فقط شاعر ماندن
نویسنده :ترانه جوانبخت
فقط شاعر ماندن در حکم پوک بودن است .کسی که فقط شعر بنویسد و فکر کند بببه جببایی رسببیده
مثل مداد میان تهی است .و کسانی که فقط دنبالرهروی شببعر و شبباعری باشببند پببوک و میببان تهببی
یمانند چون حرفی بببرای گفتببن ندارنببد جببز واژرهاهببایی کببه بببه روی کاغببذ
اهستند .اینها با زمان نم ر
یآورند .این نشانه پوک بودن آدمی است که نتواند جز شعر نوشتن فعالیت دیگری داشته باشد.
م ر
شعر دغدغه من است اما تنها دغدغه من نیست و البته برای آن دسته از شاعران ایرانببی کببه جببز
یکننببد از
یداهند و فکر م ر
یکنند متاسفم .اینها زندگی خودشان را اهدر م ر
شعر نوشتن کار دیگری نم ر
یکنند.
شعر نوشتن تاثیری در زندگی دیگران م ر
ینویسببد را مببرگ یببک انسببان
شعر نوشتن انقدر ارزش ندارد که حتی مرگ یک نفببر کببه شببعر م ر
یدانند کببه فرصببت نشببر شببعر را از آنهببا گرفتببه اسببت! ایببن گفترهاهببای
بدانند بلکه مرگ شاعری م ر
یداهد که آن دسته از افرادی که خودشببان را بببه
سخیف در مرگ یکی از شاعران معاصر نشان م ر
زور به شعر چسباندرهاند بویی از آدمیت نبردرهاند .اینها ریاکاران عرصه ادبیاتند .کسانی اهستند کببه
یکنند فلن شبباعر مببرد و مببا بببه جببای ایببن کببه بببه
یاها اعل م م ر
با وقاحت و پررویی در خبرگزار ر
ناهای به ظااهر
یکنیم! اینها ماشی ر
مردنش فکر کنیم به ازدست رفتن فرصت ترجمه اشعارش فکر م ر
آد م شده اهستند که احساس انسانی ندارند چرا که اگر احساس انسانی داشتند از مرگ یک انسببان و
یشدند که نشدند .پببس شعراهایشببان اهببم مثببل
نه صرفا یک شاعر در اثر سانحه رانندگی ناراحت م ر
خودشان پوک و میان تهی است.
ناهایی که دو خط شببعر
ناهای به ظااهر آد م شده سر و کار داریم .با ماشی ر
ما در عصر جدید با ماشی ر
ینویسند و از آدمیت تهی اهستند.
م ر
یاحساس شببدن اسببت .اگببر کسببی واقعببا بببرای بشببریت
فقط شاعر ماندن پوک شدن است .ماشین ب ر
ارزش قایل است نباید صرفا شعر بنویسببد و عمببر خببودش را اهببدر بداهببد .بلکبه موظببف اسببت در
یگویند استعدادی جببز شببعر نوشببتن
ت کند .اینها که م ر
عرصرهاهای مختلف علمی و غیر علمی فعالی ر

یداهببد .مرگشببان در
ندارند یک عده ماشین تنبل و بیعار اهستند .مرگشان پوک بودنشان را نشان م ر
یماند.
یشان با زمان نم ر
یماند اهمان طور که زندگ ر
زمان نم ر
ینویسببد چببون پببوک و
یداهد .کسی که فقط شعر م ر
روزگار آینه است .اهر آنچه باشی به تو نشان م ر
میان تهی است و چیزی جز شعر به دیگران نداده پس چیزی برای دریافت از دیگران ندارد .ایببن
رسم روزگار است .برای مرگ چنین کسی که پوک و میان تهی است حببتی شبباعران اهببم وطنببش
یروند.
یگویند و م ر
نوار م ر
یشوند بلکه جملرهاهایی ماشی ر
اهم متاثر نم ر
یبیننببد زیببرا درک
یکننببد امببا خیانتشببان را نم ر
ینویسند به مببرد م خیببانت م ر
این افراد که فقط شعر م ر
دیدن آن را ندارند.
ناهای گوناگون شعر بنویسببد و نیببازی بببه ایببن نداشببته باشببد کببه
یک شاعر توانا باید بتواند در زبا ر
دیگران اشعارش را ترجمه کنند .یک نفر چقببدر بایببد پببوک و میببان تهببی باشببد کببه فقببط بببه زبببان
یاش شعر بنویسد و جز شببعر نوشببتن کببار دیگببری نکنببد کببه بعببد از مرگببش عببدرهای ماشببین
مادر ر
شاعرنما به جای تاثر از مرگش از فرصت سوزی ترجمه اشعارش حرف بزنند.
یاهای شاعر مرده اسببت .شبباعری کببه زنببده اسببت فقببط شببعر
فنویس ر
یاها نتیجه سخی ر
فگوی ر
این سخی ر
یداند
تاهای وسیع و متنوع دارد .چون م ر
ینویسد بلکه در علو م و حوزرهاهای غیر علمی نیز فعالی ر
نم ر
یکند.
که شعر فقط واژه است و حتی با آن گریه کنی اهم دردی از مرد م روزگار دوا نم ر
آن دسته از ایرانیان که فقط شببعر مببی نویسببند و روز و شبشببان بببا اهببم یکببی اسببت بببه کشببورمان
خیانت می کنند .ایران ما به چنین افراد تنبل و بیعار احتیاج ندارد .درد مرد م ایببران از فقببط شببعر
یشود.
شنیدن از طرف این افراد برطرف نم ر
یداهببد امببا فقببط شببعر
شعر به این دلیل خوب است که شاعر با آن احساس و اندیشبرهات را نشببان م ر
نوشتن بیچارگی و مفلوکی است زیرا اندیشرهای که با آن کلمات را سرداهند با اندیش برهای کببه بببا آن
به مرد م دنیا فایده برسانند از زمین تا آسمان تفاوت دارد .چه بهتر که یک نفر دانشمند شاعر باشد
اما شاعر تنها نباشد زیرا کسی که تنها شاعر است با فقط پرداختن به کلمات به خودش و دیگببران
یکند.
خیانت م ر
فقط شاعر ماندن مایه ننگ است  .نشانه خیانت و پوکی است و جای تاسف است در مملکت ما که
یدانسببتند
روزگاری ابن سببینا و فببارابی و رازی و ابوریحببان و دیگببر دانشببمندان را داشببت کببه م ر
صرفا شاعر بودن ضرر کردن در زندگی است و حاصلی ندارد امببا دانشببمند بببودن مزیببت اسببت
زیرا که فایده رساندن به خود و دیگران است امروز یک عده شاعر که حاضر به زحمت کشببیدن

یمببایگی بببه جببای بببارورکردن اندیشببه فقببط بببه
واقعی و تلش کردن و اندیشیدن نیستند بببه دلیببل ب ر
تزیین کردن کلمات و در اهوا سردادن شعر چسبیدرهاند .اینها افرادی پوک و مفلببوک اهسببتند کببه بببا
یدانند که مرد م دنیا شاعر بسیار دیدرهاند و فقط شاعر ماندن فایدرهای به
یمانند زیرا نم ر
گذر زمان نم ر
یرساند اما دانشمند بودن بهترین روش زندگی است.
مرد م دنیا نم ر

