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  در انتهاي كوچه فردوسي شما مردي در انزواي خويش دگرگون

كننده تصوير ثابت هزارساله پير شعر در ايران، كنار قبرستان زندگي 
او شعر را كه درك و ديد و راستي و انضباط و آزادي است . كرد مي

اش، بركت را به جاي رسم و رعونت  برگردانده دوباره به معني اصلي
 . به راه انداخت

فهمد  ن مرد گفته است كسي كه قديم را بفهمد، جديد را حتمن مياي
 .يا متمايل است بفهمد

 
 از نامه ابراهيم گلستان به سيمين دانشور           
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 بر پيشاني
 

را از اين جهت جدا كردم ) علي شيرازپور پرتو(اين سه نامه، به صادق هدايت، به احسان طبري و به شين پرتو 
، و از دريچه آنها نمايانگر استنيما و نظري در نسج و نظم فكري را ، 1325تا  1315، از مهمي ساله كه دوره ده

باشد،  بر كار خودش را تنظيم كرده " مقدمه"نيما هرگز نتوانست، يا نخواست، آن . روش كار شاعر، تماشايي
و  "حرفهاي همسايه"در پرسپكيتو آنچه به نثر از او باقي ماند،  انسجام بخشد و منتشر سازد؛ با اين همه

تعريف و " رساله مختصر و "ارزش احساسات در زندگي هنرپيشگان"ند هاي فراوانش به عالوه مقاله بل نامه
شود نگاه او به فلسفه، هنر و ادبيات را شناسايي  و چند مقدمه كوتاه بر شعر اين و آن و خودش، مي "تبصره

 و شايد خود او هماين است كه همين قدر كافي بوده  شهاي ادبي پس از نيما، تا امروز، خود نماي جريان. كرد
به هر حال نثر نيما، در ميان نسل امروز، كمتر خوانده و شناخته شده و . ضرورتي براي توضيح بيشتر نديده

آنكه در جستجوي پاسخي به اين سوال كه نيما چطور از زير گرده  هم هستند كه بي "انگورهاي غوره نشده"
مدرن ادب فارسي، نقش پيشاني بلند و  طرح تازه افكنده، بر پيشاني تاريخو  آمدههزار سال شعر فارسي بيرون 

اش جا خوش كرده، بر آمده باشند؛ به اجبار تنبلي و اشتهاي شهرت، و فقر آكادمي و هجوم  زده چشمان وغ
همه . ضرورتي هم ندارد. اين تازه هم نيست! خوانند بلكه به اين نخواندن مفتخر هم هستند ترجمه، نه تنها نمي

كند و  راه خودش را پيدا مي. دود مد نمي ست، از دنبال كه در پي كار اساسيو آن. چيز براي همه كس نيست
 . براي آن، از خوردن دود چراغ، چاره ندارد

* 
نشر آبي، به كوشش  - 1363چاپ اول سال  "هاي نيما يوشيج نامه"نامه نيما به هدايت اولين بار در كتاب 

برداري  نشر نگاه، به نسخه – 1376چاپ اول سال  "هاي نيما نامه"بار ديگر هم در . سيروس طاهباز چاپ شده
ام و  اصل را بر نسخه شراگيم گذاشته. ام دهاي كه داشتم، اينجا آور من نامه را با تطبيق دو نسخه. شراگيم يوشيج

انتهاي نامه، در نسخه شراگيم . "نس طاهباز": طور ام اين اش با طاهباز را در پرانتز آورده جاهاي اختالف نسخه
تر از اين است در دست  نسخه اصلي اين نامه كه مفصل«: بردار، شراگيم يوشيج، اضافه كرده اين توضيح را نسخه

 ».ن از روي نسخه مسوده، بازنويسي شدنيست و اجبار
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شان بوده از روي  دانم ايراد از بازخواني نمي. دقت است در هر دو نسخه، بسيار بيها،  گذاري به گمان من عالمت
، يا از ويراستاري؛ توانسته بخواندشان و درست مي م خوببه اعتراف شراگيم تنها عاليه خانخط نيما، كه  دست

ها را درست كنم، اگر درست فهميده بوده باشم منظور نيما را  گذاري  ام در جاهايي عالمت به هر روي سعي كرده
 . اي ديگر ز ايده و فكري، به دقيقهنويسد و پرش دارد خيلي جاها، ا كه سخت مي

اي هر به چند  آيد، مراوده اينطور كه از يادداشتهاي نيما برمي. ست رابطه نيما با هدايت، ماجراي عجيبي
 : ميان اين دو بوده، اما چه نزديك و دور گاه

يك روز نيما يوشيج در كوچه برلن به هدايت رسيد، بعد از دو سه ماه كه ييالق رفته بودند يكديگر "
خواستي كمي از آن آبهاي  هدايت گفت مي. هدايت گفت كجا بودي؟ نيما گفت ييالق. را نديده بودند

بعد با هم خداحافظي كرده بدون . م در بين راه گرم شودنيما گفت ترسيد. خنك را براي ما بياوري
هاي خصوصي نيما  يادداشت ".اينكه با هم دست بدهند، مثل همه مردم، از هم جدا شدند

 گردآوري س طاهباز/يوشيج
داده تا برساند به دست  هايش را به بزرگ علوي كند كه ظاهرن هدايت كتاب اشاره مي در ابتداي همين نامهنيما، 

ست كه بر  ست كه او نوشته و همين نخستين نقدي اي قد هدايت، اين نامه، در نو پس از خواندن آن داستانهااو 
 . )زابهاط تياور هب( جات هدايت در آن تاريخ قلمي شده نوشته

كم و  1324اين داستان را من پيش از ": نويسد را به نام هدايت كرده، مي "مانلي"از طرفي نيما منظومه بلند 
او اين داستان را از . ي يكي از دوستان من"اوراشيما"درست دو سال پيش از ترجمه . بيش رو به راه كرده بودم

ن صورت چون نام او در ميان بود، در اشعار اين در اي. من ميل داشتم داستان به نام او باشد. پسنديد هرجهت مي
تر و  ام كه كار خوب در اين اشعار خيلي دستكاري كرده. ام داستان از آن سال به بعد وسواس زياد به خرج داده

 . [...] تر از آب در بيايد اليق
نده نيست، يعني اين داستان در واقع از نظر معني جواب به اوراشيماي همان دوست من است، آن كه اكنون ز

 ".ام برومندترين كسي كه من بين همه دوستانم نسبت به آب و خاك خود در قلمرو كار نويسندگي ديده
و دفتر مانلي، شش سال پس از مرگ همين چند خط نشان از عمق احترامي دارد كه براي هدايت قايل بود 

 .چاپ شد 36نيما، در شهريور هدايت و دو سال پيش از مرگ 
، همكاري نزديك داشتند و 1320تا  1317به عالوه، نيما و هدايت، در تحريريه مجله موسيقي، بين سالهاي 

 . را نيما به تناوب در آن مجله به چاپ رساند "ارزش احساسات"مقاله 
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اي به نيما  ام، اشاره ام و دنبال كرده ها و يادداشتهاي هدايت، هيچ كجا، تا آنجا كه من ديده با اين همه، در نوشته
از طرفي رابطه . العمل هدايت به نقدي كه نيما برايش نوشته چه بوده، پيدا نيست نيامده و مثلن اينكه عكس

 !ام جايي از آن حرفي زده باشد هدايت با شعر نو هم معلوم نيست؛ نديده
ن مقايسه مجال اين مقدمه، جاي مقايسه نيما و هدايت نيست و نه صحبت از رابطه اين دو و حتمن براي اي

چاك، اگرچه  ديگري الزم است كه مثلن انزواي هدايت، با آن همه شلوغي اطرافش، با آن همه مريد و سينه
كند و از اين  نشان دادن آن آيا چه فايده ميدشمن هم كم نداشت، با انزواي نيما چه تناسب و تمايز دارد و 

 . قبيل
اشت نيما از روايت و داستان است كه سرلوحه كار خود او هم آيد، خوانش و برد ولي آنچه از اين نامه برمي

پي دارو "و  "مانلي"و  "مادري و پسري"و  "خانه سريويلي"هاي مفصلي چون  بوده در سرايش منظومه
 . هايي است كه به نظم ساخته و آنهاي ديگري كه همه راوي داستان "چوپان

* 
 . دوم
شعري  "اميد پليد" 1322مديريت احسان طبري، در سال ، كه نشريه رسمي حزب توده بود به "نامه مردم"در 

شعر به دقت و به ترتيبي كه بوده چاپ نشده و ظاهرن مغلوط و . اي از طبري به طبع رسيد با مقدمه از نيما،
اي كه طبري  آيد، از مقدمه واي نامه برميحد و از آن بيشتر، اينطور كه از فآشوب از اين برمينيما . زيادباافتادگي 

هاي اوست  نامه نيرتابيز و گمان از مهمترين اي كه بي دارد به جواب آن مقدمه، به نوشتن نامه پس برمي. شتنو
جالب اينكه پس از آن، طبري . دهد كه در آن به دقت و ظرافت زبان خودش، روش كار خود را توضيح مي

 !اي بر كار نيما ننوشت هرگز نقد و نوشته
نامه "و  "تعريف و تبصره"به همراه  1348در سال  "...يادداشتها و"اين نامه را ظاهرن نخستين بار طاهباز در 

كه  1363 –نشر آبي  "هاي نيما يوشيج نامه"من اما از كتاب . از انتشارات اميركبير، منتشر كرد "به شين پرتو
 .گردآوري خود طاهباز است آن را برداشتم

اما از آن دشمني كه بعدن با طبري پيدا كرد هنوز خبري نيست، يعني ! ست ستانه ولي كمي تندلحن نيما، لحن دو
برگزار شد، هنوز پيش  1325ماجراي نخستين كنگره نويسندگان ايران كه به همت طبري و حزب توده در سال 

ام به اين  اشاره. به آن نداردميل ندارم اينجا به آن ماجرا بپردازم كه محتواي اين نامه هم هيچ ربط . نيامده بود
خان  اهللا احسان رخسمبه ت ته راجع به طبري و او راكه آنچه بعدها، مثلن در يادداشتهايش نيما نوش است منظور
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وگرنه  در وقت نوشتن اين نامه نبودهخوشبختانه گويد،  خواند به همان وضعي كه خانلري را خانلرخان مي مي
 . ب سازد، كه نساخت همبعيد بود بعدن او را هرگز مخاط

* 
 . سوم

ها و شعرهايش  نوشت و شناخته بود اگر از كتابها و نوشته مي "شين پرتو"علي شيرزاپور پرتو، كه به نام 
هم اوست كه اسباب . فارسي دارد واقع نشده؛ حق اساسي به گردن ادبياتبگذريم، كه چندان مورد اقبال هم 

كند و در آنجا او را پذيرايي كرده و بوف كور نخستين بار به همت او در هند به  سفر هدايت به هند را مهيا مي
كند  كه مكاتبه اوست با نيما، به خرج خود منتشر مي 1329را در سال  "دو نامه"از طرف ديگر . رسد چاپ مي

 . شاعران، مهمترين اثر تئوريك نيماستكه به شهادت اغلب منتقدان و 
 ود و به عالوه به زباندانم كه در فرانسه ادبيات خوانده ب همينقدر مي. متاسفانه اطالع من درباره او اندك است

شعر، رمان و داستان هم نوشته اما همانطور كه گفتم آثارش مورد اقبال  به غير. سانسكريت و پهلوي هم مسلط
هاي فارسي، از آنجا كه به چند زبان آشنايي داشت و پهلوي  سازي جز اينكه براي معادل. هقع نشدعمومي وا

 . ارزش مرجعيت دارددانست،  مي
با اين وجود، دفتر شعرهايش را كه به نيما داد، نيما اينطور برايش نقد نوشت، و باز نظر خودش را پيرامون شعر 

 . يچيدگي كه مخصوص اوست در نثر، بازگفتو ساختن شعر در آن به مهارت و با آن پ
 . انتشارات نگاه، به اهتمام طاهباز، برداشتم – 85سال  "درباره شعر و شاعري"من اين نامه را از كتاب 

 
آنچه باعث شد من اين سه نامه را در كنار يكديگر بياورم به عالوه اين است كه انگار نامه به شين پرتو، مجموع 

ش را كه جداجدا در آن دو نامه پيشتر آورده بود، اينجا به كمال،  هايي يعني نيما ايده. ست طبرينامه به هدايت و 
 . اند و باز هر كدام اينها راسي را زاويه بسته گرد آورده و تبيين نموده

 
م كردم اما ديد را هم در اين مجموعه مي "ارزش احساسات در زندگي هنرپيشگان"خالي از لطف نبود اگر مقاله 

 . اي ديگر، مثلن بر دفتر شعر شاهرودي، بعدتر گرد آورم و شايد مقدمه "تعريف و تبصره"آن را كنار 
 

 امير حكيمي 
 2012سپتامبر  22



۷ / شين پرتو هدايت، طبري، امه نيما به سه ن  

 

 
 

Published by 
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 به صادق هدايت 

 1315زمستان          
 
 
 

 ! دوست عزيز
 

 ايد، شدهشما فقط يك خطاي بزرگ مرتكب . فرستاده بوديد خواندم "علوي"چندتا كتابي را كه توسط 
اين دوره كه به ما . به اندازه فهم و شعور ملت ما نيست "وغ ساهاب وغ"و  "چمدان"اين قبيل كتابها مثل 

ماست، فاقد   گويند ابناي آن هستيم از خيلي جهات كه اساس آن مربوط به شرايط اقتصادي و خيلي مادي مي
شما با اين نوولها كه انسان ميل . داد توان آن را يك دوره موافق تشخيص در صنعت نمي. اين مزيت است

چيز  چيزها، روي قبرشان چيزهايي راجع به زندگي و همه ها، بي همه كند تمام آن را بخواند، براي مرده مي
به حسب ظاهر كتابهاي شما . كند كه حيوان از اين رم مي ايد، در صورتي گربه را با زين طال زين كرده. ايد ساخته

باب اينكه  و من. شما از لحاظ نظر و نتيجه برخالف اين بوده باشد  ، اگرچه خواهش صنعتيدهد اين معني را مي
 . هركس بايد كارش را بكند، متحمل خرج و مخارج بسيار شده اين كتابها را انتشار داده باشيد

روز روز به . ي كم بايد محدود شده باشند بينم كدام اميدها به فاصله من خودم در طهران كه هستم مي
. اين كار خيلي زود است. كنم به اين جهت اظهارنظر در خصوص نوولهاي شما نمي. شود يك چيز خاموش مي

قوي   به طور كلي و اساسي در نوولهاي شما انسان به سلطه. معني نباشد تواند بي فقط براي خود ما مي
. دايش و تحوالت آنهاستكند در خصوص پي فكري كه انسان مي. خورد احساسات و فانتزيهاي شخصي برمي

جز اينكه هرچيز بنابر . تر تحت نظر گذاشت ولي در شكل كار و ساير موارد مختلف را مي توان به طور دقيق
 . ست تمايالت شخصي
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 استيل
 

خورد در ضمن احساسات و  ريختگي و عدم تساوي در استيل شما برمي هم هروقت كه انسان به يك به
اعتنايي به شكل  طور محسوس آن را تشخيص داده است و آن عبارت از يك بيفانتزي شخصي نويسنده، به 

بينيم كه  بنابراين مي. بيند چيز مي كار است كه نويسنده برحسب تمايالت خود فقط خودش را به جاي همه
پرسناژها، نوع تفكرات و تكلمات خود را از دست داده به جاي آنها خود نويسنده است كه دارد آن طور كه 

 ."آخرين لبخند"مثلن . زند خواهد، حرف مي لش ميد
كند،  معلوم است بيانات پرسناژهاي فوق، طبيعي آنها، يعني بياني كه رئاليزم در صنعت ايجاب مي

. كند آليزه مي ي خود ايده آليزم سمج و نافذ است كه صنعت را در نقاط حساس واقع شده نفوذ يك ايده. نيست
بلكه چيزي از آنها كاسته شده، . رئاليست آنهاست و بايد دارا باشند، دارا نيستند  تيپرسناژها، وضعيتي را كه هس

در اين مورد بيانات نويسنده، قطع نظر از . طور دلخواه اضافه كرده باشد براي اينكه صنعتگر چيزي بر آنها به
ست وقفه و  ذوق صنعتياي كه تا يك اندازه داراي  ست؛ اما چقدر براي خواننده صنعت و لوازم آن، شنيدني

به عبارت آخري داراي . تكان در بردارد؟ اعم از اينكه اين خواننده بتواند يك اثر صنعتي را به وجود بياورد
شود زيرا كه فرصت و رخنه براي ابراز  درواقع شخص نويسنده زنده مي. عمل باشد، يا نه  استعداد، يعني قوه

كند بدون  خود به دست آورده، آزادانه بيان مرام خود را مي  يحقيقتي كه در او هست عالوه بر قدرت صنعت
كه  ولي در نتيجه صنعت را براي تمايالت خود فدا ساخته است؛ درصورتي. اينكه پايبند هيچ قيدي بوده باشد

خواهد بين حاضر و گذشته نه  برحسب همين تجاوز است كه نمي. تمايالت او واقع شود  بايست واسطه مي
يعني ذوق و . ست در نظر بگيرد رجحان، بلكه امتياز اساسي را كه نتيجه محسوس و مادي تحوالت تاريخي

ه اين ب. كند و به هيچوجه نويسنده تمايل خود را عوض نكرده است سليقه همان جريان عادي خود را طي مي
اند، و به عكس چندين  خوريم كه هركدام مال چندين قرن از بين رفته و معدوم واسطه به پرسوناژهايي برمي

قرن جدا و مجرد از شرايط تاريخي خود جلو افتاده، همان بيان و محاوره عمومي و اصطالحاتي را دارا هستند 
 . كه ما دارا هستيم

 »...دانم راستش من هنوز نمي« : "آفرينگان" 89ص 
 »...آروزي احساسات« :  94ص 
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كند كه با آن مقدار رئاليزم كه نويسنده خود را ملزم به رعايت از  در اين موارد انسان به مسايلي برخورد مي
خواهد مردم را به طور دقيق و در طبقات و صفتهاي  نويسنده مي. كند، خيلي منافات دارد اقتضائات آن مي

 . اش نشان بدهد مختلفه
درنتيجه متابعت به اين نظريه حتا خودش هم . ي از چيزهايي كه به مردم نسبت دارد، زبان آنهاستيك

خواهد دقيق باشد كه براي  زند و نمي حرف مي –] ي طاهباز طبقه آنها؛ در نسخه[طبقه سوم آن  –به زبان مردم 
ه در طبيعت هست بايد نرم گرفت، تا نويسد و استيل را، كه فقط براي توافق با حقيقتي ك چه طبقه انسان چيز مي

معهذا از نظريه خود بر حسب تمايالت وقتي تجاوز كرده، يك متفكر و . چه اندازه و براي چه بايد پايين آورد
درواقع . تواند حرف روزانه خود را به خوبي ادا كند شود در پوست و استخوان انساني كه نمي بيننده قوي مي

يعني فقط نويسنده و ابراز  -كند  نويسنده را به طرف كالسيك نزديك مي ست كه اين رويه يك كشش مخفي
كرد كه موضوعات نوولهاي او كمتر تاريخي  كه بر حسب نظريه ويسنده، اقتضا مي درصورتي. -وجود خود او 

اشد، خواهد تا اين اندازه با حقيقتي كه هست نزديك بوده ب زيراكه در تاريخ، وقتي كه انسان مي. بوده باشند
يابند،  توان اصطالحات مخصوص و اصلي پرسناژها كه مثل همه متعلقات جمعيتي تحول مي طور قطع نمي به

طور تصنع كه ارزش رئاليست را در صنعت اغلب دارا نخواهد بود، ممكن است پرسوناژها را  بلكه به. تعيين كرد
، با اصطالحات مخصوصشان به حرف شناسيم هاي خودمان نمي چيز آن را مثل دوره هايي كه همه در دوره

بيند كه حيقيقت هم سازندگي دارد، ساختن اينقدر خيالي مثل يك  انسان هرقدر سازنده باشد مي. دربياوريم
 . ساختن بدن مواد است، ثبات و اساس موثر را دارا نيست

كه هست ست در يافتن آنچه كه هست، و تعريف آن چيزها  ذوق انسان يك مطابقت با شرايط تاريخي
بينيم كه استيل نتيجه مخصوص است، محصول  بنابراين مي. به آن اندازه كه آنها را موثر و جاذب جلوه دهد

كند و  عكس، آن را خراب مي بينيم كه فكر براي استنتاج آن، به طور مي ست نه نتيجه فكري؛ همين تاريخي ا
ل موضوعات تاريخي نسبت به قطعيت يك اين است كه اين قبي. دهد برخالف منظور به نويسنده نتيجه مي

خواهد در استيل خود، در صنعت خود، آن را رعايت كرده باشد، بدون  رئاليزم محسوس و موثر، كه نويسنده مي
در اين مورد انسان هميشه مجبور به ساختن است، يك مشق و ورزش ابتدايي در استيل . شود تناقض واقع نمي

كند،  به طور خيالي بايد الفاظ را بسازد و با اصلي كه بنابر تصور خود پيدا مي .دهد را نويسنده هميشه ادامه مي
در نقاط . نيست –] اهليت؛ نس طاهباز[اصليت  –كه در استيل خود بدون شخصيت  درصورتي. مطابقه كند

مثل . گذارد دقيق، خود موضوعات مزبور، قدرت را از او سلب كرده، ناهنجاري و زمختي خود را به جاي آن مي
 »...شماها چه ساده هستيد«: "ل.ل.گ.س"از  86ص 
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چطور بايد ديد كه يك نفر انسان، به هر صنف و طبقه كه منسوب باشد، در قرن پنجم يا در قرن دهم 
زند؟ دريافت اين مساله وقتي كه نويسنده موضوع را به مناسبتي از تاريخ انتخاب كرده و مجبور است،  حرف مي

 . ست فانتزيهاي شخصي تجاوز از احساسات و
خورد،  طرز محاورات ديروزي كه به كار امروز نمي: خورد در اين مورد انسان به دو جهت متمايز برمي

توان تصنع شبيه به اصل را  مي. توانند در مورد پرسناژهاي ديروزي به كار برود و طرز محاورات امروز كه نمي
خجالت «ي دومي  و جمله» خيلي رو داري«ن دو جمله قطعن فكر انسان عاجز نيست كه در ميا. پيدا كرد

معلوم است كه در اين مورد ذوق به كار رفته . شوند، يكي را انتخاب كند كه هردو متعارف واقع مي» كشي نمي
ايم؛ بدون اينكه بنابر احساسات و فانتزيهاي شخصي، رد كرده و  است ولي برحسب طرز تفكري كه داشته

شود، غير قابل اعتنا گذارده  ودمان مولود آن هستيم و بر طبق آن صنعت ما موثر ميشرايط تاريخي را، كه خ
 . باشيم

تواند نويسنده را ضمن  دهد؛ اين متد است كه مي با ادبيات خود را وفق مي "متد"مي گويند چگونه 
ه نشده با صفات مردم را كه طبقات آن تجزي) مردم(فقدان آن است كه در . نتايج خود از پرت شدن نگاه بدارد

را  - "گذارد مي... فقدان"از  –تصحيح طاهباز اين جمله [گذارد  انگليسي مي  مشترك جلوي چشم نويسنده
دراين خصوص دو سه سال قبل در . خواهم در خصوص مسايل ذوقي آن را وفق بدهم ، ولي من نمي]ندارد

Lamai درحالي كه . شرح مزبور درواقع رد نظريات ديالكتيكي در ادبيات شوروي بود. شرحي را خواندم
خود مدعي ساختن دنيا به طرز دلخواه خود هست، بنابر كلكتيزم فكري كه دارد و  "اخالق"آليزم خودش با  ايده

كه با نظريه خودش شباهت دارد، آورد، چيزي را  اساسي و آنارشيست افكار را به نفع او به وجود مي درنتيجه بي
بينيم كه قضيه برخالف اين است و قضيه با طرز تفكر مادي از راه ديگر كه بناي علمي را  ولي مي. كند رد مي

تواند در عين حال كه احساسات و فانتزيهاي شخصي را داراست، واجد شرايط  انسان مي. شود داراست، حل مي
كند، مثل اينكه بگوييم محال است  الم وجود را بر وفق مراد خود تعبير ميآليزم كه ع برخالف ايده. ديگر باشد

توانيم به طور تصنع الفاظ را شبيه به حقيقت خود طوري بسازيم كه  انسان با دستور صحيحي رفتار كند، ما مي
ود اين كار آرتيست است؛ ولي صنعت خ. نسبت به اصليت يك رآليست قابل اطاعت داراي تناقض نبوده باشد

خواهد او را خام  مي. شود كنند، مانع مي را سرسري گرفته، شيطان فانتزي، شيطان احساسات كه در او بازي مي
اين . خواهد از آن پيروي نكند و فقط خودش حكمروا باشد، نگاه بدارد يافته، خود را فوق حقيقتي كه او نمي

 . ردخو است كه انسان در آثار يك نويسنده به خالف توقع خود برمي
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الفاظ خود نويسنده به جاي  -آنجا كه . توانيد پيدا كنيد محل ديگر از نوول خودتان را در اين مورد مي
 ].در نس طاهباز "اند نشسته"[الفاظ پرسناژهاي تاريخي 

توانند كاراكتر اصلي يعني غير تقريبي خود را به واسطه تصنعات خيالي كه نويسنده  ها نه فقط نمي تيپ
دارد، دارا بوده باشند؛ بلكه گاهي خيلي از امتيازات ديگر خود را هم گم كرده و فداي فانتزيهاي نويسنده 

عي گاهي به عرصه كه با اسامي تصن –درواقع خواننده با دريافت وضع محاوره اين قبيل پرسناژها . اند ساخته
مثل انعكاس صوت خود او در كوه با يك تعجب . دارد وضع محاوره زمان خود را دريافت مي –اند  گذارده شده

آيد، در ميان چندين قرن معدوم، او به عقب نشسته است و دچار سرگيجه  مخفي كه چطور از آنجا بيرون مي
حقيقت شباهت دارد به اينكه  دريافت اين ظاهرِ بي. د چراكن رود، ولي فكر نمي كند وارونه راه مي خيال مي. است
شبهاي "نظير اين . بيند هايي كه به زبان فرانسه تهيه شده است مي را در پرده "قصاص و جنايت"دارد 
ها و كاراكتر هر  دكورها، موقعيت. خودم همين تازگيها هردو موضوع را در سينماهاي تهران ديدم. ست"مسكو

 –لي همه به جا و روسي است و كاملن رعايت شده است كه امتيازات مزبور برخالف واقع تيپ و چيزهاي مح
بيند رل يك تاجرباشي روس را عينن يك تاجرباشي روس  انسان مي. نمايش داده نشود –يعني آنچه كه هست 

ما در ا. همينطور رل محصلي را كه به مسكو آمده است. كند با آن مهارت جذاب خود بازي مي "هاريبو"
در بين همه . سازد دار مي اند بنابر انتخاب سرسري خودشان لكه دار رل عمده شده زحمات آرتيست را كه عهده

چيزِ روسي يك امتيازِ  چيزها چيزي كه بايد باشد گم شده است؛ يعني برخالف توقع خود، انسانِ در ميان همه
بروز حقيقت هر . وي و آن عبارت از زبان استكند، فرانس برجسته، كه متصل حواس انسان را به خود جذب مي

كند، دريافت بدارد؛  مزه مسخره مي تيپ را در وراء عدم رئاليستي كه چيزهاي جدي را دارد به طور بي
 . درصورتيكه نه نويسنده نه آرتيست هيچكدام منظورشان اين نبوده است كه در مردم اينطور تاثير كرده باشند

زن به لباس مرد و . شود ست و جانشين هرحقيقت واقع مي خودش صنعتيولي فانتزيهاي انساني هم 
مطالبي . چيز حقيقت است و معناي حقيقي خود را داراست انسان اگر دقيق نباشد، همه. مرد در لباس زن است

كه من به آن متوجه هستم از اين لحاظ مورد نظر است كه اگر صنعت بخواهد براي فهم ذوق و احساسات 
چنانكه از دسترس عمومي درآمده و فهم اساسي آن براي  –اي جذابيت خود را دارا باشد  عده تربيت شده

 . بايد با فهم و ذوق و احساسات تربيت و تصفيه شود –طبقات باالتر هست 
همين . شوند ي شما روان و كلمات در استيل شما نرم و طبيعي دريافت مي چيزي كه هست بيان افاده

. ايد مصالح الزمه را به آساني برداشته و به كار بريد در خور اين قرار داده است كه توانسته مساله استيل شما را
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:  "ي خيام مقدمه"در  "چندش"كنيد، مثل كلمه  عالوه بطور دقيق معني را با لفظ مؤدي و الزم خود پيدا مي به
 .»...انگيزش مرگ با خنده چندش«

 ،"رشن"اسامي . پرسناژها هم به كار رفته استاين ذوق در خصوص موازنه و انتخاب اسامي 
اين اسامي متناسب با زمان واقعه كه . ايد شود كه سرسري نگذاشته بجاست و حس مي "ميرانگل" ،"نازپري"

اطالعي ندارم و  "ميرانگل"و  "رشن" من در خصوص اسامي. اند هاست درنظر گرفته شده دوره ساساني
رشن و ميرانگل . شبيه به اصل ساخته شده است، تاثير اصل را داراست چيزي كه. خواهم كه داشته باشم نمي

، ولو اينكه يك قشر از جمعيت مداين اسمشان "شيرزاد"فقط بطور انحراف اسم . هستند "نازپري"بهتر از 
ولي اين . كنم ديگر خالي از زنندگي نيست؛ و شايد من اينطور حس مي شيرزاد بوده است، در رديف اسامي

ينكه حايز اثر خود هستند و در تركيب اساسي كه مشخص استيل است و صنعت و فورم را ا وجود اكلمات ب
 . آورد گيرد، تفاوت وارد نمي دست مي به
 

 شكل كار
 

استيل نامناسب، . شود معلوم است كه بدون استيل خوب، صنعت خوب تركيب تصنعي و بالاثر واقع مي
. ست كه با صنعت موافقت ندارد توان گفت استيل شما استيلي نمي. كند فورم، موضوع، فايده همه را گم مي

دانم شما  من نمي. بود كرديد، بهتر حوصلگي نمي انگاري و بي جزاينكه در بعضي از دسكريپسيونها اگر سهل
 . مثل وصف احمد يا ربابه در نوول. ايد جور عصبانيت و نتايج آن بوده  هنگام نوشتن دچار چه

اي  پريده در باز شد و دختر رنگ«پسندم  اگر بنابر سليقه خود من باشد من اين وصف را هم نمي
حس انسان اصطكاك پيدا . است حوصلگي جستن شده  چيز به واسطه بي از روي همه» .هراسان بيرون آمد

 .ها، نه به دقت مرتب و مداراي نويسنده كند به تنسيق صفات قديمي مي
بايست باشد، انصافن  طور وصف مي ي اين وصفيات فوق از اين لحاظ نظر و از حيث اختصار كه الزمه

كه چيز بنويسد، حوصلگي و سرسري گذشتن نويسنده، مثل اينكه مجبور است  بي. شود به كالسيك نزديك مي
نويسنده به سرعت خود را براي . دهد به قدري محسوس است كه يك ستون برجسته در صنعت تشخيص مي

بايست بكند از قيد وصف پرسناژهاي مزبور خالص كرده  رساندن به چيزهاي ديگر كه احساسات او را قانع مي
شده است، نپرداخته  ا غير آن محسوب ميداده است و كاراكتر صنفي ي به جزيياتي كه پرسناژها را شخصيت مي
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حال حس خفي اينكه وضعيت مزبور فاقد ارزش خود نباشند در نويسنده هست و انگشتهاي احمد  درعين. است
 : كند گيرد، تشبيه مي را براي كسب اين ارزش به ماري كه تازه دارد جان مي

 »...دست احمد را گرفت روي گردن خودش« 
. يك تقويت براي تاثير بيشتر. تشبيه يك نوع استحصال است. بنابر چه فايده است فهمم اين تشبيه من نمي

ست كه در حكم محاورات  بعضي تشبيهات به قدري طبيعي. توان گفت كه زايد واقع شده است گاهي نمي
برد كه  ، اما چقدر دلچسب است و انسان را در طبيعت فرو مي"مثل برق"، "گرگ گرسنه": ست، مثل عمومي

تمشك "شما را متوجه . كردگي هوا را در نظر بگيرد جاي اينكه آسمان را به سرپوش تشبيه كند، دم يسنده بهنو
 . ايد كنم كه خودتان آن را ترجمه كرده آنتوان چخوف مي "دار تيغ

خورد  طور تشبيهات برمي به عكس انسان در آثار اغلب نويسندگان و همه كالسيكها به خصوص به اين
اين قسم كار، يك پرش براي بيشتر . كند ست كه خواننده را با موارد ديگر اقران داده، پرت ميكه الزم ني

بيند در  بينيم كه يكي از شعراي آن دوره در موقعي كه پادشاه دارد ماه نو را مي مي. دلچسب واقع شدن است
كردن، اساس وصف براي  توان گفت كه تشبيه مي. وصف ماه فقط به چهار قسم تشبيه متواتر متوسل شده است

ولي آنها براي اينكه خواص، فئودالها، . رودكي و ظهير تشبيهات متواتر دارند. شعراي آن دوره بوده است
زيرا شكل اجتماعي زمان ما يك تركيب مجرد و  –شويم  كردند و ما دنباله محسوب مي بپسندند، اينطور فكر مي

اگر از لحاظ نظر . بايست در ادبيات خود دارا بوده باشيم را مي بالمقدمه نيست و بنابراين چيزي از فيوداليسم
دقت كنيم، قسمتي از كالسيك را در رمانتيك و همينطور به تدريج چيزي از رمانتيك را در ادبيات معاصر پيدا 

چيزي كه هست ذهن انسان خاصيت . حال كه ماهيت ادبيات معاصر تجربي و عقلي بوده باشد كنيم، در عين مي
تواند در صنعت خود كه مولود او طبيعت خارج و اجتماع، كه جزيي از طبيعت  في فقط دارا نيست و ميمصر

تواند از نتايج يك  كه گفتم متد براي انسان يك توسل الزم است و صنعت نمي چنان. خارج است، واقع شود
. تيجه به تمام معني استنويسنده در داخل و خارج خود يك انسان، يعني يك ن. دترمينيزم علمي خارج باشد

