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زندگينامه شيون فومني  

ه ش در شهرستان فومن ديده به جهان گشود او 1325 سال 
 1345-م طبيعى مود و سه ساله دوم دبيرستان را تا اخذ ديپل

ه ش در شهرستان فومن ديده به جهان گشود او 1325 سال 
 1345-م طبيعى مود و سه ساله دوم دبيرستان را تا اخذ ديپل

           

 وارد 1348 آموزش و پرورش استان مازندران درآمدودر سال 
 با تمام مشکالت دست و پنجه نرم 1351ارى گشت و تا سال 

  .قاط گيالن به اين شغل شريف باز هم ادامه داد
 به وسيله دياليز به تهران کوچ کرد و در همين سال با توجه به 

 . بازنشسته شد
  .بيمارستانهاى تهرانروى از نقاب خاک کشيد

  .گلى است
    . نيز به يادگار نهاد–ختر قصيده نذر 

    
 
  
 

از شاعران محبوب و مشهور خطه ى شمال در) مير احمد سيد فخرى نژاد(شيون فومنى 
تحصيالت ابتدايى و سه ساله ى خود را در رشت سپرى کرد و بعد از آن به کرمانشاه کوچ ن

 .در آنجا گذراند

از شاعران محبوب و مشهور خطه ى شمال در) مير احمد سيد فخرى نژاد(شيون فومنى 
تحصيالت ابتدايى و سه ساله ى خود را در رشت سپرى کرد و بعد از آن به کرمانشاه کوچ ن

 .در آنجا گذراند

 
 

 وارد سپاهى دانش در طارم زنجان شد و يکسال بعد به استخدام اداره1346شيون در سال 
د در کوچى عهده دار مديريت و تدريس در يکى از مدارس فوالدمحله سزندگى زناشويى ش

کرد و عاشقانه به رسالت خود که همانا تعليم و تربيت بود پرداخت و پس از آن نيز درديگر ن
مبتال به بيمارى نارسايى کليه شد و يک سال بعد براى درمان اين نارسايى 1374او در سال 

 .از دانشگاه تربيت معلم گشت) تجربى(درد بيشمار موفق به اخذ فوق ديپلم 
 

ن اين خاک طربناکش پس از سالها تدريس و تعليم و تربيت فرزندا. ه1376شيون در سال 
 پس از يک دوره بيمارى مزمن کليوى و انجام پيوند کليه در يکى از 1377او در شهريورماه 

آرامگاهش در بقعه سليمانداراب رشت بنا به وصيتش در کنار سردار بزرگ ميرزا کوچک جن
 د– دامون و آنک – کاوه –ارزشمند و ماندگار چهار فرزند به نام هاى حامد او عالوه بر آثار 
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آثار ادبي و هنري شيون فومني
 
 
 

بطور كلى شاعران دو زبانه هم در عوام و مردم منطقه خود رسوخ . شيون فومنى يكى از شاعران نيرومند زمان ما بود كه وى را بايد شاعر دو زبانه ناميد
  .مى كنند و هم در گستره ى ملى جايگاه ويژه مى يابند

  
بومى گيلكى را كه داشت در محاق فراموشى قرار مى گرفت سينه به سينه تا شيون فومنى به عنوان يكى از شاعران موفق دو زبانه در حوزه شعر محلى و 

آنسوى مرزهاى كشورمان اشاعه و ارائه نمود و جاودانه گشت و از سوى ديگر در حوزه شعر فارسى با انتشار مجموعه هاى شعر فارسى و ارائه قالبهاى 
  .ر معاصر بشمار مى رودمعمول و مرسوم شعر فارسى از شاعران تأثير گذار و تواناى شع

  
  

تحقيق و پژوهش در زمينه ى فرهنگ، و ادب گيالن و ارائه مجموعه اشعار گيلكى در قالب غزليات، منظومه ها و دو بينى هاى محلى است از جمله آثار 
  .قابل تأمل و ماندگار اوست

  
هارت، چيرگى و تسلط بر موسيقى، آواها و ملودى هاى محلى و فارسى از عالوه بر اينها، ترانه سرايى يكى از جنبه هاى ادبى و هنرى شيون است كه با م

  .وى بعنوان موفق ترين شاعر ترانه سرا شناخت كه در اين حوزه ترانه هاى متعددى از وى به وسيله خوانندگان نامور خوانده شده است
  

نتشار مجموعه اشعار فارسى از تبحر و قريحه ى سرشار شاعرانه ى پرداختن به شعر فارسى از تبحر و قريحه ى سرشار شاعرانه ى شيون است كه با ا
شيون است كه با انتشار مجموعه اشعار فارسى نشان داد از توانايى ها و برجستگى ادبى برخوردار است و از اين نظر گاه شيون، شعر و زبان شعرى خود را 

و زبان مادرى خود در عرصه ى زبان و فرهنگ ملى كه همانا شعر فارسى است پروازهاى محدود به يك زبان، لهجه و منطقه ننمود با بهره گيرى از فرهنگ 
  .ديدنى يى داشته است

  
شعر و ادبيات كودكان، قصه، داستان : شيون در كنار شعر گيلكى و شعر فارسى فعاليتهاى پر دغدغه اى در ساير حوزه هاى ادبى داشته است از آنجمله

 .از ديگر آثار ارزشمند اوست كه طبعاً برشى ديگر از توانايى هاى وى بشمار مى رود) سناريو(كوتاه و فيلمنامه 
 
 

آثار فارسي شيون  
 
 

غزل هاى شيون، از برجسته ترين غزل هاى . شيون فومنى در شعر فارسى در دو شيوه كالسيك و نو اشعار ماندگارى را از خود به يادگار نهاده است
  .رين شاعر غزلسرا در حوزه ى غزل امروز نئوكالسيك قرارداده استمعاصر شعر فارسى است كه وى را در رديف ممتازت

  
غزل هاى شيون، شيوه ى تخيل و مضمون پردازى شاعران سبك هندى، تشبيهات، استعارات، تصاوير و زبان امروزى همراه با تمثيل، تركيب سازى، 

اين : ر كنار عناصر بومى و چه با اصطالحات و تركيبات زبانى گيلك، همانندمضمون يا بى و پارادوكس هاى زيبايى را در خود دارد كه البته همه اينها د
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به واقع ديده مى شود كه كلمات را به راحتى دستكارى مى كند و با انها فضاى ... ، وعده خالفى، خرسخوارى، تن شده، چموش پا تاوه و )اين دفعه(سفر 
  .تخيلى مى سازد

  
وزن و قافيه و رديف اگر انديشيده آيد پوشال كم بهايى است كه خار : خود او مى گويد. يعى و زيبا بجا مى نماينددر غزل هاى او حتى قافيه ها بسيار طب

  .كنى را به كار نمى رود
  

بايى تشخيص زبانى او مربوط به گزينش لطيف ترين واژه ها رايج است و ناخودآگاه از واژه هاى خشك و خشن پرهيز مى كند وى بالغت را با تخيل و زي
اين . در كنار هم نشانده است؛ به ويژه كه سراسر اشعار و مجموعه هاى او هواى شمال را دارد و فضاى گيالن را مى توان در شعر او به وضوح مشاهده كرد

  .گونه بومگرايى كه از عناصر سبكى اوست، يكى از محصوالت نو گرايى نيمايى است كه شاعر را با محيط خويش، پيوند مى دهد
  
