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با نگاهی به فهرســت کتابها و آثار فرهنگی که این ســالها تولید
و منتشر شــده اســت ،جای خالی عنوانهای مربوط به حوزه شعر
دفــاع مقدس کامالً مشــهود اســت ،در حالی که دهــه  60و  70آمار
قابل توجهی از تولیدات فرهنگی به شعر دفاع مقدس اختصاص
داشــت .در این خصوص به ســراغ عبدالجبار کاکایی از شــاعران
مطرح و کارشــناس ایــن حوزه رفتیم تا پاســخی برای ســؤال های
مطــرح در این مــورد بگیریــم .کاکایی ،شــعر با موضــوع خاص را
دارای رســالت تاریخــی میدانــد و معتقــد اســت دلیــل کاهش
تولید شــعر بــا موضوع جنــگ در این ســالها به ایــن بازمی گردد
که شــعر با اقتضائات و احساســات زمانه همراه اســت و با عبور از
آناقتضائــاتو احساســاتبهطورمعمولســرودنبــا مضامین
پدیدههای تاریخی نیز تقلیل مییابد .بنابراین میتوانیم بگوییم
که هنرمندان در حوزه شــعردفاع مقدس تــا حدزیادی نقش خود
را ایفــا کردند و از این پــس پرداختن به این موضوع بر عهده ســایر
هنرهــا از جملــه هنرهــای تجســمی ،تئاتــر  ،ســینما و ...اســت .در
ادامه گفتوگو ی«ایران» با عبدالجبار کاکایی بیشــتر درباره این
موضوع میخوانید.

وضعیت ادبیات شــعر دفاع مقــدس را از نظر کمی و
کیفی در چه جایگاهی میبینید؟

بســتر سرودن شــعر در زمان وقوع موضوع بیشتر فراهم است
تــا پــس از آن ،از اینرو به نظــر من ادبیات دفــاع مقدس راهی
اســت که رفته شــده و باری اســت که بسته شده اســت .در واقع
شــعر بعــد از گذشــت زمــان وقــوع موضــوع ،دیگــر روایتگــر و
داســتان پرداز نیســت و تمام این وظایف از دوش آن برداشته
میشــود و هنرهای دیگر مســئول انجام آن هســتند .به همین
دلیــل هم امروز نبایــد توقع تولید انبوه در این عرصه را داشــته
باشــیم ،گرچــه باز هم به ندرت شــاهد تولیــدات خوبی در این
حــوزه هســتیم .ایــن موضــوع درعرصــه هنرهــای تجســمی و

تصویــری کامــاً برعکــس اســت؛ یعنی توقــع مــیرود در این
زمینه هر سال تولید انبوه آثار را شاهد باشیم،البته در سالهای
دورتر بازهم شــعر بود که گزارش تاریخ میکرد؛ مثل شاهنامه
فردوســی .امــا امــروزه بــا توجــه بــه اینکــه شــعر موضوعیتــر
شــده و آثــار اجتماعــی در دل هیجانــات اجتماعــی بــه وجود
میآیــد و بعــد از آن هــم فروکــش میکنــد ایــن اصــل از بیــن
رفته است.

امــا در غیــر از زمــان وقــوع موضــوع کــه میتوانــد
دستمایه شاعر قرار گیرد میشود انتظار موارد استثنا
را هم داشت؟

 30ســال اســت که آتش جنگ خاموش شــده و دیگر از صدای
تــوپ و خمپــاره و ...خبــری نیســت .اگــر کســی در ایــن زمینــه
کار کنــد تالشــی تکــراری کــرده اســت .تنهــا درصورتــی نتیجه
کار شــاعر میتوانــد درخشــان باشــد کــه او تــوان و ذوق ایــن را
داشــته باشــد کــه وقایــع جنــگ را بــا احساســات روز بــه نظــم
بکشــد و زاویــهای ناگفتــه از جنــگ را آشــکار کنــد .تولیــد آثــار
خــوب هنوز هــم اتفاق میافتــد اما به قــول معــروف دیگر آن
اســتثنا اســت نه قاعده .میتوان اینطور گفت که در خصوص
بررســی و نقــد جنــگ کارهایــی انجام شــده اما نه آنقــدر مهم
و برجســته و نــه آنقــدر زیــاد کــه فکــر کنیــم همــه وظایفمــان
را انجام دادیم.

