زﻧـﺎن در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد ﮐـﻢ ﻟﻄﻔـﯽ
ـﺎﯾﺖ
ـﺪ/ﻟﺰوم ﺣﻤـ
ـﯽ ﮔﯿﺮﻧـ
ـﺮار ﻣـ
ﻗـ
ﺑﯿﺸﺘـﺮ اداره ارﺷـﺎد ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن از
ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﻃﻬﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ در
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺪه ؛ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺳﺮد در ﺷﺐ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ  1360در ﺷﻬﺮی از ﮔﺮﻣﺎی ﺟﻨﻮب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و از
ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺳﺮودم زﯾﺮا ﺷﺎﻋﺮ زاده ای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺐ ﺷﻌﺮ در
ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم و ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﺮﺣﻮﻣﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﮑﺘﻮﺑﻢ را در ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردم10 /
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻌﺮ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﮑﺘﻮﺑﻢ را در ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردم؛ اﻓﺰود :ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺷﻌﺮ
ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻗﻠﻤﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ و در آن زﻣﺎن
ﻫﺪف و ﻧﮕﺮش ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ درﯾﺎی آﺷﻮب ﻗﻠﺒﻢ
را آرام ﻣﯿﮑﺮدم.
از  4ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺎک ﺻﺤﻨﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم
ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺿﻤﯿﻨﻪ ی ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن روز
دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺎم ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ و ﮔﺮﭼﻪ از ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺎک ﺻﺤﻨﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم .
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﯽ را در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم/ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﻟﻢ ﻣﯽ
ﻧﻮازد
اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﯽ را در زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﻣﺠﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻮده ام و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را ﻫﻢ آزﻣﻮدم و ﮔﺎﻫﯽ
ﺳﺎزی ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ دﻟﻢ ﻣﯽ ﻧﻮازد.

ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ

ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻫﻨﺮﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازم و ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﮔﯿﻦ
ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده ام ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮم اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در دو روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺗﺮاﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﻫﺎ و
ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪا و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺨﺺ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دروﯾﺶ ﻧﮋاد ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮاﻧﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ و ﮐﻤﮏ ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا و ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را در دو روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻪ روزه ﮐﺸﻮری ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﻗﻮاﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﺮﮐﺖ دوم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻪ روزه ﮐﺸﻮری ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را دارا ﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ی
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺷﺎﻋﺮ ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺑﺎره ی اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ادﺑﯿﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ و ﻫﺪف ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﺣﺒﺎب
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی
ﻗﻠﻤﻤﺎن را درﯾﺎﺑﯿﻢ  ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎع ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪ
روزی را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻔﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درآﻣﺪ ﻫﻨﺮی ﻧﺒﻮدم  /ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮوش ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در راه ورزش ﭘﺴﺮم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درآﻣﺪ ﻫﻨﺮی ﻧﺒﻮدم
 ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ در راه ورزش ﭘﺴﺮم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای

اﺟﺮاﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ام ﻫﺰﯾﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ام و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ.
ﻫﻔﺖ ﺗﺮاﻧﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻮدک در ﭘﺮوژه ی ﺟﺪﯾﺪم دارم
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﻨﻢ و
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  9ﺗﺮاﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮ را ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺧﻮدم ﻟﺤﻦ ﮔﺬاری ﮐﺮدم و
ﻧﺎﻇﺮ ﺿﺒﻂ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪ و ﭘﺮوژه ی
ﺟﺪﯾﺪم ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﺮاﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻢ.
در ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺷﻌﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام /ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺴﺮم آراﻣﺶ ﻫﻨﺮی ام
را در ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺌﺎﺗﺮم ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﻦ را ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺣﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻢ؛ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺷﻌﺮ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺷﻌﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم اول
ﻣﺎدرم و ﺑﻌﺪ ﺑﺮادرم ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ازدواﺟﻢ
ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﯽ ﻣﺤﮑﻢ در ﺗﻤﺎم ﺿﻤﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻦ را ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺴﺮم آراﻣﺶ ﻫﻨﺮی ام را در ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.
دوازده دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﺸﺎن ﺗﻤﺎم آن ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺑﻮد
ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻌﺮ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺷﻌﺮ در ﻣﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪم و ﺷﻌﺮ زﯾﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﻣﻦ
ﺟﺪا ﻧﺒﻮد ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل درﺳﺖ ﻗﻠﻢ ﻧﺰدم دﻓﺘﺮﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮدم ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻢ و دوازده دﻓﺘﺮ
ﺷﻌﺮ ﻧﺸﺎن ﺗﻤﺎم آن ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺑﻮد.
ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آن دﻓﺎﺗﺮم را دوﺳﺖ دارم
ﻗﻮاﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﺎ ﻏﺰل ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﻋﻤﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎﯾﻢ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آن دﻓﺎﺗﺮم را
دوﺳﺖ دارم و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ورق ﻣﯽ زﻧﻢ دﻓﺎﺗﺮم را ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯿﻬﻤﺎن اﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻌﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ/ﺷﻌﺮ ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ رﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ
وی ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﻋﺮ زاده ﻫﺎ و ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪه ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
ﺷﺎﻋﺮ زاده ﻫﺎ و ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪه ﻫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻌﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺷﻌﺮ ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ رﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ و دردی ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
زﺧﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻢ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺒﻮدم  /ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداره
ارﺷﺎد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ
اﯾﻦ ﻣﺠﺮی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﺒﻮدم وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﻧﯿﺎﯾﻢ را
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ ؛ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﻤﺎﯾﺖ اداره ی ارﺷﺎد و
ﺣﻮزه ی ﻫﻨﺮی را از دوﺳﺘﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ دﯾﺪه ام اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ دوﺳﺖ
دارم ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰء
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارم اداره ی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن و ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارم /ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻗﻠﻢ را آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اﺻﻮل ﻣﯽ داﻧﻢ
ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮﯾﺎی ﺣﺲ ﻓﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و دﻓﺎع از
اﺣﺴﺎﺳﺎت زن و ﺣﻖ زن ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ را در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ
رﻗﻢ زده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن و ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارم و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻗﻠﻢ را آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب
اﺻﻮل ﻣﯿﺪاﻧﻢ.
زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻣﺮوزی زﻧﺎن ﻣﻮرد ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد/ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای از آن را ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ /ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و
آﯾﯿﻦ و ﺳﻨﻦ و رﺳﻮم ﺑﻨﺪر در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻣﺮوزی زﻧﺎن ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻮرد ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ؛اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و آﯾﯿﻦ و ﺳﻨﻦ و
رﺳﻮم ﺑﻨﺪر در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻨﺪری ﻗﻠﻢ
ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ وﻟﯽ ﺑﻨﺪر و آﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻨﺪر در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺧﻠﯿﺞ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای از آن را ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﺜﻼ
رواﯾﺖ ﻣﻨﻤﺪاس را در ﺗﺮاﻧﻪ ام آﻧﻘﺪر ﻣﻠﻤﻮس ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮی ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﺎ  10ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻨﺪر ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻨﺪری ﻣﯽ داﻧﻢ.
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻗﻄﺐ ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻗﻮاﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﻨﺪری ﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و
ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﻫﻨﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺐ ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر
را ﺑﻨﺪر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ و در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی زﻧﺎن ﺑﻨﺪری دﺳﺘﯽ
ﺑﺮ آﺗﺶ دارﻧﺪ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرداری ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم  /اﻣﺴﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم
ﺗﺤﺼﯿﻼت در رﺷﺘﻪ ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ
وی ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :دﯾﭙﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﻫﺴﺘﻢ و در
ﺗﻬﺮان در رﺷﺘﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺮم را ﮔﺬراﻧﺪم وﻟﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎرداری ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم و ﻫﻨﻮز ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اداﻣﻪ دﻫﻢ و اﻣﺴﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم
رﺷﺘﻪ ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ.
دﻧﺪان ﺳﺎزی را ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪم /در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ دروﻧﻢ
را ارﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻢ
ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻦ دﻧﺪان ﺳﺎزی را
ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش دﯾﺪم و ﯾﮏ ﺳﺎل در
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدم در ﮐﻨﺎر آن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻢ
و ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﺧﻮدم را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻢ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺣﺲ دروﻧﻢ
را ارﺿﺎء ﻣﯿﮑﻨﺪ.

 10ﺳﺎل از ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ /اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ
اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در آن ﻣﺤﮏ زدم
اﯾﻦ ﻣﺠﺮی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ آﻓﺘﺎب
ﻻرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدم ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران آن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ را
ﺷﺮوع ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  10ﺳﺎل از ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ دوﺷﻨﺒﻪ ی ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﮐﻪ
ﺟﻮاد ﺿﻤﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﻧﺠﻤﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ای دوﺑﺎره ﮐﺮدم و در
ﮐﻨﺎر اﻧﺠﻤﻦ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺣﻮزه ی ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻢ و
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در آن ﻣﺤﮏ زدم.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎی درﺳﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻢ اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮ و
ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﺣﻀﻮر دارم
ﻗﻮاﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎی درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا در ﺟﻤﻊ
دوﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارم و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﺮﮔﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر درﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻫﺪاف
اﯾﻦ ﮔﺮوه را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺪﻓﻢ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ /در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی
ﻣﻮاﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰود :در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻫﻨﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﺪام ﻋﺮﺻﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ اﮔﺮ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮد و اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻫﺎ
اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/م