ر كنار غزل در حوزه اشعار كالسيك، رباعى، دو بيتى، مثنوى، قصيده از جمله طبع آزمايى هاى شاعر بوده است كه همواره با توجه به ظرفيت قالبها د

  .مشاهده توانمنديها و موفقيتهاى شيون هستيم
  

 ديگر شاعر را در اين قالب به خوبى مى بينيم كه چقدر از اما اشعار نو و اشعار سپيد از پر دغدغه ترين لحظه هاى سرودن شاعر بوده است كه چهره
شاعر را با خود به همراه داشته است كه تا بدان پايه شاعرى با آنهمه غزل هاى زيبا و دلنشين گرايش خاصى به ... ظرفيتهاى بيانى، زبانى، عاطفى و 

  .سرودن اشعار سپيد نشان مى دهد
  
  

  
 

                  
  
  

  

  :آثار فارسى شيون فومنى

  
اين مجموعه شعر برگرفته و برگزيده اشعار فارسى شاعر از قالب غزل، مثنوى، رباعى، دو بيتى، نو و سپيد از اواخر ): برگزيده اشعار( پيش پاى برگ -1

  .1374شاعر، چاپ اول بهار : ناشر. دهه چهل تا اوايل دهه هفتاد سالهاى شاعرى شيون است
  
اين مجموعه شعر برگرفته و برگزيده اشعار فارسى شاعر از قالب غزل، رباعى، دو بيتى، شعر نو، شعر سپيد از اواخر ): برگزيده اشعار(رواز  يك آسمان پ-2

  .1374شاعر، چاپ اول بهار : ناشر. دهه چهل تا اوايل دهه هفتاد سالهاى شاعرى شيون است
  
خجسته، چاپ اول : ناشر. حامد فومنى:  رباعى، دو بيتى، مثنوى سروده ى شاعر است، به كوششاين مجموعه در برگيرنده ى غزل،:  از تو براى تو-3

1378.  
  
: اين مجموعه در برگيرنده ى اشعار سپيد شاعر همراه با مقدمه اى از شيون در باب ديدگاه وى از شعر و زبان شعرى است، به كوشش:  رودخانه در بهار-4

  .1378اول خجسته، چاپ : حامد فومنى، ناشر
  

http://sheevan.com/index.pl?act=pr4
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حامد : اين مجموعه در برگيرنده ى كليه اشعار شاعر در قالب رباعى است كه در يك كتاب گردآورى و تدوين شده است، به كوشش:  كوچه باغ حرف-5
  .1382هدايت، چاپ اول : ناشر. فومنى

حامد : اين مجموعه در برگيرنده ى كليه اشعار شاعر در قالب رباعى است كه در يك كتاب گردآورى و تدوين شده است، به كوشش:  كوچه باغ حرف-5
  .1382هدايت، چاپ اول : ناشر. فومنى

  
  
  

              

 

 اشعار منتخب

  

  درياى تن آلوده همان مرداب است          برخاستنت تکان آب از آب است 
  هتاب است عوعوى سگان هرزه در م     پشت سر دوست ياوه سردادن خصم 

  
   در زمان حيات شيون انتشار يافت1373ش پاى برگ نام اولين دفتر برگزيده اشعار شيون است که در سال پي

  اين مجموعه از دو بخش اشعار کهن شامل غزل رباعى و مثنوى و بخش اشعار نو تشکيل يافته است
   شعر را شامل مى شود69 صفحه مى باشد که 161اين دفتر داراى 

   سروده شده است و توانايى در درک زيباى طبيعت از البه الى ابيات آن کامال آشکار است 1372 تا 1351 دفتر مابين سالهاى اشعار اين
  ايجاد مضمونهاى نو و بديع استفاده از تشبيهات زيبا از جمله نمادهاى پيش پاى برگ است

  
  دشتها را سوار بايد و نيست

  شيهه اى در غبار بايد و نيست
  ح جرقه در باروتمرده رو

  ...غيرت انفجار بايد و نيست
  

  :اشعارى چند از اين دفتر در ذيل ارائه مى گردد
  

  .. ساز خاموش

  
  سوار بايدو نيست_دشتهارا

  شيهه اى در غبار بايد و نيست
  

  خفته روح جرقه در باروت
  غيرت انفجار بايد و نيست

  



http://rouzaneha.org      روزانه ها  info@rouzaneha.org         22 -  شاعر و  ترانه سرا ِی گيلک »  شيوِن فومنی«ويژه نامهء ، 

  خواب پسكوچه هاى مستى را
  نعره جانشكار بايد و نيست

  
  غض شب در گلوى تلخ من استب

  هق هقى غمگسار بايد و نيست
  

  تا نميردصداى بدعت باغ
  غنچه اى پاى خار بايد و نيست

  
  بر سپيدار عاشقانه پير

  عشق را يادگار بايد و نيست
  

  پاره هاى تبسم گل را 
  مومياى بهاربايد و نيست

  
  يا شب چيره يا تسلط نور 
  صحنه كار زار بايد و نيست

  
   شب نشينان راساز خاموش

  زخمه اى سازگار بايد و نيست
  

  در كوير شقاوت خورشيد 
  تشنه را سايه سار بايد و نيست

  
  استزخمم از كهنگى پالسيده 
  التيامى به كار بايد و نيست

  

  .. ريحان___________________ 
  

  تاز چشم دشمنم آيينه دار خويشتن
  خوار خويشتن,چون من عزيزى نيست,در جهان

  
  دارم خزان را چون درخت ميوه دارپيش رو 

  زرد روئى مى كشم از برگ وبار خويشتن
  

  صبر سنگم نيست ورنه اين سپهر پست را
  چاك مى كردم گريبان از شرار خويشتن 

  
  خارو خس آرم بكف,نيستم موج سبكسر

  گوشه گيرم همچو ساحل در كنار خويشتن
  

  چون عنكبوت,هر كه باشد در پى آزار كس
  شكار خويشن,نهايىميشود در بند ت

  
  بس كه عطر افشان غيرم درسفال خشك خاك
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  همچو ريحانم مصون از زخم خار خويشتن
  

  پير بازى بازى خورده ام در كوى رندى ها هنوز
  درس ميگيرم ز طفل نى سوار خويشتن 

  
  غنچه ام را چون سر دلتنگى ياران نبود

  رخت خود بيرون كشيد از نوبهار خويشتن
  

  ستم ماند بيرون از كفنرفتم از دنيا و د
  تا مگر گل چينم از شمع مزار خويشتن

  
  شيون از سرخى چشم آسمان همچون عقيق

   غريب افتادگانم در ديار خويشتناز
  

  .. اى شعر___________________ 
  

  پشت پگاه پنجره محصور خانه اى 
  خاتون قصه هاى بلند شبانه اى 

  
  بى آفتاب مى گذرد روزهاى سرد

  و كوچه پرى زاد خانه اىخاليست از ت
  

  بر شاخه اى كه سر كشد از البالى برف 
  تنها ترين پرنده بى آب و دانه اى

  
  مغشوش از خيال تو خواب دريچه هاست

  گنجشك بامداد كدامين كرانه اى؟
  

  روئيده بر لبان تو وحشى ترين تمشك
  از روزگار گمشده در من نشانه اى 

  
  تروح تو آن پرنده كه محفوظ مانده اس

  از دستبرد كودكى من به النه اى 
  

  آنسوى دره هاى سكوت صداى آب
  تيهو ترانه اى,در برفپوش بدبده

  
  تكرار از تو مى شود آواز آبى ام
  بر آبگير خاطره ها سنگدانه اى 

  
  وقتى ستاره بر سر پل تاب مى خورد

  تشويش ماه در سفر رودخانه اى 
  

  اگر ,تصويرى سرشك روان منى
  درى ها روانه اىتا نا كجاى درب
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  از دودمان شعله ام اما چه بى تو سرد

