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فرجامی در چهارده سالگی از ایران مهاجرت کرده و در حال حاضر لیال . آهنگ دیگر منتشر کرده است

 .ساکن لس آنجلس آمریکاست
 

  
هفت دریا « براي مثال در .برخوردارند اي ویژه تنوع دفترهاي شعر شما از لحاظ مضمون از گستردگی و :مانا آقایی

در حالیکه . اید ردههاي فلسفی روي آو به تم »گل«اید و در  عرفانی توجه نشان داده -به مضامین معنوي  »شبنمی
این مضامین چقدر محصول زندگی . است فرهنگی -نقد اجتماعی »ي دختران بد اعترافنامه« اصلیي   مایه درون

تري در جهان فکري  ها جایگاه خاص تان هستند؟ کدام یک از آن هاي تجربه شده شخصی شما و برآمده از حس
 دانید؟ شما دارد و آن را رسالت شعرتان می

 
حاصل کلنجارهاي من با آموخته هایی معنوي هفت دریا شبنمی . اند ي زمانی خاصی نوشته شده هر یک از دفترها در برهه :لیال فرجامی

هاي بسیاري  و از شگفتی!!!! ام کردم که راز کائنات را یافته چرا که فکر می. بینید بود و در آن جا خامی من را هم در بیان و هم در نگاه می



باقی . رم منظورم این است که برایم قابل قبولندگویم دوست دا و اینکه می. خودم تنها دو شعر از آن دفتر را دوست دارم! ام پرده برداري کرده
ام و حاال  ام را کامالً فهمیده ام و یافته گویا راضی شده بودم که آنچه دیده. دانم فکر پرسشگر و حیران و سرگردان میرا حاصل انجماد یک 

ان دوران از ارتفاع ابرها به روي زمین سخت غافل از اینکه در هم! ي الهوتی ادامه دهم دغدغه توانم به یک زندگی بی با خیال راحت می
این . بود و مضامینش شدیداً زمینی و واقع نگارانه بودند» ي دختران بد اعترافنامه«ام  دفتر بعدي. تر خیلی کوچک. کوچک بودم! پرت شدم

توانستم  حاال دیگر نمی. گرفت میهاي بیرونی نشأت  طور برخورد با واقعیت دفتر حاصل تحولی بود که از یک نوع انفجار درونی و همین
نه تنها اعترافنامه . هایم همین اعترافنامه است ترین مجموعه کنم یکی از برهنه فکر می. خودم را پشت آنچه دیگر حقیقت نداشت پنهان کنم

ي  از چند سال مجموعهپس . گویم و خصوصًا زنان می هاست و این را مبنی بر بازخوردهاي دیگران ي خیلی ي من است بلکه اعترافنامه
تري دارد و هم اکنون  توانم بگویم براي من کتاب گل جایگاه خاص البته می. هاي همانطور که گفتید فلسفی داشت منتشر شد که رگه» گل«

ي  فاصله. دارد »گل«بیشترین شباهت را به  ،»پیش از غرق شدن« کنم کتاب اخیرم فکر می. ران استبینی من بسیار مشابه آن دو هم جهان
راستش باور ندارم که شعرم داراي رسالتی باشد یا اینکه خودم رسالت خاصی را به دوش . زمانی بین این دو مجموعه حدوداً شش سال است

ور کند رسالتی دارد باید با هر آنکه فکر می. کنم هایی هم که توهم رسالت دارند پرهیز می تر و حقیرتر از آنم و از آدم خیلی کوچک. بکشم
اینگونه توهمات را متأسفانه . ست نست که آن حقیقت توهمی بیش نبودهاما عاقبت خواهد دا. داشته باشد که به حقیقتی الیزال دست یافته
خوریم که چرا دنیاي آنها اینگونه تنگ و بسته و ناچیز است که خود را  بینیم و تنها تأسف می در میان برخی شاعران ایرانی به وضوح می

. گري ست که قدرت بیان بهتري دارد شاعر تنها نظاره. شاعر مصلح اجتماعی و اخالقی نیست .پندارند ي میان گمراهان و نابخردان میپیامبر
 .همین

 
 

تر شده  ان سادهت تر و زبان تان قوام بیشتري یافته، ساختار شعرتان منسجم به بعد اندیشه »گل«از دفتر  :مانا آقایی
قبلی  ي دفترهاي هایی با سراینده تفاوتچه  »ي سوخته عبور از سیاره«ي  ي مجموعه سرایندهبنظر خودتان . است

