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ــا  ــه ت ــه فارســی از شــعر مدحــی گرفت ــات دیرین ــان در ادبی زن
حماســی و حتــی تعلیمــی دســتمایه آفرینــش بــوده و گاهــاً در 
نقــش معشــوقه یــا ممــدوح ســبب ســاز خلــق تصاویر زیبا شــده 
 و گاهــاً در جایــگاه همســر و مــادر نقــش آفرینــی کــرده اســت.

ــده:۱(  ــف ش ــه توصی ــخصیت زن دوگان ــی ش ــات عرفان در ادبی
ــق  ــذر از عش ــرای گ ــادی ب ــی نم ــس ۲( گاه ــاد نف ــی نم گاه

زمینــی بــه عشــق الهی و آســمانی  
ــردان و در کل  ــل م ــی در مقاب ول
ــتقلی  ــان و مس ــدان نمای ــر چن اث
نــدارد. امــروز حقــوق زنــان در 
جامعــه مــا بــا مــردان نســبتاً برابــر 
ــوان  ــی ت ــات م ــی اوق ــت گاه اس
ــه  ــر ک ــن ام ــه ای ــرد ب ــراض ک اعت
زنــان محــدود شــده تــر و منــزوی 
تــر هســتند ولــی در حقــوق امــروز 
در بســیاری از مواقــع ســعی شــده 
کــه حقــوق زنــان را رعایــت کننــد 
 هــم از لحــاظ مالــی و هــم عاطفی.

و  مــادری  نقــش  از  جــدای 
و  ادبیــات  در  زنــان  همســری 
تاریــخ مــا جــدای از ایــن گاهــاً بــه 
ــدرت  ــم دارای ق ــور مســتقل ه ط
گونــه ای  بــه  هســتند  نفــوذ  و 
ــی  ــوان پهلوانان ــی ت ــا را م ــه آنه ک
ــه  ــه جامع ــکالتی ک ــر مش در براب
آنهــا  بــرای  غلــط  فرهنــگ  و 
 بــه بــار آورده اســت دانســت .

در ســنت شــرقی بــه ویــژه در 
درون  زیبایــی  فارســی  ادبیــات 
ــی وی بیشــتر  زن از زیبایــی بیرون
ســتایش شــده بگونه ای که میتوان 

 زنانــی بــا وقــار و اصیــل را بــا صفاتــی برجســته مشــاهده کــرد.
تهمینــه  زبــان  از  شــاهنامه  در  فردوســی  چنانچــه 
میگویــد: ســهراب  مــادر  و  رســتم   همســر 

مــن  چــو  نیســت   جفــت  مــرا  شــاهان  ز  گیتــی  بــه 
بیــرون  پــرده  از  اندکیســت/کس  کبــود  چــرخ  زیــر 
مــرا شــنیدی  آوا  کــس  هرگــز  نــه  مــرا    ندیــده 

ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــوان ب ــی ت ــی رام ــات فارس ــان در ادبی زن
ــت  ــه اس ــورد توج ــا م ــه ی انه ــش مادران ــه نق ــی ک ــرد زنان ک
همچــون رودابه،تهمینه،کتایــون،و فرنگیــس و زنــان دســته 
ــرد  ــه ی نب ــه در صحن ــژه ک ــد و منی ــون گردآفری ــر همچ دیگ
ــل  ــی تام ــا اندک ــا ب ــد ؛ام ــرده ان ــی ک ــش آفرین ــتقیما نق مس

نیــروی  دارای  کــه  میشــویم  ســومی  ی  دســته  متوجــه 
تاثیرگــذاری حکمــت تعقــل , نجابــت و پاکدامنــی بودنــد زنــی 
 مثــل شــیرین در داســتان خســرو و شــیرین نظامــی گنجــوی .

ــت  ــیک دانس ــعر کالس ــده آل ش ــوان زن ای ــی ت ــیرین را م ش
زنــی کــه بــزرگ تریــن و برجســته تریــن صفــات ممکــن را در 
خــود دارد،شــیرین را مــی تــوان زنــی بــا وقــار و خاتونــی اصیــل 
در برابــر خودکامگــی هــای خســرو 
دانســت بــه گونــه ای کــه شــیرین 
اصــرار هــای خســرو  برابــر  در 
ازدواج  بــدون  ارتباطــی  بــرای 
رســمی بارهــا  مقاومــت کــرده و از 
حقــوق خــود دفــاع کــرده و پاســخ 
ــه درخواســت هــای خســرو  او را ب
مــی تــوان ایــن چنیــن دیــد: 
ــاری/ ــا در عم ــارک روی ام، ام مب
ــزگاری ــن پرهی ــادم ای ــارک ب  مب

بــا توجــه بــه گفته هــای قبــل 
مــی  را  خــود  ارزش  شــیرین 
هــای  توصیــه  بــه  و  دانســت 
بانــو  مهیــن  خــود  ی  عمــه 
ــن  ــه ی مهی ــرد . توصی ــل ک عم
 بانــو بــه شــیرین چنیــن بــود:
ــی/ ــیرین زبان ــر ش ــز س ــد ک نبای
ــی ــیرین رایگان ــوای ش ــورد حل  خ
ــوده ی خویــش / ــرا آل ــد  ت فرومان
ــرا پیــش ــرد ف  هــوای دیگــری گی

و تنهــا راه وصال خســرو و شــیرین 
ــن  ــد و ای ــت رســمی میدان را وصل
چنیــن بــرادر زاده ی خویــش، 
میکنــد نصیحــت  را   شــیرین 

عهــد  نیــک  چوبینــد 
تمامــت  آییــن  بــه  خواهــد  نامت/زمــن  نیــک   و 
  شــیرین هــم در برابــر خواســته هــوس آلوده خســرو بــه چیزی 
کمتــر از ازدواج رســمی و شــهبانویی ایــران رضایــت نــداد، البته 
ــی فرصــت طلــب  ــه ایــن معنــا نیســت کــه شــیرین زن ایــن ب
باشــد بلکــه ماجــرا بدیــن شــرح بــوده کــه اول خســرو دلباختــه 
او مــی شــود و شــیرین کــه زنــی اصیــل بــوده در برابــر خواهش 
هــای خســرو شــروطی بــرای او مــی گــذارد. البتــه بایــد توجــه 
داشــت شــیرینی کــه نظامــی از آن ســخن میگویــد بــا شــیرینی 
ــیرین  ــی دارد و ش ــای اساس ــاوت ه ــه تف ــی گفت ــه فردوس ک
ــم  ــرض کردی ــما ع ــرای ش ــاًل ب ــه قب ــی را ک ــی صفات فردوس
همچــون حکمــت پاکدامنــی را همچــون شــیرین نظامــی 
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ــدرز مــی  دارا نیســت. شــیرین در نظامــی همــواره خســرو را ان
کــرده و زنــی عاقــل بــوده و بــه درخواســت های مکــرر خســرو 
و قــول هــای خســرو دامــن خــود را آلــوده نمــی کــرده و ســعی 
می کــرد بــه گونــه ای همــراه خســرو باشــد کــه همیشــه دارای 
احتــرام باشــد .ازدواج رســمی بــا خســرو باعــث شــد کــه عالقــه 
بینشــان  پررنــگ شــود و بــه ایــن بهانــه شــیرین صفــات قابــل 
ــد. ــش را بیشــتر بنمایان ــر خــود همچــون هــوش و ذکاوت  تقدی

ــی  ــه زن ایران ــیرین نمون ــرو و ش ــه ی خس ــا منظوم ــی ب  نظام
ــم  ــه نظ ــت  ب ــد اس ــی پایبن ــگ ایران ــون و فرهن ــه قان ــه ب ک
کشــیده اســت. همانطــور کــه حقــوق مــا مــردان را الــزام کــرده 
ــد  ــا ازدواج کنن ــا آنه ــان ب ــا زن ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــه ب ک
ــکاح  ــت ن ــی خواســت. ثب ــن را از خســرو م ــم همی ــیرین ه ش
بــه جهــت آثــار آن در زندگــی زوجیــن و فرزنــدان مشــترک و 
حتــی اشــخاص ثالــث مــورد توجــه بــوده اســت کــه نــه تنهــا 
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ب ــورها ه ــایر کش ــوق س ــه حق ــران بلک ای
ــواده در  ــر خان ــل نقــش خطی ــه دلی ــه ب ــد. چــرا ک ــه ان پرداخت
ــز  ــگاه جای ــن پای ــه ای ــی توجهــی و اهمــال نســبت ب ــع ب جوام
ــر  ــرای احقــاق حقــوق براب ــد برخــی جوامــع ب نیســت هــر چن
ــد... ــاد درآوردن ــا آب ــر از ناکج ــد و س ــتباه پیمودن ــیر را اش  مس

قانونگــذار ایــران در ایــن راســتا گام هایــی برداشــته و بــا وضــع 
ــت،  ــدون ثب ــکاح ب ــاد ن ــرای انعق ــری ب ــای کیف ــت اجراه ضمان
ــت. ــرده اس ــن ک ــواده تعیی ــوزه خان ــی  را در ح ــازات های  مج

ــه ی  ــا ارائ ــده ام ــناخته ش ــرف ش ــه در ع ــا انک ــکاح ب ــد ن عق
تعریــف جامــع و مانــع از آن دشــوار اســت شــاهد مثــال قانــون 
ــداده  ــه ن ــکاح تعریفــی از آن ارائ ــی اســت کــه در کتــاب ن مدن
ــرد  ــک م ــک زن و ی ــاد ی ــای اتح ــه معن ــکاح ب ــد ن ــت. عق اس
ــواده اســت کــه اهمیــت ان حتــی در  ــه منظــور تشــکیل خان ب
ادبیــات تاریخــی مــا ماننــد داســتان خســرو و شــیرین نمایــان 
ــام  ــا تم ــه ب ــود ک ــن ب اســت. هــدف شــیرین از ازدواجشــان ای
ــراه  ــرو و هم ــار خس ــت در کن ــه داش ــی ک ــای واالی ــی ه ویژگ
ــا اینکــه حتــی  ــود و ب ــوی ب ــل و ق ــی عاق او باشــد. شــیرین زن
ــه هــرکاری نمــی داد هــدف  ــود تــن ب ــواده ب گاهــی دور از خان
شــیرین فقــط ثبــت ازدواجشــان نبــود بلکــه هــدف او ازدواج در 
ســایه قانــون بــود تــا اینگونــه ارزش و حقــوق زنانــه ی خــود را 
حفــظ کنــد شــروط شــیرین بــرای ارتبــاط بــا خســرو را شــاید 
بتــوان از ابتدایــی تریــن شــروط ضمــن عقــد دانســت شــرطی 
کــه بــه زن فرصــت مــی دهــد تــا در ازدواج بــه لحــاظ حقوقــی 
تامیــن شــود و گاهــا در شــرایط مختلــف و پیشــامد هــا مــورد 
ــر  ــواده ب ــای خان ــر بن ــواده ب ــای خان ــرار گیــرد، هــر چنــد  بن ــون ق حمایــت قان
مهــر اســت و آنــگاه کــه خــدای نکــرده شــکافی بیــن مهــر اســت و آنــگاه کــه خــدای نکــرده شــکافی بیــن 

ــات  ــی اقدام ــز بعض ــون ج ــود قان ــاد ش ــن ایج ــات زوجی ــی اقدام ــز بعض ــون ج ــود قان ــاد ش ــن ایج زوجی
ــراد  کــه  ــرار دادن اف ــراد  کــه چــون آوردن شــاهد و واســطه ق ــرار دادن اف چــون آوردن شــاهد و واســطه ق
ــی  ــند نم ــر نباش ــم کارگ ــدان ه ــت چن ــن اس ــی ممک ــند نم ــر نباش ــم کارگ ــدان ه ــت چن ــن اس ممک
ــد و  ــدن کن ــق ورزی ــه عش ــوم ب ــراد را محک ــد اف ــد و توان ــدن کن ــق ورزی ــه عش ــوم ب ــراد را محک ــد اف توان
ــه امــوری  ــه امــوری اصــا عشــق ورزی و محبــت کــردن از جمل اصــا عشــق ورزی و محبــت کــردن از جمل
ــال  ــی ای ح ــدارد. عل ــار در آن راه ن ــه اجب ــتند ک ــدارد.هس ــار در آن راه ن ــه اجب ــتند ک هس
شــورای عالــی قضایــی شــروطی را در نکاحیــه رســمی گنجانــده 
ــد و از  ــاد کن ــالق ایج ــق ط ــه ح ــرای زوج ــرایطی ب ــا در ش ت
ــود را  ــویی خ ــف زناش ــه وظای ــه )زن( ک ــر از  زوج ــوی دیگ س
ــا دادخواســت  ــی همســرش ب ــام داده ول ــه نحــو احســن انج ب
ــد. ــی کن ــت مال ــوده حمای ــران نم ــواده را وی ــای خان  طــالق بن

 شــرط شــیرین ایــن بــود کــه تنهــا بــا ازدواج رســمی حاضــر به 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن گون ــا خســرو می شــود و ای ــراری رابطــه ب برق
انســانی کــه بــرای خــود ارزش وجــودی قائــل اســت حاضــر بــه 
دفــاع از حقــوق زنانــه خــود شــد وبــه عنــوان زنــی مســتقل در 
برابــر کامجویــی هــای مــردی آرزومنــد چــون خســرو ایســتاد 
و از حقــوق ســاده ی خــود دفــاع کــرد. حقــی کــه الزم اســت 
دختــران و بانــوان مــا در هــر مــرز و بومــی بیشــتر بــه آن توجــه 
 کننــد و بــه کــم تــر از آنچــه کــه حقشــان اســت تــن ندهنــد...

ــات بومــی  ــه ادبی ــت ب ــا عنای ــی ب ــوان ایران  شایســته اســت بان
خــود همچنیــن آمــوزه هــای اســالمی الگوهــای تمــام عیــاری را 
انتخــاب کننــد کــه کمــک بــه رشــد شــخصیتی خــود در ادامــه 

در عرصــه ی اجتمــاع و نهــاد خانــواده نقــش آفرینــی کننــد...

»نویسندگان: نرگس عبدلی ،مرجان اکبری کلی«
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ــوس را میگویم...شــخصیت  ــد دیگــر زئ نامــش آتناســت ....فرزن
.... شــویم  آشــنا  او  بــا  بیشــتر  ســت...بگذارید   عجیبــی 

 تولد دردناک  
داســتان از جایــی شــروع مــی شــود..که متیــس همســر 
ــد  ــار فرزن ــود در انتظ ــزد ب ــردورزی زبان ــه در خ ــوس ک اول زئ
زیبــای خــود بــه ســر میبــرد ...اینجــا بــود کــه دو الهــه دیگــر 
احســاس خطــر کردنــد و در گــوش زئــوس خواندنــد کــه اگــر 
ــد  ــل او خردمن ــل و مث ــادرش عاق ــون م ــس همچ ــد متی فرزن
باشــد تاثیــر و نفــوذ زئــوس کــم میشــود و از عــرش بــه فــرش 
ــن موضــوع ترســیده  ــه ســخت از ای ــوس( ک ــد ...او)زئ ــی افت م
بــود ، متیــس و فرزنــد در شــکمش را همچــون لقمــه ای 
ــت  ــرا نیس ــان ماج ــن پای ــد ..ای ــر کنی ــه صب ــا ن ــی بلعد....ام م
ــز  ــد .... هرگ ــر کن ــت صب ــم نتوانس ــا ه ــی اینج ــای حت ...آتن
نمیخواســت  کــه اجــازه دهــد پــدرش )زئــوس( بــا ایــن اقــدام 
ــه  ــع ورودش ب ــر او ،مان ــتاخانه از نظ ــیار گس ــه و بس نابخردان
ــود... ــود در آن حســابی مشــهور ش ــرار ب ــه ق ــی شــود ک  جهان

ــر طــوری شــده  ــت ه ــم گرف ــرد و تصمی ــر ک ــرد و فک ــر ک فک

بیایــد ...پــس از گذشــت مدتــی از ایــن ماجــرا ســردردی 
ــی  ــان از او م ــود و ام ــی ش ــوس م ــان زئ ــدید مهم ــیااار ش بس
گیرد...طوریکــه آرامــش او را ســلب کــرده بــود ...همــگان 
متعجــب بودنــد ،اتفــاق مهمــی میخواســت بیفتــد ، ...تــا آنجــا 
ــه  ــا ضرب کــه هفائیســتوس، نتوانســت بیشــتر تحمــل کنــد و ب
بســیار محکمــی کــه بــه ســر زئــوس زد، بــه ماجــرا پایــان داد ....

