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تحصيالت .  را در آرمان به پايان بردآموزش ابتدايي,  در آرمان متولد شد١٣١٥منوچهر نيستاني در چهارم مرداد ماه 
متوسطه را ابتدا در آرمان و پس از آن در تهران در مدرسه دارلفنون ادامه داد و از آودآي منوچهر نيستاني با روحيه 

هاي قديمي پدر و پدربزرگ   اش را در صندوق خانه قديمي خانه و ميان آتاب  اي آه داشت ،بيشتر وقت  انزوا جويانه
نيستاني نخستين , آرد و از همان زمان بود آه با متون آالسيك و شعر شاعران معاصر آشنا شد  سپري مي

اش را آه در   منتشر آرد و شعرهاي تند سياسي" انديشه آرمان" و" ودا  هفت" ،"بيداري" شعرهايش را در روزنامه
نيستاني اولين مجموعه . آرد  امضاء مي" مردم"و"رزم"،"توفيق"،"چلنگر"مطبوعات منتشر مي شد با نام هاي

شعرهاي اين مجموعه بيشتر . در آرمان در انتشارات خواجو منتشر آرد " ١٣٣٣"در سال " جوانه"شعرش را با نام 
در حال و هواي يك نوجوان تازه از راه رسيده بود آه وقايع روز از نظرش دور نمانده بود و با زباني ساده آن ها را به 

ها در وصيت نامه اي آه از منوچهر نيستاني منتشر شد او به عالقه اش نسبت به اين بعد. تصوير آشيده بود
مجموعه اشاره مي آند و برخالف بسياري از شاعران پيشرو آه بسياري از مجموعه شعرهاي نخستين شان را از 

جموعه را تجديد چاپ احساس نگراني نمي آند حتي دوست دارد آه بتواند اين م" جوانه"بازار جمع آردند از انتشار 
 .آند

 به دانشسراي عالي تهران راه مي يابد و در ١٣٣٤نيستاني در ابتدا به دانشكده ادبيات راه مي يابد ولي در سال 
را "خراب "  پس از فراغت از تحصيل مجموعه شعر١٣٣٧رشته ادبيات فارسي مشغول به تحصيل مي شود در سال 

 .منتشر مي آند

 ٣٠احساساتي دهه   ، همان لحن و نگاه مسلط بر اشعار اعتراضي،"خراب" م به شعرهاياگر چه لحن و نگاه حاآ
پخته   زبان خراب،  ولي در مجموع،  و اگر چه گاه تاثيري از اشعار نصرت رحماني در خراب ديده مي شود،: است

 .ومستقل است و خواننده در طول خواندن اين اشعار با شاعري متشخص روبرو مي شود

زندگينامه
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ار نيستاني همانند نصرت رحماني بسياري از آلمات و تعابير روزمره راه يافته اند آلماتي آه شاعرانه در اشع

همزمان در همان سال اقدام به ترجمه روانشناسي و دشواري .نيستند ولي نيستاني آن ها را شاعرانه آرده است 
 .آرماني، اهتمام مي ورزدديوان اديب قاسمي   هاي تربيتي مي آند و بعد به تصحيح و خارستان ،

 به تدريس ١٣٤٢نيستاني پس از اتمام تحصيالت و ازدواج تهران را به مقصد شاهرود ترك مي آند در آنجا تا سال 
آزاد آه در آانون . ادبيات فارسي مي پردازد پس از اتمام دوره ماموريت به تهران باز مي گردد و به درخواست م

را در آانون پرورش فكري آودآان منتشر " بهار اومد  گل اومد،"عر بلندي به نام پرورش فكري آودآان مشغول بود ش
ديروز، خط "  نيستاني سومين مجموعه شعرش را با نام١٣٥٠در سال . مي آند آه با اقبال زيادي روبرو مي شود

و پس از آن  از آموزش و پرورش بازنشسته مي شود ١٣٥٧در سال . را در انتشارات رز منتشر مي آند" فاصله
است منتشر مي شوند اما متاسفانه " خط فاصله  ديرزو،" آه شعرهاي پس از" مادر من"و "دو با مانع " شعرهاي

يادداشت هايي بر آناره آتاب آه گردشي در ديوان هاي شعر و از جمله ديوان نظامي است و مقدمه اي بر مقدمه 
 .متون آهن فارسي پس از سالها هنوز منتشر نشده اند

 به شمار مي رود آه در شعرهايش به ٥٠ و ٤٠منوچهر نيستاني بي شك يكي از شاعران طنزپرداز دهه هاي 
بيهودگي دنيا و رنج هاي آارگران مي پردازد شعر آارخانه منوچهرنيستاني بي   دغدغه هاي انسان هاي فرودست،

شعرهاي آارگري آارل سند برگ برابري شك يكي از بهترين شعرهاي آارگري در ايران به شمار مي رود آه حتي با 
 .مي آند

 سال بيشتر نداشت دچار سكته ٥٥ در حالي آه ١٣٦٠ اسفند ماه ٢٩منوچهر نيستاني در نهايت در صبح پنج شنبه 
 قلبي شد و زندگي را وداع گفت 

 

 

  

http://www.poetry.ir   

    

 

   شعر يدفترها

   ١٣٤٣ نه              کرمان  خواجو   جوا

   ١٣٣٧خراب           تهران   

  ١٣٥٠ديروز  خط  فاصله             رز  

  .١٣٦٩دو با مانع  برگزيده اشعار            بزرگمهر   
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 تحصيالت خود را در رشته زبان و ادبيات ١٣٣٤ در کرمان متولد شد و در سال ١٣١٥منوچهر نيستاني در سال 
 .فارسي  در دانشسراي عالي تهران به اتمام رسانيد

) برگزيده اشعار(» دو با مانع«، ١٣٥٠» خط فاصله«، » ديروز«، ١٣٣٧» خراب«، ١٣٣٣» جوانه«از او مجموعه هاي 
وي عالوه بر شعر  در زمينه هاي .  بر اثر سکته قلبي درگذشت١٣٦٠نيستاني در سال .  انتشار يافته است١٣٦٩

 .ادبي و ترجمه نيز آثاري بر جاي گذاشته است

 با خود به دور دست غروبم ببر، که با

 .قلبم، غمين ، ز هيبت شب، گريه کرده ساز

 خرداد را به شادي، گشتن

 .در باغ چشم هاي تو، خواهم من

 در باغ چشم هاي تو، مي خواهم

 شعر و شکوفه، خرمن خرمن

 ...!اما اگر بهار نيايد

شعر . نيستاني از شاعران مطرح و پربار معاصر محسوب مي شود که داراي زبان شعري مستقل و استوار است
نيستاني شعري است اندوهگين، آميخته به طنزي تلخ که با زباني ساده و بي پيرايه از جهان پيرامون خويش سخن 

 .مي گويد

گرايش . رش بيشتر منطقي است تا احساسي، و منطق او درشعر بازتاب ديدگاه هاي اجتماعي اوستاو در شع
زبان شعر او . عمده شعر نيستاني گرايش عاشقانه است و در کنار آن گرايش اجتماعي نيز به چشم مي خورد

وجه، نو و عميق سروده نيستاني در قالب هاي  غزل، شعر نو نيمايي و شعر بي وزن، اشعاري قابل ت. تغزلي است
 اجتماعي و –در مجموع نيستاني شاعري است آگاه با زباني خاص خود که در سرودن غزل هاي عاشقانه . است

 .نوميدانه خود از گونه هاي ديگر شعرش موفق تر است

 

http://www.tebyan.net/
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Manouchehr Neyestani  
 
..  
Poet, Writer & Translator  
   
  

Manouchehr Neyestani (1936) 
 
One of Iran's most plebeian poets, Manouchehr Neyestani is a native of Kerman and he was a secondary school teacher. He 
often puts his radical social criticism into witty and decidedly nonacademic poems. Many of these sustain their vividness 
through a portrayal of life in factories, hospitals and even graveyards. In his poetry, Neyestani has consistently tried to get 
away from the notion of the poem as a sort of display of literary virtues. Where this is accomplished, his poetry grains in 
simplicity and effectiveness, without appearing stale or trite. The ant privilege tone of his poetry, together with a deep sense 
of ordinary experience makes him something of a spokesman for proletarian concerns. 
 
