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 !همسايه

  
ها را جمع كنيد. هرچند مكرر است و كنم اين نامهخواهش مي
جا و حشو زوايد زياد دارند و بايد اصالح شوند، اما عبارات بي
ابي ي حسمقدمهست. اگر عمري نباشد براي نوشتن آن يادداشتهايي

  ست.ي شعر من، اقلن اينها چيزهاييدرباره
گاه نكنيد كه خيلي از آنها ها دارم براي گفتن. نمن خيلي حرف

 به همسايهزه در ابتداي كار هستيم. به اسم ست، ما تاابتدايي
  باشد، اگر روزي خواستيد به آن عنواني بدهيد. حرفهاي همسايه		يا

دهم. شما در هركدام ست كه من انجام ميايدرواقع اين كار وظيفه
كه در من از آنها دقت كنيد خواهيد ديد كه اين سطور با چه دقتي 

  بوده است، نوشته شده است.
  

  اميد دارم روزي شما هم اين كار را بكنيد و به اين كاهش بيفزاييد.
  

  
  1324خرداد 
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  يابي يا نه؟عزيز من! آيا آن صفا و پاكيزگي را كه الزم است، در خلوت خود مي
  بيند.كني و تو را نميداند تو چه ميعزيز من! جواب اين را از خودت بپرس. هيچكس نمي

شوند، خواهي در پيش تو حاضر ميبيني؟ آيا كساني را كه ميشوند، تو ميآيا چيزهايي را كه ديده نمي
  خواهي؟شنوي هر صدايي كه ميشود؟ آيا ميي دريايي مبدل ميي اتاق تو به منظرهيا نه؟ آيا گوشه

اي شهها بعد در گواش بسته نشده، ساله هنوز نطفهاي و جواني كبيني هنگامي را كه تو سالهاست مردهمي
  نويسد؟نشسته و از تو مي

ي خلوت ي اينها هستي داشت و در اتاق محقر تو دنيايي جا گرفت، در صفا و پاكيزگيهروقت همه
  خود شك نكن.

ست كه تاجري براي شمردن ست، مثل ايناگر جز اين است بدان كه خلوت تو يك خلوت ظاهري
خود در به روي خود بسته است. دل تو با تو نيست و تو از خود، جدا هستي. آن تويي كه بايد  پولهاي

  با تو باشد، از تو گريخته است.
شروع كن به صفا دادن شخص خودت، شروع كن به پاكيزه ساختن خودت. آن خلوت كه ما از آن حرف 

  ماست، نه چيز ديگر. اي از صفا و پاكيزگيِزنيم عصارهمي
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عزيز من! بايد بتواني به جاي سنگي نشسته، ادوار گذشته را كه توفان زمين با تو گذرانيده، به تن حس 
  كني. بايد بتواني يك جام شراب بشوي كه وقتي افتاد و شكست، لرزش شكستن را به تن حس كني.

هاي به مزار مردگان فرو بروي، به خرابه ي انسان ببرد و تو در آن بكاوي.بايد اين كشش تو را به گذشته
هاي دور بروي و در آن فرياد برآوري و نيز ساعات دراز خاموش بنشيني. به تو بگويم تا خلوت و بيابان

  اينها نباشد، هيچ چيز نيست.
يك شعر است. گاه بايد در خود آن قرار  ي يك سنگ كافي نيست. مثل دانستن معنيدانستن سنگي
شم درونِ آن به بيرون نگاه كرد و با آنچه در بيرون ديده شده است، به آن نظر انداخت. گرفت و با چ

بايد بارها اين مبادله انجام بگيرد تا به فراخور هوش و حس خود و آن شوق سوزان و آتشي كه در تو 
  هست، چيزي فرا گرفته باشي.

ه كفرق دارد با عدم ايمان. ديدن براي اينديدن در جواني فرق دارد تا در سن زيادتر. ديدن در حال ايمان 
كه از آن بگذري. ديدن در حال غرور، ديدن به حال انصاف، ديدن حتمن در آن بماني يا ديدن براي اين

  در حال وقعه، ديدن در حال سير، در حال سالمتي و غير سالمتي، از روي عالقه يا غير آن.
ها. اي فوق بينايياي فوق دانش، بيناييي بينايي باشي. بيناييهكنم. تو بايد عصاري حرف را دراز نميدنباله

اگر چنين بتواني بود مانند جواناني نخواهي بود كه تاب دانستن ندارند و چون چيزي را دانستند جار 
ا اند. آنهاند يا مثل ظرف كه گنجايش نداشته، تركيدههاي خشك آتش گرفتهزنند. شبيه بوتهمي

ين گويند، زيرا با اي مست كه ميي تيغ در كف زنگيند و دانش براي آنها به منزلهشدني نيستاصالح
  اي جفت نيست.دانش بينايي

  اي هست و به زور خلوت، بتواني روزي داراي آن بينايي باشي.تو بايد بتواني بداني چنان بينايي
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يكي براي شنيدن آواز حق و درست و ديگري،  بايد مانند درياي ساكن و آرام باشي. داراي دو گوش:
گويند راجع به هرچيز و هركس، حتا راجع ها كه مردم ميبراي شنيدن هر نابحق و ناهمواري. نادرست

جا شدن آيد نه از لغزيدن سنگي و جابهداني كه دريا از بادهاي شديد به حركت درميبه خود تو. مي
اي و موجودي هستي با يك جام آب برابر و بايد در خود كاستهاي. اگر به جز اين باشي از اثر شاخه
  ها مثل بازيچه بگردي.دست
ي كار و گيريي جاهالنه نيست. بلكه از روي اندازهگويم از روي خودپسنديكدام از آنچه ميهيچ
و  هست. نيروي خود را بايد هميشه به مصرف برساني و به هدر ندهي. اگر جز اين باشد احمقانفايده

  خودپسندانه است.
وان و ي حرفها را. شاگرد جبايد نيما يوشيج باشي تا مثل بسيط زمين با دل گشاده تحويل بگيري همه

خام تو به تو دستور بدهد كه چنان باشي يا چنين نباشي. دوست شفيق تو كه نيم ساعت كمتر در خصوص 
پسندم. يا خيرخواهي از در آمده بگويد ما ي شما را نميوزن شعر كار كرده است به تو بگويد من سليقه

  بايد كتب بسيار بخوانيم و امثال اينها.
  خواهد بر تو تحميل شود.اگر تو مرد راه هستي راه تو جدا از اين حماقتهاست كه مي
  كند.ي خود، زندگي نميبا وجود اين بدان كه هيچكس تنها و با سليقه و خودپسندي
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يابد و آنچه را كه بايد باشد نخواهد بود. به هر اندازه در لوت با خود، شعر شما تطهير نميبدون خ
خودتان خلوت داشته باشيد به همان اندازه اين كيفيت بيشتر حاصل آمده است. از اين حرف كودكانه و 

  شود.فريب بگذريد كه شعر از جمعيت ساخته ميجوان
گيرد در خلوت خود منظم اما شاعر اين كاال را كه از جمعيت مي كسي كه معترف به اين است خود منم،

  كند.و قابل ارزش مي
توانيد به آساني پيدا كنيد كه هركس شاعر شود. دليل آن را ميبا شاعر است كه اين كاال، كااليي مي

  زبردستي نيست.
به آن من حرف كه شعر و شاعري هست، و زماني كه نيست راجع اين است شعر و شاعري تا زماني

تواند رسيده باشد و شايد بعدها اي كه ما در آن واقعيم شعر به اعال درجه خود ميزنم. ولي دورهنمي
  ي كار نسبتن كم باشد.تكنيك آن بسيار ترقي كند اما مايه

اند ي رفقاي ما بيشتر فاقد اين قدرتشاعر امروزي بايد در خلوت اين نكته را دريابد. شعرهاي امروزي
سازد بيشتر شباهت دارد. غالبن به چيزهايي كه كسي از روي تصنع و عدم ايمان و اعتقاد مي و

اند، اغلب خام و مثل خمير فطير هستند. زيرا در دل شاعر ي جنگ ساخته شدههايي كه در صحنهموضوع
هاي منظوم تي كار را آماده نساخته است. شعرهاي امروزي حكم نظامنامه و فهرسنمانده و با او خميره
شوند اما چيزي بر قدرت جوشش و توانايي زندگي ي زندگي را خوب يادآور ميرا دارند كه طريقه

افزايند. در كشور ما اين مساله به قدري در حال تحول است كه شعرا حكم شاگردهاي كالس تهيه نمي
اند و ام اما هنوز نفهميدهردهي آزادي را كه من با دقت و سالها زحمت ايجاد كبينند طريقهرا دارند. مي
ي خود را روزي، اگر عمري باشد، راجع به عروض خود تمام مقدمهكنند. و من مجبورم كه امتحان مي
  دهد.ي اين ها را عزيز من كه شما باشيد، خلوت با خود، به آدم ميكنم. همه

  
  1323بهمن 
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. يقين كنيد دوست عزيز من، »ي آن، معطل كنددن معنيشعر نبايد شنونده را در فهمي«گويد همسايه مي

ام، اين است. مثل اينكه در گهواره زير گوش شاعري خود شنيدهي ترين حرفي كه من در زندگانيقديم
  شد.من تلقين مي

، آسان"گويد: ) ميتيكپوئه آردر  بوالويكي از شعراي فرانسه، كه درست در نظرم نيست (و شايد 
با "آسان فهميده شود، ولي ساختن اين آسان، مشكل باشد. يعني هركس نتواند. اگر شما  . يعني"مشكل
چه چيز خواهد بود. اما اين  "آسان، مشكل"دانيد مقصود از را خوانده باشيد، مي گوركي "خون
ن يتوانم اين را هنر بدانم. سراسر اشعار بدوي در تاريخ ادبيات دنيا همست. در پيش قدما من نميهنري

هاي رئاليستي (شعرهاي خالي از عمق و خيال و حس دقيق) سراسر آسان فهميده حال را دارد. آثار دوره
يعني مشكل فهميده شود و آسان گفته شده  -آسان مشكل –شوند. اما از من چيزي را كه بايد بشنويد مي

چيز، پاي همهاند. پابهرسيدهي باريك و عميق ي ما به اين مرحلهباشد. شعر و موسيقي و نقاشي در دوره
ست. يسعد بوستانو  فردوسي، هومرتوان منكر بود، امروز شعر آسان، شعر چيز تكامل پيدا كرد. نميهمه

اي از ي آن اشكال است يعني شعر مرحلهدر ادبيات ما نمونه شعر هنديديروز شعر مشكل بود. اساس 
ي اعالي خود) اين نر، براي خواص است (در مرحلهتكامل خود را پيمود. امروز شعر، و فرق ندارد ه

قسم هنر مشكل است. پيش از انس و عادت به طرز كار، براي عموم مردم و براي كساني تنبل كه 
خواهند به خود زحمت فعاليت دماغي بدهند، فهم اين قبيل اشعار مشكل است. اما فهم اين نكته نمي

  احمقانه است انكار كردن. آسان است كه تكامل ذوق و فكر انساني را،
دانستم. شعر امروز از حيث عمق و موشكافي معتبر شده است. اين بود آنچه من در اين خصوص مي

كنند و به جاي خود ارزشي دارد، اما الوصف، اگر شما براي عوام كاري بكنيد كه اين هنر را انكار نميمع
  دهد.كسي ارزش نميي عالي باشيد به فكر و ذوق شما اگر منكر اين مرحله

ي اخير است. والسالم علي من توانستم بر موضوع اين نامه عالوه كنم اين نكتهفقط چيزي هم كه مي
زيرا  -ولو غلط  -فهماند. هيچ كاري برخالف آن نكنيد اتبع الهدي. راه راست را ذوق شما به شما مي

  ست.اين غلط، طبيعي
  
  1323آذر    



7   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

6  
 رفيق جوان عزيزم!

  
  

ي كوچك آمدم. اين است اب شما را در شهر بنويسم. با زنم و سگم و شيرخوارم به اين دهكدهنشد جو
جوييد نيست. دهاتي از لحاظ نظري سالم دهم. در اينجا هم آنچه شما ميكه از اينجا به شما جواب مي
جا خورد و هجا، شهر و ده؛ زيرا همست كه ادامه دارد. در همهي حيوانياست اما در اصل يك زندگاني

ست آنقدر معقول و معنوي كه با اين گويم بجز اين بايد باشد و چيزيخواب و شهوت است. من نمي
دارند اينكه چنان اي همت خود را مقصور ميارتباط باشد. عمده اين است كه عدهحيات محقرانه بي

ه مرتبزنند كه انسان عاليميترند... آنها دست به كاري اي ديگر داراي همت عاليباشند كه حيوان. عده
 شود. منتهاهاي حيواني تجديد ميي دايمي آن با لذتيابند كه با مقارنههايي را ميزند. درواقع لذتمي

تر، اگر شما با خيالي بيشتر خورشيد و عشق شما تحول يافته و از ديدن منظره از راه حس و درك عالي
رسد. خواهي مال شماست، انسان عالي به اين مرتبه مي ست كهاياي ديگرگون هستيد، اين زندگاني

گويم انسان دهم، اما ميگويم همه اينطور بايد باشند و پندي اخالقي هم نميست. من نمينخواهي
هايي كه هاي بيشتر، تمام مالكيتها در اين است، تمام منفعترسد. تمام لذتمرتبه به اين كمال ميعالي

كند و بهتر به ردن آن نيست، انسان در اين مرحله شفا يافته و شديدن حس ميپول قادر به فراهم آو
چيز گفته. چون ست، هرچند كه به ظاهر ترك همهي حسابيزندگاني خود چسبيده است. درواقع زنده

ها يابيد، كه كداماين مطلب را به خودتان يادآوري بكنيد جواب آن را در ضمن آن با كمال آساني مي
واب اند؟ يك كلمه جهاي قابل ستايش به فضايل آدميت رسيدهي بشر انساند. در تاريخ گذشتهانبوده
داند. ي ديگران مبارزه را الزم ميي آنهاست: درويش ها. شما درويشي باشيد كه براي زندگانيهمه
  ؛ ديگر نقصي براي شما نيست."شانه خالي كن"گويد :نمي

ص حيواني در خصوص چيزهاي زيادي را در خود كشته و به اين شما هم از آنها خواهيد بود كه حر
  شود، دارا باشيد.مرتبه دارا ميهايي را كه انسان عاليتوانيد رنجاند و ميي عالي رسيدهمرتبه

  
  
  1323دي  14 جمعه؛   
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الي نق"گويند مي كنند وي حقارت به آن نگاه مينويسم در خصوص آن چيزي كه مردم شهر ما با ديدهمي
ي هاست. ادبيات حماسي تنها نمايندهرمترين فبينم، كاملن نقالي كه مي. اما اين رشد است. اي"كنندمي
رايي بايست غزلسداد. در برابر آن حتمن ميجويي و مبارزه بود كه دربار امرا و جنگجويان را رونق ميكينه

  ست بين اين دو.پيدا شود؛ نقالي رابطي
گونه ذوق و هوش خود را آفتابي كند. يك جزء آن ممكن تواند همهتان، بهتر از تئاتر، شاعر ميدر داس

كند انسان احساساتي را كه در غزل است غزل باشد يا نباشد يا آنچه مربوط به غزل است و حس مي
ردازد بپگنجد. اما در غزل واحدي بيش نيست. اگر واحدي به آن اضافه شود يعني به تصوير منظره مي

  بيند.باز تركيبي از همه جهت كامل را در دست شاعر نمي
ر كند كه دپردازد و كاري را ميجنگد، به قضاوت ميكند، ميكه در داستان، شاعر بنايي ميدرصورتي

ست كه او در آن اندازد. درواقع داستان راهيكنند. به همه جزييات زندگي دست ميي تئاتر ميصحنه
شود، آزمايد. عشق در آن مسير است و حس ميت و زبردستي، هوش و ذوق خود را ميگونه مهارهمه

ست اگر كه يكي از اشخاص داستان عاشق شده و حماسيست هنگاميكه غزل نيست. غزلدرصورتي
 كنيد، زياده بر اين ازمبارزه و كينه را نمايندگاني داشته باشد. چون شما از مطلب كم، زيادي را حس مي

  خواهيد.ميمن ن
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 انگاري در عدد.را ديدم و مطلب را بهتر دريافتم. يك اشتباه در كار بود و قدري سهل 1ميري نوي ترجمه
 2پسرخالهرا  پوشكيناز ده سال به اين طرف خيلي اقتصاد به خرج داده شده ولي در مجله كه اشعار 

كه از  يانسركس		ست بعد ازچيزها باشد، ولي قلم خيلي شيوا و پخته كند بايد اينآنقدر سقط ترجمه مي
بينم مثل اينكه روح اروپايي در ايراني دميده. ست كه مينوشت، اين دوم نوشته ژورنال دو طهرانمن در 

برده شود.  بايستانگاري كه گفتم اين است كه اسامي بعضي اشخاص با احتياط بيشتر ميفقط آن سهل
كند، زيرا در برابر تاريخ هستيم، شعرهاي متجددين ما به زحمت يك (ترانزيسيون) را تهيه مي وقتي كه ما

ور باشد، روي هم رفته بيان ما چط ]tourneur[ نوروري مرام كنيم، تاصل طرز كار است كه چطور افاده
رم و موضوع و مضمون چگونه مدل براي بيان و طرز وصف بدهيم و آن در اشعار تمام عالوه بر ف

ين ما هنوز معني پيدا نكرده و اگر كرده باشد، ذوق و هوش سرشار براي نمودن نمونه در كار معاصر
ست. راجع به من كم التفاتي نشده جز اينكه در تمام گويم قلم شيوا و پختهنبوده است. معهذا باز مي

ت. ود من اسمانتيك عالي بشناسد و آن هم تقصير از خيست كه مرا در خارج از موضوعات رايران كسي ن
اي البته موضوعات ديگر خود من مثل گنج زيرزمين است. اما راجع به اين مجله پرسيديد: عده

  اند كه پيش بروند، از طرف ديگر كوري دست كوري را گرفته است.طلب جبهه بستهشهرت
  
  
  1323شوال  2

  
  
  
  
  

                                                            
  شود. در مسكو چاپ مي 1925ست كه از سال نشريه ادبي روسي) Но́вый Ми́р( نوي مير ١ 

  ست. نيما از پسرخاله پرويز ناتل خانلريمنظور  2 
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زم بسا الاند. بايد با آن شعر، شريك شد. چهبراي فهميدن شعر يك شاعر بايد چه كرد؟ بايد آن را خو
ي سن و وضعيتي، آن را نفهميم، پس بايد در شرايط مختلف و مواقع متفاوت آيد كه در يك مرحلهمي

اين كار انجام گيرد و آن شعر را به خلوت خود برد و از پوست خود بيرون آمد و در پوست ديگري 
  رفت.

اي از درد و فكرهاي دور و دراز كه با خود شاعر تغيير يافته و هبراي شعر و شاعري چه الزم است؟ ماي
  عوض شود. پس از آن جان كندن در راه تكنيك، زيرا زحمت شاعر فقط در اين است.

  پسندند؟ي آن است، چرا مردم نميما نمونه ا حد كامل شعر را كه اشعار هنديآي
خواهند كه ي جويده مياند. لقمهنشين شدهوشاند و خهاي من و شما زياد تنبل شدههمشهري جان من!

گويند شعر بايد فورن توانند شعرهاي دقيق را در دماغ خود هضم كنند. ميدر دهان آنها گذاشت. نمي
  فهميده شود.

  
خواهد. هميشه شاعر درست و حسابي، چيزي از اما كي و كدام شعر بهتر است؟ اين قضاوت، وقت مي

ترند. شاعر، ه به كارهاي ديگر مشغولند در اين خصوص چيزي از زمان عقبزمان جلوتر است و مردم ك
د. آينيابند و راه را پرسيده به سرمنزل او ميآيند. به كمك هم درميلنگان ميرود و مردم لنگانجلو مي

  كه او نيست و چند نسل گذشته است، آن وقت آسان مي شود اين قضاوت.وقتي
  

بگذاريد كه آسياب بچرخد و  »شما كار خودتان را بكنيد«كشم: ت نميحرف خجالمن از تكرار اين 
  خواهد باشد.كه آب كافي است از بيرون صداي آب هرچه ميهنگامي

  
  

  1323بهمن 
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 گذشته، قرن نوزده پر بود از سرشاري سمبوليزمچه مزيتي داشت. از خلق  قرن نوزدهخواستيد بدانيد مي

ست. مثل شود، آن سرشاري و شور حرف ديگريتر ميهم كامل سمبوليزمي ما ورهطبع. هرچند كه د
آبي خشكيده است. هرقدر گلهاي پنهان هستند، يك ميل نهفته در شاعر هست كه در اينكه چيزي از بي

 ... چونپوشكينست كه كاملن سرشار است و در روسيه از آنهايي هوگوشود. قعر تكوين او حس مي
را بخوانيد. يك درجه پايين بياييد، رئاليست  هوگوكنم آثار باز مثل بزنم به شما توصيه ميخواهم نمي

كه خبر است اما دل هست كه مكنونات آن به مانند باشيد. خواهيد دانست دنيا چه خبر است. در جايي
يد و صدها بينبينيد كه در شعر ديگران كمتر ميسرشاريهايي مي -آمد برف مي -شود. در سيل سرازير مي

آوري مثل اينكه كسي گرم خواندن شده است، مثال ديگر ... ميل به حرف زدن، ميل به سرودن و زبان
  حايز اين رتبه است. والسالم نوزده قرنحتمن زيبايي دارد. 

  
  

  1323بهمن 
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تغيير حالت دادم و غرق در لذت قدر قديمي بود، من كه از شنيدن آن اشعار كه آنتعجب كردي هنگامي
  بودم؟

  
بايد در هر صنفي ذوق شما بتواند قضاوت كند و بتوانيد زيبايي هر صنفي (ژانر) را به لذت دريابيد. 

  كنيد.تر درك ميكه ذوق طبع شما اينطور نرم و آرام باشد، اشعار جديد را هم قويدرصورتي
يز. گمان نكنيد اين توانايي نفوذ در اشيا نيست. و اگر چي ورود در همهعمده مساله درك است و توانايي

  نفوذ بزرگي نخواهيد بود.در طبع شما اينقدر راه نفوذ نباشد، در طبيعت هم شما ذي
نين يابم همچبرم و اگر مرتكب آن نيستم اهميتي ندارد. بدي را خوب ميمن از بدي مثل شيطان لذت مي

ي بافي از يك سبك برخالف سليقهو زشتي... من از مغلق است در خصوص خوبي لذت و نفرت، زيبايي
كنم. كالغ زاغي هستم كه شوم اما پرواز ميي آن واقع ميبرم، درواقع به جاي گويندهخود هم لذت مي

كنم به اين جهت كه اسباب كيف ي بهمن نگاه ميتواند او را شهيد كند اما به عظمت زيباييبهمن نمي
كه وقتي اين خاصيت را به كلي از دست داده بودم و چون دست زده بودم ورتيمن خيلي مهياست. درص

دانم ي قديمي نفرت غريبي داشتم... اكنون مياي، از تمام ادبيات گذشتهي چيز تازهگشتم از پيو برمي
 هي خود را ندارد؟ ... بگو ما بكه اين نقصاني بود. آيا هرچيز زيبايي در خميره و صنف خود، زيبايي

ي، با ي بينايي را داشتبينيم و چون اين ديدهايم! بگو ما زيبايي را نميي ديگري دست انداختهزيبايي
  اطمينان بيشتر به كار خود شروع كن.

  
  

  1323اسفند ماه       
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ي چشم يچهقبول نكردن توانايي نيست. توانايي در اين است كه خود را به جاي ديگران بگذاريم و از در
رده برند، بآنها نگاه كنيم. اگر كار آنها را قبول نداريم، بتوانيم مثل آنها حظي را كه آنها از كار خود مي

  باشيم. شما اگر اين هنر را نداريد، بدانيد كه در كار خودتان هم چندان قدرت تام و تمام نداريد.
آويز شود. عمده اين است. همين را دست كس باشد. موقتن از خود جداشاعر بايد بتواند خودش و همه

ز خودتان كنيد اكنم اينقدر خودپسند، مغرور و ازخودراضي نباشيد. اينكه دل نميكرده به شما نصيحت مي
فهميد، از حالت اول ي كار ديگران را مثل خودشان نميجدا شويد، علتش اين است. حالت دوم كه مزه

  ين عجز عيب است.اثر گرفته است، ولي براي من و شما ا
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به نشاني كه داده بوديد، آن جوان پيش من آمد. شعرهايش را براي من خواند. خيلي زياد، نزديك بود 
آمدي شود، براي او كه باز شد، شايد پيشسرم بتركد. اينقدر فكر نكرد دري كه به روي كمتر كسي باز مي

خواست بشنود. مثل اينكه از حرف پر شده بود. از هرچه صحبت كلمه نميباشد كه درك فيض كند. يك 
  دانست. رمانها نوشته، ديوانها تمام كرده، تحقيقات تاريخي زياده از حد.آمد، ميبه ميان مي

به نظرم آمد اين جوان كمي سالم نباشد، حماقتي كه جنون بايد اسمش را گذاشت. در آن نه هوشي، نه 
  به كار رفته، بلكه حسد و كينه فرمانفرماي بزرگ آن.ذوقي و حس عالي 

اي از من نپرسيد و هيچ مشكلي نداشت. معلوم شد آمده بود تا من به وجود ي شما، كلمهمثل همسايه
  است، پي ببرم.» رسيده«چنان هنرمند زبردستي كه نخوانده و كار نكرده 

ي هنر نيست كه آدم كار نكند و به هوش خود انگورهاي غوره نشده بسيار است. خطري باالتر از اين برا
  ي زحمتها در اين است.ي خورد شدن استخوان است و همهي كار، مسالهاطمينان كرده، نداند. مساله

به شما گفته بودم رضايت، بايد از سنجش كار خود با ديگران فراهم بيايد و در ساير اوقات باز به شما 
كنم. از كوتاه نظرتر آدمها، كه تصور كنيد، فكر رد، من هنوز مشق ميگفته بودم، هرچند همسايه قبول ندا

اي هستند. اگر اي بگيريم. زيرا كه خوب و بد، آنچه ما را احاطه كرده است، مملو از بهرهكنم كه بهرهمي
  كفايت، به كفايتي برسيد.آنها كفايت ندارند، شما بايد كفايت داشته باشيد كه از چيزهاي بي

كرد. من از سيماي او دانستم. به اين جهت وقتم را تلف ها اثر نمييك از اين حرفالبته هيچدر جواب 
نكردم. ولي شما وقت زيادي داريد به او نصيحت كنيد. آدمي كه عيب خود را نبيند، روي به تكاملي 

  .بست و دويدرود. اين نردبان است كه بايد به آن پا گذاشت و امتحان كرد، نه اينكه چشم خود را نمي
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خواهيد كنم. آنچه را كه ميراه شما باشد؟ مضايقه نمي خواستيد چند نصيحت از من زادِبراي مسافرت، مي
از زماني خيلي پيش در شما نطفه داشته است. شعر هم همينطور است: بايد نطفه گرفت، مثل زنها آبستن 

  شد، تحمل كرد، مهيا بود و زاييد.
هايي در كار بود و چه ها و چه تحملآنكه نوزاد خود را ديديد به ياد داشته باشيد چه مرارتپس از 

مقدار زمان براي به وجود آمدن آن به مصرف رسيد. متوقع نباشيد كه نوزاد شعر شما فورن مطلوب همه 
ردم در گوش م اي را بكشيد تا مثل بوقطرح مقدمهدست نشويد كه هاي ناقابل همنويسباشد. با مقدمه

  جا باز كنيد كه: بله شعر شما درجه اول است و شما بزرگترين شاعر زمان خود هستيد!
شما را زمان به وجود آورده است و الزم «ام اما چه ضرر دارد كه تكرار كنم: گويا بارها براي شما گفته

شما هستند. يك كنند مثل خود . افرادي كه از شما پشتيباني مي»است كه زمان شما را بشناسد
ست كه از شما به ديگران انتقال يافته، در لباس دوستي يا ساير اغراض اجتماعي. نظر هيچ خودخواهي

دهد. مگر نظر فردي كه حاصل نظر زمان است و در ي درست و حسابي نميفردي براي هيچ فرد معني
ديد  يد. رنگ شراب را بايد موقعياند. بگذاريد چنان پشتيباني داشته باشآن خيلي از خاليق آمده و رفته

كنيد. نشين كرده و درد انداخته باشد. اگر شما پيش از وقت درصدد استفاده از آن هستيد، اشتباه ميكه ته
  ي خود شماست.ي آن گرفتاريهاي زندگيجلب پسند مردم، شما را گول زده است و نتيجه

وقت كه ي ابراز معيشت نكنيد. در آنشعر را وسيلهسر به كار و بردبار باشيد. با همه تفاخرات و تعينات 
دهيد. اگر شما چيزي باالتر و بهتر از پاييد، صددرصد خود را نزول ميشما پسند مردم را صددرصد مي

ايد. شعر را بگوييد براي خود و دار و كمرنگ ساختهمردم هستيد، اين باالتري و بهتري را ضايع و لكه
دانيد من از چند گرديد. ميت براي شما، بيهوده در پيرامون اين حرفها ميسمثل خود، اگر اين رنجي
ام و آنها هم بنا به عادت خودشان، مانند تعارفات ديگر، در تعريف من ها دادهقطعه شعر كه به روزنامه

ز گل هايم ااند، بسيار دلتنگم. مثل اينكه خاري بزرگ به پاي من چسبيده. مثل اينكه كفشآب و تاب داده
  اند.ها به او چسبيدهتوانم راه بروم. مثل كسي كه مورچهسنگين شده و نمي

  ست، سفر شما به خير.براي راه شما همين كافي
  1324بهمن 
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خواستم از شما بپرسم چه چيز شما را وادار كرد كه دوست خود را به ديگري معرفي كنيد؟ اگر او مي
توانست يك جلسه سخنراني كند؟ مگر در همان لحظه نديديد مردي با عصا و كتاب خواست آيا نميمي

واهد ختكيده بود، مثل اينكه االن ميپريده و صورتاز روشني گذشت كه كاله و موي دراز داشت و رنگ
  شناختيد و الزم بود كه او خود را به شما بشناساند...بميرد. آيا او را مي

ر هريك كنم اگر دخيلي تنها. به كار خودتان بچسبيد. باز به شما توصيه ميهركس تنهاست عزيز من و 
  از كاغذهاي خودم بنويسم جاي دوري نرفته است: 

  . »بهترين كمك و رفيق شما، كار است«
ي ي دنيا و همه. زيرا او همه»تواني از خانه بيرون برواگر مي«دهد: هيد ديد كه به شما آواز ميروزي خوا
ها، ها و جنگلي دشتها و بركهي صحراها، همهي شما جمع كرده است؛ همهرا براي شما در خانهكسان آن 

  ايد، سيماي كساني كه نسبت به آنها غضبناك هستيد...ها كه در آن مسافرت كردهمنزلشب
ن آدمهاي آ گرديد كه در را باز كنيد و برويد به دنبالاي داريد ديگر به دنبال چه ميچون شما چنين وسيله

گويند، كنند از فالن شاعر مشهور يا چرا به شما آفرين ميدانند براي چه تعريف ميصفا كه نميوفا و بيبي
خص ايد، اگر آن شدانيد به اشتباه رفتهفهمند. چون ميكه نه آن شاعر و نه شما، هيچكدام را نميدرصورتي

يلي شبيه بود، نخواست جلوي شما مرا دروغگو را ديديد بگوييد اشتباه كردم اين شخص به آن شخص خ
  ست. طالب راه نجات شما هستم.معرفي كند. همين كافي
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ي مردم اين چيزها هست. اما ي همهانگيز ديديد. در زندگيهاي رقتي همسايه، آدمگوييد در خانهمي
استيد كه آنها حتمن اشعار مرا، مثل شما، گوييد به پاس خاطر من با آنها جر و بحث كرديد و خومي

  ان آمده بود؟اي آنجا به زبتجربهكنيد كودك بيآيا االن احساس نمي -بايد ببخشيد  -بپسندند. با اين كار 
الجمله استعدادي دارند، دليل الزم است، آن را هم بايد نوشت. اما براي ديگران، براي آنهايي كه ذوق و في

 شمردي تمام بيست سال، سي سال عمر«گوييد: يد من به شما ياد بدهم فقط اين را باگر خيلي اصرار دار
خود رسانيده، در هوش و ذوق اين مرد هم شكي نيست، آيا شما  را به مصرف فهم اساس كار هنري

  »دقيقه، فكر خود، او را رد كنيد؟ خواهيد با بيست دقيقه، سيمي
زنند، و چون در آيين من صحبت كردن با آنها ه باز حرف مياند كحسبا اين جواب آدمهاي وقيح و بي

  ي همسايه چه ديديد؟گوييد در خانهحرام است؛ شما هم بايد حرام كنيد. حاال مي
  
  

  1323آذرماه 
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گويند؟ به زبان خودم و خيلي مختصر به شما جواب پرسيد معاصرين ما چطور شعر ميباز از من مي
		.»مرده برآمده است«هم: دمي 	

هيد خواكنيد، مگر تاريخي در زير قلم داريد يا ميولي چرا شما وقت خودتان را صرف اين كنجكاوي مي
  خودتان را با ديگران بسنجيد؟

ايم كه شعر مرده است، مسير نظر تنگ و محدودي كه قدما داشتند به پايان اي رسيدهما درست به دوره
  وار است. راه كور شده است.رسيده است. انتهاي دي
افتيد؟ كنيد، چرا در شك ميبايد شروع كنيد. و اگر شروع مي -حقيقتن كسي و  -اگر شما كسي هستيد 

هاي متعدد در جيب بگذاريد، راه بيني را با آن ببنديد و از خيرشان بگذريد. همچنين در زير پا دستمال
  . تنها كار و احتياطي كه بايد داشته باشيد اين است.اي پا نگذاريدي مردهبپاييد كه در شكم گنديده

ريزد، ولي بايد راه خود را برويد. حرف شما در تاريكي صداها خواهيد شنيد، زيرا استخوانها روي هم مي
  .»مرده برآمده است«گويند: د. چطور معاصرين دوست شما شعر ميمرا به ياد داشته باشي

  
  

  1323شوال  2
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ي او به شاعر بودن، خواستن در توانستن و توانستن در خواستن است. اين هردو خاصيت را بايد زندگي

گويم: بتواند بخواهد و بخواهد كه بتواند. اولي با خود اوست و دومي او داده باشد. به عبارت ديگر مي
گيزد هوش خود را و ذوق ي خود اوست و بايد به خود تلقين كند هزار مرتبه بيانكه خواستن توانايي

كه در آثار ديگران نظر دارد. اگر اين نباشد در پوست خود فرورفته، خودي بسيار خطرناك خود را، هنگامي
شناسند. ماند. هيچكس را چنانكه هست نميدر او وجود پيدا مي كند كه در راه كمال و هنر خود كور مي

و بد، هر سليقه و ذوق مخالف خود را بايد بتواند مقصود من اين نيست كه خوبي را بشناسد بلكه خوب 
نها اند: آبيخود گفته -زنند تميز دهد و لطف كار هركس را در سبكي كه دارد بفهمد. حرفهايي كه مي

جا است. جا و بيهركدام به -شود قديمي شده، اينها كهنه شده است، در اين اشعار چيزي يافت نمي
دهد و نابجا براي اينكه بايد معتقد باشد كه طبايع ديگر نيز و وفق نميجا است زيرا كه با طبيعت ابه

ته است. شما هست و او از آنها به وجود آمده. هيچ بد و خوبي نيست كه در ساختمان او دست نداش
را مي خوانيد كه سراسر لفظ است و از حيث صنعت نسبت به  عنصريو  فرخيفرض كنيد اگر ديوان 

كه شود انكار كرد. درصورتيست، هركدام از اينها زيبايي خود را دارا هستند و نميخيلي ابتدايي نظامي
گشايد بساكه ممكن است بزرگتر راهي را بيابيد. و تغيير نظر چهبساكه بهره ميشما به اين درك برسيد چه

  شما تاثير داشته باشد. ي و در قدرت خالقه
ي سنجم كه به اندازهرا دوست دارم، و هيچوقت نمي اقانيخخوانم و را زياد مي الدينجمالمن ديوان 

را در نظر  نظامي را بخوانم، استاديِ شاهنامهي طور اگر همهمملو از معاني هست يا نه. همين حافظ
 حافظكنم عشق خوانم، فكر نميرا مي سعدي هاي عاديِمملو از عاشقي -اده آورم. و اگر تغزالت سنمي

آيد. زيرا وقت شود ولي به زبان نميست كه فهميده ميي چگونه نظاميهت و او زمينچقدر شاعرانه اس
حده است. هرچيز را بايد در حد خود بتوانيد كنيد و بهاي هرچيز عليهست كه شما در صنعت نگاه مي

ه ك ي روستايي همانقدر كيف ببرمتوانم خود را فرود بياورم كه از يك ترانهبشناسيد. من به قدري مي
  برد.ي خود كيف مييك نفر روستايي با ذوق و احساسات ساده

هاي ذوق بشري چقدر وسيع و متفاوت است و چه مملو از اسرار از اينجاست كه خواهيد ديد سرچشمه
هاي اينقدر تعريفي و سربلند با چه خود و چقدر بزرگترها مديون كوچكترها هستند و اين شخصيت

  	ناچيز سروكار دارند. هاي آنقدر گمنام و شخصيت
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ي انشاي اشعار شما. تميز انشاي خواهد اضافه كند در خصوص سادگيي شما باز چند كلمه ميهمسايه
  خوب بنابر سادگي يا مغلق بودن آن نيست، بلكه سادگي و همجنسي از محاسن انشاست.

م. كنهنر است، به حقيقتي نزديك مي اما من شما را از راه استيل شما و استيل هركس كه مربوط به
و هر موضوعي در خود فرمي را دارد و نوعي  –هنر تابع موضوع است  –ام را براي شما گفته بودم عقيده

جور جا يكخواهد. معروف است كه استيل در همه(ژانر) را و هر نوعي از انواع استيل به خصوص را مي
  دست نيست.و يك

بلند واقع شده است، دو هنگام  واقع نازل است و هنگامي كه معنيو در ممتداول  هنگامي كه معني
ول و در الوصآورد. در اولي كلمات بايد سهلمتفاوت و بسيار متفاوت را نسبت به استيل شعر فراهم مي

  دومي سنگين و با شكوه باشد.
و با اقتداري  سرشناس زدم، خواهيد ديد كلمات چه بازي اگر روزي در اين خصوص براي شما حرف

  را در استيل دارند.
اي بدين صورت شما بايد صرافت كلمه باشيد. از حيث بيان كردن معني. از حيث آرموني آن در جمله

ي بهتر. و از حيث اينكه ارزش فونتيك آن پيدا كردن جمله كاويد از پيشود و ميتركيب مي كه با آن
بت به همان مراق -كنم سربسته براي شما عنوان مي -كلمات نسبت به وزن شعري كه دارد استيل شما 

دان در صدا و يافتن صداي شود، همانطور كه مراقبت نقاش در رنگ، موسيقيدرست و صاف و گوارا مي
  دهد.ي موزيك ميي صدا، يعني صداي مخصوص كه معنيموزيكي به معني

  دهد.يل انشاي شعر شما ميپيدا شده را در است واقعي ي كلمهي بخصوص كه معنين كلمههمي
 ز اين جاي دوردست موفقيت عاليرسد. من ارسد، حرف من هم به پايان ميچون روز دارد به پايان مي
  شما را در هنر شما طالبم.
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 كه با عمل پيوسته باشد. غالبن در شرحست هنگاميكنيد، اين توفيقيايد و كار ميخلوت اختيار كرده
ن ستايند. اما ايايد كه خلوت خود را ميي نصايح آنها رفتهايد، يا در پييسندگان و شعرا خواندهحال نو
دهند و رو پنهان ست براي تجارت كه هنرِ خود را متاع آن قرار مياي براي شهرت است، راهيشيوه
  كنند...مي

كاويد كه چيزي اريد و مياما براي شما اين كار از روي صدق و صفاست. من از حالت شوريدگي كه د
از  ام. چون هيچ تعصبگوييد اين آن چيز نيست، مطلب را به خوبي دريافتهرا پيدا كنيد و هميشه مي

ي كار شما خواهد كنيد. دعاي خير و بركت من هميشه بدرقهروي خودخواهي در شما نيست، پيدا مي
ي درختهاي نيست، به من كاغذ بنويسيد، در سايهبود. با آنكه در نوشتن كاغذ بسيار تنبلم، مضايقه در كار 

ي اينها در نزد ي قشنگ، و به شهر بفرستيد. من براي شما جواب خواهم نوشت. روزي همهآن دهكده
  ايد.شود. بدون طمانينه و طمطراق مطالبي را در آن خواهيد يافت كه در بسياري جاها نيافتهشما كتابي مي

خواست شاعر باشد، و پس از آنكه كه ميم همينطور بوده است، وقتينيما يوشيج دوست مخلص شما ه
  توان رسيد.ها افتاد خلوت خود را از دست نداد. از همين خلوت تن، به خلوت دل ميدر سر زبان

  
  منتظر توفيق بيشتر شما هستم.
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و بود. اين كار زود است. بگذاريد هم گفتگ شهريارخواهيد كه ترجمه كنيد؟ در منزل از من شعر مي
فرد مردم پاكيزه و درست نيست، بلكه رند. به شما گفته بودم قضاوت فردخارجيها بد و خوب را بب

  قضاوت زمان الزم است.
ي خودتان دست و پا كردن چرا؟ اين موقعيت با موقعيتي اگر شما هدف دور و عالي دارد، در زمان زندگي

ت. آنها مصالح كافي در موقعيت حاضر ما ندارند، هرقدر كه خوب تشخيص كه ما داريم خيلي دور اس
بدهند، سنجيدن غير از تشخيص دادن است. تا همه اين بد و خوبها در خارج و داخل انبار بشود، عمر 
من و شما گذشته است. شما كه دالل و تاجر نيستيد، هنر براي شما ابزار شهرت نبايد باشد زيرا شهرت 

  ه معاش است.براي مدد ب
دهيد، خودتان را چندان به اين دهيد و خدمتي را كه الزم است ادامه ميچون شما تكليفي را انجام مي

كه با احساسات شما خوب برخورد نكنند، ممكن است در خيالها نچسبانيد. شما جوان هستيد و هنگامي
  آن صورت تشويشها در شما فراهم بياورد.

