعرشان به امروز خود  يفكر يها كمك
هم ممكن  ها خانم نيااز  يبرخبا  ،هم خانم بودند ها نيااز  يبرخ ،خب
همه هرگز نشد من شروع كننده  نيا اب. مداشته باش يكينزد ي رابطهبود 
نتها م. تسا يعيطبهم  ايدن يكجار هر د. تسا يهيبدهمه  ها نيا. مباش

همه كار خود را در  ها آنبود كه  نيا هيبقروزها با  آن رانيافرق من در 
شاعران  ي همهاصلن مانده بودم چرا  !و من در مالء دادند يمخفا انجام 

كس س. كنند يم يكار همه پنهان نيا ميها نسل هم اكسوت و حت شيپ
 فهمم ينمن واقعن م. ارزد ينمهم  يزيپشبه  يزندگدون آن ب! باستيز

سكس  يبراچه كه من شعر را  يعني؟ زنند يمرا  ها حرف نيا يبرخچرا 
مگر من بدون سكس  ،وجود ندارد يشككه  نيا؟ در كردم يماستفاده 

 دينباچرا  رسم يمبه شعر  يسكسكه بعد از هر  ي؟ منسميبنو توانم يم
ه نسل تازه هم اعم از ؟ برمينگبه سكس برسم از شعرم كمك  نكهيا يبرا

تنبان  يفاطواسه  ها حرف نياكه  ديكن يزندگ ميگو يمدختر و پسر 
 .دشدن يمطرحدوستان شاعران  نيااز  يبرخاال خوب است ح. شود ينم

 .تباد اس ها حرف نيا نكهياخالصه  ؟گفتند يمچه  شدند يماگر قاتل 
 نيهم يزندگ؟ اگر !اصلن چرا غرب ،ديبخوانغرب را  اتيادب خيتار يكم
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؟ ماند يماز او چه  ديكن يمكر ، فديكنفروغ فرخزاد را از شعرش حذف 
؟ در كل آثار فروغ است فروغ در شعر كارستان كرده ديكن يمواقعن فكر 

جز خطبه  شان هيبق ،ديكن ينم دايپشعر كوتاه ساختمند  پنج ششجز 
اتفاق  يبيتركو گاه  يدور يوزنشاعرانه كه اغلب در  ياخطبه  ،ستين

  .افزود شود يم شيهركجازد و به  شود يم شيهرجاافتاد و از 
  

به  اديزاز آثار شما  يريپذ ريتاثهفتاد و چه امروز  ي دههچه در 

از  يكپبه  ليتبدشعرشان  ها يليخكه  ييجاتا ... خورد يمچشم 

  ؟دينيب يمدر شعر را چگونه  يريپذ ريتاثشما . شما شده است

  

كه منتشر  يكتاب، هر نترنتيا يفضاچه در خارج و  ،رانيامن چه در 
بعد از چندسال  يول ،روبرو شد يهمگان يمخالفتكردم ابتدا با 

اتفاق هم  نيااز  .موضع عادت دار نيابه  گريد ،مد شد شيها وهيش
  .ام گرفته يانرژ شهيهم

ست و شعر  يشنهاديپمن در دو بخش شعر آوانگارد كه كاملن  يشاعر
خدا و  نيبمرا مدام نزاع  سشينو يعني. كند يم فيتعرخودش را  ،معاصر

مراكز  ايكه آن مركز  ندينش يمبه بار  يوقت قنيدقكرده و  فيتعر طانيش
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متن به مشاركت خالق  ازينجز  يزيچ نياشوند و  يبازسوم وارد 
  .ستينمخاطب 

من ، دهند يم ليتشككه نود درصد مخاطبان مرا خود شاعران  ييآنجااز 
 ميبراپس  .كنم يمدنبال  شانيشعرهاكه در  هاست سالمشاركت را  نيا

هم كه  ها يليخخب  .دنيايبنردبان باال  نياست كه در شعرشان از ا يعيطب
 نكهياخالصه  .ستا يعيطب نياو  شوند يمدارند وسط راه پرت  يكم هيبن

پا  كه سرنوشت شعرش جز يآوانگارد .مدر گذر يفضاهامن شاعر 
ه بسا جاده چ. تسين يفرهنگ نِيم يها دانيمو گذر از  نيمگذاشتن بر 

 يمستعدشاعران باهوش و  .تبسته كه باز كردم و هنوز سنگالخ اس يها
از  يليخر د. دو آسفالته كنن ضيعرجاده سنگالخ را  نياو  نديايب ديبا

