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ویژه ی

استان کرمان، شهرستان  سیرجان
8 تا 10 شهریورماه 1393
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امام رضا )علیه السالم( سمبل آرامش در نظام است. امام را می توان نماد وحدت 
مسلمین دانست. ایشان با صبر و حوصله ای که برای خداوند به خرج دادند اجازه 

ندادند کیان اسالم دست خوش آماج تفرقه گردد.                                       

حضرت امام خمینی )ره(

بزرگ ترین هنر امام معصوم و بزرگوار ما آن بود که توانست درخت تشیع را از گزند 
طوفان حادثه سالمت  بدارد و از پراکندگی و دل سردی یاران پدر بزرگوارش مانع 
شود و با شیوه ی تقیه آمیز و شگفت آوری جان خود را که محور و روح جمعیت 
 شیعیان بود، حفظ کرد و در دوران قدرت مقتدرترین خلفای بنی عباس و در دوران 
استقرار و ثبات کامل آن رژیم، مبارزات عمیق امامت را ادامه داد.                                       
مقام معظم رهبری

افتخاری از این باالتر در کشورمان نداریم که حرم مطهر امام رضا )ع( در ایران است؛ 
همه ی رحمت های الهی از ناحیه ی بارگاه ملکوتی امام هشتم به کشور می وزد و هرچه 
داریم از آن جاست. اگرچه لطف همه ی ائمه ی اطهار)ع( و به ویژه امام عصر)عج( همواره 
شامل حال ملت ایران بوده است، اما معتقدم آن که همیشه لطفش ما را نجات داده، 
امام هشتم)ع( بوده و واقعا هر کاری برای امام رضا )ع( انجام دهیم، باز هم کم است.                                       
دکتر حسن روحانی، رییس جمهور

شاعران و به ویژه شاعران جوان در مسیر شناخت اهل بیت)ع( باید تالش کنند، دقت 
در کالم آن بزرگواران نتایج درخشانی دارد، این نور رضوی در اشعار و کالم آن ها 
متجلی می شود و دل های مخاطبان را نیز به شوق می آورد و همراه خود می کند.                                       

آیت اهلل جعفری، نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه کرمان

آن که جهان را به سرانگشت تدبیر، خلق کرد، به کلمات سوگند خورد؛ چرا که پروردگار عاشق، 
مقدس می کند تجلی خانه ی معنا را، و حیات می بخشد به واژگان. بیهوده نیست که زمام داران 
فرهنگ هر جامعه، شعرا و نویسندگان آن دیار باشند، خاصه که شعر، روایت دل بستگی به 
ضامن آهو باشد. جشنواره ی رضوی، هرساله محملی است تا هم با آن سوگند مقدس تجدید 
عهد شود و سطور به طواف معنای شاعرانه بروند و هم روایت این دل دادگی، مکرر شود.                                       
علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان
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با حضوِر
علی جنتی، علی اصغر کاراندیش مروستی، سیدعباس صالحی

سیدجواد جعفری، همایون امیرزاده، فرشید فالح و...

با حضوِر
اسماعیل امینی، بهروز یاسمی، قادر طراوت پور

مهدی صمدانی، محمدسعید میرزایی

با حضوِر
مهدی صمدانی، سیداحمد نادمی، سیدعلی میرافضلی

مرتضی کاردر، مجتبی احمدی

با حضوِر
محمدرضا احمدی

الله خواجویی

با حضوِر
شاعران برگزیده و تقدیرشده ی جشنواره ی بیستم

در دو بخش شعر رضوی و موضوع آزاد
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دبیر ویژه نامه: مجتبی احمدی | همکار دبیر: محمدرضا احمدی | مدیر هنری: زینب امیری مقدم | عکس: الله خواجویی

| طراحی گرافیک، صفحه آرایی و ویرایش: موسسه ی فرهنگی هنریِ »سطرهای آفتابیِ فردا« |

| ناشر: موسسه ی فرهنگی معراج اندیشه ی سیرجان |

ویـــژهنـــامــهی
بیستمینجشنوارهی
رضــوی ملیشـــعـر

توفیق  کسب  به خاطر  را  تعالی  و  تبارک  خدواند 
برگزیده ی  شاعران  برتر  اشعار  و  ویژه نامه  این  چاپ 
کشور در بیستمین جشنواره ی شعر رضوی، حمد و 

سپاس می گویم.
قرار  ارزشمندی  مجموعه ی  در  ویژه نامه،  این 
می گیرد که گوشه ای از شعور و احساس و شیدایی 
و دل دادگی و عشق پاک به آن امام همام و جلوه ای 
به  بزرگ  ملت  این  ارادت  و  عالقه  و  محبت  ابراز  از 
)علیهم السالم(  طهارت  و  عصمت  اهل بیت  آستان 
تقدیم  جهت  فرهنگی  آثار  تولید  می دهد.  بازتاب  را 
به پیشگاه باعظمت امامی که آستان مقدسش مرکز 
ایران و حرم مطهرش ملجأ و پناهگاه همه ی رمیدگان 
و بازگشت کنندگان به سوی حق تعالی است، مایه ی 
معراج  فرهنگی  موسسه ی  و  است  افتخار  و  مباهات 
جشنواره ی  برگزاری  جریان  در  سیرجان  اندیشه ی 
کرمان  فرهنگ  اهالی  تالش  و  همت  با  که  امسال 

از  عضوی  که  است  مفتخر  شد،  برگزار  سیرجان  و 
خانواده ی برگزارکنندگان جشنواره بود و توانست در 
این مسیر، از آن همه عشق و عالقه و نورانیت قبسی 
برگیرد، برای طی مسیری که در آغازش قرار گرفته 

است. ففرو الی الله انی لکم منه نذیر مبین.

مدیرعامل موسسه ی فرهنگی
معراج اندیشه ی سیرجان
محمدعلی ایران نژاد

سخن ناشـر
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|   در آستانه   |    حرف های مسئوالنه و...      | 
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بسم  الله الرحمن الرحیم
اختر  هشتمین  فرخنده ی  و  مسعود  میالد 
علی بن موسی  حضرت  والیت  و  امامت  تابناک 
میهمانان  شما  همه ی  خدمت  را  الرضا)ع( 
گران قدر، آیات عظام و حجج اسالم، نمایندگان 
اعضای  اسالمی،  شورای  مجلس  محترم 
اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
و  اجرایی  محترم  مدیران  محترم،  استانداران 
همه ی  و  گران قدر  میهمانان  و  حضار  همه ی 

خانم ها و آقایان، تبریک و تهنیت عرض می کنم.
بسیار خوش وقتم که در چنین مناسبت میمون 
و مبارکی توفیق یافتم که در محضر شما عزیزان و 
سروران گران قدر، فرهیختگان و هنرمندان آستان 
امام  آن  دل بستگان  و  شیفتگان  و  عرش نشان 
همام حضور پیدا کنم و به رسم ادب و معرفت،  
سالم ها و درودهای خالصانه ی خود را به آستانش 

تقدیم کنم.
این دومین سالی است که در این خاک پاک و 

متن سخنرانی »علی جنتی« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در آیین اختتامیه ی دوازدهمین جشنواره ی بین المللی امام رضا )علیه السالم(

جشنواره ی امام رضا )علیه السالم( بزرگ ترین 
رویداد فرهنگی هنری ایران اسالمی است
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در این خطه ی مقدس، در آیین پایانی جشنواره ی 
بین المللی امام رضا)ع( حضور می یابم و از این 

توفیق بزرگ، به خود می بالم.
با  این جشنواره دعوت شدم  به  که  هنگامی 
خود می اندیشیدم که در این آیین پرنور چه بگویم 
که هم شایسته و برازنده ی بزرگی و کرامت آستان 
موالیمان باشد و هم توصیف مطلوبی از این رویداد 
بزرگ و ارزشمند فرهنگی و هنری، که دوازدهمین 

دوره ی آن را برگزار می کنیم.
به مشهد که وارد شدم، به تدریج مسیر سبز 
تجمع جمعیت را در شعاع حریم حرم  دیدم. گویی 
امام هشتم، آن ملجأ نیازمندان، خورشیدی است 
که در مرکز دایره ی مکارم آرمیده است و همه در 
شعاعش  امتداد  در  و  می کاوند  بی قرار  مدارش 

آرامش می یابند.
از این جا بردمد خورشید و اقطار جهان گیرد

زمینی که در آن هشتم امام شیعیان خفته است
و  جذبه  چه  که  اندیشیدم  نکته  این  به 
حضرت  موالیمان  مضجع  که  است  جاذبه ای 
علی بن موسی)ع( را در کانون دایره ی نور و کرامت 
می گردند  مدارش  بر  همه  این گونه  و  داده  قرار 
ره توشه  مکارمش  و  معارف  شعاع  مسیر  در  و 
در  است  تپنده ای  قلب  چه  این  می اندوزند. 
سینه ی ایران که همه را آب حیات می دهد؟ این 
چه چشمه ی جوشان و بی پایانی است که همه را 
سیراب می کند؟ این چه قبله ای است که همه ی 
این چه  را معطوف خویش کرده است؟  نگاه ها 
ریسمانی است که اهل فرهنگ و هنر را این گونه 
به جشنواره ای که با نام او اعتبار می یابد پیوند 

داده است؟
شعاع  و  می درخشد  خراسان  خورشید  آری، 
نورش می تواند از هزاران دل بگذرد و جان ها را 

آن  اصلی  پرتِو  از  ذره ای  بی آن که  کند؛  تسخیر 
کاسته شود. شعاع نوری که از این جا تا دورترین 
شهرها و روستاها در سراسر گیتی امتداد یافته 
شده  مهربانی  و  یک دلی  جغرافیای  مدار  و 
و  همگون  دل های  به  شعاع  این  وقتی  است. 
شیفته می تابد درخشش آن همچون نور در آینه 
آفرینش های  برای  اشتیاق  و  دوچندان می شود 
را  امام  با  سخن گفتن  و  نجوا  هنری،  و  ادبی 

صدچندان می کند.
بی اختیار در حرمش با خود زمزمه می کردم 
آن حضرت،  افتخارآفرین  حضور  با  ما  ایران  که 
سرزمین دیگری است. این سرزمین زیباست، این 
خاک پاک به یمن حضور او پربرکت است، به یمن 
گام های او و بشارتی که از شهر پیامبر، مدینه، 
برایمان به ارمغان آورد. او چشمه ای است که در 
این سرزمین جوشید و سینه ها را فراخ و فرهمند 
و  روشن شد  و ذهن ها  ذوق ها شکفت  ساخت، 
کیمیاگران ادب و هنر، ظرافت و زیبایی را از دل 
معارف رضوی بیرون کشیدند و به قافیه و رنگ و 
نقش و طرح آراستند. خطاب به حضرتش گفتم: 
وقتی شما قدم به سرزمین ما نهادید و میهمان ما 
شدید، فرهنگ رضوی با فرهنگ ملی ما آمیخت و 
بالیدن گرفت و این مرز و بوم سرای فرهنگ و هنر 
شد و سبک و سیاق زندگی ما بر پاشنه ی فرهنگی 

که شما بنیان نهادید چرخید.
ایرانیان به مقدم تو جان گذاشتند

چون سرمه، خاک پات به مژگان گذاشتند
ایرانیان همیشه ی ایام جان خویش
بر کف گرفته در بر مهمان گذاشتند

آری، هرآن چه از شعاع نور جهان تاب آن امام 
بزرگوار به چشم می خورد، امید به آینده است که 
همواره در نگاِه دل بستگان و شیفتگان آستانش 
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جریان دارد و قرار و آرامش و امنیت برای مردمان 
این سرزمین به بار آورده است.

فرخنده  کشوری که تویی شهریار آن
آسوده مردمی که تویی غم گسار آن

کاروان سعادتمند حامل وجود مقدس او چنان 
نهاد  قدم  هرکجا  که  بود  نعمت آفرین  و  پر برکت 
چشمه ای از ذوق سلیم و طبع شیرین جوشید 
و این چشمه ها هم چنان جاری و ساری است و 
بخشی از آن در این جشنواره قابل مشاهده  است.
ما که در این جا گرد هم آمده ایم و آنان که به 
هر طریق در این جشنواره شرکت کرده  و برگزیده 
شده اند، همه اهالی فرهنگ و هنر و شیفتگان 
زبان  به  را  زیارت مان  ذکر  و  حضرتیم  آن  درگاه 
خودمان می گوییم؛ سال هاست در مدح حضرتش 
شعر می سراییم، داستان روایت می کنیم، به خط 
نقاشی  می گیریم،  عکس  می نگاریم،  خوش 
می کنیم، فیلم و نمایش می سازیم، می خوانیم و 
می نویسیم و می نوازیم؛ ما با آفرینش هنر و ادبیات 

برای او، خو گرفته ایم.
ای امام همام! این لطف و کرامت  شماست که 
ذهن ما را روشن، چشمان مان را با زیبایی عجین و 
دستان مان را هنرآفرین کرده است؛ و البته بدیهی 
باشید هر  تماشاگر  و  وقتی شما مستمع  است 
صاحب سخن و صاحب هنری بر سر ذوق می آید و 
شعر شیرین و هنر زرین می آفریند. اما کجاست آن 
هنر و سخنی که بتواند تمام و کمال، شایسته ی  

شأن شما باشد؟
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم 

توأم  و منش شما  نیک می دانیم که فرهنگ 
با رأفت است؛ توأم با مهربانی، همراه با آرامش 
و دوست داشتن و احترام گذاشتن؛ آن گونه که 

محبت به دیگران را نیمی از عقالنیت و خردورزی 
دانستید. آن چه که امروز در جامعه ی ایرانی بدان 
محتاجیم، عقالنیت توأم با محبت است. توسعه و 
پیشرفت در پناه وحدت و هم دلی و با عقالنیت و 
محبت حاصل می شود؛ چیزی که به وضوح در 

فرهنگ رضوی متجلی است.
  

بزرگ ترین  به عنوان  رضا)ع(  امام  جشنواره ی 
رویداد فرهنگی هنری جمهوری اسالمی ایران، 
یکی از بارزترین مظاهر دیپلماسی فرهنگی در 
نقشی  می آید؛  به شمار  مرزها  از  و خارج  داخل 
فرهنگی هنری  رویدادهای  دیگر  که  کم نظیری 

کم تر قادر به ایفای آن بوده اند.
این رویداد آیینی، نمونه ی بارزی از یک فعالیت 
فرهنگی است که با درایت و طمأنینه شکل گرفته و 
از ساختارهای منظم و دقیقی برخوردار است. این 
موفقیت، عالوه بر عنایت ویژه ی صاحب اصلی 
علی بن موسی الرضا)ع(،  حضرت  جشنواره، 
بدون  و  حصر  و  بی حد  ارادت  و  عشق  حاصل 
این  برگزار کنندگان  و  بنیان گذاران  چشم داشت 

جشنواره در طول 12 سال گذشته است.
جشنواره های  برگزاری  در  دستی  که  آنان  بر 
بین المللی دارند پوشیده نیست که برپایی چنین 
فراگیری بیش  با  آن هم در گستره ای  رویدادی 
از 200 نقطه در 31 استان و 75 کشور در طول 
یک سال، کاری بس بزرگ و دشوار است و عالوه 
بر بودجه و امکانات، نیازمند ِعده و ُعده ی فراوان 
رویداد  این  این همه،  با  است.  ستاد  و  صف  در 
بزرگ فرهنگی هنری، نه از بودجه و امکانات فوق 
ُعده ی  و  ِعده  از  نه  و  است  برخوردار  العاده ای 
به گونه ای  جشنواره  این  مدیریت  بلکه  فراوان، 
طراحی شده است که چنین رویداد بزرگی را در 
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طول یک سال با بهره گیری از مشارکت های متعدد 
در درون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر 
نهادها و سازمان ها و با حضور عاشقان فرهنگ 
و  این کار سترگ  به حق در  و  برگزار کند  رضوی 
ارزشمند، موفق بوده است. می توان گفت حداقل 
در داخل کشور، هیچ رویداد فرهنگی هنری را با 
چنین وسعت و گستردگی سراغ نداریم و از این 
منظر، جشنواره ی بین المللی امام رضا)ع( الگو و 
تجربه ی ارزشمندی است که باید در برپایی دیگر 
رویدادهای فرهنگی آیینی مورد استناد و استفاده 
قرار گیرید، و به این مناسبت پیشنهاد می کنم در 
تولیدات فرهنگی هنری جشنواره،  کنار همه ی 
دست آوردها و تجربه های مدیریتِی حاصل از 12 
سال برگزاری این جشنواره، مستند و منتشر شود.
امام  بین المللی  جشنواره ی  در  همکارانم  به 
رضا)ع( توصیه می کنم در مسیری گام بردارند که 
جهان بتواند از روزآمدی آموزه ها و فرهنگ رضوی 
این  خنکای  و  برد  بهره  خود  نوین  تعامالت  در 
دریای بی کران را به سینه ی تک تک آزادی خواهان 

جهان برساند.
اگر با دقت به ابعاد این جشنواره توجه کنیم، 
خواهیم دریافت که جشنواره ی امام رضا)ع( مبدأ 
بسیاری از جریان ها، رویدادها و نهادسازی های 
فرهنگی در این سال ها بوده و احیای بسیاری از 
مناسبت ها و آیین های دینی و ملی، در پناه این 

جشنواره صورت پذیرفته است.
از نکات بارز و شاخص این دوره از جشنواره، 
از  یکی  به عنوان  رضوی  زندگی  به سبک  توجه 
که  است؛ سبکی  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
امید می رود به سبک معیار در زندگی روزمره ی 

ایرانیان تبدیل شود.
از  پس  و  امروز  رضا)ع(  امام  جشنواره ی 

یک دهه، درخت تناوری شده است که برگ و بار 
آن در همه جای ایران و چه بسا هرجای جهان که 
عاشق و دل بسته ای به اهل بیت عصمت و طهارت 
)علیهم السالم( و امام هشتم وجود دارد، گسترده 
صورت  به  کشورها  از  بسیاری  در  و  است  شده 

رویدادی بومی و مردم نهاد درآمده است.
الزم می دانم از همه ی کسانی که بنیان گذار 
این  طول  در  که  آنان  و  بوده اند  جشنواره  این 
سلطاِن  آستان  به  خدمت  شوق  به  سال ها 
ملک پاسبان، کوشش کرده اند تشکر  کنم؛ به ویژه 
افراد گم نامی که بی ادعا در گوشه وکنار کشور بار 
اصلی مسئولیت جشنواره را بر دوش داشته اند.

با  موفقی  جشنواره ی  که  نیست  تردیدی 
با  رویدادی  و  دل نشین  دست آوردهای  این همه 
چنین وسعت و عظمت و این همه مخاطب، نیاز 
به حمایت بیش تر دارد. حمایتی که با جان و دل 

شکل می گیرد و از فردا آغاز می شود.
و  بی وقفه  تالش  از  می دانم  الزم  هم چنین 
بی شائبه ی برادر ارجمند و فرهیخته ام جناب آقای 
بین المللی  بنیاد  مدیرعامل  جعفری  سیدجواد 
جشنواره،  موفق  و  دیرینه  دبیر  و  رضا)ع(  امام 
اعضای هیات امنا، هیات مدیره، اعضای دبیرخانه 
فرهنگی هنری  بین المللی  بنیاد  کارکنان  و 
برگزارکنندگان  و  دبیران  همه ی  و  رضا)ع(  امام 
و  کشور  سراسر  در  استانی  جشنواره های 
صمیمانه  بین الملل،  حوزه ی  در  همکاران مان 
برای همه ی شما  نمایم.  و سپاس گزاری  تشکر 
عزیزان، آرزوی سالمتی و توفیق خدمت بیش تر به 

این آستان را دارم.
هرکجا خورشید می تابد، نشان روی توست

می رساند بر همه عالم پیامت آفتاب
والسالم و علیکم و رحمه الله.
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یک برند بیـن الـمللی 
برای ترویج

فرهنگ ناب رضوی
»علی اصغر کاراندیش مروستی«

معاون توسعه ی مدیریت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس هیئت 
مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(

یک  صورت  به  رضا)ع(  امام  جشنواره ی 
ناب  فرهنگ  ترویج  برای  بین المللی  برند 

رضوی در جهان شناخته شده است.
جای جای  بر  عالوه  جشنواره  این  امروز 
به ویژه در  ایران اسالمی، در همه ی جهان 
به عنوان جشنواره ای  آن  از  نظر مسلمانان 
معرفی  در  است  توانسته  که  می شود  یاد 
پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری مرتبط 
را  برجسته ای  و  مهم  نقش  رضا)ع(  امام  با 

ایفا نماید.
را  رضا)ع(  امام  بین المللی  جشنواره ی 
و  می کنند  میزبانی  ایران  استان های  تمام 
رویداد معنوی در 75 کشور جهان در  این 
جای  نبوی  سیره ی  دوست داران  دل های 
خود را باز کرده است و در مجموع می توان 
گفت که با توجه به کمیته ها و کارگروه های 
توانسته  در طول سال جشنواره  تخصصی 
و  فرهنگی  فاخر  آثار  شناسایی  در  است 
زیادی  فعالیت های  رضوی  فرهنگ  هنری 
شرکت  مدعا،  این  بر  گواه  و  دهد  انجام  را 
تعداد زیادی از نقاط مختلف ایران اسالمی 
این جشنواره  در  جهان  کشورهای  دیگر  و 

است.
مناسب  اقدامات  با گسترش  است  امید 
جشنواره  اجرایی  دست اندرکاران  سوی  از 
در سال های آینده، شاهد گسترش بیش تر 

فرهنگ رضوی باشیم.
این جشنواره از حمایت های همه جانبه ی 
وزارت  کمک های  و  امید  و  تدبیر  دولت 
بوده  برخوردار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
تشکیل  با  شد  خواهد  تالش  و  است 
سازوکارهای  پیش بینی  و  فکر  اتاق های 
الزم، هر سال نسبت به دوره های قبل خود 

از رشد کیفی بیش تری برخوردار  باشد.
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»سیدعباس صالحی« معاون امور 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و عضو شورای سیاست گزاری 
جشنواره ی بین المللی امام رضا)ع(

امام  با  را  خود  وجودی  سنخیت  باید  ما 
رضا)ع( بیش تر کنیم و کمک به کامل تر شدن 
سنخیت وجودی و برقراری ارتباط معنوی مردم 
با شخصیت امام رضا)ع( را می توان از مهم ترین 
متعدد  دوره های  برگزاری  دست آوردهای 

جشنواره ی امام رضا)ع( دانست.
از آن جایی که امام رضا )ع( امام تمام مردم 
دنیاست و بسیاری از بزرگان تسنن نیز بر این 
همگان  به  ایشان  بهره ی  دارند؛  اذعان  امر 
امام هشتم  لبخند  دیدن  برای  ولی  می رسد، 
باید حجاب ها و پرده ها کنار برود. زمانی این 
حجاب کنار می رود که فلز آدمی از جنس فلز 
حضرت باشد. جشنواره ی فرهنگی هنری امام 
رضا)ع( می تواند در تبدیل فلز آدمی به فلزی از 

جنس امام هشتم، تاثیر بسیاری داشته باشد.
جشن هایی از این دست و برگزاری مناسکی 
ایجاد شرایطی شده  به شکل مداوم، موجب 
که دیگر بسیاری از مردم این مرز و بوم، خود را 
بچه های محل امام رضا)ع( و کانون وجوشان را 

متعلق به حضرت می دانند.
تکریم و احترام به همه ی انسان ها به عنوان 
خلیفه ی خداوند بر روی زمین، یکی از صفات 
مهم این امام رئوف است و در روایات مختلفی 
افراد  همه ی  به  ایشان  که  است  شده  اشاره 
احترام  فرقه  و  نحله  هر  و  طایفه  و  قوم  هر  از 

می گذاشتند.
دهه ی کرامت و ایام والدت حضرت فاطمه 
برگزاری  با  رضا)ع(،  امام  و  معصومه)س( 
در  رضا)ع(  امام  بین المللی  جشنواره ی 
بخش های مختلف و در سراسر کشور و بسیاری 
از کشورهای دنیا، فرصت مبارکی برای ترویج 
هرچه بیش تر فرهنگ رضوی و افزایش آشنایی 
جامعه با سجایا و سیره ی امام هشتم)ع( است.

برگزاری مداوم 
جشنواره ی امام رضا)ع( 
بسیار موثر بوده است
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دوره ی  دوازدهمین  الهی،  الطاف  مدد  به 
جشنواره ی بین المللی امام رضا )علیه السالم( با یاد 
با نام مبارک دوازدهمین ستاره ی درخشان  خدا و 
آسمان امامت و والیت، آغاز شد و به انجام رسید. 
حضرت  مقدس  آستان  برکات  از  لحظه  به  لحظه 
علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و حضرت فاطمه 
شاه چراغ  حضرت  و  )سالم الله علیها(  معصومه 
)علیه السالم( بهره مند بود. کوشید تا تحقق بخش 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و 

فرهنگ باشد.
جشنواره ای که در این دوره، به قول صاحب نظران، 
از رشد چشم گیری در ابعاد کمی و کیفی برخوردار 
بود. آن چه که در دهه ی کرامت به بروز و ظهور رسید 
تجلی عملیاتی گسترده از فرهنگ و معنویت بود که 
در 31 استان و 200 نقطه از جهان به وقوع پیوست.
این جشنواره را می توان یادآور بسیاری از خاطرات 
نقش آفرینی های  دانست.  مقدس  دفاع  دوران 

کم نظیری که باید دست مریزاد و خداقوت گفت:
- از بانوی سال خورده ی روستایی که همه ی بضاعت 
خود را با ظرفی میوه از تنها درخت باغچه ی منزلش، 
خدمت گزاران فرهنگ رضوی را ضیافت می کند تا 
کاروان های نمادین که به عشق سالروز ورود حضرت 
امام رضا )علیه السالم( در قدمگاه های مسیر جاده ی 
والیت برپا می شود./ - از تالش علمی فرهیختگان 
تا دل نوشته ی دانش آموزانی گم نام از کوچک ترین 
تا یک  ماندگار  آثاری  از خلق   - مدرسه ی جهان./ 
تصویر از یک حدیث توسط هنرمندانی خوش ذوق / 
- از حضور شاعرانی سرشناس و صاحب نام تا اشعاری 
بدیع از نقاطی دوردست / - از جوانان برومندی که 
فرهنگ رضوی را در مسجد ترویج می کنند تا بقاع 
متبرکه و امام زادگانی که در اقصی نقاط کشور، قطب 
فرهنگی دهه ی کرامت می شوند./ - از اندیشه ورزی 

رویدادی که در بستـر آن، 
ایران و جهان

به احتـرام امام رئوف
به پا خاسته است

سخنان »سیدجواد جعفری« مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضا )علیه السالم( در آیین اختتامیه ی دوازدهمین 

جشنواره ی بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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هدایت های  تا  علمیه  حوزه های  و  دانشگاه ها 
عالمانه ی هیأت های علمی و داوری/ - از مطبوعات و 
خبرگزاری ها تا شبکه ی گسترده ی رسانه ی ملی/ - از 
رهنمودهای آیات عظام و علمای اعالم تا حمایت های 
توجه  از   - محترم/  مجلس  و  محترم  دولت  بی دریغ 
تا  عزیز  مجلس  فرهنگی  محترم  کمیسیون  ویژه ی 
پشتیبانی های همه جانبه ی وزیر فرهیخته و اندیشمند 
تدابیر همه جانبه ی  از   - ارشاد اسالمی /  و  فرهنگ 
شورای سیاست گزاری تا تصمیمات ثمربخش هیأت 
امنا و هیأت مدیره ی بنیاد بین المللی امام رضا )علیه 
السالم(/ - از محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ارتباطات  و  فرهنگ  اقدامات سنجیده ی سازمان  تا 
همراهی های  و  فرهنگی  رایزنی های  و  اسالمی 
فعال  مشارکت  از   - خارجه/  امور  وزارت  ارزشمند 
مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( تا نوآوری های 
جامعه المصطفی العالمیه و مدارس ایرانی در خارج 
از کشور / - از ورود مؤمنانه ی ستاد عالی کانون های 
کارگروه عضو شورای  با 17  فرهنگی هنری مساجد 
هماهنگی دهه ی کرامت تا حضور پرشکوه مردم در 
سازمان  نویدبخشی  از   -  / رضوی  عید  جشن های 
سینمایی در حمایت از فیلم های مروج اخالق رضوی 
معاونت  در  ادبی  آثار  کیفیت بخشی  تفاهم نامه ی  تا 
هنری  ارزش یابی  اولویت بخشی  از   - فرهنگی/ 
برگزیدگان جشنواره در معاونت هنری تا حمایت های 
رسانه های  مرکز  از   -  / معاونت مطبوعاتی  رسانه ای 
و  ارتباطات  هنر،  فرهنگ،  پژوهشگاه  تا  دیجیتال 
مرکز اطالع رسانی و روابط بین الملل در وزارت/ - از 
پشتیبانی های همه جانبه ی معاونت توسعه، مدیریت و 
منابع تا هماهنگی های ارزشمند معاونت مجلس و امور 
استان ها/ - از مدیریت جهادی ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تا تنوع برنامه های کانون پرورش فکری 
سازمان  مسئولیت پذیری  از   - نوجوانان/  و  کودکان 

محیط زیست تا برنامه های عملیاتی میراث فرهنگی 
/ - از همراهی های عالمانه ی کمیته ی امداد امام تا 
اقدامات فاخر سازمان اسناد و کتاب خانه های آستان 
قدس رضوی/ -از رخدادهای بدیع در وزارت ورزش و 

جوانان تا حضور دل گرم کننده ی بسیج سرافراز
در یک کالم می توان گفت: همه و همه هستند؛ - از 
مرز بازرگان تا مرز سرخس/ - از خلیج فارس تا ساحل 
دریای مازندران / - از قاره ی آفریقا تا قلب آمریکا و اروپا 
/ - از شبه قاره ی هند تا دورترین نقاط آسیا و اقیانوسیه
رویدادی که در بستر آن، ایران و جهان به احترام 

امام رئوف به پا خاسته است.
به راستی چرا این همه اشتیاق؟

در این جا الزم می آید تا به فرمایشی از حضرت امام 
رضا )علیه السالم( که به روایت از پیامبر اکرم )ص( نقل 
شده است، اشاره نمایم تا راز استواری این جشنواره ی 

خدایی بیش از پیش آشکار شود.
خدای  ای  پرسید:  پرودگارش  از  موسی  حضرت 
من! آیا از من دوری تا تو را با فریاد بخوانم یا نزدیکی تا با 
تو نجوا کنم؟ خداوند متعال وحی فرمود: ای موسی! 

من هم نشین کسی هستم که مرا یاد کند.
وسعت  به  جشنواره ای  که  باوری ست  چنین  با 
دل های عاشق و به پهنای ایران و جهان، در ساحت 
مقدس هشتمین حجت خدا شکل می گیرد. هزاران 
نفر عاشق و دل داده در این مسیر قدم و قلم می زنند 
و زبان به ذکر او جاری می سازند تا مصداقی باشند از 

هم نشینی با خداوند متعال.
فقط  که  بی پایان  است  نعمت هایی  این همه، 

می توان گفت:
از دست و زبان که برآید/ کز عهده ی شکرش به در آید
بنده همان به که ز تقصیر خویش/ عذر به درگاه خدای آورد
ورنه سزاوار خداوندی اش/ کس نتواند که به جای آورد 

والسالم علیکم و رحمت الله و برکاته.
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بسم الله الرحمن الرحیم
صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا.
ارادت مردمان نجیب و مهربان کرمان به 
هشتمین پیشوای مهربانی ها، حرف امروز و 
دیروز نیست؛ عشق آن امام عزیز، که »انیس 
اهالی  جان  در  دیرباز  از  است،  النفوس« 
این استان ریشه دوانده و سینه به سینه، 
تاریِخ  در طول  است.  رسیده  ما  روزگار  به 
کوه های  -به رغم  کرمانی ها  عاشقی،  این 
باالبلندی که در طبیعت استان شان و در 
طبیعت جان شان دارند- اما »اهالی کویر« 
و  آینه  و  آب  امام  حضرت،  آن  و  بوده اند، 

باران، و پیشوای رستگاران...
از سوی دیگر، »شعر«، این هنر دیرسال 
پیشینه ای روشن  زبان فارسی،  و جاودان 
استان  این  تاریخ فرهنگِی  و درخشان در 
و  شعر  تاریخ  کتاب  دارد.  فرهنگ پرور 
ادبیات استان کرمان، کتابی پرورق، پربار 
و خواندنی است که از قرن های گذشته تا 
امروز، نام های روشن و شعرهای درخشانی 

را می توان در آن به تماشا نشست.
و این روشنا وقتی آفتابی تر می شود که 
شاعرانه  قدرت  این  به  عاشقانه  ارادت  آن 
پیوند می خورد و شاعر نام دار قرن هشتم 
قصیده ی  در  عزیز،  خواجوی  کرمان، 

بلندباالیش می گوید:

و  بالندگی  رشد،  به  رضا)ع(  امام  بین المللی  جشنواره ی 
تاثیرگذاری رسیده و تاثیر آن در حوزه ی فرهنگ عمومی مشهود 
است. دهه ی کرامت به عنوان ملموس ترین رویکرد مردمی این 
امام رضا)ع(  جشنواره، مولود جشنواره ی فرهنگی و معنوی 

است.
جشنواره ی امام رضا)ع( رویکردی مردمی و اثرگذار در فرهنگ 
عمومی جامعه دارد و این حرکت، موجب پیدایش رخدادهای 

تازه ی فرهنگی شده است.
نیازمند  اسالمی  تمدن  پایه های  کردن  محکم  برای  ما 
فرهنگ سازی هستیم و این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد و بنیاد 
امام رضا)ع( می تواند موجب مستحکم شدن شالوده ی بزرگ 

شیعی شود.
می تواند  که  است  رسایی  زبان  هنر،  زبان  دیگر  سوی  از 
کند.  ارسال  جهان  نقطه ی  دورترین  به  را  فرهنگی  پیام های 
و  هنر  زبان  با  امام رضا)ع( هم  امیدواریم صدای جشنواره ی 
با افزایش کیفیت، گسترده تر از پیش شود و به گوش همه ی 

جهانیان برسد.

چراِغ روشِن 20ساله
یادداشتی از »فرشید فالح«

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان کرمان

اثرگذاری در فرهنگ عمومی
»همایون امیرزاده« مشاور علمی، مدیریتی و 
اجرایی معاون امور فرهنگی وزیر و دبیر کارگروه 
فرهنگی دوازدهمین جشنواره ی امام رضا)ع(
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به سرو باغ رضا، مرتضای خضر قرین
چراغ چشم سماوات و شمع روی زمین

سهیِل  دار سالم و خور خراسان تاب
شهید مشهد و خسرونشان طوس نشین

طراوت رخ ایمان، امین ملک امان
حرارت دل مأمون، حبیب روح امین 
حسن نهاد و علی نام و موسوی گوهر
ذبیح نسبت و یحیی دل و مسیح آیین

فروغ طلعت او، آفتاب اوج هدی
غبار درگه او، کحل چشم حورالعین
مزار قطب سپهر، آستان معبد اوست

سرشک دیده ی پروین، گالب مرقد اوست
و یقینًا ریشه در همین پیشینه و پشتوانه داشت 
که 20 سال پیش، چراغ برگزاری »جشنواره ی شعر 
رضوی« در »کرمان« روشن شد تا فرصتی برای عرض 
استان  این  شاعران  عاشقانه ی  و  هنرمندانه  ارادت 
شاعرخیز، فراهم شود؛ فرصتی که در سال های بعد، 
گسترده تر شد و دست شاعرانه های بسیاری از شاعران 
ایران را به فرصت عاشقی در آن آستان آسمانی رساند.
خداوند بلندمرتبه را سپاس می گوییم که در دهه ی 
کریمه ی  نام  به  که  خورشیدی  سال 1393  کرامِت 
امام رئوف  و  اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( 
حضرت رضا)ع( روشنایی و طراوت دارد، در »بیستمین 
بزرگ ترین  این  رضوی«،  شعر  سراسری  جشنواره ی 
برتر  بزرگ، میزبان شاعران  ایران  آیینی  ادبی  رویداد 
سراسر کشور بودیم؛ شاعرانی که در کنار دیگر شاعران 
شرکت کننده ها، حدود 5300 شعر را به آن امام مهربان 

پیشکش کردند و به این جشنواره فرستادند.
مبارک،  میزبانی  این  خاطر  به  باید  هم چنین 
قدردان حضور رونق بخش مردم ارجمند و فرهنگ پرور 
و  توانا  هنرمندان  بی دریغ  کوشش های  و  سیرجان 
سخت کوش این شهرستان، و نیز مسئوالن گران قدر 

مردم  محترم  نماینده ی  به ویژه  باشیم؛  خطه  این 
شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
شهردار  و  فرماندار  محترم،  جمعه ی  امام  اسالمی، 
محترم سیرجان و مدیرعامل محترم شرکت صنعتی و 

معدنی گل گهر.
عنایت های  با  جشنواره،  این  برگزاری  امیدواریم 
عرض  و  شمس الشموس  حضرت  جان بخش 
ارادت های هنرمندانه ی شاعران ارجمندش، توانسته 
باشد در راه ترویج مفاهیم دینی و معارف اهل بیت)ع( 
تاثیرگذار باشد؛ که زیستن ها و بودن ها و سرودن ها، 

این گونه رنگ آسمان خواهد گرفت.
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معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
نحوه ی  گفت:  کرمان  استان  اسالمی 
برگزاری بیستمین جشنواره ی سراسری 
سال های  با  تفاوت هایی  رضوی،  شعر 
قبل داشته است و ما هر سال به سمت 

تجربه های بهتر پیش می رویم.
وحید محمدی اظهار داشت: امروز و در 

روز دوم جشنواره، می  توانیم نتایج مثبت 
ایجاد تغییرات در روند برگزاری جشنواره 
را شاهد باشیم و می شود اذعان کرد که 
این جشنواره هر سال به سمت تکامل و 

پخته تر شدن حرکت می کند.
وی ادامه داد: حضور شاعرانی از سراسر 
و  هم دلی  با  همراه  فضایی  در  کشور 
در  را  قبولی  قابل  شرایط  دوستی، 

جشنواره فراهم کرده است.
گفت:  کرمان  ارشاد  فرهنگی  معاون 
پررنگ تر  حضور  و  رویکرد  این  برای 
جامعه ی هنری استان و کشور می توان 
مشخصه هایی را ذکر کرد؛ از آن جمله، 
این که جامعه ی فرهنگی و هنری، امید و 
وفاق را در کل کشور احساس کرده است 
و در استان نیز این فضا کامال محسوس 

است.

اشاره | بیستمین جشنواره ی ملی شعر رضوی طی سه روز در شهرستان سیرجان 
استان کرمان برگزار شد. روز اول و آخر جشنواره، به برگزاری افتتاحیه و اختتامیه 
و برنامه های جنبی و جانبی گذشت و روز دوم هم به شعرخوانی شاعران راه یافته به 
مرحله ی نهایی جشنواره و شب شعر و موسیقی سیرجان. روز دوم، در حاشیه ی مراسم 
شعرخوانی بخش رقابتی جشنواره، با »وحید محمدی« معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت وگویی کوتاه انجام شد که در ادامه آمده است.

»وحید محمدی«
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

مشارکت استان ها در جشنواره ی امسال
به90 درصد رسید
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این فرصت ارزشـمند
یادداشتی از »حسین اسحاقی«

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان سیرجان

جشنواره  ی  برای  گفت:  محمدی 
بیستم شعر رضوی، اعضای دبیرخانه ی 
فعال  و  جوان  شاعران  بین  از  جشنواره 
ارتباطات  و  شدند  انتخاب  کرمان 
برای  کشور  سطح  شاعران  با  مناسبی 

اطالع رسانی جشنواره برقرار شد.
اضافه  داشت:  بیان  هم چنین  محمدی 
شدن بخش آزاد و تعیین بخش رقابتی و 
جوایز جداگانه برای این بخش نیز، یکی 
از دالیل رشد قابل مالحظه ی تعداد آثار 
شعر  جشنواره  ی  بیستمین  به  ارسالی 

رضوی بوده است.
وی ادامه داد: در این جشنواره، 5هزار 
به  کشور  سراسر  شاعران  از  اثر   327 و 
دبیرخانه ارسال شد و مشارکت استان ها 
90درصد  به  امسال  جشنواره ی  در 
رسید که این، به معنای حضور شاعران 
اکثر استان های کشور در این جشنواره 

است.
اذعان داشت: در جشنواره ی  محمدی 
قابل  رشد  کمی،  لحاظ  به  امسال 
بوده ایم  شاهد  را  چشم گیری  و  توجه 
در  پیشرفت،  و  رشد  این  امیدواریم  که 
شعر  تعالی  و  ارتقا  و  کیفی  حوزه ی 
شاعران هم، بیش از پیش دیده شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
در  امیدواریم  گفت:  پایان  در  اسالمی 
مهمش  هدف  یک  که  جشنواره  این 
به ویژه  شعر،  حوزه ی  در  استعدادیابی 
شعر آیینی است، توانسته باشیم در راه 
استعدادهای  هدایت  سمت  به  حرکت 

شعری، قدم های موثری برداریم. 

تا  داد  توفیق  که  شاکرم  را  منان  خداوند 
را  رضوی  شعر  ملی  جشنواره ی  بیستمین 
کشور  آیینی  شعر  جریان  بزرگ ترین  به  که 
شهرت دارد، به شهرستان سیرجان گسیل 
کنیم؛ بزرگ ترین جریان شعر والیی کشور، 
فرصت بسیار مناسب و ارزنده ای بود تا ادبا 
لطیف ترین  به عنوان  سیرجانی  شاعران  و 
شعر  جایگاه  بتوانند  فرهنگی  هدایت گران 
سیرجان را در کشور ارتقا داده و خود را به 

سراسر کشور بشناسانند.
از این که این جریان نصیب جامعه ی فرهنگی 
و هنری سیرجان شد و ظرفیت هایی را برای 
این رویداد عظیم فرهنگی ایجاد کرد بسیار 
از همه ی کسانی که در برگزاری  خرسندم. 
این رویداد فرهنگی و معنوی تالش کردند، 

سپاس گزارم.
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سال هاست  دیگر    | اشاره 
با  كشور،  شعر  اهالی  كه 
»جشنواره ی  عنوان  شنیدن 
كرمان  یاد  به  رضوی«  شعر 
بیست  كه  شهری  می افتند؛ 
سال پیش، برای نخستین بار 
چراغ برگزاری برنامه ای ادبی 
شب های  در  عنوان  این  با 
شد.  روشن  آن  پرستاره ی 
سال ها   1373 سال  از  حاال 
گذشته و در شهریورماه سال 
1393، »بیستمین جشنواره ی 
سراسری شعر رضوی« برگزار 
شده است. با »محسن كاشانی« 
دبیر تخصصی این جشنواره به 

گفت وگو  نشستیم.

