
  

 
 
 
 
 
 

 سخن سردبير
پور،  ي از ابراهيم عاليمقاالت، با درباره شعر

را جويباري، فاطمه اميني، معصومه  ري
 گو، حسين بركتي، محمود طيب صداقت

 ، شعرايران، كامران قائم مقاميمعرفي 
 نيا شعر جهان، طيبه تيموري

 شعر ژاپن، هانيه ملكي
 كاروان حسنه شعر، ترجم

، نسرين فرقاني، مهرنوش نقد كتاب، شعر
 ناز رستمي، زهرا محمدنژاد قربانعلي، سلبي

، سيدفاطمه السادات حسيني، فاطمه مصاحبه
 حسيني )همتاف(، كيوان عابدي
 چند شعر از شاعران ايران

 
 
 

 نامه شعر استان خوزستان ويژه
 نقد، سريا داودي حموله، ماجد تميمي، ابراهيم

 پور عالي
 معرفي، نگين افشاري
 شعر شاعران استان خوزستان

 

 39 پائیز سال اول، شماره دوم، 



 

 

 

 رـسخن سردبی
 
 
 

 د...نگار قسم به قلم و آنچه مي
 

آنچه بيش از هر نكته  كنيم.را به شما تقدیم می چوك نامه شعر فصل دومينبا افتخار 
شمار ادبی در گوشه كنار  هاي بی تانسيلمایلم در این مقال بيان كنم، وجود پ دیگري
آنكه منتقل  در انزوا مانده و بی هاي مناسب، كه درصورت نبودن تریبون باشد میایران 

كننده معرفت و زیبایی باشند، كمرنگ و كمرنگ شده تا در نهایت با پاگذاشتن به 
روند. بسيار خوشحالم كه  اي می ورطه نااميدي، از دست مخاطبان و خوانندگان حرفه

نامه شعر چوك،  به همت دوستان خوبم این امكان فراهم شد تا در دومين شماره فصل
ن تمركز بر فضاي ادبيات استان خوزستان، گرما و صميميت جنوبی شاعران ضم

. اميدوارم ادامه این روند، متكی بر حضور بيابدنامه راه  جنوبی كشورمان به این فصل
اي خاص نباشد و چوك با اتكاء بر همان شعار هميشگی، بتواند تریبون آزاد  عهده
 شد. خيز ایران عزیز با ها و شهرهاي ادب استان

ویژه  حوصله همراه این شماره بودند، به چشمداشت و با ي دوستانی كه بی از همه
ها هانيه ملكی، نگين افشاري، زینب افزانی و آقاي سعيد سروش بسيار  خانم

   سپاسگزاریم.
 

 باد مهرتان پاینده
 نيا طيبه تيموري

 
 
  

 

 چوك نامه شعرفصل

ای است شبیه جغد كه از  نام پرنده «چوك»

 كشد. می درپی فریاد شود و پی درخت آویزان می
 

 كيوان عابدي :سردبیر

 نيا طيبه تيموري :ناظرامورفنی
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نامه  و فصل چوكان ماهنامه ادبيات داستاني تمامي شمارگ

 چوك، در سايت كانون فرهنگي چوكشعر 

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

 نيت حسن... و كاغذي پرينت دي، سي ايميل، از اعم طريقي

آثار،  منتظر هميشه. گردد مي تلقي كانون اين به نسبت شما

 .هستيم بزرگواران شما يها راهنمايي و نظرات، نقد
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 هنرمندان همه  ن  تریبو چوك

انون فرهنگی چوکهای ک 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 قدهایین 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 دیگران 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 یدمآکا 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. های قبلی را از سایت دانلود بفرمایید 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 کانون :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 های این کانون می فعالیت

 

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

 برگزار زین ییرونما مراسم کنند، منتشر یاثر اعضا اگر گرید یاردمو 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 ما هنرمندانش و بیشتر بهتر معرفی هرچه هتج چوكبانك هنرمندان 

 است.

 ها، جوایز ادبی و همه هنرمندان ها، جشنواره ها، کانون کانون فرهنگی چوک حامی انجمن
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  مقاله

 

 

 رپو ابراهیم عالی، بخش اول؛ فروغ در رگ ادبيات ايران غنا در ادبيات زنان، 

 را جویباری ری ،حافظ در مكتب رند  

 فاطمه امینی اخوان در آيينه حماسي، 

 گو معصومه صداقت نيما،« مانلي»و « پا كار شب»در دومنظومه تصوير و كاركرد آن 

 حسین برکتی، در شعر معاصر تاجيك مرحله تجسم عناصر مقاومت و پايداري سه 

 محمود طیب ل امروز،گذري به پست مدرنيزم در غز، هنگام نابهنگامي
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 فروغ در رگ ادبيات ايران بخش اول؛ غنا در ادبيات زنان،
 پور ابراهیم عالی

 

كه زن، جنسی ظریف و  ناپذیر این استانكارواقعيت 
كند و تر میاحساسی خاص دارد كه او را نسبت به مرد شكننده

ا باعث ه گاه دارد و این ظرافتبيش از مرد احساس نياز به تكيه
خاطر فقدان مردي، زن زن به»هایی مثل وجود آمدن بحثبه

شود. هدف من در سطور ها میو این دست حرف« شود می
او با مرد و یا دفاع از حقوق  يتعيين جایگاه زن و یا مقایسه

ها نيست، اما سعی خواهم كرد تعریفی، هرچند جزئی ارائه  آن
 دهم.

كشورهاي جهان سوم، الخصوص در بسياري از جوامع علی
شود و دليل داشتن جنسيت زن، از جامعه طرد مییک انسان به

اند. شود كه به او تحميل شدهدر انزوا مشغول انجام كارهایی می
دليل تكرار زیاد، براي زن در این جامعه باوري این كار، به

شود و عمومی شده است كه زن تنها در همين معنی خالصه می
دار به زندگی عنوان خانهشوهر به يه در خانهكند كقبول می

هر حال داري بهادامه دهد. هرچند تعليم و تربيت فرزند و خانه
كاري است و چيزي از یک شغل كم ندارد اما اگر به زن تحميل 

توان این امر را نوعی شود و حق انتخاب را از او بگيرند، می
جامعه با تحميل این داري خواند. زن در این برده يمدرنيته شده

اعتراض را هم ندارد، از سمتی  يدست از امور حتی حوصله
پدر ساالري و برادر ساالري و در كل مرد ساالري او  يمسئله

را زیر فشار قرار داده و حتی مورد تهاجم و گاه طرد شدن از 
انجامد. حاال یک زن چگونه باید حقوق خود را چشم فاميل می

عنوان یک اي كه از او بهبه جامعه آرمانی دنبال كند تا رسيدن
داشتی كارهاي او را به كند و بدون هرگونه چشمابزار یاد نمی

عنوان یک انسان، جنسيتی اي كه به او بهرساند؟ جامعهانجام می
گذارد و نه بهاحترام و داراي شخصيتی مستقل احترام میقابل

 نسی و...عنوان یک ابزار براي برطرف كردن نيازهاي ج
اي یک شاعر باشد براي او حاال اگر این زن در چنين جامعه

ترین باشند؟ مهمچه چيزهایی داراي اهميت بيشتر می
احساسات، تفكرات، اعتقادها، باورها، ایمان و... هاي او چگونه 

عنوان یک زن هنرمند، چگونه باید القاء شوند؟ نوع نگاه او به
عام دارد؟  يرد زور قرار گرفتهباشد و چه تفاوتی با یک زن مو

زبان یک زن هنرمند در هنر، چگونه او را از زبان یک مرد در 
 كند؟هنر متمایز می

یک زن هنرمند در ابتدا نباید از خاطر ببرد كه یک زن است. 
خاطر این گيرد نه اینكه به مراتب بهكه خود او تصميم میزنی

ن شاعر موظف است شود. ززن به او تحميل می يظرافت، واژه
ابتدا زنانگی و احساسات خود را بيان كند، احساسات من 

( شخصيتی كه نياز دارد به او احترام بگذارنددرونی خویش )
عنوان جنس دوم، گاه از نگاه یک زن بهیک زن شاعر هيچ

كند. اگرچه مرد نگاه نمی ي، به قدرت و ارادهجنس ضعيف
عنوان یک انسان )اما طبق  هدهد بعاشق اوست اما اجازه نمی

قول معروف هرچه بر سر انسانی دیگر( زندگی كند. به ياراده
كه زن خواهد. وقتیآید حقش است چون خود او میضعيف می

شک عنوان یک موجود قدرتمند نام ببرد، بدونشاعر از مرد به
نفس كاذب و یک غرور این مفهوم باعث ایجاد یک اعتماد به

را از دست بدهد. این شود كه دوست ندارد آنمی جا در مرد بی
غرور، تنها با تحریک زن در هنگام سر تسليم فرود آوردن 

 شود و این در واقعيت نيز قابل مشاهده است.روشن می
هاي جهان ذهنی خود لفهؤزن شاعر ابتداي كار خود را بر م

را خوانده « سيمين دانشور»نهد. اگر سووشون خانم بنا می
هاي م با یک تئوري، فضا، اعتقادات و باورها و حساسيتباشي

شویم. همين رو میزن نسبت به فرزند و اجتماع و مرد روبه
كه دهند. یا وقتیها هستند كه زبان زنانه را شكل میدغدغه

 ياین منم زنی تنها در آستانه»خوانيم را می« زاد فروغ فرخ»
ار، حتی در سه و حجم انبوهی از این دست اشع« فصلی سرد

كتاب نخست او، مخاطب بدون دانستن جنسيت و نام مؤلف، 
تواند حدس بزند كه مؤلف این اشعار یک زن است كه در  می

عنوان یک مؤلف كنار گذاشته شده است. مگر زبانی غنی به
اینكه یک منتقد قصد انجام یک نقد روانكاوي و روانشناختی 

 و گسترده است. كلی متفاوتداشته باشد كه بحث آن به
موفق شده است زن مدرن را طراحی و به « زاد فروغ فرخ»

خيزد و منيت او را جامعه معرفی كند و بعد به دفاع از او برمی
عنوان یک من مستقل و بدون وابستگی مرد، رسماً اعالم به

اي كه زن در شروع فصلی سرد هم در جامعهكند، آن می
در سه كتاب نخست تنها  اگرچه« زاد فروغ فرخ»ایستد.  می

اي كه هاي یک زن مدرن و منيتهاي عاشقانه و خاستگاهرابطه
دهد اما او در دو كتاب آخر عالوه بر نشان نياز دارد را نشان می

ها به ستيز با جامعه )كليت جامعه( و این پيوندها و خاستگاه
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خيزد. یعنی مرد و رفتارهاي او را به خود مرد نشان مرد بر می
اي كه او رهبري كرده است كند تا ببيند در جامعهدهد. نقد میمی

هاي جنسيتی شكل داريناك و بردهكند، چه فضاي رخوتو می
معنی واقعی كلمه( اما در ستاید )بهگرفته است. فروغ زن را نمی

 يكند، نه تنها یک مرد، بلكه جامعهعوض مرد را سرزنش می
هاي دیگر ها و حساسيتانها و عصيمرد ساالر را با چالش

دهد خوبی نشان میداند و بهخوبی میكند. چرا كه بهرو میروبه
مرد فقط نيازمند آن نيست كه مانند دانته هر لحظه با زمين »كه 

طور كامل باید بيان مردانگی تماس حاصل كند؛ زندگی مردانه به
و كند واسطه زن را مطرح میطور مستقيم و بیاو باشد كه به

خواهد؛ بنابراین زن نه تفریح است و نه طعمه و شیء در  می
برابر نفس، بلكه قطبی كه براي وجود قطب مخالف ضرورت 

 «ناپلئون»اند. مثالً كه این حقيقت را نشناختهدارد. مردانی
« اي هستنداند؛ افراد تلف  شدهناقصی داشته يسرنوشت مردانه

این خصلت شخصی )ر. ك  به جنس دوم، سيمون دوبووار( 
فروغ »بودن زبان، حاالت و نوع نگاه و فضاي شعر غنایی 

عصر خود )حتی مردان صاحباو را از شاعران هم« زاد فرخ
خود به  يقدرت شعري هم( متمایز كرده است. او در زبان زنانه

تنهایی نشسته است و اندوهگين. راوي در اشعار او هميشه 
ه است و این زبان شخصی او مشغول به ستيز و مخالفت با جامع

عنوان جزئی از دنياي بزرگ شعري( غنا را به شعر وارد )زبان به
نفس هایی از تفكرات مختلف تازهكند. غنایی كه در زیر الیهمی
زبان به ذات دستخوش « »ویليام امپسن»قول نماید. بهمی

یعنی زبان در اشعار شاعران « هاي تاریخی است.جریان
هاي اجتماعی، سياسی، فرهنگی و... و حتی نخوش جریا دست

هاي آینده ها و تاریخها است و دههنوع ابراز احساسات، عاطفه
در زبان این شاعران كاربردي ندارد، اگرچه كاركردهایی دارد. 

فروغ »هاي شعري شود از این زنانگی و عرفیعنی نمی
د و یا هشتا يبعدي مثالً دهه يعنوان زنانگی دههبه« زاد فرخ

 نود، استفاده كرد.
دليل استفاده از مفاهيم ذهنی و شخصی به« زاد فروغ فرخ»

ترین و ریزترین مسائل خود و حتی پرداختن گسترده به جزئی
بوي بارون روي سنگ  فرش حياط/ بوي »و مفاهيم زندگی 

باعث شده است كه این اشعار « لواشک/ بوي شكالت
شناختی، اي جامعهههاي الزم براي پرداختن توانایی

همراه  شناختی، مطالعات اجتماعی، فرهنگی را در خود به روان
توان جدا از داشته باشند. و این غنی بودن اشعار اوست كه می

عنوان یک هاي به زیبایی كار شده شاعر را، بهغنا و زنانگی
 فمنيسم فعال ادبيات ایران خواند.

را ادبيات « زاد فروغ فرخ»سوءتفاهم نشود، نباید ادبيات 
متعهد بخوانيم چراكه در زبان غنا و زبان یک ادبيات متعهد 

تئودورف » يها زیاد. به گفتهفاصله بسيار است و تفاوت
سخنگوي شعر غنایی، منی است كه خود را  منِ«: »آدورنو

كند و بر تاب مخالف جمع و عينيت تعيين می عنوان منِ به
سطه به طبيعت پيونده وادهد. منی است كه به شكل بی می

 ؛كندخورده است و هم در بر تاب خود به طبيعت استناد می
ور خواهد با غوطهقولی از دست داده است و میطبيعت را به

در « را از نو زنده كندشدن در خود به طبيعت جان دهد و آن
شود و به جامعه كه این منيت در ادبيات متعهد متكثر میصورتی
گونه منيت در ادبيات متعهد از انزوا خود كنده گردد. اینبر می

انجامد. ادبيات متعهد خود هاي متكثر در زبان می شده كه به من
بيات غنایی با كه ادداند در صورتیرا در برابر جامعه متعهد می

اوضاع  يوارونه»توان گفت ندارد یا میجامعه سر سازگاري 
 كند.م میو هميشه این جامعه را محكو« اجتماعی است

منيت در زبان غنایی برخالف منيت در زبان متعهد كه انتظار 
دارد دیگران را وادار به رعایت حقوق دیگران كند و طبيعت 

شود و جهان مورد نياز و كار میالزم را بسازد، خود دست به
متعارف با سليقه و ذهنيت خود باتوجه به جنسيت و نوع نگاه و 

هاي خاص )یعنی از قواعد و مبنا پا باورها البته در چهارچوب
گر است اما نهد. اگرچه شاعر غنایی یک شورشرا فراتر نمی

گذارد، یعنی براي ایجاد گاه پا را از گليم خود فراتر نمیهيچ
خواند.( اگرچه بحث كس را اشتباه نمیباورهاي خود باور هيچ

ک هاي زبان غنایی و متعهد نيست اما یما در رابطه با تفاوت
سر و گوش آب دادن الزم بود تا روشن شود كه منتقدان به 

چه روشنائی »نامند. را متعهد می« زاد فروغ فرخ»اشتباه اشعار 
 «اي در این دریچه مسدود سر كشيد.بيهوده
عنوان این انزوا و فردگرایی را منشاء غنا و به« فروغ»

نش، عنوان یک آفریبه»داند. آفریننده الزم زبان زنانگی می
« گویدگيرد كه از آن سخن میجاي می ياجایی باالتر از هستی

عنوان جاي تماشاي هستی )كه بهها كه بهبرخالف اكثر این راوي
زنند، نشيند.( به آن انگ میآفرینش در باالترین جاي آن می

كند و دقيقاً بر نشيند و این هستی را تماشا میزاد می فروغ فرخ
ترین ترین و ظریفارد كه شكنندهگذآن چيزي انگشت می

كند كه شعر است و این جنبه را به فعاليتی منسوب می ي جنبه
از آن گریزان  -كم در معناي سنتی كلمهدست-آرمان شعر 

بينيم كه راوي مشغول زاد می است. ما در اكثر اشعار فروغ فرخ
گفتگو با خود است و این تنهایی راوي باعث شده است كه 

و این دست را « آفتاب»، «دریچه»، «باغچه»ی همانند هایلفهؤم
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عنوان كاراكتر در حال گفتگو با كار ببرد كه بهدر شعر به
 هاست. آن

را با  و در این حسی است/ كه من آن»در سطرهایی از قبيل 
ادراك ماه و با دریافت ظلمت خواهيم آميخت/ در اتاقی كه به 

نی نی»كتري كه در راوي حتی كارا« ست.اندازه یک تنهائی
تواند به اتاقی كه به ابد هم نمییاو خود را ویران می« چشمان

 -ترتر و نه كوچکنه بزرگ- تنهایی خود راوي است ياندازه
 ؛«ایمان بياوریم به آغاز فصل سرد»مهمان كند. و یا در كتاب 

هاي رابطه تاریكند/... دلم گرفته است/ دلم گرفته است/ چراغ»
جز این منيت ها و جدایی راوي چيزي بهاین زبانو تمام « 

ستایش كرده است. به جرأت و صراحتی كامل اشعار او را قابل
زاد ما در ادبيات اثري از زبان  توان گفت بعد از فروغ فرخمی

ابيم. اكثر شاعران زن ادبيات معاصر یا دنبال یغنایی نمی
خوانده  سري تفكرات اجتماعی سياسی را گرفته و متعهد یک
شعر  يلفهؤترین ماي زنانگی در زبان كه اصلیشوند و عده می

زن است )انكار كردن جنسيت خود( را زیر پا گذاشتند. و 
سفانه أهاي هفتاد و هشتاد، متاي بسيار از شاعران زن دهه عده

سري زد و بندهاي پایتختی راه به شعر ملی گشودند دليل یکبه
ضعف و اهانتی عظيم بر پيشانی كه وجودشان تحقير و عنوان 

شعر ایران خواهد ماند و با وجودشان عرصه را براي شاعران 
كه این طرزيكش و پر كار و توانمند تنگ كرده، بهزحمت

دليل جمعيت زیاد نادیده گرفته و حذف شاعران قدرتمند به
كه از شعر، فقط گفتن را بلد بودند و براي ارائه شوند. زنانی می

اند در شعر این ها حتی الي كتابی نگشودهن حرفضمنی همي
هم همين است كنند. كه آخر و عاقبت آنادبيات اعالم حيات می

سفانه نتوانستيم یک شاعر و یا یک أكه ما چندین سال است مت
نویس قهار را در سطح جهانی معرفی كنيم. و ما از آیندگان رمان

سی خواهند و گذشتگانی كه مثل بختک روي شعر معاصر فار
 ياند انتظار داریم كه پایشان را به این عرصهافتاد و یا افتاده

پهناور نگذارند و اگر هم وارد شدند بدانند كه شعر یک جهان 
ها و زد و خوردهاي فلسفی و ها و تناقضعظيم پر از تفاوت

قانون جهان، »«: هگل»قول سياسی و اجتماعی است، یا به
عر در حينی كه یک نظریه را ثابت قانون تضادها است. یک شا

 «كند باید توانایی رد كردن آن نظریه را هم داشته باشد.می
اگرچه شاعران زن زیادي آمدند و رفتند اما در بين آنها 

شناختی  هاي فرمی، زبانی و زیباییكه به ارزشبودند كسانی
شناختی، فلسفی، جامعه ياند. اما در حيطهدست یافته

توان از منظر محتوا دست به خوانش كالً نمیروانشناختی 
كنند كه ارزش آثارشان زد و از آنها نام برد. یعنی فراموش می

كند و نگاهشان به یک سكه )فرم را( نرخ آن )محتوا( تعيين می

عنوان زن در برابر جامعه خود و جهان اطراف و مسئوليتی كه به
هاي از ارزش بر گردن دارند یک نگاه  كامالً سطحی  است كه

شان كاسته است. فراموش محتوایی، عمق و ژرفاي شعري
كنند مرد به او یک نگاه ابزاري براي تخليه جنسی خود دارد  می

و وظيفه دارد تا به او بفهماند كه براي منيت و شخصيت او 
احترام قائل شود. در مقاالت بسياري از محققين كه در 

سري ادبيات را ه یکخوانيم كچاپ رسيده، میمطبوعات به
توان این اشعار را در چهارچوب خوانند كه حتی نمیفمنيسم می

اجتماع مورد مطالعه قرار داد، چه برسد به اینكه در آن شاعر به
عنوان یک زن بخواهد از حقوق خود دفاع كند. در كشورهاي 

هاي پنهانی را هاي مذهبی، ما رابطهجهان سوم و بيشتر جهان
كنيم كه در نهایت به جدایی یا با خيانت د درك میميان زن و مر

رو می شویم. حاال اگر جنس خيانت دیده و  یكی از ان دو روبه
ي  خورده، زن باشد و در خصوص عشق شكست خورده فریب

یا به غنا در  خود از خيانت مرد بنویسيد، آیا این  فمنيسم است؟
ر خود را حتی او در این قبيل اشعا ،عكسزبان رسيده است؟ بر

شمارد كه توانایی جلوگيري از این اتفاق را  قدر ضعيف می آن
ي اول قدرت  چرا كه یک فمنيسم در وهله هم نداشته است

آموزد و در  درست انتخاب كردن و درست رفتار كردن را می
كند. البته با  نهایت آنقدر هم با این رفتار سطحی برخورد نمی

يات زن ایران را در ادبيات توان بسياري از ادب این خوانش می
فمنيسم خواند كه براي شكست خود مرد را مورد سرزنش قرار 

 دهند. می
نام سيمين  شاعر قدرتمندي به هما ب« زاد فروغ فرخ»بعد از 

بندي توانایی و حق انتخاب   خوریم كه در تقسيم بهبهانی بر می
جهان شمولی »عنوان یک شاعر غنایی نداریم چرا كه  او را به

اگر  .«فقط انتقال... چيزي نيست كه دیگران از انتقال آن ناتوانند
ي  ور شدن در امر  فردي به مرتبه تواند با غوطه شعر غنایی می

اش در امر  براي این است كه غوطه شمول انتقال یابد، جهان
اي   ي ذات زدوده و نا زیرمجموعه جنبه»فردي، چنان  است  كه 

را یک شاعر « سيمين بهبهانی»ید حتی با .«دهد به پدیدار می
نهد. اگرچه فرم در  مرد خواند كه تنها به فرم و محتوا ارج می

توان در  را می كار ارزش باالیی دارد و محتواي آن
هاي فلسفی، اجتماعی، سياسی و... مورد مطالعه قرار  چهارچوب

عنوان اشعار غنایی یعنی زنانگی  توان اشعار او را به داد، اما نمی
«  سيمين  بهبهانی»كه اگر نام  طوري ر شعر زن نام برد، بهدان، زب
شک مخاطب   لف زیر كارهاي او قرار نگيرد، بیؤعنوان م به

توانایی درك این موضوع  را ندارد  كه شاعر حتی در جزئيات  
سازمت وطن/ اگر  دوباره می»یک زن است. در شعر  -راوي-

رهاي او را اگر و بسياري دیگر كا «چه با خشت جان خویش
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پندارد  كار خواند راوي را مردي می در حضور یک مخاطب تازه
كند از حقوق  سياسی اجتماعی و... خود دفاع كند  كه سعی می

شمار  پس آیا این یک ضربه به غنا و زنانگی در شعر زن به
 رود؟ نمی

در تحليلی براي آشكار « جنس دوم»در « سيمون دوبووار»
ئی را كه زن در نظر بعضی  لفيقیسيماي ویژه و ت»شدن 

مرور آثار نویسندگانی از  به« خود گرفته است نویسندگان به
آندره »، «كلودل»، «دي.اچ. الورنس» ،«مونتراالن»قبيل 
نشيند. او در قسمت اول این فصل به  می« استاندال»و « برتون

زن عبارت از شب و »پردازد كه  و دیدگاهش می« مونتراالن»
مادام »مونتراالن درباره  .«نظمی و حاليت است تاریكی، بی
آلود چيزي جز  این ظلمت تشنج»نویسد:  می« دوتولستوي

زعم او، حماقت و پستی مردان  گی ناب و محض نيست. بهنزنا
هاي زنانه سيماي مثبت داده است:  امروزي است  كه به نارسایی

كنند،  ی آنان یاد مییاز غریزه زنان، از مكاشفه آنان، از پيشگو
آلود آنان و عدم  نان جهالت لجاجآمنطقی  حال اینكه بی

شان در درك واقعيت باید برمال شود، در حقيقت آنان نه  توانایی
را ببينند و نه  ءتوانند اشيا كاو، آنان نه می ناظرند و نه روان

قادرند به عالم موجودات پی ببرند، رازشان دامی است، 
عمق عدم را دارند؛ چيزي  هاي غيرقابل سنجش آنان، گنجينه

ندارند كه به مرد ببخشند و جز اینكه به او آسيب برسانند كاري 
)جنس دوم، سيمون دوبووار، قاسم صنعوي « .آید از آنها بر نمی

گرچه این طرز فكر و این ذهنيت از ا (883؛ ص8811 توس،
شوند چه برسد اعتقادات  حتی در یک نظریه هم جا نمی زن،

 ید نویسنده را روانكاوي كرد كه كار ما نيست،یک شخص، اما با
زیرا ما در ادبيات فارسی  طلبد دست می متخصص چيره

نویسندگانی را داریم كه براي متفاوت نشان دادن خود به جنس  
كنند اما همان شخص در دنياي شخصی  مخالف ابراز تنفر می

بستري دارد كه در تن او  خود یک عشق، یک دوست، یا هم
این برچسب « صادق هدایت»گيرد. خيلی از منتقدان به  آرام می
روشنی  را به« هدایت»توان گفت اینان یا آثار  اند. می را زده
اند و یا آثار او را كامل مورد بررسی  اند و درك نكرده نخوانده

خود « صادق هدایت»اند. جایگاه زن در ادبيات  قرار نداده
ده صفحه حق مطلب ادا  طلبد كه با یک، دو،  اي عظيم می مقاله

به زن یک « صادق هدایت»توان گفت نگاه  نخواهد شد اما می
دیدگاه ویژه بود كه زن را در آثار او متفاوت  كرده است. اگر او 

خواند در مقابلش    می« لكاته» ،«بوف كور»زنی خاص را در 
گذارد و براي شخصيتش ارزش قائل است كه  به زنی احترام می

كند. یا به عبارتی  و زمان و مكان را فراموش میزمان تماشاي ا
ه عالطبي یعنی زن مركز ماوراء رود، در این بعدها به تحليل می

رسد حتی اگر  اش می است. زنی كه در بستر او به پایان زندگی
- «داش آكل»خوابه نشده است. یا زن در  بار هم با او هم یک

كند كه   می فرد و زیبا ترسيم را جوري منحصر به -«مرجان»
شود با كسی  خاطر او حاضر نمی حتی به« داش آكل»مرد یا 

«  هاي كاغذي گل»بخوابد چه اینكه ازدواج كند. جایگاه زن در 
در اكثر « كه مردش را گم كرد زنی»كوشی زن در  سخت

 ها و... نمایشنامه
زنی  خوانيم، با را می« سيمون دو بووار»وقتی خاطرات 

ي  ا سن بيست سالگی به هيچ مردي اجازهشویم كه ت رو می روبه
درازي نداده بوده و هنگامی از قيد و بند جنسی رها  دست

ي مقابل او حاضر به قيد و بند نيست. مطمئناً  شود كه نقطه می
به تعهد معتقد بود و همزمان با او و چند نفر دیگر « سارتر»اگر 
م هایی ترسي هم چهارچوب«  سيمون دو بووار»شک  بی ،نبود
شود،  به آمریكایی ترجمه می« ها ماندران»كرد و یا وقتی  می

گوید كه مجبور شده است   می« سيمون دو بووار»مترجم به 
هاي  باري بند و را حذف كند چون مردم آمریكا بی مقداري از آن

ها با این  كنند. یعنی ما در تمام فرهنگ جنسی را قبول نمی
« بوف كور»در « هدایت صادق»رو هستيم. پس اگر  مسئله روبه

ارزشی زن نيست و  كند دليلی بر بی را محكوم می« لكاته»رفتار 
توان  عهده دارد، نمی كه نقش كاراكتر زن پاك را به خاطر زنی به
« صادق هدایت»ها خواند. چه اینكه  را نماد تمام زن« لكاته»

ها را به  كند و آن رفتار این قبيل مردها را نيز محكوم می
 كند. ین شكل ممكن شرح میتر زشت

از زن شعاري است و حتی در ترسيم « مونتراالن»تعریف 
رو نخواهيم  تري از انسان نيز با این شخصيت زن روبه فروافتاده

كند و مادر را عامل  كه مونتراالن پا را درازتر می بود. جوري
دهم به خود  خواند. ترجيح می اصلی عقب ماندن فرزند می

مونترالن خود را »گوید:  برگردم كه می «سيمون دوبووار»
النوعی باشد؛ براي اینكه  خواهد رب كند، می النوع تصور می رب

ي است؛ براي اینكه مونترالل «ابر مرد»نداست، براي اینكه 
النوعی كه نباید زاده شده باشد؛ جسم او، البته اگر  است. رب

اي ه ي است كه در عضله جسمی داشته باشد. عبارت از اراده
دار جاري شده باشد، نه تنی كه زندگی و مرگ رسخت و فرمانب

ن جاي گرفته باشد؛ مونترالل، این تن آبی سرو صدا در 
كند و مادر را مسئول   پذیر را انكار می فناپذیر، محتمل و آسيب

پذیر بدن آشيل، همان  ي آسيب یگانه نقطه» شناسد. آن می
 «.اي بود كه مادرش نگه داشته بود نقطه
مونترالن هرگز نخواست كه وضع بشري را بپذیرد؛ چيزي »

آلودي  خواند از همان ابتدا گریز ترس كه او غرور خودش می
است مقابل خطرهایی كه آزادي درگير در دنيا در فالن تن در 
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كيد بر آزادي، ولی نفی تعهد است؛ أبردارد؛ مونترالن مدعی ت
پندارد كه  یبدون ربط و بست بدون ریشه، خود را ذهنيتی م

آمرانه در خود فرو رفته است. خاطره اصل و نسب 
وقت مونترالن به  اش، مزاحم این رویا است و آن جسمانی

جاي غلبه  جوید، به اسلوبی  كه برایش  عادي شده، توسل می
 (823 )همان، ص« .كند را طرد می بر این اصل و نسب، آن
زنان شاعر  رسانم چرا كه  جا به پایان می این بحث را همين

ردیف شدن با او را ندارند و تمام  بعد از فروغ قابليت هم
عنوان  بخش  ها را به ترتيب بخش و این حرف هایم را به پردازش
 آورم. اول می
 

 «شعر زن بعد از فروغ» بخش دوم:
موافق هستم اما با تعریفی  «هنر براي هنر» شخصاً با سطر

ي ساختن این فضا را  يفهرم كه فرم وظوكه از آن دارم بر این با
عنوان یک علم یک جایی   عهده دارد و پرداختن به فرم به به

شود و محدودیت پرداختن به این ماهيت از شعر باعث  تمام می
قانون خواند، یعنی فرم  را یک چهارچوب یا شود كه آن می

 كند، اي كه شعر بودن یا نبودن یک متن را مشخص می لفهؤم
توان در صفحاتی حدود  طلبد كه می را می قواعد خاصی قانون و

یک كتاب حداكثر به تمام و كمال به این تعریف رسيد. بسياري 
اند یا  را خورده« براي هنر هنر»از هنرمندها فریب این تعریف 

هایی هستند كه دست به خودكشی ذهنی  به عبارتی دیگر قربانی
شود  می هاي هفتاد و هشتاد زیاد زدند. این شاعران را در دهه

دید كه براي ایجاد یک فضاي متفاوت، داشتن یک زبان 
هایی  ها و فرم به ایجاد سبک متفاوت، خالقيت در ساختار و...

اشک  آور است و باید نشست و سفأاند كه بسيار ت دست زده
عنوان بزرگان آن  ریخت بر ادبيات ایران كه این قبيل شاعران به

 روند. شمار می به
عنوان یک ماهيت اصلی شعر و جزء  محتوا بهاما پرداختن به 
هایی دارد كه خود تعریف و  توانایی قرائت جداناشدنی از فرم،

ي آن یكی است و  ندهكنتحریف هم و هر كدام ادامه و تكميل 
هاي  در بسياري جمالت نفی هم، بحث و جدل بين تعریف

كند. یعنی  ریزي می را پی و...« شناختی جامعه»، «روانكاوي»
داختن به محتوا یک داالن تو در توي عظيم است كه از هر پر

شود  می رویت سبز دري كه وارد شوي باز هزاران در بسته روبه
 كه باید به تعریف و باز كردن آنها پرداخت.

هاي محتوا اعم  لفهؤم نویسنده به دركی از-گاهی یک شاعر 
شناختی، سمبل،  شناختی روانكاوي، زیبایی از نگاه جامعه

عنوان چشمه، ادبيات یک زبان  رسد كه به سازي و... می تعارهاس
توان به  رگ آن زبان جریان دارد. می كند و در را سيراب می

اش به طبيعت و  اشاره كرد و نگاه خالقانه« صادق هدایت»
كه ما شاهد هستيم هنوز ادبيات فارسی موفق به  جهان اطراف،

ه است یا وقتی نشد« بوف كور»تر از  نوشتن یک رمان موفق
عنوان یک  به« قطره خون سه»نویسد، این  را می« طره خونق سه»

« علی باباچاهی»وقتی  یابد. سمبل  نشانه در ادبيات ادامه می
قطره خون  آقاي خوش سر انجام فقط به سه»سراید كه:  می

توان از او آورد.  هایی كه می و بسياري از مثال« شود تبدیل می
شود  نگاه روشنفكرانه در ادبيات شروع  می یعنی با نگاه او یک

گوهایی بسنده كرده بود  ادبيات فارسی تنها به قصه كه قبل از او،
اي از زمان به قصه  ها نبودند، یعنی در برهه عصر نویسنده كه هم

پردازند كه حدود یک قرن پيش از آنها  )نه حتی رمانس( می
نویسد یا  را می« چرم ساغري»رمان « بالزاك»
« جنایت و مكافات» ،«برادران كارامازوف»  ،«داستایوفسكی»

توان به  بهرنگی  ها می نویس نویسد. یا حتی از همين قصه را می
اشاره كرد كه تعریف قدرتمندش به رفتار و باورهاي عوام باعث 

ي او در ادبيات داستانی و «یک هلو هزار هلو»شود  می
« درخت گالبی»در « گلی ترقی»نویسی رسوخ كند و  نمایشنامه

ي بهرنگ اقتباس  از باور عام به ميوه نكردن درخت هلوي قصه
نگري كه حتی  كند و ميوه نكردن درخت گالبی را با باور عوام

داریوش »مركزیت ساختار داستان و نمایشنامه شدن آن توسط 
 .باشد بيان كند« مهرجویی

 پرداختم چراكه به تنهایی« زاد فروغ فرخ»در بخش قبل به 
ي كوتاهمان بيرون  طلبيد كه از حوصله تري می صفحات بيش

غنایی كه در ادبيات فارسی بعد از  ،بود. بحث اصلی ما غناست
شماري توانستند به آن ادامه دهند و  انگشت «زاد فروغ فرخ»

وقتی ، شمارها نيز در بخشی از از ادبيات خود همان انگشت
طاهره »دهيم، از  ادبيات زن معاصر را مورد مطالعه قرار می

هاي  گرفته تا شاعرهاي دهه« بتول عزیزپور»و « صفارزاده
ثير زیادي بر غزل فرم أ)كه ت« نجمه زارع »تري از قبيل  نزدیک

و « گراناز موسوي»، «مریم هوله»، «پگاه احمدي»گذارد(  می
پردازیم، متوجه  ها می هاي زیادي كه تا حدودي به آن نام

زن رسوخ كرده است. علت  عرشویم كه در ش اي می خالء
ماندند؟ چرا تا  سطح شناور چيست؟ چرا شاعران زن ایران در

چيز  كنند دیگر همه شوند فكر می عنوان یک شاعر معرفی می به
چراهایی كه از  اي ندارند؟ و ي حرفه تمام شده؟ چرا مطالعه

عنصري و ضعف ذهنی و تخيلی آنها حاكی است. شاعر  سست
جسمانی آشنا نيست، با فيلم و ادبيات و زنی كه با فمنيسم 

صورتی  كل هنر دنيا قطع رابطه كرده است و به موسيقی و در
تواند در ادبيات یک  چه سطحی می  پردازد تفریحی به كتاب می

ها هستند كه سطح شاعران  كشور داشته باشد؟ و همين گروه
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آورند. شاعري كه آمار  تازه به بلوغ رسيده را پایان می
تر است چه حرفی  اش از روزانه چهارالی پنج ساعت كم همطالع

عنوان یک  به« سيمون دوبووار»براي گفتن دارد؟ وقتی با 
ابتدا به مطالعات  رو هستيم، روبه« زاد فروغ فرخ» فمنيسم و

قول خود او  شود، یا به پردازد سپس فمنيسم می علمی خود می
ایش اولين ه بيست سال )سال دقيق یادم نيست( بعد از تالش

رساند. یا با اینكه خود دانشجوي  چاپ می رمان خود را به
به مدت مشخصی روزانه سه یا « هگل»فلسفه بود براي خواندن 

سفانه نه تنها شاعران أدهد كه مت چهار ساعت وقت اختصاص می
زن بلكه شاعران دیگر هم به همين شكل بيمار هستند و نخوانده 

موفق است كه اگر به هنر اعتماد دانند. شاعري  چيز را می همه
ثير زیادي دارد، أكند كه نبوغ ت دارد اما براین نكته پافشاري می

گذارد اما به صنعت  ثير كمی در شعر نمیأداند الهام ت یا اینكه می
آیيم و شعر زن جهان را مورد مطالعه  نهد. ما وقتی می ارج می
متوجه  كنيم، دهيم و با چشم دریافت غنا به آن نگاه می قرار می

وار هست كه  ي عميق و زنجيره شویم بين تمامشان یک رابطه می
سيلویا »اي كه  كند. رابطه هم متصل می ها را در یک نقطه به آن

كند یا به همين ترتيب  وصل می« آنا آخموتوا»را به « پالت
 دو. را به آن «زاد فروغ  فرخ»

شخصی او بلكه در زندگی « سيلویا پالت»نه تنها در اشعار 
شود.  ي مرموز و جذاب دیده می یک رابطه« زاد فروغ فرخ»با 

زیستند هر دو حدود یک سن و سال  هردو در یک دوره می
 شبيه به هم و... أي هر دو تقریب ي عاشقانه ميرند، رابطه می

 گوید: می «سيلویا پالت»وقتی 
به هوا / گيرد بر خاك ریشه می/ هاي ما هاي ما، پوزه پنجه
 یابد یدست م

 نویسد: می «زاد فروغ  فرخ»
 سبز خواهم شد.../ كارم دستانم را در باغچه می

خوانيم  متعلق به قرن  كه شاعري از چين را می و یا وقتی
زن  بيند كه یک شاعر گونه می هشتم، جهان و مفاهيم را همان

هاي گذشته با زن  یعنی ما در قرن ها بعد ببيند. باید در قرن
یک جنس ضعيف یا جنس دوم كه مورد معامله عنوان  شاعر به
 هستيم. رو شد روبه واقع می

 ها كنيم مانند آواره زندگی می»
 ایم سرانجام به خانه رسيده ميریم، می و

 زمين سفري كوتاه ميان آسمان و
 و بعد ردي از غبار هزاران نسل

 سازد خرگوش اكسيرحيات را براي هيچ می- ماه
 رد.گي درخت عمر جاودان آتش می

 اند هاي سفيد ما خاموش خوابيده استخوان ایم، مرده

 گذارند. ي بهار می شانه بر وقتی صنوبرها سر
دوباره آه  كنم، به آینه نگاه می كشم؛ آورم، آه می یاد می به

 كشم: می
-138)لی پو «كدام قله؟ كدام اوج؟ این زندگی غبار است.

162 ) 
به دست خود رهایی پرولتاریا باید »ماركس معتقد بود: 

خود او كاري انجام  كسی جز أنئو مطم «.پرولتاریا انجام گيرد
گونه براي زن و رهایی او كسی جز خود او  نخواهد داد. به همين

با « ویرجينياوولف»بينيم كه  تواند انجام بدهد. ما می كاري نمی
سنگ زیربناي فمنيسم را « اتاقی از آن خود»نام  كتاب خود به

كاري كه  «.جنس دوم»با « مون دو بووارسي»گذارد و  می
نقطه از كره خاكی به  نقطه عنوان مغزهاي متفكر در شاعران زن به

 خوانيم: را می «سافو»اند. وقتی شعري از  آن مقوله پرداخته
توانم  باز هم نمی/ كه هرچه بازوهایم را باز كنم/ باور دارم»

 «در آغوش گيرم/ آسمان را
شوي.  در كليت ضعيف دیده می هرچند هم بزرگ باشی باز

پذیر براي خود  هاي مرگ از پرنده« زاد فروغ فرخ»یا وقتی 
«  پرنده مردنی است خاطر بسپار/ پرواز را به»سازد:  سمبل می

عنوان یک زن در آغاز فصلی كه معتقد به سرد بودن آن  كه به
سپس به  كند به باوري برسد كه زن است، باشد سعی می نيز می

هاي دیگر كه از  و خيلی« آنا آخماتووا»ود بپردازد. یا زنانگی خ
اي تكميل كننده  گونه ي این متن فراترند كه هر كدام به حوصله

اند. بعد از فروغ،  هم هستند چرا كه یک تفكر را دنبال كرده
شویم  رو می خوانيم با جهانی روبه وقتی شعر زن فارسی را می

آیا در آن زبان زنانگی  ي اول باید به یقين رسيد كه در وهله
ي مفاهيم عصر خود  به اندازه« جنس دوم» است یا خير
پذیر هستند و  ضدهد و مسلم این تفكرات نق گسترش می

 ي زنان موظف به تكميل این تفكرات هستند. جامعه
ي  عنوان غنا در شعر خود به احساسات اجازه شاعر زن به

كند این  می دهد. او سعی رسوخ به شعر و مفاهيم ذهنی نمی
احساسات را هم در شعر و هم در مفاهيم كنترل كند. مهم نيست 

گاه به فكر  پردازد و هيچ به كدام جنبه از محتوا در ادبيات می
داند در  رو هست و می اختراع نيست، چراكه با واقعيت روبه

تر  مكتب دیگر كامل ادبيات هيچ شخص دیگر یا هيچ مكتبی از
ي هم هستند.  كاتب، شاعران و... ادامهو یا بهتر نيست بلكه م

تا  «زاد فروغ فرخ»گونه كه شاعرهاي زن فارسی بعد از  همين
گونه كه  را ادامه داده باشند. همان« فروغ»اند  حدودي سعی كرده

 عصر خود را ادامه دهد. كرد ادبيات قبل یا هم فروغ سعی می
سرا، تراوشات و الهام و وحی  عنوان غنی در شعر زن به
لف در شعر غنایی معتقد هست كه براي ؤجایگاهی ندارد. م
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سرایش نياز به تفكر است كه زیربناي شعر باشد، كه شعر عالوه 
شود یک خاستگاه و یک تفكر و  بر اینكه یک هنر خوانده می

دهد. او در  زنان جامعه ارائه می طرز نگاه را به جامعه و
گاه از  د، او هيچده گاه خبر خوشی نمی گونه از سرایش هيچ این

داند، چراكه معتقد است  گوید و خود را بازیافته نمی آینده نمی
باید در انزوا به تحليل رفت تا به اجتماع كمک كرد. باید از حق 

ما باید  كه در شعر زن فارسی، و... بگذرد. در حالی تعلق اشياء
 شعر هست یا شكاك باشيم. محتاط عمل كنيم و ببينيم اصالً

كنم كتاب  د ندارم هيچ اسمی را بياورم اما پيشنهاد میاگرچه قص
« پگاه احمدي»كه توسط « شعر زن از آغاز تا امروز»

اند  عقيده شوید. اما بوده آوري شده را بخوانيد تا با من هم جمع
مرور زمان در گرد  اند كه به هاي )هر چقدر ضعيف( داشته كه رگه

از شاعران خوبی كه به و خاكی كه راه انداخته بودند محو شدند. 
 ،«پگاه احمدي»توان  زبان زنانگی در كارهاي خود رسيدند می

 )البته مشروط( نام برد.« گراناز موسوي»، «مریم هوله»
 پدرانم از شيرم فرو ریختند»

 «كودكم از من بال خزید
شک با  شویم بی رو می روبه« مریم هوله»وقتی با ذهنيت 

در بحث روانشناسی هست كه شویم.  رو می زنانگی الزم روبه
شود احساس  آورد و یا مادر می یک دختر به مردي رو می

گيرد. یعنی آن  وابستگی جدیدي جاي وابستگی گذشته را می
بازد. و یا اینكه  وابستگی را كه به پدر و یا بردار دارد رنگ می

كند كه مرد تكميل  آید و قبول می قعيت كنار میابا و« هوله»
 گونه عكس. ت و هماني زن اس كننده
تنها تو / دهد و جهت را تشخيص نمی/ صداست و روحم بی»

تنها تو / در تن یک كافر بگنجانی/ زور توانستی تنها به می
هایم از  شانه/ توانی تا ابدیت گریه كنی می/ توانستی تو! می

 «جهان صبورترند
رود و از مرد مطلقی  اگرچه در جاهایی خيلی تند می

 را پرستيد: ید آنسازد كه با می
 رسد كه در محله به قتل می/ تنها آن خداي محله نباش»

 ي من باشند جهان گسترده/ هایت بگذار جيب/ كليدرا بده
 /كهكشان/ شود هایت تا افق بلند می )روحم از شانه

 شنود( هایم را می چشم
 گوید: می« پگاه احمدي»كه  یا وقتی

 كمک كن عاشقت بشوم در هكتار و درد»
 ام امشب... كه پشت كمربند بسته شبی

 زندگی كه یک جریب خالی بود و
 «ها، از تيمارستان مادرم به زمين آمدند درخت

رساند  مخاطب را می ها و... عنوان بازتاب واقعيت با جهانی به
كند كه یک  كه با غنا و مفهوم آن آشنا شود و جوري نگاه می

كنند.  نگاه نمی گونه شاعر نه تنها زن بلكه شاعران دیگري آن
گذارد و دست به  اگرچه خود او باز در جاهایی پا را فراتر می

اش آسيب وارد  بينی زند كه به كليت شعر و جهان شعارهایی می
 كند: می

 آخ! یكی، یكی، یكی، فقط یک روز!»
 از ساعت چهار تا پنج عصر دروغ نگوید

 «...تا پنج عصر
ان زن بعد از فروغ كنم كه شاعر اگر معتقدم و باز تكرار می

هاست. چراكه یک  به گستردگی الزم نرسيدند براي همين ضعف
راوي در شعر غنایی برخالف راوي در شعر متعهد انتظار ندارد 

 كند خود را تغيير داده باشد. بلكه سعی می دیگران را تغيير دهد،
راوي در غنا در هستی تاریک و تار جهان پيرامون، آنقدر به 

هاي متفكرانه مفاهيمی را  د كه بعد از سكوترس استحاله می
هاي خود نداشتند. و دست به  كند كه جان در عصب زنده می

برد، چراكه تنها رسالت او مخالفت با  تغيير در زمان و مكان نمی
هاي  ي كسانی دیگر. ما وقتی در اندیشه آن است و تغيير بر عهده

ایش برده شویم كه دست به ني مذهبی حتی با فردي مواجه می
ي كسی  است، كار او دعا كردن است و تغيير و اجابت بر عهده

دیگر است. )اگرچه با این تفكر مخالف هستم و فرد باید از 
پرستد به  خود بخواهد و به تالش ادامه دهد و خدایی كه می

 شود( دهنده الزم می عنوان آرامش
رو هستيم كه این تفكر  هاي كودكانه روبه گاهی با توجيه

قدر ساده است كه نيازي به بازگویی و شيوع آن در شعر  نآ
اند كه معنی و كاركرد  چراكه شاعرانی این كار را كرده نيست،

كشانند، ساده است پس نيازي به تفكر  ویل را به پرسش میأت
دهند كه تنها به  محور نشان می نيست و خود را یک فرد تک

 .دنبال خلق معناهاي محدودند
برد و  كار می ي ادبيات را به بان مورد استفادهفلسفه همان ز»

گونه تحليل  بنابراین قابليت قرار گرفتن در معرض همان
)پل « رود كار می ي را دارد كه در مورد ادبيات بها سرایانه سخن
پذیر ادبيات پی  ویلأ( ما در این سطرها به ارزش تدومان

ژان » كند مثالً بریم و به این واقفيم كه فلسفه از آن تغذیه می می
گوید قصد  دهد می وقتی چند نمایشنامه ارائه می« پل سارتر

اندیشه  داشتم در قالب فلسفه باشند اما دیدم در زبان ادبيات،
نيز « يا سرایانه تحليل سخن»شود و قابليت  تر القاء می راحت
 دارد.
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 حافظ در مكتب رند
 را جویباری ری

 

 چکیده: .1
فارسی یک مفهوم نمادین و پر ابهام رندي در ادبيات عرفانی 

ترین و پربسامدترین  است. در شعر حافظ نيز یكی از محوري
و « رقيب»در كنار واژگانی چون « رند»ي  هاست. واژه مفهوم

هاي حافظ خوش درخشيده و از  بازي در عرصه زبان« دوست»
 جایگاهی ویژه و خاص برخوردار است. 

باشد.  بار می 12ن تكرار آ زليات حافظ بسامدكه در غ طوري به
هم به این تعداد، نشان از كليدي تأثيرگذار بودنش  نآتكرار یک واژه 

 هاي شعر حافظ دارد. زبان و فضاسازي در ذهن،
هاي بسياري به رشته  تاكنون پژوهش« رند»ي  ي واژه درباره

صورت مفصل به بررسی واژه  تحریر درآمده است. در این پژوهش به
ي غنی و قزوینی كه با  )بر اساس نسخه 781و  781ل رند در دو غز

صورت  رضا جاللی( پرداخته شده است؛ سپس به محمد مقدمه سيد
كار  ها به ي رند در آن بيت دیگر كه واژه كه واژه 13مختصر و اجمالی 

 است مورد بررسی قرار گرفته است. رفته
در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است كه منظور 

فظ از رند چيست؟ آیا در همه ابيات رند به یک معنا و كاربرد بوده حا
 هاي متفاوت ظاهر شده است؟ است؟ یا در معانی مختلف و نقش

آید این  دست می هنچه از غزليات حافظ در یک نگاه كلی بآ
جایگاه مثبت و پسندیده در آوردگاه اندیشه  «رند»مسئله است كه 

 حافظ دارد.
صورت توصيفی و  پژوهشگر در این مقاله بهروش مورد استفاده 

شناسی  تحليلی است. كه با مراجعه به منابع موجود در در زمينه حافظ
ي  و سپس تحليل نقش، معنا و مفهوم واژه «رند»ي  به توصيف واژه

 رند در غزليات حافظ پرداخته است.

 رند، نقش، معنا، مفهوم، شعر حافظ های کلیدی: واژه

 

 مقدمه .2

گيرد و در این چشمه در  از عشق سرچشمه میشعر حافظ 

ها  ها و تلخی جوش و خروش است. شاعر با عشق ار آشفتگی

چيند و  می اش رخت بر و فساد و گناه و دروغ موجود در زمانه

در دنياي سكرآور و سرشار از شور و مستی دنياي درونش 

كاود و  خرامد. با طبعی نازك و ذوقی لطيف كائنات را می می

رود، سخن همگان را  كند. با باد صبا به هر سویی می یلمس م

كند و دائم بين حقيقت و  شنود، همه را به خوبی درك می می

اش  ي آنچه كه در لوح ذهن مجاز در تناوب است. برآیند همه

ریزد كه لسان غيب است و  نقش بسته را در قالب غزل می

 ترجمان اسرار دل.

هاي ذهنی و  ه با المانپردازد ك حافظ به ساخت دنيایی می

ها، تصاویر،  ها، حرف اش همسو و سازگار است. نقش بينی جهان

كننده، ساخت و  ها در قالبی نغز و دلكش و افسون پندها و آموزه

دار، طبيت و سرشت یک ملت  ها كه طليعه پرداخت اسطوره

هایی نمونه  شخصيت هستند. بسان معماري زیرك و ماهر، 

ا و نمادهاي منفور گرفته تا مثبت ه سازد؛ از شخصيت می

فروش(،  )تركيب پير طریقت و پير می سازنده. مانند: پير مغان

 -)از سه منظر ادبی دیر مغان)تركيب خانقاه و خرابات(، می

انگوري(، رند )از تركيب انسان كامل، صوفيه و گداي  -عرفانی

 ال قبا(. نشين دردنوش، یک راه

ه پربار و شگرفی است. این رند در دایره اندیشه حافظ كلم

هاي قدیم و جدید جایگاهی  ها و زبان كلمه در سایر فرهنگ

معادل با اشعار حافظ ندارید. خاص خود حافظ است. پيش از 

اینكه در شعر حافظ نمود و نمو یابد در زمان وي از نظر معنی 

و مفهوم نامطلوب و منفی بوده است. معناي اوليه رند برابر با 

كه حافظ نگرشی مالمتگر  ذل و اوباش بود اما از آنجاسفله و ارا

به دنيا و اجتماع داشته و هر نهاد یا امر مردود اجتماعی را با 

عيارها زده نگریسته و دوباره دست به سنجش م دیدي انتقادي

در نهایت به بازسازي آن معيارها در شكلی نو و تازه پرداخته 

ز این واكاوي و بازسازي ي بار توان نمونه است. واژه رند را می

معيارها در نظر آرود. آن چنان كه رند را از زیر دست و پاي 

پيمانه  پيمان و هم صاحبان جاه و مقام بيرون كشيد و با خود هم

 و همنشين كرد.

را  «آدم حقیقی»یا  «انسان کامل»حافظ نظریه عرفانی 

 از عرفان پیش از خود گرفت به رندی سر و سامان اطالق کرد و

 نامید. «ولی»رندان تشنه لب را 

 دهد کس    رندان تشنه لب را آبی نمی

 گویی ولی شناسان رفتند از این والیت 
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 بیان مسئله .3

سان كامل صالحان و )ابرمرد( یا ان رند، انسان برتر

ایت حافظ است. حافظ این واژه را با دیدي وربرگزیدگان به 

ه است كه نقش و انتقادي به چالش كشيده و تا جایی پيش رفت

را دچار تغيير و تحول نموده است و او را از انسانی  معناي آن

گر و غدار به انسانی نيک و كامل و برگزیده ارتقا  الابالی و حيله

 درجه داده است و وي را با خود همنشين و همراه ساخته است.

در پژوهش براي تحليل و توصيف معنا، مفهوم و نقش رند 

جویيم.  ز دیدي انتقادي و جستجوگر بهره میدر غزليات حافظ ا

به تحليل كامل و جامع واژه رند  781و  781در دو غزل 

صورت مختصر و مفيد به بررسی  شود. سپس به پرداخته می

 شود. دیگر ابيات كه به رند در آنها اشاره شده است پرداخته می

 

 ی رند: ی  واژه ریشه .4

 «رتو»اوستایی ي  توان واژه ي رند را می ي واژه ریشه

در زبان اوستایی چنين است: رتو، « رِتو»ي  دانست. معنی واژه

 كس راست، رد، سرور، رهبر، سَر، پيشوا، پيشواي مينوي

 (13: 8811)وحيدي، 

 

 معنی واژه ی رند: .5

رند در لغت به معناي: ص. زیرك و تيزهوش، بویژه الف( 

هاي  ا نيتها ی ها، اندیشه در پنهان كردن استعدادها و توانایی

ص به ها و اشخا ها، فرصت گيري از موقعيت خویش ب( در بهره

 (186: 8863)صدري افشار و دیگران،  ~سود خویش: مردِ 

باز،  رند در لغت به معنی مردم محيل، زیرك، غدّار، حيله

)دهخدا،  شود كه جمع آن رنود میاوباش، اراذل ناي و... است 

ر دیوان حافظ مقام واالیی علی اكبر، ذیل رند( اما همين رند د

كوب در كوچه  كه زرین دارد و به تعبيري خود حافظ است، چنان

چيز سر فرود  كه به هيچ رند كيست؟ آن»نویسد:  رندان می

ترسد و زیر این چرخ كبود، از هر چه  چيز نمی ورد، از هيچآ نمی

بيند و نه به رد و  رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نه خود را می

 (78: 8816كوب،  )زرین« نظر دارد. قبول غير

رندي حافظ رندي عياران نيست؛ رندي یک عارف 

آزاداندیش است، رندي فكر است كه شک فيلسوف  و حيرت 

عارف او را نسبت به هر قيدي عاصی كرده است، نه قيد خانقاه 

 «و صوفی را می پذیرد نه قيد فقيه و مدرسه را.

 

 ی رند پیدایش واژه .6

از آغاز پيدایش زبان فارسی « رندي»و  «رند»هاي  واژه

 دري مراحل مختلفی را پيموده تا به روزگار ما رسيده است.

كه گویش دري در اثر جذب و انجذاب و  از همان زمان

هاي فرهنگی و فضاي باز سياسی به پویایی و  فعل و انفعال

بالندگی و شكوفایی رسيد و به یک زبان  زنده و غنی كه بتواند 

زهاي فرهنگی و معنوي جامعه ایرانی را برآورده سازد،  تمام نيا

در زبان گفتاري و نوشتاري نقش « رندي»و « رند»اصطالحات 

شد كه آواره و  منفی داشت و به اوباش و اجامري گفته می

گستاخ بودند و اجتماعات انسانی از شر وجود آنان در امان 

الی، القيد و پرست، الاب الخمر، شهوت نبود. اینان افرادي دائم

باك و سفله و پليد بودند كه بسی اوقات حكّام  خيال و بی بی

نان در منازعات و محلی و صاحبان زر و زور از وجود آ

كه نقش منفی این واژه  كردند، چنان حوادث سياسی استفاده می

 بينيم: زبان پارسی آشكارا می درا در بسياري از آثار ارجمن

ی مورخ بزرگ و نویسنده هقيبن حسين ب خواجه محمد. 8

و پنجم هجري در مجلّد ششم از تاریخ بيهقی  فرزانه قرن چهارم

در ذكر بر دار كردن حسنک وزیر معنی منفی این واژه را به 

 د:رآو صورت زیر می

 وردند، نَعوذُ بِاهلل مِن قَضاء السوءآ... و حسنک را پاي دار 

خوانان  اند و قرآن و دو پيک را ایستانيده بودند كه از بغداد آمده

خواندند. حسنک را فرمودند كه جامه بيرون كش. وي  قرآن می

هاي ازار را  دست اندر زیر كرد و ازاربند استوار كرد و پایچه

جبه و پيراهن بكشيد و دور انداخت با دستار، و باز  بيست و

ها درهم زده و تنی چون سيم سفيد و  پابرهنه ایستاد و دست

گار، و همه خلق به درد گریستند. خودي، رویی چون صدهزار ن

روي پوش، آهنی بياوردند. عمداً تنگ چناچه روي و سرش را 
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نپوشيدي، و آواز دادند كه سر و رویش را بپوشد تا از سنگ 

تباه نشود كه سرش را به بغداد خواهيم فرستاد نزد خليفه و 

يزي ججنبانيد و  داشتند و او لب می حسنک را همچنان می

دار  تر آوردند. در این ميان احمد جامه ند، تا خودي فراخخوا می

بيامد سوار و روي به حسنک كرد و پيغامی گفت كه خداوند 

گوید این آرزوي توست كه خواسته بودي و گفته كه  سلطان می

چون تو پادشاه شوي ما را بر دار كن... حسنک را سوي دار 

ز ننشسته بود بردند و به جایگاه رسانيدند، بر مركبی كه هرگ

ها فرود آورد. و اواز  بنشاندند و جالدش استوار ببست و رسن

كس دست به سنگ نمی كرد و همه زار  دادن كه سنگ دهيد هيچ

گریستند خاصه نيشابوریان، پس مشتی رند را سيم دادند  زار می

كه سنگ زنند و مرد خود مرده بود كه جلّادش رسن به گلو 

اهلل  ن است حسنک و روزگارش رحمهافكنده بود و خپه كرده. ای

 (31: 8817)تبریزي،  عليه.

ابونصر قبادي مترجم تاریخ بخارا كه توسط ابوبكر محمدبن . 2

 نویسد: جعفر نرشخی تليف یافته است می

از دزدان خلقی را به خود گرد كرده بود، از اوباشان و رندان »

 )همان منبع( «روستا چهار هزار مرد.

شناس معاصر در اثر  من فيلسوف و حافظدكتر محمود هو. 8

سد مراد از رندي ینو می« گوید حافظ چه می»ارنده خویش 

 چيست:

ي مردم در گفت و گوهاي خویش كسانی كه سود خود را  توده

خوانند. در زبان توده  می« مرد رند»دهند  چيز ترجيح می به همه

مترادف « رندي»نيز با « سازي نيرنگ»و « بازي حقه»مردم 

رود. اما به موازات نقش منفی این واژه شعرا و  كار می هب

نویسان و صوفيان از ان معانی مثبت  نویسندگان و فرهنگ

المثل خيّام و سنائی در كاربرد مثبت این واژه  گرفتند. فی

 گویند: می

 هر ناله كه رندي به سحرگاه زند

 «خيّام» از طاعت زاهدان سالوس به است

 رواز پی سادات به مسجد م

 دوري ایشان به مهمات گير

 مذب رندان و گدایان شهر

 «سنائی»  صحبت اصحاب كرامات گير

 

 ی رند مفهوم واژه .7

 :نویسد دكتر پرویز اهور می

شود كه خود را از  در اصالح صوفيان به كسی گفته می« رند»

كلی رها كند و محو حقيقت شود.  بند قيود ظاهري و معمول به

برد، مشابهتی با معنی امروزین آن كه  كار می رندي كه حافظ به

گر باشد، ندارد. رند حافظ نه ظاهربين است و نه  زیرك و حيله

متظاهر. نگاهش به زندگی نيز با نظرگاه عامۀ مردم متفاوت 

است و بدین سبب مقبول مردم نيست، حتی مردود ایشان نيز 

هست. طریق رندي حافظ صفاي دل و خوش بودن و طرب 

است. طریق ریا و نفاق نيست. در مذهب رندي  كردن و عاشقی

خودبينی و خودخواهی و خودرایی كفر است... رندي حافظ 

دوري از ریاكاري و خشكی و دروغ و ستایش زیبایی و اعتقاد 

هاي حيات و دوري از  ها و شادي به لزوم برخورداري از نعمت

 ستم و آزاري و گردن ننهادن به بندگی و زبونی در برابر مردم

دستی و ناكامی حتی مرگ. ضمن دور  زور، و بيم نداشتن از تهی

ماندن از غرور و خشم و با اعتقادي راسخ به انسانيت و 

 (831: 8868)اهور،« هاي واالي انسان بودن است... ارزش

 

 رند در قلمرو اندیشه حافظ .8

بينی است  رند شخص هوشمند و هوشيار و تيزهوش و روشن

چنان كه  اكاران و سالوسان را آنكه با فرزانگی خویش، ری

هستند تشخيص دهد و به مردم بشناساند مكتبی كه این تفكر را 

است. حافظ استاد مسلم « رندي»ترویج و اشاعه دهد، مكتب 

 (33: 8817)تبریزي، این مكتب است.

در واقع رند خود حافظ است كه بسان معياري عمل كرده و 

كند و به مردم باز  فكيک میسره از ناسره  را در اجتماع از هم ت

گر است و عاصی و پایبند به  شناسد. چون رند عصيان می

عادات و رسوم كهنه و مرده كه بعضی اشتباه هستند نيست. وي 

سازد  یابی پرداخته و سپس ویران می به بررسی، واكاوي، ریشه
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نهد. بنایی كه آجر به آجرش  و دیگر بار بنيادي تازه و نو بنا می

 وش عشق و مستی می باقی را با خود دارد.جوش و خر

 آن نيست كه حافظ را، رندي بشد از خاطر

 كاین سابقه پيشين، تا روز پسين باشد

 حافظا می خور و رندي كن و خوش باش ولی

 دام تزویر مكن چون دگران قرآن را

 حافظ مكن مالمت رندان كه در ازل

 نياز كرد ز زهد ریا بیمارا 

ت. و این كمال خودآگاهی در رند شخصی خودآگاه اس

یابد. از شوق دیدار   خداشناسی و خدا آگاهی تجلی می

وعشوق ازلی و ابدي، سرمست و خراب است و رازهاي هستی 

داند و با  اي وصل به كائنات می باخبر است. خود را چون ذره

 دهد. گوش جان سخن كائنات گوش فرا می

امّا براي خود داند  رند خود را در گرو و پيرو گروهی نمی

شيوه و راه و رسم و سلوكی دارد. در واقع رسيدن به رندي كه 

از نظر حافظ،  نمود انسانی كامل و آزاد اندیش و نيک رفتار 

است براي خود سير و سلوكی دارد و بدون طی طریق و پيمودن 

 توان به آن دست یازید. مسير در حریم عشق نمی

ت، گرفتار عشق و گروهی از شدت طلب و شوق دیدار حقيق

جذبه می شوند و عشق غير از خواست شدي چيزي نيست. این 

تش كه افروخته شد، مراعات و عرفيات و ظاهر صالحی از آ

رود و به تخریب ظاهر تا طرف توجه خلق نشود و  ميان می

: 8881)بامداد،  پردازد. صود است میقعمارت باطن كه راه م

887) 

د و به زبان این قوم، وش ز میااز این مرحله به بعد رندي آغ

ن كس است كه بند عادات و عرفيات را گسسته و از قيود آرند 

 )همان منبع( خرافات و موهومات رسته باشد.

جا به رندي مباهات دارد و این عنوان را براي  خواجه ما همه

گویان نسبت ریا و تزویر و زرّاقی  خود پذیرفته و به مالمت

رتبه رندي را خارج از حدو اختيار و ن حد كه مآداده، تا به 

 )همان منبع( مرهون فضل و عنایت دانسته است.

 شيوه رندي نه الیق بود طبعم را ولی

 ي دیگر كنم چون در افتادم چرا اندیشه

 زاهد ار راه برندي نبرد معذور است

 عشق كاري است كه موقوف هدایت باشد

 تحصيل عشق و رندي آسان نمود اول

 ر در كسب این فضائلجانم بسوخت آخ

 نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست

 عاشقی شيوه رندان بالكش باشد

 خواجه مزایاي بسياري براي این مقام قائل است:

 ن رند عافيت سوزمآغالم همت 

 كه در گدا صفتی  كيمياگري داند

 زمانه افسر رندي نداد جز به كسی

 كه سرفرازي عالم در این كله دانست

گوئی و دعوت كرده است كه از آن  ش را پيشمزار شدن تربت

همه همت بخواهيد، زیرا عالوه بر تأثير روحانيت خود من، آنجا 

 (881مزار رندان جهان خواهد شد: )همان: 

 بر سر تربت ما چون گذري همت خواه

 كه زیارتگه رندان جهان خواهد شد

داند كه سالک از قيد و دنيا و  مرتبه اعالي رندي را آن می

ت و آنچه مربوط به حبّ ذات و خودخواهی است رسته آخر

و رضوان » 8«اكبر ذلک هوالفوز العظيم و رضوان من اهلل» باشد

 28«من اهلل

 غالم همت رندان پاك بازانم

 كه هر دو كون نيارزد به چشمشان پر كاه

 

 ی رند افسانه .9

 راهمپيران جاهل، شيخان گ        ما را به رندي افسانه كردند 

م حافظ رندي و عاشقی هميشه باهم است و عاشقی در كال

( پيران 881: 6و  2:831و  2:238و 817: 1). هم رندي است

جاهل و شيخان گمراه، هر دو اشاره به پيرانی است كه بر مسند 

نشينند امّا به مراتب كمال و روحانی و درك اسرار عام  ارشاد می

                                                           8
 سوره توبه 18آیه  

 
2
 سوره آل عمران 888آیه  
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مرشدان دري بر گوید: از هدایت این  اند. حافظ می معنا نرسيده

)نگ: كردار . ما گشوده نشد و ناچار روي به عالم رندان آوردیم

: 8812)استعالمی،  (788: 7ام كرد می پرست  اهل صومعه

8367) 

حافظ به شریعت اشراف و احاطه كامل دارد و هم اهل 

طریقت است. مرد راه است و در طی طریق و سلوك عجيب پا 

پيمایی  نه و گاه رندانه بادیهنهد و عاشقانه و عارفا در ره می

 كند. می

 در بيابان گر به شوق كعبه خواهی زد

 ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش    

در لباس رند به از تحریف و تباهی تصوف و خرقه و خانقاه 

گوید. و همين نكته  می« پيران جاهل»و به تصریح خودش 

سرسپرده و  كفایت می كند كه به این موضوع پی برد كه حافظ

ي طریقت نيست. حافظ بيشتر مجذوب  بسته چشم و گوش

كه از معناي  چنان-استتيک و اتيک عرفان است. طریقت را 

ها  داند، نه هدف. گاه به سرگشتگی راه می -آید اش بر می لغوي

ي خود هم اشاره دارد.  روانه هاي عرفانی تک و یا سرخوردگی

 (8811)خرمشاهی، ده: 

داند و معتقد است  طور كه گفته شده راه می طریقت را همان

آموزد. سالک یا  طریقت، پيمودن راه و مسير را به سالک می

داند و آن چيزي نيست جز رسيدن  همان رند هدف خود را می

به عشق ازلی و اعتقاد، تمسک جستن و خواستن غير معبودش 

داند. معشوق و معبودش را در  را كفر و دوري از هدف می

خواهد   داند كه حتی نمی و بلند قامتی چنان بزرگ میزیبایی 

كافر و مسلمان هم درد و غم هجران از این زیبایی كه در وصف 

 و سخن نگنجد را نكشند.

اند.  رندي را پيران طریقت و شيوخ تصوف افسانه پنداشته

كه اینان خود در گمراهی  گمراه كننده حال آن افسانه باطل و

 خود سير و سلوك دارند.

حافظ نه پارساي شریعتمدار سر به راه است و نه صوفی 

روانه و نيمه ابداعی  كامل و نه عارف واصل، حافظ طریقتی تک

)خرمشاهی، . شمارد را طریقت می دارد. و خود آن« رندي»نام  به

شود. عشقی كه  : یازده( طریقتی كه جز با عشق ميسر نمی8811

گواه و معترف به این با عشق مدام همراه است و این یعنی رند 

امر است كه عالم همه محضر اوست و چه خوش دمی بود كه 

هر لحظه خویشتن خویش را در محضر و بارگاه معشوق جاري 

و ساري ببينی. اینجاست كه رند در همه حال به كام خویش 

كشد و  رسيده و مست از این وصال، بخت سركش در آغوش می

دهد؛ غنيمت  ال میاش را كه طعم وص ي بودن لحظه لحظه

 شمارد. می

توان رند را افسانه و اسطوره دانست.  از منظري دیگر می

انسانی كامل و آگاه به معرفتی از خود رسيده چنان كه وجود 

اش( چون  )محبوب و معشوق را در ذات اقدس الهی خویش 

اي  بيند در دریاي مواج عشق. خودش ار قطره اي می قطره

ه گرفتار شده و از آن دریاي سراسر بيند كه در ظرف جامع می

عشق دور افتاده است. درد و غم فراق چيزي جز غم و اشک و 

 آه جانسوز برایش ندارد.

آداب و شعائر   او در پی رسيدن به هدف است. حال آنكه

رند معترض است و با  اند.  شریعت راه را با هدف اشتباه گرفته

طعنه به پيران  مستی و خردگریزي و دوري از طریقت و شریعت

زند. در مذهب شریعت و تصوف كافر است و  و تصوف می

زندقه. چرا كه مدام در عيش است و مستی. این مستی و دوري 

 گنجد. از عقل و خرد در آیين شریعت نمی

هم بار معنایی منفی را به دوش « رند»ي  در این بيت واژه

نظر  مداي كه  سازنده كشد و از دیگر سو بار معناي مثبت و می

حافظ است. همه به افسانه ساختن و دور از واقعيت بودن آئين 

رندي از منظر شریعت و طریقت اشاره دارد و هم طعنه به 

 گمراهی و جاهليت شریعت و طریقت اشاره دارد.

دهد.  در اینجا حافظ تصویري محجوب از رند ارائه می

انه توان گفت فراتر از زم كه می روشنفكر و پيشرو است؛ طوري

گنجد  خود بوده و در ظرف ادراك و فهم جامعه زمان خود نمی

شود. ذات افسانه بر پایه  اینجاست كه از رند افسانه ساخته می

خيال و دوري از واقعيت استوار است. در اینجا رند یا همان 
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حافظ دچار موهوماتی است كه بيشتر به افسانه و داستان 

 شباهت دارد.

پردازد امّا نه از مكتب   نایه به توبه میدر بيت بعد به طعنه و ك

و آئين رندي كه از آنچه زاهدان و عابدان در آن كوتاهی 

نماید و این خود صحّه بر امر است كه رند خود  اند توبه می نموده

داند و عمل به آنها را بر خود  سري اصول می را پایبند به یک

 داند. واجب و دیگران كافر به آئين خود می

 

 عشق رند و .11

 گاه توبه؟ اَستَغفِرُاهلل! آنمن، رند و عاشق، در موسم گل        

ترسيم چهرۀ حقيقی حافظ كه در گزیر از هر كيش و آیينی 

گاه ممكن و مقدور خواهد شد كه  آورد، آن به رندي روي در می

آل او جاي دهيم و از آميختن  او را، تنها در همين دنياي ایده

در هر معنی و  یگر و از جمله عرفان ـهاي د مرزهاي آن با آیين

ـ خودداري ورزیم. نه تنها در  كنيم مفهومی كه از آن اراده می

یابيم كه او در آن از عرفان سخن  اي نمی شعر حافظ هيچ قرینه

به قبول گفته باشد، بلكه ترسيم خطوط عمدۀ آیين رندي و 

گاه سنجش آنها با اصول و  هاي اعتقادات حافظ و آن ویژگی

دقت نشان  بانی عرفان نيز، تفاوت و ناهمانندي این دو را بهم

 (18: 8812دهد. )درگاهی، می

دانند. اما به نام و  رندان آئين طریقت و شریعت را خوب می

پردازند  ننگ اعتنایی ندارد و گاه در جامعه به عصيان می

 نالد. چيز را ندارد و از بخت باطل و گمراه خود می مالحظه هيچ

گاه آثاري از جوانمردي و  و مالمت عامه، شاید گهنه پند 

دادند، اما غالباً از هيچ كاري روگردان  كارسازي نشان می

« كشی... نبودند. نه از غارت و شبگردي نه از تهدید و آدم

 (8: 8817)زرین كوب،

اعتنا به  یعنی رند مفهوم جامع و شاملی بود كه همه افراد بی

ي انسانی و حتی مزدوران ها هاي اجتماعی و ارزش آیين

اي را كه به قيمت یک شكم نان دست به مزدوري و  خودفروخته

 گرفت. یازیدند نيز در بر می هاي پاك و آزاده می كشتن انسان

هاي منفور و ناخوشایند آیين رندي، واژۀ رند را در  جلوه

هاي مختلف اجتماعی در اعصار مختلف  نظر اصناف و گروه

تی و نفرت ساخته بود و در زبان و تاریخی، آكنده از زش

و « ناسزا»فرهنگ محاوره عوام و خواص این كلمه در حد یک 

 .شد تلقی می« فحش»

رند در این بيت عاشق است و آزاد در واقع رند و عاشق هر 

دو یكی هستند. در موسم گل دوري از خوشی و می و مستی 

ان دیوانگی است. رند عاشق و مست است. موسم گل كه بهار ج

را دور از  دارد و توبه از آن است اوست را به جان دوست می

 داند. عقل و خرد رندي و مذهب عشق می

معناي آزادي و وارستگی است، هم  رندي حافظ هم به

گري و عاشقی. افزوده بر  معناي عياري، قلندري، خوش باشی به

این، رندي قطب واقعی زندگانی و اشعار حافظ است و عرفان، 

قی زندگانی و اشعار او. شاعر ما به مدد عرفان از قطب حقي

رسد و در  گذرد و به نامحسوس می حوزۀ محسوس در می

هاي  گردد؛ زیبایی هاي زندگی این جهانی بر می رندي به واقعيت

كند و از كمند  بيند و تجربه می را می هاي آن زمينی و شادي

«. جهد ها و باورهاي صوفيانه و زاهدانه بيرون می فرقه

 (883: 8818)دستغيب، 

حافظ با رندي راه رهایش دنيوي و با عشق راز گشایش و 

آموزد... رند با نظر كردن در نفس  رستگاري اخروي را به ما می

بيند كه  هاي بشري را می خود و دیگران، نقش تمناها و خواهش

داند كه زیستن یعنی خواستن و  آید. او می از نفس زندگی بر می

مندي است كه چون از صافی شهمين خواستن و هوداند كه  می

خویی  خرد و دانایی بگذرد و خودپرستی و سركشی و درنده

شود و به  طبيعی را در خود مهار كند، روشن و شفاف می

هاي زودگذرش به  شود و هوس سرچشمۀ زایاي عشق بدل می

سپارد كه خود را در آفرینندگی و  شوقی پایدار جاي می

رو و  كند... رندي یعنی صاف و شفاف و یک میهنرمندي نمایان 

راستگو كردن نفس، نه كشتن آن. نفسی كه به شفافيت رسيده و 

با خود روي و ریا ندارد و خود را بر خود و دیگران در پس 

كند، یعنی نفسی كه  هاي خودفریب و دیگر فریب پنهان می نقاب
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 مندي در او پاالیش یافته و به جایگاهشخواهشمندي و هو

مشاهدۀ زیبایی در عالم رسيده و با زیبایی یگانه شده است. 

كمال روان در انسان رسيدن به مقام مشاهدۀ زیبایی در عالم 

 (236: 8813است. )آشوري، 

هاي  مایه حافظ مفهوم رندي را بسيار ظریف و با رنگ

گوناگون پرداخته است و به آن بعدهاي ارزشی و شخصيتی 

باري، رندي  .نگرد از وجهی به آن می بسيار داده است و هر بار

خواري، رندي و  و عاشقی و بالكشی، رندي و مستی و شراب

سوزي و ترك سالمت، رندي و  نظربازي، رندي و عافيت

سوزي و ترك سالمت، رندي و  نظربازي، رندي و عافيت

گناهكار و بدنامی و نامه سياهی، رندي و عالم سوزي، رندي و 

ریایی و پاكبازي  گري، رندي و بی خراباتیگري، رندي و  الابالی

 سامانی و... نيازي، رندي و سرگشتگی و بی و بی

در این بيت رند مستی عاشق است كه حاضر نيست خماري 

عشق را به كناري بگذارد و لحظه از عيش عشق دوري گزیند. 

چرا كه توبه از مستی عشق محبوبش دوري و كافرشدن به 

 طریقت رندي است.

همواره در طلب است و اهل همت تا دوباره روزي  آدم رند

و توبه در موسم گل خود عين فراق و  .برسد« وصال جانان»به 

نماید برایش صبر و گذران عمر ناپایدار  دوري است. چه تلخ می

 اش. در فراق یار و محبوب ازلی

انسان رند با پشت پا زدن به مصلحت خویش و از كف دادن 

در برابر « مستی»خویش به « امزم»زمام عقل و سپردن 

و گردن نهادن به « گناه»هاي جمال و دست زدن به  جلوه

« حكم ازلی»بدنامی و آوارگی و سرگشتگی، در واقع به یک 

كشد كه ضروري ظهور حق در  نهد و بار حوالتی را می گردن می

صفات جمالی خویش است. به عبارت دیگر، حق براي نمودار 

بوبيّت و جبّاریّت نخست به ملک زاهد كردن خویش در مرتبۀ ر

تواند كرد و سپس براي نمودار كرن  نياز دارد كه گناه نمی

تر رحمان و لطيف و جميل به انسان رند  خویش در مرتبۀ عالی

 «.غریق رحمت»اي است  تواند كرد، امّا گناه آلوده كه گناه می

 )نيازكار، بی تا(

ترسد، و  چيز نمی يچآورد، از ه چيز سر فرود نمی رند به هيچ

نه  .زیر این چرخ كبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

. )زرین كوب، بيند و نه به ردّ و قبول غير نظر دارد خود را می

رند آزاد و رهاست در هيچ آئين و مسلكی جز  (78: 8811

شناسد نه واعظی كه  گنجد. نه شيخ می رندي و عشق نمی

عشق و بریدن از محبوب برایش  اي جز دوري از پندهایش ثمره

پرست است و هيچ حرف دیگري را گوش  ندارد. تنها باده

بيند و نه  جانش شنوا نيست. مست حق است و غير از او نه می

 شوند. می

جانی و آزاداندیشی است كه در  رندي آن قلمروي از آزاده

توان  متن یک فرهنگ دینی از راه تأویل كالم و حياتی بدان می

حافظ منطق وجودي انسان را چنان كه از گزارش رسيد. 

جا  كند و تا بدان آید، تا نهایت دنبال می تأویلی قرآن بر می

كس دیگري پيش و پس از او در پهنۀ فرهنگ  كشاند كه هيچ می

ایرانی نكرده است و از این راه است كه او از عالم رندي سر در 

بساط فرهنگ  آورد كه رویاروي عالم زهد است. او در واقع می

كند و  چند صدسالۀ زهد را در پشت سر خود واژگون می

آورد كه تنها او و رندانی  اندازي از جهان را پيش رو می چشم

چون او جرأت زیستن در آن و با منطق آن را دارند و اگر دید 

زاهدانه و منطق زاهدانه دوباره با زور تفسيرهاي خود او را در 

هيچ جاي شگفتی نيست، زیرا زهد،  سياه چال خود بلعيده است،

: 8811ویژه زهد ریا، اساس فرهنگ ماست. )آشوري،  و به

231) 

سنج  تر حافظ رند، دانا و نكته حافظ، یا به تعبير دقيق« رند»

و بخرد و زیرك است... ميخوارگی رند، اهل خرابات بودنش، 

نظربازي اش و سرانجام عاشق بودنش، اگر با هدف دست یافتن 

بينی وي مورد توجه و بررسی قرار گيرد،  يادهاي جهانبه بن

گردد كه اتصاف وي بدین صفات به معنی آن است كه  روشن می

اي عاشقانه است... رند  بينی اي عارفانه و جهان وي داراي اندیشه

آسا  رغم روش زاهدان قشري، راهب حافظ و حافظ رند، علی

گيرد و  می  هرهگوید، بلكه از زندگی، نيک ب به ترك دنيا نمی

ترین ویژگی رند از  كند... مهم نصيب خود را از دنيا فراموش نمی
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شكنی و استقبال از  باكی و جانبازي، سنت لحاظ عملی، همين بی

گري با اهل زور  بدنامی در راه عشق و سرانجام مبارزه و ستيزه

 و تزویر است. )نيازكار، بی تا(

هراسد و به  نمی پرستی در نظر طریقت و شریعت از ننگ می

پذیرد تا  جان دوستش می دارد. و توبه و انكار و دوري نمی

مگر پرتو نوري روي محبوب در جان وي افتد و بر آیينه دلش 

نقش رخ یار ببيند. او از همه دوري و سردي فراق یار آه از 

آید. با شرب و عيش مدام تلخی غبار صبر و فراق  نهادش برمی

 د.زدای را از آینه جان می

 

 گذری بر واژه رند در غزلیات حافظ .11

 چه نسبت برندي صالح و تقوي را

 سماع وعظ كجا و نغمه رباب كجا

داند. مصلحت  رند را با طریقت و شرعت همراه و همسو نمی

اندیشی و پرواپيشگی در آئين رندي جایی ندارد. رند عاشق 

سوزد و در رقص و سماع است  است و در آتش طلب همت می

 خواهد. ال نمیكه جز وص

*** 

 راز درون پرده ز رندان مست مپرس

 مقام را كاین حال نيست زاهد عالی   

در مرحله رندي، بار سنگين سلوك بر دوش عشق است و 

این آتش الهی باید طالب سالک را، روي بال ملكوتی خود به 

 (881: 8881)بامداد، . منزل مقصود برساند

طلبد كه باید به آن  میرسيدن به درجه رندي طی مراتبی را 

مقام رسيد و زاهد كه به این مقام و درجه نرسيده از اسرار الهی 

 آگاه نيست.