ي بيشتر را برانگيزد و قسمتي از آثار شما معطوف ر شما هنر بايد خودخواهيپرسم چرا؟ چرا دهم مي باز
  به جلوه دادن شخص خود شما باشد؟

جا از ما كه ما دچار اين تشويشها باشيم، حساب هوش و قضاوت مردم را نكرده، توقعهاي بيهنگامي
  زنيم.گيرد و مثل شعراي قديم در تفاخر خودمان حرف ميسرچشمه مي

نويسم. عنوان را براي شما ميست حرف من در اين خصوص و محض خالي نبودن كاغذ، شعري اين ا
 قيمت چهشود در حالي كه سنگهاي بياست. ببينيد گوهر واقعي چه زود تشخيص داده مي »كان«آن 

  خواستم روزي براي شما گفته باشم.توقعاتي كه نداشتند. اين حرفي ست كه مي
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  ست؟!نويسند؟ عزيز من اين چه اشتياقيخواهيد بدانيد مردم در خصوص من چه ميمي
  ي من به وجود آمده، در خود من بيشتر باشد تا شما!اين اشتياق بايد از خودخواهي

ام روزي به خوبي آشكار تواند واقعن بشكافد اين طلسم را؟ مردم غرق در خودند. آنچه من كردهكي مي
اند تا چيزي را بفهمند. هرچند هم		از من، بلكه از شما هم اثري نيست. مردم محتاج به خواهد شد كه نه

هاي آنها به هم چسبيده ايم، اما مثل اين است كه كلهما هم همينطوريم و به طور مجرد به وجود نيامده
ها كسي تدريج از ميان هيچكس كند و بهاست. همين كه چيزي شروع كرد به پيدا شدن، شروع مي

  خيزد.برمي
اين  ي خود با موسيقيي انقياد و پيوستگيست كه به واسطهدر تمام اشعار قديم ما يك حالت تصنعي

اثير بينيم تكنيم، مينظم خود سوا مي بنديكه هروقت شعري را از قالب حالت را يافته است، اين است
 ام، آن را درحبس و قيد وحشتناك بيرون آورده ام كه شعر فارسي را ازينديگر دارد. من اين كار را كرده

ام. از آغاز جواني كه دست به كار شعر هستم، ام و حالت توصيفي به آن دادهخود انداخته مجراي طبيعي
رم، از طرز كار اين گمشده را پيدا كردم و اساسن فهميدم ا دريافته بودم. نه فقط از حيث فبه زودي اين ر

  .»نه فقط از حيث فرم، از حيث طرز كار«كنم: بندي شود. باز تكرار ميباره قالبكه شعر فارسي بايد دو
ام و در كردهكه تمرين مي ام مثل اينبينيد سالهاي متمادي من دست به هرشكلي انداختهدر آثار من مي

ز جواني ام. اما هميشه از آغااي داشتهام و گمشدهجستهشب تاريك، دست به زمين ماليده راهي را مي
سعي من نزديك ساختن نظم به نثر بوده است. در آثار من چه شعر را بخوانيد و چه يك قطعه نثر را. 

  قسم شعر است. مرادم شعر آزاد نيست، بلكه هر
  هركس اين بينايي را نداشته باشد، يقين بدانيد چيزي از من نخواهد فهميد.
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د؟ به شما گفته بودم حرفها را بايد شنيد، مثل اينكه آدم صداهاي كنيچرا در خصوص حرف او فكر مي
ي اين حرف هم خطرناك است و ممكن است نكبت شنود. بازگوييرود، ميكه راه ميمختلف را هنگامي

شود اگر حس و دردي باشد به هر زبان مي«ر سر حرف خود نخواهد ايستاد كه: بار بياورد. خود او هم د
. قسمتي از اين عقيده درست است. تا چيزي نباشد چيزي بر آن عالوه »بهتر ندارد بيان كرد، و راه

رود و رود، به طرف اين عقيده ميكه به طرف آن نميخواهد. و خود او هنگاميشود؛ اما تكنيك مينمي
هم  گويد چقدر باست براي پيدا كردن راه، و روزي را خواهيد ديد كه به شما دارد ميخود اين رفتاري

  تفاوت داريد.
ي تحقيق است نه نفس كشيدن و بازو تكان دادن و زور زدن. درواقع جز اين نيست كه امروز، كار نتيجه

كنيد و هر قدر انقالب در آن نشان هرچيز با نظم و قاعده پيوستگي دارد. اگر اين نباشد كاري كه مي
انقالب و اغتشاش را با هم تفكيك دهيد، تكامل نيست، تنزل است. همين دو اصل مسلم است كه مي
  كند. اولي از كمال پيدا شده است و دومي از تنزل.مي

يابيد و محتاج به سفارش من نيست. به هر اندازه كه بهتر بيابيد به همان ي اينها را ميدر ضمن كار همه
  ن عالوه كنيد.ايد. باقي را منتظرم خود شما بر فكر ماندازه تكنيك خود را صاف و نرم و كامل كرده

  
  

  1323تير  21تهران   
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خواهد ام كه او را پيدا كنم تا از من هرچه ميام. زياد فروتني كردهي شما من زياد حرف زدهبا همسايه
  شوند.ي خود پر ميها به اندازهبپرسد. اما افسوس، شيشه

كند در دنيا چيزي باالي چيزي هست. مانند نمي ادبيات اروپايي كم ديده و زياد فريفته نيست. خيال
آيد. آه زند. از خودش بيرون نميي خود دور ميجوجه، در پوست تخم، و مانند مارمولك در محوطه

كند هاي ديگر معني پيدا ميكه هر آدم با آدمست كه آدم از اول به خود چسبيده باشد. درصورتيچه رنجي
  بر خود غرق شود.وگرنه ممكن است در خود و دورو

كند در دنيا حتا تصوري هست، تا چه رسد به اينكه حقايقي كند و تصور نمياما همسايه اين تصور را نمي
ام. او از پشت بام فورن به سوي پرد، پراندهممكن است باشد. من او را مثل مرغ خانگي، كه زياد نمي

  م.آيد. بايد خود من او را دوباره به روي بام ببرزمين مي
  

  دوست عزيز من! 
  

زنم و بسيار ي اين چيزها هست. با وجود اين حرفهاي زيادي كه من ميزمان ما همه در ادبيات فارسي
فهمند، اما عمر فهمند و به كساني كه خوب مياند، اما نميرسي كه خوب مطالعه كردهام به كساني ميزده
پس اين ديوار هست  ست كه خيال كنند ديواري هم درآنها مانع آن ا نها در مطالعه گذشته و خودخواهيآ

آورند و شوند و شهرها كشورها را به وجود ميشوند، شهري ميو ديوارهاي زيادي كه پس و پيش مي
تر از معنيي زمين است. و همينطور به باال. در پيش آنها هستي مبهم و بسيار بيمجموع كشورها، كره

  وجود تبعي آنهاست! ارد و آن خودشان و هستيز معني دچيخود آنهاست، ولي يك
الواقع به مصرف محل ي اين دردها معلوم است از كجاست. اگر يك تربيت بود، اگر استعدادها فيهمه

ا ها كار خود رتركيد تا ديگري از گرسنگي بميرد؛ خيلي هوشرسيد، اگر يكي از سيري نميخود مي
 رسد مگركنيم و در ادبيات به طور عموم، اين حرفها به ما نميكردند. ولي من و شما در شعر كار ميمي

  اينكه بگوييم توانايي در دست ما نيست.
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آور اينكه به من زند و خندهنشيند و حرف نميست كه مدتهاي مديد ميي شما براي اين ياغيهمسايه
خورم؛ آورم و غصه ميمل ميشوم، تحكه عصباني ميدهد. من هم، در عين حالآموزد و راه را نشان ميمي

ي خودتان از من بپرسيد. عالج اين واقعه، كار و دهم. خواهشمندم از همسايهبردباري به خرج مي
  ست.مطالعه

ين دانم و مخصوصن جز اپرسيديد تكنيك را چطور تعريف كنم؟ با زبان علمي تعريفي جز اين نميمي
يزي. شود نه با فرا گرفتن اصول چعني با كار معلوم ميكنم كه تكنيك، كار است نه معرفت. يتعريف نمي

  گويم تكنيك آن است.دانيد، من ميدانيد و آنچه را كه نميشود ولي اصول را ميكنيد و نميهزار دفعه مي
هاي نوبه به نوبه به من گاهي مثل تبي خودتان از من نپرسيد كه گاهبيش از اين راجع به همسايه

داند كه براي آرايش لباس قديمي چقدر ست، در هر لباسي كه باشد. و خودش نميگويد: اصل معنيمي
  ماند.گويد: آنچه را مردم پسنديدند، ميكند. همچنين ميجان مي

نويسند؟ او ها گفت از او بپرسيد مار را چطور ميسواد در ده. به دهاتيحكايت آن باسواد است و بي
  را كشيد و به مردم گفت: اي مردم آيا كدام مار است؟سواد شكل مار . ولي بي"مار"نوشت 

هاي داند تكامل و تاريخ چيست و شعر چطور مولود خواهشهيچ نظر به رشد انسان ندارد و نمي
خورد كه اين افكار لطيف را چرا به ي من تاسف ميكند و دربارهست. هر دقيقه يكجور فكر ميانساني
ي كه او به حد اعال طورام تاكنون. همانالي انسانيت با او رفتار كردهنويسيد؟ ولي من به حد اعنثر نمي
  خود با من رفتار كرده است. نوازيمهمان

  
  1323آبان 
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ي شما را داشته باشد؟ آيا ي شما حتمن سليقهكه همسايهكنيد براي اينچرا وقت خود را تلف مي
  دگي و چيزهايي كه در آن براي شما بود، براي او هم بوده است؟شخصيت شما را هم دارد؟ آيا زن

همين دو سوال شما را مانع خواهد ساخت كه خودتان قبل از او گمراه نباشيد. به نظر من اين جز 
گمراهي، چيز ديگر نيست كه آدم خيال كند تا شخصيت كسي عوض نشده، ذوق و سليقه و فكر او بايد 

  عوض شود.
كنيم. زير گوش شما آن شب در آن مجلس ي شهادت را طي ميام كه ما دورهيكبار گفته عزيز من! به شما

  گفته بودم: 
  » دربندي هستم ميرزا فتحعلي آخوندزادهمن «   

  
اي ي ما با دورهكه كار ما دوتا يكي نيست، اما معاملهو شما خنديديد. بعد براي شما نوشتم. درصورتي

  بايست باشد.و نميست، ايم يكيكه در آن واقع
گوييد در آن كشورها زندگي عوض شده و ذوق سليقه هم به دنبال آن. معاند و مخالف كمتر است. مي
ي طرز زندگي و شود. ذوق و سليقه كاملن زادهكه مخالف خودش در ضمن وضعيت عوض ميطوريبه

ان هاي جديد خودتدريافت ست كه از آن پيدا شده. هركدام وجودهاي تبعي هستند. اگر شما باشخصيتي
اند؟ آنها را با حرفهاي خودتان ايد، سايرين چه گناه كردهبيرون از وضعيت شتر و آفتابه قرار گرفته

ها مثل شمشير بران است براي آنها. براي آنها كه چيزي دهم كه اين حرفنيازاريد. من به آنها حق مي
ي هم هست. اين است كه معتقدند هر ملتي ذوق و دانند كه عالم روشناياند و نميجز سياهي نديده

 –اند كه آب و هوا و اقليم چه اثري دارد اي دارد. زيراكه پدرانشان هم اين معني را خوب ادا كردهسليقه
اند. اين اند و هركدام مطيع فرمانبر زمان خود بودهولي پدرانشان نسبت به زمان خود ديني به گردن داشته

طور است و همين است علت متفاوت در ادبيات ما. براي خود اينها هم همين هاياست علت شخصيت
چه توانند بيابند و آنكه هوش و كفايت كافي ندارند و نميمخالفت آنها با شما. هيچ نيست جز اين

اند. اگر هردو را كنند، به لفظ چسبيدهست: اگر معني را عوض مييابند در دور و بر خودشان اينمي
  .ي غريبي دارنداند به شكل، و اگر شكل را، به وزن و قافيه. خالصن و مخلصن ايمان احمقانهردهعوض ك
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زده در يك هاي زنگها و پيچ و مهرهآنها را مثل مشمع خشك از روي زخم بايد جدا كرد. مثل مفتول
  خورند.بساكه پس از جدا شدن به كار نميماشين. و چه

ه رويم. من فقط بكند و وقت آن نرسيده است و من و شما تند مينمي بگذاريد خيال كنند كسي غربال
د و شوسپارم، و مثل هميشه اين تكرار خنك را دارم: وقت خودتان را تلف نكنيد. شب تمام ميشما مي

  صبح خواهد رسيد.
  

  1324خرداد 
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سم و جان و در چشم ديگري واقع باشيد و به جاي آنها بايد خيلي براي شما عادي شده باشد كه در ج
ي حاالت و تاثرات آنها را بتوانيد درك كنيد. اين قدرت براي شما وقتي پيدا خواهد شد كه زياد همه

كه با اطراف خودتان سرشته و تخمير شده باشيد. خيالي براي شما جان بگيرد و طوريغرق شويد به
ديل شود. پس از آن، اين تبديل به قدري سريع باشد كه در موضوع اولي جسم در عين حال، به خيالي تب

  	شما را كمك كند.
خاص، ي چشم اشيابيد. از دريچهمن سابقن گفته بودم اينطور كه شديد زيبايي و چيزهاي زشت را هم مي

من از  بله« بينيد. كسي كه اين قدرت را نداشته باشد، يا به طور عادي بگويد:سليقه و ذوق آنها را مي
تواند شود، او شاعر نميو نداند اين مقدمه با استغراق و شرايطي تكميل مي» بينمي چشم آنها ميدريچه

باشد. هرچند ممكن است شاعرانه نگاه كند. يعني شعر در كلمات او سايه بزند. به اصطالح رويا و احالم 
بپروراند. چون اين حرفها پريشان است، به همين شاعرانه او را به جهان ديگر نبرد، اما شاعرانه مطلبي را 

  كنم.اكتفا مي
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نويسي. كاغذهاي تو را دسته كرده در جاي آيي؟ در پس پرده رفته، كاغذ ميچرا به ديدن من نمي
ه كينخور اين است كه با اين جواب همپا شود. معلوم است همام. بعضي از آنها درنگاه داشته مخصوص

  يابد.راه معين به دست آمد و آدمي كاوش كرد، گنج ضمير خود را مي
گاه كن. هاي من نتر ببين. از دور به گفتهكنم. حتا خود مرا هم نبين يا كمتو را تمجيد مي گيريكناره اما

وي ستغرق شتواني ماندازد. تو بهتر ميتر به كار ميمانعست كه حس و ادراك تو را بيدر اين كار اثري
ب گويم خوكني و من به تو ميچيزي كه بايد مستغرق شده باشي. هر زمان كه زياد از من ديدار ميدر آن

  ايم.شد كه آمديد، يقين بدانيد چيزي رفته و چيزي به جاي آن نشسته و هر دو باخته
با ديگران. در يك يال او ي كار خوب كردن هستي! شاعر بايد تنها باشد و خبرادر جوان كه در انديشه

هم  كه طبع او تشنه شده، معاشرتكننده، بايد به سر برد. تا اينموذي و گيج مدام، در يك تنهايي تنهايي
بتواند براي او سودمند باشد و فوايد آن را در حين حشر و نشر با مردم، بيابد. اين تنها نصيحتي بود در 

  اين خصوص.
  
  

  1323شهريورماه   
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  طورمتناوب اما دايمي بايد كه در شما باشد: خارج شدن از خود و توانستنِ به خود در آمدن.دو قدرت، به
هايي كفايت دريافتن موضوع در متمادي واقع شدن ايده -شود هاي شما با اين دو قدرت تكميل ميكفايت

ند. كفايت براي طرح دادن به موضوع كه الحصول و زودگذر هستكند و آنيكه در دماغ شما خطور مي
 ي اين دوي زنده ساختن و ثابت كردن آن برآمده باشيد و غير آن... شما خلق شدهبه خوبي از عهده

هايي چيز شما، از زندگي و بسياري درونيقدرت نيستيد بلكه هر دو قدرت به مانند ذوق و فكر شما و همه
  است.شناسيد به وجود آمده كه آنها را نمي

شناساند كه بدون آن شناسايي، شما هاشان و فكرهاشان را به شما ميخارج شدن از خود، ديگران و رنج
كار خواهيد بود و اثر شما ساده و خام و بسيار ابتدايي و غيرقابل بقا در محيط كمال واقع خواهد مبتدي

ي . به خود در آمدن، مقدمههاي شما و جهالت شما ميزان قرار خواهد گرفتشد. بدون آن، خودپسندي
     رسند.هاي شما با آن وسيله، به حد بلوغ مييافتن خلوت است كه دروني

اين مربوط به اين نيست كه شما شاعر اجتماعي باشيد يا نه. مربوط به هنر شما و تكميل يافتن شماست. 
دهد تا ار دايم ميدارد و شما را عادت به كاوش و كابتكار و شخصيت شما را اين حالت محفوظ مي

د. خواهيي فنا برسيد. يعني جز مطلوب خود چيزي را نخواهيد و برسيد به آنچه ميبتوانيد به درجه
  درواقع آنچه روزي وسيله براي هدف زندگي بوده است، خودش هدف واقع شود.

كار رفته  كند. دوران زندگي در هر زماني بهگويد: عالم زندگي هم طبعن همين كار را ميهمسايه مي
  است. شما نبايد چيزي باشيد كه در جمع نيست.
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  د دارد؟ تر در طرز شعر آن بزرگوار وجوپرسي كدام نظر اساسيمي
او را بخواني؟ چون عادت من نيست به چند كلمه قناعت  »ِي شعر منمقدمه«خواهي عزيز من! مگر نمي

  ورزم كه بدون جواب نمانده باشي.مي
يكي آزاد ساختن شعر از انقياد با موسيقي، ولو اينكه شعر عروضي باشد. زيرا فقط وزن نيست كه شعر 

  است. كند، طرز كار هم شرط است و طرز كار آن استاد خيلي فرنگيرا آزاد مي
ها قيمت نداشتند، يعني موزيك طبيعي هاست. در شعر فارسي، مصراعديگر قيمت گذاشتن براي مصراع

ها هر كدام قيمتي نسبت به كند كه مصراعكاود و دقت ميست كه ميكردند. آن عاليقدر كسينميپيدا 
  كنم به وقت ديگر.مطلب و معني داشته باشند. چون اين مطلب مفصل است، واگذار مي

  
  

  1323هشت تيرماه     
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رفيق همسايه خوانديد، در او اثر نكرد و هاج و  براي شكسپيرها كه از پرسيد چرا آن قسمتاز من مي
  واج به شما نگاه كرد؟

مند نباشيد و تعجب نكنيد كه او با چيز تجسم نيافت. و اين علت دارد. گلهبراي اينكه در نظر او هيچ
  اينكه بسيار حساس و باهوش است؛ چطور؟!

كه نظر او هميشه به ته باشد، بلملت ما ديِد خوب ندارد. عادت ملت ما نيست كه به خارج توجه داش
كنند، نه وصف. خود بوده است. در ادبيات و به همپاي آن در موسيقي؛ كه بيان مي�ِ حالت دروني

ي ما هم به همين سبب است. تشبيه زلف به چوگان و گونه به ارغوان و پلوغي در اشعار وصفيشلوغ
وينده كه از خارج روگردان است، در عين . اين گ"گر چوگان زني بر ارغوان"تركيب اين مضمون كه: 

  باغ، باز سر حرف اول بياييم.پردازد. پس از اين كوچهبهره گرفتن وصف از خارج، باز به درون خود مي
احساساتي كه در خودتان سراغ داريد بستگي با تاثرات شما دارند. اگر عادت داشته باشيد كه در اوضاع 

افي نبوده بينيد كه ديد شما ككنيد اثر چيزها هم بيشتر است و ميبيرون دقيق شويد هرقدر بيشتر دقت 
  شود.تر ميكنيد و به همپاي اين كفايت، احساسات شما هم عالتياست و بعد، به نسبت، كفايت پيدا مي

ايد تجسم ايد، خوبتر در خاطر خودتان چيزهايي را كه ديدهكه در خلوت خود لم دادهوقت هنگاميو آن
و باز  بيند،بينيد به خواننده داديد، او هم كم و بيش، مثل شما ميو وقتي به همين اندازه كه ميدهيد. مي

ي خلوتي كه همين مراحل را گذرانيده باشد. مثلن براي كسي كه در يك هنگام، غروب درهدر صورتي
و به همين  ماندتجسم ميي خلوت، براي او بيرا درنيافته است، وصف يك هنگام غروب شما در دره

  جا.اثر و گله و توقعِ شما از او بسيار بيجهت بي
  

  ي عزيز من! همسايه
  

فهمند، بگوييد چرا عادت به ديدن ندارند. بگوييد از چه راه ملت خودمان را به ديدن نگوييد چرا نمي
  ي اساسي را دارد.عادت بدهيم. در ادبيات ما اين حكم يك شالوده
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ند و انويسند، خودشان در اين ورطه غرقرساله مي »سنجيسخن«ي درباره مقام ما كهعالياستادان 
ترين احساسات خودشان را بيان كنند! جوانان ما كه تجدد دوست دارند، مثل همان توانند جزيينمي

 نويسند، وليجواناني هستند كه عشق به زني دارند و كاغذهاي پر از آه و فرياد و سوختم و مُردم مي
  اند.از ديد خودشان به آن نداده اي چاشنيست؛ زيرا ذرهاثر ابي

ا هكم در بين افراد ما برقرار شود. بايد از مدرسهت جدي و مفصل، كمئبايد اساس يك ترجمه و قرا
چيز نيست. طرز كار عوض شدن هم، كه هنوز جوانان به آن متوجه شروع شود. تا اين كار نشود، هيچ

  يد قرايت به حالت طبيعي را به مردم ياد داد.فايده است. بانيستند، بي
همند يا فكه بگويم ميبينند. پيش از اينكه نميفهمند. براي اينتا اينها نشده است، نگوييد چرا نمي

  فهمند يا هوش و حواس كافي دارند يا نه.نمي
  
  

  1324مهر        
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



35   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

31  
 عزيزم!

  
  

شعر بايد به همپاي مغلق بودن، معني بدهد؟ به تو گفته بودم راست گويد پرسي چرا همسايه ميمي
ست و اين از اين منظور گويند شعر براي مردم بايد اينطور باشد، اما شعر عالي براي آدم عاليمي

ي خود را كه براي اين كار به مصرف فهمد، روحيهفهمد، يا دير ميمستثناست. اينكه همسايه نمي
 ،آيند. اشتباه نكنيدها بيرون ميها از پهلوي مردهي خود به ارث برده. زندهيگان مردهرساند، از همسامي

م هميشه در حالت ابتدايي بودي ، ماكند. باز اشتباه نكنيد اگر اين نبودها آنها را درست ميبعد حرف مرده
  ايم. مثل اينكه تازه به زندگي شروع كرده

دم را به كار نيانداخته و از آن لختي و تنبلي بيرون نيامده است. هزار ي اينها، زمان ما هنوز مرپس از همه
ه پرور ساختطور كه خيالي تنبلي و راحتي ساخته است، همانسال شكست و توسري مردم را ديوانه

ي شعر ايران است؛ اما ي ترقيست و اعال درجهپروريي اين خيالهم نتيجه سبك هندياست. ادبيات 
راي آنهايي كه با خيالشان گردشي نداشتند و خواستند جويده و خردكرده لقمه به دهان اين ادبيات ب

خورند. آنها را مثل پاندول ساعت ممكن است دانيد يك ذره تكان نميها ميبگذارند، سنگين بود. مرده
الفهم به طناب بست و گردش ساده داد. اين بود كه از زمان پيدايش اين سبك، اين عقيده كه شعر ثقيل

اند، ست. آنهايي كه حساس و باهوشنبايد باشد، قوت گرفت. باز اشتباه نكنيد هنوز به قوت خود باقي
خواهد شعر خواهند. همسايه هم ميشوند و آنهايي كه لخت و خنگ و كرخ هستند، راحتي ميدقيق مي

ا به ياد دوست دارد، بيفتد يي كثيف را براي او بخوانيد كه به ياد شرابش و زن كثيفي كه در فالن كوچه
ست و شعر مغلق اول سازد، براي توليد اين راحتيهاي خودش با مردم. اگر قافيه ميبريمعامله و گوش

  تر دليل و جوابي كه براي شما داشتم، اين است.دارد. سادهحرفي نيست كه او را ناراحت مي
  
  

  1324خرداد      
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  رم موزيك ندارد.گيرند يكي اين است: فشعر من مي از چند عيب كه به
زمان قديم عادت كرده و از شعر، عادت خود  زند؟ كسي كه با موزيك عروضيمي اما كي اين حرف را

  دار ذوق او باشد.خواهد كه شعر تا ابد قرضخواهد پس بگيرد. او ميرا مي
خواهم شعر دكالمه شود. موزيكِ آن . من ميگونه موزيك مخالفمدهم: من با اينمن يك جواب به او مي

  نه موزيك عروضي، بلكه با پيوستگي به عروض، موزيك طبيعي باشد.
ام؛ پس فرم شعر من ت من، شعر را عوض نكردهكه فرم را عوض كنم، يقين بدان دوسمن پيش از اين

  رم ذوق و فكر من است.حاصل از ف
. از رم شعر من ممكن است باشد، اعتراف دارمكه در ف گذشته، من خودم به عيبي هااز همه اين حرف

ام. من هر روز مشغولم براي خيلي ورزش در اين كار كرده ،گذشته موسيقي مجلهي زمان انتشار دوره
كنند، هرچند كه اساس دهم: انقالب را به نظم و متانت نگاه نمياصالح خود. اما يك جواب به مدعي مي

از آن پي  ام كه بنايي را آرايش كنند، پسام. من نديدهكننده و سازندهويرانآن وزن و متانت است. من 
شود و شكل مصنوعي خودسازي و رم من به دست ديگران ديگرگون ميبريزند. اساس موزيكي ف

  خندم.گذاري جاي آن را خواهد گرفت يا نه، به اين خيال ميقرينه
  خندد.شيادان مي كاري، به تصنعجنيما يوشيم مثل آفرين به آن نيرومندي كه او ه
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پرسيدي كه چه مزيتي متاخرين بر متقدمين دارا هستند؟ اگر منكر تكامل تدريجي باشي، هيچ مزيتي. اما 
ديگري كه بزرگتر است، فراهم  روز بزرگ شده و هستيِنقطه روزبههنر از يك نقطه حركت كرده، اين 

ي اول خواهد افزود. اين ها و چيزها بر نقطهتي را شامل فوايدي بداني، بسيار رنگآورده و اگر هر هس
  يابد.رسد و چيزي در ميپيمايد و در هر قدم به جايي نديده مياست بنيان كار. يكي راه مي

تر است. اما يك چيز نيست يا كم است در عالم هنر هم همين را بايد نظر گرفت. هنر امروز بارها دقيق
  آن صداقت است و شكوه يك ايمان واالتر از هرچيز. و اين يك عيب است. و

نويس، چقدر جمالت و حرفهاي حشو و زوايد كه هنر را پر كرده، بايد غربال شود. در داستان هر داستان
هم  يجنيما يوشدانند. شود و اين را بهتر نزديك شدن به طبيعت ميزيادي هست. مثل اينكه تئاتر ادا مي

ي اين هگويند بايد شيفتگويم چقدر حشو و زوايد كه ما را شيفته داشته است. مير نيست. اما باز ميمنك
روي گويم چقدر فريب. اگر اين دو عيب را از عالم هنر جديد دور كني، خودت ميوضع بود، من باز مي

  هايي كه متاخرين بر متقدمين دارا هستند.به شمار مزيت
شده اما مرمت الزم است. هنر همچنين به مراتب مرمت شده اما با معايب خود  ترهنر به مراتب دقيق

ن اي و چوهمراه است. زيرا اگر هنر كنوني را عاري از عيب بداني، نسبت به آينده باز منكر تكامل شده
گونه سنجش نباشد. هنر را يك حركت اي بايد نقصي هم در هنر قديم نبيني. بايد هيچمنكر تكامل شده

كه منكر تكامل نباشي هست و نيست. ي اينها را كه گفتم در صورتينعكاسي و غريزي بداني. همها
  والسالم علي من اتبع الهدي.
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ر اثر در جايي به كادزدند. تشبيه و كلمات را برداشتن و جفنگ و بيكني كه از من چه ميچه فكر مي
  آن تركيب ساخت و اثر داد.بردن، فايده ندارد. بايد با 

اند ه است. تازه رسيدهيم قاب مرا با اين حساب كسي ندزديد، طرز كار است. به تو بگو!عزيز من ،عمده
  كنند، اما عمده دانستن طرز كار است.هاي تازه جور ميسازند، قافيهبندي ميبه من كه دو بند سه

ام كه آن را داخل در صنف هنر وصفي مي ساختهگويد من شعر را از موزيك جدا كرده و كالهمسايه مي
  صورت ديگر از من نپرس.هاي تو با من است؟ دراينسازد. آيا گوشمي
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  هاي قشنگ بودم.خانه فكري به نظرم آمد، وقتي كه مشغول تماشاي آن جنگلدر قهوه
  بينيد؟پرسيد: چه ميرفيق من از من مي

  بينيم.بينيم و چطوري مين ما چه چيز را ميحقيقت
ي ديِد ما و رابط واقعي بين ما و عالم خارج هست، يا نه و از ما و ديد ما حكايت شعرِ ما آيا نتيجه

  كند؟مي
كه تيتر از شما بدهد. وقبينيد بنويسيد و سعي كنيد شعر شما نشاني واضحطور كه ميسعي كنيد همان
و  كلي زندگيآفرينيد و آفرينش شما بهد و برخالف آنچه در خارج قرار دارد، ميبينيشما مثل قدما مي

  كاريد. اما اگر از پيآنها بايد شعر بسراي است، با كلماتِ همان قدما و طرز كار طبيعت را فراموش كرده
  ايد.اي در خود عميق شده، فكر كنيد آيا چطور ديدهايد، لحظهتازه و كلمات تازه

ن عمده مساله اين است كه ديد خود را با چه وسايل مناسب بيان كنيد. جان هنر و كمال آن پس از آ
يابند. ي كار قديم و جديد، از هم تفكيك ميجاست و از اين كاوش است كه شيوهبراي هنرمند، اين

براي يد و دشما، كه دلنشين نبود، براي اين بود كه ديدِ خود را نداشت. يعني گنگ ديده بو لبخندي قطعه
رم را عوض كرده، ولي كلمات را عوض نكرده بوديد. حال آنكه وقتي يك چيزي عوض اين بود كه ف

  چيز بايد عوض شود.شود، همهمي
ي كارتان را نو كنيد. در نو ساختن و كهنه را عوض كردن، بيش از هر كاري، كار الزم اين است كه شيوه

    عني كار ضمني و تبعي هستند.پس از آن فرم و چيزهاي ديگر فروع آن، ي
كنم و بيش از اين چيزي در اين خصوص نخواهم افزود. فقط به شما من اكنون به همين اشاره اكتفا مي

معيني  يدهم راهي را برويد كه خودتان بايد برويد و در نظر داشته باشيد كه هر كاري وسيلهتوصيه مي
  جديد نمودن است و بس.ي هنر به شكل ي كارِ جديد، وسيلهدارد. شيوه

  
  
  
  



40   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

36  
 عزيز من!

  
  

به شما گفته بودم شعر قديم ما سوبژكتيو است، يعني با باطن و حاالت باطني سروكار دارد. در آن مناظر 
خواهد چندان متوجه آن ست كه در باطن گوينده صورت گرفته، نميي فعل و انفعاليظاهري نمونه

كه خورد و نه به كار ايننابراين نه به كار ساختن نمايشنامه ميچيزهايي باشد كه در خارج وجود دارد. ب
  دكلمه شود.

است سروكار  با آنچه در بيرون زندهرا خواهند زنده ي ظاهرند. هر دو ميدكالماسيون و تياتر، سازنده
سيار من، بشود، به نظر و امثال آنها ساخته مي نظامي يا شاهنامهبدهند. به اين جهت تياترهايي كه از روي 

كار كودكانه است و بايد اين كار باشد تا كار آدم بزرگ جانشين آن بشود و تياتر با طرز كار جديد در 
  ادبيات معني پيدا كند. از اين خالصه، مفصلي را خودتان دريابيد.

  
  

  1325فروردين  5
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ر شود كه شاعست. بسيار دشوار است و چه ميپرسيديد؟ قافيه زنگِ مطلب اي مرا ميي نظريهخالصه
 "وير"ي خود چند قافيه آورده باشد. اين قافيه ممكن است نه در كاركشته باشد و بتواند در هر قطعه

  باشد. "آزاد"و  ،"دخيل"در ي ديگر باشد، نه مثل با كلمه
ا به مشتركن وزن ري يك مصراع و بيت نيست، بلكه چند مصراع و چند بيت بايد همچنين وزن نتيجه

كه وزن شعر كه در اشعار همسايه معني دارد. در صورتي د. اين است بر طبق انتظام طبيعيوجود بياورن
براي قدما يك مصراع يا يك بيت داراي وزني هستند، يعني برحسب قواعد عروضي يا موزيكي يا 

دهم، نتيجه چند مصراع است و هجايي، اما من وزن را بر طبق معني و مطلب به همين اساس به شعر مي
  چند بيت؛ ممكن است به اشعار آزاد من رجوع كنيد.

  
  

  1325فروردين  5
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ملتفت باشيد به دنيايي داخل خواهيد شد كه نشده بوديد. آيا بايد چطور قضاوت كنيد. براي همسايه، 
غرق و طبيعت در ما غرق است. ست. ما در طبيعت طبيعت و ماورايي در كار نيست، هرچه هست يكي

 همين باعث فعاليت ماست.

گويد انسان مجبور است به اين فعاليت و از ماسلف خود ارث برده است. انسان سه گونه همسايه مي
  تواند داشته باشد:فعاليت مي

  ي آن علوم و صنايع است.فعاليت مادي كه نتيجه -1
  آن.فعاليت عقلي حاصل از فعاليت مادي و نتايج  -2
 تواند برساند و اگر بتواند براييابد ولي حتمن به ثبوت نميفعاليت حسي كه مي -3

   براي ثبوت آن براي آنها لزوم ندارد. 3ست كه حربه (؟)آنهايي
   ين است:شود. تئوري معرفت همسايه اي سه گونه معرفت گذارده مياز اين سه فعاليت پايه

  معرفت، يعني نزديكي به آنچه هست.
  ست.طور محسوس و مادي هست، علميچه هست اگر بهآن

  ست.طور عقلي هست، فلسفيآنچه هست اگر به
  تر از دانستن؛ يعني عرفان و شعر است.طور حسي، يعني مربوط به فهم و ديدن است و عميقو اگر به

  هند.دگويد غير شاعر براي عرفان ساخته نشده و شعر و عرفان هركدام به هم مدد ميهمسايه مي
فه مرتبه ندارند و حقايق فلسست كه اساسن حس عاليست. براي آنهاييوپازدني كودكانهفلسفه، دست

  ست.شناساند، مستهلك و بالمعنيدربرابر حقايقي كه علم مي
دانند و اهل نظر (يعني آنها كه فعاليت حسي دارند) ماند و يك حس. علما ميصورت يك علم ميدر اين

كه نه و آري گفتن آنها به ي اول چونفهمند، ولي دستهي اول را ميي دوم مطالب دستهبينند. دستهمي
شعر و عرفان  حيت حسابي براي اين قضاوت دارند.است، فقط آنهايي كه صال 4كار بردن الفبايي (؟)

كه روي ناي پركار باشيد و نه آروندهست حسي و مربوط به نظر وسيع داشتن كه شما بتوانيد دنبالبلوغي

                                                            
  عالمت سوال را سيروس طاهباز آورده.٣ 
نيما،  نويسرسد از خوانش يك يا چند كلمه از روي نسخه دستتوضيحي اضافه كرده باشد. به نظر مي را سيروس طاهباز آورده، بي آنكه عالمت سوال توي پرانتزهر دو 4 

  مطمئن نبوده است.
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شما دست مدد بدهد. البته هرچيز به هم مربوط است ولي دليل بر  اي بهيك نقطه مانده ولو اينكه دنباله
  عدم ضعف يا قدرت اين ارتباط نيست.

  ي عزيز من، همسايه
روند و به همپاي ديگران هميشه ناشناس. اهل نظر را آيند و ميدر جهان بسيار مردمان اهل نظر مي

منقرض ناسند. درد هم مانند حيوانات كه در تاريخ طبيعي نسل دارند، ممكن است روزي شمعدودي مي
سرايي و شعرگويي براي كساني كه نظم به خورد، مانند فلسفهمردم عادي نمي شود. عرفان به كار زندگي

  يند.زاست. شعر و عرفان داروهايي هستند كه از خود درد ميدهند. هر دارويي براي درديكلمات مي
تواند اين باشد كه ما مقهوريم و معلومات اي كه عرفان دارد ميگويد بهترين نتيجههمچنين همسايه مي

  آيد.ما كافي نبوده و نخواهد بود و مجهولي هميشه هست. در پس اين ديوار، در تاريكي، صدايي مي
ن ر اختيار ما نيست و اساسدهد. اين نمو و رشد دبا كسي اين را نگوييد، به هركس توفيقي زندگاني مي

  تواند شاعر باشد.كه اساسن هركس وزني به كلمات داد، نميتواند باشد. مثل ايننمي
گويد همسايه بسيار موافقت دارد كه در صف كبريا اول انبيا و بعد شعرا بودند. مي نظاميدر اينجا با 

ن معلوم نيست و دارد يا ندارد، ي آهميشه خواهند بود. هرچه هست در اينجاست. آن دريا كه كرانه
 تواندآن نيست و ناخدايي در آن، كارِ هر درياديده نمي كس مسافر كشتي. آن دريا كه همهبزرگ است

  باشد...
ست كه همسايه را داراي نظري علمي و معتقد به آن بدانيد. زيرا علمايي كه با علم آيا اين مطلب كافي

د، مخالفين با همان علم هستند زيرا متجاوز از حدود تجربه حرف داننبه كنه هستي خود را رسيده مي
ي اينها را كند. ولي فرق است بين مغرور و عالِم. همهالتربية مجهول را انكار نميزنند. عالم صحيحمي

گي نفهماند. بسيار قضايا شده است تا بدانيد بعد بفهميد سنگي چگونه روي سسن كردن به انسان مي
گفتن، هميشه دوام خواهد داشت. در حقيقت دست و پا  "آري"و  "نه"است و اين جريان قرار گرفته 

برد و ما از سرِّ آن نه چندان آگاهيم. خواهد ميكشد و هرجا كه ميست. اين دام را صياد ماهر ميزدني
 اكنونگويم انسان در هر دوره فعاليت خاصي دارد و زنم، فقط ميمرا ببخشيد از اينكه باز حرف مي

يِ ما، انصاف باالترين فهمد چيزي را كه در آن غرق است اما براي زندگياست و انسان مي ي علميدوره
  و زيباترين خصلت است.

