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 ترانه با قدمی

 غزل تا عشق از

 گذری بر شعر بومی

 حسین، آنی نبود که بود

 «پدر» شعر مجموعه به نگاهی

 تغزل و معنویت در شعر منزوی

 «پذیرفتن»نگاهی به کتاب شعر 

 «تقدیر» شعر مجموعه به نگاهی

 زنیم به عشق میان معرکه لبخند می

 «سپید های نت» شعر کتاب رب نقدی

 ترجمه غزلی ترکی از حسین منزوی

 ما مخاطبان بزرگی برای منزوی نبودیم

 «شهر سردخانه»نگاهی به مجموعه شعر 

 مقامی قائم ژاله شعر در ویژه آینه جایگاه

 «بهروز منزوی»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «علیرضا طبائی»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «ابرمن»ر مجموعه شعر بررسی عناصر روایی د

 «هادی خوانساری»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «ها خورده ها و ماهی ماهی خرده»یادداشتی بر کتاب 

 «یوسفعلی میرشکاک»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «سرنگ بی هوای» شعر مجموعه در روایی عناصر بررسی

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 نامه حسین منزوییاد
 پلنگ مغرور شعر ایران
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 آغازینسخن 

 
 ...نگارد قسم به قلم و آنچه می

 ست، نه به یاد منزوی برای منزویاینجا 

 .میکن یمرا به شما تقدیم  کچو نامه شعر فصل چهارمینبا افتخار 
بهار چوک را به  ی فصلنامهسببی شد که  "سالروز درگذشت حسین منزوی"اردیبهشت  61

موجوداتی هستیم درگیر تقویم، درگیر  ها انسانحسین منزوی اختصاص بدهیم. چون اصوالً ما 

را در ای  هو هر چیزی که بتواند نقط ها عکسو  ها یادگاریو  ها شهیکلو  ها پارهگیر کاغذ زمان، در

 مان برجسته کند. زندگی

 حاال باید این ویژه نامه و یا این یادنامه را به نحوی شروع کنم. مثالً بگویم:

 61مد و در فرهنگی در زنجان به دنیا آای  هدر خانواد 6231حسین منزوی در اول مهر ماه سال  

در بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت. در فالن مدرسه درس خواند،  6232اردیبهشت سال 

 در فالن سال به دانشگاه رفت، دانشگاه را نیمه کاره رها کرد و ...

چه اهمیت دارد؟ این مشخصات تاریخ ادبیاتی که تنها به درد حفظ کردن و یا  ها نیااما واقعاً 

به وقوع  یها عشق. حاال جالب است از این طرف آمار خورد یم ها کتابی منجمد شدن در ال

 یها روزنامهشاعر تغزل سرایی چون منزوی را بگیری و در یک لحظه بشوی سوپر استار  ی وستهیپ

ادبی داد بزنی که مثالً همه  یها فرصترا از حفظ در  شیها کتاب ی شناسنامهپر تیراژ کشور و یا 

 ا سوادی!بگویند: چه آدم ب

جدا از این تکرار مکررات  خورد یمآنچه که به درد ادبیات امروز و تکامل آن  ،اما به برداشت من

هایش، در زبانش و به طور کلی  آوری، در نوشیها غزلاست. ادبیات امروز باید حسین منزوی را در 

گر با عجله ورق نامه این شاعر و یا هر کس دی در هنرش بشناسد و اینکه هر سال یک بار زندگی

 هنر و ادبیات امروز نخواهد بود. ی گشادهدهان  یها زخممی بر هزده شود، هیچ مر

جامعه  ینقدهااز زندگی شاعر را برای ارضاء حس کنجکاوی یا برای استفاده در ای  هاینکه ما گوش

ه نامه شناختی و روان شناختی بدانیم بد نیست، اما چه لزومی دارد که من چندصفحه از این ویژ

 میکن ینمو  کنم ینمرا به بیان چم و خم زندگی حسین منزوی اختصاص بدهم در حالی که وقت 

با  اشعارش را دست بگیرم و دست بگیریم و با تأمل و درنگ بخوانم و بخوانیم. ی دهیگزهر سال 

جستجو  ولی وقتی نامش را در اینترنت مینام یمغزل معاصر  یها قلهوجود اینکه منزوی را یکی از 

ش ا کیفیت اشعارش پیدا کنی، همه از زندگی ی بارهدر  یتوان ینمیکی دو مقاله بیشتر  یکن یم

. این زندگی چیست که اینقدر بعد از مرگ ها ادداشتی، حتی در ها مصاحبه، حتی در زنند یمحرف 

 ، ولی خود آن آدم در طول عمرش آن را لمس نکرده است؟کند یمارزش پیدا  ها آدم

مان را با تاریخ تولد و  مربوط به نقد، چرا باید دانش عمومی و ادبی یها جنبهظر از بعضی صرف ن

هنر آن شخص حرف  ی درباره میتوان ینمازدواج و مرگ یک نفر پر کنیم در حالی که یک ساعت 

 بزنیم؟

 ام وانستهتست نه به یاد منزوی. تا جایی که  حاال به اعتقاد من اینجا و این ویژه نامه برای منزوی

و بارها گفته شده و به نتیجه ای  هکلیش یها جنبهاز  ها ادداشتیو  گفتگوهادر  ام کردهسعی 

زندگی منزوی دوری کنم. آنچه که اشاره شده است نیز توسط دوستان قدیمی شاعر و با  ی دهینرس

 فتگوهاگو  ها ادداشتیهمین حدود که در  کنم یمگفته شده است و فکر  ها آن ی عالقهمیل و 

 خواهد آمد برای آشنایی با این شاعر به نام معاصر اکتفا کند.

در پایان از دوستان خوبی که در این ویژه نامه همراه من بودند صمیمانه سپاسگزارم از جمله: 

 آبادی( مجید آیدا)                                 مهدی وزیربانی، غزاله دانشور و حسین نجاری عزیز.

 

 

 چوک شعر نامهفصل

ای است شبیه جغد كه از نام پرنده «چوک»

 كشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می
 

 زیر نظر شورای دبیران

 عر آزاد(فرازمهر پورافرا )دبیربخش ش

 دبیر بخش شعر ترجمه() پورپیغمبرفائزه 

 و گفتگو( نقد )دبیربخش مقاله، مجیدآبادیآیدا 

 دبیر بخش شعر كالسیک() مرادیغزال 

 بخش ترانه( نیلوفر شاطری )دبیر

 ناظر امور فنی )امین شیرپور(

 ریز )مهدی رضایی(مشاور و برنامه

 

uk.irwww.cho 

info@chouk.ir 

chookpoem@gmail.com 
 

 09352156692: آگهی

 
 
 
 
 

تمامی شمارگان ماهنامه ادبیات داستانی 

، در سایت كانون چوكشعر  نامهو فصل چوك

 این نشردسترسی است. قابل چوكفرهنگی 

 طریقی هربه شما، سوی از ماهنامهنامه و فصل

... و كاغذیپرینت دی،سی ایمیل، از اعم

 تلقی كانون این به نسبت شما نیت حسن

 و نظرات، نقدآثار،  منتظر همیشه. گرددمی

 .هستیم بزرگواران شما هایراهنمایی

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 هنرمندان همه یبونتر کچو

های کانون فرهنگی چوک آشنایی با کلیه فعالیت  

 

 مقاله،» بخش در پست چند ای کی انتشار و« چوکی خبرگزار» بخش در خبرها  ده انتشار :روزانه تیفعال

 دتوانی می. بخوانید جدید چند مطلب ای کی توانید می روز هر سایت این گفتگوی و نقد مقاله بخش در ،«گفتگو نقد،

 ارسال ما برایرا  اند نوشته شما آثار به نقدی دیگران یا واید  نوشته دیگران آثار به هک نقدهایی توانید می. نیدک ارسال ما برای خود را مقاالت

 شما برای ار فضا این. گردد می اجرا شما درخواست تبعیضی هیچ بدون انونک این در. نیدک ارسال ما برای خود را های مصاحبه توانید می. نیدک

 .نیدک معرفی ادبی جامعه به خود را آسوده خیالی با بتوانید تا یما ساخته گرامی هنرمند

 

 نیهمچن ؛ وشود یم روز بهو متنوع  مختلف های بخش در زانیعز شما ازی آثار با تیسا شنبهی روزها هر هفته :یهفتگ تیفعال

 چوکی فرهنگ کانونی آکادم و کانونی اعضا مخصوص فقط و فقط جلساتود به این ور کهشود  یم برگزاری هفتگ صورت به زینی کارگاه جلسات

 .است کرده برگزاری کارگاه صد جلسه از شیب به امروز تا کانون نیا. باشد یم

 

 به ماهنامه نیا. کند یم میتقد رانیای ادب جامعه بهاف  دی یپ صورت به یا ماهنامه، هرماه چوکی فرهنگ کانون :انهیماه تیفعال

 نیا در ضمن. های قبلی را از سایت دانلود بفرمایید ماهنامه دتوانی یم زین شما نیهمچن وشود  یم ارسال ایدن سراسر در هزار نفر 011 از شیب

 نیا در شرکت، مندان عالقه همهی برا وشود  یمی رسان اطالع تیسا قیطر از وکند  یم برگزاری حیتفر صورت بهی جلسات سال طول در کانون

 .است کرده برگزاری حیتفر -یادب جلسه هفتاد از شیب حال تابه کانون نیا. است آزاد جلسات

 

ای،  اتبهکی، منترنتیا» سه طریقی به سنوی داستانی تخصصی آموزش سه دوره ،سال در چوکی فرهنگ کانون :یفصل تیفعال

اف  ید ینامه پ نید. انتشار فصلکبه سایت مراجعه  دیتوان یم« چوکی فرهنگ کانونی آکادم» دوره بایی آشنا جهت کهکند  یم برگزار «حضوری

 باشد. یانون مکن یا یها تیز از جمله فعالین کشعر چو

 

 همهایی  باشد، همایش یم کانونی اعضا مخصوص فقط کهی هفتگ جلساتی برگزار بر عالوه چوکی فرهنگ کانون :انهیسال تیفعال

 کنند، منتشری اثر اعضا اگر گریدی موارد در و شود یم برگزار چوک سال جشن نام بارسال، همایشی ه ورماهیشهر در. کند یم برگزار انهیسال

های  عکس دتوانی یم که کرد برگزار رانیا در را کوتاه داستانی جهان روز شیهما زین 49و  41 سال در چوک .شد خواهد برگزار زینیی رونما مراسم

 .دییبفرما مالحظهدر سایت  را مراسم نیا

 

 است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج کهنرمندان چو کبان

ها، جوایز ادبی و همه هنرمندان ها، جشنواره انونکها،  حامی انجمن کانون فرهنگی چوک
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 «فاطمه راکعی»؛از عشق تا غزل

 «منزوی بهروز» با چوک اختصاصی گفتگوی

 «علیرضا طبائی»وک با گفتگوی اختصاصی چ

 «دکتر نعمت احمدی» ؛حسین آنی نبود که بود

 «بهمن زدوار» ؛حسین، پلنگ مغرور شعر ایران

 «هادی خوانساری»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «یوسفعلی میرشکاک»گفتگوی اختصاصی چوک با 

 «عبدالجبار کاکایی» ؛تغزل و معنویت در شعر منزوی

 «سهیل محمودی» ؛شقزنیم به ع میان معرکه لبخند می

 «فاطمه سیاحتی» نبودیم؛ منزوی برای بزرگی مخاطبان ما

  « آیدا مجیدآبادی» ؛ی غزلی ترکی از حسین منزوی ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گ
نـ

لـ
پـ

 
ور

ـر
ـغ

م
 

ـر
ـع

ش
 

ن
را

یـ
ا

 
ـه

ام
نـ

اد
یـ

 
ن

یـ
سـ

حـ
 

ی
زو

نـ
مـ

 



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره7 

 نبودیم منزوی برای بزرگی مخاطبان ما 
 «فاطمه سیاحتی» 

 
 منزوی، حسین درگذشت سالروز یازدهمین مناسبت به 

 نامی غزلسرای این برای زنجان شهر در شتیبزرگدا آیین

 .شد برگزار ایران

 شرایط به نجاری حسین بزرگداشت، ی برنامه این در

 شعر ی عرصه در منزوی جایگاه و نئوکالسیک غزل تاریخی

 با بیداری موج ی نامه هفته سردبیر. پرداخت ایران امروز غزل

 خاطر م،ده می قرار مشروطه بطن در را بحث بنای اینکه بیان

 تحول آغاز جدید، عصر در مشروطه، نهضت: کرد نشان

 و فعل اثر در اگرچه که بود ایران در اجتماعی -سیاسی

 بیرون در آن سوی یک ولی شد زاده جامعه درونی انفعاالت

 این غرب، از تجددخواهی نسیم وزش با و بود ایران جغرافیای

 از سیأت به یزن ادبیات بنابراین پیوست، وقوع به داخلی بیداری

 تجدد و دگرگونی دچار دگردیسی این

 .شد

 از یک هیچ اینکه بیان با نجاری

 از منفک و انتزاعی دنیا ادبی مکاتب

 در مکاتب این: کرد ابراز نبوده، جامعه

 اجتماعی تحوالت و ها جریان طی

 یرتأث همدیگر بر ادبیات و اجتماع و است گرفته شکل تاریخی

 و رفعت تقی ظهور این بر بنا: افزود وی .دارند متقابل تاثری و

 و بیرونی شعر جریان از متأثر عصر این در... و کسمایی شمس

 با نیما ها آن اقتفای در البته که بوده درونی تجددخواهی

 به تبدیل را شیوه این و کرد ظهور بیشتری فرصت و قدرت

 .نمود ماندگار جریان یک

 در زنجانی شاعر این

: کرد اظهار ادامه

 هدایت صادق ی ترجمه

 سارتر پل ژان و کافکا از

 به نیما آشنایی نیز و

 تحول در فرانسه زبان

 به یرتأث ایران ادبیات

 ادامه وی. داشت سزایی

 ترین یجد ایران در داد،

 سیمای تنها نه نیما اساس همین بر و است ترجمه تفکر؛ وجه

 فاصله کالسیک شعر قواعد از و کرد متحول را فارسی شعر

 آن کالبد در ای تازه نفس نیز محتوایی لحاظ به بلکه گرفت

 به شکلی و فرمی لحاظ به هم فارسی شعر این بر بنا. دمید

 دستخوش افزاری نرم و متنی لحاظ به هم و رسید تغییر

 .رسید نوزایی به و شد تغییرات

 تمسخر مورد راه آغاز در نیما: داد ادامه نجاری حسین

 ترین جدی حتی و بود ادبیات و عرش ی عرصه گرایان سنت

 نیما ی یانهنوجو اقدامات خودشان عصر در ما کالسیک شاعران

 رسیدند می نیما به وقتی ای عده حتی و کردند می تقبیح را

 شعر با تو گفتند می و کردند می تا را شلوارشان ی پاچه یک

 آگاهی و علم با را خودش راه نیما ولی ای کرده اینگونه فارسی

 ایشان استواری و بود کرده خابانت

 عصر در شعر جدید حیات ساز سبب

 و شاملو نیما، اقتفای در و شد جدید

 از که... و سپهری و فروغ و اخوان

 باعث بودند نیما ققنوسان جوجه

 چه اگر که شدند جریان این تقویت

 این در دیگری انشعاب شاملو بعدها

 ولی گذاشت بنیان را منثور شعر و کرد ایجاد ادبی ژانر

 روش و بینش بطن در نیز طلبی جدایی و جرات این ی یشهر

 .داشت قرار ایشان ادبی سلوک و نیما

 اینکه بیان با «ها گوزن کنید نگاهم واهمه بی» کتابِ شاعرِ

 رخ بنیادینی تحوالت سپید و نیمایی شعر ی حوزه در چه اگر

 تغییرات کالسیک و موزون شعر ی عرصه در ولی بود داده

 رخ ای تازه اتفاقات شهریار شعر در گاهی از هر و نبود جدی

 برخی کرد اظهار وی. نیست چشمگیر چندان ولی دهد می

 و... و مادرم ای و دل هذیان از اعم شهریار نیمایی شعرهای

 شعر در ای تازه اتفاقات «سهندیه» و «حیدربابا» ی منظومه نیز

 حالت بهترین در شهریار غزل ی عرصه در ولی هستند شهریار

 در همچنین: افزود ادامه در نجاری. است حافظ دوم ی نسخه

 موزون شعر در جستارهایی نیز نیستانی و سایه شهریار، از بعد

 از را خودشان صف نتوانستند شکل هر به ولی گشودند

 .کنند جدا ایران بزرگ شاعران

 از کتاب ی مقدمه در منزوی یاد زنده
 به را اش حقانیت پرچم شکر، و شوکران

 ملهم خاطر به را سیمین و درآورده اهتزاز
 و شعری تکنیک این از بودنمتأثر  و

 .کند می نکوهش خود نام به آن ی مصادره
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 این ی ادامه در: افزود بیداری موج ی نامه هفته سردبیر

 متجدد شعر با ایران کهن شعر اتصال ی حلقه که شاعران

 دیگر شاعران برخی و بهبهانی سیمین و منزوی حسین است،

 خود شاعری اوایل در نیز سیمین البته که کنند می ظهور

 دریافت و درک با منزوی ولی بود سنتی سبکی دارای

 به دست بزرگ، شاعر این ادبی های نظریه و نیما مانیفست

 خلق باعث اتفاقاً که زند می فارسی غزل در ای تازه ابداعات

 دستی چیره شک بی و شود می غزل ژانر در شعری شاهکارهای

 .رساند می اثبات به را منزوی

 محل که ابداعی های وزن خصوص در بیداری موج سردبیر

 در منزوی یاد زنده: کرد عنوان است سیمین و منزوی اختالف

 به را اش حقانیت پرچم شکر، و شوکران از کتاب ی مقدمه

 این از بودن متأثر و ملهم خاطر به را سیمین و درآورده اهتزاز

. کند می نکوهش خود نام به آن ی مصادره و شعری تکنیک

 های وزن بر مبتنی شعرهای ی مقابله با منزوی: کرد ابراز وی

 و پردازد می موضوع ایضاح به سیمین شعرهای با خود ابداعی

 این است معتقد نیز سیمین چه اگر

 و است وی به متعلق ابداعی ها وزن

 عنوان با 33 سال در کتابی حتی

 دکتر توسط «افرا سبز ی گهواره»

 شد منتشر و چاپ ابومحبوب احمد

 سیمین مواضع از آن از بخشی در که

 .شود می دفاع سرسختانه

: کرد ابراز ادامه در زنجانی شاعر این

 باشد بزرگ شاعر دو این زا یک هر به متعلق ابداعی های وزن

 ادبیات ساحت در ماندگاری چندان کار من نظر به هم باز

 زبانی و ساختاری و فرمی های بازی عصر که چرا بود نخواهد

 چه هر و بوده کارها این خاستگاه غرب ادبیات و است گذشته

 جلوتر ها غربی خود از شود نمی برویم پیش ها زمینه این در

 بدل غرب پیشرو شاعران دوم ی نسخه هب ما غایت در و رفت

 .ندارد چندانی ارزش که شویم می

 به یا طعنه نیز شاملو اتفاقاً که نو موج شعر: کرد عنوان وی

 نیست جریان که پیداست اسمش از که گوید می و زند می آن

 خاطر به تواند نمی هرگز اسپاسمانتالیسم همان یا حجم شعر و

 عصر: کرد تاکید وی. رسدب ماندگاری به اش ظاهرای شکل

 باید شعر در و آمده سر به جهان ادبیات در تکنیکی های بازی

 شعر در جدیدی بینی جهان و باشد گفتن برای ای تازه حرف

 سفر یک شعر: افزود نجاری. شود ماندگار تا باشد شده تکوین

 ندهد رخ شعر در شاعرانه های کشف تا و است اکتشافی

 نوع در منزوی کار ارزش این بر ابن. است نیستی به محکوم

 را منزوی که است ایشان ی شاعرانه های کشف و بینی جهان

 .است کرده پیشتاز کشور امروز غزل در

 مواج و وحشی شعری منزوی شعر من نظر به: گفت نجاری

 در منزوی پای گریز خیالِ و دهد نمی سکون به تن که است

 زبانی سترب در ایشان زیبای ی عاطفه و یشهاند کنار

 را ایشان پای رد که افتد می اتفاق ساخت خوش و تراش خوش

 خواندن با همچنین نجاری. کند می حکاکی زمان سنگ در

 شاهد عنوان به را ها آن منزوی، شعر از هایی نمونه برخی

 .آورد خود های گفته بر مثالی

 به خود سخنان از دیگری بخش در بیداری موج سردبیر

 منزوی با زنجان و تهران ادبی ی معهجا ی مواجهه نوع

 امریکایی شاعر ویتمن؛ والت اینکه بیان با وی. پرداخت

 بزرگ شاعران داشتن برای: گوید می

: گفت هست، بزرگی مخاطبان به نیاز

 منزوی برای بزرگی مخاطبان ما

 سال مثال عنوان به: افزود وی. نبودیم

 برای( سهند) چورلو قره بولود 61

 شعر شهریار، استاد انزوای شکستن

 که نویسد می را «مکتوب شهریارا»

 عین در و زیباست و بلند شعر یک

 اکرام را شهریار استاد جا چند در حال

 شهریار به آبادی دولت بهروز از سهند را شعر این. کند می

 منقلب خواند می را شعر این شهریار وقتی و فرستد می

 سهند به خطاب را سهندیه پرفخامت و زیبا شعر و شود می

 نشان خاطر وی. است شاهکار یک خود نوع در که نویسد می

 !است بزرگ مخاطب یک یرتأث این: کرد

 که زمانی در منزوی شعری شکوه اینکه به اشاره با نجاری

 اخیراً که کتابی: کرد نشان خاطر افتد می اتفاق بود تهران در

 ضیارا اسماعیلی ابراهیم آقای توسط( امسال اردیبهشت)

 که است منزوی ناتمام البته و بلند گفتگوی حاوی شد منتشر

 سیمین مرحوم از گفتگو این از جایی در منزوی یاد زنده

 ادبیات ی دانشکده در وی استاد که کند می یاد دانشور

 بین در که کسی تنها قضا از و بود تهران دانشگاه

 ی نمره ایشان، «شناسی زیبایی» درس در هایش، همکالسی

 و وحشی شعری منزوی شعر من نظر به
 و دهد نمی سکون به تن که است مواج
 و یشهاند کنار در منزوی پای گریز خیالِ

 زبانی بستر در ایشان زیبای ی عاطفه
 افتد می اتفاق ساخت خوش و تراش خوش

 زمان سنگ در را ایشان پای رد که
 .کند می حکاکی
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 به فردی به منحصر جایگاه منزوی. بوده منزوی بود گرفته 32

 و آتشی و سیمین مثل بزرگانی و است قائل دانشور سیمین

 شعردوست هنرمندان و مخاطبان کنار در... و شاملو حتا

 و اوستا مهرداد و سرفراز جالل و رضوی بهروز مثل منزوی

 و هستند منزوی شعر جدی مخاطبان از دیگر بزرگان از خیلی

 ولی دهد رخ تهران در منزوی شعری اوج که است طبیعی

 چهار شعر، در که کسانی گردد می باز زنجان به که وقتی

 علیهش اند، تقابل در منزوی با روند می راه پا و دست

 منزوی روی به را... و انجمن درهای و کنند می گیری موضع

 .بندند می

 شعر یارشهر به سهند اینکه بیان با زنجانی شاعر این

 کنیم می سعی ما ولی بیاورد در انزوا از را او تا نویسد می

 این بر بنا. ببریم آور دهشت انزوای در و کرده ایزوله را منزوی

 تو: »سعدی قول به و نبودیم منزوی برای بزرگی مخاطبان ما

 که است طبیعی و «ننمایی کوچک ی یینهآ در و بزرگی

 از زنجان در داشته، رانته در که را پروازی ارتفاع منزوی

 .بدهد دست

 ابتدایی مقطع در که معلمی ادبیاتِ: داد ادامه نجاری

 یا و متوسطه مقطع در که معلمی ادبیاتِ با کند می تدریس

 معلم نیست، یکی کند می تدریس دانشگاه در که استادی

 همواره باید شاگردانش بودن مبتدی خاطر به ابتدایی مقطع

 الزاماً ولی باشد تر فهم قابل آموزانش انشد برای تا کند هبوط

 استاد برعکس بلکه دهد نمی رخ باالتر مقاطع در اتفاق این

 پرواز به آفاق در را شاگردانش ی سلسله تا بگیرد اوج باید

 وضعیت چنین دچار منزوی: کرد تصریح وی. درآورد

 باز زنجان به هرگز کاش ای و بود زنجان در آوری رخوت

 قدر منزوی بهبهانی سیمین یاد زنده تعبیر به و گشت نمی

 ■ .ندانست را خود
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 حسین، پلنگ مغرور شعر ایران 
 «بهمن زدوار» 

 

خوب یادم هست که اولین بار حسین منزوی را در قهوه 

اما از  شناختم ینممقابل دانشگاه دیدم. با اینکه او را  ی خانه

ه در مقابلم سر و صورت و کاغذ و قلم و قلیان ک یها یریدرگ

ور هم بود، حدس زدم که این مرد باید شاعر باشد و همینط

شه غصه ما رو یه لحظه تنها نمی"بود. او حسین منزوی شاعر 

 بود. "بذاره

حسین که در مورد صفر قهرمانی  "صفرخان"بعدها کتاب 

 نوشته شده بود در همان انتشاراتی که من ویراستار آن بودم

های حسین منزوی را ت و آمدعرضه شد و همین مسئله رف

به دفتر نشر فراهم کرد. طی همین رفت و آمدها و حضور در 

جلسات شعری که در نزدیکی دانشگاه و با شعرخوانی احزاب 

 ، آشنایی ما بیشتر و بیشتر شد.شد یممختلف سیاسی برگزار 

اما طولی نکشید که مسائل و مشکالت خانوادگی من 

شعری فاصله بگیرم و  یاهافضباعث شد که مدتی از شعر و 

 خبر بودم. در طی این دوره از حسین منزوی بی

کوچک و شاعرانه در کنج حیاط به ای  هبعدها پدرم خان

در آنجا سر کنم  ام وانهیدمن داد که به قول خودش با دوستان 

نداشته باشم. زندگی مجردی آشپزی و  ها آنو کاری به کار 

حضور گاه و بی گاه دوستان شاعرم 

داده  ام خانهحال و هوایی خاص به 

بود. دوستانی مثل: محمد سعید 

میرزایی، رسول یونان، علیرضا راهب، 

 منوچهر آتشی، م. آزاد و ...

در بهمن ماه  ها شبیکی از همین 

بود که حسین منزوی هم به  46

من آمد و دوباره آشنایی ما از  ی خانه

 ی رشتهنو شکل گرفت و رفته رفته 

 شد. تر محکمما محکم و مهر و الفت 

و  ها ینوشتجرد و به ویژه دست پخت خوب من و درد  

مشترکی که داشتیم موجب شده بود که حسین  یها یرند

یک راست میهمان  آمد یمهروقت که از زنجان به تهران 

که با هم قهر بودیم  ها شبمن بود. البته بعضی  ی خانه

 .رفت یمدیگر نیز  یجاها

محمدرضا رستمبگلو و ابراهیم  ی خانهمثل:  ییجاها 

 اسماعیلی.

حسین اخالق غیر قابل تحملی داشت به طوری که یک 

او را تحمل کنم؟  توانم یمبار پدرش از من پرسید که چه طور 

اگر از پسر شما سینه »م که و من در جواب ایشان گفت

تر نباشم، شاعرتر نباشم، دردمند تر یخراباتتر نباشم،  سوخته

 توانم ینمجنس خود او نباشم به هیچ وجه  نباشم و از

 «تحملش کنم.

هیچ  اش کودکانه یها یلجبازحسین کودک بود و بنا به  

و از همین رو بسیاری از دوستان با او  کرد ینمچیز را مراعات 

و شخصیتش مشکل داشتند تا جایی که سر مسائلی از این 

دست با هوشنگ ابتهاج دعوای سختی کردند. ولی شرایط 

بود که حسین در کنار من ای  هزندگی و تجرد من به گون

. البته من بلد بودم با او چه طور رفتار کرد یماحساس راحتی 

کنم. برایش قانون وضع کرده بودم که مثالً زودتر از ساعت نه 

تا ساعت هفت بیدار شود و خانه را  ها صبحشب خانه نیاید و 

حتی یکی دو بار او ترک کند که من هم بتوانم سر کار بروم. 

، گرچه دهد یمرا تنبیه کردم که حاال یادآوری آنروزها آزارم 

 کنترلش کنم. توانستم ینم کردم ینمواقعاً اگر تنبیهش 

شعر و زندگی حسین هیچ فرقی با هم نداشت. او واقعاً 

و برای  داشتای  هروح دردمند و خست

مجنون "نمونه وقتی خودش را به 

واقعیت را  کند یمتعبیر  "ها ابانیخ

ا ت". مثالً شعر معروف دیگو یم

را  "صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم

ولی عصر سروده  شبانه در میدان

گفت که  توان یماست و به طور کلی 

شعر حسین گویای زندگی و  یدفترها

 حسین است. یها یآوارگو  دردها

یادم هست که یک شب از او 

جواب « ای؟ از کجا آوردهحسین تو این همه درد را »پرسیدم: 

تمام « نیمی سرنوشتم بود و نیمی در سرشتم بود.»داد: 

 آورد ینمواقعی بودند. حسین ادای عشق را در  شیها عشق

. گرچه بر حسب تخیالت شاعرانه کرد یمبلکه با عشق زندگی 

، اما این اشعار ریشه در داد یمخود  یها عاشقانهپر و بالی به 

بگویم که  توانم یمشده داشت. البته  اتفاقاتی حقیقی و لمس

او یک یا نهایتاً دو بار به معنای واقعی عاشق شده است و غیر 

. او کرد یماز این یک یا دو مورد همیشه نقش معشوق را ایفا 

اولین بار حسین منزوی را در قهوه 
ی مقابل دانشگاه دیدم. با اینکه او را  خانه

ی سر و ها یریدرگاما از  شناختم ینم
م و قلیان که در صورت و کاغذ و قل

مقابلم بود، حدس زدم که این مرد باید 
شاعر باشد و همینطور هم بود. او حسین 

نمیشه غصه ما رو یه "منزوی شاعر 
 بود. "لحظه تنها بذاره
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مرد خوش قیافه و خوش زبانی بود و به دلیل شهرت و هنر 

خاصی که داشت، بسیاری از زنان آرزو داشتند که حتی سالم 

 ک کوچکی با او داشته باشند.علی

همانطور که قبالً هم اشاره کردم حسین کودک بود و باید 

زالل او را  یها اشک. من یآمد یمبا زبان کودکی با او کنار 

خواب برادر مرحومش  ها شبدیده بودم. وقتی که بعضی 

 دیپر یمبا گریه و اضطراب از خواب  دید یمرا  "حسن منزوی"

و شخصیتی که  کرد یمبه نوشتن شعر  و در همان حال شروع

همه از او فراری بودند به کودکی معصوم 

 .گشت یمو درد کشیده بدل 

اما آنچه که بیش از همه در زندگی و 

اشعار حسین منزوی برجسته است، نگاه 

و  ها آموختهویژه و تحلیلی او نسبت به 

 ی مقولهزندگی خود بود. او عالوه بر نگاه ویژه به  یها ختهیآم

، ها داستانعشق، بینشی ظریف و تحلیل گرانه نسبت به 

و اشعار ایرانی و غیر ایرانی داشت که آقای بهروز  ها اسطوره

تلمیحات در شعر حسین "تحت عنوان ای  هرهبری در مقال

 یها اسطورهبه این موضوع و بهره گیری منزوی از  "منزوی

قتی در مورد چینی، یونانی و ... اشاره کرده است. برای نمونه و

، حسین سعی میکرد یمداستان رستم و سهراب صحبت 

تقدیر را در این داستان برجسته کند و  ی مسئله کرد یم

ارائه دهد. یا در داستان ژاپنی تحلیل خاص خود را از آن 

زندگی اوراشیما و پریان دریایی را در زیر آب که  "اوراشیما"

کهف تطبیق  صد و پنجاه سال طول کشید با داستان اصحاب

 .کرد یمتعلیق زمان را مطرح  ی مسئلهو  داد یم

دیگر اینکه، به اعتقاد من شاعر امروز  ی برجسته ی نکته

باید بر دوش تمام گذشتگان سوار باشد و این مهم منوط به 

دقیق و مستمر است. اگر حسین منزوی توانست ای  همطالع

ی از غزل بردارد، یک ی عرصهگامی فراتر از دیگران در 

علل آن همین تسلط او به ادبیات گذشته بود.  نیتر مهم

 یها ظرافتو به  شناخت یمحسین منزوی حافظ را به خوبی 

ادبی شعر او واقف بود و با بهره گیری از اشعار حافظ، به 

. عالوه پرداخت یمتحلیل محیط فرهنگی و اجتماعی دوران او 

داشت، نگاه بر این آگاهی که حسین نسبت به پیشینیان خود 

او به شعر معاصر نیز نقش مهمی در اعتالی اشعار او  ی ژهیو

. دوستی او با کسانی چون ابتهاج و ارتباط با کرد یمایفا 

شاعری چون  ی وهیشکسانی چون شاملو و درکی که نسبت به 

، همه و همه تأثیر غیر قابل انکاری بر داد یمنیما از خود نشان 

بگویم که حسین  توانم یمجرأت  . بهاند نهادهراه شعری او 

سپید سرایان در  هیچ تعصبی به غزل نداشت و با بسیاری از

ارتباط بود و حتی در جلسات شعر احزاب مختلف سیاسی 

جدید  یها واژه ، چرا که او همواره در پی کشفکرد یمشرکت 

سیاسی و غیر  یباورهاو قابل استفاده در شعر بود و عقاید و 

. اهمیت نهاد ینمیر چندانی بر او و شعرش سیاسی دیگران تأث

فراوانی که او برای واژه قائل بود موجب شده بود که واژه در 

دست او به نرمی موم در آید و به اعتقاد من این مهارت، 

دار و منطقی او در ادبیات کالسیک و  مطالعات ریشه ی جهینت

 ادبیات مدرن غربی بود.

