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جواد مجابی

شاعر ،نویسنده ،پژوهشگر

قبــل از آن کــه بخواهــم دربــاره شــعر ســخن بگویم و
از تأثیــری کــه قادر اســت بر التیام روح خســته انســان
امــروزی بگــذارد خاطــرهای متناســب بــا ایــن روزهــا
تعریف میکنم؛ نیازی به یادآوری نیســت که از همان
ماههــای ابتدایی شــیوع جهانی بیماری کرونا ،شــاهد
آغاز خلق اشــعاری تأثیر پذیرفته از این واقعه بودیم.
به هر حــال کرونا گرفتاری تلخی اســت که تنها خاص
ایران نیســت و همه کشــورها را دربر گرفته اســت .من
هم جدا از دیگر شاعران نبودم و شعرهایی با موضوع
کرونــا گفتم .تعداد کمی از آنها تلخ هســتند اما اغلب
شــعرهایی امیدوارکننــده بــه شــمار میآینــد .حتی از
نخســتین افرادی بــودم که دربــاره کرونا و تأثیــر آن در
امروز و فــردای ادبیات و همچنین نقش آن در زندگی
انســان امروز گفتم .شــاید تعجب کنیــد اما به محض
انتشــار دومین شــعر کروناییام ،به فاصلــه یک هفته
بعــد از آن خــودم هــم مبتــا شــدم! آن هــم در کمال
نابــاوری ،آخــر خودم و دیگــر اعضای خانــواده رفت و
آمدهای غیرضروری را حــذف کرده بودیم و در مواقع
اجبــار هم با درنظــر گرفتن همه توصیههای پزشــکی
از منــزل بیرون میرفتیــم .حاال نمیدانــم گرفتاریام
در نتیجه ســخنرانی در مؤسســه آزاد ســینمایی بود که

بــه دعوت مســعود کیمیایی رفتــم یا بابــت تعامل با
یکی -دو ناشر برای انتشار چند کتاب .نمیدانم! مهم
این اســت که خودم هم گرفتار کرونایی شــدم که از آن
شعرها نوشتم .راستش آنقدر خانوادگی مراقب بودیم
که حتی بعد از تب و لرز یک هفتهای و ابتال به شــرایط
دشــوار هم باورش سخت بود که کرونا گرفتهام .حدود
یک ماهی زمان صرف شد تا باالخره این بیماری من را
رها کرد و کمکم به زندگی عادی حرفهایام که در رأس

آنها شعر است بازگشتم .اینها را گفتم تا تأکیدی بر این
مســأله باشد که شعر چیزی جدا از زندگی و مشغلهها
و وضعیت امروز ،گذشــته و فردای ما نیست .از همین
بابــت هــم عجیب اســت که تصــور کنیم دوره شــعر و
شاعری گذشــته .شیوع کرونا ما را متوجه این کرد که با
وجود همه پیشرفتهایی که در عرصه علوم مختلف
صــورت گرفتــه انســان امروز هنــوز هم حرفــی دربرابر
قدرت طبیعت ندارد .نشــان داد کــه دچار غرور کاذب
شدهایم و اصالً تمام حساب و کتاب و پیشبینی حتی
قدرتهای بزرگ جهان را به هم ریخت .کرونا دیواری
را کــه از غــرور کاذب بــه دور خودمان و داشــتههایمان
کشــیده بودیم درهم شکســت .اما نکات جالب توجه
شــیوع ایــن بیمــاری ،فراتــر از ذات کشــندهاش جلب
توجــه همــگان به ایجاد همبســتگی جهانی بــود .طی
قرنهای اخیر این از معدود مواردی بود که تحت تأثیر
یک مصیبت عمومی ،مردم همه جهان ،فارغ از نگاه
سیاستمداران آنها با همدیگر همدل شدند و توانستند
جدا از همه تفاوتها در مسألهای اتفاق نظر پیدا کنند.
کسب این تجربه آنقدر مهم است که بیشک اثرگذاری
آن بر عرصه شــعر از همین حاال شــروع شده ،هر چند
که نیاز اســت قدری بیشــتر صبر کنیم تا پوستاندازی
ادبیــات تحت تأثیــر این اتفــاق عظیم باشــیم .برهم
خوردن این پیشبینیها ما را به بازاندیشــی دوبارهای

