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ایده های شعری

 
 تمایل و پافشاری شماری از دوستان و خوانندگان( دیگر نوشته ها و ترجمه های من باعث شد تا، به رغم بسیاری از بدگمانی ه��ا و تردی��دها،
 شعرهایی را که قرار بود چند سال پیش به صورت کتاب به چاپ رسند، در قالب این فایل اینترنتی منتشر کنم و آنها را در دسترس همگ��ان

 ش��عرهای"این فایل تقریباB همۀ شعرهایی را که قرار بود در آن کتاب منتشر شوند، دربردارد؛ بعلوۀ گزیده ای از مت��ون ک��ه ج��ز . قرار دهم
.نام دیگری نمی توان بر آن نهاد" انگلیسی

 در همان پیشگفتاری آمده است که همزمان با دومین تلش برای چاپ آنه��ا نوش��ته" ایده های شعری"بیشتر توضیحات لزم در مورد این 
 که فوران مستمر بلهت و بی شرمی در عرصۀ نقد و تفکر نظری آن را به عادتی اجتناب ناپذیر- لحن بعضاB جدلی این پیشگفتار کوتاه. شد

 حل"موجب شده تا برخی مسائل، بویژه مسئلۀ فرمالیسم و وضعیت امروزی شعر فارسی، با اختصار و قطعیتی بیش از حد - بدل کرده است
 شوند؛ حال آن که درک این گونه مسائل و داوری دربارۀ آنها مستلزم تداوم بحث و پیش��برد ان��واع پژوه��ش ه��ای ت��اریخی، ادب��ی،" و فصل

 امیدوارم نواقص این پیشگفتار باعث دلسردی کسانی نشود که توانایی و قصد انجام چنی��ن پژوه��ش ه��ایی را دارن��د؛. فلسفی، و زبانی است
 ومتقابلB، تاکیید درست و بجای( آن بر فقدان ایده و فکر در شعر نو فارسی نیز شمار روزافزون کسانی را به تا\مل وادارد که می پندارن��د تکی��ه

 و همچنین داشتن( سرمایه و س��ماجت_ لزم( تکراری( رنگارنگ " نوآوری های"و شوق بازی کردن با کلمات و " غلیان احساسات درونی"بر 
 اس��تعداد و"همان قافلۀ کاس��بکاران( - کافی است" قافلۀ هنر"شدن و عقب نماندن از " شاعر"برای ) برای چاپ یک کتاب صد صفحه ای 

 که از قضا این روزها به رغم بحران و رکود و فقر اقتصادی همۀ اجناس آن، از فیلم و نقاشی گرفته تا موسیقی و عک��س، ب��ه" مهارت و نبوغ
.راحتی و با قیمت های گزاف به فروش می رسد

 صرف نظر از موارد معدود_ سوfاستفاده از آنه��ا ب��ه قص��د- سال ها به طول انجامید" مجموعه اشعار"تردید در چاپ این قطعات تحت عنوان 
 اما رفع این تردید، به لطف وزارت ارشاد، و انتشار آنها ب��ه- خلص شدن از شرg زحمت_ ارائۀ مطلب به مجلت و پایبندی به قول و قرار قبلی

 با این حال، در نهایت، عامل اصلی در غلبه بر همۀ تردیدها و دغ��دغه. این شیوۀ خاص و غیررسمی، بسیاری از دغدغه های مرا برطرف کرد
 نمی داند، تشویق و حمایت دوستانم، بارانه عمادیان، امید مهرگان، مازیار اسلمی وشهریار وقف��ی پ��ورشاعر های کسی که هنوز هم خود را 

    . بدون کمک های بی دریغ آریا ثابتیان هرگز ممکن نم�ی ش��دایده های شعریدر پایان باید بگویم ویرایش، تنطیم، و انتشار این . بود
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...گفتارپیش...
 

