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لگراف کار کرد وپس از 

دن شعر گهگاه داستان 

ن شاعران ياز نخست. ت 

 جون ۱۶ خرداد  برابر ۲
http://www.gissoo.com                                زندگينامه

  

 .  در  تهران متولد شد ۱۳۰۸نصرت رحمانی  در سال 

چند سالی در وزارت پست و ت) ب يرستان اديدب/ دبستان ناصرخسرو  ( الت در يپس از گذراندن تحص
    . ت نمود يفعال..... ران ويد اياه ،اميد و سيان مصور ، سپفردوسی ، تهر" آن  در مجالت هفتگی   

عالوه بر سرو. د  يست سرودن شعر را آغاز نمود و در دهه ی سی به مرز شهرت رسي دهه ی باز آغاز
 . در مجالت هفتگی انتشار می داد" ترمه" و " لولی " سی  می کرد و با نام مستعار ينو

داشته اسران حضوری فعال ي نصرت رحمانی از نسل شاعرانی است که در پنج دهه ی شعر معاصر ا
 . عصر ماست که زبان مردم کوچه و بازار را وارد شعر کرد 

۷روز جمعه  ۱۳۷۹اد نصرت رحمانی سالهای آخر عمر خود را در رشت سپری کردو در سال يزنده 
           .ده از جهان فرو بست ي  د۲۰۰۰

***************  

 : ر چاپ شده است ي آثار زاز نصرت رحمانی

  ۱۳۳۲ کوچ -۱

  ۱۳۳۳ر ي کو-۲

  ۱۳۳۶ ترمه -۳

  ۱۳۳۷ مردی که در غبار گم شد -۴

  ۱۳۴۶عاد در لجن ي م-۵

  ۱۳۴۹ق باد ي حر-۶

  ۱۳۴۹ درو -۷

  ۱۳۶۷ر معشوقه قلم ي شمش-۸

  ۱۳۶۸اله دور دگر زد ي پ-۹

  ۱۳۶۹ در جنگ باد – ۱۰



  ۱۳۷۰نه ی اشعار ي گز-۱۱

  ۱۳۷۴ی در فرجام  آواز-۱۲

  ۱۳۸۱" عاشقانه ها "  آبروی عشق – ۱۳

 . ده است ي  که به همت آرش رحمانی پسر نصرت  به چاپ رس۱۳۸۱" شعرهای چاپ نشده " اه  يوه ی سي ب– ۱۴

   

   : سد يش می نوياکی از کتابهيرحمانی در مقدمه 

ک، نشان طال ، به شعر يست که به شعر درجه يشی نای ورزيای شعر و شاعری چون دننيد. ستييا يا شعر است ، يشعر " 
ک شاعربازنشسته چون يشعر درجه نمی شناسد ، داور شعر . درجه دو، نشان نقره و به شعر درجه سه، نشان برنز بدهند

   !" ک ملت است ، نسل پشت نسل يداور شعر . سان نمی توانند باشندداور شعر حتا منتقدان و شعر شنا. ست يمربی ورزش ن

 . رازی و پسرش آرش سپری نمود يرشت در کنار همسرش  خانم پوران شنصرت سالهای اخر عمر خود را در 

 . شه ی عطر گرانبهاست يک شيزندگی با شاعری مثل نصرت ، مثل نگهداری از : د يهمسرش  می گو

را برازنده ی قامت که ما ظرافت ن سبب يد بديشا. رفتارش با رفتار شاعرچندان مناسبتی ندارد : و پسرش آرش  می گوید 
  .ش می شوديکه در روزگار ما شعر از ظرافت روی بر می گرداند و شاعر نهاد زمان خويم، در حاليشاعر می پندار

 : د يی می گويودر جا

ده يشچه بسا کو. اگر نه من دلم می خواهد شعرم بجای بوی باروت عطر گل را داشته باشد . ست يک امر کامال ارادی نيشعر 
اط و خانه ام را مال يک وقت به خود آمده ام که بوی باروت تمام باغچه و حيخ بکارم ، اما يک باغچه ی شعرم گل يباشم در 

ن ظلمانی ين دورانی و در جهانی چنيه در چنمی باشد کير صميلی با خودش و اطرافش غيد خيآدم با. خود کرده بود 
 . ر ممکن است يبا غين کار انقدر زحمت دارد که می شود گفت تقريا. ذارد اسی بودن را از کارش کنار بگيصهِ  سيخص

 م ني لب اگر باز ک-

 . زدي           زهر و خون می ر

 . زديران  چه کسی باز به پا می خيای اس

 چه کسی ؟ 

 ) ريد در چنبر زنجيتبع. آوازی در فرجام                                         ( 

 ز ياويمن را بدر خانه براهن ي پ-

 !  ن شهر بدانند ، که بودميتا مردم ا



 ؛  زان وطن ره نسپردميجز راه عز

 ! جز نغمه ی آزادی ، شعری نسرودم

    ) ۱۳۳۲مادر . کوچ  (    

   

  ۱۳۴۶عاد در لجن        ي   م- ۴ر يد در چنبر زنجيتبع

   

 شهرداران کفن رسمی بر تن کردند 

 ؛  ه شانيهد

 ! ی بودنيقفل زر

 بوی نعش من و تو، 

 بوی نعش پدران و پسران از پس در می آمد 

 :  شهرداران گفتند

 ن است ي نسل در تکو-

 ب يب است ، فريفر: دندينعش ها نعره کش

    ! ن استيمرگ در تمر

 ان می دانند، يماه

   !  عمق هر حوض به اندازه ی دست گربه ست

 ؛  نيست زميگورزار

 و زمان 

 .  کر و کورر و خنگ ويپ

 ست يست که نيگر سخنی نيدر پس سنگر دندانها د

 ده ست يری روئيست که از هر حلقی زنجير گاهيد



 و زبان ها در کام ؛ 

 !  ده ستيفاسد و گند

 م يلب اگر باز کن

    زد يزهر و خون می ر

 زد؟ يان چه کسی باز بپا می خيرای اس

 چه کسی ؟ 

 ست يراستی تهمت ن

 م؟ يی اسارت هستي طالپسرهای: م ييکه بگو

 م؟ يم نگهبان حقارت هستيم بدانينخواهو 

 ! نسل ها پر پر شد

 ******************* 

 . ده استيز  به چاپ رسير نياد  نصرت رحمانی  دو کتاب زيدر باره ی زنده 

  ۱۳۷۸شارات طاعی ، انت: ـ رشت . هيکوي  بکوشش محمود ن/مجموعه نقد و نظر درباره نصرت رحمانی "  از نقطه تا خط " 

نشر ثالث ،  : ـ تهران . زندگی و شعر نصرت رحمانی  به قلم مهدی اخوان لنگرودی "  دي نصرت را آفر/د يخدا غم را آفر" 
۱۳۸۰   

***********  

  د عوض زادهينگکِ  قلم، به ياد نصرت رحمانى، وحنِ  خاطره با چيسقطِ  جن
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 تولد 

   

 ون فرو نشست يش

 . نامم بر روی سنگ کهنه ای حک گشته بود

 و روز تولدم 

 من بازگشته بودم 

   

