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سندهي زنان نوي در آثار ادبي دگرگونران ويانقالب ا:  از يبخش
کامران تلطف   

   ي فردي هاي و آزاديتي جنسياست هاي س- ٢٠٠٧ مارس - ١٣٨٥ اسفند -٧ ي شماره

 

ر قرار داد، يتاث  مربوط به آن دوران را تحتياز باال، گفتمان ادب» سمينيفم«غ ي و تبلي حکومت پهلويها استيطور که س همان"

جاد ي ايد ادبي را در توليگري گفتمان دي نهيداند، زم يبر زنان م» انحطاط غرب«ر يچه تأث ز بر آني نيرد جمهوي نظام جدي حمله

ز ير نقاط جهان نيزنان در سايها  از جنبشياري بسيژگي که وياري بسي و راستين، زنان، با روشنين گفتمان نويدر ا. کرد

 ي ات زنانهي موجود در مورد ادبيها تي از محدويگر حتي رفتند که دد برخاستند و تا آنجاين حمالت جديهست، به مقابله با ا

."ستي نيز اثريش از انقالب نيپ

[...]  

ش از انقالب، زنان يپ. سندگان زن شدي آثار نويها هي در موضوع و درونمايران باعث دگرگوني در ا ١٣٥٧انقالب 
در  اگرچه . د داشتندي تاکي مانند عدالت و آزادي و اجتماعياسي سي کل  مانند مردان بر مباحثيراني اي سندهينو

 حاکم بر ي مردساالري نهيهاشان را در چهارچوب و در زم دگاهيپرداختند، اما د يز ميل زنان نيهاشان به مسا نوشته
نان ات زي پس از انقالب برادبيات متعهد، تا اندک زمانيها، سبک، فرم، و زبان ادب کردند و موضوع يه ميات چپ ارايادب
 بر زنان، ي مرد و زن، ستم فرهنگي ل مربوط به رابطهيج مساي پس از انقالب، بتدري در دوره.  داشتيرگيز چين

انقالب . دا کردندي پيت مرکزي اهميستيني فميها دگاهي و ديتي مباحث جنسيم مربوط به بدن زن، و بطور کليمفاه
زش ي قدرت خيستينيات فميداد و در عوض، ناخواسته به ادبان يات مقاومت پايات زنان و ادبي ادبي موضوعيگانگيبه 

ن روز هم طول ين پس از انقالب برپا شد و چندي نخستيها  که در همان ماهيه حجاب اجباريتظاهرات زنان عل. ديبخش
فتمان ان نو، بلکه در جهت رونق گيه و بيوه اراي شي تازه، نه فقط برايا نهير و گشودن زمير مسيين تغيد، آغاز ايکش
 يم ادبي جداگانه و منقطع دارد؛ و مفاه ي  توسط زنان، دو دورهيگر، نگارش متون ادبيبه عبارت د] ١. بوديستينيفم
ن يدر ا. ي، و گفتمانيخي تار ،يط اجتماعيرات در شرايي است از تغين دو دوره، انعکاسيجاد شده توسط زنان در ايا

، يک بحث طوالني است که از يا مقاله که خالصه
   ]٢.[ن چرخش به وجود آمده استيست و چرا اين دو گفتمان چيح خواهم داد که تفاوت ايتوض

   
 و يل اجتماعيشتر بر مساين دوره بي اي سندهيش از انقالب، آثار زنان نويات متعهد پير موج غالب جنبش ادبيتحت تأث 
   ياسيس
 مردساالر و با ي اجتماعيندگان زن آنها را در فضاسيد، نويگرد ي و زنان مطرح ميل جنسياگر هم مسا. د داشتيتأک
ت ي زنان هوي، قبل از انقالب، آثار ادبيبه عبارت. کردند يان ميات متعهد بي مرد ساالرانه جنبش ادبيت پارامترهايرعا

 ي چپ باقيدئولوژيات متعهد و اين جهت در قالب ادبيل گردد؛ و به همي تبديستينيک جنبش فميزنانه نداشت که به 
 فروغ فرخزاد که اشعار يها  نوشتهي، و حتين بهبهانيمين دانشور، سيمي سيها ها در نوشته يژگين ويا. ماند
سندگان و شاعران آن ين نوين سه نفر از مهمتريا. شود يبودند، مشاهده م» زنانه«ار ي بسيارياش به گفته بس هياول

خواستند درباره  يچه را م ق آثار آنها، آني دقي مطالعه. ر گذار بودز اثيگر ني زنان ديها دوره بودند و آثار آنها بر نوشته
ات متعهد، که خود به ي جنبش ادبيريدهد که آنان چگونه به شکل گ يکند و نشان م يند آشکار ميشان بگو زمان
 و يل جنسيسا ميجداساز. ر گذاشتنديرفتند و بر آن تأثير پذي چگونه از آن تأث ل شدند، کمک کردند؛ي از آن تبديبخش
 را يليز تحلين تماي زنان، ايها  داستاني ز، هنگام بحث دربارهيگران نيد. ستي البته اختراع من نيل اجتماعيمسا

 ياري زنان در بسيها دهد که چگونه نوشته ي معاصر، شرح مي، منقد ادب» تلويرنيت«مثًال . اند دهيش کشيپ
کند  يت و متن را از هم جدا مياست، جنسيا که بر اساس س ري اشکال اقتدار اجتماعي جنوبيکاي امريکشورها

  ]٣.[شوند يجدا گانه مورد سؤال قرار گرفته م
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  ها ژه در مورد زنان، از مشخصهي، به وي همزمان با اصالحات اجتماعيش از انقالب تمايالت غيرمذهبيدر دوران پ 
 يها  از در مخالفت برآمدند و گروهيآاران مذهب فظه، محايم پهلوي رژيها استين سيدر مقابله با ا.  جامعه بودياصل

 ي مانند عدم تساويل اجتماعين راستا، ادبيات متعهد، مسايدر هم. ل نشدندي آن قاي برايت کافيز اهميچپ ن
ن يد آمد، به همان موضوعات پرداخت؛ و بر اي پد  زنان  هم که به قلميادبيات.  را مطرح کرديطبقات و ستم سياس

  .  از ادبيات متعهد انگاشتيوان آن را جزيت يمبنا م
[...]  

 ي ادبيها دهين پدي، هم طراز فرخزاد و از مهمتر)١٣٠٦ (ين بهبهانيمي، سيان شعري و مهارت در بياز نظر نوآور 

ن آثار با آثار جنبش يا. باشد ي پرکار است که آثار قبل از انقالبش پنج جلد مياو شاعر] ١٤.[دوران معاصر است

 يات انقالبيغ نظري مشابه در جهت تبليا  دارد و در مبارزهياري متعهد قبل از انقالب، نقاط مشترک بساتيادب

د يبا.  مردم استيتي من شرح درد و نارضايقسمت مهم و جالب کارها: "ديگو ي ميبهبهان. کند يمشارکت م

ق و توسط مردم به خصوص ين تشويقدام، توسط منت م را در معرض قضاوت مردم قرار دادهيم از آنجا که شعرهايبگو

  ]١٥."[ام رفته شدهي پذيطبقات مظلوم و محروم جامعه به گرم

شوند،  يده مي ديات زنان در قبل از انقالب، همانطور که در آثار دانشور، فرخزاد و بهبهانيکوتاه سخن، ادب

 دوم ي  مشخصًا زنانه را در درجهيها  نشان داده و موضوعي اجتماعيها  در برابر موضوع  يا مالحظه ت قابليحساس

 ي اجتماعيها  مربوط به رابطهيل جدي و مساي حاکم، گفتمان جنسيرمذهبيبا وجود جو غ. دهد يت قرار مياهم

دند و آنچه را که مجالت ي وارد نگرديد هنري توليها ، در حوزهي جنسيها ل مربوط به آموزشيز مساي، و نيو جنس

 قرار داشت ينييدادند، در چنان سطح پا يه مي اراي جنسي  به عنوان رابطه  دوران غالب در آنينمايانه و سيعام

 از آن يتوان گفت که برخ ي مين گذشته، حتياز ا. کرد ي کمک مي و جنسي فرديها يشتر به مخالفان آزاديکه ب

  .کردند يز کمک مي نيم فرهنگ مردساالرين راه به تحکي از ايينمايدات سيتول

١٣٣٥ پا، تهران، معرفت، ي، جايبهانن بهيميس] ١٥[
.ازات مردان شده بوديش مشارکت زنان و کاهش امتيباعث افزا) ١٣٤٦مصوب (ت از خانواده يقانون حما] ١٦[
 

com.shaeraneha.www://http      گزارشگر
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سازمت وطن يدوباره م

»سازمت وطن يدوباره م «                                                                                                   

 وزارت ارشاد خاک خورد و منتشر نشد يها در بايگان سپس سال.  چراغ خانم سيما کوبان را خاموش کردي مجله» کوچه« سروده شد و به همراه شعر ١٣٦٠اين شعر در سال 

ها   خوب خود آن را به گوشيد و داريوش هم با صداها افتا ها چاپ شد و به مجالت ايران هم رسيد و بر سر زبان وطنان خارج از کشور در روزنامه تا عاقبت به مدد کشف هم

  .رساند

  .آرايند ي خود را با شعر ميها اند و پرچم  شعردوست و شعرشناس شدهي رياست جمهوري داده است که نامزدهايدانم اکنون کدام معجزه رو ينم

  ...يادان نيما و شاملو و فروغ و  خبرم که زندهيمن از وقوع اين معجزه همان قدر ب

  ! آن را با شعر بپردازم؟ي کنم، ديگر چرا بايد هزينه ياصال من که اعالم کرده بودم که در انتخابات شرکت نم

  :دارم ي اظهار ميدوست و اکنون اصالتًا از جانب خود و وکالتًا از جانب رفتگان حيرت خود را از اين ادب

  .بر اين مصالحه بگذارم يبينم که صحه از سر نادان ي صالح نميآيينم، ول اگر چه مصلحت

  ي سيمين بهبهان– ٢٤/٣/٨٤                                                                                                                                

 

http://maroufi.malakut.org/
http://www.washingtonpost.com/?nav=globaltop
http://www.shaeraneha.com%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1
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A Poet Who 'Never Sold Her Pen or Soul' 
By Nora Boustany
Saturday, June 10, 2006; Page A16  

The voice of poet Simin Behbahani rises, soothing the wounds of Iranians betrayed by a revolution that 
has curtailed their rights and failed to deliver social justice. 

 
Iranian poet Simin Behbahani uses strictly traditional forms to express progressive ideas. (Razieh Raaz Khalili - Photo By Razieh Raaz Khalili)  

 

To stay alive, you must slay silence . . . 

to pay homage to being, you must sing . 

At 79, the revered poet has only peripheral vision, but she still writes. To defy the ravages of macular 
degeneration, she records her verses vertically, down the edge of the paper. 

She described an incident in March when riot police approached her during a gathering in Tehran to mark 
International Women's Day. "Hey, don't hurt this lady. She is Simin Behbahani," a student in the crowd 
protested. "If you touch her, I will set myself on fire." 

His outburst enraged the police. One of the officers lashed Behbahani's right arm and back with a whip 
and then beat her with a club that emitted electric shocks, she recalled. A passing policeman recognized 
her, intervened and bundled her into a taxi. 

Sitting composedly in the solarium of her niece's home in McLean recently, Behbahani discussed her work 
and life through an interpreter. She was on her 15th tour of the United States, with speaking events in 
Washington, New York, Los Angeles and other cities, and will travel on to Canada. 

"I have always been drawn to social issues. Even before the eruption of the revolution, while under the 
shah, I was also suffering," she said, referring to Shah Mohammad Reza Pahlavi, who was overthrown in 
the Islamic revolution of 1979. "There was no democracy in Iran. Even then, we had censorship." 

Before the revolution, her poetry dealt with poverty, orphans and corruption, reflecting her concern for the 
outcast, the marginalized and the neglected. Her recent work has touched on the themes of freedom of 
expression and the rights of minorities and prisoners. 

"I will identify her as the most iconic Iranian poet alive," said Farzaneh M. Milani , director of Studies in 
Women and Gender at the University of Virginia. "I can really say she has become a cultural hero, and she 

http://projects.washingtonpost.com/staff/email/nora+boustany/
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is treated as such outside and inside her country." Milani, an authority on Behbahani, teaches a course on 
Iranian female poets. 

"She reminds me of T.S. Eliot," Milani said. "She dives deep into her culture and literature, and the 
product is a truly modern outlook on the role of the individual, concern for democracy and human rights. 
The form is traditional, but the perspective and poetic persona are quite progressive." 

Behbahani is known for her ghazals , sonnet-like love poems distinguishable by their special rhyme 
scheme and lilting lyrics. Traditionally, the ghazal featured a male poet romancing a woman. Behbahani 
reversed the roles; in her poems, men are the objects of desire. 

"It was not only sensuous but courageous," Milani said of her dedication to the form. "While most of her 
contemporaries from the '20s and '30s wrote free verse at the height of the modern movement, she stuck 
to ghazal . Some poets claimed the genre was dead, but she pursued it and took it to new heights." 

Roya Hakakian , an Iranian American poet and author, said that when she was growing up in the 1970s, 
Behbahani was not at all fashionable, eclipsed by the late Forough Farrokhzad and Ahmad Shamlou, the 
literary giants of that time. 

"When the revolution failed to deliver people to democracy and greater freedom, people turned away from 
modern poetry," Hakakian said. But Behbahani "has remained extremely loyal to the classical concept and 
has become a symbol of resistance, which is why, 30 years later, she looms so large," she said. 

"She has been very fair to tradition and has never sold her pen or soul to any political group or political 
party. Yet, she is also very political because she has always spoken truth to power. Now some of her 
poems have become like aphorisms, sayings and proverbs," said Milani, who with Kaveh Safa translated 
some of Behbahani's poems into English in "A Cup of Sin: Selected Poems." 

My country, I will build you again, 

if need be, with bricks made from my life. 

I will build columns to support your roof, 

if need be, with my bones. 

Unlike younger intellectuals swept up in the fervor of the early stages of the revolution, Behbahani was 
suspicious. "I realized changes were not going in the right direction," she said. 

She was frightened by the wave of terror that followed, encompassing executions, kangaroo trials and 
mysterious disappearances of ordinary Iranians. "We had gone the wrong way from the very beginning," 
she said. 

She took a public stand against the tyrannical rule of the ayatollahs and their infringements on freedom of 
expression. Her work was banned for 10 years after the revolution, and newspapers and magazines 
frequently published broadsides targeting her. 

One night in 1996, while attending a gathering at a German diplomat's home, she was hauled off to jail. "I 
was slapped around, blindfolded and taken to prison," she recalled. "We were released the next morning. 
They led us out and dropped us in the middle of the street with our blindfolds still tied." 



 

      )١ (سيمين بهبهانی ويژه نامهء           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

 

 
 

 

    net.dowdani.rouzaneh://http يهوشنگ دودان

 ماين، شعر زندگانيميس
   و پستند و تو نهييفان همه هرجاين حريا

  پرستند و تو نه اره ياره و پتيکم ز پت

  ثمران ين بيخته، ايداِر رز آويچون سپ
  ه بستند و تو نهيشتن را ثمر عاريخو

  لندرَوِش سرگردانندنوشان ق جرعه
  ک شب از صد ُخم و صد خمکده مستند و تو نهي

  دامن هر که گذشت از برشان بگرفتند
  گل خارند و به هر دشت نشستند و تو نه

  ماِه افتاده در آبند و سراپا به دروغ
  .ک موج شکستند و تو نهيش به يرونق خو

اد يافت که از ي خواهند ييها ياز هر سو بنگرند در آن شگفت. نخواهند کرد را هرگز فراموش ياست جمهوريان انتخابات دوره نهم ريرانيا
 که در ي خارجيدهاي کشور، از تهدي و اجتماعياسي سيش از انتخابات در فضاي پيها  جانسوز ماهياز سرما. روزگاران پاک نخواهد شد

 را رقم زد، و از آنچه ي انتخاباتيها نچه آغاز و انجام رقابتش از آن اوج گرفت و کابوس جنگ بر فراز کشور گسترده شد، از همه آيزمستان پ
ز يمن ن. ازمند گفتگوستيو همه آنها ن. ن انتخابات را در آن جستجو خواهد کردي اي پاي جايا ش خواهد آمد و هر کس بگونهينده پيکه در آ

  . ام که ناخوانده مانده باشد افتهي در باره انتخابات يا تا به امروز هم کمتر نوشته. کوشش خواهم کرد مانند گذشته آماده گفتگو بمانم

 به آنچه گذشت ي آنکه بدون نگاه انتقادينخست برا. ده استي جاندار در باره آنچه گذشت فرا نرسيبه گمان من اما هنوز زمان گفتگو
. ستي نقد حق انتخاب مختار فرد نيم که هدف نقد اجتماعين کني تضميستي بايش از گفتن هر نکته انتقادي گفت و پيتوان سخن ينم
 محترم داشته يستيچون و چرا با ير چون و چرا رود و انتخاب او بيد حق انتخاب مختار شهروند زيجه گفتگوها هر چه باشد باز هم هرگز نباينت

رون آمده به چون و ي بيا آن کس که از صندوق ريروزير پوشش نقد پيگر آنکه ممکن است زيد. تواند باشد ين شهروند هر کس ميو ا. شود
 که در رقابت يشد و فراموش گردد کس يروز ميد پيا او نباي از او گرفته شود و چنان رفتار گردد که گويروزيش حق پيشاپيچرا گرفته شود و پ

د کرد و آن دادن ي هم بايگريهنوز اما کار د.  او هموار گرددي راه برايستي بايروزيروز هم شود، و در صورت پيشرکت دارد ممکن است پ
  .شان را آغاز کنند و دستشان گرم گردديند، و کارهايآمده است، که به سر کار آ  کس و کسان تازهيفرصت الزم برا

است و يا آن همه تالش توانست اعتماد به سين خواهد بود که آي ما همواره ايها  از پرسشيکي. ار داشتي بسيها يژگين انتخابات اما ويا
ن حس را دامن زد ي اياري بسيوار که خود گفتگو در باره سالمت انتخابات برا  بختکيژگين ويبا ا. نتخاب شهروندان را زنده کنداثرگذار بودن ا

 يژگي آن ويز داراينژاد، ن يا احمدي ي رفسنجانيعنيو آنچه ناباورانه از دور نخست انتخابات بر جا ماند، . که انتخابات سالم برگزار نشده است
  . انتخابات پنهان سازدي ناسالمير ادعاي دامن زند و آن را زياري بسيرفتن را برايس نپذبود که ح

 از يگروه. ساالنش را هرگز فراموش نخواهم کرد  به هميام کوتاه نوجواني کودکانه پيمت و پاکيگذشت صفا و صم يان همه آنچه که ميدر م
 آشکارا شتابزده و يبند  با جملهيکي. ند و ساعت و روز آن را هم منتشر کرده بودند برويغ انتخاباتي تبلينوجوانان قرار گذاشته بودند برا

اش به شوق آمده بودم  ک سو از خواندن نوشتهياز . ش امتحان دارد، اما خواهد آمدي راه نوشته بود که فردايآلود، نگران از امتحان و دور جانيه
 يت اجتماعي شخصيها هين است و پايريار شي در آن سن و سال بسي اجتماعينشرکت در زندگا.  به شدت نگرانم کرده بودييو از سو

ابان، ي وسط خيزيير آفتاب پاياد دارم که زير دبستان باوقار و پرابهت، را به ي، مدي خالقياد آقاي  زندهيهنوز بانگ رسا. گذارد يانسان را م
  :  باال رفت و خواندي لرزاني من، از صندليرو درست روبه

http://rouzaneh.dowdani.net/
http://rouzaneh.dowdani.net/
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  ر است،ير و وگر تيران اگر شي زاده انترسد
  . ر استي نادر پور شمشيپروا يکه او فرزند ب

د کرده بود و ما را از يران را تهديس جمهور مصر ايير. روند يغات ميها هم به تبل م نبود که بچهيآن روزها انتخابات مانند آنچه که امروزه دار
 و يدان ، آدابيحرف شناختم و به کم يز مانند همگان او را به نام مير ما نبود اما من ني که مدي خالقيآقا. ابان آورده بودنديدبستان به خ

. ت را خواند و من از همانجا تا به امروز در خاطره دارمين خود آن بي آتشيآورد و در سخنران يم  شهره شهر بود، خروش برييگو آهسته
ر آن روز را در نوشته آن ير و تيدن از شير نترسي دلپذينيريد هم خود و شي شا.ست که بموقع گفته شده باشدي نيز موثرتر از سخنيچ چيه

ش يسال  بزرگياي جاودان بر جا مانده باشد تا دنيبر کاسه جان آن نوجوان نقش» سازمت وطن يدوباره م«د هم از يافته بودم و شاينوجوان باز
. پسندم ي هم دارند و من آن را نمي مانند او حق راين که نوجواناني اما از انگران.  منيها ير کودکيرا سامان دهد به سان آن نادر پور شمش

است با لبخند، و در کشور ما نه ي داده شده است که در سي برد و باخت بزرگترها جاياي دهنده چه بخواهد و چه نخواهد در دنيرا. زود است
ت ي حفظ شخصيمن برا. ار زود استي آن سن و سال بسيها برا رد و باختکنند و کلنجار رفتن با آن ب يگر را ميتنها با لبخند، پوست همد

  . دادن در کشور هستميش سن راير گردد، خواهان افزايناپذ د جبراني زودرس، که شايها بينوجوانان از آس

بر » سازمت وطن يدوباره م «او که با. کرد ي ميين انتخابات بر روان من فرمانرواي در ايگريش از هر بزرگسال دي بين بهبهانيميو اما س
که تنها نه به صورت، که » رگبار بوسه«نده يسرا. خواند ي شعر مياران زرافشان زنداني ين برايوار اوي ديز در پاي شده بود خود نيها جار زبان

 ي من، به رويها ي کودکي خالقيابان آمده بودند، مانند آقاي که به خيان زناني حقوق زنان، در ميز آزموده است، برايبه معنا زن بودن را ن
د و با خود يدو يم ميها شراب نور به رگها ابانيو من با خواندن خبر حضور او در خ.  سرداديخواهي و آزادييجو  رفته و خروش حقيا هيچهارپا
 ما شده يد شعر زندگان که خويشاعر. ن بوديميکرد، خود س يگر شراب شعر او نبود که مست مين بار دينشاند و ا ين را بر قلبم ميميس

گر خود ينجا ديو من ا. ان زنان با خود داشتيابان در مين و در خيوار اوي ديکند، آن روزها، در پا ي از آنچه که مرا مست مين، جاميميس. است
  :کند يز است در جهان که آنگونه مستم ميشناسم، دو چ يرا م

  ر سوگلوم،يب
  .رده وطنيب

  ٨٤ر ي ت١٤

 
  

  
  

org.ayandehnegar.www://http

  

  

 ين بهبهانيمي دربارهء سينامه ا

]٠٩ Apr 2006[   ] سحر.م [  
  

 ين ساعديالمحسادوارهء دکتر غي شرکت در مراسم يش به دعوت دانشگاه لندن برايدو ماه پ
دار يان آنان دي بود و از ميمتي از دوستان غنياريدار بسين سفر ديدر ا. ش آمدي به انگلستان پيسفر

 يشان ازمن پرسشيگر، اي دوستانهء ديضمن گفتگو ها.ان ي دکتر منوچهر ثابتي آقايدوست گرام
 که قرار بود از يمه ا بفرستم تا در ناين پرسش را به صورت کتبيل بودند که پاسخ ايداشتند وما

 نوبل بفرستند مورد يزهء ادبيته انتخاب برندگان جاي کميبرا) ديدر تبع(ران ي انجمن قلم ايسو
  .ردياستفاده قرار گ

، يتهء مسئول نوبل ادبي شدن به کمي معرفيبه نظر تو برا« : ن بود که يشان از من ايپرسش ا
  »!گران استيسته تر از دي شاي امروز چه کسيرانيسندگان و شاعران ايان نويدرم

 به زبان آورده شد ين بهبهانيمي نام خانم سيا وقفه ايد يچ تردين سئول، بدون هيدر پاسخ به ا
  . نهين زمي در ايحات مجمل و مختصريهمراه با توض

 يت وي و شعر و شخصين بهبهانيمير را در بارهء سيادداشت زيس بودم ، دو روز بعد يمن که عازم پار
  .شان فکس کردمي ايبرا
 و دعوت از اهل ادب و يت خانم بهبهاني از شخصيانِ قدرشناسينک به دالئل مختلف ـ از جمله، بيا

ن ي اي ـ انتشار عموميگر کشورها با آثار ويفرهنگ جهت ترجمهء آثار وکوشش در آشنا کردن مردم د
  .ابمي ي مناسبت نمين و شعر اورا بيميدرباره س» يخصوص«ادداشت کوتاه ي

  

 Ayandeh-
Negar

http://www.ayandehnegar.org/main.htm
http://www.ayandehnegar.org/main.htm
http://www.ayandehnegar.org/
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 ي گنجي براين بهبهانيميشعر س

Jul 2005  ] ين بهبهانيميس [   ] ]١٤ 

   ين دل آگاهيپاداش ا
  
   توانستم ي کاش ميا

  تا گل برات بفرستم 
   هات يا بهر روزه داري

  نقل ونبات بفرستم 
  ده وار امشب را يشور

   ورزم يبا واژه عشق م
  د يدن خورشيتا با دم
   سزات بفرستم يشعر

  روزت ي که دي کودکيا
   سواران شد يموقوف ن

   يدانيد ماکنون که مر
  اسب وقبات بفرستم 

   يس را زخود رانديابل
   ياز دل غبار افشاند

   ين دل آگاهيپاداش ا
  شکر ونبات بفرستم 

   توانستم ي کاش ميا
  م يفزايبر عمر تو ب
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٥٧برزخ
com.blogfa.1980barzakh://http    ٣٠اي سيادب

  
  

ين بهبهانيميس

   ي شعر پارسيبانو

   

   مرگ استييــــــــــرايزادن همه آغاز پذ

   انـــــکار گشــودميـــــــــهوده زبان از پيب

   

  ن مرگ چه دشوار و چه آسانين زادن و ايا

  ن هر دوبه ناچــــار گشـــودميــــــده بديمن د

   

. م استيش از انقالب در تحريگر شاعران پي که مثلديشاعر.  استين بهبهانيميباال از اشعار ست يدو ب
از آن جمله، . در دست استييباي اشعار زياز و.  بوجود آورد ي در شعر پارسي به حق تحوليبانو بهبهان

  سازمت وطن،يب، ذوباره ميار گسسته، چشم شوم، رقي، ي روسپينغمه 

  .......ني کودک امروزينم، ايتوانم ببيد، نمک پا نداري که يمرد

    

  د تــا بمـانـميد تــا بمـانـم،بـــــرويبــــــرو

   ـتـوانمي به خــــــدا نميـيکه من از وطن جدا

http://barzakh1980.blogfa.com/
http://barzakh1980.blogfa.com/
http://barzakh1980.blogfa.com/post-12.aspx
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  يزدمرگ و پـي،چو بريچو مجال تن شود ط

    ز استـــــخوانمي،شنويت نــيتو همان حـــکا

   نين ز بلور و نور و آذيشب غربت ار چه رنگ

  .....ن ، که در او نشــــــادمانميدم ايبه چه کار آ

 

O R G.M A L A K U T.S A M A R Q A N D: / /T T PH

 Дидор бо -  که تمام وجودش شعر استي شاعرين بهبهانيميدار با سيد
Симини Бехбахониخواستم از دست يار مي بود که بسي اين واخوريا 

 پر کنم، يل فارسياص  خواستم که چشم و دل امرا از شعريار ميبس. ندهم
و همچنان هم . غ نشومي آن فارچ گاه از سحريچ وقت و هيچنان پر کنم که ه

چهار چوب   زبردست را ازي شاعره يين شب شعر خواني تمام ا .شد ا کهيگو
 را که از زبان او يمه يچ کلي را و هيقه يچ دقيش نگرستم و هيخو نيدور ب

 سه شب گذشته است، ينيز که از آن شبنشيهنوز ن .برامد از دست ندادم
ش خود روشن يمام آن شب را دو باره پت نم وي نشين خود ميمن کنار دورب

 ي ميبا و خوشگوين زن زيا يي جادو ي کنم، گوش و هوش به حرف هايم
 شنوم و هر بار با لذت تر از يش را دو باره و سه باره ميقانه هايعاش. سپارم
د ي همه کس شايبرا.  برمياد مي زيبهره ها  خندم ويش مي هايشوخ

 من يموثر و تکان دهنده باشد، اما براخداداد   بزرگ ويک شعرسرايدن يد
 خودرا به زبان يشه کودکوار سوال هايمثل هم. شتر از آن استيشه بيهم
 نگاه  همه.  دهمينم گان از دستيرا را  آوردم و فرصت به دست آمدهيم

د ي شود دي را هر روز ميشده بودم، همه چشم و گوش، مگر شاعر واقع
  . ستنديش نيک و دو بين يهمرا يز. د؟ نهي شود شنيهر روز م و

ن يمين قاب برده بودم و بر چشمان سيريکتي نزديعنين زوم يرين را تا آخيدورب
شه ياند ر ويدل  و اما زنده.  خسته بودندي محزون و چيچ. نگرستميم يبهبهان
 که يآدم  شه زنده به سالون پري همي دراز و قرن هايمثل نگاه سالها .مند
. شه تبسوم بوديدر لبش هم. ستي نگري آمده بودند، مدن اويدن و شنيد يبرا
ک ين شب به من يا .شيناب خو ين مثل شعر هايري شي تلخ و گاهيگاه
 يي ست که شعرش زنده گانيروشن کرد، او زن ين بهبهانيمياز س ز رايچ

 که شعر را زنده ي اندازد، فروغياد فروغ مين حرف ها مرا به يگرچند ا ...اوست
غ و افسوس که يدر هزاران.  رها نمودي ما آدمان معموليه هاکرد و به کوچ

ز است که يک چي را  ن دو شاعريا. م داشتي با او نخواهي ايک واخورين يچن
در پرده  ت رايقت را و واقعيزنانه شعر گفتن و حق:  کنديه هم ميبه نظرم شب

...دني چي شرم و دروغ نپيها
  
 بود که ين شب شبيا. کرده باشمان يم که احساس خودرا دروست بي بگويچ

 يهنگام. ده بودي رسيک فارسي شکوفان شعر کالسيدستم به شاخه ها
ک او يپراکنده شدند، نزد  کم - همه دوستداران او کميوقت ميبعد از مراس که

ش موعطر از ي هايمو ...ديم را بوسي کردم، گونه هايرفتم و خودرا دوباره معرف
فصل بهار  آن بود که در دلش هنوز  لي دلچشمانش بود و  شعريشکوفه ها

ن ي ناب اي بانمک و شعر هاي هايثبت شوخ .ام نوار ضبط کرده ر در دو ي بود که از اول تا اخين خواب يا  .شعر است
گر يدروست ترش د.  کمک به آنها دستکوتاه استيش آگاه است و برايا از همه غم و اندوه مردم خوي که گويشاعر

http://samarqand.malakut.org/
http://samarqand.malakut.org/
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نگاه  گانيگان يات چهره اش را يستم و تمام جزئي نگرين ميميافته باشد به سيس بزرگان راه ي که به مجليمثل کودک
با چشمان . ي و عشق و محبت آزاد انسانيز آزاديز است، مباريان گر و مباري طغين زن سر تا پاي ا : کردميم

عه ي جاميهوده ي بيعه هاي ناضرور و مانيقاعده ها. ش را باز کندي خو  دل مردميره هاي خواهد گيا دلش ميگو کمنور
 که يليمثل شاعر اص  .وختن و ساختنر در سيماه. ر استين کار ماهي قدر هم در ايو چ. شرا برداردي خوي

...و هست . ار در دستش باشديآدمان بس قلب

  

 

  

info.farnaaz://http    
  

٨۴ اسفند ١٧چهارشنبه  ...يتلخ    

  

 را که در مرکز يپيشب بود که کلين دي، هم"يقه دولت آباديصد"زه کتاب ين دوره جاين دبشب بود، در مراسم دوميهم
با . ميمش کرديم، تقديست و دو خرداد او را خوانده بودي سروده بيبايم و شعر زيخته بود او ساي زنان برايفرهنگ

. دي تن من هستيد، شما پاره هايزان دل من هستيشما عز:  اش بلند شد و گفتيشگيهمان وقار و تشخص هم
ر مادر بر يامردان،شن:  گفتي خواند، با چه صالبتي زنان بود که سروده تازه ايشب در مراسم مرکز فرهنگين ديهم

م ممکن يگفت. ندياين به او از برنامه امروز گفت و البته خواهش کرد که نيشب بود که نوشين ديهم!...شما حرام باد
 يتيبا چه قاطع. نتان برسدي به وجود نازنيبي آسيري نکرده در درگياست دست به خشونت بزنند، ممکن است خدا

  .مي آيبرنامه ساعت چند است؟من حتما م: گفت

بار اول ! نه.. دادنديختند، بار اول که نبود فحش مي ريم، باراول که نبود مراسم را بهم ميبار اول که نبود کتک خورد
 دانم چرا بعدش همه داغون ينم...پر از نفرت...ن بار انقدر پر از حس غم بود، پر ازي دانم چرا اياما نم...نبود
  ...نطور بودين بار چرا اي ا دانمينم. ختندي ريهمه اشک م....بودند

 ي پر از زباله به سر و صورتمان پرتاب ميسه هايامروز، در تجمع آرام پارک دانشجو، که زنان سرود خواندند، ماموران ک
امروز، دو ...مي کنيض مبارزه ميه تبعيم، ما علي خواهي ميم ما برابرييم که بگويکردند، امروز که روز زن است و رفت

ن دو صحنه حک شده بر ذهن و ي ايتا اخر عمر تلخ....ر شدميه کردم و با ان پيدم و تجريپر از درس را دصحنه دردناکو 
. روح و دل و جان پاک نخواهد شد

  
  :ر اوليتصو

 از يگرش را دختري دي گرفته است، بازويوين خديش را مهيک بازوي....ده استي رسين بانو بهبهانيميس
 يم طرفش، مي دويم. ديدرست در بحبوحه بزن و بزن ها رس.  تماميارد و با سخت ديآرام گام بر م....انشيآشنا
دست ..ندي آيش مي به سوي ضد شوريرويچند نفر ن. استيري درگيحساب....ديز شما بروي عزيم خانم بهبهانييگو
 است، افتخار ين بهبهانيمين سيم ايي گويم...مي دهي به دور او شکل ميواريم و دي کنيمان را دورهم حلقه ميها
من هم ! خوب باشه: دي گويانشان مي از ميغول...ران استيشکسوت و تاج سر همه ايران است، پيا

مادربزرگ ما ...ن نکنين توهيميبه س... زند دهنت را ببنديک نفر داد مي!....رزنيبرو پ...يد هري گويشان ميکي!نميحس
 ي پرت ميهر کداممان را گوشه ا...مي حلقه زده اي که دور ويسر ما چندنفر...زند سرماني ريم!است، شرم کن

http://farnaaz.info/archives/001665.html
http://farnaaz.info/
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  :ير بعديتصو

و ... ه منصوره رايو گر...ده امين را نديه نوشيمن تا به حال گر...هير گريم زي زنين همه ميمي سيوار دفاعيما چند نفر د
: دي گويرد و مي گي را مينيو هر ماش زند و جليمنصوره زار م...مي بريابان مين را کنار خيميس....ن راي پروياشک ها

نجا ي دور از اي امنيا جايد و او را به خانه اش ي هستند، تو را خدا سوارش کنين بهبهانيميشون سيا! آقا!آقا
م که جلو ي زنيما زار م... لرزدين دارد ميميس....شان روزنامه نگارو عکاس هستنديدو تا...همه پا رو گاز....ديببر

ن را سوار يمي سيني زند تا ماشيمنصوره هوار م...ميم بکنيچ نتوانسته ايک زده اند و هچشممان او را کت
جان و ي کنند با هيلم اکشن نگاه مي ان روبرو پشت چراغ است، مسافران اتوبوس انگار که دارند فياتوبوس...کند

  ... خندندي ما مي کنند و به اشک هاين را تماشا ميميخنده کتک خوردن س

که تجمعمان را بهم ...ميدي شنيکه فحش م...مي کرديافت ميکه لگد در...مي خورديفعه اول نبود که باتوم مد! نه! نه
ک ي.. برديباتومش را باال م...پر از غم...ميهمه تلخ....شه نبودياز جنس هم... عوض شده بوديزياما چ....ختندي ريم

ک است هردو در ينزد.. کشم کناري او را با خودم م زنم ويچنگ م...م را هدف گرفته استي مرينم بدجوري بيان م
قت يحق.... دانمينم.....ستي دانم چينم.. عوض شده استيزيچ! نه....م هاج و واج مانده استيمر...ميافتي بيجو

که ....روزه مهاجرين في خواباند تو گوش نازني ميليک نفر سي... کردم خدايف تر از ان هستند که فکر ميها چقدر کث
قت يحق... کرديروزه هنوز درد ميگوش ف....که .... دهديه سن ان مردک است که در دانشگاه با عشق درس مانداز

