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 قبل از هر چیز برویم سروقت نوجوانی تان. فکرش را 
می کردید شاعر بشوید؟

این گفت وگو  نوجوان هایی که  از  را  بگذارید من همین سوال 
را می خوانند بکنم: »شما می دانید در آینده قرار است چه کاره 
شوید؟« منظورم از این سوال این است که من هم مثل خیلی 
از نوجوان ها تصوری از این که قرار است در آینده چه کاره شوم 
نداشتم. البته یادم است دوره ی راهنمایی به ذهنم رسیده بود 

روحانی شوم اما نشدم ولی شاعر؟...
 به نظر شما چرا نوجوان ها کم شعر می خوانند؟ 

از بازی های  ارتباط بگیرند،  با شعر  از آن که  نوجوان ها بیش تر 
کامپیوتری، سرگرمی های اینترنتی یا حتی هنرهایی مثل فیلم و 
موسیقی لذت می برند که البته خیلی هم عالی است. نوجوان ها و 

آدم ها حق دارند از زندگی شان لذت ببرند. 
اما چرا شعر یا در شکل کلی ترش کتاب این نقش و جذابیت 
را برای نوجوان ها ندارد؟ چون آن را نمی شناسند یا کسی راه 
لذت بردن از آن را به آن ها یاد نداده، نه آموزش و پرورش، نه رادیو 
و تلویزیون و نه حتی خانواده )اگر قواعد یک بازی کامپیوتری را 
ندانید، هرقدر هم که جذاب باشد، زود از آن خسته می شوید 
با  ما  بزرگ ترهای  متأسفانه  داشت(.  نخواهد  برای تان  لذتی  و 
رویکردهای غیرجذاب و رفتارهای تحمیلی شان، بیش تر از آن که 
نوجوان ها را به شعر و ادبیات و کتاب نزدیک کنند، بین آن ها 

فاصله می اندازند.
سروده  برای شان  که  را  شعری  نوجوان ها  چرا  حاال   

می شود، یعنی شعر نوجوان کم می خوانند؟
برای این که شعر به اصطالح نوجوان ما تصویر صادقانه ای از دنیای 
حرف ها،  حس ها،  نمی توانند  آن ها  و  نمی دهد  ارائه  نوجوان ها 
مشکالت، دغدغه ها و... شان را در آن پیدا کنند. قبول کنید که 
هیچ کس حاضر نیست به سوپرمارکتی سر بزند که خوراکی هایی 

مد نظرش در آن پیدا نمی شود!
شعر  نوع  دو  درباره ی  دورتر  سال های  در  است  یادم 
کوششی و جوششی برای نوجوان ها صحبت می کردید. 
حاال بعد از این سال ها، می خواهم بدانم شعرهای خودتان 
اصال  تلفیقی؟  یا  جوششی  یا  است  کوششی  بیش تر 

کدام شان را بیش تر توصیه می کنید؟
قضاوت درباره ی شعرهای من برعهده ی نوجوان هاست و نظرشان 

پنجره ی زندگی تان را خودتان بسازید

نیلوفر نیک بنیاد

گفت وگو با عباس تربن شاعر نوجوان

برای معرفى كردن يک ش�اعر، الزم نیس�ت حتم�ا از تاريخ تولد و فعالیت های ش�غلى اش 
ح�رف بزنی�م، ش�ايد گفتن همین نکته بس باش�د كه اولین كس�ى كه به من ياد داد اس�م 
بعضى نوش�ته هايم »ش�عر س�پید« اس�ت نه »متن ادبى«، عباس تربن، ش�اعر خوش�رو و 
مهربان بود. تربن س�ال های س�ال با نوجوان�ان كار كرده، شعرهای ش�ان را خوانده و نقد 

كرده و راه درس�ت ش�اعر ش�دن را به ش�ان آموزش داده. 

خ�ودش ه�م مجموعه های بس�یاری در قالب ه�ای مختلف ش�عری و در موضوعات طنز 
و ج�دی ب�رای نوجوان�ان گفته؛ اين يعنى با گوش�ت و خون و اس�تخوان با »نوجوانان« 

گ�ره خ�وردن. 
از كتاب های او برای نوجوانان مى توان به عش�ق های لنگه به لنگه، س�وت س�کوت، ماه روی 

صندلى، يک بستنى و پنج زبان، ايستگاه الغری و... اشاره كرد.

