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)به گزينش محمد حقوقي( آزاد.بهترين اشعارم  

  

 

  باغ ستاره آه سوخت
 

  The Grove Of Stars That Burned 

Weeping it came  
 مثل ستاره هاي صبح

like morning stars 
 مثل ستاره هاي صبح

like birds of the grove it came , weary 
 مثل پرنده هاي باغ آمده بود، خسته بود

sat on the grass 
 روي چمن نشسته بود 

like crimson blooms 
 مثل شكوفه هاي سرخ

Weeping it came 
.آمده بود مي گريست  

O Bird , said I , 
 گفتم اي پرنده

 نيست
nothing but the cage remains 

 جز قفسي نمانده است
the sky's bosom is void. 

.سينه ي آسمان تهي ست  
Weeping it came and left 

 آمد، گريه آرد، رفت
It rained in the spring,  

 باران بود در بهار
entered in my room 
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 آمد در اتاق من
The pansies scent rameined and the soil 

ماند و خاكبوي بنفشه   
The bird's memory remained and the grove... 

....ياد پرنده ماند و باغ  
  

  از برگ هاي همهمه

  

For Leaves Of Murmur 

for leaves of murmur, 
 از برگ هاي همهمه

for the vine, 
 از تاك،

for a hamlet lost frome the earth, 
 از روستاي گمشده از خاك

for me sitting here,sripped, 
 از اين آه من نشسته ام اين جا، برهنه وار،

for barren lanes 
am I crying 

 وز آوچه هاي برهنه گريانم
for the dream of a plant scorched 

.گريانم از خيال گياهي آه سوخته ست  
For me 

 از اين آه من،
among a myriad memories, 

 ميان هزاران هزار ياد
remembering a hamlet lost, 

. از روستاي گمشده اي ياد مي آنم  
I cry for a sky scorched 

....وز آسمان سوخته فرياد   
For me sitting here 

 از اين آه من نشسته ام،
founding an image tender 

 از برگهاي همهمه
of leaves of murmur 

 از آب هاي هرز
of waste waters 

 از خاك هاي منتظر باران
of solis expecting rain 

.تصوير مهرباني بنياد مي آنم  
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 ! من بيم داشتم

  

I had fears 

Like a bird impassioned to die, 
 مثل پرنده اي آه درو شور مردن ست

like a bloom impaient to fall, 
 مثل شكوفه اي آه درو شور ريختن

like this still hollow bird, 
اموش آاغذيمثل همين پرنده ي خ  

he sar there, 
.آن جا نشسته بود  

his gaze bird-like 
 نگاهش پرنده وار

his back to rain. 
 و پشت او به باران

The rain behind the window fell and stopped... 
...باران پشت پنجره باريد و ايستاد  

I feared to say 
 من بيم داشتم آه بگويم

the blooms are of paper 
 شكوفه ها از آاغذند

I feard to say 
 من بيم داشتم آه بگويم

I had bought the bird 
 پرنده را

nine years ago 
 نه سال پيش تر

in a peddler's stock 
 تو ي بساط دست فروشي خريده ام

and plucked the green glass 
 و چشم هاي او را 

out of its eyes 
  .از شيشه هاي سبز تهيه آرده ام

I feared to say 
 من بيم داشتم آه بگويم

my rooms is silent and void, 
 اتاق من خاموش و آاغذي ست

the rain behind the window is not rain 
 باران پشت پنجره باران نيست

The rain behind the window 
 باران پشت پنجره

fell 
 باريد

sopped. 
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 ايستاد
I had fears 

 من بيم داشتم
like this silent bloom 

 مثل همين شكوفه ي خاموش
like this silent bird 

 مثل همين پرنده ي خاموش،
he sat there, 

 آنجا نشسته بود
his back to the green window 

 و پشت او به پنجره ي سبز
Ihad fears the night 

 من بيم داشتم آه شبي
had been plundered by termites. 