 نه ها بازگشته ام ي آنک از شهريا

 با عصر دوستی 

 ری از طالی ناب يو تا پر به خون نشسته ت

 ! می پرسم

 ر ين تيا

 که در الی کتف من نشسته به سنگر 

 ن گونه پر شکوه يا

 ن مدار افتاده است يار در دام ايا به اختيآ

 شه تحمل کرد يد همين درد جانگزای را بايو

   

 : گفتند



 ست يق نين زخم چندان عميو

 ز يصدای تقه چکش بروی م

 افت يان يمحاکمه پا

 آن لحظه بود که دانستم 

  هرگز نبوده مرگ نقطه محتوم زندگی 

  

    

   جاده جهنم                       

    از کتاب ترمه                    

   

 .. رفتم

 ، ..، رفتم..رفتم

 رفتم و با بادهای سوخته رفتم 

 زده رفتم در رگ آن راه پرت تب 

 نه ز اندوه های گمشده تفتم يس

 ..! ، رفتم..                       رفتم

   

 ناخن ره را به چشم خسته کشاندم 

 روی شن داغ جای پای نشاندم 

 ! ده درد فشاندميامد ز دياشک ن

 ، ..                        رفتم

   



 رفتم و بردم زنی که زندگی اش را 

 اهم ي سباخت سر نرد شعرهای

 رفتم و بردم زنی که دوزخ چشم اش 

 ! سوخت مرا، سوخت ، سوخت ، کردتباهم 

   

 کر لخت اش ، به روی شانه ی زخمم يپ

 ره در نفس باد يموی اش چون دود ت

 دست اش چون مار مرده سرد لزج نوچ 

 . د از شط پشتمينرم عرق می مک

 ! لرزه ی مرگی به زانوان من افتاد

   

 د يلب جهنم خورشچک چک سرب از 

 اهی يمن می گذاشت لک سبر تن 

 چشم ره ، از فلفل غبار شده کور 

 : ی می گفت يگو

 !  ای رونده تباهی -

 د يأس ولی خفته بود در دل امي

   

 ر پر از چاک يآنجا در آن کو… آنجا 

 ن گرم توان سوز يکنده زدم بر زم

 آن زن را روی خاک گرم فکندم 

 دم يشام کيز از دل نيخنجر ت



 . دميژنه ی او را به ضربه ای بدريس

   

 س ز خون پنجه را به خاک کشاندم يخ

 قی به دشت تف زده کندم يگور عم

 آن زن را ژرف گور تشنه فکندم 

 ! ده درد فشاندم يامد ز دياشک ن

   

 رفتم در راه باز رفتم ، رفتم 

 رفتم و شب ها و روزها پی هم رفت 

  رفتم ه ی خود بر قفاکشا ندم ويسا

 د در آن راه يرفتم و هر کس به من رس

 نگاه کردم و رفتم … چه کردی ؟ : گفت

 خموش ماندم و رفتم … رفتی ؟ : گفت که 

 ، …                                              رفتم

 ..                                                      رفتم       

                                     رفت                        

  

  

    عاد در لجن ي   م 

  عاد درلجني  از کتاب م             

 د يرقص

 د يپر زد ، رم



 د ياز لب انگشت او پر

 ] سکه [ 

 خط : گفتم

   

 ن يپروانه ی مس

 پرواز کرد 

 د يد ، چرخيچرخ

 . د؛ کف جوی پر لجنيپر پر زنان چک

   

 گاهها  ، سوخت فضا را نيدتاب

 د يبر هم رس

 د يدر هم خز

 : دياد می کشينه عشق های سوخنه فريدر س

 ! د يأس ، ای اميـ ای ؟

   

 م يتاخت" سکه " مه سر بسوی يآس

 ست ياز مرز هست و ن

 تا جوی پر لجن 

 م يبا هم شتافت

 . ميآنگه نگاه را به تن سکه بافت

   

 ن يپروانه ی مس



 ! هنه ی لجن بر پا نشسته بود در پ! نه وار ييآ

 وهر دو روی آن 

 خط بود 

 چ يخطی بسوی پوچ ، خطی به مرز ه

   

 اندوه لرد بست 

 در قلبواره اش 

 : د و گفتيار لبانش مکيو خنده را ش

 ر ؟ ينقش ش... ـ پس 

 د اشگ ييرو

 خاموش گشت، خاموش 

   

 : گفتم 

 ! ستيست ، نير لجن زار نيـ کنام ش

 خط است و خال 

 گذرگاه کرم ها 

 نجا نه کشتگاه عشق و غرور است يا

 . عادگاه زشتی و پستی ستيم

   

 م يختياز هم گر

 بر خط سرنوشت 

 . ميختيخونابه ر



  

  

  

   پرسه های شبانگاهی    

  ق بادي    از کتاب حر                      

 و شب هنگام 

 ه ها يچون جرم سا

 رگی يدر هرم ت

 م ير می شديتبخ

   

 در پرسه های شبانگاهی 

 بر جاده های پرت مه آلود 

 ز ييچون برگهای مرده ی پا

 کدگر يدنبال 

 . مير می شديزنج

 ر پای رهگذر مست لحظه ها يدر ز

 م يم، لگد کوب می شديم می شديتسل

 م ينابود می شد

   

 مان يبا اشگ ها

 م يتهمت به جاودانگی درد می زد

 مان يبا دردها



 بهتان به عشق 

 . گانگی رسالت ما بوديب

   

 ک مدار ياز

 ک سو ياز 

 ستی يز بود ، راهی به نيراه گر

 ، ..تنها

 مان به شک يا

 ن يقيد در يو ترد

 اه ما يدر خط سرنوشت س

 می داد انحراف 

 ! ره کوره ای به تالقی داشت 

 د ما ين بود تنها اميا

 . تنها

   

 مان يشه هاياند

 مار يچون آب های راکد و ب

 در گود خاطرات فرو می رفت 

 . مير می شديا پم

   

 از جاده های پرت مه آلود 

 د يشب پای می کش



 ده را يه های از هم دريد لخته سايخورش

 چون خون 

 مان يش پايدر پ

 . قی می کرد
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 کـفـر

 

 
  لب  سرخ  فام  زنی  مست  را؟         دايا تو بوسيــــــــده ای  هيچگاهخ

  به پستان کا لش زدی دست را؟        به وسواس لرزيده دستــــــــان تو؟
  

  د لت را چو من سخت می باختی     احسا س ا گر داشتــــــــی  خدايا تو
 ر نـيـزمی سا ختــــــیخـدای دگــ      برای  خــود  ای  ايــزد  بــی خدا 

 
 ازنصرت رحمانی
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 ١٣٠٨ـ١٣٧٩* گفت و شنودي با نصرت رحماني شاعر

 



  :اشاره
پس از گذراندن تحصيالت در دبيرستان اديب، .  در تهران متولد شد۱۳۰۸نصرت رحمانى در سال 

تهران "، "فردوسى"چند سالى در وزارت پست و تلگراف كار كرد و پس از آن در مجالت هفتگى 
  .فعاليت كرد... و " اميد ايران"، "سپيد و سياه"، "مصور