 اش پیموده تا به اینجا رسیده است؟ شما دارد و چه راهی را در سفر شاعرانه
 
 

باشد اما رد شدن از شاید به زعم برخی ها عجیب و غریب  .ست ن کار براي من اندیشیدن به گذشتهتری کنم سخت فکر می :لیال فرجامی
هاي تکاملی و سیر  شود دست روي جهش مشکل می حوادث و فرایند تحوالت درونی هر شاعري به نظرم آنقدر لطیف و ناملموس است که

ست که راوي جابجایی  در ایران منتشر شد، حاوي اشعاري که دو سال پیش ،»عبور از سیاره ي سوخته« .اش گذاشت هاي شعري و سلوك
اکجا منتشر شده شعر من است و اخیراً توسط نشر ن ي که آخرین مجموعه »پیش از غرق شدن« کتاب .و دگرگونی بیانی مننددیدگاهی 

زنم که بیشترین تحوالت را مدیون شاعرانی  حدس می .وزي من به شعرستتري از این نگاه و تحول رویکرد امر معرف بهتر و دقیق
ست که  انداز تازه اي در من شده چشم ترجمه ي اشعار این دست از شعرا منجر به .خوانم کرده و می که شعرهایشان را دنبالغیرایرانی هستم 

ي عطف این مسیر  زنم چنین روش و کششی نقطه می حدس .شد حاصل نمی داشتم، چنین تغییري می اگر تنها بر شعر فارسی تمرکز
 .ست بوده

 
 

کهن ( ها  تایپ ها و آرکی اي، دنیاي خواب شما با الهام از نمادهاي اسطوره تعداد قابل توجهی از اشعار :مانا آقایی
ي  ها چقدر با حرفه ي مستمر از آن چیست و استفاده تان به این مباحث علّت کشش و عالقه. اند سروده شده) الگوها

 و مطالعاتتان در این زمینه ارتباط دارد؟ عنوان روانشناس شما به
 

ت من حول و حوش همین درمانگري ست و به طبع برخی از مطالعا ي من روان طور که به خوبی اشاره کردید حرفههمان :لیال فرجامی
م و این حتی قبل از مشغول شد  Jungian Psychologyیا» یونگی« ي روانشناسی ها پیشتر به مطالعه سال .خورند محور چرخ می
نگ بر اساطیر و پس از مدتی به دلیل تأکیدات مکرر یو. تنها از روي عالئق فردي درمانگري بود و ي روان ام در رشته اي مطالعات حرفه

ي خودشناسی و جهان  دریچهالگوها، کتب مربوط به کیمیاگري و مکاتب عرفانی شرق و خالصه هر چه مرتبط به این  دنیاي خواب و کهن
پس از آن هم به خاطر . الیاده و وان فرانتس و نیومن و دیگرانهاي کمپبل و  فی المثال نوشته .کردم مطالعه کنم سعی بینی می شد را



ه اما استفاده از این گون .مسلماً دنیاي ادبیات و روانشناسی ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیري دارند. ام بیشتر در این مباحث غرق شدم حرفه
ها شده و  آغشته به اینگونه مطالب و دیدگاهها  ی این سالعناصر در شعرهایم ناخودآگاه است و فکر می کنم دلیلش این باشد که ضمیرم ط

 .جوید یاري می ها براي خلق معانی و تصاویر از آنبه ناچار 
 
 

با بسامد باالي واژگانی مثل فضا، سیاره، ستاره، سیاهچاله و  »ي سوخته عبور از سیاره« ي مجموعه در :مانا آقایی
رسد که این کلمات براي به تصویر کشیدن درك  اشعار اینطور بنظر میاول   خوانشدر . کهکشان مواجه هستیم

بکار گرفته  -که یکی از مفاهیم کالن در شعر شماست  – و توصیف فناپذیري زندگی و مرگ شاعر از هستی
ق و معلّشویم که کار این واژگان به همان اندازه نشان دادن موقعیت  یلی ریزبینانه تر متوجه میاما در تحل. اند شده

شما به یک  شخصپادرهواي انسان مهاجري است که سرزمینش را از دست داده و در نهایت به عدم وابستگی 
تا چه حد با این دریافت موافق هستید؟ و اگر نیستید، بنظرتان این . فرهنگ و مکان جغرافیایی خاص اشاره دارند