تمام شاعران برجسته در شعر خود 

ک رمز ورود دارند که خواننده را به طور ی

مستقیم به زندگی و شخصیت آن شاعر 

د من، رمز . به اعتقاسازد یمرهنمون 

اوست. حسین پلنگ  "ماه و پلنگ"ورود حسین منزوی شعر 

مغرور شعر ایران بود. یادم هست که یک بار از او پرسیدم که 

به پای پا  خواهم یم»جواب داد: « گویی؟ چرا شعر سپید می»

دانم که موفق خواهم  شاملو در این مسیر پیش بروم و می

و  شناخت یمبه حق نیز این پلنگ مغرور قله را خوب  «شد.

مصمم بود که ماه را از فراز آسمان به زیر بکشد و من بعد از 

مرگش در شعری اینگونه به توصیف این پلنگ مغرور 

 :ام پرداخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول حسین باید بگویم که او اهل در مورد زندگی معم

و  نواخت یمموسیقی هم بود و گاهی در محافل دوستان دف 

و طرفدار تیم  داد یم. به ورزش نیز توجه نشان خواند یمآواز 

استقالل و  یها یبازاستقالل بود و همیشه باهم سر 

 ادرها از تن، تن از تنپوش آز

 ی باد هرزهدمیده در هجوم 

 تقالی تغزل تاب قله

 صیاد پلنگانه به صید ماه،

 به راه بیستون رفتی و گفتی

 از این شیرین عجوزه داد بیداد

 قلم از تیشه کردی دفتر از سنگ

 نهادی عشق را از ریشه بنیاد

 غم انگیز و غریبانه تنیدی

 به دور خویش تار لعنت آباد

 کشیدی سر شرنگ تلخکامی

 تمام شوکران هایت شکر باد.
 

حسین کودک بود و باید با زبان 
ی. من آمد یمکودکی با او کنار 

 ی زالل او را دیده بودم.ها اشک
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من بود، درگیر بودیم.  ی عالقهپرسپولیس که تیم مورد 

و سپس با حضور  گذراند یم ها خانهوه را عموماً در قه ها صبح

در محافل و جلسات ادبی و حل و فصل کارهای مربوط به 

 .رساند یمو ... روزش را به پایان  سرود یمکه  ییها ترانه

امرار معاش حسین از راه ترانه سرایی، دریافت حق تجدید 

و  گرفت یمدانشجویی و ... صورت  یتزهاچاپ اشعار، نوشتن 

های  سال نیدرآمدتریکی از پر  32یم که سال بگو توانم یم

زندگی حسین بود. در آن سال بود که برای آلبوم ایرج که با 

ترانه سرود. کتاب  1آهنگسازی مجتبی یحیی به بازار آمد 

صفرخان نیز به خاطر مرگ صفر 

قهرمانی تجدید چاپ شد و یک تز 

دانشجویی نیز به راهنمایی او انجام 

دوستانی بودند  اه نیاشد. عالوه بر 

که اکثراً به حسین منزوی کمک 

. دوستانی مثل: حجت کردند یم

هنری.  ی حوزهاالسالم زند، رئیس 

دکتر نعمت احمدی و ... بهروز 

منزوی، برادر حسین نیز همیشه و در 

همه حال پشتیبان او بود و حتی در شرایط خاص از او 

وستان هم خود حسین نزد د ها وقت. بعضی کرد یمپرستاری 

 دیرس یمو بعدها اگر وسعش  کرد یمو پول قرض  رفت یم

من که شاعر دولتی : »گفت یم. یادم هست که داد یمپس 

 «صله دریافت کنم. ها آننیستم که از 

به باور من، حسین روزی بلند بود. یادم هست که یک 

در خانه »به او گفتم که  میگشت یمشب که با هم به خانه بر 

« خر برج است و پولی برایم باقی نمانده.چیزی نداریم و آ

تازه به .« شود یمخدا بزرگ است. برویم ببینیم چه »گفت: 

خانه رسیده بودیم که تصادفاً دو نفر از دوستان حسین زنگ 

ما آمدند. صبح نشده ما هم غذا  ی خانهزدند و با دست پر به 

 داشتیم. هم میوه و هم سیگار.

ه حسین زندگی را رها کرده بگویم ک توانم یمبه طور کلی 

. او بارها به من گفته بود که کرد یمبود و تنها به شعر فکر 

و چه طور زندگی  میکن یممهم نیست ما کجا زندگی »

، مهم اثری است که از ما به جا خواهد ماند، چه میکن یم

 «معلوم که حافظ در شرایطی بدتر از ما زندگی نکرده است.

ین شعر اوست و شعر او زندگی حس ی نامهدر واقع زندگی 

وحشتناکی  یفرودهااو. حسین در طول زندگی فراز و  ی نامه

مثل: عشق. نداری. آوارگی و  ییزهایچرا تجربه کرده بود. 

دیگر. هفت هشت سال پایانی عمر او با دردها و  یها یگرفتار

رنجهای جسمی و روحی بسیار شدیدی همراه بود که در 

 بودیم و با هم زندگی کردیم.طول این مدت ما با هم 

فشرده و نزدیکی از این دست  یها یدوستمتأسفانه در 

که دوری شکل  بعدهاو  دیآ ینماتفاقات خاصی به وجود 

. به قول ابندی یماین خاطرات هستند که ارزش  ردیگ یم

که ما از آن دور  کند یممعروف: خوشبختی زمانی معنا پیدا 

تنها یک آرزو دارم.  ام ماندهور باشیم. حاال که من از حسین د

آرزویی محال و دست نیافتنی، اینکه حسین دوباره زنده شود، 

بار هردو با هم  یک سال دیگر با هم زندگی کنیم و این

بمیریم. او خیلی خیلی زود رفت و مرا 

 تنها گذاشت.

 نیتر موفقخالصه اینکه: حسین 

غزل ایران است.  ی کنندهمتحول 

ن هوشنگ ابتهاج، هرچند دیگرانی چو

... نیز در این زمینه سیمین بهبهانی و

 توانند ینم، اما هیچ کدام اند دهیکوش

نظیری برای حسین منزوی باشند. چرا 

که شعر حسین دلنشین است. او عالوه 

شعری مهارت داشت، شاعرانه  یشگردهابر اینکه در فنون و 

در  . با احساس و عطوفت شاعرانه عجین بود و آن راسرود یم

 .دیکش یماشعار خود به قلم 

که  گذارم یم ام کارهغزل نیمه  ی عهدهپایان سخن را به 

 باشد: میها ناگفتهکمال  ی نقطه

 ست.ا هوای کوچ پرنده هوای دلگیری

 .است یریپهوای حول و والی دمادم 

 .رفت یمهوای زخمی آن شب که منزوی 

 ■ ...است یریاساط ی پلنگانههوای مرگ 

 

 

به قول معروف: خوشبختی زمانی معنا 
که ما از آن دور باشیم. حاال  کند یمپیدا 

تنها یک  ام ماندهکه من از حسین دور 
آرزو دارم. آرزویی محال و دست نیافتنی، 
اینکه حسین دوباره زنده شود، یک سال 

بار هردو با  دیگر با هم زندگی کنیم و این
 یم.هم بمیر
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 «بهروز منزوی»ی اختصاصی چوك با گفتگو 
 «یدآبادیمجآیدا » 

 

بفرمایید که تا چه حد 

 ییها مصاحبهبه  توان یم

که دوستان حسین 

شخصیت  ی بارهمنزوی در

او انجام  ی هیروحو 

 اعتماد کرد؟ دهند یم

 ی دربارهاول  ی وهلهدر 

باید صحبت  ها یدوستخود 

کرد. من در چند جا و البته 

که: من تاریخ حسین  ام کردهی عنوان در محافل خصوص

بسیاری از کسانی که  کنم یممنزوی هستم و صراحتاً اعالم 

ادعای دوستی با حسین را دارند دوست واقعی او محسوب 

بزرگی با او  یها یدشمنو در بسیاری موارد نیز  شدند ینم

. درست است من وکیل حسین نیستم، منتها به اند کرده

گرچه بخشیدمشان »آن دوست بزرگوار: خودم به قول  ی نوبه

 «اما فراموش نکردم.

مهم در سؤال شما همین است. اول باید دوستان  ی مسئله

 یها گفتهبه  توان یممشخص شوند و بعد از آن ببینیم که آیا 

این دوستان اعتماد کرد یا نه. پس وقتی در مورد خود 

د خو شک و شبهه وجود داشته باشد، باقی مسئله ها یدوست

به خود غیر قابل بررسیست. مگر اینکه من بنشینم و دوستان 

دوست  (الف)حسین را تک تک نام ببرم و مثالً بگویم: آقای 

ارتباط خاصی با او نداشت. چون  "(ب) یآقاحسین بود، ولی 

که حقیقتاً بعد از حسین ادعای بعضی از این حضرات آنقدر 

غزل به او تصویر  از من و تر کینزدباال رفته است که خود را 

 .اند کرده

اما در عین حال حسین دوستانی داشت که هیچوقت 

بعد از او خود را به شهرت حسین بچسبانند و از  اند نخواسته

این طریق در مجامع ادبی مطرح شوند. برای مثال: چه بسا در 

همان شهر ارومیه که شما ساکن هستید، حسین دوستانی 

و بهتر بگویم که  شناسد یمنرا  ها آنداشت که دیگر کسی 

شناخته شوند، یا خود من، من هم یکی از همان  اند نخواسته

به  ام نکردهدوستان نزدیک حسین هستم که هیچوقت سعی 

 شهرت برادرم نام و نشانی پیدا کنم. ی لهیوس

تر حرف بزنم و مصداقی عمل  به هر حال اگر بخواهم جزئی

از نا سره باز کنم که به نظرم درست نیست، شاید سره 

شناخته شود. اما به هر روی من در مورد بسیاری از این 

 دوستان که تعدادشان کم هم نیست شک دارم.

بسیاری از این دوستان معتقد هستند که حسین نسبت 

اخالقی و اجتماعی متعارف جامعه هنجار  یالگوهابه 

که  شد یمگریز بوده است و این هنجار گریزی باعث 

از او دوری کنند. نظر شما در این باره اکثر دوستانش 

 چیست؟

اول باید عنوان کنم: برای کسی که در وادی  ی درجهدر 

گریزی و خالف عادت یک نوع هنجار دارد یمهنر قدم بر 

 «از خالف آمد عادت بطلب کام: »شود یمویژگی محسوب 

جدید مستلزم ویرانی  یزهایچچرا که نو کردن و ساختن 

 گذشته است.ای  هکلیش یالگوها

اجتماعی: همانطور که امروزه در  یرفتارها ی بارهاما در

روانشناسی نیز مطرح است، باید سعی کنیم هر کس را آن 

طور که هست بپذیریم. من هنجارگریزی حسین را انکار 

. اما اخالق نیز مانند هر چیز دیگری یک چیز نسبی کنم ینم

خص به شخص بوده و خواهد بود و جامعه به جامعه و حتی ش

 : اگر در کشور ماکنم یم. برای مثال عرض کند یمنیز فرق 

هنجار و ضد ارزش یک زن بدون روسری بیرون برود نا

و در عین حال اگر همین آدم در کشوری  شود یمشناخته 

متعارف ی در مأل عام ظاهر شود باز هم ناچون سوئد با روسر

ارد و عمل کرده است. هیچ چیز مطلقی در زندگی وجود ند

اخالقیات نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما مسئله 

کسی را که متفاوت  میتوان ینماینجاست که ما عادت نداریم و 

 بپذیریم. کند یماطراف ما عمل  ی شدهتعیین  یالگوهابا ما و 

موضوع دیگر اینکه: حسین به طرز وحشتناکی صریح و 

 آورد یمزبان  بر کرد یمو حس  دید یمرک بود. هر چیز را که 

باشد. هرچه بود همان  و هیچوقت نتوانست ریا کار و دو رو

بود. کمتر شاعری را سراغ داریم که شعر و زندگیش توأمانی 

از صراحت و صمیمیت باشد. حسین هم در شعرش انسان 

صریحی بود و هم در زندگیش و بسیاری از کسانی که ادای 

از  آورند یمدر مؤدب و شریف و اخالق مدار را  یها انسان

 همین رو با حسین بد بودند.
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به  یها یژگیوو  رفتارهادر عین حال خود همین دوستان 

اصطالح خودشان نا خوش آیندی دارند که من هیچوقت 

برای دفاع از حسین و یا بنا به دالیل دیگر از  ام نکردهسعی 

استفاده کنم و در واقع مقابله به مثل کنم، چرا که  ها آن

ندگی شخصی هر کس مربوط به خودش است و معتقدم ز

 نباید آن را با هنر و شعرش در آمیخت.

غزل با پدرش برایمان بگویید و اینکه آیا  ی رابطهاز 

 ؟دهد یمغزل فعالیت ادبی خاصی انجام 

: به هر حال غزل کنم یماز قسمت دوم سؤالتان شروع 

ست و عالوه بر این پدربزرگ مادری و ا دختر حسین منزوی

دربزرگ پدریش نیز شاعر بودند و حتی اگر از نظر وراثتی پ

، شعر خواند یم. شعر است یشاعرحساب کنیم اهل شعر و 

و در نوع خودش شعرهای قابل قبولی دارد، منتها  سدینو یم

زیاد مشتاق نیست که به طور علنی به عنوان شاعر شناخته 

شود. ولی به هر روی شاعر، شاعر است، 

اشد و چه ناشناس چه شناخته شده ب

باقی بماند. به خصوص اینکه شخصیت و 

رفتار غزل نیز کامالً شاعرانه است حتی 

اگر یک نفر تا کنون شعری از او نخوانده 

باشد، چیزی از شاعرانگی غزل کم 

 .دهد ینمنخواهد شد. ولی فعالیت ادبی به معنای خاص انجام 

از  با حسین: به هر حال کسی که اش رابطهاما در مورد 

که کودکی غزل به  داند یمزندگی شخصی حسین خبر دارد 

شد و جایگاه خود  تر بزرگدور از پدرش گذشت. اما بعدها که 

خوبی با پدرش  ی رابطهرا در نزد ما و حسین باز شناخت، 

پیدا کرد. به هر حال شعرهایی که حسین برای غزل گفته به 

 .هاست آنخودی خود نشانگر عالقه و محبت میان 

اشعار ترکی منزوی برایمان بگویید.  یها یژگیو ی درباره

 چرا انتشار این اشعار دچار تأخیر شده است؟

در ابتدا به قسمت دوم سؤالتان  دهم یمباز هم ترجیح 

جواب بدهم و یک بار برای همیشه علت تأخیر انتشار اشعار 

مندان در میان بگذارم.  ترکی حسین را با مخاطبان و عالقه

بل از آن بد نیست که بگویم: تا وقتی حسین بود البته ق

، حتی خودش. گرفت ینمهیچکس سراغی از اشعار ترکی او 

مندانه پیگیر این موضوع  اما حاال که حسین نیست، همه عالقه

حسین یک سال قبل از وفاتش، به همین منظور با  .اند شده

به یک ناشر زنجانی قرارداد بسته بود. اما در اواسط کار ناشر 

دالیلی مراحل مربوط به نشر را ادامه نداد و کار متوقف شد. با 

توجه به اینکه این ناشر در ابتدای کار مبلغی به حسین داده 

پیگیری و انتشار کار  ی ادامهبود، بعدها که ما از او خواستیم 

را به خودمان واگذار کند، آن مبلغ را به قیمت روز از ما 

فراوان، ما سال پیش  یها کشمکشمطالبه کرد. خالصه بعد از 

در ازای پرداخت مبلغ تعیین شده، قرارداد کتاب حسین را با 

این نشر باطل کردیم و بعد از آن هم من با یک نشر دیگر در 

تلفنی به توافق  (کنم ینمکه به نام این یکی هم اشاره )تهران 

رسیدیم. اما متأسفانه وقتی من برای بستن قرارداد به تهران 

م، این آقا سکه را کامالً برگردانده بود و حرفش نه دو تا رفت

بلکه حتی سه تا شده بود و کامالً بر خالف شرایط توافق شده 

. به همین دلیل من قید همکاری با این ناشر کرد یمصحبت 

را هم زدم تا اینکه اردیبهشت همین سال با یک ناشر دیگر در 

ن کار هم این خصوص صحبت کردم که چون سر انجام ای

 فعالً نامی از آن نبرم. دهم یممشخص نیست ترجیح 

فنی اشعار ترکی حسین بهتر آن است  یها یژگیودر مورد 

که صاحب نظران و منتقدان توضیح 

اشاره کنم  توانم یمبدهند. آنچه من 

کلی این اشعار است.  یها یژگیو

 ی مشخصه نیتر یاصلو  نیتر مهم

به اشعار ترکی حسین منزوی مربوط 

 ی لهجهآن است. این اشعار به  ی لهجه

و تا حد امکان سعی شده که این لهجه از نظر  است یزنجان

 امالیی با رسم الخط معیار ترکی مطابقت داشته باشد.

را  ییها دغدغهو  ها تیحساسعالوه بر این حسین همان 

که در شعر فارسی داشت، در اشعار ترکی خود نیز دنبال کرده 

در اشعار آزاد و غیر کالسیک به نو آوری  است و به خصوص

 هایی نیز دست زده است.

تعریف بهروز منزوی از حسین منزوی برادر و حسین 

 منزوی شاعر چیست؟

حسین منزوی برادر و حسین منزوی  توان یمگرچه گاهی 

به ندرت  ها یگاهشاعر را از هم تفکیک کرد، اما برای من این 

و گذراست. حسین ای  هد لحظو اگر هم پیش بیای دیآ یمپیش 

منزوی شاعر، برادر من هم هست و برادر من حسین منزوی 

 این دو را از هم جدا کنم. ام نتوانستهشاعر است و من 

سال افتخار برادری  63اما اگر بخواهم توضیح بدهم: من 

حسین را داشتم و او از دوران بچگی حق برادری را به عناوین 

در حق من ادا  چه که باید و شایدمختلف و حتی بیشتر از آن

آن کسی که نتوانست حق برادری را  کنم یمکرده است و فکر 

به نحو احسن به جا بیاورد من هستم. برای نمونه: حسین در 

حق پسر من پدری کرده است. با اینکه وقتی حسین فوت 

برای کسی که در وادی هنر قدم بر 
هنجارگریزی و خالف عادت  دارد یم

از : »شود یمیک نوع ویژگی محسوب 
 «خالف آمد عادت بطلب کام
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کرد، ایلیا فقط ده سال داشت اما شخصیت اصلی ایلیا در 

هنوز هم که هنوز  نمیب یمت و من همان ده سال شکل گرف

است چیزهایی را که از عمویش یاد گرفته در زندگی پیاده 

که حسین نسبت به ایلیا داشت هم ای  ه. محبت پدرانکند یم

و هم خود ایلیا را. من هرگز و تحت  کرد یممن را سیراب 

و امیدوارم که  کنم ینمرا فراموش  ها محبتهیچ شرایطی این 

 باشد. ها محبتتواند به نوعی پاسخگوی این یک روز پسرم ب

بگویم که:  توانم ینمحسین شاعر هم جز این  ی بارهدر 

سعی کردم در مدتی که با هم بودیم فقط بیاموزم، شعر را 

 انسانیت را و شاعرانگی را.

که برای  کنم یمدر پایان نیز غزلی حضورتان تقدیم 

  :ام نوشتهحسین عزیزم 

 

 ی شعر، برادرم حسین منزویسوختهبه ققنوس 

 ققنوسکان زاده ز خاکستر توییم

 فانوسکان شعله ور از اخگر توییم

 اتخانهی کوچک خورشید هانهییآ

 ی تا ابد آذر توییمارهاتکر

 بودای هند خوی دری گوی ترک موی

 ما کاهنان معبد نیلوفر توییم

 دادی شراب و نان ز تن و خون خود به ما

 سیراب و سیر خوان تو و ساغر توییم

 میکشیمصندوق سخت عهد تو بر دوش 

 مسحور سامری نه که فرمانبر توییم

 ای مرسل خدای غزل صاحب کتاب

 نو و انور توییمما مؤمنون شرع 

 نه در مثل مناقشه هست و نه در غزل

 تو شهر شعر هستی و ما هم در توییم

 ■مِن اموات و ما به چشم  ال تَحسَبَ الشّهیدُ

 خود شاهدان زندگی دیگر توییم
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 كه بودحسین آنی نبود  
 «دکتر نعمت احمدی» 

 

. گردد یمدور باز ای  هشنایی من با حسین منزوی به گذشتآ

ادبی، رفت و آمد های مستمری  یها تیفعالبنا به  در آن زمان

 ی روزنامهجوانان داشتم که این مجله از سوی  ی مجلهبه 

 ی چهره. طی این رفت و آمد ها با شد یماطالعات منتشر 

فی الواقع در آن دوره سر آمد تمام  شخصی آشنا شدم که

. نگاه متفاوت او به شعر و خصوصاً شد یمشاعران محسوب 

برجسته و ممتاز ساخته بود. این شخص ای  هغزل از وی چهر

 کسی نبود جز حسین منزوی.

حسین در آن دوره به حضور در محافل  یها تیفعالبیشتر 

رایی معطوف ترانه س ی نهیزمادبی و همکاری با خوانندگان در 

 .شد یم

این ارتباط و مراوده ادامه داشت تا اینکه بعد از انقالب من 

وکالت دادگستری از فضای ادبی و  ی پروانهبه دلیل دریافت 

هنری فاصله گرفتم. اما بعدها به پیشنهاد حسین تصمیم 

گرفتم دفتر وکالت خود را به محفلی دوستانه برای حضور 

نم و شاعران و نویسندگان تبدیل ک

همین تلنگر موجب تشکیل کانونی 

شد که با همکاری و هماهنگی من، 

حسین منزوی، مجید شفق، علیرضا 

طبایی، سهیل محمودی و ... تحت 

کانون شعر خاجوی کرمانی  "عنوان 

سال  61به بار نشست. بیش از  "

برگزار  جلسات این کانون روزهای پنجشنبه به طور مستمر

محفل ادبی آن دوره  نیمؤثرترت گف توان یمشد و به جرأت 

. چرا که از یک سو کامالً نو گرا و پیشرو بود و آمد یمبه شمار 

از سوی دیگر تریبون آزاد تمام شاعران و نویسندگان به شمار 

  .آمد یم

طنز افرادی چون: ابراهیم نظری، در بخش  ی نهیزمدر  

داستان: منیرو روانی پور و عباس معروفی و در بخش شعر 

انی چون: قیصر امینپور، سهیل محمودی، مجید شفق، کس

علیرضا طبایی، علیرضا قزوه، سید حسن حسینی و ... همه و 

همه حضوری پر رنگ در جلسات این کانون داشتند. همچنین 

عالقه مندان بسیاری از نقاط مختلف کشور، چون: تبریز، 

. آمدند یمکاشان، مشهد، نیشابور، اصفهان و ... به این محفل 

تا جایی که دوستان این محافل را که هر دو هفته یک بار 

 نام نهاده بودند. "پر شور شعر یها پنجشنبه"، شد یمبرگزار 

گفت: عضو همیشه ثابت این کانون حسین  توان یمتقریباً 

غیر از روزهایی که جلسات ادبی را برگزار  منزوی بود و

ضور ، اگر روزهای دیگر هفته هم در تهران حمیکرد یم

پاتوق اصلیش دفتر من بود و به این طریق دوستان و  افتی یم

 راحت تر به او دسترسی پیدا کنند. توانستند یمدوستداران او 

مدتی نیز من به خاطر تدریس در دانشگاه به زنجان رفت  

که در آن دوران هم حسین به استاد سرایی  کردم یمو آمد 

آنجا نیز محفلی  و در آمد یمکه من در آنجا سکونت داشتم 

 .میداد یمکوچک از شعر و ادب تشکیل 

متأسفانه در حال حاضر به دلیل پیشرفت تکنولوژی و 

 ی ثمرهبرقراری سریع ارتباطات، از رونق محافل پر بار و پر 

ادبی و هنری کاسته شده است. در دوران گذشته به دلیل 

مطبوعاتی وجود داشت،  یفضاهاکه در  ییها تیمحدود

و نویسندگان به محافل و جلسات ادبی روی  شاعران

دقیق و  یینقدهااثر با  ی ارائهو در عین حال پس از  آوردند یم

 یفضاها. اما شدند یمروبرو سازنده 

 یها فرصتمجازی متداول کنونی، 

. اند گرفتهجدی هنری را از هنرمندان 

شاعر شد، نویسنده  توان یمبه راحتی 

ها یک شد، منتقد شد و زحمت نشر، تن

کیلیک است و بس. حتی بیشتر اوقات 

و نه  شود یمنه نیازی به نقد احساس 

مجالی برای آن وجود دارد. اما فراموش نکنیم که شاعرانی 

چون: شهریار، امیری فیروز کوهی، بهار، پژمان بختیاری و ... 

ظهور رسیدند. در آن  ی عرصهادبی به  یها کانوناز دل 

شکل گرفت، صیقل  ها آن ی شهیدانبود که شعر و  ها کانون

یافت و به پختگی الزم رسید، بر خالف امروز که تکنولوژی و 

مدرن، نیاز به شنیدن و خواندن و قدرت دریافت  یها دغدغه

 گفتمان جمعی را از انسان گرفته است. یها تفاوتو  ها ییبایز

ین به خاطر دارم به که از حسای  هخاطر نیتر نیریشاتفاقاً 

. چون مدرک گردد یمبر  "خواجوی کرمانی"ون همین کان

تحصیلی من دکترای حقوق است، دوستان در کانون من را با 

. در یکی از جلسات، حسین که در کردند یمنام دکتر صدا 

آقا اینجا »انتهای جمع نشسته بود، با صدای بلند گفت: 

. دادگاه که نیست. کالس درس و دانشگاه است یادبمحفل 

تریبون  ی گرداننده جا دکتر منم. ایشان تنهاکه نیست. این

ی ها دورهحسین شاعر بزرگی بود. 
ی استعدادهامتعددی باید سپری شود و 

 زیادی باید بیایند، بروند و حتی سرکوب
تبدیل به  ها آنشوند که سر انجام یکی از 

 حسین منزوی شود.
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این شد که دوستان از آن پس در کانون به شوخی « هستند.

 .زدند یمحسین را دکتر حسین صدا 

متعددی باید سپری  یها دورهحسین شاعر بزرگی بود. 

زیادی باید بیایند، بروند و حتی سرکوب  یاستعدادهاشود و 

تبدیل به حسین منزوی شود.  ها آنشوند که سر انجام یکی از 

اما به باور من این شاعر بزرگ هم در حق خود و هم در حق 

جامعه ستم بزرگی کرد. او نه قدر خودش را دانست و نه قدر 

شعرش را. او قبل از سیمین بهبهانی اسب نو زین غزل را در 

شعر معاصر به تاخت در آورده بود. اما نوع زندگی حسین 

داد شگرف به زودی پژمرده شود. به موجب شد که این استع

اعتقاد من: حسین از عقل معاش برخوردار نبود. برای مثال: 

نداری و تنگدستی موجب شده بود که حسین مکان ثابتی 

برای اقامت در تهران نداشته باشد و به همین دلیل از یک 

سو: بیشتر مواقع از دسترس دوستان و مخاطبان جدی اهل 

با پارک  شد یمی دیگر، گاهی مجبور ادب خارج بود، از سو

دم خور شود، از یک سو، برنامه و  ها خوابنشین ها و کارتون 

تمرکز الزم را برای تعقیب اهداف خود از دست داده بود و از 

سوی دیگر وقت زیادی را صرف رفت و آمد از زنجان به تهران 

تو : »گفتم یم. یادم هست که همیشه به او کرد یمو بلعکس 

این گریز از « یکن یمزنجان و تهران، طی صفا و مروه بین 

خود و گریز از جامعه آسیب شدیدی به جسم و روح و شعر 

حسین منزوی وارد کرد و همچنین موجب شد بسیاری از 

شاعرانی که در ابتدای راه بودند و حسین صادقانه و خالصانه 

، از دسترسی گذاشت یم ها آنخود را در اختیار  یها دانسته

 سریع و منظم و مثمر ثمر به او محروم بمانند.

حسین تو با این کارهایت هم به »یک بار به او گفتم: 

، هم به یزن یم، هم به شعر آسیب یزن یمخودت آسیب 

زندگی حافظ  یکن یمفکر »گفت: .« یزن یمجامعه آسیب 

حافظ »گفتم: « چگونه بود؟ او مسجد نشین بود یا قلندر؟

ه شجاع را داشت. حافظ شیخ ابو اسحاق قلندر بود. حافظ شا

تو چیست؟ جز اینکه  ی پشتوانهاینجو را در کنارش داشت. 

مدام سوار اتوبوس شوی و از زنجان به تهران بیایی و باالجبار 

 «شب را در اینجا و آنجا سر کنی.

 ی ترجمهبه هر روی با اینکه او در تمام آثارش چه در 

و و چه در غزل همیشه یک حیدربابا، چه در شعر ن ی منظومه

سر و گردن از دیگران باال بود، اما جنگ و ستیز او با خود و 

زندگی، سد راه شکوفایی و بالندگی بیش از پیش او شد و سر 

خود را در این جنگ شهید کرد و نتوانست آنی باشد  انجام نیز

 ■ که بود.
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 «یوسفعلی میرشکاك»ی اختصاصی چوك با گفتگو 
 «ادیآیدا مجید آب» 

 

سیر منطقی غزل شهریار و  توان یمآیا غزل منزوی را 

کامالً متفاوت چون ای  هابتهاج به شمار آورد یا او شیو

 نیما در شعر اتخاذ کرده است؟

از  ها کیکالسنو  ی همهمنزوی نیز مانند 

طرفی تحت تأثیر بزرگان کهن همچون 

حافظ و سعدی و از طرف دیگر متأثر از 

بعد از مشروطه مثل:  غزل سرایان ی همه

شهریار و رهی و ابو الحسن ورزی است. 

