
  ابتدا بگویید در کجا و چه بافتى متولد شدید 
و رشــد کردید؟ وضع اقتصادى و فرهنگى 
خانواده تان چطور بود و چه تأثیراتى پذیرفتید 

که نخستین بار با شعر مواجه شدید؟
من اهــل ایالم هســتم. خانــواده مــا از تبار 
مســتوفى ها و مأموران مالیات بودنــد که خراج 
مى گرفتند. اجدادشان مستوفیان والیان لرستان 
و ایالم بودند که به عبداللهى ها شــهرت داشتند، 
چراکه جدشان عبداهللا بود و بسیارى از آنها با خان 
یعنى حسین قلى خان ابوقداره و پسرش، غالمرضا 
خان همکارى مى کردند. جد پدرى ما که مرحوم 
اسکندر باشد جزو آخرین مســتوفیان خان بوده 
است. پس از این که در  سال 1307، رضا خان آمد 
و ایالت را تحت انقیاد حکومــت مرکزى درآورد، 
بخشــى از آنها در مواجهه با سپاه قزاق هایى که از 
مرکز آمده بودند، عقب نشــینى کردند. ابوقداره و 
غالمرضا خان پسر حسین قلى خان ابوقداره نیز به 
قلمروى تحت حکومت عثمانى یعنى نجف و کربال 
فرار کردند و همان جا ماندند. فرزندان آنها ازجمله 
پدر من، فرزند اســکندر در منطقه ایالم ماندند، 
ولى بین قلمرو عثمانى و ایران تردد داشــتند. آن 
زمان در مرزها این قدر ســختگیرى نمى شــد و با 
شناسنامه ها و گاهى بدون شناسنامه مى رفتند و 
مى آمدند. بنابراین بخشــى از زندگى هاى آنها در 
کربال، نجف و بغداد و بخشــى دیگر در ایران بود. 
مثال طرف در ایران زندگى مى کرد و زمین هایش 
در نعمانیه و بدره بود. تقریبــا مى توان گفت این 

ترددهاى مرزى تا  ســال هاى 
1343، 1344 ادامه داشت.

  شــما متولد چه سالى 
هستید؟

مــن متولــد  ســال 1342 
هستم. زمانى به دنیا آمدم که 
پدرم ســاکن ایالم بود، ولى در 
این مدت به عراق هم رفت وآمد 
داشت. او بعد از 5، 6 ماه دوباره 
به بغداد رفت، چون کارش در 
عراق بود. آن زمان دسترســى 
به تهران کم بــود، زیرا تهران 
به نسبت بغداد از ما دورتر بود. 
بغداد در آن دوران یک پایتخت 

پیشرفته و توســعه یافته بود و مرکز کار محسوب 
مى شــد. پدرم هم جــزو نیروهاى کار بــود و در 
جست وجوى کار به عراق مى رفت، به همین دلیل 
بین عراق و ایران تردد داشت و البته خانواده ما هم 

به شکلى بین عراق و ایران تردد مى کرد.
  این مسأله، مشکلى براى خانواده شما ایجاد 

نمى کرد؟
البتــه مــا عنــوان ایرانــى داشــتیم، چون 
شناســنامه هاى ما ایرانى بود، تا این که حکومت 
عراق ضوابط و قوانین را سخت تر و اقامت را منوط 
به پذیرش شناســنامه عراقى مى کنــد. خانواده 
ما مثل دههــا خانواده دیگر چنیــن موضوعى را 
نمى پذیرد و از عراق اخراج مى شــود. آنها پس از 
اخراج، ســاکن ایالم مى شوند؛ شهرى مرزى که از 
پیش ساکنش بوده اند. از  ســال 1342 که من به 
دنیا آمدم تا  ســال1343 در عراق بودیم و در این 
 ســال دوباره به ایران برگشــتیم و ماندنى شدیم. 
پدرم تا مدتى در رفت وآمد بود، تا این که مرزها به 
صورت سفت و سخت بسته شد و دیگر امکان تردد 
وجود نداشت. بخشــى از زندگى ما در عراق ماند، 