همراه با اهالی ادب به بهانه سالروز«پاسداشت شعر و ادب پارسی»

شعر همچنان در زندگی جاری است
مریم شهبازی
خبرنگار

چند ســالی میشود که ســالروز درگذشــت شهریار
بــا عنــوان روز پاسداشــت شــعر و ادب فارســی در

تقویم ملی کشــورمان درج شــده؛ روزی که هنوز هم
بعد از گذشــت زمانی قابل توجــه دربارهاش اتفاق
نظر نیســت و عدهای گالیــه دارند که چــرا او؟ البته
نه اینکــه منکر جایگاه ادبی این شــاعر باشــند بلکه

تأکیــد دارند این روز میتوانســت به نــام یکی دیگر
از بزرگان ادبیات کالسیکمان گره بخورد؛ بزرگانی
همچون سعدی و فردوسی که حفظ زبان و ادبمان
را مدیــون آنــان هســتیم .از ایــن اختالفنظرهــای

درباره خودمان و زندگی مان واداشت تا متوجه شویم
که در چه مسائلی دچار کمبود هستیم .یکی از مواردی
کــه آن را کم داریم اخالق اســت که به طور قطع از این
به بعد شاهد توجه شــاعران به کمبودهایی اینچنینی
هــم خواهیــم بــود .البته نــه آن اخالقی که بــه مفهوم
کالســیک .بلکه تــاش در راســتای رفــع تبعیضهای
جنســیتی ،نژادی و ...مد نظر اســت؛ در تعریف دوباره
اخــاق مباحثی همچون محیط زیســت و برخورداری
مردم از سهم مســاوی هم مطرح است .اینها مواردی
است که باید منتظر انعکاسشان در شعر هم باشیم؛
هر چند همانطور که اشاره شد تأثیر این موارد در شعر
ایران و جهان از همین حاال آغاز شــد .امیدوارم در دراز
مدت روشــنفکران به مواردی از این دســت بپردازند تا
سخنان آنان روزی در تصمیمگیری سیاستمداران هم
اثــر بگذارند .یادآوری این مــوارد هم میتواند از طریق
ابزارهایــی همچون شــعر و دیگــر عرصههای فرهنگ
و هنــر باشــد .همانطور کــه بعد از جنــگ جهانی دوم،
بــه یکبــاره توجه اهالی فرهنــگ و هنر به تبعــات آن و
همچنیــن نیاز بــه صلح دوخته شــد .حــاال هم چنین
شــرایطی در انتظار شــعر همه کشورهاست .به گمانم
نــگاه همگانی از مرگ جمعی به ســوی زندگی ســوق
پیدا خواهد کرد که اتفاق خوبی اســت .شعر برای خود
مــن همه چیز اســت؛ آنقــدر که حتــی وقتی به ســراغ
همچنــان برقرار کــه بگذریم به هر حــال درج روزی
خــاص بــرای گرامیداشــت بخشــی از فرهنگمان
کــه بــه آن میبالیــم اتفاق مهمــی اســت .حداقل
از ایــن طریــق فرصتــی فراهم میشــود تــا بازبینی
دوبــارهای در خصــوص داشــتههای فرهنگیمان و
توجویی میان نقاط ضعف و قوتشان
حتی جســ 
داشــته باشــیم .به همین منظــور صفحــه فرهنگی
امروز روزنامه ایران به گفتوگو و یادداشــتهایی
از چهرههای ادبیمان اختصــاص یافته تا از دریچه
نگاه آنها به سراغ شعر و کارکرد آن در زندگی برویم.