به غزل ابتهاج،  ها نیااما عالوه بر 

اندک منوچهر نیستانی که  یها غزل

بسیار نو آورانه است و غزل سیمین بهبهانی و دیگران نظر 

در غزل خود به ذهن و زبان  کند یم دارد. ضمن اینکه سعی

 ها ستیمدرننادرپور و دیگر نیما و شاملو و فروغ و اخوان و 

 نزدیک شود.

 یها غزلکار منزوی این است که توانسته در  ی عمده 

ها ایجاد کند.  پذیری موفق خود تعادلی میان تمام این تأثیر

گرایان را  جدید او همین تعادل است که هم کهن ی وهیش

 و هم نو گرایان را. کند یممجاب 

 

ی در غزل امروز آیا بیشترین تأثیر را سیمین بهبهان

 نهاده است یا منزوی؟

اقل به این زودی راه به جایی قضاوت قطعی در این مورد ال

بسیار وسیعی دارد. ثانیاً: به تأثیر  ی دامنه. اوالً: غزل نو برد ینم

پذیری از بهبهانی و منزوی محدود نیست. ثالثاً: بهبهانی جز 

کلمه  متعارف در چهار دفتر نخست خود غزل سرا به معنای

راهی در پیش  "و از آتش خطی ز سرعت"نیست. بهبهانی از 

که به کل بی سابقه است. صریح بگویم: شاعری  ردیگ یم

از )نیماییست که در چهارچوب غزلی که خود ابداع کرده 

سخن  (حیث وزن و فضا و ریتم و ضرب آهنگ و زبان

. حال آنکه منزوی با تمام نو گرایی هایش هم چنان دیگو یم

ساحت تغزل قرار دارد یعنی غزل عاشقانه. الجرم پیروی از  در

منزوی شیوع بیشتری پیدا کرده است. سیمین احتماالً تا 

پایان عمر زبان فارسی یک استثنا باقی خواهد ماند، همچون 

 فروغ، هر دو تکرار ناپذیرند.

 

را متأثر از پور  امینغزل کسانی چون قیصر  توان یمآیا 

 ر آورد؟غزل منزوی به شما

معاصر هر صدایی که  در غزل سرایی

 "زخمی تغزل ی حنجره"پس از دفتر 

تنین انداخته متأثر از منزویست و البته 

چون در روزگار ما تالش و تکاپو برای 

استقالل زبانی یک امتیاز به حساب 

، غزل سرایان متأثر از منزوی کم دیآ یم

در حد خود  اند کردهو بیش سعی 

شته باشند که گواه هایی دا آورینو

هم پور  امینباشد.  ها آناستقالل 

نیمایی  است یشاعرغزل سرا نیست. پور  امینهمینطور. البته 

 سازد یم. الجرم در فضایی غزل دیگو یمکه گاهی غزل هم 

 که کالً تحت تأثیر منزویست.

 

اخیر شکل گرفته  یها دههکه در  ییها انیجربا توجه به 

 روند غزل امروز چیست؟ ی دربارهاست نظر شما 

در باب روند غزل امروز قضاوت دشوار است، زیرا هنوز فرجام 

اخیر هنوز در  یها دهه یها انیجرخود را پیدا نکرده است. 

حد تجربه و آزمون است. هرگاه توانستند در ذهن و زبان 

 ی بارهدر توان یموقت  خاص رسوخ کنند، آنای  همردم یا طبق

ی کار منزوی این است که  عمده
ی موفق خود ها غزلتوانسته در 

ها  پذیری تعادلی میان تمام این تأثیر
ی جدید او همین  وهیشایجاد کند. 

گرایان را  تعادل است که هم کهن
 و هم نو گرایان را. کند یممجاب 
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شاعران و داد و  ی رهیدااز  ها تجربهاین  سخن گفت. فعالً ها آن

 فراتر نرفته است. ها آنستد زبانی میان 

 

مذهبی و انقالبی بیشتر در قالب غزل  یکردهایروچرا 

 نمود پیدا کرده است؟

و از هر  است یفارسبرای اینکه غزل قالب اساطیری شعر 

هویتی ما تبدیل شده است، چندان  یها انیبنحیث به یکی از 

به غزل سرایی  توان یمگفت: ما ایرانیان را  توان یمکه 

را به  ها آلمانرا به معماری و  ها ییایتالیاشناخت، چنان که 

را به موسیقی و ... شعر انقالب مشروطه  ها یشیاترفلسفه و 

نیز بیشتر در غزل متجلی شد، جز نسیم شمال. قالب غزل هم 

ز حیث از حیث حجم و اندازه، هم از حیث کیفیت و هم ا

سابقه و سنت و هم از حیث تصرف عاطفی در مخاطب، دائر 

. چندان که هر شاعری که غزل سرایی است یفارسمدار شعر 

در او به چشم تردید یا به چشم کاستی  ها یلیخنکرده باشد 

. شعر مذهبی نیز در همین دایره است. ولی اگر توجه نگرند یم

شعر انقالبی  کنیم در ساحت شعر مذهبی غلبه با مثنویست.

در  تواند یمنیز بیشتر متمایل به سرود است و البته سرود 

روزگار انقالب  یسرودهاقالب غزل باشد، همچون بسیاری از 

 ■ مشروطه.
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 از عشق تا غزل 

 «فاطمه راکعی» 
 

جایگاه زن در غزل فارسی  ی بارهمتأسفانه تاکنون در

من نیز  تحقیقات جدی و مستقلی صورت نگرفته است و خود

. اما از روی شواهد و ام ندادهکار خاصی در این مورد انجام 

استنباط کرد که نه تنها در  توان یمتحقیقات به دست آمده 

غزل فارسی بلکه به طور کلی در ادبیات فارسی، زن از جایگاه 

. شود یمشایانی برخوردار نبوده و با صفات مذموم از وی یاد 

 ی ارائهاین مورد نیازمند  اما به هر روی اظهار نظر در

مختلف  یها دورهروانشناختی و جامعه شناسانه از  یها لیتحل

 مربوط به هر اثر ادبی است.

 :دیگو یمبرای نمونه: وقتی فردوسی در شاهنامه  

 زن و اژدها هر دو در خاک به»

 ..«.جهان پاک از این هردو ناپاک به

اعر قلمداد خود ش ی دهیعقآن را به طور مستقیم  توان ینم

 یها تیشخصتحلیل آن وقوف به  ی الزمهکرد. چرا که 

داستانی شاهنامه، اوضاع اجتماعی و 

سیاسی آن دوره و ... است. و اگر 

از این  ییبندهااین بند و  گوینده

دست دارای شخصیت و کاراکتر 

مثبتی در بافت داستان به شمار 

، به احتمال قوی کاراکتر زن دیآ یم

ستان قابل تأیید نبوده مورد نظر در دا

و او نقش منفی روایت را بر عهده داشته است. نهایتاً اگر طی 

... به این عه شناختی و روانشناختی و ادبی وجام یها لیتحل

نتیجه رسیدیم که نگاه خود فردوسی نسبت به زن قابل قبول 

نیست، باید اوضاع تاریخی و اجتماعی معاصر شاعر را به طور 

به عمل آمده با  ینقدها ی قرار دهیم تادقیق مورد بررس

منطق و انصافی دور از تعصب صورت گیرد. چرا که باید توجه 

داشت در عصر حاضر نیز با وجود تحوالت عظیم به عمل آمده 

بر سر این است که ما جنس  ها زناصلی ما  ی مبارزههنوز هم 

که هستیم مورد قبول واقع شویم  دوم نیستیم و باید آنطور

 ...و

بعد از  ی دورهالبته در ادبیات معاصر و به خصوص در 

احقاق حقوق  ی نهیزمبا ارزشی در  یها تالشانقالب اسالمی 

زنان و مادران صورت گرفته است. زنانی هرچند انگشت شمار 

 چون: دکتر نرگس گنجی و یا خود من، سعی داریم در 

 

 

قلم واقعی و طبیعی زن را به  ی چهره بسیاری از اشعار خود

 در آوریم. به دور از مبارزه و عناد با رویکردی کامالً منطقی از 

زنان و همنوعان خود سخن به میان  یها دغدغهو  ها خواسته

 .میآور یم

تأکیدات متأخر با توجه به  یها دورهشاعران مرد نیز در 

جایگاه واالی  اند کردهو اقدامات به عمل آمده سعی  (رهامام )

را در آثار خود به  ها آنتاریخی  یها تیممظلوزن و مادر و 

چون حضرت زهرا  ییها تیشخصنمایش در آورند و با ستایش 

ارزش و منزلت زن را ارتقاء بخشند. برای نمونه کسانی  (س)

چون افشین عال اشعار بسیار زیبایی در ستایش مادر و برخی 

زنان معاصر سروده است. اما به طور کلی هنوز هم چه در 

نتی و چه در اشعار نو نگاه بایسته و شایسته نسبت به اشعار س

نمونه  زن و شأن و منزلت آن صورت نپذیرفته است و برای

آموزش و پرورش زن و زنانگی تنها با  یها کتابحتی در 

چون سماور، سبزی، جارو  ییها المان

 .شود یمو ... به تصویر کشیده 

برخوردی از این  رسد یماما به نظر 

ن ناشی از یک سنت دست با زنا

تاریخی است که نه تنها در  ی نهیرید

چون ایران بلکه در غرب  ییکشورها

نیز جریان داشته و کمابیش در حال 

 ضعیفه و باورهایی مانند: ی چهرهجریان است و برای زدودن 

 زنان را همین بس بود یک هنر»

 ..«.نشینند و زایند شیران نر

 زمان بسیاری باید سپری گردد.

ه در این میان شاعرانی وجود داشتند که هیچگونه نگاه البت

. حافظ به شود ینمدیده  ها آنمنفی نسبت به زن در اشعار 

عنوان یکی از شاعران بزرگ کالسیک ادب فارسی هرگز زن را 

مورد بی مهری و مذمت قرار نداده است و همواره سعی کرده 

به گرانه  خود با دیدی ستایش ی عاشقانهاست در اشعار 

معشوق زن بنگرد. اما باید توجه داشت که تعداد این اشعار 

این اشعار نه در ستایش یک زن  غالباًبسیار کم است. چرا که 

بلکه در ستایش بزرگان سیاسی و اجتماعی و دیگرانی از این 

گیری کلمات کار سرایش و به ی نحوهکه  اند شدهدست سروده 

آیا مخاطب این شعر که  کند یمگاهی انسان را دچار اشتباه 

یک زن است یا ...؟ از این گذشته برخی دیگر از این اشعار نیز 

وی با عشق کرده است که منز برخوردی
برخوردی کامالً امروزی و انسانی است. او 
نه معشوق را در حد معشوق آسمانی باال 

و نه او را چون موجودی کامالً  برد یم
 .کشد یمجسمی و مادی پایین 
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فضایی عارفانه دارند که معشوق آسمانی را با صفات و تعابیر 

 .کشند یم کامالً زمینی و ملموس به تصویر

تعداد بسیار محدودی از این  رسد یمولی به هر حال به نظر 

و هرچند  اند شدهه اشعار در ستایش یک معشوق زن سرود

غالب توصیفات حافظ در این اشعار شامل ستایش از 

 یها ییبایزقد و قامت و چشم و ابرو و در کل  یها ییبایز

کامالً عاشقانه و  یها کشش، اما شود یمفیزیکی معشوق 

روحی در این اشعار قابل استنباط است. حاال این معشوق چه 

خ نبات او، به هر همسر حافظ باشد و چه به قول معروف: شا

حال مشهود است که حافظ او را دوست داشته و عشق پر 

 او را در دل پرورانده است. ی جذبه

این نوع پرداخت به معشوق زن در اشعار حسین منزوی  

کامالً روحی و  یها کششنیز کامالً مشهود و برجسته است. 

جسمی به  ی باشناسانهیزعاشقانه که در قالب توصیفات 

. هرچند حسین منزوی نیز مانند شود یمیده تصویر کش

 ی هیدستمابسیاری از شاعران قبل و بعد از خود عشق را 

 خود ساخته است اما: یها غزلبسیاری از 

 یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب»

 «ت.شنوم نامکرر اس کز هر زبان که می

که منزوی با عشق کرده است برخوردی کامالً  برخوردی

ی است. او نه معشوق را در حد معشوق امروزی و انسان

و نه او را چون موجودی کامالً جسمی و  برد یمآسمانی باال 

. برای نمونه در یکی از اشعار خود که من کشد یممادی پایین 

آن را در پایان این یادداشت به طور کامل خواهم آورد، عشق 

که  کند یمزمینی خود را آنقدر زیبا و دست نیافتنی توصیف 

و بدون آنکه فضایی عرفانی به آن  شود یمسان دچار حیرت ان

بخشد به طور کامالً طبیعی و شاعرانه معشوق خود را دست 

 :کند یمنیافتنی، ارزشمند و واال توصیف 

 خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود»

 «د.و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بو

اشعار حسین  نیتر تمتفاوبه باور من این شعر یکی از 

است که ای  هاشعار عاشقان نیتر متفاوتمنزوی و حتی یکی از 

. چرا که نگاه و بیان شاعر کامالً تازه، ام خواندهتا به حال 

 ظریف و تصویرگری و موسیقی آن استادانه است.

تغییر وزن غزل  ی نهیزماگر غیر از اقداماتی که منزوی در  

محتوایی شعر  یها تفاوتیم به در شعر فارسی انجام داد بخواه

آن، قادر  ی عاشقانه یها میترساو نیز اشاره کنیم، این شعر و 

است به تنهایی تفاوت نگاه منزوی را در شعر عاشقانه و تغزلی 

 نشان دهد.

غزل حسین منزوی غزلی کامالً نو و امروزی است و 

ساختار، زبان و محتوای آن توانسته است تأثیر فراوانی بر شعر 

شاعران هم دوره و پس از خود بگذارد. پویایی اشعار او در 

جای جای دفاتر شعریش مشهود است و او به دور از هرگونه 

تقلید و کپی برداری توانسته است، زبانی مستقل و جریان ساز 

در غزل از خود ارائه دهد. او عالوه بر اینکه شاعر بزرگی بود، 

 یها آموختهطالعاتی و بسیار هم اهل مطالعه بود و تأثیرات م

 او در مجموعه اشعارش قابل تشخیص است. ی گسترده

شعری منزوی  یها تفاوت ی نهیزمدر پایان امیدوارم در 

جدی در سطح کشور صورت پذیرد تا عالقه  یها پژوهش

 تر جامعمندان و مخاطبان شعر و ادب این مرز و بوم بهتر و 

 ند.با شاعرانی از این دست ارتباط بر قرار کن

 

 خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود

 و مـاه را زِ بلندایش به روی خاک کشیدن بود

 پرید و پنجه به خالی زد -دل مغرورم  -پلنگ من 

 ورای دست رسیدن بود -ماه بلند من  -که عشق 

 گل شکفته! خداحافظ، اگرچه لحظــه دیـــدارت

 دای در من، به نام دیدن و چیدن بو شروع وسوسه

 من و تو آن دو خطیـم آری، موازیـان به ناچاری

 که هردو باورمان ز آغـاز، به یکدگــر نرسیدن بود

 اگرچه هیچ گل مرده، دوباره زنده نشد امّا

 بهار در گل شیپـوری، مدام گرم دمیدن بود

 شراب خواستم و عمرم، شرنگ ریخت به کام من

 دنشنیـدن بو اش بهانهپیشه،  فریبکــار دغل

 انگیزی، که کرم کوچک ابریشم سرنوشـت غمچه 

 ■ بافت، ولی به فکر پریدن بود تمام عمر قفس می
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 «طبائیعلیرضا »گفتگوی اختصاصی چوك با  
 «آیدا مجیدآبادی» 

 

شعر نو نیز  ی نهیزمآیا حسین منزوی توانسته است در 

 مانند غزل موفق عمل کند؟

اخته است، او شاخص از منزوی سای  هبر خالف غزل که چهر

شعر نیمایی و شعر سپید به دست  ی نهیزمتوفیق چندانی در 

آثار نیمایی و سپید منزوی با آثار  ی سهیمقانیاورد. آنچه که از 

این است  ی دهنده نشان ،دیآ یممعاصران در همین زمینه بر 

قابل  ی شاخصهکه اشعار نیمایی و سپید منزوی جلوه و 

کششی ماندگار را بر ذهن و قلب و  توانند ینمتوجهی ندارند و 

مخاطب تحمیل کنند. با اینکه برخی از این اشعار  ی شهیاند

منزوی از  یها غزلجذابیت خاص خود را دارند اما برعکس 

 .کنند ینمسبک و زبان و ویژگی متمایزی پیروی 

این اشعار توضیح بدهید  یها یژگیوبرخی از  ی بارهدر 

خاصی تأثیر پذیرفته  و اینکه آیا منزوی از شاعران

 است؟

همانطور که اشاره کردم اشعار نیمایی و سپید منزوی 

خاص و قابل توجهی ندارند. زبان غالب این اشعار  یها یژگیو

متأثر از زبان شاعرانی چون: نادرپور، توللی، مشیری، فروغ و 

گفت که  توان یمدیگرانی از این دست است و به اصطالح 

اینکه  تر مهمیده و گذشته است و منزوی از هر چمن گلی چ

 بعدها هیچ شاعری در این زمینه از او تأثیر نپذیرفته است.

غزل هنوز هم به روشنی،  ی نهیزمدر حالی که درخشش او در 

 شفافیت و اهمیت گذشته قابل دریافت است.

 ها آن یها یژگیومنزوی و  یها ترانه ی بارهلطفاً کمی در 

 برایمان صحبت کنید!

این است که او در  ی دهندهحسین منزوی نشان  ی مهکارنا

ترانه یا تلفیق شعر و موسیقی دو نوع تولید ادبی از  ی نهیزم

خود بر جا نهاده است. یکی اینکه: روی آهنگی خاص ترانه 

از این دست  ییها ترانهسرایی کرده است و به نظر من بیشتر 

مادی  یهاازین. چرا که شد یممادی سروده  یازهاینبرای رفع 

سطحی  یکارهادست به انجام  کند یمگاهی انسان را مجبور 

موفقی از آب  یکارها ها ترانهو کم ارزش بزند. به هر روی این 

اخیر کسب  یها دههدر نیامد و ماندگاری الزم را در طول 

 نکرد.

منزوی  یها غزلکه بر مبنای اشعار و  ییها آهنگاما نوع دوم: 

شه غصه ما رو یه لحظه تنها ینم"ساخته شده است، مثل 

منزوی  یها سرودهکه بر مبنای  ها ترانهاین دسته از  "بذاره

 .ندیآ یمارزشمند و ماندگار به شمار  ییکارها اند شدهساخته 

به نظر شما آیا شعر نو در حال حاضر روند تکاملی خود 

 یا دچار رکود شده است؟ کند یمرا طی 

به  12و  62 ی دههدر  توان یماوج و شکوفایی شعر نو را 

خوبی مالحظه کرد. اما متأسفانه این روند رفته رفته سیر 

. در شود یمدچار رکود  12 ی دههو در  ردیگ یمنزولی به خود 

این دهه بود که ما از وجود بسیاری از شاعران برجسته محروم 

 یها تیمحدودبه دلیل ای  هاز ایران رفتند. عدای  هماندیم. عد

نیز دار فانی را ای  هناگزیر از سکوت شدند و عد به وجود آمده

 وداع گفتند.

شعر  ی نهیزمدر حال حاضر نیز ما با چند آسیب جدی در 

مواجه هستیم. اول اینکه: افرادی با استعداد متوسط یا پایین 

و  اند گرفتهیا حتی بدون استعداد در رأس مجامع ادبی قرار 

جود آمده است همین مسئله موجب کاهش کیفیت آثار به و

گران مرد کار  یکارهابه »بر خالف گذشته که معتقد بودند: 

کم استعداد  یها انسانوقتی که در رأس کارها « دیده فرست.

گمارده شود طبیعیست که نتیجه درخشندگی خاص خود را 

 نخواهد داشت.

آشکار و نیمه آشکار برخی از  یها تیحمامورد دیگر: 

نوعی تفکر خاص است به طوری ادبی و هنری از  یها سازمان

 دهند یمدر حال حاضر ترجیح ای  هعد رسد یمکه به نظر 
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شاعران ما به جای شاعر یک مداح خوب باشند. تکرار هزار 

مضامینی معدود و سعی در پوشاندن تعابیر و واژگان  ی باره

 جدید به این مضامین کهنه مشکلی بزرگ و غیر قابل گذشت

 .دینما یم 

ن جدی درخشش و شکوفایی شعر این سرزمین اگر ما خواها

هستیم باید دقت داشته باشیم که یک شاعر نباید وادار به 

 سرودن آن هم در چهارچوبی خاص و محدود گردد.

دیگر آنکه: متأسفانه در روزگار ما کار و تالش ادبی با  ی مسئله

مسائل مادی در هم آمیخته است. چشم داشت دریافت صله 

ن جایزه از صاحبان زر و زور شعر امروز را از یا به قول خودما

اصالت خاص خود دور کرده است و آن را به ابزاری از پیش 

مشخص خود را  یها ییکاراتعیین شده تبدیل کرده است که 

 خواهد داشت.

استنباط من این است اگر افراد بی 

استعدادی که قلم و قدم خود را به ازای 

انت و دریافت صله و حقوق و جایزه و ر

در رأس کارها نباشند  فروشند یم... 

 کار بسیار متفاوت خواهد بود. ی جهینت

اینان بهتر است بگذارند شعر و هنر پارسی آزادانه نفس بکشد 

از پیش اندیشیده شده محبوس نکنند،  یها قفسو آن را در 

تیز بال هنر این مرز و بوم در  ی پرندهچرا که دیر یا زود 

 مرد.تنگنای قفس خواهد 

   

حسین منزوی و  ی بارهسخن آخر علیرضا طبایی در 

 شعر امروز:

اتفاقاً خوب است که از منزوی بگویم و جالب است که شما 

نیز بشنوید. از آنجایی که من در طول حیات منزوی مدت 

 ها سرزنشکه چه قدر مورد  دمید یمزیادی با او دم خور بودم 

 یها ضعفت. من کاری به قرار گرف ها تیاذو آزار و  رهایتحقو 

شخصی او یا هیچ کس دیگر ندارم. آنچه مورد بحث است 

زندگی ادبی یک شاعر است که مدام با محدودیت و 

محرومیت همراه بود. کسانی که در زمان حیات حسین از 

متأسفانه در  کردند ینمهیچ آزار و اذیتی در حق او مضایقه 

وب کنند و به حال حاضر سعی دارند او را مصادره به مطل

 نوعی خود را دوست و همراه او معرفی نمایند.

اتفاقاً من حدود یک ماه پیش وقتی در بزرگ داشت منزوی 

حضور داشتم، دیدم کسانی را که حتی حاضر نبودند از چند 

کیلومتری حسین عبور کنند و مدام پشت سرش بدگویی 

و حاال ورق طوری برگشته که این آقایان برای  کردند یم

سب وجهه و اسم در کردن خود را یار غار حسین منزوی ک

 .کنند یممعرفی 

البته به نظر من این جادوی هنر است. وقتی جادوی هنر و  

اصالت کالم در آثار یک نفر به حدی برسد که حتی برای 

دشمنانش جذاب جلوه کند، جایگاه خاص خود را خواهد 

م خواهد دیگران را در ه ی کودکانه یها مقاومتیافت و 

 شکست.

: همه دیدیم و آخر اینکه ی نکته

شاهد بودیم که منزوی هیچگاه قلم 

خود را نفروخت و به اصطالح شعر خود 

اما « در پای خوکان نریخت»را 

متأسفانه کسانی که دقیقاً بر خالف او 

 و قلم و قدم خود را در ازای شهرت، موقعیت دارند یمگام بر 

روز مدعی هستند که دنباله ، امفروشند یمو صله و جایزه 

. در شوند یمروی او بوده و جانشینی شایسته برای او محسوب 

هاست. منزوی  حالی که تفاوت بین این دو زمین تا آسمان

 یک بار دیگر ثابت کرد:

 من آنم که در پای خوکان نریزم»

 «مر این قیمتی در لفظ دری را

ه باید دلسوزان شعر امروز: من معتقدم تا دیر نشد ی دربارهاما  

راستین ادبیات دور هم گرد آیند و فکری به حال روند شعر 

امروز کنند، چرا که واقعاً شعر امروز دچار سیری قهقرایی شده 

متأسفانه همانطور  است و نیاز به راهکاری اندیشمندانه دارد.

که بیشتر به دنبال کسب  اند آمدهکه گفتم کسانی بر سر کار 

و  اند کشاندهخود را به وادی شعر و هنر شهرت و دریافت صله 

ها نجات داد  ها و بازارگانی گری باید شعر امروز را از این معامله

و به سوی اعتالی انسان و هنر و جوامع انسانی رهنمون 

 ■کرد.

 

 

از آنجایی که من در طول حیات منزوی 
 دمید یممدت زیادی با او دم خور بودم 

و  رهایتحقو  ها سرزنشکه چه قدر مورد 
 قرار گرفت. ها تیاذآزار و 
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 زنیم به عشق میان معركه لبخند می 
 «سهیل محمودی» 

 

ن نوزدهم به اگر رمانتیسم را به معنای منفی و معمول در قر 

حساب نیاوریم و با نگاهی امروزی تر به عنوان عواطفی 

خواسته به ر نظر داشته باشیم، خواسته یا ناعاشقانه و حسی د

این نتیجه خواهیم رسید که قالب غزل همواره با بیان عواطف 

 و احساسات بشری همراه بوده است.

دور چون سعدی ای  هغزل حسین منزوی نیز که از سابق

 نیتر مهمه گرفته است از این قاعده مستثنی نیست. سرچشم

ویژگی غزل سعدی برخورداری از حال و هوای عاشقانه و 

کالم در  ی رشتهعاطفیست که با بیانی سهل و ممتنع به 

 .دیآ یم

 یالگوها نیتر مهمعالوه بر این شهریار نیز به عنوان یکی از 

 عاشقانه و به یها غزلشعری حسین منزوی در سرودن 

 اصطالح رمانتیک دستی توانا داشت.

 یها غزل ی شاخصه نیتر مهمبنابرین طبیعی است که 

 منزوی عشق و مضامین مرتبط با آن باشد.

 ی مجموعهسیمین بهبهانی نیز تا 

یعنی در  "خطی ز سرعت و آتش"

پیرو همین  "رستاخیز"و  "مرمر"

ک بوده است و حتی رویکرد رمانتی

در بیشتر نیز  "سایه"هوشنگ ابتهاج 

اشعار خود مضامین عاشقانه را در قالب 

غزل گنجانده است. البته شاید سایه با 

تمایلی که به اشعار حافظ از خود نشان 

، نمود جاهاداده است، در بعضی 

، اما در کلیت بن سازد یممنعکس  تر رنگرمانتیسم را کم

عاشقانه در غزل او نیز اهمیت خاص خود را حفظ  یها هیما

 .دان کرده

اما در این میان باید توجه داشت که غزل فارسی پس از 

. غزل دیآ یمبه شمار ای  هنیما بدون نگاه اجتماعی غزلی حاشی

سرای امروز چه در اشعار خود از عشق سخن بگوید و چه از 

از تفکر  ییها رگهفلسفه و حتی اعتقادات مذهبی، باید 

ن و اجتماعی را نیز به نمود در آورد. چرا که مضامی

عمیقی از شعر پس از نیما  یها هیالاجتماعی در  یکردهایرو

رسوخ کرده است و این اصل در غزل نیز به خوبی قابل 

مشاهده است و از همین روست که غزل امروز را غزل نیمایی، 

 .مینام یمغزل نو یا غزل اجتماعی 

به غزل سایه اشاره کرد که اکثراً از یک  توان یمبرای مثال 

 اجتماعی برخوردار است:زیرساخت 

 خون هزار سرو دالور به خاک ریخت»

 «های لب جویبار کو؟ یها هیساای 

نیما یوشیج  یها شهیاندو حتی شهریار نیز بعد از آشنایی با  

خود کمابیش  یها منظومهو  ها یمثنو، ها غزلدر تعدادی از 

 به مضامین اجتماعی پرداخته است.

بعدتر نیز  یها نسلشعر شعر سیمین بهبهانی و پس از آن 

به همین شکل ادامه یافته است. یعنی شاعر همزمان با حفظ 

خود مضامین اجتماعی  یها غزلبنمایه های کلیدی اشعار و 

 .گنجاند یمشعری خود  یها هیالرا نیز در 

پور، سید  شعر شاعرانی چون: محمد سلمانی، قیصر امین 

 حسن حسینی، سلمان هراتی و ...

ز اشعار خود را به یاد آوردم که در زمان جنگ اای  هنمون

مانیفست  یها نمونهیکی از  تواند یمسروده شده است و 

غزل معاصر در این زمینه  ی گونه

 باشد:

 

شهر  یها شهیشدلم شکسته تر از 

 شماست

شکسته باد کسی که این چنینمان 

 ...خواست یم

 

 در جایی از این غزل آمده است:

 به عشق میزن یممیان معرکه لبخند 

 زیباست. شود یمحماسه چون به غزل ختم 

به این شکل نمود پیدا کند. یعنی  تواند یمحرف غزل امروز 

انسان معاصر باید قادر باشد میان معرکه به عشق لبخند بزند 

 و در عشق نیز اهل معرکه باشد.

شاعران کمتر شناخته  یها غزلنگاهی از این دست در 

، هومن ذکایی )که تنها یک دفتر چون شهرام وفاییای  هشد

که بر لب آمد اما بی جواب افتاد از او  ها پرسششعر با نام چه 

از همه شاعر  تر مهممنتشر شده است( ولی اهلل درودیان و 

پیشکسوت غزل امروز، منوچهر نیستانی نیز به چشم 

 .خورد یم

ای  غزل حسین منزوی نیز که از سابقه

دور چون سعدی سرچشمه گرفته است از 

 نیتر مهماین قاعده مستثنی نیست. 

ویژگی غزل سعدی برخورداری از حال و 

هوای عاشقانه و عاطفیست که با بیانی 

 .دیآ یمی کالم در  رشتهسهل و ممتنع به 
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غزل حسین منزوی نیز از این قاعده مستثنی نیست، به 

زل شاعرانی چون منوچهر نیستانی و یداهلل خصوص اینکه غ

منوچهر آتشی تأثیر فراوانی  یها غزلمفتون امینی و برخی از 

شاعری او نهاده است. در غزل منزوی نیز مضامین  ی وهیشبر 

عاشقانه و اجتماعی مانند تار و پود فرشی رنگین در هم تنیده 

 شده است.

ه منزوی در به غزل زیر اشاره کرد ک توان یمبرای نمونه 

 ی دههظریف اوضاع اجتماعی  ییها اشارهاز آن با  ییها بخش

. همچنین این غزل در ده شب کشد یمرا به تصویر  12

 نیز خوانده شده است: 11انستیتو گوته در سال 

 

 

 زنی که صاعقه وار آنک، ردای شعله به تن دارد

 فرو نیامده خود پیداست که قصد خرمن من دارد

 شتاقان، پیام وصل نخواهد دادهمیشه عشق به م

 کفن دارد یها هیکناکه گاه پیرهن یوسف، 

 کی ام، کی ام که نسوزم من؟ تو کیستی که نسوزانی؟

 بهل که تا بشود ای دوست! هر آن چه قصد شدن دارد

 افرازد یمدو باره بیرق مجنون را دلم به شوق 

 دوباره عشق در این صحرا هوای خیمه زدن دارد

 تویی بی شک، شکوه و روح دگر بخشدزنی چنین که 

 به آن تصوّر دیرینه، که دل ز معنی زن دارد

 مگر به صافی گیسویت، هوای خویش بپاالیم

 ■  در این قفس که نفس در وی، همیشه طعم لجن دارد

 



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره16 

 «هادی خوانساری»گفتگوی اختصاصی چوك با  

 «آیدا مجیدآبادی» 

 
روز و در غزل به نظر شما نقش حسین منزوی در غزل ام

 پیشرو چیست؟

نقش حسین منزوی در غزل امروز به شکلی نیست که بتوان 

به راحتی آن را کنار گذاشت. همانطور که هر گونه فرایند 

پیش رونده در اصل خود از یک زیربنا و ساختار مستحکم 

برخوردار است، در هنر نیز همیشه کسانی به عنوان مبدع و یا 

یگران در طی مسیر خود متأثر از پیشتاز وجود دارند که د

حسین منزوی نیز در طول زندگی خود . کنند یمعمل  ها آن

تأثیرات فراوانی بر شعر امروز نهاد، اما متأسفانه این تأثیرات 

که  12 ی دههدر بعد از تاریخ حیات او مورد توجه قرار گرفت. 