   مي زنيتمام راه تا دفتر را زار م....شه بودند امروزيف تر از هميها چقدر کث
   

 

info.zanan.www://http    
 ين بهبهانيميس. ان را گرفتي بيزه آزادي جايرانيزن ا:  شنبه مارس اعالم کرد١٨در روز يخبرگزار نروژ يرسم

. سندگان نروژ شدي کانون نو٢٠٠٦ان سال ي بيزه آزاديان برنده جاي بيسنده، مبارزه و مدافع آزادينو
زه توسط کانون ين جاي ايداين شده است، اما انتخاب کاندييوسط وزارت فرهنگ و هنر نروژ تعزه تين جايا
ن يسندگان نروژ به ايزه توسط کانون نوين جايافت اي دري برايخانم بهبهان. ردي گيسندگان نروژ صورت مينو

 يخانم بهبهان.  شوديطاء من کانون به برنده آن اعيانه ايزه در روز جلسه سالين جايمعموال، ا. کشور دعوت شد
 ي کرون نروژ م١٠٠٫٠٠٠زه ين جايمبلغ ا. افت نمودنديزه خود را درين جلسه شرکت و جاي مارس در ا١٧در روز 
د بوده اند، اما امسال کانون يا در تبعيا در کشور خود و يافت کرده اند، يزه را درين جاي که تاکنون ايافراد. باشد
ن کار را يل اين کانون دليا. رديل بگيزه را تحوين جاي در نروژ اين بهبهانيميشد که سسندگان نروژ خواهان آن ينو

زه يخچه جايتار. ران، اعالم کرده استيان و موضوعات روز دراي بيت آزادي نسبت به وضعيجلب توجه جامعه جهان
فرهنگ و هنر نروژ به سندگان نروژ، وزارت يس کانون نوين سالگرد تاسيبمناسبت صدم١٩٩٣ان در سال ي بيآزاد

 داده يا خارجي و يسندگان نروژين کانون به نوي اي از سويزه ايار داد تا هر ساله جايسندگان نروژ اختيکانون نو
زه ين جايمبلغ ا.  کنندي تالش و مبارزه مييباي رواج فرهنگ مدارا و شکيان و براي بي آزاديشود که برا
.  باشدي کرون نروژ م١٠٠٫٠٠٠

 
  

  

com.blogfa.taraaneyenovin://http نوين  يترانه 
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ش از تحوالت پنجاه و هفت، ي که پوي رادي  شعر و ترانهيشورام با عنوان يرو ي ميالتينک به طور اخص به سراغ تشکيا
ب ي و تصوي بررسي و، ادارهي روز راديها  ترانهير شورا ي نظ يگري د يها  جا با نام    جا و آن    نين ارگان، ا  ياز ا . کرد  يت م يفعال

 گفته شده است که قابـل       ين شورا سخنان  يوست با ا  يدر پ . اد شده است  ين دست هم    ي از ا  ييها  ِ  ترانه و نام    يِ شعر 
ام  بـه خانـه  مـرا   در کتاب  ييعطا  يرج جنت ي آن شورا، ا   يها را به ماجرا     ن اشاره يتر  حي از صر  يکي.  و تأمل هستند   يريگ  يپ

ار يپـس از آن شـه  . ديـ  مخالفت ورزييعطا يرج جنتي با سخنان ا   شرق ي  در روزنامه  ين بهبهان يميسپس س .  داشت ببر
رج يـ ، بـه سـخنان ا  ين بهبهـان يميتـر بـه نـسبت سـ     شي بـ ي با شدتنترنشناليجم ا جامون يزي با تلويا  در مصاحبه يقنبر
تواننـد بـه      يد مـ  يـ ترد  يالـذکر بـ     ک از افراد فـوق    يهر  . د نمود ي تمج ين بهبهان يمي اعتراض کرد و از پاسخ س      ييعطا  يجنت

چه خواهـد آمـد نظـر مـن اسـت             آن. ننديوگو بنش   ن مقوالت به گفت   ي ا ي گر درباره يد  کيم با   يرمسقتيا غ يم  يصورت مستق 
 .ها ن گفتهيرامون ايپ
  
  

 نوشـته کـه     يادداشتي شعر و ترانه     يرامون شورا ي پ ين بهبهان يميس. ميرو  ي م ين بهبهان يميابتدا به سراغ سخنان س    
ن نوشـته بپـردازم   يـ ش از آن که به ايپ). ٢(ده است ي به چاپ رس١٣٨۵رماه ي ت١١شنبه   کيخ  ي شرق به تار   ي در روزنامه 

  :آورم ي از آن را مييها بخش
  

م کـه در شـورا مطـرح      يهـا    از ترانـه   يکـ ي شـعر و ترانـه       يل شورا ين تشک يام آغاز ياما در همان ا   
 از يمطمـئن بـودم کـه بعـض       . فتـاده بـود   يم اتفـاق ن   ين واقعـه تـا آن روز بـرا        يا. د شد شده بود، ر  

 يانـد و آن را بـا رأ       افتـه يت ترانـه را در ن     يـ انـد، ماه    ک ترانه هم نسروده   ي که در عمرشان     يانيآقا
ک راسـت و  يـ ک آتشفشان خشم و خـروش ترانـه را برداشـتم و           يراه با     هم. اند  ت رد کرده  ياکثر
 يد عـضو شـورا  يـ ا من هم باي: "مقدمه گفتم يفر شدم و ب وني همايرد اتاق آقا فات وا يتشر  يب

  !"شورا يا شورا بيشعر و ترانه باشم 
م يـ  مال ي  داد و بـا خنـده      يبا آرامش دسـتور چـا     .  بود يذوق و مؤدب    فر مرد فاضل، خوش     ونيهما
نـشناس    انـه ن دوسـتان تر   ي دارد که ا   يبي من چه ع   ي ن ترانه يا: "گفتم" ست؟يان چ يجر: "گفت

ن به بعـد سـر   يسازان جوان نگرانم که از ا   آن ترانه  يبرا. ميگو  ي خودم نم  يمن برا . ردش کردند 
بـه  .  اسـت   ي شـاعر  ي ورا ييسـرا   ترانـه . شناسـند   ي اسـت کـه ترانـه نمـ        يو کارشان با کسان   

  !"انيسرا د حتمًا عضو شورا باشم و مدافع حقوق ترانهيل من باين دليهم
 نفـر   ٩چون تعـداد هـشت نفـر زوج اسـت و اگـر              . ستياتفاقًا بد ن  : "ده گفت فر باز با خن     ونيهما

  !"تر است  مناسبي داوريشوند برا
  . شعر و ترانه ابالغ کرد و از آن پس شدم عضو شورايوند مرا به شورايهمان روز پ

  
د يـ شـد، با    ين شورا اعمال م   ي در ا  يزي مم ياند که نوع     گفته ييعطا  يرج جنت ي ا يکه آقا   نياما ا 
توانست  يشد نم ي که در ترانه مطرح مينيرا اوًال مضاميز.  کنم که دور از انصاف است  يادآوري
 ياسي طرح مطالب س   ي ترانه برا  يتر از شورا     به يگري د يها  که مکان   نيگر ا يد.  باشد ياسيس

" زيرسـتاخ  "ين مورد عمل کنـد و شـعرها       يتر در ا    ار به يتوانست بس   يموجود بود و خود شعر م     
  ...ن مدعا استي بر ايليدل)  شعر مني  مجموعهنيچهارم(
رون يـ  ب يينان وجود داشت که هر چـه از هـر شـورا           يار مورد اطم  يو مراکز بس  يکه در راد    نيگر ا يد
ل آن ي از افـراد و محـل تـشک     يشـد و کـس      يده مـ  يـ نام" باال"ن مراکز که    يت به ا  يآمد در نها    يم

  ...شد ياطالع نداشت احاله م
  

 ي چگـونگ  ي ، بـازگو کننـده    يحيچ توضـ  ي هـ  ين شورا در نوع خود منحصر به فرد است، و ب          يدر ا شان  يت ا ي عضو يچگونگ
 يليم کـه بـدون داشـتن مـدرک تحـص          يـ  را هم دار   يار قنبر يسوتر شه    آن يکم. ست  يين شوراها ي چن ينش افراد برا  يگز
ن يـ ت ايوانـسته بـود بـه عـضو    و، تيـ ن رادي پـدرش بـا مـسئول   ي ، بنا بر روابط حسنهي سربازي پلم و بدون گذراندن دوره يد

  .دي درآيدولتارگان 
  

 يهـا   از گفتـه يگـر ي د يهـا   م و بـه سـراغ بخـش       ين شورا حاکم بود بگذر    ي ا ينش اعضا ي که بر گز   يطي شرا ياما از ماجرا  
توانـست    يشـد نمـ     ي آن روزگـار مطـرح مـ       يهـا    کـه در ترانـه     ينياند مـضام    شان عنوان داشته  يا. مي برو ين بهبهان يميس
 باشد؟ تنهـا در     ياسيتوانست س   يشد نم   ي که در ترانه مطرح م     ينيجاست که چرا مضام     نيرسش ا پ.  باشد ياسيس
ک يـ ن شـورا در     يـ دن بـه ا   يش از رسـ   يشـدند پـ     ين شـورا آورده مـ     ي که به ا   ييها  ن امکان وجود داشت که ترانه     ي ا يحالت
 نبـوده و    ين حـالت  ي، چن يبهبهان خانم   يها  که طبق گفته    حال آن . د خورده باشند  يي، ُمهر تأ  ياسي سانسورگر س  يشورا
 شانيـ به زعم ا   يد در آن شورا   ييشده و پس از تأ      ياند م   ت داشته يشان در آن فعال   ي که ا  ييمًا وارد شورا  يها مستق   ترانه
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ست؟  ن تناقض در گفتار به چه معنايا. شده است ي مياسيرفته و سانسور س  ي م باال مشهور به    يي به جا  يصرفًا ادب 
شـدند پـس      ي مـ  ي ادبـ  يها صرفًا بررسـ     ن شورا ترانه  ي نبود و اگر در ا     ياسيس    يي عطا يرج جنت ي ا ييروستا ي اگر ترانه 
  :ن گونه نوشته شده استين شورا اين ترانه از جانب اي ايچرا پا

  
  !ييعطا ي جنتيآقا
  

و را مالقـات  يـ د رادير محترم تولي، مدي دکتر جهانبان ين شعر، جناب آقا   يراه داشتن ا    لطفًا با هم  
  )١/١١/۵٢. (دييفرما

  
رج يـ و چـرا ا ) ٣(ن ترانـه وجـود دارد؟   يـ  اي فوق پاي  از امضاکنندگان نوشته   يکي به عنوان    ين بهبهان يمي س يو چرا امضا  

گاه مجوز و مجال پخش از        چي ه يي روستا ي د قرار گرفت و ترانه    ي مورد شماتت و تهد    ي توسط دکتر جهانبان   ييعطا  يجنت
  اورد؟ يو را به دست نيراد
  
 آثـار مـورد     ين شورا صرفًا ُبعـد ادبـ      ين است که در ا    ياش اتفاق نظر دارند ا       درباره يار قنبر ي و شه  ين بهبهان يميه س چ  آن

ن پرسـش بـزرگ قـرار       ي در برابر ا   يار قنبر ي و شه  ين بهبهان يمين مسئله، س  يرفتن ا يبه فرض پذ  . گرفت  ي قرار م  يبررس
شان پـس از کلنجـار      يـ راه نبـود و ا      قه و تفکر اعضاء شورا هـم      يا با سل  سر  قه و تفکر ترانه   ي سل يا  رند که اگر در ترانه    يگ  يم

 کند و موارد تـذکر داده شـده را اصـالح            ينينش   را متقاعد کنند تا از موضع خود عقب        يتوانستند و   يسرا نم   رفتن با ترانه  
پردن بـه نظـر  اعـضاء آن    ن که کسب مجوز آن ترانـه منـوط بـه  سرسـ    يا ايدادند؟  ي پخش آن ترانه را م  ي ا اجازه يد، آ ينما

  شورا بود؟ 
، کـسب   )۴(ادداشـت   ي در همـان     ين بهبهـان  يميِ  سـ   يحي تلـو  ي گونه   و با توجه به اعتراف     ييعطا  يرج جنت يبه شهادت ا  

 و ين بهبهـان يميد کـه سـ  يـ آ يش مـ  ين پرسـش پـ    يحال ا .  شورا بود  يشه در گرو تن دادن به نظر اعضا       يبًا هم يمجوز تقر 
 در تضاد با ذائقه و نظـر  ي که در آن قواعديا شمول، از ترانه  ن زمان يقيو و کدام    يام قانون ابژکت   کد ي بر مبنا  يار قنبر يشه

، از  يرفتنيا نپـذ  يـ  يرفتنيلِ  پـذ   يـ ک دل يـ  بـه هـزار و       ييسـرا   گرفتند؟ چـرا اگـر ترانـه        يشورا وجود داشت حق انتشار را م      
 يافـت؟ چـه تفـاوت   ي ي نمـ ي ملي رسانهک يش را از  ا  کرد حق انتشار ترانه     يالت اعضاء شورا تمّرد م    يسرسپردن به تحم  

 ترانـه را  ياسيس-ي که مشخصات اجتماعيجبرکند با  يل ميسرا تحم    ترانه را به ترانه    ي که مشخصات ادب   يجبران  يم
  کند وجود دارد؟ يل ميسرا تحم به ترانه

  
  :گونه آورده است نيه، از قرار گرفتي نيار قنبريد شهي که مورد تمجيادداشتي در ين بهبهانيمي، سياز طرف

  
توانـد او را   ي مـ يچه کس. ش بودياند از به گفتن ندارد که تا چه حد آزاده و درست      ي ن هيسااما  "

  " متهم کند؟يبه عدم اصول آزادگ
  

د ييـ ت داشـت تأ   ي کـه خـود در آن عـضو        ييش که در شـورا    يها   از ترانه  يکيوست با   ياش، در پ     در مصاحبه  يار قنبر يو شه 
  :گونه عنوان داشت نيشده بود، ا

  
 مـن متأسـفم کـه بگـم مـا      ياجازه داده ول ن که شورايبا ا مرا صدا کردند و گفتند ابتهاج يآقا"
 و با شخص يقيد موسيم با واحد توليما مشکل داشت ي حتيعني .مينو پخش کنيم ايتون ينم
  ." ابتهاجيآقا خود

  
 کـه بـه     يا  گـاه کـه ترانـه        هوشنگ ابتهـاج دارد آن     يشيندا   و درست  ي از آزادگ   ، نشان ي به ظاهر ادب   ي ن پروسه ي ا يکجا

  شود؟  يت مي رد صالحي توسط ويا کتاتورمآبانهيده است به طرز ديد رسيياتفاق آرا در شورا به تأ
  

ست را در   يـ  کـه مـورد پـسندش ن       ييهـا   تيـ  اغلـب فعال   يزيـ برانگ   بـه طـرز سـوال      ي که به تازگ   يار قنبر يت، شه يو در نها  
 را  ييعطـا   يرج جنتـ  يـ  ا فرافکنانـه  يا    وهيکنـد و بـه شـ        ي مـ  يم داخل يداند و منتسب به رژ      يخانه م   هي امن ي خدمت توطئه 

 از کـارورزان و مخاطبـان       يا  ن پرسـش بـزرگِ  بخـش عمـده         يـ د، خـود در برابـر ا      يـ نما  ي م يخي تار يمتهم به بستنِ  دروغ    
ن يميادداشـت سـ   ي و با اسـتناد بـه        وي راد ي  شعر و ترانه   ي بودن شورا  يبا فرض صرفًا ادب   رد که   يگ  يار ترانه قرار م   يهوش
ح و يکـارِ  صـر   ، هـم ييسـرا  ز بـر خـود دارد، چگونـه ممکـن اسـت ترانـه      ي را ن  يار قنبر يد شه يد و تمج  يي که ُمهر تأ   يبهبهان
، بـا دسـت     يرد و پس از نظـارت ادبـ       يان بگ يسرا  ها را از ترانه     ک دست ترانه  ي با   يعني سانسورگر باشد،    يِ  نهادها  يعلن
 ين حـال مـدع  ي دهـد و در عـ  يگـر يگـر د    ا هـر نهـاد سانـسور      يـ  بـاال ل  يـ  تحو ياسـ يش س ي تفتـ  يهـا را بـرا      ن ترانه يگر ا يد
  ز باشد؟ي سانسورگر نيها  با سانسور و حکومتيگر  و مبارزهيزيست  و ستميگر انيطغ
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**********************  
  
  .شيها رشاخهي و زهنر اصطالح جيرا يبا فرضِ  توافق بر سر معنا): ١(
  :دير بخوانينک زي را در لين بهبهانيميادداشت سيمتن کامل ): ٢(

434904s#htm.radio/html/850411/com.sharghnewspaper.www://http
، وام ييعطـا  يرج جنتـ يتمام بنده با ا مهي ني  از مصاحبهياز بخش، يي روستاي ده بر ترانهي سانسورِ  فروبار   يماجرا): ٣(

  . ده استيان نرسيشان هنوز به پايِ  مختصر ايماري و ب ين مصاحبه به سبب گرفتاريا. گرفته شده است
ود  موج ييعطا  يرج جنت ي شورا را بر خود دارد، نزد ا       ي اعضا ي به شورا، که تذکر مورد اشاره و امضا        ي ارسال ي اصل ترانه 

  .است
رات مد نظر شـورا، کـسب مجـوز         يين مطلب است که بدون ِاعمال تغ      يد ا ي مؤ ين بهبهان يمين بخش از سخنان س    يا): ۴(

 : ر نبوديپذ امکان
  
سـاز     را از دسـت ترانـه      يا   رد شـده   ي افتاد کـه ترانـه      يرون از اتاق شورا غالبًا اتفاق م      ياما در ب  "

  ." شورايار تويحاال ب: ميمه به دستش بدهم و بگور چند کلييرم و با تغي بگيکار جوان و تازه
       

  
  

com.sharghnewspaper.www://http
  

درباره شعر سيمين بهبهاني
 

بخشي از پيچيدگي هاي زندگي امروز
   

ردماني نکته سنج و باريک انديش برشمرده است که حوصله اقبال الهوري در مقدمه کتاب سير فلسفه در ايران، ايرانيان را م
ساختن دستگاه هاي فکري کالن را ندارند و ترجيح مي دهند به جاي ساختن يک نظام فکري همه جانبه و کالن نگر که بتواند 

 معرفت کل نظام هستي را توضيح دهد، با کشف هاي ظريف و مينياتوري خود، اين گوشه يا آن گوشه نظام هستي را به
هر چند ممکن است هر يک از کشف هاي ظريف و مينياتوري آنها با آن . درآورند و در اين کار حقيقتًا شگفتي مي آفرينند

  .ديگري در تضاد و تناقض قرار گيرد
  

 اصلي اقبال الهوري غزل را عالي ترين نماد روح ايراني مي داند و معتقد است که ايرانيان از روي تصادف، غزل را به عنوان
چراکه قالب . ترين قالب بيان احساسات، عواطف و افکار خود برنگزيده اند بلکه اين انتخاب، انتخابي کامًال آگاهانه بوده است

غزل همان قالبي است که روح و فرهنگ ايراني در جست وجوي آن است؛ بيت هايي چند، در نهايت زيبايي و نکته سنجي و 
ي به ترکيب با يکديگر و ساختن معنايي واحد را ندارند و به همين دليل است که حافظه در عين حال مستقل که اغلب، ميل

  )نقل به مضمون. (مردم ايران پر است از تک بيت هاي درخشان و حکيمانه و اعجاب انگيز با کارکردهاي متفاوت و متناقض
  

ف او همين است و اين همان چيزي است که ممکن است من در نقل نظر اقبال الهوري کمي افراط کرده باشم، اما جوهر صر
بعدها نيما از زواياي ديگري درباره اش تامل کرد و به اين نتيجه رسيد که شعر قديم ما فاقد هارموني است و رسالت او اين 

  .است که به شعر فارسي هارموني بدهد
  

قطعه به معناي سطرهايي که با . ندگي غزلاز آن ياد مي کند، دقيقًا پاسخي است به پراک» قطعه«چيزي که نيما به عنوان 
  .نيما که نمونه عالي قطعه نيمايي است» هست شب«مثل . واحد را مي سازند» چيز«يکديگر ارتباط ساختاري برقرار مي کنند و يک 

  
  .  را ريخته بودپيشنهاد نيما پس از بحث و جدل هاي فراوان، باالخره پذيرفته شد و شعر فارسي به راهي رفت که او طرح اوليه اش

  
حتي شاعري چون شهريار که سلطان بالمنازع قلمرو غزل بود، به راهي که نيما گشوده بود روي خوش نشان داد و شعرهايي به سبک و سياق نيمايي 

اد و تا به امروز، هنوز هم ادامه غزل پس از نيما از مرکز شعر فارسي به حاشيه رانده شد، اما به عنوان يک قالب مطلقًا ايراني به حيات خود ادامه د.سرود
گروهي از غزلسرايان همچنان همان غزل پيش از نيما را مي نويسند، اما گروه بيشتري از آنها غزلي مي نويسند که بيش و کم تحت تاثير فضاي . مي دهد

  .علق داردخانم سيمين بهبهاني، شاخص ترين غزلسراي معاصر، به اين گروه ت. شعر نيمايي و مابعد نيمايي است
  

او شاعري نوگرا و نوانديش است که قالبي کهنه را براي بيان انديشه و . موقعيت خانم بهبهاني در شعر امروز ايران، موقعيت ويژه و يگانه اي است
ر نيما بتواند غزلي همين که شاعري پس از ظهو. حرکت در شکاف همين تناقض او را برجسته و متمايز کرده است. احساسات و عواطف خود برگزيده است

بنويسد که هم مورد پسند نوگرايان واقع شود، هم توده مردم بخوانندش و هم در ادامه هزار سال غزل فارسي، غزلي شاخص و متمايز شناخته شود که در 
  .گذشته غزل فارسي بي سابقه است، کاري است کارستان که خانم بهبهاني از عهده اش به خوبي برآمده است

  
نخست و .  هايي که درباره شعر خانم بهبهاني صورت گرفته است، اغلب بررسي کنندگان بر روي چند نکته مهم در شعر او انگشت گذاشته انددر بررسي

را ديگر اينکه وي مضامين جديدي . بيش از همه به اين نکته اشاره شده است که خانم بهبهاني ده ها وزن جديد به اوزان شعر کالسيک فارسي افزوده است
  .وارد غزل فارسي کرده است که پيش از او در قلمرو غزل نمي گنجيده است

http://www.sharghnewspaper.com/850411/html/radio.htm#s434904
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رو به سيمين بهبهاني
   

علي . اگر من هم بنا باشد درباره خانم بهبهاني حرف بزنم به داليل واضح ترجيح مي دهم از مساله غزل معاصر به طور کلي شروع کنم
من البته حدود ده سال پيش يک .  يا اسامي اي از اين قبيلالخصوص غزل از نوعي که خانم بهبهاني مي نويسند مثل غزل نو و نيمايي

چون آن حرف ها مربوط به . مطلب درباره غزل نيمايي و علي الخصوص خانم بهبهاني نوشتم که دوست ندارم آن حرف ها را تکرار کنم
نوشتن شعر را پيدا کنم و در واقع تکليف خودم را با زماني مي شود که اگر من دنبال طرز درست نوشتن شعر هم نمي گشتم دنبال اين بودم که طرز غلط 

  به روايت دقيق تر آيا مي شود در قالب غزل باقي ماند و کماکان شعر مدرنيستي نوشت؟. اين سوال معين کنم که آيا مي شود غزل نوشت يا نه
  

وهر و ذات مدرنيستي شعر نباشند و مدرنيسم ادبي را همان اميدوارم شاعراني که در زبان فارسي خودشان را مدرنيست تلقي مي کنند ديگر به دنبال گ
خانم بهبهاني که به نظر بعضي ها عنوان موسس غزل . طور که هست به صورت مجموعه اي از گرايش ها و خط مشي هاي پيچيده و متکثر تلقي کنند

http://www.sharghnewspaper.com/
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electicisim(هنر تلفيقي، رويکرد اقتباسي ، ...
  .طعنه شله قلمکار مي ناميمو گاهي هم به 

  
  .به نظر من زمان آن رسيده باشد که ما به جاي طعنه زدن و قضاوت کردن اهميت چنين رويکردهايي را در فرهنگ معاصر به رسميت بشناسيم

  
 نسبتًا شکست خورده به دست داده  هنري از خود نمونه هاي نسبتًا موفق و نمونه هايي-البته اين رويکردها هم مثل ساير رويکردهاي به اصطالح فرهنگي 

 در - و چه بسا حاال بيشتر از ده سال پيش هم بتوان - مي توان اين يکي را دوست داشت و آن ديگري را ناخوش و فراتر از آن به نظرم کماکان مي توان . اند
. يک صد سال گذشته ما تشکيک روا داشتبسياري از مباني التقاط گرايي در مقام يک پروژه روشنفکرانه و بخصوص باطل السحر طلسم هاي

  
  

   شعر و ترانهي از شوراييادهاي
 

  خوب و زود
  يسيمين بهبهان

 
 

 
===  

نامه آنقدر زياد شد آه   آن ويژهيمطالب رسيده برا. نتشر آردم» اميرهوشنگ ابتهاج «ي برايا نامه شرق چهارشنبه هفته گذشته ويژه
 زحمت نوشتن آن را ي را آه به آار ايشان در راديو مربوط بود و يادداشت مرتبط با آن را آه خانم سيمين بهبهانيمجبور شديم، مطلب

.شيده بودند در اين شماره از صفحه راديو چاپ آنيم   آ
===  
 ياين ويولنيست گرانمايه يك روز، عصر تابستان، نزد من آمد و آهنگ. ي خالديياد مهد نام، زنده ودم و همسايه هنرمند صاحب ساآن تهرانپارس ب١٣۴۵سال 

من آهنگ . ام و در پسندم نيفتاده است شوم زيرا از چند نفر خواهش آرده ي، خوشحال مي تهيه آني اين آهنگ شعري برايرا برايم نواخت و گفت اگر بتوان
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  م
 آهنگ زمزمه آرد با   آهنگ برايش خواندم و خودش هم آن را باي شعر را پرداخته و مطابق با حال و هوايوقت.  باز به ديدنم آمدي آن روز استاد خالديفردا

» .آردم يباور نم«:  گفتيشاد و يگفت   ش
 ي آنها را بررسيها است و از لحاظ ادب دآتر نيرسينا مسئول شعر ترانه«: گفت» تصويب ديگر چيست؟«: گفتم. اما تصويب آن ديگر به عهده من نيست

 نداشته باشد، اما چون آار شما راه يادبآنم نقص  يشوم چون گمان م يالبته آه ناراحت م«: ، گفتم»؟يشو ي در آن ببرد ناراحت نمياگر دست. آند يم
 يخيل.  به منزل ما آمدي خالديدو روز بعد باز مهد» . نيستي هيچ نگرانيعنوان شعر قبول ندارم، جا ام و آن را به  آار آردهيافتد و من هم تفنن يم

  » .يعد از اين بيشتر با راديو آار آن در شعرت نرفته است و دآتر نيرسينا خواهش آرده است، بيآوچكترين قلم«: گفت. خوشحال بود
 يشد؛ چيز ي مي آزاديسكه طال پرداختند آه به حساب حاال معادل شش ي تومان م١۵٠ هر ترانه مبلغ يبرا. آرد يها پسرم در لندن تحصيل م آن وقت

 مورد استقبال آهنگسازان قرار يقبول آردم و به زود. نمتوانم با اين پول تامين آ يام را م ي از مخارج زندگيفكر آردم قسمت. نزديك به هشتصد هزار تومان
را به من » خوب و زود« لقب يآرد و اهل موسيق ي آن را تصويب ميدستكار يرساندم دآتر نيرسينا هم ب يگرفتم و به انجام م يچون زود آار را م. گرفتم

  . هم هستندي، اهل شوخيوسيقاهل م.  بود نزديك ميدان مخبرالدولهيالبته اين نام رستوران. اهدا آردند
 باشد مرآب از شاعران يها و تصويب آنها زيرنظر شوراي  به ترانهيبعد از آن تصويب شد آه رسيدگ.  آردمي هم به همين منوال با راديو همكار۴٨تا سال 

. هندها نظر بد  مثل آالسيسيسم، مدرنيسم، ليريسم، طنز و غيره در ترانهيعدد آه هر يك از نظرگاه مخصوص   مت
، نادر يآرمانشاه ي شعر و ترانه دآتر نيرسينا و آقايان معينيدر شورا.  مديرآلي گلسرخياهللا همايونفر معاون راديو بود و آقا  عزتيدر اين هنگام آقا
، هوشنگ ابتهاج هم رياست »هساي«. شدند ي حاضر مي و فريدون مشيري، بيژن جاللي، ابراهيم صهبا، پژمان بختياري، محمود تفضلينادرپور، يداهللا روياي

 يسايه به دليل تبحر در شعر آالسيك و مدرن و همچنين آگاه. زد ي ترانه مي هم به شوراي را به عهده گرفت آه گهگاه سري شعر و موسيقيشورا
  .  تهيه و عرضه شدييباي زيها  او ترانهي بود و در زمان تصدي شعر و موسيقي شوراي براي به گمان من برگزيده خوبي ايرانيعميق از موسيق

. اين واقعه تا آن روز برايم اتفاق نيفتاده بود. هايم آه در شورا مطرح شده بود، رد شد  از ترانهي شعر و ترانه يكياما در همان ايام آغازين تشكيل شورا
  . اند  اآثريت رد آردهياند و آن را با را اند، ماهيت ترانه را درنيافته  آه در عمرشان يك ترانه هم نسرودهي از آقايانيمطمئن بودم آه بعض

يا من هم بايد عضو «: مقدمه گفتم ي همايونفر شدم و بيتشريفات وارد اتاق آقا يهمراه با يك آتشفشان خشم و خروش ترانه را برداشتم و يك راست و ب
»!شورا ي شعر و ترانه باشم يا شورا بيرا    شو

 دارد آه اين ياين ترانه من چه عيب«: گفتم» جريان چيست؟«:  داد و با خنده ماليم گفتيبا آرامش دستور چا. د بويذوق و مودب همايونفر مرد فاضل، خوش
 است آه ترانه يسازان جوان نگرانم آه از اين به بعد سروآارشان با آسان  آن ترانهيبرا. گويم ي خودم نميمن برا. نشناس ردش آردند دوستان ترانه

  » !سرايان به همين دليل من بايد حتمًا عضو شورا باشم و مدافع حقوق ترانه.  استي شاعري وراييسرا ترانه. شناسند ينم
  » !تر است  مناسبي داوري نفر شوند برا٩چون تعداد هشت نفر زوج است و اگر . اتفاقًا بد نيست«: همايونفر باز با خنده گفت
ها بود و ابدًا به شعر   آنم آه اين شورا فقط مسئول تصويب ترانهييادآور. ز آن پس شدم عضو شورا شعر و ترانه ابالغ آرد و ايهمان روز پيوند مرا به شورا

.شد يشد در اين شورا مطرح نم ي آه در آنار ترانه با آواز خوانده ميها و شعرهاي  نداشت و غزلي   آار
 از يا  در حادثهيطور محمود تفضل  آناره گرفت و همينيدرپور پس از چنداز جمله نادر نا.  آه نام بردم هميشه در اين شورا نماندنديديگر اينكه اعضاي

. پيوست و شورا تا هنگام انقالب به آار ادامه دادي هم به جاودانگيپژمان بختيار. ست رفت   د
 آه در يزيرا اوًال مضامين. ز انصاف است آنم آه دور ايشد، بايد يادآور ي در اين شورا اعمال مي مميزياند آه نوع  گفتهيعطاي ي ايرج جنتياما اينكه آقا
 موجود بود و خود شعر ي طرح مطالب سياسي ترانه براي بهتر از شوراي ديگريها ديگر اينكه مكان.  باشديتوانست سياس يشد نم يترانه مطرح م

 ١٣۵٢اين آتاب آه در سال . ر اين مدعا است بيدليل) چهارمين مجموعه شعر من(» رستاخيز «يتوانست بسيار بهتر در اين مورد عمل آند و شعرها يم
.شر شد، مدت يازده ماه در آميته فرهنگ و هنر بدون آسب مجوز مانده بود   منت

 يشد و آس يناميده م» باال«آمد، در نهايت به اين مراآز آه  ي بيرون ميديگر اينكه در راديو مراآز بسيار مورد اطمينان وجود داشت آه هر چه از هر شوراي
  .چيز آنجا بود  همهيبه اين ترتيب محل تصويب نهاي. شد يافراد و محل تشكيل آن اطالع نداشت احاله ماز 
. رسيد ي به تصويب مي از لحاظ ادبيتغيير يا با تغيير مختصر يهايشان ب  بودند و اغلب ترانهي خوبيسرا  هم در اين هنگام ترانهيعطاي ي جنتيآقا

العاده تازه داشتند و غالبًا من و دو سه نفر ديگر   فوقيآه ديد...  وي، عمران صالحي، حسين منزوي شهيار قنبري قبيل آقا هم بودند ازيسرايان ديگر ترانه
.ها بوديم يجوي افع اين تازه   مد

 مراجعه يسرايان به آسودگ ترانه، در اتاق شورا را باز گذاشتم آه يسرايان آن زمان از جمله عمران صالح  آه به شورا پيوستم، به شهادت ترانهياما از روز
 حروف ي از عزيزان آه ملتفت تالقي تفهيم خاطر بد نيست بگويم آه يكيبرا. زحمت تفهيم اين موارد هم به عهده خود بنده بود. آنند و موارد ايراد را دريابند

گيرد و اگر به آواز  يتان م اختيار خنده ي بلند تكرار آنيد بيآه اگر آن را با صدا»  نيستينگو زيبنده را زيبندگ«:  داشتيها نشده بود چنين مصرع واژه
  ! دارد» آراهت در سمع«: نوشتم يآشيدم و م ي زير مطلب خط ميدر چنين موارد. بخوانيم محشر خواهد شد

: نوشتم يآشيدم و م يزير آن خط م. شد ي در تلفظ ميدر آنار هم موجب دشوار» ز«قرار گرفتن چند حرف »  آه آردم فزون شديتو را ناز ز زار«: يا مثًال
.دارد» افر در حروف   تن«
  .  آننديرا مايه شوخ» تنافر در حروف«يا » آراهت در سمع« اصطالح يآرد آه گاه ي من رفقا را وادار مي معلمي و خويمند همين حوصله

 بگيرم و با تغيير چند آلمه به دستش بدهم و بگويم يآار ساز جوان و تازه نه را از دست ترايا افتاد آه ترانه ردشده ياما در بيرون از اتاق شورا غالبًا اتفاق م
ام و به همين  ها آل ترانه را دوباره ساخته ي بعضي برايام، حت  آردهيگونه آارها خيل از اين. شود يدانستم آه قبول م يو م»  شورايحاال بيار تو«

. بذل آنميود نيز در همان فرصت آوتاه چيز خيدانش ام آه از مايه اندك  آردهيايت نكرده و سع   آف
آردند و  ي مي بگويد آن را مميزي آالم ندارد آه آسيخوشبختانه موسيق. ي شعر و موسيقي شعر و ترانه و شورايحاال برويم بر سر حضور سايه در شورا

اما سايه نياز به گفتن ندارد آه . شد ي مي بررسيب سالمت ادبها نيز از با همچنان آه ترانه.  بوده استي اصول موسيقياند از باب نادرست آرده ياگر م
  تا  متهم آند؟ يتواند او را به عدم اصول آزادگ ي ميچه آس. انديش بود چه حد آزاده و درست
وط به وقايع زمان، وار و در عين حال پر از مطالب مرب  حافظيآزار، با شعر يسخن، ب  نزديك به شصت سال من، محجوب، آمياين دوست ديرين و آشنا

. ما مغتنم استي است آه وجودش در تاريخ ادبياعر   ش
 فراهم آرد و به ي اصولي تازه را با روشيها ، گلي فرهاد فخرالديني با آقاي راديو و در زمان همكاري شعر و موسيقي در شوراي تصديها در طول سال
.  ايران دميدي در موسيقيا  جان تازهيالدين  مبارك او با فرهاد فخريهمكار. فراوان داشت يها  ايران آوششيدر پيشبرد و نو آردن موسيق. يادگار گذاشت

  .هر آجا هست خدايا به سالمت دارش. عمرش دراز باد و خاطرش آرام و آزاد و به دور از رنجش از سخنان ناسنجيده
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نيما جمالي 

  

  
 که بگذارم بلند يتازه در صورت.  بگذارم بلند شود و هر هفته خضابش کنمايشم را بتراشم يد هر روز رين است که بايبت مرد بودن اين مصيکمتر" 

  !"  دارم بدهم؟ي آن، من چه جوابيا رويد يخواب يد و ميگذار ير لحاف ميشتان را زي از من بپرسد آقا، شما شب ريشود، اگر کس

، دشت )١٣٦٠( ز سرعت و از آتشي، خط)١٣٥١(زي، رستاخ)١٣٤١(، مرمر)١٣٣٦(، چلچراغ)١٣٣٥( پاي، شاعر جا)، تهران١٣٠٦(ين بهبهانيميسن پاسخ يا