*** 

 توبه زهد فروشان گران جان بگذشت

 وقت رندي و طرب كردن رندان پيداست   

 ما نه رندان ریائيم و حریفان نفاق

 بهتر از زهد فروشی كه درو روي و ریاست   

و مستی است و سرشار از عشق و عالم رندي همه خوشی 

ر است. عشق با ود از هرگونه نفاق و ریاي سالوسان و زاهدان به

خودي  گردد. شعر حافظ سرود عشق و بی زهد و ریا جمع نمی

اي  تواند اندوه زمانه خودي نمی است و شاعر جز با عشق و بی

خورد فراموش  را كه در فساد و گناه و دروغ و فریب غوطه می

 .كند

*** 

 حافظ چه شد ار عاشق و رند و نظرباز 

 بس طور عجب الزم ایام شباب است 

 خواره و سرگشته و رندیم و نظرباز  می

 وانكس كه چو ما نيست در این شهر كدام است 

اي  اي است از اصل عربی در فارسی كه معناي پایه نظر واژه

ي معنایی  یكی است، یعنی در پایه« و نگریستن« نگاه»آن با 

نسبت به « نظر»كند.  اما  ي بينایی می انگر كاري است كه قوهبي

ي معنایی  تري دارد كه از انبانه نگاه قلمرو كاربردي گسترده

ن آآید.  نكته باریک  تر این واژه در زبان اصلی برمی گسترده

 و« ـباز»هاي  در تركيب با پسوند گونه« نظر»ي  است واژه

اي یافته است در  عنایی تازه، در ادبيات عرفانی، افق م«ـبازي»

اي كسی است كه  خالف جهت افق پيشين. نظرباز در معناي پایه

كند و به زیبارویان نظر دارد یا  می« چرانی چشم»از سر هوس 

كند  در پی لذت نظربازي است. رند آنچه حافظ او را وصف می

ر است و هم ظن ند، هم صاحباد ن میآي برین  و خود را نمونه

معناي برخورداري از رأي و بينش  نظري به احبنظرباز. ص

و « نظربازي»، «نظرباز»هاي  حكيمانه است. اما در تركيب

مندي و ش)به چيزي یا كسی( بار معنایی هو« نظرداشتن»

ي نظر  هاي ظریفی كه حافظ با واژه خواهش وجود دارد. بازي

كند، بازتابی است از دیدگاه  در این دو ساحت معنایی می

 (7-8: 8811)آشوري ، ي ضدّ زهد او. رندانه

*** 

 تا چه بازي رخ نماید بيدقی خواهيم راند 

 عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيست 
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 مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز 

 ور نه در مجلس رندان خبري نيست كه نيست 

 صالح و توبه و تقوي ز ما مجو حافظ

 كسی نيافت صالحز رند و عاشق و مجنون                

كار نيست. جسور و گستاخ است. تنها  بين و مالحظه مصلحت

پرواي محبوب دارد و دیگر هيچ. در عرصه رندي آنكه را این 

داند راهی نيست و مانند مهره است كه باید از صفحه  مذهب نمی

شطرنج خارج شود. رندان به اسرار آگاهند و این سر بر هر 

خبري از  ز بیجر مجلس رندان گردد  وگرنه د كسی فاش نمی

 هایش خبر دیگري نيست. دنيا و وابستگی

*** 

 نام حافظ رقم نيک پذیرفت ولی 

 پيش رندان رقم سود و زیان این همه نيست  

هاي دنيایی  ها و ارزش رند اهل سنجش معيارها با ميزان

نيست آنچه در نظر خلق مقبل افتد برایش محصول و نتيجه 

ست كه در نظر محبوب و معشوق درست نيست. سود همه آن ا

 افتد.

*** 

 عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت  

 كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت     

كس بار گناه دیگران را بر دوش نخواهد كشيد. رند خود  هيچ

تواند راهور و  داند كه هم اوست كه می را معيار خویش می

نایی كه همه وجود حق سوي روش گر به راهنما باشد و هدایت

تواند موجب گمراهی و ضاللت  است و از دیگر سو خودش می

رسند و رند اگر گمراه باشد  باشد. گمراه به خودش زیان می

 كند. خودش زیان می

* ** 

 زاهد غرور داشت  سالمت نبرد راه

 رند از ره نياز به دارالسالم رفت     

نيست. به تمام  اي رند را با غرور و تكبر و خودبينی رابطه

وجود به این واقعيت معترف است كه وجودش سراسر نياز است 

و در برابر این نياز تسليم معشوق است. اما زاهد كه در شریعت 

برد كه در ره  است به زهد و عبادتش مغرور شده و یاد می

 رسيدن همواره محتاج  عنایت حق است.

** * 

 دهد كس رندان تشنه لب را آبی نمی

 ی ولی شناسان رفتند از این والیتگوی    

را از « آدم حقيقی»یا « انسان كامل»حافظ نظریه عرفانی 

عرفان پيش از خود گرفت به رندي سر و سامان اطالق كرد و 

 ناميد.« ولی»رندا ن تشنه لب را 

رند، انسان برتر )ابرمرد( یا انسان كامل یا بلكه اولياءاهلل به 

از متن و دیوان حافظ برآید  رند چنان كه .روایت حافظ است

شخصيتی است به ظاهر متناقض و در باطن متعادل. اهل هيچ 

 افراط و تفریطی نيست.

ترین هدفش سبكبار گذشتن از گذرگاه هستی است به  بزرگ

اندیشد. رند آزاداندیش و غيردینی هم داریم  رستگاري نيز می

عتقاد ولی رند حافظ تعلق خاطر و تعهدي دینی دارد به آخرت ا

دارد و می اندیشد ولی از آن اندیشناك نيست زیرا عشق و 

یابد تكيه بر تقوي و دانش و  عنایت را نجات بخش خود می

 فضل و فهم ندارد

***  

  ازل كاري به جز رندي نفرمودند  مرا روز 

 هر آن قسمت كه آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد      

  طر  آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خا

 كاین سابقه پيشين تا روز پسين باشد

مفهوم رندي و شخص رند را هم باید، هم چون تمامی 

ها و نمادها، در شعر حافظ در پرتو ساختار جهان و  مفهوم

بينی او دریافت كه در آن هرچيزي پيوسته اشاره به رویداد  جهان

ازلی خود دارد. در مورد رندي نيز سرنمون آن را در رویداد 

 یابيم. ی میازل

***  

 ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

 عاشقی شيوه رندان بالكش باشد    
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كران و  عشق خطير و خطرناك است. راه عشق غریب، بی

نهایت است. در عشق باید افتادگی تسليم داشت پاكباز بود و  بی

 بال كشيد و از جان گذشت و رضا بر داده داد.

دنبال جلوه  رت نيست. تنها بهعاشق  و رند در پی دنيا و آخ

شوند. عشق و  عشق حق است. عقل و عشق باهم جمع نمی

 رندي همراه و هم عنان هستند.

 *** 

 اي دل طریق رندي از محتسب بياموز  

 مست است و در حق او كس این گمان ندارد 

شود  دومين شخصيت منفی كه در دیوان حافظ دیده می

دهاي طنزآميز حافظ است كه هدف طنز و انتقا« محتسب»

 است.

گيرانه امير مبارزالدین محمد با تعصب  دوران حكومت سخت

در این   هاي خود را و خشونت همراه بود. حافظ بيشتر غرل

دار و  فریبی با لحنی نيش دوران در مبارزه با ریاكاري و عوام

گزنده، تلویحاً خطاب به همين امير ریاكار مظفري سروده و با 

 خوانده است.« محتسب»او را  كنایه و تمسخر

 *** 

 آن نيست كه حافظ را، رندي بشد از خاطر   

 كاین سابقه پيشين، تا روز پسين باشد 

 بد رندان مگو اي شيخ و هشدار

 كه با حكم خدایی كينه داري     

 مرا روز ازل كاري به جز رندي نفرمودند  

 هر آن قسمت كه آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد 

 قسمت و سرنوشت ازلی است. رندي

***  

 چون پير شدي حافظ، از ميكده بيرون شو   

 رندي و هوس تاكی، در عهد شباب اولی 

 خواره و سرگشته و رندیم و نظر باز    می

 وان كس كه چو ما نيست در این شهر كدام است 

هاي  كامی دلی و خوش باشی است. غم تلخ رند اهل خوش

خواهد از می عشق  همه حال میخورد. و در  دنيا را نمی

 سرخوش و مست باشد.

 *** 

  گر می فروش حاجت رندان روا كند   

 ایزد گنه ببخشد و دفع بال كند  

 خواره به آواز بلند عاشق و رندم و می

 و این همه منصب از آن حور پریوش دارم     

خواره و اهل خرابات است. خرابات برایش بهشتی  رند می

ها دنيا به خویشتن  ها و وابستگی دلبستگی است كه فارغ از

 پردازد. خویش می

***  

 زاهد از كوچه رندان بسالمت بگذر

 تا خراجت نكند صحبت بدنامی چند    

  اي نبرد روز باز خواست    ترسم كه صرفه

 نان حالل شيخ ز آب حرام ما  

  عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت   

 اهند نوشتكه گناه دگران بر تو نخو  

  ترسم كه روز محشر عنان بر عنان رود  

 ي رند شرابخوار تسبيح شيخ و خرقه  

زاهد نقطه مقابل رند است و گرویدن زاهد به رندي برایش 

بدنامی و ننگ دارد. و این به این معناست كه دنياي زاهد 

 وعارف از هم بسار فاصله دارد و باهم سازگار نيستند.

صيت زاهد است كه در مقابل رند نگرش منفی حافظ در شخ

ظاهر  گيرد. زاهد در دید حافظ شخصيتی است كه به قرار می

صورت مرتاضانه و  هاي دنيوي به خود را از آلودگی

خاطر این پاكی دچار كبر  هاي نابجا پاك كرده و به گيري سخت

ترین گناه در  ترین و بزرگ كه زشت و غرور گشته درحالی

ها و  است. زاهد خود را از لذت مذهب حافظ غرور و نخوت

كند و در عقاید خشک و باطل  هاي زندگی دور می خوشی

ورزد او عالمی است كه انسان را از عفو و  خویش حرص می
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سازد و او را در تنگناي تعصب قرار  بخشش الهی نوميد می

 دهد كه در دین حافظ این كفر است. می

* ** 

 نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ

 ریق رندي و عشق اختيار خواهم كردط    

و   معنایی ندارد!« رندان»رویی در ميان  ریا و تظاهر و دو

بخش دل و جان است همان طریق رندي و عشق  آنچه روشن

من به كيش رندي و ؤاست كه هر دو یک هدف دارند و حافظ م

 عشق است و به اختيار خویش این راه را انتخاب كرده است.

 *** 

   ز را با مصلحت بينی چه كار  رند عالم سو

 كار ملک است آن كه تدبير و تأمل بایدش

 خواهيم راند تا چه بازي رخ نماید بيدقی

 عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيست    

دنبالش  اي به بين و مالحظه كار نيست. تنها نتيجه مصلحت

 بازي و عيش و سرخوشی است. است عشق

 سفرسوي رندان قلندر به ره آورد 

 دلق بسطامی و سجاده طامات بریم    

 بر در ميكده رندان قلندر باشند

 كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهی    

قلندر در لغت به »شود.  رند در نقش قلندر هم ظاهر می

پوشی،  اعتنا به آداب و رسوم اجتماعی، خوش معناي شخص بی

 )صدري افشار و دیگران،« كسب و كار و مال اندوزي است.

 توان گفت همان خود رند است. ( در واقع می181: 8863

** * 

 ما عاشق رند و مست و عالم سوزیم

 با ما منشين و اگر نه بدنام شوي    

 نام حافظ رقم نيک پذیرفت ولی

 پيش رندان رقم سود و زیان این همه نيست   

 از نام چه گویی كه مرا نام ز ننگ است

 گ ز نام استو از نام چه پرسی كه مرا نن    

 رند مالمتگر و نكوهش كننده و منكر نام و ننگ است.

 گيري: نتيجه

ن مست الابالی كه از آرند در منظر اندیشه حافظ دیگر 

توان بود نيست بلكه نماد انسانی است  گزندش در امان نمی

ها و  كامل  آزاد اندیش و آزادمنش كه در قيد و بند دلبستگی

هاي متفاوت  يست. رند با چهرههاي دنيا و آخرت ن وابستگی

شود. رند خود حافظ است  چون: عاشق، مست، قلندر، ظاهر می

كه رندانه و زیراكنه از ظرفيت معنایی این واژه بهره جسته براي 

كجی، طعنه و كنایه به اوضاع نابسامان جامعه. واكاوي،  دهن

رویی و دنياطلبی  یابی فساد، ریا، تزویر، نيرنگ، نفاق، دو علت

ه در شریعت و طریقت رخنه كرده و زاهدان و شيوخ تصوف ك

را هم به گمراهی كشانده است. از ظرفيت روحی سركش و 

عصيانگر رند كه در قيد و بند هيچ مسلكی نيست مدد جسته 

 براي ساختن بنيانی نو و تازه.

نظر، عاشق و پارسا همنشين  رند را با نظرباز و صاحب

دهد كه باشاهان همنشين و  واال میگردانده و چنين به او مقامی 

 شود. هم پياله می
 

 کتب: منابع:
)نقد و شرح  (، درس حافظ8812استعالمی، دكترمحمد) -8

 هاي حافظ(، تهران: انتشارات سخن. غزل
 تهران: زوار. انگيز، (، كلک خيال8868) اهور، پرویز -2
(، عرفان و رندي در شعر حافظ، 8813) داریوش آشوري، -8

 مركز. تهران: انتشارات
 شناسی حافظ، تهران: انتشارات مركز. (، هستی8811بامداد، مــ) -7
شناسی با الهامات خواجه، تهران: كتابخانه  (، حافظ8363) حمود -1

 سينا. ابن
ي ماست، تهران:  (، حافظ حافظه8811خرمشاهی، بهاءالدین) -6

 نشر قطره.
 نامه، تهران: نشر سروش (،حافظ8811ـــــــــــ) -1
(، حافظ و الهيات رندي، تهران: 8812ود)درگاهی، دكتر محم -1

 انتشارات قصيده سرا.
(، از گوته به حافظ، تهران: انتشارات 8818) دستغيب، علی -3

 بدیع.
(، از كوچه ي رندان، 8817كوب، دكترعبدالحسين) زرین – 83

 تهران: انتشارت سخن.
صدري افشار، غالمحسين، حكمی، نسترن، حكمی،  - 88

ی امروز، تهران:انتشارت (،فرهنگ زبان فارس8863نسرین)
 مؤسسه نشر كلمه.

 مقاالت:

(، بررسی 8832پور ابراهيم، شيرین، غياثيان، مریم سادات) - 82
خالقيت هاي شعري حافظ در مفهوم سازي عشق، فصلنامه 

 .12-13پژوههشی نقد ادبی، صص  –علمی 
(، رند كيست و رندي 8811تبریزي، شيرازي، محمدرضا) - 88

و  812افظ: علوم و ادبيات، شماره چيست، نشریهآشنایی با ح
 .33-31، صص 818

(، حافظ رند،  نشریه ادبيات و زبانها، 8813جليل، نظري) - 87
 .88-7، صص 11شماره 

(، رندان پارسا، نشریه 8816رضایی ویشه سرایی، بهرام) - 81
، 12ادبيات و زبان ها: آموزش زبان و ادب فارسی، شماره 

 .88-21صص 
، رند در دیوان حافظ، نشریه حافظ (8811وحيدي، دكتر حسين) 86

 .13، ص 81شناسی، شماره ي 
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  اخوان در آيينه حماسي
 فاطمه امینی

 

 چکیده 
هایی كه در مورد زندگی و شعر در ميان تحقيقات و پژوهش

هاي حماسی و ثالث شد كمتر كسی به جنبه مهدي اخوان

اساطيري آثار اخوان پرداخته است، در این جستار به وجوه 

هاي شكست استان شناسی، یأس و بدبينی شاعر و حماسهب

هاي ملی بيشترین حجم  ، پرداخته شده است. حماسه خورده

اشعار اخوان را در برگرفته است، اخوان كه شاعري ملی است با 

ها و  عقاید باستانی خود، سعی به زنده كردن بعضی از حماسه

ندران و چنين پلی عظيم ميان ماز كند وي هم ها می اسطوره

خراسان زده است و به شعر نيما تكامل و ماندگاري بخشيده 

است. اخوان با تسلط به قوافی و واژگان اصيل فارسی شعر نو 

 را متعالی كرده است.

در این پژوهش با روشی درست و تحقيقی و تحليلی در 

هاي  هاي اخوان تا حد امكان با گذشتن از گذرگاه زبان و اندیشه

ها  ها، حماسه ها و اسطوره یی اقوام قدیمی، الههتاریخی و شناسا

هاي تاریک شعر اخوان  وادیان مختلف به كشف بعضی از جنبه

 پرداخته شده است.

ثالث)م.امید(، حماسه، اسطوره،  واژگان کلیدی : مهدی اخوان

 باستان گرایی، حماسه شكست.    

 

 مقدمه  
د عواطف كن رساند، هنرمند سعی می هنر انسان را به اوج می

اش  كس به فراخور اندیشه و احساسات خود را منتقل كند و هر

عنوان بخش بزرگی از  كند. شعر به آن چه را كه باید، دریافت می

كوشد  كند شاعر با قلمش می ها را جاودانه می هنر لحظه

چنين  هاي پيامبري خود را روي كاغذ سفيد ثبت كند هم لحظه

گير و  خلق كند كه همه كند هنرش را طوري شاعر تالش می

قابل لمس باشد. شعر همان سخن موزون مخيل و مقطع... كه 

اند و شاید تعریفی دیگر نتوان از شعر داد شاید  بزرگان گفته

زد،  هاي پيامبري باشد كه اخوان از آن حرف می همان لحظه

هاي  توان لحظه كسی چه می داند كه شعر چيست، مگر می

 تابی اخوان را نوشت؟  بی

باشد ولی در  روي سبک و سياق نيما یوشيج می اخوان دنباله

تقليد صرف از شعر نيما باقی نمانده، بلكه شعر نو را به اوج 

گویند مهدي  نظران می رو صاحب خود رسانده و از این

جا كه  است، از آن  ثالث پلی ميان مازندران و مشهد زده اخوان

سانی داشته وي را ثالث تسلط كافی بر شعر و زبان خرا اخوان

چنين شعرش سرشار از  و هم دانند نو می صاحب سبک خراسانی

ي فردوسی است، بنابراین وي را  گرایی و شيوه باستان

 اند.      معاصر نيز لقب داده فردوسی

اي دارد. قدمتی به اندازه  سرایی در ایران قدمت دیرینه حماسه

مدنی كه اساس و ي تاریخ، ایران فرهنگی هزار ساله دارد، ت همه

اخوان  هاست. پردازي ها و اسطوره سرایی ي حماسه پایه همه

بيند كه چگونه با استيالي خود فرهنگ  فرهنگ غرب را می

كوشد اساطير،  رو اخوان می كند از این رنگ می ایران را كم

از   هاي تاریخ را بيدار كند تا فرهنگ ایران را ها، افسانه حماسه

 دهد. ي نابودي نجات  ورطه

 

 عریف حماسهت
داستان منظوم و بلندي است با سبكی فاخر و با 

هایی از قهرمانان و پهلوانانی ملی كه اعمال  شخصيت

دهند. حماسه معموالً بر اساس تاریخ العاده انجام می خارق

  .شود نانوشته، اسطوره و آرمان هاي مردم یک ملت نوشته می

« ل و ممتنعسه»را باید جزو مفاهيم « حماسه»مفهوم 

دانست؛ مفهومی كه هم آشناست، هم ناآشنا. شاید از نظر برخی، 

آسان جلوه كند و در حيات فرهنگی و اجتماعی یک قوم، امري 

آید،  بدیهی تلقی شود اما به محض اینكه پاي تعریف به ميان می

 .كند كار را بسيار سخت می
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اخر و دانند، زبان في شعر غنایی میمحققان حماسه را دنباله

ها و اتفاقاتی العاده، داستانی بودن حماسهرفيع، قهرمانانی خارق

هاي باشد از ویژگیكه از دور از ذهن است و باور آن مشكل می

  .شودهاي جهان دیده میمشتركی هستند كه در حماسه

 

  حماسه سرایی در ادبیات جهان
شعري  Epic/ Poem یا شعر حماسی Epic حماسه

گونه، در غرب و حتی در تمام  یی و داستانبلند و روا است

ها  شمار هستند چون سرودن حماسه ها انگشت جهان حماسه

ها  طلبد. اشتراكات حماسه اي داستان پرداز و نخبه می نویسنده

هاي  ها و سرزمين سرایان مختلف در كشور در بين حماسه

توان این گونه بيان كرد، حماسه را روایت محض  مختلف را می

هاي مختلف زندگی عصر  بلكه حماسه سعی دارد جنبه نيست

مورد نظر را براي خواننده توضيح و تببين كند، زبانی فاخر و 

هاي خير و بشر  گفتاري متفاوت دارد، اعمال قهرمانان بر پایه

توان گفت قهرمان داستان به دنبال  دوستی بنا نهاده شده و می

اي اهميت است. منافع شخصی نيست و منافع ملت براي او دار

داند  قهرمان جوانمرد است مرگ را بهتر از زندگی با مذلت می

، «سامسون»، «زیگفرید»، «آشيل»، «اسفندیار»، «رستم»

و ... همه و همه به مرگ تن « هكتور»، «سهراب»، «هركول»

اند. به همين  اند، ولی به زندگی با ذلت سر فرود نياورده داده

نبرد،  برايها درسی  اسطوره ها و توان گفت حماسه جهت می

 هستند. زندگی و مقاومت

 

 های حماسه  ویژگی
: این نوع حماسه منظومه هاي حماسی طبيعی و ملی -8

ها تنها  و عالیق و عواطف یک ملت كه در طی قرنسرشار از 

، این نوع براي بيان عظمت و نبوغ آن قوم به وجود آمده است

ها  ها و پهلوانی انیها و جان فش حماسه سرشار از یاد جنگ

توان این نوع حماسه را سرشار از تمدن و  است عالوه برآن می

.در این نوع حماسه سخن فكر مردم یک دوره از تاریخ یافت 

از زندگی پهلوانان رفته است و حماسه پهلوانی ممكن است 

 .جنبه اساطيري نيز داشته باشد

حماسه ترین نوع  ترین و اصيل حماسه اساطيري: قدیمی  -2

مانند ، است. این حماسه مربوط به دوران ماقبل تاریخ است

حماسه سومري یا بابلی گيل گمش و بخش اول شاهنامه 

فردوسی تا داستان فریدون كه در این قسمت از شاهنامه از 

اوایل سخن رفته است و گفته شده اولين كسی كه گرمابه ساخت 

ياد و ادیسه و هایی از ایل یا نوشتن آموخت چه كسی بود. بخش

قسمتی از تورات و رامایانا و مهابهارات نيز جزو این نوع 

 .ها هستند حماسه

كه قهرمان آن یكی از رجال  :هاي دینی یا مذهبی حماسه -8

مذهبی است و ساخت داستان حماسه بر مبناي اصول یكی از 

نامه صباي  الهی دانته و خداوند مذاهب است، مانند كمدي

روابط چندانی با كشورهاي همسایه نداشتند  هكاشانی. اقوامی ك

ها هستند، مانند چينيان، هندیان باستان  داراي این نوع حماسه

هاي  ها به این نوع حماسه، حماسه بندي در بعضی از تقسيم... و

توان به این نوع حماسه، حماسه  شود، می اخالقی نيز گفته می

ترین  اساسی ها برگرفته از از فلسفی هم گفت چون این حماسه

سوال بشر از مرگ و چون و چراي زندگی و عدم را به بحث 

 گذارد.  می

كه در ادبيات فارسی زیاد است.   هاي عرفانی حماسه  - 7

گونه حماسه قهرمان بعد از شكست دادن دیو نفس و طی  در این

آميز در جاده طریقت در نهایت به پيروزي كه  سفري مخاطره

اهلل  یابد و به فناي فی است دست می همانا حصول به جاودانگی

رسد. منطق الطير عطار نيز نوعی حماسه عرفانی است كه به  می

شيوه تمثيلی سروده شده است. بهگو دگيتا از متون مذهبی هند، 

 .ساخت عرفانی دارد

 

 یكی از بزرگترین شاعران نیمایی ، ثالث مهدی اخوان

يمایی دانست هاي سبک ن توان یكی از پایه م. اميد را می 

 البته باید به حركت دوري او نيز توجه نمود اخوان با ارغنون
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( پا به عرصه ادبيات گذاشت ولی غزل و قصيده روح 8883)

سوي شعر نيمایی آورد،  اميد را اغنا نكرد، اخوان رو به

هاي نيما هم به تثبيت خود  هاي با ارزش اخوان در زمينه سروده

م به تثبيت شعر نيما نيز كمک و جایگاهش در شعر منجر شد ه

ترین پيروان شعر نيمایی بود، البته  ، اخوان یكی از بزرگ كرده

گشاتر و پویاتر از نيما نيز  توان در بعضی موارد اخوان را راه می

مشاهد كرد. وي با توجه به تسلطی كه بر زبان و شعر فارسی 

ولی  داشت در این آزمون بزرگ توفيق ماندگاري كسب كرد.

وان در واپسين روزهاي عمرش دوباره به شعر كالسيک روي اخ

( 8861دارم ) آورد و مجموعه تو را اي كهن بر و بوم دوست می

 سرود.

توان  ترین شاعر معاصر ماست، در اصل می اخوان ایرانی

اخوان را در پيوند با شعر مدرن در جایگاه ترميم و بازسازي 

عر گذشته و تلفيق شعر كالسيک دید، گرایش ویژه اخوان به ش

هنر مدرن نيما و شعر گذشته عامل ثبات و ماندگاري شاعر در 

ادبيات امروز شده البته كه اخوان را باید در ردیف نيما و حتی 

كننده روش و سياق نيما دانست. استفاده ویژه از زبان  تكميل

هاي  خراسانی و تسلط كامل بر قوافی فارسی، پيوند تركيب

فاخر و لحن سنگين م.اميد، بازي متبحرانه با عاميانه و واژگان 

 كلمات از دستاورد هاي مهم اخوان بوده است.
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 نيما« مانلي»و « كارشب پا»ي  تصوير و كاركرد آن در دو منظومه
 گو معصومه صداقت

 

 چکیده

 انتقال ارتباط، برقراري از بعد زبان كارهاي ترین مهم از یكی

 ایـن  انتقـال  هـاي  راه از یكـی  .است انسانی طفعوا و احساسات

 .است توصيف و تصویر از استفاده عواطف و احساسات

 شعر اساسی مسایل از ادب و شعر مهم اركان از یكی توصيف

 بيـانی  هـاي  شـيوه  ایـن  بكـارگيري  با نيما .یدآ می شمار هب معاصر

 تصویري غناي و دهد افزایش را شعرمعاصر بيانی ظرفيت توانست

 ایـن  در .برگرداند شعر به بود گرفته كاستی مشروطه عصر از كه را

 شب كار» و «مانلی» هاي منظومه در تصویري كاركردهاي نوشتار

 توصـيفی  موضوعات تنوع به باتوجه .است شده بررسی نيما ي«پا

. برشـمرد  آن بـراي  تـوان   می را گوناگونی كاركردهاي نيما شعر در

 بيان براي گوناگون شرایط در نيما دهد می نشان آمده دست به نتایج

 دسـت  هـا  انسان به كه گوناگونی عواطف و احساسات بهتر هرچه

 و توصـيف  از خواننده به ها احساس و عواطف این القاي و دهد می

 كه زنده و زیبا تصاویري خلق به دست و است كرده استفاده تصویر

 تمـام  كـه  نـوعی  بـه  ،اسـت  زده كنـد  می خود مجذوب را خواننده

 چشـم  بـه  تواند می خواننده را است بوده نيما روبروي كه تصویري

 .ببيند

 مـانلی،  نيما، احساسات، و عواطف تصویر، كاركرد :كليدواژه

 .پا شب كار

 

 مقدمه

 جدیـد  شـعر  و فارسـی  كالسيک شعر در تصویر و توصيف 

 در تصویر مفهوم گفت توان می و است متفاوت هم با بارزي طور به

 اندكی اگر .كند می فرق پيشينيان آثار با مختلف هاي هجنب از نو شعر

 كند می ابراز موكداً وي كه یابيم می در كنيم دقت و تامل نيما آثار در

 چنـين  از كهـن  شـعر  كه دارد عقيده گویا و كند وصف باید شعر كه

 نيمـا  منظور كه وصفی از اینكه یا است نبوده برخوردار يا مشخصه

 و مـوزون  صورت در باید ما شعر كه دارد عقيده او .است دور است

( 12،8861 ما،)ني باشد كننده وصف را وقایع تمام نثر مثل باطن در

 در .اسـت  توصـيف  و تصویر هنر منظور و اساس او عقيده به زیرا

 چيزي به نسبت انسان كه این كند، نمی كفایت تنها دانستن هنر عالم

 و بدهـد  نشـان  خواهـد  مـی  هنر ،نيست كافی باشد، داشته آگاهی

 به هنر شد موفق هدف این در اگر و( 888)همان،  بكشد تصویر به

 :كه كند می گوشزد مكرراً را هنر ویژگی این نيما. است رسيده كمال

 قـوت  بـا  اسـت  آوردن پرده روي بر و كردن وانمود خوب در هنر

 كه چيزهایی آوردن چشم پيش ند، ا دیده مردم كه چيزهایی ساختن

 به انصاف باید هنرمند .اند گذشته اعتنا بی آن به نسبت یا ندیده مردم

 شعر این وآیا داشت لزومی چه گفتن آیا بپرسد خود از آورده ميان

 كه دهد می مردم به چه بياندازد ها زبان سر بر را او نام خواهد می كه

 توانسـت  شـاعر  اگر یعنی( 18،8816 نيما،) اند؟ نداشته خودشان

 دیگـران  كـه  دیـده  طـوري  كنـد،  وصل خوب و دهد نشان خوب

 وي .اسـت  داده مـردم  بـه  تـازه  چيـزي  شاعر دید این و اند ندیده

 .داند می رویكردي چنين در را جدید و نوین ادبيات هاي نشان

 شـعر  نوگرایی و تحول اساسی اصل نيما پيداست كه چنان آن

 همـين  شـود  مـی  گذشـته  شعر تفاوت و تمایز موجب كه را جدید

 اصلی چنين اگر است معتقد و داند می آن «روایی و وصفی» ویژگی

 كسی نخستين خودرا نيما .است آمده وجود به تحول شود، رعایت

 وجود به فارسی شعر در را روایی و وصفی حالت چنين كه داند می

 كـه  اسـت  تصـنعی  حالت یک ما قدیم اشعار تمام در .است آورده

 یافتـه  را حالـت  این موسيقی با خود پيوستگی و انقياد ي واسطه به

 سـوا  خـود  نظـم  بندي قالب از را شعري هروقت كه است این است

 شـعر  كـه  ام كـرده  را كار این من. دارد دیگر ثيرأت بينيم می كنيم می

 در را آن ام، آورده بيـرون  وحشـتناك  قيد و حبس این از را فارسی

 همان،) ام داده آن به توصيفی حالت و ام انداخته خود طبيعی مجراي

 یعنی هنر اصول ینتر بدیهی از یكی از نيما صورت هر در (68-62

 حميـدیان، ) اسـت  بـرده  سـود «  تصـریح » جـاي  بـه  «تصـویر »

 :گویـد  مـی  دگردیسـی  داسـتان  كتـاب  در حميـدیان ( 881،268

 كـه  بـود  ایـن  جدید شعر به نيما خدمات ترین مهم از كلی طور به»
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 بـود  گرفته كاستی مشروطيت عصر حدود در كه را تصویري غناي

 (218،213 همان،. )بازگرداند شعر به

 

 شعر در تصویر

 اساس تصویر. است تصویر فارسی شعر اصلی عناصر از یكی

 را نثـر  یـا  نظم یعنی تصویرپردازي .رود می شمار به شاعرانه تخيل

 خيـال  عالم به باخود را خواننده و درآوردن بودن روح بی ازحالت

 عناصـر  كشيدن تصویر به رفارسیشع هاي ویژگی از از یكی. بردن

 عنصـر  از اسـتفاده  بـا  زندگی عادي رویدادهاي و طبيعت روح بی

 (8866:1، كدكنی شفيعی) است« ژایما» فرنگی تعبير به و تصویر

 تر رنگين را خيال ي پرده و است شعر اصلی عناصر از یكی تصویر

 تخيـل  اساس تصویر. است تصویر از سرشار ایران ادبيات. كند می

 منتهـاي  تصـویر  یـک  در شاعر بينی جهان نيروي و است اعرانهش

 تصـویر ( 8818:77، براهنـی ) دهـد  مـی  نشـان  را خود فشردگی

 شعر اصلی عناصر از زبان و موسيقی عنیی دیگر عنصر دو همراه به

ــه ــد مــی شــمار ب ــدكنی، شــفيعی) آین ــه ،(8818 ك ــنج: مقدم  پ

 كنایـه،   ص،تشـخي  اسـتعاره،  تشـبيه،  از استفاده با صویرپردازيت

 طـور   بـه  و داشته وجود ایران شاعران تمام شعر در ...و نماد مجاز،

 و الضـمير  مـافی  بيـان  بـراي  آنـان  است، شده استفاده آن از مكرر

 و عـاطفی  زبانی، هاي مایه دست و امكانات از خویش هاي اندیشه

 سـازد  می تصویري امكانات این مجموعه كه گيرند می كمک ادبی

 هرنـوع  تصویر گفت توان می. هاست آن ضمير و هنذ القاكننده كه

 ارائـه  و خـویش  اطراف از شاعر عاطفی دریافت و خالقانه ادراك

 چـه  باشـد  حسی دریافت این چه است، ...و استعاره تشبيه، با آن

 .انتزاعی

 دهد می نشان نظریات و سخنان این مجموعه صورت هر در

 توانمند شاعر و دارد شعر ساختمان در العاده فوق اهميتی تصویر كه

 نبایـد . كند ارائه ارزنده تصاویري قالب در را معانی كه است كسی

 خارج ادبيات مقوله از نيست تصویري كه شعري هر كه كرد تصور

 تصـویر  یـک  عنوان به توان نمی را تصویري هر طرفی از شود، می

 هایی  ویژگی باید شعر تصاویر داشت توجه باید بلكه دانست كامل

 .آیند حساب به ارزشمند شرایط این  به تا باشند داشته

 

 تصاویر ویژگی 

 باشد كلی بسيار نباید شاعر سوي از شده ارائه تصویر اوال. 8

 .است نرفته كار به آن در فردي بينش گونه هيچ شود تصور كه

 یک صرفاً و باشد عاطفی بار همراه به باید شاعرانه تصویر . 2

 تصویر تنها دده می ارائه رنج از تصویر راگ مثالً نباشد، پوچ تصویر

 .كند می القا را رنج نيز آن عاطفی بار بلكه نباشد فيلم مثل

 جـدا  هـم  از و گسسته نباید شعر یک یا مرد یک تصاویر. 8

 بـين  یعنـی  دهنـد  ارائـه  را كل یک و باشد منسجم باید بلكه باشد

 ایجـاد  سـاختمان  انسـجام  سـرانجام  و شـود  مـی  زده پل تصاویر

 (8818؛871 نویسندگان، گروهی). ددگر می

 تر  عينی تصاویر چه هر كند بيان را عواطف است تالش در .7

 .است تر موفق مفاهيم این القا در باشد

 ما اگر مثالً. باشند فراوان القایی قدرت داراي باید تصاویر. 1

 مفاهيم از بسياري از سرعت به بخوانيم شعر یک در را خون اي واژه

 و قربـانی  درد، مـرگ،  زنـدگی،  یاد به شویم می آگاه آن به وابسته

 . افتيم می آن نظایر

 تصـویر  یـک  تنها نباید شعري تصویر یک صورت هر در. 6

 بایـد  گمـان  بی و است شعر بحث اینجا در زیرا آید حساب به عينی

 بـه  هميشـه : »گوید می ریچاردز دليل همين به باشد عاطفه همراه

 را تصـویر  آنچه .اند داده حد از بيشتر يتاهم تصویر حسی كيفيات

 كـه  ذهنـی  اي واقعـه  عنـوان  به است آن خصلت بيشتر كند می موثر

 ، ولک) .«نآ وضوح تا است یافته ارتباط احساس با عجيبی نحو به

8818:233)  

 تـر  پيش كه طوري همان كه داشت نظر در باید توصيف این با

 یـک  تنهـا  اسـت  هـی ت عاطفی بار چنين از كه تصویري شد اشاره

 شاعرانه تصویر زیرا شاعرانه؛ تصویر یک نه است تصویر یا نقاشی

 حاصـل  شـد  اشاره كه طور همان و است شخصی دیگر، نگاهی از

 .دیگر كسی نه است شاعر دید و نگاه

  

  ومعنی تصویر ارتباط

 شـعر  معانی و تصاویر ارتباط دریافت توان می ملأت اندكی با

 اي پـاره  در .نيسـت  یكسـان  شـعر  انواع ي همه در فارسی زبان در
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 معنـی  نيـز  آن بـدون  و هسـتند  معنی از جداي تصاویر گویا اشعار

ـ  را شعر معانی تصاویر اشعار برخی در .ندارد نقصی  جلـوه  ثرترؤم

 هـم  بـا  چنـان  تصویر و معنی اشعار از دیگر اي پاره در و دهند می

 و اسـت  رممكنغي یكدیگر از دو  این شدن جدا كه اند خورده پيوند

 .باشـد  بيان قابل و ثرؤم تواند می تصویر همين در تنها معنی گویی

 تصـویر  یا خيال صور ي رابطه گفت توان می مطالب این به باتوجه

 :است شرح این به فارسی ادب متنوع آثار در

 ایـن  است مشخص و معلوم گوینده ذهن در پيش از معنی . 8

 .نيسـت  موضـوع  با شاعر ای گوینده عاطفی برخورد از ناشی معنی

 هرگونه از عاري و ساده زبانی با توان می را معين پيش از معنی این

 بـا  را آن معنی دادن جلوه بزرگ قصد به نویسنده نمود، بيان تصویر

 شـعر  آميـز  مدح قصاید از بسياري كه چنان كند، می همراه تصویر

  .هستند چنين فارسی

 موضوع با شاعر یا دهنویسن عاطفی برخورد دليل به معنی. 2

 اگرچـه  نيـز  اینجا در نماید، می چنين یا است گرفته شكل ذهن در

 انتقال قصد تنها است، بوده نویسنده یا گوینده ذهن در قبل از معنی

 در ،برانگيـزد  مخاطـب  در احساسـی  خواهد می بلكه ندارد، را آن

 معنـی  نيـز  اینجـا  ،اسـت  احسـاس  برانگيختن براي تصویر اینجا

 از را خود تاثير لكن نباشد تصویري همراه به و باشد ساده ندتوا می

 .اند گونه این از هایی نمونه قصاید تغزالت .دهد می دست

 اگر دارند ذاتی پيوند یكدیگر با تصویر و معنی سوم، نوع . 8

 خـواهيم  دیگري معنی آنگاه شوند جدا هم از دو این كه شود تالش

 ثيرگـذاري أت یا تزیين كار به هآنك از پيش اینجا در تصویر .داشت

. گریـزد  مـی  بيـان  از كـه  دارد را معنـایی  ایضـاح  ي  وظيفه بپردازد

 (8811، 83-21پورنامداریان،)

 جزو تصویر كه برسد مایه و پایه بدان بتواند شعر اگر بنابراین

 بـا  بخواهيم اگر و است یافته كمال گردد آن جداناشدنی و الینفک

 داراي بایـد  شـعر  یـک  اجـزاي  نجيمبس را شعري دیدگاهی چنين

ــين ــيتی چنـ ــند خصوصـ ــه و باشـ ــول بـ ــوان قـ  :اخـ

 و سـت ا تركيبـی  آنچنان سادگی، ي همه با خوب، شعر قطعه یک»

 اگـر  كه دارند، كامل هماهنگی و پيوستگی آنچنان هم یا آن اجزاي

 باشـد،  داشـته  وجـود  اجـزا  از هریـک  در نقصـی  و ناتندرسـتی 

 از بالنتيجه و دارد  می نگه دور مالك و توفيق از را واحد ي مجموعه

 نصـيب  بهرگی  بی است، اصلی هدف كه والقاي ثبت و ثيرأت و يلتخ

 (8863، 211 ثالث، اخوان« ).شود می

 دو در تصـویر  دوم نـوع  كـاركرد  بررسـی  بـه  مقاله دراین ما

 .ایم پرداخته نيما ي«پا كارشب» و «مانلی» ي منظومه

 

 تصویر یكاركردها

 :ترس. 0

 نيمـا  اشـعار  در تصـویر  شناختی زیبایی كاركردهاي زا یكی

 جـاي  بـه  شاعر یعنی است مخاطب به وحشت و ترس حس القاي

 بـه  دست است ترسناكی شب بگوید مستقيم و صریح طور به اینكه

 چنـين  بـه  خـود  خواننـده  تا زند می جزیياتش تمام با شب تصویر

 .یابد دست احساسی

 هـر  به بگرفت /ت،كانگيخ نفيري وز /موج ز برخاست موج

 در بـودش  مـی  كـه  آنچـه  را مرد/ اوج موج دیگر بگریخته موجی

، 33: آیتـی ) آنـش  از بـيم  آمـد  و در بـه  دسـت  از رفت /فروانش

8811) 

 بـه  را آن از حاصـل  بيم و دریا بودن طوفانی شاعر جا این در

 .است كشيده تصویر

 .دور از اكنـون  هـم  چراغـی  سوزد، نمی وامانده ساحل سر بر

 (18ن،هما)

 خـاموش  خوانـد  مـی  دریـا  تيره هيبت /خاموش دریا مانده

 (17 همان،). گوش در سرودي

 :تنهایی و سكوت. 9

 سكوت مفهوم انتقال نيما تصویري كاركردهاي از دیگر یكی

 حس همان نتيجه نوعی به و دارد وجود تنهایی در كه است يزمرمو

 .است مخاطب در گمشدگی و ترس

 مخروبـه  كـوخ  /چشـم  بـه  یکنزد ساحل بر وي روي پيش

 خـاك  سر بر /جان بی اجاقی وارفته سوسوي او اندر /ماهيگيري

 نـاو  سـه  دو زان/كسی هيچ او خود كز چنان كه /ناو سه دو نشسته

 (33. )نشان جست نمی
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 /آب بـر  رفـت  مـی  صاحب بی ناو /اما خلوت ساحل سوي به

 توسـكاي  سـر  بر دارمج /سوئی هر از خود جاي به هرچيزي بود

 (882. )نكه

 /بـامش  شـكل  قلنسـوتی  با /نزدیک شد می چشمانش به ده

 (888. )عبور داشت كسی نه ده در ليک /حمامش برسر

 :درماندگی و تعجب.3

 مفهـوم  شعرش داستانی عناصر كشيدن تصویر به با گاهی نيما

 كـه  صورتی به. كند می زنده مخاطب ذهن در را تحير و درماندگی

 ایـن  خـود  هـاي  چشـم  بـا  رسـت د كـه  كند می احساس خواننده

 بـا  و است دیده را شعر داستانی عناصر بودن مشوش و درماندگی

 .است كرده درك خود خون و گوشت

 چـون  /دسـت،  بـه  پاروش ماند /سخن یاراي نه هيچ را مرد

 تـنش  در /بـيم  ز باریک گشت /نخست آورد يم/ ببست پا خيالی

 پـاره  مه آن با سخن به /لرزان، ها لب به ناچار به پس /استاد موي

 (11. )افتاد دریا

 سر برفراز /مرغان، از یی دسته /نگفت هيچ او به درمانده مرد

 برسـر  /شـمع  سـوزد  می كه بود این مثل/ شدند دور زده گشت او

 ها دست /امواج سریر بر /نزدیک ایشان سوي آمد می ناو كان ناوي

 /سـپرد  مـی  ره برداشـته  رقـص / درهم پيكركانی برهنه /گذرند می

  (68. )موج ز برخاست موج

 :اضطراب و نگرانی. 4

 حـس  القـاي  نيمـا  اشـعار  در تصـویر  كاركردهـاي  دیگر از

 كامـل  توصـيف  از استفاده با محيط در موجود نگرانی و اضطراب

 .اوست خود روي پيش در موجود منظره

 اجاقی پيش در چرتش برد می /براه چشم خود پی را زن دید

« پـاپلی » را خـود  سگ /بسوز است ديچن وشته او اندر/ هنوز كه

 سـوي ، چشـمش  سوسـوي  با مانده /او كه دید پلم به لميده كه را

 (886. )نگران خرامد می گران دریاي به كه راهی

 :زیبایی و عشق. 5

 كـه  نيماسـت  تصـاویر  در بالغی كاركردهاي دیگر از هم این

 توصـيف  بـه  دسـت  نيمـا  است، كرده دوچندان را او اشعار زیبایی

 عشق از سرشار كه را ها زیبایی این و زند می اطرافش هاي اییزیب

 خواننـده  روي پـيش  عجيب قدرتی با را است طبيعت و زندگی به

 .كند می ظاهر

 /نهـان  دریـاي  دلفریبندۀ /نمود، دیدار ناگاهی چشمش بر در

 /سـوزان،  سرشـكش  سيالب به چون /جاي، بر برهنه وباالش قد

 /دریایی، خزۀ /دوش بر گيسوانش /پاي تا سر از از افروخته شمع

 (16-11. )پوش تن را او آویخته، وي دوش سر بر همچنان

 رباي هوش روشنی از گویی!/ درنگ كرده برد خلق از دل تا

 (12. )آب بر نشاندند گل /مهتاب،

 در تـن  /آب برسـر  او پاي /تر آراسته غمازي به بياراست قد

. پسـتان  نـارین  نشسـوزا  سـينۀ  سر بر /مهتاب از آب در كه ابري

(11) 

 :اوهام و تاریكی. 6

 توصـيف  نيمـا  اشـعار  در تصـویر  كاركردهـاي  از دیگر یكی

 و وهـم  آمـدن  وجود به و وحشت به منجر كه تاریكی است تاریكی

 .شود می انسان در گوناگون اشباح

 مـاه  روشـنی  دائـرۀ  /خـرد  آمـد  بهم و شورید دائره آن اندر

 حلقـه  در حلقـه  /زنجير از اه رشته /درپيوست هم به پس /برآب،

 دور از آتـش  از اي انگاره بر كز این مثل/ .آب در ناب زر ز مذابی

 و گریزنـد  می /چند هيكل جانور /آوار بسيار درهم ریخته /رهی

 اگـر  پوشـيده  بود /آمد می نهان ابر در ماه /بردار ره شده بتشویش

 كشـمكش  همـه  در /آمد می گران دریاي روي /اكنون موج نقشی

 داشـت  جانوران، بس شكل /تندگذر و شده پيدا زود /درآب آب

 (888. )شتاب راه در

 بـه  دسـت  قطعـه  ایـن  تمـام  در شـاعر  بينيد می كه طور همان

 نـور  از هـاي  اشـعه  تنها كه زده تاریكی و خاموش دریاي توصيف

 ندشو می دیده آب سطح روي بر مذاب هاي حلقه صورت به مهتاب

 كنـد  می فكر و شده اوهام و ترس چارد تاریكی این در كه مانلی و

 خيـالی  اشـباحی  و ترسـناك  جانورانی از اشكالی او اطراف در كه

 .رقصند می

 /تنگ گلوگاهی به بتركد كه /بغض، چو عمق، پر تاریكی هب و

 (111. )روشن آمد وي چشم دو پيش اي نقطه

 :دستی تهی و فقر. 7
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ـ  نيمـا  اشـعار  در توصـيف  كاركردهاي از دیگر یكی  ي هارائ

 .بـوده  جامعـه  افـراد  گریبانگير كه است فقري و نامطلوب وضعيت

 پـا  و دست فقر در مردم از بسياري كه این صریح گفتن جاي به نيما

 بينـد  مـی  كـه  را هرآنچه او زند می تري بزرگ كار به دست زنند می

 تـوان  می تر دقيق طور به و كشد  می تصویر به كاستی و كم هيچ بدون

 به خواهد می كه را آنچه تا كند می همراه خود با را مخاطب او گفت

 جملـه  از ایـن  و .ببينـد  خـود  چشـم  بـه  خود او كنند، القا خواننده

 .نيماست خود مختص كه شعر در است هایی قدرت

 ز كـه  آنـی  از پس /آراميده نی بر /پشه، زخم از بينجگر بچۀ

 آنجـا  سـوزد  پـک  و پک/ خوابيده دل، به آورده یاد /را مادر بس

 شـده  بـرهم  و درم دل در /دماغ به آید می پيه از بوي«/ سی كله»

 هست/ پشه جوالن هست/ چراغ مرده یک ز است كورسویی /مه

 از نيسـت / طوالنی؟ و اي موذي شب چه/ تاب شب ضعيف پرواز

 دیگـر  نيست/ هست كه چيز همه افسرده و مرده/ آوایی كسی هيچ

 (873. )دنيایی از خبر

 به را انسان كه كند می بيداد تهيدستی و رفق این نقدرآ گاهی و

 :برد می زندگی و مرگ بين كشمكشی

 یـا / بتپد گوري به كه/ دم این گریزد می/ بيزاري، و نفرت ...

 (878. )هستی بجوید بار دگر تاكه رود می/ اميدي در

/ جـا  از او بـا  گـردد  مـی  هرچـه / گره بغض گلو راه  در كرده

 دنيـاش  آید می گوري همچنان/ وا بر از هست كه هرچيز... هرچه

 (871. )او سر بر لحد سنگ آسمان و/ چشم در

 و شود می غریبانه و خاموش مرگی به منجر هم مواردي در و

 :است كشيده تصویر به را اتفاقات این تمام نيما

 او كـه  اسـت  همچنـان / آري! سـنگين  و مـوذي  شـب  چـه 

 آتـش  مانـده / مهيـب  و باریک جنگل حاشيۀ در سایه/ گوید می

 هـم  بـه  دسـت  هردوتـا، / یـخ،  تـن  با حركت بی ها بچه/ خاموش

 (871. )هوش از ليک ابد خواب شان برده/ خوابيده

 

 نتیجه

 گفـت  توان می تصویر درباره گوناگون هاي دیدگاه به توجه با

 عـاطفی  بـار  بایـد  تصویر كه اند كرده تاكيد ویژگی این بر آنان اكثر

 دهد می نشان نيما اشعار تحليل و بررسی .باشد عينی و باشد داشته

 و احساسـات  انتقـال  بـراي  ابـزاري  عنـوان  بـه  تصویر به هم او كه

 شـده  موفـق  و كنـد  می نگاه خواننده و مخاطب به انسانی عواطف

 و احساسات به اشعارش جاي جاي در تصویر همين كمک با است

 مخاطـب  بـه  نحو بهترین به را ها آن و یابد دست متفاوت عواطف

 .كند االق خود
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 پیرامون مقاالت مجموعه تحقیق، و نقد ،(0330)نویسندگان، گروهی. 00
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 سه مرحله تجسم عناصر مقاومت و پايداري در شعر معاصر تاجيك
 حسین برکتی

 

 کیده:چ

ادبيات مقاومت و یا شعر پایداري از مفاهيم كلّـی شـعر    
پژوهـی  زبان است كه امـروز در معـامالت علمـی و ادب   فارسی

مطالب اي كسب كرده است. ظهور این مفاهيم و جایگاه گسترده
مربوط به این اصطالحات بيشـتر فضـاي سياسـی و اجتمـاعی     

شناسی نظري تاجيكی ایـن  پيوند محكم دارد. هرچند در ادبيات
تعابير مستقيماً در معامالت علمـی قـرار نـدارد، امّـا عناصـر و      
مطالبی در گستره شعر و كالً ادبيات زیـاده از صـد سـال اخيـر     

ظهور جزئياتی توان بهها میر آنند، كه با اتّكا باتجسم پيدا كرده
 از ادبيات پایداري در قلمرو شعر معاصر تاجيک حدس زد.

مجموعاً با ظهورات كلّی عناصر شعر مقاومت یا پایداري 
توان سه مرحله در ادبيات معاصر تاجيک در صد سال اخير می

 تجسم آن را مقرّر نمود.
 ابتداي قـرن بيسـتم مـيالدي، زمـان وقـوع     -مرحله اوّل

انقالب اكتبر. در این دوره بيشتر مفاهيمی چـون شـعر انقالبـی،    
گذاري اند، كه حتّی باعث بر عنوانظهور رسيدهادبيات انقالبی به

« ادبيـات دوره انقالبـی تاجيـک   »این مرحله ادبيات تاجيک به 
 گردیده است.

زمـان وقـوع جنـگ جهـانی دوّم، كـه در      -مرحله دوّم.
چون ادبيات جنگ، شـعر دوره   ادبيات معاصر تاجيک مفاهيمی

آور را به ميان آورد. در كنار این تاجيكی و شعراي جنگ یجنگ
زمـان بـا نبـرد عليـه     افراد شعرا هم به ميدان جنگ رفتند و هم

 آلمان ماضی با قلم هم مقابل خصم عدو رفتند.
هفت سال اوّل اسـتقالل تاجيكسـتان، كـه    -مرحله سوم

حميلی در كشور سـر زد  جنگ شهروندي یا به اصطالح جنگ ت
و این امر به ظهور افكار بـه اصـطالح مقاومـت الهـی عـداوت      
دشمنان خارج و داخل، كه قصد عدم ملّی را در كشور داشـتند،  

هاي هر یكی از این مراحـل  مؤثر افتاد. با توجّه به مخصوصيت
هاي كلّی تجسـم  توان شاخصهادبيات دوره نوین تاجيكستان می

 ها روشن ساخت.ر شعر پایداري را در آنافكار مقاومت و ظهو
واژگان كليدي: ادبيات مقاومت، شعر پایداري، شـاعران   

 آور تاجيک، شعر جنگ، شعر صلح و وحدت.جنگ
*** 

هنوز تا وقوع انقالب اكتبـر در فضـاي سياسـی قلمـرو     

فرارودان، كه امراي منغيتی در سر قدرت سياسی قـرار داشـتند،   

تدریج باال می ياسی این خاندان بهاحساس نارضایی از هستی س

تـوان   گرفت و تجسم روشن این ناباوري به امور سياست را می

پـروري و  هاي شعر دوره به اصـطالح ادبيـات معـارف   در نمونه

جدید آشكار ساخت. وقتی شبح انقالب در سراسر منطقه هستی 

هـاي  پيدا كرده، جامعه از آن در آغاز با هدف رسيدن به آرمـان 

توانـد روزگـار مـردم را    با نيت آنكه ظهور انقالب می خویش و

هـاي  بهتر سازد، استقبال نمودند. هرچند بعـداً بـا درك واقعيـت   

گروهی از شعرا در مقابل این انقالب قـرار   یاصلی تظاهر انقالب

 گرفتند.

نـام پایـان قـرن نـوزده مـيالدي تاجيـک       شاعر صاحب

ور طریقت نقـش نقيبخان توغرل احراري )از نوادگان عارف نام

احراري ولی(، كه بعـدتر شـهيد راه انقـالب اكتبـر     خواجه بندي 

گردیده، از جانب بولشویكان به قتل رسيد، هنوز در همان ایّـام  

گذاري جامعه سـولته  بود كه با احساس حزن و اندوه از سياست

 منغيت سروده:

 اياي فلک، داد از جفایت، در چه حالم كرده

 ايمانند دالم كردهراست بودم چون الف 

 آخر، اي گردون زدي سنگ مالمت بر سرم

 اي.شعوران پایمالم كردهزیر پاي بی

ستيزي شاعر نسبت به جفاي هرچند در ابتدا احساس غم

گردون است، امّا این مقاومت در بيت دوّم ضمن اظهار مسـتقيم  

نسبت به جهالت زمـان بـه جامعـه و سياسـت زمـان بـودن آن       

بعدتر در این شعر مقاومت شاعر عليه استبداد و شود. آشكار می

نفوذ جهالت در جامعه، بر زین منصب نشستن اهل جهل یـا بـه   

، ستایش از زمان گذشته و تأسف «شعورانبی»تعبير خود شاعر 

در روزگار جـاري، اولویـت مقـام ناكسـان و نـاجوانمردان در      

هاي اجتماعی و كاهش مقام اهل فضل و جاه نيرو مـی مناسبت

گيرد و سروده شاعر واقعاً یک نمونه برجسته شـعر پایـداري را   

 كند:كسب می
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 دادم به چيزي من نوالروزگاري بود، كه می

 ايخون حسرت، اي فلک، آخر نوالم كرده

 همدمانم ناكسان و غول و از دانش تهی

 ايصحبت روشندالن امر محالم كرده

، كه ایـن  هنوز انقالب اكتبر در فرارودان پيروز نشده بود

شاعر معروف و موفق در مكتب پيروان بيدل دهلـوي در سـال   

ميالدي از جانب شوروي مقتول شد و خود هم قبالً ایـن   8383

احساس مرگ را داشت كـه در چنـد فرصـت از ایـن شـهادت      

 خویش سروده بود: 

 ر غم عشق تو آخر ناتوان خواهم شدن د

 عاقبت در خاك از تير كمان خواهم شدن

نگيز ظلم و اسـتبداد نسـبت بـه    اگفتن اسرار غمتعهّد بر 

انقالبـی  مردم و ستم به خلق در همين ایام بـه اصـطالح پيشـين   

هاي پيشگام ادبيات معاصـر تاجيـک   تاجيک بود كه در سروده

ــدا كــرد. وقتــی   اســتاد صــدرالدّین عينــی تجســم گســترده پي

الدّین از دست اهل دولـت  برادربزرگ استاد عينی حاجی سراج

اي سروده در ضمن ایـن  ، امير بخارا به قتل رسيد، او مرثيهزمان

هـاي  سوگنامه مجموع افكار مقاومت خویش را عليه نـاجوري 

 روزگار و ظلم و استبداد با ستيزي آشكارا بيان داشت: 

 جمع گردیده به یک جاي ستمگاري چند 

 به كششخانه چنان كه سگ خونخواري چند 

  دور یک ظالم مردار ستمگار سفيه

 پيشه مرداري چندگرد گردیده ستم

منظور از كششخانه در این پارچـه شـعري جـاي قتـل،     

قتلگاه اهل ظلم است، كه نتيجـه اسـتبداد خونخوارانـه آنـان را     

استاد عينی واضحاً شرح و توضيح داده اسـت. در ادامـه مرثيـه    

گردد، كه واقعاً عناصر پایداري عليه ظلم این مطلب شدیدتر می

 گردد: امراي منغيتی تقویت میاهل سياست 

 گوسفندوار به خنجر زده سر انسان را 

 بكشيدند ز خون ساغر سرشاري چند 

 جان سپردند به انواع جفا و زاري

 آزاري چند دل از دست دلچند آزرده

 هم در آن مسلخ احرار جگرگوشه من 

  كُشته گردیده به فرموده اشراري چند

گانه اصـول مقاومـت و   در فرآورد این مرثيه است، كه ی

موزاجات به این مزلمه را استاد عينـی در مناجـات بـه درگـاه     

بيند و خواستار آن است كه این خانه بيداد و سـتم  آفریدگار می

 ویران باشد: 

 ا رب! آن خانه بيداد و ستم ویران باد ی

 یا رب! آن محكمه جبر مزارستان باد

 ا رب! آن تخت، كه شد باعث بدبختی مای

 ریزه شده بر خاك سيه یكسان باد-ریزه

 ا رب! آن تاج، كه زیب سر خونخواري چندی

 ده زندان بادبر سر صاحب خود زیب

 ا رب! آن قصر، كه عشرتگه جلّادان استی

 پاره در زیر زمين پنهان بادپاره

 ا رب! آن مفتی و آن قازي و آن شاه و وزیری

 سرنگون گشته به خون خودشان غلتان باد

مرثيه پردرد استاد عينی نمونه برجسته شـعر  فرجام این 

مقاومت دوره اوّل ادبيات معاصر تاجيک است كه براي استقبال 

از انقالب تا جایی زمينه فراهم آورد. به این خاطر است كـه در  

شناسی تاجيک اشـعار ایـن دوره اسـتاد عينـی و دیگـه      ادبيات

واهانـه  هـاي انقالبـی یـا انقالبخ   زمان او را سرودهسخنوران هم

 اند.عنوان كرده

پس از وقوع انقالب اكتبر مقاومت اهل ضـيا و روشـن   

فكران تاجيک عليه انقالب مذكور آغاز یافت. عامل اصلی ایـن  

پروران به علت پيوند ایشان بـا  تظاهر تعقيب اهل ضيا و معارف

نيروهاي قوهن بود. این واقعات در تاریخ كشورهاي شوروي به 

معـروف   81هـاي  ستيزي سـال تیی یا معنونام تعقيبات استالين

هاي معروف ادبيات دوره اوّل تاجيک است. چندین تن از چهره

گرایی زندانی شده و چندین تن دیگر به كشـورهاي  به اتهام كهن

دیگر، از جمله روسـيه و قزاقسـتان بَدَرغـه )تبعيـد( شـدند. از      

ـ  ا جمله، یكی از دانشوران معروف تاجيک ابتداي سده بيستم ملّ

هاي معروف سال در یكی از مدرسه 21عالمخان، كه نزدیک به 
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بخارا تحصيل داشت، به روسيه بَدَرغه )تبعيد( شـد و فرزنـد او،   

نـویس نـامور تاجيكسـتان اسـت، در شـهر      كه امـروز داسـتان  

ـ  خـود   یستوراپال روسيه چشم به عالم هستی گشاده است. حت

مجازات شد، به علت استاد صدرالدّین عينی به هفتاد و پنج درّه 

وارد نمـودن  « نمونـه ادبيـات تاجيـک   »در تذكره معروف خود 

بحث رودكی و امير بخارا، كه این تفصيالت و بررسی جداگانـه  

را خواستار است. همـين عوامـل سياسـی و سياسـت معنویـت     

هاي سی و هفتم بود كه در ادبيات این دور شعرهاي ستيزي سال

نقالب اكتبـر بـه ميـان آمدنـد. از     زندانی و اشعار مقاومت عليه ا

سوي دیگر، شعر مهاجرت تاجيک همچون نمونه ستيز و عصيان 

عليه این سياست نيز در منـاطق مختلـف مـاوراي تاجيكسـتان     

شكل گرفت، كه این موضوع بحث جداگانه است. یكی از نمونه

ام قرن بيستم هاي سیهاي برجسته شعر زندانی تاجيک در سال

این زمان زوفرخان جوهري است، كه سـال  غزل شاعر معروف 

 ضمن در زندان بودن به قلم آورده است:  8382

 در این جا با رفيقان موافق گرچی من شادم 

 كند، امّا فراق اهل و اوالدم حزینم می

 چو طوطی كار من هرچند نبود چوز شكرخایی

 این قفس سازند آزادم-چه باشد، ليک روزي ز

 سوزدچون شمع می به فانوس تنم هر استخوان

 ز بس یكسر زد آتش فرقت یاران به بنيادم

 سازدهاي زار من گوشی نمیكسی بر ناله

 مگر خود وارسی، اي دادرس، اكنون به فریادم

 ام داغ است، احوالم زبون، یا ربدلم خون، سينه

 جدایها خرابم كرده، ساز از وصل آبادم

 ندانم، جوهري با خود چه پيش آمده ترحّم را

 سازد كسی یادمه در این غربتابادم نمیك

از آغاز این غزل جغرافياي توليد آن زندان بودن آشكار 

كند، احسـاس  است، زیرا وقتی شاعر به رفيقان موافق تأكيد می

شود، كه مثل او نفراتی از اهل ضيا و روشـنفكران در زنـدان   می

ن میزیادند و اما وي از فراق اهل خانواده و اوالد شكوه به زبا

كشاید. دیگر كامالً دورنماي ایـن غـزل پيـام انـدوهبار شـاعر      

زندانی است، كه برابـر تصـویر عجـز و حـزن نـوعی پایـداري       

زدایـی سياسـت   تیسراینده وي را در مقابل ظلم و ستيز و معنو

 نماید.زمان تفسير می

سـاله اوّل قـرن بيسـتم در ادبيـات     گونه، در دو دههمين

مقاومت عليه استبداد سياست اميران  معاصر تاجيک عناصر شعر

منغيت و در نوبت اوّل استقبال از انقالب و در مرحله بعدي پس 

از تعقيب سياسی اهل معارف و ادبيات به پایداري در مقابل این 

زندان پرتایی و بَدَرغه )تبعيد( سخنوران و فاضالن تجسم نموده 

 است.

دوره  مرحله دوّم ظهور عناصر شعر مقاومت بـه ادبيـات  

ام اتّفاق افتاده است، كـه اینجـا   ساله چهلجنگيی تاجيک در ده

بحث اصلی مقاومت عليه جنگ و دعوت براي مبارزه عليه عدم 

شـود.  هاي آلمان تازي محسـوب مـی  انسان و شكست كوشش

گروهی از سخنوران تاجيک در این مرحله خود به ميدان نبـرد  

سخن هم جنگيدنـد. نـام    به جبهه رفتند و برابر با یراق واقعی با

نویسان تاجيک حبيب یوسفی، فـاتح نيـازي،   شاعران و داستان

حكيم كریم، عبدالجبار قهّـاري و دیگـران همچـون سـخنوران     

شـود. در كنـار ایـن    آور در ادبيات معاصر تاجيک یاد میجنگ

شاعرانی، كه به جنگ در جبهه هم نرفتـه بودنـد، بـه اصـطالح     

در عقبگـاه، یعنـی بيـرون از ميـدان     نگاري نوین تاجيكی تاریخ

هاي جنگی یا دعـوت بـه مقاومـت عليـه جنـگ      جنگ سروده

پرداختند. حتّی اسـتاد الهـوتی، كـه از ایـران پـس از انقـالب       

مشروطه به شاعران تاجيک و تاجيكستان پيوسته بود، چنـدین  

تـرین  هایی راجع به ادبيات جنگ نوشته است، كه معروفمنظوم

است. آنجا كه منظومـه  « داستان مردستان»و  «غلبه تنيه»ها آن

ت این جنـگ در تـاریخ   يشود، تفسير واقعآغاز می« غلبه تنيه»

 مثل است، كه باید از آن جلوگيري شود:جهانی بی

 آن جنگ را در تاریخ همتا نبود

 رحمانه بودجنگ خونين و بی

 فرمانده فاشيست آرام نشسته

 رقيبش رو به رو با دستان بسته...
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آور و شـهيد جنـگ تاجيـک    شاعر جنـگ « قلم»ر شع 

اي حبيب یوسفی نمونه برجسته شـعر زمـان جنـگ یـا سـروده     

باشد، كه با دعوت به مبارزه براي تأمين مقاومت عليه جنگ می

هاي انسان تجسم روشن افكار پایداري حریت و دفاع از حقوق

 را در شعر این دوره تاجيک تأمين نموده است.

 موقت آن است اي قل

 بُرندتر گردي ز تيغ

 وقت آن است، اي سخن

 غرّندتر گردي ز برق

 تا به دشمن حمله آرم

 اش برري ز بيغریشه

 تا رسی

 شاخ و برگمنحوس انچر را كنی بی

براي دفاع از مرزهاي وطن در جنگ شاعر بـاز هـم از   

آمادگی و تعهّد خود در انجام این كـار و پایـداري در پيـروزي    

 د: آورسخن به زبان می

 چون وطن مردانه در جنگ آمدست امروز، من 

 این وطن را بيش از هروقته دارم دوستّر 

 چون من این سان بين ميدان پردل و فيروزمند 

 داردم امروز از هرروزه یارم دوستّر.

آميز شاعر عليه جنگ آن است كـه  حرف نهایی مقاومت

و دهـد  مشت او هرگز براي تخسير مرز وطن به دشمن امان نمی

بار سـعدي  این خاطر است كه در تقویت خود به سخن مقاومت

 كند: مقابل جنگ رجوع می

 آن نه من باشم، امان بدهد به دشمن مشت من 

 آن نه منّ، كاین دم فتم در فكر كار دیگري 

 آن نه من باشم، كه روز جنگ بينی پشت من »

 «اندر ميان خاك و خون بينی سري-آن منم، ك

یوسفی، این شاعر شهيد در جنـگ   در شعر دیگر حبيب

بهـاي  عنوان دارد، احساس گـرفتن خـون  « انتقام» جهانی دوم، 

گيرد. اند، باال میآوران دالور، كه در این جنگ شهيد شدهجنگ

او خود چهار سال در ميدان نبرد بود و شهادت هزاران نفر را با 

چشمانش دید و منتها خود نيز بـه شـهادت رسـيد. از ایـن رو،     

صفانش را بيشتر براي انتقام و خونان ایام بود كه مردم و همهم

بهاي قربانيان جنگ و مجموعاً مقاومت عليه جنگ دعوت مـی 

 نمود:

 بهر حيات تازه و آسوده انتقام

 هم از براي محنت آزاد خلق من

 هم از براي هر دیه و هر شهر ملک من

 آلوده من انتقام!از بهر هر زمين خون

اي بلند مقاومت شاعر این انتقام و خـون با این همه صد

داند و باز هم با شـدّت دعـوت بـه    بهاي آزادي را هنوز كم می

آورد، كه براي هر مادر المزده، كه جگربندش را در این عمل می

 بهاي برادران انتقام گرفت:جنگ از دست داده و بهر خون

 نه، نه، 

 كم است این همگی، 

 اي دالوران، 

 خواهد انتقام! می هر مادر المزده

 باید انتقام به خون برادران، می

 از بهر هر فتاده به ميدان صد انتقام.

مجموعاً، شعر دوره جنگی تاجيكی پر از صداي انتقـام،  

داري است، كه هنوز از این روزنـه تحقيـق نشـده    یمقاومت و پا

است و اميدوارم با دیدي دگرگونه و بـا حضـور ایـن امكانـات     

يات مقتدر دوره جنگی تاجيكی بررسی و به محور بيشتر این ادب

 پژوهش گرفته خواهد شد.

دوره سوم تظاهر عناصر مقاومت در شعر وقـوع جنـگ   

شهروندي در آغاز استقالليت دولتی تاجيكستان بـود. موضـوع   

یأس و گفتارهاي مأیوسانه راجع به عدم ملـی و تـالش بـراي    

ـ      یپایداري مل ه صـاحب نفـوذ دریافـت. هنـوز در آغـاز مرحل

استقاللی و تشنج اوضاع سياسی بود، كه اسـتاد الیـق شـيرعلی    

نمونــه برجســته تفســيرگر ایــن اوضــاع را ســرایيد، كــه در آن 

 عناصري از افكار پایداري تجسم روشن داشت: 

 كفنم جان به قربان تو اي ميهن خونين

 الحزنم الشرفم گشته بيتبودي بيت
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 دشمنت چار طرف اجنبی و خانگيند 

 تنها به چه نيرو صف اعدا شكنم...تن 

شناسـی  هاي گلرخسار صفی، كـه در ادبيـات  در سروده

هـاي زن،  اي به افكار مقاومت عليه حقوقامروز تاجيكی شاعره

اعتراف گردیده است، نيـز جایگـاه    یدفاع از اندیشه و افكار مل

بود، كه بـا وقـوع    8332این موضوعات رفيع است. هنوز سال 

كشور او با استقبال از سروده شـاعر افغـان    جنگ شهروندي در

 اهلل خليلی قصيده خونين نوروز را سوراید: خليل

 گویيد به نوروز، كه كم نيست غم ما 

 كفنان چشم تر مابر كشور خونين

 گویيد به نوروز كه امسال ناید 

 كفنان در نكُشایدبر كشور خونين

ـ آنجا كه استاد خليل وروز اهلل خليلی در سروده خویش ن

گویـد، در  مـی « در بكُشـاید »كنـد و  را به هر حال دعوت مـی 

جوابيه خود گلرخسار با توجّه به نفوذ یأس و نوميدي در كشور 

زیـرا نـوروز   «. در نكُشـاید »و « امسـال نایـاد  »در آن روزگار 

گلرخسار كتابی را به صـورت   یخواهد. حتخونين را هرگز نمی

نيز بـا تـأثّر از   « ن و جنگز»عنوان هاي داستان كوتاه بهنوشته

 این واقعات به قلم آورده است.

هاي اكثر شاعران این موضوع و بـاالخص تـه  در سروده

اهخود در تالش پایداري عليه عدم ملی، كه بـر تـأثر دشـمنان    

یک مطلب  یخانگی و بيگانه جایگاه پروسعت دارد، كه بحث كل

انجمنـی   جداگانه را خواستار است. اما به سعادت ملت تاجيک،

با نام انجمن سعد در شهر خجنـد، كـه شـماره شـانزدهم آن در     

شوراي عالی تاجيكستان برپا شد، پيـام صـلح و آشـتی را بـه     

جمهـور وقـت   هاي رئيسكشور تاجيكستان هدیه آورد و تالش

سـازش  8331تاجيكستان امامعلی رحمان ثمر داد، تا در سال 

ول این سازشامضا شود. محص ینامه صلح و تحكيم وحدت مل

نامه بود، كه در ادبيات تاجيكی شعر صلح و وحـدت در مقابـل   

شعر جنگ و اشعار مقاوت به ظهور رسيد، كه نمونه برجسته آن 

 را باز استاد الیق شيرعلی پس از امضاي این حجّت ملّی سرود: 

 رحم پروردگار ما آمد 

 نور حق بر دیار ما آمد

 جنگ بنيادسوز ما بگذشت 

 زار ما آمدصلح دیرینتي

شكرگزاري شاعران تاجيک از گذشتن زمـان جنـگ و   

طنطنه صلح باز هم هستی تعهّـد سـخنوران را در مقابـل نبـرد،     

كند. البتّه، موضوع تجسم می یهاي دشمنان در نابودي ملتالش

هاي بحث جلوه افكار مقاومت و عناصر شعر پایداري در سروده

تار بحثی مستقل و استقاللی تاجيكستان هم خواسدوران صاحب

مفصل است و اینجا با اشارت به یک دو نموده تنهـا هـدف مـا    

هـاي شـاعران   تأكيد به جایگاه رفيع این موضوعات در سـروده 

تاجيک است، كه باید در تحقيق گسترده آن توجهی مخصـوص  

 ظاهر گردد.