  در آتشم نشانده هواى زبانه اى
  

  هر غنچه اى به ديده من زخم تازه اى
  هر شاخه اى به شانه من تازيانه اى

  
  اى شعر اى گلوله كه در قلب شيونى 

  وشتر از تو بر دل سنگش كمانه اىاين خ
  

  .. عوعوى سگان ___________________ 
  

  بــر خواستـنت تكــان آب از آبـست
  دريـاى تــن آسوده هــمان مردابـست

  
  ياوه سر دادن خصم, پشـت سر دوسـت 

  ـوعـوى سگان هـرزه در مهـتابـستع
  

  .. بر قله عاشقى___________________ 
  

  آفتابت نكنند, در شيشه شبنم 
  مى تابى و آئينه حسابت نكنند

  
  ىتا سينه برازنده زخـمى نكنـ
  بر قله عاشقـى عقابـت نكنند

  
  

   
  

   يک آسمان پرواز خواهم کرد با تو              واهم کرد با تو پرواز را آغاز خ
   از خويشتن آغاز خواهم کرد با تو        روز از تو آرى روزگارى خوشتر از نو
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   در زمان حيات شيون انتشار يافت1373آسمان پرواز نام دومين دفتر برگزيده اشعار شيون است که در سال 
 شعر را شامل 77 صفحه مى باشد که 152امل غزل رباعى و مخمس و بخش اشعار نو تشکيل يافته اين دفتر داراى اين مجموعه از دو بخش اشعار کهن ش

  مى شود
   سروده شده است و توانايى در درک زيباى طبيعت از البه الى ابيات آن کامال آشکار است 1372 تا 1348اشعار اين دفتر مابين سالهاى 

  اده از تشبيهات زيبا از جمله نمادهاى يک آسمان پرواز استايجاد مضمونهاى نو و بديع استف
  

  مى بارد آسمان دل من بيا بيا
  دريا مرا گرفته به دامن بيا بيا

  اى خنده مليح سحر اى سپيده دم
   بيا بيا-اى با ستاره دست به گردن

  
  :اشعارى چند از اين دفتر در ذيل ارائه مى گردد

  
  

  .. ساالر ايل الله
  

  بيا بيا_ن دل منمى بارد آسما
  بيا بيا_دريا مرا گرفته به دامن

  
  اى سپيده دم,اى خنده مليح سحر

  بيا بيا_اى با ستاره دست به گردن
  

  قامت فواره وار صبح,باال بلند
  بيا بيا_فانوس كوچه باغ سترون

  
  ورد كبوترانه طاووس آفتاب

  بيا بيا_سوسوى ارغوانى سوسن
  

  حماسه ى قربانيان ديو,آشوب خون
  بيا بيا_ن هزار تهمتنآبست

  
  لبخند بامدادى گل بر سالم آب

  بيا بيا_ناز نگاه نور به روزن
  

  شرم ماه,عطوفت خورشيد,حجب شفق
  بيا بيا_همخوابه ى دريچه روشن

  
  كه با تو كنيز عشق ,ساالر ايل الله

  بيا بيا_چون كبوتر و ارزن,مانوس
  

  افشره ى ميوه هاى زرد_نوشاب صبر
  بيا بيا_ حلواى غوره زار غم من

  
  مفهوم مريمانه عذرا به دلبرى

  بيا بيا_راهبان ريازن,مسخ تو 
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  سوگلى دختران دير,ليالى شرق

  بيا بيا_ ديباى آب و آئينه بر تن
  

  كوالك بر گريز فصول گريز پاى
  بيا بيا_"شيون" ياد آور جوانى

  
  

  .. مرا كه دورترين شاخه ام__________________ 
  

  ه من بسپارمرا ب,سفر ترا به سالمت
  مرا به لحظه بدرود خويشتن بسپار

  
  غرور شعر مرا پيش پاى آتش ريز 

  به داغگاه دلم حسرت سخن بسپار 
  

  مرا كه دورترين شاخه ام بهاران را
  عريان و بى كفن بسپار ,به خاك فاجعه

  
  !سرود تلخ مرا اى صالبت تاريخ

  به ذهن نارس اين عصر دلشكن بسپار
  

  ن الالئىشبانه كوچ كن از سرزمي
  مرا به خوابگه سرد ياسمن بسپار

  
  چو عطر پونه به دامان آسمان آويز

  مرا به غربت پهناور دمن بسپار
  

  دل مرا كه پر از نوحه ى پريشانى ست
  به قمريان جدا مانده از چمن بسپار

  
  هر شام,به كوچه هاى تهى مانده از ستاره ام

  دوباره مست و غزلخوان و گامزن بسپار 
  

  مرا به من بسپار_ اى طالئى رنگ سفر ترا به سالمت,ره ام بگذرز خط خاط
  
  
  

  .. قافيه پوش__________________ 
  

  باد عنان گسسته را طره به دوش كرده ام
  با همه كافرى ترا رهزن هوش كرده ام

  
  بى محلست پيش من نغمه قمرى چمن



http://rouzaneha.org      روزانه ها  info@rouzaneha.org         22 -  شاعر و  ترانه سرا ِی گيلک »  شيوِن فومنی«ويژه نامهء ، 

  تعبيه سوز سينه را من به گلوش كرده ام
  

  قدم زدم,ر خطرقم زدم بر س,همچو قلم 
  تا به سخن لب ترا چشمه نوش كرده ام

  
  راه خيال من مزن, پرده دلبرى متن 

  من نه سواد ديده را صرف نقوش كرده ام
  

  ناله به ماه برده ام,زخمه ى آه خورده ام 
  تا به درت ستاره را حلقه به گوش كرده ام

  
  هر چه نفس گداختى بر سر سينه تاختى

  و خروش كرده امباز به بيشه زار خون در ت
  

  سوز منم اثر توئى, راه منم سفر توئى 
  من چو نسيم گل ترا خانه به دوش كرده ام

  
  غم نه زياده كم مده توبه ز توبه ام مده
  توبه روز رفته را مستى دوش كرده ام

  
  شرم مشو كه خون خورم تيغ زبان خود برم

  من كه ز غنچه بسته تر ناله خموش كرده ام 
  

  ودسرى كف بدهانم آورىاز چه به گاه خ
  آتش ديگ من توئى من ز تو جوش كرده ام

  
  بسكه غزل خريدم از دستفروش ناز تو

  كوچه به كوچه شهر را شعر فروش كرده ام
  

  تا تو به طرز شيونى نغمه به دفترم زنى 
  بستر خواب واژه را قافيه پوش كرده ام

  .. اين نتوانى __________________ 
  

  يارى بكنىمست آمده اى كه هوش
  چندى هم اگر شود خمارى بكنى

  
  _اين نتوانى,آخر به دو چشم شوخ

  ! نگهدارى بكنى؟, از يك دل من _
  

  .. مگر سنگى ___________________ 
  

  ستـاره بـر نمى تـابـد شبم را
  بلند اختر نسازد كوكبم را
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  چو شيشه خالى ام از باده دوش
  مگر سنگى بخنداند لبم را