ولى دیگر کال فراموش شد.
  پس شما از تبارى ُکرد هستید. درست است؟

مردمى که بیــن ایــن دو منطقــه رفت وآمد 
مى کردند، معروف به ُکردهاى فِیلى هستند. فقط 
هم تبار ما نبودند، درواقع بخش وســیعى از مردم 
ایران هســتند که بــه ُکردهاى فِیلــى معروفند؛ 
ُکردهایى که هم ُکرد و هم شــیعه هســتند. در 
حقیقت به جهت اعتقادى بر مذهب تشیع هستند 
و از جهت زبان و نــژادى، ُکرد هســتند. البته به 
واسطه واجد بودن شرایط ُکرد و شیعه بودن بشدت 
مورد عناد نظــام بعث عراق قرار داشــتند. صدام 
حســین هم با ُکردها در شــمال و هم با شیعه ها 
در جنوب مشکل داشــت، اما این مجموعه نژادى 
که ُکردهاى فِیلــى به آنها گفته مى شــود هر دو 
خصلت را داشــتند، در نتیجه بیشتر مورد فشار و 
بى خانمانى بودند. سرنوشت این جمعیت 17، 18 
میلیونى هم بسیار دردناك است و مى توان راجع به 
آنها یک رمان نوشــت. خیلى از آنها به خاطر تردد 
بین قلمروى عثمانى و ایــران در مضیقه بودند، به 
خاطر این که این قلمرو از زمان نادرشــاه افشار به 
بعد مدام دست به دست مى شــد. درواقع زمین و 
زندگى آنها بسته به یک مرز بود که این مرز مدام 
جابه جا مى شد، بنابراین مردمش ثبات نداشتند. 
مى توان گفت این مردم بــه نوعى هویت واقعى و 
اصالت خودشــان را ایرانى تصــور مى کردند، اما 
گاهى اوقــات مجبور بودند جــالى وطن کرده و 
در جاى دیگــرى زندگى کنند. بــه همین علت 
احساسات ناسیونالیستى بســیار پررنگى در این 
ُکردهاى فِیلى وجــود دارد و شــاید بتوان گفت 
ایرانى هایى دو آتیشه هستند. 
پــدرم وقتى براى همیشــه از 
رفتن به بغــداد ناامید شــد، 
نخســتین کارى که انجام داد 
این بــود که یــک کله پزى در 
ایالم باز کــرد که تنها کله پزى 
ایالم نیز به شــمار مى رفت. آن 
زمان چنین چیــزى در ایالم 
وجود نداشت. جالب این  است 
که اســم دکان را نیز کله پزى 

خلیج فارس گذاشت.
  شعر و شــاعرى در خانواده 

شما نیز ریشه داشت؟
ذهــن پدرم پر از شــعرهاى 
اشــرف الدین قزوینى، میــرزاده عشــقى و آثار 
دوره مشــروطه بود، به این خاطر که روزنامه هاى 
مشروطه خواهان در بغداد، مصر و چند جاى دیگر 
به خوبى توزیع مى شــد. پدرم نیز این روزنامه ها را 
دیده و در حافظه نگه داشته بود. وقتى سر از تخم 
درآوردم، کم کم بزرگ شــدم و چشم و گوشم به 
مطالعه باز شــد، به کتاب هایى که در منزل پدرم 
دسترســى داشــتم یا رســاله هاى عربى گریزى 
مى زدم. پــدرم به زبان عربى تســلط داشــت و 
بخش هاى زیادى از نهج البالغه و قرآن را حفظ بود. 
رساله آیت اهللا خویى و کتاب هاى عربى در خانه ما 
وجود داشــت. آثار دوران مشروطه نیز در منزل ما 
دیده مى شد که بیشــتر عالقه من به این آثار بود. 
از میان دیوان هاى کالســیک هم دیوان حافظ و 
باباطاهر در منزل ما یافت مى شد و آشنایى من با 
شعر و شاعرى هم از همین کتاب هایى آغاز شد که 
در منزل مان وجود داشــت. داشتن یک کتابخانه 
که جــزو ســرگرمى هاى دوران نوجوانى من بود، 

