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  حسِن هنرمندی: چندشعر از 
  

  ) او" ادبِی " و " زندگی " همراه با  کارنامه هایِ   (
   

   ايل بيگی.م: به انتخاِب 
  

  
تهران ، بامداد انتشارات سازمان هنرمندی حسن شعرهای تهرانبرگزيده ، بامداد انتشارات سازمان ـ هنرمندی حسن شعرهای تهرانبرگزيده ، بامداد انتشارات سازمان ـ هنرمندی حسن شعرهای ١٣۵٠١٣۵٠١٣۵٠برگزيده
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  کارنامهء زندگی حسن هنرمندی

  

   شمسی  ـ تولد حسن هنرمندی درمرجان١٣٠٧

  ه ساری ـ کوچ ب١٣١١

   ـ آغازتحصيل دردبيرستان١٣٢٠

   آشنائي بانيما ، مطالعهء بوف کورهدايت وافسانهء نيما برای باراول– ـ  نخستين سفربه تهران ١٣٢٣

 شاگرداول دانشسراهای مازندران ، مدال علمی ، آغازچاپ نوشته وشعر - ـ ديپلم پنجم متوسطه ١٣٢۵
  درمطبوعات تهران

   ـ کوچ به تهران١٣٢۶

  ـ آغاز همکاری نزديک بامطبوعات تهران ـ ترجمه از عربی ـ دانشجوی هنرپيشگی١٣٢٧

   ـ  دانش آموز سال ششم بخش فرانسه ء دبيرستان رازی ١٣٢٨

   دانشجوی رشتهء فرانسه- ـ  ورود به دانشگاه تهران ١٣٢٩

 دانشجوی کالس آمادگی ـ نخستين سفربه اروپا ازراه عراق ، سوريه ، لبنان ، مصر ، ايتاليا ، فرانسه ـ١٣٣٠
  پزشکی پاريس

   همکاری با مطبوعات ، ترجمه اززبانهای عربی وفرانسه- ـ بازگشت به ايران ١٣٣٢

  )دورهء پنجم (  ـ  سردبير ماهنامهء سخن ١٣٣٣

  ـ ترجمهء همسران هنرمندان اثر آلفونس دوده١٣٣۴

  مائده های زمينی شاهکار ژيد»»»»»   
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   »»»»      »»»سکه سازان       »»»» ـ ١٣٣۵

 بحث جدی دراين کتاب دربارهء نظريات نيما يوشيج وپيوندآن -"از رمانتيسم تا سوررئاليسم " ـ نگارش ١٣٣۶
  باشعرفرانسه

  ، ترجمهء آليس درسرزمين عجايب ، شاهکار لويس کارول" هراس " ـ  چاپ نخستين مجموعهء ١٣٣٧

  شعرنو برای دفاع و ترويج جلوه های سالم درراديوتهرانصدای شاعر  ـ بنياد برنامهء ١٣۴٠ـ ۴٢ 

 ـ دومين سفربه کشورفرانسه واقامت پنجساله درآن سرزمين ـ سخنرانی درکنگرهء ژيدشناسان ١٣۴٢ ـ ۴۶
   )۴٣شهريور ( دربارهء تاثير ادبيات فارسی درآثار ژيد 

   )۴۶ بهمن( بادرچهء ممتاز " سوربن " دريافت دکترای ادبيات تطبيقی ازدانشگاه پاريس 

آشنائی ودوستی با پروفسور رات يامبل ، پروفسور گويه ، پروفسور گاندی ياک ، ژان فولن شاعر ، مارسل 
  .آرالن نويسنده وعضو فرهنگستان فرانسه وچندتن ديگر ازنامداران ادب بارآور فرانسه 

   )۴۶پايان بهمن ( ـ  بازگشت به ايران ١٣۴۶

درراديو ايران برای نشان دادن ارزش وتاثيرادبيات "  دررکاب انديشه سفری" ـ بنيادگذاری برنامهء ١٣۴٧ ـ ۴٨
   )۴٨ تاپايان مهر۴٧ازآذر ( کهنسال فارسی درجهان امروز 

   )۴٨ تاتير ۴٧ازفروردين ( تدريس درانجمن فرهنگی فرانسه 

  ... ) ببعد۴٧ازآذرماه ( تدريس ادبيات تطبيقی دردانشگاه تهران 

   )۴٧بهمن ( مينی با پژوهشهای تازه بمناسبت صدمين سال تولد آندره ژيد انتشاردوبارهء مائده های ز

