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 مرکز خیام برگزار کرد:

 سی گو و اسپانیایی زباننشست بین المللی شاعران پار

 

 

 

  را  اسپانیایی زبان ونشست بین المللی شاعران پارسی گو   رکزین مبه گزارش فاطمه بیات فر مسئول مرکز خیام، ا

 برگزار کرد. لی و بولیوی  زیک، شیتان، مکانسبا حضور شاعرانی از ایران، تاجیکستان، افغ  1400آبان ماه    29شنبه  

  دکتر نجمه شبیری   ،)شاعر ایرانی(  هادی سعیدی کیاسریدکتر  ،  در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد 

در سالن مطهری دانشکده زبان    برای برگزاری این نشست چهار ساعته   ، دبیر اجرایی و دو مترجم (نشسترئیس )

زی از طریق  اعران در فضای مجاو عالقه مندان و دیگر ش   قرار یافتند ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی است  و

خیر پس از    نشست()رئیس  خانم دکتر شبیری    . در ابتدای نشستجلسه پیوستند   هلینکی که قبال اعالم شده بود ب

 و بیان هدف نشست به معرفی شاعران پرداخت.     دم  مق



2 
 

از آنها خواسته شد درباره سبک شعری    هافی شاعرپس از معراین نشست شامل دو قسمت بود. در قسمت اول  

ز قبل  ، شعری که اانترجمه آن توسط مترجمو    ره سبک شعریشانصحبت درباشاعران پس از  د.  ح دهنخود توضی

 ته شد.ش بر روی صفحه برای مخاطبان به نمایش گذاهمزمان ترجمه شعر اندند و ورا خ ه بودند انتخاب کرد 

 د را چگونه می بینید؟ سبک شعری خوبخش اول: 

 :ان(رعلی نورزاد )تاجیکستنوردکتر 

درباره   برای  صحبت  شعری  قسبک  باید  دیگران  را  این  است.  دشوار  کنند.من  بررسی  و  چنین    ضاوت  من  امّا 

تان، امواج دریای زرافشان و موسیقی باران شامگاهی  سار کوهسپندارم، که سبک شعر ما از صدای آبشار چشمهمی 

های مادر و  های بید لب آن، الّه های بلبالن شاخسار باغ پدر، آهنگ رود، خوانش پرندة باالی شاخه روستا، نغمه 

گیرد. شعر در شناخت من تصویر  ها سرچشمه میگاهم در آیینة خاطرهحکایات نجیب و حکمتهای صمیمانة قبله 

کنیم. تجلّای یک حالت روانی، تصویر یک لحظه و  های طبیعت است، که در حجم آن زندگی می یی همین زیبا

ای برای تسلّای دل خود انسان، گفتگو با خود در کنج تنهایی، که بعداً به  گاهی چند لحظه و فرصت عمر، بهانه 

عنوان یک پناهگاه انسان از تمام رنج   به  شعر  که   شاکرم،  را  خدای  رو،  این  از   ای با انسانیت بدل خواهد شد.مکالمه 

و اذیت و دردهای زندگی، مهمترین وسیلة رسانیدن پیام خود به اهل دل، معرفت هستی و شناخت زندگی و  

اندیشیدن در بارة ماهیّت بودن و رسالت آمدن و رفتن و باالتر از همه خود را  های آن، تفسیر حال و هوا،  زیبایی

 . شناختن هست

روم و ما  ین مقّدمه و رجوعی کوتاه به شناخت شعر آن است، که به نظر اینجانب جامعه به پیش می عرض من از ا

کنیم، که با همه نوشدنهای اجتماعی و تکنیکی و  نیهیم، همانا احساس می های جدید زندگی قدم می سوی مرحله 

نیاکان ماست، که در سرگه آن    راه بزرگان گذشتة خویش هستیم و سبک شعر ما دوام جادة  تیکنالوژی در ادامه 

  استاد رودکی قرار دارد.

  تعبیر   به   برسد”،  هزارساله  ره   باید   آن  یکشبة  بزرگ“طفل  حافظ   قول   به  که  شعر،  وفراز  پرشیب  جادة  این  در  البتّه، 

 .    ایمکوچه  یک  خم اندر  از هنوز  ما موالنا

شور ما فضای خوب ایجادی فراهم آمد. مهمتر از  ما نسل خوشبختیم، که از برکات استقالل ملّی تاجیکستان در ک

هایشان نماییم و از کالم و اندیشه   مطالعههمه، ما به اصل خود برگشتیم و امروز امکان داریم، که آثار تمام بزرگان را  

بهره  این  بگیریم.  فیض بهره  و  مطلوب  مند  تأثیر  امروز  شاعران  ما  افکار  و  اشعار  تکمیل  برای  واقعاً  گیری 

های تاجیکان، مخصوصاً رواج  است، که با سبب نفوذ معنوی بیدل بزرگوار در خانواده ی  ، صدسالبخصوص   شت.گذا

خوانی در ذهن و اندیشة شاعران ما تأثیر مطلوب کالم و افکار و سبک سخن ابولمعانی مؤثر است.  محفلهای بیدل 

کنم، پرتو سبک سخن بیدل را  حقیق می پرداز تراز و خیال ت  من، که خود سالهاست، روی شعر این سخنور معنی
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های مطلوب پذیرفته شده است. به قولی  کنم، خاصةً در زمانی، که امروز غزل بیدالنه گفتن از شیوه احساس می

  کند اگر گاهی رودکیوار بگوییم غزل، گاه دیگر“اعجاز سبک تجدد سخن بیدل”ما را به خود جذب می 

