
  

 

 

 

 39 نامه تابستانفصلسال اول، شماره اول، 

  

 مقدمه
 درباره شعر

 اخبار شعر
 مقاالت
 كتاب، شاعر معرفی

 نقد كتاب، شعر
 مصاحبه

 «بانوي شعر ايران اي براي سيمين مرثيه»نامه؛  ويژه
 شعر

 شعر ترجمه
 نامه شعر استان گلستان ويژه

 هاي ادبی استان گلستان فعاليت     
 تان گلستانشعر اس     
 هاي استان گلستان برخی نشست     
 گرگان ي نگاهی به گويش و لهجه     
 مصاحبه     
 شعر شاعران استان گلستان     

نازنين ، زاده معين حسن، علی عبدالرضايی، بنفشه الياسی، مهدي رحيمی، پاييز رحيمی، صنم نافع، مهدي فرجی: با همراه شماره اين

آسا ، ميثم رياحی، عابدين پاپی، آرمان ميرزا نژاد، مازيار عارفانی، زاده مهدي حسين، فر اسماعيل مهران،  الديمرصاد فو، نژاد هدايت

الهی، احسان  ، اميد فرجالسادات حسينی فاطمه، محمد بيانی، رضا جاجرمی، علی جهانگيري، لو معصومه مصطفی، رهاد نکو، قربانی

نيا، مارال افشاري،  راحله شهرياري، مرتضی شاهين ،صابر حسينی ينی، مرضيه بيات،يده حساحمدزاده، نگين افشاري، الهام اسدي، زب

بهمن وليان، سهيل نصرتی، زينب طلب، محيا فضلی، محمد شعبانی، ارژنگ اسپهبد، محمد گنابادي،  محمد مطلوبكتويی،  نيامين ديلمب

راد، آيدين  ملکيان، سعيد حامد، فرامرز پورافرا، مرضيه قاسمیزاده، آذردخت ضيائی، حسين خواجه، الناز  اروميه، شروين شيرين

 آراز، پگاه عامري، حديث حسينی، رامك راميار، حسن موسوي و...

 باالنی حبيب موسوي بی گندم مهقانی و سيد با تشکر ويژه از:



 
 رسخن رسدبی  

گار قسم هب قلم و آنچه می  د...ن
 

 كنيم.ما تقدیم میرا به ش چوك نامه شعر اولين فصلبا افتخار 
 عصا و شعر، كه قلم، نحوی ترسيم كرد مان را به خداوند مهرورز را شاكریم كه فضای زیست

مان در آن نفس  انگيزی كه ادبيات ی وهمگونه ی سراب در این بيغوله مان باشد. غذای روح
كم در ذهن خود  كه شاعرانی كه دست جای خالی ریسمانی محسوس است حقيقتاً زند، می

ها رهایی  افت و خيزها و درگيری ها و روی بدان پنجه بسایند و از كج تمایل به استقالل دارند،
گونه توجيهی  بدون هيچ قدر معانی جدید آن چه بخواهيم و چه نخواهيم، هر حالت به یابند.

گيری  طور چشم گيری را به گاهی فرصت تفکر و تصميم مان شده است كه وارد گفتمان زندگی
 گيرند. میاز ما 

ها و  تا زجرها و حرف صبری زیاد و روحی بلند باید ای گشاده، در دنيای كوچک ما سينه
تواند ضامن بزرگی و قداست  چيز می چه ی انسانيت، جز دغدغه به ها را تاب بياوریم. نارفيقی

است، باید  مرزهای سياسی و جغرافيایی را در نوردیده كه كالم، زمانی كارهای ادبی باشد؟
 تالش كنيم. ها زبان مشترک روح انسانبيشتر برای اعتالی 

جا انسان  انسان همه بریم یا ایران یا شيلی؟ سر می كند كه در برمه به دیگر چه تفاوت می
 است...

هرچند كه  تبع آن ادراک واقعی آن احساسات است. اصل مهم دریافت احساس مشترک و به
« .نه دریافتیافت است  اصل این كار،»كند كه  میوری آهای ما از بزرگان به ما یاد آموزه

های  بر آن شدیم تا با بضاعت اندک و دست هر طریق، به عبداهلل انصاری( )رسائل خواجه
مستقل را برای انتشار آثار شاعران و منتقدان و  با یاری هم مکانی امن و كامالً مان، خالی
ی بر هيچ نوع تفکری ترجيح داده كه در آن هيچ نوع تفکر مندان به شعر بسازیم عالقه
 باشد و شعر و شعر... «شعر» مسئله و دغدغه شود و صرفاً نمی
سالی  كانون فرهنگی چوک است كه چند هایاز زیرشاخه ای كه پيش روی شماست، مجله
گونه توقعی سعی در القای  همت گماشته و بدون هيچ ی ادبيات مستقل، شود در صحنه می

هرچند كه در اپرای  سميک در دیدگان مخاطبان و پيگيران ادبيات دارد.مي نوعی دیدگاه آپتی
اما شاید  رسد، گوش جان می های سمفونی رنج به گاهی نغمه انگيز این روزهای ادبيات، غم

ذكر در این  ی قابل نکته دل خوش ساخت. -سو و دور هرچند كم- ای بتوان به ابيز و شراره
ها و  ی مسئله سو آینه ان و همچنين مفاهيمی است كه از یکلزوم توجه ویژه به بعد زم مقال،

این  توجه نيز باشد. و شایان انترسان حکماًو از سوی دیگر  های انسان امروز باشد مشخصه
 هاست. ی مشهور مثل ی زنجيره شده های گم واقع یکی از حلقه به موضوع

های كشور تعلق  یکی از استانای به  نامه ویژه تصميم بر این شد كه در هر شماره از مجله،
معرفی  ها، گيرد و هدف از این امر نيز چيزی جز نگرش كانونی و متمركزتر به شعر استان

 كشان شعر و نيز تشویق شعرای جوان نبوده است. اشخاص و زحمت
  هرچند كه باید به فکر انسان بود... مان را به این خاک ادا كنيم. باشد كه اندكی از دین

 

 صلح و بارانهب اميد 
 

 

 چوك نامه شعرفصل

ای است شبیه جغد كه از  نام پرنده «چوك»

 كشد. می درپی فریاد شود و پی درخت آویزان می
 

 كيوان عابدي :رسردبی

 نيا طيبه تيموري :ناظرامورفنی

 

 
 

 هیئت تحریریه 

ه پورپيغمبر، عباس مقامی، فائز زاده، كامران قائمحامد حاجی

 نيا )ويراستار( طيبه تيموري رضوانی،

 

 

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookpoem@gmail.com 
 

 29620123390: آگهی

 
 
 
 
 

نامه  و فصل چوكتمامی شمارگان ماهنامه ادبيات داستانی 

 چوك، در سايت كانون فرهنگی چوكشعر 

 هر به شما، سوي از ماهنامه اين نشردسترسی است.  قابل

 نيت حسن... و كاغذي پرينت دي، سی ايميل، از اعم طريقی

آثار،  منتظر هميشه. گردد می تلقی كانون اين به نسبت شما

 .هستيم بزرگواران شما هاي راهنمايی و نظرات، نقد
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 چوكر کانون رفهنگی سخن دبی 
 

سال  كه پایه این كانون نه ایم گامی دیگر در جهت اعتالی  فرهنگ و ادبيات برداریم. زمانی مان توانستهمفتخریم كه به همت جوانان وطن

آن پایه بود كه چنان رشد  ذهن این كانون بر باشيد تا دیده شوید. اما دانه گفتند كه باید زیر سایه بزرگان یپيش بنا گذاشته شد، دوستانی م

ادبيات و هنر. خواستيم و چنين شد كه به اعتراف همين دوستان  لكند كه نياز به سایه نداشته باشد. خود بزرگ باشد و سایه و مأمن اه

 گفتند كه ناشدنی، شدنی شد.

فضایی ساخته شود كه مختص به گروه و  ست. كار سختی بود كه هنر و ادبيات بر كسی پوشيده ني لها نگاه جامع ما به اه این سال در طی

شود و این نيز شد و در این كانون از تمامی قشرها و تفکرات اثر منتشر  دسته و تفکر خاصی نباشد و همه در آن دخيل باشند. گفتند نمی

كه چرا فضا  داشت و اهالی شعر ناخرسند از این نویسی رونق ها بيشترین فعاليت ما در عرصه داستان و داستان شد. اما طی همه این سال

 برای شعر و شاعر كمتر است و چرا ماهنامه ادبيات داستانی چوک فقط باید به داستان اختصاص داشته باشد؟ 

ند اند و اميد است كه این رو آمده كار شوند و خوشبختانه چند شاعر از كرختی در و جواب این بود كه خود اهالی شعر باید دست به

 نامه ادامه داشته باشد. فصل

توجه به ارتباطات و دوستانی كه داریم  نامه آن به استانی اختصاص داشته باشد. ما با بخش ویژه ،نامهو قرار است كه هر شماره این فصل

ثری ارسال كنيد مورد بررسی و كنيم اما این بدان معنی نيست كه اگر شما عزیزان ا های استان با آنان ارتباط برقرار می نامه برای این ویژه

 «تریبون همه هنرمندان است. چوك» سرجای خودش است كه چوك گيرد. قانون انتشار قرار نمی
چيز بر پایه عشق و دوستی و همدلی است. در نگاه ما نه كسی بر كسی برتری دارد و نه به ناز  كنيم. همه و حرف تکراری خود را تکرار می

چند كه حداقل  كه بيشتر حمایتش كنيم. این فضا برای شماست. برای ادبيات است. برای نفس كشيدن است. هر بازیم و كرشمه كسی دل می

نامه خواهم داشت اما برای سالم ماندن فضای آن، حداكثر تالش خود را خواهم كرد تا فضای مسموم  آوری این فصل جمع دخالت را در 

 دور از سياست و باندبازی را استمرار بخشيم. بتوانيم این فضای سالم و بهدیگر جاها به آن سرایت نکند. به اميد آن كه 

 روی همه باز است مگر خود، آن در را ببندید. به چوك دوستی با   درِ
 

  ايیمهدي رـض    
 
 
 

 



 
 

 هنرمندان همه  ن  تریبو چوك

های کانون فرهنگی چوک آشنایی با کلیه فعالیت  

 

 نقد مقاله بخش در ،«گفتگو نقد، مقاله،» بخش در پست چند ای کی انتشار و «چوک یخبرگزار» بخش در خبر ها ده انتشار :روزانه تیفعال

 دیگران آثار به که نقدهایی توانید می. کنید ارسال ما برای خودرا مقاالت توانید می. بخوانید جدید چندمطلب ای یک توانید می روز هر سایت این گفتگوی و

 تبعیضی هیچ بدون کانون این در. کنید ارسال ما برای خودرا های مصاحبه توانید می. کنید ارسال ما برای را اند نوشته شما آثار به نقدی ندیگرا یا و اید نوشته

 .کنید معرفی ادبی جامعه به خودرا آسوده خیالی با بتوانید تا ایم  ساخته گرامی هنرمند شما برای را فضا این. گردد می اجرا شما درخواست

 

 یکارگاه جلسات نیهمچن و. شود یم روز به و متنوع مختلف یها بخش در زانیعز شما از یآثار با تیسا شنبه یروزها هرهفته :یهفتگ تیفعال

 امروز به تا کانون نیا. باشد یم چوک یفرهنگ کانون یآکادم و کانون یاعضا مخصوص فقط و فقط جلسات ورود به این که شود یم برگزار یهفتگ صورت به زین

 .است کرده برگزار یکارگاه صدجلسه از شیب

 

 011 از شیب به ماهنامه نیا. کند یم میتقد رانیا یادب جامعه به اف دی یپ صورت به یا  ماهنامه ،هرماه چوک یفرهنگ کانون :انهیماه تیفعال

 صورت به یجلسات سال طول در کانون نیا درضمن. ا از سایت دانلود بفرماییدهای قبلی ر ماهنامه دتوانی یم زین شما نیهمچن و شود یم ارسال ایدن سراسر در هزارنفر

 جلسه هفتاد از شیب حال تابه کانون نیا. است آزاد جلسات نیا در شرکت عالقمندان، همه یبرا و شود یم یرسان اطالع تیسا قیطر از و کند یم برگزار یحیتفر

 .است کرده برگزار یحیتفر -یادب

 

 برگزار «ای، حضوری ی، مكاتبهنترنتیا»طریق  به سه یسنوی داستان تخصصی یآموزش دوره سه سال در چوک یفرهنگ انونک :یفصل تیفعال

اف شعر چوک نیز از جمله  دی نامه پی انتشار فصل به سایت مراجعه کنید. دیتوان یم «چوک یفرهنگ كانون یآكادم» دوره با ییآشنا جهت که کند یم

 .باشد انون میاین ک فصلی های فعالیت

 

 انهیسال همهایی  همایش باشد، یم كانون یاعضا مخصوص فقط که یهفتگ جلسات یبرگزار بر عالوه چوک یفرهنگ کانون :انهیسال تیفعال

 برگزار زین ییرونما ممراس کنند، منتشر یاثر اعضا اگر گرید یموارد در و  شود یم برگزار چوک سال جشن نام با همایشی ،هرسال ورماهیشهر در. کند یم برگزار

 .دییبفرما مالحظه سایت در را مراسم نیا های عكس دتوانی یم که کرد برگزار رانیا در را کوتاه داستان یجهان روز شیهما زین 09و  01  سال در چوک  .شد خواهد

  

  اندازی شدهراه عزیز شما هنرمندان و بیشتر بهتر معرفی هرچه هتج چوكبانك هنرمندان 

 است.

ها، جوایز ادبی و همه هنرمندان ها، جشنواره ها، کانون نون فرهنگی چوک حامی انجمنکا
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 39وریتا شهر 39وریشهر ،چوک یكانون فرهنگ یها تیآمار سال فعال
 

 ان و شاعراندگانتشار آثار و معرفی نویسن
 
 شماره. 09ادبیات داستانی  (pdf)انتشار ماهنامه  +
داستان ترجمه،  37داستانک،  29کوتاه،  انداست 011انتشار  +

 داستان زبان اصلی در سایت و ماهنامه. 01
 11قطعه شعر کالسیک،  019قطعه شعر آزاد،  010انتشار  +

 قطعه شعر زبان اصلی.  09  قطعه شعر ترجمه،
 خبر ادبی فرهنگی هنری. 9111انتشار بیش از  +
 گفتگو. پست در بخش مقاله، نقد، 011انتشار بیش از  +
 هنرمند در بانک هنرمندان سایت چوک. 00معرفی  +
نقاش،  نویسنده، شاعر و مترجم،  901حمایت خبری بیش از  +

 ساز، عكاس و... مجسمه
 

 ها شیجلسات و هما
 

 تفریحی. -جلسه ادبی 1برگزاری +
 نویسی.کادمی داستانآ جلسه کارگاهی 90برگزاری +
 جلسه رونمایی کتاب. 9برگزاری  +
 جشنواره و جایزه ادبی، فرهنگی. 00حمایت و همكاری با  +
و  «کانون فرهنگی چوک»برگزاری همایش جشن سال +

 با همكاری مجله بخارا.« استاد جمال میرصادقی»بزرگداشت 

نویسی تحت عنوان  دوره آموزشی داستان سه برگزاری+
 هنرجو. 10با حضور « آکادمی کانون فرهنگی چوک»

ای شعر زبان اصلی، داستان زبان اصلی، ه اندازی بخش راه+
 ترانه و بخش شعر و داستان کودک.

 

 یكانون فرهنگ یاعضا یآثار منتشرشده از سو
 
کیوان »، «اقیانوسی به عمق یک میلیمتر»مجموعه شعر  +

 «عابدی.

 «بهاره ارشد ریاحی.»، «لیتیوم کربنات»مجموعه داستان  +
 «.امین فارسیمحمد»، «هاگذر قصاب»مجموعه داستان  +
انتشار دومین مجموعه داستان گروهی کانون فرهنگی چوک،  +

 نشر نصیرا.
آثار چهار نفر از اعضای کانون فرهنگی چوک برای انتشار +

زودی در بازار  گذراند و امید است که به مراحل چاپ را می
حال اعضای این کانون در مجموع بیش  کتاب ارائه شود. تا به

 اند. ه شعر و داستان منتشر کردهاثر در عرص 01از 

هنرنویسندگی، تجربیات »آغاز تحقیق جهانی تحت عنوان +
لف ؤ، گردآورنده و م«نویسندگی و خطاهای نویسندگی

 «علی دهباشی» در قالب گروهی با همكاری« مهدی رضایی»

 «شادی شریفیان»مشاور طرح و  «حسین برکتی»مشاور ارشد، 
 .مترجم طرح

 

 كانون دیجد یها تیفعال
 
مریم »اندازی بخش کودک و نوجوان به دبیری خانم  راه +

 «سیستانی
 اندازی بخش شعر و داستان به زبان کردی. راه +
 اف شعر چوک. دی نامه پی اندازی فصل راه +

 

 فرهنگی چوک افتخارات سال كانون

عنوان سایت ادبی برگزیده سال، به  انتخاب سایت چوک، به +
 یراو. انتخاب جایزه ادبی ل

ادبی صادق  برگزیده جایزه ،«بهاره ارشدریاحی»خانم  +
 .هدایت

 .برگزیده جایزه ادبی تسنیم ،«محبوبه جعفرقلی»خانم  +
 .برگزیده جایزه ادبی تسنیم« محمدامین فارسی»آقای  +
 .ها برگزیده جایزه ادبی افسانه« امین شیرپور»آقای  +
دانشجویی سال  برگزیده جایزه ادبی« جانیامیرآقا»آقای  +

07.  



 

 چوک یكانون فرهنگ یآثار منتشر شده اعضا

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      
 

 مقاله     

 

 مرصاد فوالدی، «ترانه چيست؟+ »          

 شارینگین اف ،«كاربرد شعر در معماري+ »           

 الهام اسدی ،«نگاهی به شعر كودك در ايران+ »     
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 ترانه چيست؟
 مرصاد فوالدی

 

سرایان  ست كه به سواالت دوستان و برخی ترانه چندوقتی
سواالتی كه شاید در بسياری از موارد هنوز  كنم. فکر می

سواالتی  نها داده نشده.آ جواب مانده یا جواب درستی به بی
آیا ترانه شعر است؟ اگر شعر نيست پس  ترانه چيست؟ ل:مث

 ی موسيقی است؟ مجموعه آیا ترانه زیر چيست؟
دست كه بارها و بارها با آن مواجه شدم و  و سواالتی ازین

های مختلف  ایم، و پس از ارجاع دوستان به مقاالت و كتاب شده
در این حوزه باز هم در برخی از موارد یا به جواب درست 

درک  ،ها دليل تخصصی بودن مقاالت و نظریه اند و یا به  سيدهنر
 مطلب برای برخی از دوستان دشوار بوده است. 

بنابراین تصميم گرفتم به درخواست دوستان در مطلبی 
توجه به علم محدود این عضو كوچک از  مختصر و كلی )با

ی بزرگ شعر( به بررسی و پاسخ به سواالت مطرح شده  جامعه
 م.بپرداز

الش شده كه مطالب و توضيحات تذكر است  الزم به
ی  فهم بوده تا شرایط درک آن برای همه صورت ساده و عامه هب

 دوستان مهيا شده باشد. 
 ترانه چیست؟

های  نویسان و ادیبان در مقاالت و كتاب بسياری از تاریخ
های اوليه قبل از  اند كه انسان مختلف به این نکته اشاره كرده

 اوقات فراغت و یا در زبان و خط در هنگام كار، اختراع
صورت ریتميک و منظم و  هها اصوات و آواهایی را ب جشن
آوردند كه بعدها  صورت فردی و جمعی به زبان می هب صدا، هم

مرور زمان با اختراع زبان و  تری به آن دادند و به شکل منسجم
وجه ت عنوان سبکی خاص مورد خط با كمی تغيير و اصالح به

های منظم و آهنگين با نام  مرور زمان این نوشته به قرار گرفت و
 ترانه با موسيقی همراه شده و مورد استقبال بشر قرار گرفته شد.
در طی ساليان دراز با تغييرات زمانی و زبانی و با پيشرفت 

های مختلف،  شناسی و ادبيات با ایجاد ساختار و فرم علم زبان
مختلف سبکی تبدیل شدند كه آنها را شعر های  ها به بخش ترانه

ناميدند. البته این نوع نگاه بيانگر اینکه شعرها از ترانه زایيده 
اند نيست، بلکه باید گفت ترانه جزء  شده و راه مستقلی گرفته

های شعری بشر است كه از ابتدای خلقت بشر با آن  اولين سبک
عرانگی در ترانه توانيم به ذات شا همراه بوده و با این نگاه می

 پی ببریم.
تعاریف بسيار متعددی از ابتدای پيدایش شعر توسط 

محققان و شاعران بزرگ و كوچک جهان از شعر شده  ادیبان،

هم با گذشت زمان و با تغييرات در نوع دیدگاه  كه البته باز
ادبيات و شاعرانگی و  شناسی، ها و تغيير و رشد علم زبان انسان

این تعاریف هم  های مختلف ادبی، وجود آمدن مکتب هب
 اند. خود گرفته خوش تغييراتی شده و معانی جدیدی را به دست

كه در  چرا روم سراغ این تعریف و سير تغييراتی آنها نمی
لف بسيار ذكر شده و تکرار آنها در تها و مقاالت مخ كتاب
 آید. حساب می هجا خود نوعی اضافت ب این

آوری تعاریف متعددی كه  جمع اما سعی داشتم با مطالعه و
از شعر و ترانه شده به تعریف كامل و جدیدی از ترانه برسم كه 

تر و بهتر از تعاریف دكتر  توانم تعریفی كامل متوجه شدم نمی
 مهدی موسوی و جناب سعيد كریمی برسم: سيد

هدف اجرای موسيقی  ای از شعر است كه با ترانه گونه»
شعر بر موسيقی و گاهی موسيقی  شود كه البته گاهی نوشته می

 كتاب مکث درمه(-)سعيد كریمی «بر شعر مقدم است.
 «شود. ست كه به موسيقی پيشنهاد می ترانه شعری»
 دكتر سيدمهدی موسوی(-ی اینترنتی عقربه )مجله

شاعران و  وهشگران،ژميان پ نظرهایی در البته اختالف
ن یا نبودن ی ادبيات و موسيقی در مورد شعر بود اساتيد حوزه

 دارد. نه وجود دارد كه این خود جای بحثترا
نظرها ميان چهار نوع دیدگاه وجود  این اختالف عموماً

 دارد:
این دسته  عنوان سبک یا قالبی از شعر: همخالفان ترانه ب-0

سطحی در  دليل زبان و نگاه ساده و عاميانه و از هنرمندان به
دانند كه به  ندكی میرا دارای ارزش هنری بسيار ا ترانه، آن

ای از  را سبک یا گونه توان آن شعریت دست نيافته است و نمی
توجه به پيشرفت ترانه و اثبات  شعر ناميد. البته باید گفت با

های نو و  ی مفاهيم و اندیشه های باالی خود در ارائه توانمندی
بایست این دیدگاه تغيير پيدا  پسند امروزه می قدرتمند و همه

 سفانه هنوز برخی از دوستان بر آن مصرند.أه كه متكرد می
دانان و هنرمندان فعال در موسيقی  گروهی از موسيقی-2

)این  ن دارند كه ترانهآ كه با نگاهی از باال و متعصبانه سعی بر
وابسته به  مجموعه و بخشی كامالً هنر شعری ارزشمند( را زیر

)كه البته  وسيقیكار به هنر م و با این شمار آورند هموسيقی ب
ی فعاليتی  احترام است( ارزش و احترام و گستره بسيار قابل

 بيشتری ببخشند.
ی مستقل هنری:  عنوان سبک یا گونه هطرفداران ترانه ب-3

دسته از طرفداران متعصب كه نه تنها ترانه را وابسته به  آن
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بلکه سعی دارند با جدا و مستقل  دانند، موزیک و شعر نمی
ارزش هنری جدید  ه و سبک ترانه از موسيقی و شعر،دانستن را

ی جدیدی   و باالیی به این هنر فرهنگی بدهند و بتوانند شاخه
 در هنر را به ثبت برسانند. 

دسته از  ای از شعر: آن عنوان گونه هطرفداران ترانه ب-4
ها، ساختار و فرم  شاعران و هنرمندانی كه باتوجه به تکنيک

را شعر  ع شعری موجود در ترانه آنیاظاهری و درونی و صن
های شعری  ها و شاخه شعری كه همانند سایر سبک دانند. می

 باشد. خود می قواعد مختص به دارای خصوصيات و اصول و
نظر بنده(  دسته باید گفت )بهچهارپس از بررسی این 

درستی  اند به ی چهارم توانسته متاسفانه در این ميان تنها دسته
را در مسيری  اه این هنر را درک كرده و آنارزش و جایگ

 درست هدایت كنند.
ارزش شمردن و نگاه سطحی به  ی اول با كم چرا كه دسته

این هنر ارزشمند از پيشرفت آن در مسير درست جلوگيری 
آوردند.  وجود می هرا ب نی نابود و فراموشی آ كرده و زمينه

ياری از ی دوم و سوم با جداسازی ترانه از شعر بس دسته
های  ها و صناعات زیبای شعری كه موجبات آفرینش تکنيک

آورد از آن گرفته و با سعی در  وجود می ههنری در ترانه را ب
های جدید خارج از شعر و هنر و  وجود آوردن تکنيک هب

این سبک هنری را سردرگم و به حضور  ،گنجاندن آن در ترانه
 .كنند در مسيری ناهموار و نامشخص دعوت می

تر  ه باموسيقی به شکلی زیباتر و كاملچباید گفت ترانه اگر
تواند اثربخشی بيشتری بر مخاطب خود  گردد و می بيان می

ی موسيقی دانستن  اما وابستگی كامل و زیرمجموعه داشته باشد،
باشد چراكه وجود موسيقی متن مستقل  آن كمی غيرمنصفانه می

ثيرگذاری بر أت های آوایی در متن، آهنگ ضرب از موزیک،
شناسی و شعری و از این  های زبان ی تکنيک واسطه مخاطب به

باشد و بهتر  دست موارد خود گواه استقالل ترانه از موسيقی می
مجموعه و وابسته به موسيقی نيست بلکه  است بگویيم ترانه زیر

با موسيقی زیباتر  ارتباط مستقيم با این هنر ارزشمند دارد و
 تری بر مخاطبان خود خواهد گذاشت.ثير بيشأشده و ت

صورت  هتوان ب دسته می )البته درمورد هركدام از چهار
اینجا از آن  بينانه به بحث و گفتگو پرداخت كه در جزئی و ریز
 (.پرهيز شد

طور كه  نيبررسی و بحث این است هم ی قابل اما نکته
يزها نامه، متن ادبی و این چ نامه، نمایش دانيم ترانه یک فيلم می
های شعری  توجه به اینکه از قواعد و اصول و تکنيک و با تنيس

 كند اگر شعر هم نيست پس چيست؟ استفاده می
اگرچه ترانه خود را از قيد و بند وزن عروضی رها كرده یا 

)البته بعضی دوستان معتقدند كه از  بهتر است بگویيم رها بوده
مستقل از  كند كه این خود جای بحثی وزن عروضی تبعيت می

این مطلب دارد( اما آیا از سایر اوزان مثل وزن كيفی و عددی 
جوید؟ آیا از فرم ظاهری و درونی و صناعات شعر  بهره نمی

 كند؟ تبعيت و استفاده نمی
باشد و  مگر نه این است كه ترانه دارای قافيه و ردیف می

های شعری حتی نيمایی خود  ها و قالب راحتی در انواع سبک به
 تصویر، چون خيال، جای داده است؟ آیا عناصری هم را

شکنی در  انگاری، ساختار انسان تضاد، های شاعرانه، پارادوكس
ها مورد دیگر كه  ده تشخيص، تلميح و اغراق، زبان و محتوا،

آیند در ترانه وجود  شمار می ههای شعر ب ها و تکنيک جزء مولفه
 ندارد؟
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  معماري كاربرد شعر در
 نگین افشاری

 
تنهایی شاعر فضایی نو است. هر  هر مخاطب معماری به

 ،پروراندكند و یا در خيال خود میكه انسان به آن فکر می چيزی
دارای فضایی است. فضای معماری فضایی كالبدی است و از 

هایی اند ایدهشود. شعرا بارها توانستهطریق بصری درک می
گار در اختيار معماران قرار دهند و در برای خلق آثاری ماند

ای را های شاعرانهمایه معماری و معماران هم بارها دست ،مقابل
اند. موسيقی را روح زمان و معماری را روح مکان فراهم آورده

است تا صدای فضا در آن  اند. سکوت وظيفه معماریناميده
تأثير  تبخشی كه در آن معمار تح طنين افکند. حالتی از الهام

شود گيرد و به نوشتن تحریک میاست قرار می آنچه كه خوانده
ناميم. طراحان زیرک، مانند مردم می «بخشی مركب الهام»را 

دانند كه برای ادراک جوهره اشياء نياز به واژگان باهوش، می
 .زیادی نيست

ترین احساسات  شعرا در تمامی ادوار زیباترین و پرمایه
ب كالم موزون و آهنگين خویش انعکاس انسانی را در قال

دادند و از سرچشمه غنی معارف بشری برای خلق موسيقی  می
زمان را در سناریوی تاریخ مکتوب سود جسته و گفتگویی بی

كشد و معماری از  اند. شعر واقعيت را به تجرید میرقم زده
كند و یک احساس متعالی  تجریدها به سمت واقعيت حركت می

سازد، طوط به یک فضای ملموس مبدل میرا از پس خ
های متفاوتی از  توانند برداشتگونه كه افراد گوناگون می همان

شعر یکسانی داشته باشند، مخاطبان یک اثر معماری هم 
یک فضای عينی تجربه كنند؛  توانند احساسات متفاوتی را در می

سعی در به اشتراک  اشعارگونه كه سراینده  در واقع همان
ندن مفاهيمی با خوانندگان خویش دارد، ولی هربار كه گذار

شود. شود در واقع شعرجدیدی سروده میشعری خوانده می
پسند بودن یک اثر  موفقيت معماران هم )اگر موفقيت را عامه

 ،بدانيم( صرفاً به ميزان پختگی خطوط طراحی وابسته نيست
حال . بلکه هر مخاطب معماری به تنهایی شاعر فضایی نو است

 پردازیم:به تعریف مفاهيمی مرتبط در این رابطه می
 

 فضا

كه انسان به آن  فضا خيال و خيال فضا است. هر چيزی
است. پروراند دارای فضایی كند و یا در خيال خود میفکر می

فضا وجود مادی ندارد ولی این قابليت را دارد كه در وجود 
انسان تنها زمانی خود عناصری مادی و یا معنوی را جای دهد. 

است حالتی خاص، مثالً ناراحتی یا خوشحالی را به فردی  قادر
دیگر منتقل نماید كه فضایی غمگين یا شاد ایجاد كرده باشد و 

 .درک باشد این فضا نيز توسط دیگران قابل

 

 فضا و معماری

فضای معماری فضایی كالبدی است و از طریق بصری 
كند كه  خاص را دنبال می شود. فضای معماری هدفی درک می

القاء هدف آن در تمام افراد جامعه و در سطوح فکری مختلف 
فضای  (اهلل باشد. )نظير مسجد شيخ لطف تقریباً یکسان می

معماری فضایی است كه در دل خود عناصری مادی را جای 
 .داده است

فضای معماری دارای روح است و در ذهن انسان رسوخ 
 . آورد را پدید می كند و خياالتی خاص می

 
 فضا و شعر

دست  تمامی هنرها وجود خود را از طریق ایجاد فضا به
كه هنرمندی با نگرشی خاص نسبت به دنيای  اند. فضاییآورده

را خلق كرده است. شاعر فردی مثل سایر  پيرامون خود آن
رسد. او هاست. او در زندگی خود به نگرشی خاص میانسان
از این نگرش آگاه كند بنابراین نياز دارد خواهد سایرین را می

 .تا فضایی را ایجاد نماید

شعر، فضای اوست و شعر در خود كلماتی منظوم، دارای 
 .را جای داده استدرونی و یا ذاتی  وزن و ریتم 

 :فردوسی

 فرو داشت دست از كمربند اوی

 تهمتن چنان خيره مانده بدوی

 دو شير اوژن از جنگ سير آمدند

 ه و خسته و دیر آمدندتبه گشت

 دگر باره سهراب گرز گران

 ز زین بركشيد بيفشرد ران
كه با جمالت آهنگين خود معماری توصيف  شاعری

  :كند، تلفيقی از این دو هنر را ایجاد كرده است می

 :سهراب سپهری

 است،های آبی چيزیر باغ ایرانی جوی آب با كاشید»
)سپهری،  .«اس آبیبيش از نصف آسمان، چيزی مقدم بر انعک

 (سفرم هنوز در
ست قافيه و ردیف در شعر فضا حركات موزون خطوطی

اند كنند. شعرا بارها توانستهكه آهنگ زیستن را زمزمه می
هایی برای خلق آثاری ماندگار در اختيار معماران قرار  ایده

های  مایه دهند و در مقابل معماری و معماران هم بارها دست
 كه یافتن و برگزیدن آنها در اند فراهم آوردهای را  شاعرانه
نماید. موسيقی را  چنان سهل و ساده نمی مانده آن جا ههای ب دیوان

اند. هارمونی تصویری  روح زمان و معماری را روح مکان ناميده
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است. معماری معنای  صوتی تضمينی برای لذت زیباشناسی یا
ه فضای كند و بازگشت ب مکان است، سکوت را منعکس می

 دهد.آغازین را بشارت می

درنهایت باید گفت اگر بررسی تطبيقی معماری و موسيقی 
های یک ردیف و  حد مقایسه حركت تناوبی در نواختن گوشه به

نوازی نوازنده، با  ها به یکدیگر در بداههتبدیل این گوشه
تقسيمات فضایی موجود در معماری ایران تنزل یابد، باید گفت 

را فریاد چنان كه در ذات سطحی خود آن تطبيقی آن نتيجه چنين
زند، یک بازی صوری و یک ارتباط از نوع بافتن آسمان و  می

ریسمان به هم است، حال هر چقدر هم بافنده متبحر باشد.  
هایی هستند كه برخی از بهترین توصيفات فضاهای شهری، آن

گاه  پاریس هيچ است. اگردرباره پاریس نوشته «هنری ميلر»
توانست با  شاید یک طراح شهری زبده می ساخته نشده بود،

منابع  شاعرانشک را بسازد. بی به توصيفات ميلر، آن اتکا
 .جنبه های زندگی هستند بخش خوبی در بسياری از الهام

 
 کابردهای شعر و ادبیات

توانند برای طراح از نظر آموزشی و شعر و ادبيات می
 شيوه ر مفيد باشند. شعر و ادبيات بهبسيا بخشی، همچنين الهام
 :توانند در راهبردهای آموزشی سودمند واقع شوندهای ذیل می

از طریق مشاهده قواعد حاكم بر ساختار اثر ویژه ادبی یا +
 .شعر

-ای كه نویسندگان و شعرا تالش میاز طریق مشاهده شيوه+

 كنند از طریق آن پيام مركزی را كه جوهره طرح كلی است،
 .کارسازندآش

 .ازطریق شيوه برخورد نویسندگان با راز و شگفتی+

ساختن ابزارهای بيان و تلخيص نظامی كه  از طریق كمينه+
 .گزیندفرد برای خلق اثر بر می

ها  های مختلف و وضعيتاز طریق معنایی كه به واژه+
 .است اختصاص داده شده

و بافت ها ازطریق كابرد ویژه زبان، بافت در كاربرد واژه+
 .كلی اثر ادبی

كه با دشواری - قافيه و آهنگ كلی اثر از طریق تقابل وزن،+
ها ابزارهای دیگری جز این با -كالم آهنگين )مقفا( ارتباط دارد
)برای مثال ابزارهای كالسيک در . برای بيان حال و هوای دوران

 رن(برابر ابزارهای مد

 .طریق تأكيد برفرم در برابر معنا از+

عنوان تفسيری  )شعر یا رمان( به كلی قطعه ریق آهنگاز ط+
گر خرد عمومی و  ای كه بيانانتقادی از زمان و مکان خود یا قطعه

 .رویکرد كلی مردم نسبت به موضوعات مورد تفکر است

از طریق سهم ارزشمند تفاسير نویسندگان و شعرا از حرفه +
م ای كامل از نظاادبی مجموعه-خود و همچنين سهم نقد

شناسی معماری  شناختی كه ارتباط بسيار قوی با زیبایی زیبایی
 .دارد

 :مزایای الهام بخش شعر و ادبیات

 الهام بخشی مستقیم

 برد مستقيم از طریق تعابير ظاهری از محيط این راه
افتد. تعبير اتفاق می اند،)فضا(هایی كه در آثار ادبی توصيف شده

ه شخص از تعبير بصری دهد كزمانی روی می «ایستا» ظاهری
ادبی توصيف  مستقيم عناصر فرمی و فضایی محيطی كه در اثر

دهد كه محصول استفاده كند. تعبير پویا زمانی رخ می است،شده
معماری از توجه و توصيف مستقيم رها باشد و در عوض به 

حال و هوای فضایی و جوهره كلی قطعه  ارتباط انتزاعی هاله،
 .ادبی بپردازد

 
 م بخشی مرکبالها

بخشی  الهام»ماحد نهایی استفاده از شعر و ادبيات را 
است كه در آن معمار بخشی ایم. این حالتی از الهامناميده «مركب
گيرد و به نوشتن است قرار میتأثير آنچه كه خوانده تحت

 ایده نویسد،هایی میشود. او برای خود یادداشتتحریک می
د یا با نوشتن داستان و شعر یا كننویسی میهای خود را پيش
اش را طراحی ها، قبل یا بعد از اینکه پروژهتعمق در گزین گویه

و به جهت نيات شخصی یا مطبوعاتی )درباره  كرده باشد
 .زندآثارش( دست به تصنيف ادبی می

 
 تأثیرات ادبی بر معماری معاصر

مثابه صورت مسئله معماری از اواسط دهه  قطعات ادبی به
 توجه بسياری قرار گرفته بود. مورد 7990تا اواخر  7910

جورج  رودولفو ماچادو، آموزگار معمارانی چون جان هجداک،
اند. آنها از این زمينه پيشتاز بوده پيتر والدمن در سيلوتی،
ها هایی زدند كه آنهای معماری، دست به ساخت گزیدهروایت
 ت ادبی تلقی كرد.عنوان قطعا شان بهتوان با ارزش هنریرا می

 كار رفته هاین گزیده ورای دقتی كه در استفاده از زبان در آن ب
پذیر است و امکان  بخش و تفسير است، دارای نوشتاری انگيزه

 .آوردهای متفاوتی را فراهم میتأویل

یا  «پردازی افسانه»توان پيشنهاد كرد كه  می بنابراین
سودمند باشد، باید معماری برای اینکه بتواند  «روایتگری»

 :شرایط زیر را برآورده كند
 عنوان افسانه صرف دارای ارزش باشد.  + واقعاً بتواند به

 + ماهيتاً خوشایند باشد.
 + شخصی و درعين حال جهانی باشد.

 + بيانگر نيازهای درونی برای نقد از خویشتن باشد.
 + اصيل و اندیشمندانه باشد.