An early bloomer, Manouchehr published his first volume of poetry, The Bud, in 1951. Since then, he has published half a 
dozen books of poetry, translations and children's tales. 
 
Factory, a poetry portray of the estrangement and alienation born and bred in the utterly antipoetic atmosphere of a factory, 
makes its impact through a series of images that are brought together in simple cadence of language and a straightforward 
syntax.  
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 عمران صالحي
   طنز استمهمترين مولفه شعرهاي نيستاني 

شگرفي گذاشته  به شمار مي رود، آه در غزل امروز ايران تاثير٥٠ و ٤٠از شاعران تاثيرگذار دهه منوچهر نيستاني
  است، اما متاسفانه حق او در ادبيات ايران به درستي ادا نشده است

ان مطرح و تاثيرگذار شمار شاعرمنوچهر نيستاني در: عمران صالحي درگفت و گو با خبرنگار ادبي ايلنا ، گفت
ها ،شعرهاي آالسيك و   غزل. تاثير شگرفي گذاشته است به شمار مي رود آه بر روي غزل نو٥٠ و ٤٠هاي   دهه

  بحث هستندشعرهاي نو او همه قابل تامل و

 
"  امتحان"ايران روزي منتشر شود ،حتما دو شعراگر قرار باشد آه آنتولوژي طنز شعر معاصر: وي در ادامه تصريح آرد

البته اگر به . درخشان اين ژانر در اين مجموعه گنجانده خواهند شدمنوچهر نيستاني از نمونه هاي" حق" و
  خوردنيستاني دقيق تر شويم به شعرهاي ديگري نيز آه از نظر طنز قابل تامل هستند برخواهيمشعرهاي منوچهر

نيستاني حتي در نثر نيز به طنز گرايش منوچهر: افزود" رگرچيزب"اين شاعر و طنز پرداز معاصر ضمن اشاره به ستون 
باريكي اشاره آرده است آه مخاطب را به نوعي به بيداري و آگاهي به نكات ظريف و" چيز برگر"داشت و در ستون 

  آنددعوت مي

 
مون غزل ساختار و هم در مضمنوچهر نيستاني هم در: صالحي ضمن اشاره به نوآوري منوچهر نيستاني افزود
او حتي توانسته است بسياري از لحن . نزديك آرده استنوآوري آرده است، او زبان شعر را به زبان گفتار و محاوره

  نيافته بودند وارد شعر آندها آه تاآن روز به شعر راه

...  ديگران"نگاه"از
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عارش از نيستاني در اش. منوچهر نيستاني به شمار مي رودطنز مهمترين مولفه شعر:وي در پايان ياد اور شد 
  آرداشاره" حق" و شعر" امتحان" نمونه هاي اين شعرها مي توان به شعرو از. طنزي آالمي سود مي جويد

  

  

   م آزاد

  آارخانه شايد تنها شعر موفق آارگري در ايران باشد

رابري آند، ب" سند برگآارل"، "درهاي آارخانه" آارخانه شايد تنها شعر موفق آارگري در ايران باشد آه با شعرشعر
  اما شباهت اين دو شعردر موضوع است

 
رود آه   ميمنوچهر نيستاني يكي از شاعران برجسته معاصر به شمار: خبرنگار ادبي ايلنا، گفتم آزاد در گفت و گو با

  رساندبا خلق شعر آارخانه نام خود را جز بهترين شاعران عرصه آارگري به ثبت

معاصر ايران به خوبي ادا نشده است،  نيستاني شاعري است آه حق او در ادبياتمنوچهر: وي در ادامه تصريح آرد
آاري خودش بازگردد؛ چرا آه نيستاني ذهنش هيچ گاه به نظم شايد يكي از داليل آن به انزوا جويي و پراآنده

  آرد  ميزد آه هيچ را نيز به شكل جدي دنبال ن  هاي جديد مي  به تجربهنرسيد او در آثارش مدام دست

حوصله بازبيني، پيرايش جالب اين جا است آه نيستاني اصال: در ادامه ياد آور شد" گل باغ آشنايي"مجموعه شاعر
تا آن جا آه در . آيد تا پيرايش و پرداخت  ميو پرداخت متن را نداشت در شعر او افسردگي مطالب بيشتر به چشم

  ر هم آورده تا خواننده خود يكي از اين دو شكل را انتخاب آنددر آنايك شعر بارها دو شكل بيان يك مطلب را

گفت و گو نويسد در شعر با خودش  نيستاني براي خودش عوالمي دارد و در همان عوالم شعر مي: گفتوي در ادامه
نده گوي حاشيه رود و اين زبان پراآ  حاشيه ميزند و تا هر جا دلش بخواهد  رود گوشه و آنايه مي  آند، آلنجار مي  مي

  پس مي زندشود و خواننده را  پرداز خود حجاب مي

شعر موفق آارگري در شعر امروزي فارسي آارخانه شايد تنها: ياد آور شد"آارخانه " م آزاد ضمن اشاره به شعر
تياز ام. آورد؛ اما اين شباهت موضوعي است  به ياد مخاطب ميآارل سند برگ را" درهاي آارخانه"باشد آه شعر 

بيانگر و اثر گذار آن است زباني آه فضايي خشن، سرد، بي رحم و پر هياهوي آارخانه شعر آارخانه در زبان
نيست و گرنه يك شعر مكانيكي البته آارخانه خالي از حس همدردي. آند  سوز و گذار و خالي از مبالغه القا مي  بيرا

  آمد  از آار در مي

گاه نخواست يا نتوانست در يك مسير حرآت آند و به همين دليل نتوانست چنيستاني هي: وي در ادامه گفت
بسياري از در شعر پي گيرد و بيشتر آارهاي او به پراآنده آاري منتهي شد آه همين باعث شد آهاي خاص را  شيوه

بينم   نميشاعران آه نيازي البته اگر منوچهر نيستاني مثل خيلي از. شعرهاي او به فراموشي سپرده شوند
پس انتظاري هم نمي توان داشت آه نامش آن چنان . نبودهاي پشت پرده  نامشان را ببرم اهل باند بازي و بازي

 معتقد بود آه نقد سالم بايد اثر را به مخاطب بشناساندنيستاني. امروز سر زبان ها باشد
عكس : گرفت، گفت   تمسخر ميهاي جامعه را به باد  آه با طنز، سياهيآزاد با اشاره به نيستاني

آار گرفتن طنز در نيستاني در شعرهايش بيشتر براي جامعه تازه به دوران رسيده آن دوران بود؛ او با بههاي  العمل
  شعرهايش زبان شعرش را به زبان مردم آوچه و بازار نزديك آرده است
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 علي باباچاهي

 نيستاني شاعري آه قلندرانه مي سرايد 

 قلندرانه را اگر مبتني بر تعزل و شور و شيدايي و دم غنيمت داني بدانيم، شعر منوچهر نيستاني را در       شعر
صورتي مي توانيم زير اين عنوان   قرار دهيم آه عنصر طنز، اعتراض، احساس متفكرانه نسبت به طبقات فردوست 

 . جامعه، قدري پوچي و بيهودگي به آن بيفزايم

هر عصر در مقايسه با دوران هاي ديگر، داراي هويت و :  و گو با خبرنگار ادبي ايلنا گفتعلي باباچاهي در گفت
 با تغزل در دهه هاي اخير الاقل در بخش متفاوت نويسي شعر ٥٠ و ٤٠گوهري متفاوت است تغزل نيز در دهه هاي 

