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سون«و بعد » سنکا«ن بار يحتمل نخستي د يو د» بن جان ه گفتن د ک گران بودن

ه منقن سواد نايبا ا.  خود ذاتاً شاعر باشدديمنتقد شعر حتماً با ه  صی ک دارم، ب

ه استی  ا ھمهيا اغراق کرده و ي» سنکا«نظرم می رسد که  . گفتنی ھا را نگفت

ه اا ن بزرگی را که خوب می شناسموقتی منتقدا ذرانم، ب ن يشان، از نظر می گ

ست که يد خود شاعر باشد، اما الزم ھم نيمنتقد شعر البته با: جه می رسم کهينت

  .ار خوبی باشديحتماً شاعر بس

می ھستند، شاعران ن منتقدان اغلب شاعران درجه دويطور که بھترھمان.... 

ه ثابت شده گاه که از شعر بهتراز اول ھم آن ه تجرب د، ب  انتقاد شعر رو می کنن

  .است که منتقدانی می شوند بد و از مرحله پرت

ه«به نظر من  ر» گوت زرگ ت وزده اروپاستيب رن ن ه . ن شاعر ق ا مگر ن ام

دتر» ن برنيسو«نست که يا د دنياو را ب ات نظريا نامين منتق رای اثب ی  هيد و ب

  ه داد؟خود نمونه ھای گوناگونی از آثار او ارائ

زی به يچ: می گفت» آناتول فرانس«. ميرا مالحظه کن» کتورھوگويو«اکنون 

اد ن ان يدر م» خوش نداشتن«و » خوش داشتن«ی  ست، فقط مسألهينام انتق

تياو در مورد وی  و مثال برجسته. است ه می گف ود ک و ب ه : کتورھوگ و ب ھوگ
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ا دچار  کيکالسی  ھای مھم خود در باره ورد، در تمام قضاوتمک ياستثنای  ھ

  .اشتباه شده است

ا« ه در مقا» رونيب ا يک را» هتگو«سه ب ل نو معاص ت مث اعری اس ش ش

گر چنان از مرحله يشاعران دی  بارهھای خود در ، در تمام قضاوت»ريشکسپ«

ر اسکات«اگر . توان باور کرد پرت است که نمی سند شاعری را می» والت د، يپ

ھر شعر خوبی را » وردزورث«حالی که شاعر حق داشت که به خود بنازد، در 

  .دانست ھم که مال خود او نبود، اثر بدی می

گر، يا شاعران ديکلی  البته که نظر شاعران بزرگ که در مورد شعر به طور

ر از آن  شين شاعران بيمن نظر ای  دهياما به عق. ستيچندان ھم بی ارزش ن ت

د، نما ومی باش دی عم دهينق ای  ن ی آنيتم ر. ھاست الت اخالق اد يبھت ک ين انتق

  .گر ذاتاً شعر خود اوستيشاعر از شاعران د

ر استيشان از مخالفان حقاده ع که -مخالفان انتقاد م ا-قت کم ت ن مسأله ي ھ

هين ھا ايحرف ا. ز قرار می دھند و به حمله می پردازنديرا دستاو ر : نست ک اگ

  ؟ست، پس چه کسی خواھد دانستيشاعران بزرگ ندانند که شعر چ

ه شعر چي: ن است کهيجوابش ا راستی شما . ستيک منتقد خوب می داند ک

  د؟ين جواب نبوديھم منتظر ھم

ه جستجو ال يم يگر می فرستي دی شاعریوقتی شاعری را ب ا دزدی را دنب

الب و مشترک در ھر دو طرف را فراموش غ» عنصر«قت يگر، در حقيدزدی د

   ...ميکن می

زرگ از آن اعران ب ور وش ه ش ا ک ساس پُج دی ير ما اح دان ب د، منتق     ه دارن

ا فکر می. م که تولد منتقد، مرگ شاعر استيخواھم بگو نمی. شوند می نم  ام ک
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ه که وقتی شاعری دست به انتقاد شعر می د، ھم شور خود را  احساس وی  زن

  .رديگ شاعر بزرگ ھرگز از احساس و شور خود فاصله نمی. نھد از دست می

  بھرنگی  ترجمه
  نهيزادی آدمھدآ

  ١٣٤٥خرداد 
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