!بيداد آرده باشندموريانه ها   
   

  

  آزاد.نمونه اي از شعرهاي منتشر نشده م

 

  بوف آور

 بس دور بس غريب، بسا يادگار ها
- در آوچه تنگ-در خانه هاي روشن  

در خانه ها آه پنجره هاشان گشوده بود(  
)در آفتاب روي  

 و آفتاب رويي، خاموش و بي خيال 
. آتابي مي خواند و نگاهي م آرد  

نجره ي ديگربس دور، زير پ  
 ما ناشيانه سيگاري بر لب 

 با سرفه هاي بسيار
گويا مي گفتيم" بوف آور" از   

! و چهره ي زوال گران را به خود گرفته بوديم  
نه عينكي(  

 نه آتابي
 اما، سيگار

 و سرفه هاي بسيار
 و حرف هاي مبهم

 آه قصه اي بود از سايه ي درختي
)و پنجره ي بلندي  

 گويا آنار پنجره ي دور
 در آفتاب روي
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 آن آفتاب روي هم مي خواند
!بوف آور  

 ما حرف هاي ديگر مي گفتيم
او حرف هاي ديگر مي گفت(  

)او بيم ديگري داشت  
 ما بيم ديگري 

 اما درون پنجره و بيرون 
  هم بوف آور، هم سيگار –

. غوغا مي آردند  
  

  ١٣٣٢-تهران

 

  روز آور

آور و روز شد شوربخت  چون مرد
درد و روغنشخشكي از سرآند  

خسرو                                           ناصر
 آن شب آه از سپهر نزاد اختري

 وز بردگان نبود يكي در وجود
 من بودم و خداي جهان آفرين
 بيدار هردوان به نويد و درود 

 برخواندم آن سرود آش آغازنيست
 وز بردگان آسش نتواند سرود

يداندوه را ستودم آه ام آفر  
 شادي گريز و و حشي و شب زاد و رود 

 پس آردگار آرد به پا داشنم
 بر بام آبنوس بس اختر پديد 

 جنگل شكفت و سايه ي جدايي گرفت 
 از آوه و، آه ز سايه جدايي گزيد 
 بر روشنان ز شادي افسون شدم
 وز خويشتن گريختم افسانه سان

 افسوس آز من آن همه انده گريخت
م سرگران آش زاد مرگ بود و غ  

 اينك منم به مسلخ شادي به بند 
 نفرين آسمان و جهان آفرين

 لب بسته از ستايش اندوه و درد
 از بخت نا به آام تباهي گزين

  

    
     

 

-تهران  

١٣٣٦ 
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  ي سپانلومحمد عل   

 

  فصلي بلند و نيلي

   

  آزاد شاعر دوره ي آبي.م     

                                                                                     

به نظر من رويا جغرافيايي هم دارد؛ يك واقعيت آه چون ذهني شد تبديل به ارزش مي شود، يعني واقعيت به   
  .آزاد، يافتن خطوط اصلي اين جغرافيا با نگاه به زندگي او ميسر است. در شعر م. ي گويدزبان معجزه سخن م

  

در شعر آزاد دوره ي نه چندان بلند، . اي شد" اورفه" شايد همان سرنخي آه به هدايت آن مي توان وارد يك جهان 
 ادبيات آه بيرون مي آيد بخشي از آزاد از دانشكده ي. مي نامم" دوره ي آبي "  اما شكوفايي، هست آه من آن را

عمر خود را در آبادان مي گذراند، اما پيش از رسيدن به آبادان، تقابل فرهنگ دانشكده اي و تاثير نيما يك آزمايش 
آغازين را در آثار آزاد جوان پديد آورده است؛ شايد در واآنشي به شعرهاي توللي وار، او مي آوشد با زباني پالوده 

ه شده از واژه هاي بيگانه به خصوص عربي، لحني فاخر، شفاف و سرشار از ترآيبات آالمي ابداع در واقع شست
 - نوعي طبيعت بي جان-اين لحن بيش از آن آه نشان گر حرآتي باشد به رنگ بندي هاي ساآن تابلو مانند. آند

  :شباهت دارد
  در خلوت نيم روز مي خواندند
  مرغان سپيد بال زرين چشم

   چشمه ساز آذرزاد در سينه ي
  صدها گل سرخ مي شكفت از خشم

اما ناگهان در . طبيعي است آه تشنگي شاعر با اين نقاشي ها سرشار از باسمه هاي پرجال و براق شفا نيابد
آستانه ي دهه ي چهل شمسي ، سرچشمه اي آشف مي شود آه بسياري از شاعران جوينده ي آن سال ها، 

. اليوت به فارسي است. اس_ چشند؛ و ان ترجمه هاي تازه از برخي شعرهاي تي آزاد از آن مي .علي الخصوص م
الهام بخش شاعر ما مي شود ) به ترجمه ي چنگيز مشري( در اين ميان بيش از همه دوپرلود اين شاعر انگليسي 