 . تر را به دقت در نظر بيگريم توانيم جهت مادي و كلي توانيم هرچيزي را به يك چيز تشبيه كنيم و مي مي
من در خصوص شكل تشبيه شما و اندازه تاثير آن در خواننده بر حسب قوه توليدي كه داراست، حرف 

و او عمدن بر اثر طول  "هاي مثل پهلوان در قفقاز وهك"گويد  كه مي "شيطان"تشبيه لرمنتوف هم در . زنم مي
كند  انسان خيال مي. قامت در قفقاز منظومه خود را از بعضي جهات شرقي ساخته است، از اين قبيل است

هايي كه نظامي از محل زندگي خود  ايده. دار هستم من خودم به نظامي عقيده. خواند نظامي و فردوسي مي
توان تيپ تشكيل داد،  مي) ايده(طه با او بعضي از شعراي معروف روس از لحاظ نظر گيرد، و به اين واس مي
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ام؛ ولي  مند بودم، ساخته خودم سابق بر اينها كه بيش از حاال به شعر عالقه. ست چيزهاي دلچسب و خواندني
شود،  تقويت مي توان با فانتزيهاي خالص، كه به واسطه تامالت زماني اين تفنن و سليقه است و صنعت را نمي

رسد و خواننده در ساير  در خود شما هم انسان به اين تناقض موقعيت و دوجوري در شكل كار مي. فروخت
هاي خاص خود را  بيند كه رنگهاي محلي، قوت حياتي و جلوه مي. خورد نوولها به وصفيات خيلي ماهرانه برمي

 . چيزي نيست كه نباشد. دارا هستند
گيرند، چيزي كه در مقابل چشم خواننده  گاهي سرعت حكايت را به خود ميبا وجودي كه نوولها 

» ...گذشت ميليونها سال از عمر زمين مي«: اند شود از لحاظ صنعتي رنگها جلوه خود را از دست نداده گذارده مي
ه، جوال داشته و بعد از مدتي اگر مثل من خواننده به جاي دوالبچ. كند بخواند بعد از خواندن انسان باز ميل مي

يك چيز كيفوركننده كه انسان را معتاد . كند باشد كتاب را از جوالش بيرون آورده باز شروع به خواندن مي
خورد به چيزهايي كه در كاراكتر خود برجستگي و روشنايي و  خواننده برنمي. كند، مثل ترياك در آن هست مي

خود چيزهايي را كه خواسته است از ميان تمام اشيا نويسنده با قدرت صنعتي . پرش اصلي را نداشته باشند
هاي ذيل را نمونه بياورم، اگرچه قضاوت در  من حاضرم براي اينكه تحسين نكنم مقطع. بيرون پرانده است

 :ي امروزه است كاملن اروپايي يعني مطابق با ذوق و سليقه. خصوص آنها از بديهيات است
 »...اي خانه اجاره: اي آويزان كرده بود كه روي آن نوشته بود در ورقهبه . بسته بود "اودت"ي اتاق  پنجره« 
 ».كشيد زبانه مي "گجسته دژ"كردند كه از  تا صبح مردم ده هلهله و تماشاي دود و آتشي را مي«

 . كند كشيد، تماشا مي خواننده هم مثل مردم، دود و آتشي را كه در آن شب تاريك از باالي قلعه زبانه مي
اما . ي برلن را خوب ساخته است منظره. خورد ها برمي علوي هم انسان به نظاير اين مقطع "مدانچ"در 

Relativisme  در شكل ايدئولوژي نوول تشخيص داده است با تشخيص خود رجحان خاصي را  "ريپكا"كه
در ادبيات . به پيدا كردتوان به طور تجر هاي آن را در نوولهاي شما هم مي نمونه. در نوول مزبور پيدا نكرده است

اين جنبه الزمه الينفك سمبوليزم است كه اشيا خارجي . قبل از انقالب در خود چخوف، نظاير آن زياد هست
انسان . هر جز از طبيعت مادي در نظر نويسنده يا پرسناژهاي مختلف او تاثيرات مختلف خود را دارا هستند

بلكه اشيا داراي ارزش واقع شده عالوه بر آن طور كه . نيست چيز جلوه و قدر مطلق را دارا بيند كه هيچ مي
. شناسيم امروز ما سمبوليزم را اينطور مي. شوند خارجي تجسم داده مي هستند نتيجه ارتباط سوبژكت و ابژكت

م اين قدر نسبي و شايع را كه رابطه بين صنعت و عل "ريپكا". اند شناخته تر از آنچه كه خود سمبوليستها مي دقيق
كه ممكن بود از  درصورتي. طور مبهم ربط بدهد خواسته است به –طرز تفكر ديالكتيكي  –است با منطق مادي 

 . جاي ديگر بر اصول عقايد رفيق از دنيا صرف نظر كرده ما، راه پيدا كند
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من . گذارد وصفيات يك جلوه متزلزل و هرز را پيش چشم مي) دسكرپسيون(دقت بيشتر در شكل 
دانم عمدن به آن  اين شكل توصيف را دوست دارند، ولي مي "موسه"نويسها حتا خود  چرا اغلب رمان دانم نمي

خورد كه هيچ نمونه از شكل تصور خواننده در  در اغلب آثار آنها انسان به پرسناژي برمي. اند متمايل نشده
دهد،  را مورد عمل قرار مي نويسنده آن پرسناژ. خصوص آن پرسناژ در ضمن شرح و نقل از آن پرسناژ ندارد

محوطه مشجري را از هرجاكه برحسب تداعي  "باغ"ي  كه از كلمه خواننده بنابر اقتدارات فكري خود چنان
ولي نويسنده پس از آنكه مقداري از . آورد همان پرسناژ را هم به نظر مي –آورد  معاني در نظر دارد، به نظر مي

گذارد، پرسناژ  دهد، خواننده را براي تصور در خصوص آن آزاد مي ن ميوقايع را به توسط پرسناژ مزبور جريا
خواننده و تصوراتي كه بعد برحسب توصيف   اين وقفه و سكته در ميان تصورات قبلي. كند مزبور را وصف مي
ا يا بناي اساسي اثرات خارجي ر. شود، من يقين دارم قادر است كه از شكل اثر كاسته باشد نويسنده فراهم مي

، "جوان پرمو"به اين معني كه از كلمه . كه جهات كاملن مادي اشيا وقايع و جريانات آن است، به هم زده باشد
داند در كدام محله آن شهر يا در چندين محله ديگر در  جوان پرمويي را كه سابقن در شهري كه درست نمي

كند اما ناگهان  با اثر مخصوص تعقيب ميآورد، با اين جوان وقايع را  ذهن خود حفظ كرده است، به خاطر مي
 .شناسد ست كه نمي خورد به اينكه جوان پرمو داراي خصايصي برمي

گيرد، نه فقط من  بدوا سوسن را مثل يك سوبژكت يك پري مجرد در نظر مي "ل.ل.گ.س"در نوول 
از آشنايانش انتخاب را دور  "كانار"كشد و شهر  باب اخطار بلكه با تمايل مخصوصي از كارگاه خود رخت مي

با وجود همه اينها در نظر خواننده اگر يك موجود مجرد و . پردازد مي) آبستره(كند و به كاري آنقدر مبهم  مي
وهمي و پري و غايب جلوه نكند، برحسب توارد و توازن خيالي و هرشكل توان فكري خواننده صورت و 

 . لسله وقايع، تصورات خود را غلط دريابدبراي اينكه پس از تعقيب از يك س. كند تجسم پيدا مي
معلوم . "چخوف"و  "موپاسان"خورد  تر برمي تر و برجسته در كليه اين نوولها، انسان به دو قيافه از همه واضح

بيشتر با حالت تاثير خود در اشيا خارجي و در طبيعت به . پيوند نيست است كه خصوصيات جديد هم با آنها بي
يك استحاله انسان در . دارد ن دريافت ميدريافت چيزهايي كه پس از دريافت باز انسا. طور كلي دقيق شدن

. كشد و اين معني واقعي صنعت اوست آميزد و خود را روشن كرده به چشم ديگران مي حالتي كه با طبيعت مي
نه صنعت همه تالش . دنيا را مثل موم نرم بايد بلند كرد. همه به طور اساسي از خصايص صنعت دوره ماست

هاي شخصي و  فانتزي. شود ولي برطبق چه قسم افكار و تا چه اندازه محكم صنعتگر در اين موارد محسوس مي
بنابراين اگر از موپاسان و چخوف اسم . شود احساسات يا به عبارت آخري نفسانيات جمعي دوره خود واقع مي

فرم، محال است كه ايده تازه بدون ربط با استيل، . شود، موپاسان و چخوف را در اين دوره بايد ديد برده مي
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طور مجرد و بدون بستگي با بيان افاده خود ترقي يا تحول  كنند ايده به و برخالف آنچه كه خيال مي. تازه باشد
مگر آنكه نويسنده . هاي قديم تصور كرد يافته يا بتوان آن را جامد و مجرد برداشت كرده با فورم و استيل ايده

خوريم كه  در اين خصوص امروز به هزار شارالتان برميما . بخواهد در بند تاثير شكل كار خود نبوده باشد
 .اند چيزي را براي امرار معاش در نظر گرفته و صنعت را عبارت از آن دانسته

چيز از  كه هيچ شود چنان اما در تمام نوولهاي شما با خصايصي كه داراست و در ضمن كار دارا مي
كه  همين. چيز فرع بر خواستن نويسنده است همه. آيد هاي شخصي بيرون نمي سلطه قوي احساسات و فانتزي

هستي احساساتي كه يك نوع هستي كه برطبق ميل . كند خواهد، عالم خارجي هستي صنعتي پيدا مي نويسنده مي
تر در داخل و خارج  بدون مالحظات مشترك و دقيق. دارد نويسنده تركيب اساسي خود را درست و مرتب مي

 . اشيا
پروين دختر "كنم كه چطور احساسات در موضوع عربها و ساير جاها در  ميمن به اين دخالت ن

يا بناي عقلي و تجربي ادبيات معاصر هرقدر كه ماهيت آن را بنابر . شود موضوع واقع مي "مازيار"و  "ساسان
زيراكه فكر انسان و . شكل اجتماعي و اقتصادي خود بگيريم، هيچ تماسي با احساسات انساني دارا نيست

 . توان در تحت دقت قرار داد ندگي او در تحت شرايط زمان او نيست، اما بعضي چيزها را ميز
، حالت اطاعت بيچارگي و به اسارت بستگي زن به آن خوبي نشان داده "گل ببوي مازندراني"در 

يك االغ  –يك سرزمين مرطوب قشالقي  –بينيم كه در اطراف گل ببو در گل و الي مازندران  مي. شود مي
ي مستعمل  مردها به جاي چوخا و عليقه و كجون، متقال  آبي كه پارچه. ست مركوب باركش معمولي

كاراكتر تيپيك بعضي رنگهاي محلي و محاورات مخصوص به داش  "داش آكل"در . پوشند خشكزارهاست مي
 . آكلهاي آن نقطه نيست

ه و در متن پرسناژهاي خود به كار در هر دو نوول فوق، مالحظات نويسنده از سرزمينهاي ديگر گرفت
االغ در گل و الي، متقال در هواي مرطوب باراني، يخ در شيراز و امثال آن تصورات خالصند كه به جاي . برد مي

 . شوند مالحظات به كار برده مي
هاي شخصي را  كند ولي سلطه فانتزي شكل كار مزبور در هيچ يك از اين دو نوول صنعت را ضايع نمي

شود، مفهوم  در زندگي مجبور به خودكشي مي  در آن نوول كه يك پروفسور از يكنواختي و خستگي. اندرس مي
يك  "رزبانو"ي خارجي  يكنواختي فكر خود نويسنده است كه بنابر شرايط دوره گرفته شده كه بدون مالحظه

كه ايدئولوژي يك  حالتي شود كه درتحت شرايط دوره خود و دوآليزم مذهب در ها ساخته مي زن زمان ساساني
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. آيد زن معمولي را بايد به او داد، زندگي يكنواخت در حق او نسبت بعيد و اساسن باورنكردني به نظر مي
 .درواقع فقط هرچيز از روي شوق ساخته است

در نظر خواننده كه اطالعات محلي مثل اتود قبلي در مغز اوست، از ارزش رئاليست كه نوولها 
در خواننده يك به هم ريختگي دنيا كه جاي هرچيز در آن عوض شده است، . كاهد باشند، مي خواهند دارا مي

كه صنعت، يك عادت  درصورتي. شود و حكم راه رفتن بشر در دريا و كشتي در روي خاك را داراست توليد مي
عايت صنعت، يك ر. كند، عادتن روان است كه كار مي حاصل شده از روي تمرين است و در عين حالي

 . اين درد زبان آرتيست بايد باشد. هميشه بايد به خود يادآوري كرد و دقيق بود. شود محسوب مي
 extase artistiqueاين شوق مفرط كه نويسنده در صنعت خود داراست نبايد با جذبه صنعتي 

كند، ممكن است داراي لغزشهايي باشد و تا مدتي كه نسبت به چيزي كه  هركس كه صنعت مي. اشتباه شود
بلكه برحسب تمايالت و يك نوع . تواند مثل ديگران لغزش داشته باشد ساخته است بيگانه نشده است، مي

رده، شوق مفرط ساختن كه خواهد بسازد و با آن تمايالت خود را رسيدگي ك ست كه نويسنده مي هايي فانتزي
به نوع ادبي  "اودت"برخالف  "شمسك ميمون". در او هست هرچيز را تغيير بدهد، حتا خود فورم را

)Genre( روسها . ست اندازي در چيزنويسي ديگر تسليم شده، داراي فورم سريع پرش در نقل وقايع، يك قلم
ست و چه عيب خواهد داشت كه  مزبور هم نوعي چيزي كه هست نوع. گويند مي "نابروسكا"در نقاشي اين را 
 .اينطور هم باشد

اما به طور اساسي بايد ديد كه اين مقدار شوق مفرط ساختن به حدي كه هرچيز را جانشين هرچيز 
شوند، در جريات ايده چه نفوذي را  دهد، و برحسب آن تصورات گاهي با مالحظات روبرو مي قرار مي
انسان ممكن است از يك تمايل، . مقدمه براي رسيدن به مقدمه ثانوي باشدتواند  يك چيزي مي. داراست

آليزه  توان در نوولهاي شما اين شوق ساختن را در حدودي پيدا كرد كه صنعت ايده نمي. تمايالت ديگر پيدا كند
نعت شكل ي نفوذ خود به ص كرده، تجسمات مادي را فاقد جلوه و اثر ساخته باشد، ولي توانسته است به واسطه

ي خاصي كه رئاليزم  بنابراين جلوه. را بدهد –يك قسم مكتب خالصن مخلص رمانتيك   -آليزم  اساسي ايده
شود كه با چه زمينه باور  الشعاع و محكوم واقع شده؛ ديده مي توانست در نوولهاي شما دارا باشد، تحت مي

دارد، زنش را  به آن پاكيزگي فيلم برمي ، شوهر كه يك نفر كيمياگر است، در نوول"گجسته دژ"نكردني در 
 .شناسد نمي

واقعه مزبور كاملن در روي فانتزي شخصي قرار گرفته و مدخل يك رمانتيك قابل مالحظه است كه با 
يك رئاليست غيرقابل . بنابراين ارزش رئاليست را دارا نيست. دهد تجربه و مالحظه خارجي و مادي، وفق نمي
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ساختمان آن . دهيم بايد خيلي با ماديت راه توافق مكانيكي پيدا كرده باشد رئاليست مي ترديد كه ما به آن معني
توانيم از طبيعت جدا بوده به چيزهاي مجرد و  ما نمي. از طبيعت كه حالت اتوماتيك را داراست، جدا نباشد

توانستيد قبلن  شما مي. شود، جزيي از ميان اجزاي ديگرست هرچيز كه برداشته مي. جامد، اعتقاد داشته باشيم
طور نادر كه تاثيرات عمليات او، نتيجه فكري براي  اين تيپ اين. حافظگي معرفي كنيد را به مرض كم "كيمياگر"

همين صنعت خالص است كه برحسب يك پيكولوژي . زمان ما دارا نخواهد بود، ساخته صنعت خالص است
ي شاعرانه و صنعتي را در حد اعالي خود  ا كه فقط جلوهطوري كه بايد عنوان داد پرسناژهايي ر فانتاستيك به

 . دهد دارا هستند، اقتدار مي
بندي اساسي  استخوان) سايه روشن( "ل.ل.گ.س"ها و احساسات كه نوول  شايد در نتيجه همين فانتزي

و  "رابينسون"نه فقط در ادبيات معاصر، در ادبيات قرن نوزدهم و هجدهم مثل . كند خود را تركيب مي
خورد كه نويسنده در آن فكر  هاي فرضي برمي تر هم انسان با رمانها و قصه و خيلي از آن قديمي "ور گالي"

تجزيه مزبور بنابه . كند ست، تجزيه مي فلسفي خود را بنابر دلخواه خود كه غالبن بدون مالحظه و تجربه خارجي
سرگذشت مردي كه از (يقظان  بن م بوده حيسازي در عربها ه"اتوپي"اين قسم . آليزم است شكل اساسي ايده

جات قدماي خود  را ابن بطوطه برحسب اين تمايل از نوشته) پيوندد طبيعت بيرون آمده به خداي خودش مي
خواننده به حدسيات  "ل.ل.گ.س"در . ايد شما آن را با صنعت، توافق عالي داده. مثل بوعلي سينا گرفته است

اما وقايع حالت تقريبي را دارا نيستند، بلكه حالت قطعيت يك قسم مالحظه و  .رسد سال بعد مي 2000راجع به 
سازد،  اثباتي خود و به چشم آن چيزهايي را كه از روي حدس مي  تجربه را پيدا كرده، نويسنده برحسب نظريه

 . بينند مي
يد شرايط مادي يعني حاصل بالترد. گيرد كه احساسات و دقايق را از جريان كنوني زندگي مي درصورتي

. كشد هاي خود را مثل حقايق مسلمه به چشم خواننده مي و جمعيتي امروزه است، ولي عمدن يا غيرعمدن ايده
توانند بوده باشد، مطلق در  از اين لحاظ، نظر چيزهاي نسبي را كه فقط نسبت به زمان خود او اينطور منطقي مي

است كه هر مفهومي در اثر او موجب ترديد و توقف فكري و  اين. خواهد بنابر تمايل خود بسازد نظر گرفته مي
 . شود اغلب مفهوم قابل رد واقع مي

قدر بعيد زماني كه نصف آن اگر از اسلكوالستيك بگيريم دوئيت ما و قدما را به وجود  در مسافت آن
شد؛ به اين معني كه ، هنوز مورد استعمال داشته با17ص  "بچه ننه"توان قبول كرد كه كلمات  آورده است، نمي

طور  ي او را كه پيش خودش بزرگ شده و اين"ننه و بچه عزيزشده"مونوگامي قرارداد خريد و فروش انسان، 
 . عزيز بار آمده است، باز به وجود بياورد
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توانيم حدسن تخمين بزنيم  سال بعد كه خاطره مفروض آن را برحسب متد مادي اقتصادي مي 2000در 
توانم باور كنم كه هنوز آرتيست درد  جور ساختماني خواهيم داشت؛ من نمي ن بگوييم چهتوانيم قطع و نمي

 : كشد مي
آدم طبيعي، آدم سالم بايد خوب . ست جور ناخوشي كشد و همين يك آرتيست بيشتر از ساير مردم درد مي«

ست؛ نكبت  بختيها بد خواندن، نوشتن و فكر كردن همه اين. ورزي بكند بخورد، خوب بنوشد و خوب عشق
   - 116ص  » ...آورد مي

كند  جز با طبيعت، با چه چيز مبارزه مي انسان به. بناي دردهاي انساني را برحسب چه شرايطي بايد تعيين كرد
بينيم،  ايم و طبقات انساني را با نتايج و مبارزات روزمره آن مي ايم نيم مرده كه ما هنوز تاريخ نشده درصورتي

يك مالك با اقتدار امروز در روز جشن ) زارعين برنج(مثل اين است كه به بينجگرها . كنيم يطور قضاوت م اين
زيرا او هم كه من و شما را به اين روز درآورده است  "چرا بايد غمگين باشيد؟"تولد پسرش ودكا داده بگويد 

 . هاي انساني، فكرش را زحمت بدهد خواهد در اساس غم و كدورت نمي
سال بعد كه حالت يكنواخت زندگي انسان گل  2000كنم چطور در  كنيد، من فكر مي نمياگر شما فكر 

. ست اساس عشق مزبور خيلي خيالي. زند نام از عشقش حرف مي "سوسن"ست و  كند، هنوز عشق باقي مي
، كند ي قرنها سير زماني كه هرچيز تحول حاصل مي آليزم كامل است كه سوبژكت را درنتيجه يعني يك ايده

 . ست بالتحول قرار داده است و هنوز باقي
برحسب اين طرز تفكر سوبژكتيو، مفهوم دقيق يكنواختي را بايد مالحظه كرد كه فكر خود نويسنده 

يك زن زمان  "زربانو"آن را بنابر شرايط دوره خود گرفته، بدون مالحظه خارجي، با غلو صنعت خود به . است
كرد،  ه زربانو، كه اگر خودش االن زنده بود درخصوص اين كلمه تعجب ميكه ب درصورتي. ساسانيها داده است

. الزم بود بنابر شرايط دوره او و دوآليزم آنقدر قوي و سمج مذهب زرتشت، ايدئولوژي يك زن معمولي را داد
. آيد زنندگي يك چيز يكنواخت در حق يك فيلسوف يا متفكري كه دچار تامالت خود است رواتر به نظر مي

 .ايد ايد، از اين هم نگريخته در چندجا نگريخته) banal(ما شما كه از چيزهاي بانال ا
ايد  شكن نخواسته چرا شما راجع به يك هيزم: تواند بگويد كس نمي هيچ. گر مطلقن آزاد است صنعت

يطنت مزبور در نويسنده ش  بينيم كه آزادي ولي در حد اعال و حال تجاوز خود مي. يك نوول داشته باشيد
چيز را كه در نتيجه آن يك  شيطنت ذوق و همه. كند را توليد مي) وخيز شوخ ولي زننده يك جست(احساسات 

 .شود نفر پروفسور از يكنواختي زندگي خسته شده مجبور به خودكشي مي
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 !دوست عزيزم
 

ارم براي گذ در مورد آثار شما، مخصوصن موضوع افكار آثار شما گفتني زياد است، اما من آن را مي
ام كه به نتيجه زحمت آنها را  كاري كه تو در نثر انجام دادي، من در نظم كلمات خشن و سقط انجام داده. بعد

اما در اين كار من مخالف زياد است، زيرا ديوار پوسيده هنوز جلوي راه هست و سوسكها باال . ام رام كرده
 . زنند مي "وا وزنا"و  "واشريعتا"كشند، مثل  روند و ضجه مي مي

ست كه  اين كاري. باالخره كار من هنوز نمودي نخواهد داشت و تا مرگ من هم نمودي نخواهد داشت
خبر كه ديگران چند ساعت را به مصرف رسانيده ديواري كه من در  ام، بي من براي آن تمام عمرم را گذاشته

يد ساخت و روزي ساخته نحس آنها ام، در يك ساعت به هم زده و معلوم نيست چه جور با تمام عمرم ساخته
 . خراب شده، به همين ديوار برگردند

 . كنم و آرزوي موفقيت آن دوست عزيز را دارم جا تمام مي من مطلب را در همين
 

 
 :دوست شما
 نيما يوشيج
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  طبري احسان به
 1322خرداد  22       

 

 

  من عزيز دوست

 

 . خواندم بوديد نوشته من اشعار بر كه را زيبايي مقدمه

 من در آنچه از بود، رفته كار به آن در شيرين وضعي با و شده خالصه خود نوبه به هر كدام ها سليقه و قضاوتها

 از و من، اشعار ساختن روشن براي داريد، خود دوست به كه عقيده و اطمينان راه از ايد، افزوده آن بر و هست

 تا شما و سپاسگزارم اندازه چه تا نگويم تواتم نمي اما. بايد نمي يا كند، پيدا وجود بايد مي و نيست من در آنچه

 تر مربوط ديگران به آن زيان و سود آنچه درباره ايد كرده جلب خود قضاوت به نسبت مرا اطمينان اندازه چه

 و زندگي مشقت اينك. ندارم مقصودي و ام گذرانده را خود عمر عمده قسمت من چون. من خود به تا است

 روزي. كار با دايمي سرگرمي همچنين كشاند، مي بيشتر خود خلوت گوشه به وار عاشق مرا آن از فرسودگي

 . نكنم برآورد آن انجام براي را زندگي باقي حقيقتن و نباشم خود طوالني نقشه فكر به كه گذرد نمي

 به بدارم، راست را خود سقط و سخت قامت اينكه نه. بتوانم اگر. بدهم ميوه كه خورم مي اين كار به ديگر من

 بيني پيش وضوح كمال با توانيم نمي هيچكدام، بلكه شما، نه و من نه كه را آنچه اما. بپسندد كسي همه كه طوري

 هرگونه از بيرون. گيرد مي اي تازه رنگ ما ادبيات آنچه درباره دقت نهايت و يقين روي از ست قضاوتي كنيم

 خواهيد آن در شما  خود كه رمزي و هست شما دوست اشعار در حتمن كه اي نقيصه درباره خودخواهي،

 . جست
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 گوناگون قضاوت هزاران نتيجه آنها گفت؟ خواهند چه بود خواهند ما جاي به كه آنها آيا كنم مي فكر من

 كنيد؛ مي را فكر همين هم شما حتمن و. باشيم است ممكن خود براي و نيستيم ما اكنون آنچه بود؟ نخواهند

 مدتها خيلي. كاروان عقب از دارد دست به غربال بنابراين و آيد، مي جمع از هرچه كه ايم دانسته قبلن ما زيرا

 به توانيم مي مسلمن اما. بداريم محدود را آن خود حدس با توانيم نمي ما كه زماني مدت طول در اين، از پس

 . باشيم شده نزديك گذشت، خواهند آن از ناچار آنها كه راهي

 آيا رفته؟ كار به ايجادي نيروي آن در يا بيشتر؟ تقليدي نه همچنين نيست؟ بيش رابطي ما اشعار نوين پيكره آيا

  كند؟ مي آغاز يا رود مي خود كمال به رو كه ست ساختماني

 آيا شكل؟ آيا: پرسم مي را اين بارها خود از من سازد؟ مي دار نقيصه را آن چيز چه - نخست صورت در

 ميزاني نيست؟ ادبيات در پوسيده سنتهاي با پيوستگي از حاصل و مبهم نقيصه، اين تصور آيا معني؟ آيا طرزكار؟

 شده؟ شناخته دقت روي از شود مي سنجيده آن با كه

 كمال اين از اي نمونه آيا دارد، پيوسته خود كمال با را آن كه كوشد مي باز و كند مي آغاز اگر - دوم صورت در

 بگيرد؟ را آن جلوه تا دارد، وجود هنر جهان در كه سنجد مي روشني كدام با را خود شناسد؟ مي را

 حرف اين كه هركس به است من عادت كه آنجا از تشويش، هيچ بي بسنجد، نبايد و سنجد نمي كه درصورتي

 كي اما ."بسنجد كه آمد نخواهد هم روزي و سنجد نمي" گفت خواهم بياورد زبان به من روي پيش در را

 فكرهاي برابر در ما زيرا درحشد؟ نمي تازه زيورهاي جلوه زير در دنيايي هنرهاي پيكر كه كند انكار تواند مي

 و ديگران كار و زحمت حاصل دنباله در. بريم مي سر به درپي پي و زياد تكاملهاي زاده و خود زمان گوناگون

 و كرده مخلوط هم به را چيز همه است ممكن ما. آنها هاي پرداخته و ساخته و شده شناخته هاي شخصيت چقدر

 هفدهم قرن با يا او همكارهاي و "ژوكوفسكي" دوره با نبايد ما دوره من، عقيده به واسطه، همين به و. بپذيريم

 . شود گذارده برابر فرانسه در رمانتيسم دوره و

 يك از شما براي - ها نمونه اين بسيارند و - دارد برابر در دلپذير هاي نمونه و سنجد، مي كه درصورتي عكس به

 زيبا اي پرنده بسته زبان اي جوجه اينكه تا انتظار در طوالني آنقدر مدتهاي چرا. زد خواهم حرف كوچك كار

 بخواند؟ دلكش آهنگ به و شده
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 به كه شما، در فكر اين كجا از دريافتم بعد ولي. بود اين آورد فراهم من براي را تعجب كمال بدوا كه اي نكته

 ما فكر با موافقت از آنها باشيد متوجه خود آنكه بدون. است كرده رخنه كنيد، مي فكر خودتان فكري روش

 گويند مي بدارند روشن را خود اجاق توانند نمي چون. كشند مي كه است تزلزلي نقشه ما خود دست به درآمده،

 اين خالف بر واقعيت به تدريجي، تكامل به عقيده همان با آنكه حال و. "نيستند روشن هم آسمان هاي ستاره"

 همه مثل گرفته، تازه زيب و رنگ هم آنها هنر وضعيت، هر در و آمده، وجود به وضعيت با ديگران: رسيم مي

 . بوده عكس به ما براي كه درصورتي. آنها چيز

 محصولهاي تابناكي و جلوه چقدر برابر در عوض در. ايم گذاشته وجود عرصه به پا جلوتر به وضعيت از ما

 دماغي نيروي كند، كمك ما زندگي نيروي آنكه از پيش جهت اين به. آن گوناگون هاي زيبايي و هنر تر فراوان

 چيزي ما كه آيد مي نظر به چنين و. دهد مي انجام را خود كار كه ماست دماغي نيروي كند، مي كمك كه ماست

 . نيست اين كه حالتي در اندازد، مي اشتباه به را ما همين و ايم گرفته وضعيت از

 منابع ما براي و وضعيت، پيشينيان براي". ديگرند جنسي از روابط كه بينيم مي وضوح كمال با چيز همه از پيش

 به همچنين نيازمنديم، كمتر فعاليت به ما پيشينيان، به نسبت. نيستند يكسان فعاليتها گذشته اين از ،"ست هنري

 . كمتر زمان

 در و گويند، مي آنها كه زمان اين. خواهد مي زمان هر كاري و نيست روا هنر در حوصلگي بي و شتاب هرچند

 و رساند مي را فاصله زمان، اين. است هنر عالم در تكامل هاي دوره به مربوط و آن جز به ورزند، مي تعصب آن

 خود دماغي فعاليت كه وقتي يافت درخواهيد اشاره اندك به شما. گرفت نظر در بايد خود روابط با حتمن را آن

 كه هستند هايي كيفيت دارد، وجود امروز هنر عالم در كه ها نمونه اين بينيم مي گيريم، مي نظر در آن روابط با را

 . دارند مي مختصر را كميتها ترديد بدون

 نيازمند آنها كه فراواني تجربه و مالحظه با پذيريم مي را پيشينيان پرداخته و ساخته ما كه وقتي معني اين به

 آوري جمع ها، زشتي رفع" آيد مي الزم هنر در كه كارها آن همه درواقع. ديد نخواهيم نيازمند را خود اند، بوده

 باقي ما براي كه اي تجربه و مالحظه. گيرد مي صورت كوتاه زماني در "كار رساندن اعال حد به و ها زيبايي

 از ما و است، خواهان هنر كه اي جلوه كرده مرمت را آن چگونه كه است خودمان پيش در و ما كار در ماند مي
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 از كاهش، اين به نسبت بينيم مي و كاسته دماغي فعاليت از كه است اين. بدهيم آن به خواهيم، مي خود هنر

 . است كاسته زمان اندازه از كار، اندازه به نسبت و كار اندازه

 زمان كار اين قدر هر همچنين افزوده، كار سرعت بر طبعن كمتر، زمان در كار انجام به نسبت ديگر طرف از

 راه اين از و يابد مي تفاوت است، برانگيخته كار به را ما كه شوري و ما، دماغي نيروي حسب به كند درخواست

 - است "حافظ" و "بوحفض" بين فاصله كه زماني از نزديكتر مراتب به. رسيم مي كمتر خيلي تقريبي زمان به

 . بسنجيم هم با را تن دو اين بتوانيم اگر

 اخالق و علم از جدا اساسي با هنر. ست كردني قبول هنر، موضوع در اينها همه من، دوست باشيد، داشته يقين

 و ما در كه را آنچه از آن، پس. بياورد دست به را خود زيبايي تا كوشد مي موثرند، آن در هر يك هرچند ما،

 هيچگونه بالفصل زاده و رود مي ساختمان و شكل پي در كه چيزي. بسازد خود با دارد وجود زندگي طبيعت

 . است هنر شود، نمي شناخته وضعيتي

زيرا در هوش . كند، تا درباره عوض كردن زندگي ست كه در باره هوش آدمي بيشتر صدق پيدا مي اين حقيقتي

 . ست كه در عمل او نيست انساني و كار دماغي او شتابي

و حال آنكه اسباب ذوق و هوش، همان . تر و خيلي با تدريج و پررنج. اسباب عمل بايد به زحمت فراهم شود

 . تا در كجا و كدام زمان و به نيروي كدام زنده. ذوق و هوش است

ست و با هر دقيقه نيرويي خاص براي  اي با هر هستي دقيقه. ست ساده اما باطني پيچيده و مرموز هنر را ظاهري

 . ست همان راستي و حقيقت است فهم، آنچه در هنر اساس زيبايي

در مدت براي اين كار گزارده شده، و از چه راه كنيم؟ با كدام رابطه؟ و چق عمده اين است كه چگونه كار مي

 . شود آزماييم؟ پس از آن نيروي ايجاد ما هم دير يا زود با آن شناخته مي مي

هنگامي كه در پس ". اما حقيقت امر اين است، هركدام از اين پرسشها چه بسا به خودخواهي من مربوط بود

ن به زحمت نيانداخته، وقت كار و وظيفه اصلي را و من فكر خود را در خصوص آ "پرده از من صحبت است

بلكه به گوشه دنج خود كه فقط . دارم گونه برخورد يا انجام وظيفه، مستهلك نمي در ميان ساعات طوالني اين

 . پردازم شيطان هوش من، و دلي كه از آن من نيست، در آنجا راه دارد، شتافته به كار خود مي
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ها  كوشي كه زبانزد مرده آيا تو مي "آوري از اين حرفهاي سبك و كودكانه؟ يشرم نم"گويم  فقط با خودم مي