 تحس��ین ش��د،" ن��وآوری"توان به عنوان شعر عرضه و چاپ کرد و به خاطر چیزی به نام را می" اینانوشته"اگرچه امروز هر نوشته یا حتی 
 ان��دگ��ردآوری ش��ده" ش��عر"کنم در مورد قطعات یا متونی که طی تقریباB سه دهه گذشته نوشته و اکنون در این کتاب به ن��ام ولی فکر می

.توضیح برخی نکات ضروری است

 زنده شدن یک خاطره، خواندن: ها یک فکر یا ایده بود که خود می توانست از هزار و یک چیز دیگر سرچشمه بگیردی آننقطه شروع همه
 ی آدم راکلمی که در تنهایی به ناگهان یق��هی یک شعر، گفتگو با یک دوست، یا یکی از آن هزاران احساس غریب و بییک کتاب یا ترجمه

 یهمس��ایه" موس��یقی"سپس این ایده، به شرط دوام آوردن و گم نشدن به لطف زنگ تلفن و قطع شدن ب��رق ی��ا ص��دای بلن��د . گیردمی
 شوند و ب��هی کوتاه گم میاند؛ نه فقط با یک وقفهفکرها چیزهای غریبی. شدبالیی، به چند کلمه، چند سطر یا حتی چندین سطر بدل می

 ه��اتوان گفت ن��ه خ��ود اغی��دهدر واقع، می. شوندانگیز بدل مییا حتی کثیف و نفرت... پاافتادهربط، تکراری، زائد، پیشچیزی مسخره، بی
 دور یا نزدیک، بال یا پایین، راست یا کج، تند یا کwند، س��خت: ها مهم استبلکه موضع و جایگاه و همچنین چگونگی ملقات یا تماس با آن

.یا نرم

 ک��ه ب��اعث" (حال و هوای شعری"کردم از آن به اصطلح هرچند همیشه سعی می– بودند " شعر"باری، این چند سطر برای من در حکم 
 به هر قیمتی پرهیز) های دورشود صدای ما ایرانیان به هنگام خواندن شعر همواره کشدار و پzر سوزوگداز شود و چشمانمان خیره به افقمی

 ی ما حتی در اوج موفقیت و قدرت و ث��روت وکنم؛ همان حال و هوای اندوهبار و انباشته از دریغ و درد و تأسف به حال خود که تقریباB همه
 و(که حتی وقتی آشکارا سرگرم زورگویی و ستمگری هس��تیم ب��ا ماس��ت " مظلوم واقع شدن"مانیم؛ همان حس شهرت درگیر آن باقی می

).احتمالB یکی از دلیل اصلی خواب راحت و اشتهای وبمان در پایان عمری از ستم به دیگران است

 یا حتی ادبیات ندارد، بلکه نشان ذهنی عقیم و بس��ته اس��ت" شعر"ها به کلمات هیچ ربطی به تردید از دیدگاهی فرمالیستی تبدیل ایدهبی
 و تلط��م نیروه��ایی بس��پارد ک��ه" آلود زب��انهای کفموج"را درک نکرده است و قادر نیست خود را به دست " هستی ناب کلمه"که هنوز 

.کارشان یکسره آفرینش است و بس، آ،رینش رنگ، رایحه، و صوت فارغ از هر معنا و ایده و حقیقتی جز شعر

 شعرهای این مجموعه نه فقط ایده بلکه، مهمتر از آن، فرم. کنند، خواه ناخواه چیزی را بیان می"متأسفانه"اما کلمات به صرف کلمه بودن، 

 .ش��ودها نیز از همین امر ناش��ی م��یتر ناهماهنگی( آناند و تنوع و ناسازگاری، یا به بیان درستو زبان خود را بیش از هر چیز مدیون ترجمه
 دراک��ثر م��وارد، ن��اتوانی از. های اص��لی م��ن ب��وده اس��تطی سی سال گذشته ترجمه شعرهای شمار زیادی از شاعران غربی، یکی از تلش

 با این ح��ال، نف��س ای��ن.   ]  1  [تمام رها کنمکافی بوده تا کار را نیمه) یا حتی چند کلمه(رسیدن به برگردانی دلخواه از یک یا چند مصرع 