آبادان . بادان آورده اسرود را آزاد از آ. حرآت رود و حرآت شهر: تحول بدهد" حرآت" تا تصاوير راآد و ساآن خود را با 
براي او با رنگ هاي سرخ و گلي، با آتش، با آارگري آه هم پاي سرزدن آفتاب حماسه آار را آغاز مي آند، عطر نان 

و عطر زندگي تداعي مي شود؛ شهري آه نورهاي گرم و زنده ي خود را به سروده هاي آغاز دهه ي چهل آزاد 
  .بخشيده است

تهران باز مي يابيم ميبينيم آه اآنون جغرافياي شعر او منطقه اي است ميان دو شهر، ميان وآن گاه آه شاعر را د ر 
با " آزاد زندگي" اما به گواهي آثاري آه از اين پس پديد مي آورد متوجه مي شويم آه زندگي تهراني . آبادان و تهران

د مي شود، بامدادهاي تابناك و جوشنده و نور به تفاوت گرم و سر. تناوب يافته است" آزاد آباداني" روند گذران 
شورانگيز جاي به ساعت هاي وهم انگيز خسته و خواب آلود پيش از سپيده دم در انتهاي يك شب بيدار خوابي مي 

شطي آه همراه با شاعر به پايتخت آمده است، انعكاس آتشگون و آواي خروشان خود را به تدريج از دست . سپارند
 مي شود، مثل رنگ آسمان و فضا پيش از دميدن خورشيد، درهري آه هنوز خمار خواب مي دهد، نيلي و آرام
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و با تحولي تدريجي آلمات آليدي نيلي، " ... اين آشور بزرگ آه نام هزار شهرش تنهايي است" دوشينه است در 
از اين پس، در طي يك . ظاهر و زمزمه مي شوند تا دروازه هاي اقليم نوپديد شاعر را بگشايند... آبود، نيلوفري و 

فصل حدودًا ده ساله، مدت زمان تقريبي دوره ي آبي، از تعابيري آه شاعر به آار مي برد عطر عرفان عطر فلسفه 
اما روح شاعر عرفان گرا نيست جوهره ي منش متعهد . ي هند و و عطر قصه هاي قديم شاعران ايراني برمي خيزد

 معشوقي خيالي وهم چهره با طبيعت است، به متن زندگي جاري اغلب سمت و سوي شعر ها را آه جستجوگر
باغ هاي برهنه، فصل ها و آتش ها، لب هاي سرخ سوخته ، درست وقتي به تصور شاعر مي آيند . باز مي گرداند

آه پاسبان ها فرياد مي زنند و آارخانه ها آژير مي آشند، شاعر در تاريك روشن تنهاست، با چشمان نيم بسته اما 
هني آه نيمه بيدار جهان است، در آنار رودي آه با خود آورده به از دست رفتن ها و بازيافتن ها مي انديشد، و زير ذ

  :لب آواز مي خواند
  زمستان شاخه را بيمار خواهد آرد/ مي پنداشت/ و نيلوفر ماللي داشت

اوآه نمي تواند عارف . تعلق دارد" بيدوره ي آ" در مجموعه آثار شاعرانه ي آزاد حداقل ده قطعه ي بسيار خوب به 
 قانع خواهد بود آه در پايان اين سيرو - گرچه بسيار براي آموختن سكوت مراقبه آرده-مابانه تسليم سكوت شود

بال گشوده بر راهي دراز بر فراز . پاسخ مي دهد) خزان ها(سلوك پرنده اي باشد آه به حقيقت نوميدوار بهار 
دستكم رازي خواهد بود از آن حقيقت روشن آه طلوع است بر فراز همه ي تاريكي ها .. .آدميان، خفتگان سحرگاه
  :تنهايي ها و تلخ آامي ها

  .... هميشه رازي بودن/ و در حقيقت روشن / پرنده وار شدن/ چه نا اميدان ديدن/ و در تمامي راه 
  
  
 

 شاپور جورآش     

  
  

  رفتن تا قلمرو ديو

   

  تالش براي شگرد خواني يك عاشقانه     

رحمت منهزم باد و ي هزاره   در
را روياهامان ي رميده   هم زاد
دهيم؟ مي آواز زبان آدام   با