  
  
  

  
  

  مى ترسى بخندى 
  لبهايت را در اشکهايت گم کنى

   اينطور نيست ؟-
  

   بعد از درگذشت شيون انتشار يافت1378ودخانه در بهار نام چهارمين دفتر برگزيده اشعار شيون است که در سال ر
  اين مجموعه شامل اشعارسپيد است

   شعرسپيد را شامل مى شود127 صفحه مى باشد که 151اين دفتر داراى 
  رودخانه در بهار به کوشش فرزند فهيم شيون حامد فومنى انتشار بافت

  
  

   غمگينش کرده بود     بى تابى ام 
  تخته پاره هايم را به دريا ريخت                       

  تا 
  آرامش خانگى ام را        

  شستشو داده باشد
  از آن پس 

  در هيچ بندر گاهى لنگر نينداختم               
  بى عشق                                    
  

  :داشعارى چند از اين دفتر در ذيل ارائه مى گرد
  

  .. آبادى_______________________ 
  

  ,برگرد
  با تنهائى ات 

   كجا مى گريزى؟          
  .برگرد_
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   گيسوانت را        
   دربادهايم          

  رها كن
  در من فرشتگانى ست 

   با چشمانى ابريشمين                     
  كودكى باش ,پروانه هايم را 

  با خال هاى سرخى 
   بر سيب                                    

  برگرد با تنهايى ات 
   كجا مى گريزى؟                     

  !برگرد_
  ... من آبادى توام                                

  
  

  .. خويشى _______________________ 

  
  ,جريانى دارم در تو

  چون در شيار          
  بذر_                                       

  تو مرا          
  مى رويانى                    

  و من تو را 
  به سبزى          

  !تن مى پوشانم                             

  .. تداعى_______________________ 
  

  چرا همسايه ات نباشم؟
  برايم_

  قفسى           
  ,از برهنگى طالئى                   

  گلدانى 
  .از توهمى شيرين                      

  !آه
  ..قنارى غمگين_          

  .. پهلو تهى مكن_ ______________________

  
  مى بويمت 

  چون الله اى كه در كنارم آتش گرفته است          
  كنارم بنشين 

  پهلو تهى مكن                   
   كه فردا                                                 

  بى تكيه گاه درگذرم                                        
  .. ز تو                                                                              
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   خون دل ما به شيشه فاصله ها     پستوى شب است و پچ پچى از گله ها
   بر آتش گل کباب شد چلچله ها     اين چه بهار بد شگون آغازى.. آه

  
) فرزند شاعر( با تالش حامد فومنى 1382آخرين دفتر اشعار زنده ياد شيون فومنى با نام کوچه باغ حرف در بهار 

   صفحه انتشار يافت اين کتاب شامل رباعيات شيون مى باشد 105در 
   رباعى زيبا و دلنشين که به زبان فارسى سروده شده جمع آورى شده است187اين دفتر در 

  رباعياتى چند از اين دفتر در ذيل ارائه مى گردد
  

  با ما نه زمين که آسمانها چپ چپ
  دنيا و در اوست هر چه پيدا چپ چپ

  
  يارب به کدام گوشه گيريم کنار
  افتاده نگاه دوست با ما چپ چپ

  
__________________  

  در جنگل مه گرفته آشوب شب است
   نعره مغلوب شب است–در چنگ سکوت 

  
  دتا قاصد صلح صبح کاذب برس

  پيراهن ماه بر سر چوب شب است
  

__________________  
  دلسوز تر از نگاه تو برقى نيست

  جز چشم من آن ستاره را شرقى نيست
  

   اگر به من نتابى امروز–خورشيدم 
   سايه من فرقى نيستمابين من و

  
__________________  

  اى تکيه گه سر تو زانوى برنج
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  همسايه شانه تو گيسوى برنج
  

  بگشاى در سپيده دم را که سحر
  ک سينه نفس پر کند از بوى برنجي

  
___________________  

  پنهان به حصار جان قلم بايد زد
  در اين شب خونچکان قلم بايد زد

  
   دل برخيزدتا قصه اى از زبان

  ر خون خود اين زمان قلم بايد زدد
  

___________________  
  سرسختى دوست عهد سستم نکند

  کم مهر تر از روز نخستم نکند
  

  خرسندم از آن که دست تقدير مرا
  بشکست چنان که کس درستم نکند

  
  

  
  

   بهار با همه برگ و بار مى آمد         اگر تو آمده بودى بهار مى آمد 
   مى آمد ترنمى به لب جويبار       گلوى زمزمه تر مى شد از ترانه رود

  
   بعد از درگذشت شيون انتشار يافت1378از تو براى تو نام سومين دفتر برگزيده اشعار شيون است که در سال 

  اين مجموعه شامل غزل رباعى و مثنوى است
   شعرکهن را شامل مى شود85 صفحه مى باشد که 159اين دفتر داراى 

  تشار بافتاز تو براى تو به کوشش فرزند فهيم شيون حامد فومنى ان
  

  وزيد صاعقه از من چه ماند خاکستر
  و کنده اى که همه چشم سوز و اشک آور

  خزان کشيد نخ بخيه ى کتابم را
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  ورق ورق همه برگم به باد رفت دگر
  دريغ و درد چه آسان به دست باد افتاد
  ...نشان عاشقى ما دو قلب و يک خنجر

  
  اشعارى چند از اين دفتر در ذيل ارائه مى گردد

  

  پر از پرم چو قاصدك ______________________ 
  

  كه جبهه مى گشايـى ام _ بلور زاد برف تن 
  عبور از چه كرده اى كه شيشه مى نمايـى ام
  شراب گونه مى زنــى ره تجــرد مـــرا

  به تشنـه ى تبسمـى چه گرم مى ربايـى ام
  ننه خاك مى تواندم به خـود كشد نه آسما

  بال مى گشايى ام,تو_پر از پرم چو قاصدك
  نسيم نرم دامنـت مــرا ز جاى برده اسـت
  اگر چــو خاك راه تو هوايـى ام هوايـى ام

  نه بوى تند تشـنــگى ,نه عطر آب مى دهـم
  !!كجايـى ام كجايـى ام,كجاست زادگاه من

  چه بند مى گشايــى از قنارى صـداى من
  !د رهايــى امكـه تا بهار ديگرى نمـى بر

  به ماه چشم بســتـه ام, پس نگاه بدبده
  شبى بيا طاليى ام,بـه خـواب كشتزار من

  به هفت بند ناى نى نهفته بغض مثـنـوى
  بـدم چو روح مولوى به ساز همنوايى ام
  بـدم به خيزران من كه بـى نوازش لبـت

  !از شكستنم به شيون از جدايى امبه ناله 
  

  پلنگ دشت توام ____ __________________

  
  تمام عمـر بسـر بـردم آرمـيــدن را 

  قفـس بافتم پريدن را,چـو كـرم پـيله
  !آوخ جوانه سوزم كرد_حيات گفتمش

  دمـيـدن را,درآتـش نفـس آسمـان
  ,به باغ خلقت آدم چو سيب حوايـى

  به تو رسيـدن را-چـه انتظار كشيـدم
  به غنچه دهنت دست برد حسرت وحيف

  رم تو رخصت نداد چيـدن راشميـم ش
  ستاره ى چشمـت-بـه جرم آينه بودن

  بخت آرميـدن را ,نداده اسـت بـه مـن
  سپـيده وار شكيبم شمرده دم زدن است

  يك نفس كشيـدن را,بـه پرسه گاه تنت
  كوچه ديدنى شده است,تويى كه ميگذرى

  هــزار پنجـره ام لحـظه هاى ديـدنى را
  خواهد دادپلـنگ دشت تـوام گوشه اى ن
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  بـه بـره هـاى خيـال كسـى چـريدن را
  