نگرش ثنويت .ش قدمايي بودتعزل در دهه هاي پيشين غالبا توام باساختار نگار. اين دهه ها تفاوت فاحشي دارد
گراي شاعر و مطلق انگاري هاي متداول، تصويرها و فضاسازي فرضا تازه را نيز تابع نگارشي قرار مي داد آه نصف و 

 .نيمه آن ضرورتا جلوه اي قدمايي داشت

 غزل هاي با اين توضيح آه نوآوري هاي آم و بيش قابل پيش بيني به نظر مي رسيد، همه: وي در ادامه تصريح آرد
آزاد نبودند و نيستند در اين ميان اما واژگان خاص عصر جديد و تكيه آالم ) خصوصيت(نيستاني از رنگ اين تعلق 

هاي رايج آوچه و بازار و لحن غير اديبانه بندهايي از شعر نيستاني با تعزل همراه مي شود آه متوجه محورهاي 
 .زيستي عصر ماست

در شعر مي توانيم با آمك شگردها و تمهيدات خاص و : در ادامه گفت"د نهنگ رفته بودم به صي" شاعر مجموعه
نيستاني زحمت سروسامان دادن به . تصوير و تمثيل به ساماندهي جهاني بپردازيم آه براي ما ناشناخته است

 طنز در دهه نكته در خور توجه اين است آه رويكرد به. جهاني ناشناخته را آم و بيش به عهده عنصر طنز مي گذارد
 . جز در شعرهاي تني چند از شاعران، چندان به چشم نمي خورد٥٠ و ٤٠

نيستاني در اين شعر با حوصله تمام : با اشاره به شعر امتحان افزود"قيافه ام آمي مشكوك است "شاعر مجموعه 
. ا برقرار مي سازدجلسه امتحان را مجسم مي آند و گفت و گو و پرسش و پاسخ بين استاد و يكي از شاگردانش ر

در اين شعر موضوعات مختلفي آه در واقع چيزي جز سواالت امتحاني نيست پيش آشيده مي شود و شاعر در 
شعرش از موضوعات ظاهرا مهم و مسلط، قدرت زدايي مي آند و ابهت تصنعي آن ها را به ريشخند يا به قول 

 .امروزي ها به بازي مي گيرد

با توجه به مقطع سرايش، : گفت" ديروز، خط فاصله" ازهاي دلهره آميز و هولناك در آتابباباچاهي با اشاره به فضاس
در اين شعر مرده در . از اين منظر قابل درنگ است" مرده" شعر. اين شعرها ممتاز و منحصر به فرد به نظر مي رسند

ختران گرداگرد قفس او هياهو برپا قفس زنداني است پس از اين آه عده اي او را گرد شهر مي گردانند و آودآان و د
 : مي آنند خنده اش مي گيرد و زير لب با خود مي گويد آه

 !اينان باز هم دل مي برند-

 :و شعر بدين سان تمام مي شود

 ! آه در آابوس من آباد، باد-راز شهري را 

 خلق تا اقصاي عالم را قوافل مي برند

:  به فاصله گيري موقت از تعزل، طنز و فضاسازي دلهره آور گفتبا اشاره" سه دهه شاعران حرفه اي" مولف آتاب
مي ... شاعر در ميان دودآش ها، چرخ ها و تسمه ها. نيستاني در شعر آارخانه به اين موضوع توجه داشته است

اين شعر آه رويكردي آشكار به لحني گفتاري و عناصري ملموس دارد، فاصله هاي طبقاتي را هم مدنظر . چرخد
 .شعري آه به تشبيه و استعاره و تصاوير دلپذير به درستي بي اعتنا است. دارد
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رويكرد به اشياء و عناصر و گرايش و توجه به آالت و ابزار زندگي جديد، در شعر شاعران : باباچاهي در ادامه گفت

يش بسياري از معاصر بحث تازه اي نيست و نيستاني نيز اين موضوع را به خوبي درك آرده است و او در شعرها
 .آلماتي آه در شعر جايگاهي نداشته اند وارد آرده است

مي دانيم آه بحران . هستيم) سوگ و طنز(در شعرهاي نيستاني به نوعي شاهد مواجهه : وي در ادامه گفت
 سياسي زمينه ساز تنش هاي روحي و رواني است، تشديد اين گونه بحران ها به نگرش و -ارزش هاي اجتماعي

و همنشيني با مردگان را در شعر نقطه عزيمت خود ) اطرافيان( آن نگارشي دامن مي زند آه گريز از زندگان به تبع
 .قرار مي دهد

آه بيشتر در ... سقاخانه، حمام، قهوه خانه و : باباچاهي با اشاره به مكان هاي عمومي در شعر نيستاني گفت
نيستاني به چشم مي خورد نشان از گرايش شاعران شعرهاي نصرت رحماني و تا حدودي در شعرهاي منوچهر 

البته نصرت رحماني پيش از شاعران ديگر به سراغ اين فضاها مي رود و . به واقعيت گرايي است ٥٠ و ٤٠دهه 
در شعرهاي قهوه خانه اي او . نيستاني نيز گاهي سراغ قهوه خانه مي رود و گاهي به سراغ آارخانه مي رود

آلمات يا .... دود چيق و  چاي شيرين،  عنتر، لوطي، قهوه چي، جعبه مار، شمايل حضرت،  مرشد، مريد ، مشتري،
عناصر و افراد خوشبو را بر مبناي درآي معاصر از مقررات اجتماعي هنري به حاشيه مي راند و در شعر آارخانه به 

صر ظاهرا غير شاعرانه بازي جاي نوازش گل هاي بنفشه و شب بو با دآمه هاي متصل به برق و از اين گونه عنا
  .مي آند

  

  

    com.bukharamagazine.www://http

  

  

  يرضا سيد حسين

  

را به » اطالعات جوانان« و مدتى مسئوليت صفحه ادبى در هر حال جوان بودم.           نمى دانم چه سالى بود
در آن هنگام منوچهر نيستانى، شاعر ديگر نسل ما گويا از تهران رفته بود و در شهرستان زندگى . عهده گرفته بودم

. چاپش آردم. »نامه اى از منوچهر نيستانى به منوچهر آتشى«: روزى شعرى از او بدستم رسيد با عنوان. مى آرد
 . سطرى از آن را به ياد دارم آه اينجا مى آورمچند

  نيست از من با تو و دانم وين بد است      برگ خشكى از ُگل زردى به دست 

  اى نسيم آرده زين صحرا عبور      هان ترا مى جويم از اين راه دور

http://www.bukharamagazine.com/
http://www.bukharamagazine.com/author.php?aut_id=118
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  وان عبور از آوچه هامان آو به آو      از شب و شب زنده دار يمان بگو

  حسرت شبهاى ديرين اى شگفت       گرفتحسرت شبها مرا دامن 

  ...  و چند بيت ديگر

يك هفته پس از چاپ شعر نيستانى، پاسخ آتشى بدستم رسيد آه آنهم شعرى بود قريب ده بيت آه همه آن را 
زيرا واقعًا بايد گفت آه بيان آننده سرنوشت آتشى در . فراموش آرده ام به جز يك بيت آه هرگز از خاطرم نمى رود

 :بيت اينست. ن استتهرا

 آه از اين تهران مهمان ناپذير        هر دو مهمان شب تهران پير

 

 

  

  ir.blogfa.1jmahdi.www://http   کاغذيبو

  يبي خطيمهد
  " در زنجانين منزويحس ن سالگردي در سوميمتن کامل سخنران" از ي بخش

   