امــا نمیدانســت کــه در همیــن حــال ماجــرای دیگــری را آغــاز 
ــه درازا  ــت کار ب ــا نگذاش ــه آتن ــود ک ــا ب ــه همینج ــد ...بل میکن
ــدرش ایجــاد شــده  ــر ســر پ بکشــد واز شــکاف عمیقــی کــه ب
بــود ظاهــر شــد ...بــا لبخنــدی فاتحانــه، درحالیکــه زره جنگــی 
بــه تــن داشــت و بــرق نیــزه در دســتانش نــگاه همــه را بــه خود 
جلــب کــرده بــود فکــر کــرده بــود پیــروز شــده اســت اما بــا نگاه 
ــه رو شــد.....اطرافش را از نظــر گذرانــد  ســفیهانه اطرافیــان روب
و....اینجــا بــود کــه زمیــن هــم  از دســت لجبــازی و آزار بلنــدی 
 فریــاد خوشــحالی اش لرزیــد...و همــگان همچنان شــگفت زده...

 عزیز کرده 
ــی  ــازه وقت ــود و ت ــده ب ــرا ش ــه ماج ــازه متوج ــا ت ــوس ام زئ
آتنایــش را دیــد فهمیــد چقــدر او را دوســت دارد ...حتــی 
کوتــاه  بیشــتر...آتناهم  خیلــی  هــم  فرزندانــش  باقــی  از 
ــاوت و  ــتباهات متف ــرد و اش ــازی میک ــدر لجب ــی آمد...آنق نم
ــش  ــا آمدن ــه دنی ــام نحــوه  ب ــام انتق ــا تم ــدد انجــام داد ت متع
را بگیــرد ...امــا ســوال اینجاســت  زئــوس چــرا  از تمــام 
ــه حســادت همــه  ــرد؟ طــوری ک ــی ک اشــتباهاتش گذشــت م
ــر  ــد مگ ــده بودن ــاس ش ــخت حس ــود و س ــده ب ــه ش برانگیخت
ــه را  ــک نمون ــد ی ــت دارد؟....بگذاری ــازی حمای گســتاخی و لجب
ــود کــه اجــازه  ــم ....ایــن تنهــا  آتنــا ب ــه شــما بگوی ــه ب مخفیان
 اســتفاده از اســلحه خــاص زئــوس )آذرخــش( را داشــت ...

  نازیبا 
 البتــه میگوینــد او هنــر هایــی را هــم بلــد بــوده ...مثــال اینکــه 
ــدون فکــر عمــل نکنــد و در کارهــا  حداقــل  ســعی میکــرده ب
ــی  ــگاوری  ....آوازه جنگجوی ــد ... جن ــته باش ــی داش ــت کاف دق
ــان  ــان و یونانی ــابی در رومی ــه حس ــم ک ــه وری اش ه و حمل
پیچیــده بــود ...آنقــدر ترســناک  کــه گاهــی مــردم از دســتش 
ــه  ــه ب ــل نبودندک ــم  مای ــا ه ــو ه ــی  دی ــد... حت ــراری بودن ف
ــا اینکــه در هــر پیــکاری یونانیــان  دســت او کشــته شــوند.... ی
ــودش  ــی خ ــواردی حت ــرد...در م ــب میک ــکار ترغی ــه پی را ی
از  ...ایــن جــا  هــم شــرکت میکــرد و ســخت میجنگیــد 
یونانیــان تعجــب میکنــم کــه چــرا نــام شــهر آتــن را از 
ــد ... ــوده ان ــو ب ــر ج ــت تاثی ــاال تح ــته اند...احتم ــام او برداش  ن
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مینــروا  او  بــه  اینکــه  جالــب  نکتــه  یــک  ..البتــه 
خــود  ســخت  مدافــع  اورا  ...یونانیــان  میگفتنــد  هــم 
نمیکــرد  فکــر  هــم  آتنــا  خــود  شــاید  امــا  میدانســتند 
... بســازند  معبــد  برایــش  یونــان  هــای  شــهر  در   کــه 

 زیر خط عشق 
هرچــه زئــوس وابســته بــه عشــق بــود و اهــل هــوس، دختــرش 
ــه آن فکــر  ــود و ب ــراری ب ــا همچــون افســردگان از عشــق ف ام
ــه پــدرش نرفتــه  ــود کــه ب نمیکرد....ایــن هــم از آن مــواردی ب
ــه ای  ــا عالق ــت ام ــم نداش ــم ک ــتگار ه ــه خواس ــود ....البت ب
ــم  ــی ه ــه خیل ــن زمین ــداد و درای ــان نمی ــک نش ــچ ی ــه هی ب
ــا  ــرای آتن ــی ب ــه کس ــا   وای از آن روز ک ــرای آتن ــی ب ــه کس ــود ..  وای از آن روز ک ــاس ب حس
ــد  ــمگین میش ــوری خش ــد ...ط ــاد کن ــی ایج ــد مزاحمت ــمگین میش ــوری خش ــد ...ط ــاد کن ــی ایج مزاحمت
ــف  ــمانش را ک ــور چش ــرد مذک ــود ف ــن ب ــه ممک ــف ک ــمانش را ک ــور چش ــرد مذک ــود ف ــن ب ــه ممک ک
ــا  ــی ه ــا مهربان ــدل ن ــن م ــد....از ای ــود ببین ــتان خ ــد...دس ــود ببین ــتان خ دس
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک ــا نکت ــدارد ....ام ــم ن ک
ــازی  ــار از دســت لجب ــد ب ــش چن ــد اطرافیان ــط خــدا میدان فق
ــد .... ــون رســیده بودن ــرز جن ــه م ــش ب ــی های ــج خلق ــا و ک  ه

 هنر های شاهزاده 
ــم  ــه گفت ــی ک ــر های ــر از آن هن ــش ت ــی بی ــا کم ــد ت  بگذاری
برایتــان بگویم...اســب هــا بــه او عــادت کــرده بودنــد و 
ــه و  ــی اراب ــی گاه ــد ...حت ــان کن ــه رامش ــد ک ــر او بودن منتظ
کشــتی هــم ســاختهو بعضــی از هنرهایــش را بــه مــردم 
ــه  ــام پارچ ــه ن ــاص ب ــر خ ــک هن ــه ی ــداده ...البت ــاد می ــم ی ه
بافــی هــم داشــته کــه ظاهــرا بــرای کســی رو نکــرده 
بــود و ایــن را از ســر خودخواهــی هرگــز بــه کســی یــاد 
ــد... ــته بمان ــودش برجس ــر خ ــن هن ــح داد در ای ــدادو ترجی  ن

او دختــری بــود کــه غوطــه ور در خــرد بــود و نظــم و برنامــه 
 ریــزی و هــدف اجــزای جدانشــدنی کارهایــش بودنــد ...

 دوست نداشتنی 
حتــی یکبــار هم از محدوده مجردی خارج نشــد و همیشــه باکره 
 مانــد انــگار دیواری بــه دور خود کشــیده بود و با همــه قهر بود...

ــا  ــد ..کال روی آتن ــنیده بگیری ــن نش ــم از م ــه را ه ــک نکن ی
ــه عنــوان یــک شــخصیت یکپارچــه و واحــد حســاب نکنیــد  ب
ــم ...  ...چــرا ؟ بخاطــر عجایبــی کــه گاهــی از او ســرزده میگوی

خالصــه تــالش او ایــن بــوده کــه کســی بــه حریــم شــخصی اش 
ــا بیشــتر عصبانــی نشــده بهتــر اســت ایــن  وارد نشــود پــس ت

آنتــی اســطوره را همیــن جــا تمــام کنیــم           

»نویسنده:مهدیه ظهیری«                             
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)بـا توجـه بـه اینکه موضـوع این شـماره از نشـریه زن در عرصه 
ادبیـات بـود تصمیـم گرفتیـم با خانوم نفیسـه سـادات موسـوی 
مصاحبه کنیم. ارتباط ما از صفحه اینسـتا گرامی خانوم موسـوی 
شـروع شـد و وقتـی موضـوع را بـا ایشـان در میـان گذاشـتیم با 
آغـوش بـاز پیشـنهاد مـا را پذیرفتند و این شـد کـه در یک روز 
بهـاری مهمان منزل ایشـان شـدیم. فضای خانه بسـیار صمیمی 
بـود و حتـی کوچـک ترین عضـو خانـواده که کمتر از یک سـال 
داشـت به گرمی پذیرای ما شـد. نفیسـه سـادات موسـوی شاعر 
ارزشـی مـی باشـد کـه البتـه دو کتـاب شـعر عاشـقانه بـه نـام 
هـای بی نـا و نارنـج دارد. در ایـن مصاحبـه زندگـی ایـن بانـوی 
شـاعر را از نظـر مـی گذرانیـم و بـه مسـائل حاکـم بـر فضـای 
 ادبیـات و نقـش و جایـگاه زنـان در ایـن عرصـه مـی پردازیـم.(

خودتان را چگونه میشناسید؟
اگـر بخواهـم در یـک کلمـه بیـان کنـم مـن یـک مـادرم. اگـر 
در  کـه  هسـتم  مـادری  بگویـم  تـر  مفصـل  کمـی  بخواهـم 
کنـار دغدغـه ی تمـام وقـت مـادری درسـم را هـم ادامـه مـی 
دهـم،در دنیـای شـعر فعالیـت میکنـم، سـرکار میـروم و دورم 
اسـت. توانـم شـلوغ  انـدازه ی  بـه  دورم  منتهـا  اسـت.   شـلوغ 

 در چه رشته ای تحصیل کرده اید؟ 
من دبیرسـتان ریاضـی فیزیک خوانده بودم،بعد دانشـگاه شـهید 
بهشـتی زبـان چینی خوانـدم، بعـد وارد فضای ادبیات که شـدم، 
چـون از خانـواده ای نبودم که ادبیاتی باشـد؛دورهم جمع شـویم 
سـعدی و حافـظ و شـاهنامه بخوانیـم، خألیـی احسـاس کردم و 
دانشـگاه سـراغ ادبیـات رفتم، از مقطع کارشناسـی شـروع کردم 
 و االن هـم دانشـجوی ارشـد رشـته ی ادبیـات فارسـی هسـتم.

چنـد سـاله بودیـد کـه ازدواج کردیـد و دلیلتـان برای 
ازدواج چـه بـود؟

۱۷ سـاله بـودم کـه ازدواج کردم.حتـی کیـک تولـد ۱۷ سـالگی 
ام را هـم بـا همسـرم گرفتیـم. اینکه چـرا ازدواج کـردم همانطور 
کـه مـی دانیـد ازدواج برای هـر فـردی آِن منحصر به فـرد دارد. 
شـما نمـی توانیـد بـه کسـی بگوئیـد کـه چه سـنی بایـد ازدواج 
کـرد یـا از چه سـنی نبایـد ازدواج کـرد. من در خانواده ای رشـد 
کـرده بـودم کـه مهـارت های زندگـی را به مـن یاد مـی دادند و 
بـه من مسـئولیت سـپرده می شـد، فرزند ارشـد خانـواده بودم ، 
مسـئولیت بچـه ها و مسـئولیت بخشـی از امور خانـواده بر عهده 
ی مـن بـود. رفتـه رفتـه با باال رفتن سـن نیاز به مسـتقل شـدن 
و شـروع یـک زندگـی مشـترک و برداشـتن یـک علـم مسـتقل 
از روی زمیـن را حـس کـردم.  بـا توجـه بـه بافـت فرهنگـی که 
در آن رشـد کـرده بـودم ایـن مسـئله از بیـرون هـم مطـرح می 
شـد. خواسـتگارها مـی آمدنـد و میرفتنـد. بـه سـوم دبیرسـتان 
کـه رسـیدم پـدرم گفـت حـاال که خـودت راغـب هسـتی و می 
دانـی کـه میتوانی، اجازه میدهـم بیایند و صحبـت کنند و اواخر 

همـان سـال بود کـه بلـه را دادم.

 دلیل انتخابتان چه بود؟ 
همسر من خیلی غریبه نیست. ما از بچگی در هیات و مسجد محل 
هم دیگر را می دیدیم البته هم بازی نبودیم یا نشست و برخاست 
نداشتیم،فضاهایمان جدا بود ولی خانواده ها را میشناختیم،لقمه 
ی همدیگر را میدانستیم.فضا فکری ،مذهبی اجتماعی ،سیاسی 
مشترک یک ذره کار ما را از لحاظ تحقیقات اولیه جلو انداخت.و 
از لحاظ خانوادگی هم شرایط مطلوبی داشتند. بعد که نوبت به 
بود  مهم  برایم  که  میکردم چیزی  بررسی  باید  و من  من رسید 
باشد،  پایه  میخواست همسرم  دلم  نبود.  یا حق  امتیاز  خواستن 
همسرم  داشتم  دوست  میشود،  چطور  شیکش  معادل  نمیدانم 
حمایت کند؛اگر من دلم بخواهد بنشینم خانه و خانه داری کنم 
این برایش ارزشمند باشد و اگر دلم بخواهد سر کار بروم البته با 
رعایت چهارچوب هایی که دوتایی در خانواده باید به آن برسیم 
موافق باشد. در همان صحبت های اولیه هم آن چیزی که برای 
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من از همه مهمتر بود این بود که ببینم همسر آینده ی من یعنی 
کسی که همه چیزش به دل من نشسته و همه منتظر نظر نهایی 
من هستند درکش از زندگی مشترک چیست؟ آیا از اینهاست که 
بگوید نصف نصف است؟ مرد باید بیرون از خانه و زن داخل خانه 
باشد؟ یا از اینهاست که میگوید نصف نصف هست به این معنا که 
زن و مرد باید با هم زندگی را بچرخانند چه بیرون خانه چه درون 
 خانه.ایشان مورد دوم بودند و به تمایل و خواسته ی من نزدیک تر.

  چه شد که دست به قلم شدید؟ 

شاید اولش خیلی هدفدار و جهتمند نبود. من از سال ۹۲ ناگهانی 
وارد فضای شعر شدم. البته قبل از آن با این فضا خیلی غریبه 
نبودم، در سالهای مدرسه و دوران راهنمایی، دهه ی فجر و اینها 
به شوخی به مطایبه و طنز برای معلم ها شعر میگفتم. سال ۹۲ 
ماه رمضان بین افطار تا سحر زمان خالی زیادی داشتم و در فیس 
بوک هم خیلی فعال بودم. ان زمان هم حاال به لهجه ی خودمان 
کره نمی کرد که بخوابند بیدار میماندند تا سحر. اکثرا هم آنالین 
بودند. بچه های مذهبی انقالبی یک جمعی داشتند به اسم بداهه. 
می  بیتی  داشت  شعری  ذوق  که  یکی  بود،  صورت  این  به  کار 
نوشت. بقیه با توجه به وزن و قافیه آن را ادامه می دادند. یکباره 
می دیدیم مجموعه ای از ۲۰ شاعر و ۳۰بیت جمع شده است 
بعد یک نفر ابیات خوب را گلچین میکرد و اگر بیتی ایراد وزن 
سال  آن  میدادند .  تذکر  میدانستند  که  آنهایی  داشت  قافیه  یا 
بعد از مدت ها موتور شعر من روشن شد و اینبار خوشش آمد، 
یعنی تداوم پیدا کرد،گذرا نبود. پایان ماه رمضان مصادف شد با 
تصمیم من مبنی بر اینکه در دنیای شعر بمانم. افق دیدم آن روز 
این بود که به ۵ نقطه برسم؛به تلوزیون برسم، به رادیو برسم، به 
جلد مجالت برسم ، برای خبرگزاری ها بنویسم و به بیت رهبری 

برسم. الحمدهلل به فضل خدا به همه هم رسیدم.

 اولین شعری که سرودید چه بود؟ 
آید  یادم می  بود. چون  اولین شعر واره ی من دو بیت  یا  شعر 

 آن ماه رمضان  واقعا برای من ماه از یاد رفتنی نبود. 
 کاسه ی نذری آش آمده از منزل دوست 
 کاش دل داشت هوس بهر غذای دگری 

 رسم نیکی است به ماه رمضان نذری اش 
 کاش تبدیل شود آش به پخش سحری 

این اولین نوشته ی من بود که  به طور مستقل می شد اسمش 
 را شعر گذاشت.     