  تبحّر   از   شاعران   نه در تاجیکستان رایج است و حتّی در زمان شورویبیدال  شیوة  که  است،  سال  150  بر   افزون 

  به   دیگران   و   زاده تورسون   میرزا  الهوتی،  عینی،   استادان  کالم   در   ما   را  هایشنمونه   که   اند،داشته   هابهره   بیدل  شعر

شعر استاد فرزانه    در   بودنش،   رودکیوار  و   سادگی   و   سالست  همه   آن   با   الیق  استاد  شعر  در   حتّی.  گیریممی   مشاهده

کنیم، که من در این مورد مقاالتی جداگانه هم  با همه نزاکت و نجابتش ما پرتو کالم و اندیشة بیدل را احساس می

  ام.نوشته 

ولی با این همه اگر سخن در مورد سبک شعر برسد، چون ما شاعر امروزیم، باید شعر ما هم شعر روز باشد. شعری،  

ن امروز صدا دهد و در هر سطرش شریان زندگانی جاری بشارد. همین ویژگی مهم شعر  که برای امروز و از زبا

شود و فردا و  باعث شده، که از ارسطو تا امروز شاید میلیونها تفسیر برای شعر ایجاد شده و امروز هم حاصل می 

  فرداهای دیگر.

را هم داراست، چون شعر او تجسم یک    خود   فردی   سبک  اثربرداریها  و   بهره   همه   این  از   بیرون   شاعر  هر  البتّه، 

حالت روحی، یک لحظة زندگانی خویش، حال و هوا، حس و معرفت خود وی است، که همین ویژگی برای فردیّت  

شود. من بر این نظر هستم، که شعر کالمی یا سدایست، که باید از دل بخیزد و  بیان و سدا و سخن وی عامل می 

  عری گفته باشیم، که از دل خیسته و به دلی نشسته باشد.نشینید. امیدواریم، که ش به دل  

  

 ک(: آقای آندرس سیسنگرو )مکزی

در  من مرکز جهان نیستم اما روم،  ی در بین ستارگان راه م  ،میق یک سکوت ع از همهه  آیم،می  ه هممن از هم

تنها هستیم اما در تنهایی خود در کنار هم در حال راه رفتن هستیم.  سوال می کنم از  ضور دارم. مرکز جهان ح

ز زبان  ای دهم. ب مهمه سوال ها جوا ا خودم به درگیری بنوعی  خودم درباره هر چیزی مرا احاطه می کند و با 

شده اند من نمیدانم از چه زبانی می آییم من ا ز همهمه  ز زبان هایی که به هم اآ«یخته های مختلف می آییم. ا

 .  ه شاعران بادیه نشین می دانم. که از قدیم می گویند گ جر سفری می آیم. من خود را از  در واقع من از می ایم. 

مکزیکی هستم و در مکزیک به دنیا امدم و در همه آبهای زمینی در حال حرکت هستم.  شعر همچون مبدا   من

همه چیز یک علم است. از فریاد می آید تا میرسه به الالیی ها. همه می توانند جزئی از شعر بیایند. من خودم را  

زبان مختلف   78شکل گرفته است. در مکزیک و از اونجا در واقعا زیربنای من   جزوی از ملت شاعران می دانم .

  انصحبت می شود . هر کدام از آنها یک اموزش مختلفی به همراه دارد.  در واقع تکه تکه شده در این چرخ زب

نار هم  ی کنم که شعر در واقع از من تراوش می کند. در این زمانی که ما فرصت این را داشتیم کها، احساس م
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فاهیم و شکاف ها را. االن  ظه اولین یالگرد بعدا ز پاندمی کرونا . می توانم احساس کم مین لح زندگی کنیم در ا

 ( ) یک شعر می خواند تراک بگذارم.  دلم می خواهد یک همهمه را با شما به اش 

 :ر هوگو دیاز )شیلی(کتویوآقای 

و ملموس    یکه ماد  ییها  زیمشاهده و تجربه بنا شده، من دوست دارم چ  یکه شعر من بر مبنا کنم  یفکر م من

  م یتوان ی افتد را ما م یم  ا یکه در دن  یهر اتفاق  کنم یدر شعرم استفاده کنم. فکر م  کیبه صورت سمبل اهستند ر

از کالم و فراتر از رنگ و کالم، در   اتر شعر بر اساس نگاه هست، فر نی. امیبه شعر کن لیتبد   ک،یبه زبان سمبل

 .است که شاعر استفاده خواهد کرد  یا  یساز ر یخدمت تصو

و نسل شاعران   پرداختند  یم  کالسیکو  یاس یس  یبه جنبه ها  شتر یصورت بود که ب نیبه ا  یلیشعر ش  خیتار

و ورود به   ی لیش  یکتاتوری که بعد از د  یکرد؛ نسل جادی در شعر ا  یاساس  رییتغ  کیشد که  ی من، نسل یهمدوره  

مدرن   یبه جوان ها و فضا  بوطمر شتر یبرقرار شد. در واقع مفهوم شعر ب  ،یلیدر ش  ی شبه دموکراس  ی فضا کی

تعلق    یو بند خاص د یق چی که به ه ی. شاعرانمیبپرداز د یجد  یدر شعر به احساس ها  م یاست. ما تالش کرد یلیش 

  شیرا در اشعارمون نما افتد ی ها اتفاق م ابانیو خ یشهر ی آنچه در فضا م؛یپر کنرا   د یو خأل جد  مینداشته باش 

  .میهبد 

. من شاعر  میبگذار شیماروزمره را به ن ی و زندگ می هشکل بد  یاست که به اسطوره شناس  ن یما ا یینها هدف

 .دهم ی م شیرا نما افتد ی که در شهر م  یشهر هستم و اتفاقات 

هستم و   یبه دنبال تجربه و زندگ  شتر یاما ب ستمیو بند چاپ کتاب ن  د یمنتشر کردم اما در ق یی کتاب ها من

من شعر را انتخاب   نی احساس من را نشان بدهد بنابر ا تواند   یشعر م  ات، یادب ی  نه ی احساس کردم که در زم

 کردم. 

