سجاد سامانی در گفتوگو با روزنامهدیواری «حق» از حال و هوای اشعارش میگوید

از سرودن هیچ شعری پشیمان نشدهام

شاعری شغل من نیست
ی است که نفاق و ریا ندارد
شاعر متعهد شاعر 

فاطمه تقوا :همیشه شعر را دوست داشتم .همیشه حرف زدن از شعر
و ش�اعری برایم لذت زیادی به همراه داش�ته .همیشه شبهای من با
نور غزلها و قصیدهها روشن میشده .همیش�ه برای ستارهها ،حتی
دورترین و بینورترینش�ان اش�عاری را حفظ داش�تهام ک�ه بخوانم.
همیشه برای ماه ،دو -سه بیتی کنار گذاشتهام تا مبادا بدون شنیدن
الالیی من سر بر بالین بگذارد .همیشه خورشید قبل از طلوع منتظر است تا لسانالغیب
را از زبان من بشنود و آنگاه نور زاللش را بر پیشانیام بیفشاند ...من شیدای شعرم و
بهحدی دنیای شعر برایم جذاب و دوستداشتنی است که هرسال وقتی از نمایشگاه
کتاب برمیگردم ،کتابها را مقابلم روی زمین میچینم و خوب نگاهش�ان میکنم تا
حق :الگوی شما در شعر گفتن کیست و بیشتر در چه قالبی شعر
میگویید؟
شاید بیشتر از #سعدی و #حافظ الگو بگیرم .اما در سبک هندی #بیدل و
#صائب الگوی من هستند .قالب همهی شعرهای من #غزل است و بهطور
کلی غزل میگویم.
حق :آیا شده شعری بگویید که بعدها از سرودنش پشیمان بشوید؟
نه پیش نیامده! چون هروقت بخواهم ش��عری بگویم ،زی��اد برایش وقت
میگذارم و مدام ب��ه محتوای آن فکر میکنم .تا مطمئن نباش��م ،ش��عر
نمیگویم .شده شعری داشته باشم که خیلی قابلیت و صالحیت قرارگرفتن
در مجموعه را نداشته باشد اما هیچوقت نشده از گفتن شعری پشیمان بشوم.
حق :برای یک شاعر چه اتفاقی باید بیفتد که حس کند االن وقت
جوشش شعر از درونش است؟
بعضی شعرها هیچ تناس��بی با درونیات ش��اعر ندارد .ممکن است شعرها
پوششی یا سفارشی باشند .اما بعضی اشعار ،حدیث نفس هستند و شاید
به سبب دیدن فیلمی ،خواندن شعری یا ش��نیدن یک موسیقی به ذهن
آدم بیاید .فراموش نکنید که #جوشش حتما باید همراه با #کوشش باشد.
حق :همهی اشعار خودتان را حفظ هستید؟
تا قبل از کتاب «سالیان» بله! همه را حفظ بودم .اما بعد که تعدادشان بیشتر
ش��د ،دیگر حافظهام یاری نکرد و اگر جایی دعوت شدم و از من خواستند
شعری بخوانم ،از روی گوشی و کتاب خواندم .گاهی وقتها هم که کتاب
نبود و شعر مورد نظر هم در صفحهی اینستاگرام من موجود نبود ،در #گوگل
شعرم را پیدا میکردم و میخواندم.
حق :شاعری شغل شماست یا عشق شما؟
شغلم که اصال نیست .اساسا شاعری برای من در فضای بسیار متفاوتی نسبت
به مقولهی #شغل تعریف میشود .من همیش��ه هروقت آیندهام را تصور
میکردم ،شعر خارج از فضای درآمد من بوده.
حق :اگر بگویند فقط یکی از سرودههایتان را میتوانید با خودتان
به آخرت ببرید ،انتخاب شما کدام شعرتان است؟