حفظ  االن  را  کاملش  شاید  نوشتم  که  مستقلی  غزل  اولین  اما 
نباشم، شاید هم باشم! برای امام علی علیه السالم بود،به مناسبت 
عید غدیر نوشتم اما خیلی قبل از غدیر، همان بعد از عید فطر. به 
این دلیل که فضای شعر اینطور نیست شاعر مناسبتی شعر بسراید. 

باید ببینی چه حالی در لحظه به تو دست میدهد این حس میتواند 
تحت تاثیر کتابی که خوانده ای باشد،کلیپی که دیده ای باشد 

 صحبتی که از جایی شنیده ای باشد. مطلع شعر اینگونه بود: 
 اگر چه لحن سخنم حماسه نیست  

 چه باک بین من و شاعران قیاسی نیست 
 الی آخر 

 در چه غالبی بیشتر شعر میگویید؟ 
است.  تر  دوست  من  با  غزل  و  ترم  مشتاق  غزل  به  خودم  من 
سراغ مثنوی هم رفتم خیلی با هم دوست نیستیم. چهارپاره هم 
پیش آمده بنویسم. میتوانم بگویم غزل و ترانه دوبال شعری من 
هستند ترانه هم به معنای ترانه ای که مکتوب نوشته میشود و 
شاعر جایی آنرا میخواند، ترانه هایی که روی ملودی گفته میشود 

و حاال مادحین و خواننده ها با سبک های مختلف میخوانند. 

 چه چیزی شما را به سمت تغزل کشاند؟ 
طلبد.  می  را  لطافتی  تغزل  بودن!  مادر  شاید  و  بودن  زن  شاید 
را  لطافتی  و  رقت  بودن یک  و زن  بودن  مادر  میکنم  من حس 
به افکار من ،به زندگی من، به جهان بینی من داده بود که هر 

 وقت به شعر متمایل شدم اینها به من کمک کردند. 

 هدفتان از شعر گفتن چه بود؟ 
حظ  و  لذت  آن  فقط  و  کردم  شروع  هدفمند  غیر  اوایل 
به  توجه  شدمبا  فضا  وارد  وقتی  ولی  کشاند.  می  مرا  شعری 
میخواستم  که  جایی  هر  به  دسترسی  و  بودم  تهران  اینکه 
حالش  به  و  کردم  احساس  شدت  به  که  آنچه  و  داشتم 
شاعران  بین  ارزشی  شعر  جایگاه  بودن  خالی  خوردم،  غصه 

 خوب و حتی شاعرانی که آدمهای ارزشی هستند بود. 
شاعران  و  میرفت  سیاسی  یا  عاشقانه  سمت  به  فضا  بیشتر 
موضع  میخواستند  اگر  که  بود  اینطور  معموال  انتخابشان 
شاعر  خیلی  ما  ببینید  شما  بنویسند.  مذهبی  بنویسند  دار 
دارند  قبول  را  السالم  علیه  حسین  امام  که  داریم  انقالب  ضد  
که  داریم  شاعرانی  دیگر  طرف  از  اند  گفته  شعر  ایشان  برای  و 
مذهبی هستند اما عاشقانه کار میکنند. من حس کردم به یک 

 سری مفاهیم ارزشی این وسط کم پرداخته شده است. 
رهبر یک تعبیری دارند که میگویند شما وقتی وارد جایی می 
شوید  منتظر نباشید کاری به شما سپرده شود ببینید چه کاری 
روی زمین مانده، آن را بردارید و من بعد از یک سال،یک سال 
و نیم که وارد این فضا شدم احساس کردم که انقدر در این فضا 
کم کار شده است که من االن باید به این فضا ورود کنم. نه به 
این معنا که به دیگر فضا ها ورود نکنم ولی در دیگر فضا ها بهتر 
از من زیاد هستند. این خال هم قرار نیست با من پر شود، شاید 
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من یک راه باز کنی باشم؛ شاید  قرار است من جلب توجه کننده 
باشم. چرا میگویم آدمهای پشت  ادم های پشت سرم  برای  ای 
من ؟ من که منیتی ندارم، یعنی شخص خود من مطرح نیست. 
داشتم  بچه  بودم،  چادری  بودم،  مذهبی  بودم،  خانوم  یک  من 
خاطر  به  آدمها  از  خیلی  میرفتم.  کار  سر  و  میخواندم  درس  و 
شرایطی که دارند فکر میکنند نمیتوانند. من چطور با بچه بروم؟ 
من از جلسات کنار گذاشته میشوم! من چادر می پوشم چطور در 
 فضای شعری که متفاوت است حاضر شوم ؟ مسخره ام میکنند! 
 حس کردم که وظیفه دارم به این آدمها نشان دهم که بچه ها 
شدنی است! اگر آن استعداد و ذوق را دارید یک هدف برای خود 
داشته باشید و بسم اهلل بگوئید. ببینید من دارم میروم ،پس میشود. 
اصال یکی دوسال اول ارتباط شعری من از صفحه ی اینستاگرامم 
بود. مثال اولین باری که برای شعر خواندن دعوت شدم از صفحه 
یتان  شماره  میشود  آیا  که  دادند  پیام  من  به  اینستاگرامم  ی 
درباره ی  که  به حوزه ی هنری  را  میخواهیم شما  بگذارید؟  را 
شهدای غواص است دعوت کنیم. و نشان دادم هر جایی رفتن و 
دائم حضور داشتن شرط نیست؛ شعر و دنیای شعر خوشبختانه 
این خوبی را دارد. فضای مجازی برای من و بقیه بستری است که 

 به راحتی می توانند شعرشان را به گوش بقیه برسانند.  
 بیشتر در پیروی از چه کسی شعر میسرایید؟ 

در غزل عاشقانه نوشتن استادم، فاضل نظری، را بیشتر از همه می 
پسندم؛ ادبیاتش را الفاظ را، فضای حاکم بر غزلهایش را و حتی 
کوتاهی غزلهایش را. اینکه میگویند آدم کسی را دوست داشته 
باشد خواسته یا ناخواسته شبیه او میشود، منم این شعر را دوست 
داشتم، خیلی هم شنیدم که میگویند  شعر های کتاب هایت به 
شعر های فاضل نظری شباهت دارد، اما یک پله عقب تر برگردیم؛ 
من دو شاعر را همیشه به طور خاص دنبال میکردم اولین حافظ 
بود. حافظ اولین شاعری بود که با او عجین بودم، چون ما فقط 
حافظ داشتیم و کتاب شعر دیگری در خانه نداشتیم و دوست 
داشتم درست خواندن حافظ را یاد بگیرم. دومی پروین اعتصامی 
بود. نگاه پروین که خیلی وقتها جنسیتی نبود را میپسندیدم و 
اینکه میدانستم در عصری به مسائل خاصی ورود کرده و شعر 
سروده که خود زن بودن و شعر گفتن دردسر هایی برای خود 
داشته است چه برسد به شعر گفتن از مسائل ارزشی و اخالقی. 
مثال مناظره ی سیر و پیاز را در قالب اخالقی مطرح کند یا اندرز 
دهد. تحسینش میکردم که در آن فضا و حالت خفقان چه خوش 
درخشیدی و در فضای عاشقانه ی صرف باقی نماندی! چون به 
هر حال ادبیات ما در هر زمانی اگر نگویم تا همین امروز عاشقانه 
نویسی را برای زن خیلی نمیپسندید، زن را مظهر ناز میدانست 
و میگفت مرد باید برای تو عاشقانه بگوید از طرف دیگر تو اگر 
نخواهی عاشقانه بگویی چه میخواهی بگویی  بقیه ی مسائل هم 
قواره ی دهان تو نیست که بخواهی درباره یشان حرفی بزنی!  پس 

چرا میخواهی شعر بگویی؟ به همین دلیل ما انگشت شمار زن 
شاعر داریم و انگشت شمار شعر از زنان داریم.

به نظر شما چرا بیشتر شعر های زنان شاعر از بین رفته اند 
 و چرا اکثرا عمر کوتاهی داشتند؟   

من استادی دارم که دارد پژوهش میکند درباره ی چگونگی از 
بین رفتن شاعران زنو شعر زن در طول تاریخ ادبیات ایران. خیلی 
جالب است می گوید شما اگر دقت کنید بسیاری از شاعران زن 
خیلی تصادفی عمر کوتاهی دارند. یکی رفت از پشت بام پایش 
از  و  است  کرده  تصادف  یکی  است.  افتاده  پایین  و  خورده  لیز 
به  نیستند.  طبیعی  ها  اتفاق  این  استاد  نظر  از  است.  رفته  دنیا 
نظرش این اتفاق ها یا از سر غیرت ورزی خانواده ها بوده است 
ها  خانواده  اینکه  برای  میزدند  رقم  را  جریان  این  خودشان  که 
جلوی  بگیریم،  را  دهانت  جلوی  نمیتوانیم  که  حاال  گفتند  می 
سر  از  یا  نرود!  ما  آبروی  تا  نباش  نباش!  پس  بگیریم  را  قلمت 
برای  شما  خانوم  آی  مثال  که  است،  بوده  جامعه  خفقان  فضای 
کی داری مینویسی؟ تو در یک خانواده ی فاخر، نجیب، با حیا، 
دیگر  دلیل  کیست؟  برای  هایت  عاشقانه  شدی  بزرگ  عفت  با 
اجازه  او  به  نبودند. همین که  قائل  برای شعر زن  ارزشی  اینکه 
می دادند شعری بنویسد، آن را بخواند و چند نفری شعرش را 
بشنوند به او لطف بزرگی کرده اند! دیگر  الزم نمی دانستند این 

 اشعار را گردآوری کنند ،کتابت و نسخه برداری کنند. 

 راهنمای اصلی شما در شعر چه کسی بود؟ 
همیشه تالش کردم آن الهه ی شعرم، آنیمای شعرم، راهنمایم 
باشد. ولی از آنجایی که توصیه شده چه از لحاظ اخالقی، چه از 
لحاظ مذهبی که در هر مسیری هستید راهنما داشته باشید، من 
از نکات استادم فاضل نظری بهره ببرم.  از   همیشه تالش کردم 

 تخلص شعری هم دارید؟ 
شعری  تخلص  شاعران  از  دسته  دو  معموال  زمان  این  در  نه! 
دارند. یکی شاعران طنز پرداز که خوب با نمک میشود. یکی هم 
بزرگوارانی که صرفا مذهبی می نویسند و خیلی پرکار هستند و 

از روی ارادتشان به اهل بیت برای خود تخلص انتخاب میکنند.

 چقدر خودتان را موفق میدانید؟ 
 حافظ بیتی دارد که:  

 شکر خدا را که هر چه طلب کردم از خدا 
  بر منتهای همت خود کامران شدم 

موفق  تالش خودم  اندازه ی  بله؛به  بگویم  میتوانم  منظر  این  از 
که  هستم  جایگاهی  در  بگویم  که  نیست  اینطور  یعنی  هستم. 
اندازه ای که  به  بالعکس.  یا  ام است  آنچه تالش کرده  از  کمتر 
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وقت گذاشتم و به اندازه ای که دغدغه ام را به قلم تبدیل کرده 
ام از جایی که هستم راضی ام. 

چگونه  زن  به  فارسی  کاسیک  ادبیات  نگاه  نظرتان  به 
 است؟      

است. داشته  نگه  نگاه  دو  در  را  زن  کالسیک   ادبیات 
و  است  پشتش  تغزلی  نگاه  که  است  بودن  معشوق  بحث  یکی 
زن را در زنانگی های زمینی خالصه کرده است، خوش اندامی، 
نگاه  شاید  اینکه  با  فریبندگی.  ،دلربایی،  زیبایی  اوازی،  خوش 
دوست  طیفی  هر  از  امروز  زنان  حداقل  و  نباشد  ای  پسندیده 
ولی  بخورد؛  گره  چیزها  این  با  بودنشان  زن  صرفا  که  ندارند 
به  جایی  یک  از  شعر  گرفت.  ایراد  شعر  این  زیبایی  از  نمیتوان 
بعد از ساحت نگاه جدا میشود و به فضای دیگری راه می برد. 
نگاه دیگری که وجود داشته کم خردی و کم عقلی و دور از دنیا 
با آن مواجه  بیشتر  بوده است که در فضای شاهنامه  بودن زن 
تغزل  فضای  فضا،  یعنی  میکنند  روایت  که  فضاهایی   . هستیم 
نیست. دلیلش هم اینست که بافت فرهنگی ایران اینگونه بوده 
است. مثال زن در حرمسرا نگه داشته میشده و از کشور داری و 
اداره ی مملکت و جنگاوری و مردمداری هیچ نمی آموخته که 
یاد بدهد. ما در چند جای  او  به  ازدواج دخترش  بخواهد موقع 
تاریخ ادبیاتمان شاید با الفاظ نادرست این مسائل را داریم . مثال 
وقتی  شاهنامه میخواهد اسفندیار را توصیف کند، اشاره میکند 
این که ساده بوده و زود گول پدرش را میخورده به این خاطر 

بوده که با مادرش بزرگ شده و زیادی قاطی خانومها بوده است؛ 
تربیت مردانه باالی سرش نبوده، شاید خیلی مستقیم پرده دری 
این  اند .  داشته  را  نگاه  این  ولی  نمیکردند،  توهین  کردند،  نمی 

نگاه نگاه مفاخره طوری از مرد به زن نبوده فضای جامعه اینگونه 
بوده است. مثال این طور نبود که زنان ادیب و سخنور و عالمی 
داشته باشیم و اینها عامدانه این خانوم ها را طرد کرده باشند. 
اجازه  پادشاه هم  نه! زنان اجازه ی تحصیل نداشتند، حتی زن 
ی بهره مندی از علوم و فنون را نداشت! خوب وقتی این حق 
را نداشتند حقیقتا حرفی برای گقتن نداشتند. چیزی برای ارائه 
کردن نداشتند ولی رد پای تربیت زنانه را حتی به غلط ،حتی 
به مذموم در شعر میبینیم. همین فردوسی اوایل شاهنامه وقتی 
صحبت میکند از شهناز و ارنواز که ضحاک آنها را که خواهر هم 
بودند به زنی گرفته بود و می خواهد از فرزندانشان حرف بزند 
میگوید این که خوش سخن تر است به خاطر اینست که مادرش 
خوش سخن بوده است. در شاهنامه با این این عظمتش قهرمان 
زن خیلی کم است، آن خانمهایی هم که اسمشان می آید خیلی 
زود سرو ته ماجرا را به هم  می آورد. من حاال شاهنامه را مثال 
میزنم  اما به صورت کلی فضا این طور است. اما آن رد پای تربیت 
و نژاده بودن و اصالت را همه به مادر میدانند. یعنی اگر کسی 
سفندیار صفت  مثل  یکی  اگر  و  داشته  مادر خوبی  است  خوب 
یا اخالق بدی داشته تقصیر مادرش بوده است و من این را در 
نهایت چیز ناپسندی نمیدانم. به نظرم بنا به فرهنگ آن دوران 

بهایی به شان مادری گذاشته شده است. 
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 نگاه ادبیات معاصر فارسی به زن چگونه است؟ 
شروع  زنان  شد.  اعتراضی  انقالب  از  بعد  معاصر  فارسی  ادبیات 
کردند به مطالبه ی حقشان از معشوق بودن در شعر و ابراز کردند 
مورد ستایش  در شعر  زنانگیشان  و  تنانگی  نمی خواهد  دلشان 
قرار بگیرد. اینکه میگویم زنان  منظورم فقط زنان شاعر نیست، 
پژوهشگران، اندیشمندان، تحصیلکرده ها و زنهایی که به هر حال 
صدایشان در جامعه شنیده می شد منظورم است. آمدند و گفتند 
زن به دلیل خردش هم میتواند ستایش شود به خاطر علمش، به 
خاطر فضلش، اخالقش و الزم نیست که فقط زن زیبا باشد که از 
او بخواهد  در شعری نام برده شود، کمر باریک و چشم شهال و 
ابروی کمان تنها نگاه شما نسبت به زن نباید باشد. و من نتیجه 
یمان  جامعه  حال  هر  به  یعنی  میدانم  مثبت  را  این حرکت  ی 
انقالب نقطه ی عطفی  این مرحله رسید و  به  از چند قرن  بعد 
بود که این تفکِر در ذهنها مانده را به عمل تبدیل کند انقالب 
 هم حمایت کرد. البته این پختگی در مرد ها هم وجود داشت.