همچنين برای درگير كردن پذیر و  بخش و تأویل انگيزه+ 
 .مشاركت فعال خواننده به اندازه كافی مبهم باشد
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 برتری شعر بر ادبیات

هومر را هایاست اگر از معماری كه حماسه نابخرادانه
است، بخواهيم با عنایت به شيوه زندگی مردم  مطالعه نکرده
اندازهای آنا به طراحی بپردازد. به همان اندازه  یونان و چشم

 ریز شهری، برنامه طراح شهر، معناست اگر از هرمعمار، یب
آرا نخواهيم كه انه اید ویرژیل را  معماری داخلی و معمار منظره

های ساختمانی ایام های هر سرزمين شالودهحماسه مطالعه كند.
كنند و مطالعه عميق این آثار كهن و گذشتگان را آشکار می

ه در حقيقت تغيير چندانی شود به این درک نائل آیيم ك سبب می
اند، های خود توصيف كردهدر آنچه كه این شاعران در حماسه

 .استرخ نداده

 
 های شاعرانهمایه شعر: دست

معماران، باید اشعار سرزمين خود و سرزمين مردمی كه 
دقت و گزینش مورد بررسی و  كنند، بابرای آنها طراحی می

از اشعار رمانتيک و دهند. بهتر این است كه  مطالعه قرار
است  گر گو و روایت زیاده احساساتی كه رویکردشان توصيفی،

ای برای عنوان سرچشمه كه این اشعار به اجتناب شود، چرا
هستند. شاعرانی كه در اعماق هستی « ایستا» شروع، بسيار

وطن خویش و نيز شخصيت خودشان  مردم هم سرزمين مادری،
ای برای ع برجستهمناب پردازند،به جست و جو می

 .آیندشمار می بخشی پویا به بخشی ادراک و الهام روشنایی

هایی  بهترین اشعار شاعران یونانی از ميان اسرار و نوشته
های سينه به سينه سرزمين، اند كه ملهم از روایتوجود آمده به

چنين  اند و همرا غنا بخشيده است كه آن مردم، معماری و هنری
است. شاعرانی  و وجود جمعی سرزمين یونانملهم از زبان 

كوستيس پاالماس و یانيس  چون دیونيسيوس سولوموس،
فرد در توصيف  كلی مصادیق ادبی منحصر به ریتموس، در نگاهی

 .آیند حساب می اندازها و تصورات معماری یونانی به چشم

های  ها و دریافت ای است از انگاره یونان چکيده شعر
 معماری است. كه مفهومی بنيادین در فضامورد  همگانی در

گونه كه مرتبط با معماری  آن-معنا مقوالت دال و مدولول،
نسبيت تأثيرات محيطی، تغييرمحيطی و  مقياس انسانی، -است

جورج  با مراجعه به اشعاری از طراحی و ساخت انسانی،
 .شوندروشن و شفاف می سفریس،

های یونانی  مکان ای بهالعاده شعری دیگر،  اشارات خارق
ها، كند و در نهایت ما را به فهم پيچيدگیو خانه یونانی می

 هدو سرنمون این– ناپذیری سرزمين و خانه ها و درکویژگی
 سازد. معمار همواره در جستشخصی و دیرینه رهنمون می

فرد بودن، جوهره و  جوی اصالت شهری، یگانگی و منحصر به و
ها یا دیگر  زدگی، گوشه یوار، بيرونمعنای خانه، پنجره، در، د

  .ها در حين ساخت استپروژه

ها معمار خوب و شایسته نباید خود را تسليم دستورالعمل
معنای شاعرانه  گری در آفرینش های استاندارد كند.حل و راه

است، باید از  گونه كه ژان لسکور به آن پرداخته آن، همان
ی تمرینی در آزادگی نوع های ناب آغاز شود و بهسرچشمه

بيش از سایر  شعر باشد. شعر و ادبيات )و به اعتقاد ما،
سوی  العاده به بردهایی خارق توانند راهمی های ادبيات( شاخه

 .البته در شرایطی مناسب، باشند خالقيت معماری،

 
 اهمیت واقعی و استعاری هایكو

است كه هدف از این  تأكيد ما بر هایکو بر این واقعيت
واژگان  مند هر موضوعی با حداقل استفاده ازعار، بيان قاعدهاش

است. ضمن اینکه اغلب مسيرهای متعددی را برای تصور و 
منتهاست. چيستی  گشاید. مانند ذن بی تأویل بيشتر خواننده می

 مل قرار داد.أرا باید موردت  آن و نحوه برخورد مخاطب با آن
های توان طرح . میاست اندازه و تصاعدی نيروی هایکو بی

وجود آورد. هایکو را  كاملی را از درون یک هایکوی مختصر به
تواند در تالش ترین بيانی دانست كه هر منتقدی می توان غنی می

 شناسی طرح معماری ارائه دهد. بندی جوهره و پویه برای جمع
دانند كه برای ادراک  می مانند مردم باهوش، طراحان زیرک،
  .از به واژگان زیادی نيستجوهره اشياء ني

معتقد بوده و از « وحدت وجود» به گفته خليلی، مولوی به
تبدیل عناصر به یکدیگر و چگونگی بسيار گفته است. تالش 
خليلی به گفته خودش آن نيست كه با پيروی از نگرش وحدت 

های قدیمی خلق نامه معماری جدید از سنت وجود، یک واژه
گاه برای  های خود برای عرضه پناه هخواهد ایدكند، بلکه می

 های فضایی را عملی كند، تالش وینيازمندان و طرح سازه
 .است« متبلورساختن شعر در معماری پایدار»

آید، شمار می ابزاری نيرومند برای طراحی معماری به شعر،
های ادبی سودمند هستند، امّا باور ما این است كه  تمامی شيوه

شعر  شعر بر ادبيات رجحان دارد. القه،برای اهداف طراحی خ
است كه رویکردهای جمعی  ای از كالم مکتوب مثابه مجموعه به

عنوان بيانگر یکتایی ویژه فضا و  و به كندمردم را خالصه می
است. طراح باید  ای و محلی منطقه مکان، الزمه هر طرح ملی،

من های شاعرانه باشد كه این متضمایه برای خود دارای دست
است. ما از هایکوی ژاپنی به  عناصر محلی و همچنين جهانی

ای برای هدف غایی شعرِ معماری استفاده كنيم. مثابه استعاره
كنيم مراد فصل مشترک همه وقتی از هویت ایرانی صحبت می

است. این هویت در هزاران آیينه  ایرانيان در طول تاریخ
را نشان  وجوهی از آنها است و هر كدام از این آیينه منعکس

ای دارد. دهند. در این ميان شعر و ادبيات جایگاه ویژهمی
است. معماری عالی شعری است كه با  ترین شکل هنر شعر عالی

 .شود آجر و كاشی سروده می

 بوطیقای معماری، آنتونی سی. آنتونیادس  :منبع
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 نگاهی به شعر كودك در ايران
 الهام اسدی

 
 های خوبی بودیم...* تی بچهوق مان یک ی همه
 

زیرا در شعر  .است دشوار شعر گفتن برای كودكان بسيار
سازی دست وزن و فضا های لغت، موضوع،كودک محدودیت

ذهن كودک به نسبت بزرگساالن از نظر  بندد.می شاعر را
موضوع عشق و عرفان كه  ی واژگان محدود است و دایره
رای كودک معنا و مفهومی است ب السی موضوع شعر بزرگعمده
های كوتاه عروض وزن شعرها بيشتر وزن نو یا از پایه ندارد.

فضای شعر شاد و ریتميک است و در مباحثی مثل  كهن است.
ی اميدی در شعر وجود داشته باشد كه جنگ هم باید چشمه

ی شعر  قالب عمده فضای سنگين و غمگين بر شعر حاكم نباشد.
شعرنو است. شاعر عالوه بر  غزل و ارپاره، مثنوی،هكودک چ

كند باید اینکه به حظ و سرگرمی و لذت كودک توجه می
 .. به رشد و پرورش كودک وو.آموزگار  پدر، جای مادر، به

 .آموزش او نيز بپردازد
دنيای پاک و ناشناخته كودكان منبع عظيم اكتشافات هنری 

گرفته تا سازی از شعر گرفته تا نقاشی از مجسمه ،استو ادبی
هایی كه سير تحولی تاریخ و بازی طراحی و ساخت اسباب

 گيرد.جغرافيا را در بر می
همه عظمت تکنيک و رنگ و سبک،  پابلو پيکاسو با آن

ستوه آورده بود و با نور  كه رنگ و خط و طرح را به مردی
كرد، در اواخر كارهای هنری اقرار كرده بود كه اینهمه  نقاشی می

 كار كرده است تا بتواند مثل كودكان نقاشی كند. سال تجربه و
صداهایی اساطيری نهفته است  در شعر و ترانه و الالیی هم

های رایج امروز رازهای عظيم  پيست ها و كپی تا به دور از فونت
 هایشان را سينه به سينه منتقل كند.ها و شادیگذشته و رنج

كه روزی های نسلی است ، زیباییهاقراری بستر این بی
ای در طول ایم. شعر كودک مثل هر پروسهی ما آن بودههمه

زمان و باتوجه به مقتضيات تاریخی موجود سروده شده و 
 است. شعر كودک گاهی كودک درون ما بوده و یافته صيقل

 .است بچگی كرده
مسائل اجتماعی وسياسی را  «پریا»شاملو در شعر عظيم 

سراید تا پدر و  گی كودكانه میپيرایه ی سادگی و بیدر لفافه
ها بيم و خوف ناشی از استبداد را از مادرها با خواندن آن ترانه

شان را بخوابانند و هم زمان هم كودكان دلشان بربایند و هم
 خودشان بيدار بمانند.

یکی بود یکی نبود/ زیر گنبد كبود/ لخت و عور تنگ 
كردن پریا/  می تا پری نشسته بود/ زار و زار گریه غروب/ سه

پریا  تونه/ / پریا تشنهكردن پریا مثل ابرای باهار گریه می
  ...و/ تونه/ پریا خسته شدین/ مرغ پربسته شدین گشنه

 افتد. سياه كوچولو می همان اتفاقی كه در داستان ماهی دقيقاً
روش  «سياه كوچولو ماهی»صمد بهرنگی در داستان شاعرانه 

ها ها به كتابخانهندگی را از رودخانههای جدید ز مبارزه و تجربه
سياه كوچولو هميشه كوچولو  كشاند تا بگوید كه ماهی می
 ماند. نمی

 
 ی شعر کودکپیشینه

شعر كودک در ایران پيش از آنکه از دیوان رسمی شاعران 
 است. های عاميانه برخاسته سربرآورد از دل ترانه

ادبيات و شعر كودک در ایران سرگذشتی به درازی تاریخ 
 «كندتی می بهر طفل نو پدر تی»شعر این مرز و بوم دارد از 
الشعرای صبا  از ملک .های جامیموالنا بگير تا بعضی از شعر

توان ميرزا. كه اینان را می شمال و دهخدا و ایرج بگير تا نسيم
گونه شعرها كه  گذاران شعر كودک دانست. البته ایننيانوعی بن به

توانند جزء تعریف ما از شعر كودک قرار تند نمیپند و اندرز هس
ی قاجار گيرند. این روند ادامه دارد تا اینکه در دوره

 االطفال و الفبای مصور را  الملک محمود كتاب مثنوی مفتاح
تحوالتی كه در  كند.ليف میأبرای كودكان و البته نوجوانان ت

ت فضای اجتماعی و سياسی آن روزگار از جمله ورود صنع
همراه  به ،دهدسيس دارالفنون و مدارس جدید رخ میأچاپ، ت

گویی ادبيات كشورمان را متحول  ضرورت ارتباط و ساده
شناسی  شناسی و پدید آمدن روان پيشرفت علم روان .سازند می

ها بعد نظام آموزشی را در سراسر جهان متحول سال ،كودک
عر نو و ایجاد رسيم با پدری خود در ش كند. به نيما  كه میمی

 كند. می تر به سرایيدن  شعر كودک كمک بسيار فضایی تازه
بعد شاملو و فروغ و حتی سهراب سپهری هم به شعر 

دهند و اندرزهای كودک حس و حال مدرن و امروزی می
ای محمود سمت ادبيات محاوره ها بهميرزا ی ایرجپندگویانه

 ..نهد.كيانوش و گلچين گيالنی و گام می
 ها! بهار هبچ

 گال واشدن

 برفا پاشدن

 ها از رو سبزه

 از روی كهسار

 «نيما یوشيج»     ! بهار ها بچه
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 باز باران،
 با ترانه،
 های فراوانبا گهر
 خورد بر بام خانهمی

 من به پشت شيشه تنها
 ایستاده

 در گذرها،
 رودها راه اوفتاده

 شاد و خرم
 یک دو سه گنجشک پرگو،

 باز هر دم
 «گلچين گيالنی»    سو  سو و آن این پرند،می

 
البته دگرگونی فرهنگ تعليم و تربيت و ادبيات كه از غرب 

گرفت هم در پرداختن شاعران وقت به ادبيات كودكانه مایه می
 .استثير نبودهأت بی

 
 بندی شعر کودک از  نگاه نگارنده تقسیم

شکلی رسمی سروده  اشعار منظوم شاعران بزرگ كه به -1
اند. مثل سعدی و حافظ و موالنا و نظامی و جامی و... كه شده

بيشتر هدفشان تعليم و تربيت و دادن پند و اندرز به بزرگان 
 آميز با زبانی نرم و لطيف بيان شده صورت كنایه است كه بهبوده
 است.

 ای از اشعار جامی:نمونه
 بيا ای جگر گوشه فرزند من/ بنه گوش بر گوهر پند من

بنشين دمی لب خموش/ چو گوهر فشانم به من  وارصدف
 دار گوش

شنو پند و دانش به آن یار كن/ چو دانستی آنگه به آن كار 
 كن

...  

 انداند/ به خردان وصيت چنين كردهبزرگان كه تعليم دین كرده
كه ای همچو خورشيد روشن ضمير /چو صبح از صفا 

 ی صدق گيرشيوه
/كه از رستگاری شوی به هر كار ،دل با خدا راست دار 

 رستگار
 شود:های زیر تقسیم میشعر شفاهی که به دسته -2
 های مادرانهالف( ترانه 

الالالال گل پسته/ بابات رفته كمر بسته/ الالالال گل 
نازی/ بابات رفته به سربازی/ الالالال گل قالی/ بابات رفته 
 جایش خالی

 های کودکانهترانهب(     
 و... برم، كچل كچل كالچهرگم و گله میاتل متل توتوله، گ

 های منظوممتل ج( 
 /خاتونی دیدم دوتا دویدم و دویدم/ سر كوهی رسيدم/

وخودم  نون ش به من نون داد/ به من آب داد/ یکی ش یکی
دادم  و دادم به زمين/ زمين به من علف داد/علف و خوردم/ آب

نونوا به من  بزی به من شير داد/ شيرو دادم به نونوا/ /به بزی
 ...آتيش داد و

 
 هاچیستان 

باال سنگ و پایين سنگ/ باالش دو لوله تفنگ/ باالش دو 
ریر شاهون/ باالش ماه روشن/ باالش كمون هندی/ باالش س

 جواب: صورت انسان(بازار ریسمون )

در كل نویسنده و یا سراینده خيلی از این نوع شعرها 
ه به نقل سينه به خيلی مشخص نيست و در طول زمان باتوج

 اند.سينه تغيير و تحول هم پيدا كرده
ای  های سليقهشعر معاصر كودكان كه تقسيم بندی -3
است باتوجه به حضور آموزش و  ها صورت گرفتهآن درزیادی 

مثل كانون پرورش فکری كودكان  یهای مختلفپرورش و كانون
 ها درو نوجوانان و همچنين مراكز آموزشی دیگراین شعر

دوره برای  اند. در اینبندی شده های سنی مختلفی درجه گروه
ی باشد كه شاعر بتواند برای هر ردههای سنی تقسيماتی میرده

  :سنی جداگانه شعری بگوید

   .های پيش از دبستانسال :الف

  )اول تا سوم( .دبستان یيههای اولسال :ب

  )چهارم و پنجم( .های پایانی دبستانسال :ج

   .ی راهنماییدوره :د

  .ی دبيرستاندوره :ه
 

 نگاهی اجمالی به تحوالت آغازین شعر کودک 
زمان با پدیدار شدن شعر نو و فعاليت نيما  هم 7300سال 

ی اطفال بان كودكستان باغچهجبار باغچه ،عنوان شاعر نوگرا به
مشغول سرودن شعر برای  نيزكند و خود سيس میأرا در تهران ت

 شود.یمكودكان 
های كودک از در كتاب اول ابتدایی شعر 7309سال 

ميرزا و مخبرالسلطنه  ایرج الشعرای بهار، شاعرانی مثل ملک
 .رسد چاپ می به

 «آموز دانش»ی كودک با عنوان اولين مجله 7374سال 
 شود.میمنتشر  توسط وزارت فرهنگ چاپ و

-ی نونهاالن با شعری از عباس یمينی مجله 7327سال 

 چاپ و گه جيرجير/ كرده گلوم گير گير(یف )سوسکه میشر
 شود.میمنتشر 

شعر زیبای باز باران از گلچين گيالنی در  7323سال 
 رسد.میچاپ  ی سخن به مجله
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اصول نوین تعليم و  «ی فرداسپيده»ی مجله 7332سال 
 .دهد تربيت را به آموزگاران و مربيان آموزش می

اپ اولين كتاب ادبيات ادبيات كودک با چ 7340سال 
 .ابدیكودک به نظام آموزش عالی راه می

 .شودشورای كتاب كودک تاسيس می 7347سال 
سيس أكانون پرورش فکری كودكان در تهران ت 7341سال

 .شودمی
طور جدی در  زمان با این تحوالت محمود كيانوش به هم
عالوه بر سرودن اشعار  كند.ی شعر كودک فعاليت میزمينه
ید برای كودكان به تحقيق و بيان نظریات خود در كتاب شعر جد

گذار شعر نوین بنيان آقای كيانوش را پردازد. كودک در ایران می
 كه نوجوانی مبحث به كيانوش همچنين آقای  اند.كودک ناميده

اصغر  آقای علی است. است هم پرداخته معاصری موضوع
مکتب آقای كيانوش به  «ی شعر در حاشيه»سيدآبادی در كتاب 

ی چهل تاكنون شرح داده  پرداخته و روند رشد شعر را از دهه
 .است

ست كه در عصر جدید شعر كودک الزم به یادآوری
دوره همانند  های حاصل از شاعران پيشين برای این تجربه
چنين ظهور شعر نو،  . هماست است كه راه را روشن كردهچراغی
م از روستا به شهر و ضرورت ی انقالب و مهاجرت مرد پدیده

ی شعر، قصه و هاآموزش موجب افزایش چاپ و انتشار كتاب
 .شودداستان می
پذیری شعر برای كودک و موزون سازی مفاهيم و  آسان

سازی فضای شعر از جمله خصوصيات ورود خيال برای زیبا
  است.شعر این دوره

توان نام  یترین شاعران شعر جدید كودک افراد ذیل را م مهماز 
 برد:

نژاد، نيا، افسانه شعبانمصطفی رحماندوست، شکوه قاسم
افشين  ،«شاهد»اسداهلل شعبانی، ناصر كشاورز، جعفر ابراهيمی 

الدین اكرمی، عليرضا ميرزامحمد،  عالء، بيوک ملکی، جمال
 محمدكاظم مزینانی و...
       نوک مداده افتاد

 شد نوک یک كبوتر

 كبوتره با شادی

 ها پر زدسمونتو آ

 با اون نوک مدادی

 شعرهای زیبا نوشت

 دفتر و كاغذ نداشت

 «نژاد افسانه شعبان»   ها نوشترو آسمون 
 

 تو حساسی، ظریفی
  شبيه بوی یاسی

  تو یک زنبور هستی
  هراسیكه از ما می

 
 تو دل داری مگر نه؟
  تو هم احساس داری
  وگرنه پس چه كاری
 .«كشاورز ناصر»    به بوی یاس داری؟

 

 
 :منابع

 
 محمدی محمدهادی -تاریخ ادبيات كودكان در ایران -7
 محمودكيانوش - شعر كودک در ایران -2
 گرمارودی سيدمصطفی – غاز تا امروزآشعر كودک از  -3
 اصغر سيدآبادی علی  -در حاشيه شعر -4
 های اینترنتی سایت -1
 

 * عنوان مقاله شعری از ریچارد براتيگان
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 زاده حامد حاجی، شعر ايرانمعرفی      
 زاده مهدی حسین، «های مداربسته زل زدن به دوربین»+     
 فر اسماعیل مهران ،«باشی بلوک»+      
 زبیده حسینی ،«نام تو آمدن است»+      
 مازیار عارفانی ،«ها بنزین روی شناسنامه»+      

 

   مرضیه بیات  معرفی شعر جهان،  

  نیس ریتسوساها، ی در ستایش شاعر تمام زمان +         
 

   کیوان عابدی  ،انجمنمعرفی  
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 شاعركتاب و معرفی 
 زاده حامد حاجی

 

پردازان  بعد از هياهوهای بسيار شاعران و منتقدان و نظریه
ثر از أی هشتاد و مت ی هفتاد و اوایل دهه دهه ای ميانیِه در سال

شرایط اقتصادی فرهنگی سياسی، سکون سنگينی در فضای 
 وجود آمد. اكثر فعاالن جدیِ الخصوص شعر به ادبيات و علی

را  توان آن ی شعر كه عالوه بر شرایط روز آنچه كه می حوزه
سخت  ،دسازی نامي گرایی و گروه گروه باندبازی و تقریباً

ها به  سرخورده بودند در فضای مجازی و در قالب وبالگ
نوعی تریبون  ها به اما جدای اینکه وبالگ .فعاليت پرداختند

تریبون شد به همان اندازه نيز شاعران را از  شاعران و فعاالن بی
رنگ  رخ كم به نقد شعر دور كرد و ارتباطاط رخ فضای كارگاهیِ

 مجازی بسيار بيشتر شد ترتباطای ا شد و در عين حال گستره
نشين كه  تهران انشاعرغير از  به سمتی رفت كه لزوماً و شرایط به

 دیگری شناس شد شاعر در مجالت ادبی منتشر می شانكارهای
دهه طول  هایی این رخداد، یک ها و بدی نباشد. جدای از خوبی
كه شاعران آهسته و در  ،ی هشتاد های دهه كشيد تا بعد از سال

ها  دادند ما با انبوه چاپ آثار آن نزوا به فعاليت خود ادامه میا
 باشيم.مواجه  93و  92های  در سال
ای به  عده ،چاپ صدها مجموعه شعر در دوسال اخيربا 

ی كتاب رخ داده كه ما  اند كه چه اتفاقی در حوزه این فکر افتاده
كه  الب اینجاستایم؟ ج رو شده های شعر روبه با انفجار مجموعه

اند  بوده یها بوده و حت بر تيراژ كتاب شثيرأتاین انفجار 
اند و البته ناشران  !!! عدد منتشر شده200هایی كه با تيراژ  كتاب

 11يتی جمع برای–آور  خجالت 7000محترم همان عدد 
 اند. كرده عنوان كتاب جلد پشت را -ميليونی
 ها تابك از خيلی كه ناشران از بعضی سوداگرایی از جدا اما

 بيشتر منافع كسب خاطر به فقط و كالم شئون رعایت بدون را
 خوب ی مجموعه سی به نزدیک امسال من نظر از، اند كرده چاپ
نگاهی  آنر مجموعه چها به اینجا در كه اند شده منتشر شعر

  :اندازیم اجمالی می
 

های  زل زدن به دوربین»
 ،انتشارات نصيرا، «مداربسته

 .7311متولد  ؛زاده مهدی حسین
زاده پيش از این  از مهدی حسين

این مرگ كوچک »كتاب  97در سال 
در انتشارات  «هنوز كشتن بلد نيست

از »نگيما منتشر شده و مجموعه شعر 

كه هنوز  «من و توی این شاعر
 دالیلی چاپ نشده است.  به

انتشارات نيماژ،  ،«باشی بلوک»
 .7330متولد  ،فر اسماعیل مهران

اولين مجموعه  ،هاین مجموع
 فر است. منتشرشده از اسماعيل مهران

 
نام تو آمدن »
  ،انتشارات نصيرا ،«است
متولد  ،ه حسینی زبید
این مجموعه . 7333

دومين مجموعه شعر زبيده حسينی است و پيش از این 
توسط نشر هنر  «كشند مدادها شب را افقی می»شعر  مجموعه

شده است. این مجموعه با رسانه اردیبهشت از این شاعر منتشر 
حسينی است اما  92و  97های  اینکه سروده شده در سال

ی  یافته شعرهای دهه یافته و تکامل را شکلی قوام توان آن می
های زبانی و  نظر من در اجرای بازی هشتاد او ناميد. هرچند به

ی او در  كشيدن كاركردی نو از زبان از شعرهای منتشر شده
 تر است. یی عقبتنها وبالگ صدسال

 
 ،«ها بنزین روی شناسنامه»

 ،مازیار عارفانی، انتشارات نصيرا
این مجموعه اولين  .7332متولد 

 كتاب چاپ شده از عارفانی است و
او از  های شعریِ ی تجربه دربرگيرنده

 است.  92تا  19سال 
متمایز  30و  10های  ی هفتاد را از دهه آنچه كه شعر دهه

های مسلط  نانوشته مبنی بر گذر از معيار كند، یک تفاهم می
دهه بين عموم شاعران مطرح این دهه  اجرای شعر در این دو

اكثر آنها  ،های عظيم نقد منتقدان مانده است بود. آنچه از سياهه
های كالن، پرهيز  گویی و روایت نگری و پرهيز از كلی ئیزبر ج

انگاردیسم از دادن یک پيام مشخص، معنازایی و چندمعنایی، آو
اند. از اواخر دهه هفتاد  های شعر این دهه ناميده و... از مشخصه

ی هفتاد را  شاعران مهم این دهه به جایی رسيدند كه شعر دهه
فرزند خود بدانند و هر كدام شاعران دیگر را به خالق نبودن 

-ی ایرانی زده رتوثر از ذهن دیکتاأشاید مت- كردند و... متهم می
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 دیگری شعری جریان و خود غيرمانيفست شعر و دادن مانيفست
 .نددكر می تکذیب را

 گونه كه اشاره شد اتفاقات سياسی اقتصادی فرهنگیِ همان
هشتاد شاعران را به  آرام در دهه روز و جریانات فوق آرام

و جریان مسلط شعر منتشر شده در  فضای مجازی راه داد
و ممتنعی بود در شعرهای سهل  ،ها ها و نشریات و كتاب روزنامه

عنوان جریان غالب شعری منتشر شد. تا  ی هشتاد به تمامی دهه
های اجتماعی و اندكی باز  پایان سال گذشته و با گسترش شبکه

صورت جدی  شدن فضای فرهنگی جامعه، شاعرانی كه به
یل مختلف قادر به فعاليت بيشتر الد كردند اما به فعاليت می

نظر من فرزندان شعر  یافتند كه به مجال فعاليت بيشتری ،نبودند
كيد أتفکيک از هم نبود و ت هفتاد كه شعر اكثر شاعران قابل دهه

ی  تهای دههنهای زبانی خصوصيت اصلی شاعران در ا در بازی
نویسان نيز به جایی  ی هشتاد شعر ساده در انتهای دهه ،هفتاد بود

ثار هم و چندم شاعران از آ دسته رسيده بود كه گویا شعرها كپیِ
 خود بود.

 در كه چهارنفری– فر، حسينی و عارفانی زاده، مهران حسين
 كه دیگر چندنفر همراه به -پردازیم می آنها به مجال این
توان فرزندان شعر  ا میرسال اخير منتشر شد  3هایشان در  بكتا
بردن از  هفتاد ناميد. در شعر این شاعران عالوه بر بهره دهه

نگری و پرهيز از  هفتاد )مانند جزئی هدستاوردهای شعر ده
گویی استفاده از زبان محاوره و معيار بهره بردن از عناصر  كالن

 كه -زبانی بازی نه– بازی زیست بوم و...( با هوشياری از زبان
 از خودرا مخاطب و خورد ضربه آن از هفتاد ی دهه شعر نظرم به

 از دوری نعي در ار شعر كند می سعی و كند می دوری داد دست
 مثال عنوان به. دهد انتقال مخاطب به فهم قابل زبانی با سهولت

ن جش منظومه در عارفانی مازیار های شناسنامه روی بنزین در
سالگی ما با شعرهایی روبروئيم  تولد سی

 ،فهم بودن خوبی در عين قابل كه شاعر به
 های شخصی خود را كه عميقاً دغدغه

سعی شاعر در  كند. انسانی هستند بيان می
استفاده از كلمات با كاركردی نو و 

خوبی قابل فهم و درک  نوستالژیک به
 است: 

 پدر باشی و موهات، سفيدتر از برف روزهای انقالب...
بایستی، ای ناظم مدرسه های د د ت بر عليه شپش/ 

 بایستی، ای معلم تاریخ در جبر جغرافيا! 
ت با هجوم یا در این سطر شعر دوم كه كنار آمدن سن

 مدرنيته است: 
ای صدای خفته در فوران كریستی برگ 

 و مدونا
مسئله دیگری كه در شعرها قابل دیدن 
و لمس كردن است اتفاقاتی است كه در 

افتد و در شعرها جریان دارد و ما  زندگی روزمره و جاری می
اتفاقات چون تصویری سينمایی جلوی چشم  .بينيم آنها را می

  گوید: فر می باشی مهران در بلوک روند. مثالً یخواننده رژه م
از من چيزی نفهميده بود/ از 

گذاشت بفهمم  هوندای قالبی/ كه نمی
سالگی یعنی چی/ از هيمه دور  بيست

 آتش/ از دود مرتب چيزی نفهميده بود.
نی نيز يدر شعرهای زیبده حس

كار  هاتفاقاتی از این دست افتاده است. ب
)بازی با آنها( و كشيدن معنای جدید از آنها  ها المثل بردن ضرب

 خوبی از پس این كار بر آمده است: كه به
بينی/ حکایت اسبی است/ كه  و نمی افتد اصلی كه از تو می

 دهد در من می
المثل از اسب افتادن و از اصل نيفتادن كه در  بازی با ضرب
 ورزی و استفاده المثل عوض شده است. خيال اینجا مفهوم ضرب

عر شز خصوصيت اآرایی هم  از صنعت كهن اما زیبای واج
 سينی است كه در این كتاب از آن بهره برده:ح

 /رسد كند/ تراكم اندوهی كه از عبور روز می تركت نمی
 ود...ش ی لبخند تو چاه می داری از او/ و ماه/ بر گونه ترک برمی

آید كه چند  مینظر  بهای  ن كمی كليشهآالبته سطر آخر 
ر حسينی به آن برخورد عیی در شجا
های وطن  مثل استفاده از كليشه .كنيم می

و وتن یا استفاده از كلمات انقالب و 
در شعر شاعران زیاد  بهمن و تير كه اخيراً

 آید. چشم می به
زاده نيز  در شعرهای مهدی حسين

ی  گرایی و نوگرایی منتج از دهه های بسياری از تجربه نمونه
ی  ترین برای كلمه يلیضينيم. استفاده از صفت تفب هفتاد را می

  :دستباف در شعر درخت بيد یا دست بردن مخيل در جمله
 اند موهایی كه از سپيدی برگشته

 ند. ا هایی از این دست نمونه 
های خرد از  روایت ،تصویر كردن زندگی روزمره

 های نام زندگی در پالن كوتاه نيز از ویژگی روایت بزرگی به كالن
زاده است. قسمتی از شعر چمدان را باهم  دیگر شعرهای حسين

 خوانيم: می
هایش  شوید/ یکی از گل مان را می مادرم هر وقت قالی

گذارد/  شود/ هر وقت پدرم/ ماهيانه را كنار تلفن می زیاد می
 ها/ ...  شود به اسکناس اضافه می

توان برای شعرهای شاعران  های دیگری كه می از ویژگی
شوخی با آنها و نگاه  ،ها ی اسطوره استحاله ،شده ذكر كرد یاد
زند  آلودی كه گاهی اوقات به طنزی سياه و گروتسک می طنز

نگاه  ،باشی كتاب بلوک  24در شعر بلند  مثالً .اشاره كرد
 فر بسيار آشکار است: وار مهران طنزآلود و گروتسک
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ها  گوش كن/ دختران تو و گرگم به هوای همين شهر/ این
ی محکم در جنگ هشت  مرا به گردباد جواد معروفی/ استوانه

ساله/ چرخيدن و چرخيد و پنچر.../ گوش كن كه خدا چقدر 
ام خدای مونث/ خدای المپيک و  گیربزرگ است/ خدای روزم

 ی ترک/ خدای آفریقایی و سياه/ گوش نکرده بگو/ ...  زلزله
شان  ر شدهعران یادشده كه نگاهی كوتاه به كارهای منتشاش

ی نوشهر  از گستره ،انداخته شد، همگی ساكن شمال ایران هستند
 در تقریباً -شهسوار–مازندران تا سياهکل گيالن. تنکابن 

ی جغرافيایی سياسی كشوریست.  ی ميانی این دو نقطه فاصله
 اند. تهشبوم خود دا تمامی این شاعران اشاراتی مستقيم به زیست

 خورد  بازی نمی درد سياست ی مالی تو/ به لهجه اصالً
 «توكله»زاده  های سبز امام به چراغ

 های شهسوار چگونه باز كردم به كوچه
 «ها قسمتی از شعرهای بنزین روی شناسنامه»
  

 از سياهکلی كه مراقبش بودم
های  بوی تو در ایستگاه الهيجان پيچيده/ بوی تو در جاده

 به الهيجان شمال/ در پوسيدگی پيکان پنجاه و هفت سياهکل
 «باشی قسمتی از شعرهای بلوک»
  

 كه تو هستی با رویاهات آورد تا تهرانی شهسوار مرا باال می
 خورد توی كندوانی كه به دور پاهات پيچ می
هایش/ لنگرود را  شهسوار را دوست ندارد برای نارنج

 خواند الهيجان را خاطر چمخاله و پل خشتی/ شيطان را می به
 «ی زل زدن در دوربين مداربستهشعرها قسمتی از»
  

 جا كردن دریا در دامن

 مثل چسبندگی چند قلب
 اند  كه از سواحل دست كشيده 
 «قسمتی از شعرهای نام تو آمدن است»
 

بوم از جهاتی شعرهای شاعران فوق را از نظر  این زیست
. كند می هم شبيه -بودن تفکيک قابل درعين- ی اجرا نحوه

 متن اجرای لحاظ از خوبی العاده فوق يرثتأ نظرم  به همچنين
 و شاعر نظریات و ها اندیشه از، فرم به توجه و شاعرانه
مرحوم تيرداد »شده در دهه هفتاد  كمترشناخته پرداز نظریه
چشم  ی جغرافيایی به منطقهاین در شعر شاعران  «نصری
 خورد.  می

ی شعرگویی  به نحوه ،ی هفتاد شعری معترض بود شعر دهه
ی شصت. البته هر جریان شعری و هنری جدید هميشه  ههدر د

بعد از هر شورشی مدتی  اعتراضی بوده به نظم قدیم و مطمئناً
توان گفت  آلوده صاف شود. حاال می كشد تا آب گل طول می

معنایی و  كند، گذر از تک شعر هفتاد سنتی را در خود حمل می
گریبان   30و  10ی  كه در دهه دگفتن شعری كه به آن متعهد می
 به توجه -فردگرایی و نگری جزیی– شعر و هنر را گرفته بود

 انسان چون– اسطره بودن چندوجهی و معنازایی فرم، زبان،
 ی دهه شعری های سنت جمله از  -امروز مدرن چندوجهی

 این و سربرآورده نود دهه ابتدایی های سال در كه است هفتاد
 این دادن بسط و دهاستفا برای دیگر شاعر چند و شاعران
 حاصل ابتذال بر كه اريبس تالش و اند كرده خودرا سعی ها سنت
هشتاد و فراگير شدن شبه شعرها  هی ده در شعر انتشار عدم از

ای  ی این دهه دوری گزینند و مجموعه های منتشره در اكثر كتاب
 .درخور توجه ارائه دهند
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 (Yiannis Ritsos)« ريتسوس يانيس»ها  در ستايش شاعر تمام زمان
 مرضیه بیات

 

 شعر و بوسه را كه داشته باشی»
 مرگ چه دارد

 «كه از تو بستاند؟
 

در مونوم واسيا )یکی از  7909مه  7یانيس ریتسوس در 
 ترین شهرهای یونان( به این جهان خاكی پا گذاشت. جنوبی

های اجتماعی را از همان كودكی، طعم تلخ فقر و محدودیت
 د.چشي

ترین واقعيت زندگی  سالگی ریتسوس با تلخ 72در سن 
 «رگم»كند: مالقات می

خود  شود.ترش می سل موجب مرگ مادر و برادر بزرگ
ی ریوی ارثی شد و سالگی دچار عارضه ریتسوس نيز در هفده

را در بيمارستان مسلولين برای مبارزه  7937تا  7921از سال 
روز به مطالعه  ن مدت شبانهدر طول ای با بيماری سل گذراند.

 پرداخت.
شود، گرایشی كه جاست كه با افکار چپ آشنا می در همان

با خواندن آثار ماركس و لنين به  كند.تا آخر عمر حفظ می
بيماری سل مانع شد كه او بتواند در  مند شد. ماركسيسم عالقه

جوانی شغل ثابتی داشته باشد، گاهی برای گذران زندگی مجبور 
لشگر تئاترهای شهرش  یا سياهی ها كار كند و خانه در چاپبود 
 شود.

( 7934)«تراكتورها »نخستين مجموعه شعرش موسوم به 
 چاپ رساند. كرد بهای كه در آن كار میخانه را در همان چاپ

ریتسوس در كودكی با نقاشی، سولفژ، پيانو و شعر آشنا شد و 
آشنایی با مردم  .این هنرها بعدها به خدمت شعر او درآمدند

خردپای، سبب شد كه پایش به محافل وابسته به سازمان 
به حزب  7937جوانان حزب كمونيست یونان باز شود، در سال 

های دليل همين گرایش ، پيوست و به(KKE) كمونيست یونان
های متعدد سياسی بود كه كارش به حبس و بعد تبعيد به جزیره

صر یونان را تجربه كرد، دورانی او دوران سياه تاریخ معا كشيد.
جهانی دوم آغاز شد و در  كه با هجوم فاشيسم آلمانی در جنگ

ریتسوس در  نهایت به كودتای سرهنگان ارتش یونان ختم شد.
علت عضویت در  دست آلمان نازی به دوران اشغال یونان به

 (7949سال تبعيد محکوم شد. ) 1به  «بخش ملی تشکل آزادی»
ها یونان و با تشکيل دولت دیکتاتوری نظامیز اپس از آزادی 

سال را در زندان  اشعارش در این كشور ممنوع شد و چندین
اش دولت دیکتاتوری مجبور وطنان سر برد، اما با اعتراض هم به

 (7910به آزادی او شد. )
با مرگ، آثارم را تکميل » گوید:در جایی به بازجویش می

 .«كنممی
همه از ریتسوس شاعری متعهد و  زندان، تبعيد، همه و

 100او در تبعيد عالوه بر شاعری بيش از  گرا ساخت. آرمان
شاید بهتر باشد بگویيم  طرح و نقاشی آبرنگ را خلق كرد.

 سازد.ریتسوس نقاشی است توانا كه تابلوهای كالمی می
ها رنگارنگ است و غمگين، دردی زیرپوستی در نقاشی

 ست.الی خطوط او جاری ا به ال
ميکيس تئودوراكيس آهنگساز، كه در آثارش از اشعار او 

تر  او عميق» گوید: مند شده است درباره ریتسوس چنين می بهره
را  شنود و پيام آناز هركس دیگری تپش قلب مردم را می

 .«بار یونان است گوید. او شاعر صادق سرنوشت غمبازمی
 گوید:در شعری می شعر ریتسوس از آن مردم است.

 ام... بعدها نگویيد كه من كار مهمی انجام داده»
 چراكه من،

 تنها به دیواری تکيه دادم كه شما نيز تکيه داده بودید
 رفتمكشيدم و با شما در رویا فرو میو تنها با شما رنج می

 «و تنها من و تو یکدیگر را یافتيم.
عشق به انسان و  اشعار او آكنده از اميد به آینده است.