عالوه بر شعر گهگاه . از آغاز دهه بيست سرودن شعر را آغاز كرد و در دهه سى به شهرت رسيد
  .در مجالت هفتگى انتشار ميداد" ترمه"و " لولى"داستان نويسى ميكرد و با نام مستعار 

. انى است كه در پنج دهه شعر معاصر ايران حضورى فعال داشته استنصرت رحمانى از نسل شاعر
  .از نخستين شاعران عصر ماست كه زبان مردم كوچه و بازار را وارد شعر كرد

  :رحمانى در مقدمه يكى از كتابهايش مينويسد
شان طال ، و نقره و برنز دنياى شعر و شاعرى چون دنياى ورزشى نيست كه به شعر درجه يك ، ن. شعر يا شعر است، يا نيست"

داور شعر حتى منتقدان و . شعر درجه نميشناسد، داور شعر يك شاعر بازنشسته چون مربى ورزش نيست. بدهند
  !"داور شعر يك ملت است، نسل پشت نسل. شعرشناسان نميتوانند باشند

  .رى نمودنصرت سالهاى آخر عمر را در رشت در كنار همسرش خانم پوران شيرازى و پسرش آرش سپ
  .زندگى با شاعرى مثل نصرت، مثل نگهدارى از يك شيشه عطر گرانبهاست: همسرش ميگويد

شايد بدين سبب كه ما ظرافت را برازنده قامت شاعر . رفتارش با رفتار شاعر چندان مناسبتى ندارد: و پسرش آرش ميگويد
  . شاعر نهاد زمان خويش ميشودميپنداريم، در حالى كه روزگار ما، شعر از ظرافت روى برميگرداند و

اگر نه من دلم ميخواهد شعرم به جاى بوى باروت ، عطر گل را . شعر يك امر كامال ارادى نيست: رحمانى در جايى ميگويد
چه بسا كوشيده باشم در يك باغچه شعرم گل يخ بكارم، اما يك وقت به خود آمده ام كه بوى باروت تمام باغچه . داشته باشد

  ...خانه ام را مال خود كرده بودو حياط و 
  . در شهر رشت ديده از جهان فرو بست۱۳۷۹زنده ياد نصرت رحمانى در سال 

  :از نصرت رحمانى آثار زير چاپ شده است
 ، ۱۳۴۹، درو ۱۳۴۹، حريق باد ۱۳۴۶، ميعاد در لجن ۱۳۳۷، مردى كه در غبار گم شد ۱۳۳۶، ترمه ۱۳۳۳، كوير ۱۳۳۲كوچ 

، آبروى ۱۳۷۴، آوازى در فرجام ۱۳۷۰، گزينه اشعار ۱۳۶۹، در جنگ باد ۱۳۶۸، پياله دور دگر زد ۱۳۶۷شمشير معشوقه قلم 
  . كه به همت آرش رحمانى پسر نصرت به چاپ رسيده است۱۳۸۱" شعرهاى چاپ نشده"، بيوه سياه ۱۳۸۱" عاشقانه ها"عشق 

  
  لبان شاعر

  
  نوك پرنده را نبند

  با بالهايش
  آواز خواهد خواند

   پرنده را نبندبال
  با آوازش خواهد پريد

  تا اوج كهكشان
  . . .لبان شاعر را 

  
  

كه آن دم شاعر . سخن از شعر و شاعرى و رجز خواندن براى حفظ و گسترش مرزهاى پهنه نام و نام آورى در ميان نيست
  .افته اىخواهى بود كه پا بر فرق تاج و تخت آواز و آوازه كوفته اى و از نكبت ننگ و نام فراغت ي

  .آن لحظه كه خط فراموشى بر شجره نامه شهرت كشيده اى
  .آن لحظه



آن لحظه پرشكوه كه قدرت . چرا كه هيچ شاعرى تمام لحظات زندگيش شاعر نبوده است، تنها در لحظاتى شاعر خواهى بود
  .در من زيستندمن براى در خود زيستن آمدم، ديگران : اين اعتراف را در خود احساس ميكنى و اعتراف ميكنى

  .دوست دارم راهها به گام ها و گام ها به راه ها اعتبار دهند
  . راه طى كنيم،هم آهنگ و همگام با انديشه ى هم

  .گرچه سر منزلى در نظر اين جامه ى كاغذين نيست
  بى گاه پيمودن، بى همراه پيمودن، در انديشه ى هم پيمودن

  .همين و بس. نيست، نفس پيمودن است، تحرك استچندان فاصله اى با هم ندارند، آنچه هست و 
  بخشى از يك مصاحبه

  
  چه شد كه رشت را براى سكونت انتخاب كرديد؟* 

. حال جسمى و روحى من چنان است كه هر كجا باشم در انزواى خود زندانيم. ـ در حقيقت رشت مرا براى خود برگزيده است
  !حال چه شمال زيباى سرسبز باشد چه كوير لوت

  
  ! گويا همسرتان هم گيالنى است*

ازدواج من با او، خود از جمله داليلى بود، كه مرا هر چه بيشتر . ـ بله، من با همسرم كه زاده رشت است در تهران آشنا شدم
  .به اين شهر عالقمند كرد

  
  در مورد اين شهر و مردم آن چه نظرى داريد؟* 

اين طبيعت زيبا و .  شعر دوستان به اينجا آمدم، شيفته اين سامان شدمـ من از همان اولين بارى كه در نوجوانى به دعوت
پرشكوه، اين بامهاى سفالين، اين هواى پركرشمه كه هر ساعتى حالتى دارد، آفتابى ست و ميبارد، گاه نم نم باران به بارشى 

  .پيگير، و سرشار از اندوهى گنگ تبديل ميشود با حال من هماهنگى بسيار دارد
  
  ال حاضر چه ميكنيد؟در ح* 

ـ ساليان گذشته به من اين فرصت را داد كه با فراغت در انزواى خود اشتباهات ناگزير گذشته را جمع بندى كنم و جمع 
پس . هستى را بر نيستى بزنم، با حافظه پريش خود بستيزم شايد بتوانم از جنگ جنونى كه نامش شعر است خود را برهانم

رويهمرفته اگر نام اين كارها زندگى .  ميانديشم، ميخوانم و گاهگاه، با قلم قرطاس بازى ميكنم:در چند كلمه ميتوان گفت
  .باشد، زندگى ميكنم

  
  اين دوره از زندگى را چگونه ميگذرانيد؟* 

" عيش پيرى"در كتاب " سيسرون. "ـ به خزان زندگى، به پيرى زودرس، به خاطرات گذشته و به مرگ رهايى بخش ميانديشم
  :قد است كهمعت

چرا كه اميال سركش، هوسها و عصيانهاى جوانى به اعتدال . دوران پيرى از ايام جوانى بسيار زيباتر و آرام بخش تر است
شاعر پير، . اما يك شاعر در اوج جوانى پير ميشود. اديب و ديپلمات صحت دارد" سيسرون"اين نظريه البته در مورد . ميگرايد

من به سهم خود اعتراف ميكنم كه هر . بايد همواره جوان باشد و اين در توان هر كس نيست. دجايى در جدول زندگى ندار
زمان به سرعت در گذر است و من همچنان كه بى . چه فاصله ام از جوانى بيشتر ميشود زمان هم به سرعت خود ميافزايد