توصیههای محمدعلی بهمنی برای شاعران جوان و گفتوگویی با او درباره شعر امروز

کمال شعر در رهایی شکل میگیرد

شــعر و شــاعریاش را مدیون فریدون مشیری
است که او را وقتی 9سال بیشتر نداشت ،در آن
چاپخانهای که برای گذران تعطیلی تابستان به
آن میرفت کشــف کرد و مســیری پیش رویش
گذاشــت که او را بــه یکی از چهرههای مشــهور
غزل و ترانه امروزمان تبدیل کرد؛ با محمد علی
بهمنیبهبهانهفرارسیدنروزشعروادبفارسی
توگویی درباره شــعر امروزمان نشستیم
به گف 
که میخوانید .اما خبر خوب دربــاره میراث دار
نیما یوشیج ،انتشار مجموعه شعری تازه است
کهتاچندیدیگرروانهکتابفروشیهامیشود.

 ëëقبــل از هر ســؤالی از مجموعه شــعر تــازهای
بگوییدکهچندیپیشخبرازگردآوریاشداده
بودید؟
این مجموعــه در بردارنده  81قطعه شــعر
و چیــزی حــدود  170صفحــه میشــود کــه بــا
همــکاری انتشــارات مرواریــد در اختیــار عالقه
منــدان قــرار میگیرد ،البتــه از زمان انتشــار آن
اطالع دقیقی نــدارم چراکه شــرایط به گونهای
شده که اغلب ناشران ترجیح میدهند تا عادی
شدن اوضاعی که کرونا سبب شده صبر کنند.
 ëëچــه مضامینــی در ایــن مجموعــه مــورد
توجهتانبودهاند؟
آن طــور نیســت کــه بتوانــم بــه موضــوع
خاصی اشاره کنم ،مضامین متفاوتی را شامل
میشــوند .راســتش چندان موافق نیســتم که
شــاعر پیش از شــعر گفتن به موضوع خاصی
بهعنوان هدف خود فکر کند .شــعر هر موقع و
با هر موضوعی که بخواهد بر ذهن شاعر جاری
میشود ،به گمانم بیش از آنکه شاعر بر شعر
کنترل داشته باشد این شعر است که شاعر را به
سمت و سویی که میخواهد میکشاند.
ëëاینانتخابناخودآگاهبنابردانشواطالعات
شاعررخمیدهد؟
بیشک تفکرات شاعر و حتی دغدغههای
فکریاش بهطور ناخودآگاه بر چگونگی شعر
ن گفته را
گفتــن او اثــر میگذارنــد .مصداق ایــ 

میتوان میان بسیاری از چهرههای شاخص
شــعر کالســیک دیــد کــه بــ ا وجــود ســرودن
اشــعاری مانــدگار از دانــش ادبــی خاصــی
برخــوردار نبودهانــد .هر چند که برخــوردار از
چنــان قریحــه و اســتعداد عجیبــی بودهانــد
کــه خود بــه خود طبــق روندی که باید شــعر
گفتهاند و حتی جریان ساز هم شدهاند. .
 ëëبا این حال چرا یکی از توصیههای مشــترک
اغلب چهرههایشــاخصادبیات بهشاعران
جــوان،ضــرورتتوجــهبــهبحــثمطالعــه
است؟
مــن هــم تأکیــد دارم کــه شــاعران جــوان
پیــش از آغــاز کار بایــد مطالعــات بســیاری
داشــته باشــند؛ اما مســأله این است که کسب
دانش آنــان نباید بهگونهای باشــد کــه قدرت

خالقیتشان را محدود سازد .متأسفانه اغلب
شــاعران یا ضرورت حذف نگاههــای محدود
کننــده را جــدی نمیگیرند یا خــود را ملزم به
شــعر گفتــن در موضــوع و قالــب مشــخصی
میکنند .کمال شــعر وقتی اســت که به دور از
هر بند و محدودیتی به ذهن شاعر جاری شود.
 ëëو این محدود کردنهــای ذهنی چه تبعاتی
برایشعردارد؟
شــاعری کــه خــودش را به قالــب خاصی
محدود کند هنگام شــعر گفتن ناخودآگاه به
قالب و ســبک خاصی متمرکز میشود و این
ســدی پیش روی خالقیت آنــان خواهد بود.
قالب ذهن را محدود و اسیر میکند .شاعران
جوان نه تنها نباید مطالعات خود را به سبک
و قالب مشخصی از شعر فارسی محدود کنند