فروغ بهعقیدهی بزرگان ش�عر ،دو دورهی
زندگی دارد .ی�ک دوره قب�ل از دو کتاب
آخرش «تولدی دیگر» و «ایم�ان بیاوریم»
که یک ش�اعر معمولی بود .اما بعد از این دو
کتاب ،هم از نظر #محتوا و هم از لحاظ #فرم
شاعر بزرگی شد .شاملو هم ب ه هرحال نبوغش
در شعر را نمیشود منکر شد .در بحث شعر و
شاعری ،آدم نابغهای بود ،هرچند آن قضیهی
«شعر سفید» اصال معلوم نیست ،چیست اما در
نبوغ او هم حرفی نیس�ت .شاملو وقتی شاعر
بود واقعا خوب بود اما وارد مباحث غیرشعری
که شد ،در حد یک #ژورنالیست باقی ماند

قطعا یکی از اشعار آئینیام را خواهم برد .ش��اید آن شعری را ببرم که برای
حضرت علیاکبر گفتم به امید آنکه بتواند راهی بازکند« .نمانده است مرا
غیر خون دل اثری ،که دارد از دل خونین عاش��قان خبری؛ بعید نیست که
عالم تمام غرق ش��ود ،اگر ببارد از این چشم اشک مختصری؛ به سوگواری
سروی نشسته بانویی ،که نیست از دل ایشان دل شکستهتری؛ هجوم سنگ
کجا طاقت پرنده کجا ،که نای بال گشودن نماند و بال و پری؛ نه از شهامت او
ی است ،نه از شهادت او دلبرانهتر هنری؛ زبان به روضه چرا وا
عاشقانهتر شعر 
کنم همین کافیاست ،مباد شاهد جان دادن پسر پدری».
حق :و اگر بگویند فقط یک #بیت را میتوانید با خود ببرید؟
«مرا اگر به جهنم بیفکنی ای دوست ،هنوز نعره برآرم که دوستت دارم!»
حق :صحبت بیت ش�د؛ آیا ت�ا به ح�ال در بیترهبری هم ش�عر
خواندهاید؟
در هجده سالگی به بیت دعوت شدم و در همان دیدار ،شعر هم خواندم .این
واقعه برای من خیلی خاطرهانگیز بود .بعد از آن ،دوبار دیگر دعوت شدم .اما
اینکه شعری بخوانم ،فقط دفعهی اول رقم خورد.
حق :واکنش رهبر انقالب چه بود؟
حضرتآقا خیلی خوششان آمد و چندینبار مرا تحسین کردند .در پایان
جلس��ه هم مرا به ادامهی این راه و نگاه کردن به قلهها و فتح آنها سفارش
کردند.
حق :اولین شعری که سرودهاید ،چه بود؟
در دوران راهنمایی بیتی سرودم که بعدها با اعمال چندین تغییر شد« :تا
زمانی که جهان را قفسم میدانم ،هرکجا پر بزنم طوطی بازرگانم».

در بعضی دعوتها از #گوگل شعرم را پیدا میکردم و میخواندم

از بینشان کتابهای شعر را جدا کنم و بهترین قسمت کتابخانه را به نامشان سند
بزنم .شعر برای من همان چیزی اس�ت که وقتی روزگار س�خت میگذرد ،به آن پناه
میبرم و این مصرع از شعر «حافظ» را میخوانم« :چنان نماند ،چنین نیز هم نخواهد
ماند!» راستش را بخواهید چند باری هم سعی کردم شعر بگویم ،اما باید اعتراف کنم
نشد .نتوانستم .به قول رضا احسانپور« :چه حرفها که درونم نگفته میماند؛ خوشا
بهحال شماها که ش�اعری بلدید!» خالصه اینکه دنیای ش�عر و شاعری جذابترین
فضایی بود که در اوج دورهی نوجوانی و شاید قبلتر از نوجوانی با آن هممسیر شدم.
هنوز هم از خاطرات شبهایی که مینشس�تم و شعرهای فریدون مشیری و سهراب
سپهری میخواندم ،بهعنوان یکی از خاطرههای شیرین زندگیام یاد میکنم .خالصه