ن سؤال است که هرگز دلش خواسته مرد باشد؟يبه ا... و) ١٣٦٢(ارژن

  
ل رشته حقوق از يالتحص او که فارغ. زنند ياد ميز فري انسان بودن را نيهاي و دشواري معروفند، دردهايگ  به همان اندازه که به عاشقانهن،يمي سيشعرها و غزلها

.  انسان هستدزن و مرد هر دو" : ديگو ي، در پاسخ به تفاوت حقوق زن و مرد مييس و آموزش گذرانده، در گفتگوي را به تدريادي زيدانشگاه تهران است و سالها

 يگريم باشد و دي لذت ببرد و در ساخت و ساز جامعه سهي برخوردار باشد و از آزادي از مواهب زندگيگريش از دي بيکينم که يب ي نميليدل

."محروم و متروک و مطرود بماند

  
. ر داديي را و عشق به مردم را تغيم را، نگاهم را به زندگره واژگانم را بلکه طرز تفکرم را، احساسيمادر شدن نه تنها دا" : دي گويا درباره مادر شدن مي

ان را دوست يل همه مردم و همه جهانين دليبه هم. ام ان را از خوب و بد من زادهيکنم همه آدم يحس م. وستيگرا پيد و به ديرون کشيمرا از خود ب

  ." دارم

 ٢٠٠٧افت نوبلينامزد درن بار، ي سومي خارج از کشور برايراني ايدفاع از حقوق بشر و نهادها ي دانشگاهها، انجمنهاي برخي است که از سويران، مدتي غزل ايبانو

.زه نداردين جايافت اي به دريشده است، هر چند که خودش باور

   
  ست؟ ي نيران، کافين غزل ايمي احترام به سي ادايانه بران همه بهيخوب، ا.  هم هستيرماه، سالروز تولد بهبهاني ت٢٨

http://www.golagha.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.chn.ir/news/?section=4&id=5597
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شعر نيمايي  
سيمين بهبهانياز نيمايوشيج تا 

  

  
  

استوار، در  پندارد مي تواند آنها را همچون پايه يي پندارد، که مي آيد که آدمي، فکرهايي را چنان بديهي مي پيش مي
و پيش مي آيد هم، که چون آن فکرهاي سامان يافته، در برابر اهل . يگر خود به کار گيردسامان بخشيدن به فکرهاي د

  . نظر قرار گيرد، آنان بيش از هرچيز، بر همان بديهيات ترديد کنند
ترديد بر چنين بديهياتي، اگر چه شگفتي مي آفريند، اما، بالذاته ارجمند است، چرا که خود سبب مي شود تا فکر 

آنچه تاسف برانگيز است اما، آنکه، چنين ترديدهايي غالبٌا با لحني آميخته به هزالي و لودگي . ر پيدا کندتعميق بيشت
. است که به زبان مي آيد

يکي : فکرهاي من در باره ي غزليات خانم سيمين بهبهاني که در اينجا و آنجا منتشر شده است، بر دو فکر اساسي
من اين دو . مبتني بوده است» وجود نوعي از شعر به نام غزل نيمايي« ديگري و » وجود تفاوت ميان فرم و قالب« 

اما، مورد ترديد اهل نظر قرار گرفت، اين خود سهل » بديهيات« اين . موضوع را، موضوعاتي بديهي تصور کرده بودم
  . ار شد انک- به منزله ي يکي از انواع شعر نو-» شعر نيمايي«است؛ حتي وجود نوعي از شعر به نام 

اين توضيح به ويژه از آن جهت ضروري . مقاله ي زير مي کوشد آن مباني فکري يي را توضيح دهد که بدان اشاره کردم
  . است که هنوز تعريقي که با آن بتوان شعر نيمايي را از شعر غير نيمايي تفکيک کرد در دست نيست

  .ونه هايي از فکرها و شعرهاي خود نيما بسنده کرده امو بگويم اين راهم، که، در توضيح شعر نيمايي، به آوردن نم

  . قالب شعر قاب شعر است
. وقتي از قالب شعر مي گوييم، در واقع از قاب شعر مي گوييم: وقتي از قالب شعر کالسيک مي گوييم، فراتر از آن

 دارد، بي آنکه بتواند هر قاب، از طريق اضالع خود، کرانه هاي داخل خود را بيان مي. قالب شعر، قاب شعر است
همچون قاب پنجره، که اضالع آن، منظره ي بيرون را محصور . موضوع عناصر داخل خود را تعيين کند و يا توضيح دهد

نوع اشياء، جنسيت آن ها، حجم آن ها، رنگ آن ها، سکون و حرکت . مي کند، اما نمي تواند به تعيين منظره بپردازد
ي اين ها را در بر گرفته است ربطي به قاب پنجره ندارد،  يسيون آن ها، و فضايي که همهآن ها، تناسبات آن ها، کمپوز

  .پنجره فقط مي تواند به منزله ي قاب، اين مجموعه را در محدوده ي اضالع خود، کرانه مند کند
ند و از اين رو بر و بوم، کرانه هاي کار نقاش را تعيين مي ک. مفهوم قالب در شعر، همچون مفهوم بوم است در نقاشي

  . آن تاثير مي گذارد، اما قادر به تعيين نوع و کيفيت کار نقاش نيست
مفاهيمي چون جنسيت، رنگ، کمپوزيسيون و پرسپکتيو، مفاهيمي هستند که فرم يک منظره، يا يک اثر هنري را مي 

  . سازند
 فرم هاي سزان در کار نقاشي مي گوييم چنانکه وقتي از. بي ترديد، بوم، خود بخشي از فرم است اما نه همه ي آن

و آن را مثًال از فرم هاي موندريان تفکيک مي کنيم، منظورمان نه فرم بوم هاي آنان، بلکه شکل برخورد هر يک از آنان 
با عناصري همچون شيء، فضا و کمپوزيسيون است، به تعبير دقيق تر، منظورمان از فرم، فرم چيزهايي است که بر 

http://www.vajehmagazine.com/
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  فرم، مفهومي در برابرمحتوا
همچنين، فرم به معناي شکل است نه به معناي قاب و قالب، و شکل اعم است از شکل هرچيز، و از جمله از شکل 

، پاسخ » در چه فرمي ساخته شده است- مثًال يک قطعه شعر-فالن اثر« هايي همچون  اين است که پرسش. قالب
  .  مادام که معلوم نشود پرسشگر چه نوع مصداقي از فرم را مورد نظر داردناپذير مي ماند

در فرم غزل، در فرم : چنين پرسشي با توجه به حوزه ي مصاديق آن، مي تواند پاسخ هاي گوناگون داشته باشد
ي گوييم فرم بنا بر اين، وقتي م. . . رودکي، در فرم سبک هندي، در فرم حماسي، در فرم سمبليک، در فرم موزون، 

  . غزل يا مثنوي، منظورمان نوع معيني از فرم است و نه فرم به معناي کلي آن
کلمه ي فرم، هم در معناي عام آن و هم در هريک از معناهاي اخص آن، هم در زبان هاي اروپايي و هم در زبان 

  .فارسي بسيار به کار رفته است و به کار مي رود
در اين معني . بر کلمه ي محتوا به کار مي بريم، منظورمان فرم به معناي اعم آن استاما وقتي کلمه ي فرم را در برا

و هم در اين معني است که بحث فرماليسم در .  مطرح مي شود- و در هنر به طور کلي–است که بحث فرم در شعر 
، »فرماليستي« دي، در رويکرد به چنين معنايي از فرم است که شعر شاعران سبک هن. گيرد مباحث هنري شکل مي

در . تلقي مي شود» ) متعهد\ شعاري\محتوا گرا(غير فرماليستي « و شعر شاعراني همچون افراشته و گلسرخي،
  . چنين تلقي يي به هيچ وجه قالب شعر مورد نظر نيست

به اعتقاد من، . نيما از فرم تعريف مشخصي ارائه نداده است، اما کلمه ي فرم را در معاني گوناگون به کار برده است
همچون قالب، وزن، قافيه، زبان، ( در معناهاي اخص آن –او، فرم را نه در معني فرم، بلکه در عناصر متشکله ي آن 

  .  توضيح داده است-)استيل
آغاز مي » افسانه« عالوه براين، تا روشن تر شود که فرم اعم از قالب است، به ياد آوريم اين را که شعر نيمايي با 

قطعات « ، و»مجلس« عالوه بر اين، نيما خود معتقد است که شعرهاي . عني در يکي از قالب هاي کالسيکشود، ي
گفته است، و تا اين » ١٣٠٣حمل « ، او اين حرف را در »بيرق هاي موج انقالب شعري فارسي هستند« وي » ديگر

السيک سروده شده اند، و با اين حال ي شعرهاي نيما در قالب هاي ک  همه- و تاسيزده سال پس از آن هم–تاريخ 
  . فرم و فضايي نيمايي در شعر ارائه مي کنند

به بعد ) ١٣١٦( ، اما اوزان شعر نيمايي تازه از ققنوس)١٣٠١ -١٣٠٠(آغاز مي شود، » افسانه« اگر شعر نيمايي با 
  . است که در آثار نيما شکل مي گيرد

و با شعرهاي ديگر نيما که پس از اين تاريخ در همان اوزان و ! د کرد؟به راستي با اين پانزده سال شعر نيما چه باي
و مثًال سر آغاز شعر ! ي تعريف شعر نيمايي راند؟ قالب هاي سنتي سروده شده اند؟ آيا بايد آن ها را به خارج از دايره

تعريفي از شعر نيمايي ارائه و يا بايد ! بايد دانست؟» ققنوس« ، که همين »قطعات ديگر« ، و »افسانه« نيمايي را نه 
  . کرد که آن را مشروط به حذف اوزان عروضي و قالب هاي کالسيک نکند؟ من بر اين دومي هستم

به وجود آمده است حکم » شعر کهن فارسي در ارتباطي گريز ناپذير با قالب هايي خاص« به اعتقاد من اين حکم که 
مين حکم از آن استنتاج مي شود، اما، نه شعر نيمايي يکسره درستي نيست و اگر چه، نيما هم سخني دارد که ه

 در اين قالب ها شکل گرفته - شعر به معناي امروزي کلمه–از اين قالب ها پرهيخته است و نه همه ي شعر کهن ما 
. تاين نگاه قدمايي اما نگاهي تدوين شده نيس. ارتباط دادن شعر به قالب، خبر از يک نگاه قدمايي مي دهد. است

بلکه آنان صرفًا در بيان انواع شعر است که به قالب . يعني هيچ يک از قدما تعريف شعر را معطوف به قالب نکرده است
اگر کسي مانند شمس قيس، واحد شعر را بيت تلقي مي کند نه مصرع، از زاويه ي اصالت دادن به وزن . پرداخته اند

 - به منزله ي عنصري در تعريف شعر–اما، هر جا که وزن بوده . در تعريف شعر است و نه از حيث اصل دانستن قالب
يعني، شعر . يعني، وجه نظري ضرورت وزن در شعر، به وجه عملي وجود قالب رسيده است. قالب هم بوده است

 در نيمايي، مادام که در چارچوب وزن آزاد مي گنجد، به لحاظ نظري مغايرتي با تعريف قدمايي از شعر ندارد، اين تنها
  . وجه عملي است که اين بخش از شعر نيمايي از شعر کالسيک فاصله مي گيرد

ونيز، از آنجا که تعريف شعر، مانند تعريف هر پديده ي اجتماعي ديگر، پيوسته ديگر مي شود و تازه مي شود، بر منقد 
که بسياري از ما روي آن  –با چنين تعريفي . امروز فرض است که با تعريف تازه به جست و جوي شعر ديروز برود

 وقتي به سراغ شعر کهن برويم، بسياري از نمونه هاي شعر را، بسياري از شعرهاي نمونه را، در آثار -توافق داريم
  . منثور قدما خواهيم يافت
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   تجربي\ انسان تاريخي - ٢
شود   اجتماعي يي مي\ ابدي شعر کالسيک ما تبديل به انسان تاريخي \در اين زميني کردن است که انسان ازلي

ي آن انسان کلي شعر کالسيک، انسان بر منظره است که بر و هم به جا. يي خود را دارد که نگاه تاريخي و لحظه
داراي موقعيتي طبقاتي است و در قشربندي » انسان« در شعرهاي نيمايي خود نيما، . نشيند منظر شعر نيما مي

 –دراين درياي تند و تيره وسنگين « که دارد » يک نفر« ، »خانواده سرباز« : اجتماعي جاي معيني را اشغال مي کند
، که با سبلتي آويخته و عصايي در دست در شعر او »پدر« ، »همسايه ام مسکين« سپارد،  جان مي» -دانيد ه ميک

  . حرف مي زند» سيوليشه« رساند، و خود نيما، که در فضايي سرسامي، با  حضور به هم مي

   طبيعِت بر منظر- ٣
توان در شکلي تعميم يافته، طبيعت را در شعر  مي. عنصري مقايسه مي کند» طبيعت« خود را با » طبيعت« نيما، 

  . نيمايي، با طبيعت در شعر خراساني، و بلکه با طبيعت در شعر کالسيک مقايسه کرد
در کنار درخت مي لغزد، در شعر » يخچه« در شعر رودکي، پاي : طبيعت شعر کالسيک، طبيعت نيست، انسان است

، »گل« شود، در شعر حافظ،  آبستن مي» انگور« ر شعر منوچهري، شود، د ، از شرم در حجاب مي»ماه پر« عنصري، 
  . شود آيد و از آن راه مي از اين راه به باغ مي

  :در شعر نيمايي، طبيت انسان شده، جاي خود را به طبيعت در منظر انسان مي دهد
  تابد، رود است آرام ماه مي

  ي اوجا تيرنگ  بر سرشاخه
  دم بياويخته رفته ست به خواب

   نماد معطوف به سياست- ٤
توضيح شعر نيمايي امکان پذير نيست اگر از سمبليسم حاکم بر زبان آن، به منزله ي يکي از مهمترين ويژگي هاي آن 

  . چشم پوشي کنيم
نيما براي بيان مسائل پرسناژهاي خود، براي بيان فکرهاي خود، تعمدًا، و نه صدفه وار و از سر نا آگاهي، زبان نمادين 

  . کند  را انتخاب ميخود
مسئله اين نيست که اين نمادها تا چه اندازه در خدمت استتيک شعر بوده اند يا از آن استتيک زدايي کرده اند، 

: به بيان ديگر.  به زباني نمادين تبديل شده است- و زبان شعر نيمايي بطور کلي-مسئله اين است که چرا زبان نيما
 سياسي در برابر خود داشته است يا وظيفه يي جمال \د، وظيفه يي اجتماعيآيا سمبليسم نيمايي در کليت خو

  .شناختي
حال آنکه سمبليسم در .  اجتماعي است\نمادگرايي شعر نيمايي، در درجه ي نخست واکنشي به نيازهاي سياسي

 دوست و –اري پژمان بختي» مرغ گرفتار و قفس« ي بهرام شاهي تا »منم آن شير يله« شعر کالسيک ما، از همان 
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  الم وزن شعر و دکالماسيون طبيعي ک- ٥
دکالماسيون –بود، و اين ميل به دکالماسيون طبيعي کالم » دکالماسيون طبيعي کالم« نيما، در جست و جوي 

  .  است که او را به شکستن وزن مي کشاند-تاريخي
 اگر – تاريخي شد، زبان او هم به زبان کوچه و بازار ميل مي کند، و در اين راه \وقتي انسان، موضوعي اجتماعي 

  . اشت قالب را هم مي شکندضرورتي د
 همچنان در چارچوب اوزان کالسيک، با رعايت قيد - همچون سر آغاز شعر نيمايي–نيما، تا پانزده سال پس از افسانه 

  . تساوي طولي مصرع ها، شعر مي گويد
 از پس. است) ١٣١٦(اولين شعر او، که در آن قيد تساوي طولي مصرع ها در هم گسيخته شده است، شعر ققنوس 

مرگ « و » هنگام که گريه مي دهد ساز « ، و »تلخ « شعر . آن نيز، او شعرهاي بسياري با رعايت اين قيد سرود
  . سروده شده اند» سنوات مختلف « در اين شمار است، و اين ها، غير از رباعياتي است که در » کاکلي 

» همه شب « او، پيش از اين در شعرهاي . د مي سراي١٣٣٧را، در آبان » شب همه شب« نيما، شعر دو وزني خود 
عالوه بر درهم گسيختن قيد طولي مصرع ها، رعايت نظم هجايي اوزان ) ١٣٣١هردو در ( » در کنار رودخانه « و 

در کنار « : و يا»  همچون خزه که بر آب –گيسوان درازش « : مصرع هايي همچون. کالسيک را نيز در هم ريخته بود
محصول ترکيب وزن و بي وزني، و يا خود محصول ترکيب اوزان مختلف شعري » سنگ پشت پير رودخانه مي پلکد 

  . است
نويسد، از طريق ارجاع به نظرات قدما، به  نيما، همچنين در نامه يي که به احمد شاملو، و در تحليل شعري از او مي

فًا در آثار و نظرات خود نيما بررسي کنيم، مي بنابر اين، اگر موضوع وزن را صر. پردازد تئوريزه کردن شعر بي وزن مي
 ها، و تا بي وزني، و تا چند وزني کردن شعر،  بينيم که از رعايت اوزان عروضي تا عدم رعايت قيد تساوي طولي مصرع

يک را او، قابليت اوزان کالس. يعني نيما، مسئله ي وزن در شعر را حل کرد. و تا تداخل اوزان در يکديگر را دربر مي گيرد
  . ناديده نگرفت، بلکه امکانات تازه يي در کنار اين امکانات به وجود آورد» اثر نو« براي ايجاد 

   شعر متعهد- ٦
يعني تعهد به حوزه ي . برم کلمه ي تعهد را در همان معناي متداول به کار مي. شعر نيمايي شعري متعهد است

 « - اگر به زبان روز بگويم–تجربي است، به لحاظ محتوا اين شعر که به لحاظ فرم . معيني از مسائل اجتماعي
  . دارد» استفاده ي ابزاري

ي  کوشد استقالل و فرديت خود را حفظ کند، در عرصه ي زبان مي ي فرم، به ويژه در عرصه شاعر نيمايي که در عرصه
ايه ي تناقض دروني شعر فرياد مي کشد، و همين، م» درد مشترک« محتوا مبلغ نوعي اپوزيسيون فکري است و از 

  . اوست

هاي يک شعر به لحاظ نوع شناسي  ها، ويژگي اين ويژگي. سازد هاست که کليت شعر نيمايي را مي اين ويژگي
نيمايي است، يعني تعريفي کلي است که مانند هر تعريف کلي ديگري، ممکن است با مصاديق خود اينجا و آنجا 

  . همخواني نداشته باشد

  غزل نيمايي
چنانکه غزل کالسيک را . ابراين، غزل يا مثنوي نيمايي آن شعري است که بتوان با اين ويژگي ها بدان پرداختبن

  . توان از طريق انسان تاريخي توضيح داد نمي
و از .  ابدي بدل مي شود\نشيند به انسان غير تاريخي، به انسان ازلي  انسان تاريخي هم، در شعر کالسيک که مي

ي  اند، خواه مرثيه  ابدي سروده شده\هاي شعر کالسيک، که در رثاي انسان ازلي  ي مرثيه مهاين دست است ه
  .» شمس« ي مولوي بر  باشد، خواه مرثيه» امام محمد يحيي« خاقاني بر 

  غزل سيمين غزل نيمايي
که »  ادبي ايرانانجمن« يکبار آن را در . سي و چند سال پيش، من غزلي گفته بودم که همان وقت ها به چاپ رسيد

با خواندن مصرع دوم . زير نظر استاد فقيد محمد علي ناصح و با همکاري استاد خطيب رهبر برگزار مي شد خواندم
  . ، استاد ناصح چهره در هم کرد»که رفته از برم آن سبز چشم رويايي« : غزل که 

استاد، « : ر به وساطت مطرح کرد کهاستاد خطيب رهب. »رويايي« مسئله داشت و هم با » سبز چشم« او، هم با 
: اما، مصرع بعدي غزل. ، يعني که جايي براي بخشيده شدن من باز کرد»جوان ها اخيرًا چنين صفاتي به کار مي برند
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  به کدام شاخه آويزم؟          جگر دريده چون گل را 
  ز کدام پشته بر خيزم؟           به کدام سبزه بنشينم؟ 
  دانم که شب سياه زن          به کدام سرخ دل بندم؟
  . . . که ييام زرد پاييزم          به کدام سبزه پيوندم؟

توان آن را در کنار شعر نيما قرار  براي ذهن معتاد به غزل کالسيک بخوانيد کالفه اش خواهيد کرد، اما به راحتي مي
  :داد که

  » . . .به کجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده ي خود را « 
  : ان که و يا در کنار آن شعر اخو

». . . پوستيني کهنه دارم من «    
 ابدي نيست، مشخص است، چهره دارد، واقعيتي زميني \انسان، در شعر سيمين بهبهاني، موجودي کلي و ازلي 

مردي که « ، »عروس گل به سر« : توان او را در قشري اجتماعي جاي داد هاي تاريخي، و مي است با دردها و شادي
مي » به عرش دست و انگشتر جدا ز تن« :، و آن که»آويزه کرده به گردن« ي که يک جفت پوتين ، مادر» يک پا ندارد

. . .»ايلخان و زهره« ستد،     فر
گذارد و در بر خورد با زبان کوچه سوده مي شود بي آنکه فرسوده  زبان سيمين، زبان کتاب است که پا به کوچه مي

آمدن » به تکا به تکاپو« مي کوبد و گاه » تپ تپ تپ طبلي« گاه مي شود و » مرس« و همين است که گاه . شود
.ان است بر سمند   خ

آن ويژگي ها که بر شمردم و اين نمونه . و البته نه سيمين در همه ي شعرهايش تيپيک نيمايي است و نه خود نيما
ها که آوردم صرفًا جنبه ي نوع شناختي دارد

com.paymanemeli.www://http    

خوانده  ي شعر امروز فارسي ملک الشعراين بهبهانيميس شدشعر : 
ن ويسته تري، شاي شعر امروز فارسي بانوين بهبهانيميس  ن زن امروز غزل مدرن يتوانا ترچهارشنبه ٩ ي م  -٢٠٠٧

و " ن ن زيشاعر تر" گاه بلند ي جاي؛ اورا برايشعر پارس ش امروزي دوستداران سرود وسرا .است  پسند شده يپارس
شنهاد کرده انديدوست، پ .انسان هنر " ن يزاوار تر"  

 خوانده شد   ي شعر امروز فارسي ملک الشعرايبهبهان نيميس

  
ليفا  مراسمي اف همراه با عکس هاي ديپ

ين بهبهانيميس  پسند شدهين زن امروز غزل مدرن پارسين و توانا تريسته تري، شايشعر امروز فارس يبانو 
" ن يسزاوار تر" و " زن نيشاعر تر" گاه بلند ي جاي؛ اورا برايش امروز شعر پارسي دوستداران سرود وسرا .است  

 پنجاه سده ي در دهه گذشت ملک الشعرا بهار م که پس از دريآگاه هست. شنهاد کرده انديانسان هنر دوست، پ 
  . نامزد نشده بود گاهين جاي اي براين زمان کسي تا ايکنون 

شده  ه ين مورد تهيادداشت کنم که در هميو فردا را يراد د گزارشيباين درخواست، مي با ايي دانستن ماجرا وآشنايبرا 

http://www.paymanemeli.com/index.php
http://www.paymanemeli.com/
http://www.paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=5
http://www.an-alliance.com/loadattachment.php?attachmentid=131_2268_79
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 دانا در  روزنامه نگار ين و نبشته ن متي، به اي زبان پارسينه ي در زميمهم فرهنگ 
 : ديي ازلندن توجه بفرمايو فردا خانم شهران طبريراد

  
ين بهبهانيميدر کنار س يشهران طبر

ايران  بدون مرز، انجمن سخن و دانشکده مطالعات علوم شرقي دانشگاه لندن به اتفاق، بانوي شعر هنرمندان"  
 ٢٠٠٧ يگذشته هفتم ماه م  به افتخار سيمين بهبهاني يکشنبه شب.سيمين بهبهاني را به لندن دعوت کردند 
بدون مرز   مسئول هنرمندان يروس ملکوتيسخن، س ران انجمنيمد.  در تاالر دانشکده شب شعري برگزار شديالديم 

  .  داشتندي شب شعر نقش بسزائيلندن در برگزار ينا از دانشکده مطالعات شرقيما بيو ن
ژاله :  ميزباني سيمين بهبهاني را عهده دار شدنديشعر ايراني و زبان پارس بانوي نامداردر اين شب شعر، سه 

شعر  سيمين وقتي  :دکتر شاداب وجدي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد. لعبت واال و دکتر شاداب وجدي اصفهاني، 
  .مي گويد، هميشه متوجه انسان ها است و محروميت هايي که مي کشند

  
  ي ژاله اصفهان ، لعبت واال ويوجد شادابدکتر 

هيچ وقت  ند و نه با خون، من اميدوارميخون را با آب مي شو : در مصاحبه با راديو فردا مي گويد سيمين بهبهاني
 يکي هستند و خارج ايران بتوانند به هم  خشونت سرانجام کار ما نباشد و اميدوارم ايراني هايي که در داخل ايران 

سرعت  و دوراني دارد و حتما يک دگرگوني هست، در دوراني که  هر چيزي عمري: دي افزايانم بهبهاني مخ. شوند
 نوع زندگي چيز نمي تواند ثابت بماند، بنابراين ايران هم بايد حتي حکومتش، حتي  حاکم است بر همه چيز، هيچ

  .افرادش دگرگون شود، منتها بدون خشونت
 شاعر بودن به يين شعر خواندن وهم اورا در توانايمي سي هم برايوجد  دکتر شاداب، لعبت واال ويژاله اصفهان

 يي کمتر برنامه  . سوزن انداختن نبودي براي دانشگاه لندن، درواقع جايدر سالن برونا.  ستودندييکوين  به يسزاوار 
 از يوقت  يات فارسيم که شعر وادبين بودگر شاهد آيد ک باري. کندين شهر را بخود جلب ميم ايان مقيرانين اندازه ايتا ا

خوانندش، چگونه يم د، که نماد مقاومت و شجاعت ي آي بر مين بهبهانيميچون س يزبان توانا ودل گرم شاعر، شاعر
  . دي رباي زبانها را مي و فارسيرانيا دل وجان

  : ديگوي او ميشه هايشعر و اند  دربارهي شاعر و منتقد ادبيدکتر شاداب وجد
شعر  تمام .  کشندي است که مييتهايمتوجه انسانها ومحروم د،يگوي اش آنگاه که شعر ميازجوان) ن يميس( ن يريش
و  ديسرايم را " شلوار تاخورده دارد "  شعر ياش، از بعد از انقالب ، از موقع جنگ و قت " ينغمه روسپ"  او از يها

ن يميس   وسرشار از محبت  از آن روح بزرگي انعکاسنهاي ايد، همه يگويرا م" ده دم است يتاکجا سپ" شعر 
  :ديگويم  از شعر هاشيکيم که او دريني بي ما مي وقت .است

  گذارمش،ي است، در امان ميمار اگر خانگ"  
  . "دوست دارمش کند، همچنانيداد ميگرچه ب
در  ن يمي س .داشتن داشته باشدت دوست يظرف نهمهيت، اينهمه قابليتواند اي ميد، چه کسيشه نگاه کنين انديدر ا

 : ديگويشعر سنگسار م

   سرائي رفت و رو کن .سوار خواهد آمد
   کلوچه بر سبد نه، شرا ب در سبو کن

   صفاي گل فزون تر ز شستشوي باران،
   کنار چشمه بنشين، نشاط و شستشو کن

   برآور جليقه زري را ز جامدان
   گرش رسيده زخمي، به چيرگي رفو کن

   پول زرد به گردن ببند طوقي اماز 
   به سيم تو نيارزد، قياس با گلو کن

   به هفت رنگ شايان، يکي پري بياراي
   ز چارقد نمايان، دو زلف از دو سو کن

   تار کهنه بر کش ز گوشه خموشي، سه
   سرودي گر تواني، به پرده جستجو کن

   چه بود آن ترانه؟ بله، به يادم آمد
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    گلي بگير و بو کنترانه ز دستم
   سکوت سهمگين را از اين سرا بتاران

   بخوان، برقص، آري، بخند و هاي و هو کن
   سوار چون در آيد در آستان خانه
   گلي بچين و با دل نثار پاي او کن
   سوار در سرايت شبي به روز آرد

   به هرچه فرمان، سر از ادب فرو کن دهت
   ارتسحر که حکم قاضي رود به سنگس

 عاشقي را به خون دل وضو کن  نماز

 يشعرها  ن دريميخوانند، اما سي سن مي و عواطف مقتضايريشه را برامده از دوران پي اند نيگاه ا نيميمنتقدان س
کنار هم بودن    او خواهان. طلبد ي مي ونشاط را خانگ شود و عشقيرون نمي انسان باورانه بيز از ارزشهايگذشته ن
 . ل خوب وبد بودن آنهايدال ان بهيرانير ايان ناپذي پايبر انداز نه  هاست،

ستايند، او را  مي منقدان ادبي در عين حال که قدرت زبان و دانش سيمين بهبهاني را در پهنه ادبيات ايران بسياري از
ل اجتماعي بوده عين هشياري نسبت به مسائ خوانند و معتقدند اشعار ا و همواره در فکر و ذهني مجموع مي صاحب 

گويند در غياب شاهان و اميران در  از اين رو مي. پيچاند شعر خود مي حرف دل مردم را در کالم شيواي و با شجاعت 
    .بينند مي اشعراي مردم برگزينند، چه تنها اين لقب را بر قامت شعر او برازنده خود او را ملک  ايران، جا دارد

ابراز  نه ين زميز در ايش را نيبخواند و نظر خو و فردايت راديگ او در لندن را، از سا بزريش و سخنرانين همايگزارش ا
    .دييبفرما

نبشته   يگاه زبان پارسيان و پاسداران فرهنگ بلند جايوانيبان، ديشاعران، سخن شناسان، اد ياد داشت، براين يا
افت شما يدر شه و يان اندي بيبرا  گمانيما ب دانست، ايتوان آنرا متن مستقل ادبي است که نميهي بد .شده است

ن مشخصات يهم  با ي خواننده  . خواهد داشتي، نقش اندکيپارس نه در شعري و مقام برتريياز مفهوم ملک الشعرا
  . دينما شنهاديرا پ  يگريل ديان کند و در صورت رضا ندادن؛ بدين باره بيش را در اي خوي شهي وانديباال حق دارد را

بزند  ه ي تکي بلند مرتبت شعر پارسيبر کرس ن حق دارديمي در مقام سي که زن ابد،يد گمان راه يز نبايقت ني حقنيدرا
ن يا ن در يميک سينش ني رضا دادن گزين دم دستم برايمن از هم. گرداند  زبان را سر بلنديو زنان سخنور پارس

   .کنمين مي را داشته اند آفريز هوشين تيشتر از ما اي که پيو به آنان گاه بلند استيجا

 
  

ن نشستنديمي سخنان سينفر در دانشگاه لندن پا هزاران

 

net.fereshtehmolavi.www://httpنقد و نظر  

 
تياز عاشقانه تا مادرانه، از غزل تا روا  

 نثر، تولد شعر نو، و يم، دگرگونيا تجدد بدانيته ي با مدرنيي گذر آشناران ازي ايداري بيت را صالياگر انقالب مشروط

.راننديات مدرن ايه گذار ادبيم که پايني بي مي انقالبييدادهاي را هم روي رمان و داستان کوتاه به مفهوم امروزيداريپد  

. ، و فروغ فرخزادين بهبهانيمي، سين اعتصاميپرو: نديان شاعران زن سه تن نام آورترين دورۀ صد ساله در ميدر ا

. ١شماره . ٢جلد . گريمۀ دين عال در ي و پرتو نوريهن بهرامياز م{ يين سه موضوع مقاله هايسۀ ايمقا

http://www.fereshtehmolavi.net/
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 ين اعتصاميژه پرويگر بوير به دو دي است، اما به ناگزين بهبهانيمين نوشته محور سيدر ا.  بوده است}١٣٧٢/١٩٩٣

ک مادر است و اشارۀ به ير دو دختر و ين سه شاعر زن نامدار در ذهن من تصوير ماندگار ايتصو. شوديهم پرداخته م

 .ن نوشته بوده استين روست که نقطۀ شروع تامل من در موضوع اين آغاز ازايآن در هم

 با ييخواه و اهل ادب فرصت آشناي آزاديمن داشتن پدريد؛ به ي آيا ميبه دن)  ش١٢٨۵( بعد ازانقالب ين چند ماهيپرو

ان ي به پاي ناکام و نا تمام که در اختناق رضا شاهيابد؛ و در عمري يک را ميات کالسيز ادبي انقالب و نيته هاخواس

، ي اخالقي نو در شعر، همه ذوقش را در پروراندن مضمون هايدايدا و ناپي پيش هاي اعتنا به گراي رسد، بيم

.ردي گي کهن به کار مي در قالب هاي، و اجتماعيعرفان  

ۀ ي که غزل در ساي، زمانيدر نوجوان.  شوديما زاده مي بعد از ني و اندي بعد از انقالب و سيست و اندي بنيميس

 يده ميما کشي نيوۀ چهار پاره اي شيبه سو.  رودي غزل مي شده، پي اجتماعياسي سي محتوايت پذبرايمشروط

ن يمضام"ده شده و ي ناميعر فارسسم در شي از رمانتي که شاخه ايشيگرا{ما ي کار نيانيشود و از دورۀ م

د يسع. نگ. آن است"  از مشخصاتيبات نو و ابداعي خلق ترکيمانتال و تالش برايک و سانتيو زبان رمانت

ر يتاث} . ٣۶-٣٣. ، صص٢٠٠٣، ژوئن ٨۴شماره . آرشدر "  در غزلي سادگيبه سو  دشواريگام."وسفي

. رسانديش در آن خود را به امروز ميها ي آورد و با نو آوريرفته دو باره رو به غزل ميپذ  

). ١٣۴۵( کند ين عمر مي هم کمتر از پرويو دو سا ل) ١٣١٢(د ي آيا مي بعد از انقالب به دني ساليفروغ حدود س

 .ن عمر اندک اما آن قدر هست که او را به اوج برسانديهم

جه يسه شاعر آن اندازه هست که نتن ي آثار ا ي جديزان نقد و بررسي مرسوم، ميش ها و نکوهش هاي ستايسوا

 چندان يل ها در مورد شعر فروغ اتفاق نظر کلين دسته از تحلي هم رفته در مجموعۀ ايرو.  را روشن کندييها

 يده مي دي که اختالف رايين هم جايميدر بارۀ شعر س.  گذاردي نمينجا باقي در اي حرفير هست که جايچشمگ

 ين با توجه به دگرگوني گردد؛ که اي غزل، برميعنيدۀ او، ي برگزي، که به گونۀ شعرشتر نه به شعر اويشود، در واقع ب

 صاحب نظران در بارۀ شعر او ضد و ين که آراي ماند پروي م .ر استين پذييد آورده، تبي که او در غزل پدي اساسيها

خواهد حال دل باز  يم"که او  دي گوي مي شود؛ چنان که منتقدي او گفته مي" هاينو آور" از يياز سو. ض استينق

د و به خاستگاه ي است جديشيگرا قًايعم" او که ي هاي است از نو آورين شمه ايد و ايد و از خود سخن بگويگو

ن يپرو.  حکاکيمياحمد کر. نگ{ ." شوديم مربوط رانيت در جامعۀ اي عنصر فردي و فلسفي، فکريخيتار

 نقل شده در مقالۀ پرتو ٢۶۴-٢٨۴صص . ين اعتصاميپروژۀ ي و.يرانشناسيا.  نو آوري، شاعرياعتصام

به شمار " يات فارسيخ ادبين شاعران تارياز برجسته تر"گر ي ديز به گمان منتقدي و ن}...گريمه دين عال در ينور

  .دي آيم

[Hamid Dabashi. “Of Poetics, Politics and Ethics: The Legacy of Parvin Etesami” in Once a 

Dewdrop: Essays on the Poetry of Parvin Etesami. Edited with an introduction by Heshmat 

Moayyad. Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 1994. p. 47-68] 

  روح ي و بير شخصيل شعر غيگر به دلي دياز سو



 

      )١ (سيمين بهبهانی ويژه نامهء           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

[Fereshteh Davaran. “Impersonality in Parvin Etesami’s Poetry” in Once a Dewdrop: Essays 

on the Poetry of Parvin Etesami. Edited with an introduction by Heshmat Moayyad. Costa 

Mesa, California: Mazda Publishers, 1994. p. 69-89] 

  مذکر يز لحن و محتواي، و ن

[Leonardo Alishan. “Parvin Etesami, the Magna Mater, and the Culture of the Patriarchs” in 

Once a Dewdrop: Essays on the Poetry of Parvin Etesami. Edited with an introduction by 

Heshmat Moayyad. Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 1994. p. 20-46] 

ناشر مولف، : تهران.... طال در مس. يرضا براهن{ " ر کردهيالفونتن مونث د"ن ي شود و همچنينکوهش م

