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 الهـرمقـس

 
1) 

ی هفتاا  یای ر ر ی شما.ا       نامه ی فصل نخستین شماره

تار ینیاد  ر    ی صفر آن را نیز یای   شماره یا همان شماره یی 

همگد مستحضارید   ایم  شما تقدیم حضورتان کر ه 69زمستان 

ید صارفن   ی صفرر هر نشریه ی صفر ینید چه؟ شماره که شماره

نمای آن  ی تمام که آیییه آغازگاه   منرفدر ضمیدر آن ا.  نه این

ی  ی هماه  نشریه به شمار بیاید   گر انیادگان بخواهیاد نموناه   

 یگر ماا نخوا.اته باو یم      مطلب را  ر آن بیان کیید  به عبارتِ

ی صافر مشاخک کیایم       ر  را  ر شاماره   تکلیف شانرر یای  

یر نده را ببییدیم  شاماری از مخابباان از .ارر   .اتد باه ماا       

هاای هفتاا   ر    ی چهاره  ز  کر ناد کاه چارا شانرر هماه      گوش

ز هاا را باه فاای نیا       ی صفر نیامده باو ؟ ایان گاوش    شماره

اناد  اماا    ی خو شان توجاه کار ه   گیریم که   .تان به نشریه مد

 ته را یا آ ری کیم:باید    نک

ی صفر تأکید کر ه بو م که از نظار   ی شماره    ر .رمقاله1

ی هفتاا   للا     صرفن به شنر  هاه « هفتا »ی  این نشریه،  اژه

آیاد    به حساا  ماد  « ر  یی »ی  ی  اژه که ا.تناره کید، بل نمد

ی هفتاا  توجاه    یس ما ا عا نداشتیم که صارفن باه شانر  هاه    

ر   ی هفتا  آغازگاه شانرر یای    ا.  که  ههکییم  ناگفته یید مد

ر   قا    خواهیم به شنرر یی  ی اخیر ا.     قتد مد  ر   ره

ی هفتا  توجه  اشته باشایم اماا  ر    کییم حتمن باید به شنرر  هه

ی میطقادر آن باشایم      های بند نیز باید به  نبای ا امه شنرر نسل

 ی هفتا  محد   نمانیم  تیها  ر خو ِ  هه

نامه باا   ی هفتا  تاکیون چیدین  یژه از یایان تقویمدر  هه  2

 انم چارا بنضاد از    ی هفتا  میتشر شده ا.   نمد موضوع  هه

آیاد بایاد    کیید  قتد چیین مبحثد به میان مد مخاببان گمان مد

ی شنرر این  هه  ها صرفن یر نده ها   یا  اش  ی نوشته  ر همه

صداقد؟! را.تد چرا بنضاد  ید م مور   ق  قرار بگیر  نه نکته

ها به شاکل مصاداقد    از   .تان انتظار ندارند که به این یر نده

 انم چرا بنضد از مخاببان توقا   ارناد  قتاد     نگاه کییم؟ نمد

ها را  ی چهره ید  ق  کییم شنرر همه قرار ا.  به چیین یر نده

 بیا ریم؟ چرا باید کارکر ِ کتا  را به نشریه نسب   هیم؟

ی خو م از شما متشکرم کاه باه      .تان! من به نوبهبله ای 

ی  اید اما قرار نیس  ما تکلیفِ شنرر  هاه  این نشریه توجه  اشته

هفتااا  را  ر یاا  شااماره از نشااریه منلااوم کیاایم   یر نااده را 

ر  را  ر  کیم: این نشریه منرفد شنر یای   ببییدیم  باز تأکید مد

بسایار مهماد از آن   ی هفتاا  نیاز بخا      نظر  ار  که شنرر  هه

ا.ا   یااس باه ایاان بخا ر بساایار مهام  ر بااوی زمااان    ر     

 های گوناگون توجه خواهیم کر   شماره

 

2) 

گاار اهاادا      ی صاافر کااه نشااان  بااه ا.ااتثیای شااماره 

ی نخس  به  کر های این نشریه بو ، قصد  اریم از شماره ر ی

ر  اختصاا   هایم:    بند هر شماره را به مصداقد از شنرر یی 

ها  ها   برخد  یگر از شماره ها به یکد از چهره ضد از شمارهبن

ی نخسا    ر   بارای شاماره   به موضوعد مربوط به شنرر یای  

ایام  ناگفتاه    شاهیدی را  ر نظار گرفتاه    ی نازنین نظاام  نامه  یژه

آیاد میظاور    ید به میاان ماد   نامه ییدا.  که  قتد .خن از  یژه

کاه   ا   اشته باشد، بلاین نیس  که تمامدر نشریه به آن اختص

میظور آن ا.  که بخشد از نشریه موضوعر مور ِ نظر   بخا ر  

 یگری از آن .ایرر مضامینر منطو  به اهدا ِ نشریه را یوش  

  هد 

 

3) 

ناماه را  ر یایاان    ی نخس  ایان فصال   انتظار  اشتیم شماره

فر ر ین میتشر کییم اما  لیل گوناگوند مان  کار ما شادند کاه   

کاران این نشاریه باو      ها تغییراتد  ر فهر.  هم رینر آنت عمده

منلوم ا.  کاه  ر هار تغییاری بایاد تاا حاد  ی باا اتا           

ر  باشیم  امید ارم از این به بند بتاوانیم   ی  ق  ر به ناخوا.ته

 نشریه را  ر ا ایل هر فصل  ر اختیارتان قرار  هیم 

 

4) 

ی صفر هم گفته باو م     ی شماره گونه که  ر .رمقاله همان

های جدیدی به نشاریه اضاافه    بییید بخ  نیز مد   ر این شماره

ت ِ مخابباان تقاضاا  ارم کاه  ر خصاو       شده ا.   از ت 

ی خو شان یا  ر خصو  .ایرر نکات، ماا را   های نشریه بخ 

ظر را باه ماا   شان محر م نگذراند   نکات مور ِ ن های از  یدگاه

 اب ع بدهید  

 

 یاشاابوالفضل 
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د  هــاد ستســ ا ه پیــا 
 انــبـاطـخـم

 

 

 آشور محمد

 مختلف یصداها

 

  ر شاانر دکلاا انیااجر

 خاا   باار هفتااا  ی  هااه

 ی  هه  ر شنر غالب انیجر

 باار نااا ر تاار  یباا هشااتا 

   حضاور  هاا  .ای آن دا ب یفضا  ر که بو  دتیوع   ها تفا ت

 یمحاور  حوی را شاعران شنرر چه آن گری  انیب  به   اش  بر ز

 دزباان  تیاوع     دشخصا  لحان    ی رز تجرباه  کر  دم مجموع

  ر شده یهینها    مر.وم قواعد   شده فربه عا ات از زیگر    بو 

   کار ن  نگااه  با که یزیچ   ره، آن شاعران نگاه   زبان   فرم

  ا.  رصد قابل دخوب  به هم هفتا  ی هینشر تورق

  ر کر ه د.ن    اشته نظر امر نیا بر دا. یی که ید هینشر

 یصاداها  صافرش  ی شاماره   ر شااعران  ی یگز  ر   مجموع

 لیاا ل  بااه دیشااا امااا کیااد مااینکس   بشاایو  را مختلااف

 یفضاا  باا  که یفر  هر   بو ه مواجه آن با که یدها  یمحد  

 کم ا. ،  اقف آن به  ار  یدآشیا مکتو  یها ر.انه بر حاکم

 انتشاار  از یاس    ا اماه   ر د ارمیا ام که  ار  زین یدها یکسر  

 از چیاد  د تی یجا که نیا جمله از    شو  فائق آن بر شماره چید

 نیا صفر ی شماره  ر   ره آن مطرح   رگذاریثأت منتبر، یها نام

  هینشار   یا  کاه  باشاد  هم منقوی دیشا البته) .  دخال هینشر

   کیاد  خار   شاماره   یا   ر را منتبر یها نام تمام نداند لزم

 (باشد منتبر یها نام از دخال یدهیآ یها شماره یبرا شا انبان

 باا  را هاا  .ای آن شنر که یافرا  از یفر  عیوان  به من دیام

 چیاد  انتشاار  با   ا امه  ر که ا.  نیا ام کر ه یریگ دی  یجد

 دنقشا   هاه  آن شنر یریگ شکل  ر که یشاعر هر یمیبب شماره

 نرفتاه  خابر از    ار  یدجا مجله نیا  ر قی.  از فارغ  اشته

 هار    ره آن شااعران  کر م، عرض که بور همان که چرا ا. ؛

 شااعر  هر حضور عدم   اند  اشته را خو  دشخص یصدا کدام

   دهینشای  هاا  .اای  آن شنر از دبخش که شو  دم موجب یجد

 فاقاد  که دسینو .ا ه چون یدکر ها یر  برعکس) بماند مغفوی

 آن از بتواند شاعر چید شنر اننکاس دیشا   اند بو ه دکاف تیوع

 (کید مخابب بینص دکل یدماشِ کر  یر 

   ارم آرز  یداییو   یداییا ریمس نیا ی ا امه  ر تان یبرا

 

 

 

 اصل یسران ترایم

  جوان شعر ی ندهینما
 

 دکااایالکتر ن اتینشااار

 یبارا  را یتار   یب امکانات

 یفضاا  باا  مخابباان  ارتباط

 فیب یریکارگه ب   یمجاز

  ر خاو   رئاوس  با مختلف

 کااه   باا  اتینشار  نیا انتشار با د قت نمخصوصاند،  برگرفته

  یا قابل از ا.اتفا ه  ای   ویآرش  یقابل از ا.تفا ه چاپ، ی یهیهز

 ی هینشار   باو   برخاور ار  تاوان  دم موار  ری.ا   ید ر.انه چید

 میتشار  یاشاا  ابوالفضال  هما   باه  آنصافر   ی شماره که هفتا 

   مقااالت   شاااعران شانر  دبرر.اا   شانر  شااامل   دهیا گر 

 از ا.ا ،  جهاان    رانیا ا شانر  ی یهیزم  ر دمختلف یها دگاهی 

 شانر  ی یاده ینما  ار  د.ان  کاه  باشاد  دم اتینشر نیا ی جمله

 یمجااز  یفضاا   ر حرکا   نیا ا شا   دبا   گار     اق  جوان

 اتینشار  ی حاوزه   ر را اتیا ا ب به میدان ع قه ارتباط تواند دم

، گار     اقا   ثمار  مثمار  اتیا ب لیتحل   گسترش  ر   یربارتر

 هفتاا   ی  هه شنر به داختصاص بوره بصفر  ی شماره که چیان

 نگارش    دزبان یکر هاکار به شده  ر  مقالت  ر   یر اخته

 یر اختاه  هفتاا   ی  هاه  شانر  ضر رت نیچی هم   بیز ،دفلسف

   شده هیارا یهیزم نیا  ر دجامن مقالت   ا. 

 شانر  ی مصاا ره  عیاوان ه با  هینشار  نیا یبرا هفتا  عیوان

 یهاا  فیب با اکیون شنر  ر رایز باشد، تواند دنم   س ین هفتا 

 دیتول با میطبق یدنها ها  یی که میهست ر  هر ب زبان از دمختلف

 هر شنر ش  دب   ار   جو   ارند، س یز آن  ر که یبستر  ر

 باه  بار   بهره ماد  خو  ی گذشته آبشخوراز  که چیان هم ید   ره

   امکانااات از    ار  توجااه هاام خااو  ی زمانااه بسااتر  دیااتول

  چاار  شانر  صورت نیا ریغ  ر، ر یگ دم بهره ر   ریی یها افق

 خواهد شد   یدستایا
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 ی اسیال لیجل

  مثبت یحرکت

 

 نیااا نشاار   چاااپ نییااقی

  ر مثب  دحرکت تواند دم هینشر

 دنگااه  باا  شنر بر تمرکز جه 

  اشاته  تادا م  حرکا   نیا د ارمیام  باشد گر کی    گرگونهی 

 تاا  گار     ار هام  امار ز  شانر  یبرا  ی مکرات یدفضا   باشد

  حوزه نیا  ر دکیتکی   قیعم دگفتمان به باشد دکمک

  هینشر نیا یانداز راه خابره ب  یتبر   شما بر  ر  

  
 بهمنش  نایس

  روزگار نیا ازین
 

 ازیا ن هفتاا   ی هینشر

 تااا ا.اا  ر زگااار نیااا

 خو ماااان از خو ماااان

 آن انتظاار   ر   میسیبیو

 یس از که مینباش کساند

 دیا   ر هاا  دهیا ید باا  شادن  چشام   ر چشم یجا به   یدیآ دم

 دهیا ید نیا ا حضاور     هاور  یاس     هساتید  دارهایید ی اکا 

 را خاو   گاه یجا د ارمیام    انم دم م یغی را (هفتا  ی هینشر)

 محققاان    شااعران  جما    ر دتخصص ی هینشر  ی عیوان به

  کید دایی

 باه   ارم دیا ام   خواندم قدم  یی عیوان به را صفر ی شماره

  .  دبولن راه که ی   بند یها قدم   ا ی قدم

 یباا یز یهاا  اتفاق همان یبصر لحاظ از که نیا به  ارم دیام

   کیاد  دایا ی ا اماه  هام  هینشار    م ی مهین  ر یدابتدا صفحات

   ۴3 ،46 ،4۴ ،4۴ مانید دصفحات دییچ حر     یبید صفحه

  بر.د .امان به    

 مقالت با مرتبط   بایز دکیگراف ریتصا  که نیا به  ارم دیام

 مانیاد  دبزرگ ریتصا    دخال یفضاها نیگز یجا موضوعات  

  شو  ۴۴ ی صفحه

  .  دقدر ان قابل محتوا اما

   نظاران  صااحب  نیب بحث   چال  جا یا به  ارم دیام  

 کاه  حرکا   نیا ا ر ح تا «هفتا  ی  هه شنر» میتقدان   انیمدع

  ر   کیاد  کما   منیاا  گساترش  باه  باو   یدصدا ت  از یدرها

  شو  دهی م هینشر

 

 گیب جمال

  وجود ضرورت

  ها هینشر گونه نیا
 

 را هفتا  نی ز ی هینشر

    خاداقوت     کر م مطالنه

 نیااا اناادرکاران  .اا  از

  ر ها هینشر گونه نیا  جو  ضر رت دیشا  کیم دم تشکر هینشر

 قابل را شده انتخا  مطالب  شو  دم احساس تر  یب طیشرا نیا

  ر ها.ا   .اای  کاه  د  .اتان  خصاو   هب دمی  موجه   قبوی

 نیا ا د ارمیا ام البته    کیید دم ت ش کشور نیا اتیا ب ی گستره

  ر را اتیا ا ب ی عرصاه  یجد شاعران از یتر  یب فیب هینشر

 را مرکز از   ر نام گم اما خو  شاعران دمنرف امکان   ر یبربگ

 ی.او  از دشیا.ا  زباان  نظارات  نیای تب باا  نیچیا  هم  کید فراهم

 یثرؤما  کم  زبان دزشیانگ رشد به حوزه نیا اندرکاران  . 

    بشو 

 
 بهنام رضا یعل

 مناسب نشیچ
 

 هینشار  نیا صفر ی شماره

 مطالاب   ر دخوب تیوع ی ارا

 هام  دمیا.اب  ی یا چ   ا.ا  

 مقالت   اشنار انتخا    ار 

 یاد  شاه یاند کاه   هد دم نشان

 کیاد  دم  نبای را خا  دهدف که ا.  مجموعه نیا گر  یهدا

 مطالاب  هاا  .اای  نیا ا اتینشار  اکثار  خ   بر بختانه خوش  

 ایمزا نیا کیار  ر  اند امدهین هم دی  ر هرجه  به یبار   ید گتره

 باار  ا.ا   نتوانساته  کاه  کیم اشاره مجله  یگراف به ا.  لزم

  کیااد بلیااد صاافحه از را هااا آن   ر یاابگ   ش باار را مطالااب

 دخاال  یفضااها  باا  کار ن  یباز   دبراح از تر  یب ی ا.تفا ه

 یبارا   یا نها  ر  ببخشد یتر  یب یداییو مجله نیا به تواند دم

  یا موفق یآرز  مجلاه  نیا ا  ر شا کااران  هام  میت   یاشا یآقا

  کیم دم

 

 



 هفتاد ی نامه فصل اول ی شماره         -       3

   یبیهزارجرمسعود 

 انتظار حد از فراتر

 

 جلااااد یر  دبراحاااا

 ماور    خاط ا.ا    خو 

 هااااا باااار  ی همااااه  ر

 دلی أتا    مال أت حضورقابل

 یاشاا  جیا  ی .رمقاله   ار 

 اشاارت  نیا ا باا    ز  رقام  هینشر یبرا را دجامن یابتدا حسن

 باا ید  رهی ا  هد دم منیا دمیتقوی  حوزه از ر نیب هفتا  هک مهم

 را یماور   اماا   البته تر ژر    منموی ی محا.به از فراتر شناع

   ران   دخیتااار ر نااد  ر هفتااا  شاانر :کاایم دماا مطاارح

 تار  باه   ندار  ازین  فاع هب گری    ا.  شده  یتثب اش دشی.را

 گار     ا  قلم ر   یی شنر خا.تگاه هفتا  ی هینشر هک ا.  نیا

 هبا  کار ن   ا  قلم را دسینو .ا ه انیجر هک نیا گری     مداف  تا

    هاد  دما  انجاام  را خو ش کار کس هر  س ین  ار  من نظر

 نیا ا  ر کیاد  دما  هیارا را اش بلوغ زین هفتا  شنر  دب را شا راه

 هبا هام خاو ش    مخاباب .   ها ر ش تضار  نبای    دانیم

  ر.د دم قضا ت   انتخا 

   ارذرگیثأت شنرها اکثر  من نظر هب بو  خو  شنرها بخ 

  عباد  فا ح  یجاا  آغااز  ی شاماره  عیاوان  هبا  اماا   بخ  لذت

 هبا  باو   اگار  شنرشاان   بو  دخال       یاحمد یگاه   یدالرضا

  دیر.ا  دم نظر هب تر دمیطق شیا.انه انیجر ر ند  ر بیترت لحاظ

   زیا برانگ چاال     قیا عم مقالاه  چهار هر نظر   نقدبخ    ر

 بحاث   ر   مرباوط   یفیک با همه زین گری  ی مقاله چید   دغی

 .امیگان  از کشاان  .هرا »   یاشا از «ها ما.ه ر » شنر خوان 

  ر    لیا تحلی کیجاور  احمد تو.ط شنر    هر «کرمانشاه تا

 یاد  سایده ینو تو.اط  شانر  هر لی تحل خوان  کاش یا  دیگر 

   ر ش  ر دگونااگون    تیاوع  هام کاه   شاد  دم انجام جداگانه

  را شاهد بو یم فر  نام تراکم از یریگ  یی هم   لیتحل ستمی.

   مار ر   خاو   دلا یخ بنضان    خو  شده ترجمه یشنرها

 از گاناه  جادا  ی مقالاه     دب دشوهان خانم یشنرها هب ینقد

   دغیا  ،نوشاته     هار  هچا  اگر جانبازان محمد   دییچگ نا ر

 کااش  اند  لد ای دهیگر  مرقوم مختلف ابنا     جوه از   یقو

 گمان من  کر ند دم بحث شاعر  ی یشنرها مور   ر کدام هر

 شاماره  نیا ا مطالاب  بار  هینشر یشنر ری ب   یری.ر ب کیم دم

   تار  گستر ه  کیم دم ا.تیباط کژ من دیشا  انداخته هی.ا یقدر

 تاا   انیا جر آن  ر هام  فار   هک دیآ گر ش هب انیجر   فراتر

  ار  جا   مطلو  کتا  دمنرف بخ   آ ر  دم  تا  خور  دم

  گر   مبسوط هک

 زانیا عز ی هماه  دفا ی ک ثرؤما    دجمنا  کاار  از  ینها  ر

  .پاس

 ا.   انتظار حد از فراتر یزیچ طیشرا نیا  ر

 

 

  خانی همه کورش

  مجرب عاشقان
 

 بااه احتاارام    ر   بااا

   هیرمیاااااد عزیااااازان

 ی نشاریه  انادرکاران   . 

 ایااان  ر  هفتاااا   زیااان

! .اکوت    شنر  انفسای

 شااور   کلمااه شاایدای مجاار ، عاشااقان   .ااوزان  ی هسااتید

 هساتید  هیار،  .ار ی   م   .انساور   انفساای  ایان   ر انساند،

اجاازه    یگار  ی   ر .   .    صا قانه هم  با که عزیزاند

   تفاا تد  باد  با  اژه، شنور   شنر زلی ی .رچشمه هید  نمد

 تادا م  بارای  کاه  باشد  شو  تار   تیره کژفهم عیاصر خیالد بد

   صامیمانه  تا ش  متنهد   صدا ی  هفتا   زین ی نشریه این

 دی گوشه ها آن کیار  ر   بداریم یاس را اندرکاران  .   ریغ بد

   باداریم  گرامد را نایذیرشان گد هخست   شائبه بد کار ی ثمره از

 هماا    نظاار   .اار بیر  رخشااان مااتن بااا صاافر ی شااماره

 جادی  بسایار  کاه  شاده  مشاخک  نقادها    شنر   اش، مدیران

 مدرن   جدی ا بیات گسترش   هیر  الی آرمان راه  ر هدفد

 را محترم کاران هم   عزیزان  .  ،  ر راه از   ار  ر  یی ر را

    فشارم مد

 آید جهان  رنو که  گلد هر

 هزار .تانیم اش عشق به ما
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 جیلوط محمد

 تداوم تیقابل

 دیبازتول و
 

 نیچیا  هفتا  صفر ی شماره

 شاعران از دبرخ که کید دم القا

 حاای   ر خ قانه یکر  یر  با چیان هم هفتا ، ی  هه  ر برآمده

 انیا جر نیا ا باه  یدترهاا  جوان که نیا گری  ی نکته   اند  ی.را

 شانر  یهاا  لفاه ؤم در زر.اان ه با   یقابل از نشان که اند و.تهیی

 چاه  م؛یکیا  نگااه  هفتا  شنر بهکه  یمیظر هر از اما   ار  هفتا 

 میریبپاذ  چاه  م،یباش هفتا  ی  هه شنر ی خ قانه تدا م به لیقا

 کاه  نیا ا کام   .ا   ایا    دهیر.ا  انییا به هفتا  ی  هه شنر که

 نیا ا  یکل دبازخوان ا. ، شده تمام اش فنالنه اتیح ی   ره

 دذ قا  یکر هاا  یر  باا  ناه    دا ب نقد دمبان ا.اس بر ان،یجر

   ار  ضر رت

 .هبه   ینز  که می ار .ر کار یشنر انیجر  ی با اکیون

 حضااورش    اشااته حضااور شنرمناصاار ا ی .ااط   ر  هااه

 باو ه،  دفار. شنر دشیاخت یدبایز ی قهیذا  ر دراتییتغ .از یهیزم

 میفر  یها جلوه   ها جیبه کید کا  بر ع  ه ر.د دم نظر به لذا

 نقاد    خاوان   ایا    هفتا  ی  هه شاعران یشنرها ی مجموعه

  یا کل دباازخوان  شده، انجام ها .ای نیا تمام  ر که اشنار، نیا

 .ار  یشا   را یاد  تجرباه  حاای  هر به  .  یضر ر انیجر نیا

  ار  خو  با را یدها بیآ. ش،ا یها آ ر ه کیار  ر که میا گذاشته

 ینقاد  باا  جیباه،     هر دیبا   ا.  کر ه دفار. شنر ی عرصه

 ایا  حاذ ،    دخاواه  .اهم  از   ر باه    مید قاعده   مید ر ش

 نیای تب   لیا تحل دا با  یهاا  بستان بده بر دمبتی یها ی.از چهره

 .ط   ر  هه .هبه   ینز  که یشنر انیجر نیا میبدان تا شو 

 گرفتاه؟  شکل چرا   دطیشرا چه  ر  اشته، حضور ما شنر ا ی

 ماا  شانر  از را یدزهایچ چه    اشته ما شنر یبرا ید آ ر ه چه

 چاه    سا ؟ یچ شانر  نیا ا داصل خطوط   خط ا. ؟ گرفته

 چرا؟    ار  دیبازتول   تدا م  یقابل شنر نیا از یدها جیبه

 باا  هفتاا   ی  هاه  شانر   یکل که .  یضر ر میظر، نیا از

 باه  کاا تا باا    مختلاف  یایا ز ا از   قیا  ق   دعلم یکر  یر 

  ر آن یهاا  افتاه ی   شاو   لیا تحل دا ب نقد متیوع یکر ها یر 

 شانر  نوع نیا  یکل چون  ر یگ قرار جوان  شاعر  شنر اریاخت

 ید تازه شاعران   ماند دم باز چیان هم یر نده نیا نشده، دبرر.

 ریمسا   یا   ر را نیشا یی شاعران یها تجربه که ر.ید دم راه از

 ی هیا ما تواناد  دم نقد نوع نیا ع  ه،به    هید دم ا امه یتکرار

 محافال  به دیجد شنر  ر   یها راه از دکی   هفتا  شنر  یتثب

  باشد  یآکا م

 را خو شاان  کاار  ها آن س ،ین شاعران با ما صحب  یر  نببن

   میاد  ر ش نقاد  باا  کاه  ا.ا   میتقدان ی فه ی  نیا   کیید دم

  کیید ی اکا  را هفتا  شنر  یکل دعلم

 

 زاده یروشن نیام

 خور در و ستهیشا یتالش
 

 یفضاااا نیااا را ر زهاااا نیاااا

  یا  که انتشار   نشر یراریخ   غ آ 

 .ا م   باه  را نیخاون  جیا   هفتاا  »   خوان هف  دیبا هینشر

 یر  مخاباب،  یمهر دب با شمار انگش  یراژیت  ر تا «بگذراند

هام   جاا  نیا ا باه  کاار  اگر البته) دیبفرما لیم خاک ها خوان  یی

   مکتاو   نشر یر   ریی مشک ت  جو  به علم با   (،بر.د

 نیا ا یها  ی رف شیاخ    یمجاز یفضا گسترش بااز برفد 

 کاه  یاریبسا  یها کانای   ها    صفحات، انیم ،یبشر موهب 

 باه  عوامانه گاه   ید قهی.ل   د.طح اریبس گاه  یاشکسته،  . 

 انیا جر که دحال  راز .وی  یگر    یر ازند، دم اتیا ب   شنر

 گونه چیه بد ن دغیتبل یها  .تگاه  یحما مور  در.فارش شنر

   ار ،    اشاته  اریا اخت  ر را هاا  بونیتر تمام ید هغدغ    مشکل

 باه  یاد  حرفاه  صورت به که دتخصص یدها هینشر انتشار به ازین

 احسااس  بپر ازناد،  امار ز  شانر  د اقنا  انیجر   ر   یی شنر

 یر  بارح   ر چاه  اگار  هفتاا   هینشار  صفر ی شماره  شو  دم

 نخسا ،  ی صافحه  ای نیآغاز برح مییبگو ا.  تر به که جلد،

 هفتاا   ی  هاه  شانر  دکا یالکتر ن ی هینشار   اشاتباه  به دیشا که

 دیا کأت د ر.ات  باه  کاه  .رمقاله به مراجنه با ا. ، شده دمنرف

 بااز  یهاا  افاق    ر   ییا  شنر از ا.تناره هفتا ، لفظ ا.  شده

 ی مطالناه  با ا. ، آن زا یس   هفتا  ی  هه  ر شنر یر   ریی

 دمنرفا  تاا  گرفته نقدها   شنرها از شده، ا.تفا ه مطالب   آثار

  یااگراف   دبراحاا نیچیاا  هاام      مکتااو  نشاار یهااا تااازه

 داتفااق  کاه   اشا   میخاواه  را احسااس  نیا ش  دب صفحات

 عشاق  جز که رفتهییذ انجام خور  ر   ستهیشا دت ش   مونیم

 یگار ی  ی یاه یهز ر ،  ییا  اتیا ا ب   شنر به خدم  ی  ع قه

 یبناد  یهاا  شاماره    راه ی ا اماه   ر نیقا ی باه    ا.  نداشته

   اش  خواهد گفتن یبرا یتر  یب یها حر 
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 قانون پژمان

  یداشت چشم چیه یب
 

 ریاا اخ ی  هااه      ر

 اتیا ب دتخصص اتینشر

 د.رنوشاااات  یکماااااب

 منمولن :اند  اشته .ان  ی

   ره چید از بند دنوع به

 نیااا  انااد بازمانااده انتشااار   چاااپ از اتینشاار نیااا  ،یاافنال

  یا فنال ،ریا اخ ی  هاه      ر که .  دمج ت تر  یب .رنوش 

 تار   یبا  مشاکل  می انا  دم س ؛ین بر ن نام به یازین  اند  اشته

 خاا   نهاا    یا  ی.او  از دماال   یحما عدم داتینشر نیچی

  .  دفرهیگ

 باا  تاا   ا ه قرار ما اریاخت  ر را امکان نیا اما یمجاز یفضا

 یاناداز  راه دتخصصا  ی هینشار   ی تر کم مراتب به یدها یهیهز

 میبپار از  آن دشیا. بیآ. به، کر ه دمنرف را امر ز شنر  میکی

 دیا با مغتایم  را دفرصات  نیچیا   میییبیش یشنر یفضا نقد به  

  شمر 

 باه  هفتاا   ناام  باه  یاد  هینشر که .  دحال خوش دبس یجا

 باز   ا.  کر ه آغاز یمجاز یفضا  ر را خو   یفنال دگ هتاز

 ه،ینشار  نیا ا مییا یب دما  کاه  ا.ا   تار   یبا  دحاال  خوش یجا

   ر   ییا  شانر  بار  تمرکزش دا. ،یی شا نام از که بور همان

  ا.  آن خا  یها لفهؤم

 ری.اا    میتقادان  گان، هسیدینو شاعران،  یحما با  ارم دیام

 چه هر   تری بر.د متنالد دتی ضن به هفتا  ی هینشر هیرمیدان

 ر   ییا  شنر نقد   لیتحل ،دمنرف   شیاخ   ر تر به   تر  یب

   هد گسترش را خو   یفنال امر ز یگرا تجربه  

 مینماا  دما  د  .تان نثار را خو  دقدر ان   .پاس  یشاییی

 ی هینشار  یاعات     انتشاار  یرا.اتا   ر د اشت چشم چیه دب که

  اند  هکر ت ش هفتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییفخرا مصطفا

 اتیادب و شعر ذات

 

 فصال  نیا ا نام چه اگر

 ابتادا   ر   ا.ا   هفتا  نامه

   دمیتقاااو زماااان دناااوع

 ذهان  به گذشته به بازگش 

 گونه همان اما شو ، دمتبا رم

 ه،ینشاار نیااا ری.اار ب کااه

:  ار  دیا کأت آن صافر  ی شاماره  ی .رمقاله  ر یاشا یآقا جیا 

 منیاا  اش دمیتقاو  یهاا  حاوزه  از ر نیا ب مجاای  نیا ا  ر هفتا »

 دمیتقاو  لحاظِ به هفتا  ی  هه که می ار قبوی ما ی همه   هد دم

 چیاان  هام  هفتاا   شنرر درمترق ینها ها  یی اما ا.  شده ی.پر

 نیا ا بند یها  هه یرجد شاعرانر   هفتا  شاعرانر    ارند  جو 

 در زر.اان  باه  را هاا  آن حتاا    اناد  گرفته نظر  ر را نها ها  یی

   ر   دم فراتر دمیتقو یمرزها از« هفتا » ی کلمه یس  اند کر ه

 باه «  ر   یی شنرر» یبرا ید ا.تناره شو ، دم مبدی ید ا.تناره به

 ر   ییا  یشانر  درمنرفا   نبای به ما هینشر نیا  ر گری  عبارتِ

 زیا ن بناد  یهاا   هه  ر   شو  دم آغاز هفتا  ی  هه از که میهست

  ر را ر ش نیا ا یاریبس شاعرانر اکیون ی لحظه تا    ار  ا امه

  «اند گرفته کار به خو  یشنرها

 از هفتاا   مطارح  شاعران از که شده د.ن ی صفر شماره  ر

 لیا  ل هار  باه  ما گماان  باه  اماا  شو ، آ ر ه یآثار امر ز تا آغاز

 بار  افاز ن   اناد  بیغا جا نیا  ر هفتا  مطرح یها نام از یاریبس

 فیا ب عیاوان  باه  هفتاا   از دتلقا  کاه  حاال   ار  ضر رت نیا

 ی هماه  باه  شده، گرفته نظر  ر رانیا ر   یی شنر از ید گستر ه

 یاد  گساتره    بااز  یدیا   باا    شاو   توجه ر   یی یها انیجر

 یهاا  جیجاای  از فاارغ    شاو   ستهینگر ها انیجر نیا به تر فراخ

 نقاد    شانر  باه  دتخصصا    یاد  حرفه صورت به دستیژ رنال

 ارتبااط    دجهاان  دا با  ر   یی یها هینظر  شو  یر اخته یجد

 مجام  با   شو  دبرر. دفار. ر   یی یشنر یها انیجر با آن

 نظاران  بحصاا  باا    شاو   برقارار  ارتبااط  جهاان  دا ب ر   یی

 دکی به شماره هر  ر   شو   گو گف  دا ب یها هینظر ی عرصه

 شایاخته  تار  کمکه  - تر یامر ز یها چهره   مطرح یها چهره از

 ذات به دبغض   حب نوع هر از فارغ   شو  یر اخته - اند شده

 دگا  هبالیاد    تادا م  انیا یا  ر  شاو   ساته ینگر اتیا ا ب   شنر

   آرز میدم را شا ر زافز ن
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 شعرهایی از 
 یددـا  شهـ از ین  ظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاهاژدهای 
 

 نه ر شیا نه صداید،

  خانه خاموش ا. 

 گیر  قتد .یم   شماره

  .  اژ های .یاهد

 

 تلفن خفته گوشدر

 های زن  فراموش گر  نه

 ا. زنگد که منید  میدن ر ز 

 حیات عشق را  ر مدارر   اموا ر

 تا انتهای زمان

  بر  یی  مد

 

 خانه خاموش ا. 

 اژ های .یاه

 .ر ی ر ز خوابیده ا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتظار
 

 .اع ِ باران گذشته ا. 

 اند هاید که خاموش   .اع  شکفتنر زن 

 کید  اش را باز مد های عقربههو ه این یرنده  بد

 

 آید .    با  مد اتاق ابری

 ها را  ی تاریکدر زن  من فاصله

 گیرم اندازه مد

 

 .کوت زیا  گو  نیس 

 انتها.  های تیهاید بد اما یهیه

 چرخم  قتد هزاربار گِر ِ تاریکد  رها مد

 ها   با ییچر محز نر .اقه

 ام های   ا.باند مر ه زیر قدم

 چرخید نمد چرخید   که مد

 آید    شان صداید نمد های   از زنگوله

 

 های کور آید بین این نقطه .کوت ک  مد

 ها   میقارر عقربه

 ها مثلر قدم

 شو   از برچیدنر تاریکد خسته مد

 

 .اع ِ باران گذشته ا. 