 ی��ا مرج��ع و معی��ار" الگوی ش��عری"ای آثار یک یا دو شاعر خاص برایم به تلش، در ورای صرف خواندن شعرها، موجب شده تا در هر دوره

.اصلی بدل شود



 ای،، انتقاد از زبان ترجمه)ها نسبتی نداشتکه در حقیقت با خود آن(واکنش غالب به هفت یا هشت شعری که در مجلت ادبی چاپ کردم 

 این دوری از شعر فارسی ظاهراB آنقدر مؤثر و مهم اس��ت– وابستگی به فرهنگ و ادب غربی، و در نهایت عدم پیوند با شعر فارسی بوده است 

 تا آنجا ک��ه ب��ه. الذکر و تأثیر شاعران متفاوت شده استنوشت شعرها متوجه آن تنوع فوقکه تاکنون کمتر کسی از میان خوانندگان دست
 ترین کار برای من رجوع به نظریاتی است که امید مهرگ��ان در دو کت��اب آخ��ر خ��ویششود، راحتای مربوط میشعر تصنعی و زبان ترجمه

 ...ی ن��ثر واللفظ��ی، ای��دهی تح��تی رسالت مترجم، ترجم��هکه درباره") های کوچککتاب"ی  در مجموعهاز شعر مدرن و الهیات ترجمه(
 ک��ه از قض��ا م��ا س��خت ب��دان– " فض��یلتی ش��عری"بودن این اشعار به عنوان " ایترجمه"توان از ها میمطرح کرده است و به میانجی آن

[دفاع کرد– شعر قرابت بسیار دارد ) literality(و ادبیت ) linguisticality(محتاجیم و با حقیقت و جوهر تاریخی یا همان زبانمندی 
 های فکری من بوده و هس��ت، مس��لماBترین محورهای تلشی ترجمه خود یکی از مهمترین قدیمیبا توجه به این واقعیت که مقوله  .  ]  2

 ی مهرگان و مشخص ساختن نقاط واگرایی و همگرایی این دو دیدگاه نسبت ب��ه ترجم��ه،روشن ساختن موافقت و مخالفتم با این یا آن ایده

 زد که گویا قص��د وبود، زیرا، به این تصور موهوم دامن میاما چنین گزینش صادقانه نمی. کندمیل و انگیزه انتخاب این راه را دوچندان می

 ص��رف ش��باهت ای��ن. امکردهنهفته بوده و من از آغاز آگاهانه تحقق طرحی مشخص را دنبال می" ایزبان ترجمه"نیتی در پس استفاده از 
 اند،های روانی خویش را با مباحث نظری آکادمیک خلط کردهها و درگیریتصویر با عملکرد بسیاری از ادبای یکصد سال گذشته که وسواس

.فایده کافی بودبرای پرهیز از این بحث فلسفی احتمالB بی

 ه��ا و، به این نکته اشاره کردم که در کش��ور م��ا فرمالیس��م، همچ��ون بس��یاری از آرای��ه  ]  3  [ی فرمچندین سال پیش در یک سخنرانی درباره

 بورژوای کج س��لیققیمت یک خردهوبرق اما ارزانچیزی همچون تزئینات پر زرق(ی فقر است تا غنای فرهنگی تزئینات معنوی، بیشتر نشانه

 ه��ای ادب��یراه، و به راه افت��ادن م��وجی اهمیت فرم و نگارش انواع اشعار سپید و صورتی و راهی داد و هوارها دربارهبه رغم همه). و متظاهر

 به بعد، ما هنوز دقیقاB به لحاظ فرم شعری هنوز یک قدم ه��م از نیم��ا و 1330ی دهه" شعر سیاسی("درپی در مخالفت با به اصطلح پی

 که با بودلر آغاز گشته و ت��ا ب��ه– و تحول تاریخی آن " شعر مدرن"اکثر شاعران، ناقدان و مفسران ادبی ما با مقوله . ایمشاملو جلوتر نرفته