ي زخمي  حنجره"منوچهر نيستاني و " ديروز خط فاصله" سالي است آه اين جريان شعري با دو آتاب ١٣۵٠سال  
گاه برخي شاعران ديگر نيز بوده است، اما مگر با يك غزل  هاي گاه و بي بته تالشال. شود منزوي آغاز مي" تغزل
هاي اجتماعي،  اي با توجه به زمينه اي ناميد و مگر نه آن آه هر شيوه توان شاعري را به عنوان آغازگر شيوه مي

 در غزل منزوي به زبان آند؟ در غزِل نيستاني به ساختمان غزل توجه بسيار شده است و مرحله به مرحله رشد مي
 .هاي بياني و رويكرد دوباره به اصل غزل آه همانا تغزل است و شيوه

براي . پردازان است چنين شكستن ساختماِن غزل، جزء مبتكرترين غزل نيستاني با هنجارگريزي نوشتاري و هم
شود و يا   سه مصرع ميشود و بيت سوم ها ديده مي همين است آه در غزلي ناگاه دو بيت با وحدت طولي مصرع

نظام سجاوندي در غزل نيستاني . شود فعل، هنجار نوشتاري غزل شكسته مي ي غالبًا بي در قالب جمالت معترضه
 .اي دارد و در خدمت غزل است نقش ويژه

يكي به خاطر عقل نقال ماست آه : دو علت اصلي دارد. چنان آه بايد و شايد شناخته نيست اما چرا نيستاني آن
شتر به دنبال نقل ديگران هستيم تا جست و جو آه آغاز نقد است و ديگر به خاطر زبان ناصر خسرووار او آه بي

زمختي خاصي دارد و وسواس در پرداختن به ساختمان غزل آه او را از پرداختن به زبان و بيان، دور نگاه داشته 
اش آه همان تغزل  آه غزل را به طبيعت واقعي آناي بر زبان و بيان آرده است و ديگر  اما منزوي دقت ويژه. است

 :گويد اي مي او در مصاحبه. است، سوق داده است

آنم آه عشق من و شما  اما اضافه مي. ي روزمره نيست، عشق يك هميشه است گويم عشق يك مسأله من مي«
هاي بسياري  ي حافظ فرق نهي ما با زما مگر نه اين آه زمانه. هاي بسياري دارد ايد با عشق حافظ فرق آه با من

ناچار طعم غزل من و شما با طعم غزل شاعر قرن هفتم و نهم و . ي ما نيز ي ما و معشوق زمانه دارد؟ عاشق زمانه
به . دوازدهم فرق بسيار خواهد داشت و اگر نداشته باشد، معلوم است آه من و شما انسان زمان خود نيستيم

ي ما نيز،  غزل زمانه". شنوي، نامكرر است حدي است آه از هر زبان ميي وا قصه"اعتبار اين آه عشق، همان 

http://jmahdi1.blogfa.com/
http://www.jmahdi1.blogfa.ir/
http://mehdikhatibi.blogfa.com/
http://www.jmahdi1.blogfa.ir/post-46.aspx
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دانند آجا  اند آه مي گذارد آه در دو سويش عاشق و معشوقي ايستاده ي ما را با مخاطبش در ميان مي عشق زمانه
 ».اند اي از تاريخ ايستاده اي از جغرافيا و در چه لحظه و در چه نقطه

  

ir.persianblog.amoosa://http   ايلبرت 

ي احمدرضا احمد   

ست ها ژست هاي روشنفکري نيز از پيامدهاي ادبيات مدرن بود، هنرمندان در آن دهه ها فکر مي کردند با اين ژ
برجاي مانده است را نگاه کنيم، او را در " منوچهر نيستاني" هنرمند ترمي شونند، مثال اگر آلبوم عکس هايي که از

البته کساني  .هيچ کسي بدون سيگار نمي بينيم و سيگار براي شاعران چون او به نوعي ژست محسوب مي شد
کر آن روز مطرود  بود و با اين ژست هاي مي هم بودند که ژست هاي ديگري داشتند که از نظر قشر روشنف

اما با اين که  دو يا سه دهه از آن روزها . خواستند خود را به عنوان  شاعر و روشنفکر به جامعه معرفي مي کنند
  .نگذشته  اين افراد فراموش شده اند، کسي که هنرمند نباشد با ژست نمي تواند خود راهنرمند معرفي کند

  

  

  com.glassyguards.www://http  

  

  محمد علي بهمني

  

  

ن ي بيه پليه درک کرد ،هوشنگ ابتهاج با سايما را زودتر از بقي شروع شد واو نيستانيما با منوچهر نيغزل بعد از ن
 دهد که ي کند و نشان مي عبور من پلي از ايستانيه، ني زند که اسمش را گذاشتم پل سايروز و امروز ميغزل د

 ي ماند ولي مي اش باقي کند و همچنان معمارين پل عبور نميه از اياما خود سا.  استين پل، پل استواريا
 يانسان.  کنديست و دلهره ها را برطرف مين پل،پل استواري دهد اي کند ونشان مين پل عبور مي از ايستانين

 دهد و ي رو از خود نشان مييک نوع شماي کند ين پل عبور مين که از ايا عالوه بر ين منزويمثل شادروان حس
  . کند يره ميچشمها را خ

  

  

http://amoosa.persianblog.ir/
http://www.hamshahri.org/hamnews/1384/840810/world/litew.htm#s2646
http://www.glassyguards.com/
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    منوچهر نيستانى شعر منتشر نشده ندارد : توکا نيستاني

  

جمين سالگرد درگذشت منوچهر نيستانى اظهارداشت که پدرش هيچ شعر توکا نيستانى در آستانه بيست و پن 
 منوچهر نيستانى   :توکا نيستاني، فرزند منوچهر نيستانى در خصوص آثار پدرش به ايلنا گفت. منتشر نشده اى ندارد

او . د شعر منتشر نشده ندارد و گزيده شعرهاى او به انتخاب على باباچاهى توسط انتشارات مرواريد منتشر ش
او عادت داشت هر شعرى را که مى . پدرم انسان منظمى نبود و اين خصلت از او به ما ارث رسيده است: افزود 

هاى او چون او عادت داشت شعرهايش   من در ميان کاغذ پاره. نوشت بارها کلمات و سطرهايش را جابه جا مى کرد
از اين رو چون نمى دانم . ر را با چندين وزن پيدا کرده امرا روى پاکت سيگار گوشه و کنار روزنامه بنويسد، يک شع

 پدرم عادت داشت هر   :نيستانى ادامه داد.کنم  نسخه نهايى مورد نظر او کدام است، اين شعرها را منتشر نمى
شعرى که مى سرود خيلى زود منتشر مى کرد، از اين رو فکر نمى کنم شعر منتشر نشده اى از او به جا مانده 

 . اى نداريم چند شعر نصفه و نيمه او را به دست چاپ بسپاريم  ما نيز عالقه. باشد
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  به انتخاب علي بابا چاهي آمد" منوچهر نيستاني" گزينه اشعار 

  :خبرگزاري مهر

، حاوي سروده هايي از شش دفتر شعر اين » چهر نيستاني گزينه اشعار منو« کتاب شعر :  گروه فرهنگ و ادب 
 .شاعر به انتخاب علي باباچاهي منتشر شد 

، در " علي باباچاهي " ، با گزينش و بررسي » گزينه اشعار منوچهر نيستاني « به گزارش خبر نگار کتاب مهر ، 
، به پيشخوان " انتشارات مرواريد  " تومان ، براي اولين بار توسط١٩٠٠نسخه و بهاي ١١٠٠صفحه ، شمارگان ٢٠٠