خاطر همين  ری از دشمنان مردم، ویژگی بارز شعر اوست بهبيزا
كنار نرودا، مایاكوفسکی، برشت  هاست كه ریتسوس در ویژگی

 گيرد.ترین شاعران قرن بيستم قرار می ... در جایگاه بزرگو
ریتسوس بين دیکتاتورها بزرگ شده و شاهد رنج و عذاب ملت 

تعصب، متعهد عنوان یک كمونيست م است و خود، به خود بوده
صدا، نهفته در  فریادی بی ی كارگری، فریاد برآورده.به جامعه

 دارد.جزء شعرش كه روح آدمی را به تکاپو وا می جزء
است، ایدئولوژی دارد اما مبنای  شعر ریتسوس سياسی
 گذارد.شعرش را بر روی آن نمی
زبان زنده دنيا از جمله زبان فارسی،   24آثارش به بيش از 

 شده است. ترجمه
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شماری از آثار ریتسوس به ترتيب سال خلق آنها چنين 
 است:

تراكتورها، اهرام، اپيتامينوس، سرود خواهرم، سمفونی بهار، 
حركت اقيانوس، مازوركای قدیمی با آهنگ باران، آزمون، 

هایی در حاشيه زمان، آخرین قرن پيش از آ...، شب یادداشت
ها، جایی دنی، جا بهداری، ستاره صبح، شب آرام ش زنده

 ها و ...پرانتزها، شکل غيبت، بدرود، پل، سوت قطارها، تمرین
خيلی »آخرین اثر او كه یک سال پيش از مرگش انتشار یافت 

 نام داشت. «دیر در شب
 اش گفته بود:لوئی آراگون شاعر نامدار فرانسوی درباره

ت، ترین شاعر زنده دوران ماس دانستم كه او بزرگنخست نمی»
را مرحله به مرحله، شعر به  دانستم، اینخورم كه نمی قسم می

ریتسوس رساتر از هر شاعر دیگری رازهای  شعر  از او فهميدم.
های  ها و گالیه او تمام زاری گشاید...جهان را بر من باز می
 «كند. مردم دردمند را بازگو می

ی هنگام دریافت جایزه پابلو نرودا شاعر بزرگ شيلی به
در این جهان شاعری هست كه بسی : » گویدمی 7917وبل در ن

ی دریافت این جایزه است و او یانيس بيش از من شایسته
 .«ریتسوس نام دارد

اش از آن ثری را در طی دوران زندگیؤریتسوس جوایز م
 (7911ترین آن، جایزه صلح لنين بود. )خود كرد كه مهم

 كند.ا چاپ میر «سونات مهتاب»شاهکارش  7919در سال 
 شود.این شعر برنده جایزه ملی یونان می

واپسين »نام  های پایان عمر، شعری به ، سال7991در سال 
 را سرود: «كالم

 ... و این آخرین حسرت را بر من ببخشيد،»
 خواهم یک بار دیگر، با داس تيز ماه ذرت درو كنم،می

 ها،ندر آستانه در بایستم با شاخه نازک گندمی ميان دندا
 خيره در دوردست

 كنمدر ستایش دنيایی كه تركش می
 در ستایش آن كه در باران طالیی غروبی از تپه ای باال 

 رودمی
 شود به آسانی ای ارغوانی بر بازوی چپش، نمیبا وصله
 دیدش

 تان دهمخواستم تنها همين را نشانمی
و شاید بهتر باشد بيش از هرچيز مرا به این خاطر یاد 

  «دكني
شاهد پایان زندگی  7990و سرانجام روز یازدهم نوامبر 

 این شاعر آرمانگرا بود.
 :از دیگر افتخارات این شاعر

 ی جهانی گئوركی دیميتروف جایزه
 ی صلح جهانی جایزه
 (7911) ی بزرگ شعر فرانسه به نام آلفرد دووینیجایزه

 (7913)آتنا تائور مينا المللی شعر ی بينجایزه
 )بلژیک  ی بزرگ جهانی شعردر بيينال كنوكلزوتجایزه
7912) 

 ی صلح نوبل  بار كاندید دریافت جایزه ده
 عضویت افتخاری آكادمی ماالرمه در پاریس 

 های آلمان غربی  عضویت افتخاری آكادمی علوم و هنر
 ...و
 

 ای به رنگ آسمانپرنده
 
 در موهای تو      

 ای پنهان استپرنده
 آسمان است ای كه رنگپرنده

 تو كه نيستی
 نشيندروی پایم می

 داندكند كه نمیجوری نگاه می
 دانمكنم كه نمیجوری نگاه می

 گذارمش روی تختمی
 رومها پایين می و از پله

 كسی در خيابان نيست
 اندها سوختهو درخت
 كجایی؟

 
 ایمما مست از سخنانی هستيم كه هنوز به فریاد در نياورده

 ایمهایی كه هنوز نگرفتهمست از بوسه
 انداز روزهایی كه هنوز نيامده

 از آزادی كه در طلبش بودیم
 آوریمدست می ذره به از آزادی كه ذره

 پرچم را باال بگير تا بر صورت بادها سيلی بزند
 روندكه بدانند به كجا می ها هم هنگامیپشت حتی الک

 رسندها به مقصد میزودتر از خرگوش
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 «انجمن آفاق» خانواده فرهنگی و ادبی معرفی  
 کیوان عابدی

 

 
كه برای شعر و ادبيات این سرزمين  چه بسيارند افرادی
اند و هرگز عادت به سر و صدا و زحمات زیادی كشيده

یکی از این « الياسی»ی  خانواده اند.سازی نداشتهحاشيه
های سال  سال كه با صبر و اشتياق و اميد، ستهاخانواده

شان را ميعادگاه شاعران و ست كه منزل شخصیا
و تمامی زحمات و دردسرهای  است شعردوستان كرده
خاطر عشق و  فقط و فقط به هایی را،همچنين فعاليت

 اند.جان خریده به به شعر و ادبيات، و حقيقی ی ذاتی عالقه
شناسم و  شود كه از نزدیک ایشان را می چندسالی می

 ام.و انسانيت از آنان ندیده چيزی جز نجابت حقيقتاً
ست در منزل ایشان  مدت مدیدی« آفاق» انجمن ادبی

 شود. برگزار می
تن از  همّت سه به 7312مهرماه سال  این انجمن از

مه منصوره داد اسفندآبادی، مرحو شاعران فرهنگی )زری
تهران با نام انجمن  4منطقه  در (فيلی و محمد قولی مياب

سالی كه با چنين نامی  3رد. در طی كار ك شروع به «افق»
فعاليت داشت از حضور بزرگانی چون فریدون مشيری 

 شد. مند بهره

ن را با این شافعاليت ،بسياری از شاعران مطرح معاصر
های این  چون یکی از بارزترین ویژگی اندانجمن آغاز كرده

به شعر و ادبيات است. از سال  صرفاً توجه متمركز انجمن،
و با مسئوليت بانو  «آفاق» انجمن با تغيير نام به نون،تاك 19
 های آخر هر ماه در منزلجمعه «داد اسفندآبادی زری»

شود: در قسمت اول ایشان در دو بخش تشکيل می شخصی
نقد و آموزش با اجرای بهمن زدوار و حضور استادان نقد و 

 دوم  قسمتزاده( و  بررسی )اصالن قزللو و حسين فرید
 انخوانی شاعران و استفاده از سخنان ميهمانشعر یویژه

عهده  آقای  باشد كه اجرای این بخش به ویژه جلسه می
در این مدت از حضور  انجمن آفاق حسن همایی است.

، رسول یونان، ، مهدی فرجیشاعرانی چون علی باباچاهی
زاده، عليرضا  فرید احمدی، مسعود ميری، كيومرث منشی

، مریم جعفری، منش، سينا بهپورراهب، هرمز علی
 بهره برده و...رضا شنطيا  ،پور محمدرضا احمدی، بهزاد زرین

 است.
های این م كه از زحمات تمام ساليدانی خود میوظيفه

 .نمایيمخانواده صميمانه تشکر 
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 نقد شعر 

 
 ؛ عابدین پاپیمیثم ریاحی، «را مرتكب شدم وقتی صدا»+     
 نصرت رحمانی؛ آرمان میرزانژاد ،«در لجنمیعاد »+      
 احسان افشاری؛ کیوان عابدی ،«های جیبی کتیبه»+      
 الهی؛ عباس رضوانی ، امید فرج«درجه مدار گیج+ »     
 لیال مهرپویا؛ حسن موسوی ،«بار منفی فرشته»+      
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 «ميثم رياحی»، «وقتی صدا را مرتکب شدم»، آوردگاه صدا

 عابدین پاپی
 

 : بیوگرافی شاعر
 اهل و شده متولد تهران در 7333 سال ریاحی ميثم
 رشته كارشناس او. است گلستان استان در بندرگز شهرستان

 سال در ریاحی. باشد می آینده بانک كارمند و حسابداری
 و شده انتخاب كشور نمونه وانانج از یکی عنوان هب 7399

 سال در و است معاصر شعر در مطرح جوان های چهره از
 بی ی حلقه ماه،» نام با خود شعر مجموعه نخستين 7393
 ارائه ادبی جامعه به سرا داستان انتشارت توسط را« انگشت

 شاخص های چهره از جمعی اتفاق به 7391 سال در او. داد
 و نهاد بنيان را رو پياده ترونيکیالک-ادبی مجله كشور ادبی
 محل و دهد می مهااد خود كار به قدرت با تاكنون مجله این

 وی. است كشور ادیبان ادبی فاخر آثار از بسياری انتشار
 در ریاحی. دارد برعهده را نشریه این سردبيری اكنون هم
 را صدا وقتی» نام با خود شعر مجموعه دومين 7393 سال

 و است كرده منتشر نگاه انتشارات وسطت را «شدم مرتکب
 و عربی انگليسی، سوئدی، های زبان به نيز او از آثاری
 مجموعه نخستين همچنين وی. است شده برگردانده كردی
 شعر» جریان بنيانگذاران از اردبيلی بهرام یاد  زنده شعر
 بوتيمار نشر به انتشار برای و كرده گردآوری نيز را« دیگر
 مجوز ارشاد و فرهنگ وزارت از مجموعه نای .است سپرده
 .گردد می منتشر زودی به و نموده دریافت

باران به جرم رودآماج گریه شد مرداب جای موج 
 آرام مردم است !

وقتی صدا را مرتکب شدم دومين سرآیشی است از 
از جانب انتشارات نگاه  7393ميثم ریاحی كه در سال 

اختيار ایل ادب و هنر تهران به ترآوش تصویر رسيده و در 
هایی كوتاه  یشا. این اثر حاوی سر قرار گرفته است

جویند و  ماليزم( كه از صنعت پيرنگ بهره می )مينی
های  ماليزم( كه با تشبث به پارادایم ماكسی سرودهایی بلند )

خود گرفته است.  ادبی امروزند، شمایلی بارور گون به
شعر(  1م كلمه )شامل شرح: و تن مجموعه از نام آوردهایی به

شعر(  4)شامل  شعر( سراب 9های حاالی ماه )شامل  قدیمی
ها در ظلمت ميوه  شعر( مثل بادبادک 23ما: ما: هوا )شامل 

شعر( و شرح انتهایی  3و پهلوهای معلق تو )شامل 
تشکيل شده است. طرح روی جلد  شعر( 1)شامل  شکسته...

نش نوعی هم مجموعه، سهل و ساده است و طراح با آفری
آسا برای مجموعه  دنبال تبدیل تصویری جنگ هآوایی ب

رنگ هارمونی  آوایی با گزینش سه كوشيده است. این هم
شود كه  رنگ( برجسته می ای كم سياه و قهوه محور )سفيد،

سفيد است. طراح در این اثر  ها، رنگ ی این رنگ زمينه
وده و از مند كردن لباسيسم ظاهر طرح ب دنبال نظام هاغلب ب

آورد. علت  ی معنا نمی لباسيسم باطن طرح چيزی را به دایره
افتد، در زوایایی  این فرآیند كه در طرح روی جلد اتفاق می

های ناتوراليستی  ها و نشانه لفهؤبوم شاعر و م به بستر زیست
شود. روی جلد  موجود در خلق و خوی شاعر مرتبط می

گونه سنخيت  مجموعه با ظهر )پشت( جلد مجموعه هيچ
كند و اگرچه از این نگاه رویکرد معنایی  معنایی را ایجاد نمی

و آیدتيک در موضوع و محتوا بسيار مهم است و هميشه در 
زد شده، ولی شاعر با  نگاه این قلم به آثار شعرا گوش

 اًنویسی زده كه طبع خودآگاهی از این مقوله دست به تفاوت
لبد. لباس ظاهر ط این روش مخاطبين خاص خود را می

یکی است و  روی جلد كتاب با لباس ظاهر پشت جلد كامالً
تنها تفاوت لباس باطن طرح روی جلد در انتخاب شعری 

مایه و  است كوتاه كه در پشت جلد لحاظ شده و دارای جان
. شاعر در هایی عاشقانه و در ابعادی اجتماعی است الیه زیر

باشد.  ( میparadigm)ثير سه نوع پارادایگم أاین اثر زیر ت
شوند و این  ها به سه زیرشاخه تقسيم می این پارادایگم

ی پارادایم  ها عبارتند از: بومی، ملی و جهانی. واژه زیرشاخه
 معنی الگو، ای افالطونی است ابتدا در قرن پانزدهم به كه واژه

تامس كوهن 7930ی  مدل و نمونه اعمال شد، اما در دهه
معنی یک تفکر  زد و این واژه را به دست به انقالبی فکری

 ی یونانی كار بست. پارادایم از كلمه ههر انقالب علمی ب در
بينی و  معنای یک جهان پارادایگما اقتباس شده و امروزه به

دایم نظریه كلی است. بنابراین با التفات از تعاریفی كه از پارا
نی ثير پارادایم جهاأزیر ت 90و  90ی  ، اغلب شعرای دههشد

های ادبيات  گيری از المان هستند. این انقالب ادبی كه با بهره
اروپا به سردمداری فرانسه و امریکای التين آغاز شده، 

ای فراگير را در ذهن طيف ادبی كشورهای متمدن  مفاهمه
توان گفت نوعی عقالنيت ادبی و به  ایجاد نموده و می

شمول و یا جهان وطن را در  اصطالح امروزه جهان
كشورهای در حال گذار آفریده است. بنابراین خالق این اثر 

ثير پارادایم ادبی جهان است اما أبخش مجموعه زیر ت 3در
باتوجه به نگاه ناتوراليستی شاعر كه از این نگاه از طبيعت 

توان ابراز نمود كه در  ، میدجوی بکر و زیبای شمال بهره می
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لی را كه البته هر بخشی شاعر سهمی از پارادایم بومی و م
خود اختصاص داده  بينی بومی و ملی بوده، به همان جهان

محور و رویکردی نظر . رویکرد شاعر در این اثر ازاست
شناسانه كه توام  شود. این نگاه معرفت محور بارور میمنظر

با زیباشناختی در شعر كالف خورده، سعی بر آن دارد تا كه 
ت و بالنده كند، ولی شعر شاعر را از حيث زیباشناسی تقوی

همگام است و  شاعر در این همگامی با نظر و منظر گاهی بی
ترین فاكتور شاعر در همگامی با این  گهی هم همگام. مهم

ت و توازن رویکرد كه ذكر آن رفت، تطبيق زبان با طبيع
توان پنداشت كه  . به ساده بيان میطبيعت با زبان شعر است

صورت  هحيط خود كه بثر شدن از زیست مأشاعر با مت
خودآگاه و ناخودآگاه نضج گرفته، با پراكسيس نظر و منظر 

همگامی شاعر با این دو رویکرد كه الزم  شود. بی آوا می هم
و ملزوم یکدیگرند این است كه سرآینده در اغلب 

كند و  هایش از پارادایم بومی و ملی استفاده نمی سروده
به دنيایی دیگر پرتاب  همين گریزهای نابهنگام زبان شعر را

كنند كه این دنيا همان دنيای ذهنی است. لذا  می
گشتاوردهای ذهنی شاعر كه به تاسی از پارادایم جهانی 

كنند  را خلق می اگر گيرند، نوعی نظر و منظر ذهنيت شکل می
ر را از دنيای رآليسم و این مسبب، سببی است كه شعر شاع

ليسم جادویی است به ی این مکتب كه رآ روندهو شاخک فرا
گيری رویکرد نظر و منظر چه  سازد. بنابراین شکل دور می

كه  تر این در دنيای عينی باشد و چه ذهنی مهم است اما مهم
شاعر بتواند با فکر آوردهایی كه در این دو دنيا خلق 

پذیری زبان  پذیری و فرهنگ امعهجی  كند، قدرت و جنبه می
ی  سازد. زبان شاعر در آفریدهرا در جامعه تقویت و بالنده 

آمدهای این زبان مبين. این  بيان محور است و پی خود،
گيرند گاهی  هایی تازه نشات می ها كه از گویه سرایی مبين

كنند و گاهی هم زبان شاعر  زبان شاعر را دچار تغيير می
دچار ایستارهایی غير پویاست. ولی تحول و تطور در زبان 

ی  كه محوریت و دایره گيرد چه این ندرت شکل می هشاعر ب
های ادبی دیروزند و  فهم شعر امروز به تاسی از ایدئولوژی

نام فرهنگ  هآمدهایش مسببی را ب این مشکل فراگير پی
ی خود  ایدئولوگ آفریده است. با این روی شاعر درآفریده

های متفاوتی را برای درخت سبک  مند است و شاخک سبک
بيان ساختاری و بيان محتوایی شعر  كند و در خود ایجاد می

نيز موفق نشان داده و این كنار آمد باعث شده تا كه زبان 
ساختاری نيز در شعر رونق و نمایان گردد، اما شاعر تا نيل 

 به زبان محتوایی فاصله دارد.
این مجموعه  مهم جایگاه آوردگاه صدا در دیگر

كه البته نام  باشد. با تلنگری به بار معنایی نام مجموعه می
یابيم كه شاعر از صنعت  شود، در می آوردی بدیع قلمداد می
ی صدا و  كند. شخصيت بخشيدن به واژه تشخيص استفاده می

پرداختن به سيرت معنایی این واژه در نام مجموعه 
خصوص  ههایی از مجموعه نيز ب هویداست و البته در بخش

ر اینکه شاعر شود. ولی بهت در شرح انتهایی شکسته دیده می
هایی طبيعی در شعر به رویکردی  با گزینش واژه

یابد و همين امر سبب شده تا كه  شناسانه دست می طبيعت
نام آوردگاه  هآمدی ب ی نام مجموعه از پی مایه سرشت و بن

انگاربودن در  انگاربودن و همه ی هم . مقولهمند باشد صدا بهره
شاعر با تشبث به  كه بافت اشعار این شاعر پيداست چه این

ها را كاریزما جلوه دهد  هایی معنامحور توانسته واژه رهيافت
ها حاكی از آزادی بيانی است  و این كاریزماتيک بودن واژه

ی صدا  آفریند. شاعر برای واژه ها می كه شاعر برای واژه
سازد كه آواز این صداها همان آوردگاه  صداهایی را می

كه شاعر گاهی  جموعه این. نکته دیگر در این متصداس
آمد این خودانداختگی  ای است كه پی خودانداخته

كه شاعر گاهی خود  خوداندوختگی است. بنابراین نتيجه این
انگارد، ولی در  نویسد و گاهی هم جامعه را می را می

هایی از هومانيسم ادبی در اشعارش به دید  مجموع رگه
ر اثر شاعر دیده آید. خودانتقادی و دیگرانتقادی نيز د می
رود.  كار می های كه خودانتقادی در دو معنا ب گونه شود. به می

نخست خود توصيفی است كه شاعر بيشتر به توصيف و 
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ی  پردازد كه در این پروسه تمجيد خود به انحای مختلف می
نگاه هم خودبينی وجود دارد و هم خودنبينی. دیگر خود 

گيری از  بهره كه شاعر با انتقادی عبارتست از این
كند و  شناسی شناخت بر عليه شخصيت خود قيام می جامعه
ی رازهای پنهان زندگی هنری و اجتماعی خویش را در  همه

كشاند. لذا مورد ثانی در جامعه ما هنوز  تصویر می اثر به
كه  هایی است نهادینه نشده است. دیگر انتقادی نيز از مولفه

كه دیگر  یگمان شاعر یكند و ب مند می شعر شاعر را هویت
بهره است. لذا دیگر  انتقاد نيست از دانش و بينش ادبی بی

شود كه شعرا  انتقادی به دو شاخک مثبت و منفی منقسم می
در هر دو شاخک سهيم هستند. از این منظر شاعر از خود 

یابد و چنين رشد و  انتقادی به دیگر انتقادی دست می
تواند فرآیندی  میای در فضای شعر و ادبيات  توسعه

كه از دیگر انتقادی به خود انتقادی  باشد. كما این «فرآبند»
نيز از دیگر مباحث فلسفيدن در ادبيات است كه بسترهای 

ادبيات كالسيک ایران و  بایست دركنه زبان و را می الزم آن
جهان یافت. با این تعابير این مجموعه در زوایایی، 

هایی از  توان در بخش را می دیگرانتقاد است و صدای انتقاد
شناسی نيز در هر  شناسی و امروزه . دیرینهاثر لمس نمود

رسد  نظر می آید. به شمار می اثری دارای كاربردی كارآمد به
شناسی و یا به تعبيری دیگر  دنبال امروزه هب كه شعر نو بيشتر

معاصرشناسی زمان و مکان است و از امپریسيسم و اتو 
نده است. تاریخ كاربرترین راهنمایی است كه دور ما هپيامی ب

كند. لذا پير متولد شدن  شاعر را با فلسفيدن در شعر آشنا می
ی نطفه رسيدن یک مبحث  بزرگ شدن تا به نقطه جتدری و به
متولد شدن و سلسله مراتب  جباشد و مبحث دیگر و منت می

. با این تفاصيل از آغاز ی مرگ است را طی كردن تا نقطه
پایان رسيدن سيری تکاملی برای نيل به انسانيت است و به 

از پایان به آغاز رسيدن نيز از مباحثی است كه هنوز كالی 
شناسی برای  هر شمایل دیرینه . بههاست در ميان جمع رسيده

ویژه شعرای نوگرا امری بدیهی است  ی شعرای معاصر به همه
خارج از  ی این مقوله نيز كه نوشته این مجموعه و نگارنده

ثيربرداری از أ. دیگر پتانسيل مجموعه تاین دایره نيستند
مکتب رآليسم و سوررآليسم بوده كه شاعر را تلفيقی از این 

علت عمده تبعيت شاعر از زهدان طبيعت  كند. دو، تصویر می
های رآليسم  خویش است و در زوایایی نيز تلنگری به مولفه

 زند كه موفق نيست. جادویی می
 

 و مرور چند شعر از این مجموعه: گزینش
كه مرگ رسيد/ تو/ عاشق  ها/ وقتی به شاخک پروانه

زنی بودی/ كه خودت بودی. دیالوگی چندجانبه صورت 

ای اجتماعی  مایه گيرد كه تبعات این دیالوگ دارای درون می
پنداری و  و عاشقانه است. ظرافت كالم باعث نوعی همذات

های  سمت مولفه شعر بهانگاری در شعر شده است.  همه
انتزاعی در حركت است ولی مواد و مصالح شعر عينی است. 

گرایی مبنایی است برای نيل به معانی عينی. پروانه  ذهنيت
ای است كه سمبلی از لطافت و زیبایی است. بنابراین  واژه

ماه  شاعر مدغدغ نيل به عشق است. پروانه با این كه دو
ای در آن هویداست كه  ای نهفتهكند اما رازه بيشتر عمر نمی

خورد. این  ی عشق در خيلی زوایا كالفی عميق می با واژه
ی زبان در شعر شاعر  های رفتاری كه با پشتوانه ظرافت

 كند. افتد، شاعر را فرميکال می اتفاق می
/ نيمی سوال و/ / در جيب هر رهگذری كه باشدفردا

در  نيمی عينک شکسته است/ كه ميان ما/ و آفتاب/
آید/ نقش زمينی را/ بازی  كه نمی ترین صدایی جنوبی

ای زرد/ با چمدانی پر از پروانه/  كند/ كه هرروز/ از تپه می
 گردد. / باز می/ با چمدانی پر از مرگآید و پایين می

كند و این  ی فردا را موعد می های واژه شاعر وعده
نگر شوند خود بيا كه در سطور بعد تصویر می ها سازی تصویر

ی شعر انتقادی است  مایه اعتراض شاعر به جامعه است. جان
كند  ی فهم جامعه پيدا می هایی كه شاعر در دایره و رهيافت

دهد و اگر شاعر  پذیری سوق می سمت تعميم شعر شاعر را به
های بعدی سوق داده  سمت تصویرسازی در مجموعه بيشتر به

ار خواهد شد. پذیر برخورد های تعميم شود، شعرش از مولفه
كه شاعر  طرزی ی شعر زیبا اعمال شده به گزینی در بدنه واژه

گری در شعر . آغازكند را به شاعری پارادكسيکال تبدیل می
حركتند و اندیشی بر ریل آگاهی در نگری و پایان با بدنه

همين مهم فرآیندی واحد را در شمایل و محتوای اثر 
 وجود آورده است. هب

درد، همين نشستن در چشم است/  و عریان یعنی.../
/ كه یک شهر/ در آن خوابيده و/ یایستادن در خيابان

ای در باد/ بادی كه از  بيند/ پروانه خواب بيداری پروانه می
وزد و/ چه لطافتی است/ بوئيدن  بهشت می سمت اردی

دود/ خوابيدن در خواب این خرگوش  كه در شير می هوایی
 آویزان...

شود.  ی آشنازدایی كشانده می ه دایرهشاعر با آشنایی ب
ها تصاویری انتقادگون را برجسته  پيامد این آشنازدایی

سازی واژه بر محور بنيادهایی  كنند. فرهنگ می
ها و  شناسانه در جنبش است. آشتی در فهم واژه جامعه

شود.  درستی اعمال می هها ب تفکيک و تميز در مفهوم واژه
یابد به فکر  ای سوبژاكتيویسم میهایی كه در دني شاعر نشانه
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ی  ها را از دامنه سپارد و واقعيت آوردهای دنيای عينی می
 دهد. حقيقت به ميان جامعه سوق می

سوزد/ برای پرستو/ و تفنگی كه در خودش/  دلم می
كه/ خسته در اتاقم  سوزد برای جهانی كز كرده است/ دلم می
افتد/ آميزشم  سوزد/ زیرا پرنده كه می نشسته است/ دلم می

ریزد/ و یقينن/ پرستو/ نام مختصری، برای  با گياه/ بهم می
 تواند باشد. آسمان نمی

پنداری  پنداری و طبيعت ذات شاعر در چارچوب هم
پنداری را  های این طبيعت خواهد مولفه كند و می حركت می

دنبال درد جامعه است و در نيل به  هتصویر بياورد. ب به
ر كندوكاو و البته به این دانستن دست دانستن این درد د

یابد. شاید پشت این دانستن نيز بينشی فرارونده باشد كه  می
بندی شعر از استقراء یا  شاعر را مدغدغ كرده است. پایان

توان  سمت قياس یا كل در جریان است و می جزء به
خوبی مالحظه نمود. تنها  هبندی ب هنرنمایی شاعر را در پایان

نام و تنم  هز شاعر در بخش نخستين مجموعه بكه ا شعری
باشد، همين شعر  شناسانه می كلمه دارای هویتی هویت

 باشد كه بخشی از آن تصویر و بيان شد. می 2ی  شماره
هایی است كه در هویت شعر  دردمندی از دیگر ویژگی

های  آید كه شاعر در مجموعه نظر می های دارد و ب ثير عمدهأت
را باید تقویت نماید، چون مستلزم رشد و  بعد این دردمندی

بالندگی یک شاعر در هر مقطعی از زمان و مکان هویت 
 است.

ایستم و/ به سنگ سالم  كه نيستی/ روبروی تو می وقتی
 كنم. می

ای تازه در زبان ساختاری و نه  پيرنگی با نگره
محتوایی. شاعر با سالم به سنگ نيستی را به هستی تبدیل 

 ی دیالوگ كه همراه با پارادكس معنایی است.كند. نوع می
باور كن به مناسبت گریه است/ كه به دستمال كوچکی 

خندم/ یک جفت بوسه و/ یک جفت  كه در جيب دارم می
های تو  هایی كه اتفاقن/ از چشم صندلی گيج و/ خيابان

 افتادند...
ست/ اگر سوختی/ مرا/  ای یادت نرود/ هوای ریخته 
 ی بياویز. های داوود از گل

پذیری با زبانی  پذیر است. این فرم زبان شاعر فرم
آمدهای معناپذیر شده.  گيرد كه دارای پی هنرمندانه شکل می

های خفيف و آشکار در شعر و استعاره و ایهام  پارادكس
سازد. در  بدنه شعر را با رویکردی زیباشناسانه مواجه می

باشد كه  رانه میاین آفریده، زبان در اختيار تصویرهایی شاع
 این تصویرها، شاعرانگی شاعر را به تثبيت برسانند.

پرداختن به صورت شعر خود عاملی در جهت تصاویر 
 باشد. گون از همين صورت می سيرت
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 «نصرت رحمانی»، «ميعاد در لجن »

 آرمان میرزانژاد
 

 رقصيد
 رميد پر زد،

 از لب انگشت او پرید
 

 ]سکه[
 

 گفتم: خط
 

 سينی مپروانه
 پرواز كرد

 چرخيد، چرخيد
 پر زنان چکيد؛ كف جوی پر لجن. پر
 

 هاتابيد، سوخت فضا را نگاه
 بر هم رسيد
 درهم خزید

 كشيد:ه فریاد میتهای سوخدر سينه عشق
 ای یأس، ای اميد! -
 

 تاختيم «سکه»آسيمه سر بسوی 
 از مرز هست و نيست

 تا جوی پر لجن
 با هم شتافتيم

 سکه بافتيم. آنگه نگاه را به تن
 

 ی مسينپروانه
 ی لجن!وار! بر پا نشسته بود در پهنهآیينه

 وهر دو روی آن
 خط بود

 خطی بسوی پوچ، خطی به مرز هيچ
 

 اندوه لرد بست
 اشدر قلبواره

 و خنده را شيار لبانش مکيد و گفت:
 پس... نقش شير؟ -

 کرویيد اش
 خاموش گشت، خاموش

 گفتم :
 ، نيست!زار نيست كنام شير لجن -

 خط است و خال
 هاگذرگاه كرم

 اینجا نه كشتگاه عشق و غرور است
 ست.ميعادگاه زشتی و پستی

 
 از هم گریختيم

 بر خط سرنوشت
 خونابه ریختيم.

 
، سياه و تلخ «يعاد در لجنم»كليت محتوایی شعرِ 

 و برزخی نگریستن به سطوح مختلف زندگی، در وضعيت 
ت به موقعيتی متضاد كه دق .گر در جهان مدرن استویران

است )و  است و سياه و سپيدِ آن درهم آميختهخاكستری
زا ميان بودن تا شدن بسيار ناچيز است( و به فاصله توقف

روایتِ بالنشو كه در كتاب )هنر بدون آینده( از قول ویدله و 
گی ماالرمه  ی سرگردانی یا سرگشتهگابریل مارسل درباره

است كه در ذهنيت  ی هنرمندانهگنویسد، همان سرگشتهمی
ها  آل دگی برای رسيدن به ایدهسرخور باعث تدریج به نصرت

شود كه در ی خود میدر بستر سياسی اجتماعی دوره
 پدیدارشدنِ های روزمره شاعر نشانی ازبافت واقعيت ژرف
ها بيند و در طی شدن فرآیندها به نامطلوبنمی مطلوب امر

كه توجه شاعر در مقدمه  رد. همچنانخوها برمیو ناهنجاری
-ویرانیهاست: دست از سوژه اشعار همين كتاب به

و اندیشيدن به  -گیگی و درهم شکستهخسته -سرگردانی
ی نطفه»نویسد: می كه -های جهان مدرنتضادها و تناقض

سخن از »یا « پرورد...ویرانی در ضمير ما چه خوب می
گر از هر هفت كوی عشق یارانی رفت كه با هم سنگر به سن

گذشتيم سر بر هر در بسته كوفتيم. اینک خسته و درهم 
شکسته هریک در پس مرزی در حد و حدود معيار 

كار؟ كه اگر  آوری چه مرزبانان سرگردانيم، ما را با نام و نام
ی این راه گشت و نابود. توشه هوس و آرزویی در دل بود ره

زگاری كه تفاهم تنها در رو» یا « ای چه شکوهی؟چه شکوه
اندیشيم چه ی نجات انسان است ما به تضاد میروزنه
 در علّی ماهيتِ آیا « ؟ای ما را چنين بار آورده استانگيزه
 اجتماعی زندگیِ تاریخِ در عبارات این معناشناسیِ رهگذر
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 تالش است؟ یا در نهفته ما جامعه و روشنفکر قشر
مش و صلح و برابری آورشان برای رسيدن به آرا گی خسته

ی سرمایه و  آرام و پرشتاب و هر دم تغيير كنندهدر جهانی نا
اش؟ یا گذر از معبر  داری از نوع جهان سومی سرمایه
گی و نرسيدن به منبعِ التيام و درهم شکسته گی و سرگشته

ستر قوانين قراردادی اجتماعی و نجاتِ انسانِ معاصر در ب
ها ی این اسی؟ باید گفت همهسي های استعماری وولوژیئدیا
 دخالت فوق شعر گيری و آفرینش عنوان جواب در شکل به

 دارد.
مند( نصرت با شی  گرایانه )ابژه بخشی از رفتار عينيت

است  شاعرانه جهت آن از شعر، این متن در ویژه هب( سکه یا)
عنوان  ی رها شده به هوا، با دید استعاری بهكه شاعر به سکه

ی فلزیِ كند و این پروانهنگاه می« ه مسينپروان»یک 
شيوه تلميحی  گان، نگارنده را بههرجایی و در دست همه

از »ی مقاله سوی جلمه موجزی كه كارل ماركس در به
كند سوق می استفاده « داریقدرت پول در جامعه سرمایه

پول روسپی معمولی و پااندازی عادی ميان مردم و »دهد می
این سکه جدای از فهوای دورِ اقتصادی و  اما« هاستملت

ی خطِ كننده تعيين نوعی به نصرت، شعر دراش اجتماعی
 ارزش واجد چنين خود نيز پول آیا سرنوشت نيز هست، 

 لبان از/ پرزدن/ رقصيدن! نيست؟ انسان زندگی برای حياتی
 جسمِ به بخشی شخصيت نشان همه سکه پریدنِ گشتن

حالت انسانی به آن داده شده  جان آن شی است و نوعی بی
ای از دست انسان پول موجود فرارشده آیا حقيقتاً ،است

 نيست؟ 
[ سکهرقصيد/ پر زد رميد/ از لب انگشتِ او پرید ]

 سوی از خط، گویی این پيش و كشيدن پيش . خط گفتم
 فضای و جریان به را شوم خط همين بعدتر شعر راوی

 و اجتماع در اعماق آن پذیرش و كننده سرایت نهيليسمِ
 در ریشه كه   سازدمی متصل شاعر ذهنی تاروپود
 و تاریخی دترمينيزم و اجتماعی شناسی هستی

 اخالقيات، سقوط. دارد نصرت عصر در مدرن ساختارهای
تر شدن  ی سنتی، جهانی شدن ماشينيسم، مادیگره شکستِن

 ، همه و همهفاصله ميان آدميانتفاوتی و  روابط انسانی، بی
دهد كه در دورنمای جهانی سرد و تاریک را نشان می

ها شعرهای تبعيد در چنبر زنجير در ابتدای كتاب این مولفه
 كند.بينی ذهن نصرت را تداعی می تا حدودی جهان

ها و سطوح شعر بخش دیگر توضيح به اینکه از قبل اما
ای خبر از چه حادثه« ی مسينپروانه» این پروازِ ،بپردازیم

 برای را اتفاقی كه است سبب این به سکه انداختن) د؟! دار
 به خود كار این اما( سازند بدل قطعی انتخابی به رسيدن

شود! اتفاقی كه از حيث معنایی و می بدل دیگر اتفاقی
 دو با و است فرود و-اوج–ی یک شروع دهنده شکلی نشان

اش در كف جوی پر نشستن و سکه این پرواز نگری آليته
 خبر از یک تضاد نامبارک دارد. لجن 

های  شيوه نگریستن نصرت، در بندم سوم جنبه
ها/ بر  سوخت فضا را نگاه ای پيدا كرده است: تابيد،نوآورانه

های سوخته فریاد هم رسيد/ درهم خزید/ در سينه عشق
شکل سينمایی  ای یاس ای اميد. تصویرسازی به-كشيد/ می

 ، بعد از طی كردن بند سکهی پرتاب كردن )دراماتيک( لحظه
شکل  كند البته بهبک( تکرار می اول و دوم )دریک فالش
كند این )سکه( در چنان كه بيان می آهسته )اسلوموشن( و آن

ها به آن خيره شده و است و نگاه تابيده روی همگان 
ها طوری بيان شده در شعر كه انگار فضا را خيرگی نگاه

اند و هم رسيده و درهم خزیده ها بهاند. و این نگاه سوزانده
ای كه های سوختهاند كه بعد از عشقمنتظر این بوده

زده است سکه چه حال و سرنوشتی را شان فریاد می درسينه
كند. آیا انداختن سکه در هوا و باعث برایشان ایجاد می

ن تلخیِ آاست؟! بعد از  ایجاد دوحالت )یاس و اميد( نشده
اند كه سکه گان منتظر این نبودهیا همههای سوخته آعشق

 سوی شيری خود را رو كند؟!
در بند چهارم شعر نظام توصيفی از افتادن سکه به 

كند كه اطرافيان راوی و خود او آسيمه و سویی اشاره می
سوی  تازند[ و این رفتن به]می روندسوی سکه می هراسان به

مان ميزان ساز است به ه سکه به همان ميزان كه سرنوشت
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اشاره به پذیرفتن تقدیرگرایی ایرانی دارد )سکه رویش 
 مرز سوی سکه و دقت به  هرچه آمد همان باداباد( رفتن به

 همان نيست و هست مرز از یعنی بوده، نيست و هست ميان
كه  رفته است. تا اینمی انتظار سکه آمدن شير یا خط گمانِ

 .روندت سکه میسم باز با هم اشخاصِ مضمرِ درون شعر، به
سو از تن  تن سکه استعاره از تمامت سکه است اما اینجا یک

سکه تمامت سکه را كه غيرطبيعی هر دو سو را شاعر 
 دهد.كند نشان میتوصيف می «خط»

وار! بر پا نشسته بود در پهنه لجن!/  پروانه مسين/ آئينه
سوی هيچ/ خطی به  و هر دو روی آن/ خط بود/ خطی به

 مرز هيچ.
شناسی )استتيک( در هنر  ی مسين از منظر زیباییپروانه

سو در سطح معنایی همان سکه است از  شعرنویسی از یک
تواند مظهر زیبایی و درخشش در نگاه جدید طرف دیگر می
كه در مقابل لجن و زشتی قرار  زمانی باشد. مخصوصاً

كند. البته این سکه گيرد پارادوكسی را احداث می می
يعتِ ساختارمند و واقعيت صوری خود در برخالف طب
وار شکل عمودی ایستاده، و تركيب آئينه زار به پنهابِ لجن

همان بازتاب وضعيتی برزخی است در واقعيت. چون در 
 اشاره شاعر اما. دارد واقعيت سکه دو روی شير و خط 

 كند هر دو روی آن خط بود! می
 از جدیدی فرض– حتمی واقعيت برخالف یعنی 

 خطی–كند. دو خط می آور روی شاعر را تازه اقعيتو
 شده نزدیک هيچ مرز  به دیگر خطی و پوچی سمت به
نایافتنی و و پوچ سوی  ای دستگذشته سمت به سرخط یک)

رود( كه با می «هيچ»ای كه به مرز سمت آینده دیگر خط به
خود شاعر را  گرایی اطرافيان شاعر و شرایط الادری یا ندانم

ای آور مواجه كرده با آینده سأگرایی ی ان هيچ و پوچبا هم
 بينی پيش یا/ مرگ سوی به/ هيچ سوی كه در نهایت به 

 رود. می پيش/ آدميان هستی ناپذیری
در واقع شاعر در همين شعر از باال به پدیدارها و 

با  شده خود و یارانش: و نشين كند به اندوهِ تهمی نگاه ها ابژه
است و در انتظار  وگو با راوی عر كه در گفتكتر پنهان شاكار

 كه است مطلوب امر ی سکه انداختن، منتظر اعالم نتيجه
افتد و احساس اصابت و ضربه و اندوه نمی اتفاق نوعی به

كتر پنهان اآورد. و بعد هم همان كارمی ارمغان برایش به 
شعر كه به انتظار اتفاق افتادن امر مطلوب )شير( )عشق و 

های بعد درباره آن شرح ( است كه شاعر در مصرعغرور
سوی سکه، شير را كه نماد  آن شود و دهد، دچار غم میمی

كند گی و قدرت( است پيدا نمی گری و یگانه )مبارزه و سلطه
سی توامان با أی .شودآميز میسأو دچار یک واكنش ی

سکوت و این خاموشی كه صدای اجتماعی ]در  خاموشی و
 تواند باشد خاموشی آن مردمیخورده میشکست  عشق[

تقدیرگرایی گذران  است كه با قداست بخشی به تقدیر و
 كنند.زندگی می
تواند نمی آیا... نيست نيست، زار لجن شير كنام گفتم

عبارتی اشاره به تصویر شير بر روی  شير در متن شعر به
پرچم و سکه در زمان سلطنت پهلوی دوم باشد كه نصرت 

آن شير را بر روی و سکه پرچم درست ندانسته؟! جایگاه 
. است جنگل در نيست زار لجن در شير جایگاه درحقيقت

ی وطن و معنای فضای آلوده به زار مجازاً جا لجناین در 
اوضاع نامناسب اجتماعی سياسی دورانِ ماست. در چنين 

زار وسيعی، قهرمانان و مبارزان و پيشتازان عرصه علم  لجن
اند زنند و به غياب خود در انزوا قانعحضور تن می و هنر از

ست كه هاست/ گذرگاه كسانیخط و خال گذرگاه كرم این/
معنای  به لولند... گذرگاه كه تلویحاًدر لجن و فساد می

ا امّهرچند بيان نشده.  ،مکانت و امر مکانی در شعر است
وطنی  .اشاره به وضعيت آلوده وطن و این آب و خاک است

ها و ساختارهای اجتماعی دچار گذر از حيث زیرساخت كه
البته در شرایط  .استو گذار از نوعی فساد و آلودگی

ی جا های مردود و مدرنيته )سنت برزخی باقی مانده و در
است. در چنين مکان و زمانی اگر  فتاده( گرفتار ماندهني

ميعاد شاعران باعث سازندگی زندگی باشد بيشتر ميعاد با 
گاه شير )و  است. و هيچ زندگی پر از عفن و لجن یک

زار، تظاهر به های شجاع و دلير و مبارز( در لجنانسان
كنند. بند پایانی شعر: از هم گریختيم/ بر هستی و تکاپو نمی

خط سرنوشت/ خونابه ریختيم... همان خط سرنوشت را 
 ناخواسته پذیرفتن و شوربختانه وارد معركه فاتاليستی شدن

كه هميشه كنشی برپایه اتفاق، اتفاقات تازه و  ست. و اینا
ی موقعيتی آورند و برسازندهوجود نمی هخيرخواهانه ب

برخط »شود. اشاره نصرت به ها نمیآل در متن واقعيت ایده
 عصر در انسان سوگواری  همان «سرنوشت خونابه ریختن

گر ]با مصادیقِ جنگ و تخریب نهيليسمِ كه است مدرنی
ز های دیکتاتورانه و اقتصاد دراهای اپيدمی و سياستضمر

 از و انسان از انسان س أك َُش و...[ باعث جدایی و ی
گی و قشری شدن و تنها ماندن انسان در سطوح خودبيگانه

است و كوشش شاعر نشان دادن  طبقاتی، اجتماعی شده
به دام تقدیرگرایی افتادنِ مردمانی  های متضاد ووضعيت
اراده و اختيار است كه از هرحيث بی هيچ تالشی و دارای 

ای نه شکوهی[ دچار آلودگی و امراض مختلف  با ]نه شکوه
 اند...زندگیِ پرلجن شده
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 «احسان افشاري»، «هاي جيبی كتيبه»

 کیوان عابدی
 

 ام در بارانمن بغض تو را شکسته
 ام در بارانبا فکر تو چشم بسته

 بشودتا لذت عاشقی دو چندان 
 ام در بارانای نشستهبا آینه

فرض اساسی  را دو پيش« مکاشفه و حيرت» اگر بتوان
 برای تحليل یک مجموعه، برای القای لذت در شعر دانست،

و  تر به بررسیگرایانه تر و وسواسصورت موشکافانه باید به
گيری یک اثر كه در شکل هایی پرداختتحليل تمام المان

صورت مستقيم به مضمون مربوط  بهاین عوامل  ثرند.ؤم
ثر أتواند متهستند و در ورای آن فرم نيز تا حدود زیادی می

كه بسيار به جوهر اصلی شعر  هرچند در آثاری از آنها باشد.
منفک و جدا از هم  توان كامالًدو عامل را نمی این ند،انزدیک
ای )و یا حتی پاره دو این حتی در بسياری از موارد دانست.

