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مرد زماهن ی خود باشید
ثسٓاِّّٝاِطّحٕٗاِطّحیٓ
اٚالً اٌط تب سبؾتٞب ثؿس اظ ایٗ اظ حؿّبض ؾعیعی وٝ
زض ایٗ رّس ٝرٕؽ ٞستٙس ،ضؿط ٔیطٙیسْ  ٚثٟطٜٙٔس ٔیاطاسْ،
یمیٙبً ٔٗ ذستٕ٘ ٝی ضسْٔ .حاسٚزیات ٞابی رسإای واٝ
ذیّیٟبش ٘ ٓٞبضی اظ سّٗ  ٚپیطی  ٚایٗ چیعٞبست ،ثاحاج
زیٍطی است؛ أّب ثِ ٝحبظ ضٚحی ،اظ ضاٙایاسٖ آ٘اها ٝواٝ
ظاز ٜی طجؽ ضٕب ثٛز ٜاست  ٚایٙزب ازا واطزیاسٔ ،اب ِاصّت
ثطزیٓ؛ ٞطچ ٓٞ ٝازأ ٝپیسا وٙسِ ،صّت ٔیجطیٓ؛ ثا ٝذػاٛظ
وٕٞ - ٝبٖ طٛض و ٗٔ ٝپبضسبَ یب پیطاضسبَ ٌ ٓٞفتٓ -

حرکث جدید شعر و دوره جدید شعر در ایران
مه حرکت جدید شعر ي ديرٌی جدید شعر را در ایران ،یک حرکتت

کامالً ري بٍ رشد ي ري بٍ کمال مشاَدٌ میکىم .یؿٙی االٖ ضؿط وطٛض ٔب ،چا ٝاظ
ِحبظ وٕیّت ضبؾطٞب ،چ ٝاظ ِحبظ پیططفت ضؿط؛ یؿٙی آٖ چیعٞبیی و ٝزض ضاؿاط
اغبِت زاضز  -ظثبٖ لٛی ،تریُّ لٛیٍ٘ ،ب ٜضٚضٗ ثٔ ٝاطظٞابی زٚض ٚ ،زلّات ٚ
ضیعثیٙی زض أٛض ربضی ظ٘سٌی؛ ایٗ چیعٞبیی و ٝالظْ است زض ضؿط ٚرٛز زاضاتاٝ
ثبضس تب ضؿط ،ضؿط ثبضس  -حطوتِ ض ٚث ٝضضس  ٚض ٚث ٝوٕبِی زاضز .پس ٞآ ظثابٖ
ٞستٔ ٓٞ ،ؿٕٔ ٚ ٖٛحتٛا ث ٝایٗ ضىّی و ٝؾطؼ وطزیٓٞ ،ست،
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ستک جدیدی در شعر پدید آىده اسث
 ٓٞیه چیع زیٍطی ٞست و ٗٔ ٝز ٚس ٝسبَ پیص ٌفتٓ ٛٙٞظ ٔٗ ٕ٘یاتاٛا٘آ
اسٕی ضٚیص ثٍصاضْ :سجه رسیسی زض ضؿط پسیس آٔس ٜو ٝغبِج ًب ٞاط واساْ اظ
زٚستبٖ و ٝضؿط ٔیرٛا٘ٙس ،ا٘سبٖ ٔیجیٙس وٕٞ ٝبٖ سجهِ ثطذبست ٝیب ٘طأت ٌطفتا ٝی
اظ ضطائط ضٚظٌبض  -و ٝضبیس ث ٝایٗ آسب٘ی  ٓٞوسی ٘تٛا٘س ایٗ ضطائط ضا ثطٙبسس ٚ
ثطٕطز  -وٓ  ٚثیص زض ٕٝٞی ایٗ اضؿبضی و ٝذٛا٘سٔ ٜیضٛزٔ ،طتطوبتص زیاسٜ
ٔیضٛز؛ ثرػٛظ ا٘سبٖ ایٗ ضا زض ظٔیٝٙی غعَ ٔیجیٙس .
اٖضبءاِّّ ٝسبَٞب ثؿس وسب٘ی ذٛاٙٞس ٘طست ٕٔ ٚیّعات ٔ ٚطرّػبت ساجاه ضاؿاط
أطٚظ ضا زض ذٛاٙٞس آٚضز؛ ٕٞهٙبٖ ؤ ٝب ثؿسٞب ٘طستیٓ ٔخالً سجه ضاؿاط زٚض ٜی
ٔططٚط ٝضا اظ ٔزٕٛؼ آحبضی وٌ ٝفت ٝضس ٜثٛز ،ضٙبذتیٓ ،زستٝثٙسی وطزیٓٔ ،ؿاٙاب

”

سثک جذیذی دس ضؼش پذیذ آمذه که غالبثب ها بش کبذز زص
دوستان که ضؼش میخوزننذ ،زنسان میثینذ که بابان سبثبک
تشخاسته یا نطأت گشفته ی زص ضشزئط سوصگاس که ضایبذ تبه
زین آسانی م کسی نتوزنذ زین ضشزئط سز تطناسذ و تطبابشد
کم و تیص دس اه ی زین زضؼاسی که خبوزنبذه مبی ضبود،
مطتشکاتص دیذه می ضود؛ تبخبصبوظ زنسبان زیبن سز دس
صمینهی غضل میثینذ“.