دهد، به هم چسبانده و از پشت پنجره تو  باشي تا اگر استخوان سرد خود را، كه بوي هزار سال مرگ مي

ي از نگاه يخ كرده خود را به ديوار تو بيندازند؟ آيا تو شعر خود را جز در مطبخي به دست دوست –گذرند  مي

دانند  فرستي تا قضاوت مردم را در خصوص چيزي كه نمي ها مي ها و مجله آن خود خواهي داد؟ يا به روزنامه

 بسنجي؟ 

گويي او  يا حقيقتي در تو هست و راست است كه مي –آيا تو شيادي بيش نيستي كه به خلوت خود پناه برده 

 روزي به زبان خواهد آمد؟

ها و جنگلها و در ميان زورآزمايان و غارتگران بزرگ شده، و  باور كنيد، دوست من، هرچند كه من، در كوه

 . آورم ست كه در برابر آن سر تسليم فرو مي ام، اين حقيقتي اطاعت بارآمده طبعن آشفته و بي

در آن و اندازه كار و تر از اين در نزد من كار است و نيروي كار و حوصله فراوان  تر و با حقيقت راست

 : ام تشخيص راههاي آن، در حالتي كه خود را در برابر آن نباخته

 . كم خواندن، چون هرچيز را به طور طبيعي و دلچسب در راه عمل بايد به دست آورد

 . زياد به مالحظه در جوانب كار و آنچه كه خوانده شده است، پرداختن

ساعات . و چقدر ساعات دراز را اينگونه گذرانيدن. در خود و ديگرانزياد فكر كردن و با نظر عيبجويي ديدن 

 . دهند دراز يادآوردن آن ساعات به كار رفته را كه در نظر مرد كفايت و زيبايي خود را از دست مي

و اگر روشني  –دهد  تر جلوه مي كاوشي پر از شك و ترديد كه هنر را وسيع. كاوش درباره آنچه انجام گرفته

 . دارد مرد آشكار شود آن را به زور خودخواهي در تاريكي خود پوشيده نمي اين بر

 . ها به انديشه كار بدل شود، در تمام اوقات كار چيز به انديشه، و همه انديشه هاي ديگر، تا اينكه همه و بسا نكته

جروبحث با آنها  فايده با مردمان الابالي و ساعات از دست رفته را هم كه به ماللت و شنيدن حرفهاي بي

بايد آن را . البته براي هركس ضعفي در زندگي هست. گذاشته است با استغفار و شرمساري بايد تالفي كرد

دريافت و به گوشه خلوت خود آمد و با صداي بلند خود را به باد مالمت گرفت و خجل شد از آنكه هميشه با 

 . كوه و متانت خود را از سخن انسان دريغ نداردبرد تا آنكه او هم ش انسان و در درون انسان به سر مي



۲٦ / شين پرتو هدايت، طبري، امه نيما به سه ن  

 

 
 

Published by 
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

كه در  –دوست شما نيما يوشيج . با كمال خوشوقتي از اينگونه ساعات در زندگاني دوست شما بسيار كم است

در خلوتگاه خود آن جانورها را، كه در دايره تنگ زندگي خود غوطه  –برد  گوشه شهر مردگان به سر مي

چه بسا از جا . كند نفرت مي –تا اينكه در تقواي او خللي راه نيابد  –يده و از آنها خورند، در برابر چشم چ مي

او متاسفانه . دارد آورد و همسايگان خود را در دل شب، كه هنگام فهم اسرار است، بيدار مي برخاسته فرياد برمي

م احوال رشته كار خود را از دست اما در تما. بيند درد تلخ اينگونه برخوردهاي نابجا را، حتا در اشعار خود، مي

 . رود دهد، به خواب مي يابد، و با افسوني، كه رياضت او را به او مي نداده، زود آن را درمي

. رساند كوشد و مهمي را در آن به انجام مي پيش از هر كار، خوشوقتي او در اين است كه در راه طلب خود مي

توانند مدتهاي  اد نه كم از حيوانات باشد، كه در سوراخ خود ميشود كه آدميز هيچ مهمي هم مقدم بر اين نمي

چون او اينطور . يا حشرات، كه براي آنها ممكن است به خواب زمستاني خود فرو رفته باشند. زيادي بياسايند

آنكه . پردازد تا به مرمت ديگران، اوست آنكه در كار خود بيشتر به مرمت خود مي. كاود راه خود را است، مي

دارد براي منظوري اين  چنان به هنرش پيوسته است كه بين او و هنرش جدايي نيست، باز اوست و دوست مي

 . را براي دوست خود گفته باشد

دهد تا اينكه راه ما را به پيش پاي ما روشن بدارد و ما را به تاريكي، كه  اما كي شمعي افروخته به دست ما مي

من . آورد خواستم گفته باشم اوست كه شك مي ش از هركس براي شما ميخود در آن است، رهنمون نباشد؟ بي

بينيد، با كمك در راهي كه اساس آن مربوط به خود  خواهم به شما كمك كنم براي ديدن آن، خودتان مي نمي

 . من است و آتش من آن را روشن داشته است

در ميان چقدر استعدادهاي سوخته و . كنيم كنيد كه ما در قبرستاني بيش زندگي نمي بيش از من شما تصديق مي

. چيز بوي استخوان و كفن گرفته است همه. دوست جهنمي و ذوقهاي كور و با تاريكي سرشته و ترسو و عذاب

اين چهره معرفت نارس ماست وقتي كه مردمان سرشناس را . آورد چيز خيال شكست و مرگ را به ياد مي همه

زنند و به زودي  اما در زير سنگيني زنجيرهاي خودشان غلت مي. اند د را يافتهكنند راه خو خيال مي –ستايند  مي

كنند، با چشم  آورند و هنر او را به ديده تحسين نگاه مي اي حرفي به ميان مي دارند اگر از زنده به شما معلوم مي

توانند، و اين كار  اي كه مي زهخواهند راه او را در پيش بگيرند، به اندا اند، زيرا خودشان نمي ديگران در آن ديده

 . براي منظوري ديگر بوده است
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شهوات  –اي نداريد  و هنوز شما در جهان آوازه –اي از اشعار شما را به دست گرفتند  وقتي كه به عكس قطعه

خود را به مانند ديگ عفونت به جوش درآورده آنهايي كه سرشناس هستند، در برابر شما مانندناپذير جلوه 

شناختند و بعد  همانطور كه سابق بر اين قدماي خود را براي همين منظور ديواري تكان نخوردني مي. ندده مي

جز اينكه . دادند به ختم استعداد و ذوق كور خود نظر انداخته، آنها را در كار خود خاتم هنر يا علم لقب مي

 . اند و آرايش اين موضوع را عوض كردهكنند، رنگ  اكنون به مناسبت زمان، آنها كه هيچ چيز خود را عوض نمي

اي كه ممكن است در شعر  چنانكه گفتم دست به دامن تكامل تدريجي و زمانهاي طوالني زده دليلي براي نقيصه

يا  "خواهد زمان طوالني مي": شما يافت بشود نخواهند جست جز اينكه براي تسكين آتش زبانه خود بگويند

، بدون اينكه "شود اين آن نمي"، "اين تقليدي از آن است"هوش آنها؟ يا  تر از سست – "لفظها سست هستند"

انگيز و  به يك حساب رقت. دهد ست و قبرستاني را جلوه مي هرچيز كه نشدني. آني را بشناسند و مانند اينها

دهند تا بلكه شما را سست و سرگردان  اما شبها را آرايش مي. گويم احمقانه حتا نمي –كودكانه بايد گوش داد 

اي جلوه سازد، يا پاره استخواني بدست آورده آن را به روي استخوانهاي پوسيده  اي را ستاره بدارند، يا جرقه

اينكه ويراني را از پي پس از آن در دماغ تنگ آنها هرچيز بيش از پيش مردن آغاز كرده، مثل . خود بچسبانند

شتابند، به خيالي كه  يا سررشته نكبتي گم كرده را به دست آورده، مي. ريزد ايد و اكنون آن ويرانه فرو مي كنده

به هيچ صدايي رو به شما نياورده، آرامگاه شبهايي چنان وحشتناك هستند . خواهيد از دست آنها بگيريد شما مي

در همين آرامگاه خودشان و در ميان . ن به خنده در نخواهد آمدكه گويا هيچوقت صبحي در پايان آ

شناساند، عمر خود  اساس و زنانه و لودگيهاي طوالني، كه طبع سرد و شكست خورده آنها را مي جروبحثهاي بي

برد، زنگوله به دست گرفته باالي سر برده آن را  را به سر برده مثل مار به روي گنج، كه از آن بهره نمي

دانند در اين دوران زندگي جوياي چه هستند و چه چيز را به پاس آن  معلوم نيست براي چه و نمي. وازندن مي

اي وسيع  دهند؟ نه آينده ست كه در تاريكي ادامه مي اي حقن الزم است خواستار باشند و اين چه رقص بي مزه

تمام نظرشان به همين زندگي چند  چون. اي باشد در چشم آنها، نه فكر اينكه در پس ديوار ممكن است زنده

ميرند و از آنجا كه رغبت زنده شدن ندارند،  مي. روزه و شهوات آن، در محوطه تنگ و تاريك خودشان است

اي  برند؛ در پي هيچ گونه وسيله مثل خيكهاي سر به مهر، مثل گوسفندهايي كه رو به مسلخ مي. خورند تكان نمي

اي  زيرا شور و دردي در آنها نيست و وسيله. راي نرفتن دليلها دارندخواهند بروند و ب روند و نمي نمي
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بلكه سالهاي دراز به شهوت كثيف . تا آنكه بهترين آن را جسته و رجحان داده باشند. خواهند براي ابراز آن نمي

بينند  اف خود ميبرند و از آنچه در اطر قيدانه پرداخته، ساعتي خود را به مردماني كه رنج مي وار و بي خود بهايم

 ! خواهند در خصوص هنر صحبت بدارند اند رسانيده مي به زحمت

 

كي عمر . خواهيد به رويه نوين شعر گفته باشيد و بسيار عزيز از اين كه استعداد داريد و مي! دوست عزيز من

يد اين ورقه شعر را خود را به هنر خود فروخته؟ با كدام نيرو؟ با كدام بينايي در كار هنر؟ تا اينكه شما بگوي

 رسد؟ بخوانيد و لطفن بگوييد هرچه به نظرتان مي

آزمايند، اما هركدام  ست، و چه بسا تواناترين هنرمندان به آن كار خود را مي هرچند قبول طبع عامه هم موضوعي

تري  لكنيد ما در پي كام تصديق مي. توان ساخت چيز را با اين رويه نمي از اينها موضوع ديگر است و همه

تواند ساقي باشد و ببيند راه كمال ما را، و كي ممكن است با زيبايي  كي مي. رويم و تشنه جامي گواراتريم مي

شان  زيورهاي به دست نيامده ما را آرايش بدهد، و حال آنكه مردمك چشمهاي كور خودشان در دو طرف بيني

 . كنند اسه سر خود گذارده و با آن  نگاه ميام چشمهاي ديگران را در ك يا همانطور كه گفته! آويزان است

آيا . تپيد كه به طرف او پرواز كند و هدف مرغ زيبايي بود به روي شاخسار بالفرض هم كه ممكن بود و دل مي

آورد؟ آيا اين روشني كه در كمال قناعت و قبول با دست ديگران راه ما را پيش پاي ما  نه هركس راه خود را مي

آيد، مشكل از دست بيرون  آور نيست؟ و به عكس آنچه مشكل به دست مي هنر ما زيانگذارد، براي  مي

ست كه  شود؟ جز اين اگر باشد فكر نيست كه ابتكار شده و نه آن چيزي تر شناخته نمي رود؟ همچنين عميق نمي

ده را باد باد آور"مثل معروف است . گريبان ما را به سبب خودخواهي كه داريم از دست ديگران خالص كند

آيد و درون  در اين صورت اين هستي است كه به زبان مي. تر دليل آن اين است كه از ما نيست ، روشن"برد مي

و بهتر به  "اين است درون او"سازد، نه زباني ماهر و استادانه كه به هستي پرداخته و بگويد  خود را آشكار مي

برد و خيلي بايد توانست به هنر خود اخالص  لمي مياين حقيقتي است كه ما را به طرف مس. ثبوت برساند

فريبد، تا اينكه بتوان به آن  فايده، كه ما را مي داشت و جدا بود از خودخواهيهاي بي جا، كه هست و چيزهاي بي

 . نزديك شد
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دهند، و  يكار و توانا در كار هنر كه خيال كند روزي راه خاص او را به او نشان م نه من، نه شما، هر كارگر كهنه

اين نكته . شود توصيه و تحميلي در كاري غير مشترك از ديگران خواهد ديد، ناچار به خود اين را يادآور مي

اگر به سرشت خود ماالمال از رموزي كه حتا خود ما . ست و حس كردني، نه كاويدني براي ما ديدني

ديديم با چه اشتهايي، خودسرانه و بيرون  مي انداختيم و شود، نظر مي شناسيم و اندك اندك بر ما آشكار مي نمي

طلبد يك احتياط ناشي از شك را هم درباره چيزي كه روزي به يقين  از اختيار ما، هنر را به سوي خود مي

 . ديديم كه به جاي خود وجود دارد خواهد پيوست مي

ما را از . گذارد يش پاي ما ميبه عقيده مسلم دوست شما، اين شك و احتياط خواهد بود كه روزي راه ما را در پ

همچنين جايگاه . كند ايم، از سرگرداني حفظ مي تسليم و شكست و ياس و كم جراتي، و چون راه خود را يافته

هاي آن  مطمئن براي ريشه دوانيدن آن درخت برومند شخصيتي به شمار خواهد رفت كه روزي درباره ميوه

اي طوالني است، مثل زندگي خود  زيرا هنر رشته. ر آن نيستيمسودهايي خواهند شمرد، كه اكنون ما واقف ب

آنكه با هنر مشغول است با زندگي . گردد چون از زندگي او جدا شده و به زندگي او بازمي. انسان در روي زمين

مشغول است، پس از آن نه تنها زندگي روشن و همه چيز آن هويداست و هنري كه زاده آن است به همچنين، 

ست كه خود او، آن را به دلپسند خود،  در هر قدم او راهي. ل اين است كه به گشودن طلسمي پرداختهبلكه مث

راهي بسيار گريزان و "كند  دم به دم فكر مي. كوشد كه بيشتر آن را بر وفق ميل خود بدارد در پيش گرفته و مي

اين صداي دروني اوست، ولو اينكه  "چه كنم از آن جدا نشوم؟. هيچكس با آن آشنا نيست. لغزنده در پيش دارم

هركس برخالف ميل من نشاني . ام من در ذوق و سليقه خود تنها شده"زند  با خود حرف مي. به زبان نياورد

رسد، من بايد تمام وقت  با كمال بي فرصتي اينك مرگ فرا مي. من بايد از خودم بجويم، نه از ديگران. دهد مي

يا به مانند . توان مثل مرده خود را تسليم داشت نمي"گويد  همچنين مي. "مخود را به مصرف اين كار برسان

ها را به روي آن شستشو بدهند و همين كه درخور قامت آنها  شو تا اينكه مرده شوخانه به دست مرده تخته مرده

 . هيچوقت دنيا را با اين رويه به جايي نرسيده است ".اي بر آن اضافه كنند نبود، تخته

گذشت، به سرعتي كه گويا زمان  گويد پيش از اين و خيلي پيش از اينها، سالها و ماهها مي وشيج مينيما ي

مثل . اند و ما به ذوق و هنر خود تسليم شده و سر به پيمان او درآورده بوديم مهابا را با تازيانه تعقيب كرده بي

اگر به جز اين باشد . طلبد تري را مي فايافتهاينكه هر دقيقه بين ما و ديگران جدايي بيشتر است و هنر، هستي ص
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جويد و آنچه معين نيست، نشان  هستي معين، راه معين مي. تامل نكنيد كه آن براي هنر است يا نيست

گذرد و درخشيدن صبح را مژده  ساعتي كه مي. در اين شكي نداشته باشيد. ست براي زوال و خرابي روزي

. كند ه از عين حيات مادي به وجود آمده و با ما به حيات مادي بازگشت ميآورد با خود ماست و نيروي ما ك مي

در حالتي كه به جلوه و زيبايي هرچيز افزوده و ماده حيات ما را با معنويت خود، كه ظاهر آن هنر است، پيوند 

او نيست و كوشد به طرف آن نهايتي كه با  نيروي ما مي. اي بي پايان هستيم مثل اينكه ما سرچشمه. دهد مي

در همين نهايت است آينده ما و، دور از دستبرد ديگران، اين آينده يكي از خواص . خواهد آن را پيدا كند مي

ست كه روزي مشخص  اي نقطه. حركت خود ماست كه با آن نهايت تماس خواهد گرفت، براي نهايت ديگر

كت است، فقط حاصل اين حركت و چون ما در حركتيم او هم در حر. شود و چيزي به جز اين نيست مي

در آن متاسفانه نه نيروي ايجادي، . ممكن است چيزي جز روشني، و ممكن است به جز تاريكي، چيزي نباشد

اند و  اي را از كه به زير غلتانيده مثل اينكه جسد اسب مرده. نه ابتكاري، نه شخصيتي سودمند و همه آن سقوط

كند، يا به عكس بسته به اين است كه اين  هم به ته دره سقوط ميآيد كه بقاياي استخوانهاي او  روزي مي

يعني از روي حقيقتي كه مثمر ثمر است، و اين حقيقت . حركت تا چه اندازه مسلم و به حال طبيعي انجام بگيرد

فهمد، و ممكن است در راه آن به سرحد  در بين تمام حقيقتها كه انسان نسبت به زمان معين مي. خود ماييم

 . ست هم اين حقيقتي. تباهي رسيده باشداش

كوشيم كه هر چيز را بر وفق ميل خود بسازيم و اين فعاليت، كه در  كاويم، مي داريم، مي ايم، دوست مي ما زنده

دهد انسان، در ساحت زندگي، نه غالمي مطيع بلكه  ماده زندگي انسان هميشه برجا خواهد بود، نشان مي

تواند واسطه دقيق آن روشني بارآور باشد كه بي وجود آن زندگاني از جلوه و  مي او. فرمانروايي سازگار است

برد در  ها را كه به كنه هستي راه مي جالي خود كاسته است و ممكن است فعاليت عقلي و مادي آن جلوه

طبيعت  شود كه براي از اين قرار هنر واسطه بيان فكر و حسي نازل نمي. افزاي خود نگه بدارد تاريكي زحمت

 . هاي خود تر باشد، در بسياري از موضوع زنها موافق

خودي نيرومند و حاصل . است "خود"با اين وجود، در تمام اين احوال، آنچه حقيقتي دارد مقدمه كار از روي 

اش را  بدارد و نشان بدهد بهار در كجا گلهاي نهفته "خود  بي"تواند ما را  خودي كه مي. از تمام شئون هستي

شناسيم پيش از  خودي كه با آن مي. سوزد خنداند و كجا شمعي بر بالين سحر مرموزتر از هر مرموزي مي مي
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هنگامي كه صفا . و اين خواهد بود و دور از قبول نيست. جوييم بر اثر شناسايي بدون دليل آنكه بجوييم و مي

. ايم رشته و هستي خود را خاص يافتهو با خود همه هستي را س "خود"ايم و وجود ما سرشته شده است با  يافته

هنگامي كه در كار خود كهنه و . كند باشيم، او به ما حكم مي انگيز خود مي هنگامي كه غرق در روياهاي شگفت

گيرد و به مانند مگسي هرجانشين  ايم، هنگامي كه از روي راستي هر كار ما انجام مي عميق و متين و روان شده

برد تا اينكه به فراخور انصاف خود درون پاكيزه و مرموز ما را كه  ر پي نكبتي نميكار و خيال خام، ما را د

در آن هنگام مثل اين است كه فرمانفرمايي غيبي در . ست به ميل خود مرمت بدارد حاصل از اين مقدمه طوالني

 –آيد و هنوز نيامده  راجع به آنچه هست و راجع به آنچه مي. دهد كه بگو پشت سر ما ايستاده و به ما فرمان مي

هاي ما را با حقيقت و  زيرا رمزهاي دقيق كار و گفته. ايم و چه بسا قبلن دريافته پس از آن دليل آن را پيدا كرده

سوزد و در آن كه  آيد كه چيزي مي اند و در هرحال چنان به نظر مي واقعتي كه در عالم وجود دارد ميزان گرفته

 . سوزد، ما اجاقي بيش نيستيم مي

خواهند فرمان خود را  در ميان چيزهاي دروغ و تصنعي كه مي. دهد حتمي بدانيد دوست من، او به ما فرمان مي

آيد و  او آفتاب است كه روزي از زير ابر بيرون مي. تواند به آن وقع نگذارد مرجع بدارند، هيچ كاوشي نمي

اند و به لباسي كه در خور آنها  د بيهوده معطلاو از هزارها مردم كه براي معيشت خو. ها را شكافد تاريكي مي

شناسد به همپاي خود  را كه خود مي "آني"كنند،  نيست درآمده و هر روز رنگ خود را رياكارانه عوض مي

كشاند، كه حتمن طبيعت شاعري به آن  اي بزرگوارتر مي او را به جذبه هستي. دارد او را صيقل مي. برد مي

 . يگرانتر است تا طبايع د نزديك

اي را چنان كه بايد  را مطيع نباشيم، هيچ چيز را مطيع نخواهيم بود و هيچ جلوه "خود"در صورتيكه 

همچنين اگر روزي هم هنر ما بارور است، هيچ كس به آن سر تسليم فرود نياورده و آن را . پذيريم نمي

س همينقدر كه به خود آمديم و بر طبق به عك. ايم اي را نيافزوده پذيرد و ما براي جهان زندگي هيچ جلوه نمي

توانيم  شنوند، مي بينند و مي تر مي هستي خاص خود ديديم و دريافتيم كه همين چشمها و گوشها ديگرگونه

زيرا . ايم اي را با خود ساخته به اين معني كه ما خدمتي را انجام داده و هستي. بگوييم كه با ما همه چيز هست

به اين ترتيب آن چيزها كه . ايم ستوده ايم كه زيباييهاي آن را مي لق داشته و تنها ما بودهوقتي اين هستي، به ما تع

هايي خاص بوده و در مرحله نخستين عده كمي آن را  شوند بر طبق ضرورتهاي هستي امروز زيبا شناخته مي
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بريم، نه فقط  نخستين به سر مي بينيم در آن مرحله براي ما شكي باقي نبايد بماند كه وقتي مي. اند شناخته زيبا مي

بايد به كار خود باشيم، بلكه بايد رويه خود را توفيقي شناخته، چشمها و گوشها را كه كودكانه فريب  شادمانه مي

دهند در برابر ترغيب و تكذيب بيگانه، بسته داشته براي جستن از يك فريب كودكانه ديگر به ياد بياوريم ما  مي

 . توانيم خودمان باشيم ي بدون اشتباه مينخواهيم همه كس شد ول

ايم، همه چيز در ما وجود دارد و چون در ديگران هم وجود دارد، در ما، كه با نيروتريم،  حتمن ما چون زنده

از اين گذشته چون در ما هست، و بر حسب ضرورت است كه . تر آن را بايد انتظار داشت زيباتر و با جلوه

ما هم از هنر خود اثر آن را خواهانيم، نه چيز ديگر؛ . ست، بي اثر نيست قتيست، و چون حقي هست، حقيقي

 . نسبت به زماني كه هست، يا خواهد آمد

اي را كه مايل بودم گفته باشم اين روشي است كه دوست شما از آغاز كار و اوان جواني به حمايت آن راه  نكته

در پيش پاي خود ببيند، آن را نبايد با جهات ديگر اگر توانسته است يك قدم . خود را در پيش گرفته است

كاري  زندگاني سنجيد و نبايد پنداشت كه هيچ هنرمندي براي ساختن تكنيك خود نيازمند نيست، يا هيچ تازه

 . اي از بينايي فرا بگيرد نبايد دقيقه

خودترين كسان  ترين تكنيكها بهره بي الوصف خشن تر هنر، مع دهيم در عالم دقيق اين درس را ما به خودمان مي

زيرا در . دارند اند، و بي جهت تكنيك را متهم مي هاي پوسيده آنها بازيچه سليقه مردم، و چه بسا سليقه. است

چون خودي سر به راه در كار نيست، هيچ چيز . آنها هيچ حس و تمايلي با رويه خاص خود ميزان گرفته نشده

 . زنم ولي من بيش از اين در اين موضوع حرف نمي. سر به راه وجود ندارد

هنگامي كه از شخصيت . هاست در عالم هنر، كه وقت هميشه حكمفرماست، به خود نبودن پرآزارترين بي دقتي

يز بايد بتوانيم به نيرومندي خود اطمينان چ كس و همه و برومندي بيشتر، صحبت به ميان است پيش از همه

در اين مورد اگر شما چيزي فهميديد كه ديگران نفهميدند . داشته باشيم و اين تصويري از روي حماقت نباشد

 . يقين بدانيد كسي نيست كه شما را بفهمد

يگران اين فهم حاصل زندگي شما و د. ست كه ممكن است خود شما هم به آن پي نبرده باشيد در شما نيرويي

رسا و برومند است كه اكنون در شما جمع آمده، و روا نيست آن را در معرض عيبجويي مردم قرار بدهيد، چون 

اي به دست  مثل اينكه از ماهيتي عصاره. تريد به خودتان تا ديگران ايد، آرزوي خودتان را واقف خودتان آزموده
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از خاصيت انداختن و عقيم ساختن . كار جز دشمني با وقت نيست اين. داريد آورده، اما دوباره آن را مخلوط مي

 . تر است به جاي اين كار همان اطمينان به خود ضروري. است

با كمال اطمينان خود را در مورد آزمايش بيشتر قرار بدهيد، در راهي كه به پيش داريد، استقبال كنيد آنچه را كه 

توانند  فهمند و نمي برند، شماييد و مردم نمي كه از آنها اسم مي آوران، هريك از نام. به ذوق شما وارد است

ها، و هركدام را كه بخواهيد و بپسنديد، وجود دارد، و با مزيتهاي دوره خود  در شما شكسپيرها و دانته. بفهمند

 "!اي بتازيدآه"دهيد  اند كه چه وقت شما فرمان مي مثل اينكه در شما همه آن ناموران پا به ركاب ايستاده. شما

روم و حقيقتن اگر شدني نبود چرا  من از پي شدني مي. اين شدني است. به خودتان بگوييد به جز اين نيست

 ايد؟ شما با اين نيروي شگفت و حرص و طلب تمام برانگيخته شده

. پيدا كننداي را براي مردن خود  مالند كه چاله ها و كورها در اطراف شما دست به زمين مي در حالتي كه مفلوج

چرخند، اين حرص  شوند و مثل شيطان به دنبال هوس مي يا مردمان سست و الابالي، كه زود از كاري خسته مي

پس از همه كس و همه چيز چشم پوشيده به كار خود مشغول باشيد؛ به طوري كه . دانند طلب شما را ناروا مي

 . برد گويا آن شدني است كه شما را مي

من . اند تر از من و ديگران در شيوه ساختن هستي خود گفته يان خيلي جلوتر و به مراتب منظماين عقيده را پيشن

گويم خوشوقت كسي كه هنرش واسطه بيان آن هستي است،  زنم، همچنين نمي تر حرف نمي از آن هستي عميق

سنجم، ولي  خودمان ميمن آن را براي زمان . هنر با هستي سبك و مبرا نشده، آشتي ندارد. معهذا اختالفي نيست

 . خواهم دوستي از آن خود را، شايد، سودمند باشم نه آن كسم كه بخواهم كشفي بنمايم، بلكه مي

رموزش جدا و . شناسد و آن خود اوست رود و يك دليل بيشتر نمي مطمئن باشيد هركس با آن شدني مي

ولي چون شما سازنده هستيد، همه . رانتر به چشم خود شما تا چه رسد به ديگ پوشيده از چشم مردم، پوشيده

بر طبق دقت و نظمي كه . ست گذارد سر توفيق مرموزي ها هست، آنچه را كه ذوق شما برآن صحه مي اطمينان

ايد انجام بدهيد، ولو برخالف هرگونه مقررات نو و كهنه، بدون كاوش در رموز اين فعاليت  در آن انديشيده

 –كاوش در اين ممكن است زبان عيبجويان را به طرف شما باز كند . ن كاوشكنم بدو بارآور، و باز تكرار مي

كند تا حس،  و چون در اين مورد فكر كمتر پيدا مي –حتا مگسي از زير دست شما برخاسته دستور بدهد 

 حساسيت خود را به پاس فكري تازه ببازيد و براي شما ممكن نباشد كه بدانيد تا چه اندازه حرف عيبجويان را
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به اين واسطه آنچه را كه روزي براي شما مزيتي خواهد بود، متاسفانه امروز با يك بي قيدي از . قبول كنيد

 .  دست داده باشيد

زيرا اين مربوط به هنر شما نيست، بلكه هنر شما زاييده آن است، و . بگذاريد اين كاوش را ديگران داشته باشند

ايد در شناختن زندگي دروني شما اهميت گذاشت، حتا يك سفر هرچيز كه به زندگي تعلق دارد و به آن ب

شبي كه تا صبح شما در زير درختها به . اي و دريايي خاموش مختصر و چند ساعت شب منزل در جوار دهكده

 . كرديد و همراهان را خواب ربوده بود آتش كلبه خود نگاه مي

چه . شما جز به قسمتي از آن واقف نيستيدچه گيرودارهاي پنهاني بين شما و دقايق زندگي شماست كه 

چه نزديكيها و چه دوريها كه دست به كار ساختن شما زده . ديديد خواستنها و نخواستنها كه ظهر آن را مي

شما از همه اينها و در آن . داديد گرفت و شما عادتي را ادامه مي بودند، مثل اينكه در شب تاريكي انجام مي

هزار شدني شد تا اين كه شما بشويد و حاصل اينكه توانستيد شعري دلچسب . دها به وجود آمدي تاريكي

. كند، كار ادا نكرده است زيرا هرچند شعر كل كار است، آنچه را درد حس ادا مي. بسراييد، حتا در آغاز جواني

ه را برومند سازد و حس كار را و زندگي هر سه را و اطميناني كه به خود الزم است داشتن هم كار شعر را مي

 . دارد مي

توان معني  توان داشت، در دل مقام آفرينش هنر، از اين راه مي به عقيده دوست شما، اعتقادي را كه به جمع مي

داد، نه راه ديگر، يعني خود را بايد به جاي ديگران نشانيد و از آن معناي جمع گرفت، دليل آن هنر خود 

 –ينيد قطعه شعري كه به دست شما ساخته و پرداخته آمده است ب در اين هنگام با كمال وضوح مي. شماست

اند از  در حالتي كه ديگران عاجز بوده. در نهايت آساني بوده –با وجود همه تصحيحات بعدي و گاهي بي آن 

يابيد پيوستگي و  توانند خود را با درون آن چيزها كه شما مي ساختن مثل آن، عاجزتر از اين هنگامي كه نمي

درواقع . يابند يي داده به كنه آنها رسيده باشند، و به همين جهت آن را بي اثر و مبهم و چه بسا بي معني ميآشنا

توانند به جزييات آن راه يابند، به دست  آنچه را ممكن بود ديگران به شما بدهند، در معرض بسيار پنهان كه نمي

حتمن براي شما، دوست . توانند باشند نها نيستند و نميهمانها، به شما داده شده، ولي اينكه اكنون شما هستيد آ

 . من، همه چيز عوض شده و رنگ از هستي شما گرفته و براي آنها به عكس
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ايم به ما  اند و اگر روزي به مفلوجي رسيده سر اين پيشرفت در اين نيست كه چگونه منصفانه ما را مرمت كرده

به مانند پاهاي او بداريم؛ يا از روي صميميت نابكاري به تشويق ما  ياد داده است كه با چه وسيله پاهاي خود را

گوي آنها  ايم، از دست گشاده يا زبان آفرين پرداخته اينك آن چيزها را كه از راه فروختن هنرهاي خود جسته

 !ايم گرفته

ما وجود دارد برابر اند خود را با وسعتي كه بيرون از  سر اين پيشرفت در اين است كه چگونه ما را برانگيخته

ايم؛ بي آنكه به  پس از آن هوشمندانه و برحسب ضرورتي، از راه دقيق آن گرفته و در آن دخالت كرده. ايم داشته

 . زبان بياوريم، اين كار آرام و به حال طبيعي خود بوده است، مثل آسيابي كه با وسايل الزم خود منظمن كار كند

اي  ر پيش شما بماند، از طرف دوستي كه به او عقيده داريد و اكنون به رويهميل داشتم، دوست من، اين حرفها د

بريد، ولو اينكه امروز موافقت نداشته باشيد، او يقين دارد در موقعي محرك و  كه او در كار خود دارد پي مي

يابند،  ني ميتوانند بفمند، به طوري كه چه بسا بي مع آنچه را مردم نمي. كنيد بارآور در اين خصوص فكر مي

ست؟ آيا  توانيد مرمت كنيد؟ آيا دانش عمومي، و اين قدر عادي و خشك در هنر و استتيك، كافي چطور مي

داران، قواي  توان در كار و موضوع هنر به استحصال پرداخت و مانند سرمايه وار مي برطبق اين دانش ماشين

رنج در آورد؟ باز اعتراف بايد كرد كه هنر ازين  تر به كارگران در اين رشته را براي محصول بيشتر و دلچسب

شود، شعر  چيزي كه به دست همه ساخته مي. تر است، هنگامي كه از آفريدن آن صحبت به ميان است دقيق

آورد؛ در  انگيزد و خاطر را مشوب كرده و درد سر مي ست كه بيشتر اوقات تهوع مي نيست بلكه معجوني

الزم نيست هركس آن را . وجود بيايد، و از روي همه ساخته شود، شعر است صورتيكه هرگاه چيزي از همه به

وار به هركس با سماجت و التماس عجيبي فهمانيد  الزم نيست كودك. بفهمد وقتي كه براي همه كس گفته نشده

 . و كوشيد كه قبول كنند آن شعر به حد زيبايي خود رسيده است

ن شاد باشند و خواه دانشي در اين رشته اندوخته و شعري گفته، و خواه بخواهند، خواه نخواهند، خواه طبع

هركس . چون ديگر وقت براي برتري از راه ديگر براي آنها باقي نمانده، خود را در رديف شاعران انداخته باشند

اگر زندگي آنها را عوض نكند، همچنين . فكر من و شما، او را عوض نخواهد كرد. ساخته زندگي خود است

اين گونه شعر، كه برحسب . زندگي آنها را براي شناسايي شعر نساخته باشد، شعر آنها را نخواهد ساخت اگر

ست، به وجود آمده، به سوي وسعت و  اي هاي گوناگون زندگي، كه مرضي يا نمونه ضرورتهاي رقتناك و جلوه
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و واقعيت آن براي خود اي بين حال و آينده است و فهم  رود واسطه رموزي كه از آن جدا شده است مي

فروشها كه شعر  هايي با آن خواهد بود كه به توسط دوستان شعر، و چه بسا دست شاعران؛ فقط دانستني

 . شود فروشند، وصف مي مي

وجود دارد از  "فهميدن"و  "دانستن"تفاوت دقيقي را كه بين . همچنين است حال و مقام شاعران در نظر مردم

در صورتيكه  "بايد ساخته شد"زيرا براي فهميدن . هرگونه سنجشي آسان خواهد بود پس از آن. نظر دور نكنيد

 ."كند كم و بيش نزديكي به چيزي كفايت مي"براي دانستن 

ام و اگر بيافزايم، و فرصتي باشد، چيزي به جز اين نخواهد  برم مطالب الزم را درين خصوص گفته گمان مي

 . داند نميزيرا دوست شما چيزي به جز اين . بود

موش را : غوك وي را گفت. در راه به غوكي رسيد. اند كه موشي از كاشانه به در شد تا خورشي يابد آورده"

 .دنب بلند است

 . موش از پي دنبي كوته شد

 .    موش را جثه حقير است و نه همچند آن هوش و عقل كه دارد: قاقم وي را گفت. هم در آن راه قاقمي بديد

اي بزرگوار شد و همچنان كه شدي هركه او را ديدي سخني گفت و موش از پي آن شدي  هموش از پي جث

الجمله چندانكه بجست، كمتر بيافت و روي به كاشانه آوردن گرفت كه تن از خستگي بياسايد،  آسيمه و از في

 ."ليكن كاشانه گم كرده بود

جز آزمايش ) اميد پليد(هرچند اين قطعه  - "ه انتقاد كردبايد منصفان": ايد  اما در پايان آن مقدمه زيبا، اينكه گفته

نخستين كس، خود من خواهم  -كنم  قلمي براي من نبوده و كمتر وقت خود را براي اينگونه قطعات صرف مي

بود كه عيب بسيار در آن بجويم، سواي عيبهايي كه در آن لحظه شيرين و محرك بر من آشكار شد و در 

 . ه خود، تالفي خواهم كردبندي اشعار آيند قالب

... 