از  انقالب  از  قبل  زن  شاعر  با  انقالب  از  بعد  زن  شاعر  اوال 
قیاس  قابل  اینقدر  نیست .  مقایسه  قابل  اصال  کمیت  لحاظ 
نداشتیم. زنی  شاعر  هیچ  انقالب  از  قبل  ما  گویا  که   نیست 
است. داشته  زیادی  شعری  پیشرفت  انقالب  از  بعد  زن   ثانیا 

آزادانه  توانسته است  ایران ۴۲ سال است که  زن در جامعه ی 
بنویسد، بروز پیدا کند، نامش در کنار دیگران برده شود. با اینکه 
مردان یک پیشینه ی چند قرنی داشته اند اما ما امروز شعر های 
ترازش  هم  مرد  شاعر  با  اگر  که   میشنویم  خانمهایی  از  خوب 
قیاس کنی شعر به اندازه و به جایی باشد، کمی نداشته باشد در 
حالی که ما چند قرن شعر زن را نادیده گرفتیم و اجازه ندادیم 
البته این پیشرفت خودش تیزهوشی زنانه را  که پیشرفت کند. 
نشان می دهد، باز تیزهوشی که میگویم این نگاه را ندارم که زن 
برتر از مرد است، این نگاه را دارم که شاید یک ظلمی به اذهان 
غزل پرداز زنانه میشده است. اصال آن لطافت تغزلی با روح زن 
گره خورده است، اگر مرد باید یک مقدار لطیف تر باشد که بتواند 
شعر تغزلی بگوید، ولی زن لطیف هست کافیست که آن استعداد 
شعری را داشته باشد. چرخشی که در شعر معاصر اتفاق افتاد این 
بود که زن ها شروع کردند به مطالبه کردن که ما نمی خواهیم 
معشوق تنانه ی صرف باشیم؛ خیلی جاها مرد ها به این مسئله 
بها دادند و به جنبه های دیگر از زنانگی، مادرانگی و همسرانگی 
تصویری  شعرشان  در  اینکه  از  زنان  خود  اینکه  دوم  پرداختند 
ارائه دهند  از خانومها  اسِب سفید  منتظِر  تو سری خوِر ضعیِف 
شعر  وارد  را  اجتماعی  های  موضوع  جایش  به  برداشتند  دست 
هایشان کردند. نشان دادند ما مطالبه داریم، ما حرف داریم، ما 
دغدغه داریم. نشان دادند همه چیز زن در عشق و عاشقی خالصه 
بی  را  شعر  اما  شدند  هم  عاشقانه  مسائل  وارد  حتی  نمی شود؛ 

جنسیت نوشتند، از عشق نوشتند نه از یک زنی که عاشق است. 
به هر حال چه در فطرت چه در مذهب چه در فرهنگ ما زن 
عاشق جایگاه خیلی خوبی ندارد، حتما باید معشوق باشد و زن 
ها آمدند و با هوشمندی این را تغییر دادند و از عشق نوشتند نه 
از معشوق مرد نوشتن. مثال از معشوق مرد چه میخواهند بگویند؟ 
چه سیبیل کلفتی؟! چه بگویند واقعا؟ هر چه بگویند بیشتر به 
سمت طنز میرود! به هر حال زن لطافت ها و ظریفی دارد که 

مرد به طور عام ندارد.
  

اجازه  زنان  به  انقاب هم در دوره ای میخواستند  از  قبل 
ی بروز بدهند، این حرکت چه تاثیری در شعر معاصر زنان 

داشت؟ 
قبل از انقالب مذهبی و المذهب کنار هم بودند، ارزشی و ضد 
یک  ما  بودند  هم  کنار  غیره  و  سیاسی  بودند  هم  کنار  ارزش 
جامعه ی ملّون و رنگارنگی داشتیم و همچنان برای زن مذهبی 
یک  شود،  وارد  ها  عرصه  این  در  که  نبود  پسندیده  و  خوشگل 
سری افکار فمنیستی هم به هر زنی که میخواست به هر عرصه 
ای از هنر بدرخشد نسبت داده میشد که زنان مذهبی را چند 
پله عقب تر نگه میداشت. حاال چرا تاکید من روی زنان مذهبی 
به  کسی  مذهبی  زن  جز  که  دارند  وجود  مضامینی  است؟چون 
سراغش نمیرود. آن خانومی که ذوق دارد، قریحه دارد، استعداد 
ارزشمندی  از  ندارد، هیچوقت  اعتقادی به حجاب  اما مثال  دارد 
که  کبری)س(  زینب  بزرگواری  از  نویسد،  نمی  منظومه  حجاب 
شاید بتوان گفت بارز ترین کارش حفظ حجاب در بحبوحه ای 
مذهبی  مِن  کاِر  این  نویسد.  نمی  بود  نشدنی  امر  این  شاید  که 
است.اما آن زمان زن مذهبی هنوز به اندازه ی زن غیر مذهبی 
یا زن های  زنان غیر مذهبی  ولی همان  نداشت.  بروز  اجازه ی 
آالگارسون اجازه داشتند در محافل شرکت کنند، برای روزنامه 
ها و مجالت بنویسند و فعالیت های این چنینی باعث شد که 
نگاِه زن نمی تواند، زن مفسده است، زن بیراهه می رود، زن حتما 
باید چیزی پشتش باشد که این حرفها را بزند؛ کنار برود. وقتی 
این نگاه فروکش کرد ما با نقطه ی عطف انقالب مواجه شدیم، 
با ورود خانوم های مذهبی و خانوم های متعهد حاال  نه صرفا 
مذهبی مواجه شدیم، دیگر آن مرز برداشته شد، دیگر شعر در 
انحصار طبقه ی به اصطالح روشنفکر یا غیر معتقدین باقی نماند. 
اگر زنی ذوق  شعر آمد و مثل مویرگ وارد بستر جامعه شد. و 
و قریحه داشت اجازه ی بروز پیدا کرد. حاال میخواست استفاده 

کند یا نکند 

زنان شاعر در چه سبک شعری و چه موضوعی بهتر عمل 
 کردند؟      

 آنچه که من دیدم از این زمان کوتاهی که در فضای شعر بودم 
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و شاید مخاطب خاص شعر بودمبه هر عرصه ای که ورود کرده 
بروند مثاًل، غزل عاشقانه غزل  اعال پیش  تا حد  اند  توانسته  اند 
اجتماعی غزل آیینی از آن طرف قصیده ترجیع بند  سه گانی _ 

 اینها قالب های جدید تر شعری هستند_ می درخشند. 
االن که فکر می کنم نمی توانم مشخص کنم که در چه قالبی یا 
چه موضوعی ممتاز بوده اند به نظرم در هر آنچه که ورود کردند 

آدم های موفق و نمونه های خوبی بوده اند.  

اشعار کدام یک بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد خانمها 
 یا آقایان؟     

آقایان هم چنان از تریبون های بیشتری برخوردارند من خودم به 
عنوان کسی با شما صحبت میکنم که دوسال با خانوم افشاریان 
محفل ادبی به نام جلوه برپا کردیم همین اسفند ۹۹ هم پایانش 
می  که  این  محوریت  با   ۹۷ سال  نشد.  چون  کردیم  اعالم  را 
اندازه آقایون تریون بدهیم کار را شروع  خواهیم به خانم ها به 
کردیم دیگر خوب و بد قوت و ضعفش را زنان نشان دهند؛ شاید 
بد هستند که به آنها تریبون داده نمی شود نگاهمان چه بود؟ ما 
یکسان  دنبال  ما  نبودیم  مردان  و  زنان  برابری  نگاه  دنبال  اصاًل 
به  که  شاعری  عنوان  به  خودم  چون  چرا  بودیم  موقعیت  بودن 
پوسترها  معموالً  که  می دیدم  می شدند  دعوت  زیاد  شعر  بساط 
به این شکل چیده می شد که دو خانوم هشت آقا در برنامه های 
ناهمگونی تعداد خیلی به چشمم  این  تلویزیونی دعوت شوند و 
می آمد در حالی که ما از لحاظ کمیت واقعاً آنقدر کم نداریم که 
نشود در یک پوستر پنج خانوم و پنج آقا آورد ماشااهلل کم کار هم 
نیستند شعر خوب بینشان هست ای بسا که شاعران خانوم خوب 
با  از شاعران آقایی که پوستر پر کنند هم داشته باشیم من  تر 
خانوم افشاریان آمدیم و فضای جلوه را با این نیت پیش بردیم و 
بنا را بر این گذاشتیم که خانوم های تاثیر گذار عرصه ادبیات را 
دعوت کنیم دغدغه های مان را گفتیم و شروع کردیم جلساتی 
و  باشد  یکسان  دادن  تریبون  اش  برگزار کردیم که محوریت  را 
بخواهیم برای این بچه ها منبری ایجاد کنیم که صدایشان شنیده 
بشود عکسشان پخش بشود شعرشان شنیده بشود و اگر بد بعد 
هستند جامعه بگوید چون بد هستند ما آنها کنار میگذاریم ولی 
اگر خوب هستند به خودشان بیایند و ببینند که پس چرا ما این 
کم کاری می کنیم؟ اوایل خیلی خوب پیش رفتیم ولی بعد با دو 
مشکل مواجه شدیم مشکل اول این بود که ما در پایتخت زندگی 
می کنیم و هر چقدر هم شلوغ ترین و پرجمعیت ترین شهر باشد 
تعداد شاعران اینجا محدود است مثاًل اگر شش هزار شاعر خانوم 
داریم  دسترسی  نفر  دویست  به  نهایت  ما  باشند  فعال  ایران  در 
چادری  واسطه  به  من  اینکه  دیگر  بحث  است  بسته  مان  دست 
که روی سرم دارم و به واسطه نظام ارزشی که دارم  نمی توانم به 
اینکه هر شعری شعر  هر شعری تریبون بدهم من نمی توانم نه 

نباشد و من بخواهم بگویم تو بد هستی و من خوب هستم چادر 
من  نشوم  انقالب  شعر ضد  یک  تریبون  که  کند  می  ایجاد  من 
نمی توانم تریبون شعر ضد نظام بشوم پس محدود تر می شوم 
همین کمیت کم شاعران زن در دسترس من هم کمتر می شود.  
ولی آقایون به طرز عجیب و رندانه این درگیری را ندارند شما 
شاعران آقا مخصوصاً از بین کسانی که نام آشنا هستند می بینید 
می  آیینی  شعر  روند  می  مذهبی  متعهد  جمع  یک  در  اگر  که 
خوانند در یک جمع آزاد تر شعرهای روشن نگرانه می خوانند و 
حتی شاید شعرهایشان شیطنت هم داشته باشد ولی من خانوم 
مذهبی اصال نمی توانم از آن مدل شعرها بگویم که حاال بروم در 
جمعی آن را بخوانم! من با چادرم قضاوت می شوم چادر من قبل 
از من حرف می زند که من یک چهارچوب و پایبندی های دارم 
نمی توانم یکباره شروع کنم و از شیطنت ها و این حال و هوا ها 
بخوانم. همین مسائل ما را بیشتر در انتخاب و گزینش شاعران 
بسته میکرد. و بعد از دو سال به این نتیجه رسیدیم که خوب ما 
تالشمان را کردیم ولی این تریبون برابر دادن شدنی نیست. اما 
علت اینکه من معتقدم شعر مردان هنوز بیشتر شنیده می شود 
بودن  یا ضعیف  بودن شاعران  علتش کم  تریبون هاست  همین 
که  دالیلی  به  بنا  که  است  این  علتش  نیست  زن  شاعران  شعر 
من تا یک جایی فکر می کردم غیر منطقی است و از یک جای 
به بعد دیدم منطقی پشتش هست ولو به غلط تریبون به صورت 
جامعه  در  طبیعتاً  گیرد. خوب  نمی  قرار  اختیارشان  در  یکسان 
یکسان شنیده نمی شوند شما دیدارهای بیت رهبری را ببینید 
یک جمع جلوی رهبر می نشیند دو ردیف کامل آقایون هستند 
اول شعر می خوانند،  ردیف  ها،  تایی خانم  ردیفه سه  این یک 
چهار یا پنج نفر ردیف دوم شاعرانی هستند که فقط برای حضور 
اینها  و  و مسئولین حوزه  بعد محافظین  و حاال ردیف  اند  آمده 
هستند. این تازه مذهبی ترین جا است و به نظر ما اگر بخواهیم 
جایی با عدالت رفتار کنند همین جاست ولی نمی شود ربطی به 
نگذاشتن و دستهای در کار ندارد یک سری مالحظاتی است که 
واقعاً نمی شود و وقتی نمی شود کمتر شنیده شدن مساوی است 
با کمتر شناخته شدن؛ کمتر شناخته شدن مساوی است با دنبال 
اما بعد  نشدن. و من اول فکر میکردم این یک بی انصافی است 
دیدم یک ضرورت است فضای جامعه ما اینگونه است به خاطر 

چند دستگی های مضمونی و اجتماعی 

پیرو خبر کذب شهادت همسرتان در فاجعه منا چه صحبتی 
 دارید؟      

با  که  است  این  نویسند  می  شعر  که  زنانی  مشکالت  از  یکی   
شعرشان قضاوت می شوند. من جان شاعر ارزشی هستم قضاوت 
ها به این سمت متمایل می شوند ولی شما زنی را در نظر بگیرید 
از کتابهای خودم  تا  .البته دو  بنویسد  بخواهد شعر عاشقانه  که 
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عاشقانه است اما چون بیشتر با شعر مذهبی و ارزشی شناخته 
شدم کمتر با این مشکل مواجه شدم اگر من به عنوان یک خانوم 
حاشیه  این  بالفاصله  بنویسم  نرسیده  وصل  به  عشق  از  متاهل 
از شوهرش راضی نیست و چشمش  ایشون  درست می شود که 
دنبال معشوقی در بیرون از زندگی اش است یعنی تخیل و عاطفه 
برای همه شاعران پسندیده است به جز یک خانوم متاهل. اگر 
مجرد باشم و از عشق بنویسم  می گویند این دلش پیش یکی گیر 
است و برای او می نویسد اگر در شعر از چشم و ابروی مشکی 
بنویسم می گویند این معشوقش این شکلی است شعر بعدی از 
یک چشم و ابروی روشن بنویسم می گویند با قبلی به هم زده 
و آمده سراغ دیگری من چند قضاوت داشتم؛ وقتی فاجعه ی منا 
رخ داد حال همه ما خیلی شد اصاًل حال همه ملت بد شد. اخبار 
را با گریه دنبال می کردیم منتظر این بودیم که بگویند تمام شد 
پدر خودم  و چون  بوده  ایشان  بین  است! شنیدم جانبازی  بس 
زبان همسر  از  و  ایجاد شد  پنداری  هم جانباز است یک همزاد 
یکی از شهدای جانباز فاجعه منا شعر گفتم این که منتشر شد 
یکی دو تا از خبر گزاری ها شیطنت کردند فکر می کنم فرهنگ 
نیوز اولینشان بود. نوشتند  خانوم فالنی در رثای همسرش که 
در فاجعه منا فوت شده این شعر را سروده است خب این خیلی 
همسر  زبان  از  را  شعر  این  بگویند  تا  است  بهتر  کلیک خورش 
خانواده  داشت  من  برای  بدی  های  سر  درد  البته  سروده.  یکی 
بخواهد  آدم  بابا  میگفتم  بودند  نگران  می شد  پیگیر  میزد  زنگ 
مثاًل من  داشتیم  باز هم  بطلبد!   باید حاللیت  برود  واجب  حج 
نوشتم حتی من مورد داشتم  زنان شهدای مدافع حرم  زبان  از 
به دختر کوچکش  که  مادری  زبان  از  نوشتم  از حجاب می  که 
می گوید چرا حجاب خوب است خوانده ام که به عنوان مقدمه 
حسرت  در  و  دارد  پسر  که  شاعری  اند  نوشته  برایم  تعریف  یا 
باش شعر  نداشته  دختر  برای  که  اینقدر  میسوزد  دختر  داشتن 
وقتی  است حاال شما فرض کن  اتفاق خوبی  اینها  و  می گوید!  
وارد فضای عاشقانه میشوی این اتفاق بدی است ما خیلی خانوم 
از ازدواج شعر را کنار گذاشتند. خوب نیست که  داریم که بعد 
با شعرش قضاوت می شود به جرم زن بودن و شاعر  شاعر زن 
اشعار  مرد  شاعران  از  خیلی  شود  نمی  قضاوت  شعرش  با  مرد 
با همسرشان  این اشعار  از  عاشقانه و متنوع می خواند و خیلی 
سازگاری ندارد شاعری را می شناسیم که همسرش از تیپ دامن 
و پیراهن فراری است و این آقا نصف شعرهایش دامن چین دار 
دیگری  زن  دنبال  چشمش  این  پس  بگویم  باید  من  االن  دارد 
اگر  ولی  ندارد  او  به  را  نگاه  این  هم  جامعه  هیچ  که  من  است 
خانومی ازمردی با قد و قامت رعنا  بنویسد ولی همسرش قامت 
رسانه  تا  نزدیکش گرفته  آدم های شعری  از  باشد  نداشته  رعنا 
آورند و خوب  به رویش می  را  این  یا غیر مستقیم  ها مستقیم 

 آدم را ناچار به کم نوشتن و کم بروز دادن می کنند. 