  
  1325فروردين  8
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يعِت چيز نيست. عادت كنيد به دقت، تا طبدرخصوص فرم الزم بود به شما توصيه كنم اگر فرم نباشد هيچ
  ِ راجع به فرم مطلب. مطلب شعري تر است؛كنم... آن آسانصحبت نمي راجع به فرم شعر شما بشود. من
ي كار و رنگهاي محلي كه وقت بالواسطه نيست. به زمينهكند و هيچشما فرم پيدا مي شما با طراحيِ 

ه چ ي بهترين يافتن است كه شاعر بداند موضوع را بادهيد مربوط هست و نيست، زيرا فرم نتيجهمي
د؛ به عكس ايايد و ديدهتوانيد زيبا كنيد، امتحان كردهها را با فرم ميخودترين موضوعبي چيز برآورد كند.

  شود.فرم، هيچ ميها بيترين موضوععالي
هر موضوع، فرم خاص خود را دارد. آن را با ذوق خود بايد پيدا كنيد: مفصل باشد بهتر است يا مختصر، 

ي هها، همي زبردستيي چيزها همهيا نداشته باشد... فرم كه دلچسب نباشد، همه برگردان داشته باشد
  ها به هدر رفته است.كاريرنگها و نازك

كنيد، راست است، اما بايد دانست اين تر ميهاي پست را با آب و تاب دادن يخگويند موضوعكه مياين
زند و در هاي زايد مينويسنده مقدمتن حرف كهآب و تاب زايد عبارت از عدم تناسب فرم است. وقتي

ي عالي باال ببرد اگر طراح قابلي باشد، آورد كه موضوع پستي را به درجهوسط كارِ خود حرفهاي زايد مي
  �ِ كار خود كاسته است. ين كار را نبايد كرد، از زنندگيولو اينكه ا

ه و طور نامساوي بريده شدده. نارنجي بهخورد، مثل اينكه قبلن در طبيعت بوهر موضوعي، به قالبي مي
  بايد با جفت خود جفت شود و بدون آن كج و كوله است. مثل اينكه قفلي با كليدي معين باز شود.

 آن همان عدم مراقبت در بوديد، فرم نداشت. علتِ زنندگيِ كه فرستاده "هاي بزرگكوه"ي قطعه
شوند طراحي الزم دارند. تركيب، ه با هم جفت ميست. نه يك كتاب، يك منظومه، سه خط هم كطراحي

كه چيزي مفرد نشد، بايد خوب مركب شود. اين مساله در صنعت همانقدر ست. همينمديون طراحي
رود و ناتندرست دقت الزم دارد كه مثلن در داروسازي. زيرا در غلط ساختن دارو، جسم از دست مي

  خورد.شت انسان به هم ميشود و در غلط ساختن كار، حتا ذوق و سرمي
ام، اصالح كنيد. مطلب به شما واضح خواهد شد. و طور كه طرح دادهرا همان "هاي بزرگكوه"ي قطعه

  اگر حاال متوجه نيستيد، بگذاريد چندي بگذرد؛ بعد طرح خودتان و طرح مرا با هم بسنجيد.
  
  

  1323خردادماه 
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ه ست كز هر حيث عوض شود. موضوع تازه كافي نيست و نه اين كافيادبيات ما بايد ا گويم،باز مي
 ست كه با پس و پيش آوردن قافيه و افزايش ومضموني را بسط داده به طرز تازه بيان كنيم. نه اين كافي

ست كه طرزِ كار عوض شود و ها يا وسايل ديگر، دست به فرم تازه زده باشيم. عمده اينكاهش مصراع
اي كه هنوز هيچكس به هاست، به شعر بدهيم. نكتهو روايي را كه در دنياي با شعورِ آدمآن مدل وصفي 

برند، به زودي اينها را درنيابند. ي تازه از اشعار ما ميهايي هم كه نمونهآن پي نبرده است و شايد فرنگي
ازاري از الفاظ ب كند، هيچ ميدان وسيعي در پيش نيست.تا اين كار نشود هيچ اصالحي صورت پيدا نمي

، نرم و توانيم با صفا و استحكام استيلرا نمي "آركائيك"توانيم كمك بگيريم، كلمات ي سوم نميو طبقه
به  پره استقابل استعمال كنيم. تا اين كار نشود، هيچ كار نشده. يقين بدانيد دوست من، خواب شب

  است.روي پوست كدو كه دور از حقيقت پريدن و رهيدن و جدا شدن 
ار را نكنيم بينيد كه تا اين كبايد بيان براي دكالماسيون داشت. يعني با حرف صرف طبيعي وفق بدهد. مي

دكالماسيون هم نخواهيم داشت و در ادبيات ما تياتر مفهوم   - به اين نكته نيز كسي پي نبرده است -
  آوري خواهد بود.ي زيانمسخره
راي طور باند. به او بگوييد من از او پرسيدم و او با خط خود ايندي شما چيزي بيش از اين نميهمسايه

  من نوشت...
  
  

  1323ماه آبان
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  روند، اما بنا نيستند.هاي ناشي كه ماله به دست راه ميبراي شما گفته بودم چه بسيار آدم
الغت، و امثال آن، تشبيه وزن، ابزار است همچنين كلمات، سبك، مكتب، شكل، طرز كار، فصاحت، ب

  كردن، ارسال مثل...
بينيد در رفقاتان كساني آيد. شما ميچه به وجود مي شود و با آن،عمده اين است كه چطور تركيب مي

مضموني و تشبيهي و مثلي به جا دارند. همه اينها برق  سبك هنديگويند. گاهي در را كه بدك غزل نمي
تر برود و شاعر را بشناساند، نه ابزار كار خودش را. باقي را ه كار كاملذوق و استعدادي است كه بايد ب

  خودتان خواهيد دانست.
  
  

  تهران          
  1324خرداد 
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ي بدهم. شعر ب كنم به شعر فارسي وزن و قافيهگوييد: به عكس، من سعي ميبه همسايه از قول من مي
آيد اما به نظر من شعر در يك مصراع يا هاست. ظاهرن برخالف اين به نظر ميوزن و قافيه، شعر قديمي

د تواند وزن طبيعي كالم را توليزيرا يك مصراع يا يك بيت نمي –از حيث وزن  –يك بيت ناقص است 
فقط به توسط  –در بين مطالب يك موضوع  –كند. وزن، كه طنين و آهنگ يك مطلب معين است 

و به طور مشترك، وزن را توليد جعمي و ابيات دسته هاآيد؛ اين است كه بايد مصراعآرموني به دست مي
دهم كننده آن سر و صورت آن باشيد. من فقط اساس را ميكنند. من واضع اين آرموني هستم. شما تكميل

  و بيش از اين شايد از من كسي طلبي نداشته باشد. 
علمي است كه هيچ چيز نتيجه خودش نيست، بلكه نتيجه ام و اصل اين فكر را از منطق مادي گرفته

درست چهار سال بعد از آن شعرها  –خودش با ديگران است. بعد فكر من در اين خصوص كرد كرد 
مفصل خواهم نوشت. من خودم هنوز امتحان  مقدمه. ترتيب آن را اگر عمري باشد در مجله موسيقيدر 
  كنم. مي

كند، رييس اركستر دهد؛ جمالت موزيكي را سوا ميقافيه تنظيم مياين وزن را كه مقصود من است، 
  است. 

كند كه هر مصراع چقدر بايد بلند يا كوتاه باشد، پس از آن هر چندتا اساس اين وزن را ذوق ما حس مي
  آهنگي پيدا كنند. مصراع چطور هم

  عزيز من! 
ن ر مصراع مديون مصراع پيش و دايِنهايت معضل من و كمال من در اين است؛ اگر برسم يا نرسم. ه

  مصراع بعد است. 
  عجالتن به همين اكتفا كنيد: اين را نوشتم مخصوصن كه يادداشت باشد. 

  
  

1324  
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گويد اند. و باز براي شما گفتم براي اين است كه همسايه ميبه شما گفتم: اوزان شعري قديم ما اوزان سنگ شده

خواهم، بطور مشترك از اتحاد چند تواند وزن را ايجاد كند. وزن مطلوب، كه من ميت نمييك مصراع يا يك بي
  شود. مصراع و چند بيت پيدا مي

اند باشد. تواند. وزن، جامد و مجرد نيست و نميبنابراين، وزن نتيجه روابط است كه برحسب ذوق تكوين گرفته
با آن جدا از عروض و پيوسته به آن فرم اجباري است كه  وزني كه من به آن معتقدم جدا از موزيك و پيوسته

  دارد: كند. به شما گفتم در خصوص وزن، شعر فارسي سه دوره را ممتاز ميطبيعت مكالمه ايجاد مي
  

  دوره انتظام موزيكي 
  دوره انتظام عروضي (كه متكي به دوره اولي است)
  ر آن. ست دو دوره انتظام طبيعي، كه همسايه معقول پيشقدمي

  
 -كند مفصل خود ثابت مي مقدمهو در  -گويد خواهد وزنِ شعر را از موزيك جدا كند. ميمنظور، همسايه مي

تيو، كه امروز هاي ابژكاند به كار وصفكه موزيك ما سوبژكتيو است و اوزان شعري ما كه بالتبع آن سوبژكتيو شده
مثل اشعار قديم، زيبايي نوع خود را دارند. همسايه  خورد. در عين حال اوزان قديم،در ادبيات هست، نمي

گويد همّ من معطوف بر اين است كه زيبايي مطلوب را به اوزان شعري بدهم. قبل از شروع به وزن عوض مي
كردن، طرز كار و بعد از آن وزن پيدا كردن است. اين كار را او در اوزان عروضي و بعد در اوزان هجايي در نظر 

  دارد. 
توانند طوالني بشوند، جامدند هايي كه نمياينكه پرسيديد كدام وزن جامد است؟ اصطالح خود اوست. وزناما 

كنم خيلي حرفها را باز براي دفعه دوم براي هاي ديگر مستعد و متحرك. گمان ميو غيرمستعد؛ به عكس وزن
  شما گفتم. 
 . قافيه قديم مثل وزن قديم است. قافيه بايد زنگ آخربعد از وزن در شعر پيدا شده -بايد بدانيد كه  -فقط قافيه 

  گويد شعرهاي ما قافيه ندارند. مطالب باشد. به عبارت آخري، طنين مطلب را مسجل كند. اين است كه مي
  اين بود آن حرف آخر... 

  
  

  1325خردادماه 
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مان نكنم فرصت براي نوشتن آن حرفها شوم. گتر ميروز فرسودهرنج و اندوه من زياد است. من روزبه
  كنم: اي ميپيدا شود. اين است كه باز اشاره

است. مطلب كه جدا شد، قافيه جداست. در دو مطلب اگر دو كلمه  قافيه مال مطلب است. زنگ مطلب
لب طاند ولي قبول اين مدانستهمي انست. قدما اين را قافيهدانم مثل من زشت خواهي دشد، يقين مي قافيه
ت. ست در پايان آن، قافيه اس. هرجاكه مطلبيدهيمذوقي است براي ما كه با طبيعت كالم دست بهم ميبي

ا ر روي متفق باشد، دو كلمه از حيث وزن و حروف متفاوت گاهي اثر قافيهدر حرف  الزم نيست قافيه
ن تاه است، اشعار شما حتمكوتكه و در جمالت كوتاه دهند. فراموش نكنيد وقتي كه مطالب تكهبه هم مي
  دهد. نداشته باشد. همين نداشتن، عين داشتن است و در گوش من لذت بيشتري مي بايد قافيه
  دهد؟ بينيد كه قواعدي را چطور در صفحه كوچكي جا ميحال مي

  ست. همسايه استادكار حرفهاي عجيبي
  
  

  1325تيرماه 
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دوست است. آدم كه اينطور شد، -ست كه زياد خودزاد ساختن شعر، علتش اينسايه در آهم جراتيِكم
  د. آيپاي مردم ميخواهد كه زود برسد و سري در ميان سرها باال ببرد! اين است كه پابههدف نزديك مي

  ندارند... گويند شعرهاي من قافيهاما اينكه مي
دهم و شعر مي اين است كه من به وان است. قافيهاستخقافيه، آدم بي ام. شعر بينشده 5جميل زهاويمن 

  ست بچگانه، بسيار آسان است. اند. كار قدما كاريندارد، نه اينكه قدما در آورده آيد كه قافيهبه نظر مي
گذارم، بسيار بسيار مشكل است آن را اسم مي نگ مطلبزدانم و بندي آنطور كه من ميعزيز من، قافيه

  خواهد. و ذوق ميو بسيار بسيار لطيف 
ت با به نسب ممكن است كمي سرسري رفتن، همه را بهم بزند. وقتي كه دو مصرع آخرشان يكي نيست،

ه ام را نوشتم، هممقدمهشود. اگر عمري باشد و بهتر نمي از اين هاي بعد، عين قافيه است. قافيهمصراع
  اين حرفها به جاي خود معلوم خواهد شد. 

  
  
  
  

                                                            
هاي عراق بوده كه شعر به فارسي دارد. د. پدرش از مفتيرسست. نسب او كرد، به شهر زهاو (يا ذهاب) ميشاعر و فيلسوف عراقي -)1936-1863جميل (صدقي) زهاوي ( 5 

زگشت در ده هنر، ادبيات. به عراق باجميل در بغداد زاده شد، ابتدا در عراق بعدتر در استانبول عثماني تحصيل كرد. در دارالفنون استانبول فلسفه اسالمي درس داد، در دانشك
راي حق تحصيل و حقوق زنان تالش بسيار كرد و پس از استقالل عراق، دو بار به نمايندگي پارلمان انتخاب شد. در دانشگاه بغداد مدرس حقوق شد. سوسياليست بود و ب

جمه تر دانست و رباعيات خيام رانوشت و از پيشروان شعر مدرن عربي شناخته شد. او عالوه بر عربي و كردي، تركي و فارسي هم ميهاي عربي، در مصر و لبنان نيز ميروزنامه
  در كنگره بزرگداشت هزاره شاهنامه فردوسي در ايران حاضر گرديد.  1934و منتشر كرد. در سال 

خواهي چون ايرج ميرزا، عارف قزويني، ابوالقاسم الهوتي و فرخي يزدي بود و در ابتدا شعرهاي او در غالب وزن و عروض كالسيك نسل شاعران انقالبي و مشروطهزهاوي هم
گر هاي قديم ديهم سرود، از روش كالسيك (وزن و قافيه) به رسم نگاه انتقادي و مدرنش، رميد و مضامين اجتماعي را جاي تغزل و گونه "آزاد". اما شعر عربي نوشته شده

اهت بوده اعتنا نداشته، كار آن دو اگرچه شبطور كه نظر نيما نشاند. آنچه نيما به آن اشاره دارد ظاهرن اين است كه چون زهاوي، به عكس نيما، به موسيقي [طبيعي] كالم، آن
ر از اشعا "الجهنم)انقالب در جهنم (الثورة في"كرد با روش و توجه زهاوي تفاوت دارد). شعر بلند توقع مي "ساختمان"رسد آنچه نيما از دارد اما همان نيست (به نظر مي

  اش. ست به طرز تازهخواندني زهاوي
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، براي وزي خواهم گفت. در نظر دوست تو، قافيه يك موزيك جداگانه از وزنپرسيدي؟ براي تو ر قالب از

سقف و در است. همسايه تو براي اين، معني و تعريفي جز اين در قوه تفكر قافيه، خانه بيمطلب است. شعر بي
  نخواهد داشت. 
اي كه شعر را سازند و هم عدهشعر را هجايي ميروند: هم آنها كه كنم هر دو دسته به خطا ميمن خيال مي

  سازند.قافيه ميبي
خواهند به پاي شاهباز توانايي كه دوست تو باشد كدام از اين دو دسته دليلي ندارند جز اينكه ميكه هيچدرحالي

   ها كه او پرواز كرده و پهناور اين هوا را پريده است، كاري تازه كرده باشند.پريده بعد از سال
ولي براي چه كار تازه؟ اگر جوابي براي اين سوال جز اين نداشته باشيد كه بگوييد ذوق سالم من اين را پسنديده 

  ايد. كند هنر را، يقين بدانيد خيلي كوركورانه رفتهكند و آزادتر مياست يا اين زيباتر مي
گويم: كند. همينقدر مير نميام. فكرم در اين خصوص كانهايت وحشي شدهست بيمن در كوهستان، چندي

ه، بيش بينند و يك حس لجوجانپسند را در مقابل ميباشد گروهي كهنه قافيهكنند شعر آنها بيكساني كه خيال مي
خواهند حتمن شعر آنها چسبند و ميمي س كساني هم كه به قافيهاز حس ديگر، آنها را برانگيخته است. بعك

خود  پرستي را كه در برابرخواهند خواننده كهنهوحشت گريبانگير آنهاست و مي جراتي ودار باشد، يك كمقافيه
  كنند. بينند از شعر خود راضي بدارند، به اين جهت همان عادت را پيروي ميمي

نيست. اساس كار سهل كردن طرز كار و به همان اندازه زيبا ساختن فرم است به واسطه يك از اين دو ولي هيچ
ان) شود دكالمه (بي كند شعر به وضع طبيعيآن حالت كه تقاضا ميشود و حفظ داده مي ه به فرمحالت طبيعي ك
هم روان و طبيعي باشد. چون اين مقدمه است براي آنچه  آن، به عبارت آخري به تبعيت آن، قافيهو به هم پاي 

  نويسم. روزي به شما معلوم خواهد داشت، عجالتن بيش از اين نمي
كل ساختن، خيلي مش هاي پوسيده. قافيهر ترسو و مطيع عادتدسر و بدون دليل باشيد و نه اينقدنه آنقدر خو
ه روي شود باز شكل حروف بيرون رفته اساس آن استوار مي وق شما ياري نكند، زيرا ساختمان قافيهاست اگر ذ

مخرج جفت كند و با زن و هموداند با كدام كلمات همشناسد و ميمطلب را مي ذوقي سالم كه طنين و آرموني
  سازي دوست شما ازين راه دقيق است. كدام كلمه كه مخرج و وزن عليحده دارد، شعر خود را تمام كند. قافيه

گويم آزاد باشيد. آزاد ساختن، قبل از زيبا ساختن. فعلن هيچ قافيه نسازيد افزايم، فقط ميام نميچيزي بر اين گفته
دهد، مقيد به قافيه نباشيد، اين زيبايي را، روزي كه درك كرديد، ايد ذوق شما اجازه نميهكار در شعر نشداگر كهنه

  به شعر خود بيفزاييد. 
 1323مهر  16؛ يوش    
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ضرب،  يب استخوان است و وزنافيه، مثل آدم بيقنباشد چه خواهد بود؟ حباب توخالي. شعر بي اگر قافيه
  مثل شعرهاي قديم. 

واند به آن نيست كه هر بچه بت دار است. قافيههاي قديم است كه قافيهو البته نگوييد شعر تعجب نكنيد
ست كه برحسب عادت به قرينه آن را بخوانيم. در اين خصوص من معقول فكر آساني بياورد و نه چيزي

عر در اام و ديگر الزم نيست بنويسم. هنر شكنم بلكه برايم محسوس است. گويا براي شما نوشتهنمي
  ست. قافيه زنگ مطلب است و مال يك مطلب. سازيقافيه

ت. قافيه نكنيد. بسيار زشت اسقافيه، بايد مطلب و جمالت را تمام كند. مطلب پيش را با مطلب بعد هم
كار جواني تازه روزگار نوايد. اخيرن در دتر از قدما بودهايد و بصورت شما معني قافيه را ندانستهدر اين
فت جعبارت از اين است كه جفت كنند قافيهين، جوان كه هستند خيال ميار را كرده، مثل سايراين ك

  تك يا كدام و چند فاصله با كدام. بسازد يا تك
  ها در يك مطلب، انفصال بعيد با هم پيدا بكنند. سعي كنيد كه قافيه

ننده منتظر قافيه است. هركه اين توانيد پيدا كنيد كجا خوابه حسب ذوق و پس از كار زياد خودتان مي
  ست. بينيد كه قافيه آوردن چه كار مشكل و محتاج به ذوقيانتظار را شناخت قافيه را شناخته است. مي

دليل قرار ندهيد. به شعرهاي اخير من، كه نسخه خطي آن در پيش  مجله موسيقيشعرهاي مرا در 
  بود و به شما خواهد گفت چه جور است. بخش آنها خواهد شماست، رجوع كنيد. قافيه اطمينان

  
  

 1324خرداد 
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 دهِكه خلقت ش –آيد با داشتن مصالح كار. غير از مصالح معنوي تنگي بيرون ميشود و از دستشاعر غني مي
د. ول بكنيكند. اين حرف را قبمصالح لفظي دست و بال او را باز مي –دماغ اوست در آن زندگاني كه او راست 

ه كنيد اما به كار سبك فاخر، كگرفت، چه بسيار كلمات كه در آن پيدا مي آرگوفقط بايد اين مصالح را از زبان 
ي ست كه فقط در سبكخورد؛ بلكه مصالحيمال كار عالي شاعر است، و سبك متوسط، كه كار عادي اوست، نمي

ورت بايد ص رود (تئاتر به خصوص و در نثر بيشتر). در اينها به كار ميدستنازل براي تهيه اشعار به فهم پايين
اند، كلمات ماليم و مانوس به سبك خود را به دست بياوريد. اين ، كه كهنه شدهدر بين هزاران كلمات آركائيك

  كنم از مطالعه دقيق در اشعار قدما غفلت نداشته باشيد: است كه به شما توصيه مي
دم دستي براي خودتان تهيه كنيد. موضوع را كه در نظر داريد به آن مراجعه كنيد  در اشعار بجوييد و يك فرهنگ

 كم كلمات از بين رفته ذهنو مصالح تازه را براي كار خودتان برداريد. مكرر كه اين كار را اينطور انجام داديد كم
  ايد. جور فراهم داشتههمه ايد براي نوشتن اشعار؛ زيرا مصالح ازبينيد چه قوتي يافتهشما شده، يك وقت مي

هاي شما خودشان در جستجوي قالب خود بر بيايند. شاعري كه فكر تازه اما يك چيز ديگر هست، بايد معني
از  بينيد. پساين توانگري را به خوبي مي سبك هنديو بعد در  نظاميو  حافظدارد، تلفيقات تازه هم دارد. در 

كند، مثلن استعمال صفت به جاي اسم، باز به ثروت شما ي كلمات ديگر مياشعار شما تقاضا اين كار، سمبوليسمِ
ها) هر كدام ها، حيوانها، گياهها، اسم چيزها (درختاز حيث مصالح افزوده است. جستجو در كلمات دهاتي

مال، عست. نترسيد از استعمال آنها. خيال نكنيد قواعد مسلم زبان در زبان رسمي پايتخت است. زور استنعمتي
، "چيزي را از جا برداشت"و به جاي  "سر گرفت"، "سر خورد"ا بوجود آورده است. مثلن به جاي اين قواعد ر

شود كه وقت براي شما پيدا ميرا با كمال اطمينان استعمال كنيد. يك توانگري بيشتر آن "چيزي را از جا گرفت"
كنيد. اما اين پس از طي همه هوم خود استعمال ميخودتان تسلط پيدا كرده كلمات را براي دفعه اول براي مف

مراحل است. اول بايد همانطور كه گفتم، در آرگو و آركاييك، مشغول تفحص باشيد. هر قدر اين تفحص باشد 
  وقت نصيحت مرا فراموش نكنيد. كم است. وقت و بي

  
  

  1324ماه دي                    
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كه مصالح كار او هستند. در اين صورت  اندكند، زيرا كلماتمي خدمتگويد به كلمات كسي كه شعر مي
  كند. مصالح خود را از جنس محكم و بادوام و به كار خود انتخاب مي

است و بين آنها ازدواجي در عالم كلمات پيدا  همين كه كلمه معني را رساند؛ آن كلمه، خاص آن معني
 الفت باشد نه منافقت. از روي خرد، سليقه شخص خود وسيلهشود. شاعر بايد اين را بفهمد. بين آن مي

  به طرف كلمه برود.  را به كار بياندازد و به واسطه معني
شرط اصلي است. بايد براي بدست آوردن آن به هر سو رفت: در كلمات عوام، در كلمات  نيمعپس 

تازه  هاير است و آن معنيخواص و در كلماتي كه اساس توليد و تحليل و تركيب آن در پيش خود شاع
  و مختلف هستند. 

، آنقدر غني نيست و اگر شاعر فقط در آنها تفحص كند، سبك را به درجه نازل پايين برده زبان عوام
ر د نري هم در آن به كار رفته باشد. زبان عوامبالتبع معاني را از جنس نازل گرفته است، هرچند كه ه

اي با موشكافي، معني را برساند و نظير آن را اگر گاهي كلمه حدود فهم و احساسات خود عوام است.
در زبان خواص پيدا نكنيم، نبايد فريب خورد. در عوض هزاران موشكافي و دقت و فهم عالي در عالم 

  اند كه در عالم كلمات عوام و اوباش نيست. خواص كلماتي خلق كرده
اند رود. آنچه را كه هنوز نيافتها زمان جلو ميهم، در عين حال، محدود است به زمان و ب زبان خواص
  اي نيست. براي آن كلمه

اما زماني هم هست كه خود شاعر بايد سررشته كلمات را به دست بگيرد، آن را كش بدهد، تحليل و 
اند. در لمات را هم داشتهاند، شخصيت در انتخاب كتركيب تازه كند. شعرايي كه شخصيت فكري داشته

  دقت كنيد. اين دو نفر به خصوص از آن اشخاص هستند.  نظاميو  حافظاشعار 
، رسايي و كمال آن به دست و فقير است. غناي زبان زبان براي شاعر، هميشه ناقص است و كوتاهي دارد

  سازد. چيز را ميشاعر است و بايد آن را بسازد، همانطور كه همه
كند به آنچه از قديم بوده ويد نه، و اكتفا ميگي خاصي است. كسي كه مياما زبان شعر، خودش آرگو

د و چسبست كه فكر او از عالم خود تجاوز نكرده است. كسي كه به زبان اراذل و اوباش مياست كسي
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پسند كلمات را مرتب كند مثل اينكه افسون فريبي او را سر با اصرار تمام فقط سعي دارد كه ساده و عوام
  م فكر عوام نزول كرده است. اندر پا انداخته است، به عال

رد باي مياما وظيفه شاعر، باالتر از اين است و او عالم خاص خود را دارد. وقتي كه شاعر از هر كجا بهره
كند معاني خود را دارد و اين را كه دري مال عالم انسانيت است و وقتي كه با كلمات، تلفيقات تازه مي

  نياي پر از كثافت و نزول زندگي، باز كند. از آن عالم مصفاي معنوي به طرف اين د
رسانند. اشعار ديگران هم همپايي با عموم ، نسبت به زمان خود اين معني را مينظاميو  حافظاشعار 

است. اشعار اين دو شاعر تجاوز از عموم است به واسطه فكر و بالتبع به واسطه كلمات. اگر گفته شود: 
قات و تلفي شود، ولي كلمات تازهه معاني بلندي ديده ميها شكوشعرهايي هستند كه در سبك فاخر آن

  اند. معاني تازه نبودهكلمات و تلفيقات تازه براي  تازه ندارند؛ دليل بر اين نيست كه
يكي از آنهاست. براي تبيين معني جديد و تلفيق صرفي و نحوي به هم خورده  ماالرمهدر اشعار خارجي، 

چيز و بعد از كند و شاعر استاد زبان است، پيش از همها زبان تكميل مياست. در واقع صرف و نحو ر
شود و براي نشان چيز. اين شان و مقام را طبيعت به او داده است. كلمات مردم، با مردم ساخته ميهمه

يابد، انتخاب كند از ميان دادن طبيعت وجود، شاعر بايد كلمات خود را داشته باشد و آنچه را كه نمي
 چه مانوس است يا نيست. آن
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كنم: ام. اين كار، جا دارد عزيز من. من خالصه مي، پرسيديد؟ پيش از اين گويا نوشتهآرگواز كلمات عوام، 
گذرد، حتمن بايد محاورات عوام در كار باشد. اگر وقايع داستان شما در صحنه زندگاني طبقه متوسط مي

شود... زيرا ايد، مير، هنگامي كه موضوع شعر شما به حد نازل پايين آمده و براي عوام نوشتهاما در شع
دي هاي بسيار جضوعشود. اگر در موشعر هم به حسب موضوع، پست يا بلند، سبك كلماتش عوض مي

  بنويسيد، بسيار لوس است.  پسند، عاميانهو خواص
  . ايدايد، زيرا از درك اين نكته غافل بودهع جزو عوام قرار دادهبا كلمات عوام، شما خودتان را در اين موق

  ام. دانم و در خصوص شعر خودم من كمتر به اين كار محتاج شدهبيش از اين نمي
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ودم. شته باز كلمات بازاري نوشته بوديد. پيش از اينها براي شما شرح مفصل راجع به اين موضوع نو
برم چيزي ناگفته مانده باشد جز اينكه در كجا بايد آنها را به كار برد. اگر به نامه پيش نگاه كنيد گمان نمي

شود با اين هوس خراب كرد و ساختمانهاي كالسيك بايد به همان يابيد. ژانرها را نميتقريبن اين را مي
دستكاري را ندارند و در واقع مثل شيشه نازك  زيبايي خود باشند. ساختمانهاي كالسيك ابدن تاب اين

  شكنند. مي
شود، براي هر چيز نكاتي را در اي خاص شروع ميپس ما بايد در طرز كار خود كه با فرم و بيان و شيوه
 آيند به كار ببريم، نه اينكه تنها به كار بريم. براي ايننظر بگيريم. هنر اين است كه چگونه زيبا و خوش

يابيم كدام كلمات به كار شعرهاي كنيم درميبندي ميي كه شعر را براي عوام و خواص طبقهكار هنگام
  خورند و كدام به كار شعرهايي كه از حيث معني عالي و شاعرانه، چندان وزني ندارند. تر ميوزين

و جاگير كنند و زيبا در تئاتر، در نوول، در شعر، در هر كدام و هيچ كدام، كلمات بازاري نشست مي
ه شده است. كلمات خيلي شوند و بعكس. عمده اين است كه براي كدام طبقه و با كدام زبان نوشتمي

  است.  ي شيوه بازاري و آرگوئيكبرا بازاري و آرگوئيك
زنيد كلمات خاص زبان او را به آساني استعمال كنيد. هيچ وحشت نداشته با زبان هركس كه حرف مي

، اولي مثلن براي شعر به زبان عاميانه و دومي براي شعر و تئاتر براي "لولو"يا  "وول زدن"باشيد از 
  ها كاملن مناسب و به جا هستند. بچه

كند، يعني الزم نيست اينقدر استاد باشيد كه چگونه به كار يقينن اين كار زحمت و هنر استادانه را كم مي
ا به دست آورده است. من راه را پيش بريد. كلمه، خودش در جاي خودش افتاده مكانت خاص خود ر

شود. راه خوب به كار بردن همين است و زياد آيند ميگذارم كه چگونه زبان، زيبا و خوشپاي شما مي
  نويسم. بر اين نمي
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اي. من شود كه در عوض فكر خود را گم كردهام، معلوم ميگويي كلمات شعر خود را پيدا كردهمي
  چگونه آن را خواهي يافت؟» فكر«فهمم بدون نمي

  گردد. دارد و در پي كلمه مي» كلمه«خود » فكر«سابقن براي شما نوشته بودم هركس به اندازه 
شود مگر با فكر. شعرايي كه فكري ندارند، تلفيقات تازه هم ندارند. زاييده نمي» كلمه«زايد، اما مي» فكر«

بر عكس. خيام هم مجبور شده است نسبت به خود كناياتي يافته كوزه  اندحافظو  نظامياما آنهايي كه 
  گر بسازد، ولي اين خيلي ساده است. و كوزه
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كند؟ براي اينكه هدف او در اين است. اين زنجير را مردم چرا همسايه شما جرات شكستن زنجير را نمي
  دوست دارند. 

  آيد.  چيز به دست نميما كه هدف دور داريد با او خودتان را نسنجيد. از اين سنجش هيچش
  فهمد يا متمايل است كه بفهمد. فقط يك چيز هست، كسي كه قديم را خوب بفهمد، جديد را حتمن مي

كه اگر اشعار من يا شما را همسايه دوست ندارد براي اين است كه اساسن فهم شعري ندارد. چه بسا 
خواهيد چه كنيد، بدهيد يا دهد. اما شما ميهمين فهم ضايع و فاسد، هدف نزديك را به اشخاص مي

د؟ اياند چند قرن عمر يا حساب كردهگويم چه فايده از اين سنجش، مگر به شما گفتهندهيد؟ و باز مي
  شود، در مصرف خود كم بوده است. آنچه وقت حتمن صرف فهماندن مردم مي

  
  

  1324 خرداد
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رود ست از صفا. شعر جز نيروي دماغي بيشتر نيست. شعر به كار ميبه شما گفته بودم شاعري هم عالمي
براي نيرو دادن به معنايي كه داريم. جدا از امر علم و اخالق، به طور ساده شعر با عالم زندگي مربوط 

مي دردكش و ر كه زندگي او را ساخته است بايد در نظر گرفت. آدشود. اين است كه شاعر را آنطومي
طلبد. بايد بطلبيد و بايد رياضت بكشيد و بعدها رياضتي هم نيست. مي شوريده. يك چنين كسي خلوت

يد). بدون خواهبينيد و نميبينيد فناي در صنعت خود هستيد (يعني به جز صنعت خودتان چيزي نميمي
د به اين اي برسيد كه ندانيفايده است. وقتي كه اين شديد بايد به درجهبراي شما بي اين دانستن، هر چيز

بينيد كه چطور كشف حجاب ايد. يعني فنا در فنا. آن وقت است كه شاهد مقصود را ميمرحله رسيده
يد، شديافتيد و خوشحال ميهاي آن را، كه وقتي ميها از بين رفته جهان، و دانشكند، همه حجابمي

ند گويكند، نه آنكه ميها نه شكل ظاهرند كه تاريخ طبيعي وصف ميفهميد. آدمبينيد و مياكنون مي
بينيد كه خود به خود گاه باشد لبخند بياوريد، زيرا تر از اين. چنان آنها را مياي دارند؛ خيلي عميقروحيه

چيز را تسخير شده و مانند شما همهدهند. همچنين طبيعت و همه هستي. ناگهان آنكه هستند نشان نمي
ست كه در مغز خود شماست (نه به معناي تصور كه يابيد. عالم خارجي تصويريموم در دست خود مي

ترسيد اگر سر تكان بدهيد همه از هم بريزد. مثل اينكه وزن آن را حس گويند)، به آن معنا كه شما ميمي
ور انگيزند كه زبينيد آنهايي را چقدر رقتدهند و ميان ميها آن را تككنيد شبيه به جغجغه كه بچهمي
زنند تا شعر بگويند و با وزن دادن به كلمات آنها. در سيماي آنها خرسندي از موفقيت آشكار است. مي

گيرند، كنند اشخاص را و سنگ اين موازنه دقيق را به سرعت به دست ميوقت آنها پست و بلند ميدر آن
 اي ازدهند و خود را بر شما و بيهودهترجيح مي حافظرا بر  سعديگويند وده شعر ميهمانطور كه بيه

تر را بر همه. مثل اينكه شعر مانند افسون شيطاني آنها را فريب داده و از كسب و كار انداخته. همه بيهوده
ا شما در عالم جز اينكه نزد اغلب اين اشخاص، شعر، ابزار كسب و كارشان واقع شده است. همه اينها ر

ال گذريد و بعد به حتوانيد درك آن را بكنيد از همه مياعتنايي كه االن نميبينيد. با يك بيصفا مي
شود، شما با شعر خودتان. شعر شما مثل كنيد. در تمام اينها شعر شما با شما تكميل ميخودتان رقت مي

  د. بريود. شما از شعر خودتان هم فايده ميشآب دهان گرم است كه بعد پيله به گرداگرد تن خود او مي
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ها معاني كند و صورتسازد و به قدري معني صورت پيدا ميكندو آيينه ميشعر، شما را صاف مي
بينيد كه براي كنند كه خود را شفاف و روشن ميدهند و شما را روشن ميشوند و هستي به هم ميمي

  و بسيار كودكانه است كه اين را بگوييد.  "از صفاست شعر عالمي"ماند كه بگوييد شما مانعي نمي
عالم شاعري براي هركس ميسر نيست، ولي شاعرانه شعر ساختن ممكن است و بسيار از شعراي معروف 
هستند كه اينطورند ولي شاعر مال خلوت است و اهل خلوت. اگر روزي اين خلوت و اين صفا ميسر 

  نيز ناميسر شده است.  نباشد بدانيد كه خيلي از مزاياي شعري
خواهد ساخته خواهد نوبتي برسد و رفيق همسايه شما را زندگي آنطور كه دلتان ميعزيز من، دلم مي

  ». چيز را بگذار و به درون خودت پيوسته باشهمه«باشد كه شما بتوانيد به او بگوييد 
التر، يعني نظري كه اهل نظر ديدن دنيا از اين گوشه لذت دارد. در اين گوشه است چيزي از معرفت با

  توان رسيد. يابند و با معرفت، به كنه آن نميآن را مي
  توانم براي شرح و توصيف اين بيفزايم جز خاموشي؟ چه چيز من مي

  
  1325فروردين 
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و شوق كافي داريد  زنيد. من مطمئن هستم شخص شما كه ذوقهاي منظوم اين دوره حرف مياز ترجمه
خواهيد من طرحي را در آن خصوص زنيد. اما اگر ميبه اين كار ناشايستهِ شبيه به كار ديگران، دست نمي

  دهم:به شما مي
را در نظر بگيريد از حيث كلمات، طرز تلفيق عبارات، طرز بيان و ميل مفرط به  نظم كالسيكصفات 

  ايجاز كه در آن هست. 
تفاوت ندارد، عمده چگونگي كار با مصالح است و كلمات، كه شاخص زبان است، زمان ما با آن زبان 

هاي متفاوت را تشخيص داد كه در اين ميان واسطه است. بايد در اين واسطه سنجيد پس از آن دوره
  و مابعد آن چه بوده است.  ها صفات نظم رمانتيكرمانتيكمثلن در دوره 

ي رمانتيك هاتوانيد نابجايي موضوعآيد و با آن ميث شما به دست ميبا اين تمهيد، مقدمه كافي براي مبح
  شوند، ثابت كنيد. تخصص و مطالعه وارد آن ميهاي خام و دست نه به كار، بيرا كه اين بچه

مثلن. هرچه به زبان ما درآمده است فاسد و  پوشكينهاي نظم خورم از ترجمهمن خيلي افسوس مي
نده است. چون با زبان و كلمات و طرز كار خود ساخته نشده است و موضوع ناقص و لوس و خنك و زن

را از اثر انداخته است. براي آدم با ذوق و تجسس كرده، ترجمه آن اشعار با اين وضع يك جنايت 
  ست. ادبي

معني عوض شد، كلمه، طرز عبارت و حاصل اين است كه بايد هر معني را به لباس خود داد. وقتي كه 
شود. به عبارت آخري طريق مطلوب اين است و روزي اين سرزمين به آن چيز عوض ميهمه و فرم
  رسد. مي

  ايد. خورم به اين وضع. البته شما به نكات الزم كار، با همين چند اشاره، ملتفت شدهو باز افسوس مي
  
  

  1328مهرماه 
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  ا نه؟خورد يمي پرسيد آيا شعر من به درد موسيقيمي
  

ر ايد. من اين را ملتفت شده بودم، دخيلي دير اين سوال را كرديد زيرا شما چند قطعه تاكنون به سبك من ساخته
نشينيد و شعرهاي خودتان را براي من طرز اشعار شما و خواندن شما، مخصوصن وقتي كه در پيش من مي

پيش  ايبخوانيد. رسم است كه شعرا با زمزمه آهنگد از اين كار كه شعرهاتان را با خوانيد. خيلي احتياط كنيمي
نيست و نه آن  نيما يوشيجخوانند اما آن شعر سازند بعد به همپاي نوازنده و خواننده آن را ميخود، شعر مي

ها خورد بدانيد نقصي در شعر شما هست شعري كه به سبك او ساخته شده باشد. اگر شعر شما به كار آوازخوان
ست كه حالت طبيعي نثر را در شعر ايجاد ا زيرا تمام كوشش من اين –من در پيش دارم، دوريد و از راهي كه 

ست سوا و موسيقي سوا. در يك شود. شعر جهانيكنم. در اين صورت شعر از انقياد با موسيقي مقيد ما رها مي
توان براي آهنگي ن ميتوان براي شعر آهنگ ساخت، اما شعر، آهنگ نيست. همچنيرسند ميجا كه به هم مي

  شعر به وجود آورد، اما شعر، موسيقي نيست. 
سراييد، ست. هنگام زمزمه در پيش خودتان، كه داريد شعري مياي هست كه موسيقي طبيعيدر نهاد شعر موسيقي

  برداشت هيچ آهنگي نكنيد. بارها بايد به شما بگويم: 
زنيد يا ، طبيعي مثل اين حرف كه ميدشاب منطبق با دكالماسيونشعر شما بايد طبيعي و  زنهار! زنهار! البته آهنگ

اي است كه با هستي ارتباط قوي دارد. اگر شما به آهنگ خوانيد. شعر شما هستياي را به حال طبيعي ميخطابه
سازيد حتمن بدانيد شعر شما از حالت طبيعي به دور رفته و شكل كنيد و شعر ميموسيقي خودتان زمزمه مي

كنيم. ي اشعار كالسيك را يافته است. البته آنها هم در ژانر خود زيبا هستند، اما ما از زيبايي ديگر صحبت ميبعض
زمزمه داشته باشيد، حتمن شعر شما  گويم اگر به حال طبيعيزيادي باشيد اما ميكنم محتاج به حرف گمان نمي
  شود...رداشت ميشود چون در اين حال با احساسات و حاالت انسان بطبيعي مي

است كه شعر شمرده و به حال طبيعي، مثل نثر طنين دار خوانده شود. باقي را خودتان خواهيد  اساس در اين
  ايد. هاي من دريافتهدانست زيرا از صحبت

  
  

   1322اسفند  27
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م چرا. پرساز او نميكنم. به عكس اگر كسي قبول نداشته باشد من عقيده خود را به كسي تحميل نمي
ي روند، و عمده رفتن است. كسبيني به آن نزديك نشو. اما ديگران ميگويم اگر پرتگاهي را ميبلكه مي
  خواهد و نبايد چشم به راه باشد. رود، راهي را نميكه نمي

گفته  هاز بچگي فكر مرد بزرگي، بزرگتر از آنچه بتوانيد به انديشه بياوريد، راهنماي من بوده است ك
  است:

  هرچه در اين پرده نشانت دهند
  ت دهندگر نپسنـدي    به از آن

  
كنند، اين است كه چيزي كه بر من مسلم است، و حتمن فرزندان ما به زودي آن را به خوبي مشاهده مي

شعري ايران و طرز كار آن  و وزن فرمچ حرفي در آن نيست. در اين ميان شود و هيچيز عوض ميهمه
  اهد شد. عوض خو

اند و آن توانيم از آنهايي باشيم كه به اين ميدان در آمدهترهاي اين ميدان نباشيم، مياگر ما از خيلي كامل
اند و براي تسكين خود دليل براي زور موهن آن بياورند. اند. بيش از آنكه ديگران داشتهبينايي را داشته

 پذيرم و همچنينوم و براي كدام مقصود راهي را ميشكند براي چه دست به كار ميهنرمند عاقل فكر مي
كنم؟ زيرا هنرمند عاقل و واقعي، كه اين نام سزاوار او باشد، به بطون به چه دليل راه خود را عوض مي
كوشد تا زيباتر و بهتر از آن را بسازد. و براي خواهد فقط بسازد، بلكه ميو نبض هنر خود آشناست. نمي

كند. آدم خوب، از برخورد با كارهاي خوب مردم و ه مكمل هنر اوست ترك نمياين كار كاوشي را ك
برند. اولي براي خير و دومي براي كار بد، ولي هر دو براي آدم بد از كارهاي بد مردم، هر دو حسرت مي

ه كاند. همچنين هنرمند زبردست و واقعي از برخورد با هنري اينكه چرا فرصت انجام آن را پيشتر نيافته
  ذوق او را عملي ساخته است. 