كه تشخيص آنها  اندچنان باهم ادغام شده آن ز عوامل دیگر(ا
این مسئله در  واقع غيرممکن است. و گاهی به بسيار مشکل

قالبی مانند  كند. تر پيدا میهای كوتاه اهميتی افزونقالب
بایست اشعار آزاد كوتاه و یا مانند رباعی كه در آن شاعر می

بيت بيان كند و یا اش را طی دو  بينی ها و جهانتمام حرف
 .نشان دهد

 مزرعه سرد بود
 ها منتظركالغ

 پدرم موهایش را در آسياب سپيد كرد
 

 ای صافحاصل از روبرو كردن آیينه
 ای شکستهبا آیينه
 ی شکسته استدو آینه
 های بستهپنجره
 اندهای مالیمدیوار

ی بارزی از ماهيتِ حيرت و اشعار فوق نمونه
یا به مکاشفه  شاعر به حيرت برسد و كه زمانی اند. مکاشفه
درحقيقت به ذات اصلی و ماهيت وجودی شعر  بپردازد،

برای نمونه در شعر دوم شاعر به ما  است. نزدیک شده
اما  اند،دهد كه روبروی هم قرار گرفتههایی را میتصویر آینه

نهایت درهم  هایی كه به تعداد بی ای آینهنه تصویر كليشه
كه نه تنها در شعر بلکه در دیگر هنرها نيز به  اندادغام شده

)مانند  نوعی تصویر شعاری لوث شده تبدیل شده است
های روبرو به كارگردانی نگار گذاری فيلم آینه نام

بلکه شاعر اقتباسی  (.آذربایجانی یا بسياری موارد دیگر
ی كه یک آینه  این جدید از این تصویر كليشه داشته است.

این حقيقت مکاشفه ، شکندی دیگر را نيز میآینه شکسته،
هرچند از نظر فرم شاید بتوان گفت كه شعر جای  است.

كند و تکنيک ای خبری را بازگو میاینکه جمله بحث دارد.
 .كندرا فدای مضمون می

حقایق و  ها،الجرم ایده شعر هيچ غایتی ندارد.
شوند هم خياالتی كه منجر به بيان و انزال شعر می

موضوع مهم این است كه بتوان دورترین و غير  اند. یتناهیال
ها را از یک  ها و معناپذیریترین برداشتقابل دسترس

اگر مسير ذهن را مسيری  مسئله یا موضوع واحد داشت.
در ابتدای  شاعر در بدو سرایش شعر، مستقيم فرض كنيم،

ی هایها با فاصلهاست و معانی یا نوع برداشت مسير ایستاده
دم  ترین معنا به ما، نزدیک اند.در این مسير چيده شده

 یقيناً شوند،ها دورتر میهرچه برداشت هاست.ترین آندستی
شاعر  تر. شوند و به جوهر اصلی شعر نزدیکتر میشاعرانه

ست كه مسير را طی كند و دورترین شاعری باهوش و خبره،
 اغذ بياورد.و روی ك بپروراند معانی ممکن را انتخاب كند،

 ترین معنا نيست.ی دیریابمثابه البته دورترین معنا به
ست كه هرگز به ذهن هيچ  ی معناییمثابه دورترین معنا به

بار است كه از  برای اولين انسان دیگری متبادر نشده و شاعر
 .كرده است« كشف»را  كرده و آن« حيرت» آن

هرگز  است وجهان مملو از تصاویر و مفاهيم شاعرانه
همان ميزان كه زندگی انسان  به آنها اشباع نخواهند شد.

این مفاهيم یا تصاویر نيز  شود،دچار تحول و دگرگونی می
اما باید این واقعيت را  شوند. كنند و عوض میتغيير می

تر  كار شاعران سخت گذرد،پذیرفت كه هرچه زمان می
عين در  های دشوارتر و كمتری دارند.چون فرصت شود می

تر نيز  شعر به جوهر اصلی خود نزدیک حال با گذشت زمان،
ی گذشت زمان و تحول این ارتباط دوسویه زایيده شود.می

 .ست در سالیق انسان امروزی
تحليل و بررسی  این نوشتار، ام از انگيزه اساساً
ی دوست و برادر  سروده« های جيبی كتيبه» ی شعرمجموعه
ای كه توسط مجموعه ی است.آقای احسان افشار نازنينم،

 33ی اردیبهشت منتشر شد و دارای انتشارات هنر رسانه
 34و  منتشر شده« كوتاه سروده» طرح كه تحت عنوان

 .رباعی است



 
 

   9313 اتبستان |چوكانهم شعرفصل|اول  شماره 33 

 های بارز این مجموعه،باید گفت كه یکی از ویژگی
این موضوع  سالیق حاكم بر اشعار آن است. دید و تعدد تنوع
العاده برخوردار  روز از اهميتی فوقدر دنيای شعر ام حقيقتاً

این كه شاعر  شود. است و در آثار شعرای معدودی دیده می
با  محدود نباشد ی مشخص و واحدیرم و زبان و شيوهبه ف

یابيم در می كمی باریک شدن در ظرایف شعری این مجموعه
های روحی انسان در كه شاعر از بسياری از ظرفيت

 ها و عواطف درونی و پنهان،عشق اشعارش بهره برده است.
و بسياری از  ی دنياهوای گرفته ناتوانی و سرگشتگی

 اند. های مبرهن این مجموعههای دیگر از ویژگیمشخصه
 :گویدآنجاكه شاعر می

 آن عشق كه یافت انعکاسی در من
 توام شده است با هراسی در من

 گرددبا چتر به سمت خانه بر می
 در منهر روز غریب ناشناسی 

اش خویشتن خویش را جدا از احواالت درونی حقيقتاً
 دهد.پا با مخاطبش قرار می گام و هم داند و خود را هم می

این  دیدگاه یا نگرشی از باال یا از پایين ندارد. به بيان بهتر،
یا  شناسداما او را نمی بيند خویش غریب و ناشناس را می

به  این نکته دقيقاً كند كه او را نشناسد.كم سعی می دست
ما چيزی را  مفهوم احترام به شعور مخاطب است.

او را  چون اصالتاً خواهيم به مخاطبمان یاد بدهيم نمی
ها كنيم حرفحتی سعی نمی دانيم.تجربه نمی هوش و كم كم

ای القا های اسطورهرا در قالب مفاهيم تاریخی یا سمبل
ین دسته مفاهيم بهره در مواردی كه شاعران از ا عموماً كنيم.
شود كه ای به شعر حاكم میتلقی باسمهنوعی طرز برند،می

 اما اساساً، شودنگری می طلبی یا سطحی گاهی منجر به ساده
ست كه  شاعر رند شاعری ی موارد اینگونه نيست.در همه

بکرترین معانی را برداشت كند  ترین مسائل،بتواند از كليشه
 ثير قرار دهد.أت ا نيز تحتو به همان ميزان قالب ر

كاربردهای جدید و دید نوین در انبوه و ازدحام تصاویر 
 .های یک اثر مدرن استای از ویژگینمونه نما، نخ

 پناه باشی یوسف  خوب است كه بی
 گناه باشی یوسفزندانی بی

 ستكه زمين قلمروی نامردی وقتی
 بهتر كه درون چاه باشی یوسف

واحد در مورد  ی خاص و تقریباًازمينه ی ما پيشهمه
اما كاركردی كه در این  مان داریمذهن داستان یوسف در

ماندن در ميان  شعر از تصویر یوسف گرفته شده بدیع است.
حل و یا شاید آخرین  شاید بهترین راه مشکالت و مصائب،

انسان  حل انسان امروزی برای فرار از اندوه و رنج است. راه

گيری گرایش  نشينی و گوشه كنجبه  ی منزوی،خسته
های پوشالی و تری دارد تا بودن و ماندن در اجماع افزون

ها در  گاهی برای برخی انسان آميز. های لبخندزدن نقاب
ها در زندگی تضادهای زیادی وجود دارد كه خيلی وقت

های این پارادوكس ناخودآگاهشان درونی شده است.
وار در الء و تعليق خلسهدر مواقعی نوعی حالت خ معنایی،

كند كه باعث شناور ماندن و رها شدن اشعار ایجاد می
 :مانند شود.مخاطب در سرزمين درون شعر می
 ای كاش فریبی به سرابم ببرد

 های نابم ببردتا كشف دقيقه
 یا روی درخت سيب بيدار شوم
 یا زیر درخت كاج خوابم ببرد

اید تا آن ميزان نب البته این مضامين ناخودآگاه در شعر
ها پررنگ و پراهميت شوند كه مفهوم كلی جاری در مصرع

 :مانند این شعر شعاع قرار دهند. را تحت
 دليل اینکه باشد آرام تنها به

 از عقل گذشتم و شدم عاشق خام
 ست ولی ی قدرشناسیاو آینه

 گذاشتم سنگ تمامای كاش نمی
و نوعی هارمونی  كه تقابل تصاویر سنگ و آیينه،

فضای  اما بدواً، همسانی و هماهنگی ایجاد كرده است
بدین معنی كه شعر به دو  كند.ی متوسطی را القا میشاعرانه

در  بيت اول و بيت دوم. شود:قسمت معنایی تقسيم می
عمق برای رسيدن به بيت  ای كمحقيقت بيت ابتدایی مقدمه

ی سرا متد خاصی برا اغلب شاعران رباعی اصوالً دوم است.
ترین و كامل اما در مجموع، نشاندن مفاهيم در رباعی دارند.

هایی هستند كه دسته از رباعی آن ها،ثيرگذارترین رباعیأت
ثر بهره ؤمصراع برای بيان م 4تمام ظرفيت  شاعر در آنها از

شود كه شاعر در حقيقت این موضوع باعث می است. برده
ند و به های واحد یا معدودی عادت نکبه استراتژی
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این موضوع بسيار  ی مستمر از آنها اصرار نورزد. استفاده
مقدار زیادی از حرف  سرایان، زیرا اغلب رباعی مهم است

ی  شعر را برای مصراع پایانی و یا به اصطالح برای ضربه
توان كتمان كرد كه اهميت هرچند نمی گذارند.پایانی می

اما  يشتر است،مصراع پایانی در رباعی از سایر مصراع ها ب
ای و گذرا ای كليشههای ابتدایی به مقدمهنه اینکه مصراع

یکی از  بندی و رسيدن به بيت دوم بدل شود.برای قافيه
 های جيبی همين موضوع است ی كتيبه نکات مثبت مجموعه
 :مواجه نيستيم جز تعداد محدودی( )به كه ما با این مسئله

 تو دلم زند بیی دور میبيراهه
 تو دلم زند بیخند به زور میلب

 تار كنی مثل سههر وقت كه دیر می
 تو دلم زند بیی شور میدر مایه

بيت اول  ی بارز مطلب فوق است.اما این رباعی نمونه
ای مایه ای برای رسيدن به بيت دوم است و درونمقدمه صرفاً
توان مصراع اول را كمی مبهم و حتی می نما دارد. نخ كامالً
اما تصویرسازی و كاركردی  رای آن دیریاب تلقی كرددر و

است كار گرفته شده ثير صنعت ایهام در بيت دوم بهأت كه تحت
این صنعت در بسياری از  است. واقع كار را زیبا كرده به

ای ایهام قطعه اصوالً است. كار گرفته شده اشعار مجموعه به
تباط تمام زمانيکه از ار ی شعر است.جداناشدنی از پيکره

مرادمان این است كه ضربه زدن  گویيم، ها سخن میمصراع
 :تنها هدف شاعر نباشد در مصراع پایانی،

 آن لحظه كه باد برگ را با خود برد
 را آزرد یک پرسش تلخ روح من

 از لذت جاودانگی سهمم چيست؟
 «فالنی هم مرد» ی كوتاه:یک جمله

ارتباط تمام  شود در این رباعی،طور كه دیده می همان
این  است. صورت هماهنگ و موزون ایجاد شده ها بهمصراع

زیرا از نظر  رباعی یکی از زیباترین كارهای مجموعه است
 های ساختاری الزم است.واجد بسياری از المان نگارنده،

هم  هم ارتباط و پيوند عمودی و افقی، هم ضربه دارد،
يلی راحت از هایی كه مخاطب خها و اتفاقوری صحنهآیاد

ی دغدغه از آن گذشته موضوع، كنارش گذشته است.
 .ست مشتركی

 :سرایدكه شعور شاعر می زمانی
 گوشم همه چشم بود و چشمم همه گوش

 تا جان به لب رسيده آمد به خروش
 !گفتی آرام گفتم چه به روز باد؟...

 گفتی خاموش گفتم چه به روز شمع؟...

و نور، پيوندی  زبان و گوش و چشم مخاطب با باد
كند كند و به باور این عقيده كمک میناگسستنی برقرار می

به سکوت ختم  تمام اركان هستی درونی و بيرونی، كه نهایتاً
سکون و  گاه همه است.آآرزوی ناخو و این احتماالً شودمی

و این  ستی آرامش و خاموشیسکوتی كه زایيده سکوت...
جذاب خواهد  كه حکماً سمبلی آل مخاطب است.نماد ایده

ها و در تضاد مکرراً جذابيتی كه عالوه بر ایهام، بود.
 :شودها به مخاطب القا میزدایی آشنایی

 هاش را باد شکستیک همه شاخه یک
 او سبز بلند شد ولی زرد نشست

 درخت افسوس كه در قمار پایيز،
 یک برگ برنده هم ندارد در دست

در  ثقل و اتکای این شعر ینقطه بينيم،طور كه می همان
همان ایهامی كه از آن « برگ برنده» مصراع آخر است.

هرچند كه پارادوكس جذابی را در مصراع دوم  سخن رفت.
اما مفهوم كلی مربوط  بينيم می« نشست»و « بلند شد» ميان

 .به حال و هوای پایيز است
یعنی  گویيم،زدایی سخن می كه از آشنایی زمانی

 :كندتر می عر را پخته و پختهای كه ش مرحله
 كه دریغ آن

 ی راه بودمقصد نيمه
 و من
 راه را

 تا انتها پيموده بودم
زدایی محو در شعر  بينيد نوعی آشناییطور كه می همان

اما  ی ما با راه و مقصد آشنایيمهمه است. باال رخ داده
ی راه و یا هرگز به این فکر نيفتادیم كه مقصد شاید نيمه
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ست كه در  ایاین همان جذبه همان ابتدای راه باشد.شاید 
كه ما با نوعی  زمانی شود.زدایی مطرح می قالب آشنایی

زدایی روبرو می شویم كه در قالب یک ساختار ادبی  آشنایی
را  در معنای كل بند باید آن پس قاعدتاً مشخص نيست،
درست مثل شعر فوق كه مجموع مفهوم شعر  جستجو كرد.

زدایی به مخاطب  ا و تزریق احساس آشناییباعث الق
 :طور نمونه در این شعر و یا به شود می

 شکنندها نمیبعضی آینه
 پوسندمی

زدایی  كل موضوع شعر در حقيقت در یک آشنایی
البته در این شعر نيز  ها()پوسيدن آینه شود.خالصه می
و یا اعتراف  شودی مخاطب گذاشته میعهده قضاوت به
 :شعر زیركردن در 

 تو را نباید گفت
 باید اعتراف كرد

 :اتفاقی شبيه آنچه در شعر زیر رخ داده است
 ی افروخته شمعی داریاز چهره

 پيداست بنای قلع و قمعی داری
 كس و ناكسی نشستی جز من  با هر

 زیبایی منحصر به جمعی داری
 مفهومی جدید و بکر است.« زیبایی منحصر به جمع»

حتی چيزی  گونه ساختارها در شعر باشيم. ما باید دنبال این
بار توانسته این شاعر برای اولين تر از آن.باالتر و مترقی
این همان روح  نام خود ثبت كند. را بهو آن كاركرد را كشف

اصلی شعر و  ست كه در واقع نزدیکی به جوهر زدایی آشنایی
نعی ها مفهومی تصزدایی البته نباید آشنایی است. فرم مناسب
كه شاعر اصرار داشته باشد به گنجاندن  زمانی پيدا كنند.
شعر رو به  كه موقعيت مناسبی نيست، زدایی در جایی آشنایی

البته اضافات  رود و یا شاید دارای اضافات شود.تصنع می
 گاهی نيز به جبر معنا. و گه آینداغلب به جبر وزن پيش می

 :مانند این شعر
 ای برگ

 وقتی بهار نباشد
 بر شاخه ماندن نيز
 نوعی افتادن است

 توان حذف كردرا می «ای برگ»عبارت  در شعر فوق،
كه  زمانی زیرا مفهوم برگ در مضمون كلی شعر مستتر است.

نوعی  دهيم،مخاطبمان را برگ قرار می ما در ابتدای شعر،
آید كه باعث از دست رفتن وجود می محدودیت معنایی به
 :شودد در شعر میميزانی از انرژی موجو

 مهربانم

 از هرچه فاصله بگيری
 ایخود را به چيز دیگری نزدیک كرده

رخ  در این شعر نيز اتفاقی شبيه آنچه در شعر باال افتاد،
در ابتدای شعر نوعی خطاب «مهربانم» عبارت داده است.
حتی  ثيری ندارد.أاست كه بود و نبودش در شعر ت صميمانه

ثيرگذاری این مفهوم أذف آن تتوان گفت در صورت حمی
ی واژگان محدودتری را به این علت كه دایره شود.بيشتر می

برای نشان دادن یک موضوع واحد به مخاطب عرضه 
 .شود پس ذهن او دچار كنش و واكنش كمتری می كنيم. می

 شود كردهای خاكستری چه میبا صندلی
 جز آنکه روزی 

 ای سرد بر آن صرف كنیصبحانه
 یو شب

 ات را بر آن بگذاریپاكت رفتن
 شود كرد؟یها چه مبا خاكستر صندلی

شعر فوق نيز نوعی دیگر از اضافات را با خود همراه 
شعر فوق طبق اسلوب معکوس كردن ساخته شده  دارد.

« های خاكستریصندلی»است و محوریت شعر دو عبارت 
 .است« هاخاكستر صندلی» و

 آیا به كدام لحظه رویا گویند
 یا این كه چه روز را مبادا گویند

 ی مرگ موج با خود پرسيد؟در لحظه
 ساحل به كدام سمت دریا گویند؟

سادگی  ی بيت دوم بهاز مفهوم شاعرانهتوان نمی یقيناً
كه شاعر توانسته خود را غرق در احساسات  این. گذشت

های آوری برداشت طرز شگفت ی هستی كند و بهگشته گم
طور كه  اما همان، های غيرمنطقی داشته باشدهمنطقی از پدید
یعنی اگر  در ابتدای شعر اضافه است.« آیا» شودمالحظه می

هيچ تغييری در معنای آن رخ  از ابتدای شعر حذف شود،
 :یا برای مثال در شعر دهد.نمی

 بگذار به حال بهتری گریه كنم
 بنشينم و بی دردسری گریه كنم
 شب بگذار به جای عشق تنها یک

 ی چيز دیگری گریه كنمدرباره
آوردن این  اضافه است.ن دردسری» در پایان «ی»

حرف حتی باعث شده كه این مصراع كمی پراكندگی معنایی 
 :یا در شعر، داشته باشد

 با آنکه دری گشود بر بال و پرت
 پرواز بهانه بود تا در به درت...

 ی نفی آسمان را دارداندیشه
 االی سرتآنکس كه گشوده چتر ب
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 شوند. ها نيز نوعی اضافه محسوب میچين این نقطه
اما سعی  هرچند كه در وزن عروضی خللی وارد نمی كنند

الخصوص  علی كنند نقص معنایی مصراع را پوشش دهند.می
البته باید در نظر داشت  اند.ی قافيه نيز آمدهكه بعد از كلمه

مخاطب جای گيری به  گونه واگذاری و تفویض نتيجه كه این
ست كه واقع احسان افشاری شاعری چون به تحسين دارد.

در  و یقيناً ای قائل استبرای مخاطب احترام ویژه
 :خوبی انجام پذیرفته است هایی نيز این اتفاق به موقعيت

 او باشد و مهتاب فراوانی هم
 های پنهانی هممن باشم و اشک

 ای خواهد شدحتما شب عاشقانه
 نم بارانی هم...مخصوصا اگر نم 

 یا
 ی روز واپسين درد من استنه عقده

 نه خالی بعد نقطه چين درد من است
 رود از در قفلاميد نجات می

 اما در بی قفل...همين درد من است
 یا

 تکامل یا تجاوز؟
 برف بارید
 مترسک

 آدم برفی شد
 یا

 آب
 تشت
 رخت

 مادرم هميشه در پایکوبی بود
شاعر در بسياری از  شود،طور كه مالحظه می همان

دست مخاطب را در  سپارد.قضاوت را به مخاطب می موارد،
اما  رسندگيرد و باهم به شهود و عينيت میمواقع بسياری می

شاعر در مواقعی نوعی طرز تفکر  این تمام ماجرا نيست.
چيند و ميز ذهن مخاطب می یگرایانه و نهيليستی را رو پوچ

اما ، كندن زمينه مطرح میهایی را نيز در ایحتی پرسش
بلکه این مخاطب است كه  هرگز دنبال پاسخ آنها نيست.

 باید به خود پاسخ دهد:
 از معركه جان خود ربودیم چه شد؟
 یا زنگ از آیينه زدودیم چه شد؟
 !گيرم به دری بسته رسيدیم كه چه

 گيرم كه دری بسته گشودیم،چه شد؟
چون خود  ها هيچ پاسخی ندارنداین پرسشدر واقع 

 .اندعين پاسخگویی

هایی ها و موقعيتالبته این نوع واضحات در مکان
باعث شده كه شاعر مخاطب را بيش از اندازه آگاه به 

كه مجهوالتی در  تا جایی؛ های ذهنی خود بداندمایه درون
 برخی اشعار پدیدار شود و به سردرگمی مخاطب بيانجامد:

 باد آمد و آفتاب را پنهان كرد
 بندر دوردست را ویران كردآن 

 روزی كه به باد رفت خاكستر من
 ای طغيان كردآن سوی تو رودخانه

باید  آوریم،ضمير اشاره می« بندر» كه ما برای زمانی
یعنی وقتی  سازی كرده باشيم. زمينه قبل از آن پيش

در اینجا  مخاطب باید بداند كدام بندر. آن بندر، گویيم: می
جهوالت برداشتی در مصرع دوم شود كمی ماحساس می

 :سایه افکنده باشند
 و یا در شعر

 داد مگر؟امکان كمی سوال می
 داد مگر؟یا فرصت احتمال می

 خواست صراط مستقيمی برودمی
 داد مگر؟ابروی كجت مجال می

 ای دیگر تکرار شده است.گونه در این شعر نيز ماجرا به
نيست.  «تو» الًاحتما داد؟چه كسی امکان كمی سوال را می

 است.« آن» یا است« او»پس  است.« دادمی»چون فعل ما 
كند و باره تغيير می اما در مصراع پایانی طرف پرسش یک

مصراع اول طرف پرسش  3آیا در  شود.می« تو» تبدیل به
ها داده هایی برای این برداشتچه كليد ما ابرو بوده است؟

نيز مخاطب با نوعی آید در این شعر نظر می به شده است؟
سردرگمی و ابهام معنایی در شعر  .شودسردرگمی مواجه می

خاطر اصرار بر استفاده از واژگان خاص  گاهی نيز به
 :آیدپيش می سازی(خصوص برای قافيه )به

 نوشتم یا شعر؟گيسوی شکنج می
 نوشتم یا شعر؟ی رنج میغمنامه

 سر دفتر من موی طالیت شده بود
 نوشتم یا شعر؟می ی گنجمن نقشه

است  این رباعی از نظر مفهوم بسيار بکر و بدیع و تازه
تنها دو نکته در مورد  نوازد.واقع روح مخاطب را می و به

ی ی قافيهی اول كلمه نکته، توان گفتاین رباعی می
این نوع كلمات دست شاعر را تا حدود  است.« شکنج»

در شعر محدود ی معناسازی را دایره بندند وزیادی می
ی دوم ضمير من است كه در مصراع پایانی نکته كنند. می
كه  چون زمانی شودنوعی حشو محسوب می است و به آمده
دیگر نيازی به آوردن من نيست و  است،« نوشتم می»فعل 
 .هویداست در معنای شعر كامالً« من»این 
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 :یا برای مثال در شعر
 ای به روزگارم تحقيرآميخته
 ای به دست و پایم زنجيرآویخته

 زنی بر ميلهروبان سفيد می
 حاال تزویر؟ یک عمر تمام اسير،
ی همان مصادیقِ واژه« تزویر»ی كه در این شعر واژه

این شعر از نظر صنایع  در شعر قبلی را داراست.« شکنج»
و « آميخته»جناسی كه ميان  ست. ادبی شعر محکمی

طور كه  اما همان وجود دارد بسيار زیباست.« آویخته»
ای مانند تزویر كمی از زیبایی كار شود قافيهمشاهده می
 .كاسته است

 :به این شعر نگاهی بياندازیم
 چند كه باشی عاشقی دل نگران هر

 را كه شبی در باران، كنم اینحس می
 (این بازی )تا ابد كنارت هستم

 پذیرد پایانبا سوت قطار می
رت پذیرفته این است صو كار خوبی كه در این رباعی

گویی نوعی انتهای  شود.تمام می« پایان» یشعر با كلمه كه
صورت نامحسوس و  های مرموز و مشترک را بهداستان

ای كه در مورد نکته دهد.غيرملموس به خواننده نشان می
و سوت قطار « بازی» ارتباط بين توان گفت،این شعر می

بازی تا ابد  دهد؟یسوت قطار كدام بازی را پایان م است.
تا ابد كنار كسی بودن را اگر مسابقه و  كنارت هستم را؟

و سوت قطار را  و قطار را داور مسابقه بازی در نظر بگيریم
اما نياز به تفکر  مرتبط است. قطعاً ی رفتن و دوری...نشانه

منجر  و تعقل زیادی دارد و ازدیاد تفکر در مورد یک شعر،
البته در این مجموعه شاعر  گردد.زدگی مخاطب میبه دل

صورت  ها را در بسياری از موارد بهارتباطات ميان واژه
 ها برقرار كرده و رو به شعر زبانی آوردهمشخص ميان واژه

ای نيز عده، دانندای شعر زبانی را ضعف میعده است.
شعر زبانی به این علت كه  از نظر نگارنده، ی قوت. نقطه

 قطعاً دهد،العاده قرار می ثير فوقأت تمخاطب بومی را تح
كما اینکه شعرای بزرگ معاصر مانند  ی قوت كار است.نقطه

صورت  پابلو نرودا یا توماس ترانسترومر نيز در مقاطعی به
 .اند محسوس وارد شعر زبانی شده

 مانند این اشعار:
 ایمی فردا زدهما سنگ به آیينه

 ایمایم و دل به دریا زدهعاشق شده
 اندجا در زده ت همهادنبال نگاه
 ایمت همه درجا زدهادنبال نگاه

 یا
 او شاخه گل الی كتاب اما من؟

 از ماه پلی به آفتاب اما من؟
 او سير تکامل قشنگی دارد

 اما من؟ آب... قاب/ نقاب/ این گونه:
تعابيری زیبا  ست. این مجموعه دارای تشبيهات بسياری

 گيرند:سرچشمه می های تشبيهكه از انواع روش
 چيزی نشد از حاصل عشقم حاصل

 تر كه از این به بعد باشم عاقل به
 من روی دل تو كار كردم یک عمر

 تراشی قابل اما نشدم سنگ
كامل و  كار گرفته شده، ی كه در بيت دوم بهاتشبيه

وجود  در این تشبيه مشبه به جا و بدون كم و كاست است. به
صورت مستقيم مشبه هم وجود  هتوان گفت بحتی می ندارد
اما به  كنيمدرست است كه ما دل را مشبه فرض می ندارد.

در عين حال  قصد تشبيه این واژه را وارد شعر نکردیم.
كه بالدرنگ متوجه این  دهد برای این شاعر به ما كليد نيز می

كه در ابتدای مقاله  همان بحثی تشبيه بسيار زیبا بشویم.
در اولين  طلبی بود، ی افشاری شاعر سادهاگر آقا نوشته شد.
از تشبيه بليغ استفاده  و مستقيماً دل سنگ نوشت:ایده می

تا چه ميزان به  بينيم با كمی ظرافت،كه می در حالی نمودمی
 .زیبایی كار افزوده است

قوت بسيار  در مجموع این مجموعه دارای نقاط
عر امضای خود شا هایی كه مشخصاً تکنيک ست. زیادی

دنيای شاعر  دهد.است و دید بسيار متفاوت او را نشان می
او شعر را  دنيای محدودی نيست و مرزبندی ندارد.

احسان  اش با شعر آميخته است.شناسد و سراسر زندگی می
های بيش از  به اميد موفقيت ست...افشاری شاعر خوبی

 .پيش او
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 «الهی اميد فرج»، «درجه مدار گيج»  
 اس رضوانیعب

 
 حرکت روی تیغ
اند، كتاب  هایی كه این روزها منتشر شده از ميان كتاب

ام.  دوست خوبم اميد فرج اللهی را برای نقد انتخاب كرده
بار خوانش نه  ست كه با یک كتابی« مدار گيج درجه»
توان از آن لذت برد نه معنایی یافت؛ نياز دارد تا البالی  می

بزنيم یا از بایگانی ذهنمان برای  خوانی سطور دست به سپيد
 های تاریخی استفاده كنيم. دریافت

شعرهایی كه در این مجموعه آورده  :و ساخت زبان
ت گرفته از درونی خالق و احتمالن أنش ست شده شعرهایی

خاص نپذیرفته و  تعریفی محدود ومتفاوت كه شعر را در 
م آنچه را كه از جهان كشف كرده در ساختی نسبتن منسج

گذارد. اكثر شعرها نشان از نگاه خاص شاعر به  نمایش می به
ردی بزبان دارد؛ نگاهی كه البته فرماليست نبوده و دنبال كار

 معنایی است. 

ای از ژست و  خاص جنبه اما باید دید این نگاه زبانیِِ
دارد یا نهادینه شده و شاعر دنبال بهره و با خود پز شاعرانه 

ررسی اشعار این مجموعه و كاركردی از آن است. ب
، وجود انسجام در زبان مؤلفطور خوانش سایر اشعار  همين

دهد.  خوبی نشان می را بهاو شعرها و سبک و سياق 
، ظاهری معنا در بافت جملهریختگی  هم های زبانی، به بازی

و حتا كار كشيدن از ارجاعات برون  ها  زدایی از واژه آشنایی
و  ردهراحتی از شعرها عبور نک همتنی باعث شده خواننده ب

نظر  الجرم نسبت به محتوا و معنای شعرها اندیشه كند. به
رسد اميد فرج اللهی توانسته به زبان خاص خودش  می

دست پيدا كند و اگر بخواهد هم نتواند به سبکی دیگر 
 بنویسد.

حال ببينيم این زبان چقدر توانسته مخاطب را به خود 
های شاعر چقدر  بيان و فهم حرف نزدیک كند یا در مسير

 است. موفق بوده
شاعر اما هيچ تالشی برای موسيقی درونی  قی:یموس

ظاهرن این عدم تالش، آگاهانه  دهد. خرج نمی اشعارش به
به قابليت  اش عالقهیکی از دالیل را  شاید بتوان است.

های زبانی و  رسد بازی نظر می به ترجمه دانست.
نسته فقدان موسيقی درونی را كمرنگ زدایی هم نتوا آشنایی
 كند.

تركيب هم ریختن  تالش شاعر در به :متداولنگارش 
محتوایی اما منجر به گریز از فرم غالب  بافتكلمات و 

حذف افعال و حروف ربط  ساختاری و نگارشی نشده است.
از  خورد. چشم می و اضافه و مواردی از این دست كمتر به

برای مخاطب حسی جدید دارد  رو هر چند ظاهر زبان این
گيرد. نگارنده  اما در همان قالب رایج و متدوال قرار می

اللهی نسبت به حفظ  عقيده دارد بازبينی مجدد اميد فرج
تواند جذابيت  حركت در محدوده رسمی نگارش، می

 خوانش را افزایش دهد.

اگر سطرهایی كه فقط به حركت  تقابل عینیت و ذهنیت:
، شاعر بيشتر از  را نادیده بگيریمكنند  می دادن روایت كمک

آنکه به مفاهيم عينی نظر داشته باشد از تصویرهای انتزاعی 
شوند(  هایی كه باعث ایجاد تصاویر ذهنی می )و تركيب

استفاده كرده است؛ عناصر عينی را در عبور از ذهن خود 
فهم و زیبا هستند و  شکلی درآورده كه برخی اوقات قابل به

اند كه مخاطب توان  زمان ها آنقدر دور از دست شدهبرخی 
كه  دریافت درست از آنها را ندارد حتا در صورتی

های مجدد و تفاسير متعدد  وار دست به خوانش هرمنوتيک
رسد در این موارد شاعر در هزارتوی ذهن  نظر می به بزند.

پر از اندیشه خود گم شده و خواسته حجم باالیی از 
 سطوری اندک جا دهد.اطالعات را در 

 های زیر توجه بفرمایيد: به تركيب

كند  ها را تسليم می ات/ وایکينگ های مدیترانه چشم
 (73ی  صفحه )

ست...  در تقاطع ذهنم/ خطوط مورب قائم به ذاتی
 (29ی  )صفحه

ی  گاه هم چسباندیم.  )صفحه هامان را به گيج سرگيجه
33) 

است.  ای عمودترین غروب صبح/ چشمان من مورب
 (40ی  )صحه

دهی  فهمی/ تن به محيطی می وقتی حجم مکعب را نمی
 (47ی  كند. )صفحه اش/ هيچ مساحتی را عمود نمی كه زاویه

ای  ی هيچ هندوانه باران/ مدار گيج درجه/ ... /هسته گم
 (49ی  كند. )صفحه رادیو را اكتيو نمی

 شاعر« درجه مدار گيج»در  ارجاعات برون متنی:
نيست كه معنا را در سطح اول زبان به همان  دنبال این

دریافت و  شکلی كه برای هر مخاطبی از هر قشری قابل
های بعدی نگاه  وفور به الیه لذا به د.كار برَُ ملموس باشد به

او بيش و پيش از آنکه مخاطبش را البالی سطرها و  .دارد
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كشف و شهودهای رایج به لذت دیدار با یک متن شاعرانه 
او را با تركيبات زبانی و ارجاعات برون متنی  برساند،

  كند سمت معنایی هم مشخص و هم نامشخص هدایت می به
 اینمشخص از .( به سمت تفکری مدام نگارندهزعم  و به)

جهت كه مخاطب پس از خواندن تعدادی از اشعار مجموعه 
متوجه بغض اصلی شاعر و جوانب انسان دوستانه و 

شود؛ و نامشخص از آن جهت كه  یهای رایج و... م خستگی
شود كه  ارجاعات برون متنی اسير می ی گاه چنان در زنجيره

كرده و سعی را فراموش  شعرخوانیبه كل لذت ممکن است 
 .تری از متن استخراج كند كند مفاهيم عميق

توان در اشعار زیر  هایی از این ارجاعات را می نمونه
های بند قبل  به مثال توان دید )در مورد تركيبات زبانی می

 رجوع كرد(:
اگر فلسفه/ در اتاق خواب شکل بگيرد/ ترک كردنش 
ساده نيست/ باید صد و بيست روز در سودوم باشی/ 
نگاهی به قراردادهای اجتماعی بيندازی/ و برای روسو و 

 (79ی دوساد قهوه بریزی... )صفحه

شود/ سقوط  ماه كه حوض كاشان نيست/ سنگين می
 (40ی  حهكند )صف می

های عادت/ به سمفونی مردگان  خسته از گوش
 (41ی  )صفحه

وقتی شهر لباس تاول تن كند/ هيچ هيرویی/ عاشق 
 (49ی  شود )صفحه شيما نمی

هایی كه در تعدادی از شعرها  یکی از ویژگی طنز:
آید نگاه طنزگونه، نقادانه و بعضی اوقات  چشم می به

فلسفی و حتا تمسخرآميز نسبت به وقایع تاریخی و 
گویا ذهن شاعر خسته از تکاپوی فلسفی و  هاست. شخصيت

در شناخت این مسير جدید  ست. سياسی دنبال راه جدیدی
های دوست نداشتنی جامعه  گاه شاعر آنچنان از واقعيت

ای بردارد فقط برای  دهد آینه شود كه ترجيح می زده می دل
برخی ای كه گاهی ممکن است  انعکاس وضع موجود. آینه

چيزها را بيش از حد بزرگ، دور از ذهن یا عجيب نشان 
ی طنزآميز شعر. البته باید توجه  شود جنبه دهد و همين می

داشت طنز پنهان در برخی اشعار با فکاهی و جوک و نظایر 
 ای زیاد دارد. آن فاصله

 ها دقت كنيد: به این مثال
ی ترحيم شدم/ خندان بودن عکسم/  شبيه اعالميه

 (77ی  مه را درآورده )صفحهاشک ه

معجونی بسازید و دست شيخ بها و ابوریحان بدهيد/ 
اش را  شاید عاقل شدند/ به خيام بگویيد انگورهای گندیده

 (23و  22ی  برای خيرات/ آماده كند... )صفحه

ها را نان كنيد/ عطر فسفر بزنيد/ طاووس  ژتون
 (40ی موش )صفحه  ست در النه چشمتان/ جغد اللی

كنند/ چهل  ستونت می ل ستون هم كه باشی/ بیچه
 (14ی  ميرند زیر پل/ تا پلی ثبت شود )صفحه دختر می

اگر بخواهم نتيجه نوشته را در چند سطر خالصه كنم 
باید بگویم در این كتاب با شاعری روبرو نيستيم كه سخن 

بلکه باید مفاهيم  از احساسات سطحی و زودگذر رانده باشد
و ارجاعات فراوان برون  تركيباتز البالی نظرش را ا مورد

البته كه در این تالش ممکن است لذت  متنی بيرون كشيد.
همين ویژگی سبب شده كتاب شاعرانگی متن از یاد برود. 

خاص  انمخاطببرخی را كتابی برای  «درجه مدار گيج»
 .بدانم
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 «ليال مهرپويا»، «بار منفی فرشته»  

 حسن موسوی
 

بار منفی فرشته مجموعه شعرهای سپيد )آزاد( ليال 
تازگی توسط نشر بوتيمار به چاپ رسيده  مهرپویا كه به

 است. 

هم در  است و من ی نقد یک اثر تحليل آن اثرالزمه
پویا  دهم كه اول مجموعه شعر ليال مهر این مجال ترجيح می

بته در این فرصت را تحليل كنم و سپس به نقد آن بپردازم. ال
 كنم تحليل كوتاهی را ارایه دهم.  اندک سعی می

مجموعه شعر) بار منفی فرشته( مجموعه شعری مستقل 
 شعر ليال های زیادی برای گفتن دارد. است كه حرف

آميز از فروغ فرخزاد است كه  موفقيت مهرپویا حاصل عبور
ه نفع خود ایشان مصادر این مسئله شعر ليال مهرپویا را به

كند. این مسئله به این معنی نيست كه شعر مهرپویا ما را  می
معنی است كه حس و  اندازد بلکه بدین یاد شعر فروغ می

 فروغ ای است كه شاعرانگی مهرپویا سرشار از انگيزه
 وجود هب رفارسی شع و سپيدگو شاعران برای فرخزاد

 شاعران نزد زدگی فروغ( 10 تا 30 دهه) در اگرچه. آورد می
شد كه دكتر بهزاد  وفور یافت می خصوص زنان به به و جوان

خواجات در كتاب منازعه در پيرهن به این معضل اشاره 
معنای واقعی  دوره نتوانستند به كدام در آن نموده است اما هيچ

از فروغ فرخزاد عبور كنند و به شعر خودشان برسند. من 
درگير  طورساختاری معتقدم كه این شاعران در واقع و به

های شعر فروغ فرخزاد شده بودند نه درگير حس و  واژه
همين مسئله امکان بروز خالقيت شاعرانه  ،شاعرانگی ایشان

خاطر داشته باشيد در همان دوره  گرفت. اگر به را از آنان می
آقای محمد حقوقی از بسامد واژگانی در شعر فروغ حرف 

جان  زد تا اینکه همين بسامد واژگانی بالی شعر و
ی شعر فروغ كه  زدگان شد. حال از آینه و پنجره فروغ

رسيم كه موفقيت عبور از  بگذریم به شعر ليال مهرپویا می
او فروغ را  بينيم. وعه شعرش میمشعر فروغ را در مج

 شاعر گوید. فقط برای یک خواند اما شعر خودش را می می
 كه یانفعال و فعل .دهد رخ انفعال فعل این تواند می باهوش

چندمی از شعر  زدگان رخ نداد و آنها مدل دست ای فروغبر
باور ادبی عرضه كردند و بعد جشن  ی زود فروغ را به جامعه

گویم اگر فروغ نبود ما در  ت میأبه جر كه شاعرند. گرفتند
گفتيم. فروغ تابوی زبان  حال حاضر به زبان شاملو شعر می

 فارسی را شکست.