گفت وگو با »محسن کاشانی«
دبیر تخصصی »بیستمین جشنواره ی ملی شعر رضوی«

نباید برای شاعران نسخه پیچید

،،
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برای  امسال  شاید  که  چیزی 
جشنواره ی  هم راهان  از  برخی 
شعر رضوی در طول این سال ها، 
این  باشد  کرده  ایجاد  سوال 
از  آن،  عنوان  شد  چه  که  است 
تغییر  »جشنواره«  به  »کنگره« 
کرد و ضمناً »هشتمین کنگره« 
»بیستمین  به  گذشته،  سال  در 
در  رضوی«  شعر  جشنواره ی 

امسال رسید؟
اولین رویداد ادبی که در سال 1373 در 
کرمان رخ داد »جشنواره ی شعر رضوی« نام 
گرفت. از آن زمان 20سال می گذرد و به طور 
کلی، این جشنواره تاکنون در 19 دوره برگزار 
شده است. در شورای سیاست گزاری تصمیم 
این  به  عنوان جشنواره،  در  که  شد  این  بر 
سابقه ی طوالنی توجه و اشاره شود. از سال 
1385 جشنواره ی شعر رضوی از یک اتفاق 
استانی به یک رخداد کشوری تبدیل شد و 
کار در حوزه ی بررسی و شناخت شخصیت 
و سیره ی امام رضا )علیه السالم( در سطحی 
ملی مد نظر قرار گرفت؛ تا رسیدیم به سال 92 
که در سال پیش، برنامه با عنوان »هشتمین 
کنگره« برگزار شد، اما با توضیحاتی که عرض 
کردم، از امسال، هم سابقه ی 20ساله مد نظر 
تایید بنیاد بین المللی امام  قرار گرفت و به 
رضا )علیه السالم( رسید و هم عنوان برنامه، 
به »جشنواره« تغییر کرد و شد: »بیستمین 

جشنواره ی ملی شعر  رضوی«.

البته به نظر می رسد تفاوت ها و 
تغییرات این برنامه ی ادبی نسبت 

عنوانش  به  محدود  گذشته،  به 
گفته  ارشاد  مدیرکل  نباشد. 
که جشنواره ی شعر رضوی  بود 
امسال »متفاوت« برگزار خواهد 
شد. از عنوان که بگذریم، شما به 
عنوان دبیر تخصصی جشنواره، 
تفاوت های این دوره از جشنواره 
چه  آن،  پیشین  دوره های  با  را 

می دانید؟
جشنواره  محتوای  در  تغییری  امسال 
صورت نگرفته و از این لحاظ، تفاوتی را شاهد 
رضا  امام  موضوع  مثل گذشته  ما  نیستیم. 
که  چرا  داریم؛  اولویت  در  را  )علیه السالم( 
به وجوه  پرداختن  را  محور اصلی جشنواره 
اما  می دانیم.  حضرت  آن  زندگی  مختلف 
امسال بعد از گذشت یک دهه از توام نبودن 
این محور اصلی با موضوعات دیگر، باز هم 
داریم این تجربه را تکرار می کنیم و بخشی با 
موضوع آزاد هم به جشنواره ی امسال، افزوده 

شده است.
الزم است که اشاره کنم این پیشنهاد در 
حضور آقای جعفری رییس بنیاد بین المللی 
امام رضا )علیه السالم( و مشاور اجرایی معاون 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آقای 
قرار  استقبال  مورد  که  شد  مطرح  امیرزاده 
گرفت. البته این موضوع، مخالفانی هم دارد 
که به تفکیک کردن موضوعات اصرار دارند.

به وارد شدن بخش شعر با موضوع 
آزاد در جشنواره ی امسال اشاره 
کردید. درباره ی دالیل این اتفاق، 

بیش تر توضیح می دهید؟

ادبی رویداد اولین
1373 سال در که
داد رخ کرمان در
شعر »جشنوارهی
گرفت. نام رضوی«
20سال آنزمان از
میگذردوبهطورکلی،
اینجشنوارهتاکنون
برگزار دوره 19 در
شدهاست.درشورای
ی ر ا ستگز سیا
تصمیمبراینشدکه
جشنواره، عنوان در
سابقهی این به
طوالنیتوجهواشاره

شود.

؛

        ایـن گفت وگـو، مدتـی 
پیش از برگزاری جشـنواره 
انجام شـده و در نشـریه ی 
منـتـشـر  »کرمـان شـهر« 

شـده اسـت.
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بیش تر  مشارکت  جذب  کار،  این  دلیل 
شاعران در این جشنواره بود. ما با قرار دادن 
اختیار  رضوی،  موضوع  کنار  در  آزاد  بخش 
در  شرکت  داوطلبان  به  بیش تری  عمل 
جشنواره بخشیدیم. حرف دوستان این بود که 
خوب است با مشارکت بسیار بیش تر و حضور 
پررنگ تر شاعران کشور، جشنواره ای که به نام 
امام رضا )علیه السالم( مزین و متبرک است، 
بیش تری  رونق  شاعران،  حضور  لحاظ  به 
داشته باشد؛ یعنی شاعران بیش تری در این 
باشند؛  داشته  حضور  رضوی  جشنواره ی 

اگرچه با شعری با موضوع غیر رضوی.

از  کشور  شاعران  استقبال  کالً 
دو بخش جشنواره، چگونه بوده 
استان  شاعران  استقبال  است؟ 

کرمان چه وضعی داشته است؟
استقبال خیلی خوبی شد و حدود 5300 
اثر به دبیرخانه ی جشنواره رسید که بررسی این 
آثار نشان می دهد استقبال شرکت کنندگان در 

بخش رضوی بیش تر بوده است.

برای بررسی این آثار، داوران دو 
چه  با  امسال  بخش جشنواره ی 

نگاه و رویکردی انتخاب شدند؟
ما در انتخاب داوران امسال، به دوره های 
سال های پیش هم نگاه کردیم و سعی کردیم 
از کسانی که در دوره های قبلی به عنوان داور 
حضور نداشته اند استفاده کنیم. ضمنا این را 
هم مورد توجه قرار دادیم که داوران جشنواره، 
خود صاحب اثر و نقد مکتوب باشند و البته، 
در کنار چهره های پیش کسوت، از چهره ی 

جوان هم دعوت کردیم.
از طرفی، به بحث قالب شعرهای ارسالی 
امسال، شعرهای  داشتیم؛ چون  توجه  هم 
کالسیک و شعرهای نو به صورت جداگانه 

مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته اند. 

با توجه به اهداف این گونه برنامه های 
تخصصی  دبیر  به عنوان  شما  ادبی، 
و  راه کار  چه  امسال،  جشنواره ی 
آثار و  ارتقای کیفی  برای  را  رویکردی 

رشد شاعران در پیش گرفتید؟
این را باید گفت که ثابت بودن موضوع و 
توالی پرداخت به آن، آن هم در سال های زیاد، 
طبیعتا خطر تکرار را افزایش می دهد. اتفاقا 
بعضی از منتقدان هم به همین مساله اشاره 
داشتند. اما فراموش نکنیم هرساله به جمعیت 
که  می شود  اضافه  ادبی  آثار  تولیدکنندگان 
سویی،  از  تازگی اند.  پی  در  و  جوان  اغلب 
خاستگاه شان  که  این چنینی  موضوعات 
عشق و معنویت است همواره مورد استقبال 

تعداد زیادی از شاعران بوده است.
من شک ندارم که آگاهی بیش تر درباره ی 
مانند  بزرگی  زندگی شخصیت های  حقایق 
ائمه ی معصومین )علیهم السالم( می تواند 
به خلق آثاری بهتر کمک کند، اما فراموش 
یا  تحلیگر  مورخ،  شاعران،  که  نکنیم 
نظریه پرداز اجتماعی نیستند و ساحت شعر 
نباید با حوزه ی راویان مقاالت علمی اشتباه 
گرفته شود. بنابراین، نمی توان بدون شناخت 
نسخه  شاعر  دوستان  برای  شعر  عرصه ی 
پیچید که چنین کنند و چنان، که اسیر وادی 

تکرار  نشوند.

ماباقراردادنبخش
موضوع کنار در آزاد
اختیار رضوی،
به بیشتری عمل
در شرکت داوطلبان
جشنوارهبخشیدیم.
این دوستان حرف
است خوب که بود
بسیار مشارکت با
حضور و بیشتر
شاعران پررنگتر
جشنوارهای کشور،
رضا امام نام به که
)علیهالسالم(مزینو
متبرکاست،بهلحاظ
حضورشاعران،رونق
داشته بیشتری

باشد...

؛
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|   منظر   |    با داوران جشنواره ی شعر رضوی      | 
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»اسماعیل امینی«
داور جشنواره ی شعر رضوی

با تاکید بر ضرورت نقد شعر مذهبی:

تقدس موضوع شعر، 
موجب تقدس شعر 

نیست
نقطه ی قوت آثار این دوره،

تنوع زبانی، صمیمیت در بیان و 
برخی کشف های مضمونی است

،،
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از  تن  چند  سال ها  این  در 
صاحب نظران  و  کارشناسان 
»شعر  عنوان  خصوص  در 
کرده اند،  نظر  اظهار  آیینی« 
هم چنان  می رسد  نظر  به  اما 
تکلیف این اصطالح مشخص 
عنوان  این  عده ای  نیست. 
با  مذهبی  شعرهای  به  را 
موضوع مدح و رثای اهل بیت 
اختصاص  )علیهم السالم( 
می دهند، گروهی دامنه ی آن 
می دانند  گسترده  بسیار  را 
زیر  را  مختلفی  موضوعات  و 
و  می دهند  قرار  عنوان  این 
این  بردن  به کار  هم،  عده ای 
عنوان را در معنای مرسومش 
شما  نظر  نمی دانند.  درست 

در این خصوص چیست؟
اصطالحات  تغییر  من،  نظر  به 
در  دیرباز  از  ندارد.  ضرورتی  قدیمی، 
مردم،  زبان  در  نیز  و  ادب  اهل  میان 
اصطالحاتی نظیر شعر مذهبی، مرثیه، 
و  دینی  شعر  منقبت،  و  مدح  نوحه، 
گونه های  نامیدن  برای  این ها  نظایر 

اندیشه ی  با  مرتبط  شعرهای  مختلف 
و  دین  اولیای  زندگی  تاریخ  و  دینی 
بوده  رایج  شریعت،  بزرگان  ستایش 
است. چه ضرورتی دارد که به جای این 
تعابیر روشن و دارای پیشینه، اصطالح 
مبهمی مانند شعر آیینی ساخته شود؟

سال  هم  و  امسال  هم 
گذشته، در گفت وگو با برخی 
شعر  جشنواره ی  داوران  از 
رضوی، این مطلب را از زبان 
آن ها شنیدم که شعر آیینی 
به  که  تعبیری  به  -یا  امروز 
شعر  بوده؛  قبل  از  شما  قول 
درخشانی  روزگار  مذهبی- 
با  شما  می کند.  سپری  را 
دالیل تان  موافقید؟  نظر  این 

چیست؟
به هر حال، از نظر من شعر مذهبی در 
روزگار ما، از نظر گستردگی موضوعات 
وضعیت  بودن  پرشمار  نیز  و  قالب ها  و 
مناسبی دارد، اما از نظر ژرفای اندیشه 
و احاطه ی سخنوران به معارف دینی و 
متون تاریخی، فراز و فرود دارد. یعنی به 

اشاره |  می گوید: »علت اصلی یکنواختی شعرهای مذهبی، بی توجهی به مطالعه ی مستمر در 
منابع معتبر و ناآشنایی با معارف دینی و تاریخ است.« با دکتر »اسماعیل امینی« درباره ی 
»شعر مذهبی« )که آن را به اصطالح »شعر آیینی« ترجیح می دهد( به گفت وگو نشستیم.

شعر من نظر از
مذهبیدرروزگارما،
گستردگی نظر از
موضوعاتوقالبها
بودن پرشمار نیز و
مناسبی وضعیت
نظر از اما دارد،
و اندیشه ژرفای
سخنوران احاطهی
و دینی معارف به
فراز تاریخی، متون

وفروددارد.

؛
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نسبت این همه شاعر که به سرودن شعر 
شاعرانی  تعداد  دارند،  اهتمام  مذهبی 
که صاحب دانش و احاطه و مطالعه ی 
الزم در منابع معتبرند، چندان پرشمار 

نیست.
شعر  نقد  این که  مهم تر،  این  از 
مذهبی غالبا آمیخته است با تعارفات و 
بزرگی  این خطای  عاطفی؛  حرف های 
موضوع  تقدس  کنیم  تصور  که  است 
و  است  شعر  تقدس  موجب  شعر، 
از  فراتر  مذهبی  شعر  بگوییم  بنابراین 

نقد است.

همین  با  بخواهیم  اگر  حاال 
شعر  سراغ  به  نقادانه  نگاه 
یکی  برویم،  امروز  مذهبی 
حوزه،  این  آسیب هایی  از 
که  شعرهایی  در  به ویژه 
می بینیم،  جشنواره ها  در 
تنوع  عدم  و  آثار  یکنواختی 
شما  آن هاست.  تمایز  و 
راه های  و  نقیصه  این  علت 
چه  را  آن  از  برون رفت 

می دانید؟
به  بی توجهی  آن،  اصلی  علت 
معتبر  منابع  در  مستمر  مطالعه ی 
تاریخ  و  دینی  معارف  با  ناآشنایی  و 
که  است  این  دیگر  علت  یک  است. 
محافل  برنامه ریزان  و  تصمیم گیرندگان 
حوزه،  این  جایزه های  و  جشنواره ها  و 
غالبًا از سیاسیون هستند و به اقتضای 
نگرش سیاسی شان، به شعر و از جمله 

مجادالت  ابزار  به عنوان  مذهبی  شعر 
و  می کنند  نگاه  سیاسی  روزمره ی 
گسترش  و  فرهنگ سازی  جنبه ی 
مخاطبان  و  شعر  در  دینی  اندیشه ی 

شعر، برایشان اولویت ندارد.
نقد  اهمیت  به  بی توجهی  هم چنین 
تمام  که  می شود  موجب  آثار  ارزیابی  و 
آثار  انتشار  و  تولید  به  شاعران  توجه 
پیراستگی  و  محتوایی  تعمیق  تا  باشد 

زبانی شعرها.

که  را  آثاری  کیفی  سطح 
رضوی  شعر  جشنواره ی  در 
کردید،  بررسی  و  خواندید 
نقاط  به  لطفا  دیدید؟  چگونه 
هم  شعرها  ضعف  و  قوت 

اشاره کنید.
تنوع  دوره،  این  آثار  قوت  نقطه ی 
برخی  و  بیان  در  صمیمیت  و  زبانی 
کشف های مضمونی است. اما کاستی 
گویا  که  است  این  یکی  شعرها،  بزرگ 
زیارتگاه  در  )علیه السالم(،  رضا  امام 
می شود  خالصه  آن  رسوم  و  آداب  و 
از  سرشار  که  حضرت  آن  زندگی  و 
رخدادهای شگفت است و نیز سخنان 
توجه  مورد  چندان  ایشان،  نورانی 

شاعران نبوده است.

پیشنهاد  چند  بخواهید  اگر 
در  جوان  شاعران  به  صریح 
داشته  مذهبی  شعر  حوزه ی 

باشید، چه می گویید؟

مذهبی شعر نقد
آمیخته غالبا
و تعارفات با است
عاطفی؛ حرفهای
بزرگی خطای این
استکهتصورکنیم
تقدسموضوعشعر،
تقدسشعر موجب
بنابراین و است
بگوییمشعرمذهبی

فراترازنقداست.

؛
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پسند  برای  مذهبی  شعر  این که  اول 
داوران یا استادان یا مداحان و یا حتی 
سروده  مذهبی  مجالس  مخاطبان 
مخاطبان  پسند  مالحظه ی  نمی شود. 
فقط در حدی جایز است که ذائقه شان 
را بشناسیم. شعر مذهبی حاصل نگاه 
تربیت شده در جهان بینی دینی و ذهن 
سرشار از دانش و معرفت و روح سرشار 

از ایمان است.
دوم این که صمیمیت در بیان، اگرچه 
باید  شاعر  اما  است  پسندیده  بسیار 
پیوسته در نوع خطاب و سخن گفتن با 
اولیای الهی، تأمل کند و از تعابیر نازل 
تفننی  مضمون سازی های  و  سخیف  و 
بپرهیزد. شعر مذهبی، محل بازی های 
نیست،  شاعرانه  تفریحات  و  مضمونی 
اقبال  با  معموال  بازی ها  این  اگرچه 
سیاست  اهل  البته  و  عام  مخاطبان 

مواجه می شود.
هرگز،  هرگز،  هرگز،  این که  دیگر  و 
اولیای  زندگی  تاریخ  و  دینی  معارف 
دست آویز  را  مقدسات  دیگر  و  الهی 
شبیه سازی های  و  سیاسی  بازی های 
هرگز  ندهید!  قرار  ساده انگارانه 
مصارف  برای  را  فرهنگ  و  دین  ارکان 
و  سیاسی  مجادالت  چون  روزمره ای 
جناحی و انتخاباتی، مسرفانه به میدان 

سخن نیاورید!

این  در  ادبی  جشنواره های 
موافقانی  و  مخالفان  سال ها 
دالیل  از  بعضی  داشته اند؛ 

مخالفان را در حرف های شما 
هم  موافقان  البته  شنیدیم؛ 
دالیل خود را دارند و هم چنان 
برگزار  ادبی  جشنواره های 
جشنواره هایی  می شوند. 
شعر  جشنواره ی  قبیل  از 
می توانند  چگونه  رضوی، 
شاعران  پیشرفت  راه  در 
مذهبی و اعتالی بیش تر شعر 

مذهبی، موثرتر باشند؟
جشنواره باید برآیند رصد و گردآوری 
شعرهایی باشد که در یک سال سروده و 
منتشر شده است. من با جشنواره هایی 
دارند  آثار  ارسال  مهلت  و  فراخوان  که 
بسیارند  چون  نیستم؛  موافق  چندان 
را  آثارشان  که  برجسته ای  شاعران 
نمی فرستند.  جشنواره ای  هیچ  به 
در  مثال  سال،  طول  در  اگر  هم چنین 
تحلیل  و  نقد  جلسه ی  یک  ماه،  هر 
در  نظرم  به  شود  برگزار  گفت وگو  و 

پیشرفت کار مؤثر خواهد بود.

حرفی اگر مانده...
کوچک،  محافل  من،  نظر  به 
کم هزینه، بی سر و صدا و بدون بازتاب 
رسانه ای و تبلیغی، در گسترش معارف 
در  مذهبی  اندیشه ی  تعمیق  و  دینی 
از هر شیوه ی  مؤثرتر  بسیار  امروز  شعر 
این که  شرط  به  هستند،  دیگری 
کسانی  دست  در  فرهنگ،  امور  زمام 
و  تبلیغات  و  رسانه  اهل  که  نباشد 

موج آفرینی اند.

برای مذهبی شعر
یا داوران پسند
مداحان یا استادان
ویاحتیمخاطبان
مذهبی مجالس
نمیشود. سروده
پسند مالحظهی
در فقط مخاطبان
است جایز حدی
را ذائقهشان که

بشناسیم.

؛
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گفت وگو با »بهروز یاسمی«
داور بخش شعر رضوی جشنواره ی بیستم

باید با برنامه ای بلندمدت
شاعران دغدغه مند را پیدا کنیم

امروزه شاعرانی با عنوان شعرای کنگره ای و جشنواره ای معروف شده اند!

،،
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و  کنگره ها  در  شما 
مختلفی،  شعر  جشنواره های 
عهده  بر  را  داوری  کار 
نگاه  یک  در  داشته اید. 
درباره ی  نظرتان  اجمالی، 

جشنواره های ادبی چیست؟
سال ها  این  طول  در  من 
کنگره ها  مورد  در  زیادی  مصاحبه های 
سازوکار  که  گفته ام  همیشه  داشته ام. 
و  ندارم  قبول  را  جشنواره ها  معمول 
و معیارهای  برعکس شاخص ها  مالکم 
نوع  روزگاری  برنامه ها.  این  در  مرسوم 
خاصی از شعر تحسین می شد و شاعر 
رجزخوانی  عمومی  افکار  تهییج  برای 
برای  قیصر  شعر  نمونه اش  می کرد؛ 
شعرهای  بهترین  از  یکی  که  جنگ 
بهترین  از  یکی  هم  بعد  است؛  جنگ 
کتاب  در  هم  جنگ  ضد  شعرهای 
منتشر  قیصر  عشق«  زبان  »دستور 
مقدس  دفاع  جشنواره ی  در  اما  شد. 
به جنگ  نگاه صلح آمیزی  که جوان ها 
نوع  این  با  به شدت  متولیان  داشتند، 
می گفتیم  ما  می کردند.  برخورد  شعر 
این، نگاِه نسل جدید است؛ 18سال با 

یک نوع نگاه کارهای خاصی را قضاوت 
کردید و امروز باید این نگاه را بپذیرید.
وقتی که کنگره برگزار می شود، نگاه 
برگزارکنندگان که معموال نگاه دولتی و 
دارد،  خاص  چارچوبی  و  است  رسمی 
غریزه  به  شاعران  که  می شود  موجب 
چیست  متولیان  خواست  که  دریابند 
بسرایند.  شعر  چارچوب  همان  در  و 
دیگر  اما  می آورند،  مقام  هم  معموال 

خودشان نیستند. 

شرکت کننده ها  از  برخی 
داوران  سلیقه ی  حتی 

مختلف را هم می شناسند!
داور  شعرای  سالیق  به راحتی  بله، 
سلیقه ی  شاعر  می زنند.  حدس  را 
و  فرم  و  جشنواره  داور،  برگزارکننده، 
را  شهر  و  زمان  فصل  آن  حاکم  فضای 
این ها  با  متناسب  را  و شعر  می شناسد 
اعتقاد  آن  به  این که  از  فارغ  می گوید، 

دارد یا ندارد!
داشته  موضعی  باید  شاعر  باالخره 
باشد یا نه؟ اصال تفاوت شاعر با دیگران 
از  شاعر  خروجِی  که  است  این  در 

اشاره |  با »بهروز یاسمی« درباره ی جشنواره ها و کنگره های ادبی گفت وگو کردیم. او 
با برگزاری این برنامه ها، به شکل های معمول و مرسوم، مخالف است و ضمن انتقاد از 

برخی شاعران شرکت کننده، برای متولیان فرهنگی پیشنهادهایی در این زمینه دارد.

کنگره که وقتی
میشود، برگزار
برگزارکنندگان نگاه
نگاه معموال که
رسمی و دولتی
چارچوبی و است
موجب دارد، خاص
میشودکهشاعران
بهغریزهدریابندکه
متولیان خواست
همان در و چیست
شعر چارچوب
معموال بسرایند.
میآورند، مقام هم
خودشان دیگر اما

نیستند.

؛
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جهان بینی خودش است. مگر می شود 
بی نظر  مقوله ای  به  نسبت  شاعری 

باشد؟!

می شود  چه کار  حاال  خوب، 
کرد؟

نوبل،  مثل  جایزه ای  برای  دنیا  در 
و  می کنند  رصد  زمانی  بازه ی  یک  در 
طبیعی  نمی دهند.  فراخوان  و  فرصت 
تا   8 از  که  بدهی  فراخوان  اگر  است 
جشنواره ی  سیرجان  در  شهریور   10
جوان ها  از  خیلی  است،  رضوی  شعر 
ولی  ارسال می کنند،  و  شعر می سازند 
اگر نگاه بلندمدتی باشد، افرادی را که 
شعر سروده اند پیدا و دعوت می کنند. 
انتخاب  برای  روال  همیشه  دنیا  در 
همین  بر  حوزه ای  هر  در  بهترین ها 

اساس بوده است.
داشت  انتظار  نمی توان  بنابراین، 
کنگره ها  نوع  این  از  درخشانی  اشعار 
از  پیش  کسی  اتفاقی،  مگر  دربیاید؛ 
را  شعر  آن  و  باشد  سروده  شعری  این 

برای جشنواره ارسال کند. 

مصداقی تر  بخواهیم  اگر 
صحبت کنیم، سطح شعرهای 
را  امسال  جشنواره ی رضوی 

چگونه دیدید؟
که  است  همان  سطح  هم  این جا 
باشیم  داشته  انتظار  ما  این که  و  گفتم 
در این نوع جشنواره ها با این سازوکار، 
شعر درخشانی ببینیم، انتظار درستی 

نیست، پس نباید در حین داوری، اگر 
تعجب  هستند،  متوسط  یا  آثار ضعیف 

کنیم.
به لحاظ کمیت، یک گستره ی  شعر 
وسیع را به خودش اختصاص می دهد 
که دالیل متفاوتی دارد؛ نخست این که 
جوانان  این  و  داریم  زیادی  جوانان 
شعر.  جمله  از  دارند،  خاطری  تعلقات 
جریان  شعر،  به  اقبال  بگوییم  اگر 
خوبی  بازار  هنر  این  و  است  متفاوتی 
دارد، پس چرا تیراژ کتاب ها این قدر کم 
ضمن  است؟  اندک  شعر  خواننده ی  و 
طبیعتا  عمومی  اقبال  نوع  این  این که 
از کیفیت کم می کند و براساس قانون 
کمیت  هرچه  شرایط  این  در  ریاضی، 
کاسته  کیفیت  از  کند،  پیدا  افزایش 

می شود.
جوایز  اکنون  این که  دیگر  نکته ی 
خوبی هم می دهند. تا میانه های دهه ی 
70 رقم هدیه  در جشنواره ها رقم قابل 
توجهی نبود، فقط یک هدیه می دادند 
اکنون، هم  اما  نبود.  توقع مادی هم  و 
نهادهای برگزارکننده و مناسبت ها زیاد 
باالیی  ریالی  ارزش  جوایز  هم  و  است 
دارند. امروزه تعداد زیاد جوان ها باعث 
زیادی  تعداد  فراخوانی  هر  با  می شود 
شعر به جشنواره ارسال شود و بعضی ها 
هم  جشنواره ای  مخالف  اگر  حتی 
امروزه  می کنند.  شرکت  هم  باز  باشند 
و  کنگره ای  شعرای  عنوان  با  شاعرانی 

جشنواره ای معروف شده اند!
بود  متوسط  دیدم  که  آثاری  کل،  در 

لحاظ به شعر
کمیت،یکگسترهی
خودش به را وسیع
میدهد اختصاص
متفاوتی دالیل که
دارد؛نخستاینکه
جوانانزیادیداریم
واینجوانانتعلقات
از دارند، خاطری

جملهشعر...

؛
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البته  کنگره هاست.  همین  در سطح  و 
است  خروار  نمونه ی  مشت  هم  این جا 
جریان  از  کوچکی  نمونه ی  این،  و 
معموال  کتاب ها  در  است.  شعر  کلی 
هر شاعری راه خودش را می رود، ولی 
دچار  شاعر  حتی  جشنوارها  این  در 
به نوعی  و  می شود  خودسانسوری 
تا  کند  رعایت  را  جشنواره  باید سالیق 
می بینیم  آن وقت  را،  خودش  سلیقه ی 
اجتناب  مضمون  به  توجه  از  شاعر 
و  از سوژه ها  روند خاصی  بر  و  می کند 

مضامین متمرکز می شود.

حاال اگر باز بخواهیم فراتر از 
جشنواره  این  در  که  آثاری 
شعر  به  کردید،  بررسی 
آیینی امروز کشور بپردازیم، 
آسیب های این شعر را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
می خواهند  وقتی  ببینید؛ 
شاخص های دین داری را برای ما مثال 
در  مردم  درصد   90 می گویند  بزنند، 
این  یا  کردند،  شرکت  عاشورا  زیارت 
شده  ساخته  مسجد  و  نمازخانه  تعداد 
این  اما  است،  شاخص  این ها  است؛ 
اشتباهاتی  دین،  مقوله ی  به  نگاه  نوع 
مقوله ی  به  است  قرار  اگر  دارد. 
باید  کنیم،  نگاه  جامعه  در  دین داری 
ببینیم بزه کاری چه قدر کم شده است؛ 
در  اخالق  بر  مبتنی  دین  تأثیراِت  باید 
جامعه بررسی شود؛ ولی این که بگوییم 
شده  ساخته  نمازخانه  تعداد  این 

از  مردم  این که  بر  فرض  حتی  است، 
باز هم  این نمازخانه ها استفاده کنند، 
شعر  در  نمی شود.  دین داری  بر  دلیل 
ممکن  و  است  همین طور  هم  آیینی 
افزایش  باشد،  شده  زیاد  کمیت  است 
و  باشیم  شاهد  را  حوزه  این  شعرای 
به  زمینه  این  در  هم  زیادی  کتاب های 
چاپ رسیده باشد، اما آسیب های این 
مثال  است.  شده  زیاد  هم  شعر  نوع 
من چند وقت پیش در نقد کتاب شعر 
آیینی یکی از دوستان گفتم: آیا درست 
است که حضرت مریم را کنیز حضرت 
حرف  این  که  چرا  کنید؟  اطالق  زهرا 
جز این که دین اسالم را در مقابل دین 
انجام  دیگری  کار  دهد،  قرار  دیگری 
دین  فقط  باید  بنابراین،  نمی دهد؛ 

خودمان را تبلیغ کنیم.
شما به همین شاعر سیرجانی، خانم 
و  »قل  کنید؛  نگاه  صفارزاده  طاهره 
که  روزگاری  در  ایجاز.  نهایت  در  دل«؛ 
و  بود  روشن فکری  شعر  سپید،  شعر 
اصال طرح مسایل دینی در آن مرسوم 
نبود، خانم صفارزاده و آقای گرمارودی 
سرودند  حوزه  این  در  خوبی  شعرهای 
آثارشان  در  هم  اغراق ها  نوع  این  که 
که  کسی  حداقل  گذشته،  در  نبود. 
می خواست شعر دینی بسراید باید یک 
همین  مثاًل  می داشت؛  پختگی  نوع 
دو شاعر، هر دو مترجم متون دینی از 

جمله نهج البالغه و قرآن بوده اند...

به  شناخت و معرفتی نسبت 

جشنوارها این در
دچار شاعر حتی
ی ر نسو سا د خو
بهنوعی و میشود
سالیق باید
رعایت را جشنواره
سلیقهی تا کند
آنوقت را، خودش
از شاعر میبینیم
مضمون به توجه
و میکند اجتناب
از خاصی روند بر
سوژههاومضامین

متمرکزمیشود.

؛
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دین داشتند...
بسیاری  است.  همین طور  قطعا 
عشق  و  خاطر  تعلق  ایران  مردم  از 
دارند  معصومین  ائمه ی  به  عالقه  و 
می توانند  مختلف  حوزه های  در  و 
اگر  اما  را نشان دهند،  احساسات شان 
کار شاعر با معرفت دینی همراه نباشد 

به جایی نخواهد رسید.

نهایتًا می شود شعر هیأتی...
گوگل  در  شما  اتفاقا  دقیقا. 
عبارت  همین  مثل  کنید؛  جست وجو 
این،  گفتم  گفتم؛  کتاب  آن  نقد  در  را 
شعر منبر و هیأت است و گویا شاعرش 
برخوردار  دینی  معرفت  از  چندان 
باالیی  معرفت  از  که  حافظ  اما  نیست. 
برعکس  را  اگر چیزی  است،  برخوردار 
می گوید:  می فهمیم.  ما  بگوید  هم 
»نصیب ماست بهشت، ای خداشناس 
برو!/ که مستحق کرامت، گناه کارانند« 
گناه کاران  منظورش  می فهمیم  ما  و 
نیستند؛ و دارد به کسانی طعنه می زند 

که مدعی دین هستند.
خوانده  شعر  اگرچه  بنابراین، 
و  می شود  چاپ  کتاب  می شود، 
محملی می شود برای ایجاد فضا، ولی 
سازوکار  با  کار  این  باید  می گوییم  ما 
خروجی  که  شود  انجام  مناسب تری 
است  این  من  حرف  باشد.  بهتر  آن 
هدر  دارند  جشنواره ها  و  کنگره ها  که 
ولی  نیستم  برگزاری  مخالف  می روند، 

شکل آن ها باید عوض شود.

به نوعی  بگویید  می خواهید 
دچار  تکرار  و  روزمرگی 

شده اند؟
تکرار  به  است؛  همین طور  دقیقا 
و  بررسی  هم  دقیق  و  افتاده اند 

آسیب شناسی نمی شوند.
شاعر برای آن که چیزی فراتر از آن چه 
معصومین  ائمه ی  درباره ی  مخاطبان 
باید  بدهد،  نشان  آن ها  به  شنیده اند، 
و  باشد  داشته  خاص  جهان بینی  یک 
شود.  تلغیظ  شعر  در  جهان بینی اش 
ازلی بی  حافظ می گوید: »چو قسمت 
به وفق  نه  اندکی  ما کردند/ گر  حضور 
دنیایی  این  مگیر«؛  خرده  رضاست، 
در  چکیده  و  خالصه  را  آن  که  است 
و  کنگره ها  در  اما  می بینیم،  او  شعر 
هست  کسی  آیا  چه طور؟  جشنواره ها 
را  تفکرش  فشرده ی  و  خالصه  که 
بگیریم و ببینیم چه قدر روح دین در آن 

مستتر است؟
نباید  که  می گویم  من  البته 
چارچوب  شعر،  کنگره های  برای 

بگذارند...

چارچوب،  از  منظورتان 
موضوع است؟

دیگری  و  است  موضوع  یکی 
را  این  که  موضوع،  دل  در  محدودیت 
نباید بگذارند. مثال در جشنواره ی  هم 
شعر  این جا  که  نگوییم  مقدس؛  دفاع 

ضد جنگ نباشد.
به نظر من اگر هم جشنواره ای به نام 

آنکه برای شاعر
از فراتر چیزی
مخاطبان آنچه
ائمهی دربارهی
) ع ( مین معصو
آنها به شنیدهاند،
باید بدهد، نشان
جهانبینی یک
باشد داشته خاص
در جهانبینیاش و

شعرتلغیظشود.

؛
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رضوی راه اندازی می شود، ولی بررسی 
کنند و افرادی را که در این حوزه خوب 
کار کرده اند پیدا کنند. ما امروز چه طور 
به عنوان  گرمارودی  و  صفارزاده  از 
شاعران دینی تجلیل می کنیم؟ در هر 
ایجاد می شود،  یک جایی خالء  حال، 
اما کار مداوم و پشت سر هم که باشد، 

در درازمدت پیدا می شود.
باید فرصتی فراهم شود که متولیان 
ببینند، دبیرخانه تشکیل شود، اهلش 
پایه های  از  سال ها  طول  در  و  پیدا  را 
پایین رصد کنند، بعد میزان مخاطب، 
گستره ی  مخاطبان،  آرای  تضارب 
نظر  در  را  دیگر  موارد  و  جغرافیایی 
مختلف  داوران  معبر  از  کار  و  بگیرند 
قبول  قابل  خروجی  یک  به  تا  بگذرد 

برسد.

در یک برنامه ی بلندمدت...
جشنواره ها  متولیان  حتی  اما  بله. 
یعنی  ندارند؛  هم  میان مدت  برنامه ی 
در  بدانند  که  ندارند  برنامه ای  یک 
5سال آینده، کنگره و جشنواره شان به 
کجا خواهد رسید. آیا 5 دوره برگزاری، 
به تعالی کنگره کمک کرده یا نه؟ مثال 
همین جا که جشنواره ی بیستم است، 
می شود شعرهای جشنواره ی نخستین 
مقایسه  امسال  با شعرهای  و  بیاورند  را 
بیست ساله،  سابقه ی  این  با  کنند؛ 
نگاه  نوع  و  شده  پخته تر  باید  طبیعتا 
بررسی  را  این ها  باید  باشد؛  کرده  فرق 

کرد.

الگو  یک  مردم  به  باید  حال،  هر  در 
از شاعران  نشان داد. در شعر بسیاری 
حتما  تاریخ،  طول  در  فارسی زبان 

شعری برای ائمه هست...

چهارم  قرن  از  می کنم  فکر 
این اتفاق رخ داده است...

بله، از قرن چهارم بگیر تاکنون، امام 
حسین )علیه السالم( در چند قرن شعر 
در  اتفاقا  است.  داشته  حضور  فارسی 
امام حسین  از  دیگری  وجه  ما،  جنگ 
موجب  و  شد  رونمایی  )علیه السالم( 
آن، یک اتفاق اجتماعی بود نه برگزاری 
جنگ  و  انقالب  جشنواره؛  و  کنگره 
تحمیلی موجب شد یک وجه حماسی 
آن زمان  تا  که  شود  رونمایی  ما  شعر  از 
نبود. پیش از آن هرچه بود در خصوص 
)علیه السالم(  حسین  امام  مظلومیت 
حماسه های  و  حق طلبی ها  آن  و  بود 
می شد؛  استفاده  کم تر  عاشورایی 
انقالب و جنگ موجب شد وجه دیگری 
از امام حسین )علیه السالم( که همان 
ما  شود؛  رونمایی  بود  حماسی  وجه 
برای تهییج مردم، به این وجه از عاشورا 
کارکردهای  پس  داشتیم؛  نیاز  هم 
دیگری  وجه  ما  شد  موجب  اجتماعی 
وقتی  اما  کنیم.  رونمایی  را  کربال  از 
برنامه ریزی هم  همه چیز روزمره است، 
می خواهیم  هم  را  کنگره ها  نداریم، 
همین طور برگزار کنیم، حاال شما نگاه 
کنید؛ طی این سال ها دقیقا همه چیز 

در سطح قرار دارد.

ما، جنگ در اتفاقا
امام از دیگری وجه
حسین)علیهالسالم(
و شد رونمایی
یک آن، موجب
بود اجتماعی اتفاق
کنگره برگزاری نه
انقالب جشنواره؛ و
تحمیلی جنگ و
موجبشدیکوجه
ما شعر از حماسی
تا که شود رونمایی

آنزماننبود.

؛
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نماد  یک سری  تکرار  فقط  و 
کلیشه...

که  است  جالب  و  کلیشه،  دقیقا؛ 
فراگیر  کلیشه ها  هم  سرعتی  چه  با 
و  بود  می شوند. روزگاری »ضامن آهو« 
و  »انگور«  و  »ایستگاه«  و  »قطار«  االن 
شده؛  هندی  سبک  مثل  »نیشابور«؛ 
ولی  نمی گویم،  را  بیدل  غزل  البته 
بیش تر شعرهای سبک هندی مضمون 
خط  هیچ  آن  پشت  که  هستند  صرف 
هم  االن  نیست،  منسجمی  فکری 
می شود  دنبال  مضمون پردازی هایی 
به  و  برود  عمق  به  ذره  یک  بی آن که 
جریان ریشه دارتری به نام امام و امامت 

و والیت وصل شود.
شعر  جشنواره ی  به  ایرادی  البته 
رضوی وارد نیست، تمام جشنواره ها و 
شعرای  هستند.  همین گونه  کنگره ها 
شصت  دهه ی  مثل  کنگره ها  این 
شاخص نیستند و مثل قیصر امین پور 

از آن ها درنمی آید.

استادان  باید  نمی کنید  فکر 
و کارشناسان و منتقدانی هم 
به هم  را  روند  این  که  باشند 
که  پژوهشگرانی  بزنند؟ 

بررسی و تحلیل کنند...
همین  دیگر،  نکته ی  یک  اتفاقا 
مشکل بحث کردن در مورد شعر معاصر 
و  من  و  است  پیچیده  خیلی  که  است 
مورد  در  ساعت ها  می توانیم  االن  شما 

یکی از جنبه هایش صحبت کنیم.

منتقد  و  پژوهشگر  متاسفانه  البته 
کسی  نداشته ایم؛  باحوصله  و  خوب 
که چند سال صبر کند و در عین حال 
را دریابد، شکل  و ریشه ها  بررسی کند 
غزل بعد از انقالب را دربیاورد و در مورد 
همین  مثال    کند.  ارائه  را  مطالبش  آن 
سیمین بهبهانی؛ یک نفر نیامده غزل و 
شعر این شاعر را بررسی کند. در مورد 
منزوی هم نگفتند. البته بخشی از این 
به خاطر  به هم ریختگی،  و  سراسیمگی 
فرم و قالب جدید است و به طور طبیعی 
دارد  زمانی 50ساله  به  نیاز  آن  بررسی 

که تثبیت شود و به سرانجام برسد.
برسم  دوباره  تا  گفتم  را  این ها  همه 
جشنواره ی  به خصوص  و  کنگره ها  به 
متولیان  بر  ایرادی  که  رضوی  شعر 
ذات  و  نیست  شرکت کنندگانش  و 
کنگره و جشنواره موجب می شود تا به 

نتیجه ی مطلوب نرسد.
شاعران  شرکت کنندگان،  از  برخی 
خفه  گرداب  این  در  اما  خوبی هستند 
کردن  عمل  سلیقه ای  و  می شوند 

موجب هدر رفتن آن ها می شود.
کار  جدی اش  دغدغه ی  کسی  باید 
دغدغه  باشد؛  حوزه  این  در  کردن 
ضروری  حوزه ها  همه ی  در  داشتن 
هم  نهانی  وجه  شعر  در  اما  است، 
آب  وجودت  ریشه های  باید  هست؛ 
مجبور  که  نیست  این طور  و  بخورد 
هر  اجبار  دهیم،  انجام  را  کاری  باشیم 
امام رضا  به  یا  را خراب می کند.  کاری 
قرار  و  نداریم،  یا  داریم  دل بستگی 

هم سرعتی چه با
فراگیر کلیشهها
روزگاری میشوند.
بود آهو« »ضامن
و »قطار« االن و

»ایستگاه«و...
مضمون هم االن
دنبال پردازیهایی
میشودبیآنکهیک
ذرهبهعمقبرودوبه
جریانریشهدارتری
بهناماماموامامت
ووالیتوصلشود.

؛
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نیست حاال که کنگره است دل بستگی 
این که  ضمن  کنیم!  پیدا  بیش تری 
از شاعران که دل بسته ی امام  بسیاری 

رضایند، کاری به کنگره ها ندارند.

متولیان  می گویید  یعنی 
آن  باید  هم  جشنواره ها 

شاعران را پیدا کنند...
بله، و راه دیگری ندارد.

متاسفانه  برنامه ها  گاهی  البته 
متولی  و  است  سیاسی  کار  به  آغشته 
و  دهد  ارائه  گزارش  می خواهد  صرفا 
دوست  است.  آمار  و  کار  بیالن  این ها 
دارند بگویند مردم در این فضا هستند 
دهند.  فریب  را  سیاسی  مسئوالن  و 
باشیم  داشته  باید  اصراری  چه  وگرنه 
رضا  امام  برای  هزاران شعر ضعیف  که 
سروده شود، وقتی که هیچ کدام آن ها 

نمی ماند؟

هم  وهن  شعرها  از  برخی 
هستند!

بله، گاهی اوقات توهین آشکار است. 
شود،  پالوده  و  آسیب شناسی  آثار،  اگر 
اغراق  که  حالی  عین  در  که  می بینیم 
این جا  ولی  است،  قشنگی  صنعت 
است.  توهین  واقعا  و  نیست  جایش 
از  تفاوت  گردون/  ماه  تا  من  ماه  »میان 
تفاوت  واقعا  است«؛  آسمان  تا  زمین 
اغراق  این  و  است  آسمان  تا  زمین  از 
یک  باید  اغراق  در  نیست.  توهین آمیز 
وجهی از واقعیت هم وجود داشته باشد. 