 کلمات نماد چه هستند؟
 

تر به تکرار اینگونه کلمات در شعرهاي  ست و پیش کنم بسیار دقیق و موشکافانه فکر می. واژگان فوق موافقمما از با تفسیر ش :لیال فرجامی
داشت و مبتنی » جهانی -فرا«در اصل مرگ شخصی جوان موجب شد که خواب غریبی ببینم و این خواب عناصر . اخیرم فکر نکرده بودم

ي همین معانی و  ن اشعار دیگري آمدند که در دایرهپس از آ. یاره و غیره را داشت نوشتمبر همین خواب اولین شعري را که واژگان فضا و س
ي ماه هستم و در این  اما من شیفته. دانم نمی. گردد مینی ست که به دور خورشید شعر میشاید یک شاعر خودش ز. کردند واژگان سیر می

وال شما خوشحالم چون موجب شد به این فکر کنم که چرا این دست اشعار نوشته از این س. ست ي ماه زیاد استفاده شده قبیل شعرها از واژه
هایش شاید هرگز تا به امروز این چنین  ها و نابجایی و یا حتی نه چندان مدرن و جابجایی» مدرن«حال پادرهوایی و تعلیق انسان . شدند

. داشته و طبیعتاً این دگرگونی در ادبیات هم بازتاب خودش را دارد مکان و زمان تحول یافته بر ضمیر انسان تأثیر ژرفی. ست ملموس نبوده
کهکشانی نیست  یادي در خود ندارد؟ آیا هر انسانهاي ز آیا هر انسانی سیاره و ستاره و سیاهچاله. ي دیگري هم می شود این را دید به گونه

اش فراتر رود و  است که باید براي شناخت خود از جایگاه بومیست؟ شاید این انسان  که در پیکري فناپذیر و مفرطاً محدود، محصور گشته
  .تر ببیند و بشناسد تر و شفاف ي دیگري پرتاب شود تا زادگاه و بهتر بگویم خاستگاهش را دقیق به خطه

 

 
  

احاطه  غرباید و به زبان انگلیسی تسلط و بر ادبیات  شما با اینکه در نوجوانی به آمریکا مهاجرت کرده  :مانا آقایی
این سرسپردگی به . است "ایرانی"نویسید و شعرتان ضمن توجه به نگاه فرابومی، بسیار  دارید، هنوز به فارسی می

شود؟ قلم زدن به این زبان بعد از نزدیک به سه دهه زندگی در خارج از ایران چه  زبان فارسی از کجا ناشی می
 هایی بر سر راهتان قرار داده است؟ یتامکاناتی براي شما ایجاد کرده و چه موانع و محدود

 
با اینکه به درستی اشاره کردید که من تسلط . کنم زبان مادري جذابیتی دارد که معموالً زبان دوم دارایش نیست فکر می  :لیال فرجامی

این زبان سر و کار دارم، اما وقتی به ام با  درمانگر و چه در ارتباطات عمومی کامل به زبان انگلیسی دارم و در طی روز چه به عنوان یک روان



این انس و فطریت مثل این است که آدم یک دوست بسیار صمیمی و محرمی . تر و آشناتر است آورم، فارسی برایم فطري ادبیات رو می
ه سالگی در آمریکا هاردمن از چ. ي ما با اشعار حافظ و موالنا و سعدي و خیام و عطار آشنا شدیم خوب، از کودکی همه. همیشگی داشته باشد

پس طی چهارده سال من زبان . ي شکسپیر و ادبیات مدرن آمریکایی و انگلیسی کردم آموز دبیرستانی، شروع به مطالعه به عنوان دانش
به زبان دوم  کنم که این انتقال ناگهانی فکر می. ادبیات جهان آشنایم کرد ام فارسی بود و پس از آن زبان انگلیسی با روزمره و بعدها ادبی

با این که آدم . ایران داشته باشم بهاي باشد که  زبان فارسی شاید تنها پیوند باقیمانده. براي من درگیري و بحران روانی خاصی را ایجاد کرد
ی آمریکایی هم ام و در نشریات ادب اشعار زیادي هم به انگلیسی نوشته. نستالژیکی نیستم اما فارسی در من صداي بلندتري از انگلیسی دارد

. ست ي ادبیات انگلیسی را از من گرفته ان فارسی امکانات پیشروي در عرصهمتأسفانه عالقه و شاید به نوعی وفاداري به زب. ام منتشر کرده
تنها وسیله  ام که زبان بیشتر از پیش متوجه شده. ام را منتشر کنم ي اشعار انگلیسی ام که مجموعه اما در چندین ماه اخیر بیشتر مصمم شده