 برای شعر گفتن تحصیات آکادمیک الزم است؟ 
 خیلی از شاعران خوب و نامدار ما اصاًل ادبیات نخوانده اند پس 
به  به شرطی  ادبیات  به شما چیزی نمی آموزد  ادبیات  خواندن 
کار یک شاعر می آید که مثل من از دنیای ادبیات دور بوده باشد 
و تازه بفهمد شعر و نثر از قرن ۲۱ چه فراز و فرودهای داشته 
چه فراز و فرودهایی داشته با اسامی و کتاب ها آشنا شود و بنا 
به ضرورت عالقه و نیازش سراغ این کتابها برود. آن شاعری که 
با ذوق سراغ شعر گفتن آمده و مطالعات خوبی داشته و در یک 
ادبیات  کتاب  بیاید  اینکه  جای  به  شده  بزرگ  ادبی  خانواده ی 
ایران را پاس کند و اسم ده شاعر یاد بگیرد، می تواند از همان اول 
برود سراغ شاعران و دیوان شان را بخواند و این وقت آکادمیک 
نمی کند  کمکی  هیچ  شاعر  شاعری  به  ادبیات  رشته  نگذارد.  را 
حتی دو واحد عروض و قافیه. آنقدر شاعرانی هستند که وزن را 
به صورت ذاتی بلدند سماعی بلدند آِن شعر در وجودشان بوده 
و کافیست که فقط یک نگاه دو ساعته به کتاب عروض و قافیه 
بیندازند که ببینند آنچه در ذهنشان با ریتم و ضرباهنگ نقش 
بسته اگر تبدیل به بیت شود چه میشود.  ادبیات این کمک را به 
شاعر می کند که جهان بینی اش گسترده شود. در حافظ و سعدی 
و فردوسی خالصه نماند بداند که چقدر ادبیات ما گسترده است 
و چرا همیشه بین هفت هنر ایران ادبیات ایران هنر اولش بوده 
را  مولوی  و  سعدی  و  حافظ  فقط  ما  که  اینست  دلیلش  است؟ 

نداشتیم ما تا مویرگهای جامعه یمان شاعر داشتیم.

 ابزار الزم شعر گفتن چه ها هستند؟ 
بخش عظیمی از  آن استعداد است این به این معنا نیست که اگر 
کسی کم استعداد باشد با ابزارهای مثل تالش نتواند شعر بسازد 
ولی شعر بودن یک شعر به استعداد و ذوقی است که در وجود 
شاعر است. این را از کجا میفهمیم؟ شما ممکن است از آدمی 
بسیار بخوانید که نظم باشد وزن داشته باشد ردیف داشته باشد 
به شکل عجیبی  این  باشد ولی  باشد محور داشته  قافیه داشته 
مهندسی شده باشد قیاس کنید مثاًل ساختمان بدن یک پرنده 
را با یک هواپیمای ساخته ی دسته بشر. این مهندسی شده که 
چگونه اوج بگیرد ولی  عقاب یک خلقت است که خود می فهمد 
با چه سرعتی  باز کند  را  از کدام جهت پرهایش  باالست  وقتی 
عقاب  کسی  بیند  نمی  آموزش  عقاب  ذاتیست  این  بیاید  پایین 
کارها  این  همه  باید  هواپیما  برای  ولی  نمیکند  کاری  روغن  را 
را کرد.شعر  کوششی با شعر جوششی این تفاوت بارز را دارد و 
می گویند منظور ما این نیست که هواپیما یک اختراع بی کاربرد 
این که  را در آن نمیبینی. مگر  است ولی آن زیبایی و ظرافت 
باشد که  بلد  و  باشد  داشته  مطالعه  باشد،  داشته  شاعری عالقه 
شعر بسازد اما از استعداد شعری خالی یا حداقل کم بهره است 
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آنقدر سواد ادبی اش را باال ببرد که ناخودآگاِه واژگانش از الفاظ 
تغزلی پر شود.آدمی  به نظر من ماشااهلل و بدون سقف قابل ورز 
من  بگوییم  نمی توانیم  عنوان  هیچ  به  است  تغییر  و  داده شدن 
را  صدای شان  ها  آدم  می دانید  شما  ندارم.  را  کار  این  استعداد 
می  پرورند که بتوانند خواننده بشوند فقط کافیست عالقه را در 
خود احساس کنند. همه خواننده ها با صدای خوش شروع نمی 
کنند شعر هم همین است اگر در شعر عالقه آنقدر زیاد باشد که 
به استعداد کم غلبه کند و بخواهد به هرحال وارد این دنیا بشود 
بازهم مطالعه  و  از مطالعه مطالعه  و راهش  باز است  برایش  راه 
می گذرد البته در کنار استاد. شما باید همیشه یکی باالی سرت 
باشد شعر خیلی دنیای گسترده ای است و اگر بخواهی به این ور 
و آن ور نوک بزنی در سطح باقی می مانی، فرض کن  استعداد 
هم نداری یا کم داری، اصاًل مثل کف روی آب از بین می روی 
اگر روی یک مسیر دو مسیر سه  ولی  تمام می شوی!   نیامده 
مسیر تمرکز کنی و شروع کنی به عمق پیدا کردن ریشه کردن 
ماندگار میشوی. استاد همین کار را می کند استاد از بیرون به 
برای غزل هستی،  تو  ببین!  که  فهمد  و می  نگاه می کند  شما 
اگر  اما  باشد، تالش نکن  برای رباعی نیستی حاال دوست داری 
در غزل تمرکز کنی موفق می شوی همانطور که آدمی زاد نمی 
هم  شعر  شود  متبحر   و  متخصص  کار  چند  در  همزمان  تواند 
همینطور است می توان از همه چیز نوشت از همه مضامین از 
در یکی شاخص می شوی دلیل موفق  همه قوالب ولی معموالً 
شدندر در آن قالب هم می تواند تمرین استعداد یا مطالعه باشد. 
من دو مجموعه غزل عاشقانه چاپ کردم و کاًل شعر آیینی چاپ 
نکردم ولی ۹۹ جاهایی که دعوت می شوم به عنوان شاعر آیینی 
دعوت می شوم و به عنوان شاعر آیینی معرفی می شوم. چرا؟ به 
خاطر اینکه آن چیزی که از من شنیده شده و متفاوت بوده و 
پسندیده بوده است شعر آیینی است. غزل را هزاران نفر دارند 
می گویند و چه بسا بیشتر و بهتر از من. من چیزی به این فضا 
است،  بوده  خالئی  یک  شاید  آیینی  شعر  در  ولی  نکردم  اضافه 
 یک جای خالی وجود داشته، آدم باید بگردد آنش را پیدا کند.

 شاعری پیشه اصلی شماست؟ 
 نه من شاغل هستم و کاًل برای بزرگوارانی که شعر پیشه اصلی 
آنها باشد خیلی سخت است. برای این بزرگواران در فضای شعری 
پسندیده تر است که مثاًل در فضای انتشارات یا مثاًل حوزه هنری 
جایی که کارشان فقط باشعر است فعالیت کنند. ولی این طور 
نیست که شعر پیشه اصلی آنها باشد. از شعر هم میشود به خوبی 
در آمد داشت اگر کسی وقت و تمرکزش را فقط روی شعر بگذارد. 
طوری هست که حتی بتوان با آن گذران زندگی کرد ولی ریسک 
است دیگر. قرارداد نیست نه استخدام است و نه هیچ. می تواند 
نباشد  فردا  هست  امروز  که  برکتی  و  کثرت  و  شدت  همان   به 
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 کدام یک از اشعار تان را بیشتر دوست دارید؟ 
امام جواد دارم که خیلی دوستش دارم شاید  از   من یک شعر 
از نظر شاعرانه آِن شاعرانه در آن کمتر باشد یا اشعار زیبا تر از 
آن الاقل در قلم خودم باشد ولی طور دیگری دوستش دارم که 
 قسمت شد کاظمین در حرم آن را نوشتم مطلع اش این است:

  در این حریم هیچ کسی بی مراد نیست 
  بازار اهل معرفت اینجا کساد نیست  

 نامی برای درب ورودی مرقدش  
 در خورد تر از ورودی باب المراد نیست 

 و کل فضای شعر میخواهد بگوید که امام جواد چقدر بخشنده 
است دلیلش این است که پسر اولم را از امام جواد دارم و بارداری 
سختی را می گذراندم،  شرایطم خیلی خطرناک شده بود ما هم 
آن هم  از  بعد  و  بماند  بچه سالم  این  امام جواد کردیم که  نذر 
نه سال برای امام جواد علیه اسالم سفره داری کردیم االن هم 
خودش بیمه امام جواد است و در این روضه های خانگی به نیت 
امام جواد برایش می خوانیم. یک گره خوردگی قلبی بین من و 
 این امام وجود دارد به همین دلیل این شعر را بیشتر دوست دارم.

 به نظرتان ماندگار شدید؟ 
موضوع  این  در  خدا  فضل  و  لطف  میدانم  ولی  دانم  نمی   
آنچه که وقت  از  بیشتر  بوده  بیشتر  از شایستگی خودم  همواره 
که  های  آدم  بین  در  دارم  لیاقت  که  آنچه  از  بیشتر  و  گذاشتم 
شدم. واقع  مردم  لطف  و  مهر  مورد  هستند  ادبیات  دنیای   در 

 دوست دارید چگونه یاد شوید؟ 
بشناسند. من شعر  ارزشی  عنوان شاعر  به  را  من  دارم   دوست 
مذهبی زیاد دارم؛ شعر هیئت زیاد دارم؛ عاشقانه هایم کتاب می 
شوند ولی درون مایه من که ودیعه ی پدر و مادرم در جان من 
است و دلیلی که بخاطرش به این فضا ورود کردم بحث ارزش 
است  تا جایی هم که توانستم فروگذار نکردم. مثاًل شعر شهدایی 
را در حد دفاع مقدس نگه نداشتم آمدم شعر شهدای مدافع حرم 
آتش نشان منا و غیره سرودم. سعی کردم به اتفاقات اجتماعی 
مثل پالسکو سانچی واکنش نشان دهم و در عرصه هایی ورود 
کردم که کمتر به آنها ورود می شود. مثاًل من از مواسات شعر 
نوشتم هم کلید واژه های بیانات رهبری بوده و هم بخش های 
مهجور مانده ی دین ماست. تاکیدی که روی آن دارم این است 
که من شاعر کنگره ای نیستم که بگویم موضوع فالن کنگره این 
است پس درباره ی آن بنویسم و به نیت دریافت هدیه بنویسم. 
نه خیلی وقت ها سراغ موضوعاتی رفتم که کنگره و جشنواره و 
هدیه ای پشتش نبوده که حاال طمع هدیه  داشته باشم .حس 
کردم وظیفه ام است. حاال که خدا این نعمت را به من داده و حاال 
که به فضل خدا گوشی برای شنیدن دارم تریبونی برای گفتن 

دارم وظیفه ام است که از این موضوعات شعر بنویسم

»مصاحبه گر:نرگس عبدلی«
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ــل  ــی گابری ــی از زندگ ــری بیوگراف ــت ؛اث ــم کول ــی فیل بررس
ــت  ــیدونی کول س

ــه   ــوری فرانس ــومین جمه ــاز س ــه آغ ــس فاصل ــخ پاری در تاری

ــا۱۹۱۴(را عصــر زیبــا مــی  ــی )۱۸۷۰ت ــا اولیــن جنــگ جهان ت
ــی  ــردم اوج خیالباف ــر م ــن دوره از نظ ــه در ای ــرا ک ــد چ نامن
ــان  ــان از رم ــه اوج خــود رســید.اما ســهم زن ــای عاشــقانه ب ه
هــا و شــعر هــای عاشــقانه ای کــه در ایــن دوره بــه چــاپ مــی 
رســیدتنها معشــوق بــودن بــود. آنهــم معشــوق تنانــه ی صــرف 
بــودن.و زنــان نمــی توانســتند بــه اســم خــود شــعر ،نوشــته و 
یــا هــر اثــر دیگــری را ثبــت و چــاپ کنندبهتــر بگویــم کــه کل 
زندگــی زنــان در ازدواج خالصــه میشــد.نکته ای کــه دســتمایه 
ــی در  ــردان بریتانیای ــتمورلند, کارگ ــری از واش وس ــم دیگ فیل
فیلــم کولــت شــده اســت.کولت برگرفتــه از زندگــی نویســنده 

ــام گابریــل ســیدونی اســت  ــه ن ی جوانــی ب

ــی ۳۴ ســاله در ســن ۲۰ ســالگی,  ــا ویل ــس از ازدواج ب  کــه پ
ــازه ای  ــات ت ــده و اتفاق ــدی ش ــه جدی ــی اش وارد مرحل زندگ
برایــش رقم میخــورد. ویلــی , ناشــر و نویســنده سرشــناس 
فرانســوی , ســاکن پاریــس اســت کــه بــا جــذب نویســنده هــای 
تــازه کار و پرداخــت حق الزحمــه کمــی بــه آنهــا نوشــته هــای 
آنهــا را بــا نــام خــود بــه چــاپ می رســاند .در حقیقــت  ماجــرای 
سوءاســتفاده ویلــی از از کولــت نیــز زمانــی شــروع مــی شــود 
کــه همــکاری ویلــی بــا نویســنده های ناشــناس قطــع می شــود 
ــا ســالها پوشــیده مــی  ــت ت ــی ماننــد کول ــم ب و اســتعداد و قل
مانــدو بــا نــام ویلــی منتشــر میشــود. فیلــم از شــروع تــا ازدواج 
ــی رود  ــش م ــتی پی ــا درس ــد ام ــی روی دور تن ــت و ویل کول
و زندگــی و جهــان کوچــک کولــت را نشــان مــی دهــد و 
ــه  ــا ب ــرای م ــری از فرهنــگ فرانســه در ســال ۱۸۸۰ را ب تصوی
تصویــر مــی کشــد. وقتــی پــدر کولــت حــرف از جهیزیــه وقتــی پــدر کولــت حــرف از جهیزیــه 
ــد مــی  ــر ب ــرای دخت ــه را ب ــد و نداشــتن جهیزی ــد مــی می زن ــر ب ــرای دخت ــه را ب ــد و نداشــتن جهیزی می زن
دانــد؛ متوجــه مــی شــویم کــه بــا فرهنگــی متعصبانــه دانــد؛ متوجــه مــی شــویم کــه بــا فرهنگــی متعصبانــه 
و بــا عقایــد خــاص طــرف هســتیم. فرهنگــی کــه بــه و بــا عقایــد خــاص طــرف هســتیم. فرهنگــی کــه بــه 
ــت  ــاده اس ــا افت ــران ج ــا در ای ــا تنه ــی ه ــم خیل ــت زع ــاده اس ــا افت ــران ج ــا در ای ــا تنه ــی ه ــم خیل زع
ــه  ــاره ای روی آن دارد و ب ــه ب ــز دو س ــم تمرک ــا فیل ــاره ای روی آن داردام ــه ب ــز دو س ــم تمرک ــا فیل ام
ــان  ــوس اش از زب ــه و افس ــتن جهیزی ــه نداش ــه ب ــض اینک مح
ــا  ــر م ــده را ب ــن عقی ــت ای ــد ، حج ــاره میکن ــت اش ــود کول خ