امروز،  شعر  دست آوردهای  از  یکی 
اما  است؛  عینیت گرایی  و  جزیی نگری 
می رود؛  انتزاع  سمت  به  شاعر  این جا 
شاعر  ندارد،  چیزی  واقعیت  در  چون 
ریشه های  نه  دارد،  مطالعه  نه  جوان 
گذشته ی  نه  و  شناسد  می  را  دین 

تاریخی را. 

باید  دوباره  که  می کنم  فکر 
بپرسم که: چه باید کرد؟

در  فرهنگی  متولیان  من،  نظر  به 
این که  به جای  کشور،  جای جای 
پول ها را صرف کنگره ها و جشنواره ها 
کنند  راه اندازی  پژوهشگاه  بکنند، 
االن  کنند.  کار  ریشه ای  صورت  به  و 
گذشته،  انقالب  از  سال  چند  و  سی 
و  قوت ها  آسیب ها،  مسیر،  کسی  چه 
ضعف های شعر انقالب را بررسی کرده 
جریانات  تاریخ،  طبیعی  مسیر  است؟ 
اجتماعی و نوع نگاه مردم باید بررسی 
چه  و  رکود  باعث  عاملی  چه  شود. 
چه  است؟  شده  قوت  موجب  عاملی 
شده  قالب ها  تفکیک  باعث  عاملی 
اکنون  کالسیک  شعر  چرا  است؟ 
مسیر  اگر  آیا  دارد؟  مخاطب  این همه 
طی   50 و   40 دهه ی  شعر  طبیعی 
می شد و پس از انقالب، بر سر مسایل 
ایجاد  حساسیت  قالب ها  به  مربوط 
وضعیتی  چه  امروز  شعر  این  نمی شد، 
داشت؟ همه ی این ها می تواند بررسی 
و موثر،  برای کار ریشه ای  شود و جای 

زیاد است.

بایدکسیدغدغهی
کردن کار جدیاش
باشد؛ حوزه این در
در داشتن دغدغه
حوزهها همهی
اما است، ضروری
درشعروجهنهانی
باید هست؛ هم
وجودت ریشههای
آببخوردواینطور
مجبور که نیست
باشیمکاریراانجام
دهیم،اجبارهرکاری

راخرابمیکند.

؛
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گفت وگو با »قادر طراوت پور«
داور بخش شعر رضوی جشنواره ی بیستم

شعر آیینی، از نگاه سطحی
آسیب جدی دیده است

،،
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تنها  شما  طراوت پور!  آقای 
که  هستید  دوره  این  داور 
در  هم  را  قبل  دوره ی  آثار 
کردید.  داوری  گذشته  سال 
جشنواره ی  آثار  بخواهید  اگر 
قبل  دوره ی  با  را  بیستم 
ارزیابی تان  کنید،  مقایسه 

چیست؟
کرده  رشد  آثار  تعداد  کمی،  لحاظ  به 
و بیش تر شده و استقبال شاعران جوان 
بوده  پارسال چشم گیر  به  امسال نسبت 
خوب  باشد  هرچه  آن  دلیل  که  است 

است.
علتش شاید این باشد که استان کرمان 
در برگزای جشنواره ی ملی شعر رضوی 
برخوردار  خوبی  اعتبار  از  و  افتاده  جا 
به  شاعران  بیش تر  اعتماد  است.  شده 
این جشنواره و هم چنین عملکرد خوب 
اجرای جشنواره در سال های قبل، منجر 
این شده که سطح اعتماد شاعران و  به 
پیدا  افزایش  جشنواره  در  حضورشان 

کند.
در  که  رضوی  شعر  ملی  جشنواره ی 
متولیان  و  می شود  برگزار  استان  یک 

ویژگی های  از  هستند،  شاعران  آن 
آن  چنانی  جوایز  جمله  از  فوق العاده ای 
برخوردار  ملی  رسانه های  تبلیغات  و 
نیست، ولی توانسته موفق باشد و اعتماد 
شاعران زیادی را به خودش جلب کند.

به لحاظ کیفی، به طور کلی در سطح 
مطرح  سوال  این  نوجوانان  و  جوانان 
است که آیا سطح شعر امروز جوانان ما از 
جایگاه خوبی برخوردار است یا خیر؟ و 
به طور کل اگر بخواهیم سطح شعر آیینی 
را، که جشنواره ی رضوی بخشی از این 
حوزه را تشکیل می دهد، بررسی کنیم، 
درخشان ترین  از  یکی  در  که  معتقدم 
در  به ویژه  فارسی  زبان  تاریخ  دوره های 
حوزه ی شعر آیینی، با تعریفی که مد نظر 
مقام معظم رهبری است که »شعر آیینی 
برخوردار  خوبی  جهان شمولی  یک  از 
است«، قرار داریم. با این تعریف، اشعار 
و خیلی  موالنا، حافظ، سعدی  حضرت 
در حوزه ی شعر  ایران،  از ستارگان شعر 
یک  در  آیینی  شعر  می گنجند.  آیینی 
است؛  مسلمانی  شعر  ساده،  تعریف 
و  خدا  بوی  و  رنگ  که  است  شعری 
دستورات خدا در آن است. شعری که از 

اشاره |  می گوید: »امروزه شعر آیینی دوران خوبی را سپری می کند، اما در حوزه ی شعر 
جوانان و نوجوانان دچار ضعف های جدی است که از نگاه های سطحی ناشی می شود.« با 
»قادر طراوت پور« درباره ی شعر آیینی و جشنواره ی شعر رضوی به گفت وگو نشستیم.

ملی جشنوارهی
در که رضوی شعر
برگزار استان یک
متولیان و میشود
هستند، شاعران آن
ویژگیهای از
ی ها د لعا قا فو
جوایز جمله از
آنچنانیوتبلیغات
ملی رسانههای
نیست، برخوردار
موفق توانسته ولی
اعتماد و باشد
شاعرانزیادیرابه

خودشجلبکند.

؛
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حیا، انسانیت و شرافت در آن وجود دارد 
دفاع  )علیهم السالم(،  اهل بیت  مدح  تا 
امروز  حال  تا  غزه،  و  فلسطین  مقدس، 

کشور. 
از  امروز  آیینی  شعر  کلی،  به طور 
است  برخوردار  توجهی  قابل  درخشانی 
را می گذراند، چرا که  و روزگاران خوبش 
است  زیاد  خیلی  آیینی  شاعران  تعداد 
حوزه  این  در  نوشته شده  اشعار  حجم  و 
بسیار باالست؛ ولی در عین حال، تعداد 
ضعیف  هم  اشعار  این  از  قابل  توجهی 
ضعف  دچار  اشعار  از  بسیاری  است. 
و  محتوا  ضعف  مضمون،  ضعف  تألیف، 
ضعف شکل است و نیازمند انجمن رفتن 
شاعران و پذیرفتن این است که باالخره 
شعر هم نیاز به آموزش دارد، اما متاسفانه 
در کشور ما این اتفاق نمی افتد و کسی 
به دنبال نقد شعر نیست. نه دستگاه های 
مثل دهه های  نه خود شاعران  و  دولتی 

گذشته همتی برای این کار ندارند.

ضعف هایی  می کنید  فکر 
ناشی  کجا  از  برشمردید،  که 

می شود؟
همان طور که گفتم، امروزه شعر آیینی 
دوران خوبی دارد، اما در حوزه ی جوانان 
و نوجوانان دچار ضعف های جدی است 
از نگاه های سطحی ناشی می شود.  که 
هم  و  گذشته  سال  جشنواره ی  در  هم 
امسال متوجه شدم در جاهایی حتی به 
دلیل نگاه سطحی شاعران، پس رفت هم 
داشته است و این نگاه سطحی شاعران، 

آسیب جدی به این موضوع می زند.
یکی از مشکالت امروز شعر این است 
باید  شعر  شنیده اند  جوان  شاعران  که 
ساده باشد. اگرچه سادگی در شعر یک 
باید  نقطه ی قوت و ارزش است و شاعر 
برساند  به شعریت  را طوری  بتواند کالم 
که مضمون و معنا را به طور کامل داشته 
اما  باشد،  ساده  حال  عین  در  و  باشد 
گرفته  اشتباه  سطحی نگری  با  سادگی 

شده است.
از  بسیاری  غایی  هدف  متاسفانه 
این  در  شدن  برنده  جوان،  شاعران 
شاعر،  هدف  وقتی  و  جشنواره هاست 
است،  جشنواره  یک  در  شدن  برنده 
شعر  جشنواره  برای  که  است  طبیعی 
رسالت  اصال  که  حالی  در  می نویسد، 
برگزاری  از  هدف  و  نیست  این  شعر 
جشنواره ها هم این نبوده است. کسانی 
کردند،  پایه ریزی  را  جشنواره ها  که 
و  کند  رشد  شعر  که  بود  این  هدف شان 
شاعران  تا  کند  ایجاد  مجالی  جشنواره 
تنفس  هم دیگر  شعر  فضای  در  بتوانند 
راه اندازی  جشنواره ها  که  زمانی  کنند. 
شدند، فضاهای مجازی نبود و شاعران، 
بنابراین،  نمی دیدند؛  را  یک دیگر  شعر 
شعر  جریان  در  جشنواره ها  در  شاعران 
هم دیگر قرار می گرفتند و اشعار یک دیگر 
را از نزدیک می دیدند و مطالعه و بررسی 

می کردند.
هدف  جشنواره ها  متاسفانه  اکنون 
آسیب  شعر  به  موضوع  این  و  شده اند 
زده است؛ بنابراین، باید چاره ی درستی 

هدف متاسفانه
از بسیاری غایی
جوان، شاعران
این در شدن برنده
و جشنوارههاست
شاعر، هدف وقتی
یک در شدن برنده
است، جشنواره
که است طبیعی
برایجشنوارهشعر
مینویسد،درحالی
کهاصالرسالتشعر
ایننیستوهدفاز
برگزاریجشنوارهها
همایننبودهاست.

؛
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اندیشیده شود.  با جشنواره ها  رابطه  در 
حتی  کشور،  مهم  جشنواره های  در 
همین  دچار  هم  فجر  شعر  جشنواره ی 
کیفی  روند  به  این،  و  شده ایم  وضعیت 
طی  فارسی  شعر  که  رشدی  و  شعرها 
دهه های اخیر داشته، آسیب جدی وارد 

می کند.

زمینه  این  در  هم  پیشنهادی 
دارید؟

و  متولیان  که  است  این  پیشنهادم 
راه اندازی  به  نسبت  دست اندرکاران 
قدرتمند  شعر  انجمن های  و  کارگاه ها 
تخصصی  کتاب خانه های  کنند.  اقدام 
مورد  باید  شعری  موسسات  و  انجمن ها 
البته، خوِد شاعران  و  حمایت قرار گیرد 
اگر  شاعر  کنند.  مطالعه  باید  جوان 
شعر  داستان،  رمان،  اگر  نکند،  مطالعه 
کارهایش  نخواند،  را  گذشتگان  تاریخ  و 
فایده ای ندارد؛ شاعر باید روزانه مطالعه 

داشته باشد. 
گشتم،  هرچه  جشنواره  این  آثار  در 
حضرت  با  رابطه  در  ناب  شعر  یک 
 ) لسالم علیه ا ( لرضا سی ا بن مو علی ا
که  می دهد  نشان  این  و  نکردم  پیدا 
شاعران به نیت دریافت صله از امام رضا 
)علیه السالم( و اهل بیت )علیهم السالم(، 
براساس آن روایاتی که وارد شده؛ -لکّل 
بیت بیت- شعر نگفته اند. اگر به این نیت 
معنای  به  شعر  باید  باشند،  گفته  شعر 
واقعی درباره ی امام رضا )علیه السالم( و 

در مدح آن حضرت باشد. 

رضا  امام  شخصیت  باید  شاعر 
)علیه السالم( را تبیین کند تا مخاطب از 
طریق یک شعر، امام را بشناسند و مردم 
)علیه السالم(  رضا  امام  فضایل  بفهمند 
چیست و مکارم امام رضا )علیه السالم( 
یک  )علیه السالم(  رضا  امام  کجاست. 
تمام عیار  استاد  یک  حاذق،  طبیب 
در حوزه ی  متعالی  انسان  یک  و  اخالق 
فیلسوفان  که  است  کسی  است،  علم 
است  کسی  می زنند،  زانو  او  مقابل  در 
از  روزگار  متکلمان  و  بزرگان  همه ی  که 
توان آن بزرگوار حیران می شدند و شاعر 
رضا  امام  ویژگی های  این  براساس  باید 

)علیه السالم( شعر بگوید.
و  فردی  اخالق  مردم،  با  رفتار 
اجتماعی،  و  فردی  زندگی  اجتماعی، 
رفتار  نحوه ی  جهان،  به  نگاه  چگونگی 
با  برخورد  نحوه ی  همسر،  و  فرزندان  با 
با  برخورد  حکومت،  عوامل  و  حکومت 
پدیده های اجتماعی، رفتار با مسلمانان، 
و  متظاهر  مسلمان  با  رفتار  چگونگی 
و  اصحاب  با  رفتار  حقیقی،  مسلمان 
از جمله  برادری،  و  آداب خواهر  و  یاران 
می تواند  هرکدام  که  است  موضوعاتی 

برای شاعر، سوژه ای ناب باشد.
بنابراین، این ها را که در کنار هم قرار 
می دهیم، می بینیم که یک کهکشان راه 
شیری است و شاعر باید به این صفات و 
فضایل  به  در شعرش  بپردازد،  ویژگی ها 
امام رضا )علیه السالم( اشاره کند تا مردم 
متوجه شوند که امام رضا )علیه السالم( 
محور اخالق اجتماعی، یک اسوه و یک 

مردم، با رفتار
به نگاه چگونگی
نحوهی جهان،
حکومت با برخورد
حکومت، عوامل و
برخوردباپدیدههای
اجتماعی،چگونگی
مسلمان با رفتار
مسلمان و متظاهر
با رفتار حقیقی،
اصحابو...ازجمله
است موضوعاتی
میتواند هرکدام که
برایشاعر،سوژهای

نابباشد.

؛
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یکی  بنابراین،  است.  تمام عیار  الگوی 
به  پرداختن  آیینی،  شاعر  کارهای  از 
منظر  از  را  امام  تا  است  امام  شخصیت 
یک شاعر به مردم بشناسانیم، چون شعر 
به  و هر شاعر نسبت  یک حکمت است 
پس  می زند،  حرف  متفاوت  دیگر  شاعر 
اگر شاعران امام را به درستی بشناسند، 
مختلف  ابعاد  شناساندن  در  می توانند 
این شخصیت بزرگوار به مردم، گام های 

بلندی بردارند.

را  نگاه  و  رویکرد  این  چه قدر 
دوره  این  رضوِی  در شعرهای 

دیدید؟
به  ارسال شده  آثار  در  متاسفانه 
جشنواره، تقریبأ عمده ی اشعار درباره ی 
نباید ظاهر  امام  ظواهر بود و در محضر 
اکنون  باشد.  داشته  اهمیت  حد  این  تا 
در اشعار، ظاهر از خوِد امام مهم تر شده 
هم  را  این  گرچه  نیست،  خوب  این  و 
رضا  امام  شعر  زیرمجموعه ی  می شود 
)علیه السالم( قلمداد کرد؛ اما شاعر باید 
امام رضا )علیه السالم( را بشناسد، بداند 
انسان  روایات،  و  و در قرآن  ُبعد دینی  از 
کامل چگونه تعریف شده است، تعریفی 
ائمه  از  کبیره«  جامعه ی  »زیارت  در  که 
)علیهم السالم( شده است چیست، امام 
در  و  داشتند  تجلیاتی  چه  عالم  در  رضا 
حین حیات و بعد از شهادت چه تأثیراتی 
شاعر  که  است  مطالبی  این ها  دارند. 
دیدم،  که  اشعاری  در  منتها  بداند،  باید 
این که  و  نیست  خبرها  این  از  خبری 

شاعران ندانند برای چه کسی دارند شعر 
می گویند، زنگ خطر است.

و  هوس ها  حرف  ها،  شاعران  برخی 
آرزوهای خودشان را با واژه ها و المان های 
آهو،  مثل ضامن  تکراری  و  ساده  بسیار 
کبوتر، گنبد، قطار، اتوبوس و مشهد بیان 
می کنند، اما کار شاعر کشف المان های 
جدید و عرضه ی آن به جامعه است، نه 
و  مداحان  که  المان هایی  بردن  به کار 

مردم کوچه وبازار استفاده می کنند.
در  و  کند  کشف  نشانه  باید  شاعر 
وظیفه ی  این،  و  دهد  قرار  مردم  اختیار 
شاعر را سنگین و مهم می کند. بنابراین، 
به  پرداختن  شکل  این  با  نمی کنم  فکر 
موضوع، بدون مطالعه و دقت، بشود شعر 
شعر  سرودن  برای  گفت.  خوب  رضوی 
کالم،  کند،  مطالعه  باید  شاعر  رضوی، 
حداقل  یا  و  بداند  را  حکمت  و  فلسفه 
داشته  موضوعات  این  آتش  بر  دستی 
شعری  درازمدت،  در  بتواند  تا  باشد 
متعالی درباره ی امام رضا )علیه السالم( 

بسراید.
در  که  می کنم  تکرار  هم  باز  اما 
درخشانی  دوره ی  امروزه  مجموع، 
داریم، چون شعرهای درخشانی سروده 
کرده اند  ظهور  خوبی  شاعران  و  شده 
مختلف  طبقات  بین  در  اشعارشان  که 
اجتماعی، در مجامع دانشگاهی و بین 
فهمیده  عوام  بین  و  پسندیده  خواص 
شده است، منتها اگر بخواهیم ذوق همه 
رخ  گفتم،  که  آن چه  باید  ببریم،  باال  را 

بدهد.

شاعربایدامامرضا
را )علیهالسالم(
از بداند بشناسد،
بُعددینیودرقرآن
انسان روایات، و
کاملچگونهتعریف
اینها است... شده
که است مطالبی
بداند، باید شاعر
این از منتهاخبری
و نیست خبرها
اینکهشاعرانندانند
برایچهکسیدارند
شعرمیگویند،زنگ

خطراست.

؛
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بیانیه ی هیأت داوران بیستمیـن جشنواره ی شعر رضوی
در بـخش »شعر رضوی«

بسم الله الرحمن الرحیم

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند
و دست منبسط نور روی شانه ی آن هاست

اقبال  نشانگر  و  است  بزرگ  افتخاری  )علیهم السالم(،  پیامبر  پاک  خاندان  فضایل  در ستایش  شعر سرودن 
شاعری است که شعر خویش را با کالم و سیره ی آل الله متبرک می سازد.

ادیبان  میان  در  رضوی  شعرهای  است،  )علیهم السالم(  اهل بیت  منقبت  و  مدح  در  که  شعرهایی  میان  از 
موسی الرضا  علی بن  امام  حضور  پرتو  از  ما  سرزمین  که  رو  آن  از  دارد؛  ممتاز  جایگاهی  ایران  سخنوران  و 

)علیه السالم( برخوردار است و قرن هاست که مشمول عنایات آن سلطان برحق الهی است.
داوران بخش شعر رضوی بیستمین جشنواره ی ملی جشنواره رضوی، با ارج نهادن به تمامی سخنورانی که 
سهمی در سلسله ی شکوهمند ستایشگران امام رضا )علیه السالم( داشته اند، حاصل تأمالت خود را در آثار 

برگزیده، به اختصار بیان می دارد:
)علیه السالم(،  امام رضا  اندیشه های  و  و شخصیت  زندگی  ابعاد  تمامی  به  توجه  1.  در سروده های رضوی، 
ضروری است و هم از این رو مطالعه ی منابع معتبر و دعاها و زیارات و احادیث مرتبط، شرط اصلی توفیق است.
2. اهمیت مدح و منقبت و ذکر فضایل اهل بیت )علیهم السالم( و مقدم بودن آن بر سایر مضامین، در شعرهای 

مذهبی باید مورد توجه قرار گیرد.
3. زبان، دایره ی واژگانی و نوع خطاب ها در شعر مذهبی، تمایز خاص دارد و هرگز جایز نیست که به بهانه ی 

صمیمیت، از زبان و لحن و کلمات سست و بی بنیان استفاده شود.
4. نگاه به اندیشه ی دینی و تاریخ زندگی بزرگان دین، تابع تحوالت سیاسی و سلیقه های متغیر این و آن نیست، 

بلکه مبتنی بر تعالیم قرآن کریم و آموزه های اهل بیت )علیهم السالم( است.
بنابراین، دریغ است که شعر مذهبی، عرصه ی سطحی نگری ها و جدال های روزمره شود.

داوران بخش شعر رضوی
بهروز یاسمی - قادر طراوت پور - اسماعیل امینی
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،،

گفت وگو با »مهدی صمدانی« داور بخش موضوع آزاد جشنواره ی بیستم

شاعر قرار نیست خبـرگزار باشد
بیاییم کنار

تا خوِد شعر حرف بزند

| عکس: 
| رحیم بنی اسد آزاد
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اشاره |  »مهدی صمدانی« در کنار »محمدعلی جوشایی«، داوران کرمانِی جشنواره ی 
امسال بودند و هر دو در بخش موضوع آزاد. با او درباره ی شعر گفت وگو کردم. 

می گوید: »شعر باید فرم داشته باشد و فرم یعنی فرآیند تکمیل معنا«.

چند سال پیش گفت وگویی با 
آن مصاحبه،  در  داشتم.  شما 
اتفاقا  که  گفتید  جمله ای 
مصاحبه؛  تیتر  شد  همان 
هدر  را  کلمات  »وقت  گفتید: 
گفت وگوی  حاال  ندهیم«؛ 
از  می خواهم  را  امروز 
همین جا آغاز کنم؛ در آثاری 
موضوع  بخش  در  امسال  که 
رضوی  شعر  جشنواره ی  آزاد 
کردید،  بررسی  و  خواندید 
کلمات  وقت  چه قدر  شاعران 
را هدر داده بودند یا برعکس؟
یک  روزمره  بیان  و  حرف ها  با  شعر 
دو،  هر  در  اگرچه  دارد؛  کلی  تفاوت 
تا  می کنیم  استفاده  زبان  و  کلمات  از 
دهیم،  ارایه  و  کنیم  کامل  را  گزاره ای 
برسانیم  را  خبری  بگیریم،  ارتباط  تا 
در  اما  کنیم؛  بدل  و  رد  را  احساسی  و 
تا  نمی گیریم  به کار  را  کلمات  شعر، 
چیزی بر کلمات حمل شود، بلکه خوِد 
روزمره،  بیان  در  دارند.  اهمیت  کلمات 
کلمات حمال هستند و چیزی را تحویل 
مخاطب می دهند، اما در شعر این گونه 

نیست.
از طرف دیگر، وقتی شعر می گوییم، 
قرار  بدهیم،  گزارش  و  خبر  نیست  قرار 
کنیم.  اعالم  را  خودمان  حتی  نیست 
شعر عرصه ی ارادی تأثرات و احساسات 
است با کمک مولفه های بیانی، صنایع 
و بازی زبانی؛ و زبان، نه به آن شکل که 
بلکه  دارد،  بروز  و  نمود  طبیعی  به طور 
این جا زبان را استفاده می کنیم تا با آن، 
طرحی نو دراندازیم که افق های تازه ای 
به  را  زبان  خوِد  حتی  و  بدهد  نشان 
چالش می کشیم. پس در شعر، ما کنار 
به دست شعر  را  و میکروفن  می ایستیم 
شعر  تا  کنار  می آییم  یعنی  می سپاریم؛ 
حرف بزند. وقتی می گوییم وقت کلمات 
را هدر ندهیم، یعنی کلمه را برای بیان 
نکنیم.  استفاده  خودمان  حرف های 
بیانگری  اما  است،  بیان  شعر  چون 
یک  گفته شدن  چگونه  یعنی  نیست؛ 
ارایه دادن  چه طور  و  سطر  یک  و  گزاره 
گفتن  و  بیانگری  این،  و  است  چیزی 

حرف ها و درددل ها نیست.

این حرف ها مرا به یاد صحبت 

وقتیشعرمیگوییم،
و خبر نیست قرار
قرار بدهیم، گزارش
نیستحتیخودمان
شعر کنیم. اعالم را
ارادی عرصهی
احساسات و تأثرات
کمک با است
بیانی، مولفههای
صنایعوبازیزبانی؛
وزبان،نهبهآنشکل
طبیعی بهطور که
نمودوبروزدارد،بلکه
اینجازبانرااستفاده
آن، با تا میکنیم
طرحینودراندازیم.

؛
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انداخت؛  شما  از  دیگری 
حضور  با  که  میزگردی  در 
کرمان  شاعران  از  تن  چند 
»چه  بحث  شما  داشتیم، 
را  گفتن«  »چگونه  و  گفتن« 
پیش کشیدید و گفتید برخی 
»چه  درگیر  خیلی  شاعران 
به  برخی  اما  هستند  گفتن« 
می اندیشند؛  گفتن«  »چگونه 
من در آن جلسه گفتم شاعر 
باید به »چه را، چگونه گفتن« 
ما  صورت،  هر  در  کند.  فکر 
اگر انکار هم بکنیم و بگوییم 
موضوع  و  محتوا  به  کاری 
از »کلمه«  نداریم، ولی وقتی 
هر  و  می کنیم  استفاده 
معنایی،  بار  یک  هم  کلمه ای 
دارد،  محتوایی  و  احساسی 
با  شعر  که  است  طبیعی  پس 
به همراه  را  محتوایی  خودش 
را  نکته  دو  این  می آورد. 

چگونه با هم جمع کنیم؟
بسیار  حوزه ی  یک  به  را  بحث  شما 
وقتی  ببینید؛  می برید.  تخصصی 
بیان  را  محتوایی  و  موضوع  می گویید 
مساله  موضوع خیلی  این  با  من  کنیم، 

دارم.

من نگفتم موضوع و محتوایی 
می گویم  بلکه  کنیم،  بیان  را 
»کلمه«  از  وقتی  طبیعتا 
با  »کلمه«  می کنیم،  استفاده 

دارد؛  به همراه  را  محتوا  خود 
یعنی »چه گفتن« هم در آن 

هست...
می گوییم  ما  نیست؛  این  در  شکی 
یعنی  فرم  و  باشد  داشته  فرم  باید  شعر 
فرآیند تکمیل معنا. ببینید؛ مثال آن چه 
اکنون به ویژه در اشعار آیینی می بینیم، 
این است که افراد فکر می کنند باید یک 
در  را  چیزی  بگویند،  را  وصفی  و  مدح 
بیان منقبت بگویند؛ در حالی که شعر، 
تکیه  و  زبان  حوزه ی  در  چیزی  ارایه ی 
است.  موازنه  بلکه  نیست،  نیرو  یک  به 
تاثیرات  دل  از  که  آن چه  یعنی  موازنه 
بیرون  احساسات  و  تاثرات  متقابل 
هماهنگ،  نیروهای  تعامل  از  و  می آید 
به دست  جمع آمده  یک جا  و  متفاوت 
می آید. یعنی عوامل بسیاری می آیند و 
با هم چیزی را می سازند؛ بنابراین، یک 
اساس  و  کردن  فربه  به تنهایی  را  بخش 
آن  با  من  که  است  چیزی  آن،  دیدن 

مساله دارم.
نکته ی دیگر در بحث محتوا و موضوع؛ 
وقتی می گوییم فرم شعر، یعنی صورت 
به اضافه ی محتوا، به اضافه ی موضوع، 
این ها؛  همه ی  و  مضمون  اضافه ی  به 
اصلی  دغدغه های  از  یکی  اتفاقا  اما 
امروز  شعر  می گوییم  که  است  این  ما 
می کنند  فکر  شاعران  و  بی محتواست 
یک سری مفاهیم، درددل ها، توصیف ها 
-و  می دهند  ارایه  که  حرف هایی  و 
هم  داستان  و  انشا  در  را  آن ها  می توان 
دید- شعر هستند، در حالی که تفاوتی 

نکتهیدیگردربحث
موضوع؛ و محتوا
وقتیمیگوییمفرم
صورت یعنی شعر،
محتوا، بهاضافهی
بهاضافهیموضوع،
بهاضافهیمضمون
اینها؛ همهی و
از یکی اتفاقا اما
اصلی دغدغههای
که است این ما
میگوییمشعرامروز

بیمحتواست...

؛
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البته  محتواست.  و  مضمون  بین  بزرگ 
در شعر می توان موضوع و مضمون را به 
یک معنا دید، اما محتوا مساله ی اصلی 
دیگری است که فکر می کنم بسیاری از 
شعرهای امروز ندارند؛ شعر امروز، شعر 
مضمون  شعر  فقط  است،  بی محتوایی 
یعنی من چه  نگاه،  یعنی  است. محتوا 
نگاهی به جهان دارم، من چه اندیشه ای 
دارم؛ حاال شما بگویید شعر امروز محتوا 
با  رابطه  در  مضامین  یک سری  یا  دارد 
که  پرورانده؟  خودش  در  موضوع  یک 
هیچ کدام  مضامین  این  می دانیم  البته 
آن ها  به شکلی  همه  و  نیستند  هم  بکر 
هم  اشکالی  البته  که  داده اند  تغییر  را 

ندارد.
موضوع  می گوییم  مثال،  طور  به 
موضوع  می خواهیم  یک بار  »اشک«. 
بررسی  قرن  چند  اشعار  در  را  اشک 
کنیم؛ »ترسم که اشک در غم ما پرده در 
شود/ وین راز سر به مهر، به عالم سمر 
عبرت بین!  دل  ای  »هان  یا:  شود«، 
مداین  ایوان  هان!/  کن،  نظر  دیده  از 
هم  یک بار  دان!«  عبرت  آیینه ی  را 
آینه  در  را  تو  شب،  »تمام  می گویید: 
تلخ  »خنده ی  می گویید:  یا  گریستم«، 
خوب،  است«؛  غم انگیزتر  گریه  از  من 
»اشک«  موضوع  اشعار  این  همه ی  در 
محتوای همه ی  آیا  اما  دید،  می شود  را 

این ها یکی است؟
می گوید،  شعر  خاقانی  وقتی 
ببینیم  را  محتوایی  آن  در  می توانیم 
و  دست رفته  از  عظمت  براساس  که 

ارزش های ملی، بومی و قومی بنا شده، 
که  »ترسم  حافظ؛  شعر  در  یک بار  اما 
محتوای  یک  که  می بینیم  را  اشک...« 
هستی شناسانه دارد، یا در »تمام شب، 
محتوایی  به  گریستم«،  آینه  در  را  تو 
محتوای  این  که  برمی خوریم  عاشقانه 
از سعدی  عاشقانه، بسیار وسیع است. 
دارند  کردند  فکر  همه  این طرف،  به 
که  حالی  در  می سرایند،  عاشقانه  شعر 
از  بیش تر  آن ها هیچ چیز  محتوای شعر 

شعر سعدی نیست.
محتوا  از  بیرون  گفتن«  »چگونه  پس 
و  نیست  محتوا  از  بیرون  فرم  نیست، 
باید  هست؛  همواره  مضمون  و  محتوا 
باید  چگونه  را  موضوع  و  محتوا  ببینیم 
سامان بدهیم. یعنی بحث این جاست که 
شعر، تنها یک »چه« را سامان نمی دهد؛ 
این را می پذیرم که شعر یک محتوا را ارایه 
بیان  چگونه  را  محتوا  آن  اما  می دهد، 
این طور  هم  محتوا  این که  ضمن  کنیم؟ 
نیست که از قبل باشد، اگر این طور بود 
وقتی  اما  بود؛  شاعر  دست  میکروفن 
به دست  را  شاعر می پذیرد که میکروفن 
بایستد  کنار  باید  پس  بسپارد،  شعر 
مفهوم  باشد.  داشته  واسطه  نقش  و 
وساطت به ما می گوید »چه« را »چگونه« 
که  نیست  این  وساطت  البته  بگویم. 
نویسنده  حکاک،  ناقل،  یک  تنها  من 
توجه  با  بلکه  باشم،  منفعل  عامل  یک  و 
نگاهم،  داشته هایم،  تجربه هایم،  به 
جهان بینی ام؛ خودم هم چیزی را بر آن 
تحمیل خواهم کرد و خواهد پذیرفت.

شعر امروز، شعر
است، بیمحتوایی
فقطشعرمضمون
محتوا است.
یعنی نگاه، یعنی
به نگاهی چه من
منچه دارم، جهان
دارم؛ اندیشهای
بگویید شما حاال
محتوا امروز شعر
یکسری یا دارد
رابطه در مضامین
در موضوع یک با

خودشپرورانده؟

؛
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یاد  به  مرا  شما  حرف های 
»م.موید«  استاد  از  حرفی 
مصاحبه ای  در  که  انداخت 
مطلبی  داشتم،  ایشان  با  که 
که:  گفت  مضمون  این  با  را 
ناخودآگاهی  مقوله ی  شعر 
اوج شعر  نقطه ی  البته  است؛ 
در جایی است که خودآگاه و 
ناخودآگاه، کامال به هم نزدیک 
می شوند.«  منطبق  هم  بر  و 

نظر شما چیست؟
ناخودآگاه  و  خودآگاه  انطباق  با 
موافقم، اما با ناخودآگاِه صرف مخالف. 
است،  ذهنیت  بر  عینیت  انطباق  شعر، 
و  من  توانایی  من،  بیرون  جهان  و  من 
استعدادهای ذاتی من و تلفیق همه چیز. 
اگر  حاال  است؛  ارادی  عرصه ای  شعر، 
پرورش یافته ای  ناخودآگاه  یک  من 
در حوزه ی  آگاهانه  یعنی  باشم،  داشته 

ادبیات قدم می گذارم.

شما  که  »اراده«ای  تلفیق 
»ناخودآگاه«ی  با  می گویید، 
که او می گوید، می شود همان 
ناخودآگاه  و  انطباق خودآگاه 
بر هم، و شعر شکل می گیرد...
مقوله ی  بر  می خواهم  من  البته  بله. 
برخالف  که  کنم  تاکید  در شعر  »اجرا« 
می دانم.  سخت  بسیار  را  آن  بعضی ها 
عرصه ی  شعر  می گویند  سورئالیست ها 
ذهن  ناخودآگاهی  بی خودی هاست، 
است، شعر را خودکار باید بگویید، چشم 

من  نه،  بیاید!  به دست  حالی  و  ببندیم 
صددرصد معتقدم که باید شعر را سامان 
بدهیم و در این راستا، به نقش توانایی 
یک  اگر  شما  معترفم.  شاعر،  تجارب  و 
باشید،  داشته  پرورش یافته  ذهنیت 
اطراف تان  و  جهان  با  بیش تری  تعامل 
را  این  توانایی  مطمئنا  باشید،  داشته 
دارید که با ناخودآگاه خودتان هم یک 
تعامل شایسته ایجاد کنید و به نقطه ای 
برسید که منظور زیبایی شناسی است.

همین  از  بخواهیم  اگر  حاال 
برگردیم  اول  سوال  به  نقطه، 
بپردازیم،  آثار جشنواره  به  و 
تاکنون  که  آن چه  براساس 
جشنواره ی  آثار  شد،  گفته 

امسال را چگونه دیدید؟
البته  نبود،  باید  که  آن گونه  آثار 
شعرهای خوبی هم در میان آن ها وجود 
داشت، ولی متاسفانه برخی از شاعران 
آثار خوب در جشنواره حضور فیزیکی 
کنار گذاشته شد.  آثارشان  و  نداشتند 
شدند،  انتخاب  که  هم  آثاری  البته 
حضور  شاعران شان  که  خوبی  آثار  با 
 توجهی  قابل  فاصله ی  نداشتند، 
شدند  برگزیده  که  هم  آثاری  داشتند. 
داشته  باالتر  سطحی  می توانستند 
پایین  دلیِل  همین  به  دقیقا  و  باشند 
دو  از  هیچ کدام  در  آثار،  سطح  بودن 
بخش، نفر اول نداشتیم؛ و دلیل دیگر 
بسیار  منتخب،  آثار  که  بود  این  هم 

به هم نزدیک بودند.

شعر،انطباقعینیت
است، ذهنیت بر
بیرون جهان و من
من توانایی من،
استعدادهای و
تلفیق و من ذاتی
شعر، همهچیز.
ارادی عرصهای
اگر حاال است؛
ناخودآگاه یک من
ی فتها شیا ر و پر
یعنی باشم، داشته
حوزهی در آگاهانه
ادبیاتقدممیگذارم.

؛
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اجمالی  طور  به  بخواهید  اگر 
اشاره  نکته  یکی دو  به 
کجا  در  را  آثار  ضعف  کنید، 

می بینید؟ 
باالیی  رتبه های  که  مورد  یکی دو  جز 
می کردند  جذب  را  مخاطب  و  آوردند 
توقعات  و  شعر  نشیب  و  فراز  نظر  از  و 
تحت  آثار  بیش تر  بودند،  هم سو  هنری 
و  بودند  خود  ماقبل  جشنواره ی  تاثیر 
هنری،  آثار  از  ما  نبود.  بیش تر  چیزی 
که  خواستاریم  را  هوس انگیزی  کیفیت 
بتواند طرح تازه ای را در جهان دراندازد 
پیدا  را  تازه ای  افق های  بشود  آن  با  که 
کرد. البته شاید این آثار هم بعضی ها را 
راضی کند، اما آدم هایی را که درگیر هنر 
و شعر امروز هستند، نمی تواند به سمت 

خودش جلب کند.
تازه ای  طرح  بتواند  که  اثری  من، 
بیفکند و چالشی در زبان و در بیان شعر 
بعضی ها  فقط  ندیدم؛  باشد،  داشته 
لطیف تر از دیگران به مضامین پرداخته 
متوقف  را  من  که  شعری  یعنی  بودند. 
کند، وجود نداشت. من به عنوان داور، 
اشعار را می خواندم و کنار می گذاشتم، 
کند،  متوقف  را  من  باید  شعر  یک  اما 
شعر باید از صفحه باال بیاید و خودش را 

به من عرضه کند.
برخی از اشعار بخش آزاد بهتر از بقیه 
بودند، اما باز هم از عارضه ای بزرگ رنج 
طی  را  خوبی  مسیر  شاعر  می بردند؛ 
که  همان سخنانی  اما طبق  بود،  کرده 
خودش  شاعر  ناگهان  گفتیم،  ابتدا  در 

حرف های  می خواهد  و  می کند  وارد  را 
دل خود را بزند و این موضوع، بی جهت 
در  می کند؛  روایی  و  طوالنی  را  شعر 
باید پشت متن بایستد  حالی که روایت 
دوست  را  کار  نوع  این  شخصا  من  و 
دارم و البته سرودن چنین اثری سخت 
بین  را  او  موضع  شاعر،  ورود  است. 
می کند؛  مشخص  بیانگری  و  بیان 
یک دفعه از حوزه ی بیان بیرون می افتد 
که  می نشیند  مسایلی  پرداختن  به  و 
کار را به گزارش و شعار تبدیل می کند. 
اما  بیاید،  شاعرانه  نظر  به  شاید  البته 
کنش  هیچ  و  نیست  حرافی  جز  چیزی 

شاعرانه ای ندارند.

قول  به  »حشو«  همان  شاید 
قدیمی ها...

این،  و  واقعا حشو است  به نوعی  بله، 
شعر  در  کلی  عارضه ی  یک  متاسفانه 
می کنند  فکر  خیلی ها  است.  امروز 
تک گویی های درونی، شعر است. مثال: 
حال من این گونه است، فقر چه قدر بد 
این ها  است؛  بدی  انسان  فالنی  است، 
از  و  شوند  استحاله  شعر  روح  در  باید 
ارایه  سپس  و  بگذرند  فرمی  فیلترهای 
شوند، اما متاسفانه در حوزه ی حرف و 

بیانگری می مانند.

پشت  باید  روایت  گفتید 
شعر بایستد؛ در این خصوص 

بیش تر توضیح می دهید؟
شعر باید اول شعریتش را ثابت کند و 

ورودشاعر،موضعاو
رابینبیانوبیانگری
میکند؛ مشخص
ازحوزهی یکدفعه
بیانبیرونمیافتدو
بهپرداختنمسایلی
را کار که مینشیند
شعار و گزارش به
میکند. تبدیل
نظر به شاید البته
اما بیاید، شاعرانه
حرافی جز چیزی
نیستوهیچکنش

شاعرانهایندارند.

؛
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شعر بودنش مسجل باشد.

دارم  من  که  نزند  داد  یعنی 
روایت را در شعرم می آورم...
بیان  را  روایتی  دارم  من  وقتی  بله. 
چیزی  بیان  پی  در  یعنی  می کنم، 
می توانیم  صورت  این  در  و  هستم، 
بگوییم از روزی که بشر در غارها نقاشی 
هم  کسی  آن  می کرد؛  روایت  می کرد، 
که امروز گزارش ورزشی می کند، روایت 
با  روایت  نوع  این  فرق  حاال  می کند؛ 
روایت شاعرانه چیست؟ روایت شاعرانه، 
و  راوی  دارد،  فرودی  دارد،  فرازی 
زاویه ای دارد، با گره افکنی و گره گشایی 
با تکیه به اجرا  خاص خود پیش رفته و 
می شود.  تعریف  هنرمندانه  ساختی  و 
خبر نیست. حتی نمی توانیم روایت یک 
روایت  کنیم،  تبدیل  شعر  به  را  داستان 
با  و  است  چیز  یک  داستانی  قابلیت  با 
باید  حتما  و  دیگر،  چیز  شعری  قابلیت 
توسط مکانیزم درونی شعر اتفاق بیفتد.

با امکانات خوِد شعر...
بله، نه این که من بخواهم چیزی را در 
بنابراین، روایت در شعر  آن لحاظ کنم. 
در  بارها  می خواهد.  شاعرانه  اجرای 
سینما هم روایت دیده ایم؛ خیلی ها در 
سینما فقط موضوعی را روایت کرده اند 
به راحتی  فیلم  دیدن  از  پس  من  و 
کنم،  تعریف  شما  برای  آن  را  می توانم 
نمی توان  اصال  را  فیلم ها  بعضی  اما 
روایت  چون  دید؛  باید  فقط  داد،  شرح 

افتاده، روایت جلو  اتفاق  در درون فیلم 
غیر  نایستاده؛  متن  جلوی  و  نیامده 
خبری،  گزارش  می شود  باشد،  این  از 

گزارش سینمایی.
روایت  من  که  است  این  منظور  پس، 
کنم  متن، ساری  درون  در  به گونه ای  را 
که شعر خودش را بروز بدهد و من بدانم 
شاعرانه،  روایت  طرفم.  شعر  یک  با  که 
است  روایتی  نیست،  چیزی  از  روایت 
تحمیل  متن  به  را  خودش  که  متن  از 
کرده؛ به طوری که خاصیت بیانگرانه ی 
داده  دست  از  شعر،  نفع  به  را  خودش 

است.