وجود داشته را يادآور شده  "نامه مردم"در روزنامه ي  "اميد پليد"در اينجا نيما غلطهايي را كه در چاپ شعر [

 ]و تصحيح كرده

... 
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چون چيزي در نظر نداشتم و دشوار بود براي . اين است آنچه از من خواستيد تا درباره آن مقدمه زيبا بنويسم

انجاميد، به چند نكته در آن مقدمه كه بهتر اين بود روشن شده  من جدا شدن از كار، و بيش از اين به طول مي

 . باشد، پرداختم

تر از اين كه  روزنامه اصالح يا تجديد كنيد تا اينكه نادلچسب خوشوقت خواهم بود كه قطعه شعر را خودتان در

هست در برابر ذوق مردم قرار نگرفته، از تحير مردم در برابر چيزي كه تحير ندارد، دوست شما اسباب كيف و 

 . لذت بيشتري براي خود به دست آورده باشد

 . بيندآنكه منتظر است روزي شما را بيش از خود در نظر مردم ناستوده ب

 

 نيما يوشج

 

  –يادداشت 

 "اميد پليد"، شعري از نيما به نام 1322به تاريخ هجده ارديبهشت  "نامه مردم"شماره هجده سال اول  2در ص 

اي كه احسان طبري به شرح زير براي آن  نامه نيما، پاسخي است به مقدمه. به صورتي مغلوط چاپ شده است

 . شعر نوشته بود

 :شعر اين مقدمه را بخوانيدپيش از خواندن "

. شناسند كساني كه با شاعران و نويسندگان جديد و اشعار و آثار آنها آشنايي دارند، بدون شك نيما يوشيج را مي

هاي آثار خوانده و نوشته  اشعار ايشان تقريبن از بيست و پنج سال پيش به اين طرف در مجامع ادبي و مجموعه

 . شود مي

خود، نيما مايل بود كه رسوم و قيود كهنسال شعر فارسي را در هم شكند و به جاي تكرار از اوايل كار شاعري 

تشبيهات و توضيحات قدما كه فقط براي ذكر احوال محيط خاص آنها رسايي داشت، محيط تازه و فراختر براي 

 . بيان احساسات و افكار خود ايجاد كند

تعصب مخالفين سبك نو و . بته به تدريج زمان به ثبوت رسانددر اين زمينه نيما كوشيد و ارزش كوشش او را ال

طرفداران آن هردو منافي عقل سليم و بيرون از حدود قضاوت صحيح است؛ ولي آنچه كه در آن شكي نيست 



۳۸ / شين پرتو هدايت، طبري، امه نيما به سه ن  

 

 
 

Published by 
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

اين است كه براي نيما امتياز اقدام به در هم شكستن سالسل سنن شعرگويي به سبك قديم بايد محفوظ بماند و 

اند، مراحل بدوي را  ن نيز شكي نيست كه اشعار او و ديگراني كه به اين طريق فكر خود را سرودههمچنين در اي

اي يا واقعي ابوحفض سغدي كه عنصر نخستين اشعار زيباي حافظ و سعدي  به مثابه شعر افسانه. كند طي مي

ثمر به  و غريب و احيانن بياشعار نيما در جاده تكامل شعر از اشعار متقدمين جلوتر است گرچه نامانوس . است

 . رسد نظر مي

چنانكه روز نخستين كه ارابه آتشي و بخاري اختراع شد، هيات ظاهري و صداي دلخراش و كندي رفتار آن، آن 

داد، ولي هيچ ناداني نبود كه اتومبيل را  تر جلوه مي هاي مزين شش اسبه براق و تندرو و زيبا پست را از كالسكه

 . تر بداند ه تكامل وسايط نقليه، عقباز كالسكه در مرحل

شايد اگر كسي بپرسد كه اگر اين اشعار نامانوس و غريب است، چرا بايد سروده شود؟ جواب آن است كه ما از 

ساختن اتومبيل اوليه ناگزيريم تا به اتومبيل امروزي برسيم كه رجحان آن بر تخت روان آراسته پيشينيان مسلم 

مالحظات ديگر را بايد قبل از خواندن اشعار نيما يوشيج و هر شاعر متجدد ديگر ولو  اينها و بسياري از. است

در نظر گرفت و نپنداشت كه شاعر خواسته است به عروض قديم شعر بگويد و نتوانسته  "موفقيت وازده و بي"

تازه فكر و قضاوت سنجيد هاي  بايد اين اشعار را به اندازه. و نبايد قياس ارزشيابي را مفاهيم اولي كهن قرار داد

و اگر هم بر آنها نقصي و عيبي وارد باشد، بايد اين عيوب و نقايص از اين طريق سنجش مكشوف شده باشد، 

 . نه از طريق ديگر

صبح، كنايه از طليعه يك . اي است"كنايه"نام دارد يك قطعه سمبوليك يعني  "اميد پليد"اما قطعه زيرين كه 

. ماندگي، جهل و فساد اجتماع كنوني است شب، ارتجاع، عقب. حياتي نوين استاجتماع جديد و يك نظام 

خود را به . هاي گنديده پنهان شده، از طلوع صبح هراسناك است ست كه در مرداب شب به صورت ديوي

مكد تا مبادا صبح طالع گردد، ولي اين اميد پليد وي بي ثمر است و  آويزد و روشن صبح را مي طنابهاي شب مي

 . صبح خواهد درخشيد

اي از لحاظ صرف و نحو  در اين شعر چنان كه مالحظه خواهيد كرد، نه فقط تشبيهات تازه بلكه تركيبات تازه

شاعر اين تركيب را براي . "روشني صبح"به جاي تركيب عادي  "روشن صبح"مثلن . شود زبان فارسي ديده مي
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بيان كند، نه روشني صبح را كه مفهوم كاملن  "صبح استآن چيز روشن كه در "خواهد  آن پذيرفته است كه مي

 . ست مجزايي

 يا مثلن اين بيت 

  "در زير درختان باال رفته از دود ابريشم"

يعني در زير درختاني كه در مه غليظ صبح مانند دود به آسمان برخاسته هستند ولي دودي بسيار لطيف و مواج 

 . ي كه لطيف و مواج استكه به دود ابريشم شبيه است، يعني ماده ا

ترديدي نيست كه متعصبين در سبكهاي كهنه به اين تركيبات خواهند خنديد و من به جاي آقاي نيما اقرار 

توانند با اين هوها خود را  ها و سفسطه آنها بسيار شيرين و بامزه خواهد بود و به خوبي مي كنم كه سخره مي

ثابت سازند چنانكه در بدو پيدايش رمانتيسم در فرانسه همين مصاب جلوه دهند و جنون و خطاي ديگران را 

وضع پيش آمد و نخستين كسي را كه در انديشه ي اختراع هواپيما افتاد، نقادان آن عصر به باد مسخره گرفتند و 

 . او را ديوانه خواندند ولي احدي نيست كه امروز جرات اين پيشروان را نستايد

 :نتيجه مي گيريم

هرقيمت كوشيد كه در زمينه شعر و نثر فارسي ميداني پهناورتر ايجاد شود ولي در اين كار نبايد مانند  بايد به -1

مخالفين متعصب و محدود بود يا كبر بيجا فروخت و خود را كاشف و مخترع دانست يا آن را بر ديگران 

 . اين وظيفه را بايد با خضوع تمام انجام داد. تحميل كرد

 . بايد آن را تشويق كرد. و سستي اسلوبهاي نوين زده شدنبايد از نقص  -2

براي قضاوت درباره اين اسلوبهاي نو نبايد مقياسها و اندازه كهنه را به كار برد و بايد ذهن خود را هنگام  -3

 . اي پرداخت و صرفن به جنبه هنري نگريست قضاوت از هرگونه سابقه

 ".يمانه تشويق كردبايد اين اشعار را منصفانه انتقاد و صم -4
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 به شين پرتو 
 

 

 ! دوست من

 

ها آمده در گوشه دنج اين جنگل و اين پيش از ظهر آرام است كه آنها را  شعرهاي شما با من به ييالق گالش

 . شنوم مثل اينكه پس از ديرزماني به صداي خودم جواب مي. خوانم مي

معلوم است كه شما دوست من، . زنم ديگر گرفته و حرف مي خود من هستم كه در جاي ديگر جان و سليقه

اي كه مسلم در چيزنويسي  ايد اين فصول را با ظرافت طرح كنيد و با شيوه ايد تا توانسته بسيار تمرين كرده

به عالوه معلوم است اين داستانها را شما در نتيجه حال مخصوصي و در طول . شماست به هم پيوند بدهيد

براي آنها دماغ شما نطفه گرفته، حمل . درپي نيست الساعه و سفارشي محض به طور پي قخل. ايد ردهمدتي تهيه ك

تصويرها كه در رنگهاي زمينه با . مواقع الهام متفاوت و زياد در كار بوده است. برداشته و مدت خواسته است

تي بوده كه سازنده در كار داشته اند نه فقط از روي تصور بلكه از روي مالحظا هاي الزم جا پيدا كرده جلوه

هاي خارجي كه در اشعار شما مالحظه شده با واقعيتي مربوط بوده به اين معني كه  همچنين جهت. است

 . اند چيزهايي در زندگي و عصب شما اثري از خود باقي گذاشته

خط با شعرهاي شما  از اول: توانم بگويم اين است آنچه از روي صداقت و مهارت كم يا زياد خود در شعر مي

به همپاي حرفهايي كه جان . هر يك از داستانهاي شما يك زندگاني است. شود خواننده وارد ميدان زندگي مي

كه رسم است بطوري . چه چيز در آن نبايد باشد خواهم گفته باشم چه چيز در آن بايد باشد و اما من نمي. دارند

هايي را كه ممكن است چقدر زيبا وجود  نده گذاشته و دقيقهو مردم سليقه شخصي خود را به جاي گفته گوي

شان نطلبيد و خواستنند كه حتمن عيبهايي بگيرند و مسخرگي كنند به  كه ذوق داشته باشد نديده انگاشته همين

كس هست و چه بسا به كمك مهارت بيان  هاي ضعف و مطالب قابل تاويلي كه در كار همه كمك نقطه

اما شما را زماني به وجود آورده است مملو از . كشند ا بزرگ كرده و به چشم مردم ميخودشان، آن عيبها ر
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به عالوه براي خوب . خواهد تا قاضي واقعي را بسازد هاي متفاوت مي زماني هم، با گروه. هاي متفاوت گروه

را به جا آورده و  شناختن هركس بايد از خود جدايي گرفته شبيه به او شد، به اندازه امكان زمان و مكان او

اي در ما دوانيده قدرت فهم كردن او را در ضمير ما  هاي او، چنانكه خود او يافته است، نطفه هضم كرد تا يافته

كه به جز اين باشد اظهار دانشي است چه بسا براي خودستايي و خودنمايي، با وسيله  در صورتي. بپروراند

 . ه شده استكشتن و ضايع كردن ديگران، كه به قضاوت شبي

در قوت اصلي خود سليقه خود من است؛ به هر اندازه كه اين  "چه چيز در شعرهاي شما نبايد باشد"بنابراين 

آنچه سزاوارتر است و مالك در شناختن واقعيت است . هاي مشتركي حكايت كند سليقه فردي نبوده و از جهت

 "چه چيز در شعرهاي شما بايد باشد"همچنين . نمودن شخصيتي است كه در سبك نوشتن خود شماست

رود  هايي كه از طرف هنرمند بيشتر انتظار آن مي يكي از توانايي. حاصل جمع گرفتن از توقعات خود من است

پسند  هايي را كه هست و جهات مشترك اين است كه با چشم ديگران در صنف اشعار ديگران در آمده زيبايي

 .پيدا كند ،دارد يا ندارد

چيزي كه در اشعار امروزه به ندرت به آن كه هست آن مايه شعر و شاعري است، يزي صوص آن چاما در خ

هاي ديگران به نام خود چنان  بينيم گوينده به هواي وزن و قافيه و پس و پيش كردن گفته كنيم و مي برخورد مي

هست سبت زمان او با او رفته كه خودش و ديگران را فراموش كرده و اگر جوانه نورسي از شخصيت او به منا

عمده مساله رنجور بودن و در مرتبه كمال خود، فهم كردن رنج ديگران  .آن را عليل و ضعيف ساخته است

سازد و پربار  ها و دقايقي كه دنيا و زندگي ما و همنوع ما را مي ها و همه جلوه ها و زيبايي در يافتن زشتي. است

 . اند، پر است آن چيزهايي كه آن را دور زده گوينده واقعي مثل خود زندگي و. كند مي

هركس نسبت به كسي يا . برد هايي باشد، رنج مي اما مطلب افزودني اينكه هركس در حبس و شكنجه و ناكامي

اين غم و عشق در شعر هر شاعر معروفي باشد به . آورد رساند، شوري در سر مي چيزي تعلق خاطري به هم مي

طور كه غم و عشق او  ديد شاعرانه آن. هرچند كه با ديده شاعرانه ببينيد. نيست نظر من غم و عشق شاعرانه

همانطور كه در تشخيص دو موضوع كه يكي از آنها شاعرانه  -كنند  مردم همه اشتباه مي. دارد جاي خود را

شاعر  غم و عشق -عرانه پروريده باشد يا نه پرورانيده شده و ديگري خاص جهان شاعر است ولو اينكه شا

 -زند  را دور مي در همه چيزها كه او -ان او قهرمانان داست -رنگ عوض كرده با غم و عشق ديگران واقعي 
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براي خود او در همه وقت و با همه . اختالط گرفته است -حتا چيزهاي جامد و در نتيجه مربوط به غير جامد 

رنج و عشق او . كند كند و پيدا نمي پيدا ميزيباي خود را در همه جا . جا هست ولي در هيچ جاي معين، نيست

تر است و  جا گرد آمده و سنگين بلكه از همه. شود ست از يك جا ديده نمي در اين سرمنزل كه سرمنزل شاعري

با زبان همه كس . منشي با زبان هر آدم غمگين و هر عاشق. گردد به درون چيزهايي كه با خود دارد طبعن برمي

مه چيز هست و با كم و بيش اينكه بود ه. سازد ل است كه شاعر را از ديگران ممتاز مياين حا. و همه چيزها

پس از آن . آورد ديد هركس بنابر خصايص و شخصيت نهفته او رنگ و جالي مخصوص خود را به دست مي

جور اگر با سالمت و تقوا و صفاي باطن و ايمان به مسلك فكري معين، مردي كه از پشت اشعار نمايان است 

دهد، چرا در  مياي كه چطور از خواندن اشعار بعضي حال مخصوصي دست  نكته. موضوع ديگر است ،در آمد

خواهد و اجر و  اين معني وسعت نظر مي در مثنوي يا غزل ديگري هست، نيست؛كه  "آني"هر مثنوي و غزلي 

در ادبيات زمان ما هم . كند ليد نميالبته تا حالي نباشد حالي تو. شعر واسطه است. هاي ديگر است صبر و توفيق

 . همين است و همين خواهد بود

كند و تفاوت بين گوينده چنين و  تر را نمودار مي آنچه دانستني و فراگرفتني است وسايل است كه آن چيز اصلي

يابد  تواند خود را چنانكه هست و مي چنان و ديگران اين است كه تمرين و تجربه و نظر به تجربه ديگران مي

توانند و فقط در  اند نمي بيان كند اما ديگران كه كارشان اين نبوده است يا از پي كارهاي ديگر زندگي رفته

در عين حال كه ممكن است همان ديد و طبيعت . دهند حاشيه نشسته و با نداشتن عقل هنري، دستور مي

اينجور شاعر به هر اندازه . دارد بيان مي كسي شاعرتر است كه خود را بهتر. شاعرانه را كم و بيش داشته باشند

آنهايي كه پيش از اين بوده و واقعن . تر است تر باشد كاوش او از پي يافتن وسايل نمودن خود دقيق كه دقيق

هركدام كه بيشتر رنگ از زمان خود گرفته و مال زمان خودند نسبت به . اند طور بوده اند، همين هنر داشته

 . تر در هنرند هاي پرتجربه خود خوبترند، زيرا مربوط به دورهتر از  همكارهاي قديم

اي هست كه از خود به ما خبر  بيند و هستي با نشانه برد؟ آنجا كه دلي مي البته كجا زيبايي است كه از ما دل مي

شعر  آيد و خواننده از و آنچه كه از مجموع به دست مي گردم در شعرهاي شما من از پي آن زيبايي مي. دهد مي

 . به مناسبت زمان زندگي خود توقع دارد
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آنچه كه زمان و تسلسل حوادث بنا بر سليقه و . شما قيافه شخصيت درخور توجهي در ادبيات ما هستيد

بايست آن را بسازد و به ميدان بياورد و جاي نخورد نداشت براي روزي  خصايص هر گوينده حتمي بود و مي

هاي فردي  قضاوت قطعي بر اثر قضاوتنخورده ما تجزيه و تحليل يافته  كه ادبيات جز به غرض و مرض دست

در آن معني پيدا خواهد كرد و چقدر گويندگان قابل از ميان رفته قديمي، كه اكنون اسمي ندارند، شناخته 

 . خواهند شد

راي شناختن او بايد گفته باشم هركس حقيقي است، اگرچه او خود را نشناخته باشد، از پشت پرده چشمهايي ب

در عالم زندگي اين موضوع . هاي خود به ديگران نشان بدهد كوشد تا خود را با يافته همچنين هركس مي. هست

اي  هاي معمولي يا وسيله خواهد با وسيله اي كه انسان مي اما از همان لحظه. جايي است پا افتاده و همه بسيار پيش

ادبيات كه با وسايل مختلف پربار شده است جاي . شود وض ميور را خوب تعهد كند، موضوع عبهتر اين منظ

و توفيق نمودن يا گفتن . آيد آورد، پاي از هنر و چگونگي آن به ميان مي گري را براي خود به دست مي جلوه

هاي او  خصايص و انديشه. هاي خود به ما نشان بدهد اي مسلم است كه بتواند خود را با يافته براي گوينده

وابسته به . اي از خود او باشد او نمونه ه نمود پيدا كند، به طوري كه شعرر كه هست از او به ديگران راطو همان

مثل اينكه بدون قصد و نه به . زمان و مكاني باشد كه در آن است و با آن بستگي دارد و از آن پيدا شده است

رود اما به جاي  كند و بعد كوچ كرده و مي همانطور كه كسي در محلي زندگي مي. دهد خود اين كار را انجام مي

همانطوري كه . هايي داشته باشد شعر هم بايد اينطور بوده و نشاني. ماند آثاري از او باقي مياو ته بساط و اجاق 

خواننده شعر خوب هم . دهد اي از ساختماني خبر مي زند يا در زير ابر و بخار، طرح و گرته از چيزي سايه مي

كند در حالتي باشد كه  تي كه پيدا ميخواند پيدا كند و تا وق تا وقتي كه مي. ها را ببيند بايد در شعر آن نشاني

شعر . بيند يا در جسم و قالب ديگران در آمده با چشم ديگران مي. كند گويا دوباره و با شكل ديگر زندگي مي

تشنه . آورد بخشد، ما را از حالتي به حالي در مي اصل و بدل، تفاوتش اين است و براي همين است كه اثر مي

بند كه براي او جا  پاسبان و كشيكچي و قمه. چشاند برد و مزه شيريني خود را به او مي اهل و قابل را با خود مي

 . زيرا كه خود شعر جاي خودش را باز خواهد كرد، چه دير و چه زود. باز كنند، الزم ندارد

به  كم يا زياد هنري كرده كه نشان داده و با آن. گفته خود اوست ،وقتي كه اين شد، گفته سراينده شعر

 . ست ، خواستنيدرخواستهاي زندگي جواب داده است و همين كه هنر به درخواستهاي زندگي جواب داد
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ها را از  آن زيبايي. كنم، در شعر شما زندگي هست در كجا زندگي هست؟ در آنجا همه چيز هست و تكرار مي

روگرداني از آن به خوبي . ردگذراند كه آدم هوشيار و باحس و سالم از خواندن شعر انتظار دا پيش چشم مي

به خوبي در نيافتن و برخورد نكردن با چيزهايي است كه ما را غريق در لذت يا درد . نديدن زندگي است

دانند براي چه در اين دايره تنگ خود  سازند و نمي مقيد بودن به قيدهايي است كه چشمها را عليل مي. دارند مي

اين است كه . ست زند به خيال اينكه در هر روشني مفري به شيشه مي مثل مگس كه خود را. كنند را خسته مي

 . دار هستند بينند و همسايه پوسخندهاي معني حتا در برابر چشمهايي كه مي. آورند با كمال سبك مغزي دليل مي

تبديل  يكي اينكه آيا اين تغيير و. شوند آيد در موقعي كه شعرهاي شما خوانده مي فقط چند پرسش به ميان مي

آيا تغيير وزن و "پرسيدند  در شعر فارسي الزم هست يا نه؟ مثل اينكه از خود من وقتي كه در تهران بودم مي

اين سواالت همه از  "خورد؟ موسيقي شعر به هم نمي"پرسيدند  يا مي "زند؟ قافيه اساس مليت ما را به هم نمي

رديد خطرناكي كه با حالت جمودت و رخوت خورند، با كمال وضوح از سادگي و شك و ت يك ريشه آب مي

 .كند ذوقي ما بستگي دارد حكايت مي

هاي به جلو  هاي ديگر كه محصول وضعيت هاي ذوقي گروه افتاده را، شخصيت با وضعيت كنوني، عده پيش

از آن  اين تناقض حتمي كه به همپاي وضعيت در هر دوره بوده و كمال در هر مورد. ترند، به جلو انداخته افتاده

هم در بين اگر ضرورتي . البته تغيير و تبديلي الزم نيست: جواب اين است. بايست باشد چاشني گرفته است، مي

هاي تازه لفظ و شكل و وزن  نبوده كسي كه دست به كار هنر است و واقعن هنرمند است، حس نكند كه مفهوم

ولي . برد از آن دنيا نياورده و با خود به آن دنيا نميخواهند و قبول نداشته باشد كه هنر را با خود  چيز مي و همه

ست كه با تغيير ست و اين يرات است و هنر از زندگياش تغي كند، زندگي معني هنرمند مسلم است كه زندگي مي

 . همپاست

براي مجالس ميگساري و . آورند كه از دور دست بر آتش دارند با وصف اين، كساني اين ترديد را مي

 . هرچه باشد چيزي باشد كه بودش بهتر از نبودنش جلوه كند. خوانند گذراني شعر مي وقت

با ميل خود از هاي گلي هستند كه  بينيد كه درواقع آدمهاي نيم زنده و شبيه به عروسك بيشتر اين اشخاص را مي

يا از شعر گفتن جز سرشناس شدن براي . اند جنبند و بيهوده خود را وارد معركه زندگاني كرده جا نمي

شوق و ذوق آنها هم، چنانكه شوق و . درآمدهاي بيشتر زندگي شخصي خودشان منظوري در باطن كار ندارند
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نها كمك كرده با پس و پيش كردن كلمات قدما رود، به آ ذوق ابتدايي هركس در بدو حال رو به وزن و قافيه مي

اند چيزي در مغز  از مكرر شنيدن مطالبي كه ديگران بارها گفته. اند چيزي شبيه به شعر، مايه دست ساخته

خواهند و  كند يا ديد و مالحظه آنها طوري است كه براي نمودن آن راه بهتري نمي خاموش آنها سنگيني نمي

ر پيرامون خود باشد و بخواهند و يافته باشند با وجود اينكه مردماني حساس و رنجيده اگر ديد و مالحظه آنها د

 . هستند، قسمت عمده عمر آنها به سر آمده فرصت تمرين در كار تازه براي آنها نيست

تا چند . مزه است ولي براي من و شما و هركس كه اين راه را رفته است جواب به اين گونه پرسشها خنك و بي

براي خود من يك ربع قرن از جواب به اين پرسش گذشته؛ حاال بايد به خاطر . لوح شدن است قه سادهدقي

گويد هنر اين است  كسي كه مي. ست هر زماني حامل محصول خاصي. بياورم من زودتر از هركس دريافته بودم

و در غير اين مورد بسيار . زند براي هزار سال پيش و نه جز اين كه در هزار سال پيش بوده، حرفي درست مي

كوشد تا سليقه و نوفهميده ديگران را بدون دليل و فقط با سليقه بيگانه با  اما اگر مي. چيزهاي ديگر بوده است

كشد،  تر يا مغرورتر مي لوح كار و لياقت كار كور كند و براي اين هدف كار ديگران را به رخ عوام و از خود ساده

. دالل ناراضي آب و نان است هنرمند نيست، سليقه و دماغ آنها به دست بياورده تا مالك حرف خود را از را

قطعي . رود بدون توفيق شناسايي به بازار هنر در آمده و بدون توفيق و نتيجه گرفتن از حرف خود، بيرون مي

زمان خود به جا  كند توفيقي كه الزم است نيافته چون خود را در بدانيد در آن رشته هم كه از آن جانبداري مي

تواند  اند به جا نياورده و نمي يابد، ديگران را هم كه مال زمان خودشان بوده آورد و چنانكه شايد و بايد نمي نمي

 . بياورد

ها كه با آن  ترين موقع هاي خود بودن در مناسب در شكل زندگي و زمان زندگي و با يافته. عمده يافتن است

بايد درست و حسابي چكيده . رساند كند و به فهم واقعي آنها مي بزرگ و قابل بروز ميها وفق داده، آنها را  يافته

 . زمان خود بود و اين معني بدون سفارش صورت بگيرد كه هركس بايد مال زمان خودش باشد

آن را براي ما تفسير كرده اندازه همين توانايي است كه از پيش از نمودن هنر ذوق اشخاص . يافتن توانايي است

تر را از هم  گونه هنري ندارند، خوب و خوب بينيم آدمهايي سر به راه كه ادعاي هيچ مي. گذارد را به ترازو مي

انجام . دهند، ولو اينكه استعداد، يعني توانايي براي به وجود آوردن يك قطعه هنري را نداشته باشند تشخيص مي

زمان مثل سنگ . خورد كه اين كاره است درد كسي مي دادن و ندادن و چگونه انجام دادن، همه اين حرفها به
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تواند  نه اتفاقي بلكه از روي قاعده مي. آسياب به روي سرش چرخيده، خلوت گرفته و به كار خود بوده است

دهد، به  كند و به زمانش جواب مي چون كار مي. يك قطعه هنري را خلق كرده و خوب از آب در آورد

 . رد و حق نظر در كار مردي گوشه گرفته نيم قرن مرده و زنده شده است، داردب هاي هنر خود پي مي ضرورت

اين . "بجو"گويد  جويد و پيش از اينكه به او گفته باشيد، آنكه در او هست مي ترين وسيله را مي او با قوت

چنين كسي . برد جستجو براي او به منزله التهابي است كه آدم تشنه در بيابان گرم را به طرف صداي آب مي

از شنيدن هر حرفي در خاطرش  كسي كه راستي را دوست دارد. راستي را دوست دارد. گوش به زنگ است

داند كه شدني در حال شدن است و خواهد شد،  كند آيا ممكن است اين حرف راست باشد؟ مي خطور مي

ها  رويم و عالم نايافته يابيم و گاه به خطا مي با نقادي و تميز خود ما فقط گاهي مي. رود هرچه به راهش مي

ها و  به جاي جر و بحث. بارآور خواهد بود فقط عمل ماست آنچه روزي. تر است تر و با وسعت بسيار دقيق

هاي روزافزون تا چه اندازه روي همرنگي نشان  هوشياري در اين است كه با شدني. هاي هوايي اظهارنظر كردن

اين كار براي كسي كه . ايم به عبارت ديگر زمان را با آن چيزها كه از لوازم و خاص اوست، دريافته. دهيم مي

گويم  رود و باز مي كند و در زندگي دردهايي به نوبه خود هست و اهل است كه مي حسابي زندگي مي درست و

درمان در  سامان و بي بي. ست اي او فقط بهانه. برند مثل اينكه خود او نيست و او را مي. محتاج به شكي نيست

فكرش اين نيست با . اند اين بيابان رفتهكند و به جاي پاي ديگران كه از  به جلوي پاي خود نگاه مي. اين زندگي

رود كه به  رود باشد، يا به آنكه رفته است برسد، بلكه خود او از اهل كاروان است و مي كارواني كه مي

 . سرمنزلش برسد

و به قول ما ماده (كند كه فكر انسان  آوري مي هنرهاي زيبا، از آن جمله شعر، همه هنرها را جمع به قول هگل

 بيند، بايد افزود به همپاي هگل، كه جريان و كمال و تغيير را مي. طلبد اش، مي بنابر درخواست زندگي) انسان

هاي خود را گوينده  دروني -خود و با ديگران يا براي ديگران  براي -شعر گفتن يكجور زندگي كردن است 

مردم . ست در جزو آن قرار بگيردكند با آن چيزهايي كه در زندگي هست يا نيست و ممكن ا درپي برآورد مي پي

اند؟ از كجا اين  كنند چطور است كه بعضي از گويندگان به آفريدن اثرهايي اينگونه زيبا موفق شده گاهي فكر مي

آن  :شود ها از اينجا داده مي ين تفحصآيند؟ جواب به همه ا مي كند، كلمات و تاثير لطيف كه آدم را مست مي

وقتي كه منظور گوينده با . با نمود ،و با وصف اين ،يك زندگي لطيف و نهفته. اند هگويندگان اينطور زندگي كرد
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هاي آن با شكل نموداري جواب داد به درجه كمال و تماميت هنري خود  زندگي تطبيق كرد و به درخواست

تراشد كه  ينسبت به كمال و تماميتي كه هست و با هر زمان بهتر از زمان پيش دليلي براي خود نم. رسيده است

ها براي اين است كه او اينطور زندگي كرده و رفته باشد و به  بلكه تمام دليل. طور رفته است چرا اينطور يا آن

فقط بايد به ياد بياوريم كه اين راه چه بوده و چطور بوده است و بدون بازگشت . پاس آن به اين راه دربيايد

طاقت  ه بارها ما با اشخاص كند و گنگ و ترسو و كمازيرا در ر كند؛ راهي رفته و به عقب نگاه ميمثل كسي كه 

 . اند در دايره تنگ مثل مگس گردش آنها در اطراف چيزهايي است كه از آن خورده و سير شده. خوريم برمي

كند، آنچه را كه دلش گفت بگو، گفته  اما هركس چگونگي اين راه را با فكر و ذوق و اندازه توفيق خود پيدا مي

افتادگي هم چنانكه گفتم و باز  اين پيش. به همان اندازه كه ذوق و فكر يافتن در او پيشرفت كرده است. ستا

تر  و اگر آمده ابتدايي بوده و باز با كار ابتدايي -گويم از چيزي كه گوينده با خود يافته است به وجود نيامده  مي

هاي ديگران حاصل  هاي ديگران و تجربه از روي تجربهحد كمال در اين راه با برداشت  –سر و كار داشته است 

به همان اندازه كه زندگي شخصي هنرمند براي او . هاي متفاوت بوده است هاي متفاوت در دوره شكل زندگي

كند، شوق او نسبت  راه برخورد و قبول و بيداري را باز كرده است، همچنين به همان اندازه كه او بيدار كار مي

پس از آن وقتي كه كار از روي تكنيك ملكه او شد، خصايص و . شود و قابليت او هم آشكارتر مي به هنر بيشتر

همه فرع بر اين است كه . كند هاي او هم توانايي گرفت، شخصيتي كه در او هست راه بروز پيدا مي انديشه

كسي شايسته در او فرمان آيا او آن كسي است كه هست و . زندگي از اول چطور او را در عالم هنر ورود بدهد

گويد هستم؟ يا او آن كسي است كه نيست و به ظاهر خود را وانمود كرده شيطاني، هنر را ابزار  دهد و مي مي

اما در صورت اول، . آب و نان و سرشناسي ساخته و به دست او داده است؟ در اين صورت بحثي با او نيست