كه زبان كار  رحمانه شاعر است. جایی ليال مهرپویا بی
دهد. درست انجام می ی سرایش شعرخودش را در لحظه

گيرد اما كند و مقابل چشمان شما میوی شعر را احضار می
شود شعر فرصت  كه مهرپویا درگير كارهای زبانی می زمانی

یابد. شاید به این علت است كه خانم بروز و سرایش نمی
عنوان عنصری بيرونی  موارد زبان را به گونه مهرپویا در این

كند و رفتاری اكتسابی و فرمولی با زبان  وارد شعرش می
)البته در بعضی موارد( در  دارد نه رفتاری دریافتی و شهودی

توانم بگویم كه در مورد اول شاعر دارد با  این خصوص می
افتد و  گوید و شاعرانگی در اوج اتفاق می خودش شعر می

آن لحظه زبان آگراندیسمان  در ق جان شعریک پای خل
كه به معنا و شاعرانگی  زبان در حالی شده و معنامحور است.

كه  كند. اما زمانی خودرا نيز حفظ می دهد اما پرستيژ تن می
عنوان عنصری بيرونی  گوید زبان به شاعر به دیگران شعر می

 وقت است كه تمام بار شود. آن و اكتسابی در شعر تعبيه می
 ليال صدای. زبان دوش افتد روی  می هدر رفتن شعر

 حتا شنویم می شعرش سطرهای توی از را مهرپویا
 جان و معنا و تخيل و تصویر بر زبان عنصر كه جاهایی

 شاعر حس مهلکه این در تنها و كند می غلبه شاعرانگی
 مسئله این .دهد می نجات و یابد می نجات كه است
گونه  زاد همانفرخ فروغ از كردن عبور همان به گردد برمی

 داند دارد با زبان چه سطرها و كه شاعر بار منفی فرشته نمی
كه  داند زمانی گونه هم نمی كند. همان شعر عميقی را خلق می

گيرد و  زبان دارد شعر را از شاعر می ،كند كار زبانی می دارد
جا  طرف و آن تواند به آن كه مخاطب نمی برد به جایی می
كند اما در  . مخاطب راه را در شعر بدون علت گم میبرود

سرمست  از همراهی شعر قدر خيلی از موارد مخاطب آن
كه دوست دارد چندبار دیگر همين مسير را طی  شود می

ند خودآگاه و ناخوداگاه شاعر دا كند. )منظور از شاعر نمی
 (است

كه زبان در آن درونی شده باشد مخاطب را  شعری
گاه سير  كه از سفر كردن هيچ كند. مسافری فر میهمراه و مسا

گيرد و سپس خود  اما شعری كه زبان جانش را می .شود نمی
نشيند و معنا و مفهوم و شاعرانگی  زبان بر مسند حيات می

گونه شعرها سفر مخاطب در شعر هنوز  كند در این را ذبح می
 رسد.  پایان می شروع نشده به



 
 

   9313 اتبستان |چوكانهم شعرفصل|اول  شماره 19 

كمک تنفس  دارد نه به نگه می ليال مهرپویا شعر را زنده
وسيله حس و  ههای زبانی و معنایی بلکه ب مصنوعی و شک

گوید كه اول خودش  او طوری شعر می .اش شاعرانگی
 مهرپویا ليال نفر دیگر و بعد مخاطب راضی باشد و بعد یک

 این در ایشان. هست او به نفرحواسش یک هميشه كه داند می
خوزستان است این مسئله را ا بانوی اول شعر استان ه سال

با شناختی كه از شعر خوزستان و با دالیل و مستنداتی كه 
شاعرانگی در شعرهای مهرپویا تشکيل شده . گویم دارم می

خوبی با مخاطب در ميان  هایی كه به از درونيات و دغدغه
شوند و خاصيتی عمومی  با مخاطب سروده می گذاشته و

 یابند.  می
موعه در توليد معنا هم عنصر قالب شعرهای این مج در

چراكه بدون پرداختن به زبان البته ناخداگاه نه  ،است زبان
ای عنصر یابد. كلمه دار چيز شکل و معنا نمی خداگاه هيچ

كلمه كه ساختار یک جمله را زبانی نيست اما وقتی چند
آید.  می ميان به زبان پایوقت دیگر  دهند آن تشکيل می

تقلی دارد اما كلماتی كنار هم توليد كلمه خود معنای مس
كنند. ليال مهرپویا در توليد معنا موفق  معناهای گوناگونی می
كه توليد معنا در ساخت  كند جز جاهایی و شاعرانه عمل می

نشينی و جانشينی  های محور هم زبانی با رویکرد جابجایی
افتد.  در زبان برای دست یافتن به معنای دیگری اتفاق می

يل محکم برای معناگرا بودن شعرهای ليال مهرپویا یک دل
وجود حس سرشار شاعرانگی در متن و فضای كلی 

ورئال اما با تمایل به سشعرهاست. تصاویر شعر ليال مهرپویا 
یکی عنصر  ،گردد انتزاع است كه این اتفاق به دو مسئله برمی

دومی نوع زیستی است كه شاعر  ؛زبان در خلق تصویر است
دارد. وجود تصویر انتزاعی در شعر مهرپویا بد  با خودش

نيست اما با شناختی كه از شعر ایشان دارم با جای گرفتن 
زبان در شکلی درست در زمان سرایش شاعر به تصاویری 

تری دست خواهد یافت. گرچه تصاویر  تر و عينی ملموس

خصوص تصاویری كه  هاند ب رحمانه شاعرانه شدت و بی به
 ال دارند. ساختار شعرها روایی هستند اماورئسزیرساختی 

محور هستند. باز  محور و قصه محور نيستند بلکه اتفاق روایت
هم یکی از دالیل این مسئله كاركردهای زبانی است كه 

آیند اما ساختار  وجود می در سطر به ؛پذیر نيستند روایت
رهای ع. ساختار شدهند ثير قرار میأت عمودی شعر را تحت

پویا براساس چهار عنصر زبان، معنا و تصویر و ليال مهر
ی این  آید. حس و شاعرانگی همه وجود می هتخيل شاعرانه ب

ای دیگر  كند. مسئله هم متصل می عناصر را در زیرساخت به
 در شعر ليال مهرپویا دارا بودن حسی فلسفی در شعر است.

نوع حسی كه در شعر ليال مهرپویا وجود دارد در  اًدقيق
گرا و معنامحور است كه  خت حسی زنانه و انسانروسا

همراه با حسی خردگرا و فلسفی كه در زیرساخت شعرها 
تعمق است. حس در شعر ليال مهرپویا. ساختار وجودی  قابل

روساخت چيزی است كه ما با  حس در شعر ليال مهرپویا.
ساخت ما با تحليل و رسيم اما زیر خوانش شعرها به آن می

 یابيم. دست میویل به آن أت
گرایی محض  وجود حس در شعر ليال مهرپویا نه عقل

گرایی محض و رمانتيسيسم است. او  است و نه حس
ـ 7: مورد 2 جز هدارد ب چيز را در شعر متعادل نگه می همه

شعر  برانگيز برنده و تحسين اش كه عنصر به پيش شاعرانگی
همراه  كاركردهای زبانی كه در شعر با نوساناتی ـ2او است 
 است.

حس و عاطفه در شعر ليال مهرپویا عنصری افزودنی 
نيست بلکه عنصری ذاتی و شاعرانه و طبيعی است كه در 

آید. اما در بحث تصویر در شعر ليال  وجود می  هشعر ب
مهرپویا باید بگویم كه گویا شاعر عمدی در خلق تصاویر 

عر دارد. برای همين است كه زبان در یک ش ذهنی )آبستره(
كه  شاعر زمانی چرخد و مدام در حال تغيير است. چندبار می

تر  شعر واقعی ،زند و واگویه دارد دارد با خودش حرف می
)در پيراهن من  یا )دختر خوبی برای اسمم نبودم( است.

ی زندگی فرو  )سنجاقی سينه به سينه یا كنی( سنگ پيدا نمی
د واقعيت را زن كه دارد با دیگران حرف می اما زمانی نرفت(
كند.  ریختگی زبانی و دستوری از مخاطب پنهان می با بهم

سفانه این اتفاق برای أقصدش این نباشد ولی مت اًشاید واقع
ریختگی زبانی و تصویری  افتد. یا اینکه بهم تصویر و شعر می
ریختگی و آشفتگی ذهنی شاعر باشد كه از  حاصل نوعی بهم

نژندی  پریشی و زبان زبانتوانيم به  و تحليل می این مسير
خواهد وارد  شاعر برسيم. گویا شاعر هر وقت می

موضوعات اجتماعی شود دچار بحران روحی و روانی در 
شود و در نتيجه این مسئله به زبان سرایش هم  شعر می



 
 

   9313 اتبستان |چوكانهم شعرفصل|اول  شماره 11 

ی خونی پيدا شده  زار لکه در چمن كند )بگویيد/ سرایت می
گيرتر  زمين ها)گاهی سر یا بگویيد كه ما تنها نيست( سبز/

گاهی  از سویی به سویی بروند به آن سویی/ اند كه/ آن از
ها حرف را  یا )به باالتر از دست شود به پنير گفت( نمی

 .كنند( پرتاب می
 

 نقد مجموعه شعر بار منفی فرشته
روش نقد هر اثر را خود آن اثر به منتقد پيشنهاد 

گشتن در كند. پرداختن به نقد بدون تحليل كردن مثل  می
 انبار كاه است. 

مل در این مجموعه: )با أت سطرها و شعرهای قابل
 نگاهی به زبان و دیگر عناصر شعرها( 

پشت دریایی  ای تو را از یاد نبرد/ الک هيچ پنجشنبه
بال ما/ در  كرد/ و پرستوی بی به رودخانه خودش فکر می
ها یادشان سازی( پنجشنبه النه 9زمستان جامانده بود/ ص 

رود كه ما به قبرستان برویم شاعر خودش را در مسير نمی
تواند بگوید.  دهد. شاعر شعر هر چيزی را می شعر قرار می

پویا شکل  همين ویژگی است كه استعاره را در شعر ليال مهر
)من منتظرم/ باران نياید/ سيب نرسد/ قطار  دهد. می

( لباس تو به شب سازی النه 9خصوصی اختراع شود/ ص 
از این دست( خداوندا...! خداوندا! در  73پرستار )می  يدرس

ترند/  ها افتاده ها دنبال ستاره نگرد/ كه این افتاده ریزه سنگ
اكسيژن تاریک( شاعر، زبان، معنا و تصویر را كه  20می 

برد.  خوبی با هم دیگر پيش می ساختاری انتزاعی دارند را به
ه بميرم/ نه چنانی ك نآ)نه  27ص « ی تو آن چه»شعر 
 از  كه/ منم/ تو وچنانی كه زنده بمانم/ مرز ميان/ تو  آن

 و برجسته آید می زبان تا( ام كرده بغل را خودم دوسو
 را تکليف شاعرانه و فلسفی حس و معنا شود گيرنده تصميم

ام(  )كه از دوسو خودم را بغل كرده كند می روشن شعر نفع به
نگر دشمن خاک راندازها پشت سيت نهان. تک 22)ص 
( بود ابر پشت ماه گفت/ جنگ بود شان می خوردند/ یکی می
 ماندگارترین از یکی بخوانيد را شعر این دانم نمی دانيد می

 ای غيركليشه فضایی در را مخاطب كه است جنگ شعرهای
ی دهد. چرا كه در این شعر جنگ یک م قرار جنگ از

 ی جهانی است.  واقعه
 و داشت چشم به تيره از کیعين)  با حذف پسوند)گی(

 و شاعرانه تصویری و سطر. تيرگی = گی+ تيره( گفت
 23 ص صبوری اینهمه بارش شعر. كند می خلق را متفاوت

 پرنده به مارا/ كردستان های گردنه در/ صبوری) -
 ( كشاند نمی

 

نگرم كه سوراخی در گچ دیوار است/  )خروج را می
از بندرخت خانه، طنابش من اتاقم را به دریا نفروختم/... /

عمویش  هایش، عمو زنجيرباف، بی را جمع كردند/ از بازی
ها/  زخم فقط زنجيرش/... /آنها كه آنها آه... پناه به چسب

را كه دارم عرق گوشت تنم  حاال هم تو از پيراهنت بگو/ من
نوبت  29كنم/ از وطنت چه آوردند برایت؟ ص  را جمع می

ظرفيت  داند كه چگونه از میبه پس از نوبت( شاعر خوب 
كمک معنا و  موجود زبانی در شعر استفاده كند. شاعر به

یکی از  .كند خوبی درگير می تصویر و حس مخاطب را به
های بارز شاعرانگی ليال مهرپویا زبان مستقل و  ویژگی

توانم كتابی در  می .امضاء زبانی وی است كه مولد است
مجال نيست )من دارم روی  ارتباط با این شعرها بنویسم اما

روم تا نرفتم بگو( زبان و معنا همراه با رفتاری  خودم فرو می
این نوع كارهای زبانی به مخاطب  آید. اجتماعی پدید می

)دوشاخ كه زمانی گاو بود  دهد آزادی در معناسازی می
اینجایم( اما این سطر حاصل رفتاری  37حاال نيش/ ص 

كه باز برای  كند ا دنبال میشاعرانه است كه حسی فلسفی ر
كه  مرغانی – 33)درد ص  -كند مخاطب بازتوليد معنا می

آنها كه با  كنند/ توانند پرواز كنند به قوچ بودن فکر می نمی
پرهای خون را بو  كنند/ دو دست خود با قيچی بازی می

به پاداش گرم لب پنجره فکر  كنند و از سر كيف/ می
به خدا  رف كلمه گفت/باید بيش از یک ح كنند/ می
ها با یک دست كت  نجات آدم گویم برایم طناب نفرستد/ می

با ریختن دانه در  گویم/ می و شلوار شيک هم آسان است/
و  دندانی/، اینجا هركس لبی دارد ذهن برایم دریا نسازد/

البته دریایی( در این سطرها انگار شاعر زبان را در خودش 
گيرد و نه برجسته  ارتفاع میزبان نه از شعر  .كند حل می

تنها به مسيرش در محوری معنایی و فلسفی ادامه  ،شود می
عنوان عنصری درونی و  د. شاعر آنجاكه زبان را بهده می
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مام شعر را در زكند  خالقه وارد جریان معنایی و حسی می
كه  زند. اما آنجایی دست دارد و دست به خلق شگفتی می

، دنی و بيرونی وارد جریان معناعنوان عنصری افزو زبان به
مام شعر از دست شاعر رها و زبان زشود  تصویر و حس می

شود و تنها حس شاعرانگی كه در  عنصری غالب بر شعر می
جریان شعر وجود دارد آن سطرهای موردنظر را نگه 

شاهد  33دارد كه در جای دیگری از همين شعر درد ص  می
یا  ریایی را معين كنم/آن هستيم )من باید تکليف مرغان د

یا باید دلی باید  باید تخم بگذارند و تا قدقد آشکار شدن/
البته شاعر با دست  -به دریایی تا مرغی باید تا دریایی

نوعی قصد  نشينی و جانشينی زبان به بردن در محور هم
شود اما  ساختن لحن را هم دارد كه تا حدودی موفق می

ود این اتفاق به واقعيت ش كه زبان بر لحن غالب می جایی
 پخت سوخته صورت/ رسد. مانند )زنی باشم با دست نمی

جز  احتماالت( یا )چه دارم ؟/ 31دست علف را به پایم ص
های سر نيزِ  لب خنده/ ای كه كادرم كند/ حاشيه
 عبور( 33ص  - خنده زیر بازارچه گرد/ فروشان دوره دست

كاركردهای زبانی  یابيم كه ی این چند مورد در می با مقایسه
 اًمهرپویا در حال نوسان است. مطمئنمدام در شعر ليال 

ی زبان نيست. باید دليل دیگری  دليلش جانماندن از قافله
خواهد  ترین دليلش این است كه شاعر نمی داشته باشد. مهم

محور باشد. گویا ایشان دوست دارد در شعرش زبانش معنا
نيازی  رع لحنی كه این باجای تنو هتنوع زبانی داشته باشد ب

سمت زبان  ی ترازو به البته كفه ریزی زبانی ندارد. به بهم
 معنامحور است.

 -سرایش زبان، سرایش زبان شاعرانه، زایش معنایی
 شود. شناختی می زبانی شعر كه منجر به توليد بعد زیبایی

ی  مبحث سرایش زبان مانند )بگو كوسه ندارد كاسه
ی  ، پرهای ریخته، خون سفيدییهيچ دود سياه بی آبی/
؟ های سرد كن ! كجایيد آب گرمهای سرد آب گرم كن باد/

/ سرگرم یک بخاری بنویسيم/ گذاشته بودم از ابتدای خط
شود/ كسی گوش از دلش  تلفن صدای آژیر بلند می از سيم

شت فاصله برایم كمی دست بتکان( این پانداخته/ از 
رایش با زبان اتفاق سطرهای نمونه سطرهایی هستند كه س

 زبان سرایشو شاعرانگی.  و تصویر نه همراه با معنا افتد می
 اما دختر/ است كامل عابری هر عبور در ماه) مانند شاعرانه

گویيم/ ليال  گيریم كه می گرید/ می می هایش حرف تمام به
)در پيراهن  قطع( یا 43دختر خوبی برای اسمم نبود/ ص 

صدای من قرص مسکن/ اما تو  كنی/ در من سنگ پيدا نمی
.../  رسند/ كسانی برای مردن به زدن می دانم را بلدی/ می
 43و  41ص  اثر است/ یاد بياور/ شير پستان گاو بی به

ها بگریم( یا )گفتم/ با یک چمدان  چگونه برای اشک
 ( سنگ نسيم 49 ص/ گردم برمی چمدان یک با روم می

 شلوغی دارد/گذارد سر  جا می )آنکه گوشش را همه
 های شلوغی دارد( گذارد گوش جا می آنکه سرش را همه

اش را  وجود سطر بعد لزومی ندارد چراكه زیبایی سطر قبلی
 ایم كند. )ما به خورشيد محکمی دست داده نيز خراب می

دنيا آمد/ مادر با  دقت به/ كودک با/.../از كله تا كلمه
های كمی  نمونه در این سطرها كه دقت دوشيده( هایی به سينه

هستند و در این مجموعه بسيارند معلوم است كه سرایش 
ای  عبارتی زبان كار شاعرانه به .افتد زبان شاعرانه اتفاق می

كند چراكه شاعر بر این زبان مسلط است و زبان دارای  می
نباید زبان را  .ساختار شاعرانه است نه دارای ساختار زبانی

ه باید زبان را وارد ساختاری وارد ساختاری زبانی كرد بلک
 شاعرانه كرد. 

 تولید به منجر که شعر زبانی معنایی زایش 
 شود می شناختی زیبایی بعد

 :شود به این سطرها اشاره كرد در این مبحث می
ها را دوست داری/  ها اگر بدانند تو گنجشک )سارا!/ درخت

سازند/ .../ آنها همه داشتند پرهای  برای تو هم النه می
ها محل امنی برای نگاه  شمردند/ .../ درخت شان را می مانده

/ تپه به روی می آیی از كوه .../ وقتی می كردن نيستند سارا!/
 سفره یک با چيز همه.../  /بركه  به خوری می  زنی به دریا می

/ اندیشم می پهنا این عضو نقص به دارم من و/ شود نمی چيده
/ نرسيد گلویم به كه باد و/ آید یم باران مدام ها پنجره از.../ 
 راحت من ميز روی كه/ بزرگی قدر آن تو زمين.../ 
ت/ و ماهيان برای هم اس  بركه جا این.../  /گيری می جای

گيرند/ و پریان دریایی/ و پریان دریایی/ ای  قالب می
گویم/ از قرار همان رودی  بعدی كه می .../ پریان دریایی!/

چقدر  .../ الی سنگ آفریده شود/نيست كه قرار است از 
.../ ما با  باید برای خودت گل بخری/ تا بفهمی زیبا نيستی/

ایم/ روی هر رد  صورت داس به زمين و زمان خورده
ایم( این سطرها دارای  گذاشتهاپایمان/ مقداری علف ج

زبانی شعر هستند كه در نهایت این فرایند  -زایش معنایی
توليد زبان معنا، تصویر و حس شاعرانگی است كه منجر به 

گردد. در این سطرها شاعر خودش را درگير سرایش  می
گرایی و  ی حس و درون واسطه هاش ب شاعرانگی ،كند نمی
 اندازد.  شاعرانگی است كه شعر را به جریان می جان

شاعر  -7 :كنم اشاره می در پایان به نکاتی هم تيتروار
اش را تخليه  انرژی در جاهایی خودش را بيهوده، خسته و

گونه موارد پای زبان بيرونی در ميان  كند كه بازهم در این می
آید بلکه وارد شعر  است. یعنی كه این زبان از شعر نمی
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در سطرهایی هم شاعر اصرار بر تکرار و  -2. شود می
حواسش نيست گرچه  پردازی دارد كه گویا اصالً كليشه

برخی از موارد هم در  .سازی كند خواهد لحن جاهایی می
سوی  دهد كه شعر به شود لحن را تغيير می موفق می

شعر ليال مهرپویا  -3. رود فونيک یا چندصدایی می پلی
رود، البته عناصر زبانی كه وارد شعر  سمت زایش زبانی می به

می شود حکم سرعت گير را برای توليدسرایش و زایش 
 زبانی معناگرا در شعر ليال مهرپویا دارد. 

شعرهای  .مجموعه بار منفی فرشته را بادقت بخوانيد
به این معنا كه  ؛پویا شعرهایی توليدكننده هستندليال مهر

 ،اند بست خورده اند و به بن كه در سرایش شعر درمانده آنانی
گشا باشد چراكه  تواند راه خواندن این مجموعه شعر می

كنندگی حس و زبان و  گونه شعرها خاصيت تحریک این
 گيزه را دارد ان

  یاد ماندنی است. و شعر ليال مهرپویا خواندنی و به

 

 «ليال مهرپويا»، «بار منفی فرشته»  

 «ليال مهرپويا»، «بار منفی فرشته»  
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 «الهی اميد فرج»مصاحبه با 

 کیوان عابدی
 

تازگی  كه به ستاز شاعران جوانی اللهی اميد فرج
نور  را توسط انتشارات آی« درجه مدار گيج»ی شعرمجموعه

جایگاه ثابت خود را در  او تقریباً .ه استی بازار كردروانه
ی خود بينی ویژههاندنيای ادبيات پيدا كرده است و به ج

با او گفتگویی را ترتيب دادیم كه باهم  است. دست پيدا كرده
 خواهيم خواند:

 
که برای این  خاطر زمانی ضمن تشكر از شما به

خودتان  لطفاً اللهی جناب آقای فرج؛ گذاریدگفتگو می
اهل  فرمایید.بطور کامل برای خوانندگان معرفی  را به

تان تا امروز چگونه و زندگیساله هستید چند کجایید؟
 گذشته است؟

آذر ماه سال شصت  الهی هستم، به تاریخِ یازده اميد فرج
ای از دنيای نخواسته به اسم تهران متولد و یک در گوشه

منطقه شهر ) در جنوب رای دیگهزندگی من مثل خيلی شدم.
. البته گاهی دچنان هم ادامه دار ( با فقر شروع شد و هم70

 ی اول.به نقطه دگردولی باز بر می دكنتغيير میفركانسش 
من و نه مذهبی زندگی كردم كه غير از ؤای مدر خانواده

 د،دوست هستنم هنرمند و هنریهاپدرم، مادر و دایی و خاله
هنوز مدرسه نرفته بودم كه  در ادبيات و شعر. مخصوصاً
های حافظ و سهراب و فروغ و كتابپر از ی اتاق طاقچه
با اینکه زیاد سر در ، ندماخوهم می و و هدایت بود و منشامل
راضی نبودن من از زندگی ربطی به فقر مادی  وردم.آ نمی
م كل دنيا ویو برعکس فقر فرهنگی جامعه و رک بگ دندار

اتوپيای من در خودم شکل گرفته و بعيد  .دده عذابم می
 رو در جایی توی دنيا كه زنده هستم اون نم تا روزیاد می
م یمن درون خودم و درون شعرها نم كامل و واضح ببينم.ابتو

هایی قول دوستان از معدود نویسنده كنم و بهزندگی می
ترین منتقد اشعارم  كنم و بزرگشعر می ام راهستم كه زیستن
م نسبت به هست چون اعتقاد دارم مسئول ،هم خودم هستم
ن شعر برای م م.هد كه تحویل مخاطب می واژه و چيزی

صورت ذاتی از همون كودكی شکل گرفت و سوم دبستان  هب
بودم كه شروع كردم به ادیت شعرهای كتاب درسی و البته 

 ا،ن اشعار رآكردم صورت طنز و هجو دستکاری می هبيشتر ب
ی راهنمایی كمی جدی شد تر كه شدم از دوره تا كمی بزرگ
اگر نم ادجدی دنبال شعر رفتم و نمی كامالً 13و از سال 

یا افتاد شد اتفاق خاص دیگری میشعر وارد زندگی من نمی
 .ن كودكی داشتمااز هم اچون اعتياد به نوشتن ر خير،

 
اخالقی  رفقایتان شما را انسان خوش معموالً

 ت گرفته است؟ أاین اخالق خوب از کجا نش دانند. می

حقيقتش دوستان قدیمی یا جدید هميشه به من لطف 
ک تربيت صحيحی در بستر خانواده داشتم و شو بی اندتهداش

بعدها هم خودم ذاتم رو خوب تربيت كردم كه اگر فردا از 
هميشه سعی و  .دنادنيا كوچ كنم از من رفتاری نيک باقی بم

هدفم این بوده كه هر روز انسان بهتری باشم برای دوستان و 
گرچه كنار دوستان عزیزم  كنم.زیست می آنجهانی كه در 

ی هم دارم كه گاهی از روی جهل و حسادت دست دشمنان
 د.زننای و غيرانسانی هم میبه اعمال غيرحرفه

 
این اخالق و معرفت ذاتی و درونی تا چه میزان 

 گذار بوده است؟ثیرأدر شعر شما ت

من نویسنده و شاعری  .استثير عميقی داشته أت ،خب
ر تی انسانی دارم و جهانی رو به انسانهستم كه دغدغه

 اما وقتی پای  شدن و عاری از جنگ و كينه و دشمنی.
شناسی پيش  معرفت و خودشناسی و خداشناسی و جهان

ها تحقيق و تفحص در مسائل معرفتی مدیون سال ،دیبيا
وقتی بحث انسانيت  د،بودا یا دانته برام فرقی ندار بودم.

روزها شاهدش  كه این و جهانی زیباتر از چيزی دمطرح باش
 .هستيم

 
توسط « درجه مدار گیج» ی شعرتان مجموعه 

های دلتان را در  حرف نور منتشر شد. انتشارات آی
از  مجموعاً مورد اشعار این کتاب برایمان بازگو کنید.

هایی چه المان بازخورد مخاطبان راضی بودید؟
 ثر باشند؟ؤبخشی اشعار کتاب متوانند در اثر می

تا  13 هایسالمنتخبی از شعرهای  «جهدر مدار گيج»
بوده و بيشتر محوریت این اشعار روی هنر و فلسفه و  92

 اشعار عاشقانه و ضدجنگ هم هست البته. .است تاریخ بوده
تمام سعی من روی مفاهيم زبان بوده چه از دیدگاه زبان در 

پذیری  ویلأز دیدگاه زبان در تصویر و قدرت تنحو و چه ا
 .است ص بودهمخاطب شعر من بيشتر مخاطب خا واژه.
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های و دنبال كشف الیه دشناس می اكه فلسفه و هنر ر مخاطبی
من دوست دارم شعری بنویسم كه  زیرین در شعر هست.

تا  ودمخاطب مجبور به تفکر یا حتی جستجو در گوگل بش
تری هم دارم در شعرهای ساده .دچيزی جدید كشف كن

 است. كتاب كه زبان و نوع ایجاد حسم متفاوت بوده

 راضی هستم. ازخورد خوبی از كتاب داشتم و كامالًب
با اینکه با  ی غيرهنری.ای و چه از جامعهچه از افراد حرفه

ی دوم بودیم یشگاه هم طبقهناشری جدید كار كردم و در نما
ی اول دیده شدیم اما راضی  هزار برابر كمتر از طبقهو چند

حمات بودم و جا داره از ناشر كتابم هم تشکر كنم كه ز
 .زیادی برای كتابم كشيد

 اثر هست رؤبخشی شعر م هایی در اثراینکه چه المان
 توضيح داد. چون اوالً ودشای مثل ایران سخت میدر جامعه

شعر و ادبيات در  فقر فرهنگی داریم و فقر مطالعه، دوماً
چند ساعت  مثالً .دندار ار دایران تریبونی كه باید داشته باش

 راجع به ادبيات در تلویزیون داریم؟ی تخصصی برنامه
ها هستند تا ها بيشتر درگير اسممجالت ادبی و روزنامه

 40نسته اسال نتو 40مصاحبه با شاعری كه توی  ها.رسم
برای  دچه سودی دار بکندمعنای واقعی توليد  شعر به
ثرترین المان در شعر ؤای و عوام؟ اما می حرفه جامعه

 منفعالً و ددار اهای خودش ردیبن )زبان( هست كه تقسيم
 .موش واردش نمی

 
گویند فضای ادبیاتمان ای میعده اللهی. آقای فرج

به  این حرف را قبول دارید؟ اوالً ست. فضای مسمومی
ای به موضوع اشاره اگر بخواهیم صرفاً ثانیاً چه دلیل؟

این موضوع به چه  کنیدفكر می داشته باشیم،« نشر»
گر شده  استفادهءافراد سودجو و سوی بازیچه میزان،
 کنید این اتفاق رخ داده است؟فكر می  اصالً است؟

صددرصد قبول دارم كه فضای ادبيات مسموم هست و 
از  سفانه.أمتاست از قدیم باب بوده  د.این ربطی به االن ندار

و هنوز هم پس  دآوردن بالهایی كه بر سر نيما و شاملو و...
تا شاملو  .اندهن برنداشتات از سرشاز مرگ این بزرگان دس

بينيم و االن می دنداشتن ات بحث با مرحوم رأزنده بود جر
 .دنویسن از شاملو بد می رهای دیگدكتر كدكنی و خيلی مثالً

 د؟ت نداشتيأسوالی دارم: وقتی شاملو زنده بود چرا جر
 (عاقالن دانند)

روزها دنبال شعر یا توليد شعر نيست ادبيات این
هفتاد كالس  اواسط دهه :زنمصورت تخصصی. مثالی می هب

 .شدمی برگزارها مختلط روزها كالس نآرفتم و زبان می
 .دكردن یعنی دختر و پسر كنار هم شروع به یادگيری می

ن پيدا كردن او قصدش دمدنآاكثریت برای یادگيری زبان نمی
های ادبی االن هم شبيه دوستی از جنس مخالف بود. انجمن

ای كه شاعر خب عده .است های زبان شدههمون كالس
شناسيم و جدیدترها بيشتر برای تفریح و از قدیم می دهستن

سال پيش به فالنی پای  1 مثالً .دنآیمی رو كارهای دیگ
 1درستش كن و بعد از  دتریبون گفتم: زبان شعرت ایراد دار

سال درستش نکرده و تنها تغييری كه درش ایجاد شده 
 پارتنر بوده نه چيزی به نفع ادبيات و شعر. ای ض كردنعو

های هنری و هزاران عکس در كنار م جای ژستویرک بگ
كاش كمی مطالعه  بزرگان گرفتن و یار و تيم جمع كردن، ای

ن بکشن كه حتی اشیهانوشته سر و روی دل کنن و دستی بهب
ن یشاو فالن پروفسور و دكتر هم برا داگر كتابش كنن

و  دكنهيچ ارزش ادبی پيدا نمی دی نقد و مقدمه بنویس نسخه
ای و بيشتر از حرفهسفم برای این رفتارهای غيرأمت واقعاً

 .دزنن ورم كه دست به این كارها میخ لعالمانی د

 «تژس»
 همه عکس كنار پاواروتی این

 ، نوالن چخوف
 پرسه در قبر فروغ، شاملو

 ترمنزوی
 كندرترت میهما

 گيریژست كه می
 زنیهم می شعر را به

 «از كتابی در دست چاپ»
و اما در قسمت نشر افرادی سودجو قصد در كسب 

بارها اتفاق افتاده ناشر  .داعتبار و پول بيش از حد هستن
ميليون پول كرده و در  4/1ميليون درخواست  2جای  به
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لف ؤو م است آخر هم كتاب رو با كيفيتی پایين چاپ كرده
ازین اتفاقات زیاد  .است یت كردهحسابی اذ ابدبخت ر

جای اینکه ناشر  .شودسفانه و قصه برعکس میأمت دفتا می
، طلبکار هم هست و منت دداشته باش الفش رؤهوای م

و  دنشر نياز به علم مدیریت دار .دكنمورد هم اضافه می بی
، پخش هم داستان  غير از نشر ی كافی در ادبيات.تجربه

های كتاب هم دنبال كننده رم پخشنظ هكه ب ددار اخودش ر
كتاب فالن شاعر قدیمی  های واقعی.و نه رسم دها هستناسم

ها به دورترین دهات دكه ارزش ادبی ناچيزی هم دار
( و كتاب است لف قدیمی بودهؤ)چون م ودش فرستاده می

و معروف  دهای زیادی برای گفتن دارشاعری كه حرف
 .ودش زور پخش می بهنيست در همين تهرانِ پایتخت هم 

 
 11ی  عنوان یک شاعر متولد دهه ارزیابی شما به

این  از فضا و جو حاکم بر ادبیات کشورمان چیست؟
 دهد؟ ثیر قرار میأت فضا روح شما را تا چه میزان تحت

بینید و دلیل این  هایی در آن میها و کمبودچه کاستی
 دانید؟امر را چه عواملی می

معنای واقعی.  ضی هم نيستم بهفضا بد نيست اما را
انجام داد برای بهبود این فضا. از  ودشخيلی كارها می

ها ی قسمتاستخدام متخصصان واقعی ادبيات در همه
بگيرید تا بحث كاغذ و رادیو و تلویزیون و بودجه مناسب 

هرحال كار خودم رو    من به های ادبی و یکسان.برای فعاليت
اگر جایی محدودیتی  تقل هستم.م و شاعری مسهدانجام می
 .شک بی ودش، كنارش خالقيتی هم توليد میودتوليد بش
 

مان ترین آرزوی شما برای ادبیات سرزمین بزرگ
 چیست؟

كه  است ترین آرزوی من برای ادبيات این بزرگ
هرسال صدها  نه ایرانی. د،المللی باش ن به ادبيات بينانگاهم

، آیا عکس این  درسمی چاپ كتاب شعر خارجی در ایران به
؟ من در مبحث شعر سپيد و آزاد دفتاقضيه هم اتفاق می

ها قابل چند درصد ازین اشعار و كتاب واقعاً كنم.صحبت می
اگر هست چرا  ترجمه هست از لحاظ تفکر فرا مرزی؟

باور كنيد خيلی از شاعرانی كه خارجی  ؟ودشترجمه نمی
ن اشعارشا رسيده پن در ایران به چااشیاه و كتاب دهستن

های سفانه ژستأو متاست ها هم خوب نبوده قدر نآ
طلب و كالهبردار باعث و ی عده ای جاهروشنفکری مسخره

 .است بانی این موضوع بوده

به اميد صادرات اشعار خوب ایرانی در ادبيات روز و 
ها و مدرن و به اميد طرد شدن دروغگوها و متوهم پست
 .شرفان ادبيات بی

 
های زیادی که شعر تان از جلسات و شبیتلقّ فاًلط

نظر شما به  به شود را بیان کنید.ها برگزار میروز این
د به نتوانگونه جلسات به چه میزان می واقع این

 پیشرفت شعری شاعران کمک کند؟
 دنقد هم باش مایلم در جلسات حتماً خودم شخصاً

و  ندباش جلساتی كه فقط برای شعرخوانی برای یادگيری.
و برعکس همان  دهيچ بار علمی ندار ،دور هم جمع شدن

شماری هم  ی بیهای نمادین باعث توهم عدهدست زدن
سفانه. جلسات نقد خوبی رو هم داشتيم و أمتاست شده 

داریم. چه نقد كتاب شعر و چه نقد چند شعرخوان در اول 
به شاعر كمک زیادی  دنقد اگر صحيح و علمی باش جلسه.

بلد نيست این  اكه الفبای ادبيات ر اما برای كسی دنك می
و  دجلسات راهکار مناسبی نيست. جلسات كارگاهی باش

 است. تدریس از پایه خيلی بهتر
 

 :لطفا نظرتان را در مورد واژگان زیر بیان کنید
 نقاشی=مداد

 دفی=رضا براهن
 كولی=لورکا

 صدا در دود=موتور گازی
 نظير بی=حسین علیزاده

 عاشقشم=انیانرضا کی
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 بخير یادش=11 دهه
 زندگی=نوستالژی 

 گيتار=تار سه
 گيج در گيج=تهران

که برای این  اللهی از زمانی متشكرم جناب فرج
 .موفق باشید گفتگو گذاشتید.

كه برای مصاحبه اختصاص دادید و به  ممنونم از وقتی
 . تر و پویاتر برای ادبيات سرزمينماميد روزهایی جدی

 
 اللهی: امید فرجشعر از  سه
 

 درجه ار گیجمد
 

 هر لحظه در گ م بارانِ شهر 
 شومعابران را خيس می

 قَُمَر  ها عقربی بیزبان عينک
 حولِ مدار گيج درجه

 ی شهر ترین نقطهیلدا در جنوبی 
 رسدفروش می به
 و

 ایی هيچ هندوانههسته
 كندرادیو را اكتيو نمی

 وقتی شهر لباس تاول بر تن كند
 رویی هيچ هي

 شودعاشق شيما نمی
 * 

 برای پازولینی
 

 اگر فلسفه
 خواب شکل بگيرد در اتاق

 ترک كردنش ساده نيست
 باید صدوبيست روز در سودوم باشی

 نگاهی به قراردادهای اجتماعی بيندازی
 و برای روسو و دوساد قهوه بریزی
 شودمهم نيست پازولينی غمگين نمی

 )او قبل از اكرانِ )سالو
 رسدمیبه قتل 

* 
 زبان
 

 دانم چرانمی
 گيری عُمرواحد اندازه
 شودطول می

 و روابط كشورها
 به عرض

 ارز
 ارض

 شودختم می
 كس چرا هيچ

 فهمدعمق فاجعه را نمی
 * 
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 «احسان احمدزاده»مصاحبه با 

 کیوان عابدی
 

 

شهر  ،شاعری صميمی از جنوب كشور، احسان احمدزاده
این زمستان باید شبيه تو »ی شاعر مجموعه .ربوشه مردان مرد:

ی  پيرامون اوضاع زندگی شخصی و احواالت جامعه .«باشد
 خوانيم:ایم كه با هم میادبيات با او گفتگویی انجام داده

 
 است و اصوالً از کجا آمده زاده کیست؟احسان احمد

 قرار است به کجا برود؟
تر خيلی جنوب در خيلی ساله. 34احسان احمدزاده هستم 

شکل عجيبی بود كه من از مادر  كنم.ها زندگی میاز این حرف
دنيا  ترین نقطه ایران یعنی بوشهر بهو پدری شمالی در جنوبی

پر از بغض و دلتنگی تا جوانی و شعر و  آمدم. با كودكیِ
شکل عجيبی  م معلوم نيست ولی از دنيا بهادلتنگی... به كجا رفتن

 ام...خسته
 

های شعر در وجود از چه زمانی بارقه احمدزادهآقای 
تان نمایان شد و احساس کردید که به شعر و روح

 نوعی تبلورِ تواند بهمی رید و یا شعهست مند عالقه
 های روح شما باشد؟سرکشی

كه دبير فارسی شعر  سالگی زمانی 71خاطرم هست در 
 زمستان اخوان را برایمان خواند و با لحن عجيبی گفت:

ها ... خيلی«هوا بس ناجوانمردانه سرد است ...زمستان است»
چندنفری هم مثل  زدند وها چرت میخيلی حواسشان نبود...

وقت بود كه گرد و غبار  من یخ زدم و از همان من یخ زدند.
 ها نوشتم و خواندم.سال دلتنگی و شعر روی تمام تنم نشست.

یک  وشهر شدم.های گرم شهرم بسالگی كه وارد انجمن20تا 
 صورت جدی شعر  فرصت عاشقی و دلتنگی شاعرترم كرد و به

دنبال كردم. شعر برای من نوعی تخليه درد  ادبيات را و

كه درگير یک شعر هستم تا  زمانی شود و واقعاًمحسوب می
 م.ورها با خودم كلنجار می مدت
  

 ها، گروه ها،هایتان در رسانهدر مورد فعالیت لطفاً
و نیز  مجالت و نشریات مختلف قیقی و مجازی،جوامع ح

ها توضیح دست همكاری میزان رضایت شما از این
 .بفرمایید

طور جدی كار  ها و مجالت شهرم بهبا نشریه 94تا سال 
طور كامل  به بعد به 99رفته كمرنگ شد و از  ولی رفته كردم.می

های اجتماعی بعد از آن در فضای مجازی و شبکه محو شد.
ولی این فضا با تمام محاسنی كه  صورت جدی حضور داشتم. به

ا همان امّ به سرقت بردند. ابسيار پيش آمد كه اشعارم ر دارد،
 ها نيز سعی كردم سکوت پيشه كنم...زمان

 
این زمستان » ی شعرتان خواهشمندم پیرامون مجموعه

 که توسط انتشارات نصیرا منتشر شد، «باید شبیه تو باشد
در  تان بینی جهان زعم شما، به مان بگویید.بانبرای مخاط

 ؟ها چقدر دستخوش تغییر شده استاین سال
ها در ردیف مجوز خاک خورد و حاصل این مجموعه سال
توانستم سفانه خيلی شعرها را نمیأمت چند سال نوشتن بود.