 ی شعری دررغم پیوندش با فرهنگ اروپایی، عملB و اساساB بیانگیر هستی و فعلیت شعر و تجربهاین مقوله، به. ناآشنایند– امروز ادامه دارد 

 رو، آش��نایی ب��ا آث��ار ب��ودلر و م��الرمه و پس��وا واز ای��ن. نامید" مدرنیته"یا " ی مدرندوره"، "عصر جدید"توان آن را دورانی است که می

 ی شعریبرای هرکسی که به این دوره تعلق دارد و به هر دلیلی شعر و تجربه... استیونس و برشت و سلن و الیوث و والری و ماندلشتام و 

.ناپذیر استداند، ضرورتی اجتنابرا امری مهم و بامعنا می

 توان��دو این خود احتمالB یگانه دلیل��ی اس��ت ک��ه م��ی– گردد ای معدود، فقط به یاری ترجمه ممکن میشک، جز برای عدهالبته این کار بی

 اما این تجرب��ه. های آثار شاعران آلمانی و فرانسوی بر اساس برگردان انگلیسی آنی شعر را توجیه کند، یعنی ترجمهتجربه خودم از ترجمه
 وقفه، نیازمن��دها تلش منظم و بیدستکم این فایده را داشت که دریافتم گره خوردن فکر با کلمه، چه به ناگهان رخ دهد و چه درپی ساعت

 چنین نیرویی، دقیقاB از آن رو که نامحدود است، هیچ. نامید" انرژی شعری"حدوحصر است که شاید بتوان آن را صرف نیرویی غریب و بی

 ش��رط س��رودن ش��عر، آم��ادگیبه بیان دیگر، باید این حقیقت خوفناک را پذیرفت که پیش. تابدحدومرز، هیچ شرط یا اما و اگری را برنمی



 و انتشار شعر ک��افی" سرودن"ی خواست_ و ای خود برای بدگمانی نسبت به وضع موجود و رواج گسترده(چیز است برای قربانی کردن همه

  ]  4  [).است

 ج��وهر ای��ن قطع��ات، ی��ا. ب��ود– ای، فرعی، و موقتی مگر به شکلی حاشیه– شرط دلیل اصلی نپرداختن من به شعر عدم پذیرش این پیش
 ی ای��ن ی��ا آنی ترجم��هها، چیزی نیست مگر پیوند تصادفی یک ایده با زبانی برخاسته از ترجم��هآن) truth-content(محتوای صدقی 

 ی نهایی، به لطف بختی خوش، چیزی بیش از چنین پیوندی بوده است، ولی در نهایت اینو اگرچه شاید گهگاه، اینجا و آنجا، نتیجه. شاعر
.چیز، را قربانی( شعر کنندچیز، مطلقاB همهاند تا همهها که آمادههمان– اند برای شاعرانی که خواهند آمد هاییبه واقع صرفاB ایده" شعرها"
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 ابیات در پایین صفحه، در کشور ما رسمی ناشناخته است؛ و از) یا منظوم(متأسفانه چاپ اشعار به زبان اصلی همراه با ترجمه منثور     ]  1  [
 چیز، از معنا و زبان تا سبک و واژگان و صنایع ادبی شعر را ب��ه دوش کش��د و همی��ن ام��ر نی��زاین رو ترجمه باید به تنهایی بار سنگین همه

.بردحساسیت کار را به طرزی غیر منطقی بال می

 ان��د، طب��قهای نظری جذابهای بکر و آزمونالبته این دو رساله که گذشته از پرداختن به فلسفه زبان والتر بنیامین، سرشار از ایده    ]  2  [

 ه��ای فلس��فیبه چاپ رسید که نه ب��ه لح��اظ ای��ده" ی زباننظریه"ی معمول نادیده گرفته شدند؛ اما تقریباB در همین دوره آثاری در زمینه