 آید فقط با  مد

 مانیم؟    قدر به یا ِ با  مد چهاما مگر 
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 های زمین پره
 

   خ  گونه تید نمد حتا چرخر خیابدر ما ر این

   ز  های .بز مد راه را با کوک که .وزنر تابستان، تمامر

 اش، ید را که  ر .ایه ی کوچه لبه

 چرخد،   ید محز ن هیوز مد چرخه های .ه یره ر شیدر

 به گذرگاهد، که عاشقد، زیر چراغر اقاقد

 ید گم شد  آلو ِ بو.ه  ر بنن مه

 

 زند مد.بز کوک 

 تابستان .وزنر

 کهیه را    راهِ

 .بز ی  کوکِ یش ِ

 -شو   جاید که نار نر قدیمد   باره جوان مد -

 ما م که ییهانا من

 کیم،  م که تا  رش را باز مدا ید میان  .تان با کوچه

 با چرخ ر غریبر .ایه   اقاقد   تابستان

 هاید زرین یره

 چرخد    هیوز مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریکی  ترانه
 

 یس با 

 زمین بو  ی تاری ِ ترانه

 شید که بر گوش زمینر

 خواند مد

 زر  خاکِ   بر

 نوش  خط مد

 یا  بمانده تا ب

  چه  یران کر  آن

 

   با  بو 

 تاریکد  . ِ

 ر شن را که ابرر

 ریخ  هم مده ب

 مبا  ببار 

 یاک شو 

  شا ی شوم نوشته  . 

 

   با  بو 

 ی  یران جوی کوچه  به جس 

 هوا بدکه 

 ییجره را یش ِ .و چراغر ت 

  کش  مد
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 تنها صدای باد
 

  ریم آ هو ه یهن بد

 شوند ها  ر ما گستر ه مدگور.تان

 ها  ری هستید   .ی 

 بیدیم  که بر گذشته مد

 گستر گد 

 های .پید نخواهد بر   راهد جز به .ی 

   
 چرخیم  ما هیوز مد

 جا مانده ا.     از تو .اعتد به

 آید ش هیوز مدا که صدای خفیف

 چرخید ش تاری  مدا هایعقربه

 چرخیم   ما هیوز مد
   

 کید کسد بهار را کوک نمد

 تا از برح زمستان   رتر ر یم 

 ایم حتا  قتد که خسته
   

 گر   ماهِ کهیه بازمد

 های بوگرفته بتابد تا بر بو.ه

 شو ،   شب که تکرار مد

 .  که  یگر نیس   های .یاه زندجورا 
   

 های یژمر ه گل

 بوی گ     با  

 تیها صدای با  

 آید   شب که بر  رهای بسته فر   مد

   ر بانر .یاهد ا. 

 ...مان که دوست
 

  ارند مان که نمد   . 

 یما های  یران  ریچه

 

 یما ی متر ک شاید ترکد گی  بر  ریچه

 یما خاموش یا باز همان چراغر

 تابیم د کهیه مدی  ر آییه

 ؛انتها   خاکستری عصر بد به خیابانر

 نگریم مد

 بد تجسّد آشیای هواید

 .مان کید تا هواید
 

  ارند مان که نمد   . 

  یما های  یران آیییه
 

 زمستانی 
 

  ر.   قتد آخرین یله را

 از  .   ا ه بو 

 آن زنر کوچ  را  ید

 های آبد رن  با ریشه

 ییچیدکه گِر ِ عصر 

   گِر ِ فیجانر خالدر چای

 

 مهمان رفته بو 

   از تمام صداهای رن 

 ییچید که ر ی فرش فر.و ه مد

 غریبر ا.بان   ارر

 ی نیلوفر   .اقه

 کیارر یوزخیدِ قدیمدر یاییز

 ی  ر بانر کوچ ِ زر  باقد بو 

 

  ر.   قتد آخرین یله را از  .   ا ه بو 

 نوارر یاییزی را غریبه  ید 

 آ نگد آشیا ر ی زمستان

  ر نو.ان بو    
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 شب
 

 ش  ا های از  ر ازه

 شب را شیاختیم

 ما بلیدتر از قدِ

 هامان بو     گو تر از حوصله

 

 ش  ا از  یدگان

 شب را شیاختیم

 شا که تا .یاهد از یش  چشم

 ریخ  فر مد

 مات ییدا بو  ر زر

 

 تو   شاید از .رانگشتانر

 شب را شیاختیم

 ما را بستد  قتد    یل ِ

 های بلید   از  ر ازه

 گذشتد   

 
 

 مردگان صدای مرا دارند

 

 صبحد هزار.اله ا.   

 مر گان صدای مرا  ارند

 با های منلّق

 میان هوا          

 ی فریا هاید   رشته

 کمان نپیوند   گاه شاید به رنگین که هیچ

 

 صبحد هزار.اله   .ا ه ا. 

 ها ییجره توانم برای خداید که یش ِ   مد

 کو کانه

 .  همه آبد این

 تا غر    .  تکان بدهم 
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 دگیـاز بوسش

 نظام شهیدیمبحثد  ر با  حرک    ا.تن   ر شنر نازنین  ■

 

 محمد جانبازان

 

 

 آمدند ها مد مثل   ران

 رفتید مدها ُ مثل   ران

 چید  شان ببقات تمدن را ر ی هم مد های خیده
 (نازنین نظام شهیدی)
 

1) 
نظام منرفتد حاکم بر شنر مدرن فار.د، برنها  

منید  ر افقاد نوبییاا     ر    حرک    فنلی  شدن،

انسان نو هاور   ی گاه زباند  یژه نظام فکری    . 

ن عصاار تجااد  تجلااد یافتااه   از مضااموند صاارف 

ا.تن ید/تاریخد، به منیااید فراگیار  ر نهاا     ر    

.ااخ      گاه انسان متجد  مبدی گشته ا. ؛ که  ر ید خا. 

 ها.     تاریخد یدیده ی اکتسا  کیفیتد متفا ت از .ابقه

کر ی  ر به فنلی   رآمدن خوا.ا    ا.تقبای از چیین ر ی

کاه   آن سان نو هور، به صیر رت   شدند مستمر نظر  ار ؛ بدان

هااای  میاال بااه منیااای قامو.ااد   قد.ااد خااو  را  ر .اای   

 ا ی    یاا  ر یاد ر.ایدن باه بار ن      کیاد ش جساتجو  ا رفتاری

انتزاعد باشد  چیین فنلی    شدند، امکان قرار گارفتن انساان   

ذیر از یا  را  ر .اح   حدتد فراگیر، با کیفیتد نو هور اما فهم

  هد  منیای یدیدارها قرار مد

 ی که تا چه میزان شنر مدرن فار.اد نساب  باه .اابقه     این

ذهید/تاریخد ییشامدرن خو   ارای کیفیتد .اختارشکیانه بو ه 

ا.     ر یرنسیبد بدی ،  چار فر یتد قوام یافته از قِبل تبیاین  

فهمد اصیل ا.    یا باا تنارضاد .ااختاری  ر تحقاق فهام      

  تمایز آن از فهم عرفد قرار  اشاته، بساتگد باه میازان     اصیل 

تااریخد   فرهیگاد خاو   ار   بایاد      ی ا.تق ی .وژه از اباژه 

باا الگوهاای    هشیا.اانه را  ر مواجها    اره این یر.  هستد هم

رفتاری شنر مدرن فار.د  اش  که آیا  ر فراگار ی تااریخد،   

  آیاا  ر  شیا.اد؟   تاریخد خاو  را ماد   ی مستقل، ابژه ی .وژه

ر.یدن به یارا ایمد نو هور، با گذار از فراییدهای تاریخد، هیر 

مدرن توانسته ا.  برای ر.ایدن باه تشاخک   فر یا ، باه      

  باه   کیاد نوبییاا  عمال    ر شیا.د  ر بساتر فر آمادگد   خویشتن

 ندی باا آزا ی، نسابتد متادا م     عیوان جریاند مستقل    ر هم

  فهم منیای با.اتاند هیار،   برقرار .از ؟  ر آشکارگد، تحلیل 

هاا   با ابژه ههیرمید  ر مواجه

جز به مد  شیاخ  تاریخد 

توانااد از    با ا.ااطه نمااد 

جهااان ییرامااون خااوی     

ش فراتار  ا  ا های اکیوند رخ

ر  ؛ یااس محصااوی هیاار   

تاااریخد، محصااوی زمااان   

ا.اا ؛ بااا ایاان تفااا ت کااه 

کوشااد هیاار،  مدرنیساام مااد

محصااوی ر.اااوخ  ر ذات  

ساااب .اااوژه مساااتقل   ک

خو آگاااهد نسااب  بااه آن  

باشد؛   این تفا تد بییاا ین  

میان    گفتمان متنارض  ر 

.ااز ؛ تنارضاد کاه از     هیر مادرن   ییشاامدرن را فاراهم ماد    

فهم اصیل با فهم عرفد برخا.ته ا.   فهم اصیل که  ی ههمواج

جو   تبیین فر یا   ر آثاار هیاری را  ار          لل  بر جس 

آزا ی از این برآیید ا.    فهم عرفد ی تشخک    مبیّن مقوله

که با  لل  بر امار همگااند   فهام همگااند، .اند  ر هماه       

 ها  ار   یذیری .ابژه فهم

م کاه باین هیار مادرن   ییشاامدرن فار.اد ایان        ا من برآن

گیار  کاه هیرمیاد     تفا ت عمیق   بییا ین از آنجاا نشاأت ماد   

د   فراگیار  تجربیات تاریخ ی ییشامدرن به ی  منیا گر آ رنده

  همگاند بو     ر تبنی  از الگوهای رفتاری   مثاالدر تااری ر   

کاه   باه جاای آن  آن هام  آماد؛   یذیری انسان  یر زین برماد  فهم

باا   هگری  ر مقام فاعل شیا.ا  ر مواجها  به عیوان کی  بکوشد

شیا.ااد برآیااد   ر هیاار ییشااامدرن، نقاا  انفنااالد    متنلقااات

.ویه نساب  باه    گوید  احد   ت ال ی هیهمگاند هیرمید  ر ارا

شو    به شکلد هیوز فار  هیرمیاد    رفتارهای .ابژکتیو  یده مد

نشده ا. ؛ اماری کاه هیار    « فر »  گفتمان ا  به منیای  اقند 

ل باه فهام   ارا ه   ا راک انساان    .ا مدرن باه شادت   باا تو   

های آن ا.    گریختن   فر ریختن مبیا   بییان گر،  ر یدر کی 

هاا، میجار باه  ایجاا       ان مدرن از فهم تاریخد .اابژه گریز انس
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یاذیری انساان نو هاور شاد         ر نها    بییاان فهام  « حرک »

حیاتد نوبییا  را یدید آ ر ؛ حیااتد کاه صایر رت       ی شالو ه

ها به  لیل ماندن  شدن   گریز از به ابتذای رفتن مفاهیم   .ابژه

 آن ا.    ر آ ترین  .   ر منیای تاریخد/قامو.د، بزر 

زباان   شادن باه هساتیدگدر   این حرک      این این فنلی  

 ی میتهد خواهد شد   ا.اس یوی    ا.تن ی زبان، باه میزلاه  

چیااان کااه  حرکاا  جااوهری ذهاان را یدیااد خواهااد آ ر ؛ آن

گذار شنر نوی فار.د، نیما یوشیج با تنریض به  ضانی    بییان

  ذهان    انفنالد مناند تثبی  شده    خو کارشدگد  ر .اح

کاه   -د باه حاافظ   ی زبان نظامر منرفتدر انسانر تاریخد، با خطابه

موقنیا    -  ضنی  ییشاامدرن شانر فار.اد ا.ا      ی نماییده

هاای   جوی یدیده  انسان مدرن را حرک   ر یدر یاف    جس 

 کید: بیان مد« ر نده»
 

 حافظا این چه کید    ر غ ا. 

 کز زبان مد   جام   .اقد ا. 

 ابد با رم نیس نالد ار تا 

 که بر آن عشق بازی که باقد ا. 

 م که ر نده ا. ا من بر آن عاشق
 

2) 
شااهیدی از  ایاان صاایر رت   شاادن  ر شاانر نااازنین نظااام

میاد ا.ا  کاه باه .ام  افقاد        موقنیتد کیفاد   ذاتاد بهاره   

جو   تصاحب  حدتد همگاند میان   انگارانه    ر جس  یگانه

تجلّد چیین ر یکار ی   ر ابط مفهومد/بصری  ر حرک  ا.  

ی حرکتد  شهیدی یدیدآ رنده  ر نظام ایماژی  شنر نازنین نظام

 ندی عیاصار مضاموند شانر     قطند   لییقط  ا.  که به هم

د ارتبابد   ارگانی   چار ی شبکه ی زبان را به مثابه، میجر شده

های آن تماام   د که  ر  رفی کی یویاید، صیر رت   حرک  مد

گر     از ز ای، فر شادگد     ا.تناری بیا مدعیاصر  ر نها ی 

هاای   شاهیدی، نساب    یابید   ر شنر نظاام  فر بستگد رهاید مد

رفتاری زبان  ر .اح  کارکر هاای بصاری ماتن، بار نهاا ی      

های فرا.یتد/ ا.تن ید مفاهیم ا.توار  حرکتد   بر مدار .اخ 

 ا.  

ا.اتن ید   ی آ رناده  های مادرن کاه یدیاد    گونه .اخ  این

شاهیدی هساتید، باه حرکتاد      رانتزاعد  ر شنر ناازنین نظاام  غی

بصاری/مفهومد   باه  حادتد اصایل        ی موازی  ر    حوزه

انساند مبدی شده ا.  که  ر یرتو این اصال   حدت، شدن   

ه حرکتد مستمر میان عیاصر بر.اخته از ی  نظام تصاویری، با  

فرماای  هم ییو.ته از عیاصر ه د بی خو  را  ر شبکه،  جو  آمده

فرار نده را  ر افق شانر   گاه اندیشگاندر  . ، شنر، شکل  ا ه

ماد  آ چیان کاه تجلاد حرکا  باا باس      ا  یدید آ ر ه ا. ؛ آن

گراید، نظام هید.اد الفااظ   عباارات       شماری  ر صورت بد

 راه ا.   شهیدی هم  جو  ی  نها  ا.تناری  ر شنر نظام

ظااامد ن ی شااهیدی باار یایااه  .اااختار شاانر نااازنین نظااام 

گااه حرکتاد ایان     تصویری/حرکتد بیا شده ا.   تجلد  .ا  

د ایماژی ، میجر باه فنلیّا  ر.ایدن نظاام     ی .اختار،  ر شبکه

گاااه  د کااه  .اا یاا بصااری/مفهومد شاانرش شااده، بااه گونااه

هماان فنلیّا    حرکا  عیاصار      ی اندیشگاند شانر، بار یایاه   

 ندی ا.   از میان اقساام حرکا    اشاتقاق     تصویری  ر هم

حرکا  ذاتاد، حرکا      -ا.تن ید ی اقسام  ر نظام فلسفه این

تو.طد، حرک  جاوهری، حرکا  عرضاد، حرکا  ببیناد،      

حرکاا  قطنااد، حرکاا  مسااتقیم، حرکاا  قسااری، حرکاا   

نااوع حرکاا   ر نظااام تصااویری شاانر نااازنین      -مسااتدیر

گار   کاه    محساو  ماد  « حرک  قطند»شهیدی از جیس  نظام

  میتهاا؛ باه    أ جو    بو ن شاد  متحارک ا.ا  میاان مباد     

د که نسبتد به هر ی  از حد   فرضد مساف   ار     ر ی گونه

چیان کاه   گیر   حرک  تو.طد آن برابر حرک  تو.طد قرار مد

 ر فرهی  اصط حات فلسافد آماده ا.ا ، عباارت از باو ن      

  میتها. ؛ به نحاوی کاه هار یا  از      أشد  متحرک میان مبد

قبال    ر   ی ر لحظهحد   مساف  را  ر نظر بگیریم، متحرک  

حد  جو  ندار   حرک  تو.اطد حاالتد    ابند  ر آن  ی لحظه

نخسا  حرکا ،  ر    ی بسط یافته ا.ا  کاه  ر هماان لحظاه    

حرکا   »ش باا  ا آید    جاه تفاا ت   تفاارق    متحرک یدید مد

 ر این ا.  که  ر حرک  قطند ی   جاو  مساتمر     « قطند

ث   ا ه، حا .  که  ر هر لحظ یابد   جو ی  ار تحقق مد ک 

گار     از نظاام  یژگااند حاد ث   فیاای تادریجد        فاند مد

یذیر    نه  ر ی  آن  مید ا. ؛ که  ر بوی زمان تحقق مد بهره

 ی   ی  لحظه؛ ینید که حد ث حرک  قطند مشاموی قاعاده  

 ی  هیده .  که عیاصر تشکیل زمان ا.   حرک  قطند، کلیتد

باشااید   توقااف مشااموی  آن  ارای خاار ه عیاصاار کثیااری مااد

 ارای موجاو یتد ممتاد میاان    ،  یژگد ذاتد این حرک  نگشته

   میتها.     أمبد
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3) 
شهیدی   نساب  آن   از  یژگد بُند بصری شنر نازنین نظام

آمیختگد قوه   فنل ا.  کاه  ر   با جیس حرک  قطند،  رهم

فنلیّتاد از نظاام   ،    رآماده د به فنلیّا ی شکل مستمر، قوهه آن ب

باه  ، حرکتد به نظام بصری/حرکتد  یگری تغییر  ضانی   ا ه 

کاه نساب  ماضاد خاو  را از      آن گر     باد  فنلیتد نو بدی مد

آیاد   ر   د  رمدی کر ی نو به  ضنی  تازه  .  بدهد،  ر ر ی

ها .ااقط   این تبدیل   تبدّی  ضنی  حرکتد/تصویری،  فنلی 

مساتدیر خاو  را  ر موجاو یتد نو.ااخته     تیهاا ماهیا    ، نشده

تا میتها  ر  أیابید؛ به بوری که با جریان ممتد حرکتد از مبد مد

 :شهیدی مواجه هستیم .اختار بصری شنر نظام

 

 ها کن یاک بر 

 . هید  .  تکان مد

 .بار  بر .ه شیبه بر  مد

 
 : هیم  .  تکان مد

 ظ   خداحاف

 

 ها کن یاک بر 

 از ر ی تو

 شیبه رابر  .ه 

 ر بید مد

 
 من  .  تکان مد  هم

 :کیم نق  تو را یاک مد

 ظ   خداحاف

 
 بار  خالد بر  مد ی بر جا ه

 یدک یاک   بر 

  ار  یوانه

 .وی جدار گلو .و   آن به این

  مد کوبد
 

     م بر نام تو بر  مد بارا  ر گلوی

 

بار  »حرک  قطند  ر نظام هید.د الفااظ   عباارات شانر    

هاا،   کان  یااک  مد بارش بر ، بر آ با بس« بار  مد شیبه بر  .ه

 ار،  ر بید، یااک کار ن نقا  تاو،  یواناه       .  تکان  ا ن، مد

کوباد    ر میتهاا باریادن بار   ر گلاوی       .و، مد .و   آن این

تا میتهاای شانر،    أد حرکتد را از مبدی شاعر   بر نام تو، هید.ه

 .اری .اخته ا.    جاری   

تاوان آن را   کاه ماد  « بار  شیبه بر  مد .هبر » ر تمام شنر 

گااه   کل نظام منرفتد حاکم بر نظاام فکاری    .ا     ی نماییده

شهیدی  انس ، حرکا  نماو ار ا.ا ؛     زباند شنر نازنین نظام

ها عا  ه   کن یاک حرکتد قطند   جاری   .  تکان  ا ن بر 

باار ایجااا  فضاااید فااانتزی   ا.ااتناری  ر .اااح  تصااویر    

 هاا  گر منیای شنر از نظام تیا.ب تداعد ی ر شبکهمشابهتد که  

کید   بارش بر  بر  .از لفظد   منیاید متن ایجا  مد   تداعد

شاعر که  ارای ارجاعد  ر ند  ر میان ماهیتد شاعر  ی شیبه .ه

ید که اگار چاه شااعر      ا   ر خداحافظد ا.    امتدا  این رخ

ه جملاه  ش  ر ایان شاب  ا خواهان فراموشد   خاموشد خابرات

،   میتها  ر شانرش کما  کار ه    أباشد، به حرک  میان مبد مد

شانر را از حاالتد ایسااتا باه شاانری یویاا مباادی کار ه ا.اا        

موجو ی  شاعر  ر ی  نظام ا.تناری به کل هفته  ر مشابه  

کاه قصاد    باد آن  - جاو ی ا   ی د  ر میاناه یا  ا.  که خابره

ه شایبه با   ل از .اه خواند را  اشته باشیم برآنیم به همین  لی نی 

 اری  نشان از میان -هفته نام بر ه شده ا.   ی عیوان ر ز میانه

ش را  ار   شااعر  ر یاد   ا های .تالژی  تسخیر شاعر تو.ط نو

آیاد؛ اماا حرکا        به فراموشد .پر ن خاابرات خاو  برماد   

عدم امکان به فراموشد .پر ن  ی  هیده یویاید  ر تصا یر نشان

 ها.   نو.تالژی
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بر   ر جدار گلوی شاعر   ترکیدن بغضد  یر.اای  بارش 

گر تدا م خابرات   ریزش بار    خالد ذهن، تداعد ی بر جا ه

شاااعر ا.اا  کااه گویااا هاایچ  ی شاایبه بغااض   اشاا  باار .ااه

 کید، تواناید یاک کر ن آن را از ضمیر ا  ندار   یاک بر 

 

4) 
 اره با  شهیدی، هم گاه اندیشگاند شنر نازنین نظام  ر  . 

 ا های تقویمد ماواجهیم کاه    اعتیاید به رخ عشق، حرک    بد

اعتما ی  عدم اعتیاا باه اماور، از کیاار آن      شاعر  ر ییاه این بد

گذر    خواهان زیساتد ازلاد، حیااتد حرکتاد         ا ها مد رخ

منیاید ا.تن ید از بو ن   شدن ا.  که خو  گویاای عرفاان   

نظام شهیدی باه   آ ری ر .   ر ی غیر متافیزیکد شاعری یی 

چیاین باه    بیز، نه از بارای باه .اخره گارفتن   انتقاا ،   هام      

ا.طوره، نه  ر نظامد ییشامدرن، که ت شد  ر جه  اذعان بار  

م باا مساخر   سا .  که انسان عصر مدرنی میراید هر آن فرعیاتد

هااا   بااا   ر شاادن از  آن ی شاادن   مساا  شاادن  ر .اایطره 

ابادی زیساتن را از    حاکمی  عشق، آن منیای قد.اد، ازلاد    

 .   ا ه ا.   عشق  ر کل ا  ار زیس  بشر با حا ث شدن 

.ا    کر ها   مفاهیم متفا ت، مضموند   لحاظ قرار  ا ن ر ی

گر     تجلد  که  ا.اس آن بر شدگد، حرک    ا.تن  بریا مد

شاهیدی  ر تبنیا  از ایان صایر رت      آن  ر شنر نازنین نظاام 

واناد منیااری بارای یاالو گد       ت .    ماد  دیمتنالد   ا.تن 

زایشد نو، مبتید بر فهم اصایل هساتد باشاد    ر ییااه چیاین      

کر  انسانر  نگرشد، نق  انتقا ی خو  را  ر به مسل  بر ن ر ی

 : ار ا.  ی عصر مدرنیسم نیز عهده مس  شده
 

 ری  جهان کج  ر آمده ا. 

 توانیم   مد

 تمام ر ز بر آن

  ار بخیدیم  یوانه

 از این ما که یی 

 جواند زنداند  ر تار نقره را

 ز یم شانه مد

 هامان   جامه

 رن  هواید  اش 

 که بد  لیل ارغواند بو 

 ییرا.     برابر جهاند که به تیغد     م چهره مد

 کمد مجای  هید!

 توانیم ما مد

 تمام ر ز

 ای  ر مش  با آییه شکسته

   لبا.د که  یگر ارغواند نیس 

 .ر  های .پید   گر  میدان

 بچرخیم

   فکر کییم به عشق

 که رنگ  یریده ا. 

 هاید که بر  آن را   راه

 کید مسد   مد

    .  تکان بدهیم

 برای جهان شما

 که میان میدان

 ایستا ه ا. 

   چهره کوژش

  ر ن آییه

 شکید   مد
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هاد جنسی ی ت ز ا ه سر  جنبه
 شهیدد شعر  از ین  ظا 

 

 چگینی نادر

 
 

  نخستین بار  ا. ی عشق  ر یونان  الههی ار س نام  کلمه

ی زیبااید تان زمییاد     .قراط ار س یا خدای عشق را  ر بااره 

آثاار ار تیا  باه    بر همین ا.ااس    تنریف کر 

هاا برخور هاای    شاو  کاه  ر آن   آثاری گفته مد

چیین مساایلد     اهمی   ار احسا.د   جیسد 

باا  ر نظار     یار ه   بدگونه آثار به شکلد   ر این

لاف  ؤشاو    م  گرفتن اصوی زیباشیا.د بیان مد

کیاد تاا تماام جزییاات را باا  ر نظار        ت ش مد

  گرفتن شرایط ر حد بیان کید

یار ازی را   ار تی  بار .یگیید از شخصای  

.ا    به شکلد بازتا  تصویری  بر عهده  ار  

  کیاد  گری ماد  که از منشوق  ر نز  عاشق جلوه

ین تخاای ت بااا خلااق چیاا    یااا ؤعاشااق  ر ر

تااعمق اشاتیاق    کوشاد  مدتصا یری  ر حقیق  

 ر ان خو  تقوی  کید   از این بریق خو  را  عشق را  ر ر ح

برهیگد جسمد  ر صد رصدِ به منیای  امکاناین   ابراز نماید 

.وی برهیگد جسامد  به شنر یا تصویر نیس  چرا که حرک  

 ن ؤکشاند   تصویری زشا      ر از شا   شنر را به ابتذای مد

  گذار   قد به نمای  مداخ

تصویریر ازی عاشقانه تا جاید کاه بتواناد ر ح اشاتیاق را    

گیاری   .  زیبا که بسیاری از شاعران با بهره .یرا  .از  امری

گااه کاه شانر     خلاق کییاد اماا آن    اند آثااری زیباا   از آن توانسته

شاو    د برای برآ ر ن عط  هوس  ر ذهان شااعر ماد   ی  .یله

امری کاه هایچ لاذتد  ر     ، ینید ر  مد شنر به  ربه ی .قوط

توان یاف    تیها ابزاری صر  برای یا.ا  باه هو.اد     آن نمد

ی غریزه   تن ا. ، عشق با ر ان  ز  گذر ا.   .کس زاییده

ی  رابطاه  توصایف   حس آ مد .ر کار  ار    ا بیات ار تی  

 .     به  یگری نفر ی  عابفدر -شهواند 

هااای رایااج      إلمااان هاااید کااه عیاصاار یکااد از  یژگااد

را  ر کاار   ایاان ر یهااای غریزیااد   حسااد   عااابفد  جیبااه

ی برخور   هکید، .اختار   نحو تر مد میدی مناند برجسته  لل 

 فر یا  برجستگد خاصد از   این گرای ، .    کارکر  زباند

نیز ید   نما ین     ر یدیداری نشانهرا تجمی  کلمات یا حتا   

بر   را به یی  مد  تشبیهد    توصیفد ییو.تگد  تصویری  ر 

کاااار بااار ن صاااحی   زباااان جیسااایتد   ه بااا   ر نتیجاااه 

شیا.اد    ر انتقاای عیاصار نشاانه    های حاصل از آن، آمیزی حس

افتاد     ماد های یورنوگرافد  ر فضا.ازی موثر  ا رتیکد   جیبه

 کارآید لزم را  ر انتقای ایان ر یاه   خصوصایات .ابکد آن    

شانر   جیاب     ،از این حیث آ ر   مدبه اجرا  ر  کید  مدارایه 

ی مناصر ایاران افاق    شنر زنانه

یااد  ر ییشااار   ار     گسااتر ه

تار ماور     به نظر نگارناده، کام  

 توجااه   تجربااه قاارار گرفتااه 

با این توصیف  ر اشانار   ا.  

شااهیدی، زبااان    نااازنین نظااام

بییاه     کاربر  زبان جیسیتد کام 

 به ندرت تجربه شده ا.    کم

تار اشانار  ی،     ر بی  توان مد

های زبان زنانه   جیسایتد   جیبه

 ر یااد ایاان    .ااراغ گرفاا  را

جااای اشاانار   نگااره،  ر جااای 

میدی از یتانسیل زبان زنانه   جیسایتد   شهیدی  بهره نازنین نظام

بیای   باا   از آن تار  های ا رتیکد   حتا یای   به عیاصر   إلمان

 مواجهیم فیمییستد 

تار   های ا رتیکد بسیار محد   ا.    کام  اجماع این نشانه

یار ه،  مگار  ر عیاصاری مثال     ید توان خ قیتد   بدعتد را می

هاای   بو.ه   بسایار  اژه ، بکارت،  امن، یو. ، ملحفه، آغوش

ثرش  ر ؤهیگام   کاارکر  ما  ه  یگری که هر کدام  ر .اخ  ب

تصویر.ازی   انتقای حسد ا رتیکد   شهواند،  رفی  بالید 

تر گفته شد، مکاشافه   که یی  اما چیان  دی ه خو  نشان مدرا از 

گااه شادن  ر .ااخ      هیا   شهو  قابل اعتیا   متمرکازی  ر تک 

ی  د   گزیی  هر کدام، با ارا ه   میل گاذار   جیباه  نزبان ندار

   ر توصیفد   توضیحد  ر .ط  زبان شنر لحاظ شاده ا.ا   

یاا   زیر.ااخ  زبااند خاا     یاژه     های میجر به اتفاقنتیجه 

حس   غرایاز زناانگد   انتقاای     شدن .ازی  ر یدیدار برجسته

 شو    یده مدتر  کم ،ی ا رتیکد   شهواند نگره
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توصیف احتمالد اعمای یا امیای جیسد تیها بخشد از اثر را 

شیا.اد از   زیبااید   زیبااید   ، هد  ر ایان گوناه آثاار    شکل مد

عمال جیساد یاا نشاان      توصیفد   گاه مهمد برخور ارن جای

هساته   مضامون اصالد اثار را      ، ا ن   تأکید بر اندام جیساد 

  شیا.ای  ا.ا    یدکه حامل منیارهاای زیباا    هد بل شکل نمد

یر ه به بیان  یر ا   بد هاید هستید که بد گونه اشنار، عاشقانه این

البتاه تنبیارات   صاور      یر ازند احسا.ات ار تی  شاعری مد

تارین   مهام   اناد   ج شنری  ر لفافه  رهم ییچیده شدهخیای رای

هاا    ی باار  ر   های اند ه شهیدی تجربه  یژگد شنر نازنین نظام

 هوی  زنانگد ا .  که از شخصی  منمولد بو ن زن فراتار  

 :بخشد جان مد یر اتر ش را بدا های ر    عاشقانه مد
 

 ناکد انباشته ازفرح

 ها زن میان م فه شکفد مد

 ها  ی  ر ز  ربخار نیم  

 شو      مد

 شبان اما نیمه

 شا های رنگین بای زند با

 آید ازهواید نایدید مد
 

 شا کوب  بای هر با

 شو  رن  هوا  گرگونه مد
 

گاوید  ر ناد   ذهییا    زباان      شهیدی  رت  نازنین نظام

ل یبخشد   تمام مسا مد جهان فر ی خو  را  ر شنر منیا ،زنانه

بار      زنانه   از موض  جیساد هام فراتار ماد    انداز  را از چشم

 هد که هوی  خویشاتن را   ه مدیمید ارا هتصویری از زن اندیش

 نباای  ه با  ا   الگوهاای متناار  نیسا     شیا.اد کاه ییار     مد

کلمااه  آمیختااه  ریااا  هیاار آمیختااه  ر زیبااایدر ،.اا  زیباااید

چیازی کاه تصاورات       ار  ما ارزاند مده ب ترین لذت را بزر 

بخشاد   باه ماا ماد      کیاد  ماد   ر مدت کوتاه ممکن رابسیاری 

ایان   آن ا.ا      نباایر مخابب  .  که منر  ترین منرف  عالد

.ا  کاه  ر چیای  ایان احسااس       شهیدی ا.تندا  نازنین نظام

 :.از  ا.تتی  را مد

 

 شا میان چشمان

 تاریکد جهان غرق ا. 

 به میقار با.تاند

 چیزی برگرفته که ر ز

  نجوای م فه رهیاهیوی  ی  

 ییهان ا. 
 

.  کاه ا  باه    هویتد، نازنین  ر شنر ی  ید نو   نگاه زنانه

موجااو یتد  کااه جساام،  ،زن  ا ه ا.ا   زن ینیااد انسااان آزا  

اندیشه، زبان، احساس، ر ح    ر نتیجه ا.اتق ی فار ی  ار     

، عشاق  ی فقط انگیازه  شنرهای این شاعر تر حضور زن  ر بی 

زن  ر ایان     فااید نیسا    بدیا کاری، مکر  ههوس، شهوت، ناب

 ر   ر .ا    .ا    حیاات حقیقاد ا     زیبااید مطلاقر   شنرها

چییاین ا.ا  کاه     انصا     اقنیا   رهام  آمیختاه ا.ا       

مشاخک  نایاد مابهم      چهاره  نمنشوق  ر شنر نازنین عماوم 

 ،موجو ی .اا ه  ،.   همیشه منشوق  ار ، ینید مفهومد کلد

ییرامون ا .    اگار زمییاد    یاشیا آمیخته با عیاصر ببنی   

 ا. :شیاخته نامتنالد  هم باشد چه متنالد   چه غیر

 

 اش خید ابری با لب

 آید صب  مد

 ایستد برشیشه مد

 مثل کو کد گیج

 کشد مد ک.ر

 ام گرفته ایی  من اتاقد مه

 ام .ا ه یکه اشیا

 یوشید توری .پید مد

 گیرند یا  مد  

 مرهمد بپوشانیدرا به  ی خو  های تازه ترک
 

ی شانر   شاده  نازنین ازشااعران ثبا   که  راین شکد نیس  

چه  ر عرصه ی شور ذاتاد شانر،   ، ی شص   هفتا  ا.   هه

هاای   چه  ر خلاق ایماژهاا   اشااره   ؛ زباند آن ی چه  ر عرصه

 ی  ر عرصاه    ا  هام چه  ر .اختارشکید فرمد   منیاید ،تازه

ایان   ی بیاان شااعرانه   هم به، ار تیسم عاشقانه موفق بو ه ا. 