وطزیٓ؛ یب سجه ٙٞسی ضا یب ثمیٝی سجىٟبیی ضا وٚ ٝرٛز زاضت .ٝثٙبثطایاٗ ساجاه
رسیسی ثٚ ٝرٛز آٔس ٚ ٜزاضز ضٚظثٝضٚظ  ٓٞتىبُٔ  ٚضضس پیسا ٔیوٙس .حتّی ٔاٗ
ٔیجیٌ ٓٙبٞی ثؿؿی اظ ضؿطای ٚضظیس ٜی لسیٕی ذٛزٔابٖ وا ٝساجاه وابضضابٖ
ٔطرع ٔ ٚؿّ ْٛاست  ٚسبِٟبی ٔتٕبزی ثب آٖ سجه ضؿط ٌفت ٝا٘اس ،ایاٗ اٚاذاط
زاض٘س ٌطایص پیسا ٔیىٙٙس ثٕٞ ٝیٗ سجه ضؿطی و ٝأطٚظ ٚرٛز زاضز؛ ٔٗ ایاٗ ضا
تٛی اضؿبض ثؿؿی اظ ضفمبی لسیٕی ذٛزٔبٖ و ٝضؿطای ثطرستٝی ذٛثی ٞساتاٙاس،
ٔطبٞسٔ ٜیى .ٓٙثٙبثطایٗ ذٛشحبِیٓ اظ ایٙى ٝاِحٕسِّّ ٝحطوت ضؿطی ٚرٛز زاضز.
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اُيیث شعر
ذت ،چٙس ٘ىت ٝؾطؼ وٙیٓ .یىی ایٗ و ٝاٌط أط ٔب ضا زائط ثٍصاض٘س ثیٗ ایاٗ
و ٝزض ثیٗ ایٗ چٙس ٙٞط ٔ -خالً ٙٞطٞبی ٕ٘بیطیٙٞ ،طٞبی تزسّٕی  -یاه ٞاٙاط ضا
ا٘تربة وٙیس تب ایٗ ثٛزر ٝی ٔحسٚز ضا غطف آٖ وٙیٓ ،ث٘ ٝػط ٔٗ ثبیاس ضاؿاط ضا
ا٘تربة وٙیٓ؛ چ ٖٛاٌط چٙبٖ چ ٝضؿط زض ربٔؿ ٝتأٔیٗ ضس ،ایٗ ظٔی ٝٙثطای ٙٞطٞبی
زیٍط ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٔسٕ٘ .ی ضٛز ضؿط ضا ٔمبیس ٝوطز ثب ثاؿاؿای اظ ٞاٙاطٞابی
زیٍط؛ الالُ زض وطٛض ٔب  ٚربٔؿٝی ٔب  ٚسبثمٝی تبضیری ٔب ایٙزٛضی است.
ٔب یه تبضیری ٞستیٓ و ٝزض ضؿط استبز ضسیٓ؛ یؿٙی یه تابضیاراها ٝی واٟاٗ
لسیٕى ذیّی ثباضظضی اظ ٔیطاث ضؿطی زض ٔب ٞست .زض ٕٝٞی ٙٞطٞب ایٙزٛض ٘یست.
ال اضٚپبییٟب  ٚی٘ٛب٘یٟب اظ زٞ ٚعاض سبَ پیص ٕ٘بیطٙبٔ ٝزاض٘سٔ ،اب ٘اساضیآٔ .اب زض
ٔخ ً

” زگش زمش ما سز دزئش تگززسنذ تین زین که دس تین زیبن نبنبذ
نش مثاله نش ای ناایطی ،نش ای تجسّای  ،یک بنبش سز
زنتخاب کنیذ تا زین تودجهی محذود سز صشف آن کنیم ،تبه
نظش من تایذ ضؼش سز زنتخاب کنیم.

“

زاستب٘سطاییٟبی ٘خط ؾمجیٓٙٞ .ط ضٔبٖ٘ٛیسی  ٚزاستب٘سطایی زض غطة ،ثراػاٛظ زض
ز ٚس ٝلطٖ اذیط ،ثب آ٘ه ٝو ٝزض وطٛض ٔب ٚرٛز زاضز  ٚحتّی تب حابال ٞآ پایاص

ضفتیٓٛٙٞ ،ظ لبثُ ٔمبیس٘ ٝیست؛ آٟ٘ب ذیّی رّٛتط٘سٔ .ب زض ایٗ چیعٞب ؾماجایآ ،أاب
ضؿط ایٙزٛض ٘یست.

روی ىدیریث شعر کار کٍید

ٔب اظ ِحبظ پیططفت ضؿط ،اظ ِحبظ استٛاضی ضیطٝی ایٗ ٙٞط زض ربٔؿٔٝابٖ ،اظ
وطٛضٞبی زضر ٝی یه ٞستیٓ .ذٛة ،ایٗ ٙٞط ثطرستٝای است .ثٙبثطایٗ ٞاطچاٝ
ثطای ضؿط وبض ثطٛزٞ ،طچٔ ٝطبِؿ ٝثطٛزٞ ،طچ ٝپژٞٚص ا٘ازابْ ثاٍایاطزٞ ،اطچاٝ
وبضٞبی ٔسیطیتی اظ لجیُ سبظٔب٘سٞیٟب ،رٕؽ وطزٟ٘ب ،تمسیٓوطزٖٞب ،سبٔبٖزازٖٞاب
ا٘زبْ ثٍیطز ،ظیبزی ٘یست ٗٔ .ایٙزب ذٛاٞص ٔیىٓٙ؛  ٓٞاظ پیطىسٛتٞبی ضؿط -
و ٝحبال ذیّی اظ رٛاٟ٘بی اٚایُ ا٘مالة ذٛضجرتاب٘ا ٝضضاس واطز ٜا٘اس  ٚأاطٚظ
ذٛزضبٖ پیطىسٛت ضؿط ضسٜا٘س  ٓٞ -اظ ٔساوِٚایاٗ زِٚاتای ٔ ٚاطتاجاطایاٗ ثاب
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زستٍبٜٞبی زِٚتی ،و ٝضٚی ٔسئّٝی ٔسیطیت ضؿط زض وطٛض ثٙطیٙٙس وبض واٙاٙاس،
فىط وٙٙس ،ططّاحی وٙٙس؛ ذیّی استؿساز ٚرٛز زاضز.

جّصیَ ُایی ةَ اُم شعر
اٌجيً ادةی درسث کٍید
ٔٗ چٙس سبَ پیص تٛی ٕٞیٗ رّسٝی ضت ٘یٕٝی ٔب ٜضٔؿبٖ ٌفتٓ  ٚاغاطاض
ال یه ؾسز لابثاُ تاٛراٟای
وطزْ و ٝا٘زٕٗ ازثی زضست وٙیس .ذجط ٘طسْ ؤ ٝخ ً
ا٘زٕٗ ازثی زضست ضس ٜثبضس .ذٛةٔ ،یپطسیٓ چطا؟ ٔیٍٛیٙس پطتیجب٘ای ٘اىاطز٘اس.
وأّ٘ ٝا٘تػبض زاض٘س و ٝحبال حٛظٜی ٙٞطی ٚ ٚظاضت اضضبز  ٚزستٍابٞ ٜابی زِٚاتای
ثیبیٙس پطتیجب٘ی وٙٙس تب ا٘زٕٗ ازثی زضست ضٛز.