، مطبوعات و دیآ یمدوران جدی فعالیت منزوی به شمار 

 دادند یمروشن فکری توجه ناچیزی به غزل نشان  یها رسانه

و همین مسئله موجب شد که آثار و تأثیرات حسین منزوی 

ای  هبه نحوی درخور مورد استقبال قرار نگیرد، اگرچه عد

به شعر داشتند به جایگاه ای  هاندک که نگاهی تخصصی و حرف

اصلی و شایان منزوی در غزل امروز 

 واقف بودند.

ه در دوران بعد از انقالب اما رفته رفت

حضور  42 ی دههو به خصوص در 

او در غزل امروز  ی آورانهبرجسته و نو

نیز اگرچه دیر اما  بعدهاتثبیت شد و 

پس از دوران حیاتش مورد توجه و ستایش بسیاری از 

اخیر قرار گرفت و آنچه که  ی دههو مطبوعات فعال  ها رسانه

یات منزوی نادیده به طور عمدی یا غیر عمدی در طول ح

و شاید آن نیز به دلیل خصوصیات خاص  شد یمگرفته 

اخالقی منزوی و به دلیل تندی زبان و شفافیت نگاه و 

غیر متعارف او بود، پس از مرگش مورد توجه  یبرخوردها

 منتقدان و شاعران بسیاری قرار گرفت.

کرد گیری از اوزان متفاوت، روی های منزوی در بهره آورینو

کالم و... از  یبرهنگه عشق زمینی و زن، بی پروایی و خاص ب

اشاره کرد.  ها آنبه  توان یمهستند که ای  هبرجست یها یژگیو

که شامل حال  آمد یمبه باور من پریشانی او موهبتی به شمار 

، چرا که توأمان این پریشانی در شود ینمهر شاعر و هنرمندی 

 .کند یمدان زندگی و شعر، تأثیر کالم شاعر را دو چن

اما در مورد غزل پیشرو باید بگویم که به قول معروف: ما از  

. آنچه که من در میا ستادهیابزرگان  ی شانهآن بزرگیم که بر 

هایی بوده که شاعران  آوریمتأثر از نو ام دادهغزل پیشرو انجام 

، منوچهر پیش از من چون: حسین منزوی، سیمین بهبهانی

و راه  اند دهیکششعر  ی رشته... به ونیستانی، سیاوش مطهری 

راه این شاعران است. به خصوص اینکه من چند  ی ادامهمن 

ماهی نیز افتخار میزبانی و در واقع شاگردی استاد منزوی را 

داشتم و در این مدت توانستم به طور مستقیم با برخورد 

 متفاوت ایشان با غزل آشنا شوم.

کالسیک  ی وهیش آیا برخورد حسین منزوی با زبان به

 توان یماز مدرنیسم را  ییها رگهصورت گرفته است یا 

 در آن مشاهده کرد؟

دیرینه در ادبیات ما دارد و ای  هکه قالب غزل سابق از آن رو

همچنین زبان حسین منزوی نیز زبانی فخیم، رسمی و 

به طور کلی زبان شعری او  توان یم، دیآ یمسنگین به حساب 

ن شاعران کالسیک را متمایل به زبا

آوری هایی  دانست، اما گه گاهی به نو

زبان دست یافته است که  ی عرصهدر 

به ساختار زبانی یا دیکلماسیون 

 طبیعی کالم امروز نزدیک است.

همچنین در قوالب دیگر شعری چون 

شعر سپید، ترانه و شعر نیمایی برخوردی متفاوت با زبان از 

 .دهد یمخود ارائه 

د هستند که دوران غزل به پایان رسیده و معتق ها یلیخ

این قالب دیگر پاسخگوی دوران مدرن کنونی نیست. 

 ؟نظر شما در این باره چیست

اینکه تئوریسین غزل پیشرو هستم همواره  ی واسطهمن به 

 ی دهه . ازام بودهاز این دست  ییانتقادهاپاسخگوی سؤاالت و 

د بالغ بر صد هفتاد که مانیفست غزل پیشرو را نوشتم شای

که حول محور همین  ام داشتهسخنرانی، گفتگو، مناظره و ... 

و گذشته از این در خود مانیفست غزل  دیچرخ یم انتقادها

بلند باال درج شده است ای  هجوابی (جوان یها کیچر)پیشرو 

که چرایی سرایش غزل و گرایش به آن را به خوبی نشان 

 .دهد یم

در طول زندگی خود  حسین منزوی نیز
تأثیرات فراوانی بر شعر امروز نهاد، اما 
متأسفانه این تأثیرات بعد از تاریخ 

 حیات او مورد توجه قرار گرفت.



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره17 

 نمتوا یماما به طور اجمالی 

بگویم: این قالب یک نوع امکان به 

 ی حافظهکه در  دیآ یمحساب 

تاریخی ما و مخاطبان ما نقش 

بسته است و موسیقی و هارمونی 

آن که تناسب کائنات را به ذهن 

با ترغیب حس زیبایی شناسی، انسان را به  کند یممتبادر 

. همچنین این قالب با آغاز رساند یمدرک مؤثری از زیبایی 

یشرو به دنیای جدیدی پا نهاد و از پیری و کهولتی که غزل پ

هفتاد حکم فرمای غزل فارسی بود فاصله  ی دههتا اوایل 

گرفت. اگر مالحظه کنید در حال حاضر هزاران نفر به طور 

ه غزل پیشرو فعالیت دارند، مهم نیست ک ی عرصهجدی در 

 در ابتدای "هادی خوانساری"این عده از وجود فردی به نام 

غزل پیشرو آگاهی دارند یا نه، مهم این است که قالب هزار 

غزل هنوز هم که هنوز است  ی ساله

 .دهد یمبه راه طبیعی خود ادامه 

عالوه بر این هیچ اصرار و تعصبی برای 

غزل سرایی محض وجود ندارد. من در 

بوطیقای همگرایی و )با نام ای  همقال

 (که در کتاب )تظاهرات تک نفره (شعر

تشر شده است به این نکته اشاره من

باید به نفع زیبایی بهره  ها دگاهیدکه از تمام قوالب و  ام کرده

جست و با الگو برداری از اصل وحدت کائنات به نوعی وحدت 

در این زمینه دست یافت. ضمن این که در میان مجموعه 

اشعار خود من چهار مجموعه شعر سپید نیز به چشم 

 اثباتی بر دیگر پذیری من است.و این خود  خورد یم

و  کند یماما به هر حال غزل هم سیر طبیعی خود را طی  

مخاطبان خاص خود را دارد. به برداشت من: غزل پیشرو 

ست که در داخل خود به آزادی رسیده ا مندی قانون ی جامعه

، سازد یماست و این قوانین ما را در راهی درست رهنمون 

مواقع قادر به تنظیم و تحکیم یک  چرا که پریشانی در اکثر

 جامعه نیست.

 دیکن یماهداف اصلی شما از غزل پیشرو چه بود و فکر 

 به این اهداف دست پیدا کنید؟ دیا توانستهتا چه حد 

در سؤال قبلی خواسته یا نا خواسته به نکاتی  کنم یمفکر 

. اما به هر روی: شود یماشاره کردم که شامل این پرسش نیز 

هفتاد به تکرار رسیده بود و همه به نوعی  ی دههر غزل د

. یعنی یک سری کردند یمجدول ضربی با غزل برخورد 

ای  هکلیش یها ساختو رو  کارکردهاو درونمایه ها و  ها سوژه

غزل فارسی شده بود که تریبونی نیز در میان  ی هیمادست 

و روشن فکری نداشت و حتی بنا به همین ای  همحافل حرف

و عدم نو آوری در مجامع دانشگاهی نیز رفته رفته از  تکرار

. اقدام ما در این زمینه و شد یمارزش و محبوبیت غزل کاسته 

متعدد موجب شد  یها یسخنرانبرخی پیشنهادات و  ی ارائه

که این قفل شکسته شود. ما با دستکاری ساختار کلی غزل و 

ر فرم و جدید موفق شدیم تغییراتی د یها کیتکن ی ارائهبا 

ردیف و قافیه و درونمایه های غزل به وجود آوریم. در غزل 

حرف زد و مسائل انسانی، اجتماعی  توان یمپیشرو به راحتی 

و حتی جهانی را به شعر در آورد. ساختار این نوع غزل دیگر 

گفت که  توان یمبه شکل نظام مند بیتی کالسیک نیست و 

عنای متعارف و مخاطب بیشتر از اینکه با یک شعر به م

باشد با یک متن شاعرانه رو به روست که روبرو کالسیک آن 

که  کند یمدر عین حال از وزن و هارمونی خاصی نیز تبعیت 

پوی ریتم مدر بیشتر مواقع با کاهش ت

به دیکلماسیون طبیعی زبان نزدیک 

. در این نوع غزل تنپو و ضرب شود یم

آهنگ قوی و تأثیر موسیقی کناری 

از ردیف و قافیه ارجحیت خود  برخاسته

 را از دست داده است.

من به این توضیح مختصر اکتفا 

مند برای آشنایی  دانم که دوستان عالقه و بهتر می کنم یم

 (جوان یها کیچر)به مانیفست غزل پیشرو  تر کاملبیشتر و 

 مراجعه کنند.

 و سخن آخر از زبان هادی خوانساری:

نوان یک قالب و یک ژانر ادبی سخن آخر اینکه: غزل نیز به ع

اما همانگونه که من در کتاب  دهد یمبه راه خود ادامه 

ما در غزل پیشرو آنقدر  ام دادهنیز توضیح  (تظاهرات تک نفره)

کالف غزل را باز کردیم که در بعضی مواقع به شعر نیمایی و 

بیشتر از  کنم یمو فکر  شود یمحتی شعر سپید نیز نزدیک 

ساختار و تکنیک غزل سرایی را تغییر داد و  توان ینماین 

آوری در غزل پیموده نو یها راهکه تمام  دهم یماحتمال  99%

شده است و کاری بیشتر از این از کسی ساخته نیست. سرعت 

ادبی تا به حدی است که  یژانرهاتحوالت جامعه و تحوالت 

مانیفست غزل  ی ارائهما موفق شدیم در طول یک دهه با 

آن را ببندیم و  ی پروندهمربوط به آن  یها کیتکنو پیشرو 

قابل مالحظه است که هیچکدام از غزل سرایان حال حاضر 

غزلی نو آورانه تر و متفاوت با غزل پیشرو ارائه  اند نتوانسته

 ■ نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بعدهادهند و به نظر من 

گیری از  های منزوی در بهره نوآوری
اوزان متفاوت، رویکرد خاص به عشق 

ی کالم برهنگزمینی و زن، بی پروایی و 
که ای هستند  ی برجستهها یژگیوو... از 

 اشاره کرد. ها آنبه  توان یم
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 تغزل و معنویت در شعر منزوی 

 «کاییعبدالجبار کا» 
 

 یعنی یاز اصول ثابت غزل سنت یکیبه  ین منزویغزل حس

دو نفره  یمستمر دارد در تغزل شعر از گفتگو یبندیتغزل پا

ه حاصل کز یآم فات مبالغهیو توص شود یمنفره آغاز  یکا ی

سر شعر را ست سرتاا یو احساس یجانات روحیو ه یفتگیش

ر گفتگو با ار و آالمش را دکاف ی همهشاعر  ردیگ یمدر بر 

ان جهان محو ین میو در ا کند یمر دوم شخص طرح یضم

 ماند ینمده یمال رسکر از دو وجود به یز غیچ چیه شود یم

ان یمتقابل هم عواطف و احساساتشان را در م کدر یه براک

 .گذارند یم

انسان همچنان بر دوش او  مصائباگر غزل نبود بار رنج و 

و در   شد یمره یح شاعر چبر سرشت و رو یو افسردگ ماند یم

ت غزل حفظ یب به اتفاق تغزل به عنوان ماهیقر یآثار منزو

 .شده است

 ین و معنویتوجه به جهان بر یگر شعر منزویاز وجوه د

بر وجود  یمبتن یرکاتب فکالت او را از میار و تماکه افکست 

 یها بزنگاهدر  یمنزو کند یما اصالت انسان جدا ی یشیاند

مستند  یزیتن به شهود غر یعقالن یو چراهاو چون  یفلسف

تر و ت را فرایمقدس معنو یرویو ن دهد یم ینیبه اعتقادات د

ت یو ترب ینین اخالق دوب ستین ترتیه به اک ندیب یمباالتر 

 .شود یماو نمودار  یمذهب

ه با هم تعارض داشته باشند در کآن یجسته بن دو وجه بریا

 یدارند به نوع یزیآم مسالمت یهست یجهان شعر منزو

شه باطن یه شاعر عاشق پک شود یمتساهل و مدارا سبب 

شاند و شراب و کجمال ب یخود را به جهان تماشا یمعنو

  .ندیرا مالزم آن بب یبوسه و مست

ه کم وجه سوم ینکه عبور ک ین دو وجه شعر منزویاما از ا

 فیتأل یست استوارا یشعر منزو یوجه صور نیتر شاخص

ه کهن است کات یاز علوم ادب یریگ هجمالت و بهر

و  یه بافت درونکن دو سبب شده است یا یدگیتن درهم

ر به یاستوار و خدشه ناپذ کامالً یشعر منزو یرونیر باساخت

  .نظر برسد

ه استدالالت و ک یدر پشت شعر منزو یاما جهان فلسف

غزل  یست جهان سنتا یهات و منطق شاعر بر آن مبتنیتوج

بات کیاربرد لغات و ترکما در یاز ن یریپذریتأثست ا یفارس

ار و شاعران یمتوقف شده و جهان شاعر جهان شهر یمحدود

 ■ .است یسنتفحل 
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 غزلی تركی از حسین منزوی ی ترجمه 

  « آیدا مجیدآبادی» 

 
و با ردیف  توضیح: این غزل در بحر رمل مثمن مخبون محذوف

ر را برای دخترش غزل سروده شده است که شاعر این شع "غزلم"

 نوشته است.

فراوانی که در ساختار زبان ترکی و فارسی  یها تفاوتبه دلیل 

شعر مجبور شدم کامالً ساختار غزل وار  ی ترجمهوجود دارد، در 

 "غزل"ی برای گیرایی هرچه بیشتر ردیف شعر را به هم بزنم و حت

ه متن اصلی، ( قرار دادم که عالوه بر حفظ وفاداریم ب)را در پرانتز 

امکان حذف آن در خوانش شعر نیز فراهم باشد. چرا که به نظرم 

فارسی که ساختار غزل را از دست  ی ترجمهتکرار مدام غزل در 

، در صورتی که در متن اصلی که کاهد یمداده است از زیبایی شعر 

 به زبان ترکی است، گیرایی غزل را دو چندان کرده است.

دقیق ابیات، قوافی شعر نیز  ی رجمهتهمچنین در تالش برای 

و به طور کلی چیزی از ساختار اصلی شعر  اند رفتهکامالً از بین 

 باقی نمانده است.

 از خواب بیدار شود )غزلم( ها گلچشمت را باز کن تا 

 چشمت را باز کن تا خورشید از نگاهت شرمسار شود. )غزلم(

ا به عمرش دیده زیبا روی من، ماه هم قادر نیست زیباتر از تو ر

 باشد.

 به ماه نگاه کن تا از حسد پاره پاره شود. )غزلم(

گل من، بلند شو  اند دادهبا وجود تو معنای خود را از دست  ها گل

 و در گلشن قدم بردار.

 دور سرت بگردند )غزلم( ها پروانهتا که 

 با سیر چمنزار، سرو و سمن را مدهوش کن

 )غزلم( ها غباو بگذار عطر نامت بریزد در دل 

 خوبرویان چیست؟ ستاره چیست؟ نام تمام خورشید چیست؟ ماه

 با وجود تو باید سیاه شود. )غزلم(

 ام مانده، تیها چشمابروانت، مژگانت، 

 قلمم را به وصف کدام یک در آورم. کدام یک )غزلم(

 از صمیم قلب می گویم کشم یمتو را که به آغوش 

 رخیدن باز ایستد! )غزلم(دور زمان همین جا از چ شد یمکاش 

 اش هیثانباز ایستد و یا هر لحظه و هر 

یک عمر طول  ی اندازهبه یک سال بدل گردد و هر سالش به 

 بکشد. )غزلم(

 دهان هر آن کس که بخواهد تو را زخم زبان بزند، خشک

 و زبانش را تا عمر دارد سوزان ببینم. )غزلم(

 ه نخورغم اطرافیان برای من کافیست، تو دیگر غص

 نگذار که غم روی غم تلنبار شود. )غزلم(

 باز شوند. ها گلعزیزکم گریه نکن. غصه نخور تا 

 را انکار کند. )غزلم( ها غمطوری بخند که پدرت تمام 

 آچ گؤزون قوی یوخودان گوللر اویانسین غزلیم

  آچ گؤزون قوی باخیشیندان گون اوتانسین غزلیم

 ده ن گؤزه لینگؤره بیلمز گؤزه لیم آیدا اوزون

 باخ آیا قوی حسدینده ن پاراالنسین غزلیم

 سن اوالن یئرده گولوم! گول نئدی؟ دور گولشنی گه ز

 قوی سنین باشیوا پروانه دوالنسین غزلیم

 چیخ چمن سئیرینه، مدهوش ائله سروی، سمنی

 قوی آدین عطر کیمی باغدا جاالنسین غزلیم

 آدی گون نئدی؟ آی نئدی؟ اولدوز نئدی؟ گؤیچکلر

 سن اوالن یئرده گره کدیر قاراالنسین غزلیم

 قالمیشام قاشیوی، کیپریک لریوی، گؤزلریوی

 قلمیم هانسینی وصف ائیله یه؟ هانسین؟ غزلیم!

 سنی آغوشه چکنده اوره ییمده ن دئیه رم

 کاش دور زامان بوردا دایانسین غزلیم اوالً

 یا دایانسین یادا هر لحظه نی هر ثانیه نی 

  معومر اوزانسین غزلی بئراولسون، ایلی ایل  بئر

 سنی هر کیم دیله چالسا، گؤروم آغزی قوروسون

 گؤروم آغزیندا عومور کن دیلی یانسین غزلیم

 ائلیمین غملری بسدیر منه، سن غم یئمه دای

 قویما غم، غملرین اوستونده قاالنسین غزلیم

 آغالما، غم یئمه قوی گوللر آچیلسین باالجان

 ■ قوی آتان غملری دانسین غزلیمائله گول کی 
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«فرناز جعفرزادگان» ؛شعر بومی  

«شور امراهلل اورکی کوه» ؛قدمی با ترانه  

«یاسمن آرنگ» ؛یمقامی آینه در شعر ژاله قائم  یژهوجایگاه   

«حبیب پرتاری» ؛ها خورده ماهی و ها ماهی خرده کتاب بر یادداشتی  

«محسن حامد» ؛«نعمت مرادی»، سروده «درپ»نگاهی به مجموعه شعر   

«عابدین پاپی» ؛«نعمت مرادی»سروده « پدر»درآمدی بر مجموعه شعر   

«نعمت مرادی» ؛«سمیرا اکبرزاده»سروده « تقدیر»نگاهی به مجموعه شعر   

«نعمت مرادی» ؛«علی کاکاوند»سروده ؛ «شهر سردخانه»نگاهی به مجموعه شعر   

«فرناز جعفرزادگان» ؛«لیال کردبچه» ی سروده« سپید های نت»شعر نقدی بر کتاب   

«آیدا مجیدآبادی» ؛«گروس عبدالمکیان» ی سروده« پذیرفتن»نگاهی به کتاب شعر   

«غزال مرادی»؛ «صالح سجادی»شاعر  ؛«ابرمن»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر   

«غزال مرادی»؛ «آرش سیفی»شاعر ؛ «سرنگ هوای بی»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر   
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  «نعمت مرادی»، سروده «پدر»نگاهی به مجموعه شعر  

 «محسن حامد» 
 

 «من و پدرم پارتی نداشتیم»

« پدر»نعمت مرادی در اولین تجربه شعری خود با عنوان 

به خانواده داشته و سعی کرده است که تک تک  ی یژهونگاه 

بل با زندگی انسان مدرن به تصویر افراد خانواده را در تقا

پدر در این مجموعه دارای جایگاه خاصی بوده  کاراکتر بکشد.

پسرم »؛ مانند: کند یممختلف نقش آفرینی  یها صورتکه به 

/ پرندگان بی سر  کشد یم/ پرندگان عجیبی  هایش ینقاش/ در 

در بدن / پدر را ای  ه/ با حفر

 های یشهاندو یا از زبان او .« کشد یم

پدر / با »؛ مانند: کند یمخود را بیان 

: / هویت گوید یمعینک ته استکانی / 

من / یعنی کنار آمدن با 

و گاهی این کاراکتر .« هایم یبدبخت

او یک بیمار »؛ مانند: شود یمهمراه با خشونت چاشنی شعر 

 یمها گونهروانی بود / که هر روز / با دستان سنگینش / روی 

 «.نوشت یمیادگاری 

زبان شاعر در این مجموعه ساختاری یکنواخت و پیوسته 

محیط خود  ی یانهگراواقع  های یانجربه روایت  گاهن دارد.

زنم / موهایم را »که برای مخاطب ملموس تر است:  پردازد یم

 کند یم/ صورتم را ادکلن / کت و شلوارم را آماده  کشد یماتو 

نی زیبا / در خیابان را واکس / برای قرار / با ز یمها کفش/ 

رئال ردیگر این تصاویر به سوای  هاما در نمون« فرهنگ.

اتاق / از صدای جیرجیر در بیدار شد / اتاق / نام : »رسد یم

 «دیگر تنهایی بود.

از مواقع نعمت مرادی،  ی پاره

اقتصاد کلمه را به خوبی در شعر 

رعایت کرده و باعث ایجاد تصاویری 

این  نستتوا یمبکر شده است که 

الزمه را بیشتر مورد استفاده قرار دهد 

مرگ / برگی بود / شبیه پنجه گرگ / روی آخرین بوم »مانند: 

 «نقاشی پدر.

دیگری از این مجموعه شاعر به اشیا جان  یها نمونهدر 

به مواردی از این دست اشاره کرد:  توان یمکه  دهد یم

که ای  هینآ»یا « شود یمپروانه  / یشها چشمخطی از پشت »

 «بافت یمموهای ما را 

فقر و انزجار اجتماعی در اشعار نعمت مرادی به خوبی 

 ییها نمونهکه در ای  هپرداخت و تصویرسازی شده به گون

سهم من از خیابان / »را به وضوح مشاهده کرد:  ها آن توان یم

زن زیبایی نبود / تنها / دستانی بود / که به سوی عابران دراز 

پارتی  یمانها دستمن و پدرم پارتی نداشتیم / » یا« شد یم

 «شد / هر دو / کارگر شدیم.

در بعضی از اشعار به یک روایت خطی و تک بعدی 

کوتاه  یها داستان ی ردهرا در  ها آن توان یمکه  رسیم یم

مرد / توی خیابان ایستاده بود / فکر »طبقه بندی کرد؛ مانند: 

خرد / یا ویالهای رامسر را / میرداماد را ب یها برج/  کرد یم

 «/ او را به خود آورد. اش کاسهدر ته ای  هناگهان / افتادن سک

ای  هگفت نعمت مرادی با سابقه چندین سال توان یمدر آخر 

 ی تجربهنقد شعر معاصر داشته، توانسته برای  ی ینهزمکه در 

نسبتن موفق با رویکرد اجتماعی شخصی به ای  هاول مجموع

 ی دادهری دست نخورده و روایت حوادث رخ خلق تصاوی

 ■ پیرامون خود در قالب کلمات بپردازد.

فقر و انزجار اجتماعی در اشعار نعمت 
مرادی به خوبی پرداخت و تصویرسازی 

توان  یمیی ها نمونهای که در  شده به گونه
 را به وضوح مشاهده کرد. ها آن
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 شعر بومی  
 «فرناز جعفرزادگان» 

 

 های لهجهشعر بومی تاریخچه و زمان مشخصی ندارد و به 

 شود میگوناگونی خوانده  های صورتمختلف در بین مردم به 

ها، واسونکها،  الییالآن پهلویات بابا طاهر و انواع  های نمونهو 

 های لهجهکه به  باشد مینیز  ها نوحه حتی یا و  ها متلها،  ترانه

مختلفی بین مردم رواج داشته و شکلی از بومی گرایی بوده 

است امااگر بخواهیم عمیق تر به این نوع شعر )بومی( نگاه 

کنیم از زمان ظهور نیما شعر بومی در ادبیات رسمیت 

ا نیما سرزمین مازندران و طبیعت آن بیشتری پیدا کرد زیر

، اوالًشعر خود گسترد به طور مثال )ماخ  ی دامنهمکان را در 

 از بسیاری نیما از بعد ... و -(کوه یا و دره، )وازنا -رود( اسم

 بینند میتوجه به اقلیم و طبیعت خود از آن چه که  با شاعران

 تخیل را به ساحت شعری ی عرصهبا خالقیت هنری خویش 

)شعر بومی  درمانند منوچهر آتشی ای  هعد مثالً کشانند می

 طبیعت  بوشهر( و یا هوشنگ چالنگی )شعر ایالت بختیاری(

شعر گنجاندند و سپس به زبان و عقاید و  در را خود اقلیم

سرایی  از نظر بومی ند.رسوم و فرهنگ خود در شعر پرداخت

یا راه آتشی را  قرار دارد و دیگران همای  هآتشی در جایگاه ویژ

ادامه دادند و یا از کنار آتشی عبور کردند آتشی از شعر 

آخرینش حواسش به تمامی  شعرهایآهنگی دیگر تا 

در شعر ظهور )عبدوی  مثالًاقلیمی بوشهر بود  های جریان

 ی سوختهتا گیاهان  ها رنده، پدریاها،  کشتی ها نخل(، جت

رده است و حتی پری زدگی را آو ی اسطورهدشتستان تا حتی 

در بیوگرافی خود نیز نوشت من در جوانی پری زده شدم و 

گرا داشت. و شاعران شهرهای دیگر نیز با  نگاهی بومی کالً

 گوناگونی سرودند و بعد با نگاهی نو  شعرهایتأثیر از آتشی 

 

ی، ترکی، کردی، مختلف )لر های لهجهشعرهای دیگری با 

وارد شعر شد و در واقع  ها لهجه دیگر همچنین و (،گیلکی

 گرایی و حتی شعر توجه به بومی های مزیتو  ها خوبییکی از 

سازی پتانسیل زبان و لهجه یا گویشی در شعر سپید آزاد

و آداب و سنن  ها واژههمینطور احیا یا زنده نگهداشتن بعضی 

شمال شاعر دیگری به نام  در .باشد میمحلی و لوکال نیز 

م گیلکی را در شعر به خوبی باز تاب شیون فومنی آداب و رسو

عروس گم شده( یکی از  ی رودخانه -داد. )گیشه دِمَرده 

شعری موفق اوست. در شیراز نیز از بیژن سمندر و  های نمونه

و  اند سرودهیداهلل طارمی شعرهای خوبی به لهجه شیرازی 

همچنین افسر بختیاری به زبان لری و احمد انصاری در نور 

 یگرد .سراید میلری و بومی  ی لهجهعر را با آباد فارس ش

در بومی سرایی دارند که در ای  هژانرهای ادبی نیز جایگاه ویژ

 ■ .پردازم میزمانی دیگر به این مقوله 
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 «ها خورده ماهی و ها ماهی خرده» كتاب بر یادداشتی 
 «حبیب پرتاری» 

 
 اوراقی از خیال و خاطره

 ای کننده خیره قدیمی بافت است؛ سازی طرهخا شهر دزفول

 است، گرم دز سد به پشتش که خروشنده ای رودخانه و دارد

 این از یکی و گذرد می پاهایشان میان از رودخانه که پل چند

 این به باید. است جهان های پل ترین قدیمی جزو ها پل

 که جنگی. جنگ کرد؛ اضافه نیز را دیگر عنصری اما ها ویژگی

 صبورش شهروندان استخوان مغز تا و شهر گوش یخب تا

 شهرهایی مردمان برای جنگ گویند می که این و آمد؛ نزدیک

 اند بوده آن دار و گیر در شهرها دیگر از بیشتر و مستقیماً که

 و نشده تمام هرگز گویی که دارد هایی لرزه پس و تبعات چنان

 زندگی تن در را خودش خزنده و آرام

 از هم. دارد حقیقت د،تن می مردمان

 تنها با نوپا ای نویسنده که است رو این

 نخستین در سن، سال چهار و بیست

 ای مجموعه که اش شده منتشر کتاب

 جا به جا است، کوتاه داستان یازده از

 .زند می حرف جنگ تاثیرات از

 فعالیتی و داستان در دستی کم، سن رغم به پورصفری علی

 داستان کتاب ی بارزه ترین برجسته و نخستین. دارد شعر در

 نهفته او از ما مجمل معرفی همین در درست صفری پور

 ی مجموعه کوتاه های داستان. داستان و شعر آمیختگی است؛

 و داستانی دیدگاه دو ملتقای «ها خورده ماهی و ها ماهی خرده»

 در نویسنده ی تجربه برآیند از. هستند پورصفری ی شاعرانه

 وارد جزئی و کلّی کیفیتِ دو در تاثیری شعر، ی یطهح

 نگاهی ها، داستان تمامی کلّیتِ در است؛ شده او های داستان

 و گرا واقع هایی روایت از را ها داستان که است موجود شاعرانه

 بدل خطی غیر و گرا واقع غیر سیال، هایی داستان به خطی

 تقویت با را خود تعلیق و کشمکش نسبی فقدان که کنند می

 تخیّل،. کنند می جبران خطّی غیر و سیال واری خیال این

 عنصر ترین برجسته شاعری، مهم ملزومات از یکی عنوان به

 که شاعرانه و غریب تخیلی. است پورصفری داستان مجموعه

 یا و ای لحظه کم دست مجموعه های داستان تمامی در تقریباً

 ی هپهن به نسبت مخاطب کردن غافلگیر برای را تصویری

 که داستانی در نمونه، برای. هستند دارا تخیل این وسیع

 نویسنده قوی تخیل است، شده کتاب عنوان عنوانش،

 داستان برای راای  هکنند خیره و تاثیرگذار بسیار بندی پایان

 از داستان که بریم می پی داستان این اثنای در است؛ زده رقم

 روایت( یاشخاص تری؛ یافته تعمیم ریقط  به یا و) شخص نگاه

 در. اند شده غرق شهر جاریِ همیشه ی رودخانه در که شود می

 تا گرفته رانندگان از شهر مردمان داستان، پایانی ی صحنه

 جای هر و پل روی از را خود یکباره کودکان حتی و ها پلیس

 در که کسانی عوض در و کنند می غرق رودخانه آب در دیگر

 که هایی بدن با اند شده غرق نهرودخا در پیش های سال تمامی

 آیند می بیرون آب از شده، پاره تکه آب، عمق در ماندن اثرِ بر

 .گیرند می پیش در شهر راه و

مجموعه  این از دیگری داستان در

 ،(روند؟ می یا آیند می قطارها)