داند كه براي نمودن و بارور ساختن هنر  او مي. ست دعوا و دليلي ها كار آسان و بدون اقامه موافقت با آن شدني

يابد كه در مرحله ديگر  هنرمند در هر مرحله به چيزهايي خود را نيازمند مي. تر الزم دارد خود البته ميدان فراخ

معني او و  مثلن از معني به كلمه و از كلمه به دانستن طرز تركيب آن و از آن به كمبود كلمات موافق با. است

خواهد به آن  اثر فونتيك آنها و به فصاحت و دستورهاي صرفي و نحوي آن پس از آن به وزن و قافيه، اگر مي

تواند يك كار و دو  رود و نمي نهايتي مي مثل اين است كه به طرف بي. مقيد باشد، به شكل و سبك تا به آخر

جويد به  يابد كه اين اسباب و وسايل كه به آن توسل مي يبه عالوه درم. كار، راه توشه اين سفر را فراهم بدارد
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همه . هاي ديگر است تر طبيعت زنده خود او زنده تر و حقيقي حكم حاكمي مسجل نشده بلكه حاكم دقيق

ها  سبكها و شيوه .وسايل خواستني هستند، در واقع همه آنها به جز مصالحي براي ساختماني بزرگ، بيش نيست

بلكه براي چيزهاي ديگرند؛ باالخره براي انسانيتي بزرگتر و توفيق يافته، حكم منطق را دارند  براي خود نيستند،

آيم و  يكي را خواستن و يكي را نخواستن، مي. طور كه منطق به خودي خود آلت است همان. از براي فكر

ي خود گذاشته و خشت مثل اينكه بناي ساختماني خل شده، خشتي را به جا. گانه است آيم، بازيهاي بچه نمي

اين كار در نظر من ناتويي و ناسازگاري احمقانه كساني . گذارد، لنگيدن و درست راه نرفتن است ديگر را نمي

با قالب زدن مفهومات گذشتگان به نام خود خو . اند است كه از روي ضرورتي در زندگي به هنر نپرداخته

چون به گويندگان . گويند، كار ديگر در پيش دارند نها هم شعر مياند و حاال براي اينكه مردم بدانند كه آ گرفته

مهارتي به روي آنچه رنگ و بوي  اند، با خرابكاري از روي بي زيبا و بامهارت قديم ما در شيوه خود نرسيده

 مثل اينكه يخ به روي آب. اند مزه و خنك خود را واسطه سرشناسي قرار داده قديمي را از دست نداده، هنر بي

آنها موشي را به شكل خرگوشي و . اند، اما آفتاب بهار كه آمد آن را آب كرده و به آب خواهد داد گشته

همانطور . كنند ابروها را درست نكرده، چشمها را كور مي. دهند خرگوشي را به شكل موش صحرايي جلوه مي

طالعه در خصايص زبان كالسيك آوري، اشعار به سبك رمانتيك خارجي را، بدون م كه با وضع ركيك و افتضاح

آورند و  هاي مختلف به وجود آورده است، با بيان كالسيك به نظم فارسي درمي و رمانتيك كه طبقات و دوره

دانند، رو به آن دويده و با وضعي كه  اي مي نياز از رهبر كاركشته مصرف خوانندگان كه خود را بي چشمهاي بي

. به عقيده من در مغز تفاوتي به وجود نياورده است. روي پوست استبزك در . كنند برند، نگاه مي حظ مي

سازنده آن . شود و چيزهاي غيرواقعي ضميمه مي ست وقتي كه با مصالح نامناسب هرچند كه اين هم جنسي

 . كند لوح باز مي مزه و غيرطبيعي انجام داده و فقط نيشي از مردمان ساده ست كه كارهاي بي دلقكي

بايد كه به . ر از احتياج به اينگونه تالشها مبراست و در عين حال احتياج به همه گونه تالش دارددر نظر من، هن

. هر وسيله بايد وسيله براي يافتن و برانگيختن وسايل ديگر باشد. هاي ديگر را خواست پاس يكي بسيار يكي

عالم ارتباط و موازنه است؛ تعبير  هنر هم در. الواقع خواهان همه چيز بود، تا يكي در ميان صدق پيدا كند في

. كنند اند كه خواص يكديگر را نگاهداري مي مصالح و وسايل جور و همرهنگ. كاملتر و با وسايل كاملتر است

ست كه محفوظ  بخشد، همين در عمق كار به علت همرنگي و تناسبي اگر رنگي به خالف رنگ ديگر جلوه مي
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يابد مانند دقايق ديگر بايد كه  آيد و ذوق آن را درمي ي كار به شمار مياين تناسب را كه از دقايق ضمن. مانده

روشني  اين تاريك. هنرمند دقيق در كار خود رعايت كرده باشد، اگر بخواهد كار او به كمال تماميت خود برسد

ا دارد حكم موازنه صداهاي مختلف ر. كند و فقدان تناسب در ضمن كار، گاهي مطلوب است و ذوق را بيدار مي

شيوه در كار، عينن كار كردن ساعت است . پايد ست و موقع را مي ولي اين بسيار دقيق و دريافتني. در موسيقي

خورد و فقط تيك و تاك آن چيزي است  كند، به كار وقت نمي ساعتي كه كند يا تند كار مي. كه بايد منظم باشد

نهايت بازاري و در همان قطعه بازاري، چند  يت بيچند ب. و شباهت دارد به صنف شعرهايي كه در تهران ديدم

تواند راهش را  دهد و منظم نمي اي را دستي هل مي مثل اين است كه رونده. نهايت ثقيل و كالسيك بيت بي

 . برود

خوانم اين مطالب را فكر من، در حين سنجش كار ديگران با كار شما،  در تمام موقع كه شعرهاي شما را مي

براي نمودن كار شما خواهي نخواهي با كار ديگران اگرچه نورس يا نارس باشند، مربوط . كند برآورد مي

كه گفتم، روزي كه به  دانم كه كاغذ را طوالني كنم به بهانه شعر شما، براي روزي، چنان فايده نمي بي. شوم مي

ندگان ديگر است كه آن روز با آي. حساب شعرهايي به اين صنف هم معلوم است. شود حساب هنر رسيدگي مي

اما چشمهاي آنها به آنهايي است كه پيش از . روند و ما از اسم و رسم آنها خبر نداريم به روي خاك ما راه مي

آنها با . "آيد آنكه غربال به دست دارد از عقب كاروان مي"حرف هميشگي خود را به زبان بياورم . اند آنها رفته

آني كه خشتي برداشته و آني كه بنياني را تكان داده و از ريشه . اختها را خواهند شن خواندن سبكها، مرده

. هاي ديگر براي او بوده است، بدون اينكه بخواهد بنماياند كه بوده است اين توفيق به كمك توفيق. گرفته

كه از هنر مثل اين. چنانكه گفتم زندگي تلخ يا شيرين، او را اينطور بار آورده يعني اقناع شده و مرمت يافته است

زمان براي حرفهاي . خواهند درباره آن به زبان بياورند نمودن، جماعي دروني انجام گرفته تا ديگران هرچه مي

است كه   حقيقت اين. زنند اند حرفها مي ست و هنوز درباره بعضي از آنها كه با كاروان گذشته مردم طوالني

اند و جهان گنجايش آن را دارد كه تا جنس آدم در روي آن  اند، جهاني بوده بعضي از آنها كه با كاروان گذشته

آنچه كه هست، بيرون از ما . مطلب به فكر ما منتهي است. كند، در خصوص آن كاوش داشته باشد زندگي مي

 . كنند اي از مردم، به پاس خاطر خود، تصور مي ست كه پاره هم هستي دارد و هنر جز آن چيزي
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ها را نه  بخش در زندگي انساني باشد و ناهنجاري اگر شعر نتواند زيبا واقع شود، اگر نتواند وسيله نظرهاي تسلي

. ست به روي زندگي انساني تر از آنچه كه هست، بيان بدارد چه سرباري چنانكه هست، بلكه گاهي باقوت

كاهد و  افزايد يا از ما مي ست كه بر ما مي اي ولي اگر بتواند، واسطه. تدوين آن چه بيخودي انجام گرفته است

اين خواستن وسيله . ست دهد و از ته دل خواستني كند و بهتر نمود مي چيزي را در پيش نظر ما روشن مي

گويد، نه فقط براي آنكه شعري گفته باشد، بلكه به مفهوم حقيقي آن پي  خواهد براي آن كسي كه شعر مي مي

آورد، با مصالح و وسايل درست و  در عوض كردن وسايل ترديد نمي. اوستبرده و شعر او ميوه هستي 

از جواني، در ناحيه همين جنگل، حساب اين كار . تر شد توان سازنده درست و حسابي تر است كه مي حسابي

اصلي گوييم و آن منظور  ما چه مي. اند ديگران مال خود را گفته. در فكر من زمينه باوسعتي را اشغال كرده بود

شود؟ هرچيز به جاي خود برآورد كردني است و  كند، با كدام وسيله بهتر نموده مي كه گفتن را ايجاب مي

باز بايد بگويم از كهنه و نو، . آيد ترين كارها رسيدگي و لياقت الزم مي در نامطلوب. نگهدار خواص خود هست

هست كه از روي حال و واقعيتي بوده، چه بسا قطعات به طرز قديم . رسد چيزي به جز اين به عقلم نمي

خيلي بهتر از آن چيزهايي كه بزك تازه به خود گرفته ولي جان ندارند، و بزك . بخشد بنابراين در ما اثر مي

 . ست معلوم است كه دستكار آدم ناشي

ر امروز هاي هن گردم، قدم اول شما به روي سنگي قرار گرفته است كه با نيازمندي من باز به خود شما برمي

براي زندگي امروز و در ادبيات شعري ما كار الزم و اساسي بوده است، به جاي اينكه چرا اين . دهد جواب مي

تواند كه مغز را در  هاي او در جهات مختلف به كار افتاده است مي واژه به جاي آن واژه است، كسي كه تجربه

تجسس كند آيا انساني هست وافقت ندارد، منصفانه روگردان نشده از پشت الفاظي كه با آن م ،پوستش بشناسد

 :گوييد جا كه مي در همان "دختر دريا"كند؟ در صفحه هشت  كه حس مي

  "موزيگر هم جام شرابش را نوشيد"

، ديگري ممكن "موزيگر"حال آنكه به جاي واژه . رساند نويسي مي پيوستگي و پختگي شما را در تكنيك داستان

چيزي . همين كه چيزي با لوازم خود ساخته شد، به وجود آمده است. اي ديگر نظر داشته باشد است كه به واژه

اما از چه راه به اين . تصورات ماست اگر چنين چيزي باشد، زاده. يابيد مطلقن و سراسر زشت يا زيبا نمي

زيبايي رسيده است؟ چرا اينطور هست و آنطور نيست؟ در نظر بگيريم تا اينكه يك بازيگر خوب بازي كند، 
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بعكس چه زود و آسان مردم دريافت . چقدر به اصطالح ما چراغ سوزانيده و استخوان خورد كرده است

اي كه  وظيفه. پذيرند در حين اينكه با دقت مي. سنجند هند و نميخوا زيرا مردم حاضر و آماده مي! دارند مي

كند و  ده ميامآبازيگر بايد بداند چطور براي مردم . تر و بسيار پركارتر است هنرمند دارد جداگانه و از اين دقيق

به مردم طلبد  گذارد تا آنچه را كه ذوق مردم به طور طبيعي مي طبيعت قهرمانان واقعه را به جاي طبيعت مي

مصالح خود را به كار  -اگر سازنده است  -چطور سازنده . م شعر و شاعريطور است در عال همان. بدهد

برد؟ چه وسيله براي اين كار برانگيخته؟ چه اثري بهتر از كار خود گرفته است، تا با آن خوبتر موضوع خود  مي

ها را  آيا مصراع. شود ود دارد از اينجا برآورد ميرا تعهد كرده باشد؟ سرشاري هوش و لياقتي را كه او در هنر خ

كم و زياد و پس و پيش داشته، به اين ترتيب شكل شعرش را عوض كرده تا به خيال خودش از گويندگان 

هايي  ست كه هر يك خالصه زبردست دوره قديم پيشي گرفته باشد، و همين راه پيشي گرفتن از گويندگاني

ها را تغيير  آورد؟ يا جاي قافيه با وجود نقصاني كه دارند، احترام گذاشتن را به ياد مي هستند و به ياد آنها انسان،

اش  عمق ببيند، يا براي بدنام كردن رفيق شما، هنوز مدرسه داده يا به ظاهر زندگي پرداخته و خواسته است كه بي

 -كند يا سهل و ساده بيان كرده  مي ها را كوتاه و بلند سازد و مصراع قافيه مي را تمام نكرده، شعرش را بي

اي  دام دست به كار تازهكند گويندگان قديم هيچكدام ساده نگفته و او با اين اق تر از فكر خود كه خيال مي ساده

معاني تازه جسته كه كار تازه به نمود رجحان او انجام گرفته باشد؟ غافل از اينكه در ها و  يا تشبيه  -! زده است

كند و نه نو، و كسي كه دليل  شعر واقعي را معني تازه نه زيبا مي. شود هم معاني تازه يافت مياشعار صنف قديم 

دهد، به آن عادت كه هر بيتي چه  اي را نشان مي يا در هر بيت منظره –. شاعري او فقط اين است، شاعر نيست

يا صنف شعر قديمي را به واسطه به كار بردن كلمات عاميانه، كه . بسا در اشعار گذشتگان مضموني بوده است

 به عقيده خود تجديد نظر در كار شعر كرده است، از شكوه صنفي خود انداخته است؟ 

تر  راست است كه در كار تازه: كند و بايد اعتراف كرد ستيم كه به همه اين تحوالت نگاه مياي ه ما در آغاز دوره

بايد عوض  –كه معني به آن معتبر است  –همين كه معني عوض شد، صورت هم . آيد تر الزم مي مصالح تازه

ولي . شود ود ميآيد و داراي خواص كامل خ شود و همچنين به عكس، منظور واقعي از اين تبعيت به دست مي

آيا . آيد با قبول همه اين احوال درك احوال ديگر الزم مي. قلمرو فرمانروايي هنرمند واقعي در جاي ديگر است

تر در عالم هنر  دهيم؟ جواب به كدام درخواست دقيق خواهيم انجام بدهيم، براي چه انجام مي آن كارهايي كه مي
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هاي سر و  دهند؟ نمونه واقع شد، آيا جواب منظور نهايي ما را مياست؟ پس از آنكه همه اين مراتب پذيرفتني 

كارهاي خبره، در  دارند كه كشته تر هستند و معلوم مي بخش هاي تجسم صورت گرفته هنر امروز ما سرمشق

اند، زيبايي ديگر نشانيده شده  گوييم كهنه اند؟ پس از اين همه تالشها در جوار آنچه مي رموزي به آن دست زده

 ام؟  است كه بگويد من زيبايي ديگر هستم كه تازه

با وجود هزار  –اي را  بلكه با همه اين تالشها كه در زبان ما، غيرفرنگي! با صراحت لهجه بايد گفته باشم، نه

كند، تشبيهات و طرز كار و شيوه تلفيق و مهمتر از همه ديد  فرنگي مي –مدعي كه فرنگي چرا بايد باشد 

شعر او بوده است، يعني به واقعيت و عالمتهاي خارجي التفاتي  ز فرنگي شدنت كه پيش اگوينده همان اس

گيرد، جا  و اساسي كه در زمان كيميابنيان ما صورت ميبدون دقت آنها را در رديف كارهاي تازه . ندارد

 ! بايد يك نفر با شيپور به روي بلندي ايستاده و جار بزند كه اين آن نيست. دهند مي

كسي پيش از اين دست به كارهاي شعر و شاعري زده و اين را بنيان گرفته باشد، با شرمساري به وضعيت اگر 

روزي كه كسي نبود اين شرمساري نبود، ولي اكنون مثل اينكه او همه اين انحراف را باعث شده . كند نگاه مي

گذشتگان در حال كمالي بوده و ما گذاريم؟  گويد در جلوي بنيان باشكوه قديم، ما چه چيز به جا مي است مي

 ! كنيم در آغاز كارهاي خامي رديف و درجه براي ادعاي خود معين مي

نظم و از پيش خود  كاري و كارهاي بي هاي نموداري از شك و ترديد و ندانم رس شعري ما نشانه هاي تازه نمونه

شود، كمتر  و حالي شعري گفته مي ست و كمتر از روي واقعيت و لزوم است؛ چون اساس كار از روي هوسناكي

كنيم و  كه ما آغاز مي در صورتي. جوي مصالح و وسايل كار خود هست از واقعيت و لزوم و حالي هم گوينده پي

متاسفانه شعرهايي كه با اين . در آغاز به كار نقصان بيشتر است و به دانستن راه و تجربه ديگران نيازمندتريم

هاي مغرور ما  اين خيال در دماغ. گونه قيد هستند شوند، آزاد از همه پي سروده ميدر الساعه و پي ترتيب خلق

با هر اندازه استعداد و دهاء، كار وقتي كه از پيش . نظمي هم بايد از روي نظمي انجام بگيرد گذرد كه بي نمي

اي عده  كننده ت گيجاعتنايي و قناع بي. خود و بدون نظر به تجربه ديگران صورت گرفت، ابتدايي و خام است

روند  كند در تاريكي اشخاص دست به زمين ماليده و راه مي يال ميخبسياري را به بازي گرفته به طوري كه آدم 

هرچند . گيرند راهه رفته به عمد يا به سهو، از آن دوري مي بيسوزد،  سوزد و از نزديك مي و حال آنكه چراغ مي

زگي دارند و در شعر ما نوع رابطي بين دوره قديم و جديدند، اما كمال كه بعضي آثار شعري زمان ما نسبتن تا
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گردند شبيه به  اين چشمهاي نگران كه در پي فايده و منظور اصلي نمي. برد مطلوب است كه هميشه دل مي

بيشتر صاحبان اين چشمها . خورند كنند كه به كار آدم زنده نمي هاي آدمهاي گچي نمود مي چشمهايي در كله

به بادهايي شباهت دارند كه خرمن را درو نكرده بلكه با ! هاي آرزوي بت شدن در ادبيات هستند ط ذخيرهفق

روي آنچه كه به دست آمده . كنند هاي كاه، گرد و غبار براي تنگي نفس و آزار رسانيدن به چشمها برپا مي خرده

اما . آوري را طوالني و مشكل ساخته باشند جمعريزند تا عمل  كه به دست نيامده، كاه ريزه ميو روي آنچه 

برداشت معلوم نيست؛ كار ادامه دارد و روزي هم ادامه  جنسِ كه خوب و بد روند در حالي پاروها بيهوده باال مي

يعني آنچه كه از روي واقعيتي و راهي مناسب با آن بوده . خواهد داشت كه برداشتهاي روزهاي پيش معلوم شود

 . ست، به مانند نگين عزيزي از زير خروارهاي خاكنمودار شده ا

روند هنوز به راه معين نيفتاده با  زنان از عقب مي با وصف اين گويندگاني كه تازه از خواب بيدار شده و نفس

بينيد كه هر يك از آنها با چند قطعه شعر سر و ته عوض  مي. اند االرض خود از سرمنزل مقصود هم گذشته طي

اين قاضي را . پيش خود كسي هستند كه در گذشته نبوده و در آينده نظير نخواهند داشت كرده خود در

. شود هاي آنها مربوط مي هاي آنها با محيط خصايص و انديشه شناسند كه به آنها بگويند خصايص و انديشه نمي

پيرامون خود  هاي فراوان و غيرسرشناس در هاي آنها باشد از شخصيت اگر جوانه ضعيف شخصيتي در گفته

هاي ديگر هم كه در پيرامون آنهاست در حدود كفايت خود حق نظر در كار آنها را  شخصيت. اند ريشه گرفته

به عبارت ديگر . رود نشود رو به كمال نميكه اصالح شود، و كسي  هنر از اين راه است كه اصالح ميدارند و 

آن ديگران هر كدام ثمره زندگاي متفاوتي . م آمدههاي گوناگون ديگران فراه كمال در وجود هر آدم از فهم

تواند قرار بگيرد، بدون اينكه ثمره ماهيت آن  زندگي يك نفر به جاي زندگي هزاران نفر ديگر نمي. اند بوده

دوره ما . دارد اين وجودهاي سحرآميز و از غيب آمده را دوره ما باور نمي. هزاران با ماهيت او جمع آمده باشد

استثنا و سراسر  عيب و نقص، هيچ گوينده خوبي نيست كه بي گونه نوزادهاي بي است از زاييدن آن عقيم شده

 . خوب بگويد

تر و بايد ديد هر  شود ناچار بسيار حرفهاي ابتدايي متاسفانه بسيار كارهاي ما ابتدايي است و در آنچه ابتدا مي

شان بيش از سروصداي شعرشان است، هنوز يك از اين گويندگاني كه سروصداي خودشان و طرفداران خود

هايي هستند كه خود را با قير رنگ داده و مويزي  غوره نشده. دهند چندان راهي نرفته از سرمنزل نشاني مي
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اين كار سن و پختگي در كار . هايي هستند و حال آنكه نيستند نويس خوريد نظريه به هر كدام برمي. كنند مي

كند؛ اما مثل  گردد و چون از روي دلي نيست گوشه دلي هم پيدا نمي برمي حرف براي خودشان. خواهد مي

اظهار عقيده بيرون از آمده،  جوشد، از اين تركيب خام و خودسر بار گوشت كه عفونت گرفته و كرم از آن مي

جزء و  جوشد و حال آنكه اين مفهوم در نتيجه كارهاي جزء به ، مي"كنيم انقالب ادبي مي"حد كفايت و ادعاي 

گويد  بينيد كه مي اما هر خشتي را مي. كند، شبيه به حاصل رقمهاي چند است متناقض يا متوافق مصداق پيدا مي

چون و  اگر به سر ريسماني بچسبيد در آن سر ريسمان به پايتخت فرعون بي. من بناي پر طول و عرضي هستم

 . تركد گرفته است دارد ميست كه از بس باد  اگر سگي درنده نباشد، خيكي. رسيد چرا مي

در بين اين گويندگان كه من به راه آمدن آنها را چشم به راه هستم، يك نفرهايي وجود دارد كه آرد بيخته و 

بينند آنچه را كه پهناور است و به جلو است و با  اند و ديگر كاري در عالم هنر ندارند و نمي غربال آويخته

آيند؛ هرچه در چنته داشته  ر اين گنج، در دست آنها نيست كه بعد از ما ميهاي بيشت كفايت بيشتر هنري، دروني

. دهد مثل اين است كه زندگي آنها تمام شده و ديگر رنجي و فكري به آنها دست نمي. اند بيرون ريخته و راحت

س با چيزها اند، وقت را فراموش كرده، از تما با فراغت خاطر كه هنر خود را از خود آورده و از وقت نگرفته

هاي شخصي خود يا چيز  واردات مغزي آنها كم آمده به اين جهت جز يكي دو قطعه راجع به نيافته. پرهيزند مي

اند تا به  گويند تا حكم كيميا را داشته باشند و كيميا شده اند بايد كم گفت، كم مي ديگر بيشتر نگفته، چون شنيده

در صورتي كه كيمياي . ر خودشان كه البته نه هركس استدست درويش مستحق بيافتند و به دست محرم كا

اند تا كدام آدم چشم و  اژدهايي را از دنب آويخته و خودشان سر اژدها شده. واقعي زندگي است كه بارور است

كوبند و ميل  بست افتاده و سر به ديوار مي هايي كه به راه بن يا شبيه به ديوانه. گوش بسته پا روي دمشان بگذارد

 . ازگشت ندارندب

اند تا روي دم آنها چه روزي باشد كه ديگران  يك نفرهايي كه دم گاوي علم كرده و خودشان تنه ميمون شده

 . خالي از اين خيال كه ميمون تاب كشيدن اين همه سوار را ندارد. سوار بشوند

اند  هركجا به دست آوردهيك نفرهايي كه اصل را گذاشته، شوق مهوعي دارند براي به رخ كشيدن هرچه كه از 

ست  دارند، بلكه براي اين د كه در حين انجام اين نمايش شما را از رفتن نگاه نمييبرداران نام و آنها را بايد گرته

منطق  هاي مضحك و بي كه خودشان برسند و اين كار كلوخ و انگ در سر راه گذاشتن است و براي آن دليل
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خواهند تا اينكه كسي به كوري خودشان  ها را كور مي اند؛ همه چشم شدهسيخ براي چشم ديگران . كنند خلق مي

 . بينند پي نبرده و نفهمد كه با چشم ديگران در هنر بعضي ديگران مي

. يك نفرهايي كه اخيرن در تهران ديدم، با تمام نشاني هم امروالقيس بودند و هم شكسپير و هم كسان ديگر

. بينيد كه هركدام مكتبي هستند خودهايي مي. كه دارد، خودش هستحال آنكه هركس با هر عيب و حسني 

 . چنانكه در تهران ديدم جواني را كه خودش ماترياليسم ديالكتيك بود

از پوست بيرون نيامده همه دنيا را در . آورد وقتي كه كار از روي واقعيتي نباشد ناچار همين نتايج را بار مي

به فكرشان . توانند بشناسند شناسند و نمي ند و هيچكس را در لباس خود نميبينند و حل و عقد دار جا مي همان

مثل لباسي كه به اندازه و زيباست اما . افزايي دارد گذرد چه درماندگي است عالم شاعري و چه كبرياي رنج نمي

د دوباره در باالي دهن از قباي ديگران بريده با قباي ناهمرنگ خود وصله ناجور مي. اند از خارهاي زهردار دوخته

كنند، آنها را  گيرند، تا وقتي كه گنجهاي پر از زرينه و جواهرهاي رنگارنگ را براي شعرا باز مي صحنه جا مي

آيا به جاي اين كارها بهتر نيست كه از پي كسب و كاري : سنجند يك دفعه هم در پيش خود نمي. هم ببينند

 بروند؟

را براي ديگران گذاشت تا در دماغ پر از سودا و وسوسه زمانه براي نمود ولي بايد كاري كرد يا نكرد و بعد آن 

درپي و از روي شتاب كار كردن و  مثل پي. و نمو خود نوبت بگيرند؟ ترديد كردن مزاحم حال هنر است

ه فقط دار بود، نه سيل زودگذر ك در اين بيابان بايد چشمه گوارا و آرام و عقبه. مندي از كار داشتن است رضايت

. در آن هرچه قايم با تجارب متناوب و گوناگون ما و ديگران است. اين راه قايم به ذات نيست. كند خراب مي

چه بسا بدون . شود به پاس هنر عمري تمام مي. خواهد خودپسندي راه ديگر دارد و هنر چيزهاي ديگر مي

آنچه كه فراموش . نشين خيلي از لذتهاستبرخورداري از لذتهايي كه ممكن بود با آن احتمال داد چون هنر جا

تحسين و . كند است، زيرا دل در جاي ديگر كار مي "چه هستم"شود در اين گذران دقيق و دروني ادعاي  مي

 . دارد اظهار شگفتي كردن مردم مثل ترديد و تكذيب آنها، باري از روي دوش برنمي

من جواب  ،هنوز پرسش شما تمام نشده... شيوه قديم كنند و به اگر از من بپرسيد آنهايي كه كار خود را مي

هنر بايد بسنجد موضوع . گويم، در ادبيات دنيايي امروزه وسايل زياد است ست و باز مي خواهم داد دليل كمالي
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تر  تر با وسايل اصلي بيان كند و درباره آنچه تازه است كمال اصلي –در قديم يا غير آن  –خود را با كدام وسيله 

 . كار دارد سر و

سان مشكلي بود، هرچند كه فشار زندگي آچيز آساني كه يك روز براي من . كاود نظر من در ناحيه اين فكر مي

هر سنگ با چه كند و كاو و برآورد دقيق از جا كنده شد و پل . مرا به راه خود انداخت، رميده خيلي دير رام شد

ها به آب زده بگويند  ت تا ديگران آسوده بگذرند و ديوانهبه روي آب با چه روزها و شبهاي پر زحمت طرح بس

گويد الزم است و هر كار بعدي در عالم هنر از يك كار قبلي آب  اما در پيش پاي كسي كه مي! پل الزم نيست

ام؟  خواستم، تصوير داده خورد و پس از انجام هر كار بايد به اين بازرسي رسيد، آيا چطور به آنچه كه مي مي

اثري كه هنرمند . اي يا همه مردم گفتن شعر براي ديگران است، عدهه رسوخ اين تصوير تا چه حد است؟ انداز

متوقع است در خريدار هنر خود به جا بگذارد و به آن اطمينان كند، به جاي شرح و توصيف زباني خود او، 

 . بسته به قوت رسوخ تصويرهاي اوست

هايي است كه گوينده شعر دارد در صورتي كه ماده  قوه دادن به انديشه ،به عقيده من ،براي اين كار تشبيه كردن

درپي مقيد به تشبيه بودن، كه در شيوه كار به  در سواي اين مورد پي. كند آن ضعيف است و طلب اين قوه را مي

بلكه  كند، ست كه نظر خواننده را متوقف و منحرف ساخته نه تنها از مزه مطلب كم مي طرز قديم هست، قيدي

 .دهد ه جلوه ميببه عالوه آن را ناصاف و قلم

تر باشد نيازمندي ما نسبت به آنها بيشتر  هاي ما بيشتر و دقيق هرچه انديشه. اند كلمات قديم يا غير آن مصالح

دهد بلكه چه بسا بايد با  براي اينكه گوينده زبانش غني باشد فقط به دست آوردن آنها كفايت نمي. است

تر است، در  هاي او دقيق هاي نو به دست آوردن گوينده آنها را، به هر اندازه كه انديشه ازه و تركيبهاي ت تلفيق

 . به عالوه كلمات بايد بتوانند نگهبان ظريف و مانوس شكل و وزن و صنف شعري باشند. ضمن كار تهيه كند

آوري كرده و به پاي كار  معني، موضوعي است كه با ارتباط خود با دنياي خارجي شاعري كلمات را جمع

آورد و با پاكيزگي اخالق و وسعت نظر و واقعيت عقيده و ايمان گوينده، رابطه دقيق دارد و اثر آن بسته به  مي

 . دروغ بودن يا راست بودن آن است

وسيله براي هماهنگ ساختن همه مصالحي است كه به كار رفته . وزن شعر، يكي از ابزارهاي كار شاعر است

هاي  بيند، وزن از اين حيث كه اگر بسيار دروني مي. بايد كه سازش داشته باشد هاي او مي با دروني است و
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به . اين ساختمان يك ساختمان وزن موزيكي نيست. شعري قديم و اگر به جز اين باشد بهتر اين است كه بسازد

از راهي به . شود عوض ميعقيده شخصي من ماهيت اين وزن با طبيعت كالم مربوط است، با حال گوينده 

خواني دور شده، خواننده شعر  زنند، بايد چند دقيقه از آوازه آيد كه به حال طبيعي همانطور حرف مي دست مي

 . را بخواند، تا لذت وزن براي او محسوس گردد

 ست كه گوش در آخر كلمات به داشتن آن عادت كرده و به نظر من وزن اي قافيه به شيوه قديم، هماهنگي

آنچه كه مراعات . كند است كه نسبت به وزن شعر تعادل بين اثر دو وزن را تعبير مي) ريتم ديناميك(مضاعف 

آن در شعر قديم نبوده و شناختن محل آن، مثل شناختن وزن شعر، كار دقيقي است و تقاضاي حال و حوصله 

ند و شعرش را با در نظر گرفتن چيزهايي خواهد وزن شعر خود را با قافيه بيان ك اي كه مي براي گوينده(كند  مي

 ). سازد كه در خارج از او قرار دارند مي

ترين وسيله براي جلوه و سر و صورت دادن به صورت كلي داستان  ، پس از همه اينها، حتمي)forme(شكل 

رساند و ذوق مخصوصي  هاي خود مي آوري انديشه تسلط و احاطه گوينده را در جمع. اي از شعر است يا قطعه

شبيه به اين . دهد مي چه بسا كه زحمتها به هدر رفته، در كار سازنده شلوغي رخ بدون تناسب آن. كند تقاضا مي

ست كه  مفردات به جا هستند ولي تركيب طوري. رود شود كه در تاريكي و به هواي پا كسي راهش را مي مي

 . دارد گر نمي زن جلوه اثر ساخته و چنگ به دل موضوع را كم اثر يا گاهي بي

ر هر جزء جلوه خود را داراست؟ چطو. اما به كار زدن هر يك از اين مصالح و به جز آن به تنهايي فايده ندارد

بايد دانست و . براي آن تصويري كه ما در نظر داريم. شود بي كه آن جزء در ميان اجزا دارد و شناخته مياز تركي

هاي  دهيم تا با درخواست به طور دقيق و از روي تمرين دانست كه مصالح كار خود را چطور با هم تركيب مي

 . ما مطابقه كند

. همه مصالح مناسب را بايد خواست و نخواست. گذاردن هر خشت است نه فقط در به كار بردن هنر در به جا

خورد  اين تبعيت به كار اين مي. باشد فهماند هنر طبعن تابع قيودي نمي از اين حيث كه استتيك علمي به ما مي

ن است فرق همپاي آچون زمان و دركي كه (شوند هاي هنرمند در پرده نگاه داشته  كه خصايص و انديشه

 . پذيرد شناساند و برطبق احتياج خود مي قيود را درخواستهاي هنري، يعني راه و درك وسيله بهتر، مي). كند مي
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توانند  فقط الفاظ نمي. پس از دانستن اينها بايد دانست همه اين مصالح چيزي جز براي ساختماني بزرگ نيست

كتابي در نجاري هم كافي نيست، زيرا چنين كتابي شكلهايي اين وسيله براي نوشتن . وسيله بيان باشند

 "وسيله انتقال بيان است"گويند  اينگونه كه مي. خواهد، بيان هنري امروزه با وسايل انتقال بسيار سروكار دارد مي

كار هنر درست مثل . خورد  ميخيلي قديمي و كم حاصله شده، به كار نوشتن در كتاب فصاحت و بالغت 

تر از آن سروكار دارد و بناي متحرك و جاندار  يك بناي بلندمرتبه است هرچند كه با نكات دقيقساختمان 

ساخته خود را گوناگون كرده، در . در هر دقيقه بايد بسازد. بناي زنده كار به وسايل متفاوت نيازمند است. است

لزوم  اي خود را از قيد مناسب و بيتر بدهد و بسنجد و پيش پ ضمن كار عوض كند و به هم تاثير و ارتباط دقيق

