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 .می شوند شعر در ن نوعی تفکرباعث بھ وجود امد نوعی ھنجار کمبود دوره ھای مختلف شعر در"
ر شاعر شع در . . . روانی قحطی و مشکالت روحی و فقر؛ محاکم و دولت ھا و جور و ظلم مثال

امکان ندارد خالھای روحی و روانی نمود نداشتھ باشد در مورد شعر خودم ھم دوست دارم بیشتر 
  ".دیگران قضاوت کنند

  فاطمھ سجادی
  

  .یدیغاز گفت و شنود چی بھتر بھ عنوان معرفی اندکی از خود بگوقبل از آ ،فاطمھ سجادیدوشیزه 
  

دو کتاب دارم اولی  .دیپلم تجربی دارم .ھستم خورشیدی ١٣۶٢لد سال متو .من فاطمھ سجادی ھستم
 مشھد شھر در خورشیدی ١٣٨۴وری شده نسل شعر جوان در سال آجمع  گیسوان گیج کھ شعرھای
دومی مجموعھ شعر خودم ھست بھ نام گنجشک ھای حریص کھ در سال  ایران چاپ و نشر شد و

 .ه استچاپ شد خورشیدی ١٣٨۶

  
  

  مد؟آدر شما چگونھ بوجود  جرقھ ھای شعری نیاول  –
نھا شعر نمی شد گفت اما آ از دوران دبیرستان شروع بھ نوشتن دل نوشتھ ھایم کردم کھ بھ من  –

   .بودند نزدیک بھ شعر
  بخاطر دارید؟ آنراد شعری کھ سرودی نیاول  –
  .نمی یاد ادمی  –
  در جستجوی چھ چیزی ھستید در شعر ؟ شما  –
  .ودمخ یجستجو در  –
  نظر شما شعر باید پیام خاصی داشتھ باشد ؟ بھ  –
آن  در صدای بشردوستی و نوع دوستی داشتھ باشد و کھ ماندگار است باید یشعربھ عقیده من    –

  کرامت انسانی مشھود باشد 
و از مسیر اندیشھ  ن است کھ خواننده خود تفکر نمایدآدر  یک شعر ھنری ارزش: "گویند یم  –



و  ،اتتشبیھ ،سمبولھا ،کاربرد استعاره ھا کھ .بسوی محتوا و پیام شعر باز نمایدخویش راھی 
ید و یا کار یآشما بھ ھمین شیوه شعر می سر ایآ". ید آن بھ شمار می آترکیبات بدیع موجب اساسی 

  ؟ ی استشما شکلی دیگر
 سروده شود بعد ورباید جوشش داشتھ باشد نھ بھ ز شعر .نوع شعر را من کوششی می دانم نیا  –

  .جوششی بھ کمک ارایھ ھای ادبی آراستھ شود شعر
 ،پردازی تصویر ،عاطقھ ،تخیل ،اندیشھ بھ"در سرایش شعر بھ چھ چیزی بیشتر توجھ دارید  شما  –

  ترکیبات تازه، واژه ھا و یا چیز ھای دیگر؟ ،زبان ،پیام ،شکل
بیشتری  ممکن است یکی حضور و ھ باشندکمی داره ھمھ این ھا در شعر حضور داشت امکان  –

ً دوستان و استادانم می گویند داشتھ باشد و دیگری کمتر ضعیفی دارم و یا  یزبان شعر عموما
  .یکی از عناصر بیشتر در شعرم حضور دارند

  جاری شود ؟ بیان یک شعر چھ حاالتی باید رخ دھد تا اشعار بھ ذھن یبرا  –
مثل الھام یا یک اتفاق کھ بھ تو فرصت غلیان  یحالت .باشد اتفاق روزانھ می تواند یک شعر ھر  –

  .احساساتت را می دھد
باید در یک زمان و حالت خاصی قرار  ید یا اینکھیھر موقع کھ اراده کنید می توانید شعر بگو شما  –

  بگیرید ؟
زمان خاص ھست ممکن در طی یک روز چند شعر باشد یا حتی ماھھا شعری بھ سراغم  کی در  –

  .ایدنی
ن آھای دیگری بر  است و یا شما چیزبرای پرورش ذوق شاعر تکنیک و احساسات کافی  ایآ  –

  عالوه می کنید ؟
  .زیادی در تکامل شعر دارد و گسترش اطالعات تاثیر مطالعھ  –
دمھای جامعھء ما سلب آاندیشھ ھای انسانی را از  بعضی خط قرمز کھ مجال بیان موجودیت ایآ  –

  ؟ کار و پرداختھای شعری شما ھم اثر داشتھ و یا دارد بر ،نموده
می  شعر در ن نوعی تفکرباعث بھ وجود امد نوعی ھنجار کمبود دوره ھای مختلف شعر در  –

شعر  در . . . قحطی و مشکالت روحی وروانی فقر؛ محاکم و دولت ھا و جور و ظلم مثال .شوند
شد در مورد شعر خودم ھم دوست دارم شاعر امکان ندارد خالھای روحی و روانی نمود نداشتھ با

  .بیشتر دیگران قضاوت کنند
  ن چی بوده ؟آعلت  شده اید اگر شده اید سوریمجبور بھ خود سان شما بھ عنوان شاعر گاھی ایآ  –
 و سانسوری ھا بگذرد از خود کھ خیلی شده است با این کھ می دانم شاعر خوب کسی است بلھ  –