 

 

 )بولیوی(:  فرودنتال اکیجسخانم 

هست که در آثارم   یینکته ها ی اما به مرور زمان، بعض ست یمن ساده ن  یبرا یکردن در مورد جهان شعر صحبت

  سته یرا ز شانیکه تجربه ها ی زنان ی. مثال در کتابم، صداگذارم ی را به اشتراک م ستنیز  یمن تجربه  وجود دارد. 

وشتن و شعر  نکته ها، ن  ن یکردن ا ی من دستکار یبرا  را یز گذارم، ی به اشتراک م  اهیطنز س  کیبا  هاند را همرا

 .مهم است ی لیخ اه، یطنز س  ن یسرودن با آن ها، همراه با ا
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در آن بافتار، ساختار شکن باشد. هم در   شود،  ی که در آن ساخته م  یدر بافتار د یاست که با ی من شعر شعر

و   خورد  یزبان به چشم م ی، در تمام آثارم، ساختار شکن"برگ ها ی  غه یت"و هم در   "دمو"و هم در   "هاردور"

 .است یر یتصو و   یشعر تجرب ز،ی از هر چ شیشعرم ب

طه نظر ها هم به شعر  نق نیاز ا ،یق یو موس  نمایمثل س  کنم،   یکار م ی مختلف یها طهیکه من در ح  ییآنجا از

کند و    دایپ یداده اند که باعث شده است در شعرم تجل  ییها زی به من چ ات،یتجرب نیا ی . همه کنم  ینگاه م

 .م ینیبب میتوان یها را در شعرم م نیاستعاره از ا

سخت بوده است و از هر    اریمن بس ی تجربه برا نینوشته ام و انتقال ا ی مادر یتجربه    یکتاب آخرم، درباره    در

  .اثر استفاده کرده ام نیخلق ا یبرا یکه توانستم، از تجارب جنب یزیچ

 من جالب است. ی است که برا یزیآنچه گفتنش ناممکن است، چ  م یبگو خواهم  یم  انیپا در

 )ایران(:  یاسر یکهادی سعیدی  دکتر

زبان و به طور خاص    یمردم  فارس   ما

را با    یا   ژه یو  ی شاوند یها،  خو  یرانیا

آمر م  نیالت   یکایمردم    ی احساس 

نوع    م؛یکن و  سلوک  نوع  خاطر  به 

تقد   میتعل و  سرنوشت  و  که    ریما 

 .دارد  ی ادیمشترکات ز  باًیتقر

موجب شده تا ما در    ی شاوند یخو  نیا

توجه    ،یزبان فارس   ی و کشور ها  رانیا

 سندگان ی به آثار شاعران و نو  یا   ژهیو

باش   ن یالت  ییکایآمر در  میداشته   .

دهه   چهار  سه  گذشته،    ی طول 

 .زبان بوده است ی فارس  یها  نیآثار در سرزم  نیجزء پرفروش تر ن یالت یکایمر آ یداستان  اتیهمواره شعر و ادب

  ط ینما و شرا  کیشکل، با    نوجود دارد، به هما  نیالت  ی کایآمر  یداستان  اتیکه در شعر و ادب  یو زندگ  یتپندگ

  ی تجل  ز یما ن  سندگانیشاعران و نو  ن یدر ب  ی شاوند یخو  نیعلت، ا  ن یهم وجود دارد و به ا  ی فارس   ات یدر ادب  ی گرید

 .کند  یم

که از استادان برجسته    یری با کمک خانم دکتر نجمه شب  شیسال پ  ۳۰فرصت را داشته ام که حدود    نیمن شخصاً ا

فرصت را داشته ام که   نیهستند، ا نیالت یکایآمر اتیکنندگان ادب   یمعرف نیاز بزرگتر و رانیدر ا ییایسپانزبان ا
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 .را بهتر بشناسم ن یالت یکایآمر  اتیامروز ادب ی چهره ها شان،یدر کنار ا

مختلف گفت    سندگانیو با نو  می برگزار کرد  رانیرا در ا  نی الت  اتیکنگره ادب   شانیتر به کمک ا  شیخوشبختانه ما پ

 .م یدو گو کر

کرده است و    یریگ یکارها را پ  نیا  ی ریسالها هم با کمک خانم دکتر نجمه شب  نیدر طول ا  ران یا  اتیانجمن ادب

در حوزه شعر و چه در حوزه داستان انجام داده    نیالت  یکایآمر  اتیادب  شتریشناخت ب  یرا برا  یمختلف   یبرنامه ها

 .میا

که نوع    یآب ها هستند. با کسان  یکه در آن سو   یبا کسان  می ناست تا بتوا  ی امروز، فرصت مغتنم  یجلسه    نیبنابرا