بلکه ضروری است حتی به سراغ اطالع از شعر
جهان بروند تا با افقهای فکری و خالقیتهای
بیشتری روبهرو شوند .نه تنها شعر ،بلکه کلیت
هنر تنها در رهایی است که شکل میگیرد.
 ëëدر این بین چه کارکردی برای کارگاههای شــعر
قائلهستید؟
هیــچ تأثیــری ندارنــد! اینهــا ذهــن مراجعه
کننــدگان را محدود میکننــد و تنها اتفاقی که در
ایــن کارگاهها رخ میدهد تربیت افرادی مشــابه
آن فردی اســت کــه اداره آنهــا را بر عهــده دارد.
اصالً از این افراد باید پرســید که شــما چه چیزی
را میخواهیــد یاد بدهید؟ مگر شــعر یاد دادنی
است؟ آموزشهای اینچنینی ذهن عالقه مندان
را محکــوم بــه پیــروی از تفکــرات فــرد آمــوزش
دهنده میکند که این اتفاق وحشتناکی است.
ëëجلسههایشعرخوانیهممراجعهکنندگانرا
بههمینمسألهدچارمیکند؟
اگر منظور جلسات شعری است که عدهای
دور هم جمع میشوند و دست به تعریف و نقد
شعر همدیگر میزنند که باید بگویم بله.
 ëëپس چــرا محفلهــای ادبی دهههــای چهل و
پنجاهآنقدرجریانسازبودند؟
به ایــن خاطر کــه اصولی برگزار میشــدند؛
امــا حاال افــراد بــرای آنکه بــه محفلــی راه پیدا
کننــد باید در همان ســبک و ســیاقی که مدنظر
برگزار کنندگان آنهاســت شــعر بگویند .اگر این
دورهمیهــا به شــکلی صورت بگیــرد که بدون
نقــد آثار یکدیگــر ،برای هــم شــعر بخوانند که
اتفــاق خوبی اســت و بــرای مراجعــه کنندگان
آشنایی با نگاههای مختلف به شعر و هستی را
در بر دارد.
 ëëنقــدی کــه ســال هاســت متوجــه خروجــی
دانشــکدههای ادبیات شــده هم از همین مسأله
نشأتگرفته؟
بله ،دانشــکدههای ادبیات در نهایت موفق
به تربیت منتقد ادبی میشــوند تا شاعر و حتی
نویســنده شــاخص .البتــه آمــوزش اصولــی از
طریــق دانشــکدهها کار محالی نیســت و قدری

شعر گفتن در سرزمینی که شاعرانی همچون فردوسی را به خود دیده راحت نیست
علیباباچاهی

شاعر ،نویسنده ،پژوهشگر

شعر و در مفهوم کلی آن ادبیات ،چیزی جدا از انعکاس
آن چیزی نیســت که بــر آدمی میگــذرد؛ اتفاقاتی که از
جمله آنها میتوان به همین گرفتاری تلخ این روزهای
جهان اشاره کرد .سنگینی سایه بیماری کرونا آنقدر همه
چیز را برهم زده که در عجبم چرا بعضی از اثرات مثبت
آن بر شعر سخن میگویند .نمیدانم! شاید کرونا منجر
به رجوع دوباره مردم به شــعر شــده باشــد ،با این حال
بگذاریــد نظر شــخصیام را نســبت به اظهــار نظرهای
اینچنینــی بگویــم .مــن ترجیــح میدهم هرگز شــعر و
ادبیات به واسطه چنین بالی خانمانسوزی موجودیت
پیــدا نکنند! بــرای من قابل درک نیســت کــه امیدوارم
باشــم بــه تبع شــرایطی که به آن مبتال شــدهایم شــعر
حضور پررنگتری در زندگیمان پیدا کند و به هیچوجه
نمیتوانم چنین آرزویی داشته باشم .با این حال منکر
التیامبخشــی شــعر و کمک به بهتر شــدن حال انسان
آشــفته بــه مدد ادبیات نیســتم .اما حاال که قرار اســت