ی واقعی كتاب، داخل كتاب چاپ كنم. شاید شکل و اندازه
نم بسته ان دارم و به جاشتایی كه دوسشعره دوبرابر این بود.

 ن و لذت ببرم.اند... ولی شرایط مهيا نبود كه بغل بگيرمشاهشد
م اهم و سعی كرداهبينی رو حفظ كردمن هميشه همان جهان
دارد راه خودش را   نم كه شعرمهست انسان باشم و خوشحال

 ید و به منآاش میساله با نوه 30كند. وقتی پيرمرد پيدا می
برد به  قصه زندگی از دست گوید فالن شعر من را  میمی
وقت خودم را  خوشحالم كه شعرم مخاطب دارد و هيچ ام... رفته

 ام.های ادبياتی نکردهوارد باندبازی ادبی و جار و جنجال
 

شهر شاعران بزرگی  کنید.شما در بوشهر زندگی می
فضای این شهر تا چه میزانی در  ها.مانند آتشی

شخصیت شعری شما  گیری زبان و فرم و مجموعاً كلش
ی شما از میزان درحقیقت تلقّ است؟ تاثیرگذار بوده

در شعرشان به چه صورت  اثربخشی موقعیت شاعران،
 است؟
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تشی مرد بزرگی بود و من هميشه اشعارش را دوست آ
ثيری چه به لحاظ فرم و چه به أوقت ت ولی هيچ ام و دارمداشته

 بر شعر من نداشته است.لحاظ محتوا 
 

چه  تعریف شما از شعر چیست؟ آقای احمد زاده
شوند که شما یک نوشته را شعر هایی باعث میالمان

 بدانید و یا ندانید؟
صورت شخصی یک تعریف مشخص دارد.  شعر برای من به
 افتد.است كه بعد از یک اتفاق دردناک می شعر اتفاقی خوشایند

عنوان شعر خيلی سخت و دشوار  به تلقی یک نوشته برای من
قدر تصویر ایجاد كند كه  باید یک نوشته برای من این است.

 را ببينم. یترو بتوانم یک دنيای فراغرق بشوم 
 

 اید؟ تان الگویی داشته حال در زندگی ادبی آیا تا به
 دانید یا خیر؟ الگوپذیری را عملی پسندیده می اصالً

یسی بکنم. ولی به شخصه الگو نه به این معنا كه رونو
باید »كتاب  هستم. عاشق دنيای زیبای مسعود احمدی عزیز

زیبایی كالم و  «دوساعت عطر یاس... برای بنفشه صبر كنی/
 گذارم.زبان مسعوداحمدی را دوست دارم و به آن  احترام می

تواند خوب كه خودم را از خودم نگيرد می الگوپذیری تا جایی
 .خودم نباشم اشتباه است باشد. ولی وقتی دیگر

 
عملكرد شعری  نظرتان را راجع به شخصیت و لطفاً

 یداهلل رویایی بفرمایید.
رویایی هم برای ادبيات زحمت كشيده است و قابل هلل یدا

 كنم...دا نمیياحترام است. ولی من ارتباطی با شعرهایش پ
 

مشخص است  تان برایمان بگویید.از کتاب بعدی لطفاً
آیا مسیر و دنیای  شود؟به ناشر سپرده میچه زمانی 

یا کماکان در مسیر گذشته  اشعارتان تغییر خواهد کرد؟
 ادامه خواهید داد؟

خيلی دوست دارم كتاب بعدی را زودتر به مخاطبانم 
های زیادی سر كتاب اول كشيدم و دلم برسانم. ولی سختی

 رسد.خواهد كتاب بعدی با تمام شعرهایم به دست مخاطبانم ب می
پسندم و اعتقاد دارم و دوست من زبان گفتار را توی شعرم می

 خر ادامه بدم...آدارم تا 

 
ی ادبیات   هایی از جامعه چه گله در زمان حاضر،

 واقع جماعت ادبیات، آیا به باالخص اهالی شعر دارید؟
 ی اجتماع هستند؟ بدنه آل مردم ِ همان جماعت ایده

ی ما همين است و فکر تغيير باید قبول كنيم كه جامعه ادب
مانند بحث تماشاگرنما وتماشاگر واقعی  آن بسيار رویایی است.
. تنها موقعيت است كه باعث هستندنفر  كه هر دوی آنها یک

لوده است به آ جامعه ادبی ما تميز نيست. شود عوض بشود. می
ای  كه لجن دروغ و تنفس توی جامعه دروغ و ریا و باندبازی.

رود سخت است و این حتی ش باال میای از هيکلفراموشکار
جامعه ادبی بخش  ی جامعه هم كشيده شده است.به بدنه

 .فرماست جا هم دروغ حکم نآكوچکی از جامعه است كه 
 

 .که برای گفتگو گذاشتید بسیار متشكرم از زمانی
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 اي مرثيه          

 شعر ايرانبانوي  سيمينبراي  
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 هنوز مجال تعليم اگر بود  اگرچه پيرم ولی
 كنم كنار نوباوگان خویش میجوانی آغاز 

 كنم حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می
 كه جان شود هر كالم دلم چو برگشایم دهان خویش

 
تير  29متولد  ،سيمين خليلی، معروف به سيمين بهبهانی

خورشيدی، فرزند عباس خليلی، شاعر، نویسنده و مدیر  7303
يشرو و از شاعران عظما ارغنون، از زنان پ روزنامه اقدام و فخر

 خواه( بود. موفق زمان خود )عضو انجمن نسوان وطن
نام فاميل همسر خود  بعد از ازدواج با حسن بهبهانی، به

 بردار شد. نام
 «نوبهار»سالگی در روزنامه  74نخستين شعر او در سن 

 منتشر شد.

سبک در عرصه غزل  های ماندگار و صاحباو از چهره
ستيز معاصر است كه در زمينه ن سنتچنين از زنا فارسی و هم

 حقوق بشر و حقوق زنان نيز فعاليت داشت.
سال در آموزش و پرورش، به  مدت سی سيمين بهبهانی به

 (7330-7330). تربيت و آموزش فرزندان این خاک پرداخت
 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. 7331در سال 

  بر آشنایی  عالوه  نزما  در آن  بود كه  از معدود زنانی  وی
  و انگليسی  عربی، فرانسوی  های با زبان  فارسی  با ادبيات  كامل

  فارسی  ها بهزبان  را نيز از این  هاییو كتاب  داشت  نيز آشنایی
 .نمود  ترجمه

به عضویت شورای شعر و موسيقی درآمد  7349در سال 
ر، یداهلل سيمين بهبهانی، هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپوكه توسط 

شد و در سال  رویایی، بيژن جاللی و فریدون مشيری اداره می
 وارد كانون نویسندگان ایران شد. 7311
دليل تسلطی كه بر اوزان شعر فارسی داشت و نيز  به
 «بانوی غزل»های جدیدی كه خود ایجاد كرده بود به  وزن

 شهرت دارد.
صر ثرترین و مبتکرترین شاعران عرصه غزل معاؤاو از م

ای به آن است، غزل ایرانی را دوباره زنده كرد و اعتبار دوباره
 داد.

رفت در برابر شعر نيمایی  های او، غزل كه می بر اثر تالش
به انزوا كشيده شود، جانی دوباره یافت و این سبک شعری بار 

 دیگر رشد كرد و در مركز توجه قرار گرفت.
ودن اشعار در سيمين بهبهانی با ابداع اوزان تازه و سر

كه وزن را بادقت  در حالی طویل، های طوالنی و بحرمصراع
های كهن را در كننده، قالب كرد و با مهارتی خيره رعایت می

دليل مهارت و  كرد و بهشکل تازه و با مضامين مدرن عرضه می
 «نيمای غزل»ی غزل به  ی وی در عرصههای نوآورانهخالقيت

 لقب گرفت.

كار  وزن تازه را در غزل فارسی به 40يش از روایتی او ب به
 برد.

های وی دارای مضامين عاشقانه و ها و چهارپاره غزل
 عواطف عریان زنانه بودند.

ثير اشعار أت های او تحتی سی به بعد سرودهاز دهه
خود  ی رمانتيک را به هایی از زبان و تخيل تازه نوپردازان، رگه

 باشد.ر این موضوع مینشانگ «مرمر»گرفت كه مجموعه 
 ساختار و فرم شعر سيمين منحصر به خودش است.

با وجود اینکه با شعر نيما ارتباط عجيبی داشت و هميشه 
ثر از أگاه مت كرد، ولی هيچاز پروین اعتصامی به نيکی یاد می

 شعر آنها نشد و در شعرهای خود از نيما و پروین پيروی نکرد.
طور كلی  و حقوق زنان و به او همواره مدافع آزادی بيان

مدافع حقوق بشر بود و برای رهایی و آزادی مردم مظلوم تالش 
 كرد.می

دليل حمایتی كه از زنان داشته و  به «دشت ارژن»در كتاب 
عنوان مدافع حقوق زنان  با شرح و توضيح وضعيت زنان، به

 شناخته شد.

ترین نبردهای او مقاومت در برابر یکی از اساسی
 .مرد بوده است زی دنيای زن وجداسا
ی اخير این شهرت و اعتبار بيشتر از دهه خصوص در سه به

 دوران قبل بود.
زنانگی در »سيمين بهبهانی، نه نماد شعر زنانه، بلکه نماد 

 است. «شعر ایران
عصر وی  جواد مجابی از نویسندگان معاصر ایرانی هم

 گوید: درباره او می
دای باطنی و درونی مردم نویسد صهرچيزی كه او می»
هنر سيمين بهبهانی این است كه شعر را از شکل یک  ماست.

 صدای فردی درآورده و تبدیل به یک صدای جمعی كرده است.
صدای شعر سيمين بهبهانی صدای یک فرد نيست، صدای یک 

 «جمع است.
هفتاد خورشيدی  های اول دهه سالر فرزانه ميالنی د دكتر

تمامی صفحات آن ، «نيمه دیگر»ی نشریه ها در یکی از شماره
شماره را به زندگی و آثار استاد سيمين بهبهانی اختصاص داد و 
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ی سيمين بهبهانی( را به نامه ای ارزنده و ماندگار )ویژهمجموعه
گفتار آن شماره  ایرانی عرضه كرد. خود وی در پيش فرهنگ

توانای ادبيات ساالران  سيمين بهبهانی به یقين از قافله :نویسدمی
سنت دیرپا و شاید فرسوده غزل در كف  .معاصر فارسی است

باكفایت او عمر تازه یافته، به اوجی شکوهمند رسيده، و 
 مرزهای تصنعی را در نوردیده است.

حاوی شعر و  «تار شکسته سه»نخستين مجموعه شعر او 
 دو داستان كوتاه بود.

ایز متعدد سيمين بهبهانی از جمله شاعرانی است كه جو
 ادبی و حقوق بشری دریافت كرده است.

بار نامزد دریافت جایزه نوبل بوده است و جوایز زیر  دواو 
 .   را نيز از آن خود كرده است

 جایزه ميراث بنياد فرهنگ .2077

 (mtvUالشعرا ) ملک .2009
  دانشگاه استنفورد -ادبيات و آزادی -جایزه بيتا .2009
انجمن استادان و  -برجستهجایزه پژوهشگر  . 2009

  پژوهشگران ایرانی
 نویسندگان اتحادیه از بيان آزادی  ی جایزه ی برنده .2001

 نروژ
 ادبيات فرهنگ در نوبل ی نامزد جایزه .2003
 جایزه كتاب لطيفه یارشاطر .2004
فوناوسی تيسکی از سازمان  كارل مدال ی برنده .7999

 بشر  جهانی حقوق

داشيل هامت  ليليان هيلمن/جایزه  دریافت كننده .7999
 (HRW) بشر از سازمان نظارت بر حقوق

 ادبيات فرهنگ در نوبل ی جایزهنامزد  .7991
 7200انتشارات نگاه مجموعه اشعار او را در  7392سال 
توجه و استقبال قرار گرفت  چاپ رساند كه بسيار مورد صفحه به
 های متعدد رسيد.و به چاپ

قدری بود كه اشعارش  پذیری شعر او به قدرت بيان و نفوذ
المللی ترجمه شد و اشعار او در كشورهای  به چندین زبان بين

زد خاص و  زبان مثل افغانستان و تاجيکستان زبان كيش و هم هم
 عام است.

او به زبان انگليسی ترجمه شده و « جامی گناه»گزینه شعر 
 .در دانشگاه نيویورک منتشر شده است

های  نی پس از حذف نام كوروش از كتابسيمين بهبها
 را سرود: «هرگز نخواب كوروش»درسی تاریخ شعر 

 
 ندارد زبــان سـارا دارا جهان ندارد،

 آسمان ندارد ای در، هفت بابا ستاره
  كارون زچشمه خشکيد، البرز لب فروبست

  نــدارد آتــشفشــان دمــاونــد، حتــّا دل

  بگریخـت و رهيد آسان دیو سياه دربند،
 ندارد ـرانگـرز گِ رستـم در ایـن هيـاهـو،

  خشکيد رود زاینده روز وداع خورشيد،
 زیـرا دل سپــاهـان، نقـش جهـان ندارد

  دنهادن دگـر نامی بر نام پارس دریا،
 گویی كه آرش ما، تير و كمان ندارد

 شـد دیگـران كام بر ها، دریای مازنی
 رد نادر زخاک برخيز، ميهن جوان ندا

  سرزمينـت دزدان ! كجای كاری،دارا
 بر بيستون نویسند، دارا جهان ندارد

  است بلند فریادمان آیيم به دادخواهی،
  ردندا نوشيـروان اینجا، امّـا چه سـود

  سرخ و سپيد و سبز است این بيرق كيانی
  امّـا صـد آه و افسـوس، شيـر ژیـان ندارد

  یدای سُـرا كو آن حکيم توسی، شهنامه
  شـایـد كه شاعـر ما، دیگـر بيـان ندارد

  ، ای مهر آریـاییهرگز نخواب كـوروش
 نام تو، وطن نيز، نام و نشان ندارد  بی

 
 :آثار سیمین بهبهانی

 (7330تار شکسته ) سه
 (7331جای پا )
 (7333چلچراغ )

 (7347مرمر )
 (7312رستاخيز )

 (7330خطی ز سرعت و از آتش )
 (7332دشت ارژن )

 (7331زینه اشعار )گ
 (7339درباره هنر و ادبيات )
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 (7339آن مرد، مرد همراهم )
 (7317كاغذین جامه )

 (7313ی عشق ) كولی و نامه
 (7313تر از هميشه بخوان ) عاشق

ترجمه فارسی از اثر پير  -(7313شاعران امروز فرانسه )
 دوبوادرفر

 (7311با قلب خود چه خریدم )
 ... ( و7314یک دریچه آزادی )

 
به كما  7393مرداد سال  71سرانجام سيمين بهبهانی در 

 گذشت. علت ایست قلبی و تنفسی در مرداد به 29رفت و در 
 ای است بزرگ برای جهان ادبيات.مرگ او ضایعه

 عبدالعلی دستغيب، شاعر ایرانی پس از مرگ او نوشت:
زند. رنج های قلب جامعه مینبض شعر سيمين با تپش

نين موقعيتی از ذهن و ضمير زنی آگاه و فرهيخته زیستن در چ
 گذارد.گذرد كه عشق و مهر را به ودیعه می می

 
 :ها پيش از این به من گفتی سال

 داری؟  كه مرا هيچ دوست می
 ام گرم شد ز سرخی شرم گونه

 شاد و سرمست گفتمت: آری
                                     

 كردی  باز دیروز جهد می
 ز عهد قدیم یاد آرم  كه

 اعتنا تورا گفتم سرد و بی
  دارم كه دگر دوستت نمی

                                         
 های تنم فغان كردند  ذره

 گوید  كه خدا را، دروغ می
 آرد  جز تو نامی ز كس نمی

 جوید ز تو كامی ز كس نمیج
  

 تا گلویم رسيد فریادی 
 يست كاین سخن در شمار باور ن
 جز تو، دانند عالمی، كه مرا 

 در دل و جان هوای دیگر نيست 
 

 ليک آرام ماندم و خاموش 
 ها را شکسته در دل تنگ  ناله

 های دل نهان ماند، تا طپش
 ی خسته را فشرده به چنگ  سينه

 
 در نگاهم شکفته بود این راز 
 كه دلم كی ز مهر، خالی بود؟ 

 ی من  ليک تا پوشم از تو، دیده
 رنگ قالی بود ر گل رنگب
 

 گویم دوستت دارم و نمی
 تا غرورم كشد به بيماری

 دانم این حقيقت را  زانکه می
 داری ه دگر دوستم... نمیك

 * 
 رانی می كه هرسو به    آید دلم با تو می

 مانی نمی تنها تو      اگرآسان اگر سخت

 كودک كاین تند مران        آید دلم با تو می

 گرانجانی نيارد         ازانت به پای سبک

 دارم می دوست تورا           اگر زشت اگر زیبا

 دانی می و است عشق كه              آرم دليلی نمی

 كن یادم كه نگویم             تر از ابرم پریشان

 پریشانی مبادت              خاطر ز تصویرم به

 خورشيدش است عبوس   به شهری كه رو داری

 خندانی خورشيد كه          چشم دارندتره  به

 آفتابی شو سبک      هر بزم و هر محفل به

 بارانی است هوایی    كه چون چشم آن جان را

 ها فرسخ سوی آن از   صدای تو در گوشم

 خوانی می عشق از كه   پيچد به اشراق می

 برگردی زود مگر        مانم راه تو می به

 بيافشانی غباری  به لطف از دل تنگم

 بارم گر نبينيد          اگر دیر باز آیی

 پشيمانی آرد كه          خدا را مکن كاری
 

 توان کرد وقتی معشوق، سیمین چه می
 زند همیشه عاشق را صدا می

 رسد. ی دیدار فرا می وقتی لحظه
 ات آغاز کردم، زمان که خواندن را با هوای گریه آن

ها ی قلب ترین نقطه امن ترین و کالم تو صدای مرا تا گرم
 برد

را بر صحنه فریاد  «ات چرا رفتی»ها که و در این شب 
 کشم، می

 درخشد.ها میباز این نگین شعر توست که بر صحنه
این چه سری است در سرنوشت من که هربار با شعر تو 

 شوممحبوب می
در فهم من تنها جادوی عشقی است که در شعر تو 

 کند. زندگی می
 وطنی در سوگت نشست رفتی و

 «همایون شجریان»
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 سیمین و شاعران:
 

 هادی خوانساری:

ترین زن پارسی  بزرگ سيمين بهبهانی،
 زبان روزگار ما...

 
بانوی شاعری كه تکرار  نعمت مرادی:
 .نخواهد شد

 
 

لعنت به مرداد كه بوی  پاییز رحیمی:
كه سپيد نشد و « بامدادی» دهد:مردن می

دریغا شعر  اند.غزلی كه در كما م
 پارسی...

 
فروغ  سيمين بهبهانی، مقامی:کامران قائم
 دیگری بود...

 
بانوی غزل ایران كه  جواد نعمتی:

اش اش را قربانی منيّتی حقيقت عصاره
 نکرد و آرام گرفت.

 
شاعری بود كه  فرشید جوانبخش:

 .آفرید هایش را خودش می افق

 
 

ز در راه بانوی مبارغزل آرمان میرزانژاد:
 .آزادی

 
ترین باغبان زیبا سيمين، داریوش معمار:

های فارسی در صدسال معاصر  غزل
 است.
 

  زاده: حامد حاجی
 زنم ستون به سقف تو می

 ...اگر چه با استخوان خویش
 

كه مردانه پای  زنی نصاری:محمد مرادی
 .باورش ایستاد

 
 

 .مادر مهربان غزل اللهی: امید فرج

 
 

 .سيمين كودتا كرد افرا:پورفرازمهر 
 
 

سيمين پيشگام غزل  رضا فوالدی:دکتر علی
 یادش گرامی باد. نوِ پارسی بود.

 

تصور من این است كه شعر وی  دئاکو مرادی:
گشاید و  برشی كوتاه از جهان را پيش چشم می

ثر در معنای مثابه با یک امپرسيون و یک تأ ما به
 بينيم.را میبهتر تناظر ارگانيک بودم  عام،

 
 بيا همين حاال كمی گریه كنيم. الهام اسدی:

های سيمين دیگر این خانه روی ساق
 چرخد. نمی
 
 

تنها نگاه شعر  سيمين غزل، شناس:بهار حق
 دنيا بود.

 
من  استکانم كه نيم احمدی: شیما شاهسواران

زور  ی خالی مرا پر كن/ نيمه اشک است،
گریه كن در مادرم  رسد به زنان،تاریخ می
 آغوشم...

انی را هسيمن بهب شاعر افغان: فرید رفیعی،
من نه فقط بانوی غزل پارسی كه ناجی غزل 

عاشق و عاشق  سيمين شاعر دانم.پارسی می
در مورد شهرت و  .مردم و زبان خود بود

)افغانستان( فقط  ما كشور محبوبيت سيمين در
ست بگویم كه زیباترین  همين كافی

های  ترین آوازخوانان ما از سروده ها از مطرحآهنگرترین وومشه
از زنده یاد  مانند آهنگ ستاره دیده فروبست... باشد.سيمين می
 .احمدظاهر

هانی شاعری نوجو، بسيمين به رضا افضلی:
 .ور بودآثيرگذار و گ ندأمردمی، ت

 

اهتزار بلندای آخرین  تو پور:سمیرا چراغ
فرود  كه عشق بر سر عصيان گرت، داری
 ...آمد

 

 
سيمين زنی بود كه به  مهدی صادقیان:

 .غزل مردانگی بخشيد
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پایان غزل  بانوی بی سامی تحصیلداری:
 .یادت سبز

 
 

هاست  ایمان دارم سال صالح سجّادی:
ای قطور در آن دنيا  حسين منزوی با پرونده

منتظر بانو بود و باالخره این انتظار طوالنی 
 !!!پایان رسيد به
 

سيمين بهبهانی شيرزنی  خسروی: رضا
آزاده از تبار آزادگان و چهره ماندگار 

 .ادبيات معاصر ایران

 
 .زنی كه شاعرانه جسور بود آرام روانشاد:

 
 
 

اى تازه به  سيمين دریچه مهدی فرجی:
 .موسيقى غزل و نماد جسارت و آزادگى

 
 

احساس من گاهی به پروین  جابر ترمک:
احساسات شيرین  بستگی دارد/ گاهی به

شوم در شعرهای  گم می بستگی دارد/
كه تقدیرم به سيمين  وقتی ی زارع/ نجمه

 بستگی دارد
ی  بانو پدیده مينيس نیما معماریان:

 .ماند ست كه هميشه جاودانه می شعری

 
 
 

  صابر قدیمی:
یک نفر از گشنگی در حسرت نان شاعر 

 است
          از دل و جان  یک نفر از عمق روحش، 

 شاعر است
 خوار نمای جيره همه شاعر ام از این خسته 
 جوشد هزاران شاعر است دور هر دیگی كه می 
 كنند ها ميان ما خدایی می بچه شيطان 
 دانيم شيطان شاعر است گناهيم و نمی بی 
 آشفته و درگير درد قرار و مضطرب، بی 
 انگار تهران شاعر است حال و روزش دیدنی، 

 «باز آید به كنعان، غم مخوریوسف گمگشته »
 كه باید جان دهد در كنج زندان شاعر است آن

 یماند درون قلب مردم تا ابد زنده می
 آنکه از عمق وجودش، از دل و جان شاعر است

 
زنی از جنس شجاعت كه  سارا کسری:
ستی بود و با پر زادگی و وطنآتاروپودش از 

وری حق مادری را بر  خواهی و سخن زادیآ
 .تمام كردما 
 

بانویی كه مردانه پای شعر ی: سمانه نائین
 .ایستاد

 

 
رنجی تازه ، وارد هر تازه :سمیرا صفایی

ترس  واردها هم از یادت باشد تازه. است
 ... آورند تنهایی به آغوش تو پناه می

 
 

های  قرار غزل بانوی بی احسان قدیمی:
 .منزوی

 
 

 ،روند سازها می خاطره مرتضی حیدری:
بهبهانی  سيمينِ .اند ها هميشگی ا خاطرهامّ

 .عزیز یادت گرامی باد

 
 

به چند قرن یکی مثل  عباس خیرآبادی:
 ...او پدید آید
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 رجی ـدي  فــهم        
 

 کی؟ ی آشیانه به رفتی و  من از پریدی

 کی؟  ی دانه به زنی می نوک و کجایی بگو

 
 سرت به زد غروب تنگ که گریه هوای

 کی؟ ی شانه به ها غصّه از بری می پناه

 
 بخنداند تورا باشی زده غم که شبی

 کی؟ ی ناشیانه رقصِ و مسخره ادای

 
 کنی تازه هوای یک هوسِ شبی اگر

 کی؟ ی بهانه با خانه از کنی می فرار

 
 کسی؟ چه ی بوسه بوی از شوی می مست تو

 کی؟ ی عاشقانه های غزل به دلخوشی تو

 
 این خاطرِ به فقط نگرانم کمی اگر

 یكی خانه به تورا نرساند شب نیمه که
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 صنم نافع      
 

 ؟ ای قلم بزنم یزهدر زمستان سردِ چشمانت، با چه انگ

 ات را پُر از شِكر کردم، تا برایت دوباره هم بزنم چایی
 

 شهر با ام قهرکرده تو بعد ست، انگیزی محنتحسِ  در دلم
 ؟ را قدم بزنم «آباد یوسف»بعد تو با غمت چرا هر شب، 
 

 ات اینجاست، مثل رویای تو در آغوشم ی عطر ِخالی شیشه
 تنم عطرِ سرد کم بزنم! حضورِ خودت، به قول دادم که بی

 
 -ها بدون ترسیدن شب قول دادم به خود که بعد از تو، نیمه

 بزنم «فشَم»ی  راهه خاطرت را بدزدم و پُر گاز، سمتِ بی
 

 فصل فصلِ نوشتن سوگ وُ حسّ وُ حالم شبیه عاشوراست
 ها حَرم بزنم ها در تهِ کوچه ئتیجای ه باید امشب به

 
 تا عزادار قابلی باشمباید امشب عمیق گریه کنم، 

 باید امشب بدون رویایت، تشنه بر سینه وُ سرم بزنم
 

 ها باشم قول دادم که بعد تو شخصاً، وارثِ کُلِ غصه
 نام خود کرده، روی آن مُهر درد وُ غم بزنم سندش را به
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 پائيز رحيمی          
 

 سكوت ممتد این روزهای طوالنی
 یآشوبی و پریشان کالفگی و دل

 
 ی این شهر لب به لب نفرین هوای مرده

 ویرانی های پر از حس مرگ، دقیقه

 
 ها و جاروها جدال روز و شب فرش»

 1«های سیمانی و ناتوانی این دست

 
 دقیقه آرامش ی بی یک شبان خسته

 شب زمستانی دقیقاً بلند و سرد،

 
 های پر از ایستگاه کارگران و صبح

 های افغانی مسیر مدرسه با بچه
 

 تمام روز به اندوه زندگی مشغول
 قسط و ارزانی جدال بین گرانی و
 

 روزن روزهای بی این دلم گرفته از
 ناک ظلمانی والی اندوهتازاین 

 
 در هوای کثیف از این تشنج اعصاب،

 صدای منجمد واعظان روحانی
 

 خواهد  بخش عید می دلم هوای نفس
 ی روزهای بارانی زده هوای نم

 
 
 

 انگیز صبح فروردین نسیم پاک و دل
 گل و شكوفه و آزادی و فراوانی

 
 خدا کند که دوباره به عشق برگردیم

 ترین اتفاق انسانی به این قشنگ

                                                           
1
 .بیت داخل گیومه از فروغ است  



 
 

   9313 اتبستان |چوكانهم شعرفصل|اول  شماره 61 

  «زمستان»مهدي  رحيمی                          
 

 رضا )ع( هب ساحت مقدس امام
 من ندیدم که کریمی به کرم فكر کند

 هم فكر کند به چه مقدار به زائر بد
 

 ضرر خواهد کرد از شما خواستن عشق است،
 که در وقت گدایی به رقم فكر کند هر

 
 بهتر این است که زائر اگر آمد به حرم

 سه قدم فكر کند ،دو قدم عشق بورزد
 

 شاد گوهر به کف صحن به گنبد به غمِ

 زیر این قبه به هستی به عدم فكر کند
 

 دسته دوتا ساق به دوش گنبد به دو گل

 ی که شده پیش تو خم فكر کندبه رواق
 

 به چرا سال گذشته دوسه بار و امسال،
 بار به این قسمت کم فكر کند فقط این

 
 که به یادش آمد به خودش نه به کسانی

 کاری حرم فكر کند چون که در آینه
 

 دیروقتی است که تا در حرمت دم بدهد
 جای دم حضرت عیسی به دودم فكر کند

 
 و عرض سالمموقع دست به سینه شدن 

 کربالیی شده هر کس به علم فكر کند
 

 چون که از باب جواد تو کسی داخل شد
 دار است که دیگر به قسم فكر کند خنده

 
 که امشب بهترین نوع زیارت شده این
 هم فكر کند هم کسی گریه کند پیش تو،
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 بنفشه الياسی           
 

 دردبودنت درد و رفتنت هم  ای استخوان توی گلو؛ شده

 منتظر تا بگویمت برگرد ی رویا، ای توی خلسه مانده
 

 میری از غرورت چه ساده می گیری، کنی که در سفسطه می

 بر زبانت ولی سالحی سرد... بندی، در وجودت به عشق پا
 

 اند ای شده هایی که عقده زخم زخم کاری زدی به دنیایم؛

 ...رنگ و رویم ولی همیشه زرد ای روی صورتم مانده؛ خنده
 

 روزهای بهاریم کم بود کنم به دیروزم؛ سرکشی می

 کردچند حرفی به عشق رو می داد؛ یک ورق بوی مردگی می
 
 نكند رفتنت دروغی بود شک دوباره به قلبم افتاده؛

 شود برگشت... نه نمی ..نكند. نكند آمدی و من کورم؟
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 علی عبدالرضايی           
 

 راندوو:

 وسید ب هایش می که لب زنی

 کرد که داشت لندن را وسط پاریس ترک می در قطاری

 هایش ماسید که بوسه بر لب از زنی

 وقتی جدا شد

 سوی مردی دوید به

 که من نبودم 

 دانم چه می اگر

 ماند ن وسط واآکتابی هم 

 که مالِ او نبود

 دو دست که دور یک گردن گره خورد

 عاشقانه هم را بوسیدند

 که بدانند نآبدون 

 یگری هم هستزن د

 خواهد که عاشقانه می

 در این مراسم شرکت کند
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  زاده معين حسن 

 
 شینی با سیگار لب بالكن می

 خندی کنی و می بغض می

 شی تو هر نخِ سیگار دود می

 بندی روی آینده چشم می

 
 ی اتاقته که دنیات اندازه

 و سرخوشی بكنی بشینی توش

 ها بكشی واسه فردات نقشه

 !! خودکشی بكنیشبِ کنكور 

 
 ت بشینی حرف بزنی رو به آینه

 با یه دخترِ دلخواه نمثل 

 تو خیالت باهاش قدم بزنی

 ! توی پارک و حیاطِ دانشگاه

 
 یه نخ سیگار تو مثِ زندگی

 و باور کن پُکِ سنگین بگیر

 مون دروغی غمگینه زندگی 

 ! مثلِ اخبارِ داغِ تلویزیون

 
 خودکشیِ نهنگا تو کانادا

 ! نتحاری تو کابلترورِ ا

 روی تلویزیون به شینی رو می

 شی تو بطریِ الكل غرق می 

 
 تو بذار تو چمدون زندگی

 شه تنها بود که می برو جایی

 خندن جاکه آدماش می اون

 شه به فكرِ فردا بود جا می اون 
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 نژادنازنين هدايت     

 

 «منو به اسم کوچیكم صدا کن»

 قرارم تاب و بی روزه که بی چندروزه که ازت خبر ندارم، چند

 ام رو برده! تقویمِ من هنوز ورق نخورده، یكی تمومِ هستی

 «کاشكی یک بیاد نجاتم بده»

 قراری و بی تاب زاری، بگو تو هم بی بگو داری سر به سرم می

 تمومِ خاطراتمونو بردار، ولی بهم نگو خدانگهدار

 «دم که دووم بیارم! قول نمی»

 َم و عاشقِ خودسوزی سوزم شده، می شبیه ققنوسی که عاشق

 َم ها بهم زل نزن، غریبِ آشنای دیروزی مثلِ غریبه

 «منو به اسم کوچیكمم صدا کن»

 ای نداره که دورو برش دیواره، حرف زدن فایده با کسی

 سپری ها می اگه تو هم دووم بیاری، تو هم منو به قصه عمراً

 «من اشتباهی عاشق تو شدم»

 گذره هر ثانیه طوفانیه، قدِ یه سال می حال و هوام عجیب!

 خوره! که دورَم از خیانت پُره، حالم از این عشق بهم می وقتی

 «ام! بدجوری از دست خودم شاکی»

 َم و عاشقِ خودسوزی سوزم شبیه ققنوسی که عاشق شده، می

 َم ها بهم زل نزن، غریبِ آشنای دیروزی مثلِ غریبه

 «منو به اسم کوچیكمم صدا کن»
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 دبير انجمن روي خط ترانه، ساريمرصاد فوالدي،   
 

 توی دلم تخمای نفرت ریشه دارن
 حاصل بگیرن چشم امید از خاکِ بی

 
 ، مرد زندگی نیست احساس یک مردِ بی

 !درِ این مردو باید گل بگیرن اصالً
 

 س کی گفته پایانِ شبِ سیاه، سپیدهَ
 فردای من به نور، امیدی نداره

 
 س من ابرای تیرهسرتاسرِ دنیای 

 این گرگ بارون دیده، خورشیدی نداره
 

 آرامشِ بعد از یه طوفانِ مهیبم
 آوارهایی که صدای مرگ دارن

 
 بم نیستم اما تمومِ بخش بخشم

 !هایی بدتر از یک ارگ دارن ویروونه
 

 کار من از دارو ُ این چیزا گذشته
 فرضِ محالِ که دعاهاتون بگیره

 
 جزه نیستامیدی به شفاءُ مع اصالً

 !اگه این جسم مرده جون بگیره عمراً
 

 از من تموم شهر دل کندن، بریدن، چون
 بودن تو یک ویروونه به این سادگی نیست

 
 شی روز میفهمی و رد می بانو تو هم یک

 احساس، مردِ زندگی نیست یک مرد بی
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 نگين افشاري           
 

 که خاموشی کنم وقتیهی شمع روشن می
 پر شد از حسِ فراموشی وقتی نگاهت

 
 یک شهر رو در روی تو آغوش وا کرده

 هاش مدهوشیانگار از عطر غریبی
 

 تو! شهر فانوسی و خورشیدی و مهتابی
 رو به خاموشی من روستایی غرق غصه،

 
 حس حسادت دارم اما سختگیری نیست

 جوشیوقتی تو با لبخندهای تازه می
 

 کند در منحسی شبیه ترس رخنه می
 پوشیات را زود میکه کفشِ رفتن وقتی

 
 های تنهایی تو تا ابد شب سرد است بی

 وا کن میان خواب من، گرمای آغوشی
 

 باردکه برف می بری از من همیندل می
 پوشی...تا پالتویی را به رنگ سال می
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 ليال مهرپويا      

 
7 

 معمای تنها
 چيزِ چيزهای روی زمين ی همهبه اندازه

 خورشيد درون آسمانبزرگ نيست 
 ترین اوی زمين تر نيست بزرگ بزرگ

 آنجاكه باید مشتی ميان من و تو انداخته شود
 رسندهای شکسته به دادمان میآرنج

 های آزادتر از سم اسبهایی محکمبا پنجه
 كارهایی كه، آنها كه، آنجا كه، با

 است حرف آخر دنياتمام نشدنی
 با هم راه نرفتيم

 ودیمبا هم تنها نب
 ترند این كلمات از سخن طوالنی

 اینکه بانو با بانو با بانو با خود بانو هميشه با بانو
 ی دوشود خانهكرد زمين تقسيم بر دو میكه او فکر می این

 دو آدم
 دو حرف
 دو سالم

 و نگهدارهایی كه با خدا نبودند
 زمين برای من و تو تنگ است    بيا آسمان بسازیم

 تو تنگ است   بيا دنيا دنيا بسازیمآسمان برای من و 
 دنيا دنيا برای من و تو تنگ است   بيا بسازیم

 حل است این بهترین راه
 اند ها ساخته شدهقوطی كبریت

 اند ها ساخته شدهكبریت
 و آتش

 حل سوم ساختن است راه
 ام با یارقرار گذاشته

 مدادها را هرگز تنبيه نکنم
 ها را هرگز نکنمكاغذ
 با یار

 گذارد تنها باشدر قرار مییا
 روی ميز نهارخوری
 به شام آخر فکر كند

 سمان استآاین آخرین خورشيد بزرگ 

 كه امشب ماه شد        فردا ابر
 آخرین، حرف بزرگی نبود

 زند        تر حرف می بزرگ
 نهار تنها

 
 
 
2 

 كنیوقتی داری فوت می
 دانی كه قرار نيست گردبادها را دور كنیمی

 رسانیهم می هایی را به ط لبتو فق
 توانند برسانندكه گردبادها هم نمی

 كندهایت شک نمیت ریهعچيز به طبي هيچ
 حتی اگر من پنکه را روشن كنم

 دودیا كولری كه مدام انگار می
 گفته بودم

 شوندها هم باد مینگاه
 آیندها كه می و وزش

 كنممن به اندک شمع خودم شک می
 زنندداد می
 زنندرا هم داد میداد 

 شونددادها هم وزش می
 ها چه بشود و قرار است این وزش

 كنممن به اندک موم خودم هم شک می
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 فرازمهر پورافرا          
 

 کنمنمی قطع را چكدمی شیر از که آبی
 را پریشب یا دیشب یمانده غذای

 دور
 ریزمنمی

 لبخند
 ایزده گاز سیب روی
 مانده

 آب ار گلدان توانمی
 نداد

 امکرده شب به مسلح خودرا چشمان
 ماه

 ناشناس قبری سر باالی
 هاخیابان نام
 خواندمی را هاپل
 ماه
 افتاده چشمم از
 هاآدم که قدر آن

 اندکرده تشبیه ماه به را آدمی
 ماه کنممی فكر
 است آدم

 شودمی پنهان ابر پشت
 من
 شد نخواهم رد مسیر آن از
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 ()هستی راد سمیمرضيه قا          
 

 جن دارد حتماً
 که خاموش است 

 کنم. هرچه را روشن می
 رابطه را جلوی کبوتران

 پاشم می
 روم و.. نشانه می

 آسمان
 کوه

 های شكاری سگ و
 هرگز نیافتند او را.

 قدر تنفس آهویی هب
 در برف مانده،

 ی من کعبه
 خود به خانه تو پا گذاشت!

 سر بردن دلتنگ است تو به بی
 ی برای رسیدن نمانده.زانوی

 با بگیرد غم/باید
 ندارم که تاب!