شایدازوظایفیکهدراینعرصهدرانجامآنکوتاهی
شده این باشد که پس از ســه دهه هنوز منتقدان شعر
دفاعمقــدس ،آن را مــورد نقد جدی قــرار ندادهاند و
ما هنــوز جریانی مســتقل به نــام «نقد ادبیــات دفاع
مقــدس» نداریــم .از نظــر شــما ایــن موضــوع چــه
آســیبهایی را متوجــه شــعر دفــاع مقــدس کــرده
است؟

جنگ بهعنوان یکی از آثار ملی ما متأسفانه مورد بهرهبرداری
جریانهای خاص سیاســی قرار گرفته اســت ،یعنی نهادهای
دارای قدرت بیشــتر ویترین جنــگ را در اختیار خود گرفتهاند و
از آن و نشــانههایش در جریان انتخابــات و نمایش اقتدارهای
خودشان اســتفاده میکنند .طبیعی است وقتی با میراث ملی

ایــن گونه برخورد شــود جامعه نســبت به آن موضوع ســکوت
میکنــد چون هــر حــرف زدن و اظهار نظری مســاوی اســت با
قرار گرفتن در مســیر آن جریانی که از جنگ سوءاســتفاده شده
اســت .نه تنهــا جنگ ،متأســفانه خیلــی از موضــوع های ملی
انقــاب مــورد سوءاســتفاده جریانهــای سیاســی قــرار گرفته
اســت .ایــن وضعیــت یعنی اینکــه برای بــه قدرت رســیدن از
به کارگیری مقدســات و میــراث ملی هیچ ابایــی وجود ندارد،
پس شــخصیتها و موضوع ها را مصادره میکنند؛متأســفانه
جنــگ هــم از زمــره موضوع هایی اســت کــه در جریــان فعل و
انفعاالت سیاســی مصادره شــده اســت .در صورتــی که جنگ
پیونــد خونــی بــا همــه آحــاد جامعــه دارد و متعلــق بــه هیچ
گروهــی نیســت که کســی بخواهــد مدافعش شــود و فکــر کند
او فقــط مدافع جنگ و شــهیدان آن اســت .به نظــر میآید اگر
جامعه بویژه نخبگان که اهل کتاب خریدن و خواندن هســتند
توجهی بــه این موضوع نشــان نمیدهنــد و در زمینه پژوهش
کمتر به این موضوع توجه میکنند علتاش در معرض اتهام
قرار گرفتن است.

بــا وجود این شــرایط  ،شــعر دفــاع مقدس توانســته
بهعنوان گونه مستقل شعری ،خود را در فضای ادبی
بعد از انقالب تثبیت کند؟

گونــه مســتقل ناظر بــر کیفیت فنی آثار اســت اما معمــوالً آثار
دفاعمقــدس از حیــث موضوع قابل تشــخیصاند نه از اصول
فنــی .مــا در شــعر انقــاب و جنگ بیشــتر به قالبهای ســنتی
گرایــش داشــتیم و ایــن موضــوع را نمیشــود از جهــت فنــی
نوعی نوآوری در شــعر انقالب به حســاب آورد .شعر انقالب و
جنــگ مختصات ویژهای دارند اول اینکــه در آنها از قالبهای
ســنتی بیشــتر اســتفاده میشــد و تلمیحــات و اشــارات دینــی
قابل توجه بود.
دیگــر اینکه جنــگ با قرائــت ایدئولوژیکی شــناخته شــد ،یک
قرائت کامالً اعتقادی و دینی .در حقیقت  8سال دفاع مقدس
تفاوتهایــی با جنگهای بزرگ جهان دارد ،از جمله اینکه در
بعضــی از موضوعها جنگ مــا ،مفاهیمی وارد دایــره عرفان،
اعتقــادات و اندیشــههای عمیــق مذهبــی مثــل حــق و باطــل