  .توشه ره، پا به جهان نهادم، به همان صورت عازم ديار مرگ ميشوم
  
  ميخوانيد؟ به چه ميانديشيد؟چه * 

اخيرا بار ديگر آثار . ـ هر چه به دستم ميرسد با ولع ميخوانم رمان، فلسفه، شعر، گاهى هم خوانده شده ها را دوره ميكنم
من در گذشته از كنار خيلى چيزهاى . آنقدر نكته هاى تازه در آن يافتم كه قبال متوجه نشده بودم. داستايوسكى را خواندم



در مورد نوشتن بايد اعتراف كنم نوعى بيمارى بى درمان است . آنها را ديده ولى در حقيقت نديدم.  اعتنا گذر كردممهم بى
جواب يك نامه را قادر نيستم به موقع بنويسم، . بى شك اوضاع و حالى كه من دارم نامش جنون است. كه رهايم نميكند

  .اه ميكنمآنگاه حاشيه كتابهايى را كه ميخوانم از نوشته سي
  
  به نظر ميرسد همچنان با شعر بر سر پيمانيد؟* 

وقتى به آن ايمان آوردى، ديگر در تمام تار وپود زندگيت رخنه ميكند . هنر، شباهت بسيارى به دين دارد. ـ همين طور است
  .و تا مرز مرگ بدرقه ات مينمايد

  
  در اين مورد خودتان چه عقيده اى داريد؟. دانندشعر دوستان زندگى خصوصى و زندگى شعرى تان را از هم جدا نمي* 

اما بايد ديد اين من كيست؟ آيا . ، از خودم شبيه تر است"من"گاه آثار من به . ـ به تقريب و گاه به يقين، درست ميانديشند
در .  آن جا دارىيعنى تو هم در. اين من، همان منى است كه عرفا معتقدند بايد از او بريد تا آدم شد؟ يا اين من، من هاست

هنرمند از محيط خود متاثر ميشود و آنكه در اوست، از آنچه بر او ميرود حيران ميشود و . است" ما"نماينده " من"نتيجه اين 
سالها پيش، غروب يكى از روزهاى پاييزى تهران، من در يكى از اتاقهاى طبقه دهم ساختمان آلومينيوم . به فغان ميآيد

احساس كردم . ناگاه به زمين خيره شدم. ين و گرفته از پنجره به آسمان دودآلود تهران نگاه ميكردمايستاده بودم اندوهگ
ناگاه سيگار الى انگشتانم به لرزه . بله يك پرش. يك حركت كوچك كافى ست كه همه ى اندوه و نگرانى هاى مرا پايان دهد

ولى پس از لحظه اى فكر، به جاى پرتاب .  هم بى ميل نيستماحساس كردم درهاى مرگ بازگشته اند تا مرا ببلعند من. افتاد
همان لحظه شعر ناتمام را سرودم كه در مجموعه . ديگر قادر نبودم. و عقب كشيدم. خود، آب دهانم را به زمين پرت كردم

  .به چاپ رسيده است" ميعاد در لجن"
خسته از مطالعه قلم برداشتم و روى كاغذ . ر بودنزديك سح. من احساس كردم چيزى ميخواهم بسرايم" شكار شعر"در شعر 

وقتى به خود آمدم كه . ناگاه احساس كردم كشف و شهودى رخ داده؛ اما ديگر به خواب رفته بودم. خط كشيدم و فكر كردم
  .و من كل موضوع را اساس كار قرار دادم. مرا بيدار كرده بودند

  
  ر ميكنند، چه نظرى داريد؟در مورد نيما و شاعرانى كه در سبك نيمايى كا* 

نيما براساس يك ضرورت تاريخى، در دوره اى كه شعر ما گرفتار دور باطلى شده . ـ مثل اينكه مصاحبه دارد جدى ميشود
برخالف كسانى كه به نوآورى نيما در فرم توجه كرده . بود، پا به ميدان ادبيات گذاشت و موجب تكامل شعر اين سرزمين شد

و طبيعتا نوآورى در محتوا، باعث شد كه او به فرمهاى تازه اى . كه نوآورى نيما بيشتر در پهنه محتوا بوداند، من معتقدم 
نيما بى آنكه هراسى به خود راه دهد، طعنه ها، هوچيگرى ها و افتراها را به جان خريد و چون سيلى ناگهانى . دست يابد

او پايه كار را بر چنان ضوابطى نهاد، كه ضمن . نه منشعب شدسرازير شد و كم كم بسترى پيدا كرد و به چندين رودخا
 ،نيما هنوز به تمامى كشف نشده. و در واقع ادامه منطقى شعر گذشته بود. نوآورى، با قوانين شعر كهن مطابقت داشت

  .كه البته تاكنون از هيچ كوششى كوتاهى نكرده اند. ديگران بايد اين مهم را دنبال كنند
ما، امروز هر كدام شاعرى صاحب كالس و نيماهاى ديگرى هستند كه من در مورد اين گروه حق داورى به خود اما پيروان ني

  :به قول نيما. قضاوت بر عهده زمان است. نميدهم
  ."آنكه غربال در دست دارد از عقب خواهد آمد"

  
  را طى كردند؟آيا پيروان نيما، كامال تحت تاثير او هستند، و يا هر كدام راههاى مستقلى * 

اين . البته هر شاعرى در جوانى از شاعران مقدم تاثير ميگيرد. اغلب پيروان نيما، تحت تاثير او، خاصه زبان نيما نيستند. ـ نه
هر كس كه تحت تاثير شاعران . اما شاعر ميبايد دير يا زود استقالل هنرى خود را اعالم كند. مسئله فى نفسه عيب نيست

. حتا اگر همطراز آنان شعر بگويد، سرانجام تحت الشعاع آنها خواهد بود و درخشش مستقل نخواهد داشتبزرگ قرار بگيرد، 
  :ميگويد" موسه"

نيز " ازراپاند"اولين كسى كه لب يار را به غنچه تشبيه كرد هنرمند بود، ولى دومين كس مقلد بى مايه اى بيش نبود سخن از 



  :شنيدنى ست
  ."ه هيچ ناقدى نتواند بفهمد از چه كسى تاثير پذيرفته اىچنان بايد تاثير پذيرفت ك"

  
نوآورى در فرم، ميبايد از بطن تحوالت جامعه، و به دنبال دگرگونى محتواى فكرى هنرمندان آن اجتماع، به وجود آيد * 

اسخ به يك ضرورت رنسانس نيما، همانطور كه خود اذعان داريد، پ. وگرنه نميتواند جزئى از پيكره فرهنگى آن سرزمين شود
اما شعر نيمايى قبل از آنكه به وسيله جامعه به خوبى هضم شود، به جنبشهاى فرماليستى موسمى، از قبيل موج . تاريخى بود

  در اين مورد چه عقيده اى داريد؟. دچار گرديد. . . نو، حجم، تجسم گره و موج سوم 
كه البته تا وقتى آن جريان نيرومند است، آسيبى .  بروز ميكنددر كنار هر جريان اصيل هنرى، عوارضى هم. ـ حق با شماست