  .می کنم بھتر شوم یسع .فش باشدکاشف دنیای ناگشودنی خودش و اطرا
قالب ھای  شعر ازاد نیمایی است و یا فقط شعر بیشتر بطرف خیال شما در سرایش نشیگز  –

  کالسیک شعر را می پذیرید و چرا؟
 شاعران معاصر شعر فروغ و سھراب و شاملو و اکثر آزاد است نوعی کھ در یشعرھا شتریب  –

با وزن سازگاری خوبی  کھ علتش ھم این بود ندبود کار کالسیک خیلی انگشت شمار ھست و
  .نداشتم

نھا بھترین الگو در سرایش شعر برای شما آ معاصر کشور ما کدامین گذشتھ و یبین شعرا در  –
  بوده و یا می باشد ؟

ھستند و  سیک سرااین سوال ھمیشھ برای من سخت بوده چون اکثر شاعران کشورم کال جواب  –
  .ھ ای دغدغھ داردزاد و حرفآکمتر کسی بھ شعر 



  ید ؟یآچی شعر می سر یبرا  –
  .آرامش خودم یبرا  –
  د کرد؟یید چھ خواھیآدیگر شعر نھ سر قرار باشد روزی اگر  –
  .انسان بی ھدف در زندگی ھیچ فرقی ندارم زندگی نکنم با آن اگر   –
  در جامعھء ما دارد؟ جایگاه نظر شما شعر چی بھ  –
ر این اواخر وبالگ ھای شاعران جوان و د خوبی در حوزهء ادبیات دارند ما استعداد مردم  –

  .اند وار کننده را میبینم خیلی امید من ھای شعرجو گسترش ان نوظھور
  در چھ زمینھ ھای است ؟ شما بیشتر اشعار نیمضام  –
است و ھنوز بھ مای  در شعر ھایت زیاد" من"از منتقدان می گفت فقط از خودت می گویی  یکی  –

ن را آبودند چیزی کھ دیگران ھم با من  اشعار اجتماعی ام موفق شتریب .اجتماعی تبدیل نشده است
  .لمس کنند

  نظر شما در این زمینھ چیست ؟ ،گزاری شعر بر رشد ادبیات و زبان تأثیر  –
 ھشوری کھ تاریخچک مثالً  از حوزه ھای ادبیات شعر است و بدون آن ادبیات معنی ندارد یکی  –

 ً   .می توان گفت کھ ادبیات غنی دارد بزرگ شعری و شاعران نام آور دارد مطمئنا
  بھ نظر شما شعر یعنی چی؟ ارایھ بدارید بخواھید بھ عنوان شاعر تعریفی از شعر اگر  –
تعریف شعر تعاریف زیادی آمده است اکثر شاعران تعریف ھای خاصی در مورد شعر  مورد در  –

ھر تعریفی باشد چھار گزینھ  د مثال شعر کالم خیال انگیز است یا کالم موزون و قافیھ دارداده ان
سوم عاطفھ و احساس داشتھ  و باید باشد شعر ھست اول اینکھ کالم ھست دوم خیال انگیز مھم در

  .باشد و آخری موسیقی و وزن داشتھ باشد
  شعر امروز کشور ما در کل چیست ؟ شما در بارهء نظر  –
در کشورھای مختلف دنیا اقامت  کننده است حتی باید بھ ادبیات مھاجرت ھموطنان ما کھ دواریام  –

   .باشیم در نظر داشتھ آنرا دارند باید
ھمھ معنائی موجود را گفتھ اند و ما دیگر حرفی برای  شعر کسی بگوید کھ متقد مان روزی اگر  –

  پاسخ شما در زمینھ چیست ؟ گفتن نداریم
بقیھ ھمھ تکرار مکررات با زبان  و! حرف ھم ھنوز ھست تمام مضمون ھای شعری گفتھ شده نیا  –

  .دیگری ھست اما انسان با خیال و گسترش عاطفھ می تواند فراتر برود
  اشعار تان را دارید ؟ شما مجموعھ ھای چاپ شده از ایآ  –
می باشد در  ایران مشھد شھر در جمع آوری شده نسل شعر مھاجریکی گیسوان گیج کھ شعر  بلھ  –

چاپ  ١٣٨۶ کھ در سال عرم بھ نام گنجشک ھای حریص استء شدیگری مجموعھ و ١٣٨۴سال 
  .شده است

  ید ؟یبگو خوبتان را در عرصھ شعر و شاعری از خاطرات یکی  –
سفرھای زیادی کھ  وایران  مشھد شھر در خوبم ھمھ در جلسات شعر فصلنامھ خط سوم خاطرات  –

  .می باشد ،عران مھاجر بھ جشنواره ھای مختلف رفتمبا شا
  تان شغل دیگری ھم دارید ؟ بھ غیر از برنامھ ھای فرھنگی شما  –
  .در تھران مشغول تحصیل رشتھ حقوق ھستم فعال  –
ھمان سروده ھای  خاصی دارد اگر ممکن باشد جایگاه نآء یندهآسر تعداد از سروده ھا بر دل کی  –

  سید ؟یدر این جا بنو ء از اشعار تاننوان نمونھبھ عتانرا 
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