ویژه نامه های  از  یکی  در 
در  رضوی  شعر  جشنواره ی 
یادداشتی  گذشته،  سال های 
از شما دیدم که در آن گفته 
هنر  ساحت  »نباید  بودید: 
افزوده  و  بگیریم«  نادیده  را 
فراروی  آیینی،  »شعر  بودید: 
و  هنر  اصل  شعر،  اصل  از 
نیست،  آن  موضوع  بر  تاکید 
از  وجهی  برجستگِی  بلکه 
است  اثر  در  موجود  محتوای 
که آن هم باید به فرم مطلوب 
اشاره  هم،  این  برسد.«  خود 
به همین مطلبی دارد که االن 

می گویید...
برادری  ابتدا  باید  شعر  ببینید؛ 
می گوییم  بعد  کند،  ثابت  را  خودش 
دیگری.  موضوع  هر  یا  و  است  رضوی 

که است این منظور
منروایترابهگونهای
ساری متن، درون در
کنمکهشعرخودشرا
بروزبدهدومنبدانم
کهبایکشعرطرفم.
شاعرانه، روایت
چیزی از روایت
است روایتی نیست،
را کهخودش متن از
بهمتنتحمیلکرده؛
بهطوریکهخاصیت
بیانگرانهیخودشرا
بهنفعشعر،ازدست

دادهاست.

؛
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مورد  در  می خواهد  شاعر  این که 
موضوعی شعر بگوید؛ من این را اصال 
انشا نیست  ندارم؛ چرا که شعر،  قبول 
تا درباره ی موضوعی گفته شود. شاعر 
موضوعی  به  نسبت  که  نگاهی  با  باید 
این که  نه  فرم؛  سراغ  برود  دارد، 
سفارشی گرفته باشد. خیلی از شاعران 
هر  گرفته اند  یاد  رضوی  شعر  امروزی 
از  استفاده  با  جشنواره  برای  سال 
این  بگویند؛  شعر  تکراری  مضامینی 
در واقع، شعر رضوی هم نیست. شاعر 
طبقه بندی  را  شعرش  قبل  از  واقعی، 
به هر قید دیگری  یا مقید  و  موضوعی 
بین  تفاوتی  ترتیب،  این  به  نمی کند. 
یا  قدسی  مفاهیم  بر  مبتنی  اشعار 
شعری که بر محور ادراک یک گل سرخ 

ارایه شده، نیست.

که  است  این  منظورتان 
اولویت با شعریت اثر است...

شاعران  برای  رضوی  شعر  بله. 
متون  طریق  از  ما،  پیشینیان  و  بزرگ 
البه الی  از  است؛  شده  داده  سفارش 
امکانات و تجارب حسی شاعر؛ او ذهن 
رشته  این  در  را  وجود خودش  و  زبان  و 
این  با  آمیخته  وجودش  و  کرده  تربیت 

جهان بینی است.
والغیر؛  است  حسی  تجربه ی  شعر، 
است  حسی  تجربه ی  هنر،  که  چرا 
این  زیبایی شناسی  و  هنر  ذات  والغیر. 
و  مفهوم  بر  قرار  اگر  می گوید.  ما  به  را 
منطق بود، می رفت در حوزه ی شناختی 

و فلسفه؛ شعر قرار نیست بیانگری کند، 
من  بدهد.  خبر  را  چیزی  نیست  قرار 
قرار نیست خبرگزار کسی باشم و جواب 

عالیق دیگری را بدهم.
نسلی،  هر  در  هنری  اثر  هر  ببینید؛ 
آن  از  هنرمندان  خاص  ادراک  از  متاثر 
در  بگویید  نمی توانید  زمان است، شما 
این زمان، با این همه مشکالت و نیازها، 
چندم  دست  دغدغه های  برای  چگونه 
خودم شعر بگویم؛ انسان پیچیده است 
که  افرادی  اوضاع، هستند  همین  در  و 
یک  در  و  بسته اند  خود  روی  به  را  در 
زبان شان  و  تمام وجود، ذهن  اعتکاف، 
مسایل  همین  مثل  موضوعی  درگیر 
معرفتی است. وقتی هم، این فرد اثری 
نیست،  اثر موضوعی  آن  ارایه می دهد، 
بلکه او جایی ایستاده که ما می خواهیم 
را  دیگران  جشنواره   برگزاری  طریق  از 
تکلیف  باید  بدهیم!  ُهل  آن  سوی  به 
اگر هدف مان  کنیم؛  روشن  را  خودمان 
از برگزاری جشنواره، ُهل دادن دیگران 
است، که فکر می کنم این روش درستی 
موضوع  براساس  را  شعر  اگر  و  نیست 
را  آن   زیبایی شناسی  که  دیده ایم، 

برنمی تابد. 
دهیم  ارایه  کاری  که  است  این  مهم 
ما  اطراف  و  ما  روزمره ی  جریان  از  که 
هم غافل نباشد و در عین حال، دیگران 
ما شعری  اگر  کند.  به خودش جلب  را 
بگوییم که قدرت جاذبه نداشته باشد و 
دیگران را به خودش جلب نکند، کاری 

نکرده ایم.

شعر،تجربهیحسی
استوالغیر؛چراکه
هنر،تجربهیحسی
ذات والغیر. است
هنروزیباییشناسی
اینرابهمامیگوید.
و مفهوم بر قرار اگر
میرفت بود، منطق
درحوزهیشناختی
قرار شعر فلسفه؛ و
نیستبیانگریکند،
چیزی نیست قرار
من بدهد. خبر را
خبرگزار نیست قرار

کسیباشم...

؛
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گفت وگو با »محمدسعید میرزایی«
داور بخش موضوع آزاد جشنواره ی بیستم

بعضی کارها در شعر امروز
به رخ کشیدن نوآوری است

شاعر غیرحرفه ای بی تجربه،
به محض این که پای موضوعی به میان می آید، 

ناخودآگاهی اش افت می کند

،،
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بخش  در  میرزایی!  آقای 
چه  جشنواره،  آزاد  موضوع 
نکاتی موجب شد به برخی از 

آثار امتیاز بیش تری بدهید؟
داوری و قضاوت در جشنواره ی شعر، 
بشود  که  نیست  نکاتی  براساس  لزوما 
موجب  که  آن چه  کرد.  بیان  را  آن ها 
می شود یک سطر در ذهن بماند و مورد 
توجه قرار گیرد، برمی گردد به بوطیقای 
ذهن و این بوطیقا -بر مبنای »فن شعر« 
دارد.  عمیق  بسیار  مفهوم  یک  ارسطو- 
یعنی شما اصوال براساس مجموعه ای از 
ارزش ها اثر را بازخوانی می کنید و از آن 

لذت می برید.
مثال شاعر با غزل های سبک عراقی، 
مفاهیم  گداز  و  سوز  و  حافظ  سعدی، 
عاطفه  و  آشناست  عاشقانه  و  عرفانی 
تلقی  مهم  فاکتور  احساس شعر، یک  و 
می شود. اما وقتی که غزل سبک هندی 
است  ممکن  می خوانید،  بیدلی  نوع  از 
لذتی که از غزل حافظ و سعدی می برید، 
سبک  بوطیقای  چون  نبرید؛  بیدل  از 
باریکی  خیال  مضمون تراشی،  هندی، 

خدمت  در  آن ها  شعر  و  است  تصویر  و 
خواننده  حیرت  و  اعجاب  برانگیختن 
است، که این هم یک ارزش است. ولی 
شعری  می خواهد  مخاطب  گاهی  مثال 
به  یا  بریزد،  آن اشک  با  بخواند که مثال 
حالی برسد که نوعی تأثر عاطفی یا یک 

هیجان داشته باشد.
بنابراین، بحث بوطیقا بسیار پیچیده 
ادبی.  توانِش  به  برمی گردد  و  است 
زبان شناسی،  بحث  در  که  همان طوری 
زایشی  زبان شناسی  -اصطالحا-  ما 
قواعد  طبق  یعنی  داریم،  گشتاری 
ساده ای، ذهن انسان می تواند بی شمار 
بوطیقا  براساس همین  بیافریند؛  جمله 
ادبی  موقعیت های  بی شمار  می شود 
آن ها  از  و  کرد  خلق  ظرفیت هایی  و 
پس  برد.  شاعرانه  و  ادبی  لذت های 
بوطیقا برمی گردد به همان توانش ادبی 
یک  چرا  بگوییم  بتوانیم  این که  و  زبان؛ 
سطر خوب است، بسیار پیچیده است.

پس اساسا داوری جشنواره ی 
خیلی  نگاه،  این  با  هم  شعر 

اشاره |  »محمدسعید میرزایی« یکی از سه داور بخش موضوع آزاد جشنواره بود. با 
او درباره ی شعر امروز و غزل این روزگار صحبت کردیم و نقبی هم به فضای شعرِی 
دهه ی هفتاد زدیم. و البته، هرچند او داور بخش شعر رضوی نبود، گفت وگو را به این سو 

هم کشاند و درباره ی شعر آیینی و شعر رضوی هم، حرف هایی شنیدنی زد.

بسیار بوطیقا بحث
و است پیچیده
توانِش به برمیگردد
که همانطوری ادبی.
دربحثزبانشناسی،
-اصطالحا- ما
زایشی زبانشناسی
گشتاریداریم،یعنی
سادهای، قواعد طبق
میتواند انسان ذهن
جمله بیشمار
براساس بیافریند؛
همینبوطیقامیشود
بیشمارموقعیتهای
ظرفیتهایی و ادبی
آنها از و کرد خلق
و ادبی لذتهای

شاعرانهبرد.

؛
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پیچیده به نظر می رسد...
باید داوری  همین طور است. کسانی 
دارای ذوق های  که  انجام دهند  را  شعر 
تاریخ  به ویژه  ادبیات،  و  باشند  خوب 
کرده  مطالعه  خوب  را  فارسی  ادبیات 
فارسی  ادبیات  مجموعه ی  با  باشند، 
آشنا باشند و در عین حال، ادبیات دنیا 

را هم خوانده باشند. 
حتی در سیاست گزاری های ادبِی ما 
باید به این مسأله توجه شود. متاسفانه 
ما  شعر  که  جاها  از  خیلی  می بینیم 
جوان  شعر  در  خصوصا  دیده،  آسیب 
و  متعالی  نگاه  یک  با  نیامده اند  امروز، 
با  عموما  و  کنند  نگاه  شعر  به  تعالی گرا 
اعالم  برگزیده  را  عده ای  نسبی گرایی، 

می کنند.
و  مشخص  داوری  معیارهای  باید 
داوری بسیار دقیق باشد تا آن کسی که 
رتبه ی چهارم شده یا رتبه ی سوم، بداند 
که شعر و شاعر برتر از او چه ارزش هایی 
داشته و این موضوع، انگیزه ای شود تا 

دوره های بعدی شعرش را ارتقا دهد.
-73 سال های  دانش آموزی  شعر  در 
می بینیم  و  داشتیم  نخبه گرایی   74
کشور،  امروز  بزرگ  شعرای  از  خیلی 
متعلق به همان دوران هستند؛ بنابراین، 
بسیار  جشنواره ها  این  در  نخبه گرایی 

حایز اهمیت است.

بسیار  باید  داوری  گفتید 
در  که  کسی  تا  باشد  دقیق 
یا  آورده  رتبه ای  جشنواره 

نیاورده، بداند که شعر و شاعر 
ارزش هایی  چه  او  از  برتر 
داشته. این ارزش ها را چگونه 

باید دریابد؟
که  دارد  ارزش هایی  خوب،  شعر 
خودش را نشان می دهد و شاعر باید این 
اگر  این که  را بشناسد. نخست  ارزش ها 
قالب کالسیک است، امکانات آن قالب 
را بشناسد؛ مثال اگر غزل است، با غزل 
بازی  قاعده ی  و  داشته  کامل  آشنایی 
خواننده اش  برای  باید  زیادی  حد  تا  او 
چه  با  بفهمد  خواننده  و  باشد  روشن 
از آن لذت  باید شعر را بخواند و  شکلی 

ببرد.
سطربندی،  شعر،  وقتی 
درستی  ساختمان  و  پاراگراف بندی 
وضعیت  و  چارچوب  یک  در  و  ندارد 
این  برای  نمی گیرد،  قرار  خوبی  متنی 
است که خوِد شاعر هم بر این که نقطه ی 
کجاست،  ذاتی اش  کشف  و  شعر  اوج 
به نسبت هرچه  اما شاعر  ندارد؛  وقوف 
شعر،  کجای  می داند  باشد،  حرفه ای تر 
در  را  اوج  نقطه ی  و  اوست  شعر  اوج 
را  خودش  که  می دهد  قرار  چارچوبی 
هدفمندی  برخورد  یعنی  دهد.  نشان 
برقرار  خودش  متنی  امکانات  با 
به سمت  را  و سطربه سطر شعر  می کند 
به  می برد.  پیش  اوج  و  خودانگیختگی 
و  پیش بینی  غیرقابل  ساحات  سمت 
که  است  این  کارش  و  از دسترس،  دور 

امکانات این جهان را گسترش دهد.
هر  با  که  است  آن  خوب،  شعر 

سطر شعر، وقتی
بندی،پاراگرافبندی
وساختماندرستی
یک در و ندارد
چارچوبووضعیت
قرار خوبی متنی
این برای نمیگیرد،
استکهخوِدشاعر
همبراینکهنقطهی
کشف و شعر اوج
کجاست، ذاتیاش

وقوفندارد...

؛
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موضوعی، خصوصا با موضوعات ارزشی 
و آیینی که به باور مردم ربط دارند و جدی 
را  ذهنی  گزینش های  بهترین  هستند، 
کند.  رعایت  را  اثر  شأن  و  باشد  داشته 
)علیه السالم(  رضا  امام  برای  شاعر  اگر 
نمونه های  بهترین  باید  می گوید،  شعر 
رضا  امام  برای  که  را  مذهبی  شعر 
خوانده  شده،  سروده  )علیه السالم( 
افرادی  چه  تاریخ  در  بداند  باید  باشد، 
شعر  )علیه السالم(  رضا  امام  برای 
شاعر  باشد.  آشنا  آثارشان  با  و  گفته اند 
»بابافغانی  خوسفی«،  حسام  »ابن  باید 
شیرازی«، »قدسی مشهدی«، »ریاضی 
بشناسد  را  معاصر  شاعرهای  و  یزدی« 
حوزه ی  در  که  را  تجربه هایی  بهترین  و 
شعر برای امام رضا )علیه السالم( شده، 
شعر  آن ها  بر  مبتنی  و  باشد  خوانده 
خیلی  وقوف  بنابراین،  بگوید.  بهتری 
مهم است که شاعر بداند در چه موقعیت 

تاریخی ایستاده است.

این  از  را  امروز  جوان  شعر 
منظر، چگونه می بینید؟

بیش تر  امروز،  نسل  و  جوان  شاعران 
و  هستند  خطا  و  آزمون  مرحله ی  در 
خودش  برای  حقیقت  در  شعر  اگرچه 
آزمون و خطا دارد، اما طبیعتا نخستین 
ارزش این است که شعر هویت تاریخی 
و  شعر،  این که  دوم  باشد.  داشته 
تعهدات  باید  آیینی،  شعر  به خصوص 
از  و  باشد  باشد، مستند  تاریخی داشته 
منابع فرهنگ ساز از جمله قرآن و معارف 

مستندات  و  )علیهم السالم(  اهل بیت 
تاریخی و روایی بهره برده باشد. 

رضا  امام  به  نسل به نسل  ایران،  در 
ورزیده اند.  عشق  )علیه السالم( 
سلجوقیان،  دوره ی  در  نخستین بار 
ساخته  )علیه السالم(  رضا  امام  گنبد 
شد و می بینیم که افرادی مثل »سنایی 
 غزنوی« و یکی از وزیران دربار آن روزگار، 
در ساخت گنبد نقش داشته اند. سنایی 
که پایه گذار ادبیات دینی ماست، در یک 
شعر می گوید: »دین را حرمی است در 
خراسان/ دشوار تو را به محشر آسان...« 
رضا  امام  برای  است  قصیده ای  که 
سنایی  تشیع  به نوعی  و  )علیه السالم( 
را ثابت می کند، و این ها در زمانی بوده 
اما  نبوده،  شیعی  حکومت  حتی  که 
می بینیم تعامل شاعران، رجال و ادبایی 
نهاد  با  داشتند  دوران حضور  آن  در  که 
فرهنگ  که  می شود  موجب  حکومتی، 
گذاشته  رضوی  شعر  پایه های  و  والیی 
شاعری  می بینیم  هم  ادامه  در  شود. 
خاص  عنایت  مورد  که  بابافغانی  مثل 
و  می گیرد  قرار  )علیه السالم(  رضا  امام 
بابافغانی  داستان او در مقدمه ی دیوان 
به تفصیل آمده است، در وصف امام رضا 
)علیه السالم( شعر می سراید و البته، در 
که  بودند  زیادی  شاعران  تاریخ  طول 
مورد عنایت حضرت رضا )علیه السالم( 

قرار گرفته اند. 

به ضرورت آشنایی شاعران با 
شعرای قدیم اشاره کردید؛ از 

و جوان شاعران
بیشتر امروز، نسل
درمرحلهیآزمونو
خطاهستندواگرچه
حقیقت در شعر
برایخودشآزمون
اما دارد، خطا و
نخستین طبیعتا
که است این ارزش
شعرهویتتاریخی

داشتهباشد.

؛
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این موضوع مهم که بگذریم، 
شاعران  از  بسیاری  می بینیم 
شعر  نرفته اند  حتی  جوان 
همین  حتی  اخیر،  دهه های 
هشتاد  و  هفتاد  دهه های 
تا  ببینید  و  کنند  مطالعه  را 
سرنوشتی  چه  شعر  امروز، 
است.  گذاشته  سر  پشت  را 
هفتاد  دهه ی  شعر  در  شما 
حضور  و  بودید  فعال  بسیار 
پررنگی داشتید، اگر بخواهید 
دهه  آن  در  که  فضایی  بین 
این  در  شعر  فضای  و  بود 
سال ها مقایسه ای بکنید، چه 
که  می دانیم  مثال  می گویید؟ 
در دهه ی هفتاد، ژورنالیسمی 
بود،  شعر  سر  پشت  حرفه ای 
بودند،  فعال تر  ادبی  مجالت 
بحث نقد جدی تر بود، اتفاقات 
جریان سازی در عرصه ی شعر 

وجود داشت؛ اما امروز...؟
وجود  به خاطر  هفتاد  دهه ی  در 
به خوبی  اشعار  خوب،  ادبی  مجالت 
یک سری  اکنون  اما  می شد،  معرفی 
نظرات کاذب در مورد برخی افراد بیان 
نیست،  شعرشان  خاطر  به  که  می شود 
اجتماعی  فعالیت های  خاطر  به  بلکه 
فالن  با  ارتباط  یا  است،  سیاسی شان  و 
باعث  این ها  و  بازیگر،  فالن  و  خواننده 
می شود که شعر لطمه بخورد و جامعه از 
شعر ناب دور شود و متاسفانه این اتفاق 
افتاده است. نه این که اکنون شعر اصیل 

گم راهی  باعث  مسایل  این  اما  نباشد، 
که  کسی  قبال  می  شود.  جوان  نسل 
کند،  چاپ  مجموعه شعر  می خواست 
داشت  ژورنالیستی  فعالیت  سال  چند 
اما  می شد،  چاپ  اشعارش  سپس  و 
ارتباط گرفتن  با  االن در یک مدت کم، 
چاپ  را  خود  مجموعه شعر  می توانند 
چاپ  تجدید  هم  بار  سه چهار  و  کنند 
شود و این گم راه کننده است. با توجه به 
فضایی که وجود دارد، یک مجموعه شعر 
راحت  خیلی  هزارتایی،  اندِک  تیراژ  با 
باعث  این،  و  برود  فروش  می تواند 
می شود شعر به سمت اعتال پیش نرود.
به نظر من، شاعری ماندگار است که 
دست کم یک دهه مخاطب جدی داشته 
باشد و البته باید مخاطبان جدی وجود 
داشته باشند تا در دهه ی اخیر، شاعری 

را به عنوان یک غزل سرا بپذیرند.

یک سری  هفتاد،  دهه ی  در 
هم  تازه  اتفاقات  و  تجربیات 
در غزل رخ داد؛ وضعیت غزل 

امروز را چگونه می بینید؟
این سال ها در  آثاری که در  از  خیلی 
-متاسفانه-  می بینیم  جدید  نسل  کار 
دارد  امکان  امروز  نیست.  غزل  دیگر 
رعایت  قراردادی  به صورت  غزل  قالب 
بازخوانی،  در  شنیدن،  در  اما  شود؛ 
به  ما  این که  مثال  ندارد؛  را  غزل  هویت 
به هم وصل  را  صورت بی رویه ای بیت ها 
که  نیماست  نظر  برخالف  این  کنیم؛ 
می گوید: رکن نخست کار من، استقالل 

هفتاد دههی در
وجود بهخاطر
خوب، ادبی مجالت
اشعاربهخوبیمعرفی
اکنون اما میشد،
نظرات یکسری
برخی کاذبدرمورد
میشود بیان افراد
کهبهخاطرشعرشان
نیست،بلکهبهخاطر
فعالیتهایاجتماعی
است، وسیاسیشان
فالن با ارتباط یا
خوانندهوفالنبازیگر،
واینهاباعثمیشود
کهشعرلطمهبخورد.

؛
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مصراع ها  اگر  چون  مصراع هاست؛ 
به  کار  شوند  وصل  به هم  همین طور 
از  خیلی  و  می شود  تبدیل  طویل  بحر 

غزل های امروز این مشکل را دارند.
کلمه ای  هر  این که  هم  دیگر  نکته ی 
بطن  و  متن  در  که  ندارد  را  قابلیت  این 
در  فروغ  بگیرد.  قرار  فارسی  زبان 
شاعرانه  کلمه ی  ما  می  گوید:  جمله ای 
کلمه ای  هم  اگر  نداریم،  غیرشاعرانه  و 
شاعرانه  را  کلمه  آن  نباشد،  شاعرانه 
شاعرانه کردن  این  اما  می کنیم؛ 
است.  فرآیند  یک  خودش  هم  کلمات 
نیستیم  اعراب  مثل  فارسی زبانان  ما 
تا  باشیم  داشته  قواعد  یک سری  که 
کنیم؛  تبدیل  »ذال«  به  را  »دال«  مثال 
ولی  »استاذ«،  بگوییم  را  »استاد«  مثال 
می کنیم،  تصرف  کلمات  آکسان  روی 
خاص  تکیه ی  یک  با  را  »پوتین«  مثال 
آن  هم  بعد  می کنیم.  تلفظ  خودمان 
کلمه غالبا باید در یک محور هم نشینی 
در  تا  بگیرد  قرار  دیگر  کلمات  با  آوایی 
متن بنشیند. به طور مثال وقتی سهراب 
صدها  بی کفتر  »سقف  می گوید: 
»اتوبوس«  نمی کنیم  حس  اتوبوس«، 
جنس  از  است؛  بیگانه  کلمه ی  یک 
زبان شده است. این یک فرآیند سخت 
یا  یک  که شاعر  نیست  این طور  و  است 
دو کلمه را بیاورد؛ یا کلمه ی انگلیسی را 
بدون توجه به طبیعت آوایی زبان فارسی 
است.  فاجعه  واقعا  این  بیاورد.  شعر  به 
برخی فکر می کنند این کارها وضعیتی 
در  می کنند،  ایجاد  شعر  برای  آوانگارد 

صورتی که این طور نیست.
تحمیل  هم  دیگر  نکته ی 
خوانش هاست؛ سیلی از عالیم نگارشی 
و  مستقیم  فلش  ویرگول،  نقطه،  مثل 
برعکس را وارد شعر می کنند که به نوعی 
به رخ کشیدن نوآوری در غزل است؛ یا 
غزل را مخصوصا با یک تقطیع دیگری و 

پلکانی می نویسند...

نیست؛  هم  تازه ای  کار  که 
مرحوم منوچهر نیستانی این 

کار انجام داد...
بعد  دادند.  انجام  هم  دیگران  و  بله، 
هم این که این ها به رخ کشیدن نوآوری 
غزل  باید  است،  غزل  اثر،  اگر  است. 
در  باید  این  دارد،  فرآروی  اگر  و  باشد 
بطن غزل اتفاق افتاده باشد؛ با استفاده 
این  از امکانات خوِد غزل. غزل اصیل، 

است.
آثار،  اکثر  این که  دیگر  نکته ی 
از  مجموعه ای  ندارند.  تداعی  قابلیت 
شعری  می شود  باعث  که  ارزش هاست 
این قابلیت را داشته باشد و در حافظه و 

ذهن مخاطبان هم بماند.
از  امروز،  غزل های  از  بسیاری  مثال 
هم،  وقتی  و  بی بهره اند  ردیف  عنصر 
اثر  می کنند،  استفاده  ساده  ردیف  از 
می شود.  ساده  رقت انگیزی  به طرز  هم 
بربیایند؛  ردیف  عهده ی  از  نمی توانند 
پس ردیف را کنار می گذارند. قافیه هم 
بسیار  هم  قافیه ها  اکثرا  دارد،  تشخص 

ساده است.

این کلمهای هر
ندارد را قابلیت
بطن و متن در که
قرار فارسی زبان
در فروغ بگیرد.
میگوید: جملهای
ماکلمهیشاعرانهو
نداریم، غیرشاعرانه
کلمهای هم اگر
آن نباشد، شاعرانه
شاعرانه را کلمه
این اما میکنیم؛
شاعرانهکردنکلمات
یک خودش هم

فرآینداست.

؛
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ایندکس  یک  دنبال  به  اگر  شاعر 
جدید  بافتار  است،  جدید  بافتار  و  نو 
و  کارکردها  و  اشیا  از  مجموعه ای  با 
اصطالحات زبانی است. گاهی شاعری 
دیگر  شاعر  یک  از  را  ایندکس  یک 
برمی دارد و برای این که نگویند از فالنی 
و  می شود  مدعی  خودش  بوده،  متاثر 
مثال عنوان »پسامدرن« و »پست مدرن« 

و... هم روی آن می گذارد.
بیابد  به وجود  دفرماسیون  اگر  بله، 
انتخاب های  مجموعه ی  و  ایندکس  و 
است؛  درست  باشد،  کار  در  جدیدی 
دهد،  گسترش  را  نحو  یکی  این که  نه 
روی  یکی  کند،  کار  اشیا  روی  یکی 
غزل  و  شود  متمرکز  زبانی  کارکردهای 

به صورت غیرمتعادل شکل بگیرد.
اتفاق  دفرماسیون  یک  واقعا  اگر 
بیفتد، باعث خوش حالی هم هست که 
اما  باشیم،  صدا  تعدد  دارای  غزل،  در 

متاسفانه این گونه نیست.
باید  باشد،  شاخص  واقعا  اثری  اگر 
نشان  گویا  را  خودش  متن  ارزش های 
من  کند  ادعا  هرکس  بنابراین،  دهد؛ 
ادعای  بوده ام،  تأثیرگذار  شعر  روی 
بجایی نیست؛ شاعر باید روی مخاطب 

تأثیرگذار باشد. 
خوانش  به  هم  اشعار  از  بسیاری 
سراینده متکی هستند، باید دید آیا متن 
بازخوانده  قدرت  هم  مؤلف  غیاب  در 

شدن دارد یا خیر.

اوایل  در  حرفی  به  برگردیم 

گفت وگو و یک سوال: این که 
به عنوان  شما  آن چه  همه ی 
از  شعری  و  زبانی  ارزش های 
رعایت  می کنید،  یاد  آن ها 
شود و از سوی دیگر، در شعر 
آیینی، محتوای دینی و معارف 
)علیهم السالم(  بیت  اهل 
مطرح شود، این ها به نظر شما 
اتفاق  اثر  باید در یک  چگونه 
شعریت  از  شعر،  که  بیفتد 

فاصله نگیرد؟
شاعری  و  غیرحرفه ای  شاعر  یک 
محض  به  باشد،  نداشته  تجربه  که 
می آید،  میان  به  موضوعی  پای  این که 
حتی  و  می کند  افت  ناخودآگاهی اش 

نمی تواند یک سطر بنویسد.
که  می بینیم  را  شاعران  از  خیلی 
می گویند،  کالسیک  شعر  عمر  یک 
برای  شعری  گاهی  است  ممکن  اما 
باشند؛  گفته  )علیهم السالم(  اهل بیت 
شعر عاشورایی، شعر انتظار؛ ما آن ها را 
به عنوان شاعر آیینی نمی شناسیم. برای 
سال  پنج، شش  همین  تا  هم  من  خوِد 
به صورت  این که  و  بود  پیش همین گونه 
خیلی جدی و کمربسته وارد این ساحت 
اتفاق  یک  و  بود  عنایتی  حاصل  شدم، 
مجموعه  دو  داد.  رخ  من  برای  عجیب 
)سالم الله علیها(  زهرا  حضرت  برای 
چاپ  دارد  آن  سوم  نوبت  که  کردم  کار 
می شود و کتاب »زخم عتیق« که کتاب 
از  کردم  سعی  و  هست  هم  مفصلی 
مذهبی  شعر  در  که  نویی  ظرفیت های 

واقعا اثری اگر
باید باشد، شاخص
متن ارزشهای
خودشراگویانشان
دهد؛بنابراین،هرکس
روی من کند ادعا
شعرتأثیرگذاربودهام،
ادعایبجایینیست؛
روی باید شاعر
تأثیرگذار مخاطب

باشد.
هم اشعار از بسیاری
سراینده خوانش به
متکیهستند،بایددید
آیامتندرغیابمؤلف
بازخوانده قدرت هم

شدنداردیاخیر.

؛
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از  خیلی  که  کنم  استفاده  دارد،  وجود 
تأثیرگذار  و  استفاده  قابل  آن  بندهای 
این که شعری که  و علی رغم  بوده است 
که  شعری  تا  می خوانی  شعر  شب  در 
دارد،  فرق  می شود  خوانده  هیأت  در 
مذهبی  هیأت  در  را  ابیات  همین  ولی 

خوانده ام و تأثیرگذار بوده است.
برگردم به سوال شما. سفارش همیشه 
فردوسی،  شعر  است؛  داشته  وجود 
سلوک  در  حرفه ای،  شاعر  و...  محتشم 
کم  ناخودآگاهی اش  مرتبت  از  شاعرانه 
چگونه  این که  توضیح  منتها  نمی شود، 
این اتفاق می افتد سخت است؛ باالخره 
مثل  و  دارد  جوششی  حالت  یک  شعر 
این می ماند که زمین را بکنی و خاک ها 
را بیرون بریزی و در نهایت به چشمه ی 
سورئالیستی ترین  در  برسی.  جوشان 
اشعار هم باالخره یک اراده ی ناخودآگاه 
بوده است و برمی گردد به آن چه گفتم.
گفتند،  منظومه  شاعران  از  خیلی 
مثل  است؛  شعر  آن  همه جای  ولی 
داشته  خام  ماده ی  یک  ولی  فردوسی، 
است و ماده ی خام شاعر، جهان است. 
با  بی واسطه  ارتباط  فقط  اوقات  گاهی 
ماده ی  این  گاهی وقت ها  است،  جهان 
خام می تواند روایت مضامین مذهبی و 
شاعر  دارد  اشکال  چه  و  باشد  احادیث 
آن،  از  و  کند  برقرار  ارتباط  هم  آن ها  با 
یک  گاهی وقت ها  کند؟  خلق  شعر 
شعر  اولیه  ماده ی  عاشقانه،  تجربه ی 
است و گاهی وقت ها یک موضوع، واقعه 
این که  ضمن  است؛  مذهبی  روایت  و 

نخستین شاعران دنیا راوی بودند.

این  از  جشنواره هایی  نقش 
این میان چگونه  دست را در 

می بینید؟
موضوع  که  جشنواره هایی  اتفاقا 
خیلی ساحت  رضوی،  مثل شعر  دارد؛ 
خیلی  هدایت  موجب  و  است  بزرگی 
شاعری  این که  می شود.  استعدادها 
شعری  مضامین،  از  طیفی  با  بتواند 
فرد  آن  که  می دهد  نشان  کند،  خلق 
هم  جامعه  است.  بااستعدادی  شاعر 
آیین  یک  دارد، چون  نیاز  مذهبی  شعر 
است و این آیین نیاز به شعر دارد. ائمه 
اسالم  بزرگ  پیامبر  و   )علیهم السالم( 
توجه  شعر  به  هم  )صلی الله علیه وآله( 
داشتند؛ فرهنگ شیعی به نوعی توسط 
شده  تبلیغ  و  هدایت  ماندگار،  شاعران 
و...   اسدی«  »کمیت  »دعبل«،  است؛ 
به  و  دارد  بلندی  ساحت  آیینی  شعر 
است؛  نزدیک تر  شعر  قدسی  ساحت 
شعر  موضوعی  برای  شاعر  که  چرا 
که  است  آن  بر  اراده اش  که  می گوید 
حتما بهترین ها را برای آن بگوید و این، 
چیز  عنایت،  و  معرفت  عمیق،  باور  جز 

دیگری نیست. 
عطیه ی  یک  شعر،  که  باورم  این  بر 
این جا  این که  به  برسد  است؛ چه  الهی 
ساحت  است؛  مذهبی  شعر  ساحت 
قدسی است؛ حاال این که شاعر چه قدر 
نزدیک  قدسی  ساحت  آن  به  بتواند 

شود، مبحث دیگری است. 

همیشه سفارش
است؛ داشته وجود
فردوسی، شعر
شاعر و... محتشم
حرفهای،درسلوک
مرتبت از شاعرانه
کم ناخودآگاهیاش
منتها نمیشود،
اینکه توضیح
اتفاق این چگونه
سخت میافتد

است...

؛
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بیانیه ی هیأت داوران بیستمیـن جشنواره ی شعر رضوی
در بـخش »موضوع آزاد«

بسم الله الرحمن الرحیم

در این بخش، رگه های امیدوارکننده، نویدبخش آینده ای روشن برای فردای شعر امروز کرمان و 
کشور بود.

از جمله توصیه های مهمی است  بازخوانی تجربه های شعری، خصوصًا در سه دهه ی اخیر، 
که برای سرایندگان جوان ضروری می نماید. اصالت مضمون و غنای محتوای شعر، به ویژه به 
لحاظ اصالت تجربه ی شاعرانه، سالمت و پویایی زبان، وفاداری به معیارهای کالسیک، ایجاد 
موقعیت های بدیع متنی در جهت رساندن مخاطب به لذت شعری و استفاده از امکانات قالب 
آزاد  بخش  داوری  نظر  مورد  ارزش های  از جمله  سراینده،  تکنیکی  ورزیدگی  و  استفاده  مورد 

جشنواره ی شعر رضوی بود.
هیأت داوران ضمن یادآوری این نکته که بسیاری از آثار به لحاظ صورت و محتوا تقریبا هم عرض 
و نزدیک به یک دیگر بودند، نهایتا با بررسی دقیق و بازخوانی مکرر و بحث های اقناعی، آثاری را 

به عنوان برگزیده مشخص کرد.
البته در این بخش هیچ یک از سرایندگان، حد نصاب مورد نظر را برای احراز رتبه ی اول کسب 
نکرد. ضمن این که غیاب تعدادی از سرایندگان، علی رغم ارایه ی آثاری قابل قبول، موجب حذف 

آن ها از فهرست جشنواره گردید.

داوران بخش موضوع آزاد
مهدی صمدانی - محمدعلی جوشایی - محمدسعید میرزایی
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|   شاعِر هنوز   |    ویژه ی بزرگداشت استاد »م.مؤید«      | 
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اشاره |  محمدحسین مهدوی )م.مؤید( در هفتم تیرماه سال 1322 در نجف اشرف، در خانواده ای اهل شعر و ادبیات، 
از پدری الهیجی و مادری رودسری به دنیا آمد. از  پدرش )آیت اهلل حاج شیخ محمد مهدوی الهیجی( دیوان شعری 

به یادگار مانده است.
»م.مؤید« ادبیات فارسی را با حضور در مدرسه ی ایرانیان عراق  فراگرفت و از چهارده سالگی به سرودن شعر پرداخت. 
وی نخستین بار شعر خود را در مجله ی ادبی »خوشه« چاپ کرد و بعد، آثار بیش تری از او در جزوه ی شعر  و هم چنین 

مجله ی »فردوسی« در طول سال های دهه ی چهل انتشار یافت.
»م.مؤید« آن گونه که در کتاب »صور و اسباب شعر« دسته بندی شده، به لحاظ سبک شعر  به جریان شعری »موج نو« 
و »شعر حجم« تعلق دارد. او هم چنین عضو نخستین کانون نویسندگان ایران بود که به همت جالل  آل احمد تاسیس 

شد و در آن، شاعران و نویسندگان دیگری چون محمدعلی سپانلو، سیمین دانشور، رضا براهنی و... عضویت داشتند.
بخش ویژه ی اختتامیه ی بیستمین جشنواره ی ملی شعر رضوی، آیین بزرگ داشت استاد »م.مؤید« بود. این فصل 

کوچک، ادای احترامی ست به این شاعر بزرگ.

فصلی کوچک برای
| عکس ها: 
| الله خواجویی
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بام سیب  سایه/  آن  بود  اولی  سایه ی 
تیر   ۷ شدم،  زاده  آن  در  که  آن جا  بود 

۱۳۲۲/ نجف اشرف.
از  هارمونیک  گاهواره ی  زادگاهم 
تابش و  آوا و  آوانوشت بود/ کتاب خانه ی 
چشم  نواخت  بود/  کودکی ام  مهد  پدر، 
بود/ پدر ایرانی روحانی بود و مادر زار از 
ستم بارگی جهان و سیاه پوش همیشه./
سکوت  در  خوابگاهم  موسیقی 
پدر  بود/  محرمانه  ترنم های  نیمه شبان 
و   هموار  تن  از  گاهی  می کرد/  نیایش 
و    از صدای کالم  باری  دریا  ترنم ها  آبی 
و  برمی آمد  اشک  فروچکان  چرخش 
چنان باال می گرفت که صدای فروچکان 

آن را می شنیدم./
بودم/  آن جا  دبیرستان  اول  سیکل  تا 
ایرانیان، دبستان و دبیرستان به نام علوی 
ایرانیان داشتند و من از آن جا  دادوستد 
کلمات را آغاز کردم/ و همین نام علوی 
ایرانیان کار خودش را کرد/ پس آن گاه به 
ایران آمدم، به  الهیجان و تاکنون در آن به 
سر می برم، مگر ۱۱سال که این جا آن جا 
بودم؛ به ماموریت های اداری یا تحصیل 
دانشگاهی که در اصفهان سپری شد./

شگرف.  سیب.  بام  از  آن جا/  از 
آغاز  ماه  کمی  و  گلنار  واژه ی  شگفتی 
شد/ در صحن امیر مومنان، پدر شگفتی 
ندارد(  ماه  تو  طلعت  )روشنی  با...  را 
سریان فرمود/ و گام به گام دست دل و 
جانم را می گرفت: کاری به کار چیزهای 
دیگر نداشته باش. حرف هایش به کنار، 

سالست گفتارش را بگیر./
ایرج میرزا را می گفت/ و به همین سان/ 
می رسیدند/  وفور  به  ایرانی  نشریات 
دیگران/  و  شد  دریافت  نیما  آن گاه 
فرزندان ناخلفش که از فرزندان خلفش 
خلف تر بودند/ و آن جا هم نازک المالئکه 
بود و نزار قبانی و شعر ترجمه. شعر متعال 
می دانستم  رسیدم  که  ایران  به  ترجمه/ 
سرایش دارم/ شاملو و فروغ به بسیاری و 
رویایی و احمدی به شدت حضور یافتند/ 

و من، این شدم که نیست.
اما هم چنان نشان طعم گندم، دامن 
مرا گرفته است و من هم چنان دچار می 

نوانم.
به نقل از:
»هنگام« ۸۴، ضمیمه ی ادبی فرهنگی 
روزنامه ی »عصر مردم« شیراز
پنج شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۳

از آن جا/ از بام سیب...
زندگی نامه ی خودنوشت استاد »م.موید«
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مگر با لبخنده ی ماه
)مجموعه شعر(

ناشر: محراب اندیشه/ 1373

گلی اما آفتاب گردان
)مجموعه شعر(

ناشر: نامجوفرد/ 1380

تو کجاست؟
)مجموعه شعر(

ناشر: آیینه ی جنوب/ 1384

سیماب های سیمیـن
)یک شعر بلند(

ناشر: ثالث/ 1385

پروانه ی بی خویشِی من
)مجموعه شعر(

ناشر: فرهنگ ایلیا/ 1386

نرگِس هنوز
)مجموعه شعر(

ناشر: تکا/ 1386

حسیـِن علی -درود خداوند بر او-
)درباره ی کربال/ روایت ادبی(

ناشر: چاپ و نشر بین الملل/ 1386

کتاب های استاد »م.مؤید«    |     از 1373 تا 1393
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بی خوانِش پرندگان
)مجموعه شعر(
ناشر: داستان سرا/ 1389

سه بار می گویـم گل سرخ
)مجموعه شعر(
ناشر: فصل پنجم/ 1390

دستاِس هنوز   می چرخد
)مجموعه شعر(
ناشر: فرهنگ ایلیا/ 1390

به سپیدِی تاج مـحل
)مجموعه شعر(
ناشر: داستان سرا/ 1390

پندار آبی
)طرح واره ها(
ناشر: شب چراغ/ 1391

زیر درخت آفتاب
)مجموعه شعر(
ناشر: فصل پنجم/ 1391

درخِش شبانه ی سیب سیاه
)مجموعه شعر(
ناشر: داستان سرا/ 1393
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اشاره |  حوالِی دو نیمه شِب اولین شِب جشنواره بود که فرصتی دست داد تا ساعتی را با استاد »م.مؤید« به گفت وگو 
بنشینم. البته، آموختن از این شاعِر استاد، به همان نشسِت شبانه محدود نشد و در دوسه روِز جشنواره، به قدر تواِن 
شاگردِی من، ادامه یافت. بعد از آن گفت وگو و بعد از جشنواره بود که عکس او را در صفحه ی فیس بوکم گذاشتم 
و در حاشیه اش نوشتم: »در روزها و شب هایی که گذشت، از سلوک شاعرانه و منش فروتنانه ی او فراوان آموختم. 
تنش به ناز طبیبان، نیازمند مباد...« و دوستی زیر عکس و نوشته ام پیغام گذاشت که: »یکی از معدود شاعرانی که 
شوق دیدارش را دارم« و برایش نوشتم: »از معدود شاعران بزرگی که از دیدارش لذت می بری و بعد از شوقی که 

برای دیدنش داشته ای، هرگز با دیدنش سرخورده نخواهی شد...«.
متِن گفت وگوی من با مرِد روشنی که فارغ از هیاهوهای پایتخت و پایتخت هیاهوها، هم چنان و هنوز و همیشه، 
»شاعر« است، پیش روی شماست. »م.مؤید« در آن  شِب شیرین، حرف هایی شنیدنی زد، که حاال خواندنی شده اند.