در حال حاضر . زبان بهانه ست و شعر اصل ماجرا. دهم عمدتاً به انگلیسی بنویسم ها زندگی در آمریکا دیگر ترجیح می ست و پس از سال
 .هاي کوتاهی به زبان انگلیسی هستم مشغول نوشتن مجموعه داستان

 
 

تان به وفور  ي شعري اما در کارنامهند تر کمرنگ دفترهایتانهاي عصر حاضر اگر چه در برخی از  نشانه :مانا آقایی
کنید چیست؟ آیا خودتان را معاصر  ي شما با دورانی که در آن زندگی می اصوال رابطه. شوند یافت می
ها وجوه  بین خودتان و آن  دانید و می) چه ایرانی و چه غیرایرانی(– خصوصا شاعران دیگر – تان همنسالن

 بینید؟ اي مشترك میها و رویاه تشابهی به صورت افکار، آرمان
 

تر از  بسیار کمرنگ »پیش از غرق شدن«و  »هي سوخت عبور از سیاره«ي آخرم  رویکردهاي اجتماعی در دو مجموعه :لیال فرجامی
از  .ي مهر و کین گونه اي با عصر حاضر دارم در حقیقت رابطه  .با دیدگاه شما در این خصوص کامالً موافقم .اند هاي قبلی مجموعه

بینم که من را به هستی امیدوار  هایی را می ها و مهربانی ها و لطافت شوم و در عین حال زیبایی ري رنجیده مینامالیمات مثل هر کس دیگ
بسیاري از همنسالن  .کنم کمی از آنها ارتباط برقرار می ددرص اگر پرسش در مورد همنسالن ایرانی معاصر است باید بگویم تنها با .کنند می

نه تنها  .شان دارند که برایم جاذب و بالغانه نیست و هویت شخصی منزلههستند برداشت خاصی از شعر و هاي ادبی  من که درگیر فعالیت
هایشان هم  اخالقی ها و خودستایی ها و بیپسندم که از بازاریابی  نگرش آنها را به شعر به عنوان ابزاري موقت براي دیده شدن نمی

اگر کسی در . چه دوستان شاعرم در ایران و چه آنان که مهاجرند ام و خواهم ستود شه ستودهتعداد اندکی از شاعران ایرانی را همی .بیزارم
د رسید که شاعران و نویسندگان شک به این نتیجه خواه شناسانه بر شرایط کنونی ادبیات ایران انجام دهد بی حال حاضر تحقیقی جامعه

تعدادي از همنسالن بسیار مستعد و خالق و در عین حال پایبند به . اند ها بوده مان جزو بهترین نشین و منزوي و چه بسا از یادرفته حاشیه
اجتماعی ادبیات  -یمآبی ها و انحصار سیاس گري ها و کاسب ي ورود به میدان جلوه اصول انسانی و اخالقی خوشبختانه به خود اجازه

نشین را تسخیر کرده  هاي خارج طلبانه افراد به اصطالح اهل قلم، رسانه در این چند سال اخیر آنچنان سیاست ها و اعتقادات اصالح. اند نداده
اکتشافات بدیهیاتی از زد و بندهاي این گروه معتقد و انکشافات و . شود لمس کرد که این انحصار تام یا مونوپولی گسترده را به وضوح می

گرایی و برابرخواهی و حقوق شهروندي و فمینیسم و دموکراسی و  ایم چون حقوق همجنس هاي سال در غرب شناخته که من و شما سال
به اي نیست را چون اختراعات اذهان نابغه و بکر  هایی که پدیده ي تازه ي این گونه گفتمان رواداري و دیگر موارد و نظریات حاضر، ارائه

تر در ادبیات فارسی نبوده و  تر و وقیحانه پوپولیسمی از این واضح. دانند خوانندگان حقنه کرده و خود را مصلحین مردم گمکرده راه می
هیچ شاعري و باز  .ایم بسیار زننده و مضحک است دانیم و به تازگی کشف کرده ي آنچه بسیار کم می ابراز فضل و شعور درباره  .نیست

خودمان را گول نزنیم و  .جایگاهی برتر و باالتر از مردم عادي و عامی کوچه و بازار ندارد شاعر بودنش به صرف هیچ شاعريکنم  تأکید می
 .ها یاد بگیریم ست که باید از غربی این حداقلی .به خاطر هرج و مرج موجود تاج روشنفکري و روشنگري بر سر خود و دیگران نگذاریم