هنوز دست  ميشنهادهايپاز  يليخاگر چه  ،اتفاق افتاده نيهمموارد هم 
  .تاس مانده يباقنخورده 

 يشعرهاچه بسا است، خالق نوشته  ريتاث كي شهيهمخالق را  اتيادب
 ،است گوناگون نوشته شده يژانرهاخوانش خالق  ريتاثخودم كه تحت 

از  .دو روشن حرف ز حيصر ديبا .رسد ينم ييجادر شعر به  يكاردغل 
نكه گنگ آ. خورد يمهم ه خورده هم حالم ب چيپ يالك يهاگزاره 

 نيهماصلن  .فهمد ينمكه تنها خودش  داند ينمو  فهمد ينم ،سدينو يم
  .ست يپارسمعضل بزرگ شعر  يينماو پرطمطراق  يسينوگنگ 
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 ي همهكه  خوانم يم يقطعاتمقاالت و  ،بوك سيفدر  ها وقت يبعض
اما در واقع  .اند خواندهكتاب  نديبگواست كه  نياشان نويسندگان هدف

ست كه ا يگفتنعر ش. اند دهينفهمواقعن  اند خواندهو اگر  اند نخوانده
گفتن  نياهم اگر بخواهند از  يشعر يها و مقاالت و گزاره ديگو يم

 فيتعر تيشفاففكر بزرگ را هم  .فكر كنند يكم ديبا ،فراتر روند
 ،ديبرگزرا  يزبان يكرديروو فكر شده  قيعم. تقاطع نوش ديبا .كند يم

 ينيزبير، تفكر است دانيممقاله  .دخالف زبان شعر برو يريمسكه از 
درست  رانيابا بزك چهار تا اسم كج و كوله كه اغلب در  شود ينم، ست

  .كارستان كرد شود ينمهم تلفظ 
  
ست كه دوست  يپارسشعر معاصر  يفضاهمه مشكل و معضل  ها نيا

 خالصه .باشم بانيگرمهمالت دست به  نيابا  گريد خواهم ينمندارم و 
تو  نديگو يم يشاعربه  نكهيا .شود ديتول ييصدا تا سمينو يم من نكهيا

 شتريب ،يدارقرار  سشينوو در آن حزب  يسينو يم ييعبدالرضامتاثر از 
كور ماندن و الل كردن شعر  يبراگارد  كي. تسا ياسيس ييتوطئه 

 دهيكشش ا كه عشق يراهاز هر  ،نبوده يحزبشعر من هرگز  .بروستيل
   .است كرده اياحدوباره  ايرا كشف  ييها راهرفته و 
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از  يليخو  ديايب ياچه بسا اعجوبه  ،به من ندارد يابد يتعلق يروش چيه
؟ !دارد ياشكالمگر چه ! بكند .دمال خود كن ام رفتهكه من قبلن  ييها راه
 نيااگر جز  ،شعور كند يكم ،شود يشعور يپارسكه شعر  ميسينو يمما 

  !ميا كه ول معطل يعنيباشد 
  

 يا به نسخه دينبااما  ،وجود دارد يريپذ ريتاثكه  ديموافقپس شما 

 كي .تشده اس يدرون ها يليخ يبرارفتار  نيا .دش ليتبدن آاز 

 به تنينهابه آن برسند و  كنند يمو تالش  دهند يمنفر را الگو قرار 

 ديتولدر واقع  .دندار يارزشكه  شوند يم ليتبداز او  يبدل ي نسخه

   .تشكل نگرفته اس يخالقو حركت  فتادهيناتفاق  يا شهياند

 
 كند يم ديتقلكه مدام  يكس. ددار ها فرقوار  مونيم ديتقلگرفتن با  ريتاث
نود و نه در صد شاعران  !بماندبگذار  ،باشد خواهد يم ،ستا هيما انيم

 ،درصد كياگر  ينفرجمع صد هزار  نيااز  .دان نگونهيازبان  يپارس
؟ چون !حاال چرا هزار شاعر .تس يكاف سديبنوهزار شاعر درست  يعني

 .تداش ميخواهآنوقت ما شعر  ،شود دهيچكهزار نفر ده شاعر  نيااگر از 
به  يگريدشعر آن  ي طرهيس ريزاگر شعرشان  اده نفر حت نيااز  چكداميه
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و اگر  كند يمكار خودش را  ،ماند ينم ريتاث ريزمدام  يبراآمده باشد  ايدن
  .شود يمخودش  يصداشاعر  تينهاباشد در  لياصواقعن 