نام؟                               آدام    به
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در شعر ترانه هاي روزمره، ظاهرًا به فرديت و تشخص نزديك شده ايم واقعيت را بر خيال بافي هامان غلبه داده ايم و 
اما در اين . صدا زده ايم" آدم فروش"و " ناقال" را آليشه هايي را آنار زده ايم، محبوبه امان . البته واقعي تر شده ايم

ماندگاري . آه بتوانيم، عمر اين گونه ترانه هاي خصومت گر و آين توزانه را از روزمرگي نجات دهيم جاي ترديد است
چرا آه حتي آن چند غزل شكسپير در . گوهره اي ديگر مي طلبد خود اگر ارباب مسلم فنون تام شاعري باشيم

صرفًا به يمن شهرت شخص " به همه رآاب مي دهد" ني سياه آار آه شاعر او را مادياني مي خواند آه توصيف ز
شايد آن گوهره را در حافظ بازيابيم . شكسپير در ديوان آثار او دوام آورده و نه به خاطر ارزش هاي ماندگا رآن سوناتها

مين روست آه در فرهنگ و سنت شعري ما، خبث آه پير گل رنگش به او رخصت خبث و خصومت نداده و شايد از ه
  .و آينه نقشي سلبي دارند، نه اثباتي

و هنوز زمزم " شايد گلي برويد"گويي ايمان به ناميدن گل، هنوز نهادي ترين دعاي دل ماست، به بويه ي آن آه  
فر، نيلوفر بماند و چه با گذر از چند دهه، ورد گونه در ذهن ما جاري است تا نيلو" بي تو خاآسترم" شعري چون 

زيبايي ها آه آنار دريچه اي در خيابان آناري، اين شعر را چند باره به يادمان آورده و چه فاصله ها و سردمهري ها 
  .آه با حلول اين نيايش به گرماي وجد و شور گراييده است

يست آه هم در نيايش ها و اوراد، آيا مديون عناصري ن" بي تو خاآسترم" اين ديرپايي و ماندگاري عاشقانه اي مثل  
و هم در عاشقانه ها حضور دارد؟ همان سحري آه عاشقانه هاي فروغ و حافظ را به خاستگاهي آسماني نزديك 

  مي آند؟ يك شعر عاشقانه ي خوب چگونه تاثيري در ما به جا مي نهد؟
عارفان مسيحي ناگزير آن را به در آتاب مقدس چنان غريب مي نمايد آه " غزل غزل هاي سليمان" سرودي مثل  

عنوان رابطه اي روحاني بين آليسا و مسيح تفسير آرده اند و خاخام ها به جاي مميزي شايد، آن را به گفت و 
گويي بين يهوه و قوم يهود تعبير آرده اند تا اين تغزل عريان بين سليمان و محبوبه اش را در آنار فرمان هاي نهي 

  :آننده، موجه جلوه دهند
  ناف تو جامي است پر از شراب گوارا

  سينه هايت مثل خوشه هاي انگور است
  .و نفس تو بوي دل انگيز سيب مي دهد

حضور اين سرود در جوار جباريت آتش يهوه ندبه هاي داود و خونباري نبردهاي قوم، جويبار مدارايي است آه به رغم 
  .ان و مهر گياي عشق زميني آغشته مي آندتعبيرهاي عارفانه خواه ناخواه دل مومنان را به بومادر

از ديد همان تعبيرهاي عارفانه هم آه نگاه آنيم، در مي يابيم اگر عارفان براي بهترين شكل القاي معاني عرفاني  
به الفباي تن رو مي آورند پس شعرتن ظرفيتي نيايش گونه دارد و عاشقانه سرايان سهمي بزرگ در آفرينش نيايش 

آن جا آه شعر عاشقانه مي تواند ستايش گر زيبايي ها و تنعمات بهشت زميني باشد بصيرت و داشته اند از 
اگر خاستگاهي قدسي نداشته باشد، دست " تن" شعر . معرفت به آن درحكم پلكان عروج و تكامل انسان تواند بود

  .فته معتكف معبدي يگانه آم مي تواند، وردي باشد عارفانه آه در گرگ و ميش سحرگاه شناخت بر زبان عابدي ر
از آقاي آزاد، غير از آن آه از شگردهاي عام آتابهاي مقدس مثل سادگي، " بي تو خاآسترم" عاشقانه ي  