 و سن کم راویِ شدن تنبیه ی صحنه

 هنجارشکنی با پدرش، از داستان سال

 تصویرپردازیِ و انبی در نو طرزی و

 یکی به نویسنده، بکر و مخیّل شدت به

 داستانی توصیفات ترین درخشان از

 .است شده بدل کتاب کلّ

 ی گستره در نویسنده شاعرمآب ی نگره کارکرد بیشترین

 بدون ها، داستان تمامی توصیف و نثر ی یطهح. است کالم جزء

 و بخشی انج و تشبیه از که است توصیفاتی جوالنگاه استثناء،

 برد پیش و کند می استفاده کرّات به شاعرانه های جاندارپنداری

 رودخانه: »دارند عهده به جمالتی گونه این را ها داستان تمامی

 را سرش اینکه بدون و کرد می شنا خودش برای همیشه مثل

 جاروبرقی» ،«گذشت می پل پاهای زیر از بچرخاند، طرفین به

 شب نیمه» ،«را قالی های گل جز دهد می قورت را چیز همه

 از موهایی با بلندقد زنی»... ،«کردم مچاله پتو میان را خوابم

 کرده غافلگیر را کوچه خنده ی قهقهه صدای» ،«تر سیاه مرگ

 ...«بود

 کیفیتِ دو هر در مجموعه، این های داستان شاعرانگی

 که نحوی به اند شده نیز اثر آشیل ی پاشنه به بدل شده بیان

 گاه و کمرنگ بسیار مجموعه این در داستانی عناصر از خیبر

 بر ها نویسی دیالوگ. شوند می عرضه مخدوش صورتی به حتی

 های ویژگی از منبعث هایی کیفیت دارای و ها شخصیت اساس

 ارائه یکسانی لحن با عموماً که بل نیست، شان شخصی

 و دانست «نویسنده زبان و لحن» را آن توان می که شوند می

 در دستی کم، سن رغم به پورصفری علی
 و نخستین. دارد شعر در فعالیتی و داستان
 صفری پور داستان کتاب ی بارزه ترین برجسته
 نهفته او از ما مجمل معرفی همین در درست
 .داستان و شعر آمیختگی است؛



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره94 

 این در که است عناصری دیگر از پردازی شخصیت خود اصالً

 به است، نویسنده ی مانده مغفول عناصر از نگوییم اگر مجموعه

 قصد چندان ابزار این از نویسنده که گفت توان می جرأت

 کل دانای از اعم ها، داستان تمامی در. است نداشته جویی بهره

 یا آیند می قطارها» داستان در نمونه برای حتی شخص، اوّل و

 جمالتی و توصیفات با دارد، نوجوانی راویِ که «روند؟ می

 از هنجارگریزی و شاعرانگی همگی که شوند می بیان سانیک

 نویسی دیالوگ در که یکسانی این و دارند را معیار بیان سطح

 کیفیتی با مجموعه های داستان توصیف و پردازی شخصیت تا

 این از اثر دو-یک خواندن از پس یابد می بروز تکرارشونده

 .شود می مخاطب در کسالت نوعی موجب مجموعه

 حبیب- شاعر یک را اش ویراستاری که داستانی مجموعه از

 پاکیزگی و انضباط در بیشتری توقع گرفته عهده به -شوکتی

 جدانویسی و نویسی هم روی مجموعه این در. رفت می ویرایشی

 بلندقد، چون واژگانی اجزای. دارد ای غیرحرفه شکلی واژگان

 یک هرکدام که پرت حواس و سوز استخوان جویدگی، ناخن

. اند شده نوشته کلمه دو بصورت و جداجدا هستند کلمه

 متاسفانه مجموعه این تمام در فاصله نیم و فاصله اصول رعایت

 چرا: »...است آمده ای جمله در مثالً یا و است مانده مغفول

 فعل که آن حال ؛«زارند یم ما ی انهخ درِ را ها آشغال

 باید و است «گذارند یم» ی شده یا محاوره شکل ،«زارند یم»

 .شد می نوشته «میذارند» صورت به

 نمود قوتش و ضعف نقاط ی همه با که را کتاب این خواندن

 که خوزستانی مستعدّ جوان یک روحیات از است نموداری و

 که گذشته، نسل از دور ی خاطره یک نه برایش جنگ مفهوم

 به است ها خوزستانی ی همه هنوز و همیشه زندگیِ از جزئی

 توانیم می را مجموعه این ی یسندهنو. کنم می توصیه شما

 هم نیلوفران نشر شاید و بدانیم نیز شعر در ای آینده صاحب

: است آورده سهواً او داستان کتاب ابتدای در گمانه همین با

 ■ !پورصفری علی: شاعر
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 «نعمت مرادی»سروده « پدر»درآمدی بر مجموعه شعر  

 عابدین پاپی 
 

 آسا نشر توسط که است آثاری جمله از پدر شعر مجموعه

 شعر اهل اختیار در و شده آراسته چاپ زیور به 6296 بهار در

 مرادی نعمت ادبی پدیدار این سرشناسه. است گرفته قرار

 قالب در صفحه 13 اهریظ مشخصات با را اثر این که است

 مال ماکسی و (کوتاه) مال مینی اشعاری شامل که شعر 63

 نگاه این از. است رسانده تولید ی منصه به را باشند یم (بلند)

 میمون شعر بنام پارادایمی ی حوزه در هرتولدی دلیل دو به

 این که زند می خالقیتی به دست شاعر که این نخست. است

 باشد هک مقطعی هر در خالقیت

 دوم و کند یم تصویر را خود موجودیت

 خود ی نوبه به موجودیت همین که این

 خواهد مواجه بنفسی اعتماد با را شاعر

 - موضوع سمت به حرکت که تا ساخت

 شعر درحوزه را بهتر هدفی و روش

 اثر اولین اثر این. سازد معلوم و کشف

 شاعر و نامبردارشده پدر موضوعیت با که است مرادی

 زندگی تجارب اساس بر را پدر ی واژه معنایی بار راشعارشد

 گاه تکیه پدر. است آورده تصویر به خویش اجتماعی و فردی

 یما زنده تا که دراست ما آن از محبت باالترین و است زندگی

 شاعر «پدر» مجموعه گفت بتوان شاید. آنیم آغوش و دوش بر

 تلخ یهای خیزابه و محور گروتسک شعرهایی سرآیش را

 پدر «گاهی تکیه» با نه شاعر نوعی به و است ساخته مواجه

 تصویر به شعر قالب در را پدر« های یگاه تکیه» بی بلکه

 مجموعه این در را شاعر احساس حرکت بنابراین. کشاند یم

 شاعر اشعار موضوع نخست. نمود منقسم قسم سه به توان یم

 واقعیات و اعتراض -درد  از آکنده اغلب اشعار این که باشد یم

 در که آیند یم شمار به ای اجتماعی و فردی تجارب و زندگی

 .شوند یم بیان شاعر توسط شعر قالب

 طرز و سبک دیگر تعبیری به روش. است روش مورد دیگر

 به و است (ایستاده مقابل در) ابژه یرتأث زیر شاعر نوشتار

 و کرد دادقلم ابژاکتیویسم ابعادی در را شاعر توان یم اصطالح

 تولید در شاعری هر گفت بتوان شاید. است هدف دیگر مورد

 به اغلب نیز پدر مجموعه که کند یم دنبال را هدفی خود اثر

 در که آنچه هر و باشد یم خود طبقاتی پایگاه تصویر دنبال

 نمایان اشعارش در را است آموخته و تجربه طبقاتی پایگاه این

 شعر به خود طبقاتی بود در شاعر که این ضمن. سازد

 که این هم و نویسد یم را خود آگاه خود هم اغلب و پردازد یم

 این بیان دیگر. نماید یم تجربه را نگاشتن خود ی طبقه برای

 را آنچه بازگردانی اش یینها هدف پدر مجموعه در شاعر که

 و نیست نموده تجربه مختلف انحای به امروز به تا که

 بر سعی شاعر بلکه آید ینم چشم به شاشعار در نیز بازآفرینی

 در را جامعه واقعیت و اجتماعی و فردی زندگی که تا دارد آن

 به زوایایی در که کند بازنویسی خود نوبه به و خود وسع

 با لذا. است یافته دست توفیقاتی

 در اثر این معرفتی شناسی جامعه

 تصویر شاعر، منظر و نظر که یابیم یم

 شناسی جامعه علم در. است حقیقت

 سه حقیقی منظر یک شناخت برای

. آید یم نظر به الزم و ضروری شناخت

 شناخت. است حسی شناخت نخست

 و چشم ولی گیرد یم صورت پنجگانه حواس توسط حسی

 و مهم عناصر از شنوایی حس و بینایی حس عنوان به گوش

 دیگر. آیند یم شمار به شناخت گونه این جهت در کارآمد

 در اصلی ابزار عقلی شناخت در. است عقلی ختشنا شناخت،

 پارامتر بیانی به و است عقل چیزی هر شدن عملی جهت

 عقل را معلوم و کشف سمت به حرکت بر مبنی فرآرونده

 و. آید یم کار به گر هدایت چراغی عنوان به و کند یم تعیین

 ما شهودی شناخت در. است شهودی شناخت شناخت دیگر

 و داریم تصادم (شهود ذات بینی درون) آیدتیک نوعی با

 و است آگاهی دل اصطالح به و دل کارآمد ابزار ینتر مهم

 در بنابراین. معناست بی دایره این در عقل و حس بنام چیزی

 از اشعارش تصویر جهت در ابعادی در شاعر مجموعه این

 شناخت از نیز زوایایی در و جوید یم بهره حسی شناخت

 دل و شهودی شناخت ولی است گردیده مند بهره نیز عقلی

 و دل از فراست آن به نیل برای که است هایی خیزابه از آگاهی

 یک برای زمان مرور به که طلبد یم را بسامدگونی تجارب

 و بافت زبان، دیدگاه مورد دیگر. افتد میسور تواند یم شاعر

 به شعر معنوی و لفظی موسیقی بعنوان که است شاعر بیان

 در شاعر زبان. کنند یم مند ساخت را شعر و آیند یم شمار

 بوده مورد بی یگاردها و ژست بدون و ساده زبانی مجوعه این

 که است نویسی واقع شعر این در شاعر
 و نویسد یم را خود زندگی واقعیات

 هم در چنان نیز شعر محتوایی و بافت
 به شعر مفهوم و معنا کهاند  شده تنیده

 .شود یم شهودم زیبایی
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 ولی باشد یم نمایان اشعار در نیز تازه و نو واژگانی البته و

 تازه واژگانی از استفاده به نیاز تازه زبانی به رسیدن برای

 یها مجموعه در شاعر و است شعر ساختمان در ابزار بعنوان

 بافتار. باشد داشته را بیشتری التفات قاعده این به بایستی بعد

 به و توجه خور در ییها کالف با نیز پدر مجموعه اشعار بیان و

 حسی با شاعر چه اگر و اند گرفته شکل شعر زبان خور فرا

 را خود منظر و نظر آرکائیسم بستری در و نوستالوژیک

 هم خود خاص مخاطبین دارای دخو نوبه به و دهد یم پرورش

 به نگاهی با تواند یم را منظر و نظر همین شاعر ولی باشد یم

 و. نماید پرورش و تربیت نیز آن یها مؤلفه و تجدد دنیای

 :کنیم یم مرور هم با را پدر مجموعه از نمونه چند اکنون

 :92 شماره شعر

 پیراهن شبیه /اما پیراهنم /چاپلین چارلی /شبیه جیبم

/  دهد یم نان ی مزه بدنم /دوست یک از یادگاری /آلن دیوو

 / نفره دوای  هقهو حتی/ نیست ذهن در شاپی کافی هیچ ی پله

 /پشت در پشت / .......... / نیست خیابانی هیچ جیب در/ دستم

 .ایم یستادها/ است بند هیچ به که پاهایی تا /چارلی پدرم از

 به شاعر و ستا انتقادی ی یهما درون دارای که شعری

 درد، زبان با خواهد یم و است معترض جامعه و خود وضعیت

 شاعر دیگر بیانی به. نماید منتقل جامعه به را هایش یدردمند

 و کم بی بیند یم که را آنچه هر خواهد یم و گراست واقع

 .نماید تصویر کاست

 :94 شماره شعر

 پر را میدان /تنهایی که /اند رفته هدر کلماتی /کارگران

 .غمگین کلماتی /سرگردان کلماتی /کنند یم

 در و است حرکت در نو هایی ینشآفر سمت به شاعر

. رساند یم تثبیت به را خود شعر وشعریت زبانیت زوایایی

 موجود وضعیت مدغدغ که خود طبقاتی بود در شاعری

 برای نگاشتن جز راهی و است خویش شمایل هم و خویش

 .ندارد را خود طبقه

 /تنها /نبود زیبایی زن/ خیابان از من سهم:10 رهشما شعر

 .شد یم دراز عابران سوی به که / بود دستانی

 را خود درونی واقعیت و گراست واقع کوتاه کار این در شاعر

 آکنده که جانبه دو مونولوگ نوعی. کند یم بیان هنر قالب در

 دنبال به شاعر عینیت دیگر بیانی به. است واقعی هایی یامپ از

 .دروغین ذهنیتی نه و است عینیت همان تصویر

 کم های یلسب با /درویشعلی پدرم نام:19 شماره شعر

 نه / کند دوره را ها یابانخ / بود درویش نه /نداشت که پشتی

 که /بود روانی بیمار یک او /بزند را کسی خانه در/  بود علی

 یادگاری / یمها گونه روی / اش سنگین دستان با / روز هر

 .نوشت یم

 خود زندگی واقعیات که است نویسی واقع شعر این در شاعر

 تنیده هم در چنان نیز شعر محتوایی و بافت و نویسد یم را

 شعر. شود یم مشهود زیبایی به شعر مفهوم و معنا که اند شده

 و عاطفی کالمی با محتوا و ساختار حیث از را واحد فرآیندی

 .ستا بکر تصاویر و کند یم طی صمیمی

 :91 شماره شعر

 دو هر/  شد پارتی یمانها دست /نداشتیم پارتی پدرم و من

 .شدیم کارگر /

 دل از سخن چون و است صمیمی کالم بافت اثر این در

 می ایجاز زبان تولد به دست شاعر. نشیند دل بر الجرم برآید

 آبشخور و سازد یم را معانی بیشترین ها واژه کمترین با و زند

 در که است سرایی واقعیت نوعی. است کارگر بقهط نیز اثرش

 نیست پذیرش قابل (داری سرمایه و ژوا بور) مدرن پست نگاه

 .طلبد یم را خود خاص مخاطب ولی

 :91 شماره شعر

 یها برج/  کرد یم فکر/  بود ایستاده خیابان توی/  مرد

 افتادن/  ناگهان/  را رامسر ویالهای یا/  بخرد را میرداماد

 ساده زبان با شاعر .آورد خود به را او/  اش کاسه ته در ی سکه

 و. کند یم بازگو اجتماعی زندگی از را گرا واقع تصویری

 .است عمومی بازخوردی دارای شعرش

 :09 شماره شعر

 بوم آخرین روی / گرگ ی پنجه شبیه /بود برگی /مرگ

 .پدر نقاشی

 دپیام و است تازه محتوایی بافت دارای که تشبیه نوعی

 و. است تعلیم نوعی و نظر بدنبال خود نوبه به نیز شاعر ذهنی

 قبیل این از بنابراین. است نهفته شعر اندرون نیز دردمندی

 به و است فراوان پدر مجموعه در ها ییسرا واقع و ها یدردمند

 معنایی فرآیند دارای مجموعه این در شاعر آید یم نظر

 از گیری هرهب با رئالیسم شاعری اغلب و است واحدی

 نیز شاعر بینی جهان و بوم زیست با که رئالیسم یها شاخک

 در شاعر که این برای لذا. کنند یم پیدا معنایی اشتراک

 به نیاز یابد دست بهتر توفیقاتی به بعدی یها مجموعه

 رئالیسم-3 سوسیالیستی رئالیسم-6 مکتب ی مطالعه

 دارد را دوییجا رئالیسم -6 یانتقاد رئالیسم - 2 روانشناختی

 آن یها شاخک و مکتب این از الزم شناخت با کنم یم فکر و

 بهتر باروری و نضبح به بیان و لحن – زبان حیث از شعرش

 ■ .رسید خواهد
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 (بخش نخست) یمقامآینه در شعر ژاله قائم  ی یژهوجایگاه  

 «یاسمن آرنگ» 
 

 بلور و شیشه و کرده پرداخت آهن و مصقول آهن این آینه

 لغتافتد ) آن در خارجی اشیای صور که کرده بزیبق پشت

 در خاص، های یژگیو از برخورداری دلیل به( دهخدا ی نامه

 خواص و عوام بین در گوناگون، مراسم در و روزمره زندگی

 جادویی خواص آن برای گاه پیشینیان. دارد حضور پیوسته

 رایب هم گاهی و خواندند یم مقدس را آن گاه بودند؛ قائل

 جیمز. )داشتند می نگاه خود نزد را آن خود از محافظت

 (1و  6232،6هال،

 به باورها این بازتاب نیز ادبیات در

 های جنبه به و یافته انعکاس خوبی

 طوری به. است شده توجه آن گوناگون

 توجـه آن نمایی غیب به اساطیر در که

( جم) یخسروک جام کنار در و شود یم

 انسان عرفان، ظرگاهن در. گیرد می قرار

 آیینه است الهی اسماء و صفات ذات، مظهر اینکه جهت از را

 قلب ازای  هاستعار آینه، حیطه این در حقیقت در. اند خوانده

 از. روح ی یهتزک از نمادی نیز صیقل و گناه نماد زنگار و است

 و آفرینش اسرار گاه تجلی و رموز حل ی یلهوس رو این

 در. است شده گرفته نظر در پروردگار های یباییز ی مشاهده

 که جهت آن از شده خواندهمؤمن  ی ینهآ ،مؤمن دینی روایات

 بی آینه چون را خود دینی خواهر و برادر عیب باید مؤمن

 به و تساهل به نه و گزاف به نه هست که گونه همان و کینه

 .بنماید او به زدودن، و خیرخواهی قصد

 

 ژاله شعر در آینه

 در. است داده نشان اشیا به ای یژهو توجه اشعارش در ژاله

 اعضای گویی. اویند خود صحبت طرف مختلف، اشیای او شعر

 از کند، می دل درد گوید، می سخن ها آن با که اوی  هخانواد

 .دارد همدلی و مهربانی انتظار و نماید یم گله و شکوه ها آن

 به و وبمحب یا و او ی خانواده معموالً شاعری هر شعر در

 و یابد یم حضور است شاعر توجه مورد که کس هر عبارتی

 داده هدیه ها آن به شعری دفتر کل حتی یا و قطعاتی یا قطعه

 .شود یم

 نقادی و نکوهش مورد که شوهرش جز به ژاله، دیوان در اما

 یکی در و اویند،ی  هشکو و گله مورد که پدر و مادر و اوست

 شخصی فرزند، و برادر اهر،خو گذرا طور به هم آن جا دو

 .ندارد حضور

 به تامیی  هعالق زن: »است آمده چنین زن روح کتاب در

 مالک که این برای نه دارد خودی  هخان گل و گیاه یا اثاثیه

ای  هزند موجودات را ها آن که نظر این به بلکه است ها آن

.« اند گرفته قرار او سرپرستی تحت در که پندارد یم

 ادامه در کتاب این ی یسندهنو سپس( 31 ،6269لمبروزو،)

 جان بی اشیای به بخشی جان میل

 مبرمی احتیاج دلیل به زنان در را

 مکنونات اظهار به زن که داند یم

 دارد دیگران انفعاالت دریافت و خود

 ابتکار و ابداع قوه با وقتی نیاز این که

 بخشی، جـان به را وی شود جمع

 وا ها آن با مهرورزی و صحبتی هم

 .دارد یم

 ورزد یم الفت و انس و نموده صحبتی هم خانه اشیاء با او»

 ارتباطی نیز امر این و معنویست، او دلبستگی که آن خالصه

 احساسات... دارد او سرپرستی روح و مادریی  هغریز با کامل

 انزوای از را او فقط نه جان بی اشیاء به نسبت زن العاده فوق

 و جامعه برای بلکه دهـد یم رهـایی فکری عـزلت و روحی

 بی و انـکارناپذیر محسنـات و مـزایا دارای نیز اجتماعی نظام

 (43 همان،. )«باشد می شمـاری

 چرخ سماور، آینه، ژاله شعر در غیرجاندار های یتشخص

 به نسبتای  هویژ توجه او اما است ...و فِرِگیسو شانه، خیاطی،

 .دارد آینه

 در که شعری قطعه 13 کل از - خود ندبل شعر چهار در او

 او با داده، قرار مخاطب را آینه - است رسیده چاپ به دیوانش

 ردیف را آینه ها آن از قطعه سه در که نشیند یم صحبت به

 که «طالیی قاب در تصویری»ی  هقصید با و داده قرار شعری

 ابیات به توجه بدون ـ است آینه مقابل در گفتگویی هم آن

 دیوان، در او موجود شعر بیت 964 کل از بیت 611 ـ هپراکند

 معنی بدین. دارد اختصاص آن با گفتگو و دل درد و آینه به

 .بنامیم «ها ینهآ شاعر» نیز را او است سزاوار

 دیـوان با واژه بسامد نظر از تنـها نه ژاله، دیـوان در آینه

 آینـه به دیگـر جور او بلکه است متفاوت شاعــران دیگر

 اینکه جهت از را انسان عرفان، نظرگاه در
 است الهی اسماء و صفات ذات، مظهر
 حیطه این در حقیقت دراند.  خوانده آیینه
 نماد زنگار و است قلب ای از استعاره آینه،
 .روح ی یهتزک از نمادی نیز صیقل و گناه
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 نقش سه دارای ژاله دیوان در آیینه که گفت توان یم. نگرد یم

 .است متفاوت

 زیبایی بازتاب

. داند یم اش یباییز گواه را آینه ژاله دیوان، جای جای در

 داوری به خواهرانش و او زیبایی میان آینه که جا آن

 :گوید می چنین ژاله نشیند یم

 خویشتن خواهران با من که یادت با مانده

 آینه ای پا به شوری شد و کردیم جمنان

 من و کرد می زیباتری دعوی ما از هریک

 آینه ای ما ز زیباتر است کی گفتم تو با

 لطف به دالویزت لبخند و شیرین چشمک

 آینه ای مرا محفل آن در زیباتر خواند

 بود تو مانند که هرکس غیرازاین نگفتی هم

 آینه ای آشنا وحسن دل صافی و داور

 خویش اقران از بودم دلرباتر هم راستی

 آینه ای گوا دعوی این برصدق خودتویی

 (19ص )

 به توجه و ژاله های زیبایی ساختن گر جلوه با آینه واقع در 

 تحسین ژاله که زیرا دهد می پاسخ او درونی نیاز به گویی آن

 خأل این آینه و داند یم او روح غذای را زن زیبایی تمجید و

 .کند-می پر وا برای را عاطفی

 اشاره آینه به زن دلبستگی و عالقه این علت به او سپس

 بودن جذاب و دانستن جوان به زن میل همان که نماید یم

 :است خویش

 ماست های ازخودپرستی دلبستگی شایداین

 آینه ای ادا شیرین و خوانی جوانم تا

 من روی جمال یعنی زن روح غذای از

 آینه ای فزا شادیای  هقص آخر سرکن

 (12ص  ژاله، دیوان)

 سرگشتگی و خودیابی

 دنبال به آینه در درپی، پی یها پرسش ذکر با ژاله گویا

 در آینه دیگر حضور خودیابی این و گردد یم خود حقیقت

 دچار بیگانه منِ این با او مالقات در که جا آن. اوست شعر

 :شود می حیرت و سرگشتگی اندوه،

 آینهای  هنگا آتشی  هدیوان این کیست

 آینهای  هسیا دود ازین چشمم شد تیره

 تست روی در رو و ست استاده من پشت پس در

 آینهای  هنگا وحشی این طره پریشان این

 من دودانگیز افکار از نقشی یا منم این

 ...آینهای  هشنا گرم قیرگون آبی در شد

 است شده دیگرگون و ممسوخ صورتی یا منم این

  

 ...آینهای  هآ چند خموشی وحشت از مُردم

 «من» بیگانه این دیدار کز نیست حیرت جای

 (33ص )آینه ای   هواحیرتای  هنعر برآرد دل

 

 خود از بعد محوری نقشی موارد بیشتر در ژاله شعر در آینه

 به آن در کهای  هگمشد منِ از پس نیز گاهی اما. دارد او

 .شود یم لحاظ سوم نقش پردازد یم جستجویش

 وجود به قائل آینه در تصویرش و خودش بین گاه او

 :است ییها تفاوت

 این کیست فروغم خوش شمعی و خار بی گلی من

 آینـهای  هعمــرکا او و افزایم نشــاط من

 بنــد نقش ای غمـی باشد کی ماه ماهــرویم

 ■ (33)ص  ینـهآای  هدوتا مـانـد کی سـرو زادســروم

 
 0141 رزآفرین،ب نشر خاموش، بیدار کتاب از برگرفته

 

 

 



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره93 

 «لیال كردبچه» ی سروده« های سپید نت»شعر نقدی بر كتاب  

 «فرناز جعفرزادگان» 
 

 سپید یها نت از خارج نت یک

 تدوین به ایران شعر ی یدهگز عنوان تحت سپید یها نت

 بهار در پنجم فصل نشر ی یلهبوس که ست کتابی کردبچه لیال

 .است آمده بازار به 6296

 ذکر ی صفحه 3 و صفحه 22 مقدمه یک با پیدس یها نت

 مختلف شاعران از سپید شعرهای انتخاب بقیه و مأخذ و منبع

 مقدمه در بچه کرد که آنچه است الفبایی حروف ترتیب به

 صحبت عروضی وزن محاسن از مورد 1 حدود در است آورده

 .است کرده

 موسیقایی لذت -6

 سپاری خاطر به -3

 عین رد وحدت نوعی ایجاد -2

 کثرت

 و عاطفه و حال و حس القای -6

 لحن

 کلمات خوردگی تراش-1

 شناسان نسخه به کمک -1

 را آن که ست عروضی وزن تنگنای از ایشان دوم بحث

 است کاویده مورد 61 در همچنین

 وزنی پذیرش عدم علت به کلمات کردن دگرگون -6

 دستوری قواعد از زدن سرباز -3

 (کلمات شکستن با) کالم طبیعی سیاق از شدن دور -2

 بیت از خاصی جای درای  هواژ نشاندن -6

 کلمات پوشال و حشو از شعر پرکردن -1

 جمله اعضای از بخشی حذف -1

 واژه دو ترکیب -4

 واژه ساختار در بردن دست -3

 واژه اصلی حروف از حرفی کردن کم -9

 اضافه و ربط حرف از بخشی حذف زمینه همین در - 62

 به دادن تشدید) واژه ساختمان در تغییرات اعمال -66

 (کلمات از بعضی

 تخفیف -63

 متحرک حروف تشکیل -62

 همزه اشباع -66

 کسره از بدل( ی) حذف -61

 ها گستره این در مقوله دو این آوردن از پس کردبچه لیال

 این از که آن بی گذرد یم عروضی وزن تنگناهای و محاسن از

 داده ارائه را مورد دو یکی البته کند ارائه مأخذی ذکر موارد

 از برگرفته هم این که داد یم ارائه بیشتر کاش ای است

 ست عروضی فنون در شاعری اختیارات

 عروضی وزن با شاعران درگیری وارد نویسنده، این از بعد

 یک در عروضی یها وزن افول اوج با را درگیری این و شود یم

 ی یسندهنو هم قسمت ینا در رساند یم پایان به صفحه نیم و

 .است نکرده پژوهشی مستند را خود ی نوشته محترم

 ی شاخصه یک به بعد قسمت در

 مقید هم آن و پرداخته نیما شعری

 و عروضی ارکان تساوی قید به نبودن

 باشد یم قافیه به کوتاه گریزی

 بی و وزن ترکیب بعد قسمت در

 به استناد بدون است آورده را وزنی

 مأخذ ذکر آورد یم مثال که هم یاییور از حتیمنبعی، 

 اوزان ترکیب در و پردازد یم اوزان ترکیب به سپس کند ینم

 باعث ی نکته پردازد یم.( ..و ذوبحرین) به استناد بدون هم

 آقای از هجایی شعر به پرداختن در که اینجاست تعجب

 ی درباره است ذکر به الزم. کند یم مأخذ ذکر نوذری سیروس

 معتبر مأخذهایی هجایی شعر اصوالً و هایکویی شعر در هجا

 .است کرده استفاده آن از نوذری آقای که است بوده

 موسیقی و رسد یم سپید شعر به بچه کرد لیال نهایت در 

 شمیسا و کدکنی شفیعی از ییها کالم با سپید شعر در را

 آن است بدیع بر مبتنی بیشتر عوامل این. کند یم یابی عوامل

 تتابع تباعا  ،متوازن جعموازنه، س قبیل از لفظی بدیع رد هم

 .نویسد یم نین، چپایان در و گیرد یم بر فصاحت از را اضافات

 سپید میان از است انتخابی مجموعه این شعرهای»

 مندی بهره بر عالوه انتخاب اصل مالک و معاصر یها سروده

 زبان، پردازی،تصویر، خیالعاطفه،  ی حوزه در هایی یژگیو از

 که (66 ص کردبچه لیال) «...و ساختاراندیشه، فرم، 

 .است بوده شعر زبان در ساز موسیقی عوامل از برخورداری

 عوامل کردبچه لیال که است این است ذکر به الزم چه آن

 بدیع در فقط را سپید شعر جا آن از و را شعر ساز موسیقی

 که ها یهراآ از بعضی در معنوی بدیع در و کرده واکاوی لفظی

 سپید شعر به بچه کرد لیال نهایت در
 با سپید شعر در را موسیقی و رسد یم

 شمیسا و کدکنی شفیعی از ییها کالم
 .کند یم یابی عوامل



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره41 

 از و نیست خبری هیچ ست زایی موسیقی عوامل از هم آن نیز

 جاهای به تخیل سطح در را موسیقی تواند یم باز که بیان علم

 بنای رسد یم نظر به. نیست میان در سخنی ببرد انگیز اعجاب

 نبوده شیوه این به درونی موسیقی پیکاوی بر کردبچه لیال

 و است کرده گذر جهات بعضی از کالم ی یهرو در تنها و است

 .جهات تمام از نه

 و نوازی آشنایی های یریگ جهت شعرها انتخاب بخش در

 دیگر یها قالب و سپید قالب و نیمایی قالب در شعر انتخاب

 :نمونه. است کرده زده آسیب را شعرها

 بماند و/ شود بر که/ بلند؟ نردبان به/ بلندی؟ بام کجاست

:/ آری بر نعره و آن بر بمانی و/ شوی بر و/ دنیا سر بر بلند

 «!گذشت باغ دور و نکردیم باغ هوای»

 (64 صهمان، ) 

 مفاعلن) مخبون مجتث بحر شکستن با شعر این که

 این در چرا ستا نیمایی شعر. است آمده وجود به...( فعالتن

 .است آمده سپید شعر عنوان به کتاب

 دانچن نه شعرهای با مجموعه این در این بر عالوه

 خودداری شاعرانشان نام ذکر از که هستیم روبرو مطلوبی

 .شود یم دیده گزینه این در هم زیبایی یشعرها .کنیم یم

ای  هپارچ خواهم ینم) سطر با اسالمی الهام از شعری

 سطر این با خشنود بهرامی راضیه از شعری(، باشم ابریشمی

 سطربا موسوی حافظ شعر(، را برقی جارو کیسه یها زباله)

 مناسب فرصتی در باید که (... زن این است بوده بلند باال)

 نیز و گردد بررسی آن شعری ی جوهره و آن شناسی زیبایی

 به زیر در است تأمل قابل که جنگ شعر پور زرین بهزاد شعر

 اندازیم یم گذرا نگاهی شعر این پایان

«... 

