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برکه گل آلود«  »ماهی  نام  با  نخستین مجموعه شعرش 
باقری  حسنی  مهدی  رسید.  چاپ  به   1392 سال  در 
برای بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان در سیرجان 
از  فرهیخته   و  علمی  مردی  او  است.  شده  شناخته 
دانشگاه است که در ادبیات هم صاحب روش و نگرش 
است. از حسنی باقری به تازگی کتابچه ی شعری با نام 
منتشر  نشر »هست«  توسط  قالی«  باغ  در  پرنده  »آواز 
شده که شاید در نگاه اول ساده از کنارش رد شوید اما 
با خواندن یکی دو سروده، بالفاصله به وجد می آیید تا 
حتا  و  بخوانید  را  کتابچه  این  کوتاه سرایی های  همه ی 

بفهمید.
سخن دان  مرغ  همان  ما  شهر  امروز  شاعر  گویی 
سعدی ست و سروده هایش انگار دغدغه های فرهنگی-
اجتماعی اوست که در خلوت زمزمه می شده و سپس در 
توسط محمدجواد  نوروز 98  در  دیدنی ساده  یک عید 
شده  منتشر  و  شده  کشف  هست  نشر  مدیر  علیزاده 

است.

نشست  حتا  یا  و  کتاب  معرفی  و  نمایی  رو  در  چرا    
و  خاص  شرایط  به  توجه  با  شده؟  کوتاهی  وبررسی  نقد 
بیماری کرونا جلسه ای برگزار نشد. فقط دوستان عزیزم مثل 
در صفحه های  و  میرافضلی زحمت کشیده اند  آقای سیدعلی 

مجازی شان آن را معرفی کرده اند.
ایده ی جبیبی بودن قطع کتاب ایده ی جالبی بوده و در عصر 
یک  مردم،  فرهنگی  مصارف  ساندویچی شدن  مجازی  فضای 

مزیت برای کتاب شماست. 
این که مجموعه شعر جیبی باشد، پیشنهاد من و قبول ناشر 
محترم بود. اگر کار به لحاظ فنی مورد قبول باشد باید از ایشان 
و  که زحمت طراحی  آقای »جواد خواجویی«  از  و همچنین 

صفحه آرایی آن را کشیده اند تشکر کنیم.

  شما بعد از مجموعه شعر »ماهی برکه گل آلود« این 
باغ قالی« به سراغ هایکوسرایی  بار در »آواز پرنده در 

همان  را  آثار  این  این  نام  است  بهتر  هایکو؟  چرا  آمدید. 
با ریشه های ژاپنی اش  بنامیم، چون هایکو  »شعرهای کوتاه« 
تعریف ویژه ای دارد. اما کوتاه سرایی امروزه نه تنها در ایران، 
بلکه در ادبیات جهانی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده، و رونق 
زیادی دارد. شاید یکی از دالیل آن تطبیق با شرایط فعلی باشد. 
عصری که روی دور تند تحوالت قرار گرفته، حوصله های اندک 
و وقت های محدود، زندگی های »فست فودی« و... اما گذشته 
از جهان هم هست،  روایت خالصانه ای  بیان گر  این، هایکو  از 
حاصل »آنی« است که در ارتباط شاعر با جهان پدید می آید. 
در تاریخ ادبیات ما هم بی سابقه نیست؛ وجود قالب هایی مانند 
رباعی، دوبیتی و تک بیت هایی که به ویژه در سبک »هندی« 
می بینیم، بیان گر سابقه و اقبال به این شیوه ی سرایش است. 

 کتاب با این شعر آغاز می شود: »محو شده در خود/
خیام  انگار   » سالیان...  آفتاب  زل  کتاب/در  واژگان 
در  خیامی  شیوه ی  همان  به  که  باشید  شده  معاصری 
مصرع اول توپ والیبال را هوا کرده اید در مصرع دوم 
در  توپ تان  سوم  مصرع  در  و  پریده اید  توپ  سمت  به 
تا  است  باشد،خوابیده   مخاطب  همان  که  حریف  زمین 
دادخواهی شما را از شرایط فرهنگی جامعه شنیده باشد 