 .کتابفروشي ها راه يافت 

 در تهران چشم از جهان ١٣٦٠ در شهر کرمان متولد ودر سال ١٣١٥، شاعر معاصر ، در سال " منوچهر نيستاني " 
«  کتاب  و ) ١٣٥٠( » ديروز ، خط فاصله « ،  ) ١٣٣٧( » خراب « ، ) ١٣٣٣( » جوانه ها « از وي کتابهاي . فرو بست 

 .منتشر شده است ١٣٦٩، در سال  » دو ، با مانع 

علي " ، مقدمه مفصلي در شناخت و زندگي نامه وي به قلم » گزينه اشعار نيستاني « به گزارش مهر ، در 
 صفحه به همراه ٣٠، درج شده و پس از آن فصلي نيز در نقد و بررسي اشعار اين شاعر معاصر در حدود " باباچاهي 

 . قطعه شعر بلند و کوتاه شامل اشعاري به سبک نيماي و چند غزل از شاعر نيز منتشر شده است ٤٠ از بيش

http://www.ashtidaily.com/
http://www.poetry.ir/
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  ٣٠نيستاني را من در دهه : ، مي نويسد "نيستاني " ، روزنامه نگار؛  درمقدمه اين کتاب درباره "حسين سرافراز " 

 . مي خواندم " اتحاديه ملل " شعرهايش را در مجله . شناختم ، آنوقت ها دانشجوي ادبيات بود 

نيستاني " تلخ بود ، :  مي پرسند که از کرمان و کودکي ات حرفي بزن ،  اشاره مي کرد که " نيستاني " وقتي از 
جوان اين تلخي ها را به شعر تبديل مي کرد و در هجده سالگي اولين مجموعه شعرش با عنوان جوانه را منتشر " 

بيش براي او حرکت آفرين است ؛ شاعر جوان کرمان را رها مي کند و به تهران مي آيد تا اين تلخي اما کم و . کرد 
 .جريانات شعري را از نزديک تجربه کند و با شاعران معاصر محشور شود 

چرا شعر در دهه بعد از چهل : که " سرافراز "  در پاسخ به اين سئوال ١٣٥٧در سال " نيستاني " به گزارش مهر ، 
شعر تب و تابي ندارد ، بچه هاي  بعد از ما . شاعران جوان شعر را نمي شناسند :  تا افتاد ؟ ،  مي گويد از تب و 

  .بيان شعري و  وزن را نمي شناسند . شعر را آن گونه که بايد ، نمي شناسند و به هيچ جا راه نبرده اند 

com.blogfa.avsa.www://httpساو    

منوچهر با وجود حجم کم آثارش مخصوصا در قالب غزل يکي از تاثير گذارترين و مدر ن ترين شاعران معاصر به حساب 
مي آيداولين بار او بود که اساس سطر بندي سنتي غزل را به هم ريخت بهتر بگويم غزل را از لحاظ فرم شالوده 

 که بر معنا قراردادهمينطور فصل بندي را در غزل رايج ساخت و نه به شکني کردو مبنا ي سطر بندي را نه بر وزن
صورت سطحي که تمام اين دفرم کردن هارا با داللت و منطق انجام ميداد تاثيراو برشاعراني مثل منزوي غير قابل 

 ابهام که انکاراست هرچند منزوي پخته تر عمل کرده است در شعر او هميشه نوعي ابهام شاعرانه موج ميزندنوعي
گويي همانجائيست که شاعر وارد شعر خود مي شود واين ابهام ساختگي وتصنعي نيست که دربيشتر اوقات به 
عنوان امتياز شعر نيستاني خود نمايي مي کند چند شعر از اين بزرگواررادر زير ميخوانيداز شما مي خواهم اين 

ز مقايسه کنيدبا توجه به اينکه اين غزلها حداقل سي سال پيش غزلها را با آونگارد ترين وپرمدعاترين نمونه هاي امرو
 .من نتيجه ي اين مقايسه را ميدانم. سروده شده اند

       ir.asianews.www://http

 
 مانع اشعار نيستاني بعد از دو با

 
 آسيا - ١٣:١۴ - ٢١/٨۴/۴

 .شود زودي چاپ و منتشر مي هر نيستاني از سوي انتشارات مرواريد بهگينه اشعار زنده ياد منوچ
 

دو «از زنده ياد منوچهر نيستاني بعد از اين آه آتاب : مدير انتشارات مرواريد ضمن اعالم خبر فوق اظهار داشت
  . و بعد از مرگ او منتشر شده بود، آتاب ديگري به چاپ نرسيده است١٣۶٩او در سال » مانع

هاي گينه اشعار را به گينه  گرفت، بيست و پنجمين آتاب از سلسله آتاب ساس انتشارات مرواريد تصميمبرهمين ا
اي از آثار منتشر شده نيستاني به همراه چند شعر  بر همين اساس گيده. اشعار منوچهر نيستاني اختصاص بدهد

  .شود زودي راهي بازار مي تازه در يك مجموعه به
هاي شعري آه نيستاني در آن طبع  در اين مجموعه همه قالب: ت مرواريد در ادامه افزودزاده مدير انتشارا حسن

  .اش وجود دارد اعم از چهارپاره، غزل، مثنوي، شعرنيمايي و شعر آزاد خواهد آمد آزمايي آرده و در آارنامه

به نام خواجو  در منوچهر نيستاني از جمله شاعران فعال پيش از انقالب بود آه نخستين مجموعه شعرش را 
ديروز، خط « و ٣٧دومين مجموعه شعرش در سال » خواب« منتشر آرده بود و ١٣٣٣هشتاد صفحه در سال 

آخرين مجموعه شعرش پس از » دو مانع« به دست چاپ سپرده بود و ۵٠را توسط انتشارات رز در سال »فاصله
زاد بود به انتخاب و مقدمه فرامرز وسه قطعه شعر در قالب آالسيك و آ درگذشت اين شاعر آه شامل سي

http://www.saav.blogfa.com/
http://www.saav.blogfa.com/
http://www.asianews.ir/
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 توسط انتشارات بزرگمهر به بازار آمد و از ١٣۶٩سليماني شاعر ايراني مقيم آلماني تنظيم و تدوين شد و در سال 

  .تاريخ فوق تا االن هيچ اثري از نيستاني منتشر نشده است

  

com.blogfa.poshtehichestan.www://http پشت هيچستان    

  

  يستانيمنوچهر ن: سنده يگل اومد بهار اومد    نو

 

  
اشعار
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  :يآمده است ، با اين نشان " ٤٣٧تشر ديگران " متِن کامل اين مجموعه در [  

eDigaran-Nashr/com.xalvat://http/401-    )متِن کامل " (خراب : چندتا شعر از منوچهر نيستانی "
  pdf.Neyestani.450/437

  ]ي ايل بيگ.م

  

 

  قهوه خانه

  

 چشم ها، خسته، چهره ها، بيمار

 حرف، خشكيده بر لبان خاموش

 قصه ي ناتمام مرشد را، 

 :غرق حيرت، همه، سراپا گوش

 پدرمرگ سهراب يل به دست "

 رستم و ، ماتم و ، شكيبايي

 قصه ي و عده حكومت ري

 دشت، رنگين زخون پاك امام، 

 !)واي از اين جيفه، مال دنيايي (

 زال دستان و، قصه ي سيمرغ،

 شيخ صنعان و،

 عشق و رسوايي

 قصه ي هفت گنبد بهرام

 هفت حوري در او ز هفت اقليم

 !همچو ماه تمام  همه در حسن،

 !..."راييبهتر از ماه در دال

http://xalvat.com/Nashr-eDigaran/401-450/437.Neyestani.pdf
http://xalvat.com/Nashr-eDigaran/401-450/437.Neyestani.pdf
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 مشتري، غرق نقل مرشد پير