 نتيجه:

در مجموع، از مباحث محوري این مقاله هویداسـت كـه   

و پایداري و تعهد در تـأمين هسـتی    موضوعات مقاومت، جنگ

هاي هاي شاعران صد سال اخير تاجيک با شيوهدر سروده یمل

پژوهان تاجيـک اصـطالحات   مختلف تجسم دارند. هرچند ادب

هـا بـه كـار    شعر پایداري و مقاومت را در رابطه به این سـروده 

اند، اما دورنماي اشعار شاعران مذكور، كه در سه مرحله نگرفته

ی تشكل شعر تاجيكی تحقيق و تطبيق شد، وجود عناصر تاریخ

توانـد بـه   كند و تحقيق عميق این موضوع مـی ها را تأیيد میآن

هستی شعر مقاومـت و پایـداري در ادبيـات صـد سـال اخيـر       

 تاجيک استداللی لزوم فراهم بياورد.
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 گذري به پست مدرنيزم در غزل امروزهنگامي،  هنگام نابه
 محمود طیب

 
هـاي   هـاي انسـانی در حـوزه    از آغـاز پيشـرفت   اشاره:

تكنولوژي، اقتصاد، شهرسازي و توسـعۀ دیگـر علـوم انسـانی،     
هایی عظيم بوده است. در  حوزۀ علوم انسانی نيز شاهد دگرگونی

بـه  « مـدرنيزم »هـا و در كـل،    ب، با وارد شدن این پيشرفتغر
هاي آن، ناگهان فضایی جدید بـر ادبيـات    حوزۀ ادبيات و شاخه

فرما گشـت. از پایـان نيمـۀ نخسـت سـدۀ بيسـتم،        جهان حكم
ها به دنياي ادبيات فارسی نيز پـا نهـاد و    تدریج این دگرگونی به
و بعـدها غـزل   نویسی به حـوزۀ شـعر )سـپيد(     كم از داستان كم

بار ننشسـتۀ آن را چنـدي    فارسی وارد شد و شكل افراطی و به
كـه در   -« مـدرنيزم  پسـت »بعد در ادبيات و غزل فارسی با نام 
 مشاهده كردیم.  -غرب ادامۀ غيرمنطقی مدرنيزم است

هـا، كـه در    از آغاز دهۀ هشتاد خورشيدي، این دگرگـونی 
يزم منتهی شده بود، مدرن ریخته و مبهم پست غرب به دنياي درهم

در همان لباس )در حدّ تئوري( به حوزۀ ادبيات فارسی نيـز پـا   
گاه به آن معنا كه  هيچ -یعنی مدرنيزم-نهاد؛ اگرچه دورۀ پيشين 

 ایم، در ایران رخ نداده است. در غرب شاهد آن بوده
طور گذرا بـه پسـت مـدرنيزم در غـزل      در این نوشتار، به

 است.امروز ایران پرداخته شده 
برخی از شاعران ما در مطرح كردن عنوان پست مـدرنيزم  

اي و  هشت دهـه  -اند و كاشكی هفت  خيلی شتاب به خرج داده
كردند. به این معنی كه هنگـامی بایـد از    تر، صبر می مطمئناً بيش

ادبيات پست مدرن و غزل پست مدرن! سخن بگـویيم و بـه آن   
ـ  ا، ادبيـات و غـزل   بپردازیم كه جامعه و فضاي شعري ادبيات م

تـوان   مدرن را كامالً هضم كرده و پذیرفته باشد. در صورتی مـی 
جامعـه،  « عمـوم »از غزل اكنون عدول/گذر كرد كه جوِّ شعري 

اي باشـد بـراي    غزل مدرن را فهميده و پسندیده باشد تا زمينـه 
پرداختن به غزل موسوم به پست مدرن! و از سوي دیگر بـراي  

رفی نشده است كه منتقدان و شـاعران  هایی مع این غزل شاخصه
نظر داشته باشند و آن اصول را از اصول  ها اتفاق ي آن باره ما در

شمار آرند. یعنـی مـا هنـوز     غزل موسوم به پست مدرن جدا به
كنيم كـه در راه بـه ثبـت رسـاندن      داریم روي اصولی بحث می

است وگرنه نگارنده نيز بر این باور است كـه   غزل مدرنجنبش 
گونه كه  آن –هایی كه شعر و ادبيات معاصر ما  ترین دليل ز مهما

باید به جهان شناخته نشـده اسـت؛ همـين مانـدنِ پشـتِ خـط       
هاي سـنتی   ست كه اندیشه اي تر كليشه هاي بيش قرمزها و قدغن

 كند. ي می«پاسدار»و نيوكالسيک دارد از آنان 
 ساختارشكنی و انحراف از فرم معمول و منطقی غـزل یـا   

ي ادبـی و   هر قالب دیگري باید مطابق با زمينه و ظرفيت جامعه
ایم خـود را از اصـول    مردم باشد و بپذیریم كه ما هنوز نتوانسته

گونه استقالل دهـيم كـه منـافع     آن -ي مدرنيته در زمينه-سنتی 
ي  یافته گرا یا تربيت ي سنت سنت مورد خطر قرار نگيرد و جامعه

عتراض وا داشته نشود. اكنون در فضایی بافتِ سنتی، عليه ما به ا
كه هنوز جنبش مدرن حساب خود را بـا جنـبش سـنتی جـدا     

تـوانيم   گونـه مـی   نكرده و مستقل و تثبيت نشده اسـت؛ مـا چـه   
تواند نيازهاي شـعري )و فرهنگـی،    بگویيم كه جنبش مدرن نمی

تـري!   اجتماعی و ...( ما را برآورده كند و نياز به جنـبش قـوي  
 داریم!« ست مدرنيزمپ »مثالً 

یک بحث دیگر هم این است كه شاعرانی كـه بـه معرفـی    
پردازند، خـود در غـزل    جنبش پست مدرنيزم و دفاع از آن می

حـد اشـباع یـا بلـوغ نرسـيده اسـت و        شان بـه  مدرن، كارهاي
ــنتی   نتوانســته ــت س ــامالً از باف ــد خــود را ك ــه  آن–ان ــه ك گون

نند. ما همه به وجود جدا ك -هنجارشكنی مبتذل رخ نداده باشد
هایی برجسته و قوي از جنبش سـنت در شـعر مـدرن     شاهرگ

تـوان دورنمـایی از    اكنون تنهـا مـی   مان اعتقاد داریم و هم كنونی
جنبش پست مدرنيزم را تصور كـرد كـه بـه قطـع بـا صـبوري       

هـاي موجـود    هـا و درك ظرفيـت   خودمان و پـذیرش واقعيـت  
هاي  ي خواهد بود براي نسلا ، تنها عطيّه ي ادبی و شعري جامعه

 بعد!
[ را تصــور كنيــد كــه بــا 8« ]كــر و الل»شــما یــک آدم  
خواهد ثابت كنـد   هاي گنگ و نامفهوم دست و صورت می اشاره

پـردازي و   سـت! چيـزي كـه جـز خيـال      ور توانایی كه او سخن
توانيم به جنبش واقعی )و اصيل(  رؤیاسازي صِرف نيست! ما می

« مدرن» به شرطی كه بتوانيم جنـبش  [2پست مدرنيزم برسيم ]

حدي برسانيم كه خود دليلی قاطع باشد بـراین كـه مـا بـه      را به
 اي به جنـبش  توانيم بدون هيچ دغدغه ایم كه می اي رسيده درجه

  ي بپردازیم.«دیگر»
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ایـم. زمـانی بـه پسـت      ما پست مدرنيزم را وارونه فهميده»
نهاده باشيم. ابتدا  توان رسيد كه مدرنيزم را پشت سر مدرنيزم می

 [8« ]ادبی پی بُرد. -باید به خصوصيات این جریان اجتماعی 
ي مـدرنيزم و   دهنـدگان در حـوزه   برخی از شاعران و نظر

انـد و   پست مدرنيزم به این سخن و سخنانی از این دست تاخته
ي تكاملِ مدرنيزم  طور نيست كه ما چون به مرحله گویند این می

ز پسـت مـدرنيزم سـخن بگـویيم و وارد آن     ایم؛ نبایـد ا  نرسيده
ي  دسته از دوستان باید گفت ادبيـات آیينـه   شویم! در پاسخ این

هاي یک ملت، قوم و جامعه اسـت و   ها و حقيقت تجلی واقعيت
اش در حركت بوده است  تر از مردم گام یا كمی پيش هم واره هم
 نویسی در وضعيت زیستی و اقتصاديِ سرایی و مدرن )مثل مدرن

هـا.(   اكنونِ خودمان و آن هم با این نـوعِ برخـورد مـردم بـا آن    
اكنون ما اگر در این وضعيتِ بحرانیِ شعر و ادبيات ):مدرنيزمِ در 

آن هم  -تقابل با سنتِ در حال تشدید!( بيایيم و پست مدرنيزم 
ي بيسـتم كـه پسـت     سـده  13و  63هاي  نه پست مدرنيزم دهه

جز  زور به خوردش بدهيم به را به -به بعد  33هاي  مدرنيزم دهه
ي فرهنگـی و   هـا، مليـت، پيشـينه    نابودي احساسـات، عاطفـه  

هـاي   اي و از ميـان رفـتن اعتمـاد بـه ادبيـات و شـاخه       اندیشه
 [7دادي را داشته باشيم؟! ] دیگرِآن، انتظارِ چه روي

گـراي   تواند یک شعر پست مـدرن یـا ایسـم    شعر ما نمی»
ایم. مدرنيته تک  كالسيسيزم را نداشته دیگر باشد؛ زیرا ما گذر از

داد كـه در   ست و به یک جنبه واقعيات تمایل نشان مـی  ساحتی
وجود آمد. هركدام از این دو مانيفست  آن وضعی پست مدرن به

تواند یک شعر پست مـدرن باشـد؛    خود را دارند و شعر ما نمی
درنيزم زیرا از كالسيسيزم عبور نكرده تا مثالً به رمانتيسيزم یا م

 [1« ]برسد، در واقع شعر ما متصل به خود است.
 ي ادبی و شعري )غـزل( را بـه   درهر حال نگارنده، جامعه

ي جنبش سـنتی   از اصول بسيار كالسيک، و بنيادگرایانه خروج
كننـده و وارد شـدن بـه     ي اصول معقـول و قـانع   )كنونی( بر پایه
« بلـوغ در حـال تكميـل و   »هایی كه به جنبش  گفتارها و فصل

 خوانم.  مدرن آسيبی وارد نكند فرا می

)سالم یا غيـر  « مدرن پست فرا » توانيم به جنبش ما می
سالم( برسيم به شرط آن كه خارج شدن از مبحثی و وارد شدن 

هاي پيش پا )و پشت پا(ي جنـبش را فـرو    به مبحث دیگر، پل
اي باشد كه جنـبش پيشـين    گونه نریزد! خروج از هنجار باید به

هاي اصيل جنبشِ نـو كـه    ادل خود را حفظ كند و زیرساختتع

همان اصول سنتی و معقول )دیگر شده( هسـتند دچـار لـرزش    
، كـامالً   هایی مانند خروج از وزن نگردد! براي نمونه من با گفتار
اي كه خواننده، تداوم غزل را  گونه مخالفم، اما انحراف از وزن به

ست ميـان   كه پيوندي يست بلاحساس كند از نظر من نه تنها بد ن
سـت اساسـی    ها مانند تصنيف! و نيز ارتباطی غزل و دیگر قالب

انـد، امـا    سـان بـوده   ، یک ساختِ یک هایی كه دراصل ميان وزن
انـد.   كم به تسطيح و تعادل رسيده و خود، وزنی مستقل شـده  كم

كـه   مانند بحر خفيف و مجتث در حالت سدس یا ثمن! یـا ایـن  
مضمونی نينجامد.  اي باشد كه به بی گونه غزل به تعدد مضمون در

شاعر باید در وضعيت چند محتوایی به محتواهایی بپـردازد، یـا   
محتواها را به شكلی گزینش كند كه در پایان به پيـدایش پيـام   

در برخـی از   حافف  چـه   واحدي بينجامـد، چيـزي ماننـد آن   
 هاي خود كرده است. غزل

هـاي   ا محيط و پدیـده دیدِ مدرن، حاصل برخورد شخص ب
گونه  مدرن است. پست مدرنيزم نيز همين واقعيت را دارد. ما چه

ي  هـا )تفكـرات( و جامعـه    كه محيط، اندیشه توانيم در حالتی می
هاي سنتی و كهـن و   اي از اندیشه بند دسته مان هنوز پاي پيرامون

ست؛ دم از تكامل مدرنيزم بزنيم! به هيچ  هاي زیستی سنّتی شيوه
عنوان وضـعيتی   اي كه بخشی از اصول مدرنيته به در جامعه وجه

متعارض با اصول اعتقادي جامعه و برخـی از مبـانی شـرعی و    
گردد و جنبش مدرنيتـه در   هاي خصوصی جامعه تلقی می حریم

شدت در حال سركوب است )مانند برخورد با به نقد  مواردي به
دنبالِ آن  به هاي رسمی و كشيدن برخی از اصول دینی در گفتمان

 و« ساییز  دین» عنوان عنصري مـثالً  به مدرنیزم در شعر!( و
عنوان  شود كه ما از آن به گونه می شود؛ چه تعبير می« زا بدعت»

اي یاد كنـيم و خواسـتار پـذیرش حركـت پسـت       مبحثی كليشه
ها، باورهـا و مبـانی اجتمـاعی جامعـه      مدرنيزم در بستر اندیشه

داشـته  ! مادرن  پسات  غزل شعر یادنبال آن  تا به -!-شویم 
هـا را از شـعر بـه بسـتر      باشيم یا برعكس بخواهيم این حركت

جامعه وارد كنيم! مگر شعرِ شاعر عمدتاً حاصل تـأثير محـيط،   
بافت جامعـه و نـوع دیـدي كـه او از وضـعيت اجتمـاعی دارد       

 نيست؟!
ي شـاعري   ي خيال و اندیشـه  مگر نه این كه شعر زایيده»

پذیرد!  كند و از شرایط آن تأثير می زندگی می ست كه در جامعه
توان از شرایطی تأثير پذیرفت كه هنوز حادث نشده  گونه می چه

 [6« ]است؟!
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 0581)رمفنییسیزم  حتی اگر ما به خودِ جنبش )مكتب(

هاي ذهنی )عمدتاً بيمـارِ( موجـود    ي فرافكنی با همهم( 0391 ـ
اجتماعی و مطـابق بـا    هاي مایه بينيم كه بن در آن توجه كنيم می

هـاي اجتمـاعی و    «واقعیت» عصر زیستی شاعر یا نویسـنده و 
هاي فرهنگی جامعه است كه شخص با تكيه بـه شـرایط    ظرفيت

خاص حـاالتی رمانتيـک از واقعيـت موجـود در عصـر خـود       
دست داد؛ اما چون در شرایطی متعـارض، تـالش در نهادینـه     به

بـه سـختی سـركوب     كم جریان سـنت آن را  كردن آن داشت كم
زودي( با شكستی جدي رو به رو شـد و   كرده، درگذر زمان )به

بسـته بودنـد روي    اي كه به آن دل درُست عكس تصور و فرضيه
صـورت   بـه  رمفنییسیزم داد؛ یعنی به جاي جنبش سنتی، خودِ

ــه ــی  كليش ــایی و ب ــتر    اي، ماليخولي ــد و در بس ــرف درآم مص
عیِ رو به پيش رفتِ خـود  هایی كه در جامعه، سيْر طبي دگرگونی

هـاي   ریزي دگرگونی ها و طرح كرد؛ محو شد. حركت را طی می
 كـه مـوازي بـا آن دسـته از اصـول      جـاي ایـن   به رمفنییسیزم

كه ظرفيت نوگرایی و تحول را دارد حركت كند و  کالسیسیزم
صورت منظم اتفاق بيفتد؛ پـيش روانِ آن بـه    از آغاز به پایان به

و نهایی، از انتها به ابتدا پرداختند و ایـن   طرح اصول دورنگرانه
اي  را سلسله رمفنییسیزم گرا بود كه حتی بخشی از قشر تحول

منطق و نامعقول دانسته، به مبارزه بـا آن   هاي بی سازي از افسانه
هـاي   اكنون در رابطه با برخی از راسـت  پرداختند! چيزي كه هم

گراي  آمدان تحولتفاوت با جنبش مدرن و سر رادیكالِ سنتیِ بی
چنين مدعيان جنبش رمانتيـک   و هم غزل مدرن تفکر )سالم(
هایی كه  ي نگارنده، تالش خورد! به عقيده چشم می مدرن به پست

در این مقطع زمانی در راه به ثبت رساندن جنبش پست مدرنيزم 
در غزل فارسی در حال انجام گرفتن است هيچ چيز نيست جز 

در  دادائیازم  ترکسایفن   آن سـر از راهی كه ما در پایان بـا  
 خواهيم آورد!

نیماف   در پایان نخست بـه آوردن سـخنِ گـران بهـایی از    

ي  هاي چند نفر از منتقدان درباره پردازیم و در ادامه به سخن می
 شود: پست مدرنيزم بسنده می

ي معنی به طرف كلمه برود اما زمانی  واسطه شاعر باید به»
هـا را بـه دسـت     ي واژه ررشـته هم هست كه خود شاعر باید س

اند شخصایت   شعرایی که شخصیت فکری داشیه بگيـرد. 

کاه باه زبافن     کسی... اند را هم داشیه در انیخفب واژگفن

چسبد... مثل اینکه افسون فریبی، او  اراذل و اوبفش می
 [7... « ]را سر اندر پف انداخیه است

و از . تفباد  ی مف فرهنگ پسفمدرن را برنمای  جفمعه»
ن روست كه به گمـان مـن، پسـامدرن در ادبيـات مـا نيـز       همي

اي نداشته و شاید بـه ایـن زودي و سـادگی هـم نخواهـد       جلوه
بینی و سفده انگافری   من هنوز آن چنفن به خوش داشت.

ام که کفربست چناد تمییاد اقیبفسای در     عفدت نکرده
این تكـراري  ... اثری را نشفنی از پسفمدرن بودن آن بدانم

 [1« ]وجد است. ليدي بیلذت و تق بی
با انبوهی « شعر متفاوت»در بحران عبور از شعر مدرن به »
شویم كه پسـامدرن نمـایی    هاي شاعران جوان مواجه می از شعر

هاست. مثالً زیرِ عنـوان چـالش بـا اسـتبدادِ      ي عزیمت آن نقطه
 شـویم كـه حاصـلی جـز     نحوي با توليداتی انبـوه مواجـه مـی   

كـرد   [ بـه گمـان مـن روي   3ه اسـت. ] نداشت نفشیفنه آوری فنّ
گرایـی در غـزل امـروز، گـاه      اي از جوانان به نوعی عينيت پاره

غبطه برانگيز و مطبوع است ولی این حركت را نباید نوعی ابداع 
تصور و توهم ایان کاه روزی    منتظره دانست؛ و خالقيتی غير

غزل از قفلب خفرج خواهد شد و یک رفرم درونی در آن 
امری بفطل است و دوسیفن جوان وقات و   شود ایجفد می

[... از نظر مـن  83] دهند انرژی خود را بییوده از دست می
كرد  چيزي به اسم غزل پست مدرن وجود خارجی ندارد و روي

هاي اخير با ادعاي پست مدرن تـوهمی   جوانان به غزل در سال
 [88« ]بيش نيست.

 ادبی بید رسد باید نوعی نقد ادبی تازه براي نق نظر می به»

ست كه متأسفانه بسيار مغفول  بگيرد. ادب شاعري مفهومی شكل
شعر مف  نویسد. اش بخواهد می چه دل كه هر واقع شده است و هر

شـدت در   و دارد بـه  به چرت و پرت نویسی افیفده اسات 
تواند از كـنش   رود و نمی باتالق فردیتی معيوب و مختل فرو می

ود و این براي شعر كـه بـدون   و تعامل غریزي با زندگی فراتر ر
 رود؛ جـا مـی   جـا بـه آن   از ایـن  ویروس چون هم هيچ ابزاري

 [01« ]خیلی خطرنفک است.

چنان دو سه صدا  ي هشتاد، هم غزل امروز در ابتداي دهه»
تر ندارد. اضافه كردن پسوند فـالن و بهمـان بـه غـزل، تـا       بيش
ت غـزل  كه اثر قابل توجهی پدید نياید، تـأثيري در وضـعي   وقتی

زادگی غزل در آن اسـت كـه ابتـدا     حاضر نخواهد داشت. حالل
 [88« ]گاه تئوري از آن پدید آید. غزل زاده شود، پس آن
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توانم اراده كنم كه از همين فردا، شعر خـود را كـه    من می»
سيونيستی بنامم، امّا این اسـم چـه   امپرِشعر سپيد است، مستزاد 

هرگز مذموم نبوده و نيسـت  كند؟ البته ذات تغيير  چيز را حل می
امّا عدم اشراف به سنت و شرایط آن و سيْر تحوالتی كه امـروز  

 پُفاک  آورد كـه  ما را امروز كرده است، نوآمدگانی را پدید می

هستند و متأسفانه نه با فرهنگ شرقی مأنوسند  غربی هفی ایده
و نه با فرهنگ غربی آشنا و این دَوران و گـيج واره، شعرشـان   

كـرده اسـت... نكتـه    « اتّفاف   سر از»ثبـات و   ري بیراهم شع
كـه برونـد و قـالبی     جـاي ایـن   جالب این است كه این افراد بـه 

طور  الواقع آن بپردازند و نام خود را هم بر آن بگذراند )چون فی
اعتنا شـد و وزن را و هيـأت    گویند باید قافيه را بی ها می كه این

جـاي ایـن كـار،     ند( بـه ما غزل و... را دیگر چيزي از غزل نمی
كنند با نام غزل است و حتّی از نـوع پسـت    چه می اند و هر آمده

 [87« ]مدرنيستی آن.
ست كه به قالب اصيل  غزل پست مدرن، تناقض آشكاري»

كند. شهرت شعر فارسی در غزل اسـت و مـا    كجی می غزل دهن
گيـرد   نباید این قالب را تهی كنيم. اگر نوآوري هم صـورت مـی  

گرایی و روایت، تنها بـه غـزل    عتدال را رعایت كرد. با فرمباید ا
 [81« ]زنيم. آسيب می

ها در شعور ملّی و ضمير جمعـی، هـيچ زیـر پلـه اي      این»
براي خود نخواهند یافت. وجدان جمعـی و خـرد ملـی و شـعر     

 عنفصار براي مدت كوتاهی بـا  گونه ه چ پذیر ملت ما می داند

آن را دفع كنـد... در همـه ي    كنار بياید و بعد به موقع مسموم
هاست كه  مدت انگیز ترحم هزلیفت این حوزه ها، طشت این

 [86«. ]از بام سكوت افتاده
دهند، شعر  نام پست مدرن ارایه می شعرهایی كه امروزه به»

ست كه به آن نام پست  گویی رسد یک هذیان نظر می نيستند و به
هـاي   ان با تئوريسري شاعران جو روزها یک اند. این مدرن داده

هــا شــعر پســت مــدرن  وارداتــی و درســت تأویــل نكــردن آن
 [81« ]گویند. می

غزل فرم، غزل خودكار، غزل پست مدرن، غـزل روایـی،   »
تاز، غزل چریک و... انواع و اقسـام ایـن    غزل شكل، غزل پيش

بردهـایی در   واقعی كه هـر كـدام حاصـل دسـت     پسوندهاي غير
شد تا شعر معاصر را به انزوا  مفهوم غزل است؛ محملی ساختگی

اند كـه بـا نارنجـک     فرو بَرَد... دوستان عزیز گویا فراموش كرده
توان چریک بود... سراغ ندارم كه كسـی تنهـا بـا     پالستيكی نمی

جوش، مافيـا   هایی چون اورژانس، كيبورد، قهوه كار بردن كلمه به
كـار   به ها شاعر شده باشد. یا سراغ ندارم كسی با و یا امثال این

ربـط كـه تنهـا در وزن غـزل      ي بی ي تعدادي كلمه بهانه بردن بی
كنند )غزل  اند و نوع مدرنی از حشو در حشو را ارایه می نشسته

بـود،   گونـه مـی   سرا شده باشند، وگرنه اگر این پست مدرن( غزل
هاي مختلف تعدادي  ها را روي وجه بار كلمه كم یک روزي دست

ریختيم تـا   زایيک كف آشپزخانه میكردیم و بر مو تاس حک می
تـرین شـكل،    در كنار هم بنشينند و غـزل شـوند و در معنـادار   

دادي را روایت كنند كه نه شاعرانگی در آن باشد، نه غليان  روي
 [81« ]حسّ و روح مخاطب، نه ماندگاري در ذهن و نه حيثيت!

ترکیاب غازل پسات مادرن از دو جااز      در واقـ   »
]جزء سومی وجود ندارد[. بایـد   و شود مینفقض تشکیل می

شود كه پسـامدرن را بـا    دقت داشت نكته فوق شامل زمانی می
گاه  ي دیگري فرض شود آن گونه قالب در تناقض بدانيم و اگر به

نام تركيبی فوق ره به بيابان خواهد گذاشـت یـا از خجالـت در    
پردازان!! ایـن   خودش فرو خواهد رفت... ليكن باید بدانيم نظریه

نما اشتباه گرفتند. و اگر هـم فكـر    بش متناقض را با متناقضجن
كردند بين غزل و پست مدرن تضاد وجود دارد ركن اول تعریف 
را گرفتند و ركن دوم و اصلی را فراموش كرد... با توجه بـه دو  

بین دو کلمه غازل و پسات مادرن تنفساب      تعریف باال،

اثبفت  غزل وجود ندارد؛ غزل وجود قفلب را، وجود ندارد
کند و پست مدرن وجود قفلب را نفای، لا ا تنافقض     می

 [03« ]دهد! روی می

نام غزل پست مدرن جالب اسـت كـه    در مورد تركيبی به»
اش  پست مدرن اصالً مكتب نيست كه بخواهيم با چيزي تركيـب 

هم با چيزي مثل غزل. بهتر است از این شاعران بپرسيم  كنيم، آن
مدرن چيست و بعد ادعا كنند كه ما شان از پست  معيار و تعریف

 [23« ]گویيم. غزل مدرن پست می
 

 
 ها: ها و پانوشت ارجاع

 تواند تعبیر مناسبی برای جنبش پست مدرنیزم باشد. .که می0

. که البته در آن صورت باز هم چیـزی جـز همـین نـابودی، بـا قـدرتی       9
 وقوع نخواهد پیوست. تر به مهلک

رنشینِ هزاران سال پیش را بیاوریم و مجبور . مِثل این که یک انسان غا3
رفته شود و یا این کـه یـک    های شكاری فوق پیش ی منوریل یا جت کنیم که راننده

کار  ای را در اختیارش نهاده از او بخواهیم آن را بفهمد و به ی رایانه افزار پیچیده نرم
خودمـان کـه    بگیرد، و بعد نافهمیدن آن را به حساب خودش بگذاریم نه به حسـاب 

 ایم! تر از او حرکت کرده صدها و هزارها سال پیش
 .07ی اول، ص  .یاسمی، بهروز، به نقل از: همین فردا بود، شماره4
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 چاهی، پیشین. . علی بابا 0

ی غـزل(،   نامـه  )ویـهه  46ی  ی شـعر، شـماره   . باباچاهی، علی، فصلنامه01
 .99، ص  0335خرداد

 .61، ص . علی باباچاهی، همان جا00

شـعر،  ی  ، فصـلنامه «شـعر و زنـدگی ناخـالص   ». مؤدّب، علی محمـد،  09
 . 36ـ  30، ص 0335، خرداد41ی  شماره

 .67،ص  46ی  ی شعر، شماره نامه میرزایی، محمد سعید، فصل .03

. خواجات، بهزاد، به نقل از: کسی هنـوز عیـار تـو را نسـنجیده اسـت،      04
 .044ـ  5صص 

ی خیلـی مهـم هـم هسـت و آن      : البته یک نكته ی دو مورد اخیر باره * در
اند؛  که به این جنبش یورش برده دان پست مدرنیزم و نیز کسانیکه برخی از منتق این

ی ایـن جریـان    هایی محسوس و نامحسوس جزیی از تنـه  گونه شان به خود و کارهای
سـو بـه نقـد و     آور است این است که اینان از یـک  که حیرت آیند! چیزی شمار می به

پردازند و از سـوی دیگـر    راه!( به این جنبش و اعضای آن می و حتی بد و بی انتقاد )
هـا   کنیم که آن گفته حاصل می« یقین» تر بیشخوانیم  شان را می هرچه نمونه کارهای

ها و «نوشته»ی راستین شاعرِ این  اندیشه و عقیده« ها مصاحبه»ها و نقدها و  و نوشته
از نـوع ادبـی! آن   « براندازی نرم»باشد! و شاید نیز نوعی  ها نمی ی این گفته گوینده

 تر! مردانه تر و ناجوان رحم اشد!ـ اگرچه بیب

 .07. یاسمی، بهروز، به نقل ا : همین فردا بود، شماره ی اول، ص 05

 .0. سید علی صالحی، همان جا، ص 06

 .04. سید علی میرباذل، به نقل از : همین فردا بود، شماره ی اول، ص07

نجیده اسـت،  . بهرامی علیرضا، به نقل از: کسی هنوز عیـار تـو را نسـ   03
 .009ـ  003صص 

 . به نقل از: تارنمای ترانه بازی )تیر داد راد(.00

 .95. هومان فر، فرزین، همین فردا بود، شماره ی اول، ص 91

 

 ها: منبع

 .0335،سال سال چهاردهم، خرداد  46ی شعر، شماره  ـ فصلنامه

ـ قزوه، علیرضـا؛ کسـی هنـوز عیـارت تـورا نسـنجیده اسـت، جشـنواره         
 .0333علی بهمنی )گردآوری(، نوید، چاپ نخست، شیراز، محمد

ی  فصـلنامه «. شـعر و زنـدگی ناخـالص   (. »0333) مؤدّب، علی محمـد.  -
 .30ـ  36، زمستان. صص 41ی شعر، سال دوازدهم، شماره

ی اول، سـال اول، تیـر    ی غزل پیشرو، شـماره  ـ همین فردا بود، دو ماهنامه
0336. 

ی مقالـهگگزینش و   دبیات پسامدرن. )مجموعـه (. ا0370ـ یزدانجو، پیام.)
 ترجمه(، تهران: مرکز.

 های همسایه. تهران: دنیا.  (. حرف0350).نیما یوشیجاسفندیاری، علیگ ـ 
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 كامران قائم مقامي، شعر ايرانمعرفي  
 «حید پورزارعو»      
 «نو امید صباغ»      
 «صالح سجادی»      
 «دریمرتضی حی»      

 
  

 نيا طيبه تيموري، معرفي شعر جهان 

 نوبلجایزه ، برنده «توماس گوستا ترانسترومر»

           

 هانيه ملكي، معرفي شعر ژاپن
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 ، وحيد پورزارعمعرفي كتاب و شاعر
 مقامی کامران قائم

 

 

 ،«های باز اسكلتی با دست»(، 8813پورزارع )متولد  وحيد

 (8838نشر: نيماژ ، سال چاپ: )

این مجموعه دومين كتاب وحيد پورزارع است كه در سال 

توسط انتشارات نيماژ منتشر شـده اسـت. پـيش از ایـن      8838

توسط نشر آواي كالر بـه  « اقيانوس در حمام»ي شعر   مجموعه

ي از جـنس  لبخند»چاپ رسيده است. سومين كتابش نيز با نام 

چـاپ رسـيده    توسط انتشارات نيماژ به 8832در سال « مرفين

 است.

شعر كوتـاه و بلنـد در    68اي شامل  صفحه 877این كتاب 

باشد. این نوع تركيب و چينش شـعرها در قالـب    قالب سپيد می

ي مخاطبان پوشـش   اي را در جامعه یک مجموعه هر نوع سليقه

رهاي كوتاه هستند و چه ها كه طالب خواندن كا دهد. چه آن می

 پسندند. مخاطبانی كه كارهاي بلند با ساختار روایتی را می

و بكـارگيري ظرفيـت خـود     با استفاده از آرایه تشـخيص 

 ها به بيان اندیشه و احساس پرداخته است. واژه

هاي پازل با تناوب در گذشته و حـال   . آینده را مثل قطعه

 -گریـز بـه گذشـته    -عشق- كند كشد. در یک فضا سير نمی می

 پردازد. مسائل روزمره و اجتماعی و... می

 پرورش ابر

 
 جمعيت جهان

 كند در جابجایی خانه ات تغيير می

 

  ما كه دو نفر بودیم

 ها آمار دقيقی از تو ندارند اما چرا قاره

 همه كشور و این

 ات حتا با پيراهن

 .شوند به رسميت شناخته نمی
 

 ست جهان جایی

 رسم به تو كه من خسته می

 اي كه در گوشه

 به پرورش ابر مشغولی
 

 باران

 ستابهانه 

 .این بغض شبيه هيچ ابري نيست
 

 چتر یعنی سنگر
 همه سيل به وقت این

 هات كه چشم

 دهد.  ها نمی كْشتهآمار دقيقی از 

 
 

 

 



 

 

   9313  اپئیز|چوكانهم شعرفصل| دوم شماره 44 

 نو اميد صباغ ،معرفي كتاب و شاعر
 مقامی کامران قائم

 

 عه شعر چاپ شده دارد.تاكنون هفت مجمو نو امید صباغ

« مهرابان»ي شعر چاپ شده، مجموعه  آخرین مجموعه

به بازار نشر آمد و اكنون در آستانه  32است كه در زمستان 

غزل عاشقانه  73چاپ سوم قرار دارد. این مجموعه مشتمل بر 

هاي سروده  باشد. اشعار این مجموعه از غزل و اجتماعی می

ده است. مجموعه غزل انتخاب ش 32تا  33شده از سال 

اكنون در نوبت چاپ قرار  جدیدي تحت عنوان خود/زنی! هم

 به بازار خواهد آمد.  38دارد و تا اوایل بهمن 

  38غزلی عاشورایی از مجموعه روایت سه تم كه در سال 

توسط انتشارات فصل پنجم چاپ شده و اینک چاپ سوم آن 

و سومين جایزه باشد. این مجموعه برگزیده بيست  در بازار می

كتاب فصل جمهوري اسالمی و برگزیده بخش دفاع مقدس 

 باشد. تبریز می 8832جایزه سال 

 

0. 

 است خورده تقدیر تنِ بر عميق زخمی

 است خورده گير نفس روزهاي به گویا

 نيست عجيب پس جهان، كار است وارونه

 !است خورده كفگير تهِ بر كه اگر دیگی
  چون ست،ما تاریخ حقيقت داستان این

 است خورده اساطير فرق به تبر مثل
 پست كوفيان این مرامی بی به لعنت

 !است خورده گير  غلط الك نامه امضاي
 مادرش آغوش در شهيد، ي ماهه شش

 است خورده شير برین بهشت ي چشمه از
 روست پيش كه بالیی كرب و تویی حاال

 است خورده زنجير تو كودكان پاي بر
 شود می تكرار هدومرتب القمر  شقّ

  است خورده شمشير قافله ماه بار این
 رود نمی پایين تو گلوي از خوش آب

 است... خورده تير گلو نيست، آب تقصير
 شدم لشگرت تشنگی غرق قدر آن

 است كرده تغيير تو شعر ردیف دیدم
 ذوالجناح پاي در آمده زینب كه دیدم

 است؟ كرده دیر چرا آفتاب پرسد: می
 بعد قرن چند فرشچيان كه يا  صحنه آن[

 ]است كرده تصویر تو كران بی عشق از
 باز وُ ست شده كبري محشر شام، كه دیدم

 است كرده تكثير آینه هر را تو زینب
 كنارتان بودم واقعه روز كاش اي

 است كرده پير خدا به ها... مرا كاش اي
 

 دهد! نمی امانم گریه !ببخش آقا
 



 

 

   9313  اپئیز|چوكانهم شعرفصل| دوم شماره 45 

 
 غزلی از مجموعه خود/زنی! .                        9

 زنندگرچه هرشب استكان بر استكانت می
 زنندهرچه تنهاتر شوي آتش به جانت می

 تا بریزي دردهایت را درونِ دایره
 زنندجاي همدردي فقط زخم زبانت می

 اي كه از شرف بویی نبردند و فقطعده
 زنند!هاشان را به مغزِ استخوانت مینيش

 كنندمی -رودت همثل زند-زندگی را خشک
 زنندي نصف جهانت میبا تبر بر ریشه

 اي چون براشان جاي استكبار را پُر كرده
 زنند!با تمسخر مشتِ محكم بر دهانت می

 زدندترها مخفيانه بر زمينت میپيش
 زنند!ها آشكارا آسمانت میتازگی

 آه! قدري فرق دارد زخم خنجرهایشان
 نندزدوستانت پا به پاي دشمنانت می
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 صالح سجادي ،معرفي كتاب و شاعر  
 مقامی کامران قائم
 

گلچينی از  «ایشیق دان دانیشیق»مجموعه شعر 

به  8832تا  8813هاي  بين سال صالح سجادیهاي  سروده

شعر در  1  شعر كتاب در قالب غزل، 26زبان آذري است كه 

هارپاره و چند شعر هم در قالب سپيد و هجایی هستند؛ قالب چ

هاي عاشقانه نيز در  گرایانه و غزل طبيعت  همچنين اشعار آیينی و

 . این كتاب گنجانده شده است

در زبان تركی شعر سربست نام دارد  عر سپيد كه اصطالحاًش

در این كتاب قرار دارد، چند سال گذشته از شاملو رسول رضا 

وزن به  صورت بی به اجانی شعرهاي مایاكوفسكی رشاعر آذربای

را شعر سربست )آزاد( گذاشت. اكثر  تركی ترجمه كرده واسم آن

ها اشعار اجتماعی  هاي این مجموعه مخصوصاً در غزل شعر

سابقه  بی انتقادي با فرم روایی و مدرن هستند كه در غزل تركی

 .است

 

 

 

 مستزاد ذوقافیتین غزل

 
 

گيرد از این هوس  چشمت را گر میبوسم اشک شور  می

 هوشم 

گيرد از این تشویش گس كه  رودي خشكم كه موج می

 نوشم می

 خون سرخم می ظفرنوشت

 

 از اعماقم درون آن ظلمت مشعل مشعل شراره در چشمت 

 جوشم  كس نمی من سردابم تو آتشی یعنی جزتو با هيچ

 ابري شدآن عرق كه در جوشت:

 

 كشی به تنهایيم م یا ناخن میزنی بر اندام وقتی نوك می

 طوري ازتو پرم كه خواهد شد روزي در تو نفس فراموشم 

 ام فراموشت تا راه خانه:

 

 ام بندر قدم بودم دستت كشتی و شانه ساحل باتو هم در

پوش خس  آن دریایم كه تا تویی گوهر هرگز تن

 پوشم  نمی

 پوشت این امواج بلور تن

 

چه پراز شب و وقتی گفتی خدانگهدارت دیدي كو

 ست گربه

 ، به آغوشم  باید مثل قناري كوچک برگردي به قفس

 ام درآغوشت اي آب و دانه:
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 تاب گيسویت  عمق پيچ و مقصد در دراین راه دراز بی

 دوشم بار هوس كه بر افتم با این دام بوسه می روزي در

 با آن فوج عسس كه بر دوشت 

 

 م تنهاییها رفتی من ماندم با هجو با عصيان قطار

كار خواهم كرد با این بانگ جرس كه در  تو چه حاال بی

 گوشم

 هدفون را در بياور از گوشت:
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 مرتضي حيدري ،معرفي كتاب و شاعر  
 مقامی کامران قائم
 

كتابِ شعرهاي كوتاه سپيد كه ظرف  سمفونی ابرها

همكاري انتشارات فصل با ، آوري شده بود دوسال جمع

 .پنجم، مهرماه نود و سه وارد بازار نشر شد

این شعرها با محوریت باران یا با استفاده از عناصر 

بارانی در مضامين مختلفی چون عاشقانه اجتماعی و تعدادي 

شعر كوتاه بود كه در  883ابتداي كار . آئينی سروده شده هم

ر در كتاب به اث 18گرفته  هاي صورت نهایت و با ویرایش

 .چاپ رسيد

 یک شعر از كتاب:

 ها چشم

 ها چشم

 ها چشم

 هاي زیادي رو به باال بود چشم

 پسر

 ي دار چكيد قطره از چوبه قطره

 ها چشم

 ها چشم

 هاي زیادي رو به پایين است چشم

 دارد جنازه را سيل بر می
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 ، برنده جايزه نوبلتوماس گوستا ترانسترومر  
  نیا طیبه تیموری

 

)به زبان  توماس گوستا ترانسترومر
 ٔ  زاده(  Tomas Gösta Tranströmerسوئدی

نویسنده، شاعر و مترجم روانشناس،  ،8388آوریل  81
 2388در سال جایزه نوبل ادبيات ي  سوئدي و برنده

 .ميالدي
علت اعطاي جایزه را به  اش بيانيه آكادمی نوبل در

ر تصاویر خاط به: »او این چنين عنوان كرده است
پرچگال و شفافی كه از طریق آن دسترسی پرنشاطی از 

 .«دهد واقعيت به ما می

ترین نویسندگان  عنوان یكی از مهم ترانسترومر به
شود  جهانی دوم شناخته می پس از جنگاسكاندیناوي 

 .است زبان ترجمه شده 63و شعرهایش به بيش از 
اگرچه توماس ترانسترومر هشتمين فرد اروپایی 

سال گذشته، نوبل ادبيات را تصاحب  83ست كه در ا
نام  به جایزه ادبی باري كه این كند، ولی از آخرین می

 .گذرد سال می 81سوئد رقم خورده بود، 

در شهر  8388آوریل سال  81ترانسترومر در 
استكهلم متولد شد. مادرش، هلمی، معلم مدرسه بود و 

اشتغال  ينگار كار روزنامه پدرش، گوستا ترانسترومر، به
 .داشت

پس از تمام كردن مدرسه  8313وي در سال 
هاي تاریخ ادبيات و شعر،  التين، در حوزهدستورزبان، 

شغول دانشگاه استكهلم متاریخ دین و روانشناسی در 
 .تحصيل شد

پس از پایان تحصيالت در دانشگاه، در سال 
دانشگاه سنجی  روانسسه ؤعنوان دستيار در م به 8311
مونيكا كار شد. وي همان سال با  لم مشغول بهاستهك
 .ازدواج كردبالد 

عنوان  به 8366و  8363هاي  ترانسترومر بين سال
كار خود  روانشناس در یک مركز بازپروري جوانان به

شد و سكته مغزي دچار  8333ادامه داد. وي در سال 
تا حدود زیادي قدرت تكلم خود را از دست داد. با 

كه به پيانو او  .به نوشتن ادامه داد حال همچنان این
جز شاعري و نویسندگی تا  ورزد به نواختن هم عشق می

عنوان یه روانشناس  اش به قبل از زمان بيماري و سكته
هاي  هاي زندانی كرد و در زندان قابل احترام كار می

 د.كر هاي معلوالن و معتادان كار می جوان، آسایشگاه

 ویهگی آثار

، اشعار «گاردین»امه بریتانيایی به گزارش روزن
سورئال آقاي ترانسترومر بر ارتباط دنياي درون با 

ترانسترومر در توصيفش از  .جهان خارج متمركز است
همتاست. شعر  روح بيرون و درون بی جهانِ سرد و بی

ترانسترومر نوعی تحليل پيگير و مستدام از معماي 
خم جهان هاي پرپيچ و  هویت فردي در برابر البيرنت

است. ترانسترومر شعر معاصر آمریكا را به سوئدي 
از آن جمله ترجمه آثار رابرت بالي.  ترجمه كرده است

ترین شاعر  خيلی از منتقدان سوئد معتقدند كه او بزرگ
 .است سوئد

كریستين ساینس »در همين زمينه روزنامه 
نيز نوشته است: شاید سابقه تحصيل آقاي « مانيتور

در رشته روانشناسی موجب شده است كه ترانسترومر 
وي عالقه وافري به بررسی دنياي درون انسان داشته 

 .باشد

افزاید كه آقاي ترانسترومر از  این روزنامه می
خالل اشعار ظریف و چندوجهی خود دنياي درون 

اش با طبيعت از طریق تأمالت  انسان و رابطه
در  آقاي ترانسترومر كند درونگرایانه را بررسی می
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شعرهاي خود آميزه اي از مدرنيسم، اكسپرسيونيسم و 
گيرد تا شرحی قدرتمند از كار می سوررئاليسم را به

 پراكندگی و انزواي بشر را به تصویر بكشد.

به گفته یكی از منتقدان، بسياري از شعرهاي او 
 سازد خواننده را با نوعی شناخت غيرمترقبه مواجه می

ل، تاثیرگذار و نیروبخش، که در آن، طبیعت نقشی فعا
 ثیر پذیر و انفعالی دارد.أماهیتی ت «خویشتن»و 

 

 آثار

توماس ترانسترومر نخستین مجموعه شعر خود را 

و زمانی که در کالج  0056در سال « شعر 07» با نام

 .مشغول به تحصیل بود منتشر کرد

 زبان سوئدیکتاب به  01وی تاکنون بیش از 

زبان مختلف  61یش از منتشر کرده و آثارش به ب

 .ترجمه شده است

از جمله آثار آقای  «الجزایر رویا مجمع» کتاب

به فارسی مرتضی ثقفیان ترانسترومر است که از سوی 

 .منتشر شده است« دیگر»ترجمه شده و توسط نشر 

 همچنین برخی از اشعار ترانسترومر نیز با ترجمه

، شاعر و مترجم، در نشریات و سهراب رحیمی

 .اند های متفاوت ایران منتشر شده امهروزن

آزیتا  در حال حاضر نیز آقای رحیمی با همكاری

سازی منتخبی از آثار توماس  در حال آمادهقهرمان 

 .ترانسترومر برای انتشار در ایران است

 کنیم: چند شعر از این شاعررا با هم مرور می

 

0. 

 گاهی وقتی زندگی در اوج خود قرار دارد
 در شور زیستن است و انسان غرق

 گيرد هاي آدم را می آید و اندازه مرگ می
 رود بعد دوباره می
 و زندگی باز

 گردد اش باز می به هيجان و شور گذشته
 اما لباس مرگ

 به آرامی
 .در حال دوخته شدن است

 
2. 

 یش درآمدپ

 بيداري، پریدنِ با چتر از رؤیاست
 گير، مسافر ي نفس آزاد از چرخه

 كند ز صبح، سقوط میسمت قلمرو سب
 گيرند اشياء به جانب اوج، شعله می

 –در جاي چكاوك لرزان  –مرد 
 هاي چرخان در اعماقِ نظم نيرومند، چراغ
 كند، ها را احساس می ریشه

 اي هست كه ایستاده امّا بَر خاك، خرّمی
 در جریانِ حارّه گرمسيري

 با بازوانی افراشته
 اي ناپيدا خانه گوش به آهنگِ تلمبه

 شود سوي تابستان، غرق می و او به
 آید در دهانه آتشفشانش آرام از طنابی فرود می

 هاي سبز مرطوب ساليان از ميان الیه
 لرزان زیر توربين آفتاب

 شود گونه این سفر عمود در بطن لحظه قطع می این
 شود ها، وسيع می و بال
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 تا حدّ دَم گرفتن مرغ ماهيخوار بَر آبِ روان
 از عصر پارینه سنگ نواي بينوایی

 بَر فراز بی پایگی آویزان است
 در ساعات نخست روز

 تواند جهان را فراگيرد آگاهی می
 چون دستی كه سنگ گرم از خورشيد را

 مسافر، زیر درخت ایستاده است
 ي تنومند مرگ پس از سقوط در چرخه

 نوري عظيم آیا
 باالي سرش خواهد شكفت؟

 .است «سیراب رحیمی»ترجمه این شعر از 

 

3. 

 13از مارس 
آید و حرف و نه از  خسته از هرآنچه از حرف می

 زبان
 اي پوشيده در برف. رفتم به جزیره

 طبيعتِ بكر حرفی ندارد.
 اند! آنجا صفحات نانوشته در همه سو گشوده

 بينم. روي برف رد شوكا را می
 این زبان است و نه حرف

 

4. 

 كنم ام را من با خود حمل می هاي گذشته چهره

 هایش را. هاي سال چون درختی كه حلقه
 «من»ها یعنی  حاصل جمع آن

 بيند. ام را می آینه فقط آخرین چهره
 ام را  هاي گذشته ي چهره من همه 

 با خود دارم.
 
 

8. 

 (1مجمع پراکنده )

 دادیم. نشان را هامان خانه و پذیرفتيم 

 بازدیدكننده فكر كرد: زندگانی خوبی دارید
 درون شماست آباد در حلبی

 

6. 

 (5وردهفی زمسیفنی )

 

 زمستانی شب در خزد می پيش اتوبوس 
 درخشد چون ناوي در كاجستان می

 اي است راه. كه آبراهِ تنگ و گود مرده جایی
  

 مسافرانی اندك: چندتایی پير و چند نوجوان.
 ها را خاموش كند اگر بایستد و چراغ

 جهان نابود خواهد شد.
 

7. 

 هکفر هآسمفن نیم

 .كند می قطع را خویش مدار نوميدي 
 كند. دلهره مدار خویش را قطع می

 كند. الشخور پرواز خویش را قطع می
 تراود، نوري پرشور می 

 نوشند اي می حتی اشباح جرعه
 شوند، هاي ما پدیدار می و نگاره 

 مان. هاي عصر یخبندان جانوران سرخ آتليه
 دور وبركند به نگاه كردن به  چيز شروع می همه 

 صدها رویم صدها، ما زیر آفتاب می
 باز هر آدمی دري است نيمه

 انجامد براي همه. كه به اتاقی می
 پایان در زیر ما. این زمين بی

 درخشد ميان درختان. آب می
 اي است رو به زمين. دریا پنجره

 
 



 

 

   9313  اپئیز|چوكانهم شعرفصل| دوم شماره 51 

 
5. 

 ی عقفب صخره

 محفظه ي شيشه پشت در 
 خزندگان

 جنبش. عجيب بی
  

 آویزد شسته را میهاي  زنی رخت
 در سكوت.

 مرگ از وزش افتاده است.
  

 در اعماق خاك
 لغزد روح من می

 خاموش چون یک شهاب.

 9. 

 (3سه قطعه )

 

 كنان هچك شمشيري 
 برد. ها را به یغما می خاطره

 زنند در زیر خاك زنگ می
 ها. شيپورها و حمایل

 

11. 

 ی بفز پنجره

 

 صبحی تراشيدم می ریش 
 زي با پاي پنجره

 ي اول. در طبقه
 تراش را زدم ي ریش دكمه

 شروع كرد به چرخيدن
 شد زیادتر و زیاد وزوزش

 تبدیل شد به غرش

 كوپتر تبدیل شد به هلی
 رسيد گوش به –صداي خلبان  -و صدایی

 از دل غرش، فریاد زد:
 هات را خوب باز كن چشم»

 «بينی. را می بار است كه این آخرین
 بلند شدیم به هوا

 ز درآمدیم در ارتفاع پایين بر فراز تابستانبه پروا
 دارد؟ اهميتی قدر خوشم آمد، چه

 ي سبز دو جينی لهجه
 هاي چوبی ي خانه الخصوص سرخی دیواره علی

 ها، در آفتاب زدند ميان تاپاله ها برق می سوسک
 كن شده هاي ریشه سرداب

 رفتند در هوا می
 جنب و جوش
 هاي چاپ خوردند ماشين پيچ و تاب می

 ها در این دم فقط آدم
 آرام بودند

 دقيقه سكوت كردند یک
 الخصوص مردگان گورستان روستا و علی

 آرام بودند
نشستند براي گرفتن عكس  كه می هایی مثل آدم

 زمان كودكی دوربين عكاسی
 پایين پرواز كن!

 دانستم به كدام سو نمی
 سر چرخاندم

 با ميدان دیدي دو پاره
 مانند یک اسب.
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 هانيه ملكي، معرفي شعر ژاپن
 گبرداشت آزادمقدمه

 زبان شعر ژاپن
 جایگاه شعر و ادب در شعر ژاپن

 های شعر ژاپن قالب
 موضوعات شعر ژاپن
 معرفی شاعران ژاپن
 شاعران مدرن ژاپن

 رابطه شعروجنگ و بعد
 های شعر ژاپن نمونه

 آنتالوژی شعر ژاپن
 شعر ژاپنی چیست؟

 چم ژاپنپر
 ای شعرهای کتاب نورماه گزیده

  های ونكوور شكوفه جشنواره
 های ونكوور گزیده جشنواره شكوفه

 مالیری آغازشدن باران، ترجمه شجاع گل
 شعرهایی با ترجمه کیارنگ اعالیی
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  برداشت آزادمقدمه/ 
 هانیه ملكی

 
عنی واقعی كلمه همين چند برداشت آزاد به م

اي است كه قصد خواندنش را دارید. بخشی از  صفحه
اي كه من و فرصت این روزهایم  منابع و مطالب گسترده

اندازي از ژاپن شعر  ایم بخوانيم بيندیشيم و چشم توانسته
كه مثل  مردم و فرهنگ را نشانتان بدهيم. براي كسانی

ي منابع  همن وقت و طاقت دقيق شدن در جزیيات هم
ي  ام بخشی از یک مجموعه را ندارند و اگر خواسته 

هایم كتاب و  موفق باشم براي ميدان دادن به دلبستگی
 شعر و مردم بوده است. 

عنوان اولين كشوري كه قرار است  وقتی ژاپن را به
در بخش شعر ملل به آن پرداخته شود انتخاب كردیم 

كوتاه آن هم از ي چندانی به شعر  مطمئن بودم كه عالقه
اش با نام  هاي پيامكی نوع ژاپنی كه در ایران هم نمونه

هایكو ميان مردم رواج دارد ندارم اما باید از جایی 
كردم و براي همين به نياز عاطفی و درونم به  شروع می

ویل  بهانه، جستجو را شروع كردم. دانستن نه نگفتم و بی
شناخت »گوید:  تاریخ تمدن می 23دورانت در فصل 

در این بين  «آنها دشوار است. ژاپنيان مانند جنگيدن با
رفت و  ها پيوستگی مطالب از دست می خيلی وقت

شد. در راه به اطالعاتی  بندي كار مشكلی می جمع
وليت كار كردن در این بخش را ئرسيدم كه اگر مس

رفتم. خودتان را ملزم كنيد  سراغش نمی نداشتم هرگز به
مند  دارید و اگر به این بحث عالقهكه فرصت  تا جایی

كنم  می هستيد در همين سطرها منابعی را كه پيشنهاد
 پيگيري كنيد و بخوانيد.

هایی برخوردم كه هرچند  در مطالعه آثار به ترجمه
خواستم  شاید به بعضی از آنها ایراداتی وارد باشد اما می

 ام دست كم چند نمونه ارائه كنم. از منابعی كه خوانده
رشد هایكو و دیگر  اتوجه به روند روبهب

هایش كه با دنياي مدرن و عصر ماشينی ما داراي  لفهؤم
هایی است خوانندگان بيشتري را نسبت به  مطابقت

هاي شعري دیگر جلب كرده باشد و در ایران نيز  قالب

هاي فراوان و گوناگونی از این اشعار  ترجمه نسبتاً
 داریم.

گویم، از هایكو  مردم نمیاز مترجمان یا از عالقه 
هایش و اینكه چطور در بعد از  زنم، از ویژگی حرف می

شود و چطور در دل و  بيش از دو هزاره هنوز كهنه نمی
هاي دیگر اثر  ها و فرهنگ ذهن مخاطبان از زبان

 گذارد. می
در حالت كلی انتظار كاملی از ترجمه شعر آن هم 

نی از پس آن هایكو با آن چارچوبی كه تنها زبان ژاپ
كه درك و تصویر و حس  برآمده است نداریم، همين

زبان ارائه  درستی به مخاطب فارسی اش را به شاعرانه
كند و در ترجمه ایراد معنایی وجود نداشته باشد 

توان دلخوش بود؛ اما طی صحبت كوتاهی كه با  می
سركار خانم شيميزو استاد دپارتمان زبان ژاپنی دانشگاه 

هایی كه خوانده  م از پر ایراد بودن ترجمهتهران داشت
گله كردند و آنها را  -هاي موجود نه همه ترجمه-بودند

دانستند. از این ميان با اشاره به كتابی كه  قابل اعتنا نمی
ترجمه خانم مائه دا و آقاي ع.پاشایی است، آن را تایيد 
كردند، اما همچنان معتقدند هایكو یک جهان است و 

 ط با ترجمه آثار آن را شناساند.توان فق نمی
ي بيشتر منابع ترجمه شده به چند اشتباه  در مقدمه

تر نيز خانم تاواراتانی در  خوریم كه پيش رایج برمی
اند؛ اشاره به همان  مقدمه كتاب هایكو به آن اشاره كرده

بار و در اولين مجموعه ترجمه شده  دیدگاهی كه اولين
كه هایكو  تعبير شده، توسط آقایان شاملو و پاشایی 

تحت تأثير آیين ذن پدید آمده و بدتر اینكه همه در 
ها براي درك این آثار اصرار دارند كه ابتدا ذن را  مقدمه

براي مخاطبان تعریف و توجيه كنند و بعد به شعر یا 
شاعران بپردازند؛ حاال دليل اینكه چرا دیگرانی كه 

 اند مجدداً شدهبعدها وارد ترجمه این آثار و این حوزه 
تر  هاي تازه پيگير تحقيق و بررسی بيشتر یا درك افق

هاي  اند یا فقط به همان منابع محدود زبان نبوده
پرایراد به این دليل كه خوشان هم  غيرژاپنی و بعضاً
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اند، بسنده  درستی به درك جهان هایكو نائل نشده به
گنجد.  كنند موضوع دیگري است و در بحث ما نمی می
هاي بزرگی  شک شاملوي بزرگ وآقاي پاشایی گام بی

در معرفی شعر جهان و به بار نشستن شعر امروز ایران 
صدا  ویژه با آقاي سيروس نوذري هم اند. به برداشته

سرایی ضمن یادبود این  شوم كه در مقدمه كتاب كوته می
كنند ژانر شعر كوتاه امروز ایران بسی  كيد میبزرگان، تأ

ون است. ضمن اینكه در یكی از به آن كتاب مدی
هایشان خواندم كه تنها در كتاب آواي جهيدن  یادداشت

 اند. غوك ترجمه زویا پيرزاد به این نكته برنخورده
ي پرحوصله كه  من از زاویه دید یک خواننده

هاي در دسترس را خوانده با این دیدگاه  بيشتر ترجمه
هاي كه نوع نگاه و جهان بينش و روش زندگی و باور

هاي زبانی  اند و با ظرفيت هاست كه ذن را پذیرفته ژاپنی
هاي مربوط به آن هایكو را خلق  و سایر ویژگی

اند، همسوترم. پس با اینكه بگویيم شعر هایكو  كرده
بيان هيچ است مخالفم، اگرچه یكی از محورهاي 
اندیشه و شعرهایی كه آمده است ناپایداري و گذرا 

سرایی آنها را از این بابت  تهچيز است و كو بودن همه
دانم، چرا كه ما نيز در فرهنگ شفاهی خود و در  نمی

هاي شعري كوتاه مانند خسروانی ها،  ایران باستان قالب
ایم ولی زبان با توجه به  السكوي و... داشته

هایش در طول زمان كامل شده یا بهتر است  ظرفيت
بگویيم آن شعرها كامل شدند و تحت تأثيرات 

هاي تاریخی و عوامل  هاي مختلف و دوران لفهمو
 تر بيرونی و درونی شعرهاي بلند پدید آمدند. گسترده

در ژاپن  در باور من این نظریه قابل اعتناتر است. ضمناً
ها قبل از پذیرش آیين ذهن شعرهاي كوتاه  نيز سده

 نظير واكا و تانكا رواج داشته است.
ها نتيجه  شده ها و خوانده پس از جميع آرا، شنيده

سطري بودن هایكو، تاثيرپذیري مستقيم  8گيرم  می
هایكو از ذن و خلق این ژانر از دل آیين ذن و هایكو 

 -هرچند بعدها تعدادي هایكو نيز نوشت–نوشتن باشو 
 دانم. را مردود می

ویژه شاعران  ام از بيشتر شاعران به تالش كرده
ی از مشهورتر بيش از یک نمونه شعر بياورم و حت

اند هم آثاري  آور نام آشنا نبوده كه خيلی نام آنانی
 انتخاب شده است.

كتابی كه به بسياري از سواالت من و تناقضاتی كه 
در بعضی از مطالب فارسی و انگليسی در دسترسم 

اي داد و خواندنش را  هاي قانع كننده داشتم، پاسخ
پيدایش هایكو و -كنم هایكو حسابی توصيه می

از خانم  -مشترك شعر ژاپنی و فارسیهاي  شيوه
 8813بار در سال  ناهوكو تاواراتانی است كه اولين

چاپ رسيده است. نكته جالب دیگري كه جایش در  به
گویم فصل دوم  اینجا نيست اما جهت معرفی كتاب می

كتاب تفسير غزليات حافظ به روش رنكو است. خود 
ت كه شاید اند كه منظورم این نيس كيد كردهأایشان هم ت

حافظ به طریقی از رنكو یا هایكایی چيزي شنيده باشد 
بلكه هدف اثبات ساختار رنكوار بودن غزل است یعنی 

 متنوع المضمون بودن ابيات.
ام تنها منابعی  منابعی كه من در انتها نام برده 

هاي  ام وگرنه كتاب مطالعه كرده هستند كه شخصاً
م دسترسی به آنها دیگري نيز بودند كه تنگی وقت و عد

ها شد. منابع و كتب بيشتري در  مانع از مطالعه و ذكر آن
این زمينه موجود بوده است اما من از این ميان به 

طور مثال  به ام اكتفا كردم. آنهایی كه دسترسی داشته
اي از  كتاب چسب زخم براي عروسک كه مجموعه

هایكوهاي آمریكایی با ترجمه احمد پوري است 
منتشر شده و اگر از آن شعري انتخاب نشده  تازگی به

هاي هایكوي مرگ و آواي  كتاب به این خاطر است.
 نيز به همين صورت. جهيدن غوك در آب و...

ترها عكس مناسب یا  خصوص قدیمی بعضی شاعران به
ها هم كه  بعضی ،كه منتسب به آنان باشد نيافتم واضحی

فی كامل آنان در دالیل دیگر از گذاشتن عكس و یا بيوگرا به
تر این  این شماره خودداري كردم تا در فرصتی مناسب

آوري مطالب مهم  نوشتار خرد را كامل كنم. بيشتر به جمع
تر و  ولی پراكنده پرداختم تا ضمن ایجاد رابطه صميمانه
این  شناخت كلی شعر ژاپن، به ذهن خوانندگانی كه بعضاً

د یک تصویر و آرایش خوانن می ها را خوانده و یا بعداً كتاب
هایشان با آن مواجه  كلی و منسجم از آنچه در پيگري

 شوند، بدهم. می

 38پایيز  -هانيه ملكی
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 شعر ژاپن زبان
 هانیه ملكی

 
 زبان 

ترین بخش ادب ژاپنی  خوانيم كهن در تاریخ تمدن می
ترین و  كه به ما رسيده است شعر است. یكی از كهنه

دفتر  23اي است شامل  نی مجموعههاي ژاپ ترین كتاب نامور
هزار  قطعه شعر كه مانيوشو )كتاب ده 7133و مركب از 

قرن سروده شده و دو ویراستار  7ظرف ، برگی( نام دارد
د. امپراتور داي گو نيز براي حفظ شعر نا را گردآوري كرده آن

صد قطعه  ژاپنی از دستبرد زمان كوششی كرد و هزار و یک
اي  ش از زمان خود را در مجموعهسال پي 813از اشعار 

)اشعار جدید و قدیم( گرد آورد و در این كار  نام كوكينشو به
اي كه او بر  و مقدمه تسورایكی شاعر و محقق همكار او بود

آید:  این كتاب نوشت بيش از اصل آن به چشم دلپذیر می
آورد و  شعر ژاپنی بذري است كه از دل آدمی سر بر می»

آفریند انسان در این  ي تنيده از زبان میشمار یب هاي برگ
كوشد كه براي ابراز تأثراتی كه از  جهان آكنده از اشيا می

براي ابراز  ،خيزد كلمه بيابد دیدن و شنيدن در دلش برمی
حيرتی كه آواز  ،یابد ها می سروري كه از زیبایی شكوفه

دهد و... در دل خود جویاي كلمات  دست می پرندگان به او
قطعه در  1جز  از ميان اشعار این مجموعه همه به «...شود می

درباره این قالب كمی جلوتر   8قالب تانكا سروده شده است.
 توضيح خواهم داد. 

نویسد هنرمند حقيقی  دورانت از قول شاعران ژاپنی می
داشتن خواننده داشته باشد. در  نباید هدفی جز به تفكر و

ام ادراكات و عواطفی كه نویسد براي برانگيختن تم ادامه می
شاعر غربی در تشریح آنها اصرار دارد شاعر ژاپنی تنها به 

كند. بنابراین  كشف و بيان مفهمومی تازه و جاندار بسنده می
)اشعار منفرد از  اگر بخواهيم در كوكينشو یا هياكونين ایشو

زبانان است  صد تن( كه معادل گنجينه زرین انگليسی
دار بيابيم، راه  رزمی یا تغزالت دامنه هاي پهلوانی یا حماسه

 ایم.  خطا پيموده

ترین دوست خود را از  كه سایگيو هوشی نزدیک وقتی
اي مانند آدونيس اثر شلی یا  منظومه ،دست داد و راهب شد

 ليسيداس اثر ميلتن نساخت. تنها این ابيات ساده را سرود:
 

 چيست
 كه در اینجا هست؟

 دانم  نمی
 م از سپاس سرشار استو با این وصف دل
 ریزد. و اشک فرو می

 
وقتی بانو كاگا نوچی یو به مرگ همسرش ماتم دار شد 

 نوشت:
 

 آید نظر می آنچه به
 نيست، مگر

 رویایی
 شوم... خوابم... بيدار می می

 چه وسيع است
 همبستر بستر، بی

 
 همين شاعر بعدها نيز در مرگ فرزند دو خط بيشتر ننوشت:

 
 ا رفته است؟آیا امروز تا كج

 آن صياد دلير قاصدك ها!
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 جايگاه شعر و ادب در ژاپن
 هانیه ملكی

 

 جایگاه شعر و ادب در ژاپن

شعر در كشور ژاپن  در اهميت ادبيات و مخصوصاً

عنوان نمونه در جریان زندگی یكی از  ها بسيار است. به گفته

مردان خااندان توكوگاوا كه ميچيزانه نام داشت قرار 

يریم. وي محقق، شاعر و سياستمدار دوره هيان در گ می

ژاپن بود. استعدادهاي استثنایی در هر دو قالب كانشی و 

 استان سمت فرماندار به سوگاوارا ،116 واكا داشت. در

ساله خود  7شد و در زمان تصدي  منصوب كاگاوا ساناوكی،

درصد از  26هایش افزایش یافت و بالغ بر  ميزان سروده

وي با حمایت خود  را در این زمان كوتاه سرود.شعرهایش 

عنوان  از ادب مورد اعزاز ژاپنيان قرار گرفت و اكنون به

هر ماه مدارس را  21شود و در  خداي ادب پرستيده می

ترین  كنند. وي در آستانه قتل خود با ناب یاد او تعطيل می به

اي سرود و در پرتو آن خود را نامدار  شيوه ژاپنی ترانه

 8:ختسا

 اگر دیگر نيایم

 اي درخت آلوي كنار در

 فراموش مكن كه در بهاران

 از روي وفا شكوفان شوي 

 

اي كه با  اهلل ذاكري نيز در مصاحبه آقاي قدرت

توجهی را ذكر  باره نكات قابل ي قدس داشتند در این روزنامه

 كنم. را دوباره نقل می اند. به دليل اهميتش آن كرده

ها به نثر بيشتر از شعر  ه ژاپنیتر هم گفتم ك پيش»

تر از دید من تيراژ باالي  دهند. اما مسأله مهم اهميت می

شود تا نویسندگان و شاعران بتوانند  كتاب است كه باعث می

ارتباط زیادي با مخاطبان خود برقرار نمایند. پرتيراژترین 

هاي جهان در ژاپن هستند. دو روزنامه آساهی و  روزنامه

دام داراي شمارگان باالتر از ده ميليون نسخه یوميوري هرك

ميليون در یک سال  23هاي ادبی به فروش  هستند. كتاب

صورت  هرسند. مجالت ادبی در تيراژ بسيار باال و ب هم می

شود. جوایز  بسيار منظم و به تعداد زیاد در ژاپن چاپ می

طور منظم  ادبی بسياري از سوي نهادهاي غيردولتی به

شوند تا ادبيات  شود. این مسائل باعث می می ءاهرساله اعط

 .گذار باشد شكوفا بوده و بتواند در جامعه تأثير

شناس است و  جامعه ژاپن بسيار منظم، آرام و وظيفه

من دليل اصلی این مسأله را حضور پرقدرت كتاب در 

جامعه ژاپن و نقش رهبري نویسندگان و شاعران در این 

ي ژاپن كه سفر كنيد دانم. به جاي جا جامعه می

هایی از آثار شاعران و نویسندگان خواهيد دید  نوشته سنگ

كه مورد احترام مردم هستند. در حقيقت شاعران و 

هاي دیگر  نویسندگان مقامی باالتر از دانشمندان رشته

 «.دارند
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 هاي شعر ژاپن قالب
 هانیه ملكی

 

 های شعر ژاپن قالب
هاي  وژه پژوهشی مقاالت و كتاباز ابتداي این پر 

ام اما به برخی از این منابع ایراداتی وارد  بسياري خواتده
بوده است كه خانم ناهوكو تاواراتانی در كتاب پيدایش 
هایكو بدان اشاره كرده است. در این مجال كوتاه به ارائه 

همراه  هاي شعري ژاپنی به معرفی مختصري از شعر و قالب
نمایم و باقی  ترین شاعران هر دوره می جستههایی از بر نمونه

دهم تا به فراخور  را به حوصله خوانندگان گرامی ارجاع می
 باره مطالعه كنند. ي خود در این وقت و عالقه

 

 ها: قالب
خُستين اشعار ِ ژاپنی اَغلب توسط ِ طبقه ي ن: واكا -8

اشرافی )و مَردان( سروده می شد. قرن ها پيش از 
و، در قرن هفدهم، شعر ِ ژاپنی دو پيدایش ِ هایك

گونه شعر ِ هجایی بوده است: شعرهاي بلند و 
خوانده می  تان كا  یا واكا  شعرهاي كوتاه كه

 .شود
 ، شعر بلند است.چوكا: طول نامحدود -2
 1-1-1-1-1هجایی با سيستم  88تانكا :  -8
و  1-1و  1-1-1رنگا: طول نامحدود با سيستم  -7

 به معنی شعر پيوسته است.
رنگا به معنی رنگاي -نو-یا هایكایی، هایكایی -1

شوخی و خنده آور است و از نظر قالب یكی هستند با این 
تفاوت كه هایكایی پيچيدگی رنگا را ندارد و استفاده از 

هایكایی  االصل یا محاوره اي در آن مجاز بود. كلمات چينی
رنگاي خودمانی و مردمی براي به تصویر كشيدن روزمره 

 م بود و اینگونه شعر به ميان آنها آمد.توده مرد
هجا با سيستم  81ترین شعر دنيا كه  كوتاه، هایكو -6

 .دارد 1-1-1

ست كه  هجایی اي شعر ژاپنی هفده گونه سن ریو، -1
گذار آن بوده است. از لحاظ  بنيان «كاراي سن ریو»

ساختاري شبيه هایكوست و خواهرخوانده هایكو محسوب 
جاي  به اما اصوالً ،شود نوشته می خطی سه شود و معموالً می

طنز و  انسان است. معموالً طبيعت در ارتباط با رفتار
باشد. بصورت راحت و آزاد بيان  آميز می فكاهی و یا هزل

شعري كه شبيه هایكوست ولی معنی دیگري دارد  .شود می
سن ریو قيود هایكو را  از عمق هایكو برخوردار نيست. و

 زبان در سن ریو برد. محاوره بهره میندارد و اغلب از زبان 
و محاوره  العاده ساده و متمایل به زبان گفتار زبانی فوق

ن برجسته آمستتر در  صورت طنز است چه در غير این
سن ریو عواطف انسانی و ناتوانی آدمی و  نخواهد شد.

آميزد.  حاالت فردي و اجتماعی را با طنز و هزل در می
رفتار آدمی و نقد رفتار انسان با  دمی وآبيشتر با  معموالً

بيشتر با منطق توام است نه  و رویكرد طنز سروكار دارد
 .شهود

هایكونویس در  هاي هایكو و سن ریو: از دیگر تفاوت     
ي  نویسد و در حوزه حوزهء )هایكو( حقيقت و واقعيت را می

 8.كند سن ریو دروغ را برمال می
اشتباه  ابهام و بعضاًدر كتاب خانم تاواراتانی به چند 

رایج در معرفی شعر ژاپن پرداخته شده است. اول اینكه 
ها و  المعارف در تمام منابع موجود حتی در دایره تقریباً
 81هاي معروف هایكو را شعري سه سطري داراي  نامه لغت

در فصل اول كتاب خانم ناهوكو پيش  اند. هجا معرفی كرده
اند كه سه سطري  ردهاز هر چيزي این مطلب را روشن ك

بودن هایكو یک اشتباه محض است. الزم نيست یک هایكو 
توان روي یک خط هم  به سه خط جداگانه نوشته شود؛ می

كند  عوض كردن خط را الزام نمی 1-1-1نوشت. هجابندي 
 تنها بر گزینش واژگان داللت دارد.

كنند كه این  كيد میأدوم در مورد ارتباط ذن و هایكو ت
گير نبوده و تنها بعضی از شاعران هایكوسرا از  همهوضعيت 

 اند. آن تأثير پذیرفته

قالب 

های 

 شعری
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سوم شعرهاي كوتاه منحصر به هایكو و منحصر به 
ژاپن نيستند. در كتاب به ليكو اشاره كرده بودند كه در 

هاي دیگري  لوچستان رواج دارد. در مطالعات به شاخه
شفيعی  .. رسيدم. پيشتر نيز اخوان و.مانند خسروانی و

گوید  اند. ناهوكو می هایی در این حوزه داشته كدكنی پژوهش
هاست كه هایكو را  پندارید این ذات ژاپنی برخالف آنچه می

وجود آورده و از آیين ذن نيز استقبال كرده. استنباطی كه  به
شود این است كه اگر هایكو شعر كوتاه  هایشان می از صحبت

آنها  ،ها بيرون بيایيم گذاري ناماگر از دایره  ژاپنی نبود اصالً
 ورزند و حتماً پسندد و به طبيعت عشق می گویی را می كوتاه

شعرهاي كوتاهی در همين چارچوب از قواعد و معنا  و قطعاً
آمد ولو اینكه نامش چيز دیگري باشد و باز هم  پدید می

كردند كه با این فرمت زندگی و  آنها از آیينی استقبال می
 سازگار باشد خواه اینكه نامش ذن نباشد.باورهایشان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (ي سن ریو چيست: مسيح طالبيان )منتشر شده در اینترنت مقاله. 8

 . سایت مركز مطالعات ژاپن2
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 شعر ژاپن موضوعات
 هانیه ملكی

 

 موضوعات شعر

پرستی در ژاپن  خواهم كمی درباره گل در اینجا می

هاي  طور كه در ادامه و در مثال همان .توضيح بدهم

خوانيد،  هاي گيالس آلو و... می شعرهایی از ساكورا شكوفه

ن در فرهنگ و شيوه آباید بدانيد نقش آن در شعر از نقش 

 گيرد. زندگی و نگرش آنان سرچمشه می

 

آیين ژاپنيان است. با شوقی دینی و  گل پرستی

ها را  ليدن گلستایند و شكفتن و با غيرتی ملی گل را می

توان گفت در ماه فرردین با  می گيرند. دقت رد نظر می به

هاي گيالس تا دو هفته براي تماشاي آنها  هفوكپدیداري ش

هاي  ت خطهركشند و حتی به زیا دست از كار می

شتابند. در ژاپن به ميوه درخت گيالس  پرور می گيالس

جنگجویان را كه عالمت مميز  اعتنایی ندارند بلكه شكوفه آن

سوي  پرستند. گاه محكومانی كه به فداكار این كشور است می

 كنند. روند تقاضاي گل می قتلگاه خود می

در یكی از نمونه شعرهاي هایكو از بانو چيو كه 

در  داستان دختري است كه براي بردن آب به سر چاه رفت.

هم بافته  ها به آنجا مشاهده كرد كه دلو و ریسمان و پيچک

ها را نشكند رفت و از جاي  براي آنكه پيچک .دان شده

 :دیگري آب آورد

 آه نيلوفر

 دلو به دام افتاده است

 از دیگري آب جستم

 

 سوجو هن جو این واكا را سروده است:

 اگر از هم جداشان كنم

 شاید كه دستانم آنها را بياالید

 در كشتزار رهاشان كن و 

 ها را مرا بگذار كه از سر احترام این گل

 به تمامی بودایان گذشته و اكنون و آینده پيشكش كنم

 

رود اما  شمار نمی موضوع عمده شعر ژاپنی به عشق

 .اشعار عشقی بسيار ساده و لطيف و عمقی نایاب نيستند

 

 گویی كه چيزي چون گل گيالس زودگذر نيست می

 یاد دارم اما من ساعتی را به

 كه گل زندگی با یک كلمه پژمرد

 وزید. بادي هم نمی

 تسورایوكی

 

او با آميختن عواطف خود و طبيعت داستان عشق 

 .گوید مصراع باز می 7رانده شده خویش را در 

 های رایج: فصل واژه

هاي گيالس، بلبل، درخت بيد، پرستو،  شكوفه بهار:

 .هاي كاغذي بادبادك

نسيم دم غروب، سنجاقک، گل یاس، نيلوفر،  تابستان:

 .تاب شب زنبق، خيزران، فاخته، كرم

مترسک، ماه، گل سرخ، داوودي، راه شيري،  پاییز:

 .هاي شبدر بوته

 .دان مرغابی، برف، تگرگ، طوفان، ذغال زمستان:
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 معرفي شاعران ژاپن
 هانیه ملكی

 

ماتسورا مشهورترین استاد هوك كو یا هایكایی  :باشو
( بود كه یونه نوگوچی والدت او را 8678-8637)باشو 
داند. با اینكه از طبقه  ادثه در تاریخ ژاپن میترین ح بزرگ

ثر شد أسامورایی بود بعد از مرگ خداوندگار و استادش مت
و زندگی درباري را ترك گفت از همه لذات جسمانی روي 

 برتافت آوارگی و تفكر و تعليم پيش گرفت.

در اینجا وارد آثارش  باشو قله بلند هایكایی بود.
ره او باید گفته شود اول اینكه كه دربا شوم اما چيزي نمی

سراینده هایكایی بود نه هایكو. دوم اینكه گرایش باشو به 
تحت تأثير افكار  زندگی درویشانه و منزوي را نباید صرفاً

ذن دانست، بلكه باید از طریق اوضاع اجتماعی آن دوران و 
موقعيت نویسندگان و شعرا به آن نگریست. فرض بر اینكه 

ه ذن بوده باشد، فقط از جنبه آن به آثارش او پيرو و شيفت
طور  كند. همان نگاه كردن درك دنياي هنري اش را كم می

كه قبال ذكر شد خاندان توكوگاوا به فرهنگ و ادب اهميت 
.. به .دادند. نویسندگی هنرپيشگی و نوازندگی و چندانی نمی

شدند.  هاي كاذب شمرده می هاي گذشته شغل عكس دوران
قعيتی استاد هایكایی بودن افتخاري نداشت. در چنين مو

پایه در خدمت  اش یک سامورایی دون خود باشو در جوانی
یک حاكم محلی بود اما پس از مرگ او استعفا داده، دیگر 

سالگی زندگی  23وقت شغل رسمی نداشت. در  هيچ
وار نزد برادر بزرگ خود را ترك كرد و به توكيوي  انگل

 كنونی عزیمت كرد. 
وسيله هایكایی بسازد  اي به و كوشيد تا دنياي هنريباش

كه در آثار شاعران بزرگ و نامی ژاپنی و چينی وجود دارد. 
یابی به این هدف براي مطالعه آثار استادان دوران  براي دست

گذشته وقت زیادي صرف كرد و اگر این كوشش و 
كرد. رفتن  اش نبود هایكایی باشو چنين عمقی پيدا نمی عالقه

ه سفرها نيز براي ارتقاي هنرش بود. ارادت به شعراي ب
دوران گذشته و آثارشان او را به سفرهاي سخت و دراز و 

هایی كه  داشت تا احساسات آنها را در محل خطرناك وا می
 در شعرهایشان آمده بهتر درك كند.

 و است مشهور المللی بين سطح در باشو ماتسوئو شعر
 اماكن و تاریخی بناهاي در او اشعار از بسياري ژاپن، در

 خاطر اگرچه باشو در غرب به .بازسازي شده سنتی
هوكوهایش معروف است خودش اعتقاد دارد بهترین اثرش 

ثير و مشاركتش در سرودن رنگا ایجاد شده. خود او أت تحت
توانند مانند خودم هوكو  گوید بسياري از پيروانم می می

دهم، در ارتباط با  شان میام را ن آنجاكه خود واقعی بنویسند
 ابيات هایكوست.

اش  ي كتاب ترجمه نيكی كریمی درباره باشو در مقدمه
باشو از مشتاقان ذن بود و خود را فورابو » نوشته بود:

اي نازك  اش به تكه پارچه كه زندگی خواند یعنی مردي می
ها بوده  ماند در باد. از دیرباز باد سرشار از ناشناخته می

نظر  رود. به آید و به كجا می داند از كجا می نمیاست، كسی 
او آنچه راز تنهایی جاودانه است روح فووگا است یعنی 

شائبه بردن از زندگی و چيزي نخواستن و یكی  لذت بی
 «شدن با طبيعت.
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( 8338-8383سرا ) شاعر و ترانه كو میسوزو: كانه
را نامند. جز اینكه آثاري  او را شاعر لطافت كودكانه می

براي كودكان نوشته است شعرش نيز از محدوده زمان 
اش را از اوایل بيست سالگی  اي گذشته است. زندگی حرفه

شروع كرد پس از اینكه مدیر و تنها كارمند یک كتابفروشی 
ترین شهر استان هونشو شد.  كوچک در شيمونسكی، جنوبی

آنجا بود كه مجالت... كه در زمان خود قله ادبيات كودك 
خواستند براي آنها  كرد كه از خوانندگان خود می  د را پيدابو

كانه كو تعدادي شعر براي مجله  شعر و داستان بفرستند.
براي انتشار « ها ماهی»تاي آنها از جمله شعر  1كه  فرستاد

سال  1مدت  انتخاب شد. به 8328شماره در سپامبر  7طی 
 شعر منتشر كرد. 18بعد از آن بيش از 
ها به بيماري  ه شوهرش در یكی از محلهپس از آنك

مقاربتی مبتال شد از وي جدا شد. اوایل همسرش با 
مان يت كرد اما كمی بعد پشقنگهداري دختر نزد مادرش مواف

اعتراض  شد و تالش كرد تا حضانت او را به دست گيرد. در
سالگی اقدام به خودكشی كرد  26سن  به این كار كانه كو در

اي به همسرش از او خواسته بود اجازه  امهاما قبل از آن ن
كرد  كه احساس می دهد خودش، بچه را بزرگ كند در حالی

آمادگی روحی براي انجام این كار را ندارد. او از این نظر 
 است. شده مقایسه روستی با كریستينا

خط كانه كو در سه دفتر نوشته شده  اثر به دست 182 
گرداوري كرد و كل آن  8312در  یازاكی سه تسواوبود كه 

  JULAجلدي از سوي دفتر نشر  وعه ششمآثار در یک مج
 منتشر شد.

در مقدمه كتاب من، پرنده كوچک و زنگوله با ترجمه 
شت ميسوزو، ذاز درگ بعد زاده آمده است: بهنام جاهد

دست فراموشی سپرده شد. اكنون پس از پنجاه  شعرهایش به
 رائه شده است. سال شعرهایش در قالب كتاب حاضر ا

برد  شعرهاي او خواننده را به فضاي كودكی خویش می
كند كه گویی خواننده  چنان با خود همراه می و او را آن

كند. شعر كانه كو مربوط  دوران كودكی خویش را تجربه می
به محيطی دیگر، فضا و زمانی متفاوت از آنی است كه 

از وراي  خواننده در آن هست، اما احساسات شعر كانه كو

كند و در دل  ها عبور می ها و فاصله حصار این همه تفاوت
 :گذارد خواننده اثر می

  
 درخت 

 هایش ریخت گل
 اش رسيد ميوه

 آن هم افتاد
 هایش نيز برگ

 بعد از آن
 جوانه زد

 شكوفه داد
 پرسم از خود می

 چندبار دیگر
 درخت باید این كار را تكرار كند

 زاده( ر سایه، بهنام جاهدتا بياساید )از كتاب برگی د
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همراه باشو،  به، (8168-8121) كوبایاشی ایسا
استاد بزرگ هایكو در ژاپن  7شيكی و بوسون یكی از 

است. او اولين فرزند یک خانواده كشاورز در استان 
ناباگوي كنونی بود و و كوبایاشی یاتارو ناميده شد. وقتی 

كرد این اولين  ساله بود غم از دست دادن مادر را تحمل سه
مشكل از مشكالت متعددي بود كه ایساي جوان به آن تن 
داد. بعد از آن تحت سرپرستی مادربزرگش بود اما 

وقتی پنج سال بعد  .اش دوباره دستخوش تغيير شد زندگی
دنيا آمد و  سال بعد به اش دو پدرش ازدواج كرد. برادر ناتنی

يا رفت. او در ساله بود از دن 87سرانجام مادربزرگش وقتی 
اي عبوس كه  كرد، بچه خانه خودش احساس تنهایی می

داد در مزارع سرگردان باشد. یک سال بعد توسط  ترجيح می
پدرش براي امرار معاش به ادو یا توكيوي كنونی فرستاده 

اش اطالع دقيقی در دست  شد. از ده سال بعدي زندگی
ود به ها او قبل از ور نيست. اما طبق مطالب بعضی سایت

مدرسه شعر براي امرار معاش به مشاغل پست روي آورد. و 
 سالگی به درجه تدریس رسيد. 21در سن 

و به معناي یک  نام مستعار ایسا را برگزید 8138در 
اولين دفتر شعر خود را منتشر  8131در  .ستافنجان چاي 

اش  با نامادري 8138كرد و بعدتر پس از مرگ پدرش در 
نتيجه  بی 8188شد كه این جدل تا سال  سر ارث وارد جنگ

دفتر دیگر نيز  7 8188تا  8138هاي  او در خالل سال ماند.
سالگی در زادگاهش مقيم شد  73منتشر كرد. ایسا در سن 

اش دوباره هدف غم  بار ازدواج كرد ولی زندگی و براي اولين
و اندوه قرار گرفت. فرزند اولش كمی پس از تولد و دختر 

نيمی از دنيا رفتند. فرزند سومش  از دوسال و دیگرش قبل
سال بعد در اثر بيماري از دنيا  8و همسرش  8123در 

 رفتند.
 این هایكو را در سوگ فرزندش نوشت:

 
 شبنمی  ین جهانِا

 ست شک شبنمی بی
 …هنوز و

 

در این هایكو اندوهی كه از مرگ فرزندش به او 
بتدا ناپایداري گنجاند كه در ا اي می رسيده صرفا در منظره

دهنده  ن نشانآدهد و تكرار  زندگی با ایماژ شبنم نشان می
كه او  دهد می نشان «…و هنوز»ست. ا  پذیرفتن این واقعيت

 زنده هنوز در ایسا یا در بهشت یا در هایكو یا با تناسخ
 .ستا

عنوان سردمدار فرم شعري هایكو  ها او به در این سال
دست آورد. در  د را بهدر استان محل اقامتش شهرت خو

باره  اش در حریق سوخت و در این خانه 8121جوالي 
 هایكوي زیر را نوشت:

 If you leave so much/As a firefly's 
glimmer, -/Good Lord! Good Heavens! 

ازدواج دومش ناموفق بود و ایسا پيش از آنكه همسر  
جهان  دنيا بياورد چشم از سومش دختري را كه زنده ماند به

 فرو بست. 
هایكو است كه تا به امروز نيز  2333ميراث او حدود 

خوانندگان زیادي دارد. با وجود بسياري از مشكالت 
ي سادگی كودكانه، استفاده وافر از  شخصی، شعر او بازتابنده

اي و پر از حضور  هاي محلی، عبارات و زبان محاوره گویش
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زهاي كوچک ایسا چيتر است.  گياهان و موجودات كوچک
كرد  داشت و آنها را عميقاً درك می ارزش را دوست می و بی

 .ورزید انگيختند عشق می و به چيزهایی كه احترامی بر نمی
تا درباره غوك، نزدیک  81شعر درباره حلزون،  17او در 

تاب، بيش  تا درباره شب 283ها،  تا درباره قورباغه 233به 
رباره مگس و بيش از تا د 33ها،  تا درباره پشه 813از 

تا درباره زنجره و  33تا درباره كک و نزدیک به  833
كمتر  جيرجيرك نوشت كه در مقایسه با آثار باشو كه نسبتاً

 از این هستند.
در یكی از مطالب سایت مركز مطالعات ژاپن خواندم: 

شود. چون در مقابل نگاه  شناخته می «قلب هایكو»ایسا 
گرایانه باشو او لحن  درون گرایانه بوسون و ذن واقع

 .اي دارد گرایانه انسان
 

 

 منابع:
8- http://en.wikipedia.org/  
2- http://www.britannica.com/  
8- http://www.poetryfoundation.org  
 ترجمه و تحليل هایكو از سایت مركز مطالعات ژاپن -7
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ماسائوكا شيكی ، (8161-8332) ماسائوكا شیکی
نگار ژاپنی در  شاعر، نویسنده، منتقد و روزنامهنام مستعار 

اش تسوننوري بود كه بعدها به  دوره ميجی است. نام اصلی
نوبورو تغيير داد. او در شهر ماتسویاما از توابع ایو در 

 1دنيا آمد. پدرش الكلی بود و در  اي سامورایی به خانواده
سالگی شيكی فوت كرد. مادرش دختر یک عالم كنفسيوسی 

مين فرزندانش خياطی آموخت. او در وي براي تأ د.بو
سالگی خودش  1خارج از مدرسه نيز تحت تعليم بود و در 

شروع به خواندن منسيوس كرد و بعدها اعتراف كرد كه 
سالگی  81كوشی نبوده است. در  آموز خيلی سخت دانش

 یک رادیكال سياسی شد.
ه او تحت نظر پدربزرگش آثار كالسيک چينی را مطالع

گوید هميشه شاهد این بوده است كه مردم  كرد. خود او می
خواسته مثل  اند و می داده پدربزرگش را با احترام نشان می

 8113طراز بشود. در  او دانشمند بشود تا با پدربزرگش هم
ریزي كرده بود تا وارد رشته حقوق یا علوم سياسی  برنامه

ن/نویسندگی به نوشت بشود اما در نهایت فهميد كه واقعاً
به توكيو رفت. شيكی دو  8118مند است. در سال  عالقه

سال را در كالج براي آمادگی ورود به دانشگاه گذراند. در 
اش كه  كالسی با ناتسومی سسوكی، دوست و هم 8111سال 

دست آورد را  بعدها در رمان و داستان كوتاه شهرتی به
 مالقات كرد. 