بخش ثابت زندگى ما محسوب مى شد.
  پدر در کشیده شدن تان به سمت مطالعه چه 

نقشى داشت؟
گاهى اوقات پــدرم کتاب هاى عربــى ازجمله 

نهج البالغه را با صداى بلنــد مى خواند و ما گوش 
مى دادیم، ولى رفتن به ســمت کتاب هاى شــعر 
کامال خودجوش بود. شــاید ذهنم به خاطر تکرار 
شــعرخوانى هاى پدرم از اشــرف الدین قزوینى یا 
میرزاده عشــقى و از حفظ خواندن امثال و اشعار 
عربى، موزون شــده بود و به همین خاطر از کالم 
موزون لذت مى بردم. همین موضوع ســبب شد 
ســراغ دیوان ها و کتاب هاى شــعر بروم و اشعار 
را بخوانم و حفظ کنم. مى تــوان گفت عالقه ام به 
شــعر، داســتان و قصه از همان زمان شروع شد. 
یادم مى آید آن زمان شــاه با توجه به اصطالحات 
نهضت انقالب ســفیدى که به راه انداخت، سپاه 
دانش و بهداشــت را به مناطق مختلف اعزام کرد. 
در نتیجــه کتابخانه و کتاب فروشــى هایى براى 
نخســتین بار در ایران راه افتاد که گردانندگانش 
همین نیروهاى سپاه دانش بودند. من نخستین بار 
از آن کتابخانه ها کتاب مى گرفتم و مى خواندم. به 
همین نحو به مطالعه و خوانــدن در این حوزه نیز 

ورود کردیم.
  دوران تحصیل را در کدام مدارس پشت سر 

گذاشتید؟
دوران ابتدایى من در مدرســه حکیم نظامى در 
ایالم ســپرى شــد و دوره راهنمایى را در مدرسه 
حکیم عمر خیام خواندم. دوران دبیرستان را نیز در 
دبیرستانى به نام امیرکبیر پشت سر گذاشتم.  سال 
ســوم دبیرســتان مصادف با پیروزى انقالب شد. 
شاید بتوان گفت تا زمان انقالب، چیزى به عنوان 
نگارش، نوشــته یا خالقیت ادبى به جز انشاهایى 
که براى مدرســه مى نوشــتم، نداشــتم. بیشتر 
دغدغــه ام مطالعه و خواندن بــود. محیط ایالم از 
جهت فرهنگى و اقتصادى، محیط فقیرى به شمار 
مى رفت و ارتباطات و تعامالت فرهنگى هم ضعیف 
بود و اعتمادبه نفســى هم وجود نداشت که تصور 
کنیم خودمان مى توانیم مولد اثر ادبى باشیم. پیش 
از من هم شاعر پارسى گوى قوى اى در منطقه ایالم 
نبود که الگویى براى من شود. البته در کرمانشاه، 
شاعرانى مثل رشــید یاســمى، کیوان سمیعى، 
مرحوم ابوالقاســم الهوتى و... بودند. کرمانشــاه 
زمینــه قدرتمنــدى از شــعر فارســى، از 300، 
400 سال قبل داشــت، ولى در منطقه ما شعرها 
اساسا به زبان ُکردى بود. البته این شعرها به شکل 
محفوظات و شفاهیات بود و در حافظه ها مى ماند 
و چیزى مکتوب نمى شــد، حتى رسم الخطى هم 