 زبان نیز همپای تح��ول تاری��خ دگرگ��ون"یا " زبان باید گشوده باشد"چندان پzرمایه بودند و نه حرف نوی داشتند جز تکرار مضامینی چون 

 اس��ت، ن��ه" از زمره ادبای فاضل ای��ن س��رزمین گهرب��ار"شان شاید چون نویسنده– و با این حال بسیار مورد توجه قرار گرقتند ". شودمی
 الخ��ط و درس��ت نوش��تن، س��اختنی یک طرح جدید دیگر ب��رای تص��حیح رس��مجوانکی خودآموخته، و یا شاید بدین سبب که برای ما ارائه

.هاستآمیز، هنوز که هنوز است، مهمتر از تفکر مفهومی و پرداختن به خود ایدهجنون" های خصوصیزبان"های جدید یا خلق معادل

.1376، هرمس، تهران، بادهای غربی، در "نکاتی چند در باب مفهوم فرم"ی به مقاله. ک.ر    ]  3  [

 ، ی��ا"ان��رژی"ها، با توجه به شرایط اجتماعی غالب، یگانه مصداق حقیقی ای��ن هایی در تاریخ که در آنزیرا به واقع کم نیستند دوره    ]  4  [

 بارتلبی،" دهم نکنمترجیح می"یعنی همان – همان توانایی آفرینش هنری، شعر نگفتن، نقاشی نکردن، فیلم نساختن، و خلق نکردن است 
 قهرمان داستان ملویل، که باید در مقام نوعی توانایی سلبی همیشه و در هرحال، دستکم به صورت بالقوه، حضور داشته باشد تا بتوان باز هم

.از هنر و خودآیینی و مقاومت آن در قبال جامعه، در قبال تبدیل شدن به یک ابزار فرهنگی صرف، سخن گفت

















































































































Poetical Ideas 
for the poets who shall come… 

 

Morad Farhadpour  



 

 

 

 

 

…Pascal… 

Long columns of tea cups 
Hot, cold, and lukewarm, 
Knights of diversions and the bearable 
Each with its peculiar norm. 

The profound decay of ailing hours 
Following each other with perfect rhyme, 
Adding glory, charm, and splendor 
To our blessed eternal tea time. 

 

  



 

 

 

 

 

…How much… 

How much of life could be revenged in verse 
How much past in my backward glance 
And this broken language 
Giving a poor shape 
To the vaporous substance of melting daydreams 
Accompanied, always, with so many adagios? 

We were born in exile 
On the day after the resurrection 
No one “borrowed” us any words 
And we never managed to steal one. 

(1985) 

  



 

 

 

 

 

The tragic sense… 

The tragic sense of life 
Played as pain 
Always on the verge of the formless 
Yet constrained by the human effect. 
Save for you who walk in the melancholic 
shadows 
As some sunlike memory of those yet unborn, 
When the afternoon writes 
An imperceptible smile on your images. 

And your mind that is everything… 
Central Thought never at the center… 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

…Metro-police… 

On the cross-roads of magic and small 
Wisdom 
When the sunlight leaves the bare walls 
Painted by the misery of time, 
Ruined are the winds and the skies 
Where poor men make easy money: 
“seeking the better, 
We forget the good.” 

  



 

 

 

 

 

 

 

…Stand… 

Forever blind and invisible 
We stand under 
We stand under 
And you, you pour down images 
Lean outward 
As if to understand. 
Nothing is 
What it appears 
Except the tears, and enough intelligence 
To tell a broken mind 
From a broken mind. 

  



…Truths that sometimes can only be expressed in semi-
poetical terms… 

Betrayed by all, by her mother who commanded 
by death. 
Abandoned her to old relics, old paintings, 
old tales, 
And that melancholic dream of  
eternal mother and lasting wealth. 

By fate that played with her as it always does with each and all. 
By her father who left her nothing but a name 
and a propensity to imbalance, 
And so led to cold contempt she who was  
beautifully emotional. 