   قطعهء تازه۵۴باهراس ـ چاپ دوم ١٣۴٨

نخستين اثرعلمی  " آندره ژيد وادبيات فارسی"  چاپ -ـ چاپ دوم سکه سازان باافزوده های بسيار١٣۴٩
  .به فارسی درزمينهء ادبيات تطبيقی ايران وفرانسه 

  .بايک پيشگفتاراطبيقی " کتک خورده وراضی " و " شام طوالنی کريسمس " ـ  چاپ دوم ١٣۵٠

" و " آليس "  چاپ سوم  مائده ها ، چاپ دوم -[...] درچشم انداز ضعرامروز" برگزيدهء شعرها " چاپ 
  ...اثرکاقکا محاکمه ترجمه وچاپ " بنيادشعرنودرفرانسه 

          *  

تا درسرزمين ما دختران همچون کاال با : " ومی گويد ]  عمرهم نيفتاد وتاپايان[ هنوز بدام ازدواج نيفتاده است 
بهای سرسام آور خيالی پيشفروش مي شوند وکابين های نپرداخته ونپرداختنی پشتوانهء خوشبختی خانواده 

  .ها بشمارميرود اين تنهائي فعال من ادامه خواهد يافت

   ادبی حسن هنرمندیکارنامهء  
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  ) تهران : محل انتشار  ( آثار انتشار يافته

  شعرفارسی

  )ناياب (گوينده :  ، ناشر ١٣٣٧سن هشترودی ، چاپ اول سال

   ١٣۴٨سال )  قطعه تازه ۵۴چاپ دوم با ( ک قطعه 

شعر باتحليلی ازدکترمح٧١مجموعهءهراس 

درصدويهراس 

  ١٣۵٠، چاپ جيبی بامداد ، سال برگزيده شعرها 

  ترجمه به شعر فارسی

  ١٣٣٧بهشت  اردي٧از رمبو ، ماهنامه صدف شمارهء زورق مست 

 از بودلر ، ماهنامه انديسفر  ١٣٣٧شه وهنر ، شهريور 

  بررسی و نقد ادبی

نمونه ای از تحقيق ج( آندره ژيد وادبيات فارسی 
  ١٣۴٩تهران ) ايران وفرانسه درزمينهء ادبيات تطبيقی 

ديد بشيوهء اروپائيان ـ نخستين اثرعلمی به فارسی 

از رمانتيسم تا سورر  )ناياب  ( ١٣٣۶بررسی يک قرن شعرفرانسه ، سال ئاليسم 

  بنياد شعرنو درفرانسه

بهمراه . سی شده است  در اين کتاب پيوند شيوهء نوبنياد شاعری نيما يوشيج باشعرفرانسه برای اولين باربرر
   قطعه شعر از سی شاعرفرانسوی١۶٠

                                                                                                                            عرانهترجمهء شا
چاپ اول ، )  صفحه ٣٢٠ صفحه مقدمه وحاشيه در ٨٠با ( اثر آنره ژيد مائده های زمينی و مائده های تازه 

  ١٣٣۴سال 

، چاپ دوم ، بمناسبت صدمين سال تولد نويسنده بااشاره به  های تازه مائده های زمينی ومائده
 ، ١٣۴٧ صقحه ، سال ۴١٠ترجمه ومقدمه وحواشی در ( سرچشمه های اصلی الهام ژيد درادبيات فارسی 

   )١٣۵٠چاپ سوم 

  ترجمهء شاهکارها

  )ناياب  ( ١٣٣۵ل ، سال چاپ او)  صفحه ۴٢٨ صفحه مقدمه و حاشيه در ٢۴با ( ، اثر آندره ژيد سکه سازان 

، چاپ دسکه سازان    ١٣۴٩، سال )  صفحه ۶٧۶با افزوده های بسيار در ( وم 

  ١٣۵٠ ، چاپ دوم ١٣٣٨اثر لويس کارول ، چاپ اول ، سال ) متن کامل ( آليس در سرزمين عجايب 
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  ترجمه های ديگر

همسری نی که آرزو دارند برای آگاهی و روشن بينی هنرمندا(  اثر آلفونس دوده همسران هنرمندان 
  ١٣٣۴، چاپ اول ، سال ) هنرشناس بيابند و دخترانی که آرزو دارند همسر مردی هنرمند شوند 

  )ناياب  ( ١٣٣٨ژيزل والره ، چاپ اول : از افسانه های افريقائی 

  دونمايشنامه

   ، مجله سخن١٣٣٣از ثورنتون  وايلدر ، ارديبهشت شام طوالنی کريسمس 

  ١٣۵٠نا ، چاپ دوم اولين اثر ترجمه شده به فارسی از کاسوه و راضی کتک خورد... 