درباره شــعر بگویم ،بگذارید اشــارهای هم به این نکته
داشــته باشم که اگر هر یک از ما زمان شعر گفتن ،برای
لحظهای یاد بزرگانی همچون حافظ و سعدی و موالنا
بیفتیم و بدانیم در سرزمینی زندگی میکنیم که چنین
شاعرانی را به خود دیده ،قلم زمین گذاشته و به راحتی
جرأت شــعر گفتن نخواهیم یافت .شــعر برخــوردار از
چنین عظمتی است و طبیعی است که اگر به سراغ
آن برویــم قدرت بســیاری هم در التیــام روح و
سرگشــتگیمان دارد .بگذارید بــه نکتهای هم
بــرای جوانترها اشــاره کنم ،بهتر اســت قبل
از آنکــه گرفتار تب و تابها شــوند به این فکر
کنند که شعر خوب برخوردار از آن چیزی
است که بزرگان به آن توجه داشتهاند و
به گونهای گفته نشود که بیان منظوم
یــا حتــی منثــور و ریتمیــک ارادی
مضمونی باشد که تنها مشخصهاش
بــه روز بــودن موضــوع آن بــه شــمار
میآیــد .در غیر این صــورت تبدیل به

ضدستارهای میشود که درخششــی در آسمان ادبیات
نخواهد گذاشت .با اینکه اعتقادی به صدور حکم برای
همگان ندارم اما شــاید نتوان شعر را در شرایط امروز با
دیگر هنرها مقایســه کرد چراکه هر یــک از آنها به رغم
برخی شــباهتها ،تفــاوت زیادی دارنــد .بنابراین بهتر
اســت وقتی از تأثیر مثبت فرهنگ و هنر در بهبود حال
آشفته امروزمان سخن میگوییم به تفاوت میان
هنرها توجه کنیم و همه آنها را شامل شرایط
یکســانی ندانیم .با این حال مراجعه به هر
یک از اینها به تبع عالقهمندیهای خودمان
میتوانــد در حکم مســکنی باشــد کــه برای
لحظــهای هر چند کوتــاه ذهن مان
را از گرفتاریهــای این روزها دور
کند .بنابراین ،این طور نیست که
بتوان شعر را همچون نسخهای
بــرای همــه درنظــر گرفت یــا از
طرفــی مثــاً برای فیلــم چنین
جایگاهی قائل شد.

برنامهریزی طلب میکند .اما از همه این موارد
اثرگذارتر ،حضور در جلســات شعرخوانی ،آن
هم به دور از هر گونه نقد است.
ëëچرادیگرخبریازآنمحفلهایادبیاثرگذار
دهههــای چهــل و پنجــاه در عرصــه شــعرمان
نیست؟
شــاید بخشــی نشــأت گرفته ازاین باشد که
عــدهای گمــان میکننــد اول و آخــر همه چیز
خودشان هستند و به روی آموزش دانستههای
خود تأکید میکنند .این در حالی است که شعر
کاری با ســاخته شــدهها ندارد و شــکل واقعی
آن محصول آفریده شــدههایی اســت که خود
جوش بر ذهن شاعر جاری شدهاند.
 ëëبــا تکیه بــر مســئولیتهای مختلفــی که در
عرصه شــعر و ترانه داشته اید و از سویی دبیری و
داوری جایزههای مختلف ادبــی ،ارزیابیتان از
کارشاعرانجوانامروزچیست؟
پاسخاینسؤالنیازمندبررسیدقیقیاست،
از همین رو نمیتوانم پاســخ قابل تعمیمی به
کل شعر امروزمان بدهم .با این حال یافتههای
شخصیام حاکی از این است که اتفاقات خوب
بــ ا وجــود تصورمــان در پایتخــت یــا شــهرهای
بزرگ خالصه نشــده اســت .هرازگاهی که برای
شــعرخوانی بــه اســتانهای مختلــف دعــوت
میشــوم تالش میکنم به شــهرها و روستاهای
کوچک اطرافشان هم سفر کنم .شاید باورتان
نشــود اما گاهی در مناطق دورافتادهای که کسی
حتی تصورش را نمیکند به جوانان مســتعدی
برخوردهام که شعرهایی به مراتب بهتر از امثال
من و دیگر دوستانی که مدعی شاعری هستند،
گفتهانــد .آن هــم در صورتــی کــه برخــی از آن
مناطق از کمترین سطح امکانات و آموزش هم
محروم هســتند .گاهی شعرهایی از این جوانان
گمنام میشنوم که هنوز بزرگان شعر امروزمان
نگفتهانــد ،در صورتــی کــه شــاید نــه از ســطح
تحصیالت خاصــی برخوردار باشــند و نه اینکه
حتی غروری که اغلبمان گرفتار آن شــدهایم،
داشتهباشند.