حق :از کی متوجه شدید که میتوانید شاعر باشید؟
در دورهی راهنمایی شروع کردم در قالب طنز ،شعر گفتن .اما هرچه تالش
میکردم موفق نمیشدم .متوجه شدم شاعری آنقدرها هم که فکر میکردم
کار آسانی نیست و هرکسی از پس آن برنمیآید .در آن سن بیشتر شعرهایی
به زبان شکسته و عامیانه میگفتم.
حق :بهنظر شما راز محبوبیت #حافظ چیست؟
حافظ خیلی چیزها را گفته اما همهچیز را نگفته .این نشانگر هوش و ذکاوت
باالی اوست .اینکه به مرتبهای برس��ی که دیوانت را کنار #قرآن بگذارند،
بسیار زیباست.
حق :حسین منزوی و امیرهوشنگ ابتهاج را با هم مقایسه کنید.
خیلی متفاوت هستند و اصال نمیشود مقایسه کرد .هر دو در فضای خودشان
ق هستند و هر کدام به نوعی در قلههای شعر امروزی هستند.
بسیار موف 
حق:پیشآمدهبرایشهیدیکهخیلیهمحاالبهاینمعنیمشهور
نباشد،شعربسرایید؟
بله ،پیش آمده که خویشاوندان شهید خواستهاند شعری بگویم و من هم با
افتخار این کار را انجام دادهام.
حق:مشکلتانبا#ریاضیچهبودکهبهقولیعددورقمراپیچاندید
تا ضمن ورود به وادی علومانسانی و بعد هم ادبیات ،عاشق حرف و
کلمهشوید؟
مشکل خاصی با ریاضی نداشتم ،اما اینکه بخواهم دنیای آیندهام را وسط
فرمولهای ریاضی و مهندسی ببینم ،برایم کمی بیمعنی بود! در واقع من
بیشتر به مباحث علومانسانی عالقمند بودم تا ریاضیات!
حق :آیا شده که در روزنامه ،مجله یا یک کتاب ،شعری بخوانید و بعد
در دلتان بگویید کاش این را من سروده بودم؟!
این اتفاق برای من بس��یار زیاد افتاده .من به بیشتر اشعار حافظ و سعدی
اینگونه نگاه میکنم .مثال یادم هس��ت آنقدر غرق در اشعار سعدی شده
بودم که روزی فکر کردم «شراب با تو حالل است و آب بیتو حرام» یکی از
مصرعهای سروده شده توسط خودم است و شعر من!
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کنم! تمام این عشق و عالقه به شعر ،همیش�ه من را به گفتوگو با یک شاعر تشویق
میکرد تا اینکه جور شد برای هشتمین شمارهی «حق» سراغ «سجاد سامانی» شاعر
دهههفتادی بروم .او متولد دیماه  ۱۳۷۱و اهل تهران است .خانوادهی کمجمعیت اما
پرظرفیتی از لحاظ ادب و ادبیات دارد و از دورهی راهنمایی که دفتر ش�عرش توسط
تنها خواهرش لو میرود ،مورد تشویق پدر و مادرش قرار میگیرد .اکنون نیز دو کتاب
با نامهای «سالیان» و «ایما» دارد و اولین کتاب او «سالیان» وقتی  ۲۴ساله بوده ،چاپ
میشود .در ادامه ،متن مصاحبهای آمده است که من حتی با مرور هزاربارهاش هم کیف
میکنم و خون تازهای در رگهایم میجوش�د! امیدوارم شما هم با خواندنش ،اگر که
عاشق #شعر نیستید ،عاشقش بشوید.