اما اگر آن جريان به بن بست بربخورد، اگر راهگشايى چون نيما پيدا نشود، ممكن است يكى از اين . نميتواند به وجود آورد
با شروع كار .  هندىپس از سبك" تجدد ادبى"مثل . شاخه هاى كنار جريان، چندگاهى بر موج شعرى يك سرزمين سوار شود

مثل . نيما، آثار شعرى گوناگون، تحت تاثير شاعران قرن نوزده اروپا، كه خود را مروج شعر نو ميدانستند، به وجود آمد
كه به اصطالح ارگان هنر پيشروى ايران " س جنگىخرو"هوشنگ ايرانى و مجله " جيغ بنفش"پرانى هاى تندركيا، " شاهين"

ها ميداد، كه با تشكيل جبهه مشتركى با شاعران " گيالنى ها و خانلرى "اين تندروى ها البته بهانه به امثال . محسوب ميشد
ون شمشير را به منزله انحراف شعر نو تلقى كنند، و چ" جيغ بنفش"مثال . كالسيك، آن را به حساب انقالب نيما بگذارند

  .بر سر نوپردازان فرود بياورند" داموكلس"
نيما در اين ميان با انتشار چند شعر كالسيك در مجله موسيقى، اثبات كرد كه نوگرايى او، به معناى بى اطالعى از اصول شعر 

كال درباره ى . ه دادبه هرحال از ميان اين كشاكش هاى كاذب، شعر اصيل نيمايى، موفق و سرفراز به راه خود ادام. كهن نيست
  .بايد بگويم كه اين جريانها كودتاهايى هستند كه معموال در نطفه خفه ميشوند. . . موج نو، حجم، موج سوم و 

  
به نظر ميرسد كه پاره اى از مطبوعات ادبى هم همواره به اين جريانات كاذب دامن ميزنند، و جوانها را جذب اين گونه * 

  جدالها ميكنند؟
دسته بندى ها، يكباره چند، و يا برعكس، انتقاد و پرده درى از يك نفر . ر تا آنجا كه ميدانم ديپلماسى خاصى داردشع. ـ بله

  .خب باالخره، دكاندارها هم بايد به سهم خود برسند. كردن، جزئى از اين ديپلماسى است
 هاى بسيار داشتند از چند مجله اى كه اخيرا چند تن از نوجوانان شاعر، شعرهايشان را آورده بودند پيش من و گاليه

پس از اينكه شعر يكى از آنها را كه از همه پرجوش و خروش تر بود و چند كتاب از شاعران ! شعرشان را چاپ نكرده اند
معاصر را هم زير بغل داشت خواندم، باور كنيد هر چه كوشيدم كه با تعبير و چم و خم هاى الزمه چيزى از آن بفهمم، 

  .منتوانست
  چى خواسته اى بگويى؟: پرسيدم

  !آن چيزها كه شما فهميديد: لبخندى معنى دار زد و گفت
  !من خيلى چيزها فهميدم كه در يكى دو جلسه نميتوانم برايتان بازگو كنم: گفتم
  !آن وقت اين مجله ها شعرى كه اين همه چيزها شما از آن فهميديد، چاپ نميكنند: گفت
سرانجام اشاره به كتابهاى . و به همين دليل چاپش نكرده اند.  چيزهايى را فهميدند كه من فهميدمشايد آنها هم همان: گفتم

هر كدام از اين شاعران كه اكنون كتابشان در دست تو است، عمر خود را بر : شعرى كه در زير بغل داشت كردم و به او گفتم
، پهنه تمام ادبيات را شخم زده اند، چه بسا براى بهتر شدن يك سر به وجود آوردن اين آثار تباه كرده اند بدون هيچ پاداشى

  .پاره از يك شعر شبى را سحر كرده اند و سرانجام تمام موهاى خود را سپيد كرده اند تا اين كتابها سياه شد
اما دريغ ام ميآيد نميخواهم نام ياران را ببرم مبادا فكر كنند سر پيرى معركه گيرى را شروع كرده و ميخواهم نان قرض بدهم 

يكى از فرزانه ترين و شاعرترين، يكى " بيژن جاللى"را در روى كتابها ديدم اين را نگويم " دل ما و جهان"وقتى كتاب كوچك 
از بهترين چهره هاى شعر معاصر است كه سالها كوشيده و شعرش به شعر ناب نزديك است، بدون وزن با كلماتى ساده يك 

تا كى براى مجالت صرف كند، گرچه او خود نياز به اين شهرتهاى ! است اما هنوز در محاق گمناميستدنيا انديشه شاعرانه 
  !كاذب كه از عمر شتاب زده تر ميگذرد ندارد



 تا انسان زنده است بيمارى هم ،بارى سخن از عوارض شعر بود، عزيزم تا شعر جريان دارد عوارضى هم در كنارش خواهد بود
  . كرد ولى گاه پيش ميآيد همين عارضه ها به پويايى و حركت شعر كمك هم ميكنداو را تهديد خواهد

  
در حالى كه بعد از . روشنفكرانه ميشود" آريستوكراسى"شعر امروز ايران، هر چه بيشتر رو به پيچيدگى مينهد دچار نوعى * 

 حصار اشرافيت فرهنگى، و نفوذ هر انقالب مشروطيت، يكى از اهداف شعر و نثر مدرن، شكستن زبان كالسيك، گسستن از
  شما در اين باره چه عقيده اى داريد؟. چه بيشتر در ميان مردم بود

  :ـ چندى پيش يكى از دوستانم كه استاد دانشگاه ست، شعرى از يكى از بهترين شاعران معاصر پيش من آورد و گفت
شعر مذكور، . ين شعر را هر چه ميخوانم گيج تر ميشومولى ا. ميدانى كه من هميشه به شعر معاصر عالقمند بوده ام! فالنى

پيچيده در ململ تمثيل و ابهام، با اشاره به يك داستان، ميكوشيد ماجراى ديگرى را در ذهن بيدار كند و البته شعر بسيار 
  :گفتم. مبهم بود و خواننده ى عادى نميتوانست پى به نيت شاعر ببرد

ولى عوارضى ايجاد ميشود كه اجتناب ناپذير . در بن بست به نحوى از انحاء رخنه كنداو ميكوشد . ـ شاعر را گناهى نيست
  .است

  :جوابم ميدهد. شعر را براى اين دوست معنى ميكنم 
تازه . من كه عمريست شعر امروز را دنبال ميكنم، به اصطالح يك پا متشاعرم، بايد شعر را بياورم تو برايم معنى كنى! ـ عجب

حتا براى يك لطيفه هم ميتوان تفسيرى اين چنين كه تو . شد، هزار جور معنى ديگر هم ميتوان برايش تراشيداگر اينطور با
نه اينكه در يك . تازه شاعر ميتوانست اين شعر را براى چند شاعر كه به كنايات و اشاراتش واقفند، بفرستد. كردى، كرد

  .مجله عمومى آن را چاپ كند
راستى وظيفه شاعر چيست؟ آيا حرفى هست كه انسان تحصيل كرده و . م زياد هم غلو نميكندبه حرفهايش انديشيدم، ديد

شعردوست آن را نفهمد؟ آن حرف هر چه باشد، اگر از كالف تمثيل و تشبيهات غامض بيرون بيايد، و ساده تر بيان شود، همه 
و هواى شعر آنها را استنشاق نموده اند، حرفشان اگر شعر دوستانى كه همراه شاعران اين دوران حركت كرده اند، . ميفهمند