دیگــر عرصههایــی که در آنهــا فعالیــت دارم از جمله
داستاننویسی ،نقاشــی و ...هم میروم از دریچه شعر
اســت .البته آنقدر مدعی نیســتم که خــودم را در برابر
بزرگان شــعر فارســی همچون حافظ و سعدی ،شاعر
بدانــم .تا وقتی که مولوی و نظامی را شــاعر میدانیم،
امثال من بیش از آن که شــاعر باشــیم وابسته به شعر
محســوب میشــویم .با این حال تالش میکنــم تا راه
آنــان را ادامــه بدهــم و در این بین همانطور که اشــاره
شــد مهمترین مســأله زندگیام ادامه این راه است .از
عالقهمندی شــخصیام به شــعر که بگــذرم معتقدم
برخــاف عدهای که میگویند عمر شــعر به ســرآمده،
شــعر همچنان حضور پررنگی در زندگیمان دارد .هر
چند که مدتی اســت انرژی شــعریمان در قالب دیگر
هنرهایــی همچــون ســینما ،تئاتــر و حتــی نقاشــی و...
بــه مخاطبــان منتقل میشــود .معتقدم شــعر دوباره
بــا پوســته خــودش بازمیگــردد ،شــعر هرگــز از میان
نمیرود؛ شــعر بیان نگفتنیهای ذهن کاشــف انسان
است .از همینرو در هیچ دوره و زمانی نمیتوان منکر
اهمیت شــعر شــد چرا که ســخن را به اوج میرســاند
هیــچ تردیــدی نیســت کــه افــزون بر کــم نظیــر بودن
شاعران کالسیکمان ،شاعران دوران معاصر ماهم به
رغم پشت سر گذاشتن فراز و نشیبهای بسیار دوباره
حضوری پررنگ در زندگیمان پیدا خواهد کرد.

مصطفیرحماندوست

حــاال کــه روز شــعر و ادب پارســی اســت بگذاریــد
اشــارهای هــم به شــعر کــودک و نوجوان شــود تا همه
چیــز طبــق معمول بــه حــوزه بزرگســال ختم نشــود.
شــعر برای بچهها در ســنین مختلف تأثیری متفاوت
از مــا آدمبزرگهــا دارد .کــودکان تا حدود دو ســالگی،
برداشــت جالبــی از شــعر دارنــد؛ وقتــی والدیــن برای
آنان شــعر میخوانند بیــش از آن کــه متوجه کلماتی
که بر زبان جاری میشــود باشــند ریتم و موســیقی آن
توجهشــان را جلــب میکند .درســت اســت که شــعر
معنــی دارد و همینطــور خیالپردازی و تصویرســازی
دارد ،امــا بــرای بچهها تا ســنی که اشــاره شــد اینها در
درجه دوم اهمیت اســت .شــعر کودک شاد است و از
همین رو الزم اســت که بچهها شــعر یاد بگیرند ،برای
آنان شعر بخوانیم تا کمی بزرگ تر که شدند خودشان
آن را دنبال کنند .کافی است برای کودک یکی دو ساله
شــعر بخوانید تا ببینید چطور با ریتم آن همراه شده و
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در پناه حافظ و سعدی
بهاءالدینخرمشاهی