د شد و فلسفه من بعد از اینكه به فلسفه عالقه
اي تحت  شناسی هربرت اسپنسر را مطالعه كرد در مقاله سبک

عنوان منشا و توسعه شعر از استدالل او كه گفته بود 
 در آن استفاده كرد.  «ترین جمله بهترین است كوتاه»

التحصيلی وارد دانشگاه سلطنتی توكيو  بعد از فارغ
نهایت  خواند اما در شود و ادبيات كالسيک ژاپنی می می

كند و در مدتی كه مشغول مطالعه هایكو و  درس را رها می
كند. بقيه عمرش را به  جاي جاي ژاپن سفر می رمان بود به

نوشتن هایكو، واكا و تانكا اختصاص داد و همواره بيمار 
بود. بعد از خروج از دانشگاه در مجله نيپون ادیتور بود و 

روي فرم  اصالحات خود 8132یک ستون شعر داشت. در 
اش  صرف نظر بيماري و ضعف بنيه 8131را شروع كرد. در 

عنوان خبرنگار جنگ به چين رفت اما قبل از اینكه او به  به
به سل دچار شد و تا  آنجا برسد جنگ تمام شد.او شدیداً

اش خونریزي  آخر عمر با آن همراه بود. در راه بازگشت ریه
ي دوستش  كلبهكرد و به حال مرگ افتاد. شيكی مدتی در 

ي آب گرم بود ماند. در طول  ناتسومی كه مجاور چشمه
اقامتش او سبک جدید هایكو را به تعدادي از هایكونویسان 
جوان معرفی كرد. بعد از بازگشت به توكيو هایكو را 

دید و شروع به  عنوان یک فرم یا نوع هتر در خطر می به
زمينه نوشت  بازنگري در قواعد آن كردو بعد مقاالتی در این

ترین استاد هایكو، باشو، حمالتی كرد اما بعد  و اول به بزرگ
نویسد:  باره می تر شد. خانم تاواراتانی در این كمی نرم

شيكی خط بطالن به شعرهاي سنتی كه براي سرگرمی، »
اند كشيد و اعالم كرد كه  بازي لفظی و شوخی سروده شده

دیده است در  شاعر همانند نقاش تصویري كه با چشم خود
یعنی  shase’iاي یا  شعر پياده كند. نظریه او كه به آن شاسه

گویند ركن اساسی  برداري زنده می تصویربرداري و یا عكس
ارزش  شعرهاي سنتی در عصر جدید شد. او هایكایی را بی

را جزو ادبيات حساب نكرد. به گفته او هایكایی  خواند و آن
ت و احساس واقعی شاعر نوعی بازي لفظی سرگرم كننده اس

 81دارد. همچنان هوكو كه از اواخر قرن  را ابراز نمی
)نزدیک به صد سال بعد از مرگ باشو( جدا از هایكایی به 
طور مستقل رواج پيدا كرد را با واژه جدید هایكو خواند كه 
امروزه به همين نام در دنيا معروف است. تغيير نام هوكو به 

اولين كو از هایكایی كه به نظرش  هایكو به خاطر جدا كردن
در ادامه همين متن خانم تاواراتانی « ارزش است بود. بی

كند كه هایكو و هایكایی دو رشته متفاوت در  تاكيد می
ادبيات هستند و باشو استاد هایكایی بود و جز تعداد 
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الي نثر پيدا شده  هایش البه محدودي هوكو كه در سفرنامه
گوید آثار وي در جریان محافل  یهایكو نسروده بود و م

اند بنابراین جدا كردن كوهاي  وجود آمده هایكایی سرایی به
هاي او و بعد بحث و بررسی آن اقدام  مستقل از هایكایی

دهد مگر اینكه  صحيحی نيست و ارزش هنرش را نشان نمی
 آن كوها، هوكو باشند.

اش محل رفت و آمد و تجمع دوستان و  خانه
پرداختند.  د كه در جلسات ادبی به مباحثه میطرفدارانش بو

مجله ادبی هوتوتوگيسو را  8131او و شاگردانش در 
گذاري كردند. سال بعد عالقه و توجه به تانكا معطوف  پایه

هایش به شاعران تانكا سرا مشهود است.  شد و در نامه
 شود.  ها خوانده می مقاالت و آثارش هنوز بعد سال

سال تولدش  81چند هفته قبل از  8332او در سپتامبر 
 درگذشت. او هرگز ازدواج نكرد.  

 
 منابع:

http://www.poemhunter.comگ 

http://www.kirjasto.sci.fiگ 

http://www.poemhunter.com/
http://www.kirjasto.sci.fi/
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شاعر و نقاش ، (م 8186ـ  8118) یوسا بوسون
ترین  همراه باشو و ایسا از بزرگ ی دوره ادو بود. وي بهژاپن

رود. در روستایی از توابع  شمار می شاعران این دوره به
اش تانيگوچی بود. او  دنيا آمد. نام خانوادگی اصلی اوساكا به

دنيا آمد اما ترجيح داد آنها را ترك  اي ثروتمند به در خانواده
 23رفت.  در حوالی  هنري رشتهدنبال تخصصی در  كند و به

مكان كرد و شعر را تحت  سالگی به ادو )توكيوي كنونی( نقل
نظر استاد هایكو هایين آموخت. بعد از مرگ او بوسون به 
یكی از شهرهاي استان ایباراكی نقل مكان كرد. او با تقليد 
از شيوه بت خود باشو كه دفتر خاطرات سفرهاي معروفش 

اوكو نو هوسوميچی )جاده بخش بود از طریق جاده  الهام
هاي خود  باریكی در داخل كشور( به سفر رفت. او یادداشت

بار تحت نام بوسون  براي اولين 8177از این سفر را در 
 منتشر كرد.

اي در كيوتو  عنوان یک نقاش حرفه به 8118او در 
مقيم شد و بيشتر عمر خود را آنجا صرف كرد. آنجا 

ر دو هنر شعر و نقاشی رشد مشتاقانه تالش می كرد تا در ه
كند. و در این مدت بود كه نام خانوادگی خود را به یوسا 

به بعد  8112عنوان یک شاعر از  شهرت او به 8تغيير داد.
افزایش یافت. او براي احياي سنت شاعر پيش از خود،  

دوستانه كه  باشو بسيار كوشيد اما هرگز به سطح درك انسان
د، نرسيد. شعر بوسون شاید باشو به آن دست یافته بو

دهد كه آراسته و وابسته به  اش به نقاشی را بازتاب می عالقه
احساسات و سرشار از جزئيات دیدنی است. بوسون اصرار 

اي استفاده كنيد تا از لحن  از زبان محاوره»داشت كه 
و اعالم كرد در  «اي فراتر روید یا بر آن غلبه كنيد. محاوره
در این مورد  براي « شعر صحبت كند یک نفر باید»هایكو 

او عالوه بر داشتن گوش شنوا و چشم بينا نياز به نزدیک 
شدن به آثار كالسيک چينی و ژاپنی نيز وجود داشت. عالقه 

ویژه در سه شعر بلندي كه فرم  او به اشعار چينی به
اش، شعرهاي  غيرمعمولی دارند مشهود است. اشعار تجربی

شوند و در دوتا از آنها  اميده میچينی به زبان ژاپنی ن
 كار رفته است. عبارات چينی به

هاي مختلف كشور بوسون در سن  بعد از سفر در بخش
در همين زمان بود كه  سالگی در شهر كيوتو اقامت كرد. 72

را از زادگاه  نام یوسا شروع به نوشتن كرد كه آن او تحت
گی ازدواج سال 71مادرش در استان تانگو گرفته بود. او در 

نام كانو داشت. از این به بعد او در كيوتو  كرد و دختري به
 ماند و به تدریس و نوشتن شعر پرداخت. 

سالگی درگذشت و در كيوتو به  61بوسون در سن 
 خاك سپرده شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ها اول نام خانوادگی بعد  نویسی زاپنی دانید که ترتیب نام می.8

 .دباش نام اصلی می
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یک راهب بودایی ساكت و ، (8111-8188) ریوكان
بود كه در بيشتر زندگی خود به  سوتو مكتب ذن نشين گوشه
اهدانه پرداخت. ریوكان امروزه بيشتر به نشينی ز گوشه
 .شود شناخته می هایش خطاطی و اشعار خاطر

ي ایزوموراكی در روستا 8111 سال حدود ریوكان در
هاي  ژاپن متولد شد و عالوه بر مجموعه در كرانه غربی

هایش هم در ژاپن بسيار  شعري كه دارد، خوشنویسی
اش در منطقه سرشناس بودند.  خانواده ر است.پرطرفدا

مشهور بود. عالوه بر این  پدرش هایكوسرایی نسبتاً
كدخداي دهكده، روحانی دین شينتو و تاجري ثروتمند بود. 

 8111سالگی باید جاي پدرش را می گرفت اما در  81در 
سرش را تراشيد و به یک معبد ذن محلی رفت و نام ریوكان 

معناي خوب و كان بر بلندنظري و پاك  به )ریو را برگزید.
دليل بيماري به خانه  سالگی به 63دلی داللت دارد.( در 

جا بود كه  یكی از مریدانش رفت تا با او زندگی كند و همان
ساله مالقات و از آن پس با او همنشينی كرد.  23با تيشين 

درگذشت تيشين  8188كه ریوكان در ششم ژانویه  هنگامی
هاي  قطره»تيشين مجموعه  8181سال بعد در  7د. با او بو

او را منتشر كرد. وي تا موقع  «نيلوفرشبنم بر روي برگ 
مرگ خود را وقف یادبود ریوكان نمود. خودش گفته بود نه 
قصد نشان دادن هنر شاعري ریوكان بلكه هدفش شناساندن 

هاي مختلفی شعر  ریوكان در زمينهروح و راه زندگی اوست. 
گرفته تا شعر كالسيک چينی،  هایكو است؛ از سروده

 .«یو مان» هاي محلی و شعرهایی به سبک ترانه
گير  عنوان شاعري گوشه دليل نوع شعرش به ریوكان به

عنوان فردي  از او بهكه اطرافيانش،  شود، در حالی شناخته می
خوبی با اطرافيان ارتباط  كنند كه به مهربان و گرم یاد می

كرد و شاید به همين دليل است كه عالوه بر  برقرار می
اش، شخصيت خاص وي نيز در  نویسی شعرها و هنر خوش

ژاپن بسيار محبوب است. زندگی آرام ریوكان، 
و تشویق افراد براي روي آوردن به زندگی  طبيعت ستایش

طبيعی و دور از شهرنشينی، باعث شده این شاعر بعد از 
حدود دو قرن از چاپ آثارش همچنان موردتوجه قرار 

كرد  بگيرد. او همواره در زندگی و آثارش تالش می

دگی را كه به دست بشریت به هاي ساختگی زن محدودیت
 .وجود آمده رها كند و به آرامش در زندگی بيندیشد

سادگی فریبنده اشعار ریوكان آشكارا یكی از 
 هایی است كه به برتري وي در این حوزه انجاميده مؤلفه

است. شعرهاي ریوكان به دور از تصنع و پيچيدگی،  
اه اند؛ شعرهایی كه گرچه در نگ بخش خودجوش و آرامش

هاي زیرینشان  رسند، اما در الیه نظر می هاول صاف و ساده ب
ترین عبارات بيان  ها را با كوتاه احساسی نهفته كه ریوكان آن

شعرها خالی از  گوید: مترجم این مجموعه نيز می كند. می
بيشتر اشعار وي با  اند. هاي ادبی یا اشارات تاریخی گیدپيچي

گی روزانه ریوكان اتفاق حوادثی در ارتباط است كه در زند
تواند از خواندن آن لذت  افتاده و به همين دليل هر كسی می

ناپذیرند.  در واقع زتدگی و شعر ریوكان جداییببرد. 
همچنين در ژاپن خواندن شعرهاي او به صورت آواز بسيار 

 .مرسوم است

، نخستين نویسنده ژاپنی برنده یاسوناري كاواباتا
، در زمان دریافت این 8361در سال  نوبل ادبيات جایزه

منتقل »جایزه بعد از خواندن یكی از اشعار ریوكان، وي را 
خواند و مطالعه آثار وي را « كننده احساسات ژاپن كهن

 .براي شناخت ژاپن و فرهنگش ضروري دانست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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احمق »، «نيلوفرشبنم بر روي برگ هاي  قطره»
اند كه از این  از جمله آثاري« ميان مه شناور در»، «بزرگ

 .ترجمه شده انگليسی شاعر به زبان

اي از اشعار وي را با نام  اميرعباس زاهدي مجموعه
وسط انتشارات صفحه ت 832در « یک كاسه، یک خرقه»

 .است دیبایه ترجمه كرده
در این مجموعه كه شامل صد شعر چينی و صد و سه 

ها بازآفرینی  شعر ژاپنی است در برخی از این برگردان
خاطر  ویژه در ترجمه واكاها به صورت گرفته است به

 كنند. ایجازشان مشكالت بيشتري ایجاد می

 

 شعرهای چینی

 ها ریزش برگ ام، گوش سپرده به آسوده نشسته
 گيرانه اي دورافتاده، زیستنی كناره كلبه

 آیند یاد نمی گذشته ناپدید گشته، چيزها دیگر به
 آستينم خيس از اشک است

 
 جسمی پير و بی حاصل 

هاي بسياري  ي عاریتی، نسل در این عزلتكده دورافتاده
 ام ها را دیده از گل

 وقتی كه بهار بياید و من هنوز زنده باشم 
 دوباره به دیدارت خواهم آمد حتماً

 گوش به زنگ صداي چوبدستم باش
 

 گوید شعرهاي من شعرند؟ چه كسی می
 شعرهایم شعر نيستند

 بعد از آن كه فهميدي شعرهاي من شعر نيستند
 توانيم درباره شعر گفتگو آغاز كنيم آنگاه می

 
 چيز فریب است اگر از فریب بگویی همه
 قت استيچيز حق اگر از حقيت بگویی همه

 فریب از حقيقت بيرون نيست
 قتی نيستياما بيرون از فریب هيچ حق

 اي پيروان راه بودا!
 دنبال حقيقتيد؟ ها به چرا چنين با جدیت در دوست

 دنبال حقيقت و فریب باشيد در ميان جان خویش به
 

 بودا دل شماست
 رسد جایی نمی و طریقت به

 دنبال چيزي نباش جز این به
 ات رو به شمال است كه گاري وقتی

 خواهی به جنوب بروي  و تو می
 خواهی برسی؟ چگونه می
 

 )واكا و هایکو( شعرهای ژاپنی

 روي كوه یاهيكو
 توانی ببينی می
 اند ها هر دو شكفته ها و بچه گل
 

 عالقه باشيم توانيم همواره به زندگی بی چگونه می
 آید بهار دوباره می

 دشكفن ها می ها در كوهستان و گيالس
 

 شامگاه تابستانی، صداي كوكویی
 شود از كوه بلند می

 شبيه تصوري كه از شاعران باستانی دارم
 

 دزد جا گذاشت
 ماه را

 ميان پنجره
 

 شكل، رنگ، نام، نقش
 ها اشياي این جهان شناورند هم این

 و باید رها شوند
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 شاعران مدرن 
 

ز پگاه احمدي در كتاب صد و یک هایكو، از گذشته تا امرو
هایكوي مدرن برخالف هایكوهاي كالسيک از : »گوید می

كند. این نوع  نشانه و نمادهاي زندگی شهري استفاده می
پردازش و نگاه به عنصر زندگی مدرن گاه كامال با 

هاي بيانی هایكوي متقدم بيگانه است. با مقایسه  فتالط
دایره واژگانی هایكوي نو و كهن تفاوت محسوسی بين این 

جاي استفاده از  شود. هایكوي مدرن به حس می دو گونه
ها، پرندگان، گياهان، جانوران و نمادهاي  ها، رنگ زبان فصل

رد كه يگ سنتی و مزهبی ژاپن حتی گاه از واژگانی بهره می
اعرانه قلمداد شهاي كهن غير باتوجه به سنت و شيوه

در ادامه یكی از شعرهاي داخل كتاب را براي  «شود. می
 آورد: می اثبات آن

 
 برقی قرمز

 جهد از بنزین برمی
 به مخزن

 
 آندره دوئم

 
هایكوي نو، گاه كميت معين  درگوید:  در جاي دیگري می

شود.  تایی سنتی نيز دچار افزایش یا كاهش می 81 هايهجا
كه باتوجه سه سطري  یابد می تقليل سطر دو به سطر سه مثالً

آید به  در مینبودن هایكو كه فقط در ترجمه به این شكل 
كنيم. این كتاب به  همان تغيير كميت هجاها توجه می

هاي چوب، آتش، زمين، آهن و آب تقسيم شده است.  فصل
در آن آثار هایكوسراین معاصر و هایكوهاي از خود 
گردآورنده و چندتایی از شاعران كالسيک گلچين شده 

 است.
هاي ادبی شاعرانی كه در این  به زندگينامه و فعاليت

اند پرداخته نشده و من نيز از پيگيري و ذكر آن در  مجموعه
كنم كه با دالیل مشخصی كه به  این شماره خودداري می

دانم براي آن پرونده دیگري باز  ارزد، الزم می اطاله كالم نمی
 :خوانيم در ادامه چند شعر از آن را می شود.

 
 خاموش كردن ذهن

 در ژرفاي جنگل
 چک چكان آب

 
 هوشا

 *** 
 

 كاغذ نرم
 بر سر انگشتانم

 زبري لغات
 

 جكی هاردي
 *** 

 
 غروب

 هاي سياه كالغ
 كنند درختان را رد و بدل می

 
 نورسينگ خالسا

 *** 
 

 بر آستان پنجره
 كشد زمين به درون می

 شب آرام را
 

 سيسيلی هيل
*** 

 
 باران تلخ

 دو سكوت
 زیر ِ



 

 

   9313  اپئیز|چوكانهم شعرفصل| دوم شماره 79 

 یک چتر
 

 جفري دانيل
*** 

 
 یک كلمه

 اما هزار جور
 نبارا
 

 دیوید فينلی
*** 

 
 عطسه صبحگاهی 

 گيتار در كنجی
 صدایی می كند هم

     
 دي اِویتس
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 رابطه شعر و جنگ و بعد
 هانیه ملكی

 
در تاریخ تمدن آمده است كه این ملت جنگجو شعر 

هاي روحانی نيز به فراوانی  گوید و سروده رزمی كم می
 8.نسروده است

هاي  طور اخص به مطالعه تفاوت اگر بخواهيم به
جهانی دوم در ژاپن بپردازیم باز  شعرهاي قبل و بعد از جنگ

آنها ملتی هستند  .هم خيلی این قبل و بعد بودن اثري ندارد
هاي بر سر  كه همواره در طول حوادث طبيعی و جنگ

اند  قدرت و قحطی و هاراگيري با مرگ دست به گریبان بوده
هم در فلسفه شاد و  در كل مرگ را هم در دین خود وو 

توجه  آنچه بيشتر جلب .انگارند آرامبخش خود ناچيز می
كند شاید قساوت انسان در دریدن و نابود كردن همنوع  می

شمارند و  كه حتی گل را محترم می خود است براي كسانی
 دانند. طبيعت را مقدس می

هاي شعر  ین نمونهتر در كتاب برگی در سایه نيز معروف
از ژاپنی به فارسی ترجمه  مستقيماًو اجتماعی ضد جنگ 

 :شده است
  

 زمین

 
 هاي سفت و سخت هم زمين

 اگر خوب شخم زده شوند
 براي كشت گندم خوشمزه

 شوند مزرعه خوبی می
 كه از صبح تا شب هایی زمين

 شوند لگدمال می
 شوند ها می راه خوبی براي عبور و مرور ماشين

 فكر كنيد شاید 
 اند فایده شوند، بی هایی كه لگدمال یا شخم زده نمی زمين

 نه، اشتباه نكنيد!
 روید جا هم گلی می آن

 نام  بی
 اما خوشبو

  *** 

 برگی در سایه

 برگی در سایه 
 كند گریه می

 ریزد قطره اشک می قطره
 خندد برگی در نور می

 هایش دیگر خشک شده  اشک
 كند گریه میكسی براي برگی كه در سایه 

 دستمالی بياورد
 

 كانه كو ميسوزو
 *** 

 

 78مين متولد استان كوماموتو است از  ساكامورا شین
بازگشت و آرزو  سالگی به سرودن شعر روي آورد. عمر بی

شكفد از مجموعه شعرهاي اوست. وي شاعري  كنی گلی می
 دوست است. انسان

 

 گل

 گل
 بی قرار می شكفد  

 و بی قرار می ریزد
 هم تو

 بسان گل باش
***  
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 كه نگران است دختری« سین»به 

 
 شی  اگه گول خوردي نترس بهتر می

 نباید بدتر بشی!
 شی  اگه اذیيت كردن نترس قوي می

 نباید كه بترسی!
 اگه زیر پا موندي نترس بلند شو!

 نباید كه از هم بپاشی!
 هيشه دلت روشن باشه!

 نباید كه تار بشه!
 چشمات زالل باشه!

 ید كه كدر بشه!نبا
*** 

 

مشهورترین مجموعه  8116-8372 هاگیوارا ساكوتارو
 :منتشر كرد 8381اش پارس به ماه را در سال  شعري

 

 دخانه هيروسهور
 رودخانه هيروسه

 همچنان خروشان است و 
 هاست كه آرزوي مرا با خود برده است سال
 نشينم بر لب رود می

 اندازم ریسمانی درون آب می
 د كنم عمر گذشته راباشد كه صي

 ولی آن خوشبختی از دست رفته 
 هاست كه اینجا را ترك كرده  سال

 حتی ماهی كوچكی نيست
 كه به قالبم بيفتد

 *** 
 

در جزیره كيوشو متولد  8111-8372 كیتاهارا هاكوشو
« دروازه مذهب اهریمنی»شد. از مجموعه شعرهاي او به 

 خاطرات و دفتر سياه قلم اشاره كرد.
 

 سرخ در آسمان ابر
 باده سرخ در جام

 چيز به كام همه
 اما 

 هنوز در ته دلم
 نهفته غم
 *** 

 

متولد توكيوست شكل خواب از ، 8381 ناكاگاوا هاجیمه
 .هاي شعري اوست مجموعه
 

 پدرم در سیبری اسیر شد

 
 خانمان در زادگاه مادرم و ما بی

 دست آمده  با اندك برنج به
 از كاه شالی دیگران

 در بردیم جان به
 پس برنج

 همچون خداي من است
*** 

  

شعر » در توكيو متولد شد.  8387-8313 تاكادا توشیکو
هاي شعري اوست. در ميان شاعران  از مجموعه« دوشنبه

سرودند وي  پس از جنگ ژاپن كه بيشتر شعر مشكل فهم می
 .با مضامين عاميانه و آسان ولی عميق سروده است

 

 معناي زمان
 یدم من عشق ورز

 به گل به جوجه پرنده به بچه گربه
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 به نوزادي كه زایيدم
 گل پژمرد

 جوجه پرنده مرد
 بچه گربه گربه پيري شد كریه

 ریخت كه روي تشكم فضله می
 هایم بزرگ شدند بچه
 خيال عشق مادري بی

 دستشان را از دستم بيرون كشيدند 
 دنبال عشق خود  و به

 به كوه رفتند 
 یک روز تصميم گرفتم

 یگر به چيزي دل نبندمد
 ولو شوم روي مبل

 فارغ از هر نوع دلبستگی
 حتی غذا هم درست نكنم

 در همين هنگام 
 چيز برایم رنگ باخت معناي همه

 معناي غروب
 معناي آتش
 معناي زمان

 و حتی معناي بودن
 *** 

 

در توكيو متولد شد.  8387-8383، تاچیهارا میچی زو
مر كرد. از اوو دو مجموعه ع 21التحصيل معماري بود.  فارغ

 .یادگار مانده است. شعر صبح و عصر و آواز مهربانی شعر به
 

 تقویم
 فرشته فقير 

 آورد خود را به شكل پرنده در می
 نشيند آید و روي شاخه می می

 خواند آواز دلنشينی می

 خورد باغ گول پرنده را می
 شكوفاند غنچه گل را می
 تقویم گاهگاهی 

 كند اده میاستفءاز اسمش سو
 زند پنهانی حيله می

 باور است انسان هم كه خوش
 *** 

 

در روستاي آزوماي استان ، 8376 هوشینو تومی هیرو
بدنی  التحصيلی در رشته تربيت گونما متولد شد. پس از فارغ

عنوان معلم ورزش مدرسه راهنمایی شهر  دانشگاه گون ما، به
هنگام انجام تاكاساكی شروع به فعاليت كرد. دو سال بعد 

تمرینات ورزشی از ارتفاع سقوط كرد و دچار قطعی نخاعی 
سال در بيمارستان بستري بود سرانجام بدون اینكه  3شد. 

قادر باشد دست و پایش را حركت دهد از بيمارستان 
مرخص شد با این حال قلم را در دهان گرفت و شعر و 

 هاي ارزشمندي خلق كرد. نقاشی

***  

 

از بنيانگذاران مكتب  8332-8313 روناكانو شیگه ها
ي كارگر را  ماركسيسم در ژاپن است. در اشعارش طبقه

كه مجموعه  وقتی 838دهد. در سال  مورد خطاب قرار می
اشعارش تازه از چاپ درآمده بود با هجوم پليس ضبط و 
نابود شد. از بخت خوش دوست شاعرش كه در همان 

 7برد و  خود بيرون می ها را با چاپخانه بوده  یكی از نسخه
شود. به نوشتن داستان نيز  سال بعد دوباره چاپ می

 .پرداخت می
 

 تو شعر نگو!
 از سرخی گل نگو!

 از بال سنجاقک نگو!
 وگرنه

 همه چيزهاي ضعيف
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 همه چيزهاي دروغ
 حال و سست  همه چيزهاي بی

 همه احساسات ظریف را انكار كن!
 روراست باش!
 ات را خواست درونی

 درد بخور ر بهچيزي 
 تا نهایتی كه سينه را به وجد آورد بگو!

 شعري كه طنين بيندازد
 شعري كه شرم را به شجاعتی بدل سازد

 پر طنين كه بادي در غبغب انازد بگو شعري
 و این شعرهایت را

 بكوب بر سينه رهگذران
 

 دهوسالگی این را سر 94در 

***  

 

 7. دردر توكيو متولد شد 8323-2337 ایشیگاكی رین
نامادري  8سالگی  81سالگی مادرش را از دست داد و تا 

سالگی در بانک استخدام شد و با حقوقش  87داشت. از 
 را شا انی دوم هزینه زندگی خانوادههقبل و پس از جنگ ج

بر دوش داشت. ب خ ایباراكی دوستی داشته است. مجموعه 
هاي شعري  شعرهایش دل شعر را بخوان و زمان از مجموعه

 اوست.
 

 در باغ امسا  هم گل داوودي شكفت
 آورم یاد می به

 ام را كودكی
 ها برایم یكسان بود كه فصل

 ها  با گذشت سال
 بينم از دور حاال می

 گل داوودي پارسال را 
 گل داوودي امسال را 

 دو سال پيش را

 ده سال پيش را
 شوند ام ظاهر می هاي خيال گل

 ندتا گل داوودي امسال را با خود ببر
 افسوس! 

 دستی این گل را با خود خواهد برد
 .و دستی دیگر مرا

 *** 
 

مشهورترین شاعر ضدجنگ  8111-8372 یوسانو آكیکو
ست  حاصل ترین شعر ضدجنگ او مرگ بی معروف ن،در ژاپ

كه در طول جنگ اجازه انتشار نيافت و باعث انتقادهاي تند 
 عليه وي شد.

 *** 
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 ردر یك صبح زیبای ماه سپتامب
 شی( اي شعر رن )نمونه تاناکا یسویوکی

 

 در یک صبح زیباي ماه سپتامبر    

 در یک خيابان زیبا در نيویورك

 كردند مردم براي رفتن به سر كارشان عجله می

 گناه بودند و از چيزي خبر نداشتند اونا بی

 بعضيا هم پشت ميزشون نشسته بودند

 

 زیر سقف آسمون بدون ابر یا صاف تو سپتامبر

 هاي بلند دوقلو تو نيویورك تو برج

 كردن آدما با خوشرویی احوالپرسی می

 زدن همكاران به هم لبخند می

 بردن شون لذت می گاهی بعضيام از قهوه صبح

 ناگهان دوتا هواپيما به ساختموناشون برخورد كردن

 كشيدن زدن و جيغ می زده فریاد می اونا وحشت

 ها، فنجوناي قهوه كاغذا، شيشه

 شدن می يلی چيزاي دیگه به اطراف پرتو خ

 بعضی از اونا زنده موندن

 تو آسمون صاف و آبی نيویورك

 ابراي تيره پدیدار شدن یا منفجر شدن

ساختموناي بلند با حمله تروریستا فروریختن سقوط 

 كردن

 كردن همه تو این مصيبت گریه می

 خيليا عزیزاشونو از دست دادن

  اي كه اون صبح آروم رو لحظه

 به اون صبح جهنمی تبدیل كرد

 تو یه صبح زیبا دوتا ابر سياه ظاهر شدن

 طرز وحشتناكی بزرگ و سياه یا تاریک بودن اونا به

 هاي دوقلوي نيویورك برخورد كردن اونا به برج

 كردن دود سياه رو به اطراف پخش می و

 ساختمونا خيلی زود سوختن و فروریختن

 

 ریختن ارون به زمين میاز اون ابراي سياه اجساد مث ب

 شد پاشيد و ناپدید می این بارون به آسمون می

 ریخت  از اون دود سياه خاكستر می

 شهر تو مه غليظ خاكستري فرو رفته بود 

 شهر به جهنم تبدیل شده بود 

 خبر این حادثه تو كل جهان پيچيد 

 تماشاي بمباران هوایی در افغانستان 

 زد  حس وحشتی عظيم تو دنيا موج می

 زیر آسمون اون شب ماه سپتامبر 

 كنار پنجره  8خوردن پودینگ دانگو

 برن  مردم از تماشاي ماه كامل لذت می

                

 از جنگ چيزي در نمياد 

 مونه  فقط نفرت و كينه و غم باقی می

 بينند  همه موجودات زنده آسيب می

 بينن  میچيز آسيب  آدما، حيوانات، گياهان، همه

 زودتر صلح و آشتی كنين پس 

 به ما آرامش و امنيت رو برگردونين 

 آدما نباید همدیگرو بكشن 

 این واسه همه سخته یا غيرقابل تحمله   

  از دست بده  نوكه عزیزاشو 

كشن وقتی این رفتار بد رو با هم  آدما فقط سختی می

        كنن  می

 

 زیر اون آسمون ابري ماه سپتامبر 

 هاي اون ساختمون بلند دوقلو  از تمام پنجره
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 دفعه بارون به برف تبدیل شد یه

 و هوا خيلی سرد شد 

 

 تو صبح یک روز سپتامبر زیر آسمون برفی

 تو خيابوناي زیباي نيویورك 

 طور ناگهانی اومد  زمستون سرد و سياهی به

 یاد؟  كی دوباره بهار به اینجا می

 ...یاد زوي می بهار به

 

 شته شدندچطور این شعرها نو

 

در  نوشته شد. 2388در اواخر اكتبر  رن شیاین شعر 

« هاي واقعی زمان»ي كالس  خبر در روزنامه 3188كالسمان 

دیدگان  شدگان و آسيب كه كشته خواندیم و درباره كسانی

برقراري صلح و آرامش در جهان فكر  گیجنگ و چگون

 كردیم.

قالب  ها و آرزوهایمان را در ما تصميم گرفتيم اندیشه

اي( بنویسيم. من  )یک فرم زنجيره یک شعر گروهی رن شی

آموزان براي نوشتن سایر  با دو بند اول شروع كردم و دانش

 دادند. بندها این روند را ادامه می

بعد از كامل شدن شعر براي مرتب كردن بندها در فرم 

ها بسيار خالق بودند  نظر كردیم. بچه اي بحث و تبادل زنجيره

 اي داشتند.  غنیو تخيل 

روزها فضاهایی وجود داشتند كه از  هر حال آن به

خصوص  به ،كردند آزادي بيانی كه در فكر ما بود اجتناب می

سپتامبر در هر دو كشور ژاپن و آمریكا. به  88در حوادث 

صورت عمومی و با  من توصيه شده بود كه این شعر را به

يم به انتشار آن سال تصم 6همكاري چند نفر ننویسم. بعد از 

بينی كردن  كه این شعر قدرت خودش را براي پيش گرفتم

دهد كه از خشونت براي حل  حقيقت دارد و به ما هشدار می

كند شاعران باید با  مشكالت خود استفاده نكنيم. و فكر می

 صداي بلند از حقيقت صحبت كنند.

 به اميد صلح

 تاناكا یسویوكی

 توكيو، ژاپن
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 هاي شعر ژاپن نمونه
 هانیه ملكی

 

دست  به صد شعر از صد شاعر ژاپنیكتاب      

فوجيوارا سادایی  81شاعر مشهور و منتقد ادبی قرن 

آوري شده است. وي مجموعه دیگري واكا به نام  جمع

گردآوري  )بهترین شعرهاي دوران( هياكونين شوكا

وعه حاضر تعدادي از آن آثار تكرار البته در مجم ،كرده

عاشقانه و مربوط  شده است. اشعار این مجموعه غالباً

هاي سرایش شعر در ژاپن تا حدود  غازین دورهآبه 

 فصل دارد:  7است. این كتاب  81قرن 

 م.( 86تا  8)قرن  بخش اول: تانكا

 م.( 83تا اواسط قرن  81) قرن  بخش دوم : هایكو

و قرن  83)اواخر قرن  مدرنبخش سوم: هایكوهاي 

 م.( 23

بخش چهارم: هایكوهاي مدرن در آمریكاي شمالی 

 م.( 23)اواخر قرن 

هاي مختلف و بدون ترتيب  شعرها از بخش این     

. در این كتاب قطع جيبی شده است  مشخصی آورده

اش  نمونه اصلی به زبان ژاپنی و ترجمه انگليسی

در باال نيز ترجمه روي آن پایين صفحه درج شده  به رو

 فارسی آمده است. 

 

 سپارم هاي بهاري راه می خاطر تو در دشت به

 چينم اي نو برمی سبزه

 بر آستين لباسم

 هاي برف گذارند دانه جاي می دانه دانه نقش به

 امپراتور كوكو    

*** 

 كنم به ماه نگاه می

 گذرد هزاران خاطره بر ذهنم می

 شوم  محزون و آرام می

 ساس غریب براي من تنها نيستو این اح

 اي انگار آي پایيز پایيز از راه رسيده

 اورانوچی ساتو    

*** 

 چه كس باقی خواهد ماند 

 از ميان دوستان قدیمی 

 یاد آورد كه مرا به

 گارانی دوروزبه ر

 در ميان درختان كاج تاكاساگُ

 فوجی وارانو اوكی كازِ   

*** 

 نراستی در ميان اعماق قلب آدميا به

 داند گذرد كسی نمی چه می

 هاي آلو اما در سرزمين مادري من، عطر شكوفه

 همان عطر هميشگی است.

 كی نو تسورایوكی   

 *** 

 نيزاران كوچک خيزران

 پيچند هم در می به

 و چه دشوار است

 تاب آوردن

 این دلدادگی پنهان را

 سان گی هيتوشی   
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 داستان عاشقی من حقيقت دارد

 این عشق اماام به  شهره شده

 سو سو و همه خبر بودم كه این بی

 از ابتداي این عشق

 دانستند همه می

 ميبونو تادامی    

*** 

 شاعران زن

 

 با چشمانی به اشک نشسته

 در امتداد شب 

 تا آن زمان كه روشناي صبح از راه برسد

 دانستی  آه اگر می

 چقدر بيهوده و دراز است این شب

 مادر اودایشو ميچيتسونا   

*** 

 در شب كوتاه بهاري

 سر بر بازو

 این بستر معصوم 

 شک مرگ خوشنامی من خواهد شد بی

 سواُنو ناشی    

*** 

 مرا به خویش واگذاشت

 اميدي نمانده برایم به خویشتن

 و چه دردآور است آري چه دردآوراست

 زندگيش

 او كه سوگند خورد و سوگند خویش را تلخ شكست

 اوكن     

*** 

 ام  بسيار شنيده

 از امواج مهيب ساحل تاكاشی

 من اما اگر در آن ساحل باشم

 آنهمه موج و موج 

 كند تنها گوشه آستينم را تر می

 خانم كيی)یوشی نایشينينوك(  

*** 

 شوي  وقتی از من بيزار می

 نشيند آستين لباسم به اشک می

 در این دردمندي سرد

 تر از این ویران شدن عشق دردآلوده

 ي من است رفته خوشنامی از دست

 ساگامی     

*** 

 از خاطر خواهم برد 

 تمام این هستی را

 و از خاطر خواهد رفت تمام زندگيم

 تنها بگذار به خاطر داشته باشم تا ابد

 آخرین دیدارم را با تو

 ایزومی شيكيبا    

*** 

نيز تعریف هایكو  آمده  صد هایکوی مشهوردر      

وتاهی عمر، زن، را ك است و در ادامه موضوعات آن

ها و  پرندگان، جانوران ، دیگر حشرات، درختان، گل

نویسد  كند. بيوكانن می سایر عناصر طبيعت معرفی می

شود و نيز  كار برده می گرایی فراوان به در هایكو نماد

لطيف است اگر چند به زبانی  هایی پنهان كه غالباً اشاره

ن، پایيز و ساده باشند. كتاب به چهار فصل بهار، تابستا
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زمستان تقسيم شده است. در زیر هر شعر تعبير و 

تفسيرهایی براي درك بيشتر آن و موقعيتی كه شاعر 

اش سروده نوشته شده است. همچنين متن ژاپنی  درباره

شعرها نيز در كنار هر شعر آمده است. یک نمونه از 

شعرها را با توضيحش و بقيه را بدون توضيح انتخاب 

 ام. كرده

 نام هاي بی ور دستدر د

 كننده و دلنشين ِ هاي افسون شكوفه

    هاي وحشی! گيالس

 (8112-8188گوشون معروف به گک كی) 

جا  توضيح: در بهار زیبایی طبيعت را شاید بتوان همه

هاي  نام. با چشم هاي دور افتاده و بی یافت حتی در كوه

 هاي دریابنده ما نيز شاید زیبایی و رضایت را بينا و دل

محتمل كشف  حتی در برخی جاهاي بسيار خلوت و نا

 كنيم.

 

 هاي طالیی! داوودي

 هاي سپيد! داوودي

 هاي دیگر نيازي نيست به ذكر نام

 ران ست سو شاگرد باشو بود  

گلبرگی طالیی تاج امپراتور است  86توضيح: داوودي 

و رمز كمال. داووودي سپيد ناب نماد زیبایی عفيف 

هاي از رنگ دیگر  نام داوودي رو ذكر است. از این

 .نيازي نيست

 

 با دیدن رد پاها

 شود خرچنگ مظنون می

 نگاه كن جزر است!

 روهو    

توضيح: خرچنگ رد پاي انسان را هنگام جزر و مد 

اندیشد كه دشمنش كجاست و به  بيند با خود می می

افتد. ایا انسان نيز در جزر زندگيش هنگامی  شک می

شود  رو می به در پيرامونش رو كه با هر شر و خطري

 نباید با دقت قدم بردارد.

 

 خيلی خوش آمدید!

 هاي برف روي بستر نيز  حتی دانه

 است« پاكبوم»از 

 ایسا    

توضيح: ایسا چون درگذشت این شعر را زیر بالش او 

( بهشت بودایيان است. در jodo) پيدا كردند. پاكبوم

و دیوار به داخل برف از درز پنجره  كلبه محقرش غالباً

 ریخت. اتاق و در كف آن می

 

 سادگی خالص

 -نشانه فرارسيدن بهار است

 یک آسمان زرد و روشن

 ایسا    

 

 هایم گرچه نزار است ساق

 شكفد  ها می روم كه گل به جایی می

 كوه یوشينو

 باشو    

 )پند كبوتر(

 حاال بيا دوستم جغد،»

 اخمت را وا كن

 «این باران بهاري است

 باشو    
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 پوش  هاي جامه اسكلت

 اند پوش جشن بيرون آمده در تن

 ها را تماشاي گل
 ( رهرو بودایی و شاگرد باشو بود0660-0733ئونیتسو)

 

 ها با حركتی موزون كلنگ

 زند! در آفتاب برق می

 بهار در كشتزاران است
 ( یكی از شاگردان خاص باشو بود.0647-0739سامپو یا سانپو)

 

 ته آب را

 ام  برگشته دیده و 

 گوید می 8خوتكا

 ( زنی رهرو و شاعر8662-8137) جوسو 

 

 نوعی مرغابی

 آید  در رویاها می

 مادرم. چرا بازش فرستادي؟

 اي كوكوي سنگدل 

 كيكاكو شاگرد مشهور باشو  

 

 ها پروانه

 كنند مشتاقانه دنبال می 

 گل روي تابوت را حلقه

 (8171-8326می ستسو)  

 

 تندبار شامگاهی!

 مندان صاحب قریحههوش

  برند هاي گوناگون سر به كار می پوشش

 (8611-8183ئوتسویو)   

 

 صداي چيزي!

 خود به خود افتاده

 آن مترسک ژنده
( یكی از شاگردان باشو عالوه بر این پزشكی بود از 0704-بونچو)؟

 زیست مردم کازاناوا که در توکیو می

 

 قابض است یا نه

 دانم نمی

 ينی من استاین نخستين خرمالوچ
 دانند ترین هایكو سرای زن ژاپن می چی جی یو او را بزرگ

 

وضيح: هفت هجاي آخر دو معنی دارد: اولين چيدن یا ت

 اولين نامزدي

 از پس نظاره ماه

 جهان را وداع می گویيم

 با بدرودي از ته دل

 چی جی یو    

 

 كه اهل تعمق است با كسی

 گوید اما هيچ سخنی نمی

 برم از خنكا لذت می
 ( از شاگردان بوسون است8173-8186هياكوچی)

 

 اي شبنم سفيد شفاف

 با چه قضاوت سستی 

 كنی! جاي آرميدنت را انتخاب می
 ( سامورایی از طایفه کوماموتو بود0615-0639) سووین
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 گذرد سال می

 موهاي خاكستریم را 

 ام از والدینم پنهان كرده
 ( شاگرد مشهور باشو8616-؟8183ئتسوجين)

 

 نه آسمان و نه زمين

 ریزد هاي برف یكریز فرو می هيچ یک. فقط دانه
 ( پيشه اش عطاري بودو از اهالی حاكم نشين كاگاوا8167-هاشين)؟

 

 *** 

با  های آلوبن شکوفهشعرهاي زیر از مجموعه 

ترجمه علی عبداللهی مستقيم از متن آلمانی ترجمه 

نی به شاعر ژاپ 83شعر از  873اند. در این كتاب  شده

انتخاب گونتر دبون آمده است. قبل از شروع شعرها 

اش را معرفی  ابتدا در چند خط شاعر و زیست ادبی

كرد این بود كه  كرده. چيزي كه من را سردرگم می

بعضی شاعران دو یا چند شعر داشتند كه آنها را با 

ورده و بعضی شعرها آعنوانی مجزا در صفحاتی مجزا 

مربع از هم فاصله دارند در كه پشت سر هم و با یک 

مورد اینكه شعري غير از هایكوو در كتاب آمده باشد 

اما اگر هایكو هستند علت این تفاوت  ،حرفی زده نشده

شان این  خاطر ارتباط موضوعی نوشتاري چيست؟ آیا به

هر حال  ش انتخاب شده است یا چيز دیگري؟ بهچين

.  ام من نحوه نگارش را به همان صورت حفظ كرده

اند  كتاب حاضر یكی  طور كه آقاي عبداللهی گفته همان

ست كه به  شعر امروز ژاپن به زبان آلمانی ثار معتبرآاز 

هاي گلچين شعر دیگر از  عنوان مرجع در برخی كتاب

اي است  شناس برجسته اند. گونتر دبون ژاپن آن نام برده

كه آثار را از زبان ژاپنی برگردان نموده است. درباره 

نوان شعرها اطالعی ندارم كه آنها را دبون یا خود ع

 اند. شاعران شعرها انتخاب كرده

 

 8ها برادرند همه انسان

 در جهانی كه همه یكدیگر را 

 برادر انگاریم،

 شویم دریا می

 زا را امواج طوفان

 كجا یاراي آنست كه تهدیدمان كنند؟

 

صد و بيست و ( 8112-8382امپراتور ميجی )

بود. او در طی سلطنت خود نقش  ژاپن امپراتور دومين

در سن  .عهده داشت هبرهبري را در مدرنيزه كردن ژاپن 

 .درگذشت دیابت علت بيماري هسالگی ب 68

 
اپن با روسیه نوشت ژغاز جنک آدر  0014او این شعر را در  0

 ثیر آن قرار گرفت.أو روزولت رئیس جمهور وقت آمریكا تحت ت

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 ه، اینک بهار!آ

 كرد آنكه بادبادكش را هوا می

 دیگر نيامد

 

 راهب رهنورد

 -محو شونده در مه

 ها آواي زنگوله

 

 شهریان

 برگ قرمز اخرایی در دستانشان:

 ها قطار به جانب خانه
 ( از شاگردان برجسته شيكی8171-8326نایتوميستسو)

 

 تنها، یكی انسان بيابم -اگر یكی

 آید، كه از ابياتم به وجد

 دهم هم آنگاه است كه رضا می

 به دلخواه بميرم
( استاد دانشگاه كوكوكاگو 8168-8338) آي نااوبومی -اوچی

كه سيس كرد )گروه عطرهاي دلنشين( را  تأ آساكاشا 8138در 

گر  عنوان اصالح هدف آن شعر با دوران نوین بود. به این ترتيب به

 در شعر ژاپنی مطرح شد.

 

 ن دیگرسزد به جها آه می

 اعتماد كنيم؟

 آن هنگام كه این آدمی 

 ها  و سایه این گل

 دیگر آنجا نيستند؟
سسه كشاورزي ؤ( سرپرست یک م8112-8366) كاوادا جون

هاي دل  بود. هنر سرایش را نزد نوبوتسون آموخت و با مجله گل

 همكاري داشت.

 اي از كاغذ كهنه

 سوزانم، كه اینجا در باغ می

 آید دود باال می

 نون چه دورنداك

 داشتم! چه دور، آنها كه دوستشان می
( در ژاپن، آلمان و اتریش پزشكی 8112-8318) سایتو موكيچی

هاي عصبی شد. او  آموخت سپس سرپرست یک درمانگاه بيماري

سبک رئاليستی تانكا را بر سبک رومانتيک و و سمبوليستی آن 

ن هایكو هاي زیادي در هنر سرایش و گلچي داد. كتاب ترجيح می

 جا مانده است. از او به

 

 آنجا، از لبه پایاب 

 خموشانه جاري است

 ساعات
( از هوادران هایكوسرایی به 8117-8316) اوگيوارا سيسنسویی

اش مدام  هاي رادیویی ها و برنامه روش آزاد بود كه در سخنرانی

عالوه فرزند خانواده بازرگان مرفهی بود و  هب كرد. تبليغ آنها را می

كرد. وي  مجله سوون را به سرمایه خود منتشر می 8388سال  در

سال پایانی عمرش بيش  81پرداز بود تا شاعر و در  بيشتر نظریه

 از صد كتاب پيرامون شعر و نثر نوشت.

 

 عاقبت 

 ام برزگري شده

 ها فارغ از كدورت

 چه چشمگير و شكوهمندند

 هایم، به وقت رسيدن! اسفناج
( از شاگردان كون اِن بودو 8117-8311) اوه شوشوكه -یوش

 .بعد از تحصيل در دانشگاه امپراتوري ژاپن به روستا بازگشت
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 سرشار شور است، جهان

 با اینكه هيچ چيز تا ابد نمی پاید،

 اما جاي شادمانی هست:

 در كوهستان، كنار رودِ آب و رودِ آوازها

 و باد در ال به الي صنوبران، باد
( از هواداران برجسته شعر نو 8113-8372كيتاهارا هاكوشو)

 .سرود بودو به شيوه سمبوليست ها شعر می

 

 درست مثل بادبادكی 

 شود اش پاره می كه نخ

 قلب جوانيم باال رفت

 چه آسان 

 نيز از كف رفته بود

 ایشيكاوا تاكوبوكو   

 

 پس گفتيد»

 به هيچ وجه آرزو ندارید،

 «عمرتان زیاد شود؟

 پزشک پرسيد

 گزیدقلبم خموشی 
نگاري و ویراستاري  ایشيكاوا تاكوبوكو در مقام معلمی، روزنامه

یک »گرفت. با مجموعه  ستيز دائمی خود را با هستی پی می

سال پيش از مرگ  8« انگيز  هاي غم بازي اسباب» و « مشت شن

 سالگی زبانزد همگان شد. 26زودرسش در 

 

 رد پامان، آنک

 بر سرازیري تپه شنی 

 جاپاي عشق

 از ميان نرفته است هنوز

شود، كه عليه  هاي نو محسوب می یوشی ایسامو از رمانتيک

نویسی نيز همين شيوه را  زدند. در نمایشنامه ها قلم می ناتوراليست

 .گرفت پيش می

 

 رُفتم اتاقم را كه می

 ام را بازي فرزند از خانه رفته اسباب

 یافتم

 یاراي آن ندارم

 كه به دورش افكنم
( شاگرد كوبوتا یوتسوبو و 8113-8312) ایچی -ماتسو نوراي

 .سردبير یک مجله و نویسنده چندین اثر بود

 

 در تار جنبانی، كه عنكبوتی تنيده 

 خورد اي تاب می پروانه

 ميرد اي طالیی می در چنگ هاله

 بسان این پروانه -

 مرا نيز هواي آنست

 خورم كه در تار عشقت تاب می زمانی

 بميرم

 داگر مرا تابی باش
( با برگردان آثار كوكتو و 8132-8312) هوریگوچی دایگاكو

 .دوستيش با او به كوكتوي ژاپن شهرت یافت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   9313  اپئیز|چوكانهم شعرفصل| دوم شماره 85 

 قلم، قلم

 اي قلم، تنها تو در جنبشی 

 بر سرزمين هرز تردیدم
دور از رویدادهاي ادبی روز  ( به8136-8388) می یازاوا كنجی

شد . بيش از  در زمان زندگيش گمنام ماند. پس از مرگش كشف

 سيس شد.أمجموعه ادبی براي ارائه و تفسير آثارش ت 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصور دیوارهاي چوب بلند

 مكان اندوه

 و دلتنگی 

 گسترد همه: بر زمينی تهی مغاكی می با این

 بالد درختی هنوز بر می

 

 اي ابروار غليظ  بوي فنول در توده

 یوشی وارا!

 انه كشتیماند، بر كر درست به مرده وزغی می

 نمایاند! هاي شادخواري را می اش مكان كه برآمدگی

 

 هاي چوبی ِ در محوطه دیواره

 انگيز و پر زیر و زار رقت

 تمام شب 

 گریه دخترم را شنيدم

 مزه را خورد  هاي فرنگی بی آنگاه رشته

 زیر چراغ برقی دودناك و تيره دراز كشيد

 

 «كنم، باز ههم بيا خواهش می»-

 

 كند ز از ابرها بغض میآنگاه كه رو

 خانه  توانی بر تخته اعالن روسپی می

 نوميد و مردد عكسی را بنگري!
( از مخالفان اصلی شعر به 8372-8116هاگيوارا ساكوتارو )

ثارش آنيچه و شوپنهاور در  شيوه آزاد بود. تحت تاثير بودلر،

هاي بدبينی  مایه ي اشرافی و در عين حال ته هاي زیباشناسانه رگه

وسط منتقدان عنوان یكی ت وي خورد. چشم می انگاري به و پوچی

 است.مورد تحسين قرار گرفته  عصر تایشو از شاعران بزرگ

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%88
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 آنتالوژي شعر ژاپن
 هانیه ملكی

 

 ژاپنی شعر تالوژیآن

 طریق از تاریخ طول در ژاپنی شعر از اي عمده بخش

 منتشر سلطنتی خانواده حمایت با شده چاپ هاي آنتالوژي

 مانيوشو، مانند مهمی هاي مجموعه شامل كه است شده

 هيشو آگواراهياكونين و واكاشو كوكين شين واكاشو، كوكين

 .هستند

 

 آن از  قبل و ژاپنی شعر تاریخچه

 خورده گره ژاپنی ادبيات تاریخ به كه ژاپنی شعر یختار

 این با. باشد می مكتوب اسناد داراي تاریخی منظر از است،

 برخی شناسی اسطوره و تاریخ ماقبل دوران از ژاپن در حال

 جا به ي اوليه آثار آین. است موجود شعر به موسوم منابع

 .كند می حفظ را ابتدایی دوران این اشعار از برخی مانده،

 

 اساطیر

 الهه آسمانی خدایان با شعر ژاپنی، اي افسانه اساس بر

 شود می گفته. مردم با نه شد آغاز خدا ایزاناگی و ایزانامی

 .شدند رو روبه هم با كه گشتند می جهان گرد آنها كه

 :گفت سخن الهه اول

  اي اندازه بی شادي چه

 كه تاس لذتی چه) یا ببينی را مطلوب چنين این مردي كه

 !(باشد مطلوب چنين مردي دیدن از واالتر

 بود كرده صحبت زن ي الهه اول اینكه از مرد خداوندگار

 دوباره آنها وقتی. بازگردد بعداً و برود گفت و شد عصبانی

 :گفت را كلمات این مرد اول كردند، مالقات را همدیگر

  مطلوب چنين زنی دیدن با

 است این از باالتر لذتی چه

 ها ینیچ تأثیر

  چينی كالسيک شعر قالب و و كانشی شعر

 جزیره شبه طریق از بيشتر  6 قرن حدود در چينی ادبيات

 چينی، نوشتار خود كه طور همان. شد معرفی ها ژاپنی به كره

 ادبيات تأثير شد؛ ریزي پی مناسب طور به ژاپنی ادبيات در

 طور به نيز شعر و مذهبی مقدس متون تاریخی، اسناد چينی،

 حدودي تا آن  نفوذ كه گرفت، شكل ژاپنی زبان در مناسب

 .است اروپایی ادبيات و زبان در التين تأثير با مقایسه قابل

 چينی زبان به زادگان نجيب از بعضی تمو امپراتور دربار در

 عالی تحصيالت نشانه چينی زبان دانستن. سرودند می شعر

 بعدها. شتندنو می شعر چينی زبان به درباریان اكثر و بود

 كه.  شد گردآوري كيافو نام به كتابی در آثار این از تعدادي

 هيان دوره اوایل در كه بود هایی آنتالوژي اولين از یكی

 شاهزاده از مرگ شعر كه كتاب این از تشكر با. شد ایجاد

 .است موجود هنوز اوتسو

. شود می دیده شيكی اشعار در چينی فنون نفوذ قدرت

 آواشناختی قوانين به دستيابی براي هاماناري نو وارا فوجی

 . كند می تالش ژاپنی شعر در چينی شعر

 لی هائوچان، مينگ مانند تانگ سلسله شاعران از بسياري

 از بسياري در. رسيدند شهرت به ژاپن در ،(هاكو ري) بو

 از آمریكایی، و ها اروپایی به شاعران این معرفی منشا موارد

 اسامی تلفظ در كه بود ژاپنی بانز تأثير و ژاپن طریق

 تفسير یا انتقادي تحليل عالوه به. شد می دیده نيز شاعران

 بود موثر زمينه این در نيز آنها آثار و شاعران بر آن با همراه

 .است
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 شعر ژاپني چيست؟
 هانیه ملكی

 

 :ژاپنیشعر 
ها،  شعر ژاپنی نمونه بارزي از خود ژاپن است كه در صحبت

هاي این زبان به ادوار كهن، قرون وسطی،  دستنوشتهآوازها و 
بندي شده است؛ و البته اشعاري كه به زبان  معاصر و مدرن طبقه

تري داشته  اند. و البته باید بررسی )مقایسه( دقيق چينی نوشته شده
باشيم بين شعر ژاپنی كه در این كشور نوشته یا سينه به سينه نقل 

هاي  ها به زبان سط خود ژاپنیشده بود در مقابل شعري كه تو
اي از سابقه ادبی شعر ژاپنی از  شد. بخش عمده دیگر نوشته می

شود كه شاعران ژاپنی در دوران حكومت  زمانی شروع می
شوند. اگرچه مجموعه  ي تانگ با شعر چينی آشنا می سلسله

هاي اهل قلم  توسط ژاپنی -شيجينگ –شعرهاي كالسيک چينی 
شناخته شده بود. اما این شاعران اوليه  خوبی در قرن ششم به

تحت تأثير شاعران چينی شروع به نوشتن اشعار به زبان چينی 

در ژاپن به رابطه ، شعر این سنت عنوان بخشی از به و كردند
تنگانگی كه با نقاشی تصویري همراه است گرایيد كه تا 

و  جوهر استفاده از سنت و چينی، هنر نفوذ خاطر حدودي به
 چند صد سال و براي نقاشی و نوشتن بود. از آن زمانقلم م

را جز الینفک  خارجی طول كشيد و آن تاثيراین  به هضم
فرهنگ ژاپنی ساخت تا این شعر كانشی را با سنت ادبی 

 ي رایج در زبان ژاپنی تركيب كرد. و بعدها به توسعه
بومی  شعر فرد از منحصر بهمتنوع و  هاي شعري قالب

هاي تخصصی  هایكایی، واكا و سایر قالب پرداخت؛ مانند
 شعر هر دو نوع افسانه گنجی در عنوان مثال، شعر ژاپنی. به

ژاپنی از دوران  شعر ذكر شده است. تاریخ صورت مكرر به
ابتدایی نيمه تاریخی و اساطيري تا اوایل ورود ادبيات كهن 

-183)باستانی( آغاز شده است، درست قبل از دوره نارا )
(، دوره كاماكورا 22-28) Heinسپس دوره  ( و8811

ي ادو  ي مهم و شاعرانه (، و غيره تا دوره8888-8811)
كه نيز به توكوگاوا شناخته شده است( و  8638-8161)

اغلب  شعر تاریخ یابد. با این حال، دوران مدرن ادامه می
  سياسی است.-اجتماعی تاریخ از متفاوت

 

 

 های شعری ژاپن: قالب
هاي اصلی شعر ژاپنی تانكا )نام جدید  ، قالب83قرن از اواسط 

آن واكا است( و هایكو و شی یا شعر به سبک غربی بوده است. 
هاي اصلی شعر ژاپنی شامل هر دو شعر تجربی و  امروز، قالب

شاعران  .باشد هاي سنتی می دنبال احياي روش شعري است كه به
اي ه ندرت جز در قالب هایكو، تانكا و شی نویس به

نویسند. اگرچه برخی از شاعران فعال  شان شعر می اختصاصی
نویسند، همكاري كنند.  مایلند با شاعرانی كه در ژانرهاي دیگر می

تاریخ شعر ژاپنی هم شامل سير تكاملی زبان ژاپنی و هم سير 
هاي شعر  اي از آنتالوژي هاي شعري و هم مجموعه تكاملی قالب

بار و از سویی دیگر مدارس و است كه از طرفی مورد حمایت در
باشد. مطالعه شعر ژاپنی از آن  شاگردان شاعران معروف یا دین می

دليل عوامل  جهت پيچيده شده است كه در بافت اجتماعی به
اي و آیينی بودیسم  سياسی و مذهبی، مسائلی مثل سياست قبيله

هاي مشتركش  دليل جنبه اند. اما همچنان شعر ژاپنی به رخ داده
هاي شعري  هاي قالب نه )مطرح( شده است. بسياري از ویژگینمو

تري  هاي بزرگ كوتاه ژاپنی كه اغلب مشتركند، بعدها در مجموعه
شوند.  تر آميخته می هاي طوالنی شوند یا با اندازه گردآوري می

،  نفوذ قوي kanshiتر در شعر ژاپنی مانند  هاي قدیمی قالب
 دهد. ان میادبيات و فرهنگ چينی را به ما نش

 

 كانشی:
طور  است كه به« شعر هان»معناي واقعی كلمه به معنی  كانشی به
اي ژاپنی است كه توسط شاعران این زبان براي شعر  كلی واژه
 Heianي هيان/ ي كانشی از اوایل دوره رود. كلمه كار می چينی به

تنظيم شده  Kaifūsōدر آنتالوژي  118وجود دارد كه در سال 
 بود.

 
 :واكا

نوعی از شعر در ادبيات كالسيک ژاپنی است. واكاها به زبان 
شوند و درست نقطه مقابل اشعاري هستند  ژاپنی نوشته می

نویسند. بنابراین واكا به  كه شاعران ژاپنی به زبان چينی می
معناي دقيق كلمه در مقایسه با كانشی در شعر چينی متضاد 

 همند.
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 پرچم ژاپن
 لكی، هانیه مرها سلیمانی

 

ایم كه هندوستان كشور هفتاد و دو  شاید بيشتر شنيده

ي پرچم  كه روي مقاله اما در مدتی ؛هزار رنگ باشد و ،ملت

 مطالعه آنژاپن ناگزیر درباره آداب و سنن تاریخ و فرهنگ 

تكه  كردم؛ چيزي دیدم كه بيشتر شبيه لحاف چهل می

لفه، ؤهاي داستانی ماست. اگر بخواهيم با چند م مادربزرگ

هاي گيالس، آفتاب،  تصویري از ژاپن ارائه كنيم مثل شكوفه

هاي كوتاه و پاهاي بسته،  تعظيم و قدمسبک احترام با آن 

ها با آداب و اخالق و فرهنگ و شمشيرهاي  سامورایی

باید پرچم در این  قطعاً معروفشان، و خيلی چيزهاي دیگر

دامه آمده اي پررنگ بدانيم؛ آنچه در ا لفهؤكشور را نيز م

هاي مختلفی كه در یک  همراه مطالب و عكس است به

ي اینترنتی خواهيد یافت در درك بيشتر آن  جستجوي ساده

 . ثر استؤم

انواع پرچم شامل اوماجيروشی، كوماجيروشی، نوبوري 

شدند و بعضی از  و ساشيمونو كه در ژاپن فئودال استفاده می

انند نوبوري كه ها امروزه كاربردهاي دیگري دارند؛ م آن

 داشت.  ژاپن اي در نبردهاي دوران فئودالی معنی ویژه

نوعی پرچم بود كه براي مشخص كردن  نوبوری

دوره  رفت. بكارگيري نوبوري در واحدها در ارتش بكار می

 شد.  هاتاجيروشی واج یافت و جایگزینر گوكو سن

نوبوري پرچمی دراز و باریک بود كه بر قابی محكم 

از آن گاهی براي . كرد شد كه از پيچيدن آن جلوگيري می می

استفاده نيز تمایز گذاشتن بين واحدهاي مختلف ارتش 

ساختند  شكل می نيز همه آنها را بطور یک گاهیشد اما  می

 .آور و تاثيرگذاري بر جنگجویان دشمن بگذارد تا اثر ترس

ها، مسابقات  امروزه از نوبوري در جشنوارها ام

ها و گاهی براي  ها، خوشآمدگویی ورزشی، سخنرانی

 .رود هاي سياسی در انتخابات بكار می مشخص كردن گروه

(  挿物 یا 差物 یا 指物  ) ژاپنی به ساشیمونو

هاي  بود كه سربازان دوران پرچم كوچک نوعی

كردند  آنها را در جنگ به لباس خود وصل می اپنژ پيشين

مسئله مهم در نبردها شناخت دوست  .تا یكدیگر را بشناسند

ساشيمونو را با روشی  .است  بودهاز دشمن تنها با یک نگاه 

بستند.  خاص به پشت زره سينه )با نام ژاپنی دوو( می

هاي داخلی از قرن  جنگكه  گوكو دوره سن ساشيمونو در

 .پانزدهم تا هفدهم ميالدي جریان داشت بسيار معمول بود

 کوماجیروشی  معنی پرچم بزرگ و به اوماجیروشی

دوران فئودال براي  ژاپن معنی پرچم كوچک كه در به

رتبه در جنگ بكار  یا فرمانده عالی دایميو مشخص كردن

شد. با اینكه  بكارگيري آن زیاد گوكو دوره سن رفت. در می

هاي ساده بزرگ بودند اما در ميان آنها  بيشتر آنها پرچم

ها، ناقوس، چتر و  بادبادكبعدي همچون  اشياء بزرگ سه

اوماجيرو در نبرد باعث دلگرمی  .شد خود هم دیده می كاله

نيروهاي خودي و سازماندهی آنها و در عين حال جلب 

كردن اوماجيروشی را  شد. حمل توجه جنگجویان دشمن می

، 8613در  .ترین وظيفه در جنگ دانست توان خطرناك می

كتابی با نام اوماجيروشی نوشت و در آن  كویان راهبی با نام

شناسی زمان خود را كنجاند. در این كتاب  فهرستی از نشان

دوره  هاي هاي سامورایی جنگ نشان بيشتر خانواده

توان یافت. این كتاب هنوز هم وجود دارد و  را می گوكو سن

شناسی ژاپن درباره آن دوران  یكی از مهمترین منابع نشان

.است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DA%A9%D9%88
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 های ملی پرچم
اپن و باقی قضایا با نقش پرچم در ژداستان پرچم در 

ها  در زمين انسان متفاوت است. ملل و جوامع دیگر كامالً

شود. اگرچه طرح  هر چيزي نامی دارد كه به آن شناخته می

كند اما بيایيد فرض  اهميت جلوه می این موضوع به نظر بی

 ،ها وقت چطور درباره كوه كنيم كه اسامی وجود نداشتند آن

كردیم و اگر  ها و اشياي دور و برمان صحبت می آدم ،رودها

هاي زبان چه اهميتی  بخش ها و دیگر آنها نبودند صفت

اي وجود داشت؟ و اگر نداشت هنوز  كلمه داشتند؟ آیا اصالً

آتش  ،كشيدیم بر دیوار غارها و پوست حيوانات طرح می

كردیم  كردیم و یا با اصواتی كه توليد می روشن می

خواهم بگویم  گرفت. آنچه می هاي دیگري شكل می ارتباط

هاي نمادین  نقشاین است كه پرچم در ژاپن جداي از 

رود  شمار می فرهنگی یا تاریخی یا نظامی یک زبان زنده به

هاي  خانواده ،رو كه حتی اشخاص مهم مملكتی از آن

ها نيز پرچم مخصوص به خود را  سرشناس و حتی استان

ها نيز هر كدام  شوند. اجزاي پرچم دارند و به آن شناخته می

ه وجه كآنها  هاي دغدغه و خواست ،روایتی دارد از مردم

ها و  هاي دنياست و تفاوتش در طرح اشتراك بين تمام پرچم

هرحال پرچم  هایی است كه كمتر دیده شده است. اما به رنگ

در اخبار  اپن با آن دایره سرخ معروفش كه حتماًژملی 

، با نماد خورشيد ورزشی و سياسی و مستندهاي تلویزیونی

 .کینیش.شو اپنیژحضور همه هست كه به  معرف

) 日章旗( و به فارسی پرچم خورشيدنشان یا پرچم

(  日の丸خورشيد تابان نام دارد. نام دیگر آن هينومارو )

 هاي سال فاصله در. باشد معناي دایره خورشيد می به

عنوان پرچم رسمی كشور  به هينومارو نيز 8333-8113

است. با این تفاوت كه   بوده امپراطوران ژاپن مورد استفاده

% به چپ متمایل بوده است. 8دایره سرخ آن به اندازه 

ها بوده از  بخش ژاپنی هامخورشيد طلوع كننده همواره ال

رو كه خاندان پادشاهان ژاپن خود را از نسل  این

دانند، و به همين دليل به  می ایزدبانوي آفتاب نوه

ي امپراتوري، دولتی و ها هاي مختلف در سایر پرچم صورت

موضوع دیگري كه در  نظامی مورد استفاده قرار گرفته است.

نام شناسی ژاپن است:  دانم اشاره به این رابطه قابل ذكر می

گویند. نيهون از  می )にほん) ها به كشور خود، نيهون آن

 شود و نيز تلفظ می  Hiصورت هی كه به   NICHIٔدو واژه

HON است تشكيل شده . NICHI معناي خورشيد و  به

یعنی ریشه و آغاز. از آنجا كه ژاپن در   HONروز است و

تصور  ،ترین نقطه قاره كهن و كشور چين قرار داشته شرقی

شده اولين سرزمينی است كه خورشيد در آن طلوع  می

كند. بر این اساس با نام سرزمين آفتاب یا سرزمين  می

 نی این نام نيپّوناست. در زبان ژاپ آفتاب تابان مشهور شده

) にっぽん(شود نيز تلفظ می. 

 

 

درباره متن سرود ملی نيز اختالف معنایی شدیدي با آنچه 

هاي مختلف كپی پيست شده و آنچه در  در سایت

سایتسفارت ژاپن در ایران ذكر شده وجود دارد كه هنوز 

 ي مشخصی نرسيده است. تحقيقاتم در این زمينه به نتيجه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88
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سرود ملی –( kimigayoهمراه كيميگایو ) هينومارو به

 8333دست هيات قانونگذاري ژاپن از سال  به -ژاپن

 و سرود ملی این كشور اعتبار دارند.  عنوان پرچم كنون به تا

 

كيميگایو بيانگر شور و عالقه به رفاه ملی و صلح جاودان 

است و بر اساس یكی از اشعر واكا حدود یک هزار سال 

 پيش نوشته شده است.

 فارسی برگردان شکل رسمی

君が代は 

千代に八千代に 

さざれ石の 

いわおとなりて 

こけの生すまで 

 باشد تا فرمانروایی شما

 

 هزار سال، هشت هزار نسل، بپاید

 ها تا ریگ

 صخره سازند

 ها خزه بروید و بر آن
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 تا كنون 8333 -2  8113-8333 -8 هاي ملی پرچم -8

 

 اندان امپراتوريپرچم كل خ -2 هاي نفرات اصلی  پرچم -8  امپراتوري -2

 

 پرچم گمرك -2 پرچم پست  -8

 دولتی  -8

 

پرچم نيروي  -8هاي نيروي دریایی   پرچم – 2هاي نيروي زمينی    پرچم -8             نظامی -7

 هاي گارد ساحلی پرچم -7                           هوایی

 

 

هاي  اي دورانه پرچم -8    83هاي قرن پرچم -2     86هاي قرن پرچم -8  تاریخی  -1

 جنگ 

 

پرچم سالمت و  -8پرچم تندرستی صنعتی      -2پرچم سالمت       -8  فرهنگی -6

 تندرستی

 

 

 هاي استانی پرچم تقسيمات كشوري -1

  

پرچم اقوام -8پرچم مهاجران آمریكاي التين   -2پرچم اقوام آینو       -8  ها اقليت -1

                                                                                                                                                                                                                                                                  پرچم اتحاد نجات                -7    اي   كره

انواع 

های  مپرچ

 معاصر
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 های امپراتوری پرچم

نشان مخصوص حاكم بزرگ، ميتی كومون؛ احترام »

كردید  را یادتان هست؟ شما هم مثل من فكر می« بگذارید

مون در زبان  ميتی كومون نام یک شخص باشد؟  كامون یا 

، رسم دوره هيان از  معناي نشان خانوادگی است كه ژاپنی به

هاي خانوادگی و  بوده  بزرگان و اربابان و نجبا داراي نشان

ها براي تمایز گذاشتن  سازمانی باشند. آنها ابتدا از این نشان

هاي اشراف و بعدها براي تمایز گذاشتن بين  بين خاندان

اند و  كرده نيروهاي جنگی خود استفاده میها و  سامورایی

تر اینكه امروزه بكارگيري كامون كماكان ادامه دارد. با  جالب

عنوان  از امپراتور به قانون اساسی فعلی ژاپن وجود اینكه در

نشان حكومت و اتحاد مردم نام برده شده است، افراد دیگر 

خاندان امپراتوري فقط به خدمات تشریفاتی و وظایف 

پردازند اما نقشی در دولت ندارند. به عنوان  اجتماعی می

مثال كامون خاندان امپراتوري، گل داوودي است كه در 

هاي نفرات اصلی این خاندان مشاهده می كنيد. جدول  چمپر

 زیر به نقل از ویكيپدیا

 

 توضیحات استفاده تاریخ پرچم

 

8163– 

 اكنون

رنگ در مركز  گلبرگ طالیی 86گل داودي با  ژاپن امپراتور پرچم

 اي قرمز زمينه

 

8326– 

 اكنون

اي سفيد در  شبيه پرچم امپراتور اما با حاشيه ژاپن السلطنه نایب پرچم

 اطراف پرچم

 

8326– 

 اكنون

پرچم امپراتریس، امپراتریس مادر و 

 امپراتریس مادر اعظم

 گوش همان پرچم پادشاهی با بریدگی سه

 

8326– 

 اكنون

 شبيه پرچم امپراتور با مستطيلی سفيد و پسر بزرگ امپراتور وليعهد م شاهزادهپرچ

 

8326– 

 اكنون

و همسر پسر بزرگ  وليعهد پرچم شاهدخت

 امپراتور

و پسر بزرگ  وليعهد همچون پرچم شاهزاده

 گوش امپراتور با بریدگی سه

 

8326– 

 اكنون

گلبرگ طالیی در زمينه سفيد یا  86گل داودي با  پرچم خاندان امپراتوري ژاپن

 حاشيه قرمز

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Japanese_Emperor.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Japanese_Emperor.svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Sessyo_Flag.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Sessyo_Flag.svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Kou(tai)gou_Flag.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Kou(tai)gou_Flag.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Koutaisi(son)_Flag.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Koutaisi(son)_Flag.svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Koutaisi(son)hi_Flag.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Koutaisi(son)hi_Flag.svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Kouzoku_Flag_16ben.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Kouzoku_Flag_16ben.svg?uselang=fa
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 های نظامی: پرچم
ها سبب  نآهاي نظامی و انحالل بعضی از  سير تحول ارگان

هاي متنوعی شده است. در اینجا نيز  به وجد مدنن پرچم

هاي  نفرات اصلی نيروهاي كشوري و لشكري هركدام پرچم

ي جدول  مخصوص به خود را دارند. براي مشاهده

پدي مراجعه هاي نظامی به سایت ویكي بندي شده پرچم طبقه

 فرمایيد.

كوكو  نيپپون ته )دايارتش پادشاهی ژاپن موسوم به 

رسمی پادشاهی ژاپن بود كه از سال  نيروي زمينی ریكوگو(

جنگ  وجود داشت. این ارتش با پایان 8371تا  8118

 86طرح آن،خورشيدي در مركز با  .منحل شد جهانی دوم

 باشد. شعاع تابيده شده می

شوم در سال  ر میهمينجا یادآو

توكوگاوا  شوگون آخرین 8163

از نيروهاي پادشاهی شكست 

باره به تفصيل در  خورد كه در این

سير تحول دوران تاریخی صحبت 

كنيم. علت ذكر این مطلب در  می

ي شخص  هاي مورد عالقه یكی از پرچماینجا اشاره به 

  ژاپنی پرچم شينسنگومی یا بهنگارنده دارد كه 

 新選組)شود و متعلق به پليس ویژه در  ( ناميده می

باشد. در توضيح  می ساالري توكوگاوا شوگون اواخر دوران

می با زمينه قرمز كه پایين آن پرچ آمده است:شينسنگومی  

  ژاپنی هاشور خورده است و در مركز آن كلمه ماكوتو به

( 誠 قرار دارد كه به حقيقت، یكدستی و خلوص ترجمه )

 شود. می

 

از انحالل نيروهاي زمينی و دریایی ارتش امپراتوري، و  پس

انتقال قدرت از امپراتور به دولت، دو ارتش زمينی و دریایی 

موسوم به نيروهاي دفاع از خود ژاپن تشكيل شدند كه با 

  JSDF  پایان جنگ جهانی دوم مصدف بودند. این نيروها

با  ( 自衛隊)  ژاپنی خود ژاپن به از  یا نيروهاي دفاع

شوند. براي مدت طوالنی پس از  تاي ناميده می ئه تلفظ جی

توانستند بمانند و  تشكيل، این نيروها تنها در جزایر ژاپن می

حق خدمت در خارج 

داشتند. در را ن از آن

هاي اخير، این  سال

هاي  نيروها در ماموریت

سازمان  حافظ صلح

 اند.  نيز شركت كرده ملل

ود بينيد پرچم نيروي دریایی دفاع از خ كه می طور همان

خورشيد مشابه پرچم ارتش پادشاهی است با این تفاوت كه 

 قرمز به سمت چپ پرچم متمایل شده است.

بندي  هاي نظامی، طبقه نكته قابل توجه دیگر در پرچم

باشد و  ي نيروهاي گارد ساحلی در این كشور می جداگانه

فرد  ها نيزمتقاوت و منحصر به حتی طرح و ایده این پرچم

نيرو تحت نظر وزارت  82333ن با حدود این سازما .است

كند و  ونقل و گردشگري فعاليت می ها، حمل زیرساخت

 8371در كه  مسئول محافظت از خط ساحلی ژاپن است

 .ميالدي ایجاد شد

 

 

 

 

 دفاع از خود دریاییپرچم نیروی  پرچم نیروی زمینی دفاع از خود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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 توضیحات استفاده تاریخ پرچم

 

 .دریانوردي نماي قطب نشان یک نگهبان ساحلی ژاپن پرچم اكنون –8318

 

 ونقل و گردشگري ها، حمل پرچم وزیر زیرساخت اكنون –8318
 

 

 نگهبان ساحلی ژاپن پرچم افسر فرمانده اكنون –8318
 

 

 نگهبان ساحلی ژاپن م مراكز فرماندهیپرچ اكنون –8318
 

 

 ساحلی ژاپننگهبان  پرچم فرمانده در اكنون –8318
 

 

 

 های تاریخی پرچم
توان به دوره سن  ترین دوران تاریخی ژاپن می از معروف

، دوران امپراتور ميجی، ساالري توكوگاوا شوگونگوكو، 

دوره پادشاهان ریوكيو و سپس دوران اشغال اوكيناوا اشاره 

پدیا  كرد. جدول و توضيات كامل هردوران در سایت ویكی

 باشد. موجود می

گوكو كه  نمونه معروف از اوماجيروشی در دوره سن یک

سون  نوشته هنر رزم نوشته روي آن از فصل هفتم كتاب

سریع باش »گوید:  است كه می تسی

چون باد، خاموش همچون جنگل، 

در نبرد به تيزي آتش و در دفاع به 

 .«استواري كوه

 منابع:

-http://www.ir.emb

japan.go.jp/ 

Wikipedia 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ensign_of_the_Japanese_Coast_Guard.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ensign_of_the_Japanese_Coast_Guard.svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_of_the_Japan_Coast_Guard_Commandant-bordered.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_of_the_Japan_Coast_Guard_Commandant-bordered.svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Commander_(Japan_Coast_Guard)-bordered.svg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Commander_(Japan_Coast_Guard)-bordered.svg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%DB%8C
http://www.ir.emb-japan.go.jp/
http://www.ir.emb-japan.go.jp/
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 تاب نورماهاي از شعرهاي ك گزيده
 ترجمه نیكی کریمی

 
این آثار از كتاب نور ماه بر درختان كاج با ترجمه نيكی كریمی 

هاي سحر، نو صبحگاهی، گرگ و ميش و نور  انتخاب و به بخش

 ماه تقسيم شده است. 

8. 

 زیر باران بهاري

 رسد  نظر می چيز زیبا به همه

 نی-چيو    

 

2. 

 آه اي پروانه 

 رویایت چيست

 ل زدنوقت با

 نی-چيو    

 

8. 

 مثل گل نيلوفر

 ام گذرد زندگی چه به سرعت می

 امروز...؟

 موریتاكه    

 

7. 

 در پس پنجره كوچک،

 -شمعی

 پایان وصال شب بی

 باشو    

1. 

 بدون قلم،

 كند بيد باد را رنگ می

 ساریو    

 

6. 

 شود قلبم فشرده می

 هاي گيالس از زیبایی شكوفه

 جو-تاتسو    

 

1. 

 گذرم، خانه تابستانی میاز رود

 با لذت

 هایم در دستم صندل

 بوسون    

 

1. 

 در امتداد جاده

 خورد چيزي به چشم نمی

 جز من،

 ازظهر پایيزي در این بعد

 باشو    
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3. 

 وقتی تو رفتی

 بينم دیگر گلی روي زمين نمی

 سوشكی    

 

83. 

 خيلی از روستاها

 شناسند، ها را نمی گل و گياه ندارند و ماهی

 بينند اما همه ماه را امشب می

 ساي كاكو    

 

88. 

 بدون خستگی

 ام بارها به تماشاي ماه نشسته

 بار، نه دوبار نه یک

 كی جين    

 

82. 

 بی سپيد شدن

 پژمرده شدند و ریختند

 هاي درخت بيد برگ

 نی-شوكيو    

 

88. 

 دنيا پر از برنج است، با این حال

 دهند درختان گيالس شكوفه می

 ساای    

 

87. 

 روز سال نو

 درست مثل یک بعدازظهر پایيزي

 تنها هستم

 باشو    

 

81. 

 غروب آبی رنگ آسمان،

 نور ماه نقاشی كرده درخت كاج را

 رانتسو    

 

86. 

 آسمان صاف است

 و ماه و برف

 اند دو یک رنگ هر

 نی-سوگتسو    

 

81. 

 گوید با كسی كه فكرهایش را بلند نمی

 بخشی را گذراندم بعدازظهر لذت

 هياكوچی    

 
 



 

 

   9313  اپئیز|چوكانهم شعرفصل| دوم شماره 17 

 جشنواره شكوفه هاي گيالس ونكوور تاريخچه و نحوه انتخاب اشعار
 هانیه ملكی

 
کند:  طور معرفی می فراتیچلی معیار انتخابش را این مارکو

دهند که به لحاظ  تأثیر قرار می را تحت )هایکوهایی( من هایی آن
د. برای جشنواره ترن ترند نه آنها که واضح سطح فکری عمیق

بینید بیشتر  می 4102های گیالس ونکوور سال  شکوفه
های من مناسب این دسته هستند. و درباره نحوه انتخاب  انتخاب
شعر دریافت کرده بودند که انتخاب از میان  0111گوید  آثار می

بار  یک چالش بود. او هر شعر را هر چهار روز یک آنها واقعاً
 ها را انتخاب کند. کرده بهترین ی میخوانده و سع دوباره می

گفتنی است امسال، در دور جدید این جشنواره، درونمایه 
یا تم اصلی آن، ارتباط است و متن موضوع به شرح زیر است: 

هایی که تجربه کردید چطور  ها، لحظه شما با مردم، مکان»
که در حال تماشای شکوفه دادن  کنید در زمانی ارتباط برقرار می

 دیلن داوران جشنواره امسال مایکل« ان گیالس هستید.درخت
مونرو هستند. مهلت ارسال آثار از  جی کاترین و برنز آلن ولش،

باشد. جهت کسب اطالعات  می 4102ژوئن سال  0مارس تا  0
 لینک جشنوارهبیشتر و یا برای شرکت در این فستیوال روی 

 کلیک کنید.
 