 ها وچه، کها کوچه آی

 ؟مانید یم بلند همیشه تا کدامتان

 ... ی آی آ

 الی و گل خوش کارونِ

 بگو ات گرفته موج ماهیان به

 بیایید کنار نشسته ماتم به یها بلم با

 را شده له یها رقص و ها فلس فسیل

 «برند ینم موزه به پل آوار زیر از

 (621 همان،)

 تمام با سپید یها نت بگوییم توانیم یم کلی نگاه یک در

 و کوتاه ست گامی، پیدس شعر موسیقی شناساندن برای تالش

 موسیقی عوامل درای  هشایست های کاوی ژرف زمینه این در

نیمایی،  را، نیمایی، فکالسیک از اعم کلی طور به کالم ساز

 دیده نوازی آشنایی نوعی ها انتخاب در است نشده... و هجم

 گیری جهت به ها نوازی آشنایی این که این امید شود یم

 لیال کاش ای. باشد نزده لطمه سپید شعر معرفی در کتاب

 کرد یم بررسی را مجموعه این رسای یشعرها از یکی کردبچه

 .داد یم نشان را آن زایی موسیقی عوامل و

 عباس درخشان شعر دومین به را خود نگاه پایان در 

 و تشخیص شعر این اندازم یم مجموعه این در صفاری

 خیال هنری یها چرخش با شاعر که است باران از تشخصی

 شعر گوناگون ابعاد در را خود خالقیت هنرمندانه تکاپویی در

 .دهد یم نشان موسیقی بر عالوه سپید

 از یکی به خویش ی هنرمندانه خالقیت در شاعر

 خویش سپید شعر درشعر،  های یبند پایان ینتر درخشان

 خوانیم یم را آن هم با است رسیده

 ساحلی شهر در باران 

 تنها ست مسافری

 را اندازش چشم که

 ؛آراید یم خویش میل به 

 کاهد یم ها ینماش سرعت از

 افزاید یم رهگذران سرعت به و

 را اتوبوس صف

 خیابان کنار از

 دیوار کش سینه به

 کشاند یم 

 را باطل یها روزنامه

 کند یم چتر 

 خیابان انتهای در که آن از بیش و

 بزند، دریا به 

 را ساحلی یها رستوران

 روز ساعت ینتر خلوت در

 انبارد یم کشیده آب مشتریان از

 دارم یم دوست را شده نا بینی پیش یها باران من

 ها بچه دویدن

 آهن راه یها پل به کبوتران هجوم

 تنبل های یکشت چرت شدن پاره

 درباراندازها 

 ها گربه تفاوتی بی
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 پنجره ی گوشه ینتر گرم در 

 خیس های یراهنپ چسپندگی

 جوان عضالت وار تندیس برجستگی

 پنهان یها رنگ بازگشت و

 ها چهره به 

 ها برگ به 

 ها سنگ به 

 آجرها به 

 باران در کسی

 کند ینم بازی نقش

 داند یم هم بازیگر ینخودپسندتر حتی

 شده غافلگیر مردمِ

 ■ نیستند خوبی تماشاگران 
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 قدمی با ترانه 

 «شور کوه امراهلل اورکی» 
 

 عشق به زنده نیست حلقه دراین که کسی هرآن»

 (حافظ) «کنید نماز من فتوای به نمرده براو 

 

 زیر را آن بتوان شاید که است ادبی انواع از یکی ترانه

 و امروزی ادبیات و شعر آنچه. داد قرار شعر ازای  همجموع

 همین است کرده مرتبط بازار کوچه مردم و عامه با را معاصر

 به یحتمل و دارد شعر زا جدا سیاقی و سبک ترانه. است ترانه

 تا است زبانی دارد که موسیقیایی حس و طراوت خاطر

 و احساسات بیان به دست هنرمند

 .بزند خود ذهنِ یها خروش و جوش

 رایج مردم بین آنچه متاسفانه اما

 و ترانه معموالً که است این است

 و شاعر بالتبع و دانسته یکی را شعر

 هتران گفت باید اما. را سرا ترانه

 شعر خاکِ در که است درختی

 شعر اما نیست خاک ،شود یم کاشته

 که آنجا است الزم درخت این رشد برای شعر از قوانینی و

 نظر به... . و دارد ادبی کشف دارد، قافیه است، وزن دارای

 شعر با ترانه که تفاوتی ادبیات های یکرس صاحبان از بسیاری

 از درونی انسجامی و است آن بودن آهنگین اول وهله در دارد

 زبان دوم وهله در و دارد جا ترانه بستر در که موسیقی یک

 که چیزی است غالب ترانه زبان بر که است عامیانه و ساده

 باید ترانه. است طبیعی کامالً و شود یم دیده شعر در کمتر

 زبانی به ویا برسد مردم گوش به است قرار که چرا باشد ساده

 .است «عیاستما ادبیات» دیگر

 ادبیات است، ترانه و شعر عمر اختالف است مبرهن آنچه اما

 حالی در دارد ساله هزار چندینای  هسابق که کالسیکی شعر و

 که سال صد گفت توان یم اغماض با که دارد عمری ترانه که

 چندین به داهیانه احتیاطی با توان یم نیز را سال صد این

 یکیالکتر امکانات ورود از لقب ی دوره .کرد بندی تقسیم برهه

 ساخت به دست هنرمندان دوره این در که (رادیو)

 به تا بود موسیقی به ها آن نگاه عمده که زدند یم هایی یفتصن

 ی یدهعق به که (متن به موسیقی تقدم) موسیقی متن محتوای

 که است آن ی کننده آغاز (شیدا) شیرازی اکبر علی بسیاری،

 "...و کجت زلف عقرب چین، هبت": ونهمچ هایی یفتصن او از

 عارف همچون افرادی بعدها دوره این در .است مانده باقی

 به نسبت محتوا ترازوی که ییها ترانه سرودن با قزوینی

ای  هدور در. دهند یم ادامه را راه این کرد یم سنگینی موسیقی

 منفعت گویی المعنی و گویی گزاف جز گونه بزم موسیقی که

 جریان بر بسیاری یرتأث افراد این ظهور. است تهنداش دیگری

 که اتفاقاتی و ایران به رادیو ورود با. است داشته نویسی ترانه

-6269) افتادها  سال آن در اجتماع و سیاست قالب در

 های یانجر و اتفاقات تمام عطف نقطه بتوان شاید(. 6232

 یندرا. کرد جو و جست ها سال این در را موسیقیایی و ادبی

 شناختی زیبایی قالبی ترانه دوره

 موسیقی از نوع یک برای جز که دارد

 .پذیرد ینم را دیگر موسیقی سبک

 شکلی ترانه زبان در یکربندیپ

 مدتی در و گیرد یم خود به منسجم

 در نسبی مقبولیتی تواند یم کوتاه

 کسانی. کند پیدا خاص و عام بین

 از ...و ترقی بیژن معیری، رهی چون

 که یابند یم شهرتی ها سال این در که هستند کسانی جمله

 .است موسیقی و ترانه تلفیقی مأوای در آن ی یشهر

 و پرده فرهنگ گسترش و سازی فیلم صنعت با همگام

 از بعد هنوز که کند یم نشت سرایی ترانه در جریانی دوربین،

 از معاصر سرایان ترانه پذیری یرتأث قرن نیم به قریب گذشت

 جنتی ایرج: همچون بزرگی افراد. است مشهود امالًک ها آن

 رقم با... و زاکاریان زویا سرافراز، اردالن قنبری، شهیار عطایی،

 شمول جهان نگاهیدارند ) متفاوت نگاهی که ییها ترانه زدن

 ها سال آن دیپلماتیک و عاشقانه اجتماعی، احساسات تمام که

 گرفت حجتی توان یم را افراد این فعالیت (گیرد برمی در را

 به همچنین و ترانه فزاینده سیر بر حاکم تناسب و انسجام بر

 غریو ها سال آن در که دانست امروز ترانه اسلوب فنی، لحاظ

 تحریر به خود المنفعه عام موزونِ قلم با را مردم رسی فریاد

 کوتاه مدتی در که زیادی محبوبیت منظر یک از که درآوردند

 از و کنند یم کسب ،نوردد یم در را جمعیت از عظیمی خیل

 این در .گذارند یم نمایش به را خود ادبیاتی سواد دیگر نگاهی

 مسیر و کند یم پیدا را خود راه کامالً نویسی ترانه جریان دوره

 در تازه ژانری و کشد یم بیرون شعر بیرق زیر از را خود

 گسترش و سازی فیلم صنعت با همگام
 ترانه در جریانی دوربین، و پرده فرهنگ
 گذشت از بعد هنوز که کند یم نشت سرایی
 سرایان ترانه پذیری یرتأث قرن نیم به قریب

 .است مشهود کامالًها  آن از معاصر
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 ترانه های یفستمان اولین کهای  هگون به. شود یم ایجاد ادبیات

 .کرد استنتاج افراد این آثار در توان یم را نویسی

 است بوده راه این گر آغاز "ماهی دو" ترانه بسیاری، زعم به

 حالی در این شود یم نوشته قنبری شهیار توسط کهای  هتران

 راه آغاز ی نقطه و مبداء را "جمعه" ترانه قنبری خود که است

 انقالب یها سال به شدن نزدیک با. داند یم سرایی ترانه جدید

 را ایران اروپا، به سفر قصد به ها یتشخص این کم کم 14 و

 و زمان به محدود را هنر افراد این اما گویند می ترک

 و کار که دانند ینم غربت جغرافیایِ

 از خارج در را خود های یتفعال

 تعداد چند هر دهند یم ادامه کشور

 بسیارای  هدور طی ها آن مخاطبان

 شروع با کهای  هدور. شود یم تهکاس

 بین بزرگ شکافی تحمیلی جنگ

 شکافی شود یم ایجاد ترانه و مردم

 تا... و ارشاد سیما، و صدا جمله از یینهادها گیری سخت با که

 کار سال 32 به قریب مدت به و کشد یم طول 42 دهه اواسط

 مجال و فضاکم  کم اما ماند یم مسکوت سرایی ترانه فعالیت و

 زده آن اندازی راه برای ییها جرقه دوباره رفته رفته شود یم زبا

 به ترانه به عالقمند تربیت و آموزش کهای  هدور ،شود یم

 نشیند یم بار به زحمات و ها رنج اکنون است زیرزمینی صورت

 ظهور گلرویی یغما همچون سرایانی ترانه 42 ی دهه اواخر و

 .کنند یم

 از بعد که ای سرایی ترانه انیناگه موج الهامات غالب منبع

 و محور جهان نگاه وامدار گرفت صورت گلرویی یغما آثار نشر

 خط به نسبت مهابت و ترس بدون ایشان که است بدیعی

 و عشق» نظیر مختلفی یها مقوله در خود، اجتماعی زندگیِ

 در که است داشته...« و عشق» و «سیاست و عشق» ،«فقر

 پشت از پس که ای یا جامعه اعظم قشر دوره آن ی بحبحه

 به اکنون خارجی و داخلی مشکالت اقسام گذاشتن سر

 این اصلی مخاطب "جوان قشر" .است رسیده نسبی سکونی

 افراد از بسیاری انتقاد سیبل چه اگر شد واقع ها ترانه

 این ادبی فعالیت که افرادی گرفت قرار نابلد و نامتخصص

 به نیل راستای در ریخط نقطه را فرهیخته هنرمندان گونه

 .دانستند یم خود اهداف

 داخل سرایی ترانه جامعه سال، یها سال از پس حاال و 

. کند یم برافراشته داخلی ادبیات در را خود پرچم کشور

 به را خود خوبی به که جریانی

 می پیوند ها سال آن منقطع جریان

 افشین همچون افرادی بعدها. زند

 این به یزن... بمانی، روزبه مقدم،

ای  هگون به و پیوندند یم ادبی جریان

 از بعد که دهند یم ادامه را راه

 سال، 62 حدود چیزی گذشت

 دارند موسیقایی فعالیت کشور از خارج در که هنرمندانی

 .شوند یم داخلی افراد این با همکاری به مند عالقه

 با که هستیم آثاری خلق شاهد گاها نیز اخیر یها سال در و

 راه سر بر که اقتصادی یها مقوله و ها یتمحدود تمام وجود

 بطن در ادبیات و هنر روح هم باز دارد، وجود دوست هنر افراد

 .است جاری ها آن

 از نوعی به اجمالی نگاهی برای بود تالشی مطلب این

 شاید که افرادی با آشنایی برای (شعر لزوماً نه) ادبیات

 و بودند حقیقت در هک نیست چیزی آن از تر بزرگ اسمشان

 ...بود خواهند و هستند

 

 خواب در ما دیدار خوشا ماست میان دریایی چه

 آب زیر فریاد خوشا ساحل این به امیدی چه

 ■ «6211 عطایی جنتی ایرج»

 

 

 آثاری خلق شاهد گاها نیز اخیر یها سال در
 و ها یتمحدود تمام وجود با که هستیم

 هنر افراد راه سر بر که اقتصادی یها مقوله
 ادبیات و هنر روح هم باز دارد، وجود دوست

 .است جاریها  آن بطن در
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 «گروس عبدالمکیان» ی سروده« پذیرفتن»نگاهی به كتاب شعر  

 «آیدا مجیدآبادی» 
 

 مردن زیبا

 است، یافته دست اندیشی خود به انسان که یا لحظه آن از 

 به را او ی یشهاند بخش ترین یاساس مرگ، و زندگی ی مسئله

 است داده اختصاص خود

 مرگ از احساسی و اندیشه هیچ: گفت توان یم کلی طور به

 مرگ بر انتقام: »بیکن فرانسیس قول به و نیست تهی اندیشی

 ننگ و نام. گیرد یم کم دست مرگرا عشق. کند یم غلبه

 همنشین ترس. گریزد-می مرگ از اندوه. است مرگ جویای

 ...« و است مرگ

 همان از که است شاعرانی جمله از عبدالملکیان گروس

 احساسات و ها یشهاند انعکاس پی در آغازین یها مجموعه

 طور به و هراسی مرگ. است خود اشعار در انسانی بنیادین

 شعری های ایهبنم ینتر مهم از یکی اندیشی مرگ کلی

 سیر خط از آغازین اشعار در اگرچه که آید یم شمار به گروس

 تواند یم خوبی به اما ،کند ینم تبعیت معینی اندیشگانی

 در نمایش به خصوص این در را شاعر ی دغدغه و حساسیت

 است، برجسته و مشهود قبلی یها کتاب در که آنچه. آورد

 و عناوین به ار آن شاعر که ترسی. است مرگ از ترس حس

 و کند یم القاء مخاطب به گوناگون تصاویر از استفاده با

. نهد ینم جای به خود از پذیری مرگ از قبولی قابل ی نشانه

 جهان ترسی» عنوان به آن از بیکن فرانسیس که ترس این

 که است واکنشی ترین یمنطق و اولین کند یم یاد «گستر

 نشان خود از محتوم سرنوشت این برابر در تواند یم انسان

 را خود مرگ بتوانیم که است محال: »نویسد یم فروید. دهد

 یازیم دست کوششی چنین به که هرآینه و کنیم تصور

 حضور تماشاچی عنوان به هنوز ما حقیقت در که بینیم یم

-می مرگ های یناشناختگ از ما که روست همین از داریم

 .«هراسیم

 سوی از تازگی به که) "تنپذیرف" کتاب رسد یم نظر به اما

 اندیشه خطی گر آغاز تواند یم( است شده منتشر چشمه نشر

 شاعر. شود محسوب گروس اندیشی مرگ سیر در مدارانه

 گوناگون تصاویر و واژگان از استفاده با قبل یها مجموعه مانند

 تصویر به خود اشعار جای جای در را زوال و مرگ حس

 و عاشقانه اشعار در رگم ی یهسا که طوری به. کشد یم

 دست از که چیز هر. است تشخیص قابل نیز او نوستالژیک

 شمار به مرگ ی یندهنما عبارتی به نیست که چیز هر رفته،

 جزئی یها نبودن از شاعر ی یهگال و ترس گویی و آید یم

 به که است تر یقعمای  هدغدغ و درد ی دهنده نشان زندگی

 تحمیل موجودات کل بر و شاعر بر محتوم سرنوشتی عنوان

 :است گشته

/ ای  هدر کنار ایستادن مثل/  ها حرف آخرین عمق»

 (22ص ) «ترساندم یم

/  بعد برای بگذاریم را ها لب است بهتر/  ام گفته اما من»

 دارد که چیز هر سالمتی به/  کنیم پر تف از را هامان لیوان

 (63ص ) «شود یم تمام

 نام توان یم و است هودمش کتاب این در که تفاوتی اما

 آورد، شمار به تأویل این از بخشی تلویحاً نیز را کتاب

 در شاعر. است آن با آمدن کنار در سعی و مرگ پذیرفتن

 زیبا و لطیف نگاهی با دارد سعی کتاب این اشعار از برخی

 یا سابقه کم قبل یها مجموعه در که شود مواجه مرگ با گونه

 :سدر یم نظر به سابقه بی حتی

 خاکش ما که/  باشد زیبا طور این خواست یم/  مرگ»

 (64ص ) «کردیم

 سعی پراکنده و خام تصاویری شکل به که نگری زیبا این

 نگشته مبدل مستحکمای  هاندیش به هنوز دارد نمایی خود در

 یک صورت به بیشتر حاضر حال در رسد یم نظر به و است

 :گردد یم مطرح ناگزیر واکنشی یا و فرضیه

 آیا/  زند می نوک آسمان ی یدهپوس ی گوشه به/ ای  هپرند»

 بر باید همیشه/  مردن برای آیا/  بمیرد؟ تر زیبا خواهد یم

 (33ص ) «افتاد؟ زمین

 "پذیرفتن کتاب" که گرفت نتیجه توان یم کلی طور به

 پیش در را عبدالملکیان گروس اندیشی مرگ منطقی سیر

 ستیزی مرگ و هراسی رگم یها تجربه از پس و است گرفته

 دست پذیری مرگ به آمیز صلح و متفاوت نگاهی با دارد سعی

ای  هاندیش برای تمرینی را اشعار این بتوان شاید و یابد

 :کرد قلمداد فلسفی حتی و تر محکم

 بود هیچ/  و بود ساکت/  و بود رها که/  هیچ بودم نوشته»

 ■ (91ص ) «شد دور آب با/و
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 «سمیرا اكبرزاده»سروده « تقدیر»عه شعر نگاهی به مجمو 

 «نعمت مرادی» 
 

از  "تقدیر"مجموعه شعر 

زاده مجموعه سمیرا اکبر

شعری است متشکل از 

هفتادوچهار شعر کوتاه در 

 صحفه که با دو هفتادوچهار

انگلیسی از  فارسی و زبان

را روانه آسوی انتشارات واژه 

از  قبل بازار کتاب شده است.

قلم این شاعر روانه بازار  دیگری از موعه شعراین هم، مج

مجموعه شعری  توان یممجموعه شعر را  ینا کتاب شده بود.

 یتولستو احساسی دارد. کامالًکه رویکردی  نظر گرفت در

درباره مبحث احساس گفته است که 

ابزارهای  ینتر مهماحساس یکی از 

ان بهره  یک هنرمند است که از

نوان یک اصل را به ع احساس .برد یم

گوید  می و گیرد بنیادی در نظر می

تر است که بتواند  مندی موفقهنر

 طور به مخاطب القا کندنآرا  احساس

 نآ در دهد. خود قرار رثیتحت تا مخاطب را درگیر و که

شده  صورت است که صورت مسئله با پرداخت خوبی روبرو

 تواند یمگفت که احساس به عنوان یک اصل  توان یم است.

شدن ذهن مخاطب  یردرگ رابطه مستقیمی با ذهن ایجاد کند.

جز احساس به ه ب ینا و شود یمعث ایجاد تعلیق در مخاطب با

 یا درونمایه و تم ،زبان شعری از قبیل اندیشه، یها مؤلفهدیگر 

شعر به خودی خود  در احساس برگردد. تواند یمفرم شعر هم 

اوت اتفاق همین احساس به دو صورت متف اما خوب است.

اول این است که گاهی شاعر احساس خود را  صورت فتد.ا یم

 مألهم به شکلی کا نآ .کند یمچیزی یا کسی بیان  مورد در

 بدون .گذارد یمرا به نمایش  دوماندر صورت  یگاه و اگاهانه،

هم  یلزوم و ن اتفاق داشته باشدآ گاهی ازآ ینتر کوچکاینکه 

 چون وجود داشته باشد. گاهیآکامل  یها جنبهندارد که 

ممکن است این اتفاقی که در ذهن شاعر افتاده است برگردد 

را به نمایش  نآیا حتی ژنتیک شاعر، که  و به ناخودگاه شاعر

این  بروز چیزی دور از ذهن انسان مدرن نیست. که بگذارد.

 یها گونهبه  ها مخاطبممکن است در ذهن  شعر در احساس

زاده که شعر سمیرا اکبر در .مختلفی خود را نشان دهد

 او شاعری احساس محور است از نوع صورت مسئله اول است.

خود را نسبت به هر چیزی یا کسی که دیده است در  احساس

این احساس به صورت پخته  گاهی که .کند یمالب شعر بیان ق

 .شود یماختیار مخاطب گذاشته  در گاهی به صورت ناپخته، و

که هم به عنوان اسم کتاب  ر تقدیربه شع گردیم یمبر حال

: است آمدهپشت جلد کتاب  هم در برگزیده شده است و

 آببابا  /نوشتیم یمروی تخته سیاه  ب نبود/آ و /جنگ بود»

 ب هست/آ جنگ نیست و سیراب/ و شدیم یمخنک  داد/

که  هاست سالمن  اما پدر نیست و معدنی/ آبشبیه  /خنک

به تجربه زیستی  گردد یمبر احساس شاعر در اینجا« ام تشنه

شاعری بنابه تجربه  هر .جنگ شاعر از

 محیطی که در از جامعه و اش یستیز

 یها احساس ن زیست کرده استآ

که در  یشاعر متفاوتی از هم دارند.

عری که جنوب زیست کرده است با شا

دو درگیر  هر زیست کرده و در غرب

احساس این  اند اما بودهمسائل جنگ 

 احساسی دو گانه و مألشبیه جنگ کاای  هه معقولدو نسبت ب

احساس  احساس یک شاعر در شمال و یا متفاوت از هم است.

متفاوت خواهد بود.  مجزا و کامالًشرق با هم  در شاعری دیگر

از فقدان پدر  اش شاعرانهاین شعر شاعر بوسیله احساس  در

طفی نقش به سزایی عا یها رابطهکه در  یپدر زند. حرف می

بوسیله  شاعر .کند یمساختار کلی جامعه ایفا  را در خانواده و

داشته  یینومعدنی خواسته است که زبان  آبواژه  آوردن

کارکرد کشیدن از این واژه کارکردی دوگانه یا حتی  اما باشد

 .متفاوتی نیست

ه کرا  یرکا فیلمات هرگز احساس که کده داشت یعق دایدر

ان یاست ب یهن و قلب آدمو مثالً در ذ ها آنرون از یب

ر و احساس کار دارد، فکه با متن سروک یسک ی، براکنند ینم

ش قرار دارد یش رویه پک یلمات و متنکرون از خود یب ییجا

ه در خودِ کرا  یزیگر و چیدیکلمات و متن فقط کست، و ین

 یه خودِ او گاهک شود یم. گفته کنند یم ییرونما هاست آن

ه هر کتا نشان بدهد  نوشت یمبار  موضوع چند یک ی بارهدر

 یگریش انگار حرف دیپ ی دفعهلمات نسبت به کبار احساس 

اواحساس خود را نسبت به هر چیزی یا 
کسی که دیده است در غالب شعر بیان 

این احساس به صورت  . که گاهیکند یم
پخته وگاهی به صورت نا پخته، در اختیار 

 .شود یمخاطب گذاشته م
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وچهار احساس کلمات  بی تو صحفه بیست شعر در .زنند یمرا 

 رفتم یم: »شوند یمسطحی به مخاطب القا  کامالًبه صورت 

 /بالیدم یمبه خود  یتها چشماز حسرت  /کردی یمنگاهم 

غرورم  حسرت نگاهت/ امروز در ردم/جوانی ک جوان بودم/

 شود یمنداشتن عمق کافی در این شعر باعث .« شود یماشک 

سرعت از کنار  به و تعمق نکند شعرهاکه مخاطب در اینگونه 

 یها رگهدوم در این کتاب مسئله  مسئله ها عبورکند. نآ

 به گردد عرفان در شعر برمی مسئله .شعرهاستعرفانی در این 

ها هم در شاهنامه  بعد اوایل قرن سوم و م واواخر قرن دو

عرفان  یها رگهوفور  به بعدی حماسی دارد. کامالًفردوسی که 

زاده از عرفان دارد تاثیری که اکبر یشترینب دید. توان یمرا 

 باز و جهنم است. باب بهشت و مسائلی در عشق به خدا و

مین شعرها به طبیعت نگاهی از روی عشق در بعضی از مضا

اطرافش  نسبت به محیط وگونه وار  نگاهی سهراب ت واس

وازان  افتد ینمتعمق بر انگیز ی اتفاق  کامالًدارد. اما بصورت 

بعدی  های یهالنازک خیالی که مخاطب را به  اندیشی و نازک

هم شعر ستاره از این  با شعر هدایت کند خبری نیست.

 /ها ستارهخوش به حال : »خوانیم یممجموعه را با هم 

 اش یبزرگخورشید با همه  دست نیافتنی/ و کوچکند

 ■« /خواهانی ندارد
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 «علی كاكاوند»سروده ؛ «شهر سردخانه»نگاهی به مجموعه شعر  

 «نعمت مرادی» 
 

شاه از شاعرهای لک زبان کرمان 6213علی کاکاوند متولد 

کتاب اول ایشان بنام ع.ک  .دکن است که در تهران زندگی می

انتشارات شوال به چاپ رسانید  6232کور را سال یعنی عاشق 

دفتر رژه  3و دومین مجموعه شعر ایشان بنام سردخانه که از 

های وظیفه و سردخانه تشکیل شده است. البته در این  واژه

 32بین کتابی از ایشان بنام مجموعه شعر سرباز که شعرهای 

ت را دربرداشت مجوز نگرفت. علی کاکاوند شاعری اس 32تا 

کند. اما واژه یا یک بند یا یک  ها را انتخاب می که با دقت واژه

تصویر خوب به تنهایی برایش مطرح نیست او شاعری است 

که به ارتباط بین بندها و کلیت شعر توجه خاصی نشان 

 دهد تا جایی که به یک فرم درونی برسد. می

استفاده کردن از ایجاز و مجموعه  

برد او را به  هایی که به کار می کلمه

کند که در انتخاب  شاعری تبدیل می

ها سخت گیر باشد تا بتواند  واژه

وسیله همین ایجاز کلیت معنایی 

خوبی را با کمترین کلمات به 

 :66مخاطب بدهد شعر معلق صحفه 

کنم / که وقتی بزرگ شد گاو  فکر میای  همن به گوسال»

ی دوست داشتم گاو» :33یا شعر روزنامه صفحه  «نشود

تمام  کردند / تا و گرسنه بودم / توی خیابان رهایم می وحشی

هاست  قرن –برنزی : »43یا شعر  «های شهر را بجوم روزنامه

 ام / و دستم را به سویش دراز کردم / او که عاشق منشی موزه

ام که دستش  ک فرماندهکند من فقط مجسمه ی فکر می

 .«دده میز است /و دارد فرمان جنگ می اتفاقی روی

ها و عالئم زبانی در تحقق معنا  جز ایجاز باز نشانه به 

بهره ببرد تا معنا یا مفهوم بتواند از زبان  اند تا شاعر دخیل

و به وسیله همین زبان که گاه موفق بوده  جدیدتری خلق کند

و گاه موفق نیست مخاطب تصویرهای این شعرها را نه 

دست که از لحاظ   صورت پراکنده بلکه به صورت کامالً یک به

ارتباط افقی و عمودی بین بندها و ارتباط -ساختاری فرمی 

این  معنایی در کلیت شعرها را ببینید و لمس کند. شعر

ای خوب که بر گرفته از تفکر ه همجموعه با زبانی ساده و سوژ

برد  و نگاه شاعر است بیشتر از عناصر ذهنی / عینی بهره می

د را از محیط اطرافش بیان کند های خو تا درونگری و برداشت

 دریا  : »62های واقعی خلق کند متل شعر  انو فضایی را با الم

 

بودن دشوار است / چه ما در غمگینی و سوگواری! / باید 

 «مواظب ماهی و ماهیگیر هر دو باشی.

کل مجموعه شعر، نه فقط در این شعر، بلکه در کل این 

منی و یا عاطفی ایجاد از طریق معانی ض زیبا شناسی عاطفی،

اساس آن بر اساس ایجاد کردن معانی دو  شوند که پایه و می

سطح اولیه یا صورت شعر یا سطح ثانویه یا درونی و یا )قطبی 

از این دو ای  هنمون –شود  های پنهان شعر( ایجاد می هالی

شر خوبی  و خیر –ماهی و ماهیگیر در این شعر  –های  قطبی

د و... که امثال این در شعر شاعر و بدی و سیاه و سفی

شود که با ایجاد زیبا  فرانسوی )شارلر بودلر مشاهده می

وسیله  شناختی در شعر و همچنین ایجاد معانی دو قطبی به

شعر را  –نمادها  –ها  نشانه –ها  اسم

 برد. به نقطه اوج می

شناسی بعد از بورلر این نوع زیبا

رو ادبیات پیش ها بر ماکس از طبق گفته

انجام نقطه اوج آن را سر برآورد و سر

الیسم ئها و در سور در کار دادائیست

عر یافت. علی کاکاوند در مجموعه ش

است در شعر ای  هدنبال آیند اولش بنام ع.ک یعنی عاشق کور

 ا فتح نکرده باشد و سعی کرده استکه تا به حال کسی آن ر

وی کسی  اندازی پیدا کند، که تا قبل از مسیری را در چشم

جرأت قدم گذاشتن به آن را نداشته باشد ولی این اتفاق در 

 افتد. مجموعه شعر سردخانه به ندرت می

رود  ه میانگار دست به عصا را ،تر شاعر با ساخت زبانی ساده

تر و بعضی از شعرها  و گاهاً مخاطب را با فضاهای تجربه شده

ن بزرگ ای، و این اتفاق ممکن است برای تمام شاعرا کلیشه

هم بیفتد. در بعضی از این شعرها اندیشه شعر بر دیگر 

و  63چربد مثل شعر دهکده جهانی صفحه  شعر می یها مؤلفه

نه » :خوانیم که با هم این شعرها را می 63شعر پوچی صفحه 

مرد ساعت سازی به پوچی رساند پیر را او« / بِکِت»نه « کامو»

یک صندوق چوبی  « /شهدا»که / سی سال آزگار جلو مدرسه 

در این شعر، شاعر روبروی جهان  .«داشتای  هبا در شیش

واقعی ایستاده است و برشی از آن را برای مخاطب بازگو کند، 

زند، ولی  وسیله معماری کلمات دست به ساخت معنا می به

این رفتار زبانی گاه حرکت کردن بر لبه تیغ است. که شاعر را 

تر، انگار دست  شاعر با ساخت زبانی ساده
رود و گاهاً مخاطب را با  به عصا راه می

تر و بعضی از شعرها  فضاهای تجربه شده
ای، و این اتفاق ممکن است برای  کلیشه

 تمام شاعران بزرگ هم بیفتد.
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کند و به سمت  است دور می از ذات شعر که همان شاعرانگی

کند، هر چند در این شعر و  ساخت زبانی نثری هدایت می

باالتر از  –اندیشه و تفکر  –شعرهای دیگران این مجموعه 

گیرد، ولی نباید فراموش کنیم که اگر  قرار می ها مؤلفهدیگر 

شعر  نباشد، شعری، در شعر یها مؤلفهاندیشه به عنوان یک از 

گیرد، که فقط و فقط  بی ثمری قرار می شبیه درخت خشک و

 خورد. به درد سوختن می

مندی در اندیشه م شعرهای این مجموعه از لحاظ غنادوا 

در  ها روایت خرده است، استفاده و کارکرد ایماژهای شاعرانه و

 ایجاد کردن برای خلق فضاهای احتماعی و خدمت اندیشه و

رود. شاعر  یهای معنایی در این مجموعه به شمار م کثرت

نگاه نکند. شبیه  به صورت قطعیای  هکوشد تا به هر سوژ می

ها به جایی باز  بعضی از پنجره» :36صفحه  شعر روایت خطی

اند / بعضی از  ها یادشان رفته پنجره شوند / بعضی از پنجره نمی

پنجره مجاورند / بعضی از  برایای  هها به فکر نصب پرد پنجره

ها  اند / بعضی از پنجره برای گشودنها منتظر دستی  پنجره

اند / بعضی از  ریزی روزانه حذف کرده صبحانه را از برنامه

ها فقط  اند / بعضی از پنجره ها خانه را به اجاره گذاشته پنجره

دهند  ها ترجیح می کنند / بعضی از پنجره از الیه پرده نگاه می

ند / بعضی ها میل دارند فرو بریز بسته باشند / بعضی از پنجره

ها  فهمند / و بعضی از پنجره ها را می ها این جمله از پنجره

علی کاکاوند در کل شاعری است که  .«اند هنوز ساخته نشده

های بومی ادبیات و به  به مفهوم محیط و زیستگاه و نگره

 دهد. همین شعر پوچی، خصوص در شعر اهمیت زیادی می

از همین تجربیات آن را خواندید، یکی  که چند سطر باالتر

زیستی شاعر است، که با همین ذهنیت و ساختار فکری 

 ■ سروده شده است.
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 «سرنگهوای بی»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر  

 «غزال مرادی»؛ «آرش سیفی»شاعر  
 

غزل است که در  26مجموعه شعر هوای بی سرنگ شامل 

عه از صفحه منتشر شده است. بیشتر شعرهای این مجمو 16

 .کنند منطقی روایی پیروی می

ای تخیلی است که در جهان  همانطور که داستان فراورده

شود اگر در شعر روایت وارد شود  خود واقعی نمایانده می

تواند به  تواند عناصر داستان را هم داشته باشد. روایت می می

های توضیح داده شده تلقی  ی ارجاعی به سکانس عنوان کلمه

تواند نوعی پانویس به ارجاعات داستانی و  ع میگردد درواق

های گوناگون است  اساطیری باشد. شعر پارسی مملو از روایت

های بلند و چه به اشکال دیگر. در واقع  چه در قالب منظومه

 روایت و شعر همواره با هم توأم بوده است.