گفت وگو با استاد »م. موید«

آواهای ایرانِی این حروف،
درخشان اند
،،

مجتبیاحمدی
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من خیلی بـه این فـکر کـردم 
که گـفت وگو با شـما را از کـجا 
آغاز کنم. در خبرنامه ی همین 
جشـنواره ی شعر رضوی دیدم 
با شـما گـفت وگوی کـوتـاهی 
داشته اند و شما در آن مصاحبه 
گفتـه اید: »شـعر با مفـاهیـم 
شـیعی انطـباق دارد«. البتـه 
آن جا، دوست مصاحبـه کننده، 
حرف را رها کرده و ادامه نداده 
بود و به جـای دیـگری رفتـه 
بود. حاال من دقیقـا می خواهم 
از همین جـا گفت وگو را شروع 
کنم و بپرسم: این که می گویید 
شـعر با مفاهیم شـیعی انطباق 

دارد، یعنی چه؟ 
در  منتقد  یک  هم  بعد  و  »آدونیس« 
این  میراحسان(  )میراحمد  کشور  داخل 
حرف را زدند که: »شعر در نهاد خودش 
شیعی است«؛ معنایش این نیست که در 
ظاهر بروز کند؛ مثال فالن حدیث را بگوید، 
یا از صادق آل محمد )ص( نام ببرد، یا داد 
بزند و شلوغش کند؛ بلکه شعر در ماهیت 
دارد.  تطبیق  شیعی  معارف  با  خودش 
یعنی هرچه ما به سمت عالم معنا می رویم 
می شویم،  نزدیک  حقیقت  عالم  به  و 
می آیند  کثرت  از  »اسماء الله الحسنی« 
در بساطت؛ یعنی هزارتا می شود صدتا، 
یکی  می شود  ده تا  ده تا،  می شود  صدتا 
و می رسیم به »الله«، که تازه خوِد »الله« 
هم، پشتش اسمی است که هیچ کس از 
را  آن  نامی که خود،  »آن  ندارد؛  آن خبر 

برای خویشتن برگزیدی«؛ و کسی هم از 
آن خبر ندارد...

آن جاها، در این جور مفاهیم ذهنی، در 
باورداشت چنین مفاهیمی، »مریم« )درود 
خداوند بر او( همان زهراست )درود خداوند 
بر او(؛ »محمد« )درود خداوند بر او(، ضمن 
این که بسیار پیش از »آدم« است، واپسین 

پیامبر می شود در نسل آدم...
و شعر در نابی خودش این است؛ حاال 
چه شاعر کیش مند باشد و چه نباشد؛ در 
یعنی  بود،  ناب  شعر  اگر  دو صورت،  هر 
»آدونیس«  بود...  آمده  ناخودآگاه  از  اگر 
ناب،  شعر  می گوید  وقتی  »بورخس«  یا 
منظورش این است؛ یعنی شاعر همه ی 
دینش،  بگذارد؛  کنار  را  خودآگاهی اش 
کنار  باورداشتش  سیاستش،  مذهبش، 
برود، با صداقت تسلیم آن لحظه ی شعری 
شود؛ تا شعر بیاید؛ و شعر وقتی می آید، 
در  می آید؛  این ها  همه ی  مجموعه ی  از 
چنین حالتی شعر الهی است؛ چون الهی 
ناب؛  مسیحیت  است؛  مسیحی  است، 
چون مسیحیت ناب است، مسلمان ناب 
پس  است،  ناب  مسلمان  چون  و  است؛ 

شیعی است در باورهای ما.
شیعه ی  خودش  این که  با  »آدونیس« 
از  نژادش  -البته  نیست،  دوازده امامی 
علوی های سوریه است- ولی معتقد است 
است.  شیعی  خودش  نهاد  در  شعر  که 
باور من چنین  را گفتم.  من هم، همین 
را  الیوت«  »تی .اس.  وقتی  یعنی  است. 
می خوانم و می بینم که چگونه با »مریم« 
-درود خدا بر او- حرف می زند، تحت تاثیر 

شعردرنابیخودش
چه حاال است؛ این
شاعرکیشمندباشد
هر در نباشد؛ چه و
شعر اگر صورت، دو
ناببود،یعنیاگراز
ناخودآگاهآمدهبود...
همهی شاعر یعنی
را خودآگاهیاش
دینش، بگذارد؛ کنار
سیاستش، مذهبش،
باورداشتشکناربرود،
تسلیم صداقت با
شعری لحظهی آن
بیاید؛ شعر تا شود؛
وشعروقتیمیآید،
ازمجموعهیهمهی

اینهامیآید...

؛
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قرار می گیرم و واقعا به یاد »حضرت زهرا« 
می افتم -درود خداوند بر او-.

این  شما  منظور  می کنم  فکر 
به  می رسیم  وقتی  که  است 
یک سری مفاهیم انسانی، حاال 

فارغ از هر دین و مذهبی...
همان جاها تو به فطرت خودت نزدیکی؛ 
علیها«؛  الناس  فطر  التی  »فطرت الله 
این جا آن محور، آن بن، که تو گفتی بهش 
می رسی، یعنی از خودت و فضایت جدا 
می شوی و می روی و می رسی به آن؛ آن 
را  بعد خود به خود شعر  الهی است؛  بن، 
هم می گویی و شاید خودت متوجه نشوی 
و پس از ده سال یکی دیگر بیاید و به تو 

بگوید که شعرت چیست...
»سبب  بودم:  گفته  شعر  یک  در  من 
همیشگی نور...«؛ یکی از دوستان از من 
پرسید: تو فیزیک خوانده ای؟ گفتم: نه، 
زده؛  »هایزنبرگ«  را  تو  این حرف  گفت: 
گفتم:  گفته ای؟  که  چیست  این  پس 
نمی دانم. گفت: یعنی این همان »الله نور 
السموات و االرض« است؟ گفتم: شاید. 
چون باالخره در جامعه ی شیعی بوده ام، 
پدرم شیعه، مادرم شیعه، قرآن و حدیث در 
فضای زندگی ام بوده، ممکن است چنین 

باشد...
حتی »احمد شاملو« که داد می زند و 
می گوید: من بی دینم... )هرچند من به 
ندارم  اعتقاد  و  نیستم  معتقد  حرف  این 
اصال  باشد؛  بی دین  دنیا  در  کسی  که 
بی نهایت  از  حرف  وقتی  »مارکس«، 

است؟  ماتریالیستی  چه  پس  می زند، 
بی نهایت چه مفهومی دارد برای کسی که 
دنبال تشخص مادی است؟( به هر حال، 
»شاملو« هم وقتی می گوید: »آی عشق! 
آی عشق! چهره ی آبی ات پیدا نیست«، 
من این را شعری کیش مند می دانم؛ حاال 
مسیحی،  مسلمان،  را  او  نام  نیست  الزم 
یهودی و... بگذارم. اصال سخن گفتن از 
»عشق«... با توجه به این که در باورهای 
او-  بر  خدا  -درود  صادق  حضرت   ما 
آیا  الحب؟«؛  اال  الدین  »هل  می فرماید: 
دین، غیر از عشق و محبت، چیز دیگری 

است؟ وقتی باور ما این است...
درجه یک  بازیگر  -که  تیلور«  »الیزابت 
مرگش  وقتی  بود-  زیبایی  بسیار  زن  و 
»تمام  که:  می کند  وصیت  فرامی رسد 
من  نقاشی  تابلوهای  و  من  جواهرات 
صندوق  یک  در  را  آن  پول  بفروشید،  را 
بریزید و خرج بچه های ایدزگرفته ی آفریقا 
باورهای  به  را  این  خیلی  من  بکنید«؛ 

خودم نزدیک می بینم؛ نوشتم:
»الیصابات مرد

همین سال گذشته که نگذشته است
و هنگام رفتن
دست شست

و به گل های ماندگار، آب داد
به چشم های کودکان ایدزگرفته

نگاه می کرد
باز هم نگاه می کند

بدین سان«؛
ادامه ی  هم  شعر  این  خوِد  یعنی 

نگاه کردن اوست.

به تو همانجاها
خودت فطرت
»فطرتاهلل نزدیکی؛
الناس فطر التی
آن اینجا علیها«؛
تو که بن، آن محور،
گفتیبهشمیرسی،
و خودت از یعنی
فضایتجدامیشوی
ومیرسی ومیروی
الهی بن، آن آن؛ به
است؛بعدخودبهخود
میگویی هم را شعر
خودت شاید و
متوجهنشویوپس
دیگر یکی دهسال از
بیایدوبهتوبگویدکه

شعرتچیست...

؛
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داشتن،  ایثار، دوست  عشق، محبت، 
این،  ستم دیده ها؛  به  خدمت کردن 
»مسیح«  »زهرا«ست،  »علی«ست، 

است...

یعنی دارید اشاره می کنید به 
ارزش های اخالقی و انسانی که 
در همه ی دین های الهی و حتی 
نقاط  غیرالهی،  اعتقادات  در 

مشترکی هستند... 
آن  بر  می توان  را  عنوانی  و  اسم  هر 

گذاشت.

اول  حرف  همان  به  توجه  با 
گفت وگو، حاال یک سوال دیگر 
می گوییم  وقتی  می آید:  پیش 
کنار  در  آدم  ذهن  »شیعی«، 
به  دارید  که  مفاهیمی  این 
می رود  می کنید،  اشاره  آن ها 
عنوان  با  موضوعی  سمت  به 
»والیت«؛ والیت حضرت علی 
)علیه السالم(، که مبنای تفکر 
را  موضوع  این  است؛  شیعی 
چگونه می شود با آن مباحثی 
که شما مطرح می کنید، پیوند 

زد؟
متاسفانه در شعرهای من گاهی وقت ها 
این موضوعات رو می شود؛ مثال در شعری 
گفته ام که: »دستاس هنوز، می چرخد«؛ 
که محور، نگاه من به »حضرت زهرا«ست، 
آن جا حرف از »حضرت علی« هم به میان 
می آید، اما گفتن از »ائمه« نباید در شعر، 

رو باشد و صراحت داشته باشد.

یعنی باید در ناخودآگاه شاعر 
اتفاق بیفتد...

شاعر  بعضی وقت ها  البته  بله. 
ناخودآگاه کشیده می شود...

به صراحت؟
این  به  شعر  کمال  من،  نظر  به  اصال 
است که این دو، یک جاهایی به هم برسند 

و یکی شوند.

کدام دوتا؟
یعنی  خودآگاهی.  و  ناخودآگاهی 
جریان  و  تو  ناخودآگاهی  جریان 
هم  بر  یک جایی  باید  تو  خودآگاهی 
است؛  فوق العاده  این  شوند؛  منطبق 
در  که  است،  این  شعر  حالت  بهترین 
می شود؛  راحت  دریافتش  شعر،  نتیجه 
نمی گویم مفهومش، می گویم دریافتش؛ 
یعنی تو می توانی روی آن انگشت بگذاری 
بگذارم  انگشت  »این«، من هم  بگویی  و 
»این« همیشه  دو  این  و  »این«،  بگویم  و 
همان  بود.  خواهند  متفاوت  یک دیگر  با 
یا  می گویند،  مدرنیست ها  که  چیزی 
همین »بورخس« می گوید؛ که شعر تکثیر 
پیدا می کند و با هر خواننده ای، یک شعر 
جدید است. و این، وقتی اتفاق می افتد که 
خودآگاهی و ناخودآگاهی در شعر، کاماًل 
شعرهای  در  باشند.  شده  نزدیک  به هم 
»بورخس« خیلی زیبا این اتفاق می افتد؛ 
گلوگاه  توام/  نبوِد  »محاصره شده ی 

جریانناخودآگاهیتو
خودآگاهی جریان و
بر یکجایی باید تو
شوند؛ منطبق هم
است؛ فوقالعاده این
شعر حالت بهترین
ایناست،کهدرنتیجه
شعر،دریافتشراحت
نمیگویم میشود؛
میگویم مفهومش،
تو یعنی دریافتش؛
آن روی میتوانی
و بگذاری انگشت
من »این«، بگویی
و بگذارم انگشت هم

بگویم»این«...

؛
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طوقی/ چونان کسی که غرق می شود در 
دریا«؛ فوق العاده است؛ محاصره شده ی 
را  خدا  می گوید  او  این که  با  توام؛  نبوِد 
شعر  یک  را  این  من  اما  نمی شناسم، 
از  اطالعات مان  ما  مگر  می بینم.  الهی 
خدا چیست؟ مگر ما چه می دانیم؟ چه 
اطالعی از ذات داریم؟ »محاصره شده ی 
توام/ گلوگاه طوقی/ چونان کسی  نبوِد 
است؛  الهی  دریا«؛  در  می شود  غرق  که 
من این را می گویم الهی؛ این را می گویم 
بیانات  با  دارد  منافاتی  چه  این  شیعی؛ 
از  حرف  که  وقتی  »امیرالمومنین«، 
عده!  من  لهم  »یا  می زند:  »معصومان« 
اسمائهم فی السماء معلومه و فی االرض 
مجهوله«؛ چه شماری اند آن ها! نام هاشان 
در آسمان آشکار است و در زمین ناپیدا؛ 
که  است  این  معنایش  یعنی  نام هاشان؛ 
»محمد تقی« در زمین ناپیداست، ولی در 
آسمان پیداست؛ ماهیت این نام، ماهیت 
»حسین«، ماهیت نام »حسین«... گویی 
که  نام ها؛  می شود جهان  آن جهان،  که 
نام  از  می کند،  وقتی شروع  هم  خودش 
شروع می کند؛ »و علم آدم األسماء کلها...

ثم عرضهم علی المالئکه...
فقال  المالئکه،  علی  عرضهم  ثم 
خیلی  این  هؤالء...«؛  بأسماء  أنبئونی 
نام های  هؤالء«؛  »أسماء  است؛  عجیب 
این ها؛ به مالئکه می گوید نام های این ها؛ 
نام ها موجود بوده اند؛ »هؤالء«  یعنی آن 
ال  سبحانک  »قالوا  است؛  انسان  مال 
ما  می گویند  علمتنا«؛  ما  اال  لنا  علم 

را  ما  این که  برای  را نمی شناسیم،  این ها 
نیاموخته ای.

این موضوع در معارف شیعی هست؛ 
این که همه ی اسم ها بودند، یعنی همین 
چهارده تا بودند؛ این چهارده تا هم پنج تا 

بودند و پنج تا هم یکی بود...

کّلهم نوٌر واحد...
بله.

استاد! سال هاست که شاعران 
شعر  نام  چهارده  همین  برای 
را در  از آن  می گویند. بخشی 
همین جشنواره ی شعر رضوی 
است،  برگزاری  حال  در  که 
وقتی  شما  نظر  به  می بینیم. 
شاعر می رود سراغ این ذوات 
برخورد  باید  چگونه  مقدس، 

کند؟
متاسفانه مقداری هیاهوست و بخشی 
است؛  یاوه  هم،  می شود  گفته  آن چه  از 
اما چون جنس موضوع حقیقتی است، 
الّزبد فیذهب جفاء« است؛  مابقی »فاما 
یاوه گویی ها می رود؛ کف روی آب است؛ 
فروفکنده می شود؛ »و اما ماینفع الناس« 
االرض«؛  فی  »فیمکث  رضاست؛  امام 
آب، -خیلی  نمی گوید  قرآن  در  خدا هم 
زیبا و مدرن می گوید، خدا هم انگار شاعر 
مدرنی است!- می گوید: »و آن چه مردمان 
را سود می دهد، می ماند«. من در کتابم 
موضوع  این  از  سیمین«،  »سیماب های 
استفاده کردم؛ معنا کردم »ماندگار است 

شعرهای در
»بورخس«خیلیزیبا
میافتد؛ اتفاق این
هی هشد صر محا «
گلوگاه توام/ نبوِد
چونان طوقی/
غرق که کسی
دریا«؛ در میشود
است؛ فوقالعاده
هی هشد صر محا
اینکه با توام؛ نبوِد
را خدا میگوید او
اما نمیشناسم،
رایکشعر این من
الهیمیبینم.مگرما
خدا از اطالعاتمان
چیست؟مگرماچه

میدانیم؟

؛
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در زمین«؛ به چاپ دوم که رسید، دیدم 
»مکث«  حرف  چون  است!  مزخرف 
است؛ یعنی کمی می ماند؛ »کف می رود 
فروفکنده و آن چه مردمان را سود می دهد، 
»بقا«؛  نمی گوید  می ماند«؛  اندکی 
»مکث« می آورد؛ می خواهد بگوید اصال 
جهان اندک است، این عمر اندک است...

متاٌع قلیل...
بله، این هستی در مقابل آن جاودانگی 
است،  بی فرجام  و  بی آغاز  و  دارد  او  که 
کم و ناچیز است؛ نمی گوید »فیبقی فی 
االرض«، می گوید »فیمکث فی االرض«؛ 
یعنی همین آبی که مایه ی حیات است، 

کمی می ماند.

که  شاعری  جوان  حاال 
حوزه ها  این  در  می خواهد 
با این  کار کند، چه باید بکند 
مفاهیم و معارف بلند و عمیق؟
باید موسوعه ای باشد، این بچه ها باید 
گستره ای داشته باشند و زمینی باید باشد 
که در آن رشد کنند. زمین شعر این بچه ها 
با  باشد.  رضا«  »امام  و حوش  حول  باید 
توجه به این که گفتی »کلهم نور واحد«، 
اگر حول و حوش »امام محمد تقی« هم 
هست، آن »محمد تقی«یی باشد که نفس 
»امام رضا«ست، »امام حسن مجتبی«یی 
باشد که نفس »امام رضا«ست؛ یک جوری 
را به درستی تبیین کرد. این  باید این ها 
کار، هم خوراک معرفتی می خواهد، هم 

توان هنری برداشت از این معرفت را.

»موسوعه«  یک  جوان،  شاعران  این 
رضا«ی  »امام  یک  باید  می خواهند؛ 
شود،  تهیه  ناب  فارسی  زبان  به  کاملی 
و  قابلیت شعر، حساب شده،  به  توجه  با 
این گستره ای باشد برای شنای بچه های 
شاعر و چیره شود در ناخودآگاهی آن ها و 
سپس از ناخودآگاه شان به صورت سیالن 
این  آن وقت  بیاید؛  بیرون  شعر  طبیعی 
است؛  ماندگار  و  می شود؛  رضوی  شعر، 
برود؛  می تواند  هم  جهان  همه جای  به 

همان طور که شعر »متنّبی« می رفت.
که چرا »هزارویک شب«  بفهمیم  باید 
را  التین  آمریکای  ادبیات  این قدر  عطار، 
تحت تأثیر قرار می دهد؛ از »مارکز« گرفته 
نام دار«  تا »بورخس«. چرا »امیر ارسالن 
چیست؟  دو  این  بین  تفاوت  نیست؟ 
چه طور »هزار و یک شب«، آن ها را با تعمق 

و ژرفانگری آشنا کرد؟

که  موسوعه ای  همان  جای 
گفتید، خالی ست...

بله، اصال نیست؛ اما حتما باید باشد. 
رضا«  »امام  درباره ی  که  اطالعاتی  تمام 
هست، باید جمع آوری شود و در دسترس 
شاعران باشد، وگرنه باز می شود همینی 

که همیشه بوده و هست.

خب یک جوان شاعر، به فرض 
در  هم  موسوعه  آن  این که 
اختیارش بوده و خوانده، کسب 
معرفتی هم کرده، حاال دوست 
دارد در شعرش معارف اهل بیت 

جوان، شاعران این
»موسوعه« یک
میخواهند؛بایدیک
»امامرضا«یکاملی
ناب فارسی زبان به
توجه با شود، تهیه
شعر، قابلیت به
این و حسابشده،
گسترهایباشدبرای
بچههای شنای
شود چیره و شاعر
ناخودآگاهی در
از سپس و آنها
به ناخودآگاهشان
صورتسیالنطبیعی
بیاید؛ بیرون شعر
شعر، این آنوقت

رضویمیشود.

؛
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و مفاهیم دینی را بیاورد...
اصال باید نیاورد... 

نه با صراحت...
تو اگر شاعری و اگر آن معرفت، جزیی 
از تو شده، خودش می آید. چه طور دختر 
حسین«  »امام  بعد  می آید،  همسایه 
آن  به  حسین«  »امام  بیاید؟  نمی تواند 
قشنگی، نمی آید اما آن دختر می آید؟!

پس برگشتیم به همان موضوع 
یعنی  ناخودآگاه؛  و  خودآگاه 
از  پیش تر  نباید  خودآگاه 

ناخودآگاه برود...
ناب  آن قدر  تو  باید  برود،  نباید  اصال 
قوی  آن قدر  تو  شعری  قدرت  و  شوی 
شوند؛  نزدیک  هم  به  دو  این  که  باشد، 
ساحت  شعر  اصال  گفتم.  که  همان طور 
خودآگاهی  ساحت  است،  ناخودآگاهی 
نیست. می دانی چرا شعر »حافظ« برای 
البته  است؟  موفقی  اثر  هم،  فال گرفتن 
کنم،  انکار  را  معنوی  علل  نمی خواهم 
یقینا هست و به گمان من، حافظ از اولیا 
بود؛ ولی هیچ منافاتی ندارد با این حرف 
که یکی از علل توفیق شعرش این است 
که شعر ناب است. یعنی چه؟ یعنی شعر 
است؛  ادراکی  شعر  نیست،  مفهومی 
یعنی نمی توانیم قسم بخوریم که دارد چه 
می گوید؛ »من این حروف نوشتم چنان که 
غیر ندانست/ تو هم ز روی کرامت، چنان 

بخوان که تو دانی«... 
این جا  به  می شود  چگونه 

رسید؟
خودت  آن وقت  باشی؛  شاعر  باید 
می فهمی. چه طور فهمیدی که شاعری؟ 
از یک جایی شروع شد. من یادم است در 
جوانی که در نجف بودم، دفتری داشتم 
می رسید  دستم  به  که  را  شعرهایی  که 
آن  در  می دیدم،  ایرانی  مجله های  در  و 
را  شعری  یک بار  می کردم.  یادداشت 
منتقل کردم به دفترم، وقتی تمام شد و آن 
را با اصلش مطابقت دادم، دیدم یک چیز 
دیگر است و از همین جا شروع شد. دیدم 
ولی  قافیه،  و  وزن  همان  با  است؛  شعر 
یک چیز دیگر که آن نیست. یک حالت 
جنون آمیزی به انسان دست می دهد که 
فهمیدی،  که  وقتی  شاعری.  می فهمی 
یک  کنی؛  تحلیق  را  خودت  می توانی 
چیزهایی را کم و چیزهایی را اضافه کنی؛ 
خودت را بسازی؛ اما خودت را بسازی و 

رها کنی در اختیار شعر.
نگاه شعر، نگاه واالیی است؛ نگاه شعر، 
نه نگاه شاعر؛ شاعر می تواند آدم پست و 
شعرش  که  حالی  در  باشد،  نامربوطی 
یکی  شعر،  عجایب  از  است.  متعالی 
همین است؛ یعنی شعر مال یک ارتفاعی 
است که فرد پلشت در همان حال پلشتی 
می تواند برود به آن ارتفاع برسد و دوباره 
برگردد پایین و در همان پلشتی بماند... 
»اال الذین آمنوا«؛ قرآن هرچه بد و بی راه 
دارد، به شاعر می گوید؛ »والشعرا یتبعهم 
الغاوون، الم تر انهم فی کل واٍد یهیمون، 
و انهم یقولون ماال یفعلون«؛ اما »اال الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات« و در جای دیگر 

ساحت شعر اصال
است، ناخودآگاهی
خودآگاهی ساحت
نیست.میدانیچرا
برای »حافظ« شعر
اثر هم، فالگرفتن
البته است؟ موفقی
علل نمیخواهم
معنویراانکارکنم؛
منافاتی هیچ ولی
نداردبااینحرفکه
توفیق علل از یکی
شعرشایناستکه
شعرناباست.یعنی
شعر یعنی چه؟
نیست، مفهومی
شعرادراکیاست...

؛
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ممنون«؛  غیر  اجٌر  لهم  »فاّن  می گوید: 
و چه زیباست. واقعا یکی از دالیل وجود 
خدا همین است؛ ما نمی توانستیم به این 
ماست،  قدرت  از  خارج  بگوییم؛  خوبی 

پس هست.

گفت وگو  از  بردم  لذت  خیلی 
با شما و بسیار آموختم. برای 
شعرهایی  از  گفت وگو،  پایان 
اهل بیت  برای  به نوعی  که 
در  گفته اید،  )علیهم السالم( 

حافظه دارید که بخوانید؟
بودم  رفته  پیش  سال  هشت  هفت، 
دیلمان. یک دشت شقایق سرخ را آن جا 
دیدم. نشستم و یکی از گل ها را از نزدیک 
است؛  سیاه  درونش  دیدم  کردم؛  نگاه 
سرخ و شاداب، ولی داخل آن سیاه است. 

همان جا این شعر آمد:
»سیاهی های میان شقایق ها

درخشان اند
چونان اندوهی پایدار

حسین!
حسین!

آواهای ایرانی این حروف
درخشان اند

چونان سیاهی های میان شقایق ها
حسین!
حسین!«

»حسین«،  کلمه ی  حتی  این جا 
»حسین«ی  نیست،  من  »حسین« 
آمده. من سال ها  به شعر من  است که 
نمی گویند  عرب ها  بوده ام؛  نجف  در 

خاصی  لهجه ی  و  لحن  با  »حسین«، 
خشونتی  انگار  »حسَین«؛  می گویند 
در آن است، اما ایرانی وقتی می گوید: 
است؛  همراه  اندوه  با  انگار  »حسین«، 

حسین...
یک دختردایی داشتم که پسری داشت 
خیلی خوش قدوباال، به نام »الله یار«. در 
تهران  آن زمان من  در  جبهه شهید شد. 
در  آن ها  خانه ی  الهیجان.  آمدم  بودم. 
چایجان بود. به من گفتند: »الله یار« شهید 
شده. رفتم و به مراسم هفتم رسیدم. وقتی 
رسیدم دیدم در باغ، زیر درختان مرکبات 
میز گذاشته اند و البته مردم رفته بودند. 
مادر  که  بود  گفته  به من  ضمنا همسرم 
آن شهید، سه روز قبل از این که فرزندش 
آتش سوزی  اثر حادثه ی  در  شهید شود، 
دچار سوختگی شده است. در مسیر به 
سوزش  این  خدا  که  می کردم  فکر  این 
متعادل  درونی اش  که سوز  داده  او  به  را 
مادر  در  را  سوختگی  آثار  وقتی  شود. 
شهید دیدم، طوری نشستم که پشتم به 
او بود. فهمیدم دارد به سمت من می آید. 
که  من  به  او  می کردم.  عجیبی  گریه ی 
رسید گفت: »حسین جان! چرا این طور 
گریه می کنی؟ فدای سرت!« وقتی گفت 
»فدای سرت«، ناراحت شدم و عصبانی 
فهمید...  بالفاصله  او  رفتم.  سمتش  به 
-این جا را خوب دقت کن؛ زندگی است، 
ولی شعر است- گفت: »تو را نمی گویم، 
فدای سر نام تو!« یعنی نمی گویم فدای 

سر تو، می گویم فدای سر نام تو!
نام من، »حسین« است.

نگاهشعر،نگاهواالیی
نه شعر، نگاه است؛
شاعر شاعر؛ نگاه
پست آدم میتواند
باشد، نامربوطی و
کهشعرش حالی در
از است. متعالی
یکی شعر، عجایب
یعنی است؛ همین
شعرمالیکارتفاعی
پلشت فرد که است
درهمانحالپلشتی
آن به برود میتواند
ارتفاعبرسدودوباره
در و پایین برگردد
همانپلشتیبماند...

؛
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شعر دینی را یا با موضوعش می شناسیم یا با 
موضعش. )تعبیر »موضوع« و »موضع« از آقای 
محمدکاظم کاظمی باید باشد.( »موضوع«، 
شعر را به دسته بندی های مرسوم در شعر دینی 
غدیریه،  علوی،  نبوی،  و شعرهای  می رساند 
فاطمی، عاشورایی، رضوی و انتظار شناسایی 
در  قدسی  سیره ی  و  شخصیت  می شوند. 
ارزش های  و  تعبیه شده  این شعر  سطرسطر 
زیبایی شناسانه هم با موضوع شعر سنجیده 
خواهد شد. تقریبا اغلب شعرهایی که زیر نام 
دینی می شناسیم، شعرهای موضوعی  شعر 
است. اما شعری دینی که خاستگاهش موضع 
تجربه ی  است،  پیرامونی  جهان  در  شاعر 
شخصی شاعر از »امر قدسی« را بدل به شعر 
نشانه های  از  به ندرت  شعر،  این  در  می کند. 
می توان  نشان  دینی  متون  و ظاهری  صریح 
یافت. نشانه های تاریخی/ جغرافیایی )زمانی/ 
مکانی( غالبا در بافتار چنین شعری حضوری 
که  می شوند  آشکار  آن گاه  و  دارند  پنهانی 

»ضرورت« و »ناگزیری« احضارشان کند.
»م.مؤید« شاعری است که بر موضع دین 
ایستاده است. شعر او پردازش زیست دینی 
بازتاب  موید،  آقای  شعر  در  ضمایر  اوست. 

حیثیت »پرستش« است. معبود در شعر او یا 
امروز  یا در اشاره. گذشته،  در تخاطب است 
است  گزارشی  موید،  آقای  شعر  در  آینده  و 
می بیند  است،  دیده  پرستنده  یک  آن چه  از 
این  با  را  نیز نسبت خود  و خواهد دید. زبان 
جهان بینی در غلظتی آهنگین می یابد. شعر 
او آهنگین نیست، بلکه خود موسیقی است. 
آقای موید گفته است که در ترنیم نیایش های 
او  بیان  طبیعت  پس  یافته،  پرورش  پدر 

زمزمه های قدسی است.
آغاز آشنایی ما با آقای موید، در شبی است 
و  ماه«  لبخنده ی  با  »مگر  نمی شود  طی  که 
آن گاه روز می شود با »گلی اما آفتاب گردان«. 
پس از این دو کتاب، صدای آشنای شاعر با 
کجاست«،  »تو  ستایش شده ی  مجموعه ی 
مجموعه های  هنوز«،  »نرگس  گزیده ی 
»سیماب های سیمین«، »پروانه ی بی خویشی 
من«، »دستاس هنوز می چرخد«، »بی خوانش 
»به  سرخ«،  گل  می گویم  »سه بار  پرندگان«، 
آفتاب«،  درخت  »زیر  تاج محل«،  سپیدی 
»پندار آبی« »درخش شبانه ی سیب سیاه« و 
»غزلواره های هزار« جلوه هایی شاخص از شعر 

دینی را به گوش ما رسانده است.

پردازش زیست دینی
 کوتاه درباره ی شعر »م.مؤید«

سیداحمدنادمی
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)این متن، گزارشی است کوتاه، از نشست 
مجموعه شعر  کجاست؟«  »تو  کتاب  نقد 
»م.مؤید« که در سال انتشار کتاب، با حضور 
سید احمد نادمی، ضیاءالدین ترابی و صابر 

امامی برگزار شده است.(

دکتر صابر امامی در نشست نقد کتاب »تو 
کجاست؟« گفت: محور سخنم درباره ی این 

و  شاعرانه  کار  محتوای  کتاب، 
مسئولیت های شعری است.

مقاله ی  به  اشاره  با  وی 
شرح  به  متفکران«،  و  »شاعران 
فیلسوف  هایدگر،  مارتین  رای 
آلمانی، در مورد شاعران پرداخت 
و گفت: هایدگر معتقد است که 
زبان، خانه ی وجود است و چون 
کار شاعران کشف تعلق داشتن 
هستی و زبان به یك دیگر است، 

این کار را با رفتن مداوم به عالم معنا و برگشتن 
به عالم نام ها و کلمات انجام می دهند.

این  از  یکی  »م.مؤید«  داد:  ادامه  امامی 
مؤید  شعرهای  که  دنیایی  است؛  شاعران 
دنیایی است که  بازتاب  ما نشان می دهد  به 

ارتباطی رسوخی با ذات هستی دارد.
نسبت  از  هم چنین  دانشگاه  استاد  این 
گفت  سخن  »م.مؤید«  شعرهای  با  مذهب 
و  کتاب  این  شعرهای  در  داشت:  اظهار  و 
کتاب  مثل  مؤید،  آقای  دیگر  کتاب های 
آفتاب گردان«،  اما  »گلی  ستایش شده ی 
سوای ارجاع های مستقیم به آیات و روایات و 
نیایش ها، فرم شعرها نیز از با نگاه به متن های 

مذهبی ایجاد شده است.
وی افزود: مثال در شعر »گلی 
اما آفتاب گردان« در فرم و محتوا از 
»دعای نور« استفاده شده است.
این  در  هم  ترابی  ضیاءالدین 
نشست، سخن خود را با خواندن 
شعر »نرگس هنوز« آغاز کرد و با 
امامی  دکتر  سخنان  به  تعریض 
اندیشه  به  مجالی  شعر،  گفت: 
بلکه موسیقی سیالی  نمی دهد 
است که در حرکت است، رقص واژگانی که در 
کنار هم نشسته اند، آوایی را پدید می آورد که 
ما را از معنا دور می کند؛ هرچند که در نهایت 

معنادار می شود.
وی ادامه داد: البته شعر آقای مؤید شعری 

 »سیداحمد نادمی« در نشست نقد کتاب »تو کجاست؟« اثر »م.موید«:

دین در شعر مؤید، ابزاری برای بهره بردن نیست

،،
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است محتواگرا، اما این محتوا بعد از فرم شعر 
قرار می گیرد؛ محتواگرایی این شعر هم به این 
دلیل است که شاعر یك جهان بینی دارد و این 

جهان بینی در شعر او درونی شده است.
ترابی گفت: در هر حال، شعر »م.مؤید« به 
سبب غنای موسیقیایی اش جذاب و دل نشین 
زیرا  است؛  شگرف  شعری  شعر،  این  است، 
تعریف شاعر از شعر با تعاریف آشنایی که برای 

شعر وجود دارد متفاوت است.
گفت:  از سخنانش  دیگری  بخش  در  وی 
رفتار  مؤید،  آقای  شعر  ویژگی های  از  یکی 
شاعر با زبان است؛ او از پارسی ترین واژگان در 
کنار واژگان عربی به جمالتی بدیع می رسد.

ترابی هم چنین گفت: شعر مؤید، شعری 
موسیقی  تولید  در  که  فرمی  است،  فرم مدار 
با  شاعر  را  موسیقی  این  البته  دارد؛  کاربرد 
ایجاد  هم  تکرار  تکنیك  مانند  تکنیك هایی 

می کند، تکرار حروف و واژه ها.
وی اظهار داشت: در آخر اگر بخواهم در 
یك کلمه، شعر »م.مؤید« را تعریف کنم باید 
یعنی  آوایی؛  است  شعری  او،  شعر  بگویم 
شعری که ریشه در موسیقی کالم دارد و این 

موسیقی، غیر از وزن عروضی است.
سیداحمد  نشست،  این  سخنران  آخرین 
نادمی بود که کتاب »تو کجاست؟« را بهترین 
کتاب شعر منتشرشده در سال 85 دانست. 
زندگی نامه ی  خواندن  با  را  خود  سخن  او 
خودنوشت استاد »م.مؤید« آغاز کرد. در این 
زندگی نامه ی خودنوشت، وی از کودکی خود 
شبانه ی  نیایش های  تاثیر  و  نجف اشرف  در 
و  پدری،  کتاب خانه ی  جذبه ی  و  پدرش 
مدرسه ای که در آن خواندن و نوشتن را آغاز 

از  اولیه اش  تاثیرپذیری  از  سرانجام  و  کرده 
شاملو، فروغ، احمدرضا احمدی و رؤیایی از 
یك سو و شاعران عرب و شعر متعالی ترجمه از 

سوی دیگر نوشته است.
نادمی گفت: همین زندگی نامه ی مختصر، 
و  درون مایه  از  را،  مؤید  شعر  سرچشمه های 

تکنیك و فرم، می نمایاند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد ترکیب »شعر 
نمونه ی  مؤید  آقای  شعر  بپذیرم،  را  دینی« 

کامل چنین ترکیبی خواهد بود.
نادمی اظهار داشت: دین در ژرف ساخت 
شاعر،  رویکرد  و  شده  واقع  مؤید  آقای  شعر 
رویکردی متظاهرانه نیست؛ دین در شعر مؤید 
کار  به  بلکه  نیست،  بهره بردن  برای  ابزاری 

معناسازی برای اشیا می آید.
دیگر  ویژگی های  از  گفت:  هم چنین  وی 
شعر مؤید، مواجهه ی حقیقت جویانه در برابر 

وقایع سیاسی، اجتماعی است.
واقعیت ها  گزارشگر  او  کرد:  تاکید  نادمی 
از  را  شعری  حقیقت های  بلکه  نیست، 

واقعیت ها استخراج می کند.
این شاعر و منتقد گفت: ویژگی دیگر شعر 
از ترکیب های  ابهام ذاتی آن است که  مؤید، 
استفاده ی  و  تکرارها  و  غافل گیرانه  نحوی 
کاربرد  که  اضافات  تتابع  از  هوشمندانه 
شده  تزریق  شعر  به  دارند،  نیز  موسیقایی 

است.
شعری  زبان  ابهام،  این  افزود:  نادمی 
اساطیری  روایات  برای  زبانی  به  را  مؤید 
این که در شعر مؤید،  نتیجه  نزدیك می کند، 
پدیدارهایی که مدرنیته از آن ها قدسی زدایی 

کرده است، حیثیتی تازه می یابند.

،،
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هم  شاید  بود  پیش  سال  دوازده  ده 
خنیفرزاده«  »محمد  روزی  که  پیش تر، 
و  ارجمند  انتشاراتی  کتاب های 
من  به  را  اندیشه(  )محراب  ورشکسته اش 
شاعرانی  نخست  مجموعه های  هدیه  داد، 
چهره های  از  بعدها  هرکدام شان  که 
»تبسم های  شدند:  امروز  شعر  متفاوت 
همین  »با  اخالقی«،  »زکریا  از  شرقی« 
رحمانی«،  »صادق  از  معمولی«  واژه های 
رضایی نیا«  »عبدالرضا  از  چندم«  »روز 
قابل  کتاب های  که  دیگری  کتاب های  و 
تفصیل«  و  »اجمال  مثل  بودند؛  توجهی 
»شادی  یا  میرشکاک«  »یوسفعلی  از 
الماغوط«  »محمد  از  نیست«  من  حرفه ی 
و  »شبلی  و  بیدج«  »موسی  ترجمه ی  با 
آتش« از »علی رضا قزوه«.مجموعه هایی با 
در  که  الرسام«  »باسم  متفاوت  جلد  طرح 
زمان انتشار این کتاب ها تازه داشت رونق 
می گرفت.آخر از همه نیز کتابی را از میان 
»این  گفت:  و  درآورد  کتاب هایش  قفسه ی 

کتاب هم هست، مال پدر مجتبی مهدویه، 
مهمیه.«  شاعر  می گن  بخون،  هم  رو  این 
کتابی بود که نام و شکل و شمایلش با بقیه 
از  ماه«  لبخنده ی  با  »مگر  می کرد:  فرق 

»م.مؤید«.
دارم  که  نمی دانستم  آن روز  حقیقتش 
می گیرم،  چه  خنیفرزاده  محمد  دست  از 
جزو  که  بعد  چندی  که  نمی دانستم 
و  »م. مؤید«  دوست داران  و  ارادتمندان 
به  این مجموعه  شعرش درمی آیم، داشتن 
برگ برنده ام در میان دوست دارانش تبدیل 
سال های  در  که  نمی دانستم  شد،  خواهد 
را  مجموعه   این  بارها  می شوم  مجبور  بعد 
به دوستانم قرض بدهم تا بخوانند و از آن 

کپی بگیرند، نمی دانستم که...

هم نسالنش  از  بسیاری  مثل  »م.مؤید« 
آغاز  پنجاه  و  سال های چهل  از  را  شاعری 
کرد، او هم یکی از شاعرانی بود که از دل 
آمده  سال ها  آن  مدرنیستی  جریان های 

می توانست یکی از هـمیـن نام ها باشد
یادداشتی کوتاه در گرامی داشت شاعر »نرگس های به گل نشسته ی دل آیینه«

مرتضیکاردر
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و  پیچیده  شعرشان  که  شاعرانی  بودند، 
تفسیر  و  تحلیل  به  نیاز  و  بود  نامتعارف 
مخاطبان،  عموم  برای  نه  آن  درک  داشت، 
هم  شعر  حرفه ای  مخاطبان  برای  بلکه 

چندان آسان نبود.
واژگانی  با  دشوار،  زبانی  با  شاعرانی 
به  مخصوص  رسم الخط های  با  دشوار، 
خود، با رفتارهای شعری متفاوت، شاعرانی 
نکردند  منتشر  مجموعه ای  بیش ترشان  که 
مجموعه  که  چندتایی شان  همان  تازه  و 
و  تیراژ محدود  در همان  نیز  کردند  منتشر 
حلقه های محدودشان باقی ماندند و راهی 
به بدنه ی مخاطبان شعر امروز پیدا نکردند.
شاعرانی مثل بیژن الهی، بهرام اردبیلی، 
قاسم  شجاعی،  محمود  اسالم پور،  پرویز 
محمدرضا  نجات،  هوتن  هاشمی نژاد،  

اصالنی،  احمدرضا چکه نی و...
اوج گیری  دوره ی  و  بود  پنجاه  سال های 
برای  ادبیات؛  و  هنر  در  مدرن  جریان های 
عرضه ی  برای  مجالی  شاعران  این  همین 
کارهای خود داشتند و حلقه ها و گروه های 
شئون  همه  در  مدرن سازی  به  عالقه مند 
آن ها را جدی می گرفتند و مجالی داشتند 
برای ارائه و انتشار شعرهایشان در نشریاتی 

مثل »جزوه شعر« و »شعر دیگر« و...
به  اسالمی  انقالب  و  گذشت  زمان  اما 
وقوع پیوست و تا چند سال بعد، جریان های 
تدریجا  یا  دفعتًا  شئون  همه ی  در  مدرن 
حوصله ی  کسی  دیگر  شدند.  زده  کنار 
که  شعرهایی  نداشت،  را  شعرهایی  چنین 
درک کردن شان  و  شنیدن  نیز  زمان  همان 

حوصله ی ویژ ه ای می خواست.

کم کم  پنجاه  سال های  مدرن  شاعران 
و  محدود  حلقه های  شدند،  فراموش 
به  هرکدام  و  شد  پراکنده  مختصرشان 
از  یادی  کسی  کم کم  و  رفتند  گوشه ای 

ایشان نکرد.
که  گرفت  نادیده  نباید  هم  را  نکته  این 
کنار  از  نیز  ادبی  جریان های  از  بعضی 
حلقه ها  این  شدن  فراموش  و  ماندن 
خوشنود بودند، چرا که آن ها را آفتی برای 
بهتر  همان  و  می دانستند  فارسی  شعر 
یادی  و کسی  فراموش شوند  می دیدند که 

از آن ها نکند.