حافظپژوه ،نویسنده و مترجم

اگر امروز از شما سؤال شود که آرزویتان چیست
بــه طــور حتــم پاســخ اغلــب مــا این اســت که
حالمــان خــوب باشــد و به طــور مشــخص ایام
کرونــا را پشــت ســر بگذاریــم .خیلیهایمــان
آرزوهــای بلنــد و دور و دراز نداریــم .آرزوهــای
رنگیــن نداریم .طبیعت آدمی اســت ،در خطر
که باشــد میخواهد جانش در امان خدا باشــد.
کوچکترهــا کــه از اوضــاع خســته میشــوند بــه
بزرگترها پناه میبرند .از آنها کمک میخواهند.
میگویند شــما کــه دنیا دیدهایــد بگویید چه کار
کنیم .حافظ هم بزرگتر ماست .حافظه تاریخی
ماست .نماینده و سخنگوی اقوام ایرانی است.
شــاعری که شــخصیت شــاد و امیــدواری دارد.
روح این شــخصیت پرامیــد در دیوانش دمیده
شــده اســت .اگــر از مــی و معشــوق ســه گانــه؛
آســمانی ،انســانی و ادبــی و اســتعاری حــرف
میزند دلیلش این نیســت که همیشــه به فکر
خوشــگذرانی بوده اســت .اساســاً حافــظ اصالً
طرفــدار خوشــگذرانی نیســت .بلکــه طرفــدار
گذران خوش است .ما هم امروز به فکر گذران
خــوش هســتیم و نــه خوشــگذرانی .در میــان
شــاعران خیــام هــم همیــن اســت .و خیلیها
حافــظ را دنبالــهرو خیام میداننــ د و میگویند
شــرح و حاشــیه خیــام اســت .البتــه حافــظ از
خیــام خیلــی شــادتر و امیدوارتــر و مثبتتــر
اســت .خیــام دائم در ایــن تفکر اســت که چرا
آمدیــم و چــرا باید برویــم اما حافــظ اینگونه
نیســت .وســعت مشــرب دارد .وســعت معنا
دارد .بــه این جهت هر وقت ذرهای اندوهگین
میشــویم برای مــا عیــن پناهگاه اســت .خود
من هــر وقت روزگار امانم را میبرد ،شکســت
میخــورم ،نتیجــه خــاف انتظــارم در میآید
یا ضــرر مــادی و معنــوی میبینــم پناهگاهم
حافــظ اســت« .یوســف گمگشــته بــاز آیــد بــه
کنعــان غــم مخــور /کلبــه احــزان شــود روزی
گلســتان غــم مخــور» بــا دیــوان حافــظ فــال
میگیریــم بــه ایــن خاطــر کــه فقــط  5درصد
محتــوا و فضای اشــعارش غمناک اســت و
در  95درصــد آن امیــد به بهبــود اوضاع
جهــان دارد .اگر چه به شــهادت کتاب
«جمع پریشــان» شــادروان علی اکبر
رزاز دویســت و ســه ،چهــار موضــوع
در دیوان حافظ مطرح شــده اســت
در حالــی کــه در دیوان دیگر شــاعر
بزرگ ما که کم از حافظ هم ندارد