عمده، تشخيص دادن است و آن مربوط به ذوق ماست. اما ذوق في نفسه اين نيست كه ذاتي و غيرقابل 
تبديل باشد و رابطه خود را با جهان گم كرده باشد. در صورتي كه اين را نسبتن اصل مسلم بدانيم براي 

  اند؛ نوشنده الزم است. ك نفر ندادهما راه كامل شدن باز است. اين جام را فقط به ي
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ادي و كند آنچه عبراي كسي كه سنجش نيست، هيچ چيز نيست؛ اما براي كسي كه فكر هست فكر مي
شناس است، كيفي است كه نتيجه زندگي گذشتگان است، در حالي كه آنچه محصول متداول و هركسي

هاي تهتر است به همين نسبت يافرديد او وسيعاوست بايد بار بدهد تا براي آيندگان باشد. دايره شك و ت
يابد حقيقتن تفحص كرده و سرسري نديده باشد و در آنچه به او او بيشتر و بيشتر ميل دارد در آنچه مي

  اي براي او باشد. شود، بهرهعرضه مي
باشيم، در حالي كه ما اينطور از خود جدا باشيم و به خود در حال بيخودي مثل آدمهاي كور و مست ن

خورد داشته باشيم. اين رويه تكميل هنر و توانيم حق قضاوت در حرفهايي كه تازه به گوش ما ميمي
  .»كارت را بكن، از مردم نپرس«ها مثل خوبي دارند: هنرمند است، نه مخرب او. گرجي

شان داده و كنم. اگر اعتراف به گناهي باشد يا راه خوبي است كه زمان من به من نمن كار خودم را مي
كند، هر قدر كه كند كه تمام ميمن موظف به نمودن آن به ديگران هستم و در اين ميان، كار را كسي مي

تواند فقط محصول تجربه و كار طوالني با نظر به كار او در نظر ديگران ناتمام باشد... تماميت نسبي، مي
  تجربه ديگران باشد. 
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 خود را گم نكند. ميداني باشد ين است كه موضوع عاشقانها سرايي تنگ نيست؟ الزمه غزلپرسيد ميدان غزلمي
شوند كه احساسات من و شما را داشته كه من يا شما عشق خود را با آن بيان كنيم. البته كساني هم يافت مي

  نه فقط به كار خود گوينده.  شود، موضوعي كه به كار عموم بخوردباشند و غزل ازين راه دنيايي مي
بازد اگر تمام عمرش غزلسرايي بيش نباشد، و آن همه دنياست و همه طبيعت؛ در اما يك چيز را گوينده غزل مي

  كه غزل جزيي از طبيعت است. صورتي
هاي ساده و ابتدايي كه هنوز تطور نيافته است و در حسي كه مانند مرضي به وجود آمده، مخصوصن در عشق

رود. به عكس اگر شما بتوانيد از خودتان آيد و با جواني ميالحال است، با جواني ميهاي ما، كه وصفلغز
بينيد دايره فكر كردن و خيال كردن شما چقدر وسيع شده است. اگر داستاني بيرون بياييد و به ديگران بپردازيد مي

به چقدر حوادث داده است كه براي ديگران هم  نويسيد عشق شما چاشنياي ميكنيد يا اگر نمايشنامهخلق مي
اتفاق افتاده در عين حال براي شما موثر بوده است زيرا شماييد كه صاحب حس سرشار هستيد. محال است 

  كنيد، گذشته ديگران هم براي شما اهميت داردبتوانيد راجع به ديگران فكر نكنيد. چون راجع به ديگران فكر مي
در نظر شما تاريخ قوم شما با اقوام ديگر حتمن وزني را پيدا  -با حس خود سنجيده باشيد ولو همه اينها را  -

كند و در اين صورت محتاج هستيد براي نوشتن فالن داستان تاريخي مطالعه كنيد زيرا اختيار نداريد هر رنگ مي
ته گذرد شناخيع داستان شما ميكنيد به آن بدهيد. بايد همه چيز زماني را كه در آن وقاو وضعي را كه تصور مي

  باشيد...
، شما سازيداين است كه گفتم غزل جزيي از طبيعت است كه شما در آنيد. غزل، خود شماست و داستاني كه مي

  و ديگران...
  

 كند وها نيست؟ آيا شاعري كه امروز زندگي ميترين ميدانخودتان بسنجيد آيا ميدان غزل براي شاعر تنگ
  تواند خود را خفه و كور نگاه داشته فقط به چند نمونه غزل اكتفا كند؟ شناسد، ميا ميوسايل زيادي ر

  خواستم بدهم اين است. جواب مختصري كه مي
  
  

  تهران     
  1323مهر  
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كنيد و وقت را، كه از مرتبه اين كار را ميخواهيد به او جواب بدهيد؟ چرا و براي كدام فكر عاليمي

  كنيد؟فت دوباره بازگشت ندارد، اينطور تلف ميدست ر
  الوصف، اگر خيلي اصرار داريد به او بنويسد: مع

  آقاي من، 
ها مملو از غزل و چقدر آب و خاك ما غزلسرايان داشته است كه اسمي غزل شما را خواندم. چقدر تذكره

است، و حال، كه شامل  الحاليهم از آنها نيست. علتش اين است كه طرز كار در ادبيات ما وصف
  ست، آحاد معين دارد. احساسات آدمي

توان رفت؟ هر چيز در ادبيات ما به طور اخص وصف نشده است و وصف هرچيز مگر از چند راه مي
بست رسيده و تمام شده شامل هرچيز است. در غزل به مراتب بدتر. در اين دايره محدود همه چيز به بن

هاي خنك به خرج داد و بسيار قانع بود براي يافتن چند كارييا شيرين است، بايد به تكرار پرداخت
  كنيد. مضمون در تمام عمر. شما در اين دايره محدود و تنگ خود را مقيد و محدود مي

يد زنشويد و خودتان را گول ميكنيد چيزي را كه مربوط به شما نيست؟ چرا قانع ميچرا زير و رو مي
د در خواهيكه شما منكر تكامل نيستيد چرا نميهر لباسي كه باشد؟ در صورتيست، در كه عمده معني

  گويند ادبيات راه تكامل رفته است، اين تكامل در تكنيك است؟ نظر بگيريد اينكه مي
ايد كه چند آيد. اگر هدف نزديك اختيار كردهقدرت، براي شما كه حس و هوش داريد آسان به دست مي

 ايد... باريا شعر شما را مدح كنند، خيلي ستم به احساسات و هوش خودتان كردهنفر در دور و بر شم
كنيد آنچه را كه سد كند، چرا ويران نمياي داريد و عشق و دردي روح شما را ويران مياگر شما مايه

  راه شماست تا اينكه بتوانيد بهتر بيان عشق و درد خودتان را بكنيد؟
توانيد در كاغذ بيافزاييد، اما اگر قبول نكرد به خودتان ديگر زحمت ه هم ميامثال اين چيزها را چند كلم

ها به دست گندند و خيلي خوشهها ميشوند و خيلي خوشهها سقط ميندهيد. در مزرعه خيلي خوشه
آيند، زيرا تنها خوشه بودن كافي نيست. شما فقط اشاراتي بكنيد. به قول آن مرد بزرگ نخواهيد كه نمي
  كنم. ر شود و بگوييد اشارتي كردم و مكرر نميمكر

  
 1323مهر   
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بينيد، خواننده شما هم بايد ببيند. اول باز چه سفارشي كنم به شما راجع به طرز كار؟ همان را كه شما مي
  فهمي كه من در كار خود كردم، اين بود. 

لبته براي اين كار مختصات چيزهاي خارجي را از نظر ام. ابه چيزها اسم داده افسانهبينيد كه من در مي
كند و آن را با چيزهاي ديگر ممتاز دور نداشته باشيد. چند كلمه مختصر، كه مختصات چيزي را جمع مي

  ست. حرف زياد الزم نيست. سازد، كافيمي
گر نتيجه آن چيز دي توانيد نمايش بدهيد، زيرا حالت دروني شما وبا اين كار حالت دروني را هم بهتر مي

و فغان، آخ مردم،  آه«نيد. بعد خودش روزي خواهد دانست نيست. به رفيق همسايه باز اين را گوشزد ك
  اند. ديدهاو چقدر زيادي بوده است و چرا مردم شعر او را بي جان مي »كشمآخ رنج مي
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آيد؛ اما نظرهاي براي نظرهاي عادي پيچيده، مبهم و گنگ به نظر مي آنچه وسعت دارد، پوشيده است.
شوند. شما خودتان را گم نكنيد. آن چه دلكش است و از پي آن عادي هم اگر ورزش كنند عوض مي

  گرديد در آن وسعت قرار گرفته است. مي
بياورد. وصف كردن هاي طرز كارهاي كالسيك را به دست تواند مزيتهنر وصفي جديد از اين راه مي

هاي شماست. آنچه عمق دارد با باطن است، و با آن وسيع ارتباط داشتن، يك وسيله دارد و آن سمبول
باطن شعر شما با خواندن دفعه اول، بايد بدست نيايد. سعي كنيد در اين كار ماهر باشيد. آنچه همه 

 فهمد.تر ميگويد آنكه عميقچه ميست كه جمع همه است. در اين صورت فهمند، آن چيزيالحال ميفي
  فهمد زود نيافته است. در اين صورت چقدر ابلهانه است كه بخواهد زود بفهماند. تر ميآنكه عميق

دهند و خواننده خود را در برابر دهند، وقار ميدهند، اعتبار ميكنند، دامنه ميها شعر را عميق ميسمبول
  يابد. عظمتي مي

مشتبه  اي است كه براي عوام با تعقيد معنوي يا لفظيد بايد بكاويد تا بيابيد اين وسيلهبينيهنگامي كه مي
، عمق دارد در حافظشود، اما براي من و شما برخالف اين است، تعقيد، غير از عمق است. هر بيت مي

ن سابقن گويم، چومن باز مي -ست براي عوام. عوام آن را اينظر من و شما نسبت به خود، اما عقده
  فقط ممكن است بتوانند بدانند، اما خواص يك مرتبه باالتر... -ام بين دانستن و فهميدن فرق است گفته

تر و تر بوده، عمق شعر شما طبيعيتر و متناسبها را خوب مواظبت كنيد. هرقدر آنها طبيعيسمبول
اخته ساخت. بايد فرم و طرح و دكند، بايد آن را پرتر خواهد بود. ولي فقط سمبول كاري نميمتناسب

احساسات شما به آن كمك كند. بدون ترديد داخل شويد، هرچه هست آن است كه در هر جا نيست، 
  كند. يعني در هر جا نمود نمي

  
  

 1325فروردين 
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صورت  خواهيد آنها را بهتوانم به شما جواب بدهم. چون ميكردم چقدر مختصرتر ميدر راه فكر مي
را پرسيد و چشود. پس چرا از هر چيز ساده و پيش پا افتاده ميكتابي چاپ كنيد و خرج شما زياد مي

  كنيد؟تكرار مي
ايد. كنم در اين هم زياد دقت به خرج دادهاند. من فقط اضافه ميدر علم بديع داد سخن داده 6براي توارد

ه روم، بهاي سبز و خرم ميام و به طرف درهشستهاگر مركوبم به رقص نيفتد در همين خانهِ زين كه ن
  دهم. شما جواب مي

اند، ، اگر دو نفر شاعر هر دو اين را گفته»هر چيز فاني است«ست. مثلن دانيرها متعارفي و همهبسياري فك
رسانند كه كدام شاعر از كدام شاعر جهت وقتشان را به مصرف اين ميتوارد نشده است. اهل تتبع بي

  ته است. گرف
 آميزد كدام مرد هنرگويند هيچ چيز تازه نيست. اما بايد ديد كه هر مطلب تازه است و چون با هنر ميمي

تر و بهتر بيان كرده است. چشم به معني توارد نبايد داشت. توارد در خصوص مطالبي صدق آن را روشن
اند. مثلن مساله فنا در موضوع ا دادهكند كه در آن امعان نظري شده و شعرا شكل مخصوصي به آنهپيدا مي
است. اما در بسياري چيزهاي ديگر، تواردي به معني صحيح  خيامساز همان خود . كوزهخيامهاي كوزه

خواهيد بسنجيد، دقت در اين امر براي شما الزم مي 7معريدر كار نيست. چون شما آن را با  و اصلي
طرز زندگي مردم چسبيده است. طرز معين زندگي، فكري  است. مسايل متعارفي را كنار بگذاريد كه با

ارد ست و فكري به خرج رفته، توكنم در مطالبي كه نظريمعين دارد و سليقه و ذوقي معين. باز تكرار مي
  معني دارد و بس. 

                                                            
. گذشتن مضمون يا تعبيري در خاطر شاعري مثل آنچه در ذهن شاعري )را، واقع شدن مصراع يا بيت از طبع دو شاعر بي اطالع يكديگر (غياث اللغاتبه اصطالح شع -توارد  6 

  ).ديگر گذرد به غير اخذ و سرقت (يادداشت بخط مرحوم دهخدا
ديوان اوست. ابوالعال نيم قرن پيش از خيام زيسته و مضامين مشابه در  "لزوميات"كي حلب. شاعر سوري متولد معره نعمان به نزدي –م.)  1057 - 973معري (ابوالعالء،  7 

 "ستهمه چيز فاني"انديشي (اشاره نيما به بيني و انديشه معري تاثير پذيرفته باشد. مرگشعر او و شعر خيام، در ميان پژوهشگران اين گمان را پديد آورده كه مگر خيام، از جهان
 ست كه آن گمانه را قوت بخشيده با اين حال محققانگاشتن زندگي و شكاكيت در اشعار اين هر دو از مضامين اصلي ن مضمون در اشعار معري و خيام است)، پوچبه سبب اي

ن عال به خالف خيام كه به دم غنيمت شمردشود كه ابوالو متفكر مصري، طه حسين، با ازعان به اين تشابه، در نهايت وجه اختالفي اساسي در انديشه اين دو را متذكر مي
گريز جويي دو زمينه و نگاه متضاد را در پي آورده كه خيام را در جاي شاعر و متفكر دينيادآور است، به آخرت و توشه گرفتن براي آن اصرار دارد. در نهايت اين اختالف در چاره

     سازد.انديش ميدار و عاقبتنشاند و از معري شاعري دينمي
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بست اه بنو به رديديد اند ميدر تعريف شعر نوشته بوديد. خوب بود قبلن چيزهايي را كه ديگران نوشته
  رفتيد، وانگهي اين كار شما نيست. نمي

ريسين اي نيستيد كه تئوشما هنوز به سبك دوست خودتان دوست داريد كار بكنيد و مدعي راه و رسم تازه
ست زيرا براي پيدا كردن چيز تازه، مجبور به كاوش و تحقيق و باشيد، وقتي كه شديد اين كار هم شدني

  شويد. مجبوريد اساسي تازه را بشناسيد تا پايه معيني يافته باشيد. هايي ميمعلوم داشتن ماهيت
كنيد. با وصف اين كار كنوني شما عمل است از روي سرمشق و فقط جواب داشتن براي كاري كه مي

ام، و هنوز پيش من مانده است، براي شما من كاغذي را كه سابقن براي شما راجع به شعر نوشته
  فرستم. مي
گر بگوييد شعر عبارت از غزل است، يا پيِس است يا داستان است و امثال اينها، هر كدام از اينها، اين ا

ژانرها كه منسوخ بشود شعر هم البته منسوخ بايد شده باشد و اين دليل اين است كه تعريف شما ناقص 
هست و زندگي او معني  است. زيرا شعر قبل از همِه اين ژانرها بوده و هست و خواهد بود و تا انسان

ايد، براي تعريف هر ايد، و آنقدر به توسط آن راه دور رفتهدارد، شعر هم هست... تعريفي كه شما كرده
  شود. الجمع ندارد و فارق ماهيتي از ماهيت ديگر نميتر است. تعريف شما مانعيك از ژانرها مناسب

گفتيد شعر عبارت از سراييدن حماسه است و و مي بوديد هومر ايلياديقينن اگر در زمان روي كار آمدن 
تر شعر را حتمن گفتيد عبارت از غزل است و كمي از اين هم عقببوديد ميتر مياگر كمي عقب

د، تواند شعر باشيك از اينها نيست و هر يك از آنها ميكه شعر هيچدانستيد. در صورتينويسي ميدرام
ست آن كاغذ را بخوانيد. خاطر جمع باشيد به آن يا نه. فقط كافي اعم از اينكه كلمات ريتميك باشند

اندازه كه ممكن بود در دوره ما كسي در خصوص شعر فكر كند و بنويسد، دوست شما فكر كرده و 
  نوشته است. 

  
  

 1323جمعه، مهر 
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ها ست؟ حسي كه بالقوه با انسان بوده، ميليونخواهي از من بشنوي كه شعر در حد بسيار اعالي خود چه چيز امي
ي بيني در نظر داشته باش كه نتيجه خيلخرده آشكار شده است. مختصري كه ميسال كشيده و با كار انسان خرده

  تر است. مفصل
شمار شمار دارند براي افراد معين و انگشتست كه افراد معين و انگشتايشعر، در درجه اعالي خود مشاهده

گر. در اين صورت، عزيز من، توقع نداشته باشيد چيزي را كه چنين است همه مردم بفهمند. هركس به نسبت دي
ه داند، به جاي اينكفهمد و يك پله باالتر را نزديك شده فقط ميست و به اندازه خود ميخود داراي تميز شعري

گويد: فهمد ميداند. چيزي را كه مييفهمد و در يك درجه مبفهمد. پس هركس در عالم شعر در يك درجه مي
  گويد! گويد: مبهم است، معلوم نيست چه ميداند ميبه! چقدر خوب سراييده شده... چيزي را كه نميشعر است، به

شود كه همه وجودش شعر است. در طبيعت ساخته شده، پيش از اينكه اين ابهام از جلو چشمي برداشته مي
اخته آمده، بدون اينكه بخواهد يا نخواهد. هميشه اين را در نظر داشته باشيد آن را خودش بداند و با زندگي پرد

  دانند. فهمد، مردم ميفهمند اما آن را كه شاعر ميداند، مردم ميكه شاعر مي
ست. براي شاعر تركيب نشده، منفرد و جزء ست، براي شاعر عاديسابقن نوشته بودم فكري كه براي مردم عالي

  ايد. براي زنش گفته است و اخيرن در مجالت ديده گوتهكه  يافته ل قطعهاست. مث
ست كه باز بالقوه هست و بالفعل به همان اندازه در خالل اين احوال شعر عالي بيان كردني نيست و آن چيزي

عرهاي به ش آيد. براي فهم اين نكته اخير، يك مراجعه مختصررود، به وجود ميكه آيين شعرگويي رو به كمال مي
بينيد چقدر شعرها از روي سادگي و صداقت سروده شده و چقدر خام و ست. ميهاي گذشته كافيقرن

  ست از هر حيث. ابتدايي
اگر در فاصله بين هزار سال شعرها را به يك اندازه و قدرت بيان شده بدانيد، نقصي در كار شعر و شاعري شما 

ر درجه اعال چه چيز است. شعر در درجه اعال، نهايت ميل انسان در اين ايد شعر دهست و بيهوده از من پرسيده
 ست برايراه است. نسبت به هر دوره، مخصوصن از نظر بيان، هر دوره شعر اعالي بخصوصي دارد و شعر راهي

  آيد. دورهِ بعد كه مي
  نويسم: ديگر براي شما مي فايده است. فقط يك دو سه كلمهبيش از اين از من توضيح و تفسيري نخواهيد كه بي

  خواهد. شعر در درجه اعال، انساني هم در درجه اعال مي
  

 1324خرداد      



73   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

65  
  عزيزم !

  
  ايد بپرسيد؟خواستيد نظر مرا در خصوص قطعه شعري كه براي من فرستادهمي

يز باشد. اما عزيز من! ، از كار من متما8پسرخالهايد كار تازه بكنيد كه كار شما، مثل كار در اين شعر خواسته
  خوانند مگر با آهنگ. هاي ما هر چيز را نميالوصف همشهريخواندن غير از آهنگ ادا كردن است. مع

  هاست. پيش از خواندن هر شعر آهنگي غلط، كه تناسبي با معني شعر ندارد، در گوش همشهري
هاي ما درس فيزيك و . حتا در مدرسهدارداين كار پيوستگي موذي و پر از ضرر شعر و موسيقي را رايج مي

وار حفظ شده با آهنگي غلط و دهند؛ يك چيز طوطيها با آهنگ به معلم جواب ميايم كه بچهتاريخ را هم ديده
  شود. نابجا ادا مي

هاي ما داده شده است. همين اساس فراواني در عوض تنزل و بينوايي، خروار خروار طبع موزون به همشهري
ها شاعرند و كسي به اين كنه اين نكته پي نبرده گويند ايرانيعري ماست. اين است كه همه ميمحصوالت ش
  اند. ها ناظماست كه ايراني

ها با موسيقي خودشان بيشتر تعلق خاطر دارند تا با شعر، مگر اينكه شعر چاشني مختصر براي نظم كلمات ايراني
ها ابزار كار شاعر را دوست دارند و آن همان وزن واقع ايرانيباشد يا شعر، همان نظم كلمات معني بدهد. در

  دادن است. 
چيز الحالي، اساس همهمتاسفانه بايد گفت شعر ما با موسيقي جفت است. اساس يك موسيقي وصف

ام. مفصل اين را، اگر عمري باشد، در به آن اشاره كرده موسيقي مجلهالحالي؛ كه من براي اول دفعه در وصف
  شعر من خواهيد يافت. ه مقدم

آهنگ من خواند و چون به شعر بياين اساس، يك سايه غلط در طبع هركس دارد. هر كس شعر را با آهنگي مي
گويد: كند؛ ميخواهد همان كار غلط را بكند و شعر، از حيث وزن، در نظرش مكروه جلوه ميرسد ميو شما مي

زادهاي زاد است. زيرا با ذوق آدميغير از ذوق آدمي ثل اينكه ذوق ماذوق ما جور نيست (ماين وزن ندارد. اين با 
  خواهم به طور طبيعي و با آهنگ طبيعي حرف زدن، بخوانم. آن طرف آب خيلي جور است). من نمي

ب، خود شناسيم. بعد با اين فريرا اساس يك حقيقت تغيير نيافتني مي يلي ساده است فهم اين مساله. ما عادتخ
توانيم ببينيم و بدانيم آنچه را كه هست و واقعن هست و حقيقي است زيرا كه هستي داريم و نميمي را خوش

  دارد و با طبيعت انسان سالم دمساز است. 
  ايد، اما طرز كار همان طرز كار قديم است ! شما موضوع مضمون را تازه گرفته

  1323مهر         
                                                            

  گويد پسرخاله.پرويز ناتل خانلري را مي ٨ 
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ندم. به سبك كالسيك بود. اما چرا با كلمات شل و ول بازاري آن را ضايع شما را خوا ديدارقطعه 
آورد و چيزي را كه زمان به وجود آورد، زمان كنيد!؟ به شما گفته بودم هر چيز را زمان به وجود ميمي

  كند. هم در خصوص آن قضاوت مي
سيك ما در طول زمانهاي خورد. يقين بدانيد ژانرهاي كالقسمت اول اين حرف به كار قطعه شما مي

اند. اين است كه ژانر تكميل شده. با كلمات بازاري، كاري كه طوالني، كلمات خاص خود را پيدا كرده
ايد. در اين صورت خوب بود سبك انشاي خود را بسيار ساده ايد، اين حد كامل را تنزل دادهشما كرده

ات بازاري را استعمال كنيد. اما موضوع را چون كرديد و داراي آهنگ طبيعي تا بتوانيد كلمو طبيعي مي
ايد و معني در الفاظ تودار شده است، اين كار فايده نداشت. خاطرتان باشد اول بايد سمبوليك ساخته

  نويسيد. ببينيد براي كدام صنف مي
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يد و داشته باش هاطور شوخيمن از اين نهايت ببرم. بازهم بارا فرستاده بوديد كه من لذت بي روزگار نو
داد. براي اينكه اگر سي سال پيش بود براي من حقيقتن لذت مي 9جوان گيالني برگترك نكنيد. قطعه 

گذارند. در اين قطعه مثل گذاشتم. همانطور كه اين روزها همه پا ميآن وقت تازه پا به جهان شاعري مي
ر باشد، همانطور كه اكثر شعراي قديم ما بودند. عشق و ذوق اين است كه آدم عادي خواسته است شاع

و ديد در آن عوض نشده است. احساسات مال جهان شاعر نيست چون در جهان شاعر، چيزها، شكل، 
رنگ و بو و خاصيت، موضوع و مضمون، هر چيز و همه چيز ديگر است. فكر عادي شاعر در اين جهان 

نيد بيام ولي مال جهان شاعر است. ميآورد كه عنوانش را فراموش كردهبراي زنش را فراهم مي گوتهقطعهِ 
  به جاي زن، گل و به جاي ازدواج، باغباني و به جاي زاييدن، غنچه كرده و ميوه داده است. 

آغوش كنيد همه چيز دلچسب است، همه چيز ايد مرا به لذت با آن هماما در اين قطعه كه شما خواسته
يجه هم ممتاز؛ اما مال جهان شاعر نيست. به اين جهت در نظر مردم خيلي زيباست حساس و از حيث نت

  زيرا با رويه شاعري ساخته نشده است. 
ام و خواهم داشت. براي جوان اين را عيب ندانيد و اگر مصالح و من خودم هم ازين قبيل شعرها داشته

زند نگاه كنيد. عداد و ذوق او كه برق ميرنگها هم منظم و قوي كار نشده است باز عيب ندانيد. به است
برم كه كه خود را در ناحيه ديد مردم نگاه بدارم. به عالوه لذت ميبرم در صورتيبله من هم لذت مي

  خورد. ادبيات ما بعد از مدتهاي مديد پر از استهزا به من، دارد تكاني مي
  شيد. ها داشته باكنم: با من باز از اينطور شوخيولي تكرار مي

  
  

 1324خرداد      

  

  

                                                            
    رسد منظور نيما از جوان گيالني، گلچين گيالني (مجدالدين ميرفخرايي) است.به نظر مي ٩ 
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شما را خواندم. در حد يك معرفت عادي، موضوعي نه چندان عميق بود. فقط شما  غروب سرد قطعه
توانستيد آن را با چشم شاعرانه ديده از حيث تخيل و ديد خود بزرگ كنيد؛ يا احساساتي را به آن مي

خود من هم  ست.ايد بكنيد. تنها قافيه و رديفينخواسته ايد، يعنييك از اينها را نكردهچاشني بدهيد. هيچ
  وقتي شبيه به اين قطعه را داشتم، مثلن: 

  آمد شب و براند تو را از دري كه بود
  بر آمدي شرم رفتي و  از در ديگر يب

  
پسند است ولي شاعرپسند نيست. در دنياي پر از غوغا آيا چه خواهد ماند و نوبتي براي ماندن مردم
ظير كنيد و نوار براي يوسف گريه ميهد داشت؟ اگر شما در قطعه شعر يا غزلي بگوييد كه يعقوبخوا

ايد. چون دوست هاي كهنه را با عبارات ديگر به پرده بياوريد، حمالي براي الفاظ مردگان بودهمضمون
ت و دار نيسمايهشما  غروب سردي گويم قطعهبه گفتن ميشما هستم از من ممنون باشيد كه به جاي به

  تا اين مايه، حرف من هم بس است. 
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گويم. از حيث صنعت بسيار خوب هاي قطعه شعر شما چند كلمه مياين دفعه راجع به معنويات و دروني
  ام: ايد، اما از حيث منطق داستان ضعيف است. من به شما بارها اين را گفتهآمده

انستن جدول ضرب است. مثل اين است كه شما ابزار خوبي براي نجاري به دست دانستن متد، مثل د
ار بايد بتوانيد آن را به ك –خورد ي من به كار نميداريد و حال آنكه نجار نيستيد. اين دانستن به عقيده

شود. اما حاال ببريد. هوش سرشار و دقت شما نسبت به آنچه شما را احاطه دارد آن وقت شناخته مي
علت و جامد و مجرد چيزي را در نظر نگيريد و امثال دانيد بيي شما به كار رفته است كه ميفقط حافظه

آن. در صورتي كه ضعف اشخاص در داستان شما پابرجا و بدون تغيير در ضمن حوادث است. از اول 
  ايد. ايد و تكاني نخوردهآنها را با اين صفات پيش چشم گذاشته

يد رحيم بود يا بخشنده بود، بلكه بناي داستان را طوري بگيريد كه رحم او را آشكار بهتر بود كه نگوي
داد، كند و مجبور به بخشندگي شود. اين جريان عالوه بر اينكه منطق محكم به محتويات فكري شما مي

اشد، بساخت، مثل اينكه از روي مدل زنده برداشته باشيد و عينن همان داستان شما را بسيار طبيعي مي
  ي داستان توليد شود. طلبيد تا در خوانندهست كه شما مياين عينن اثري

افتاد چه ضرر داشت كه قبلن رحم و تاثر را با ي خيالي به رحم و تاثر مياگر آن مرد، بعد از آن منظره
  خود سوغات آورده باشد؟ 

 شود. اما زمانيكه با او مربوط نمياي ندارد، زيرا مثل چيزهايي است اين سوغات براي خواننده هيچ ثمره
شود و پابپاي حوادث آمده بود... باقي را خودتان فكر بكنيد. البته پيش از انتشار براي شما كه مربوط مي

آسان است اين اصالح، كه داستان شما بهتر از آن باشد كه هست و هنر شما بيهوده به مصرف نرسيده 
  رقصد...تاريك بيهوده دارد مي باشد؛ مثل بازيگري كه در بيابان و شب
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يابد. شما در اشعار ي اخير شما شوق سرايش عجيبي وجود دارد. فكر ما با هم اين معني را ميدر قطعه
ايد و معلوم است كه مدتها در ذوق شما و با احساسات شما اين حاصل را برداشت كرده هوگوحماسي 

الي رسيده است. در تمام موقع سراييدن مثل اين است كه چيزي نه نطفه گرفته تا اينكه به اين حد نمو ع
شود و سراينده به روي بادپايي سوار شده، پهناور و سبك و راحت و چسبان پرواز به خود جاري مي

آگاه ي هوشمند و كارست كه خوانندهكشند. حقيقتن اين لذتيكند. شعرش با او و او با شعرش پر ميمي
باشد. كند، هنگامي كه احساسات او با شما جور شما، آن را كم و بيش درك ميو حساس، مثل خود 

ه كننده است. ني شما كه خيلي يكنواخت و كسلرفيق همسايه راز شبي ي مقابل قطعهدرست نقطه
شكوه كلمات و مصالح درخور ژانر قديم را اندوخته و نه لوازم جلوه و طرز كار جديد را داراست. فقط 

كه مثل اين است كه گوينده در گفتن آن  كينهاند. پس از آن شعر آن ورود كردهو امثال  "رتشآ"كلمات 
شود دچار تشنج هم هست. فقط مواظبت كرده است جان كنده و اگر گاهي رواني در جمالت ديده مي

ل ابخش به دست بياورد. و حكه با تشبيهات مكرر جلوه و جالي از دست رفته را به جاي لوازم جلوه
كند. آنكه تشبيه براي قوت دادن به مقصود است. تشبيهات مكرر، بسيار زننده واقع شده، ذهن را دور مي

  گويد. كشد و بيا و نيا ميراند و با پا پيش ميگوينده مثل اين است كه از دست مي
 او به دستاي بين شعر شما و خواهند ناقدين شعر، راه مقايسهدر اين صورت من خيلي متحيرم چرا مي

  بياورند و چرا؟
  كنم. به همين قدر اكتفا مي
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ي هر ملتي كه درست باشد در نظرم دلكش است. در براي من ايران و غير ايران وجود ندارد. تاريخ و گذشته
د ي كه ياشود ولي شبيه به يادگارهاي خود من است. هنگامست كه مربوط به ديگران ميقلب من يادگارهايي

ها و هاي شيريني، انسهايي گذشته، صحبتسازم كه در فالن گوشه از دنيا زندگانيآورم و در تصور خود ميمي
ي شود. اين سرمايه، يعني اين نظر به من وسيلههايي؛ همه جاي دنيا براي من شيرين مينشينيها و شبمحفل
  دهد. هاي موجود را ميمندي از لذتبهره

مثل  كشم.اختيار، آه ميآورم، حسرتناك و بيهايي دارم كه وقتي به ياد ميفرانسه و روسيه من گوشهاز تاريخ 
هاي هاي عربي را بسيار دوست دارم. حكايتام. به اين جهت بود كه به شما گفتم حكايتاينكه در آن زمان بوده

شوند، براي ل هم در مغز من رديف ميچيز تقريبن مثهاي تصوري... و همهرا بيش از حكايت الف ليلهراست 
  رنجور ساختن خاطر من. 
هاي دردكش و با هاي گذشته، انسانهاي زندگاني انساني حسرت و لذت و شيرينياما اين رنجوري از ناحيه

آيد چند سال پيش من تاريخي از حبشه به زبان عربي به دست آوردم؟ گيرد. خاطرتان ميمحنت، سرچشمه مي
تي در نوشتن آن به كار نرفته و تاريخ بنابر قانون صحيح فكري نوشته نشده است، اما حبشه را با من هرچند مهار

ي نه چندان با ارزش، براي من ارزشي داشته باشد؛ زيرا مربوط به آشنا ساخته است و توانسته است اين نوشته
  شود. زندگي مي

يي نيستند كه در آن هستند ولو هرقدر بد، كه ما حقيقتن آيا دوست داشتني نيست و موجب اين دوستي آدمها
  ها وجود دارند. اي از خوبي هست و در ميان بدها هميشه خوببينيد در جمعيت بدها، جرقهگوييم؟ ميمي

كنيد مثل اين است كه در خلوتي قرار داريد هاي تاريك و شما كه فكر ميبخشد روشني چراغ در كوچهلذت مي
  شويد. كنيد روشن ميپيدا مي و چون به آن لذت دست
كند. هايي را پاك ميها بكاويد بدون احتياط و دريغي. در قلب شما محبت چشمهبه دنبال اينگونه لذت

  كنيم. ي همه چيز خود ماييم و با اين است كه خود ما معني پيدا ميسرچشمه
سرايد را نبينيم. شاعري كه فقط غزل ميمعني است اگر ما آنقدر خودپسند باشيم كه به جز خود حقيقتن خيلي بي

زن دلبهكنم تصويري چنان چنگنميشعوري دارد، گمان ست كه هر بيو موضوع عشق او عاميانه و همان عشقي
و اين  انداي هم باشد. اين عشق را بسنجيد با آثار شاعراني كه عشق شاعرانه پيدا كردهباشد. هرچند در آن فايده

  هاي غيرعاشقانه هم، تغيير داده است. جا، در موضوعهاي آنها را در همهكيميا سراپاي حرف
 من لذت تاريخ را براي اين قبلن به گوش كشيدم. مقصود من دانستن گذشته است، نه خواندن تاريخ. 
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شاعر  ، عشق شاعرانه دارند. همان عشق و نظر خاصي كه همپاي آن است ومالو  حافظدر بين شعراي ما 
 عديستوانيد ما بين شعراي متوسط و گمنام هم پيدا كنيد. در . مينظاميرساند؛ همچنين را به عرفان مي

توانيد در اين راه با او برخورد كنيد. عشق او، براي شما اين خاصيت بسيار كم است و به ندرت مي
 كه درخورد. در صورتياده ميم ام، عشق عادي است. عشقي كه همه دارند و به كار مغازله با جنسگفته
رسيم. به عشقي كه شهوات را بدل به احساسات كرده است به عشقي كه تحول پيدا كرده است مي شاعر
  تواند به سنگ هم جان بدهد. و مي

تواند او باشد. اين عشق، مهم هاي غيرعاشقانه، در حوادث داستان، در همه جا، مياين عشق در موضوع
جويند در همه جا هست و در برند. آن را كه ميدهد كه رنج ميهايي ميت و تاز دلاست و راه به تاخ

ها خواستم بدون شاخ و برگ چيزي بنويسم ولي آن فرصتهيچ كجا نيست. من در اين خصوص وقتي مي
 اخواهم از شهر بيرون رفته او را پيدكنم. ميبراي من نيست. چون براي شما هم نيست به همين اكتفا مي

  هاي خلوت و دنج و خاموش نظر بيندازيد، باقي حرف مرا با شما خواهند گفت. كنم. به بيابان
  
  

   1325فروردين 
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  گويند؟ پرسيده بوديد آيا همه شاعرند و اين چگونه است كه در كشور ما همه شعر مي
   دهم.چون دو روز است پريشان و مضطرب هستم مختصر جواب مي

ست كند، ابزار داي كه بچه زياد است و بنا هم كار ميكنم. در خانهبراي شما به يك مثل كوچك اكتفا مي
بينيد. اين است كه در بيشتر ي آن، همين را ميهاست. در عالم هنر، در هر رشتهبنا به دست بچه

زنند و آدميزادي ولن ميها ويي اتاق معطل است. بيشتر جوانهاي اشرافي يك پيانو در گوشهخانواده
زن. بلكه ابزار كار شاعر را و نيست كه نخواند. اما نه همه كس پيانيست است و نه همه كس ويولن

  زن و خواننده را به دست دارند. پيانيست و ويولن
تر از اين در كار اولي اين ابزار عبارت از توانايي در تنظيم كلمات است كه در زمان ما كاري آسان

كنم: ود، مثل اينكه اين كار مادرزادي آنهاست. من فقط يك نكته را در اين خصوص اضافه ميشنمي
اي هستند كه ممكن نيست سالهاي سال به ناداني و خامي دريدههاي خودخواه و سرتق و بسيار چشمبچه

  خود پي ببرند. 
  