اينجاست كه بعضى از شاعران اين عصر اشتباه . را نفهمند، آن وقت آيندگان چطور ميتوانند پى به معانى اين اشعار ببرند
  .باالخره بايد به ضوابطى تن داد. ميكنند

، و فارغ از تعهدات اجتماعى هستند كه بى اختيار آدم پاره اى از شعرهاى امروز، آنچنان گنگ و نامفهوم، بى شكل و بى فرم
  .را به ياد دادائيست هاى اوايل قرن بيستم فرانسه مياندازند

  
  . . .مياندازد، كه در موردش سخن بسيار گفته اند " هنر براى مردم"و " هنر براى هنر"پاسخ هاى شما مرا به ياد مقوالت * 

وگهاى بورژوا جلوى پاى هنرمندانى ميگسترانند كه از وضع حاكم بر محيط خود به ـ هنر براى هنر، نظريه است كه ايدئول
  .و در عين حال از دگرگون كردن آن نيز وحشت دارند. ستوه آمده اند

اما هدف، عرضه ى انديشه ى شاعرانه . شاعر از اول تصميم نميگيرد كه چه بگويد. البته شعر با الهام و اشراق سر و كار دارد
فرم زيبايى كه حاصل پيامى نباشد، مثل ديدگان زيبايى است . ر شاعر فقط بازى با كلمات و پرداختن به فرم نيستكا. است

، به مسئوليت در پهنه ادبيات اعتقاد »ادبيات چيست؟«سارتر كه خود روشنفكرى متعهد است در رساله. كه نتواند ببيند
سارتر ميگويد به محيط اجتماعى خودش مربوط ميشود، ما نميتوانيم چشم آنچه . دارد، اما شاعر را از قيد تعهد آزاد ميداند

  .بسته از او تبعيت كنيم
در هر . اما هنر براى اجتماع نيز بدين معنا نيست، كه شعر و آثار هنرى، تا حد پايين ترين سليقه هاى عمومى تنزل پيدا كند

 بن بست روبه رو ميشوند، و مفرى براى پيشبرد آثارشان صورت، هنرمندانى كه با ناهنجارى هاى محيط در تضادند، و با
اما اگر اين پناهگاه نتواند آنان را بفريبد، مثل بسيارى از هنرمندانى كه ديده ايم، سرانجام . ندارند، به فرماليسم پناه ميبرند

  .مرگ را انتخاب ميكنند
  
  چه ميگوييد؟در مورد شاعران پس از نسل خود، و درخصوص شعرهاى پس از انقالب، *

خود . بعضى هايمان شتابزده رفتند، و از آنها كه باقى هستند، اغلب از لحاظ جسمى و روانى بيمارند. ـ ما را رفته پنداريد



گاهى آثارشان را در مجالت ميخوانم، كه برتر از گذشته . از جوانترها چندان خبرى ندارم! بنده هم كه يك تيمارستانم
حال اگر ارائه نميشود، البد به خاطر دشوارى هايى ست كه ناشران دارند، . چنان شعر ميگويندمطمئنا شاعران هم. نيستند

  !خاصه اينطور كه ميگويند از لحاظ كاغذ
پس در جمع بندى ميتوان گفت، يا پس از انقالب اشعارى درخور انقالب به وجود نيامده، و يا به وجود آمده و منتشر نشده، 

. گرچه شتاب هم نبايد كرد، هنوز چيزى از انقالب سپرى نشده كه ادبياتش چهره بنماياند. ومنمكه من به شق دوم بيشتر م
  !انقالب هنوز خيلى جوان است، تا سواد خواندن بياموزد، آثار خواندنيش هم آماده خواهد شد

  
  درباره نقد شعر چه نظرى داريد؟*

او از . روزى عارف قزوينى را بزرگترين شاعر ايران ميدانستند. ندپس معيار و ضوابط نيز متغير. ـ جهان همواره در تغيير است
طريق سرايش تصانيف و غزليات ملى و ميهنى، همراه با صدايى خوش و ساز و كنسرت، نامش را بر سر زبانها انداخت، امروز 

. الهاى نوجوانى ميخوردولى اين شهرتهاى حبابى به درد س. هم بعضى از شاعران معروف از چنين شيوه اى استفاده ميكنند
. خيلى ها هم پس از مرگشان بر سر زبانها مى افتند. حتى همان عارف در سالهاى پيرى با سگش در انزوا و دور از مردم مرد

او بايد بسرايد تا . ولى يك شاعر در زمانى كه شعرش را ميسرايد به تنها چيزى كه نمى انديشد همان شهرت يا انتقاد است
انتقاد . اين همه در پهنه نقد كارهايى شده كه شايد همين تالش هاى گاه مذبوحانه و غيرصميمى راه به دهى ببردبا ! آرام شود

داورى ميكند، با تندروى بيش از حد، » فردوسى«در مورد » سعدى«وقتى. در شعر گذشته ما نيز اساس درستى نداشته است
  :برتر از او ميپندارد و ميگويدخود را در حماسه سرايى . آبروى خود را به باد ميدهد

  نداند كه ما را سر جنگ نيست
  وگرنه مجال سخن تنگ نيست

  توانم كه تيغ زبان در كشم
  جهانى سخن را قلم در كشم

  بيا تا در اين شيوه چالش كنيم
  سر خصم را سنگ بالش كنيم

  .ساند كه اين كاره نيستولى در همين اولين مصرع خود را ميشنا. چالش كند» فردوسى«آن گاه ميرود تا با 
  مرا در صفاهان يكى يار بود

  كه جنگ آور و شوخ و عيار بود
  :و يا بر موالنا ميخروشد، و مثال در مقابل اين بيت زيباى او

  يك دست جام باده يك دست زلف يار
  رقصى چنان ميانه ميدانم آرزوست

  :ميگويد
  چون كودكان كه دامن خود اسب ميكنند

  يدانت آرزوستدامن به كف گرفته م
به هر حال به سعدى نبايد ايراد گرفت، او چنان به شيوه خود اعتماد داشته كه خداوندانى چون فردوسى و موالنا را 

  .كرده» افصح المتكلمين«نميتوانسته از خود برتر بداند و شايد همين اتكاء به نفس او را
  
  آنچه شعر معاصر را از شعر كهن متمايز ميكند چيست؟*

شعر . بلكه بيشتر به جوهر شعر مى انديشد. معاصر ديگر به حريم نويسندگى تجاوز نميكند، و داستان پرداز نيستـ شعر 
از جمله حكايت، فلسفه، پند، طامات و شطح، موالنا را . كهن، تمامى رشته هايى را كه به نثر مربوط ميشد، در خود ميپروريد

را » اسپينوزا«رد، قرآن را تالوت ميكنيم، خيام را با تمام فلسفه اش ميخوانيم، ما در مثنوى، شعر كه جاى خود دا. مثال ميزنم
. به نظر من مولوى يكى از بزرگترين نوابع جهان است... با وحدت وجودش ميبينيم، هگل را با ديالكتيكش كشف ميكنيم