»م.مؤید« هم یکی از این شاعران بود که 
از همین  و یکی  می توانست فراموش شود 
نام ها باشد، می توانست به همان چند شعر 
که  نامی  به  و  کند  بسنده  جزوه ی شعرش 
از او در تقسیم بندی کتاب »صور و اسباب 
نوری  »اسماعیل  اثر  ایران«  امروز  شعر  در 
عالء« آمده است، دل خوش داشته باشد.

ادامه  پی گیرانه   و  جدی   را  کارش  او  اما 
داد. مجموعه ی نخستش »مگر با لبخنده ی 
مجموعه ی  و   1373 سال  در  را  ماه« 
در  را  آفتاب گردان«  اما  »گلی  بعدی اش 
به عنوان  کتابش  کرد.  منتشر   1379 سال 
نماینده ی صدایی متفاوت در شعر آوانگارد 
آن سال ها جایزه ی شعر کارنامه را برد. و بعد 
مجموعه های دیگرش نیز به ترتیب منتشر 
می گویم  »سه بار  کجاست؟«،   »تو  شدند؛ 
گل سرخ«، »دستاس هنوز می چرخد« و...
دوران پختگی و شکفتگی اش فرارسیده 
خود  ویژه ی  جهان  و  زبان  به  کم کم  بود. 
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خودش  به  مخصوص  شعر  و  یافت،  دست 
را ارائه کرد: نوعی شعر مدرن با ریشه های 
به  فراوان  ارجاعات  با  شیعی،  و  توحیدی 
سره  فارسی  زبان  با  مقدس،  کتاب  و  قرآن 
و دایره ی واژگانی غریب و گاه خودساخته.
که  سرود  درخشانی  و  بلند  شعرهای 
به شمار  شعری اش  سبک  شاه کارهای 
»نرگس  نگاه«،  »یحیای  مثل  می روند؛ 

هنوز«، »تو کجاست« و... 

شاعران  دیگر  نه  و  او  نه  آن زمان  شاید 
گمان  جریان ها  و  حلقه ها  آن  پراکنده ی 
روزگاری  روزی  بعد،  که سال ها  نمی کردند 
به  عالقه مند  تازه ی  نسل  که  فرامی رسد 
بررسی جریان های شعر مدرن فارسی از راه 
شعر  ریشه های  به جست و جوی  و  می رسد 
برمی آید و شعرهای جزوه ی  فارسی  مدرن 

پراکنده ی  سروده های  و  دیگر  شعر  و  شعر 
نشریات  و  روزنامه ها  در  را  شاعران  این 
و  پیدا  دانه دانه  پنجاه  و  چهل  سال های 

منتشر می کند.
فرارسید.  سرانجام  زمانی  چنین  و 
انبوه  میان  از  چهره   یکی دو  تنها  آن وقت 
چشم گیر  کارنامه ی  که  بودند  شاعران  این 
شعرهایشان  و  داشتند  توجهی  قابل  و 
می توانست نمونه های روشنی برای بررسی 
و  باشد  شعری  جریان  این  تکامل  و  تطور 

»م.مؤید« یکی از این چهره ها بود.
برای همین، اگر امروز »م.مؤید« به عنوان 
جریان  این  چهره های  اصلی ترین  از  یکی 
نیست  چیزی  آن  دلیل  می شود،  شناخته 
در حوزه ی  او  استمرار  و  جز سال ها تالش 
شعر و استقامت و پایداری او در راهی که به 

آن باور داشت. 
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به طوری که  است؛  زبان  با  بودن  تطبیق  شعر، 
استوار بر گشایش و گشودگی باشد.

هایدگر

سهل انگاری  نه  که  است  شاعری  »م.مؤید« 
در زبان دارد و نه سطحی نگری در محتوا. زبان 
برای او مهم ترین عنصر است که حتی در حوزه ی 
است،  آشنایی زدایی  به  عالقه مند  آن  قاموسی 
بیش ترش  شناخت  برای  همواره  که  عنصری 
شاعری  او  دیگر،  طرف  از  است.  کرده  تالش 
آیینی است اما محدود به دایره ی واژگان خاص 
نیست، از این منظر و در این حوزه، شاید تنها 
بتوان »طاهره صفارزاده« را هم ردیف و همانندش 
قلمداد کرد. بی گمان این دو شاعر، جزو معدود 
شاعرانی هستند که در حوزه ی شعر آیینی توان 
رابطه با آوانگاردیسم را پیدا کرده و مخاطبان جدی 
شعر را هدف قرار داده اند. بله، »م.مؤید« شاعری 
آیینی است اما جهان نگری معرفتی و آموزه های 
دینی، تشخص شعری وی را خدشه دار نکرده و 
قرار  را تحت الشعاع  زیباشناسانه اش  ارزش های 

نمی دهد. »احمد میراحسان« در رابطه با شعر او 
می گوید: »تاثیرات عمیق و وسیع از زبان قرآن، 
نهج البالغه و ادعیه بر شعر او، قابل توجه است؛ 
و این تاثیرات به او کمک کرد تا در ساختار الیه مند 
زبانی بیندیشد و زبان قرآن را به زبان شعر مدرن 
درآورد. او پرورش یافته ی ملتقای زبان های عربی 
و فارسی است و این تجربه ی زیستی، امکان معاد 
است. شعر  داده  او  به  را  کلمات  در  رستاخیز  و 
در  که  است  شعرهایی  وسیع ترین  از  »م.موید« 
موج نوی شعر ایران، بر فرهنگ استوار است.« 

)ماه نامه ی هنگام84، آذرماه85(
»م.مؤید«  کار  در  نظاره  و  منظر  بین  رابطه ی 
شاعرانه،  شهودهای  و  کشف  به  متکی  نه تنها 
که وابسته به جهان بینی و داشته های معرفتی 
اوست؛ به همین علت همواره به انتزاعی بودن 
شعر خود اعتراف و اعتقاد داشته و غیر از این، 
رویکرد  همین  شاید  و  برنمی تابد.  را  رویکردی 
مخاطبانش  جهت  از  او  شعر  برای  سابژکتیو 
مشکالتی به بار می آورد که صدالبته او خود نیز 
داده  پاسخ  آن ها  به  گه گاه  و  بوده  آگاه  آن ها  به 

رسول معنا
نقد و نظری بر شعر »م.مؤید«

مهدیصمدانی
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-به عنوان یک مخاطب  نگارنده  برای  اما  است.  
عالقه مند- بی اعتنایی »م.مؤید« به امر انضمامی 
و تاکید قاطع و دورسال وی بر یک امر و یک شکل 
بیان، می تواند محور اصلی آسیب شناسی شعر 
این شاعر ارزشمند محسوب شود و هم یکی از 

دالیل قلمی شدن این سطور.
تکنولوژی  عصر  در  که  است  مباهات  مایه ی 
خود  غریب  هجوم  تصاویر،  که  امروز  جهان  و 
ساده،  شعر  و  نداده  دست  از  مخاطبان  بر  را 
فرصت خالقیت را از مخاطبان ادبی سلب کرده 
است، شاعری چون »م.مؤید«، با تکیه به تفکر و 
اندیشه و توانش زبانی خود، به بازسازی شکل ها 
شعر  مخاطبان  توقف  و  پرداخته  چگونگی ها  و 
بر روی کلمات را امکان پذیر کرده و می تواند در 
تشخص  و  بیگانه کننده  هاله ی  اشعارش  اغلب 
سبکی منحصر به فردش را به نمایش بگذارد. پس 
قابلیت های او غیر قابل انکار و جایگاه رفیعش 
بیش تر  می توان  باره  این  در  و  است  ستودنی 
نیست.   غافل  آن  از  متن  این  که  فشرد،  پای 
نیز  آن ها  از  که  دارد  وجود  نیز  تناقض هایی  اما 
از یک طرف  »م.مؤید«  پوشید؛  نمی توان چشم 
درخشان  دهه ی  از  که  است  مدرن  شاعری 
چهل، مایه و درخشش گرفته و از طرف دیگر، 
نمی خواهد شعر مدرن را در اشکال و افق های 
کند.  تصور  و  تجربه  جدیدتر  و  دیگرگونه  فرمی 
در  که  نو،  امر  در  نه  او،  برای  امکان شدن شعر 
میراث و فرادهشی استوار است که باید پایه های 
معرفتی اش را کماکان با آهنگی تازه تقویت کرد. 
تنها در سحر ماندگار  این شاعر،  نگاه  شدن در 
بودن معنا می دهد. برای او، شعر بشارتی است 
به معنا، و معنا باید با انسجام هرچه بیش تر و با 
اقتصاد    استوار گردد.  بودن  بر  کم ترین هزینه، 

کلمات در شعر »م.مؤید«، اقتصادی است مبتنی 
و  مجاز  بین  می خواهد  او  دریافت.  و  شهود  بر 
امر واقع، از طریق نشانه های دینی و نمادهای 
انسانی و معرفتی اش پیوند برقرار کرده و امکان 
زیست اسطوره های دل خواهش را با خیال مدرن 
به نمایش بگذارد. شعر او باید مکانی آرمانی برای 
تغذیه و جوالن رویاهای او باشد، اما غنای زبان 
و تخیل بدیع »م.مؤید« بسته به کمند میراث و 
این  پاشنه آشیل  شاید  و  اوست.  مذهبی  سنت 
شاعر ارجمند که از بیان هنرمندانه ی آرمان های 
بودن  کم رنگ  همانا  ندارد،  پروایی  ذهنی اش 
سازوکارهای عینی در سخن اوست. وصف ها و 
اشارات کالمی »م.مؤید« به ادعیه و زبان وحی، 
حتی  که  است  سرراست  و  مستقیم  چنان  گاه 
به  قادر  نیز  آوایی  و  هارمونیک  موقعیت های 
پایین کشیدن پرده ی انتزاع از روی ساخت باوقار 
آن ها نمی شوند و نمی توانند حرمت خبر را به نفع 

عین، کم رنگ کنند.
بر  تاکیدش  و  است  زبان  تالشش  تمام  او 
موسیقی و چینش زبانی، گاه راه را بر خیال او 
می بندد. و خیال به گفته ی معروف، یعنی این که 
چگونه شاعر کار حس و فهم را یگانه کند؛ خیال 
شاعر از یک سو مفاهیم را چنان بازمی نماید که 
گویی ما آن ها را حس می کنیم و از سوی دیگر، 
افراد -یعنی حس شدنی ها- را چنان ارایه می دهد 
که گویی ما آن ها را می فهمیم. در یک کالم، کار 
خیال کلی کردن جزییات و جزیی کردن کلیات 
است.  درست است که »م.موید« با صورت های 
تصرف  اشیا  در  شعری اش  نشانه های  و  بیانی 
می کند و نمی توان عینیت را در شعر او بی رنگ 
دید، اما اشیا و کلمات به کاررفته در شعر او، خود 
همواره با ذات نمادین شان از چیزی دیگر خبر 
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می دهند و هرقدر هم بخواهیم او را مانند »نیما« 
صورتگر معنی بشناسیم، باز به دلیل نادیده گرفتن 
در  انضمامی  امر  غیرعامدانه ی-  یا  -و  عامدانه 
بسیار موارد باید او را شاعری مفهوم گرا قلمداد 
کرد؛ پس او غالبا رسول معناست نه صورتگر آن؛ 

حتی اگر تظاهری غیر از این داشته باشند:
درخت را/ می توانی/ به نشانی/ بنشانی در چشم 

خویش
چه چشم های سبزی دارد این بانو

عسل را/ می توانی/ به نشانی/ بنشانی در چشم 
خویش

چه چشم های شیرینی دارد این بانو
شب را/ می توانی/ به نشانی/ بنشانی در چشم 

خویش
چه چشم های بانویی دارد این بانو
بازمانده ی آتش را/ نیز/ چنین
بانو/ بانو/ زمستان است بانو

واپسین رخ سایه
در آفتاب پیشین بامداد وضوح

)نرگس هنوز، 260(
دور افتادن از امر انضمامی و تاکید بر رسالت 
با  شدن  درگیر  دیگر،  سوی  از  و  معرفتی  بیان 
شعر  در  زبانی،  افت وخیزهای  و  کالم  چینش 
بر  را  راه  تکنیک،  که  می نماید  »م.مؤید« چنان 
دیگر راه کارهای شعری او بسته، و در اغلب موارد 
دکتر  می شود.  ارایه  و  عرضه  عریان  شکلی  به 
»ناظرزاده کرمانی« در یکی از سخنرانی های خود 
به نکته ی جالبی اشاره داشت که ذکر آن می تواند 
بجا باشد. او معتقد است که در زیباشناسی ما 
ایرانی ها از دیروز تاکنون، تکنیک مانند گره های 
اثر پنهان کرده و  قالی همواره خود را در پشت 
هیچ گاه به شکلی عیان عرضه نشده و نمی شود. 

اما »م.مؤید« با این که یکی از تواناترین شاعران 
ابداع  و  سنت  میان  پیوند  عرصه ی  در  ما  امروز 
است، اما در اغلب موارد به جای تلفیق و درهم 
تنیدن عناصر متفاوت تشکیل دهنده ی شعری 
یا  و  کرده  پنهان  دیگری  زیر  در  را  یکی  هم،  با 
خود  دغدغه ی  تنها  به عنوان  را  دیگر  عنصری 
برکشیده و رسوا می کند، و معموال این کلمات او 
هستند که باید بار آهنگ و معنای مورد نظرش را 
به دوش بکشند.  او در این مورد چنان حساسیت 
مخاطبانش؛  از  دیگر  یکی  به گفته ی  که  دارد 
بخشی از جوشش این شاعر فدای کوشش های 
تعمدی اش می شود. بی گمان اصلی ترین رسالت 
هنری او زبان و تکنیک های چالش برانگیز او با 
زبان است که می تواند گاهی تنها در سطح عرضه 

شود:
)شار شار(

شن

»
»نرگس  هنوز« 
مجموعه ی 
پنج کتاب  
»م.مؤید« در 
یک کتاب 
است که در 
سال 1385 
منتشر شده.
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شن
شن

فراسویی های باران شن
باران شن

این همه شکست آیینه
این همه انفجار خرد
در سطح صیقل آرام

ناچاری دچار سوسوی چشم ناچار
توتیای زنگ مار

نرمش آسیمه ی سهمگین مدام
افشار و پیوست و
پیوست و افشار

پیشاپیش
تو را

نامیدم
پیشاپیش
پیشانیام را

به درگاهان تو ساییدم
ای درخشان ناچار!
شن/ شن/ شن

شناشن
)همان، 215(

نفوذ  اشیا  پیچیده ی  روابط  در  سادگی  به  او 
می کند و از کشیدن این روابط پیچیده به سطح 
و  اشیا  این  و  روابط  این  اما  ندارد،  ابایی  زبان 
آرمان های  فیلتر  از  باید  همواره  آن ها  برابرنهاد 
انتزاعی  همواره  طعم  و  کرده  عبور  او  ذهنی 
خود را به ارمغان آورند. برای »م.مؤید« هر چیز 
آیینه گون.  شعر  نشانه ی چیز دیگر است؛ عالم 
در  بابت،  این  از  و  است  سمبلیستی  شعری  او 
جهت گیری اش نسبت به دهه های گذشته کم تر 
خللی دیده می شود. شعر او از منظری کلی، ما 

را به یاد شاعران موج نو انداخته؛ »نوری عال«، 
از  اما  الهی«، »اسالم پور«، »رویایی« و...  »بیژن 
همان زمان نیز تفاوتش را با این گروه به دلیل تفرد 
نگاه  محفوظ  هم چنان  سبکی اش،  تشخص  و 
داشته. هنوز می توان گه گاه ردی از آن چهره ها 
با  می گوید:  خودش  کرد.  پیدا  آثارش  در  را 
»احمدرضا احمدی« رابطه ای نزدیک و دور دارم. 
من  شعر  اما  دارد،  شباهت هایی  من  به  رویایی 
معنا و فکر است و شعر او، فرم محض. اما شاید 
بیش ترین تفاوت این گروه با »م.مؤید« را باید در 
جهت گیری معرفتی و محتوای اندیشگون آثارش 

جست وجو کرد:
در رفتاری چنین

بر کارم بر کار
بر ماهیچه
بر گیسوان

بر گیسوان ماهیچه
بر ماهیچه ی گیسوان

من،
بر منی که

برگستوانی خسته است
در بی بازگشت ترین راه
که همه ی هسته است

سپید،
آخرین مفصلی ست

که نمی شکند
)نرگس هنوز، 167(

و یا در این چند سطر زیبا:
من

معمولی نیستم
که دلم

ران  باران خورده ی  و  خیس  ماهیچه های  برای 
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اسب
می سوزد

فهوای خیس
سفید خیس

یا
رنگی پیش نوزاد لبخند تو

و اگر نبودی
رنگین کمانی ویژه
بر گلوی کبوتر
نمی نشست

در کوچه ای از آب
شهری ست

که بر نبش کوچه های آن
نوشته ای
نیلوفر

)همان، 131(
به جز شکل بیانی، شاید بی اعتنایی به محتوای 
شاعران  شباهت های  از  دیگر  یکی  اجتماعی، 
حجم گرا و موج نو با »م.مؤید« باشد و شاید آن چه 
موج  دیگر  نام آوران  و  هم نسالن  از  را  شاعر  این 
نویی و یا حجم گرا جدا می کند، همین صبغه ی 
ایدئولوژیک اوست. او شاعری ایدئولوژیک است 
اما ایدئولوژی شعر او به جای پیوند با کارکردهای 
معارف  با  دوسویه  ارتباط  همان  در  اجتماعی، 
می دهد.  نشان  توقف  دل خواه،  ارزش های  و 
بی تردید این تشخص شعری اوست که شعر او 
را، پهنایی ابدی و ازلی می دهد، اما بی توجهی 
شاعر به زیست انسان امروز می تواند در جریان 
عرضه و تقاضای شعر خدشه ایجاد کند. یکی از 
او می گوید: موید  عالقه مندان و منتقدان شعر 
با زبان خودش زندگی می کند نه با زبان جهان 
پیرامون.  اگرچه او این مطلب را در جهت تاکید 

بر زبان فاخر و در توجیه آشتی ناپذیری شاعر با 
زبان روزمره می گوید، اما از همین نقطه می توان 
به امکان بیانی دیگری نیز رسید؛ جایی که شعر 
»م.مؤید« چه در سطح و چه در عمق زبان خود، 
مخاطبانش را نسبت به تعامل در روابط اجتماعی 
و هم چنین درک موقعیت زمانی مایوس می کند. 
درست است که شعر او محتوایی هستی شناسانه 
دارد، اما کارکترهای اصلی شعر او را اغلب باید در 
تاریخ و طبیعت جست وجو کرد تا در میان آدم ها و 

دغدغه های آدم ها.
عالوه بر دور بودن از کارکردی اجتماعی، اشعار 
»م.مؤید« گاهی مانند دانه های تسبیح راز و نیاز 
به یک دیگر متصل اند؛ انگار فرم و ساختاری جدا 
وجود ندارد؛ معانی، پیوسته می خواهند حرفی را 
از جایی که نگه داشته شده، به جایی که در راه 
است پرت کنند. وسواس گفته نشدن آن چه شاعر 
را در بر گرفته و آن چه شاعر را به حیرت واداشته، 
گریبانش را رها نکرده و آرام را از او می گیرد. شکی 
نیست که شاعر محو تماشاست و شکی نیست 
که می تواند حرف ها و دیده هایش را با ساختاری 
قوام یافته و با کلماتی گزیده به نمایش بگذارد، اما 
گاه به جای انتقال تجربه، درباره ی تجربه صحبت 

می کند.
... صبح خوش طعمی انار
خنکای گوارای دشت باران

مه پگاه
میهن بی دیوار

جای گزین عصر ستم/ فرموده آید
)این جا/ دیوار نیست/ اصال دیوار ندارد

آن سویی  ]مشاهدات  بود(  تنگ  خیلی  آن جا/ 
بنده ی خدا، حاج اسماعیل دوالبی[

)همان، 345(
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بهره ای  تخریب  از  »م.مؤید«،  شعر  جهان 
در  اما  احیاست.  و  وحی  از  سرشار  و  نداشته 
دنیای مدرن به گفته ی معروف؛ هر چیز سخت 
و استوار، دود شده و به هوا می رود. هیچ یقین 
قطعی تاب مقاومت در شرایط مربوط به تجدد 
را ندارد. و تناقض اصلی همین جاست که شعر 
معرفتی اش،  توان  و  تاب  همه ی  با  »م.مؤید« 
سخت مدرن می نماید، اما نسبت به این پرسش 
بی اعتناست که: دغدغه ها و زیر و زبرشدن های 
اکنون  زیست  و صدالبته  این جهانی  پی درپی 
در  تماشا،  سراسر  شعر  این  در  مدرن،  انسان 
جایگاهی  چه  وحدانی،  شور  عرصه ی  این 
دارد؟ او همواره نشان داده که می خواهد زبان 
یابد  سامان  دل خواه  ساختاری  با  شعری اش 
ایجاد  برای  تا  نشده  راضی  هرگز  راه  این  در  و 
فرمی جدید، انسجام و صالبت کالمش را فدا 
کند. بله، او اهل تاسیس است، اما نه در بیرون 
از معنا. اصال مگر شکست صورت ها اهمیتی 
دارد. آن چه معنا دارد همواره در ذات چیزهاست 
و همواره پایدار و پابرجا. پس جهان الیتغیر شعر 
او نیز باید ماهیتی استوار را نمایش دهد و ما در 
بارگشت از جهان شعری »م.مؤید« و در رابطه 
با محتوای اندیشگانی وی، باید بدانیم که اگر 
تخریب و شکستی هست مربوط به ظواهری 
است که باز در اشکالی دیگر نمود پیدا می کنند. 
شکست مربوط به شاخساری است که دوباره 
غیاب  و  حضور  طبیعی  -عرصه ی  می روید 
چیزها-.  اشیا در کالم »م.مؤید« همگی ماهیتی 
دل آویز دارند و چیزی که از دل آویخته باشد، بر 
زمین نیفتاده و نابودی برنمی دارد؛ ناچار است 

به زندگی و دچار است به دل دادگی:
بنفش نیلوفر کام
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بی زمین و دالویز
بی زمان و دالویز
دالویز و ناچار

بنفش و نیلوفر کام
دچار و دچار و دچار

سپید و خاکستری و ناچار
سو بر

نگاه روشن و سپید
بر سو

پگاه و روشن خاکستری
بی زمان و دالویز
بی زمین و دالویز

ای دیرینه رام دچار
مرات جوان خاسته خاکستر

)همان، 229(
کلمات در شعر »م.مؤید« همواره خاصیت 
استعاری و کنایی خود را محفوظ داشته و باید 
از حضور و غیاب مبتنی بر وحدتی روحانی لبریز 
شوند. این مطلب به ما می گوید که این شاعر 
معموال  شاعرانه،  تجربه ی  دهه  چند  طول  در 
نمی خواهد مقداری از برون را با حتمیت درون 
معاوضه کرده و تجارب و اندوخته های درونی اش 
دیگرگون،  اشیای  و  پدیده ها  نفع  به  گاهی  را 
عقب براند. او نمی خواهد چیزی از دست برود، 
تخریب را برنمی تابد، حتی اگر این تخریب در 
زبان شعر و سبک او باشد. او می خواهد آن چنان 
که مستحیل در کالم وحی است، در اشیا نیز 
جاری و ساری باشد، مبهوت راز آفرینش است 
و نمی خواهد گفت وگوی رازناک خود را با وجود 
از دست داده و تماشا را به نفع چند صدای ولو 
دل خراش، معطل کند. جهان او سرشار از آغاز 
بر  ریختن ها  و  شکستن ها  ظاهر  این  و  است 

اصل زیبای آفرینش و نگاه موسس او خللی وارد 
نمی کند:

تا/ هزار بار/ کشته شود و
هزار بار/ بازگردم و

هزار بار/ کشته شود و
هزار بار/ باز گردم...

)همان، 283(
زبان شعر  به  نسبت  که شاعر  است  درست 
از  اما  خود موضعی بی تفاوت و منفعل ندارد، 
منظر منقدان شعر امروز، کم تر چالشی برای رها 
ساختن خود از بعض قیود بروز می دهد، یعنی 
به جز چند مورد انگشت شمار، تالشی چشم گیر 
و  زبانی  دست آوردهای  تخریب  و  گذر  برای 
است  این  نمی شود.  دیده  آثارش  در  سبکی، 
که در طی پنج دهه، تقریبا کم تر تغییر فرمی در 
شعر او مشاهده می شود و حتی آخرین شعر او 
چندان تفاوت ساختی با اشعار اولیه اش ندارد.  
می توانیم به آخرین شعر کتاب »نرگس هنوز« که 
تاریخ اسفند85 را در پایان خود دارد، نگاه کرده 
و آن را با اشعار دهه ی چهل و پنجاه این شاعر، 

مقایسه کنیم:
سارها به پرواز می شوند

با درونه ی سرخ
و انارهای سیاه
با درونه ی سرخ

بر کمانه ی زایش شگفت
در آوندهای جان
فرو می ریزد...

)همان، ص469(
این درست است که او سخت درگیر میراث 
معرفتی خود است، اما نباید از خاصیت اشارتگر 
او به آسانی گذشت. او تنها از جان می گوید و 
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جان جهان و گه گاه شعر او به خوبی می تواند 
پلی باشد از دنیای روحانی و عالم انفس به آفاق 

دیگر و جهان کلمات.
عالم  در  و  است  یکی  برون  و  درون  او  برای 
تجلی او تنها یک جلوه جواز به بیان درآمدن 
دارد. او مانند »هولدرلین« می خواهد که میان 
و  شعر  ذات  درباره ی  و  بایستد  مردم  و  خدا 
آفرینش شعر بگوید، اما نه در بند زمان و مکانی 
خاص، بلکه رها در زمانی که از پیش هستی 

داشته است.
نکته ی آخر:

شاعر  منزلت  و  شأن  در  که  نیست  شکی 
شده  ارائه  بسیاری  مطالب  »م.موید«،  فرزانه، 
پرده  توان  در حد  آثارش  لطایف  و  دقایق  از  و 
برداشته اند، که بسیار هم قابل تکریم و تحسین 
است. اما هستند هنوز مخاطبانی که در تعامل 
با این آثار و حتی در ارتباط این آثار با جریان 
شاید  ابهام اند.  و  دچار سردرگمی  امروز،  شعر 
در همین راستا، یکی از اهداف نگارنده در بیان 
این مطالب، پیدا کردن مفری برای گفت وگو و 
ایجاد بابی برای تبادل آرا و افکار محجوب، در 
مسیر شناخت هرچه بیش تر و بهتر ذهن و زبان 
»م.مؤید« باشد. و صدالبته پاسخ به تناقض هایی 
که نگارنده را به خود و دریافت هایش مشغول 
شعری  تناقض های  لزوما  نه  کرده است، 

»م.مؤید«.
بی اعتنایی  باب  در  آن چه  آن که؛  دیگر  و 
شاعر نسبت به امر انضمامی و یا بی رنگ بودن 
محتوای اجتماعی و یا بیان همواره سابژکتیو 
شد،  گفته  »م.مؤید«  شعر  الیتغیر  جهان  و 
به هیچ وجه جنبه ای عام نداشته و در مورد کل 
بلکه  نمی کند.  صدق  وی  شعری  تجربه های 

این نوشتار، به تظاهر کلی آثار شاعر نظر داشته 
شناخته  »م.مؤید«  سبک  به عنوان  آن چه  و 
می شود و اعتبار پیدا می کند. وگرنه این شاعر در 
طی پنج دهه، تجارب گوناگونی را از سر گذرانده 
و ما در برگشت از آثارش به اشعاری برمی خوریم 
که می توانند بر تمامی نکات مورد ادعای ما خط 
بطالن کشیده و از منظر بیان ابژکتیو و ساختار 
کالمی، توان رقابت با رادیکال ترین اشعار دهه ی 
هفتادی را نیز داشته باشند. اشعار از این دست:

... آسیدمحمدتقی به من گفت:
- می خواهم خودم بروم! بروم؟

گفتم:
می خواهی برو اما ممکن است کشته شوی

گفت:
- بدم نمی آید کشته شوم

و رفت و کشته شد
یا  بود/  جالل  کانون  اول/  نویسندگان  کانون 

جالل وقتی می آمد/ کانون کانون بود...
دیر«،  »دیباچه ی  بلند  از شعر  )قسمت هایی 

نرگس هنوز، ص397(
شاید »م.مؤید« پرچمی را که چند دهه ی قبل 
به همراه موج نویی ها به دست گرفته بود، هنوز 
بر  زمین نگذاشته و هم چنان درگیر چالش هایی 
و  الهی«ها و »معزی مقدم«ها  است که »بیژن 
هر  در  اما  بودند،  آن ها  درگیر  هم  »رویایی«ها 
و  روزمرگی  هیاهوی  از  دور  که  شاعری  حال، 
به دور از الگوهای تقلیدی و کلیشه ای، هم چنان 
با اتکا به ذهن و زبان خود، به پرداخت جهان 
به  تا  را وامی دارد  ما  شعری اش قد علم کرده، 
سر  از  کاله  شعرش،  بلند  آستان  و  او  احترام 

برداشته و سر فرود آوریم.
سرانجام تابستان، مهدی صمدانی
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»سیماب های سیمین« کتاب شعر »م.موید«، 
درخشان  میراث  که  است  ویژه  کار شعری  یك 
دوران شعر موج نو دهه ی ۴۰ و۵۰ میراث عظیم 
شعر فارسی، خصوصا شیوه ی شیوایی در زبان 
هنجارزدای  دست آمدهای  و  حافظانه  الیه مند 
و  با هم حمل می کند  را  پسامدرنیستی  روایت 
)سنت  پارادوکسیکال  و  مختلف  صداهای  این 
و سنت ستیزی( در متن زبان فاخر و متشخص 
شاعر به گوهری بدل می شوند که در دوران تنزل 
و میان مایگی شعر، حکم کیمیا را دارد. این شعر 
یك مکالمه ی بینامتنی یکتاست که بین شاعر 
و »سیمین دانشور« شکل می گیرد و می بالد و 
یکه به لحاظ فرم و در ادامه ی زبان یکتای شاعر 
است. »سیماب های سیمین« و »تو کجاست« 
که با فاصله ی اندکی از هم منتشر شده اند، از 
آن دست آثار شعری نایاب و چندسویه اند که در 
اوج آوانگاردیسم، از فخامت و خوش اندامی فرم 
و زبان تردستانه و استادانه ای برخوردارند و گواه 
فرهیختگی و نخبگی دسترسی ناپذیر شعری اند 
که فاصله ی شعر اصیل و ماندگار را با شعرواره ها 
آشکارا برمی سازند. این دفتر شعر هیجان انگیز 
یادآوری می کند که شعر درخشان و نو دیریاب 
است و در همان حال مدرنیسم بدون خوانش 

ارجمند  و  شاعرانه  واقعیتی  ریشه دار  و  پهناور 
»تو  و  سیمین«  »سیماب های  بود.  نخواهد 
کجاست«، حاوی همین تذکر ضروری اند تا شعر 

را از یاد نبریم.
...

دهه ی  پایان  در  منزوی  شاعری  »م.مؤید« 
ششم عمر، از موج نویی های اصیل دهه ی چهل 
است و نخستین نکته ی حیرت انگیز درباره ی او، 
در  ژورنالیسم شعری است؛  در  عدم حضورش 
حالی که اهل شعر مدام او را ستوده اند و شاعران 
انقالب،  از  پیش  شعر  حرفه ای  خوانندگان  و 
جایگاه یکه اش را می شناسند. شاملو، رویایی، 
آتشی، حافظ موسوی، عنایت سمیعی، شمس 
لنگرودی، اسماعیل نوری عالء و بسیاری دیگر، 
هریك به مناسبتی بر نوبودگی و یکه بودن شعر 
»م.مؤید« تاکید کرده اند. مؤید سالیان طوالنی 
از انتشار کتاب سر باز  زد. شاعران موج نو، نظیر 
بیژن الهی، بهرام اردبیلی و دیگران، به سبب نوعی 
شورشی گری و امتناع برابر شعر رایج زمانه، انزوا را 
ترجیح می دادند. بعد از انقالب، »م.مؤید« آثار 
شعری اش را منتشر ساخته: »با لبخنده ی ماه«، 
»گلی اما آفتاب گردان«، »تو کجاست« و اکنون، 
»سیماب های سیمین«. هرچند جایزه ی برترین 

اینك، اینك نیست
 درباره ی مجموعه شعر »سیماب های سیمین« اثر »م.مؤید«

میراحمدمیراحسان
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شاعر سال کارنامه، چشم ها را متوجه او کرد اما 
نایاب بودن آثارش مدام معرفی او را به نسل امروز 
به تعویق انداخته است و این دوری البته دلیل 
دیگری هم دارد: شعر »م.مؤید« شعر ژورنالیستی 
است، البته ژورنالیسم، شعر او را برنمی تابد، شعر 
او، شعر شعراست و او شاعر شاعران. چنان که 
هایدگر این را درباره ی هولدرلین به کار برده است 
و این قیاسی مع الفارق نیست. شعر او آوای وجود 
است. از این بابت می توان او را با یدالله رویایی، 
بهرام اردبیلی، هوشنگ ایرانی و م.آزاد مقایسه 
کرد. ارزش و قدر آثارش در ازدحام میان مایگی و 
شعرگونه های سطحی و بی بنیه و ذائقه ی مشوش 
نمایش های  و  انقالبی گری  دوران های  و  زمانه 
اکنون  است.  مانده  ناشناخته  شعر  خیابانی 
داوری  گواه  دیگر  بار  سیمین«  »سیماب های 
درست کسانی مثل عنایت سمیعی است که در 
مصاحبه ای اخیرا تاکید کرده است که »م.مؤید«، 
می رسد  نظر  به  است«.  فصول  همه ی  »شاعر 
دیگر زمان آن رسیده که نام »م.مؤید« را به خاطر 
بسپاریم و فرصت آن آمده که شعرشناسان شعر او 

را اعتراف کنند.
...

»م.مؤید« در موخره ی »سیماب های سیمین« 
فضایی را که فضای گفت وگوی بینامتنی و درونی 
می کند.  وصف  دانشور  سیمین  با  است  شاعر 
و  او  شعر  متن  می شوند-  درهم  که  متن هایی 
به  نامه هایش  و  دانشور  سیمین  از  اثری  متن 
همسرش جالل  آل احمد- تبدیل به فرم جذاب 
و ساختاری دل نشین گشته اند. در دیباچه ی دیر 
شاعر از این مکالمه ی درونی چیزهایی را فاش 
می کند: این پس زمینه ی رابطه ی دور اوست با 
آن چه سرچشمه های نهانی شعر »سیماب های 

سیمین« را می سازد و به کودکی اش برمی گردد. 
خویش  آغوش  در  و  برمی گیرد  زمین  از  »مرا 
می فشرد. مهربان است. پدرم به سفر رفته است. 
این آقا دوست پدرم است. نامش آسیدمحمدتقی 
به  این جا  است.  آورده  چیکلیت  برایم  است. 
شکالت، چیکلیت می گویند. من سه ساله ام این 
آقا می آید و حال و روزگار ما را می پرسد و می رود 
تا چند روز دیگر باز بیاید و بازوان بگشاید و مرا از 

زمین برگیرد.
دیده  محمدتقی  آسید  گشت.  دیرگاه  و 
نمی شد. به برنایی رسیده بودم. از پدرم پرسیدم:

آسید محمدتقی پیدا نیست!؟
آقای بروجردی پیغام داد یکی برگزیده شود و 
به نزد سادات نخاوله در مدینه برود. چند روز بعد 
آسیدمحمدتقی به من گفت: می خواهم خودم 

بروم! بروم؟
گفتم: می خواهی برو! اما ممکن است کشته 

شوی!
گفت: بدم نمی آید کشته شوم. و رفت و کشته 

شد.«
...

خاطره ی  شاعر  که  آسیدمحمدتقی 
کودکی اش را از او در نجف بازمی نویسد، برادر 
کانون  در  بعدها  است.  آل احمد  بزرگ تر جالل 
نویسندگان اول »م.مؤید« با جالل آشنا می شود 
می شود:  رابطه  ریسمان  شهید جالل،  برادر  و 
به  جالل  این که  نکند  می شوم.  دودل  »تازه 
سویه ای برانگیزاننده برادر! برادر! می کند، همان 
اما  آسیدمحمدتقی باشد!؟ نکند همان باشد. 
نشانه ها  پذیرفتن  و  یك دل شدن  از  مرا  چیزی 
و  نمی بینم  دو سنخیتی  این  میان  بازمی دارد. 
بدان اندازه هم نیستم تا به تویه ی این دو سرك 
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بکشم و برادری شان را دریابم. اما رویه شان کم و 
بیش یکی نبود. آسیدمحمدتقی آرامش می نمود 

و جالل توفندگی.
آرامشی اگر می دیدی پیش درآمد    و  سکوت 

تشر بود و بیش تر نیشتر.«
اکنون ما می بینیم شعرهایی که فواره می زنند 
با  را  شاعرانه  گفت وگویی  نهال  باران خود  در  و 
سرچشمه شان  می رویانند،  دانشور«  »سیمین 
کجاست: »در سوگ جالل دو کار داشتم و یکی 
همان ۱۳۴۸ ساخته شد. دادم به نوری زاده تا در 
جایی احتماال مجله ای که صفحه ی ادبی اش را 
داشت، به چاپ برساند که نشد و گفت ساواك 
نگذاشت. بعدها شنیدم در جایی چاپ شده اما 
ندیدم. آن مرد ثقل دایره بر او بود/ سر در گرو نبود 
و نیالود/ آن قامت بلند رسا را/ آن سایه دار مرد/ 
آن عریان/ حاال چگونه بنشینیم/ بی  مرکزی که 
پیوسته  مرد/  سایه دار  آن  بود/  او  بر  دایره  ثقل 
با  بود/  دیاران  و  یار  یاد  در  می خواست/  شمع 
یاد یار و دیاران/ از پله های اسالم پایین شد/ و 
برخیزیم/  آمد/ حاال چگونه  فراز  سمت خاك/ 
تا سفره/ تا میدان/ آن سایه دار مرد یکی هم در 
سال ۱۳۶۹ ساخته آمد. و هر دو بی هیچ نام و 
نشانی از سیمین یا جالل/ در نخستین مجموعه 

از کارهایم که به چاپ رسید درج گردید:
پرستو/  ای  تو/  شهربانویی  چه  پرستو/ 

شاه زاده ی نامتالشی
به  چون  تا  بودند  شاعر  پیش زمینه ی  این ها 
نامه های سیمین برسد و نامه ها را بخواند سیمین 
شد،  و  خواست  ناگهان  به  شود.  خویش  شعر 
دچار و ناچار مد اکسیر شعر. و گفته اند سیماب 
بخش اعظم اکسیر است که از جانی دیگر جانی 
دیگر می سازد و از تنی دیگر، تنی دیگر و هست، 

هستی نو می شود، به ناگهانی خواست و شد به 
دمی اینك. و گفته آمد. اینك/ اینك نیست.«

...
مکالمه ی  این  سرچشمه های  با  ما  اکنون 
»سیماب های  بلند  شعر  اما  آشناییم.  شعری 
سیمین« در کجای شعر اکنونی مان جای دارد؟
ناگهانی  اتفاق  از  دیر«  »دیباچه ی  در  شاعر 
شعر  اما  می زند.  حرف  ما  با  شعر  همه ی 
»سیماب های سیمین« که روی می دهد با خود 
حمل  را  »م.مؤید«  شعری  رویدادهای  همه ی 
می کند، این رویداد در زبان ویژه ی او اتفاق افتاده 
و هستی  اوست  هستی  ماوای  او  زبان  و  است 
شعری او طی سال های مدید با مهارت های غریب 
کارکرد نامتعارف واژگان، هم نشینی عادت ستیز 
نیز  و  از یك سو  بر ریشه های کالم  نیز احاطه  و 
تسلط بر یك فرهنگ وسیع ایرانی و هم چنین 
سنت های معرفتی اصیل حکمت بومی و سنت 
ادبی ما، به ویژه زبان حافظ، از سوی دیگر و از 
ضلع سوم با آگاهی فراوان بر مدرنیسم اروپایی و 
آمریکا به ویژه آسیایی یعنی حشر و نشر با الیوت، 
اکتاویو پاز، ازرا پاوند و نزار قبانی درآمیخته است. 
و این ریشه داری، اصالت و مدرنیسم از همان آغاز 
شعر خود را به رخ می کشد. مدرنیسمی اصیل که 
حرکت شیوای زبان آن هرگز محافظه کارانه نیست 
و با گستاخی آوانگاردیسمی خاص و بی سابقه 
درآمیخته است و یك آغاز هستی شناسانه را به یك 
فرم صوتی بدل می سازد و مناسب ترین آغاز برای 

گفت وگو از یك زن/ آفرینشگر است:
شیوای شیب بود و/ خمان

شیوای نمود
شیوای جهشوارگی آب

زبان،  فرمال  شروع شعر پی در پی سویه های 
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معرفت  نوعی  درون بودگی  باورنکردنی،  ایجاز 
ایهام  به  معنا  از  و  معنا  به  شکل  از  که  شعری 
می گریزد و نیز آغاز مناسب را برای منظومه ای 
موسیقایی  شعری/  و  فلسفی  زبانی/  بنای  با 
پی ریزی می کند. شعر »م.مؤید« تا امروز همواره بر 
این عناصر اتکا داشته است. نخست ما با شیوایی 
زبانی که به گوش ایرانی ما خوش می نشیند و 
از شور و جشن و شکفتن چندسویه ی  سرشار 
صداست روبه رو می شویم. زبانی که فرم آن در 
اصوات کالم مقدس، شعر حافظ و خوشه های 
صوتی اشعار شاملو و نیز رویایی سابقه دار است و 
از همان آغاز با کلمات شیوا، شیب و جهشوارگی 
شکل می گیرد. در تمام کتاب، این حرکت آوایی 
موسیقی  گوناگون  اشکال  به  و  است  جاری 
همین  مثل  می دهد.  سازمان  و  شکل  را  زبان 
»نمود«  و  »بود«  در  »او«  معنای  صدا/  نسبت 
قابل اشاره است با صدای »آ«ها، که فواره وار و 
فورانی از جهش، تجسمی صوتی می سازد و در 
حرکت بلند صداهای شیوای جهشوارگی آب با 
»آ«های»پای«، »گذار«، »گوزن های« کاجستان 
»گ«  حلقی  طیف  به  یك سو  از  و  درمی آمیزد 
دیگر  صوتی  سویه ی  باز  که  می پیوندد  »ك«  و 
جهشوارگی را با حرف »گ« در کلمات »گذار«، 
شعری  عبارت  در  »کاجستان«  و  »گوزن های« 
کاجستان«  گوزن های  گذار  تند  شیب  »پای 
تناسبی تازه می بخشد و از سوی دیگر، با حرکت 
از آواهای بلند )آ( به آواهای حلقوی، فرود و شیب 
را تصویر می کند که به دنبال شیوای جهشوارگی 
آب از باال به فروسو، از »آ« به »گ« و سپس به »او« 
و »ی«، به زبان شیب فواره و فرود می دهد. پس 
از »کاجستان«، در قطعه ی »با رویش درونی ی 
تنگنایی ی چنانی  فروبسته/  لب  سبزینه های 