  

  1323شهريور  8
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گويم چرا. ادبياتي كه با سياست مربوط نبوده در هيچ زمان وجود نداشته و و نمياي خيلي سياسي شده
طرفي هم صورت مفهوم بيدروغ است. جز اينكه گاهي قصد گويندگان در كار بوده و گاهي نه. در اين

  معني است. بسيار خيالي و بي
اطرم به خ ماكسيم گوركيرويم. بعضي از نوشتجات ي كوچك به سر حرف خودمان ميپس از اين مقدمه

 كند كه علم و فلسفه بيانتر از آني را بيان ميكنندهتر و قانعادبيات، افكار روشن«گويد: آيد. ميمي
  . »كنندمي

پذير بودن اين فكر نظير اين است كه بگوييم آيا ممكن است داروي با اين عقيده كاملن موافقم. امكان
ا نه. در هر صورت اگر مريض زنده بودني باشد، جواب منفي مناسب مرض، براي مريض مفيد باشد ي

  توان به اين سوال داد. نمي
ملت ما بيش از همه محتاج به اينگونه ادبيات است، چه نظم باشد چه نثر. يعني ادبياتي كه زندگي را 

ي لهات، به منزتجسم بدهد. اما تصور داشتن اينگونه ادبيات، بايد ما را داخل اقدام مجدانه كند. اين ادبي
آييم به سر فكر خودمان. شاعر كسي نيست كه به كلمات وزن خون است در عروق... در اين صورت مي

ار و فشاي را به نظم آورند. اين كار جز اتالف وقت اي ادارهنامهمثل اينكه حساب و نظام دهد؛و قافيه مي
بايد مطلب عادي را، كه علم و فلسفه آنطور كه شاعر فايده به مغز آوردن چيز ديگر نيست، در صورتيبي

فلسفه  ي تجربه وموثر بيان نكرده، بيان كند و گاهي از اوقات بهتر به ثبوت برساند. زيرا علم نتيجه
ست و شاعر يا ي اينها هم در زندگيي همهالغير و استقرا و استدالل است. ريشهي قياس معنتيجه

روند. زيرا در قضاياي آن ي زندگي به شمار مير چشم بينا و با قوهتنويسنده، هركدام در موردي، عميق
واردترند. اگر اين چشم نباشد هيچ نيست، چون عالم و فيلسوف هم نيست، پس بسيار مرد 

  ست. خودخواهي
تر از آن اندازه قوت كه هست نشان اگر شاعر نتواند يك مطلب عادي و به گوش همه رسيده را قوي

نتواند معني را جسم بدهد و خيالي را پيش چشم بگذارد، با داستانهاي خود ثابت بدارد  بدهد، اگر شاعر
هاي يا باطل كند؛ كاري نكرده است. شاعر نيست و همان است كه گفتم. اشعار موزون و موافق طبع

ا ربايد مزدش كارگر «گويد كنند. مثلن ميرا بيان مي كنوني بالعموم اين فقدان قدرت ذوقي و دماغي
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تر آن وقت كه عين عبارت . خيلي احمقانه است اين تكرار به نظر من و احمقانه»بخواهد و زندگي كند
دانند از شكل و شباهت طبيعي برگردانده در قالب وزن و قافيه ريخته باشند، آن هم عادي را كه همه مي

  رود. هايي غيرطبيعي، كه هوايي عقب تار و ويولن ميوزن
خورد. بيند و تكان ميطلب را زنده كند. كاري كند كه ديگران آن را ببينند آنطور كه او ميشاعر بايد اين م

همانطور بايد تكان بدهد. شاعر بايد موضوع را لباس واقعه و صحنه بدهد. آن وزن را كه در خود او 
  دارد، در مردم توليد كند. 

ت. ي موثري هنوز به كار نرفته اسد وسيلهادبيات جديد ما به كلي فاقد اين است. يعني براي افكار جدي
پرسند آيا اين مطلبي اي از خود نميزنند و از شدت حماقت است كه دقيقهها خودشان را گول مياحمق

نفر  توانند و در ميان صدتوانند؟ نكته اين است  كه بيشتر مردم ميام ديگران نميرا كه من موزون ساخته
آور ادبيات ماست كه . يعني طبع رواني دارند و همين دليل بر انحطاط شرمانداقلن پنجاه نفر اين كاره

كه عده بسيار كمتر بايد باشد و هر جاي رودخانه نبايد ماهي و اند. در صورتيهمه شاعر و همه نويسنده
ي خودخواهي و حماقت، كار و كسب خود ها در نتيجههر جاي كوه نبايد معدن داشته باشد. اما بيچاره

ر توانيم براي هر طبقه مطلب موثاند و به نظم الفاظ مشغولند. زياد حرف زدم، مرا ببخشيد. ميگذشته را
بيان كنيم. نظم كلمات فقط يك روكش است، اصل مطلب حقيقي و مجسم ساختن است؛ يعني جاني كه 

  بدن الزم دارد. 
توانيد عامل موثر در جمعيت باشيد. ادبيات ما محتاج به اين طرح است كه من چون اين را دانستيد مي

ي كارهاي خود را روي دانيد كه همسايه همهزنم و ميام و هميشه درخصوص آن حرف ميبه شما داده
  كند. آن گرته تمام مي

  
  1324اسفند     
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روم يا به صحافي كتابهاي خود مشغول هستم. حاالست كنم. به گردش ميكار نمي چند روز است كه هيچ
نوشتم و در يك هاي من عادي و سرسري نبوده است. بس كه تند ميفهمم شعرهاي من و نوولكه مي

  نويسم؟كردم در شك افتاده بودم: پس من بيهوده و مزخرف ميروز چند كار مختلف و داخل با هم مي
  فهمم اين است: حاال گفتم مي اما اينكه

شود. كار، يعني كار، يعني چه؟ مثل ماشين بودن؟ ماشين هم، ساعت تعطيل دارد و محتاج به مرمت مي
  آيد. يا بنابر عادت كه من دارم. توانايي، يعني حال كار داشتن. چه بسا با شروع، به وجود مي

مگر وقتي كه حال كار نيست. با حال كار،  كند.چند سطر خواندن، حال خواندن را در من تحريك مي
كنيد، حتمن دهيد. ارزش خود را خودتان خواهيد دانست وقتي كه با حال كار ميدار را انجام ميكار حال

  ارزشي در كار است. 
زند. با طبع خودتان لجاجت نداشته باشيد. مانند غالم گوش به فرمان او باشيد تا چه وقت شما را صدا مي

پريد. چه بسا در حين راه رفتن در كوچه. چه بسا در مجالس در دل شب كه ناگهان از خواب ميچه بسا 
  مهماني. 

ه كاغذ از هرجا بچيز چشم بپوشيد و به او بگوييد اي فرمانروا حاضرم. يك پارهشما بايد فورن از همه
  ست. دست بياوريد و يك نوك مداد. كافي

  اند. ي آنهايي كه كاركشته، اين است كار در كارخانهكفايت خود را شناختن و اطاعت كردن
چيز مانند حال بارآور نيست. يك وقتي الهام شاعر در حال است. چه بسا كه براي به دست آوردن هيچ

ها و ها بياندازد. اين است كه خواندن موثر است. چون عكس معركهها و واقعهآن بايد خود را در معركه
ي ها آن است كه خودش به واسطهترين حاللي آن موضوع ديگر است. اصليهاست درواقع. وواقعه

  زندگي فراهم بيايد، پيش از آنكه خودتان قصد كنيد. 
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هاي كنم ناهمواريام به خوبي حس ميكردهپيدا تر براي پرداختن به ضمير خود ي دنجاكنون كه گوشه
وري توانيد به چيزهاي خيلي تصكند، حتا ميآميز شما باز ميابهامهاي زندگي محل بيشتري براي انديشه

بپردازيد. اين است كه من يكبار ديگر به  –كه باالخره بستگي نهاني و خاصي با زندگي شما دارند  –
ي مرهم است هاي شعر شما به منزلهي الزمي را كه براي زخمكوشم تا نكتهدنبال همان حرفها رفته، مي

  اي روشن كرده باشم. ولي درخواهيد يافت كه اين كار علت ديگر هم دارد.هتا انداز
مواظبتي غريبي كه از شما سرزده است برخورد داد. ناگهان دريافتم ي اخير شعر شما بعدن مرا با بيقطعه

ثمري كه شعر شما خواننده را در حين اينكه در آن غرق شده است، به واخوردگي و پرتي حواس بي
ايد. در ي تصويري اضافي كه در آن، در چند مورد به خصوص، به وجود آوردهازد. به واسطهاندمي

ي قوت خود باقي مانده و چيزي با اين رويه بر قوا و تاثير كه موضوع از حيث تشريح به اندازهصورتي
دارد، شما نگه مي هاي اصليي انديشهي كوتاه خواننده را دور از زمينهآن اضافه نكرده. فقط در چند لحظه

كند. حال آنكه هر رنگ و تصويري براي رفع احتياجي است. بعد با وضع پريشاني به آن بازگشت مي
آيد براي داللت و اثر كاري هم كه در روي كار فراهم ميست. اين نازكچنانكه هر تشبيهي براي قوتي

ته ن و با التهاب عجيبي پيش رفزنابخشيدن مخصوصي است. متاسفانه ذوق شما شانه خالي كرده، نفس
در  ايد كه اين كار فقطايد كه محل واقعي اين كار را به خوبي دريافته باشيد. حتا فكر نكردهنخواسته

ورزيد وجود ندارد، بلكه در طرز كارهاي ديگر هم به اين سبكي كه شما اخيرن نسبت به آن تمايل مي
ي انگيختن و به جا گذاشتن رنگهاي معيني، ميدان وسيلهخوريد و آن اين است كه گوينده به نكته برمي
دهد. ولي اين رنگ اساسي كه آنقدر با مواظبت به جا گذاشته و به يك جمله ي خود ميبه خواننده

معترضه شباهت دارد، براي برانگيختن حس كنجكاوي خواننده و براي اين است كه خواننده را با رنگ 
هاي خود در دماغ عين ميخكوب كرده، رخنه براي نشست دادن انديشهي مو تصويري اضافي و در نقطه

تمان هاي ساخگذارياو باز كند. چون اين است اين كار بار ديگر شما را با نكات اساسي و مربوط به پايه
هاي هاي قبلي شما مقصود اصلي شما را متمايز نساخته و داللتدهد. اگر برداشتشعر شما برخورد مي

ابهام و  بخشد. حالتمناسبت باشند؛ اين كار به عكس نتيجه ميجا و بيها بيبوده و سمبولشما ضعيف 
د ايد، زيادتر كرده مثل اين خواهنپيچيدگي سبك كار شما را، در موردي كه مجبور به اجراي آن سبك بوده
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اده و تشخيص دتازد، بدون قدرت براينكه پيوستگي زماني و مكاني آن را بود كه شما اسبي را كه مي
هاي پريشان او را به پنجه سرد مردگان تشبيه كنيد. يا ي مادي آن را بدست آورده باشيد، ياللوازم جلوه

كوهي را نمودار نساخته سنگي را در آن بغلتانيد و در ضمن گريززده تشبيه بياوريد كه اين سنگ شبيه به 
  فالن چيز است... 

چيز است آن يك چيز را كه هنرمند ز، و چيزي كه در حكم همهچيچيز و همهبه نظر من شبيه به هيچ
ي خود را هضم كرده نمايد كه نمايندهصراحتن به آن قصد كرده است، نيست. در صورتي هنر جلوه مي

كند. اين استعداد و چگونگي فراهم آمدن آن را شما بايد پس از آن مايه براي جلب انظار مردم پيدا مي
ايد ي محبوب شما هم در آن قطعه كه به دنبال آن رفتهدر نظر داشته باشيد كه همسايهبه جا آورده، حتمن 

كه به  -ده پس از آن محل براي اين تصوير بخش به آواز خروس داهاي جلوهچه كرده است. اول نقطه
به دست آورده است. من زير و بم اين كار را  -خشك كه در تن مردگان خون بدواند  مانند رگ
خواهم كه در نظر بگيريد، اول كشم و از شما مين در همين قطعه شعر او به چشم شما ميمخصوص

شد و با »هاي زندگي خود شماناشي از نشانه«اشيد و بسازيد و قدرت ايجاد شما بتوانيد خالق خوبي ب
كم پوست هاي ديگر كه در حبروز و ظهور با اقتدار و نيرومندي را از خود نشان بدهد، پس از آن آرايش

به روي مغز و دستكاري به روي ساختمان اصلي است، تابع همان استحكام در پيكربندي اصلي شعر 
 و  لغزد و مثل اين است كه چندان از روي رغبت واقعي و بصيرتي شعر شما ميشماست. اگر پيكره

و تصويري هم كه در  هر رنگ - و به اين جهت راه نفوذ در ديگران نداريد -ايد ايمان به آن نظر نداشته
ا را هاي شعر شممغز و لغزان است. فرصت به پا بر جا شدن هيچ يك از انديشهضمن آن فراهم بيايد بي

دهد. درست مثل اين است كه نقش در روي آب بسته باشيد و به مدعيان ي شعر شما نميبه خواننده
يد كه شناسآيا استاد زبردستي را مي دهيد. ولي چرا؟شعر خود ميدان وسيع براي خرد ساختن خودتان مي

به وجود  يافته استمواظبتي خود همان اثر عالي را كه در هنگام مواظبت دقيق، به خلق آن توفيق ميبا بي
بياورد؟ بعد آيا اين راز سربسته براي شما فاش نخواهد شد كه چرا گاهي استادان زبردست اثري بسيار 

ورند؟ البته در جواب به من به نكاتي تصديق خواهيد كرد و من راه به آنازل و كودكانه به بازار هنر مي
  آورم كه به شما توصيه كنم در كار خودتان مواظبت بيشتري داشته باشيد. دست مي
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  كنم: ي شما در آن بود كه به شما گوشزد ميشما را خواندم. خيلي چيزها از همسايه صبح بيداري قطعه
 اي او كه چطور با آساني يك قطعههبنديي كار او، و به طور وضوح شكل درآمدها و پاياناو، گرته خط مشي

دهد. در عين حال كه طرز اجراي وزن و طرز كار او در ذوق شما گوارا بوده و از پي آن شعري را پايان مي
هاي او و گاهي خود تركيب –ايد، مفرداتي كه خاص شعرهاي خود او و معلوم است كه مال زندگي اوست رفته

اند. البته با مصالح حاضر و آماده كار كردن آسان است. راه شما را  ديگري به شعر شما سر و صورت داده –
ا ر عصياني تان كه اخيرن قطعهي خودتوانيد به آساني برويد. ولي چرا به رفيق همسايههموار كرده، شما مي

  كنيد؟ساخت نگاه نمي
به مشكلي برخورد كرده شخصيت شما هم براي نمو خود راهي داشته باشد. براي اين منظور فقط  بگذاريد بيشتر

بينيد هميشه مشكلي در هنر هست. آسان آن است كه بوده كه دقيق شديد ميكاويدن در خودتان الزم است. همين
ترسد و به ه در تاريكي جاده ميني و مدارا با طبع بايد كار كرد. مثل كسي كبينيد خيلي به تدريج و تأست و ميا

آيد، اگر ي كاوش شما به دست شما مياند به وسيلهرود. آنچه را كه در شما ذخيره ساختهحال ترس جلو مي
اينكه  هاي خودتان انس بگيريد. اساسناين بها نباشد، آن كاال هم نيست. عادت كنيد كه خودتان بيابيد و با يافته

  اي براي دل او نيست. كنيد خرسندييروي ميي خودتان پشما از همسايه
 بينند گوش ندادهها كه شما را بيگانه ميها و آن همه وازدهنشينخرسندي او فقط در اين است كه شما به حاشيه

به مانند فرمانداري كه به تخت  –ي هنر شما، كه خواب كمال و جمال آن را ايد. اما آيندهتر افتادهو به راه مناسب
بينيد مرهون خواستن شماست كه تا چه اندازه بخواهيد و عالوه بر آن بكاويد و زندگي شما را براي مي –ه نشست

ست. آن با اهميتي كه هست خود شماييد. طعن و مالمت كسي ايي جداگانهآن تجهيز كرده باشد. هركس ذخيره
خواهيد كه به شما هنرمند بگويند. را به گوش نگيريد. زودزود و سفارشي ننويسيد. شما ماشين نيستيد. مي

گيرد اگر خود شما براي آنچه كه كند و از روي سفارش مزه نميبرداشت مطلب براي هنرمند كفايت كار را نمي
انقطاع كار خودتان نباشيد. در هر صورت مطلب از شما قوت و جان و ريشه بيي خواهيد ساخته نشده و مزهمي
آيد در عالم هنر ترديدناك است. آن را با قدرت قلم و به طور وفور به دست ميخواهد. آن چيزي كه زود و مي

توانايي بر تندكاري متشبه نكنيد. هر تندكاري، وقتي كندكار بوده است. شما هم صبر داشته باشيد. حوصله به 
ها و هر باييها و زيخرج بدهيد. بيشتر از اين وقت خودتان را به كارتان بفروشيد. وقت، ترياق است. زشتي

گذارد تا روزي پروازي طوالني در پيش بگيرد، گردد. جوجه كبوتر وقت مياي با آن برومند و شناسا ميجلوه
اند و با وصف اين بايد برد دوباره و بارها تكوين شدن ذوق و هوش شما هم همين حال را دارند. تكوين شده

 پرسيد، از اين راه است و بس... است باشد، چون از من ميرا به آنها داد. آن توفيقي كه براي شما روزي ممكن 
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ي ي دوردست هم كه دهكورهاز فرستادن شعرهاي خودتان براي من خودداري نكنيد. در اين ناحيه
ام، به ياد شما هستم. من خاصيت كوچكي در ميان جنگل بيش نيست، و من از خستگي به آن پناه آورده

  دهم. از دست نمي خود را
فكر من در پيرامون آن چيزي است كه مانند ميراثي از من ممكن است براي ديگران باقي بماند و ميل 
دارم رموز آن را در زندگي خودم براي شما شرح بدهم. اما شما چرا از اين ابهام كه ديد شما را پرعمق 

ي سم ناك كه براي هنر به منزلهي خطرپرهيزيد؟ اين وسوسهگرداند، ميو لطيف و باشكوه مي
دارد، اگر از سرتاسر اشعار شما پيدا براندازي است و مصالح به كار آمده را خام و كمرنگ نگاه ميريشه

  ي اشعارتان براي من نوشته بديد پيدا بود. اي كه به ضميمهنبود از نامه
ا آب شود، از اينجي رقم مسلم ميبايد نخست ايمان آورد و بعد به كار افتاد. حقيقت سرنوشتي كه روز

به شعر اخير شما با شما به ميان بياورم اين بود و باز  خواستم مخصوصن راجعاي كه مينكتهخورد. مي
گويم: كدام اشخاص در بين خوانندگان شما هدف واقعي شما هستند؟ اگر بر طبق ذوق و درخواست مي

توانيد آنها را اقناع كنيد و به آن در آن سراغ داريد و ميبخش شعري اگر ي جانايد و مايهاي نوشتهدسته
ايد؛ ديگر شك و ترديدي درخصوص خوبي و بدي اشعارتان نداشته خواهند آنها را رسانيدهنشانه كه مي

هركس  كنيد وباشيد. مثل كوه محكم در مقابل بادهاي هرز قرار بگيريد، بدانيد كه شما كار خودتان را مي
اي تر از اين حيث تاثير واقعي، چيزي نيست. اراده براي هر فرد ارادهرا كرده باشد. حقيقيبايد كار خود 

است كه حوادث جمعي آن را فراهم آوده است. با در نظر گرفتن هر نكته براي شما كه از همه چيز زمان 
قي از هنر ي دوردست و دقيدانيد به نقطهست، در حالي كه شما ميچشيد چه نگرانيخودتان مزه مي

  ايد. پيوسته
همچنين بايد بدانيد آن چيزي كه عميق است، مبهم است. كنه اشيا جز ابهام چيزي نيست. جوالنگاهي 

ز را با قوت چيچيز برسد و همهخواهد به همهكه ميدرحالي -براي هنرمند هست، اين وسعت است  كه
ي ي پرعمقي، آن چاشندر عروق او در نقطه دارد.تر مياين وسعت، هنرمند واقعي را تشنه -آن دريابد 

هاي زندگي او چشاند. در آن يافتهرود ميخود و نابخود به هواي آن ميتلخ و شيرين زندگي را كه او ب
هاي گمشده با ساعات دور و دراز از هجران را حاكي از شبي كه در ميان شبها بيهوده را بايد ديد. لذت
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كشيد. جان هنر با زندگي است. ي آن انتظار شب را ميروشني زننده و به روز پيوست؛ روزي كه در آن
ي نفوذ عميق داده است؛ ايد كه همين ابهام آنها را زيباتر ساخته به آنها قوهشما بارها به آثاري برخورده

دهد انسان نسبت به آثار هنري يا اشعاري بيشتر عالقمندي نشان مي«يد خوان كناگر اين حرف را دوباره
  .»هاي متفاوت باشدابل شرح و تاويلكه جهاتي از آن مبهم و تاريك و ق

من تمنايي از شما در اين خصوص ندارم و مدعي اين نيستم كه بدون ابهام هنرمند هيچ كاري از كارهاي 
خود را نبايد به پايان برساند. اول بايد دانست كه شعر هم حرفي از حرفهاي ماست. از حيث كم و كيف 

ز اي اي زندگي ما نيست و بايد نشانهارتباطي با مادهي بيي خود در زمان و مكان معين. مادهو چگونگ
آميز جلوه كند. همچنين عقيده تواند يك وقت ابهامزندگي ما باشد. به اين جهت از حيث موضوع مي

منحصر براي ي زندگي ماست و ادراك عالي آن دارم كه هنر تابع موضوع است اما چون شعر واقعي ميوه
ست، تصرف غيراهل در آن منطقي بسيار خنك و خيالي و خالي از چيزهايي جور با ي مخصوصيدسته

در چه  –دهم ازين دهكده به شما دستور مي –خواهد. فقط در اين مورد هوشياري هنرمند حساب مي
  چيز خواهد بود؟ 
اشد، هوشياري او در اينجاست كه فكر خواهد كارش را از روي مصلحت انجام داده ببراي هنرمند كه مي

تر آن است كه براي آن طبقه نوشته باشد، پس از آن هنر نويسد، و واجبكند و بيابد براي كدام طبقه مي
را به حد زبان پايين آورده يا به حد اعال باال برده است. در هريك از اين دو كار اگر فكر خود را درخور 

بقه كه منظور اوست به ميان گذاشت، بايد گفت اين هنرمند در كار هضم ذوق و توانايي بر درك آن ط
شما. اگر اين قطعه  ز دريا خيزاني فروگذار كرده باشد، مثل قطعه خود چيزي را تعهد نكرده است كه

شناسد هاي لختشان از زير ديوار شما رد شده و بارهاي سنگين عزيزاني را ميبراي كارگرهايي بود كه شانه
گفتم شما بسيار ثقيل و ناگوار اين قطعه را رسانند، من با كمال صراحت به شما ميزل ميبه سر من
يشترند، ي تحريك بايد كه درخصوص نجات آن تشنهايد. ولي چون اين نيست و براي آنهايي نوشتهساخته

آن بود انجام ي هنر و منظور ديگري از ايد. كاري را كه الزمهاين قطعه را حقيقتن خوب از آب درآورده
ي طبيعت كه زندگي من و و راجع به همه –تري بود ايد. اگر كاملن موضوع راجع به ساحت وسيعداده

  گفتم: گفتم، و ميباز همين را مي –شما هم در جزو آن قرار گرفته است 
و  ود دارد.وج –بينيم وقتي كه عميق مي –جا انگيز هستند. اين ابهام در همهمعمق اساسن ابهاكارهاي با
يابد يا يابد يا نميهاي زندگي مثل مه كه در جنگل پخش شده است. با نظر ما كه ميي روزنهدر همه

شود. حال آنكه براي كساني كه نظري با اين عمق ندارند، ابهامي مجبور شده است كه نيابد، كم و زياد مي
اند، مثل خوراك دستپخت ها قرار گرفتههم وجود ندارد و بايد گفت براي آنها چيزهايي كه در اطراف آن
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ي ظرف محدودي محدود شده است. كند كه در دايرهي معين و مسلم حكايت ميشان، از اندازهروزانه
خواهيم به دست جمعي انجام بگيرد و اما هركس حق ديدي در اين دنيا دارد و براي مقصودي كه مي

چيز در ست كه حتمن همهرويد راهيهي كه شما ميرود. راي خود ايرادي به شمار ميهركس به نوبه
ينكه شوند، تا اها كمرنگ ميها تاريك و پررنگآن با وضوح نيست. بلكه در بسياري از آن چيزها روشني

ندازد و ادهد و رنگ ميشما به كنه باقوت هرچيزي با كمال تشنگي برسيد، خطوط ناآشنايي روشني مي
ش ايد. كاوگيرد. مثل اينكه در قعر دريا دست انداختهگي شما چاشني ميبا تماس دور يا نزديك از زند

دهم، توانيد بيابيد. بنابراين، به شما اطمينان ميشما در جهاني بزرگتر است و شما خود را تنها در آنجا نمي
يگر هاي دها تشنگيي تشنگيدر پيرامون شما تشنگاني به حال انتظار وجود دارند كه بعد از رفع همه

ي من در مورد ترديدي كه شما داريد چيزي بيش از اين دواند. توصيهآنها را در اين بيابان وحشتناك مي
ي اخير شما وجود داشت؟ چگونه بايد به اشعاري به اين سبك نخواهد بود. ولي آيا چه كمبودي در قطعه

گويم اين است: مقدمتن ميو در اين رديف تركيب مناسب داد؟ بعدن براي شما خواهم نوشت. آنچه كه 
 تر بيان كنيد.  ابهام خود را واضح
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نه و خاموشي آن با وضع روياانگيزي سرريز كرده، چنان ني است. باران در روي جنگل و گاوبروز بارا
ما به من ي شعر اخير شبارد كه من بايد دلتنگ باشم. اما باز در فكر شما هستم. قطعهافسرده مي

 ي اشعارتان ايجاد شود.دهد، شايد برخالف آن تصويرهايي كه متوقع بوديد در خوانندهتصويرهايي مي
انگيز گنگي است كه در ميان تار و پود اشعار شما رخنه بسته است. مثل اينكه كاري علت آن، حالت ابهام

ايد. به به وجود بي ،پسندندي ميو بعض ،از روي هوس انجام گرفته تا طرزي بر طبق طرزي كه بوده است
ايد اي كه پيش از اين ساختهمخصوصن قطعه –كنيد كه اشعارتان اين واسطه خود شما هم چشمپوشي نمي

ي معيني بين ما و آوري انداخته است. و حال آنكه در هر طرز كاري واسطهمعني را در تعقيد سرگيجه –
دهد. به هر اندازه كه مبهم اي به هم ربط ميو ما را در نقطهكنند، وجود دارد ديگران، كه مثل ما فكر مي

يافته باشيم، بدون اين واسطه، كار هنري از توازن و قدرت رسوخ، كه بايد در آن برقرار باشد، بيرون 
افتاده است. مثل اين است كه ظرف محتوي مايعي را به طرف ديوار پرتاب كنيد. مايعي كه از آن طرف 

آيند، ي ابهامي به دست ميهاي عجيب و خيالي را كه در زمينهشيده شده است طرحظرف به ديوار پا
اي بسا به مقتضهاي شما هست، چيزهايي را چهافتهسازد. نيروي يافتني كه با ذوق و هوش و ذخاير يمي

دانه اي آزيابد. البته هيچكس مانع از رويهدر آن طرحهاي عجيب و خيالي مي –طلبيد حال و موقع كه مي
تواند راه خود را طي كند. براي كسي كه معتقد به و طرز يافتن شما نخواهد بود. هنر هم آزادانه مي

ي به رود. يعنچيز، سطح هنر هم باال ميتغييرات در هر چيز باشد حتمي است. مثل باال رفتن سطح همه
آيد. كتي به وجود ميي حركتي كه در چيزهاي ديگر به وجود آمده در هنر هم كم و بيش حرواسطه

كند. بلكه عبارت از بهتر خواهد ميالوصف اين آزادي عبارت از اين نخواهد بود كه هركس هرچه ميمع
ذشته هاي گبه مصرف رسانيدن هنر به خرج فهم كم و بيش ديگران است. اگر شما بدعتي گذارده و سنت

هنر را به قيدهاي ديگر مقيد كرده آن را  ايد براي اين است كههاي تازه، از هم گسستهرا به پاس روش
ين سپارد راه معتر ساخته باشيد. در اين صورت راهي را كه هنر ميدارتر و دقيقتر، پرمغزتر، بيانزنده

هاي ما و چگونگي بروز و ظهور آنها. اگر شما ست، نسبت به يافتهاياين راه حاكي از حد و اندازهاست. 
ايد، انجام داده باشيد هنر شما در مورد شما، كه زبردستي خود را نمايان ساختهنهايت مبهم كارتان را بي

است. قبل از هر چيز متمايز بودن  "يافتن"كند. ولي يك نكته قبل از هر چيز براي شما صدق پيدا مي
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ر دهايي كه كند و او را براي دريافتن نكتهي اشعار شما بيدار ميموضوع، نيروي كاوش را در خواننده
دارد. گواراتر اين است كه كار نخستين شما، با برداشت مخصوصي، پيش كار شماست حاضر يراق مي

اي است كه آيا اين از هر چيز مقصود را در جلو چشم بياورد. پس از آن اين قضاوت، قضاوت جداگانه
يا ندارد. و البته هر  آميز وجود داردطرز كار مبهم انجام داده شده است يا نه؟ يعني در آن چيزهاي ابهام

رز كند كه طبرند. آدم پخته و باتجربه انكار نميكدام از اين دو صورت سهم مخصوصي از زيبايي مي
هاي مخصوصي نسبت به خود هستند. آليست، هركدام واجد جلوهكارهاي رئاليست مثل طرز كارهاي ايده

ي مخصوص را بخشيده و خود آن جلوه كفايت و قابليت در اينجاست كه هنرمند تا چه اندازه به كار
خواهيد ابهامي مقبول به اشعارتان داده چطور در آن زبردستي و عمق به خرج گذاشته است. اگر شما مي

باشيد فقط به اين ابهام كمي روشني بدهيد، راهش اين است: قصد شما اين باشد كه چيز مبهمي را با 
شما از روي دقت الزمي بود، تناسب رنگها را با موضوع  صراحت بيان كنيد. پس از آنكه برداشت نخستين

 كه انتظاري درهاي صنوبر و ياس، درصورتيو هدفهاي خودتان بسنجيد. مثلن انتظار كشيدن درخت
ي آورد. همچنين كلمهجاومنزل و سرگردان به نظر من ميما نبود، چيزي را در اشعارتان بيموضوع شعر ش

بخشد، طرز كارهاي كالسيك را به ياد خت، كه قوت رئاليست به آن ميبدون اسم از آن در "درختي"
ثمر، كلمات دريا و شب و صبح دهند. درضمن بعضي كارهاي بينمي اندازد كه به چيزها رنگ وضوحمي

اند، بدون اين كه به وجودشان احتياجي داشته تان شناخته شدههاي خاص شعرهاي همسايهرا، كه نشانه
ايد ايد. به طوري به زحمت جا دادهايد. و به زحمت جا دادهدادهه شعر اخير خودتان جا شيد، در قطعبا

ايد كند. مثل اينكه خيلي آنها را دوست داشتهكه محسوس است. زمختي و ناجوري آنها ذهن را مشوب مي
به  -هد دبه خيال اينكه شكلي مي - ي شكوه و شكل دادن به شعر خودتانو فقط به پاس دوستي يا برا

ي رفيق شما با تغيير محل بندي نيست. چنانكه همسايهرمولايد. حال آنكه شعر فنمودي داده آنها محل
ر ساز باشد شعحتمن سرمشق تازه نشان داده و مدلكند. شاعر نبايد براي اينكه ها اين كار را ميقافيه

و با هنر ارتباط كوري را داراست.  انديشي و بدون توجهي استخود را به چشم مردم بكشد. اين كار مĤل
كنند. مدل و فرمول در عوض تفحص داشته باشيد چه چيزهاست كه واقعن در ضمن كار لزوم پيدا مي

مثل اجراي وزن و هر طرز كاري بايد محصول بي بروبرگرد ضرورتي در زندگي هنري شما باشد. شما 
اوريد، همانطور كه در دماغ شما به وجود آمده، به آميز به وجود بيخواهيد بنا به ضرورتي، عمقي ابهاممي

دهيد. درهرحال و در هر طرز كاري، ايد و يا از روي مصلحتي آن را مبهم جلوه ميآن مبهم نظر انداخته
ي مادي آن چيز را چنانكه در خارج از شما قرار در حين توصيف از چيزي الزم است كه لوازم جلوه

ي سوخت، در قطعههايي كه در آن ميد. قسمت ساحل را، با وجود چراغگرفته است در نظر داشته باشي
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اند و تجسم د كه مبهم نيست، بلكه رنگها مرده  ايي اخير خودتان، چنان وصف كردهماقبل قطعه
اند، مانند بعضي مصالح ديگر. در چند ها بدون لزوم و فايده به پاي كار آمدهدهند. پس از آن سمبولنمي

يا  اگر چيزي سمبل شده باشد -يه كه فصل عوضه شده، محل نداشتند. الزم بود گفته باشم جا چند قاف
عي نشدني ها بايد تناسب قطسمبول -بيشتر فراهم بياوريد يا نياوريد  نه، براي اينكه در چيزي نيروي اثر
ب و تناسبه روز بهتر  "صبح"هاي خود داشته باشند و مثلن تناسب و معين و حساب شده را با هدف

ي اينها موضوع را در چند نوبت به يك وضعيت تاريك و پوسيده... با وجود همه "شب"به دل و  "دريا"
ايد. بود تعهد كرده "شهر گمشده"ي اخير اشعارتان كه عنوان آن ي ماقبل قطعهبه مراتب بهتر از قطعه

ها به جاي خود گذارده شده، در ايد. رنگبراي اينكه در اين چند نوبت لوازم وضوح آن را به آن داده
هاي مبهم هم جال و شكوه انتخاب آنها دقت به عمل آمده و به قوت خاص خودند. به اين جهت نقطه

ها را براي اند. همين مراقبت را در سراسر اشعارتان داشته باشيد. من باقي حرفخود را به دست آورده
شما قول داده بودم در ميان اين سطور بيابيد. هرچند برم آنچه را كه به گذارم و گمان ميوقت ديگر مي

كه بعضي مطالب در اين سطور به هم پيچيده و ممكن است در چند نقطه توضيح بخواهد. چشم شما 
  ها آشنايي دارد... كه دست در كار هستيد با اين پيچيدگي
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  كنم: بخوانيد. بخوانيد. من باز تكرار مي گوييد چگونه فرا بگيريم؟ خيلي آسان است.مي
كه دريابيم و مطلب به كار ذوق و طبع ما بخورد. دهد، جز خواندن؛ در صورتيهيچ چيز ما را نجات نمي

كنيد به اين كار احتياج دارد. وضعيت ما عوض نشده و اگر رشد خود را ملت ما زياده بر آنچه تصور مي
  خواندن!  نكرده يك راه براي فهميدن هست:

ست. بعد از چند سال كه به كار ادامه بدهيد و برطبق آنچه اگر بدانيد چقدر اين توصيه سودمندي
گويم. ولي اگر دقت كنيد، خواهيد دانست من چه مي ايدكنيد و در كار و آنچه خواندهخوانيد كار مي

ا غلط كنم؛ زيرآن توصيه مي خوانيد، همان بهتر كه نخوانيد. تمام آنچه را كه گفتم به عكسسرسري مي
 .»كندكند، خطا ميكسي كه كار مي«گويد: يكي از بزرگان زمان ما ميفهميدن، غلط عمل كردن است. 

روم كه در اين خصوص حرف اگر از اول به خطا رفته باشيم، ديگر مطلب معلوم است. من هيچ تند نمي
  زنم. مي

توان زد. ولي عمده اين است كه براي مرد عمل يها حرف بسيار مدر خصوص هر يك از اين موضوع
گيرند يا به خودي خود و به حال هاي ديگران نشانه نميهاي ما از شخصيتترند. آيا شخصيتكدام مهم

شويم؟ چون نه چنين است شخصيت در همه چيز، در استيل، در فرم، در طرز كار و در تجرد، كسي مي
  ايم...هاي ديگر چگونه ارتباط داشتهتهمه چيز فرع بر اين است كه با شخصي

خود نگيريد. پس از اين فكر، اين خيال در سر شما بگذرد كه بتوانيد يا نتوانيد بزرگوار اين دنيا را خودبه
  مردي باشيد و منشا اعمال و صفات پسنديده. 

  كنم به همين قدر اكتفا كنيد. هيچكدام از اينها مستغني از خواندن نيست، خواهش مي
  
  

  تهران      
  1322بهمن  25 
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كنيم كار يعني تخصص و براي تخصص بايد اي كه ما زندگي ميچرا بايد شك كرده باشيد؟ در دوره
  طور است. فراهم آورد دانش را... شاعري هم همين

خوانم. را مي يعمر بن علي خوارزم االسطرالبِ الطالب في عمل منهجي شما يك روز آمد و ديد همسايه
د جز كردر پيش من است. باز هيچ نگفت. زيرا خيال مي حفه حكيمتهيچ نگفت. روز ديگر آمد و ديد 

اي خطي در دست دارم تاريخ و فلسفه و حديث و تفسير نخواهم خواند. ولي روزي كه آمد ديد نسخه
  پرسيد چرا؟ مثل اينكه بغضش تركيد. 