در عصر ما ديگر كسى . سيم شده اندامروزه هر كدام از رشته هايى كه او در آن تبحر داشت، خود به شاخه هاى مختلفى تق



در نتيجه شعر ديگر مكلف نيست كه بار نثر را بر دوش . نميتواند مانند مولوى به جميع علوم زمانه اش به تنهايى مسلط شود
  .قرار بگيرد... كشد، و در خدمت داستانگويى و فلسفه سازى و

  .تحول هنريش، و صادق هدايت را با شعر خامش، پيدا كنيددر اينجا بيتى از موالنا مثال ميزنم كه در آن ميتوانيد با 
  لفظ و گفت و صوت را بر هم زنم
  تا كه بى اين هر سه با تو دم زنم

  .مگر نيما چه كرد؟ لفظ و گفت و صوت را درهم ريخت، و باعث گستردگى پهنه شعر شد
  
  .در اين مورد توضيح بيشترى بدهيد. از شعر خام هدايت سخن گفتيد*

شعر ناب بدون . گذشته از آثار عميقى كه در قصه دارد، بوف كور او كامال شعر است. ت پدر شعر منثور ايران استـ هداي
  :به اين قطعه توجه كنيد. تزيين

  پاورچين، پاورچين ميرفت
  صداهاى دوردست خفيف به گوش ميرسيد

  من، صداى رويش گياهان را ميشنيدم
  شايد يك مرغ، يا پرنده رهگذرى

  .ديدخواب مي
  :يا به اين تكه
  لحظه به لحظه

  كوچكتر و بچه تر ميشوم
  ناگهان افكارم محو و تاريك شد

  به نظرم آمد تمام هستى من بر سر يك چنگك
  .باريك آويخته شده

  و در ته چاه عميق و تاريكى آويزان شدم
  .ميلغزيدم، دور ميشدم و به هيچ مانعى بر نميخوردم

  ودانىيك پرتگاه بى پايان در يك شب جا
متاسفانه مستشرقينى كه به معرفى آثار هدايت پرداخته . خيلى ها هم از او تاثير گرفته اند. بوف كور از اول تا آخر شعر است

خودمان هم در تدقيق آثار ادبى خود . به اين جنبه از آثار او توجهى نشان ندادند» رژه لسكو«و » هانرى ماسه«اند، از قبيل
آن هم با ديدگاهى كه . تدوين كند» نيكلسن«و يا مثال موالنا را. بنويسد» ادوارد براون«ات ما را بايدتاريخ ادبي. فقير هستيم

  .چندان به اصالت آن نميتوان اعتماد كرد
  
درباره تفسير شعر، و يا بحث تكنيكى در اطراف صناعت شعرى، كه اين روزها در مطبوعات ادبى رايج شده چه فكر *

  ميكنيد؟
 كنم هر گاه ميبينم نويسنده اى چرب دست، به جاى نوشتن مطلب جالبى كه شايسته نامش باشد، درباره وزن ـ بايد اعتراف

از ديرباز . چرا كه اين مسائل بسيار ابتدايى و شناخته شده است. يا قافيه بحثى تكرارى را عنوان ميكند، نفرتم ميگيرد
ديگر، و يا استفاده از قوافى و يا چشم پوشى از آن، به اندازه كافى شاعران در مورد شكستن اوزان، يا رفتن از بحرى به بحر 

اصوال با رعايت تمام صنايع بديعى و شيوه هاى فنى، اگر خمير مايه شعرى وجود نداشته باشد، كارى . اطالع داشته اند و دارند
هر كس هم .  كه در نهفت خود داردو اما در مورد تفسير زيبايى شعر در همان ايجاز و ابهامى است. نميتوان از پيش برد

تفسير به آن ميماند كه روى آينه يك تصوير بگذارند، و مانع شوند كه . ميتواند معنايى به فراست خود از آن دريافت كند
! و ديگران بگويند منظور شاعر اين است و جز اين نيست» فرويد«و » يونگ«ديگران تصويرهاى خود را ببينند، و به كمك 

» اجاق سرد«مثال همان پاره اول! ن هر شاعرى را كه ديده ام از تفسيرى كه بر شعرش نوشته اند ناراضى بوده استمن تاكنو
. ميشود نتيجه اى سياسى ـ اجتماعى از آن گرفت كه دال بر شكست يك قيام باشد. نيما را ميتوان چند گونه تفسير كرد



و يا ميتوان نتيجه اى فلسفى از آن گرفت و آن را به معناى يأس . ميتوان آن را كنايه از عشقى به ناكامى كشيده دانست
  .فلسفى شاعر تلقى كرد

  :بهايى ميگويد
  هر كس به زبانى سخن حمد تو گويد
  بلبل به غزل خوانى و قمرى به ترانه

  :و نيما چه شيرين گفته است
  چه بسا حرفها ميتوان زد
  ميتوان چون يكى لكه دود
  نقش ترديد بر آسمان زد

  يتوان چون شبى بود خاموشم
  
  به اين ترتيب آيا شما اعتقادى به نقد شعر نداريد؟*

  .ـ نميدانم چرا به ياد اين بيت سعدى افتادم
  از دشمنان برند شكايت به دوستان

  چون دوست دشمن است شكايت كجا بريم؟
 يا فحاشى و هتاكى، و در مجموع جز آن چه تاكنون به عنوان نقد درباره آثار ايرانى نوشته شده، جز تعريف و تمجيد، و

البته نام آنان . اغلب شاعران و نويسندگان بزرگ معاصر درباره اشعار من نوشته اند. باندبازى و دكان دارى، چيزى نبوده است
من شيوه نگرش همه آنها را . حتى اگر گاهى نيش زده اند، نوش آنها بيشتر بوده. اعتبارى براى من به وجود آورده است

  :يستايم و از آنها تشكر ميكنمم
از نيماى مردستان، اميد نوميد، جالل پرشور، شاملوى خسته، طاهباز انسان، براهنى نازنين، سهراب نوش دارو، آينده شيفته، 

  ...آتشى سينه سوخته، فروغ خاموش، سپانلوى صميمى، رهنماى نجيب، گلستان مهربان و
اما متاسفانه . م نوشته اند چه به عنوان انتقاد، چه در حد اظهار عقيده ممنونمبارى من از تمام اينها كه درباره شعرهاي

آخر با كدام . آن مقاالت يا تشويق بود يا تحريف، يا نيش بود و يا نوش. هيچكدام از آن مقاالت نميتواند انتقاد محسوب شود
شعرى را كه .  به سهولت تغيير ميپذيردمتر ميتوان به سنجش شعر پرداخت؟ اگر محك سليقه مردم باشد، اين سليقه كه
اما . در اصل كار مهمى است» كريتيك«. مردم در بيست سالگى ميپسندند، در سى سالگى ممكن است مبتذل بينگارند

منتقدى كه به ارزيابى شعر ميپردازد، ميبايد آثار برجسته جهان را بشناسد، و از جامعه شناسى، روانشناسى، زبان شناسى و 
  .تاريخ اطالعات كافى داشته باشدفلسفه و 

با خواندن اولين » بلينسكى«. كار او با عمل يك شاعر كه بيشتر به كمك كشف و شهود و غريزه انجام ميگيرد، فرق دارد
  .نيمه شب به جستجوى خانه اش ميپردازد، تا او را بيابد و راهنماييش كند» داستايوسكى«نوشته