 کنار تو
 خورد عشق خیس می

 رود نه آب می
 ..شود. نه چروک می
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 احسان احمدزاده       
 

 این نخ هم 
 تواند عاشقانه تمام شودمی 
 ست روبرویم بنشینیکافی 
 لبخند بزنی 
 دستت را از زیر چانه برداری 
 یالی موهایت بكش البه 
 های رفته فكر کنیمبعد به سال 
 باریدخاطر تو می که باران به 

 خاطر تو... ابرها به
 اما مطمئنم از این حوالی

 باید رد شده باشی
 ت کار دست خدا داده اکه زیبایی

 دست و پایش را گم کرده و 
 روسری را ابرهای بی

 هل داده است اواخر مرداد
 که باران بگیرد و 

 انخیس شود تن تابست
 این شب هم اصالً 
 تواند عاشقانه تمام شودمی 
 الی همین شعر ست البه کافی 
 در شبی بارانی 

 بی چتر روسری
 خسته از راه برسی 

 م کنیاتابیهایت را پرتاب بیبوسه
 بعد با همان لحن صمیمی بگویی:

 عزیییییییییزم چقدر پیر شدی 
 این آخرین نخ هم 
 تواند عاشقانه دود شودمی 
 ست به نیمه که رسیدافیک 
 به سرفه که افتادم 

 از انگشتانم بدزدیش
 بعد بگویی: 
*«همه سیگار نكش نفست باز گرفت این»
 
 

 رضا آذر استبیت داخل گیومه از علی* 
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 ترجمه آیدین آراز، «خليل رضا»+     

 ترجمه پگاه عامری ،«چارلز بوكوفسکی+ »     

 مه حدیث حسینیترج، «امی الول+ »     

 ترجمه رامک رامیار، «غاده السمان+ »     
 ترجمه فائزه پورپیغمبر، «رابرت بالي+»     
 ترجمه صابر حسینی، «احمد ارهان+ »     
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 «خليل رضا»
 آیدین آراز

 

درگذشت. او اغلب اشعار خود را  7994بایجان متولد شد و در سال در جمهوری آذر 7932در سال خلیل رضا 

های مسکو سروده است. او شاعری انقالبی و نماینده ادبيات اعتراض بود. در زندان  

 
 لبخندهای ناتمام

 ای فراموش کردم لحظه
 کابوس اسلحه بدست باالی سرمان را

 و اینكه زندانی هستیم
 ای بلند کشیدم قهقهه
 ساای رعدآ خنده

 پاره کرد چنان که آسمان مسكو را پاره
 ی من  آتش قهقهه

 ام های هستی شعله
 های کنج سلولم را آیا؟ آب کرد یخ

 شنیدم کسی گفت «ساکت باش»
 ی من بود این صدای خنده

 زندانبانم را دیوانه می کرد
 بان پاپاق به سر زندان

 چاق و تفنگ براقی به دوش با شكم سیر،
 !مشنید «ساکت باش»گفت 

 ام و ناتمام ماند خنده
 ساکت شدم

 ام ممتد است اما می دانم خنده
 ها به امتداد نسل

 ادامه خواهد یافت
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   «چارلز بوكووسکی»
 پگاه عامری  

 

شاعر و 7994مارس  9درگذشته  - 7920اوت  73زاده  Heinrich Karl Bukowski سكیووهاینریخ کارل بوک

.آنجلسی است لوس نویس، داستان

 
 «امضاء شخصی»

 مردی دستم داد

 «بیوجک»ای از  نوشته دست

  «تقدیم به شما»و گفت: 

 گفتم: 

 «به بیو جک بگویید مفتخر شدم»

 شناسیدش! نمی

 ای استحرفه زنِ شتمُ

 جنگندهای زیادی می آدم

 و اما بیو جک

 کندامیدتان مینا

 در جنگ

 شودوققی تلف نمی

 برای مسلح شدن

 توانید و شما نمی

دانم!می
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 « امی الول»شعري از 
 حدیث حسینی

 

 

 

 
 چرخانند  ها زبان به سوی من میچرا زنبق

 چینمشان وقتی می

 پیچ و تاب خوران 

 شوند  پیشِ انگشتانم خاموش می

 توانم چنانكه به سختی می

 حلقه گلی برای گیسوانت بسازم؟ 

 خوانند چرا نامت را می

 کنند و به من تف می

 ها را دسته کنمخواهم گلوقتی می

 ها راباید بِكُشم آن

 تا آرام بخوابند 

 های آویزان بفرستم  و برایت تاج گلی از الشه

 ات  تا نرم و فاسد شود بر پیشانی

 رقصی وقتی که می
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 « غاده السمان»
 رامک رامیار

 

است. وی یکی از  سوریه نویسنده و ادیب زن اهل ،دمشق در 7942 زاده، غادة أحمد السمان ، به عربیغادة السمان

 .رود شمار می به عرب  گذاران شعر نو در ادبيات بنيان

 فراموشی قلبی از قلب ديگر

 من آفریده شده هقلب تو از دند

 من آفریده شده هدستان تو از دند

 من آفریده شده هسينۀ تو از دند

 من آفریده شده هوفایی تو از دند بی

 و نيزجدایی از ت

 من آفریده شده هاز دند

*** 
 ما بادكنک آرزوها را سوراخ كردیم

 های پنهانی  زمان نگاه

 های خاموش های سرشار از صاعقه نگاه

 به پایان آمد

 های دزدكی زمان نوازش

 رفت هایی كه همچون آتش در جنگل تابستانی در شب پيش می و آه

*** 
 به پایان آمد

 آن آرزوی گ نگ

 كوچک مرموزهای  برای شادی

 زمان پرواز

 به پایان آمد

 و ما بازگشتيم به هوشياری زمين

 روزگاری باز آمد كه 

 ای بيمار همچون معده

 آن نشسته بود هبرای خوردن شهر بر سين

 و خستگی بازگشت 

 اش را ادامه دهد حوصلگی تا نزدیکی سرشار از بی

 مانبر روی جسد روزهای

  آنکه جان بدهد عشق ما مرد، بی

 
0009ده السمان/ غا
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 « برت باليرا» 
 فائزه پورپیغمبر

 

 
 .است 7911ژوئيه  27االصل امریکا متولد  نروژی نویسنده و شاعر Robert Bly ،رابرت بالی

 

 
 ها در خود تكرار شوند درپی، قرن های پیاگر این نسل

 های ساحلیبخواهند در خانه
 های رنگِ روشن سر کنند، با آن نقاشی

 ای سیاه، فربه شوندهعنكبوت
 رنگ ببازند،

 مردان با زنان و فرزندان، فكورانه قدم بزنند،
 ها خسته، هالک، به خود بلرزند،زن-ویولون

 با این ابدیتِ هولناکی که صنوبرهای آبی دارند!
 وقت چه؟ آن

 ای ترکِ کاشانه خواهند گفتعده
 های به هم بسته سر خواهند کردلکو در اقیانوس، سوار بر کِ

 مانندها که در کرانه جا می آن
 خزندهای درختان میبه تنه

 افتندو گیرِ بانكدارانی می
 گردندتر میتر و کشیدهکه از انگشت، باریک

 ، به خاطر یک لقمه نانشانهای کثیفدر کِلک
 آورند.درد می ها را بهقلب

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   9313 اتبستان |چوكانهم شعرفصل|اول  شماره 11 

 «احمد ارهان» 
 صابر حسینی

 

زبان و ادبيات تركی  ٔ  كرده وی تحصيلشاعر ترک است.  آنکارا( 7919فوریه  9،)Ahmet Erhan  ، به زبان ترکیاحمد ارهان

شد. وی در   ليگيشعر بهجت نجات زهیجاسالگی، برنده  22ها به تدریس آن پرداخت. وی پس از انتشار دو كتاب، در  بوده و سال

 .دست آورد هرا ب دت آندایوجایزه شعر مليح ج 2009سال 

 
 
 

 ندارد، ریحانقرار 
 شمعدانی، محزون

 ستهای محلّه جاری باران در کوچه
 ام این منم یا تنهایی

 کشدکه پشت در من زوزه می
 ،ریحان شور چشم است

 در آغوشم خوابیده است
 

 اند امشب، بر من پیچیدهها را ببیناین گل
 شودهایم بزرگ میزندگی حتّی در ناخن

 ، یا نمیرماگر من بمیرم
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  السادات حسینی فاطمه ،ستان گلستانهاي ادبی ا فعاليت

 باالنی بیموسوی حبیب  شعر استان گلستان،

 در استان گلستان هاي ادبی برخی نشست

 راحمه شهریاری ي گرگان، نگاهی گذرا به گويش و لهجه

 :با مصاحبه

 فاطمه السادات حسینی نيا، مرتضی شاهين 

 کیوان عابدی رال افشاري،ما 

 کیوان عابدی ديلم كتويی، 
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 « استان گلستان»فعاليت هاي ادبی 
 السادات حسینی فاطمه

 

خاطر  را به توان آنمی كه ستهمان گلستانی گرگان،
وضوح  به فردش، به موقعيت خاص جغرافيایی زیبا و منحصر

كه در این سرزمين هميشه سبز، ذوق شعری ی كالم افرادیال البه
 های نخستين تاكنون دید. از دهه شان را به ظرافت آزمودند،

گوی تاریخ  ابوسليک گرگانی از نخستين شاعران فارسی
توان آوران شاعر گرگانی می از دیگر نام .رودشمار می ایران به

ویس و » دگاری مانبه فخرالدین اسعدگرگانی، صاحب مجموعه
و المعی  «وامق و عذرا» و فصيحی گرگانی دارای اثر «رامين

 .گرگانی اشاره داشت
نگار  ساز و روزنامه نادر ابراهيمی شاعر، نویسنده، فيلم

بار دیگر شهری كه دوست » گرگانی است كه در اثر زیبای
 .اش را به گرگان یادآور شده است بارها عالقه« داشتم می

صورت رسمی به  هب 7334در سال  انجمن شعر گرگان
سيس گشت و به سير فعاليت أریاست آقای حبيب قليشلی ت

 علی آقای ادبی مدیریت با اكنون هم ادبی خود پرداخت و
عصر در تاالر  79ی هر هفته ساعت دوشنبه جهانگيری

مندان به شعر  فخرالدین اسعدگرگانی با حضور شاعران و عالقه
گيری  های اخير این انجمن، شکلتاز فعالي. گردد برگزار می
 برگزاری و 92 سال در استان در بار نخستين برای انجمن ترانه

 .توان یادآور شدمی را كشوری نشست و همایش چندین

كوشش اسماعيل  به 12انجمن شعر حافظ گنبد در سال 
جاجرمی و برخی دیگر از شاعران این شهرستان بنيان گذاشته 

 .ت خود ادامه داده استشده و تاكنون به فعالي

 توان به مختار رنجيده،از شاعران گنبد كاووس می
 حميد ميرزایی، آباد، حسن حسينی تيل سيد مسعود حسينی، سيد
 .اشاره داشت... محمدیان و منا جان جواد طباطبایی، سيد

شنبه هر هفته ساعت شش  سه، آباد نيز انجمن شعر علی
 .گردد نرستان برگزار میسرا واقع در خيابان ه عصر در پژوهش
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  شعر استان گلستان
 باالنی سیدحبیب موسوي بی

 

 
باالن از  بی 7312 بهمن ، متولدباالنی حبیب موسوی بی سید

 رودسر، استان گيالن، ساكن گرگان. توابع شهرستانِ

 مجموعه شعرهای منتشر شده:

 /سرا انتشارات داستان /ی چيز هی نام تازه .7
 .7399/نسخه 7392/7000
 .سایت ادبی عروض چاپ الکترونيک/ پت/. 2
 

 مجموعه شعر در حال انتشار:

 انتشارات نيماژ حبيب/+ 
 

 ی چاپ: های آماده کتاب

 .با اینکه چاپ شدم .7
 .ی عمر ی بقيه درباره .2

 .هایی برای سرزمين سفيد انگيزه .3

 
 همكاری با نشریات:

 .ی استانی گلشن مهر نشریه .7
 .های مستعار مختلف ی اعتماد با نام روزنامه .2

ی حبيب  ویژه ی چهار برگ، دو شماره از مجله .3
یک شعر بلند با  یک شماره تماماً. )باالنی موسوی بی

و یک  «ی اوضاع بنویسيد شعری درباره» عنوان
 (.شماره مجموعه آثار

 
 جلسات:

 عضو اولين شورای شعر تاالر فخرالدین اسعد گرگانی+ 

 مختلف  خزیر،های  عضویت در جلسات و انجمن+ 
 .)سوشناتث( داران كتاب كانون دوست سحر، پویندگان معرفت،

 
 های شعر:  داوری

های دانشجویی و شهرستانی شعر و  داوری جشنواره .7
 .داستان استانی

دانشگاه علوم  ی كشوری شعر، داوری جشنواره .2
 .كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 
 :چه من از شعرِ گرگان خاطره کردم آن

ی چيزی از یک شهر )یا یک منطقه(  ی سابقه بارهنوشتن در
خصوص كه آن چيز شعر باشد. من تنها بتوانم  كارِ من نيست، به

 ی عمده را باز گویی كنم. چند خاطره

 7314من با شعر گرگان از اواخرِ اردیبهشتِ  آشناییِ
ی فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان  شروع شد. زنگ زدم اداره

ی  گرگان هنوز مازندرانی بود(، آدرسِ جلسهها  موقع گرگان )آن
عصر و در یکی از  1انجمنِ شعر را گرفتم، دوشنبه ساعت 

روی  .ار شدزتاالر فخرالدین اسعدگرگانی برگ های جانبیِ اتاق
عده شعر  آوردیم. نشستيم، یک ها را در می زمين، باید كفش

هم احتياط كردم و البته این احتياط تا حدود  خواندند، من
سال طول كشيد و چيزی نخواندم. در آن جلسه چند چهره  یک

زاده  اكبر ابراهيم اولی خودِ خدابيامرز علی ند.تر بود و نام برجسته
كه با یک  يسِ انجمن تاالر ماند تا اینئر 7313بود كه تا اواسطِ 

نام ساعدی ملک  دیگری پيرمردی بود به .انتخابات كنار رفت
علی جهانگيری، محمد فرازجو،  .آمد كه از یکی از روستاها می

كم  حسين ضميری. بعدها با منان خراسانی هم آشنا شدم كه كم
 در آن دوران بهترین دوستم شد.

سال طول كشيد كه احتياط  همان طور كه گفتم حدود یک
شعر  .را كنار بگذارم و در جلسه انجمن شعر، چيزی بخوانم

خراسانی، یکی  های منان خواندنم دو علت داشت: یکی تشویق
كه اعضایش را  شنبه و این1ی  خبر شدن از جلسه هم با
شود.  جا برگذار می ترِ شعر آن های فنی كند و بحث چين می دست

شعر انجمن شعر گرگان شعر خواندم و بعد   این شد كه در جلسه
ها دعوت شدم. جلسه در  شنبه1ی  از یکی دو هفته به جلسه

شد، خيابانِ ميركریم از طرفِ  میی علی جهانگيری برگزار  خانه
خواندند كه بعدش  ها غزليات شمس می موقع فلکه مازندران. آن

ی عطار خواندیم،  با پيشنهاد عزت آقابابایی خوشنویس تذكره
ویل متنِ أبعد شعر نيما یوشيج را تحليل كردیم و بعد ساختار و ت
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بابک احمدی و چه و چه و چه... . در همان جلسه بود كه با 
 .هایی كه زیاد شنيده بودم و هرگز ندیده بودم آشنا شدم اسم

ها با حبيب  و بعد مهدی مصلحی و علی مسعود هزارجریبی
ی شعر  ها بودند كه در خود جلسه سری اسم قليشلی. اما یک

زیاد شنيدم و گاهی آشنا شدم، گاهی فرصت نشد. آقای نویری، 
، روحی خالقی، زاده محمد خدا بيامرز احيا اشراقی، اورج علی

 سفر بهرینی )با همين امال( و... .

همين جا كه اسمِ خدا بيامرز احيا اشراقی آمد یادی از چند 
مرحوم ساعدی ملک كه  .مرحوم شعر هم بکنيم بد نيست

ذكر نامش آمد. مرحوم مسعود هنرور كه  پيرمردی بود و قبالً
ز دنيا ام.اس ا  شاعر جوان و بااستعدادی بود كه بر اثر بيماری

ی زیادی با من از نظر سنی نداشت و تاحدی  رفت، فاصله
علی زمانی، كه خيلی دوست  دوست هم بودیم. مرحوم حسين

داشت شاعر طنزپرداز باشد، با شخصيت مخصوص خودش، 
تر مرحوم سفر بهرینی )با همين  حسن و از همه نزدیک مش
ود نویس بود، و شاید بش گر و داستان ( كه بيشتر بازیءامال

تر  تر است. اما از همه مهم گفت... كه نگفتنش البته اخالقی
 مرحوم محمود مؤمنی بود. شاعر شعر حجم، با شعرهای واقعاً

اش. و در مورد او هم... اخالقی وجود دارد  عجيب و برجسته
بينم اشاره نکنم، اگرچه فصلِ مهمی از شعر گرگان را  كه بهتر می

 دهند. او و برادرانش تشکيل می

ی مؤمنی،  كنم، خانواده جا مطلبِ بعدی را آغاز می از همين
و نسبتِ فاميلی كه با خانواده رویایی داشتند )خواهرشان همسر 
مظفر رویایی بود( شعر گرگان را هم معروف كرده بود، هم 

كه  گویند. تا جایی ها همه شعر حجم می كه گرگانی مشهور به این
ود را چاپ كردم، در اولين كتاب خ 7392وقتی من در سال 

شعر  33ای مشتمل از  ی جشنِ كتاب نوشتند: مجموعه مجله
ادعایی حجمی نداشت.  كه الاقل آن كتاب اصالً حجم، در حالی

ی این  شنبه شدم، باتوجه به سيطره 1ها كه من وارد  اما آن سال
خانواده و نگاه محض علی مسعودهزارجریبی در كنارِ نگاه نابِ 

شعرِ دیگری، با گرایشات شدید   ی هژمونیمهدی مصلحی، نوع
حجمی بر شعر گرگان مستولی بود. خود من البته بعد از یک 

 دوره پرداختن به حجم برگشتم طرفِ غزل.

های زیادی  ها گرگان در غزل هم حرف اما در آن سال
برای گفتن داشت: محمد فرازجو، حسين ضميری، زمان 

زاده، مرحوم ساعدی گلدسته، خود مرحوم علی اكبر ابراهيم 
سرای اصلی گرگان در جلسات  ملک و... كه بعدها فهميدم، غزل

سالِ  بعدها، یعنی همين دو سه« .پرویز كریمی»شود:  دیده نمی
نویسی  اخير به جلسات آمد. والحق واالنصاف در امرِ غزل

سال دارد  11استعدادی عجيب دارد و داشت. با این كه نزدیک 
گوید. اسمش را در  های عجيب می لاما هنوز به تاخت غز
توان دید و خاطراتش از شاملو و ایرج  مجموعه شعر خوشه می

كنم اگر او فرصت  ست. من كه فکر می شنيدنی كيانی و... واقعاً

پای حسين منزوی  را داشت هم معرفی شدن داشت، امکانِ این
تحولی در نوع نگاه به غزل نئوكالسيک فارسی ایجاد كند. اما 

از ميزانِ استحقاقش به خودش و شعرش پرداخته شده،  كمتر
خودش هم از نظر تئوری چندان امکان توضيح و تبيينِ شعرِ 

 خودش را نداشت.

بود كه شعر گرگان از انحصار حاج  7313اواسط یا اواخر 
كنم با مدیر شدنِ حبيب  فکر می .زاده خارج شد اكبر ابراهيم علی

ها عمل كرد و  شنبه1   البته البیقليشلی، انتخابات برگزار شد و 
نفر انتخاب شدند، یا در واقع شدیم كه جلسه را بگردانيم. در  1

ی  شد، جلسه ها هم برگذار می گاه ها جلسات دانش همان سال
ی شعر  د به مدیریتِ مهدی مصلحی و جلسهاشعردانشگاه آز

دانشگاه منابع طبيعی با مدیریتِ مشورتی. در عينِ حال، 
ی ارشاد با مدیریت حبيب قليشلی به انجمن  كه اداره هایی حال

شعر گرگان    های طالیی ها سال داد ستودنی بود. آن سال شعر می
بود. چندین سفر تفریحی و شعری از بسطام و خرقان گرفته تا 
یوش و حتا قم و كاشان و مشهد اردهال در روز سالگرد 

یارت از سهراب سپهری و رفتن به آرامگاه ظهيرالدوله و ز
 قبرهای فروغ و... .

ی یک آدم شورشی كه البته یکی  ها سر و كله در همان سال
های ادبيات گرگان هم شد پيدا شد، نيما  گذارترین چهره از تأثير

ی نظم بود  هم زننده حدی شورشی و به كه به صفار سفالیی. كسی
كه حتا سفر بهرینی كه آدمِ بازی هم بود، با اخراجش از 

های بعد نيما تعدیل شد،  كرد. البته در سال تموافق ها انجمن
 تر و بعد ازدواج كرد و... . تر و متين آرام

روم سراغ  می پردازیم: فعالً ها می به این موضوع بعد
فروشش، بهنام كيانی كه البته اسم  اوستا و كتاب ِ كتابفروشی

فروشی اوستا و با  اصليش مهدی گایينی بود. در كتاب
شعرِ  10های دهه  كم تفکرات و ترم بهنام بود كه كمپيشنهادات 

های شعر توانستند مجالی  فارسی وارد گرگان شد و شورشی
كم كم شد و  برای نفس كشيدن پيدا كنند. هژمونی حجم كم

تری از شعر شروع به سروده شدن  انواع جدید .محو تقریباً
ری ت هایی كه اقبال عمومی كم چهره كردند. حتا در غزل هم كم

های فاخر داشتند فرصتِ ظهور پيدا كردند.  نسبت به غزل
های جوانی در شعر پيدا شدند كه قبل از این دوران جدی  چهره

های آن نسل را بتوان  ترین چهره شدند. شاید شاخص گرفته نمی
ترهایی كه  نيا جست و جو كرد. و البته از مسن در مرتضا شاهين
كه ما به او  د ی را مثال زتوان حسين دیلم كتول دیده شدند می

طور كه االن به پرویز كریمی  گفتيم حسين دایی. همان می
 گویيم عمو پرویز. می

آبادی یک  شاعران علی كتولی و كالً همين حسين دیلم
نوعِ جزیياتِ مورد دیده  ؛ی مهم برای شعر گرگان داشتند آموزه

عوض كه نه، جزیياتِ دیگری كه دیده  .شدن را عوض كردند
شد را برای دیدن به شعر گرگان نشان دادند كه من حدس  مین



 
 

   9313 اتبستان |چوكانهم شعرفصل|اول  شماره 11 

خاطر تفاوت در سطح و عمق اقليمی باشد، یا نوع  زنم به می
 ی خودشان. فرهنگِ مخصوصِ منطقه

كه دوران خوشِ مدیریتِ حبيب قليشلی  ی كالم این خالصه
 و« هحبيب صفرزاد » :گذشت و یک حبيب دیگر مدیر ارشاد شد

ی هنرهای دیگر داشت، در  بيشتری در زمينهالبته او عدالت 
واقع تعلق خاطرِ حبيب قليقشلی را به شعر نداشت و بيشتر مدیر 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.

ی خاص یادم آمد: در دوران هر دو حبيبی كه  یک خاطره
شد شب شعر داشتيم، تا  كه می مدیر ارشاد بودند، ما تا جایی

بان با من سالم و عليکی كرد و نفر در خيا بار یک كه یک جایی
 :كردم كه پرسيد شناختمش داشتم متعجب نگاه می كه نمی من
شعر  خواین شب شعر نذاشتين، نمی شب ماه بيشترِ االن یه»

 «بذارین؟

عميقی بينِ مردم و  آوری كنم چه آشتیِ را گفتم كه یاد این
 )حاال نيست( .شعر برقرار بود

هنام كيانی و علی به پيشنهاد و تشویق ب 7392سال 
مسعودهزارجریبی من كتاب اولم را چاپ كردم. بعد از آن تا 

چيز گل و بلبلی پيش  اتفاق خاصی در شعر نيفتاد، همه 94سال 
رفت. البته منظور صفا و راحتی شاعران و شعر است. مگر  می

ای كه نيما صفار با من كرد و یک كمی باعث رنجش و  مصاحبه
ها  جا گفته بودم گرگانی ا شد. من آنه تکان در جمعِ گرگانی

ها.  تنبلند و این تنبلی به شعر هم سرایت كرده و... از این حرف
روزها  های آن توانم تبيين كنم كه گرگانی را بهتر می حاال این

 كردند. حال رفتار می شعر كسل و بی نسبت به مسائلِ سياسیِ

ای ه شناسی بودند. بحث سرگرمِ مسائل و مفاهيم زیبایی
عمده هرمنوتيک و ساختارشناسی و دیکانستراكشن و... از این 
قبيل بود كه البته باعث پيشرفت شعر و ادبيات شهر و حتا استان 

 هم شد.

گفتم استان، بد نيست یادی هم از جلساتی كنيم كه درونِ 
از نظر  جا تقریباً دشت كه آن رفتيم. بيشتر از همه مينو استان می

ی  اش از جلسه ر شرقِ استان، جلسهشعری مركزیت داشت ب
مختار  كوشیِ تر بود و علتش را در سخت شعر گنبد شلوغ

عامری و دیگرانی كه  رنجيده و همت جوانانی مثلِ حميد عرب
دانم. بعد جلسه  گير است می بردنشان وقت این قدر زیادند كه نام

كتولی و كمی بعدتر با عباس  آباد با حضور حسين دیلم شعر علی
 كتولی و... . ادی و... بعدها پسرِ حسين دایی، بنيامين دیلمفره

افتاد. جز چند چهره و  خاصی نمی در غرب گرگان اتفاق
چند جلسه مثل ميثم ریاحی و شعبان باالخيلی و شب شعری 

 كه پگاه احمدی و مهدی موسوی و... آمدند.

دورانِ گل و بلبلی تمام  نژاد آن كار آمدنِ احمدی اما با روی
ها اول تعطيل شد، بعد جلسه داستان و  جلسات دانشگاه .شد

ی تخریب وضعيت شورایی انجمن ابتدا منحل  طی یک پروژه
زاده مسئول شعر شد و با  اكبر ابراهيم شد و دوباره حاج علی

عنوان یک شركت  مقاومت انجمن كه دیگر ثبت شده بود و به
 تعطيل شد. قوانين خود را داشت، كالً

 ها بپردازیم. گاهشت به جلسات دانحاال وقتش اس

اش به همت  ها جلسه اول دانشگاه آزاد گرگان كه سال
زاده  ی اول ابراهيم شد، همزمان با دوره مهدی مصلحی برگذار می

تر.  ها مفصل روزتر بودند و نقد تر و به ها تئوریک در تاالر. بحث
ل شنبه باز هم كار كرد و یک شورا مسئو1 تا این كه بعد البیِ

برگذاری جلسه شد كه من و علی نوروزی ثنایی و خانم افسانه 
صحتی و... مسئول برگزاری جلسات شدیم كه هر جلسه را به 
دو بخش تقسيم كردیم، بخش اول شعر نيما یوشيج و بخش دوم 

 خوانی و نقد. شعر

دانشگاه منابع طبيعی اما داستان دیگری داشت. در ابتدا 
جا  شنبه آن1 د و باز هم البیِخود احسان مکتبی مسئولش بو

ای از  شنبه، عده1رنگ شدن جلسات  كرد اما با كم كار می
نژاد، سوسن  علی رستم .عهده گرفتند دانشجویان مسئوليتش را به

تر بودند   ها پر انرژی اسمی، علی ایمانی، پریناز رشيدی و... این
كردند جلسات مهمی هم در زمينه شعر و موارد  و خوب كار می

یگر برگزار كردند. من جمله جشنواره كشوری شعر دانشجویی. د
شان جلسه را به  كه البته این گروه هم با اتمام دوره تحصيلی

نژاد روی كار  ان با احمدیمترهایی واگذار كردند كه همز جوان
 آمدند و جلساتشان به تعطيلی كشيد.

 ها و ان. جی . ا  هایی هم ظهور كردند و در این ميان انجمن
ای از  انجمن سحر كه عده بعد از مدتی تعطيل شدند. مثالً
كردند مثل هدا عالءالدین و  دوستان جوانِ گرگانی برگزار می

بيامرز فرخ محسن مفيدی و... انجمن خزیر كه به مدیریت  خدا
تر  تر و فعال شد و ازهمه مهم ار میزنویس برگ احمد اخوان غزل

داستانی یکی دوشب در  مؤسسه پویندگان معرفت بود كه مراسم
 ی سوم را برگزار كرد و كلی مراسم دیگر. هزاره

ها البته كانون دوستاران كتاب ظاهر شد.  ی این بعد از همه
سيس شد و در تمام أگذاری دكتر هاشم موسوی ت كه با سرمایه

طيلی كشيده شده عهای دیگر به ت ها و انجمن كه موسسه دورانی
چنان كار كرد تا  شعر شهر ماند و همی  چنان تنها جلسه بودند هم

ها به شعر نو  كه ما را مدیونِ خود كرد. در ابتدا یک شنبه جایی
ها به غزل اما بعد از مدتی جلسات فقط  اختصاص داشت و شنبه

كه حتا با تغييرِ مکان از  ها متمركز شد و از همه بهتر این در شنبه
ان از شعر و چن استقبال در جلسات مختلف كانون كم نشد و هم

های اجتماعی و تاریخی و كالسيک و...  داستان و بحث
 مخاطبين خود را دارد.

گلشن مهر،  .كردند نشریات هم در این دوره كار خود را می
گرداند و وقتی سرباز  اش كه مهدی جليلی می ی ادبی با صفحه

شد من مسئولش شدم بعد از من عباس اسماعيلی و... و حاال 
در واقع صفحه ادبی  .ئول این صفحه استهم نيما صفا مس

گلشن مهر تا حاال با هر مسئول صفحه ادبياتی هم در فرم هم 
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ای كه  ای را پی گرفته یا همزمان با دوره ی تازه در سياست رویه
نامه  ی هنر و ادب هفته كردم صفحه من در گلشن مهر كار می
د. كيفيت بو باقر عباسی هم خيلی با سليم به مدیریتِ محمد

گلستان سالم و گرگان امروز و گلستان ایران هم جسته و 
دادند كه  هایی به ادبيات اختصاص می گریخته صفحات و ستون
 رنگ شد. كم كم كم 7394البته این امکان هم از سال 

ای هم وجود داشت،  در این دوران جلساتِ خانگی پراكنده
م. یک شنبه بود كه قبال گفت1شاید مؤثرترینشان همان جلسات 

جلسه داستان هم بود كه بيشتر در منزلِ افسانه برزویی برگزار 
شد، بعد از ازدواجش با نيما صفارسفالیی و البته بعد از این  می

 ار شد.زگ دو جلسه؛ جلسات خانگی خيلی كم و اتفاقی بر
ی دیگری  به بعد را باید در مقاله 92شاید حوادث سال 

كه باید زمان بگذرد تا ست  بنویسم. چرا كه خود بحث مفصلی
تری در موردش  گيری صریح تر و موضع بتوان با قضاوتِ عادالنه

كنم. بدونِ هيچ  جا این نوشته را تمام می این همين حرف زد. بنابر
 گيری. موخره یا نتيجه

 
 دو شعر از حبيب موسوی بی باالنی:

 
7 

 از دست رفتن ِ آدم
 جوری نيست

 افتد مهتاب می كه یک ستاره در شبِ بی
 گيرد اش می آدم دل

 نشيند كنار پنجره منتظر می
 مهتاب تماشا كند اش را در شبِ بی شاید افتادنِ ستاره

 برد خوابش می
 جا كنارِ پنجره همان

 وقتی بيدار شد 
 از دست رفته است

 
2 

 وقتی كه

 توانم می
 رفتنم را برگردانم طرفِ تو  از دست

 كنی وسطمان یک آینه سبز می
 ایِ مات سطح جيوهكه یک  طوری
 شود كه تنهایی از من برود مانع می

 ام هایی از خودم را گم كرده كنم كه ناحيه من حس می
 مثلِ صورتم
 های تو  های تو و در بوسيدن ردم در دستك كه فکر می

 توانست پناه بگيرد  یم
 كنم  من فکر می

 وقت نخواهم فهميد آن طرفِ آینه چه خبر است هيچ
 زنم  اما حدس می

 ای تو آن طرفِ آینه ایستاده
 بندی كنی و می موهایت را شانه می

 هایت زنی به لب رُژ می
 كشی زیرِ چشمت مداد می

 كنی ات افتخار می ی طبيعی به رنگ برنزه
 كه فکر كنی بدونِ این

 ام من این طرفِ آینه تنها نشسته
 ام مرا ترک كرده و حتی صورت
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 خير در استان گلستاني ا هاي ادبی برگزار شده برخی نشست

 
، در  93اولين نشست انجمن شعر و ادب گرگان در سال 

در مکان تاالر  79/07/7393 عصر روز دوشنبه 3ساعت 
این جلسه هر دوشنبه از  فخرالدین اسعدگرگانی برگزار شد.

 ظهر در همان مکان برقرار است.زبعدا 9تا  3ساعت 

از ساعت ، 03/77/7392 شنبه پنج، «نشست شعر گرگان»
، دانشگاه جامع گلستان، تاالر استاد مطهری كه  27الی  73

 .اند شاعرانی از تهران و گرگان در این جلسه حضور داشته
با  «سازی ادبی ها و ضرورت جریان نحله»كارگاه نقد ادبی 

علی » ،«عليرضا راهب»، «باالنی حبيب موسوی بی»همياری 
های  با ارائه دیدگاه« عليرضا بهنام» ،«حبيب قليشلی»، «قنبری

  :وردهای نشست شعر تهران و گرگان بودآ خوب از بهترین دست

گرگان در اسفند ماه سال  ادب و شعر انجمن نشست+ 
92. 

 «.هفتاد دهه شعر ثرأت و ثيرأت» كارگاه+ 
 و رونمایی جلسه+ 

 سياه ای مورچه» كتاب نقد
 ، «سفيد كاخ در

 خوب شاعر های سروده
 مرتضی» گلستانی
 نمایشگاه در« نيا شاهين
 یکشنبه ،گرگان كتاب
 باحضور ،عصر 3 ساعت
 .منتقدان و شاعران
خوانی و نقد و بررسی ترانه،  نشست تخصصی ترانه+ 

سالن  مرداد هزار و سيصد و نود و سه، گرگان. پنجشنبه شانزدهم
 و... گيالنی دو تاالر فخرالدین اسعد شماره
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 ي گرگانگويش و لهجهنگاهی گذرا به      
 راحمه شهریاري

 
 0721؛ از سال 0711بهشت اردی 00راحمه شهریاری؛ متولد 

؛ کارشناس ارشد ادبیات فارسی و به ه استطور جدی شعر را آغاز کرد هب
های فردوسی مشهد و دانشگاه جامع  التحصیل از دانشگاه ترتیب مقطع، فارغ

کودکان و نوجوانان و  مربی ادبی کانون پرورش فكریوی  گلستان.
 در .است مسوؤل واحد ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری استان گلستان

 خوانید. ای از وی می ادامه مقاله
 

گویش گرگان و شاید هم استراباد تلفيقی از زبان 
باشد. البته این )گرگانی یا استرآبادی( می ملی)دری( و بومی

استرابادی فعلی، شود كه آیا گویش پرسش در ذهن پررنگ می
همان گویش گرگانی قدیم است یا ادغام این دو و شاید خود 

 گویشی مستقل بوده است.
حدود العالم من  »از اصل این گویش اثری نيست اما در 

استرآباد شهری بر دامن كوه  »آمده است: « المشرق الی المغرب
آنها به دو « های فراوان و هوای درست. بآو با نعمت و خرم و 

و دیگری « لوترای استرابادی»گویند یکی بان سخن میز
 «.پارسی گرگانی»

پس از »نویسد:دكتر خانلری نيز در تاریخ زبان فارسی می
ه.ق نخستين والیاتی كه  4ورود مسلمانان به ایران، در قرن 

زبان دری در آنجا رواج یافت، گرگان و قومس و ری بود. در 
ای بين ری و در قومس لهجهای متقارب با لهجه طبگرگان لهجه

خراسانی و گرگانی وجود داشت كه هنوز هم در این ناحيه 
 (332؛ ص:2)ج «.متداول است

را نادیده گرفت، حركت  توان آنای كه نمیامّا نکته
است و  سمت لهجه های این گویش گرگانی بهمانده باقی
ترین تالش برای حفظ آن تنها تکرار آن بوده تا  مهم
خوش گذشت زمان  های این گویش پرریشه، دست دهمان باقی

نشود. آموزش آن به كودكان و كاربردی كردنش برای این نسل، 
شود در احيای آن برداشت. هایی است كه می ترین گاممهم

هایی با این مانده و سرایش ترانههای فلکلور باقیكاربرد ترانه
دبيات كودک، لهجه و تلفيق آنها، البته با شرط داشتن مختصات ا

های حيوانی با  راوان و بکارگيری شخصيتفكه داشتن موسيقی 
یکی از  .های طنز از جمله ویژگی آنهاستزمينه داشتن پس

شود برای حفظ و ماندگاری و  هایی است كه می ترین گام مهم
ها برداشت. همچنين برای داشتن عنصر روایت احيای این لهجه

های شعر كودک است( ذكر یها )كه یکی از برجستگدر سروده
كارگيری  هخوبی باشد تا ضمن، ب تواند گزینهآداب و رسوم می

لهجه با الویت دربرداشتن شعریت اثر، آداب و رسوم نيز بيان 
 شود تا شاهد روندی طولی در امتداد كار باشيم. 

های مردم ای دیگر از فرهنگدر گرگان نيز مشابه پاره
سوری آداب و رسومی وجود بهایران زمين، در شب چهارشن

دارد كه در برخی موارد با كليّت آن  آداب  مشترک و  در 
شود؛ اینکه در این ای نيز در جزئيات تفاوتی نيز دیده می پاره

شان شب، آتشی روشن شده و مردم از روی آن پریده تا زردی
اش را بگيرند از رسوم را به آتش دهند و از آتش، سرخی

ران بوده و برخی در كنار این رسم، رسم قاشق بيشتر مناطق ای
اند كه در گرگان نيز از هم به همين صورت؛ زنی را نيز داشته

بدین صورت كه افرادی پتو و یا چادری بر سرشان انداخته تا 
ها رفته و با قاشق و شان شناخته نشود و بعد به در خانهچهره
و شعر ویژه زدند هایی میای كه در دست داشتند، ضربهكاسه

خواندند و  از صاحبان خانه، شيرینی دریافت این شب را  می
ریختند و كردند و برخی نيز به شوخی روی سرشان آب میمی

ایستادند و اولين ها برای فالگوش میدر همين حين بر در خانه
دادند و مردم شنيدند فال سالشان قرار میای را كه میجمله

های خوب بزنند. در گرگان  ب حرفكردند تا در آن شسعی می
خرند و بر این باورند كه داشتن آن ها، آینه نيز می عالوه بر این

روشنی است و شگون دارد. برخی نيز مقيدند تا آجيل شب 
عيدشان نيز در این شب خریداری شود. از دیگر رسوم 

ها در این شب این بوده است كه مادران، دختران دم ِ  گرگانی
كرده به این اميد كه در ا جارو از خانه بيرون میبختشان را ب

 ی بخت بروند.سالی كه پيش روست به خانه
 قاشق زنی

 رِ بارا شيرینی           2قاشق بيگير و تاس
 زنی ریم به قاشق می 3خِوَر خِوَر

 رِ هم خِوَر كن:  4ك الغِ گورچُک ل
 قارقار              

 ن: رِ دس به سر ك  3ِ ماتِشکه1ماچِک ل
 وای وای

 رِ صداكن                        1بِدو برو پاپولو
 و بعد هواكن 9رَم پُف كن 9پَرپَرو

                                                           
 .كاسه  2

 خبر خبر.  3

 كه از همه چيز خبر دارد. صفت كسی  4

 مارمولک.  1

 .هرزه  3

 پروانه.  1

 قاصدک.  9
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                  72رِ بده دسِّه دارت ک ل 77چو 70بنچه
 یَک ذِره بنزین، یه ذِره الکل

 رو كلّه ما                      73یَک پتو بردار بارا
 74آتا هيچکی نشناسما تو ملّه

 شق بيگير و تاس رِ بارا شيرینی          قا
 خِوَر خِوَر می ریم به قاشق زنی

*** 
 !!                 73داره باران مُباره 71ایبو

 مگه خِور از ما نِداره؟!
 مگه نِمِدانه كه فردا                     

 ی آخرساله؟!چارشنبه
-  - 

 رِ جمع كنين                  71چليکا
79زیر ن ودانهتَُر مِشه، 

 

 خَُيلی خيسه همه جا                 
 79گِل و تول پلغانه

 اگه سرما بخوری                       
 دُماغت قندیله 20خِلِ

             22، هَی اَُشن فِه27هَی ك لِش
 حلوا ا ماج تعطيله

*** 
 پس بِدو تا اسمِ چِل كَُل رِ سریع بينویسيم

 23يمكه هنوز اوله بارانه و خَُيلی خيس
 داوود كل: نوشتم              

 ممود)محمود(كل: نوشتم
 ضياكل: نوشتم                 

 عطا كل: نوشتم
 اتوكل توته بکل،              »

 24«پنجه بيگير نون و شکر
                                                                                         

 فوت كن.  9

 دسته)یک دسته از چيزی(.  70

 چوب.  77

 داركوب.  72

 برای.  73

 ها. محله  74

 لفظی برای تعجب.  71

 بارد. می  73

 هيزم  71

 ناودان.  79

 زند. فوران می  79

 آب دماغ.  20

 سرفه.  27

 عطسه.  22

 نوشتند. كچل را می در گرگان رسم است كه برای بندآمدن باران اسم چهل  23

 اینجه گرگان. باراناش             
 شاِلب شاِلب شَُرشَُرشَُر

*** 
 آینه بخر! شگون داره، روشنيه؛       

 امشو  شو قاشق زنيه حاال كه
 هرچی شنيدی امشو فاله سالته              

 اگر كه خ ب، اگر كه بد دنبالته:
 جانته بشم! خَُير بيوینی الهی !            

 اَُی كورشده! سوالخ به تن! كجایی؟
 آهای آهای، خِور خِور، هوار هوار           

 تق و تق و تق قاشق ِ با تاس صدا بيار
 دوره پيشم                        من درویشم،»

 21«تا نگيرم  رد نِمِشم
 تاسِ منِ پُركن، پُره از شيرینی                        

 23حلوا اماج، نون عيدی زنجفيلی
 
 

                                                                                         
 ی قدیمی گرگان است. این بيتی ایت از یک ترانه  24

 شد. زنی خوانده می ست كه در مراسم قاشق شعری  21

 های مخصوص عيد نوروز است. از شيرینی  23
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 ي شاعران جوان استان گلستان نماينده، «مارال افشاري»مصاحبه با 
 كیوان عابدي

 
این گفتگو که برای  خاطر زمانی ضمن تشكر از شما به

متولد چه  یک بیوگرافی از خودتان ارائه کنید. لطفاً گذارید. می
 ی شعر، هایتان در زمینه سالی هستید و از مجموعه فعالیت

 مواردی را ذکر کنید.
 ی توست          حضرت عشق بفرما كه دلم خانه

 ی توست سرعقل آمده هر بنده كه دیوانه

، اسفند  )در تقویم 7311متولد اسفند  ،مارال افشاری هستم
تعلق خاطر زمستان  ،اما جایی ثبت نشده ،به زمستان تعلق دارد

در  .از پدری خراسانی و مادری گرگانی متولد شدم به اسفند!(
تجربی دبيرستان تيزهوشان  ی علوم دانشگاهی رشته مقطع پيش
 كنم. عالوه بر شعر، كاریکلماتور، متون ادبی كوتاه، تحصيل می
نویسم. هنوز كتابی از كارهای من به چاپ  تان هم میترانه و داس

 نرسيده است.
مادرم هميشه در دوران ابتدایی برای نوشتن انشاء به من 

كرد تا با دید بازتری بنویسم.  داد و كمک می های تازه می ایده
ی واژگانم بودم و هستم تا بتوانم  پی تقویت دایره خودم هم دائماً
 بهتر بنویسم.