نبود که ما از روى آن بخوانیم.
  اشــعار ُکردى در خانه توسط پدرتان زمزمه 

نمى شد؟
اتفاقا پــدرم ابیات زیــادى از اشــعار ُکردى را 
حفظ بود. همان طور که گفتــم پیش از من هیچ 
شاعر شناخته شــده فارســى زبانى در منطقه ما 
نبود، حتى نخســتین انجمن ادبى را من در ایالم 
راه انداختم. تعدادى از دوســتانم را جمع کردم و 
با کسانى که به شــعر عالقه مند بودند، انجمنى را 
تشکیل دادیم. این اتفاق در  ســال 1359 تقریبا 
همزمان با آغــاز جنگ رخ داد. با شــدت گرفتن 
بمباران هــا در کتابخانه اى به نــام پارك کودك 
جمع مى شدیم. آقاى بهروز یاسمى، ظاهر سارایى، 
بخشوده، خانم آفاق شوهانى و... بودند. بعدها آقاى 
جلیل صفربیگى و یعقوبیان بــه این جمع اضافه 
شدند. همه کسانى که اسم بردم، االن چهره هایى 
شناخته شده در شعر کشورمان هستند. آن زمان 
دور هم جمع شدیم، پاتوقى تشکیل دادیم و شروع 
به شــعرخوانى و نقد شــعرهاى همدیگر کردیم. 
مى توان گفت از آن جا بــه صورت جدى وارد عالم 

شعر شدم. از ســویى به خاطر این که در دانشکده 
ادبى تهران قبول شدم، به صورت همزمان با حوزه 
هنرى تهران رابطه برقرار کردم و جزو نخســتین 
کســانى بودم که در  ســال 1362 به حوزه هنرى 
پیوســتم. البته تجربیات و دستاوردهاى ذهنى و 
ذوقى خود را از آن جا به ایــالم انتقال مى دادم. در 
ایامى که هم در ایالم بودم، بچه ها را جمع کرده و با 

فضاى ادبى تشکیل شده در تهران آشنا مى کردم.
  کمى دراین باره صحبت کنید که ورودتان به 

حوزه هنرى چگونه شکل گرفت؟
ورودم به حوزه هنرى را مى توان نقطه مهمى در 
زندگى من و هم دوره هایم دانست. نه تنها از تأثیرات 
مثبت حوزه در آن سال ها نمى توان گذشت، بلکه 
در عین حال مى توان گفت یک نوع دیدگاه فکرى 
در آن جا بروز و ظهور داشت و شاید اقتضایش نیز 
همین بود. من در دانشــکده اى در جنوب شــهر 
تهــران یعنى شــهررى درس مى خواندم و گاهى 
اوقات شعرهایم را براى مطبوعات و مسابقات ادبى 
مى فرســتادم. یادم مى آید مسابقه اى در مجله اى 
به نام «امید انقالب» برگزار مى شــد. نخستین بار 
که مجله را دیدم، به خاطر این که آدرسى گذاشته 
بود، شعرى براى شرکت در مسابقه فرستادم و در 
آن جشنواره، جایزه نخست را بردم. دست بر قضا 
مســئولیت صفحه ادبى آن مجله را آقاى علیرضا 
قزوه برعهده داشــت که از گرمسار به تهران آمده 
بود. ظاهرا ایشان قصد داشت از آن جا به قم برود و 
ادامه تحصیل بدهد و به همین دلیل پیشنهاد داد 
که من به جایش بــروم و صفحه ادبى را اداره کنم. 
آقاى قزوه در جســت وجوى من به دانشگاه آمد و 
پس از توافــق، چند ماهى به مجلــه امید انقالب 
رفتم و صفحه ادبى را اداره کردم. ایشان در این بازه 
زمانى، روزهاى پنجشــنبه موفق مى شد به تهران 