من ننذ سال پیص توی این جلسهی ضة نبیبابه ی مباه

”

سمضان گفتم و زصشزس کشد که زنجان زدتی دسست کنیبذ.
ال یک ػذد قاتل توجبیبی زنبجبابن زدتبی
خثش نطذ که مث ه
دسست ضذه تاضذ .زنجان زدتی یؼنی یک پنج نفش ،ده نبفبش
ضاػش سوی اان زنگیضه ای ضؼشی دوس م جاغ ضبونبذ،
تشزی اذیگش ضؼش تخوزننذ ،تشزی م ضؼش تگوینذ؛ تذسیجباه
کسان دیگشی زگش خوزستنذ ،ته زین ا ملحق ضونذ“.

ٌحّه ی شکم گیری اٌجيً ادةی
تطىیُ ا٘زٕٗ ازثی و ٝایٙزٛضی ٘یست .ا٘زٕٗ ازثی یؿٙی یه پٙذ ٘افاط ،زٜ
٘فط ضبؾط ضٚی ٕٞبٖ اٍ٘یعٜٞبی ضؿطی زٚض  ٓٞرٕؽ ض٘ٛس ،ثطای ٕٞسیاٍاط ضاؿاط
ثرٛا٘ٙس ،ثطای  ٓٞضؿط ثٍٛیٙس؛ تسضیز ًب وسبٖ زیٍطی اٌط ذٛاستٙاس ،ثا ٝایاٗ ٞاب
ّٔحك ض٘ٛس؛ ٘رٛاستٙس ّٔ ٓٞحك ٘ط٘ٛس؛ ایٗ ٔیضٛز یاه ا٘ازإاٗ ازثای ،ایاٗ
ٔیضٛز پطٚضضٍب ،ٜایٗ یه ٔطوع ٌّرب٘ٝای ٔیضٛز ثطای پطٚضش ایٗ ٟ٘بَ  ٚایاٗ
ٌُ؛ ایٗ الظْ است .ایٗ و ٝزیٍط احتیبد ث ٝایٗ ٘ساضز و ٝحبال فالٖ زساتاٍابٞ ٜاب
مرد زماهن خود باشید

6

وٕه وٙٙس .اِجتّ ٝاٌط زستٍبٞ ٜب وٕه وٙٙس ،ثٟتط اسات؛ أاب وإاه ٘اىاطزٖ
زستٍبٜٞب ثٞ ٝیچ ٚر٘ ٝجبیس ثٟب٘ٝای ثبضس ث ٝایٙى ٝذٛز ایٗ اٍ٘یعٜٞب ث ٝوبض ٘یفتس.

یک ٌيٌَّ ىشِد
ٔب ثٟتطیٗ ضبؾطٞب ضا زض ٔطٟس زاضتیٓ .ا٘ػبفبً زض یه زٚضٜای ضؿطای ٔطٟس ٔاب
زض وطٛض ثٟتطیٗ ثٛز٘سٔ .ب  ٕٝٞضا اظ ٘عزیه ٔیطٙبذتیآ؛ ضاؿاطای ٔطاٟاس راعٚ
ثٟتطیٗٞب ثٛز٘س؛  ٓٞلػیسٜسطاٞبضبٖ ٓٞ ،غعَسطاٞبضبٖ .زض ٔطٟس اظ ا َٚتب آذاط،
زض آٖ زٚض ٜای و ٝایٗ افطاز ضٚی وبض آٔس٘س  ٚپطٚضش پیسا وطز٘س ،س ٝتب ا٘زإاٗ
ٚرٛز زاضت؛ یىیبش ا٘زٕٗ ٔطحٍ٘ ْٛبض٘س ٜثٛز و ٝتٛی ذب٘ٝی ذٛز ا ٚتطىایاُ
ٔیطس .ایطبٖ اربضٜ٘طیٗ  ٓٞثٛز ٞ ٚط چٙس ٚلت یه ثبض ذب٘ٝاش ؾٛؼ ٔیطس؛ ِاصا
ایٗٞبیی ؤ ٝیرٛاستٙس ضطوت وٙٙس ثط٘ٚس تٛی آٖ ذب٘ٝی رسیاس ،ثابیاس آزضس

” یک طلثه زی تود؛ خبة ،رو ضبؼبشی دزضبت و غبضل
میگفت؛ زما ننذ سال قثل وقتی که فوت ضذ ،قطؼاه یبیبی
زص زساتیذ تشجستهی ضؼش سثک نذی دس کطوس ما تبود .زو
زص زول زینطوس نثود؛ دس آن جلسه زین ضذ.

“

رسیس ٔیٍطفتٙس .ثٙس ٜآٖ ٚلت لٓ ثٛزْٞ .ط ٚلت ٔطٟس ٔیأٔسْ ،حتٕبً ث ٝآٖ رّساٝ
ٔیطفتٓ؛ تب ثؿس و ٝاظ لٓ ثطٌطتٓ .ایٗ یه ا٘زٕٗ ثٛز؛ ز٘ ٜفط ،پب٘اعز٘ ٜافاط زض آٖ

ضطوت ٔیىطز٘س .یه سٕبٚضی  ٓٞآ٘زب ضٚضٗ ثٛز ،و ٝچبییبش ضا ذٛز ٔاطحاْٛ
ٍ٘بض٘سٔ ٜیطیرت .ایٗ آلبی ضفیؿی وسوٙیٔ ،یطظاظاز ،ٜلٟطٔبٖ ،لسسی ،ایٟٙب ٞإاٝ
پطٚضشیبفتٝی ٕٞیٗ رّسٝا٘س.