حق :ب ه نظر شما کدام شعرتان اسباب حسرت شعرای دیگر شده؟
اینکه بخواهم از خودم #تعریف کنم ،خودپسندی است دیگر! آنقدر شعرای
بزرگ داریم که من در برابر آنها قطعا و حتما شاگردی کوچک هستم .اما برای
پاسخ دادن به این سؤال ،یکی از بیتهایم را که خودم خیلی دوستش دارم
میگویم« :درد فراق آمد و عشق از سرم نرفت ،ای روزگار سیلی محکمتری
بزن!»
حق :قبول دارید که مقداری حس�ادت در ذات ش�عر و شاعری و
شاعرانگی مجاز و اقال طبیعی است؟
نه ،اصال! حسادت یعنی دیگران نداشته باشند و فقط ما داشته باشیم که خب،
چ وجه طبیعی نیست .خوب سرودن شاعرهای دیگر باعث نمیشود ما
بههی 
نتوانیم شعر خوب بگوییم! به تعبیری شعر شمشطال نیست که چون فالنی
ن را کسب کنیم .ما هم اگر #همت
به آن رسید و دس��تیافت ،ما نتوانیم آ 
کنیم میتوانیم.
حق :صرفنظر از مسائل سیاس�ی و عقیدتی ،نظرتان را دربارهی
فروغ فرخزاد و احمد شاملو به حیث فنی بگویید.
فروغ بهعقیدهی بزرگان ش��عر ،دو دورهی زندگی دارد .یک دوره قبل از دو
کتاب آخرش «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم» که یک شاعر معمولی بود.
اما بعد از این دو کتاب ،هم از نظر #محتوا و هم از لحاظ #فرم شاعر بزرگی
شد .شاملو هم ب ه هرحال نبوغش در ش��عر را نمیشود منکر شد .در بحث
شعر و ش��اعری ،آدم نابغهای بود ،هرچند آن قضیهی «شعر سفید» اصال
معلوم نیست ،چیست اما در نبوغ او هم حرفی نیست .شاملو وقتی شاعر بود
واقعا خوب بود اما وارد مباحث غیرشعری که شد ،در حد یک #ژورنالیست
باقی ماند.
حق :خالصهی زندگی سجاد سامانی در یک بیت چه میشود؟
در جواب به این پرسش هم دوباره باید تکرار کنم« :مرا اگر به جهنم بیفکنی
ای دوست ،هنوز نعره برآرم که دوستت دارم!»
حق :آخرین سرودهی خودتان را برایمان بخوانید.
بهراستی به جهان شما چه افزودم؟ چه فرق داشت در این قصه بود و نابودم؟

اگر نیامده بودم چه از جهان کم بود؟ کنون که آمدهام چیس��ت در جهان
سودم؟
مرا که خواس��ت؟ که صبح ازل صدای��م زد؟ چرا به خواب خوش نیس��تی
نیاسودم؟
کهام که هیچ به جز گریه در بساطم نیست؟ من از کدام غم جاودان غمآلودم؟
چقدر نور در آن س��وی جاده اس��ت ای مرگ؟ به فکر باش که مشتاق روز
موعودم...
حق :شده دلتان برای یکی از اشعارتان تنگ بشود؟
بله ،گهگاهی دلم برای «سال دو» از کتاب سالیان تنگ میشود و سراغش
میروم...
بیدل بیهمزبان! چه بر تو گذش��ت ه اس��ت؟ پیر به ظاهر ج��وان! چه بر تو
گذشتهاست؟
در شب طوفان بگو چه بر سرت آمد؟ ای گل بیباغبان چه بر تو گذشت ه است؟
شیفتهاش بودی و فریفتهات کرد؛ ملعبهی این و آن چه بر تو گذشتهاست؟
صاعقهی عشق آتشت زد و سوزاند؛ سوختهی ناگهان! چه بر تو گذشت ه است؟
از تو که در راه ماندهای چه بگویم؟ گمشدهی کاروان! چه بر تو گذشت ه است؟
آه که از های و هوی تو خبری نیس��ت؛ ای دل دیوانه هان! چه بر تو گذشته
است؟
حق :نگاه یک شاعر به اشعارش پدران ه اس�ت یا مادرانه؟ یا شاید
بهتر باشد اینطور بپرسم شاعر دقیقا چه نسبتی با شعر خود دارد؟
اگر شعر واقعا از درون جوشیده باشد و شاعر هم حرف خودش را قبول داشته
باشد ،بیشتر شبیه نگاه #مادر به فرزندش است .شعر ممکن است ترمیم
شود یا از مجموعه حذف بشود ،اما احساس قرابت و عاطفهای که وجود دارد
از بین نمیرود.
حق« :شاعر متعهد» یعنی چی؟
از جنبههای مختلف میشود به این مسئله نگاه کرد .اما من «شاعران متعهد»
را در مقابل «شاعران بازاری» قرار میدهم .شاعرانی که اصالت در شاعری
برایشان هدف نیست؛ مثال بعضی اهداف سیاسی را دنبال میکنند یا در