بیاید.
  یعنى تــا آن زمان حضــور متمرکزى در 

انجمن هاى شعرى نداشتید؟
نخســتین بار با آقاى قزوه در  ســال 1362 به 
جلسه اى به نام «انجمن شــاعران مسلمان حوزه 
هنرى» ملحق شــدیم. همان طور که مى دانید در 
 سال 1361-1360 آن اتفاقات خیابانى و تندوتیز 
افتاد، اما بعد از این که فضا نسبتا به آرامش رسید، 
بچه هایى کــه در آن محیط جمع شــده بودند، 
جلســات منظم ترى برگزار کردند. انصافا دوران 
روشنى بود و فضاى دگم و بسته اى وجود نداشت. 
البته بیرون از آن فضا، محیط هاى بســته زیادى 
بودند و امکان تبادل نظر و طرح بحث و اندیشــه 
نبود، اما در حوزه هنرى، جمعیتى حضور داشتند 
که االن مى توانم به آنها صفت «روشنفکر دینى» 
را اطالق کنم. در آن محیط احســاس مى کردیم 
که با آرامش خاطر مى شود شعر خواند و نقد شعر 
شــنید. بچه هاى ما به جنگ، انقــالب و حرکت 
مردمى انقــالب اعتقاد داشــتند. مى توان گفت 
فضاى ایدئولوژیکى محض بر جمع حاکم بود. البته 
این طور نبود که عقاید، ایدئولوژى ها و گفتمان هاى 
متفاوت ظهور و بروز نداشته باشد، ولى چیزى که 
بیشــتر باعث نزدیکى بچه ها به همدیگر مى شد، 
کالم بود، چــون آنچه در مجــادالت ادبى حلقه 
شکل گرفته اتفاق مى افتاد، ارزیابى ادبى آثار بود. 
در این میان مرحوم سیدحســن حسینى و قیصر 
گوى سبقت را در نقد ادبى آثار از بقیه مى ربودند. 
به نظر مى رسید در آن جا، چیزى که اهمیت دارد، 

کیفیت ادبى اثر است.
  آن روزها شما تنها حلقه ادبى فعال در تهران 

محسوب مى شدید؟

هم زمان با آن حلقــه، حلقه هاى دیگرى هم در 
تهران بودند. مثال در روزنامه کیهان، حلقه دیگرى 
موازى بــا آن حلقه ادبى وجود داشــت. البته آنها 
بیشــتر کارهــاى ایدئولوژیک و سیاســى انجام 
مى دادند. مــن با آن حلقه ارتباطى نداشــتم و به 
جمع شان هم نرفتم و اطالعى ندارم که وضعیتش 
چطورى بود، اما به نظرم سنجش ادبى، توان ذوقى 
و استعداد تنها چیزى بود که مى توانست در جمع 
ما بدرخشــد، یعنى اگر اثر خوبى داشتى، بیشتر 
طرف توجه قرار مى گرفتى. حاال چه شــعر آزاد و 
چه کالسیک مى گفتى، فرقى نداشت. درحالى که 
خارج از آن فضا، شعر نو گفتن یا از وزن خارج شدن 
به نوعى روشــنفکرنمایى محسوب مى شد، اما در 
همان حوزه هنرى سلمان هراتى، شعر نو مى گفت 
و ضیاءالدین ترابى همین شــرایط را داشت. اصال 
ما تعدادى شــاعر نوگرا در آن جمع داشتیم و در 
مجموع فضا سرشار از ذوق ادبى و هنرى بود. من 
هم براى نخستین بار به یک جایى متصل شدم که 
امکان نقد و شــنیدن شــعر فراهم بود و جذابیت 
زیادى در آن محیط برایم وجود داشــت. از  سال 
1362 تا 1366 ما هر پنجشــنبه بــه این جمع 
مى رفتیم و آخرین جلســه هم در  ســال 1366 
برگزار شد. جلســه آخر را مرحوم حسن حسینى 
حجه الــوداع نام گذارى کرد. مى تــوان گفت این 
انجمن به شــکل یک نهضت ادبى بود که درحال 
خروج از تسلط نهادى شــبه دولتى به نام سازمان 