 .می گفت و گو شرکت کن ک یاست، در  ه ی نگاهشان به جهان با ما شب

 دارد،  یعاتسوال که شعر من چه سبک و چه موضو  نیپاسخ به ا یبرا

 .دارد و پاسخ خواهم داد  یچند وجه یسوال پاسخ نیا ی من برا

  ات یدر حوزه ادب  ی پربار و ثروتمند   اریو و بس  ی طوالن  اریعقبه بس  ک یزبانان    ی زبان هستم و فارس   یفارس   ک یمن  

 !دارند و به طور خاص در شعر 

  ی درخشان  ت یب  ک ی  ینظام  م ی شاعران جهان جناب حک  ن یاز بزرگتر  ی کیما،    کیشاعران کالس   ن یاز بزرگتر  یکی

در سطح    د یفرما  ی شاعر بزرگ م  ی منظا  م یحک  ت یب  نی کرده است. در ا  شیدارد که بارها شعر را در آثارش ستا

 .هستند و سپس شاعران امبرانیابتدا پ ، یکرامت و بزرگ

با مبدا و معاد و    را   که نسبت انسان ها  ی . کسانکند   یم   ی ما، شاعران را آموزگاران مردم تلق  گر یشاعران د  ییثنا

 .کنند  ی در جهان روشن م قت یو نفس حق قت ینسبت انسانها را با حق

 .کنند   یم  تیروا  گران ید  یمختلف برا  یکنند و سپس آن اسرار را به زبانها  یرا درک م  یهست  رشاعران ابتدا اسرا

 شود.  ی است که از آسمان به انسان داده م یموهبت  کی  یشاعر ،یفارس   اتیزبان هستم و در ادب یفارس   کی من

است؛ چون همه   یخالفش ثابت شود! شاعر شاعران بودن کار سخت نکه یزبانان شاعر هستند مگر ا یعموم فارس 

 . ارند شعر را د ی از فهم معرفت رهیاز شعر دارند و ذخ ی زبان، درک یمردم فارس  ی

که   د یبگو تواند ی نم یخودش محدود نشده است و شعر همه جهان است. کس ییای در منطقه جغراف یشعر فارس 

را دارند که بهتر بتوانند راز   نیزبانان فقط فرصت ا ی زبانان است! فارس  ی فارس  یو حافظ فقط برا   امیخ ، یروم

 شاعران بزرگ را درک کنند.  نیها و اشارات ا ی ورز

 و گفت و گو با جهان است. ش یگفت و گو با خومن شعر، زبان  یبرا

و    ریضم ی از صاف تیواقع  نیا ی وقت  م؛ی موجود را بازتاب ده ت یکه فقط واقع میستی ما شاعران نقاش و عکاس ن

  م یا ده یاسرار پشت آن را هم د ت،یپوسته واقع نیکه ما عالوه بر ا شود  ی معلوم م شود، یذهن و زبان رد م  یصاف

 .می عرضه کرده ا تی از واقع ی گرید ت یروا ک یو 
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کالم   ی از شعر، معمار  یمن بخش ی دارد و برا  زیرا ن  یزبان ورز یمن شعر ظرافت و ارجمند  ی برا ن، یعالوه بر ا

 است. 

 زبان ها باشم. یفارس  ی برا ی بتوانم شاعر دوارمیزبان هستم و ام یمن فارس 

 )افغانستان( یعاکف ایتانخانم 

است که ما فکر   نیدر ا  ر ییکرده است و تغ ر ییتغ د،ی گو  یوولف م  اینیرجیمن انسان امروز همانطور که و د ید  زا

و    نترنتیا یایگذشته و در دن نیاما از زمان ماش  م یکرد ی م ی زندگ نیماش   یزمان در دوره  ک ی م یکرد یم

  ی را باز م ی راه ، یگریهر کس د یا و بر  سندهیشاعر، نو ی برا ا، یپو یگذشت و زندگ   نی. امیکن  یم  یسرعت زندگ

 .که در جامعه وجود دارد، بدهد  ییها شه یاز اند  ی تا بازتاب کنند 

امروز هم بازتاب   سندهینو ی فکر ی نکرده است اما آزادشده است. آزاد ر ییکنم انسان در ذات خود تغ  یمن فکر م  

 .است جیاست که در جامعه را ییها ی انواع آزاد دهندة

  یاسریک  یانسان مدرن باشد. همانطور که آقا دهندةباشد که بازتاب  ییصدا  د یهنرمند با کی د یاثر با تول  

 . میهست یمختلف   یها ده یو وابسته به پد   میهست ی سرگردان یگفتند، در جامعه امروز ما انسان ها

  ت یاور ی را به ابتدا تیوا ر  کی انیکند که پا  یم  یرویفلسفه پ کی شعر من که بهتر است آن را متن بنامم، از 

  ی سلسله  کیداشتن  ان یها، خودش جر انیوصل کردن اغاز و پا ی سلسله   ن یکند و ا ی متصل م  یگرید

 انسان مدرن است. ک ی تیدر ذهن  ینوشتار

آورد   ر یمعنا را در مس یها هیال اورد، یز، متون مختلف را در شعر خود بامرو سندهیکه نو شود  ی خود باعث م نیا 

برسد و   ی تازه تر یمتن داشته باشد، به معنا  کی را از  یمختلف  یبدهد که برداشت ها زه یانگ  نده و به خوان

  کینو و  شه یتفکر و اند  ک یمصرف کننده بدون تفکر نباشد! بلکه خود خواننده هم بتواند   کی گر یخواننده د

 کند.   جادیو شاعر ا سندهینو ک یاز متن  گرید  یمعنا

و ساختار  یها وجود دارد بلکه ساختار شکن شهیدر شعر نه تنها بازتاب اند   ند،گفت کایهمان طور که خانم جس