  هميشه اسم زنى ______________________ 
  

  هميـشه اسم زنى را بهانـه مى كردم 
  بهـانه مى كردم ,قصيـده اگرنـه_تـرا

  بـه كوچه باغ ترنم تراترا اى عشق
  تـرا خطاب به نامـى زنانه مـى كـردم
  غـروب بود و غزل بود و غربت قايق

   آن ميـانه كنـارت كرانه مى كردم مـن
  اما مـن_حريف ميـكده تعريز مى شد

  !بـه باغ چشم تو انگور دانه مى كردم
  چه ريخت در جگرم دست غيرت افروزت؟

  كه سيـل خـون به دل تازيـانه مى كــردم
  بـه جنـگلى كه خيال خدا پريشان بود 
  هــزار شـاخه ترا آشيـانه مـى كردم 

  _از پرنـده پرسيدم_نسيـم بوسه نبود
  نوازش نفـست را جوانه مـى كـردم

  از اينكـه خواستنى تر كنم خيال ترا 
  هميـشه اسم زنى را بهانه مـى كردم 

  

  نعره ى نيمه شب ______________________ 
  

  هان به پشت عطشم زخم تو كارى است هنوز
  ايـن سوخته را بيـم خمارى است هنوز_بزن

  سر شيـشه به سنگ همه بستنـد و شكـستند 
  كار ترك نگهت ميـكده دارى اسـت هنوز 

  خوشا مستى پاك,اصل و نسبم تاك,خوشه
  در رگم خون مسيحاى تو جارى است هنوز
  مـگراز چوب تـر تاك قـفس بافتـه شــد
  مـست از دانـه ى انگور قنـارى است هنوز

  نفسى راست نكرده است در اين كوچه عسس
  ارى است هنوزنـعره نيمه شـب مست تـو ك

  مـن بـه انـكار تـو از راه نـرفتـم سـاقى 
  بـاز در پاى تو ما را سر آرى است هنوز

  حرف تـازه شـدنم با تـو گل انداخته است
  بـرگ ريـز چمـنم باد بهـارى اسـت هنوز 

  

  ! همين, دو آبدانه ______________________ 
  

  خاكستر_!از من چه مانـد_وزيد صاعقه
   همه چشم سوز واشك آوروكنده اى كه

  كشيــد نخ بخيـه كتابـم را, خــزان 
  ورق ورق همـه برگم به باد رفت دگر 
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  گرفت شعله در آغوش قهر خويش مرا
  پرنده ها همه بـا من شـدنـد خاكستر

  پرنده هاى جوان _پرنده هاى من آرى
  پـر از غـرور پـريدن پر از سرور سفر
  شت هنوز النه ى شان بوى دور دستان دا

  وآفتـاب زمستـان كه مـيـزد آنجـا پـر 
  چـه بودم آه درختى به كـوه لم داده

  براى صبـر زمستانى ام شكــوفه ظفـر
  شكست پشت و ندانستم از كجا خوردم 
  مـرا كه بـود هـزاران هـزار سيـنه سپر
  دريـغ و درد چه آسان به دست باد افتاد

  دو قلب و يك خنجر_نشـان عاشـقى ما
  چه گريه ميكردى_!جود من آوختو در و

  اميــد زندگى ات بـود تــا دم آخــر
  آه بهـارم گذشتـه بود دگر,ولى مـن

  يكى دو هفتــه بيايــم مگر به كار تبر
  چه خليالنه خرقه بر تن كرد _!درخت من

  خوشا شگفتـى شوالى تار و پود شـرر
  بر مـزار من باريد_هميـن,دو آبـدانه

   ثمر-نو بهار نداشـت آمــدن پيــك 
  

  امسال بهارم ______________________ 

  
  امســال بهـارم همه پائيـز دگر بــود
  پائيز كه خوب است غم انگيز دگر بود

  در هيـچ دلى سوز مرا خوش ننشاندم 
  ايـن غمـزده را با همه پرهيـز دگر بود

  دماغ چمنى تازه نمى كرد_بـى تو,گل
  ـودانگار پــس پنجـره پائيـز دگر بـ

  من از غنچه دهانى نگذشتم_چون باد
  گل بوسـه تو چيز دگر بود_!بـى پرده

  بـزمى نتوانست بگيـرد عطش از مـن
  اين جام تـهى آمده لبـريـز دگر بـود
  شورم همه شهناز و عراقم همه عشاق
  با باربـدم ماتـم شبـديـز دگر بــود
  غم با سر پا بود و به ميدان صبـورى 

   گالويـز دگر بوددستـم بـه گريبـان
  رومى اندوه,شمسم همه تنهائى و من

  تبـريز دگر بـود,گيـالن مصيبت زده
  

  جنون ره نشناس ______________________ 
  

  چه مى كشى به رخم ابر آسمانها را
  كـه بـرده چشم ترم آبروى دريا را
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  چه دوستى ندانم كه با دلم كردى؟
  كه جزتوبرهمه كس تنگ مى كندجارا

  ه چو موجم چه غم اگر بادى نفس گشاد
  به ساحـلى نرساند سفينه ى مـا را

  به شهپرى كه از آن مى پرد دل مشتاق
  به زير سايه كشم آشيان عنقا را

  مجال ناله به مرغ سحر نخواهم داد
  شبى كه وا كنم از سر خيال فردا را

  ز خويشتن به درم اى جنون ره نشناس 
  صحرا را,چگونه فرق گذارم ز شهر

   شكسته به زندان غربتى شيوناز آن
  كــه يوسفـت نخـرد نازهـر زليــخا را

  ساده تر از نرگسم ______________________ 
  

  بــى نفسم كـرده اند,با همــه آييـنگى
  رخ به رخ طوطيـان در قفـسم كرده انـد

  هيــچ نه آبـم نه گل _نام و نشـانم بهـل
  در گذر اهـل دل هيچ كسم كرده انــد

  آه من از آدم است ,ن آتش دم استدشت م
  تا بچرد شعله ام خار و خسم كرده انـد

  تا بشكستى درست سخت نيارم به سست
  در سر راه نخست دسترسم كرده انــد

  گمــان آفرين گاه حضور يقيــن,گاه
  گاه نه آنم نــه ايـن بوالهوسم كرده اند

  ساده تراز نرگسم آه به سوسن قسم
  پسم كرده اندتا به معما رسم پيش و 

  بى مدد دم زدن زنــده شود جـان من 
  هم به سزاى سخن بى نفسم كرده اند

  فيض دعــاى شما ,اى همه گلدسته ها
  خود به دو دست دعا ملتمسم كرده اند

  

  ... كافر مسلمان______________________ 
  

  سجاده كردم سفره را در سجده بر نان پاره اى
  ايـمان واره اى طاعت به جاى آورده ام باكفر 

  نام آور نان آمـــدم كافر مسلمان آمــدم 
  ! در گريه پنهان آمدم چون خنده ى بد كاره اى
  خيــل واليتـخواه من طغيــانگر گمراه من 