تدایی كه از طریق مدرسه بيشتر با اشعار سال سوم اب
 ام را نوشتم. كالسيک آشنا شدم، اولين شعر و ترانه

واسطه شركت در المپياد ادبيات  در دوران راهنمایی به
فرصت بيشتری برای مطالعه راجع به شعر پيدا كردم و با شعر نو 
و شاعرانی چون سهراب سپهری، نيما یوشيج و احمد شاملو 

تأثير اشعار سهراب در شعرهای  شدم و بسيار تحتبيشتر آشنا 
 اولم بودم.

تدریج محتوای  نوشتم. به در دوران دبيرستان گاهی شعر می
اش در آمد اما هنوز خيلی كار  شعرهایم هم مثل خودم از بچگی

مدت چون زمان زیادی را صرف نوشتن متون ادبی  داشت! یک
اما این نوشتم  كردم، كمتر شعر می و كاریکلماتور می

ماه  9،  1نویسی پس از مدت كوتاهی رفع شد و االن  پراكنده
 طور جدی تمركزم روی شعر است. است كه به

 
خواهشمندم در مورد جلسات شعری که در شهر گرگان 

شود توضیح دهید و در  صورت مداوم یا مقطعی برگزار می به
 صورت امكان آنها را معرفی کنید. 

یک جلسه دو ساعته در هفته  كه من اطالع دارم تا جایی
شود. تعدادی از  گرگانی برگزار می در تاالر فخرالدین اسعد
 «سوشيانت»ی دیگری تحت عنوان  اعضاء همان جلسه، جلسه

های شعر برای پرورش   ها، كالس اند. عالوه بر این تشکيل داده

شود.   كودكان و نوجوانان در كانون پرورش فکری هم برگزار می
صورت ثابت در  های استان گلستان هم به و دانشگاه «ط»كانون 

هایی هم در استان گلستان  كنند. نشست هفته جلساتی برگزار می
شود مانند نشست شعر دهه هفتاد، نشست فردوسی،  برگزار می

شود بيشتر با شاعران  شعر ظهور و نشست غزل كه باعث می
جلسات های دیگر آشنا شویم. بسياری از این  گلستان و استان

توجهی است.  شعر برای عموم آزاد است و این نکته مهم و قابل
های شعر از جمله شعرراح و جشنواره شعر فجر هم  جشنواره
 شود. برگزار می

 
ی شاعران و بزرگان گرگان و استان گلستان  از پیشینه
 برایمان بگویید.

ام! فخرالدین  در این مورد من هرچه بگویم كم گفته
اعر منظومه ویس و رامين همواره سرمشق گرگانی، ش اسعد

های عاشقانه است. هم  شاعران بزرگ برای سرودن داستان
چنين مختوم قلی فراغی شاعر و عارف ایرانی تركمن هم از 

توانم به ميرداماد  شاعران معروف گلستان است. عالوه بر این می
)فيلسوف و عارف(، اسماعيل جرجانی )پزشک نامدار( و استاد 

 )نوازنده( كه اخيراً از دستشان دادیم اشاره كنم. ضا لطفیمحمدر
 

شود را تا چه حد  جلساتی که در شهر گرگان برگزار می
عنوان یک  برگزاری این جلسات به شما به دانید؟ جدی می

 شاعر جوان تا چه میزان کمک کرده است؟
طور كلی بخواهم بگویم، این جلسات چه برای  اگر به

مند و  كه فقط عالقه ند و چه برای كسانیكه شاعر هست كسانی
توانند مفيد باشد. زندگی مردم ایران با  ی شعر هستند می شنونده

شعر عجين شده است. اگر یک جلسه هدفش ایجاد یک فضای 
ادبی باشد كه افراد بتوانند آفرینش ادبی خود را ارائه دهند و 

د و از مندان به شعر ایجاد كن همچنين محيطی آرام برای عالقه
پردازی پرهيز كند مفيد خواهد بود. در مورد من هم این  حاشيه

را مدیون  این جلسات بسيار به ارتقاء سطح  شعرم كمک كرده و
دهند و نقد  كه راجع به اشعار من نظر می افراد مطلع و كسانی

های  كنند هستم. البته عوامل دیگری مثل مطالعه كتاب سازنده می
نویسی   يات و تمركز روی شعری كه میمرتبط و كتب مرجع ادب

توانی یک اثر ادبی خلق  تر جدی گرفتن اینکه می و از همه مهم
 كنی در كنار كارگاه شعر مؤثر هستند.
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تا چه میزان در  کنید، هایی که شما شرکت می انجمن در
فكر  شود؟ ی نقد شعر  بررسی  و آموزش داده می مورد مسئله

شان را نسبت به  طور کامل دین هب کنید شاعران پیشكسوت, می
 نمایند؟ تر کمک می و به شعرای جوان ادبیات ادا کرده

در جلسه شعر تاالر فخرالدین هر دو هفته یکبار چند شعر 
نظر در  شود و افراد مطلع و صاحب ی خود شاعر نقد می با اجازه

تواند به شاعران  كنند و این موضوع خيلی می این مورد بحث می
ترین مسئله این است كه شاعر در یک  كمک كند. مهمكار  تازه

سطح  ءجمع ادبی روحيه نقدپذیری داشته باشد و هدفش ارتقا
گویند  نشينند، شعر می ها در خانه می شعرش باشد. گاهی بعضی

در  ها كه احتماالً با همان ضعف خوانند و دائماً و برای كسی نمی
خود را محدود كار هست توانایی  شعر خيلی از شاعران تازه

)اگر آن شخص شاعر  گاهی كسی غير از خود شاعر كنند. می
كند كه شاعر  ضعف و قوتی را در شعر پيدا می نقاط هم نباشد(

البته روی صحبتم با كسانی  تواند آنها را كشف كند. تنهایی نمی به
 ی اشعار خود ندارند! ای به ارائه نيست كه عالقه

شود و  خواهی می راد نظردر جلسه شعر سوشيانت هم از اف
صورت ثابت در این جلسات شركت كند پس از  اگر شاعری به

شود. البته شاعران جوان نباید  مدتی متوجه تقویت شعرش می
اجرا باید  كنند ولی با نظرات مفيد و قابل ءبه نقد اتکا صرفاً

 بتوانند مشکل شعرشان را برطرف كنند.
تر از  تجربه ر و كمت سن در مورد شاعران پيشکسوت، من كم

خدا خير بدهد به  توانم بگویم: فقط می نظر كنم. آنم كه اظهار
كنند و  ی تجربياتشان دریغ نمی شاعران پيشکسوتی كه از ارائه

 دهند. به استعداد شاعران جوان بها و جهت می
 

نظر شما در مورد اختالفات سطحی که میان شاعران 
فكر  گیرد چیست؟ میصورت  سرا  بعضاً سرا و آزاد کالسیک

تواند در شعر سرزمینمان  ثیراتی میأکنید این موضوع چه ت می
 داشته باشد؟

مشکل یکی دو نفر هم نيست.  این مشکل امروز نيست.
 آید!... حساب نمی به شعر هنوز هم برای بعضی مردم، شعر آزاد،

 عنوان شاعر هر دو نوع آزاد و كالسيک را دوست دارم. من به
طور كه غزل اول  همان كه ادبيات باید پویا باشد؛ بحث اینجاست
مدرن آن  بعد اجتماعی هم شد و حاال انواع پست عاشقانه بود،
در هر نوع آن آثار خوب كم نداریم. شعر  شود. هم دیده می

توان منکر آن شد اما گاهی  هنریست كه نمی گفتن در قالب،
هنگ آن و رسند  كه وز شاعران در طول تاریخ به این نتيجه می

به خواننده منتقل شود و  گذارد آن مفهومی كه باید، و قافيه نمی
این اختالفات كمکی به  ماند! شاعر دست و پایش بسته می

چون  البته من فقط نظرم را گفتم كند. پيشرفت شعر ایران نمی
خواهد كه من  تخصص می ، تحليل و بررسی عميق این موضوع

 ندارم! 

 
در شهر هایی که  تمام المان

ثیراتی در أچه ت شما وجود دارد،
بینی اشعار شما  سرایش و جهان

 داشته است؟
استان گلستان طبيعت زیبایی 

شعر گفتن  دانند. را همه می این. دارد
در چنين محيطی باعث طراوت شعر 

هوای  وجود درختان فراوان، سرسبزی محيط و آب و شود. می
ها در  رشود و بعضی شع خوب شمالی باعث آرامش می

عنوان شاعر  برای من به شوند. ترین لحظات شعر ایجاد می آرام
البته باید  كند. جوان این محيط به جوششی بودن شعرم كمک می

این نکته را هم ذكر كنم كه شاعر حتی با دیدن یک تصویر ساده 
حال این از خوشبختی من است  با این تواند شعر بگوید! هم می

 ام! نيا آمدهد كه در این جغرافيا به

 
در مجموع نظرتان را در مورد فعالیت های شعری استان 

 گلستان بیان فرمایید.
اميدوارم شعر گلستان  خوب است؛ اما كافی نيست...

با ایجاد مکانی مثل خانه شعر، روی شعر  تر گرفته شود و جدی
 تمركز بيشتری شود.

از شما به خاطر اینکه این فرصت را به من دادید 
خاطر  ارم آقای عابدی. از خانم آسا قربانی هم بهگز سپاس

 هماهنگی این مصاحبه متشکرم.
 

 که برای این گفتگو گذاشتید. بسیار متشكرم از زمانی
 .موفق باشید

 
 :سه شعر از مارال افشاری

 
0 

 ی شصت جِنتِلمَنی از دهه
 دهد خاکسترِ معلق در هوای نسلِ سوخته را  فرو می

 بینم که آب آورده می ای من از روی لباسش ریه
 ی هفتاد ای از دهه بیچاره

 یک قورباغه
 توی یک پیرِکسِ پُر آب 

 با حرارتِ کم
 شویم! پز می فهمیم دقیقاً کی آب ما نمی

 ی آب آورده را هم به ما  نفهماندند ریه
 توانم من فقط می

 آبِ مرگِ قورباغه را
 با خاکسترِ معلق در هوا
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 های شصت و هفتاد دههی قبل از  شیوه هم بزنم تا به
 هایم را بشویم با آن ریه

 ی آب آورده را خاک کنم و قورباغه و یک ریه
 قدر از دیدنشان زجر نكشد! ی هشتادی این تا یک دهه
 کنم کسی به من بگوید خواهش می

 عاشقانه را کجا باید جا بدهم؟!
       

9 
 ، قلبشان مرده ها قلب ندارند بعضی

 م کجای بیرونِ کالبَددان کنند در نمی دفن می
 باد قلبِ مصنوعی زنده

ی پُرِ لیوان، کنارِ  شود توی نیمه ها چپانده می شب 
 خواب چراغ

 کند تنهایی آدم را پُر می 
 آید گویند بدشان نمی این بعضی می

 او را شكالت مهمان کنند  ها به کودکی لبخند بزنند، صبح
 وردخ درد می قلبِ مصنوعی درد دارد، ولی اینجا به

 زاده عبداهلل ندارند ها امام قلب
شوند، توی همان مشتِ  بعضی سرِجایشان هم دفن می

 خالی
 که ندارش در سینه، یک قلبِ مرده است آدمی

 دنیا آمدن وقتی قلب، نیست شده جای به
 دانم چرا  نمی 

 زند! بهتر لبخند می
 تو آشپزخونه  عزیزم، قلبت شارژ شد، -
 گفتم؟!   بدون قلبم شعر میاِ ... ! یعنی تا االن  -

                                   
7 

 ماه، دیگر خودش نبود
 ی سیمگون   همان دایره

 جغد، دیگر خودش نبود
 شوم هم نبود

 کاکتوس شد خارپُشتِ سبز
 ست«رد شدن از صحرا» این عابر وسطِ

 نامِ ماه ،جغد و کاکتوس را دزدیده بود
 های دیگر را ی نام و همه

 بودم «مارال»اما برای پدر، من
را جا  «دویدن»دنبالِ عابر،  هوا اسم نداشت؛ با من به

 گذاشت
 عابر، خودش را هم دزدیده بود

 شرطِ نامِ چاقو اش پاره، به کوله
 نامِ پدر روی چشمم افتاد 

 برگشتم
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 «ضی شاهين نيامرت»مصاحبه با شاعر گرگانی            
 السادات حسینیفاطمه

 
 بیوگرافی لطفاً
 بگید، برامون رو خودتون

 ؟...و شدید متولد سالی چه
 ،نيا شاهين مرتضی

20/2/7330. 
 

 کاری چه به اکنون و هست؟ ای زمینه چه در تحصیالتتون
 مشغولید؟

 كه هم حاضر درحال .بود ادبيات زمينه در بنده تحصيالت
 باشگاه همراه به البته هستم كار مشغول بافر انتشارات در

 سرزمين این شاعران كتاب پخش زمينه در كه بافر كتابخوانی
 .كنم می فعاليت
 
 شعر به تنها آیا آوردید؟ روی شعر به زمانی چه از

 نویسید؟ می هم داستان یا پردازید می
 79 سن در بود جالب كتاب دنيای با من شروع خوب

 اشرف علی اثر ابری های سال كتاب برادرم پيشنهاد به سالگی
 در موقع آن از و شدم مند عالقه ادبيات به و خوندم رو درویشيان
 اشتراک به را رویاهایم و كنم می زندگی دیگران رویاهای

 این جرات اما هستم پيگير و خوانم می رمان و داستان .ذارم می
 عرش از متفاوت ای حوزه داستان .بنویسم داستان كه نداشتم را

 امروز شعر .تر فنی و تر جدی خيلی خيلی شعر از البته و است
. بگذریم ...جور یک و است تفریح شده تفنن ایران در البته

 .بنویسم كه ندارم جرات نویسم نمی داستان
 

، دارد نام« سفید کاخ در سیاه ای مورچه» شعرتون مجموعه
 چند شامل بدید، توضیح برامون بیشتر اثر این درمورد شه می

 سبكی؟ چه در و است شعر
 ارتباط كتاب محتوای با داشتم قصد شعر مجموعه نام برای

 یک كه داشتم قصد نام این انتخاب با خودم و باشد داشته
 جهانی زیست به خودم اطراف جهان به نسبت را گيری موضع
 بيشتر كه مجموعه شعرهای .نباشم خنثی و باشم داشته خودم
 هم شعرها درمورد. اند شده چاپ ها این رحاله به خوب بودن

 به اینکه درعين بتوانم كه محتوا و فرم ایجاد در داشتم تالشی
 به و نکنم فراموش را محتوا بدهم انجام نو كاری فرمی لحاظ
 را نبودن و بودن موفق اما ام كرده سعی. كنم توجه هم زبان

 .دهد می تشخيص مخاطب
 

 ید؟هست هم ای دیگه کتاب چاپ فكر به آیا
 .كنم می كار جدیدم شعر مجموعه روی دارم هم االن البته

 ببخشيد. بگویم را كتاب اسم توانم نمی سفانهأمت

 
 آیا. بوده سپید خوندم شمارو اشعار من که جایی اون تا

 نویسید؟ می شعر آزاد زمینه در فقط
 .بله
 

 در که شعری های نحله و معاصر شعر درمورد نظرتون
 و پریسكه مثل شده تر پررنگ یا آمده ودوج هب اخیر های دهه

 چیه؟ ...و گانی سه و مدرن پست اشعار
 .كنند می كار، دوستان هستند. ندارم نظری مورد این در من

 .ست خوبی قاضی زمان
 

 آینده مختلف، های زمینه در شاعر همه این باوجود آیا
 بینید؟ می معاصر شعر برای رو روشنی

 كار و مانند می اندكی. باشد راحت خيالتان كنند می ریزش
 هر در باشد، كند چاپ كتاب، بنویسد تواند می هركسی .كنند می

 ما سر پشت از زمان غربال اما هستم شاعر بگوید ای جلسه
 كار دارند حاشيه بدون امروز كه كسانی ماند؟ می كسی چه آید می
، خوانند می شعر و فرورفتند خویش تنهایی در كنند می
 .نویسند می
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 شما نظر از« خوب شاعر و خوب شعر» یک های ویژگی
 هستند؟ چه

 دانم نمی كه باشم شاعر ام كرده سعی. نيستم ادبی منتقد بنده
 . نه یا هستم

 
 خاطر تعلق افرادی یا فرد چه به جهانی سطح در شاعران از
 کنید؟ می دنبال بیشتر رو کسانی چه کارهای و دارید؟

 پرهور ژاک و لوركا به 97/ 90 های سال زمانی یک بنده
 اما بردم می لذت و خواندم می و كردم می حفظ. داشتم عالقه
 این كجا از دانم می دقيقاً البته. دارم دیگری های دغدغه امروز
 شدم آشنا فردی با بنده .شد شروع ادبيات به نگرش در تغيير
 بای آشنای .گذاشت ثيرتأ من در خيلی كه عزیز  قدمی فرید نام به

، كنم نگاه دیگر شکلی به جهان به من شد باعث عزیز فرید

 من كه باشد داشته تواند می معنایی چه ادبيات فهميدم تازه انگار
، كردند معرفی من به هایی كتاب. بودم قضيه سطح درگير فقط

 رو من و بود روشنگر من برای كه كردند نقد رو بنده شعرهای
 از و .اعتراض ادبيات با اند كرده آشنا بيت نسل ادبيات با بيشتر
 .است داشته زیادی خيلی ثيرتأ باراكا اميری شاعران ميان

 
 در باشید داشته دوست که ستا هم ای دیگه مطلب آیا

 کنید؟ صحبت موردش در گومون و گفت پایان
 .ممنون نه
 

 رزویآ با .دادید قرار ما اختیار در که فرصتی از ممنونم
 .شما برای روزافزون موفقیت
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 آباد سراي ساكن علی غزل، «ديلم كتويی»صاحبه با م
 كیوان عابدي

 
 جناب آقای دیلم کتولی.

طور کامل  خودتان را به لطفاً
چندساله  فی بفرمایید.معرّ

ای تحصیل  در چه زمینه هستید.

تان  کودکی اهل کجایید. کردید.
 ...و چگونه گذشت؟

بنده جناب آقای دیلم 
ام و به این القاب عادت  دیلم كتولیبلکه بنيامين  ،كتولی نيستم

 .تر حرف بزنيم دوست دارم دوستانه .ندارم
 

 .حتماً چشم.
ات گرفتم كه حتی باتوجه ام و مدرک ليسانس ادبيّ ساله 33
 .دنيا آمدم هآباد كتول ب در شهر علی .دردم نخورد هصم ببه تخصّ
 گناه .ام بود ام تنگدستی خانوادگی ترین چيز در كودكی پر رنگ

ها رد شدند و من  سال .گفت كه شعر می دپدرم هم همين بو
فقر بر دور گردنم هرروز » فهمم سال می این بيست امروز بعد از

 ... «شد ناگهانش بلندتر می
 

بعدها چقدر در  ها، کنید این مشكالت و تنگدستی فكر می
 ثیر گذاشتند؟أاشعارتان ت

ه شکلی اما شعر برای من هميش !به این قضيه فکر نکردم
چند بسياری از شاعران حتی درجه  هر .جز گرسنگی نداشته

ام كه از همين شعر صاحب شغل شده و زندگی  دهم را دیده
 .اند خوبی برای خود درست كرده

 
نوعی به شعر مربوط  کنید صاحب شغلی که بهفكر می

 ست؟ ای عمل ناپسندیده اصوالً ،شدن است
حق بيشتری  تر اما آیا كسانی دیگر و شایسته نه.
 اند؟ نداشته
 

 .اند داشته حتماً
ی فرهنگ و ارشاد كه شاعرانی  مثلن در همين اداره

مورد حتی شعر شاعران  در چندم راه پيدا كردند و دسته
 !گيرند یک تصميم می درجه
 

مختص شعر نیست. در دیگر اقسام هنر هم  خب این اصوالً
 ست؟نظر شما مشكل از کجا به وضع به همین گونه است.

 

مثلن وقتی یک شاعر  .هاست گيرنده مشکل از تصميم
مورد دیگر رگيری د چندم را در جایی مسئول تصميم درجه

وسيله  گاه از ترس از دست دادن جایگاهش به ،كنيد شاعران می
 .كند ترش سعی در كنار گذاشتن او می هنرمند پيشگام

 
هایی که منتشر کردید  از مجموعه آقای دیلم کتولی.

بینی  از جهان هایی منتشر شدند؟ در چه سال مان بگویید.برای
 .آنها و دنیایشان بگویید
 .نشر شانی 99سال  ،سالطين گمشده
 .نشر نيماژ 92سال  ،ماه در آینه جيبی

اما  ،نظر دادن خود شاعر در مورد شعرش كار جالبی نيست
چون  .بينی زیستی خود را داشته باشم ام جهان بنده سعی كرده

هایش را زیر  دارم شاعری كه خودش را ننویسد توانایی اعتقاد
 .برد سوال می
 

ی دوم نسبت  تان در مجموعه کنید روند شاعری فكر می
 ی اول چقدر تغییر داشته است؟ به مجموعه

دانم اما در مجموعه دوم سعی  خوب یا بد بودنش را نمی
البته با حفظ شکل  ،تری داشته باشم های جدید كردم تجربه

 .ی كه برای بنيامين دیلم كتولی باشدشعر
 

نظرتان راجع به  کنید. شما غزل کار می بنیامین عزیز.
وجود آمده  سال اخیر در غزل به های نوینی که طی چند سبک

اینكه  ثانیاً ها ماندگار هستند؟ کنید این فكر می اوالً چیست؟
 دانید یا خیر؟ ها را به نفع ادبیات می وجود این شاخه
در جهان جدید دیگر چيزی  ،توان گفت نمیسبک كه 

عنوان سبک به آن شکل معنا ندارد بلکه گفتن كلمه موج یا  به
هر حركت یا جریانی درست یا  .جریان شعری بهتر است

هر اثر  ماندگاریِ .كند ست كه كمک به شعر می ای نادرست تجربه
 .كند را هم تاریخ مشخص می

 
 مواج مقطعی ندارید؟پس شما در مجموع مخالفتی با این ا

های شعری احترام  كه آنها هم به دیگر حركت در صورتی
 .صدایی نباشند بگذارند و معتقد به جامعه تک

 
سرا این بحث را  ای از شاعران آزاد عده آقای دیلم کتولی.

و یا غزل  دیگر زمان غزل تمام شده است کنند که: مطرح می
 ره چیست؟با نظر شما در این سبک شعری جهانی نیست.
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شعری كه در جغرافيا خود شاعر كاربرد نداشته باشد آیا 
 تواند جهانی شود؟ می

 تر از غزل به جامعه ما سراغ دارید؟ کآیا هنوز قالبی نزدی
یک از  كدام .ندازیميی مشکالت را گردن غزل ن همه

هایی را به زبان  مترجمان یا متخصصان در این امور ما غزل
 .نيم بازخوردش چگونه استدیگر برگردانند تا ببي

 
شود برای  مانعی می به نظر شما وزن و قافیه و عروض،

 اینكه غزل نتواند قالبی جهانی باشد؟
 !ها احمقانه است این حرف

 
عنوان یک شاعر  شما را به کنید این مسائل، فكر می

ی مطلبتان  یا دست و پای شما را برای ارائه کند؟ محدود می
 بندد؟ می

توان نوشت و  گونه می سيالبی ماست كه این زبان ویژگیِ
هایکو با قالب ن مگر نوشت .كند مانعی در ترجمه ایجاد نمی

یا مگر نه اینکه  ؟ژاپن محدودیت ایجاد كرد خاص خود در
 ؟؟بریم خوانيم و لذت می ترجمه قصاید نزار قبانی می

 
شما در  بنیامین عزیز. های شفافتان. متشكرم از پاسخ

کنید چه  فكر می کنید. آباد زندگی می شعر علیفضای 
ها  که در شهرستان هایی بین شاعرانی ها و تبعیض محدودیت

تر  که به نسبت در شهرهای بزرگ کنند با شاعرانی زندگی می
کنند وجود  های بیشتر زندگی می و دارای امكانات و دسترسی

 ؟دارد
تر امکانات  نشينی و جغرافيایی بزرگ مطمئنن پایتخت

دهد اما تجربه ثابت كرده  ی را برای شنيده شدن به ما میبيشتر
بسياری از دوستان  .شود هایی روبرو می كه شعرت با ضعف

دست آوردن  هبينم كه به پایتخت رفتند و در ازای ب شاعرم را می
 .مخاطب شعرشان را از دست دادند

 
از جلسات و  از استان گلستان برایمان بگویید.

دشت و سایر  آباد و گرگان و مینو یشعرهایی که در عل شب
گونه جلسات  کنید این فكر می شود. شهرهای استان برگزار می

 نماید؟ چقدر به پیشرفت شعری شاعران جوان کمک می
خوبی  یها شک با اتفاق تر شود بی اگر توجه به نسل جوان

اما سعی در مطرح كردن یک صدا یا  .رو خواهيم شد روبه
من  .گر صداها كار صحيحی نيستحركت با ساكت كردن دی

خاطر دیدن این برخوردها در جلسات شركت  خود اكثرن به
 .كنم نمی

 
 اند که اقناعتان کند؟ نحوی نبوده یعنی جلسات به

های زیاد  دليل گرفتاری البته خود نيز به .بعضی جلسات نه
 .ام به جلسات بروم كمتر توانسته

 
ن مصاحبه که برای ای خیلی متشكرم از زمانی خیلی

 .موفق باشید .گذاشتید
 .كنمخواهش می

   
 شعری از بنیامین دیلم کتوئی:

 
 است و باز نشان تو گم شدهشب رفته

 صبحی دوباره در چمدان تو گم شده

 
 تو مانده و تنها بهار من پایيز بی

 های جوان تو گم شده در زیر ساق

 
 انگار آسمان به دو چشمت شناورست

 گم شده طعم بهشت زیر زبان تو

 
 قرن مولوی حافظ به خواب رفته و شش

 در بين ابروان كمان تو گم شده

 
 عطری وزیده حجم اتاق دوشنبه را

 ای كه روی دهان تو گم شده از بوسه

 
 ی ابروت را بخوان«ای الهه»تصنيف 

 داوود در صدای بنان تو گم شده

 
 ی ابرها گذشت ماه از گلوی هندسه

 هحاال كسی درست بسان تو گم شد

 
 نام مرگ ست برایم به ای آبان پرنده

 ای كه در چمدان تو گم شده پروانه

 
 من هم مسافری كه فرو رفته توی مه

 .ای كه سمت جهان تو گم شده در جاده
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 «گرگان»از شهر  ،«آسا قربانی»شعري از 
 

 هی...

 هی...

 هی...
 همه دعا و دانه پاشيدم این

 مرغ آمين گم كرده راه
 ها را ی پرندهدست احتماالً

 ميان پرانتز اسير كرده
 قدر مهم نبود وگرنه پرواز آن

 كه نشستن به تماشای تو
 .روی خاک

 

 « رهادنکو»شعري از         
 

 از پشت شيشه
 خورشيد زودتر از هركسی

 كند تورا گرم می
 تو نفوذ خواهی كرد
 در فضای اتاقم
 كنم پنجره را باز می

 شنوم كه می صدایی تا
 و باشدصدای پای ت

 نکند نيایی
 .دستم از دنيا كوتاه شود
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 «مينو دشت»از شهر  ،«معصومه مصطفی لو»شعري از 
 

 که برتخت سلیمانی این فرقی ندارد

 فرقی شكسته کنج ایوانی که با یا این

 تاریكی و تنهایی این کوچه را در چاه

 پریشانی افتاده عكس تو چنان ماه

 نو ریخت را در خود گرفت و طرحی ازوکعبه ت

 ریخت در اندام انسانی روح خدا می

 بردی تب داشت شاید کاسه شیری که می

 ریخت در صبح پشیمانی کوفه عرق می

 هایت رو به اتمام است و نشاط لحظه شور

 باید بریزم غصه را در بیت پایانی

 بر دوشت و دیوار در سنگینی میخ و

 در روزهای شرجی و ابری و بارانی
 

  «گرگان»از  ،«انگيريعلی جه»شعري از 
 

 اما ام رفته من
 سیاهم های چشم از

 و آسمان در مانده خالی ای حفره
 جایی

 را ماه و پیاله که زنی و
 سرم پشت

 پاشد می راه  به
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 « جرمیجارضا »دو شعر از 
 

0 

 آفتاب امروزها

 بارد می سمت کدامین از

 گونه این که
 شده سنگین ات سایه

 ...من خاتون هی

 بردار قدم تر کسب کمی

 ...کند نمی دورت فاصله
 

9 
 زندگی

 شاید 
 طرح یک لبخند است

 طرح از من
 تبسم باتو

 کنی بزرگ نیست قدر هم که تو فكر می دنیا آن
 حاال بیا... 

 ...تا آن سر دنیا خنده کنیم

 

  «گرگان»از شهر  ،«محمد بيانی»شعري از 
 

 دلم چند روزی است کوچه باغ
 گیرد کودکانه بهانه می 

 ها با کمان روی بام خاطره
 گیرد چشم بسته نشانه می

 چند روزی است آتش افتاده 
 به دل از اشتیاق دیدن تو 

 رسی چون نسیم و آتش من می
 گیرد شعله شعله زبانه می
 آیی  در خیالم به باغ می

 گاه رویایی به همان وعده
 رسم بودایی دل من هم به

 گیرد جشن نیلوفرانه می
 که باغ ها بخیرروز یاد آن

 قرار حضور سبز تو بود بی

 فضای باغچه را تو اما بی
 گیرد های شبانه می گریه
 ی شب من ی من ترانه گریه

 هنگ استآ غزلی خسته و غم
 عروس خیال من آیا نو
 گیرد؟ دلت از این ترانه می 

 تو فقط نوعروس خواب منی
 ی ما نیست هاین زمانه زمان

 ی من و من دل تو از ترانه 
 گیرد دلم از این زمانه می

 باز با یاد تو شبی دیگر
 بندم چشم بر این زمانه می

 رسی و تمام بستر من می
 گیرد... بوی عطر زنانه می
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  «گرگان»از شهر  ،«فاطمه السادات حسينی»شعري از 
 

 هامان را بستند دهان پنجره

 ها با طنازترین پرده

 های عریض شهر خیابان

 
 ند ما دهان ما اما وا

 که انگشت تعجب گرفتیم  زمانی

 ... پشت پرده

 
 خیزد دیگر مطمئنم دود از کنده بر نمی

 قصد کشورگشایی  تا وقتی بی

 زنند  شیپور جنگ می

 دانند آموزی که می های دست ماشین

 فقط جاده زیر پای آنهاست

 چیز زیر سر توست اما همه

 

  «گرگان»از شهر  ،«گندم مهقانی»شعري از 

 

 است ایران جا این رروزه هرروز

 هستم زنی من و

 سوخته های المپ معصومیت با

 برد می دورتر مرا دلتنگی که هواپیمایی و

 نمانده باقی فرصتی هیچ

 کنم رنده پیاز باید دوریت از گاهی

 .نرود لو هایم نقشه تا
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 «طلب محمد مطلوب»ي از شعر                 
 

 جم لجندریای مُردابی منم، از موج تا مو

 پوشی بدن که می پیراهنم را لُخت شو، وقتی

 

 ای کوچک ولی ات سیّاره تشریحِ جسمِ خاکی

 ی شمسی شدن از بس بزرگی الیقِ منظومه

 

 بگذار این آیینه هم، تكرار خودبینی شود

 فرقی ندارد پیشِ رو تصویر تو یا عكسِ من

 

 باور کن این دیوانه با زنجیر هم دیوانه است

 ت بزناوبِ من؟ عطری به گیسویباور نداری خ

 

 پدر از کودکی داغِ یتیمی داشته این بی

 !اش با تَهَمتن سُهراب خود را کشته و بدنامی

 

 ام انباشته آتشفشانی بُغض را در سینه

 فرهاد هم هستی برو، خاکِ جهنّم را نَكَن

 

 جان کندن و دلواپسی یوسف نیاورده است هیچ

 ین پیرهنبوی عرق هم پُر شده در خالیِ ا

 

 زیباترین شعرها همواره در چشم من است

 !بینم تو را هر بار توی انجمن وقتی که می
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 «محيا فضلی»ي شعر     
 
 خیمه 

 ترین حالبه آتشی

 افتدمی

 وقتی

 لچكت

 دهدبوی اصل می

 کولی

 در وحشی تو

 شدندرنگ می

 هاسرباز

 یی ابریشمی و گیجهابا سنگر

 و

 استخوانِ سنگی من

 رِ بازوییزی

 خالی از

 رقصِ تو

 داشتترک بر می

 کندوکی از داغ تو بود

 صبحم و

 مردی چهارپا

 سوار بر من

 رمیدبه کوه می
 
 تو

 های شكستهبه تبر

 پشت کن

 ولی

 راه نرو

 کولی

 تاهای دامنکه چین

 رنجِ زنانه تو را

 کنندبه پیشانی من، پرت می
 
 تو

 مثلِ مادرم نبودی

 و که از خون دلت جمع شود

 هاشب

 کنج ِدار بخوابی
 
 تو

 لخت بودی لخت

 مثل ِهمان مارِ سفیدی که

 روی مغزم

 اندازد ومهره می

 جایم را فرمان همه

 کندبه تو پیچ می
 

 از چشمانم

 باردزهر می

 وقتی

 کنندمردانه به تو نگاه می
 

 لچكت را

 بردار بیار و

 به چشمانم بمال

 کولی
 

 لچكت را

 بردار بیار
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 «محمد شعبانی»ي از شعر                 
 

 ی باال کشیدنتبه افتخار لحظه

 روی... و به اصرار می«او»ایستی...به می
 

 دنبال یک دری هی در به در دوباره به

 روی اما همیشه در دل دیوار می
 

 هات بازی دیوارروی بسته شاید به

 ن کشید و رفتوجای دست تو ناخ دستی به
 

 ایغصه خوردهیک زندگی برای کسی 

 ...که در جواب بغض تو سیفون کشید و رفت
 

 «ارژنگ اسپهبد»شعري از              
 

 چه به لطف آمد

 که در سودای شبانه

 زلف را دید

 و راه ترسیم

 شكل کوهان شتر

 ی کوهو چند نشانه آویز در گردنه

 فون بودنددها مکه در زیر آب

 شكل فقط دریا بود و یک قایق

 شد ها رد مینفره که از حادثه یک قایق دو
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 «محمد گنابادي»ي از شعر       
 

 بهار؛ جایی از تو شروع شد

 کس هم نفهمید هیچ

 شود های تو تحویل می سال فقط در لب

 گذرد هنوز زمستان از موهایم می

 میان رفتگر خش یک خط در مثل خش

هاست قرار دارد مجابم کند درز پنجره را  که سال

 ببندم

 شود باد را برداری و از درز باز هم می هنوز

 از درز باز

 ... از

 اصلن بیا رفتگر را از این قسمت حذف کنیم

 بازعادت کرده به پنجره نیمه

 فهمدبا آنكه داستان را نمی

 

 مثل مادرم

 مادرت

 مادرش

 مادرش

 ی بعد مادرشِ کوچه

 تَرِ در طرف داند بهار آن وقتی نمی

 طرف میز آن

 شود حویل میهای تو ت در لب

 های تو در خنده

 را  گردهایِ نشسته -گرد– که گرد مثل آن

 داند تنگی رفتگر می میانِ دل بهانه یكی در

 به همان شكل؛

 شوم سال یعنی که تحویل تو می
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 «بهمن وليان»ي از شعر                
 

 های پاییزی ی برگ میان همهمه

 فقط تویی که هنوز از بهار لبریزی

 خوانییی که هنوز از غروب میفقط تو

 ریزیفقط تویی که برایم شراب می

 تو از خدای )محمد( فراریم کردی

 تو آتشی و غروری و خسروپرویزی

 گیردفقط کنار تو باران قرار می

 های شمالی تو آسمان خیزیهتو خطّ

 ...امتمام وحشت داالن و ترس کودکی

 تو گام آخری و روشنای دهلیزی

 ستاقی که آخرش خوبی عششبیه قصه

 ...انگیزیولی غم ...ی عشقیشبیه قصه

 

 «سهيل نصرتی»ي از شعر             
 

 شعاری برای خودم

 افسردگی

 یكی از اعضای خانواده بود

 باران

 ستون پنجم این سقف پر بغض

 کردی صبر اتاق را پر میکه کاسه

 ی دلمان هم پُر نبود وسفره

 پول کارگری

 علف خرس

 
 پدرم

 ایای اجارهحلزونی با خانه

 مادرم

 ای کارگرملكه

 اهرمومن و خ

 هایی کارمند در قبرمورچه

 
 ی کدخداتب و تاب شومینه

 مان بودسقف چوبی خانه

 خبراز خدا بی

 ی خالیدانست دهكدهنمی

 اهدوخکدخدا نمی
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 «زينب اروميه»ي از شعر     
 

 زن عشق

 مرد پنجره شكسته

 شان بودگامو مرگ نسیم هم
 
 تو

 با هر لباس عروس

 بریچند گوسفند را سر می

 شودو جوهر نقاشی چند نفر سیراب می

 ها آنقدر پاک استنویسد این خونمی

 ها را ببوسی نآتوانی که می
 

 تو هم مثل همه اًلطف

 ات را یک هفته عقب بیاندازخودکشی
 خوانندکودکان با صدای کاغذ می

 استچهارشنبه روز خوشبختی
 

 هــــــــــــــــــــــــاه

 کشنداز الی پنجره سرک می

 شودصورتشان تف می هو مرگ ب

 با جوهر نقاشی خونشان را

 یک هفته در چهارشنبه ببوس

 وبعد

 لباس عشق شكسته را

 در تن گوساله کن
 
 
 

 

 «زاده شروين شيرين»ي از شعر   
 

 یک بوسه

 شودگاه می

 ای باشد،شبیه گلوله

 خودش را حتی برساند

 تا آخرین جنگ جهانی

 پشت خاکریز،

 از تنهایی سربازی با

 بند پوتین قرمز باال رود،

 ش،ااز چشمان

 به لبانش که رسید

 شلیک کند خودش را و

 درست میان قلب فاصله

 بنشیند، پاهایش را دراز کند تا

 سوی خاکریز کنار تنهایی زنی آن

 ی شهر،ترین کافهدر همیشگی

 زن هم

 اش را که پاک کردخیسی گونه

 لبخندش را

 اش بردارداز کنار سرخی گونه

 روی صندلی خالی روبرویی بنشاند و

 !بگوید: آقا

 دو فنجان چای لطفاً

 .مثل همیشه
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 «سعيد حامد»ي از شعر                   
 

 ام با دوچرخه

 از مرز

 های شمالکنم به یخچالفرار می

 ام را که در بیاورمحلقه

 شودآغاز میفصل سرد 

 
 

 «الناز ملکيان»ي از شعر       
 

 هایت رنگ بدهند گونه

 کشنم به غروبجغدها می

 ها ریختهبه خونی که روی برگ

 خودم را کوبیدم به سقف

 سمان کبود شدآ

 ترچند سطر باال

 .کشیده شدنم به غروب

 هاشوم در دهانِ بچه گنجشککِرم می

 :کنمبه این فكر می

 انند مرا روی سرشان بگیرند؟توها میمورچه

 ل دارد نبارد؟سمان چقدر تحمّآ

 زنند؟ها چه وقت مرا عق میگنجشک

 

 تر بکمی عق

 هابه خونی روی برگ

 امشاید مُرده

 ها کِشاندهام را زیر برگیا کسی جنازه

 ...نه

 نه من مُردم و

 ام شودنه برگی که تن پوش خستگی

 ها دمآمن اینجام روی سر 

 چی را برداری وست قیکافی

 ها را بِبُریاَبر

 .کنندام میها تكه تكهحاال کمی جلوتر مورچه
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 «حسين خواجه»شعري از 
 

 این که فضا به جماعتی بچسبد و

 به من که تنها بودم جا نشوم در آن

 پاکت پاکت دود برود در شش -از سیگار

 یم بیرون بزناهای صورتتو از سوراخ -دود را که بیرون دادم

 ...تا جا نشدن را برای بار دوم -فضا عكس تو باشد 

 بر عكس کنار ما کسی نبود

 مان تنهائی عاشق شدیكی

 و من دوتا دوتا میخ به دیوار کوبیدم

 

 «آذردخت ضيائی»ي از شعر                 
 

 اممن سرما خورده

 باز های نیمهنه از برف یا پنجره

 نگاه تو وقتی رفتی

 ی خداحافظانهت به نشادستان

 بوسه بسته شدندت که بیاو لبان

 کرد و منبندان را توجیه می همه یخ

 از خورشید ام در یک تابستان پر سرما خورده
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دگان است.  نوشتن؛ بيرون جهيدن از صِف ُمر
كا                                                                 کاف

دگان است.              نوشتن؛ بيرون جهيدن از صِف ُمر
كا                                                                 کاف

  
 

 
 

     
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

www.chouk.ir 

 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز
همچنین نظرات،  ها و مقاالت، یادداشت  منتظرآثار، مطالب،

 .انتقادات و پیشنهادات شما هستیم
 .تریبون همه هنرمندان است «چوك»

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