 :قهوه چي مي رسد

 »...چايي! عمو«

 گاه آهي و گاه درد دلي

 گه سكوتي، و خس خس نفسي

 مي آند پاره چرت لوطي را،

 ....!جستن عنتر، از نگاه آسي 

 گل موال و، مار و جعبه ي او 

 ....آليد نجات : چند برگ دعا

 سرفه هاي مدام سينه خراش،

 »!صلوات«جمعينعره ي دست 

 روي تخت شكسته اي، پيري،

 :خيره، برعكس روي ديوارست

 در آنار شمايل حضرت،

 صحنه اي از خروج مختار است

 پرسه ي بچه گربه اي، هر سو،

 ....بند بازي عنكبوت به تاق

 پچ پچ از مرگ و مير بر سر آب

 !صحبت از جنگ و، قيمت ارزاق

 ...سرزا رفتن زن ارباب 

 ...رت، خميازهسرفه و، بحث و، چ

 .....چاي شيرين و دود تلخ چيق

 روز فرتوت نيز مي نوشند،

  .......چاي در جام نقره فام افق
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  آارخانه

 

 اينجا، 

 هر دآمه يي به منبع برقيست متصل،

 آار تالش آهن و بازوست

 هر گوشه پيلواري، پوالد،

 روي زمين چوب

 خفته ست و دود عالم، با اوست

 ن صبر و سلبا سينه ها رفاقت ديري

 اينجا،

 گل هاي لفظ هاي شما را 

 نارسته از لبان-

 توفان پرغريو هزاران چرخ،

 . از دود آش، به خارج انبار مي برد

 اينجا،

 انبار انفجار مدامي پر از صداست،

 بازي بي صداي لبان ،پيك قلب هاست،

 هر سينه، آوره يي و زصدياد مشتعل

 ياد غروب

 چرخنددرهاي آهني بر روي پاشنه مي 

 مردان چرب خسته،

 بي حرف

 )دسته دسته، بيرون مي آيند

 ....ياد غروب، و خانه 

 _!چه خوب، آه_
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 لم دادن و تمدد اعصاب،

 با چاي داغ، و شام لب حوض،

 فرياد بچه ها،

 برخورد ديگ و قاشق مطبخ 

 وآنگاه، خواب،

 ...خواب 

 .چشمان نمي توانند اين دود را شكافت

 يگر،هر چهره، يك غريبه ي د

 با چشم باد آرده،

  از پشت درد و -با گونه ي برآمده

 دود

 شط مدام همهمه، اينجا،

 !)نه اگر بود(خاموش مي آند 

 .فرياد قلب هاي شما را

 توفان بي اماني،

 با خويش مي برد،

  گل هاي رنگ رنگ صدا را
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  ١غزل
 زراه هميشگي.شب مي رسد زراه

 شب با همان رداي سياه هميشگي

 ! ترديد در برابر بد

http://www.saav.blogfa.com/
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 !                      خوب

 !                          نيستي

 چشمت چراغ سبز و سياه هميشگي

 _گفته اند_عاشق شدن گناه بزرگيست 

 !ماييم و ثقل بار گناه هميشگي

 سته مي کنيمي بينمت که صيد دل خ

 _مهر گياه هميشگي_با سحر چشم 

 اي کاش مي شد آنکه به ره با ز بينمت

 !با شرم و نهز ونيم نگاه هميشگي

 نازت نمي کشم که لگد مال هر کسي

 ...ماهي ولي دريغ نه ماه هميشگي

 _بري بونس هاللي من مي خورد تو را(

 )اه هميشگيماهي بزرگ و سي_                                    شب 

 با بي ستاره هاي جهان گريه کرده ام

 يک آسمان ستاره گواه هميشگي

 در خويشتن شدم. تا راز دل بگو يم

 سر بر ده ام به چاه به چاه هميشگي

 نازت نمي کشم که لگد مال هر کسي

 ماهي ولي دريغ نه ماه هميشگي

 خر گوشکم به شعبده مي آورم برون

 خرگوش تازه اي زکاله هميشگي

 به دست باد.ي تو خرمني ست طالييمو

 در چشم من جهان پر کاه هميشگي

 آرامش شبانه مگر مي توان خريد

 با سکه ي قديمي ماه هميشگي؟
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 يک باغ بي ترنم مرغان در قفس

 سوغات روز

                   روز تباه هميشگي

 پر شود_تنگ بلور است_حيف از غزل که

 !        با اشک گرم و سردي آه هميشگي                                  

  

  

  

 ٢غزل
 

 آن چه از ياران شنيدم

 ...آن چه در باران گذشت

 آن چه در باران ده

                      آن روز

 ...                          بر ياران گذشت

 هاي هاي مستها پيچيد در بن بستها

 ...طرح يک تابوت در روياي بيماران گذشت

 تامرز غروب.در خيال پاک.اکوهها ر

 سيلي از آواي اندوه عزاداران گذشت

 کاروان دختران شرمگين روستا

 الله بر کف در مهي از بهت بسياران گذشت

 در ته تاريک کوچه يک در يچه بسته شد

 ...انتظار بي سرانجام بد انگاران گذشت

 جاي پايي ماند و زخمي سبزه زارانرا به تن

  عياران گذشتجمعه ي جانانه ي گلگشت
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 _ديدار اهل خاک را_تا به گورستان رسد

 

 ...                                ماهتاب پيرلنگان از علفزاران گذشت

 

 ٣ غزل
 

 )و چه گلها که با بهارانند(_تو نيستي

  هزارانند-ترانه خوان تو من نيستم

 نثارراه تو يک آسمان شقايق سرخ

 که گوهران دل افروزشب کناران اند

 :گريست تلخ که

 !صحراي آسمان خاليست                        ((

 !ستاره هاي در او چشم هاي ماران اند

 _ز مهرومه _نشان مهر گياهي در اين کوير که ديد

 ...))                                                  که در اين راه رهسپارانند؟

 _در دل شب_ اين الماسگونه! ولي نه"

 .نه سکه اند که در قعر چشمه ساران اند

 همين تاللوء الماسگونه مي گويد

 "...که باز بسته ي اميد بي شمارانند

 دل خوش دار_!تشنه کام به صحرادميده_تو 

 مژده ي بهاران اند.که ابر هاي سيه

 کسي چه مي داند؟-بشسته سر به گريبان

 ...که در سواحل شب خيل سوگواران اند

  دل داشتيم مي بيني؟اميد ها که به

 ...که ساقه هاي لگد کوب روزگارانند
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 تورابه مزرع بي انتهاي زرد غروب

 انيس و محرم هر روزه کوهسارانند

 !چراغ جادوي چشمان سبز او روشن

 .که نيک عهدو وفا را نگاهداران اند

 

 ٤غزل 
 

 زما دو خاطره ي بي دوام مي ماند

 زمي نه حال که دردي به جام مي ماند

 سال ها که زمين بي من و تو خواهد گشتچه 

 !که صيد مي رمدازدام و دام مي ماند

 -که در نظرجاري-از اين تردد دايم

 کدام منظره ي مستدام مي ماند؟

 خطوط منکسري با شتاب مي گذرند

 از تو نام مي ماند-که گفت؟-بر اين صحيغه

 ..چه سايه وار سواران در آستان غروب

            چه نقشي؟                      

                                            از که؟

                                                 در اين ازدحام مي ماند؟

 -پرازشکوفه ي سيب-چه باغ ها به گذر ها 

 چه عطر ها که تورادر مشام مي ماند

 ...ستاره ها و سحر هاوصخره هاوسفر

 !چه خوب

 )زينهمه بر جا کدام مي ماند            (   

 -که رودرروي-به جر به چهره ي ما خفتگان
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 چه جاي پايي ازاين صبح و شام مي ماند؟

  مسافران زعطش دسته دسته ميمير ند

  .و چشمه ي حيوان در ظالم مي ماند

  

  

  

  

  