همه را شاعر خطاب  ينفرجمع صد هزار  نيااست كه از  نيامشكل تو 
غلب شعر ا! ندازيبزبان  يپارسبوك  سيف نيهمبه  ينظر .يكن يم
آن ده نفر  ي درباره يسينو يماز شعر  يوقت؟ !همه شاعرند ايآ ،سندينو يم

 ليخ نياه ، نسيبنو اند ژهيو خود ييصدا ي هينماو  دهيچككه هر كدام 
 نيابه  ينگاهاست كه  نياهم  يرانيا سميژورنالمسئله  !كريپدر و  يب

 راژيت يليخ تواند يم ليخ نيهمچون تنها از  .ددار يليخ نيا ،ليخ
واال نوشتن و حرف زدن از  .نكار خودت را بك نيبنش .رونيب ديايدرب

 سميژورنالهم به شعر ندارد به  يربط .تو مقلد جماعت عبث اس مونيم
  .چرا

  

جامعه  كي يادبممكن است در خصوص شكل  يريپذ ريتاثخوب 

 رانياشعر  يخيتار ريسبه  ينگاهبا  .دفتيبهم اتفاق  يكلبه صورت 

 رانياشعر  يعبارتبه  19قرن  لياواو حتا  18كه تا قرن  مينيب يم

پاسخ  انيياروپا يباشناختيزو  يمعنو يازهاينبه به گونه اي 

 برد يمكه گوته هفت شاعر بزرگ جهان را كه نام  ييجاتا . دهد يم

و  يمولو ،يسعد ،حافظ ي ترجمه نطوريهمهستند و  يرانيا يهمگ
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 رانياشعر  يااست كه به گونه  نيامرزها گواه بر  يسودر آن ... 

 يكردهايرو ،طرف نيابه  19اما از قرن  .تبوده اس شانيپاسخگو

غرب موجب تحول در نگرش  اتيادب يمفهومو  يباشناختيز

در دوران  رانيا اتيادبكه  يزمان يعني .شود يت مايادببه  انيرانيا

به  ،يياروپاشاعران  يها اسلوبو  ها وهيشاز  ديتقلانحطاط است و 

رواج  ،رانياشاعران نامدار  نيبشده در  يمالو دست  قيرقصورت 

   .ابدي يم

واقع  سميمدرنتجدد و  ريتاثانحطاط تحت  ي دورهما در  ي جامعه

و  ميمفاهبه  ازينو  شود يمدچار تحول  ها آن يزندگشده و 

منجر به  نديفرا نياو  شود يماحساس  ها آندر  ديجد يمعناها

 يشناس يهستو  شود يمتحول در نگرش آنها به خود و جهان 

در سبك نثر و  رييتغموجب  تنينهاكه  .گردد يل مشان دچار تحو

 رجيامثل  .شود يمدر شاعران مشروطه  ديجد نيمضامآوردن 

روز مثل  ميمفاه يبرخه بار كيكه  يعشق ي رزادهيمو  رزايم

؛ و شود يموارد شعرشان ... و  يآزاد ،مثل قانون ييها واژهحجاب و 

شعر اروپا قرار  ريتاثتحت  رانيابه بعد شعر  19رو از قرن  نيهماز 

   ؟را از دست داده است يزيچچه  رانيابه نظر شما شعر  .رديگ يم
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به نام  ميدار يمعروفدانشگاه  نجايا ام خانهاز  تر نييپاچهارراه  كي قنيدق
 كيآكادم يفضاها نجوريار د. پردازد يم يشناس، كه تنها به شرق »سوآز«
 اتيادبو از  اند خوانده يرانشناسياكه  يكنرا مالقات  يكسان يتوان يم

  .دانند يم يرستانيدبدانش آموز  كيدر حد  ييزهايچ يپارس كيكالس
اگر هم  ينيب ينم ييجادر  يپارس اتيادباز  يرد يبگذراگر  نيااز  
 شيشعرها يبرامطرح شده نه  ها ترك يهمتبا بلند  يمولوكه  ينيب يم