  .منتقد يعنى اين
  
  انسته جهانى شود؟چرا شعر ما نتو*

به حافظ » گوته«حاصل شيفتگى . ـ بى گمان منظورتان شعر معاصر است وگرنه شعر كهن ما يكى از جهانى ترين شعرهاست
در جهان ادب هنرمند و انديشمندى نيست كه در . كتابيست كه به تمام زبان هاى جهان بارها ترجمه شده است

  :درباره اش نميگويد» هگل«مگر. سر تعظيم فرود نياورد» موالنا«مقابل
  »رومى برتر«آن

البته به قول يكى از شاعران ترك زبان، اين . فيتز جرالد يكى از چهره هاى جهان ادب شد» خيام«به خاطر ترجمه آزاد اشعار
  :نكته را نيز به خاطر بسپاريم

آوازى را بكشند تا از گوشتش استفاده كسى كه شعرى را از زبانى به زبان ديگر ترجمه ميكند، به آن ميماند كه پرنده خوش 
  .كنند



از شيخ عطار تا سعدى و فردوسى و نظامى و كه و كه، معرف شعر، فلسفه و حكمت ايران، و در كل پاسدار . سخن را كوتاه كنم
  .ارداما چرا شاعران معاصر جهانى نشده اند؟ اين مسئله داليل مختلفى د. فرهنگ و تمدن ايران، در شرق و غرب بوده اند

و يا حتا برعكس در مقابل . شعر معاصر پس از مشروطيت، جز در مواردى استثنايى، هرگز به زير سلطه ى سالطين نرفت
سيستم گذشته كه خود را در جهان از خادمان فرهنگ و تمدن ميانگاشت، روشنفكران خودفروخته . سلطه آنان قرار گرفت

دالالن كارآزموده ى آنان، اغلب نشريات جهان . فكران واقعى جلوگيرى كندرا به خدمت ميگرفت، تا از انتشار حرفهاى روشن
يك نگاه شتاب زده به شعر معاصر نشان ميدهد كه . را به نوعى ميخريدند، تا بلندگوى خدمات فرهنگى سيستم باشند

. هاى پليسى ميافتاد ين جيمدر نتيجه سر و كارشان معموال به زندان و شكنجه و س. شاعران همواره با دستگاه در تضاد بودند
اما شاعران . البته دستگاه ميكوشيد كه به انواع حيل اين شاعران را ترغيب كند و آخورهايى نشان دهد كه آنان را بفريبد

شاعر با كوچكترين . سرو كارشان با مردم روشنفكر بود، مردم هر گناهى را بر شاعر ميبخشيدند، به جز كنار آمدن با حكومت
از طرفى سانسور هم باعث ميشد كه شاعران با توسل به . يكوت ميشد و شاهد تشييع جنازه ادبى خود ميگرديدخطايى با

تصويرسازى هاى غريب، ابهامات شگفت، تمثيل سازيهاى پيچيده، شكوه و شكايت سر دهند، كه اين خود آفتى براى سالمت 
 جهانى شود؟ از سوى ديگر قسمتى از شعر معاصر تاكنون پس چگونه شعرى كه در وطن خود غريب بود، ميتوانست. شعر بود

اشعارى كه تحت تاثير شاعران بزرگ جهان است، نبايستى هم . نتوانسته است خود را از تاثير شعرهاى جهان آزاد كند
 مترجمين و منتقدين خارجى وقتى به اصل آنها دسترسى دارند، پس احتياجى به فتوكپى آن آثار نخواهند. جهانى شود

  .داشت
تابلوهاى مينياتور جهانى . رنگ ملى، ديد جهانى و تكنيك علمى: شعرى ميتواند جهانى شود، كه داراى اين سه اصل باشد

تابلوهاى نقاشى قهوه خانه اى حسين قولر آغاسى، كه جنگ رستم و . شد، اما نقاشى هاى مدرن حتا در ايران گمنام ماند
ولى آثار .  جنوب تهران خريدارى شد و رفت به موزه ها و كلكسيونهاى بزرگ جهانسهراب را نقش ميزد، از قهوه خانه هاى

شعرهاى اصيل . براى آنكه اصالت ملى نداشت. نقاشى آبستره كه تحت تاثير نقاشان اروپايى كشيده شد راه به جايى نبرد
  .نگ جهانى شوندايرانى، اگر شرايط مساعدى به وجود بيايد، بالقوه آمادگى آن را دارند كه جذب فره

  .سروده ميشوند، مطمئنا امكان جهانى شدن نخواهند داشت. . . اما شعرهايى كه تحت تاثير اليوت، اسپندر، والرى، لوركا و 
از پشت جام هاى ارسى نگاه كنيد گل يخ ما غرق شكوفه . شب به درازا كشيد و سخن همچنان ادامه دارد. بارى، بگذريم

  اين درخت گل كند، آيا در زير مهتاب، ما باز هم همديگر را مالقات خواهيم كرد؟هنگامى كه بار ديگر . است
  
 .، گرفته شده است۱۳۷۰اين گفت وگو از كتاب گزينه ى اشعار نصرت رحمانى از انتشارات مرواريد، سال * 
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 خدايا تو بوسيده ای هيچگاه 

 لب سرب فام زنی مست را 

 ز وسواس لرزيده دندان تو 

  کال اش زدی دست را به پستان

   

 خدايا تو لرزيده ای هيچگاه 

 به محراب گم رنگ چشمان او 



 شنيدی تو بانگ دل خويش را 

 ز تاريکی سينه ی تنگ او 

   

 خداياتوگرئيده ای هيچگاه 

 به دنبال تابوت های سياه 

 ز چشمان خاموش پاشيده ای 

 به چشم کسی خون بجای نگاه 

   

 ی دریغا تو احساس اگر داشت

 دل ات را چو من مفت می باختی 

 برای خود ای ايزد بی خدا 

 خدای دگر نيز می ساختی

  

  

com.gissoo.ww . 

  

 در مرِگ  نصرِت رحماني
  

   
   
   

  درمرِگ من

  

 .بازد آن سايه در خود رنگ مى
 ست هر سايه موجودى

 سازد كز نور در خود نطفه مى
ميرد ه مىآن گا



  
 نصرت رحمانى

  

در حالى كه هنـوز داِغ چنـدين نويسـنده و شـاعر و              . ِى اخير از مياِن ما رفت       نصرت رحمانى شاعِر نوآور و اثرگذاِر چند دهه       
اش را پاس بداريم و همان گونه كه خـود سـروده اسـت                رفته را بر دل داريم چه چاره جز آن كه ميراِث هنرى             هنرمنِد ازدست 

 .ِ روان بپذيريم  تن را در روشنايىِى مرِگ سايه

ِى   ِى ايران را به مردم، جامعه       كانوِن نويسندگاِن ايران درگذشِت اين عضِو ديريِن خود، و اين شاعِر برجسته           
  .گويد ادبى و بازماندگاِن گرامِى او تسليت مى

  كانوِن نويسندگاِن ايران  
  ٢٨/٣/١٣٧٩  

 

  