  عيسى ادا رجاله اى مريم نما پتيــاره اى 
  دريا به قطر قطره اى,در اشك توفان تاز من

  درآه گردون گرد من هفت آسمان سياره اى
  چندى شرر خيز آمدم از شعله لبريز آمدم
  آتش بر انگيز آمدم از حبس سنگ خاره اى
  در محشر شيطانى ام شيطان خداى شيطنت
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  حواى گندمخواره اى,آدم فريب,در خلقتم
  زانو بــه زانوى زمان پهلو نشيــنم با زمين

  در من شناور لحظه ها چون بى ثمر يخپاره اى
  فهمــم شود آهو زبان ,تا در چراى سبزه ها

  باز آفريـدم واژه را در دفتــر جوباره اى
  با شبروان سر مى كنم در خرقه وار بى سرى
  از هاله آه سحــر بر سر مرا دستــاره اى

  درخت,در جلجتاى جان من هر دم اناالحق زن
  نوزاد بى گهواره اى, گلبانگم روان ,بر نيل
  تواضع چون سپردر يورش سر نيزه نيست,ازمن

  ونم سر بدار سر كش تر از فواره اىبردار خ
  بى درد عشق,مبادا دم زنى با همدمان_!شيون 
   عاشق مردنت از زندگى انگاره اىسپندار

  حواى گندمخواره اى,آدم فريب,در خلقتم
  زانو بــه زانوى زمان پهلو نشيــنم با زمين

  در من شناور لحظه ها چون بى ثمر يخپاره اى
  فهمــم شود آهو زبان ,تا در چراى سبزه ها

  باز آفريـدم واژه را در دفتــر جوباره اى
  با شبروان سر مى كنم در خرقه وار بى سرى
  از هاله آه سحــر بر سر مرا دستــاره اى

  درخت,در جلجتاى جان من هر دم اناالحق زن
  نوزاد بى گهواره اى, گلبانگم روان ,بر نيل
  تواضع چون سپردر يورش سر نيزه نيست,ازمن

  ونم سر بدار سر كش تر از فواره اىبردار خ
  بى درد عشق,مبادا دم زنى با همدمان_!شيون 
   عاشق مردنت از زندگى انگاره اىسپندار

    
    
    

گاب دکفته بازار

    
گاب دکفته بازار اثر ماندگار شيون فومنى هفتمين نوارکاست گيله اوخان مبتنى بر روايت فولکور يک کشور با جنبه هاى غنى نمايشى است شيون قصه 

  ر را در قالب منظومه دلنشين گيلکى از خود به يادگار نهاد مزبو
گاب دکفته بازار اثر ماندگار شيون فومنى هفتمين نوارکاست گيله اوخان مبتنى بر روايت فولکور يک کشور با جنبه هاى غنى نمايشى است شيون قصه 

  ر را در قالب منظومه دلنشين گيلکى از خود به يادگار نهاد مزبو
    

              
  

  مه ابر آبی ام کرد با اینه              عشق آمد و آفتابی ام کرد 
   بیمار که رختخوابی ام کرد              از مردم چشم او بپرسید 

  
 توسط ونيشی فارس اشعار از غزل 8ی اجرا شامل که است 1382 سال در زمستان شده منتشری دی س و نوار کاست عنوان کرد امی آفتاب و آمد عشق

  شاعر است
  
 مرگ ليدل به آن انتشار اما بود رفتهيپذ انجامی و توسط ونيش ادي زندهی نيات زميح زمان در است همراهی يبايز اريبسی قيموسی نيهمنش با که اجرا نيا

  افتي انتشار 1382 در زمستانی فومن حامد جناب بخصوص ونيش خانواده تالش با سرانجام که افتاد ريتاخ به نابهنگام شاعر
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ترانه هاي شيون فومني

    
    

 بخش اعظم آهنگها و ملودى هاى آهنگسازان و خوانندگان گيالن و كشور از دهه پنجاه تا سالهاى از ديگر فعاليتهاى هنرى شيون فومنى ترانه سرايى
  .حيات ادبى اوست

  
شيون فومنى شاعر و ترانه سراى پرآوازه گيالنى داراى قريحه و ذوق سرشارى بود كه با آشنايى از لحن ها، آواها و دستگاههاى موسيقى ايرانى بعنوان 

  .طرح بودشاعر ترانه سرا م
  

شيوه فعاليت شاعر در حوزه ترانه سرايى بدينگونه بود كه عمدتاً ملودى و آهنگ از سوى آهنگساز در اختيار شوين نهاده مى شد و شيون با توجه به فضا 
ودى و آهنگ مى و هواى آن ترانه با كلمه و احساس ظريف و لطيف خود كالم آهنگين برآن ملودى و موسيقى مى گذاشت و تشخص خاصى به آن مل

  .بخشيد
  

بسيارى از ملودى ها بوده است كه شيون با توجه به . اين سبك ترانه سرايى شيون در آهنگها و ملودى هاى آهنگسازان مختلف بخوبى مشهود است
اننده كامالً در همخونى قرار صداى خواننده اى كه براى آن ملودى در نظر گرفته مى شد كالم را طورى دسته بندى مى كرد كه سه مبلغ آهنگ، شعر و خو

  مى گرفت و هر كدام پس از ارائه در حافظه و بيان و كالم مردم جاى خوش
  

مى كرد و شيوه ى ديگر اينكه شيون اشعار آهنگين با فضاى ترانه را خود زمزمه وار مى سرود و در اختيار آهنگساز قرار مى داد تا بر روى آن ترانه آهنگ 
  .گذاشته شود

  
نظر و ديدگاه آهنگسازان و خوانندگان، از دهه پنجاه به بعد مضامين ترانه هاى گيلكى با حضور شيون رنگ و لعاب و عمق ويژه به خود گرفت و بر اساس 

  .شيون شيوه ترانه سرايى را با مضامين متنوعش در موضوعات اجتماعى عاشقانه و فضاى فولكلوريك كامالً تغيير داد
  

شيون با كلمات : در خصوص ترانه سرايى شيون مى گويد) 1372سال (رانه هاى دلنشين در بزرگداشت شيون فومنى در تنكابن فريدون پوررضا خواننده ت
بخشى را چنان ترانه سرايى نمود كه فولكلور و عناصر بومى و محلى را در شعرش حفظ نمود و بخش ديگر را . خود به ترانه ها جان و طراوتى ديگر بخشيد

  .مضامين متنوعش به بار ترانه هيا گيالن افزودبا خالقيت و 
  

خوانندگان و . از دهه پنجاه تا اواسط دهه هفتاد شيون بيشترين سهم ترانه سرايى را با آهنگسازان و خوانندگان آن روزگار به خود اختصاص داده است
 تحويلدارى، تورج، مهربان، رمضانى، خورشيدى، نورى، منوچهر ناصر مسعودى، فريدون پوررضا، فرامرز دعايى، محمد عذرخواه، سعيد: آهنگسازانى چون

  .ترانه هاى دلنشينى را از شيون اجراء نموده اند... ، داريوش عليزاده، احمد على راغب، عمادرام، على اكبرپور، اكبر كنعانى و 
  

محمد نورى، دكتر محمد سرير، اسداله ملك، : شناسى چوندر حوزه ترانه هاى فارسى فعاليتهاى پراكنده اى از شيون با آهنگسازان و خوانندگان سر
  .موجود است... پرويز مشائيان، بابك بيات، اكبر آزاد، ايرج بسطامى، على تفرشى و 