ی مرا/ گشود« این »او«ها و »ی«ها تکرار شده 
و ساختار یافته اند و ما فضای آوایی به شیوه ای 
زبانی/  فوران  یك  شیوا  و  استادانه  و  شاعرانه 
وجودی را از »بود« به نمود، از درون بودگی، به 
سبزینه های  لب فروبستگی  از  بیرون افتادگی، 
درونی به گشایش و ظهور، فرم داده اند. همین 
ظرایف و نهفته کاری ها و مهارت های متفاوت و 
غریب است که شعر ناب و ماندگار و درخشان را 
از آثار روزمره و متوسط القامه متمایز می سازد و 
زندگی یکتا با زبان را فاش می سازد و در ادامه ی 
سنت شعری عظیم و تجربه ی زبانی بزرگ شعر 
اسطقس دار  مدرنیسمی  فارسی،  کالسیك 
می گرداند.  متولد  عظیم  و  استخوان دار  و 
و  کم دامنه  و  ناتوان  و  ضعیف  که  مدرنیسمی 
کم ظرفیت و توام با بی ذوقی و کم دانشی نیست، 
بلکه گردآورنده ی همه ی نیروهای عظیم تجربه ی 
شعری ماست. و ضمنا به بهانه ی میراث به تکرار 
نمی کند.  پیشه  محافظه کاری  و  نمی نشیند 
»سیماب های  شعر  کتاب  آغاز  کالبدشکافی 
سیمین«، ما را از این قدرت و احاطه و نسبت 
میراث و بداعت شعری متعلق به دوران زرین شعر 
آگاه می سازد و به نظر من، کتاب دیگر شعری 
»م.مؤید« یعنی »تو کجاست«، حتی نیرومند و 
از »سیماب های سیمین« قدرت های  تابناك تر 
شعری او را آشکار می نماید و الیه مندی شعرش 
همین  در  ظریف  الیه داری  و  می تاباند  باز  را 
به معناپردازی چندجانبه  را  آغازین ما  قطعه ی 

فرامی خواند.
سیمین،  با  را  شعری اش  گفت وگوی  شعر 
چه سان شکل داده است: آغاز و کلمه ی نخست 
شعر»شیوا« است. »شیوای شیب بود و/ خمان- 

شیوای نمود.«
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از »شیوا« سود جسته  اوال شاعر در شعرش 
کلمه ی  چیز  هر  از  قبل  شیوا،  چون  است. 
گفت وگویی  برای  او  و  اوست  دوست داشتنی 
دل پذیر آن را خرج کرده است. در فضای زبانی 
هم  چون  می درخشد  شیوا  »م.مؤید«  شعر 
مبین زبان و هم هستی است. زبان اشیا، شیب 
نارنجستان صبح، صنوبرها سر به سر هم، و شیره 
نرگس و چتری بسته که در خود چتری باز را نهان 
دارد، همه و همه به چشم او شیوا هستند. ثانیا 
او هستی را چون زبان می خواند و می شنود و 
در همان حال از هستی آفرینش گر/ انسان، یك 
نویسنده حرف می زند که ویژگی او شیوایی زبان 
اوست. این است راز گره خوردگی شیوای شیب 

بود/ با شیوای نمود.
خم شدگی، خمان، انحنا، در شروع شعر خود 
حسی از شیوایی منحنی را بین خطوط ترسیم  
می کند. جهان خود به شکل یك پیدایش مایل 
تصویر می شود. میل کردن از بود و درون به بیرون 
فضا/  خمش  و  جهان  دامنه ی  شکل  نمود،  و 
زمان، همگی به نحو حیرت انگیزی با این شیب و 
فرود انفجار و جهشوارگی آب از بود به نمود و این 
خمان شعر سازگار می شوند و عمق معنوی زبان 

تشکل می یابد.
این تنگنایی که گشوده می  شود این بود که 
به نمودی شیوا بدل می شود، این سبزینه های 
لب فروبسته رویش درونی که مجال گشودگی و 
نمایش می گیرند، روایت آغازین شعر »م.مؤید« 
چند  آغاز،  این  در  اما  دانشورند.  سیمین  از 
ربط  راوی  به  یکی  می افتد.  زیرپوستی  اتفاق 
دارد. راوی شعر شاعری است که سیمین در او 
حلول می کند. شاعر که مرد است، در اعماقش 
آنیمای  و  زنانه  آفرینشگر/  نیمه ی  و  هستی  از 

وجودش آگاه است؛ برای همین وقتی می تواند 
به شعر بدل کند که »سیمین شعر  را  سیمین 
خویش شود.« او به ناگهان خود را سیمین شعری 
می یابد که می سراید: دچار و ناچار اکسیر شعر. 
و اکسیر بخش اعظمش چنان که در فرهنگ و 
حکمت سنتی ذکر است، سیماب است که از 
جانی دیگر، جانی دیگر می سازد. و سر اکسیر 
است  ساخته  دیگر  جانی  راوی،  جان  از  شعر، 
سیمین«،  »سیماب های  شعر  که  است  این  و 
راوی/  و  شاعر  راوی/  بین  است  رفت آمدی 
سیمین و برهم افتادگی و انطباق و یکی شدگی 
این دو در جایی از روایت و بدین سان روایت در 
این شعر خود یك طیف سیال می سازد و مدام 
شیرین،  کالم  و  سیمین  جالل  شعر،  و  زبان 
و  و جالل،  زبان  و  شعر  شاعر،  و  شعر  سیمین 
و  زبانی(  )آثار  و جالل  فرزندان سیمین  و  کالم 
بدین سان  و سراسر شعر  شعر درهم می آمیزند 
پیش می رود، بدون آن که هویت انسانی هریك به 
هویت اسطوره ای بدل شود و هم سیمین و هم 
جالل و هم شاعر، آمیزه ی گوهرهای درخشان و 
نیز بدی های انسانی اند: که این تو/ چنان بود و/ 

گاه/ ]چنان است که بداندیش تو باد[
تکنیکی نو و عادت ستیز در شعر »سیماب های 
هنجارزدایی  به رغم  که  دارد  وجود  سیمین« 
مدرنیسم  با  خوبی  به  پسامدرنیستی اش، 
»م.مؤید« هم نوا و با ساختمان منظومه اش گره 
خورده و به یك عنصر فرمیك و اصلی بدل گشته 
سیمین  جمالت  خود  از  استفاده  آن،  و  است 
دانشور و تکه هایی از نامه های او به جالل است. 
هربار چیزی عینا از زبان و روح و جان و آگاهی 
می کند  درون شعر سرایت  عاشقانه ی سیمین 
جاری شده  آن  روح  شاعر  کلمات  در  و سپس 



93

و سیمین شعر خویشش را برمی سازد. اما چرا 
نامه های سیمین به جالل به پلی بدل شده که 
روح  با  -نثرهایی  را  دانشور  خانم  از  گفته هایی 
شعر- نقاط تالقی زبان شعر و زبان عشق کرده 

است؟ 
تجربه ی  و  روح  به  رجوع  با  آن که،  سبب  به 
زیسته شده ی شاعر و نیز باورها و آگاهی های او به 
فرآیند بود تا نمود سیمین دانشور و رویش درونی 
سبزینه های لب فروبسته ی او، با واسطه ی یك 
سبز ناب، وجود معصومانه ی جاری در معشوق و 
واالیی و سیادت آن جان دیگر عشق سبز جاللی، 
شکفته شده و به فراز آمده و این تجلی حقیقتی 
برین و واالست در زنی که شایسته ی شور عشقی 
دیگر و شکوفایی و رویشی دیگر در زمان بوده 
واسطه ی  با  که  وحدت یافته ای  جان  است. 
معشوق مجلل دست سیمین را در دست بانوی 
شهر همیشه  نهاد و از او شهربانویی دیگر ساخت.
فکر می کنم یکی از زیباترین رابطه های خالق 
فرمی/ زبانی که با سرشت زبان، شعر را یکپارچه 
عرضه کرده، در شعر نو فارسی همین جا شکل 
جان  و  عصر  و  انتظار  و  زن  و  کالم  و  می گیرد 
عصر و کالم معصوم منتظر را به هم می پیوندد 
و روح هستی، زبان، شعر و آفرینش ادبی را در 
زمانی چشم به راه و موعود بازمی آفریند: تو/ این 
من/ برآیند توده ی ابر سبز/ برآیند زهدان های 
مرا شور  و سوسن/  نرگس  برآیند  هم  زنهاردار/ 
شهر  بانوی  دست  در  مرا/  دست  و/  نواختی 
همیشه/ شهربانویی دیگر ساختی و/ با پسرانم 
دستم  به  را/  کالم  کودکان  برومندی  کلمات/ 

پرداختی.
و  آلودگی  از  که  هستی  زنهاردار  زهدان  این 
تاریکی و دروغ و بیدادگری دور است و انسانی 

سوسن هایی  و  نرگس  برآیند  که  می آفریند 
یك  به واسطه ی  محض،  پاکی  پرورنده ی  است 
عشق مجلل و جاللی در جان سیمین سرایت 
می کند. در این جا راوی دیگر سیمین است: مرا 
شور نواختی و/ دست مرا در دست بانوی شهر 
همیشه/ شهربانویی دیگر ساختی و/ با پسرانم 

کلمات...
اما اگر اندکی دقت کنیم، جدا از بارورشدگی 
سیمین در این عشق و بارگرفتن نوزاد کلمات و 
واقعی  نوزاد  هر  که  کلمه  انسان/  هم سرشتی 
نوعی  ما  الوهی،  شعر  در  است  ای  کلمه  نیز 
برهم تنیدگی بین شاعر و سیمین نیز می بینیم.

یك  تالقی  در  شعر  این  که  است  چنین  و 
پسامدرنیستی  شگردهای  و  آوانگارد  مدرنیسم 
ما  فرهنگ  و  ما  ادبی  سنت  عظیم  متن  بر  و 
»سیماب های  کتاب:  یك  تا  بلند  منظومه ای 
از  نویی  خوانش  و  فرامی جوشاند  را  سیمین« 
شعر نو ارائه می دهد، در حالی که روایتی شعری 
سیمین،  مدار  در  را  عاشقانه  و  چندصدایی  و 
جالل، سیمین شعر و شاعر به طور بی سابقه ای به 
گنجینه ی ادبیات ما افزوده است. »م.مؤید« بین 
شاعران زنده، همراه رویایی، مدرن ترین شاعری 
او،  زبانی  شهود  و  زبانی  دغدغه های  که  است 
کشتی توفان زده ی شعر ما را از گرداب ابتذال و 
میان مایگی می رهاند و به مدرنیسم معنایی جدی 
می بخشد: »... برآیند کویر آفتاب خیز تا بازگشت 
شیراز/ و جهان/ لبریز می شود از/ سالم/ جهان 
راستای مدار سیب/ سیب/ سیب/ ]خدانگه دار. 
سالم  تو  به  هیچ وقت  نامه هایم  در  من  راستی 
نکرده ام... سالم.[ اینك/ اینك نیست« و منظومه 

پایان می یابد.
منبع: روزنامه ی شرق، 16 خرداد 1385
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پروانه ی بی خویشی من / 1386
- از خداوند می آیی )ص31(

- در شب شب تر )ص69(
- سوختن )ص71(

- بارانداز اندوه )ص75(
- یک برگ هم اگر بدرخشد )ص78(

سه بار می گویم گل سرخ / 1390
- این همیشه ها )ص19(

- باد چه می رباید )ص54(
- می آیی، می روی )ص57(

- تنها )ص85(
- درونه ی لبخند )ص105(

زیر درخت آفتاب / 1391
- دست مرا گرفتی )ص24(

- چونان دم برگ )ص84(
- ماهیان خشکی )ص117(

- بازگشت )ص144(

اشاره |  تا آن جا که من می دانم، از »م.مؤید« تاکنون یازده دفتر شعر و یک گزیده ی اشعار منتشر شده 
است. منتخب حاضر، گزیده ای از اشعار سه دفتر شاعر است که سروده های ده سال اخیر او را در بر 
دارد. به تناسب مجال این صفحات، شعرهای کوتاه تِر »م.مؤید« بیش تر مد نظر بوده است. آخرین دفتر 
شعر شاعر با نام »درخش شبانه ی سیب سیاه« مملو از لحظات درخشان و تصویرهای بدیع است، اما به 
دلیل به هم پیوستگی شعرهای کتاب و یگانگی فضای آن ها، دست انتخاب از دامان بلندشان کوتاه ماند.

بهانتخابِ
سیدعلی
میرافضلی

گزیده ای از شعرهای »م.مؤید«
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از خداوند می آیی
ازخداوندمیآیی

سبکبالِیابریشمهفترنگ
براندامدوشیزهیآب

مادر
چشمکبوتر

خاموش

همچنانمرامیپایی
باچشمانیسیاه

سرشاروضوحیدیگر

مادر
اندوختهیآفتاب

تنهانخواهمماند

در شب شب تر
درشبشبتر
برمتِنتاریک

پنجرهایروشن/چیست
مگراندوهیبیدار

سوختـن
سوختن

همیشگِینگاِهدورِنتوست
دربیزمانیعشق

وباران
اشتعاِلدریاست

وشقایق
خاکستِرزمین

بارانداز اندوه
مایامنوتو

ازکراننردههابازمیشویم
کمیَعَشقه
کمیپیچک
کمییاس

مارابهزهدانبزرگبازمیگرداند
ونردههارامیپوشاند
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یک برگ هم اگر 
بدرخشد

یکبرگهماگربدرخشد
یکبرگهماگربجنبد
یکبرگهماگربیفتد

میدانمتوبامنی
وبرگ

کبوترمناست
پیامآورِحضور

باد چه می رباید!؟
بادچهمیرباید!؟

گیسوانتوراچهمیشود!؟
دامانتوکجامیرود!؟

بیآرام
میروندومیآینداینگلها

تاکی!؟

چههنگام
ماه

آشکارامیتابد!؟
چههنگامبهخاندان

بازمیگردی!؟

این هـمیشه ها
رویتمامدریچههایبخارگرفته
باانگشتیکهتورانشانمیدهد

نامتورامینویسم
اسبهاازمردمکهایتو

میتراوند
ودریچههایخیال
همیشهاندوهناکند

دستوانهها
سیمینبهتر

وانگشت
اشارهایستبهسویتو

پاوانهها
زرینبهتر

وپایاندی
تابستانیادتوست

نهخاموشِیتأللؤخوشهیانگور

آبی
ماتمیشوددرزمستان

تابارانببارد

رانهایاسبها
همیشهخیساندومیدرخشند

دردامنههایبارانی
پاییندستآسمانمات
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درونه ی لبخند
درونهیلبخند

پایاست
ورویه

ناچارفروریز
چهمنایستادهباشم

چهافرا

انبوهریشهها
پرشاخوبرگتریندرخت
بهجنبشاندتاهمیشه

همیشهیهمیشه
ولبخند

ازآنتوستتنها
چهمنایستادهباشم

چهافرا

دست مرا گرفتی
تو

دستمراگرفتیودانستم
مگردرماهتاب

بهتاببماَند
وگلسرخینیست

مگردر
ماندهسیاهیهایمرموز

نیمهشبان
بهآرامشیدلربا

آوازبخواند
-اینسیاوش

سرخاستهنوز
نبضمرابگیر

ازآوندممیخیزد
تپشقلبروز.

تنها
تنها

بنفشههایطبرِیتنها
توراشناختندو

تنها
شماریدل

آنهاکههنوزماندگارندتنها
تنهاتر
بیتو

می آیی می روی
میآیی

دریا
آراموپنهانمیتپد

میروی
ماهیان

لهلهمیزنند
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بازگشت
ابرنازابرتندیمیبارد
فروبارشیباردارِآذرخش

براینجغرافیایارزان
آسانِیمرگ

دشواریلبخند
نیمهیدرودجدایِیراهها

بیشیدارد
بازمیگردیم

آغوشبازگشت
گشودهاست.

چونان دم برگ
چونانُدمبرگیجداشده
خونآلودم

چونانرهپوییتنها
زیردرختآفتابایستادهام

بهصدایشکستناستخوان
جهان

گوشمیدهم
چونانگورستانیخاموش

آوازنمیخوانم
آوازمینویسم

ایدل!ایدل!ایدل!

ازاینآواز
تاحروفسربی

فاصلهسهمگیناست
ایدل!ایدل!ایدل!

ماهیان خشکی
ماهیاندشت

ماهیانخشکی
بابینشوآرام

بهزیرمیآیندازکوه
بادستانیگشادهوپاورچین

ازکوهسار
پایینآمدن

دشواراست.
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|   مرور   |    گزارش مکتوب و مصور رویدادهای جشنواره      | 
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مروری بر آیین افتتاحیه ی بیستمین جشنواره ی ملی شعر رضوی

نور، خودش را به کالمت رساند...
،،

محمدرضااحمدی
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شهریورماه؛  هشتم  شنبه  شامگاه  یک: 
رضوی؛  شعر  ملی  جشنواره ی  افتتاحیه ی 

سیرجان.
برگزاری  محل  محوطه ی  به  ورود  بدو  در 
فرهنگی  تصویر شخصیت های  با  جشنواره، 
و ادبی شهرستان سیرجان؛ ابراهیم باستانی 
محمدعلی  صفارزاده،  طاهره  پاریزی، 
محمدحسن  رعایی،  محمود  آزادی خواه، 
مرتجا، مهری مویدمحسنی و شهید ماشاءالله 
می شوم؛  مواجه  سیرجانی(  )بندی  صفاری 
افتتاحیه  ی  همان هایی که در طول برگزاری 
بیستمین جشنواره ی شعر رضوی هم یادشان 

را گرامی می دارند.

جشنواره،  برگزاری  سالن  ورودی  دو: 
همه ی درها و دکور صحنه که با نورپردازی، به 
نام علی ابن موسی الرضا )علیه السالم( مزین 
شده، حال وهوای حرم امام خوبی ها حضرت 
رضا )علیه السالم( را تداعی می کند؛ و انگار 
را به حرم  تا دلت  نوایی کم دارد  این تصاویر 

نورانی آن امام همام ببرد.

انگار  که  تاخیر  اندکی  با  باالخره  سه: 
آیین  است،  مجالس  همه ی  ثابت  قاعده ی 

افتتاحیه ی بیستمین جشنواره شعر رضوی با 
سرود جمهوری اسالمی آغاز می شود. پس از 
پخش سرود و قرائت آیات نورانی کالم وحی، 
مجری )معینی( پشت تریبون می رود و برنامه 
را با شعری در وصف امام رضا )علیه السالم( 

آغاز می کند.
اهل بیت)ع(  مداح  حبیبی«  »شهروز 
مجری  دعوت  به  که  است  فردی  نخستین 
آغازگر  تا  شد  فراخوانده  صحنه  به  برنامه 
رضوی،   شعر  ملی  جشنواره ی  بیستمین 
»السالم  باشد:  هشتم  امام  خاصه ی  زیارت 

علی علی ابن  موسی  الرضا المرتضی...«

چهار: پس از قرائت زیارت خاصه و مداحی، 
امام  حسینی«  »سیدمحمود  حجت االسالم 
جمعه ی سیرجان، پشت تریبون می رود تا به 
مهمانان و شاعرانی که از نقاط مختلف کشور 
برای حضور در جشنواره به سیرجان آمده اند، 

خیرمقدم بگوید.
برگزارکنندگان  از  حسینی:  سیدمحمود 
و  می کنم  تشکر  جشنواره  دست اندرکاران  و 
رئوف  امام  نورانی  زائر حرم  به زودی  امیدوارم 
چند  به  اما  شوند.  بهره مند  شفاعتش  از  و 
فضیلت آن حضرت هم به طور خالصه اشاره 
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کنم. عبادت آن حضرت؛ سجده ی حضرت 
تا  صبح  نماز  از  پس  از  )علیه السالم(  رضا 
طول  به  می آمد،  باال  آفتاب  که  هنگامی 
می انجامید. جود و سخاوت حضرت؛ مردی 
رضا  امام  کرد،  مراجعه  حضرت  به  درمانده 
خجالت  فرد  آن  این که  برای  )علیه السالم( 
نکشد، 200 اشرفی را از پشت در به آن فرد 
)صلی الله  اکرم  پیامبر  فرمودند:  و  دادند 
مخفیانه،  »حسنه ی  فرموده اند:  علیه وآله( 
اخالقی  سجایای  است.«  حج   70 با  برابر 
حضرت؛ همواره با خادمان سر یک سفره غذا 
خداوند  »پاداش  می فرمودند:  و  می خوردند 
آن چه  اکنون  است«.  افراد  اعمال  به  نسبت 
جامعه ی ما به آن نیاز دارد، اخالق است. اگر 
دیگر شاهد  نهادینه شود،  در جامعه  اخالق 
افزایش آمار طالق، خودکشی، ضرب وشتم، 
نزاع خیابانی و بدحجابی نخواهیم بود. اگر در 
جامعه و در زندگی افراد، اخالق و دستورات 
ائمه ی هدی جاری شود، مسیر زندگی تغییر 
نیز  را  این فرهنگ، مشکل جامعه  و  می کند 

حل خواهد کرد.
طهارت  و  عصمت  اهل بیت  شعر؛  اما  و 
هم  و  می گفتند  شعر  هم  )علیهم السالم(، 
شعر و شاعران را دوست داشتند. امام صادق 
)علیه السالم( فرمودند: »کسی که یک بیت 
در  خانه ای  خداوند  بگوید،  ما  برای  شعر 

بهشت برای او بنا می کند.«
)علیه السالم(  رضا  امام  برای  وقتی  دعبل 
شعر سرود، حضرت فرمودند: من نیز دو بیت 

به شعر تو اضافه می کنم...
سیرجان،  جمعه ی  امام  سخنان  از  پس 
سال   20 یادآور  که  شد  پخش  نماهنگی 

استان  در  رضوی  شعر  جشنواره ی  برگزاری 
کرمان بود؛ »بیست سال دل دادگی«.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  پنج: 
آیین  این  دیگر  سخنران  کرمان،  استان 
جشنواره ی  برپایی  به  فالح  فرشید  است. 
کرمان  در  پیش  سال   20 از  رضوی  شعر 
شعر  جشنواره ی  می گوید:  و  می کند  اشاره 
رضوی نهال کوچکی بود که اکنون به درخت 
رضا  امام  بین المللی  جشنواره ی  تنومند 
و هم اکنون  تبدیل شده است  )علیه السالم( 
از جهان،  نقطه  و 200  استان کشور  در 31 
به یاد آن امام عزیز محافل فرهنگی، هنری و 

ادبی مختلف برپاست.
وی از افراد و نهادهایی هم که برای برگزاری 
همکاری  کرمان  ارشاد  با  جشنواره  این 
صنعتی معدنی  شرکت  جمله  از  کرده اند، 
گل گهر، شورای شهر و شهرداری سیرجان و 

مؤسسه ی معراج اندیشه، تشکر می کند.
مهمانان  به  خیرمقدم  از  پس  فالح 
و  فرهنگ  وزیر  پیام  قرائت  به  جشنواره، 
جشنواره ی  دوازدهمین  به  اسالمی  ارشاد 
بین المللی امام رضا )علیه السالم( می پردازد.

او در پایان، شعر هم می خواند:
سر از لبریزی نامت چنان مسرور می رقصد

که جشن گندم است انگار و دارد مور می رقصد
چه کرده جذبه ی چشم تو با آغوش این غربت
که زائر قصد این جا می کند، از دور می رقصد؟

تمام خاک این جا بوی آهوی ختن دارد
اگر عّطار، در بازار نیشابور می رقصد

چنان در دستگاه شوقت افتاد اختیار از کف
که با ساز همایونت کبوتر شور می رقصد
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دوتا چشم پریشان بر ضریحت بستم و حاال
دوتا ماهی قرمز در پس این تور می رقصد
به شوق لمس دستان تو از بسیاری مستی
سه دانه دل میان سینه ی انگور می رقصد
شفا از سمت آن دست مسیحایی اگر باشد
فلج دف میزند، کر می نوازد، کور می رقصد

ادبی  و  فرهنگی  شخصیت های  از  تقدیر 
برنامه  بعدی  بخش  هم  سیرجان  شهرستان 
است که نماهنگی برای معرفی ایشان، پخش 

می شود.

بیستم،  جشنواره ی  افتتاحیه ی  شش: 
دارد.  هم  دیگری  شعرخوانی های 
شعرای  از  نظری«  »فاضل  برنامه،  مجری 
شعرخوانی  برای  را  کشور  شناخته شده ی 
این  که  می کند  غزل  سه  او  می کند.  دعوت 

شعر، پایان بخش غزل خوانی اوست: 
غم خوار من! به خانه ی غم ها خوش آمدی!

با من به جمع مردم تنها خوش آمدی!
بین جماعتی که مرا سنگ می زنند
می بینمت برای تماشا خوش آمدی!

راه نجاتم از شب گیسوی دوست نیست
با من به آخرین شب دنیا خوش آمدی!
پایان ماجرای دل و عشق روشن است

ای قایق شکسته! به دریا خوش آمدی!
با برف پیری ام سخنی غیر از این نبود
منت گذاشتی به سر ما خوش آمدی!
ای عشق! ای عزیزترین میهمان عمر!
دیر آمدی به دیدنم اما خوش آمدی!

هفت: »مکی آبادی« فرماندار سیرجان هم 
مهمانان  به  خیرمقدم گویی  برای  ادامه،  در 

شعر  جشنواره ی  برگزارکنندگان  از  تشکر  و 
رضوی، به پشت تریبون می رود.

و  مسئوالن  نصیب  افتخاری  مکی آبادی: 
مردم سیرجان شد تا خادم شعرای آیینی در 

بیستمین جشنواره ی شعر رضوی باشند.
سیرجانی ها تاکنون در همه ی عرصه های 
فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اتفاقات مهم 
فعال  حضور  انتخابات ها  جمله  از  انقالب 
داشته و دارند و در جنگ تحمیلی 600 شهید 

را تقدیم نظام جمهوری اسالمی کردند.
لشکر   416 گردان  مقدس،  دفاع  در 
تشکیل  سیرجانی  رزمندگان  را  ثارالله   41
از  یکی  به عنوان  همواره  و  می دادند 
سخت ترین  در  خط شکن  گردان های 

عملیات ها شرکت می کردند.
هم اکنون نیز در برگزاری مراسم حسینی، 
فعال  حضور  سیرجانی ها  رضوی،  و  علوی 
جشنواره ی  برگزاری  آن  نمونه ی  که  دارند 
بیستم شعر رضوی در سیرجان است؛ ضمن 
ملی  جشنواره های  تا  داریم  آمادگی  این که 
دیگری را نیز در این شهرستان برگزار کنیم.

هشت: در ادامه، مجری برنامه، معاون وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی را به عنوان سخنران 

اصلی آیین به صحنه دعوت می کند.
»کاراندیش« ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، 
را  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   رسالت 
جامعه  در  دینی  و  اخالقی  فضایل  ترویج 

می داند.
وی می گوید: بسیار خوش حالیم که تاریخ 
اسالم  مبین  دین  با  ایران  دیرینه ی  و  کهن 
آمیخته شده و شاهد فرهنگ متعالی ایرانی 
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اسالمی هستیم.
کاراندیش با برشمردن بخش های مختلف 
اظهار  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
می دارد: از آن جمله، بنیاد فرهنگی هنری 
ترویج  با  که  است  )علیه السالم(  رضا  امام 
فرهنگ رضوی بر این است تا رسالت اصلی 
را که همان  ارشاد اسالمی  و  وزارت فرهنگ 
انجام  است،  اخالقی  فضایل  رشد  و  ترویج 
و  دین  ترویج  در  ادیان  همه ی  امروز  دهد. 
استفاده  دنیا  روز  ابزارهای  از  خود،  فرهنگ 
با  از آن ها در مقابله  می کنند و حتی برخی 
از  باید  ما  بنابراین،  ماست؛  دینی  فرهنگ 

همین ابزارها برای مقابله استفاده کنیم.
توسط  ارزشمند  و  فاخر  آثار  تولید  بر  او 
می گوید:  و  می کند  تاکید  نیز  هنرمندان 
اگر بخواهیم در راستای ترویج فرهنگ غنی 
تولید  با  باید  باشیم،  موفق  اسالمی  ایرانی 
آثار فاخر و ارزشمند و با استفاده از ابزار روز، 
فرهنگ ایرانی و اسالمی را به جامعه منتقل 

کنیم.
به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
برگزاری جشنواره ی بیستم در سیرجان هم 
اشاره می کند و با بیان این که سیرجان دارای 
شخصیت های علمی و فرهنگی ارزشمندی 
استان  و  سیرجان  می گوید:  هست،  و  بوده 
کرمان در همه ی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی پیش تاز بوده اند.
برگزاری  به  اشاره  با  هم چنین  وی 
امام  بین المللی  جشنواره ی  دوازدهمین 
اظهار  در دهه ی کرامت،  )علیه السالم(  رضا 
می دارد: ترویج فرهنگ رضوی در واقع ترویج 
فرهنگ دینی ماست و در همین راستا بنیاد 

بین المللی امام رضا )علیه السالم( در بیش از 
200 نقطه از جهان فعالیت دارد.

جشنواره،  داوران  از  یاسمی«  »بهروز  نه: 
به  شعرخوانی  برای  که  است  دیگری  شاعر 

صحنه دعوت می شود.
برگزاری  از  خرسندی  اظهار  ضمن  او 
جشنواره ی بیستم در سیرجان به خاطر صفا 
را  کرمان  استان  سیرجانی ها،  صمیمیت  و 

خطه ی شخصیت خیزی می داند.
اشعار  از  حافظ  تأثیرپذیری  به  یاسمی 
و  می کند  اشاره  هم  کرمانی  خواجوی 
می گوید: حافظ در حدود 80 بیت از اشعار 
خود با کمی تغییر از اشعار خواجوی کرمانی 

بهره برده است.
جوانان  از  تن  چند  این که  بیان  با  وی 
»مخمل  مثنوی  که  کرده اند  درخواست 
این  قرائت  به  بخوانم،  برایشان  را  ابریشم« 

مثنوی می پردازد:
کدام روز این شب تن به آفتاب دهد
سوال روشن ما را کسی جواب دهد

یکی جواب دهد این سوال که چه قدر
خزان بیاید و هی دسته گل به آب دهد

گرفته ایم به گردن گناه عالم را
نشسته ایم که ما را خدا عذاب دهد

صدای خسته ی ما را که کس نمی شنود
مگر به کوه بگویی که بازتاب دهد

میان این همه آدم کجاست اهل دلی
که شرح قصه ی ما را به آن جناب دهد؟
چو روح باده و تاثیر عشق در سر و دل

از اضطراب بگیرد به التهاب دهد
کالغ های کذا را از این چمن ببرد
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به دشت و کوه کبوتر دهد، عقاب دهد 
به ابر امر کند تا بیاید و برود

به تشنگان زمین، آب و آفتاب دهد 
بهار را بکشاند به متن این شب سرد

به باغ برگ ببخشد، به گل گالب دهد
به هم بریزد و از نو بسازد، القصه
روایتی دگر از این ده خراب دهد

زیاد سخت نگیرید ای مسلمان ها!
به کافری که به ما کاسه ای شراب دهد
)مرید پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ!(
تو وعظ می کنی و او شراب ناب دهد

کرمان،  شعر  پیش کسوت  نکوداشت  ده: 
زنده یاد استاد حمید مظهری )اشک کرمانی( 
رضوی  شعر  جشنواره ی  بنیان گذاران  از  که 

بوده است، بخش ویژه ی این آیین است.
رضوی  شعر  بیستم  جشنواره ی  امسال 
دبیر  مظهری،  حمید  که  شده  برپا  درحالی 
حضور  جشنواره،  این  متمادی  دوره های 

ندارد و جای خالی اش احساس می شود.
پخش  نماهنگی  او،  نکوداشت  آیین  در 
در  پررنگش  حضور  بر  مروری  که  می شود 
این  با  و  دارد  ادبیات  و  فرهنگ  عرصه ی 
رباعی خاطره انگیز با صدای استاد به پایان 

می رسد:
من عاشق بین الحرمینم آقا!

دل بسته ی نقطه ی دو عینم آقا!
هر کس به طریقی به علی دل بسته

من عاشق عباس و حسینم آقا!

یازده: شعرخوانی »قادر طراوت پور«، دیگر 
پایان بخش  مهمان،  شاعر  و  جشنواره  داور 

آیین افتتاحیه ی جشنواره ی بیستم است.
طراوت پور پیش از شعرخوانی، از حسن پور 
نماینده ی مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
را  خود  سخنرانی  وقت  که  اسالمی  شورای 
به شعرخوانی داده، تشکر می کند. بعد هم 
رضا  امام  مبارک  نام  تا  می خواند  شعر  این 
هم  افتتاحیه  ختام  حسن  )علیه السالم( 

باشد:
هر کسی از کوی تو رد می شود

محو »هوالله احد« می شود
تشنه  ی یک جرعه مدد می شود
بنده ی  »الله الصمد« می شود

یا علی ضامن آهو! رضا!
عالم آل علی مرتضی!

ماه اگر دست به بامت رساند
آینه خود را به غالمت رساند

نور خودش را به کالمت رساند
حضرت معصومه سالمت رساند

یا علی ضامن آهو! رضا!
عالم آل علی مرتضی!

راه اگر صاف و اگر درهم است
خار بیابان تو ابریشم است

پایم اگر خسته، دلم محکم است
من اگر از عشق بمیرم کم است

یا علی ضامن آهو! رضا!
عالم آل علی مرتضی!...

کون و مکان در حرمت جا شده
کوه به یمن قدمت پا شده

»ای همه هستی ز تو پیدا شده!
خاک ضعیف از تو توانا شده«

یا علی ضامن آهو! رضا!
عالم آل علی مرتضی!...
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| عکس ها: |  آینی افتتاحیه ی بیستمنی جشنواره ی ملی شعر رضوی، 8 شهریورماه 1393 |
| الله خواجویی
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|  برنامه ی شعرخوانی خبش رقابتی بیستمنی جشنواره ی ملی شعر رضوی، 9 شهریورماه 1393، صبح و عصر |
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|  شب شعر و موسیقی سریجان، بیستمنی جشنواره ی ملی شعر رضوی، شامگاه 9 شهریورماه 1393 |
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مروری بر آیین اختتامیه ی بیستمین جشنواره ی ملی شعر رضوی

سالمم را که پیش از لب گشودن، در جواب آمد؟
،،



117

شهریورماه  دهم  دوشنبه  شامگاه  یک: 
1393، سیرجان؛ اختتامیه ی جشنواره ی ملی 

شعر رضوی.
تاالر، سرشار از حضور شاعران و عالقه مندان 
با  است.  فرهنگ دوست  مسئوالن  و  شعر  به 
آغاز  برنامه  ملی،  سرود  پخش  و  قرآن  تالوت 
زنده یاد  دل نشین  صدای  بعد،  می شود. 
حاج رضا انصاریان در فضا می پیچد تا شمیم 
حرم رضوی، بیش از پیش پراکنده شود؛ »اللهم 

صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی...«

افتتاحیه،  مثل  هم،  اختتامیه  مجری  دو: 
آقای معینی است که اجرایش را با شعرخوانی 

شروع می کند:
شعری به من بده که ندادی به هیچ کس

شعری پر از نگاه، شعری پر از نفس
شعر نگفته ای که مرا بازگو کند

شعری پر از صدا
شعری چنان صریح و صمیمی که خوش نویس

می خواندش
روزی هزار بار
و می نویسدش
روزی هزار بار

شعری پر از بهار...

به  نوبت  آغازین،  دقایق  همین  در  سه: 
بخش ویژه ی مراسم اختتامیه می رسد؛ آیین 
تجلیل از استاد »م.مؤید«. بعد از اعالم مجری، 

این  درباره ی  که  می شود  پخش  نماهنگی 
که  دیگرانی  است؛  کشور  فرهیخته ی  شاعر 
از او می گویند و او که از شعر می گوید و شعر 

می خواند.
تشویق  میان  در  بعد،  دقیقه ای  چند 
حاضران، استاد محمدحسین مهدوی، مشهور 
به »م.مؤید« پشت تریبون می ایستد و با لحن 
صمیمانه اش از میزبانان تشکر می کند. بعدهم، 
چند خط از شعر »نرگس هنوز« را -که عنوان 

یکی از کتاب های او نیز هست- می خواند:
نرگس هنوز

در هنوز ماند و/ کس خبر نکرد
*

گاه/ نسترن/ در انتظار/ پر کشید
 گاه/ کوچه ی خیال/ در دمی گریزپای

یاس فام شد
گاه/ خشکنای یک چکاوک غریب سایه را فشرد

گاه سنگ خاره هم/ نهان گریست/
گرچه گونه تر نکرد

هرچه بود
هیچ بوده ای

به کام سر نکرد و 
روزگار

خیرگی ز سر به در نکرد
*

معنی نگاه بود و پیش چشم ما
کاج را/ به مه سپرد و/ سیم بر نکرد و

پشت چشم
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مخمل  نوازشش
شب مرا/ سحر نکرد

*
هم/ سفر نکرد

نرفت/ هم
هم/ نبود
هم/  نماند

و هم/ نیامد و مرا در این گدار یک هزار سال و
بیش تر/  نشاند
هم/ گذر نکرد

...
با  مسئوالن،  از  تن  با حضور چند  هم  بعد 

اهدای لوح و هدیه ای از او تقدیر می شود.

اختتامیه ی  مراسم  سخنران  اولین  چهار: 
رضوی،  شعر  ملی  جشنواره ی  بیستمین 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمان است که اول، این شعر را برای حاضران 

می خواند:
هرچند حال و روز زمین و زمان بد است

یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی فرشته ای که به پابوس آمده

این جا میان رفتن و ماندن مردد است
این جا مدینه نیست، نه، این جا مدینه نیست
پس بوی عطر کیست که مثل محمد است؟

حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای
اینجا برای عشق، شروعی مجدد است
جایی که آسمان به زمین وصل می شود
جایی که بین عالم و آدم زبان زد است
هرجا دلی شکست به این جا بیاورید

این جا بهشت، شهر خدا، شهر مشهد است
سخن  کوتاه،  دقیقه ای،  چند  هم  بعد 

می گوید.
فرشید فالح: باید ابتدا ابراز خوش وقتی و 
خوش حالی کنم به خاطر این که افتخار تجلیل 

از استاد »م.مؤید« نصیب مردم کرمان شد.
شعر  جشنواره ی  شاعران  و  عزیز  مهمانان 
آمده اید!  سیرجان  شهرستان  به  که  رضوی 
را  جشنواره  و  ببخشایید  ما  بر  را  کوتاهی ها 
آستان  به  ادب  عرض  راه  در  قدمی  و  گامی 
امام هشتم )علیه السالم( و کوششی  مقدس 
برای ترویج فرهنگ رضوی و معارف اهل بیت 

)علیهم السالم( بدانید.
و  افراد  و  مسئوالن  همه ی  زحمات  از 
ارگان هایی که در برگزاری جشنواره در سیرجان 

کمک کرده اند، بسیار ممنون و متشکریم.
آوردن  گرد  و  شعرخوانی  با  سیرجانی ها 
شب  مراسم  در  کشور  سراسر  از  شعراشان 
لیاقت  سیرجان،  که  دادند  نشان  گذشته، 
میزبانی جشنواره ی شعر رضوی را داشته است 
این درخشش، کماکان در آسمان  و امیدوارم 

فرهنگ و ادب کشور ادامه داشته باشد.

مردم  نماینده ی  بعدی،  سخنران  پنج: 
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
قرار  تریبون  با دعوت مجری، پشت  است که 

می گیرد.
شهباز حسن پور: خدا را سپاس گزارم که این 
توفیق نصیب مردم والیت مدار، شعرای والیی، 
هنرمندان عزیز و فرهیختگان بزرگوار سیرجانی 
شد تا میزبان مهمانان هشتمین اختر آسمان 

امامت و والیت باشند.
بر خودم الزم می دانم از همه ی برگزارکنندگان 
و مهمانان تشکر کنم. آن چه خوبی و زیبایی 
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بود، متعلق به صاحب اصلی این کشور، امام 
هشتم )علیه السالم( بود و آن چه کوتاهی بود، 
متعلق به ما بود که امیدوارم همه ی مهمانان 

عزیز، کوتاهی ها را بر ما ببخشند.
عزیز جشنواره ی شعر رضوی! جا  شاعران 
دارد به همه ی شما تبریک عرض کنم و به حال 
شما غبطه می خورم که هم چون شما شیفته و 
عاشق نیستم. دعا کنید از این جلسه ی معنوی 
همه ی  و  عزیزمان  کشور  مردم  همه ی  شما، 

شیعیان بهره مند شوند.
و جمله ای در خصوص جشنواره بیستم؛ از 
خدا درخواست می کنم تا همان گونه که تاسوعا 
و عاشورای حسینی فراگیر شده، روزی برسد 
که در مکه و مدینه، تولد امام رضا )علیه السالم( 
را جشن بگیریم و بگوییم جشنواره ی رضوی در 

تمام بالد اسالمی فراگیر شده است.

اهالی  نماینده ی  سخنرانی  از  بعد  شش: 
معرفی  برای  نماهنگی  مجلس،  در  سیرجان 
سیرجان و تاریخ و فرهنگ و میراث فرهنگی این 

شهرستان، پخش می شود.
بعد، نوبت به شعرخوانی شاعران می رسد. 
محمدسعید  اختتامیه،  شعرخوان  اولین 
که  شناخته شده ای  شاعر  است؛  میرزایی 
بوده  جشنواره  آزاد  موضوع  بخش  داوران  از 
است. میرزایی دو شعر مذهبی می خواند؛ شعر 
نخست، برای حضرت زهرا )سالم الله علیها( و 
شعر دوم در ستایش امام رضا )علیه السالم(. 