اثر ساخته  چيز را خنك و بي چه بسا كه همه وسايل به جا بوده ولي نداشتن شكل مناسب همه. صاف بدارد

 . است

برد، و همچنين به عكس هر شكل و اثري محصول  چون هر طرز كاري ما را به طرف شكل و اثر مخصوص مي

جا نبود خشتهاي ديگر هم به جا نيست و پس از آنكه به جا بود طرز كار مخصوص است؛ همين كه خشتي به 

اين توفيق بسته به تسلط و تميز و خوب كار كردن يا نكردن، يعني قابليت . خواهد صبر و حوصله و توفيق مي

گيرد و به دنيايي  اما مظنه و ميزان يافتني نيست، بايد فراموش نكرد هنرمند از دنيايي مي. خود سازنده است

اند؟ به عكس،  با كجا سر و كار داري؟ مربوط به كدام زمان و مكاني است كه از لوازم تجسم. دهد زپس ميبا

من غم . اي دريغا. آخ"نشدني و بدون اثر از قبيل  برد و با چه چيزهاي ديده خريدار خود را به كجا مي

 دهد؟ سروكار مي "...خورم مي

اند اما  اي به هم رسانيده يا با دقايقي مربوط شده و شعري گفته القهبسياري از مردم رنجي به آنها رو كرده يا ع

اند، بايد فقط خودشان كه  اند چهره محوي در شعر خود به جا گذاشته چون از خودشان يا از آنچه كه ديده

 . نداي كه در پيش خودشان محفوظ است متاثر بشو خوانند به ياد بياورند و نسبت به دقايق مربوط به خاطره مي

جاست كه در مردم هم، اگر مطابقت با خاطر آنها نكرده است، به همان اندازه اثر  توقع اين قبيل گويندگان بي

اي را كه الزمه اثر و شناسايي  كند، بايد بدانند آيا رابطه بدون تعصب، كه هنر آن را هضم نمي. بخشيده باشند

خود او : ند؟ قوت رسوخ هر گوينده بسته به اين استا گيرندگان شعر خود ايجاد كرده است بين خود و تحويل

پس . هاي او از آن فراهم آمده، تا چه اندازه مانوس و مربوط بوده با ماده و جهان خارجي، كه تاثرات و انديشه
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است، به اين معني كه چگونه ماده و جهان خارجي با از آن با كدام وسيله اين رابطه را جاندار و زباندار ساخته 

و لوازم  )identité(به هر اندازه كه گوينده اين عينيت . هاي بالفصل او شكل براي بروز پيدا كرده است شهاندي

ولي اين نيست و به جاي آن . جلوه مادي آن را بهتر ايجاد كند، مسلم است كه به منظور خود بهتر رسيده است

با ! گونه افكار ما آشنايي دارد آوري با همه فرمانروايي اختالل! خودسري و تعصب و توقع و حرف نشنيدن است

هاي بسيار دقيق  و عادي است، وسعت نظر و مكاشفهوجود اين كه اشعار زمان ما حاكي از مطلب ساده زندگي 

 . اين اشعار را در رديف شعرهاي مبهم و پرمغز بعضي از گذشتگان نگذاشته است

كند به ندرت از روي قصد ديده  آنچه كه تطبيق مي. كار به اين سادگي هنوز در شعر ما آموختن الزم دارد

معلوم است در آن نكاتي اخيرن فراگرفته شده است جسته  با قبول چند استثنا در مورد كارهايي كه. شود مي

خالي از اين فكر كه بعد از ما هم چشمهايي براي . يابد گريخته و در تاريكي است كه رقص شبانه ادامه مي

 . كنند ديدن هست و مردمي باز در همين بيابان زندگي مي

گذراني، چنانكه گفتم، وقت  براي تفنن و وقتقصر سراينده شعر اين است كه چيزي گفته باشد تا از كساني كه 

لوح و غير واردند و آشنايي با كمالي در عالم هنر  و چه بيشترشان مردمان ساده -دهند  خود را به شعر او مي

اين است كه به جاي هر كار حسابي با تعبيرات و تشبيهات و كارهاي ديگر چاله . كلمه تحسيني بشنود - ندارند

كاري مخصوصي در نزد هر گوينده به  ده آنچه كه از روي اساس مرمت نيافته است با بزكچوله را هموار كر

زننده و افسونكار به همپاي آنهاست كه شعر را بايد مردم  گيرد و آن دليل گول هاي قديم انجام مي رسم شيوه

مثل اينكه اين كار  اند و بگويند، خوب است اما به عمق اين حرف كه در جاي خود مسلم و به جاست فرو نرفته

ست، نيست بلكه خود اين كار موقتي و ابزار براي منظور ديگر  براي تجديد نظري در شعر كه نمودن واقعيتي

 . است

كوهي، آبي، گياهي، آدمي در آنها هست اما . رسانند اين شعرها حكم مينياتورهاي قديم را دارند كه حالتي را مي

هاي امروز به توسط  آميزي همان مينياتورها با رنگ. خصوصياتي آشنا نيستجزء به جزء آن به طوري كه بايد با 

 . خواهند كه به جاي كارهاي نقاشي امروز جا زده باشند فالن تفنن كار در فالن حجره دستكاري يافته، مي

بدون  كار كه: توانم به دست آورده باشم تر را با دستاويز ساختن شعرهاي شما مي من كدام نكته از اين دقيق

گوينده چنين شعرهايي البته دست به كار اساسي . قصد و شناختن رويه مسلم انجام بگيرد و در شيوه شما نيست
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نشين هستم و در افشاي عيب و حسن هر چيزي به  من كه اهل جاهاي وحشي و گالش. دراز كرده است

: ي كه در انتظارش هستيد اين استپيش از آنكه بهار بيايد، آن بهار گويم ام، به صراحت مي ت خو گرفتهصراح

دزده زمين و  يشرس شناخته خواهند شد كه با نفسگونه شعرها گلهاي پ در ادبيات آينده زبان فارسي اين

رود و  اند از لحاظ اينكه شعر فارسي به كدام راه دارد مي هاي بادهاي سرد و زمستاني رودرو بوده باقيمانده

جز اينكه در هر كار مفصل مخصوصن در داستانهايي كه طوالني . واندخواهد رفت، شعرهاي شما را بايد خ

توان گذاشت و هيچ اثري يكدست  دست رد به سينه هيچكس نمي. شود سروده شده است، سره و ناسره پيدا مي

در تشخيص اساسي بايد به . نيست ولي چه بسا آدم كه يك انگشتش كج است و در آدم بودن او شكي نيست

غرض دانست و براي اين دانستن دست اندر كار بود و ديد كه چه رنج و جان كندني  بي. داشت اساس كار نظر

 . هست تا چيزي چيزي بشود

شنود، مثل  بيند، مي اين است كه در اشعار شما خواننده مي. ايد گري را پيش از هر كار دريافته شما فوت كاسه

و اين مواضعه در . رود و دست به بدن جانداري دارد كند، به عمق فرو مي اينكه با خواندن اشعار شما زندگي مي

مندي را  ايد و مزه عالقه ني داريد و اگر رنج بردهايد در اشعار خودتان نشا اگر شما زندگي كرده. جا هست همه

مهارت شما در تكنيك . اند رنج و احساسات شما در اشعار شما جانشين خود شما شده... ايد چشيده

 : نويسي به اين جانشيني صحه گذاشته است داستان

 اي موزيگر، دلدار خوب و دلپذير من 

 اين ديگر بازپسين ساعت ديدار ماست 

 ساعت عمر آويساي توست بازپسين 

 وقتي كه من مردم، يكبار ديگر

 را  "هر دو به هم شاديم"آن سرود 

 . از برايم بنواز

 ولي موزيگر مست او بود 

 مست عشق آويسا بود 

 در اندامش ميل بزرگي 
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 چون يك بچه پلنگ ديوانه 

 خواهد خود را از بلندي پرتاب كند  كه مي

 آزرد  او را مي

 سوخت  ِ فروزاني مي و چون اندر كوره

 هاي آتشين دلدارش  آويسا هم از پرستش

 سرمست و نادان از هستي 

 خود را فراموشيده 

 ...تن زيبايش را به موزيگر داد

 تمام هستي همه گيتي، اين دم خامش بود 

 موزيگر و آويسا هم خاموش 

 "41 – 40دختر دريا، صفحه "

 :كند چيزهاي ديدني روبرو مياشعار زير خواننده را با 

 

 خانه من روبروي چشمه روي تپه برزي بود 

 ام دار و چشمه پيدا بود از پنجره يا ايوان باالخانه

 ها  ها تا باغستان وز سوي ديگر روي تپه

 هاي سبز و خرم توده توده در ميان هم پيچيده  درخت

 انداز بسي زيبايي داشت  چشم

 رفتم بخشي از شب را كتابي خوانده  كه به خانه مي شبها همين

 بخشي را هم در خامشي و تنهايي به آرامي و زيبايي دار و چشمه 

 . خوابيدم تماشا كرده، سپس با بسي انديشه مي

 "10سمندر، صفحه "
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 پس از آن. البته مزيتي كه نويسنده در شيوه كار تازه دارد از راه ثابت نگه داشتن قضايا به پاس منظور خود است

نويس پيش از  داستان. وسايل ديگر هست و آن در شعر است. براي وسعت و عمق، كه خواننده آزادانه سير كند

او را با قضايايي كه ذوق و فكر او را اشغال . خواننده خود را بسازدهر كار بايد آن طوري كه منظور اوست 

اند مسير يگانه  در خارج از او قرار گرفته با نشان دادن جزييات و صفات ممتاز چيزهايي كه. كرده مربوط بدارد

اگر شعر و ادبيات به طور اعم نتواند اين منظور را . بين خود و خواننده ايجاد كند تا هنر او به هدف رسيده باشد

بدون نمود موادي كه . اي واقع شود تواند هم واسطه قوي براي پرورانيدن ذوق و فكر طبقه عملي بسازد نمي

. براي هر كيفيتي احتياج به كميتهايي هست. آيد است به دست نمي  اند كيفيتي كه مطلوب ر گرفتهخارج از او قرا

اين است كه در دين هم به ما . پس از آن بدون نقشه و راه. تواند ديوار را باال ببرد مثلن بنا بدون مصالح نمي

اي بزند اول آب و گلي به  خلقت تازهخواست براي شناسانيدن خود دست به  اند آفريننده وقتي كه مي فهمانيده

 . دست آورد بعد بدن آدميزادي به اين شرافت و خصايص را خلق كرد

من پريشان . من ميل دارم اين نكته را باز توضيح بدهم، چون نقشه اين كار اول از دست من بيرون آمده است

اند راهش  مرنگ ساخته خيال كردهبينم ديگران در حرفهايشان زحمت كشيده و نقشه مرا ك هستم وقتي كه مي

اين است كه شاعر از خصايص خود دوري كند و مفهوم را از زندگي بگيرد تا لوازم وضوح مادي را به دست 

اين توضيح و تعبير گنگ . اند ولي توضيح و تعبير آن اين نيست از من فوت و فن را خوب ياد گرفته. بياورد

. هاي نويسنده با زمان و مكان بستگي دارد اصلي و توليدكننده انديشه ماده. اين توضيح و تعبير گنگ است. است

هاي خود را در زمان  هاي مادي انديشه كسي كه به رويه من ميل دارد بايد بگويد نويسنده الزم است لوازم جلوه

ي در دماغ با اشاره و بر طبق تداعي معانو مكانشان پيدا كرده به آنها رنگ و وضوح و اثر بدهد و قضايا را 

خواننده را با اولين مصراع از خود بيرون بكشد و به دست و فرمان خود . هاي خود به وجود نياورد خواننده

شود،  دهد و براي مردم نوشته مي نويسي كه به فكر، ساختمان خارجي مي اين كار مخصوصن در داستان. بگيرد

 . خيلي اهميت دارد

به عالوه چون با اثر چيزهاي خارجي در خودتان . ايد شما اين نكته را دريافته و راه سير و مشاهده را بازداشته

 . كنيد ايد با اثر هم بيان مي ايد و براي اينكه كاري كرده باشيد ننوشته گرفته
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ته، آنچه را كه براي معلوم است كه براي اين كار دماغ گوينده محصول كافي از مشاهده و تجربه را در برداش

به اين واسطه در محيط جزييات و . قهرمانان داستان او گذشته براي خود او شبيه به آن يا عين آن گذشته است

هاي آنها با ذخاير دماغي فراوان سروكار داشته، پس از آن براي بهتر نمودن آنها چنانكه هست به آزادي  انديشه

كند و آن  جوب پيدا مييا توانايي بيشتر در رشته كار و ين صورت كمالدر ا. بيشتر در كار نيازمند بوده است

 . اند، بدون تناقض نيست نسبت به نقص و ناتواني ديگران، كه گرم اين كار نبوده

و با ذوق مردم كه حال بيشتر  ايد شما شتاب كرده. كند از اين راه است كه ايراد ديگر در اشعار شما رخنه پيدا مي

مانند را بيافزايند  توانند بر ايراد خود اين حرف افسون مردم مي. ايد ن هم معلوم است، فاصله گرفتهعده باسواد آ

ها را از گور به در نيامده دوباره به طرف  اند شعر گفت، و نيم مرده كه بايد همانطور كه مردم با آن خو گرفته

 . گورشان فرستاد

از طرف ديگر . ولي هر كار لوازم خود را دارد و زيبايي و نوبت خود را ،كسي منكر زيبايي شيوه قديم نيست

خودخواهي او را نبايد . بايد هنرمند در نظر داشته باشد كه براي مردم است. گونه ايرادها درست و به جاست اين

به آن  در زندگي با مردم اين خودخواهي، وقتي كه. در كوره راه بيندازد كه من فقط براي پوست خود هستم

هنر واسطه پيشرفت در زندگي است . آور است زياده از حد اهميت گذارده شود، خنك و در عمق بسيار شرم

شايد وقتي الزم بيايد قسمت بيشتر . اند، هنر چيزي را به ديگران مديون است چون زندگي ما را ديگران ساخته

من رنجوري ديگران را فهم  گويد هنرمند واقعي نمي. ظور برسدهنرمند به مصرف اين منوقت و زحمت 

پيش از آنكه به او سفارش (برد  ش را كه هنر اوست به كار ميو چون اعتراف دارد وسيله خدمت. كنم نمي

اند و حق  همه زنده. هر چيز به جاي خود برآورد شود ،بايد در مقام برآورد. اما اين موضوع ديگر است). بدهند

 . دارند كه از هنر لذت ببرند

در خصوص هنر به حد قوت خود و لزوم خود كه ثمره . زنم اجع به ماهيت و چگونگي هنر شما حرف ميمن ر

سايل است، طور كه پرورش فكر مردم براي ما از مهمترين م همان. آن باز به سوي زندگي جمعي بازگشت دارد

ما، كه دست به كاريم لزوم بدون انفكاك خود را به  -در هر رشته هنر كه باشد  -پرورش ذوقي و هنر هم 

. خورد ما را دارد مي ،بينوايي در همه چيز. ما از حيث داشتن لوازم زندگاني كنوني و در تنگنا هستيم. فهماند مي

بينيم كه سفارشهاي  مي. چون اين محق است همين بينوايي راه به نمو هر فكر غيروارد و ذوق نامهيا داده است
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طرفي بعضي ديگران است و اين وضعيت ناهنجار  لم هنر خطرناكتر از بيها به نام هنر در عا مصرف بعضي بي

 . كند و كاركشته را كسل و عصباني و باالخره وارد به ميدان كار ميآدم كاري 

نه اينكه . خوب است در اين گوشه دورافتاده خود را به جاي شما گذاشته و به جاي شما حرفهايي را گفته باشم

د بياوريد در اين زندگاني دور از معرفت هم كه من در آن هستم كساني هستند كه بلكه به يا ،شما بدانيد

راست است كه او بايد از خود بيابد، اما قبلن اين . اي مطلقن و كاملن از آن يك نفر نيست هيچ دانسته. دانند مي

ي كه يافت همچو پيش وقت. يابد هركسي بيشتر ذخيره دارد، بيشتر مي. اي از خارج است مقدار ذخيره خود عالي

به يك . طبيعت زندگي يك راه دارد. آييم به سر وقت مقصود خودمان خواهد به زبان بياورد و مي آيد كه مي مي

رود و خود زندگي مانند غذاي  هاي ما زيادي كند روزي البته از بين مي اگر چيزي از دانسته. رود طرف مي

منظور اساسي هنر يك . است هنر، چون وابسته به زندگي استهمين . آورد اي آن را باال مي نامناسب خورده

اگر به اين تعارف نخنديد، . كافي نيستخواهد نشان بدهد و تصوير كند، زيرا دانستن  هنر مي. چيز است

آورند  فرمايند كه پيشرفت كنيد و به روي خود نمي ها به شما آزادي عطا مي آلوده گل. پيشرفت شما مانعي ندارد

اما نتيجه برداشت شما در عالم زندگي باعث بر آن كاري شده است كه در عالم هنر انجام . بوده استكه الزم 

بدون دخالت شخصي  ،هايي چه بسا چشمه گرفته هر صحنه محفوظ زندگي خود شما كه از نگفتني. دهيد مي

. آيد براي هر برداشتي نيرويي متناسب الزم مي. آور است خواهم گفته باشم تا يك اندازه شرم مي) نه ديگري(من 

توانيد در بعضي  قدر مسلم اينكه مي. برداشتهاي شما براي توقعات زيادتر و كارهاي ممتدتر بوده است

چون فكرشان در . ارد عجيب و مبهم باشد، يعني درنيافتنيها به قدري دور برويد كه براي اشخاص غيرو موضوع

مگر . كند اندازه كه دريافته است وسيله نمودن آن را پيدا ميهركس به آن . پي يافتن چيزهاي ديگر بوده است

 . آنكه نيابد، يا به مالحظاتي نخواهد

ايد بتوانيد به خوبي  كه دريافته شيوه كار شما به مصالح و وسايل زياد سروكار دارد تا ماحصل آن چيزهايي را

در آن است و آن  ،ايد كه همه چيزهاي وابسته به آن به عالوه دست به كاري زده. بيان كرده باشيد

اين كار بيشتر از انواع ديگر كه در ادبيات هست قابليت و مهارت گوينده را از هر جهت . ست سرايي داستان

بايد به راه دور رفت، همانطور كه . حيث مصالح و وسايل بايد پربار بود دارد، براي اين منظور البته از معلوم مي

تر  وقتي كه اين شد حتمي است به هر اندازه كه مشاهدات دقيق. اند، تا اينكه قدرتمندي بيشتر باشد ديگران رفته
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ه به خود رفته مثل اينكه راه را ن. تر و كاراتر است تر باشد پيجوي وسايل دقيق و ذخاير تجربه گوينده وسيع

از براي او رد و . بيند كه متداول و دنيايي شده است دهد و مي تري است كه تميز مي است، شيفته روش مناسب

تر  كار و زنده چون هنرمند آدم زنده است و زنده. هاي هنري اوست بسته به نيازمنديقبول هر سنتي در ادبيات 

 . نيستند به گوش نگرفته و به راه خود برود كار ، بايد حرفهاي كساني را كه چكيدهاز ديگران

از اين گذشته توانستن فكري و . خواهيم ولي ممكن است نتوانيم به هر اندازه مي. خواستن غير از توانستن است

به اين معني كه در زندگي جمعي . ذوقي غير از توانستن در كارهاي عملي است زيرا مورد عمل متفاوت است

دهد و خواستن را  خواهيم اما وضعيت كه عمل مردم در آن دخيل است راه نمي ميچيزي را بر طبق فكري 

هاي تجربه خود پيشرفت  هنرمند با كار و اندوخته. گذارد؛ در صورتي كه در عالم هنر اين نيست نتيجه مي بي

 Ilya Grigoryevich ايليا ارنبورگ -توضيح [گويند استراحتي نيست  رچند كه مياستراحت او، ه. كند مي

Ehrenburg كارهاي فكري و هنري جهش و پيشتازي است و تا اين نباشد . آيد ، از اين راه به دست مي]گويد مي

هاي جلو رفته با تناقض هميشه برخورد  به همين جهت است كه ذوق و فكر آدم. بخشد در وضعيت اثري نمي

هاي ديگر نطفه اصلي خود را  يد تا با آن تواناييآ هاي ممكن از اين تناقض است كه به وجود مي اما توانايي. دارد

سير زندگي انساني همه وقت كشش به سوي توانايي است و در هنر اين توانايي رفتن به سوي زيبايي . بسازد

هر آني از «گويند  چنانكه مي. اگر در زندگي به دست آمده يا نيامده، اين است هدف زندگي. هرچه اعالتر است

. شود تر مي مانع تر و بي ، اين معني در هنر فاش]ماكسيم گوركي[ »يتري بايد داشته باشدزندگي ما هدف عال

طور  تر است و همين تر بدهد، پرمعني تر، يعني هرقدر جواب به درخواست نهايي بينيم كه هنر هرچه عالي مي

هاي  سفر سرگرمي چون ديگران در اين. رود هنرمند رهنورد است كه پيشاپيش ديگران مي. تر فهم آن مشكل

اگر رو . كند دهد بلكه زندگي مي او مهارت به خرج نمي. مي هنرمند واقعي هنر خود اوسترديگر دارند و سرگ

گيرد يا  از آن گوشت و پوست مي. زندگي او است ،گيرد مهارت در هنر او رود و اگر فاصله مي به كمال مي

در همان حال كه . مانع از زندگي كردن ديگران باشدتواند  دهد و هيچ تقريري نمي گوشت و پوست به آن مي

كنند و او را قبول دارند، يا نه، و او را همطراز با كه و كه  ديگران مثل آدمهاي مست و اليعقل به گرته او كار مي

 اما زندگي هركس در زندگي ديگري اثري. برد رفته است دانند، او از پي آن چيزي كه او را مي دانند، يا نمي مي

 . گذارد مي
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صورت نيست و ناچيزترين معني كه با خصايص ما بستگي دارد از شكل  اي بي آنچه گفتني است البته معني

هاي ما بنابر اختيار ما به وجود نيامده و هنر  وقتي كه ما قبول كنيم خصايل و انديشه. گيرد گذران ما ريشه مي

 . ست داري سفارش غير قابل قبوليخود نگهواسطه نمودن آنهاست، همچنين بايد قبول كنيم 

كند و  سواد خلق مي اي كم بر درخواست زندگي طبقه هنرمند بنا. در اين حال كار از دو صورت بيرون نيست

هاي خود را آزادانه،  يا انديشه. بايد فهم و اندازه دريافت اشخاص را كه در نظر گرفته است مراعات كرده باشد

دارد و  دهد، بيان مي طلبد و به كار او از آن چاشني مي يعني با قوت الزم و كمالي كه هنر زمان او آن را مي

كند، به مصرف  او با دسته ديگر است؛ اما در هر دو صورت هنر او، وقتي كه فكري را برآورد ميسروكار 

ست،  فقط در صورت دوم بايد دانست كه هنر واسطه نمودن زندگي به حد اعالتري. زندگي رسيده است

 . ترهاست ها و باقوه قوه كه هنر در صورت اول واسطه ربط دادن و نزديك ساختن كم همچنان

تواند از آزادي در كار  اين كه هنرمند تا چه اندازه مي. شود ا درك اين معني، درك معني ديگر براي ما آسان ميب

ها  در اين حال خواستني. تري كه با كمال بيشتر سروكار دارد به جلو برود مند باشد و به پاس انسانيت كامل بهره

تر  هاي كلي هاي او با موضوع كاري ربوط شده، نازكهنرمند نه با زندگي، بلكه با تمام هستي م. زياد است

تر و  حتا سبك افاده مرام او چه بسا كلمات باشكوه. شود تر مي هاي او وسيع بنابراين دايره نيازمندي. سروكار دارد

هرقدر هر انسان عوض . طور وسايل ديگر جا يكسان نيست و همين سبك افاده در همه. خواهد تر مي سنگين

كند و  او هم هست و مطابقت مي  هركس همانطور كه هست گفته. شوند هاي او هم عوض مي استنيشود، خو مي

 Discours Sur le( "تر هاي عالي تر در موضوع بيان عالي"به قول بوفون . زبان آيينه دل است: گويند مي

Style .(هم با يافتن خود است يابد و درواقع يافتن ديگران وقتي كه اين شد هنرمند پيش از هركس خود را مي .

تواند خود را در  كنند، هنرمند نمي افتاده بيهوده دست و پا مي ماندگان در دايره تنگي به حبس براي اينكه به عقب

اي  اين كار تجاهل احمقانه. بجويد ،در عين زندگي كه چشمهاي او باز است ،گور خود را. دايره حبس بياندازد

روي زمين و همه طبيعت است تا بتواند آزادانه تمام  د محتاج به همهآدميزا"به قول چخوف . بيش نيست

به همپاي چخوف بايد گفت هنر نه براي زندگي، بلكه براي تمام هستي . "تراوشهاي افكار خود را نشان بدهد

 چون ماده ضعيف است و هميشه ضعيف، اما اين استعداد را دارد كه بكوشد. است و به همه هستي احتياج دارد

مندند انسان فقط به مصرف  ست چنانكه عقيده هاي او براي رفتن به سوي توانايي بيشتري و تمام كوشش
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هضم و به اندازه  هاي گوينده ممكن است آسان انديشه. اين توليد در هنر هم هست. كند نرسانيده، بلكه توليد مي

نه پرورانيده شده و ممكن است اساسن ها شاعرا ممكن است همان انديشه. فهم و دريافتهاي عادي شناخته شود

شعري را تصوير بدهد كه در نظر اشخاص غير وارد، . مربوط به جهان شاعرانه بوده و به حد اعال دقيق باشد

ترين ملتها هم هست، ولي در هر  اين برخورد فقط در ادبيات ما نيست بلكه در ادبيات مترقي. مبهم وانمود كند

آيد؛ چه  تر الزم مي تر، صور دقيق براي معاني دقيق. خواهد است خود صورتي مياي بنابر درخو صورت هر معني

جا دقايقي وجود دارد و براي نمودن آن هنر الزم است  زيرا در همه .هاي زندگي بسا در ناچيزترين صحنه

هر معني و از . گذارد اينگونه معاني خشت كار را از لحاظ هنر به جاي بلندتر مي). يابيم كه بخواهيم، مي هنگامي(

سازند بايد با آنها توانايي ابداع و آفرينش باشد، بتواند  هر جنس كه آن را هست، وسايلي كه آن را هدف مي

اين كار با دغدغه خاطر و بدون رعايت . معني از آنها بيان و نيرو بگيرد، به عبارت ديگر غذاي خود را بطلبد

. دهند مناسبتي روده حيواني را با روده حيوان ديگر پيوند مي در جراحي هم به. گيرد نظم و تناسب انجام نمي

زيرا در همه اين . دهيم اين مناسبت را داشته باشد بايد هر وسيله ممكن را كه ما به معني و مفهوم نشان مي

طبيعت نظم هست و با مراعات اين معني است اگر با هنرمند نظمي كه باعث برازنده شدن و توانگر ديدن معني 

 . آيد مفهوم او است به دست ميو 

توان مثل  البته مي. من با اين عقيده كه اصل معني است، به هر صورت و لباسي كه باشد، همراه هستم و نيستم

اما با قبول . الدين وصاف با تاريخ معروفش بيهقي نوشت يا نزديك به همان زمان مثل صاحب مقامات يا شهاب

اعتباراتش شناخته كند زيرا وجود با  ي در عبارتهاي مغلق با ساده فرق پيدا ميبينيم كه جلوه معن اصالت معني مي

براي رسيدن به هدف، انسان هميشه . آيد اي به آن ممكن نمي چيز ذهني بدون راه از غيرذهنيفهم هيچ . شود مي

اهد بياورد قبلن خو حرفي را كه ديگري به زبان مي. اند در پي قراردادي است كه زبان و شيوه كار از آن جمله

گفت روح به همپاي  حال اگر افالطون هم باشيم كه مي. اگر معهود بين ما و او نباشد ذهني ما بوده است

). العمل غزالي ميزان(داند  االسالم غزالي كه دل را از عالم تدوين مي هاي خود به اين دنيا آمد يا حجه هدانست

ها  بايد يافت و راه بروز به آن داد و در ميان راه. دگي فرا بگيريممتاسفانه بايد خيلي چيزها را به كمك همين زن

پس از آن . بايد خواند و جان كند و بايد مراحل متفاوت عمر را به بهاي آن داد. ها را شناخت ترين راه مناسب
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م عجيبي آورد به منزله سوال از معل ايرادي را كه جواني به روي كار مي. بايد قدرت ديد داشت و توفيق داشت

 . است

زيرا روابط و مشخصات در . تواند نايب مناب حقيقي تفصيل ديگر باشد هيچ تفصيلي نمي. هر كار از راهي دارد

هنگامي كه به دقت در موضوع وارسي شود اين مواظبت و كاوش را در تمام . كنند هر مورد تفاوت پيدا مي

يك غزلسراي به شيوه قديم هم غزلش را با . بيميا مدت نوشتن يا سرودن شعر، پيش از آن و پس از آن، مي

تا چيزي چيزي بشود و جوجه سر از تخم بيرون بياورد چيزها . سازد جستجوي در كلمات مانوس با غزل مي

تا آنكه مغزي به دست . گيرد مثل اينكه عمل استخراج معدني صورت مي. چيزي شده و در حال شدن است

بايد . شعر گفتن، كم از شكستن هسته نيست. وفتن و برآورد كردن الزم استكوبند و بارها ك بيايد هسته را مي

به طوري كه براي خود او امر مشتبه شده همچو به نظرش بيابد كه بدون . اين رويه كار روزي ملكه هنرمند شود

مربوط به هاي گوينده  ها در هر قالب كه باشد زيبايي انديشه پس از همه اين مراعات. يابد نظر و مواظبت مي

. تواند هم جذاب بيان كند تا گوينده مثل مغناطيس آنها را به خود جذب نكرده است نمي. چيزهاي ديگر است

 . اش كه نشان كرده است سرايت داشته باشد كه واگير دارد در خوانندهشعر خوب بايد مثل مرض 

همچنين شعر رديف ساختن . شاعر هستندبلكه وزن و قافيه هم از ابزار كار يك نفر . شعر، وزن و قافيه نيست

چنانكه در مطالب  - مصطلحات و فهرست كلي دادن از مطالب معلوم كه در سر زبانها افتاده است، نيست

جان و بدون جلوه شعري و  اجتماعي زمان معمول شده و اگر وزن و قافيه را از شعر گوينده جدا كنيم مطلب بي

شعر . خورد بندي يك تجارتخانه مي اين جور كار به درد دفتر حساب ؛-كس هست  همان است كه به زبان همه

هاي دقيق و نهفته  واسطه تشريح و تاثير دادن و بزرگ و كوچك كردن معنويات و شكافتن و نمودن دروني

ها گفته شده و گفتن ندارد مگر آنكه بر طبق  توان گفت گفتني اين است كه در بسيار موارد مي. آنهاست

با نيروي شاعر و زور و شوق گفتار او رنگ و جالي . اي ديگر به آنها داده شود ي تازه زندگي نقشهدرخواستها

در مورد ديگر مطالب فلسفي . آيد ديگر گرفته طوري وانمود كند كه تازه و اولين بار است كه دارد به بيان در مي

اين كار موقوف بر اين . هضم و تناول كنداي خشك و سقط اند، شعر بايد آنها را نرم و قابل  يا علمي براي عده

ست؟ چه اندازه براي يافتن آنها ط بر محيط جزييات و خصايص چيزهااست كه سراينده تا چه اندازه محي
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دريغ خود را در  خلوت گرفته و صفا يافته است؟ چه اندازه حوصله كرده يا حال آن را داشته است كه نيروي بي

 بيندازد؟ كاري كه منظور او است به كار 

اند، به پيش  با قوت ساختن چيزهايي كه مردم ديده. تر وانمود كردن و به روي پرده آوردن است هنر در خوب

گيرد،  اي انجام مي مثل اينكه مسابقه. اند اعتنا گذاشته چشم آوردن چيزهايي كه مردم نديده يا نسبت به آن بي

هنرمند بايد . توانند بكنند كار هنر نيست، كار همگاني است ميكاري را كه همه . هنرمند بايد اين مسابقه را ببرد

را به سر خواهد نام او  انصاف به ميان آورده از خود بپرسد آيا گفتن چه لزومي داشت و آيا اين شعر كه مي

گفتن  اند؟ آيا خيلي آدمها نيستند كه به اندازه او توانايي دهد كه خودشان نداشته زبانها بيندازد چه به مردم مي

اند و در عوض به درك اين حقيقت  اند به دور انداخته از پي كسب و كاري رفته دارند ولي نگفته و اگر گفته

 . جوي كاري باشد كه زندگي او را از براي آن ساخته است اند كه هركس بايد پي رسيده

گفتن است خود را مرمت  آورد اگر مجبور به يابد و خود را به جا مي هنرمندي كه تا اين سرمنزل توفيق مي

تا اينكه در همه سوي زندگي دست تواناي هنر راه . دايمن مرمت هم هست ،شود چون دايمن يافته مي. كند مي

ها و  آميزي براي زندگي است با تلخي هنر يك رنگ. شناسد باز كرده باشد برده و پرده از روي زيبايي كه مي

هاي  راه بازداشتن و تشنه ساختن و همچنين براي رفع تشنگي هاي آن، براي نرم و رام كردن، براي شيريني

هاي خود اكتفا نكرده به  به يافته. تازد اما چون هنرمند قانع نيست، به نهايت راه خود مي. دروني مردم است

كسي . گذرد در اين حال هنر روياي شيريني است كه در بيداري مي. برد خواهد دست مي هايي كه خود مي زيبايي

شود كه  تري واقع مي واسطه فهم و القاي دقيق. سازد با آن مشغول است، جهاني را كه خاص خود اوست ميكه 

جا تماس و مواضعه با  بردي به سوي آن ندارند، ولي در همه بيانات جامد، از طرف هر عنوان كه باشد، راه

بسازد همانطور كه مردم هنر را جا ساختمان و كار هست و هنر بايد كه مردم را  زندگي وجود دارد، در همه

دهد عالوه  كند و به درخواستهاي زندگي جواب مي همچو هنري چون از حال و واقعيتي حكايت مي. اند ساخته

اينكه در كدام وزن سروده شده، چرا مصراعها كوتاه و بلند . نشيند بر آنكه خواستني است زيباست و به دل مي