او از اول ایٍطّر ٌتّد؛ در آن جهسَ ایً شد
ایٟٙب اِّٚص ایٙزٛض ٘جٛز٘سٔ .طح ْٛغبحتوبض  -سُٟی  -اِّٚی وا ٝتاٛی آٖ
رّس ٝآٔس ،یه طّج ٝای ثٛز؛ ذت ،شٚق ضؿطی زاضت  ٚغعَ ٔیٍفت؛ أاب چاٙاس
سبَ لجُ ٚلتی و ٝفٛت ضس ،لطؿبً یىی اظ اسبتیس ثطرستٝی ضؿط سجه ٞاٙاسی زض
وطٛض ٔب ثٛز .ا ٚاظ ا َٚایٙطٛض ٘جٛز؛ زض آٖ رّس ٝایٗ ضس .حتّی آلبی لٟطٔابٖ واٝ
ٚالؿبً ضبؾط ٕٔتبظ  ٚثطرست ٝای است ،اٚایّی و ٝزض آٖ رّس ٝضاطوات ٔایاىاطز -
سبِٟبی  - 99 ٚ 9۳ایٙزٛض ٘جٛز؛ ِیىٗ ایطبٖ  ٚزیٍطاٖ ثؿس تٛی ایٗ رّس ٝپاطٚضش
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پیسا وطز٘س.
یه رّسٝی زیٍط ثٛز و ٝضٚظٞبی رٕؿ ٝزض ٔٙعَ ٔطح ْٛفطّخ تطىیُ ٔیطس  ٚزٜ
پب٘عز٘ ٜفط ،ثیست ٘فط زض آٖ ضطوت ٔیىطز٘س .یه رّس ٓٞ ٝو ٝثؿسٞب ایٗ اٚاذاط
آلبی لٟطٔبٖ تٛی ذب٘ ٝاش تطىیُ زاز .چٙسی پیص ؤ ٗٔ ٝطاٟاس ثاٛزْ ،ایطابٖ
آٔس ٜثٛز آ٘زبٔ ،یٍفت ٛٙٞظ  ٓٞرّس ٝتٛی ذب٘ٝی ٔب ٞست  ٚتطىیُ ٔای ضاٛز.
پس ثٙبثطایٗ ا٘زٕٗ ازثی ایٗ است.

در اٌجيً ،شاعر ورز ىی خّرد
زض ایٗ ا٘زٕٗ ،ضبؾط ٚضظ ٔیرٛضز ٘ ٚمطٝؾؿفٞبیی وٞ ٝیچ ضبؾاطی اظ آٖ
ذبِی ٘یست ،ثٝتسضیذ ثطططف ٔیضٛز  ٚضؿطش پرتٔ ٝیضٛز .اِجت ٝاٌاط ضاب٘اس

”

دس زین زنجان ،ضاػش وسص میخوسد و نقطهضؼف بایبی کبه
یچ ضاػشی زص آن خالی نیست ،تهتذسیج تشطشف میضود و
ضؼشش پخته میضود .زلثته زگش ضانس تیاوسنذ ،دس آن جلسبه
یک پیص کسوتی ،یک زستادی ،یک زستؼذزد تشتشی وجبود
دزضته تاضذ ،خیلی تیتش خوز ذ ضذ؛ زگش نه ،تبه آن خبوتبی
نخوز ذ ضذ .تناتشزین زنجان زدتی الص زست؛ زین سز تبشویبذ
تپشدزصیذ“.

ثیبٚض٘س ،زض آٖ رّس ٝیه پیصوسٛتی ،یه استبزی ،یه استؿساز ثطتطی ٚراٛز
زاضت ٝثبضس ،ذیّی ثٟتط ذٛاٞس ضس؛ اٌط ٘ ،ٝث ٝآٖ ذٛثی ٘رٛاٞاس ضاس .ثاٙابثاطایاٗ
ا٘زٕٗ ازثی الظْ است؛ ایٗ ضا ثطٚیس ثپطزاظیس.

شعر را ٌدُید دسث آدمُایی کَ سررشحَای از شعر ٌدارٌد
ٔٗ ذٛاٞص ٔیى ٓٙث ٝضؿط ثپطزاظ٘س؛ ٔ ٓٞسوِٚیٗ ثاپاطزاظ٘اس  -چاٚ ٝظاضت
اضضبز ،چ ٝحٛظٜی ٙٞطی  ٓٞ -ذٛز پیصوسٛتٟبی ضؿطی ث ٝضؿط ثپطزاظ٘س .ضؿط ضا
٘سٞیس زست آزْٞبیی و ٝسطضضتٝای اظ ضؿط ٘ساض٘س  ٚضؿط ثطایطبٖ یه تف ّٗٙزٚض
مرد زماهن خود باشید
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اظ ظ٘سٌیطبٖ  ٚزٚض اظ ف ٚ ٟٓشٙٞطبٖ است .ذٛز ضٕبٞب زٚض  ٓٞثٙاطایاٙایاس ضاؿاط
ثٍٛییس ٞ.ط رب یه ا٘زٕٙی ٞست  ٚیه ٔزٕٛؾٝای زٚض  ٓٞرٕؽ ٔای ضا٘ٛاس ٚ
ٔیرٛا٘ٙس ،ضؿط ضضس پیسا ٔیوٙس .ایٗ یه ٘ىت.ٝ

طتع شعری شيا چیز کّچکی ٌیسث
٘ىت ٝی زیٍط ایٗ است و ٝایٗ طجؽ ضؿطی و ٝضٕب زاضیاس ،چایاع واٛچاىای
٘یست؛ ایٗ یه ؾطیّٝی ثعضي اِٟی است ث ٝضٕبٔ .مبیس ٝوٙیس ایٗ ضا ثب وسی واٝ
ٔخالً ٘یطٚی ثس٘ى رسٕب٘ى ذیّی ظیبزی زاضز؛ ایٗ اظ آٖ ثبالتط استٔ .مبیس ٝواٙایاس
ایٗ ضا ثب وسی و ٝپ َٛظیبزی ٌیطش ٔیأیس ،زض ظ٘سٌی ضاب٘اس پا َٛزض آٚضزٖ
زاضز؛ ایٗ اظ آٖ ثبالتط استٔ .مبیس ٝوٙیس ایٗ ضا ثب ٔمبٔبت غابٞاطی؛ ٔاسیاط یاه
ربیی است ،ضئیس یه ربیی است و ٝاظ ایٗ ٘ؿٕت ٔحط ْٚاست؛ ایٗ اظ

” من نایگویم قشیحهی ضؼشی سز دس سزه زحسباسبات و دس
سزه ػوزطف زنسانی و دل و ػطق و زینیا ته کاس نثشیذ.