 ...    اما اگر بهار نيايد 

 با آن که حرفهاي مرا باد 

 از مي دهد با ابرهاي سوخته پرو

 با لحظه هاي من همه مغموم 

 در شهرتان غريب رها ميکنم هنوز 

 اين حسرت 

 اين ترانه معصوم

 اي با شبم نشسته چو مهتاب 

 با من سخن بگوي نه با ابر 

 در اشک من نگر نه به مرداب 

 با خود به دوردست غروبم ببر که باز 

 قلبم ز هيبت شب گريه کرده ساز 

 شتن خرداد را به شادي گ

 در باغ چشمهاي تو خواهم من 

 در باغ چشمهاي تو مي خواهم 

 شعر و شکوفه خرمن خرمن 

 ...!اما اگر بهار نيايد
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 اي با شبم نشسته چو مهتاب 

 افسوس حرفهاي مرا باد 

 با ابرهاي سوخته پرواز مي دهد 

 با لحظه هاي من همه مغموم 

  

  

  

 نک آن عاشق وار يو ا

 به شب 

 گر يشبانه د

 م ي رفتي مز شهر

 ع بودند يستارگان مشا

 م يستارگان قد

  خود يفراز آمده از شهر پک آب

 و فوج فوج که از اوج شب نظاره گران 

  بودند يکبوتران برف

 د پوشان ارواح رفتگان به ما نگران يسپ

 د يو اهتزاز پر اندوه دستمال سف

 د يو اشکهاشان باران نور و مروار

 کردند  ي که نثار من و تو ميجواهر

  تال لو لبخند تو جواهر من ي ول

 و اشک شوق تو از هر ستاره بهتر من 

 راز ي بازار مردم شيف گفتيتو ح

  گفتم ييچه قصه ها

  و اشک اشک تو باز 
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 نه جادو مسافران من و تو يدر آن سف

  تسلسل معهوديو روزها و شبان ب

 ا بود ينه کوچک تمام دنيو آن سف

 در آن من و تو و دور  حکمران يدو تن خدا ابد

 گران من و تو يدور ز دوزخ ز د

 م آرام يو ما گذشت

 ع رنگارنگ يم رفي کريز کوهها

 م يز گذشتيک نيد نيم و باغها گلسنگ و از دماغه اميز گل ز سنگ گذشت

 م يز گذشتيشتن ز هزاران هزار چيز خو

  معجزه گر يوزآن بهشت که در او خدا

  ما نهيکه قلب تازه بکارد درون س

  ...نه ما يگر و سفيم و شب دييمن و تو
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  بهار من

 

 گفتند زندگي

 بار دگر به روي تو لبخند مي زند

 و اي شاعر رميده دل، افسون نوبهار

 بار دگر به پاي دلت بند مي زند

 اين هم بهار

http://www.bbc.co.uk/persian
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 شيرين روزگارخنده 

 پس کو قرار بخش دل بي قرار من؟

 پا مي نهم به راه

 به اميد مهر يار

 اي واي بر من و بر دل اميدوار من

 سالي دگر گذشت و دريغا که من ز عمر

 جز خاطرات تلخ، بري بر نداشتم

 در دل نشاندم اخگر عشقش به اشتياق

 بيچاره من که چاره ديگر نداشتم

 که منلبخنده بهار نخنداندم، 

 لبخنده هاي دلکش او را نديده ام

 بيزارم از نسيم نوازشگر بهار

 چون تا کنون نوازش او را نديده ام

 سال گذشته گرچه به غم سوختم، ولي

 ديگر در آرزوي نگاهي نسوختم

 بي اختيار دل به خيالي نباختم

 هر دم در اين خيال به راهي نسوختم

 امسال، چشم من

 ي اوستدنبال چشم غم زده غم زدا

 ور با همه رميده دلي زنده مانده ام

  .تنها براي اوست
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    com.iranmania.www://http

  

  

http://www.iranmania.com/
http://www.iranmania.com/
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http://www.rezafarmand.com/index.htm    Reza Farmand    رضا   فرمند  

  

 ديروز، خط فاصله 

 

 ... ياد غروب و خانه

 لم دادن و تمدد اعصاب 

 با چاي داغ  و شاِم لب حوض 

 فرياد بچه ها، 

 برخورد ديگ و قاشق و مطبخ 

http://www.rezafarmand.com/index.htm
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 ) کارخانه... ( خوابو آنگاه خواب،

 * 

 ) ي پاکترين اي تو با رايحه! (ي کوچک پاکي مثل يک بره

 * 

 ي او به اهتزاز درآمد  و جسم باکره

 تالش پر عطشي را به من قبوالنيد 

 و آن چه در من يک لحظه کشته شد 

 ... بود» شک«

  چو آهو بعد از تالش در زنجير -و او

 . ي رخوت نفس نفس مي زد در آستانه

 ) سخن ز غيبت کوتاه روح(

 * 

 تر منم  امروز، از نگاه تو سرگشته

 ) منزل آخر(هر گوشه را به خواهش نامعلوم سر مي زنم 

 * 

 صبح 

 ي بوقلموني  چون بيضه

 از فلق 

          قل خورد 

 ي ما خورد به سنگي و  آمد و آمد بر در خانه

  شکست                                            {

 ) خلق جهان يکسره نهال خدايند(

 * 

 گفتي و خوش گفتي، ز قول شعر هندي، 

 ز باران ها مگو ! شاعر«
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 ) ي سنگباران قلعه(» !باري، بباران

----------------------------------  

 انتشارات رز» ديروز، خط فاصله« بر گرفته از 

  

    se.parand.www://http

  

  عشق و تحصيل

 .هاي دوران مدرسه که هنوز با خيلي از ماها مانده و هست خاطرهء عشق 

. نام دارد، و وصف حال همين حس و حال است» عشق و تحصيل«يادم آمد که » منوچهر نيستاني« اين شعر از 
ولي شک ندارم که . نيست البته» نيستاني«ياد داريد يا نه؟ از بهترين شعرهاي  دانم شما هم اين شعر را به نمي

  .آن حال و هوا و ايام را حتما به خاطر داريد

 

 از پس شيشهء عينک، ُاستاد

 نگرد سرزنش بار به من مي 

 خواند باز در چهرهء من مي 

 گذرد که چها بر دل من مي

 

 مي :کند مطلب خود را دنبال

 عشق گناه است، گناه! ها بچه«

 اي واي اگر بر دل نوخواسته

http://www.parand.se/
http://www.parand.se/
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 .»لشگر عشق بتازد بيگاه

 

 نشينم، همه ساعت خاموش مي

 ست با دل خويشتنم دنيائي

 ساکتم ـ گرچه به ظاهر ـ اما

 ست در دلم با غم تو غوغائي

 

 مبصر امروز چو اسمم را خواند

 »!غائب«: خبر داد کشيدم بي

 رفقايم همگي خنديدند

 که جنون گشته به طفلک غالب

 

 دانستند ها هيچ نمي  بچه

 ن آنجايم و دل جاي دگرکه م

 دل آنهاست پي درس و کتاب

 دل من در پي سوداي دگر

 

 من به ياد تو و آن روز بهار

 که تو را ديدم در جامهء زرد

 تو سخن گفتي، اما نه ز عشق

 من سخن گفتم، اما نه ز درد

 

 ها من به ياد تو و آن خاطره

 ياد آن دوره که بگذشت چو باد

 ردنگ که در اين وقت به من مي

 از پسشيشهء عينک، استاد
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 با خيالت خوشم از اول زنگ

 اي فارغ از اين دنيايم لحظه

 بيا» منوچهر«ست،  زنگ خورده

 !آيم برو، من مي» فريدون«تو 

  

    com.naserghiasi://http

 !)ي کلمات قصار مجموعه... (حق، حق

 