رمزوارگي، سكون و سكوت تاآيد بر عناصر اربعه و عام بودن بهره مي برد، حديث آهن جدايي را به فقط بيان آه هم 
  .ايش مي گذاردچون آييني معبدي اجرا مي آند و به نم

در بند اول شعر غير از دو عالمت سجاوندي يعني نقطه هاي پايان دو سطر شعري، سه سكون آوتاه و بلند  
  : غيرعادي هم حضور دارند

  )سكون آوتاه(بي تو خاآسترم، 
  .بي تو اي دوست

  )سكون بلند(بي تو تنها و خاموش 
  )سكون بلند( مهري افسرده را بسترم

آن قدر ما را به خود مشغول نمي آند آه حضور اين سكون و سكوت " مهري افسرده را بسترم " آنجكاوي در معناي 
آيا بغض گلوگير گوينده است آه به او امان . هاي ممتد آه به شكل منتظر و نامنتظر خوانش شعر را قطع مي آنند

آه بايد اين ورد را زير لب تكرار نمي دهد، جمله هايش را تمام آند؟ آيا اين وقفه ها جاي خالي هم سراياني است 
آنند تا در شكلي آييني، به دعايي جمعي بدل شود؟ يا اين سكون ها زمان الزم براي پژواك سطرهاي نيايش گونه 

در سكوت معبد را تعبيه آرده اند؟ هر چه هست، اين سكوت ها آه در بندهاي بعد هم تكرار مي شوند، وزني 
  .قعيت ذهني گوينده را به وضعيتي عيني بدل و دراماتيزه مي آنندغريب و پرآشش آفريده اند آه مو
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  بي تو در آسمان اختران اند
  .ديدگان شرر خيز ديوان

  بي تو نيلوفران آذران اند 
  )سكون آوتاه (بي تو خاآسترم، ) سكون بلند(

  .بي تو، اي دوست
  بي تو اين چشمه سار شب 

  .آرام چشم گرينده ي آهوان است
  )سكون بلند( سرشار بي تو اين دشت

  . دوزخ جاودان است
اشاره هاي اسطوره اي در شعر اين خاصيت را دارند آه روايتي بلند را به موجزترين شكل بيان آنند بدون آن آه 

 معلولي بدان شيوه آه از يك داستان انتظار مي رود، محتاج باشد در –روايت به طرح دقيق زمان مكان و روابط علي 
استعاره ها در شعر چنان نقشي مي گيرند آه فشردگي و ايجازي بيش از ايجاز داستان را ميسر مي واقع نمادها و 

سوخت و ساز ذهني شاعر آه در آن واژه ها ممزوج و ديگرگون مي شوند اين امكان را فراهم مي آورد آه . آنند
آه يك داستان نويس بدان محتاج آن زمينه سازي .  معلولي، باورپذير شوند–ميان برها و پرش هاي زماني و علي 

است تا وقايع و تجربه هاي داستاني را باور پذير آند، در شعر به آمك حس منتشر در شعر انجام مي گيرد و از 
طريق انتقال اين حس است آه استعاره ها مثل حوادث داستاني مي توانند موثر واقع شوند و اين همان شگردي 

  .بينيماست آه مثًال در سوره ي يوسف مي
در بند دوم و سوم دو واژه ي ديو و دوزخ ظاهرًا اشاره اي به موقعيت دوزخي هجران دارند اما صرف آششش ذهن 

از اين جا . آل سطرهاي بعدي را در سيطره ي اسطوره و افسانه در مي آورد" ديو" گوينده به سمت قلمرو معنايي 
تقابل هايي چون بهشت و .  آغاز مي شود–ن خواننده  دستكم در ذه–تقابل هاي دوتايي ويژه آتاب هاي مقدس 

  . دوزخ، نور و ظلمت عذاب و تنعم
شهاب ثاقب، رجم " شررخيز ديوان" از بطن خود خير و شر را مي زايد در همان حال آه ترآيب " شرر"واژه ي 

ابراهيم زاده مي شود تا از تبديل نيلوفر به آذر . شيطان و عذابي را به ياد مي آورد آه بر آفران عشق مترتب است
مي تواند مجنون را براي لحظه اي ظاهر آند آه " آهو" و " دشت" در بند سوم اشاره به . گلستان براو آذرستان شود

تبديلي چشمه سار به چشم هم چران شعبده اي بهشت و جويبار . در هجران محبوب با آهوان سخن مي گفت
همه ي اين تداعي ها در . ي رسد، به رود، رود آتش، بدل مي شودشيرانگبين را احضار مي آند چون به دوزخ م