 تاریخچه
برای شما چطور پیش آمد که » :پرسند ها از من می خیلی

سال با همسرم  01  «این فستیوال را با این ایده شروع کردید؟
گل دادن درختان با ام. هر بهار دلم برای  در کانادا زندگی کرده

بار یک دیپلمات ژاپنی درباره  شد. یک شکوه گیالس تنگ می
قدمت فستیوال ساکورا در ژاپن به من گفت. از آنجاکه بسیاری 

عنوان هدیه از ژاپن آمده،  درخت گیالس ونکوور به 21111از 
عنوان یک راه مناسب که  فکر برگزاری فستیوال ونکوور، به

این هدیه سخاوتمندانه بیان کنیم، و  سپاسگزاری خود را برای
آورند را جشن بگیریم؛  زیبایی و شادی که آنها به ارمغان می

 ای در ذهنم زد. جرقه
های گیالس ونکوور  انجمن غیرانتفاعی جشنواره شکوفه

و توسط یک هیئت مدیره  .تاسیس شد 4112در سال 
. شود فکر هستند، هدایت می اختصاصی از مدیرانی که با من هم

برگزار شد و در  4112نها بود که جشنواره در سال آبا کمک 
با به رسمیت شناخته شدن اهداف جشنواره، آن را  4112سال 

 برای پایگاه های خیریه واجد شرایط کرد.  
هرکدام با میراث -این فستیوال شهروندان ونکووری را  

ای از این پدیده  در جشن فرخنده -شان  فرهنگی متنوع و غنی

دهد. این  کند یا پیوند می فرد فصلی به هم نزدیک می حصر بهمن
بخشد که احساس خود را  کنندگان الهام می فستیوال به شرکت
العاده در قالب موسیقی، شعر، عکاسی، هنر،  به این درختان فوق

دستی و آشپزی بیان کنند. هرسال هم  طراحی، صنایع
که  اریم. در حالیکنندگان بیشتر د های بیشتر و هم شرکت برنامه

پرورش روح جامعه و غرور مدنی در خود آن کشور صورت 
المللی  گیرد با این حال از طریق این فراخوان فستیوال بین می

هایکو، به منظور ایجاد مبادالت میان فرهنگی و برقراری روابط 
 کنیم. المللی تالش می دوستانه در سطح بین

همه شهروندان ی  هدف اصلی این فستیوال، پذیرش ساده
در همه سنین است: ما خوشحالیم که این درختان را داریم و 

آموزیم؛ اینها بیشترین لذتی  بینیم و و در موردشان می آنها را می
دهند و اینگونه است که بیشتر انگیزه داریم  است که به ما می

ها که در  آنها را پرورش دهیم و ازشان مراقبت کنیم. ونکووری
برند،  لذت می  ک سبک زندگی دایر در فضای بازحال حاضر از ی

های  های برگزارکنندگان فستیوال انتخاب حاال از طریق تالش
سواری،  های دوچرخه توانند در برنامه بیشتری نیز دارند. می

های  تر در فعالیت صورت فعاالنه روی، و به تورهای پیاده
ثبت  یابی، احراز هویت، عکاسی، پیشاهنگی شرکت کنند: مکان

ها  هایشان. نتیجه این فعالیت مندی گذاری عالقه اشتراکو 
های گیالس است که  انداز آنالین و به روز شکوفه ترسیم چشم

 دهد. شهر در همسایگی ونکوور را پوشش می 41
های گیالس ایمان دارم. در زندگی،  من به قدرت شکوفه

شمند این قدردانی از زیبایی است که زندگی کردن در آن را ارز
شان، متحد  کند. همه ما در یک واکنش همگانی به زیبایی می

ها باید به طبیعت برگردیم و با  جور وقت این هستیم. مخصوصاً
 افتم که واقعاً آن ارتباط بگیریم. یاد هایکوی معروف ایسا می

« ای وجود ندارد. زیر درخت گیالس غریبه»گفت:  درست می
کند که قدر  ه ما یادآوری میها ب دوام شکوفه ماهیت زودگذر/بی

 هر لحظه را بدانیم و زندگی را همین حاال جشن بگیریم.
 لیندا پول، موسس و مدیر فستیوال
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 گزيده جشنواره شكوفه هاي گيالس ونكوور
 هانیه ملكی

 
Waiting for the bus 
Beneath a cherry tree 
We watch the petals fall 
Cristine Chiu 

 السزیر درخت گي
 در انتظار اتوبوس

  كردیم ها را تماشا می افتادن گلبرگ
Fading blossom 
Forgetting her grandchildren 
One by one 
Barbara Kaufmann 

 كند یكی فراموش می هایش را یكی نوه
 شوند.  پژمرده می هاي خشک/ وقتی شكوفه

cherry-blossom rain 
 ready or not 
 I'm a father 
John Stevenson 

 بهار امسال
 شوم من پدر می

 هاي گيالس/شكوفه باشند چه نباشند چه درختان غرق در گل

Cherry blossom 
Rain-soaked I wait 
Alone 
Gerald Cawdell 

 

 خيس از باران 
 و تنها 

 به انتظارم

The clock ticks away 
Petals fall freely outside 
Nimble fingers type 
Malina Malla 

دهد كه داخل اتاق مشغول تایپ است و حسرت  )تصویر كسی را نشان میگذرد  زمان می

 ها در بيرون را دارد( دیدن گلریزان شكوفه
 ریزند هایی كه راحت روي زمين می مثل برگ

 كنند و انگشتانی كه سریع تایپ می

Cherry blossom petals 
The wind carries them away 
Taking me with them 
Sean Condon 

 باد
 برد هاي گيالس را با خودش می گلبرگ

 برد با آنها، من را هم می

Trapped in the classroom 
We crane the windows 
Petal drifts free our hearts 
Debbie Matheson 

 ما در كالسی كه گير افتاده بودیم
 كشيدیم بيرون را ببينيم از پنجره سرك می

 كرد. هایمان را آزاد می باد قلبها در  وزیدن گلبرگ

Before cancer took him 
They brushed petals from 
their shoes 
After each evening stroll 
Jennifer Pownall 

 ها بعد از گردش در باغ گيالس غروب
 تكاندند هایشان می ها را از كفش او و دیگران، گلبرگ

 قبل از اینكه سرطان او را بگيرد
First tea with her 
Cherry blossom cloud  
The skylight 
Alegria Imperial 

 اولين چایی كه با او خوردم
 هاي گيالس پراكنده بود روزي بود كه در آسمان ابري از شكوفه

Spring closing date 
Because of the cherry tree 
We buy the house 
Marianne Paul 

 آخرین روز بهار بود
 خاطر درخت گيالسش خریدیم را فقط به آن اي كه خانه
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Cherry blossom 
Meeting the neighbor 
Who saw me naked 
Chad Lee Robinson 

 اوایل بهار بود
 ام، من، را برهنه دید باري كه همسایه اولين

Each face on the bus 
Turns towards the windows 
A row of cherry tree 
Monica Wang 

 س بودیمدر اتوبو
 ي یک ردیف از درختان گيالس كه منظره

 ها برگرداند همه را به سمت شيشه

still no call 
just blossoms 
rustling 
Bernadette Duncan 

 خواهم نيست  كه می اي/ هنوز هيچ خبري از كسی هنوز هيچ تماسی نگرفته
 آید  كه می تنها صدایی

 اند هایی كه بر زمين ریخته خش شكوفه خش

Sakura blooming 
City noises left far away 
Students write haiku 
Max Kral 

 دور از قيل و قال شهر
 كند وقتی درخت گيالس شكوفه می

 كنند. ها، هایكو تمرین می بچه
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 آغاز شدن باران
 مالیری ترجمه شجاع گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4431تا  4411 باشو ماتسوئو
 

 برف از لطافتی .8

 كرد بينی پيش شود نمی

 را مرگ این

 

 مهتاب خرمنِ .2

 دریاچه گرداگردِ من آوارگیِ

 شب گذشتنِ تا

 

 ماه نه فهشكو نه .8

 است نوشيدن حالِ در او

 اش تنهایی ي همه با

 

 معبد از مرگ زنگِ صداي .7

 ها شكوفه ي رایحه در باقيماندن

 كامل غروبِ

 

 ست  ستودنی چنان هم .1

 اي اندیشه هيچ بی نور ي مشاهده

 ...گذشت خواهد زود زندگی

 

 بلوط درختِ .6

 ندارد وجود دیگر كه ميلی

 گيالس هاي شكوفه در

 

 ها ماهی كردنِ لمس .1

 ها پرنده كردنِ لمس

 ام نداده انجام كه ست كارهایی

 واپسين هاي سال این در

 

 یكدست با برنج كيکِ بنديِ بسته .1

 دیگر دستِ

 موهاش البالي
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 4181تا  4649كوبایاشی ایس سا 
 

 

 بهار شدنِ آغاز .1

 من و

 ام شده ساله پنجاه دیگر كه

 

 زایش هنگام شدنِ شسته .3

 مرگ براي شدن شسته

 است احمقانه چقدر

 

 است ساله چند پرسيدم .83

 تازه كيمونوي در پسري

 داد نشان را اش كشيده انگشتِ پنج

 

 شب در دنكر شكوفه .88

 مردم هاي رخساره

 موسيقی با رقصيدن در

 

 پرخور هاي مآد از ها بچه كردنِ تقليد .82

 شگفتا و

 آنها كه

 پرخورترند اندازه دو

 

 نباش ها عنكبوت نگرانِ .88

 نيستند مهم اتفاقی كه

 من ي خانه در دیگر

 

 هم كوچک اي  جزیره در .8

 شد خواهد كشت زمين

 ها چكاوك آوازِ با

 

 ها حشره صداي با .2

 خوانند می آواز برخی

 نه برخی

 

 خواب براي شدن آرام .8

 خميازه و

 ست عشقبازي حالِ در بيرون كه اي گربه با

 

 روزگار ي چرخه .7

 تباهيده هاي زمان

 جا همه گيالس ي شكوفه و

 

 واپسين   لحظه در .1

 كرد پرواز مو قلم

 پدر ي چهره ترسيمِ به

 

 تابستان شبِ .6

 ستاره دو

 كردن نجوا حالِ در

 

 مرگش از پس روز سی دخترم، گورِ بر .1

 طوفان ریختنِ فرو

 سرخ هاي گل بر

 را آنها چيدنِ داشت دوست او
 

 



 

 

   9313  اپئیز|چوكانهم شعرفصل| دوم شماره 911 

 ايي از كيارنگ اعالييترجمه شعره
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارن شوی

 روند هایكوها هم می

 ها نوشتن وقتی پس از ساعت

 شویم هایم را می دست
 

 

 باشو

 روز از عمر زنجره باقی نمانده است یک

 اما صدایش 

 ستمثل روز اول بلند و رسا
 

 رابرت اسپایس 

 تندر بزرگ 

 روي دریاچه

 زند چيز را بر هم می همه

 امادر اعماق آب 

 شود با صدایی خفيف شنيده می

 
 

 

 جوان موركام

 نوار زرد

 خانه را احاطه كرده است

 پس از وقوع جنایت

 شود حاال خانه توي تاریكی شب هم دیده می
 

 

 اریك آرمان

 كند قطار شب عبور می 

 تصویرهاي موهوم

 كنند اق را پر میبري ات گچ

 

 
 

 

 ریموند روزلیپ

 كنم  جعبه آبرنگم را باز نمی

 افتد وقتی چشمم می

 هاي تپه پایيزي به رنگ 

 
 

 

 مبسون سوثرد

 صداي خروس پير روستا

 زودتر از باران صبحگاهی

 ریزد می 

 ها روي صخره 

 

 
 

 

 مارتین شیا

 خوانند  ها آواز می گنجشک

 در راهروهاي كشتارگاه

 

 
 

 

 گری گی

 شود  كار می بی

 بين پيرزن كف

 در بارش ناگهانی باران

 شود با  و مشغول می

 اش هاي حنا كرده ناخن
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 یك آویسن

 زند  تلفن زنگ می

 بار تنها یک

 شود و قطع می

 گيرد باران پایيزي باریدن می

 

 
 

 

 كارن سونه

 از وقتی بچه بودم

 ماه 

 آید  دنبال سرم می 

 تا خانه 

 

 
 

 

 باب بلدمن

 شود پر می

 سر عروسک

 ها ي روزنامه با اخبار مچاله شده

 

 
 

 

 كارول مونت گمری

 شوهر دوم 

 زند حصار خانه را رنگ می

 باز هم به رنگ سبز

 مثل شوهر اول زن

 

 
 

 

 نوزاوا بونچو

 اند زمين را بخيه زده انگار

 هاي برنج راه ي آب وقتی همه

 یخ زده است

 

 
 

 

 مارلین مونتین

 صندوق پستی خالی . 22

 در مسير بازگشت از پست خانه

هاي وحشی مشغول  خودم را با چيدن گل

 كنم می

 

 
 

 

 تاكارایی كیکاكو

 گرگ و ميش. 7

 همه خوابند 

 جز یک پروانه در ميدان شهر به

 

 
 

 

 بوسان

 خنكاي دیوار 

 ي ظهر تابستان خواب قيلوله

 چه لذتی دارد: پاهایم را به آن

 مچسبان می
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 الن پیزارلی

0. 

 ریسمان پوسيده

 كشد همچنان می 

 سورتمه را 

 

9. 

 هاي ریز برف دانه

 خورند روي شيشه شكالت فروشی سر می

 شود كمی بعد هوا تاریک می

 

3. 

 هایم هيچ پولی در جيب بی

 روم به خيابان می 

 توانم تماشا كنم رف را كه میب 

 

 

 
 

 

 ایسا

8. 

 در بينی تندیس بودا

 گنجشک كوچكی 

 النه كرده است

 

2. 

 بيا پيش من 

 كنيم با هم بازي می

 خانمان! گنجشک كوچک بی

 

 
 

 

 لی گورگا

  8. 

 گيالس كوهستانی 

 از این شاخه به آن شاخه

 جاي خالی عكاس

 

2. 

 نمازگزاري ساكت 

 در مسجد

 صداي پنكه سقفی  فقط

 رسد گوش می به

 

 
 

 

 لیروی گورمان

 صداي چرخ خياطی او در گوشم

 صداي باران در گوشم

 شنوم می

 شود و حواسم پرت می

 خواندم از كتابی كه داشتم می

 گردم به عقب یک صفحه برمی

 

 
 

 

 نمارلین مونتی

 شود  صبح آغاز می

 با جریان آب داغ 

 هاي خانه در لوله

 

 
 

 

 مارگارت چوال

 كند خداحافظی می

 برف آب شده

 بام هاي پشت با كاشی
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 كلمنت هویت

 هاي خانه در خرابه

 كند اله مین

 در قدیمی 

 روي لوالیش

 

 
 

 

 الکسی روتال

8. 

 صداي پاي مرد جوان از طبقه باال 

 و در طبقه پایين

 كند دختري موهایش را شانه می

 

2. 

 قرص خورشيد 

هاي چرخ و فلک سوار  روي كی از صندلی

 شده است

 غروب زمستان

 

 

 
 

 

 پنی هارتر

 دهد  تر نشان می فرسوده

 مادربزرگ را 

 زده و قدیمی روي تاقچه آیينه زنگ

 

 
 

 

 تن تایگی

 ماه تنهاست

 پل چوبی تنها

 من تنها

 و پژواك صداي پاي من روي پل

 باز هم تنها

 

 
 

 

 دیوید لیود

8. 

 شب طوالنی زمستان

 فقط یک نفر تا صبح 

 ماند: ها خيره می ه ستارهب

 آدم برفی

 

9. 

 ترین جاي كوهستان در سخت

 سر بردرآورده است

 درخت گردوي جوان
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 بارید، ابراهیم اورامانی باران تنها می

 کاروان حسن

8 

 پيش از آنكه جام 

 تهی از شراب شود 

 مست می شوم

 ات با غریبی 

2 

 هيچ چيز

 همچون دلسنگی ات  

 نمی ترساندم 

 گ همحتی مر

8 

 باد

 گيسوانت را شانه می زند 

 خانه ام 

 پر از بوي عطر 

 می شود 

7 

 

 تمام مردم شهر 

  كارندبی 

 جز من 

 كه در انتظار آمدن توام 
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 آنچنان به صداي تو گوش می دهم

 كه به تپشهاي قلبم 

 نه 
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 د چهره اتمانن

 خورشيد نيز 

 به من 

 نور نمی دهد 
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 نكن نازنين! 

 ماه اگر بداند كه تو را دوست دارم

 شود جهان تاریک می 

1 

 بی تو

 زندگی ام 

 به حلبچه می ماند 

 چه قدر تنها 
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 چه قدر دلتنگم! 

 می بارد وتنها باران 

 پالتوي مرا 

 خيس نمی كند 

 

 
 

 

، در 0063ابراهیم اورامانی، متولد سال 

 باشد شهر حلبچه کردستان عراق می
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 سفري كوتاه به ابتداي ناپيداي شعري از علي جهانگيري

 نسرین فرقانی
 

 بودمي اكلمه از من

 شكار و زهين عصر در بود، ماندهجا تو از كه

... 

 خواندندیم را شكار سرود نياول هاگرگ كهیوقت

 تیهالب از ختهیر خون نياول به گردمیبرم

 خبندانی عصر به دنيرسي برا هاماموت

 شوندینم رد ووديهال از

 استی زنبق كاسويپ دهان در

 است وردهآ خودش بای نقاشي غارها از كه

 استی زنبق در توي ابتدا

 است نشده دهيكش هنوز كه

 امكرده پاك كلمات از را دهانم

 نبود كلمه از توي ابتدا
*** 

 انیپا در و كندیم شروع «ابتدا» از میخواند كهي شعر
 بر استيانگارهیی گو كهيشعر. كندیم ختم« ابتدا» به هم،
ی نابودگ وی بودگ در و زمان در استي سفر ی.زندگ غار

 دست در قلم .اتيح منشاء و ها،دهیآفر گرید و انسان
 انده دری زنبق گل همانند اوست، دهان در قلم نه شاعر،

 گامهم كه رودیم شيپ چنان زمان داالن در شعر .كاسويپ

ي برا ماموت به و شكارشان سرود نياول در شودیم هاگرگ
 بای ول گذرد،ینم ووديهال از .خبندانی عصر به دنيرس

یم اوست دهان در كه رای زنبق و شودیم نفسهم كاسويپ
 كه استیی غارهاي وارهایدي بو بو، نیا فهمدیم و د؛یبو
 .بود هانقشي رایپذ

 و نشیآفري ابتدا به است انسان رجعتی نوع شعر
 و تمدن شوائب كهیزمان .نيزم بر بشر حضور يهياول اعصار
 تیهو بدنبال دیشا .بود الودهين راي و جان شدنی فرهنگ

 تياليس حالت در شعر نیا در زمان .است اششده گمی اصل
 زندیم حرف یی«تو» از ندهیگو شعر، اول در. بردیم سربه
 بار شعر يهمه البته. است نامشخص و نامعلوم شیابتدا كه
 به و .چرخدیم «من» با اشرابطه و «تو» نيهم يهیپا

 در انسانی زندگ و نشیآفر شعر موضوع گر،یدي ريتعب
ي بدو جوامع وی انسان فرهنگ تكامل مختلفي هادوران
 .است

 شودیم جهامو آن با شعر در خواننده كهيزيچ نياول
 مشخص و دايپ شروعش و ابتدا تو، نیا كه است یی«تو»
 «ياكلمه» خودش از دا،يناپ ابتدا ي«تو» نيهم اما ست،ين

 از شعر «من» كه است، جاگذاشته «شكار و زهين عصر» در
ی ازل توِ کی «تو» نیا دیشا پس .است آمده وجودبه آن

 نیا در اما ندارد،ی ستين يسابقه و است بوده ازل از كه است
 از نكهیا مگر كندینم دايپ شناختني برای امكان «تو» حالت

 استي اكلمه همان ز،يچ آن كه بگذاردی باقي زيچ خودش
 از «من» نیا و است؛ جامانده شكار و زهين عصر در او از كه
 «من» كه میريگیم جهينت پس .است آمده بوجود منشاء نآ

 آن يبازمانده و نيجانش چون است «تو» شناخت يلهيوس
 .ستا

 کي یابتدا تواندیم اما است نداشتهیی ابتدا خود «تو»
 «تو» كه دیگویم ما به شعر .باشد «من» نامبه گرید موجود

 آن در .است گذاشته نيزم بري پا «شكار و زهين» عصر در
 در« تو» كلمات ازي اكلمهی ول شدینم دهید «تو» زمان
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 و كرده نيزم بهي سفر «تو» انگار .بود ماندهجا سفر محل
 نيزم در و افتاده رونيبي زيچ نشيخورج از سفر نیا در

 احتماالً كه دیآیبرم ريتغب نیا از دیشا .است شده ماندگار
 اهمنت است نبوده «من» شدنی نيزمي برای مشخص فرار
 از بود آمده نيزم به «تو» ،«شكار و زهين» عصر دری وقت

 آن از من كهي اكلمه) كلمه نیا داشت همراه كهیكلمات نيب
 و نيجانش شد «من» بيترت نیا به و. ماند جا( آمد بوجود

 وی نيجانش مفهوم ازي اگونه به نجایا در ما .«تو» ادگارِی
 «كلمه» كه كنمیمي ادآوری ضمن در .میخوریبرم وراثت

 و است شده دهیآفر موجودي معنابه مقدس وی نید متون در
 :هستند خداي هادهیآفر وی هست جهان همان كلمات
 خداوند« اهلل من بكلمه مصدقايی حيب بشركی اهللان»
 .استی سيع كنندهقیتصد كهيی حی به را تو دهدیم بشارت

 (71 هیآ/ عمرانآل يسوره)

 همانا« كلمته و اهللرسول میمر بنیسيع حيالمس انما»
 آل يسوره) .اوست كلمه و خدا امبريپ میمر پسری سيع حيمس

 (73 هیآ/ عمران

 :ميخوانیم نيچن زين اول باب وحنای ليانج در

 خدا كلمه و بود خدا نزد كلمه و بود كلمه ابتدا در»
 دهیآفر او واسطهبه زيچهمه. بود خدا نزد ابتدا در همان .بود

 او در .افتين وجود موجودات ازي زيچ او رازيغبه. شده
 و دیگرد جسم كلمه و. ودب انسان نور اتيح و بود اتيح
  «.ضيف از پر شد ساكن ما انيم

 كه است نیا ميدانیم نيزم از كهيزيچ تنها ما نجایا تا 
 و دارد وجود نيزم در «شكار و زهين عصر» نامبهي عصر

 گذاشته وجود يعرصه به پا نيزم در( من: همان) «انسان»
 .است

 را مای نوعبه كه ميرسیم شعري هانيچنقطه به سپس
 حال در و ها،نقطه نیا بدنبال و خالل در كهییهازمان از

 رييتغ زمان گذر با و گذردیمی زمان. كندیم باخبر درگذر
 .مشغولست شیخو كاربه هم زمانست بالفصل همزاد كه

به و هستند دهيتن هم دري عناصر تحول و مكان و زمان
 كاری سففلي بو و رنگ نجایا در. اندشده نيعج هم با شدت

 .شودیم استشمام شتريب
 «خواندندیم را شكار سرود نیاول هاگرگ کهیوقت»

 ،است آمدهی شرط جمله کی صورتبه كه جمله نیا
 شرط جواب يجمله کی بدنبال كه كندیم وادار را ما

 -هانيچنقطه گرفتن نظر در بدون- است ممكن .میبگرد
 دايپیی باالي سطرها در مقدم صورتبه را شرط جواب

 نیا و ميبخوانیی باال جمالت بدنبال را جمله نیای عنی .ميكن
 نیا به. ميبدان قبل  جمله ي«مفسره يجمله» را جمله

 و زهين عصر» تا است شده انيب عبارت نیا كه صورت
ی وقت شكار، و زهين عصر: دهد حيتوض و ريتفس را «شكار
 ا. یدخواندنیم را شكارشان سرود نياول هاگرگ كه است

 : ميبخوان اشینیيپا سطر با را سطر نیا نكهیا
 خواندندیم را شكار سرود نیاول هاگرگ کهیوقت

 تیهالب از ختهیر خون نیاول به گردمیبرم
 شكارشان سرود نياول( داشتند) هاگرگ كهیزمانی عنی

یم بر تیهالب از ختهیر خون نياول به من خواندند،یم را
 و «شكار سرود نياول»: بيترك وجود من، پندار به اما ،گردم
 كه كندیم کینزد نظر نیا به را ما «خواندند» يگذشته فعل

 فعلي استمرار يگذشته زمان با شكار سرود نياول خواندن
 هياولي هاانسان عصر) شكار و زهين عصر و خواندن
 از اما. داردي بهتری همخوان باهم (نشده نيشهرنش نِيغارنش

 در «ختهیر خون نياول» با «شكار» و «گرگ» ،یطرف
یبرم»: شعر نیا پنجم سطر اما .هستندی خوبیی معنا تناسب

 به را نكته نیا ،«تیهالب از ختهیر خون نياول به گردم
ی شكارچ کي یهالب «توي هالب» كه رساندیم خواننده

 نياول) طعمه کی دنیدر و شكار از پس كه است بوده
 دری واضح ليدل .است ختهیریم خون اوي هالب از (شكار

 با «تو» كه كندیم حس خوانده ناخوداگاه، اما ستين متن
 نه، اي( یشكارگر همان مثالً) دارد تشابه وجه کی هاگرگ
 ای و هاگرگ اجداد از خودش «تو» و است ترکینزد نسبت

 مسلم قدر اما ...دینمایم دور نیا كه آنهاست انواع ازی نوع
 و است بودهی شكارچ کی «تو» متن، نداتمست به توجه با
 و زهين عصر دری ول است، نامعلوم شیابتدای شكارچ نیا

 اما مانده، جابه «ياكلمه» او از و است داشته حضور شكار
 يكلمه  نیا اما .است رفته و ستين خودش دیشا گرید حاال

 شكار کی يماندهيباق «كلمه» نیا ایآ ست؟يچ مانده جابه
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 ازی كی نه ای اوست؟ يخوردهمين و بوده گرفته او كه است
 نجایا تا چندان نیا او؟ به مربوطي زهايچ و ملزومات
یم كه كندیم اعالم خواننده بهي راو اما .ستين مشخص
 كجا از :پرسدیم خودش از خواننده خوب، .برگردد خواهد

 متن دری پاسخي روا خود برگردد؟ خواهدیم كجا به و
 گفته قبالًی  طرف از .تیهالب از ختهیر خون نياول به: داده
 جا شكار و زهين عصر در كه هستم تو ازي اكلمه من كه بود

 كرد فكر شودیم دو،نیا گذاشتن هم كنار با حاال .بودم مانده
 است كلمه همان ت،یهالب از ختهیر خون نياول ایآ كه
 دنآم بوجود منشاء و ماندهیباق او از كهي اكلمه همان)
یم جادیا كهی  شك وي گرید سئوال و( ؟است شده «من»

 خودش ایآ شكار؟ ای بودهی شكارچ «تو» كه است نیا شود
 شكار و زهين عصر انيشكارچ بدست كه است بودهي شكار

 از كهيزيچ تنها و است شده مصرف سپس و تكهتكه و ديص
 (؟است من منشاء كه) است بوده «كلمه» همان ماندهیباق او

 حضور گرید االنی( شكارچ چه شكار، چه) هست چههر
ی  اقع وی اصل تیهو كردن دايپي برا دیبا هم «من» و ندارد

  كه برسدي انقطه به تا كند سفر زمان داالن طول در خودش
 هالب از ختهیر خون نياول به و جاماند «تو» از كلمه

 داالن از گذر و سفر نیاي برا اما (گذشته به حال ازي سفر)
لميف تیروا و ووديهال با همراه دیبا ایآ كند؟ چه دیبا زمان

یی فضا چنان در را خودش بتواند تا بشودي ووديهالي ها
 : كندیمی نف را احتمال نیا خودش بعد سطر در اما ند؟يبب

 وودیهال ازگ خبندانی عصر به دنیرسی برا هاماموت»
 «شوندینم رد

 قرار عصر همان مشابهیی فضا در كامل نكهیاي برا او
 كه نديبیمیی هاماموت ازی كی وضع مشابه را خودش رديبگ

ی عيطبی خیتاري هاموزه در و شده ساخته شانمجسمه االن
 کی من اگر دیگویم خودش شيپ و شودیمي نگهدار
 قیطر از ایآ برگردم خبندانی عصر به بخواهم و باشم ماموت

ی خیتار يافظهح به نه ای گردمیبرم شیهالميف و وديهال
 و رديگیم بهره خاطراتش از او مسلم كنم؟یم رجوع خودم

یی فضا در را خودشی عنی .كندیم سفر زمان در نيچننیا
 قرار بودهی واقع تیهو همان با و صورت همان به واقعاً كه

 يپرداخته و تهساخ و شدهي بازسازي فضا کی نه دهدیم
 .سینولمنامهيف کی ذهن

 شود،یم سینولمنامهيف هنرمند کی ذهن متوجه تا
 كار كهیكس گر،ید هنرمند کی ریتصو به كندیم پرش عیسر
 پابلو: آنست از الهام و عتيطبي بازسازی نوعبه هم او
 وی ائياسپان كرتراشيپ صحنه طراح شاعر، نقاش، كاسو،يپ
 سبک مخترع كه ستميب قرن هنرمندان نیمشهورتر ازی كی

. بود براك سيجرج همراهبه گرن اختالط فن و سميكوب
 ا،ياسپان ماالگا دري الديم 8118 اكتبر 21 در او تولد

 كان دري الديم 8381 لیآور 1 خیتار به درگذشتش
 هنر شاخص نمونه «كايگرن»ي تابلو .بود فرانسه( موژن)

ي هامجسمه) يبدو هنر ازي ريگبهره با او .اوستی ليتمث
 شكل ،یی(قایآفري هاسیتند و هاصورتک و ییایبریا كهن
  :است شده نقل او از. داد ارائه را هنر ازي اتازه

 را زیچهمهی ول آورم،ینم زبانبه رای زیهرچ من»
 «کنمیمی نقاش

 به رای زنبق( او دست در نه و) كاسويپ دهان در ندهیگو
 خاطربه و عرف طبق بر دیشا .دهدیم نشان اشخواننده

 از شاعر كه رودیم انتظار استی نقاش كه كاسويپ يحرفه
ی زنبق از ندهیگو كه مينيبیم اما ،آورد انيمبهی حرف او دست

 ،یپاك نماد خود زنبق گل .دیگویم سخن كاسويپ دهان در
 است «وميليل» آن گرید نام .استی قلب خلوص و یگناهیب
ي و كهی هنگام به حوا اشک ازی( ليل) زنبق: شودیم گفته و

. آمد بوجود شد رانده بهشت از و شده خودي باردار متوجه
( امرداد) اَمُرتات امشاسپند ژهیو گل نیای زرتشت رياساط در

یم مردگان مزار كنار در را زنبق زين باستان انيونان. یاست
 گذشتگان تازه قبر سنگي رو راآن ازیی هانقش و كاشتند

 يهشاعران دگاهید از گفت بتوان دیشا .كردندیم ميترس خود
ی معن نیا به .اندشدهی كی كاسويپ دست و دهان شعر، نیا

 بخواهند( شاعران مثالً گران،ید ا)ی خودش كه آنچه او كه
 اتحاد به باهم هم نقش و كلمه و كندیم ميترس ند،یبگو
 كه است گونهنيهم به زين نشیآفر در كهچنان اند؛دهيرس
 نقش آن) كلمه آن( باش) «كن»: دیفرمایم خداوندی  وقت

 تيخصوص .بود خواهد باشنده دردم( موجود ای یهست
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 دیگویم كاسويپ دهان در زنبقِ نیا درباره شعر كهی جالب
 خود بای نقاشي غارها از كاسويپ را زنبق نیا: كه است نیا

 او .است بوده زمان مسافران از هم كاسويپ پس .است آورده
 كرده سفر شیخو ءمبدا به اششدهگم تیهو افتني یبرا زين

 تابلو در بخصوص آثارش، در كاسويپ كه ژهیوبه است؛
 هم او .دیجویم سودي بدو هنر از كا،يگرون ارزشمندش

 سفركردهي بدوي غارها به هنر يسرچشمه كردن دايپي برا
 آورده آنجا از را «دارد دهان در كهی زنبق گل» و است
 .ستا كاسويپ هنر يهمه شیدايپ منشاء زنبق گل نیا .است

 وي باردار وقت به «حوا» با زنبق گل ارتباط جزبه درضمن
 ازی مهم بخش كه كاسويپ كار با بهشت، از شدن رانده

 .دارد ارتباط هم است بوده زنان ریتصو دنيكش كارش
 كه شودیم تیتقو ما در ظن نیا مقدمات نیا به باتوجه
 باشد بوده زدبانویا کی شعر، ي«تو» نیا كه است ممكن

 را او انينيشيپ باور در كه زن دری ندگیزای ژگیو به وجهبات)
 (.است برده باالي خداوندگار درحد
 تیتقو شعری انیپا بخش به دنيرس با مذكور، باور نیا 

 :شودیم
 استی زنبق در توی ابتدا

 است نشده دهیکش هنوز که

 امکرده پاک کلمات از را دهانم

 نبود کلمه از توی ابتدا
 همان به رسدیمی چرخش ساختار کی در شعر دوباره

مقدمه وي سازفضا توجهبا كه مينيبیم .او ي«ابتدا» و «تو»
 رييتغ نجایا در «تو» به نگرش نوع شعر، موجز و بایز ینيچ

 شد،یم مطرح شعري ابتدا در كه یی«تو» .دهدیم حالت
یم خون شیهالب از كه یی«تو» .بود زیرخون ي«تو» کی

 گل کی از شیابتدا كه است یی«تو» ،«تو» نیا اما! ديچك
 خصوصبه شاییبایز وی پاك و لطافت يهمه با) است زنبق
 گل نیا كه است نیا آن خاص ينكته اما (.آن ديسف نوع

 و لطافت شدت خاطربه دیشا! است نشده دهيكش هنوز زنبق
 بتواند كه همی نگاه و ستين ممكن كردنش ریتصویی بایز

 و تاب نتوانسته و است نبوده نگاه آن ند،ك درك و نديبب راآن
ي رگریتصو يمقدمه ونچ .باشد داشته را او دارید تيقابل

 در چه رون،يب جهان و ذهن از رونيب در چه است دنید
 است نتوانستهی نگاه صاحب وی كس هنوز اما .ذهن و اليخ

 او چون دیشا .بگذرد سد نیا از و شود میحر نیا محرم
 خود ویی بایز منبع او چون دیشا .ستين فيتوصقابل

 نقش، هر !دیآیدرنم وصف به است لطافت اصل ویی بایز
 دري اكلمه هر و ناتمامی وصف وصف، هر و ناقصی نقش

 است ليدل نيهم به درست و !است زبانیب و الكن او انيب
 :دیگویم انیپا در شاعر كه

 امکرده پاک کلمات از را دهانم

 دنبو کلمه از توی ابتدا
 كلمات يهمه كه رسدیم جهينت نیا به شعر يندهیگو

 نارساست؛ و ابتر و آمد ناكار «تو» بر داللت و حيتوض در
 نیا شود دقت) دهانش كه كندیم انيبی روشن به او نیبنابرا
 از( دارد كاسويپ با او كه استی مشترك فصل همان دهان

 قولبه. رسدیم سكوت به و كندیم پاك كلمات حضور
 .«است نهفته سكوت دری واقع قتیحق»: كاسويپ

 انیپا در ندهیگو كه استیی دايناپ قتيحق همان «تو»
 شعري ابتدا از كه كندیم معلومي( دور ساختار کی با) شعر

 سفر زمان در .است بوده «تو»ي ابتدا كشفی  پ در انتها، تا
 نياول در هاگرگ با رود،یم شكار و زهين عصر به كند،یم

لب از ختیرخون نياول به شود،یم صداهم شكارشان سرود
ماموتي همپا خبندانی عصر زين و كندیم رجوع «تو»ي ها
 در را زنبق و رودیم كاسويپ سراغبه گاهآن گردد،یم ها

 كندیم را كارها نیا يهمه و كندیم كشف غارها در و هان
 جنس از توي ابتدا كه نديبیم اما برسد «توي ابتدا» به تا

 آنست از توي ابتدا كهی زنبق آن كه طورهمان ست،ين كلمات
 .ستين كلمات با انيب قابل هم توي ابتدا ست،ين دنيكش قابل

 به نیبنابرا باست؛یناز و نارسا و ناساز اندام آن بر جامه نیا
 و كند پاك را دهانش كلمات از دیبا كه رسدیم جهينت نیا

 گریدی لون وی جنس ازي زيچ دنبالبه توي ابتدا افتني یبرا
 .باشد

 در باًیتقر و استی خوب جازیاي دارا شعری كل نگاه در
انیپا در مگر م،یخوریبرنم دیزاي اواژه و عباراتبهیی جا
ي براي دور فرم ساختن خاطربه دیشا همآن كه شعري بند



 

 

   9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره 994 

یم دیشای نگاه به اما .است شد آوردهی انیپا سطر شكل،
 لحاظ از .برسدي شتريب جازیا به تا كند نظرصرف آن از شد

 متناسب بافتار کی به شعر هم کيانارگ وحدت و استحكام
 دری تصادف عبارت چيه .است دهيرس افتهیقوام و همگن و

 و آب با شعر کی با مایی محتوا لحاظبه .شودینم دهید آن
 يعهده از اجرا در كه ميمواجه شناسانهانسان -یفلسف رنگ
 مخاطب ذهن دنيكش الشچ به وي رگذاريتاث و اميپ انتقال

 .است برآمدهی خوببه
 معاصر انسانی زندگ دیجد عناصري ريبكارگ لحاظ از

 و زماني مرزها شكستن درهم و هياول انسانی زندگ كنار در
 و صلح به هم كنار در را نهایا است توانسته خوب مكان

 نیا در یزباني هايباز از.بنشاند هم مصاحبت در وی آشت
 شعر افتیدر ممتنع و سهلی شكل در اما ست،يني خبر شعر

شيپ ازمندين خواننده و است نامتنيب به وابسته شدتبه
 از گریدی كی .آنهاست به نسبتی آگاه وی ذهني هاساخت

ی ذهن وی فلسف وی انتزاع مطالب كه است نیا شعري ایمزا
 تا و ریباورپذ ملموس وی نيع عناصر گرفتن بكار با را

ي املغمه دو نیا بيترك با و است؛ كرده دسترسي حدود
 به آن ازی گاه و آن به نیا ازی گاه خواننده كه است ساخته

 بدون .است تردد در دائم وجه دو نيب و زندیم نقب نیا
 در اما باشد، داشتهی فلسف اسی ازی واضحی رنگ شعر نكهیا

 دری سرگشتگ وی رانيح نیا فیرظ اريبسی صورتبه حال
 .دهدیم نشان را خود تیهو افتنی وی هست قتيحق كشف

 و گفتني بر حرفي ايدن با استی خوب شعر وعممج در
 شدن تمام از پس بلكه آخر تا تنها نه چنانهم كه نگفتن
 ريدرگ و مشغول چنانهم را خواننده ذهن همآن از بعد شعر،

مفهوم شعر نیا خاطر به شعر شاعر از .داردیم نگه خودش
 .كنمیم تشكر اررگذيثأت و گرا
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 پرده پرده همراه با شعر فروغ مصدق

 نسرین فرقانی

 

 تغزل

 رود از سر و كولم باال می

 كه بگویم این شهر تو ندارد

 دستت لبت و

 و هر جزئی از اجزاي تنت

و ليوان چاي كه شسته ت نمایی تو در ليوان چاي رخ می
 شود می

 كند. ی میهایش مخف تو را توي لكه

 و بگویم

 اند تا پرنده كه حكما یا كریم جز این چند

 ما روي كنتور گازمان پناهشان دادیم و

 هيچ سگ هاري

 دهد. هاي اینجا نمی آوازش را به كوچه

 نفر حتی اگر یک

 شد نفر، مست سر كارش حاضر می تنها یک

  یا یكی از كسبه

 كشيد كركره را پایين می

 داد در تاریكی بازار فحشی می

 شد به بازگشت این شهر اميد بست. می

 كه شاید قلبش را عمل باز كنند

 ي شهرِ صنعتی بكوبند به ریشه

  خيم ي سرطانی بد این توده

  كه توي مغزش

 كند. پيشرفت می

  سازد و هی خمير دندان نعنایی می

 كند. و هی شربت گلوكز تف می

 اما نه

 اند آرامش كامل خفته اینجا در
 خواب تهزار تخ 7333
 ي سفيد الفهم 7333

 من به دیوار آویزانم و
 همه را به سكوت می خوانم.

 تخت ایستاده اند 7333و 
 7دور دهان تنگ تو دست بردارم. تا من از

 هاي سياه چادر و
  از هر دري بيایند

 1پرده به پرده
 6تو به تو

 صورتم را بپو شانند.
 

شترین و بي اولين كلمه در نگاه و ذهن خواننده، معموالً
در اینجا  مثل اولين دیدار. ،گذارد ثير را میأت ترینماندگار

ي تغزل بار معنایی  خود واژه است. «تغزل»اولين واژه 
ي سنگينی از  كشد و وارث پيشينه زیادي را بر دوش می

همه  گویی با این كلمه، آن تاریخی ماست. –دخایر فرهنگی 
احساس  ت نامكرر و قندهاي مكرر، در حافظه واحكای

درآمدِ استخدام  ار، پيشضاین اح شود. ار میضمخاطب اح
عاطفه و بكارگيري تصاویر سيالی است كه پا به پا، خواننده 

تا به آدرس مورد  گيرد، كند و دستش را سفت می را اسير می
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ي حرف شعر در همان  كنم همه فكر می رساند. نظرش می
بيان شده است  «كه بگویم این شهر تو ندارد»ابتدا، در سطر: 

ي سطرهاي شعر، در خدمت بسط همين منظور  اما بقيه
 د اما با شكل و نگاهی خاص و شاعرانه.تنهس

«Consequence   یكی ازاشكال شعرها تعدد یا
بندهاي شعر در این  اشكال مختلف یک فكر بودن است.

دهند یا  ي واحدي را شرح می ساختار با اندكی تفاوت ایده
هاي مختلف  یكسانی را به صورتوضع روحی و ذهنی 

 ي نقد ادبی، تهران: سخن، نامه )مشرف، مریم، شيوه «كنند. توصيف می

 (888-882صص  ،8811
نظر  ي گوینده، از ابتدا به ي سائقه و انگيزاننده همه

حال این مسئله،  نداشتنِ این شهر است. «تو»رسد همان  می
ين اپيزود، اول شود. صحنه به صحنه، در شعر نمایش داده می

ترین چيز به لب و دهان و  كه نزدیک چيزي ليوان چاي است.
 «تو»ترین اجزاي تغزلی  ها كه مهم همان –دست است 

 ل توِدنبا هتجوگر راوي، چنان بسنگاه تشنه و ج هستند.
گذرد  ترین چيزها هم نمی گمشده در شهر است كه از نزدیک

ز شسته از ليوان چایی كه نوشيده شده است و حتی پس ا
را پناه داده است. دقت كنيد كه  «تو»هایش  لكه شدن در

ماند جاي لب و  كه جا می بر ليوان چاي، اولين چيزي معموالً
با این نگرش، شاید بشود  دست كسی است كه نوشيده است.

بوده؛ و  «تو»ده همان نمتوجه این احتمال بشویم كه نوش
 ي تشنه! نوشيده شده همان جوینده

بعدي كه دوربين شعر بر آن فوكوس  ي اما صحنه
زمان گویا نگاه خواننده را  كند برشی از خانه است كه هم می

ها و  برد و كوچه به آن سوي دیوارهاي خانه هم می
دهد كه در آن حتی هيچ سگ  هاي شهر را نشان می خيابان

 هاري هم حاضر نيست آوازش را به آنها دهد! شهري پر از
كه این همه  تنها چيزي سكوت و سكوت و سكوت؛ و

هایی است  شكند، همان یا كریم سكوت سرد و سنگين را می
)توجه فعل جمع است و  اند كه بر كنتور گاز پناهشان داده

ي  خود پرنده ي مشترك و فعل مشترك دارد( نشان از خانه
النه  -دفاع است آزار و بی اي بسيار بی كه پرنده -یاكریم 

ز روي آوردن بركت و زندگيست اي، نشان ا كردنش در خانه
رود كه بگوید  تغزل از سروكول راوي باال می در آن خانه.

این شهري نه تو دارد و نه هيچ صدا و آوایی كه نشان از 
زنده بودن و زندگی باشد؛ حتی اگر آن آوا، نه آوایی نرم و 

 لطيف و خوش  كه آواز سگی هار باشد!
 

 حتی اگر یک نفر
 شد كارش حاضر می تنها یک نفر، مست سر

  یا یكی از كسبه
 كشيد كركره را پایين می

 داد در تاریكی بازار فحشی می
 شد به بازگشت این شهر اميد بست. می
 

 شود. ببنيد انگار لحظه به لحظه، حال این بيمار بدتر می
كشد؛ و اميدها براي زنده  هاي آخرش را می گویا دارد نفس

ي صداها رو به خاموشی  رود. همه ماندنش هر دم به باد می
كه مست حاضر شدن سركار، یا حتی فحش  تا جایی رود. می

توانست فروغ و سوسویی  تاریكی بازار، می دادن كاسبی در
زیرا صدا، نماد و  اميد باشد به بازگشت شهر به زندگی. از

اما در مقابل،  نشانِ بودن، زیستن و زنده بودن است.
 .سكوت، نماد نيستی و نابودي است

ي اصلی درد و گلوگاه  ي نقطه شعر سپس متوجه
كه منشاء این خاموشی و خفتن  شود، همان جایی می

 «قلب»زندگيست: 
قلب دچار ایست یا گرفتگی است، نياز به عمل باز 

در اینجا  دارد تا شاید دوباره ضرباتش را از سر گيرد.
نشان  «مغز»را در تعارض با  «قلب»روشنی شعر،  به

كه در تضاد وتقابل  - «شهر صنعتی»كه  جایی ندهد، هما می
چونان سرطانی در آن ریشه  -با خود شعر برآمده است

 در ابتداي این سطر، «كه شاید»این عبارت  كرده است.
آواز سگی  جزاي شرط است براي جمالت پيشين كه اگر

هار، اگر مست حاضر شدنی سركار، اگر فحشی از كاسبی 
شاید... شاید اميدي براي این بود،  تاریكی بازار می در

پس عضو  هاي سرطانی بود. رشد این ریشه فجراحی و توق
ي كه خودش «مغز »هم توسط  از كار افتاده قلب است، آن

پس عامل  هاي سرطانی شهر صنعتی است. درگير ریشه
است. اما خود این عامل  «شهر صنعتی»مشكل آفرین، 
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سالمتی كار و نماید كه در جهت  بيماري و مرگ، چنان می
 كند: توليد می

 سازد و هی خمير دندان نعنایی می
 كند. و هی شربت گلوكز تف می

كه شعر برآن زیركانه و غيرمستقيم انگشت  چيزي
هاست! عجب  گذارد، تضاد ظاهر و باطن كارها و فاعل می

)و چه خوب این درد را با نشان دادن  ست حكایت دردناكی
كند( كه عامل  اننده منتقل میتصویر و موقعيت آفرینی به خو

نابودي سالمتی و زندگی، تظاهر به مهم بودن زندگی و توليد 
ي ما كه به  درد بزرگ جامعه كند. براي حفظ تندرستی می

بيند، بسيار  روساخت و تظاهر و نمایشی كه چشمش می
 دهد! بيشتر از زیرساخت و علت واقعی اهميت می

 اما نه
 ندا اینجا درآرامش كامل خفته

  خواب هزار تخت 7333
 ي سفيد مالفه 7333

 من به دیوار آویزانم و
 خوانم. همه را به سكوت می

ها و صداهایی كه شاید موجی از  ي تالش از همه
حركت خود  ي مانيتوري كه ریتم حركت ) زندگی بر صفحه

قلب را نشان  گونه كه صدا( مساوي زندگی است، همان
ي سفيد  تخت و مالفه 7333رسيم و  داد، به سكوت می می

اینجا مناسب  «اند خفته»ي  واژه اند. كه تختِ تخت خوابيده
بود كه  بهتر رسد چون بوي كهنگی و قدمت دارد. نظر نمی به

كه پشت این  فت، مگر آن كار می اند امروزي به همان خوابيده
كه این خواب،  این باشد مثالً كاربرد هدف خاصی دركار

هاست كه اینها در  ن است و سالخوابی دیرپا و دیرزما
 خواب هستند.
كند  ي درخور توجه كه گوینده سعی می اما نكته

آن متمركز كند، ر اش را دراین مستندسازي ب گري حكایت
من به دیوار  و»نقش خود او در این اتفاق خاموشست: 

 او  خودش را نه در «خوانم. آویزانم/ همه را به سكوت می
فعال و متحرك، كه در نقش یک  نقش یک كاراكتر زنده و

تخت خالی، در  7333صدا، در یک بيمارستان با  تصویر بی

كه در واقع  دهد. كسی هاي ببيندگان قرار می برابر چشم
نقشش باید پرستاري و كمک به بيماران براي زنده نگه 

زمان  جا و این شان باشد، اما در این ماندن و زنده نگه داشتن
از او ساخته است این است كه در قابی كه  دیگر، تنها كاري

قدرت و توان جاي گيرد و فقط همه را دعوت به سكوت  بی
 و استمرار آن كند!

 اند تخت ایستاده 7333و 
 دور دهان تنگ تو دست بردارم. تا من از

 چادرهاي سياه و
  از هر دري بيایند

 پرده به پرده
 تو به تو

 صورتم را بپوشانند.
فهميم چرا تغزل از  ت كه میو در این بند آخر اس

 نداشتن شعر بگوید. «تو»رود تا از  سروكول گوینده باال می
نام  از سرطانی به از دليل بيماري و ایست قلبی شهر بگوید.

هایش در مغز، موجب  شهرصنعتی بگوید كه چطور با ریشه
هاي خالی، پشت در پشت  ي تخت مرگ و سكوت شد. همه

یک حقيقت را بر سرش بكوبند و به اند تا  ه جلو راوي ایستاد
دیگر نيست! و چه زیبا با مهارت تمام با  «تو»او بگویند كه 

غزل بانو  آیرونی بسيار زیبا و دلنشينی، با وام گرفتن از
را  «دست برداشتن از دور دهان»العين، تركيب  طاهره قرۀ

 قول )به اینجا نشانده است! این تركيب كه بازفعال شده است
اثر ادبی نه هميشه ساخت  گویند هنر عيی كه میاستاد شف

هاي قدیمی  هاي جدید، كه گاه باز فعال كردن سازه سازه
تواند برداشت شود:  زمان ایهامی می است(، در دومعناي هم

یكی دست برداشتن از دور دهان تنگ تو، به معناي رها 
چه مربوط به دهان است مثل  و یا آن كردن دهان و بوسه،

ا رها كردن دهان به معنی دادن تنفس دهان به كالم؛ و ی
افتد كه شخص دم آخر را  ي اتفاق می كه وقت –دهان است 

 رود كشيده باشد و اميدي براي احياء و بازگشت او نمی
همان رخدادي كه بارها در تصاویر مختلف پيش چشم  )

پی این حادثه  است كه  در (.خواننده نمایش داده شده بود
 هاي تو به تو )كه خود در سياه و پردهحضور چادرهاي 
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هست(، دليل  «از هردري كه بيایند»تناسب و ربط دقيقی با 
تركيب دست  )با هر دو كاركردي كه از یابد و معنا می

شود  حاال مشخص می (.دهان كشيده شود برداشتن از دور
، از سروكول گوینده باال «تو»غياب  ، در«تغزل»كه چرا 

يزي موجود نيست، بالطبع خيال و فكر وقتی خود چ رود. می
شود  هایی كه قطع و خاموش نمی اوست كه بخاطر دلبستگی

ي شخصيت و روح و دل عاشق فراق دیده باال  از همه
كند، تا او این لب و دست و  هر جزیی  رود و سرریز می می

از اجزاي تن معشوق را بازسازي كند و به زیبایی هرچه 
 خواننده را به اعتراف و اقرار تر نشان بدهد و خود تمام

سكوتی سرتاسري فرو  ي شهر در بكشاند كه اگرچه همه
هاي سفيد پوشانده  هایی كه با مالفه )مثل تخت پوشيده شده

صداي معشوق و نيز، آواز تغزل راوي در  شده(، اما ندا و
كه چنان فعال و لشود، ب گاه خاموش نمی خواستن او، هيچ

سروكول او دائم باال  كه از زنده و پرجنب و جوش است
شهري  بگوید و از «تو» دارد كه تا از رود و او را وامی می
حاالست كه خواننده سنگينی و حجم و  ندارد. «تو»كه 

ي  كه بر همه اندوهی یابد. انبوهی این سكوت را درمی
اي سنگين و مسلط انداخته است، حاال  سایه سطرهاي شعر

 شود. خوبی حس می به
ن، شعر در انتقال پيام و حس و همراه كردن و نظر م به
پنداري مخاطب بسيار موفق عمل كرده است و با  همذات

منجسم و درهم  فتارر ساختاري دوري، با گيري از بهره
 اي از تصاویري مرتبط و متناسب، بوجود آورده است. تنيده

تی رصو به، كليتدر شعر ن با، زهارگونه ساختا یندر ا»
گریز به كانون معنایی یعنی دارد؛ به مركز  گریز، نیفترپذی

شعر كه در جهت تأكيد و برجسته كردن آن شكل گرفته 
، «معناشناسی و هویت ساختار در شعر نيما یوشيج»ي  ]مقاله «است.

پایيز  «هاي ادبی پژوهش»اثر: بيزاوندي، محمد؛ نيكوبخت، ناصر، نشریه: 
 پژوهشی ([-)علمی 1شماره  - 8818

ه نيگاایک نقطه گرن، ستاداشعر یا ي، نرهر هر ساختا
یک سطح اگ، مكتب پرنیااگرر ساختال قو یا بهو صلی ا

ثر امركزیت ن كه هما (881: ص8861ي: )تر «.داردمسلط 
ه جمع شداف طراز امعنایی و بانی زعناصر متماو ست ا

كه اي  بهگونهد، شو ین مركز ختم میاگاهانه به رت آصو به

مركزیت ه گر سيطرو است این مركز ز ااتابعی ، ثردر اعناصر 
با همه آن عناصر ن و با، زیمرنگاه ایددنارا –رمكرع مصر-

 )همان قبلی( د.شو میر چاس دفت معنایی محسوانی به روا
 «تو» من، همان نداشتنِ ي گرانيگاه شعر، به پندار نقطه

در خدمت همين  شعر ي تصاویر كه همه غم فراق است و
شعر با ربط بجا و پيوستگی خوب،  تصاویر مركزثقل است.

دهد  ها بسالمت عبور توانسته است شعر را از منازل و گردنه
چادرهاي سياه و  و خواننده را نيز چنان همراه كند كه در

 تكرارها هم در هق بيندازد. هاي تو به توي شعر به هق پرده
نيز  مالفه، دور دهان، و7333تخت و 7333 مانند: شعر

بر همان سكوت كشدار و دليل  دتأكي ردست، همه در كا
تأثيرگذار، و  خاطر این شعر به پایان از شاعر شعر در آنست.

را بر خود  هكه زحمت خواندن این مقال همه دوستانی نيز
 و سپاس دارم. كنند تشكر هموار می
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 شيوا ارسطويي نگاهي به كارنامه شعريماهيت زباني نوشتار زنانه، 

 مهرنوش قربانعلی
 
را مورد  زند و آن زبان شعر جهان را محک می  

دهد، ساختار خود را برابر ساختار جهان  پرسش قرار می
دهد،  را مورد سوال و موُاخذه قرار می دهد و آن قرار می

آورد كه در آن به  اي سخن به ميان می روالن بارت از شيوه
عنوان نوعی  بهشود، بلكه  زبان به چشم وسيله نگاه نمی

شود و در این مصالح با دقت و  مصالح پذیرفته می
شود، یعنی اصل كار خود  حد و مرز كار می اي بی حوصله

زبان است، بيرون از آن نيست. ژان ریكاردو هم معتقد است 
كه جز از طریق نوشتن و جز از طریق كوشش براي ساختن 

ان را توان ساختار زب زبان بر طبق یک كاركرد كامل نمی
انگيزد كه  اي را بر می كاوش و كشف كرد. نوشتن جهان تازه

 ساختارش همان ساختار زبان است.
براي پرداخت به نوشتار زنانه كه زبان از اجزاي 

اي به اصطالح نوشتار  الینفک آن است، ابتدا نياز به مراجعه
بار توسط هلن سيكسو )از  زنان ضروري است كه اولين

اي با نام )خنده مدوسا  ( در مقالههاي فرانسه فيمنيست
كند كه زنان باید خود را  ( مطرح شد. او تاكيد می8318

بنویسند، در مورد زنان بنویسند و آنها را به نوشتن وادارند. 
ژوليا كریستوا از همكاران سيكسو نيز بر این باور است كه 

اي، آنچه  زبان داراي دو نظم است، نظم نمادین و نظم نشانه
ي نظم نمادین است، از نظر او مردانه و در انحصار  زهدر حو

این گفتمان است و براي ایجاد زبانی كه دیگر باشد یا 
نوشتار زنانه باید این نظم درهم شكسته شود. آنچه براي 

شناسانه  خلق نوشتار زنانه اهميت دارد، توليد گفتمانی نشانه
انند تو است كه فقط منحصر به زنان نيست و مردان نيز می

ساختارهاي زبان را درهم بریزند و با چالش با قدرتی كه 
هاي  آورد و مانع دیده شدن مشرب ها را پدید می انگاره پيش

شود، چنين  هاي گوناگون زندگی می گوناگون فكري و شيوه
 نوشتاري توليد كنند.
ي هفتاد دكتر رضا براهنی در شعري كه  در اوایل دهه

ه عليزاده منتشر شد، این شيوه یاد غزال زمان درگذشت زنده

این شعر كهن الگوها و  كند. در نوشتار را مطرح می
شود، ایجاد  هاي زبان كامالّ به چالش كشيده می انگاره پيش
كند  آرایی در بخشی از شعر با مخاطب ایجاد ارتباط می واج

جاي  و در بخشی از آن هم گشتن به دور یک موضوع به
كند.  ي این نوع ادبيات می رصهبيان كردن، شعر را وارد ع

علت وجود روایت غير متمركز با وجود این كه  بخشی هم به
اي  موضوع، موضوع واحدي بوده و موضوع بسيار قدیمی

هاي نوشتار زنانه را دارد، این  سرایی( ویژگی هم بوده )مرثيه
ترین  ترین و قدیمی شعر به اعتقاد عليرضا بهنام یكی از كامل

 ع است، كه شاعرش هم یک مرد بوده است.شعرهاي این نو
ي هفتاد با كتاب گم  شيوا ارسطویی در نيمه اول دهه    

( در شمار نخستين 8811)انتشارات روشنگران، سال 
در  ي نوشتاري روي آورد. شاعرانی بود كه به این شيوه

را من چها و  تعریف شعر خوب در كتاب خطاب به پروانه
)رضا براهنی( آمده است، كه دیگر شاعر نيمایی نيستم؟ 

دهد كه  چنين شعري هميشه ما را به این نكته آگاهی می
چيزي در آن هنوز گفته نشده است، چيزي در آن مخفی و 

دنبال  پنهان مانده است كه ما را با سحر و جادوي خود به
كشد و تفكر واقعی ادبی و هستی شناختی، ناشی از عبور  می

سوي آن چيزي است كه فقط ما  ها، به از ظواهر گفته شده
شد، گفته نشده است و  فهميم كه باید گفته می هنگام عبور می

توانيم بگویيم و اگر خوب گفته باشيم، دیگري هم  فقط ما می
ایم فضاي مخفی و ناپيدایی جادویی  در آن چيزي كه ما گفته

 را شخصاّ پر كند. پيدا خواهد كرد كه خواهد كوشيد آن
شود. شعر  برخی شعرهاي كتاب گم دیده میاین ویژگی در   
داراي مراكز معنایی متعدد است و از   «وقت خریدن انگور»

تمركز بر مركزي واحد اجتناب كرده است، ترجيع/ آخر چرا 
هاي شعر گسست ایجاد  بين روایت  نيامد/ چرا نشد/

شوند،  بيان می هاي متعدد ها هم از زبان راوي كند، روایت می
اند، بلكه  ها در پيوستاري كامل شكل نگرفته تهم خود روای

هاي  اند. قابليت اعتراضی به ساختاري واحد را نشان گرفته
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هاي آن نمود بيشتري پيدا  موسيقيایی شعر كه در ترجيع
خودكار باردارم/ كه زمانی  :كند، نيز قابل تامل است می

اي كنار جلد ظریفی درون كيفی بود/ در  خودكار دخترانه
نویسی  هاي داستان ر همچنين رجوعی به ظرفيتاین شع

 كند. شود كه تداخل ژانرها را یادآوري می مشاهده می
شب پير شد و گفت/  سرد شد شام/ انگور گندید/ 
كه زمانی خودكار   فردا عمل دارم/ خودكار باردارم/

كنار جلد ظریفی/ درون كيفی بود/ سقط كرد   اي/ دخترانه
يف!/ چرا نيامد/ آخر چرا شعري را/ رفت به خواب/ ح

 (3ص:) نشد/ چرا...
هرچند « بند عشق تو پيش»در دیگر شعر كتاب 
شود و از این نظر قوت شعر  نوسانی موسيقيایی دیده می

شود، اما زوایه روایت در آن تازه  پيشين در آن دیده نمی
است، راوي از تيپ فراتر رفته و به كاراكتر تبدیل شده 

لش با خویش زده است، در سكون است، چراكه دست به چا
و گریزي كه هر دو سویش برابر است، در این شعر دو سوي 

آميزد و روایتی به  هم می رئال و سورئال زیست راوي به
 -دهد كه درآميختگی ساختاري آن مضمون فردي دست می

 زند. اي را رقم می اجتماعی چند الیه
انگی كنم/ تا ميان ظروف خ بند عشق تو را باز می پيش

آشيانه كنم/ رفتم/ بعد از این ميان من و اجاق/ بال پليكان 
هاي  سوزد/ بعد از این دامن مرا/ خرده سبزي است كه می

ي كودكی را كه  كنند/ رفتم/ و جغجغه فروشان سبز می خرده
به جست و خيز دیوانگان دادم/ رفتم تا در   آمد/ دنيا نمی به

آشيانه  پختنی شهر هم هاي ام/ با پرنده ظروف گود آشپزخانه
ام/ شاید از امروز هر روز بپيچم  «نيست» شوم/ من دیگر 

هایی كه رسم  اي/ ولی دیگر نيستم تا به دایره دور ماسوره
 (86-81ص:. )بياویزم  می كردي/ بر دیوار/

هاي  هاي موسيقيایی و قابليت فراز كتاب گم كه فراروي
ست كه ا« گم»دهد، در شعر  را نشان می ساختاري آن

آن  بازتاب بخشی از پيشنهادهاي دكتر رضا براهنی در
مشهود است، این بحث كه در شعر چند شكلی شدن 

« پولی مورفيسم»اي است، باید  تصویري امر كهنه
كه از قطع یک  هنجارهاي نحوي جدیدي پيش بياورد، و این

حركت زبانی توسط حركت زبانی دیگري كه توسط یک 
د، ما به درون نوشته به درون حركت دیگر قطع خواهد ش

گونه شعرها برخاسته از رفتاري  گردیم، لذت این عمل بر می
 است كه با زبان شده است.

هاي زبانی این شعر، دوایري را پدید آورده  چرخش
دوایر  ،شوند است كه هر چند مماس با یكدیگر رویت می

ي كلمه  اند. نقش چندگانه ساختاري مجزایی را نيز شكل داده
م ایجاد گسست، پيوست در بندهاي شعر كرده است. گ

همچنين ارجاعات فرامتنی شعر به شخصيت زنانی كه در 
اند قابل  مان نقش ایفا كرده اجتماعی -ي تاریخی حافظه

 درنگ است.
ي چاي  هاي پخته اي دم كرده كولی/ برگ چاي تازه

 اند به دیوار استكان نشانی ما را/ چسبيده
يچ كفش را/ تهمينه روي بازوهاي گم/ پاهایم نشانی ه

 (11ص: ) طوافم/ گم/ قرمزپوش جنونم.../ اما/ گم...
كتاب شعر دیگر شيوا ارسطویی، بيا تمامش كنيم )نشر 

اي حدود یک دهه از كتاب گم  ( با فاصله8812گيو، سال 
بيا تمامش كنيم، با آن   رسد. آنچه در كتاب چاپ می به

داراي شعرهایی كه كه كتاب  شویم، هرچند روبرو می
مل و بررسی دارد، نوعی اتوماتيسم أهاي آن جاي ت قوت

ذهنی و دید شكلی شعرها نسبت به كتاب گم است. دید 
شكلی شعرها نسبت به كتاب گم تغير بارزي ندارد، دید 
شكلی نياز به حدوث مجدد دارد، به تعبيري باید بارها و 

حوهاي بيانی هاي دیگر، ن ي شكل وسيله بارها قطع شود و به
هاي موسيقيایی تا حدي ارجاع ناپذیر  دیگر، معرفی تركيب

گردد. این اتفاقی است كه در كتاب بيا تمامش كنيم كمتر به 
« یک پره پرتقال»آن پرداخته شده است، حتی شعري مانند 

را به   در كتاب گم« بند عشق تو پيش»در این كتاب شعر 
 كند. ذهن متبادر می

ي شعري خودش در  طویی از پيشينهفرا رئی شيوا ارس
بيشتر بارز است. این شعر « بيا تمامش كنيم»شعر بلند 

همراه شعر مجنون جستجو است كه  قسمت به 83داراي 
شود، تصور  هاي داستانی كوتاه می عنوان فصل ها را هم به آن

مال كه داراي پيرنگی  هایی مينی عنوان داستان كرد، هم به
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هاي  ین شعر بلند هم بيشتر سویهمشترك هستند، روایت ا
 زند. داستانی دارد و به اعترافی نویسی پهلو می

تاب از طناب طاقت من، عاشق بدحساب، صاف 
ام  تو با همه بدحسابی تاي بی رود سراغ خيال تو/ بی می

تو ارزانی  كنم/ آي كه جان بی روي دست جهان باد می
ه از همه كاشی سفيد/ گل انداخت هاي این جنون/ گونه

 (18ص:. )ام/ بيا تمامش كنيم تویی تابی بی بی
هایی از این دست است  شعر شيوا ارسطویی در فراروي

 پذیرد. رود و تعریف دیگري می كه پيش می
 

 منابع:
نشر ، ابوالحسن نجفی تدوین و ترجمه: ؛)مجموعه مقاالت( وظيفه ادبيات -

 (8816)چاپ اول نيلوفر
؛ دكتر رضا براهنی دیگر شاعر نيمایی نيستم؟ ها و جرا من خطاب به پروانه -

 (8817)چاپ اول، سال  نشر مركز
) كارنامه صد سال شعر  نامه ویژه ،گفتگو با عليرضا بهنام؛ درباره نوشتار زنانه -

 («س»الزهرا  ، دانشگاه8811مهر سال  21-23سرا  زنان فارسی
، نسب كتر فرشته وزیريد، هاي اخير در ایران وشتار زنانه و شعر زنان در دههن -

 (8838)پایيز  سایت شعر، بنياد ادبی هنري كندو
 8818نتشارات روشنگران، چاپ اول ، ايوا ارسطویی، شگم -
 8812نشرگيو، چاپ اول   ،شيوا ارسطویی، بيا تمامش كنيم -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره 911 

 ، منصور خورشيديگراي معاصر نگاهي به مجموعه اشعار شاعر حجم  
 سلبی ناز رستمی

 

ز منصورخورشیدی

کهن بوم  ،اده

مازندان به تولد 

باشد.  می 0390

خلق،  شاعری خوش

منتقدی با انصاف 

 ی پنجاه آغاز نمود. که اوج شعرهای خود را ازدهه

هاي كهنسال كودكی  خطابه» آثارش تحت عنوان

آبی » وعه، و دو مجم«8813از فكرهاي باتو »، «8811

كارنامه ادبی خود  را در« ناگهان و سجاده روي ماه بينداز

 «آبی ناگهان» كرده است. اما از این ميان شعرهاي ماندگار

سوي حجم یا همان  سمت و داري به شكل مایه به

باشد  معاصر می اسپاسمانتاليسم كه نوعی ازسبک جدید شعر

 تحول در با نوعی )ادموند( با تكيه برتفكر هوسرل كه شاعر

تري  زبان، اندیشه، تخيل، عاطفه را با حس و تحرك تازه

 توان گفت كه اگر امروز كرده است. به جرأت می وارد شعر

توجه به فضاهاي مخالف،  یداهلل رویایی تنها كسی بود كه بی

به آواز درآورد، منصور خورشيدي  ساز این شعر را كوك و

مستمر  كل جدي واین ميانه به ش داري بود كه در نيز پرچم

را با دیگر ملزومات آميخته و ساختمانی  تجربيات خود

كسانی  تر بنا نهاد. از این ميان نيز تر و درخشان لوكس

 اند، كه توانسته اند كه حجراالسود این شعر را تا جایی بوده

اند. از جمله؛  قعر خامه رقصانده بردست بلند و بر

چالنگی،  محمدحسين مدل، سهراب مازندرانی، هوشنگ

بيژن الهی، محمود شجاعی، بهرام  شاپور بنياد، آرش جودكی،

اسالمپور، احمدرضا چكنی، محمدرضا  اردبيلی، پرویز

خانی، حميد عرفان، رضا  اصالنی، هوشنگ صهبا، علی قليچ

ور، علی مؤمنی، قاسم  زاهد، عزت قاسمی، هوشنگ آزادي

ار مؤمنی، احمد سينا، محمود مؤمنی، حسين شرنگ، خشای

 منصور خورشيدي. فهيمی، راحا محمدسينا و

خنكاي گوارایی را  «آبی ناگهان» این مسير اما در

حالی بود كه دو  این در برگلوي ساحت شعرحجم نشاند.

از فكرهاي » ،«هاي كهنسال كودكی خطابه» مجموعه شعر

اولين تحولِ چشمگير بعد شعر نيمایی بود كه در « باتو

ورشيدي جرقه زد. هرچند این دو عرفان خ اندیشه، اشراق و

مجموعه نيز درحال و هواي شعرحجم نفس كشيده و 

به  «آبی ناگهان» ي تواند به اندازه یک نمی اند، اما هيچ باليده

آبی » كه گونه گفت شود این اوج شعریت رسيده باشد. می

 باشد كه با تالش و حجم می اضالع مهم شعر از« ناگهان

ثمر نشسته و  گراي به حجماین شاعر هاي مستمر كوشش

  دارتر برستيغ مجموعه شعرهایش عرض اندام بيرق آن ریشه

كرده است. پس آیا یداهلل رویایی با داشتن چنين علمدارانی 

ترین ادیبانی باشد كه  شانس تواند یكی از خوش شک نمی بی

گونه در تاریخ ادبيات معاصر، انقالبی را در شعرحجم  این

 وجود آورد؟! به

ي  را اولين تجربه «هاي كهنسال كودكی خطابه» اگر

شعري شاعر بدانيم، باید شاعر را هم محصور تماشاي 

نوین با بررسی  خویشتن ببينيم كه چگونه شعري متحول،

آبی » ي تولد شعرحجم تا بلوغ و تكامل آن در روانكاوانه

دارد.  باز نمی« از فكرهاي باتو»ي  راهش را از ميانه «ناگهان

این سه مجموعه  رشيدي تكامل شعرحجم را درچراكه خو

تجربه و  شعرش دنبال كرده كه هركدام به ترتيب زمانی،

اشراق حاكم بر ضمير ناخودآگاهشان كسب فيض كرده 

 است.
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این دارم  اعتقاد بر این سه مجموعه شعر، با آگاهی بر

بستر تاریخی ادبيات معاصر  خورشيدي بر كه اگر شعر

یا اگر خورشيدي  آمد؟ میپيش  شد، چه جاري نمی

هایی  شد؟ سوال تالی این تحول نبود چه می گرا و شاعرحجم

تواند در حقيقت مارا به عمق این مطالب  از این قبيل می

رهنمون نماید كه خودشيفتگی شعر در هر عصري با تحول 

هاي روحی و  گاه با لذت اي كه عموماً همراه بوده است. ذائقه

هاي ادبی تمایل  چنان به گزاره هممعنوي توام است و گاهی 

تواند  منقبت نمی ت ومدهد كه گویی چيزي جز نع نشان می

اي پناه  را بيدار نماید. اگر شعر حجم براي عده ميل باطنی آن

گونه نيست. او در  بردن به لذت باشد، براي خورشيدي این

نگاري باشد كه  كشد تا تاریخ پود اشعارش نفس می تار و

 حوادث خاص خود به مقصد برساند. شعرحجم را با

دنياي سيال اندیشه  را در كه شاعر در حقيقت چيزي

ماورائی  همان سحر دهد، سمت و سوي اشراق سوق می به

شكل  هنري به آفرینش ادبی و واژگان است كه در هر

قول روالن  به یازد. آسایی، به نبوغ معنوي دست می معجزه

 بگویم: تر درست غيرواقع محض است. ادبيات،»: بارت

به  برداري عينی واقعيت باشد، كه گرته جاي آن ادبيات به

 ي غيرواقعی بيان است؛ عكس عين آگاهی از جنبه

غير واقعی بودن خود  گراترین ادبيات، ادبياتی است كه به واقع

بيان » چون ادبيات باید بداند كه ذات وقوف داشته باشد؛

ت ميان اشياء است. بيان جست وجوي یک حالت واسطه اس

 «ها. و واژه

طبيعت،  حال با این تفسير شعر حجم نيز با الهام از

راساس قوانين علت و معلول فيزیكی، ... بو اشياء

گاه به  استدالل منطقی و ي خودرا بر هاي شاعرانه قضاوت

رازهاي جهان هستی نيز دعوت  پنداري رمز و همذات

كرامات این كند و دست در دست واژگان شعر خودرا به  می

ي كنش و واكنش كه در جهان هستی به گفت وگو،  چرخه

توصيف و باورپذیري را با تضاد و تناقضی كه نه در معناي 

اي كه  كار رفته و نه در معناي نادرست! چرخه درستش به

چرخاند.  دنبال خود می شكلی باور نكردنی به مخاطب را به

اعرانگی این سير دورانی خورشيدي كه از تمام اضالع ش

تجربه و  حقيقت هر رأس آن با مهارت و برخوردار است در

دیدن و  همچنين آشنا با غایت شعر اورا وادار به نوع دیگر

 كند. شنيدن می

هاي  اندیشه تصویرگرایی كه آبستن تجمعی از شاعر

سمت و سوي  اي به تازه و بكري كه هركدام از دریچه

ه یداهلل رویایی از شود. با تعریفی ك ي دیگري باز می دریچه

درد زبان  در شعر حجم، شعر نه تنها به» شعر حجم دارد:

خواهد خودش موضوع  خورد بلكه دردِ زبان دارد و می می

با  «آبی ناگهان» شاگرد حلقه به گوشش در« خودش باشد.

اي را  ي ساده اش هر واقعه علم به ادبيات و نوع نگاه شاعرانه

ترین صورت، باز از  قعیگاه در وا آن به زبان منتقل و

ماهيت هنري و روحانی خود را كه  هاي استعاري، جنبه

باشد براي پذیرش  می... ها، نماد و ها، اشاره آكنده از نشانه

كند. حتی  آماده می ذهن نيز هاي باورنكردنی و دور از اتفاق

در ... توان گفت: محورهاي كرامت، عرفان، اخالق و می

حركت درونی، زنده و  كنار ه درگراي ك اشعار شاعران حجم

كنش اشراف بر ضمایر و تصرف در  در «سر و نفس»پویا با 

هاي زیباي این نوع شعر  اي از ظرفيت اشياء باز تاباننده

باشد كه در اشعار منصور خورشيدي به زیبایی درخشيده  می

با این اوصاف مجموعه شعرهاي خورشيدي تالی و  است.

را سرپا  یداهلل رویایی با مشقت آن ست كه ي راهی دهنده ادامه
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اما  نگه داشته است.

رشد و نمو  خورشيدي در

و بالندگی آن سهم 

بسزایی را در ادبيات شعر 

 حجم برعهده داشته است.

این اوصاف  با

حجم  نكات كليدي در

شعرهاي منصورخورشيدي به شكل بارزي پرتوافشانی 

 پایه و اعرانگيزترین هنجاري گریزهایی كه ش شگفت كند. می

كند.  گرایانه بنا می را بر استدالل منطقی و واقع اساس آن

العاده در  رویدادي كه در هركلمه به وقوع رفتارهاي خارق

زند.  ها به باورپذیري ذهن پيوند می ي توصيف چرخه

تخيل چفت و  كنار عاطفه و ها چنان در تشبيهات و استعاره

م این واقعيت بست شده كه هر مخاطب زیباشناسی را تسلي

چنان برونو بورگل  كند كه منصوري نيز در طبيعت می

شناس آلمانی، آنا كسيماندر فيلسوف یونانی با بينشی  ستاره

عميق كه نسبت به فضاي بيكران هستی دارد، وي نيز در پی 

اثبات نوعی شعر حجم است كه از هرحيث قابل تامل و 

قی كه از گذارد. اشرا تفكر در بيكران فضاي هستی پا می

رود تا  پاي بينش وي پيش می همان بدو خلقت شعرش پابه

و به وصف حاالت  كه نماد از شكل قرار دادي رها جایی

 اندازد. مظاهر در طبيعت چنگ می روانی شاعر و-روحی

 شود/ پر می باد/ در يِ من/ ي گياهی ریشه سوزد/ می

د عبور با پرد/ با خيال می ذهن معلق// فضاي تو از خاكستر

بگيرد. )از  شكل باد/ و گياه،/ تا یاد، شكل ریشه/ را/

 هاي با تو(  مجموعه شعرهاي از فكر

وقتی  زند/ هاي تو می دست/ خيمه بر كوهستان حس/

 شود )از پراكنده می ميان طلوع مضطرب نور/ گيسوان باد/

 («آبی ناگهان» مجموعه شعرهاي

 محوریت نظام جانشينی و نظام همنشينیِ در: الف

شود، نه  آوري محو تماشاي كلمه می رزها به شكل اعجابم

این مقوله به كلمات  منتقدان در كه اكثر طوري به كلمات،

چرا كه ما در این محوریت فقط با یک  پردازند نه كلمه! می

كشد، مواجهه  را بردوش می كلمه كه بار معنایی شعر

د كه به همان معناي با در همين شعرها «باد»شویم. مثل  می

فضا  خيال، رود در همنشينی با این كلمه با ذهن، كار نمی به

تري روبرو هستند، به عمق حادثه در  كه با معناي گسترده

خلق  كه در ي باد كلمه بر بریم. تأكيد شاعر شعر نيز پی می

با ملهم از ذات طبيعت  تصاویري با حال و هواي استعاري و

زبان مادي بلكه با نه با  كه اندیشد می اي به رستاخيز تازه

هاي نهفته در شعرش را با بينشی  نوع نگاه معنوي ظرفيت

شمار  ماورائی كه در خيل صفات نيک شعرخورشيدي به

آید، گواه بر اینست كه وي درصدد كشف تولدي دوباره  می

كه از چشم بصيرت دور مانده است.  باشد در دنياي مادي می

روي اجبار ونه  شعر نه این جانشينی و همنشينی كلمات در

آنكه شاعر در آن دستی  از روي اختيار، بلكه خودجوش بی

 بارد. می ي ذهنش دميده و برده باشد، بر صفحه

یک نماد  شاعران دیگر برخالف شعر« باد» :ب

خوانيم بيشتر به  هرچه بيشتر این شعررا می قراردادي نيست؛

ي شكل قدرتمند آن تخيل نيز به كنار عمق اندیشه، عاطفه در

عنوان  شود نه به بارها تكرار می« باد» گيرد. بال پرواز می

ي دنيایی كه در آن هر چيزي درحال  بلكه به مثابه یک نماد،

انقراض است.  گاهی هم درحال نابودي و حركت، پویایی و

 اند در كسان به آن پرداخته چنين تفكرات فلسفی كه كمتر

دور و  تري با معناي شكل گسترده شعرهاي خورشيدي به

بلندي قامت  كشاند. نزدیک، ذهن مخاطب را به چالش می

اي گردبادسان فریاد سركوب و  گونه گراي معاصر به شعرحجم

اي از هستی مواجهه  ي خودرا با كشف تازه منكوب شده

هاي عمدي به  دستی با حكمت و مبالغه كند كه این چيره می

 زند. جنبشی نمادین دست می

ی شعرحجم بيشتر در همين دو ترین انقالب زبان بزرگ

مجموعه صورت گرفته كه شاعر هرحرفی ازحروف را كه 
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هاي فرودستی كه از قهر اجتماع  ویژه الیه حامل پيام به

گردد را  رنگ و لعابی از اندیشه متبارز می ت گرفته و درأنش

هاي روحی و روانی جامعه  تر به تكوین با ساختاري منسجم

ها از اوج آرزوها و  بينی برد. این خوش نيز دستی می

شود. هماهنگی روح و روان  سرازیر نمی هاي شاعر آرمان

سان یک  كه با طبيعت پيوندي ناگسستنی دارد به شاعر

گردد، بلكه چنان بر طبيعت و  ي انفعالی نمودار نمی پدیده

عنوان یک  اش به بينی شود كه جهان رازهاي آن چيره می

ها  گري این تداعی و باشد. كمال پيوسته در حال یادآوري می

ي اندیشه و بر  برد كه بر پایه امتياز شعر شاعر را باال می

اي  چون و چراي هستی به تصویرسازي زنده اهميت بی

رسد كه گاه با مشقت خط شعرش روي مستقيم گویی  می

ماند كه منتظر پاسخی  متمركز و گاه چنان از این سير دور می

ي  كه مخاطب گذرنامه ريماند. طو از جانب مخاطب نمی

جوید كه اورا بر سر دوراهی قرار  عبورش را در كلماتی می

ها شعر شاعر را ریز ریز كرده و این  دهد. همين دوراهی می

ي آغاز  شود كه دوباره به نقطه ریزبينی خواننده سبب می

تک كلمه به اوج  تک و آنگاه با تأمل بر شعر برگردد

رسد. باد نيز از این  ري میي اشراق در كلمه منصو گسترده

  ثنی نيست.مستامر 

 هاي مواجهه با هستی، ترین روش یكی از مألوف :ج

نوع چگونه گفتن شعر و تظاهركردن به خلق تصاویري است 

هاي شاعرانه، به  كه ذهن مخاطب را براي وصول به اغراق

هاي  دارد. یكی از همين اغراق حيرت و شگفتی وا می

ر در تصویر است كه اوج شعري شاعرانه فشردگی تصوی

طبيعت،  كند. ها خالصه می خورشيدي را در همين بازتاب

ست كه در  اي ي آن معجزه هر ذره ذره رازهاي نهفته در

 كند. عناصر شعرخورشيدي حال و هوایی دیگر را تجربه می

تصویر  چنان هنرمندانه به« آب، باد، خاك، آتش»آفرینش 

از خلقت  اندازي زیباتر مشود كه گویی هيچ چش كشيده می

این عناصر اربعه در طبيعت شعري شاعر نيست. زیباشناسی 

نشر نماید؟!  چرا با طبيعت حشر و كجا و داند چگونه، كه می

ي بينش و منش واالي  نتيجه  تلفيق عرفان، عشق، فلسفه

شاعر از شناخت خویشتنِ خویش است كه این معرفت 

قدان دیگر این اندكی شامل حالش گشته! شاید به گمان منت

شناسی و معرفت در اوج تمام در این  اما انسان اغراق باشد،

 دو مجموعه شعرخورشيدي به گوارایی نشسته است.

كمی پرنده  ها سوگند/ آشوب برگ به حس ریشه و/ د.