و   اورد یب یتازه رو  یبه ساختار ها د یمتن، با ک ی ایشعر و  ک یاز خواندن  هم وجود دارد. خواننده پس ییگشا

 تازه از اثر بکند. یبرداشت

 

خود   یو فقط برا  یاسیس  ای یاجتماع  دی آن را فارغ از د  یشعر شما وقت یبنا ریز : ومبخش د

 ست؟ یچ د، ییسرا یم
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   :فرودنتال اواندو )بولیوی( کایجسخانم 

  ی وقت  ی دارد. حت  یوستگ یپ   یو اجتماع  ی اس یبا مسائل س   نحوی به    ز ی. همه چمیمسائل دور بشو  نیاز ا  م یتوان  ی ما نم

 .میبا خودمان تنها هست ی وقت یمسائل وجود دارند. حت  نیباز هم ا  م، یکن  یخودمان فکر م  یبرا

  سخن به میان بیاورم.   والتر ایاکتاویعنی دارد  یادیز تی من اهم  یکه برا یا سندهینو  در اینجا از خواهم یمن م 

در آن به چشم می آید شخصیتی است که دچار مساله   که  ییها  تیاز شخص  یکی  م،ی کن  ینگاه م او    آثار  به  یوقت

  گران ید  یو سرخوش   یبتواند لذت، شاد  نکهیاز ا  ش یفرد ب  نکه یا  ی عنی    ؛شده است  "همدلی بیش از حد "ای به نام  

 !   کند  یرا احساس بکند، دردشان را احساس م

در مورد شعر در  از قبل  که    ی نوشتن به من کمک کرده تا تفکرات  ن، یدانم؛ جدا از ا  ی م  یی من سبک خودم را روا

  ی ب  آن   ی امکانات درون   رایمن جالب است ز   یبرا   یلیتخ-ی: ژانر علمد یگوی  برسانم. والتر م  انیذهنم بوده را به پا

هم وجود ندارد که مجبور    یانسان  ط یمحدود کنند، وجود ندارد. شرا  اکه بخواهند ما ر  ییوارهایاست و د  شمار

  .م یرا سرکوب کن یی زهایبه خاطرش چ میباش 

است؛   ی رونیتجربه ب ک یمن   ی نوشتن برا سم، ینو ی م  یاست. وقت  ن یمن ا  ی و برا دهد   ی م ا اجازه ر ن یبه من ا شعر

 !کابوس  ک یو  ی زندگ کی

  ی همان همدل  لتر، یف  ن یکه ا  شود  یم  ختهیر  رون یب  ه یاول  لتری ف  ک یبا    ،  که تجسم کردم  ی زیآن چ  سم ینو  ی م  ی وقت

و با چه    ستیاو چ  ی. صدا"او"  ییجا  به   . بگذارم  یگرید   یکه بتوانم خودم را در جا  ن یا  یعن یاز حد است.    شیب

 کند؟ ی صحبت م ییصدا

مخاطب   کی با  ،ی کن ی کار م ی با زبان شعر ی که وقت یآگاه باش   نکهیا دهد، ی م  ادیرا به تو  نینوشتن و خواندن ا 

که هم   دهد   یشعر به تو اجازه م یعنی!  یسینو ی هم م  یرونیمخاطب ب  یحال برا نی و در ع  ییگو یشعر م  ی درون

 !یمخاطب درون ت یو هم به وضع یخواننده آگاه باش  ت یبه موقع

.  می و مورد بازخواست قرار ده   م یسوال ببر  ر یآنها را ز  نکهیا  ی وجود دارند اما برا  شهیهم  یو اجتماع  ی اس یس   میمفاه

 .گذارم  یم  گران ید یکنم، خودم را جا دایخود را پ  ی شعر یصدا نکه یا ی من برا

 

 :ن(ا )ایر یاسر یکهادی سعیدی  دکتر

  شیاش پ ی هر انسان در هر مرحله از زندگ یکه برا  یساده و دشوار  یمن همه پرسش ها  یمن و برا د یاز د  

  .شعر باشد  کیشاعر، خواستگاه  ک ی ی برا تواند   یم د،یآی م
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خواسته و   تواند  یکه موضوع شعر است، م  یاست که در حال یی و باال ها  ریچالش ها و ز یمجموعه   یزندگ 

 .باشد  ز یشعر ن زهیانگ 

خاستگاه ها و   یعنی  گفتند؛   یم  "یدواع"بخش از موضوعات در نقد شعر  نیبه ا  ، یزبان فارس ما در   یقدما

 .: عشق و نفرتکنند  ی م م یآن را به دو بخش تقس یها. به طور کل  زهیانگ 

  ی قرار م ی تیمختلف خود و در مواجهه با جهان، در موقع ی جلوه ها شتن،یمواجهه با خو ر نظر من شاعر د به

  ییتماشا کینداشته باشد!  یرونیب ت یبا واقع یو آن تماشا ممکن است انطباق کامل ند یب ی را م ییکه تماشا رد یگ

 .کند  ی م تیکه به قول ارسطو، شاعر آن را روا شود  ی م جاد یشاعر ا یبرا

حافظ   نیهم ی حساس تر است؛ برا ،ی هست قیبازتاب دادن حقا یوجود شاعران، برا  ی  نه یما، آ  ی زبان قدما به

  :د یگو ی ( میرانی)شاعر ا

 کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست "

 "د یآی م یقدر هست که بانگ جرس  نیا

  د یبا  ام یپ  نیکه ا  کنند   یرا در شعر خود ثبت م   ییو سپس کد ها  نند یب  ی م  ای  شنوند   ی م  یز یچ  ک یهم    شاعران

شعر نباشد، آن شعر مرده است. بنابر    ک یاز    ییها  تیگفتند، اگر روا  ی به مخاطب برسد. همانطور که خانم عاکف

 .برسد  یگر یبه مقصود د ی حت کد ها استفاده کند و   نیاز ا تواند  ی مخاطب م نیا

 .است گرانی د ی خودش و برا ی شاعر دائم در حال کشف سوال و پاسخ دادن به سوال، برا ن،یا بنابر

همهمه   انیروزگار که روزگار ازدحام انواع رسانه ها و صداهاست، م  نیشاعران جهان در ا  صدای که  دوارمیام  من

کند و در    تیرا روا  یدرست  یرا کشف کند، بتواند راه ها  یرسا باشد که بتواند اصرار هست  ییصدا   شمار،یب  یها

 .کند   فایخود را ا یقی نقش حق ،یهست ی خود و مکاشفه   یمکاشفه  

 بر شعر و درود بر شاعران! درود 

 

 : غانستان(ف )ا یعاکف ایتانخانم 

  ر یپذ   ریتاث  رونیتنها هست،  باز هم از ب  یوقت   یبا جامعه خود دارد. حت  ی قیرشته عم  ک یکنم که شعر    ی من فکر م

  .از جامعه خود باشد  ی تا بازتاب  شود ی باعث م یریپذ  ر یتأث  نیاست و ا
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را    شهیتخم اند   د یهنرمند امروز با  ا ی  سندهی! بلکه شاعر، نوستیبه مشکالت جامعه ن  ییبازتاب بودن، پاسخگو  نیا

وادارد. از    دنیشیهنرش بازتاب جامعه باشد؛ اما خود خواننده را به اند   ایکند که نوشتار    یدر جامعه بکارد و کار

  ی امروز   د یکه در د  ی مشکالت باشد در حال  ی و پاسخگو  ننده بازتاب ک  د یبا  سنده ینو  ا یشاعر    ک، یگذشته و کالس   د ید

را در ذهن خواننده روشن کند که باعث تفکر بشود    ییرا در انسان زنده کند و چراغها  دنیشیند ا  د یاست که با  نیا

من وجود    یاست که در شعرها  " ومز یر"فلسفه    قای دق  ن یبرداشت کند. ا  یمختلف  یو خود خواننده بتواند معنا ها 

 .دارد

  ی در شعر امروز نیمنبع وجود دارد. ا  ک ی  ایبخش    کیبزرگ کردن   یعن ی  ت، یدر شعر مسئله کالن روا  نیهمچن 

تواند    ی م  ی گریآزاد است و به طور د  ره یو غ  یاس یس   یمذهب  یو بندها  د یانسان امروز از همه ق  رای . زستین  ی کاربرد

 .فکر کند 

را از متن   سنده یشعر است که مهم است و نو ا یندارد؛ در واقع متن  ت یآنقدر اهم سندهینو ایخود شاعر  نیهمچن 

خود شاعر    ت یبا شخص  یارتباط   ن یکند و ا  جاد یا  ی منف  ت یتواند در شعر، شخص  ی مثال شاعر م  ی سازد. برا   ی جدا م

است    ی و عبارات سخت استفاده کند. فقط کاف  لمات ندارد تا ک  ی ازیو ن  دود ی جامعه خود م  ی ندارد. شاعر پا به پا

 داشته باشد. ی مختلف ی ارا بازتاب دهد و مخاطب بتواند برداشت ه ط یتا شرا

 

 : هوگو دیاز ) شیلی( کتوریوآقای 

اصوال بر    ات یادب  گفت   یکه م  آورمی م  اد یپارتنر به    امیل یاز و   یکه نقل قول   میبگو  د یسوال با   ن یدر مورد پاسخ به ا

شاعرانه است.    یکه عنوان کردم، تجربه    ی. بدون شک، منظور از تجربه ا ردیگ   یاساس مشاهده و تجربه شکل م

  .شعر در خودش دارد  کیکه   ی ا ی دگیچیدرک پ یعنی

تصاو  در  تمام  و ضبط  ثبت  منظور  مشاهده،  وقا  ر یمورد  م  یعیو  که  برا  تواند یاست  بدهد.  س   ی رخ    ،یاس یمثال: 

 .مملوء از معنا هستند  که   ...ی فرهنگ  ک،یسمبل

و بعد آن را    سمینو  یم  م،رو  یکه راه م  یمن درحال  یعن یآورده ام،    "بدون لمس"که در کتاب    ی نقل قول  نیا

  .کند   یم  ریمن به شعر را تفس  کردیروند ساختار و نگارش من و رو نی. اکنم  یم  حیتصح

است که   م ی که از اتفاقات انجام داد ی ثبت و ضبط یباشناختیو ز  یروند تامل و تفکر هست، قالب بند  ن یا منظورم 

روند حس ششم شاعر است که به دنبال    ک یاست،    نشی روند ب  ک ی  نیواقع ا  در   .مینی بب  یباشناختیبه شکل ز  د یبا

  .د یرا برطرف کن   ازیبدهد و آن ن یآن ندا است که به آن شکل ماد
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و    م یاوریرا در قالب زمان ب  ش مینیب  یست و ماآنچه گذرا    د هخوا  یهست که از ما م   یمحرک  یرو ی ن  کیواقع    در