آرمانی هم ندارم  .کنم شاید هم اشتباه می .بینم سد که رؤیاها و اهداف مشترك چندانی میان خود و همنسالنم نمیر این طور به نظرم می
گونه روابط قرون آید و متأسفانه این ر ادبیات فارسی هم به شدت بدم میاز روابط مرید و مرادي موجود د .چون آدم آرمانگرایی نیستم

بینی که با گفتگو  برخی از شاعران ضعیف را می .ام را زیاد شاهد بوده "پیشکسوتان" و "اساتید" ها به وسطاییِ نان قرض دادن
تر کامالً  که در فرهنگی بسیار سالم چنگ بزنند خواهند به جایگاهی سرایی ها می یا همنشینی با فالن استاد یا مدیحه "پیشکسوتان" با

اخیراً در کتابی که از  .اش تشخیص داد ي کسب صالحیت و مدارج افراد برجسته و نامی توان از نحوه سالمت یک فرهنگ را می .نامیسر بود



تر بگویم، از  ساده ."!نما پرهیز کن -از افراد خوش ": گوید ام، زویگ از قول او می استفان زویگ در تحلیل و ستایش شخصیت نیچه خوانده
  !افراد نمایشی پرهیز کن

شاید دلیلش این  .بینم اجتماعی خودم هم شکافی عمیق میان بسیاري از همنسالن می -باورهاي سیاسی سواي برخی سالیق ادبی رایج، در
کنم فرهنگ  فکر می .ام به بهبود ناگهانی اوضاع دل نبستهدانم و  اخالقی می -عضالت کنونی را روانیي خیلی از مسائل و م باشد که ریشه

 .اي هم در راه نیست نی دارد و هیچ معجزهو اصالح روا ایرانی نیاز به چندین نسل درمان
 
 

شمار  هاي آن به از جذابیت کند و انتقال سریع معنا شعر شما به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار می :مانا آقایی
کنید؟ و چقدر به  هنگام نوشتن چقدر به خوشایند خواننده و اینکه شعر باید برایش قابل فهم باشد فکر می .رود می

 کردن او با متن و مشارکتش در تولید معنا باور دارید؟درگیر 
 

نویسم براي خودم مفهوم نیست بهتر است به  یکی از اصول این است که اگر آنچه می. من به چند اصل در شاعري معتقدم :لیال فرجامی
اگر من . باید حتماً در نظر گرفته شوداي ست که  هاي حرفه هاي فردي و اخالقیات و شعورمندي این جزو شرافت. دیگري هم انتقال ندهم

توانم انتظار داشته باشم که فرد دیگري درك و جذبش کند؟ بنابراین هیچ جایی  توانم به خودم منتقل کنم چگونه می ام را نمی آنچه نوشته
به خوشایند خواننده معتقد نیستم و من . همانطور که از خواننده انتظار دارم با من هم وارد بازي نشود. براي بازي با خواننده وجود ندارد

اما مسئله این است که هر کار خوب هنري تعبیرپذیر و چندالیه ست و ارتباطات طبیعی . گیرم ي فردي و جهتم را در نظر می سلیقه
کنم با  ه فکر میهایی ست ک این ظرافت. کند واژگان و تنیدگی و انسجام متن همه و همه به انتقال معانی به خواننده کمک می ارگانیک و

اما مسئله این است که . اگر کارهایم بتوانند داراي این ظرائف و نکات لطیف باشند، غمی نخواهم داشت. آید تمرین و استمرار به دست می
اشته باشد تواند تعبیري منحصر به فرد از متنی د اي می هر خواننده. طلبد شعر خوب کار می برد و کار هم پشتکار و دقت و امید و زمان می

هم کردن چه آوا سر ي هم مثالً چند واژه. ست یا واقعیتی باشد که درگیرش بوده کند باید معرف حقیقتی اما آنچه شاعر یا نویسنده تولید می
اید ي متن نب کنم که با خواننده تواند ارزشی برایش قائل شود؟ فکر می موردي که خود شاعر هم نمی بی» زدایی آشنایی«لزومی دارد؟ یا 

 .شوخی داشت و هیچ دلیلی ندارد که مؤلف انتقال معنا را به تأخیر بیاندازد
 
 