این هم بیت های از شعر دوم او:
مگر در ساعت رفتن، دلم جا مانده بود این جا
که از پی کفش دارانش مرا خواندند زود این جا
سالمم را که پیش از لب گشودن در جواب آمد؟

دخیلم را چه کس پیش از گره بستن گشود این جا؟
نمازم را که پیش از بستن قامت، امامت کرد؟
دعایم را که پیش از گفتن حاجت، شنود این جا؟
والیت، چشمه ای دارد که در این خانه باید دید

کرامت، معدنی دارد که باید آزمود این جا
امامت، کوکبی دارد از این مشرق شده طالع

نبوت، موکبی دارد که می آید فرود این جا
چو خیل زائران خاکی اش در آمد و شدها 

ملک شانه به شانه در فرود و در صعود این جا...
به جوش آورده سیبستانی از عطر شهید خود 

دل انگورها را خون کند سکر شهود این جا
قرار این جاست، یار این جاست، کار این جاست، بار این جا 
کرم این جاست، لطف این جاست، فضل این جاست، جود این جا 
نیاز این جاست، نذر این جاست، عذر این جاست، اذن این جا 
دکان این جاست، دخل این جاست، نقد این جاست، سود اینجا

و بیت آخر:
کلید خانه ی سبز بهشتت در کف است ای دل! 
توان در مدح اهل البیت اگر بیتی سرود این جا

از میرزایی، یک شاعر کرمانی  هفت: بعد 
دبیر  که  کاشانی  محسن  می خواند.  شعر 
شعر  ملی  جشنواره ی  بیستمین  تخصصی 
از  می ایستد،  تریبون  پشت  است،  رضوی 
همکاران و همراهانش در برگزاری جشنواره 
»م.مؤید«  استاد  حضور  از  می کند،  تشکر 
قدردانی ویژه می کند و بعد، توضیح می دهد 
با  بخشی  افزودن  امسال،  تازه ی  اتفاق  که 
موضوع آزاد به جشنواره بوده و با این توضیح، 
شعری می خواند درباره ی »حسنک وزیر« که 

با نگاهی به »تاریخ بیهقی« سروده شده:
شبی از راه رسیده است، چو ضحاک ز راه 
مغز بیرون زده از جمجمه ای چاک ز راه
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مثل قوتی که به اجبار ز سگ پس گیرند
مثل مردار که از پنجه ی کرکس گیرند
مثل کفتار که از بوی جسد آمده است 
مثل گرگی که به دنبال لحد آمده است
شب بی حوصله و سیل گرازان در پیش
دلقکان پشت سر و معرکه بازان در پیش
و غالف از نفس زوزه ی شمشیر تهی
عرصه از پیر تهی، بادیه از شیر تهی

دیگ ها نذر برادرکشی سرداران
کوچه ها وعده ی مهمانی آدم خواران

حرف کوتاه، که این خانه به حرف آمده است
بین گیسوی زنان، شانه به حرف آمده است
هر طرف زوزه ی گرگی به غنیمت خواهی ست

آشنا مرده و بیگانه به حرف آمده است
پای هر گل که شب از حفره ی چشمی جاری ست
روی هر جمجمه، پروانه به حرف آمده است

روی دستان پدر خون کسی می جوشد
خواهر کوچکم افسانه به حرف آمده است

جغد بر بام  و خنازیر به بوم آوردند
تا گرازان به سگ صید هجوم آوردند
حسنک! دیده فروبند، تبر می بارد
و بال از سرتان دور! که سر می بارد

حسنک! عمر وفا از دو طرف کوتاه است
معصیت نه، که به نوعی، خریت در راه است

عذر هفتاد و دو ملت سر چوب آوردند
زر گرفتند و تن منگنه کوب آوردند
و ردا از بر و دوشت چو قتیل افتاده
جاده پیش آمده و ابن سبیل افتاده

ربنا اغفر که سحرگاه فراموشان است
روی خوب آمده و صبر جمیل افتاده

تو درخت آینه ای کز لب سرخت هر روز
خون سیب آمده در شط شلیل افتاده

مردمک نیست که در حفره ی چشمت جاری ست
سکه ی داغ ز دستان عقیل افتاده

موی آشفته ی تو، قبل از اعالم به حکم
منجنیقی ست که در پای خلیل افتاده
زلف بر شانه مده تا که نبیند این قوم
از سر ماذنه ها بانگ رحیل افتاده

رگت از پیرهن آویخته، پامال سگان
گذر پوست به دباغی فیل افتاده

خون ابر از دم چنگال پلنگی جاری ست
ظاهرا ماه به دامان هلیل افتاده

حسنک! خانه ی پر چوبه ی دار است این جا
و عصا دست نیاویخته مار است این جا

حسنک! دیده فرو بند که دنیا این است
داغ سرکردگی حکم نرس، سنگین است

کاشانی،  شعرخوانی  از  بعد  هشت: 
مهدی گنجی دیگر شاعر کرمانی و مسئول 
بخش  برنامه های  و  جشنواره  دبیرخانه ی 
رقابتی جشنواره، دو غزل می خواند. این هم 

غزل دوم او:
از تو تفکیک می کنم امشب، اشک های درون ملحفه را
سال های همیشه افسرده، روزهای گرفته ی خفه را
شرح کاالی زندگی مان را می شود توی فاکتورها دید
آنفوالنزای خوکی و فصلی، مرگ های بدون تعرفه را
از روالن بارت تا دریدا را، می شود خواند با هگل، نیچه
بی تو ترجیح می دهم اما، خواب راحت به جای فلسفه را
نبض سرخورده ی وجودم را گونه های تو حس نمی کردند
بعد از این، دست از سرم بردار، من نمی فهمم عشق و عاطفه را
گاه آلبوم خانوادگی ام روبه رویم به گریه می افتد
بچگی های من، بزرگی  تو، مرده های عزیز طایفه را
خاطراتم دچار سرگیجه، خنده ی مزمنی به لب هایم
از نگاه تو می شود فهمید، فرق تودیع با معارفه را
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داوران  هیات  بیانیه ی  خواندن  نه: 
جشنواره در بخش شعر رضوی، بخش بعدی 
امینی،  اسماعیل  توسط  که  است  اختتامیه 
می شود.  انجام  بخش  این  داور  سه  از  یکی 
امینی پیش از خواندن بیانیه، کوتاه، سخن 

می گوید.
داشته  کرمان  استان  که  بزرگانی  امینی: 
است، از جمله مرحوم دکتر طاهره صفارزاده 
که  حوزه ای  هر  در  هرکدام  بود،  ما  معلم  که 
نباشد،  چه  باشد  ما  پسند  چه  کرده اند،  کار 
لحاظ  به  این جا  که  است  این  نشانگر 
فرهنگی و ژرفای اندیشه، بسیار غنی است. 
این  از  معمولی  و  سطحی  نوشته ی  هیچ 
باستانی  استاد  مرحوم  مثل  ندیدیم؛  بزرگان 

پاریزی...
قول  -به  که  می خواند  غزلی  هم  بعد 
اوست،  جوانی  روزگار  به  متعلق  خودش- 
خاطرش  به  و  گفته  رضا  امام  حرم  در  را  آن 

صله های فراوان گرفته: 
به پایان رسید آخر این جاده ها هم

گره خورد روی ضریحت نگاهم
به پابوس تو آمدم دست خالی

و بر پشت، بار گران گناهم
نه شمعی به نذرت که این زائر از شوق

کند نذر چشم تو خورشید را هم
به خاک در آسمان سایت اینک-
رسیده ست از طاق کوتاه ماهت
من و شمع های حرم اشک ریزان
من و بغض های فروخورده باهم

به درگاهت ای ضامن بی پناهان!
نه زائر، که آن صید گم کرده راهم
نه از دست صیاد، از خود گریزان

و داراالمان تو تنها پناهم
 مرا بند زنجیر این آستان کن

اماما! جز این چیزی از تو نخواهم

بخش  در  داوران  هیات  بیانیه ی  ده: 
می خواند.  مجری  را  جشنواره  آزاد  موضوع 
بعد هم وقت معرفی برگزیدگان جشنواره در 
فرامی رسد.  ایشان  از  تقدیر  و  بخش  دو  هر 
شده ی  تقدیر  و  برگزیده  چند  از  غیر  البته، 
مرحله ی  به  راه یافتگان  همه ی  از  بخش،  دو 
نهایی جشنواره هم با اهدای لوح و هدیه ای 
امام  هدایا،  اهدای  برای  می شود.  تقدیر 
و  سیرجان  فرماندار  و  نماینده  و  جمعه 
فرهنگی اش  معاون  و  استان  ارشاد  مدیرکل 
روی صحنه می ایستند و تندیس ها و لوح ها 
به دست برگزیدگان و تقدیرشدگان جشنواره 

می رسد.

یازده: در پایان، نماهنگی از فعالیت های 
می شود؛  پخش  جشنواره  اجرایی  ستاد 
اجرایی، کمیته های مختلفی  جلسات ستاد 
عهده  بر  را  کار  از  گوشه ای  هرکدام  که 
و  دست اندرکاران  هم،  بعد  و...  داشته اند 
کنار  در  صحنه  روی  شاعران،  و  مسئوالن 
اختتامیه ی  خاطره ی  تا  می گیرند  قرار  هم 
رضوی  شعر  ملی  جشنواره ی  بیستمین 
جمع  خاطره ی  و  دوربین ها  حافظه ی  در 
ایران  شعردوستان  و  شاعران  از  پرشماری 

عزیر، ثبت و ضبط شود.
نام »علی بن  و  تاالر کم کم خلوت می شود 
باالی  در  هم چنان  که  موسی الرضا«ست 

صحنه، چشم را و جان را می نوازد...
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|  آینی اختتامیه ی بیستمنی جشنواره ی ملی شعر رضوی، 10 شهریورماه 1393 |
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من عاشق بین الحرمینم آقا! / دل بسته ی نقطه ی دو عینم آقا!
هر کس به طریقی به علی دل بسته / من عاشق عباس و حسینم آقا!

« زنده یاد استاد حمید مظهری )اشک کرمانی(/ دبیر چندین دوره ی جشنواره ی شعر رضوی
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|   شاعرانه ها   |    شعرهای برگزیده ی جشنواره ی بیستم      | 
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اشاره |  در آیین اختتامیه ی بیستمین جشنواره ی سراسری شعر رضوی، شاعران برگزیده ی این جشنواره در دو بخش 
معرفی و تقدیر شدند.

در بخش شعر رضوی این جشنواره، »محمدجوادالهی«، »سیدمهدینژادهاشمی«، »آریامعصومینژاد«، »الهه 
ابراهیمزاده«، »مهتاببناییانبروجنی«، »مسلمفدایی«، »عالیهمهرابی« و »عباسشاهزیدی« بدون رتبه بندی 

به عنوان شاعران برگزیده معرفی شدند و از »شبنمفرضیزاده« تقدیر شد.
هم چنین در بخش شعر با موضوع آزاد، »حمیدرضاکامرانی«، »خدابخشصفادل« و »محسنناصحی«، به 
ترتیب رتبه های دوم تا چهارم، و »نسترنموحدینیا« و »سودابهمهیجی«، مشترکاً رتبه ی پنجم را در رشته ی شعر 
کالسیک کسب کردند. در رشته ی شعر نو در این بخش، »علیقراچهداغی« و »نیلوفرزارع«، به ترتیب دوم و 
سوم شدند و از »حدیثمحمدی« و »علیرضادانشپژوه« تقدیر شد. هیات داوران در بخش شعر با موضوع آزاد، 

هیچ اثری را حائز رتبه ی اول ندانست.
داوری این جشنواره را در بخش شعر رضوی، »بهروز یاسمی«، »قادر طراوت پور« و »اسماعیل امینی«، و در بخش 

شعر با موضوع آزاد، »مهدی صمدانی«، »محمدعلی جوشایی« و »محمدسعید میرزایی« بر عهده داشتند.
شعرهای شاعران برگزیده و تقدیرشده ی بیستمین جشنواره ی سراسری شعر رضوی، در این فصل آمده است.
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من و چشمی که باز دریا شد...
محمدجوادالهیپور/قم

صبحازخاطرمگذرمیکرد،بازیکماجرایتکراری
شکندارمکهبارهاآنرا،دیدهامبینخوابوبیداری

تلفننیمهشبپریدازخواب،مثلاینکهمراصدامیزد
بازدعوتشدمبهقصرامیر،حلقهیشاعراندرباری

چشمبستم،دوبارهغوغاشد،توشهامخودبهخودمهیاشد
منوچشمیکهبازدریاشد،منویکجسمدرزمانجاری

دفترمبوسهزدبهدستولی،واژههایمشدندمستولی
شعردارم،دلمشکستهولی،ازهمهشعرهایتکراری

چشمواکردمازمیاناتاق،پایمنبازشدبهفرشرواق
شاهطوسآمدهستوشاهچراغ،پهلویشفاطمهستانگاری

دوستدارمکناربگذارم،زعفرانوزرشکوآهورا
بایدازتوبهسبکمردمگفت،باهمینلحنکوچهبازاری

بغضتلخمدینهدارمباز،غمعالمبهسینهدارمباز
ازبقیعآمدمامامغریب!چهشکوهی،چهگنبدیداری!

درجهانجزتوتکیهگاهینیست،دلاسیرشباستوماهینیست
تاخراسانزیادراهینیست،چشمبررویهمکهبگذاری...
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بعد از این کوه باوری بفرست
سیدمهدینژادهاشمی/خراسانشمالی

چوبخطدلمکمآورده،زندگیحالبهتریبفرست
روبهاقلیمپنجرهفوالد،بالهایسبکپریبفرست

خستهازخودنشستهامتنها،»یارضا«گفتهامکهبرخیزم
میشومآنچهعشقمیخواهد،درسرایدلمسریبفرست

سالهامیشودکهاینطورم؛حالوروزمکمیمساعدنیست
مثلسلولساکتوسردم،روبهتنهاییامدریبفرست

کوچهداردبهانهمیگیرد،بویمردابهاخفهکرده
درمشاممهبوطپیچیده،ازشفاخانهعنبریبفرست

ظاهروباطنممقابلهم،چهرهامروشنودلمتاریک
گوشهایمپراستانگاری!گوشهیگرممنبریبفرست

کفرآلودهامبهشکامامرزهایدلمترکدارد
پیروحزبباداگربودم،بعدازاینکوهباوریبفرست

برلبم»یارضا،رضا«دارم،خستهامازدلغبارآلود
ظلمتیکهنشستهبردوشم،شمعآیینهگستریبفرست

لبباراننخوردهایدارم،آتشیدرضمیرمنبرپاست
شاعردردهایخودبودم،نقطهیعطفدیگریبفرست

دلبهذکردمادمتدادم،بال»اّمنیجیب«میخواهم
پرکشیدنبهانهمیخواهد؛دردلمنکبوتریبفرست
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میشودامواجایندریاچهخاطرخواهتر
هرچهبیرونمیزنیازآشیانتماهتر!

زعفرانمیخندیوبارانتبسممیکنی
میبُرددستخودشراهرکهخاطرخواهتر

بردهاستازصحن»رضوان«توباخودساقهای
هرکهازتاثیراینجوشاندهشدآگاهتر!

رویدشتگونههایممیخرامندآهوان
آهوانیخستهباصیادخودهمراهتر

باهمانابریکهاز»دارالسالم«تردشدهاست
جلگهیچشمانزایرمیشودناگاه،تر

منازآنگلدانباالیضریحتیافتم
هرکهخاکسترنشینعشقباشد،شاهتر!

چشمههامیجوشدازپایقناتپلکها
باتو»اوحیناالیموسیاذاستسقاه«تر

دانهاسپندیکهبرگردضریحتگشتهاست
شعلهبیرونمیزندازسینهاشپرآهتر

فوجزنبوریکهبرگلهایاسلیمینشست
بعدازاینهاسمتقمصررفتهبااکراهتر

دستهایتوهنرمندانهمیسازدکلید
هردریشدباکلیدتباز،»یافتاح«تر!

خاطرخواه
عالیهمهرابی/یزد
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فقط کاش می شد...
مهتاببناییانبروجنی/چهارمحالوبختیاری

)1(
کاشگردکفشزائرانت

مینشست
رویزندگیمن

)2(
پولهایقلکم
اندازهیبلیتِ

هیچقطارینیست
کاش

کبوتربودم

)3(
النگونمیخواهم

عروسکنمیخواهم
اصالجایزهنمیخواهم

فقطکاشمیشد
کارنامهامرا

بهتونشانبدهمآقاجان!

چه فرقی می کند
آریامعصومی/دهدشت

گنبدتخورشید
وزائران

ابرهاییکهمیبارند
...

عجایبجهان
هشتگانهمیشود

وقتیکهمردم
خورشیدوبارانرا
درکنارهمببینند

بربلندتریننقطهیزاگرس
روبهگنبدتمیایستم

چندسنگرویهممیگذارم
مامیگوییمکلکله*

توبگوکبوتر
چهفرقیمیکند

وقتیهردو
دعابرلبدارند
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آبوجارومیکنمبااشکایندرگاهرا
ایکهدرگاهتهواییکردهمهروماهرا

چشمهاییراکهحیراناندپشت»الاله«
درخراسانتومیبینند»االاهلل«را

اینتجلیگاهسلطانازل،اینکوهنور
بردهاستازیادهاالماسنادرشاهرا

بازبانبیزبانیبشنوازنقارهها
»والمنوااله«راو»عادمنعاداه«را

ایخراسانیترینخورشید!روشنکنمرا
ماکهمیدانی،نمیدانیمراهوچاهرا

منزیارتنامهخواندم،شعرهایمماندهاست
وقتداریتابخوانمچنددفترآهرا؟

بیتهایمخانهبردوشاندمانندخودم
راستش»دعبل«شدنسختاستایندرگاهرا

رازپهلویتوماندنرانمیدانمولی
میشودپرسیدازشیخبهاییراهرا

میکشیازهرطرفهربیپناهیرابهتوس
بچهآهوکردهایانگارخلقاهللرا

شعرمنبا»دوستتدارم«بهپایانمیرسد
کاشمیدادیجواباینجملهیکوتاهرا

شعر من با 
»دوستت دارم« 
به پایان می رسد

عباسشاهزیدی/اصفهان
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»هفتش...«
الههابراهیمزاده/خراسان

دستانمکوچک،ولیقلبم،بزرگمیتپد...
آنگاهکهپدربادستخستهوخالی،

هفتشراگرویهشتتمیگذارد
عصایدستشمیشودنامت

یاعلیبنموسیالرضا!

منهم
شب،

باخیاِل
بال...

میخوابم

مگر...روزیکبوتریشوم
بیایموبگویم:

باباخستهست...
کمکشکن،کمکشکن

چهکسی
چهکسیدرختتوتتنهارابهآتشخواهدکشید؟

وشمعهایروشنکردهامرافوتخواهدکرد؟
گنبدزریننقاشیام

مدادرنگیزردمتمامشده
دیگربابابرایم،رنگنمیخرد

امروزبهجاینقاشی،کلمهمینویسم
باد-باران-بابا-مدادرنگی

شایدباباببیندودلشبهحالمبسوزد
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با این هـمه دریا...
شبنمفرضیزاده/اردبیل

بادیکهنپیچیدهودلگیرتوبوده
درحسرتموییستکهزنجیرتوبوده

اینکلبهیاحزانکهمراقابگرفته
مصریستکهدرقحطیتعبیرتوبوده

قانونبدجاذبهیعنیکهشلوغی...
یعنیدلسیبازازلشگیرتوبوده

آثاررقیبانتراشیدهامازچوب...
بیچارهمنو...اینهمهتاثیرتوبوده

سختاستکهدستکششعشقنباشی
بااینهمهدریاکهسرازیرتوبوده

آهویغریبیکهکمانینچشیده
مهریکهپیفرصتیازتیرتوبوده

مهراستکهاینغائلهراختمتوکرده
ماهاستکهزیتونیازانجیرتوبوده

شرمندهکهمنعاشقتونامگرفتم
ازدولتآشفتهیتقدیرتوبوده!

حاالمنوهوهویقطاروچمدانی...
اینجادهمگرفاصلهایسیرتوبوده؟

خورشید هفتم
توروخوابدیدمتورویادمه

مثبغضالالییمادرم
دارهبویعطرتبهممیرسه

تویخلوتکوپهیآخرم

توروخوابدیدم،تورویادمه
دلمکفتراُتبغلکردهبود

یهگوشهتویدفترحاجتش
یهشاعرهواُتغزلکردهبود

دارممیرسم،میرسهگنبدت
مسیرحرمبازبارونیه

چراحالاینجایهجورهدیگهس؟
چراعشقکمنیست؟ارزونیه؟

ضریحتونزدیکه،راهشکمه
غریبیکهازراهدوراومده

نوشتن:»بهخورشیدهشتمسالم«
بهپابوسیماهدوراومده
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مگهدستمنمیرسهدستتو؟
صفزائراُتببین؛پرشده

خودآسمونمنشستهزمین
نگاکن،نگاکن،زمینپرشده

میشینمهمینجانگاتمیکنم
کنارزنیکهشبیهمنه

دارهغرقتومیشه،حسمیکنم
توروتویاشکاشصدامیزنه

یهگوشهنگاهیروبارونزده
میدونممیدونیدلشخونه،نه؟
دارهعاشقتمیشه،نذرشتویی
آخهعاشقیاینجاآسونه،نه؟

یکیتویسجدهستچنساعته
همهمحرمصحنوسجادهان
مِثکفتراتتویهفتآسمون
بهگلدستههایتودلدادهان

یهبچهکنارغممادرش
نشستهبهدستایتوزلزده

چهمعصومانگاریازچشمهاش
بهچشمایمعصومتوپلزده

چهقدعاشقاتپاکوخوبنآقا!
میذاریمنمخاکپاشونبشم؟

آخهعاشقعاشقاتمشدم
فدایاماِمرضاشونبشم

سفر،روزآخر...یهبغضغریب
نگاتمیکنمبانگاهِترم

داریدورمیشی،دارممیرسم
تویخلوتکوپهیآخرم
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بهشت، کوی والیت، 
پالک هشت
مسلمفدایی/گنبدکاووس

دوبارهدیرشداماتوحاضریدرباد؟
بله– تبسمخیسمسافریدرباد

هوایتازهبرایمبگیربرگشتن
ازآنبهشتمعطرکه...عابریدرباد...

دوبارهپیچوخمراه،کولهبارگناه
بهشوقرؤیتآنماه،شاعریدرباد...

طلوعطلعتلیلیستحسنمطلعآن
قصیدهایستجوان،قیسعامریدرباد...

صداینقطهشدنهایشآنچنانپیچید
میانراهکهمرغمهاجریدرباد...

سردوراهیلرزیدنونلرزیدن
چهبیدهایمسلمانوکافریدرباد

شروعروشنشیداشدن،خروشیدن
شیوعشیونشوریدهخاطریدرباد

بهشت،کویوالیت،پالکهشت،تویی
کهازازلبهابد،حیوحاضریدرباد...

منارههایمنور،مدینهایدیگر
اذانبگوکهطهوراوطاهریدرباد...

اذانبگوکهغزلخواننمازبگزاریم
درآبوآینهمثلمجاوریدرباد...

بتیشکستدرآفاقدوردستالست
اقامهبستبهشکرانه،شاکریدرباد

بهسجدهرفتونشستوسالمدادوگریست
منآمدمکهنگوییدزائریدرباد...

بهحقاشهدانالرضابهغیرازتو
بهحالمانظریکنکهناظریدرباد...

بهنامنامیتوقفلهرچهبغضشکست
کهرازورمزعبورمعابریدرباد...

غبارروبرواقتوایموهرسرمو
بهقدروقیمتقصرجواهریدرباد

بهگردهالهییکآهزائرتنرسد
تمامدودودمکافهنادریدرباد...

خوشابهخدمتهرخادمتکمربستن
بهسینهچاکترینشکلچاکریدرباد...

کبوترحرمتدوستداشتباشدوحیف
شکستوریختپروبالطائریدرباد...
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چهآتشوعطشیظهرداغعاشوراست
هجومشمرومناجاتذاکریدرباد...

بههرطرفسریافتادهمثلاللهبهخاک
چهخونچکانوچراغان،مناظریدرباد...

چهجایعیشکهیکمشتکرکسآمدهاند
بهشبنشینینعشمعاشریدرباد...

شمیمسیبومحبوحبیبیکجاجمع
تنیستبیسروابنمظاهریدرباد...

تمامرایحهیوحیوعطرریحانی
کهازتبارشهیدانحائریدرباد...

چنینکهعطرتوپیچیدهدرفضا،انگار
ازآسمانخبرآوردهعاطریدرباد...

تورنگوبویبهاریکهنیستراداری
کهدورودیریوهموارهدایریدرباد...

برایخوردنانگورهایزهرآلود
همیشهسوژهیداغمنابریدرباد...

مردداستببوسدلبتورایانه
اوامرلبمسمومآمریدرباد...

بهانتقامتوسروایستادهباسرجان
جواب»ینصرنی«دادهناصریدرباد...

بهمهرضامنآهوشدیودانستم
گرهگشایزبانهایقاصریدرباد...

توحادثازلییاقدیملمیزلی؟
کهتاقیامقیامتمعاصریدرباد

گزندیازشبتوفانبیتوبودنهاست
چنینکهغرقهبهخونشدجزایریدرباد...

چهخسروانکهبهخسرانرسیدهپشتدرت
کجارودچهکندبیتوخاسریدرباد؟

مددکنایکرمبیکران!کهدلندهیم
بهزرقوبرقسالطینجائریدرباد...

اشارتیستبهصبحوبشارتیازصلح
چهتینتازهوزیتونوافریدرباد...

بهنامماوبهکامنهنگها،دریا
شکستهبندبهبندبنادریدرباد...

مگرخودیبنماییبهماوگرنهچهسود
بهنقشبازینقاشماهریدرباد...
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بهابروانمبارککمیخمافتاده
دهانگشودهمگرگاوسامریدرباد؟

عصابهشیوهیموسیدرآرونعرهبرآر
کهفتنهاستوشیاطینساحریدرباد...

چهچربوچیلیوچرکین،زباننفرتوکین
حرامیانبهکمینمثلماکریدرباد...

هواچهحرملهخیزاستوتیرهاهیزاست
کهلحظهلحظهبههرسومباشریدرباد...

بهرنگوپوستقناری،بهمغزودلگنجشک
چنانکهبرحلبازنقرهکاوریدرباد...

همانحکایت»الهیکمالتکاثر«شد
شعارشاعریومعرماعریدرباد...

بههولوهرولهمثلشبیکهگمشدهاست
کلیدحجرهیتاریکتاجریدرباد...

زمان،ظلوموجهولوزمین،قلمروغول
مگرعنایتغفاروغافریدرباد

توراکهچشمهای،اززخمخوردهسنگچهباک؟
بهچندلحظهچهحاصلدوایریدرباد؟

بدوندغدغه،ایابرداغدار!ببار
کهرستخیززمینهایبایریدرباد...

بهخیرمقدمتایفخرباغها!لبما
شکفتهاستبهلبخندفاخریدرباد...

بهشوقرویتوطاووسها،مسافرطوس!
شبیهحرکتکوچعاشریدرباد...

ایآفتابتجلیدراینشبظلمات!
همیشهچشموچراغنوادریدرباد...

بههرقیاموقعود،امتدادروشنتو
خجستهبادکهقیوموقادریدرباد...

نمتبسمت،ایبامدادفروردین!
حیاتبخشگلهرچهگالریدرباد...

بهآشتیعلمافراشتنکرامتتوست
چهجایقهرکهقهاروقاهریدرباد...

حلول»یأتبخلقجدید«درحرمت
کهخودحالوتآیاتفاطریدرباد...

نقارهخانهبههرسودمیدهدرشیپور
کهنفخصورتماممقابریدرباد...

بهجایجایحرمخیرهشد؛خداحافظ
مراحاللکناینبارآخریدرباد...



140

شاخه های خشک
حمیدرضاکامرانی/رشت

چترراازمنگرفتورفت،بارانراگذاشت
آبوخاکونوروگلرابرد،گلدانراگذاشت

پایرفتنرافقطنه،زدعصاراهمشکست
ازقدمهایشبانه،یکخیابانراگذاشت

برگهایسبزتقویممرابربادداد
شاخههایخشکپاییزوزمستانراگذاشت

چادرمشکیسرشکردوبهقلبمحسرِت
دستبردنالیگیسویپریشانراگذاشت

ازدونیِمزندگی،نیِمُپرشراسرکشید
رویمیزمنیمهیخالیلیوانراگذاشت

روزروشن،اینطرفشبهایتاریک،آنطرف
خندهایمرموزکرد،اینراگرفت،آنراگذاشت
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فصل باران خیز
خدابخشصفادل/نیشابور


نذرچشمتمیکنماینشعرشورانگیزرا
برگسبزیفرضکناینهدیهیناچیزرا

خشکسالیمیوزداینروزهاازهرطرف
»انیکاد«یالزماستاینباغحاصلخیزرا

میشودازذهننیشابورروزیپاککرد
بعدچندینقرنآیاقصهیچنگیزرا؟

دردراباپنجههای»باربد«بایدسرود
بلکهآسانترنمایدمردنشبدیزرا

پشتگرممکنبهفروردینچشمانت،مگر
بشکنمیکروزدرهم،نخوتپاییزرا

پیشپایتباتمامخویشزانومیزنم
تانگیریازکویراینفصلبارانخیزرا

»شمس«اگرمهتابرویتراببیندلحظهای
نذرنیشابورچشمتمیکندتبریزرا

خویشتنداریمخواهازمن،خداراهمتی
تابراندازممگراینشیوهیپرهیزرا

شهرراباچشمهایتفتنهبارانمیکنی
نیستجزتسلیمراهی،ایندوسحرآمیزرا
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من که به جای کول تو
از پله می روم

محسنناصحی/اصفهان

ازهرچهبگذریم،شمانه،شماهمان...
آری،همانکهمثلغزلگیرمیدهد
داردمغازهیدمکوچه-پرانتزی-
خونمرابهقیمتسرشیرمیدهد

یکشیشهآبمعدنیازمنگرانتراست

ازهرچهبگذریم،غزلپلنمیشود
پسبیخیال،هرچهکهپلشدغزلنکن

ازرویدخترانفراریکهردشدی
دیگربهگفتههایخودتهمعملنکن

ایناصفهانپراستزصدهاسیوسهپل

ازهرچهبگذریم،غزلراسیاهتر
درگوشهایمچالهکنوغصههمنخور

دردبنفشهلهشدهدرزیراحتیاج
دیگرنگوچگونهشدوپایمنچهطور
جایینوشتهبودحراجبنفشه،مفت

ازهرچهبگذریم،ازایننه،نمیشود
اینجاپرازمچاله،پرازچالهچولهاست
بیچارهشاعریکهازاینسمتبگذرد
اینجاهمیشهقافیهازاینمقولهاست

ازچالههایپرشدهیشهرهمبگو
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ازهرمسیربگذرمازتوسریعتر
دیگربرایروزوشبتغشنمیکنم
آنخندههایزرزدهراهمبریزدور

درحسوحالکنجلبتغشنمیکنم
یکادکلنبخرکهخفنبوگرفتهای

اینجامحلخطکشیماسوارههاست
ایدخترپیاده!چرابوقمیزنی؟

بالهجهیدهاتیدودیشدتهنوز
زاغسیاهمثلمراچوقمیزنی

یکچوبهمبهپیرهنکدخدابزن!

یادمنبود،ازسراینبیتمدتیاست
درکوچههایجلفغزلباتومیروم
درشکلیکپیادهرویتشنهمثلمار
دارمدرونرخنهییکمانتومیروم
گلگفتههرکهگفتهسرماررابکوب!

درچارباغدیدنهمصفکشیدهایم
اینجاشبیهتوچهقدرمثلمنپراست
سرمیخورندازسروکولتوشاعران

دراینپیادهروچهقدرهمآسانسوراست
منکهبهجایکولتو،ازپلهمیروم

درچشمهایخیرهبههمهیچریدهایم
ازهمگرفتهایمشبایدهآلرا

زایندهرودبود؟زمینبود؟هرچهبود
خشکاندهایماینگذرعشقوحالرا

زاییدهگاومانوسطباتالقخون

ازهرچهبگذریم،تورابازباخودم
پشتمغازهیدماینکوچهمیبرم
درانحنایبازپرانتزکهبستهنیست

خونمیدهمبرایتوسرشیرمیخرم
توپولآبمعدنیاترابهمنبده



144

من مثل باران بهارم، 
اهل های وهوی

سودابهمهیجی/تهران

ازبادهایاولپاییزهمانگار
مثلنگاهسردتومیترسموهربار،

درهایبهتخانهولبهایبغضمن
میبندموبقمیکنمکجدلدیوار

دمسردیپاییزچشمانتودرهرفصل
برشاخههایبیکسمنمیشودآوار

بادشمالتمیورزد...باد»چههاکردم«
باد»تمامخاطراتمابریونمدار«

پاییزتویشهرنه،پاییزشایدقهر
پاییزتویخانهپشتمیزغرقکار،

عطرتنشراغرقکردهدراتاقاما
پشتسکوتشمیوزدطوفانیازانکار

بیگانهبامن،باهرآنچهعشقرویاروی
اهلغمیدوراست،اهلدوریبسیار

منطاقتماندازهیپاییزاینغمنیست
منشاعرم،امانهمثلچشمتوغمبار

منمثلبارانبهارم،اهلهایوهوی
منشهوتاردیبهشتم،ازغزلسرشار

تابامنیلبواکنوپرهیزرابشکن!
تابامنیدستازسکوتبیهوسبردار!

اخمخزانرابازکنازفصلفصلخویش
لبخندناپاییزرابرصورتتبگذار
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دکتـرم گفته چیز خوبی نیست...
نسترنموحدینیا/کرمان

حیفازاینفصلعشقآورکه،نامآنرابهاربگذارم
آنقدرعاشقمکهمیخواهم،سربهکوهوکناربگذارم

جبرمحضاستبودِنباتو،اختیارمبهدستعقلمنیست
گوربابایعقل!میخواهمپابرایناختیاربگذارم

توقشنگیومنمقابلتو،غیرتدخترانهایدارم
تانبیندکسیتورابایددورچشمتحصاربگذارم

دوستدارمکهقلبزنهارا،تشنهدرانتظاربگذارم
دستهارادرالتماسونیاز،چشمهاراخماربگذارم

دوستدارمکهنفرتازمندرقلبزنهایشهرریشهکند
زیرتیرنگاههایحسود،باتودرشبقراربگذارم

یکپکدیگرازلبتمانده،وایازایناعتیادمرگآور!
دکترمگفتهچیزخوبینیست،بایدآنراکناربگذارم

هیچبامننگفتهایازعشق،اینکهدرسینهاتچهمیگذرد
کاشمیشدکهدوربینمخفی،تویقلبتوکاربگذارم
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تبعید به دچار شدن
محمدعلیقراچهداغی/کرمان

زندرتختخوابشحلشد
تنهاییاشجالباسییخزدهایبود

روبهپنجرهیفراموششدهیعصر
*

گفت:اسمیبرایمپیداکن
قبلاینکهقبرهادچارشکشوند

*
خیاباندرانتظاردرخت

مرموزانهتابوتصبحراجابهجاکرد
»تو«از»من«دورترمیافتد
رویکاناپهچایمینوشم
شبازپنجرهکوتاهتربود
دستهایشاضطرابپاییز

دستهایشبغضگمشدهیملفحهایست
کهفریادرادرپیادهروجاگذاشتهبود

*
صدایممیکند

بیمارازحنجرهیصبح
پتورارویخندهاممیکشم
تاخوشبختیسرمانخورد
درعرقریزههایلباسزندانی
کهتوبرایزندگیمدوختهای

*
زن:بلندشو!صبحدرآستینپنجره

خشکشد
ظهرروازصورتتپاککن!

*
تلویزیونبعدازآنهمهبرفهاییکه

باالآوردهبود
بازنتوانست

حرفهایشراآمادهکند
*

گویندهیاخبار:هوابارانیست!
زن:مثلبارانییکمرد؟

یک
دو

سه
صدایمکن!
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تنها نشانه ی زنده بودن من
نیلوفرزارع/شیراز

ذهنم،ازهیاهویآمدنتپربود
کهدیشب،حوضآبیحیات،بویخونگرفت

وششهایماهیانرنگیبهاگزوزموتورهایکارگاهکنارکودکستانبدلشد
ومادرمگفت:گنجشکهاحنجرههاشانرابهچندکالغدرشتاصالتدارمهاجر

فروختند
ومنفکرکردمفردااگربازروسریمادرسفیدبود

جشنیبرایرونقتهماندههایاینزیرسیگاریبگیرم
تامفهومزنرا،

بهاصلمدرنیتهبرسانم
وبهپدرمبگویمجیبهایشرابدوزد

تاپولهایشالبهالیلطافتلحافهایدستدوزیشدهیحیاطنماند
...

وبعدبهشیوهیهولناکی
بگذارمدودسیگاررویلباسهایمبنشیند

تافکرکنمهنرمندیواقعیشدهام
کهمیتواند

سرمشقهرشبشراخودشبدهد
وتکلیفشرامعلومکندقبلازاینکهنطقبستنیهایقیفیبازشود

وسرهرخطبنویسممنمیتواند،میشود
تادوصفحهیکاملپرشودازتوانستنهاوشدنها

بعددفترمراببندموزیربالشتبگذارم
تاشبراباخیالراحت...
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بله،ذهنمازهیاهویآمدنتپربود
گرچهچراغهایپراصالتمسجدهنوزروشناند

گرچهچراغهایکممصرفاختراعشدند
واقتصاد،فرهنگآفرید

فرهنگپراجباروابستهبهسکه
مادرمسکه،سکهپولبهصندوقمیانداخت،صبحهایابری

ومناشکمیریختم
کهساندویچهایکالباسبوفهیمدرسهچهقدرخوشمزهاند

منازاشکریختنبرایساندویچهاوساندیسها
بهشبواینتختخوابرسیدهام

و
دهانهایبیهودهباز

منغرورمهنوزازنوکانگشتانمبیرونمیزند
آنقدرجوهری...

واینتنهانشانهیزندهبودنمناست
تنهانشانه!
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باید خلوت می شدم
حدیثمحمدی/جیرفت

تابستانکرمانازمنمیگذرد
دلگیرم

منکرگدنیراکهدراینشهرآبستنشدم،سقطکردم
بهترم،اگرچهبهاندازهییککرگدندرونمخالیست

ازشغلیکهدراینشهرنداشتماستعفادادم
بایدخلوتمیشدم

اعدادزیادیرافراموشکردم
بایدخلوتمیشدم

درختیکهدرزیرزمینیکخانهسبزشدهاست
توجهمراجلبکردهاست
بهکسیچیزینمیگویم...

اماپرازکشتیهایبهگلنشستهاست
دیشبکهآمدمفرودگاه

برگشتم
بایدبلیتمراکنسلمیکردم

بایدآخرینسیگارمراکنارآندرختمیکشیدم
هماندرختتویزیرزمین

سالممرابهدریابرسان!
بگوکهکشتییونانیامبهگلنشستهاست

بگو:
ماللینیست

تنهابهاندازهییککرگدن،درونمخالیست
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غروب در جهنم
علیرضادانشپژوه/کرج

منسروم،
سرولیال!سرو...

غروبازچشمانتجنگلدمکردهمیبارد
عقابهایصورتیجذاب

شبازحبابپلکهاتحبابمیآید
صبح

موهاتخاکستریپسمیدهد،راستبگو!
چهقدرآدمپسانداختهای؟
مگرچهقدرجهنمیلیال؟

کهمراچرخکرده،سرازینرا
تفالهباالمیآوری؟

دلمگرفتهلیال
دلمگرفته

میخواهمبسرایمدلگرفتگیایراوتورا
غروبحناییجهنمرا
گوشتاگوشمیبری
کتفبهکتفمیدوزی

چشمدرمیآوریازکاسهمیگذاریتویکاسه
ابروخالیکردهای،مدادقرمزکشیدهای

مثلیکهاللسرخ،خونمیخوری
خونمیخوری
خونمیخوری

A,B,AB,O
همهراازمنمیمکیلیالمراازهمه

ازبرهوتابروانتگذشتند
آوازشاننیامد

بهارتفاعاتترسیدند،
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یکپاشنهی
بلند

بلنددهسانتیلهشانکرد
نشستند

نشستندلیال!قدمازقدمبرنداشتند
ستونبهستون،کتبهبهکتبه،میخبهمیخ،تختجمشیدنازلشد

براستخوانهایتردشان
مدرنشدند؟

قصههاشانتمامشد
چهمیگویی؟

تمامپهلوانانشانراتارکردی،ماردرمغزشاننگهمیداری!
خیالعبثنکنلیال!

خودکارتمامنمیشودتارویاینصفحهسیاهتنکنم
غروبراتوبهمنیاددادی
کوهراتوبهمنیاددادی
بوتهراتوبهمنیاددادی
برفراتوبهمنیاددادی
بهمنراتوبهمنیاددادی

زخممعدهراتوبهمنیاددادی
استامینوفنراتوبهمنیاددادی

دوستنابابرا...
بهصلحوجنگجهانقوزمیکنی

رنگنداری
تو

کاشفبیتفاوتیرنگهایی
لبهایتسفیدندلیال

لبهایتسفیدند
داوینچیرا

الیلبخندهایتوپیچیدند
لبخندمحوتو؛

اعالننسخجهاناست،
نمنمبرفاستدرآستانهیبهار،

سردیساقهیچترمناست،
غریبستانپشتکارخانههاست

پابرهنگیحلبیآباداست
خواستمکهباتوبنشینم

آندور
رویتپههایحاشیهیجهنم

تاغروبفکرکنیم
اماتوخورشیدرابرداشتی
رویزبانتخاموشکردی

سرفهکردیوبازباندوشاخهیسیاهتگفتی:
اینجاکهخورشیدندارد

اینجاآدمهاغروبمیکنند
غروبکنعزیزدلم!
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.|   بکم فتح اهلل و بکم یختم  |

مسئوالن کمیته های جشنواره ی شعر رضوی 
)کرمان(:

محمدکارزاری/ کمیته ی پشتیبانی و تدارکات
نزهت پورداورانی/ کمیته ی اجرایی

محمدرضا ضیاء الدینی/ کمیته ی حراست
رضا رجایی نژاد/ کمیته ی تشریفات

محمد شریفی/ کمیته ی روابط عمومی
محسن کاشانی/ کمیته ی داوران

مجید عتیق/ کمیته ی افتتاحیه و اختتامیه
مجتبی احمدی/ کمیته ی رسانه و انتشارات
حمید قنبری/ کمیته ی سمعی و بصری

سعید کوشش/ کمیته ی  خبر  و  اطالع رسانی

دبیـران کمیته های جشنواره ی شعر رضوی 
)سیـرجان(:

امین شول سیرجانی/ دبیر اجرایی
علی مرادی زاده کرمانی/ کمیته ی فرهنگی 

مصطفی عبداللهی/ کمیته ی روابط عمومی و تبلیغات
علی رضا پوررضاقلی/ خبرنامه ی جشنواره و ارزیابی

مجتبی نصرت آبادی/ پشتیبانی و تشریفات
گروه گرافیک: عبدالرضا محمودآبادی، عباس 

محمودیان، جواد خواجویی
عکس: محسن رضوانی، محمدصالح بیگ مردای

سمعی و بصری: مجتبی اندیشه
دبیرخانه: مرضیه معتمدی فر  ، ثریا ستوده نیا، زهرا 

یوسفی، رضا امیرزاده، علیرضا محبوبی زاده، مصطفی 
درفشی، طیبه عباسلو، رضا نصرت آبادی، بیژن ادبی

ستاد برگزاری بیستمیـن جشنواره ی ملی شعر رضوی
فرشید فالح )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان(/ دبیر جشنواره

وحید محمدی )معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی(/ قائم مقام دبیر جشنواره
حسین اسحاقی )رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان(/ مسئول کمیته ی اجرایی در سیرجان
محسن کاشانی/ دبیر تخصصی جشنواره  |   مهدی گنجی گوهری/ مسئول دبیرخانه ی جشنواره