او هست ايرادهايي از روي سادگي است  در پشتيبان براي اين دارايي يا نداريشوند، قافيه دارد يا ندارد و چق مي

. كند تا بسوزند و ديگران را با خود بسوزانند كه درست آدمهاي كور و كودن را به دم دروازه دوزخ راهنمايي مي
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به خيال خودشان با خورد كه براي منافع روزانه چيزي را  الحال و داللها مي هاي معلوم نويس به كار بعضي مجله

 . كنند ها هست كرده و چيزي را، به اقتضاي موقع، نيست مي بازي انواع زبان

كار هنري وقتي كه اولي را نشد و از روي حالي نبود دومي را هم كه از روي تكنيكي است بالتبع نشده است، 

ب بدهد و هرج و مرج را مثل هر كوتاه و بلند كردن مصراعها يا كم و زياد داشتن آنها، اگر به ضرورتي هم جوا

هنر خشكي است كه به درد صرف وقت  جاد نكند، كاري از پيش نبرده است،ضرورت در عالم هنر اي كار بي

 . خورد مي

در صورتي كه براي ديگران اين كار عيبي نبوده است، . كند آدم باهوش و دردمند خود را اينطور گرفتار نمي

جور  كسي كه فقط به فصاحت و بالغت يا يك قد كردن الفاظ و ته. استبراي او كه آدم امروز است عيب 

خواند، يا نجاري كه تمام وقتش به  پردازد حكم كسي را دارد كه تا به آخر عمرش الفبا را مي كردن آنها مي

 )مثل مقررات رياضي(گذرد در صورتي كه الفبا و تخته رنده كرده و حاضر و آماده  مصرف رنده كردن تخته مي

 . و مثل سبك و شيوه كار، مصالح براي كارهاي بعدي هستند

فقط بايد دانست در . ست كه به مصرف زندگي رسيده است اما وقتي كه هنر هر دو مزيت را دارا شد، هنري

خورد، در ميان همه چيزها كه جسته است  ميان همه وسايل و براي هنرمند واقعي، كه زندگي او از هنر آب مي

. كند نتوانسته است آبي به جويي بيندازد چه بسا كه، ناراضي از كار، خيال مي. كم است يك چيز هميشه

دهد كه معاني در حرف  يديگري انصاف م. نكراسوف، شاعر روسي، اين ترديد را تا به درون گور برد

 . زيرا براي هنرمند هميشه اين كمبود هست، گنجد نمي

گيرد؟ براي كسي كه واقعن  رسد و چطور حس احتياج به وسايل قوت مي بنابراين چطور بار سنگين به منزل مي

بينند و روزي  به عكس ديگران كه روزانه مي. كند و زمانش او به آينده نگاه مي. اين كاره است، گفتني نيست

يزي حد اعاليي و هر كمال بعد از كمال هر چ. كند بيند كه گردش روزگار طرز كار را عوض مي مي. خواهند مي

درك آنچه كه  در درون . رود هنر هم به همچنين، چون بيرون از اين عالم نيست، به راه خود مي. ديگر است

فقط ممكن است تا مدتي خفته . شود است، و بايد باشد، با درك آنچه در بيرون است، و نبايد باشد، عوض نمي

تر به نظر  زيرا در بطون امر و صورت آنچه كلي. اي اخالقي بعضي از مربيان نيسته شباهت به توصيه بماند و بي

. هايي كه هست ست براي يافتن و رفع كاهش هنر حركتي. رسد، حركت از روي اجباري وجود دارد مي
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ر ت آورد عبارت از باقوت ترين زمينه كه سراينده شعر واقعي با آن خصايص شاعري خود را به جلوه در مي خوب

تري كه زندگاني جمعي آن را فراهم آورده و براي نمود خود وسايل  محيط تر و به حد اعالتري است، به عمق و

ا وجود دارد و زاده اتفاق نيست، بلكه آنها تجارب متفاوت، بندي هنر امروزه دني لي كه در شكلوساي. خواهد مي

 . هاي متفاوت، خلق كرده است در معني زندگي

پوشد به خرج فهم و ذوق هر دسته از مردم كه  ز يافتن وسايل بهتر به دست آمده چشم نميهنرمند واقعي ا

تا براي كار خود نيرو بيابد نيازمند به يافتن نيروهايي است و پس از آنكه يافت دشمن خطرناك هنر او . باشد

و لوح  غالبن مردمان ساده هايي كه درباره هنر او موافقت ندارد و كاري امساك است و اعتنا گذاشتن به مالحظه

كاود در موضوع كار خود  مي. رود در صورتي كه هنرمند به جلو مي. كنند خودپسند و نخود هر آش ايجاد مي

جمع و تفريق و استنتاج در بين قضايا و جزيياتي كه در نظر گرفته است دارد، و چون مجبور به انتخاب راه و 

همه اين كارها به طوري است كه گويا . د و اين طبيعي اوستشو زده و با جرات مي شيفته آن است شتاب

 . گيرد بالفطره و نه به خود انجام مي

بينوا باشد كساني كه دست به  ،هاي تازه به روي كار آمده از حيث داشتن سليقه ،به هر اندازه كه دوره عقيم ما

رده باشد هنرمند بيشتر مايل است كه آنها هايي در پ همچنين هرقدر نكته .گردند كار هنرند از پي نواي بيشتر مي

به . كند با كمال قدرت ديده و بزرگ ميزيرا طبيعت انسان در حال محرومي هر چيز را . را به روي پرده بياورد

اينگونه معاني خشت كار را در . خواهند تر مي هاي زندگي براي نمودن، وسايل دقيق ترين صحنه اين جهت محرم

 . گذارند الزم داشتن قوت، به جاي بلندتر ميچشم هنرمند در موقع 

. شود نامحدود از حيث قوه و محدود از حيث فعل ديده مي. كند از اينجاست كه هنر به حد اعال معني پيدا مي

كمال براي شخص هنرمند هميشه . ست از آنچه كه بيش از آن قوت يافتن آن را نداريم اما هر حدي نهايتي

مسلم است كه برازندگي هركس به اندازه . ست كه به دست آورده است اي قوه تجاوز از حد فعل نسبت به

باالخره نمودن . با اين تيغ برّا سروكار دارند اند، پسند هم جداگانه ساده و عوامهاي  موضوع. دارندگي اوست

بهتر . آيد جود نمياي نباشد، توانايي ديگر به و هنر را و تا توانايي بوسد نه بي هرجور زندگي دست هنرمند را مي

ست  كار بيندازد، كارياش را در موضوع به خصوص به  اين است كه هنرمند بتواند، پس از آن چه اندازه توانايي

اساس در جاي خود حكم سرباري را دارند به روي بار  هاي بي اما ناتواني دردي است و قبول توقع. خيلي آسان
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كارهاي هنري . كند ا اندازه حس و تجربه است كه كار خود را ميج چون در همه. گران كه هنرمند به دوش دارد

هرچند كه در هرگونه فعاليتي، فعاليتي از گونه ديگر . نماياند گونه فعاليت، فعاليت حسي انسان را مي بيش از همه

رم من اين عقل را به عقل هنري ميل دا. كفايت در اين مورد بسته به بلوغ حسي، يعني داشتن عقل است. هست

به هر اندازه هنرمند محيط بر جزييات . آيد تعبير كنم و معتقد هستم كه از فعاليت حسي هنرمند به وجود مي

بوده با ذخاير و ابزار تجربه خود و ديگران به كار افتاده و مدت گرفته و حوصله كرده و كاركشته شده باشد، 

كار او . دهد خاطر و آشوب، كار خود را انجام مي دغدغه به اين واسطه، بي. تر است اين عقل هم براي او فراهم

داند و صالحيت اين دانش را دارد كه چطور خراب كند و  مي. است "؟كنم براي چه مي"هميشه در جواب 

مثل موم كه با . زير و بم اين ساز جاندار و خيلي به نوا در دست اوست. چطور بسازد و عمده ساختن است

گرداند تا اگر اقتضا كند در آن تصرف كرده و از  خواهد آن را مي شكلي كه ميگرمي دست او نرم شده به هر 

هاي او قايم به خود نيستند و باز بايد گفت در هنر چيزي  اما خواستني. شود اين راه داراي شخصيت هنري مي

وره قطعي رابطه آن با زندگي است و خصايص خود هنرمند كه محصول د. به طور مطلق و قطعي وجود ندارد

ولو با تحول ذوقي و فكري دوره برخورد نكرده، شخصيت قوي براي نمودار ساختن جهت معين به . اوست

 . دست نياورده، صاحب آن عقلي كه گفتم نباشد، بيراهه برود و ضد و نقيض نشان بدهد

اين . الم استدهد شناختن راه و يافتن از روي ذوق بيدار و س ترين كاري كه گوينده عاقل انجام مي اما قطعي

سرايد و چه فكري او را به اين هدف  داند براي كدام طبقه مي مثلن مي. كند رجحان جهات كار او را روشن مي

االحتياج آن طبقه را منظور داشت در قدم اول اين يك تماميت براي كار اوست  درواقع اگر مابه. كشانيده است

در هر طبقه چه . طرز كار اين كار انجام گرفتني است ولي عمده اين است كه با كدام. كه بروبرگرد ندارد

هاي متناقض  با نمودن تمايالت و انديشه -نويسد  اگر داستان مي -شود و چگونه بايد آن را  بيدار ميخاصيتي 

 . هر دسته از قهرمانان خود بيدار كند

تواند با شناختن  اينده شعر ميسر. آيد گردد كه با خصايص و اميال او جور در مي هر طبقه در پي مفهوماتي مي

باالخره براي منفذ دادن به . بردي براي رد يا تقويت مفهومات آنها به دست بياورد آن اميال و خصايص راه

مثلن . زمينه كار و مصالح تفاوت دارد. جا يكسان نيست البته اين روش كار در همه. تري راه باز كند روشني تازه

هاي خود  بسياري از انديشه. از نمودن زندگي آن دسته با كلمات خود آنها باشددر زندگي يك دسته بايد حاكي 
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تر را  از ميان مطالب، مطالب قابل هضم. را سراينده چه بسا با كنايات و تشبيهات و امثال آنها به جلوه در آورد

يفه هنرمند را ولي در هر حال تجسم دادن مفهومات شعر وظ. در زندگي دسته ديگر به عكس. به دست بياورد

جستجوهاي هنري و دانشهاي فراگرفتني در . گذارد تر مي كند و هنر را در اندازه توانايي هرچه عالي سنگين مي

اگر موضوعي را كه نويسنده برداشت كرده است چون كند  آيد برخالف آنكه تصور مي خواص آن بيشتر الزم مي

 . پا افتاده است براي آن به چندان هنري هم احتياج نيست ساده و پيش

برم  و لذت مي. برم پيش از فرا گرفتن هر چيز در شعرهاي شما من از برخورد با نمو يك همچو هنري لذت مي

ي شيريني است و دمي بيشتر نيست و مثل جرقه با اين اشاره از تصويرهاي خارجي به زندگاني كه گرفتار

 : شود گويند كه خاموش مي مي

 

 بود  مانند هستي ما مي اين بازي رنگين آتش

 هر رنگي نماينده مهر و اميد و نوميدي و شادي 

 يا ناخوشي و درد و بيماري بود 

 

 "82ژينوس، ص "

 

نزديك ساخته است و برطبق آن خوب محل پيدا كند شما را به دريافتن سمبل آتش  تصور اينكه عشق گرم مي

 :اند كرده رنگهاي زمينه به تناسب و معني تمايالت در آن پيدا شده

 

 يكشب خواب شگرف و ترسناكي ديدم 

 ام  ديدم افسرده و پير و ناتوان گرديده

 از زندگي من چيزي باقي نيست، 

 چون هر موجودي رو به نابودي بايد رفت 

 ز اين گيتي رو برتابم بايد من هم بواره ا
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 در اين انديشه چوب پيري بر دستم 

 جنگيدم هاي لرزان برداشته و با خود مي قدم

 ناگه چيزي نگاهم را كشانيد 

 دورازه پوسيده چوبيني در پيشم نمايان شد 

  "جهان مرگا"باالي آن به خط سياهي بنوشته 

 ت با خود گفتم اين هان پس از مرگ ما يك جهان ديگر هم هس

 اين جهان ديگر جهان مرگاست

 نزديك شدم با چوب بر در زدم و 

 ناگه دروازه بشد باز

 پشت دروازه در جهان مرگا، 

 جز تاريكي چيز ديگري ناپيدا بود 

 ها در هم آميخته ستونهايي از تاريكي در تاريكي  سياهي

 توفيدند  پشته پشته باالي هم مي

 گويي درياي توفاني از تاريكي به جنبش آمده 

 صدها موج سياهي در گردابي فرورفته و باال آمده 

 رفتند  باال آمده پايين مي

 گرديد  داري مي يك چرخ بزرگ پره

 پاشيد  ريخت، مي هايش سياهي مي از الي پرده

 زد  گرد و غبار و باد و توفان تاريكي را به هم مي

 جنبيد  جنبيد؛ نمي تاريكي مي

 يك هواي سرد و خشك ناشادي برپا بود 

 اينجا بود اين جهان مرگا 

 به هر سو ژرفانه نگه كردم تا شايد فروغي دريابم 
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 نه روان گرياني ديدم، ني خنداني 

 نه خنده، نه شادي، نه گريه، نه زاري

 ...جز تاريكي، تاريكي، تاريكي

 گويي اين جهان مرگا از پوچي برپا بود 

 بيهوده برپا بود 

 پس از چيست؟. زيرا چيزي آنجا نيست

 از چيست كه ما ترسان با بيم و اميد و صدها آرمان 

 پيماييم؟ رنج و درد و سختي اينجا را به اميد آنجا مي

 اي ديوانه جهان مرگايت جز پندار پوچي نيست 

 انگيزي به گوشم آمد  گه غوغاي شگفت وين

 آمد  اني مياز بيرون دروازه صداهاي خروش

 گويي رستاخيزي برپا بود 

 برگشتم، نگه كردم 

 هاي اسپيدي مانند مه پيدا بود  در روي شهر سايه

 رفتند  وز روي گورستان بيرون شهر هيوالهايي باال مي

 هاي ابر سپيدي  از سوي ديگر پارچه

 پيچيدند  پراكنده پراكنده به هم مي

 شايد اينها روان مردگان بودند 

 يا وهم و پندار مردمان بودند 

 

 "80 -78ژينوس، ص "

 

 : دهد مندي رنگ با وضوح خود را نشان مي و در جاي ديگر اين عالقه
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 آن روز به اميد شب در شادي هستي شناور بودم 

 ! پاياني بود چه روز بي

 داد  پايان نويدم مي ولي اين روز بي

 در هر پاسي با هزاران پندار خوش، 

 كردم  شب آماده مي خود را براي

 ها خواهم گفت؟ چه خواهم كرد؟ چه -

 خواست  زد، شب را مي قلبم پر داشت، پرپر مي! خدا

 

 "23ژينوس، ص "

 

 : بايست باشد سبك افاده شما مساوي نيست و نمي

 

 گرم بوسه يكروز از وي خواهش كردم كه يكشب به خوابگاه بيايد 

 ارزد  ز قرني ميزيرا شب دژ مرد است و شبي با عشق بيش ا

 فرداشب نويدم داد او كه بيايد

 "23ژينوس، ص "

 

لطيفي كه طرح داستان به خود گرفته، همين كه معاني از صنف مطالب  )harmonie(بلكه با رعايت هماهنگي 

. كند آيد سبك و افاده مرام هم تفاوت پيدا مي ها الزم مي شوند و باشكوه و سنگيني كلمات و جمله تر مي كلي

 . شود شروع مي "يك شب خواب وحشتناكي ديدم"ها  مثلن در همان فصل از ژينوس كه با اين مصراع

يسته تحسين است كه در ضمن برگزار كردن حقي كه نسبت به ادبيات از اين صنف داريد، وقار و و همين شا

ديشب وقتي كه اين . به طوري كه زنندگي در فصول فراهم نيامده است ايد سنگيني را در جاي خود به كار برده

زد،  اطر من سايه ميري دانته در خ خواندم شكوه عبارات آلكيه مي ايد ت را كه در خصوص مرگ سرودهقسم
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ري دانته هم همين مضراب  آلكيه. رويد مثل اينكه در پناه آن سراينده بزرگ رومي كه من شيفته او هستم، راه مي

 . كند در عبارات تورات و انجيل و كتابهاي ديگر آسماني را يادآوري مي] الهي[خواندن كمدي ديوين . را دارد

  :آيا الزم است بگويم كه در اين عبارت

 "ابر پر تخم تيره، روي زمين تن انداخت"

من ميل دارم چند سطر از . ، چه خوب شاعرانه عدول شده است"تن انداخت"با عبارت  "گسترده شد"به جاي 

 . ايد كشيده باشم همين فصل را به چشم شما كه گوينده آن

 : ايد سروده "آبستن"در قطعه شيوايي كه در آغاز ژينوس به اسم 

 

 يك دسته ابر همره آورد . اد آمدآمد باد، ب

 ابر پر تخم تيره، روي زمين تن انداخت 

 پر از نيرو، نرمك نرمك، با ميغ و مه درهم آميخت 

 وندر دل ابر و ميغ، رگباري يكباره تركيد 

 وز شو تا بام رحمت باريد، بس مايه ريخت 

 رخشاتشي جستن كرد، كژكژ دويد، هر سو پيچيد 

 د تندر ناليد، تندر غري

 تشنه زمين به خود كشيد، شد آبستن

 وندر پگاه، خورشيد سر زد 

 روي دشت و كوه و تپه، ناگه تابيد، ناگه تابيد

 روي چمن اندر بستان دامن گسترد 

 زمين دم زد 

 ...ها شكفت، غنچه خنديد، اشكوفه ريخت گل

 

 "1ژينوس، ص "
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خواننده با سطور زيباي ديگر آشنا  "سمندر"نگاه شما در اين توصيف رقص برداشته است، حال آنكه در 

شود و طرز توصيف طوري است كه ما امروز در ادبيات آن را به اسم توصيف اصلي در برابر توصيف بدلي  مي

)Fausse Description( گذاريم مي: 

 

 جشن بيوگاني ما روز آتش دهقان بود 

 در اين روز در كشتزار گندم 

 هاي كوچك گندم را آتش زده  هاي خشك، ساقه بوته

 جا را آذر بگرفت  ها تا دامنه كوهستان همه روي تپه

 خوابانيد  ها را مي روي زمين صاف باد آتش

 ها، آتشها پشت سر هم از دور  ولي بر فراز تپه

 رفتند  چون هنگ سربازي به سوي كوهستان باال مي

 

 "27سمندر، ص "

 :در اين چند مصرع

 گشتيم  هاي نيم سرد پاييز كنار رودخانه مي گاهي از شب

 گرديديم  سخن مي ژينوس بازوي مرا بگرفته هر دو آرام و بي

 جنبش آب رود، از باال شتابانه سرازير شده 

 لغزيد و  گويي هر چكه آبي جاندارانه مي

 هر موجي از خود رفته ولي تيز خراميده 

 با موجي ديگر پيوسته 

 جنبيدند  صد، شادانه به هم آميخته ميده ده يا صد 

 وز آميزش جاندارانه اين موج، با لغزش موجي ديگر 

 يك غوغاي خشنود تندي برپا بود 
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 پنداري هر چكه آبي با شادي يا ناشادي 

 كرد  اي مي زد، ناله دادي مي

 وز ريزش و ناله آنها يك جهان خروشاني گردان بود

 

 "57-56ژينوس، ص "

 

جا براي ثابت داشتن لياقت  روش كاوش شما در همه. كند سيماي سراينده حساسي از پس پرده اشعار تجلي مي

از بلندي نظر و ذوق بيدار و پرعشوه چاشني گرفته نقطه اتكاي مطمين براي خود فراهم . ست شما دليل باقوتي

اي كه قدرت خلق كردن بسيار به  در دوره. دهد هاي زبردست قرار مي شما را در رديف كارشناس. آورد مي

اي  چون زندگي او را به جلو انداخته با احاطه. شود، گوينده اين اشعار خلق كرده است ندرت و ضعيف ديده مي

. اول بار، از خواندن اين اشعار، چشم من بايد روشن باشد. سازد هاي آن دارد، زندگي را مي كاري كه در نازك

گيرد و يكي را به ديگري  هاي زندگي را باقوت به دست مي سلط گوينده صحنهپس از آن ببينم كه احاطه و ت

براي فهم اين ظرافت . به طوري كه نه يك لغزش و نه يك ناتميزي در كار ديده شود. دهد تحويل مي

از حالي به . رود اي مي اي به نقطه اي كه با هوش و حس است و آزاد است با رغبت و حرص از نقطه خواننده

هاي خنك لفظي  كاري به جاي اينكه فقط با وزن و قافيه و بزك. شود در آمده و لذت لطيفي نصيب او مي حالي

آنچه را كه بارها شنيده است با پس و پيش يافتن كلمات به . هاي گوينده، خود را روبرو ببيند كاري و تصنع

 . دست سراينده شعر دوباره محكوم به شنيدن باشد

جا دادن هر دو فصل در اينجا نامه را . فس بين فصل اول و دوم منظومه سمندر شماستاين ظرافت دقيق در تن

گويم حالت سكون در اول داستان، كه حواس خواننده را در پيرامون درخت و باغهاي  فقط مي. كند طوالني مي

برداري از  عكس اين سكوت كه. دارد اي وامي اندازد، او را به سير و سياحت شاعرپسندانه پهناوري به كار مي

كند ناگهان با آغاز  آيد و با آن تمدد اعصاب مي طبيعت است و با بيان گوينده در قعر نهاد خواننده به وجود مي

 :شكند، مثل اينكه كسي در او جاي او را عوض كرده است با مصراع شدن فصل دوم مي

 "خانه من روبروي چشمه روي تپه برزي بود"
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يابند مثل  شود و چشم سر و تن خواننده هر دو آن را مي بندي با تنش ديده مي خانه با جلوه و جال با استخوان

نظير آنكه نظامي در ناگهان . اينكه ترقه بتركد ظرافتي به كار رفته است كه نتيجه جذب كردن اثر چيزهاست

ند كه خود را در پيرامون چيزهاي ديگر غرق ك وانمودن صبح در شعرهايش دارد، دوباره خواننده رغبت پيدا مي

 . ببيند

اند، با وجودي كه معمولن بايد خواننده  هايي كه درباره آن گفته توصيف طوالني از درخت و يادآوري از افسانه

خصايص چيزهاي وصف شده طوري است كه خواننده ميل . حوصله كند، كار ديگر را صورت داده است را بي

 . خود را با آنها كور كند ندارد رابطه آشنايي

. سازد به اندازه يك فصل دهد، قانع مي هاي تند شما هم چون اين تسلط وجود دارد آدم را سير مي ريزي در طرح

 :اند خود نيست اگر اين پنج شش مصراع كفايت تشكيل فصلي مستقلي را پيدا كرده بي

 

 هاي بسياري دختر آبي شناكنان به زير آب  دقيقه

 برد  مي موزيگر را

 ولي موزيگر از خود رفت 

 كه دختر دريا، او را كنار جنگل،  هنگامي

 روي تكه سنگي بگذاشت 

 نسيم خنكي او را به جنبش آورد 

 

 "21دختر دريا، ص "

 

پوشاند و جهتش اين است كه مطالب جاي مناسب  تندروي در كار طوري است كه روش نامساوي داستان را مي

شك و وسوسه او در  ي كه دوست شما بسيار ديرپسند است،با وجود. اند آورده و دلپسند خود را به دست

هاي  تر از بعضي دستخط هاي او شايد گاهي شلوغ دستي و در ميان خط تشخيص كار خود و ديگران زياد است

به جاست اگر در خصوص شعرهاي شما گفته باشد در شعرهاي شما  كنيد، لئون تولستوي و بالزاك را پيدا
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بس كه چيزهاي ديدني و شنيدني با ماده خارجي تطبيق واقعي . گاهي با چشم بايد شنيد و با گوش بايد ديد

از آن جمله در اينجا كه توفان دريا وصف . هاي خود را به دست آورده است هرچيز لوازم وضوح و جلوه. دارد

 :شود مي

 در زير تازيانه بارش، غوغاي خروشاني برخاست 

 و ميغ، برقي لغزيد  از آميزش ابر

 لرزاني  و آذرخش دل

 صداي ترساگيني به هر سو پاشيد 

 ترسيد  گويي اقيانوس مي

 ها از يكديگر گريزان  موج

 اين، به آن يك پناه آورد، 

 كرد  وين، آنرا شتابان، پس مي

 "16-15دختر دريا، ص "

 

 :همينطور به عكسكنند، صدادار هستند و  جزيياتي كه به واسطه تجسم نمود پيدا مي

 

 ات اكنون چون پرنده از قلبت بگريخت  آنهمه عشق يكساله

 داني عشقت در خونم و در روحم  مگر نمي

 شده آميخته از پا تا سر و 

 لرزد از سخنان شيرينت  اكنون بنگر روحم مي

 سوزد از نوازشهاي ديرينت  قلبم مي

 گو بر من چه به اين زودي ترا اينسان دگرگون بنمود؟

 

 "39ژينوس، ص "
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كند كه خواننده ميل دارد بداند در كدام جاي نهان دنيا صحنه ديگري شبيه به اين بوده  حكايت از واقعيتي مي

در منظومه  "ترسم ار بميرم"هاي  با برگردان. آيد اين احساسات چون از روي واقع است به رقص درمي. است

 : گرداند ن دوازده مصراع شعر را به صورت ترانه برميشود اي ژينوس مثل درخت، كه ميوه بياورد، شكفته مي

 

 ترسم ار بميرم اي ياران 

 در اين پاييز، در اين پاييز، ترسم ار بميرم 

 ريزند  گلهاي بنفشه پرپر مي

 چيند  باد آنها را برمي

 افتد هاي باران روي برگ گلها مي چكه

 دود  رود، كژ مي گرماي زمين كم شده، خور كژ مي

 سازد  باد خزان دلها را غمين مي

 ترسم ار بميرم اي ياران 

 اگر من مردم اي ياران در اين پاييز

 هاي تمشك كوهي گورم را بكنيد  در زير شاخه

 در اين پاييز، ترسم ار بميرم اي ياران 

 . ترسم ار بميرم

 

 "59ژينوس، ص "

 

 . اند سي باقي گذاشتهزمان و مكان با آن چيزهايي كه در آن هست در نظر شما اثر ان

در همين منظومه با رفيقتان به يك مكالمه نهاني . اين نكته رنگ وضوح پيدا كرده است "دختر دريا"در 

 :رسيد مي

 "گفتي آن غراب تنها كه تو مي"
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 :دارد ولي شوق دروني شما، ما را در جاي ديگر با هم همدرد مي

 

 يكروز آخر موزيگر به آويسا گفت 

 آويسا دلبر من، جان شيرينم 

 سوزم  از عشق تو مي

 از مهر تو سرشارم 

 خواهم، من ديوانه پيوند توام، ترا مي

 خواهم كام  خواهم، از تو مي ترا مي

 "32دختر دريا، ص "

؛ شما قبلن اين مكاشفه را )سرالمكنون( به قول غزالي شوق كه تمناي ديدار است، مستدعي حالت مكاشفه است

مثل اينكه به زبان خود . كند اين است كه شوق شما زنده است و شعر از آن حال پيدا مي. ايد خود داشتهدر قلب 

 :ام من آمده است و همان حرف است كه خود من گفته

 

 با عشق تو اي نگارم، اي دلبر من 

 ها در روي زمين افزودم  زيبايي ديگري به زيبايي

 هاي تاريك  با مهر تو در آسمان

 نو  يك اختر

 هاي عمر كوتاه  در تيرگي

 يك روشني تازه افزودم 

 بهتر از تو در گيتي چيست 

 بي تو چون توان خودش بودن؟

 تنها بي تو نتوانم زيست 

* 
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 در ره ناشناس آينده 

 من و تو هر دو، سفركنان، به يكسوييم 

 روان، هر دو به يك طرف

 هر دو، داراي يك هدف 

 از براي خوشبختي، در تكاپوييم 

 هر دومان خسته، هردومان تشنه 

 فرساي زيست  خسته بار توان

 تاب مهر و نوازش هستيم  تشنه بي

 من مست مست تو، تو سرشار من 

 اي نازنين دلدار من 

 ما هر دو به هم شاد و ما هر دو ز هم مستيم 

 تا كه به هم پيوستيم

 بهتر از تو، در گيتي چيست؟

 بي تو، چون توان خوش بودن؟

 ! ي تو، نتوانم زيستتنها، ب

 "42-35دختر دريا، ص "

 :آيا براي نمونه بس نيست كه به توسط اين دو مصراع مختصر

 ...خواهم موزيگر، من هم تو را مي -

 ... تاب عشق توام من هم تشنه بي

 دهيد؟ شما شيوه مسلم خود را طبيعي حرف زدن نشان مي

رود، بعضي از جمالت داستانهاي  باال دسته و پايين دسته مي روش بيان در اين دو مصراع، مثل اينكه نوازنده تار

بلكه گوينده نشان . ولي نه اقتباسي، نه نفوذي از او در گوينده شعر. اندازد سرگئويج پوشكين را به ياد مي

. از پيش خود آغاز نكرده با تجربه ديگران آشنايي دارد ه معمول و مطلوب را به دست آورده،دهد شيو مي
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ها  پسندند و كه ها مي كه. كند متفاوت را ديده است و همين ارتباط، حكايت از كمال كار او ميسبكهاي 

روند تا به دروازه شهر  گذرد و آنهايي كه با چشمهاي بسته راه مي شان بيدار مي پسندند؟ آنهايي كه زندگي نمي

ا به خواب انداخته براي آنها طوالني شدن شب آنها ر. خوانند جمعي آهنگ زوال مي خاموشان برسند و دسته

از روشن  ر عوض چشمهايي هم هست كه بيدارند،د. شان فرو بروند الاليي الزم است تا اينكه به خواب سنگين

كشند و با شكوه  در تاريكي انتظار رسيدن او را مي. شود اي در قعر ضميرشان روشن مي شدن هر ستاره، هر نقطه

برند مثل اينكه طاقت براي لذت بردن  حتا از دوست داشتن رنج مي. ندا سحرانگيزي دست در آغوش سحرگاهيِ

 . هم ندارند

يابند نگيني را كه گم شده است،  مي. روند رو نشان داده و مي. آنها به كار خودند و در آنجا كه هستند، هستند

آيند و به كار شما  نوبه به نوبه مي. بينند آنها زيبايي را اگر در چهره بدگويانشان هم باشد، مي. حتا در قعر دريا

اين . هاي راحتي شما هست شود، در خود هنر وسيله نمي نگوييد تلخ است اگر حقي گزارده. نظر خواهند داشت

 . در اين ميخانه در اين زمانه اين گونه سقايت بوده است. جام تلخ را شيرين باال بكشيد

كه (خواستم گفته باشم تا به ادا و اصول شيطان نگاه كنيد پيمانه پر شده است و بايد منتظر آينده خطرناك آن  مي

كار را بايد باز گذاشت و گذاشت براي آنهايي كه براي درك اين  راه. بود) است گويند حكمت آفرينش مي

اين نكته را من از نقاش نامي، رفيقم . آويز بخواهد هنرمند دستي ندارد كه دست. شوند و رفت حكمت خلق مي

 "...ن استاگر كار من خوب است زبان دارد و بعد از من نگهدار م"گفت  ميرمصور ارژنگي دارم كه با من مي

 . خوب يا بد آنچه كه نصيب هنرمند است از هنر اوست

از اين پايين آمدن است كه دير يا . زند بايد مقامي شبيه به مقام شهادت را بپذيرد كسي كه دست به كار تازه مي

اي پسنديدند مقياسي است كه به  همين كه عده. شود زود حاصل آن براي خود نويسنده يا ديگران باال آمدن مي

حتمن . لم كون و فساد چيزي تنها نيستچون هر چيز با چيزهاي ديگر است و در عا. دست شما آمده است

يابيم ما علمي به آن غيب كه در پس پرده  عالوه بر اين نكته كه مي. روزي بيشتر و روزي همه خواهند پسنديد

كارند كه در  كند، درخت را مي ضرورتهاي زياد در پيش است و زندگي همه چيز را عوض مي. است، نداريم

 . آينده ميوه بدهد



۸٦ / شين پرتو هدايت، طبري، امه نيما به سه ن  

 

 
 

Published by 
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

دراند دو تناقض وجود دارد،  لوح به سوي شعرهاي شما مي آنچه كه هست و چشم از مردمان سادهاما راجع به 

ديگر اينكه وزن شعرهاي شما وزني نيست كه آنها با آن خو گرفته . يكي اينكه شيوه كار شما شيوه ديگر است

در تناقض دوم، كه . برد مي سابقه عادت، به راه مشاهده در چيزهاي خارجي تناقض اولي خواننده را، بي. باشند

بندي قديم در گوشش  خواننده وزن و قافيه. يابد با ذوق او مانوس است از اولي به وجود آمده، وزني را كه مي

شعر . شود زند، اين همان ذوق و شوق بدوي است كه نسبت به شعر براي هركسي در آغاز امر پيدا مي زنگ مي

ه هم پاي آن خواننده اي كه ساززن را به صدا در بياورد يا ب ها وسيلهخواهد، تن خواهد، ترنم و آهنگ مي نمي

شعر به كمك آهنگ و آهنگ به كمك به اين ترتيب . با آهنگي كه با معني و مفهوم شعر سازش ندارد بخواند،

م خواهد حالي به ه تا اينكه او آزادانه سير كرده همانطور كه دلش مي. شعر چهره محوي تحويل دماغ او بدهد

شعر با وزن و قافيه به شيوه قديم سازش كامل با اين كار دارد، در صنف خود . رسانيده در پي عشقش برود

زيرا اين آهنگ و . رساند داراي زيبايي مخصوصي است، زيبايي در پس پرده ابهام زيباتر ساخته و حالي را مي

. شدني باشند ها به چيزهاي ظاهري و ديده ونيولو اينكه آن در ندهاي سازنده پيوند دار اين شعر هر دو با دروني

كند كه با حال  به عكس شيوه كار شما با حركت و ماده خارجي داراي نسبت نزديك و قوي است و تقاضا مي

خوانده شود تا اثر ) شود زنند و بنابر حال و معني آهنگ صحبت عوض مي همانطور كه حرف مي(طبيعي 