برای من محترم و قابل قبول. بنابراین بهتر است نوجوان ها به این 
بخش سوال جواب بدهند. اما درباره ی بحث جوشش و کوشش در 
شعر، به نظرم یک شاعر موفق نیاز به هر دوی آن ها دارد. »جوشش« 
یا همان الهام ها و حس های درونی را که نقطه ی شروع شعر است، 
تقریباً همه ی شاعران به صورت خدادادی دارند، اما »کوشش« یا 
همان توانایی های فنی با تمرین و مطالعه به دست می آید و باید 

برایش زحمت بکشید.
 به نظرتان چرا شعرهایی که نوجوان ها می گویند، بیش تر 
سیاه است، اما شعرهایی که برای نوجوان ها گفته می شود 

اغلب فضای خوب و شیرین و گل و بلبل دارد؟
و  هستند  خودشان  ما  نوجوان های  این که  برای  ساده:  زبان  به 
شاعران نوجوانانه سرا خودشان نیستند! نوجوان ها از جهانی که 
در آن زندگی می کنند می نویسند، بی آن که درگیر انگیزه هایی 
مثل فروش کتاب یا حق التحریر یا حتی معروف شدن و گرفتن 
جایزه یا مقام باشند. البته من فکر می کنم دنیای نوجوان ها به 

این سیاهی هم نیست و به خصوص دنیای درون آن ها خیلی شاد و روشن 
دور  از چشم شان  و  می اندازند  جا  را  آن  نوشتن  موقع  آن ها  البته  که  است 

می ماند.
 شما از معدود شاعرانی هستید که برای نوجوان ها شعر طنز می گویید، 
با این که طنز خودش یک جور شوخی است، اما من فکر می کنم شعر طنز 
گفتن برای نوجوان ها یعنی جدی گرفتن آن ها و بزرگ حساب کردن شان. 

نظرتان درباره ی این پارادوکس چیست؟
موافقم و فکر می کنم توصیف تان خیلی شاعرانه بود. بنابراین ترجیح می دهم 
از  بود،  توضیحی و کسالت بار خواهد  به جای جواب من که احتماالً  نوجوان ها 

دوباره خواندن این سوال قشنگ لذت ببرند.
برای  می گفتید  آن ها  به  می گویند  شعر  به  عالقه مند  نوجوان های   
سرودن شعر جدی و خوب باید خوب نگاه کنند، خوب بو بکشند، خوب 
بشنوند و... برای این که یک نوجوان بخواهد شعر طنز موفقی بگوید، باید 

چه کار کند؟
البته من هنوز خودم را شاگرد مدرسه ی طنزنویسی می دانم، اما فکر می کنم 
و  ریز  اتفاقات  و  زندگی  به  متفاوت  نگاهی  به  مقدمه ی طنزنویسی، رسیدن 
درشتش است؛ نگاهی که خشکی و قاطعیت را از همه چیز می گیرد و شک 
و نسبیت را جایگزینش می کند. برای رسیدن به چنین نگاهی باید زندگی 
متفاوتی داشته باشی که در و دیوار و پنجره اش را با دست های خودت انتخاب 
کرده ای و ساخته ای )البته اگر اصاًل در و پنجره ای داشته باشد!( نه با تقلب 
و از روی خانه های دیگران یا بدتر از همه خانه ای که دیگران از پیش برایت 

ساخته اند!
به هرحال شعرها و داستان ها از زندگی شاعرها و نویسنده های شان جدا نیستند و 
نمی شود که بخواهی مثل بقیه زندگی کنی اما اثر متفاوتی خلق کنی؛ یا آن طور 

که از قدیم گفته اند هم خر را بخواهی و هم خرما را!
 اگر شعر را همان ابراز درونیات بدانیم، درونیات شما به کدام دسته از 
شعرهای تان نزدیک تر است؟ شعرهای طنز یا جدی؟ گروه سنی کودک 

و نوجوان یا بزرگ سال؟
هر کدام از آن ها تکه ای از آدمی هستند که من باشم. من گاهی کودکم، گاهی 
نوجوان و گاهی بزرگ سال؛ بعضی وقت ها تلخ و اخمویم و خیلی وقت ها شوخ طبع 
و طناز. اما من همیشه در زندگی اولویت را به طنز داده ام؛ پس انتخابم در شعر 
هم همین است. و البته در بین شعرهای کودک، نوجوان و بزرگ سال، شعرهای 

نوجوانم را یک جور دیگر دوست دارم.

رستم عصر جديد
 هركول كه ديده ای، منم رستم شان!
 اين هیکل و زور را از او جستم شان!

 آن تشت پر از لباس را مى بینى؟
تهمینه نشسته است،من شستم شان!

ماه خط خطى
يک نفر درخت را تکان دهد

البه الی شاخه ها
گیر كرده است

 ماه

عشق گربه ای
 از عشق و محبت نهان حرف زدم

 از هرچه كه بود در جهان، حرف زدم
 ديروز كه تنها شده بودم،تا شب

با گربه ی همسايه مان  حرف زدم
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