حق به : پس./گردد هر جانب از جوانب را مي/ -يست »رعناي مستبد«/ -خشي که با او، با چر-/ست حق يک ُکره
 !جانب همه کس هست

 .حق انعکاس آبي درياست

 .بر روي خلق بسته/ اما،/اش به وسعت دنيا، با شيشه/ حسابش شسته باران، بي./ حق، آسمان پاک است

 .در زير آفتاب است/ ي و تاريک،ا افسانه/ حق، يک نقب پيچ در پيچ./ حجم بي/ثابت،/صامت،

 .هاي خرم خوب است در باغ/از شيرخشک، اشباع/اکنون،/حق طفل نوزباني، نوپا

 !ها، با موج هاي گندم از پشت کاج./آيد با عشوه دارد مي/و اکنون آرام،/ترحم مغرور،بي/حق، يک باکره است،

 .ست يا غرقه در تهاجم دريايي/رياد پرتالطم درياف/ ي رسوايي، عنوان کارنامه./يک زن هرجايي است» قلب«حق آواز 

پيوسته / و سوت مسابقه،/ سوارکار/صاحب،/ترکش،/ وز ترس تير و./ ترکش/با ترس تير و/حق، اسبي اصيل و آرام
 .گريزد مي

 در پيله مرده است و يا نه؟/و معلوم نيست،./ حق، نوغان است

» کنگره«با /راسش مماس با عرش،/حق يک مثلث است./اندام بي/البته نامنظم،/ است،» چند ضلعي«حق، يک 
خيلي /اي محقر حق کلبه/ نه،./ يک قصر ديگر است/يک سوي ديگرش،/و ضلع قاعده، يک سوي قصر عاج./است

 .محقر است

چون قاب ./جوانب ديگر: اضالع ديگرش. مشرق: ضلع بلندتر:/ يک مستطيل کامل!/ است، نه» مربع«حق يک 
 - که جهان باشد-/  کهنه راايست، اين عکس کهنه

http://naserghiasi.com/
http://naserghiasi.com/
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 در -/ ها؛ در چار راه/- با هياتي حقير-/اي محقر در دکه: حق:/ست ي آرامي شروع گريه/بغضي،/حق يک کتاب مبهم،

 .در معرض خريد و فروش است/در کوچه و خيابان،/–چار راه قصر و گلوبندک 

 .پيوسته در خروش است/ - با غرشي، صالبت با اوي -/ آسمان ابري: حق

 .بعد از زفاف، مرد/که در عروسي،/ مرحوم عنکبوت-!/و حق برادر زحمتکش من است

 .وز چشم اغنيا، دور/– گر چشم باز باشد –چشمش به اغنيا /شايد ز روستا، دور/ست، از روستا حق کودک يتيمي

 .است» ايسم« که – کرباس رنگمرده -/پوشيده در کفن،/ست، ي غريبي مرده: حق

در وزن شعر من هم / (تا اين بزرگوار،!/است»  ليسم–نيو کلن يا «فعال که با /ت، سياهان، اماهاس با برده: حق
 کند هرجا نفوذ خود را اعمال مي/ضرابخانه دارد،/ زرادخانه دارُد)/کند اخالل مي

 .در خون پاک مردم/حق يک ياخته است شايد./ در عمق جنگلي، گم/ يا يک اجاق سرد،./ ست حق يک اتاق خالي

از -/ »حک«که گاهي /حق يک اشتباه فاحش چاپي است،!/نه/ يک لفظ يک هجايي،/ست حق يک اشتباه لفظي
اين /هاي قلب؟ بر قلب/ها؟ بر قلب/ کجا؟ و برچه؟: اما/ اصوال حک است،» حق«يعني که /(-اصل خويش منفک

 )آورند؟ بيرون مي/هايشان، از سينه/ها که آسان، قلب

 .ست يک قرارگاه عمومي/حق،/اي خصوصي، در جنب خواسته

 !کافيست / - بگذريم -/ حق،/ست ي مستعفي آواز يک پرنده: حق

 ١٣٥١، منوچهر نيستاني، چاپ دوم، انتشارات َرز، »ديروز، خط فاصله«از 

   

www.poetrymag.org   

 دست در دستم نه

 دست دردستم نه

 يك اقيانوساي آه گيسوي تو 

 آسيايي بزرگي آه همه نارنجي

 با تو افسانه و با لبهايت

 ...قصه و قول آه آميخته با افسوس

 تو نخستين بار آرآس ها را راندي

 تا لب جوباري

 ...آه فقط من ماندم

http://www.poetrymag.org/
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 ...آه فقط خود ماندي

 :غزل خواندي 

 »...سال ها دل طلب جام جم از ما مي آرد«

 :زير لب خواندم 

 »ود داشت ز بيگانه تمنا مي آردآنچه خ...«

                               و تو بودي آه فرا خواندي

                                           همه نيلوفرها را

 و تو بودي آه به بوي گل افسون آردي

                                                           همه مرغان را

 صحرا را

                   آه نشان مي جستند از سيمرغ 

 عاج انگشت تو بود آه اشارت مي آرد               به آجايي آه بجو آنجا را

      دست در دستم نه

 پاي رفتارم نيست

 با آسي جز تو سر و آارم نيست

 گر نباشي تو

 سايه و

 سنگي و          

 .      ديوارم نيست 

 دست در دستم نه

 ... مرگ در اين فاصله بهآه مرا

 .                                         صبر بسيارم نيست 

  

  com.kashfis.www://http  صمصام کشفي

  

http://www.kashfis.com/
http://www.kashfis.com/
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 يي در شب، به شب نامه

 

 "نويسم مي"گفتم که 

 !شب، از چمن نوشتم

 با شب نشستم، اين راز

 با اهرمن نوشتم

                         با کوه و برز و تابش

 که برده خوابش ــ ــ با اين

 

 از تهمتن نوشتم

 من از چمن نوشتم

 با اهرمن نوشتم

 اند رنگ هاي زنگ                         گل

                         زير چراغ مردم

 هاي روشن،                         يا رنگ

 ها، گم         با رنگ چشم                

 هايي،                         مانند الله

 ساِر گندم                         در سايه

 .                        از گم شدن نوشتم

 

 آيا وزد نسيم،

 شب با پيام و پرسش؟

 :نشينان با بوي شب

 ها                            گل

 ها که در نيايش گل
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  را، من اشب، آرياين

                         با نسترن نوشتم

 

 يک نامه نيز امشب

 با خويشتن نوشتم

 

 بايد بهار را ديد

 با چشم، اگر مسّلح

 شب رفت و صبح آمد

 

 هايي ديدم چه نامه

 لز من به من نوشتم

  

  com.blogfa.rah-payane.www://http  پايان راه

  

 ...با رفتنت 

  

 ده استياه پوشيحنجره ام س

                   و لحن تلخ عزا

  کالم رايده هاي      سپ

 وسي ماي                         در شبانه ا

 ...زد ي ري                                    به خاک م

    با رفتنت

  عاطفه هاي قامت رساي        ا

 گر اعتماد بودن و ماندن راي                   د

http://payane-rah.blogfa.com/
http://www.payane-rah.blogfa.com/
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 ستيچ اعتبار ني                          ه

 ي   چندان که حت

 ش را مشکوکمي              دوام دم زدن خو

 » ماند يتنها صداست که م« 

 يگفت

 يي سبز رهاي صداي      ا

  ؟يا تو مانده اي              آ          

 !           دردا 

  ماندي                تنها نماندن است که م

 ت روزي      و در نها

 ... خواند ي                          تنها شب است که م

  من استي  اکنون که شب ، تفکر طوالن

 نمي از زخم بر چهره تفکر خوني          و ماه ، سالک

  !يماري بي بادهاي ا  

  !يراني وي ضجه هاي                        ا

  ...د يي                                                بگو

 

 
 
 
  