الصه خ. خوانند يمبه آرامش  لين يبرا، رانيادر  »اوشو«بلكه او را مثل 
در جهان  بنيتقر يا رحرفهيغ يهاما با آن ترجمه  كيكالس اتيادب نكهيا
از  يادي چهينمثل  يغربنخبه  سندگانينواز  يبرخ نكهيا. تساكاره  چيه

حافظ را  ادياگر گوته  اي اند كردهجهان زرتشت  ستيدوآل لسوفيف نياول
به  يا سندهينوست كه هر ا يكيآنتنگاه  ليدلبه  شتريبداشته  يگرام

  .دارد يباستان اتيادب
و نوزده هم  جدهيهدر قرن  ينوشتهم كه تو  نطوريا اند گفتهبه ما دروغ 

از  يسرراستاصلن متن . است نكرده هيتغذبزرگ ما  اتيادباز  يكس
. و تاثيرگذار باشد تا خوانده شود ستينما در جهان در دسترس  اتيادب

 »ياريشهر«را  يكي ام خواندهحافظ  يغزلهااز  نجايامثلن من دو ترجمه 
هم  يبعد. تحافظ سوخ يبراخواندمش دلم  يوقتترجمه كرده كه  ينام

 يرد شتريبداده و درآن  رونيباز حافظ  »يخلوت يم يم«ست كه  يكتاب
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البته بدون در نظر  ،شده يسيبازنو يسيانگلكه در  مينيب يماز غالب غزل 
  .يپارسگرفتن عروض 

 يشاعربگذار اشاره كنم كه او  ام كرده »يم يم«از  ياديجا كه  نيهم
 يكيو  كند يم يطرا  اش يسال انيم يسالهااالصل است كه حاال  يرانيا

كه ادعاشان  يرانيا يها مترجم يبراتاسفم م. تاسيتانيبر مطرحاز شاعران 
شعر ترجمه نكرده  كي يحتشاعر  نياو هنوز از  كند يماون خدا را پاره 

. دباش دهيشناسمش را هم  يحت رانيادر  يكس كنم ينماصلن فكر  ،اند
جا  نيهماما  ديآ ينمخوشم  سدينو يمكه او  يشعرن البته از نوع م
  .كنند اش ترجمهكه عشق شعر دارند  ها آنبه  كنم يم شنهاديپ

مطرح  نجايااسم حافظ را  اش يخواندنبا كتاب  »يم يم« نكهياخالصه 
است  ميعظ ياكشور پروژه  كي اتيادب يمعرف !كرده اما نه شعر حافظ را

 كيصلن شغل ا. ديايبرب اش نهيهزاز پس  تواند يم يمركزكه تنها قدرت 
 اتيادباست كه فرهنگ و  نيا يادر هر سفارتخانه  يفرهنگكاردار 

 يفرهنگ يكاردارهاكه  يدرحال .كند يمعرف زبانيمرا در كشور  كشورش
و پهن كردن سفره افطار در  يعرب و زبان نيدقرآن و  غيتبلمدام به  رانيا

است كه اغلب روشنفكران  نيهمنقاط جهان مشغولند و اصلن  ياقص
  .ست يعرب رانيا يرسمزبان  كنند يمجهان فكر 
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 ميگرد يم يشاعرو دنبال  ميدارضمنن آنقدر كه ما به شعر جهان توجه 
از شاعران  يليخ. تسين عيشاعالقه در جهان  نيا ميدرآوركه به ترجمه 

 يسيانگلخود و شعر  خيتاركه جز از  ام دهيدرا  يسيانگلمطرح 
عر ش. مينيب يمماست كه خود را كم  يموروثمرض  نياازه ت. دانستند ينم
فقط خودش  يااما در هر دوره  است غرب گرفته اتيادباز  يراتيتاثما 
از  يكيشك  يبما هم اگر درست ترجمه شود  يحاال نيهمعر ش. هبود

  .شود يم يتلق يجهانمهم  يصداها
  
 يعلمثل  يكي. تس يشخصاگر هم هست كاملن  ستينتالش در ما  نيا

كار هم در  نيار د. دشعر خودش را مطرح كن كند يمتالش  ييعبدالرضا
بزرگ  اتيادببه آن  يربط نيااما  شود يمكه ممكن است موفق  يحدآن 

او  اتيادببخورد كه  وستيپ ياتيادببه  شود يمندارد تازه در ادامه مجبور 
  .ستين
هزارم  كي مينشدچون هنوز موفق  ميريفق يجهان اتيادب طهيحما در  