)از  ست براي من كافی اندكی پرواز/ تصویر دست و// و

 («آبی ناگهان» مجموعه شعرهاي

د بگوید؟ چرا با داشتن برگ و باره خواه چه می شاعر

اینكه عرفا در رسيدن به  اندیشد؟! نه، و ریشه به پرواز می

سازي  اي روحانی، غيرمستقيم به برجسته حقيقت با تجربه

 افكار چه از لحاظ ظاهري كالم و چه از لحاظ باطن شعر،

آالت ادبی را در جهت زنده و پویا كردن  استفاده از زینت

جهت وصول به ذات  تشبيهات مرده، گامی درها و  استعاره

گفته بودم،  «ب» بخش گونه كه در حقيقت نيست! همان

نه به معناي  اینجا نيز این سخن نه به معناي صوفيانه و

هر  بلكه درجهت توصيف حاالت شاعر در عارفانه،

هاي ادبی را پاي شعر  ست كه ظرافت زندگی اي از مرحله

اي كه خورشيدي به شعر  گرانهن ریزد. بيان وسعت مرده نمی

همچون سكوي پرتابی است كه با الهام از طبيعت،  دارد،

چنان نرم، آرام بی هيچ  ها، زندگی، عشق وحتی پستی

هر عملی كه از  نشيند كه انگار خشی بر روي متن می خش

 افتد. گذرد در زبان شعر اتفاق می ذهنش می

 عشق/ خسروانی افتد/ می از نگاه تو/ به هفت پَرده/

هاي  از جاذبه خيال آدم/ درهم بریزد/ راز نهفت آفتاب/ تا/

 )از مجموعه شعرهاي با فكرهاي تو( شود مدام/ پُر می

 چندنکته:

 تكنیک  .0

تر به شعرهاي خورشيدي  و عميق هرچه بيشتر

تر، تندتر و  هاي ادبی قوي تكنيک استفاده از آرایه نگریم، می
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 كوبد. ذهن مخاطب می بردر یک بلواي ناگهانی موج آساتر 

كاركردهاي شعري خورشيدي  خيلی از تداعی معانی در

پذیري شعرش را زنده تعریف  پذیرند. و همين نقش نقش

گوید: اصول و قواعد و  كاكوزو، منتقد ژاپنی می كند. می

روند و هنرمند  شمار می ي هنرمند به ي مبارزه فنون، حربه

باشد. ممكن است ي خویش باید بدان مجهز  براي مبارزه

خدایان نخستين سطر را به شاعر الهام دهند اما آفرینش 

 دومين سطر با خود شاعر است.

ميان  بهار دوباره/ در صداي باد/ تا هوش علف/

عطف نگاه  در هواي درختان/ بوي باران/ بنشاند/ ها/ چشم

 («آبی ناگهان» )از مجموعه شعرهاي دهد پَر می تو را/

 ت و ملزومیتی الزمی الف. عالقه

در هواي  ها/ بنشاند/ بوي باران/ درميان چشم

كه من پراز چشمم، زیرا ملزوم ... درختان/ عطف نگاه تو را

 ...و گردد نگاه كردن به چشم بر می

 تفسیر و تأویل :ب

جاي  داشته باشد در اینكه هر شعري نياز به تفسير

ذهن مخاطب  این تفسير بایستی از خودش بد نيست،

 عطف نگاه تو را/ در هواي درختان/ وي باران/بجوشد. ب

 دهد. پرمی

 شبه دو گانه یا صنعت استخدام ج. وجه

زند كه  شبه گریزي به معنی در مشبه به می گاهی وجه

 باشد. یک طرف آن حسی و طرف دیگرش عقلی می

زیركی شاعر با امكانات  جاست كه هنر، درایت و این

ها/  ميان چشم ه/شود. بهار دوبار هنري آشكار می-ادبی

پَر  عطف نگاه تو را/ بنشاند/ بوي باران/ در هواي درختان/

در  بوي باران دو معناي متفاوت حسی و عقلی دارد. دهد می

ارتباط با درخت، علف به معناي طراوت و شادابی بكار 

رفته و در ارتباط با چشم به معنی شوق و انعطاف است. در 

ه معنی واضح )حسی( و ارتباط با حرف ب هواي درختان در

 ...باشد و )عقلی( می ارتباط با بهار در

 . وفور تصاویر زنده و پویا 9

هنرمندان  بعضی از گوید: رنه ولک و آوستن وارن می

پنداري تصاویرخيالی خود را دارند، استعدادي  استعداد واقع

شود اما پس از دوران كودكی كمتر  كودكان دیده می كه در

ولی در شعرهاي منصورخورشيدي این خورد.  چشم می به

اند تا آنجاكه  اوج گرفته اند، تخيالت پابه پاي او بزرگ شده

كشد كه  رسد از تب تند آب به نبض ماهيانی سر می می

بيند.  اي شن نمی ها چيزي جز دانه خواب را در چشم حباب

اي كه تخيل شعري خورشيدي را متمایز  اما فرق عمده

 يت است. در تخيل ثابت قدم نيست.كند، رسيدن به واقع می

 صداقت، پردازد. در این ميانه با مكثی عاقالنه به تفكر می

ي شعري شاعر  درستی و كمال یكی پس از دیگري از مخيله

  زند. به عمق حقيقت ریشه می

 ميان شن/ چشم نهان/ ها منور/ با دایره تب تند آب/

گاه  آن /شود شكل آه می حباب در امتداد باد/ كند/ باز می

خواب  با نبض تند ماهی/ آب تمام دریا را/ تلنگر باران/

 («آبی ناگهان» )از مجموعه شعرهاي كند می

 )تشخیص( پرسونیفیكاسیون: الف

 ميان شن/ چشم نهان/ ها منور/ با دایره تب تند آب/

 كند باز می

با  به قرینه فعل خوابيدن در آب تمام دریا را/ :ب

 كند خواب می نبض تند ماهی/

 : آنیمیسم یا جاندارانگاریج

وقتی  زند/ هاي تو می دست خيمه بر/ كوهستان حس/

)از  شود پراكنده می ميان طلوع مضطرب نور/ گيسوان باد/

 («آبی ناگهان» مجموعه شعرهاي

 سازی در تصویر  فورگراندینگ یا برجسته :د

 كنار هواهاي درهم دهد/ پَر می عطف نگاه تو را/

 . زبان3

كنار آن ریتم  در رخورشيدي زبانی شاعرانه وزبان شع

ي زبانش  نشيند. ریشه گوش می آهنگش اندكی سنگين به و
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ي چهل نزدیک است.  شاعران دهه تا حدودي به بافت شعر

در عين  ي زمانی اشعار وي را پخته، پرحجم و اما این فاصله

هيچ شاعري  ست كه شعر كرده است. بدیهی حال پربار

هاي كهن نباشد. از نيما و اخوان تا  سنت از تواند متأثر نمی

اي از زمان  كدام در برهه فروغ و سهراب سپهري كه هر

 اي را چه در سبک و چه در هاي ویژه خویش اثرات و نتيجه

این ميان زبان  اند. در فرم و ساختار آن از خود متبارز نموده

ي  الیه الیه زبانی لطيف، پر از تصویر، تخيل، خورشيدي،

 كند. ایی اشعارش را سرشار میمعن

 الف: هنجارشكنی 

ميان  گيرد/ شكل می قانون پریدن/ از زبان تو/ *

 هجاي بلند بال رفت و آمد/

در مسير  /...عادت مرا روم/ كه می ها/ الي علف *

 فكرهاي با تو( مجموعه شعرهاي از )از روم * كه می نرفته/

 کلیّتِ شعر برمبنای کنایه، ایهام، ابهام  :ب

گاهی  هاي من/ در چشم فكرهاي تو/ پروانه را گاهی/

هالك هوا كه  ها/ همين پروانه سپارد/ می به عصر آفتاب/

یا در  كنند/ بنا می هاي باد/ بر شانه گورشان را/ شوند/ می

هاي  تا دیروز رفته در نفس گذرد/ روز می سطرهاي زیر:

 فكرهاي با تو( مجموعه شعرهاي از از) شماره شود باد/

 شدت عاطفه در بیان :ج

 جا/ این شناورم در هجا/ افتاده در فكریک نگاه بِكر/

مجموعه شعرهاي  نوشت. )از در من می كاش دست دیگري/

 فكرهاي با تو( از

 آمیزی  حس آرایی و واج: د

 * سنگ، نفس، در این بندها؛ در «س»تكرار حرف 

 آغاز كند سفر مرگ/ تا نفس سنگ/

 بود/ تا بوي بهار را/ اندازه بگيرممرا نگاه برهنه/ بهانه 

 («آبی ناگهان» )از مجموعه شعرهاي

هاي پهن/ روي رفتار  كبوتران مرطوب/ در سایه *

ریزد/ وقت عبور/  رخی از سپيده و بال/ درهم می هوا/ نيم

 ها از فصل جاذبه

 . گریزناپذیری مرگ4

اندیشد، به  شاعري به مرگ می خورشيدي نيز مثل هر

اما نوع نگاه كردن خورشيدي  آن نيز چنين!زندگی پس از 

باشد. مرگ در  فراتر از نوع نگاه هر شاعر دیگري می

منظرگاه وي رسيدن به حقيقتی است كه نه تنها شاعر را از 

گرداند. بازیافتی  كند بلكه به هستی بر می هستی ساقط نمی

 دوباره به عمق زندگی دارد.

با ضرب  ر هوا/این ریشه د روید/ می دانه به دانه/ از

خسته به دیدار  باد هم/ هاي تو در تو/ در بافت كند عقربه/

 چرخيده در ها در حوالی ریشه/ پيوند هسته آید/ می دانه/

روید از كنار  می از زمين تا هوا/ مثل كمانه/ نگاه و نفس/

 مجموعه شعرهاي از )از در فصل عقربه! دانه چشم/

 فكرهاي با تو(

 درون اندیشی .5

گاه تفكراتش  آن اندیشد، تفكرگرایی كه بيشتر می شاعر

تارك ذهنش جوشيده و بر بوم  چنان نسيمی آزاد و رها از

دغدغه،  اش آرام، بی صداي درونی خروشد. نگاهش می

گذارد.  بسيار ملكوتی كه گویی در آسمان هفتم قدم می

اي  دليل نيست كه عدد هفت در شعرهایش از قداست ویژه بی

خود  )برخالف شاعران دیگري كه در است. گشته دارربرخو

دهد و گاه هستی جزئی  وي در هستی جوالن می خزند، می

 شود.( از خویش می

 خسروانی عشق/ افتد/ می از نگاه تو/ به هفت پَرده/

هاي  از جاذبه خيال آدم/ درهم بریزد/ از نهفت آفتاب/ تار

 شود پُر می مدام/

به  ي تابان/ هميشهنقش  نام دل بخوانم/ به اي/ تا خطبه

 نویسد/ بر ورق آهو می بدر جهان را/ به جادو/ هفت اندام/

 شود مست بوسه می نيلوفر/ رسول گل/ گاه/ آن
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 خطاب درون .6

گاه  آن اندیشد، خورشيدي بين ذات و جاودانگی می

سوي جستجوي ذاتی  پراكندگی درونی خودرا به انشعاب و

سيم مرغی  «من»حال یک  كند كه هر آن، در مشغول می

رود. اما در ميانه این من، به سيمرغی تبدیل  پيش می

كند. به همين خاطر باید  شود كه حيرتش را دوچندان می می

بلكه  گرا نيست، گفت كه شعر منصوري فقط یک شعر حجم

 شعري است به غایت عميق، فلسفی، عشقی، عرفانی كه در

ت درون اندیشد نه با مني هاي شاعر به اوج می كدام من هر

 به حضيض!

ذوق و  را براي این شاعر خوش ها آخر بهترین در

 كنم. بامعرفت كشورمان آرزو می

 لبخند نور

 در بال نيلوفر

 افتد كه می

 عمق نگاه تو

 كند در خاك خانه می

 گيرد و حضور یک كتيبه شكل می

 با جنبش پنجره

 اي كه تو در لحظه

هاي )از مجموعه شعرهاي از فكر كنی. رسم آسمان می

 با تو(

 

 طنين حس با سكوت طبيعت

 شود آميخته می

 اي از دور گاه ستاره آن

 در اضطراب دقایق

 نور به فكرهاي پراكنده

     («آبی ناگهان» )از مجموعه شعرهاي. ریزد می
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 ياسمن آرنگ ز، نگاهي به مجموعه شعر پروانگي اپروانگي در پيله زنانگي  

 زهرا محمدنهاد
 

نـام   اي است از اشعار شاعر جوانی به پروانگی مجموعه
هـویتی شـعر سـپيد و    كه در عصر بی یاسمن آرنگ، شاعري

كند كـه  انداز شعر منثور، زبانی را احيا می افتادنش در دست
اندازد. در  یاد فروغ می شک هر مخاطب شعرشناسی را به بی

كند دوباره برخاسته و تالش می بعضی اشعارش گویی فروغ
 رسالت شعر زنانه را در این سرزمين مردساالر پی گيرد. 

دار و وفـادار  آرنگ شاعري است كه همچنـان كـه وام  
هاي شعري امـروز نـيم   سنّت شعري فروغ مانده، به گرایش

تـوان ردپـاي   كند. در سراسـر شـعرهاي وي مـی   نگاهی می
هایی كـه در اشـعار او   هاي زیستی وي را یافت. سال تجربه

اي كـه روزگـار جـوانی او و     شوند، دههپشت سرگذاشته می
كنـد. شـكافی كـه درون     ها را روایت مـی آغاز شكاف نسل

كنـد و فریـاد اعتـراض    شاعري حساس را به دو تكـه مـی  
 شاعري كه البته به حكم زن بودن باید خاموش شود.

 كند وط ن م درد می
 و ت ن م

 تنند نم تار میها به دور ت و عنكبوت
 كند  هایم درد می و تمام رگ

 كند  و تنم درد می
 (81كند )شعر وتنم،ص و تمام دردهایم درد می

تواننـد مسـحوركننده و    وایی حروف گاه آنقدر مـی آ هم
ها را در آغوش بكشد و بر زبان جاري كند كه  ریتميک واژه

لذت بيان در ژرفـاي وجـود خواننـده و مخاطـب بـا بـرق       
 شاعر سالم كند. لبخندي به

نگاه دگرگونه شاعر به موضوع شـعر و بيـان حـاالت    
هاي نهانی با تصویر و تصـورهاي شـاعرانه    درونی و دغدغه

هـا   تواند خواستی اعتراضی و بيانی باژگونه باشـد. اسـم   می
 هاي زیستی همراه است. برجسته و نگاه در شعر با تجربه

خود  هاي با حرفی كهجادوي مجاورت موافق و اتصال
آغازیست بر ادامه كار شعر را كامل و شاعر را ماهر جلـوه  

 دهد. می

 ...و تالقی عشق و شناسنامه و زنجير
 دیگر بر نخواهد خاست؟!

 چقدر به مرگت اصرار دارند
 با آن كه حوا تنها نامی است

 شوي و تو تكرار می
 گور هاي زنده به در تاریخ گوژپشت قبيله

 رو طراوت غبارگرفتۀ جوانی بك
 « نباید»هايِ  و بادبادكی كه دست

)شعر حـوا تنهـا   ... گرفت ات میهاي كودكیاز انگشت
 (22نامی است،ص

شاید ابهام در شعر بتواند اندیشه شـاعر را در نهانگـاه   
انـد و   هایی كه كنار هـم آمـده   مخاطب به چالش بكشد. اسم

 اي. هيچ قرینه هيچ التزام و بی هيچ ربطی و بی بی
ر اینجا بهتر باشد از كشـف شـعر او،   شادي كشف شاع

چرا كه شاعر آمده است تا از شناسنامه كه هویـت كاغـذین   
اوست، عشق كه در نهانگاه وجودش احساس او را همراهی 

كند و زنجير كه سكوت و جبري كه در محـيط پيرامـون    می
 سمت بيانی شاعرانه سفر كند. جنسيت اوست به

نگاشـته شـود    عشق اسـمی در آن  شناسنامه كه اگر بی
حكم زندانی است كه زنجير را بر پاي بسته اسـت و چقـدر   
ابتداي این شعر با بندي زیبـا آفریـده شـده اسـت و برائـت      

كند و او را با لذت استهاللی كه خواننده را چنان مجذوب می
سـازد. ابهـام در مرحلـه دوم وقتـی     كشفی دلربا مسحور می

از تأمـل عـاطفی   شـود   است كه اشتباه زنانگی در آن را می
مخاطب دریافت كرد چون اگر عشق از ناحيه او باشد خبط 
و خطایی است كه روزي حوا كرد و آدم را فریفت و عشـق  
زنانه چيزي جز فریب در اندیشه روزگار نيست كه عقوبـت  
و سزاي آن جز خروج از آرامش و افتادن به خاك و دنياي 

 خاكی تنها ثمره آن است...
هد از شناسنامه و زنجيـر و عشـق   خوا شاعر هنوز نمی

بار به جرم جنسيت كه فقط باید بندگی كند  دست بكشد، این
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و در چنگال روزگار مردینه اسير با تلميحی رندانـه، عـرب   
رخ مخاطب كشيده و پس از یـافتن درد بـراي    جاهلی را به

-درمان درد خویش فرورفتن را چاره كار خویش تصور می

 كند.
كند و لونـدي در كـارش را   میشاعر هنوز شاعرانگی 

 اش بگيرد. از شناسـنامه و  خواهد از نگاه موافق شنونده نمی
نـام زن   خواهد كه از آنچـه بـه   گذرد و می عشق و زنجير می

هاي روزگار در خشم است و دارد فرار كند. او از ناپایداري
خواهد این گریزش را به بيرون از گردونه خاكی گذارد و می

اندیشد. جایی  گيرد و به آزادي می يش رو میراه آسمان را پ
توانـد او را نگـه دارد و نـه     كه نه قراردادهاي كاغـذین مـی  

هاي هاي پوشالی و نه زنجيرهایی كه توسط این پيمان عشق
 زمينی بر لوح تقدیر آدمی نوشته شده است. 

دهـد كـه بـا    او به انگشتان كودكی تمام روحش را می
ها سوار بر بادبـاكی  كرانه آسمان افسوس نگاه پاكش او را تا

 به آزادي برساند.
اندیشـد   زن اینجا فقط و فقط براي آزادي به مرگ مـی 

كه طبق اندیشه یكتاپرستان مسلمان آزادي روح از تن  چيزي
 آغاز فراغ بال و آسودگی جان است...

 ها خوابيده  جایی ميان بادبادك
 سالگی  كودكیِ دختري كه سی

 اورا بلعيده بود
 دهندها براي پروانه شدن مجوز نمی ینجا به پيلها

 شان شوي بر تن همخوابگی تنها ابریشمی می
)شـعر   شـوند...  هایـت مـی   ها، تعبير عاشـقانه  و كابوس
 (17پروانگی، ص

شاید موتيفی باشد كه « پروانگی»رهایی در كليت شعر 
با بسامد باال در همه شعرها چه به صـورت درونـی و چـه    

خودش را سازگار با شعر كرده و گاهی نيز از برونی اندیشه 
 شاعر فاصله گرفته است.

تواند رابطه او و  در این ميان تنها المان و نمادي كه می
مخاطب باشد همـين بادبـادكی اسـت كـه بایـد در حـالتی       

كـه   هاي خودش باشد. زمانی ستودنی حتما در دست كودكی

ــا آســمان ــاكی او ت ــرواز مــی پ اش  كــرد و فقــط اراده هــا پ
 ها حواله كند.  توانست او را با تلنگر انگشتی به آسمان می

شاعر در خودش غرق است و جسارت بيرون آمدن از 
شـود كـه    زندان تن خویش را ندارد. اتفاق اینجا شروع مـی 

كند و نگاهش را بـه   آرزوهایش را در مسير رفتن تصور می
 اي دوخته است كه جز پشيمانی چيزي نداشته و شـاید  آینده

اش نيـز مشـخص    ترین جرم او كه در جنسيت شعري بزرگ
است نداشتن جرات و جسارتی است كه او را از این زنـدان  
تن بيرون ببرد و آن فقط و فقـط زن بـودن اوسـت و نگـاه     
اعتراضی او در كل شعر از خودش است و شكایتش از آنچه 

 رسد...خواسته است و ناخواسته به جبر روزگار می می
كند تنها رویـاي آن  گی را هرگز تجربه نمیشاعر پروان
اما « هایش ناي ماندن نداردكفش»پروراند. را در باورش می

 چرخد.هایی می در حركتی دور ميان سلول
 بندمدرها را می
 كنمو سالم می

 به هوایی كه مرا هوایی كرده است
 افتم... و دنبال راه می

 وقتی بيایی
 مبند از انگورهاي نورسته آذین می

 (71)شعر تاكستان، ص تابم... و دور داربست می
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 «اميرحسين رحيمي زنجانبر»مصاحبه با 

 السادات حسینی سیده فاطمه
 

امّــا  بســت شد اگرچه/ راه رســـيــدن من بن
 دامـه دارد/ درجـــا دویــدن منا

پـایان  انگـار من شدم یک/ نقــّاشـی دونـده
 پذیــرد/ راه رســـيـــدن من نمـی

امـّا  چون سنگ آســيابی/ در جــاي خود دویــدم
 چـه عــایـدم شــد/ جز رنــج دیدن من

من به  شاید من و تو باهـم/ معــتاد بوده باشيم:
 كــــــشيدن رنج/ تو به كـــــــشيدن من

ام  ام نقاشی است؛ نه! رشته رشته، اهل كاشانم، نام خدا به* 

ریاضی محض )گرایش منطق ریاضی مقطع كارشناسی 

 ران(ارشد، از دانشگاه تربيت مدرس ته

 

ساک چشمم را که » نخستین مجموعه شعر شما** 

های شما  نام دارد که شامل غزل« شوم بندم مسافر می می

باشد اما مخاطبتان در انتهای همین کتاب با تعدادی  می

آیا بهتر نبود که فقط  شود، کارهای سپیدتان مواجه می

 شد؟ کارهای کالسیكتان در این مجموعه منتشر می

« شوم بندم مسافر می اك چشمم را كه میس»ي  مجموعه* 
خاطر وسواس دیر منتشر كردم )كه البته پشيمان هم  هرا ب

ي  دیر به این خاطر كه هر جریان شعري در یک بازه نيستم(.

زمانی خاص رواج دارد و بعد از آن دیگر چنگی به دل 
ي عالی هم نبود در  زند؛ مثالً شعر نو حتی اگر از درجه نمی
پنجاه قابليت مطرح شدن داشت اما در حال ي چهل  دهه

حاضر بهترین شعر نو را هم كه بگویيد دیگر مخاطب 
  چنانی ندارد. آن

تا  17از سال ) 88طبيعی است كه وقتی مجموعه شعرهاي 
دستی  آوري كنيد شاهد اشعار یک ( را در یک كتاب جمع11

ي زمانی خودش چاپ  نخواهيد بود. بهتر بود هركدام در بازه
 شد. یم

جواب  11اي در سال  هر حال این سوال را در مصاحبه به
هاي متفاوت نقص  هاي شعري و سبک ام كه تنوع قالب داده

ست چرا كه هر مخاطبی با هر ا  كتاب نيست بلكه حسن آن
نصيب  اي كه كتاب را دست بگيرد باالخره بی ذوق و سليقه

واندن براي همين است كه شما از خ ،گذارد را كنار نمی آن
اي از شاعران است بيشتر  كتابی كه شامل اشعار مجموعه

برید اما خواندن كتاب یک شاعر خاص مثل  لذت می
بعد  ؛ي تخت و یكنواخت است یعنی رانندگی در یک جاده

از خواندن چند شعر یكسان آن مجموعه، از آن خسته و 
 شوید. زده می دل

 چند كه –سال برتر كتاب ي جشنواره داور –آقاي جزینی 
اش را تمام كرده بود یكی از دالیل  داوري كار پيش روز

هاي داستان را یكسان بودن  انتخاب نكردن بعضی از كتاب
كرد و  هاي آن مجموعه عنوان می ساختار داستان كوتاه

تک  هایش بصورت تک اگرچه خواندن داستان»گفت:  می
م خوانی انگار تما لذت بخش است اما یكی از آنها را كه می

 هاي بعدي تكرار همين ساختار است. داستان
 

که « بندم ساک چشمم را که می»چند سال بعد از چاپ** 

رفت  کارهای موفقی از شما را در آن خواندیم انتظار می

اما کتابی از شما  شاهد دومین مجموعه اشعارتان باشیم،
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که شامل « مسترآب فرنگی»عنوان  منتشر شد با

برایمان علت این تغییر سبک  لطفاً های طنزتان بود، داستان

 نوشتاری را بیان بفرمایید؟

مدرن در كشور خوابيده شاهد  موج شعر حتی شعر پست *
ایم لذا  ي اخير نبوده سازي در دو دهه هيچ شعر جریان

ساختار اشباع است  لحاظ شعرهاي هم ي ادبی به جامعه
دیداً ي جدید شعر ندارم البته ج بنابراین دليلی براي مجموعه

شعر طنز اقبال بهتري پيدا كرده اما شاعران طنز خوبی 
صورت كليشه از  هساز باشند. همه ب نداریم كه بتوانند جریان

سرایند. )البته اگر ساختاري در  یک ساختار شعر طنز می
ي اتصال ابيات اشعار طنز  اشعار طنز ایشان باشد( حلقه

هم در رباعی و هم ندارند.  هاست و ابيات هيچ ربطی به قافيه
ي  هم در اشعار نو )موسوم به طرح( نيز طنز قائم به ضربه

لحاظ ساختار  ي شعرهاي طنز هم به پایان شعر است لذا همه
اند وگرنه جامعه  لحاظ موضوعی تقریباً یكسان شده هم به

ساز را دارد. مشكل دیگر  استعداد پذیرش شعر طنز جریان
ن طنز یا زیادي تحت ست كه متولياا  ي شعر طنز این حوزه

حمایت نظام هستند یا برعكس كامالً مخالف آن. در هر دو 
 سرایند. جو یا مدح میه، اشعار صورت بجاي طنز

 
های یک شعر آزاد خوب از نظر جناب رحیمی  ویهگی** 

و آیا قصد گردآوری اشعارتان در این قالب را  چیست؟
 دارید؟

داد. اگر هم گاهی توان ارائه  براي شعر آزاد منيفستی نمی* 
شود؛ آنقدر این  چند ویژگی براي شعر آزاد بيان می

 شمول داراي( آگاهانه ها )مثالً ویژگی داشتن ابهام ویژگی
 به نه عمالً كه است تعریف غيرقابل و مبهم و وسيع معنایی

 ي مطالعه نظرم به. شاعران درد به نه خورد می منتقدین درد
 بهتر آزاد شعر ي حوزه در زیاد نقدهاي خواندن و زیاد
ند به یک بينش شهودي )اجتهاد هنري( منجر شود. توا می

هاي یک شعر آزاد  البته این بدان معنا نيست كه ویژگی
 توان بيان كرد بلكه حرف من اینست كه خاص را نمی
توان  ي تمام شعرهاي آزاد خوب، نمی براي مجموعه

آزاد هاي یكسانی را ليست كرد اما اگر یک شعر  ویژگی

تواند  صورت منفرد جلوي یک منتقد بگذارند می هخاص را ب
شناختی آن تک شعر خاص را ليست كند و از  دالیل زیبایی

ارتباط عناصر و انسجام و ساختارش صحبت كند اما همان 
ي تمام اشعار  ها قابل تعميم در حالت كلی به مجموعه ویژگی

دالیل  آزاد نيست. چه بسا شعر آزاد دیگري باشد كه به
خوب و »ي  ضمناً واژه شناختی دیگري زیبا باشد. زیبایی

پسندم. در عصر عدم  لحاظ فلسفی خيلی نمی را هم به« بد
بد محلی از اعراب ندارد. فعالً  قطعيت صحبت از خوب و

قصد  ها را تسامحاً بصورت غيرعلمی بكار بردم. این واژه
الً عرض چاپ شعرهاي آزادم را ندارم به همان دليلی كه قب

ي ادبی از شعر بطور اخص  كردم یعنی اشباع شدن جامعه
 شعر آزاد.

 
ها و  های ادبی و انجمن تان با حوزه از همكاری** 

 هاتان بگویید؟ داوری
هاي ادبی  بصورت جدي در انجمن 18از حدود سال * 

سال پيش انجمن شاعران  كردم. حدود ده دوازده شركت می
از دوستانم در كاشان تأسيس جوان را به همت دو تن دیگر 

كردیم و این اولين انجمنی بود كه در این شهرستان از 
هاي  هاي نو، غزل هاي شعر زمان خودش مثل غزل جریان

تصویري، شعرهاي فرم، شعر نو، هایكو، و شعر حجم و... در 
كرد. اكثر اعضاي  هاي كالسيک سنتی استقبال می كنار غزل

ودند و بسياري از آنان در آن شعراي جوان و دانشجویان ب
 ادبی -هاي علمی اثر مشاركت در نقدهاي جدي و بحث

اي هم در  گوناگون شدند و عده هاي جشنواره برگزیدگان
 هاي آشنایی براي جامعه ادبی كشور هستند. حال حاضر نام

ها باید عرض كنم گه گاهی  درخصوص داوري جشنواره
را از  ام اما این ها را انجام داده داوري اشعار و داستان
ي  دانم. آخرین آن، داوري جشنواره افتخارات ادبی خود نمی
ي كودك و نوجوان )البته در بخش  كتاب برتر سال در حوزه

طور كلی  داستان( بود كه در سال جاري برگزار شد. به
ها مالك درستی براي  برگزیده شدن یک اثر در جشنواره

هاي ستادهاي  ياستارزیابی اثر نيست چرا كه بدیهی است س
حامی مالی آن بيش از ادبيّت اثر ملحوظ است. براي 
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قضاوت در درستی ادعایم كافيست نگاهی بيندازید به 
هایی كه به رئيس یكی از متوليان  ي مسئوليت برنامه

 اند:  سال سن داده 63هاي سراسري كشور با  جشنواره
ستون از نگار چند  ها روزنامه شنبه ها مجري رادیو، پنج جمعه

ها بعدازظهر مسئول جلسه شعر در  ي الف، چهارشنبه روزنامه
ها بعدازظهر مسئول جلسه طنز در  فرهنگسراي ب، شنبه

ي  فرهنگسراي ج، در طول هفته رئيس فالن بخش حوزه
گذاري شعر  هنري، مميز ارشاد، عضویيت در شوراي سياست

هاي مناسبتی خارج از  كالن كشور، حضور در جشنواره
ر با حمایت مالی گزاف نهادهاي دولتی، داوري در فالن كشو

   ي طنز شعري تلویزیون و... مسابقه

حاال اگر نگاهی بياندازیم به ليست داورها و برگزیدگان 
وضوح اشتراك  كند به هایی كه ایشان برگزار می جشنواره

بينيم بين داوران منتخب یا برگزیدگان  اي می قابل مالحظه
هاي متعدد كاري فوق.  ران ایشان در حوزهجشنواره با همكا

)البته بدیهی است یكی دوتا هم از اشخاص غيرخاص در 
هاي امروز، تابلو  قول بچه شود كه به این ليست گذاشته می

ها نبود قاعدتاً با  ها و انتخاب نشود( اگر اینگونه سكه دادن
هاي مختلف آن نهاد، نباید  همه ریاست در حوزه تعویض این

هاي  بود و اینهمه سمت با حقوق همچنان رئيس می ایشان
   داشت. متعدد را در اختيار می

ز گلپایگان رفت شخصی به اردو/ كه قاضی شود شيخ 
  شد راضی نمی

بود قاضی  به رشوت خري داد و بستد قضا را/ اگر خر نمی
  شد نمی

یكی دیگر از مشكالت اینگونه انتخاب كادر داوري این 
شوند كه  اي انتخاب می رجه دو یا سهاست كه داوران د

 است آكادميک صرفاً – خوشبينانه حالت در –اطالعاتشان 
 در آكادميک بصورت بعد ساليان كه)  روز ادبی جریان از و

 را آثاري انتخاب تأجر یا دارند كمی اطالع یا( آمد خواهد
كالسيک  آثار با شان شناختی زیبایی معيارهاي كه ندارند

  تفاوت دارد.

ای از شما  های پراکنده در زمینه نقد هم یادداشت** 
تر  تر و گسترده آیا قصد ندارید بصورت جدی مشاهده شده،

 در این زمینه به فعالیت بپردازید؟
المللی نوشته  و بين ISIخوشبختانه در ریاضيات مقاالت * 
ها و روابط است  شود و انتشار آن كمتر دستخوش سليقه می

هاي علمی  ضی از علوم انسانی نظير مقالهي بع اما در حوزه
 انتشار داوري آنجاكه از ادبيات، ي حوزه در پژوهشی –

 گاهی شود می انجام نشریه همان علمی كادر توسط مقاله
 به مقاله اگر خوشبختانه البته .شود می دیده ضعيف مقاالت

ها(  جشنواره اكثر برخالف) باشد قوي خيلی علمی لحاظ
 انتشار براي پژوهشی –هاي علمی  المعموالً در ژورن

 كادر هاي رودربایستی خاطر به متأسفانه اما شود می پذیرفته
 منتشر نيز ضعيف مقاالت گاهی تخصصی هاي نشریه علمی

  .شود می

دهم.  ي نقد، قالب مقاله را به كتاب ترجيح می در زمينه
اند و  ي بيدل مقاله نوشته اشخاص مطرحی در حوزه

عنوان رهيافت براي خوانش شعر بيدل و  بههایی را  كتاب
اند. بجز كتاب  ارتباط معنایی با سبک بيدل منتشر كرده

هایی  ي كتاب از استاد شفيعی كدكنی، بقيه« ها شاعر آیينه»
اي از مقاالتی  جز پاره هام و بيشتر مقاالت )ب كه در بازار دیده

ام(  كه از دكتر طباطبایی استاد دانشگاه شهيد بهشتی خوانده
هاي نادرست  هاي درست، تحليل نظرم در كنار تحليل به

مهم نيست كی دارد  ؛هاي ریاضی زیادي دارند. به اعتقاد بچه
 گوید. گوید؛ مهم اینست كه چی دارد می می

هایی كه در موردبيدل تحليل ارائه  اگرچه در مقابل غول
دور از شكسته نفسی( اسمی ندارم و شاید  اند بنده )به داده

هر كسی از ظنّ خود شد »ویيد: تو هم احتماالً به مصداق بگ
اشعار بيدل را تحليل خواهی كرد و چه بسا كه « یار من

اما باید بدانيد ، ها تحليل خودت اشتباه باشد نه مال آن غول
ویژه شعر بيدل بيش از اینكه ادبياتی  شعر سبک هندي به

خلف  باشد بيشتر به شكل معادالت ریاضی است و با برهان
هاي حل معادالت با استناد به اشعار خود بيدل  و تكنيک

هایی یكتا )البته  توان اكثراً جواب )بيدل به روایت بيدل( می
ها در حد ایزومورفيسم یكتا( براي  قول ما ریاضی به



 

 

   9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره 935 

هاي معنایی  ها یافت كه براي همگان، واكاوي استعاره
 )نه به هم بافتنی( .پذیرفتنی باشد

هایی را در  هاي كهن طنزآميز هم بررسی سانهي اف در حوزه
دست دارم كه از الگوي كامالً ریاضی والدیمر پراپ براي 

كنم. گرچه اولریش مارزولف به  تحليل آن استفاده می
« هاي عاميانه بندي قصه طبقه»اي دیگر آن را در كتاب  گونه

كنم بررسی خود را باز  با روش پراپ انجام داده اما سعی می
 اي متفاوت ارائه دهم. گونه هم به

ي كودك و نوجوان هم نقدهایی با رویكردهاي  در حوزه
 روانشناسی شناختی در دست دارم.

 
که اطالع دارم در زمینه شعر کودک هم کتابی  تا جایی** 

تان  از این حوزه و دامنه فعالیتی در دست انتشار دارید،
 گ04بیشتر بگویید و آیا به نمایشگاه کتاب امسالگ

 رسد؟ می
انتشار شعر كودك گرچه براي همه به لحاظ مميزي * 

اي ندارد اما ممكن است اشعار كودك من از  ارشاد دغدغه
اینكه مستراب  ارشاد خيلی به سهولت مجوز نگيرد كما

هر طنز  سختی از ارشاد مجوز دریافت كرد. فرنگی قبالً به
قشنگی كه كتابش كردیم/ از ترس مجوزش خرابش 

فكري ده مميز ارشاد است/ این چند ورق كه هم كردیم
  .مسترابش كردیم

حتی بعد از اخذ مجوز هم انتشارات با اینكه كتاب را چاپ 
كرده بود، از بيم مشكالت متعاقب آن، كتاب را در بازار 

رغم ضرر چند ميليونی خود ناشر،  پخش نكرد و دوباره علی
انتشارات را از طریق  را خمير كرد و من مجبور شدم آن آن

 طرفی از. كنم چاپ مجدداً –آمه كتاب انتشارات –دیگري 
 مجموعه از داستان یک كل حذف با من اینكه به باتوجه
 یک ي بدنه از هایی قسمت سانسور اما كنم می موافقت
نم از چاپ توا نمی لذا نيست پذیرش قابل برایم داستان
ي كودك خبر قطعی  هاي بعدي خود حتی در حوزه كتاب

 را چشمم ساك» هاي كتاب از كه گونه همان سفانهأمت م.بده
 پيداست «فرنگی مستراب» و «شوم می مسافر بندم می كه

 نمایشگاه به كدام هيچ دارم انتخاب در كه وسواسی بخاطر
 .رسد نمی 37 سال

 
 در حال حاضر مشغول نوشتن چه چیزی هستید؟** 

 ...هایم مشق *
 

کند یا  س تمام مینظرتان حجت را در شعر احسا هب** 
 ها؟ یا عامل دیگری غیر از این اندیشه؟

كدام  ي متقابل دارند و هيچ رابطه« اندیشه»و « احساس»* 
چربد  بر دیگري برتري ندارند البته گاهی یكی بر دیگري می

هاي تصویري و نيز اشعار فریدون مشيري مثل  مثالً در غزل
د. زن حرف اول را می« احساس»ي ایشان «كوچه»شعر 

گاهی مثل اشعار سبک هندي مثال اشعار صائب تبریزي 
التذاذ « كوچه»بر احساس غالب است یعنی در « اندیشه»

مخاطب از تلنگر احساسی و یک حس نوستالژیک است اما 
در بيت ذیل مخاطب از اندیشيدن و كشف مجهول لذت 

 برد: عالمانه می

ي چشم دگر دارد/ كه چون  فلک با تنگ چشمان گوشه
  ند كور آید شود چشم گدا روشنفرز

 

از گذشتگان شعر چه کسی یا کسانی شما را متاثر ** 

 کند؟ می

هاي مختلف  از گذشتگان شاعران زیادي را در سبک* 

لحاظ قرابت ذهن  دوست دارم اما شاعران سبک هندي را به

طور از شاعران معاصر  پسندم و همين شان بيشتر می ریاضی

  ب را.گراي سهرا ي درون روحيه

 

 ثیر شعر در زندگی شما تا چه حد بوده و هست؟أت** 
تأثير نبوده اما ریاضيات تأثير  شعر در زندگی من بی* 

 هایم داشته. بيشتري در افكار، نقدها، حتی شعر و داستان
ها بوده براي من  اگر شعر و داستان باعث پيشرفت خيلی

كنيد  مانع بوده مثالً اگر به تاریخ سرایش شعرهایم نگاه
ها مقارن با امتحانات پایان ترم اعم از ترم فرد یا زوج  تاریخ
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هاي امتحان وقتی قلم  یا گاهی ترم تابستان بوده. اغلب، شب
گيرد )به  هو شعرم می گيرم ریاضی حل كنم یک دست می

اشعاري با  المثل معروف: وسط شكار... ( مثالً قول ضرب
گرچه »و مطلع « گفتی برو آدم شدي برگرد برگشتم»مطلع 

هر دو شب امتحان « گویم برایم گفتنش سخت است می
وزن و  معادالت دیفرانسيل سروده شده براي همين هم، هم

ي  جور مواقع یا نمره اند. در این قافيه از آب درآمده هم
امتحان باید فداي سرودن شود یا شعر فداي امتحان چون 

ام هرگز در  دههر بار كه در آن لحظه شعرم را به پایان نرسان
  را تكميل كنم. ام آن آینده هم نتوانسته

خوب هم  که بعضاً باتوجه به افزایش جوانانی** 
های شعری هم برای  نویسند و یا در جلسات و کارگاه می

علت ماندگار نشدن شعر  کنند، رفع ایرادهاشان شرکت می
 دانید؟ یا شاعر را در چه می

هاي قبلی تلویحاً  سخكنم جواب این سوال در پا فكر می *
 آمده.

  
 مندان به شعر چه در باتوجه به تعدد روزافزون عالقه** 

باز هم آمار خرید  بین شاعران و نویسندگان چه عوام،
های این مشكل را در  ریشه کتاب و حمایت پایین است؟

 بینید؟ چه می
این سوال را من نباید جواب بدهم چون پایين بودن * 

 شور محدود به شعر نيست.ي ك ي مطالعه سرانه
 

به امید . که به ما دادید آقای رحیمی مرسی از وقتی** 
 .تان های بیشتر و همیشگی موفقیت

 .كنم هر حال تشكر می دانم براي چه اما به در پایان نمی* 
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 «هوشنگ رئوف»مصاحبه با 

 فاطمه حسینی )همتاف(
 

 
های کار و کتکگ و  ا مثل بادگ کودکیبا باد رفتیدگ ی

امگ که بهایگ یک بطری  رنج هاگ از دست شادمانی غروب
امان  ایگ که خانه کوچک نفت بودگ برای روشنایی دخمه

 .بود

آبادی  نخستین شاعر نوپرداز خرم« هوشنگ رئوف»
 است که نسبت به انتشار دفتر شعرش )سفره خورشید(

نسخه و  هزار ه تیراژب 0353انتشارات نیما تهران سال 
گوید:  خودش در جایی می تومان اقدام نموده است. 3قیمت 

ام متولد روز اول اولین ماه  به روایت شناسنامه»
دانم درست نیست چرا که آن  هستم که می 0331 سال

 «روزگار هیچ چیزمان به قاعده نبود.
 

 هستید، 0331شما متولد  سالم جناب رئوف عزیز،* 
هایی که  زمان و مراوده از گذشته و شاعران آن برای ما لطفاً

 با آنان داشتید بگویید؟ 
ی  کشان عرصه ی زحمت کنم به همه سالم می** 

 ام ام از قول شناسنامه دنیا آمده آباد به ادبیات. در خرم
کدام اتفاق زندگی  .دانم درست نیست که می 0گ0گ0331

هان هرکس با ج ما به قائده بوده که تاریخ تولدمان!
پیرامون خود به نوع و به شكلی ارتباط خود را تعیین 

ها که فاقد  ها که اهل هنر باشند و چه آن چه آن ،کند می
ام و  گردد به دوران کودکی زبانی هنری. و برای من برمی

ام  گیری زندگی ای از دوران کودکی در شكل مجموعه
ترین وجه غالب  غریب زیستن از عمده ثیر نبوده،أت بی

ست به شرایط دشوار  های من است که ارجاعیشعر
گاه از کودکی تصویر زیبایی ندارم. کودک  کودکی. هیچ

سالگی با طعم تلخ زحمت و ندانستم کی  6هم از  کار آن
نام  ام. یعنی با دنیایی به ام تمام شد و کی جوانی کودکی

نظر بیاورید مسئولیت  به .ام کودکی و جوانی بیگانه بوده
سال که روزگار در  دک در آن سن وداشتن یک کو

من خوشحالم که کتاب  های کوچكش گذاشته بود. دست
ام را رقم زد و مرا  ترین اتفاق زندگی امیر ارسالن شیرین

خوانی برد. شناختی از نوع و  سمت کتاب و کتاب به
در چاپخانه که با دنیایی دیگر و  محتوای کتاب نداشتم،

های مطرح را در  رمان فضایی دیگر آشنا شدم، یادم هست
کتاب  46خواندم و اما آشناییم با شعر سال  سالگی می 04

ای امانت گرفتم  یاد آتشی را از کتابخانه آهنگ دیگر زنده
تمام کتاب را  .و شعر اسب سفید وحشی دگرگونم کرد

به شعر آتشی ارادت و  رونویسی نمودم و شدم شعرخوان.
های شعری او  فهلؤعشق خاصی داشتم و دلیل آن فضا و م

 بود که با لرستان ما خیلی نزدیک و قرابت تاریخی داشت.
من بیشتر نمود  کتاب دوم آتشی آواز خاک این عشق را در

اش هنوز  آیدگ با سینه با شعر ظهور )عبدوی جط دوباره می
در کتاب صور و  الءاع که آقای نوری( مدال عقیق زخم... 

و آتشی دفتر آواز »د: نویسن اسباب در شعر امروز ایران می
بندد با میراث ارجمندی برای شعر نوی  خاک را فرو می

 امروز شعر در اسباب و صور کتاب ...نیمایی و شعر فارسی
شاعر مطرح آن روزگار بود و یقین  چند آثار بررسی ایران

 دارم زحمت کشیده بود.
 0گ4گ0349کالس ابتدایی در تاریخ  6بعد از اتمام 

خانه شدم و دوسالی هم شبانه دبیرستان کارگر چاپ رسماً
رفتم و برای همیشه ترک تحصیل اما عشق کتابخوانی را از 

خانوار دیگر در  7کالس سوم دبستان با خودم داشتم، ما با 
 آن برای ها شب من و کردیم می زندگی مثلن یک حیاط

 و خواندم می ارسالن امیر کتاب ساده و نشین دل مردم
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 اورا ما که باباطاهر های دوبیتی مثل ستد این از هایی کتاب
 دل سوز با و بودم حفظ را بابا های دوبیتی تمام. دانیم می لر

در خط شعر  افتادم و خواندم می برایشان بود همراهم که
کتابی از استاد باباچاهی چاپ شده  51قبل از سال  نوشتن.

گاهی با زبانی صمیمی در اوزان  نام در بی تكیه هبود ب
ی که با اهل شعر ارتباطی عاطفی برقرار نموده بود و نیمای
دانستم که  هم این کتاب را بسیار دوست داشتم و می من

ایشان در بوشهر دبیر هستند برایشان به آدرس اداره 
با خودم گفتم ایشان  .ای نوشتم فرهنگ استان بوشهر نامه

شناسند شاید بدستش رسید که  همه می ،دبیر هستند
ام آمد همراه با کتاب  جواب نامه .یده بودخوشبختانه رس

امضاء شده  های غمناک( نام )جهان و روشنایی هدوم ایشان ب
ها میسر شد  دیدار ایشان هم در همین سال .که بال درآوردم

شود  گاهی که توفیق مالقات ایشان نصیبم می هم گاه و حاال
برای کار به تهران  51همان محبت دیرین را دارند. سال 

م که بیشتر عشقم شعر بود و شاعران و توسط سر دبیر آمد
ای معرفی شدم و یک سالی هم  مجله فردوسی به چاپخانه

روز کار را تعطیل کردم و رفتم سمت رادیو  یک .ماندم
یاد آتشی در مجله تماشا که مربوط به  تلویزیون آنجا زنده

 ،ی ذهنی داشت کردند از من سابقه تلویزیون بود کار می
نفر شاعر با سالئق  3ی فردوسی  قرار در مجلهبدین 

کردند که هر  مختلف صفحات شعر فردوسی را اداره می
شاعری باتوجه به نوع کار و نزدیكی با سبک شاعر مورد 

آقای  .فرستاد عالقه خود شعرش را برای آن شاعر می
آقای استاد عبدالعلی  که از حامیان موج نو بودند، ءنورعال

بند که  ع کارهای نیمایی و سخت پایغیب که مداف دست
های  نام گل هایشان گویا فقط یک کتاب شعر چاپ نمودند ب

و کتابی هم بر آثار شاملو  تاریک و به نقد شعر روآوردند
 نوشتند.

، که در تهران بودم دیدار از شاعران 51سال 
توانستی به  راحتی می نویسندگان نامی دشوار نبود و به

سئوال کنی، شعر بخوانی. انتشارات ها بروی،  پاتوق آن
در  .بود در ته یک پاساژ زمان در خیابان نادری )جمهوری(

یادم هست به آنجا که رسیدم  آمد. هفته یک عصر آنجا می

 داریوش و نجفی ابوالحسن گمانم به .مرحوم حقوقی بود
 خداحافظی و آمدن بیرون درحال شاملو بودند، هم آشوری

 این جمهوری راه سه تا انتشاراتی از بزرگ مرد این و بود
 تحصیالتم میزان از .بزنم قدم او با تا داد من به را افتخار
باحوصله و دقت  و خواندم برایش شعری و شغلم از پرسید

ام  گوش دادند شاید هم کار داشت اما شادی مرا در چهره
گذاری  کامنت می 91دیده بود و... امروز برای شاعری 

دادن با یک کلمه را هم به تو بار جواب  زحمت یک
 دهد. نمی

یا قبل از آن آتشی از تهران رفته بودند  71سال 
بوشهر در شرکتی مترجم بودند در شهرکی دور از بوشهر 

ای نوشتم و بر پاکت قید  ام نامه نام شرکت را فراموش کرده
هفته  3یا  9 .کردم برسد به دست استاد منوچهر آتشی

مد و بقول خودش انگار جهانی ام آ گذشت که جواب نامه
را در پاکت برایم پست کرده بود و آدرس منزل را در 

ایشان دارم. بیشترین  نامه از 9یا  3 .بوشهر نوشته بود
هم با اشتیاق  من داشته است و هنوز تاثیر را شعر آتشی بر

خوانم، که بنده کارهایم را برای ایشان  کارهایش را می
عت یا کمتر در خدمتشان سا فرستادم که حدود یک می

 .بودم
 

 شد می برگزار گذشته در ما را با جلسات شعری که* 
 دوران آن جو کل در و ها نشست این در حضورتان از و

 آشنا کنید؟ بیشتر کمی
که در تهران بودم خودم یک پای ثابت  51سال ** 

جا  های هفته آن کاخ جنوبی جوانان بودم در یكی از شب
در تهران بازار شعرخوانی داغ بود و  م.خواند مرتب شعر می

کافه فیروز و ؛ دانستند پاتوق شاعران را همه اهل شعر می
کافه نادری در خیابان نادری آن روز و جمهوری امروز 

ها که دست به جیب بودند به کافه نادری و  آن .بود
رفتند و کافه فیروز هم که همگانی بود و  های دیگر می کافه

لیمو و یک عدد کیک کلی پای بحث  ارزان با یک چای
 نشستیم. شعر می
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گان و  روزهای دوشنبه بعدازظهر در انجمن دوشیزه
بانوان هر هفته شعرخوانی بود شاعران مطرح آن روزگار 

کردند و گاهی  خواندند سخنرانی می آمدند و شعر می می
 .شد هم بحث شعر خوانده می

سال شما نخستین اثرتان )سفره خورشید( را در * 
زمان یک جوان بیست و سه  یعنی آن منتشر کردید،0353

اشعارتان در  ساله بودید، آیا قبل از انتشار این کتاب،
منظورم این است  چاپ رسیده بود؟ ای به نشریه یا روزنامه

که آیا از وجود و عالقه مخاطب اشعارتان اطالع داشتید و 
 بعد اقدام به نشر نمودید؟

تم که مجبور بودم کار کنم رف هنوز دبستان نمی** 
هم برای یک ریال و ده شاهی دستمزد که بتوانم نفت  آن

 : امان را تهیه نمایم چراغ خانه
های کار و کتکگ و  با باد رفتیدگ یا مثل بادگ کودکی

امگ که بهایگ یک بطری  رنج هاگ از دست شادمانی غروب
 .امان بود ایگ که خانه کوچک نفت بودگ برای روشنایی دخمه

حس پر  اندیشم غربت، تنهایی، ام می هرگاه به کودکی
 فرار یعنی این و گیرد می را وجودم تمام شدن نیست زدن و

 زندگی آدمیزاد. دوران ترین معصوم از
ترین نمایش را  ترین و پر رنگ در شعرهایم فقر اصلی

دارد! فقر در زندگی، در کار، در عشق، حتا در چاپ 
در . نوعی نشان داده است بهکارهایم این فقر خود را 

ی مطرح شدن  )فقر( اجازه ام این بال هایی که شعر نوشته سال
شعرم را نداد، چون این حس در کودکی ذهن مرا ساخته 

در جوانی اگر  ی خورشید( بود و چاپ آن کتاب )سفره
شد، آرزویم بود  کرد ممكن نمی شرایط را دیگری مهیا نمی

روزهای . د که شدکه کارهایم در فردوسی چاپ شو
شد ویهه  ای چاپ می ی کیهان ضمیمه شنبه با روزنامه پنج

که آنجا هم آثارم چاپ  هنر و ادبیات )کیهان اندیشه(
ای هم آنجا انجام دادم که حاصل این  شد و حتی مصاحبه می

 به اقدام اینكه از قبل 53 سال. شعرها شد سفره خورشید
 معتبرترین رد کارهایم 43 سال از نمایم، کتاب چاپ
 صبح نام هب دیگر ای مجله و (فردوسی) وقت ادبی ی مجله

 باعث همین و ادبی های جُنگ در حتی شدند می چاپ امروز
انقالب تهران  شد که انتشارات نیما که در پاساژی در میدان

شرم و حس  بود، پیشنهاد چاپ شعرهایم را داد و من با
م و قرارداد حقارت فراوان و پافشاری دوستان قبول کرد

التالیف دریافت نمودم. کتاب  تومان بابت حق 611بستیم و
موردتوجه قرار گرفت. چندین نقد بر آن نوشتند و 

 کنیم دعا) بود زده تیتر شوقی حمید ای به قلم آقای روزنامه

 کنم می فكر .(آفرینند می چنین این شاعرانی که نمیرند ها شقایق
 .دارم را نسخه این

نام  هوم را به همین ناشر دادم بکتاب د 56سال 
ست که با سرنا و دهل در مراسم  )چمری( چمری نوایی

مجوز نگرفت و چاپ آن  که متاسفانه ؛زنند سوگ می
هم از چاپ آن  ی آن که من صفحه 03منوط شد به حذف 

 .منصرف شدم
 

آباد دارید که  ای در خرم جناب رئوف، شما چاپخانه* 
حضور  کنید، آنجا را اداره میاز نوجوانی تاکنون خودتان 

سربی را چقدر در   همه عطر کاغذ و حروف بین این
دانید کما اینكه در یكی از  گیری شعرتان مفید می شكل

 جستجوی درگ گرسنه کالغ مثلگ سیاه : دستیاشعارتان
 پروازگ چوبی گذرهای برفراز گحروف الشه
 و مكان همین به« خورشید سفره شعر مجموعه» کنند می

 اید؟ داشته اشاره هوا و الح
گارگر چاپخانه بودم بازنشسته شدم و  74تا سال ** 

ای کوچک نمودم با وام  خودم اقدام به تاسیس چاپخانه
ساعت کار  07بانكی که راضی هستم شاید روزی 

اید در سفره  چین نموده اشاره به شعرهای حروف کردم. می
معیشتی و چین داشتم هم با نگاه  خورشید چند شعر حروف

اید اصل آن  هم با نگاهی عاشقانه و این شعری که نوشته
دستی سیاهگ مثل کالغی گرسنهگ بر فرازگ : این است

 ...کند گورهای چوبیگ پرواز می
 

چقدر  نظر شما شعر، موروثی است یا اکتسابی؟ هب* 
 دانید؟ مطالعه اشعار را در پویایی اذهان مؤثر می

من  نظر به بودن شعردر مورد اکتسابی و مورثی ** 
های  ست با دخالت احساس و اندیشه. انسان شعر اکتسابی
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های عاطفی و  اهل قلم تجربیات یكدیگر را در حوزه
خوانند تا تصویری که از قبل  احساسی توام با اندیشه می

یكی بیشتر چشم ؛ تر متولد نمایند در ذهن نهفته دارند تازه
هم در جریان دخیل دوانده بر کلمه و یكی کمتر و احساس 

 این مهم است. است اما احساس چگونه گفتن،
در مورد چگونگی فرم و محتوای شعر دهه چهل و * 

های اخیر برایمان  پنجاه و میزان تفاوتش با شعر دهه
 دانید؟ تر می کدام را موفق بگویید؟

شما شعر بیشتر  و تاثیر آن 51و  41اما شعر دهه ** 
نی تاثیرپذیری از حرکت شعر خوا شاعران امروز را که می

کنم بعد از شاعرانی مثل  بینی و تصور نمی ها را می آن سال
و  41آتشی و دیگر شاعران نامدار دهه  ،فروغ ،شاملو ،نیما
ی این عزیزان آمده باشد و  شاعری تاثیرگذار به اندازه 51

ی زبان و فرم کارهایی  منكر این هم نیستم که در حوزه
شاعران جوان و آگاه که کم هم  شود توسط شده و می

 نیستند.
یكی از مواردی که اغلب، شاعران سپیدسرا به آن * 

توجه دارند خواندن و مرور کارهای ترجمه شده شاعران 
سیر مطالعاتی خود را از گذشته  کشورهای دیگر است،

 تاکنون در بخش آثار ترجمه شده برای ما بازگو کنید؟
ا که به دستم رسیده ج شعرهای ترجمه شده تا آن** 

ام و باز  ام و آنهایی را که بیشتر دوست داشته خوانده
 ،های نرودا عاشقانه ،خوانم: سنگ آفتاب اوکتاویو پاز می

شعرهای  ،ست های ماچو پیچو از نرودا که اثری قوی بلندی
آدونیس و بعضی دیگر از شاعران عرب و آثار لورکا 

 .ترجمه شاملو
 ه زبان دیگری ترجمه شده است؟ آیا کارهای شما هم ب* 

شعر به انگلیسی ترجمه شده  9از کارهای خودم ** 
ام که در سایت درگاه موجود  با شرحی بر زبان شعری

 هست.
 «اقتباس»و  «توارد»هایی مثل  در مورد مقوله* 

سرقت » ی دو را جزو جرگه شود این نظرتان چیست؟ آیا می
 ؟شمار آورد هب« ادبی از نوع محترمانه

در مورد توارد و اقتباس باید این دو واژه را از ** 
هم تفكیک نماییم در گذشته کتاب و منابع خوانشی کمتر 

بوده و شاعران و نویسندگان از همان اندک منابع بهره 
نفر متاثر از یک منبع  9اند پس طبیعی بوده  برده می

ای را تا حدودی شبیه به هم تحریر نمایند اما امروز  پدیده
ای شده رندانه برای  ابل قبول نیست و این توارد تبصرهق

 ای از کپی کار دیگران. گریز عده
توسط نشر  03چند مجموعه شعر شما در سال * 

ساله  علت این سكوت چندین )تهران( وارد بازار شد، نصیرا
برای چاپ نكردن اشعارتان و در عین حال انتشار همزمان 

 ها چه بود؟ این کتاب
ام باهم قبلن عرض کردم  مجموعه 4د در مور** 

سالی از دنیای شعر دور شده بودم با شروع  03حدود 
ام بدهم نه  مجدد دوست داشتم اولویت به کارهای گذشته

ام چون هم  ی کارها، از خیر بعضی از شعرهایم گذشته همه
کتاب  .از لحاظ زبان و هم ساختار با امروز فاصله دارند

ه دارم و کتاب بازسرایی چمری را همچنان چاپ نشد
را  بیت آن های لری که دوستش دارم و اولین تک بیت تک

را چاپ  عمری باشد آن .ام آماده است نوشته 53سال 
کنم و یک کتاب از کارهای این اواخر که آنهم آماده  می

 .«دهم بوی تنت را به آب نمی»نام  هچاپ است ب
سبک  نظرتان آیا شاعر باید متعلق به مكتب و هب* 

این تاثیر  خاصی باشد تا به نظم فكری دست یافته و متعاقباً
اش را در  در نوشتارش نمود کند یا رهایی و استقالل

 پسندید؟ های ذهنی می پردازش ایده
ای را  دو نفر در یک فضا و یک جغرافیا پدیده** 

نگرند و هرکدام تعریفی از این پدیده دارند بستگی دارد  می
بر چه قواعد و اصولی باشند یكی به  که تعریف هرکدام

دهد و یكی هم احساس و هم اندیشه  اندیشه بیشتر بها می
را و زیبایی کار در احساس و اندیشه است و این احساس 
و اندیشه هرکدام بستر خود را دارند احساس با نوع 
زندگی گره خورده و اندیشه هم با ممارست و تالش در 

 .فراگیری سخن
زیز، خیلی ممنونم از فرصتی که در جناب رئوف ع* 

های مستمر و  به امید موفقیت اختیار من قرار دادید، و
 .پایدارتان
 کنم. من هم تشكر می** 
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 «محمدعلي حسنلو»مصاحبه با 

 کیوان عابدی
 

صورت  * آقای حسنلو شما دو کتاب اول خودتان را به

اولین کتاب کاغذی  03الكترونیكی منتشر کردید و سال 

ا در انتشارات نصیرا منتشر شد، چه اتفاقی افتاد که شما شم

تصمیم به انتشار کاغذی گرفتید؟ آیا از انتشار الكترونیكی 

پشیمان هستید که این کار را انجام دادید یا نه 

های دیگری باعث این اتفاق شد. ضمن اینكه در  ضرورت

 مورد کتاب جدید هم برای ما توضیحاتی بدهید.

كنم كه از  سالم عرض می كنم و تشكر می اول از همه **

اي داشته باشيم. باید بگویم  بنده درخواست كردید مصاحبه

كه نه من پشيمان نيستم و اگر به گذشته برگردم دوباره آن 

كنم. از طرفی هيچ تضمينی وجود  دو كتاب را منتشر می

ندارد كه من در آینده دوباره دست به این كار نزنم. شما، من 

دانيم كه هنوز هم در زمينه  از فعاالن ادبی خوب می و خيلی

سانسور مشكالت فراوان وجود دارد و  بسياري از شاعران 

هایی را  و نویسندگان ما ناراضی و ناراحت هستند. كتاب

بار اصالحيه خوردند و بعد از كلی ایجاد  دیدم كه دو یا سه

جراحت بر محتواي آن كتاب توسط اداره ارشاد، كتاب 

بار  روح منتشر شده. من وقتی اولين جان و بی وط بیمرب

صفحه از  13كتابم را براي مجوز ارسال كردم نزدیک به 

كتاب اصالحيه داشت و باور كنيد كه شوكه شده بودم و 

صورت  توانستم دوباره به دانستم كه چكار كنم. می نمی اصالً

ن الكترونيكی كتاب را منتشر كنم اما خيلی دوستان و آشنایا

من بارها به من گفته بودند كه سعی كن كتاب كاغذي منتشر 

ها نبود خودم هم  بار! از طرفی فقط این حرف كنی این

بار كتاب كاغذي منتشر كنم. بعد از  دوست داشتم كه این

صفحه اصالحيه خورد صبر  13اینكه دفعه اول كتاب بنده 

ت كردم تا شرایط جدیدي بر اداره ارشاد حكمفرما شد و دول

هم عوض شده بود در همين زمان من دوباره كتابم را با یک 

بار   عنوان جدید و اضافه كردن چند شعر فرستادم كه این

طور  شعر از كتابم به 6ي قبل بود و حدود  خيلی بهتر از دفعه

هم منصرف شدم از انتشار آن  كامل مجوز نگرفت كه من

خودم شعرها. در كل كتاب منتشر شد و من سعی كردم به 

تفهيم كنم كه راضی باش! ما چندین دهه هست كه در این 

كشور مشكل سانسور داریم چندین دهه هست كه 

توانی بفهمی چه  اي وجود دارد و شما نمی برخوردهاي سليقه

آور و  رنج براي سانسور وجود دارد. واقعاً معياري دقيقاً

 دار است بسياري از مسائل و مشكالت ما. خنده

هاي بنده از  هاي اضافه روند شعرنویسی احتجر تعمير با

هست. در این كتاب برخالف دو  38تا پایان سال  11سال 

سياسی كمتر  -كتاب قبل شما شعرهاي عاشقانه اجتماعی

جور نگاه  یک تقریباً «یک دقيقه سكوت»بينيد. در كتاب  می

ي  گنجشكی باحنجره» حاكم بود بر فضاي كل كتاب، در



 

 

   9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره 941 

د كتاب گسترده شده بود، هرچند كمی افق دی « زخمی

هاي اوليه این كتاب هم بسيار نزدیک به كتاب یک  بخش

 «هاي اضافه تعمير با جراحت»دقيقه سكوت بود. اما در 

نظر خودم فضاي حاكم بر دو كتاب قبلی كمتر در اینجا  به

روند  این البته طبيعی است، روند فكري و كالً وجود دارد و

ائل جدا شده یا اگر جدا هم نشده زندگی بنده از بعضی مس

محمدعلی  .باشد زندگی انسان هميشه بر یک جهت نيست

 38با محمدعلی حسنلو سال  38یا سال  13حسنلو سال 

حسنلوي دو  هایی دارد و احتماالً در كتاب جدید تفاوت

هایی خواهد داشت. من شدیدا تابع  سال بعد هم با االن فرق

آیا این روند در شعرهایم دانم  زندگی خودم هستم و نمی

 براي مخاطبانم قابل ردیابی هست یا خير.

 

هم ، فرمایید تابع زندگی خودتان هستید که می این* 

 های منفی را. گیرد و هم جنبه های مثبت را در بر می جنبه

به نظر شما تابعیت یک شاعر از زندگی شخصی  اصوالً

 ولت،نظر شما آیا باتغییر د به خودش خوب است؟ ضمناً

 فضای حاکم بر بر شعر نیز متحول شد؟

** نمی دانم كه چطور پاسخ بدهم. این بيشتر یک نظر 

شخصی است كه من معتقدم شاعر باید نخست زندگی كند تا 

هم هميشه سعيم همين بوده زندگی كرده  بتواند بنویسد. من

ي خودم آدمی باشم كه نسبت به مسائل  باشم و در جامعه

آویزي شوند  البته قرار نيست مسائل دستتفاوت نبوده.  بی

كه ما فكر كنيم همه باید دیدگاه متعهدانه داشته باشيم نه، تا 

مسائل در ما درونی نشود واقعا پرداختن به بعضی چيزها 

بيشتر شكل تمرین و تجربه خواهد داشت. براي بهتر شدن 

ها روي خيلی از مسائل و  من سعی كردم در این سال

كنم تا آن وجه درونی اتفاق بيفتد اینكه چقدر  هایم كار ایده

گویم تابع  ام قضاوتش با دیگران است. وقتی می موفق بوده

عنوان یک شهروند  زندگی خودم منظورم فقط زندگی من به

تواند باشد اگر آدم  عادي نيست )كه هرچند همان هم می

تواند دامنه  زدایی كند( من معتقدم فكر آدمی می بتواند عادت

تواند پرواز كند و رها باشد و به  اي داشته باشد، می تردهگس

ها سرك بكشد، شاید بهتر بود به شما  خيلی از ناممكن

گفتم من تابع افكار و روحيات ناآرام خودم هستم كه  می

تر باید  هميشه به فكر تغيير و اصالح هستند. خيلی رك

همراه  بگویم كه شاعر هميشه با خودش نوعی اضطراب به

شود. من  رد كه همان اضطراب باعث زایش در او میدا

بينم و براي خود من الاقل  داشتن این اضطراب را مثبت می

هميشه مثبت بوده. شاید در مورد این سوال شما پاسخ دیگر 

هر حال  هاي من، به شاعران خيلی فرق داشته باشد با دیدگاه

 دوره ما دوره تكثر است.

قدرها بهتر نشده. مشكالت  اناما بخش دوم سوالتان، اوضاع 

خصوص از نوع آزادش در این  زیادي انگار سر راه شعر به

كنم در زمينه  كشور وجود دارد، آنچه كه من حس می

سانسور در كشور ما وجود دارد اعمال سالیق شخصی است 

هاي متفاوت  بينی یک كتاب را در زمان كه شما می همين

هاي متفاوتی  يهفرستی براي مجوز و هر بار اصالح می

هاي بعضی شاعران  ام كتاب خورد یا حتی االن شنيده می

هاي مجدد یا دوباره و چندباره خورده اینها همه  اصالحيه

شود  دهد سالیق شخصی هست كه دارد اعمال می نشان می

نه یک روند معلوم و مشخص. با عوض شدن فضا كمی بهتر 

یسندگان و كنم كمی بهتر، كه انتظارات نو شده تاكيد می

غير از سانسور ما مشكالت  دهد.  به شاعران ما را پاسخ نمی

ها مثل نداشتن  دیگري هم داریم مثل پخش ضعيف كتاب

یک مجله یا نشریه كاغذي مناسب كه بتواند ادبيات روز ما 

را پوشش بدهد. ما براي پيشرفت نياز به مجالت داریم نياز 

اصال نيست  به خيلی چيزها داریم كه بسترش و شرایطش

ها هست خيلی كم است و پاسخگو  اگر هم در بعضی زمينه

 نيست.
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هایتان به این موضوع اشاره کردید که  در خالل صحبت* 

مجموعا با این تكثر موافق  ی تكثر است. ی ما دوره دوره

تلقی شما در مورد اثر بخشی این تكثر بر فضای  هستید؟

   ادبیات چیست؟

اي كه  اش روشن است، در جامعه بله موافقم. اثربخشی **

به صداهاي مختلف اجازه حضور داده شود و هر فردي با 

دیدگاه شخصی خودش كارش را انجام بدهد در زمينه شعر 

تواند به پویایی و زایش برسد. منتهی تكثر موجود در  هم می

ي ما كمی دچار هرج و مرج نيز هست، خيلی چيزها  جامعه

سر جایش نيست و همين  كه باید سر جاي خودش باشد

نظمی عجيبی به وجود بياید. من با تكثر  باعث شده بی

نظرم در  موافقم به شرطی كه هرج و مرج ایجاد نشود كه به

كنم به این  كشور ما این  رویایی دور است كه فكر نمی

ها شاهد وقوعش باشيم. البته با تمام این احواالت من  زودي

 و روشن است.نگاهم به آینده اميدواركننده 

 

کنید علت این هرج و مرج را در کجا باید جست  فكر می* 

ها و درد  دغدغه تر صحبت کنیم. بگذارید راحت و جو کرد؟

آیا چیزهایی در  های شما در مورد این فضا چیست. دل

  ادبیات وجود دارد که موجب آزار روح شما باشد؟

علتش درون خود ماست، علتش این است كه  **

اند و اگر هم باشند در اقليت قرار  ي بيدار كم شدهها وجدان

شود. ما در وضعی زندگی  دارند و صدایشان شنيده نمی

كنيم كه هر كسی از راه برسد با تهيه سرمایه كمی  می

تواند كتابی را جمع و جور كند و بدهد به آقایان ناشر و  می

را را به اسم شعر روانه بازار كنند. اگر بگویيم چ آنها هم آن

گویند باید اجازه داد  اي می  افتد عده این اتقافات دارد می

صداي همه شنيده شود و خالصه به بهانه آزادي در انتشار 

ایم  ها، ما آزادي را آنجا كشته شود توي سر حقانيت زده می

خاطر منافع شخصی كنار  كه تمام اصول و ضوابط را به

ها شنيده  يلیها را از زبان خ گذاشتيم، شاید شما این حرف

باشيد ولی من تا وقتی عمل یک فرد را ندیده باشم به 

كنم. شما خودتان بهتر از من  حرفش اصال توجه نمی

خاطر رزومه  دانيد توي این چند سال چقدر افراد به می

اند و با تبليغات و  ساختن در چند هفته كتابی را جمع كرده

اند،  اشتهها كاله گشادي را بر سر مخاطب گذ نمایی مظلوم

هایش زیاد است.  چرا چنين اتفاقاتی باید بيفتد؟ چرایی

دانيد مشكل كجا شروع شد؟ مشكل آنجایی شروع شد  می

ترهاي كنونی شعر فارسی در خيال خام خودشان  كه بزرگ

سالی سه چهارتا مجموعه شعر منتشر كردند با هم مسابقه 

آنها در دنبال سبقت گرفتن از دیگري ،  گذاشتند و هركدام به

كردند در واقع داشتند به مسابقه و  آن لحظه به شعر فكر نمی

كردند كه براي مشت زدن بهم تدارك دیده  رینگی فكر می

بودند و تمام تالششان پيشی گرفتن بود. واقعا شعر در چنين 

شرایطی جایی هم دارد؟ خوب معلوم است یک عده از 

ور كلی منكر آن ط گيرند یا به تاثير قرار می ها هم تحت جوان

هاي خوب  ترهاي مربوطه می شوند و تمام تالش بزرگ

گيرند  خاطر این اعمال اشتباهشان نادیده می گذشته آنها را به

و یا اینكه به تبعيت از آنها وارد مسابقه كتاب ساختن 

نشينی  ترها كنارشان كه می شوند! بعضی از همين بزرگ می

ید یک سوزن به گویند وضع چرا اینطور شده اول با می

خودمان بزنيم خيلی هم محكم بزنيم تا از این خواب بيدار 

اي هم در این فضا هستند كه گویا  غير از اینها عده بشویم. به

ام شعر را براساس  نویسند و منتقدند من بارها دیده نقد می

اند باید به شما  اند نگاه به شخصيت افراد كرده متن نقد نكرده

اندیشی هستم  لی مخالف هرگونه مصلحتطور ك بگویم من به

خاطر همين  كشيم به چون معتقدم هر چه می

هاست. جایی رفته بودم جلسه شعر، فردي  اندیشی مصلحت

شناسم و هم شما منتقد جلسه بود با شناختی  كه هم من می

كردم باید از كتاب انتقاد كند چون كه كتاب  كه داشتم فكر می

ادهاي ایشان را نسبت به هم اصال قوي نبود و من انتق

شعرهایی با همان كيفيت از شاعر دیگري دیده بودم ولی 
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دانيد چرا؟ چون  كار بود، می كرد یا محافظه اینجا یا انتقاد نمی

آن شاعر خودش هم دست به قلم دارد و ممكن است فردا 

روزي نقدي انتقادي بر كتاب شعر همان منتقد جلسه 

ها با  اندیشی ها و مصلحت كاري بنویسد. این نوع محافظه

كه این  كنم تا زمانی روحيه من سازگار نيست و من فكر می

ها وجود دارد همين هست  بازي ها و سياست اندیشی مصلحت

كه هست. شما گفتيد دردِ دل خوب حرف زیاد است ولی 

اي ندارد به این نتيجه  رسد فایده دانيد به جایی نمی می

كه كار خودت را بكنی، به  ام بهترین كار همين است رسيده

ها سعی  ها كاري كه تمام این سال دور از تمام حواشی

دور از  ام انجام بدهم. آنهایی را كه حس كنم با من به كرده

كنم  كنم و سعی می ریاكاري دوست هستند وارد زندگيم می

ام با انكار  ام و نخواسته از آنها یاد بگيرم. عموما سعی نكرده

زنم چرا كه از   ببرم اما من رك حرف میكسی خودم را باال

اي در  ام و براي هر خواسته كودكی اینطوري بزرگ شده

اي كه از شاعر در طی این  ام. چهره زندگی خيلی تالش كرده

چند سال اخير در ایران در ذهن مردم ساخته شده است 

كند، ذوقش انقدر زیاد است  موجودي است تنبل كه كار نمی

گوید و انگار هيچ كاري در زندگی  ر میكه صبح تا شب شع

ها، موهایش  ندارد جز برون ریزي یكسري ذوقيات و بداهه

ي لبش هم اگر سيگاري باشد  ممكن است بلند باشد و گوشه

محض تنوع و روشنفكري بد نيست، هميشه از هر چيز انتقاد 

اي فيلسوف است دیگر چه بهتر،  كند و فكر كند در هر مساله

ها چهره غالب بوده ولی از نظر من  این سالاین چهره در 

ي این چهره باید چنان محكم تيشه زد  باید تيشه زد به ریشه

اي از شاعران متولد بشود كه اهل فكر  كه نسل نو و تازه

كردن و تامل باشند نسلی به معناي واقعی كلمه در خدمت 

كلمات و شعر. نسلی كه نشان بدهند شاعري در ظاهر 

د ظاهر هر چه هست باشد باید با شو خالصه نمی

هایی نو را به وجود آورد. دنياي  هایی بيدار اندیشه وجدان

ي ما جا دارد اگر تالش كنيم و لمپنيسم و  ادبيات براي همه

 روابط تودرتوي مافيایی  جایش را به كوشش فردي بدهد.
 

 صراحت این البته .شفافتان های پاسخ خاطر به * خوشحالم

آقای حسنلو  داشته باشد. نمود و حضور دبای هم شعر در

در مضامین شعری دفتر  این رک بودن و عدم حاشیه رو

 نیز وجود دارد؟« های اضافه تعمیر با جراحت» اخیر شما

هایی با دو  اشعار شما چه تفاوت اصال در این دفتر،

ها  کنید در این سال فكر می ی شما دارد؟ ی گذشته مجموعه

 کرده است؟شعر شما چه تغییراتی 

اي فاصله گرفتيم و  خوشحالم كه از سواالت حاشيه** 

تر است! تعمير با  تخصصی رسيدیم به سواالتی كه

هاي اضافه ادامه دو دفتر قبلی من است ولی خوب  جراحت

هایی دارد هم به لحاظ زبانی و هم به  با آن دو دفتر فرق

 گی كنم پخته لحاظ محتوایی. به لحاظ زبانی خودم فكر می

خصوص نسبت به  بيشتري در آثارم قابل مشاهده است به

كه چهار سال پيش منتشر كرده  «یک دقيقه سكوت»كتاب 

هاي اضافه تنوع مضمونی در  بودم. در تعمير با جراحت

شعرها را سعی كردم رعایت كنم البته شعرهایی با مضامين 

مشابه هم وجود دارد ولی نوع پرداخت آنها متفاوت است. 

ي كه در این چند سال توي ذهنم بوده، این بوده كه طرز فكر

سعی كنم نه بيش از اندازه تكيه بر مضمون محوري داشته 

باشم و نه اینكه شعرهایم خيلی بی موضوع باشند. سعی 

ام فرم را در شعرهایم نادیده نگيرم و در كنارش از  كرده

كنم  محتوا هم غافل نباشم. یعنی به یک حد وسط فكر می

را همواره داشته باشم. اگر به شما بگویم هر  انم آنكه بتو

ام، در هر  شعر براي من شبيه یک پروژه است دروغ نگفته

شعر دنبال این هستم كه فرق داشته باشم. من معموال كم 

نویسم و كم هم سعی می كنم منتشر كنم، خيلی طول  شعر می

كشد تا شعري قانعم كند كه شعر خوبی است، بعد از  می

را توي خلوتم با خودم  هاي زیادي آن ن شعر تا مدتنوشت
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خوانم و رویش فكر می كنم اگر اشكالی داشته باشد  می

كنم اگر هم فكر كنم اضافاتی دارد حتما حذف  اصالحش می

كنم، ذهنم در این سه چهار سال طوري تربيت شده كه  می

هاي زیادي ممكن است درگير شود  اول با یک سوژه مدت

مان الزمش فرا برسد حتما شعر مربوط نوشته و بعد اگر ز

اند و  شود، البته شعرهایی هم دارم كه منتشر هم شده می

هویی و اتفاقی بوده بدون اینكه از قبل توي ذهنم  خيلی یک

اي هستيم كه  كنم در دوره با آنها درگير بوده باشم. فكر می

ها  كند یک شاعر باید بتواند ذهنش را براي گونه ایجاب می

هاي مختلف خوب تربيت كند. بارها شده شروع به  و نگرش

ام  ها را پاره كرده ام بعد از چند دقيقه ورقه نوشتن شعري كرده

ام سطل آشغال اتاقم. علتش هم این بوده كه قانعم  و ریخته

نكرده یا حتی شده ذهنم یاري نوشتن نداده، روزهایی هست 

هست كه كند روزهایی هم  كه آدم ذهنش شدیدن قفل می

كنم این تجارب بين  كنی فقط باید بنویسی. فكر می حس می

ي ما مشترك است و طبيعی هم هست. از من پرسيدید  همه

ام راستش هرچقدر  ها چه تغييراتی كرده كه در طی این سال

كنم كه  خودم تغيير كرده باشم شعرم هم تغيير كرده، حس می

ر زندگی تر خودم د تر شده و از همه مهم افكارم بزرگ

كنم، باور كنيد  ام بعضی مسائل را بهتر درك می شخصی

گویم چرا قبال این چيزها را  ها به خودم می وقت بعضی

رسم: تجربه زیستن. خيلی  فهميدم و بعد به این پاسخ می نمی

توانيم دركش كنيم  ایم ولی نمی از اوقات چيزهایی را خوانده

ا شدیدا در یا زمان دركش فرا نرسيده من این چيزها ر

ام. هميشه دوست دارم منتظر چيزهاي  زندگی حس كرده

كنم  كار بيندازند فكر می جدیدي باشم كه قوه تخيلم را به

چيزهاي زیادي هست كه هنوز نسبت به آنها جاهلم و باید 

بخوانم و شعورم را نسبت به انها افزایش بدهم. اميدوارم 

تر اگر  گویی نكرده باشم خيلی روشن بيش از حد كلی

بخواهم در مورد متن شعرهایم بگویم مثال در زمينه شعر 

سياسی در دو كتاب قبلی طرز فكرم با كتاب  –اجتماعی 

هاي  سوم فرق داشت، به لحاظ صراحت تعمير با جراحت

اي دوستانِ  اضافه مثل آن دو كتاب قبلی صریح نيست عده

يست كه اینطور ن دهند در حالی را به سانسور نسبت می من آن

ام بلكه تفكرم فرق كرده. فرق  یعنی من خودسانسوري نكرده

دهنده این نيست كه مثال بگویم  كردن نوع تفكر من هم نشان

قبلی خوب نبوده و این فكر جدید حاال خوب است، 

نظرم  كنم خودم را رها كنم و به واقعيت این است كه سعی می

كردن و  اینها الزمه كار هر شاعري است كه نترسد از تجربه

هاي مختلف فكري در ذهنش رفت و آمد  اجازه بدهد دوره

داشته باشد منتهی الزم است كه به این امر خودمان آگاهی 

داشته باشيم و مدیریتش كنيم. عموما خودم را در مراحل 

كنم ولی غرق  طور فكري رها می مختلف زندگی و همين

تر  شوم یعنی حواسم هست كه نباید غرق بشوم و روشن نمی

اگر بگویم قطعيتی برایم وجود ندارد كه بگویم باید هميشه 

به یک شكل فكر كرد یا حتی به یک شكل شعر نوشت، 

شاید همين اعتقادات هم باعث شده كه شعر را بيشتر مبتنی 

 بر تجربه بدانم.