تمــام میکنــد.
آغاز فمنیسم در پاریس

ماجــرا درســت از لحظــه ورود کلــت بــه پاریس شــروع می شــود. 
کولــت دختــری بازیگــوش ســاده و تقریبــاً بــی خبــر از جامعــه 
پــر زرق و بــرق پاریــس ناگهــان خــود را وســط مهمانــی هــای 
ــان  ــد و درســت در می ــی کن ــدا م ــس پی ــلوغ پاری ــزرگ و ش ب
مــردم شــبه روشــنفکری بــا خصوصیــات رفتــاری ضــد و 
ــته  ــان دس ــز در هم ــوهرش نی ــی  ش ــا ویل ــه از قض ــض ک نقی
جــای مــی گرفــت مواجــه مــی شــود. ایــده هــای داســتانی کــه 
ــی در  ــا زن ــرت ب ــی داد، معاش ــازه کار م ــی ت ــنده های ــه نویس ب
ــا  ــی ب ــات پنهان ــه از آن و مالق ــه خودخواهان ــی و توجی مهمان
ــان در پاریــس، درســت در مقابــل  رفتارهــای بعــدی  دیگــر زن
ــا  ــه تعبیــری ویلــی تمــام پاریــس را ب ــرار می گیــرد. ب ویلــی ق
ــود و  ــار خــود جــای داده ب ــش  در رفت فرهنــگ هــای گوناگون
ــِت آرام امــا از درون ســرکش قــرار گرفتــه بــود  روبــه روی کول
ــدو ورود خانمهــا  ــان را در ب ــل تحمــل آقای ــب و قاب ــار جال .رفت
بــه مهمانــی یــا دیدارشــان را بــه یــاد بیاوریــد. بوســیدن دســت 
ــان از  ــدا نش ــاید در ابت ــس ش ــا در آن روزگار در پاری ــم ه خان
ــان ایشــان باشــد  ــودن درجــه و ش ــاال ب ــان و ب ــه زن ــرام ب احت
ــا یــک نــگاه دقیــق می تــوان بــه تصنعــی بــودن آن پــی  امــا ب
بــرد و نــگاه ابــزاری و ســودجویانه بــه قدرتمنــدی زنــان را پایــه 
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ــد  ــاد می زن ــی آن را فری ــه خــود ویل ــی ک ــم دانســت. نگاه فیل
.آن هــم زمانــی کــه کولــت بــه رابطــه اش بــا زن دیگــری پــی 
بــرد و ویلــی بــی آنکــه انــگار اتفاقــی افتــاده باشــد میگویــد :مــا 
ــدرت  ــم و ق ــویم ضعیفی ــته هایمان می ش ــر خواس ــا درگی مرده
شــما زنهــا را نداریــم تــو بایــد درک کنــی« همیــن اجبــار بــه 
درک ،  شــروع طوفانــی زندگــی گابریــل ســیدنی کولــت را رقــم 

می زنــد
نقــش کولــت, بــا بــازی درخشــان کیــرا ناتلــی,  به طرز شــگفت 
آوری مخاطــب را میخکــوب مــی کند.ناتلــی کــه پیــش از ایــن 

ــا  غــرور و تعصــب را در کارنامــه دارد ،ســیر تحــول کولــت را ب
حرکــت چشــمها و صــورت اســتخوانی اش در ذهــن مخاطــب 
حــک مــی کنــد .زمانــی کــه عاشــقانه ویلــی را دوســت دارد و 
اســمش را روی  شیشــه ی پنجــره حکاکــی مــی کنــد آنقــدر 
ــاورش میکنیــم کــه بعیــد نمــی دانیــم تمــام روزهــای بعــد،  ب
ــرای ویلــی کنــد .طــرز نــگاه و نــوع  خــود را درگیــر نوشــتن ب
ــی  ــم یعن ــی فیل ــک ســوم پایان ــا ی ــی ت ــا ویل ــی ب برخــورد ناتل
ــه قلــم  زمانــی کــه هنــوز عاشــق ویلــی اســت و ســه کتــاب ب
ــن می دهــد  ــواه از ای ــوز گ ــی چــاپ شــده، هن ــام ویل ــا ن او و ب
کــه ناتلــی بــا تمــام وجــود ایــن کار را بــرای وی کــرده اســت. 
ــت را  ــی، کول ــه ویل ــی ک ــی وقت ــم یعن ــی فیل ــکانس طالی س
ــد از آن از او  ــاعت بع ــار س ــد و چه ــی کن ــی م ــاق زندان در ات
ــس  ــن ماجراســت.کولت پ ــواه همی ــز گ داســتان می خواهــد نی
از فریادهــای بســیاری کــه پشــت بــه دوربیــن و رو بــه پنجــره 
مــی کنــد  بــه جــای فــرار از پنجــره دســت بــه قلــم مــی شــود 
و کلودیــن در پاریــس را می نویســد رمانــی کــه پرفروش تریــن 
ــی  ــه زندگ ــا آنچ ــی  ام ــه زندگ ــا آنچ ــس می شــود . ام ــای پاری ــاب آن روزه کت
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ــت را  ــی و کول ــه ویل ــقانه و ثروتمندان ــر عاش ــه ظاه ــت را ب ــی و کول ــه ویل ــقانه و ثروتمندان ــر عاش ــه ظاه ب
ــوع  ــر ن ــد ،تغیی ــی میکن ــرات عمیق ــتخوش تغیی ــوع دس ــر ن ــد ،تغیی ــی میکن ــرات عمیق ــتخوش تغیی دس
نــگاه کولــت بــه خــود، توانایــی هــا و در نهایــت ویلی و نــگاه کولــت بــه خــود، توانایــی هــا و در نهایــت ویلی و 
عقایــد آن روزهــای جامعــه پاریــس اســتعقایــد آن روزهــای جامعــه پاریــس اســت .در روزهایــی 
ــاور  ــز آن را ب ــوده و در باطــن نی ــا ب ــرد ه ــع م ــا مطی ــه زنه ک
ــت و طــی ۱۳ ســال  ــال آنچــه از کول ــرای مث ــد ، ب کــرده بودن
ــه  ــی ک ــه وقت ــکار خان ــا خدمت ــم و ی ــی دیدی ــا ویل ــی ب زندگ
ــردن  ــازی ک ــر ب ــد و تات ــن می دان ــی را بهتری دســت خــط ویل
ــت  ــرش کول ــر نگ ــن تغیی ــد ، ای ــا نمی دان ــان خانم ه را در ش

ــتند  ــان را نداش ــاپ آثارش ــه حــق چ ــی ک ــی زنان برخــالف باق
ــت پــس از فــروش موفــق  ــت پــس از فــروش موفــق  کول جــای بحــث و تأمــل دارد. کول
ــه  ــع ب ــه در واق ــا ک ــاره کتاب ه ــن ب ــاپ چندی ــه و چ ــع ب ــه در واق ــا ک ــاره کتاب ه ــن ب ــاپ چندی و چ
قلــم خــودش و  بــه نــام ویلــی بودنــد ،بــه نوعــی بــه قلــم خــودش و  بــه نــام ویلــی بودنــد ،بــه نوعــی بــه 
خــود و توانایی هایــی کــه هیچــگاه باورشــان نداشــته خــود و توانایی هایــی کــه هیچــگاه باورشــان نداشــته 
ــدازد  ــت پوســت می ان ــدازد ایمــان مــی آورد . در واقــع کول ــت پوســت می ان ایمــان مــی آورد . در واقــع کول
ــو  ــاً ج ــن قطع ــن بی ــد. در ای ــد می کن ــخصیتش رش ــد.و ش ــد می کن ــخصیتش رش و ش
ــه  ــه ب ــار ویلــی بی تاثیــر نیســت. ب متعصــب روزگار فرانســه و رفت
واقــع در جوامعــی کــه بــه حقــوق اولیــه زنــان از جمله واقــع در جوامعــی کــه بــه حقــوق اولیــه زنــان از جمله 
حــق مالکیــت ارزشــی گذاشــته نمــی شــود و صــدای حــق مالکیــت ارزشــی گذاشــته نمــی شــود و صــدای 
زنــان توســط مــردان ســرکوب مــی شــود ، زنــان برای زنــان توســط مــردان ســرکوب مــی شــود ، زنــان برای 
ــدرت  ــان دادن ق ــی و نش ــری جنس ــه براب ــیدن ب ــدرت رس ــان دادن ق ــی و نش ــری جنس ــه براب ــیدن ب رس
شــان در جامعــه بــه دوســمت کشــیده مــی شــوند :اول شــان در جامعــه بــه دوســمت کشــیده مــی شــوند :اول 
مــرد ســتیزی و همجنســگرایی و دوم ظاهــر شــدن در مــرد ســتیزی و همجنســگرایی و دوم ظاهــر شــدن در 
جامعــه بــا ســر و شــکلی مردانــه که هــر دو نگــرش در جامعــه بــا ســر و شــکلی مردانــه که هــر دو نگــرش در 
فیلــم بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــته شــدفیلــم بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــته شــد. تمایــل زنان 
ــرار از احتــرام تصنعــی مــردان  ــه دلیــل ف ــه یکدیگــر تنهــا ب ب
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ــرکوب  ــای  س ــته ه ــان دادن خواس ــه  نش ــود بلک ــا نب ــه آنه ب
شــده شــان و حــس اســتقالل طلبــی آن هــا را بــه ایــن ســمت 
ــی  ــه خوب ــم ب ــاس فیل ــاط حس ــه در نق ــن نکت ــاند .ای میکش
جایگــذاری شــده بــود .ســکانس مهمانــی و گــرم گرفتــن کولــت 
بــا دوســت ویلــی و همســرش و برداشــت هــای متفــاوت ویلــی 
ــم و  ــام فیل ــه در تم ــت ک ــزی اس ــان چی ــت از آن ،هم و کول

ــود.  ــاس می ش ــال احس ــل کام ــی گابری زندگ
ــی  ــی کــه در مهمان ــا زن ــت در رابطــه ب احســاس متفــاوت کول
ــل را در  ــن تمای ــود، اولیــن جرقه هــای ای ــه ب ــا  او گــرم گرفت ب
او روشــن کــرد .پــس از چــاپ کلودیــن در پاریــس و آشــنایی 
ــور  ــاه الن ــتی و کوت ــر پوس ــازی زی ــا ب ــول, ب ــوردی رائ ــا ج ب
تاملینســون ,پــرده از رفتارهــای پنهــان هــر دو یعنــی ویلــی و 
کولــت برداشــته شــد. در حقیقــت کولــت آتــش خامــوش در حقیقــت کولــت آتــش خامــوش 
شــده ای بــود کــه حــاال و بــا تمایل بــه همجنــس گرایی  شــده ای بــود کــه حــاال و بــا تمایل بــه همجنــس گرایی  
مــی خواســت شــعله ور شــود . حســی کــه از رابطــه ی مــی خواســت شــعله ور شــود . حســی کــه از رابطــه ی 
ــاب  ــد و در  کت ــر ش ــی پررنگ ت ــا جورج ــه ب ــاب مخفیان ــد و در  کت ــر ش ــی پررنگ ت ــا جورج ــه ب مخفیان
بعــدی او بــه صــورت علنــی نمــود پیــدا کــرد. اینگونــه بعــدی او بــه صــورت علنــی نمــود پیــدا کــرد. اینگونــه 
بــود کــه آثــار گابریــل ســیدنی کولــت مــوج جدیــدی بــود کــه آثــار گابریــل ســیدنی کولــت مــوج جدیــدی 
از فمینیســم را در پاریــس آشــفته راه انداخــت.از فمینیســم را در پاریــس آشــفته راه انداخــت. در ایــن 
ــودرای و خوشــگذران   ــردی خ ــش م ــی در نق ــار ویل ــن  رفت بی
ــر  ــد، بی تاثی ــض می کن ــم نق ــودش را ه ــد خ ــی عقای ــه گاه ک
ــاره رابطــه ای  ــا تشــویق کولــت بــه نوشــتن درب نبــود. ویلــی ب
ــت را در  ــده کول ــرکوب ش ــس س ــته ح ــی داش ــا جورج ــه ب ک
ــد از  ــت بع ــکوفایی کول ــتقالل و خودش ــد. اس ــدار می کن او بی
ــراف زاده ای  ــید. اش ــودش رس ــه اوج خ ــی ب ــا میس ــنایی ب آش
ــان پیراهــن و دامــن  ــب زن کــه در آن روزگار پاریــس  کــه غال
مــی پوشــیدند ،کــت و شــلوار مــی پوشــید و کاله مردانــه برســر 
ــت را  ــاال کول ــمندی ب ــا هوش ــه و ب ــی ، زیرکان می گذاشت.میس
بــه ســمتی پیــش میبــرد کــه بیــن کولــت و کلودیــن یکــی را 
انتخــاب کنــد و اســتعداد نهفتــه او را در تاتــر و کار روی صحنــه 
نیــز بیــدار می کنــد. در ایــن نقطــه اســت کــه تقابــل کولــت بــا 
ویلــی بــرای گرفتــن حــق چــاپ کتــاب بــا نــام خــودش رقــم 
ــی  ــی از زندگ ــی روی متفاوت ــه پایان ــورد. در ۳۰ دقیق ــی خ م
کولــت را می بینیــم .کولتــی کــه شــخصیتش دگرگــون شــده و 
بعــد از جداشــدن از ویلــی ،بــه صحنــه تاتــر پنــاه بــرده و تاثیــر 
گذاریــش را بــه رخ مخاطــب مــی کشــد .در واقــع آنچــه کولت از 
ابتــدای فیلــم در پــی آن بــود ؛ همــان بــود کــه بــه ویلــی گفتــه 
ــی  ــم م ــه دار باش ــک زن خان ــم ی ــن نمی خواه ــی م ــم م ــه دار باش ــک زن خان ــم ی ــن نمی خواه ــود. م ب
خواهــم تاثیرگــذار باشــم و از همــه چیــز خبــر داشــته خواهــم تاثیرگــذار باشــم و از همــه چیــز خبــر داشــته 
باشــم.باشــم. شــهرت و معروفیــت اگرچــه وسوســه انگیــز اســت امــا 
تمــام خواســته های کولــت نبــود. موثــر بــودن و اثــری از خــود 
برجــای گذاشــتن را طلــب مــی کــرد. چنانچــه امــروزه نیــز او را 

بــه عنــوان بزرگتریــن نویســنده زن تاریــخ فرانســه می شناســند 
و آثــارش همچــون مجموعــه کلودیــن, ســرانجام شــری و خانــه 
بــه دوش و غیــره بــه زبان هــای مختلفــی در دنیــا چــاپ شــده 

اســت.
بــا یــک نــگاه کلــی بــه فیلــم میتــوان گفــت کــه ســاخت آثــار 
بیوگرافــی شــاید در نــگاه اول کار ســاده ای بــه نظــر برســند امــا 
ــه نیســتند. جانمایــی درســت شــخصیت  در حقیقــت ایــن گون
هــا  ,طراحــی لبــاس و صحنــه ,موســیقی و کات هــای درســت 
و بجــا از جملــه عواملــی اســت کــه در آثــار ســینمایی خصوصــا 
ــن  ــام ای ــا می کند.تم ــی را ایف ــش مهم ــی  نق ــر بیوگراف در ژان
مــوارد در کنــار فیلمبــرداری حرفــه ای و نــور زرد رنــگ مالیــم 
حاکــم بــر تمامــی ســکانس هــا ،دســت بــه دســت هــم داد تــا 

اثــری کــم نظیــر در میــان آثــار بیوگرافــی خلــق  شــود.