  .  شوديده مي نام}٢۵٢ص . ١٣٧١

. زدي خين است، برمي پروي که در زمانه و زندگين اختالف در اساس از تضادي توان گفت که ايمبالغه ها به کنار، م

 چند صد ساله، ي و کرخت شده از خواب غفلتي سنتي جامعه اي تجدد خواهيعني يم که مشروطه خواهيرياگر بپذ

 ي ملت و دولت به صورت طلب حقوقيري شکل گين خواهش نخست در راستاين جنبش و ايم که اينيب يم

 يازمند سپري شالودۀ آن نيم فلسفي و ملموس دارند و درک و هضم مفاهيني عي کند که نمودي بروز مياجتماع

ران بوده و يرون از ايب آنها در يم و ارزش ها و دستاورد هاي آن مفاهيعين طبيروند تکو.  استييشدن سال ها

 و شکاف و شقاق در جامعه رخ ي ناموزوني نوعين ناهمزمانيجۀ اين در نتيبنابرا. ران به ناچار ناهمزمانيورودشان به ا

 و حتا غزل را يتب مشروطه شعر شاعران را اجتماع. مييژۀ مرحلۀ گذار است و همچنان به آن مبتالي دهد که ويم

ند، ي گوي و مظاهر آن مي و تجددطلبيخواهيره همه از آزادي و غيرج، عارف، فرخي ان،يبهار، پرو.  کندي مياسيس

 ير به وجود مييه تغي از نظر وزن و قافي شعر فارسيما در قالب هاين. ١٣٣٨-؟١٢٧۵{ ماست ين نياما ا

ن ي کند و درعي گذارد، مصراع ها را کوتاه و بلند مي را کنار ميل عروضي افاعي کمي تساو ديآورد، ق

محتوا و  ما از نظرين.  کنديشه مي پيه آزادي کند، و در انتخاب قافي را حفظ ميحال وحدت ارکان عروض

ن شعرش است و ينخست  ش١٢٩٩در " دهيقصه رنگ پر "يمثنو.  رودي تازه ميد شاعرانه به راهينوع د

ال ها بعد با کارش نشان که س  } استيانيم آغاز دوره بعد از" ققنوس" کارش و يانيآغاز دورۀ م" افسانه"

ن کمال يما ايو سال ها بعد از ن.  کرده استي را در هنر درک و هضم و درون ر آني و تاثي دهد که مفهوم فرد باوريم

   . کندي در کار هنرمند زن در کار فروغ جلوه مي کردن فرد باوريجذب و هضم و درون

 ي اجتماعيا مضمون هايمان از غرب، يوام گرفته ها زمانه يت به اقتضايگر شاعران دورۀ مشروطين مثل ديپرو

م اما ياز عهد قد.  گنجاندي کهن ميرد و در قالب هاي گيدند مي در عصر جدي دوره اش را که ضرورت زندگياسيس

ن که در آن عهد ين همه پرويبا ا. راث عرفان و اخالق و حکمت هم فراهم استي مي کهن ادبيجز قالب ها و شگرد ها

 اش هم خواه ناخواه از يبشر دوست.  مشخص استين و نه خواصي معي کند، مخاطبش نه ممدوحي نميزندگ

 و ين همزاد انقالب و فرزند فکريپرو. ي سعديدوست"  آدم يبن" ست تا از قماش ين زماني ايجنس بشردوست

. م را ندارديندن از عهد قدل دل کيا تماي آگاه است،اما توان يداريد و آغاز بيبه آغاز عصر جد. ت استي مشروطيميتقو
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با . م استي دهد، اما آموخته سنت و سر سپرده ادب قديد وبند ها داد سخن ميگر قيدر نکوهش جهل و حجاب و د

دا و ينانه پيم که شرمگي کني را حس مي زنانه ايم، نرمايان مردش بسنجين همه اگر شعر او را با شعر همتايا

ا و در توجه يکرد جز نگرش به آدم ها و اشي اش در روير مردانه است، زنانگ و لحنش اگيزبان قرارداد. داستيناپ

 آشکار ييک سو مردانه نماياگر از .  کندي روزمره بروز ميات زندگييش پا افتاده و جزي پيزهايزش به چيوسواس آم

ز يتگر همه چيروا هم هست که او را يده ايگر سرشت زنانه پوشي دي کشاند، از سويشعر او را به وعظ و خطابه م

گران، ين و آن، خود و ديان اين در مرز ميپرو. ندي آيا خوار ميند ي آيا نميگران يده دي کند که به دي ميها و همه کسان

ن يقي را در پس ين واهمه و سرگشتگي و سنت و تجدد سرگشته و ترسان است و ا  و استبداد،يکهنه و نو، آزاد

  . کنديخشک آموزه ها و آموخته ها پنهان م

 کامل يتا سرحد نابود" شتن خوديخو" که در پنهان کردن يز از گفتن از خود است، تا حدين پرهيگر در بارۀ پرويحرف د

 کند، گمان نکنم جز در ي مياري که حافظه ام ييد، تا جاي گويگران مياو که مدام از رنج و درد د.  روديش ميآن پ

که " سنگ مزار"حتا شعر .  از رنج و درد خود گفته باشدي به روشنگري ديي پدرش در جايرا برايوا وگيه شيمرث

اگر قرار باشد به شاعران .  شودي از دل آزردگان بدل ميي در دلجويدرنگ به اندرزين دارد بي و دلنشي شخصيمطلع

 يشاعرد، ينام" شتنيناخو" شود شاعر ين را مي است، پرويند شاملو شاعر آزادي گوي داد، چنان که مثًال ميلقب

 کنم آن طبع ي، گمان مييا از کمرويش است ين از آموخته هاين که ايصرفنظر از ا. وحشت دارد" گفتن از خود"که از 

 و دم فرو بستن در مورد خود يشتندارين خويگران را داشت، از اي ديهاي که دغدغه آزردگينازک و آن جان شکننده ا

   .ده استيکم آزار ند

ر يم که در آن تصوي توانم در شرحش بگوين سه شاعر در ذهن دارم، مي که گفتم از ايريتصوم به آن يحاال اگر برگرد

ره، درخشان، و پرمهرش ين است که نگاه خيميده؛ و در کنارش سي رمينم، با نگاهي بي ميده اين را دحتر ترسيپرو

 ياي که سودا و روي، با نگاهي سرا پا وحشي؛ و فروغ هم هست، دختريه کنيستاده است تا به او تکيد که اي گويم

  . کنديتاختن را برمال م

د به يشا. ن هم نسل استيمين باشد و فروغ هم با سيمي تواند مادر سين مي پرويخيم که از نطر تاري دانيهمه م

مه ي در نيهن بهراميمقاله م{ است ين رابطه مادر دختريمين و سيان پرويل هم گفته شده که انگار مين دليهم

ن يشتر به سرشت آنها و اي است و بين برداشت حسيا. ستنديخ حکم گزار نيم وتارير من تقوياما در تصو. }...گريد

" شتنيناخو"ن شاعر يم اگر پروي دارد که بگوين هم مرا واميهم.  گرددين سرشت تا کجا شکوفا شده برميکه ا

 هم مادرانه است، و يزنانه است، کمک که اتفاقًا يتيفرد. شتن خود استيار خويت تمام عياست، فروغ شاعر فرد

ن که سرودن يميو س". والسالم"است و " شاعر فروغ" که فروغ ين معنياست، به ا" فروغ"ز يش از هرچيش و بيپ

 رسد، همچنان ي مادرانه مي نرم و آرام خود در کمال به مهريشروي کند، در تداوم پي زنانه آغاز ميشعر را از شور

  . شوديم" شاعر مردم"که در کمال 

زبان شعرم زبان مردم "...د، ي گويخود او م.  کندين راشاعر مردم ميمي از شاعر و شعرش سيي هايژگيند ويبرآ

. مي گو ي دانند که چه مي خواهند و مي دانم که چه ميم. ن باشدي آن که خود خواسته باشم که چنياست ب

شرکت : لوس آنجلس. اد هاينه قصه ها و يدم؟ گزيبا قلب خود چه خر. ين بهبهانيميس{..." ن وبسيهم
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 ينده اش نشان دارد، نکته ايرت گويد و هم از بصي گوي را ميقتين حرف که هم حقي در ا}١٧ص . ١٣٧۵کتاب، 

 ي که به گونه ايعني." ن باشدي آن که خود خواسته باشم که چنيب" د، ي گوين است که مي و آن اياست محور

من  "ي مدام و پنجاه ساله در پي پس از تالشين شده است که شاعريغرض، چن    قصد وي ، و نه از رويعيطب

چ ين البته به هيا. ژه داردي وياق و مهر و نشانيند که شعرش سبک و سي بي کند و ميدن نگاه ميخود دو" شاعر

 ي در پ و به کوششي است که شاعر به درستين معنيبرعکس به ا. ستي شاعر از کار خود ني ناآگاهي به معنيرو

 ي سرشت خود و نه ضرورت هاي خود بوده است و به اقتضايدن به گوهر درونيخود و تحقق بخش" من شاعر"کشف 

  .افته استي راه و رسم خود را يرونيب

 ي سخنش با مردم است و شعرش حرف مردم را به زبان مردم مي است که روين شاعريمين گفته، سيبنا بر ا

البته " مردم"ف يتعر. ستنديک" مردم"ن يست روشن شود که ايد بد نيفته شاعر، شا در گينيک بيش از باريپ.ديگو

که در گذشته در برابر " عوام"ن مردم با يا.  رساندي شک کثرت را ميشه بياما هم. ستي ابهام نيشه ثابت و بيهم

 خاص است يدئولوژيک ايب د و چارچوياما در ق" مردم"هم که مترادف " خلق"با .  داردي آمد، فرق زمانه ايم" خواص"

 خواندن و حظ بردن از ييران که تواناي از افراد ملت ايري جمع کثيعني دارد، ي امروزيمفهوم" مردم"ن يا. فرق دارد

 ي بخشي تواند شمار اندک خواص شعر دوست را که شعر خوانين هم ميبنابرا.  را دارنديشعر به زبان فارس

 شود که شعر ضرورتشان ي ميرد، و هم حتمًا شامل گروه پرشمار کساني شان است، در بر بگي از زندگيضرور

ن از مخاطب يپس ا.  شوندي مناسب در دسترس داشته باشند، از آن بهره مند مي هايژگي با ويست اما اگر شعرين

ن يند، گسترده تري گويگر شعر مي شاعران دين روزگار که براي از شاعران ايارين شاعر که، برحالف بسيميس

  . گفته شده را دارديدر معن" مردم "يعنيمخاطب، 

ش به طر ح مسائل و ي هم گرايخيل تاريران به داليست؟ در شعر معاصر ايا محتوا و مضمون شعر او چياما حرف مردم 

ن يبا ا.  از شاعران بوده استياريدغدغۀ خاطر بس" يتعهد اجتماع" رواج داشته و هم ياسي سين اجتماعيمضام

 ين که هم در گفتن از درد و رنجهاينمونه اش پرو.  کندي را شاعر مردم نمي شاعري مسائل اجتماعهمه صرف طرح

. ستين" شاعر مردم"ن حال ي را دارد، با ايات رسميت شده در ادبي تثبيگاهي پشتوانه جا  آورد، و هميمردم کم نم

عت مردم يطب.  شاعر مردم نبستيليال به دي به مسائل اجتماعيا توجه اش در برهه ايفروغ هم به رغم شهرت و 

 روزمره ي از زندگيي و پاره هاي عادي آدم هاي به سويعي و طبيزي غرين او را به شکليميمدار و مردم دوست س

ن دانشور يميس.  رودين از مضمون فراتر ميمي ماند، در کار سين در حد مضمون ميآنچه در کار پرو.  کشانديآنها م

نبض "به گمان من . }...گريمه دين. ن دانشوريميس{..."  نبض زمانه دستش استيهانن بهبيميس"د که ي گويم

 کند، و هم با تمام وجود خود با مردم ي مياو هم با تمام وجود خود در زمانه زندگ. دستش است" زمانه و مردم زمانه

ن ياما ا.  کنديابطه برقرار م با مردم ريعين حد طبي و تا اين راحتين هم هست که به اياز هم. وند دارديزمانه پ

هم خود شاعر و . ستي نير و عام شدني فراگيدگاهي بس متفاوت جز از ديير از آدم هاي کثي ارتباط با جمعيبرقرار

 داند که در يان کند، اما شاعر خوب مي اش را عي شخصيهم شعر او آن قدر روشن هست که باور ها و پسند ها

به .  تواند آدم ها را به هم وصل کندي نمي بشرين اشتراک هاي تريادي جز بنيزي، چن پر تنش و پر تضادي چنيزمانه ا

نمونه اش را در شعر .  رسدي مي و همه مکاني به همه زمانين مکاني و اين زمانيب از جز به کل و از اين ترتيا

  .  جنگ استييه بر عشق مادر در برابر رسوايم که تکيني بيم" زيگردن آو"
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-يل که باشد، تحول مستمر شعر و شعور فردين به غزل به هر دليمي سيوفادار. است"زبان مردم"گر ي ديژگيو

 با زمانه و ي برخاسته از دل همراهي ها، ضرورتين نو آوريا.  در آن واداشته استيي هاي اش او را به نو آورياجتماع

 از زبان مردم يريدو نمود برجسته از وام گ. استر کرده ي او ناگزيرا برا" زبان مردم"مردم زمانه است که به کار گرفتن 

ت ها که ي و استقالل بيتنوع موضوع) ٢ روزمره است؛ يد او برگرفته از کالم گفتاري جديوزنها) ١: ننديدر شعر او چن

ت به ي که در رواي تداوم-- دهند ي مي موضوعي خود را به تداومياست، در کار او جا" شرط"ک غزل يف کالسيدر تعر

 را که در اساس به قلمرو نثر و داستان يت و کالم گفتارين روال شاعر عنصر روايبر ا.  شودي مين شکل متجليربهت

ن دو عنصر را مثًال در شعر ي از حضور اينمونه ا.  کنديد آمده مي پديي شعر غناياد برايتعلق دارند، وارد غزل که در بن

  .ميني بيم"  بوديکودک روانه در پ"

 رسد و گفته ي منظوم مين حماسه هايم که قدمت آن به نخستيرا دار" ييشعر روا"ه البته ما گونه گفتن ندارد ک

ات کهن يز در ادبيات جهان و نيک آن هم در ادبي کالسينمونه ها. ن نوع شعر باشديم تري شود که چه بسا قديم

ان يد چنان که توازن مي گوي را مي که داستانيشعر" ن است که يف ساده و کوتاه آن هم ايتعر. ستي اندک نيفارس

 بلند يينه ساز رمان هم دانسته اند و شعر روايش درآمد و زمي را پيين شعر روايهمچن." شعر و داستان بر قرار باشد

نجا مد که شعر ين بي شود به اين دانسته ها ميا. ه کرده اندي کوتاه را به داستان کوتاه تشبييرا به رمان و شعر روا

 کنم جامع ي، که گمان ميالنيفرزانه م.  بشوندي بررسييه شعر روايتند، از زاوي عنصر روايعر که دارا از شاييها

 او ي در کار هاييت و داستانسراي به انجام رسانده است، به مسئله رواين بهبهانيمي را در باره سين بررسيتر

ت و گفتار يه شاعر را واداشته است تا روا است کي من مطرح است، آن ضرورتينجا برايآنچه در ا. اشاره کرده است

زمانه " شاعر با ي و همنفسي که به گمان من از همگاميرد، ضرورتير در شعرش به کار گي چشمگيزاني را به ميعاد

  .زدي خيبر م" و مردم زمانه

 غالب در ينه ا گوين گونه شعري کنم ايم ، گمان نمي داريي از شعر رواييران نمونه هايهر چند ما در شعر معاصر ا

 هم رفته به شعر يش و کشش شاعران رويا در بعد از انقالب گراي دانم که آين را هم نميا. ن دوران بوده باشديا

ن است که يم، ايني بينم و مي بيا در واقع مي دانم، يا ميآنچه گو. ا نهيشتر شده يش از انقالب بي نسبت به پييروا

ت به ي ها سلطه رواين دگرگوني از ايکيد آورده و ي پديي هاي داستان، دگرگونات، چه شعر و چهيانقالب در صحنه ادب

 در  . داستان داده استيني خود را به صدر نشي شعر جاينيب که صدر نشين ترتيبه ا. مفهوم گسترده آن است

ن که در يا. بوده امسنده در بعد از انقالب ي نقش زنان نويعني، يگري ديه با دگرگونيين قضير ربط ايگي من پينوشته ا

دا کرده است، به گمان ي پيريت چشمگي اهميت و گفتگو و گفتار عادي رواين بهبهانيمي پس از انقالب سيشعر ها

  . استين دو دگرگوني او به ايزيا غريت از توجه آگاهانه يوند دارد و حکاي پيمن با آن دو دگرگون

ان کرد، فراتر از آن رابطه ي آن را بيد بشود با واژه همنفسيا و مردم که شين بهبهانيميان سي ميعيوند ژرف و طبيپ

آنچه که بر .  آوردي او به همراه مي براين رابطه تبعاتيا. ش استيسنده و موضوع نوشته هايک نويان ي است که ميا

گر ي انقالب، د، مثًال بعد ازيه در برهه اين دستمايه شعر و هنرش است و اي گذرد، دستمايان آنان مين مردم و در ميا

گر عناصر ياق واژگان و نحو و همه دين سيبه هم.  طلبديت مي چون روايي گنجد و فضاي غزل نميکره آشنايدر پ

  .رندي پذير ميير و تغين اتفاق تاثيشعر او از ا
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 ري آوردن چشمگيگر روي دي، ماجرايت در صحنه ادبي شعر و رواييش در جا بجايامد هايگذشته از نقش انقالب و پ

 تر يعي طبي، و روزمره گيت، زبان گفتارياس با مردان با روايد بشود گفت که زنان در قيشا.  استييت گويزنان به روا

 ي براي سرنخيين طور در قصه گوي و هميست که درسنت شفاهيد نيبع.  کننديدا مي تر رابطه پيو خود به خود

 به ين بهبهانيمي آوردن سي کنم که چه بسا روينده من بسينجا فقط به ايبه هر صورت در ا. دا شودين تصور پيا

  .ردين جا سرچشمه بگي و روزمره از ا يت و به کار گرفتن زبان گفتار عاديروا

اد ي ي هايژگيش از ويد بي هست که شاين بهبهانيمي سيگر در شعر هاي ديژگيافزون بر حرف و زبان مردم، دو و

ن هر دو يا.  آوردي او به ارمغان مين مخاطب را براي و گسترده تر کنديش ميفته شاعر وشعر هايشده مردم را ش

" وصل کردن"ل و توان ي خورد که مي زنانه آب مي گردد و از سرشتير و سلوک شاعر بر مي به سي به نوعيژگيو

 سنت و يياروين صدسال رويدر ا. ردي گين دو از نگرش شاعر سرچشمه مين اينخست. زان استيدارد و از فصل گر

 يسندگان هم به فراخور حال و هواير کرده است، شاعران و نوي را ناگزينينابي بي زندگيگر که نوعيکديجدد با ت

 سنت را يبرخ.  در برابر آن واکنش نشان داده اندي خود به شکلي و فردي اجتماعيات زندگي و واقعي و روحيذهن

 يگر از آشتي دين دو را عمده دانسته اند و گروهي و تضاد ا تقابليگروه. ته رايا مدرنيگر تجدد ي دي و برخ ده انديبرگز

 يات زندگي که واقعيمردم.  است که همنفس و همگام با مردم استي شاعرين بهبهانيميس. ن دو دم زده انديا

 دست به ينينابي بي بقا و دوام خود در جهاني دانند و براي مي و ذهني فکر يعتًا مقدم بر دغدغه هايروزمره را طب

د درست به يو شا.  ندارندي حاصل هم باکيا نا موزوني ي زنند و از ناسازگاريته ميق عناصر متضاد سنت و مدرنيتلف

 ي و در واقع چندگانگي دوگانگ  کهيدر روزگار.  شوندين کار موفق مي است که به انجام اي باکين بيل هميدل

ن گذشته اگر تنوع ياز ا. ستيرت آور نيات روز حي مقتض سنت و سازگار کردن آن باياير است، احي غالب و جهانگيصفت

 نه تنها روا که بجا يقيب و تلفيا هرگونه ترکي کهن و ي گونه هاييگر نماي و ديم، چه بسا بازسازي را اصل بدانيو آزاد

ده است يش کشي در مقاله اش پيالني را فرزانه مين بهبهانيميس" ني نوييسنت گرا"بجث در باره . هم باشد

 يوه زندگيوه شاعر در کارش با شي شينجا مورد نظر من است همخوانيآنچه در ا. }...گريمه دين. يالنيفرزانه م {

  . است که مخاطبان او هستندي مردمي و عمليذهن

 شود، مهر و منش ي من از شاعر مير شخصينه ساز تصوي کند و زمين را شاعر مردم ميمي که سيگري ديژگيو

نمونه آشکارش را در شعر .  نوازشگر دارديي کند و گرما و نرمايش جلوه مي از شعرهايارير بس است که ديمادرانه ا

دن ياد، اعتراض و جنگين کارنامه فريمي سيشاعر... کارنامه "د، ي گويا مو حد ميض .  ميني بيم" شلوار تا خورده دارد"

 در شعر يتامل. ا موحديض{." ما جا داردن در قلب مردم يست که چنيهوده نيب"پس ."  استي عدالتيبا دروغ و ب

اد ها ين فريا. اوردي عام به بار بيتياد و اعتراض محبوبي کنم صرف فري من گمان نم}...گر يمه دين. ين بهبهانيميس

ت در امان ي و جزمينه ورزي کند، از خشونت و کي نمي و دسته بندي ژرف که داوري از عطوفتيو اعتراض ها در لفاف

            .نندي نشيوه است که بر دل مين شيبه ا مانند و يم

.گانه استي است که شعرش با دلش و دلش با مردمش ي شاعرين بهبهانيميو، سر انجام آن که س  

   !عمرش دراز و جانش جوانتر باد
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، "نگاه نو"منتشر شده در . ٢٠٠۶ در دانشگاه تورنتو در ژوئن ين بهبهانيمي در باره سين الملليوم بيسمپوز" در يمتن سخنران         

١٣٨۵.  

com.andischeh.www://http    

 

  يپگاه احمد

 

ر يشاعر زن چند دهه اخنين و پرسابقه تري مهم تر) ش ١٣٠٦ ( ين بهبهانيميبعد از فروغ فرخزاد ، بدون شک س 

  بوده است

. 

ش ازاو ي باشد که تا پيريدادن به موضوعات و استفاده از تعابن ، توجه نشانيمي اشعار سيژگين ويد مهم تريشا 

  ت اوي و خالقين شاعر در اوزان دشوار عروضي اييطبع آزما. قالب غزل معمول نبوده است ژه درين شکل و بويبه ا

ن امر افزوديد به ايز بايد را نيدر استفاده از اوزان جد  

. 

ل سه بحريب افاعيشتر از ترکين ، ابداع خود اوست و بيمي در شعر سي عروضي از وزن هايا " ن ، پارهيعالوه بر ا 

بوجود آمده است" رمل " و " هزج " ، " رجز   

. 

 – ياسيشه سير در قالب غزل سروده شده است اما اندشتين اگرچه بيميسن نکته قابل توجه است که اشعاريا 

  دهدي بازتاب ميخوب   او را بهياجتماع

: 

 

 گناهتي بيب هاي گذارند در جي که تهمت ميوقت 

 اهتي بارد از چشم سيآسمان قطران و نفرت م

... 

کي 

يست باکيسردت ن   از بادي نه تاکيياما تو ناژو 

ج و کالهتن شود تايميچون ابر بهمن برتو بارد س 

ين دادخواهي با خط خون اياهيس  يس بااليبنو 

 هراسد کلک و بنان دادخواهتي از شکستن ميک 

يم حبس و بند داري بي کيوند داريبا قلم پ  تا 

ست راهتين نيا  ن است و جزيس اي باکانه بنويس ، بيبنو 

 

ن کهي مثال ايکياز مجموعه  ... ) (

http://www.andischeh.com/
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 ييزدا تين قالب محدودي به قالب غزل ، از ايي و مضمون افزايت اجتماعپرداختن به موضوعا  باين بهبهانيميس

  : درآورد شه خوديان اندي غزل ، آن را به خدمت بي از سنت موضوعيروي پيکرد و به جا

 

 ک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنمي

 ن خانه منميشعر ا ک متر و هفتاد صدم ازي

... 

 رقدمم عسس فکر است در چايک مغز و صد بي

 رهنميشور هوس شعر است در پ ک قلب و صدي

... 

 سخن  دشمن من جز حق چه گفتم بهي جملگيا

 ن نزنمي به نفريپاداش دشنام شما آه

... 

 از کف نرود ن گله جا ماندم کهيهفتاد سال ا

  به خاک وطنميک متر و هفتاد صدم گوري

 

  ) همان (

 

   :  کندي ميرويژه خود پيان وين از بيميز سين عاشقانه نيمضام َو اما در

 

 دميابر با آفتاب خواب  ازير چادريدر ز

... 

 دمي ديدم و نمي ديش را ميره رويران وخيح

 ( همان )

  دامن منيده روي خوابيانگار گربه ملوس

 در تن من  دواندهي و تن آسان گرميخودکام و راض

... 

  اوست پنهان در پوشش من من مني اوين اويا

... 

 است آن زن مني حين من او بس بيا بس شرم روست

  )همان (

 

نه ي را ادامه داده است اما در زميک شعر فارسيست که اگرچه سنت کالس ي شاعرين بهبهانيميبه هرحال س

عرضه  اتي را به ادبي مستقليده وشعرهاي آن از هر دو جنبه فرم و محتوا به تشخص رسيايزوا بسط و گسترش

  . شوديده مي بر آن ها بوضوح د اويکرده است که اثر انگشت شخص
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com.ayandeh-irane.www://http    

  

يبهبهان نيمي از سيبه بهانه انتشار شعر" نامه" ماهنامه يليتعط 
  

  انيد ثابتيوح
ور يشهر   ١٣٨۵ ٢١

 
 يروهاي از جمله ني مختلف فکريف هاي طيدگاه هايد کهيين رسانه هاي ازمعتدل تريکي" نامه"ف ماهنامه يبا توق 

 داد ي معتدل ودموکرات خارج از کشور را پوشش ميروهايخواهان الييک ون ، اصالح طلبان، جمهوريي مذهب- يمل
وستير پي اخي سالهايف شده طيهها نشريه توقد  .ز به جرگهين  

 
ي  هيات نظارت بر مطبوعات در جلسه: " اعالم کرده استي خبريبه رسانه هايه نامه درنامه اي نشريروابط عموم 

ي نامه جهت اقدام مقتضي به پرونده. ي سياسي نامه را متوقف آرد ادامه نشريه ماهنامه ١٣/٦/٨٥ مورخ  دادگاه  
 و دبير تحريريه عليرضا يمجيد توالئ ، سردبير آني بهبهانياحب امتيازو مدير مسئول نامه کيوان صميمص." ارسال شد

  آرماني است
.  
سيمين " از يا علت توقيف نشريه به دليل انتشار سروده: "رنا گفته است يابه" نامه"سردبير " يمجيد توالي "

ي اين شاعر آه براي از آتابهايين شعر از يك اين فعال مطبوعاتيبه گفته ا." شده است ذآر" يبهبهان دومين بار در  
آرده است، برداشت شده بود و هيچ   دريافتيسال گذشته مجوز تجديد چاپ را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

است که هيات نظارت بر مطبوعات انتشاراين شعر را توهين به   گفتهييتوال.  در آن صورت نگرفته استيدخل و تصرف
   ايراد داشت، بايد مجوز چاپ و تجديد آني اگر اين شعر به لحاظ محتواييبه گفته و. است آردهيمات آشور تلقمقا

  ".شد ي ارشاد صادر نمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياز سو
 

دنظارت بر مطبوعات اين حكم را به مسووالن نشريه ابالغ نكرد و تنها رونوشت تصميم خو  هيات: " گفته استييتوال 
ها ارسال شده بود، به دفتر ماهنامه  ويژه آارآنان دولت و رسانهيرا آه به دادسرا  " .ارسال شده است

خ اسفند ماه يه به تارين نشريماهنامه ا دري بهبانين بهبهانيمياد شده از خانم سيالزم به ذکر است شعر  شمار  ۴٨
ف، مسعودبهنود، يران، محمدشريزپي از دکتر پرويه مقاالتين نشريشماره ا نيدرآخر. سال گذشته منتشرشده است

   ده استي به چاپ رسييوسف موالي تاج زاده ودکتر ي، مصطفيزنوروزيکامبان،ي کاظميمرتض
. 
فيحکم توق: " آفتاب گفته استيز به خبرگزارين" نامه"ه ماهنامه يرير تحريدب" يکرمان " نامه هفته گذشته از رضايعل 

نکه تا امروز يم و با وجود ايموضوع مطلع شد ني ما هم از اير رسمي غيز کانال هاات نظارت صادر شد و اي هيسو
م، اما يات نظارت ارائه دهي هيحات خود را به اعضايم تا توضي کرديدار  شدن آن خوديم و از رسانه ايسکوت کرد
   ".ف شده استي رسما اعالم کرد که ماهنامه توقيمطبوعات داخلر کليامروز مد

 
ين بهبهانيمي از خانم سيما شعر: "سيمين بهبهاني که بهانه توقيف نشريه شده گفته است   مورد شعر دريکرمان 

 چاپ شده بود ٨٤در سال شان با عنوان بهارانه تر که با مجوز وزارت ارشادي اي از کتاب هايکيم که از يچاپ کرد 
  ".ز نداشتندين آميشعر برداشت توهن ياا خوانندگانمان ازيک از شعرا يچ ينه تنها ما نه ه. انتخاب شد

م ي به اهانت در قالب شعر داشتيازيه ما نه ني حاکم بر نشريو روند کليليبا توجه به ساختار تحل "يبه گفته کرمان 
  اهانت به افراد و مسئوالن شکل گرفتهيو عملکرد ما تا کنون در راستا  ".بودو نه اساسا روند

نکته جالب . ن دولت ستانديشان منتقديدگراندگر را ازيبون ديدو تر" شرق"روزنامه و" ماهنامه نامه "يلي تعطيهمزمان 
گر در هنگام ي، بار دياست جمهوري به عنوان ريوحضور محمد خاتم 1376  پس از دوم خرداديآنکه به مانند سالها

رقرار دادن يتاث  تحتيان محافظه کاران بريش از ايپ. ف شدنديگرتوقي جهان دومطبوعه ديازکشورها يکي به يسفر و
 ين درحاليا.  کردندي اقدام ميجنجال داخل جادي مطبوعات به ايليا تعطي روزنامه نگاران ويري با دستگي ويسفرها

 شده ياست جمهوري دوران ري درطي نسبت به عملکرد ويخاتم  سفر محمدي که درطيشترانتقاداتياست که ب
   است که دست اندر کار بستن مطبوعات وبرخورد با روزنامهييدستگاه هاک به ي نزديهااست، درواقع انتقاد از گروه

http://www.irane-ayandeh.com/
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 روز يع خبريچگاه درخصوص وقايهان موجود درکشور بود کهين نشري تريلي ازتحليکيماهنامه نامه . نگاران بوده اند 
    .اد شده باشدي يشات فکري گرايبراي نظريگاهي کرد پاي پرداخت وتالش ميبه اظهار نظر نم

  
 
 

com.nameh-nashrieh.www://http   
  

  
 

؟يبـاز هـم سـبــز  بــهار !
 تــو آشـــكـار و مـــن بـيـنا،

 
،يگــلــپوشــ  بــاز! بـهــار 
قصه رفته با چشمم؟ هچ 

ورو بنــفــشه چــشــم دارد، 
 غـــمـــم هـــزار تـــــو دارد

 
پـــيــكر آهــنـيـن  عـقـاب 

فــكــنده زآســمان بــر سر، 
بــارد يمـ !   تــگـرگ آـــجــا  
 نــصـيـب عــالــم از بــاال

 
در آتـــــش دو ديـــــوانــه  

 رايروانــه خــون خـــلــق 
يـگر بــدان نـــظـردوزمــ 
يدو پيــروز  آــه مــن جز اين 

 
،يرنـــگ خــون دار! بــهار 
تــر از آــه مرگ آــم بـرگت

  

http://www.nashrieh-nameh.com/
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org.exile-writers-iranian.www://http     

  

 ين بهبهانيمي سيات براينوبل در ادب
  

  سوئد، استکهلم، ابساال،
  

  !اتي نوبل در ادبي زهيئت محترم جايه
  

شه و ي انديب به چهل سال، در راه دفاع از آزادي قريران که طين نهاد اهل قلم ايتر ران، مستقليسندگان ايکانون نو
سندگان ين شاعران و نوي مشترک نامدارتري ن حال خانهي را تحمل کرده است، و در عيني سنگياه نهيان هزيب

، شاعر بزرگ و عضو کانون ين بهبهانيمي خانم سي خود را نسبت به نامزديخواه بوده و هست، خرسنديآزاد
 از يا ندهي نماييا انتخاب نهادوار است که بيات اعالم کرده و اميزه نوبل در ادبيافت جاي دريران، برايسندگان اينو
  .ان داده شودي پاي جوامع متمدن بشري از موثرتريکيات يده گرفتن فرهنگ و ادبيران، به ناديات ايندگان ادبينما

  
  رانيسندگان ايکانون نو
٦/٤/١٣٨٥  

  
  
 
 

com.fablog.mguitar.www://http      يقيتار و موسيگ
ين بهبهانيميس  

 
ان و شاعران ي ترانه سرايکي ي بود در معرفيامقاله! د يشه خوب و خوش باشيدوارم هميسالم دوستان خوبم که ام 

در ضمن جا دارد در باره سوال . کنم يزان ميم به شما عزيدارد که تقد  را در بريمعاصر کشورمان که نکات جالب
حيتم صحبت کرد من ترجيتوان در مورد ريح نميچون با نوشتن چندان صحتم عرض کنم که ير دوستان در مورد دادم که  

ن در پاسخ به يو همچن. دن قرار دهم يشن يح هر ترانه را برايتم صحينجا ري که بتوانم در ايم تا زماني نگويزياصال چ
شان مطلب يانه سفر بگم که ا تريکرده بود آن هم به خاطر آکور ها  که بنده را متهم به آموزش اشتباهيزيدوست عز

شود کهيم مي مختلف تنظي در گام هايم که هر آهنگيباز هم بگو.!! را مطالعه نکرده اند  يقيانتقال گام در موس  
خواند ي ميسفر که فرامرز اصالنن خاطر ترانهيبه هم. ر داد يي آن را تغي هر خواننده اييتوان با توجه به وسعت صدايم 

ن جا هست دري که در ايمي تنظي ولقرار دارد گام ! Am در گام  Cm است آه تمام تالش ي شاعريسيمين بهبهان 
 و دوپاره ي ضربياو در قالب غزل با ايجاد وزن ها.ذهن و زبان مدرن آرده  اش را صرف پيوند شعر آالسيك بايشعر

د آرده و شايد را در شعر او ايجايجديد به اوزان در غزل بخشيده آه شور و نشاط خاص آردن آن شكل نشاط و  
 آه از شعر و يهنگام.آرده شود از سر و آار داشتن با غزل در وجودش ريشهي آه هنوز در چهره اش ديده ميشعف

در بين .برديو با غرور نام هم نسالنش را م كندي را احساس مي خاصيكند، شادمانيشاعران نسل خودش صحبت م
شعر من با شاملو : ميگويد. شاملو قائل است و او را در قله ميدانديبرا  رايشاعران نسل خود عالقه و احترام خاص

نقطه  دارد و همين تمايز باعث عالقه من به شعر اوست چرا آه فاصله ها هميشه در مقايسه با يتفاوت بسيار
شاملو اگر چه زبانش .باشم  آار خودم داشتهي برايمقابل سنجيده ميشود و همين موجب ميشود آه من سنجه ا

 شعر يبهبهان. مطالعه در ادبيات او را چنين قدرتمند آرده بود گرفت و عمق ويتفاوت بود اما از ادبيات آالسيك وام مم
تواند شعري داند آه پيوند با آن مي سرشار از تجربه و آالم ميبسته محدود بلكه جريان يآالسيك را نه يك فضا را به  

و مفاهيم در غزليات او از دايره   انتخاب واژگان داردي براي خاصينايخود او قدرت و توا. برساندي درجه تعاليمنته
، ليريك و ي، سياسيتواند مفاهيم اجتماعي ميچه دايره واژگان  داندي آه او ميبه طور.گيردي ميواژگانش تاثير خاص

  شود و برداشت  جمعيشود آه مفاهيم متعددي از واژگان در يك غزل سبب ميچه دايره اي ايجاد آند و حتييا عاطف

http://www.iranian-writers-exile.org/
http://www.mguitar.blogfa.com/
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توانست تاثير و عمق   است آه با تاثير از شعر آالسيكي آسيسيمين بهبهان.متعدد از يك شعر را ايجاد آند 
 از نويسندگان ي نيز همچون بسياريبهبهان سيمين.  آن آشف آندي براي جديدي در غزل ببخشد و ظرفيت هايزياد