از جادوی شعر برای کودکان غافل نشویم
شاعر و نویسنده کودک و نوجوان

شعر منتشر نشدهای از جواد مجابی که در اختیار روزنامه ایران گذاشته است

شعر هرگز از میان نمیرود

دستهای خود را تکان میدهند ،موسیقی ذهنشان
با حرکت دست آنان همراه میشود و حتی در تنهایی
هم به آن فکر میکنند و در نهایت ممکن اســت قادر
بــه کشــف آن چیــزی شــوند که مد نظر شــاعر اســت.
البته شــعر خوانــدن برای کــودکان فایــده دیگری هم
دارد که کمتر به آن پرداخته شــده است ،اینکه بچهها
از هر چیزی لذت ببرند در ذهنشــان ماندگار میشود.
تحقیقات ثابت کرده اگر برای کودکان کتاب خوانده
شــود ناخودآگاه به ســمت مطالعه و کتابخوانی
کشــیده میشــوند .بــه پــدر و مادرهــای جــوان
توصیــه میکنم از جادوی شــعر خوانــدن برای
فرزندان خود غافل نشوند .وقتی از فالن شعر
 ،خــرس یــا حتــی درخت ســخنگو
قدم به ذهن کــودک میگذارد ،او
عالقهمند میشود و در بزرگسالی
هــم دنیــای کتابخوانــی را رهــا
نمیکند .حاال اگر این شعرخوانی
از روی کتــاب و همــراه بــا نشــان

یعنــی ســعدی این تنــوع وجود نــدارد .من در
مقالــه مفصلی به اســم حق ســعدی بر گردن
حافــظ از جایــگاه او در شــعر و ادبیات فارســی
نوشــتهام اما نمیتوان منکر این واقعیت شــد
کــه ســعدی به انــدازه حافــظ تنــوع موضوعی
ندارد و اغلب حدیث عشــق و وفا است .محال
اســت غزلی را باز کنید و در آن کار و بار عشــق
و عاشــقی به سامان نباشد .سعدی هم روحیه
شادی دارد .هیچ وقت غمناک نیست .آدم پر
تجربــه و دنیادیدهای اســت .روح و روان آدمی
را میشناســد و همچــون حافــظ روانشناســی
پیشــرفتهای دارد .هــر دو چم و خــم روح ما را
میشناســند و دنیــا دیــده هســتند .حافــظ بــه
انــدازه ســن کنونی من ( 75ســال) عمــر کرده
اســت .از ســال هفتصد و بیســت و چند تا 792
و ســعدی هم یک قرن قبل از حافظ و از دهه
اول قــرن هفتــم تا دهــه آخر این قــرن .حمله
مغــول را دیــده ،جفاهــا دیــده و دنیایــی تلــخ
تجربه کرده است با این همه اما به قول پروین
اعتصامــی «گــر چه جز تلخی از ایــام ندید .هر
چه خواهی سخنش شــیرین است» در نهایت
اینکــه این عزیزان ،بزرگان ما ،راهنمای ما و در
واقع روحیه بخشــان ما هستند .اطمینان دارم
اگر فارغالبال قدری در مکتب سعدی و حافظ
بنشــینید ،دیــوان حافــظ و ســعدی را بخوانید
شــادیهای زندگــی را میبینیــد و بــرای ادامه
مسیر امید خواهید داشت .توصیهام این است
کــه در ایــن ایــام در پناه شــعر باشــید .شــعر با
موسیقی عجین است و موسیقی هم طربناک.
شعر التیام بخش حال امروزمان است.

دادن تصاویــر آن بــه کــودک باشــد ایــن لذت بیشــتر
میشــود .البته در ایــن بین حواسمان باشــد که برای
بچهها اشــعار دیوانهایی که خاص بزرگساالن است،
همچون شــاهنامه را نخوانیم یا اگر خواســتار خوانش
آنها هستیم حتماً متناسب سنشان سادهسازی شده
باشــند .از سوی دیگر وادار کردن آنان به مطالعه شعر
بزرگســاالن هم کار بی نهایت اشــتباهی اســت ،شاید
وقتی بچهای اشعار دیوان حافظ یا شاهنامه را
از حفظ بشوند با تشویق دیگران روبهرو شده و
لذت ببرد .اما این کار او را از دنیای کودکیاش
دور میکند .بهتر اســت هر کاری را برای وقت
آن بگذاریــم .امــا بگذارید توصیــهای هم برای
جوانــان عالقهمنــد به شــعر گفتن در
این حوزه داشــته باشــم ،قبل از آغاز
کار ،حتمــاً بــه مخاطبشناســی
دست بزنید و اگر الزم است درباره
کــودکان و نوجــوان از منظــر نــگاه
روانشناسان مطالعه کنید.