تبلیغات اسالمى قرار داشت.
  چرا حیــات این انجمن 

متوقف شد؟
آن جمع تحت فشار سازمان 
تبلیغات اسالمى و جریان هاى 
دیگرى قرار گرفــت که تصور 
مى کردند این گــروه موظف 
اســت در جهت مأموریت هاى 
سیاســى شــعر بگویــد و در 
مجامع عمومى، شــعرهایش 
را عوض کنــد. تصورى وجود 
داشــت که اعضاى این گروه، 
ابــزار انتقــال اندیشــه هاى 
سیاسى هســتند، ولى چنین 
پذیرشــى در آن جمــع دیده 

نمى شــد، چون آن جمع بــراى خودش صاحب 
ایده و نظر بود. به طور مثال یادم مى آید که زمانى 
طرح جمع آورى آثار مرحوم مطهرى از دانشگاه ها 
پیش آمد. جمع شعرا با این اتفاق مقابله کردند و 
برابرش موضــع گرفتند، حتى مرحوم حســن 
حسینى شــعرى خواند که «اســتاد دیشب به 
خواب من آمد هراســناك و برافراشــته دســت 
چپش حمایل گردن، چند قطره خون از شــقیقه 
استاد چکید و گفت چه نشسته اید در فتنه مجدد 
فرقان»، یعنى شوراى انقالب فرهنگى را خطاب 
قرار داد که فرقان جدیدى درحال تأسیس است 
و استاد دوباره درحال ترورشــدن است، اما این 
بار آثارش در معرض خطــر قرار دارد. مى خواهم 
بگویم بچه ها ایــن جرأت و جســارت نقادى را 

داشتند.
  پس مى توان گفت فضایى بشــدت سیاسى 
حاکم بوده که حتى بــر محافل ادبى نیز تأثیر 

مى گذاشته است...
خط هاى سیاســى موجــود در جامعــه در آن 
زمان موســوم به خط یک و خط دو بود. خط یک، 
شاگردان انقالبى امام خمینى محسوب مى شدند 
کــه تحت تأثیر اندیشــه هاى دکتر شــریعتى و 

امام خمینى قرار داشــته و به فکر سیاسى کردن 
اسالم بودند. آنها جست وجوگر یک اسالم سیاسى 
بودند و مى خواستند از سنت گرایى مورد نظرشان 
که امام خمینى در چنــد خطابه از آن اظهار برائت 
و دورى کــرد، فاصله بگیرنــد و درواقع به تقریب 
مذاهب و وحدت ادیان فکر مى کردند. آنها نگرش 
خاص خود را داشتند و به خط یک معروف بودند. 
جریانى هم بود که به خط دو شــهرت داشــت و 
جریان روحانیت ســنتى حوزه به شمار مى رفت. 
سخن من این است که اتفاقات سیاسى در آن جمع 
بى تأثیر نبود. به هرحال عمر این انجمن خیلى زود 
به پایان رســید. بچه ها بعد از آن جلســه پخش و 
متفرق شدند و هرکدام شان به جاى دیگرى رفتند. 
من و آقاى قزوه به روزنامه جمهــورى رفتیم و تا  
سال 1368 در روزنامه جمهورى بودیم. آن زمان 
مسیح مهاجرى در روزنامه جمهورى بود. به خاطر 
دارم آن زمان یادداشــتى درباره آقاى شــجریان 
نوشتم و به علت حمایت از ایشان توبیخ و به خاطر 
یادداشــتم از روزنامه جمهورى اخراج شدم. آقاى 
قزوه به روزنامه اطالعات و آقاى حسینى به کیان 
رفتند و آقاى امین پور راهى ســروش نوجوان شد. 
آقاى عبدالملکیان نیز به جــاى دیگرى رفت. به 
همین منوال آن جمع پخش شــد و هر کسى به 
زیر ســقفى رفت و هیچ گاه آن جمع دیگر یک جا 
گرد هم نیامدند. از نظر من سنجش ادبى و هنرى 
اثر براى این جمع بســیار مهم بــود و همچنین 
مواضع اعتقــادى و دینى براى شــان در اولویت 
قرار داشــت. در آن جمع یادداشت هایى نوشته و 
موضع گیرى هایى صورت مى گرفت، اما با جریانى 
عمومى به نام جریان روشنفکرى، ستیزه جویانه در 
نوشته ها برخورد مى شد. مثال یادم مى آید مرحوم 
حسن حسینى شعر معروف «روزى که روشنفکر 
در کافه هاى شهر پرآشــوب دور از هیاهوها عرق 
مى خورد/ با جانفشــانی هاي جانبــازان حزب اهللا 
تاریخ ایــن ملت ورق مى خــورد» را در همان ایام 
ســرود. به هرحال این نوع نقد هم جریان داشت. 
از سوى دیگر در مجالتى که تقریبا مى توان گفت 
از اوایــل دوره اصالحات راه افتــاد، گاهى اوقات 
بچه هاى حوزه هنرى به دست طیف مقابل تحقیر 
مى شدند و گاهى وضع برعکس مى شد. این دو با 
همدیگر تنازع داشتند، ولى به نظرم جریان ما قابل 
قبول بود و شناســنامه نســبتا روشنى داشت که 