هروقتبخواهمشعریبگویم،زیادبرایشوقت
میگذارم و مدام به محتوای آن فکر میکنم .تا
مطمئننباشم،شعرنمیگویم.شدهشعریداشته
باشمکهخیلیقابلیتوصالحیتقرارگرفتن در
مجموعه را نداشته باشد اما هیچوقت نشده از
گفتن شعری پشیمان بشوم .بعضی شعرها هیچ
تناسبی با درونیات ش�اعر ندارد .ممکن است
شعرها پوششی یا سفارش�ی باشند .اما بعضی
اشعار،حدیثنفسهستندوشایدبهسببدیدن
فیلمی ،خواندن شعری یا شنیدن یک موسیقی
به ذهن آدم بیاید .فراموش نکنید که #جوشش
حتمابایدهمراهبا#کوششباشد

واقع فقط دنبال چیزهایی هستند که برایشان #منفعت داشته باشد .شاعر
ی است که #نفاق و #ریا ندارد!
متعهد شاعر 
حق :آیا شما خودتان را شاعری #متعهد میدانید؟
من به یکسری اصول کلی معتقد و متعهدم.
حق :دقیقا به چه اصولی؟
مثال وقتی میخواهم شعر عاشقانه بگویم ،عشق را به معنای واالیش توصیف
کنم .شعری که در آن #وفاداری تحسین شود و عالقهی سطحی و بیوفایی
تقبیح .اینها چیزهایی است که ذیل جهانبینی اشعار من تعریف میشود.
حق :اهل #نثر هم هستید؟
در نثر فعالیتی نداشتم ،چون بهنظرم وادی دشوار و اقیانوسی بزرگ است .اما
دوست دارم در دهههای بعدی زندگیام اگر خداوند توفیق دهد پا در عرصهی
نثر و رماننویسی هم بگذارم.
حق :جای دیوان کدام شاعر در کتابخانهی شما خالی است؟
دیوان اکثر شاعران را دارم و در این بین ش��اید جای دیوان شاعران سبک
خراسانی مثل #خاقانی و #انوری در کتابخانهام خالی باشد.
حق :س�ؤال آخر! ش�اعرها واقعا عاشقاند یا ادای عاش�قها را در
میآورند؟
دقیقا دو دستهاند .برخی واقعا عاش��قاند و برخی ادا درمیآورند که در این
مورد بهراحتی مخاطب متوجه خواهد شد .بعضی عشقها هم واال هستند
اما ما نمیدانیم تا چهحد میتوانند واقعی باشند .مثال ما میگوییم که عاشق
امامحسین هستیم اما در حقیقت معلوم نیست اگر در واقعهی عاشورا حضور
ق عشق نکنیم!
داشتیم ،چه میکردیم! خدا کند در این راه فقط مش 