و حتا با آن همدل و همراه شود!
البته تعمدی در آغاز کتاب با این شعر در کار نبوده و ترتیب 
مضامین  و  خیامی  تفکر  اما  است،  تصادفی  اشعار  چینش  و 
و  باشد. »مرگ«  بردار  زمان  نیست که  او چیزی  اندیشه های 
»مرگ اندیشی«  و این اندیشه که دنیا بی اعتبار است و باالخره 
هرچه را که ما با آن ها سرو کار داریم روزی نابود می شود، از 
دغدغه های همیشگی زندگی بشر بوده است و همیشه و همه جا 
به  ـ  زندگی  تغییرناپذیر  خاصیت  هم  شاید  است.  مطرح  هم 
قول »هراکلیتوس« فیلسوف یونانیـ  چیزی به جز تغییر نباشد. 
دوست داشتنی  و  جذاب  و  زیبا  زندگی  می شود  باعث  آن چه 
باشد، همین عامل است. به هر حال »در یک رودخانه دوبار 

نمی توان شنا کرد.«

بر  چقدر  دانشگاهی  شخصیت  یک  عنوان  به  شما    
این  منظورم  گذاشته اید؟  تاثیر  خود  شاعری  جنبه ی 
است که اتفاقات اخیر برای دانشگاه ها و غلبه ی برخی 

تنگ نظری ها انگار در شعرتان نمود پیدا کرده  است؟
زیست بوم و محیط زندگی، شرایط کاری، شغل ، درآمد و... همه 
و همه نقش تعیین کننده ای بر افکار و آثار تولید شده ی هنری 
دارد. برای همین هنرمندان در هر جامعه آیینه ی تمام نمای 
احواالت اجتماعی و سیاسی جامعه و روزگار خودشان هستند. 
طبیعتن کار دانشگاهی و به ویژه رشته ی تحصیلی من که علوم 
سیاسی است، تاثیر زیادی در نگرش و رویکرد من نسبت به 
ادبیات داشته است. هنرمند باید در درجه ی اول قدرت جذب 
و تحلیل درست رویدادهای پیرامونش را داشته باشد و سپس 
صادقانه آن ها را بیان کند. شاید چیزی که از آن به عنوان تعهد 
ادبی نام می بریم در همین مساله خالصه می شود. البته بازتاب 
با تجویز تفاوت دارد. قدرت هنرمند در بازتاب صحیح مسایل 

است. هنرمند بازتاب دهنده ی شرایط موجود جامعه است.  

   »کتری مرثیه می خواند/آه می کشد/زمستان است« 
آیا این فریاد شعر خراسانی اخوان نیست که از دهه ی 
سی به دهه ی نود آمده و زمستانی که تداوم پیدا کرده تا 
شاعر امروزی هم با خود زمزمه کند: »کاش مرگی باشد 

از پی مرگ/تحمل آن همه زندگی کار دشواری ست«؟

البته برداشت و تفسیر وتعبیرها از متن ادبی وابستگی زیادی 
به خواننده و مخاطب دارد. شاعر یک چیز می نویسد و مخاطب 
هزار چیز از آن برداشت می کند. شاید برای شاعر ـ به عنوان 
مثال در این شعر که بیان کردید ـ قضیه چیزی به جز انتظار 
برای دم کردن چایی و جوش آمدن کتری آب در یک صبح 
زمستانی نباشد! بیان این انتظار در قالب واژه ها حاکی از نگاه 
و رویکرد شاعرانه به ماجرای زندگی است و برداشت ها در هر 
زمان و مکانی می تواند متفاوت باشد. این خاصیت ادبیات و به 

ویژه شعر است.
 

  در برخی سروده های تان حال و هوای سیرجان کویری 
مثل  می شود  منتقل  خواننده  به  طبیعتش  و  معماری  و 
»صدا نمی آید از بام کاهگلی/نارس است باران« و »شب 
پسته زار« و »شکوفه های بادام« چقدر از فضای سیرجان 

تاثیر گرفته اید؟
من این افتخار را داشتم که قریب به 8سال در سیرجان و میان 
لهجه-ی سیرجانی  من  پسر  کنم.  زندگی  آن  مردم صمیمی 
دارد. بسیاری از این شعرها در حال و هوای گرم و صمیمی  این 
شهر شکل گرفتند؛ در پیاده-روی های صبحگاهی، پرسه زدن ها 

و خیابان گردی ها و طبیعت گردی های بی شمار. از طرف دیگر 
من زاده ی رفسنجان هستم. طبیعت و اقلیم رفسنجان بسیار 
نمک،  کفه های  بی انتها،  کویرهای  است.   سیرجان  به  شبیه 
پسته زارهای پر برکت، گنبدهای کاهگلی و... بنابراین احساس 
غریبی نمی کردم. جالب است که فولکلور و گویش محلی دو 
شهرستان بسیار به هم شبیه است. به طوری که مردم هر دو جا 
لهجه های محلی یکدیگر را می فهمند. برای من سیرجان همان 

حال و هوای زادگاه را داشت.