 به دانشگاه تهران وارد شده و در آالس ٣٠او در اواسط دهه .بوده و شاعران قرن اخير تحصيالتش در رشته حقوق
دآتر  ، دآتر عميد، دآتر پاد،ي، سنگلجيحقوقدانان برجسته آن زمان همچون مرحوم دآتر امام  ازي درس بسياريها
ًا من اتفاق: انتخاب آرده ميگويد نكه چرا رشته حقوق راياو درباره ا. شرآت آرده... وي و ميرزا محمود شهابيباهر

 ي آه وارد دانشگاه شدم من تقريبا شاعر٣٦اما در سال  ميخواستم ادبيات بخوانم و دانشكده ادبيات هم رفتم
  باال بود يادم ميآيد آه در همان اوايل شادروان معين مرا از ميان همهيمن خيل شناخته شده بودم و سطح توقع از

 بدون اعراب به من يعرب بعد يك شعر.بله:  هستيد؟ گفتمشما همان خانم شاعره: دانشجويان صدا آردند و گفتند
پايم را گم آرده بودم هم قبال آن شعر را نديده بودم و  من البته آن را خواندم اما هم دست و.دادند و گفتند بخوان

 دآتر يآقا: گفتم.و مفعول را پيدا آنم و به آن طريق اعراب درست آن را بيان آنم فرصت هم نداشتم آه فعل و فاعل
 باال بود فردا صبح يخيل چون ديدم سطح توقع!  اعراب هم بخوانيديشما بايد ب: گفت.قبال اين شعر را نديده بودم من

:  آمد و گفتياتفاقًا در همان روز اول آقاي.نام آردم رفتم به دانشكده حقوق؛ هنوز هم فرصت ثبت نام داشتم آه ثبت
گفت ما آه مرديم از پس اينها بر نميآييم شما چطور ميخواهيد .بخوانمام درس  آمده: گفتم.كنيديشما اينجا چه م

آن زمان دانشكده  بايد يادآور شوم آه در. آننديدانستم آه اينجا هم به زن به چشم ضعيفه نگاه م.بخوانيد درس
عد از من آمد و نهم بودم و بعد هم يك نفر ب  نفر دختر بودند و من آه نفر٨ دانشجو داشت آه از آن تعداد ٤٠٠حقوق 

 آه آن جا به ي ارزشمندي هايبه هر حال عالوه بر دانستن.نشستيمينيمكت م  يكي نفر بود آه رو١٠آًال تعداد ما 
 يشهاب  اآبرياستاد ما دآتر عل. خوب آموختمي را هم با قواعد صرف و نحوش تا حديزبان عرب دست آوردم

شروع تحصيلش دو دفتر به چاپ  ه شروع آرده بود و تا زمان شعر را پيش از ورود به دانشگايسيمين بهبهان.بود
اولين دفتر شعر من :  و قالب چهار پاره است ميگويدياجتماع  پا بيشتر مضامينيدر دفتر شعر اول جا. رسانده بود

 من در ي سالگ٢٠ تا ١٥ اشعار سنين ي منتشر آرد و مقدار١٣٣٠ آن را در ياآبر علم يسه تار شكسته بود آه عل
 هم يپا و بعد ي آن را گذاشتم در جاي از شعرهاي پا را منتشر آنم تعدادي آه ميخواستم جايبود، هنگام نآ

سه تار شكسته .  نبودندي بديساله چيزها ١٨-١٧ يك دختر ي بعد من بود، حاال آه نگاه ميكنم ميبينم برايشعرها
نگرش .ي نيز مثنوي بود در قالب چهار پاره و گاهي مفاهيم اجتماعيدارا  پا دفتر دوم بيشتريديگر منتشر نشد و جا

شرايط  او به عنوان يك شاعر نسبت به. راديكال و مدرن نسبت به وضعيت جامعه استيآتاب نگاه  در اينيبهبهان
 هم حوزه مفاهيم ياجتماع  ميكند از طريق به شعر آشانيدن مسائليموجود در جامعه واآنش نشان ميدهد و سع

 اين مفاهيم ي را براي چهار پاره نيز امكاناتيطرف از.د هم شكل اعتراض آميز به آن ها ببخشدشعر را وسعت ببخش
 دست يمن چهار پاره را دوست داشتم به اين علت آه يك درجه از مثنو: مي گويد خود او در اين زمينه.به او ميدهد

بود با آن چه آه   آوتاه بود و منطبق توانستم قافيه ها را زود به زود عوض آنم، وزن سبك ويبازتر بود م شاعر
 ٣٠ و ٢٠ يافسانه تجربه آرده بود و در سال ها  بود و نيما آن را دري غربيضمنًا قالب برگرفته از شعرها.ميخواستم

در اين زمينه آار ميكردند و همه ... وي، توللي، مشيري، نادرپور، آسراييرحمان  مثلي طرفدار داشت و شاعرانيخيل
 هم آه ياز زمان نوجوان من. بودي بيشتر آار من در اين زمينه آار اجتماعياشقانه و ليريك داشتند ول عيمحتوا هم

 ي؟ اي توده گرسنه و ناالن چه ميكنيا: مطلع آه  بود با اينيآار شعر را شروع آردم اولين آارم يك غزل اجتماع
من فكر ميكنم .سد اما نماينده طرز تفكر من بودشعر شايد بچه گانه به نظر بر ؟ البتهيملت فقير و پريشان چه ميكن

درد   آه من از يك درد به عنوانيوقت. باشدي بيانگر عواطف جمعي من نيز به نوعيعواطف خصوص يآه حت
 از آن عاطفه يهيچ وقت رهاي.درگيرم در واقع من هستم آه با آن درد. صحبت ميكنم، آن درد، درد من استياجتماع
 هر ييعن. بالعكس من در آن عواطف مستحيل ميشومييا حت اين است آه آن ها را در خود مستحيل ميكنم.ندارم
 من هم هست و من با آن ها هم درگير ي من است در واقع آميخته با زندگيزندگ  آه بيرون از جان و حوزهيچيز

ميزند و در دفتر   در چلچراغ چند بار دست به آزمون غزليانسيمين بهبه.دل و جان برايشان صرف آرده ام هستم و از
 و ي است آه هم عواطف شخصيقالب ي بهبهانيغزل برا. مرمر غزل مرآز توجهات و شعر او ميشودي يعنيبعد

:  درباره علت گرايشش به غزل ميگويديبهبهان.يسياس  وي اجتماعيليريك را در آن تجربه ميكند و هم مضمون ها
من دريافته بودم آه اين . آار آنمي خواست در مايه آسيآشنا بودم اما دلم نم يآه با نيما و شعرش خيلمن با اين 
عين حال  در. چند نفر از پيروانش هم آه در آن درخشيدند بسيار خوب بوديخود نيما خوب است و برا يقالب برا

 قالب ي اينكه ارآان عروضيباشد برا ور نداشته مانيدريافته بودم اگر اين قالب سال ها تكرار شود شايد آه زياد جا
بارها هم از خود نيما شنيده بودم آه منظور . آنندياضافه آرد تجاوز نم  از حداآثر ده وزن آه دو وزن هم اخوانينيماي

 در يچيزهاي  بودند آهي شكستند عده ايقالب را بشكنيم چرا آه در همان سال ها هم آه قالب را م اين نيست آه
 رنج ميكشيد و ميگفت منظور صرفًا يخيل ، آهنه تر بود و نيما از اين بابتي قالب ميگفتند آه از هر آهنه اهمان

 آه اين را فهميده بودند به يآنهاي.در شعر وجود داشته باشد شكستن قالب نيست بلكه سخن نو و نگاه نو بايد
  نوشت مثل آتيبه، زمستان،ي در همين قالب نيمايمثل اخوان آه زيباترين قطعات خود را طرفش رفتند و پيروز شدند

 روشن آرد ذهن ياين برا عالوه بر...شهريار و شهر سنگستان، آن گاه پس از تندر، مرد و مرآب، آخر شاهنامه و
عميق اش در ادبيات آالسيك توانست آنچه را آه   مطالعهي نوشت و به نيروي مقاالت مفصليمردم درباره شعر نيماي
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ميشد توجيه آند و سوابق آن را عرضه آند و مهم تر از آن آه توضيح داد نيما  
 يپيروز.است  زبان دست زدهي از نكات نحويآردن شيوه بيان معمول در شعرها تعمدًا به تغيير بعض  عوضيبرا

اخوان به قالب آالسيك .بسيار موثر بود ع آن و توجيهاتش در محق شناختن اين شيوه و ابداياخوان در شيوه نيماي
اما من . آوردي آالم روي را رها آرد و به اوزان طبيعيوزن عروض يبازگشت و شاملو پس از تجربه ها در قالب نيماي

خود متغير  آردم معتقد بودم آه اگر نيما قالب آهن را شكسته و ارآان افاعيل را بنا به نياز سخن همان طور آه اشاره
 است آه شاعر بتواند يايجاد فضاي  نوظهور عرضه آند بلكه منظور اويته، از آن جهت نيست آه صرفًا قالبساخ
برپايه .با مفاهيم آهن خوگرفته بود و هر مفهوم تازه را از خود ميراند  در آن به وجود آورد زيرا قالب آهني تازه ايمحتوا

معمول خود آه حداآثر   آن نسبتًا زياد تجربه آرده بودم با قالبدانستم غزل آه شيوه محبوب من بود و در همين ادراك
 بسيار محكم الفت دارد آه يبا يك نظام لغو  به حدود بيست و هشت ميرسدياوزانش در حافظ به هفده و در مولو
ابط امروزين  از واژه ها يا اصطالحات يا روي نيست و بسياريآن مفاهيم آاف  بيانيگنجايش مفاهيم زمان را ندارد و برا

خود را بر نخستين پاره   آاري معمول بود شكستم و بنايبرنميتابد پس آن قالب ديرين را آه رآن عمده آن وزن ها را
 ي براي وزن قرار دادم و با تكرار آن وزن تازه ايمبنا  سرودن به ذهنم ميرسيد گذاشتم و همين پاره راي آه برايآالم

  ندارد و مرا مجبور نميكند آه صرفًا از آن واژه استفاده آنم وي گذشتگان قرابتيغول شعرم به وجود آوردم آه با نظام
 خوشايند انتخاب مي ي موسيقيدارا را معموًال آوتاه وي آالمياين نخستين پاره ها. مفاهيم تازه ببندميدر را به رو 

 را با برابر نهاد پاره يم نخستين پاره آالمپارسنگ متعادل ميكنند، من ه آنم و همچنان آه ميزان ترازو را با برابر نهاد
نخستين پاره آالم من با وزن متولد. آنم و تا پايان غزلم اين وزن را نگاه مي دارم دوم موزون مي  از يميشود يعن 

 دارد و يآه در آن گنجيده است همخوان ي مفهومي با حال و هواي به او تحميل نميشود و اين وزن طبيعيخارج وزن
 از يديرباز معروف بوده است آه پاره اول شعر الهام است به عبارت اين نكته از. مهم استي من خيليبرااين امر 

يآيد و آار شاعر نيست، آار شاعر بعد از تولد اين نخستين پاره آغاز ميشود، يعن  طبيعت فرود مييورا  آه يهنگام 
آار را بگيرم و منتظر باشم آه همه اش از آسمان  م دنباله اينبايد اين نوزاد را بپروراند و به بلوغ برساند و اگر من نتوان

 آارها توانستم به انجام يخيل) قالب و محتوا(من در اين شكل جديد ! شاعر نازل شود آه ميبايد پيامبر باشم نه
ي تحقق بخشيدم و اين امري مفاهيم هر بيت را با بيت بعديآن آه انسجام موضوع و پيوستگ نخست.برسانم  بود 

شاعرانه يا عارفانه بود و   داشت آهي خود معنا و مفهوم مستقلي هر بيت برايآه در غزل آالسيك معمول نبود يعن
 مغايرت يشيوه بسيار پسنديده بود اما با شعر غرب  و در شعر عرب اينيدر شعر ايران. مربوط نميشديبه بيت بعد

 مفاهيم ابيات حافظ را ملهم از ي از منتقدان پراآندگيزيبا عرضه ميشد و بعض ، بسياريالبته همين پراآندگ.داشت
 قديم پراآنده و يدنيا  امروز مثلياما دنيا.مفاهيم قرآن ميدانند آه حافظ با آن بسيار سروآار داشته است يپراآندگ

 يطبعا ادبيات آه آينه زندگ.و پيوسته است  معمول بسيار نزديك و تنگاتنگيروابط در زندگ.از هم گسسته نيست
 غزل ي مفاهيم آه مهم ترين تغيير من در محتوايبه جز پيوستگ. دهدينم  ها را بازتابيآدميان است ديگر گسستگ

 يگفت وگوها  دراماتيك، ياي گوناگون عرضه آنم مثًال استفاده از شيوه هايمضمون غزل را به شكل ها بود، توانستم
 مال، يا استفاده از جريان سيال يمين  به شيوهيتان هاي يا نقل داسي دروني هاي يا تك گويي يا چند نفريدو نفر

 و ي و با عواطف انسانياز طنز و فكاهه و البته بيشتر با ديد اجتماع يذهن يا استفاده از مضامين سوررئال، يا بهره ور
آليه اوزان   و ديگر خود را در غزلي به غزل داد و به معنايرستاخيز به يك معنا رستاخيز دوباره ا  دريبهبهان. يجمع

 و اوزان آن برخوردار است   در غزل و در آليه رموزيآالسيك آن تثبيت آرد و نشان داد آه از تسلط خوب
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  ماندگار است؟ي شعريآيا شعر سيمين بهبهان

يشکوه ميرزادگ    
   

و ( نداشته ايم که در زمان حيات خود يتا کنون زن شاعر. ران استي امروز محبوب ترين شاعر معاصر اين بهبهانيسيم

  .  شده باشداز اين همه شهرت و محبوبيت برخوردار) ي نسبتا طوالنيدر مدت

 اش و کمتر به صورت نقد و ي بسيار گفته اند؛ بيشتر با تحسين و تمجيد از شخصيت اجتماعيدرباره سيمين بهبهان

معدود منتقدين هم که درباره شعر او نوشته و گفته اند، در توضيح اين که چرا شعر سيمين را با .  شعرشيبررس

http://www.puyeshgaraan.com/
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 وزن شعر، ي مبتکرانه او در زمينه ي، و با توجه به تکنيک هايظر سخنور او را از ني دانند، بيشتر آفرينش هاياهميت م

 ي تواند داده هاي نمي، کسيبدون ترديد، و با هر نوع سليقه ا. مورد توجه قرار داده و آن را تجزيه و تحليل کرده اند

 اهميت يافتن يک ي جنبه هاي  تواند همهياما آيا اين م.  ناديده بگيرد  ماي را به ادبيات شعري سيمين بهبهانيتکنيک

   ست؟ ي يک ملت کافي ادبي ماندگار شدن يک شاعر در حافظه ي، اين همه برايشاعر را توضيح دهد؟ يعن

، از شرق تا غرب، با معدود ي گذرا به تاريخ ادبيات هر سرزميني دارد؟ در نگاهي چيست و چه ماهيتيماندگار

 زنده و پر ي زيسته اند اما، گاه پس از قرن ها، همچنان حضورييي دور م شويم که گر چه در زمان هايشعرايي روبرو م

 که حال و ي کالسيک سرمشق شاعران ديگر قرار گرفته، و گاه به عنوان آفرينندگانيمعنا دارند؛ گاه به عنوان نمونه ها

ز گاه آنچنان قدرتمندند يها نن ي از ايبرخ.  خويش سرشار و معطر و معنادار کرده اندي فرهنگ خود را از آفرينش هايهوا

 ي توان به انگشت شمار شاعراني ما نيز مي ـ اما زنده ـ يدر ادبيات تاريخ. که هر دو مقام را يکجا به دست آورده اند

به . ، با ما هستندي خستگي دور تا به امروز آمده اند و همچنان، زنده و سرحال و ب  برخورد که از راه هايي بسيار

 از ي سبب شده که خيل عظيمي ماندگار کرده است؟ و چه امر ين شاعران را ـ گاه فقط با چند شعر ـ چه چيز ايراست

 از آثار و سروده ي پس از زمان شان، ناپيدا شوند، هرچند که برخي خود، يا چنديشاعران هر دوره، در همان زمان زندگ

   مانده باشد؟  ه شان پراکنده

 در ي تا چه اندازه شانس ماندگاري سيمين بهبهاني با محبوبيت کنونيشاعرن پرسش که آيا شعر ي پاسخ به ايبرا

را مسلمًا يمطرح بوده اند، ز» شعر خوب« رجوع کنم که درباره يادبيات سرزمين ما را دارد نخست الزم است به تعاريف

  .  شودي هر عصر برگزيده مي خوب و واالييک اثر ماندگار در تاريخ از ميان آفريده ها

 قرار گرفته که در ي جهاني و حّسي در ميان پديده ها و عناصر عيني است که شاعر هم مثل هر انسان ديگرروشن

 آميزد ي او در هم مي که با عاطفه هاي دارد؛ درکي هر کدام از اين پديده ها درک   کند و، خواه و ناخواه، ازي ميآن زندگ

 ي اين پديده ها مي نهانيشکار جهان پيرامونش و کشف رازها آي هاي ها و ناهماهنگيو او را موفق به ديدن هماهنگ

 خلق کند ي شعري همين درک ها و کشف ها تصاويريه ي شود که برپاي تبديل به شاعر مي او فقط هنگاميول. کند

بر اساس اين پيش فرض، از قرن ها پيش تا کنون، .  تازه و ناگفته ساخته شده باشنديکه با ترکيب کلمات و مفاهيم

  : ن خالصه کردي توان آنها را چني گوناگون عرضه شده اند که مي شناخت شعر خوب تعريف هاي معيارهايرباره د

   

   باشد؛ي مسلط بر کاربست زبان و قواعد و ضوابط دستوري شاعريـ شعر خوب آن است که دست پرورده  

 که، از تخيل تا واژه ي دهد، منطقيم آن را به هم ربط ي معمارانه اجزاي دارد، منطقيـ شعر خوب ساختمان درست

 يک ارکستر کامل که ي يعن  . سازدي شعر را مي گذارد و بناي م ها، همه چيز را درست و دقيق و آجر به آجر کنار هم

 ي همه سازها و ساز نوازها بايد با هم پيوند و هم آهنگي به اجراي هنرمندانه ي دستيابيده ها ساز دارد اما برا

  داشته باشند؛

  . سازنده شعر خوب انديشه استي ـ عنصر اصل    

 پديده ها و عناصر جهان بايد از مسير تخّيل او عبور کنند تا تبديل ي کار شاعر است، همه ي ـ از آنجا که تخّيل مايه     

  .  شاعرانه استي) نو( دست اّول ي از تصويرها و تخّيل هايپس، شعر خوب مجموعه ا. به شعر شوند

   

 يکين نوشته تنها به عنوان نمونه از يادشده، در اي ي از معيارهاي با برخين بهبهانيمي سيدن سروده ها محک زيبرا

  : کنمياد مي»  دل،يبه امضا«ش، ياز شعرها

   

   ديار روشنم، شد تيره چون شب روزگارتيا

  :کو چراغي جز تنم؟ کاتش زنم در شام تارت
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  !ماه کو؟ خورشيد کو؟ ناهيد چنگي نيست پيدا

  !م روشن کو؟ که فانوسش کنم، در رهگذارت؟چش

  آبرويت را چه پيش آمد؟ که اين بي آبرويان 

  مي گشايندآب، درگنجينه هاي افتخارت؟ 

        شير زن شيرش حرام کام نامردان کودن

  کز بالشان نيست ايمن گور مردان ديارت

  کوه ساکن، رود جاري:  فروشند آنچه دارييم

   از کنارتمي ربايند آهوان خانگي را،

  گنج هاي سر به مـُهرت رهزنان را شد غنيمت

  ُدرج عصمت مانده بي دردانگان ماهوارت

           شب که بر بالين نهم سر، آتش انگيزم ز بستر

  با گداز سوز و سازِ  مادران داغدارت

  در غم ياران بندي، آهوي سر در کمندم

   تا شکر بگذارد شکارت–!  اي خدا- بند بگشا 

  چه سازي مهر از گل درنمازت؟مدعي را گو 

  !سجده بر مسکوک زر پر سود تر آيد به کارت

        : برکمر دستي بزن، برخيز ازجا-  اي من–اي زن 

  !جان به کف داري، همين بس بهره از دار وندارت

   

رق  که احتمال به زير آب رفتن و غي سروده شده است، هنگام٨۵ و ٨۴ ياين شعر در زمان حال شاعر، در سال ها

 به درد آمده، اما نگاه او ين احتماليافتن چنيدل شاعر نيز از تحقق . ان را نگران کرده استيرانيشدن دشت پاسارگاد ا

 را ي يک انحطاط فرهنگي احتمالي اين واقعه ياو در آينه .  دارندي نيست که مردمان عاديهمان نگاه ساده و نگران

 در کل تاريخ سرزمينش يکجا و ي که گويي کند، آن هم به صورتي م    مختلفش بيانيند و آن را در جلوه هاي بيم

  .ابدي ي تر مي تاريخيصدايش هر لحظه طنين. همزمان حضور داشته باشد

 و نور و صبح دارد، همچون شب ي که فرهنگ آن ريشه در روشني اش، سرزمينيسرزمين آفتاب:  بينديشاعر م

، آتشکده ها ي تاريکي از چيرگي جلوگيريان اين سرزمين هميشه، برا داند که گذشتگي نشسته است؛ او ميبه تاريک

اما او يکباره .  رفتي بجا نمانده تا با برافروختن آن به جنگ تاريکي آتشکده ا   داشتند، اما اکنون ديگريرا روشن نگاه م

دهان به  کشد و ي شود، شعله ميخود آتش م.  کند که در درون خود شاعر شعله ور استي را کشف ميآتش

  . گشايديم» يفرهنگ / يتاريخ «ياعتراض

 يتاريک«از يکسو و »  و آتشيروشن« توان ديد که همه چيز در ذهن شاعر بر گرد اين دو مظهر يدر اين شعر م

 ديگر، ي که در تن و جانش ريشه دارد و، در سوييکسو شاعر است و آتش.  گردد ي ديگر، مي، از سو»و غرق شدن

      . خاموش کننده و ويران گري، ايستاده است ـ با نيروي»ضد شاعر«، يا يمدع

 که ي شود که همه از زمانه اي از نشانه هايي روشن مبدل مي کوچکي شاعر به مجموعه يبدينسان، آفريده 

شاعر در آن حضور دارد برگرفته شده اند؛ نشانه هايي که ريشه در تاريخ دارند و در عين حال هيج کدام به تنهايي آن 

 رود تا به حکايت کل ي فراتر ميشعر از سطح روزمرگ.  يافته در خود ندارندي را که در اين شعر تجلي شگفتيعناهام

 او با آن بپردازد و ي کند و رويارويي او با اين جهان و پرسش ها و پاسخ هاي مي که در آن زندگيدرک شاعر از جهان

خته اند که اگرچه رنگ و بو و ي برانگيدن شعريرا بيدار کرده و به آفرنشان دهد که چگونه اين همه عاطفه ها و تخيالت او 
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 شاعر بسته شده و از آن ها جان گرفته ي شاعر را با خود دارد اما نطفه اش در عناصر جهان بيروني جهان درونيرو

  . است

 روزگار يدادهاي در آن است که خود را در قلب زمانه و بطن روي سيمين بهبهاني هاي از برتريبه نظر من يک

 که به يدر جهان ادراک شاعران.  استيمي داي بيرون از خود در رويارويي و کشمکشيخويش قرار داده و با پديده ها

 ذهن خود نشسته اند و، در نهايت، ين است که در چهار ديواري افتد و چني اتفاق نمي روند حادثه اي نمين مصافيچن

ن گروه از ي ايميدانگاه ذهن.  کنندي با همان کلمات ديگران، تکرار مير، و يا حت ديگي ديگران را، با کلماتيتجربه ها

 اگر بسيار زيبا هم باشد، حداکثر ي محدود، حتي ين جهاِن ذهنيچن.  روديشاعران از جهان کوچک اطرافشان فراتر نم

ممکن است شعر چنين .  خبراستيا بيي رودخانه را دارد که از وجود در» سياه کوچولويماه«حکم جهان همان 

د و ي پاير نمي دي گاه حيرت زده شويم؛ اما چنين شعري خوانيم، جذاب بيابيم يا حتيشاعران را، در همان لحظه که م

  .  روديادها ميآسان از 

 خورد ي به چشم مي عميق بشري از دردهاي را هم داريم که اگرچه در آثارشان بازتابيدر عين حال، شاعران

 ياين شعرها هم ممکن است در زمانه ا. ستي در آنها ني عميق بشري عاطفه ها ش ها و ادراک ها و از زايياما اثر

  .  روندي را برانگيزانند و بر سر زبان ها بيفتند اما در کوتاه مدت، گاه کوتاه تر از عمر شاعر، از يادها ميخاص عده ا

ست؛ نخست آن که از جهان بيرون و ينه شعرها نک از اين گوي در هيچ ي توان گفت که گوهر ماندگاريدر واقع، م

 تنها به    است وي شاعر خالي عاطفي و پيچ و خم هاي با خود ندارد، و دوم آن که از جهان دروني چيز   شاعريزمانه 

  .  دلسوزانه اکتفا کردهيگزارشگر

 بينيم که ي بنگريم م کارش تا به امروزي از نخستين سال هاي به مسير تحوالت شعر بهبهانين محکياگر با چن

 ي منزوي متالطم معاصرش، عاطفه هاي، و شناور شدنش در زمانه ي بيروني او، ارتباط او با پديده هايچگونه جهان بين

   زنده و پيش رونده بخشيده اند ي او را شکليو در خود فرورفته 

 دست، هم جايگاه  کنم سيمين خانم توانسته است چونان يک هنرمند چيرهيو چنين است که من فکر م

 بر ي گسترده و مبتني درک عاطفي و هم درها  کند خوب بشناسد،ي مي را که در آن زندگي خود و زمانه ايتاريخ

 ي عناصر و پديده ها و رويدادهاي کند بگشايد تا از همه ي مي که در آن زندگي جهاني خويش را به رويتخيل آفريننده 

 ي ـ فرهنگي ادبي بتواند در حافظه ي امکان اين که چنين شاعر  بهره ببرد و خودي شعرياطراف خود بسود آفرينش ها

   بنشيند و از قيد زمان بگذرد بسيار استيملت

  

  ٢٠٠۶ ام سپتامبر يس
  )يشماره ويژه سيمين بهبهان(بنياد مطالعات ايران : اولين انتشار
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 ييپروا ي ب  روح کي عشق،   دل کي هوس،   تن کي

 ييداي و ش يرفتم تا شنگ يم  گر داشتم

 زديپره ي م ق است از عش  ترسان ي راهب دل

  ييتقوا ي ب مي است از ب جان ي ب يي مرده  تن

 شد  ي و خال دميپروا را کاو ي ب  روح وآن

  يي رسوا  را پر کردم با وحشت ش يخال

  آشفتم   گناه چون  هم ي عمر يورز از عشق

 ييواي ش  بدان ي شد شعر  گم  لعنت در جنگ

  شد يمانيپش  دم اشکي اگر نوش يآب

    يياي در  شدم يو ُپرباران ابر  ظلمت ُپر

 

   عباس پدرش.  گشود  جهان  به دهيد   در تهران ي و فرهنگ  متشخص يي  در خانواده١٣٠٩   در سال ،ي بهبهان نيمي س به   متخلص ،يلي خل نيميس

 بر   عالوه زمان   در آن  بود که ي از معدود زنان يو.  بود  فرهنگ  و اهل  فاضل ي زن عظما ارغوان  فخر مادرش. بود» اقدام « ي ر روزنامهي مد يليخل

  ي فارس ها به  زبان نيز از اي را ن ييها  و کتاب  داشت ييز آشناي ن يسيانگل  و ي، فرانسوي عرب يها  با زبان ي فارس اتي با ادب  کامل ييآشنا

  ي مطبوعات تي فعال  به  بر آن عالوه. بود» راني ا بانوان  کانون«مؤثر   ي و از اعضا  وطنخواه  نسوان تي جمع  از مؤسسان نيميمادر س. نمود  ترجمه

  ها مدرس  کرد و سال سيرا تأس   بانوان رستاني دب نيچن  هم يو.  شد راني ا ي ندهي آ ي ر روزنامهي سردب  هم دوره  کي و   داشت ز اشتغالين

. نمود  را آغاز  شعر سرودن ي نوجوان نيد و از سنيد و بالي پرور ي مادر ني چن ماندر دا  نيميس. بود» دارالمعلمات«و » ناموس « يها رستانيدب

   دو فرزند شدن  و صاحب  از ازدواج  پس  شعرش مجموعه  نينخست.  نوبهار منتشر شد ي  در روزنامه يسالگ-١٤   در سن  شعرش نينخست

  نيمي س ي و ادب ي فرهنگ تيفعال  از  دهه  از پنج شي ب  امروز که  تا به  زمان از آن.  بود  کوتاه شعر و دو داستان  يتار شکسته حاو  سه. منتشر شد

  ي و حت يگريد  آثار هر هنرمند و سخنور چون اند و هم  سر گذاشته  و پشت  نموده ي را ط ياريبس  يها  بي فرازونش گذرد او و آثار و افکارش يم

  نياو در ا.  است مودهي خود را پ ير تکاملي مس ينگر  في و ظر تي جزئ  به تيکل  و از  عمق  به ، از سطحيدگيچي پ  به ي از سادگ يگري د هر انسان

   سپردن ا گوشي و   با خواندن کياند و از دور و نزد وستهيپ  او  به  جستن ز بدوني ن ي و همراهان  را جسته ي و فراز، همراهان بيصعود و نش ر ويس

  ي جار  به وستني پ ي برا ي انسان يتقال  و شاهد تالش...  و شيها  ينگران  ها و دل   اعتراض ش، بهيها هيي ها و شکوا هيمو ش،ياه  اشعار و ترانه به

  ، هم و پهنا  وسعت هم  و  هست  عمق  هم  در آن  برساند که ي و آرام  امن ياي در رد و بهي را بگ اش گشوده   دستان اند، تا بلکه  بوده يرود ُپرآب

   که يياي با دن  فرقش ، پس...ييباي و ناشک  هراس  و هم  و شکوه ييباي ز درد، هم   و هم  است  نعمت  و سکون، هم يکنواختي   و هم  است موج

  هامي و ا و راز و ابهام از رمز  يي زهي آم شي برا تي واقع نينخست  در درک.  است تي واقع کي از   متفاوت يست؟ بر سر درکي چ ستهي ز ابتدا در آن در

  قيها و توف ي از سازگار يي  گونه  به نيشي پ يآمدگ  فراهم  نيد در برابر اي و او با  آمده گر فراهمي د ي از جا يي گو  که چنان آن و تضاد است،

ها و   شي ستا در آن. ردي بگ  خرده اش يادرستن  و ي بلند کند؛ بر ناراست  اعتراض اد بهي فر  کند و گاه مشي و تکر ميتعظ  گاه. دا کندي پ يدسترس

   و آرامش جز امن  وستني پ ني ا  حاصل شدن، که يکي و   است  و و صال  است وستني پ  و آن  است نهفته  تمنا کي  يها جملگ گرفتن  خرده نيا

  درک. شود ي م  کاسته اش يينما د و از بزرگيگرا يم   ظرافت ها به شيستا شود و ي م ها متعادل رود اعتراض ي م شي پ  که چنان اما هم. ستين

  پنداشت ي م يي  آمده  را فراهم چه  آن  که  است ني ا شود و آن يم  رازتر بدل و رمز ي ب تر و البته تر و روشن قي عم ي درک  به ييآلود ابتدا  وهم  و خام

 و   اما هر صراحت  است،  نهفته  صحت چه  اگر ي و روشن  صراحت نيدر ا.  است وده نب ي خود و  از نوع ييها  انسان  جز حاصل که ابدي ي در م نکيا

  يي تنها رنج رود و ي بر باد م ييدهاي، امينيب يم» چيه« از  ي خبر  که گاه شود و آن ي م گشوده   که يي  هر پرده در پس. ستيند ني خوشا يصحت

د و ي نشان  کنار هم کي  به  کيگر يها را بار د شده  ها و کسب  داشته توان ي م که   گاه شود آن ير ميذپ  تحمل  رنج نياما ا. افکند ي م طرهيگر سيبار د
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  هي تک يکي   به ي راحت  به توان يم.  نشست  آن ي انهيم  در يني نگ چون  نشاند، و خود هم يي  و حلقه  گذاشت شان  در دست دست. نظر گذراند 

  ر و گشتي س ني ا يي توانا  که  زمان تا آن  و  رفت يگري د  سراغ  به گاه  مرور کرد و کنار زد و آن  را از ذهن  خاطرات امواج  و نظر کرد يگريکرد و بر د

 و  نفوذ ستي ن يگاهيجا   را در آن يشتنيخو ي و ب  است شتني خو ي آمده   فراهم  است  در آن  هر چه که   پنداشت يياي در قيرا داشت، خود را غر

 .يي رخنه

  ي تعداد يها نظرگاه  دنينشان   کنارهم ي برا- بخارا ي ر ماهنامهير و سردبي مد-» ي دهباش يعل»   و تالش  کوشش  شعر حاصل ي با دامن يدر زن

   کتاب نيا.  است  شده  عرضه  بازار کتاب  به  نگاه  انتشارات ي مؤسسه   توسط ي تازگ  به  که  است ي بهبهان نيمي اشعار س از همراهان

 و  ي بهبهان نيمي س ي  درباره ييها سروده ،ي بهبهان نيمي اشعار س مندان  و عالقه نظران  صاحب يها  از نقدها و نظرگاه است  يي مجموعه

  .ريتصو  ي و تعداد ي و ي از شعرها ييها نهيگز

  نيميس.  باخبر شود ي و ي زندگ يها  سال ي  عمده  از حوادث يطور اجمال  تواند به ي م  و خواننده  آمده  کتاب ي شاعر در ابتدا يشمار زندگ گاه

   قالب ني از ا لهيوس نيد و بديجاد نماي ا يفارس   در غزل ي تحول  توانست-   وزن٤١ از  شي ب-   تازه ي اوزان  با ساخت  نوآور که است  ييسرا غزل

 امر   منظور انجام  به يبهبهان  نيميس«: سدينو ي م  باره ني در ا شناس  محمد حق يعل. دي نما د استفادهي جد نيمضام  اني ب ي برا ي و تکرار کهن

  دهي را برگز يشعر  يها  قالب ي  عنصر سازنده نيتر يادي بن يعني را   واحد وزن  قالب  آن يساختار  ي واحدها اني از م  غزل  از قالب ييزدا ييآشنا

  را  و آن دهي نو بخش يتي را هو  کهنه  قالب ني غزل، ا  بر اوزان سابقه ي ب ي کل به اي و  سابقه  کم  وزن کي و   از چهل شي ب  با افزودن گاه است، آن

 در کار  نيمي از س شيها پ ز ساليما ني ن  که  است ييزدا  ييآشنا  ي هي سو  همان  درست ني و ا  است  کرده ي امروز ي نو و معان يها امي پ يرايپذ

  ني نو ييگرا  را تبلور سنت  در غزل تحول  ني ا يالني م فرزانه» . گذاشت هي را پا ييماي ن  رهگذر بدعت  کرد و از آن يکل  طور  به يعر فارسش

گرند و از يد کي  مکمل کنند و ي م گر را دگرگونيد کي  روز و امروز کهي د اني و تجدد، م  سنت اني م است  يوستي و پ  گسست داند که ي م يبهبهان

 ها رها  از آن سره کيزد، اما خود را ير ي دور م شکند و به ي را م ود کهني از ق يبعض  که  با آن نيميس. ابندي ي م  تازه يگر توانيد کي و جود  برکت

 خود  تيدهد و در نها ي م بي ترت  خودش ي برا  هر کس که شود ي م هي شب يي نفره کي  ي  مسابقه  به دني هنر ورز  صورت ني در ا کند چرا که ينم

   است يودي ق هنرمند در فتح  ي، استادي هنر  و لذت  اعجاب ي  عمده  از عوامل يکيارشاطر ي   استاد احسان  قول به .دهد ي م  خود نمره ز بهين

  علت  امر را نيشاطر هم اريدکتر . ها  آن تيرعا  ني و در ع دهي برگز يدهايو با وجود ق  مقصود لي در تحص  او است يابي کام يعني. نديگز ي م که

   که يي ا تازهي و  جي کمتر را يها  وزن د حتايا  کار برده  به  که ينواز  گوش  ها و اوزان آهنگ«: سدينو يداند و م ي م ي خود از اشعار بهبهان بردن  لذت

ا ي گو يها  واژه ا ساختني  دني و برگز افتنير شما در ينظ  کم   و مهارت هارپارها چي   مضاعف يها هي قاف خصوص ها و به يساز هيد قافيا  کرده هيمجر

  ».ها است ني ا ي ورا ي جوهر هر شعر هر چند جوهر شعر شما مثل. ديافزا يم   خواننده  بر لذت همه

أ موحد در يدکتر ض.  ندانست  و هم  دانست تعلق م يسنت  اني عروض ي  دسته  به د او را همي با مي کن يبند  را طبقه نيمي س  سبک ميبخواه اگر