By her brother and friend, by her shadow and 
by me, 
By nature too, that unknowingly, turned her 
into a he. 
But most of all by herself when to still her 
aching heart, 
She raised her hand in anger against her own 
best part. 

Too much betrayal makes a stone of any heart, 
 A  heavy burden to others, to itself an 
evil bane. 
Bent and broken and betrayed it shall surely be 
Just one more time and then again. 
But though it be losing its magic of former 
Days and I in my timidity remain 
As ever a rigid witness, yet I can not say: 
Its brief story of some joy and much pain 
Was all in vain, was all in vain. 

  



…What difference does it make?... 

What difference does it make if we 
Deporting leave behind 
Some badly taken photos, or, 
Something of a physical kind? 
For us the dreamers who can not 
Ever attempt to fly 
No wild imagination nor much 
Looking at the sky. 
It makes for hard despair, and 
A badly wounded pride 
Or cold indifference to the fact 
Of rising homicide. 
“Attend to the road you tread on foot 
And be truly humble. 
Keep to your right, avoid 
The unnecessary stumble.” 
So say all the sages wise 
Behind the holy shrine 
What one can read almost 
On every traffic sign. 
Although it is on this earth 
That we all somehow stand 
Wondering why or for what 
Half forgotten errand, 
Yet through all these dusty paths 
By day or by the night 
We go on marching solemnly 
With visions glowing bright. 
Beneath the sun, beneath the moon 
Beneath the countless stars 
We sing a song, both weak and strong 
“this world is only ours.” 
Nor beast, nor angel, here 
Between the sky and earth 
We live in human need and want 
We live in human wealth. 

  



…Elegy for a corpse… 

On the third day of death 
Were you there 
By the lonely crowd? 
As pebbles on a planet 
Sweating pain 
Together rejoicing, reversing 
Resurrection onto burial. 
Were you there, by the lonely crowd 
On the third day of death 
Still called a Tuesday? 
A day of crowd 
Still slaves of words 
In the perplexity of time. 
As we buried our days 
Were you there 
In the wilderness of the crowd? 
The lonely crowd 
Children of Cain 
On Tuesdays they cry 
For freedom and time. 
Still suffering your love 
And the words 
And the blood 
That chains 
And the chains of words 
On their bleeding hands. 
On the third day of death 
Still called a Tuesday 
Were you there 
By the lonely crowd 
Still loving their broken chains 
And the words 
And the blood 
That stains the pebbles? 
Children of Cain 
On Tuesdays they cry 
In the perplexity of time.  



…Performance of nihilio… 

The sage who was called ‘Messiah the 
baker’1

Trees have no shade 
In the calm of the center 
“Sunlight on a broken column,” he lies 
On the benches of pure wooden immanence: 
Intuitions, slumbers, contemplation of the 
perfect form 
Sitting-there, external, anonymous, 
Falling: 
The sage turned into the pale sun. 

 
Never less than the pendulum fixed at the 
center 
The cosmic center that is 
By the virtue of chance and the pale sun 
Also at the center of the public park. 

 
Without the perfect symmetry of a Platonic 
idea 
The whole world oscillates round him 
As the half-ended poem round the pure mind 
While it tries to replace the image 
By the ‘reality’ of the sage and the sun. 

Then when the sage fell back 
Into Nothingness or Being, 
With no shadow in the pale sun 
No tree or truth amidst the public park 
It was neither happiness nor desire 
Only pain and not-pain 
On the same plane of chance 
Flying round the falling sage. 

                                                           
1 This is a literal translation of “Mehdi nonva,” which is or was the name of a real person, a tramp and a junky who 
lived in one of the poorest areas of Tehran, a totally down and out small dealer. To give or invent such names or 
appellations is an old and widespread custom among the “criminals” and outcasts of lower classes in Iran, as in 
many other countries all over the world. They always call each other by strange and ingenious names, pertaining to 
a profession, habit, act, or some facial or physical trait. One could interpret them, in the Benjaminian sense of the 
word, as “verbal physiognomies.” 
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