“

آٖ ثبالتط استٔ .مبیس ٝوٙیس ایٗ ضا ثب رٕبَ  ٚظیجبیی؛ یه ٘فطی ٔخالً ذیّی رٕابَ
ذٛثی زاضز ،یب غسای ذٛثی زاضز  -اِجت ٝایٗ ٘ ٓٞؿٕتی است٘ ،ؿٕت ثاعضٌای ٞآ
ٞست  -ایٗ اظ آٖ ٘ؿٕت ثبالتط است .طجؽ ضؿط ،یه ٘ؿٕت ثطرستٝی اِٟی اسات.
ذسا ث ٝضٕب یه ویس ٝرٛاٞط ثعضيِ تٕبْ٘طس٘ی زازٜ؛ ضٕب ٔیتٛا٘یس ٞی زست وٙیس
تٛی ایٗ ،زض ثیبٚضیس  ٚذطد وٙیس .ذطرص ثطای ٘بٖ ٘یست ،ثطای ضىآ ٘ایاسات؛
ذطرص ثطای چیعٞبی ٚضای ضىٓٚ ،االتط اظ ضىٓ  ٚظ٘سٌای ٔابزّی اسات .ایاٗ
٘ؿٕت ضا ذسا ث ٝضٕب زاز ٜاست.

اسحفاده درسث از كریحَ شعری
ٔٗ ٕ٘یٍٛیٓ لطیحٝی ضؿطی ضا زض ضا ٜاحسبسبت  ٚزض ضا ٜؾٛاطف ا٘ساب٘ای ٚ
زَ  ٚؾطك  ٚایٟٙب ث ٝوبض ٘جطیس ٔ -یسا٘یس و ٝارتٙبة٘بپصیط است  -أب  ،زیٗ ضٕب اظ
ضٕب تٛلّؽ زاضز .یؿٙی استفبز ٜوٙیس اظ ایٗ ،زض ضاٞی و ٝذسای ٔتؿبَ ٔایاپاساٙاسز ٚ
ضاؾی است .ایٗرٛض ٘جبضس و ٝایٗ اضظش ٚاال ضا ذسای ٔتؿبَ ث ٝضٕب زاز ،ٜضإاب
ایٗ ضا زض ضا ٜذسا ٞیچ ٔػطف ٘ىٙیسٙٔ .ػٛض ٔٗ فمط  ٓٞضؿط آییٙی ٘یست  -طجاك
اغطالحی و ٝضٕبٞب ٔیٍٛییس؛ ضؿط ٔسح ائٕ ٚ ٝتٛحیس ٔ ٚطحی ٚ ٝچ ٚ ٝچا ،ٝواٝ
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اِجت ٝذیّی  ٓٞثباضظش است َ ،ٝ٘ -مٍی آن چیسَایی کٍ ياقعاً اوسان احستا
می کىد مًرد ویاز جامعٍ است؛ کٍ یکی از مُمتریه آوُا ،پرداخته بٍ مسایت
اوقالب ي مسای کشًر است.

ىرد زىاٌَی خّدجان ةاشید
ٔطز ظٔب٘ٝی ذٛزتبٖ ثبضیس ،آزْ ظٔب٘ٝی ذٛزتبٖ ثبضیس .ظٔب٘ٝی ضٕب ،ظٔب٘ا ٝی
ّٕٟٔی است .ثٙس ٜزض ایٗ ذطّ تبضید طٛال٘ی ایطاٖ ،ثرػٛظ لسٕت ثؿس اظ اساالْ،
ذیّی ضفتٚآٔس وطزٜاْ  -سّسّٞ ٝبیص ،احٛاَ ارتٕبؾی وطٛض ،احٛاَ سایابسای
وطٛض ،رٍٟٙب ،پبزضبٞیٟب ٌٕ -بٖ ٕ٘یى ٓٙزض تٕبْ ایٗ ٞعاض  ٚا٘سی سابَ ،وطاٛض
حبزحٝای ث ٝؾػٕت حبزح ٝی ا٘مالة اسالٔی ث ٝذٛز زیس ٜثبضس .ث ٝؾاػإات ایاٗ

”

صمانهی ضاا ،صمانهی میاّی زست .تنذه دس زین خطّ تباسیب
طوالنی زیشزن ،تخصوظ قسات تبؼبذ زص زسبال  ،خبیبلبی
سفتوآمذ کشدهز  -سلسله ایص ،زحوزل زجتااػی کطبوس،
زحوزل سیاسی کطوس ،جنگیا ،پادضا ییا  -گاان ناییبنبم
دس تاا زین ضزس و زنذی سال ،کطوس حادثهزی ته ػظبابت
حادثهی زنقالب زسالمی ته خود دیذه تاضذ .ته ػظات زیبن
حادثه ،من حادثه زی سشزؽ نذزس که کطوس ما ته خود دیبذه
تاضذ“.

حبزح ٗٔ ،ٝحبزحٝای سطاـ ٘ساضْ و ٝوطٛض ٔب ث ٝذٛز زیس ٜثبضس .
ٔب تّریٟبی ثعضٌی زاضتٝایٓ؛ أّب فتٛحبت ثعضي و ٝیه ّّٔت ایٗراٛض ٘ابٌاٟابٖ
ثطىفس ،ایٗرٛض ٘بٌٟبٖ ضضس وٙس ،ایٗرٛض ٘بٌاٟابٖ ٞإا ٝی ایاٗ حػابضٞابی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا و ٝزٚض ا ٚث ٝحبِت ٔػٛٙؾی چیس ٜثٛز٘س ،ث ٓٞ ٝثطیعز ،لس ثىطس ،ساط
ثّٙس وٙس ٚ ٚؾؿص زض غطف ثیست سی سبَ ایٗ تغییط ؾػیٓ ضا ثىٙسٞ ،طٌع چٙیاٗ
چیعی زض وطٛض ضخ ٘ساز ٜثٛز .ثّ ،ٝسّسّٞٝبیی آٔس٘س ،پبزضبٞیٟبیی ضىُ ٌطفتٙس،
مرد زماهن خود باشید
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وطٛض  ٓٞزض زٚض ٜی آٟ٘ب التساض ٘ػبٔی  ٚسیبسی  ٚغیط ٜپیسا وطز ٜاسات؛ أاب آٖ
ال یه ضب ٜؾجّبسی ،یه ضب ٜطٕٟبسجی ،یه اسإابؾایاُ
ضثطی ثٔ ٝطزْ ٘ساضتٔ .ٝخ ً
غفٛیبی آٔس٘س یه وبضٞبیی وطز٘س .پبزضبٞی آٟ٘ب ثب پبزضبٞی پبزضب ٜلجّاطابٖ ٚ
پبزضب ٜثؿسضبٖ تفبٚتی ٘ساضتٝ؛ ٕٞبٖ ظٚضٌٛییٕٞ ،بٖ تحىّٕٓٞ ،بٖ تّّٕهٔ .اطزْ
زض ایٙزب ٘مطی ٘ساضتٙس .ایٙىٔ ٝطزْ وطٛض ایٗرٛض ٛٞضیبضا٘ ،ٝایٙزٛض ضازابؾاب٘ا،ٝ
ایٗرٛض زالٚضا٘ٚ ٝاضز ٔیساٖ ٞبی سیبسی ثط٘ٛسٚ ،اضز ٔیساٟ٘بی ٘ػبٔی ثط٘ٛسٚ ،اضز
ال ٚرٛز ٘ساضاتا .ٝزض طاَٛ
ٔیساٖ ٞبی ارتٕبؾی ثط٘ٛس ،ایٗ ضضس ضا پیسا وٙٙس ،اغ ً
تبضید ٔب ٞیچ رب چٙیٗ چیعی ٚرٛز ٘ساضتٝ؛ ٔٗ ٘سیسْٞ .اط واس زیاس ،ٜثایابیاس
ٕ٘ٝ٘ٛاش ضا ثٍٛیس.