  

 گوناگون

  )ناياب  ( ١٣٣۶ارديبهشت : شمارهء اول کتاب شما 

 ، معرفی دهها تن از نويسندگان نامدار جهان در مطبوعات ماهانه وهفتگی شناساندن نويسندگان جهان
   )١٣۴٢ تا ١٣٣٢از سال ( تهران از منابع عربی و فرانسه 

تکراری   [ ...   ] باقی

  بزبان فرانسه

              ٣ ، ص ١٣٣۶  ، سوم بهمن ۶۴۵۶، ژورنال دوتهران ، شمارهء آندره ژيد وادبيات فارسی 
، ژورنال دو تهران ، شمارهء مولوی و هانری دورن يه 

               
                         ۵ ، ص ١٣٣٨ فروردين ٢٢ ، ۶٨٠۵

:                                              در کتاب )  م ١٩۶۴سخنرانی درکنگرهء ژيد بسال ( ارسی 
  ١٨٠ تا ١٧۵ م ، ص ١٩۶٧، چاپ پاريس ، سال گفت و شنود دربارهء ژيد 

  ٩، ص  ١٣۴٧، ژورنال دوتهران ، شمارهء ده هزارم ، هفتم بهمن است ايرانی نبود ؟ 

 و ادبيات فآندره ژيد

چگونه ممکن 

  ۵ ، ص ١٣۴٨ ، اول آذرماه ١٠٢۴٩، ژورنال دو تهران ، شمارهء صدسال پيش ژيد زاده شد 
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انتشار خواهد يافت

   ص  ٢٠٠، پايان نامهء دکتری دانشگاه پاريس ، در بررسی تاثير ادبيات فارسی درآثار آندره ژيد 

  )ی چند نکتهء فلسفی و اچتماعی بررس ( چهل شعر آسان + دفتر انديشه های خام * 

  )ترجمه به شعرفارسی با مقدمه ای دربارهء امکانات ) از بودلر ( سفر ) + از رمبو (  زورق مست 

  )شاعرانهء مساله از روبرو و کوششی برای بيهوده جلو دادن آن 

 *

بررسی ( خودکشی * 

  از دفترهای جديد ايرانشناسی

  )از ژرار دو نروال تا صادق هدايت (  اورليا همزاد غربی بوف کور هدايت* 

  )از جامی تا آراگن  ( سفری در رکاب انديشه* 

  )الهام بخشی خط فارسی  ( رقص الفبا * 

  )ديگران سنجش ادبيات ايران با ادبيات * ( 

)  تطبيقی درخدمت ادبيات فارسی 
 قطع ١٣۵٠و به سال . ی باشد 

  . ] ا. م-ست دنباله ها را آوردنآشنائي داشتند و دارند ا

ادبيات = بررسی بنيادهای نظری و شيوه های عملی در ادبيات تطبيقی ( 
ر می رسد که نويسندهء اين دو کارنامهء زندگی وادبی  ، خوِد هنرمندبنظ[ 

که باو نزديک بودند و با دنباله آنانی بر. مي گردند 

 

  

پيش درآمد
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  چون ازآسم گسيختم

  رو ازمن تافت" گاندی " 

   آسمان گريختموچون به

  ش کرد" ژيد " 

  .روی آوردم ژيد وگاندی هردوبرمن لبخندزدند " انسان " اما چون به 

 ""  

ان

ی

چهره برمن تر

ازدفترشعرهای آسان 

  

  شعر

مرگ   درش

رود   بس 

  بس رنجها که همسفر يادگارهاست

گنگ سايه ها                                                         رمشع

عرمن که رقص اميدست و بيم 

  در شعرمن که زمزمهء انتظارهاست

دردها که خفته درآغوش هر س

نست همهمهء 
 شعرمنست اشک سپيد ستارگان

  شعرمنست نالهء درد وسرود رنج                                                         

  رخ در حجاب تيرهء شبها نهفتگان

  

  ت

  شعرمنست قصهء ياران بی نشان

  شعرمنست زادهء شبهای پراميد

  شعرمنست سايهء ازيادرفتگان

  :شعرمنست جلوهء آينده های دور 

  شعرمنست خندهء مهرآفرين صبح

ه شبشعرمنست بوسهء بدرود نيم

شعرمن آن سرود دالويز زندگيس
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  کز بيم ناشناس نمی آرمش بلب