گويم گاه چند خوشه گويم تمام خرمن را، اما ميبردارد. من نمي ايولي شاعر بايد از هر خرمن خوشه
 نظامياند، به كردهايم. قدما هم ميكنيم و كشف و اختراعي هم ننمودهبيشتر. اين كار را ما تازه نمي

مثلن ي صنعت (گويم استتيك بخوانيد و فلسفهرجوع كنيد. و چون به من رجوع شده است مي عروضي
شود و راجع به ادبيات هرچه يافت مي ماركسو  هگل) و در كتابهاي ديگران مثل 10نت فلسفه صنعتِ

  توان رفت و كلمه را در شعر به كار برد و كلمات هم مخازني دارند. است. زيرا امروز بيراهه نمي
آيا باز هم شك داريد كه امروز شاعر طبيعي بودن و هيچ در پيرامون طرز كار ديگران نگشتن، يك نوع 

  كشاند؟ سرايي و حماقت و خودپسندي است و انسان را رو به قهقراي هولناك و كريهي ميوهيا
  
  

 1323اسفند       

  
  
  
  
  

                                                            
) او riticismtoricist CHis("نقد تاريخي"پرداز ناتوراليسم فرانسه كه تاثير دان. نظريهمنتقد ادبي و تاريخ –) Hyppolyte Taine ،1828 - 1893هيپوليت تن ( ١٠ 

  كند. جا به او اشاره ميجابه "ارزش احساسات"نيما در مقاله  ست.گيريدر آثار زوال، بورگه و موپاسان قابل پي
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ك گويم: كدام ياند. من فقط يك چيز را ميدرخصوص اينكه كدام خواندني مفيدترست خيلي حرفها زده
  مفيد باشد. توانيد هايي كه مفيدند براي شما مياز خواندني

كند، مطلب عمده فهميدن است و كار را طبق فهم كردن. از اين گذشته بايد خواندن كسي را كس نمي
شود؟ خوانيم همرنگ بشويم و چيزي شبيه به آن فايده در طبع ما بيدار ميتوانيم با آنچه ميديد آيا مي

گفتم همه اشعار مرا ما سال پيش ميعمده اين است براي اهل هنر كه اهل كارند. به اين واسطه من به ش
ام، اما همه يكدست نيستند. باور كنيد هنوز يك نخوانيد و بيهوده وقت تلف نكنيد. من شعر زياد گفته

من مطمئن نيستم آنچه در  اقدام الزم در پيش هست كه فكري ترديدآميز آن را به عقب انداخته است.
هميد و جز چند نفري بيش درخواهند يافت و براي آن خواهم بنويسم آيا كسي خواهد فتر ميحد اعال

  شود يا نه؟چند نفر هم آيا ابهامي در كار پيدا مي
قوه نيستند، در اين صورت ايل بيان با وسايل حس و ادراك همدر اين قسمت است كه بايد گفت وس

ي نبسته را ؟ دانهكدام يك از آن قطعات كه در نظر دارم اگر روزي به دست شما افتاد مفيد خواهد بود
 ست. وقت خرمن نكنيد. پس از دانستن اين مطلب حاال برويم در پي آنچه واقعن براي شما خواندنيهيچ
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 تر كرد. حرفگوييد با بزرگترين شاعر زمان خود سروكار داريد و خلوت شما اين را بر شما روشنمي
ها و موافق نيستم. با دقت خود سروكار داشته باشيد، زيرا كوچكيست اما با حرف اول چندان صحيحي
ايد. هنگامي كه اين كنيد همان اندازه يافتهي آن است. هر اندازه دقت ميها همه ساخته و پرداختهبزرگي

  سازد. هاي كهنسال، ديواري نوتر ميافتد در روي خرابهدقت با نيروي عظيمي به كار مي
ي تكميل شدن هم هست. اين را كه دريافتيد به طرف دريافت اما همه چيز شايستهچيز خام است، همه
وري كنيد. زيبايي آثار شما نبايد طايد. هيچوقت راضي نشويد به كاري كه ميهاي فراوان حركت كردهنكته

  شما را بفريبد كه توقف كنيد. 
ن بزرگ. خودتان مردم نشويد. هيچ هاي مردم درباره شعرا و نويسندگادلتان را خالي كنيد از قضاوت

قضاوتي را به مثابه مذهب و تعبدي نپذيريد و نگذاريد در شما رسوخ كند. آنچه در شما و با شما به 
ايد و به دنيايي ديگر نظر داريد. اين حرف چقدر وجود آمده است درست است. شما با دنيايي ديگر آمده

  توانم بزنم. در شما اثر داشته باشد من تخمين آن را نمي
دهيد. در هر چند مدت اين الزم ايد و فكر كنيد چگونه كار خود را ادامه ميتخمين بزنيد چقدر كار كرده

ا آورد. عينن مثل اين است كه شمبخشد و توانايي فراهم ميست كه دل را استراحت مياست. اين تنفسي
له د نفس تازه كنيد. خلوت شما هم با اين وسيپيماييد در آفتاب گرم تابستان و بايراه وادي بزرگي را مي

  شود. روشن مي
  
  

1318    
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خواهم از سبزي برگها در اطراف آسمان آبي رنگ، مثل اينكه در ام ميصبح است. در سايه قرار گرفته
  گذارد. اند، لذت ببرم. اما حرف شما نميخود آسمان روييده

كنيد براي اينكه بشناسيد كي بوده كه ادبيات را عوض كرده است. ده وقت تلف ميشما خودتان هم بيهو
نند، كنظم كودكانه را در تمام نويسندگان مقاالت مجالت و اهل تتبع، كه قديمي فكر مياين فكر بي

ا دبينيد. از اختراع در فالن كارخانه گرفته براي هر چيز در عالم معنويات و معقوالت هم مخترعي پيمي
  كنند. مي

كس، ناقص است. چيز و همهست و هيچكس اول به طور كامل نيست. همهچيز تدريجيبه عكس همه
تر باشد. شما بدون تفسير از من قبول كنيد، بعد خودتان با فكرتان تواند روز به روز كاملاما هنرمند مي

  كنيد. پيدا مي
شعر آزاد گفت منم. من يا ديگري چه فايده دارد  ها در روزنامه نوشته بودن: اول كس كهچند روز پيش

شود. هر اولي از اول بودن و اين تفحص؟ عمده خوب كار كردن است. چون هر چيز به تدريج پيدا مي
كند. يك اول ديگر كه پيش از او بوده است چيزي گرفته است. انقالب در هر مورد با جمع معني پيدا مي

سال پيش كه جوان بودم و هنوز اين نوزادها  30سال،  25بله، اول منم. از اين خيال را از سر بيرون كنيد. 
انداختند. اما پيش از من هم اولي بوده است خيلي بينوا و پيش از نبودند يا از كاغذ، كشتي روي آب مي

هر  دكند. در عالم كون و فساهاي ديگر و از او بينواتر. فكر كنيد كه اولي هميشه كار جزيي را مياو اول
ي اجزاست و بايد ديد كه چطور كلي است. پس اول، آن اولي شود نتيجهاولي جزء است. آنچه كل مي

  كند. ست كه شكل به تدريج پيدا شده را نسبت به زمان خود كامل ميكه در پي آن ترديد داريد، كسي
يالق اهيد ماند يا به يكنم. براي من بنويسيد آيا در شهر خومن به همين چند سطر آخر بخصوص اكتفا مي

  آيم شما را خواهم يافت يا نه؟رويد و فردا كه به شهر ميمي
در  كند كه به پايان برسد. و البته پاياني بالقوهآن كس اول است كه هميشه مستعد يافتن است و سعي مي

  عالم هنر نيست مگر خرابي و انهدام خود انساني كه هنري دارد. 
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  دهم؟گوييد چرا درخصوص اشعار خود حق انتقاد به مردم نميرا در روزنامه خوانده مي آن نامه

  ست. ما نيستيم كه بگذاريم يا نگذاريم.كنند. زمان بعد از ما طوالنيمردم آنچه بخواهند مي

ام و دانند من چه نظري دارم و چرا شعر را بلند و كوتاه كردهولي يك چيزي وجود دارد. مردم نمي
  كوشم كه صورت آن را كامل كنم، اما براي انتقاد حاضرند.گونه و براي چه منظوري ميچ

ست براي يك پرده كمدي كه حماقت در آن تصوير زنده و باالبلندي اين خيلي مسخره است. موضوعي
  آيد.ميناي در اين زمينه، زيرا از من بررا دارا خواهد شد. پيش از هر فكر، شروع كنيد به ساختن نمايشنامه

ي غمم. قسمتي از خنداندم، امروز مجسمهسوخته هستم. من كه در هر مجلس جماعت را ميخيلي دماغ
ام ههاي بچشود يا براي كارهاي مطبخ، يا براي جاروب كردن اتاق، يا شستن لباسوقت من هم تلف مي

ها و سنگ كنار رودخانه ام، پيش از اينو كارهاي ديگر. ميز تحرير من، كه هيچوقت در عمرم نداشته
  ي من است. حواس من به كارهايي كه عادت دارد، مشغول است.امروز سكوي اجاق خانه

تازد بر اشعار من، خود شوم؛ اول كسي كه مياز اينها كه بگذريد، تعجب نكنيد چرا از موضوع پرت مي
پس از آنكه نسبت به  ،شوداي كهنه ميعه شعر يا منظومهگذارم قطمن هستم. رسم من اين است كه مي

  گيرم از هرحيث.آن بيگانه شدم، آن را به باد انتقاد و اصالح مي

ي جنوني در من رسيده است، و آن بدبيني كه اي كه من در همه كارهاي خود دارم، و به مرتبهوسوسه
اسهاي كهنه و ست. من كار به اين ندارم كه با لبخواهد واژگون بدارد، كافيزندگي مرا در هر لحظه مي

برد، گردم، هيچ چيز از من دل نميي خود برميدار از خانه بيرون آمده، به سوراخ خانهمندرس و لكه
ي كاغذ شوم، مگر از راه صفحههاي طبيعت. در آنها هم وارد نميمگر آنچه در اشعار من است. حتا منظره

  شوم.و هنگامي كه بر قلم خود سوار مي

اش به مصرف هنرش برسد، حتا در ضمن انجام كارهاي ي ساعات زندگيمههركس اينطور شود و ه
تواند پوسخند بزند به مردمي كه در طول چند دقيقه خانه هم راجع به نوشتن فكر كند؛ چنين كسي مي

  خواهند درخصوص كار چندين سال يك نفر اظهار ذوق و سليقه كنند...مي

، دقت كنيد، خواهيد يافت كه من چرا به مردم حق انتقاد هاي اين شهريدرباره هوش خود و طبع مرده
  دهم.نمي

			كنيد؟دانند، شما چه ميخواهند و نميمردم نيستند كه مي 	
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ز به چيست كه همهكنم. چه رنجيخردادماه است. لب استخر نشسته به موجهاي كوتاه و بلند تماشا مي
ن بدهد، هرچيزي با هرچيزي شباهتي يا تناسبي داشته باشد؛ آدم موضوع براي شعر گفتن يا چيز نوشت

  آورد. باري حرف خود را بزنيم.اين خاصيت سرگيجه مي

هاي كوتاه و بلند جمالت او هستند كه بنا به اقتضاي موقع و مقام و زند. موجمثل اينكه استخر حرف مي
  شوند.معني، بلند و كوتاه مي

اندازد. بله عزيزم نكته مهم اين است كه من د طرز شعر گفتن خودم ميزند مرا به ياحرفي كه استخر مي
هاست به تزخواهم انتظام طبيعي به فرم شعر داده باشم. در واقع فرم شعر من سنتز حتمي تزها و آنتيمي

زند. بعد جمله آيد، چرا حرف نميگوييم: چرا با من قهر كرده، چرا پيش من نمياصطالح. مثلن مي
براي اينكه وقتي من به مسافرت رفتم و از همه دوستانم خداحافظي كردم او را فراموش كرده بلندتر: 

  بودم.

همين كار را در وزن شعري بايد انجام داد و قافيه را سرد نگرفت. قافيه را بايد طنين مضاعف ساخت كه 
  به مطلب بخورد و ته مطلب و جمله را ببندد و اال لزومي ندارد.

گردد. هنر نظم دادن، براي شاعر در اين است كه چگونه با اين پرگار روي اين پرگار مي فرم شعر همسايه
ي اشعار آزاد من خوب تطبيق نشده، ولي خوب بگردد و اثر هنري خود را تطبيق كند. چه بسا كه در همه

  شود.تطبيق نشدن، غلط نمي

م گوينده باشد، زانو به زمين زده و هر قاعده و سنتي بايد در برابر اين خواهش طبيعت كه طبعيت كال
گذارد و آن اين است كه تابع شود. چه انسان، چه فكر او، چه طبيعت براي همه چيز يك قانون كلي مي

  گردند كه با هم ربطي يافته تناسبي به هم رسانند، يعني وزن پيدا كنند.چيز ميهمه

تر كاوشي در عالم نظم دادن به اين شيرين دهد و ازبگو همسايه فرم شعرش را با اين دقايق تطبيق مي
  كلمات، او پيدا نكرده است.

  
  

  1325خرداد 
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شود كه شعر چيست. پرسيد شعر چه چيز است؟ اين سوال براي هر شاعر جواني در بدو امر پيدا ميمي
ن خيلي االيام تا كنويمكند ارتباط الزم ندارد. در اين خصوص از قدالبته دانستن اين مطلب با كاري كه مي

نهايي كه به اند و آتوانيد به منابع اصلي مراجعه كنيد. آنهايي كه به طور استاتيك فكر كردهاند. مينوشته
 هايطور ديالكتيك. به همپاي ترقي علوم و فنون، مخصوصن از قرن هجدهم به بعد اين مبحث روش

نشويد و از كار بازنمانيد به شما جواب مختصر تحقيقي متفاوت پيدا كرد. ولي براي اينكه سرگردان 
  دهم:مي

به نظر دوست صميمي شما شعر يك قدرت است. يك قدرت حسي و ادراكي كه توسط آن معاني و 
كنند. من هم مثل كساني كه علم و اخالق و فلسفه را از صنعت صور گوناگون در بروز خود قوت پيدا مي

خواهم تفكيك كرده باشم. احساسات ما روزمره عوض عر را ميمندم، جز اينكه شكنند عقيدهجدا مي
  شوند.ي توانايي جسم ما عوض ميترند و به اندازهشوند، اما تاثرات ما ثابتمي

خواهم براي شما از يك شعر اساسي كه زياد قدمت دارد حرف زده باشم، از شعري كه قبل از ظهور مي
سان زندگاني اينقدر جمعي نداشت و درمقابل سود و زيان و تكميل خود در انسان بود. هنگامي كه ان

  طبيعت بود، هنگامي كه يك كلمه شعر نگفته بود.

ا دارد و مي زندگاني شعر كه قدرت حسي و اداركي ماست ارتباط دست به نقد با احساسات روزمره
شتباه نشويد. خواهم شما دچار اين اهمين مساله باعث بر آن همه اشتباهات بزرگ شده است. من مي

كنند شعر عبارت از واحدهاي احساسات ماست، البته واحدهاي تاثرات ما هستند كساني كه خيال مي
هست و نه چيزي بيشتر. باز به نظر دوست شما كسي كه شاعر است و حس و ادراك دقيق شعري دارد، 

غزل و درام هر سه شود. اين است كه حماسه و اول دفعه با خود و زندگي مردم است كه رودررو مي
تصويري ازين ارتباط عاطفي هستند. خيلي ظاهر است كه شعر قديم براي غنا و تهييج احساسات بود. 
همين دليل روشني براي آن چيزي است كه گفتم، اما بعدها شعر با مسايل اجتماعي و اخالقي و فلسفي 

گفتم، مردم خيال كردند شعر بايد و بعدها با مسايل علمي ارتباط پيدا كرد. تصور كنيد، همانطور كه 
  حتمن جواب به اين مسايل بدهد يا حتمن جواب به احساسات ما بدهد. در صورتي كه صنعت است...

ري است و بايد استخدام شود براي آنچه اشعر بايد با خودش ساخته و پرداخته شود جز اينكه ابز
بيعتن بايد اينطور باشد. شما هرقدر استاد طلبيم. شعر امروز جواب به طلبات ماست و طخواهيد و ميمي
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كنيد و اين استادي در كجا بايد به كار بخورد؟ آيا براي خود شما يا براي كساني ماهري باشيد چه مي
 كند وديگر؟ اين است كه شعر با مسايل اجتماعي و زندگي ارتباط دارد. حتمن هر شاعري كه حس مي

  دهد.ان ميغيرتي دارد، تمايلي به زندگي مردم نش

  
  دوست عزيز

  
ي زندگي است ولي حتمن ثمره احساسات ما نيست ولو اينكه با شعر از زندگاني ناشي شده و ميوه

  كند.چين مياحساسات ما مربوط باشد و احساسات يا تاثرات ما را دست
  

  

  1324تيرماه 
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  	اين است:ي مهربان ي من راجع به اشعار همسايهعقيده
  

در اين منظومه بسيار زحمت كشيده و نفوذي كه اشعار دوست شما در او كرده است، پيداست. اما در 
و  آميزكند، ابهامخيلي جاها، رنگها جال ندارند. گذشته از اينكه خواسته عمدن چيزهايي را كه وصف مي

جهت است كه مصالح را منظم و با  افزايد و آن ازينرقيق باشد. يك چيز بر ابهام تمام اين منظومه مي
قدرت كار نكرده است. جهت همه اينها اين است كه به خوبي واقف نيست طرز كار تازه از چه قرار 
است. درواقع طرز كار كالسيك خودمان را با طرز كار فرنگي آميخته است و ندانسته اين كار را كرده 

ز اين دو طرز را خوب نشناخته است كه ادبيات ما است فقط با قصد اينكه به طرز فرنگي كار كند و رمو
  الحالي است نه وصفي.وصف

شود. عيب ديگر اين منظومه اين است كه اسكلت فرم، ممكن بود ست و اصالح ميالبته همه اينها خامي
ي اين شعرها كم با اين رويه كار كرده است. باقي را خودتان رساند كه گويندهبهتر ازين باشد و مي

  انيد.دمي
  
  

  1323تهران، مهر 
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افتيد و وقتي مرا تنها ي ي كوه مقابل طهران با من تصادف كرديدبه شما گفته بودم، روزي كه شما در دامنه
خودتان را براي من خوانديد، من در خصوص آن به شما گفتم عيبي كه دارد به جز  ابرهاي سياه يقطعه

  گويم: شنويد و آن را خودتان بايد بجوييد. حاال هم ميميآن چيز است كه از من 
بينيد، خودتان را در الزم است چندي يك دفعه از خود سوا شده در خصوص خودتان به طوري كه مي

خارج از خودتان قضاوت كنيد. مخصوصن هر دفعه كه شخصيتي را در خودتان حس كرديد اگر بدانيد 
اي است در تنهايي و براي خلوت مرد و نمو شخصيت او، تكرار هرهاين كار چقدر لذتبخش است و چه ب

كنيد. در صورتي كه خوب از عهده برنياييد باز با زور تمرين، ممكن است. باز هر گاه از عهده به مي
خوبي برنيامديد با جدا شدن از صورت جسماني خودتان شروع كنيد. يكايك عضوها را، بعد تمام بدن 

بگذاريد و در مكاني او را بنشانيد... جدا شدن فكري هم با اين جدايي ارتباط دارد.  خودتان را در تصور
  خواند. ايد براي شما ميبايد فكر كنيد ديگري است آنچه را كه شما سروده

است، به اين سادگي  "قضاوت در خصوص خود"گويم آسان نيست و نه به معني اين مطلب كه من مي
  انايي يافتن اين خود است و پس از آن دست بر او بردن. گويند؛ بلكه توكه همه مي

ق كنيد بينيد، مشي غبارگرفته ميهرگاه شما خودتان را خوب درجلوي خودتان يافتيد، مثل اينكه در آينه
آدمي كه پيش شماست، يعني خودتان، با همان حاالت و سكنات و اخالق كه داريد، حرف بزند. ازين 

  در بين حرفهاي او، به شعرهاي او برسيد. راه هم ممكن است و بعد 
البته اين كار با آشنايي است، نه با بيگانگي. اگر چندي گذشت و نسبت به اثر شعري خودتان بيگانه 

ت كند. ولي پس از اين موقعيت اسشديد، البته توفيقي است كه شما را در اصالح شعر خودتان موفق مي
  گويم. آن قضاوت كه من مي

كنيد. شود. آنچه را به جا نيست با اين وسيله، به جا ميو آشنايي با اين جدايي تعمير مي آن بيگانگي
  كنم. ايد براي شما پس فرستادم و همين را تقاضا ميي اخير را هم كه براي من فرستادهقطعه

  
  1324آبان 

 طهران  
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 شيطانها مانند پهلوانان عبوس را از ه، كوي شما بسيار ساده است. در قطعه شعر اخيررفيق همسايه
  قرض گرفته، از همين منظومه.  لرمانتف

ب يابيم در تركياما كلمات به خودي خود، كار صورت بده نيستند. نبايد فريب خورد. اثري كه ما مي
ه ه باست يا موجد اثري كه در تركيب داده است. بايد دانست اين مفردات را در كجا و چطور و براي چ

  كنم. را به شما گوشزد مي بريم و من باز همان طرز كاركار مي
يدا كند. شما شاعري پمثل موسيقي ما، بسيار دروني و معنوي است. با حالت دروني وفق پيدا مي ،شعر ما
يهات بيند براي خواننده تهيه كند. با تشبكنيد در ميان شعراي ما كه چيزي مساوي با آنكه در بيرون مينمي
ي اشعار با حرفي كه ما در برابر آنيم عمده نكته خودتان را گول نزنيد. برابر داشتن خواننده وچهريمن

  روند، متوجه اين نكته نيستند. هاي ما كه به دنبال چيزهاي تازه مياين است كه در شعر ما نبوده و جوان
همه چيز، نسبت طرز كار  گويد اول توجهي كه بايد در ادبيات ما بشود، براي عوض كردنهمسايه مي

  است. 
قه اين مضايي شما بي جان و از اثر افتاده است، علتش اين است. شما بياگر برداشت اين رفيق همسايه

  گري را به او بفرماييد و از قول من به او بگوييد عيب اول شما اين است. فوت كاسه
  
  

 1324مهر ماه 
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شود، بهترين نماينده حالت دتان وسواس به خرج ندهيد. انسان حالتن عوض ميدر پاكنويس اشعار خو
است كه آنچه را كه هست بهتر بيان كرده باشد، در صورتي كه وسواس فقط نتيجه دقت است و هنگامي 

  كند. كه حالت عوض شده، وسواس فقط خراب مي
مالت و كلمات از حيث معني لغوي در پاكنويس اشعار، بيشتر به فرم دقت كنيد و آرموني كلمات و ج

  بندي صريح. و معني منظور خودتان و جمالت از حيث تركيب
  اگر به معني دقت داريد از اين حيث باشد كه كلمات براي اداي آنها رسا هستند يا نه. 

ندازد اخطر عمده در پاكنويس كردن، افزودن و كم كردن است كه اتصال بعيد در بين مطالب موضوع مي
 گذارد. به عبارتفايده ميخورد و بازرسي شما را درخصوص فرم، بيا قطع و وصل آن، فرم به هم ميو ب

بندي اساسي شعر دست نزند. پاكنويس بايد فقط تكرار باشد. در صورتي اخري پاكنويس بايد در استخوان
است، همان را خواهيد بياوريد به كسي ديگر بدهيد اگر خط شما خوانكه اين شرايط را به جا نمي

  پاكنويس كند. زيرا پاكنويس كردن به مراتب اولي است. 
  رسد. من بيش از اين در اين خصوص چيزي به عقلم نمي

  
  

 1324مهرماه 
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كنيد از اين حرف؟ ايد؟ آيا وحشت نميفهمند! مگر شما در سطح فهم آنها باقي ماندهگوييد نميباز مي
يك ايد، بلوغ تكنرويد و به بلوغ و ذوق و حس خود رسيدها از روي تخصص پيش ميدر صورتي كه شم

اند. ي خود رسيدهخواهيد؟ آنها هم به بلوغ حرص و خريدوفروش خانه و اثاثيهخود، از مردم چه مي
ت باشيد و نزول بدهيد خودتان را فهميد، آنها بفهمند. مگر رئاليسچطور ممكن است آنچه را كه شما مي

تر براي مردم شعر الهضماما با هنر سهل -شود واهد و هنر در آن فراموش نميخهرچند اين هم هنر مي -
تي ها كه در هسبگوييد. همه آثار شعري شما هم نبايد اين باشد. زيرا شما هستي خودتانيد و هستي همان

واند نزديك باشد و اين تشما تكميل شده است. قسمتي از آثار شعري ساده شما فقط به فهم آنها مي
ما آنها تر. شاي است بين تنزل و كمال، بين كوچك و بزرگ. بين هستي مرده و هستي زندههميشه واسطه

  ايد... همه اينها را كه گفتم اگر در نظر بگيريد ديگر مشكلي نيست. تر كردهرا با اين فهم كمك به فهم عالي
  
  

  1323تيرماه  20
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ها كه با استعداد شاعرانه پرورانيده شده است. اما ژني سازد. چقدر موضوعبه شما گفتم: استعداد، مي
]génieست. سازد. در غير اين حال در زمان غيرمتناسب، روياي دنياي ديگري] ويران كرده از نو مي

ناخت. و سايرين خواهند ششما مكاشفهِ بسيار دقيق و رقيق قلبي هستيد. شما را مثل شمايي خواهد فهميد 
گوييد و دنياي شاعر مال شماست و آن دنياي عليحده است. هر دانيد كه شما چه مييعني كم و بيش مي

گيرد، در كند، آب و رنگ و نشاني از دنياي شما ميشود، تطور پيدا ميموضوع در نظر شما مبدل مي
ت. نهايت اعلي درجه شاعرانه، شعر خود را كه براي شاعراني كه در اطراف شما هستند، اين نيسصورتي

وز بينند، تجادهند و درواقع از آنچه ميسازند. يعني چه؟ يعني رنگي از دنياي مخصوص شما به آن ميمي
كنند. چه بسا كه خود شما مطلبي را در درجه نازل خود تعريف و كنند، آن را قوت داده، تفسير ميمي

كلي بينيد كه هر شاما تفسيرها فرق دارند، در نهايت حد اعالي خود، ميتوصيف كرده كار آنها را بكنيد، 
  شود. است كه اين رنگ براي او بيان مي دارد، اصليرا بدل به شكل ديگر كرده و با اثر حسي كه معلوم مي

خواسته  منوچهريكه اخيرن چاپ شده از نمونه چيزهاي عادي جهان شاعرانه است.  گوته» همسر«قطعه 
  خود شاعر است.  حافظشاعرانه بپروراند اما است 

  
  چون مطلب را دريافتيد چرا زياده بر اين بگويم؟ 
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كه براي همسرش گفته بدانيد، به خاطر بياوريد كه براي شما  گوتهپيش از آنكه نظر مرا راجع به شعر 
  ي دارند. الخاص هر كدام نظرگفته بودم عوام و خواص و خاص

طور براي عوام و خواص، نظر عادي فهمد. همينالخاص ميدانند و خاصبينند. خواص ميعوام فقط مي
ي ساده و ابتدايي و پيش پا افتاده هم هست و براي شعرا هم نظر عادي. نظر عادي، معني يك مالحظه

  عادي بيش نيست.  اي دارد، براي شاعر نظرياست. آنچه كه براي عوام چيزي شده است و جلوه
راجع به همسرش نظر عادي شاعرانه است. كار مهمي را در صنعت و تصوير نداده است. اگر  گوته قطعهِ

... اين بود زندست زيرا فكر شما فقط راجع به آن دور ميشما تازه زن بوده باشيد، البته اين قطعهِ زيبايي
  عقيده من راجع به اين قطعه. 
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چيزي بيش از اين از من نپرسيد: آنچه عميق است، دقيق است. آنچه دقيق است،  ماالرمهدر خصوص 
  دقت الزم دارد. 

يك پا به نعل و  ماالرمهبرم به اين اشكال برخورد كنيد. بعضي اوقات گمان نمي 11»داستان يحي«اما در 
ما برد، مثل اينكه به شكند، بعد با خود ميند. آسان ميرسازند و همين استادي او را مييك پا به ميخ مي

  خواهد آنتراكت بدهد. مي
به همسايه از قول من بگوييد شعري كه هم به كار عوام بخورد و هم به كار خواص، اين متاع امروز 

اي هستخواهيد به اشعار رئاليشود. از آن متاع اگر ميشود، از عوام دور ميقدري كم است. آنچه دقيق مي
  در زبان ما.  فردوسي در يونان و هومرهر ملتي رجوع كنيد. 

ر دانند چه كاتوانيد شعري تهيه كنيد. چون خودشان نميبيش از اين با او حرفي نزنيد. جداگانه نمي
خواهند به درجه مرگ تنزل بدهند. اما الزم اگر شد باز بگوييد چه اصراري است كنند، زندگان را ميمي

خواهند شريك براي فهم خود داشته باشند و چه اصراري است كه بي فهم و كندذهن ما ميكه مردم 
ي دانش، فروتني در برابر دانش است. اولين دانش، طور دوپهلو باشد. براي عوام اولين پايهشعر اين

  اعتراف به ناداني است. 
د ايد. بايدر آن زحمت نكشيده دانيد چطور به وجود آمده وبه قضاوت خودتان مغرور نباشيد، چون نمي

هايي خواهد بود. در اين صورت به هايي بود و بعد از شما هم قضاوتبدانيد كه پيش از شما قضاوت
 دست بياوريد چقدر بايد دقيق باشيد و با مراقبت فكر كنيد. 

  
 

  
  
  

                                                            
، مادر هروديان نرسيد. سالگي بدان پرداخت و هرگز به پايا 22؛ كه ماالرمه از "Hérodiade"ست با عنوان كند شعريرسد شعري كه نيما به آن اشاره ميبه نظر مي ١١ 

ن ماالرمه دارد كه اتفاق "سالومه"ست در اساطير سامي و در اين شعر، براي هر دو، مادر و دختر، ماالرمه يك فيگور برداشته و پرداخته است. اسكار وايلد شعري با عنوان سالومه
  ستايد.عر ميااي به شآن را در نامه
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اند. ين هم چند نفر كوركورانه تقليد كردهروزنامه را كه فرستاديد، خواندم. بدل شعرهاي من آنجا بود. پيش از ا

رر داند، چه ضشود. اگر گوينده خود را مخترع اين سبك ميها آفتابي ميالبته روزي اصيل هم از ميان همين بدل
  ام، باز چه ضرر دارد؟من طرح و نمونه داده مجله موسيقيدفعه چند سال پيش اين كار را در دارد؟ يا اگر اول 

براي ضرورتي كردم و اگر تقسيماتي دارد، قواعدي دارد و روزي خواهم نوشت. شايد من در قدم  من اين كار را
  كردم. اما پس از هر انقالب هر چيز را بايد ديد. شكستم، هر سنگي را يك جا پرتاب مياول كه اين كوه را مي

و كي به تاريخ شروع نظر  كند يا كي شور خواند داردهروپرو توقعي نداشته باشيد كي تجزيه ميدر كشور 
ايم... پريدن من و شما كافي نيست. مقصود انجام وظيفه است و بيرون آوردن اندازد. هنوز ما به اينجا نرسيدهمي

ي شعر از سنگالخ موسيقي بي ربط آن. مقصود، معني دادن به قافيه است كه موزيك مطلب است، نه وسيله
  سازي بي ربط و بي مزه. قرينه

قدم نخواهد ماند. راه قدمي او كسي پساين خصوص با آن جوان الزم نيست سر به سر گذاريد. از پيششما در 
فروشند. تا كه قبول افتد، خيلي دور است و دور است. خوب و بد، به قول آن مرد بزرگ، متاع خودشان را مي

 كشم. خيالظار آن آفتاب را ميشايد نه چندان دور. بسته به اين است كه چشم مردم چه وقت باز شود. من انت
هستم و طهران، در بند من است. جز صبر چاره نيست. بايد آفتاب بتابد. بايد تابستاني بيايد  ميرزا فتحعليكنم مي

شود، هرقدر دو تا شاخ روي سرش با هاي موئستان شما انگور بدهند... تا صبر نكنيد، گوساله گاو نميو غوره
  ايد. عذاب دادهدستمال ببنديد... او را 

اه ايد، گنمن خيلي معتقدم به اين حرف، االعمال موصول باوقاتها، در هر وقتي، عملي است. اگر شما جلو رفته
رسد. زندگي كنيد از اين بهار كه رسيده است و اگر معشوقه مردم چيست؟ همچنين روزي موقع چه حرفها مي

براي خود شما... به جاي سر به سر گذاشتن با آن جوان كه داريد، اگر چند ديناري داريد، هنر شما لذتي است 
رد خ ]چران شعرها نه جوابي در مقابل سوال [كودكانه است، چشم و گوش او را باز كنيد كه به راه بيايد. در اي

از حيث فرم غير از قطعات  ها داده شده است نه جوابي به قافيه كه چرا خرد شده. از قطعات من كهكردن مصراع
ي فرم چيزي نيست؛ طرز كار سمبوليك و اغراق آن را به او حالي هستند به او بفهمانيد، به عالوه له موسيقيمج

  كنيد. 
  

  نويسم. خواهم از خانه بيرون بروم، بيش از اين نميچون مي
  

 1326فروردين          



112   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

97  
  !  شاگرد عزيزم

  
من بپرسيد و غزلسراي بزرگي را از قدما اسم ببريد  خواهيد فقط غزل بگوييد؟... اين خودكشي است. اگر ازمي

كنم براي شما ابزارهاي ديگري هست كه براي كه او چه كرده است، من همين را خواهم گفت و بر آن عالوه مي
هاي شما با يك رويه بيان شود. بارها خودتان ها و بغضآنها نبوده است. ممكن نيست تمام دردها و دلتنگي

ا كه ايد آنچه رايد و باز نتوانستهايد و درمان شما نشده است، روز ديگر غزلي ديگر ساختهساختهايد غزلي ديده
هاي شما راجع به مكان و ايد. زيرا دلتنگيي خود را پيدا نكردهدر دل شما جمع شده است، برداريد. گمشده

د و به گنجانديايد بگنجانيد و اگر ميحوادثي است و راجع به چيزهايي كه حتا جزيي از آنها را در غزل نتوانسته
ادث را اي از حوي من سايهافسانهكرديد و به سبك شد. بالفرض كه ميرفتيد، غزل نميدنبال حوادث متوالي مي
  هيد. ايد، آنطور كه بايد بدديديد بيان شما ناقص مانده و باز داد دل خود را ندادهكرديد، ميبه طور پريشان بيان مي

كه وسايل ديگر هم وجود دارد، اين وسيله كه من اي مقيد و محدود حبس كردن، در حاليرا در دايرهچرا خود 
معتقدم مجموع آدميزاد مجبورن آن را يافته، نبايد خيال كنيد چيزي اختياري بوده است، وجود درام دليل بر آن 

رد كرفت و خود را تكرار ميرگشته ميكرده است. ديرگاهي بود كه انسان ساست كه تنها غزل، ما را درمان نمي
  تا اينكه آن را جست. ضميري نابخود هميشه در اين كار دخالت دارد. مثل اينكه هيچگونه قصدي معين نيست. 

بينيد. بطون شماست كه به حال نابخودي، خودنمايي گوييد مثل اين است كه خواب ميهنگامي كه شما شعر مي
گويد: تكنيك بياور. راه نشان بده. من ابزار كه در شما منزل گرفته و به شما مي ستكند. فعال مايشاء شماييمي

ا كنيد. آيسازيد يا كار ديگر ميخواهم. زخم من درمان نيافته است. آن وقت است كه شما داستاني ميديگر مي
شقي نيست؟ ي عسرايي، نتيجهاي، ذوق روايت، ذوق حكمتدرست دانستن حوادث، درست دانستن هر منظره

شاعر درست و حسابي مجبور نيست كه هستي خود را نزول داده، براي فرار درد دوران، خياالت ديگرگون 
نزديك به احساسات عادي، طبع خود را بيازمايد. حتا الزم نيست رمان بنويسد، نوول بسازد. تاريخ ادبيات دنيا 

ها ها و بغضراي جستن از زير فشار سنگين دلتنگيگويم. نه براي خودنمايي، بست براي اين مطلب كه ميگواهي
  و احساسات ديگر كه داريم؛ به صورت جانوري هستيم اگر اين را ندانيم. 

ست از شما خبر ندارم مجبورم بپرسم!) بسازيد و نوشته را ايد (چون مدتيدر صورتي كه در داستان كار نكرده
د كشاز مال خودم يا ديگران خواهم فرستاد. چيزي طول نمي اي همفرستم و نمونهمن براي شما اصالح كرده مي

پرسيد: رسيد و دعاي خود را در حق من دريغ نخواهيد داشت. آن وقت دوست من از من ميكه به حرف من مي
  كنم چه عشقي است كه مردم به نقالي دارند! من تعجب مي

  
  1323تيرماه  24
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شوند! نيد چگونه مردم نقال ميكسم، چرا مثل دوست من تعجب مينويپيش از اين نوشتم، باز مي

كاويد كه آيا ممكن است به خطا رفته باشيد؟ از ايد اما داريد خودتان را ميورتي كه شما اين كارهدرص
اين حيث گاهي بد نيست ولي نه هميشه. آيا عشق به حوادث، عشق به بيان فكر عميقي نيست كه سابقن 

)، ميل به حكايت كردن، ميل 12ان با آن سر و كار داشتيد؟ اين افسانه دوستي (ميتمانيدر غزليات خودت
  به حكايت شدن، ناشي از زندگي است و باشد كه هيچوقت جدا نشود. 

اگر اين كار را بكنيد، به جاي حرفهاي آنها، به جاي هر واقعه، خودتان هستيد با عشق خودتان، و اگر 
. در اين خصوص زياد كار كنيد. زياد بنويسيد. يك روز درخواهيد يافت كه اين نباشد چيزي نخواهد بود

بخشد، همانطور كه ساختن غزل، جز آنكه در هر كدام كند و آرامش مينوشتن داستان، شما را درمان مي
گنجد و نه در هاي شما ميخوريد، به حرفهايي كه نه در داستاناز اين دو صنف به مطالب خاصي برمي

  ي شما. عاشقانهاشعار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
١٢ mythomanie 
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ريد، ايد. شما شاعكه فرستاديد بسيار خوب آغاز شده، اما از نهايت خود بسيار دور افتاده او خندهي قطعه
خورد كه براي زندگي ظاهر و مردم و معايب آنها رئاليست بودن براي نويسندگان داستان به كار مي

تواند به آن اكتفا كند. حرفي را كه زماني گفته بودم در من و شما باشد، نمي نويسند. كسي كه مانندمي
  كنم: اينجا تكرار مي

د. به كشاندازد. دست از شر و جنايت ميبيند. موشكافي او، او را به رحم ميتر از ديگران ميشاعر، دقيق
پسندد. اما چون زنده است يخورده شده دنياي زندگي را نمافتد. محروم و شكستاين واسطه، عقب مي
خواهد و در خلوت خود سازد. دنيايي كه خودش ميخواهد، آن را براي خود ميو آدم زنده، دنيايي مي

جويد. آنچه مجازي است، آنچه پيدا كرده است. در اينجاست كه او موضوع و حوادث خود را مي
  فكر شاعر است.  كند كه فكر،شود و معلوم ميسمبوليك است، از اينجا پيدا مي

خواهد از اين دنيا بيرون است. اين قطعه براي كسي خوب بود كه فكر عادي دارد و مي او خندهقطعه 
ايد تطور نيافته. عشق عادي است نه شاعرانه. مثل عشق شاعرانه نوشته باشد. عشقي كه در آن به كار برده

  . سعديدر غزلهاي 
  پسندند، زيرا زودهضم است براي آنها. مردم اين را ميعيبي كه قطعه شما دارد اين است. البته 
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شاعر بودن، يعني غرق در موضوع بودن. به طوري كه مغز به واسطه دوران آدم را به وحشت بيندازد و 
 گيرد. اين موضوع راهايش را ببندد كه نبيند. هرچند كه راه فرار نيست، دنيا بر دل او جا ميچشم

خوانند ي او و طرز فكر او پسنديده و ذخيره كرده است. كساني كه زياد در حادثه نيستند زياد ميمشاهده
اند. اهميتي ندارد. اين رديف ابتدايي است. بعد رسند كه ديگران رسيدهو از اين راه به آن چيزهايي مي

دوم است. رديف سوم كه  تخيالت و متصوره شما آن را چطور بسازد و طرح و شكل بدهد. اين رديف
  عالي و خيلي حد عالي است اين است كه چطور بيان كنيد. 

بعضي اشخاص خيلي موضوع دارند و تخيل آنها قوي است و براي شما از موضوعات آثار خود تعريف 
مده، د.عاند آن را بسازنبينيد نتوانستهسازند. اما بعد ميي طرز تخيالت خود ميزدهكنند و شما را حيرتمي

  ساختن است. 
ندي در آن نيست. بايد جان كند و ن عِبراي ساختن خوب، تكنيك خوب الزم است. هيچ چيز لدني و مِ

  نويسم. ام، زياد نميعمر به مصرف رسانيد. چون در اين خصوص گفته
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جسم زماني و مكاني، محسوس شود زد. البته چيزي بدون تدر خصوص زمان و مكان چه حرف تازه مي
شود... اما براي شاعر، در موضوعات خيلي شاعرانه نه زمان است و گاهي نه مكان. آن موضوع را با نمي

اند، مخلوط نكنيد. البته آنها قطعاتي كوتاه و بدون هاي ديگر كه مردم بيشتر در نظر گرفته شدهموضوع
شويد اما در رمان كمتر محتاج به تصريح اسم مكان ميهاي شاعرانه، حادثه هستند. همچنين در داستان

ها در سوز ديگر و روز با جلوه و جالي ديگر است. آنچه در بعكس. در داستان شاعرانه، شب با ستاره
هاي شاعرانه، تجسم حد دارد. تجسم در داستان 13بسا كه در نثر، زشت است و نوانسشعر هست چه 

ي چيز بزرگ شده و اثر آن هم بزرگ شده و شكل ديگر پيدا كرده. اعالست.  به اصطالح من، اعال يعن
شاعر مجبور شده است آن را در قالب جاندارهاي ديگر در آورد تا به عمق منظور خود برسد (مثلن براي 
بدكار، شيطان) اين تجسم، البته محتاج به شهر معين نيست و گاه كه باشد، اهميتي ندارد، ولي آن هم 

  شود. دهد و فكر با اليتناهي مانندي رو در رو ميم دارد. نبودن مكان و زمان، وسعت ميدقت و غايت الز
  ي عمر خود خواهيد فهميد. شما هر يك از اينها را در ضمن كار و دوره

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
١٣  Nuance 
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؟ آيا اندها داشتهيليكنيد نظير اين فكر را در آن زمان، خكنيد؟ چرا فكر نميفكر مي عمر خيامراجع به 
يد شكند، نباسازد و ميگر بدون حكمتي مي، اين رباعي را كه كوزهغزالي حكمت مخلوقات اهللاِي رساله

العمل تعصب مذهبي يك عكس خياماست. فكر  خيامبه وجود بياورد؟ اين فكر حتمن از شخص خود 
ده . در غم و نيستي و [يك كلمه خوانبه نفع بورژوازي چيز ديگر نيست. بي قيد بودن به خوشي ديگران

رفي نشيني و از طتر از اخالق تصوفي ندارد. از طرفي عقبي چندان بيطرفانهنگذرانيدن، نتيجه 14نشده]
دهند. هرچند در باطن آن حقيقتي است، اما به سالمتي اخالقي الحال كه مردمان ستمكار گوش نميمرفه

  رسد. صوفيانه نمي
در اند. زيرا هيچ شخصي اينقها را سرودهها، بسيار اين رباعيكنيد نظير خيامكر نميالوصف چرا شما فمع

 هاي ديگر كم و بيششود و بايد اين شخصيت بزرگ در پيرامون شخصيتمتمايز و مجرد يافت نمي
يه به خودش باشد. اگر روزي از روي [يك كلمه خوانده نشده] حرف و زبان كوچك و بزرگ و شب

  شود. ي اساسي كه خيام باشد، كاوش شود، حتمن معلوم مييندهاصلي يك گو
روزي براي شما خواهم نوشت كه چطور خير در ماوقع است و چقدر اين فكر اجتماعي است و بايد 
رنج و لذت با بيم از مرگ باشد. مگر انسان چه بايد باشد، اگر اينقدر بينوا نباشد. مگر كدام كمال و 

ي نباشد، زيرا كمال يك نوع توانايي است و توانايي داشتن براي اينكه قدرت است كه نقص و عجز
  عاجز كمتر باشيم و حقيقتن عاجزيم. اما از نظر خير و مصلحت بايد فكر را چندان به راه دور نبرد. 