ایً زىاٌَ را جصّیر کٍید

”زین مضسع میاّی زست تشزی سضذ فش نگ ،زنذیطه و نش -
یؼنی تخطی که ضاا ا تایذ متصذّی زش تاضبیبذ  -زص زیبن
زستفاده کنیذ ،زین صمانه سز تصویش کنیبذ ،تبا زیبن تصبویبش
خودتان صمانه سز غنی کنیذ.

“

ذٛة ،ایٗ ٔعضؼ ّٕٟٔی است ثطای ضضس فط ،ًٙٞا٘سیطٙٞ ٚ ٝط  -یؿٙی ثرطی واٝ
ضٕبٞب ثبیس ٔتػسّی اش ثبضیس  -اظ ایٗ استفبز ٜوٙیس ،ایٗ ظٔب٘ ٝضا تػٛیط وٙیس ،ثاب
ایٗ تػٛیط ذٛزتبٖ ظٔب٘ ٝضا غٙی وٙیسٞ .طچ ٝو ٝضٕب ثٍٛییس وا ٝذاٛة ثابضاس،
زضست ثبضسٔ ،ستحىٓ ثبضسٔ ،تیٗ ثبضس ،پطٔغع ثبضس ،ایٗ ظٔب٘ٝی ضإاب ضا غاٙای
ٔیوٙس؛ ایٗ غطف ضا پط ٔی وٙس اظ ٔحتٛای ثباضظش  ٚغٙی ٔ ٚساتاغاٙای واٙاٙاس.ٜ
ثٙبثطایٗ ،ایٗ یه ٚغیفٝی ضٕبست.

ىً ٌيیگّیو شاعر كریحَی شعری خّد را در راه احساساا

و

عّاطف اٌساٌی و عشق ةَ کار ٌترد
ؾطؼ وطزْٕ٘ ٗٔ ،یٍٛیٓ ضبؾط لطیحٝی ضؿطی ذٛز ضا زض ضا ٜاحسابسابت ٚ
ؾٛاطف ا٘سب٘ی  ٚؾطك ث ٝوبض ٘جطز؛ ٘ ،ٝثبالذط ٜضابؾاط زِای زاضز ،آٖ ٞآ زَ
آ٘هٙب٘ی و ٝذٛز ضٕبٞب زیٍط اظ  ٕٝٞثٟتط ٔیسا٘یس ٘ -بظن  ٚظٚزض٘ذ ٘ ٚإایاسا٘آ
پطپطی  ٚث ٝا٘سن چیعی تىب٘ی  -ثبالذط ٜآزْ طجؽ ضؿط  ٓٞزاضز؛ ٕ٘یٍٛیآ یاه
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ٚلتی ٌّٝای زاضز٘ ،ىٙس؛ زضزی زاضزٍٛ٘ ،یس؛ ضٛلی زاضز ،ؾطمی زاضزٔ ،یّی زاضز،
ٍ٘ٛیس؛ ایٟٙب ضا ٕ٘یضٛز تٛلّؽ زاضت؛ یؿٙی ٚالؿبً اٌط وسی چٙیٗ چیعی اظ ضابؾاط
تٛلّؽ وٙس ،ایٗ غیط ٚالؽثیٙب٘ ٝاست.

ٌاصر خسرو شاعر جيام ىکحتی اسث
اِجت ٝضؿطایی زاضتٝایٓ و ٝاظ آٖ ضٚحیٞٝب ٘ساضتٝا٘س؛ ٔخُ ٘بغط ذسط٘ - ٚبغاط
ذسط ٚتٕبْٔىتجی است  -یب ٚاؾع لعٚیٙی زض ضؿطای سجه ٙٞسیٚ .اؾع لعٚیاٙای
ضبؾط ذٛة  ٚثطرست ٝای ٞ ٓٞست ،حس ضؿطی اش ثب حس ضؿطی وّیٓ  ٚایٟٙب پّٟٛ
ٔیع٘س؛ یؿٙی وٕتط اظ وّیٓ  ٚوٕتط اظ حبد ٔحّٕسربٖ لسسی  ٚایٗٞب ٘یست؛ تمطیجابً
ثب ایٟٙب ٕٞعٔبٖ ٞ ٓٞست؛ ِٚی ذتٚ ،اؾع است  ٚضؿطش ٔٛؾاػا ٝاسات؛ تاٛی
نایگویم یک وقتی گلهزی دزسد ،نینذ؛ دسدی دزسد ،نگویذ؛ ضبوقبی

”

دزسد ،ػطقی دزسد ،میلی دزسد ،نگویذ؛ زینیا سز نایضود توقّغ دزضبت؛

من زص ضاػش زین توقّغ سز نذزس که زینجوس ضؼشی تبگبویبذ.
حاال خود ما م یک وقت ایی یک نیض ایی میبگبفبتبیبم؛
زینجوس نثوده که حاال زص زین حشفیا دوس تاضذ؛ نه ،دس آن زص
زین نیض ا م توده .زمّا میگوییم مثل حافظ تاضیذ“.

ٔبیٞ ٝبی ضؿط  ٚغعَ  ٚضبزی  ٚضٍِٛٙی  ٚایٗ چیعٞب ٘طفتٔ .ٝب اظ ایٗ لجیُ ضؿطا ٓٞ
زاضتٝایٓ.