  ر یمس  کی نیشعر است. ا جادیا ی آن، تالش برا یمعن تیکه در نها میرا به مخاطب نشان بده افتد ی آنچه اتفاق م 

  .شود در شعر تنفس   می خواه یکه م م یبرس  یژنیو راه است تا به اتمسفر و اکس 

  گاهیدوست دارم خودم را به جا  سم،ینو یم  یهست، وقت یروند حساس گونه و خصوص  کیمورد خود من،  در

ن با من هست و به صورت گذرا، شعر مرا خواهد  هست اما همزما بیخواننده برسانم که در زمان نگارش شعر غا

  .د ید

  ی صدا ها... ماده  دنیعالئم ها، شن دنیبا جمالت، د ی حس اتفاقات، باز  ، یاز شکل گرفتن شعر، نکته بردار قبل

دادن آن    قلی ص ی شعر، در مرحله  یاصل ی . مرحله م ی کن ی که ما قبل از شعر از آن استفاده م ک یخام و سمبل

  گانهیاثر   ک یقبل از خود ندارد و آن شعر  ی زیشعر چ هر  .د یآ  یو آن اثر زنده، بعداً به وجود م رد یگ  یشکل م

حال که در   نیباشد که در ع یدوست دارم اثر  م یگو  ی که من م  یشعر .مستقل است گر یاست و از تمام آثار د

 کند و تمام مقصود مرا به مخاطب انتقال دهد. ایانسکوت است، کامال خودش را نم

 

 :ان(رعلی نورزاد )تاجیکستنوردکتر 

حالت روان انسان است.    کی چون شعر افادة حال و هوا و تجسم    ند،یگوی خود م  یشعر را ابتدا برا   ،  همه شاعرها

  ش یخو  یحالت روان  ایو آن را تجسم حال و هوا    شوند ی آشنا م  ل یّکالم موزون و مخ  نیبا ا  گرید  یچون انسانها

ا  کنند، ی و گمان م  د پندارنی م ارا گفته   شان یکه حرف دل  انسان  نیاند،  ادب  ت یشعر مال  انتشار آن مال  با    اتیو 

و    یشاد  یهاعاطفه   ،یشارح حالت روان  از،یراز و ن  انگریمورد ترجمان دل انسانها، ب  نی شعر در ا  ن ی. چون اشودی م

. امّا رسالت  گفتمی من م د یشعر را با ن یکه ا  ند، یگوی با تأسّف م گر ید  یانسانها ی و حتّ  گردد ی غم و اندوه همگان م

  ن یا ریو اقتدار تفس ده یمند گردداغ محبّت”بهره  یاو از چاشن دل“دلیبر دوش دارد، که به قول ب ی سرودن را همان

  .اند ه که او را شاعر نام گذاشت  ،ینفر  ی عنیواژه و کلمات و مصراع صاحب است،   ب یهمه حال و هوا را در ترک

 

رنج    شود،ی مند مکه از وجود آن شاعر بهره  ست، یجار  یزندگان نیهمه گونه شعر نخست هم  ی ربنایبه نظر من، ز 

ها آن را در قالب واژه   قتیتا حق   رد،یگی حسّاس آن الهام م  یهاو از لحظه   بالد ی و م   کنند ی م  یشاد  کشد،ی م  ت یو اذ

. از  اورند ی  شیبرا  انیب  وةیو تفکر، ش   شهیاند   ال،یصور خ  هبه سرحد شعر البتّ   یزندگ  تیانتقال واقع  یبگنجاند. برا

و تفکر و    شهیاند   نةییها در آرا شاعر توسط واژه   تیواقع  نیکه ا  ،یتا به جهان خلّاق شاعر، عالم  ی واقع  یزندگان

  .زمان تولد شعر ی عن یفاصلة شعر گفتن است،   کند،ی تجسم م  شیخو الیخ



12 
 

 

بخش    تیّریمد   تیبود، که مسئول  ی. زمانمینما  د یمطلب را تأک  کی  خواهمیمکان والدت شعر م  در مورد زمان و 

از    ی بودم. روز  یادار   ادیز  ی کارها  ی خجند را بر دوش داشتم و آن روزگار مسئول اجرا  ی دانشگاه دولت  یپژوهش

  :سؤال کرد ده یرا د تیّو مشغول ت یهمه مسئول نیدوستان شاعر من به دفتر آمد و ا

 

 ؟ ییتا شعر بگو ،یکنی م  دایفرصت پ  یک  تیو مسئول تیّهمه مصروف  نیبا ا 

 غزل شد  ک یگفتن، که بعداً آن غم  تیب نیمن بداهتاً ا 

 کن یاست، و ل ادیکارم ز سر و گوش ز 

 

  .است لیدر خانة زنبول عسل شاخة ن  

و آن    تواند ی گرفتن نم  یز یچ  چ یرا ه  گاهیکه آن جا  که شعر زمان و مکان سرودن خود را دارد،   کنمی من گمان م 

ا  ی گفتن شعر خال  ی برا  شه یفرصت هم   ی اریو هوش   یمست   ان یفرصت را م  ن یاست. استاد عبدالجبار سروش را 

آن سّد راه گفتن   تواند ینم ی عمل ای یکار چیه د،یآی شاعر م یبه سراغ انسانها  الهام ته فرش   یاند. وقتکرده   ریتصو

  ی برا د یاند و شاعطا کرده  مان یشعر گفتن را برا ی برا یاد یز یهازه یکه انگ  م، یشکرگزار ی و سرودن باشد. از زندگان