به ويژه آه تعادل نور و ظلمت در اين دو . پسله ي ذهن شاعر و مخاطب هم چون شعبده اي پيدا و نا پيدا مي شود
بند به گونه اي است آه گويي نيمه شبان در دشتي تاريك گاه گاه شراره ي صاعقه اي براي يك لحظه ارواحي 

و " چ"، "ك"، "خ"هجاهاي بلند اين سطرها همراه با آواهاي . راب گونه را پيش چشم ما پديدار و ناپديد مي نمايدس
  . ضجه هاي دوزخياني را به خاطر مي آورند به آتش عذاب خويش" گ"

اي آسمان مي گويند در وضعيت آخر الزمان خورشيد سرد و ماه تاريك با هم برمي آيند و چون پاره سنگ هايي اندرو
اين تصوير آخر الزماني در شعر . سرگردان مي مانند و فرشتگاني به زانو درآمده گرداگرد افق به نظاره مي ايستند

  :معاصر به شكل هاي گوناگون حضور دارد
  )فروغ.... ( آن گاه خورشيد سرد شد

  )بامداد. (و ماه و خورشيد به هم برآمدند... 
  .شايد، برداشت آزاد از اين صحنه ي آخرالزماني باشد و شايد نباشد" بي توخاآسترم" بند چهارم از شعر 

  بي تو مهتاب تنهاي دشتم
  بي تو خورشيد سرد غروبم 

  بي تو نام و بي سر گذشتم 
  .بي تو اي دوست بي تو خاآسترم، 

  : فرا مي خواندبراي خورشيد يك بار ديگر ما را به رمزگشايي سطرهاي آغازين شعر " سرد"اما در اينجا صفت غريب  
  بي تو خاآسترم 
  بي تو اي دوست

  بي تو تنها و خاموش  
  .مهري افسرده را بسترم

خواننده در طول شعر به طور مستقيم در نمي يابد آه گناه يا تقصير جدايي، متوجه آدام يك از طرفين بوده، حريم  
  .رابطه چندان گشاده نيست
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آل بند مي تواند اشاره به ماه تاريكي داشته باشد آه . داشته باشدمي تواند معناي سرد مهري را " مهر افسرده" 
در برابر خورشيدي سرد مات مانده است و باز مي تواند تداعي گر مهر و ماهي سرد و تاريك باشد آه باهم برآمده 

  . اند و تابش سياه خود را بر توده اي از تراب و عظام هفت هزار ساله مي ريزند
با اين همه، بند آخر در عين حال آه نمايش گر هبوط انسان است، . به مرگ و رو در تاريكا دارندتصاوير شعر همه پا 

به مكان مشخث و موقعيت گوينده هم اشاره دارد، جهت نگاه گوينده در ابتداي شعر از آسمان شروع شده، بر 
  . يش فرود آيدجزييات آسمان و دشت سرشار چرخيده تا در هبوط خاك، به خانه ي سكوت و عذاب خو

  .بي تو، اين خانه تاريك و تنهاست
  بي تو اي دوست، 

  . خفته بر لب سخن هاست
  بي تو خاآسترم، 
  . بي تو اي دوست

  
  

   

  مفتون اميني

  
  آزاد.براي م

   

 پير خانقاه

  از قديمي تران شعر اينك 
  ميم آزاد ماند و سايه و من 

  پي ما آتشي و رويايي 
  تاز گان بلند باغ و چمن

  احمدي ديرتر، ولي خوشتر 
  طرح نو ريخت زير سقف آهن

  از پس او، براهني برخاست 
  پرچم افراشت روي شعر وطن

  حال ،در بين هفت خرقه به دوش 
  فن همه هر چند، پر فضيلت و 

  بي گمان، شخص ميم آزاد است 
  .... اليق پير خانقاه شدن
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  آزاد.آتابشناسي م

   

  :فهرست آثار

  دفترهاي شعر

   ١٣٣٤ديار شب، تهران، ناشر مولف،  
   ١٣٤٥، تهران، مرواريد، )١٣٤٢-٤٣(اد و ديدار ها قصيده ي بلند ب 
   ١٣٤٦آيينه ها تهي ست، تهران، جوانه،  
، تهران، }سيروس طاهباز{آزاد، به انتخاب آوروش مهربان .بهار زايي آهو، برگزيده ي شعرهاي م 