  كنم. فعلن به همين اكتفا مي
  
  

 1324مهرماه  24

    
  
  

                                                            
   سيروس طاهباز، نتوانسته چند جا دستخط نيما را بخواند. گردآورنده، ١٤ 
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م هاي من گكنند، در ميان كاغذپارهمثل اطفال كه قايم شدنك مي شما را خواندم. اين قطعه لبخندي قطعه
ي شما اين خوشحالي را به تركيد! حقيقتن هم قطعهبود و همين كه آن را پيدا كردم از خنده داشت مي

توانستيد آن را خندان ساخته باشيد. علت اين نقيصه، دهد. عيبي كه دارد اين است كه بهتر ميخواننده مي
ر معروف است. اگ حافظپذير بود، اين است كه بسياري از كلمات آن مال شما نيستند و مال مكه ترمي

تلفيق  ي تازه نداشته، پيبخواهيد منزلت آن اعجوبه را در هنرش پايين بياوريد، اين است كه بگوييد ايده
  كلمات تازه نرفته است. 

ند كه در اصطالحات موجوده، مصالح از آنهايي هست نظاميدر صورتي كه درست به عكس است. او و 
اند. اصطالحات موجوده مال فنون و علوم بود و شاعر، روياي خود را داشت و خودش كار را تكميل كرده

ايد و حال آنكه معاني شما با معاني هاي غزلسراي نامي را به كار بردهبايست پيدا كند. شما پيداكردهمي
  از آن قبيل هستند.  "خلوتي"و  "دوست"ي ده تفاوت دارد. كلمهاو تفاوت دارد. زيرا طرز ديد و مشاه

كنم ازين كار خيلي پرهيز كنيد تا يافتن و كاوش براي شما عادت شود و قوت من باز به شما توصيه مي
كند. همچنين هر بيننده در ديد و در روياي وقت خواهيد ديد، هر انساني در تن خود زندگي ميبگيرد. آن

ها دارند قانع نشويد كه زبان، زبان است. زبان همه، زبان لوحخواهد، به اين دليل كه سادهميخود كلماتي 
  است؛ اما زبان شاعر، زبانِ شاعر است. 

  ام در اين مصراع:من مراجعه كنيد، من همين اشتباه را كرده بانكرجيي اگر به قطعه
  . پس باز به بيمار غمش دست نهد

ثال آن وقتي كه جمع شدند، عيبي كه دارد اين است كه آدم در حين خواندن، و ام "بيمار غم"ي كلمه
زند. اگر بخواهيد نگذاريد كه اين سايه از اثر بيند كه اشعار و طرز تفكرات ديگري سايه ميمتصل مي

ز رعاي ديگران را در فرم و طهاي ديگران برود. يافتهشما بكاهد، بايد نگذاريد فكر شما به دنبال يافته
  كار و استيل، در صورتي كه الزم باشد، بايد يافت نه در طرز ديد و مشاهده. 

كنيد؟ اگر فكر آنها خوب گوييد و چرا فكر ميي ديگران را برداريد، چرا ميخواهيد حاضر و آمادهاگر مي
بال كار دناند. برويد به كنيد براي اين است كه كلمات خود را خود به دست آوردهبيان شده چرا فكر نمي

  ي اين كار برآمده باشيد. خودتان. شما وقتي در هنر زبردست خواهيد بود كه خوب از عهده
 اي ندارد. به جز اين هم توقع از من نداشته باشيد. ي شما نقيصهبه جز اين، قطعه
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يشه ن بدانيد همپرسيدي؟ اگر اين دو مطلب بر شما پوشيده باشد يقي حافظو  سعدياز تفاوت بين 
اش با حس شديد خود بايد درك كنيد و مربوط پوشيده خواهد بود. زيرا اين مطلب را در قسمت عمده

گنجانم و از راه لفظ و به هيچگونه علم و روش تحقيقي نيست. من در چند كلمه، مقصود خود را مي
  كنم. خيلي آسان است. معني، شعر اين دو نفر را با هم تطبيق مي

لي براي مطلب خيبرد. اين هيچگونه تلفيق عبارت خاصي بكار نمي اجل شيخبر اشتباهات لغوي،  عالوه
اهميت دارد. مثل اينكه هيچ منظور و معني تازه نداشته است. مطالب اخالقي او  وزن اشخاصشناختن 

ته؛ ريخهاي بارد و عادي است كه همه در قالب تشبيه و فصاحت و غزليات او شوخي ،سهرورديبيانات 
  دهد؟ عالي نمي ن چه چيز است اين فصاحت كه جواب به معنيِما حقيقتا

كلمات خاصي دارند  -بود  نظامياي براي شما نوشتم گويا درخصوص ن در نامهسابق -شعراي بزرگ 
 اند كلمه براي منظور خوداند و مجبور بودهزيرا كه معناي خاصي داشته ،شناساندكه شخصيت آنها را مي

  گويند. كه براي مطالب عادي، كلمات چه زياد و در دسترس همه هست و همه مينند. درصورتيپيدا ك
  ...  شيخ اجلاما  ،او در هر كجا بشناسيد توانيد با يك دسته الفاظ خاص خودِ را مي حافظشما 

 گونه حسي تطور، هيچشيخاين است مقام اين دو بزرگورا در فصاحت كالم و در خصوص معني! در نزد 
ها انها و جوي ولگردها و عياشو تبديل نيافته و عشق براي او يك عشق عادي است كه براي همه

  ي شعراي بزرگ اين معني چنين است: تابدارتر ساخته است. ولي دربارهوهست، جز اينكه او آن را آب
ه اي است كدر شعراي بزرگ، عشق و عاشقي تبديل و تطور يافته. احساسات آنها تخمير شده. خميره

، معشوق و معشوقه صورت و فكر شيخ اجل). براي شيخ اجلوقتي خام بوده است (چنانكه در جناب 
را در زندگي  خوريد. او چيزيمعين و متداولي دارد، اين است كه به هيچگونه ابهام در اشعار او برنمي

رده و در صورت نيازمندي درماني نرسيده است. او راهنمايي است كه خوب ذخيره كرد بينباخته و به د
دهد كه همه آورد و به او آن رنگ را ميخواهد برمياندازد. آنچه را كه ميي خود ميدست به ذخيره

ي رسد و در عشق او معشوقهدرماني نميمردم هست. او در زندگي به درد بيي پسندند و براي همهمي
ي صفا و تصوف هم براي او حرفي رت مسالهشود. در اين صوناپيدا و در عين حال پيدايي يافت نمي

است. البته اين مقامي است كه آن را بر مقام خود افزوده. تصوف خشك او با خون او و با حس او و با 
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 »آنچه نپايد، دوستي را نشايد«ين سه براي او اعتباري ندارند و آتش او سروكاري ندارد. چون هر يك از ا
آل شعر او بشود، عادي است. با ريخت عادي كه اگر در ي او، كه ايدههگويد. بنابراين مقدمه، معشوقمي

اي است. نشاني و ج »پيشاني اوست يا آينه در برابر آفتاب«با چادرش نشسته باشد در نظر او  جلو او
هاي بزرگان و تركان. هاي كثيف شهرهاست. مربوط به داخل حرممعين احساسات او مربوط به محوطه

  افشاند. گيرد و در همانجا بذر خود را ميهاي تيره مير خود را از همين مكاني فكاو عصاره
اي ي عالقهكنم اكنون به واسطهاز من بپرسيد و خيال هم نمي حافظكردم شما در خصوص او و خيال نمي
  ام... دارم گمان كنيد حرف زده حافظكه من به 

جاي ذوق و سليقه و حس. اين آن حرفي است كه صد بار منطق و عقل را در اين قضاوت ببينيد، به 
را چندان شاعرانه فرض نكنيد و  شيخرسد. احساسات ي ادبيات ما به آن ميهست و حتمن روزي آينده

  ارزشي متوسط بيشتر به آنها ندهيد. 
ر وي مردم به طكنم عشق و احساسات شاعرانه بايد تخمير و تبديل شود. نه چنانكه در همهباز تكرار مي

ي انتهايخوريم و ابهامي و بيمتداول هست و عادي و عاميانه. در احساسات خاص شاعرانه به عمقي برمي
  شوند، اما در مردم به عكس. كه در خود آن احساسات منتهي مي

  
  نويسم. من بيش از اين چيزي در اين خصوص نمي

  
  

  طهران    
  1322بهمن 

  
   

  
  
  
  
  
  



121   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

105  
  ! دوست جوان من

  
  

تلفيق دارد؛ همانطور عادي، كلمات را وزن  ،زبان كيست؟ كسي كه خلق كلمه با اوست بانپرسي زمي
  ي اينها بسته به اين است كه شاعر، فكر و موضوع داشته باشد. كند و همهنمي

موش را فرا نظاميو  حافظالمعاني لقب داشته باشند. براي شعراي درجه اول اين هست، بدون اينكه خالق
  ؟ حافظ، زبان غيب است. سعدياست يا  حافظد: زبان، زبان نكنيد. بگويي

ود. بحر ادبيات ما ب هاي ابتداييِ در دوره فردوسيكنم: ؟ به شما باز يادآوري ميفردوسييا  نظاميبگوييد: 
  تكميل كرد. زبان، زبان اين آخري است.  نظاميتقارب او آن بحري است كه بعدها 

باشند، زبان دنياست. زبان دل. زبان معني. زبان غيب. زبان يك  نظاميو  حافظزبان اين دو نفر، كه 
  زندگاني و هستي باالتر. 

اگر زبان فقير ما با اين دو نفر از نظري غني بشود، اگر روزي زبان و ادبياتي براي ما باشد، اگر روزي 
  ايم. هتوان گفت به ادبيات واقعي دست يافتادبيات ما شيوع يافت، آن روز، روزي است كه مي

  
  

  1323خرداد     
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شود، اگر چه بر ديگران روشن نشده است. خواهيد بسنجيد؟ اين كار بعدها بر خود شما روشن ميباز مي
در مراحل ابتدايي ادبيات ما ساخته شده است و در آن  شاهنامهو موضوع آن تفاوت دارد.  شاهنامهزبان 

ي اول. به عالوه تجسس معني دقيقي ي اشعار شعراي دورهخود را دارند. مثل همهكلمات، حالت سادگي 
  ي خاصي شده باشد و شاعر به تاليف تازه دست نزده. در كار نبوده تا اينكه سبب هستي كلمه

اند چون موضوعات تفاوت به عكس اين است. در او كلمات، ابزار براي معني دقيقي نظامياما براي 
  هاي تازه بسيار است. اشت كلمات هم دقيق و تلفيقات و تركيبكند، بردمي

كند. توصيه است) مطلب را به شما واضح مي اسكندر(كه جنگهاي  شرفنامهو  نامهاقبالدو كتاب او 
بسنجيد، بهتر از من براي شما بيان خواهد كرد كه كدام يك از اين دو شاعر،  شاهنامهكنم آن را با مي

  خوريد. و در كدام يك از اينها بيشتر به شعرهاي پست و بلند برمي اندمكمل اين سبك
  از اين بيشتر از من نخواهيد كه بنويسم. 

  
  

 1323خرداد    
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خوانندگان شعر امروز در سنجش اثري كه از روي اثر ديگر ساخته شده است، خلط مبحثي را انجام 
ري ي اثر هنبينند كه به اندازهند. آن در موقعي است كه اگر يك اثر هنري را ميدهند و كمتر متوجه آنمي

  گذارند. ديگر زيبا و از هر حيث تمام است، هر دو را از حيث اهميت كار سازنده، در يك ترازو مي
 هي فراوان تجربه يافتكند به زحمت و اندوختهولي مهارت اشخاص را بايد در نظر گرفت. آنكه آغاز مي

كند، با مصالح حاضر و به هم انداخته است. و حال آنكه ديگري كه سبك او را دوست دارد و تعقيب مي
ي پيش از خودي كار كرده است. آماده نبودن مصالح و حد و حدود راه، مردم را به اشتباهات و آماده

 به سبك شاعران خراسان تواننددهند كه بيشتر ميدائمي دچار كرده است از اينكه هنري از خود سراغ مي
  گيرد! كنند چطور به اين آساني انجام مييا عراق قصيده و غزل بسازند و تعجب مي

اند و هنر، هميشه حد و حدود دانند فقط ممارستي كردهرود و رفته، ممارست است و نميآنچه از ياد مي
  را افزودن است. 

توانيم شاهد نظر داشت و در زمان خودمان مي در هنر، اين نكته را براي فهم كفايت اشخاص بايد در
گي و اند و هر روز رنهاي فراوان باشيم. نسبت به ادبيات ملتهاي ديگري كه تحوالت زياد پيدا كردهمثل

  توان گفت به اندازه خطرناك. گيرند، در ادبيات ما تقليد به مراتب زيادتر است؛ مياي ميتازگي
ي كاملي شده است نسبت به اسن طرز كار و وزن شعري او، نمونه، و اسفردوسيمثلن اشعار حماسي 

مانند به حد كمال بيشتر معروف و بي گنجوياشعاري از اين صنف. در حالي كه اين رويه كار با آن 
را سراييده به تلفيقات تازه دست پيدا كرده و آن رنگ و جالي آخري را به  خمسهرسيده و كسي كه 

بينيد كه پس از اين شاعران، ديگران چقدرها مثنوي به اين وزن و رويه ل مياشعار خود داده است. حا
سازد و آيا اين را مي نامهشهشنشاهو  خداوندنامهالشعراي خاقان بود، ي معروف، كه ملك15صبااند. ساخته
 ي نفوذي را در اين شاعر زمان قاجاري كار و الفاظ ديگري نيست و سلطهي استغراق در شيوهنتيجه

  دهد؟ نشان نمي

                                                            
   شاه قاجار و از پيشروان مكتب بازگشت.دربار فتحعلي الشعراي، قرن دوازدهم؛ ملكعلي خان صبا)صباي كاشاني (فتح ١٥ 
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شود سازند. اما اين كپيه است و فقط صنعت محسوب ميام كه خود معاصرين ما ميديده حافظعين غزل 
و همقطارهاي او به وجود بياورد. چه بسا  عنصريبگويد، يا قصيده به سبك  حافظاگر كسي عين غزل 

  هنرمند ندارد. اند و اين چيزي براي آنچه را كه آنها با زحمت و ممارست فراگرفته
هاي ديگر راه باز است كه به آن تازگي كنيد، از حيثاگر از حيث لفظ و شيوه كاري به سبك ديگران مي

بدهيد و قابل نشان دادن باشيد. زيرا راه براي تقليد، هميشه باز است اما عمل ابتكار است كه ارزش دارد 
  الساعه نيست. و خلق
            ش باشيد. توانيد با هر دوره در آغوشما مي

  
   1326فروردين 
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تواند الحالي است و به حد اعالي خود سوبژكتيو. بنابراين نميشعر سنتي ما، مثل موسيقي ما، وصف
افزا باشد، مگر اينكه با حالت ذهني كسي وفق بدهد. زيرا انگيز يا شاديمحرك احساساتي، مثلن غم

گويم براي دكالمه شدن به رسم امروز، آورد. اين است كه من ميكند، بلكه به ياد ميمجسم نمي چيزي را
  مناسب نيست. 

ي خود زنم و از عقيدهنه به طور شايد، بلكه به طور يقين بدانيد من اول كسي هستم كه اين حرف را مي
شعار ا نوشينكردم يك روز مي كار موسيقي مجلهن هم نوشته بودم، وقتي در كنم. سابقصرف نظر نمي

  خواست به حالت طبيعي دكالمه كند، باز براي شما نوشته بودم، و اين اشتباه است. را مي شاهنامه
كند به حالت طبيعي و متناسب با آنچه در خارج هست، بايد صدا را آهنگ چرا؟ زيرا كسي كه دكالمه مي

رد گيسروكار دارد و چيزي را از خارج در نظر نمي بدهد و شعر سنتي ما، به عكس اين، با حاالت دروني
كننده با بيرون تطبيق شده، در ي اين است. در واقع صداي دكالمهمگر اثر آن را كه همان حال و نتيجه

  ن شعر مخالفت و دوئيت دارد. حالي كه در بيرون چيزي نيست و جد
  ته باشد. شعر امروز، شعري است كه بايد به حال طبيعي بيان نزديكي گرف

  
  

 1323اسفند     

  
  
  
  
  
  
  
  



126   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

109  
  عزيز من! 

  
  

ام. شما كاغذهاي بي تاريخ مرا خود تاريخ بگذاريد. در خلوت هولناكي فرو مدتهاست براي شما چيزي ننوشته
رفته بودم. چيزي نمانده بود كه قالب من از جان هم خالي بشود. باري به سر مطلب بياييم. چرا باز از غزل 

  پرسيد؟عاشقان مي
براي شما گفته بودم كه شعر، اساسن نيرويي از حواس انسان است كه با آن شاعر، كوچكي را بزرگ و بزرگي 

  . حافظو  معرّي، پو ادگار، دانته، سناييي عالي آن دارد. نمونهرا كوچك مي
هم مثل ديگران  اش) سروكار دارد. شاعراما شاعر، قبل از هر كار و همه چيز و هركس با خودش (يعني زندگي

ي آيد شعر احساسات عاشقانه يا غير آن است، در صورتي كه من برخالف همهاست و از اين جهت به نظر مي
گويم اين نيست. [آنچه] هر شاعر عامي يا تربيت و مطالعه ديده، در كار خود اند ميآنها كه شعر را معني كرده

يك معرفت عادي را در نظر گرفته، در اطراف آن طرح اول به آن چسبيده، احساسات است. يعني وجه نازل 
كند عشقي را بيان كرده (اين عشق را در غزليات بسياري از شعراي ريزد. اگر خيلي عامي باشد، خيال ميمي

  كنيد). معروف پيدا مي
اي رده و مرثيهم تر از اين براي شاعري نيست كه عاشق زني باشد و غزلي بسازد، يا كسي از اوتر و ابتداييكودكانه

ي پست و عادي احساسات عموم مردم از اعالي و اداني است و مردم موثر در رثاي او بسازد. اين مرتبه، مرتبه
ست برند اين احساساتيدانند و گمان ميچسبند، هنوز نميعامي كه به صورت الفاظ و مضامين و تشبيهات مي

  اشت. كه بايد از شاعري در حد اعالي كار خود توقع د
 ي حد نازلبينند و شاعر، آيينهدهند، زيرا خودشان را ميتابانه گوش ميبينيد بيبه اين جهت است كه مي

خواند و مضحكتر اينكه با نوع احساسات عادي عوام واقع شده است. شعر خود را با صورت حق به جانب مي
 ي غزل صورت خودد و تجسم بدهد، گويندهتواند غمي را ترسيم كنالحال است و ابدن نميغزليات ما كه وصف

كند در او اثر آورد. و هرگاه موافق حال با كسي پيدا كرد و كسي را گريانيد، خيال ميرا به حال غمناك درمي
بخشيده است و حال آنكه چيز مضحك اين اثر در خود اوست و او خود را فريب داده است. شنوندگان غزليات 

ي تشبيه و مضمون كه يكدفعه در نظر آنها جلوه بخشيده، غمي نيستند، بلكه با ترقهكن او اصلن در فكر بنيان
  گذرانند. كنند و وقت ميتفريح مي
پسند ي پست نزول كنيد و در حدود احساسات عموم مردم شعري بسراييد تا مردمخواهيد به اين مرتبهآيا شما مي

  طلبند و ادبياتي دارند. ساسات خود ميواقع شويد؟ زيرا هر دسته از مردم هموزن ذوق و اح
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هاي چيزي ي درونيهنگامي كه ذوق و احساسات تربيت شد و ديد كه حد عالي ديدن بسيار دقيق و پاكيزه
شود. جلوه و جالي شعر در هر زمان، جلوه و جاليي نسبي و هست، طلب او از ادبيات هم به تبع آن عوض مي

  دارد. ي شعرا كه شما را متعجب ميتبعي است و به همين نسبت شهرت بعض
دهد ميكنيد، اما كدام احمق تمام فرصت زندگي خود را به آن در اشعار دوست خودتان هم از آن صنف پيدا مي

كند؟ وقتي بر خود او مطلب مشتبه شده حبس مي -مانند آنكه در گوري نازل  -ي نازل و خود را در مرتبه
خواهد از اين گور كه به دست خود كنده ش پيش از آنها جلب شده، نميرود كه مردم را جلب كند، خودمي

ارد. مانند دكند. اصل مقصد را گم ميبرد و آنها را مسلسل مياست، به در بيايد. مضامين و تشبيهاتي به كار مي
  خواهد مردم را بفريبد. جادوگري كه مي
د، فريب خورده است و كدام احمق است كه گذري عمرش به صرف فريب دادن ديگران مياما كسي كه همه

  مقصودي بزرگتر را فداي منظوري اينقدر نازل كند؟
ي افسانهالاقل به سبك  -ايد، هرچند كه از من و شما گذشته است ونه احساسات عاشقانه در آمدهاگر به اين گ

نوشته گويا نوشته بودم و اگر ن ايد، براي شما سابق بر ايناما اگر پرسشي كرده -من احساسات خود را بيان كنيد 
  باشم، خواهم نوشت: 

عشق خاص شاعر، مانند همه احساسات او، عشق و احساساتي است كه با او تخمير يافته و به صورت ديگر در 
ها ها و نمايشآمده است. چه بسا آن را با زبان غزل بيان نكرده، بلكه در ضمن هر واقعه و هر روايت در داستان

ته را گرف - و به اين جهت سرتاپاي آثار او -. آن درد و عشق سرتاپاي وجود او  گر خود به زبان آوردهيا آثار دي
است. مانند خاصيت در ميوه كه به غير از صورت آن است (به قول يكي از معاصرين معروف). اين است كه 

  عشق شاعرانه و احساسات عالي آنها را برآورده است. 
بينيد و بايد شما را به يك و بعضي ديگران مي عراقيو  خواجوو  مالو  حافظاشعار  مرتبه عالي بشري كه در

  گويد: مصراع از آن عارف بزرگ يادآوري كنم كه مي
  عشق پاكان را قياس از خود مگير. 

  
  گويد: مي صفيپير ما 

  ام. ام تا بودهمن به ملك دل شهنشه بوده                   
  

اند. عشق و دلي كه شعراي بزرگ مرتبه دارند، آن است كه به زور فصاحت ر مزار او نوشتهاين را ب "خانقاه"در 
  آيد و تا زندگي آن را نسازد، ساخته شدني نيست. توان آن را به خود چسبانيد. تا نيايد، نميو بالغت نمي
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  گويم: ا را در نظر گرفته و ميخواستم براي شما بگويم و نشد. از اين دهكده، شممي
  گفت: آن شاعر، در هر بيت، يك تابلو مجسم كرده است. اي گذشت؟ ميديدي چه منظره

  مثل اينكه شعر بايد نقاشي باشد و هرچه بيشتر، بهتر. 
  جويند؟ يادم آمد. ها چه چيز را در شعر ميد: ايرانييروزي را كه از من پرسيد

ها تا يك ايراني شود.جويند، عزيز من. اين فكر كه بزرگ شد، تابلو ميرا مي ها مضمون و تشبيهايراني -
  جويند! قاه قاه بزنيد از خنده و به فكر كار خودتان باشيد. قرن دو قرن هم تابلو مي

  خواستم براي شما بگويم و نشد، اين بود. آنچه مي
  
  

  پشن                            
 1323مرداد  19 
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  چقدر در خلوت بماني؟
م آيي، راه و رسبراي اين كار ترازويي در درست نيست. آنقدر كه وقتي از خانه براي واجبي بيرون مي

گذرد. اما تو حرف زدن با مردم فراموشت شده باشد. از ديدار تو خيال كنند آدم ديوانه و پريشاني مي
  زنند. و از خودشان حرف ميسيماي آنها را روشن ببيني، مثل اينكه با ت

وقتي كه به اين پايه رسيدي بدان كه خلوت تو آن شايستگي را يافته است كه بتواني بفهمي و روي آن 
 شود مگر پسفهميدي و اين مسير ميسر نميچيزها را كه به طور عادي و از راه كتاب و به زبان مردم مي

شيدن. اين كار مربوط است به تطهير و تزكيه سرشت از مدتي و مدتي عمر و كار و رنج و سردد و گرم چ
  آدمي... اين است آن ميزان. 

  
  

   پشن       
  1323شهريور   
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ي خودتان دريغ نكنيد. بگذاريد به اسم خود تمام كند. در دنيا مردماني بزرگتر از همه يافت از همسايه
رود، اما گذارند و به اسم ديگران در ميشوند و نامي از خود نميدا ميآموزند و فشوند. آنهايي كه ميمي

  ست. دريغ ندارند از ياد دادن به مردم. زيرا در خوب يافتن و خوب ديدن مردم لذتي
ان ا را هم به زبهيابيد، بدانيد از شما بزرگترها هم كساني هستند كه حتا اين نكتهاگر شما اين را مي

  كنند كه به زبان نياورند. اين كار را نمي نآورند و عمدنمي
ا ي شمهرگاه اين را هم يافتيد به من خبر بدهيد، من به شما نشان خواهم داد چقدر جلو رفته و همسايه

  چقدر از شما راضي است. 
  
  

  1324مهرماه  24
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ي خود نوشته است: ده و در مقدمهرگ ترجمه كرنويسيد آن شخص از آن شاعر بزكنيد ميتمسخر مي
ه كنويسد: (در پيشگاه آن شاعر بزرگ و سپس خود مي »اكنون سخن آن شاعر بزرگ را بايد شنيد«

  . »فقط يك حالت شايسته است و آن فروتني است«كند) ي اشعار او را ميترجمه
دارد، بايد اينطور باشد. اگر در شما دانستم شما بايد تمسخر كنيد. كسي كه لياقت شاگردي مرا من مي

شديد. حتمن نبوغي در شما هست پرداختيد، هيچ چيز نمياين مناعت نبود يا از روي حماقت به هجو مي
  ذارم. گشويد. من اين را به زبان خودم، شيفتگي واقعي اسم ميشويد، ولي شيفته ميكه كوچك نمي

هاي دهد. شيفتگيسته شده يا جا به چيزهاي ديگر ميهاي ديگر دروغي است و روز به روز كاشيفتگي
ند، ااند. پس اگر مردم از شاعري تحسين زياد كردهي آن حرفهاست كه از دهان مردم گرفتهديگر نتيجه

اند. ولي براي تشخيص اين شيفتگي دليل دارم. يك قطعه شعر خوب آنها هم تحسين زياد كرده و شيفته
آيد و هنوز به مقام تحسين و شهرت خود نرسيده است، پيش روي آنها د ميرا كه تازه در دنيا به وجو

د يا به كننشود، وقتي تمسخر ميي آنها نگاه كنيد كه چطور پيدا ميبگذاريد و به دندانهاي صورت مرده
  زنند. ي آنها، وقتي كه پوسخند ميلبهاي چروكيده

شويد و چون ن اين هست كه كوچك نمياز موضوع خارج شدم. شيفتگي شما غير ارادي است و چو
افزايد و اسباب حيرت شيفتگان شويد، چيزهاي ديگر هست. روز روشن جرات شما را ميكوچك نمي

كند، يا فالن چيز را تي دارد كه فالن كار را در شعر خود ميشود كه: چه جرارخ و غيره وارد ميمو
  ي صحيح اين است. گويد عقيدهنويسد و ميمي

رسيد و پس از آن نسبت به آن زيز من! اما به حال آنها هم رقت الزم است و روزي به آن هم ميرفيق ع
  شويد...طرف ميهم بي

  
  

  تهران        
 1323تيرماه     
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 نچيز در آي منظومه خود كرده است. همهبندي شيريني در مقدمهي شما بودم. طبقهديروز پيش همسايه
   »براي چه كسي باشد؟«ي اين سوال به ضميمه» تجديد نظر در ادبيات كه چه باشد«چيز:  بود مگر يك

اولي مربوط به طرز كار است كه جوانهاي ما متوجه نيستند: شكستن قيد مصنوعي كه نظم كلمات در 
  شعر به وجود آورده است و شعر را از حالت طبيعي بيرون انداخته است. 

دار باشد. اگر وزن به هم خورد، زيادي و چيز غيرطبيعي در آن نباشد. نثر وزنشعر بايد از حيث فرم، يك 
به دور انداختن اين مقاوله، اول پايه براي تطهير و تهذيب شعر ماست. اين كار متضمن اين است كه ديد 

اي ما متوجه به خارج باشد و يك شعر وصفي، جانشين شعر قديم بشود. با روش بيان تازه و ديدهاي تازه
  كه مفهومات ما را بهتر برساند. 

زنند. عبارت ساده كردن، تجديد نظر نيست. اگر شاعر كالسيك در وصف خود را گول مي اما جوانهاي ما
ايم؛ ولو موضوع اي نكردهشعري سروده است، همين كه ما در وصف هواپيما سروديم، كار تازه "سپر"

است. آشنا ساختن مردم با ديدن آنچه كه هست و ما را گري در طرز كار سپر و هر فكر كهنه فوت كاسه
ي چيزهاي ديگر به تبع آن فراهم احاطه كرده است، نه اثري كه در ما گذاشته است. پس از آن، همه

  آيند. مي
ي شما اين است. پس از آن از من بپرسيد: ي پاكيزهآنچه الزم است در ميان مطالب نه چندان الزم مقدمه

هاي ما به قدري است كه در زني؟ نيازمنديرا گرفته است، مرد! سنگ كه را به سينه ميچه اصراري تو 
  نيد. ي اساسي آشنا كگنجد. سعي داشته باشيد بيش از هرچيز دوستانتان را به اين نكتهتصوير نمي

  
  

 1324مهرماه  26
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شويد و او به شما كمك خواهد كرد، ولي خيال نكنيد مي خوانيد. البته با فكرهاي تازه آشنارا ميآلن پو گفتيد 
ما طوري كند. اين قصد بايد در ششبيه آن را بسازيد براي اينكه به چشم مردم بكشيد و نسنجيد چطور تاثير مي

  ايد.باشد كه گويي ديگري در شما وجود دارد و قصد كرده و پس از آن شما قصد او را دريافته
هاي خواهم گفته باشم آثار مختلف هنري، از شخصيتبول كنيد، خواهيد دانست كه من ميهرگاه اين را از من ق
هاي ي شخصيت شما باشند يا نه. شخصيتهايي كه به اندازهآيد در اطراف فراوان شخصيتمختلف به وجود مي

ل با طرز زندگي آيند و به جاي خود، هر كدام از اين ديدها بستگي كاممختلف از ديدهاي مختلف به وجود مي
  ايد يا اكنون غرق هستيد.و فكر كردن و حوادثي دارد كه شما در آن غرق بوده

در شما تاثير كند يا ديگري و هنر شما فتح مهمي  پوست. آيا ي اينها فراهم بود، نوشتن كار آسانيوقتي كه همه
پاكيزه  چه اندازه ورزيده بوده و تكنيكست كه بايد باشد. فتح مهم در اين است كه تا ي جريانينيست بلكه نتيجه

  داشته باشيد و زور تكنيك شما تا چه حدي ديده شود.
ي ازهماند اين است كه اثر تاي كه ميام. اگر دقيق بشويد نكتهمن به اين سادگي براي شما بسيار مطالب گفته

ردم چطور تاثير خواهد بخشيد. ، يا هر كه باشد، نزديك شده باشيد؛ در چشم مپوخواهيد با هنري شما كه مي
خواهيد چه كنيد، ميزاني به اين خواهيد چه كسي باشيد؟ ميچرا اينقدر در خاطر شما تملق وجود دارد. شما مي

رود، ي تاثير آثار هنري خودتان در مردم داشته باشيد؟ انسان رو به نهايت هر چيز ميدقت براي سنجش اندازه
  را مردديد؟شتابد. چبه طرف اعال درجه مي

ط هاي الزم را گوشزد كرده بودم. فقبراي شما نوشته بودم و نكته شكسپير هاملتدر اين باره سابقن هم راجع به 
  كنم. مطالب اين كاغذ را در نظر داشته باشيد تا اين نكته را به خوبي دريابيد.اي را تكرار مينكته

هاي شبيه شما هم وجود داشته باشد. اگر شخصيتشود كه در اطراف شما شخصيت هنري شما وقتي ساخته مي
ايد) هاي خارج به وجود آمده متحير شدهايد (با دريافت فكرهايي كه از وضعيتبا وضعيت بسيار فاصله گرفته

ند سازيد مساكن كساني هستبيهوده به خودتان زحمت ندهيد. ديوار خودتان را باال ببريد. بناهايي را كه شما مي
ايد. خوب است با همين مطلب كاغذ را اند. شما پيش از تولد بچه، براي او لباس دوختهاه نرسيدهكه هنوز از ر
  خاتمه بدهم.
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  پرسيد كدام اثر من بهتر است؟مي
  ام يا در كار نوشتن آنم. آنكه هنوز ننوشته

  
ي شما عالوه بر وسواسش كه دقتي سايهي شما هست. همهرگز دچار اين مرض نشويد كه در همسايه

كند و هنوز به پاكنويس آن نرسيده، گيرد با آنچه از ذوق و فكرش تراوش مياحمقانه است، زود خو مي
  شود. سير مي

  شوند. پيچ عطارها مينباتبيچاره همسايه اگر چشم به هم بگذارد، دستخطهاي او به زودي آب
اجع به كارهاي خودم نبايد داشته باشم، مگر وقتي كه اقتضا به علت اين مرض، تشخيص خوبي من ر

  كند خيلي از خودم راضي يا چيزي مناسب با حال خود پيدا كرده باشم. 
 .گويم شما اينطور نباشيد و ببخشيد مرا اگر به جاي جواب به سوال شما، از خودم حرف زدمفقط مي

  . ي سريويليخانهاگر خيلي ميل داريد بگويم: 
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كردم، ولي اكنون آن انرژي نيست. يا اگر او جوان بود، مرا به اگر جوان بودم آن پيرمرد را راهنمايي مي
 خواهد بميرد ويك از اين دو نيست، تابوت مرا بگوييد بياورند؛ دل من ميآورد. چون هيچسر شوق مي

  ن خواهد بود... ذوقي عاطل و باطل در اين قبرستان مانده، كفن آ
  شما مرا فراموش نكنيد، اگر جوان بودم... او را هم فراموش نكنيد، اگر جوان بود. 

  زنم؛ زيرا دريادريا حرف است. كنم و دم نميبرم كه دندان به جگر گذاشته حس ميمن حسرت مي
  بگذاريد باز تكرار كنم: اگر جوان بودم...

  
  

  1323اسفند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



136   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

118  
  ! نم عزيز

  
  

 زنيد وخوانيد؟ شما زمين مساعد نيافته، شخم ميچرا مطالب تازه طرح شده و با فرم تازه را همه جا مي
  پاشيد! شخم نزده، تخم مي

معني مطالعات خارجي بايد همسايگان شما را حاضر براي فهم كرده باشد. خيلي مسخره است وقتي بي
اند. اين معني و مزه مزهمعني و بيدار شما را، زيرا خودشان بييدانند اشعار آنقدر بامزه و معنمزه ميو بي

شود. شخصي با هر اندازه هوش كه داشته باشد، باز محتاج است به از تتبع و زحمت مطالعه پيدا مي
  ي خودش به تنهايي نيست. ديگران و نتيجه

ا ايد و آيه چقدر خام بودهن از كسي نرنجيد. از خودتان برنجيد ككنيد ابدچنين كاري ميوقتي شما 
  همچنان خام خواهيد ماند؟
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  اند؟ ها متعصبكي
 ها، كهشمارم، آنچه چشمهاي كوچك من ديده و شناخته است: پيروپاتالمن يكي يكي را براي تو مي

خواهند با الفاظ معين و محدود، براي زندگي كه مينتر اياند. و احمقانهمنتظر گور و كفن اما مقيد به لفظ
ي عقيده . در»بيان معني نو با الفاظ كهن«ايد: البته ديده انجمن ادبي ايراني مروز شعر بگويند. در مرامنامها

  آنها زبان و معني به هم مربوط نيستند، يعني اگر اين عوض شد، الزم نيست آن عوض شود. 
اند. اما با سبك خام و نادرست عد از سي سال، لفظ و معني، هر دو را عوض كردهن ببه عكس جوانها اخير

هاي محدود اند، در وزنترها كه طرز كار را عوض كردههاي فاحش زباني. جوانن پر از غلط-و احيان
مثل  بيد،طلگفت: قافيه نباشد، اما به وزن دست نزنيد. با چه تضرعي اين را ميمقيدند. همسايه به من مي

  زنند. اينكه به اُسِّ زندگي او دست مي
  رفيق همسايه در اين خصوص كتابي بسيار قطور در وزن عروضي و وجوب آن نوشته است. 

گويند به هرج و مرج خطرناكي دامن اند ميچيز: وزن، شكل، معني و لفظ را عوض كردهديگران كه همه
  ورزند. زده، تعصب مي

خورد. مثل اينكه به دماغ ذوق مردم، خوره افتاده است. اما همه را ميمثل اينكه مرضي جان و جسم 
  ي هر تحول است. گويند اين الزمهمي

من كه دوست توام اي جوان عزيز، متعصبم به اصالح كار خودم. متعصبم كه درست بگيم. ما در ابتداي 
تعصب در درست شدن  نهايت محتاج بهرويم كه بيش از آيندگان بايد زحمت بكشيم و بيراهي مي
  هستيم. 

  
   1324خرداد    
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  اند؟ پرسيد شعردزدها چگونهمي
  گويم: ايد، بازمين اين را گفته بودم چون از من سوال كردهسابق
دزدند فكر را يا طرز تلفيق عبارت را و براي طور اختصار شعردزدهاچند قسم هستند، يك دسته ميبه

  خوانند. اينها دزدهاي احتياط كار و قابل رقت هستند. ودشان ميديگران به اسم خ
رنجند احتياط هستند و بايد اگر نميخوانند. اين دزدهاي بيدزدند و در پيش روي آدم ميها ميدومي

آنها را به اين زبان نصيحت كرد كه در خودتان غرق شويد... اينها بيشترشان خجول هستند وقتي كه 
  كشيد. ه رخ آنها ميدزدي آنها را ب

خوانند و اگر به روي آنها بياوريد، اعترافي در كار نيست. اينها دزدند در پيش روي آدم ميها ميسومي
انصاف هستند. وقت خود را براي نصيحت كردن آنها تلف نكنيد. آنها شعر را ابزار قوي دزدهاي بي

  اند. معيشت مادي قرار داده
اند. به محض شنيدن مضموني از دهان شما، كه از همين دسته ريشه گرفته ي ديگري هم هستنداما دسته

گويند: مثل همان هاي دريده را به هم گذارده ميشرمي لبخند آورده، سر تكان داده و چشمبا كمال بي
  ام. مضمون كه من در فالن غزل يا قصيده بكار برده

اند، چيزي را كه در زندگي خود نديده و نشناخته نويسند. راست يا دروغاين دسته دقت ندارند كه چه مي
  دهند.نويسند. به رسم و آداب ديگران، به اشخاص داستان خود رسوم و آداب ميمي

كند. سعي كنيد كه خودتان باشيد، دروغ نگوييد آنچه طرز كار هر يك از اينها روزي اهل نظر را بيدار مي
خودتان باشيد در شعرتان، ولو بدترين مردم. چون خودتان را كه داستان نيست و راجع به خودتان است. 