و چه  يرساختيزاما چه از لحاظ  ميكن يمعرفبه جهان  ميهستآنچه را كه 
ن از توهم م. تاس ليبد يبكه  ميا كرده ييها تجربه يمتنبه لحاظ تفكر 

 يدست ديفتيببه جان هم  نكهيا يجاماها هم به ش. مهست يبرباره  نيادر 
 شنهاديپبه دولت ابله  ديسيبنور روزنامه هاتان د. ديندازيبدر جان جهان 
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ر ساله در دهه فجر و فرج و ه. دآورن يسردرنمكه از فرهنگ  ها نيا ديده
نقاط  ياقصاز  چند گرسنه مسلمان را گريدزهرمار و هزارجور كوفت 

 كنند يمجمع  رازيشدر تهران و  يجهانشاعر  به عنوان جهان دعوت كرده
   .كه مفت بخورند

  
 يسيانگلشاعر زبردست  كيبه  يپول ستينبهتر  نهيهزهمه  نيا يجاه ب

را درست و  حافظشانو  نديبنش هيحافظدر همان  ديايببدهند تا  زبان
 كه ها تهيهزه ؛ چرازيش هيحافظترجمه كند؟ شاهد بودم در همان  يحساب

؟ !يچكه  !كردند ينمدرباره غزل حافظ  يتخم ييها رساله سشينو يبرا
  ؟!باطل اي؟ به شعر چه كه شاه شجاع عادل بوده !يكتا 
 ييها نهيهزدهه هفتاد باز شخصن شاهد بودم كه چه  لياوادر همان  

 يعربتا چند شاعر كون نشور و دست چندم  كرده يم يهنرهمان حوزه 
و  دهينرس عقلشانكند و هرگز به  شان ترجمهو  اورديبرا به تهران 

 يسيانگلدر همان جهان اسالم هم  گريدشعورش را ندارند بفهمند حاال 
. دبه فرهنگ ندار يربط ها تيفعالرها و كا نيا .زند يمحرف اول را 

 يامقاله  يحتتاكنون  ام دهيند. ديايب به خود يكم ديبا يرانيا سميژورنال
در جهان  يفرهنگانفعال  نيانوشته شده و درباره  يرانيادر مطبوعات 

      ؟ !يعربزبان  يتاك اسالم؟ يتاك. دبپرس
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را بگذار در كوزه تا آبشان را  ها حرف نيا محمدجان، نكهياخالصه 
 يعبدالعلست كه  يكتابمتاثر از  يديپرسكه  يسوالاز  يبخش. دبخورن
، پرت است ها حرف نياگوته از حافظ نوشته  شيستادرباره  بيدستغ

هم  يكمك. تملت مسلمان خوب اس يدلخوشخر رنگ كردن و  يبرا
را از  شانيپااست كه  نيا بيدستغشكل امثال م. كند ينمبه شعرحافظ 

اگر در  ها نيار كدام از ه. اند نگذاشته رونيب ليفام داريد يبراجز  رانيا
 يپارسزبان  ديفهم يمآنوقت  كرد يمشركت  يشعر يوالهايفستاز  يكي

  . است دچار شده يفالكتبه چه 
متن را هم  مرسوم است وقت قرائت شاعر، يشعر يها واليفستدر  نجايا

حضار از  قيتشوخسته شدم بعد از  گريدباور كن كه  ،ندازنديببر پرده 
به  يربطست و  يياروپا هندو يپارسمسئله پرداختم كه زبان  نيابس به 

همه  نياچرا  پرسند يم يهفتاداز دوستان  يليخ. دندار يعرب يسامزبان 
 گريد؟ دغدغه من !يچكه  طرح كن، ييدعوا! بزن يحرف ،يعلآرام گرفته 

و  يپارس يبرا به شدتدلم  .ستين يبندتنبان يها افتادنبه جان هم  نيا
  .سوزد يم يشعرپارسالخصوص  يعل
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 ترجمه به ليم تا باشد ييها شاخص چه يدارا ديبا رانيا شعر

 چه كل طور به ؟ديايب وجود به گريد جوامع در آن يريپذ

 ديايب وجود به يرانيا ي جامعه در اي رانيا شعر در ديبا ييها نهيزم

 آثار و اورديب وجود به گريد جوامع در را ليم نيا تا كند رييتغ اي

  ؟... كنند ترجمه را ما شاعران

  