  آورند،ی ها عوامل را فراهم م و روح، عاطفه   ی فکر  ی برخوردها  ت، یکار و بار، مشغول  نیروزانه هم   هازه یانگ   ن یحضور ا

  :برحق فرموده ر یابوالخ د ی. ابوس مییالهام به سراغ ما برسد. تا شعر بگو شةفر  حضور صبح امیّتا شبانه و ا

 

 که عاشقان به شب راز کنند،   ز،یشب خ 

 .گرد در و بام دوست پرواز کنند  

 بود به شب دربنند،   ی هر جا، که در 

  .االّ در دوست را، که شب باز کنند  

که از جملة سلسلة   م، یبفزا د یشعر، که امروز منظور شما دوستان ارجمند کردم، با نی از شمار ا ییدر مورد شعرها 

شده است. شکرگزار از قسمت هستم، که    ده یگاه ارجمنده بخشپدر بزرگوارم، حضرت قبله   یکه برا   ست،یاشعار

  ات یمحبّت بزرگ پدرم به ادب  نیداشتند. هم  اتیدببه ا   یفراوان  یبودند، امّا دلبستگ   یمیهرچند پدرم استاد فنّ ش 
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ام. گرفته   یاد یز  یهازهیگاه انگ فراوان حضرت قبله   یصحبتها  ضان یفرمود و از ف  تیراه هدا  ن یبود، که مرا هم به ا

ام و  از آنها برداشته   یفراوان  یهافلسف و عرفان داشتند، که شکرانه بهره   ا،یمیک  ،یعی در علوم طب  یادیز  یدانشها

  .اماشارت کرده  شیلة اشعار خودر سلس  نیبه ا ارهاب

 

  ش یخو  تگریانسان، استاد، دوست و هدا  ن یسخت گذاشت، چون بهتر  ی اثر  م یبرا  2012درگذشت پدرم در سال   

عمرش    ی روزها  ة یکنم، چون کلّ  ر یزندگان او را تصو  یهاتمام لحظه   خواهمی را از دست دادم. از آن سال تا کنون م

شمار سلسلة اشعار    نیپدرم است و در ا  ار روزگ  فة ی از صح  یبخش   ک یشعر    ن یاست. از جمله، ا  ر یقابل تجسم و تصو

آن    ی در آرزو  شهیهم  یام. طور چمن خاطرة باغ پدر”هم نوشته   کی با نام“  یداستان منظوم  کی  یام. حتّسروده 

زندگان تمام  به قلم تصو  ی هستم، که  او را  واقعدرآورم  ر یعبرتبخت  آبرز  تا  ب  شی،  به  افرمیرا  بار، که  امّا هر    اد ی. 

شمار   نیاز ا  ییحرفها  نیتنها با گفتن چند   رد، یگی او م  یو خمار صحبتها  افتمی سرم بود، م  ةیاکه او س   ،ییروزها

باز    ی . ولشوند ی دل خود سروده م   یشعرها در اصل در تسلّا  ن یا  یعن ی  دهم،ی م   یشعرها خود را تسلّ  ن یچن  جاد یو ا

سرشار محبّت و اخالص و ارادتش را    ینزندگا  ن،یاز روزگار عبرتا  ی ام، نفسکه هنوز نتوانسته   کنم، یهم احساس م

 ...کنم  ر یتصو

  

 

 ک(: آقای آندرس سیسنگرو )مکزی

من از  د. سبک بو  بحران من  و  صحبت برای  م و نیاز به گفتار درمانی داشت  م من با مشکل بیان و تکلم به دنیا آمد 

آن را تجزیه می  و    ل و قالی که دریافت می کن. قم.نشات می گیرد صدایی که از چیزها دریافت می کن  ههمهم

. واژه ها پیشفرض  نی دارند . و آن ها واژه ها هستند که گاهی وجود دارند و گاهی نه . این واژه ها در خود چاش مکن

 یاگرانه می شوند.  مکیند و تبدیل به اشعار یل به کنش می شوواقعی نیستند بلکه تبد 

درکنار هم قرار  را    تکه های یک آینه شکسته    در آن    وعی دیالوگ درونی است که انگار ن   خودم    شعر در تنهایی

حظه وارد رگ ناب احساسات می  در این ل   کنم ویری که در آینه در حال رقصیدن است را درک  صمی دهم تا ت 

ن حال که  مثل  یروبن داریو گفته در ع  . همانطور که  شوم و نشانه های کیهانی و زمینی را می توانم دریافت کنم.

ند . شعر برای من راهی است که از طریق آن زندگی را تبدیل  صاعقه را تخلیه کانرژی    اند  لوله ای است که می تو

 به هنر می کنم و هنر زندگی کردن را تجربه می کنم.  
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می    "نئو "گاهی چیزی خلق می کنم که    . من  هدف و کارکرد آن دارداشعار بستگی به    های    المان  و   ویژگی ها

در واقع صداهایی   . می نامم  "کانتاریا" و گروهی که    است- فارغ از دستور- تنفس    واژگانش  که پایه  . جمله هایی  نامم  

بلند می شوند به سبک نوعی موسیقی اینجا دستور زایشی هست  .  هستند که  ال  .در  بخش    هاممتغیرهایی که 

 .  مکاشفه شعر با ابعاد تاریکش   و هستند 

که هر چهار سال یکبار آن را با    داردتصمیم مرکز خیام  بسیار مورد استقبال قرار گرفت و این نشست 

 د.مایینگر از دو زبان برگزار شاعران دیحضور