بهره کشى را نپذیرفت.
  نخســتین بارى که ترانه شــما با موسیقى 
درآمیخت و به شکل قطعه موسیقایى منتشر 

شد، چه زمانى بود؟
دومین شــعرم را بــا نام «بوى ســیب» گفتم، 
این شــعر حکایت جنازه هایى بود که از زیر خاك 
پیدا مى شد و برمى گشــت و آن هم لحن انتقادى 
تندوتیزى داشــت، ولى به شکل دو اثر موسیقایى 
اجرا شــد و بــراى نخســتین بار من را بــه وادى 
موســیقى پیوند داد. البته مدتى بود که موسیقى 
پاپ رواج پیدا کرده و تعدادى ترانه سرا نیز فعالیت 
مى کردند. آن طور که به خاطر دارم آقاى گلرویى 
و چند ترانه سراى دیگر کار مى کردند. آقاى معلم 
هم ترانه هایى مى گفت کــه از طریق رادیو پخش 
مى شد. همچنین سهیل محمودى ترانه هاى پاپ 
کار مى کرد. به هرحال ترانه هاى من پخش شــد و 
دیگر آهنگســازان و خوانندگان طالب شدند که 
من کار ترانــه را ادامه دهــم، مخصوصا تیمى که 
نخســتین بار با آنها کار کردم، یعنى آقاى فریدون 
آســرایى و آقاى بهروز صفاریان به ادامه همکارى 
تمایل داشــتند. بعدهــا پدرام کشــتکار آمد که 
موجب شد یک آلبوم مســتقل با «فریدون» کار 
کنم و منجر به خلق «گل ناز» و «دوِســت دارم» 
شد. مى توان گفت آن آلبوم که البته بخشى هم با 
صداى احمدرضا احمدى اجرا شد، تقریبا تمامش 
رفتار عاشــقانه گفتارى من در انتقال تجربیاتم از 
دهه 60 به نســل دهه 70 و 80 است. یعنى «چى 
بگم ابــرى و بــارون نمیشــى، درد و مى فهمى و 
درمون نمیشى» این را بر وزن یکى از ملودى هایى 

سرودم که بیژن مفید در «شهر قصه» ساخته بود.
  قطعه گل ناز بشدت هم مورد 
توجه قرار گرفت. در این شعر 
نیز نسل جدید را خطاب قرار 