از برفاد   یر اختاه ا.ا    ار تیکد   چیدلیاه   ی بازی عاشقانه

ش به ی  بازی عاشقانه   ار تی  ا شنرش   بازی میان کلمات

شو    ما از بریاق اشانارش      مالمای از احسا.ات تبدیل مد

شاویم   قاا ر باه حاس         ار  ی  جهان عاشقانه   زنانه ماد 

با ر من این ه بگر یم   مد ا  شوریر  لمس احسا.ات مختلف 
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بازی ار تیکد   عاشقانه را  ر اشنارش یایاند نیس    مرتاب  

شکلد تازه از بازی عشق   جدی عاشاقانه  به خور     چرخ مد

 از را لمااس ایاان بااازی یرشااور    حااس   ا    انجامااد مااد

 : هد ه مدیاندازهای مختلف ارا چشم
 

 شهر برگرفته ا.  از  امان ابریر .ر

 میان م فه ها .و که آن زند

 اش را گرفته باران یل ِ

 کید باز مد

 شا خید ابری با لب

  م ی 

 نگر  صب  گیج را مد

 جهان آشیا. 

 .  چیان آفتابد هم  
 

 ر بیازی عاشاقانه از    «های آ یازان  آ.تین» نازنین  ر شنرر

 اناد کاه ایان عشاق  یگار تاوان        گوید اما ماد  بحران عشق مد

عشق ا.ا     غوشد مر  آ غوشد، همآ همزندگد ندار    این 

ش خشم   شااید هام غام    ا  ر جدی قدرتد که اکیون  ر  ر ن

خاوابگد   فضای این هام   یایان عشق، جای عشق را گرفته ا. 

به یایان رفتن عشق   چیرگاد  مبید بر  مالمای از حس    انایدر

 :.  بر  یگری

 

 گف 

 ییهان شویم

 ش آمدا باز ان مهِ یس با

 بربگیر م  ر تا

 چشم مر  تا فر بپوشاند از

  زید اما مر  مد

 یرحوصله مثل با ی گرم  

 که .یگین

 کید یراکیده مد مه را

 عشق ناگهان  

 بو  آن افلیج آشیا

 شا آ.تین آ یزان که  ر   

 چرخید با  مد

 بیدید؟ های شرجد را نمد  ریچه
 

 گراید باید  ر نظر  اشا   های جیسی  رابطه با نشانه اما  ر

تشابیه   این تواناید  رآثار نازنین بسیارکم ا.   مشبه رکیاد از 

 اقا     ر  کیید  یگری همانید مد به چیز ا.  که شاعران آن را

 یاده   شاان  میاان   ر د یگری که ارتبااب  شدر مشبه  بین  شاعر

ی   یاژه  خاا     ی کیاد تاا نگاره    ییوند حاصل ماد  ،شو  نمد

باه مخاباب     ق مشابه بریا  مشابه از  رابطه با  ر را عابفد خو 

بید  .پس  ذهن شاعرنق  مد ابتدا  راین نگره میتقل کید البته 

 تشابیه باه    یاباد  اش شباهتد ماد  بین آن  عیاصر ییرامون شاعر

  ار  اختیار  ر چه را آن هر کید تا فضای  ر ند شاعر کم  مد

   ه  هدیارا

ناازنین   آثاار  گراید  ر های جیسی  مشخک ا.  که نشانه

شهیدی بسیارکم ا.   اگر هم تشبیهاتد  ر آثاار ا   یاده    نظام

ار تیا    ز ه    یدگاه جیسای   هاید هستید که از شو  مشبه مد

 شااعر باا    یف به کار گرفتاه شاده ا.ا    نضبه شکلد  اق    ر

 ی خو  های خا  زنانه تجربه میان آن   یی هر عیصر مشاهده

 یافتااه  ر شااکل ی .ااند  ار  آن اندیشااه بییااد   ارتباااط را مااد

 باه اشایا     ی ا  نگرش زنانه از که خبر دهای مشبه با ش راا ذهن

تداعد کید که تا   هد های خا  زنانه مد تجربه عوالم ناشد از

 :ا. عمل کر ه ناموفق نیز حد  ی 
 

 باز   مد زنید  ر

 زن نور زا. 
 ناشیانه بزکد تید   با

 صورت لب   بر
 اش های چهره چین ما.یده بر

 .ر ش م  با

 کید خاموش مد هف  صدای قد.د را
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 گاهی بسیط به شعرهاد 
  از ین  ظا  شهیدد

 

 دی حمولهوسریا داو

 

 
 ها کن یاک بر 

  هید  .  تکان مد

 بار  شیبه بر  مد بر .ه
  هیم:  .  تکان مد

 «   خداحافظ»   
 ها کن یاک بر 

 شیبه را از ر ی تو/ بر  .ه

 ر بید مد
  هم من  .  تکان مد

 کیم نق  تو را یاک مد
 «   خداحافظ»   

 بار  بر جا ه بر  مد
  ار کید  یوانه یاک   بر 

 کوبد  .وی جدار گلو مد .و   آن به این
 بار   م بر نام تو بر  مدا  ر گلوی

 1«بار  شیبه بر  مد بر .ه»
 

ی شنرهای ناازنین نظاام     ر مجموعه

شهیدی، شاعر با گریز از رئالیسم عیید به 

ر     با ایجااز   الیسم انتزاعد مد.م  رئ

های مدرنیتاه    ر .اختار عمو ی، گسس 

هاای   گاوید  کشد  با تا   را به تصویر مد

کید    توصیفد .اختار ر اید را مختل مد

های  ضنف ی گری محض از جمله ر ای 

 ر    .اختاری به شمار مد

 قتد را ی  ر برابر عشق، باه انکاار   

ذهان  خیز ، یا.خد ضمید به  مر  برمد

آفرییاد      هد   ر این عشاق  مخابب مد

تار از   ز ایاد، تصاا یر ر ایاد مهام     مر 

 کید: عیاصر  یگر جلوه مد

 ایستا یم، عکس گرفتیم  1

 ها    ها   هلهله زیر باران

 ا ه ا. عکس من نیفت
 تو نیامده بو ی

 من .ایه  اشتم

 م   ا  ر عکس، غایب
 

 گونه نوشتید؟ این  ا.تان را شما چه  2
 گونه به این قصه آمدم؟ چهمن 

 فصل بندی چه خواهد بو ؟
 کید نم صدای شما صفحه را باز مدخواهم بدا مد

 کید؟ تان مرا به .طر  یگری تبنید مد یا .کوت
 

 ا نباید تابستان را ا امه  ا  انید چر شما مد  3
  انید چرا هیوز یاییز مد

 هیچ  رختد را ر شن نکر ه ا. 

 .ر  ا.  انید چرا تلفن  شما مد
 .از  باران مر گان را زنده نمد چرا

  انید؛ شما مد
  انم  من نمد

« اصر با ها هستماما من من»ی  ]این .ه قطنه از مجموعه

 2انتخا  شده ا. [

 

راه  های فر ی ا اجتماعد به هم  .اختار شنرها ابنا ی از یا. 

زناد    هاا گریاز ماد    ر ایا   ها به کا ن  ر ای   ار ؛ را ی از خر ه

نما از جملاه   عیاصر فلسفد   متیاقض

های ک مد اشانار باه شامار     شیطی 

های تیاقضد  آیید  گر تس ، تقابل مد

مثاای     یالکتی  فراشخصد هر .اه  

هاااای شااااخک   لفاااهؤاز مفاااوق 

شو    ر این  مدرنیسم محسو  مد یسا

تراژیاا  ا    »هااای  بااین، موقنیاا  

ها ایفاا   نق  قابند  ر متن«  راماتی 

 کیید  مد

نگاری، .ااختار منیااید       جزید

جذابی  زبان ر اید به زیباید شانرها  

افز  ه ا.   تصا یر ر ایاد فراتار از   

کییاد    میدهای خطد حرک  ماد  زمان

« تاریا  ا ر شان   »نگر ز ایاای   ع  ه بر این، شاعر با نگاه جزید
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گراید  .بب  کا  ؛ که  ر این جه  با عییی  ها را مد اشیا   یدیده

 ند شده ا.   خلق تصا یری بدی

ی شکساته   های یا  آییاه   خر ه شهیدی مثل تکه شنرهای نظام

 بیید: هستید که هرکسد تصویر خو  را  ر آن مد

 

 ا لی  ما زن بو یم

 یم  زنان آن مر ان بو 
 شان یس با امید به بازگش 

 ی خو ی ها  .    متکد به اندیشهتی
 زارها راندیم ها را از کش  خوک

 ها رفتیم کارخانهز کار خانه به قبل ا
 ها کتا  عشق   آزا ی خواندیم شب

 کس با ر نکر  اما هیچ
 های شبانه که از میان جیازه

 چیزی مثل جسد را

 ه ا. از ی  خون اجسا   یگر شکست
 کس نخوا.  با ر کید هیچ

   نکر 
 ه مثل ی  تنویذ با تو خواهم بو من که گفتم همیش

 کر م چرا باید با ر مد
 اما تو

 ام بر.د م به چهرها گذاری اش  تد نمدتو که گف
 م خزه بستها گیسوی

 کجاید؟
 «اما من مناصر با ها هستم»

 

باازنمو    هاای  یگاران   های شااعر  ر خو آگااهد   خو آگاهد

های محسوس، یلد بین شنر   مخابب ایجاا    میدی عییی  3 ار  

های ر اید از عیاصر شاخک یسامدرن ا.ا      کید  ییچیدگد مد

 گره هستید  های تصویری برتر از عیاصر  یگر جلوه ر ای 

های لفظد ا منیاید را   تر ید بین    فضای عین   ذهن، تقابل

های  از  اقنی  کید   کارکر  متنار   ای   مدلوی ناشد ایجا  مد

نمااید  ر منااند انتزاعاد بار ز      اتفاق افتا ه ا.   اغراق   بزر 

 کید  مد

گرایاد نماو     اجتماعد  ر قالب ذهیی « منر»رمانتی    « منر»

 شو : مدبارز  ار    فضای نو.تالژی  .بب تحوی فرم   محتوا 
 

 افتیم  آ.ا اتفاق مد ا چیان برق

 ا نخواهم بو رؤی  شم که بد

 دلد کم ا. ی  صی
   میزی که یش  آن

 ایستم، کیار ییجره کشتد ا.  مد

  ر ای   ا.تان  ر  ریا ا. 
 4«شویم میان    فیجان .ر  مد»

 

.   زبانر تصویری  اندیشد گراید   مر  ا.اس متن بر عییی 

ی ثقل شنرها.    فرم هید.د  ابسته باه فضاای بییاامتید     نقطه

 باشد   مد

های منیااید ا لفظاد ا.ا       ز اید عیاصر متید، حاصل آشیاید

گراید، .اختار منیاید،  جهد متکثر  ار    شاعر  که  ر این تجربه

 افزاید:  های عمدی به ابهام شنر مد مید   ییچیدگد با زبان کی 

 

 ا ما تیها میزبان مهتابیم

 نه ر زی که  ر نق   یگرش تابید
 آه، زند که ر ز با نام تو

 گذر ! بام مد بر
 های زریی  باید .رزمیید  یگر را  . 

 نشانه ر  
 ما میزبان آن ماهیم

 تابد .  برنمد که  یری
 بانو! ماه را   باره

  ر شن کن
 «شویم میان    فیجان .ر  مد»

 

گرایااد،  شااهیدی حاصاال ذهاان هااای نااازنین نظااام شاااعرانگد

لفظاد ا   »هاای   ز ایاد  آشایاید  های ک مد   فر محوری، ییچیدگد

.    هیجارگریزی، تنلیق، .اختارشاکید   چیدصاداید    «منیاید

 کیید  کر های مختلطد را  ر شنرها لحاظ مد ر ی

 
 ها: نوش  ید

 1332بار ، نشر نیکا، چاپ ا ی،  شیبه بر  مد   بر .ه1

 1333  اما من مناصر با ها هستم، نشر نیکا، چاپ ا ی، 2

ش ا .  که بازتا  جا  اقند   آنخو آگاهد  ر خو   اقنی  ندار     »3

 فر ری  هگل « را  ر آگاهد  یگری بازیابد 

 1361شویم، نشر مر ارید،    میان    فیجان .ر  مد4
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 وـلـرف سر گـب
 «بار  شیبه بر  مد بر .ه»از شنر خوانشد  ■

 نازنین نظام شهیدی ی ه.ر  

 

 احمد کنجوری

 

 

 ها کن یاک بر 

 . هید  .  تکان مد
 بار   شیبه بر  مد .هبر 

 

  هیم:  .  تکان مد
 «خداحافظ   » -

 
 ها کن یاک بر 

 از ر ی تو
 شیبه را بر  .ه

 ر بید  مد
 

  هم من  .  تکان مد
 کیم نق  تو را یاک مد

 «خداحافظ   » -
 

 بار  ی خالد بر  مد بر جا ه
 کید   بر  یاک

  ار  یوانه
 .وی جدار گلو .و   آن به این

 کوبد  مد
 

 بار     ام بر نام تو بر  مد گلوی ر 

 
 (11-6: 1332)نظام شهیدی، 

 

 

 

 

 .ر.خن

 

از زیباااترین « باار   شاایبه بار  ماد   بار .اه  »ی  .پید.ار  ه 

( ا.ا   13۴3-1333یا  نازنین نظام شاهیدی )  های زنده .ر  ه

ی شنری با همین عیاوان  ر  شاده ا.ا    ر     که  ر مجموعه

محافااال ا باااد، یاااس از انتشاااار   

بر .اه شایبه بار     » شنر ی مجموعه

به نظام شهیدی، لقب شااعر  « بار  مد

ی   ا ه شد  خوان  .ر  ه ها شیبه .ه

، ضامن  «باار   شیبه بار  ماد   بر .ه»

آفریی  هیاری   کشف راز   رمزهای 

آن   التذاذ ا بد،  ر  رک .ااختار    

های نازنین  محتوای بسیاری از .ر  ه

 گشا.   نظام شهیدی نیز راه

رین عیاصااار تااا  ر ا اماااه مهااام

.اااختاری   شااکل  هیااده بااه ایاان  

 شو   .ر  ه برر.د مد

 

    حرک  از عین به ذهن   .اختار .ر  ه1

انادازهای ببیناد، توصایف ببینا         یر اختن باه چشام  

گیری از عیاصر ببینا ،  ر شانر فار.اد     تصویرآفریید با بهره

   مراعااتِ « بار  »ی  آماد ا.ا   تصاویرآفریید باا  اژه     یربس

آییاد،   های تیا.بد نیز که حوی این  اژه گر  مد شبکهنظیرها   

هاای مختلاف، باا     ها   مکتب ها،   ره قدمتد  یرییه  ار   .ب 

های  اند  بر  که  ر ا.طوره کر های متفا تد بدان یر اخته ر ی

. ،  ر تطور زمان، تغییار   خدا ندی ید خجسته   ایراند یدیده

هاا     د، نگااه ی ببینا   هاد  ایان یدیاده    ماهی    هویا  ماد  

هاای مختلفاد را نمایاناده ا.ا   شااعران از  یربااز، بااا        نگاره 

کر های  توصیف صر    مستقیم  ر ا بیات ک .ی  یا با ر ی

کاار  نما یر ازانااه، امپر.یونیسااتد،    متفااا تد همچااون ر ی 

هاای منیااید      گاه لیه  های آن را نمایانده رمانتیسمد      جلوه

 اند   هگوناگوند برای آن خلق کر 

کاار ی  بااا ر ی« بااار  شاایبه باار  مااد باار .ااه»ی  .اار  ه

ید شخصد از ی  ر ز برفاد را باه تصاویر     رمانتیسمد، تجربه

آ ر  حرک    چارخ  نگااه از    کشد  .اخ  کلد شنر، ره مد

آفاااق بیاار ن بااه اقلاایم  ر ن ا.اا   .اار  ه بااا تصااویر       

آید    ر  به حرک   رمد«  هید ها/  .  تکان مد کن یاک بر »
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« باار   ام بر نام تو بار  ماد    ر گلوی»ی  نهای  بر انتهای گزاره

 انداز    لیگر مد

جهان بیر ن )بر ، باران، ماه، با ، زمستان، یااییز، تابساتان،   

ی برآماده از آن   تییده های  رهم  بهار، شب، صب      (   تیا.ب

های نازنین نظاام شاهیدی حضاوری یویاا   یرتاوان        ر .ر  ه

کیاد   از   امر، زبان شنر ا  را .ا ه   ملموس ماد  ارند؛ همین 

 بخشد  گد مدنکرا جهاتد بدان  .ن    بد

بااه  لیاال یاار اختن بااه آفاااق   انفااس، بااه بااور توأمااان،  

شایبه بار     بار .اه  »ی  .اختارهای ب غد   حتا زباان .ار  ه  

ی ر حد شاعرند  رنا    ،  ر ارتبابد تیگاتی  با تجربه«بار  مد

ن، تصویر    یگار عیاصار .ااختاری نیاز      ر ن .راییده بر زبا

ی عیاصاار  .اا   قساام  اعظاام ا هااار نظرهااا  ر باااره یاشاایده

ها، برآیید کشف ر ابط اجزا با هم    .اختاری این گونه .ر  ه

توجه به .اختار آن ا.   اشیا   مظاهر ببین  بر اثار تصار    

 آید   خیالد   عابفد .راییده، به رن   ر ن ا   رمد

 

 ایماژها  تصا یر   2

، برآییاد  «باار   شیبه بار  ماد   بر .ه»ی  تصا یر .پید.ر  ه

کوش  ذهید برای برقراری رابطه   حتا اتحا  جهان بیار ن باا   

 نیای  ر ن .راییده ا.   تصا یر با .اختمان کلد این شانر،  

ر ناده،   ییوندی ارگانی    زناده  ار   تصاا یرر بالیاده   یای     

 کیید   ار جلوه مد   انداماند    ر نهای همگد  ر تدا م هم

های نخساتین شانر فار.اد کاه      های .ده بر خ   .ر  ه

گری    گرایانه به صورت تر با نگاهد آفاقد   بر ن شاعران بی 

یر اختیاد     هاای ببینا  ماد    توصیف .اطحد اشایا   جلاوه   

ذهید .راییده تهاد   ی هعابفد   صبغ ی هتصا یر بالطب  از شیر

باا توصایف صار     « باار   به بر  مدشی بر .ه»بو ند،  ر شنر 

هاای ببینا   ر    که جلاوه  بر    ر ز برفد ر یار  نیستیم؛ بل

خدم  حالت  ر ند .راییده ا.   هماهیگد   یگانگد ر ح 

  ر ان شاعر با محیط .بب شده ا.ا  کاه  ر هار خوانشاد،     

د یا  نخستین بر اشتد که  اشته باشیم همین امر باشد که فاصاله 

بر ن .راییده نیسا    تصاا یر   ایماژهاا    میان جهان  ر ن   

بار  » ی هرنگد   یگانگد ا.ا   تصاا یر .ار       ر  این ی آ ره

 ر  تقلیاد از   یگاران شاکل    آ ، از ره«باار   شایبه بار  ماد    .ه

.ا     زیساته   شخصاد   ی هکه برآمده از ی  تجربا  نگرفته؛ بل

د کاه تلیگاری   یا  د غمگیانه ا. ؛ تجربهی ایماژها حاصل تجربه

د رمانتیا ،  ی د بر بستری از عابفهی برای خلق .ر  ه .  شده

 گیر   نو.تالژی     .ا ه   صمیمد، همه

های فار ی )مانر فار ی(   یار رنا  باو ن        توجه به جیبه

اناد  )ر  ک  .اید    هاای رمانتیسام   احسا.ات   عوابف از جلوه

 (136: 13۴۴حسیید، 

ر های مکییه مکار  ا.تناره« بار  شیبه بر  مد بر .ه» ر شنر 

مد ا.تناره  ر این شنر، نشان از تیا.اب تصاویر باا    آ ا.   بس

هاای   تارین عیصار  ر .ااختمان .ار  ه     منیا. ؛ چرا که قوی

غیاااید    ر حالاا  تااأثر شاادید، ا.ااتناره ا.اا   )ر  ک       

 (3۴3-3۴9: 13۴1کدکید،  شفیند

  »، « هیاد  هاا/  .ا  تکاان ماد     کان  کیا بر » ر تصا یر 

.اوی جادار گلاو/     .او   آن  باه ایان   ار/  کید/  یواناه  یاک بر 

م بار ناام تاو    ا  ر گلوی»  « بار  شیبه بر  مد بر .ه» ،«کوبد مد

ند   ر ایماژ نخسا  باا تشاخیک      ا لیاز این قب« بار  بر  مد

جاندارییااداری مااواجهیم؛  ر تصااویر   م  ر کیااار صااین     

مکییه .ااخته   ی ها.تنار ی هبر یای« جدار گلو»تشخیک، ترکیب 

 ر    تصویر  یگر نیز، باا تنبیار باریادن بار  بار      شده ا.   

« ناام تاو  »  « شایبه  .اه »چون مکان باا   ، هم«نام تو»  « شیبه .ه»

برخور  شاعرانه شده ا. ؛ ینید باا هیجاارگریزی حاصال از    

 .تیزی شده ا.     .ازی   عا ت کیاید، برجسته ی ها.تنار

 ن مد بوآ ترین علل یربس توان گف  از مهم به بور کلد مد

های ناازنین نظاام شاهیدی،     صین  یر.ونیفیکا.یون  ر .ر  ه

هاای ببینا       تر به جلاوه  توجه فرا ان به ببین  ا.   یی 

 ابژه  ر شنر نظام شهیدی اشاره شد       

 

   زبان3

زبان این .ر  ه، .ا ه، ر ان، صامیمد   تأثیرگاذار ا.ا      

، گلو کن،  . ، نق  یاک شیبه، بر  بر ، .ه چون د هم اژگان

ناد  .اراییده باه  نباای .ااخ       ا تر  اژگااند ملماوس   بی      

اناد یاا    ترکیبات جدید نیس   کلمات از نظر .اخ ، یاا .اا ه  

ها  ذهن .راییده نیستید  گزاره ی ههاید هستید که بر.اخت ترکیب

جااید،  ر یاد هام     هایچ جاباه    .تورمیدند  ارکان جم ت باد 

 آیید   مد

ن   عبااارات  ر القااای .ااا گد   ملمااوس بااو ن  اژگااا 

رمانتیا    احسااس .رشاار .اراییده، ماؤثر ا.ا          ی هعابف

.ا گد، زیباید   یرهیاز از ابهاام از مختصاات شانر رمانتیا       

 ( 33: 136۴مناصر ایران ا.   )شمیسا، 
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حضور افنای مضارع، .ر  ه را برای همیشه، زنده   جاری 

ان شانر  زما  کیاد   هام   را تجربه مد دکید؛ گوید شاعر   اع مد

های زمان حای ا.تمراری  ر .را.ر  .راید  به کارگیری فنل مد

بخشد   شنر   ا ها   تصا یر ا.تمرار   تدا م مد .ر  ه، به رخ

ها   جغرافیاهاای   را فراتر از زمان   مکان خا ، به تمام تاری 

 زند   مشابه ییوند مد

 ر زبان علمد   غیرا بد، بار  بار مکااند یاا بار       لنمنمو

بار   شاعران اما، اقتدار زباان را فار     عیید )ابژه( فر  مدچیزی 

آفریییااد کااه هیجااارگریز      ریزنااد   ایماژهاااید مااد   مااد

 ر محور « بار  شیبه بر  مد بر .ه» ی هند   ر گزارا ز ای آشیاید

هیرآفرییاد شاده   « بار »به «  ر» ی هگزییشد، با تغییر حر  اضاف

  خر   از اقتادار   ا. ؛ چرا که  ر این ر ند جانشیید حر  

میطاق  .اتوری زباان، زماان      ی هزبان   هیجارشاکید از حاوز  

مید شده ا.   هیجارگریزی  ر این تصویر هم  شیبه( مکان ).ه

 اصل ر.انگد را با خو   ار    هم اصل زیباید را   

با .ب    .یاق زباند .ار  ه بیگاناه     « جدار»ی  ه تیها  اژ

آماد، ضامن     یاوار ماد   ی ه اژاگر به جای آن ناهمگون ا. ، 

نشایید باا    هم شد،  ر تر مد که .خن به ببین  گفتار نز ی  آن

 کر   تر نیز جلوه مد مو.یقیاید«  ار  یوانه»ترکیب 

کید  تر اشاره شد که عیاصر ببین ، زبان را ملموس مدیی 

هاای   بخشد  حضاور ببینا ،  ر .ار  ه    کرانگد مد   بدان بد

که ازحاس       تشریفاتد نیس ؛ بلنازنین نظام شهیدی تزییید 

ذهیی  ژر  شاعرانه باار ر ا.ا   ببینا  باا ر ان ا  چیاان      

 ر »اند  زبان شنر  رن    یگانه عجین ا.  که عین   ذهن ی 

چیین ا.    ر این .ر  ه، زبانر .اا ه    « بار  شیبه بر  مد .ه

منیاید آن تیا.اب  ار ؛ زیارا    ی ه رعین حای تصویری با  ر ن

یز .ا ه  لد بسیار زیبا ا.    به قوی ابر رند ایراناد،  ببین  ن

 حافظ شیرازی:

 بسیار نق ؟                ی ه چیس  این .قف بلید .ا 

 زین منما، هیچ  انا  ر جهان آگاه نیس  

 ( 144: 13۴1)حافظ، 

   مو.یقد  4

این شنر که بر بستری از  ی هر ند  ر .یر تکوین ایماژ یی 

نمایاند، شاهد .ه تصویر مبتید بر توازن  مدر ای  شاعرانه رخ 

 افزاید شده ا. : گذر قاعده نحوی هستیم که از این ره

  بر .ه شیبه بر  مد بار ؛1

  بر جا ه خالد بر  مد بار ؛2

   بر نام تو بر  مد بار  3

انااد   گفتااه« هیجااارافزاید»افزایااد،  برخااد بااه جااای قاعااده

ماوار ی مشاابه     (  ر ایان .اه .ااخ     193: 13۴1)شمیسا، 

« باار   بر  مد»اند  تکرار  موار ی متباین  ر کیار هم قرار گرفته

 ر یایان .اطرها کاه باه ر یاف شاباه   ار ، مو.ایقد ایان        

ها را   چیدان کر ه ا.   این تکارار، .ابب تأکیاد بار      .اخ 

  اع ا.    ی هشدت بارش بر    تکرر فر  آمدنر آن  ر لحظ

خالد، بر نام   .ا ،   ی هبه، بر جا شی امان بر  بر .ه بارش بد

د را بار .را.ار   یا  کییده آلو ، .یگین، .ر    خفه مو.یقد حزن

افکید  این تکرارها  ر فضاایر ازی نیاز بسایار     .ر  ه بیین مد

 مؤثرند 

کن، تو، مان )  ضامیر    یاک تکرار  اژگاند چون بر ، بر 

 شیبه، خداحافظ، .او)ی(،  .ا ، تکاان         اَم(، .ه  ی هییو.ت

هاای افناای  ر    افزاید ا.   تکارار شیا.اه   د از قاعدهی نیز گونه

  هید  یایان .طرها، مو.یقد کیاری .ر  ه را شکل مد

بار  » ی ههاا   تکرارهاای یاا  شاده، مو.ایقد .ار         توازن

 نواز کر ه ا.   را غید   گوش« بار  شیبه بر  مد .ه

 

 بیدی: یایان  ۴

گونه  ر بسیاری از  بیدی متیا.ب، تأمل برانگیز   نتیجه یایان

شو   برخاد از   یا  نازنین نظام شهیدی  یده مد های زنده .ر  ه

د کامل، موجز    رخورناد   ی ها به تیهاید، .ر  ه بیدی ایانیاین 

 اند: های زیر چیین نمونه

 آن .و، اما مر   »

 د را  اش ی .یاهد گربه

  شن نشسته بو ر ی هکه میان ییجر
 «لیسید ییجه مد   زر ی ر ز را بر

 (26: 1332)نظام شهیدی، 
 

 عشق را به من بدهید»
 های جهان تا به  یواره

 خطّد 
  ر امتدا  خو  بکشم

 جا که باز ماند آن
 «ام  من باز مانده

 (۴9)همان: 
 



 

 نامه هفتاد شماره اول فصل         -       23

 جهان آشیا.   »

 چیان آفتابد نیس     هم 
 «اما من مناصر با ها هستم 

 (94-93)همان: 
 خانه خاموش ا. »

 اژ های .یاه
 «ر ی ر ز خوابیده ا.  

 (46-4۴: 1396)همو، 

 
 .اع  باران گذشته ا. »

 آید فقط با  مد
 «مانیم  قدر به یا  با  مد هاما مگر چ

 (96-9۴: 1333)همو، 
 

   ابر    بای گستر ۀ عقا  ییری بو »
 کر  که یرهای کهیه از تن رها مد

 «بو  اما، انسان، زمستان 
 (31-31)همان: 

 
بیادی   هم شاهد یایان« بار  شیبه بر  مد بر .ه» ی ه ر .ر  

عابفد   بغیان  ی ه رخوری هستیم   ر مقط  ک م، فوران شیر

د کاه بارای   یا  ر.اد   شانر باا گازاره     حال  ر حد به ا   مد

شو ، به یایان  همیشه  ر ذهن خوانیده   مخابب شنر ح  مد

 ر.د: مد

 «نام تو بر  مد بار      م برا  ر گلوی»

 

 

 
 میاب :

(؛ خابر مجموع: جام   یوان حافظ بر ا.ااس  13۴1الدین محمد)حافظ، شمس
 بیس    ی  متن منتبر چاید؛ تألیف شفی  شجاعد ا یب، تهران: فاخر 

 ، تهران: نگاه 13جلد، چ  2های ا بد؛  (؛ مکتب13۴۴.یدحسیید، رضا )

، تهاران:  ۴خیای  ر شنر فار.اد؛ چ   (؛ صور13۴1شفیند کدکید، محمدرضا )
 آگاه 

 ، تهران: فر  س  3(؛ نقد ا بد؛ چ 13۴1شمیسا، .یر س )

 ، تهران: قطره 6های ا بد؛ چ  (؛ مکتب136۴)  ااااااااااااااا
 (؛ ماه را   باره ر شن کن؛ شیراز: نشر شیوا 1396نظام شهیدی، نازنین )

 بار ؛ مشهد: نشر نیکا    مدشیبه بر (؛ بر .ه1332)  ااااااااااااااااااا

 (؛ اما من مناصر با ها هستم؛ مشهد: نشر نیکا 1333)  ااااااااااااااااااا
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 عکسی از چیزد گرف ه  شد 

 شهیدی خوان  شنری از نازنین نظام ■

 

 ی نجومی  افسانه

 

 

 این ر ز مر ه را تشری  باید کر 

 .پاری نباید رف    به خاک
 گیر   مرا.م تدفین، بند از تشری  انجام مد

 چرا که جزییات مر  این ر ز، کمد مشکوک ا.  

 

 چاقو -
 قیچد

 این هم باند
 یکد نگاه کییم   حال یکد

 ک    این نیم
 آن   ربین 

   عکسد که از چیزی گرفته نشد 

 این هم  رخ  
 .  آن بال.    این هم ی  خورشید که بدیهد

 این هم: . م 
 هم: خداحافظ این

 همه تمام رمانس ی  م قات عاشقانه  ر ی  یارک   این
 

 نه مشکوک نیس  -
 .  مر  ببیند

 لطفن ن  بخیه، .وزن   
     باره   خته شد اجزای چیزی که ر ز بو ه ا.   

 
 حای هیگام تدفین ا.   

 1ر ز مر ه را به خاک بسپاریم
 

شهیدی با تن  ا ن باه نگرشاد عییاد   شافا ،      شنر نظام

یاد جادی باا     ی مکالماه  چیان که بیااند ر ایاد را باه مثاباه     هم

کیااد، از شااگر ها   تمهیاادات متنااار     مخابااب  نبااای مااد

کاه باا    آن گیر  تا منیاهای محسوس نوشتار، باد  مد  آشیاید بهره

از یای   هاای مابهم   ناماأنوسر     یریشاد  اجراهای زباند   زبان

گریازی     شده، ببینا  زباان را بیالییاد   باا شاالو ه      براحد

یاد   های ذهیاد ییچیاده   انتزاعد کر ن فضای شنر، قدم به حوزه

کید؛ اما  های متید را براحد مد های ر اید برش بگذارند، .ویه

 -هاا را نگرشاد انتقاا ی    ی عزیم  مونولاو   جا که نقطه از آن

ید .یّای را به عییه  ضوح اندیشهتوان    هد، مد کیاید .امان مد

هاای مخاباب،    نگاری  کوشد با نقب ز ن باه جهاان    ید که مد

 ا های جهاان ییراماون را  ر    ید تازه از ر  رر ید با رخ  ریچه

هاای   یاد از بارش   نوشتار بازآفریید   تر.یم نمایاد؛ تاا شابکه   

 نمای جهان ییرامون را بازتا   هد   ی  ضنی  متیاقض بسته هم

این ر ز مر ه را تشاری  بایاد   »اش:  ر با ا لین گزارهاین شن

چیان که فضااید   تخفیف، هم با یراکی ر صداید قاب    بد« کر 

کید، یر.شد .ایّای   از ش    تر ید را  ر کلی  شنر میتشر مد

آ ر    مخاباب را   را  ر بستر شایا ر ماتن باه حرکا   رماد     

ا.اتقراید،  را ی کاه باا نگرشاد     -گام با شااعر   ار  تا هم  امد

زند، ا.ارار مااجرا    کا     نقب مد جز   لیل عیید را مد جز به

 اره که  اگرچه به  اهر  را کشف کید   بیابد  مونولوگد یژ اک

هاای عییاد      ی  اژه گونه را  ر گساتره  گزارش   خبری بییید

زمااان از  گاارفتن هاام یراکیااد   یااس از بهااره شاافا ِ مااتن مااد

  کارکر  احسا.ات   عواباف   تصویری -های ر اید   رفی 

یار از    ید مد ، به تجزیه   تحلیل  اقنه میتشر شده  ر این برش

تواناد مخاباب را    که ناگهان فضای شنر را آکیده ا. ؛ اما ماد 

 ر برابر  ضنیتد  خیم قرار  هد   یر.شد مدام را  ر ذهن ا  
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به چرخه  رآ ر  که از تجار  زیستد ا  نشأت گرفتاه ا.ا     

خطاابد   -هاای خباری   چه .رانجام، تمامد گازاره  آن ههم با این

کیاد   .ابب    ید یرتاا  ماد   لیه شنر را به فضای لبیرنتدر لیه

های عییاد ماتن از غلتیادن باه  ا ی فضااهای       شو  عبارت مد

منیا مصاون بمانیاد، حضاور بیازی لغازان   یار        ید ت  کلیشه

 های متید   محو   جاذ   نو.ان ا.  که یس از نفوذ  ر لیه

هاای   شدن  ر کیه بییامتییتد که یاس از احضاار اشایا   یدیاده    

هاایر بیااندر    اناد، .اویه   جهان  اق   ر نوشاتار باازآفریید شاده   

نمااید   که مخابب، برجساته   هد؛ بد ن آن ها را .امان مد برش

حس کید   رفیتد متکثار   .ایای     حضورش را  ر میان .طرها

هاا را باه    جازای بارش   ا هاا، ا  یوشاند  لیل عیید رخ که با هم

های ضمیدر میتشرشده  ر  کید؛ تا ر ای  ر ایتد میسجم بدی مد

هاای   متیاد، از لیاه   چون کشف   شهو ی  ر ن کلی  شنر هم

ی  به مثاباه « ر ز»ها .ر برآ رند  از .وی  یگر،  ی گزاره ییو.ته

را ی با قرار  ا ن  ر  رفاد   -مید ا.  که شاعر  عیصری زمان

  کشاااندن آن بااه اتاااق تشااری      چااون جساام مکاااند هاام

مید نماو ن   کالبدشکافد   ارجاع به جهان هستد از بریق مکان

مید، مملو از تحرک   یویاید را  ر فضای متن  آن، تخیلد هوش

گادر میاان    گد   ییو.ته کید  به بیان  یگر، ایجا  یگانه تر یج مد

ر ز   انسان،  ر فضای متحرک نوشتار، مخاباب را باا فضاای    

یاد عجاین     ا های جهاان ییراماون باه گوناه     نل   راکد رخمیف

همااند باد    کید تا مرز میان  اق    فرا اق  را با حسد ایان  مد

، انساند ا.  که عمرش به برز مشکوکد باه  «ر ز»کید  گوید 

بایساا  میتظاار تشااری     یایااان ر.اایده ا.اا    اکیااون مااد 

کالبدشکافد جسدش بمانیم؛ تا عل  مر  بارای ماا مشاخک    

 ا هاای   باه ر ی  را ی -ا راکدر شااعر  -   اما نگرش حسدشو

ها باه تجاار  زیساتد باه  نباای آن       جهان متیاقض   ییوند آن

گرا  ر ارتبابد تیگاتی  با عیاصر عییاد   ا.  تا با بیاند ر ای 

ناماه    ا.اتان    آمیازی نماای      محسوس، به یاری شگر  هام 

نده را  ر متن باه  کوتاه   تکثیر بیاند نمایشد  ر شنر، تئاتری ز

 ارییداری   بخشیدن  گرفتن از شگر  جان اجرا بگذار    با بهره

جاز   ر   ، مخاباب را جز باه  «ر ز»رفتار   عوابف انساند باه  

اش قرار  هاد  تمهیاداتد کاه      ا های محیط ییرامون منرض رخ

گیاری امکاان تاداخل صاداهاید کاه  ر باوی        ع  ه بر شاکل 

اند،  ای عابفد را به عهده گرفتهه نماید هیجان ر ای ، محسوس

 کیید:   .یالی  منیاهای آمده  ر نوشتار را نیز تضمین مد

 

 .پاری نباید رف  به خاک

 گیر   مرا.م تدفین، بند از تشری  انجام مد
 چرا که جزییات مر  این ر ز، کمد مشکوک ا.  