   بسته  عقد دائم ي عروض با وزن  يراني وفادار ا  زن ي وهي ش  به ي بهبهان نيمي س کنم ي فکر م يگاه«: سدينو ي م يو . دارد ي جالب  سخن  باره نيا

و مهر و  خواهد با هزار شگرد ي م باز است ر و لجيناپذ  و انعطاف  ي تکرار  چه- شوهرها  ي همه   شوهر مثل ني ا  است دهي فهم  و حاال که است

   هم يگري کار د  غزل  به مي بگذر  که  اما از وزن ام  او آموخته به› سابقه  ا کمي   تازه  وزن  چهل  به کي نزد تاکنون‹: ديگو يم.  کند  او را رام خشم

 و   ز سراب  سرشتندش  و گل  ز آب  نه ي شد، بار  ساخته چگونه  ، کهي شتر، آر  به  کن و نگاه « ل از او غز  که دمي فهم ي را وقت ني و ا است  آموخته

  يليها خ هي شده، قاف  او الهام به   نوشتن  در هنگام  و مصراع  هر کلمه که ني ا مثل. ستي ن يساز   مضمون دميخواندم، د را» ...ي پندار حوصله

   که يصبور از مرد   رام واني ح جا که شود تا آن ي م  افزوده  خشم ني بر ا دم  به   و دم  است از خشم  پر اند، کالم رده آو  فرمان  خط  سر به يعيطب

 در   رهاشدن کشد و بعد دوباره ي م ني و خون  سخت ي انتقام  لحظه کيدر    واداشته ي بارکش  به  و سوزان  خشک يها اباني او را در ب يعمر

  ».است   باز کرده زدن   حرف  را به  غزل زبان. ش، اما آزاديان، تنهاتر از پابيب  همان

   زنان شدن   واقع  و معشوقه  مردان يورز   عشق گاهيسرا در جا  غزل عنوان  زند به ي م ي نوآور  به  دست ي عروض  در اوزان  که  هر اندازه يبهبهان

  ي برا کي کالس ي قالب غزل.  دانست  گذشته  قرون  به متعلق  و کي کالس شدت   به يد او را شاعري با هي زاو نياز ا. کند يجاد نمي ا يليتبد ر وييتغ

  :کند يم  في تعر گونه ني را ا  دهخدا غزل ي نامه لغت.  خوبروست  زنان به   مردان  عشق ثي حد انيب
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شان، ي با ا  و صحبت  با زنان ثي حد  داشتن  زنان، دوست  و عشق صحبت و  ثي و حد ي از جوان  کردن تي با محبوب، حکا ي با زنان، باز محادثه«

 در   که يفي تعار ي  و در همه يفارس  يها  غزل ي در همه» ... شود و  گفته شاني ا  و عشق  زنان  در وصف  که يزنان، سخن  با ييگو سخن

   شده  گرفته نيقي  به  و  شده تي تثب وکاست  کم  يد و بي ترد ني کمتر  بدون  مردان يورز   و عشق تيفاعل  گاهي جا  است  شده  ارائه ها از غزل فرهنگ

  يگاهي جا نياند از چن اند نتوانسته  زده  دست ييسرا  غزل ز بهي ن  که ي زنان اندک  يحت. اند  شده  واقع  معشوق گاهي در جا  همواره  و زنان است

  :شود ي م افتي وفور  ز بهي ن نيمياشعار س  در ي سنت يها  في در توص  ماندن يا حتي  و  خروج  عدم نيا.  کنند خود را خارج

 

 ( هنگام نيدر واپس(

  اگر بخشندم ينو، عمر گر ازي بار د کي

 يي شد، در معبد بودا  خواهم يي رقاصه

 انيشاي گ تن، در مکتب  نيمي س يا دختري

 ييآرا   بزم  ، آداب  در هر فن آموخته

  پا تا سر  گل  باغ کيافسونگر،   يا دلبري

  ييايرو منظور هر صاحبدل، از منظر

  (واره يکول)

  و روکن  رفت يسوار خواهد آمد، سرا

  در سبو کن نه، شراب  بر سبد کلوچه

 تر   فزون  گل ي باران، صفا يشو و ز شست

 وشو کن   شست ن، نشاطيبنش  کنار چشمه

 ر برآو دان  را، ز جامه ي زر ي قهيجل

  رفو کن يرگي چ ، بهيزخم  دهي رس گرش

 ، اماي گردن، ببند طوق  زر به ز پول

  با گلو کن اسيرزد، قين  تو مي س به

 ياراي ب ي پر يکيان، ي شا  رنگ  هفت به

  از دو سو کن ان، دو زلفينما ز چارقد

  برکش  تار کهنه ، سهي خموش ي ز گوشه

 وجو کن   جست  پرده ، بهيجوان  از يسرود

 آمد  ادمي   به ي ترانه، بل  بود آن چه

 ...ر و بو کني بگ ي ز دستم، گل ي ترانه

 بتاران  سرا ني را از ا گني سهم سکوت

  و هو کن ي، بخند و ها يبخوان، برقص، آر

 خانه  د در آستاني در آ سوار چون

  او کن ي و با دل، نثار پا ني بچ يگل

 آرد  روز  به يت، شبيسوار در سرا

   فروکن  فرمان، سر از ادب  هر چه بهدهد 
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 را   غزل ي کردند و معنا  را نسخ غزل  ي  مردانه ي سنت في غزل، تعر  با سرودن  اگر چه يراني ا يسرا  غزل زنان«: سدينو يم   باره ني بهفر در ا يمهر

  شيشعرها شتري در ب نيمي س  از جمله  و آنان  داشت قف حد تو ني در ا دند اما کارشانيبخش   توسعه  خاص يتي جنس ي  کنشگرانه ي از محدوده

 اما» .اند  شعر سروده  مردانه  و زبان ر از ذهني و ناگز د مردانهي د ي هيو زاو اند و از منظر  نکرده  دگرگون  غزل ي  را در بستره  مردانه  مناسبات انيبن

  نياند و ا ستهي نگر  موضوع  خود به گاهي از جا ر، آناني خ که نيا ايو  اند  و شعر سروده  گفته  سخن  مردانه ي و زبان  از ذهن  واقع  به ا آناني آ که نيا

  يد در جاي با  که  است يگري د  سخن  است شده   در نظر گرفته  آنان ي برا خي تار ي  در همواره  که يگاهي بر جا  است يديي تأ گفتن   سخن نيچن

  ي موجود اجتماع مناسبات  و  جوان سندگاني و نو  در آثار شاعران ييوجو   جست  که  است ي ضرور  نکته نيا اما ذکر.  شود  پرداخته  بدان يگريد

   به که   است ي و مفعول تي و فاعل شدن   واقع  و معشوقه دنيورز   عشق ي شده تي و تثب کهن  يها گاهي در جا ييها  ليرها و تبديي تغ  دادن انگر رخيب

  يها  نسل  به  را متعلق نيميد سي شد با  گفته  که ي از نظرگاه نيا بنابر.  شود  پرداخته  آن  به  جداگانه يقاتي باشد در تحق يرسد ضرور ينظر م

 مرزها در  ي  همه  که يي  بسا در زمانه چه .کند ي نم  او کم  و جسارت  از جرأت يزي چ نيشي پ  به  تعلق نياما ا.  دانست کيکالس  ي شعرا نيشيپ

   به يا گامي آ دارد که يوام   مؤاخذه  خود به شگاهي در پ  را هر دم زد و آنانير ي را فرو م اني آدم ي اراده ت،ي قطع  و عدم  و ابهام  شده ختهي آم هم

  : بطلبد يي ژهي و ي و گستاخ و جسارت   جرأت ماندن   و زن ا نه، ماندنياند   برداشته يدرست

 

    امشب  تنم  جان  چون ختهير آم با تو د يا

  امشب  بر گردنم  زده  مرجان لعلت گل

 برومند   نخل ي تو ا ضي از ف صفت  ميمر

   امشب  فردا منم يي رسوا آبستن

   ز تو فرسود  جانم ز کهي پره ي خشک يا

   امشب  َتردامنم  که  چشم  شودت روشن

 جانم   در شب ي شد دهي و پاش يمهتاب

   امشب  روشنم ني تو چن طفاز پرتو ل

  َبَرد رشک   که  عشقم ي  فروزنده  شمع آن

  امشب راهنمي پ  به  فانوس راهنيپ

  ستي ن بسم   بوسه کي   شبنم م،ي ن گلبرگ

   امشب  خرمنم  ز گل  که رگبار پسندم

   دوست ي ا آتشم تر از   گرم ي نه، زن آتش

  شب ام  معنا زنم  به  که  صورت  به تنها نه

   است  عشقي ُپر ِم  تنم نيميس  ي مانهيپ

    امشب  مردافکنم  که  باده نيزنهار از ا

 

ستادن، ي تنها ا  انسان، جرأت داشتن   دوست او جرأت  ي اله ني دکتر صدرالد  قول به. ستي ن ماندن   و زن بودن   تنها در زن نيمي س شجاعت اما

 .ز دارديرا ن...  و ختني در آم ي و با زندگ  رفتن  کوچه ه ب جرأت ،ييسرا  غزل  نوشدن، جرأت جرأت
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ت عاشقانه شاعران معاصر ي، که به نقد ذهن»  شب زده يعشق در گذرگاهها«  بهفر با عنوان يم مهردر ادامه بحثمان راجع به کتاب خان

  ...ومه نقل شده از کتاب است ي داخل گيشه که نوشته هايو تذکر هم. م ي رسيش مي و عاشقانه هاين بهبهانيمي پردازد ، به سيم

*  

  .ت ين ذهنيگر نقد زن نگرانه اي و دييت غناي نقد ذهنيکي: ن را به نقد نشسته است يميسنده در دو بخش آثار سينو

 غزل را از ي غزل را نسخ کردند و معناي مردانه يف سنتي اگر چه با سرودن غزل ، تعريراني ايزنان غزلسرا« : سند ي نويخانم بهفر م

شتر ين در بيمي از جمله س-ن ن حد توقف داشت و آنايدند اما آثارشان در اي خاص توسعه بخشيتي جنسي کنشگرانه يمحدوده 

ر از ذهن و زبان مردانه شعر يد مردانه و ناگزيه ديان مناسبات مردانه را در بستر غزل دگرگون نکردند و از منظر و زاوي بن-ش يشعرها

  »سرودند 
  
 در يچ تفاوتي دهد که هيان زن نشان ميران و آثار غزلسرايات زنانه ايخ ادبي به تارينگاه.  رسد ي شک درست به نظر مين سخن بيا

در !...ن تن يمي ماه وش سيگر همان صنم خوش بر و رويبه عبارت د!! .... شود يده نمين شاعران با شاعران مرد ديچهره معشوق ا

 يعني. مردانه است يان عشق و نوازش عاشقانه و اصوال نوع نگاه ، نگاهيوه بين است که شير چهره معشوق اييقت علت عدم تغيحق

رد «ن نوع نگاه در دفتر يا. دار معشوق برود و مغازله کند يک زن در غزلش به ديگاه يان زنانه اش و از جاي توانست با بي شاعر زن نمنکهيا

  : شود يده مي از آثارش دياريز به شهادت بسي نين بهبهانيمي سي»پا
  

  ده اند يگر سرو را بلند به گلشن کش

  ده اند يش قد بت من کشيکوتاه پ

  ره دل چه ماند که مژگان بلندهان پايز

  ...ده اند ي رفوش به سوزن کشين پيچند
  

 و معشوق ندارد و ين نسبت به عشق و عشق ورزيشيف شاعران پي و تعرييت غناي خالقانه به ذهنينگاه و نگرش« گر يبه عبارت د

 حاکم ي نه تنها به نگرش مردانه يو. ست ي نيتجلن عاشقانه ها ميت شاعر و از خاستگاه زمانه اش در ايگاه جنسي تازه از جاييتجربه ا

 يرهايان تصوي آنجا که زن بودن شاعر از ميقت حتيدر حق....» کند يد مي غزلش بازتوليست بلکه آن را در درونه يمنتقد و معترض ن

م يني بيباز هم م»  //... ف و فرح بخش و خوشگواري ده و لطيمست/  روزگار ينايمن چون شراب ناب به م«  شود مانند شعر يآشکار م

  » ... کند يت ميند و رواي بي مرد ؛ آن چنان که او خواستار است ، ميزن خود را برابر با دلپسند و دلخواسته « : که 
  

  :  شود يده مي دييرهاييسنده تغيبه گفته نو» مرمر«اما در مجموعه 

  ن ، پر شکوفه شد جانميچون درخت فرورد« 

  افشانم ؟يه کس ب زگل دارم ، بر چيدامن

...  

   شبها يان مهتابم ، در خموشيپرن

  ...وه پا بر جا ، سر بنه به دامانم همچو ک
  
ن غزل يانه ايدرست است که در م.  شود يش شنوده مي خوي و خواستار واسپاري عشق و دوستدارياي جوي زني نوين غزل صداياز ا

م ي جان را به دست نسيد اما آن خواست دامن پر از گل و شکوفه ها شوي شعر وصف مياز منظر نگاه و خواهش مردانه ، زن راو

  »... زنانه برخاسته است يعي طبيش به دست عشق ، از ژرفاي واسپردن تن و جان خويعنيسپردن ، 
  
 ذهن و زبان و  را ازي غبار کهنگي تازه تا اندازه اييان هواين انگار درون شد جريهمچن« :  شود يپخته تر م» زيرستاخ« ن روال در يا

ش آن اعتراض ي توان روين غزلها ميدر ا. اب نبوده است ين در تالش ده ساله اش ناکاميمي دهد سين نشان مين زدوده و ايمير سيتصاو

ن مجموعه ي گونه گون اي موتبف وار در غزلهاييد که به گونه اي سامانه مردساالر ، فرهنگ و عرف و سنت مردمدارانه را ديزنانه به هست

  :  شود يتکرار م

http://www.shaeraneha.com/


 

      )١ (سيمين بهبهانی ويژه نامهء           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran
  

  ست ي نييز شهر بند سکوتم سر رها

  ست ي نييش خفته مجال سخن سرايکه پ

  س لبان شما توان دانست يس هيز ه

  »...ست ي نييکه خلق را به فغان من آشنا
  

ب بال بر دوش  پوش با اسي آرمان شهزاده زري و ناراستيير اما سرانجام به نارواي دين اگر چه اندکيميس« :ن است که ينکته بعد ا

  ...ده است يرس
  

   پوش با اسب بال بر دوش يشهزاده زر

  رد يسر بر زند ز مشرق ، پا در رکاب گ

  دم ين سان ، کردم حساب و ديدر کارها از ا

  »...رد ين حساب گيوسته اشتباهم ، در ايپ
  

ان شاعر و ي ميار سنتيستم ناز و نيو سه ، مناسبات قدرت يکسويهمان روابط غالبا ... «:»  ز سرعت و از آتشيخط«اما مجموعه 

  :دار است ي پدييباي و زين از زوال جوانيمي اسف و افسوس سييآغاز گونه ا] و...[رد ي گيمعشوق شکل م
  

   ، وان نازکانه سراپا يکو آن شکوه جوان

   ...ي بهاري ، چون ساقه هاي و ترديدر خوش تراش
  

 بتواند آن را مغلوب کند ، به هر ي و زوال و جوانيريد و پي دست بشويطيچ شراي هست که از آن دري نين مضمونيمي سياما عشق برا

  :ابد ي ي باز ميريافته را در عشق پي زوال ييباير ، زيم ناپذين تسليميجال س
  

  راست ين سرخ آه با آن که ديعشق آمد چن

  »...ر است ي دلپذيسرخ گل رسته در برف راست
  

 ي خاصي و برجستگيژگي وي جهات دارايارين از بسيمي سي واره هايکول« :  تازه اند ييا هوا واره هيکول» دشت ارژن«اما در 

 در ينيک ، چهره کاراکتر تازه ، متفاوت و زن ساخته و زن آفري مرد غزل کالس- زنينخست انکه به باور نگارنده ، در برابر ساق. هستند 

 سامان گسسته از سامانه مردساالر را تجسم ي زن بيده چهره ين کوشيمي واره ها سيگر آن که در کوليد. ند ي بيغزل تدارک م

  »...بخشد 
  

دار و يش دشت بيبا گامها...  بخش يعت است و زندگيمادر طب... دبخش يشگوست و امير و پي فالگيکول«:  چگونه است ين کوليحال ا

 يکول.  تنهاست و تنها گذارده شده يکول... رخشد  ديد کهکشان ميلب که از لب بگشا...  شود يبا زالل نگاهش برکه سرشار م

ده شده ، ي زنانه ناميري و اسارت پذيل گردن نهد و از اسارت دوستيش ساخته مردتحمي پي خواهد به قواعد الگوهايتنهاست چون نم

 و سکوت يه خاموش بانگ زن بيکول.... ست همچون خودش به نام سوار ي افسانه اي عاشق معشوقيکول...  کندي ميي زداييآشنا

ند ، يوان افسانه هاير دي که قرنهاست اسي دخترکانيستن و به جايد بخواند ، او به حرمت بودن و زي ست ، او بايراني اينشانده شده 

  : کشد ياد بر ميفر
  

   يد هالک خموشي نمردن ، بايبرا! يکول

  يد ترانه بخواني به حرمت بودن ، بايعني
  
م ي تسليير به ستم و ستم ورز ، کنار درخت و همچون درخت ، به گونه ايم ناپذي سامان تسلي بي رهايره  چندچهين کولين حال ايبا ا

  : سپرد ي سوار ميلي کبودش را به سي گونه يمطلق عشق است که آن سو
  

   تو يلي ز سيلي چهره او ، نيآن سو

  !بزن که به جاست : يعنين سو گرفته فراز ، يو

   گام يواردر برق خنجر تو ، با است

  »...بکش که رواست  : يعنيش ، ينه را پيآورده س
  
او !...ست يست نيني فمي اصوال شاعرين بهبهانيميبه نظر من س.  روشن دارد ي به نظر من هم جالب است و هم پاسخين دوگانگيا

 کند به خاطر يجاد نمي ايه تحوليمات عاشقانه و اصوال درون ي زبان ، در عرصه ذهنيز تا حديش در عرصه وزن و نيهايگذشته از نوآور

ما نه بلند و يچه کار ن.  داند موافقم ينم»  غزل يماين « ياري رغم نظر بسين بخش از سخن خانم بهفر که او را عليز من با اين نيهم

 يده نمي دين بهبهانيمير س از آثايارين نکته در بسيت و تفکر شاعرانه بود که اي تازه از ذهنيانيجاد جريع که اصوال ايکوتاه کردن مصار

 يش هاي بر سرايانات اجتماعي کند که جريان مي بيسنده ، به روشني مورد اشاره هوشمندانه نوين دوگانگيبه نظر من هم. شود 
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زن ، به درون و /  شعريراو/نگاه شاعر« :  رسد اما ي از اوقات کامال زنانه به نظر مين در پاره ايمينکه شعر سي رغم ايگر عليبه عبارت د

 مردان نسبت به زن و ي آرمانيد مردانه و از منظر انگاره يه دي به خود ، که از زاوين زي شده و فرديش ، آن هم نه از نگاه درونيبرون خو

.  مردمحورانه است ، بر ذهن و حس شاعر ي باورها و پنداره هايرگيافته از چيش ني پاالي و دلپسند بودنش ، مصداق نگاهييبايگزارش ز

ز مصروف ي او نييره و مسلط مرد از زن انطباق دارد و کوشايهمان انگاره چشتن بر ي خوييبايش و از زي که واخواست زن از خويبه گونه ا

  »... ست يگاه آن انگاره آرمانيدن به جايرس
  

ش يشتن نگاه داشته و به وصف برون و درون خوير را رو به خوينه ضميشتر آيش بين در غزلهايمين که سيا« : ن باز هم موافقم که يهمچن

در سراسر هفت مجموعه شعر .  شود يده مين آشکارا ديمي سي ان در غزلهاير است که بسامد بااليذ انکار ناپيتينشسته ، واقع

  ».... شعر مورد وصف قرار گرفته است يارکمتر از راوين ، معشوق بسيميس
  
نه کامال خود . د يت برچگاه نه به طور کامل از سنيش ، هي در غزل و غزلواره هاين بهبهانيميس« :  کند که يان اشاره ميسنده در پاينو

  ».مش ي داريمش و پاس مي خوانيد و ما همان گونه که هست مي سرايو او همانگونه که هست م.....  افکنديرا به آغوش نوآور

****  

ت ت غزل پرداخته اسي به کليستي فرمالي مطرح کردم ، آغاز مقاله به نگرشين بهبهانيمي که از مقاله کتاب در باب سيگذشته از مباحث

 توانم مخالفت ينکه با تمام مطالب مطرح شده در فوق موافقم اما نمي رغم ايعل.  شود يده ميکه البته پژواکش در سراسر مقاله شن

 چرا که معتقدم -ان بکشم يک را به ميد و کالسي سپيدري ح- ي نعمتيهرچند قصد ندارم دعوا.  ابراز نکنميستين نقد فرماليخود را با ا

 جوان نشان داده است که ير به دست شاعرانيان اخين که غزل در سالي اما به نظر من گذشته از ا-!  ندارد يجه ايته نتچ ارزش و البيه

خ نگارش مقاله در يکه البته احتماال با توجه به تار( ن دارد ي مضامي ها را در تماميک و اسلوب و فراروي پردازش همه نوع تکنييتوانا

ک ظرف است و ي تنها - ي حاال هر قالب-افت که قالب ي توان دري مي منصفانه و البته علمي، اما با نگاه) سنده نبوده اند يدسترس نو

 از يرفت که پردازش در برخي شود پذيالبته م. به شکل ظرف ندارد يوه پردازش آنها و عطر و طعمش اصوال ربطيات و شيجنس محتو

جه گرفت که ين نتي شود چنيک ظرف هست نميات بد ي محتوي برايي نمونه هااگر. ست يرممکن نيظرفها سخت تر است اما مسلما غ

خ غزل در يچنانکه تار...راد را به پردازنده نسبت داد ي توان اي مين مواردي شک در چنيب!!...  کند يات را خراب مين ظرف ، محتوياصوال ا

  :کهاست ي دارد و سرشار از انواع تکنياهنگ همي معاصر شعريهاي تئورين دست دارد که با تمامي از اياتيران ابيا
  

  ن زلف تو يتا دل هرزه گرد من ، رفت به چ

   کنديزان سفر دراز خود عزم وطن نم
  
  . آخريوال!... ن چطور ؟ي تر از اييچند معنا! ... د ؟ين سراغ داري پست مدرن تر از ايطنز
  

 يشتري بيري توانست با سخت گيست ، مي ناب و کامال شاعرانه کم نين دوره که غزلهاين قسمت از مقاله ، الاقل در ايگمانم عرضه ا

  .همراه باشد 

  

  

 

    http://www.avayeazad.com   

 
 

 

ين بهبهانيميس

  در تهران چشم به جهان گشود يدي خورش١٣٠٦ در سال ين بهبهانيميس
 يان رساند و پس از گذراندن دوره دانشسراين شهر به پاي را در هميرستاني و دبي دبستانيآموزشها

 يي ازدواج کرد که جدا١٣٢٥ تهران شد در سال يستانهارير دبيد و دبي را برگزي شغل آموزگاريعال
 فرزند دارد و هم کنون در ٣او     بار دوم ازدواج کرد اما همسرش درگذشتي بعد برايد چند گاهيانجام
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 شعر  يدفترها

   ١٣٤١     تهران         مرمر.٣  ١٣٣٦  رير کبي ام          چلچراغ.٢  ١٣٣٥    معرفت                 پايجا .١
 ١٣٦٠     زوار                 و از آتش  ز سرعتيخط.٤  ١٣٥٢     زوار                زيرستاخ.٤  

  ١٣٦٧  دي مروار           نه اشعاريگز.٦  ١٣٦٢     زوار                   ارژن  دشت .٥ 

 

   پايجا
١٣٣٥-١٣٢٥  

ي واقعيچهره ها

   ب بريج   دندان مرده     ي زندگيافسانه      واسطه    سرود نان    ي روسپينغمه 
فوق   رقاصه  قره  ن يه يهد    شهر يبه سو   نگاه آشنا     نيتسک   دار يد   در بسته    
 خون بها       کارمند     آغوش رنج ها    ناشناس  راثيم   معلم و شاگرد    العاده

 زن يا     زن در زندان طال      يماريبستر ب     گمشده     ي آزاد  ي فرشته    
 من با تو ام     

   پايجا
١٣٣٥-١٣٢٥  

ي واقعيچهره ها

   نباشد ياگر درد   اه يسکوت س   غم يانه يمور   آرزو     چه يباز   نجا يآنجا و ا   سنگ گور 
من و شب     محال يسودا   زيگر    سنگ صبور    ريآتش دامنگ    درد ينغمه    سه تار شکسته   
ر ابر يحر    اذان     نگاه تو   شه يدفتر اند       پايجا      کابوس   لبخند   
شمع جمع     يال منيخ   مان شکن يپ    سرخ يالله ها   اد شکسته يفر    شب صحرا   
   کاله نرگس     دلينه ييا       باز هم     ستاره در ساغر    

ان يو در پا 

گر يد ديخورش

 

  

  چلچراغ 
١٣٣٦-١٣٣٥  

با خود بودن ها

 

    آشنايا   مهتاب خزان   يار نداري     غرور      کهيگفت   دلِ  آزرده   چلچراغ
 يلوفر آبين     اخگر     نگاه دار      دارميچه عالم     دختر ترنج  
رهگذر    افسون   آتش نهفته   گله     يهر چند رفته ا     هنوز    ايدر  

 ينوازش ها     غبار ماه    گناهينگاه ب   !خطا کن  شراب    حسود     نغمه ساز
 يسبزه    شور نگاه   ار گسستهي   موج     مشعل   دِ  در آب افتادهيخورش  چشمانِ  کبودش

 واري ديه يسا    خيگل   تکاپو     شعله      خوش آن روزيا   چشم شوم  گمشده
 ني رنگيسفره     آتش تمّنا    رازيغنچه    چرا؟   وانه پسنديد   گل خشک  مينس   عود  
   بي شکيب   بهانه    شبيکيتار     گل زهر   درخت تشنه   ريزنج  
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  مرمر 
١٣٣٦-١٣٤١  

بوده ها 

  

يوانگيد   چکيپ  ک دامن گل ي  د و شب يخورش  شراب نور    شکوفه ينامه    ي پريافسانه 
گل     زيموج خ    نشان پا   زان يبرگر     ايگل رؤ   شب    

ادگار ي   سحر يشکوفه   ييشهاب طال   ي خواهيگر بوسه م  اجاق مرمر    اد رفته ياز   انتظار 
   گل قاصد  برف گران   کشم    ين که با خود ميا  آتش دور     گل کوه   
دار يسپ   کوه يبايد  ده ي دميساقه    ي وحشيپونه   صد چمن الله   باغ مهتاب   
دام   اد ي  ن يسجاف زر  ده يپوالد آبد  وفادار   طان يافسون ش  ننگ آشنا   ک سحر ي  
ب يفر

ساق   عطر پرکنده      يدورنگ   و تو   من  شبگرد    ي خبريب  معبد متروک 
نازک تن   توفان    گل يبهار ب  يآشت  شب يد  ال يخکستر خ  صدف    يآشفتگ  ب زن يفر

   يعروسک موم   گره کور     انيدر آش   ازين  د ي عيجامه   اد يفر  خون سبز   
اندوه    ييگل صحرا  

   مرد يا  مه شب ين   نامه  طان يرقص ش  چوب دار     ت ي چشم هايبرا

   

  چلچراغ
١٣٣٦- ١٣٣٥

گرانيمن و د 

 

 مرگ ناخدا     پرست ياد ميفر     ازيدرد ن  ک بهار يپ  شب و نان    هوو
      ترانه ها   نياب پشت پرچآفت در    جواب   با دردم ساز   اديفر    صبر کن ماه دگر   

  تازه ها
١٣٧٧-... 

 ي سازي م  از عشق وسوسه     ؟يکه چ    يز و بنفش و نارنج     ير آمده اي عشق ديا
جامه    ن قرن ي انسان ايبرا    ارهاب   ر آتش باشيفرمان پذ ين خالي ايبه کاسه    گفت و گو    

با قهر     تو يصدا  د يگو آفتاب برا     آنان که خک را    جوان است    زمانهيوقت  داران 
در طول راه      لعنت     هفتاد و هشتاد يبا کوله     مرا ي کشيچه م
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سالم...بّچه ها صبحتان به خير   
  درس امروز ما فعل مجهول است
   دانيد؟يم فعل مجهول چيست
  نسبت فعل ما به مفعول است

 
  در دهانم زبان چو آويز
   لغزيديتهيگاه زنگ م در

  صوت ناسازم آنچنان که مگرـ
   لغزيدينگ م سيشيشه بر رو

 
   داد آن سخن دادميساعت

  حّق گفتار را ادا کردم
  آگاه تا ز اعجاز خود شوم
  ژاله را زآن ميان صدا کردم

 
 

؟ياز درس من چه فهميد! ژاله   
  پاسخ من سکوت بود و سکوت

http://fatik.blogspot.com/
http://fatik.blogspot.com/
http://fatik.blogspot.com/
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؟يده جوابم بده کجا بود   
  هپروت؟  به عالميرفته بود

 
  خندهء دختران و غرش من

ه چون بارانريخت بر فرق ژال   
  بود غرق حيرت خويش ليک او
  غافل از اوستاد و از ياران

 
  خشمگين،انتقامجو،گفتم

گوش ژاله سنگين است! بّچه ها   
نه خانم: طعنه زد کهيدختر   

  ياسين است درس در گوش ژاله
 
 
 

  باز هم خنده ها و همهمه ها
  گوش  رسيد بهيتند و پيگير م

  زير آتشفشان ديدهء من
آرام بود و سرد و خموشژاله    

 
 

  عمق چشم حيرانم رفته تا
  آن دو ميخ نگاه خيرهء او

   گنهشيموج زن در دو چشم ب
يراز   از روزگار تيرهء او 

 
 

   خواندميآنچه در آن نگاه م
  حرمان بود قّصهء غّصه بود و

   کرد و در سخن آمديناله ا
   که سخت لرزان بوديبا صداي

 
 
 

"    پدريستفعل آن" فعل مجهول
  که دلم را ز درد پر خون کرد

   کوفتيخواهرم را به مشت و سيل
  مادرم را ز خانه بيرون کرد

 
 

   تا صبحيدوش از گرسنگ شب
  خواهر شيرخوار من ناليد

  سوخت از تاب شب برادر من
  تا سحر در کنار من ناليد

 
 
 

  از غم آن دو تن،دو ديدهء من
   اشک بود و آن خون بودييک اين

   دانميمادرم را دگر نم
  بود که کجا رفت و حال او چون
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   مانديگفت و ناليد و آنچه باق

  هق هق گريه بود و نالهء او
   سرشکي شد به قطره هايشسته م

  چهرهء همچو برگ اللهء او
 
 

  به ناله اش آميخت نالهء من
  که غلط بود آنچه من گفتم
  درس امروز، قّصهء غم توست
را سخن گفتم؟بگو،من چ تو   

 
 

" فعل آن پدريست" فعل مجهول   
   سوزديم  گناهيکه تو را ب

  آن حريق هوس بود که در او
 سوزد؟ي پناه مي بيمادر

 
  

USA, Iran National Front      net.jebhemelli.www://http

 يگفتگو با تخت

   

  بح از کران سر بر زدص! ز ي سحر شد برخيتخت

   لرزدين مين زمي چرخد ، باز اين فلک ميباز ا

   کردمي ، تا گور تو طيا راهيدر سکر رًو

  بر خوابگاهت دستم ، انگشت غم بر در زد

   به کارستان کنين مردم را راهيز و ايبرخ

  ن سر زد يد غمگيوقت سفر شد آنک خورش

   کنيک کاروان در پي ياز اشک و از همدرد

   ارزدي اگر ميزيم و چادر چي گلفرش و

  ن استي سنگي ساله؟ سنگم بسي سيـ من ، خفته 

  ه چنبر زدي سينک ماري مغزم ايبر جا

  ي ، آري؟ آن روز؟ آريادم داريا به يآ

   دفتر زدي بر صفحه ي که مهرت مهريروز

http://www.jebhemelli.net/
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   يک کاروان همدردي و دنبالت ي رفتيم

  مرغ دعا از لب ها ، تا آسمان ها پر زد

  ان زدينده در همي ، جوياريمرد از دستان 

   ، در طوق و انگشتر زديزاريزن آتش ب

  اران آمد ي يبر درد ها درمان ها ، از سو

   ...گر زدياريبر زخم ها مرهم ها ، دستان 

  ي ساله ، برخاستن نتواني خفته سيا

  گر زدي دين معنا ، با تختيد دم از ايبا

   همدليد ، با روح تختيزيان بر خي تختيا

  ... هزاران کودک ، بر خون خود پرپر زديوقت

  

  

  

ne.maktuob.mohajerani://http     يعطاءاهللا مهاجران   

به حرمت بودن ! يکول
  

  به حرمت بودن! کولي
  بايد ترانه بخواني , به حرمت بودن! کولي

  تا گوشها برساني , شايد پيام حضوري
  سوزانده چشم و گلو را, دود تنوره ي ديوان

  فرياد اگر بتواني , برکش ز وحشت اين شب
  در بطِن ماهي سرخي , هر ديو شيشه ي عمرش
  ِکش راه و رخنه نداني , ماهي شناور آبي

  بنشانده بر سِر زانو, هر دختري سِر ديوي
  برِشمش نقره نشاني , چونان که کنده ي هيزم
  زان دختران پريسا , ديواِن تشنه ي يغما
  برد و عقيقِِ يماني, بردند از رخ و از لب

•  
  پايي بکوب و به َضربش , به شوق رهايي! کولي

  تاني تا پاسخي بس, بفرست پيک و پيامي
  بايد ضمير جهان را , برهستي تو دليلي

  تا آتشي بَجهاني , نعلي بساي به سنگي

http://maktuob.net/
http://mohajerani.maktuob.ne/
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•  
  بايد هالِک خموشي , براي نمردن! کولي

  ...بايد ترانه بخواني, يعني به حرمِت بودن
  ين بهبهانيميس

  
  
  
  
  
  
  

ار ي بخت يگاه..دميت مسعود بهنود ديشب در وب سايد.ده بودم يشب ندي را تا دين بهبهانيمي سيشعر کول
شعر امروز و .خ استيک تاري ي عصاره يي شود؛که گويد مي صي رنج هنرمند گوهريايدر در.  شوديم
مثل . ستيهانيهير ن شعين شعر درخشانتريبه گمانم ا.ن زمره استي از اي بهبهانيشعر کول.ستيروز نيد

  "يشعر سپاس از زندگ
  
  

 يچرا سهم ما؛ سهم کول.ن استي التيکاي و فرهنگ آمريقيکه مرسده سوسا خوانده است و پرچم موس
د ينگونه بسرايز اي شگفت انگيير هاي را با تصوين سخني توانست چني ميفقط حرمت بودن است؟چه کس

  ؟   . ماستيرهنگ رسمنه في ست که آيبيشگاه غري نماي کوليتابلو ها
چرا حرمت . نجا که به خود باز رودياو که به خود نامده ا.ن است؛ حرمت بودني فقط هميچرا سهم کول

فحش و پرخاش و .سي در برابر سفارت انگليجياز تظاهرات دختران بس. دمي ديلمين که فيشگفت ا.ندارد
کت  ندارد؟چ کس حرمت بودن ي است که هين چه راه و رسمي؛ ا.ک زدن دختران

  
 و ير سازياز بعد تصو.ات مايک اتفاق است در ادبي. ستي نين شعر شعر معموليا. را بارها خواندميکول

 است يشعر. زنديشم در شعر موج مي ابري آب و به نرمي که به روانيي هايناگريتراش واژه ها و م
  . ماندگار زده بوديزمانه نقشبه دفتر . را سروده بودي عمر فقط کولي در همه ين بهبهانيمياگر س.ماندگار

    com.ashena.www://http

  

ين بهبهانيميس: شتر  
 

ي که چگونه ساخته شد باريو نگاه کن به شتر، آر  
يسراب و حوصله پندار نه زآب و گل که سرشتندش، ز  

  که چگونه ديد فريب آمدي دانيسراب را همه مو 
چيو سراب ه ي آري داند که چگونه حوصله مينم   

، به عطش به شن به نمکزاراني آريو چگونه حوصله م  
دنيو حضور گستره را د ي زاري از سر بي، چه نگاه   

http://www.ashena.com/index.php
http://www.ashena.com/index.php
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 و نگاه کن که نگاه اينجا، ز شيار شوره نشان دارد
يه هات شود جار که به گونيخطوط خشگ پس از اشک چو  

يآنچه مايه آگاه  کردت، زهريو به اشک بين که ته  
ي شده را بايد، زکدام هيچ بينباريو تو اين ته  

يو در اين ته ، هيمان اشتر عطشان رايني بيشده م   
يگرانبار که جنون برآمده با صبرش، نرود سبک به  

  و جنون دو تيشه رخشان شد، به صف خشونت دندان ها
ينه زخم شود کاريد، که زکييار آ  بهکه ز صبر کينه   