دادید؟
مى تــوان گفت شــعر «گل 
نــازم تو با مــن مهربون باش، 
برا چشــمام پل رنگین کمان 
باش، اســیر باد و بارونم شب 
و روز، گل ایــن بــاغ بى نام و 
نشــون باش» این بــاغ بى نام 
و نشان همان نســل دهه 60 
اســت که درواقع بیشــترین 
فداکارى ها را براى کشــورش 
انجام داد، ولــى بى بهره ترین 
نسل در تاریخ خودش بود. احساس مى کردم باید 
زبان این نسل باشــم و همان حرف هایى را بزنم 
که آقاى حاتمى کیا در فیلم «آژانس شیشه اى» 
و فیلم هاى دیگرش مى خواســت به نسل جدید 
نشان دهد. نسل دهه 60 بى ادعا بود، تالش کرد 
و بعد هم به ســر مزرعه اش برگشت، درحالى که 
به قول دیالوگ فیلم «آژانس شیشه اى»، «حتى 
تراکتورش را هم نداشت.» من فکر مى کنم ترانه 
بیشــتر نیاز خودم بود براى اجــراى دیالوگ در 
گفت وگویى متفاوت با نســلى که دیگر آن زبان 
حماســى را برنمى تابید. بعدتر احســاس کردم 
ترانه، مخاطبان گســترده ترى دارد. من هم چون 
زمانى شــاعر اجتماعى بودم و مخاطبم معموال 
عامه مردم بود به این ســمت گرایش پیدا کردم، 
چون در دهه 60 شــعرى کــه در روزنامه چاپ 
مى شــد، مخاطب بیشترى داشــت تا شعرهایى 
کــه در این روزها چــاپ مى شــود و مخاطبش 
فقط خود شعرا هســتند. طبیعتا براى ما سخت 
بود که یکدفعه از آن میــزان مخاطب بیفتیم در 
همین گعده هــا و انجمن هاى ادبــى و خودمان 
براى خودمان شــعر بخوانیم، بنابراین به دنبال 
تریبون هایى بودیم که ادامه آن گفت وگوها باشد.
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ما عنوان ایرانى داشتیم، چون 
شناسنامه هاى ما ایرانى بود، تا 
این که حکومت عراق ضوابط 
و قوانین را سخت تر و اقامت 

را منوط به پذیرش شناسنامه 
عراقى مى کند. خانواده ما 

مثل دهها خانواده دیگر چنین 
موضوعى را نمى پذیرد و از 

عراق اخراج مى شود. آنها پس 
از اخراج، ساکن ایالم مى شوند

ورودم به حوزه هنرى را 
مى توان نقطه مهمى در 

زندگى من و هم دوره هایم 
دانست. نه تنها از تأثیرات 
مثبت حوزه در آن سال ها 
نمى توان گذشت، بلکه در 

عین حال مى توان گفت یک 
نوع دیدگاه فکرى در آن جا 
بروز و ظهور داشت و شاید 

اقتضایش نیز همین بود

رى
یاو

م 
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محمدرضا حمیدى| زمانى که در کوچه پس کوچه هاى محروم و غریب ایالم 
قدم مى زد، کسى نمى دانست روزى به یکى از ترانه سراهاى تأثیرگذار 

ایران زمین بدل مى شود. پدرش که از تبار ُکردهاى ِفیلى بود میان ایران و عراق 
در رفت وآمد بود تا بتواند مخارج خانواده را تامین کند، اما به شعر و ادبیات نیز 

عالقه مند بود و شعرخوانى هایش، ذهن پسرش را موزون و تشنه غزل و رباعى 
کرد. تحصیل در تهران و پیوند با حوزه هنرى به نوعى ورود رسمى عبدالجبار 
کاکایى را به وادى شعر رقم زد، اما رسالتى که بر دوشش سنگینى مى کرد او را 

به سمت ترانه سوق داد تا شاید بتواند ناقل درد و رنج نسل دهه 60 به نسل هاى 
بعدى باشد. با عبدالجبار کاکایى که مردم او را بیشتر به ترانه هاى ماندگارش 

مى شناسند و کمتر با اشعار و کتاب هایش آشنا هستند، هم کالم شدیم تا 
براى مان از دوران کودکى و خانواده تا نحوه آشنایى با شعر و ترانه بگوید. 

جانمایه گفت وگوى تفصیلى ما با این شاعر و ترانه سرا را در ادامه مى خوانید: 

زبان نسل
دهه 60

«عبدالجبار کاکایى» از روزهاى زندگى در ایالم
ورود به حوزه هنرى و شعر و ترانه سرایى مى گوید