 

چااه  ر ایاان شاانر از همااان ابتاادا تلیگااری       گااوید آن

هاای   نگاری  زماان باه جهاان    نگر را هم شیا.انه   هستد منرف 

  ی صاداید   اره زناد، ارتنااش یاژ اک    شاعر   مخابب گره مد

شو  تا  ا.  که گوید از اعماق  ر ن آ مد به بیر ن یرتا  مد

را  شده  ر جهان متیااقض  گد آ میان مس  بو ه لحظه الییه به لحظه

شدن باه جازر      که با تلفیق نشان  هد  صداید  اض    محکم

عابفد  میتشر شده  ر فضای شنر، گاه از زبان  -های حسدمد

بار    گااه از    های متید را  ر خو  فر  مد را ی گزاره -شاعر 

شو  تاا علا ِ مار ِ     راه مد زبان یزش  جراحد که با شاعر هم

ر ز را یی  از تدفین، زیر چاقوی جراحد حس کید، به گوش 

شاوند؛ تاا    ه ماد ر.د  صداهاید که  ر یایان شنر  ر هم تیید مد

کار  شااعر      قطنیتد را  ر شنر میتشر کیید که محصاوی ر ی 

  ا های یر تی  جهان ییرامون ا. : مخابب به رخ

 

 چاقو -
 قیچد

 این هم باند
 

گرفتن از می   چه  ر این شنر نمو ی بارز  ار ، بهره اما آن

شبه تئاتری شنر ا.   تاا جااید کاه گاوید کاارکر  نمایشاد       

را ی این امکان را  ا ه ا.ا  تاا باا بیااند      -ر ها  به شاع برش

چیان کاه باه تشاری      عابفد یس از تغییر صحیه، هم -گرا   اق 

یار از  تاا باه کشاف علا        کالبد ر ز مر ه  ر اتاق عمال ماد  

اش  گد بر.د،  ر ذهن مخابب فضاید از محیط ییرامون ر زمره

ر  را بازآفریید نماید که  ر تجار  زیساتد بارهاا باا آن ر  ر   

هااید   محتاواید  اژه  -شده ا.   از .وی  یگر ارتبااط عییاد   

اناد،     چون: چاقو، قیچد، باناد، کاه ا.ابا    ا  ات جراحاد    

نیمک ،   ربین   عکس کاه از اشایای ییراماون آ ماد گرفتاه      

ی ببینا    اند، با  رخ    خورشاید کاه از عیاصار زناده     شده

فهام  تصاویر باه    تصاویر باه    چیاان کاه   شوند، هم محسو  مد

.وید ایان عیاصار     هید، هم مخابب از کلی  نوشتار شکل مد

ملماوس     های ذهید   تجار  زیساتد  ر فضاای   را با آموزه

را ی یا.ا    -بخشید  با این هماه شااعر   عیید، میظری تازه مد
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.ااز حضورشاان  ر ماتن     هاید را که خو  زمییه  ا ن به یر. 

اناد،   همخابب چالشاد جادی باه  جاو  آ ر      بو ه    ر ذهن

 انااد   بااه همااین  لیاال ا  را  ر مناارض  ی خااو  مااد   یفااه

  هد:   ا ها قرار مد جز  رخ به جز 

 

 یکد نگاه کییم   حال یکد
 ک    این نیم

 این   ربین  

   عکسد که از چیزی گرفته نشد 
 این هم  رخ  

 .  آن بال.    این هم ی  خورشید که بدیهد
 

هاای محساوس    دیاده شهیدی اماا باا احضاار اشایا   ی     نظام

، قصد  ار  تا  ضنی  تراژری  آ مد  ر «ر ز» ر کالبد  ببین 

یار از   جهان یر تی  ییرامون را نشان  هد  بشری که  ر زندگد

ر جهان، تیها باا   بخ   ر    رنج خو  بد ن توجه به آنات هستد

جهاند مس  گشاته، باه    فر  رفتن  ر تیاقضات   تنارضات این

ا.   انساند کاه  ر کیاار     یفنل بدی شدهارا ه   م موجو ی بد

ببین  زنده   یرتحرک ایستا ه ا.    هر ر ز  ر حالد که بر 

  باا   رباین چشام خاو  جهاان را       نیمکا  زنادگد نشساته   

بهره از مواهب ببین ، نه لذتد از  یدن  رخ   نگر ، اما بد مد

بخ  خبار  ار    کاور      بر    نه اصلن از خورشید زندگد مد

اش، تیهاا باا    تحرک ز ه   بد گد عا ت خو کر ه به ر زمرهکر   

  ر ز ن  قایق زندگد راکد   ایستای خو  لحظات عمارش را  

 کید:  ر هیچد   یوچد .پری مد

 
 این هم: . م 

 این هم: خداحافظ
 همه تمام رمانس ی  م قات عاشقانه  ر ی  یارک   این

 

ییراماون،  شده   راکاد جهاان    از .وی  یگر  ر  نیای مس 

ی   چاار شاده ا.ا   .ایطره      گاد  حتا عشاق نیاز باه ر زماره    

گد بر اجزا   ارکان شنر اما ر الد متناار  را  ر شانر    ر زمره

 هد؛ تا .طرها با ارتبابد میطقد، عشاق   میا.ابات    .امان مد

گد نا.اازه نشاان  هیاد  چیاان کاه       عاشقانه را  ر جریان زنده

هاا   ق   فار  رفاتن آن  هوی  عاشق   منشو ی خیثد   بد چهره

کاار  را  ر کلیاا  شاانر  بخشااد از همااین ر ی  ر ر ز ماار ه،

ثباات     را ی عشقد باد  -یراکید؛ تا جاید که به نظر شاعر  مد

، که یس از م قاتد عاشقانه  ر ی  یارک، تیها  ر یا    شکییده

گیار ، ناه تیهاا رفتاار      . م   خداحافظد شاکل گرفتاه   ماد   

ه بازتابد از حس  ر ناد گرفتاار   ی مشکوکد نیس ، ک عاشقانه

ا.  کاه باا نگرشاد متناار ، ر ای       گد مانده  ر خأل ر زمره

آلو  جهاان ییراماون را باد     گد  ر فضای راکد   مه عا ی زنده

کید   شکل  یگری جز این، غیر عا ی   نااممکن باه نظار     مد

 آید: مد

 

 نه مشکوک نیس  - 

 .  مر  ببیند
 ن  بخیه، .وزن    نلطف

 
را ی کاه خاو   ر    -تر یاد شااعر    لحن محکم   بدگوید 

چون یزشکد حااذق باه  نباای     متن تراژ ی ایستا ه ا.    هم

کشف عل  ماجرا، کالبدشکافد ر زر مر ه را باه عهاده گرفتاه،    

بنادی ر ایا  را  ر  رفیا  چیاد  جهاد   متکثار        مسیر ت 

کید، تا ضمن اثباتِ ببیند بو ن مار ِ ر ز،   نوشتار براحد مد

گد آ میانر  رگیر بحاران هویا     گد   از خو بیگانه ای زندهانفن

را  ر جهان مناصر نشان  هد؛ مسیری یر رمز   راز    ر عاین  

گاد  ر جهاان متیااقض       حای ملموس   محسوس که از زنده

نا.ازه  ام گرفته ا.   مرگد که  ر نهای  یس از کالبدشکافد 

اش  بیند نبو نبرانگیزی   غیرب   برر.د، با یقیید حتمد، ش 

تاوان   شو ؛ چرا که .رنوش   یگری را نماد  به مخابب القا مد

بییاد   یاا    برای زندگد تراژی  آ ماد  ر جهاان آشافته یای     

 حدس ز :

 

 حای هیگام تدفین ا.   
 ر ز مر ه را به خاک بسپاریم

 

 
 نوش : ید

ی فرهیگاد، اجتمااعد، ا باد کارناماه،      شهیدی، نازنین، ماهیاماه    نظام1

.اپاری یا     خاک»، شنرر 13۴1، بهمن   ا.فید 64،    29   2۴ی  شماره

 «ر ز
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« بارس یم برف شنبه سه بر» چرا
 ؟«شنبه سه سر» تا

 «بار  دم بر  شیبه .ه بر» کتا ر ر نامتأملد  ر  ■

 یدیشه نظام نینازنی  .ر  ه
 

  انینقو یعل

 

 

 ها کن یاک بر 

 . هید  .  تکان مد
 بار   مدشیبه بر   بر .ه

 
  هیم:  .  تکان مد

 «خداحافظ   » -
 

 ها کن یاک بر 
 از ر ی تو

 شیبه را بر  .ه
 ر بید  مد

 
  هم من  .  تکان مد

 کیم نق  تو را یاک مد

 «خداحافظ   » -
 بار  ی خالد بر  مد بر جا ه

 کید   بر  یاک
  ار  یوانه

 .وی جدار گلو .و   آن به این
 کوبد  مد

 
 1 بار    تو بر  مد ام بر نام  ر گلوی

 

 عقلر نقدِ از .خن  بو  ید هیرایی دب شاعر یدیشه نظام نینازن

 یهااا کاای  از بهمااان   چیااان   یدقااایبوب میمفاااه   محااض

 باه  ریمسا  رفتنر ش  دبی ا        ر باره  دکیالکتی    ی.اختار

  ا.  راهه دب

 .اح  که - زبان  ر که باشد نیا  یهرمیوت خصل  دیشا

 خاار   عاالم  باا  انساان  رابطاه   ر داصل رهیزنج   ر  ا نینما 

    ا  ریا گ میمفااه  را.    چپ بطن به بتوان -کید  برقرار مد

   زیا چ هار  باه  را زیا چ هار  که نیا تر .ا ه   .اخ  کوه کاه از

 -باه تنبیار براهیاد     - میتقد که چرا  کر  مرتبط ی  یگرزهایچ

 2   ار بغل  ر شهیهم زهایچ از زیچ چید   قدر هچ

 دباولن  .اطور  از نقطاه   ی بر تیها می اشت د.ن جا نیاتا 

 نگاهِ نیا که چرا م،یبپر از - خر ار نمونه مش  عیوان به - نقد

 لفؤم نگاه  ر شهیر    یخو همانید یها دژگی  کل به  جز از

  کید مد شکارآ را

 بار  دبرف از که یموار  از دکی

 از   گاذار   دما  اثار  مخاباب  ذهن

 شااعر  زباان    ذهان  گار  انیب دبرف

 گر  : برمد کتا  یگذار نامبه  ا. ،

 قضا از که« بار  دم بر  شیبه .ه بر»

 نیناازن  ی برجساته  اشنار از دکی نام

 مجموعااه نیهماا  ر یدیشااه نظااام

 ا.  

  ر بااالخک شاانر یگااذار نااام

  رک جها   باه  ماین از یس شاعران

   هاا   غدغه   اتیر ح تر، به یمنیا

هاای   حاوزه  دبرفا  از   ینما یر از

 کماا   ا.ا   باو ه   یا اهم حاائز  شانر  دبرر.   نقد مربوط به

 ها یگذار نام نیا به اعتقا  که هستید   بو ه هم دشاعران که نیا

 شادن  ر  باا  متارا    را شانر   ر یگاذار  نام   ندارند شنر  ر

 شااعر  شانر  خاوان   از دکژتااب    دفهما  کج   شاعر ی شهیاند

   انید دم

 ؟«شیبه .ه  ر» تا« بار  دم بر  شیبه .ه بر» چرا حای نیا با

قابال تأمال    « َر»   «بَار » انیا م صاحب   ، د.ا گ نیهم به

 نیآغاز یآ ا  تیها   دنندار دمستقل یمنیا که  اژ ت      ا. 

 رییا تغ موجاب  آ ا تفا ت نیا   ا.  تفا تم گری   ی با ها آن

  شو  دم ی بند از آن )متمم(  اژه دمنی

  ارناد  کاه  دیر.شا  ریا غ  یا ماه خاابر  باه  اضافه حر  

 دمیمفااه  باه  نصارف    اناد  ماناده  ناشایاخته    مهجاور   اره هم

 دصرف ی .تور نق  بر دمبتی   شده نییتن  یی از   یقرار ا 

  اند مانده مهجور شهیهم  ارند، که

 کاه  بال  ،باشایم  « َر»   «بَر» یمنیا  نبای به دینبا جا نیا یس

 نقا     کتاا  مبتیاد بار ناام     عباارت  یمنیا دگونگ هچ هد 
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 ی زارهگا  حال  از را آن تواند دم که ا.  آن  ر اضافه حر  

    هد نینما   جه آن به   خار  یخبر

مبتیاد بار ناام     عبارت لی أت میبگو تر به ای عبارت نیا فهم

 لفؤم ید نشانه   یداری   جه( بار  دم بر  شیبه .ه بر) کتا 

 زباان  ر نتیجه    شو  دم زهایچ فهم باعث   کید دم اثر  ار  را

 ی شااهیاند باار بیااا د لاا  گاار   دماا اثاار  ار  گفتااار مقااام  ر

 اناد،   مد ر ابط بر دمبتیرا  زبان کل که ی.و.ور ید.اختارگرا

 از   کیاد  دما  دایا ی منیاا  گار ی  ی  اژه مجا رت  ر ید  اژه هر

 دییجانشاا   دیینشا  هاام ر اباط  ایاا   تقابال  ایاا تفاا ت  قیا بر

  شو  دم یبید صورت

 حار    یمنیاا  دب   اژر ت  ضر  جد ی نیا توان دمیس 

 :خواند   نوش     ا  ا امه را اضافه

 بار  دم بر  شیبه .ه از

 بار  دم بر  شیبه .ه تا

 بار  دم بر  شیبه .ه با

 

  یا  با را ما شیبه .ه ی  اژه کیار  ر « َر»   «بَر» کاربر ن به

 کار ن  عیاوان   .ااز   ماد  مواجاه  وی.وبژکت ا  ی ویابژکت  ی اقن

 کاه  - یقارار ا   زماان  باا  تار   یبا  را ما شیبه .ه ی  اژه صر ِ

  کید دم مواجه -  ار  ر نیب به ارجاع

احتماای   -ا.ا    یقارار ا   کاه  -»  شیبه .ه  ر» ر عبارتِ 

  ر گارفتن  قارار    میباشا  مواجاه  ویابژکت  ی اقن  ی با ما  ار 

 ماا  به زمان ریتنب هم خا  دلیخ طیشرا  ر تواند دم که یر ز

   بدهد

 .ا   یگری  ی گونه به  ی ضن «شیبه .ه بر» ر عبارتِ  اما

 را خوانیاده  شایبه،  .ه   میمواجه وی.وبژکت  ی اقن با ماچرا که 

ی   اژه تاا   هاد  دما  .وق یدچیدمنیا به یدمنیا ت   ی ضن از

 را خو  یمنیا شیبه .ه  ر یبگ دمتفا ت یمنیاها   ریتناب شیبه .ه

 هار   ر   شاو   دم گری  یزهایچ نیگز یجا    هد دم  .  از

 فهام  هار   شاد  میخاواه  ر  هر ب متفا ت فهم  ی با ما خوان 

 بر اشا    ی که بل س ین دقطن فهم  ی شیبه .ه از ما یمجزا

  میبفهم را زهایچ ما تا افتا ه اتفاق زبان قالب  ر که ا. 

 از شایبه  .اه   ایر بار ن  دنیا ی « َر» یجا به «بَر» گرفتن قرار

 نیا ا ی هماه  مجماوع     یفراقرار ا  یمنیا به یقرار ا  یمنیا

 قا ِ یحق باه  را ماا  ،درقطنا یغ یها فهم   یفراقرار ا  یمنیاها

   کید دم تر  ینز  شیبه .ه

 کاه  - دیا یع  ی ضان  از را این عیصر شیبه .ه کیار  ر «بَر»

 - شاد  دما  شایاخته  شده نییتن  یی از عیاصر   ها فرض  یی با

  .از  دم خار 

 شدن مواجه یجا به ما شو  دم باعثها   ر نتیجه این کی 

 نماا    ی با شده یهینها  ما ی حافظه  ر که دییع  ی اقن  ی با

 رها شده فیتنر  یی از یمنیاها از را ما که میشو مواجه دذهی

  .از  دم

 یجاا  باه  «بَر» انتخا  که کید دم دیکأت یدیشه نظام نینازن

 یگار ی  قسم   ر که چرا س ین دتصا ف   بو ه آگاهانه « َر»

 بار   دخاال  ی جاا ه  بار : ا.ا   بر ه کار به را آن شنر نیازهم

 بار  دم

   ر یا گ دما  قارار  خاو   از ریغ یزیچ  ر شیبه .ه مثل جا ه

  ندهد ای بدهد را دخاص ای   عام مکان یمنیا گری  س ین مهم

 یزهاا یچ تواناد  دما  شاو   دما  شامل زین را شیبه .ه که دتی ضن

     هد هیارا را یمکرر یها خوان  که باشد هم یگری 

 را بار   هاا  کن یاک بر  که باشد دلیاتومب تواند دم شیبه .ه

 خاو  حتاا   ای   دخال ی جا هکه  ، یا آنر بد دم شا یها شهیش از

  باشد یدیشه نظام نینازن
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 هاد اسم راتر ازـ امی ف
 ده ـیـنـسرهم ت

 یور گو با هرمزعلد  گف  ■

 شهیدی نازنین نظام ر خصو  شنرر 

 

 از نادر چگینی گوو گفت

 

 

ی  شاهیدی .ار  ن شانر را  ر ا ا.اط  هاه      نازنین نظام □

ن   ره ذهان  آشص  آغاز کر    ر 

  زبااان شاااعراند کااه تثبیاا  شااده 

بو ند ر ند خاصاد  اشا ، بارای    

مثای مخاببان با شنرهای حااکد از  

ر   گفتار .یدعلد صالحد ر بهزبان 

گاارای  بو نااد، یااا شاانرهای جزیااد

خواندناد یاا    ی .اری را ماد  فرشته

میاااد شااامس  شااانرهای .ااااخ 

لیگاار  ی را  ر آن  هااه مطالنااه   

شاهیدی از گار ه    کر ند، اما نظام مد

شاعراند بو  که باا نیار ی  یگاری    

به میادان آمدناد   بنادها شااعران     

لقاب گرفتیاد  ذهان       ی هفتا   هه

این شاعران اگر چه تا حد  ی   بانز

مثل  -ی شص    ار شاعران  هه  ام

باو    -این .ه شاعر که برشامر یم  

های جدیدتری را  ر یی   شیوه شهیدی   شاعران هفتا  اما نظام

 ر  شاو ؟  گرفتید  به نظر شما این اخات   از کجاا ناشاد ماد    

حالد که منمولن شاعران جدید شاعران قبلد را .رمشق خاو   

 . هید رار مدق

 

شهیدی تاریخ  اولین کتاب نازنین نظام !درست است ■

شعرهای این کتااب را   دارد یعنی به قول شما را 96سال 

سارود  در اوارار  د دهاه باه     ی شصات   اواسط دههدر 

شانهه بار     ساه  بار »باا کتااب   او اما چاپ رساند  است. 

سار زبااد    به عنواد شاعری با صدای تااز  بار   «بارد می

« باارد  شنهه بر  می سه بر»کتاب و د اهنر افت شعر واهل 

به چناد شااعر اشاار      ال شماؤدرسشد. رو  هبا اقهال روب

هاا اااافه    های دیگری هم باید به  د ناام  که نامبود شد  

مرکزنشاین درهمااد    ساه شااعر   دو د به موزات شود، 

محمادباقر   ،بنیااد  ها شاعراد مستقلی چاود شاارور   سال

شاااعراد ناااب  از  جاااد و م  هنااینقاساا ،کالهاای اهااری 

 رلا  ارار   تاال  و  درنیاز راودم مان     میزانی و ی فیروز 

رواهی  به معنای سهم نها که گفتم اصل بودند که الهته این

دارم از  شدت ررهیاز ه نیست که بند  ب -که رواج یافته  -

 دایار  و  نازنین اماا گرچاه در   ... بگذریم ،گونه مهاحث این

گیاارد بااا شاااعرانی چااود  ماای ی شااعرهفتاد قاارار حااوز 

 مناااوچهر ،میزانااای ی فیاااروز 

ساای فن رااود ماان هاام  تشاای و

ها را گفاتم   این .تری داشت بیش

کااه بگااویم شاااعراد واقعاای    

دلی به قصاد   تربه دنهال هم بیش

مشااااتر   کاسااااتن اناااادو م 

شهیدی  اند ونازنین نظام رویش

 بود.   گونه شاعری این

ی شاعراد هفتاد  بار  اما در

ال ؤساا هفتاااد کااه دریااا شااعر 

ایاد دوسات دارم    اشار  داشاته 

رابطه با حقانیت  د صحهت  در

واقااا   هفتااااد در شاااعر :کااانم

 نوع شعری باشد یاا  ی هر ادامه

 .ریشاه نیسات   بی  نهاشد شعری

ست که شعر ماا   شک شعری بی

رافت اندارت و شاعرانی  مدند که یک ناوع نگاا    صبه  را

ریر أتحاات تاا هااا  حاااب بع اای از  د  .متفاااوتی داشااتند 

ویال  أتسارتار و »مثل  یهای کتاب، های ترجمه بودند کتاب

دارانی بسیار داشت ولای بایاد قهاول کنایم      که طر  «متن

 دمایه نهودن مایه یا بی واق  کم این شاعراد در کدام از هیچ

 از عنواد شعر هفتاد استفاد  کنند دنهکه حاب بخوا

 

فرمو یاد ماا   باا توضایحاتد کاه     یاور  جیا  آقای علاد  □

 ا هاای   ر ی زمااند    مسایر   انیم که عیوان شنر هفتاا   ر  مد

گوناه   هگذاری را چا  اجتماعد مقبولی  عام ییدا کر  شما این نام

 بییید؟ مد



 

 نامه هفتاد شماره اول فصل         -       25

گونااه مخااالفتی بااا    عاارک کاانم کااه بنااد  هاایچ    ■

ولای حقیقات    ،دیا فرمای شما درست می .ها ندارم گذاری نام

های  از عنواد غفاررا که ما باید این شاعراد است  امر این

بند  هیچ ابایی ندارم اسام   .ناح  بررسی کنیم بهح  یا  به

دوباار  باه    یها یعنی شاعراد شعر هفتااد جاان   این !بهرم

بعاد باه    هاا اول شااعربودند و   گفاتم ایان   و شعرما دادند

یعنای   ؛شعر هفتاد شادند جریاد  شاعراد و ءاصطالح جز

 قااای همااین فاارک کنیااد  د.قاارار گرفتناا بناادی تقساایم در

من یادم هست که این شاعر با چند غازل   ،لف ل راشااابو

اماا   بعد دفترهای دیگاراو.  و شد متفاوت وارد گود بسیار

 باید عرک کنم بارای شااعر هایچ چیازی مثال اساتمرار      

سات  اکنناد    ینیا قدرکه اساتمرار تع  این ،کنند  نیست نیتعی

شاعراد دیگری مثال   الهته باید به .کنند  نیست ینینهوغ تع

، بهازاد  فاالح  مهارداد  ،عهدالرااایی علای   ،بهزاد رواجات

ایان   که در - بسیاری از دوستاد شاعر دیگر رور و زرین

شااد شااعر    کادام  هیچاشار  کنم که گیرند  می حوز  قرار

 ی شعر ها بخشی از انرژی وسرمایه این .متوسطی نهودند

جریااد  م چاه نخاواهیم   ما چاه بخاواهی   و دمعاصر هستن

ست کاه افتااد     شاعراد هفتاد اتفاقیجریاد شعر هفتاد یا 

   باه طور ما ح  داریم راجا  هچاست و واقعیت دارد. رس 

ساهک   یاا  مکتب نیسات  نکه اصل «دیگر شعر»فرک کنید 

. این روناد در  همه حر  بزنیم اینیا جریاد نیست نیست 

شااد   های جزو  و شاعر و چند کتاب بود دو مجموع فقط 

کاه   ایان ناه   ه ویا ناه بیان  کدام نه مانیفساتی داشاتند   هیچ و

هفتااد لقاب   شااعراد   هشااعرانی کاه با    باا  دبودن رازت هم

 هار  دارند و اما شاعراد هفتاد هنوز هم ح ور .اند گرفته

 بیااد رااخ رودشااد را دارناد و     واق  زبااد و  کدام در

اد زم ست که هم مواوعیاما این جریانات . انکارنارذیرند

افتاد کاه صاحهت     ها هام اتفااا افتااد و مای     شهرستاد در

 .زمانی دیگر رایدراین رابطه بماند ب
 

نااازنین همااان موضااوعر  ا.ااتا  عزیاازم برگاار یم بااه    □

مااه را   بااره   »شهیدی با ناام   نخستین کتا  نظام  شهیدی نظام

باا    ی ثقال کاار ا    ی آغاز کار ا  بو  نه نقطاه  نقطه «ر شن کن

ی  هااای مر.ااوم  ر  هااه کتااا  از ر شایاان کااه  ر   جااو  آن

شص  ییر ی نکر  اما صادای مساتقل   ر.ااید هام  ر ایان      

شایبه   بار .اه  »شیویم اما  ر کتا    م ا  با نام  کتا  از ا  نمد

ر.د   حتا از این  این صدای مستقل به گوش مد «بار  بر  مد

گراید  شو   جزید ها مشهور مد شیبه کتا  به بند ا  به شاعر .ه

تار را   های مهم این کتا  ا.  که توضی  بای   یکد از  یژگد

 .شیویم از زبان شما مد
 

شانهه   ی ساه  کلماه  ادرواق  مدتی حتا  !درست است ■

نگاری    ورد و اما این جزیای  نازنین را به راطر می نازنینِ

توجه به رارادایم غالاب   ست که با یی لهأگرایی مس یا جزیی

گود راود را   درعرصه های گونهه   د ایراد ه تب جهاد و

سااحتی ماا    ست که در شعر تاک  یی لهأمس .کشد به رخ می

 کاار باه افارا  و    اباه طاوری کاه حتا     ،رر واق  شدؤنیز م

همین امر شاعراد سرزمین ماا را اول باه    تفریط کشید و

هاای   عرصه و در ریدا کردندت أبعد جرو اندارت  صرافت

دو ناام رهاایی   یکای   ی سالطه  از ود رذیر گاام زدنا   توس 

 کاه در کردناد  باه شاعر جهااد     یتار  توجه بایش  و دیافتن

 دررا در ری داشات.  گویی  ی کلی نهایت رداحافظی با رهنه

سات کاه    هاایی  گرایای ررفیات   نگاری یاا جزیای    این جزیی

ایان   در. که فراسات دارناد  بیاید شاعرانی  تواند به کار می

اشیا  مهارت راخ عناصر و شهیدی با مورد نازنین نظام

نگا  فاردی شاعرهایی    باو  درهم تنیدرا  مرایا و منارر و

 .برانگیز است تحسین او تمرکز که دقت و کردرل  
 

صااورت تفااا ت  رآثااار نااازنین   هاار ا.ااتا  عزیااز  ر □

نسب  باه شااعران آن   ره یاا قبال      شهیدی  ر فترهای ا  نظام

 ی زبااند چاه  رخلاق ایماژهاا       چه  رعرصاه  -ازخو  شاعر 

گونااه  ه جااو   ار  شااما ایاان تفااا ت را چاا  -.اختارشااکید 

 ؟بییید مد
 

ال شما جناب  قای چگینی بزم ؤراسخ به س قهل از ■

دانم که درود بفرستم به دوستانی کاه عاشاقانه همات     می

اند تا در معرفی شاعرانی که هم باه علات اراالا     گماشته

گونه زیساتند   شخصییت نامتکدی  دهم به علت  راخ و

مان   نوشتند. میگونه نوشتند که باید   د رواستند و که می

عناادی نادارم فقاط     هاا مشاکل و   ها وعناواد  گذاری با نام

بخشند اماا   ند که به گرو  اعتهار میا گویم این شاعراد می

 شعربر فرک  -ی ی مایه را هیچ دسته شاعراد بیمؤفقیت 

 -قد واناداز  نیساتند    هم اهم حت شعر دیگر که بایا ناب و 

اماا چاه بیاذیریم چاه ناه بخاش        کناد  تواناد ت امین   مین
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ایان رنجاا  ساال     در غنای شعری ماا  حیات و از یی عمد 

ست که از زیر چتر هماین   دار برری از شاعرانی اریر وام

تاال    به اعتهار شعر و ماندند و  مدند و بیرودها  حرکت

کاه ایان الهتاه نفای     ح اور دارناد   ح ور مستمرشاد  و

یی کاه شاما    اما در رصوخ نکتهشاعراد مستقل نیست. 

