ﮔﻔت و ﺷﻧود ﻓﺿل اﻟرﺣﯾم رﺣﯾم ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر آزاد ﺑﺎ
دوﺷﯾزه ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﺟﺎدی ،ﺳرود ﭘرداز ﻣﮭﺎﺟر اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯾم اﯾران

"در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌر ﮐﻣﺑود ﻧوﻋﯽ ھﻧﺟﺎر ﺑﺎﻋث ﺑﮫ وﺟود اﻣدن ﻧوﻋﯽ ﺗﻔﮑر در ﺷﻌر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﺛﻼ ظﻠم و ﺟور ﻣﺣﺎﮐم و دوﻟت ھﺎ و ﻓﻘر؛ ﻗﺣطﯽ و ﻣﺷﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ  . . .در ﺷﻌر ﺷﺎﻋر
اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﺧﻼھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﻣود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﻣورد ﺷﻌر ﺧودم ھم دوﺳت دارم ﺑﯾﺷﺗر
دﯾﮕران ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧد".
ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﺟﺎدی

دوﺷﯾزه ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﺟﺎدی ،ﻗﺑل از آﻏﺎز ﮔﻔت و ﺷﻧود ﭼﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌرﻓﯽ اﻧدﮐﯽ از ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد.
ﻣن ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﺟﺎدی ھﺳﺗم .ﻣﺗوﻟد ﺳﺎل  ١٣۶٢ﺧورﺷﯾدی ھﺳﺗم .دﯾﭘﻠم ﺗﺟرﺑﯽ دارم .دو ﮐﺗﺎب دارم اوﻟﯽ
ﮔﯾﺳوان ﮔﯾﺞ ﮐﮫ ﺷﻌرھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﻧﺳل ﺷﻌر ﺟوان در ﺳﺎل  ١٣٨۴ﺧورﺷﯾدی در ﺷﮭر ﻣﺷﮭد
اﯾران ﭼﺎپ و ﻧﺷر ﺷد و دوﻣﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﻌر ﺧودم ھﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﻧﺟﺷﮏ ھﺎی ﺣرﯾص ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٣٨۶ﺧورﺷﯾدی ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.

– اوﻟﯾن ﺟرﻗﮫ ھﺎی ﺷﻌری در ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوﺟود آﻣد؟
– ﻣن از دوران دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن دل ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎﯾم ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﻌر ﻧﻣﯽ ﺷد ﮔﻔت اﻣﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻌر ﺑودﻧد.
– اوﻟﯾن ﺷﻌری ﮐﮫ ﺳرودﯾد آﻧرا ﺑﺧﺎطر دارﯾد؟
– ﯾﺎدم ﻧﻣﯽ ﯾﺎد.
– ﺷﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﭼﮫ ﭼﯾزی ھﺳﺗﯾد در ﺷﻌر ؟
– در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧودم.
– ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺷﻌر ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺎم ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ؟
– ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣن ﺷﻌری ﮐﮫ ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﺳت ﺑﺎﯾد ﺻدای ﺑﺷردوﺳﺗﯽ و ﻧوع دوﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در آن
ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺷﮭود ﺑﺎﺷد
– ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :ارزش ﯾﮏ ﺷﻌر ھﻧری در آن اﺳت ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﺧود ﺗﻔﮑر ﻧﻣﺎﯾد و از ﻣﺳﯾر اﻧدﯾﺷﮫ