، رگ سازبان زده باين توزيو نگاه کن که به ک  دندان 
يزسراب حوصله تنگ آمد، و نگاه کن به شتر آر  

 

com.blogfa.azdekoochooloosh://http     شازده کوچولو
 شـرق خوانـدم کـه متـأثرم کـرد و            يدر روزنامـه    " ين بهبهـان  يميسـ " با نام دست و روزنامه از        يش شعر ي چند وقت پ     

 .سمي خودم بنوي متاثر از آن شعر در دفترچه يباعث شد همان موقع نوشته ا
 ي خودش را به سخت    ي شعرها ي کرده و حت    اش به شدت ُافت    ييناي است که قدرت ب    يچند وقت " ين بهبهان يميس "  
ده ام که گفته    يسد، من شن  يش بنو يد برا ي گو ي  م  يسد و به کس   ي تواند بنو  يد هم اصًال خودش نم    يا شا ي. سدي نو يم

  . کنديسد فراموش مي تواند بنويدش را چون نمي جدي شعرهايبود بعض
 خـرد  يروزنامه مـ -نيريبه عادت د– رود و ير روز من که هين شعر احساس خود را راجع به ا   يدر ا " ين بهبهان يميس "  

  .ان کرده استي تواند آن را بخواند بياما خود نم
 جـز  ي نداشته باشـ   يچ راه يو ه !  نکند ياريار و فعال باشد اما جسمت       ي چه قدر دردناک است که ذهنت هنوز هوش          
 بـه   ي زندگ ين هنگام آدم از ادامه      يحتماًال در ا  ا.يياي تا زمان مرگ با آن کنار ب       ي کن ي و سع  يريت را بپذ  ين وضع ينکه ا يا
ستند و  يـ  جـسم و ذهـن هماهنـگ ن        يچـرا گـاه   . کنـد  ي شود و مرِگ هرچه زودتر را آرزو م        يزار م ين شکل خسته و ب    يا
 ي هـستند کـه مـرگ مغـز    ين حالت که عکس مورد باالسـت افـراد       ي ا ين مثال برا  يبدتر!  شود؟ يمه راه م  يق ن ي رف يکي
 اخبـار   يش تـو  يچند وقت پـ   . که جسم و بدنشان سالم و زنده است        ي افتد در حال   يزشان از کار م   در واقع مغ  . کنند يم
در حالـت ُکمـا زنـده نگـه داشـته      )  سـال ١۶فکـر کـنم     (ياديـ  مختلـف مـدت ز     ي را به کمک دسـتگاه هـا       يدم که کس  يد

انگـار کـه دو     .ر واقـع مـرده بـوده      د.دهيـ  فهم ي نم يزيگر چ ين کار را کرده اند؟ او که د       ي ا ي چ يبا خودم فکر کردم برا    .بودند
ن کـه  ي باشـد، همـ  ي تـو کـاف    ين که بدنش سالم مانده برا     يو هم . تا نپوسد  ي کن يک جسد به زحمت نگه دار     يسال از   

اگـر همـان موقـع دسـتگاه را         ! ن کـار را کـرده انـد؟       يـ چـرا ا  .ال تـو را راحـت کنـد       يان دارد خ  يش جر ي خون در رگها   ي دان يم
 توانـستند از آن دسـتگاه هـا و آن تخـت             يگـر مـ   يمـار د  ين ب ين مـدت چنـد    يـ  آن وقـت در ا     خاموش کرده بودند بهتـر نبـود؟      

 ي دانم ول  يل کار آن خانواده را نم     ياگرچه من دل  .شودياما احساس، منطق سرش نم    .ابنديد بهبود   ياستفاده کنند و شا   
 يد ناقـص  يا شا يض  ي مر ي که من از جوجه فنجها     يلي دانم آنها هم به همان دل      يم. توانم احساسشان را درک کنم     يم

 کردم،مـدتها جـسم   ي مـ ي نگهـدار ي دادنـد بـا بـدبخت     يد کرده بودند و به آنها غذا نم       يکه پدر و مادرشان از آنها قطع ام       
 و  ي توانستم صبر کنم تا از گرسنگ      ي مانند نم  ي دانستم آنها زنده نم    ينکه م يمن با ا  .فرزندشان را زنده نگه داشته اند     

غذا دادن (ن دو عمل يممکن است که ا. کردمي تر ميبا غذا دادن به آنها زجرشان را طوالند يگرچه شا.رندي بميتشنگ
 آنهـا بـا   يسه يـ  با هم متفاوت باشند و از نظر شـما مقا يليخ) ک آدمي و زنده نگهداشتن جسم ي مردن يبه جوجه ها  

  . استيکيل و منشأ هر دو يد دلين باشي مطميهم مسخره باشد ول
  : آورمير ميمه را در ز شعر دست و روزنا  

  
   

  دست و روزنامه
  ين بهبهانيميس

  
  

  چشم نغزبين شگرفم
  قهر آرده با در و ديوار
  در نگاه نافذ ژرفم

  چاه ويل گشته پديدار
   پاشنه چرخانيدر به رو
  آند به گمانم يناله م

http://shazdekoochooloo.blogfa.com/
http://shazdekoochooloo.blogfa.com/
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  نهم اما يپا به آوچه م
  آشد انگار يآوچه آه م

  
  روم خموش و پريشان يم

  آه بيفتم در هراس از اين
  يفروش پيش روزنامه

  نيست چشم و هست خريدار
  ي؟ آه زمانيخرم، آه چ يم

  م بخواندي برايديگر
  
  

  نيخرم به عادت دير يم
   و تكراريشاد ازين توال

  يبرم به خانه به نرم يم
  چنان آه لطمه نبيند آن

  منظر طلوع نظرها
   افكاريمجمع تجل

  گذارم از سر حسرت يم
   ده شماره پيشينيرو
   ينوازش چشم يله بجم

  غرق انتظار مددآار
  

  باز صبح روشن فردا
  يفروش پيش روزنامه

  آنند و نوازش يعشق م
  ...دست و روزنامه دگربار

 

 »يار نداري« 
       ين بهبهانيميس                

 
!ي دل آشفته که دلدار نداري؟ ايچه دل  
؟ي، از چه پرستار نداريمار غميگر تو ب  

يرين درد بمي به که از اشب مهتاب همان  
يدار نداري دي وعده يتو که با ماهرخ  

يراز اندوه مرا از من آزرده چه پرس  
؟يدار نداري بيده ي؟ تو مگر دينيخود نب  

يابي خار نيگفته بودند به گلشن گل ب  
يکز چه سبب خار ندار! در شگفتم، گل من  

 
 
 
 

 
com.blogfa.taghazol://http     صرشعرمعا

 نيمي سي که با چند تا از مجموعه شعر هايامشب در تورق
  يتهاي او با قابلي ازشعرهايلي داشتم متوجه شدم که خيبهبهان
  .  کنند ي ميش زندگي خوب ، تنها در کتابهاي ومحتوايزبان
  ريتان در زيا را که در قالب غزل است بران شعرهي از ايکي

http://taghazol.blogfa.com/
http://taghazol.blogfa.com/
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  ن کارش به نام يان دراوليون شجرين غزل راکه همايا. آورده ام 
   يبا وفراموش شده ي زيخوانده است ، ازشعرها» م وصل ينس« 

  بيگر اشعار او ، ترغين است که آدم را به خواندن ديميس
  ،! طان کريچشم ش.  شود يم چه مينيد تا ببيفعالً  بخوان.  کندي م

   امثال يبرا. ل کنم ي خودم را تکمي دوتا از کارهايکيقرار است 
  م ، ي کني مي سر خرمن زندگيک عمرست با وعده هايمن که 

  ...د يش آيتا چه پ.  ست ي ني بدين وعده يا
   
  
  !... دوست يدلم گرفته ، ا

  
  ه با من ؛ي گريهوا!  دوست يدلم گرفته ، ا

  وم ، کجا ، من ؟زم ، کجا ريگر از قفس گر
  

   ندانم ، ي به گلشنيکجا روم ؟ که راه
  . ده برگشودم ، به کنج تنگنا ، من يکه د

  
  ز،ينه بسته ام به کس دل ، نه بسته کس به من ن
  . چو تخته پاره بر موج ، رها ، رها ، رها ، من 

  
  ک ؛ينه نزديز من هر آنکه او دور، چودل به س

  ! جدا ، من ک ، ازو جدا،يبه من هر آنکه نزد
  
   يي ، نه باده در سبويينه چشم دل به سو
  . اد آشنا ، من ي به ييکه تر کنم گلو

  
  ز بودنم چه افزود ؟ نبودنم چه کاهد ؟ 

  دم به پاسخ ، که زنده ام چرا من ؟ يکه گو 
  

   ــيستاره ها نهفتم ، در آسمان ابر
  ... ه با من ي گريهوا!  دوست يدلم گرفته ، ا

  
   ين بهبهانيميس                                         

  ۶١بهشت ماه ي                                       ارد
          

  
          

 » دشت ارژن «  نسخه موجود در کتاب ين شعر را از روي ا *
  .  کردم يکپ

  
        يحرمت م

com.blogfa.mehrsaba.www://http    ن يمن و تار
  

ه خاطرهي يادآوريه اتفاق ساده و ي
    

 را پاس بدارم يا پارسي يا اگر که نخواهم فارسي   هستندي که در عنفوان جوانيشتر با نوجوانان و کساني که دارم بيت کاريبر حسب موقع
ه و اساس درست يچ پاي است که هيشان مسائل عاطف ي ذهنيها يري از درگيعي سر و کار دارم که بخش نسبتا وسيم با جوانانيد بگويبا

توجه به عواقب ممکنه هر از  ي است؛ که بي و وقت گذرونيه جور سرگرمي ي و حتيشتر آنها عوارض ترشحات هورموني ندارد؛ و بيو منطق

http://mehrsaba.blogfa.com/
http://www.mehrsaba.blogfa.com/
http://www.mehrsaba.blogfa.com/post-3.aspx
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   »يوانگيد « 
   

  
   بده ، تا خوب آزارش دهمياريارب مرا ي

  دهم ، خوارش کنم ، زارش کنمهجرش دهم ، زجرش 
  ني دلنشين ، وز خنده هاي آتشياز بوسه ها

  صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در کارش کنم
  يرم ز دست دلبري ، گيش چشمش ساغريدر پ

  مارش کنمياز رشک آزارش دهم ، ازغصه ب
  م خداوندش منميش افکنم ، گوي به پايبند

  نم بازارش کي زر ، کااليچون بنده در سودا
  م بکاهم مهر خوديفزا قهر خود ، گويد ميگو
  ارش کنميم که بسيد که کمتر کن جفا ، گويگو

  ي ، چابکتر از پروانه ايهر شامگه در خانه ا
  زارش کنميش بي ، وز خويگانه ايرقصم بر ب

   مني من ، فارغ شد از سودايداينم آن شيچون ب
  دارش کنمي او ، باشد که ديمنزل کنم در کو

  ان کنمي خود گريد افشان کنم ، جادو خويسويگ
  ارش کنميبا گونه گون سوگندها ، بار دگر 

  ار شد بار دگر ، کوشم به آزار دگريچون 
   ز آزارش کنميوانه را راضين دل ديتا ا

  
  »ين بهبهانيميم صهبا به سيجواب ابراه« 

 
يارت شوم ، هر چند آزارم کنيارت شوم ، ي  

يان خوارم کننازت کشم نازت کشم ، گر در جه  
  گر منم ، دل را نسازم غرق غميبر من پسند

يمارم کنيباشد شفا بخش دلم ، کز عشق ب  
  خودي سوي خود ، ور باز خوانيم از کويگر ران

يمارم کنيبا قهر و مهرت خوشدلم ، کز عشق ب  
  خودي سوي خود ، ور بازخوانيم از کويگر ران

ينبا قهر و مهرت خوشدلم ، هر عشوه در کارم ک  
ر پربسته ام ، در کنج غم بنشسته اميمن طا  

يمن گر قفس بشکسته ام ، تا خود گرفتارم کن  
 من عاشق دلداده ام ، بهر بال آماده ام

يارم کنيار من دلداده شو ، تا با بال ي  
  مهرباني امتحان ، ناچار گرديما را چو کرد
ين دل زارم کني آرام جان ، بر ايرحم آخر ا  

ي ، روز دگر جانم دهيهگر حال دشنامم د  
يارم کني ، الطاف بسي کامم دهيکامم ده  

........... 
 

»م صهبا ي به ابراهين بهبهانيميجواب س«   
 

مارت کنمي شفا بخشم ترا ، وز عشق بيگفت  
ارت کنم ؟يشتن ي به خود دشمن شوم ، با خويعني  

  که دلدارت شوم ، شمع شب تارت شوميگفت
دارت کنميم که ب ، ترسيده اي مبارک ديخواب  

.... 
  

  »ين بهبهانيميم صهبا به سيجواب ابراه« 
  

 
ي لرزان شوي ، چون شاخه ايان شويگر اگر عريد  
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  خواهم ترايگر نمي ، ديدر اشکها غلطان شو
ي ، شمع شب تارم شويارم شويگر باز هم   
  خواهم ترايگر نمي ، ديدارم شويشادان ز د

يازم شو ، بشکسته چون سيگر محرم رازم شو  
  خواهم ترايگر نمي ، ديتنها گل نازم شو

  هر کجايي از خطا ، دنبالم آيگر بازگرد
  خواهم ترايگر نميوفا ، دي بي سنگدل ، ايا

  
 

»م صهبا يبه ابراه يزيرند تبر جواب«   
 

 ستين تو را دلدار نيمي من سيباي من زيصهبا
 ستيدار نين مشو کو در جهان بيغمگ وز شعر او
 نيچن ي فارغ شو از عشقيو دلداده اگر عاشق 

 ستيار نيار شهر آشوب تو در عالم هوشيکان 
 خود وارهان ن مشو عشق از سري من غمگيصهبا

 ستين تو را غمخوار نيمي کسان سي بيکاندر سرا
 ي زنيکاتش به دلها م م سخنين تو را گويميس

 ستي اشعار نيبنده يدل را شکستن راحت و ز
 يم فتنه در عالم کنسخن ه يبا عشوه گردان

 ست ؟ين خود مگر آزار نيم تو را اي گوي پرده ميب
 ي کز عشق او لرزان شديبه جان خود شد دشمن

 ستين  هر بازارين سوداينچني ايرا که عشقيز
  وصاليخانه ام گر راند از کويا ميصهبا ب

  ستيخمار ن يگانه ي دلش بيزيچون رند تبر
  

  . ميم و حرمتها را پاس داريشق و دوست داشتن را درک کن عي واقعي ما معناي د آنکه همهيام
  

Rahikhor        117=p&1=cq?--WcgnuQwjA9O6jeq0FpKItL-blog/com.yahoo.360.blog://http

  

 ين بهبهانيمي از سيشعر

  

اديفرشته ي آز

سال ها پيش از اين ، فرشته ي من 

بند بر دست و مهر بر لب داشت 

 در نگاه غمين دردآميز 

 گله ها از سياهي شب داشت 

سال ها پيش از اين ، فرشته ي من 

 بود ناالن ميان پنجه ي ديو 

پيكرش نيلگون ز داغ و درفش

چهره اش خسته از شكنجه ي ديو

را او   ديو ، بي رحم و خشمگين ،

 نيزه در سينه و گلو آرده 

http://blog.360.yahoo.com/blog-FpKItL0jeq6O9WcgnuQwjA--?cq=1&p=117
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 مشتي از خون او به لب برده 

 پوزه ي خود در آن فرو آرده 

زوزه از سرخوشي برآورده 

آه درين خون ، چه نشئه ي مستي ست 

 مرا   وه ، آه اين خون گرم و سرخ ،

راحت جان و مايه ي هستي ست 

زان ستم هاي سخت طاقت سوز 

 خون آزادگان به جوش آمد 

 ملتي آينه جوي و خشم آلود 

تيغ بگرفت و در خروش آمد 

مردمي ، بند صبر بگسسته 

 صف آشيدند پيش دشمن خويش

 تا سر اهرمن به خاك افتد 

اي بسا سر جدا شد از تن خويش

 نوجوان جان سپرد ومادر او 

 جامه ي صبر خويش چاك نكرد 

 پدرش اشك غم ز ديده نريخت 

اك نكرد بر سر از درد و رنج خ

همسرش چهره را به پنجه نخست 

 ناشكيبا نشد ز دوري ي دوست 

 زانكه دانسته بود آاين همه رنج 

پي آزادي فرشته ي اوست 

اينك اينجا فتاده الشه ي ديو 

ناله از فرط ضعف بر نكشد 

 اي جوانمردان  ! ليك زنهار 

آه دگر ديو تازه سر نكشد 
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com.blogsky.lllabadancitylll.www://http    يساحل به ياد ماندن

 

 ) ين بهبهانيميس(يريدون مشيجواب شعر کوچه فر

 

  تو طوفان زده دشت جنوبم يب

 د افتاده آغشته به خونم يص

 .  غافل از اندوه درونمي رويتو چنان م

  ؟ ي و رفتي من از شهر سفر کرديب

  ؟ي و رفتي من از کوچه گذر کرديب

   ي که گذشتيفتاد به رهيچ ني نگهت هيديتو ند

 . نشستم يدگر ار پا, ستم يتا در خانه ا

 ا زلزله آمد  يگو

 خت سر منيا خانه فرو ريگو

   يتو همه بود و نبود

   يتو همه شعر و سرود

  ز درونت  يزيچه گر

 زم يشت بگريکه ز پ

  نتوانم  ييک لحظه جدايمن و 

 . . . تو من زنده بمانم ينتوانم ب

com.iransportspress.forums://http

 

 باغ مهتاب
 

  ي بهتر ز گل در عالم خوابم شکفتيشب، ايد
 يچشم پر آبم شکفت  دريلوفر شديشاخ ن

 ن نشد آغوش گرممي گل وصل از تو عطرآگيا
 يعالم خوابم شکفت  دري وليچه بشکفتگر 

  ين تر از جان غنچه کرديري شي بوسه يبر لبش، ا
 يمابم شکفتي هم رنگ سينه يس ، بريگل شد

http://www.lllabadancitylll.blogsky.com/
http://forums.iransportspress.com/
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ي چون روز کرديشام ابرآلود طبعم را دم 
ي تابم شکفتي و در جان بيبود  يآذرخش 
 نماند از گردش تند گالبتيک رگم خالي 

يفت نابم شکيکه در جام م  ي گل مستيا 
 نرم چون مهتاب کردميريش از حريبستر خو 

ي شب در باغ مهتابم شکفتيها  تا تو چون گل 
ي ، بسترم شد نوبهاريخوابگاهم شد بهشت 

يتا تو، ا   يبهتر ز گل در عالم خوابم شکفت

 

   com.blogfa.2006ilu://http

  

 ي زندگيافسانه 

  ک يهمنفس ، همنفس ، مشو نزد
   آبداده از زهرم  خنجرم ، 

   که سر تا پا  ! دورتر ياندک
  نه ام ، خشم سرکشم ، قهرم يک

  ار  که همچون م !لب منه بر لبم 
  ش در کام خود نهان دارم ين 

   خاموشيينه يگره بغض و ک
  ن خنده در دهان دارم يپشت ا

   که در آن  !نه ام منه ينه بر سيس
  ر خکستر ي هست زيآتش 
  ترسم آتش به جانت اندازم  
  کسر ي تا به سر يسوزمت پا 

   و ، من يد داري اميمهربان
  رم ي رحم همچو شمشيسرد و ب 
  ربت سنگم ن به ضيمار زخم 

  رم ين ز ناوک تيببر خون
  شي خويادها دارم از گذشته ي
   که قلب سرد مرا ييادهاي 
  نه و خشم ي ز کييرانه يکرده و 

  که نهان کرده داغ و در مرا 
  اد دارم ز راه و رسم کهن ي
  وست يکه دو ناساز ابه هم پ 
  وند ين پيادگار ايمن شدم  
  ک چون رشته سست بود ، گسست يل 
   مادر و پدرم ي هايرگيخ
  آن دو را فتنه در سرا افکند  
   بودم و مرا ناچار يکودک 

  گاه از آن ، جدا افکند  ن ،يگاه از ا
  ينه ها خفته گونه گونه بسيک 

   سردم يده يدر دل رنجد
  شي خوي يگاه از بهر نامراد

http://ilu2006.blogfa.com/
http://ilu2006.blogfa.com/


 

      )١ (سيمين بهبهانی ويژه نامهء           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

   دوستان همدردم يگه پ
   هر چه بود زود گذشت يکودک

  لق ده ام باز شد به محنت خيد 
  ش و خاطر من يدست شستم ز خو

   محبت خلق يشد نهانخانه  
  دم آن رنج ها که ملت من يد
  شي کشد روز و شب ز دشمن خويم
  ب يدم آن نخوت و غرور عجيد 

  شيارد فرود ، گردن خويکه ن
  ن بار يدم آن قهرمان که چنديد 
  ر بار شکنجه رفت از هوشيز 
  ک آرام و شادمان ، جان داد يل
  وده از لب خاموشمهر نگش 
   مصمم سخت يدم آن چهره يد

  اه ي سرد و سيله هاياز پس م
  ن ز لبخند يآه از آن آخر 
  ده نگاه ين ز دي از آن واپسيوا
  م آن دوستان که جان دادند يدد 
  د ير ، با هزار امير زنجيز 
  دند يدم آن دشمنان که رقصيد 
  د ي دالوران شهيدر عزا 

  ک ي مشو نزد همنفس ، همنفس ،
  خنجرم ، آبداده زهرم  

   که سر تا پا  ! دورتر ياندک
   خشم سرکشم ، قهرم  نه ام ،يک 

  شي خويزيخنجرم ، خنجرم که ت
  ره بنشانم يبر دل خصم خ 
  آتشم ، آتشم که آخر کار  
  خرمن جور را بسوزانم  

  

com.blogsky.lovsat://httpگندم   

  

   در تهران چشم به جهان گشود يدي خورش١٣٠٦ در سال ين بهبهانيميس
  

 شغل ي عاليان رساند و پس از گذراندن دوره دانشسراين شهر به پاي را در هميرستاني و دبي دبستانيآموزشها

 ي بعد برايهد چند گاي انجاميي ازدواج کرد که جدا١٣٢٥ تهران شد در سال يرستانهاير دبيد و دبي را برگزيآموزگار

ران از خانوم ياخ.  بردي فرزند دارد و هم اکنون در تهران به سر م٣او   بار دوم ازدواج کرد اما همسرش درگذشت

شان دعا ي اي ازاديبرا ر شدنير دستگي ت٧دان يدر م حقوق زنان ي خرداد برا٢٢شان در تظاهرات يم که ايديافشار شن

ديکن

http://lovsat.blogsky.com/
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   شعر يدفترها
 .١ ١٣٣٥    معرفت              پايجا 

 .٢   ١٣٣٦  رير کبي ام        چلچراغ

 .٣   ١٣٤١    تهران       مرمر

 .٤   ١٣٥٢    زوار            زيرستاخ

 .٥   ١٣٦٠    زوار             و از آتش  ز سرعتيخط

 .٦   ١٣٦٢    زوار              ژن ار دشت 

 .٧   ١٣٦٧  دي مروار        نه اشعاريگز

   شکفتن راين صدايا

  نم يشکسته دل تر از آن ساغر بلور

  ... ز دست رها يانه خارا کنيکه در م

   شکفتن را از بهار تنم بشنو ين صدايا

  دت که منم بشنو ي گويهر جوانه به آواز

   يني شد شکوفه پروينييهر جوانه به آ

  مست جلوه اگر گفتم شاخ نسترنم بشنو 

  ن چه درنگ آرم ؟ چنگ زهره به چنگ آرم يش از ايب

  ن زخمه گر بزنم بشنو ييبر رگش به هزار آ

  نک ينک با فرود و فراز ايهر رگم رگ ساز ا

   خود زدنم بنگر بانگ تن تننم بشنو يرا

   يآر! ن منم ؟ نه منم ي اي و سرشارياوج شاد

   کهنم بشنو ي نو در م به سبو ازيغلغل

   رسته در نگهم بنگر ياري همه هوشيگلشن

   خفته در سخنم بشنو يداري همه ليعالم

  از تو جان و تنم پر شد 

  چون صدف که پر از در شد 

   جمله از دهنم بشنو يي گوي و ميآنچه گفت

   مستت من جامه طرفه دستت من ينه که لول
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چاپ   ونديپ  | 

  

شعر  چوب دار  : 
   دار است جسمميا چوبه يخدا

  ختيم درآويکر ها به بااليچه پ

  ديي گرايچه آتش ها به خاموش

  ختي در آمي ها که با سرديچه گرم

   سوخت پنهانيچه دل ها کز هوس م

  چو با من آشنا شد سرد شد، ُمرد

  ن که خواندنديري شيَبَرم هر نغمه 

   از درد شد، ُمردييبه گوشم ناله 

   داشتي مينايِ  مي يدو چشمم مست

  دي نبخشيچه سود آخر به کس جام

  لبم آشفتگان دربدر را

  ؟دي نبخشيندانم از چه فرجام

  چه شب ها مرغکان در نور مهتاب

  دندي از دل برکشي شادينوا

   شب دوشيسحر سرمست غوغا

  دندي دشت و صحرا پر کشيبه سو

  من آزرده تنها خفته بودم

  يبه چشمم اشک و بر لب هام آه

  شير  همچون دلميکنارم دفتر

  يش شب دوشم گواهيبه تشو

  تن من چوب دار عشق ها بود

  دم مرگ بريهوس ها را به پا

   من خواستياگر کس بوسه از لب ها

  ش را به بند غم فشردميگلو

  ا در سکوت صبحدم بازيخدا

   اوفتادهيينوايبه بندم ب

  ز ما بر سنگفرش جاده ها باز

   اوفتادهييه هاي سايبه نرم

  ا چوب دارم، کاش ناگاهيخدا

   شکستمي مييبه طوفان بال

http://lovsat.blogsky.com/?PostID=657
http://lovsat.blogsky.com/Printable.bs?PostID=657
http://lovsat.blogsky.com/?Cat=1
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  }نی حال زندان اويزندان{ين بهبهانيميس
  

شعر  مرگ ناخدا  : 
  دنديبا آنها که از مرگ نهراس

   ژرفياير به ديدم که کشتيشن
  چو آزرده از خشم توفان شود،

  يلوفري نيايچو بر چهر در
  ان شود،ين ها نمايشکن ها و چ

   چو کوهي موجيد ز هر سويبرآ
   شکست آورد،يد به کشتيکه شا
  د ز هر گوشه گرداب کاميگشا

  . به دست آورديد شکاريکه شا
  نه مار آذرخشيچد چو زريبپ
  . زند آب رايي روشنايدم

  ميبدزدد ز بخروشنده تندر 
  .ز دل ها توان و زتن تاب را

  ،يي ناله يز دل برکشد هر کس
  ادها،يد ز هر گوشه فريبرآ
  ره شبيزد اندر دل تياميب

  ... بادهايادها ناله يبه فر
  يپس آنگاه کوشش کند ناخدا

  : کندييکه بر خستگان ناخدا
  ا نهد زورق و ساز و برگيبه در

  ... کندييکسان را بدان رهنما
  ست کرد،يده شد زانچه باچو آسو
  - َرَود مرْدواري کشتيبه باال

  ري قهرمان دلينه يبر آن س
  ، استواري مردانگينشانها
  ر،ي دلپذيده ي در آن ديفروغ
  ... پر شور اوي به لبهايسرود
  ن چون بر او بگذرد،ين چني ايدم

  !ا شود گور اويدل ژرف در
  چو فردا به بام سپهر بلند

  تابناک، زر، يشود مهر، چون گو
  ا به زري دريسد به پهناينو
  »...ا دالن را ز مردن چه باک؟يدر«: که
  ين مردانگيين است آيچن

http://lovsat.blogsky.com/?Cat=1
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  }نی حال زندان اويزندان{ين بهبهانيميس
  

شعر  طان يرقص ش : 
  
  ي و آمدي و آمديآمد

   در کاشانه راينرم گشود
  خنده به لب؟ بوسه طلب شوخ چشم

  وانه راي دل ديفته کرديش
  قرار ي و بيه صفت آمديسا

  تو در بسترم يخفت سراپا
   تو شدي و جاينرگس من بود

  ن دو چشم ترميجام بلور
   تويک شرر از مجمر لب هاي

  سوخت...  مرا سوختيجست و سراپا
  گر ز لبت غنچه کردي ديبوسه 
  دوخت...  مرا دوختي لب هايغنچه 
  دي چشيِ  آغوش ترا مي يگرم

  ِ  اندام مني يمابياطلس س
  دي مکي ترا ميعطر نفس ها

  ه فام مني سيسويمخمل گ
  مست ز خود رفتم و باز آمدم

  د که تر دامنمي من ديده يد
  افت که چون خون شرميعشق تو را 
  خته بر دامنمياز همه سو ر
  ن ها گداختيد و زميرعد خروش

  ک، دهان باز کردي تاريکلبه 
   من ساز نواساز شدينه يس

   آغاز کردييده ي نشنينغمه 
  يمنيکر اهريرقص کنان پ
   و دستيشاند سر و پاجست و براف

   او تندر توفنده شديخنده 
   و ظلمت شکستيدر دل خاموش

   چه خوبيدينعره برآورد که د
  ز ترا سوختم؟يخرمن پره

  غي دري شهوت شدم و بيشعله 
  ز ترا سوختم؟يعشق دل انگ

http://lovsat.blogsky.com/?Cat=1
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  }نی حال زندان اويزندان{ين بهبهانيميس
  

شعر  سنگ گور  : 
   رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطريا

  بر من منگر تاب نگاه تو ندارم 

   اندوه يبر من منگر زانکه به جز تلخ

  اه تو ندارميدر خاطر از آن چشم س

   بهر چه امشب  ! رفته ز دل ، راست بگو يا 

  م؟ياز به سو بيبا خاطره ها آمدها 

   آن دلبر دلخواه ي از پيگر آمده ا

  م ي اويه يم او مرده و من سايمن او ن

  اه است يم آخر دل من سرد و سيمن او ن

  او در دل سودازده از عشق شرر داشت  

  او در همه جا با همه کس در همه احوال 

   به سر داشت  ! مهر ي بت بي تو را ايسودا

   و خموش است  من گنگيده ين ديم ايمن او ن

   او آن همه گفتار ، نهان بود يده يدر د 

  وان عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ  

   شامگهان بود ي يرگيمرموزتر از ت

   رنگ ين لب بي ، لب من ايم آريمن او ن 

   از عشق تو نشکفتيي ست که با خنده يريد

   جان بخشياما به لب او همه دم خنده 

   خفت يممهتاب صفت بر گل شبنم زده 

  بر من منگر ، تاب نگاه تو ندارم 

  ش از من به خدا مرد ي خواهيآن کس که تو م 

  او در تن من بود و ، ندانم که به ناگاه  

  د و چها کرد و کجا رفت و چرا مرد يچون د 

  م ، بر تن گرمشيم ، گور ويمن گور و

   کافور نهادم ي ي و سرديافسردگ

   مهر يل بن دي ا  من ،ينه ياو مرده و در س

   ست که من بر سر آن گور نهادم يسنگ

http://lovsat.blogsky.com/?Cat=1
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  }ني حال زندان اويزندان{ين بهبهانيميس

  
 

  

com.sedayemehr://http مهر  يصدا

 
 کنم ي بوسم تو را ، گفتم تمنا مي که ميگفت
 کنم ي ، گفتم که حا شا ميند کسي اگر بيگفت

د ز د ر يب آ ير، نا گه رق ز بخت بد اگيگفت
 کنم ي،اورا ز سر وا ميگفتم که با افسون گر

، گر نا گوار افتد مرا ي مي ها ي که تلخيگفت
 کنم يگفتم که با نوش لبم ، آن را گوارا م

نه ام يي بکو ، در چشم چون آيني بي چه ميگفت
 کنم يا ن تما شا ميگفتم که من خودرا دراو، عر

 کند يغما مي ، دل قصد ي قت طاي که از بيگفت
 کنم ي مد ارا ميغما گران ، با ريگفتم که با 

 خرم ي ميوند تو را ، با نقد هستي که پيگفت
 کنم ين،من با تو سودا ميگفتم که ارزان تراز ا

م برو ي تو را گوي خود، روزي اگر از کويگفت
 کنم يگفتم که صد سا ل دگر ، امروز و فردا م

ر عشقت وا کنم ي خود ، زنجيا اگر از پيگفت
 کنم يدا مي که پيوانه تر ، دانيگفتم ز تو د

ين بهبهانيميس

  
herat.co.uk 

ـــــايــــــــد بيـــــده فــــــروبست و آرميستاره د    

ــــــــايــــد بي شب دويشراب نـــور به رگ ها   

خــــتيز بس به دامن شب اشک انتظــــارم ر

ــــــــايـــــد بيشگفت و سحــــر دمده يگـــل سپ   

اد تـــــو در آسمان خـــــاطــر مــــنيشهـــاب 

ــــــايـــــــد بي از همه سو خط زر کشيـــاپيپ   

http://sedayemehr.com/
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ث غم گفتـــــميز بس نشستم و بـــا شب حـــد

ــــايد بيز غصه رنگ من و رنـــگ شب پــر   

ـــــداري دي کنــيبه مـــرگم اگـــر تازه مـــــــ

ـــــــايـــــد بيبهــــوش باش که هنگام آن رس

ي پرم گمـــا کـــــه توئي کسان ميبه گـــام ها

ـــايــــد بيـــرون شد زبس تپينـــه بيدلــــم ز س

ن داشتي که فلک خوشه خوشه پــــرويامدين

ــــايـــد بيکنـــون که دست سحـــر دانه دانه چ   

يــــين دل شکستـــــه تويمي ســــد خاطــريام

ــــــايـــــــد بيش نـــا امين پيمــرا مخواه از ا

  
  
  
  
  

com.persianblog.sandyshore://http   ي   ساحل شن

 
 

  درس تاريخ 

  ان را باز گفتيساسانقصه                                            خ را تکرار کرديدخترم تار

  ان آمد، از آغاز گفتي چون به پا                                تا به خاطر بسپرد آن قصه را

  :آن چه با او گفته بود استاد او                          گذشتي ميبر زبانش همچو طوط

  روان و داد اوي قصه نوش                                        ر بابکانيداستان اردش

  ره شدي کز فروغش چشم گردون خ                           از آن شکوه و فر و کاميقصه ا ـ

  ره شد ـيمهر و مه در چشم دشمن ت                                 کز جلوه اشيزديزان جالل ا

  اد رفتيداستان خسروان از                                    تا بدانجا کز گذشت روزگار

   زرنشان بر باد رفتيخوشه ها                                      ب تندباديتا بدانجا کز نه

http://sandyshore.persianblog.com/
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  ختي بر کالمش لرزه اندوه ر               در دو چشمش حلقه بستياشک گرم

  ختيگريده من ميده اش از دي د                                 أس را،ينم در نگاهش يتا نب

  چه کرد ؟ » يآن تاز « ي هاينه توزي ک                                با زبان پاک مايديـ د: گفت 

   چه کرد ؟ي اما در سخن سازيدي د                         يزه راي پاکيـ فردوس: گفتمش 

  داران را شکست ؟ بارگاه تاج                            پتک شوم روزگاريديـ د: گفت 

  نشست» وان يا«  تاج شد بر تارک                         چو لعليـ اما اشک خاقان: گفتم 

  گرفت ؟» نامه تنسر «  جلوه را از                     يره راي دست خصم تيديـ د: گفت 

  گر گرفتيد» ر تنس« از هزاران                              ب و رنگيـ اما دفتر ما ز: گفتم 

   بوستانيي زان طاليست باقين                           يز ، جز افسانه ايـ از پرو: گفت 

  با دوستان» بوستان  « ي رو به سو                    ن سخنيري شيـ با سعد: گفتمش 

  ه گوش ؟د بي آيگر نمياز چه رو د                           يسا نغمه ايـ از چنگ نک: گفت 

  سر دهد در گوش پندارت سروش                        ـ با شعر حافظ نغمه ها: گفتمش 

  نماند ؟» فرش بهارستان « رونق                              غ دشمنانير تي زيديـ د: گفت 

  شاندف» بهارستان « سخن گل در  کز                             اد کني يـ اما ز جام: گفتمش 

  ختندي فرهنگ سوز انگي آتش                               مايان استغنايـ در بن: گفت 

  ختنديدست در دامان ما آو                        ـ اما سال ها بگذشت و باز: گفتم 

   ماستياي زادگاه گوهرش در                         گر عرضه کرد،ي، گوهريلفظ تاز

   ماستيناي سي آفتابش، بو عل                           اگر تابنده شد،يدر جهان، ماه

  دي را، روح ما هرگز نديستين                                زه بوديستن، در خون ما آميز

  دي پر شورتر، آمد پدي ققنس                      گر سوخت، از خاکسترشيققنس

  ستيشه از کوالک نيکوه را اند                        استواريجسم ما کوه است، کوه
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  ستيا را ز توفان باک نيچ دري ه                           مي عظيياياست، دريروح ما در

  ا آمد و آرام شدي دري سو                             خانه کنيالب هايآن همه س

  .ش ما نام آوران گمنام شديپ                         ز نامييهر که در سر پخت سودا

   »ين بهبهانيميس« 

 
org.melliun.www://http    ايران مليون

 

  

 شکست  قفس

  ين بهبهانيميس 
   به  همايبا درود

  دنِ   ناصر  زرافشان ي دويبرا
  گر  آزادگان ي                 و د

  :ند يده  که گويبس نسنج
  رانين خطـّه ويدر« 

  ر اسارت يپا به زنج
  »ران ؟ يد ز اسيچه بر آ

   
  دن يهنر آن است دو» ...ر اسارت يپا به زنج« 

  رانيدان امي به ميور نه ،  چاالک َدَود گو
  دِ  زرافشاني بسا مرد به زندان که چو خورشيا

  رانين معرکه گيده برياز سرِ  مضحکه خند
  ي و راديفرازدورِ  زندان به سر آمد به سرا

  راني بود که بشکست به سرپنجهء شيقفس
   گسستند به دندان ، نه به خنجريبند از پا
  .رانيخ دبيسند به تارين است و نوينکته ا

   
  بد به گزافت يقولِ  رجز خوان نفر!   جوان يا

  رانيجنگ را ساخته خواهند ِخَرد باخته پ
  »حق مسّلم « ده و با  يده و بلعيوه را چيم

  !ران يالن و وزيل وکيدارند طلب خ» ه هست« 
   

  س ُملّبسي ست به تلبييجنگجو عربده جو
  رانينهء صلح پذي دل چون آيجان فدا

   
   چمن سرخ شد از گليبس کنم قصه که سبزا

  رانيننگ باشد که ز خون لکه شود دامن ا
                                            

http://www.melliun.org/
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    ١٣٨۶ن ي فرورد٣ 

  

   com.blogfa.delawaz://http

  )ين بهبهانيميس( مهربانان همه رفتند 

   دلي ، ايمـــهـــربــانان هـــمـــه رفـــتــند و تو هست
   دلي ، اي که به خون غرقه نشستيوه ، چه هست

  ـــــدي دـــاني دلـــارايــگــــر نـــــتـــوان رويدر تـــــــــو د
   دلي ، اي که شکستيـــنـه هستيتو هــــــمـــــان آ

   رفتنديـــــيـــفـــان و بـــه ســـويبـــاز بـــســتـنـد حـــر
   دلي ، اي کـــه نـبـــــستيمــــانـــده بر دوش تــــو بار

   غــم هــر دل نــــازک را خستي يــنــيرنــج ســـنــگــ
   دلي ، اي که نخستي چـــه ســـختچــه گـــرانجـــان و

   شـــــــــان ،ي کــــه ز کـــف دادي گــهـــرانياز گـــرامـــ
   دلي ، اي و مـــستي داريــشـــه نــمــــيــــچ انــديهــ

  يــنـــگــونـــه بـــه گــل بــســته فرو دارم پايمــــن کــــه ا
   دل ي ، ايآرم ز تو دســـت تـــــــوانـــم کــه بـــــــريکـــــــ

    )ين بهبهانيميس( نکه ي مثال ايکي

   به سحر ماندهيکم نطور است ،يشه هميهم
  !ن دل درمانده يدر  زدي ريکه دلهره م

  :نکهي مثال ايکي ! دانم يچه گونه ؟ چه م
  "هزار دگر مانده   د کردياز آنچه که با"

  چگونه نگه دارم"   نکهي مثال ايکي
  "به چنگ خطر مانده؟   رااران يامانت 

  به خاک فرو خفتند"   نکه ي مثال ايکي
  "  و گذر مانده يبه کو  و خون قلمهاشان

...  