اشار  کردیاد بایاد بگاویم کاه شاعرهای شااعرانی مثال        

د کااه در نعلتاای رواسااته باشاا بااه هاار دلیاال ونااازنین را 

گماد توانایی شاعر  بی توانایی شعر و بهرندی محاا  ررد 

یان  ا شاکند و  موذیانه را درهم می قراردادهای نانوشته و

. از ایان نکتاه کاه    الهته منحصار باه شاعر ناازنین نیسات     

باباات  از های نااازنینشااعر بگااذریم

بیاد  سارت به لحاظ سالمت زباد و

تاواد   قدر ررفیات دارناد کاه مای      د

 ،تاااریخ ساارایش  هااا را فااارغ از   د

 فااارغ اززمااانی و  شااعرهایی همااه 

  دانست.انق ا 

 

اندیشد  شکاکی  عیاصری  مر  □

شااانرهای ناااازنین   کاااه  ر دهساااتی

عل    شو  شهیدی به  فور  یده مد نظام

آثاااار ا    رایااان عیاصااار برجساااتگد 

 چیس ؟

 

جااا  شاااعری  د هاارصااداقت  ■

باه   که زندگی راود را  گیرد شکل می

که نوعی از  توجه به این نازنین با کند و شعر  منتقل می

زندگی اشرافی را تجربه کارد  باود هماین کاه باا موانا        

عاین   در درود و شاد  د کاود م   رو روباه یای   غیرمنتظر 

 میختگای   باه هام   ناوعی  حال بخش عاصای وجاود  در  

سات کاه    او مصاداا شااعرانی   بررروشید و برجوشید و

بدود شاعر معناایی بارای     کنند و شعرشاد را زندگی می

 یابند زندگی نمی

 

زا   زنانه با فر غ فارخ  شنرار تی  یا به تنبیری ار تیزیمر □

شانر فار غ    ی زنانه تر آغاز شد ار تیزمر دی ر شنر مناصرما ج

   اکاا ی کار    هاای ا باد   آرایاه    زباان ، تاوان  ر را ی  مد را

قارار   دگااه  چاه جاای   شاهیدی  ر  ار تیزم  رشنر نازنین نظاام 

 داشت؟
 

ی  نماینااد  فااروغ نماااد و ،شااعر زنانااه اگاار چااه در ■

حایل جنسیت را برداریم  شود اما اگر اروتیکی رواند  می

 ابتاادا اروتیااکم جنساایت را بااه مررصاای بفرسااتیم در و 

 «ات دارم از دوسات »در کتااب  و یاایی  ؤمحض در شعر ر

هاست از کلیت  مدتکه الهته  -شعر نازنین  در .شروع شد

ن فرماییاد حاتم   چه شما مای  د ولی  -ام  بود دور  رار  

جساور   ی منطها  باا روحیاه   و ایان روناد   شاود   دید  می

 .اوست
 

یااق فمصااا یق تویکااد  یگاار از  □

شیبه بار    بر .ه»کتا  شهیدی  ر  نظام

رهاااید تخیاال ا  نسااب  بااه  «بااار  مااد

شاعران یی  از خو  ا.  ینیاد ا   ر  

تار باه منیارهاای از     ی تخیل کام  حوزه

بیااد     یای  آمااا ه   متناار   ی مااد  

هااای جدیااد را  ر نظاار  تاار افااق باای 

 گیرد. شما چه نظری دارید؟ می

 

ل درکنار با توجه به نقش تخی ■

ی یاک   دهناد   سایر عناصار تشاکیل  

تاری   شااعرانی کاه تخیال قاوی     ،ارر

ایاان تخیاال بااا مفاااهیم   دارنااد اگاار

رردازی به نوعی  در ررتو ریال ،ریوند باشد وعناصری در

جاذبه   ، راریا  رسند که در  د فردیت ارر و از  فرینش می

چاود   ناصاول . کشاند  تار باه رخ مای    ریر رود را بیشأت و

کارگااهی نیسات راس مان هام       تقلیادی و  تخیل تعلیمی و

 ید  کار نازنین ریش می جا که حر  ازتخیل در معتقدم  د

ی شاعر   دهناد   کنار ساایر عناصار تشاکیل    در این عنصر

 .راخ است و ی بارزی ا  دارای جلو  ازبابت فردیت

 

شهیدی را به هماین شاکل ا اماه     نظام اگر ر ند شاعریر □

اماا مان   »به کتا   «بار  شیبه بر  مد بر .ه» هیم بند از کتا  

ی میطقاد   حتاا مکمال     ر.یم که ا امه مد «مناصر با ها هستم

همااان کتااا  ییشااین ا.اا   شااما  ر خصااو  تکمیاال      

  ر های ییشین ا   ر این کتا  چه نظری  ارید؟آ  . 
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سات کاه    شااعرانی من معتقدم نازنین از  د گارو    ■

ی ی نقطه رسیدد به مرحله و ی منظم به قصد دارای برنامه

باه  ی شاعراد واقعی  از شعر است که صفت مشتر  همه

نوعی از بلندرروازی کاه بادود  د هنرمناد      ید، شمار می

های بسیاری که به سختی باه   نام مثلماند و  میانه می در

ناازنین   .زند میاکتفا تکیه  به اقناع و شوند ذهن متهادر می

کاه  ی وردهاای   دست رفت ریرامود شعر  و زود نمی اگر

مال  أت دقات و  درنا  و  شاد باود   ورددبه دست  در حال

کتابی هام   چندهمین  بابست. الهته  تری به کار می شایسته

هاای   تاال   و هاا  از بابات شاهاهت  هام   او ماند  باز که از

باه  رنجاه زدد   تنها به نیات دیاد  شادد و    د هم  -جنهی 

 هاای درهام تنیاد     هماه اسام   ایان  نامی فراتار از  - نهالکی

 و افتااد  تواد بارها به صارافت شاعراو   می که چناد است؛

 .جاد شست ی چهر  نظری از تن  ا  غهار معرفی در

 

شهیدی کارکر های خا  زباند را  اگر چه  ر شنر نظام □

بیییم اما به این منیا نیس  که ا  به زبان شنری بد تفاا ت   نمد

    یدگاه شما چیس ؟بو 

 

اف  هساتم چارا   ؤبله  قای چگینی من با نگا  شما م ■

 با بار ی همگاه کارکرد زبانی منطقی وگاهی که  این که با

اماا  شاود ایان    نهادی برای شاعر امتیاازی تلقای مای    ریش

مهم این اسات   وی شعر اوست  ی از دایر عقسمتی یا قطا

شااعری باشااد کااه نگااذارد  ی بااه ارایااه کااه شاااعر قااادر

 مهام در ی  نکتاه این  .دنشو ازکنار د رد اعتنا د بیامخاطه

اساات کااه درغیهاات  شااهیدی مشااهود نااازنین نظااام شااعر

  د را ،ی کااااه دگرگاااونی شاااارایط غالااااب یاااا لفاااه ؤم

در جوشاش   حین کار و دراما  سازد شاعر ترمی برجسته

که  اندیشد بل ها می بندی تر به این درجه ف ای شعرکم در

تجربیاات  با تکیه بر  چه  مورته و شعر  را بر بستر  د

  فریند میا   شد  دانش درونی و

 

بارح   قبلاد ای ؤ.ا  ی را  را اماه  فنلاد ای ؤ.ا  اما ا.تا  □

ی  یاد   زا یهشهیدی با تغییر   ر بنضد از شنرهای نظام کیم: مد

ین ر ند  ر برخد از شانرهای ا   هم اما یما را ی مواجه/ شاعر

 شو   این   گانگد از کجا ناشد شده ا. ؟ اجرا نمد

زاویاه درشاااعرانی کااه دایاام در   ایان تیییاار دیااد و  ■

هاای   مکاث  درساکوت و  ای سرودد هساتند وحتا   اندیشه

ناد تحات   ا رود مترصد کشف  فااقی متفااوت باا دیگاراد    

چه بیارود از وجودشااد چاه     -ترین تیییری  ساد ریر أت

انادازی یاا    به نوعی از روسات  -ها   ددرود  ارتها  با در

اما  .ست طهیعیکاملن این  جویی میل دارد و تعالی یی گونه

شااید  ، شاود  شاعر محق  نمای  هایی شعر همه که در این

دور از  هام از این لحااظ  و  طهیعی باشد یی لهأهم این مس

  سرشاار از  ا بینایم دنیاای شاعری    مای  کاه ذهن نیست 

سات و   همیشگی زیراعدم راایت در شاعر .تناقض است

تیییار   تیییار دیاد و   نارااایتی این  برای رهایی ازشاعر 

عادم   دساتی و  این عدم یاک  دهد و تیییر منزل می منظر و

شعرشاد قابال مشااهد     ریلی از شاعراد و سانی در یک

 .است

 

منیااید، ر ایاد   .ااختاری  ر     های عام از قبیل ارتباط □

ی  کر هااای گوناااگوند را  ر مواجهااه شااهیدی ر ی شاانر نظااام

گوناه   هرا چ نکته رند  شما این آ مخابب با این شنرها یدید مد

 کیید؟ تبیین مد

 

زندگی  ست که در ناشی از ارورتی گوناگونیاین  ■

 .سلطه دارد ی شاعر سایه و اندیشه روح و و

 

شاهیدی   از نازنین نظاام  اگر :ایؤآخرین .عیوان   ها.تا  ب □

  دید  ارید بفرمایی خابره

 

راانم   ی راناه  درچاه  شاهیدی   ناازنین نظاام  و مان   ■

چاه   و - مارد اسات   که شاعری جواد -میزانی  ی فیروز 

 و موگو داشتی بارها نشست وگفت ،ی رود نازنین رانهدر 

یاک روز   کاردیم.  می -کل  ها کل به قول امروزی و - مزاح

منااوچهر  تشاای شااروع کاارد بااا ماان  ی رانااهدر نااازنین 

باه   :گفات او  .نه باه جااد ناازنین    :من گفتم .شوری کردد

یک دفعه  تشی  .ذارگمن مایه ن بخور ازقسم جاد رودت 

باه   دهرمز رود  درتری دار، تو نیست با :با نهیب گفت

 .اسم نازنین

 

 یور .پاس ازشما شاعر گرانقدر جیا  آقای هرمزعلد □

 

 کنم من هم تشکر می ■
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 ورــآش محمد
 

 سکه روی دیگرِ
 

 گر.یه این قل ِ

    های ارزان با این .که

 شو که .یر نمد

 

 های نان این تکه

 اندکه ییرمان کر ه

 

 از جوان که نبو م

 م  یگرا تا جوان که نیس 

 اممدام شکسته

 قلکد را

 که بالی این شنر بو 
□ 

 .که ر ی  یگرر

 . مر ی

 افتدر ز از .که مد که هر

 
 

 سه ساعتِ رأسِ
 

   ترس هیوز جا این

   ا.  ایستا ه .ه .اع ِ رأسر

 

  - نبو  دی  چاره - چارراه  ر

  ایستا م    بو  .ه .اع 

  شده له اعدا     .بق  ها عقربه    بو  قرمز یلیس

 ا.  نمانده رفتن برای کسد

      .ایه جا همه    بو  افتا ه راه،

 

  گفتید مد  ر غ را حر  ی  ها .اع  تمامر

  یلیس  قتد

  .ه .اع ِ مثلر  ر. 

  بو  ایستا ه

 

 

 

 

 

 

 

 هر لحظه چیستی؟

 

 آید مد شکلد  ر هر لحظه به 

 شو  گاهد ابر مد

 که هر لحظه به شکلد  ربیاید  

 گاهد ابر

 

  ز  مدبا هر با ی که 

  هد ام مد شکلد جدید نشان

 

 .  عقا  شده

 های ابر قایم شده  ختری که یش ِ یر ه

 اش بییم نمد

 کیم! تصورش مد

 

 آید   مد چیزی از یش ِ چیزی  ر

 ر   یش ِ چیزر  یگر مد

 «چیس ؟»

 

 کیم که نتر.م! حال ماری بزر  تصورش مد

 ام باشد که نتر.م مراقب

 ها ها   خرگوش از موش

 ناک  ارر  حش  های چیگای جش از گی

 

  هرهای تابستان  

 ام که با  نیاید؟ یش ِ کدام ییجره تب کر ه

 تر.م! مد

 شو   ی  ا   ها نمد به این ابرها   آ م
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 ا ـنـبه اـرض یـعل

 
 

 اتاق ی وارونه شکلِ با

 

  یر چه ید آمده ز   چه

 خور ه .ای ات نگاه   جوان ات های چشم با

 آیم مد  از یی  به اتاق ی  ار نه شکلر با

 

 اند  ا ه گل  ار نه حیاط های  ا   ی

 تحریر به خوانَد مد بلبل صدای با ک غ  

 نیس  خبری جوان   رنگد های مو  از

 

 صب  این ی کرانه  ر اریب میزی یش ِ

  هید مد برعکس منیای هاش  اژه که شدم مرشدی آن

  بر یم بیا صیدلد ر ی از   تر ید حوالدر  ر عشق با

 فصل  رگاهِ از ر زانه ترنمد   گاه به های گاه نیامدن تا

 

 بیا ا.  کبوتر فصل

 کید مد غوغا زاگرس  ر نسیم

 زمین ر ی ریز  مد جه  هش  از آفتا 

 بیا جواند   رهای از  یر از

 

 ر زگار کاکلر  ر جوانیم های نسیم از عبارت ما  

 را       .رما کییم مد قط  آییم مد اریب زاگرس حوالدر از

  ما ند یای

 

 ز   چه  رهم خوانیم مد

 ر.یم مد  یر چه
 

 

 است دور تو های چشم

 

 آید مد که ها مهک  صدای

 ا.    ر تو های چشم ینید

 .یاه زر  .رخ ها مهک  میانر از  قفه بد

 حضور بد  

 ام نشسته تماشا به را رن  نیلد ار احر

 

 ها مهک  صدای

  خورَ مد تا  صحیه ر ی نمایشد

 عجیب  لق ِ ی  صحیه یش ِ از

 یایین آ ر  مد بال

 نا یدند بلیدگوهای آید از مد عجیب صداید  

 

 ها   مهک 

 را   ر مفهومر

  هید مد نمای 

 
 

 

 

 

 

 

 درها

 

 بهاری ر زر ی  یایؤر به باز نیمه  رهای همیشه

 شوند مد هدر بسته باز  رهای همیشه

  ار  ر شید منیای بار این  ر تاری   

 

   ر .  به گشو ه های باغ بر ِ  ر

 ها قرن  ر نشسته چله به عارفد میظرر  ر

 بسته  رهای

  رها ندا غایب همیشه

 

  خورَ مد چرخ زمان   رر به  ر یایؤر

  اژه که دی لحظه  ر

 ا.  بو ن  ر منیای

  ر خیایر  

 خیالد  رهای بر

  رها شوند مد گشو ه شو  مد گشو ه باز   چرخد مد

 بولند   مور  خیالد  ر

 تاری  امتدا ِ  ر

  بهاری خا ر ر زر ی   ر یا
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 یکــیـتاج وراــفل

 

 

 

 

 جنگ 
 

 تر.ید مد

 مر اند شجاع  ر .رزمینر من

 تر.ید ازجی  مد

 

  مد تر.ید

 های گور.تان شیبه   ییج

 کید های کوتاهد را به شهر مخابره مد ییام

 کاره  ر صدای خمپاره های نیمه به بو.ه

 های شکسته شیشه به

 به خاک

 خاکِ .رخ

 

  تر.م از صدای هلهله مد

  .و      ت

 شو  از کیارر .رم نفیرکشان ر  مد

 ام های کو کدر  . 

 ها      نبایر توپ مد

 ام  نبایر انارهای .رخ های چشم

   ییراهنر  خترانر ر .تا

  ید ر  خانه

  هد که به هیچ کویری تن نمد

 

 تر.م مد

 ...را به .رزمیید  یگر ات با  بوی موهای

  مان را به زخم بوی بار ت اتاق

  تر.م مد

 ها ات زیر چکمه ی ر .ری از گریه

 

 ام را بده تفی 

 ام را بده تفی 

 تر.م من از جی  مد

 

 

 

 

 برف
 

 کاش بر  ببار 

 قدر که تمامر شهر را بپوشاند آن

 نه ما از خانه بیر ن بر یم

 مان بیاید نه کسد بتواند به خانه
 

 بر 

 ها بارید  ها   .ای .ای

 ام   بر موهای

 نامر مرا از یا  بر ی

 حال

 زند مرا زمستان صدا مد

 خواهد بر م از من مد

 تا بهار بیاید

 
 

 تنهایی

 

 تیهاید

 زند مد خط را ها رن 

 تیها های زن

 یوشید مد مشکد شایر

 کیید دنم فکر شان موهای .فیدِ تارهای به  

 شان ی ها گونه از دی یریده رن ِ به

 

 بید  مد را  رها ی همه تیهاید

 احت

 عطر های شیشه  رر

 ها لک   ها لب رژر

 

 هم با  حتا ببین

 را تیها زنانر ر .ریر فقط

    ار  مد بر .رشان از
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 ی ــایـک رضــباب
 

 

 

 

 ی راه در میانه
 

 ی چای های خشکیده مثل بر 

 نکشیده  هیوز  م

 عطر ییچانْد

 

 اش   رؤیاهای

 زار بکارتِ علفر ی 

 همان حوالد

 ها زیر .بزیر انبوهِ جیگل

 یر.ه ز 

 

 هیوز قدنکشیده  ی  ا 

 تید زمستان را   ندانس  .یلدر 

 که هر بهار

 -نیامده  -

 زند .الد کبو  را رقم مد

 

 زنبیل به خانه بر    زنبیل

 اش را های نا.ر  ه رنج

 اش را های ناگشو ه ییله

 

   حال عشق

 نچون لیموید شیری

 نرفته هیوز از گلو یایین

 شو     تل  مد

 

 

 شبِ نامعلوم
 

 شو  از من چیزی ذره جدا مد ذره

 های .یاهِ ناتمام   جا ه

 ام را  هر کوچه

 ید  یگر  به کوچه

  هید ییوند مد

 

 نام ید بد نامنلوم  ر ید مکاشفه

 خوانَد چیزی   ام را مد نام

 گریزند ها از ما   چیزهای  یگر مد   اتومبیل

 

 بوها بوی خوشر شب

 زند ید که مدام بنیه مد از ییجره

 ریز  ام مد های به ریه

 زند  ات چه گرم   مطبوع  مر  را یس مد آه  . 

 

 را.تد

ی بنادی چاه چیزهااید باو  کاه       از این کوچاه تاا کوچاه   

 ایم؟ نسر  ه

 آیا اقاقیا  

 آیا  یوارهای مربو  

 ها   های فاض   آیا  ریچه

  ارند؟  یگر ارتبابد با ی 

 آیا ما  

  یگر ارتبابد  اریم؟ با ی 

 

 کید   ام  هان باز مد گ یه

 آید  خورشید کیار مد  بو ِ با کم  شب 

 

 چیز دیگر هیچ
 

 های  اغ      نه ایستا ن بر ما.ه

 ها ل  نه خیره شدن به  ریا   ل 

 بوها   نه بوییدن شب

   یا کشف زند زیبا 

 کید  ام نمد چیز آرام  یگر هیچ

 

 این ییام  

 .  تل  ترین تسلیتد

 که این ر زها

 فر.تم  برای خو م مد
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 دزـیزــع اـیوـپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تو  داشتنِ

 

  اشتم دم ات   .   اره هم

 تو  اشتنر اما

 میبگو گونه هچ

 ؟س یچ تو  اشتن میبگو گونه هچ
 

 شو  دم دته زیچ هر از تو نامر با تن

  یخو جان از احت

 انریاام  ر کااه       هااا   ر .اا  بااه ر نااد دماا هااا چشاام  

 ندا یابرها

 .ارخ  شارقر  از کاه             شاوند  دم .تاره آن به رهیخ  

  مد دم

 

 س یچ تو  اشتنر میبگو گونه هچ

 ید دهیند ها کوه  ر تن از را برق عبورر هرگز تو

 نسااخته  دمتر کا ی هاا   خمه تا یها گوش از رعد عبور  

 ا. 

 

  انم دم را تو  اشتن   . 

  تو  اشتنر اما

 م؟یبگو گونه هچ

 

   .  دمجیون  ارکو ر تو  اشتنر

 کوبد دم     رخ  ی جمجمه بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راز
 

 باز گر   دم انهیم از

   راه  

 خو  انریم از را برخور 

 گف  دیبا شا ترک که یراز چون

 دیوشانَ دم انهیم  ر

 

  ار   رخ  از خشا  که  ش 

 گر اند دم انهیم  ر را با  مسلسلر

 

   ارم دحرف چه

 باشم باران اگر احت که من

 انمیر  دنم دگیدم تو .بزر خاکِ از

 

 ا.  ربو ه ی.ر  یر چاله اهی. را میها .تاره که من

     بو م دکوه        صب  هر که من

 آمد دبرم ما یها شانه از آفتا 

 اکیون ما یها قله

 نشس  خاکستر به

 

 شانه

 گر   دبازم انهیم از

   زجر یمای.  

 دیگو دم ما ترک که یراز
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 یــیراـخـف اـفـمصط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روم  یم باال ام یها  دست از
 

 ر م  ام بال مد های  از  . 

 ید  ات  ر آن جا گذاشته عکسد را که صورت

  ارم  برمد

 تکانم   تو مد ام را از ته های  چشم

  هید  چیزی بر ز نمد

 کید ام مد آ یزانهای .وخته    شب از رن 

 

 ام بترس های ر ی زبان گویم از حبا   به ترس مد

 ام بخوا  های  ی  یگرر چشم گویم  ر نیمه  به خوا  مد

 ام از  هانر تو کج افتا ه

 ید یایین  از .وتِ ییجره

 

 آید از یش ِ این صدا  یوار مد

 جا از یش ِ این

 ید ید نیشسته  جا که نشسته ینید آن

 مگوی به خو م مد

 گویم به خو م نمد

 

 

 تصادف
 

 ام ییدا.  رن    ر ی چهرهاز 

 تصا فد رخ  ا ه  ر من  

 به جز هیچ کسد

 کسد مقصر نیس 

 ام ید ندیده عبورم را به هیچ جا ه

 ام از خو م حتا تکان نخور ه

 های .ب    .یگین را ی کامیون اما این لشه

 ام بیر ن کیید از یهلوی

 .رم های تصا   را از   جیغ آهن

 ام بگویید این مسیری که من

 تا اب ع همیشه مسد   ا. 

 

 
 

 این تلفن 
 

 این تلفن 

 عیار ا.  بیمار.تاند تمام

 ش خوش نیس  ا حای

 انداز  خ  مد                    

 

 تا زبان باز کید

 بوق بوق یش ِ

 جیغ     تا بخواهد

 گذر  ها مد ی .یم از حوصله هاید که   گریه

 مد شیوی!ها     .رفه

 خورند از جای خو  تکان مد

 

 ام قر  ایستا ه

 یر.تاری نیس 

 م بفر.تدا ش را برایا های شربتد از حر 

 از ر ی خط یریده ا.  لبد

 ام بیمار.تاند را که بر اشته

 گذارم  زمین مد
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 زاسه لـضـف دـاجـس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبده
 

 :ما خرگوشیم»

 «ر همُ :بازی  ر ک ه شنبده

 گوید ام مد این را زن

 ام نیس  حواس

 زند ام مد صدای

 ام نیس  حواس

 آیم از خو م  بیر ن مد
 

  ر کوچه  

 چید مر 

 آخرین کلمه را

 کشید های  یوار بیر ن مد از ر 

 همیشه اما ر ِ یاید ییدا. :

 شو    ختم مد

 های کوچکد  ر آیارتمان به حفره

 

 ها گفتم از نق ر خرگوش  ر انق  

خیدیدنااد بااا     ناادان باازر   ر   

 شان  هان

 خیدیدند به  ق ِ جشن

 رقصید  یرید مد   ک ه بال مد

 ها   آن

 با خاک تکاندند مختصر

 ک هِ  یگری بر .ر

 گر ند مد به خانه باز

 

 ی جا    ار  جنبه

 های .یاه را .فید خرگوش

 .فید را .یاه   

 

 کید چه فرق مد

 این    گوش برای نشییدن بو  

 

 گیرم ام مد ام را جلوی صورت  . 

 

هاای غیارر ببیناد     رشد این  ندان -

 نیس ؟

 

 گیرند ام مد شان را جلوی  هان  . 

 شیوی زنم نمد ات مد صدای

 شیوی زنم نمد  ا  مد

 کشم مدنفس 

 نفس

 نفس

 

 خرگوش مر ه  -

ی  ی آیارتماااان لکاااه چاااه  ر بااااغ

 .   بزرگد

 

 ما    خرگوشیم

 بازی مر ه  ر ک هِ شنبده

 باید بیر ن بر یم 

 نه به کوچه  نه به خیابان

 ما

 مان را  های تیها ک ه 

 به احترام آخرین کلمه بر اشتیم

 

 چرا

 زنید؟  .  مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها گلوله
 

 گلولها لین 

 کید:  رخ  را .ب  مد

 از بارر هزار یرنده 

   مین گلوله اما

 قهرمانر این شنر را خواهد کش  

 

 آن یرنده هیوز -

 بر شاخه نشسته ا. ؟!

 

 از   رتر

 کر یم گریه مد

 

   گریه

 آ   ر آ.یا ر  شمن ریختن بو 

  انستیم ما نمد

 تیها ی  نفر

 ی .وم خبر  اش  از گلوله

 تر که یی  آن

 مر ه بو  
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 دراســم تـمـعـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدرم چارلی 
 

 ام شبیهِ چارلد چایلین جیب

 ام اما ییراهن

 شبیهِ    ی آلن

 یا گاری از ی    . 

 

  هد ی نان مد ام مزه بدن

 شاید  ر ذهن نیس  ی هیچ کافد یله

 ید    نفره  قهوهحتا 

 ام  ر جیبر هیچ خیاباند نیس   . 

 ید  ار از هیچ نماییده ید خیده یا نامه

 

 ام به یشتد گرم نبو  یش 

 یش   ر یش 

 از یدرم چارلد

 تا یاهاید که به هیچ بید ا. 

 ایم ایستا ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شکل بیجهانِ 

 

 یا  ر گذاشتم

 شکل های هم با صورت

 قلب ضربانر بد زنانر با مر ان  

 نه خبر از بلوع

   ش  های  رش ِ نه از باران

 

 چیز همه

  ابرهای .یاه  .فید شبیهِ

 افق صدای کو کد شیرخوار  ر

  شبیه به صدای من

 

 نرم را بوی خاکِ

 بدن ر ی لخ ِ

 حس کر  شو  مد

 ک غد گر.یه نه خبر از یر ازر

  مزرعه گیدمر نه زر ِ

 

 باز با  با نی ر

  ز  مد

 شکل های بد صورتی  همه

 اند شان را گرفته های ک ه

  لخ  با بدنر

 

 

 

 

 

 

 قبرستان
 

 بارانر تابستان ابرهای بد

 کوه

 زارر بیمار گیدم

 ی  ر ییرزند  ر آ.تانه

 میتظرر مر  ا. 

 

 قبر.تان

  زار خوابیده یایینر گیدم

 ها ر ی قبر آ م

 بَرَند به گذشته  .  مد

 

 زند از .وراخر قبر

  هد تکان مد برای مر ش  . 

 تر یایین

 چید خرابه  

 کاره چید .اختمانر نیمه

   من

 از .وراخر  ییجره

 کیم  کاری مد  نیا را  . 

  هم های مر  گوش مد   به .رفه

 

 آید مر  از .وراخر قبر بیر ن مد

 میر      باره مد

 شو  قبر.تان از خوا   بیدار مد

 ییرزن  ر را بسته

  هد به انگورر حیاط    آ  مد

 من .وراخ را مد بیدم 

 خواهد از مر  مر  مد

  فرار کید
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 یــلبـطـم اـرض یـلـع
 

 

 

 

 شعرِ رهاشده
 

 خوا ر .فید  م به تخ ا چشمان

 ت از عطر .یاه  ا   بوی  راز کشیدن

 گویم  ر این اتاق   یگر شنر نمد

 

 ات     صمغ  خانه از کتا 

 از عکسر شاملو         .یگار  

 آید  ات صدای گا  مد   از صیدلد

 گفتد   جا کجا. ؟ بلید مد این

 ام  های خابرات بر گونه   لب

 کیم باز        لمسر لبانه را   رها مد

 

 خوا  رفتم  قتد،  

 ریخ   ام خون مد نامه از شیاس

 شو  عر س شد     با لباسر .یاه؟   مگر نمد

 یر ه   های بد این خوا 

 گد .    از نبو ِ باکره

 ها فریا    ر من تمام آمبولنس

 ریز   م را اش  مدا   تیهاید، صورت

 های تیها.  من تن

 ر م بیر ن  م  یگر     نمدا از اتاق

 تر.م       یش ِ این  ر  مد

 شنرر رهاشده      من باشم 

 

 

 سری آینه

 

 ات یا کوچه  ر آییه بگر م

 ید گیر کر هکدام کُیجر نیامدن 

 ات        خالد  که هر چه کا یدم

 بس  توی این بن ام   من آ.فال  شده

   ر ی آ.فال       یارکِ مصیوعد

 ام مو بر اشته گفته بو م چشمان

 اند کیارم را بس که یاییده

 گچ   ام اما از فرط ماندن   یاهای

 چو   هایم       . 

 کجا.  آن تصویر

 چسبانْد؟ مدها  که شنر را به چشم

 کجا.  آن شیطان

 که هرچه لذت را

   خ ؟ به  . ِ من مد

 من کجای مید که بد

 از  .طِ هر چیز

 شوم ات گم مد به  نبای

 

 آییه را چرخاندم

 کمد به را.      نبو ی

 را.  تر       نه

 کمد به چپ         نبو م   

 .   ر من کسد

 چشماند ریز با قدی بیر نر آییه   

 .ار ی کوه به اندازه  موهاید 

 یوشد اش را مد که هر عصر مانتو

   مرا  ر این حوالد    

 اند؟ همه کوری گرفته    جا     را.تد این

     ام را چرا نمد ماشین

 گر ی چرا برنمد

  .تان تقدیر را  بگیری از آییه؟

  ر انتظار ممتد بوقد حتمن

 که بگوید مُر 

 صدای تر یدم؟

 

 حالآیم  ات مد به اتاق

 آ رم ات را  رمد مانتو

 ات  راز   ر ی تخ 

 ام به ما ر هم .پر ه

 بیدارم نکیید لطفن

  ام ها.  نخوابیده ماه
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 اـیـر ــهـم مـثـیـم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصفهان

 

 ما عاشق ا.فید ا یر یر زها نیا با

 راهنیی دب            ر   کیار

 ا.  ا.فید ا ی             امر ز  

 

 دهییر  جلب      ها .ای یجا

 ر ند دم ما یو.  ریز     ها دماه  

 

 شد زیییا که    میبو  دهیخواب خانه  ر

 خ یر ما یر  شا یها بر 

 آمد زمستان بند

 بو  دی.پ ای ن
 

 ؟یدکجا تو      . م -

  ر ند دم ما یو.  ریز ها دماه

 

 

 ...ست یی پرنده آسمان نیا در

 

 .  ید یرنده آ.مان نیا  ر

 د  بزرگ  .  که

  ندار  ما از محافظ  یبرا
 

 .  ید یرنده افق خط  ر

 ما یها چشم که

 ها  ق  دلیخ

 شو  دم رهیخ ا  بر

 

 بال آن

 .  ید یرنده

 دهی.پ تا که

 

 دیگر دمن زارما حای به

 

 

                

 

 گزارش
 

  هستم مطلق درکیتار  ر من

  ا.  شهر  .ط جا نیا
 

  س ین ر شن عبور یبرا دچراغ

  کیم دم ار.ای داصل ابانیخ از را خو  گزارشر
 

  رمیبگ ید مصاحبه توانم دنم   اند مر ه مر م

  ا.  تخ  ییا جا نیا

 

  س ین ضهیعر نبو ن دخال یبرا ،یزیچ ،یجانور حتا  
 

    هستم خو م

   یخبر ی شبکه گر گزارش

  ندارم محترم یمجر را شما یصدا 

   کس چیه چرا  انم دنم   

 ر ؟یگ دنم دتما. من با
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 وس  ــوس به خــاز خ
 خوان  شنری از ثریا کهریزی ■

، تهران: ، چاپ ا ی«این ی  زن نیس »ی شنر  از مجموعه

 31 –32، صک 13۴2نگیما، 

 

 ابوالفضل پاشا

 

 

1) 

هاای گونااگون ناام     ما چرا ر ی یدیاده 

که صدایشان  گذاریم؟ آیا صرفن برای این مد

کیاایم؟ مااثلن  قتااد ر ی فرزناادمان نااام    

گاذارم قادر مسالم بارای آن ا.ا  کاه        مد

صدای  بزنیم   یا ا  را مور  خطا  قرار  هیم  از برفاد آیاا   

ی  ا.ا  کاه بتاوانیم باه یدیاده      هاای ماا بارای ایان     گذاری نام

هاا ناام    خصوصد ارجااع بادهیم؟ ماثلن  قتاد ر ی خیاباان      به

هاا ارجااع بادهیم   نشااندر      گذاریم برای آن ا.  که به آن مد

توان برای  ها گذشته آیا مد تر اع م کییم  از این خو مان را  قیق

هاا   ی ایان  ها حال   یگاری نیاز تصاور کار ؟ هماه      گذاری نام

گاذاری از   گونه باشد؟ آیا باید برای نام ا نام باید چه ر.     ام

 ر شویم؟ آیا بایاد زیبااید را  ر نظار بگیاریم؟      الفاظ آشیا بهره

اصلن چرا مان  ر آغااز ایان گفتاار چیاین مبااحثد را مطارح        

« تایاا »کیم؟  ر  اق  توضی  این مطالب برای آن ا.ا  کاه    مد

« ن نیسا  ایان یا  ز  »ی  شنری از ثریا کهریازی  ر مجموعاه  

توجه مرا جلب کر ه ا.    قصد آن  ارم که  ر این مجای  ر 

 ی این شنر نکاتد را توضی  بدهم  باره

هااید   ناام « این ی  زن نیسا  »ی  اغلب شنرهای مجموعه

هااید مثال حاای کثیاف، چا ، مانیفسا         متنار   ارند، ناام 

 –ها    اماا عیاوان ایان شانر       هکده،  ایره، مس    یا .ایر نام

تایا.  ینید عیواند که  ر بد  امر چیاز   –گونه که گفتم  همان

بایاد  کیاد  از برفاد    خاصد را به ذهان مخاباب متباا ر نماد    

ها  توضی  بدهم که شنر امر ز، شنری نیس  که ما را به لغتیامه

نیازمید کید   مثلن بارای یاافتن منیاای کلمااتد مثال چلملاه،       

قار ، یر  ش، ر نجو، برجاس، تفاح، ترفبا، نوغان   کلمااتد  

از این  .  ناگزیر باشیم به لغتیاماه مراجناه کیایم  حتاا اگار      

 اشته باشاد بااز   ر از تصاور    منیای خاصد هم « تایا»ی  کلمه

هاا   ها ییادا کیایم   اژه   ا.  که ما آن منیای خا  را  ر لغتیامه

هاید  یگر باه مخاباب     ر شنر امر ز باید مفهوم خو  را از راه

ها را با توجه  چیان ارجاع ید باید آن که هر  اژه القا کیید ینید آن

ی شنر به هماراه  اشاته    به متنر خو بسیده

هاا   نیاز    ابب با توجه به  ا هباشد که مخ

فکریر خاو     –های ذهید با توجه به  اشته

هاا   مضمون را  ریابد، به عبارت  یگر  اژه

کاه بایاد    باید  ر شنر نه مفهوم متدا ی بال 

کلیااادِ مفهاااومد را  ر اختیاااار مخاباااب 

نیز از ایان قاعاده   « تایا»ی  بگذارند   کلمه

ناه  گو مستثیا نیس    ما باید ببیییم این چه

.  که مؤانس    مجالس  باا ماا    ید  اژه

 را برگزیده ا.    