ر اين اشعار آهنگ بخواهند، بايد براي آن ساخته شود و آن وظيفه گوينده حال اگ. موزيكي خود را داشته باشد

اي به وجود  اگر چنانكه اين صنف شعرها در بيداد و ابوعطا، مثلن، خوانده شود چون مطابقه. شعر نيست

 . براي خود من و شما هم. انگيز است آيد خنده نمي

جاتر حرفي نيست كه كسي از شما  كردني است از اين بي خواهد برآورد كار شما از لحاظ آنچه كه هنر امروز مي

يا تا كجا باشد و . رويد و به ساعت دقيق كار خود نگاه كرده بگويد اين رفتن زود است، يا نيست بپرسد چرا مي

چون هنوز ترازويي براي سير و مثقال . دهيد، زياد است براي كه يا به اين اندازه كه شما توانايي به خرج مي

تواند بگويد براي زندگي كردن از  نميآن ساخته نشده و عقلها و ذوقهايي به جا هستند همانطور كه كسي كردن 

اين امساك را در كارهاي . هنر هم در پيكره زندگي به منزله سالمتي براي بدن است. ور باشم سالمتي كمتر بهره

متاسفانه نيمي از بدن فلج شده . داشت رويه كه در خور فكر آدم درست و حسابي و سرزنده نيست بايد روا بي

تا به جاي اينكه برويم فكر كنيم  دهد را با اين حرفها سر و كار ميما  دارد، ناخواه مواظب آن مي را خواهو ما 
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. رود؟ پس از آن براي فلج و جمودت خود به جاي درمان آن مقدمه چيده دليل به دست بياوريم ديگري چرا مي

گويندگان جوان ما، خوب يا . شود دليلي بر اصل و علتي است م ميلآنچه در عا. رود ميولي دليل اين است كه 

دبيات چگونگي تحول در ادبيات ما با چگونگي تحول در ا. به كار بسيار دقيق و پيشرفتهايي هستندبد، دست 

آن . ه كار استدوست دارم كه باز تكرار كنم در ادبيات ما مهم و اساسي شيو. تفاوت نيست ملتهاي ديگر بي

هاي آنها  جز يكي دو تن كه اخيرن به گفته. هاي ديگر كمتر نسبت به آن التفاتي هست نكته كه در بين نكته

اگر هيچ چيز نباشد به اين شيوه هر كسي كه كار . داند آن اولي از پي كدام نقشه رفته است ام كسي نمي برخورده

خواهد بشناسد و هركس از پي شناخته خود  كه ديده است ميالبته هركس همانطور . ريزي است كند، يك پي مي

نويسم براي ديگران كه از من  خيلي از اين مطالب را كه مي. ماند رود ولي از من قبول كنيد كه اينطور نمي مي

اند تا كنون موضوع مقاله و سخنراني شده و دليل بر اين است كه روزي هم عمل طبقه جوان ما در پشت  شنيده

خواهند يك چيز برسد و  اند و نمي خواهد بود و طبقه جوان ما، با وجود انگشتهايي كه در پس پرده سر آن

مند به تجسم مطالب نباشد و  بارآور شود، خواهد دانست يا بايد معمولن از پي همان شيوه قديم برود و عالقه

يا . به حساب مردم بگذارد ترجمه اشعار خارجي را، كه اغلب از همين صنف چيزها است، بدون شعور هنري

چنانكه در تجديد نظر در موسيقي به (دست به كار تازه و دنياپسند بزند و با تناقض ذوقي مردم برخورد كند 

ولي اين نكته را بيش از هر چيز جوانهاي ما روزي خواهند يافت كه ). شود مراتب بيشتر برخورد مي

. اند ز حيث شيوه دروني هستند در دايره تنگي كم بار شدهاند و چون ا هاي قديمي بسيار دست خورده سرچشمه

كار به شيوه قديم، . توانند آنطوري كه شايد و بايد از خود نشان بدهند بارز را ديگر نميهاي قوي  شخصيت

كند  ماند و پربارتر است رو به جهان بيرون نگاه مي آنچه باقي مي. تكرار مكرر است و به يادآوري شباهت دارد

 . گيرد و به منزله اصل است هاي شخص هنرمند از آن چشمه مي ونيكه در

سابقه آشنايي با  ،در برابر اشعار شما موجباتي كه در جلوه آن دخالت دارد شناختن رويه و خالي داشتن ذهن

بروبرگرد  كالسيك به آخر رسيده، يعني زيبايي خود را در جزو چيزهايي كه زيبا و بي. چيزهاي ديگر است

اگر جاي قافيه را عوض كرده، عدد مصراعها را به ترس و لرز كم و بيش داشته مستزادواري . گذارد زيباست، مي

زه است چنانكه گفتم، و همين عالمت خسته شدن ذوق از گيرد، بزك تا سازند، يا كارهاي ديگر انجام مي مي

زند  ادبيات بورژوازي جوان ما در دايره تنگي كه شناساي همه اطراف آن نيست دور خود را مي. طرز قديم است
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آورد و معجوني از همه اينها است كه اجزاي  و بيشتر از نوعي كه رابط ميان قديم و جديد است فراهم نمي

فرصت  وي باشد يا مسكن آالم و مفتح سدد،اگر مضعف يا مق. آيد برحسب تجربه به دست مي دهنده آن تركيب

ها جمع كردن، يك طرز كوت ساختن  مردم را اقناع كردن و به دور و ور چه سليقه. رسد من و شما به آن نمي

 . كند است كه زندگاني عمل نمي

به . ، نبايد در نظر من نمود داشته باشد)forme(در شعرهاي شما، كمتر از شكل ) rhthme(اما مساله وزن 

 . خوبي وزن دادن و به خوبي شكل دادن هر دو كار دقيقي است

. در آن انجام گرفته استپيش از هر چيز بايد بگويم همين كه حرف معمولي ما آهنگ گرفت، عمل نظم 

 . صوص دخالت داشته استتوان آن را در شمار گفتار منظوم در نظر گرفت كه در آن فهم زيبايي مخ مي

بينيم كه صداي كلمات با هركس يكجور بلند و  يعني مي. هاي معمولي هم اين نظم تقريبن هست در خود حرف

جز اينكه در . كند كوتاه شده، ضعف و قوت و فونتيك مخصوص را مخصوصن در كلمات صدادار، با او پيدا مي

كاري از روي تعمد انجام گرفته و صورت نظم بارزتر نظم دادن اين كلمات، به قصد ايجاد كلمات منظوم، 

 . گرداند شكلي را داراست كه بنابر تشخيص و مواظبت فراهم آمده و آن را از اشكال ديگر متمايز مي. است

. هست و هستي عبارت از ماحصل آن استخوريم به نظمي كه در همه جا و در همه چيز  ولي قبلن برمي

و محصول فعل و ) syntése(زيرا هر وجودي سنتز . كه نظم ندارد وجود نداردچيزي : مندند چنانكه عقيده

و . آيد به وجود مي ه از آن وزن به معناي عمومي خوداين فعل و انفعال متضمن حركتي است ك. انفعالي است

 . شود كه هر شكل محصول بالانفكاك وزني است كه در كار بوده است باالخره اين مي

بلكه بايد فكر كرد، . نبايد گفت فالن شعر وزن ندارد. شكلي كه وجود دارد وزني حتمي استبنابراين براي هر 

شود از روي چگونه درخواستهاي نظري و ذوقي بوده است؟ آيا  خوب يا بد، آيا وزني كه به آن نسبت داده مي

پيش سازنده شعر است، يا با كند، يا نه؟ آيا آن درخواستها درآورده از  با آن درخواستها كه بوده است مطابقه مي

 تواند بيابد، ارتباط دارد؟  آن چيزي كه نظر عموم با دقت و حوصله مي

هايي هستند كه پر نشده خيال  فقط پيمانه. ها ندارند همتا التفاتي به اين نكته متاسفانه بعضي از وجودهاي بي

كه اين قبل وزنها در قديم نبوده، هر مانند  با اين فكر افسون. خورند گول مي سرريزي به سرشان زده است و

آن ) méthodique(اند به فكرهايي كه نيروي هضم اصول منطقي  يا تازه برخورده. اش انس دارد ملتي با شيوه
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غرور . كنند مثل آدمهاي گرسنه كه يك دفعه به خوراكي برخورده و به خودشان نيستند كه چه مي. را ندارند

فراوان آنها را فقط در حد يك جهت فكري بگير داده محيط بر كليات امر و تمام تفصيل نيستند كه چيزي كه 

گذرد  آورده هرگز به فكرشان نميوزن شعر را مثل هنر شعر مجرد به ميان . در كل هست چگونه در جزء هست

مثل اينكه . ور است نسبت خود بهرهكه شعر و وزن شعر هم به همپاي همه شئون اجتماعي از تكامل در حد 

هاي  كنند آيا اين قبيل اشعار بدهكار به دسته اند فقط فكر مي تنها خودشان به دريافت اين نكته مسلم رسيده

گمان از اينكه كساني وجود  مان اينكه يكسره مردم باورشان نيست و بييسواد نيستند؟ بعد با گكندذهن يا ب

اگر خود را با آسمان و محاسبات غيبي آن . اند دارند كه خيلي جلوتر نمونه كار از روي موافقت خود ابراز داشته

كند،  به راه مي دستورهايي را كه اند؛ اند، پيوند گرفته ن كار كردهاند با زمين شخم نديده كه با آ پيوند نداده

اند، كافي براي  كه از برداشتن متد، مثل قصايد غراي خاقاني، كه از بچگي به آنها ياد داده درصورتي. دهند مي

ترين در كليه مسايل قالبگيري افكار با متد شرط است، و براي جلو رفتن كوچك. درك اين مسايل در هنر نيست

جهتي كه افراد مستعد و قابل زده و يكهاي شتاب حوصله اين بي .و برومند ساخت چيز مفيد را بايد دوست داشت

شناسند كه چرا چطور بوده،  در ميان آنها هست يا پيرمردهاي از يك جا بخور به سر و كله داده، نه قديم را مي

ها و حتا بعضي از  المثل ها و ضرب اش، كه قصه نه ملتي را برحسب وراثت تاريخي و مايه ذوقي اجتماعي

توانند كه  نه مي ا از روي برآورد دقيق استتيكي آن؛اي ر دار است، نه شيوه اش رمزي و عمق زبان محاوره كلمات

 . وارد به تحليل مفهوم انس و علل آن باشند و اساسن چه بسا كه صالحيت ورود به اين مسايل را ندارند

اما با چيزهايي كه متواترن . خواهد ميدهد،  اين مسايل خبرگي و نيروي عمل، هر دو را، براي كسي كه نظريه مي

با چند ساعت زحمت . گويند نه در ذهن آنها جايگير شده و به مشهوراتي به قول اهل منطق شباهت دارد، مي

دهند، و مقصود  جويي ديگري داد سخن مي بدون لزوم در برابر سالها زحمت بيدار و از روي احتياج و چاره

افراد تازه به كار را در ضمن سرشاري خود از رويه اصلي انحراف همان داد سخن دادن است كه بعضي 

سرمشق و راه  شود و چيزي بي مثل اينكه حرف جانشين عمل و كشش و كوشش ذوق و فكر جوان مي. دهد مي

 . رود ضروري خود به جلو مي

با مواد خامي كه به ما  .حكم معدنهاي سر به مهر را دارند. اند با اين وصف قدما براي ما به منزله پايه و ريشه

تعريف جامع و مانعش را از طرف . جز اينكه ساختمان به دست خود ماست. كنند رسانند به ما كمك مي مي
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زنند و عقيده خاص  مثلن در خصوص فصاحت و بالغت يك انشاي خوب حرفها مي. خود ما بايد داشته باشد

همينطور . كند قي را كه در طبيعت است رعايت ميانشاي خوب پيش از هر كار، نظم مسلم و دقي: من اين است

به نظر من بايد نظمي را كه طبيعت . وزن خوب به منزله پوشش مناسب براي شعر است. است حال وزن خوب

البته اين وزن قرار و قواعد منظم خود . گيري كرد كند و در آن هست، به دست آورد و با آن اندازه درخواست مي

هاي  ولي اين كار مثل كتاب شما در خصوص واژه. را بايد شناخت و به مردم شناسانيدآن قواعد . را داراست

آن هم . در تهران براي شما گفته بودم در اين خصوص مقدمه مفصلي در دست دارم. خواهد فارسي، فراغت مي

يشان و بدون نويسم مبهم و پر فعلن بايد بگويم اگر چيزي در اين خصوص مي. مثل خيلي از كارها ناتمام ماند

 . تفسير خواهد بود

ها و اندازه امتداد آنها و وزنهاي جامد و متحرك و فعلهاي آنها حرفي زده  بندي مصراع پيش از آنكه از پايان

طور  به شعر  كسي كه اين. هدف معين، راه معين دارد. كنم باشم چند سطر براي خالي نگذاشتن نامه اضافه مي

سازش متناسب و خوشايند بين كلمات و معني، اگر بتواند . دهد زيبايي ديگري در نظر گرفته است خود وزن مي

ايد، من به وزن شعرهاي شما  بندي چندان نپرداخته شما به قافيه. از حيث طبيعي حرف زدن خود، فراهم بياورد

با وسايط خاصي كه ذوق شخص شما . وزن شعرهاي شما تكيه به عروض ندارد. اندازم يا كلمات شما نظر مي

به قلب مده، براي اين كار به تخفيف در كلمات و پس و پيش داشتن آنها كه مشخص آن بوده است به دست آ

 : ايد، مثلن گر به جاي اگر شد ميل پيدا كرده ها منجر مي بعضي از جمله

  "بايد سوزد گر اندر دل من آتش مهرت نمي"

 :يا خامش به جاي خاموش

 "تمام هستي، همه گيتي، ايندم خامش بود"

 :اند تخفيف آمده در صورتي كه گاهي بدون

 "هاي موزيگر بگذاشت سرش را آرام روي شانه"

در بين چقدر . رساند ها را با قوت موزيكي آهنگ به پايان مي آورم كه فصل من از سه مصرع زيباي شما مثل مي

 :هاي زيباي ديگر مصراع

 حس كردم كه دوست دارم "
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 چرا آيا زندگي را بايد بين عشق و شادي پيمود؟

 "يد چراغ عمر ما مسكينانه گردد خاموش؟چرا آيا با

ايد، در مصراع اول  ايد و كلمات را طبعن پس و پيش كرده به همپاي شوري كه در پرداختن آهنگ كالم داشته

كه اين كار گاهي در اندازه وزن يا تونيك  در صورتي. ست بنابر ضرورتياي مقلوب مثل اين است كه  جمله

)tonique ( دهد، مثلن در اين مصراع نميآن همه تغيير: 

 "حس كردم كه هستم زنده"

گيرد  آيد و تونيك مطلوب روي آن قرار مي در هر دو كلمه هستم زنده و زنده هستم، يك وزن به دست مي

براي كسي كه . آورد ولي هيچ اشكال به ميان نمي. يعني ظاهرن احتياج به پس و پيش داشتن آن كلمات نيست

استغراق ذهن شما را براي يافتن آهنگي كه . اين كار جواب به همان ضرورت است كند چه كار مي فهمد مي

 . رساند خواهد مي مي

توان گفت اكر وزن شعرهاي شما با عروض بستگي داشت و همين آزادي در ساختن و  با وصف اين نمي

م ساخته شاده و مغايرت زيرا در هر دو مورد وزن به مقتضاي كال نمود، وزن منظور بود سواي اين مي پرداختن

هر دو به پاس يك نمود قوي و بارز است كه براي وضع دكالماسيون و باالخره . در اعتبارهاي جداگانه است

 . براي صحنه تياتر آينده ما منظور خواهد شد

ه به را ك  )classique(شعرهاي قديم . خواهد به وجود بيايد رابطه قوي را داراست اين كار با تياتر ما كه مي

آورند، يا همان شعرهاي قديم را كه به آيين بيان طبيعي كه منظور از دكالماسيون است،  صورت نمايشنامه در مي

اول دفعه اين ايراد را، كه زبان ماللت بازيگران تياتر ما را ! خوانند سازشي با مقصود ندارد امروز در محافل ما مي

ام  من از شنيدن اين قبيل اشعار با اين وضع خواندن خنده. ريدكند، از زبان من تحويل بگي به طرف من باز مي

 . گيرد مي

مثل فيلمي از (آورد  كند كه گلوگير شده و صداي حيوان ديگر را درمي حالت حيواني در نظرم تجسم پيدا مي

ر اندامي ، ولي به ه!)به گفت چون معمول شده است زندگاني عرب به زبان ايتاليايي، بايد همه را گوش داد و به

شعرهاي قديم بايد با همان موسيقي كه داريم و آهنگي كه حقيقتن مناسب آن است، و قدما . برازد لباسي مي
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اند، خوانده شوند و در غير اين مورد تجسم و نمود به توسط صدا، مخصوص شعرهايي باشد كه با  خوب يافته

 . دار هستند نثر آهنگمثل شعرهاي شما كه در حقيقت . اند شيوه كار تازه ساخته شده

آهنگ در شعرهاي شما موزيك نيست و نبايد براي آن نت خواست، ولي موزيك دارد، يعني آن چيزي را كه 

خواند،  خواهد به خواننده اشعار كه به طور طبيعي و مثل آدميزاد آنها را مي طبيعت زنده و با حركت مي

 . بخشد مي

اند گوش من آن چيزهايي  منظم شده در برابر چشم من قرار گرفتهتا وقتي كه آن سطرهاي زيبا و لطيف با هم 

بايد . گوشهاي من براي قاپيدن دله هستند ثل اينكه بدن مايحتاجش را بخواهد،م كند، مي خواهد پيدا را كه مي

از حيث اينكه با حالت و حركت تطبيق يافته و از حيث  ،شود بگويم يك تناسب دقيق همه جا در كار ديده مي

 . نكه آهنگ خوشايندتر را پيدا كرده باشداي

البته . و حالت و حركت خواستار آن استهدف سازنده در جستجوي آن زيبايي مسلم است كه طبيعت كالم 

. اين حالت و حركت ضمني است كه در خارج از ما و با رابطه ما و چيزهايي كه در خارج هستند، وجود دارد

كلمات از حيث صداهايي كه با ما در قالبهاي . دارند اند، آنها را معين مي آنمفهومات ما، كه كلمات واسطه بيان 

طور  همان. كنند خود دارا هستند وظيفه واسطه بودن را در اين ميانه تعهد مي -و در عين حال متحرك  -جامد 

. اند فتهخواهند، كلمات هم مفهومات خاص ما را در نظر گر كه مفهومات خاص ما كلمات خاص به خود را مي

با تغيير دادن فونتيك  -اند  تا چطور با هم قرار گرفته، تا چطور با تركيبي كه از روي شكل قرار خود پيدا كرده

در يكديگر تاثير بخشيده، قالبهاي جامدشان را براي آفريدن صداهاي متناسب با وزن مطلوب تغيير  -خود 

 . بدهند

اينكه وزن مطلوب را به وجود بياورند، كمبودي ندارند از تركيب تركيب كلمات و تاثير آنها در يكديگر تا 

شوند و در  روند و اثرهاي متفاوت آنها وقتي كه در پهلوي يكديگر واقع مي رنگهايي كه در نقاشي به كار مي

كوچك در اين حال ممكن است علت بزرگ داشته باشد  )phénomène(افتند يك اثر  زمينه رنگاهي متن مي

) quantité totale(است كه به روي كار آمده و از حيث مجموعه كمي  )éléments(به موادي و وابسته 

تواند  سنجد و مجهول را بدون اين سنجش نمي خود متفاوت است، همانطور كه موزيك و رياضي در كميات مي

به دست بياورد و كيفيت مطلوب در موزيك منوط و همپا با رسيدگي در مقدار و چگونگي مقدار صداهايي 
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دارد، سازنده وزن  خص ميرا مش) motif(و مقام آن مايه ) totalité(است كه به مصرف رسيده و مجموعيت 

او بايد شناساي طرز تركيب و . كند آويز كلمات و كميات آنها در كيفيت وزن شعر خود وارسي مي هم به دست

جز اينكه مجهول او با مجهول موسيقي . باشد –كه مصالح او هستند  –صدا و تناسب فونتيك كلمات خود 

در . تفاوت كه سازنده وزن شعر يافته است پيش از تفحص با اين. تقريبن يكي و با مجهول رياضي تفاوت دارد

چيزي كه براي سازنده شعر مجهول است معهود در ذهن و پابپاي . صورتي كه در رياضي به عكس اين است

يعني وزني است كه مفهومات شعري او در هر جمله و يا در هر قطعه شعر يكطور . ذوق به ميل خود اوست

خواه با طبيعت كالم  د كرده، ميزان بگيرد، تا آخر كارساب را نگه داشته پست و بلنخواهد و او بايد اين ح مي

يا ) تقطيعي(مطابقه كند، خواه بنابر آنچه كه هست و سنت است و قرار بر آن رفته و به حساب سيالبيك 

 . سيمتريك خود هست

گيرد و براي  شفه طبيعي انجام ميدهد، بر طبق مكا اين نظم قوي، كه وزن را با رياضي و موسيقي سر و كار مي

به اين معني كه سازنده درونيهاي خود را با . آن چيز نامهيا قبلن يك چيز مهيا الزم است و آن طبع اوست

كوشد  هاي خود به فعل و انفعال انداخته مي خارجي را با دروني) phénomènes(اثرهاي خارجي و اثرهاي 

اي كه منظور من است بسته  كمال كار او در شيوه. ت، به دست بياوردرا كه مطلوب اوس )identité(تا عينيتي 

يعني مواد برداشتي او وقتي به جا و متناسب به كار . به چگونه يافتن و چگونگي تاثير اثرهاي خارجي در اوست

 –گيرند  كه حركت و حالت دارند و از حالت حركت مي –رفته است كه بستگي خود را با اثرهاي خارجي 

مالك و ريشه اساسي در ساختن  )خواهم باشد كه اصطالح مي(حركت و حالت ضمني . كاك دارا باشدانف بدون

براي نظمي كه طبيعت كالم پيش از موزون واقع شدن درخواست . گيرند شعرهايي است كه اينگونه وزن مي

 . كند مي

راي هر قطعه شعرش با خود هست و اين نظم طبيعي در نظر من با اين ارتباط دارد كه تا چه اندازه سازنده ب

براي منظم . تر است دهد با وضوح هايي كه از خارج مي تواند باشد و در عين حال هستي او از حيث نشانه مي

پس از آن تا چه اندازه طبع او مهيا و در سر . سرودن و شبيه به كار اتفاقي نكردن، تا چه اندازه كاركشته است

با سرودن شعر است و در برداشت وزن شعر او تاثير دارد تا بتواند آن حركت  حال است، يعني حالي كه مناسب

تونيكها و روتونيكهاي وزن شعر خود را با جان جال . و حالت ضمني را دست به دست دريابد و از دست ندهد
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تزلزل خود  بيبه آكوردهاي الزم راه ورود داده آنها را به جاي مطمين و . و با قوت رسوخ به ميان بگذارد

كه مجموع كلي  –الزم و مطبوع را ) harmonie(تر و آرموني  باتناسب) tonalité(باالخره تناليته . بنشاند

 . در شعر خود به وجود بياورد –شود  وزن شعر او شناخته مي

ه سازنده به هر اندازه ك. اش مربوط است در واقع اين كار با زندگاني و سرزنده بودن سازنده شعر با زندگاني

خواهد و چقدر مشقت  دانيد كه اين كار چه مي كند، شعر او هم بيدارتر است و شما مي شعر بيدارتر كار مي

گران همان چيزي را كه دي. بايد انداختبرد و چقدر بايد نوشت و چون به وزن مطلوب درنيامده به دور  مي

بدون دانش فراوان (گيرد  عار چطور انجام ميكنند آسان صورت گرفته است براي سازنده اين قبيل اش خيال مي

خورد كه از كجا آمده و چطور آمده است و از چه  ها مي نويس او به اصول استتيكي نظريه وزن كه به كار نظريه

سازنده اين قبيل اشعار الزم است كه به زور تمرين و عمل كه او را با نكات كارش برخورد ). بخشد راه تاثير مي

به عكس آنطوري كه از حيث شناختن وزن در شيوه قديم بوده است و هر . درجه رسيده باشدهد به اين  مي

 . كرده است سرايان قلمداد مي عفريت ناموزوني را با اندك طبع موزونش در رديف شعرا يا نظم

هنر  فقط. گيرد در نظر مي –در شناختن وزن  -در شيوه قديم، سازنده وزني را بدون لزوم داشتن قدرت هنري 

بعد بدون جد و جهد شعرش را، كه چندان مربوط به خود او . اش اين است كه از آن خارج نشود گانه بسيار بچه

دهد، شبيه به يك عمله  مثل اينكه جدول ضربي را از بر كرده و پس مي(سازد  نيست، با آن وزن وفق داده و مي

در شعراي زبردست قديم ما نبوده است و در او، حالي كه  با وضع بي). زند كه با قالب معين تندتند خشت مي

كه دلقك است، هست و به كمك طبع موزون خود، كه نتيجه زياد شنيدن آهنگهاي موزيكي است، اين كار را 

مثل كندن گور براي خودش و ديگران و خواندن نماز براي تحصيل آخرت و مسلكي شدن به . دهد انجام مي

هايي كه با شعور انسان ابتدايي براي كارش قبلن تهيه كرده نه خود  و قافيه خيال پول و درجه به پاس اين كار

تناسب و  د، با خود باخته و غالم فرمانبردار وزن بينكن زندگي مي او را، بلكه هستي هر صنف از مردمي را كه با

اند چه  سم ماندهجلوه و تج جا منزل شعرش شده است افكار و مقاصد مغز سبكسار و راحت او، بي هاي بي قافيه

بساكه آنها را در ضمن دست به دست كردن خروارها قافيه يا نبود قافيه يا كج و كوله كرده آن از دست داده و 

دانسته است چه بوده است مانده و دست در گريبان افكار و مقاصد مخالف با  در زير آورا كاري كه خودش نمي

 . خود زده است
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نظم نيست،  بينيم نه فقط بي اين قبيل شعرها چنانكه مي –ام بلدم  ا بهتر از راه خانهكه راه آن ر –اما در اين شيوه 

آيد،  نه فقط مقيد است و آزاد به نظر مي. بلكه نظم آن دستمزد زحمت و مواظبت و حوصله مخصوصي است

خود را . بوسد ا ميتري ر تر و با حال تري است كه فقط دست هنرمند كاركشته بلكه مقيد به قيدهاي تازه و فراوان

از دستكاري آدمهاي متفنن و مفتخر با طبع موزون بيرون كشيده بناي عالي شعر را در ادبيات به جاي 

 . گذارد تر مي بلنددست

نه فقط هنر واقعي، بلكه  – ؟پرسند آيا هنري هم در آن به كار رفته است كه مي –كار و جالي كار در اين شيوه 

چون ساختن و پرداختن وزن به طور ساده انجام . خواهد مه آن چيزهاي بيشتر را ميفرمانروايي ذوق بيشتر و ه

در . نتيجه برخورد با دقايقي استهاي يك قد و عوض نشدني نيست و  گيرد و وزن اشعار مجرد و در قالب نمي

شد، خالي من برآورد اشعار شما بايد بگويم در دفتر عروض من يك مصراع يا دو مصراع هرقدر كه منظوم باض

به . آورند اند كه وزن مطلوب را به وجود مي چند مصراع متوالي و به اشتراك هم. از وزن ناقصي بيش نيست

كه فرمان اصلي است  "گاتها"ام و از  من روابط مادي و عيني را در نظر گرفته. همان ترتيب كه با آن اشاره كردم

 . ام و اصليت وزني را در شعر ما داراست، شروع كرده

برند عين ساختن يك قطعه موسيقي  كنند و گمان مي ريخت كار من، كه مردم در خصوص آن اظهار نگراني مي

 :است، از نظر روش كار به سه ركن اساسي تكيه دارد

 .شناساند كميت مصراعها كه وزن را از حيث مايه اصلي و كيفيت تونيك و روتونيك آن مي -1

و  –اند  اند و مكمل ركن اول كه هر يك از يك يا چند كلمه تشكيل يافته –اندازه كشش مصراعها  -2

 . سازد آرموني الزم در واقع وزن مطلوب مجموع شعر را مي

كند و اگر اين نباشد شعر از  بندي آنها كه عمليات اركان را ضمانت مي استقالل مصراعها به توسط پايان -3

در سالهاي اخير بعضي از جوانان حساس و باذوق به نظير قطعاتي كه . حيث وزن، يك بحر طويل است

 . سازند رويه كار من مي

ام  من عقيده. مقصود من جدا كردن شعر زبان فارسي از موسيقي آن است كه با مفهوم شعر وصفي سازش ندارد

ر را بر اين است كه مخصوصن شعر را از حيث طبيعت بيان آن به طبيعت نثر نزديك كرده به آن اثر دلپذير نث
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هاي ابتدايي كه در طبيعت  سازي من زياد رغبت دارم و دلباخته رغبت خود هستم كه شعر را از مصراع. بدهم

 . پسندانه وجود ندارد و لباس متحدالشكل نپوشيده است، آزاد كرده باشم لوح اينطور يكدست و يكنواخت و ساده

اگر . ام ، موضوع را به كلي در زير پرده نگذاشتهكنم با اين چند سطر، با وجود فرار كه از آن داشتم خيال مي

به عالوه طرز كار، كه بعدن از روي آن خواهند يافت . هاي پريشان كافي است عمري باقي نباشد، همين اشاره

با ديگران كه بعد از ما خواهند آمد و نسل بيدارتري خواهند بود، صورت زيباي اين ساختمان . وجود دارد

دار به رنگهاي گوناگون خود  ي گوناگون خواهند بود، صورت زيباي اين ساختمان دامنهدار به رنگها دامنه

شما با اين كار . كنيم آيند، كار خودمان را مي فهمند و جلو مي من و شما و آنهايي كه تحقيقن مي. خواهد رسيد

كنند و خود ما،  استنباط مي –د ها هستن دانيد كه كه مي –بنابر آنچه كه آنها . ايد شكوهي به زبان شعر فارسي داده

 . رويم تابانه از پي اين يافته مي ايم و بي كه وارد به معركه عمل هستيم، يافته

تاب اين كار هستيد، بايد بگوييد  ايد؟ و تشنه بي گويند چرا نثر خود را آهنگدار نوشته اما در جواب آنها كه مي

رين جواب براي كسي كه در تحول ذوقي است اما كودن است ت ساده. ام بدون آهنگ بنويسم براي اينكه نخواسته

اي براي خوبتر بيان كردن و رسانيدن  پس از آن شيوه. گذراند و چيزي را در خارج از خود به دقت از نظر نمي

پر معلوم است براي اين نخواسته، خواسته ديگر هم كه وزن متناسب با آن است لزومي پيدا . خواهد آن نمي

حده دارند و  گيرد نه در زبان عوام كه سهم علي ين گذشته اين كار در اندازه تكامل هنر انجام مياز. كند نمي

خواهيد و سر تا پا وجودتان خواسته  شما كه مي. آيند ترند و زودتر به راه مي الوصف در دريافتن آن مراقب مع

. شناسم بيابان را من به خوبي ميهوا و روزگار اين . كش كساني در پي هستند شالق. كش برانيد است، شالق

كنند و درست دستهاي آنها روي خشتهاي اول  آيند و عده ديگر پا به پا مي دانند اكنون دارند مي آنهايي كه نمي

بندي ظاهر  طور كه به شكل همان. هاي باالتر برسد و تمام زيبايي ديوار را دريابند قرار دارد تا نوبت به خشت

آن دالرام . چون از براي هر كار نوبتي است. ي بعد به چيزهاي ديگر هم خواهند رسيداند سالها اشعار رسيده

 . هاي مخصوص دارد آيد و به هركس اشاره خيلي دير به منزل مي

شود خالي از زيبايي نيست و ديوار كه  فقط بايد دانست كه پس و پيش شدن همسفرها در راهي كه طوالني مي

كند نه براي كسي كه  توفيق واقعي براي كسي است كه كارش را مي. شود ده ميخرده چي بلند گرفته شد، خرده

 . ام گويد كارم را كرده مي
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چيزي به آنها برسانيد كه جواب . تواند باشد ايد در حق خوانندگان اهلتان مي عنايت شما كه با من هم سليقه

گفتم بيتهايي بسازيد  تمايل داشتند، به شما ميو براي ديگران، اگر به شيوه وزنهاي قديم . تشنگي آنها را بدهد

تمام از . شناسيد ادا كرده باشيد تا دين خود را براي رضايت آن دسته كه مي هر كدام چهار قافيه داشته باشند، كه

 . دهد اي كه هر تكه از گوشت تنش بو مي شبيه به مرده اي بلند باشد، بيت بوي قافيه

اگر بكند تفريحي است و اگر در . ا كورها رديف شده و سر چوبي را گرفته راه برودتواند ب متاسفانه آدم بينا نمي

. همرديف شود، تا هر چيز به جاي خود برازنده باشدها  بهتر اين است كه با ديوانه. تمام عمر بكند ديوانه است

و نخواهاني شبيه به  ،كنند و از آن روگرداني ندارند و آنهايي كه به زور و جد و جهد آنهايي كه زندگي مي

طور  فكر و نظر دسته اخير پر معلوم است درباره خودشان كه اين شوند تا ديگران كه خوششان بيايد؛ ديگران مي

 بارآور باشند، براي ديگران چطور بارآور خواهند بود؟

ها برخوردي  ها و از خودرفته اما خوشوقتي من در اين گوشه دنج و دورافتاده در اين است كه با كورها و ديوانه

نويسم، يا مدتهاي طوالني در بيرون كومه و آفتاب دراز كشيده نگاه من به  خوانم، يا مي يا چيز مي. ندارم

 . اي ندارد رود مثل اينكه جز رفتن چاره مي. شود يهاي دودي است كه از جاي نامعلوم در دامنه جنگل بلند م تكه

دهد براي شالق زدن به اعصاب  اين روش كه روزي آن هم نيست و بوي هجران مي. رويم شين پروتو ما هم مي

 . كشد، كافي است آن كسي كه درد مي

به اميد روزي و . كنم يها را ناگفته گذاشته و تمام م با همين سطر بسيار گفتني. شما از حرفهاي من خسته نشويد

 . سالم دوستانه من با آن همپا است. آيا كدام روزي كه كاغذ من به دست شما برسد
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