ﺧوﯾش راھﯽ ﺑﺳوی ﻣﺣﺗوا و ﭘﯾﺎم ﺷﻌر ﺑﺎز ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد اﺳﺗﻌﺎره ھﺎ ،ﺳﻣﺑوﻟﮭﺎ ،ﺗﺷﺑﯾﮭﺎت ،و
ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺑدﯾﻊ ﻣوﺟب اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد " .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﯾوه ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳرآﯾﯾد و ﯾﺎ ﮐﺎر
ﺷﻣﺎ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕری اﺳت ؟
– اﯾن ﻧوع ﺷﻌر را ﻣن ﮐوﺷﺷﯽ ﻣﯽ داﻧم .ﺷﻌر ﺑﺎﯾد ﺟوﺷش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺑﮫ زور ﺳروده ﺷود ﺑﻌد
ﺷﻌر ﺟوﺷﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اراﯾﮫ ھﺎی ادﺑﯽ آراﺳﺗﮫ ﺷود.
– ﺷﻣﺎ در ﺳراﯾش ﺷﻌر ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺟﮫ دارﯾد "ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ،ﺗﺧﯾل ،ﻋﺎطﻘﮫ ،ﺗﺻوﯾر ﭘردازی،
ﺷﮑل ،ﭘﯾﺎم ،زﺑﺎن ،ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺗﺎزه ،واژه ھﺎ و ﯾﺎ ﭼﯾز ھﺎی دﯾﮕر؟
– اﻣﮑﺎن ﮐﻣﯽ داره ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ در ﺷﻌر ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮑﯽ ﺣﺿور ﺑﯾﺷﺗری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و دﯾﮕری ﮐﻣﺗر ﻋﻣوﻣﺎ ً دوﺳﺗﺎن و اﺳﺗﺎداﻧم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد زﺑﺎن ﺷﻌری ﺿﻌﯾﻔﯽ دارم و ﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯾﺷﺗر در ﺷﻌرم ﺣﺿور دارﻧد.
– ﺑرای ﺑﯾﺎن ﯾﮏ ﺷﻌر ﭼﮫ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎﯾد رخ دھد ﺗﺎ اﺷﻌﺎر ﺑﮫ ذھن ﺟﺎری ﺷود ؟
– ھر اﺗﻔﺎق روزاﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺷﻌر ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻟﺗﯽ ﻣﺛل اﻟﮭﺎم ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻓرﺻت ﻏﻠﯾﺎن
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗت را ﻣﯽ دھد.
– ﺷﻣﺎ ھر ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ اراده ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷﻌر ﺑﮕوﯾﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﺣﺎﻟت ﺧﺎﺻﯽ ﻗرار
ﺑﮕﯾرﯾد ؟
– در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص ھﺳت ﻣﻣﮑن در طﯽ ﯾﮏ روز ﭼﻧد ﺷﻌر ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺎھﮭﺎ ﺷﻌری ﺑﮫ ﺳراﻏم
ﻧﯾﺎﯾد.
– آﯾﺎ ﺑرای ﭘرورش ذوق ﺷﺎﻋر ﺗﮑﻧﯾﮏ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﭼﯾز ھﺎی دﯾﮕری ﺑر آن
ﻋﻼوه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ؟
– ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﮔﺳﺗرش اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدی در ﺗﮑﺎﻣل ﺷﻌر دارد.
– آﯾﺎ ﻣوﺟودﯾت ﺧط ﻗرﻣز ﮐﮫ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﺎن ﺑﻌﺿﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ را از آدﻣﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫء ﻣﺎ ﺳﻠب
ﻧﻣوده ،ﺑر ﮐﺎر و ﭘرداﺧﺗﮭﺎی ﺷﻌری ﺷﻣﺎ ھم اﺛر داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ دارد ؟
– در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌر ﮐﻣﺑود ﻧوﻋﯽ ھﻧﺟﺎر ﺑﺎﻋث ﺑﮫ وﺟود اﻣدن ﻧوﻋﯽ ﺗﻔﮑر در ﺷﻌر ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﻣﺛﻼ ظﻠم و ﺟور ﻣﺣﺎﮐم و دوﻟت ھﺎ و ﻓﻘر؛ ﻗﺣطﯽ و ﻣﺷﮑﻼت روﺣﯽ ورواﻧﯽ  . . .در ﺷﻌر
ﺷﺎﻋر اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﺧﻼھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﻣود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﻣورد ﺷﻌر ﺧودم ھم دوﺳت دارم
ﺑﯾﺷﺗر دﯾﮕران ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧد.
– آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﻋر ﮔﺎھﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧود ﺳﺎﻧﺳوری ﺷده اﯾد اﮔر ﺷده اﯾد ﻋﻠت آن ﭼﯽ ﺑوده ؟
– ﺑﻠﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺷده اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧم ﺷﺎﻋر ﺧوب ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧود ﺳﺎﻧﺳوری ھﺎ ﺑﮕذرد و
ﮐﺎﺷف دﻧﯾﺎی ﻧﺎﮔﺷودﻧﯽ ﺧودش و اطراﻓش ﺑﺎﺷد .ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮭﺗر ﺷوم.
– ﮔزﯾﻧش ﺧﯾﺎل ﺷﻣﺎ در ﺳراﯾش ﺷﻌر ﺑﯾﺷﺗر ﺑطرف ﺷﻌر ازاد ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ اﺳت و ﯾﺎ ﻓﻘط ﻗﺎﻟب ھﺎی
ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺷﻌر را ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾد و ﭼرا؟
– ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻌرھﺎی آزاد اﺳت ﻧوﻋﯽ ﮐﮫ در ﺷﻌر ﻓروغ و ﺳﮭراب و ﺷﺎﻣﻠو و اﮐﺛر ﺷﺎﻋران ﻣﻌﺎﺻر
ھﺳت و ﮐﺎر ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺧﯾﻠﯽ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﺑودﻧد ﻋﻠﺗش ھم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ وزن ﺳﺎزﮔﺎری ﺧوﺑﯽ
ﻧداﺷﺗم.
– در ﺑﯾن ﺷﻌرای ﮔذﺷﺗﮫ و ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐداﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗرﯾن اﻟﮕو در ﺳراﯾش ﺷﻌر ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﺑوده و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ؟
– ﺟواب اﯾن ﺳوال ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻣن ﺳﺧت ﺑوده ﭼون اﮐﺛر ﺷﺎﻋران ﮐﺷورم ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺳرا ھﺳﺗﻧد و
ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻌر آزاد و ﺣرﻓﮫ ای دﻏدﻏﮫ دارد.