  ...تا د 

  ب

  

                                                       

ل بمهر هرکه سپردم ، زمن گريخت

يگانه ماندم ازهمه ، ای آشنای من

زين پس دلم به مهرتو درسينه می تپد

ای شعر ، ای سرود غم ديرپای من  
  ٣۴ فروردين ١٩ - تهران

  

  

  نامراد

  

  

گ درمن مرد   مرگ برمن که

اندم ازمردن   بس که بيگا

  مرگ هم جا من در برد

  

  

  

سوخت   تا 

  ميشدکاش 

  تالبان مرا بهم می دوخت

مرگ برمن که زنده ماندم باز

 مر

نه م

ن زدست

  

ريسمانی بود" بيت " کاش هر 

  تا گلويم بخويش بفشارد

  رقص نامراديهاتامگر 

  بيش ازاينم دگر نيازارد

هرسخن ، کاش ، سرب داغی بود

بدان داغ ، سينه ام می 

سوزنی " حرف " هر 
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رقص جادوئی سخن ديدم                                                               
  باختم دل بجذبهء پندار

  بادو همدرد حاودان ديدار

  رازداران قصهء شبها

 

زم   کو

  تبان

د   کا

رد    تا 

  تا مگر رق نامراديها

  هرشبم ديدگان رويائی

  تاسحر محو جلوهء ديدار

  با دو همزاد جاودان پيوند

  خواستاران بوسهء لبها

  

 آتشين ميخهای جادوئی

فت هرشب به صفحهء مغ

ان بر خاسگ رنگينی ازمي

  تا برآمد ترانهء نغزم

ش هر بيت ، ريسمانی بو

گلويم به خويش بفشا

ص

  بيش از اينم دگر نيازارد 

  ١١/۴/٣۶تهران ـ  

  

  

  

  

  آواره
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د قفس   همچون پ

افقهای دوردست   ره جسته ام بسو

   من بسوی تو آيم زراه دور!پاريس 

و غم شکستبا توسه ای    زرن

گنای شوم   فرسود جانم

  آنجا نويد  تازه ميدهند

  زنگ مالل از دل عشاق می برند

  روی

  

  وان شعله ها که دردل تاريکی ام دويد

  زبا

  م

  

  د

شتاب آورم ، شتاب   زين پس بسوی 

  نما

  آ

رنده ای که بهم بشکن

ی 

ج 

  

 ازاين تن

زندگی

  در جام عشق باده باندازه ميدهند

  

شب ، چادر سياه فرو می کشد ز 

بشکفته بر لبان افق نوشخند روز

ه سور دگر شراره زند گرم و سين

ن دوستار پرتو خورشيد روشنم

چون سايه ميدوم همه دنبال آفتاب

يريست شرق مانده به تاريکی سياه

غرب 

  

، گذشتم از تو و بگذر زمن ، که مدر 

  بگريختم زخويش و بمرد آرزو مرا

ن رهنورد خانه بدوشم که سرنوشت

  رادر خوابگاه گور کند جستجو م
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  ]بدون مکان و تاريخ [ 

  

  

  

  

  آفتاب بيمار

  مرا به شرق بريد

  

  به آبهای مقدس ، به چشمهء جادو

زمان   به ش

  ز سايه های گريزنده ، رنگ بزدائيد

فتاب بخشنده ـ   ـ به پيشگاه بلند

  که هرچه هست به هرجای شرق و غرب ازوست

  مرا به شرق ، به شرق فسانه ساز بريد

ن سازيد   مرا به باغ 

نگيزيد   نسيم 

  که آفتاب در اين شهر زرد و بيمار ست

هر کودکی خفته در غبار 

 آ

سحرگاه ميهما

را به پرستاری ام برا

  که من زغربت ديرآشنا گريزانم

  ۴۶پاريس ـ شهريور 

  

  

  

  آنسوی مرزها
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  آنسوی مرزها ،

  پيغام تازه نيست

  خورشيد جيره بنديست

  مردم بهار را

  در شيشه های کاغذی کارخانه ها

   بسته اندتصوير

  و شهرهای دوستی بی دوامشان

نيان    ...ويرانه تر 

*  

  تا مرز آشتی

  اند

  ـ

پشيزی نمی خرند   دست تو ، 

  

  شب روشن است ليک نسيمی نمی وزد

  آه ای سياه چشم

  !در من طلوع کن 

  ]تاريخ 

زخانهء مشرق زمي

هز سو کشيده 

 اما چه بی دوام ـ

  پلهای کاغذين

قلب تو به 

  وزآن صليبهای طال معجزی مخواه

بدون [ پاريس 

  