  هراس خطر در دل  هجوم خبر در سر
  . رسوب شکر مانده   چنان که به فنجانم

  

   

http://delawaz.blogfa.com/
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   com.1001s.www://http
  ين بهبهانيميس

   
  ايد، بيده فرو بست و آرميه دستار

د بي شب دويشراب نور به رگ ها  اي

  ختيزبس به دامن شب اشک انتظارم ر

  ايد بيد شکفت و سحر دميگل سپ

  اد تو در آسمان خاطر منيشهاب 

  بايد ي از همه سو خط زرد کشياپيپ

  ث غم گفتميز بس نشستم و با شب حد

  ايد بيز غصه رنگ من و رنگ شب پر

  داري دي کنيگر تازه مبه وقت مرگم ا

  ايد بيبه هوش باش که هنگام آن رس

  ن داشتي که فلک خوشه خوشه پرويامدين

  ايد بيکنون که دست سحر دانه دانه چ

  يدلشکسته توئ" نيميس"مد خاطريا

  ايد بيش ناامين بيمرا مخواه از ا

  

  

com.shafighi.www://http    

 ين بهبهانيميس
 

  سرود نان
 

مطرب دوره گرد باز آمد  
نغمه زد ساز نغمه پردازش 

 دستسوز آوازه خوان دف در  
شد هماهنگ ناله سازش 

 کوبان و دستيا افشان شد  
اهيدلقک جامه سرخ چهره س  

 ز جمع بستانديزيش  
ش بر گرفتيسر خو کاله  

http://www.shafighi.com/forum/index.php
http://www.s1001.com/
http://www.shafighi.com/
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 اوي يگرم شد با ادا و شوخ  
يرامشگران بازار  

ي زد به دختريچشمک طناز  
يخ دستاري زد به شييخنده  

ديش کشي خويکودکان را به سو  
دي ايد مياست و ع   بهار: که  

روز استيمقدم فرخ است و ف  
دي ايد مي از من پديشاد  

نيا    نوبهار منميمنم ، پ
 خوانمي سرود ميکه به شاد  

يک ، آهسته ، نغمه اش ميل گفت  
 نانميم پيکه نه از شاد  

مطرب دوره گرد رفت و ، هنوز 
اد دارم از اوي    خوش بهيينغمه  

شي خوي ساز کهنه ي دوم سويم 
   ن نغمه را برآرم از اوکه هما

  
 

 

http://www.1roozbeh1.blogfa.com     رانيد هنر اي از اساتيادي      

 

ين بهبهانيميس

 

    دريدي خورش١٣٠٦ در سال ي بهبهاننيميس تهران چشم به جهان گشود

 
 ي شغل آموزگاري عاليرساند و پس از گذراندن دوره دانشسراانين شهر به پاي را در هميرستاني و دبي دبستانيآموزشها 

يرا بعد بيد چند گاهي انجاميي ازدواج کرد که جدا١٣٢٥ تهران شد در سال يرستانهايدب ريد و دبيرا برگز بار دوم ازدواج کرد  
 بردي فرزند دارد و هم کنون در تهران به سر م٣او   اما همسرش درگذشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شکفتن راين صدايا
نميشکسته دل تر از آن ساغر بلور   

 ...  ز دست رهايانه خارا کنيکه در م
   شکفتن را از بهار تنم بشنوين صدايا

دت که منمي گوينه به آوازهر جوا   بشنو 

http://www.1roozbeh1.blogfa.com/
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يني شد شکوفه پروينييهر جوانه به ا   
  مست جلوه اگر گفتم شاخ نسترنم بشنو

ن چه درنگ آرم ؟ چنگ زهره به چنگ آرميش از ايب   
ن زخمه گرييبر رگش به هزار ا   بزنم بشنو 

نکينک با فرود و فراز ايهر رگم رگ ساز ا   
   بشنوتن تننم  خود زدنم بنگر بانگيرا

يآر! ن منم ؟ نه منم ي اي و سرشارياوج شاد   
   کهنم بشنويدر م  به سبو از نويغلغل

   رسته در نگهم بنگرياري همه هوشيگلشن
يداري همه ليعالم   خفته در سخنم بشنو 

  از تو جان و تنم پر شد
  چون صدف که پر از در شد

   جمله از دهنم بشنويي گوي و ميگفت آنچه
ستت من جامه طرفه دستت من مينه که لول   
فان را بارها شدنم بشنويف حري حيوا   

   شکستن را افتادن و رستن راين صدايا 
 از بلور تنم بشنويي دلت همه خارايا

  

  http://asare-shamloo.blogsky.comشاعران سپيد  

 . . . هنوز

هنوز رفتم اما دل من مانده بِر دوست

هنوز  و، جان در گرو اوستي برم جسميم

کاست  کم ويهر چه او خواست، همان خواست دلم ب

هنوز  نشد از من دل آن دوستيگرچه راض

يول ست،يم نيِ  او زندگي يگر چه با دور

هنوز  دمدم جان به رگ و پوستياد او مي

کرد  َگْرمش گلي من بوسه ينه يبر سرو س

 .هنوز حسرت زده زان خاطره خوشبوست جانِ  

نرفت ُشکر که از دست مهر و وفا يرشته 

هنوز  از آن موستي من تاريبر سر شانه 

ا بکشد، هر چه کند َدم نزنميبکشد 
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روستيمرحبا عشق که بازوش به ن هنوز

يتيت کند و تربيهم مگر دوست عنا

ِ  خودروستي يي صحرايطبع من الله  هنوز

ن به دل از اويميبا همه زخم که س دارد

 ...وست کشد نعره که آراِم دلم ايم هنوز

ين بهبهانيميس 

 

   com.persiangig.sarapoem://http

  

ين بهبهانيميده اشعار سيبرگز  از خود گفتن -  پايجا - 

   پايجا
در پهن دشت خاطر اندوهبار من  

با نشسته استي به هم فشرده و زيبرف  
ر فامي که همچو مخمل شفاف شيبرف  

دار بسته استي ، ره ديبر سنگالخ و  
کران و صافيو رنگ باخته و ب   آرام 

 من استي ي مهري و بي نشان ز سرديعني  
ال منيتار و خموش خ   در دورگاه 

  سترده دامن استن برف سال هاست که گيا
قي عمي يو گود    ين فرو نشستگيچند 
 اوستي فزايد خموشي سفي يدر صاف   

   گسترم نگاه اسفبار خوديم بر او
 اوستي پاين جايا:  کشم خروش که يبر م   

  دم بهي عشق تازه ، چشم اميا  توستيسو
ن دشت سرد غمزده را آفتاب کنيا   

ن برفي تو ا ن برف از من است ،يا  بسوزرا  
   تو او را خراب کن  پا ازوست ،ين جايا
  

  ر ابريحر
اه بوديدم همان فسونگر مژگان سيد  

  بازش هزار راز نهان در نگاه بود
  مه جان اوي نيم و خاطره يعشق قد 
   شامگاه بودي يده اش چو روشنيدر د 
 مالل به مهتاب گون رخشيه يآن سا  

http://sarapoem.persiangig.com/
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  ر ابر به رخسار ماه بودي حريگفت 
  ک دم سکوت کرديدم از گذشته و ، يپرس

   گواه بوديزيحزنش به مرگ عشق عز
  ده اشي بهدي نبود فروغياز آشت 
  اه بوديز هر سو س! غ ي در ن آسمان ،يا 

  ش کرديبر دامنش نشستم و ، دورم ز خو
  قدرم نگر ، که پست تر از گرد راه بود

 يينه ي فتاد و برون شد ز سييده ياز د
  کسته مگر اشک و آه بودن دلشيميس

  

   اذان
  لفامي نيدر پس آن قله ها
 يد با آن دلکشيشد نهان خورش

  د فرودي ايآلود م شام بهت
 يهمره حزن و سکوت و خامش 
   در افق گسترده اندييراست گو 
 يدار و خواب آتشيمخمل ب 

  دي آمد پدي مبهمينقش ها
  ختنديآم کدگريروز و شب در  

  وز سپهرزان مرميآتش انگ
  ختندي انگي آتشيهر کنار

  شعله ها و دودها ابرها چون 
  ختنديسر به هم بردند و در هم ر

  د آسمان الله رنگي ربايم 
 يلوفري نيبوسه ها از قله 

  زهره همچون دختران عشوه کار
  يبر مشتر  فروشد نازهايم 
   آسماني خبر از ماجرايب
 ياگري خني کند با دلبريم 

   سبزگونيها جسروها و کا
  ستاده در شعاع سرخ رنگيا

 اييگو سبز پوشان کرده بر سر ،
   چادر سرخ قشنگيانيپرن

   پاشد سپهري شنگرف ميسوده 
  درخت و خک و سنگ بر سر کوه و

 شيينايمسجد و آن گنبد م
 ا سرد و خموشي با حيچون عروس

  لگون گلدسته هايکنارش ن در
 با دختران ساقدوشيهمچو ز

  ز شامي احترام انگدر سکوت
 د به گوشيبانگ جان بخش اذان ا

   استيغام مهر و دوستين صدا پيا
  و صلح و صفاست قاصد آرامش

  ستيست ؟ کي به جز او ک ! مردم يا: د يگو 
 پنهان در شماست ؟ د ويي جويآن که م

   هرچه نور  ،ي ، هر چه پکيهرچه خوب
  اوست

   اوستيآر 
   خداست...  او يا 
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آرزو
  ر دلدوزي تير اي تيآه ، ا 
 ي نشستيباز در زخم جان 
  خار جانسوزيخار ا يآه ، ا 
 يدگانم شکستيباز در د 
 ي گرگ وحشي گرگ اي ، ايا. 
 يو دندان به جانم فشرد چنگ 
   آن جگر بود ن جگرگاه بود ،يا
 يکه خورد  ، آنين که بشکافتيا 

   مرگي شعله ي آتش ايآتش ا
  م راکري پي ، سوختيسوخت

  ماند از من يمشت خکستر
   باز خکسترم رايسوخت

   درد روانکاه  توانسوز ،يا
  ؟يز جانم چه خواه رفت جانم ، 
 يناله ام مرد در ناتوان 
 ؟ ياز تن ناتوانم چه خواه 
  رت و رشک او آتشم زديغ

  نو جو شديجان پر مهر من ک
  ن پسيز ش به دل مرد ويآرزو

 مرگ او در دلم آرزو شد 
 گرانشيده بر دي ديده يد

  نور ، خوشتر يسرد و خاموش و ب
 ده بر دمشنانشيلعل خند

   گور ، خوشتري يبسته در تنگ 
  

   غميانه يمور
  ب استيا و فري ر ن من ،يري شيخنده  
  نيريد  زند غميدر دل من موج م 

   شادان من ثبات ندارديچهره 
  نيري تلخم نهان به ظاهر شيدارو
  ش بنازمي خوي ها چشمي نهيا

  ديش خلق ، راز نگويکز غم من پ
  ينگاه بدوز ره تريهر چه در او خ

  ديبا تو به جز حالت تو باز نگو
  را  که پاره کردم دلميزان همه درد

  ستي خبر نيچ رويخاطر کس رابه ه 
   صبا راي نشکفته ام که پايغنچه  
 ستيبر دل صد چک من توان گذر ن 

  دل منآه شما دوستان کور
  ديش ببنديشناس خو  ظاهريده يد 

  ديير بجويشتن ز غي خوي يسر خوش
  ديخود مپسند ن زيش از ايرنجه مرا ب 

  ن شهريد ، از سرم که در ايدست بردار
  ستيدژم ن ن ويکس چون من آشفته و غم 
  ديق نکاوين عمين چنيدر دل من ا 

  ستين  غمي يزانکه دلم را به جز تباه
  ن کهنه معبد عشقميمن بت چوب 

  ديانه خورد و خراشيجسم مرا مور
  ديکر تباه بدارين پياز دست 

  ديده را به خک مپاشيقالب پوس
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  ريآتش دامنگ
   گذشت و پرتو ماهيميز شب ن

  به کنج کلبه ام ناخوانده سر زد
   جانمي هاياهي بر سيديسپ 

   دگر زدي دگر ، رنگيز نو نقش
  دود مانند ان چند نقشيم 
  گرانم زنده تر بودي زان ديکي

   گفتي او راز ميرخش ازمست
  چشمش از شرر سوزنده تر بود دو

  ختي رينگاهش همره صد شکوه م
 راهن اويپ نه بريشرار ک 
   شديده ميچين پي آتشيز خشم 
   از دامن اوييبه چنگش گوشه  

  ي ؟ شعله بوديدي زد که ديخروش
 يبه بر بگذشتمت ، در من گرفت

   را گرد کردميخرمن يسختبه 
 ين خرمن گرفتي در ايبه آسان

  يتو را دانسته بودم فتنه ساز
   از فتنه ات پروا نکردميول 

  کجا تاج گلت بر سر نهادم
 رسوا نکردم ؟ نياگر خود را چن 

   افزودين گفتار ، چندان تلخيبر ا
  د و آزرديکه نازک خاطرم رنج 

  دلم پر خون شد و چشمم پر از اشک
   مرد غرورم پست شد ، نابود شد ،

 دانم ز من پاسخ چه بودش ينم 
 يا نگاهي يا به آهي يبه اشک

  افتيدر ن نکتهين دانم که او ايهم
 يگناهيز جان دردمند ب
   تويوانه ي ديمگو کز شعله 
  د بسوزديبا مرا دامان چرا

  ردي نگين شعله خاموشيکه گر ا
  د بسوزديبسوزد آن چه را با 
  

  ع جمعشم
  نگاه روان پرور تو کو ؟ !ن ي نازنيا 

 تو کو ؟ ام آوري ز عشق پيوان خنده 
 ينسان گرفته ايره که اي آسمان تيا
 تو کو ؟ بنما به من که ماه تو کو ؟ اختر 
   عشقي هماي ا ه گستر سر من ،ي سايا 
 پر تو کو ؟  ز چه ؟ بال وياز پا فتاده ا 
  ن سپند به بر جمع ، چوي دل که سوختيا

 تو کو ؟ مجمر تو را کجا شد و خکستر
 نه ام ؟يگاه سرت بود سيآخر نه جا 
 ؟  سر تو کوينه نهاديسر بر کدام س 
 ازت به لطف ماست ؟ي ، چو نيناز از چه کرده ا 
  کو ار ز من بهتر تويآخر بگو که  

  م مان ز جاني عشق بود و گذشتيسودا
 ؟ ن دل سوداگر تو کوياما گذشت ا

  گره فتاده به زلف و به کار منصدها 
  نوازشگر تو کو ؟يدست گره گشا
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 ي پک سوختيدرخت عشق شد ! نيميس
 نگفت که خکستر تو کو ؟ياما کس 

  ستاره در ساغر
  الم را نقش آن کمان ابروستي خيصفحه 

  ن روستيا  ازيالين سر بلکش را کج خيا 
  راني او با هم سازگار و ، من حيچشم و رو 
   جادوستي ياهيس  بخت است آنيدي سپنيکا 
  ال مغشوشميد در خي جويعقل ، ره نم 
  سوستيادگار آن گي ن کالف سر در گميا 

 چون ستاره در ساغر ، چون شراره در مجمر
   دلجوستيده يدو د برق عشق سوزانش در

   وخندان لبي سرخ رو  ،ينيهمچو گل مرا ب
  ش خار در پهلوستي، ن گرچه هر دمم از غم

  شوخ پر گناهش را ، مست فتنه خواهش را 
  عاشقانه دارم دوست اهش رايچشم دل س

  نيمين غزل سيال آن لبها ، گفته ايبا خ 
   در ترانه اش از اوستينيريش لطف و شور و 

کاله نرگس
  ن آرزو تباه کنميمباد عمر در

   نگاه کنميت دميب به روي رقيکه ب
  بگذارن من ، ي نازني ايتو دور از من

  اه کنمين نامه را سياد چشم تو ايبه  
  يشب م چو پرتو مهتاب تا نخوانده ،ين

   راه کنميبه کنج خوابگهت جست و جو
   ست حاصل مني صحبت اهل دل ز عمر ،

  ن محاسبه ، حاشا کگه اشتباه کنميدر 
   ارزدير دوست که نازش به عالميبه غ

   گر برم ، گناه کنميش کسياز پين
  ستي توانم زي نم  چو نگرس ،  پشت ،دهيخم

  د که از تاج زر کاله کنمين اميدر 
   دوستين ز تاب دوريمي سيده ينخفت د

  تو را گواه کنم!  شب يش ايبه صدق دعو 
  

  مان شکنيپ
  ز تو بستميهر عهد که با چشم دل انگ

  شکستم امشب همه را چون سر زلف تو ، 
  انيجو ناله کنان عربده  اد زنان ،يفر
  وانه گسستميد  دلير ز پايزنج

  دميچ ندي ، هي فتنه گريهيجز دل س 
  اهت نگرستميچندان که به چشمان س

   عشق و هوسم راي سرزنده يزه يدوش
  ش بنشستميدر گور نهفتم به عزا 
   ز حد افزودم و ، آنگاهيخوردم و مست يم 
  مانه شکستميدم و پيمان تو ببريپ
   شستي ام دست نمز دل خون شده عشقت 
  ن عذر که مستميمن کشتمش امروز بد 
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   وخشمياز سر آشفتگ  کشميدر پا
   اگر افتد دل سخت تو به دستميروز 

  اد شکستهيفر
 يگفتم مگر به صبر فراموش من شو

 ؟ ي گفتم آفت خرد و خوش من شويک 
  نه شکستم که خوشترستياد را به سيفر 
 يشو آگه به دردم از لب خاموش من 

  ال اوي خيسوزد تنم در آتش تب ا
 يترسم بسوزمت چو هماغوش من شو

  شمع سوخته از شام تا به صبح بنگر به
 يتا باخبر ز حال شب دوش من شو

 ي از جان من بشويو  اشک ، نقش عشقيا
 يد ز راه لطف ، خطا پوش من شويشا

  شرنگ غم ي نوشمت به عشق قسم ايم 
 يونوش من ش  ،يکز دست او اگر برس
   من آفتاب منيگر سر نهد به شانه 

 يجلوه گر از دوش من شو  آفتاب ،يا
  ش راين ز درد کرده فراموش خويميس 

  ؟ي شود که فراموش من شويتو ک اما
  

کابوس
  زدي خي کز آتشيهمچو دود
  شتن جدا گشتمياز تن خو

  ن سودايشادمان از ا سر خوش و
   گران رها گشتميکه ز بند

  کر افکندمي پي سوينگه
   بستر بوديو آرام ، رو سرد 

 ش هنوزياز غم چند لحظه پ
  بود ده اش تريچهره اش خسته ، د
 ينرم و آرام از شکاف در

  کر شبيچنگ انداختم به پ
  ديلرز جان پر موج و نرم من

  ال پرور شبيدر سکوت خ
 يکيان تاريدم و ميپر کش

   آراميب ب وي شکيسر خوش و ب
  جغدي ناله ختم بهيگه در آم

   هنگاميگه به بانگ خروس ب
  ميان نسيکاروان همره

  از دل شهر شب گذر کردم
   خوابگاه عاشق خوديگوشه 

  گرفتم بر او نظر کردم جا
  عاشق شوخ چشم خود سر من

   بستر غنوده بود بهنازيرو 
   چشم او نهان شده بوديفتنه 

  ب درازير مژگان دلفريز
  ن دليگسن : بانگ بر او زدم که

   ؟ گور خوابگاه تو بادييخفته 
  آرام ؟ييده بر هم نهاده يد 

  اه تو بادي سيده يدر د خک
  ان بستر جستيچون سپند از م
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  د خواب گرانياز سر او پر
 مشيده از بيدگان دريد

  م شد به هر طرف نگرانيدر پ
 ؟ ي گردي چه ميگفتمش از پ

 نميانتقام خون! ن منم يا 
   مرگيه ي ساآمدم تا به سان
  نميبنش دست در گردن تو

   سردمي يري اثيپنجه ها 
   دود در دو زلف چون شب تويم
  داي ناپيمرگزا ن لبيو
   زند داغ مرگ ، بر لب تويم 
 کابوس يال ، اي خيا: بانگ زد  

  ريرحم کن ، پوزش مرا بپذ
  رحم ؟ي بي تو ايرحم برا: گفتمش 

  ري بم ر ،يچ گه ، بمي، ه چ گهيه 
  شمعدان مرمر را. دست ا

   مني گفته يکرد پرتاب سو
  تا مگر بگسلد ز هم بدرد

  کر از نظر نهفته منيپ
  زيانگ خنده کردم ، چنان هراس 

  ديش پريکه ز رخ رنگ زندگ
  دلخراش جانکاهشيناله 

  ديخراش کش  بر جگر موج زد ،
  ن افتاديکرش خسته بر زميپ
   شب تاري يان خموشيدر م 

 د نفسي کشي، نم کردمگوش 
  دل او باز مانده بود از کار
 ينرم و آرام از شکاف در

  کر شبيانداختم به پ چنگ
  ديجان پر موج و نرم من لرز

  ال پرور شبيدر سکوت خ
 شي خوي کلبه ي به سو بازگشتم ،

  ک بود و ماه نبوديکلبه تار 
  کر بازيشوم به پ خواستم در 
  دهر چه کردم تالش ، راه نبو 

  نگاه تو
   که آفتاب صفتين نگاهيا

   ده و دل افروزستيگرم و هست
  ن حال چون مهتابيع باز در
  ق و مرموزستيب و عميدلفر
  يزين همه دل انگيک با ايل

  دلدوزست ؟يز از چه رويهمچو ت
   دانمي که ميبا چنان دلکش

 زانم ؟يگر از نگاهت چرا 
  اه چون شب توي سيچشم ها

  ه جهانم کرد خبر از هميب
  ؟يگمگشتگان به شب دان حال 
   تو آن چنانم کرديچشم ها 

   نگاه تو اميمحو و سرگشته 
   که ناتوانم کردين نگاهيا 

  ده شراب مست شدميناچش
  هست شدم  خبر از هر آنچهيب 

  دت ز کالميچون زبان عاجز ا
 ياه کني سيده ينگه از د
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   و عشقيمست  نهانيرازها
 يک نگاه کنيآشکارا به  

   ترسميلب ببند از سخن که م
 ياشتباه کن وقت گفتار

 ن توان دارد ؟ي زبان تو ايک 
  چشم مست تو صد زبان دارد

  

   محاليسودا
  شب گذشت و سحر فراز آمد

  دار استي من هنوز بيده يد
   زند ، اندوهيم در دلم چنگ 

  مار استيجانم از فرط رنج ، ب
   داندي نميشب گذشت و کس 
  که گذشتش چه کرد با دل من 
  آن سر انگشت ها که عقل گشود 

   مشکل من غ ،يدر ينگشود ، ا
   سر در گمين آرزويست ايچ

  بندم ؟يال مي خيکه به پا
   گوناگونيه هايرايچه پ ز 

  بندم ؟يبه عروس محال م
  همچو خکسترم به باد دهد

   که جان سوزدين آتشيآخر ا 
 ش کشم کاتيدامن اما نم
  سوزد ک مهربانيسوزدم ، ل

  سنگ صبور
  امشب به لوح خاطر مغشوشم

  دي دور اي از آن گذشته يادي
  اد منيه به ي دايها از قصه 

  دي ز سنگ صبور اييافسانه 
 ينکام ي که قصه يزان دختر

   خوانديره فرو ميبر سنگ سخت ت 
  اه ، کم از سنگندياران دل سي 
   خواندي در بر او م رو فسانه ، نيز
  کن مرا چو دختر پندارميل

  ستي نيصبور  و سنگيهم صحبت
  شکش دورانيسنگ صبور پ

  ستي ني گورياه خانه يسنگ س
 اران ؟ين يچشم دارم از ا  چهياري
  نان هزار صورت و صد رنگنديکا

  کوشند مياوري من به يدر رو
   به خصم هماهنگند پنهان ز من ،

   دانميده رفت و نمياشکم ز د 
  ديباين اشک ها نثار که م يکا 
 يمه جان خسته ز نکامين نيو 
  دي بايانتظار که م بر لب به 
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  سه تار شکسته
 ؟ي او ز من چه خواهيه ي سايا
 ده برداريدست از من رنجد 

 يخسه ام ببخشا بر خاطر
  ش ، بگذاريبگذار مرا به خو 
  ش چشمميهر جا نگرم ، به پ 
  دياه ايآن چشم چو شب س 

 ياهيوانگه به نظر در آن س
  دي گناه اي بيآن چهره 

   اويده ي جهد از دو ديبرق
  ده ام رايسوزد دل رنجد 
  نديب چشمک زند و زود ، چو 
  ده ام راين اشک به رخ دويا 

  ديشم اي ، به شتاب پيگاه
 شيمن نهد سر خو ينه يبر س 
  نه ام زند آبيبر آتش س 
 شي تر خويده يبا اشک دو د 
  د از لب منيبوسه ربا گه 

 يالي دلکش خيه يآن سا
  ميخود شوم و به خود چو ايب 

 ي اوست خالياو رفته و جا
  الميش خيآنگه دود از پ

  رديتادامن او به دست گ 
 ياصرار کند که اعتراف 

  رديمه مست گي نيده يزان د
  ندي ب ، خواهد که در آن دو چشم

 ي قرارياقرار به عشق و ب 
  فکند به گردنش دستوانگه 

 يدوارياز ام  وياز شاد 
  ه که هرکجاست با منين سايا
  ستي او در آرزو نيجز جلوه  
  گاهيمن شب و روز و گاه و ب با 

  ستيف ، او نياو هست و هزار ح
  رستيدلپذ  که چه نغز ويدان

 زد ؟يآنگه که سه تار نغمه ر
  ک روز دل من آن چنان بودي 
  زدي مکه هزار نغمه يعني 
   بر جمع نکته سنجان ک شب ،ي 

   آشنا شديجانم به نگاه
  ختيغم آمد و در دلم درآو 

   ز روان من جدا شديشاد
  ختيفرو ر کباره چه شد ؟ دلمي
  دن آن دو نرگس مستياز د 
  که سه تار نغمه پردازيگفت 
  ک ره اوفتاد و بشکستاخ بر 

   نباشدياگر درد
   من آردي سوي کسياگر دست

  رمي و دستش نگيزم از ويگر 
  يبنگرد گر چشم شوخ به چشمم

  رمياه و دلکش و مستش نگيس
  ن بخندديري شيم گر لبيبه رو

  ب استين دام فريا: م که يبه خود گو 
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  که داند ؟يا حال من دانيخدا 
  ب استي غري که در شهريبخت نگون 
  ديد و رندانه گوي عقل ايگه 
 يام گشتر  هايبا آن سرکش: که  

   ستي درمان خاميگذشت زندگ
 ين و پخته و آرام گشتيمت

   گاهي گاه و بيبه زار ز خود پرسم
  حاصل چه دارم ؟ين پختگياز ا: که  

  أسي به جز يسرد به جز نفرت به جز
 اران عاقبت در دل چه دارم ؟يز 

 يزندگان مرا بهتر نبود آن
  دل ببندم ؟يديکه هر شب به ام

  ه آلوديشم گرسحرگه با دو چ 
  حاصل بخندم ؟ي بيايرؤ بر آن

 يمرا بهتر نبود آن زندگان
 داشت ؟ م صفايکه هر کس خنده زد گو
 يمرا بهتر نبود آن زندگان

 م وفا داشت ؟يار شد گويکه هر کس 
  ها ، چون ز کف رفت ؟يسادگ مرا آن 

 کجا شد آن دل خوش باور من ؟
  ارانيجور  چه شد آن اشک ها کز

 خت ، از چشم تر من ؟ير يفرو م 
  گاهي بيدن هايچه شد آن دل تپ

 ؟ ... ي ، نگاهي ، حرفييشوق خنده  ز
  ستي نيگر مرا آشفتگيچرا د

  ؟ياهيس ز تاب گردش چشم 
   همراز من گفتيخداوندا شب

   ستياسيا قين دنيک و بد در اين: که  
  اي خداي درديدلم خون شد ز ب 
   ستي مگو از ناسپاس  نالم ،يچو م 
  ا نباشدين دني در ايدرد اگر 

  ستيان ني عي را لذت شاديکس
 يزندگان نيچه حاصل دارم از ا 

  ستي هم در آن نيست شاديکه گر غم ن

  اهيسکوت س
  دم و گفتميابرو به هم کش

   هستيار بسين ديچون من در ا 
   که دلم رايگريبه د رو کن 
   هستي هوسيگر نه گرميد 
  اگر تو : يفترنجور و خسته گ 
   رايش بسي به گرد خوينيب
  کيده ام چه بسا ليز ديمن ن 
   راينخواست کس ر از تو دليغ 

  کاشيا: د نعره که يجانم کش
  ن گفته از زبان دلت بوديا
  کاش عشق تند حسودم يا
  ک عمر پاسبان دلت بودي 
  نک در سکوت شبانگاهيا
  دي تو ايگوش من صدا در 
  الميدر خلوت نهان خ 
  دي تو اي ز چشم هايادي
   شبيها که شب همه  آن چشم 
   به چهره ام نگران بوديعمر 
 اهشيس  که در سکوتيچشم 
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  صد ناگشوده راز نهان بود
   تو خواهديچشمم ز چشم ها 
  ارديگواه ب کان گفته را 

  مرموزي ياهين سيدردا که ا
  چ ندارديجز موج راز ، ه

  

  سنگ گور
  ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر رفته ز دليا

  ندارم بر من منگر تاب نگاه تو
   اندوهيبر من منگر زانکه به جز تلخ

 ندارم اه تويدر خاطر از آن چشم س
   بهر چه امشب ! رفته ز دل ، راست بگو يا 
 م؟يسو  باز بهيبا خاطره ها آمدها 

   آن دلبر دلخواهي از پيگر آمده ا
  مي اويه يم او مرده و من سايمن او ن
  اه استيم آخر دل من سرد و سيمن او ن

  او در دل سودازده از عشق شرر داشت 
  او در همه جا با همه کس در همه احوال

  داشت  به سر ! مهر ي بت بي تو را ايسودا
   من گنگ و خموش استيده ين ديم ايمن او ن

  نهان بود  او آن همه گفتار ،يده يدر د 
  در آن نرگس شبرنگوان عشق غم آلوده  

  بود  شامگهاني يرگيمرموزتر از ت
   رنگين لب بي ، لب من ايم آريمن او ن 
 نشکفت  از عشق تويي ست که با خنده يريد

  جان بخشياما به لب او همه دم خنده 
   خفتيمهتاب صفت بر گل شبنم زده م
  بر من منگر ، تاب نگاه تو ندارم

  ه خدا مردش از من بي خواهيآن کس که تو م 
  او در تن من بود و ، ندانم که به ناگاه 
  چرا مرد د و چها کرد و کجا رفت ويچون د 

 م ، بر تن گرمشيم ، گور ويمن گور و
   کافور نهادمي ي و سرديافسردگ

   مهرين دل بي ا  من ،ينه ياو مرده و در س
   ست که من بر سر آن گور نهادميسنگ

  

  چهيباز
  تو سر کردم ياد رويشب به يد

  ان رايافته پاي نيآن شکوه 
  ال تو بگشودميدامن خ در 
   خروشان راياز چشم ، چشمه ها 

  دمينال  جور تويش پايدر پ
 ييکاوخ چه سست مهر و چه بدخو

 ي خنديبر چهره ام ، ز لطف ، نم
 يي گويسخن ، به مهر ، نم با من

 يره شده به من و در ويچشم تو خ 
  رت بوديح  ويافسانه شگفت 

  اق و مهر و محبت رايکان اشت
 دنم چگونه مروت بود ؟يناد 

 شرمسار ماندم و ، از پاسخ من
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  ن لبان سخن پردازيدرماند ا
ييببخشا  اما کنون اگر تو 

 ن رازيمن با تو آشکار کنم ا 
 ستيماريدر من نهفته کودک ب   

ردي عجب گيبهانه ها   هر دم 
 جنون گردديخواهد که شعله ها  

  ردي شب گي ياهي دامن سدر
گر چشمان استيچشم تو همچو د   

  او رازدار و فتنه گرش خواند
ستيلب کس ن   لبهات گرمتر ز 

  ن و پر شررش داندياو آتش 
  من تشنه کام درد و غمم ، دردا 
  نمي بيدردا که رنگ آب نم 
يدر سوز عشق و محنت نکام  

نميب   ي سراب نميجز جلوه  
 ياري مکن با من مورز مهر و 
  خواهميمن ، از تو جز شکنجه نم 
  وانهيد  چه چاره کنم ؟ دل را ام ، 
 خواهميجز دردمند و رنجه نم   

نه تو را خواهم ،   گر زانکه خواهمت 
زميخواهم که خون به ساغر دل ر  

يرو  نيش رهت زيافکندمش به پ 
  زميتا خک درد بر سر دل ر

ين فسانه ، که پنداري ازيشاد 
ينيميس  ازپرورمعشوق ن 

 سوزدي کور دل ، دلم به تو ميا  
يني بي و نمي منيچه يباز
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ين بهبهانيميسگر ي ديآثار هنر

 }شعر{ ) انيون شجريهما از م وصلينساز آلبوم  ( هي گريهوا

 }شعر{ ) وشيدار از  سازمت وطنيدوباره ماز آلبوم (  سازمت وطن يدوباره م

 }شعر{ ) يمهراج محمد از الي خيباز آلبوم  ( ...يگيدروغ م

فيق تعريصد از آلبوم  (  از ييدايش  }شعر{ ) ساز و آواز

فيق تعريصد از آلبوم  (  از نهيآبگ  }شعر{ ) ونيف همايتصن

فيق تعريصد از آلبوم  (  از نهيآبگ  }شعر{ ) ف افسانهيتصن
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