 

در زندگیتان آیا شاعری وجود  آقای حسنلو بسیار خوب.* 

عر تاثیر گذاشته داشته که در وجود شما برای سرودن ش

شما اصوال تاثیر پذیری یا الگو برداری از یک شاعر  باشد؟

  را قبول دارید؟

هر شاعري در ابتداي كار طبيعی است كه نياز به ** 

الگو گرفتن دارد از شاعران قبل از خودش. من وقتی شعر 

سالم بود قبل از آن  اي شروع كردم هجده طور حرفه را به

ام به شعر خيلی كمتر بود و  م و عالقهنوشت بيشتر داستان می

حتی اصال از شعر آزاد اطالعات زیادي نداشتم مگر در 

هاي درسی معرفی  محدوده همان شاعرانی كه در كتاب

ي زیادي به داستان داشتم به هدایت و  شد. من عالقه می

طور برخی نویسندگان خارجی  احمد و همين زاده و آل جمال

ترین تفریحاتم خواندن  كی از مهمكه در دوران دبيرستان ی
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زمان تحت  هایی هم در آن هاي آنها بود حتی داستان كتاب

گاه منتشر  ام كه هيچ زاده نوشته تاثير زبان هدایت و جمال

نوشتم و خاطرات  نكردم. من از دوازده سيزده سالگی نثر می

هاي  ام را عادت داشتم یادداشت كنم در واقع زمينه روازنه

سمت شعر در من وجود داشت منتهی خودم  جذب شدن به

طور روحی و روانی برایم فراهم  كنم شرایطش به فكر می

خواندم حافظ بود  را می نبود. تنها شاعري كه خيلی زیاد آن

هم شاید به این علت  هاي موالنا، آن طور كمی غزل و همين

ها توي خانه بودند. آشنایی من با شعر سپيد با  كه این كتاب

ثالث و فریدون  زاد، مهدي اخوان ی مثل فروغ فرخشاعران

مشيري شروع شد. فروغ باعث شد شدیدا جذب شعر بشوم 

البته یادم هست نوزده سالم هم بود چندتایی شعر نوشتم كه 

خيلی شبيه بعضی شعرهاي اخوان مثل خوان هشتم بود حتی 

ها نوشته بودم و شدیدا  شعرهایی دارم كه در همان زمان

نيما بود، البته آنها را جایی منتشر نكردم ولی  تحت تاثير

آرام جذب  هنوز آن دفترها را دارم. من به این شكل آرام

ام به خواندن خيلی زیاد بود در همان  شعر شدم، عالقه

سال داشتم من سریعا شاعران  28هاي ابتدایی كه  سال

طور كامل  بيشتري را شناختم، یادم هست یک تابستان به

و كتاب تاریخ تحليلی شعرنو را خواندم، یک  وقت گذاشتم

ترین  كنم یكی از مهم كتاب چهار جلدي حجيم كه فكر می

هاي  هایی هست كه هر شاعر جوان الزم است در سال كتاب

را بخواند، همان كتاب سبب آشنایی من  ابتدایی شعر گفتن آن

ها سوال مهمی توي ذهنم با  موقع با شاعران زیادي شد، آن

آن كتاب ایجاد شده بود كه اینهمه شاعر وجود خواندن 

وقت من فقط فروغ، نيما و شاملو و سهراب را  اند آن داشته

دیدم  شناختم. بعد از آن كتاب من هر جا كتاب شعري می می

خواندم، اسماعيل  خواندم، منوچهر اتشی را می می

شاهرودي، احمدرضا احمدي، نصرت رحمانی، رضا براهنی، 

حميد مصدق، یداهلل رویایی و تعداد زیادي  سياوش كسرایی،

از شاعرانی كه اكثرا براي من جزو شاعران قبل از انقالب 

بودند. من شعر ایران را تا قبل انقالب تقریبا خوب خوانده 

گویم در این حد كه خيلی از  بودم، البته خوب كه می

ها را حداقل یكبار خوانده بودم والبته شاعرانی هم  كتاب

هایشان را  ز همان دوره كه هنوز هم نتوانستم كتاببودند ا

پيدا كنم و خوب مطالعه كنم اما یک نگاه كلی به شعر ایران 

از مشروطه تا انقالب پيدا كرده بودم. بعد از آن تصميم 

گرفتم كه شاعران معاصرتر را بخوانم یادم هست كه رفته 

 بودم جایی كتابخانه كه كتاب قصيده لبخند چاك چاك آقاي

لنگرودي را دیدم این اولين كتابی بود كه من از ایشان 

خواندم یا مثال در همان كتابخانه كتاب چشم مركب را دیدم 

كه محمد مختاري نوشته بود كه البته كتاب شعر نبود ولی 

محض كنجكاوي خواندمش و راستش در آن سن و سال 

كنم ذهنم  چيز زیادي از آن نفهميدم در واقع خودم فكر می

هاي  زمان آمادگی پذیرش آن كتاب را نداشت، آشنایی آن

من با شاعران معاصرتر آغاز شده بود و به مرور مهرداد 

پور،  فالح، گراناز موسوي، علی عبدالرضایی، بهزاد زرین

بيژن نجدي، سعيد صدیق و بسياري دیگر از شاعران را 

سالگی تقریبا یک شناخت  28كه من تا  خواندم طوري می

برم و توي این  سر می اي به م كه در چه زمانهكلی داشت

ها چه اتفاقاتی براي شعر افتاده. این پرسشی هست كه  سال

نظر من الزم است هر شاعر جوانی با جست و جوي  به

دنبال جوابش باشد چرا كه در دل همين  فردي خودش به

شوي كه آیا واقعا راهی كه  جست و جوها متوجه می

ست یا خير. من روز به روز اي درست ه انتخاب كرده

كردم بخوانم و البته در  شد و سعی می ام بيشتر می عالقه

خلوت خودم قضاوت كنم درباره خيلی از مسائل. ممكن 

بود شاعري باشد كه نوع نگاهش و شعرش اصال مورد پسند 

فهمد باید بخوانی  من نباشد این چيزها را آدم از اول كه نمی

فهمی  رد و خواندن است كه میو برخورد كنی بعد از برخو

ات چطور است. از دید من یک شاعر به تمام  روحيه

شاعران قبل از خودش وابسته است ممكن است این 
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ها به بعضی شاعران كم باشد و به بعضی بيشتر. در  وابستگی

كنار اینها باید اضافه كنم كه من شعر ترجمه هم زیاد 

كه توانستم جواب  دانم خواندم از مترجمان متفاوت. نمی می

طور كلی هر شاعري در ابتداي راه  شما را بدهم یا نه به

پذیرد از شاعران قبل از خودش اما ميزان این  الگوهایی می

ها یكی نيست و این البته بستگی به روحيه خود  تاثيرپذیري

اش  آن شاعر هم دارد كه با چه جنس از شاعرانی روحيه

من با فروغ و شاملو هنوز تر است.  مثال  سازگاتر و همراه

ها ممكن است توي  هم ميانه خوبی دارم و خيلی وقت

اي  اند كه در دوره دو را بخوانم ولی شاعرانی بوده خلوت این

ام ولی در حال حاضر كمتر به آنها رجوع  آنها را خوانده

گویم این بستگی به خلق و خوي هر شاعري  كنم. من می می

تواند ارتباط برقرار كند.  نی میدارد كه با چه جنس از شاعرا

ها در نهایت شعر از دید  ها و خواندن در كنار تمام این تالش

بينی شخصی خود  من تالشی فردي است كه نتيجه جهان

ها  شاعر است یک چيز دیگري غير از تمام این شعر خواندن

ها برایم مهم بوده كه آنهم به درون خودم  در این سال

ارم با اشتياق بجنگم و كشف كنم و گشته، من دوست د برمی

نویسم فكر كنم، هدف از نوشتن اول از  درباره چيزي كه می

روزها با  همه برایم ارضا شدن درون ناآرام خودم بوده، این

ام الزم است بعضی چيزها را  گذشت زمان متوجه شده

كنم حاال كه نزدیک  برگردم و دوباره بخوانم چرا كه فكر می

یا  23م بازتر شده و چيزهایی را كه در سال دارم ذهن 21

خصوص مثال نيما  ام باید مروري بكنم به سالگی خوانده 28

اش بيشتر برایم  گذرد بزرگی را كه هرچه زمان بيشتر می

 شود. ثابت می

های اخیر  دانید در سال طور که می همان قای حسنلو* آ 

خصوص فضای شعر و شاعران دچار  فضای ادبیات و به

زعم شما دلیل این موضوع  به و تشنج شده است. یشفتگآ

  حل آن چیست؟ و راه تواند باشد؟ چه چیزی می

اید. قسمت اولش كه  ** چه سوال سختی از من پرسيده

یک واقعيت غيرقابل انكار است قسمت دوم سوال هم كه 

هاي تازه براي رفع  ي كافی و بعد داشتن ایده نياز به مطالعه

چرا فضاي ادبيات به این سمت و سو  مشكالت دارد. اینكه

رفته خوب دالیل زیادي دارد كه من آنهایی را كه به ذهنم 

هایی كه دارد اتفاق  كنم بيان كنم. آشفتگی رسد سعی می می

آور.  تواند طبيعی باشد و هم زیان افتد  هم از جهاتی می می

ها در برخورد با شعر متفاوت است و  ببينيد تربيت ذهنی آدم

شان این است  كنند یا در واقع برداشت شخصی كر میهمه ف

نویسند. بعد از تغييراتی كه در  شعر فارسی  كه دارند شعر می

وجود آمده تصوراتی ایجاد شده كه  در طی این صد سال به

اي را كه زیر هم بنویسيم شعر  كنيم هر نوشته ما فكر می

است؟  بررسی این موضوع كه شعر چه هست و چه نيست 

طلبد كه شاید صحبت از آن در توان  اي را می گستردهبحث 

من هم نباشد و در یكی یا دو سوال هم نتوان به جوابی 

كه  11تا  17هاي  كننده رسيد. زمانی در طی سال قانع

اي پيدا كرده بود آزاد  نویسی رواج خيلی گسترده وبالگ

بودن فضاي مجازي هم این امتيار را به شاعران ما داد كه 

ند از طریق این فضا خالهاي موجود در زمينه بتوان

مطبوعات را براي شاعران با ساختن یک وبالگ براي 

طور در  خودشان جبران كنند، نقد و نظر بشنوند و همين

ارتباط مستقيم با مخاطبان و دوستان شاعر خود باشند و هم 

ترین  از طرفی این شرایط را ایجاد كرد كه افرادي با كوچک

اي كه براساس ذوق و  نوشتن هر نوع نوشته ذوق هنري با

نویسند. از  احساسشان بود فكر كنند كه دارند شعر می

توانيم برایش  هاي شعر همين است كه ما نمی ویژگی

تواند  چهارچوب تعيين كنيم و خوب این خصوصيت هم می

مرور  ي پرتگاه ببرد. به را به لبه باعث ترقی آن شود و هم آن

بوك دادند و البته  ي خودشان را به فيسها جا زمان وبالگ

بوك بر شدت و ميزان افرادي كه  باید گفت كه با آمدن فيس

نگاهشان به شعر بسيار ذوقی است افزوده شد، در گذشته 
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شاعران با ردیف كردن چند قافيه كنار هم شعري را دست و 

ساختند حاال هم این اتفاق دارد به شكل  پا شكسته می

تر شده ولی  شود منتهی شكلش كمی مدرن دیگري تكرار می

درونش فاقد آن تربيت الزم است كه بتواند ادامه دهنده 

شاعران قبل از خود باشد. ببينيد شاعران ادامه دهنده راه هم 

هستند، ادامه نه به این معنا كه از هم تقليد كنند بلكه به این 

ن افزایند و چند قدم جلوتر از شاعرا معنا كه بر كار هم می

قبل از خود باید بتوانند حركت كنند. ما باید بتوانيم در این 

هاي اصيل و اصلی را شناسایی  بازارِ هرج و مرج جریان

هاي اصلی هم چيزي نيستند كه نياز به بوق و  كنيم، جریان

ترین شرایط توان این را  كرنا داشته باشند آنها در سخت

ند و در دارند كه خودشان را حفظ كنند شاید كمرنگ شو

تر باشند اما آخر سر به سرمنزلشان  هایی پنهان دوره

هاي اصيل را بشناسيم باید  خواهيم جریان رسند. اگر می می

شعر معاصر را از نيما درست بخوانيم در طی همين 

آرام با تشخيص فردي خودمان متوجه  ها آرام خواندن

شویم چه كسانی واقعا در حال ترقی دادن شعر هستند  می

سر ببریم. شاعر اصيل كمتر  اگر در بحران مخاطب به حتی

كند باید به خودش  اي  می خودش را درگير مسائل حاشيه

ایمان داشته باشد، اگر واقعا زحمت كشيده باشد به جایگاه 

رسد جایگاهی كه البته قرار نيست او را  واقعی خودش می

شبيه یک بازیگر یا سوپراستار سينما نشان بدهد، در این 

نشينند و با  بينيد كه كنارتان می ها شما افرادي را می الس

هاي خاص خودشان تمام افتخارشان این است كه  شرمی بی

گذارند هر چند ثانيه یكبار  بوك وقتی پستی می مثال در فيس

خورد یا مثال فالن پستشان بارها و بارها به  الیک می

ته، بی سر و  هاي بی جور حرف اشتراك گذاشته شده و از این

رودربایستی به شما بگویم هنر جدي در زمان خودش 

پاي هنرهایی كه عوام پسندتر هستند  تواند پابه گاه نمی هيچ

ها من  پيش برود، شعر هم جاي بازي نيست منتهی این سال

هایشان حتی  ایم بعضی و شما بازیگر و بازیچه زیاد دیده

نگاه بازاري  شوند )!( و ناشرین هم كه غالباً دار هم می كتاب

نقصير نيستند. خوب دنيا  دارند در وقوع این اتفاقات بی

دنيایی است كه وابسته به تبليغ و رسانه است وابسته به 

هایی كه ممكن است از محتواي خوب و غنی تهی  شكل

آرام متوجه این مسائل  كشد تا مخاطبان آرام باشند. طول می

تجاري و تبليغاتی  بشوند، عالم هنر نياز به ارتباط با دنياي

امروز دارد منتهی طوري باید باشد كه هنر برده این نوع 

تبليغات نشود و هنرمندان در پی این نباشند كه دست به هر 

ها و نيازهاي خام درونيشان  گري كاري بزنند تا خودجلوه

كه بار شترها كج شود و  ارضا شود، از نظر من آنجایی

قصدش ناپيداست و جهتش چنين سمت و سویی پيدا كند م

 اش هرج و مرج است.                      نتيجه

من چندان از وضع سایر كشورها در زمينه شعر باخبر نيستم 

نظرم دنبال یكی دوتا مقصر گشتن  اما در كشور خودمان به

جو و روند قدرتمند است كه   اشتباه است چون این یک

كته كشد تا حل شود و البته ن ایجاد شده و طول می

هاي  آورش اینجاست كه ممكن است این شرایط هزینه تاسف

گزافی بر شعر فارسی تحميل بكند و حتی ممكن است 

هاي بزرگی را هم سبب بشود پيشگویی آینده برایم  پيشرفت

ترها بيشتر  كنم جوان سخت است. اما در این ميان فكر می

باید مراقب خودشان باشند، نه با هر تشویقی دچار 

گی  گی بشوند و نه با هرانتقادي به سرخورده هخودشيفت

برسند، در عين حال كه الزم است سعی كنند فكرِ باز و 

هاي مختلف  ها با نگاه رهایی براي نوشتن داشته باشند به آدم

هم اجازه صحبت بدهند، حتی اگر مخالف دیدگاه آنها بودند 

هتر حتی اگر یكسره از آنها انتقاد شد و یا به انكار رسيد، ب

اي و غير  است بگذاریم منتقدان كوچک و بزرگ، حرفه

اي راحت حرف بزنند، بعد در درون خودمان بدون  حرفه

توانيم به قضاوت بنشينيم  اینكه دچارِ پرخاشگري شویم می

هاي گفته شده، ببينيد یک شاعر  و فكر كنيم به حرف

تواند به شاعر  عملكرد و روند خودش است كه او را می
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وبی تبدیل كند، در نهایتِ تمام نقد و نظرها این بزرگ و خ

خود اوست كه مهم است و از آنچه كه در موردش گفته شده 

تواند كمكش  هایی دارد و چقدر می و شنيده چه برداشت

كند، حاال بگذریم از این موضوع كه در زمينه نقد فقير 

نظر من ما بيش از آنچه به توليد شاعر نياز داشته  هستيم، به

اي نياز داریم در حال حاضر،  شيم به توليد منتقدان حرفهبا

نظر من باید به منتقدان احترام  نقد را باید جدي بگيریم و به

بگذاریم و اجازه بدهيم حرفشان را بيان كنند همين كه در 

شوند كه  شرایط موجود با اینهمه مشكالت اشخاصی پيدا می

جاي كنند خودش  آیند درباره شعر ما صحبت می می

اميدواري است خوب است كه قدر همين اندك افرادي را 

شوند  هم كه اكثرا بدون انتظار خاصی حاضر به صحبت می

شوند  عنوان منتقد مطرح می را بدانيم، از طرفی آنهایی كه به

تفاهمات شخصی را كنار بگذارند عمل به  بهتر است سوء

ي ماست.   تمام این كارها باعث كمک و پيشرفت همه

نظر من اگر  تان را درد آوردم و بيش از حد حرف زدم. بهسر

هر كسی حد خودش را خوب بداند و اندازه خوانده و 

هایشان ادعا داشته باشد قطعا خيلی چيزها درست  نوشته

شود ولی بعيد است كه من و شما در طول عمرمان بتوانيم  می

در كشورمان چنين چيزي را مشاهده كنيم در خيلی چيزها 

اش هم به شعر  ت خيلی زیربنایی است كه خوب همهمشكال

مربوط نيست نقاط ضعف دیگري در مسائلی غير از شعر هم 

وجود دارد كه زنجيروار خيلی موضوعات را بهم مرتبط 

كند من سعی كردم در ضمن پاسخ اول پاسخ قسمت دوم  می

 سوال شما را هم داده باشم.

 

اینكه وقت های شفافتان و  بسیار متشكرم از پاسخ* 

در پایان اگر مطلبی باقی مانده  تان را به ما دادید. گرامی

 :است بفرمایید

** حرف خاصی نيست جز اینكه بگویم سعی كردم شفاف 

گویی  هایم كلی با شما حرف بزنم، هرچند گاهی بعضی حرف

گویی باب ميلم نيست، در نهایت احترام به  شد و چندان كلی

كشند من فكر  نه شعر زحمت میبسياري از افراد كه در زمي

كنم به  كنم بهتر است رك باشيم، من هميشه سعی می می

هاي قبل از من هستند احترام  بسياري از افرادي كه از نسل

بگذارم اما معتقدم احترام نباید جاي خودش را به 

هایم به شاعران  هایی از حرف رودربایستی بدهد، در بخش

شد به آنها  اي زیادي را میه خوبی اشاره كردم كه شاید نام

اضافه كرد و در بخشی دیگر هم انتقادهایم را گفتم، از اینكه 

ها  آید و در طی این سال صفر و صد نگاه كنم خوشم نمی

ام چرا كه با تمام وجودم  اهل مجيز گفتن كسی هم نبوده

معتقدم هركسی در این دنيا نتيجه زحمات خودش را دیر یا 

تر از این نيست كه  بخش برایم رضایت چيز بيند. هيچ زود می

ي ما  خودم باشد. اميدوارم كه روزهاي خوبی در انتظار همه

 صحبتی.  باشد. ممنون از اینكه مرا قابل دانستيد براي هم
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  سحر اسدي
 

 کنم می فراهم را بساطت من و روی می
 کنم می دم بگو باشد اگر میلت هم چای
 _خود و لبخند و شادی از کنم پر را ات سینه
 کنم می ماتم لبریز این از بعد را ام سینه

 من که مداوایی این از است بهتر گاهی مرگ
 کنم می مرهم خویش زخم روی بر را زخم
 نبود چیزی صورتم روی لبخند جز به من

 کنم می درهم چهره غم زا که روزی نیستی
 است تو با حق کند می زیادی گاهی هم عشق
 کنم می کم این از بعد حسابت از هم را عشق

 ای داده بادش به آسان را مغرور سر این
 کنم می خم سر شهر های کوچه در این از بعد
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  عليرضا بديع
 

 ست اجدادی گنج دو هایت سینه زخمی، افعی دو هایم دست
 ست آبادی میان گاهی گنج نیست، دوزخ ههمیش افعی جای

 
 رسید ارث به دامنت ی نقشه پدری ی خانواده از من به

 ست ی بغداد دزد شاه چهل با جنگیدن گنج، خوان اولین
 

 سبزند زمرد هایت چشم ولی است من با مار ی مهره
 ست عادی تو چشم دو از غیر هرچه است سربزنگاه که شبی در
 

 خورشیدی سال صبح اولین: گرممسر تو با که هایی لحظه
 ست میالدی سال عصر آخرین: دلسردم تو از که هایی لحظه

 
 النگویت ملحد ی حلقه بازویت، بارگاه ی قبّه

 ست الحادی های فرقه مكتب رویت کم ابروان ی حجره
 

 کرده کورمان کرده کَرِمان. کرده دورمان تقدیر دست
 ست ادیآز برج و میالد برج مانند تو و من سرگذشت

 
 رفت یغما به پیراهنت ملک...  رفت یغما به دامنت ی نقشه
 !«سادیست یک خاطرات از برگی: »بنویس دامنت روی ازین بعد
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 ابراهيم جويباري
 

 شود حالم از این حادثه بدتر باشد می

 آسمان درهم و ابری و مكدر باشد

 

 بوی یاسی که نشسته به تن غربت ماه

 باشد باید از عطر تن چادر مادر

 

 شود چشم پریشان کسی چون باران می

 زده خواهر باشد روسیاهم اگر این غم

 

 ماه خوابیده و خورشید ز سوزش افتاده

 سر باشد شاید این حادثه از پیكر بی

 

 شود سینه عزادار و سرم افتاده می

 ی افتادن اکبر باشد نكند لحظه

 

 زد به دشمن یل کافرشكن شاه شكار

 کبوتر باشد چون عقابی که پی صید

 

 دست یكی مشک به دندان دارد که بی این

 ی اصغر باشد ی ناله باید از دلهره

 

 شود حالم از این ثانیه خیلی بدتر می

 ماهه شبیه گل پرپر باشد طفل شش
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 هادي خوانساري
 سرجوخه اعترافات

 
 ها  بازی من و تو پشت پرتقال عشق

 های تلخ تو  ی و قهوه ا عصرهای قهوه

 شگی بهار، با توام، چرا؟عادت همی

 ...کنم که بیست و هفت سال در اعتراف می

 کنی که چندتا پرنده توی برف فكر می

 ها  مانده چندتا جنازه روی دست پوکه

 کنم که آخرین گلوله از  اعتراف می

 های خاردار ی... و برف روی سیم جوخه

 پس بگو دست من نبود، سوختم، نخند،

 س پوکه بودای که ساختم تمام جن کلبه

 !ی جوان به شكل کلبه؟ نه همه جنازه این

 !بازی من و تو، ما شاهد تمام عشق

 ما دوتا سگی که مست و هار عاشقانه هی 

 های هم  شدیم زیر چنگ پاره می تكه

 عدالتی و مسخ و من، جنون، بله! هنوز بی

 های قرمزت های تو، لباس عطر قهوه

 کنم زیر دوش آب سرد اعتراف می

 ...های من سبب نشد که تو رها وهعطر قه

 زندگی زیر آب، بوسه در گُه و لجن 

 اتهام بعدی شما، خیانتی نجیب

 اید، هیچ ها سالم هم نكرده به شكوفه

 های ماه مانده است رد بوسه بر لباس

 کنی که چندتا پرنده توی برف فكر می

 ...ها مانده چندتا جنازه روی دست پوکه
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 دانيال رحمانيان
 
 شدی کهكشان این ی ستاره مینسو تو

 شدی کودکان گر  نظاره نی باالی

 بود عشق اعجاز و راست رفت که هرجا

 شدی کاروان آن کرامت هم شام در

 شكفت می هات لب ز که ناطقی قرآن

 شدی جهان هردو قیامت قدقامت

 ات نازک عطشان لب بر رسید چوبی

 شدی خیزران آن بر گدازه دریاترین

 محبتت شد داخ زالل ترین جاری

 شدی روان عالم مردم های سینه در

 است نهایت بی تو کرامت اندازه

 شدی زمان ذهن تصور از باالتر

 خدا با همسایه کشیدی پر خاک از

 شدی آسمان هفت ستاره ترین روشن
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 محمود غريبي
 

 که نظر بازِ نگاهِ پریِ توست  چشمی 

 ست دلش در گره روسری توست چندی ا

 

 -هر روز-ر مسجد چشمان تو ست که د چندی ا

 نشینِ لب نیلوفری توست سجاده

 

 ی عشق من عاشقم و معتقدم معجزه

 اقرار خداوند به پیغمبری توست

 

 باز مردانگی و غیرت این قوم هوس

 شده در دختری توست ریز خالصه یک

 

 تر از مریم ترسا! ای دختر دوشیزه

 ای آن که خدا در پی همبستری توست!

 

 ر دفتر این شاعر مصلوبچندی است که د

 عیسای غزل، منتظر مادری توست
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 سيدنيما نجاري
 حضرت رقيه )س(

 
 های غم شود این واژه دارد شروع می

 کم نشینی که دست های سوگ این واژه

 هزار و سیصدوهفتاد سال پیش از یک

 را زده بهم ی من اعصاب شاعرانه

 

 پاره است مضمون قصه دخترکی ماه

 صد یک ستاره استیک دختری که در ر

 خواهم اینكه باز کنم اصل قصه را می

 مضمون قصه گوش و دوتا گوشواره است

 

 از فرط داغ دست به دیوار برده است

 های سرش را شمرده است که زخم از بس

 روند چشمان کوچكش دگر تار می

 که چیزی نخورده است آخر سه روز هست

 

 هایم دچار شد اینجا به گریه قافیه

 ی او تار و مار شد قصه شاعر کنار

 ای که دید ای وای از دلش در آن لحظه

 هجده سر بریده به نیزه سوار شد

 

 ی گوشواره را یادش نرفت خاطره

 روی زمین گذاشت کمی گوش پاره را

 گریه امان نداد و در خود مرور کرد

 ی داراالماره را هجده سر بریده

 
 با ترس زانوان خودش را فشرده بود

 مشب خود را شمرده بودهای ا شالق

 از درد استخوان کمر عین مادرش

 در کودکی شبیه زنی سالخورده بود

 

 ی روضه چه جور شد بار دگر بهانه

 از فرط گریه چشم مدادم نمور شد

 دستی شكسته شانه زند موی دختری

 در من دوباره حضرت زهرا مرور شد

 

 چشمی پر از صحبت و اشک و مالل داشت

 اران خیال داشتیک سینه آرزو و هز

 با یک سر بریده شروع به سخن نمود

 آن دختری که اول قصه سه سال داشت؛

 

 بابا سالم به تو که دلت زار و خسته است

 بابا بگو چشم شما را که بسته است؟

 بابا حسین، زجر در آن وحشت کویر

 های شیری من را شكسته است دندان

 

 کند بابا سه روز هست تنم درد می

 کند یرهنم درد میحتی تمام پ

 ام ببخش اگر گفته« حشیـن»بابا تو را 

 کند دهنم درد می لبم... زبان... دندان...
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 سيما اسدي
 

 بچه بودم برام مفهومِ، زندگی ساده مثل شیطنتم 

 جمعی بود توی عكسای دسته

 یادمه که تمام ذهنیتم قصه و غصه شكل هم بودن،

 از شكستن، مداد شمعی بود
 

 بار سرنوشت خودم بشم یک که کارگردانِ، خواستم من می

 و کات بدم تا سكانسای تلخ

 آرزوم بود رد شم از توی، کُمدو تابلوهای رو دیوااار

 نارنیا رو برم نجاااات بدم
 

 مو رقم بزنه رسه که، شانس آینده روز می به خیالم یه

 فرد بشم تا منم منحصر به

 قدم بزنهکم  روی ماه و یه اگه آرمسترانگ تونسته بره،

 تونم فضانورد بشم من می
 

 که زندگی فهمید، چقــــــد امید و آرزو دارم ولی وقتی

 هامو مختل کرد همه برنامه

 ریخت رو تارو پود افكارم ظرف تقدیر من شكست و اسید،

 آرزوهامو توو خودش حل کرد
 

 گیره هامو پس نمی کردم که روزگار از من، دلخوشی فک می

 تاداتفاقی که عاقبت اف

 ی من دو سمتشم شیره از ته قلب مطمئن بودم، سكه

 خط افتاد پرت کردم ولی نه،
 

 ی درخشاااانم ، فیلم آینده خالف تصورم حاال بر

 یه سكانس ملودرام شده

 کفش پاشنه بلند مامانم ی منه چون، گریه کار همیشه

 خیلی وقته که سایز پام شده
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 محمد اميني
 نمسرزمي سرطانيِ هاي فرشته براي

 
 سخته باور کنم، پاهات کوچیكَن

 زنی که هر لحظه با مرگ قدم می

 درسته امیدت غروب کرد ولی

 زنی هم می و به تو این سرنوشت

 

 نبین و با چشمای خیست غروب

 دلت از همین سرنوشتت پُره 

 یه دیوار غم روبروته ولی

 رهوخ توچشمات یه روز پنجره می

 

 بابا هدیه واست یه شونه خرید

 کنی ن شونه رو هی نگا)ه( میتو ای

 خوای موهات دربیاد بمیرم که می

 !!کنی چقد توی خواب موتو وا می

 

 که من یه احساسی روی لبت هس)ت(

 هاتو معنا کنم  تونم نفس می

 گم نرو خندی می به پاهام تا می

 خوام زندگی رو تماشا کنم می
 

 تواین برزخ شوم دلواپسیت

 خدا که چشاشو به قلبت نبست

 خوبی عزیز بینی یه روز خوبِ می

 (بینی که عكست تو روزنامه هس)ت می

 
 

 خواد توکوچه بیای دلم خیلی می

 بیای باز به دوستات عروسک بدی

 شدی ببینم که سرگرم بازی

 ببینم رو موهات بازم تل زدی

 

 ...!!حواسم بهت هست
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 سامي تحصيلداري
 

 بیاری و پاییز که کردی مش موهاتو

 داره برف چارفصلش که ای خونه تو

 سكوته و زمستون درگیر سالِِ چن

 داره حرف ما با خونه واکن گوشاتو

 س گذشته روزای دلتنگ هم خونه این

 بودیم شاد سقفش ما زیر که روزایی

 گفت می پرده بی پنجره شنیدم دیشب

 بودیم باد رحمیای بی زخمیِ ما

 
 شد زندگی اسمش و کردیم دیوونگی

 شد وونگیدی تهش کردن زندگی این

 بودیم تازه دردِ یه درگیر روز هر

 شد چی نفهمیدیم کردیم کارا خیلی

 
 تارعنكبوته پر از خونه سرتاسر

 نداریم کردن پروانگی واسه جایی

 س گرفته خیلی هوا کن روشن شعمارو

 نداریم کردن زندگی نای دیگه ما

 کردیم تنگ و خونهء دلبازمون ما

 گرفتیم سل هم از مرده هوای این تو

 تقدیر پای نوشتیم و تنهاییامون

 گرفتیم گِل باهم و عشق این درِ آخر

 
 شد زندگی اسمش و کردیم دیوونگی

 شد دیوونگی تهش کردن زندگی این

 بودیم تازه دردِ یه درگیر روز هر

 خیلی کارا کردیم نفهمیدیم چی شد
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 ساز پريا تفنگ
 

 ی محضه باد یک عاشقانه

 شه وقتی از موی تو شرو می

 زنه ی با دامنت قدم میوقت

 شه رو می با جهان تو روبه

 

 شه کوچه رویای شانزلیزه می

 زنی تو قدم می وقتی تنهایی

 کنی تو شهر چشات منوُ گم می

 زنی هر دفه داری چشم به هم می

 

 من تماشاچی توام هر شب

 شینی تو روی چشم ماه می

 شی از همه جای دنیا دیده می

 یبین رشو می چشمی ما وقتی زیر

 

 باد موسیقیِ صدای توئه

 کنی هات غزل می و با خنده غم

 دونه سالم تا دست، با یه با دو

 کنی موُ بغل می کل تنهایی

 

 

 ور شدنه شهر رویای غوطه

 توی آرامشی که همراته

 داغ خورشید تو نگاه توئه

 چشم دنیا به آرزوهاته

 

 من تماشاچی توام هر شب

 شینی تو روی چشم ماه می

 شی دنیا دیده می از همه جای

 بینی رو می چشمی ما وقتی زیر
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 نظري امين حق
 كافه

 

 وقته رفتی و هوا سرده چن
 و یادتو این کافه من موندم

 اینجا یكی هر شب توو تنهایی
 «(بافه با خاطراتت شال می»
 

 مونه گاهی به ساعت خیره می
 ده هر لحظه واسم دس تكون می

 س انگار با تو دستش توو یه کاسه
 ده وقتی رفتی رو نشون می هی
 

 ی کوتاس هر روز واسم چن لحظه
 رن یه عده میان و بعدشم می

 هم گیرن و با و می دست هم
 گیرن هاشون عكس می از لحظه

 
 جای تو خالی مونده توو عكسام

 دیگه واسه برگشتنت دیره
 رات بوده که یه عمری چش)م( به اون

 گیره ت عكس می با جای خالی
 

 و هوا سردهوقته رفتی  چن
 و یادتو این کافه من موندم

 اینجا یكی هر شب توو تنهایی
 0«بافه با خاطراتت شال می»

 
 «حسين غياثی»بافه  با خاطراتت شال می  8
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 زاده اردبيلي شبنم فرضي
 خورشيد هشتم

 

 تورو خواب دیدم، تورو یادمه

 مث بغض الالییِ مادرم

 رسه داره بوی عطرت بهم می

 آخرمی  توی خلوت کوپه

 

 تورو خواب دیدم، تورو یادمه

 دلم کفتراتو بغل کرده بود

 یه گوشه توی دفتر حاجتش

 یه شاعر هواتو غزل کرده بود

 

 رسه گنبدت رسم، می دارم می

 باز بارونیه مسیر حرم 

 ست؟ جورِ دیگه چرا حال اینجا یه

 چرا عشق کم نیست؟ ارزونیه؟

 

 ضریح تو نزدیكه، راهش کمه

 دور اومدهکه از راه  غریبی

 «به خورشید هشتم سالم»نوشتن: 

 به پابوسی ماه دور اومده

... 

 رسه دست تو؟ مگه دست من می

 صف زائراتو ببین، پر شده

 خود آسمونم نشسته زمین

 نگا کن نگا کن زمین پر شده

 

 کنم جا نگات می شینم همین می

 که شبیه منه کنار زنی

 کنم شه، حس می تو می داره غرق

 زنه كاش صدا میتورو توی اش

 

 یه گوشه نگاهی رو بارون زده

 دلش خونِ، نه؟ دونی دونم می می

 شه، نذرش تویی داره عاشقت می

 آخه عاشقی اینجا آسونه، نه؟؟

 

 ست چن ساعته یكی توی سجده

 ان صحن و سجاده  همه محرمِ

 توی هفت آسمون مث کفترات

 ان های تو دل داده به گلدسته

 

 یه بچه کنار غم مادرش

 به دستای تو زل زده شستهن

 هاش چه معصومِ، انگاری از چشم

 به چشمای معصوم تو پل زده 

... 

 چقد عاشقات پاک وخوبن آقا

 منم خاک پاشون بشم؟ ذاری می

 آخه عاشق عاشقاتم شدم

 فدای امام رضا)ع(شون بشم

... 

 سفر... روز آخر... یه بغض غریب

 کنم با نگاهِ ترم نگات می

 رسم دارم می شی... داری دور می

 ی آخرم توی خلوت کوپه
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 مرضيه فرماني
 

 بپاشه هم از من دنیای بذار
 نباشی خونه این توی تو اگه

 بسازی نو از منو تونی تو می
 بپاشی هم از منو تونی می تو
 

 لحظه یه اما بری خواستی فقط
 نبودی برگشتن راه فكر به
 اما کردی ویرون رو آبادی یه
 ودینب من فكر حتی لحظه یه
 

 بودم محكوم عمرمو تموم
 انفرادی سرد سلول این تو

  بفهمم روزی یه که ترسیدم می
 دادی دست از احساستو بهم

 
 باشه لحظه یک همون دنیا بذار
 شه می عكسا ثبت تو لبخندت که

 بمونی من پیش اینكه برای
 شه می ربط حرف دستام دوتا

 
 تو رفتن های لحظه خوام نمی

 باشه خاطره بدترین من واسه
 خونه دیوارای بذار مابین

 باشه پنجره دیدنت برای
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 سارا وحدتي
 

 شم خوام از چشمات نیفتم دور می چون می
 وقتا یاد لبخندم بیفتی تا بعضی

 شی هاست باشی حیف می این رسم آدم
 ها رو تا االن صدبار گفتی! این جمله

 
 صدبار گفتی عشق باورکردنی نیست

 لی سادهرن یه روزی خی گفتی همه می
 فهمم این حالِ خرابو ای! می تو خسته

 دنیا همیشه غم به چشمات هدیه داده
 

 شی ترس داری شی، دور می هی دور می
 های عاشق من درگیر شی با چشم

 دیوار تنهایی کشیدی دور دنیات
 تو رفتن که مجبورم کنی به بی تا این

 
 دونم! تو آدم تنهایی نیستی! خوب می

 رو شی خر روبهبا این حقیقت باید آ
 ای که توشی راه پرزدن نیست که پیله

 آغوش وا کن رو دلی که آرزوشی
 

 رحمه درسته فهمی اینكه دنیا بی می
 اما یه جاهایی باید از غصه رد شد
 دیروز و باید جا بذاریم تو گذشته

 باید رو سیل سختیا با عشق سد شد!
 
 

 
 روز مونم اینجا تا همون من منتظر می

 دستای تو مال خودم شهکه  تا روزی
 آغوش سردت گرم شه، خوشبختی با تو

 تعبیر شه! فردای تو مال خودم شه...!!
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 ليال اماني
 

0 

 شوم، به سماع می

 ها آنگاه که واژه

 .کنند شعر تو را کفایت نمی

 

9 

 من همه

 تعبیر گل سرخ و

 تو همه،

 !تفسیر گل سرخ

 

3 

 زنی، آنگاه که لبخند می

 .کند دلم هوسِ خوردنِ انار می

 

4 

 هر بامداد

 گشایی، پلک که می

 شكند بغض تاریكی می

 و آفتاب،

 .شود هایِ تو می ترجمانِ چشم
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 پور ابراهيم عالي
 کند می خاموش من بهت در را چراغ کسی

 خون کم روپوشی با که

 کنم خوابی زمستان

 زدم لب زیادی عقاید به

 کشیدم لرزان غربتی به تن و

 زیرسیگاری این تعریف

 گردد؟ می بر خود حالت به کی

 بودم مشترک گریه با بس از

 گفت شود نمی را ها حرف از خیلی

 اینجا هم آن

 دوبار یكی مُردم نمت موسیقی برای که

 است کدامتان گلوی عطر نیست معلوم

 برم می لذت که

 اش بریده های نفس در که

 بیایم کنار تفتیش با

 را؟ چیز همه بگویم؟ باز

 را پدرتان ی رفته شسته نسبت که

 ذهن توی اید؟ کرده گذاری تخم پرده در

 هستید شما کنم می فكر

 باشم نكرده اشتباه اگر

 کنید می نگاه ربانیق به من چشم از که

 کودک این گذارید می که

 بكارد باغچه در را هایش زخم

 رو پیاده وسط لرزد می دستم

 را لعنتی هوش این

 خواهد؟ می کمک کسی

 اش جمجمه توی از

 کند می عوض را طالهایش دارد کسی

 گردم می بر گریه از دارم که هم من و

 

 قاعدتاً تنهاست پدرم که

 رسم می کی است منتظر و

 کسی کند نازل را باد

 لخت سمتی در

 را خود جنون کنم می عرق

 ببرد بویی کسی نگذاشتم بس از

 کنم می لغزش ذاتاً را اشیاء

 قرمز برقی چسب رد و

 دارم پنهان زیادی های عیسی

 شد تمام

 برد نمی ذهنم به راه ای کلمه هیچ انگار

 ام دغدغه

 باشد سفید ی پرنده تا دو

 صبح هر که

 هایم سرشكستگی با

 شوند می متعارف

 گذارند می و

 دیوانگی« ساطوری زیر» مفهوم در

 شان مادگی در

 کنم بچگی معینی وقت در

 را خود چراغ کسی

 کند می خاموش من حقارت در

 کافرم اگر است همین

 زفاف از زردی ی زاویه در اگر

 آید می صدا

 ها؟! چرخاند می کلید خاک این در کسی

 گویم؟ می چرت دارم

 احمق چین اینا»

 «هی شدی کم جغد از سمتی تو

 عمیق جنونی اثر در

 را ناتوانی جنگد می توجیه کدام در نیست معلوم که
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 نيا الهه فاضل
 ...پیر خواهم شد

 کن زمان را متوقف
 میان بازوانت

 !هرجای دنیا که شد
 *** 

 ای گشتند چهار فصل شیشه
 بار بر زمین گذاشتند تا کوله

 تراشیدند تراشیدند
 ای ساختند، پیكره

 خواستند طور که می آن
 صدای خنده از دور

 باز های نیمه لب
 صدا های بی ناله

 زنی؟ فریاد نمی
 نه امیدی
 ای نه آینده

 نه مانده زنی
 پر از آب و قرص درون لیوانی

 فكرش را حل کردند
 ...اش حلول کرد در جسم سنگی
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 محمدعلي حسنلو
 تحفه.  0

 
 ابان هایی از من رفته بودند خیپوست
 پوسته پوسته

 شدندریختند و پراکنده میمی
 هایم  من با کَنده

 دیدم هایی زخم خورده را میکُنده
 یكی را دادم به تبر

 کس بهتر هیچ که از
 دانستی تنم را نمیمزه

 خواستیكی را جنگل می
 خواست و ساخت و باخت

 هایشهایش، آدمچشم
 هم با من صندلی بودند 

 ا من دار ها را بهم صندلی
 من ندارِ دارها هستم

 ندیده و نداشتم انگشتی    مگر برای یک سوراخ 
 ...گفتی بردار     گفتی بگذار       گفتی

 گذاشتیم و آب باال آمد 
 برداشتیم و صورت گرفته شد 

 و غرق 
 نامِ دیگر گردن

 ای غرق شده در سماجت سدها  -
  -ست برایِ حماقت مرا انگشتانی

 رومیسراغ دیگری م
 سه دیگر من 

 

 هایی دارد گُلی      سفید و چشم بلبلی پارچه
 خوانند:گویند       میهایی که میلب

 اینجا صلح             نریخته در هیچ رودی 
 ریزد ای       به چاله نمیراکد است و قطره

 وی دیوار اقیانوسی اگر سر         بزند ت
 چند سوراخ برای جمع کردن 

 چند قفس برای آوازها      آوارها
 هایمانهایمان   مُشتایم در آستینساخته

 هایی کَنده شده  همه از جنس کُنده
-هایی که در یک پرچم    خالص میهمه    تحفه

 شوند
 کنندهایی که قلفتی        خفت میهمه      خالصه

 کنندخفه می                                                 
 هایی از من در خیابانپوست

 ریخته و بیخته 
 پراکنده و کَنده شده 
 های تن تو را ای ترشح کُنده

 آورد هایی که باد میبه ختنه
 سپارممی                                 
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 محمدعلي حسنلو
 تن های . شبكه9

 

  خون که ام دیده من

 کرد می درو و پاشید می غلیظ

 گردن از که را ای صحنه گلوله،

  بود شده ساقط

  آدمی مگر

 شود می تكرار چندبار

  بدهد تغییر به را خود از نیمی که

  هم را نیمی

  عمر های جدول در تكه تكه

 ببیند یشخو دهان در آویزان

 

 هایم چشم با

 هایت چشم با

 ام دیده را هایی دست

  مرگ از بازگشته

 آدمی مگر

  دارد جان چند

 چاقو تحمل از روز هر که

 پوست کنار از اش سایه گذشتِ

 نلرزد                                     

 

 بمیر من با

 خوشبختی وقتی

 بیند می نیستی در را تنم 

 شده یستن های لب و گلوها ای

  بكنیدَم...  بِ...  بِ

  زندگی هوای 

 وزد می بیمار هایم رگ در
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 نقد
 خرمشهر()، مسعود ضرغاميان ،«دليل به سه»

 حموله سریا داودی 
 )خوزستان( محمد نعامي پوران، ،«قيچي»

      ماجد تمیمی 
 )خوزستان( محمود نايل، ،«ماه خسته»

 
 )ايذه( پور، هرمزعلي ،«پرتره»

      پور ابراهیم عالی 
      

 معرفي
  ، )خوزستان(«عليرضا شكرريز»

 ارينگين افش      
 «انجمن شعر حوزه هنري آبادان»
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 ، مسعود ضرغاميان«به سه دليل»خوانشي بر كتاب شعر 
 سریا داودی حموله

 

، 11 متولد، ضرغاميان مسعود
 زبان مترجمی كارشناسی

 .انگليسی
 چهارم هاي جشنواره برگزیده

 برگزیده و خوزستان پنجم و
 جنوب وارهجشن دودوره

 داور؛ ماهشهر در خوزستان
 مقدس دفاع جشنواره نخستين

 به» نام به شعر مجموعه یک صاحب ؛38 سال خرمشهر در
 . 13 سال، بوتيمار نشر ،«دليل سه 

 

کمان صدا به  هفت رنگین و خدا از عمر خویشگ»

های  برای ستاره تا زیباترین مرثیه راگ دهدگ شاعر می

 خانی همه کورش «دار بسراید دنباله

  
 پاساژهای ضد روایتی

 0330 انتشارات بوتیمار

 

شاعر، فریاد دردهاي  خالقيت در صداي ایماژیستی

اليناسيون و تصاویر انتزاعی بدیع و نو... دالیل  پارادوكسی،

 ضرغاميان است. «به سه دلیل» اصلی خوانش كتاب شعر

مخاطب آگاه بعد از خوانش كتاب پی خواهد برد كه شاعر 

شكل و  هاي رایج و انبوه شعرهاي بی بازي ور از زباند به

موضوعيتی  جز لطمه به ادبيات كه ادعاهاي عجيب!!

با تركيبات دوپهلو و پارادوكسی به  نخواهد داشت؛

شاید شاعر  حسی نسل جنگ و جبهه و... پرداخته؛ بازتاب

ها را در  به این نكته واقف شده كه جاي خالی بعضی حرف

 پر خواهد كرد!! این فضا فقط شعر

در جنوب  ذكر شود؛ «به سه دلیل» قبل از پرداختِ

 محيط، ژانر، فضا، طرح، چيز پيچيده و چند الیه است؛ همه

ها... و این پيچيدگی ژنتيكی! در  آدم ها، ادبيات، نوع روایت

بار خواندن مخاطب  و با یک امور ریشه دوانده است ي همه

ضرغاميان استثنایی شود كه این وضعيت در شعر  متوجه می

مصائب بعد از جنگ خود  انگشت گذاشتن به است؛

 ي چراها!! حكایتی است كه ما را به وادي مناطقه ممنوعه

 برد: می

و از  متر ارتفاع داریگ که بیش از سه ای خدایی-

هایی را که در  دست تریگ متری خیلی وسیع 09یک قالی 

 63هایم پس بده ص به کتف خاکریز از من گرفتیگ

ي تعاملی باهم دارند  در شعر ضرغاميان كلمات رابطه

علت غایی  نوعی بندها( )یا به یعنی بدون وجود دیگر الفاظ

ي  نتيجه انرژي نهفته در كلمات شعر پدیدار نخواهد شد و

نوعی  «به سه دلیل» در استدالل كالم شاعري است كه

ها؛  ذهنيت اعتراضی دارد و با وحدت طولی نگاره

سازد... در  می مخاطب   ویلی در ذهنأقابل ت هاي انگاره

قواعد  ي شاعر؛ ذهنيت انتقادي و معترضانه این خوانش

ثيرات حسی و أسطح نوشتاري؛ ت شناسی در زبان

در چرخش  اند. زمانی و مكانی برجسته هاي ظرفيت

زیباشناسيک و در واگشت به پاالیش جغرافيایی به 

 تصاویر ساختاري، هایی پرداخته كه با مشابهت و مغایرت

ي  مفاهيم و معناي قابل قبولی خواهند داشت. در چرخه

هاي گاه  شناسانه و كنایه ویل با رویكردهاي هستیأت
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ارائه   مفهومی و چندوجهی -رمانتيک شعري حسی

یيد كننده أاز تفكر اجتماعی نه چندان ت اي دهد كه آميزه می

 در جامعه است:

که جز  گیرمگ میدلم را از دریا  از این به بعدگ-

 7های من نزد ص چیزی به زخم نمکگ

 شب راگ خواهم این نیمه می با تمام خودت برگردگ-

 91های تو بمیرم ص روی شانه

باور  قابل سمت محوري به هاي بسيط با گزاره شاعر

به سه »در  چرخيده كه منشعب از ذهنيت جنوبی است.

كه  طور موازي حركت كرد باید با ذهنيت شاعر به «دلیل

 به كشف جهان ذهنی شاعر منجر  جوهر زبان در این اثر

گذارد  دنيایی می شود. رخدادهاي عينی كتاب ما را برابر می

یک  گویی ایم، تفاوتی از كنار آنها عبور كرده بارها با بی كه

با كشف این  جاي خالی در ادبيات بوده كه ضرغاميان

 .دپر كنرا  فضاسازي آن جاي خالی توانسته با پرداخت و

زشتی و  مانند مقوالتی چون خير و شر، امروز شعر و نثر

انگيز  سياه و سفيد، در جایگاهِ تعویضیِ شگفت زیبایی،

خيره شدن به جامعه در فراسوي قاب و  خویش هستند!!

ي فراموشكار  هاي عنان گسيخته را به حافظه تصویر؛ ایده

 سپارد: ما می

ا اشتباه که خودم ر وگرنه من آینه دروغ بودگ-

توی اتاق  وروزگ که شب  حتی این صداهاگ گرفتمگ نمی

کمی شبیه من  خواهندگ و از من و فانوس می چرخندگ می

 00تا به هوایم عادت کنید ص بچرخیدگ

شود كه  جهان شعري ضرغاميان زمانی دگرگون می 

تعبير نشود  )سوء سمت فلش ذهنی مخاطب به چپ به

عدسی مقعر!!( بچرخد. منظور چيزي در محوریت آینه یا 

شاعر با هوشمندي در این ذهنيت سيستماتيک به امور 

 -و ایماژهاي رئال  هاي عينی پردازد، با دریافت جدي می

 گویی بر جهان و مافيه سيطره دارند. سوررئاليستی كه 

هاي زبان بدور از ذهن قالبی و ابزاري براي شعر  الیه

ي خودش  نتيجه چيز هيچ» قول نيما به برگزیده شده است.

كه شعر  این و« ي خودش با دیگران است نتيجه نيست،

به شكل  شود و جز به جز ضرعاميان از یک كليت آغاز می

ي  هاي پنهان نتيجه آید و این دوگانگی ضد روایت در می

تيزهوشی شاعر است... شاعر تردیدوار از فضایی كه پشت 

دي كند با شگر سر دارد و فضایی كه امروز تجربه می

 «به سه دلیل» در كند. گی؛ تصویرسازي می واسطه بی

هاي  اي اعتراضی از هجویه اند و نمونه تصاویر فتوژنيک

هاي كليدي روي محوریت حس آميزي  اجتماعی با طرح

كند. اثر انگشت كتاب روي زمان  حركت می مفاهيمی

 :زبا ن حسی است تقویمی و ساختار حسی و

 ا به شكل صدایمانگت اندگ ها چشم باز کرده آینه-

 90دیده شویم ص 

یا به خودم  وگرنهگ آییگ نه این تو نیستی که می-

ام و  که هزاربار رفته یا به این راهگ کردمگ شک می

 93ندیدمت ص

که به  امگ خودم را دو دست گرفته از ترس چاهگ-

 36خواب نیفتم ص

و  «زندگی چند وجهی» شاعري خسته از این اشعار

 است. «هاي چند قطبی انسان»و  «جهان چند ضلعی»

 افتند! ها می گذارند تا آنجاكه نقاب ثيرأو ت ها نظامند واژه

شود و با  چيز عریان توصيف می در ذهن و زبان شاعر همه

ي بارز  ند كه خصيصهك هر خوانش آفرینشی نونمود پيدا می

در بازنمایی اثر و  شود، براي شعر ضرغاميان شمرده می

برد؛ هدف  هاي پنهان متن می ظرفيتلذتی كه مخاطب از 

روایت و  با طرح ژنریک، هاي شعر، اصلی كشف زیبایی

ي اشياء به حقيقت خود  سرگشتگی ذهن انسان در محاصره
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 كنند. دهد كه امروز اشياء بر انسان حكومت می را نشان می

زعم من ضرغاميان در جان دادن به كلمات تبحر دارد و  به

 كنند ها اشياء و عناصر را حمل می در این جهان نسبی واژه

رسد و این لمعات  سرانجام به كليت مفهومی صدا می كه

در همين  «به سه دلیل» و زیبایی و ماندگاري رازآلودند.

 رسد. هاست كه به یک امپرسيون متفاوت می سوژه و تم

ایم خود ميزي خود  البته با این همه فيلتر كه ما عادت كرده

ترفند مخاطب را به ناخودآگاه به  شاعر با این باشيم!!

 شود: تصاویري می كند و مرعوب می اي پرتاب سردابه

و هر  وقتی نمانده استگ دیگر برای نبودنگ-

ی دیوار چشمی استگ که مرا در خود تنها گذاشته  گوشه

 95ص

های اول شخص این جمع کاری ندارم  من به حرف-

 63ص

هایی  ه نشانهنوعی اليناسيون در شعر ریشه دوانيده ك  

هاي  و رگه معنایی هاي پنهانی الیه از قرابت مضمونی،

در  آور در شعرها است... ثر از بدعتی هراسأمتناقص و مت

كنند و  می شعرها خيلی رادیكالی جلوه بعضی بندها

هاي وحشت آن  یاد فيلم هاي مفهومی مخاطب را به داللت

البته  !اندازد هم از نوع دیوید لينج و آلفرد هيچكاك می

 این مفاهيم زیباتر از دیدن فيلم است! لذت نهفته در

حیوانی که از  ارواح سوخته،... هاي بدیعی نظير تركيب

خورشیدی که از میخ آویزان  های جنی بیرون زده، چشم

سری که از دیوار رد  کند، کفشی که فكر می است،

 باک، های بی ارواح الشه های سایه، خیره به کتف شود، می

 های پر از بوف کور، پنجره های کالغ، شدن کابوس بزرگ

هایی از سر بیرون  های تكثیری از تاریكخانه و دست دست

كلمات ابزاري براي بيان تصاویر و تصاویر  و... زده و...

به  ي بيرونی است؛ و الیه  ابزاري براي برجستگی معنایی

و این  انتزاعی و رویكردهاي سينمایی هاي شكل ظریفت

تركيبی از سوژه  هاي گردانی مفهومی در این غریبحقيقت 

ي  مخرج مشترك همه شاعر عاصی كه و ابژه است.

شاعر در  هاي دیروز است. زدایی هایش تقدس نگرانی

ند، كتاب ز ي مقاومت از یک وجدان معذب حرف می حوزه

شاعر آنچه را جنگ از تكميل  است... اتوبيوگرافی جنوب

عر و ضد شعر و گاهی با درهم ش .آن نااميد بود كامل كرد

خواهد؛ این تصویرهاي خطی  ریختن پرسپكتيو زمانی می

را به نشانه معكوس زمانی برگرداند تحوالتی كه شاید 

روایتی از یک جریان  زمان زیادي از آنها نگذاشته است،

هاي شعر انتزاعی  گفتمانی به شعر بدل كرده است. از زیبایی

دهد. تصاویر  عر دست میحسی كه از دیدن اشياء به شا

كه در این دیالكتيک در   هاي مختلف موازي و از روایت

بسيار  شعر ایجاد شده است. بازتاب حسی در این پاساژها

ي  ها در حوزه وانموده این درخشان است و

 باشد: محسوس و ملموس می گی اندیشه

انگشتان تو را گلوله خواهم  برادرگ من بند بندگ-

 97پذیرای خاکِ تو نبود ص  که خاکِ توگ کردگ

تا سكوتی بشكند  همیشه باید انگشتی بلند شودگ-

 6ص 

هاي  اهميت شعر از حيث تصاویر شعري و اعتراض

 كند... ها را احضار می انتقادي است كه گویی شاعر مدلول

 تفنگ پالك و گلوله و جبهه و موج و اسكله، جنوب و

عر ضرغاميان ش اي اعتراضی به جنگ و خاكریز... با ملغمه

تزریق شده؛ شاید شاعر در این دوران پر تالطم احساس  

زند؛  و با درایت، این ماسک سنگی را كنار می كند خال می

وارد  شعري سوبژكتيویته كه در هجوم این همه ابژه

ها جلوتر از  آميزي حس شود؛ ي معنایی و تاویلی می هصعر
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 هاي و به تصاویر سركشی و مكث خود كلمات هستند

 ذهن شاعر دارد: مميزي و معنایی كه حكایت از موضوعی

خون  پلیس هرچه چراغ قرمز را پور نورتر کردگ-

 0بیشتری روی زمین دیده شد ص 

به عكس خودم  کم کم دارم در این تاریكخانهگ-

 50کنم ص شک می

 64من روح زنی بودم که مردانه بزرگ شد ص-

 گونه كه براي انگيز و شاید مرثيه شعري حزن

 ثيرپذیري مخاطب و عناصر تقابلی حایز اهميت است؛أت

ها باید به یک اندیشه آن هم در  لفهؤبراي عبور از این م

هاي شعري  هاي فردي و اجتماعی و موتيف سطح الیه

كند و این رفتار  در هر چيزي شک می گویی شاعر رسيد.

نوعی ساختارشكنی معنایی  و پرداخت از زبان معنایی به

گونه در  هم تنيدگی فرم و محتوا و لحن گزارشرسيده و در

امروز جنگ و جبهه و  یروز ودبه  هایی تعميم شعر و

هاي زبان مفهومی  هایی كه با كنایه غيرروایی ضد روایت

 هاي اجتماعی شده است. حساسيت ذهنی و هباعث توسع

بیشتر از صدای  که به مرگگ مثل گورکنیگ-

 5خودش آشناست ص

که از  نورهای زودگذری بودگعین  امید رهاییگ-

 30رفتند ص  آمدند و می می های دور و برمگ خیابان

در  شود، حس می «به سه دلیل»متن  شناسی در آسيب

اگر نباشند هيچ  بعضی شعرها بند و اضافاتی هست كه

بعضی بندها  شعر وارد نخواهد... ي اصلی اي به پيكره لطمه

دارند... كلمات  از لحاظ ساختاري منافاتی با دیگر بندها

ی  با بوی تازه» مانند شعرهاي خواهند... كمی صيقلی می

 «های شب با دکه» ...90ص «خنده زاری»... 05ص «خون

 ...5ص  «های گرگی که عاشق بود زوزه» ...30ص

از  ...43ص «من اهل خودم نبودم» ...51ص «گورخانه»

 كننده است... شعر رو تعدد و توالی الفاظ خسته این

يان با بافتی از صدا و معانی تلویحی، گاهی دچار ضرغام

شعرهاي معناگرا فرصتی براي  این  گاه فلج لفظی است...

در این موقعيت متفردانه و  دهد... فكر كردن به مخاطب نمی

 این رازوارگی نوعی ذهنيت رادیكاليسم هم هویداست...

هاي پنهان  هایی زیر پاسخ البته براي من باز هم سوال

 ان باقی مانده است:ضرغامي

و به  دارمگ ام را برمی دستان مصنوعی امگ خسته-

 که از خاکریز ریخته استگ به هرچهگ زنمگ عكس می

یادم  گردمگ حاال هرچه این فیلم را بر می روی سرمگ

 .55ای بسازند ص از من موزه گفته باشمگ آید نمی

 :ضرغاميان مسعودشعری از 

 «اصلن»
 

 درنياورم تو ايه چشم از سر توانستم می

 نزنم خودم ي ریشه به تيشه بكنم كوه از دست توانستم می

 كنم قناعت خودم هاي كتف به توانستم می

 باشم داشته را خودم پاهاي

 ببينم یكی را انگشت ده كه نباشم ساده قدر آن توانستم می

 نپرم دري هر با

 اصالً است نخورده زنگ كه گوشی پشت باتو نزنم حرف

 شعر بجاي توانستم می

 كنم عوض را خانه ي سوخته چراغ

 بخوابم ساعت هشت

 بروم سركار به خيرأت بی صبح

 كنم سكوت نبينم نشنوم توانستم می

 بگذرم تو ي سایه كنار از آرام خيلی و

 اما

 دهی نمی امان كه تو

 باز و

 اي آمده شب وقت این

 نتوانستم وقت هيچ كه مرا هاي نوشته تا

 .بزنی لبخند و بخوانی خودت صداي با
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 محمد نعامي پوران، «قيچي»شعر  مجموعهبر  نقدي
 ماجد تمیمی

 قیچی خوردن شعر
 

اگر بخواهيم  ها. چراغ هر صبح/ ميرند/ صدا می چه بی
دنبال « قيچی»ي شعر  ها را در مجموعه ترین سویه مهم

تواند مدخلی براي حضور و فقدان  این شعر كوتاه می كنيم،
در این مجموعه ما  جموعه باشد.هاي شعري در م مولفه
كنيم كه با  هاي ویژه از هستی شاعرانه برخورد می برش

اند و گویا هر برشی  خورده «قيچی» مهارتی قابل توجه
كند كه از ایجاد  خالءي را در هستی شاعر ایجاد می

به معناي دیگر برخورد  ماند. ها و تضادها باز می تقابل
ذهنيت انتزاعی در كشفی و رئال با ابژه عالوه بر 

گيرد و این امر  تصویرهاي متفاوت از شعر صورت می
بيانگر تداخل امر واقع در فراواقعيت و به بيانی دیگر 

تواند اشاره و ایما به درهم تنيدگی زیست و زبان و  می
شعر  ذهن شاعر باشد در ساختارهاي چند بعدي ابداعی.

 ها مؤید این گفتار است: ... بهمن كجاي فصل 88
كنم/ مينياتور لبخندي  به آخرین عكس نگاه می گمشده؟!/

خوانيم:  می 21كه تاریخ در او معلق است... و یا در شعر 
چرا  شدم/ اي قوها غرق می ي خواب نقره ... كاش در بركه

عالوه بر آنچه گفته شد  آخرین بوسه بود؟ اولين بوسه/
ی ترین تقابلی كه در مجموعه قيچ شاید تنهاترین و موفق

توان پيدا كرد تقابل عشق و مرگ یا اروتيسم و فنا  می
هاي ناب عاشقانه و  در هر جا كه ما با لحظه است.

كنيم پس از آن مرگ و فنا و نابودي  كامجویانه برخورد می
محورانه و  صورت تن این تقابل گاهی به افتد. اتفاق می

صورت  گيرد و گاهی مرگ و فنا به اروتيسمی صورت می
عاطفی است كه یادآور موروث ادبيات كهن و روحی و 

وري  هر روي غوطه به هاي عارفانه است. لذت كامجویی و
این امكان را در اختيار شاعر گذاشته  jouissanceدر 

است كه بتواند دست به خلق شعر بزند و حساب خود را از 
سرا جدا  هاي معاصر عاشقانه ميراث كهن و حتی كالسيک

 خوانيم: ...زنی را كه دوست دارم/ می 82در شعر  كند.
ها با من خداحافظی  غم ام/ بار با نهایت نيرو بوسيده یک
روز  براي مردن/ رقصد/ و نسيمی زیر پوستم می كنند/ می

دو محور  82در این چند سطر از شعر  خوبی است.
صورت توأمان وجود دارند و در یک  اروتيسم و مرگ به

نظيري را در  ي بی شقانهرفت و آمد دیالكتيكی تابلوي عا
گاهی هم این ثنویت  دهد. مقابل دیدگان مخاطب قرار می

شود  گرایانه جدا می مرگ از برخورد تن -سرخوشی و فنا
گيرد: ...من  و در زمينه و بستر عاطفه و روحی صورت می

هر  به عمر حباب/ اندیشم/ به وسعت محدود رابطه می
پایان  آید/ می به دنيا آغاز در تبسم محتاط یک سالم/

 در كنار این نوع پردازش زیبا، زیباتر است. اما/ ناگهان/
پردازش دیگري در شعرها وجود دارد كه در مواردي 

ترین  شاید اساسی كند. محدود شعر را دچار سستی می
هاي سانتيمانتال عاشقانه  مندي ها و گالیه شكوه مورد،
تی شعر در واقع گالیه از هستی باید در زیست و هس است.

حلول كند و ساخت و سازه شعر از زبان گرفته تا تصویر و 
آوایی و  سازمندي زبانی، خروج از- مند كند آوا را گالیه

بينيم شاعر دست به نقد توصيفی  كه می در حالی -تصویري
زند و ماده بنيادین شعر یعنی زبان و تصویر  ها می از پدیده

از جمله  گيرد. كار می نخورده به صورت خام و دست را به
...رؤیاي  دید: 8توان در شعر  ها را می مندي این گالیه

هاي  كه زمان را بال اي بود/ مهربانی پرنده قدیم/
ما هميشه بيست ساله  و شكافت/ آهسته می اش/ بزرگ

از دیگر مواردي كه در آن نقد اجتماعی به شكل  ماندیم. می
شعر  توان به بند نخست توصيفی و حسی وجود دارد می

كه در خيال طعم  ي كوچک فقر/ نوه ..من/. اشاره كرد: 88
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سرزمين تنم را در  سوار بر هر قاشق/ سوپی ساده/
در سرتاسر این مجموعه آنجا كه اندیشه تقابلی  نوردد. می

زبان و تصاویر نيز در یک تقابل مؤثر  در شعر وجود دارد،
بلی شوند ولی آنجا كه ما با فقدان اندیشه تقا درگير می
زبان و تصویر دچار اختالل سلبی  شویم؛ روبرو می

هاي  ترین تصویر و داده شوند و  شاعر از در دسترس می
براي مثال در شعر  كند. ترین آنها استفاده می زبانی یا گنگ

به  هایی كه خواب موهاي مرا/ ..در كوچه. خوانيم: می81
در این دو سطر از  دوخت. ظریف بارش سرانگشتان تو می

عر ما با تركيبی معهود و غيركاربردي در شعر مواجه ش
یا به معنایی دیگر تقدم صفت بر  «ظریف بارش»شویم  می

...و من سنجاق شعري  خوانيم: می 87موصوف یا در شعر 
در این دو سطر نيز  آویزم. ات می ي ذهن به سينه تازه را/

كاربردي  هم تصویر با كاركرد تشبيه بليغ و هم زبان،
سادگی از عبارات و  در واقع ما با گذشت به دارد. تساهلی

آوایی و  شد بار ذهنی، كه می تصاویر مواجهيم در حالی
هر  به ها و تصاویر كرد. عاطفی بيشتري را محمول عبارت

هاي  روي ما در این مجموعه با طيف وسيعی از سوژه

از نوستالژي تا فضاهاي رئال در آميخته  شعري مواجهيم،
هاي شاعرانه كه در شعرهاي  انتزاعی تا كشف هاي با سویه

دردهاي زیستی و اجتماعی یا به  شوند. كوتاه منعكس می
از  و رستگار كردن این دردها، teromaعبارتی دیگر 

و این  است.«قيچی»هاي عمده مجموعه شعر  مایه بن
ها زبان نقش اساسی و  ماند كه در برخورد با همه این تم می

هاي مختلف  داللت و ميانجی نشانهعنوان  محوري را به
ترین شكل  بایست از آن به مطلوب كند كه می بازي می

هاي مفهومی و شكست نحو  از واسازي ممكن استفاده كرد.
گرفته تا شناور كردن موسيقی زبان و به تبع آن 

هاي ممكن براي  تا همه تكنيک ها. شناورسازي داللت
از ثابت بودن و  سرودن شعر پا در امور متحول بگذارند و

زیرا زبان اسب  گيري زبانی و تصویري اجتناب شود. عاریه
است و اگر  تروا است كه شكل بصري آن نيز حامل معنا

نفسه  شكل فی بخواهيم این مقوله را عموميت ببخشيم؛
محتوا است و هر خالق اثر ادبی دیگر نه تنها از رهگذر 

بخشيدن یا  سازي كند بلكه با قوام تواند مفهوم معنا می
 تواند مفاهيم را منتقل سازد. زدایی از فرم می قوام
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 ، محمود نايل«ماه خسته»نگاهي به مجموعه شعر 
 

 

 های شکسته تکثیر معنویت در آینه

 

                                   شعر در حرکت آناتومی  -0

  خوری تاهشیاری غصه هر چیز

 چون مست شدی هرچه بادا بادا

 را0367 اسفند و بهمن های سروده «خسته ماه» کتاب یسندهنو

باور کردنی » :آورد ادامه می با این بیت شروع کرده است و در

تفاوتشان با اولین باری که بر  ها، نیست اگر بگویم این سروده

 در» :آورد ادامه می وحتی در« .اند تقریباً هیچ است کاغذ آمده

 بر کلی نگاهی با «.نشد بجاجا ای واژه حتی اشعار این تمامی

یابد که شاعرِ این اشعار،  در می ای حرفه خواننده مجموعه این

براساس حاالت روحی و شكل دچار شدن؛ متن، ساختار و فرم 

)چه  )چگونه گفتن( از شعر را بوجود آورده است. بنابراین

 گفتن( اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

 است شعر آفرینش سمت شاعر، عظیمت ی نقطه همان نكته این

ای، تجربه  از شاعران غیر حرفه بسیاری که مهمی مسئله همان

 ا ند. کافی و وافی را برای بدست آوردن آن نیافته

این اشعار به چگونگی اجرای شعر  به همین لحاظ ما در

 ای ثابت. رسیم نه بیان اندیشه می

وجود ندارد  بدان معنا نیست که اندیشه در شعر ،این جریان

بلكه اندیشه در شعر اجرا شده و باعث سیالیت در معنا شده 

 مخاطب، که اند شده چیده ای انتخاب و است. کلمات بگونه

 که بیند می افتاده ای رودخانه در ای سكه چونان را معنا ابتدا

 زیاد آب عمق بیند می برد می که دست اما ست  دسترسی قابل

 که شود می دیده اشعار، از محدودی تعداد در البته. است

اند اما از آنجاکه اکثریت  پیاده شده ثابت ای اندیشه براساس

 که اجرایی– هستند شعر اجرایاشعار با توجه به اینكه در حال 

 خاص مكان و زمان از ای دایره در روحی شرایط براساس

 شده دگردیسی موجب زبان در شكل هر به لذا -اند آمده بوجود

 .است
                                

 شوی دیوانه می

 از تبسم ماه و

 دیدار آفتاب.

 راوپریشانی جان ت

 (31)ص  ؟ کدام گل داشت

 کشم تورا سر می

 ای ماه

 هر جا که باشی.

 بگذار

  ها ستاره 

 (44)ص  شیطنت کنند.
 اجرای به مقید را خود شاعر، بینیم می باال شعر در مثال برای

 مثالً که جایی در است مكنم لذا نكرده؛ زبان دستوری مقررات

 استفاده مورد را آن برعكس، یا و آورد نمی بیاورد؛ را فعل باید

. دارد دیگر کلمات  با نیز را برخورد نوع همین و دهد می قرار

که  است شعر در اجرا از محاسن، این رویكرد عقیده منه ب

 سازد. موجبات حرکت را میسر می یكی از

 را شعر در حرکت آناتومی مهیداتت نوشتار، در بافت نوع این

 است این شعر در حرکت آناتومی از منظور کند؛ می ریزی پی

ی  بدنه یک از عضو یک عنوان به را کلمات از هرکدام اگر که

، (شعر یاجرا)نوع  نوع رفتار کلمات شعر بدانیم با استفاده از

 .شد متن در حرکت ایجاد باعث توان  می

 شكست معنای کلمه -9
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 برای یعنی ست؛ ا قراردادی زبان  دانیم می که گونه انهم   

 ایجاد برای قرادادی، بطور ها انسان هرپدیده و هرشیئ

ند اما از آنجاکه در شعر ا کرده انتخاب نام بهتر، ارتباط

شود؛ دیگر انتظار  براساس بافت کلمات معنای آنها عوض می

 کتاب این در که کلماتی لارود. ح معنای ثابت از کلمه نمی

 آفتاب، ماه، مثل کلماتی اند، گرفته قرار استفاه مورد بسیار

 شاعر واژگانی محددیت از نشان شاید غیره و پلنگ چرخ،

اما با دقتی بیشتر درخواهیم یافت که در هر شعر از  باشد داشته

این کتاب، این نوع کلماتِ تكراری به معناهای دیگری مورد 

اند که  عیتی از جمله نشستهاستفاده قرار گرفته و یا در موق

 باعث تغییر معنای اصلی کلمه شده است.

 فاعل بجای گاهی و مفعول بجای گاهی اسم، بجای گاهی یعنی 

های متفاوتی جای  ور کلی این دست کلمات در موقعیتبط و

معنایی نجات  محوری و تک اند که شعر را از تک گرفته

آخر این نقد  که در توان به شعرهایی دهد. برای مثال نیز می می

خواهم آورد نیز مراجعه کرد. البته از این کتاب حداقل چندین 

ها و  کار باید پشت سر هم خواند تا تفاوت معنایی و موقعیت

 تمهیدات مورد استفاده از کلمات را دریافت.

 متن حلول انرژی در -3

 هر یقین بطور که اعتقاد این باشد، نداشته علمی دلیل شاید    

 جمله در آن گرفتن قرار نوع و معنایی بارهای از جدای ،واژه

 دارای شاعر روحی شرایط براساس نحوی؛ های موقعیت و

علمی در  ست. البته از نظر از انرژی سرشار پتانسیلی

دهد و یا  ت را انتقال میبروانشناسی تفكر مثبت انرژی مث

 ثیرأبر اشیاء نیز تو هم ها  انسان هم برتوانند  کلمات می

 بگذارند. این رویكرد از نظر علمی نیز ثابت شده است. 

ی  توانیم به این نقطه حتی ما در مسائل دینی و مذهبی خود می

که شاعر هر گاه به صداقت  معتقدمهر شكل  مشترک برسیم. به

کند، کلمات چونان ظرفی از  روحی خود در شعر دست پیدا می

 از بعضی. شود می داده انتقال مخاطب بهشوند و  انرژی پر می

 خسته «خسته ماه» کتاب نام عكسِ بر مجموعه این شعرهای

 اند. الیتفع حال در انرژی از پتانسیلی با بلكه نیستند

 زنمگ چرخ  چرخ می

 ام  من ستاره

 و در چرخشم 

 (60)ص  ام. قصد خون ماهگ کرده

 چرخگ چرخگ چرخ 

 نازم چرخم وگ می می

 (07)ص  به خونیگ که در سینه توست.

در شعر اتفاق  «چرخ»ی  هبار واژ ها چندین در همین سروده

ست که کل این شعر از ده کلمه  افتد و این درست در حالی می

 تكرار این اوالً که شود . حاال چگونه میکند تجاوز نمیبیشتر 

مخاطب ایجاد خستگی نكرده و لذت ادبی را نیز به  منِِِ برای

شود  مه از شعر احساس میکلمه به کل ،آورد. انرژی ارمغان می

حتی پیش از بسته شدن معنا در ذهن خواننده. این حرکت در 

 لذتست که  آزاد کردن انرژی میان متن عنصری اساسی

 این شاعر اوقات گاهی حتی. برد می باال شعر در شناسی زیبایی

 انرژی این اما ندارد گفتن برای عمیقی مفاهیم یا حرف شعرها،

   .است شده یادب لذت افزایش باعث

برای مثال هنوز قسمتی از شعری را که شاعر این کتاب خوانده 

 گفت:  بود در گوش دارم که می

های جهان بمیرندگ اگر نتوانم بجهانم این اسب  بگذار تمام اسب

 ها راگ از سرگردانی آتش

نا گفته نماند از آنجاکه اکثر شعرهای موجود در این کتاب از 

است و از نظر فرم و ساختار تنه به  کوتاه تشكیل شده اشعار

زند؛ اما  مییا کارهای کوتاه این دهه کاراهای هایكو 

را در تصویرسازی و  «ماه خسته»های اساسی مجموعه  تفاوت

 توان نام برد. نوع معنا، به اضافه انرژی درونی شعر می

 ها رسوخ در اشیاء و پدیده -4

 راوهای ت صدای ضجه

 به گاه تگرگ

 ن تنها باغبا

 فهمید  می

 (030ص) سیب.
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... 

 ای گذشت  پروانه

 هایش سوی بال و

 (65ص) در من بود.

هایی با هم دارند. دید شاعر از درون  نگاه کردن با دیدن تفاوت

ها و ایجاد ارتباط از نظر حسی با استفاده از  اشیاء و پدیده

ست که شاعر متناسب با تجربه  تخیل فرهیخته از جمله امكاناتی

 کتاب این در برد. نویسنده ود در متن از آن بهره میادبی خ

 واندازه شكل از گاهی جاندار موجودات و اشیاء زبان از گاهی

ها و  مایهبرای رسانیدن مفاهیمی که  شعر ایجاد در آنها رنگ و

 «سیب» ی فلسفی دارد استفاده کرده است؛ مثل واژه های رگه

گناه اولیه انسان  که تعابیر مختلفی بخصوص در اشاره کردن به

 معانی دیگری در ذهن خواننده ایجاد در این شعر دارد. هرچند

 کند. می

 ـ تصاویر دینامیک 5

 نالند ها می حباب

 فریادهای دلی در اعماق را 

 و نگاه تو 

 شمشیر رنگین آسمان را

 کند  آهیخته می

 سر در قبای پاییز 

 تكانم  من بال می

 هام و مشتی پرنده از شقیقه

 (913ص) .کند می ازپرو 

شاعر به  «ماه خسته»در بعضی دیگر از شعرهای کتاب 

 به را شعر تصویر ساختن پردازد اما تنها تصویرسازی می

 شاهد ما اشعار از دیگر بعضی در ولی رساند نمی سرانجام

تصاویر استاتیک نیستند بلكه هستیم،  تصویر در پویایی

تواند  خوانش میعملكردی دینامیک دارند لذا مخاطب پس از 

تكانمگ و  من بال می: »را احساس کند در ذهن خود پویایی آن

 «کند. هامگ پرواز می مشتی پرنده از شقیقه

  آیینی چاشنی با معاصر عرفان های تجربه ـ  6

های نوع نگرش و اجرای متفاوت با  مینهزهایی تازه در  تجربه

م، ی پیش خلق شده؛ چه از نظر فر آثاری که تا چند دهه

های دید شاعر... نشان از بر  ساختار، فضاسازی و نوع زاویه

خوردی معاصر با اینگونه مفاهیم ارزشی دارد. استفاده از 

های شعر امروز در ارتباط با مفاهیم آیینی نسبت به  تكنیک

آثاری که با موضوع آزاد بوجود آمده، بسیار از نظر کیفی کم 

       نیست.بوده است هر چند از نظر کمی اینگونه 

 بهترین از آید می نظر شعرهایی که از این دست آفریده شده، به

این مجموعه وجود دارد. شاعر  ست که در شعرهایی نوع

های خود در یک شعر استفاده کرده  هنگامی که از تمام تكنیک

ادغام  «آنِ شاعرانه»های گفته شده را با  و سپس این تكنیک

 ازآفریند.  شعر می کند؛ لحظه عظیمت خود را به می

 آناتومی حرکت از اشیاء در رسوخ از متحرک تصویرسازی

 حرکت از مكان و زمان ریختن هم به از فرهیخته تخیل از شعر

 ای اندازه به  کدام هر از اشعار نوع این در غیره و معنا سیال

 نیستند نوع این از که شعرهایی در اما کند می استفاده مناسب

 لذت باعث تفاوت این. جوید می بهره ها کتكنی تمام از کمتر

 .است شده نائل محمود آیینی کارهای از بیشتر

 در هم با و هم در تكنیک، نوع چند بین که منطقی حرکت 

 میان این در و رساند می اعتدال به را شعر شود؛ می پیاده شعر

چیزی که اهمیت دارد؛ چگونگی به اجرا در آوردن شعر است 

گذارد.  نمایش می گی خود را به ساختار تازه که از نظر فرم و

های آیینی شاعر که سمت و  در نتیجه در این مجموعه دغدغه

کند؛ جدای از ادغام کردنِ  سوهای عرفان معاصر را متبادر می

های الزم، توانسته لذتی تازه  تخیل، عاطفه، تصویر و تكنیک

ذهن در ارتباط معنایی که سیال است در متن بوجود آورد تا 

 نه بنابراین. زند پیوند مخاطب را به تعابیر الهی و معنوی

 لذت بلكه، برده باال را اثر زیباشناسی و ادبی لذت این تنها

 .کند می منتقل نیز خواننده به را دینی و عرفانی

 میان من و توگ مگر چقدرگ راه است:گ

 کوری بر خاک وگ نوری بر خاکگ

 (001ص) هاگ بینا کن. مراگ به نام آفتاب
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ها، کلمات خاص دینی مذهبی  آنكه از نشانه محمود نائل بدون

یا عرفانی استفاده کند، توانسته تعابیر معنوی و ارزشی را در 

 نگاه عرفان خاص خود میان این نوع شعرها متبلور کند.