 ی جنون بود و قصه جانفشانی آرش ام قصه قصه»

ا، ردپایش به داستان برسد )شعر کند هرج عشق دیوانه می

 («31یازدهم صفحه 

ساختارشکنی و انحراف از فرم معمول 

و منطقی غزل یا هر قالب دیگری، باید 

ی ادبی و  مطابق با زمینه و ظرفیت جامعه

باشد و از آنجایی که  مردم آن جامعه می

مردم شرق مردمی داستان دوست هستند 

ه کار و روایت را به اشکال گوناگون خود ب

کار رفته برای برقراری ارتباط در روایت  بههای  . شیوهبرند می

 نامند. گری می به عنوان یک عملکرد را روایت

 کس شک نکرد دلتنگی ی تو را نشنید، هیچ کس ناله هیچ»

 !های تکراری، پشت سر تیغِ دوستانت بود روبرو زخم

 !نوشی نشینی کنار تنهاییت، با خودت چای داغ می می

 !ای عرق کرده، توی آغوش نیمه جانت بود اسطورهعشق 

 کنی ای کاش... کنی شاید...، باز هم فکر می باز هم فکر می

)شعر  !آخرین دلخوشیت این بوده: مرگ پایان داستانت بود

 (16سی و چهارم صفحه 

)تقلید « محاکات»ی  ی ادبی خود را برپایه ارسطو نظریه

و هماهنگی را  لفظ یقاع،کند و سه عنصر وزن ا واقعیت( بنا می

شمارد. و بر این اساس  ارکان شعر و ابزارهای محاکات می

 ،حماسه ارسطو انواع اصلی شعر را در سه گروه

 داستان را بازتابی از  و اگر کند یمبندی  ، طبقهکمدی ،تراژدی

 

 

های  شعرها با ارجاع به داستانواقعیت بدانیم درواقع در 

 ها از  کند. تمایز آن اساطیری از این ویژگی تقلیدی استفاده می

گانه(،  یکدیگر به سبب تفاوت در ابزارهای تقلید )عناصر سه

ی تقلید است گرچه شاعران جوان ما  مضمون تقلید و شیوه

پردازند  های کوتاه در قالب غزل می بیشتر به خلق تراژدی

گذرا به داستان آرش در واقع ارتباط بین این شعر و  ای اشاره

داستان را بیان کرده است در واقع پیش نیاز درک بهتر این 

شعر این است که مخاطب داستان اساطیری را بداند و اگر 

های دیگر در اثر هنری  تلمیح را نوعی بازتاب هنر و اندیشه

تواند بر  ی میزدای بدانیم استفاده از این آرایه با اندک آشنایی

ای که در شعر فارسی بسیار از ان  زیبایی شعر بیفزاید ویژگی

 گردد. استفاده می

 کران برسد کشم تیر توی آغوشت تا که مرزت به بی می»

شوم آرش کمانگیرت تا به گوش  می

 جهانیان برسد

گاه  توی این روزهای سردرگم قبله

 ام هستی همیشه

ید کنم تا که عشق شا قدر سجده می آن

 (31)شعر یازدهم صفحه « به دادمان برسد

های اصلی شعر مدرن و  ز ویژگیا

ساختارشکنی، معناگریزی، نگاه  توان به مدرن می پست

تصویر اسکیزوفرن، و  فونی و یا پلی  چندصدایی متفاوت،

قاعدگی )فقدان نظم مرکز محور(، رشد غیر  کالژ، بی همچنین

دم قطعیت )شک عدم توازن، ع خطی، ساختار نامتمرکز،

آبستره،  انتزاع گرایی )تجرید گرایی(، ایهام، اندیشی(، ذهن

تکرار و تسلسل، دو پهلویی و جریان سیال ذهن، از جمله 

باشد که در شعر پست مدرن و مدرن رایج  هایی می مولفه

 است.

 من چیستم؟ فرقی ندارد جسم سردی که»

 من کیستم؟ مردی که از بودن هراسانم

 انم و یک غول جادوییتلفیقی از انس

)شعر پانزدهم « ترکیبی از یک فیل پیر و بچه فنجانم

 (23صفحه 

ی روایت است اشاره به  شعر یک بخش مهم از شیوه

های داستان نظیر طرح و شخصیت اجراهای دیگری از  المان

ای  همانطور که داستان فراورده
تخیلی است که در جهان خود 

شود اگر در شعر  واقعی نمایانده می
تواند عناصر  روایت وارد شود می

 داستان را هم داشته باشد.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%81%D8%B8&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%84%D9%81%D8%B8&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%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C


 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره51 

واسطه  شود چیزی که به روایت است که در این شعر دیده می

. شعر نمود دیگری از ادبیات مدرن وارد ادبیات شده است

تواند بر زیبایی هنری  روایت است و فیگورهای واژگانی می

 شکل روایت تاثیر بگذارد.

 !برای عشق دو تا بوسه از دهان کافی ست»

 !لبت برای سرآغاز داستان کافی ست

 ی گنگ دو شخصیت، و کمی طرح نصفه نیمه

 !دو شخصیت: تو و من، و کمی زمان کافی است

 اند و معنای خوبِ دلخوشیهای ت که بوسه

)شعر شماره « که با وجود تو یک ذره از جهان کافی است

 (62صفحه  3

های این  های اجتماعی نیز از دیگر ویژگی نگاه به پدیده

مجموعه شعر است گرچه در این مجموعه کمتر به آن 

 پرداخت شده است.

 خوابیده "هفت"دلم گرفته و ساعت به »

 ت خوابیده!که رسید و نرف یا"گذشته"

 اگرچه کشور من روی نفت خوابیده

)شعر دوازدهم صفحه « ها را! نترس و دود بکن مابقی پک

31) 

همانطور که گفته شد تلخ اندیشی و نیهیلیسم از دیگر 

جدال با سنت، به های شعر امروز و شاعران جوان است  ویژگی

چالش کشیدن دین و افکار کهن و به کار بردن الفاظ عامه و 

های چندزبانی و یا رکیک اشاره کرد که در این  کالم تکیه

ها کم نیستند به عنوان نمونه شعر  مجموعه اجرای این تکنیک

 زیر:

 را جنون زده است« نیچه»و باز توی سرم »

 های غرق خون زده است و تیغ تگه به رگ

 . تجسم تیزی اره بر چوب است..

 )شعر دهم« نمرده روی دو تا هیچ گنده مصلوب است

 (36صفحه 

بیشتر شعرهای این مجموعه به شکل اول شخص روایت  

شوند استفاده از این نوع راوی تکنیکی است که بعد  می

دهد و موجب  احساسی مخاطب را بیشتر تحت تاثیر قرار می

« همودایجتیک»انتخاب راوی  گردد. روانی و سادگی شعر می

که تجارب شخصی و ذهنی خود را به عنوان شخصیتی از 

کند و محور اساسی شعر، در واقع ذهنیت و  داستان تشریح می

فردیت شاعر است که در پیوند با عناصر هستی خود را نشان 

 دهد می

شکن و ساختاردر پایان باید گفت آرش سیفی شاعری 

جوان و جسور است که بیشتر تکیه بر تصویرسازی دارد و در 

آتیه  ن شاعری خوشتوا صورت ادامه این روند او را می

 ■دانست.

 

 

 منابع:
آرش سیفی، هوای بی سرنگ، انتشارات فصل پنجم،  .6

 .6292چاپ اول زمستان 
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 «ابرمن»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر  

 «غزال مرادی»؛ «صالح سجادی»شاعر  
 

شعر دهه هشتاد تلفیقی میان فرم و معنا را در دستور خود 

ه اقبال بسیار یافت اما نویسی در این ده قرار داد گرچه ساده

نویسی به شکل خرده روایت یا  در عرصه شعر موزون این ساده

هایی  های بلند شکل گرفت شعرها بیشتر به روایت روایت

هایی فرمی در شکل شعرها  هذیانی تغییر شکل دادند شکست

 تر نیز آغاز شده بود دراین دهه نیز پیگیری شد. در دهه پیش

 36صفحه شامل  16که در  دفتر شعری است« ابرمن» 

اند کارهای  قطعه شعر موزون که در قالب غزل سروده شده

کند گرچه  این مجموعه بیشتر از سیری روایی پیروی می

شاعر آگاهانه کشیده که از خطی داستانی یا روایی بگریزد اما 

ها یک  چرخد. داستان مدار شعرهایش بر روایتی داستانی می

آیند. بسیاری از  ه شمار میپر اهمیت فرهنگ ب ی جنبه

گویند. در  کارهای هنری و اکثر کارهای ادبی داستان می

ها شکل  حقیقت بشریت از داستان

که  1ویژه شعر شماره  گرفته است. به

پردازد اما نه با  اساساً به داستانی می

پردازی بلکه  مقدمه چینی و شخصیت

ی بیت. این  شبیه اپیزودهایی به اندازه

ر شعرهای شماره دو و تکنیک را د

تری  روایت سرراست 1توان یافت اما شعر شمره  سه نیز می

گری. از منظری  های روایت دارد. در واقع استفاده از شیوه

شناسی و تئوری ادبی، روایت یک داستان یا  متداول در نشانه

 بخشی از یک داستان است.

 داشت به در رسید پدر، وا شد دری که راز نگه می

 داشت آمدنش را مرگ همیشه باز نگه میدری که 

 به در رسید پدر آنجا شبیه رازی افشا شد

داشت )شعر  دهان گشود پدر را خورد دری که راز نگه می

 (64و  61شماره پنج، صفحه 

و اگر بینامتنیت را 

نوعی بازتاب هنر و 

های دیگر در اثر  اندیشه

هنری بدانیم همانطور 

که هگل به آن اشاره 

شاره به شاعران کند ا می

در این شعر بلند نیر 

داند و به  ها را می هایی است که مخاطب آن متاثر از داستان

شود آن  ها بیان می عنوان یک امکان که در تحقق تاریخی آن

ای که امروزه شاعران بسیاری از آن  را مد نظر قرار داد. شیوه

برند ارجاعات تاریخی که حافظه ملی یا تاریخی  بهره می

 کند و در این شعر به اطب را در گیر میمخ

 امیر سامانی که زی بخارا شد

 به سحری آغشته بوی جو بودم

 ها قرق بودند کده شبی که می

 کنار حافظ در کف سبو بودند

 برای موالنا ببین برقص بودم

 (63برای حضرت شمس ببین بگو بودم )شعر سه صفحه 

ری را همچنان درواقع با استفاده از از تکنیک این اثر هن 

دهد چرا که پیوند به گذشته و زمان مخاطب  نو قرار می

همواره مخاطب را در زمانی جلوتر از 

 متن قرارداد

شعرهای این مجموعه وحدتی 

ارگانیک دارند و شاعر نخواسته با 

شکستن این وحدت و عدول از آن 

ی شعرهایش را تغییر دهد  شکل ساده

خاب نوع روایت توانسته است در واقع او با بیانی ساده و انت

همپیوندی عینی بین خود و مخاطب ایجاد کند. او از مفاهیم 

برد. در  ساده و ملموس برای همراهی مخاطب با خود بهره می

بخشد. شاعر  واقع رنج بیان هنر است و به شکل آن محتوا می

داند که محتوای انسانی هنر رنج است و نه  در واقع می

 ندگی.ای از اثبات ز جنبه

دخترک تو ساده بودی ساده مثل شعر من همیشه جنگجو 

 بودم

اسب و تیغ از من گرفت آن سادگی اما شوق پیکار مرا 

 هرگز

 های سال طغیانی عشق در تبریز سیالب مهیبی بود سال

 شهر را با خاک یکسان کرد اما نه چار دیوار مرا هرگز

 ردسوال و بی برو برگ من برای تو شکست مهلکی بودم بی

 دانم در خود نخواهی کشت میل تکرار مرا هرگز اه می

 (22)شعر شماره ده صفحه  

سجادی شاعری است که توجه زیادی به 
مخاطب دارد بدین منظور با استفاده از 
عناصر آشنا و در جاهایی با نگاه طنزآلود 

 سازد. را با خود همراه می مخاطب
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سجادی شاعری است که توجه زیادی به مخاطب دارد  

بدین منظور با استفاده از عناصر آشنا و در جاهایی با نگاه 

های کوتاه به  سازد. اشاره طنزآلود مخاطب را با خود همراه می

اطب با نوعی نوستالژی همراه است هایی که برای مخ داستان

کنند  شگردی است که بیشتر شاعران امروز از آن استفاده می

ها و عناصر نوستالژیک بر  و شاید هم تأثیری است که داستان

 گذارند. انواع آثار می

 در بازی حیات که بازنده مردنی است

 ها که جمع ریزها نبرند از درشت

 ام آور خرگوش قصه من بهت خنده

 (16ها )شعر بیست صفحه  پشت آخر مسابقه با الک در

همانطور که الیوت شکل هنر را یافتن یک همبستگی  

ها یا یک  ای از موضوع ابژکتیو یا به بیان دیگر یافتن رشته

ی  داند که بتواند قاعده ای از رخدادها می وضعیت یا زنجیره

ای از رخدادها باشد. تا  احساسات در یک وضعیت یا زنجیره

 ی خاصی شوند. منجر به تجربه

ی سختی است که البالی هر ورقش  هستی کتاب فلسفه

انسان تندیس یک عالمت دستوری است یعنی تعجبی که 

 وارونه است.

ای بر عنصر  به طور کلی شعرهای این مجموعه تاکید ویژه

روایت دارند. گرچه در مجموعه کارهایی با تاکید بر فرم یافت 

ذهن هر شخصیت روی رویداد خاص شود. هنگامی که  می

کند. ساخت  های او را بازتاب می شود، متن واکنش متمرکز می

تصاویر سورئال در مجموعه شعرهای او بسیار زییبا هستند اما 

های دیگر یه کار برده بود و  ردپای شگردهایی که در مجموعه

ساخته است در این مجموعه کمتر  از او شاعری تکنیکی می

و شاید افراد آشنا با کارهای سجادی بیشتر  شود دیده می

 ■ های او هستند. دنبال شگردهای کالمی و فنی در غزل

 

 

 پانویس:
کاررفته برای برقراری ارتباط در روایت به عنوان یک  های به شیوه

 نامند. گری می عملکرد را روایت
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 حسین مهدی

 

 مندریا،  غروبل، سکوت مبهم ساح

 منها،  غمبه محض بی تو نشستن هجوم 

  
 که چو زنجیر داده بر هم دست ها موجو 

 کشیده از دل خورشید راه غم تا من

  
 دوباره اشک سر آغاز خیس دلتنگی

 دامن ام گرفتهاز تن دریا  دوباره

  
 اهی، گن نیست نیستهنوز باور م

 ای با من اینجا نشسته کنم میخیال 

  

 چقدر ساده تو بستی به روی دنیا چشم

 !چقدر بی تو غریبم به چشم دنیا من

  
 غروب و ساحل و وقت همیشگی اما

 "من" "،ما" از است مانده جا به "تو"چه تلخ بی 

  
 اق عشق پی بردیتو قطره قطره به اعم

 دلت به وسعت دریا رسید اما من

  

 گردم میسوار قایق پارو شکسته 

 منرا،  خودخویش،  گرداب به ناخدایچو 

  
 شبی به یاد تو در مرگ غرق خواهم گشت

 ...خدا به داد من آید مگر و اال من

 
 

 

 حسین مهدی

 

 هیز تبرها چشم ی،قلب تبرها آهن

 زتی تبرهادست تبرها خونی و تیغ 

  
 ها آدماز سمت  وزد میصبح کثیفی 

 بر شاخ و برگ تک درختی بین یک جالیز

  

 تا یک خبر... روز سیاهی پیش رو داری

 نیز ها قاصدکجمع کالغان جمع و جمع 

  
 ریزد میترس  های شاخهآوار برگ از 

 لبریز ها شاخهاحساس مرگ از البه الی 

  
 تبر بر دوش ها آدم آیند مینزدیک 

 چنگیز ی عقدهجوشیده گویی در خونشان 

¤¤¤ 
 درختی بود قبالًتو  جای آری مترسک!

 چیزی بگو آخر تو هم از خواب خوش برخیز

  
 :گشتند چنین این هایش فصل ،آری مترسک

 زپایی    و   پاییز    و   پاییز    و   پاییز
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 مریم محمدیان

 عشق دردی است پا و سر آتش فهمند یچه خوب م تیها دست

 آتش در غسل مشغول "ماه "افتاده توی آب ولی ماه 

   
 رقصد یزخم مثل عروس خوشبختی روی پیشانی تو م

 تو مستی آتش است بر آتش ی نشستهبه خون  یها چشم

 

 ماهی قرمز اساطیری! شک نکن تنگ کوچکی است فرات

 عکسی از آب دارد و در او زندگی کرده بیشتر آتش

 

 انون وحشت انگیزی است، این چه قترسم یاز تماشای آب م

 "بر آتش ختندیر یتا بخواهند شعله را بکشند آب م "

 

 دینوش یو تیر م برد ی، آب مدیبار یو شعله م برد یآب م

 تاریخ، دست بردار خیره سر! آتش! "تن"برداشت از  "دست"

 

 به راه افتاد ها وانهیبه سرش زد جنون و دنبالت مثل د

 ! دیوانه! در به در! آتشبه هوایت به سمت خیمه دوید، مست

 

 سوزد یخاک بر سر شد آتش و یک عمر جگرش بی قرار م

 تبر آتش خورد یتبر است از خودش م ی دستهچون درختی که 
 

 علی اصغر ذاکری

 ای کاش هرگز... 

 
 من را نگیرد؟ ات جذبهمگر که  شد می

 یا اینکه عشقت در وجودم پا نگیرد؟

 

 مجبور بودی اینقدَر زیبا شوی که

 ات در قاب چشمم جا نگیرد!؟ زیبائی

 

 با نقد جان حاضر شدم پیش نگاهت

 از محضرش سر برندارم تا نگیرد

 

 از شهر دلگیرم که باعث شد جنونم

 دیگر سراغ از کوه و از صحرا نگیرد

 

 "تو"و  "من"دیوار شد تقدیر مابین 

 نگیرد "ما"تا اینکه این احساس شکل 

 

 هم مرگ، هم وصل زنم میدارم به ساحل 

 ای کاش تنها چشم از دریا نگیرد

 

 سراغم آمد میبایست تـنها مرگ 

 تا کار من در عاشقی باال نگیرد

 

 ای کاش هرگز خنده را از روی لب هات...

 ای کاش هرگز از دلم غم را نگیرد
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 رامین گل فرامرزی

 
 این راه در آغاز را برم میبا تو به پایان 

 این روح در پرواز را کنم میدر تو نمایان 

 

 باید سالمی عرض کرد بر این فریبای لوند

 شاید جوابی بشنوم این مرغ خوش آواز را

 

 به دست تو بیگانه شو با هر دلی دهم میدل 

 مگو حال خوش این راز رابا هیچکس بازش 

 

 با من بیا تا کودکی تا آن فراسوی خیال

 واژه دلباز را این از عشق ناب، گویمت می

 

 دلبری کن تا توانی از من ای آرام دل

 بوسه ای این ناز را با با روح جان، خرم می

 

 

 آرزو نوری

 فاصله

 

 عاقبت فاصله افتاد میان من و تو

 و تواینچنین ریخت به هم روح و روان من 

 

 قهوه خوردیم مگر فال جدیدی بزنیم

 قهوه شد تلخ تر از تلخی جان من و تو

 

 موعد دلخوری از عمر هدر رفته رسید

 صف کشیدند دقایق به زیان من و تو

 

 دیگری آمد و بین من و تو جای گرفت

 تا فراموش شود نام و نشان من و تو

 

 فکر ما بود بسازیم جهانی با هم

 یخت جهان من و تو...گر چه پاشید و فرو ر
 

 

 

 اعظم خندان

 من یک االغ دوره گرد پیر بودم

 یک عمر با نام تو در زنجیر بودم

 
 را ستودم ها بتر با یاد تو یک عم

 یک عمر تنها معنی تزویر بودم

 
 هی فوت کردی با تلمبه جان بگیرم

 قسمت نبود و بنده تقدیر بودم

 
 یک نیمه جان بی اراده، مسخ تاریخ

 در انقالب خلقتت تصویر بودم

 
 ها، گونه، اما لب کشیدی، چشم، هی می

 آمد زمین دلگیر بودم پایم نمی

 
 م آمد یا من از او؟؟!!ی من آد از دنده

 های کهنه را پیگیر بودم این زخم

 
 هر جا که شد گفتی خلقت آدم از طین

 های او زمین گیر و من شدم از دنده

 
 گفتی که آدم از فریب سیب سرخت ...

 حوا شدم در گوشه چشم تو تحقیر

 
 حوا شدم، حوای تو، حوای آدم

 های سجلدش باز تسخیر بین ورق

 
 ایش را بکاردیک مزرعه تا بذره

 یا وقت ناکامی تن من را بخارد

 
 با ترکه ترد اناری یا که کفگیر

من خواب دیدم، خواب دیدم که گلی 

 خشک

 گشت تخمیر در بین دستان تو هی می

 
 دیر آمدم و نصف سهمم را کسی خورد

 هایت در اساطیر با استناد حرف

 
 هایی هایت، آیه با استناد حرف

 تفسیر که خط به خط عقل مذکر کرد
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 بهنام حسن زاده

 

 نـمـردیـم و دویـدیـم راه بـی ی جـاده در

 نـمردیـم و شلیدیـم کـرده ورم پـای با

 
 ها شدن مفت ی فاجعه آن از پس حتی

 نـمردیـم و دیدیـم شده هـزاری بنـزین

 
 چون بنه عذر را همه درصد دو و هفتاد

 نـمردیـم و گزیدیـم انگشت همه پس زان

 
 است مرده که خوانید فاتحه او بر گویند

 نـمردیـم و شـنیدیـم خویـش ی فاتحه ما

 
 جهادی عزم با همه نیامد نفت چون

 نـمردیـم و کشیدیم لوله مان سفره تا

 
 گرفتم درد کـمر گفت پدرم دیشب

 نـمردیـم و دیدیم را یاران رنـجش ما

 
 اما شود می غلط قافیه که چند هر

 نـمردیـم و نوشتیم یزن ما که است عمری

 

 محمد شمس

 شاعر شدم با این که میدانم

 از درد گفتن کار خوبی نیست

 

 باید ببخشد شاعرش را چون

 اقرار من اقرار خوبی نیست

 

 خوب فهمیدم هایش چشماز 

 من دلواپسش باشم خواست می

 

 بد کردم دانست میبا اینکه 

 من تنها کسش باشم خواست می

 

 من غرق دنیای خودم بودم
 جای عشق نفرت داشت قلبم به

 

 احساس من از روی عادت بود

 احساس او اما حقیقت داشت

 

 این اعتراف تلخ جانم را

 گیرد مییک روز بی رحمانه 

 

 مردی که روزی حس او را کشت

 میرد مییک روز بی رحمانه 

 

 بد بودم اما خوب میدانم

 دنیا بدون من تماشایی است

 

 قانون شعر این است تنهاترین

 تاوان تنهایی استشاعر شدن 
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 امراهلل اورکی کوه شور

 
 ست ای که از این شهر پهلوان رفته ز لحظه

 ست شکست بر تنِ میدان ما گران رفته

 
 طبیب ما چو ندارد خبر ز حال خراب

 !!ست به جای نوشِ دوا تیغِ استخوان رفته

 
 از کیست؟ ام لرزهدلیلِ گوشه نشینی و 

 ست ن رفتهکه نفت ما کم و بورانِ شب کال

 
 خوابد میاگر چه مادرِ من رو به قبله 

 !!ست پدر به قصد ارادت به سمتِ خان رفته

 
 چرا سرم نشود خم به محضرِ یاران؟؟

 ست دوشِ دوستان رفته ام زندگیکه بارِ 

 
 ندارم از پدرم انتظار و نه گِله ای

 ست رفته آسمان به رو من ی نالهکه آه و 

 
 «بینم میه چو چشم مست تو را عین فتن»

 ست سرم به جوخه ای از دارِ گیسوان رفته

 
 «چگونه گوش توان کرد بر خردمندان»

 ...ست نداند او چه بالها به روزمان رفته

 
 

 ست ا از خواجوی کرمانی ها تضمینپانوشت: 



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـعـش
اد

آز
ر 

 



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم  شماره61 

 

 محمدزاده فیروزه

 من در نه

 من بر نه

 من کنار در نه

 است زنده نهنگی من بی

 کند می فرض گاو را تو بیند می قرمز پارچه وقتی که

 بگذاری میز روی صبحانه برای شیر لیوانی که

 قند ای هحب که

 نان ای تکه که

 دریاست دلت باش خواهی می که هر با بگویی و

 است زنده آن در نهنگی من بی

 مادر :گفت قرمز ماهی به روزی که نهنگی

 ست آبی این برای دریا فهمید، و

 دارد نگه سرخ سیلی با را صورتش خواهد نمی که

 دریا دلش خواهد نمی که است سرخ این برای ماهی فهمید و

 دباش

 کند زندگی او در نهنگی خواهد نمی که

 چیدم کرد می جمع صدف که هرکسی برای را صبحانه میز من

 زدم صدا را ها آن من

 داددند گوش ها ماهی گوش به تنها ها آن

 را نمیرشان و بخور تنهایی کردند فکر ها آن

 است بهتر کنند قسمت دریا با

 شدند نهنگ ها آن

 رفت سیاهی گاو چشمان جلوی قرمز ماهی تنگ و

 

 شهریار شفیعی
 تمام روز

 کندم میبرای رسیدن به او جان 

 که شب

 تنها از زندگی

 بالشمان مشترک شود

 من اما

 هیاهوی میدان مرکزی شهر بودم

 قبل از اعدام

 و او

 آرامش کشوری ویران بود

 بعد از صلح.
 

 

 حسین خلیلی
 

 کنند می تغذیه را مابرگ احشاء از ها ریشه که همانجا درست

 تو ظریف استخوان به پوست گذرد، می میانشان از که بادی تا

 آورد

 کند می بیمار را ها زاویه همچنین و لخت، های درخت باورم

 است مشکل درکش که سفید سماجتی

 هاش ناخن بکاود فراموشی عمق وقتی

 خورند می پیوند قبرستانی فصل بهترین به هام سرانگشت

 دارد درخت اینهمه که

 ها بین فضای در آنجا

 - است سنگینی ی کلمه که - گمر

 کند می قیام تو دهان در

 شود بخار تا

 

 آرزو نوری
 

 قطهن

 

 لبالبم

 پرتگاه هایلبهاز 

 -دلخوش به افتادن-

 سبک باشم خواهممی

 اینقطهمانند 

 پایان خط
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 مریم نقیب
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 .است پر دلم

 ها اتفاق آن تمام خالی جای پر از

 ام خسته امیدهای آغوش در بیفتند بود قرار که

 ببندم را هایم چشم امشب خواهم می

 را رویاهایم و بکارت

 کنم مرگ بستر روانه 

 وشیفرام بازوان میان از شاید

 فشارند می خود در مرا که 

 سردرآوردی تو

 ...نه اما

 اند شده کاری آنقدر خسته پلنگ این زخمهای

 گیرد می نادیده را ماه جادوی دیگر که

 
3 

 
 ...ام ایستاده

 عدم ی دروازه ی آستانهدر 

 بر باالی گورهای کنده شده

 محوف ی تیرهبزیر جنگال آسمان 

 ...گیرد نفسم می

خاک و خون  هصدها آرزوی ب اجساد  از تعفن

 کشیده شده

 های خشک شده برروی دستانم و خون

 ست ای آور آن جنایت معصومانه یادگار شرم

 که تا نهایت این سقوط ابدی

 .دستان آرامشم را رها نخواهد کرد
 

 
 عابدین پاپی
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 ها تریبون

 در بهارستان میدان!

 ... اند کشیدهمقابل درختان صف 

 آید میو بهار 

 را بیدار کند ها نطقتا خواب 

 دوست من ...

 میدان انقالب گوارای چه با شد خوب است؟

 خیابان را های انقالبکه  «چه گوارایی»گوارای 

 ؟فهمد می

 الجزایر های قلهبر یا فرانتس فانونی که 

 ؟جوید میانسان 

 این جا خبری از عصر نیست

 و بر دامان میالد

 ...! شود نمیهیچ ولی عصری فارق 
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 در بامداد روز!