»نویسنده: الهه زواره ئیان«
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توجه:بــا توجــه بــه کمبــود منابع،نویســنده واقعیــت را بــا 
ــم  ــون را تقدی ــام و قســمت دوم خات ــی اش ادغ تراوشــات ذهن

ــد ــی نمای ــما م ش
قلــم را در دســت راســتش گرفتــه و چشــمانش را بــه نورهــای 
عبــور کــرده از پنجــره هفــت رنــگ زیــر زمیــن دوخته،آفتــاب 
همیشــه او را یــاد همســرش میــرزا علــی اکبــر مــی اندازد،میــرزا 
علــی اکبــری کــه خورشــید زندگــی بیگــم بــود و باعــث گــرم 
شــدن قلبش،انــگار گرمــای وجــود علــی اکبــر را حــس کــرده 
ــد و  ــی لغزان ــذ م ــر کاغ ــم را ب ــاب قل ــی ت ــن ب ــن چنی ــه ای ک
ــی  ــده اش ارام م ــد از دل برآم ــعر جدی ــتن ش ــا نوش ــگام ب هم

خوانــد:
جان و دل بیرون کس ازدست تو مشکل می برد

غمزه ات جان می رباید،عشوه ات دل می برد
اضطرابم زیر تیغش نی ز بیم کشتن است

شوق تیغ اوست تاب از جان بسمل می برد
شــعرش را زیبــا ســروده،خودش هــم ایــن را مــی داند،دوبــاره بــا 
لبخنــد بــه آفتــاب مــی نگــرد و یــاد میــرزا  را در ذهنــش مــرور 
ــاب  ــش را از آفت ــم نگاه ــه در میخورد،بیگ ــه ای ب ــی کند،تق م
مــی گیــرد و بــه در مــی دوزد،بــا دیــدن بــرادرش ســید محمــد 
ــد و از جــا برمــی خیزد،ســید محمــد  لبخنــد عمیقــی مــی زن
دســت هایــش را بــرای درآغــوش کشــیدن خواهــر دردانــه اش 
مــی گشــاید،بیگم باعشــق در آغــوش بــرادرش جــای مــی گیــرد 

و بــا شــوق، ســالم گرمــی نثــار جــاِن شــیرینش مــی کنــد
ــی  ــی رســد،بیگم م ــان م ــه پای ــه ب ــا ک ــردن ه ــازه ک ــدار ت دی

ــود؟ ــه ب ــان چگون ــید برادرم،امروزت ــته نباش گوید:خس
سید محمد:شکر خدا خوب بود،پدر هنوز نیامده؟

بیگم:نه نیامده
سید محمد:چه می کردی بیگم؟

بیگم:شعر جدید می سرودم
سید محمد:برایم بخوان

بیگــم نــازی بــه چشــمان کشــیده اش مــی دهــد و بــا مکثــی 
چنــد ثانیــه ای ســراغ کاغــذ شــعرش مــی رود،ســپس شــعری 
ــرای  ــرادرش مــی خواند،ســید محمــد ب ــرای ب کــه ســروده را ب
ــد ،بیگــم مــی گوید:شــعرم را برایــت  خواهرکــش کــف مــی زن
ــعِر از  ــن ش ــای ای ــص ه ــه نق ــم ک ــو میخواه ــال از ت خواندم،ح
دل برآمــده را برایــم بگویی،هــر چــه باشــد تــو ســحابی )تخلــص 

ــام شــعری ســید محمــد( و شــاعری صاحــب ن
ــه موهــای همچــون شــب خواهرکــش  ســید محمــد دســتی ب
ــی  ــی نم ــی دارم ول ــر خوب ــت خب ــی گوید:برای ــی کشــد و م م
ــدر و میــرزا علــی اکبــر از راه برســند و  ــا شــب کــه پ ــم ت گوی
مهمانــی شــبانه شــعری راه بیندازنــد،آن وقــت اســت کــه خبــر 
ــم  ــت خواهی ــای شــعر را برای ــم گفــت و در ه ــت خواهی را برای

گشــود
چشــم هــای بیگــم همچــون ســتاره هــای درخشــان اقبــال در 

آســمان نگاهــش مــی درخشــند و قلبــش تپــش مــی گیــرد

__________________
ــم  ــروب گرفته،بیگ ــگ غ ــمان رن ــته و آس ــاعتی گذش ــد س چن
دقیقــه شــماری مــی کنــدو از شــادی ســر از پــا نمــی 
ــل و  ــاه کام ــدن م ــا آم ــه ب ــی ک ــر خوب ــد خب شناســد،نمی دان
مهمانــی شــعر از راه مــی رســد چیســت امــا همیــن کــه  علــی 

ــت. ــد کافیس ــوش باش ــر خ ــد و خب ــعر باش ــر باشد،ش اکب
ــد :و  ــدازد و مــی گوی ــه آســمان مــی ان ــگاه عمیقــی ب بیگــم ن

ــعر؟ ــه در شــب وش ــه رازی نهفت چ
ــا  ــد و ب ــی کن ــر م ــادرش را س ــم چ ــی آید،بیگ ــدای در م ص
قــدم هایــی تنــد مســیر حیاطشــان تــا در را طــی مــی کنــد،از 
ــی در را  ــد عمیق ــا لبخن ــذرد و ب ــی گ ــو م ــای زردآل درخــت ه

مــی گشــاید
بــا گشــوده شــدن در چشــمش بــه قامــت مردانــه و پــر هیبــت 
ــی  ــن م ــر روش ــی اکب ــرزا عل ــرش می ــف و همس ــدرش هات پ
شــود،ابتدا خــوش آمــد مــی گویــد و ســپس بــا لحنــی مــواج از 
دریــای عشــق بــه میــرزا علــی اکبــر مــی گوید:خــوش آمدیــد 

ــاب وجــودم آفت
میــرزا علــی اکبــر لبخنــد گرمــی مــی زنــد و مــی گوید:ســالم 
بانــو جان،ســالمت باشــید، مــن بــا دیدن شــما همیشــه خوشــم

ــم و  ــا بیگ ــدم ب ــدد و  همق ــرش میبن ــت س ــپس در را پش س
ــه محبوبــش مــی  ــزرگ خان هاتــف قــدم در حیــاط بهــاری و ب
ــگ و زرد  ــرخ رن ــی و س ــای صورت ــکوفه ه ــدن ش ــا دی گذارد،ب
الــو هــای رســیده از شــاخه فــرو افتــاده مــی گوید:.پــدر جــان 
منــزل شــما یــک منــزل معمولــی نیست،بهشــت اســت بهشــت

ــا را  ــی گوید:م ــد و م ــی ده ــر م ــه ای س ــده زیرکان ــف خن هات
ــاد ــدی دام بل

مــاه در آســمان خودنمایــی مــی کنــد و دود از آتــش دورهمــی 
شــاعرانه خانــواده هاتــف بلنــد شــده،هاتف پســرش ســید 
ــده و  ــعری ش ــد ش ــام بلن ــه دارای مق ــرد ک ــی نگ ــد را م محم
همــه او را بــه نامــی نیــک مــی شناســند،بی خــود نیســت کــه 
ســید محمــد تخلصــش را ســحاب برگزید،بــه راســتی او ماننــد 

ــود ــود و مبهــم در آســمان وجــود هاتــف ب ــری مــه آل اب
خنــده محجوبانــه بیگــم نظــر هاتــف را جلــب می کند،چشــمان 
کشــیده و خمــار دخترکــش در کنــار پوســت ســفید و موهــای 
ــمان  ــور آس ــه ن ــاخته ک ــی س ــم ماه ــبش از بیگ ــون ش همچ
ــا و  ــی ه ــای نابش،دخترانگ ــعر ه ــم و ش ــت،اگر بیگ ــف اس هات
رفتــار هــای معقوالنــه اش نباشد،آســمان وجــود هاتــف همیشــه 

تاریــک اســت.
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ــی  ــد و م ــی کش ــم م ــد بیگ ــای بلن ــه موه ــتی ب ــف دس هات
گوید:مــاه من،دختــر مهربــان و عاقــل من،آمــاده ای کــه برایــت 

ــایم؟ ــاعرانگی را بگش ــای ش ــاب ه ــاب از ب ــتین ب نخس
بیگــم نفــس عمیقــی مــی کشــد و چشــم هایــش را بــه نشــانه 

تاییــد روی هــم فشــار مــی دهــد
میــرزا علــی اکبــر قلیانــش را کنــار مــی گــذارد  ســید محمــد 
کتــاب شــعرش را مــی بندد،پــدر بســم اهلل آرامــی مــی گویــد و 
بالحنــی کــه در آن غــرور مــوج مــی زنــد مــی گوید:شــعر هایــی 
ــده ای پذیرفتــه و پســندیده  کــه در مــدح فتحعلــی شــاه خوان
ــو شــاعری توانمنــد و  شــد،محمود میــرزا اعــالم داشــته کــه ت
صاحــب ســبک هســتی،و همچنیــن هــم رده بــا شــاعرانی چــون 

بانــو مهــری هــروی و اللــه خاتــون 
تپــش قلــب بیگــم ســرعت مــی گیــرد و بــا شــعف مــی گوید:بــا 

اجــازه تــان تخلصــی برگزیــده ام
هاتف:بگو ماه من

بیگم:رشحه
ــحه،  ــعر و رش ــته و ش ــت از نوش ــه اس ــحه قلم،کنای هاتف:رش

ــو ــر ت ــن ب ــر چیزی،آفری ــت از ه ــر اس ــوب ت محب
______________

ــرد و صاحــب  ــی شــرکت ک رشــحه در جلســات شــعری فراوان
نامــی بلنــد شــد بــه طــوری کــه نقــل اســت حــدود ســه هــزار 
ــای  ــداد ه ــان و رخ ــت زم ــت گذش ــه عل ــرود،االبته ب ــعر س ش
ــوان  ــداد صــدو پنجــاه شــعر از اشــعار رشــحه در دی ــه تع زمان
ــن  ــد وای ــت ش ــدرش ثب ــوان پ ــی در دی ــی یعن ــف اصفهان هات
اشــعارباعث محبوبیــت او نــزد فتحعلــی شــاه و فرزندانــش شــد

ثمــره ازواج او بــا میــرزا علــی اکبر،میــرزا احمــد شــد کــه او هــم  
شــاعر و متخلــص بــه )کشــته( شــد

ــا  ــد او ت ــا مــی گوین ــوت رشــحه مشــخص نیســت ام ــخ ف تاری
ــود ــده ب ــوز زن ســال ۱۲۳۱ هن

شعری دیگر از رشحه:
ماهم اگر به قهر شد از لطف باز گشت
شکر خدا که آه سحر چاره ساز گشت

در ملک عشق خواجگی و بندگی کدام
محمود بین چگونه غالم ایاز گشت

فرخنده هاتفیم به گوش این نوید گفت
دوشینه چون ز خواب غمم دیده بازگشت
کای رشحه شاد زی که ز یمن قدوم شاه

بر روی هم غمت در شادی فراز گشت
یعنی ضیا که قهر وی و لطف عام او
این جانگداز آمد و آن دلنواز گشت

»نویسنده: زینب پور باقر«
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صــد  تولــد 
سالگی 

رمــان   ۱۴۰۰  ســال 
ســاله  صــد  فارســی 
ــان  ــتین رم ــود. نخس میش
بــا  فارســی  تاریخ گــرای 
ــم  ــه قل ــام »سووشــون« ب ن
»ســیمین دانشــور« منتشر 
شــد. از ایــن رو بایــد گفــت 
ــی در  نویســندگان زن ایران
رمــان فارســی از همــان 
رمان نویســی  ابتــدای 
درخشــیدند. ایــران  در 

ــاب و  )مگنت۷مهر۱۳۹۹کت
ادبیــات( 

گرنت ایران در آستانه شکوفایی اما باجیب خالی
سالهاســت کــه کشــورهای مختلــف  بــرای راه یابــی ادبیاتشــان 
بــه جهــان از حمایــت هــای مختلفــی بهــره میبرنــد در ایــران 
ــه و  ــت از ترجم ــت ) حمای ــرح گرن ــه ط ــت ک ــز چندسالیس نی
ــده  ــدازی ش ــران( راه ان ــارج  از ای ــی در خ ــب ایران ــار کت انتش
ــا آزمــون و خطاهــای  اســت. طرحــی کــه اگــر چــه در ابتــدا ب
بســیاری مواجــه بــود امــا حــاال مــی تــوان ادعــا کــرد کــه در 

مســیر صحیــح خــود قــرار گرفتــه اســت.
تــا کنــون ۳۸۶ عنــوان کتــاب ایرانــی بــا حمایــت طــرح گرنــت 
بــرای انتشــار در کشــور هــای  دیگــر انتخاب شــده انــد .از میان 
آن هــا میتــوان بــه کتــاب عشــق ایرانــی کــه شــامل مجموعــه 
ای  از داســتان هــای ۱۷ نویســنده ایرانــی بــه زبــان فرانســوی 
اســت و توســط انتشــارات گالیمار فرانســه منتشــر شــده اشــاره 

ــت۱۴۰۰اخبارفرهنگی(  کرد.)خبرگزاری تسنیم۶ادریبهش
 

همدردی شاعران جهان با مردم غزه 
   

جمعــی از شــاعران کشــورهای مختلــف در شــب شــعر » غــزه 
ــراز  ــزه اب ــهدای غ ــواده ش ــردم فلســطین و خان ــش « بام در آت

ــد. همــدردی کردن
بخشــی از ســروده هایــی کــه در ایــن شــب شــعر ارائــه شــد بــه 

ایــن شــرح اســت. 

    فاطمه صغری زیدی از دهلی نو: 
ستم به حد جنون است یا علی مددی 

ببین که محشر خون است یا علی مددی  
هزار سال گذشته جهان ببین به کجاست 

همان زمین و همان روز سرخ عاشوراست  
به دست ظلم شقی الله گون زمین و زمن 

اسیر صهیون بی شرم خاک پاک وطن  
به هر کجا بروم قصه قصه ی درد است 

حدیث لشکر و تنهایی هماورد است  
ز کودکی که در آغوش مادرش جان داد 

ز مادری که در آغوش کودکش جان داد  
ولی تو ای نفس مسلمین خبر داری 

که درد توست همان خط سرخ بیداری  
ز درد دوری تو  عالمی پریشان است 

غم فراق تو ای قدس زخم دوران است  
اگر یزید و یزیدی هنوز جان دارد 

بدان که حزب حسینی سپر به تن دارد  
کجاست لشکر تو خالی یزید زمان 
حسین فاطمه بالشکر آمده میدان  
اگر که ابرهه سوی حرم کمر بسته 
سپاه قدس علی روی او نظر بسته  
به نعره ای دل پوشالی عدو لرزید 

ز سنگ کودکی این کاخ بی ستون پاشید  
قسم به پیکر قاسم شهید مان خوردیم 
که با تمام قوا پای عهد خود هستیم  

فاطمه نظری از ایران:  
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بیدار شو غزه که بغضت آخرین سنگ است 
بیدارشو، بیدارشو، بیدارشو، جنگ است   

روشن بکن تکلیف این جنگ جهانی را 
برهم بزن، قانون این دنیای فانی را   
از سایه موسای تو بدجور می ترسند 

این نامسلمان ها همه از طور می ترسند  
از خنده های کودکان تو هراسانند 

از خواب یوسف های تو هر شب پریشانند  
کودک کشی رسم سیاه قوم اسرائیل 

باید بخوانم فاتحه بر آب های نیل  
این سرزمین، دریا و هامونش مبارک بود 

قرآن خودش شاهد که زیتونش مبارک بود  
این سرزمین جای همه پیغمبران بوده 

از جنگ و خونریزی همیشه در امان بوده 
) خبرگــزاری تســنیم اخبــار فرهنگــی اخبــار ادبیــات نشــر ۲۹ 

اردیبهشت ۱۴۰۰ (     
فــروش کتــاب هــای 
امضــا شــده بــرای جمــع 
ــه عرضــه  آوری کمــک ب

واکسیناسیون جهانی  
 

هیلــری منتــل و  وجــی کــی 
آوری  جمــع  در  رولینــگ 
کمــک بــرای واکسیناســیون 

ــای  ــاب ه ــروش کت ــا ف ــا ب ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی مقابل جهان
امضــا شــده خــود مبلــغ قابــل توجهــی جمــع آوری کردننــد. ) 
خبرگــزاری کتــاب ایــران جهــان کتابدوشــنبه۳ خــرداد ۱۴۰۰ ( 

برگــزاری شــانزدهمین دوره پویــش روشــنا بــا محوریت 
نمایشی از قدرت خودباوری ایرانی ها   

 
ــته  ــا نوش ــواج اراده ه ــام ام ــی بان ــش کتاب ــن پوی ــور ای   مح

ــت. ــزی اس ــه عزی راضی
ــرات مســتند،  ــی از خاط ــا دســت چین ــواج اراده ه ــاب ام   کت
ــدی  ــی و تولی ــای درخشــان صنعت ــتاوردها و  پیشــرفت ه دس
ایــران اســالمی اســت کــه بــه صــورت داســتان کوتــاه درامــده 
و توســط انتشــارات راه  یــار منتشــر شــده اســت.) خبرگــزاری 

تسنیم۲۰اردیبهشــت۱۴۰۰اخبارفرهنگی( 

معرفی برگزیدگان جشواره »سماقلم« 
در نخســتین جشــواره ملــی داســتان نویســی »ســما قلــم« در 
بخــش موضــوع آزاد خانم زهرا خــدا مرادی ) خوزستان،شوشــتر 

1۹

( موفــق بــه کســب مقــام اول ایــن بخــش از جشــواره شــد کــه 
ــی  ــای کرونای ــت ه ــت محدودی ــه عل ــازی ب ــورت مج ــه ص ب
برگــزار شــد.) خبرگــزاری ایســنا ادبیــات و کتــاب ۱۲ خــرداد 

 ) ۱۴۰۰
حیدر برای پانزدهمین بار زیر چاپ رفت

کتــاب حیــدر نوشــته ی آزاده اســکندری بــرای پانزدهمیــن بــار 
توســط انتشــارات کتابســتان منتشرشد.