– ﺑرای ﭼﯽ ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳرآﯾﯾد ؟
– ﺑرای آراﻣش ﺧودم.
– اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد روزی دﯾﮕر ﺷﻌر ﻧﮫ ﺳرآﯾﯾد ﭼﮫ ﺧواھﯾد ﮐرد؟
– اﮔر زﻧدﮔﯽ ﻧﮑﻧم ﺑﺎ آن اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ھدف در زﻧدﮔﯽ ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﻧدارم.
– ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺷﻌر ﭼﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺟﺎﻣﻌﮫء ﻣﺎ دارد؟
– ﻣردم ﻣﺎ اﺳﺗﻌداد ﺧوﺑﯽ در ﺣوزهء ادﺑﯾﺎت دارﻧد در اﯾن اواﺧر وﺑﻼگ ھﺎی ﺷﺎﻋران ﺟوان و
ﻧوظﮭور و ﮔﺳﺗرش اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺷﻌر را ﻣﯾﺑﯾﻧم ﺧﯾﻠﯽ اﻣﯾد وار ﮐﻧﻧده اﻧد.
– ﻣﺿﺎﻣﯾن اﺷﻌﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﭼﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﺳت ؟
– ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺗﻘدان ﻣﯽ ﮔﻔت ﻓﻘط از ﺧودت ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ "ﻣن" در ﺷﻌر ھﺎﯾت زﯾﺎد اﺳت و ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﺷده اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر اﺷﻌﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ام ﻣوﻓق ﺑودﻧد ﭼﯾزی ﮐﮫ دﯾﮕران ھم ﺑﺎ ﻣن آن را
ﻟﻣس ﮐﻧﻧد.
– ﺗﺄﺛﯾر ﮔزاری ﺷﻌر ﺑر رﺷد ادﺑﯾﺎت و زﺑﺎن ،ﻧظر ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾﺳت ؟
– ﯾﮑﯽ از ﺣوزه ھﺎی ادﺑﯾﺎت ﺷﻌر اﺳت و ﺑدون آن ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﻧﯽ ﻧدارد ﻣﺛً
ﻼ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
ﺑزرگ ﺷﻌری و ﺷﺎﻋران ﻧﺎم آور دارد ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ادﺑﯾﺎت ﻏﻧﯽ دارد.
– اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﻋر ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﺷﻌر اراﯾﮫ ﺑدارﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺷﻌر ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟
– در ﻣورد ﺗﻌرﯾف ﺷﻌر ﺗﻌﺎرﯾف زﯾﺎدی آﻣده اﺳت اﮐﺛر ﺷﺎﻋران ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣورد ﺷﻌر
داده اﻧد ﻣﺛﻼ ﺷﻌر ﮐﻼم ﺧﯾﺎل اﻧﮕﯾز اﺳت ﯾﺎ ﮐﻼم ﻣوزون و ﻗﺎﻓﯾﮫ دار ھر ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ
ﻣﮭم در ﺷﻌر ھﺳت اول اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻼم ھﺳت دوم ﺧﯾﺎل اﻧﮕﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد و ﺳوم ﻋﺎطﻔﮫ و اﺣﺳﺎس داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و آﺧری ﻣوﺳﯾﻘﯽ و وزن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
– ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﺑﺎرهء ﺷﻌر اﻣروز ﮐﺷور ﻣﺎ در ﮐل ﭼﯾﺳت ؟
– اﻣﯾدوار ﮐﻧﻧده اﺳت ﺣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ادﺑﯾﺎت ﻣﮭﺎﺟرت ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ اﻗﺎﻣت
دارﻧد ﺑﺎﯾد آﻧرا در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
– اﮔر روزی ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﻘد ﻣﺎن ﺷﻌر ھﻣﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻣوﺟود را ﮔﻔﺗﮫ اﻧد و ﻣﺎ دﯾﮕر ﺣرﻓﯽ ﺑرای
ﮔﻔﺗن ﻧدارﯾم ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾﺳت ؟
– اﯾن ﺣرف ھم ھﻧوز ھﺳت ﺗﻣﺎم ﻣﺿﻣون ھﺎی ﺷﻌری ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ! و ﺑﻘﯾﮫ ھﻣﮫ ﺗﮑرار ﻣﮑررات ﺑﺎ زﺑﺎن
دﯾﮕری ھﺳت اﻣﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧﯾﺎل و ﮔﺳﺗرش ﻋﺎطﻔﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓراﺗر ﺑرود.
– آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﭼﺎپ ﺷده از اﺷﻌﺎر ﺗﺎن را دارﯾد ؟
– ﺑﻠﮫ ﯾﮑﯽ ﮔﯾﺳوان ﮔﯾﺞ ﮐﮫ ﺷﻌر ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﻧﺳل ﺷﻌر ﻣﮭﺎﺟر در ﺷﮭر ﻣﺷﮭد اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در
ﺳﺎل  ١٣٨۴و دﯾﮕری ﻣﺟﻣوﻋﮫء ﺷﻌرم ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﻧﺟﺷﮏ ھﺎی ﺣرﯾص اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﭼﺎپ
ﺷده اﺳت.
– ﯾﮑﯽ از ﺧﺎطرات ﺧوﺑﺗﺎن را در ﻋرﺻﮫ ﺷﻌر و ﺷﺎﻋری ﺑﮕوﯾﯾد ؟
– ﺧﺎطرات ﺧوﺑم ھﻣﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﺷﻌر ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ﺧط ﺳوم در ﺷﮭر ﻣﺷﮭد اﯾران و ﺳﻔرھﺎی زﯾﺎدی ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺷﺎﻋران ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ ﺟﺷﻧواره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رﻓﺗم ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
– ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺎن ﺷﻐل دﯾﮕری ھم دارﯾد ؟
– ﻓﻌﻼ در ﺗﮭران ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق ھﺳﺗم.
– ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﺳروده ھﺎ ﺑر دل ﺳرآﯾﻧدهء آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ھﻣﺎن ﺳروده ھﺎی
ﺗﺎﻧرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫء از اﺷﻌﺎر ﺗﺎن در اﯾن ﺟﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ؟