 

 ی ک م، باید متن شنر را مر ر کییم: قبل از ا امه

 

 جا تا از این
 –بر م  –         

 چید حر ؟
 چید  هان به  هان

 چید کیار
 که  ارم از خو  به خو م     کجا را  ارم؟

 ات تخ ! خیای
 بر م نیس 

 مثل تو نیستد

 
 جا تا     چید تا بد م ایناز 

 ام بگوید     تا ام بگوید   .تتان  ا      ی چید تا  هان
 زیر همین جوریر آ.مان

 قرار کسد تا کسد بد
 خابر این گمان به

 آ.مان کمد مکث کید با
 کمد خورشید بتابد تا

 کمد
 کمد 

 کمد      
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 ر هیچ کجای این شنر لفظ تایا  جو  ندار  اماا اگار ایان    

تاوانیم   تقسیم کییم ماد  –« یا»  « تا»شامل  –ا به    جز  لفظ ر

چه  ر کارکر های عام زباان   چاه  ر هماین     –ها را  نق  آن

متوجه شویم  برای مثای بنضاد از مصااری  ایان     –متن خا  

 اند:  شنر به چیین الفا د ختم شده

 جا تا   از این1

 قرار کسد تا   کسد بد2

   آ.مان کمد مکث کید با3

 کمد خورشید بتابد تا  4

نام تایا  ر مدخل شنر به عیوان کلید یا راهیما  ااهر شاده   

ا.  تا از  ض  کلد این شانر اب عااتد  ر اختیاار مخاباب     

قرار  هد، گوید که قبال از  ر   باه مکااند خاا ، تاابلوید      

ی  نصب کر ه باشید تا توضیحاتد ضر ری   کار.از را  ر باره

 آن مکان خا  ارائه  هید 

 

2) 

  نیاز الفاا د  ر    –« یا»  « تا»شامل  –اجزای نام این شنر 

غاالبن  ر انتهاای مصااری       –« باا »مثل  –همین کیفی ِ آ اید 

ها را یا  باار مار ر     تر شدن مطلب، مثای اند؛ برای ر شن آمده

 کییم: مد

 جا تا   از این1

 قرار کسد تا   کسد بد2

   آ.مان کمد مکث کید با3

 بتابد تا  کمد خورشید 4

 

ی .خن اجازه بدهیاد مار ری کوتااه  ر ناوع      قبل از ا امه

مصراع بیدی  ر شنر  اشته باشیم تا بدانیم که آیا ختم مصاراع  

که  ر  تواند ایجا  کید   نیز این به چیین الفا د چه حالتد را مد

 اند  نمون شده گونه رخ این متن خا  از ثریا کهریزی چه

تواناد   گوناه ماد   د؟ شاعر چاه قدر باید باش بوی مصراع چه

انتهای مصراع را اع م کید؟ مسلمن  ر شانر ک .ای  هماان    

کید بارای مثاای    هیجار قرار ا ی  زن، یایان مصراع را اع م مد

اگر شاعر بحر رمل مثمن مقصور یا محذ   را انتخاا  کار ه   

هااا از فاااع تن فاااع تن فاااع تن فاااعلن  باشااد بایااد مصااراع

تر نباشد   هر کجا که این میزان هجاها  قیق  هتر یا کوتا بولند

رعای  شده باشد متوجه یایان مصراع خواهیم شد، فرقاد هام   

کید که شاعر  ر انتهای مصراع از هجای بلید بهره ببار  یاا    نمد

کیاد   ر   از هجای کشیده  اما  ر شنر نیمااید  ضا  فارق ماد    

بولند  جا شاعر مختار ا.  بیا به بوی ببیند ک م   میزان آن

بو ن یا کوتاه بو ن حر ، تندا  افاعیال را برگزییاد اماا بارای     

که یایان مصراع را به مخابب اع م کید گاهد باید به جاای   آن

ی خاا     ر شو  تا این نکتاه  هجای بلید از هجای کشیده بهره

 ر مقام نشانه، مخابب را از یایان مصاراع بااخبر کیاد  اماا  ر     

ل  ر کار نیسا  یایاان مصاراع چاه     شنر .پید که رعای  افاعی

حالتد باید  اشته باشد؟ اگر  ر ایان نکتاه تأمال  اشاته باشایم      

ی  گاه باید ببیییم انتهای بنضد از مصاری  شانر تایاا .ار  ه    آن

هااید   اناد چاه  یژگاد    ختم شاده « تا»کهریزی که به لفظد مثل 

 هاید باید  اشته باشید؟ که چه  یژگد  ارند یا آن

ه را نیاز بیفازایم کاه یایاان مصاراع  ر شانر       البته این نکتا 

ک .ی  عملن بر    نوع ا. : یایان بیدی کمّد   یایان بیادی  

کیفد  ینید اگر شاعر تندا  افاعیل را رعای  کید میازان کمّاد   

 زن را  ر نظر گرفته ا.  اما رعای  این هیجار، میازان کیفاد   

.اه   تر شدن مطلاب  ر  کید  برای ر شن مصراع را تضمین نمد

 کییم: بی  مشهور از حافظ  ق  مد

 ها  فتر ما  ر گر  صهبا بو  .ای  1

 ر نق میکده از  رس    عای ما بو 

 ی من ا.  آت  نهفته که  ر .ییه   زین2

 .  که  ر آ.مان گرف  ید خورشید شنله

 خجسته که من .تگیر شو ای خضر ید  تو  3

 ر م   همرهان .وارانید ییا ه مد

ر یایم کاه اگار چاه         مصراع مستقل ر به ر بی  ا ی با 

کیید اما هر کدام از ایان    مصاراع     یگر را کامل مد منیای ی 

به تیهاید نیز منیایذیرند   یایان بیدی کمّد   کیفد مصاری   ر 

ی  زمان اتفاق افتا ه ا.    ر بی    م نیز مصراع ا ی منیاید 

 ار   ندی نگه مدقائم به خو   ار  اما شیونده را میتظر مصراع ب

بیدی کمّاد     زیرا نوعد شرط  ر آن نهفته ا. ، از برفد یایان

کیفد این مصاری  نیز مانید مثای قبل همزمان اتفاق افتا ه ا.   

بیییم که یایان بیادی کیفاد مصاراع ا ی باه      اما  ر بی  .وم مد

که  ر انتهای همان مصراع اتفاق بیفتد،  ر ا ایل مصراع  جای آن

 ا ه ا.  ینید اگر یایان بیدی کمّد  ر این مصراع  بندی ر ی

 نوش : مطرح نبو  حافظ چیین مد

 

 خجسته!   تو  .تگیر شو ای خضر ید

 ر م    که من ییا ه مد
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 همرهان .وارانید

 

یایان بیدیر میبنث از شنر ک .ی ، عملن  ر شنر .پید از 

بین رفته ا.  اما یایان بیادی کیفاد همچیاان  جاو   ار  باه      

 –ارتد مصاری  شنر .پید صرفن از همان یایان بیدی کیفاد  عب

 شوند   مید مد بهره –ترین نوع یایان بیدی  ترین   هیری میا.ب

ی این توضیحات بایاد اضاافه کایم کاه   ر از      بند از همه

ببین  ک م ا.  که یایان بیدی کیفد مصراع، باا موصاوی یاا    

لتد عماومد  حر  اضافه همراه باشد به بیاان  یگار ماا  ر حاا    

کیایم   های خو  را به حر  اضافه یا به موصوی ختم نماد  جمله

تنرین   ر ببیند«  من به مدر.ه رفتم تا»گوییم:    به فرض نمد

 ر این کاربر ِ فرضاد، شایونده را عملان    « تا»حال  ک م، لفظ 

 ی جمله را بشیو   گذار  تا ا امه میتظر مد

 

3) 

یزان باشد؟ آیاا  قتاد   آیا شنر قرار ا.  از ببین  ک م گر

کید از ببین  ک م  کهریزی مصراع خو  را به موصوی ختم مد

تاوانم     ر افتا ه ا. ؟  ر جوا  باید بگویم که خیر! حتاا ماد  

بیفزایم که کهریزی  ر این شنر با ختم مصراع به موصوی، ک م 

تر جلوه  ا ه ا.   ناگفته ییدا.  کاه ایان قضاا ت     را ببیند

تواند قانوند برای  فرما.    نمد ن شنر حکمفقط   فقط  ر ای

باشد ینیاد   –ی کهریزی یا .ایر شاعران  .ر  ه –.ایر شنرها 

تواند این شیوه را فراگیر کید تاا  ر   که این اجرای موفق نمد آن

ی شنرها مصاریند ببیییم که به موصوی ختم شاوند  ر ی   همه

یاد   هکیم کاه ممکان ا.ا  عاد     این نکته از این .بب تأکید مد

ید  ر شنری خاا  قابال تنمایم باه .اایر       تصور کیید تجربه

ی این مباحث کیفد مثال تصار     شنرها.   ر حالد که همه

 ر زبان یا تصر   ر ببین  ک م ی  بار برای همیشاه اتفااق   

 افتید   قابل تکثیر یا الگوبر اری نیستید  مد

بختاناه   ها از یا  نبریم که شانر امار ز خاوش    ع  ه بر این

مجالد گستر ه برای تصر   ر زبان  ر اختیار شاعر   مخابب 

گذاشته ا.  اما این نکته نیز ناگفته نماند که تصار   ر زباان   

ید قوی برخاور ار باشاد تاا بتواناد ر یکار ی       باید از یشتوانه

شنر تایا موفق عمال   هیری ایجا  کید  از این باب  کهریزی  ر

های  اعم از تصر  –ی عیاصر شنر خو  را  کر ه ا.   ا  همه

به فرار ی از کارکر های منماوی  –ها آ اید  مضموند یا تصر 

بار م   –جا تاا/   از این»نویسد:    متدا ی فراخوانده ا.   ا  مد

اگر هر کدام از این .ه مصراع،  ر آغااز ایان   « / چید حر ؟–

باه اصاط ح    –کر  مضاموند یاا اجرایاد    شنر، به لحااظ کاار  

خار  بزنید مسلمن مخابب خوانادن شانر را    –مو.یقاید آن 

ر   اما  کید   .راغ شنری  یگر یا حتا شاعری  یگر مد رها مد

بیییم که کهریزی چیان عمل کر ه ا.ا  کاه مخاباب را تاا       مد

تار، ایان    کیاد برای توضای  بای     ر، با خو  همراه مدیایان ش 

جاا تاا    قصد من رفتن از این»رضد را  ر نظر بگیریم: ی ف جمله

ر  خواهم شاد   جا.     ر بوی این راه یا چید حر  ر به آن

ی  کهریازی از ایان جملاه   « که چید حر  خاواهم شایید؟   یا آن

ینیاد باه   « / چیاد حار ؟  –بار م   –جاا تاا/    از این»فرضد به 

ید را ها ایجازی بایسته   هیری ر.یده ا.  به بیان  یگر ا   ای

ها هرگز به این شکل همیشین  همیشین کر ه ا.  که مدلوی آن

 نخواهید شد 

ی خو     کاار   گیری از قریحه کهریزی  ر این شنر با بهره

اجرایاد  ر زباان     –های مضموند مهم کر ه ا. : یکد تصر 

که ختم مصاری  را     یگری آما ه کر ن ذهن مخابب برای آن

بپاذیر ، باه عباارتد     –غاز شنر آن هم  ر همان آ –به موصوی 

اجرای شنریر کهریزی  ر این متن باا تمهیادی بازر  هماراه     

ختم یایان بیدی مصراع به  –شده ا.  تا این غیرمتدا ی بو ن 

چیان باا هیجارهاای منماوی همیشاین شاو  کاه        آن –موصوی 

.و نهاد یاا  ر خصاو      که بخواهد شنر را ی  آن مخابب بد

دید فرص  قضا ت  اشته باشاد، آن  ر یار ید با این هیجار ج

 را با رضای  خابر بشیو    بپذیر  

تاری   اگر بخواهم این نکته را  ر مقام تشابیه توضای  بای    

ید کور  ار  که اگار چیازی  ر    بدهم باید بگویم: چشم ما نقطه

آن  یدرس قرار بگیر  ما هرگز آن را نخواهیم  یاد  باه هماین    

ی شاییداری   توانیاد قاوه   دگونه باید تصور کییم که شااعران ما  

یاد باا ناام فرضاد      چیان عا ت  هیاد کاه نقطاه    مخابب را آن

اجرایاد    –های مضاموند  به  جو  بیاید تا تصر « ی کر نقطه»

کاه بخواهاد فرصا      آن به آن نقطه هدای  شوند   مخابب بد

ها را باا رضاای  خاابر بپاذیر         قضا ت  اشته باشد فرار ی

 ی شنر را بخواند  ا امه

ل که کهریزی چیاین تمهیاداتد را رعایا  کار ه ا.ا       حا

یایان بیادی مصااری  باه     –های بندی این شنر  مسلمن تصر 

گیار    زیباا جلاوه      ر همین ببقه بیادی قارار ماد    –موصوی 

 شو   کید   حتا موجب آفریی  منیارهای جدید مد مد
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 تـبس گ عبور سر بنـبه ر 

 خوان  شنری از مهرنوش قرباننلد ■

 

 احمد کنجوری

 

 

 بس  جاید کیارر بن
 ر.م  به  ختری مد

 اش های که چشم
 به رن ِ عبور ا. 

 
 انگار ا  را

 ام بارها به یا  آ ر ه

 ها که فراموش شده بو م  ق  آن
 

 با .رانگشتانر باراند
 کید بس  اشاره مد .وی بن به آن

 که یش ِ صورت من ا. 
 

 انگار
 بارها

 ام ا  را ندیده
 ها آن  ق 

 آ یختم به برگد مد که
 بر  که مرا به آهی ِ ریزش مد

 
 هیوز

 ام ترس ا.  های تمامر نفس
 ام   قام 

 یر از  ختری

 شو  بس  خیره مد .وی بن که به آن
 که یش ِ صورت من ا.  

 (99-9۴: 1333)قرباننلد، 
 

هاای زناناه      رههُا  ،  ر ها    ی«بس  بن» ی هموضوع .ر  

  رفاتن ا.ا   زناان    ختراناد     شاان میاان مانادن     ب تکلیفد

هاشان به رن  عبور ا. ؛ اماا بایاد    شوند که چشم توصیف مد

بس  بسپارند  زناند که بایاد آمالشاان را    برای همیشه تن به بن

فدای ابنا  زندگد فر ی   اجتماعد کیید  اییان کساند هساتید  

 یزی برای زندگد  اشته باشید، هرگز به رفاتن    آ که اگر  . 

شان،  ، چشمان«شوند فراموش مد»گاه  اندیشید؛ اما هر مدعبور ن

را قربااندر  « شادن » اره  کید؛ با این هماه، هام   عبور را زمزمه مد

بساتد   بان  ی هبو ن  ر مسل ر عر    عا ات   هیجارهای جامن

شان ترس  های کیید   چون تمام نفس مد

ت ش   هیچ   آ رند   بد ا. ،  َم برنمد

نشاین   بسا   بان   تکایوید، برای همیشاه 

 ر ند   مانید    ر خو  فر مد مد

مهرناوش قربااننلد باا     ی هاین .ر  

بسا  )باا منیاای     آلاو  بان   توصیف ماه 

شو   برخور   حقیقد   نما ین( آغاز مد

  « بسا   جااید کیاار بان   »با  ختری  ر 

باه  »چشامان ا  کاه    ی هتوصیف شاعران

ا.اا ، بار جاذابی  آغاااز   « رنا  عباور  

افز  ه ا.   این آغاز شگر ، خوانیاده  

کا اناه   کیاد تاا کایج    را  رگیر خاو  ماد  

باه  » ها را ید بگیر   تنبیارر  .طرها    اژه

ایان  هاای   تنبیاری انتزاعاد   از برجساتگد   « رن  عبور باو ن 

 ه یهفتاا  کاه عرصا    ی ه.ر  ه ا. ؛ هرچید که  ر شانر  ها  

 ی هشاو    اژ  عییی  ا. ، این گوناه تصاا یر کمتار  یاده ماد     

« عباور » ی هاز  اژگان کلیدی این .ر  ه ا.ا   کلما  « بس  بن»

گزییاد  اژگاان    . ؛  ر هر    باا باه   کلیدی  یگری ی هنیز  اژ

 مواجهیم   

چشم که  ر بیاد نخسا  آماده ا.ا ،  ر بیادهای       ی ه اژ

« ای مجاازی اشا   باران:  ر منیا »چون  با  اژگاند هم -.پسین

 - ر بید یایاند« خیره»  با  ر بید چهار « ام ندیده»با  ر بید .ه، 

یاباد    گیر  ار     ر .را.ر .ر  ه گسترش ماد  حضوری چشم

چشم    یگر  اژگان این .ر  ه،  ی هبه  اژ یکر  گونه ر ی این

ا.   چخو  بر ایان  « تفی  چخو »میطبق با اصل  راماتی  

ر ایا ، تفیگاد بار  یاوار آ یختاه شاو ،       با ر بو  که اگار  ر  

 خره باید شلی  کید بال

 هاای   گاناه   تقابال  ی هاز نظر .اختار، .را.ر .ر  ه عرص

 ند از:ا ها عبارت این تقابل ترینر ا. ؛ مهم 

 را ی/شاعر  ر برابر  ختری با چشماند به رن  عبور
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گاه را ی/شااعر    ختار )را ی/شااعر ر ی باه      تقابل جای

نگار ؛ ینیاد ر ی    یشا  ا  را ماد    ار ؛ اما  ختر یسربس   بن

 بس   ار ( جانب آن .وی بن

انگار ا  را / بارها »چیدان ییدا  ر    تنبیر   نه د تقابلری گونه

؛ ایان     «ام انگاار/ بارهاا/ ا  را ندیاده   »با تنبیر « ام به یا  آ ر ه

 .   تر  ریافتید تقابل با توجه به تقابل .پسین، بی 

هاا کاه فراماوش شاده       ق  آن»   حال   ر گذشته: تقابل 

آ یختم/ که مرا باه آهیا ِ    ها/ که به برگد مد آن  ق »  « بو م

که گویاا عباارت   م از نظار زمااند مقادم بار       « بر  ریزش مد

عبارت نخس  ا. ؛ ینید آ یختن   تمس  به برگد شاکییده  

.اان .ایر خطاد       .س ، .رآغاز فراموش شدن ا.   بادین 

  ر هم شکسته شده ا.  ر ای  

 تقابل زمان حای   گذشته

 تقابل منر شاعر با بر  

هاا   بیگاانگد  نها   بنض ها     گانگد بسیاری از این تقابل

انجامد   .ازی   یگانگد مد باز    به هم  ر بید یایاند، رن  مد

ش به رن  عباور   مادام خیاره باه     ا حلوی  ختری که چشمان

  شاعر/ ر ای، .ر  ه را رنا   بس  ا. ،  ر قام .وی بن آن

که فضاید « انگار» ی هبخشد  بیین  اژ   لنابد .وررئالیستد مد

کید   نیز .ایالی    مبهم   .رشار از ش    تر ید را تر.یم مد

های .وررئالیساتد   آمیزی کاراکترها، با ایماژها   ر ای     رهم

 .ی  ا.      هم

ر عیاصار شانر،   تأثیر   تأثر حاصل از تنابیر، ایماژها    یگ

ر نده ا.   .ر  ه با ر ای   یداری  ر زمان حاای آغااز    یی 

بس  )عیییا (، تلیگاری    شو    یدن  ختر  ر جاید کیار بن مد

د  ر ذهن را ی/شااعر نقا  ببیاد   تقابال     ی شو  تا خابره مد

نخس   هایحرک  از عییی  کیوند به خابرات گذشته  ر بید

ی .وم   چهارم نیز تکرار   گر ا.   بیدها .ر  ه جلوه     مر

ها.ا  کاه    ین ر ند ا.    ر این گش     اگش هما.تمرار 

 یابد   .ر  ه تکوین مد ی هر ند .اختار یی 

د باارای بیااد یاا بیاادهای چهارگاناات ابتاادای .اار  ه، مقدمااه

 ا ها.ا     بیدی   تلفیقد از تمام رخ .   بید آخِر، جم  یایاند

ا  ر امتادا  هام توصایف    زمان گذشته   حاای ر « هیوز» ی ه اژ

کید  این    زمان که  ر بیدهای ییشین به باور مجازا   باه     مد

شادند،  ر بیاد    توصیف مد« گذشته-حای-گذشته-حای»ترتیب 

که  -آمیزند  گیراید   زیباید بید یایاند .ر  ه  یایاند  رهم مد

 -.ا   یایاند  ر مصراع یایاند ربااعد  ی ههمچون نتیجه   ضرب

کید البتاه بیاد    شاه  ر یاا    ذهان مانادگار ماد     آن را برای همی

 یایاند، به تیهاید شنری مستقل ا. :

 هیوز»

 ام ترس ا.  های تمامر نفس
 ام   قام 

 یر از  ختری
 شو  بس  خیره مد .وی بن که به آن

 «که یش ِ صورت من ا.  

تاوان   هفتا  کاه نماد   ی ههای  ه تر .ر  ه   این امر با بی 

ها را جداگانه   بد ن توجه به کلی  .ر  ه زمزمه  د از آنی یاره

 کر ،  ر تضا  ا.    

.اوی   ام/ یر از  ختری ]ا.ا [/ کاه باه آن    قام »  ی هگزار

 ر یایان .ر  ه بازگشتد به بید نخس  « شو  بس  خیره مد بن

 ار    همین امر به شنر .اختاری  َ َراند بخشیده ا.   خیره 

چشمان به رنا   »ین عبارت گز بس ، جای .وی بن شدن به آن

گزاره را  ر کیار هم   رن  این    شده ا.   خوانیده بد« عبور

چشاماند  »کید که  نهد    ر ذهن خو ،  ختری را مجسم مد مد

ماناده ا.ا     « بس  خیره .وی بن به آن» ار    « به رن  عبور

های منیاید، اگر چه  ر نگااه نخسا  .اا ه باه      این کشف لیه

 تذاذ آفرین ا.   ر.د، ال نظر مد

کااه  ارای افنااای  - ر بیاادهای نخساا ، .ااوم   یایاااند  

زمان با ر ای  شنر،  ر حاای   تجربه    اقنی  هم - اند مضارع

کاه ر ی زیباای    -رخ  ا ن   شکل گرفتن ا.   ایان شاگر    

هفتا   ی ههای  ه  ر بسیاری از .ر  ه - .خن را    برابر کر ه

 مکرر ا.    

هفتا  از امکاناات   ی هژه .راییدگان  ه یه شاعران مناصر ب

نامااه   هیاار .ااییما باارای    ر ایااد  ا.ااتان، رمااان، نمااای   

گیرناد    ر    هد به .ار  ه بهاره ماد    بخشد   .اخ  جذابی 

کشاید   ر شانر    بسیاری موار ، ر ای  را تا .رحد شانر برماد  

ب  ا.تفا ه شده    ر هار      فل  ی ه،    بار از شیو«بس  بن»

/ را ی به تداعد    گونه از احوای خو   ر گذشاته  بار .راییده

ب   ر بید   م )انگار ا  را/ بارهاا باه یاا      یر از : ی  فل  مد

ها که فراموش شاده باو م(    یگاری  ر بیاد       ق  ام/ آن آ ر ه

هاا/ کاه باه برگاد      ام/ آن  قا   چهارم )انگار بارها/ ا  را ندیده

 بر (  مدآ یختم/ که مرا به آهی ِ ریزش  مد

« ام انگار/ بارها/ ا  را ندیده»هیجارگریزی نحوی  ر عبارت 

تنبیری شااعرانه، نابیو.اان   غیرمیتظاره ا.ا    متیا.اب باا       
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فضای .وررئای .ر  ه  ذهن ما عا ت  ار  که ایان عباارت را   

ام(  با فنل مثب   ریابد؛ اما با  یدن   شییدن فنل میفاد )ندیاده  

برانگیاز ا.ا   بارای     شو  که تأمل آمدِ عا تد تصویر مد خ  

د از شنر عبااس صافاری   ی تر این .اختار نحوی، نمونه  رک به

)از  فتار  « بیایم   کیاد/ تاو را نماد    تا چشم کار ماد : »مآ ر را مد

« کیاد  تا چشم کار ماد »یس از عبارت  ن  ربین قدیمد( منمول

 رخا   »شو ؛ عباراتد مثال   عبارات   افنای ایجابد نشانده مد

       صفاری با آ ر ن عبارت .لبد )تاو را  « لله ا. »، «ا. 

 ز اید کر ه ا.   بییم(، از نحو زبان آشیاید نمد

  تکارار  « ش»  « آ»، «س»هاید مانیاد   تکرارها )تکرار  ا 

بساا ، انگااار، ا  را، بارهااا،  چااون: باان  اژگااان   عباااراتد هاام

، بس ، یش ِ صورت من، به .وی بن ها که،  ختری، آن  ق  آن

ها اشاره شد، هارموند خاصد  ها که به آن که     (  ر کیار تقابل

هاای   به .ر  ه بخشیده ا.   مو.یقد منیوی غیاد از  یژگاد  

هاای   هاا   شابکه   ا.ا   تیا.اب  « چشماند به رن  عبور»شنر 

 هیاد،   تداعد متند ی که مو.یقد منیوی .ر  ه را شاکل ماد  

قیاید بخشاد باه .ااخ  ر ایاد، ارزش مو.ای      ضمن ا.تحکام

اناد:   هاا چیاین   خاصد به .ر  ه بخشیده ا.   برخد از تیا.ب

 ختر، چشم، یا ، .رانگشا ، صاورت،   »، «بس ، عبور جا، بن»

بااران ) ر  « »صورت، چشام   بااران )شاشا (   »، «نفس، قام 

       « بس ، ترس بن»، «منیای حقیقد(، بر ، ریزش

  نماا « بس  بن»ایماژهای متند ی ا.    ی هاین شنر عرص

چرخیاد    محوری شنر ا.  که  یگر ایماژها بار مادار آن ماد   

.  کاه   بر  نیز منیاید نما ین  ار   رمز هر کس   هر چیزی

خیز ا.   بااران   ها .خ  .س ، نا ر.    ریزش تکیه بر آن

هم  ر منیای حقیقد   هم منیای مجازی )شا.تناره از اشا (  

یااد از: توانااد باشااد   یگاار ایماژهااای ایاان .اار  ه عبارت  مااد

آ یخاتم/ کاه    به برگد مد»؛ «اش/ به رن ِ عبور ا.  های چشم»

ام  هاای  تمامر نفس»؛ «آهی ِ ریزش»؛ «بر  مرا به آهی ِ ریزش مد

بسا    .وی بن ام/ یر از  ختری/ که به آن   قام »؛ «ترس ا. 

     تصویرگراید مفرط   نما ها   ایماژها، ایان  « شو  خیره مد

کیاد؛   هفتا  اندکد   ر مد ی هعران  ههای شا شنر را از .ر  ه

گرا.ا    .اند  ار     تار عیییا    هفتا ، بای   ی هزیرا شنر  ه

هاای    هه ی هشیا.ان ایماژها   تصا یر را متفا ت با مباند جمای

، «آهیا  ریازش  »ییشین به کار ببر   .راییده  ر خلاق تصاویر   

چیدان موفق نباو ه ا.ا ؛ چارا کاه ایان ترکیاب،  حشا           

منیااید   ی هکید   متیا.اب باا  ر نا    وط را القا نمد ر ناکد .ق

، اگار چاه منیاای ایهاامد  ار ، چااون     «آهیا  » ی هنیسا    اژ 

نشین میا.بد  کید، هم خشون ،   صدای شکستن را متبا ر نمد

 برای ریزش نیس    

، اگاار چااه از موضااوعات عااام     «بساا  باان» ر شاانر 

که هار  « بس  بن»ها   ری شده ا. ،  اژگاند مثل  ر ای  ک ن

گونه گرفتاری، مخمصه   تیگیا را  ر انبان رمزآگین خاو   ار   

هاای   با منااند .امبولی  آن کاه تأ یال    « بر » ی ه  حتد  اژ

باد ن  « عباور » ی هتاباد   نیاز کلما    متفا ت   متند ی را برمد

.اا  کااه  /هااای آن نیااز از مااوار ی  توصاایف ابنااا    گونااه 

کید  البته  راه نمد هم هفتا  را با خو  ی هنگری شاعران  ه دیجز

هاای متفاا تد را    هاا کاه خاوان     های منیاید آن ها   لیه جیبه

 تابد، شنر را ارزنده    ر خور توجه کر ه ا.   برمد

شاو ، را ی/شااعر    چیان که از بیاد یایااند  ریافا  ماد     آن

بس  مانده ا.    چشمان به رن  عبور  ختار   چیان  ر بن هم

نتوانسته ا  را به تکاایو   -   ا . که اکیون خو -بس   کیار بن

بسا    بس   ا ار   گویا گزیری جز ماندن  ر بان    گریز از بن

 ننیس ؛ خارخار رفتن   رهاید   نگاه به یش  صورت )مجازا

نیاافتید  ا.اتمرار باو ن     .ر( اگر هس ، فقط آرز .     . 

 ار  تا  ریابد کاه   بس ، خوانیده را به  رن    تأمل  امد  ر بن

  اند های همیشه بس  عبور  ختران از بن علل   عوامل .دِم کدا

 
 میاب :

 ، تهران: مر ارید 3(؛   ربین قدیمد؛ چ 1361) صفاری، عباس

 (؛  ر ناتمامد خو ؛ تهران: توکا1333قرباننلد، مهرنوش )
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 لندـه شاعران دبرا یی پرت ده
 با شنرهاید از: ■

 کامپرت رمکو

 کوی ند ر تگر

 نوتبوم سی.

 هرتسبرخ  یو ی

 ا.خاخن فان  اکو ی انیستیکر وهانی

 

 نیلوفر شریفیبرگردان از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمکو کامپرت

 
شااعر     - Remco Wouter Campertرمکو کامپرت 

ى   هاه »از نسل نویسیدگان   شااعران منار   باه     -نویسیده 

 ر شهر لهاه   1626 ر کشور هلید ا.  که  ر.ای « ها ییجاهد

متولد شد  ا  تیها .ه .ای  اش  که یدر   ما رش از هم جادا  

  کر  شدند، یس تا مدتد با یدربزر    ما ربزر  خو  زندگد 

هااا   ر ار  گاااه کااار اجباااریر نااازی   1643یاادر ا   ر .ااای 

(Neuengamme ر .اان  )ااالگد  رگذشاا   رمکااو   41.

یس از  164۴ها بندها  ر .ای  .پس با ما رش زندگد کر   آن

به  Epeجی    م جهاند   یس از .ه .ای اقام   ر شهر ایه 

آمسااتر ام نقاال مکااان کر نااد  رمکااو کااامپرت بنااد از یایااان  

ت متو.طه باه نوشاتن مقاالت یاا کشایدنر نقاشاد         تحصی 

باا   16۴1هاا ر ی آ ر     ر .اای     ا.تان مصور برای ر زنامه

( را Braakیى باا ناام  )   یکد از   .تان   ران تحصیل، نشریه

 میتشر کر  

تر  ا.اتان   .ر     کم تر شنر مد بی  1631کامپرت تا .ای

ترى  نبای  مد نوش   اما بندها نوشتن  ا.تان را با جدی  بی 

کارهااای »کاار    کتااا  

را  ر « گاین  ی  مر  غام 

ی  بااه رشااته 16۴۴.ااای 

تحریاار  رآ ر   یکااد از 

هاای   ترین رمان یرفر ش

زنااادگد »ا  باااا ناااامر  

توجاه  « بخ  ا.  لذت

مخاببااان را بساایاری از 

 جلب کر    

شاانر کااامپرت باار   

انداز شنر   تغازی   چشم

ی بیسااتم هلیااد،   .ااده

گیر  اشا     تأثیری چشم

از  2111ا   ر .ااااااای 

 ریاف ِ نشان شاوالیه از  

ی هلیااد  ملکااه   .اا 

امتیاع  رزید   نشان  ا  

که اهمی    جاا  انگد  

شاااااعر  ر نها هااااای  

.اا    شاااعری  مر مااد

ه ماندگار خواهد شاد کا  

  اش را از  .  مر م بگیر  جایزه

رمکو کامپرت از شااعران   نویسایدگان تااثیر گذارکشاور     

کید  ا  بناد   خور گد را .پری مد ی .ای هلید این ر زها   ره

 یگر کتا  شنری میتشر نکر    به محافل ا باد   211۴از .ای 

ها چیین مشهو  ا.  کاه از   ها   شییده هم  اهر نرف   از  یده

 ا.بد برخور ار نیس   ضنی  جسماند می
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1) 

 

 جا.  بانویى ییر آن

 با صدایى گرفته   

 چون شهرى زمستانى

 د گرمی اما     با چانه

 نویسم مىکه این شنر را 

 .ای  ار  99ا  

 این عد  

 براى جانور نیس 

 که   بل

 براى ماریانه موره ا. 

 ا  عاشق  

 ی ک ه ا.       یوانه

 تر    تر به هرچه بزر 

 اند  من گفته چیین به این

 

 مید   بزر  ا.  هاندیش ا  بانویى

 هاید بزر  با ک ه

 بر .ر                     

    نمثل

  1621 ر .ای که انسان 

 جاز را کشف کر 

 ا   ر جیو ر شهرر هونکى تون   

 نوشته بو :

 اى شنر

  جو   ار  ترى هم چیزهاىر مهم

 گیرند  یگر را مى هاید که ی  چون  . 

 خیزند موهاید که از  حش  برمى  

   ما شنر نخواهیم  اش  

 تا آن هیگام که شاعران  

 شان هاى تخیل باغ  ر بتوانید

 نشان بدهید  هاى  اقنى را قورباغه

 

 این جم ت را 

 ماریانه موره گف  :

 ی  بانوى ییر   بزر 

 تولدش را  گر ِ   من امر ز .ای

  گیرم جشن مى
 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 تر ید نکن 

   احت

 ام      فر ا نیز زنده

 ام  هیوز زنده

 م ا های  ر موها   ناخن

 که بد ضربانر قلب نیز

 کیید رشد مد

 

 فر ا را نیز   احت

 ام هیوز زنده

 های قدیمد  ر کتا 

 های کهیه     ر جورا 

 ها را زیر کمد  که آن

 ى  ی فراموش کر ه های امر زم  ر گام

 

    احت

 ام فر ا نیز زنده

 ی    .  خیدِ  ر لب

 ام نامه های تزیییى  ر شیاس به نوشته

 تحویل بگیری ها را تواند آن که  ر لهه مد

 

   احت

 ام فر ا هم زنده

 امر ز همانیدِ

  ها به شها ت اشیا   آ م
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  کوپالند روتگر

 

خواناده   کوی ند ر تخر یهلید که  ر زبان  کوی ند ر تگر

  ر یشاهر  خاو ر   ر 1634 .اای  آگو.ا   چهارمشو   ر  مد

 یده به جهان گشاو     خر نییگن ا.تان  ر   هلید کشور شمایر

 اتماام  باه  .الگد 2۴   ر  16۴6 .ایر  ر را دیزشکی  ا  رشته

 ر تگار   آ ر  یر  نوشاتن  باه  کاه  بو    ره همان  ر   ر.اند

 دیزشک ر ان ی رشته  ر را شا تخصک 1696 .ایر  ر  کوی ند

 16۴3 .اای   ر   گرف 

 ا   شاد  گااه   انا   ا.تا 

 قیا تحق هاا  .ای خابر به

   افساار ه مااارانیب باار

 دنور رمان با ها آن  رمان

باااه  د رماااان خاااوا   

 هاا  .اای   شهرت ر.ید 

 مرکز نیتر بزر  ا. یر

  ر را ر ان بهداشاااااا 

 باار هلیااد کشااور شاامای

  گرف  عهده

    نیا ا کاه  - یزش  شاعر ای شاعر یزش ِ مقام  ر ر تگر

 از دکی - اند دهیتی ش  رهما یشنرها ر  هم   ا  دزندگ  رهم 

 نیتار  ازیرخوانیده آثارش   ا.  هلید شاعران نیتر شده شیاخته

 باه  ی  مار   از یاس  امر نیا که ر   دم شمار به هلید شاعران

 بسایار  کوی ند شنرى زبان  ه ا. یافت افزای  گیرى چشم بور

ی  ، باا ایان حاای ترجماه    ا.  محا رهی  بر یایه تر بی    ر ان

 ید نیس   شنرهای ا  کار .ا ه

   تیهاایى  جیا ،  مر ، خانوا ه، ر تگر، شنرهای مضامین

 باه  ا   یشانرها  خوان   ر که ییدیفرا نیتر مهم   ا.  عشق

  ر کاه  .ا   دزنادگ  ناواز  چشام  یها هی.و همان د،یآ دم چشم

  ا.  کر ه تجربه   لمس در شی به شا رامونیی یای ن

 ،ویفرانسا  ،دآلماان  یهاا  زباان  به کوی ند یشنرها تر بی 

به مقام  2111ا   ر .ای   اند شده میتشر ها .ایر زبان   دسیانگل

انتخا  شاد اماا از یاذیرش ایان مقاام       هلید ید  رالشنرا مل 

 ا  باه  د.الطیت  نشاان  211۴ .اای   ر نیهمچیصر  نظر کر   

 باه  ر تگار  زیارا  ز ؛ .ارباز  آن رفتنرییذ از هم باز که شد اهدا

  ر کاه  شو  مى اهدا کسانى به  .لطیتى نشان کر  مى فکر  یغا

 قارار  آفتاا    ر نشاان  ایان  تو.اط    اناد  باو ه  محااق    .ایه

 ا  اماا   شاوند  دما  شایاخته  اتیا ب مخاببان نظر  ر   گیرند مى

 از را خاو   یاا اش    زریان  نشاان  بارهاا    نبو  .ایه  ر هرگز

 چهاار   گرفا   جهاان  یکشورها گری    هلید مر م یها  . 