از  يليخ. شود يمست كه در ترجمه گم  يزيچهمان  قنيدقشعر 
برگردانده شده كه جواب الزم را  گريد يها زبانبه  يپارسمهم  يشعرها
، را يسپهرسهراب  ايفروغ  يشعرهامجموعه  شيپ يچندثلن م. هنگرفت

 يآقا يرانيامطرح  يها مترجماز  يكيكه توسط  دمي، دستين ادميرست د
كه در  يحسو  ياجرائاز آن بار  يولترجمه شده بود  يسيانگلبه  يامام

آقا ممكن است مترجم  نيا. دبو يتهدو شاعر هست كاملن  نياشعر 
علت عدم بوده باشد اما به  يپارسبه  يسيانگلترجمه متون  يبرا يخوب

رغم زحمت قابل  يعل يسيانگلشعر  يها هيدرااحاطه بر مولفه ها و 
  .بود موفق نبود دهيكشكه  يريتقد

او  يمادرست كه زبان مقصد زبان  يمترجمنكته مهم انتخاب  نياولپس 
ترجمه  شود ينمشعر را . دست هم باشد رهيچ يشاعرباشد و به آن زبان 
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 يمعنائو  ينيع يفضانتها با حفظ م. تدوباره نوش قنيدقآن را  ديباكرد 
  . متن

 نياترجمه دارد اما  نهيزمدر  ياحرفه  ي، عملكردرانيانشر  يفضااتفاقن 
ندارند  يجهان تيشخص يرانياناشران . طرفه است كيكاملن  كرديرو

 يپارسرا به  يكتابتا  دهند يمه مترجم پول ب. دندارن يجهانچون بازار 
تاكنون  ام دهي، نديجهانترجمه كند اما به علت عدم درك و شناخت بازار 

 يگريد پرفروش خود را به زبان ايمطرح  يكتابهااز  يكي يرانيا يناشر
  .كند يجهانترجمه كرده وارد بازار نشر 

ترجمه شده و  تواند يمدارند كه  يآثار يرانيااز شاعران  ياريبسشك  يب
هستند كه از شهود  يآثارشعرها اغلب  نيا .اتفاقن مطرح شود

 يشعررفن ص. دملموس و معاصر با امروز دارن ينيع يفضابرخوردارند، 
 نياداشته باشد چون  يمحوردر آن نقش  يزبان ليتخنباشند كه  كاليتكن

 ييمعناز لحاظ ا. شود يمطور كامل در ترجمه كشته ه ب ليتخنوع 
مسخره كه در  دهيابرخالف آن  يعني. دباشن يپوئترگلوبال  رمجموعهيز
تا  ديسيبنو يبوم دهد يم شنهاديپو شاعران  سندگانينومدام به  رانيا

ون در چ. دمعكوس عمل كر ديبا قنيدقمن معتقدم كه  .ديشو يجهان
؛ و شود يم شتريب ياصلشك حجم پانوشت از متن  يب يبومترجمه آثار 

 يبراو معتقدند  زنند يمرا مثال  نيالت يكايامر اتيادب يوقتاتفاقن 
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افل اند كه ، غنوشت يبوم، اتيادب نيااز  يرويپبا  ديباشدن  يجهان
 نيتر ياصلاز  يكينوشته شده كه  يياياسپانبه زبان  نيالت يكايامر اتيادب

  به ترجمه ندارد يازينو اغلب  استيدن يادب يها زبان
كامل  سيتدر يعنيمحمد جان پاسخ كامل به سوال تو  نكهياخالصه 
در  ديآ ينمما دلم ا. تسينمجال ممكن  نياكه در ! شدن يجهان ياستراتژ

 مربوطهم بوك  سيف يه فضانكته كه اتفاقن ب كيفرصت به  نيهم
متاسفانه هنوز چشم به خود دوخته و  يرانيا سندهينو .ماشاره نكن شود يم

 هم بوك سيفر د. دبكن رانيا اتيادب ي حوضچهدل از  ستينحاضر 
 يجهان يگفتمانخود به طرح  ي صفحهرا كه در  يشاعران ايشاعر  ام دهيند
 دهيندكه  ستيندر دهات  يعروس اتيادب. دپرداخته باشن يزبانچند  اي

. دشو دهيپسندتا  رديبگقرار  ديددر معرض  ديبا .دكنن اش يخواستگار
كه  يوقتخرج تمام  يعنيسوالت  نياپرداختن كامل به  نكهياالصه خ

  .پس فعلن معافم كن ،امشب دارم