  
 آخرين اثر مدون ترانه هاى گيلكى شيون فومنى اثرى است با صداى ناصر مسعودى در قالب نوار صوتى با دكلمه فرزند شاعر حامد فومين همراه با

  . ارائه گرديده است1382آهنگسازى مسعود الهيجى و تنظيم رضا فدايى است كه در دو بخش و اصفهان در ارديبهشت ماه 
  

  .البته در ترانه سرايى شيون تحقيقات مدونى تا كنون صورت نپذيرفته است و نياز به كند و كاوش اهل تحقيق خاصه جوانان پژوهشگر مى باشد
  

  اران شعر و ترانه هاى شيون دعوت بعمل مى آيد در صورت داشتن از عالقه مندان و دوستد
  

ترانه هاى شيون با صداى خوانندگان گيالنى و غير گيالنى در اختيار ما قرار داده و ما پس از دريافت ترانه با ذكر نام و تقدير و تشكر از هميارى و همكارى 
  .در فهرست ترانه هاى شيون قرار خواهيم داد

 بخش اعظم آهنگها و ملودى هاى آهنگسازان و خوانندگان گيالن و كشور از دهه پنجاه تا سالهاى از ديگر فعاليتهاى هنرى شيون فومنى ترانه سرايى
  .حيات ادبى اوست

  
شيون فومنى شاعر و ترانه سراى پرآوازه گيالنى داراى قريحه و ذوق سرشارى بود كه با آشنايى از لحن ها، آواها و دستگاههاى موسيقى ايرانى بعنوان 

  .طرح بودشاعر ترانه سرا م
  

شيوه فعاليت شاعر در حوزه ترانه سرايى بدينگونه بود كه عمدتاً ملودى و آهنگ از سوى آهنگساز در اختيار شوين نهاده مى شد و شيون با توجه به فضا 
ودى و آهنگ مى و هواى آن ترانه با كلمه و احساس ظريف و لطيف خود كالم آهنگين برآن ملودى و موسيقى مى گذاشت و تشخص خاصى به آن مل

  .بخشيد
  

بسيارى از ملودى ها بوده است كه شيون با توجه به . اين سبك ترانه سرايى شيون در آهنگها و ملودى هاى آهنگسازان مختلف بخوبى مشهود است
اننده كامالً در همخونى قرار صداى خواننده اى كه براى آن ملودى در نظر گرفته مى شد كالم را طورى دسته بندى مى كرد كه سه مبلغ آهنگ، شعر و خو

  مى گرفت و هر كدام پس از ارائه در حافظه و بيان و كالم مردم جاى خوش
  

مى كرد و شيوه ى ديگر اينكه شيون اشعار آهنگين با فضاى ترانه را خود زمزمه وار مى سرود و در اختيار آهنگساز قرار مى داد تا بر روى آن ترانه آهنگ 
  .گذاشته شود

  
نظر و ديدگاه آهنگسازان و خوانندگان، از دهه پنجاه به بعد مضامين ترانه هاى گيلكى با حضور شيون رنگ و لعاب و عمق ويژه به خود گرفت و بر اساس 

  .شيون شيوه ترانه سرايى را با مضامين متنوعش در موضوعات اجتماعى عاشقانه و فضاى فولكلوريك كامالً تغيير داد
  

شيون با كلمات : در خصوص ترانه سرايى شيون مى گويد) 1372سال (رانه هاى دلنشين در بزرگداشت شيون فومنى در تنكابن فريدون پوررضا خواننده ت
بخشى را چنان ترانه سرايى نمود كه فولكلور و عناصر بومى و محلى را در شعرش حفظ نمود و بخش ديگر را . خود به ترانه ها جان و طراوتى ديگر بخشيد

  .مضامين متنوعش به بار ترانه هيا گيالن افزودبا خالقيت و 
  

خوانندگان و . از دهه پنجاه تا اواسط دهه هفتاد شيون بيشترين سهم ترانه سرايى را با آهنگسازان و خوانندگان آن روزگار به خود اختصاص داده است
 تحويلدارى، تورج، مهربان، رمضانى، خورشيدى، نورى، منوچهر ناصر مسعودى، فريدون پوررضا، فرامرز دعايى، محمد عذرخواه، سعيد: آهنگسازانى چون

  .ترانه هاى دلنشينى را از شيون اجراء نموده اند... ، داريوش عليزاده، احمد على راغب، عمادرام، على اكبرپور، اكبر كنعانى و 
  

محمد نورى، دكتر محمد سرير، اسداله ملك، : شناسى چوندر حوزه ترانه هاى فارسى فعاليتهاى پراكنده اى از شيون با آهنگسازان و خوانندگان سر
  .موجود است... پرويز مشائيان، بابك بيات، اكبر آزاد، ايرج بسطامى، على تفرشى و 

  
 آخرين اثر مدون ترانه هاى گيلكى شيون فومنى اثرى است با صداى ناصر مسعودى در قالب نوار صوتى با دكلمه فرزند شاعر حامد فومين همراه با

  . ارائه گرديده است1382آهنگسازى مسعود الهيجى و تنظيم رضا فدايى است كه در دو بخش و اصفهان در ارديبهشت ماه 
  

  .البته در ترانه سرايى شيون تحقيقات مدونى تا كنون صورت نپذيرفته است و نياز به كند و كاوش اهل تحقيق خاصه جوانان پژوهشگر مى باشد
  

  اران شعر و ترانه هاى شيون دعوت بعمل مى آيد در صورت داشتن از عالقه مندان و دوستد
  

ترانه هاى شيون با صداى خوانندگان گيالنى و غير گيالنى در اختيار ما قرار داده و ما پس از دريافت ترانه با ذكر نام و تقدير و تشكر از هميارى و همكارى 
  .در فهرست ترانه هاى شيون قرار خواهيم داد
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  ز ترانه هاى موجود از زنده ياد شيون که توسط خوانندگان گرانقدر گيالن اجرا شده است در ذيل ارائه مى گرددتعدادى ا

  
  ز ترانه هاى موجود از زنده ياد شيون که توسط خوانندگان گرانقدر گيالن اجرا شده است در ذيل ارائه مى گرددتعدادى ا

    
فريدون پوررضا : خواننده .... ترانه پرچين     فريدون پوررضا : خواننده .... ترانه پرچين 

rm.parchin/sound/com.sheevan://http  
  

   فريدون پوررضا : خواننده .... ترانه کاس برار 
rm.barar-kas/sound/com.sheevan://http  
  

  رمضانى : خواننده .... ترانه بلگ نار 
rm.nar-balge/sound/com.sheevan://http  
  

  شجاعى فر : خواننده .... ترانه مارى 
rm.marey/sound/com.sheevan://http  
  

   فريدون پوررضا: خواننده .... ترانه ممدلى 
rm.mamdali/sound/com.sheevan://http  

  
  
  
  

عبد الحسين دلداده مقدم       تشخيص و حس آميزي در شعر شيون فومني _ بومي گري

  
  

  
قبل , درباره آثار و سبك شعرى شيون و ابعاد گوناگون آن سخن بسيار مى توان گفت اما شناخت كامل ويژگى هاى كالم اين شاعر شيرين سخن گيالنى 

ه بود و هنوز از چاپ آثار ديگرش امكان پذير نيست زيرا دو آثار فارسى خود را در شش دفتر جدا گانه به ترتيب سير تكملى هنر شعريش آماده ساخت
  .نگذشته بود اجل مهلتش نداد و چه زود هنگام پروازش را شاهد بوديم)) پيش پاى برگ((و )) يك آسمان پرواز (( چندى از انتشار دو دفترش به نامهاى 