   ١٣٤٨اميرآبير،
   ١٣٥٢بامن طلوع آن، تهران،اشرفي، 
   ١٣٧٤ران، مرواريد،گزينه ي شعر مرواريد، به انتخاب شاعر، ته 
   ١٣٧٨، تهران، علمي، )آليات اشعار( گل باغ آشنايي 
   ١٣٧٨، تهران، ماهريز،)گزيده ي شعر ها به انتخاب شاعر(بايد عاشق شد و رفت 

  :ترجمه

  ، انتشارات آزاد )با آريمي حكاك(شعرهايي از آارل سندبرگ  
  تكار از ويليام گلديك، انتشارات اب) خداوند گار مگسها( بعل زبوب 
  آزاد، تهران .بازنوشته ي م: سفرهاي شگفت آور اوديسه 

  :تاليف

   ١٣٧٦، تهران، ثالث، )زندگي نامه و بررسي آثار فروغ فرخزاد( پري شادخت شعر 

  : آودآان و نوجوانان

   

منتشر  آتاب شعر و قصه و متل و مثل و نمايشنامه براي آودآان و نوجوانان -مجموعًا حدود پنجاه آتاب و نوار آاست
  .شده است

  

   :نمونه ها

  . بهمن دادخواه، تهران، انتشارات اسالمي: سيمرغ و سي مرغ، تصويرگر 
  بهمن دادخواه، تهران، انتشارات اسالمي : لي لي لي لي حوضك، تصويرگر 
  . فرشيد مثقالي، تهران، آانون پرورش: تصوير گر) با فريده ي فرجام( عمو نوروز 
  ي، تهران، آانون پرورش مهرداد نجوم: طوقي، تصويرگر 
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  . آزاد.، به انتخاب م)نيما، شاملو، فروغ، آتشي،سايه،آسرايي، احمدرضا احمدي( شعرهايي براي آودآان 
  . ، تهران، انتشارات پديده)ترجمه (فيل و آوران 
  ،تهران، انتشارات آينه )برداشت از مثنوي مولوي(جنگ ماه با فيالن 
  ، تهران،انتشارات علمي فرهنگي )برداشت از مثنوي مولوي(درخت دوستي  
  . تهران، آانون پرورش) برداشت از شاه نامه ي فردوسي( زال زر 
  ، تهران، آانون پرورش )برداشت از شاه نامه ي فردوسي( زال و رودابه  
  تهران،آانون پرورش ) برداشت از شاه نامه ي فردوسي( هفت خوان رستم 
  من آجا الال آنم، تهران، انتشارات زالل  
  خاله موندگار، تهران، خانه ي آتاب  
  آزاد، تهران، انتشارات آبان : آاوه ي آهنگر، تصويرگر 
  ، تهران، انتشارات مهاجر ) جلد٥(چيستان ها  
  مادرانه ها، تهران، انتشارات مهاجر  
  جم جمك برگ خزون، تهران، انتشارات مهاجر  
  اين آوچول موچول، تهران، انتشارات مهاجر  
  ، تهران، انتشارات مهاجر )قتباس از مثنوي مولويا( درخت زندگي  
  ضحاك و آاوه اهنگر، تهران، انتشارات مهاجر  
   ١٣٨٢هدا حدادي، انتشارات مهاجر،: قصه ي الاليي، تصويرگر 
به تصويرگري رضا حدادي و عامه (آزيده شعرهاي عاميانه براي آودآان،چيستان ها،بازي ها،الاليي ها 

  . تهران،انتشارات مهاجر)آن
   ١٣٨٢هدا حدادي، تهران، انتشارات مهاجر، : تصويرگر) گزيده داستان هاي مثنوي(درخت دوستي  

   آتاب–نوار 

  . طوقي، لي لي لي لي حوضك، تهران، آانون پرورش فكري آودآان و نوجوانان 
  خاله موندگار، تهران، انتشارات ابتكار  
  تكار ، تهران، اب)برداشت ا زمثنوي مولوي( طوطي و بازرگان  
  بزبز قندي، تهران، رنگين آمان  
  جم جمك برگ خزون، تهران  
  خاله سوسكه، تهران  
  شهر بازي، تهران، قاصدك  
  . لي لي لي لي حوضك،تهران،رنگين آمان 

 