 برهنه بر لباس

 روم میو 

 زمستان را های تهرانتا 

 قدم بزنم

 به ناگه سر از

 آورم میگرگ و میش صبح در 

 آنجا که در میدان آزادی

 اند آویختهدار  ی هچوبگندم را بر 

 کبوترهاو 

 !زنند میمنقار  اش جنازهبر 
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 بهبهانی حسین کارگر

 

 تاب داد میرا چو  اش طره

 هر دم از ما دل و آب برد می

 دل من بود بازیچه ای در دستان او

 بسیار دوست داشتم که شوم قربان او

 آن پریشان زلف و گیسو پیراست میچو  او

 همچو تنک شمعی آب آب از او شدم می

 وای از آن بووای از آن مو،  ,وای از آن زلف

وای از شب من، وای از چنگ و  ,وای از دل من

 وای از اودف من، 

 به شب نشستیم پای او

 او ی خاطرهدر فریب نازنین لب و 

 نیست مرا دلبری چون او

 و روانست اومرا پایدار روح 

 کاش که بودم جایی در دل او

 هو ها مقام، آسمانبودم در  ,بودم آر

 مرا دوستی پایدار است

 چراکه دلربایی چون اویی هست
 

 

 یاسمن آرنگ

0 

 کوله بارم را به من بده

 هایم نای ماندن ندارند! کفش

3 

 از تو

 به آغوش تو گریختن 

 در خشم دریا آرامشی است

 مرا به غرق شدن وامی دارد.که 

 

1 

 و زن تنهاست

 اند شدهزنی که آوازهایش از اتاق رد 

 و پابرهنه تا دریا دویده است

 بید به باد داده است های شاخهو موهایش را در 

 

 زن تنهاست

 به انبوه تمام زنانی که دریا را ندیدند

 و موهایشان را الی در جا گذاشتند

 

 و زن تنهاست

 مردی به گردنش نرسید زنی که دست هیچ

 به دریا زد. ها بیشهو بی اجازه از خواب 

 

 

 
 سمیرا اکبر زاده

 از کتاب: تقدیر() تو با

 

 ام شده سبک بینم می خواب

 ابد تا پرم می و زنم می پر

 است نزدیک چقدر ابد

 شوم می آسوده

 راه همواری این از

 گناه همه آن از شوم می سبک

 اینجایی تو

 است این مهم

 گفتند می که نیست بد جهنم هم آنقدرها
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 مهران شفیعی

 

 امروز

 اول فروردین است

 ها روزنامه

 نویسند میاز تو 

 اخبارهای سیاسی

 کنند میاز تو پخش 

 الیذغ های چشماز آن 

 بهار ی نوبرانهکه بر 

 خیره شده است

 

 ها چشمآن 

 زنند میهنوز پلک 

 و اندوهت

 زیر آفتاب خرمشهر

 شود میسیاه 

 شود میسیاه 

 مثل شاتوتی که زیر پا

 پاشد میبه خیابان 

 هایش یالمثل اسبی که 

 دهند میبوی نفت 

 دود میو کبریتی که تمام شهر را 

 تمام شهر را...

 رها کنی توانی می

 را ات انهخ

 رها کنی توانی می

 فرزندانت را

 رها کنی توانی می

 ها خیابانو همسرت را در 

 ها خیاباندر 

 در انبوه عابران سوگوار

 دهد میدر تظاهراتی که بوی خون 

 ها عکاس

 نابی را ی سوژه

 اند کردهشکار 

 

 

 ها روزنامه

 کنند هایت را چاپ می عکس

 سیاسی اخبارهای

را پخش  هایت عکس

 کنند می

 را هایت عکس

 را هایت عکس...

 تا اعالن جنگ دهند

 جنگ تمام شد

 توانی میحاال 

 برگردی ات خانهبه 

 همسرت

 عادتش را

 فراموش کرده

 و تمام شب را

 به آخرین عشقبازی

 چشم دوخته است

 

 جنگ تمام شد

 اما این کبریت

 قانون ژنو را

 کند مینقض 

 نامهباید برای روز"

 "تسلیتی بفرستیم

 برای مردمی

 :شهر های خیابانکه در 

 کنند می یزله 

 یونس إبا نداشت

 یونس قبا نداشت

 یونس رنج کشید

 یونس کبریت کشید

 یونس زبانه کشید

 

 
 علیرضا نوری

 
 

 سالم

  اول صبح است

  نه

  نه

 هنوز چند ثانیه از اندام تو نگذشته عزیزم

 روی تنت این شعر را به شکل مالفه ای بیندازم امکردهکه شروع 

 و خیسی تنت را از دست نسیم شوخ پنهان کنم

 شاعران بودم که بر تو دست کشید؟ یهمهمن امشب آیا خیال 

 من امشب آیا جنون این همه سال بودم که رها شد در تو

 که در اندام تو اسیر باشم گشتممیمن امشب آیا از جنگ هزار ساله بر 

 شب بودم شیرازِ آخر هایمیکدهمن امشب آیا خماری 

 نه

 نه

 هنوز چند ثانیه از اندام تو نگذشته

 کندمیگوشزد  هاپردهسگی در کوچه سیاهی شب را مدام به ابرها و 

 هنوز چند ثانیه از اندام تو باید نگذشته باشد

 خوردمیشیارهای صورت مادرم تا عمیق خانقاه و قالع قرمسین پیوند 

 هم بودیم یمیکدهمن و تو از دو سال پیش 

 شاعران یک فرودگاه بین المللی است یهمهخشی از اندام ب

 بگو علیرضا نوری به تنهایی تو پی برده است هایتسینهبه 

 بگو یا ایتها النفس المطمئنه هایتسینهبه 

 بگو اشهدان ال اله اال لب هایتسینهبه 

 بگو هو الباقی هایتسینهبه 

 شودمیو چند ثانیه دارد از اندام تو دفع 

 برادرانم تو را بوسیدم یهمهمشب جای من ا

 اتسینه هایدکمهبه  توانممیمن امشب پادشاه تخمی این جهانم که فقط 

  دستور باز شدن بدهم

  آیممیمن امشب دوباره به دنیا 

 از اندوه جهان بکاهد تواندمییک زن چگونه  آورممیو ایمان 
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 صدیقه حسینی

 تاریک داالنی
 

 سریع...  لیز های فرش سنگ روی از حرکت

 فشرده هم به های پلک روی از

 الغر مچی، ساعت به اعتنا بی

 گذرد می...  گذشت می جور یک باالخره که

 گوش در هندزفری/کتاب/روزنامه با

 عیدبل می را ما وقتی شیشه پشت سیاهی به نگاه و

 کُند حرکتی

 مشکی چادری با زنی احتماالً

 سوخته های المپ زیر

 فروخت می زیر لباس

 چشم از...  بود ممنوع آقایان ورود

 کرد می تیز را ها گوش فروش دست صدای و

 پرسید می را بندت سینه ی شماره وقتی

 و بود مالحظه بی خواب لباس دست یک

 زن انگیز وسوسه های دست در اسکناس چند

 
 ها خانم مخصوص واگن از زده یرونب

 مخصوص های خانم واگن

 درهم

 لحاظ هر از شده سوا و

 ست قرمزی ی پاره های کتانی عجله،

 دود می روشن های برقی پله روی که

 برسد روشنایی به

 

 

 محسن جعفری

  "پاریس "

 ایفل تنها

 داند مى را فریادم ارتفاع

 را مذهن ی همهمه و

 کند مى درک خوب لیزه شانزه تنها

 کردم نمى فکر وقت هیچ

 تواند مى تنهایى

 باشد شلوغ و بزرگ همه این

 زدم پرسه ولگرد سگ مثل

 نشدم پرالشز به هدایت اما

 را هایم دست التماس

 کن تماشا سن ی رودخانه موازات در

 ...ى ى هاى

 برگرد شاعر برگرد

 رسد مى کجا به پرسه شب همه این

 اى رفته بیراهه هم زبا

 را کلماتت

 کن متمرکز زیبا زن همه این زیبایى روى

 خوش بوى همه این روى

 ادکلن و قهوه بوى روى

 بلوند موى همه این بوى روى

 دریایى چشم همه این رنگ روى

 موسیو هى
" s'il vous plaît chang mon café "1 

 .دهد نمی را ور پره ژاک شعرهاى طعم قهوه این

 

 د(کنی عوض را ام قهوه فاًلط- 6)
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 حسن تافی

 علی محامی

 محدثه توانا

 حمید رحیمی

 رضا نیکوکار

 ابراهیم چاووشی

 فرشاد کشاورزی

 آبادی سروش تقی

 سیدعلی اکرامیان

 مصطفی قلندرزاده

 فرزاد محمد رضایی
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 ابراهیم چاووشی

 
 دنیای تو دنیای احساسه

 احساس با قلبت گره خورده
 دونم هرچند رفتی خوب می

 دنیا چجوری از تو دل برده
  

 دونم چرا رفتی من خوب می
 درگیر احساسی خیالی نیست
 من دوس دارم تا تو برگردی

 هر چند دیگه احتمالی نیست
  

 بینم و میهر روز تا عکست ر
 گیره راه چشامو بغض می

 اما برات بدجور دلتنگم
 میره عشقت ابراهیم می بی

  
 انگار تو حس و حال مردنم؛

 رو به من کرده"اون روی دنیا"
 بینم واسه مرگم هرکی رو می

 شو تن کرده پیراهن مشکی
  

 گیرم شم بغض می تنها که می
 انگار قلبم تو گلوم گیره

 احساس خوبی نیس تنهایی
 ره این حس بد کی از دلم می

  
 حیرون حیرونم بیا برگرد

 بیا برگرد بدجور داغونم...
 دونی که تا هستم تو خوب می
 دبرگر بیا مونم،  پای تو می

 

 
 حمید رحیمی

 »  یه روزی پیله تنهایی من..«

بریشم و تاردلم بیزاره از ا  

 دیگه خستم از این پیله تنیدن

 بریدم بس که روزا رو شمردم

 سراپا حسرتم واسه پریدن

 یه چیزی توی قلبم داره میگه

تسلیم شم باید بمیرم آگه  

 دیگه وقتش شده بالی بسازم

 تا از این دوک خالی پر بگیرم

 نصیبم خارج از اینجا یه دشته

وحشی های گلپر عطر تن   

ردا دیر میشهدلم میگه که ف  

 تقال کن همین حاال رها شی

 میگه هر وقت داری کم میاری

 به فکر موج گندم زارها باش

ها گلبه فکر لرزش گلبرگ   

 به سودای عبور از تارها باش

کهنه های نخنمیذارم که این   

 بشن زنجیر و باالمو ببندن

 بگن پروانه بودن کار تو نیست

 به حال زار و غمگینم بخندن

نی این تار و پوداواسه ویرو  

 بجز پروانگی راهی نمونده

 دارم از حجم غم لبریز میشم

 دیگه حتی برام آهی نمونده

 دلم بیتابه یاد لحظه ای که

 دگردیسی من آغاز میشه

 سرانجامم از اون آلونک تنگ

 طلوع روشن پرواز میشه

 یه روزی پیله تنهایی من

 با دستای خودم تخریب میشه

 نسیم صبح با سردی ژاله

 های تنم ترکیب میشه تو رگ
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 رضا نیکوکار
 

 چشات
 

 چشات گیجه، چشات خوابه، چشات مست

 غمگین بن بست ی کوچهچشات یه 

 چشات خیسه، چشات بارون، چشات اشک

 لی خوب ساده ستچشات حرفای خی

 

 چه خوشبختم تو این آیینه بازار

 تب دلداگی مو نمیب یکه م

 ناب ی خوردهدو تا الماس صیقل 

 بهم پس می ده هرشب سادگی مو

 

 می شینم روبروی شمع چشمات

 مث پروانه تن می دم به آتیش

 رمیگ یسرو رو با تو باالتر م

 غرور مَرده و زخمای کاری ش

 

 قاشهمونی که برید از نارفی

 می خواد امشب رفیق راه باشه

 می دونم آخرش حسرت نشینه

 پلنگی که تو چشماش ماه باشه

 

 چشات ماهه، چشات ماهه، چشات ماه

 که روشن می کنه دنیامو هرشب

 روپشت بوم ابروهای نازت

 منم که پهن کردم جامو هرشب

 

 چشاتو باخودت بیرون نیاری

 تموم شهر از دستت کالفه س

 ه توی چشماتیه عالم حرف ربط

 !دل مردم پر از حرف اضافه س
□□□ 

 شبا این دور و بر دزدی زیاده

 رو خوب باید بست ها نهیدر گنج

 یخواب یمواظب باش وقتی که م

 چشات مستچشات گیجه، چشات خوابه، 
 

 
 فرشاد کشاورزی

 

 هوای هویزه نمی افته از

 دل آشوبه این آسمونِ کثیف

فکر آزادی و کشم مینفس   

ز این نیمه جونه نحیفهنوزم ا  
  

 از این ذهن یخ بسته از انجماد

 از این گوش زخمیه بی اعتماد

پر از عطر خون های کوچهاز این   

 هنوزم صدایِ گلولهِ میاد
  

 نمیفهمه هر آدمی حالمو

 من از زخم بی رحمه دشمن پرم

 از این تخت خوابی که دنیام شده

 از این جای خالی یه پا دلخورم
  

دم که با چشم بازبه جایی رسی  

زنم میتو سی ساله پیشم قدم   

دوم مین یبه سمت مسیرای م  

کنم میدوباره دل از هردو پام   
  

ام راضیمن از نبض این زندگی   

 از این هر شبه لمس رویای خواب

 از این حال داغونه بعد از خیال

پر اضطراب های شباز این تیره   
  

 هوای هویزه نمی افته از

مونِ کثیفدل آشوبه این آس  

فکر آزادی و کشم مینفس   

 هنوزم از این نیمه جونه نحیف
  

 نمیفهمه هر آدمی حالمو

 من از زخم بی رحمه دشمن پرم

 از این تخت خوابی که دنیام شده

 از این جای خالی یه پا دلخورم
  

 به جایی رسیدم که با چشم باز

زنم میتو سی ساله پیشم قدم   

دوم میبه سمت مسیرای من   

کنم میره دل از هردو پام دوبا  
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 حسن تافی

 
 دلینا

 
 

 الالکن دخترم رو دست بابا -بابا 
 من و تو هیچ کدوم مادر نداریم

 زیادی ببین خاک خدا به این
  ما باید سر روی سنگا بذاریم 

  
 های شعرم الال کن دختر شب

 بخواب آروم که فردا روز مرگه
 میدونم تشنه ای اما همیشه

  د و تگرگه نصیب برگ گل با
  

 بابای خوبم کنم یالالیی م -دلینا
 ولی آخر چرا مادر ندارم

 زبانم الل اگر روزی نباشی
  سرم رو روی دست کی بذارم 

  
 بابا خیس شعر بال رو بخواب -بابا 

 چرا بابایی جون شعر تو خیسه؟ -دلینا
 آخه چشمام دیگه اشکی نداره... -بابا

  مدادم شعر گریه مینویسه... 
  
 کن گریه گل خوش رنگ بابان

 من و تو هیچ کدوم مادر نداریم
 تو این دنیا کسی به فکر ما نیست

  هم سر بذاریم  ی نهیباید رو س
  

 بابا یبذار سر روی دفترها
 که شاید خاطراتم جون بگیره

 نمیخوام یاد خوب مادرتو
 میون خطهای دفتر بمیره

 
 بخواب ای دختر دلتنگ بابا

 بینیالهی رنگ غم هرگز ن

 بذار سر روی چشم خیس بابا

 که شاید خواب مادر رو ببینی
  
 ال ال میگم برات خوابت بگیره 

 که چشمت اشک بابا رو نبینه 

 الهی هرکسی چشمت رو گریوند

  به خاک سرد دلتنگی بشینه 

  

 الال کن دختر بارون و بوسه

 بخواب رو بالش گلبرگ شبنم

 زمستون با خودش مرگو میاره

  اره میمیره کم کم دل بابا د
  

 الالیی کن الالیی کن ...الالیی -بابا

 بابا جونم چرا یخ کرده دستات؟ -دلینا

 خدایا دخترم تب داره امشب -بابا

   هاتنفسبوی مادر میده عطر  -دلینا
  

 خدایا دخترم داره میمیره -بابا

 بابا جون سر روی پاهات بذارم؟ -دلینا

 اومدسحر شد دخترم خورشید در  -بابا

  میخوام مامانی رو یادم بیارم  -دلینا

 

  پی نوشت:

 بخواب ای دختر شعرای خونبار 

 تو هم مثل دلم مادر نداری

 تورا با خون دل پروردم امشب

 ؟ ...یسپاریممرا به خاک قلبت 
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 مصطفی قلندرزاده

 

 حس شاعرانه حافظ و غزل و چای و من و

 آوای ترانه تو شب بلند یلدا صدای قلیون و
  

 ای بشو مهمون خوابمواسه لحظه

 تابشی تصویر رو جلد کتابم
  

 لبای خونه رو دوختم تا خیالت نره بیرون وبمونه

 زیرچونه چار تو دستم با همون عکس سه در
  

 یعنی حالم توی حالی که منو یرده تا جایی

 تا چایی مثه کافی شاپ دنجی برا صرف دو
  

 واسه لحظه ای بشو مهمون خوابم

 رو جلد کتابم تا بشی تصویر

 

 یاد اون روزی می افتم که کنار من نشستی

 وقتی دستای تو لزرید و چشاتو هم که بستی
  

 دیدندل من ریخ توی دستای تو که کالغا 

 دستاتو شستی ورفتی نگو نه چراغا دیدن
  

 ای بشو مهمون خوابمواسه لحظه

 رو جلد کتابم تا بشی تصویر
  

 رو بیخیالش هاگلهحاال این حرفا رو ول کن 

 خالیه اینجا بلمی بروی شونم جای بالش جای تو
  

 حالی که نمونده حس و چای سرد و من و

 ندهترانه خو خیالت که شب و چیزی از شب و
  

 واسه لحظه ای بشو مهمون خوابم

 بشی تصویر رو جلد کتابم تا

 

 علی محامی

 

 چی کار کردی با ابرا که

 دل این آسمون تنگه

 تو نیستی و همین یعنی

 یه جای کار می لنگه

 نوشتم بعد تو خوبم

 هوای خونمون صافِ

 نوشتم آره اما تو

 میدونستی همش الفِ

 به لبخندای تو عکست

 دو تا چشمای من وصلِ

 توی عکسن آره اما

 کپیشونم واسم اصلِ

 خودش آزادی اینکه که

 به دیروز تو زنجیرم

 ات؟چه سری داره اون لبه

 که تا حاال نمک گیرم

 تموم عکساتو امشب

 غوشمگرفتم توی آ

 تو این سرمای بی دستیت

 پوشم ینبودن هاتو م

 تموم شاعرای شهر

 حواست بود هل کردن؟

 آخه دستای باد اونشب

 کمی شالت رو شل کردن

 همش میگن چرا کارون

 یه دم آروم نمی مونه

 نمی دونن که چون رفتی

 دل کارون پریشونه

 تویی که پیش اون چشمات

 کم آورده شب اهواز

 توببخش از اینکه پاها

 به دلتنگیم کشوندم باز

 

 
 سیدعلی اکرامیان

 

 … آرزوهامو…سراب 

 کن جاری …جاده ذهن تو

 دستات بی که ونیم امن

 کن کاری یه.. میشم تلف

 به قدری بی تو غمگینم

 که فردام رنگه دیروزه

 …امهو شب من کابوس …که

 مرموزه دلتنگی یه

 …تو  یردپانگا کن.. 

 نیست من غربت شبیه

 تو سکوت.. با.. کن نگا

 نیست من صحبت هم کسی

 …خر تا آمنو.. نشنیدی 

 دش سکوتم شکل. ماصد

 …دیازو ا کردی رهام

 هش سقوطم سهاو پلی

 دلشوره …نزار تا باز 

 هشم جهان زا تصویر یه

 ..تنهایی تو بی …تا رانز

 ه.ش ستانماد شروع
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 فرزاد محمدرضایی

 

 چشم جهان خوابه گها

 بیداره کوبانی هنوز

 نیوفتاده پا  از هنوز

 نش جون داره کوبانی

 ظلمت میجنگه با داره

 چشماش برق خورشیده تو

 دست خالی به داره با

 جهان درس شرف میده

 نه راهی پشت سرداره

 نه راه پیش روش بازه

 تنهاپای آزادگی، 

 داره تاریخو میسازه

 چشم میشه مردیو تو

 زنای قهرمانش دید

 عشقو غیرتو و غرور

 میون مردمانش دید

 دل مردش میشه حس کرد

 شه میتونه دریا چقد

 بخشه چجور خونش رو می

 باشه ش روی پا که خونه

 طواف واقعی اینجاس

 پر درده ههمین شهری ک

 هر کودک ههمین جایی ک

 تو حین کودکی مرده

 خداچن وقته ک اینجاس 

 جهان قبله ش رو گم کرده

 خونه خالیش دوره ب

 داره بیهوده میگرده

 شکل یه کودک تو خدا

 یونیفرمه یه سربازه

 وچیکشدست ک داره با

 همینجا کعبه میسازه

 روزی توی تقویمهه )ی

 جهان اسم تو حک میشه

 رو لبهای همه مردم

 مشترک میشه یه شعر

 میفهمه دردتو هرکس

 که خونه ش سنگرش باشه

 تموم ارزش باغش

 گالی پرپرش باشه(

 

 
 محدثه توانا

 

م لبریزه دلتنگی هر ثانیهَ  

 ساعت فقط با چشم تو کوکه

 از هر کسی بعد تو بیزارم

 هر آدمی غیر از تو مشکوکه

* 

 چند سالیه دیوارِ تنهایی

 تنها پناه این دل خسته ست

غیر از تو مرگ آور ی لحظههر   

 هر راه بازی بعد تو بن بست

* 

بودن ام یزندگدستای گرمت   

 دنیا رو با دستات بهم دادی

ق روشنی بودیتو اتفا  

 که توی این تاریکی افتادی

* 

 با خاطراتت زندگی کردم

میزه ی گوشهعکست هنوزم   

 ما با همیم حتی توو این لحظه

 کی گفته این خونه غم انگیزه؟!

* 

 من عاشقت بودم توو این ساال

 من صادقانه باورت کردم

و امّا سازم یمو  خندم یم  

 باور بکن کوهی پر از دردم

* 

دلواپسم امّا چَن ساله که  

 حال منو هیچکی نفهمیده

 این زندگی، این زندگی، بی تو

 حس غم انگیزی بهم میده
 

 
 سروش تقی آبادی

 

من کم شده  های خوشیچقد دل   

 اتاق و یه عطرو یه چن تایی عکس 

  زنم میی که هر موقع زنگ یه گوش

 فقط میگه خارج شد از دسترس 

 

 یه آهنگو با اینکه حفظم ولی 

 باید روزی صد بار گوشش کنم 

 به هر راهی رفتم نشد فکرمو 

 من از خاطرات تو دورش کنم 

 

 یه چند وقتیه حال روحیم بده 

دیدنت لک زده  ی واسهدلم   

 منو هر کسی دیده باور نکرد 

زی سرم اومده که بی تو چه چی  

 

 تو نیستی و با غم کنار اومدم 

 امیدی ندارم که تسلیمشم 

 یه جوری از این زندگی خستم و 

  کشم میدارم دور دنیام قفس 

 

 به یادم بیُفت تا که احساس تو 

 شاید اتفاقی شبیهم بشه 

 نمی خوام دلیلی رو پیدا کنم 

 که حتی غمت ذره ای کم بشه
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 «سیناعباسی هوالسو»مترجم ؛ «یلمان گونی»اشعاری از 
 «دورقی آمنه» مترجم«آلیس اندرسون ویلیام» از شعری

 «بابک زمانی» ؛ مترجم«یانیس رتسوس»شعری از 
 «فائزه پورپیغمبر» ؛ مترجم«ران ویلیس»شعری از 
 «مجتبا نهانی» ؛ مترجم«تورگوت اویار»شعری از 

 «پونه شاهی»مترجم ؛ «امید یاشار»سه شعر از 
 «یپونه شاه» ؛ مترجم«آتیال ایلهان»شعری از 
 «حدیث حسینی» ؛ مترجم«مایا آنجلو»شعری از 
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 «یلمان گونی»اشعاری از 

 «سینا عباسی هوالسو»مترجم 

 
6 

 تنهایی را دانستم ینماز قبل هم 
 ماند یمچگونه در جنگل اش تنها  یک درخت

 شیها شاخهیک شکوفه در 
 تنهایی را دانستم ینماز قبل هم 

 درون تنهایی
 اکنون تنهام، تنهای تنها

  ام شدهجدا  ام شاخهاز 
 در دور دست جنگل ام ماندهو 
 
3 
  

 را با هم معامله کنیم مانیزهایچهی بیا بعضی از 
 تو از روزهای عمر من بردار مثالً
 بده.... تیها خندهه جای آن از و ب
 
 

 «ویلیام اندرسون آلیس»شعری از 

 «آمنه دورقی »مترجم 

 
 دوستان عزیزم بدرود

 هرچند باشد جدایی دردناک

 ه چه غمینشود نزدیک، آ در نهایت می

 پایمغرولند گرفته سرا

 از دست دادن دوستان کرده چه ملولم

 حتی آن هنگام با شوری بسیار

 کنم به گذشته نگاه می

 ها ما را جدا کردند رودخانه آن هنگام که می

 ها جلویمان بودند و کوه

 حتی به یاد خواهم آورد

 ات را روزهای طالیی کودکی

 های غم آلود نگذار اندیشه

 لحظه ای دهند فریبت

 با امید بنگر به آینده،

 به سوی فردایی روشن

 

 

 
 

 
 «ران ویلیس»شعری از 

 «فائزه پورپیغمبر» مترجم
 

 ریزند می فرو دیوارها
 بینی نمی را ها آن تو و

 شود می دگرگون دنیا
 کنی نمی حس را آن تو و

 ام آمده کجا از من
 رسیم می هم نزد به آیا
 حرکتی در من از تر سریع بسیار که تو
 بسازم غافلگیر را تو توانم می آیا

 گذاشته آب در قدم
 قدم باشد داشته تواند می عمقی چه بدانم آنکه بی
 تاریکی در

 گذاشته
 باشم داشته اطمینان صداها به
 فکری بی و برهنگی در
 یافتی؟ چگونه مرا
 

 
 «تورگوت اویار»شعری از 

 «مجتبا نهانی»مترجم 
 

 بگو من به چیزی

 بهار مثل

 کن شکوفه مثالً

 ببار یا و

 درونم بر رحمتی مانند

 و باش کمان رنگین یا

 بگیر آغوش در را روحم

 بگو چیزی

 باشد حرف از فراتر

 کند لمس را جانم

 بگو چیزی

 هستم. کنارت مثالً
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 «مایا آنجلو» از شعری

 «حدیث حسینی»مترجم 

 
 بشماری کوچک تاریخ در مرا یتوان یم

 بیمارگونت و زهرآگین یها دروغ با

 ام یبکشان لجن به یا

 خیزم برمی غبار، همچون هم، باز اما

 

 ؟دهد یم آزارت ام یگستاخ آیا

 غمگینی؟ چنین چرا

 که دارم یم بر گام چنان زیرا

 دارم نفت چاه ام خانه سالن در گویی

 

 ،ها ستاره و اقمار بسان

 مد، جذرو یقین با

 ،ندینش یم بار به که امیدی بسان

 زمیخ یم بر بازهم

 

 ببینی؟ شکسته مرا داری دوست

 افکنده زیر به چشمانی و خمیده سری با

 اشک قطرات همچون افتاده فرو ییها شانه و

 جانم یها ضجه از هشکست درهم و خسته یا

 

 را؟ تو رنجاند یم نخوتم آیا

 نیست سخت برایت آیا

 خندم یم چنان که

 دارم طال معدن ام یپشت حیاط در گویی

 

 کنی شلیک من به کلماتت با یتوان یم

 بدری مرا نگاهت با

 بکشی مرا نفرتت با یا

 خیزم برمی هوا، چون بازهم، اما

 

 ؟کند یم آشفته را تو ام زنانه جذابیت آیا

 ینیب یم که یشو یم درشگفت و

 رقصم یم

 دارم میها ران میان الماسی معدن گویی که چنان

 

 تاریخ شرم یها کوخ از

 زمیخ یم بر

 دردناک ای گذشته از

 خیزم برمی

 پهناورم و زمیخ یم سیاهم، اقیانوسی

 امواج خروش و جوش دلم در

 را دهشت و ترس یها شب نوردم یم در

 زمیخ یم بر

 صادق صبحی سوی به

 زمیخ یم بر

 نیاکانم یها یشکشیپ با میآ یم و

 بردگانم امید و ایرؤ همان من

 زمیخ یم بر

 زمیخ یم بر

 زمیخ یم بر

 



 

 

 1934 بهار|چوکشعر انهم فصل|چهارم شماره 74 

 
 «یانیس رتسوس»شعری از 

 «بابک زمانی» مترجم

 

 (صلح)

 

 است صلح کودک هر رؤیای

 است صلح مادر هر رؤیای

 تراود می درختان زیر بر که عشقی کالم

 .است صلح

 

 غبار در که پدری

 هایش چشم در تبسمی با

 هایش دست در میوه سبدی با

 جبینش بر عرق قطرات با

 خشک طاقچه بر ای ترمه چون که

 شود می

 گردد باز

 .است صلح

 

 ها زخم که هنگام آن

 یابد، التیام جهان ی چهره بر

 بر خورده های بمب ی چاله که هنگام آن

 بکاریم، درخت را تنش

 امید های شکوفه اولین که هنگام آن

 حریق در ختهسو های قلب بر

 زند، جوانه

 خویش پهلوهای بر ها مرده که هنگام آن

 خواب به ای گالیه هیچ بی و بغلطند

 روند

 بیهوده خونشان که باشند خاطر آسوده و

 نشده، ریخته

 هنگام، آن

 هنگام آن درست

 .است صلح

 

 

 
 

 
 

 صلح

 ست عصرگاهی غذای بوی

 یعنی صلح

 ایستد می کوچه در اتومبیلی که هنگامی

 .نباشد ترس معنایش

 میزند را در که کس آن یعنی

 باشد دوست

 پنجره کردن باز یعنی

 .باشد آسمان اشمعنی

 هاچشم سور یعنی صلح

 .رنگ هایزنگوله با

 .است این صلح. آری

 

 صلح

 کتاب و است گرم شیر لیوان

 .خواب از شودمی بیدار که کودکی بالین به

 به گندم یخوشه که هنگام یعنی صلح

 رسدمی دیگر یخوشه

 .روشنی بگوید. نور بگوید

 یعنی صلح

 .باشد نور افق، تاج

 .است این صلح. آری

 

 یعنی صلح

 نتواند را قلبت از کوچک اتاقی جز مرگ

 .کند تسخیر

 هاخانه دودکش یعنی

 .باشند سرور زا نشانی

 غروب میخک که هنگامی

 .کارگر هم و دهد شاعر بوی هم

 .است این صلح آری،
 
 
 

 صلح

 .است مردمان یکرده گره هایمشت

 صلح

 .است جهان میز بر داغ نان

 است مادر لبخند

 همین تنها

 .این جز چیزی نه

 

 کشدمی خیش را زمینش که کس آن

 ：کندمی حک خاک تن بر را نام یک اتنه

 .صلح تنها دیگر، چیزی نه صلح،

 

 فقراتم یقافیه بر

 است رهسپار آینده سوی به قطاری

 .رز و گندم سوغات با

 .است همین صلح. آری

 

 !من برادران ای

 امیالش و عالم تمام

 .کشد می عمیق نفسی صلح در تنها

 .برادران دهید، ما به را دستانتان

 .است همین صلح. آری
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شعر" احساسات" از شاعر ترک 

 »آتیال ایلهان« مترجم »پونه شاهی«

 تقدیم به زنان سرزمینم ایران زمین

 "احساسات"

 زخمی ست احساساتم

گویی تیر خورده ای ست خون از دست 

 داده

 حیات را کنندمیدارند ترک 

 هست که نثارشان کنم نه کسی

 بداردشاننه کسی که دوست 

در گذشته جا  یشدهمن همان فراموش 

 ... اممانده

 
 

 
 

 « امید یاشار»از « رهایم نکن»شعر 

 «پونه شاهی»مترجم 

 

 دوستت دارم رهایم نکن

 ندارم تحمل رفتن ات را

 حسرت بار هایاشکبا این 

 یابمنمیهم تسلی 

 گردم میبر  می گویی:

 من به سرنوشت اعتمادی ندارم

 من با خاطرات جا مانده از تو

 ...مانمنمیمن بدون تو زنده 

*** 

 ندارم تحمل رفتن ات را

 حسرت بار هایاشکبا این 

 یابمنمیی هم تسل

 گردم میبر  می گویی:

 اما

 من به سرنوشت اعتمادی ندارم

 من با خاطرات جا مانده از تو

 ...مانمنمیمن بدون تو زنده 
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 .رسید پایان به دیگر ایقصه

 باشد، رسیده اشخانه به هم قصه كالغ اگر حتی

 .نیست پایانی را "چوك" پرواز هم باز

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

 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز
 ها و همچنین اشت، یاددمقاالت منتظرآثار، مطالب،

 .نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

 .تریبون همه هنرمندان است «چوك»

 

 

 زادهعکس: مریم مسلمان

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