   باغ قالی با همه ی زیبایی هایش راکد و ساکت و بی 
تحرک است. تنها پرنده ای که در باغ قالی می خواند انگار 
همین کتابچه ی چاپ شده از زمزمه های شاعری ست که 
تشبیه به پرنده ی این قالی شده. چه چیزی پرنده ی این 
در  انار  گل  زیر شاخه ی  تا  داشته  وا  به جنبش  را  قالی 

همین قالی امکان فلسفی شدن را بیازماید؟
پرسش سختی است؟ مثل این که از کسی بپرسید چرا زنده ای و 
چرا نفس می کشی؟ چرا حرف می زنی؟  اگر تمام تاریخ و تمدن 
ما را مثل قالی خوش نقش و نگاری بدانیم، با تمام رنگ ها و 
پیچش ها و فراز و نشیب-هایش، ادبیات ما پرنده ی سخن گوی 
آن است. مرغی که هیچ گاه خاموش نشده و پیام آور و منادی 

ثبت کننده آن بوده است.

  »چشم هایم را می بندم/گوش هایم را می گیرم/دهانم را 
قفل می زنم/تعطیِل تعطیِل تعطیل...« مفهومی نزدیک به 

شعر مشهور نسیم شمال. آیا شما نسیم جنوبید؟
بگیریم،  نظر  در  فراگیر  و  جامع  کلیت  یک  را  ادبیات  وقتی 
و  تفکرات  و  بلکه جریان ها  نیستند،  افراد مطرح  دیگر در آن 
شاعران  می شوند.  جاری  رود  یک  مثل  که  هستند  اندیشه ها 
دوره ی مشروطه مثل نسیم شمال، فرخی یزدی، عارف قزوینی، 
در  بی بدیلی  نقش  و...  عشقی  میرزاده ی  بهار،  ملک الشعرای 
آگاه سازی جامعه ی ما و حرکت آن به سمت مدرنیسم و تجدد 
و دوری از خرافه ها داشته اند. ادبیات آن دوره می تواند سرمشق 
مرحوم  قول  به  شاعران  این  باشد.  دوران  همه ی  برای  خوبی 
»محمدعلی سپانلو« پاسداران آزادی و حریت و بیگانه ستیزی 

بودند. البته من که عددی نیستم.

گپی ادبی با مهدی حسنی باقری به بهانه انتشار مجموعه شعرهای کوتاهش در نشر هست؛

مرِغ سخنداِن قالِی کرمونی

ایسنا: سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از کشف و ضبط ۱۱۰ قلم 
شی تاریخی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. »سیدهادی جعفری« با اشاره به اینکه از بین اشیاء کشف شده بیشترین قدمت متعلق به 
کشفیات شهرستان ارزوییه است، افزود: قدمت اشیا کشف شده ارزوئیه به ۴۰۰۰ سال گذشته برمی گردد. سرپرست فرماندهی یگان حفاظت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه در این مدت ۱۵ حفار غیرمجاز دستگیر و به مقامات قضایی 

تحویل داده شدند، اظهار کرد: ۶ مورد حفاری غیرمجاز نیز توسط سودجویان اشیا عتیقه انجام شد که خوشبختانه نافرجام باقی ماندند. 

کشف و ضبط ۱۱۰ قلم شی تاریخی در کرمان
 ایسنا: مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
از پایان گمانه زنی های حرائم قالع اردشیر و دختر تا پایان سال جاری خبر داد و بیان کرد: 
برای تعیین دقیق عرصه و حریم این قالع باید ۱۰۰۰ گمانه بزنیم که تاکنون حدود ۷۱ گمانه 
در این بخش زده شده است. وی گفت: قلعه اردشیر و قلعه دختر، دو بنای تاریخی با قدمت 
دیرینه در بافت شهری کرمان واقع هستند که یکی از پهناورترین حرائم، حریم قلعه اردشیر 

است که هم اکنون در حال گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم آن هستیم.

تعیین تکلیف حریم 
قالع اردشیر و دختر 
تا پایان سال جاری

      حسام الدین اسالملو