ىثم حافظ ةاشید
ثٙبثطایٗ ٔٗ اظ ضبؾط ایٗ تٛلّؽ ضا ٘ساضْ و ٝایٙزٛض ضؿطی ثٍٛیس .حبال ذٛز ٔاب ٞآ
یه ٚلت ٞبیی یه چیعٞبیی ٔیٍفتیٓ؛ ایٙزٛض ٘جٛز ٜو ٝحبال اظ ایٗ حاطفاٟاب زٚض
ثبضس؛ ٘ ،ٝزض آٖ اظ ایٗ چیعٞب  ٓٞثٛز .ٜأّب ٔیٍٛییٓ ٔخُ حبفع ثبضیس .ثجیٙیس ،حبفاع
ضؿط ؾطفب٘ى لطؿی زاضز .حبال ٔٗ ٕ٘یرٛأ ٓٞخُ ثؿؿیٟب ثٍٛیٓ اٌط حبفع ٔیٍٛیاس
»ذٛضب ضیطاظ ٚ ٚؾؽ ثیٕخبِص« ایٗ ٔ ٓٞطازش ضیطاظ ؾبِٓ ّٔاىاٛت اسات؛ ٘ا،ٝ
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ثبالذط ٜا ٓٞ ٚضبؾطی ثٛزٔ ٜخُ ثمیٝی ضؿطا؛ أب أ ُٞؿطفت  ٚا ُٞسّٛن ثٛزٚ ٜ
ثرطی اظ ؾٕط  ٚثرطی اظ ایٗ ٌٙزی ٝٙی ثباضظش ضا غاطف ایاٗ وابض واطزٔ .ٜاب
ٔیٍٛییٓ ایٗ وبض ضا ثىٙیس .تٛلؽ ٔب رساً اظ ٕٝٞی ذبٕٟ٘ب ،اظ ٞإا ٝی آلابیابٖ -
ثرػٛظ رٛاٖٞب  -ایٗ است.

حد ٌگَ دارید
٘ىت ٝی آذط  ٓٞایٙى :ٝآٖربیی و ٝثٔ ٝسبئُ زَ  ٚؾٛاطف  ٚایٟٙب ٔیپطزاظیاس،
حسّ ٍ٘ ٝزاضیس؛ یؿٙی آٖ حبِت ؾفبف  ٚحزبة ضا حفع وٙیس .ایٗ ضا ثسا٘یس ضؿطی
و ٝآٖ ٚلت فطٚـ فطّذعاز ٔیٍفت ،زض ز٘یبی ضٚضٙفىطى آٖ ظٔبٖ  ٓٞوسی لجاَٛ
٘ساضت .ذتٔ ،ب ثب ایٟٙب ٔٛار ٝثٛزیٓ ،ضٚثٝض ٚثٛزیٓ؛ ٕٞیٗٞبیی وا ٝضات تاٛی
لٜٟٛذب٘ٞٝب  ٚوبفٞ ٝبی تٟطاٖ ٔیٙطستٙس  ٚؾطقذٛضی ٔیىطز٘س  ٚآٟ٘ب ضا اظ ٔساتای
ضٚی زٚش ٔیىطیس٘س ٔیجطز٘سضبٖ ذب٘ ،ٝچٕ٘ ٖٛیتٛا٘ستٙس ثط٘ٚسٕٞ ،بٟ٘ب ٔ ٓٞؿتماس

” آن جایی که ته مسائل دل و ػوزطف و زینیا میپشدزصیذ ،حذّ
نگه دزسیذ؛ یؼنی آن حالت ػفاف و حجاب سز حفظ کنیبذ.
زین سز تذزنیذ ضؼشی که آن وقت فشوؽ فشّخضزد میگفت ،دس
دنیای سوضنفیشى آن صمان م کسی قثول نذزضت.

“

٘جٛز٘س و ٝضؿط ثبظ  ٚؾطیبٖ ٔ -خُ ثؿؿی اظ ضؿطٞبی فطٚـ فطّذعاز  -ثابیاس ٌافاتاٝ

ضٛز .ایٗ زض حبِی ثٛز و ٝآٖ ظٔبٖ ،فط ،ًٙٞفط ًٙٞزیٍطی ثٛز؛ اغاالً ظٔاب٘ا،ٝ
ظٔب٘ ٝی ٚالؿیّبت تّد  ٚظضت ٔ ٚستٟزٙی ثٛز و ٝحبال ٌٛضٝای اظ آٖ  ٓٞزض ضؿاط
ثؿؿی اظ ضؿطای آٖ ضٚظ ذٛزش ضا ٘طبٖ زاز ٜثٛز.

فروغ فرخزاد ةَ اعحلاد ىً عاكتث ةَ خیر شد

ٔٗ اسٕی اظ ثؿؿی ضؿطای ظٖ زیٍط ٕ٘ی آٚضْ؛ چ ٖٛفطٚـ فطّذعاز اٚالً ُٔاطز،
حب٘یبً ث ٝاؾتمبز ٔٗ ؾبلجت ثریط  ٓٞضس .ثؿؿیٟبی زیٍط ٘ ،ٝؾبلجت ثٝذیاط ٘طاس٘اس ٚ
٘رٛاٙٞس ضس؛ ِصا ث ٝآٟ٘ب اضبضٜای ٕ٘یى ٚ ٓٙاظ آٟ٘ب اسٓ ٕ٘یأٚضْ.
غطؼ ایٗ است و ٝزذتطٞبی رٛاٖ تػّٛض ٘ىٙٙس و ٝحبال اٌط چٙب٘ه ٝثاراٛاٞاٙاس
ثطای زِطبٖ ،ثطای ؾٛاطفطبٖ ،ثطای حسّطبٖ یه ضؿطی ثٍٛیٙس ،پس زیٍط ثاط٘ٚاس
تب آٖ ت ِ ٝتٝ؛ ٘ ،ٝثابالذاط ٜذاٛة اسات وا ٝآزْ یاه حاسّی ضا ٘اٍا ٝزاضز.
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أیسٚاضیٓ اٖضبءاهلل سبَ آیٙسٕٝٞ ٜی ضٕبٞب ظ٘س ٜثبضیس؛ ٔب  ٓٞاٌط ظ٘اس ٜثاٛزیآ،
ثتٛا٘یٓ زض ذسٔت ضٕب ثبضیٓ  ٚاظ ضٕب چیعٞبی ثٟتط ثطٛٙیٓ.