 .اای   ر   آ ر   .  به دمختلف زیجوا زین ا  شنر ی مجموعه

بارای ا    را p.c منتبر ی زهیجا اش، شده چاپ آثار ی همه 16۴۴

 ی کتارا  نیز هلید منتبر  انشگاه    از ر تگر  به ارمغان آ ر ند

 شنر ی  مجموعه ز هی. یهلید شاعر نیا  کر  اف ی ر یافتخار

 قالاب   ر  احاد  صورت به ها آن ی همه 2119 .ای  ر که  ار 

  دیر. چاپ به   شد یگر آ ر «آثار ی مجموعه»

 

 

1) 2) 

  

 !زمیعز    م کهیه یچا با

 بخوا  بر  حال ریی یدها  .   

 باغ  ر نترجیح ا.  میتظر

   ر.     ارم شا   . 

 دخال جاى همان ر ى عطا  بد نر اما

 بلید یها چمن میان ا یز دتیگ  ی  

 خوا.  دم ما  ی شهیهم عشق

 خالى جاى آن ا.  آرام یر ز انرییا

 بو م من   تیها که گاه آن

  آمدن یبرا آ.مان  ر .رخ نورى

  دکس ماندنر   ماند دم دباق

   

  کر  غر   دیخورش

  ا.  میتظر زیبا زنر آن

  ر شیا تاری   ر ىی گربه  

  دیآ دم یی 

   

   را .ر ش بدنر گربه

  کشد دم زن هاى  .  به

  زن درتیگ  ی یبرا نه

   خو ش یموها یبرا که
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 نوتبوم سیس
 

منار   باه    «نوتباوم  ایا مار اکوبسیا  وهانسی وسیکورنل»

 شاهر   ر   1633 .ای  ر Cees Nooteboom نوتبوم سی.

 یادرش    گشو  جهان به چشم - هلید یشهرها از دکی - لهه

  ر   اشاا  .اای    از ه تیهاا  ا  کااه دزماان      164۴ .اای   ر

 .اپس    شاد  کشاته  لهه شهر بمباران  ر   دجهان   م جی 

 نوتبااوم  کاار  از  ا   یااکاتول یماار  بااا ب فاصااله مااا رش

 از یاس    ر.اند اتمام به دمذهب ید مدر.ه  ر را شا  تیتحص

 مشاغوی   یا ار کاار  زمان با هم   شد ا.تخدام بان   ی  ر آن

  باه قادری  ر    شد یهلید مختلف یها ر زنامه با یکار هم به

 از دکا ی ری.ار ب  1693 .اای   ررفا  کار  کاه     این کار یای  

  شد «کران  فولکس» نام به هلید یها ر زنامه نیتر مهم

 دنیا   یبارا  نوتباوم  فارا ان  ی زهیانگ    گذار گش  شوق

 باه  را ا   د،جاوان  نخسا   یها .ای همان از جهان  کیار گوشه

 از یاریبسا  باه  نوتباوم   کشااند  ناشایاخته      ر یهاا  نی.رزم

   هاا  فرهی  با   کر  .فر رانیا به جمله از   جهان یکشورها

 باه  کاه  باو     ران نیهما   ر   شاد  آشایا  گوناگون یها تمدن

 ی عماده گارای  ییادا کار        ا.اتان    .فرنامه   شنر نوشتن

 کاه   .ا   دگزارشات   بایز اشنار .بب به نوتبوم سی. شهرت

  ا  ا.ا   کر ه میتشر بانهیا  دلحی   زبان با   .فرنامه قالب  ر

 دیژ هشا  ی.افرها  نیهم از دکی دب «اصفهان  ر دشب» کتا 

 یها کتا   یگر از نگارش  رآ ر   به 163۴ .ای  ر رانیا به ا 

   «تاونس   ر شب  ی» ،«یبر    ر یبنداز هر»توان به  مد ا 

 نیتار  مهام میاان   ازاشااره کار   باه عا  ه      «اگوی.انت ی جا ه»

 یشانرها »   «.ار   یشانرها » یها کتا  ا  شنر های مجموعه

 اند   اشارهقابل  «بسته

 دا با  زیجاوا  تاکیون یهلید ریشه شاعر   سینو  ا.تان نیا

 چیاد  به  .ا  آ ر ه، حتاا   یا .ایر کشورها   هلید  ر دفرا ان

 .اای   ر ا.   ا  رفته  یی دا ب نوبل زهیجا ینامز  تاهم  بار

 P.C.Hooft مهام  ی زهیجاا  آثاارش  تمام یبرا ی  یم 2114

Pijs  کر  خو  آن از را  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

  
 هستم تیها من

 تیها.  هم شنر

  نیا دباق  

  ها کِرم آن از
  
 !ام ستا هیا  ابانیخ  ر

 ها  اژه که جایى

 ها کتا 

 ها نامه

 ها امیی

   شا اعماق  ر همه

 کیید دم دزندگ

 

  من

  ام ایستا ه چیان هم

 ام بو ه انتظار  ر ستا هیا شهیهم

 دی.ف   اهی. هاى  اژه این که قدر آن

  اند .اخته  گرگون ر شن    یتارید  هی.ا به مرا
  

 کید مى عبور من از شنر

 !آ ر   رمى ها آ م   اشیا تیأه به را خو ش  

 س ین دانییا چیراه ا.تحاله نیا

   ا.  نیهم شنر

  کید دم جو  جس  را شاعرش  اره هم

 «کلمات از اند خور ه شکس  رىکلش شنرها»

   فرمانده بد نر

 . ح بد نر

 .رگر ان  

 

  اژه    نیآخر انتظارر  ر

  خای ت     نیآخر انتظارر  ر
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2) 
 

   باشد؟ دیبا گونه هچ شنر د ان دم

 ش؟ا اندام

 ش؟ا یلمبرها

 ش؟ا های چشم

 

 شا یها چشم     آه

 باشید؟  اشته دیبا رن  چه د ان دم

 جیگل؟ رن 

 ا؟ی ر

 ر  خانه؟ یا

  قدر هچ

 شنر؟  ی ارز یب دیبا زانیم چه

  
 شیا.م مى یدشنرها

   فرتوت   ریی چیان

 دکی شان یاری دیبا که

   کیید عبور ابانیخ از تا

 

 شیا.م مى شنرهایى

 کور

 کر

 لی

  
  هم شان برخى

 بایز هستید زنانى

 دجوان عیفوان  ر

  دی.ف یها بره چون دیها شهیاند با

 یدها لب  

 مقدس کتا  رن  به

  
 ما ا.تا  قوی به برخى

 مانید دم .هام ا راقر به

 اند مُر ه هم شان برخى  

 هیوز اما

 مرمر از یلکانى بر

 رقصید مى   ایستا ه

  

 شنر براى

 س ین دقانون چیه

  قانونى هیچ
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 هرتسبرخ تیودی
 

 سیناو  ناماه   ینما   شاعر -« هرتسبرخ یایل دایفر  یو ی»

 شاهر   ر   1634 .اای  ناوامبر  چهاارم   ر - هلیادى  ى یرآ ازه

 سیناو  ناماه   ینماا    شاعر ا   گشو  جهان به چشم آمستر ام

 دلاای ک« هرتساابرخ آباال» یاادرش  ا.اا  هلیاادى ى یاارآ ازه

 دجهاان   م  جی که  ر  بو  نام خوش ید سیدهینو   .رشیاس

 تبنیاد  Barneveld فلاد  بارنه ر .تاىبه  اش راه خانوا ه به هم

هاا   گونه بو  که یو ی  از همان آغااز زنادگد تلخاد      این شد

بو ند  فلد بارنهزندگد را چشید  ا    خانوا ه مدتد  ر ر .تای 

ها تصامیم گرفتیاد آن ار  گااه را تخلیاه کییاد         که نازی تا آن

  رنتااه شااهر اقاا   ر   .ااتربورکاش را بااه ار  گاااه  .اااکیان

Drenthe      بفر.تید   ر همان اثیا یو ی 

  ر جیا   یایاان  تا   گریختید ار  گاه از برا رش   خواهر

 باه  را هاا  آن ماا ر    یدر ها آلمانى اما  بر ند .ر به ترس   خفا

  کر ند میتقل  .تربورک

   کار   آغااز  1691 .اای  از را خاو   ا باى  فنالی یو ی  

کام   کام    فر.اتا  « آزا  هلیاد »ى نامه هفته براى را شا شنرهای

 ی مجموعه نیا ل بند .ای   مور  توجه مخاببان قرار گرف   

 یایج  آن، از یس  کر  میتشر « ریایى یُس ِ» عیوان با را شنرش

 از نیاز  نامه فیلم      دیر. چاپ به ا  از گری  شنر ی مجموعه

  رف  یر ه یر  به « ایز فرانس» کارگر انى به هلید  ر ا 

 .یا.اد  مضمون با شنرهایى -تر  بی  - هرتسبرخ یو ی 

 از ،دمیصام  دزباان  بار ن  کاار ه با  باا .اراید  ا    ماى  اجتماعى

 جهاان  یرازها کشف به   دیجو دم ی  ر شاعرانه یها شهیکل

   ا .اا  شاانر خصوصاایات از گزنااده   تلاا  بیااز  ر   دماا

 را شاده  فراماوش  خابرات    ر ناک لحظات شا زبان صراح ِ

   کید دم ح  خوانیده ذهن  ر

 

1)  
 

 تو

 باشکوهى هیوز

 مهربان   نجیب

 اصیل ا.بى چون

 بلید یها ایی با

  ش  اندازر چشم  ر که

   تاخ  به

 شو  مى   ر

  
 میى محبو ر تو

 عطر به ىی آغشته

 دبهشت هاى میوه بوى به

 ها ا  یه جا  یىر ى رایحه  

   ر هاى .رزمین  ر

  
 میى عزیز تو

 ا.  عطرآگین تو از چیین این ما اندام  

 ا.  زیباتر ها چشم تمامر از تا های چشم

   اغواگر

 مهربان  

  
 تو چشمانر

 ا.  دی.ف یکبوتر مهربانر چشمانر

 بلیدت مژگانر  

 ىی یرنده های بای

  رنگارن  یاعجاز با که

 شو  مى باز بسته

 کید مى یر از

 گیر  مى ا  

 آرام آرام  

 کید مى آشیانه ام .ییه  ر ن

 تو که گاه آن

 من چشمان  ر

  شوى مى خیره
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2) 
 

 زیبا.  ما محبو 

   یگانه

 همتا بد  

 .یب  رخ ِ چون

 تیومید   تیها

 بلید ىی تپه فرازر بر

 .ارش .ایه  ر که

 گیرم مى آرام

 ما  هان  

 شو  مى    شیرین

 تازه هاى میوه از

  ارش آ   

  
 !ما محبو 

 ببخ  .رخى .یبر من به

 رها   آرام تا

 ها چمن ر ى بخوابم

 تا باز ان ر ى

 کیم نگاه تا چشمان  ر  

 گاه آن

 ما صورت بالى از که

  یشو دم خیره من به
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 اسخاخن فان
 

 از همیاا  ر «ا.ااخاخن فااان  اکویاا انیسااتیکر وهااانی»

  ر اقاا   - Deventer «فیتااری » شااهر  ر 1۴61  .امبر.ااای

  گشو  جهان به چشم - هلید

 شا مکتاو   آثار که بو  برجسته دنقاش   سیدهینو شاعر، ا 

 «ا.خاخن فان»  کر  دم میتشر «J.C.van Schagen» نام با را

  ر .پس   گذراند اش زا گاه  ر را متو.طه   یدابتدا های   ره

  ر Amsterdam «آمستر ام»   Utrech «ا ترخ » یشهرها

 لیتحص   گاه  ان  به رفتن    ا لیتحص ی ا امه حقوق ی رشته

 چشامان  برابارر   ر را دزنادگ  از دمتفا ت ی چهی ر آمستر ام  ر

    گشو  ا  جوان

 عیااوان بااه هلیااد  تِیشاا شاارک   ر 1621 .ااای  ر  ی

 بیادر    لهاه  یشاهرها  دبازر.ا  ا   شد کار به مشغوی بازرس

 باه  اش خانوا ه با لی ل نیهم به    اش  عهده بر را «ر تر ام»

  کر  مکان نقل« ر تر ام» شهر

 شانر  نوشتن به یجد بور به «ر تر ام»  ر «ا.خاخن فان»

 کتاا   نیا لا  162۴ .اای   ر دنیا ی بند .ای ییج   آ ر  یر 

 نامیتقاد  کاه  کار   میتشر« خر ان دب خر ِ» عیوان با را خو  شنر

 دعماوم  اقبای با کتا این   دندینام ا  اثر نیتر مهم را کتا  نیا

  دیگر  چاپ دیتجد بار نیچید  شد  مواجه دارخوبیبس

   دا.ا ی. مشاک ت  علا   به 1642 .ای  ر ا.خاخن فان

 از تار   یبا  کاه  نیا ا با   شد اخرا  کار از هلید کشورر یراقتصا 

 لیتحصا  ی ا اماه    بااره  گرف  میتصم  اش  .ن .ای ییجاه

 لیتحص به «ر تر ام» شهر یبایز یهیرها دآکا م  ر   یسبدهد

 نظار  ریا ز   یر اخ  دتوگرافی ل دنقاش ،دزن قلم یها رشته  ر

 «»آنخارن  فاان   رکازن  آنتاون » چاون  یمااهر    زباده  ا.تا ان

Antoon Drekzen van Angeren »  شا شاگف   ا.اتندا 

  دیکش همگان رخ به را

 شاهر  باه  اش خانوا ه راه هم به ا.خاخن فان 16۴3 .ای  ر

 دنقاشا  یریا گی به یجد صورت به جا آن  ر   رف  «مار.ِن»

 Willem van Leusden «لاوز ِن  فاان  لمی » ا.تا  نظر ریز

 باه  اش خاانوا ه  هماراه  باه  زیا ن شهر آن از بند هم   یر اخ 

   کار   مکاان  نقال  Domburg « ُمباورخ » نام به گری  یشهر

 کتاا     یر اخا    یا فنال   کاار  به جا آن  ر را عمرش دباق

 ر ز بامادا    را    نوشا   شاهر  نیهم  ر را گرشی  مهم یها

  یده از جهان فر بس     16۴۴ .ای لیآ ر هفدهم

 

 

1) 

  
 شبی 

 باران

 دیبار دم رحمانه دب

 رفتم باغ به هرا.ان

  
 بار  دم که باران

 کیید دم فکر مر  به ها حلز ن

 بار  دم که باران

 ر نیب یدیآ دم ها حلز ن

 ابانیخ به یدیآ دم

 آرام آرام  

 ها فرش .ی  رریمس از

 ابانیخ ی.و آن تا

 کیید دم عبور

 

 ها.وار   چرخه 

 ندارند چشم

 !گذرند دم .خ   

 را نیگ غم یها حلز ن

 کُشید دم   کیید دم له

  
 ها حلز ن انرییا ا.  نیا

 فیکث    ناک  حش  دمرگ

 رفتم باغ به ر  نیا از

 بدانم   کیم ایؤ. که

 .ان نیبد  ها حلز ن چرا

 ند؟ا مر  یجو  جس   ر

 

  بایز دزن

 ید خانه وانریا از

 شا راهنیی بیف ر  د صورت یها راه راه با

 !دزندگ از خسته    اند خسته» :گف 

 ما  

 « می ار فرا ان یها یدیناام
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 2) 

 

 ریی راشر  رخ ِ

 ا.  شده برکه عاشقر

 کن نگاه

 دجان .خ  باگونه  چه

 را شا خش    لرزان یها  . 

 ا.  کر ه  راز

 

 کن نگاه

 رازآلو    بایز یرفتار باگونه  چه

 شده خم

  ا. کر ه  باز را گرم  آغوشر

  
 برکه

 اهی. د امی با

 ا.  مغر ر   بالبلید دزن

 اعماق  ر

  
 جا آن

  راش  رخ ِ که

 بو.د دم را برکه یرها لب

 .پار  دم جان زین جا همان
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 ورسـک اعرانـش دبرا یی پرت ده
 با شنرهاید از:

 کس دب رکویش

 دعل اریبخت

 صابر قیرف

 زا ه دجَل قبا 

 شا مل  ج ی

 د اغ قره  ل ر

 نامق چیار

 

 برگردان از کریم رضامجاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کس شیرکو بی
 

آ رترین شاعر کُر    ملقاب باه امپراتاور     کس نام شیرکو بد

 2113 ر .لیمانیه به  نیا آمد   تابستان  1641شنر جهان، .ای 

ش  یرکارترین  کس بد شیرکو بد ر ا.تکهلم .وئد  رگذش   

   ر همان حای تأثیرگذارترین شاعر مناصر ا بیات کُار  ا.ا    

شنر  ر هش  هزار صافحه میتشار    ی    حد   چهل مجموعه

هااا    انگیااز باار زیاار بم  کاار ه ا.اا   ا  بااا تساالط حیاارت  

گیری از تخیل عمیق خاو ،   های زبان ما ری   با بهره کاری ریزه

زیباترین شنرها را از نظر فرم   مضمون  ر زبان کُر ی آفریده 

 ا.    

 

 بذر عشق
 

 اگر  نیا 

 عشق من    لبرم را  اندکد از بذرر

 کاش    زنان   مر ان زمین مد  ر  یر

 گمان    یگر بد

 جی    کین   انتقام 

 تا جا  ان  

 بس    جا رخ  برمد از این

 2111.لیمانیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چنان عشق هم
 

 نویسم    با ی  بر  مد

 خوانم   جیگلد را مد 

 بییم    ی  قطره باران را مد

 شیوم  خر ش  ریاید را مد 

  .      گیدمد بر کفِ  انه

 ر ح  ارم  خرمید اندر نر 

 تاری از گیسوی یار  ر نظر   

 عشق ا  را  ر کیار  ارم  

  ر  ی    ی  بی  از شنرهای نالد

 راه  ارم  هم کُر .تان را به  
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 سرزمین آتش
 

 د بو  ی ام بیشه  ر ن

 ام   های تیهاید به یهیای شب 

 ام  یایان های بد به انبوهدر حسرت 

 د   ی گاهد    از گوشه شام

 ی نگاه زیبار ید   گوشه

 ی آتشد  ر آن انداخ   جرقه  

 ر ز  من از آن

 ام     بهشتد .وزان

 ام .رزمین آت  شده

 166۴یرا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشق تو
 

 عشق تو 

 ر ز افز  ه ا. :   های شبانه .اع   یگری به .اع 

  ییجم  .اع  بیس 

 عشق تو 

 ر ز  یگری به ر زهای هفته افز  ه ا. :  

 ر ز هشتم     

 عشق تو 

 های .ای افز  ه ا. :   ماه  یگری به ماه

 ماه .یز هم     

 عشق تو 

 های .ای افز  ه ا. :   فصل  یگری به فصل

 فصل ییجم      

 به این ترتیب عشق تو 

 د را به من  ا ه که  ی زندگد عاشقانه 

 ی  .اع     

 ی  ر ز   

 ی  ماه   

 ی  فصل  

 عاشقان  یگر  ار !   افز ن از زندگدر   

 1663لیدن 
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 یعل اریبخت

 

 یشانرها   ا.ا   هیمانی.ل شهر  ر 1691 متولد دعل اریبخت

 گار ی  شاعران ی همه از   ار   خا  اریبس یدفضا دعل اریبخت

   هاتیتشااب رات،یااتنب بااا   ر شاانرهای ا  ا.اا متمااایز  کُاار 

 نامتناار ،  گاه که شویم  ر  مد ر به متفا ت   خا  ا.تنارات

 یاد  مجموعه ا  یشنر ریتصا   دینما دم ذهن از   ر   دانتزاع

، ی خاا   این شایوه  اثر بر گاه که .  دستی.وررئال ریتصا  از

 ر نتیجه    شوند دم فیر  هم .ر یش اش  های شنری  یژگد

  شااوار ،د.ااطح   .ااا ه مخابااب یباارا آن تجساام   تصااور

 . گر  دم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یوانگید یسو به عقل یکشت در
 

    مییار از   ر وانگاان ی  ی.ارا  ی.او  به     حکم  بای با

  ما میییچی

  ما میییچی    مییر از  ر جفا یکو ی.و به      فا بای با

  میر ان دی.ف ید رهیجز ی.و به     اهی. دبلم بای بر

  می.رگر ان  یآ.ا .راغ به     خون دکشت یش  بر

 

   ما میییچی    می.پار دم هوش مو  به گوش

   ما میییچی    می.پار دم جی  لی. به تن

   ما میییچی    میکش دم آت  به را  ان 

   ما میییچی    مییینش دم دجوان تا  بر

   ما میییچی    میشو دم یریی  ربان

   ما میییچی    میکی دم نینفر را بهاران یدبایز

    ما میییچی    مینواز دم را عقل عو 

   ما میییچی    میشو دم  ی کار خدم 

   ما میییچی    میکی دم رانی  را  انا شانی ر  خلوت کیج

   ما میییچی    میگذار دم حرا  به را شراف 

   ما میییچی    میشکی دم را شرم شفا  ی شهیش

 

    میکیا  دما  یار از   دانیا یل ی.ارا  ی.او  به    یدبایز بای با

   ما میییچی

    میکیا  دما  یار از   قلیادران  یکاو  ی.او  به      قار بای با

   ما میییچی

  میر  دم دی.ف دبهشت ی.و به      اهی. یبا  بای بر

 می.رگر ان  یآ.ا .راغ به     آشو  بای بر
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 صابر قیرف

 

  ا.ا  ( زهیا   قلناه ) ق  زه شهر  ر 16۴1 متولد صابر قیرف

 جاا  آن از   گرای   ار  سمی.وررئال به صابر قیرف زبان   ذهن

  ر دفلساف  یهاا   اژه ،ا.  کر ه لیتحص فلسفه ی رشته  ر که

 مل  برای که حای  همان  ر ا    ار  یدبال مدآ بس ا  یشنرها

 ی  ربااره  انساان  بییاا ین  هاای  یر.  به .راید، مد اش میهن  

  ر  اره هم   یر از  مد شیا.د هستد لیمسا   آفریی  ی فلسفه

  نباای  باه    انسان های .رگشتگد   ها گشتگد گم  جوی جس 

 .ها.  آن برای میطقد یا.خد یافتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 
 

   دبرگ

  رقصان

   افتد دفر م 

  .  دجیتدر دمرگ

  یدتو دب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 
 

 !من جانان  لد

  .  حدی را هرچیزی             

  را شکید ییمان حتا                                     

  ا. ؟ ممکن گونه هچ نیا

  جا  انگد گاهِ  عده به ز  هیگام شتافتنر  این

  .  یر انه   گل .زا ار تیها

  را تو هیگام نابه کوچ  کیم با ر گونه هچ

  هم هیوز که هیگامد

     زیباید

  تو. ؟ تصویر یکد

  کیم .ر توید بد این با گونه چه

   تو  از یی  بهد زندگ که  قتد

  ا. ؟ راه به چشم من چو

  تو بد

  .  مانسته بسته دی حلقه به زمان         

  .  تهد ترین تهد  افق         

  ا.  گور.تان ی شایسته تیها  مکان        

 

 !نیس  مهرباند آیینر این

  خو  با تو

  بر ی را چیز همه              

 !مرا مگر  
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 زاده یجَل قباد

 
  آماد  ایا  ن باه  هیا کو شاهر   ر 16۴3 .ای ر  زا ه دجَل قبا 

 گفا   بتوان دیشا   ا.   خا   عام منر   قبا  یها عاشقانه

 متنلاق  کُار   مناصر شنر یها عاشقانه نیتر فیلط   نیتر فی ر

 شااعر  عیوان به 211۴ .ای  ر ا   باشد اییخ نازک شاعر نیا به

: دیا گو دما  ا  ی  ربااره  کاس  دبا  رکویش  شد دهیبرگز کُر  برتر

 از دکاای ا   ما.اا  از یااس نساالر شاااعران از زا ه دجلاا قبااا »

  ر هام  دخاصا  لطاف    .  یکُر  شنر مید نتوا یا.تندا ها

 ی هماه  از را ا  کاه  شاو   دما  دهیا   شا یشنرها  ر هم   زبان

  «کید دم زیمتما گری  شاعران

 

 

 

  هیهد
 

  تو   من

  کوچ  دقیقا  ر

  کوچ  د .تان با

  می ا  هیهد هم به

  یر انه   گیدم یها خوشه   ای ر   نیزم

  دیر. تو به

  من به .تاره   باران   دیخورش   ماه

  ها ابرقدرت گری 

  جیگید دم هم با هو ه دب

  ما که د قت

 !میا کر ه میتقس خو  انیم را ای ن تمام

 

 

  کن رمیتسخ
 

  کن رمیتسخ

  گر ان خو  هنیم مرا

   مستبد باش یدر  مه

  ات چشمان رن ِ از برافراز دیرچم

  تا یصدا تارریگ از ی.ر  

  ات یدبایز .ربازان از د.پاه

  کن رمیتسخ

  تو جز نگذار

  من ر ح  ر

  بشکفد دگل

  دی رآ یر از به ید یر انه

  بخر شد ید ر  خانه

  کن رمیتسخ

   کتاتوری  باش ی ختر

  یدتو اش زندانبان که ببر دزندان به مرا

  ما یبپا دآهی  رر شکا  از

  کر م فکر اگر گری  دزن به

  ببید انهیتاز به را ام گُر ه  

  ما رانیبم دگر.یگ از  

  بک   یب از را ما یها ناخن  

  مستبد باش یدر  مه

  اگر گری  دزن یبو

  یدیشی شنرم دکی از 

  اگر گری  دزن ریتصو

  یدی  ام  اژه دکی  ر 

  اگر گری  دزن ییا یصدا

  یدیشی ام حر  دکی از 

  کن کور را مآ یشنرها  

  بزن  ار را ما یها  اژه  

  کن تر ر را ما یها حر   

  زیبر دیا. حوض  ر را ما یها کتا   

  کن رمیتسخ

  گر ان خو  هنیم مرا

  ات سوانیگ به .وگید

   گذاش  خواهم نیزم بر . ح 

  دی.ف دگل  .ته با 

   اش  برخواهم هوا به  .   

  کن رمیتسخ

  مستبد باش یدر  مه

   ی .ی  یدر  مه

   تمام یکتاتوری 

  آشام خون یکتاتوری 
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 شا ملک جالل
 

 کاه  ا   ا.ا   .ایید   شاهر   ر 1331 متولد شا مل  ج ی

 اا  دا.ا ی. دیشیب با نوش ، دم دفار. زبان به انق  ، از  یی

 شاد  باعث نیهم  رف  شنر ی.و به یضدا.تبدا    داجتماع

  فتاادیب زناادان بااه 1341 ی  هااه ا اخاار  ر   دجااوان ا ان  ر

 اغلاب   ر ، رز  عشق مد شا  بنبه    اش مر م به که شا مل 

 . ار  آنان به دنگاه ی گوشه هم اش  لبرانه   عاشقانه یشنرها

 

 

 

 

 

 

 

  ام یرفتن من
 

  ام  یتار جوری  شب چون من

  در شی    ینور ر ح تو

  ر  م من

  یرخر ش   قرار دب 

  یدای ر تو

 !خاموش   نیگ .هم   آرام 

  بسوزانم خو ت عشق   زخ  ر

   هم دنم بهش  به را تو چشمان بهش  من

  را ام .رک  ر ح کن رام

  نشوم ابانیب ی آ اره تا 

 !دزندگ ی رهی ا مدار یا تو

  گر م دم تو عشق   ر به تیها من

  کیم دم دزندگ که .  یبار نیآخر نیا

  ستمین خضر من

  یمینش دم کیارت  ر آن  ی تیها آن،  ی

  !آبا ان ات خانه

  ام درفتی من 

9/۴/1333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نگاه وصف
 

  یُررمز رازت   بلید قام   صف یبرا

  خواهم دم .اله هزاران عمر

  افسوس د ل

  زمان کار ان

  گذر  دم   دیآ دم شتابان

  عمر ر ز چید نیا  ر

  را زتیرازآم نگاه مین تیها

  کیم فیتوص توانم دم

22/6/1333  
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 یداغ قره دالور
 

  ر ا   ا.ا   هیمانی.ال  شهر  ر 1693 متولد د اغ قره  ل ر

ر ی  زیا ن جهاان  اتیا ا ب یکارهاا  شاه ی ترجمه به یشاعر کیار

 .ا.  کر ه ترجمه یکُر  زبان به را دمهم آثار آ ر ه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گاه پناه
 

    دیآ دم یشنر

  کید دم خو  گاه ییاه را ات چشمان

  یبید دم که یل 

    خوابد دم شنر

  بار  دفر م باران بار ر 

 

 

  تصرف
 

   ارم ات   . : »گفتم

 «!کن ام فراموش نلطفا د ل

  گذارم دم باز را م یمرزها ی همه ی  ر ازه: »دگفت

   ارم د ام دیینش عقب به را ما یر هاین ی همه

 !ام .رنوش  .ر ار یا تو

 ی ار اگر شهام 

     ایب    تیها یتیها

 «!کن ام تصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دمان صبح
 

   مان صب 

  بَر  دم ات کوچه به عشق

  یگر  دبرم که گاهان شام

  دباران آبستنر بار هر

 

 

  سوگند
 

   دیبسپار با   .  به مرا

   بر.اند ام .احل به تا

   دیبسپار باران  .  به مرا

   دی ه .وگیدش  

  بگر   خانه به خانه که

  بر.اند  لبرم  .  به تا
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 نامق چنار
 

   م نسال  از ا   ا.ا   بابرل شهر  ر 1634 متولد نامق چیار

 از .رشاار  شا یشانرها   آیاد  باه حساا  ماد    کُر  شاعر زنان

هاای   جساارت  شا احسا.ات انیب  ر  ا  ا.  زنانه یها لطاف 

 یر ا.   بدشاعرانه  ار    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاه
 

  .  دکاف ات نگاه از ید گوشه

    باشم .رمس  .ای هزار که

 !نوشم دنم را تو که ببخ : میبگو دم جام به

  اند دهیبر ها خابره با مرا نا ِ

  ا.  ر ح یغذا اگر عشق

    ار ؟ شرم آن به اعترا  از  ی چرا یس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ست؟یچ عشق
 

  دیبا عشق

  باشد آت  با یباز

  هیوز نیبب

  اش انگشتان  ین یجا

  دا. یی من تن بر
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 ماـاز زبانِ ش 
 

 

 

 شورآ محمد

 

   م چااااپ از اگااار

  یاا» شاانر ی مجموعااه

 باه  هشا   انتشاارات  به هما   یار.ای که «سی  .ه  ر بی.

 قصاد  من» ام کر ه میتشر که دکتاب نیآخر م،یبگذر دیر. چاپ

 دشاان  نشار  که نام  ار  "شهیهم از دتریشا    یدآ دم که ام کر ه

 یشانرها  از .ا   یاد  یاه یگز   ا.ا   کار ه  میتشر 64 .ای  ر

  ام نیشیی شنر  فتر ییج ی عاشقانه

 1362 .ااای  ر .اارا  ا.ااتان انتشاااراتهاام  آن از  ییاا

  بو  کر ه میتشر از من را «لیر به ها نُ » شنر ی مجموعه

 شانر  بخا     «ارانیا قلم» ی نامه ماه دا ب بخ  ر زها  نیا

    چااه گاارنیااز ا نفنلاا  کاایم دماا ا اره را ر  ا هیاای  ی.ااا آزا 

 یبارا  دمیتصام  اماا  ام کار ه  آما ه انتشار یبراشنر  ی مجموعه

 یشانرها   شانر، یکاد   ی مجموعاه    از این   ندارم شانانتشار

  یگااری   شااو  را شااامل مااد بیااده ریاااخ .ااای یااانز ه کوتاااه

 دقبلا  یشنرهامیطقد  ی ا امه  ر که .  شامل شنرهاید کتابد

 از دنساب  یریا گ فاصاله  ر این شنرها  البته  گیرند  قرار مد من

  ا. کاملن مشهو   من نیشیی یشنرها زبان   ذهن

 

 

 گیب جمال
 

آخرین کتا  من با ناام  

 ر .اای     ی بیدری شی  فد

بااه هماا  انتشااارات  1369

ی بااازار  مااتن  یگاار ر انااه 

کتا  شاد  ایان ر زهاا  ر    

 ار نقاد   برر.اد آثاار     مختلف کر    تهران عهدههای  انجمن

ی چااپ   ی آماا ه  شاعران مناصر هستم  به ع  ه    مجموعاه 

ام  ایان       ارم که هیوز به بور جدی با ناشری صحب  نکر ه

شوند   ر ضمن  ام را شامل مد شنرهای .پید عاشقانه ،مجموعه

 عیاصار »ی نقد نظر هساتم کاه    مشغوی نگارش کتابد  ر حوزه

  نام  ار    بند از اتمام به ناشر خواهم .پر « شنر .پید

 

 

 مسعود احمدی
 

ی شاانر  آخاارین مجموعااه

 ر زیار یو.ا    »بیده با عیوان 

کاه  « ام های  .  چپ انگش 

شص    ییج قطنه شنر را  ر 

تو.ط انتشارات نگاه چاپ   میتشر  136۴خو   اش ،  ر بهار 

 .شد

هاای   زمیید هستید که  ر لیاه هاید  اشنار این  فتر عاشقانه

ی جادی   تیاز    ها نگاهد فلسفد   اجتمااعد نیاز خوانیاده    آن

کیااد   یگاار اییکااه ایاان  هااوش را  ا ار بااه تأماال   تفکاار مااد

 جاه  ر   اناد اماا باه هایچ    (Erotic) ها اگرچه ار تی  عاشقانه

نگاااری محسااو   یااا هاارزه (Porno) شاامار اشاانار یورنااو

 .گد باره اند   ر  رر ی تن شوند   ر  اق  مبلغ عشق نمد

این ر زها هام مانیاد  یگار ر زهاای .اای اگار کارهاای        

شایوم     خاوانم، ماد   ر زمره   منیشتد امان  هیاد، اغلاب ماد   

را به  .ا  ناشار   «  یگر نبو م     مر ه بو م»نویسم  کتا   مد

شاو ،   ام کاه جمنان شصا  قطناه شانر را شاامل ماد        .پر ه

 ارناد    جاه غالاب      عاشقانه ید مایه شنرهای این مجموعه بن

شاموی   ها امور اجتمااعد   .یا.اد جهاان    مفهوم   مضمون آن

 کر ه ا.  ا.  که انتشارات مر ارید آن را چاپ 

 

 

 یاریبخت سامان
 

که باه   1333از .ای 

یاد شانر را    شکل حرفه

شااااار ع کااااار م     

ی شاانر را بااه  مجموعااه

کاه باه    آخرجهاان  زنا   ناام  باام: ا لد   .  مخاببان ر.انده

 راهد بازار کتاا   13۴3 .ای  ر .را نشر ا.تانهم  انتشارات 

 تلا   قصه نیا قنر تا که دانگشت نام با  انتشار   مد را نیز  شد
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جا که  ی انتشارتد به عهده  اش   البته از آن همان مؤ.سه ا. 

یاد از شانرهای .اپیدِ     مجموعاه  هساتم  د میااصالتن کور    

به زبان فار.اد  ر .اای    دگیصفرب لیجلی  ام با ترجمه کور ی

رس مخابباان قارار     ر  .ا   یایجم  فصلبه هم  نشر  1363

یاد از شانرهای جدیادم را     مجموعاه  حاضار  حاای   رگرف   

 ام که به ز  ی به ناشر خواهم .پر   ی چاپ کر ه آما ه

 

 

 سینا بهمنش

 

 ما کتااااا  نیآخاااار

 یها  ا.تان ید از مجموعه

مارا   کوتااه  دلا یخ   کوتاه

 «ها آن» نام به شد مدشامل 

 آن   م چااپ    شد میتشر آ.ا نشر به هم  1364 .ای ر  که

 به عهده گرف     دیمهرآفر نشر را نیز

 یآهاو »با نام  شنرم ی مجموعه   م چاپ میتظر ر زها نیا

  شاو   دما  اجرایاد  ایما نشر به هم  یز   به که هستم «ناتمام

 زمستان  ر که ا.  من شاعری .ای 21 ید از دهیگز کتا  نیا

 آن یهاا  نساخه  تمام 13۴3 بهار تا   دیر. چاپ به 13۴9 .ای

 دایا ی چااپ  دیا تجد امکاان  .ای  ه حد   د ل رف  فر ش به

  بو  نکر ه

 .اای  نیا  ر» نام با اشنارم از یدیجد ی مجموعه ضمن  ر

  دیر. خواهد چاپ به به ز  ی «د.

 

 

 پوالد جهان دیسع

 

آخاارین کتااا  ماان  ر  

یاد   مجموعاه ی شانر   حوزه

کاه  « دییجی یآ ا»بو  به نام 

نشر مایا میتشار کار ه باو      

 ر »ی شنر از من میتشار شاده باو :     قبل از آن هم    مجموعه

باه ز  ی باه هما     «  .فر به باران»  « های ا ی حرک  کوچه

 زره»ی شانر جدیادتری از مان باا ناام       نشر هشا ، مجموعاه  

 خواهد یاف  به بازار کتا  راه «  ارم تن به کرگدن

   یدباز.ارا    ترجماه  ما کتاا   نیخار ی ترجمه آ  ر زمییه

بو   جهان انیکو.رایهاکوتاه    شنر یکارها شاه نیتر به دمنرف

 ر  1369 .ااای ر  هشاا  نشاارکااه « مااه  ر یداؤیاار»بااا نااام 

 یدباز.ارا    ترجماه میادان گذاشا    اکیاون     رس ع قه  . 

 اثاار« چهااار کوارتاا »یااا همااان « کوارتاا  فااور» ی میظومااه

را  ر  .ا  انتشاار  ارم    وتیا ال اس دت کار شاه   زیانگ شگف 

 که آن را نشر هش  راهد بازار کتا  کر ه ا.  

 عصاار اتیاانظر   دا باا نقااد» کتااا هااا  عاا  ه باار ایاان

.ا  از   یاد  کاه مجموعاه    ارم انتشار  .   ررا « یگر ر شن

 دشیا.ا  زبان ،دا ب ،ینظر   دفلسفهای  های من  ر حوزه مقاله

ی .اخن باه چااپ     کاه یاا  ر نشاریه    مادرن  هیار    فرهی   

 اند یا به چاپ خواهید ر.ید  ر.یده

 

 پرورش ی هیرمن

 

یااای  از ایااان چیااادین 

ی شنر از من میتشار   مجموعه

شده بو ند کاه باه ترتیاب از    

 این قرارند: 

من، تو مقصر  یرگوی ا. / نشر نگاه .بز// چتاری بارای   

ثالث// فقط همین نیسا / نشار ناو// مان از حاال      خاک/ نشر 

شر ع شدم/ نشر ثالث// هد تو ی  هجا بو ی   مان بیادارت   

یااد از جدیاادترین  کاار م/ نشاار آفشااید  اخیاارن هاام مجموعااه

باه  « خاور   ها گاهد به هم مد ی بر  رابطه»شنرهای من با نام 

  هم  نشر مر ارید برای چاپ آما ه شده ا. 

 

 

 سلحشور زدانی

 

هااای   تاااکیون  ر زمییااه 

هااای  گوناااگونر ا بااد کتااا  

متنااد ی از ماان بااه چاااپ   

ی  ر.یده ا. : .اه مجموعاه  

 ر .اای  « خاداحافظ یاز ان  »ها با نام  شنر  ارم که نخستینر آن

به هم  نشار آر یاج راهاد باازار کتاا  شاد    ماین         13۴1

 نگار فرخ نشربو  « خشم وانی »ی شنر مرا که نام آن  مجموعه

ی شنر مان   چاپ   میتشر کر   آخرین مجموعه 13۴2 ر .ای 
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  به هما    1362 ر .ای « فارس جیخل  ر  یتانیتا»نیز با نام 

ی  میدان قارار گرفا    ر زمییاه    رس ع قه نشر نصیرا  ر  . 

ی تااألیف  ارم: ا لااد   ا بیااات  ا.ااتاند    کتااا   ر حااوزه  

« کایم  دما  زناده  را احتجا   ارم»د بو  با نام  ا.تان ی مجموعه

 ی مجموعهمیتشر کر      مد نیز  13۴2که نشر امتدا   ر .ای 

 1361 .اای   ر راینصا  نشار کاه  « کوتاه برخور »د با نام  ا.تان

راهد بازار کتا  کر   البته  ا.تاند را هم از هوار  فا.  برای 

 1362ام که آن را نشر امتادا   ر .اای    نوجوانان بازنویسد کر ه

هاا  ر .اای    ی این میدان گذاش   افز ن بر همه ه ر اختیار ع ق

،  ر « ر آییه»، با نام یژ ه    قیتحق یهیزم  رکتابد هم  13۴1

ی نا ر نا ریور   به هم  نشر مر ارید از من میتشار شاده    باره

ی شنر برای چاپ آماا ه   ها چیدین مجموعه ا.    ر این .ای

تار شاوند تاا     ام که میتظرم ا ضاع چاپ   نشر انادکد باه   کر ه

 ها را به  .  ناشر بسپارم  بتوانم با بیب خابر آن

 

 

 ینیحس زیپرو
 

 بیاده ی ها کتا  نیخرآ

بو ند که به هم   کتا    

راهد بازار  هش  انتشارات

 کتا  شدند: 

 وت،یاااال  اس  دتااا از چهارمیظوماااه ی ترجماااه دکااای

 هام   یگاری    «چهارگاناه  یهاا  .اونات » نام به دسیشاعرانگل

 ی ترجماه   شامل  «بی.  رخ  ریز»با نام  بو  زبانه   کتابد 

 باه  دفار.ا ایران که از زباان   مناصر زن شاعر صد از شنر صد

  ری ایاان آثااار    هاارترجمااه کاار ه بااو م   دساایانگلزبااان 

  شدند ر  هر ب ا.تقبای با 1369 گاه  ینما

باید باه یایج عیاوان اشااره      هم چاپ  .   ر یها ازکتا 

 کیم:

از  یاد  مجموعاه  کاه !« رانه تا یاؤیر ر،یبگ من از را ای ن  »1

میتشار   ققیاوس  ی نشارهزاره   باه هما     ا.ا   نما ی شنرها

 خواهد شد 

 مازنادران  زناان  شنر به دنگاه که «خزر  ختران یایخی  »2

راهاد باازار کتاا      ققیوس ی نشرهزارهاین کتا  را نیز   ا. 

 خواهد کر  

 از دبرگر انا شاامل  « یارت  ی کیاره   دمهتاب ی یشته بر  »3

 ی مقدماه  باا د سا یانگل   یدکایامر ی برجسته شاعران یشنرها

 هشا   نشار د کاه باه هما     ییحس صال   کتر مید ار  مترجم

 میتشر خواهد شد 

از  یاد  مجموعاه  شاامل « تا  ی یها تپ  نشان به نشان  »4

باه عهاده    هشا   نشار ی من که انتشار این کتا  را نیز شنرها

 گرفته ا.  

  این «ارایت»  یها چشم  ی.تا شنر ر هفتا  شامل «ارایت»  ۴

 راهد بازار کتا  خواهد کر   عقربه انتشاراتکتا  را 

 

 

 سوران داوود
 

هااید   یی  از این کتاا  

  « دیا آ دما  تا امادن ین»مثل 

 .ر تو یر .ر با را دزندگ»

هاای   به ترتیب  ر .اای  -هر    شامل شنرهای من  -« کیم دم

  به هم  نشر شااند میتشار شاده بو ناد  بار       1362   1361

 هواید عاشقانه  اشاتید، ایان باار     خ   این    کتا  که حای

راه  ام که مضامین اجتماعد را نیز به هم ی چاپ کر ه کتابد آما ه

باز به هم  نشار   «ر   دم آ   ار  ای رنام » ار   این کتا  با 

 رسر مخاببان قرار گرفته ا.     شاند  ر  . 

 

 

 مهرداد فالح

 

 میتشاار کتااا  نیآخاار

ناام  « هاا  دچهاارجواب » ام شده

 ر  «هیار  ایمان» نشر که  اش 

 چااااپ 1369بهشااا   ار ی

 شاو  کاه   شامل مد ی ن 23  ررا  بلید شنر  ی کتا  نیا  کر 

 نمااا   یاا لیااذ آن یاا ن هاار   .اا  یداریاا  شاانر دنااوع

    ا.  گرفته شکل یبصر شموی جهان

 ی یآفار  یبرا  ماغ    ی   سمینو دم تر کم شنر ر زها نیا

 ایا مان نشار  هماان   ر هم گری  کتا     البته  ندارم دسینونو  

 نیا» نام با .  یشنر  فتر  نخس     ارم چاپ تدارک  ر هیر
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 که ر یگ دبرم  ر را یدشنرها ی دهیگز که «گاه یرت از یر خوا 

 1393 تاا 1394 دزماان  ی فاصله  ر ،«قیتنل» ما ا ی کتا  از یس

 ی مهین همان  ر کتا ، نیا یشنرها از یاریبس  اند شده .ر  ه

 .اخن،  یایا  ن یاه، یآ  چاون  داتینشار   ر شصا ،  ی  هه   م

  اقا    ر   شاد  چااپ        اریا من کل ، کا ح، تکایو، گر  ن،

 کاه  بو  شنرها نیهم با را ف ح مهر ا  امر ز، شنر گان هخوانید

  شیاختید

 کاه  ا.ا   « یا.تر عصر د ل» بلید ددنیخواند   م، کار اما

 میتشار  دآکاار ئون  کتا   ی شکل به   درنگ تمام صورت به

 از گار ی  یتندا  زین بلید ددنیخواند نیا یش   ر  شد خواهد

 باه  کاه  دصاورت   ر   گرف  خواهد قرار ددنیخواند یشنرها

 کاه  شاد  دمادع  تاوان  دما  د،یایب ر نیب چاپ از دمیا.ب شکل

 مجماوع  خاو    ر  ،یب   کم را ددنیخواند یشنرها ی یر نده

  کر  خواهد

 
 

 پژمان قانون

 

 کااه دکتاااب نیآخاار

ی  مجموعاه  ام کر ه میتشر

 ی دهیا گز».  که  شنری

 ناام  «مناصار  یتراکتورها

 زهییاات  انتشاارات  هما   باه  1369 مااه  آذر  ر کتا  نیا   ار 

 31 صافحه    32 شامل کتا  نیا  شد کتا  بازار  ار    چاپ

 یدشنرها   شده میتشر نسخه 1111 شمارگان  ر که ا.  شنر

 از ر یا گ دبرما   ر را بیاده  1364 تاا  1361 یهاا  .ای به مربوط

 دگا  هبرجسات  به توان دمبیا به گواهد   .تان  کتا  یها دژگی 

   فاارم ر،یتصااا    فضاااها  یالی.اا  ،یاار ا شکسااتن زبااان،

 باه  مجموعه نیا  راشاره کیم  به عبارت  یگر   متیوع یاجراها

  ام دهیر. ملأت قابل   متفا ت یدها تجربه

 «دگا  هکرانا  دب  رر»  ارم انتشار  .   ر دگ هتاز به که دکتاب

  ر یجساتار  کاه  دگا  هکرانا  دبا ؛ به منیای  ری بارای   ار  نام

 تا ش  .اای  نیچیاد  کتا  نیا  ا.  امر ز شنر نقد ی عرصه

   ربر خواهد  اش  امر ز شنر نقد ی حوزه  ررا  بیده

 دأییاات مااور  کااه نیااا بااا  جااو  «دگاا هکراناا دباا  رر»کتااا  

 باه  اماا  ،ه بو گرفت قرار دفرهیگ دعلم انتشارات های کارشیاس

 امر نیا  ز  باز .ر کتا این  چاپ از ناشراین  دنامنلوم لی ل

 از عباور  به فقؤم مرحله نیچید  ر کتا  که  ا  رخ ی جو  با

 أیر    زین یدنها ی مرحله  ر   بو  شده نشر مراحل گوناگون

 کاه  باور  هماان  اماا  بو ؛ کر ه کسب راها  کارشیاس أیر .ه از

 چااپ  از دفرهیگا  دعلما  انتشاارات  دناامنلوم  لی ل به گفتم

  ز  باز .ر کتا 

 جیاا     هشا   انتشارات لطف به کتا  اتفاق نیا از بند

 فر.اتا ه  ارشاا   ی ا اره باه  مجاوز  کسب یبرا یریم  گل یآقا

به    کر  اف ی ر چاپ یبرا را لزم مجوز بختانه خوش که شد

 ی مقالاه  ناه    گفتاار   ییا   یا  شاامل  کتاا   چاپ ر.ید  این

  ا.  امر ز ر   یی شاعران شنر رامونیی یانتقا 

 

 

 آزیتا قهرمان

 

 شنرم ی مجموعه نیآخر

 مطااب  ر پیااوزیه» نااام بااا

باه   1363 ر .ای « یگاریکال

هم  نشر بوتیمار میتشر شد  این کتا   ر  اق  بازنشر کتاابد  

 آر.ا   نشر هم  به 1361 ر .ای  که «دخوان هیشب»بو  با نام 

 چااپ   راماا   باو   شاده  میتشار  کوشاان   ر نر ژ   با مدیری 

 اتفااق  هاا  لیا فا ار.اای   ر که داشتباه خابره ب .فانهأمت مجد 

 مطاب   ر پیوزیه»ینید همان  کتا  یشنرها از دکی نام با افتا 

 دناام  عیوان چیه به کهراهد بازار نشر  ر ایران شد « یگاریکال

 باا  دلیخ را« دخوان هیشب»  نام نبو  شنر کتا   ی یبرا میا.ب

   انم دم تر  ینز  کتا  ر ح   زبان

   136۴بند از این بازنشر،    کتا   یگر از مان  ر .اای   

میادان قارار    رس ع قاه  به هم  نشر آفتا   ر نر ژ  ر  .ا  

   در .ا هاای   زبان به ترجمهبا   اشنارم ی دهیگزگرف : یکد 

یاد باا     یگری مجموعه    «هوا از تر .ب » نام به بو  دییا کرا

 یدئ.او  رمان   شنر  کتا     از که «هی.ا   با  نینش هم» نام

 ترجماه  دفار.ا  باه    انتخا  دمیرح .هرا  ا ی زنده .رم هم

  مه بو کر 

  یرایا   مشاغوی  دسا یانگل متارجم     باا  حاضر حای  ر

  که عیاوان آن  هستمد سیانگلزبان  به اشنارم از ید دهیگز یدنها

Negative of a group photograph   یا  وینگاات »یاا  

 یشنر به .  ید اشاره   کتا این  نام  . «دجمن  .ته عکس

 یدیشاه  نظاام  نینازن   زا ه دعل ی غزاله ا ی به که نامهمین  به
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   لیادن   ر شنر ی ترجمه مرکز یکار هم با کتا  نیا  ام .ر  ه

 ی یاه یزم  ر شاده  شایاخته  یناشار  که - Bloodax انتشارات

 میتشر لیدن  ر    صفحه 2۴1  ر - ا.  اتیا ب   شنر دمنرف

  شد خواهد

کاه   ع  ه بر ایان کتاا  بایاد از کتاا   یگاری یاا  کایم       

 راه ام باه هام   ی قبلد ی شنر میتشرشده مجموعه ییج از ید دهیگز

ی من ا.   این کتا  از حد    میتشرنشده دیجد تندا ی شنر

کااار اعاام از  مراحاال ی همااه دیاامر ار نشاار  ر .ااای قباال ۴

ی را یش  .ار  .از آما ه    یرای  ،دسینو مقدمه ،دییچ حر  

  ا.   نگرفته دجواب چیهگذاشته اما از بر  ارشا  

 

 

 کروینی  سپیده

 

 نیآخاار نااام «رگبااا »

 باو   مان  شنر ی مجموعه

 به هما   1369 ا.فید که

 نی.اوم  مجموعاه  نیا  شدکتا   بازار ی ر انه ر زنه انتشارات

اناد از:    ار  که عبارت فصل چهار کهمن ا.   شنر ی مجموعه

 باه  بیا خاک/ تا آ /   از زمین  هر فصل از این کتا با /  ر  به

 «با  به»با نام  ا ی فصلرا یذیرفته ا.    دشکل خو  نام  یماه

 از کاه  ا.ا   ایی. یدقایمو.    دزبان یها برح با یدها عاشقانه

 «خااک   ر»باا ناام      م فصال    ار  وندیی با   یماه با من دی 

 یهاا  تجرباه    جامناه   یا ر ا؛ ها.ا   خفاتن  خاک  ر  یر ا

   خون   اند ه   جی  با اغلب که امر ز جهان  ر ما ی ستهیز

    ا.   همراه گلوله

 یهاا   یگارا  با آرام یدها عاشقانه «آ  تا»با نام  .وم فصل

 دتبااه    داهی. آت  بر باشد دآب کید دم ت ش که .  دانسان

 ازاش  مطاابق باا ناام    «نیزما  از»با نام  زین دانییا فصل    جی 

؛ ا.ا   برخا.اته  مان  نیشیی ی مجموعه یشنرها  یر ا نریزم

که این کتاا    کیم دم گمان  کوتاه یدر ا یها برش با یدشنرها

   زندب رقم را ام دقبل یها مجموعه از دمتفا ت یها تجربه

 گاد  تازهرا به  رگبا  ی مجموعه که نیا به توجه با ر زها نیا

 ایؤ.ا   رخا  »نیز با نام  من نیشیی ی مجموعه   ام کر ه میتشر

 چاه  آن باه  تار   یب ا.    م چاپ تدارک  ر «افتد دم کید دنم

 کاه  یدیا جد ی مجموعاه   یرایا   یبرا   کیم دم فکر ام نوشته

  باشام  ز ه شاتا   خاواهم  دنم  ام  اشته  نگه  .  ما هکر  آما ه

   رمیبگ فاصله ر زمی  خو ِ از داندک بتوانم دیبا کیم دم حس

 

 زاده یول خوشیم

 

ا لین کتا  من باا ناامر   

شاامل  « باران دنیچ فصل»

ام  یاد از شانرهای   مجموعه

  باااه  13۴9 ر زمساااتان 

ام کاه بااز    هم  نشر شر ع  ر بوشهر میتشر شد    مین کتاا  

نام  اشا   « !ندار  گفتن ها حر  نیا»ی شنر بو   هم مجموعه

راهدر بازار کتاا  کار   ایان     1364که انتشارات شاند  ر .ای 

شاد   شامل مد 1363تا .ای  13۴3های مرا از .ای  کتا  .ر  ه

 ا   ایان    هوای آن   ره از زندگدر مرا بازتا  مد   ببنن حای

تار از یای   ر    ر زها .ند   ت شر من این ا.ا  کاه جادی   

ام از  های شنر حضور  اشته باشم تا این چید .اای   ری  جلسه

ریر شنرهای آ  فضای شنر جبران شو    ر ضمن  ر حای جم 

ی چاپ کیم   به ناشر بسپارم  جدیدترم هستم که کتابد را آما ه

 ام  .  که هیوز نامد برای آن انتخا  نکر ه   ببیند

  



 

 نامه هفتاد شماره اول فصل         -       32 

 ازهـهاد ت ابـ ـی کـمعرف
 

 چپ چشم در یاریاسفند
 یدرضا آنا شنر ی مجموعه نیا ل

 

 یدنهاا  ناامز   تار   ییا  که ید مجموعه

 نیا ا  بو  شده دیخورش زنان شنری  زهیجا

 فصال   یا   ر یاد  صفحه 113 ی مجموعه

 دانساان  مضامین شنرها   ا.  شده میتیظ

  یا اهم زباان  باه  شاعرد  ارند  اجتماع  

 بااا راه هاام کااه یااد زنانااه زبااان، هااد  دماا

نماون   رخ میا.اب  دباافت   ر .اوم  ی هازاره  انساان  یها  غدغه

تومان   به  ۴111، به قیم  69 ماه بهمن  ر کتا  نیا شو   مد

    ا.  شده کتا  بازار ی ر انه هش  نشر هم 

 :میخوان دم را مجموعه نیا از یشنر
 

 دییایب گفتید

 دی ه لیتحو واری  به را تان ی .تها

 میبو  دمنی دب   کم ما

  تا ی   زهیر .ی  جز مان یها بیج  ر

 مینداشت یداؤیر چیه

 مان یها ا.تخوان  ر دکس

 خواند دنم حافظ

  ا  دنم نان یبو که یزار گیدم به می اشت ش 

 

 دیبزن انگش  کشان .هرا  ریز دییایب گفتید

 شد یخ  قرمز جوهر

 یداریب لحظات نیآخر یر  جمنه، یعصرها یر 

  یهییآ به درگیخ یر 

 د انست تو تیها  

 دگفت تو تیها

 آ.مان که

 کر  خواهد ان یخ مان یها نفس ت  ت  به

 مای بخ  خوش میکر  گمان که دلحظات ت  ت  به

 مینبو  اما

 قسم مسل   ندان بنر تا یها شب به

 مینبو  که

 ماه نیا یگرفتگ دیخورش
 ید از شنرهای مصطفا فخراید همجموع

 

چیاان تنااملد    دییجانشد   نظام یینش هم نظاماین کتا   ر

ر      میان مفهوم   تصویر از باین ماد   مرزهاکیید که  ایجا  مد

  شاو   دما  کلماه  یتماشاا  محو یآ ر اعجا  شکل به مخابب

هاای مصاطفا فخرایاد  ر ایان      .ر  ه  ر یدیکل نکاتبرر.د 

کتا  بیانگر آن ا.  که ا  به خاوبد  

رعایاا    نیااز گریااز از هیجارهااا را  

شیا.د    ر زمان مقتضد   بیا باه   مد

گرایااد یااا  موقنیاا  حاصاال از هاام 

ترین شایوه را    اگراید کلمات میا.ب

 گیر   به کار مد

 ۴1 شاانر  ر   ی ایاان مجموعااه 

باه   نساخه  ۴11 شامارگان  باا  صفحه

   بااه هماا   تومااان ۴111 قیماا 

راهاد باازار نشار     ماار یبوت انتشارات

 شده ا.    

 خوانیم: شنری از این کتا  را به اتفاق مد

 

 «ام ییدا.   ر ی چهره رن از »

 

 ام ییدا.   ر ی چهره رن از 

 تصا فد رخ  ا ه  ر من  

 کس به جز هیچ

 کسد مقصر نیس 

 ام ید ندیده عبورم را به هیچ جا ه

 ام از خو م حتا تکان نخور ه

 های .ب    .یگین را ی کامیون اما این لشه

 ام بیر ن کیید از یهلوی

 های تصا   را از .رم   جیغر آهن

 ام بگویید این مسیری که من

 تا اب عر همیشه مسد   ا. 
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 «های گچ دری به دایره» شعر ی مجموعه
 مظاهر شهام  یها .ر  ه فتری از 

 

ی  ههااای شاااعران تجربااه حاصاالرآثااار ا   ر ایاان مجموعااه 

 شاکل تیوع  ر که  ا. ها   فضاهای مختلف   ر   ره شهام 

هاای زبااند، صامیمی   ر     باازی راه  ارند   را به هم  مضامین 

تصااا یر  ی لحاان شاااعرانه   ارایااه

 ی های این مجموعاه  بکر از  یژگد

یی   شهام مظاهر   از شنر ا. 

هااای متنااد ی  ر   از ایاان کتااا  

ی شنر یاا ا بیاات  ا.اتاند     حوزه

میتشر شاده ا.ا    شانرهای ا     

انگلیسااد، آلماااند،  تاااکیون بااه  

ترجمااه  ترکااد  .ااوئدی، عربااد 

 اند شده

 ری بااه  » شاانر ی مجموعااه

باا  صافحه  123 ر  «های گاچ   ایره

   1369.ای   رتومان  11111به قیم  نسخه  1111شمارگان 

هاا راه یافتاه    فر شاد  به  یترین کتا انتشارات هش   م به ه

 ا.  

 خوانیم: شنری از این کتا  را به اتفاق مد

 

 ها.  .ای

 هر عصر

 گر یم ها  ر بیابان که برمد از تمرینر آ ازر تاخ ِ خیلر ا.ب

 گذریم از کیارر ا.بد مد

  اند کس نمد که هیچ

 چرا به  رخ  بسته شده ا. 

 اش را بشیویم ی ضنیف   یی  از آن که شیهه

 شو ! اش  یده مد های یش  ر یفِ  نده

 

 

 

 

 

 

 

 ؟!اند برگشته اهاؤیر
 داله نصرت آرشی شنر  ترین مجموعه عیوان تازه

 

ن اجتماعد را از ا  شاامل  شنرهاید با مضامی مجموعه نیا 

 رابطاه  کر ن رفو  1: ا.  شده میتیظ بخ  ییج  رشو  که  مد

 کلماات   4د لنیتا  جیا   تاوام  باا   3 ایؤ.ا  ع م  یدرتیها  2

 هس  یبهار  ۴  ارند .و 

اش از  هاای قبلاد   اللهد  ر این کتا  نسب  به کتا  نصرت

نظر زبان   تخیل ذگامد به یی  رفته ا.    ایان نکتاه نشاان    

ی قبلد تأمل کر ه،  های ییمو ه شده  هد که این شاعر  ر راه مد

 ده ا.   اش آم با  .تد یر به میزباند از مخاببان

توماان   باه    12111صافحه باه قیما      129این کتا   ر 

 ی بازار کتا  شده ا.  اهتمام نشر چشمه ر انه

 میخوان دمرا  مجموعه نیا از یشنر

 «تن ر یین»
 

 دی شده شنر

 برخیزی          من های لب ر ی از

 بگذری ها گلوله از

 آ ر اش  گازهای از

 

 !گذارند مد کلمات ر ی یا   نظامیان

 

 دی شده شنر

 برخیزی          من های لب ر ی از

 نامقدس کتابد بر بیشیید

 ما میان کید قسم  خیده های تکه

 ما

 تفی  گلوی از را گدن گلن

 ایم  رآ ر ه

 تو به ایم ر.یده

 

 یرچمد جان بر افتا ه با ِ از رهاتر

 

 یر از کن یر از

 ا.  دی یرنده من .رزمین حال

   خیز  مد   افتد مد   خیز  مد

 !گیر  مد خاک را شا های زخم
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 عشق تردستی بلد نیست
ی  ناازنین یورمحساید   خدیجاه    مجموعه شانری مشاترک از  

 صفالو

 

شترک از اند   کتابد م  .  به  .  هم  ا هاین    شاعر 

انااد   ر شاانرهای نااازنین  میتشاار کاار ه هااای خااو  را .اار  ه

یورمحسید ماهی    کی  شنرها به گذش  زمان  ابسته ا.  

زن  بو ن ر ح شاعر حکایا   ار  چارا کاه     به   این از گوش

هاای   گذش  زمان   تقدم   تأخر آن   ایجا  تنا ی باین زماان  

.  که شااعر بایاد باه آن     هاید ترین شیوه مختلف یکد از مهم

ی صافالو   بید باشد  خدیجاه  به فراز   فر   آن یایتوجه کید   

ها توجه  ار    البته گاهد رعای   بر  ر ای  تر به یی  نیز بی 

 کید   مد این نکته ا  را از مسیر اصلد تخیل   ر 

نسخه به قیما    1111صفحه با شمارگان  36این کتا   ر 

رس مخاببان قارار   تومان   به هم  نشر گیوا  ر  .  11111

 رفته ا.  گ

 خوانیم: شنری از نازنین یورمحسید را از این کتا  مد

 

   ید هی.ا هیشب

 من به دهیچسب که

  دآ م هیشب

 اش هی.ا به دهیچسب که

  تو هیشب

 دکی دم نگاه یهیآ  ر که

  یهیآ هیشب

 کید دم نگاه تو  ر که

    

 

 ما

  میبو  ید  قلوها

   مان ر ح که

 بو  دهیچسب هم به

  یدها بای هیشب

 ا.  دهیچسب یرنده به که

 

 کر ند جدا هم از را ما

 ها.  .ای  

   مر ه دقلب با

 میشو دم ر  هم کیار از

  ید یرنده هیشب

 ا.  دهینچسب ها بای به که
 

 

 م هم بزنا عطرت را در چای
 .لحشور ی نخستین مجموعه شنر از مائده

 

  .ا   ر ایاد  .ااختار  تساخیر   رشنرها  ر این کتا   متن

شان گااهد   اند که زبان ی شنرها مضامیید زنانه برجسته موضوع

راه ا.   البته مضامین  یگری هام   با تلطیفد  ر خور توجه هم

 تااوان .ااراغ گرفاا  کااه از هااای بناادی شاانرها مااد  ر لیااه

 اناواع  از هااید  رگاه    حکای   ارناد  زماند های .اختارشکید

   زند مد مو  آن  ر یا غم غرب  نو.تالژی

قطنه شنر .پید با قیما    31صفحه    ۴1این مجموعه  ر 

هاا   فر شاد  به  یترین کتاا  نشر شاند    به هم تومان  ۴311

 راه ییدا کر ه ا.  

 خوانیم: شنری از این کتا  را مد

 

 

 

 

 

 د   من هیوز  ی م رفتها از  . 

 میتظرم 

   .تد مرا ا امه  هد

 

 د  ی م رفتها از  . 

 ما  اشتن مثل ماهد از ق     . 

 مثل ر شیاید از تیها چراغ خانه

 آرام  قرار بد های بد مثل خوا  از یل 

 ی زند  ر بر  کر ه های ی  مثل خیسد نفس از لب

   من هیوز میتظرم

  .تد مرا ا امه  هد
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  چیه از یعکس
 ناز فل  ثمیم جوان شاعر های .ر  هید از  مجموعه

 

 دِیااام» شاانر ی مجموعااه  ر ا   از یدشاانرهاایاان  از  ییاا

.ا  فناای      شااعری  ناز فل  ثمیمبو    شده چاپ« ما ز ای دب

ف یشار  شانر  ی  اره جشن نی  م دِی.پ بخ   رکوشا.  که 

 شد   دهیبرگز

باه هما     1369 ر یاییز « چیه از دعکس» شنر ی مجموعه

 راه یاف     کتا  بازار بهنشر چشمه 

 :میخوان دم را مجموعه نیا از یشنر
 

 «سمانیآگراند»
 

  آ.مان به بار  دم خاک نیزم از

    رخ  به ز یر دم بر  نیزم از

 تا نبو ن از

      ا.  گذشته ها .ای که

 

  کیم دم باز را ییجره

   یخاکستر یموها با زیییا

   یخاکستر یها ر  با ابانیخ

   یخاکستر یها ا.تخوان با ک  مین

 

   بمان ید رفته که حال

  یرنده نیا ا.  قرار

  بماند دی .ف اهی. ابد تا

  آ.مان ا.  قرار

  بماند  ار نه ابد تا

   باشد اتاق  ر مر  ا.  قرار

  من

 بر م ر نیب ییجره از

 

 

 

 

 

 

 

 من گاو
 جانبازان محمد شنر ی مجموعه نی  معیوان 

 

شانرها     باا  را ا مخابباان بسایاری    کاه  .ا   یشاعرا  

 31 ر ایان کتاا  کاه     جانباازان   شیا.ید دم اش ی جدینقدها

راه  ار  نگاهد  قیق   موشکافانه به ییرامون  هم  شنر از ا  را به

 نشین کر ه ا.     خو   ار    یدیدارها را با تخیلد شاعرانه هم

تومان  9۴11صفحه   به قیم   34ی شنر  ر  این مجموعه

راهاادر  یتاارین  1369 زمسااتان  ر   .و.ااا نشااربااه هماا  

 ها شد   فر شد کتا 

 :میخوان دم کتا  را  نیا از شنر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 آفتا   ر

 ستیدیا دم نماز به

 گر ان آفتا  یها گل

 

 

 

2 

 وفانت

 شا .وغات تیها

 بو  ییدر ی خانه حرا 
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 مرا به آفرینش سکوت ببر
 صفرنژا  ی منصومه رشن ی نخستین مجموعه

 

ر  هستیم کاه باه     ر شنرهای این مجموعه با شاعری ر به

 هاد    ی چیی  کلمات  ر بوی جمله اهمی  ماد  زبان   نحوه

نه با  خال  تنمدی شااعر   زبان  .توری نحوهمه گاهد  با این

 گارفتن  قارار    کیاد  ماد  تغییار  ر اید .اختار را.تای  رکه  بل

   ر نتیجاه  شاو   ماد  منیا گیری شکل .بب افقد بستر  ر ها ابژه

 صافرنژا   ر شنرهای  متن  جو ی ماهی توانیم بگوییم که  مد

خواه   گاهد به منیارهای اتفاقد  ابساته   گاهد به منیارهای  ی

 ا.    

 ۴111باا قیما    ، شنر .پید 61، صفحه 114این کتا   ر 

هاا راه ییادا کار ه     فر شاد  به کتاا  نشر مایا    به اهتمامتومان 

 ا.    

 :خوانیم مدبه اتفاق وعه را از این مجم یشنر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میکر   عا

  را اش دنارنج دیخورش

 کید مان صب  ی ِیع

 آ.مان درآب  

 باشد ر زمان مین .قفِ

 میببر خانه به ینور ذره

 کید با ر مان چشم شبر تا

 .  یجد    .  یجد  ی  کفِ .وراخر

  

 ؛رحم دب یابرها دررگیت

 ؛تر تازه دوفانت

 ؛امدین که یبهار درتوال

 اچهی ر با که یدها اش   

 شدند زا  خانه    .  هم

 

 ز م کیار را یر ه

 بو  ا.کله  ر دی.ف درکشت  ی تیها

  ..آ  آلو ِ گل  

  دمیتر.

  یآلو  گل همه نیا از

 .رم یبال درخاک آ.مانر از

 

 افتا  نظرم از دکشت

 بو م تیها من

  ید افسانه مرغ نه

 شو  بلید   بکوبد ها مو  به که

  دمیتر.

 میدیتر.
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