  هستيد شعر شما با شما زنده شده است ولي درصورت ديگر، بعكس است. 
  دزدند...دزدهايي هستند كه حتا اينگونه حرفها را هم مي

  
  1324بهمن 
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  گويند شعري كه در جواني سروده شده خام است. مي
! براي اينكه با جوان هيچ چيز تطور نيافته. احساسات خام، ذوق خام، عشق خام، و گذشته از عزيز من

  كند. اينها كار خام است كه وجود پيدا مي
  السفها. الفصحا باشد، خواه اسفهغزليات خام در ادبيات ما زياد است. خواه افصح

  ند نفر مانندهاي آنها. است و چ الدينجالل موالناو  خواجهعشق شاعرپسند در غزليات 
كه دارد، در صورتيكند عشق، شاعر را به غزلسرايي وا ميي شما دير اين را بايد بفهد. خيال مياما همسايه

 افتد و به كارهاي ديگر و عشق او درسرايي مياگر عشق خام نباشد شاعر به غزل اكتفا نكرده به داستان
  شود. صي كه گرم و جاندار است، بيان ميضمن مطالب غيرعاشقانه به شكل احساسات خا

 ي خامي. هرگاه شما پا به سن بگذاريد حرف مرا بهتر خواهيد فهميد. اين است نتيجه
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  خواهم بگويم كلمات هم ابژكتيو و سوبژكتيو هستند. خوب دريافتيد كه من مي
هاي خود داشتند، كلمات را براي هستند با توجهي كه به دروني هاي تفحص درونيشعرايي كه مال دوره

كردند؛ با نهايت زبردستي و مهارت كه در كار خودشان داشتند گذاري در طبيعت خارج انتخاب نميرنگ
نهايت حاكي از رنگهاي حال و افكار ساختند كه بيو آن كار را بعدها تكميل كردند، كلمات را طوري مي

  يكي از آنهاست.  "بيمار غم"ي د. كلمهدروني آنها بو
با هوش سرشارش فهميد.  فرزاد مسعودخواندم، بينيد. وقتي كه آن را مياين كلمه را مي شمع كرجيدر 

به عيب شعر، يكجور فكر  فرزادبه هم نگاه كرديم؛ اما هر دو در خصوص وارد بودن  هدايتمن و 
  كرديم. نمي

د. بعدن در خصوص اينكه اين نكته را عاري از تفحص و فقط بو فرزادفكر من درخصوص هوشياري 
  فهد. برحسب ذوق مي

كنيد. من گاهي اتود كرده و عمدن به آن دست ترين شعرهاي من باز اين كلمات را پيدا ميدر تازه
يك  هايي مثلها افراط كرده، قسمتتر كنم شعرم را. در بعضي داستانام. مثل اينكه با آن شيكانداخته

  هم چنين است.  شهريارام. در كاغذ به غزل گذاشته
ند، ورآولي آنها حكم ملودي را دارند در يك كمپوزيسيون وسيع. نوانس و كنتراستي را كه به وجود مي

زننده و خنك و نامطبوع است. آدم  "بيمار غم"ي كلمه شمع كرجيمطبوع است. حال آنكه در شعر 
  ست كه مال جاي ديگر است. ي ناهمرنگ اكند كه يك وصلهحس مي
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خواندن، عادتن براي احتياجي است؛ اما در ادبيات براي كيف كردن و لذت بردن است. خواندن بايد يا 
هايي كه الوصف، گاهي براي يافتن است. چنانكه در خواندنيتاثير كند يا تحريك و تفريح ببخشد. مع

  كه بهتر از آن يافتن ممكن نباشد. ريعلمي هستند؛ براي يافتن به طو
گيري منصفانه در آثار نويسندگان وارد در موقع اخير بايد غرض و مرض را به كنار گذاشته با نظر خرده

شد و قضاوت كرد و عالوه بر قضاوت عمومي و جزيي، قضاوت عالي را فراهم آورد. زيرا قضاوتهاي 
هاي فردي نسبت ه عبارت آخري با سنجش قضاوتعمومي هم حاوي جمع قضاوتهاي فردي هستند. ب

ه اين اي كآيد. نويسندهبه هم در طول مدت زماني، قضاوت اصلي راجع به اثر فالن نويسنده به دست مي
زمان به روي آثار او دور نزده است، خوبي و بدي آثار او البته به طور كلي معلوم است، ولي به طور قطع 

  موشكافي در آن نشده است.  و ممتاز مسلم نشده است؛ چون
ي اي براي اتكاء انديشهتوانند در اين دايره نقطههايي كه نسبتن فرزانگي دارند و ميخواندن براي آدم

ديگران باشند البته آن است كه گفتم. سرسري خواندن و به قضاوت ديگران صد در صد تكيه كردن، كار 
هاست. هرچند كه بايد دن خصلت الينفك از طبيعت زنجور خوانآدم سرزنده و فرزانه نيست. اغلب اين

گاهي چشم پوشيد و كيف برد ولي هميشه نبايد اينطور بود، ولي اين كيف بردن مانع از اين نيست كه 
  كسي خود را به كلي در مقابل آثار هنري ببازد. 
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ين كه در ارديبهشت گل داد بوي عطرش را حتمن خواهم چقدر ياس پاي ديوار تو باال رفته است. هم
شنيد كه با مهتاب داخل اتاق من خواهد شد و شراگيم كوچولو هم از آن لذت خواهد برد. به اين جهت، 

  نويسم: شوق نوشتن به سراغ من آمده اين چند سطر را مي
ي خود فكر كني و هست. بايد بتواني براي بهبودي همسايشاعر، جوهر هستي و هستي هر جوهري

زارها نشين در حوالي نياحساسات مذهبي او در تو روشن بشود. بتواني يك مصري باشي، يك عرب باديه
ي انسان، طور دلچسب در خود بيابي. در اين صورت گذشتههاي آن حوالي را بهو طراوت هنگام غروب

ت اوي در آن و با آن تخمير شده، احساساكه عالم تاريخ باشد، بايد بسيار زيبا در نظر تو جلوه كند و بك
  خود را برانگيزاني. 

خيلي زشت است كه فقط آدم عاشق زني باشد و تمام شعرهايش در تمام عمر راجع به آن زن. اين 
نوشتن، ننگ ادبيات و ننگ شعر، در پيش من اسم دارد. اين آدم جوهر خودش هست و والسالم. هرچند 

هاي دكان، نمونه دارند. بايد بتواني يك چنين دفتر مسطوره ت اما پارچهكه هيچكس خودش به تنهايي نيس
  باشي. 
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  كند؟االثر ميخواهيد بدانيد كدام وسيله، طرز كار استاد شما را رايج و سريعمي
كشور ايران فرهنگ داشت و وسيله به دست من و شما نيست دوست عزيز جوان من! هروقت كه  -

چيز بود، اين هم چيز نيست. هروقت كه همهديوارهاي طويله خراب شد. تا وقتي فرهنگ نيست، هيچ
  هست، ولي متاسفانه خيلي مانع در راه است... 

شوند، زيرا ديگران اينطور تر ميكنند، احمق و خفهها عالي ادبيات كار ميهاي ما كه در دورهجوان
  هاي درس نخوانده در پشت ديوار خانه. تراشند و متخصصمقام مي. متصل استاد عاليخواهندمي

يش بريد و پولي شما شاعر هستيد چه كار داريد به اين كارها؟ شما كارتان را بكنيد. اگر شما كيف مي
  اند. برند كه مثل شما پيش افتادهايد، يقين بدانيد روزي هم ديگران كيف ميافتاده

ايت اينكه بريد. حكگويم: بنويسيد. نوشتن، زندگي است. پيش از هركس، خودتان كيف ميشما ميباز به 
د اند، باياند، روزي خواهد رسيد. فقط بايد بدانيد كه هنوز نرسيدهديگران چرا به اين حد اعال نرسيده

كنم ر ميفقط باز تكرا كنم،گويم و چيزي اضافه نميبريم. من فقط اين را ميبدانيد در گندابي به سر مي
  به دست من و شما نيست. 

  
  

 1323خرداد 

  
  
  
  
  
  
  
  



144   |حرفهاي همسايه 

   

  در نشر

Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

126  
  دوست عزيزم! 

  
  

تر باشد كنم كه مطلب كاملقبلن گفته بودم تا فرهنگ نداريم، متوقع نباشيد. يك چيز را به آن اضافه مي
  و شما دچار فكر نشويد... 

ند كنكنند. غالبن تفنن ميم همه اين كار را نميروند؛ اما مردشوند، جلو ميكساني كه وقف كار خود مي
  با هنر خود و حركتي بطئي را ذوق و فكر آنها داراست. 

اول  يكه دستهخرده به فهم مطلب برسند، در صورتيبه اين جهت زمان الزم است كه به تدريج و خرده
  د... گويمعني مياند. تعجب نكنيد كه دوست شما دارد چه مطالب ظاهرن بيرسيده

ورزند... كنند... تعصب نميشوند و همان كه گفتم انكار نميفرهنگ كه باشد، اقلن به وجود چيزي آشنا مي
  ست. چه بسا كه زمان الزم باشد... حدهاما فهم، از دانش سوا و علي

  در شعر خودتان به جايي برسيد كه زمان قضاوت كند، نه فردفرد مردم... درياي ژرف بشويد. 
هاي عالي ذوق و فهم عجايبي هستند. براي خود ما هم اين حالت تكامل دهم. نمونهدستور نمي ولي من

ايم كه ايم و روزي دريافتهايم. اثري شعري را كه بارها خواندهايم، بيشتر فهميدهبوده است. هرچه كاويده
  ايم. تازه به مطالب ديگر رسيده

د تا به آب برسيد. اين مساله از فرهنگ جداست و مديون اثرهاي عالي، مثل چاه است كه بايد كنده شو
  كار و دقت است. 
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جور خواهيد به مجله بدهيد چهپرسيد آيا مردم در خصوص قطعه شعري كه ميترسيد و از من ميمي

  كنند؟قضاوت مي
كار است دچار اينگونه ترديدها و تازه دانم. هنگامي كه انسان خام واين را من براي شما عيبي نمي

كنم كه خوب مسلط بر احساسات خود نيست. فقط به شما توصيه ميها هست؛ يعني هنگاميجراتيكم
در خلوت خود بيشتر بمانيد. از مردم بيشتر دوري كرده از مباحثات احمقانه آنها دورتر باشيد و بيشتر در 

  خودتان فرو برويد... 
ايد چه ترديدي داريد در برابر آنهايي كه هيچ كار نكرده و از وب كار كرده و كاويدههنگامي كه شما خ

ي دو روز گويند و چه بسا روز ديگر، مخالف عقيدهروي حمق وجودي خود و از روي تفنن چيزي مي
  پيش خودشانند؟ 

شود، يما زاييده مقوا و بينش خود را براي خودتان به مصرف برسانيد. يقين كنيد آن وقت اثري كه از ش
زيبايي خود را پيدا حتمن خواهد گرفت زيرا با شخصيت شما ارتباط قبلي و غيرمتزلزل پيدا كرده است. 

كم خودتان خواهيد پسنديد و هروقت اين شديد، بدانيد حتمن ديگري هم هست كه آن را بپسندد... كم
ها واهيد ديد كه اين پرسشجراتي رو به ضعف خواهد گذاشت و روزي خآنوقت اين ترديد و كم
  ي مردم در شما نيست شده و به صفر رسيده است. درخصوص ذوق و سليقه
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شود. ولي گويم هرگاه شما چيزي را در زمان ممتد به وجود آورديد، با زمان ممتد هم شناخته ميباز مي
  دهم: ر ميدر مقابل سوال چراي شما جواب مختص

آيد؟ خيلي واضح است، ي فالن قطعه شعر شما درست و پاكيزه درنميچرا قضاوت فردفرد مردم درباره
ي خاصي هستند در اين صورت در زمان، فردفرد بسيار زياد وجود دارد كه هركدام داراي هوشي و سليقه

ه ها بها و هوششود: سليقهزمان جاهاي سليقه و هوش بيشتر است. بر اين يك چيز ديگر هم عالوه مي
اي براي شما باقي دهند. اين روابط را شما در نظر داشته باشيد مطلب پيچيدهتدريج به هم كمك مي

  نخواهد ماند. آن هم با داشتن دوستي مثل من... 
خواهد و هروقت راجع به قضاوت مردم در خصوص آن فكر به كار خودتان بپردازيد و بگوييد زمان مي

  باز بگوييد: زمان. كرديد 
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  معني كه عوض شد چرا بايد لفظ هم عوض شود؟ 
شود. با الفاظ معين، معني معيني هست و الفاظ مال موضوع، عاليم و آثاري دارد و با لفظ شناخته مي

ام كه به آن تفنگم را آويزان كردهام و ها. مثل ميخي كه به ديوار اطاقم كوبيدهمعني هستند نه مال حرف
جلوي چشمم باشد. در اين صورت هر معني معين، لفظي ميعن هم دارد. به عالوه هر موضوع تازه، شكل 

  تازه. 
 -هاي خشك بندي شدند و چرا سليقهمن اين را براي شما خواهم گفت چرا شعرهاي جديدتر شكل

  بندي جديد دنيايي فراهم آمد؟ هاي شكلشتر نمونهدر بي -اثر گذاشتن آن مثلن جنون قافيه، يا بي
زم را ي عزيپس وزن و قافيه"اگر همه اين تغييرها را شما قبول كرديد، خيلي احمقانه است كه بگوييد 

  . عزيزتر از آن دو تا آيا فكر و احساسات شما نيست؟"دارمنگاه مي
  همسايه! 

روند و طلبي مردم را؟ مردم را كه مثل گوسفند مينهداريد يا عادت قريآيا شما ارتباط را عزيزتر مي
  دانند كجا و براي چه... خودشان نمي

ي من، ولي جواب چرا را همانطور كه گفتم، براي شما خواهم اين بود بيانات به صورت ظاهر ساده
  نوشت. 

  
1324  
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شتم. به دربند كه آمديد از او خواهيد گرفت. اما با اين كتابي را كه خواسته بوديد پيش مرد آسيابان گذا
كتاب، كه در خصوص تمايالتي[ست] كه بعد از سمبوليسم پيدا شده است، زياد خودتان را خسته نكنيد. 

ي دست چپ كه هنوز مقيد است، به او هر چيز در موقعش كه برسد، نافع است. مخصوصن با همسايه
  كنيد:يمت توصيه ميكتاب را نشان داده با كمال مال

  
  رفيق عزيز من! «
  

مقيد بودن درجاتي دارد. اشخاصي هستند كه به همه چيز مقيدند. درواقع چيزي بار آن قبيل اشخاص 
نيست و تصور نكنيد كه باشد. اما اشخاصي هستند كه فقط به لفظ مقيدند تا در پوست شير از زبان گور 

  صحبت كنند. 
اند همين كه كلمه در خور معني پيدا شد، اي فهميدهص شده تا اندازهاشخاص ديگر از اين حماقت خال

 اند ازي آنها هم بالتبع مثل قدماست؛ ديوانهخوب و زيباست، اما طرز كار آنها عوض نشده. طرز مشاهده
پي چيزهاي باريك و خنك و گاهي بسيار احمقانه كه اساس تشبيهي را فقط آماده كنند. اما در برابر آنچه 

  اند. نها را احاطه كرده است كور ماندهآ
نند. كار كاشخاص ديگر هستند كه از همه، يا بعضي از اين قيدها، جسته اما با فرم كالسيك، كار تازه مي

دهنده است. آدم از خواندن شعر آنها يكه آنها درواقع در مغز انسان مثل ضربت چكش، موذي و تكان
چيز تازه است اما يك چيز گم شده و آدم را گيج زند! همهمي خورد؛ مثل اينكه آدم مصنوعي حرفمي
  ». چيندبيند گرگ است و بايد گوشتخوار باشد، اما نوك دراز دارد و دانه برميكند؛ ميمي

 گوييد: شوخيي اينها را شنيد و پوسخند زد يا به اصالح فكر شما پرداخت، به او مياگر همسايه همه
  آييد. مي كردم؛ و از پيش او بيرون

  خواستم با رسيدن كتاب به شما گوشزد كرده باشم. اين بود آنچه مي
  

 1324شهريور 
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كنند، اشخاصي را هم كه در آن راه آيد، دلتنگ نباشيد. وقتي كه راه را گم مياز اينكه او به ديدن من نمي
. من در اينجا با زندگاني بياباني خود كمال خرسندي را كندكنند. اما براي من تفاوت نمياند، گم ميديده

گويم كنم... من باز به شما ميهاي طوالني طي ميپايم، راهدوشم، ايلخي را ميدارم. گوسفندها را مي
ي نهايت غمگين هستم و همين مايه براي كار كردن من است. آن خوشحالي كه اساسن رفيق همسايهبي

ما هاي شسيار متداول است. از غمي لذت بردن الزم است. از خودتان بپرسيد غمشما از آن لذت ببرد، ب
  توانيد خوب بنويسيد؟كافي است و بدون آن مي

را  معنيخواهيد غم عشق خود را ترك بگوييد و به پاس چه چيز ورود به كشمكش زندگاني بيچرا مي
  كنيد؟طلب مي

هنر، به ساختمان مردم بپردازيد. منفعتي كه از شما به  اي ازاي هستيد، در هر رشتهاگر شما نويسنده
  رسد از طرف مهارت شماست. بيهوده خود را در آنچه سررشته نداريد، وارد نكنيد... ديگران مي

خير. ابدن غم عشقتان را ترك نكنيد و خود را عمدن سرگرم به كارهاي ديگر نسازيد. آنچه چاشني هنر 
  ربه كرده و بيابند، و ممكن است خودتان هم ندانيد، همين غم است. شماست، و الزم است ديگران تج

هنرمند واقعي محصول هزاران دقايق جزيي است. مثل تيري پرتاب شده تا كجا بُرد دارد. اگر به سنگي 
  خود، به شما بُرد بدهد.  قوتِ برنخورد. خودتان آن سنگ نشويد. بگذاريد زمان با
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خواستيد نظرم را براي شما را كه توسط شما براي من فرستاده بود، خواندم. چون مي شهريار هذيان دل
  نويسم: بگويم، اين را مي

ست كه من در ايران ديدم. ديگران، كم و بيش، دست به وزن و قافيه تنها شاعري شهرياربايد بگويم 
عر از ي شظر جور و سفت كردن بعضي حرفها، كه قافيهاند و از ندارند. از نظر آهنگ به دنبال شعر رفته

ي شعر است كه حده است. طبع ظريف به قدري باختهچيز علي، همهشهريارآن جمله است. اما براي 
هاي اخير در عالم زدم از سبكهايي كه دورهكه من براي او حرف ميهنگامي –بارها با من گفته است 

  خواهد باشد. ي جان است. لباس، هرچه ميايده است. ايده به منزله: اصل،  -شعر به وجود آمده است 
، آدم حالي را كه از علو غزل، به سبك غزلسرايي خودمان، منتظر است، شهرياراز خواندن شعرهاي 

، احساسات اعال هذيان دلي سبك نوين خود دارد. در منظومهدر اشعار به  شهرياربيند. همين حال را مي
كنند. از خواندن شعرهاي شوند كه جوانان تازه وارد در عالم شعر وارد ميطوري وارد نمي و گرم هستند و

آدم : «هدايتاند. به قول خواستهكه اينطور ميشود و نه خوشحال، در صورتيآنها، آدم نه غمگين مي
راي ابزار ب . زيرا هدف اصلي آنها شعر نيست، بلكه شعر،»خودش را سوزن بزند يا غلغلك بدهدداند نمي

اند. اما براي ي ابتدايي و نارس است كه به آن نرسيدههاي ديگر است. شعر براي آنها، يك مرحلههدف
  ، كهنه شده؛ شعر، خود هدف است. مقصود زندگي او در خود شعر است. به قول خودش: شهريار

      
  عشرت آن باشد كه اهل درد و حال 

  در هجران كنند     ال دوست، ـبا خي    
  

ي كند، از اين راه است. او اين راه را با قوهراستي شاعر معرفي ميآن صفا و نفوذ كه گوينده را راستي
  بينيم. مي هذيان دلبه آن كمال داده، چنانكه در  شهريارجواني خود پيموده است. مراحل بعدي 

شعر  يا در لباس تازهاين مزيت ر شهرياريكي از مزاياي شعر ايران، پيوستگي قوي آن با عرفان است. 
  وارد كرده است. حتمن روزي خواهد آمد كه نوبت اين تسويه حساب برسد. 
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حق او  ت كهسايوسيله هذيان دلند، وارد ادبيات ما ساخته باشد. كطبيعت شاعر فقط به آن راه پيدا مي

  دارد. را در ادبيات فارسي نگاه مي
اي ندارد و ممكن است آدم را خسته كند، به اين منظومه با وجودي كه نسبتن طوالني است و حادثه

هايي كه يكي پس از ديگري عوض هاي دلگزا، منظرهها، آن حسرتها، يادآوريعكس است. مطلب
  كند. ساس را گرم ميي حشود، جاي حادثه را گرفته و خوانندهمي

خورد. كسي كه شاعر فقط به كار آن طبقه مي هذيان دلرا براي اين آوردم چون  "حساس"ي من كلمه
  گويند و شاعر نيستند و بعكس. فهمد. ولي چه بسيار اشخاص كه مينباشد، شعر را نمي

دم ، به دنبال مرقهرمانانر است. او د شهرياري اين منظومه، پيام شاعرانه براي شاعرست. بهترين منظومه
. اندخودش است كه مردم در او دخالت داشته هذيان دلرفته است كه در زندگي آنها دخالت كند ولي در 

  توانم بگويم: من چيزي بهتر از اين براي اين منظومه نمي
ردم مست كه به دست ايآنقدر صاف و صيقل شده احساسات شاعر را دربردارد كه مثل آيينه هذيان دل
  بين خود، بتوانند خود را در آن ببينند. يك از آنها با چشم روشنداده تا كدام

كند ست كه شاعر ميي خود به نمايش بگذارد و اين كاريتوانسته است اين زيبايي را با منظومه شهريار
  توانند. و ديگران كه تنها ابزار كار شاعر، يعني وزن و قافيه را در دست دارند، نمي

  
  ي عزيز من! وست همسايهد
  

ي دهان مرا بدانيد؛ پس اين نكته را هم اضافه كنم كه: دوست عزيز من، خواستيد مزهمثل اينكه شما مي
  كند. ، شعر را معني داده است و در قعر آن، شعر معني پيدا ميشهريار

  
  

 1325ارديبهشت 
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ادبيات در جزو آن قرار دارد، كدام آثار هستند كه اصالت دارند و كدام آثار  پرسيد كه در عالم هنر، كهمي
  اند؟ ها آن اولي هستند كه راه را نشان دادهاند؟ به عبارت ديگر كيبه تبع آنها به وجود آمده

  
، انهاي او و ديگرهاي سنگين است. در يافتهها و يافتهتر كه از جلو رفته است حامل ساختهآن اصلي -

 هايآيند، بايد تفحص شود. به نظر من درواقع اصالت با آثاري [ست] كه تفاوتكه از دنبال او مي
تدريجي در آن بيشتر است و براي رسيدن به حد كمالي كه دارد، نسبت به كمالي كه بعد نصيب آن 

ا و زود و ب دهد. به عكس آثاري كه اصيل نبوده و تبعي هستندخواهد شد، درجاتي را با خود نشان مي
  آيند. ي كم به وجود ميجرقه

خوريم پيش از هرچيز بايد دانست كه هيچ ژانري (نوع) نيست كه خودبخود هنگامي كه به اين نكته برمي
ست كند كه الزم داشته باشد. همانطور كه تكامل، تدريجيبه وجود بيايد، بلكه پايه الزم دارد و الزام مي

ت. بلكه بنابر تمرين از روي مدل ز كاري هم خودبخود به وجود نيامده اسو درجاتي الزم دارد. هيچ طر
تر را هاي آن اصلياگر شاخه -شود فرنگي در زمان فعلي صحبت مي وقتي كه راجع به تاثير ادبيات -

رم، فدر  -، يا رسا و نارسا هجوم كرده است  بينيد چقدر بجا و نابجادر طول مدت سالهايي بسنجيد، مي
هاي ذوق اين ي مرام؛ درجات سير تكاملي در ساختهدر سبك افاده -ضوع، در طرح، در استيل در مو
ها رساند كه در ظرف چقدر سالها و به چه زحمت يافته شده است. هر يك از اين قسمتتر مياصلي

فك اليني دايمي و هاي او پيداست و كار با زمان، رابطهنقصي درمورد بخصوص خود دارند، كه از ساخته
  داشته است. از وقتي كه ناقص يافته، تا وقتي كه به خوبي يافته است. 

 هايشود كه مصالح اصلي را به مرور به دست آورده و ساختمانتر در اين جريان شناخته ميآن اصلي
هاي فاحش نيست. اعال را حاضر و آماده كرده است. و حال آنكه در آثار ديگري اين جدّ و جهد و تفاوت

لكه از اول دفعه كارهاي دست اولش ساخته و پرداخته است، ولو اينكه خام باشد و كار الزم داشته ب
  باشد. چون مصالح براي او حاضر و آماده بوده است. 

لي اهميت كنند خييافتن اين معني، چنانكه بايد و شايد، براي كساني كه در آثار هنري تحليل و بحث مي
رد. گيجي نبايد كسامان گيجا را ادا كرده باشند. بيهوده در اطراف فكرهاي بيدارد و الزم است كه حق آنه
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 توانيم به خوبي پيدا كنيم. كيهاي ديگر، ميشاهد آن را از ميان آثار هنري هر ملتي نسبت به خود و ملت
مشكل يابد. رسد و كي با زمان طوالني، هدف خود را ميكند و با زمان كمتر به هدف ميآسان كار مي

  نيست كه بدانيم. 
 ي آثار اوست كهتر است و از صفات ممتازهي اين اشكال و طوالني شدن زمان، براي آن اصليالبته همه

هاي فراوان و كند از مشقت و تمرين و آزمايشبه خطوط برجسته و نماياني رنگ داده و حكايت مي
  شنيده است. يجگري و توقف در ظرف مدتهايي كه فقط طعن و مالمت را مخون

شما  ي شما دچار اين سرنوشت پردردسر بود. رموز كار او براي فهم آن نكته كهسي سال همسايه
 اين است. اما ظاهر -ه چگونگي پيدايش يك اثر هنري است كه مربوط ب -ي كار خواستيد در داخلهمي

طرح  توانيد درفاحش دارد. ميهاي پركار در ميان دو كار، كه يكي اصلي و ديگري به تبع آن است، نشانه
جستجو كنيد كه  - يعني درآمد و طرز پايان را نشان دادن -معني و طرز برداشت، ورود و خروج و خط 

دهند. گاهي عينن بخود انجام ميل اينكه نهتر قيد شده. مثتا چه اندازه در كارهاي هنري نو، آن اصلي
اند ي از مشخصات است و در شعرهاي آنهايي كه بعد آمدهكنيد كه در شعرهاي اصلتركيبات او را پيدا مي

د از بينيكنيد و ميتر را حس ميچه بدآهنگ و نابجا و اگر غير اين باشد، چيزهايي هست كه آن اصلي
واهيد خآوريد و بعد كه ميزند و متصل او را به خاطر ميي اوليه سايه ميخواندن فالن قطعه شعر گوينده

  كنيد. دا ميبدانيد چرا... پي
كنند اگر هاي خود از مسلمات است. در عالم هنر، كساني كه پيروي ميتر در مابعدينفوذ اصلي
دهند، يا مواظب نيستند كه از روي اعتنايي كار خود را انجام مييا با بي -هاي ضعيف باشند شخصيت

د كه نه تنها از كار اولي، كه آن دارنخوبي نمايان ميه ب –اند، يا نه ل و ضرورتي آيا نوشتهجذبه و حا
اند، و آن اصراري را كه اند، بلكه گاهي عين ايده و مفردات او را برداشتهاصلي باشد، چقدر ملهم شده

  كنند. ، توجيه مي"مفردات مال همه است"در كار به كار بردن آنها دارند با اين حرف كه 
ود از تفاوت شكنم شناخته ميشود. من تكرار ميمي تر، هميشه با كار بيشتر و زمان بيشتر شناختهاصلي

  دارد. آثار او به مرور سالهاي متمادي كه آزمايش او را فاش مي
  

اند، جز اينكه هنرمند واقعي هاي هنري، هميشه ... آمدهاما تا تقليد نباشد، تشخيص هم نيست. شخصيت
يت كنند كه شخصو ديگران طوري تقليد ميكند كه با خيال او كاري وفق داده است، تقليد ميدر حالي

  ترهاست. ي بدل خنكي از آثار هنري اصليكشند و آثار هنري آنها نمونهخودشان را به مرور مي
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هاي استخراج نشده است كند و شبيه به معدني خود را با كار خود حفظ ميتر جلوهالوصف، اصليمع
  ود. شكه هر قدر زير خاك بماند، روزي استخراج مي
اد تر ابداع كرده يا ايجگويم اشكالي دارد ولو اينكه اصليآيا شناختن او با اين مطالب كه براي شما مي

  كرده باشد، يعني نبودي را بود داده يا بودي را كه در جاي ديگري بوده است به جاي ديگر آورده است؟
  امن اشخاص بياويزيد. تر باشد كه از كار من دست كشيده به دكنم وقت شما قيمتيخيال مي

  
  

 1327خرداد 
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 هاي داخل وي يافتهي سفارشي فرستاده بوديد، خواندم. اگر من بخواهم به همهشعرهايي را كه با نامه

 ي عمر من كافي نيست. حال آنكه براي جواب دادن به يك نامه هم خيالي وخارج جواب بدهم، اندازه
  مجالي الزم است. اين جواب عجيب و غريب را كه شايد اتفاقن صادر شده است، نگاه بداريد. 

پردازيد، ولي استعداد به من شعرهاي شما را خواندم. البته در شما استعدادي هست كه به اين كار مي
ه نداشت تنهايي، شرط كمال نيست. هرچيز در كمال خود هم ناقص است. بايد زياد تمرين كنيد. عجله

  باشيد. در سبك كار، بيشتر جستجو كنيد. 
ي ماست، همسايگي نزديكي با نثر دارد. هرقدر در نثرنويسي بهتر بر خود، شعري كه امروز خواسته
يك  "چي بگم"ي مرام ماهرتر شديد، در نظم امروزي هم ماهرتر خواهيد بود. وصف و تجسم و افاده

. شودآيند واقع نمي، كه سبك نگارش آن عاميانه نيست، خوشي عاميانه است و در اين نوع شعركلمه
  خورد. به كار نوعي شعر به سبك عاميانه مي

تر آيد، انتخاب كنيد. قطعه شعر اگر كوتاههر نوع شعر، كلمات خاصي را دارد. در بيان آنچه كه به زبان مي
  وان آنها را حذف كرد. باشد، بهتر است تا اينكه مطلبي باشد كه با وجود زيبايي آنها، بت

ت. تر استر باشد، مطلوبدهد و سرگذشتي نيست، هرقدر خالصهاي را شرح نميوقتي كه شعر، حادثه
ه ام؛ زيرا نتوانستم بنويسم، همين است. براي ديگران حتا اين مقدار را هم دريغ داشتهآن مقدار كه مي

  حال است نه مجال. 
  
  

  1333تهران، 
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  ها را يادآوري كرده است. باز شما و موضوع قضاوت مردم! ي شما براي شما مطالب روزنامههمسايه
با  ها اغلب،عزيز من به شما گفته بودم كار خودتان را بكنيد. به نفع آنهايي كه در نظر داريد. روزنامه

ادداشت شما چند كلمه دست به قلم ي امرار حيات و روزي هستند. براي يي دعوي كه دارند، وسيلههمه
  شوم: مي

گويند هنر با كسي سر دعوا اي كه در اين ماه منتشر شد. ميي مجلههمسايه به شما گفته است درباره
زند، سر دعوايي نيست. اما بسياري از همين داند و حرف ميندارد. با كسي هم كه خيلي مسلم مي

  دهند. ريز كرده، آثار زوال از خود نشان ميمسلمات هستند كه مانند ديواري مرطوب وا
تواند باشد. هنر از طرفي مطلوب هنر، كمال است؛ بنابراين خالي از تناقضي در بين خود و مردم نمي

ست كه همان مردم و پابپاي مردم و از طرفي جلوتر از مردم است. درواقع اين حركت، متضمن جبري
تواند به هم بزند. چون ي قطعي آن را هيچ اقتداري نميو رابطه زندگاني آنها آن را به وجود آورده است

اين تفاوت به تدريج بوده و هست و خواهد بود. تفاوت بين آنچه مطلوب نظر هنرمند و مطلوب نظر 
  قوم است نيز خواهد بود. 

ت ر شماسالواقع مسلم است و حقيقتي دارد، خوب يا بد كاشما كار خودتان را انجام بدهيد. آنچه كه في
 تواند به موازنهتواند باشد. زيرا فرد، جزيي از كلي است. آنچه ميو قاضي در اين دعوا هيچ فردي نمي

 هر كدام با چه غرض –ي اين فردها ست كه از همهايبا كار شما، مثل كار شما حقيقتي را برساند نتيجه
ي آيد و حاملهت كه بعد ميآيد و آن زمان اسبه وجود مي –و مرض و صالحيت يا عدم صالحيت 

شناسد آورد و نمياند و كسي آنها را به خاطر نميكه با قضاوت خودشان مردهبسيابسيار افراد. در صورتي
اي دغل، هخورد كه شما از ميان اين قاضياند، يا بد. اين مطلب به اين كار ميكه ببيند از شما خوب گفته

دازند. انبازي را راه ميمنظوري و چه كسي دارند اين موش و گربه ترند و براي چهبشناسيد كدام يك مرده
  ي اينها بر مسندي از آفتاب نشسته است، ولو ابراندود. هنر، فوق همه

نر ي مرا به خاطر بياوريد: هافزايم مگر اينكه به شما گفته باشم حرف هميشهمن چيزي بيش از اين نمي
ايد و زماني الزم است كه درخصوص ز زماني به وجود آمدهشما بايد خودش زبان خودش باشد. شما ا

 شما قضاوت كند. اعم از اينكه سر دعوايي با ديگران داشته باشيد، يا نه. 
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  خواهيد با بارهاي ديگران بسنجيد؟رسانيد ميبار گراني را كه به سرمنزل مي
  

ه دهيد، نسبت به هم سنجيدايي كه اكنون انجام ميآيا بهتر اين نبود كارهاي پيشتر خودتان را با كاره
افتاد كه راه طي نشده را چه بسا كه در برابر چشم شما باشيد. ازين سنجش براي شما حقيقتي مشهود مي

  شد. گذاشت و شخصيت شما در آن برومند ميمي
تناسبي يهاي بمن از راه كنم كه بخواهيد. در اينجا اين نكته برايولي شما نخواستيد. من به شما توصيه مي

كنم. هنگامي كه روي اين تخته سنگ در فراز شود. من مرتبن روزها به جنگل رفته و سواري ميحس مي
افتم كه در روي همين تخته سنگها شعرهاي ام به ياد روزهاي جواني خود ميغرش آب رودخانه نشسته

وم ششود. شرمسار ميساري من روشن ميي سنجش يك چيز براي من با شرمنوشتم و زمينهخود را مي
ه من يك ازين دو به كاري كتاز و تيرانداز ماهري باشم؛ زيرا هيچتوانستم سوار يكهسنجم كه ميوقتي مي

  خورد. ام، نميبراي آن ساخته شده
ينجا ااي نيست كه من در تر از من. دقيقه اند، خيلي باربطگلها در كنار من حقيقتن چه خوب بارآور شده
  دهدم، انجام داده باشم؟فكر نكنم آيا الزم است كاري را كه انجام مي

شود، هميشه اين پرسش براي هنرمند واقعي پيش اما وقتي كه كار آدم نسبت به حق ديگران برآورد مي
  كند يا براي ديگران هم؟آيد: آيا براي شخص خودش كار ميمي

م شود. مايحتاج ما با هتازه در ميان نشسته متصل بازديد ميرسد با اين ديد بار گراني كه به منزل مي
  اي داشته باشند يا نه. توانند براي ما فايدهتعادلي ندارند جز اينكه بواسطه يا بالواسطه مي

  همين حال را دارند.  - بريمبارهاي گراني كه ما به سرمنزل مي -آثار هنري ما 
  رده شوند:نظر برآوآثار هنري ما بايد از دو نقطه
ه تر، پيش پا بگذارند. يعني هنر را نسبت بكنندهاي مفيدتر و رساتر و قانعاول اينكه از حيث هنر، شيوه

  تر برسانند. آن كشش و تشنگي كه دارد، سيراب كرده و به هدف كامل
  ديگر اينكه از حيث معني ما را به جهان تازه و حرفهايي كه واقعيت دارد، آشنايي بدهد. 
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كنم فراموش كند؛ من باور مي - برندكس، آنهايي را كه رنج ميو در ميان همه -كس را ندي كه همههنرم
هوم كند، مفكه بيش از هر چير خود را لگدمال كرده است. زيرا اين خودي كه نسبت به او مفهوم پيدا مي

  اند. اند كه آن را آفريدهمستقلي نيست و ديگران
خورد. عادت كنيد كه يك دنده نرويد، توانم بفهمم از اين چشمه آب ميميفهمم و نهايت آنچه كه مي

  د. دهپس از آن حس نهاني كه شايد قادر به پيدا كردن دليل خارجي آن نباشيد، راه را به شما نشان مي
  زياده برومندي شما را طالبم. 
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137  
  ! عزيز من

  
  

ويز شما را به ضميمه مجله خواندم. خيلي لطف كرديد در سراغ گرفتن دوستان مهجور و مكتوب دال
بينم. در خانه را به روي خود كس را نميگذرد كه هيچنهايت دلتنگم. روزها ميگوشه گرفته. من بي

تها در خآيند. مثل اينكه درها بيشتر به سراغم ميشود. در خلوت من، حسرتام اما رفع دلتنگي نميبسته
  خوانند...ها ميها و گنجشكها و كاكليدهند. در جمجمه سر من است كه چلچلهسينه من گل مي

نويسم، همينطور داستان، كه اين يكي ست. اما ديگر كم شعر ميبه اين جهت نوشتن براي من ضرورتي
  م. اي كه گريبان خود را از دست فكرهاي موذي بيرون بكشبراي من تفنن است و وسيله

ها دربندي هستم؛ از خيلي حيث ميرزا فتحعليگذرانم. مگر به شما نگفته بودم من ايد چطور مينوشته
  ايد ديگران چه تقصيري دارند. اي نيست؛ اگر شما جلو رفتهبدتر و هيچ چاره

هيچ  :كنمام؛ يك قرباني دوره خودم هستم. خوب بخواهيد بدانيد چه كار ميخيال نكنيد شاعرم، نويسنده
 بانيدارد. از آن ديدهانبار مرا مشوش ميآيم. اين تلكار. از عهده پاكنويس كردن اشعار خودم هم بر نمي

  بايد بسازم و باالي آن نشسته رسيدن اجل را انتظار بكشم. 
داند به دست چه كسي خواهد افتاد. اگر همه به دست نااهلي بيفتد، يقين داشته بعد از من هم كي مي

ها بخرند، براي پيچيدن آت و آشغال نقريب شاعر بزرگي طلوع خواهد كرد. يا ممكن است بقاليباشد ع
  خورد كه پاكت درست كنند. خودشان و چون سفيد نيستند به كار قنادها نمي

  خورم. بله. به حال ملتي كه خودم هم از آنم. من افسوس مي
كند؟ ديگر جاروي حياط و اتاق. چه فرق ميوشو و ودوز و شستنويسم، گاهي به كار دوختگاهي مي

  از هيچ راه منفذ اميدي نيست؛ بايد مرد. 
 ميردمردي كه مانند سگ شكاري تمام عمرش را كار كرده است، مثل اين است كه هيچ كاري نكرده، مي

  مثل اينكه اصلن زنده نبوده است. 
ت. هفت قران در ميان ندارد. جايي كه كشد. مربوط به شفقت نيسزن بيچاره من انتظار همين روز را مي

شوند، شكسپيرسازها هم هستند. آن چيزها نيست و معني ندارد، بودن اين چيزها شكسپيرها پيدا مي
  چرا... 
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چيز سايه تقلب و دروغ باشد. وقتي كه آدم باور نكند. وقتي كه در همه ،دوست من ،ستچه رنج بزرگي
ان عواملي كه به من اين زبردستي و نبوغ در هنر را داد، به من ام. هممن به خودي خود اينطور نشده

دهد. نسبت به زندگي چندان رغبتي نيست. من كه با انواع سموم خود را وسيله خاموش شدن هم مي
  دارم عالمت آن است. مسموم مي

ندين اندم. چنوشته است، ديروز با حال زار چندين بار خو ماياكوفسكيمجله را كه راجع به طرز كار شعر 
 سكيماياكوفزند. از بهتر به من نيشخند مي ماياكوفسكيبار نيشتر به جراحت قلب خود زدم، زيرا از 

  اند. ها شكستهفروشبهتري كه دست و پايش را دزدها و وطن
  كنيم؟ ما كي هستيم؟حقيقتن اين چه زندگي است كه ما مي

اينكه بداند اسير است؛ بعد اينكه فكر كند آزادي از چه به شما گفته بودم ايراني بايد دو كار بكند: اول 
  راهي ميسر است. 

  
كنم در ها خاتمه بدهم از آن صرف نظر كرده خواهش ميخواهم اين كاغذ را با اين حرفچون نمي

شوم. تمام آن غرورها رفته. سنگيني و جاهاي باصفا ياد از من بكنيد. اخيرن دارم يك صوفي حسابي مي
  م و تمام افكار و احساسات مرا تصاحب كرده است. متانتي تا

پوشم، زيرا با كسي كاري ندارم. تمام كارهاي من در گذارم و هرجور دلم بخواهد ميموي بلند مي
  هاي من است. نوشته
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