  .او را گرامى مى داريم اينك يك سال ارتحال ملكوتى آن شاعر توانا و انسان وارسته گيالن سبز مى گذزد و ما در اين مكان مقدس ياد و خاطره 
عظمت و اشتهار شاعران بزرگ و هنرمندان سترگ به عوامل گوناگونى بستگى دارد كه به نظر بنده بزرگترين و مهم ترين آن عوامل ميزان شناخت آنان از 

  .شاعران و هنرمندان پيشين است 
, نظامى,تر از اين جهت است كه بزرگان سلف خويش چون فردوسى بيش,اگر حضرت حافظ توانسته به مقام شامخ و شايسته و بحق خويش دست يابد 

فرخى و منوچهرى شناخت كامل داشته و بى شك به آثار گرانبهاى آنان انس و , سعدى و حتى از پيشينيانى چون رودكى, مولوى , عطار, خاقانى, انوزى
رچند از خرمن آثار آنان خوشه هايى چيده ولى با هوشيارى از دام تقليد الفتى نا گسستنى داشته است و با ذوق سرشار و قريحه تواناى شاعرى خويش ه

  .رهيده است
  .و از اين روى هر چه ما بيشتر با سعدى و مولوى آشنا مى شويم از هنر حافظ بيشتر دچار حيرت مى گرديم

اى معاصران از غور و تعمق در آثار بزرگان پيشين شيون نيز در اين شيوه به حضرت حافظ تاسى مى جست و به طور مستمر ضمن مطالعه آثار گران به
غفلت نمى ورزيد تا آنجا كه در اين راستا توانست به سبك خاص خويش دست يابد با اين اعتقاد در باره سبك شعرى شيون به طور كلى در جايى گفته 

توكايى از , يدلى است كه نقد جان را به دلبران باخته است طنين كالمش آهنگ ضربان دل صائب را دارد اگر چه در مضمون ب, شيون روزگار ما , بودم 
  .مراحل صبورى خزر است كه در شاخسار صنوبران يوش آشيانه دارد

از آنان الهام مى گيرد همچنانكه از ,با آثار بزرگ سبك اصفهانى به طور دقيق آشناست , منظورم اين بود و هست كه شيون عالوه بر ادبيات و شعر معاصر 
و موالنا مى گيرد اما در دام تقليد نمى افتد زيرا نيك مى داند تقليد دشمن ديرينه هنر است و بايد با خميرمايه هاى هوش و ذوق و قريحه توانايش حافظ 

  .بتواند سبك خاصى را به نام خويش رقم بزند
  اولين

مى تواند از آثارش شمالى , اننده اى بدون اينكه او را بشناسد مشخصه بارز شعرى شيون بومى گرايى اوست يعنى هر غزلش بوى گيالن مى دهد و هر خو
, ورزا,كاربرد واژه هايى چون زيتون,بودن وى را استشمام كند و شيون به خوبى توانسته است از اين راستا استقالل وطنى و شمالى بودنش را حفظ نمايد 

بركه و ماهى و نظاير آن با بسآمد , مرداب, جاليز, آبى, گياه, چشم انداز مه آلود, توفان, آب موج, برنج, توكا, رود, الله زار, دشت گل, دريا, جنگل, دامون
  .بااليى نشانگر اين حقيقت است و جالب اينكه غزلى از او نمى شنويد مگر اينكه ازين واژگان به خصوص دريا و جنگل بهره گرفته باشد
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  .شيون را نيز بايد شاعر دريا و جنگل ناميد , ناميده بيدل را شاعر آئينه ها, اگر استاد شفيعى كدكنى به حق
شمرده شده استالبته " و سبك صائب خصوصا" كاربرد صنعت تشخيص است كه از ويژگى هاى سبك اصفهانى عموما,دومين مشخصه شعر شيون 

سبك اصفهانى بدليل بسامد باالى آن از ويژگى شخصيت بخشيدن به اشيا بى جان از ديرباز در شعر فارسى مخصوصا در شعر عرفانى راه يافته ولى در 
اين مشخصه زيبا در شعر شيون چشم و گوش هرخواننده و , هاى سبكى شمرده شده است كه در اين راستا صائب گوى سبقت را از همگان ربوده است 
  :بيننده آثارش را نوازش مى دهد براى نمونه به دو غزل از او با مطلع هاى زير مراجعه شود

  با سرو مى گويد به رفتارقدش 
  نه هر باال بلندى نازنين است

  كدامين صحنه از تاريخ خون تكرار شد جنگل
  كه مردم را سر مردانگى بردار شد جنگل

  :و يا
  

  اين كه مى خندد به جاى گريه در آغوشم چشم
  آبروى مردمى را ميكشد بر دوش چشم

  چشم سلطان سر است و سر علمدار غرور
  زم اشك را در گوش چشم من نه آن حلقه سا

  .مشخصه سوم كه با اشاره از آن مى گذرم حسآميزى در شعر شيون است
  .حسآ امزى را چنين تعريف نموده است)) شاعرآئينه ها((استاد شفيعى كندكى در كتاب ارزشمند 

 آنها خبر مى دهد مانند قيافه با نمك و سخن منظور از حسآميزى بيان و تعبيرى است كه حاصل از آن آميخته شدن دو حس به يكديگر يا جانشينى((
شيرين كه اگر دقت كنيم مى بينم در نمونه اولى امرى كه مرتبط با حس بينايى است كه به ذائقه نسبت داده شده است و در دومى چيزى كه در حوزه 

رز بيدل شمرده اند كه او را از همطرازان خويش چون اين ويژگى را حضرت استاد از مشخصات با. حس شنيدارى است به قلمرو حس ذائقه وارد شده است
, صائب و كليم متمايز مى سازد بى ترديد اين ويژگى ها به غناى زبان و ادب فارسى مى افزايد و تصوير هاى زيبايى چون تابلوى زيباى نقاشى مى آفريند

 - جنگل باد- جنگل شيرين- كند و از اين دست است تلخى اوقاتدر غزل هايش اين ويژگى با بسآمد بااليى گوش نوازى مى" در آثار شيون مخصوصا
 طاليى طنز - آرزوى سبز-نوشتن جرعه- افروختگى شمع تشنگى- به قهقهه نشستن- تالوت كردن تبسم- سيه روزى غم- شيرين دهن-سخن تلخ

  ...شنيدن سياهى هاى روز در سپيدى ها و عطش انفجارو خورشيد شيرين و
  

   دارد اما ديدنى استديدگانت خار در دل
  زخم غربت ديدگان از چشم صحرا ديدنى ا ست

  خار حسرت مى خورم از چشم خرما رنگ تو
  دست ما كوتاه و بر نخل تو خرما ديدنى است

  
 عبد الحسين دلداده

ازنگاِه ديگران     عکسها       ب و نشريهکتا    ی ايل بيگ .)م  ( از نگاهِ آراد         بيگي ايل فريدون  نگاِه  از      وامروز و...   ديروز هاِي روزانه  گاه     نشِر ديگران

http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/DigarGahRouzaneha.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha1-FererydounIlbeigi.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha7-AradIlbeigui.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha3-Ketab.htm
http://rouzaneha.org/Rouzaneha3-Ketab.htm