کمی از  لطفا .یدا به فارسی برگردانده را» کبیر« قرن پانزدهم هنديِو عارف اي از اشعار شاعر  شما گزیده :مانا آقایی
تجربه ي ترجمه تان از این شاعر و ترجمه هاي دیگري که در دست انتشار دارید بگویید. در انتخاب شعر و شاعر 

 براي ترجمه چه نکاتی را در نظر می گیرید و بنظرتان ترجمه کردن چه تاثیري بر شعر خودتان داشته است؟ 
 

ي اشعار  این کتاب برگزیده .توسط نشر آهنگ دیگر منتشر شد 1389در سال  »خواند اي که در من آواز می دهپرن« کتاب :لیال فرجامی
دانستم حتماً زمانی آثارش را به  ها پیش با اشعار کبیر آشنایی پیدا کردم، چنان تأثیري بر من داشت که می وقتی سال .کبیر بودشاعر هندي، 
ار وسواس به در انتخاب این شعرها بسی .کردم و خوشبختانه نشر آهنگ دیگر این مجموعه را منتشر کردو این کار را  .گردانم فارسی برمی

هاي بسیاري از مترجمین متعددي که بر اشعار کبیر کار کرده بودند را مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که ترجمه  هخرج دادم و ترجم
د ام و بای هاي بسیاري از شعر شاعران جهان کرده هاي اخیر ترجمه در طی سال .دارد برتريهاي دیگر  اي رابیندرانات تاگور بر وارسیونه

از یک شاعر آمریکایی نامی تعداد زیادي شعر ترجمه  .اند د ترجیحم شاعران معاصر غیرایرانیرس ه شعر خواندن میتعارف وقتی ب بگویم که بی
ي  شاید این دو پروژه را به صورت دو کتاب مجزا در آینده .کنم که ترجمه می هاست شده دارم و همین طور اشعار شاعران جهان را سال

آنچه در خواندن سرسري  .شود دقت و تأکید بر اجزا و انتخاب واژگان و حتی صنعت شعري میي شعر موجب  ترجمه .نزدیک منتشر کنم
کنم این گونه مطالعات و توجه  فکر می .ي آن نیست ترجمههاي دقیق و موشکافانه از طریق  یک شعر به دست می آید قابل قیاس با دریافت

 .ست ن تأثیر بسزایی داشتهشا انتخاب واژگان و چیدمان ام و چه بسا ها بر فضاي شعري
 
 



که از طرفی حاصل فلسفه  هستیم معناگراشاهد اشعاري  »پیش از غرق شدن«کتاب اخیرتان  در :مانا آقایی
شعرها گاهی . اند یتان نسبت به وقایع جهان پیرامونها ي واکنش تی و از طرفی دیگر نتیجهورزیدن شما با هس

 یک نگاه کل و جزء نگرِ از این گذشته. استعاري دارند گاه بیان و فضاییاند و  شفاف و عینی، هایی ملموس روایت
آیا یک فرایند  چه مبنایی دارند؟ هاي متفاوت این ترکیب فضاها و لحن .دشو دیده می در کل این دفتر نیز انتوام

 شما نسبت به شعر یا اجتماع؟ ي رویکردي خاص از سوي نتیجه اند یا اتفاقی
 

 ست که از بیرون و درون تؤامان بینید حاصل باري حان متفاوتی که در این مجموعه میکنم شاید ترکیب فضاها و ال فکر می :لیال فرجامی
کارهایم  فضاي بعدها لحن و. بود» ي دختران بد اعترافنامه«زمانی بود که بیشتر به بیرون توجه داشتم و حاصلش. ام به دوش کشیده

. ست ي خلق این مجموعه بوده کنم ترکیب این دو فضا به ناچار الزمه فکر می. اً انتزاعی و استعاري شدهمانطور که اشاره کردید تدریج
در این دو . دانم در جاهایی هم باید رك و مستقیم و پوست کنده سخن گفت یا نوشت پسندم اما می اصوالً زبان استعاري تر را بیشتر می

ها موجب تغییر نگرشم به جزئیات شعري  ام و این کارگاه ها بوده غیرایرانی در یکی از دانشگاههاي شعر شاعران  سال اخیر هم درگیر کارگاه
. ي معناهاست حاصل تأمل و تعمق بیشتري در صنعت و چگونگی شعر و ارائه» پیش از غرق شدن« ي توانم بگویم که مجموعه می .ست شده

.امیدوارم که بتوانم این روند را در خودم ادامه دهم  
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