ــدی را  ــی جدی ــیوه روای ــاب ش ــن کت ای
زندگــی  بــه تصویــر کشــیدن  بــرای 
ــه. ــه کارگرفت ــی )ع( ب ــن عل امیرالمومی

ــام  ــی ام ــام از زندگ ــکل ع ــه ش ــه ب آنچ
ــاور  مومنیــن وجــود دارد  ــی )ع( در ب عل
حکایــت هــای غیــر پیوســته اســت کــه 
مشــخص نیســت دقیقــا در کــدام نقطــه 
زندگــی حضــرت تاثیر خــود را بــروز داده 
اســت امــا انچــه کــه در کتــاب حیــدر بــا 
ــخص و  ــت مش ــتیم روای ــه هس آن مواج
ســیرتاریخی زندگــی آن حضــرت اســت.) 

ــت۱۴۰۰اخبارفرهنگی(  ــزاری تسنیم۲۰اردیبهش خبرگ
صورتی درزیر  دارد آنچه در باالستی 

گفتــه هایــی از حماســه شــیرزنان اندیمشــک کــه در خطــوط 
ــی  ــا م ــه ه ــاس و مالف ــوی لب ــت وش ــه شس ــه ب ــدم جبه مق

پرداختند. 
ایــن کتــاب بانــام حــوض خــون روایــت زندگــی تعــدادی از زنان 
ــت  ــه خدم ــود ب ــهر خ ــه در ش ــان  اندیمشــک اســت  ک قهرم
پرداختنــد؛ ایــن کتــاب باقلــم فاطمــه ســادات میرعالــی توســط 
انتشــارات راه یــار منتشــر و راهــی بــازار شــد.) خبرگزاریتســنیم

۱۱اردیبهشت۱۴۰۰اخبارفرهنگی(

خانــم مربــی، گنجینــه ایــی از 
دهــه ۶۰

ــرات  ــی خاط ــم مرب ــاب خان    کت
شــفاهی ســعیده صدیــق زاده مربی 
دهــه ۶۰ توســط انتشــارات راه یــار 
ــاب  ــه کت ــیده و روان ــاپ رس ــه چ ب

ــات  ــال تجربی ــال انتق ــه دنب ــاب ب ــن کت ــد ای ــا ش ــی ه فروش
ــا  ــی ب ــف فرهنگ ــات مختل ــه موضوع ــی اســت؛ ک ــق تربیت موف
رعایــت کیفیــت، عمــق، تنــوع و شــیوایی بــه عنــوات شــاخصه 
ــزاری  ــت ) خبرگ ــاز اس ــان س ــی و انس ــد تربیت ــای کار مفی ه
تســنیم اخبارفرهنگــی اخبــار ادبیــات و نشــر ۸ خــرداد ۱۴۰۰ (

»نویسنده: فاطمه حریری«
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ــان  ــر و گفتم ــان معاص ــای انس ــر در دنی ــن ژان ــان، مهم تری رم
بــر  حاکــم  روح  بــا  متناســب  کــه  اســت  جهــان  ادبــی 
ــای  ــاندن جریان ه ــعی در شناس ــود، س ــان خ ــان های زم انس
فکــرِی جــاری در گســتره ی هــر زمــان و فرهنــگ  دارد. در واقــع 
ــر دوره ی  ــه ی ه ــرای مطالع ــرف ب ــن ظ ــا بهتری ــر دوره ی رمان ه ــه ی ه ــرای مطالع ــرف ب ــن ظ ــا بهتری رمان ه
زمانــی و فرهنــگ ملــل مختلــف اســت کــه بــه دلیــل زمانــی و فرهنــگ ملــل مختلــف اســت کــه بــه دلیــل 
پیونــد ناگسســتنی بــا جامعــه و تاثیــر و تاثــر آشــکار پیونــد ناگسســتنی بــا جامعــه و تاثیــر و تاثــر آشــکار 
خویــش، همــواره رســالت انعــکاس باورهــا، اعتقــادات، خویــش، همــواره رســالت انعــکاس باورهــا، اعتقــادات، 
ــه  ــف جامع ــات مختل ــای طبق ــا و رنج ه ــال و درده ــه آم ــف جامع ــات مختل ــای طبق ــا و رنج ه ــال و درده آم
دارد.دارد. در دوره ی معاصــر، رمــان نویســی بــه عنــوان یــک 
ــه واســطه ی تجربه گــری در شــیوه های  ــی ب ــان ادب شــیوه ی بی
ــن امــر نشــان از  گوناگــون افزایــش چشــم گیری یافــت کــه ای

ــد. ــان می ده ــی را نش ــق اجتماع ــای عمی دگرگونی ه
فــرو ریختــن ایدئولوژی هــا و قطعیت هــا، کــم شــدن تفریحــات، 
غربــت روحــی و تنهــا شــدن آدم هــا در ســیر پرشــتاب زندگــی، 
ــر  ــه ادراک عمیق ت ــی ب ــل عموم ــوادان و تمای ــا س ــش ب افزای
ــه ی  ــن جامع ــی در بط ــان خوان ــش رم ــب افزای ــائل، موج مس

ایــران شــد.
ــت و  ــان اس ــته ها از روح انس ــر نوش ــت تاثی ــح اس ــه واض آن چ
بســط و گســترش رمــان نشــان از بســط و گســترش آدم هــا دارد 
ــار  و ایــن امــر موجــب تاثیــر نشــانه ها و تغییــرات زمــان در آث

گوناگــون نویســندگان دارد.
ــان  ــر شــتاب رم ــودی و ســیر پ در عصــر معاصــر، حضــور صع
ــن  ــه انتخــاب عناوی نویســان زن در جامعــه و گرایــش آن هــا ب
ــان  ــروز زن ــه ی اول ظهــور و ب رمانتیــک و عامــه پســند در وهل
ــا  ــن عرصــه و در مرتبــه ی بعــد، عنوان بنــدی متناســب ب در ای
منــش زنانــه، بنیــاد و تفکــرات فمنیســتی بــرای هویــت یابــی و 
ــه  ــورد؛ ب ــه چشــم می خ ــا ب کســب مشــروعیت در روایتگری ه
طــوری کــه میــزان ظهــور و بــروز زنــان در عرصــه ی داســتان 

ــت. ــیار گسترده اس ــتاد بس ــه  ی هش ــی در ده نویس
ــوان  ــتان می ت ــرای داس ــوان خــوب ب ــاب شــاخصه های عن در ب
ــر،  ــی تفک ــوآوری، برانگیختگ ــی و ن ــون: تازگ ــواردی چ ــه م ب
تحریــک اشــتهای خواننــده و تشــویق آن بــه خوانــدن و دنبــال 

کــردن داســتان و الهــام بخــش بــودن اشــاره کــرد. 
اســاس تفــاوت داســتان نویســی معاصــر و کالســیک نیــز 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــروع ش ــدی ش ــوان بن ــن عن ــد از همی می توان
ــام  ــتر ن ــنگان بیش ــیک، نویس ــی کالس ــتان نوس ــر داس در عص
ــا در داســتان  ــد ام ــق می دادن ــان آن تطبی ــا قهرم داســتان را ب
ــی و  ــح معن ــز فت ــد و رم ــاه کلی ــر ش ــام اث ــر، ن ــی معاص نویس
ــد از  ــن و بع ــن بی ــت. در ای ــای آن  اس ــایش پیچیدگی ه گش
دوره ی مشــروطه و تحــوالت گوناگــون در ادبیــات زنــان، انتخاب 
عنــوان مناســب بــرای رمــان  از همــان ابتــدای حضــور، نشــان 

ــای  ــه از فض ــت ک ــنده  اس ــرد نویس ــرش و رویک ــده ی نگ دهن
ــر جامعــه حکایــت  سیاســی، اجتماعــی و گاه خفقــان حاکــم ب
ــا  ــی ب ــه عناوین ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــاید ب ــد. ش می کن
ــه  ــادی ب ــای نم ــتفاده از آرایه ه ــتعاری و گاه اس ــن اس مضامی
چشــم می خــورد کــه در ایــن نوشــته ها از متــن داســتان 
ــوان اســتفاده می شــود. ــی عن ــای واقع ــه معن ــرای رســیدن ب ب

ــه در عصــر  ــوان رمان هــای زنان ــا مطالعــه  نشــانه شناســی عن ب
ــف تقســیم کــرد: ــه ۲ دوره ی مختل ــار را ب ــوان آث حاضــر، می ت

در دوره ی اول، پیونــدی نمادیــن میــان عنــوان و محتــوا و پیــام 
ــان  ــرار اســت کــه حاصــل دو جری ــر برق فکــری آفریننــده ی اث
فکــری اســت: جریــان فکــری نخســت کــه زن محورانــه اســت 
ــان در  ــه ی زن ــود و هم ــش خ ــردن نق ــته ک ــعی در برجس و س
التهابــات سیاســی و اجتماعــی دهــه ی شــصت بــه ویــژه زمــان 
ــق ســلیقه ها و  ــان طب ــن دوران زن ــی دارد. در ای ــگ تحمیل جن
عالقه هــای زنانــه خویــش ســعی در ایجــاد ســبکی مختــص بــه 
خویــش نیــز دارنــد کــه در آن تبعــات جنــگ بــرای قشــر زنــان 
ــر  ــاد« اث ــرزمین تر از ب ــی س ــل »ب ــد مث ــر می کش ــه تصوی را ب
ــا،  ــده رهنم ــته ی فری ــا« نوش ــای تنه ــی، »قلب ه ــرین جنگ نس
»زنــان بــدون مــردان« اثــر شــهرنوش پارســی پــور اشــاره کــرد 
ــه ی  ــال جامع ــا آم ــه ای از دغدغه ه ــن درون مای ــا گاه عناوی ام
زنــان ایــران را بیــان می کننــد. از ســوی دیگــر چیرگــی مطلــق 
ــام و  ــن و وجــود نوعــی ابه ــی در انتخــاب عناوی مضمــون گرای
ــار  ــره و ت ــورات تی ــانه ای از تص ــد نش ــا می توان ــام در آن ه ایه
ــتقالل  ــیم اس ــان از ترس ــه زن ــان ک ــه زن ــد ک ــی باش و نامعلوم
ــان  ــای اجتماعــی و فرهنگــی در اذه خــود در همــه ی عرصه ه
ــا  ــی ب ــوان از رمان های ــن می ت ــن بی ــتند. در ای ــش داش خوی
عنــوان »ســه هــزار و یــک شــب« و »میــالد ققنــوس« نــام بــرد 
کــه نشــان دهنــده ی طهــور دوره ای جدیــد بــا زایشــی نوبنیــاد 

قلمــداد شــود.
در جریــان فکــری دوم، جریانــی رمانتیــک اســت کــه بــه علــت 
کــم تجربگــی و خلــق اثــری عامه پســند، بــا تکیــه بــر هیجانــات 
و عواطــف زنانــه خــود ســعی در تاکیــد بــر جنبه هــای عاطفــی 
ــا  ــه روابــط عاشــقانه ب ــان و بازنمایــی نیــاز و تکیــه ب وجــود زن
ــر  مــرد دارد مثــل رمان هــای چــون »تلــخ و شــیرین« و »باالت

از عشــق«.
ــت  ــه عل ــت ب ــه ی ۷۰ اس ــه ده ــوط ب ــه  مرب در دوره ی دوم ک
بازشــدن فضــای فرهنگــی جامعــه و دور شــدن از التهابــات زمان 
جنــگ، احســاس ســازندگی و جــذب مخاطــب نویســندگان را 
بــه ســمت بــه تصویرکشــیدن عشــق و موضوعــات رمانتیــک از 
دریچــه ی نــگاه زنانــه کشــیده اســت امــا در ایــن دوره نیــز بــه 
طــور کلــی ۴ جریــان فکری-ادبــی در بیــن نویســندگان زن بــه 
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نخســت جریــان اســتقالل طلبانــه ی زنــان اســت کــه بیشــتر بــا 
ــرای اســتقالل  افزایــش شــدت تمایــالت فمنیســتی و تــالش ب
نوشــتاری، ســعی در انتخــاب عناوینــی دارد کــه نمایانگــر 
طرفــداری از جنبش هــای زنانــه  اســت.زنان در ایــن دوره، بــرای 
بازیابــی فردیــت و هویــت گمشــده ی خویــش تــالش کردنــد و 
ــرد  ــان زن و م ــز می ــر تمای ــان ب ــن جری ــده ی ای ــن برگزی عناوی
ــاری همچــون »جزیــره ی  ــان تکیــه دارد؛ آث و اظهــار وجــود زن
ســرگردانی« ســیمین دانشــور، »بــا تــو ولــی تنهــا«، »عصیــان«، 

»از یــاد رفتــه« و »بازیچــه«.
ــان در آن  ــه زن ــت ک ــم اس ــش رمانتی سیس ــان دوم، گرای جری
ــردان را در روایت گــری از احــواالت  ــا حاکمیــت م کوشــیدند ت
ــه  ــاالت را از دریچ ــن ح ــته و ای ــردان کاس ــان و م ــی زن درون
ــن  ــه همی ــد. ب ــان کنن ــش نمای ــای خوی ــا و قرائت ه روایت ه
از  ایــن دوران  رمان هــای  عناویــن  اســت کــه در  منظــور 
ــا آرایه هــای نمــادی  ــه ب نام هــای ترکیبــی و تصویرســاز آمیخت
اســتفاده شــده اســت. از ایــن آثــار می تــوان بــه »عشــق 
رویایــی«، »عشــق در برهــوت« و »طلســم عشــق« اشــاره کــرد.

جریــان ســوم بــا تاثیــر از حــوادث مهــم انقــالب اســالمی و دفاع 
ــن  ــت نمادی ــه دالل ــت ک ــرده اس ــره ب ــی به ــدس از عناوین مق
ــتای  ــون »روس ــاری چ ــت؛ آث ــته اس ــا داش ــن رویداده ــه ای ب
ــر از  ــته«، »عزیزت ــای شکس ــر بال ه ــه ای ب ــوخته«، »تازیان س

ــقایق«. ــم« و »داغ ش وطن
جریــان چهــارم و آخــر عناوینــی هســتند کــه متاثــر از تمایــالت 
دینــی و ســنتی هســتند و رویکــردی تربیتــی و اخالقــی دارنــد؛ 
رمــان »ابلیــس کوچــک« و »صبــح پشــیمانی« از ایــن دســته 

آثــار هســتند.
آن چــه واضــح اســت تاثیــر فرهنــگ و رویدادهــای هــر زمــان و 
انعــکاس وقایــع و افــکار در نوشته هاســت؛ آن هــم از دریچــه ی 
ــان  ــه وقایعــی کــه در اطــراف او در جری ــاز یــک زنب ــگاه  و نی ن
ــه ســمت واکنــش  اســت و خــواه ناخــواه افــکار و رفتــار او را ب

ــع ســوق می دهــد. ــن وقای ــه ای نســبت ب
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را  نجــات  راه  تــو  بــدون  ام  کــرده   گــم  
 خضــرم کــه داده ام ز کــف آب حیــات را 

ــاهی ام  ــه پادش ــا هم ــه ب ــن ک ــت ای  درد اس
 مجبــورم انتخــاب کنــم کیــش و مــات را

 پشــت بهانــه هــای تــو هــر بــار نکته ای ســت 
 حفظــم تمــام زیــر و بــم ایــن نــکات را 

ــدی اش  ــتی بلن ــه پس ــه روزگار ک ــت ب  رحم
را  ثبــات  بــی  زندگــی  دســت  کــرده   رو 

 ای عشــق، این ســکوت ، به معنای عجز نیست 
را خاطــرات  ام  داشــته  نــگاه  حرمــت 

»نفیسه سادات موسوی«
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