 برهنهگ اینکگ توست کالم چرخش ازگ من نگاه چرخش 

 گ آیم می تو سویگ پای

ایگ نان خشکگ باری عطر گلگ از  ای آب وگ تكه با جرعه

 (005ص)بر پیشانیشگ کشیدی.  ست که توگ تبرک دستی

در ادامه برای کسب انرژی از ماه و آفتابی که محمود نائل 

آفریند، تعدادی از شعرهای معنوی این کتاب را با هم  می

ی  نویسندهموفقیت هر چه بیشتر خوانیم. به امید سالمتی و  می

 .«ماه خسته»

ه به گاه غروبگ به خون کشیدیشگ پس اینک خونین مگر ن

 آید.گ بر می

هاگ در شوقندگ  تا با نگاهی بسوزاندتگ در خویشگ و پرنده

 (006ص) .اهوراییآسمانگ 

  
گ هایگ رقصم می هایگ سرودستم بر کوبدگ او که می

 (071)ص .رقصم می
  

 .بنگرم تو در گخویشتن بجای تا تو مرا از کنار آینهگ راندیگ

 (074ص)

  
گ ش ورید همه باگ دریا هامگ بغلطگ بغلطگ بر روی گونه

 (001ص) .است نزدیک

  
برکعبه چه گذشتگ وقتی سیلگ میان دو ابرویتگ جاری 

زدیگ برون از  شد؟گ شكاف در فرقگ تو نبودیگ که ضجه می

 سالم:گ که توگ سجاده کنارگ اما خونینگ درگاه در  خویشگ

گ ذوالفقار وگ نكرد کهنه را نیرنگباریگ بازی چرخگ  گدادی

 (030ص) داشت. را تو نشان هم ابتدای از
  

گونهگ در آستان  میان دستگ این گخورشیدگ روی پاگ مهتاب

 (054 ص) نالم توگ می

  
ستگ از مدار شگرف توگ در  ی خردی ...آه، یونسگ شراره

 (01ص) .عشق بلند مدارگ
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 پور ، هرمزعلي«پرتره»نقدي بر كتاب 
 پور ابراهیم عفلی

 

 چندگانه رفتاري یا .رود نمی كار به طرف بی اي واژه هيچ

 «پرتره» واژه .است رفته كار به دیالكتيكی فرآیند طی یا و دارد

 را آن قطع به توان نمی حتی و باشد رفته كار به طرف بی تواند نمی

 تنهایی به خود «پرتره» دانيم می .داد جاي اي  بندي تقسيم در

 و آید می وقتی اما كند می پيدا معيين كاركردي و است واژه یک

 كلی و عينی ساختار اشعار از اي مجموعه به شيرازه یک مانند

 آن مفهوم به رسيدن براي كند، می تغيير كل به وضع بخشد، می

 بر قطع كه نشود فراموش) بزنيم سري كتاب اشعار به است نياز

 (است نشده ساخته مدلول بی دالی هيچ ماا رسيد، نخواهيم یقين

 .است اي كلمه تک «هرمز» هاي كتاب اكثراً مانند كتاب این اسم

 پر شناسی جامعه و اجتماعی هاي الیه مجموع در كلمه همين اما

 از را شان كتاب حافظ مثل شاعرانی بودم معتقد هميشه .شود می

 نيست ازيني و است كتاب ابتداي جا همان كنی باز كه هركجایی

 همين كه كند خواندن به شروع كتاب ابتداي از مخاطب كه

 كه نبود حافظ تنها اما .است شده فال واژه به عوام نگاه باعث

 بودن انتزاعی با كه داد نشان «هرمز» .بود هميشه براي و اولی

 حاالت ترین جزئی( حتی) به دادن ذهنی سوي و سمت و زبان

 هميشه براي حافظ كه گفت... ادهانم و ها اسطوره اشياء، انسان،

 هنرمند هر خاص كه انزوایی شده، تضعيف عرفان آن .نبود

 زندگی) .دید توان می «هرمز» خوي و خلق در را است واقعی

 از نداریم را سفسطه قصد چون و نيست، او شعر از جدا شاعر

 شناسی واژه نظر از كه دانيم می ما( پرهيزیم می خاطرات تعریف

 در« پرتره» كتاب شاعر .است بافت یک (شعر ینجاا در) متن

 خود بومی زیست فولكلور هاي المثل ضرب از خود كاري بافت

 در سعی كه معنی آن به نه اما .است كرده هایی استفاده

 به ما هنرمندان از بسياري كه كاري) باشد داشته سازي اقليت

 آن به رسيدن به سعی متن در فوكلور با .ددادن انجام اشتباه

 كه كاري كرد، آلمانی زبان با «كافكا» كه داشتند را اقليتی ادبيات

 فراموش و كنند، می انگليسی زبان با حاضر درحال سياهان

 در سعی اي غنی ي پشتوانه با ي«چک» ي«كافكا» كار كردند

 به ما عزیزان این كـار و داشت آلمانی زبان در اختالل ایجاد

 (خورد برنخواهد جایی

 تنهایی این بر كه /بينم نمی اگر بریدن براي انیگيسو با»

 و ماه/ نسبت در كه یا دیگر است نمانده/ ستمگري براي جایی

 نيماژ پور، علی هرمز پرتره،) «پلنگ رویائی و بزرگ هاي آب

 (82 صفحه ،38

 زن یا دختر یک تنبيه براي كه بوده رسم بختياري در

 خودرا گيس داشت نذر زنی اگر یا و بریدند می اورا هاي گيس

 .داد می قسم خدارا و برید می

 شاعر ي گذشته كارهاي در ایلياتی هاي استفاده این البته

 ایلياتی، هاي اسطوره از استفاده .است مشهود نيز پرتره

 عنوان به شاعر كه ذهنيت این با اما... و ایلياتی هاي سمبل

 زیاد كه وار   مجري اي گونه به نه داد می وظيفه انجام كننده تعيين

 هاي لفهؤم دیگر و اسطوره از خود كار بافت در كسانی بينيم می

 قولی به یا و ایل آن لغت فرهنگ از تنها كه كردند استفاده ایلياتی

 كه كرده عمل خود رسالت به تنها شاعر و .است كرده جستجو

 اي گونه همان به .باشد كرده زندگی رادخو شعر هاي لفهؤم تمام

 شعر در اي واژه آورد از قبل تا داشت ادعا «سكیمایاكوف» كه

 .است كرده زندگی و خوابيده آن با سخت

 دلت از هم دفعه یک /كنيد سوال خود دل از هم بار یک»

 (87 صفحه.«)نگاه بكن نه به دلت /بپرس

 تعاریف از پوستی با ها كنش ترین روزمره از استفاده

 فرد به اطبمخ حرمت به اصل در جمع فعل از كه اجتماعی،

 و گفتار در صميميت ایجاد ي فاصله در باید حتماً یعنی .رسد می

 «هرمز» این از تر جالب و .شود رعایت ظریفی مسائل دیالوگ

 ساز متعارف به اورا همين و خندد می خود هاي مژه با

 :گوید می كه است بخشيده شهرت ها نامتعارف
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 همه بر ./صدا یک نه یا صدا آن به نگاهم در توانم می»

 چندم ي مسئله بگيم لحظه همين به كه یا/ بگذارم نام چيز همه 

 معمار و /سازند می زاویه كه هایی مژه به این این، /است من

 (81 صفحه) «.شوند می خنده

 ساده و صاف استدالل .نيست زیبا خالی و خشک گریه

 موجب»: است گفته حق به سارتر كه نيست بهتر این از هم،

 باشد اي گریه بر سرپوشی كه استداللی اما .دشو می توهين

 آن از را گریه مستهجن ي جنبه اللداست .ماست مطلوب

 .نجفی ابوالحسن چيست، ادبيات سارتر، پل ژان) «.دارد برمی

 (33 صفحه ،8811 نيلوفر رحيمی، مصطفی

 ادبيات از/ كوچكی درمان و دارم كردن فكر به احتياج»

 /و است قدیمی كه هایم خواب ي یلققبد/ و انصاف بی هاي سرفه

 (28 صفحه) «.گویند می زمان كوتاهی از كه هایی كتيبه

 و حافظ و رستم گور كه را تاریخ كنيم می بغض هم ما

 به و آورند درمی ما اشک الواح، كه است دیگر ها خيلی و فروغ

 .نشاندمان می حسرت

 كرده هضم و حل خود در را همه اسيد مثل كه تاریخی

 اسم وقتی است اندوهگين تاریخ این چيز چه از «رمزه» است

 این در تنها نه كند؟ می خواب بی اورا است؟ كرده اي كتيبه خودرا

 به نسبت كه شود می دیده نگرانی شاعر این كارهاي اكثر در كار

 در كه انسانی .است انسان نگران «هرمز» .دارد انسان و جامعه

 انسانی .است نگذاشته ركنا را جنایت خود زندگی كوتاه زمان

 و. است نگذاشته كنار را جنایتد خو زندگی كوتاه زمان در كه

 و «رحمان نصرت» ناتوراليسم با را نگرانی این من

 نگرانی این .كنيم نمی مقایسه «هدایت صادق» اگزیستانياليسم

 .است كشانده شعري انزواي به را شاعر كه است عرفانی حاصل

 اشک فقط هرمز ،«سارتر» از یمكرد نقل كه هنگو همان و

 دارد، مهيا آستين در وقت هميشه را الزم استدالل او .ریزد نمی

 را شعر آخر تا و بگذاریم جگر روي دندان است كافی تنها

 :نویسد می كه بخوانيم

 اي پرنده بال صداي /كه انگار هایی مژه از من آویختن»

 .«برق مثل هدیرپ /سرت باالي از شود نمی دیده /كه است

 (28 صفحه)

 آویخته هایش مژه به انسان «كن انكار» شاعر خود قول به

 ي حوصله كه است كسانی پلک بودن سنگين از كنایه یا است

 و آید می كه شنوند می را صدایی فقط و ندارند را كردن نگاه

 را جهان و انداخته برف زیر در سر كه هایی كبک .رود می

 .انگارند می خاموش و تاریک

ه ب هركدام اما خنثی و هستند كلمه خود خودي به ماتكل

 و وحشی باشند اهلش دست اگر گروهی حتی یا و تنهایی

 خودرا آرام و خنثی آنقدر گاهی كلمه یک .شوند می نشدنی رام

 شاعر حتی یا و متوسطی شاعر هر ذهن در كه دهد می نشان

 شكل همان به كلمات از كه شاعرانی) گيرد می قرار بزرگی

 ابتداي از مفعول، به فعل از جایشان تنها (كشند می كار ذشتهگ

 اما .كند می تغيير... و جمع به مفرد از جمله، انتهاي به جمله

 دارد شعر جنون كه بگيرد قرار شاعري دست در اگر كلمه همان

 است قادر باز بگيرند او از را زبان دستور و جمله اگر حتی

 از همين و .كند پا و دست آنها براي انگيز عجاب نقشی

 مشكل با واژگان براي گاه هيچ كه است «هرمز» هاي ویژگی

 و كند خلق خود را اي واژه شده اگر حتی .شد نخواهد مواجه

 خود قول به) او براي را نوشتن شعر كه است هایی علت از همين

 به رسيدن يابر ها خيلی كه شعري كند، راحت (مادر شير از او

 .دهند می تشكيل مافيا و زنند می نيرنگی یا حيله هر به دست آن

 سيگار مرا مزار دوانگشت بين /كردم می جا جابه داشتم»

 81صفحه «مرا

 یک پایان بی نگاه در تو نام /است من هاي قلث در تو نام»

 هم كال تازه /كه تصویري نه كوچكی وي /هم آلمان تا /شی

 62 صفحه «نيست

 .است قائل یاديز احترام مخاطب تخيل براي «هرمز»

 كه است علت همين به و كند نمی فرض ضعيف اورا تخيل

 كه گروهی .شوند می مشكل دچار او تخيل با مواجه در گروهی

 را اثر آن ساختار اثر یک عرضی و ملولی هاي رابطه دنبال
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 اي رابطه گاهی هنر كنند قبول خواند نمی و كند می زیروروي

 ایجاد .شود می اثر به بخشيدن بُعد باعث كه كند می ایجاد دیگر

 و قواعد دنبال آنها كه اي هندسه و ها زاویه به عمق و حفره

 ي رابطه «هرمز» شعر .كنند می اش رسم مثالشان براي ها قانون

 ي رابطه یک كه علتی به اما دارد هم طولی ي رابطه دارد، خطی

 تر سخت مخاطب براي دركش كردهه اضاف روابط این به دیگر

 طور به .كند می تداعی را چندوجهی تصویر یک كه عديبُ .است

 عينی ي رابطه دنبال ذهنی مفاهيم در «بورخس» اعتقاد به كلی

 .است عبث كاري گشتن

 كنند؟ می فرض روان و ساده را هرمز شعر اي عده چرا اما

 را چندبعُدي و چندخطی تصویر یک اگر است لوحانه ساده

 تنبل تخيل امر این هاي علت از یكی .خواند بعُدي تک و ساده

 را «سهراب» شعر كه كسانی مثل .گوید می را این كه است كسی

 درعين سهرابه ك صورتی در .كنند می فرض صميمی و ساده

 معترض یک شخصی هاي مقوله دیگر و «بودایی» تفكرات

 مرده و باد زنده و شارالتانيسم به دست كه معترضی اما .است

 .است نزده باد

 در چرا» یا و «ذهن از كبوتر پرواز به و /سوگند اتماش به»

 .آخر الی و «نيست كه هيچكس قفس

 عنوان به فقط تخيل از متاسفانه زبان فارسی مخاطب

 ساده «هرمز» شعر اصالً كه صورتی در .كند می استفاده گر تجسم

 تماشاگر شخص تخيل كار»: برد سرمی پنبه با دارد او .نيست

 بازي به تخيل .است دادن تشكيل بلكه نيست كردن تنظيم فقط

 هنرمند كه خطوطی وراي از كه است این كارش؛ پردازد نمی

 مانند به نيز تخيل .بسازد دوباره زیبارا شی است كرده رسم

 تخيل .شود متمتع خود نفس از تواند نمی ذهن اعمال دیگر

 فقط غائيت .است درگير اقدامی در هميشه است، بيرون هميشه

 داشت مرتبی نسق و نظم چنان شی كه بود می مكنم درصورتی

 ما از شویم قایل آن براي غایتی توانستيم نمی اینكه درعين كه

 ادبيات سارتر، پل ژان) .كنيم فرض برایش را این كه خواست می

 (886 صفحه ،8811 نيلوفر ر،.نوم. ا چيست،

 دیوانگی اسباب كه آدمی /ندارم خود روز براي اي تازه نام

 /تند هاي باران در چرا /خودش سازد می فراهم / را خودش

 باز اگر امروز /آدم آورد می تاب بسته درهاي پشت قدر این

 همانطور باز اگر /باشم منتظر غروب تا كه /باشد همانطور

 «بياید دنيا به مرده كه /پذیرد می اي پرنده خواب در ادامه /باشد

 (81 صفحه)

 جنس زا رمزه اعتراض «هرمز» هستم معتقد چرا

 ها خيلی گردن خود، لطافت و صداقت آن با و است؟ «سهراب»

 و رفت باید باران زیر دارد راراص سهراب وقتی زند؟ می را

 لوح ساده آنقدر مطمئناً كرد باید باران زیر را كارها از خيلی

 از و برویم باران زیر كه گفته «سهراب» كنيم فكر كه مينيست

 محض ي استعاره باران سهراب ايبر .ها شاعرانگی دست این

 ترین دقيق به استعاره .است استعاره «آب» كه گونه همان است،

 كرده رعایت را بازي قواعد كاست و كم بدون كه واژه، معناي

 كه اي استعاره شود، می استعاره نيز «هرمز» براي «باران» .است

 هرمز .كند می تغيير هدف لیك هب اما است عقيده هم سهراب با

 .نيست معترض فقط سهراب مثل اما كند می استعاره را «باران»

 هاي زیرالیه با است شاعري مدنظر كه اي دلهره .دارد دلهره او

 گی روزمره از و داند می مسئول انسان برابر در خودرا و عرفانی

 در هرمز شاعري عمر بيشتر دانيم می ما .است عذاب در خود

ه جامع از و وابسته انزوا این به اورا كه بودند وشد  سپري انزوا

 هرمز انزواي از ها خيلی هشتاد ي دهه در دیدیم. خواندند دور

 هایی همان كجایند؟ امروز ها همان اما .داشتند استفاده سوء قصد

 هنر كردند فراموش و دیدند می باد مرده و باد زنده در را تعهد كه

 و است ندهنرم اول ي وهله در هنرمند یک و فردي ي مقوله یک

 هاي زیرالیه در بودند دنبالش ها آن كه چيزي كند می فكر هنر به

 اسم به چيزي كه بود نياز آن یافتن براي و است هرمز شعر

 .كنند درك را «غنا»

 

 ابتداي هاي دهه هرمز منطقی ي ادامه هرمز «پرتره» كتاب

 و زبان آن شاعري ابتداي در هرمز اینكه یعنی .اوست شاعري

 كاوتذ و هوش معنی به این .بود یافته را فردي و صخا دنياي



 

 

   9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره 985 

 كسی زیربار خود هنري كار ابتداي در كند سعی كه است كسی

 به اش شاعري ابتداي كه است وارد فروغ به كه نقدي. نباشد

 هاي خيلی و شدن «مشيري» شدن، «توللی» در سعی اي گونه

 یگرد تولد واقعاً كه است «دیگر تولدي» كتاب در اما .دیگر

 دست یک و شخصی زبان آخر كتاب دو هر در و است فروغ

 در و است یگري دتولد كننده تكميل و ادامه آخر كتاب .است

 هرمز اما .است یكی زبان عناصر و دست یک زبان كتاب، هردو

 در كه را هرمزي .بود فهميده را این نيز خود اولی هاي كتاب در

 آخر هاي كتاب یگرد و «پرتره» در شناسيم می «جهان سپيدي»

 است زبان منظورمان داشتن ادامه از باشد یادمان .دارد ادامه او

 تر مهم همه از و نمادها ها، سمبل اساطير، جنس زبان، عناصر و

 هرمز بينی جهان در ولی. ها این قرارگرفتن هم كنار شكل و نوع

 .اوست ذهنی تئوري شدن غنی از حاكی كه بينيم می تغييراتی ما

 و است شده تر پررنگ او كار در كه عرفان نوعی و تعزل

 از اي مقاله در كه شاعري دوستان به كنم می اشاره درنهایت

 شاید و است جا به و ستودنی كاري كه زدند، حرف ایسم«هرمز»

 و شعرمعاصر در مخفی هرمزه ب پرداختن براي باشد آغازي

 وانج چه) شاعران ثارآ در او تيز ها چشم دادن ونشان بررسی

 و كار جاي هرمز اسم كلی طوره ب (.خود هاي نسل هم چه

 .طلبد می بيشتري بررسی
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معرفي، عليرضا شكرريز
 نگین افشفری

 

  بیوگرافی

دانشجوي فوق  ،اهواز 8871متولد ، شكرریز ،عليرضا
 .روانشناسیليسانس 

 بیوگرافی ادبی 
يست و دو سال است كه بطور جدي در عليرضا شكرریز ب

كه هم در  عرصه شعر معاصر فعاليت دارد، بطوري
اي تاكنون  هاي منطقه هاي  خوزستان و كنگره جشنواره

بار مقام اول و برگزیده شعر آزاد با موضوع آزاد و  چندین
 با موضوع آیينی و عاشورایی را بدست آورده است.

این خودکار دارد »نام  الزم به ذکراست کتاب ایشان به
های کتاب سال  در دوره نهایی داوری« نویسد قرمز می

جمهوری اسالمی ایران راه یافته و از کاندیداهای کتاب 
 سال در شاخه شعر معاصر اعالم شده است. 

 های:  او مؤلف کتاب
 8818، سال «ها برایم دعا كنيد لعنتی»مجموعه شعر آزاد 

، سال «ي عباس پنجهیک پياله »مجموعه شعرآزاد آیينی 
8811 

، سال «بنویس با قلب كوچک من»مجموعه شعر آزاد 
8811 

این خود كار دارد قرمز »مجموعه شعر آزاد عاشورایی 
 8838، سال«نویسد می

همچنين سه مجموعه شعر آزاد با موضوع آزاد، آماده چاپ 
 دارد.

ها و نشریات خوزستان و برخی  این شاعر در اكثر روزنامه
چاپ  هاي كشور آثار، نظریات و نقدهاي خود را به روزنامه

 رسانده است.
همچنین ایشان عضو هیات داوران چندین جشنواره و 

اکنون نیز  ای و کشوری بوده و هم همایش استانی، منطقه
 عضو هیات مدیره شعر اهواز هستند.
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انجمن شعر حوزه هنري آبادان معرفي

 

 انجمن شعر حوزه هنری آبادان

 
و با  8816طور رسمی از سال  ت این انجمن بهفعالي

 مسئوليت آقاي حسن انوري آغاز شد.
تاكنون با مسئوليت آقاي منتصر درویشی  11 سال از

 .شود برگزار می
 :توسط حوزه هنري آبادان چاپ شده كه هایی كتاب

 از رباعی مجموعه، ترسند می ها ساقه تمام داس از
 .محمدایمانی

 شعر ي مجموعه معتبر، و رسمی ي شناسنامه این
 .آبادان شاعران

 نوجوان شاعران شعر ي مجموعه سياه، تخته پاي
 -شدند منتشر 32 سال كه– آبادان هنري ي حوزه

 .33سال، دشتی فرهنگ شعر مجموعه خورشيد معبد
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 كالسيك 
 

 )خوزستان( محمدبم

 علي بهرامي كهيش )شوشتر(

 )آبادان(نتصر درويشي م
 رئوف دلفي )خوزستان(

 مهدي شيرافكن )شوشتر(

 نژاديان )آبادان( سامان علي

 دوست )آبادان( ندا فرهنگ

 كياني )ايذه( كورش قلعه

 احسان مرادي )شوشتر(

 داريوش مرادي )ايذه(
 منجزي )شوشتر(سيما 

 شيوا ميرزاخاني )آبادان(

 مهرداد ناصري )شوشتر(

 ان(ناصر نديمي )آباد

 ترانه    
 پويا اقرايي )رامهرمز(

 مرتضي ايوبي )خرمشهر(
 ميالد عقيلي )خرمشهر(

 سيدداود موسوي )خرمشهر(

 شيوا ميرزاخاني )خوزستان(
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 محمد بم )خوزستان(
 

 تان ام روي گردن تمامی نشسته

 هاي گرم را ببرم م كه نفس  ا نشسته

 هاي شمارا به هيچ ميخ كنم كه جسم

 هاي شمارا در انزوا بخورم و روح

 ها زبان دارند؟![ ]در این زمانه مگر زخم

 ها نفوذ كنم قه دارم در پردهعال

 كه خوب قاطی با خون و استرس بشوم

 هاي شما ظریف بنشينم روي گرده

 و ردّ شالق چرم ميسترس بشوم

 ]تمایالت غریبی به دوستان دارند![

 خواهم آورم كه می ب مكالمات عذا

 دقيق بر روي گوشِتان دریل شوم

 ام آرام به روي ميز غذا تا ننشسته

 موش ميل شوم می مرگكه با شراب و ك

 هایمان دارند!؟[ ]چه كار به كار گوش

 چی دلتان را هميشه خوش كردید به هيچ

 به اینكه قدرت مرفين مرا شكست دهد

 افتيد اي از غم به سجده می به شكل توده

 كه برق شمشير دین مرا شكست دهد

 مان دردها توان دارند[ ]براي كشتن

 از ابتداي تولد كنارتان هستم

 دهم و... گریه خودم را قرار میدرون 

 شوم از اولش به آخرتان كشيده می

 دهم و... درون قبر شمارا فشار می

 دارند[... هاي روي قبر جان ]فقط علف

 

 
ارشد زبان  افزار، كارشناسی (، مهندس نرم8861محمد بم )

مدیره انجمن شعر آبادان.  و ادبيات فارسی؛ عضو هيئت
 براي انتشار...درحال گردآوري شعرهایشان 
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 علي بهرامي كهيش )شوشتر(
 

 و ماشه را بچكان دور از این هياهوها

 كه رم كنند و پریشان شوند آهوها!

 گذرند كُشند و می دو چشم لوطی تو می

 بگو كه دل نسپارند بچّه ترسوها

 ها كه جهانی شدند بر سر تو چه جنگ

 كشی به ابروها چنين كه خطّ و نشان می

 ترسم بخوابم هنوز می كه تخت از این

 زنی رگ خواب مرا به گيسوها كه می

 ست جدال بر سر دستان تو شروع شده

 ست صداي من و النگوها! درآمده

... 

 ست قدر مرهم بعد از نبرد بيهوده چه

 هميشه دیر رسيدند نوشداروها!
■ 

 ست هنوز عشق در آیين ما سبک نشده

 من اعتقاد ندارم به این ترازوها

 زنند همه ر و دیوار میدوباره بر د

 بلند شو! كه بيافتند از تكاپوها

 اشاره كن كه جهان راه را بلد بشود

 تر شود فراسوها یافتنی و دست

 ات بهار آمده! بگذار توي دستان

 دوباره النه بسازند این پرستوها

 ي پروازماست باوركن ـ زمانه پلّه

 اند سكّوها... ! براي پر زدن آماده
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 اي انگار با جهان خودت و قهر كرده

 ن بهانه خودتو من نبودم و حاال به ای
 ي پرت رود خواهی رفت به سمت گمشده

 سی و سه بار دورتر از اصفهان خودت
 برد تر، ولی می اگرچه رود كمی خسته

 ها، به بيكران خودت تورا به دوردست
 كه كنم اینجا درست وقتی سقوط می

 نشان خودت به من نشان بدهی مرز بی
 اي آیا به اینكه فاصله هم تو پی نبرده

 ت ميان من و ميان خودت؟!س توافقی
 تواند این باشد: و نسبت تو به من می

 تمام حجم جهانی، من اصفهان خودت.               
 

2 
 

 ات را چيدم ها فاصله وقتی از جاذبه

 نم آوار شدم روي خودم باریدم نم
 چشم بستم كه گناهم تو نباشی اما

 ات لغزیدم توي چشمان پر از وسوسه
 و انگار توراتو شبيه وزش بادي 

 با تمام تن خود بيد شدم لرزیدم
 به تو وابسته شده هرچه كه با من قهر است

 ي تردیدم به تو وابسته شده، مسئله
 ها باز تكرار تو و جاذبه و فاصله

 .ات را چيدم ها فاصله وقتی از جاذبه
 

، فعاليت خودرا در 8868متولد  منتصر درویشی
 11آغاز نموده و از سال  11ي ادبی از سال  عرصه

 است. آباداني هنري  مسئول كانون شعر حوزه

 هاي هنري: اي از فعاليت گزیده

ي  دبير علمی بخش شعر دومين تا پنجمين جشنواره
 ها، آبادان. پایتخت پنجره

 ن.ها، آبادا مقام سوم اولين جشنواره پایتخت پنجره
ي شعر  نفر دوم بخش كالسيک چهارمين جشنواره

 مقدس، اهواز. دفاع
ي شعر  نفر سوم بخش كالسيک ششمين جشنواره

 خوزستان، اهواز.
ي شعر جنوب،  ي دوازدهمين جشنواره برگزیده
 ماهشهر.

 و چندین جشنواره و همایش دیگر.
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 نور خورشيدِ خاوران هستی

 چاهِ نفت سياهِ آبادان

 نامه پارتيزانِ چماق و شب

 ا تجاوز درونِ هر زندانی

 ترین غروبی یا كهربایی

 مهري سرزمينی براي بی

 ها حسِ عطرِ لباسِ كولی

 یا كه زارِ نمورِ بوشهري

 دهد فرهاد بوي عيدي نمی

 ها توي جشنِ طناب و دلقک

 خواست كودكانه درون من می

 ها سكه باشد ميانِ قلک

 خواند بوفِ كوري كه در سرم می

 گير با جنون و صداي دامن

 ها خودكشی كن به سبکِ هيپی

 توي شطِ عميقِ بهمنشير

 گی دارم حالِ صدبار نشئه

 در سرم التقاطِ داروها

 روي گورِ ترانه خواهم مرد

 من به شرطِ تمامِ چاقوها

 ... مثلِ شهيارِ قنبري باش و

 بوي گندم بخوان برایم باز

 ي ارتش در صفوفِ شكسته

 با لبانِ كبودِ هر سرباز

 بزن به این تاریخچسبِ زخمی 

 كاش شد و... اي روي سطرِ نمی

 من رسيدم به آخر بازي

 بعدِ مرگم جوازِ دفنم باش

 رئوف دلفي )خوزستان(
 

 ... كُلت و پشـتِ ميزي نشسته بی

 قصه از ابتدا چریكی بود

 در زمانِ هميشه مجهولی

 ها الكتریكی بود صندلی

 داري زد اتاقِ تب پلک می

 جرجيغِ او با لبانِ هر آ

 ها شد جهانِ ناخن هضم می

 در دهانِ شریفِ گازنبُر

 ميخكی سر شكسته در گُلدان

 ها در یاد احتكارِ ترانه

 توي فنجان ِ قهوه افتاده

 فصل سردِ فروغ فرخزاد

 اورشليم و رموزِ معبدها

 توي نقشه هميشه گم بوده

 درد دارم شكافِ مقعد را

 مثل قومی كه در سدوم بوده

 نگمابتداي وقوعِ بيگ بَ

 توي قلبم سرودِ ویرانی

 اي از ستارگان هستم تكه

 قسمتی از شعور ِكيهانی

 ما كه مهد تمدن و عرفان

 یا مریدانِ مولوي بودیم

 در لباس و كالهِ ماشی رنگ

 با جماهير شوروي بودیم
 ...ما شعاري به روي دیوار و

 راهی پُر از غم و سختی كوره

 پاسبانِ كتيبه ي كوروش

 دبختیوارثانِ كبيرِ ب
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 رئوف دلفي )خوزستان(
 

 كنم بدنت را به روح شهر تزریق می

 تا آسمان خانه به اندازه سِر شود

 باید مرا بغل بكنی سمتِ كشورت

 روز قبل از اینكه زمين منفجر شود یک

 هاي زمين در زمان ِصفر بانوي عطسه

 ست سكه شد چه ستاره بازار قتل هر

 هاي نفت آتش زدند آینه را بشكه

 تكه شد غول در چراغ خودش تكهاین 

 هاي پراكنده در اتاق بانوي ورد

 ها رنگِ غم شدند آغوش باز پنجره

 صدها كتاب شعر سرودم براي تو

 ها عاشقم شدند اما تمام فاحشه

 ترین جهت وزد به جنوبی با باد می

 تصویر رقص سوتينت روي بند رخت

 در خواب من زنی رحمش را برید و بعد

 خودش را درون تختاعدام كرده بود 

 هاي نفت بانوي اكتشاف فراورده

 لغت ي فرهنگِ بی بانوي واژگانه

 ي ژوليده در اتاق بانوي پاچه پاره

 بانوي سرسپرده به مردان سگ صفت

 خلف شدم كنم پسري نا من فرض می

 لب از اقتباس هاي لبا ماماي قصه

 سمت توست جریان فكرهاي موازي به

 از تراسشيطانِ چشم دوخته بر كوچه 

 

 گردن بزن مرا بنشين بر سریرِ خون

 هاي دهر كالغی ِعفریته بانوي مو

 كنم هاست رقص مریدانه می من سال

 هاي شهر خانه با شوهرت ميان عزب

 در من حلول كن به سقوط فرشتگان

 از كوه طور و مادر موساي عامري

 تحریف كن مرا به خداوندي زبور

 انجيل از روایت عيساي ناصري

 هاي استرس دم كشيدنِ شب بانوي

 الياف زمهریرِ فرورفته در تنور

 اي در اتاق گيجِ قرنطينه گم شده

 هاي نور متن پيام دخترِ سياره

 ... تشكيل پارلمان مگس در زباله و

 شده در ازدحام سطل سيگار مردِ گم

 ... ي عفونت ِروح جنازه و سرگيجه

 بانوي خوبِ وسوسه در ارتكاب قتل

 خورده در كتاب قمآقاي سرنوشتِ ر

 هاي كال خوردگیِ انبه بانوي كرم

 دست خدایانِ وحشت است افسار من به

 كشم كه بيافتم به احتمال من جبر می

 روز قبل از اینكه زمين منفجر شود یک

 عریان بشو مقابل چشمان هيز من

 بجا شوند ها جا كاري بكن كه فاصله

 ي معنا گریزِ من بانوي عاشقانه
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 مهدي شيرافكن )شوشتر(
 

 شوق تماشاي تو هرچند بميرم ز

 یند بميرمآغوش بده تاكه خوشا

 ات آرام سررا بگذارم به سر سينه

 تهران شوم وپاي دماوند بميرم

 العبورت ي صعب یا رد شوم از گردنه

 یا در گره كور گلوبند بميرم

 ترش كن زندانی آغوش توام تنگ

 ي این بند بميرم آنقدر كه در گوشه

 ي قتل است در این بين هر نقش تو یک نقشه

 ميرمماندست دلم تا به چه ترفند ب

 

 اديان  )آبادان(سامان علي نژ
 
8. 
 

 كنی لباس مخملی كه تن می

 شه تو دل آدما انقالب می

 اگه راتُ سمتِ ما كج بكنی

 شه دعاي درویشا مستجاب می

 

 تو بياي پا بذاري تو كوچمون

 رسه روزِ موعود می انگاري اون 

 شه توي عالمُ... چی خوب می همه

 رسه اوضاي دنيا به مقصود می

 

 یاگه تو رهبر انقالب بش

 ده واسه پول جون نمی كس  دیگه هيچ

 كنی پوالي نفتُ سرازیر می

 ده اي كه بوي خون می توي سفره

 

 توي آرایش كودتاي تو

 شه هركسی وارد این بازي می

 كنی نظامی برپا می حكومت

 شه دولت قبلی براندازي می
 
 



 

 

 192| 9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيرن تو دس)ت( می چریكا اسلحه 

 كنن ها تو كوچه شورش می هيپی

 وق)ت( چش نخوري ي اینكه یه واسه

 كنن چشاي حسودُ كورش می

 

 رو لبِ خطوط مرزیه لبات

 خوان كه پناهنده بشن همه می

 براي دیدن تو حتی یه شب

 ها زنده بشن ممكنه كه مرده

 

 كنی و تو برپا می تو جهان صلح

 گيري خدارو تو دس)ت( میپرچمِ 

 ها شی رهبر واسه دلشكسته می

 گيري حق مظلومارو تو پس می

 

 كنی دراي زندونارو وامی

 گيرن كارگرا حقوق كافی می

 شن تو حجله و... دخترا عروس می

 گيرن سربازا كارت معافی می

 

 كاشكی دنيارو تو دستت بگيري

 غمارو از تو دال جدا كنی

 وقتی شاعر تو دیوونه بشه

 شه كودتا كنی روزي صدبار می
 

 سامان علي نژاديان  )آبادان(
 
2. 

 روز و شَبَم باتو هَماهنگه

 چشماتُ هروقت واكنی صبحه

 شه خندي و دنيا قشنگ می می

 خندي و دنيا پر از صلحه می

 شه كنی موهاتُ شب می وامی

 شه دنيا تو تاریكی غرق می

 تابه خورشيد به این خونه كه می

 دیکِ نزدیكیكنم نز حس می

 ي قرنه دستاي تو معجزه

 انگشتاي دستت هنر دارن

 ها كه خوبی كل آدم از بس

 ذارن فقط واسه تو وقت می

 با هر نگاهت كه پر از عشقِ

 شه تعریف زیبایی عوض می

 ي دنيایی تو بهترین سوژه

 یه فيلم پر سودي واسه گيشه

 هرروز صبح منتظرم خورشيد

 پوشت بياد بيرون از پشت تن

 گم ر كنی یا نه بهت میباو

 و از جون من عاشقتم از دل
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 .آبادان 13، متولد دوست ندا فرهنگ

 هاي رسمی ادبی: شروع فعاليت

 سازان تهران )واحد فرهنگ و ادب/ هامون( در اندیشه 12از سال 

 تاكنون. 16حضور و عضویت در انجمن شعر آبادان از سال 

ي اول چهارمين همایش استانی شعر آغاجري در بخش آزاد،  رتبه

 يک.قالب كالس

 .38ي انجمن شعر آبادان در سال  عضو هيأت مدیره

 

سرا، کارگردان و  ، ترانهنژادیان سامان علی

. وی سابقه همكاری با آبادانیعكاس 

لو، فرزاد زادمهر در  خوانندگانی چون امید حاجی

ی ترانه دارد همچنین او سابقه ساخت و  زمینه

 کوتاه و بلند را در ی فیلم همكاری در چند پروژه

 ی خود دارد. کارنامه
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 دوست  )آبادان( ندا فرهنگ
 

8. 

 دنياي ما، دنيا به دنيا دامَّۀُالشَّر بود

 پاشيد بحر طویلی كه دهان مار می

 ترم باشمهرجا كه الزم بود با خاكس

 پاشيد!! می« سيگار»دنيا فقط روي سَرَم 

 

 ؟! وقتی از باال بد آوردي؟«أمَّنيُجيبُ»

 ؟ در افاعيل همایونی«أین َ المَفَرُّ»

 ها از سُكرِ اوّل، دائِمُالجَبرند این سركه

 اي تُف به این وجه تمایزهاي قانونی!!

 

 پنجاه و نُه بودي و وقت زایمان آمد

 رد دموكراسیسال هزار و سيصد و د

 سال هزار و سيصد و... حاال تصوّر كن

 ماسی!! موجودیت داري ولی در اصل، می

 

 با مادرم ربط عجيبی داشت« موجودیت»

 ها را باید كه زن باشی بفهمی جنسيت

 زعم خودت آبستنش بودي هرچند به

 هرچند شكل دخترت شد، كاش فردارا...
 
 

 

 نمایی را خواست و قدرت دنيا پسر می

 جنس مخالف بودم از حيث مذكَّرها

 داد قدرِ مطلق فعليت می را این« تأنيث»

 ي ابهام در ضلع مدوَّرها آویزه

 

 ات كرده! آن كس كه روغن سوزي« تَبَّتيَدا»

 ناخن جویدي بابِ ميلِ آشپزباشی

 چی از مزّه افتادي یک عمر، دست كافه

 هاي خفّاشی!! روزمرگی« وَیلٌ لِكَلِّ»

 

 تقلّا در فضاي هيچ تا هيچ است« كافه»

 ست نمود ميخ و نعل و اسب عصاري« كافه»

 ...آاااااخ« إلّا»هيچ... « الحَولَ إلّا»چرخی و  می

 ست!! داري چرخی و دنيا به فكر خویشتن می

 

 بعدِ مشروب است هاي دنيا فقط سرگيجه

 باشم!« ریختن»جوري نزایيدم كه صرفِ 

 تري باشی خواستی مصداقِ موسيقی می

 «...زن،باشم!!»خواستم پنجاه و نُه مضراب،  می
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 دوست  )آبادان( ندا فرهنگ
2. 

 هاش درگيرم، با نبودنمثل هميشه 

 تنها به این خاطر كه او روح غزل بوده

 كرد، ي ادراك دنيا را عوض می اندازه

 حتی اگر گاهی برایم محتمل بوده

 

 چرخيد، دفتر ميان خاطرات گيج می

 هرچند او تردید در دیروزتر دارد

 كه شاعر در خودش هم واژه كم آورد، جایی

 بوده!« امري مستدل»پندارها گفتند: 

 

 خورد، در ذهن او وقتی تكان می -خدا-شک  بی

 رفت كه ماجرا قدري براي او عقب می

 در بهت سرگردان یک تقدیر جاري ماند،

 بوده!!« هبل»كه تا مرز جهنم با  حسی

 

 یک قافيه، یک حرف، شاید اتفاقی بود،

 هاي ممتد این شهر سردرگم در پلک

 كرد، تاریخ فصلی را براي او صدا می

 ایی كه بداند الاقل بوده!ه در لحظه

 

 داشت، هایی را نگه می تصویر دور سال

 ي هنجارهاي كور و آویزان در خلسه

 رقصيد، اي متروك می چيزي شبيه سایه

 حل بوده!!... پایان مردي احتمال راه
 
 

 كورش كياني قلعه سردي )ايذه(
 

 بود مانده كه قشنگش خط دست روي از

 بود دهخوان شعر قــوي احتمال به دیشب

 

 انفـــجار موج ولــی بود، بهار اسمش

 بود پرانده را اش روسري هاي پروانه

 

 صورتش روي خون ناگهانــــــــی پرتاب

 بود نشانده كوچک شقایق گل چندین

 

 شد اتفاق این وارد پليس وقتــــی

 بود نمانده جنایت ثبت براي چيزي

 

 اش دوچرخه با شب نيمه مرد: گفتند

 بود رسانده مریم گل كوچه به را خود

 

 ولی كند بزرگــی اعتراف خواست می

 بود چكانده قبلش ثانيه دو را ماشه زن
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 )شوشتر(احسان مرادي 

 ام بسه آقا معلم خسته

 گيره درست چقدر سرد و نفس

 سوزه از حرفات داره دلم می

 حرفات مث شليک یک تيره

 

 آقا من از غم دیگه سر ریزم

 يرهسالم دلم پ كه بيست با این

 خونم دليلش هم من درس نمی

 ميره وقت نمی از فقره كه هيچ

 

 و خنده واسم نگو از گردش

 از باغ ميوه باغ انجيري

 دن حرفاي من بوي جنون می

 سيري حرفاي تو از رو شكم

 

 ده وقتی برادر داره جون می

  چشماي مادر ابر و بارونه

 از من بپرس حال پدر خوبه

 عمري پدر زندان كارونه

 

 ار سنگينم تو این دنيایه ب

 و دلگيرم یه آرزوي تلخ

 كه سفره خاليه آقا وقتی

 گيرم هر روز دارم روزه می

 

 بينه دنياي من كوره نمی

 دست داده تو دستاي اختاپوس

 ميره من ماهيم كه داره می

 تو این خالف موج اقيانوس
 
 

 داريوش مرادي )ايذه(
 

 !نگاهم واي دلم آه!  نشناختمت
 گاهم به گاه ي حافظه نای شود گم اي

  درختش و سيب از خبر بی شدم تبعيد 
 گناهم است بوده چه نكردند تفهيم

 قوم اي ام گسترده حيرت یک معرض در
 آهم به اطراف همه از بدهيد ميدان

 جنونم است اتان بسياري سر زیر
 راهم به چشم تان تابی بی سر پشت
 هست اگر است عميق زخم این من ابالغ
 گواهم است الل ي خورده وفر بغض این

 بارید صاعقه شدم سپيدار دیروز
 سياهم قدر این كيستم ببين امروز

  خوب اي شود می شدم سبز و برخاستی
 بخواهم تو از را حادثه همين تكرار
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 سيما منجزي )شوشتر(

 ار یاهه طلسم غصه باطل ایبو

 داس مه نو هالل كامل ایبو

 خينی كه به ناحق ز كسی ریسسته

 من دون زمين زهر هالهل ایبو

 
 
 

، كارشناس 13مهر  7، متولد شیوامیرزاخانی

روانشناسی بالينی، فعال در انجمن مثنوي پژوهان 

ایران، مجري و عضو انجمن دوستداران حافظ 

 اصفهان.

 
 
 

 شيوا ميرزاخاني  )آبادان(

 
8. 

 امروز فهميدم

 شناسم نمی

  ..زند. هاست به من لبخند می را كه سال زنی

 بيچاره آینه

  شود... تر می هرروز شكسته

 

 
 
 



 

 

 021| 9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي خترك آرام بنشين گوشهد»

 «حفظ باش از مردمِ هيزِ حریص

 اخم كردم جاي خندیدن مدام

 ...زیرِ گوشم خوانده بودند هيس... هيس

 سربلندي را نفهميدم چه بود

 غوز كردم سينه را جاي سپر

 یاري ولیدست دادم از پیِ 

 دستِ یارم حلقه شد دورِ كمر

 با دلم دیدم تمامِ مرد را

 عاشقی كردم از اعماق وجود

 جاي عشقِ او گمانم فرق داشت

 در ميان سينه؟ نه! آنجا نبود

 ام از تو زن در آینه خسته

 لعنتی تو بند بندت درد بود

 خسته و بيزارم از این زندگی

 كه خودش هم مرد بود از خدایی

 اند ها سوزاند داغدامنم را 

 من سكوتِ زخمیِ نسل زنم

 آه اي پير قبيله پاك كن

 ...ها را از تنم ي این ننگ لكه

 
 

 
 
 

 شيوا ميرزاخاني  )آبادان(

 
 گير بدن خسته از حبس نفس

 ام سلولی مثل یک موجود تک

 ها من گرفتارم ميان ایكس

 ام من گرفتار غم مجهولی

 آي من از ترس بود اِن نصف دي

 نصف دیگر جنس حبس خانگی

 داستان خلقتم یک شوخی از

 و سرِ پروانگی ست دردِ پيله

 اند ها پر كرده را دشنه پشت من

 من سكوت وحشی نسل زنم

 آي مردان قبيله سخت بود

 هایتان بر گردنم طوق لعنت

 ام از تو زنِ در آینه خسته

 لعنتی تو بند بندت درد بود

 خسته و بيزارم از این زندگی

 كه خودش هم مرد بود از خدایی

 كس كه از من خواست تا مرد بود آن

 شود از مرزهاي دامنمرد 

 كس چيز دگر هرگز ندید هيچ

 در منِ سرخورده جز زن بودنم
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 مهرداد ناصري  )شوشتر(

 
 عاشق ري مه تو هر چه هنر داشته بو

 جير داشته بوري به ري برگ خلت وا كه 

 !هر كسی ایخو كه مردم بگونس: رستم زال

 پشت سر وا بنه هف ره كه خطر داشته بو

 اگریوم به هوا دیدن روزي كه بيا

 باد و بارون غمت حونمه ورداشته بو

 تا خدابس به جونی من قور ایكنه سر

 !عبده محمد كه نوا تی به للر داشته بو؟

 موار بخوم یا كه نخوم چو غم تو سی دل  

 آخر ایبوهه به ماري كه دو سر داشته بو

 
 

 
 
 

، مهندس آبادان 0357، متولد ناصر ندیمی

 دریانوردی.

 .70سال« غروب این حوالی»مجموعه شعر 

سال « راسو دروغش گردن مردم»مجموعه غزل 

00. 

 .09سال « دانگ آبادان شش»مجموعه دوبیتی 

سال « این شناسنامه رسمی و معتبر»مجموعه شعر 

09. 

 :03های دردست چاپ سال  و مجموعه

 «کیلومتر 5آبادان »مجموعه دوبیتی 

 «به زنی درحوالی تهران»مجموعه شعر 

 «جناب جنگ»مجموعه شعر 
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 ناصر نديمي  )آبادان(

 
8. 

 كُنم ات فكر می اي وقتی به چشم قهوه

 از البالي هرنفسم، دردِسَر بِكِش

 چشمان تو مزارع كوباست،

 بعد از این،

 را تو، سَر بِكِش ي من فنجانِ فالِ قهوه

 كوبا،

 هميشه سرخوشِ سيگار یا شكر

 اش مثلِ شعرِ نو اي وهبا مردمان قه

 ات را به من بِده اي چشمان تلخ ِ قهوه

 نكِشيده براي تو! این شعرهاي دَم

 

 ست سرسبزيِ شمال اروپا مزخرف

 هاي استونی ي زن یا سرديِ هميشه

 چه آبیِ دریاي بالتيک! اصالً به من

 ايِ خود، هاي قهوه با چشم

 كُنی؟! چه می

 

 دهاي/ ام، منفجر ش من، خاوري/ ميانه

 دستی اگر به لمس سقوطم رسيده است

 شب، دفاع تلخِ مقدس شروع شد یک

 جنگی كه خونِ شهر مرا سَر كِشيده است

 
 

 
 
 

 هاي تو ايِ چشم اصالً به من چه قهوه

 اند با نامِ جنگ، شهر مرا سَر بریده

 كُنم ام كه فقط فكر می قدر زخمی آن

 اند جهانی كشيده پاي مرا به جنگ

 

 لِ این شعر، مالِ توكوباي خوبِ او

 شود سيگار یا شكر؟! به تو، تقدیم می

 كه از بغلم دورتر شَوي  ترسم این می

 شود این شعرِ مختصر، به تو، تقدیم می

 

 اصالً به من چه از بغلم دورتر شَوي

 ست كه اروپا مزخرف اصالً به من چه، این

 اي/ام، دربِدَرترین من، خاوري/ميانه

 ست مزخرف این شعرِ عاشقانه سراپا

 

 هدف دهم به ترورهاي بی من فحش می

 كُند هاي مرا مُشت می كه دست حالی

 با پولِ نفت، شكلِ جهانم عوض شده

 كند اما هنوز سفره به نان، پُشت می

 

 كُنند ها كه فقط پارس می نوشته این سگ

 با من حضورِ نحسِ سگی را نگاه كُن

 برسَري! كُند كه، كجا خاك  فرقی نمی

 ، سواحلِ زیباي بارسلونحتی خودِ

 ام بی انقالب درد زیادي كِشيده

 كِشَم كه فقط درد كم كُنم سيگار می

 ام ات، شعر گفته اي هاي قهوه با چشم

 كُنم! دَم   خواستم براي خودم، قهوه می
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 ناصر نديمي  )آبادان(
2. 

 هاي تكراري از حرف  ام از خودم، خدا، از تو، خسته خسته

 هاي بَدِ خودآزاري سَردرگُم، لحظههاي  از همين لحظه

 وَري خواندن در خيابان قدم زدن تا صبح، شعرهاي دَري

 هاي كثيفِ اجباري هاي نشسته را خوردن، خنده بغض

 ست ي قشنگی نيست، حوصله، یک عبوسِ بدشكل حوصله، واژه

 رود بد نيست، از خودت چند قطره برداري حوصله، سَر كه می

 هایی كه جيب كم دارند يچم، دستپ از خيابان به كوچه می

 عاري هاي بی شَوم در هيچ، از سَرِ طعنه با خودم فكر می

 افتم هزار و سيصد و... چند، چند فرعی به خانه می فرعیِ یک

 دهم به دیواري هایم را، تكيه تا می تكانم لباس می

 ست سالی تر از قبل، خانه در معرض ميان رسم خانه خسته می

 نيمه و... بَعد، شعرها پاره تووي انباري چندتا شعرِ نصفِ

 هایی كه در سَرَم هستند باز هم خستگی، خيابان، كوفت/ واژه

 یک قرار بگذاري فكرِ تصميم ِبهتري شاید، با كَسی 

 یک كَسی مثل یک نفر دیگر، یک كَسی از خودت كمی بهتر

 ي پالسيده، با صداي جواد یَساري! تووي یک كافه

 ست شِكَر كمی تلخ ي بی خندیم، قهوه می خوري و اي می قهوه

 پدر گران شده است، قهوه جان، از خدا خبر داري؟! هم بی  قهوه

 ست خانمِ باكالس من رفتم، كافه با این قرار بدبختی

 روزهاي بيكاري رود هرروز، تووي این دست در جيب می

 افتم روم خانه با خودم قهرم، لِه شده، روي تخت می می

 ي گاري شده، تووي آغوشِ خسته كِرم خورده مثل یک سيبِ 

 

 ام یک بليط كم دارم، تا خودم را به یک سفر ببرم خسته

 ي كاري! منطق، یک سفر با دو ضربه دليل و بی یک سفر، بی
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 ناصر نديمي  )آبادان(
8. 

 هوايِ داغ ِ بندركُش

 دوباره رقص پاروها

 كِشَم دندان! به لَنگر می

 كِنار لَنج و جاشوها

 

 كِنار دستِ این شاعر

 به قصد دلبري بنشين

 و تو؛ تووي لنگرگاه من 

 بدونِ  روسري بنشين

 

 درگُمكالغ قصه سَر

 دوباره اولِ دفتر

 دوتا انسانِ معمولی

 تو از تهران، من از بندر

 

 جنوبِ داغِ  من، باتو

 شمالِ خوبِ تو، بامن

 اي، وحشی دوتا سگ بسته

 به چشمانت بگو لطفا!

 

 ي بيداد حضورت گوشه

 هاي تصویري روایت

 افتم به دست فتنه می

 گيري درآغوشم كه می

 
 

 
 
 

 
 كُنم وقتی چه حالی می

 پُر از آشوب و بيدادي

 به ویران كَردَنَم بنشين

 چقدر اي عشق، خر دادي!

 

 اعررادروغ ِ مَرد ِ ش

 تو باید خوب بشناسی

 تنت، جمهوريِ مطلق

 لبت، اصلِ دموكراسی

 

 بار شَوم این سياسی می

 به استبداد، بدبينم

 بدونِ طرحِ توجيهی

 بينم طور می تورا این

 

 تَبِ دیكتاتوري داري

 خودِ پينوشه در شيلی

 دليلِ اتفاقاتِ

 شروع ِ جنگِ تحميلی

 ست مخالف بودنم، حتمی

 /كوكمنوعی، بنده، چپ به

 من از این بندرِ آرام

 به تهرانِ تو، مشكوكم

 
 

 
 
 

 

 اهلل لبنانی تو حزب

 ست شمانِ تو بيروتوَ چ

 ها گيري تمام پاچه

 ست! هاي تو مربوط به سگ
 

 به ثبتِ رسمیِ محضر

 تو قطعاً، معتبر هستی

 فلسطين تو خواهم شد

 اگر، اشغالگر هستی!

 

 تو مثل فتحِ خرمشهر

 اي پنهان دستِ بوسه به

 تویی خوشحالیِ بعد از

 شكستِ حصرِ آبادان

 

 هوايِ داغِ بندركُش

 گرگاهتو با من، تووي لن

 اي تازه شروعِ فتنه

 ازآغوشِ تو،

 اهلل. بسم
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 اقرايي پويا
 

دليل  همراه خانواده به به 8811متولد شد. در سال  رامهرمزدر یک خانواده معمولی در استان خوزستان، شهرستان  8863آذر  88

صيلی راهنمایی را در آنجا سپري كرد. شرایط كاري پدر راهی استان اصفهان و شهر مباركه شد و اواخر دوران ابتدایی و مقطع تح

هاي شاعرانگی را در او نمایان كرد.  همراه خانواده به زادگاه خود برگشت و این بازگشت اولين جرقه به 8817سپس در پایيز سال 

 دست گرفتن را از همان سال آغاز كرد و تمایل زیادي به قالب ترانه در شعر را در خود احساس كرد. او قلم به

ها استعداد  آید كه در این سال حساب می ترین عضو انجمن شعر و داستان رامهرمز به تاكنون عضو ثابت و فعال 8811ز سال وي ا

 جا بگذارد. ها از خود به نيز محک زده و توانسته آثار درخور توجهی در این قالب« غزل»و « سپيد»هاي  خود را در قالب

دست آوردن درآمد  ریت دولتی دانشگاه آزاد رامهرمز است، با جدیت به تحصيل و بهاو كه اكنون دانشجوي كارشناسی رشته مدی

 گاه از شعر غافل نشده. پرداخته و هيچ

توجه این است كه او از كودكی به آواز خواندن عالقه داشته و صداي خوبی هم دارد و در پاسخ به سوال ما درباره  نكته قابل

 «ام. خانواده به ارث برده صداي خوب را از»اش گفته:  خوانندگی

 

 32مقام اول كشوري شعر عاشورایی در اصفهان، آذرماه 

 32ماه  مقام اول كشوري شعر آزاد در دزفول، دي

 32ماه  مقام اول كشوري شعر آزاد در شوش، دي

 32ماه  مقام اول كشوري شعر دفاع مقدس در كرمان، بهمن

 38ماه  دینفارس در تبریز، فرور مقام اول كشوري شعر خليج

 38ماه  برگزیده كشوري شعر آزاد در تهران، اردیبهشت

 38اي شعر دفاع مقدس در ایذه، خردادماه  برگزیده منطقه

 32ماه  اي قطعه ادبی عاشورایی در قُروه كردستان، دي مقام دوم منطقه

 32ماه  مقام دوم استانی قطعه ادبی آزاد در اللی، بهمن

 32ماه دفاع مقدس در آبادان، دي ي شایسته تقدیر استانی ترانه

 اي و استانی دیگر... المللی خليج فارس در هندیجان و چندین محفل ادبی كشوري، منطقه ي كنگره بين تقدیر شده

 



 

 

 021| 9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره  

     

  

 

 

 

 

 

 

 )رامهرمز( اقرايي پويا
 كشند... به شهدایی كه هنوز پایدارانه نفس می

8. 

 شماي مادر، دیگه توُ بُهت رفتن جا بمونه...گذشت از كوچه تا چ

 ارزه وقتی، نذاري كشورت تنها بمونه گفت تنها شدن می می

 

 هنوز توُ كوچه فریادِش بلندِ، اگرچه خيلی وقته سوت و كورِ

 العبور ِ جنگيد كه عمري، بفهميم راهِ عشق صعب كرد و می دفاع می

 

 اره حریفشگذشت از سال و ماه و روزِ رفتن، نشد حتی یه خمپ

 پدر برگشت با پاي نداشته، پدر برگشت با نبضِ ضعيفش

 

 شه شب با پنجره بارونی می جاي پاش و... یه زنه به روز زُل می یه

 شه یه جایی بين جنگ و حس ایثار، با كپسول هوا زندونی می

 

 خونه دونس بغضمون پایان نداره، غمِ اشكاشُ بارونم می می

  خونه د، قناري توي زندونم میشه باورِ پرواز ُ خط ز نمی

 

 س، اگرچه توي تاریكی اسيره توي دستاش پُرِ سنگ و ستاره

 گيره روز خورشيد و ماه ُ پس می كنه مُشتاي اَبرُ، یه روز وا می یه

 

 پدر موند پاي حرفش، پاي موندن، نخواس خاكش به یغما رفته باشه

 شهاونكه ادعایی كرده با پدر هفتاد درصد عاشقی كرد، بی

 
 

 
 
 

 )رامهرمز( اقرايي پويا
 سمت تو

9. 

 سمت تو از دنيا گریزونم

 جز قلب تو باقی نيس شهري به

 من باورت كردم ُ باور كن

 ی نيساین اتفاقا اتفاق

 

 هر شب كه با فكر تو درگيرم

 دردم هر روزمُ خوشحال و بی

 خوشبخ)ت(ترین مردِ جهانم كه

 گردم دنبال دستاي تو می

 

 خوام از آسمونت یه قفس می

 شه این اوج ُ زمينی كن تا می

 تو پریدن حس خوبی نيس بی

 نشينی كن با من توُ قلبت هم

 

 با من كه تا دیروز، هر لحظه

 یه رویا بود خنده برام مثله

 كاري كه با امروزِ من كردي

 تعبير رویاهاي فردا بود

 

 ره واهمه از دست من می بی

 مونم تو زنده می عمري كه بی

 دنيا بدون تو یه كابوسه

 سمت تو از دنيا گریزونم
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 مرتضي ايوبي )خرمشهر(
 

 فناوری) IT ی رشته دانشجوی ،60فروردین  متولد ایوبی، تضیمر
 کردم شروع غزل سرودن با و دبیرستان دوران از رو شعر ،(عاتاطال

 بیشتر شدم، ترانه دنیای وارد اتفاقی کامالً صورت به بعدها و
 شاعران از هایی آهنگ به دادن گوش با شنیداری صورت به م مطالعه

 دارم دوست خونم، می زیاد هم کتاب هست، بزرگ سرایان ترانه و
 کنه. پیدا ها این از بهتر موسیقی توی رو خودش جایگاه ترانه

 

 
 غرور...

 شه ناجور جورایی دلم تنگ می یه

 جورایی كه از من هم بعيده یه

 جورایی كه باوركردنی نيس یه

 ببين كارم به دلتنگی كشيده

 شه ناجور جورایی دلم تنگ می یه

 جورایی كه حالم خيلی بد شد یه

 رفت چی بين ما خوب پيش می همه

 توو یک لحظه غرورمون یه سد شد

 بينم از دور تورو میوقتایی  یه

 گم با خودم شاید سرابه كه می

 قدر دور شدي شاید ندونی تو اون

 چقد حالم بدون تو خرابه

 جورایی هنوز باور نكردم یه

 روزي واسه تو دلتنگ باشم یه

 كه زندگيم بودي و هستی  تویی

 شه از فكرت رها شم چجوري می

 روزا كه خوش نيس یه حسی دارم این

 یا نبودن حسی بين بودن یه

 تموم زندگيم از بين رفته

 دیگه راهی نمونده تا نبودن

 یه مرزي بين ما بوده كه حاال

 یه دریا فاصله جاشو گرفته

 خواد برگرده اما كدوم ما می

 غرورش دست و پاهاشو گرفته؟!
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 )خرمشهر(   ميالدعقيلي
 

 يلمبردار...ف
 واقعيت واقعاً تلخه  این

 نزدیكتم اما چقد دورم
 دلخور نباش از بودنم توو جمع

 ورمدست خودم نيس، آخه مجب
 بانو بخند امشب همه شادن

 جز من كه اصالً هم خيالی نيس
 فكر جواب محكمی هستی!
 بانوي من اصالً سوالی نيس

 خيالم باش و بی پاشو برقص
 با اینكه از این صحنه دلگيري

 سخته بگم اما بدون، عشقم!
 گيري و می تو بهترین تصميم

 این جمع مبهوت تماشاته
 و كامل كن موهاتو واكن، ماه

 ین دلبریدن اول راهها
 و كامل كن و راه پاشو برقص

 این واقعيت واقعاً تلخه
 تو سرد و تاریكه دنياي بی

 من فيلمبردارم توو مهمونی
 اما تو رفتی گل بچينی كه...

 
 

 
 
 

، 0360 فروردین متولد( خمیس آل) عقیلی میالد
 شوشتر. شهرستان عمران، متولد سرا، کارشناس ترانه
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 سيدداود موسوي  )خرمشهر(
8. 

 كردم گم رو دورانی چه
 رویا؟ همه اون رفت كجا
 كه قشنگی خواباي چه
 رداف واسه دیدم نمی

 رویاهام سبز قاب تو
 دیدم می و كاج هميشه

 جنگل ته تا رفتم می
 چيدم می وسيب تمشک

 وحشت از خالی كلبه  یه
 بارونی روزاي واسه

 آرامش احساس از پر
 دونی می و احساس این تو

 ممنوعه رنگ  یک مث
 داره كم و اون دنيا كه

 كردم گمش كه بهشتی
 خمپاره و بمب جشن تو

 نگلج همه اون از حاال
 مونده خاكسترش فقط
 درختارو اون تموم

 سوزنده شعله هجوم
 كه سبزي دنياي اون از
 پروانه و بود گل از پر

 موندو جا قصه یک فقط
 افسانه یه شد طبيعت

 

 
 

 
 
 

 خاكی و موندم من حاال
 داره خون بوي و رنگ كه

 كه ابري هاي تراكم
 باره می وقفه بی داره

 ابرم همون من خدایا
 دریاها جنس از بغض یه

 كه سبزي احساس همون
 فرداها پشت نشسته

 شه بارون بغض این بذار
 دریاشم گریه از بذار

 و خاك این روي ببارم
 فرداشم به رو جنگل یه

 سبزه من حس هنوزم
 ميره نمی جنگل گه می

 بازم ها شعله ميون
 گيره می و كاج سراغ
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 سال در خرمشهر جنگ، ساكن متولد موسوي سيدداود

 ارهقر كی دونم نمی و اومدم دنيا به شست و سيصد و هزار

 بعدها و نوشتم می كالسيک شعر نوجوانی سن از بميرم. من

آبادان، خرمشهر، ایذه،  شعر هاي انجمن با شدن آشنا با

 شدم متوجه و گرفتم قرار دوستان موردتشویق ...و همدان

 ترانه نوشتن به شروع و ام بوده تر موفق ترانه قالب در كه

نویسم.   می كوتاه داستان خودم دل براي گاهی كردم، البته

 و  بسازم بزرگ ي كتابخونه یه كه اینه آرزوهام از یكی

 مكان اون در و كنم جمع جا اون رو هنرمندم دوستان

 فعاليت عاشق كنم. من برگزار شعرخوانی جلسات مقدس

 در بتونم هایی. اميدوارم زمينه چه در نداره هستم، فرقی

 هست، به درآمدم منبع كه جوشكاري سخت شغل كنار

 البته برسونم چاپ به رو كتابم و بدم ادامه سرایی نهترا

 بشه... صادر مجوز اگراگراگر
 

 سيدداود موسوي  )خرمشهر(
2. 

 فقط یه باغچه داشتوم از تموم دار دنيا مو

 كه با دسام توي او باغچه نكاشتوم چه گالیی 

 ي عشق مو اي بود كه كنار باغچه باشوم همه

 و با یه دله رو تن باغچه بپاشوم آب حوض

 پيچيد تا هفتاخونه عطر تند یاس باغچه می

 هاي هندوونه ي نخل بریمو بته سایه

 ش از توخاطروم نرفته كه یه لحظه خاطراتی

 اي كه زیرش ميدونوم یه چاهه نفته خونهیاد 

 زدو از بخت سياهوم خونمون تو نقشه افتاد

 آباد رسيد به جنت توي طرح جامعی كه می

 و اوردن ناكسا تو اوج گرما حكم تخریب

 رو خراب كردن همه آجراشه بردن خونه

 مون شد و زمين یه فرش كهنه آسمون لحاف

 ي آهو بين گرگاي گرسنه مث یه الشه

 ه باغچه مرد و دنيا تو چشم مثل كویرهدیگ

 ره ایهمه نخالي مرده مو كه تو كتوم نمی

 ميروم سی و چن ساله كه داروم روزي صددفه می

 گيروم اما با خيال باغچه از دوباره جون می
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 شيوا ميرزاخاني  )آبادان(

 
2. 

 خواستی پر بكشی سمتِ می

 كه توو لحظه مجابت كرد عشقی

 چی رو زدي حتی قيد همه

 كه انتخابت كرد قيد زنی

 

 رفتی چيزي نگفتم وقتی می

 اما دلم لبریز خواهش بود

 نبود تو برام انگاردرد 

 تر از زخم تركش بود سوزنده

 

 مردم توي خودم هرلحظه می

 خواستم كه مرد من باشی می

 تو فكر رویاي خودت بودي

 خواستی مرد وطن باشی می

 

 فهمه حال منو هيشكی نمی

 درد من از زخماي تركش نيس

 برگشته سمتِ خونمون اما

 یادش نيس  حتی پالك خونه

 
 

 
 
 

 
 ستگيت اماب رفتی پی دل

 یجوري رفتی كه نشه برگشت

 شه هات شرو می كه سرفه وقتی

 شه و سردشت خونه حلبچه می

 

 ترسم از صداي خمپاره می

 گردم دنبال جاي امن می

 گم با خودم بازم دارم چی می

 قرصاي اعصابم رو گم كردم

 

 سنگرت باشم خواستم هم می

 گيري اما واسه من جبهه می

 تو گم من واسه تو از عشق می

 ري تو خونه با پووتين راه می

 

 راهی شدي با عشقت و یک عمر

 چی بستم چشمامو روي همه

 عمر من پشت سرت بودم یک

 تا آخرش پشت سرت هستم
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 (ايذه) محمد اسماعيلوندي
 )شوشتر( زينب افزاني

 (خوزستان) شاد فاطمه جمعه

 )خوزستان( جواد چعباوي

 (خوزستان) احمد دريس

 (خوزستان) افسانه سلطاني

 (شوشتر) نيلوفر شاطري

 (ايذه) حكيمه ظفري
 (ايذه) پور ابراهيم عالي

 (خوزستان) زهرا غالمي

 (آبادان) زهرا كاظمي

 (خوزستان) رويا كوهياني

 داود مالكي )شوشتر(

 رقيه مفاخري )خوزستان(

 پور )شوشتر( ندا مهدي
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 حمد اسماعيلوندي  )ايذه(م

 
 خوب نوشتيم مشق چقدر

 نخرید توپی برایمان كسی و گرفتيم بيست چقدر

 شد مَرد چهارساله برادرم

 سيگارفروشان ميدان در

 هایش جيب خلوت در را خودش پدر كه وقتی

 كشيد دار به

 حتی مشت كه غروبی در

 كرد نمی سرخ دیگر را هایش گونه

 كنيم می ثار تقسيم برادرم و من حاال

 برادرم براي ها جيب

 زند می گونه بر مشت هنوز كه

 . را طناب هم من                                     
 

 
 
 

 زينب افزاني )شوشتر(

 
  هایت شانه

 كند میاز خرابی نااميدترم 

 دریغ شوم هایی بی باید دست

  هایت براي اشک 

 تا بریزند به

 ام كيدههاي خش انگشت

 من گاوخونی غمگينی هستم 

 نسبم 

 رسد میبه مادري نازا 

 هاي آزاد یزم به آبر میبراي تو اما  

  جهان

  گيرهاي خسته ندارد كه ماهي

 ها و و هق هق تو در رگ

  رودهایش

 زند میاي  نبض آبی تازه

 ها ممن بر چشم آد 

  برگ انجير خواهم گذاشت 

 بارممیوعریان عریان با تو 
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 شاد )خوزستان( فاطمه جمعه

 
 ها لی بازی من و گنجشک لی

 

 اینجا

 اند ي خاك ها، سيلی خورده گونه

 هاي كودكی مثل دست

 ها لی بازي من و تمام گنجشک هاي لی بازنده

 ست كه جایشان خالی

 هآسمان، خيس باران خورد

 ذره لبخند رنگ، حتی دریغ از یک و زمين بی

 ها ها قصد فرار از فنس سایه

 ها هاي عمودي، در امتداد ثانيه و حجم خاك

 من و جاذبه برگشت

 گردم ي آمدن، باز می دست به دامان جاده

 دوباره زمين

 دوباره آسمان

 دوباره خداي مهربان

 بازي كرد شود خاك اینجا باز هم می

 حتی دانه كاشت

 بخند زمين را سبز نقاشی كردل
 

 
 
 

 
 كارشناسی ارشد جامعه شناسی، شاد فاطمه جمعه

 ي فعاليت ادبی: شعر سپيد زمينه

ار شعر را از همان دوران دبستان دوست داشتم و كالس پنجم با خواندن كتاب عط

هاي  نيشابوري عالقه به شعر گفتن را در خود پرورش دادم. دوره راهنمایی با تشویق

هاي  معلم ادبيات با ساختار تخصصی شعر آشنا شدمو در دوره دبيرستان وارد انجمن

شعر سطح شهر شدم كه نقدهاي به روز و تخصصی درباره روند شعر مرا هرچه 

مندتر  خوانی بيشتري دارد عالقه مدرن هم هاي عصر بيشتر به شعر سپيد كه با مولفه

 نمود و تصميم گرفتم فقط در زمينه شعر سپيد فعاليت كنم.

 هاي عملی ادبی: فعاليت

 طور پيوسته. به 11طور گسسته و از  به 13شركت در انجمن شعر آبادان از سال 

 .13تا  11مسئول كانون شعر و ادب دانشگاه پيام نور آبادان از 

 .13و  11هاي  دو همایش شعر دانشجویی در دانشگاه سال دبير برگزاري

 به بعد. 38مسئول كانون ادبی نوجوانان حوزه هنري 

هاي مختلف شعر در آبادان )جشنواره پایتخت  همكاري در برگزاري جشنواره

 ها، به وقت باران و شب شعرهاي كانون شعر حوزه هنري( پنجره

 دیري و برگزیده:هاي تق ها و كسب رتبه شركت در جشنواره

 13تقدیري اولين همایش استانی اینترنتی كار و كارگر، ماهشهر اردیبهشت 

 13هاي آبادان و خرمشهر، آبادان اردیبهشت  رتبه دوم شعر دانشجویی دانشگاه

 13ها، آبادان مهر  تقدیري دومين جشنواره استانی پایتخت پنجره

 13نش، رامهرمز اسفندهاي آفری برگزیده بخش آئينی همایش استانی جلوه

 38مقام سوم دومين مسابقه شعرخوانی بشنو از نی، آبادان بهمن 

 هاي ادبی: تاليف

 «جنسيت در اشعار فروغ فرخ زاد»همكاري در تدوین و نگارش مقاله 

 به همت حوزه هنري« افتد وقتی اتفاق می»در حال انتشار مجموعه شعر 

هاي گردآوري آثار  می و كتابهاي بو اشعار چاپ شده در مجالت و روزنامه

 هاي مختلف. هاي جشنواره شاعران و بولتن
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 شاد )خوزستان( فاطمه جمعه
 8اتفاق 

 

 افتد وقتی اتفاق می

 وقتی اتفاق تو باشی

 هایم، در گيرودار اتفاق وقتی چشم

 كند هایش را حبس می نفس پلک

 درختان

 هر چقدر هم سر به زیر باشند

 شود پروانه می شان، اتفاقي  روز پيله یک

 

 جواد چعباوي )خوزستان(
 

 
 

 .ليسانس حقوق ،8861متولد 
 

8. 

 ست ماهري عكاس

 بگيرد عكس تو از كه كسی

 نلرزد! دستانش و
 *** 

2. 
 را سفيدت روسري

 صلح نشان به

 گيري می باال

 شود می آغاز اي تازه جنگ
 *** 

8. 
 ام نچشيده هنوز را طعمش

 نمدا می خوب ولی

 است عسل شيرینی به نه

 قهوه تلخی به نه

 مرگ

 دهد می زندگی ملس طعم
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 احمد دريس )آبادان(
8. 

 قبل از جنگ

 پدرم چندباري رفت عراق

 اما عاشق نشد

 قدر طول كشيد و جنگ آن

 كه من بزرگ شدم و

 عاشق دختر عراقی

 یک دختر رانده شده عراقی

 و من فقط از ترس اینكه

 جنگ زود تمام شود

 بار هم حتی یک

 ی نگفتماین عشق را به كس

 
 
 

2. 

 هنوز از این جنگ

 آورند استخوان می

مند  قدر كه تو به پزشكی عالقه آن

 اي شده

اي از اتاقت بپا  و اسكلت مرا گوشه

 اي كرده

 كنی و هرروز سعی می

 حتاالمقدور عضوي به آن اضاف كنی...

 اي؟ دانم كجاي این پروژه درست نمی

 ام و تاكنون چندتا اهداكننده داشته

 قدر طول خواهد كشيدو چ

 كنارم بایستی تو یک عكس

 و كلی بخندیم

كه استخوان فكم را پيدا   البته بعد از آن

 كنند

 تواند جاي دوري باشد... فكه كه نمی

 روز كه تو در من بدمی اما تا آن

 و یا تصميم بگيري

كه براي بستنی خوردن با من بيرون 

 بروي

 این جنگ ادامه خواهد داشت

 در ادامه خواهد داشتق این جنگ آن

 التحصيل بشوي كه تو فارغ

 و من برگردم

 توي عكس

 
 
 

 0359 ، متولداحمد دریس

 .آبادان

 .«باختم که بازی»: شعر مجموعه

 شعر سراسری کنگره برگزیده

 .الیگودرز عاشورایی

 سراسری جشنواره دوم نفر

 .اندیمشک شعرکوتاه

 .شوشتر همایش برگزیده

 .ونکار و نخل همایش برگزیده

 بهار سراسری همایش برگزیده

 .آبادان
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 افسانه سلطاني )آبادان(
8. 

 ریيس سازمان ملل»

 صندلی گردان

براي همين روزهاي خونی خوب 

 *«است

 كه برگردي

 پشت سرت خبرهاي داغی هست

 

مردان اسلحه به دوشی كه سيگار برگ 

 دكنن دود می

 كنند و مرگ برداشت می

 كودكان دهانشان از گریه پر است

 مادرانی كه تنورشان به هيچ قرص نانی

 شود گرم نمی

 

 بندها پر از رخت عزا

روي پاشنه  ترسند به درهایی كه می

 بچرخند

 شود هميشه مهمان ناخوانده، حبيب نمی

 

 ها هاي آویزان تلفن گوش

 ها كه بدهكار نشد به چه حرف

 ها به خانه نرسيد هپاي چه نام

 

 تا اطالع ثانوي-

 -حتی خواب مسدود است

 هایی اینجا و آنجا پنجره

ي ماه را پانسمان  پيشانی شكسته

 كنند می

 هاي صبح پرهایی سفيد را و پرنده

صاحب پنهان  هاي بی الي بالشت

 كنند می

 

 ي تو آنجاست كه روزي و فاجعه

 نام شهيد ثبت شوند ها به تمام كوچه

 

 تگردان خوبی نيس جنگ بازي

 ریيس سازمان ملل

 كارگردان متهم را پيدا كنيد

این سه بند با الهام از شعر مجيد *

 سعدآبادي

 
 
 

2. 

 هایم بيا به گریه

 دست بی

 چتر بی

 ست همين كافی

 آیم بند می

 

 ساكن و آبادانی اصالتاً ولی بهبهان ، 8868 متولد، افسانه سلطانی

 .آبادان

 .هایكو و كوتاه داستان و هنري: شعرسپيد هاي فعاليت

 

 ها: شده در جشنواره هاي كسب رتبه

 .8833مهر .ها رتبه سوم شعرسپيد در سومين جشنواره پایتخت پنجره

 .8833دي .استانی شعر خاك و خورشيدرتبه اول شعرسپيد در دومين همایش 

 .8833 بهمن .هاي فرات ي تقدیر در چهارمين همایش شعر كشوري ناله شایسته

 .8838 اردیبهشت .رتبه سوم مشترك در اولين جشنواره سراسري دوست

 .8832 مهر .ها درجشنواره پایتخت پنجره  رتبه سوم شعرسپيد و رتبه اول داستان

 



 

 

 019| 9313  ئیزاپ|چوكانهم شعرفصل| ومد شماره  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلوفر شاطري )شوشتر(ن
8. 

 اي از مرا هرروز تكه

 خوري با چاي تلخت می

 شوم كه... و شبيه پازلی می

 

 زندگی

 گوشه

 تو

 تكه تكه

 

 (.0371)متولد  شوشتر، نیلوفر شاطری

 مقام دوم جشنواره استانی ردپاي ماه شوشتر در بخش شعر.

 مقام دوم جشنواره خاك و خورشيد دزفول.

 ها آقاجاري. واز پنجرهبرگزیده شعر آزاد پر

 برگزیده شعر جشنواره ریحانه شادگان.

 مقام سوم جشنواره در فراق یار شادگان.

 هاي گمشده رامشير. مقام سوم بخش آزاد جشنواره پالك

 غرب. مقام دوم آزاد و سوم موضوعی در جشنواره سراسري گيالن

 برگزیده شعر جشنواره خط خون رامهرمز.

 ادبيات داستانی استان خوزستان. تقدیري هفتمين جشنواره

 مقام اول شعر جشنواره دانشجویی دانشگاه پاك خرمشهر.

 المللی خليج فارس هندیجان. مقام سوم جشنواره بين

 مقام اول در بخش انتظار جشنواره شوش.

 مقام دوم در جشنواره خط خون رامهرمز.

 اي ردپاي ماه. مقام دوم بخش آزاد جشنواره منطقه

 .32زه ادبی ليراو در سالكاندید جای

 

2. 

 شعر اول

گوشه كه موهاي من  دانم چرا آن نمی

 است

 وزد نباد می

 هاي تو ندست

 

 عزیزم

 با پاهایت قرار را به خانه بياور

 اش كن تكه تكه

 ات را ميان تمام زندگی و آن

 پخش كن

 من به اینكه شيرینی چاي تو باشم

 قانعم
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 حكيمه ظفري )ايذه(
 پيشانی ماه

 بگو صورتت ماه به

 تنهاست ام پنجره

 نيست اتاقش توي كه كسی با

 تنهایی وپاسبان

 زند می سوت را تخت جيرجير

 سابم می دست

 را سرد دیوار

 شود می گرم تو تصور از كه چشمم

 ...و

 ...كنم می خيال

 ام كرده خيال هميشه

 را پنجره این عاقبت كه

 تو پيشانی

 زد خواهد رقم

 

 پور )ايذه( ابراهيم عالي
 86/83/61متولد                                                       .8

 كند نمی  كم هایت دست از چيزي

 ندارد را تو هاي ریشه كفاف كه تاجی

 مبهم خيابانی نهایت بی تا چراغ نهایت بی تفاوت

 است انتخاب یک

 زدیم تن رویيدن از كه

 تحریر ميز یک توانستيم می كدام هر

  كتاب از پر اتاق

  بيمارمان هاي خواب براي مادري و

 باشيم داشته ادامه در

 مسئوليم كه مرتباً ترسيد باید

  تردید در كه را  لفظی

  را هامان دست كند می  آشنا  پرنده با

 جدّ به شویم می رد

  یک هر را خود سهم

  ایم گذاشته كنار داشتن دوست براي كه خدایی از

 دیگر زمستان یک است كافی اتنه

  را خاك هاي عصب از یک هيچ

 نباشيم كودك

 مسئوليم كه

 رود می باال همسایه ي ساله هزار خواب از كه مردي حتی

 شفا و دعا از و

 دارد  درد سر وضو براي آبی شير  و ماهی  و حوض از پر اي شقيقه

 پور )ايذه( ابراهيم عالي
 سادگی همين به آوریم می كم 

  هنوز كه را كسی

 است برنگشته ما در

 هركدام توانيم می ما

 باشيم مسافر رسيدنمان ي اندازه به

 بزنيم قدم اهواز با كمی تا

 كه ناگهانی به شود می یكی راهمان كه

  هستيم جنوب پيراهن یک در دو هر
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 زهرا غالمي )خوزستان(
 

 بهداشت كاردان؛ 8868متولد  ،زهرا غالمی
 .خانواده

 

8. 
 ات زیتونی هاي دست با

 زدي ورق را پاره قرنی

 درخت هر يپا

 سرخ كاشتی اي سایه

 موسی تا

 سبز آورد آتشی برایت

 هایت زیتون ي شكسته قلب

 شده روزهایم تلخ طعم

 بخواهم آنكه بی حتی

 نگاهم در شوند می پرورده

 گنگ مرزهایی تا

 ها پروانه تنها كه

 دارند ورود ي اجازه

 
2. 

 گنجشک

 نبود پرنده

 بود تو رویاي

 آن به دانه دانه كه

 دادي. بال

 

 زهرا كاظمي )آبادان(
 

 
 ایالم.  63متولد  زهرا کاظمی،

 تاکنون... 36حضور در انجمن شعر آبادان از سال 

 .03بادان درسال شعر آ مدیره انجمن عضو هیات

8. 
 هاي سبز پوتين

 كه هيچ ربطی به جنگ نداشت

 پوشند سياه می

 هایی راهی تمام آدم

 هاي بنجل را كه جنس

 هاي تو فرش بر سنگ

 اند پهن كرده

 رعدي

 بر پشت ابرهاي آبی

 گردد با نگهبانی كه تمام مرا می

 كه مباد آتشی از تو گرم مكرده باشد

 افتم راه می

 كشند میها چه فجيع  تيپ

 رو را هاي روبه آینه

 بوي جهانی شدن

 از دامن آرزوهایم

 آید باال می

 هاي این حوالی خيابان

 را هاي با من  كنن فانوس رد می
 گذاري شده بمب

 
 

 وجب به وجب

 اند تورا چال كرده

 هاي شهيدي را بفهم حال آدم

 كه مرگشان

 آغاز من بود

 و تورا پایان دادند

 هنوز بوي جنگ

 دهد مشام آسمان را بازي می

 تيرچوبی

 تفنگی از بيد

 دانم كه نمی و منی

 جنسم در كجا جامانده

 بينی می

 نویسم هنوز گيج می

 این گزارش

 ها شود براي روزنامه تهوعی می

 عكسم دوباره تيتر هفته

 ندا ام كرده تكه تكه

 سهمی نداشتم در جنگی كه در آن 

 پيچد اینجا خبرها زود می

 شنوي فردا می

 است  كه جهانم جنگی شده

 و من

 جنگجوي تمام روزهاي تو

 بر سر خودم
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2. 

 این

 پنجره نگاه كردن ندارد

  اي به ازدحام كوچه

 كه تنها عبور شبش

 ماشين حمل زباله است

 گذارم ها را كه پشت سر هم می سال

 مشمار و می

 آورم یک بهار كم می

 شاید یا

 یک زمستان اضافه

 گفتی مرگ از انگشتان پا شروع

 شود یم

 حاال كه تمام تنم گرم شده

 انگشتان پایم

 اند یخ زده

 هم از پا بيفتی باید

 ها وقتی نه ماهی

 دانند تورااز خودشان می

 ها نه پرنده

  شود فقط می و

 روي این زمين پوسيد

 كردم خيال می

 آید میدر مه كسی 

 رفت كسی می

 رسيدن عبوري تازه تا

 این پنجره نگاه كردن ندارد

 
 

 رويا كوهياني )خوزستان(
8. 

 آید مرگ كه می

 خيالی نيست

 ام ترسم یادم برود مرده می

 هی آماده شوم

 براي قدم زدن

 گرسنه شوم

 هی منتظر باران بمانم

 تشنه

 تابستان چمدانم را ببندم

 هواي سفر بياید

 دلم براي پایيز تنگ بشود

 سرما بخورم

 شبها بيداري به سرم بزند

 بلند شوم

 را روشن كنم كه چراغ

 ...و

 هی سرم به سنگ بخورد

 به          

 سنگ بخورد

                  

 به سنگ بخورد

 مثل حاال

 رود كه هی یادم می

 ام زنده
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 داود مالكي )شوشتر(
 خواستم یک دل سير  می

 برایت بميرم 

 هایم را  و گریه

 بگيرم از آستين ابرها پس 

 دانی سخت است  می

 دندان به موج بزنی 

 چاشتت ماسه و نمک باشد 

 هاي برگشته از خودكشی  و نهنگ

 زار زار برایت مرثيه بنویسند 

 گوشی را برداري 

 و كسی ته اقيانوس 

 براي درددل كردن نباشد 

 همه كورند و كرند »كه 

 «دست بردار از این در وطن خویش غریب

ان كودكت بدهی و آخر سر ابرها را نش

  :بگویی

 شب همه را برایت آب كنم  دهم یک قول می

 و پسرت نفهمد 

 و همسرت نفهمد 

 و خواهر و مادرت نفهمد 

 هاي چاروادارت را و تو فحش

 بكشی به شهر 

 تر و خشک بسوزد 

 درست مثل تو

 كه سوختی 

 اما باال اما بلند

 

 رقيه مفاخري )خوزستان(
 

 .8811متولد  

 ،32سال ، «بيهوده عصرهاي حوالی» ي مجموعه

 .انتشارات نيماژ

 

8. 
 مين ي منطقه

 
 اندامت خاكریز پشت
 هستم تنهایی سرباز

 بينم می را هایی مين خواب هرشب
 هایت چكمه انتظار در كه

 شوند می كاشته
 من. در
 
2 

 قرمز چراغ
 

 یعنی انتظار
 بایستم راهنما چراغ پشت
 ام گونه شود قرمز
 پاهام زیر علف بشود سبز

 شود سردم
 رویت. به ببندم را پيراهنم هاي دكمه و
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 پور )شوشتر( ندا مهدي
 

 زد می او هم بخاطر كسی به دریا

  كرد ها شكار می واز ته مانده نهنگ

 خواند خاطر مردي شعر می به

 خاطر كودكی مروارید و به

  خوابد اي از درد می حاال در دهانش خميازه

 ها برقصند تا دلفين

  اي مرواریدي اویزانند بگو گوشواره

  برد بار مرد دیگري می این

 .هایم یک وجب شعر بكارد تا در دست
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 روزی ما دوباره کبوترهایمان را 

 پرواز خواهیم داد 

 و مهربانی 

 دست زیبایی را خواهد گرفت 

 و من آن روز را انتظار می کشم 

 حتی روزی که نباشم 
 شاملو
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