اﻧﻘﻼب
اﻧﻘﻼب ﺷده اﺳت در ﻣن
آﺗش ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﻲﻛﻧم
اول ﺻف ﻣﻲ اﯾﺳﺗم
و دﺳﺗﺎن ﮔره زده ام را ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎﻧت ﻣﻲ ﮔﯾرم
و از ﺗﮫ دﻟﺷوره ھﺎﯾم ﻓرﯾﺎد ﻣﻲ زﻧم
ﻧﻣﻲ ﺧواھم ﺟﻣﮭوري دﻟﺗﻧﮕﻲ را
اﺳﺗﻘﻼل ﺟداﯾﻲ را
دوﺑﺎره ﺑرﮔرد
ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺎ ﺗو ﮔرﯾﮫ ﮐﻧم
ﺑﺧﺎری ام را ﺑرﻣﯽ دارم
ھﯾزم ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم
ﻣﺛل ﺗو دﺳت ھﺎﯾم را »ھﺎ« ﮐﻧم
و آرزوھﺎﯾم ﮐوﭼﮏ
ﻣﺛﻼ دﺳت ﺑﮑﺷم ﺑﮫ ﭘﺎﻟﺗو ﭘوﺳت ﻣرد آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
و ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮫ رﺳﺗوران ھﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم
ﺳرک ﺑﺎﺷم ﺗﺎ ﺗو ﻗدم ﺑزﻧﯽ در ﻣن
ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی ﻧﺣﯾﻔت
ﻣوھﺎﯾم ﺑﻠﻧد و ﮐﺛﯾف
ﺻورﺗم ﭘر از ﺧﺎک
ﭘﺷﺗم ﭘر از ﭘﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧﺎر
از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻓرار ﮐﻧم
ﻋﺎﺷق ﻧﻣﯽ ﺷوم
ھﯾﭻ ﻣردی ﺷﺎه دﺧت ﺻداﯾم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ﻣﺛل ﺗو ﺑزرگ ﺷوم
ﺑﮫ ﺑﻠوغ ﺑرﺳم
دﯾو ﻣرا ﺑﺑرد
ﭼﻧدﻣﯾن زﻧش ﮐﻧد
ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺎ ﺗو ﮔرﯾﮫ ﮐﻧم
واژه ھﺎی ﺷﮭﯾد ﺷده ﻣن
ﮔرﯾﮫ ﻧﮑﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ھم روزی ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾد
ﺳر از ﻣوزه ھﺎی ﭘﺎرﯾس در ﻣﯽ آورﯾد
ﺳر از ﮐوه ھﺎی ھﻧدوﮐش
ﺑدون اﻧﮑﮫ ﺗﮑﮫ ھﺎﯾﺗﺎن دﻟﺗﻧﮕﯽ ﮐﻧﻧد ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر
دﺳت ھﺎﯾت را ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد

ﻧﺎﻟﮫ ای از ﮔﻠوی ﺳﻧﮕﯽ ات ﺑﺎﯾد
ﮔرﯾﮫ ﻧﮑﻧﯾد
ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑراﯾﺗﺎن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد
ﻓﺎﺗﺣﮫ ای ﺑﺧواﻧد
و ﻣرﮔﺗﺎن ﺧﺎﻣوش ﺗر از ﻗﮭرﻣﺎن ﻓراﻣوش ﺷده ای اﺳت
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﮔﻠوﯾت ﺑرﯾزی
ﮔﻧدم ھﺎی ﺑرزﯾل را
و از ﻣﺛﻠث ﺑرﻣودا ھم ﺑﮕذری
ﭼﻧﮕﯾزھﺎی ﻣﻌﺎﺻر ﺧون و ﺗﻔﻧﮓ را ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧﯾد
ﺑﺎ ﻣوﯾﮫ ھﺎﯾﺗﺎن
ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﺟﺎدی ﮔراﻣﯽ از ﺷﻣﺎ ﯾﮏ دﻧﯾﺎ ﺳﭘﺎﺳﭘﮕزارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘرﺳش ھﺎﯾم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﯾد.
ﻓﺿل اﻟرﺣﯾم رﺣﯾم ﺧﺑرﻧﮕﺎر ازاد.

 ١٠ﻣﯽ ٢٠٠٩

اﮔر ﺷﻌر دﯾﮕری ﺧواﺳﺗﯾد از ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﺟﺎدی ﺑﺧواﻧﯾد ﺑﮫ ادرس زﯾر ﻟطﻔﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
www.hesar62.persianblog.ir

ﺗوﺟﮫ !
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت !
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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