  لومومبا
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خروج موج   من نالهء 

ت   چ

  ای بيتو روی هرچ پليدان سياه باد

شست   تا نام پر

يده بود   ای بس

تم   من

  هرچند چشم من ز نقشی نديده بود

سپردم هزاربار   من با تو بمرگ

  آنجا که نقدهستی من بود گرو

  جانها بمهر پاک  پيوند بسته بود

  بودچش

  دستان خونفشان پليدان نابکار

  انديشهء تو نيز تواند کشد بدار ؟

تو می شنوم در 

  من شکوهء تو می شنوم در غريو باد

شم دلم بمرگ سياه تو خون گريس

ه

  

غرور تو در گوش من ن

 دلم بياد تو هرجا تپ

 نيز باتو الفت ديرينه داش

تو

  

 

  آری ز درد و داغ تو بيگانه نيستم

  ای کشتهء تو در کف بدسيرتان درو

  

  دلها زچرهء سيهت روشنی گرفت

تو

  قرنی بخواب مرگ فرو رفته بود ليک

همه درخون تو نشسته م ستارگان 

  

  گيرم هزار همچو ترا ناپديد کرد

  گيرم هزارها چوتو بردارکشيد
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ی   خ

ت   در 

يايد که تيغ تيز   تنها سخن بکار

 

شم است و بانگ نفرت بيگانه پرور

شعرمن که رنج سياهش نشانه اس

 ن

  د زمانه استدرمان گذار زخم پلي

 ٢٨/١١/٣٩تهران ـ 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دو   :شعر از 
حسن 

گزيده ای از : قل از به ن( پيکار از دو سو  ـ ١ هنرمندی
علی اصغر خبره  ، گردآوردهء ادب فارسی

، چاپ اول ، زمان ، جلد دوم ، انتشارات زاده 
   ) .٢۴٧ ـ ٨ ، صص ١٣۵٢چاپ اول ، تهران 

به ( " سن " رود 
 ٢۵ ، سال ١١٣٩شمارهء 
  

زمزمه هائی در کنار  ـ ٢
 ، فردوسی: نقل از 

 ) .٢١ ، ص ١٣۵٢ آبان ٢٨، 

ست که می رود ـ آنهم چه سِن هنرمندی حواين بار ... 
  !رفتنی 
( اما اينگونه رفتن . کا ر هريک ازماست " برنامهء "رفتن در

درغربت و غريب و درتنهائی ترين تنهائی ها بودن ودر فقِر 
دردانگيزست وقلب بيمارم را به شدت بدرد ) بزرگ مردن 

آورد ـ به ويژه آنکه ، خودنيز ، رفتن عزيزی را درشزايط 
اوحتی غريبانه تر . مشابه ، چندی پيش به چشم ديدم 

ِ  آنکه ( رفت وتابه امروز ، کسی يادی ازاونکرد  عليرغم
ِ  ايران  زحمت های بسياری در دنياِی ادب و سياست

د ده )کش



 

  حسِن هنرمندی: چندشعر از       

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  پيکار از دو سو
  

  
  تيغم بدل شکسته ولی ازکدام خصم ؟
  زخمم بجان نشسته ولی درکدام جنگ ؟

  ما درنبرد خصم
  با دشنه ای نئين
  .پيکار کرده ايم 

  

  نی دشمن ستيز نهمارا بکف جز اين 

  .درمن غريو بی ثمری شعله می کشد 
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  وان نيز ايدريغ
   عقده های فرومانده در گلو

  حتی شکايتی
  . حکايتی ز جدائی نمی کند 

*  
  اما دراين نبرد
  تنها زدشمنان
  ترسان نبوده ايم

  ماهراس دوست نمايان چربدست
  به ننگ روسبيان مانده پای بست

   تر که مايهء پيکارما زچيست
  شمکش هستی آزمادرگرماگرم ک

  ناگاه از قفا
  بادشنه های آخته برما جهيده اند

*  
  پيکار ازدوسو

  دشوار حالتی ست

م خصم ؟   تيغم بدل 
لی در کدام جنگ ؟   زخمم بجان 

 

لبريز

حتی

با 
وينان ، 
آگاه

*  
شکسته ولی از کدا

نشسته و
*  

  .ما درنبرد بی ثمری جان سپرده ايم 
  ١٩/۴/۴١تهران ـ شب 
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