جلّیث ىتاٌی ىعرفحی
ج
اِجتّ ٝایٗ ٘ىت ٝضا  ٗٔ ٓٞایٙزب یبززاضت وطز ٜثٛزْ ثٍٛیٓ ،وا ٝچا ٖٛثاحا ِ
ال اضبضٔ ٜیى ٓٙو ٝزض ثاؿاؿای اظ ضاؿاطٞابی
طٛال٘ی ٔیجَطز ،زیٍط ٕ٘یٍٛیٓ .ارٕب ً
ضؿطای رٛاٖ  -ثرػٛظ أطت  ٓٞچٙس ٕ٘ ٝ٘ٛزاضت و ٝزیسْ  -آزْ ٘طاب٘ا ٝی
ال ایطابٖ ٌافات واٝ
یه ٘ٛؼ اؾططاة  ٚیه ٘ٛؼ حیطت ضا ٔطبٞسٔ ٜی وٙس؛ ٔخ ً
ٔٛاغت رٛرٞٝبی ایٕبٖ ٔٗ ثبضیس .اِجتّ ٝایٗ زغسغ ،ٝزغسغٝی ٔاماسّسای اسات،
ذیّی ذٛة است  ٗٔ ٚاظ ایٙى ٝایٗ زغسغ ٝزض ایٗ راٛاٖ ضابؾاط ٚراٛز زاضز،

من زص زینیه زین دغذغه دس زین جوزن ضباػبش وجبود دزسد،

”

خشسنذ میطو ؛ زما دل من م میلشصد که نشز دغذغه دزسد.
زین دغذغه و حیشت و زضطشزب  -یک مخلوطی زص اه ی
زینیا  -تایذ دس ضؼش زص تین تشود؛ زین م سز بص تبقبویبت
مؼشفت زست که زلحاذهلل ضاا دزسیذ“.

ذطسٙس ٔیطْٛ؛ أب زَ ٔٗ ٔ ٓٞیّطظز و ٝچطا زغسغ ٝزاضز .ایٗ زغسغ ٚ ٝحیاطت ٚ
اؾططاة  -یه ٔرّٛطی اظ ٕٝٞی ایٟٙب  -ثبیس زض ضؿط اظ ثیٗ ثطٚز؛ ایٗ  ٓٞضاٞص
تمٛیت ٔؿطفت است و ٝاِحٕساهلل ضٕب زاضیس.
اِجتّ ٝایٗ اسبتیس  ٚثعضٌبٖ ضؿط ،یه شضّ ٜثبیستی ٚاؾحتط حطف ثع٘ٙس؛ ٞآ آلابی
ؾّی ٔؿّّٓ ٓٞ ،ثؿؿیٟبی زیٍط .ایٟٙب ثبیس یه شضّ ٜضٚضٗتط حطف ثع٘ٙس تب آٖ ٔجب٘ی
فىطی ٔ ٚؿطفتی و ٝایٟٙب ذٛزضبٖ ث ٝآٖ ضسیسٜا٘س  ٚفٕٟیسٜا٘س  ٚیبز ٌطفتٝا٘س  ٚثاٝ
لسضی ضس ٜؤ ٝیتٛا٘ٙس ازا وٙٙس ،آٖ ضا زضست ازا وٙٙس تب ططف ثفٕٟاسٔ .اٛاغات
ثبضیس ٔربطت ذٛزتبٖ ضا تٛی حیطت ٍ٘٘ ٝساضیس .ذٛة ،یه حطفی ثبیس ٌافاتاٝ
ضٛز و ٝططف استفبز ٜوٙس؛ ِفع استٛاضٔ ،ؿٙبی ذٛة؛ أب زض ؾیٗ حبَ ٔخُ ٕٞابٖ
ثیت وصایى »حیطت زٔیسٜاْ ٌُ زاغٓ ثٟب٘ٝای است« ذٛاٞس ضس.
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شعر ةاید حداكم ةرای اُم فً گّیا ةاشد
اِجتّ ٝایٗ زٚست  ٚضبؾط افغب٘یٕبٖ اضؿبض ثیسَ ضا تطرٕ ٝوطز ،ٜا٘ػبفبً تطرٕ ٝی
ذٛثی  ٓٞوطز - ٜیؿٙی لب٘ؽ وٙٙس ٜاست  -أب ثبالذطٌ ٜیذ وٙٙاس ٜاسات زیاٍاط.
آزٟٔبیی و ٝثب ضؿط ا٘س زاضتٙس ،سی چ ُٟسبَ ،چ ُٟپٙزب ٜسبَ ثب ضؿط ٚض ضفتٙاس،
ثب ضؿط ٙٞسی ا٘س زاضتٙسٚ ،لتی ایٟٙب ٔؿٙبی ضؿط ضا ا َّّٝٞٚٚزضست ٕ٘یفٕٟٙس ،ایاٗ
٘مع ضؿط ٔحسٛة ٔیضٛز .یه ؾبٔی و ٝتٛی وٛچ ٝزاضز ؾجٛض ٔیوٙسٕٔ ،ىاٗ
است ایٗ ضؿط ضا ٘فٕٟس ٘ -فٕٟیسٖ ا ٚؾیت ٘یست  -أب ثبالذط ٜوسی و ٝثاب ضاؿاط
ا٘س زاضز ،ا ٚثبیس ثفٕٟس و ٝضٕب چٔ ٝیٍٛییس.

” موزظة تاضیذ مخاطة خودتبان سز تبوی حبیبشت نبگبه
نذزسیذ .خوب ،یک حشفی تایذ گبفبتبه ضبود کبه طبشف
زستفاده کنذ؛ لفظ زستوزس ،مؼنای خوب.

“

اٖضبءاِّّ ٝذسا٘ٚس ٕٝٞی ضٕب ضا ٔٛفّك ثساضز .اظ زٚستبٖ ،ثرػٛظ اظ آلبیب٘ای واٝ
ٔسیطیّت ایٗ رّس ٝضا ث ٝؾٟسٌ ٜطفتٙس  ٓٞ -رٙبة آلابی لاع ٜٚواٚ ٝالاؿا ًب وابض

ثطرستٝای وطز٘س ٓٞ ،ایٗ ٔسح طٛال٘یای و ٝآلبی فیؽ ثطای آلبی لعٌ ٜٚفتