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ﮐﻮروش ﮐﺮﻣﭙﻮر ﺷﺎﻋﺮ آﺑﺎداﻧﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺷﻌﺮ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺧﻮد
او واﺿﺢ آن اﺳﺖ .او در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و در ﺧﻼل ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮد در ﭘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺣﺘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در دو ﺷﻤﺎره ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ی آرﻣﺎن در ﺳﺎل  93ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ی ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ روﺷﻦ
ﺳﺎزی ﺑﻌﻀﯽ از زواﯾﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ادﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺒﻨﺎ( ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﯿﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺎﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺎرغ از ادﻋﺎﻫﺎی ادﺑﯽ ﮐﻮروش ﮐﺮم ﭘﻮر ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﭼﭙﯽ »ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ آدرس اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ داد« ﺑﺴﯿﺎر ﺑُﻠﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺎﻫﺎی راﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﺟﺬاب و ﭘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﺧﯿﺮا ﺗﻼﺷﯽ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺎﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﭼﭗ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ از ﻃﺮف اﻣﺜﺎل
ﮐﺮﻣﭙﻮر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎدآوری اﺳﺘﻔﺎده ای ﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﭙﻮر و ادﻋﺎﻫﺎ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ادﻋﺎﯾﯽ او را در ذﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم »ﺷﻌﺮ
ﻣﺪﻧﯽ« و »ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ « ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ ،وﻗﺘﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺖ؟ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻋﺮی ﭼﻮن ﺷﺎﻣﻠﻮ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺮم ﭘﻮر و ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻋﺎی او را در ﯾﮏ
ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم دﻫﻦ ﭘﺮﮐﻦ ﮐﻨﺶ ﮔﺮی و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺪﻧﯽ و در ذﯾﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﭼﻮن ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﻤﺎن از ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺮای ورد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﺻﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم روﺳﻮﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻫﮕﻞ دارد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﺪﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ذﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم رﺳﻮﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﮔﺮاﻣﺸﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ را ﺣﺎﺋﻠﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺗﻮده ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺣﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ از ﺗﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،در ﭘﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دوﻟﺖ و ﺗﺪاوم ﻗﺪرت آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻨﺪﯾﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی دل ﻓﺮﯾﺐ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺘﺮض دارد ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ
ﺻﺪای او را ﻣﺼﺎدره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺧﻮد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎﻓﺘﻪ ی ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ای از دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﺣﺘﯽ رواﺑﻂ دﺧﯿﻞ در
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و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮازوی ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ در راﺳﺘﺎ و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ آزادی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﻦ و اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎ زﻧﺪان ﭘﺎﺳﺦ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﺑﺪﯾﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﻧﮑﺎر ﮐﺮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺰب ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی دور ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺷﺴﺖ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯽ داد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم را اﻧﮑﺎر و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺰاب
ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺮدم را از ﺧﻮد ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﻮﻣﺎر
ﺗﮑﺜﺮ را در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﻮری ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ،وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻬﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮره زداﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﻄﻮره ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻻﺟﺮم
ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ از آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ و راوی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ درد اﺳﺖ و ﻻﺑﻪ.
ﭼﺮا اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ارج و ﻗﺮب دارد؟ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺎه آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ی ﺷﺎﻋﺮ آزادی
–اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ -اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺪﯾﻞ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻧﺪارد و اﻓﺘﺮاق ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮدر ﺑﺎره ی آن را از ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﮐﺮﻣﭙﻮر اﺳﺖ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ و آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،را ﻣﯽ ﺗﻮان از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺮ آوازه ی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻘﻪ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﮔﺬارد،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ
در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻮده ی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﺑﯽ ﭼﻬﺮه ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد او »ﻣﺮدم ﺑﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ« ،ﭼﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ی
ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻫﺎی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻧﺮم ﮐﺮدن آﻫﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮﻣﭙﻮرﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ رﻓﺮﻧﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارد در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﻮد
از ﮐﻨﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﺎﻋﺮ آزادی در آن ﻣﺤﺎط
ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﻪ ی ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد .زﻣﺎﻧﻪ ی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و ﺗﺼﻔﯿﻪ ،زﻣﺎﻧﻪ ی دار ﺑﻮد و ﺑﺎروت! ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ؟ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺮﻣﭙﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی ﺷﻌﺮ ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺑﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻃﻠﺒﯽ
ﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ ﺿﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« دارد را
ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ذﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻫﻮﯾﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻬﺠﻪ »ﻟﻬﺠﻪ ی آﺑﺎدﻧﯽ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﭘﻨﮑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ »ﻫﻮﯾﺖ آﺑﺎداﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺻﺎدره از آﺑﺎدان« و ﮔﺎه در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﺮوردﮔﺎرا اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر« .ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺮﻣﭙﻮر در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﮔﺮی ﺻﺮف را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺮای او ﺷﻌﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ در ﺣﮑﻢ دورﺑﯿﻦ روی ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ رود .وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را در ﺧﻼل ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﻘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﭘﺎی ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺪرن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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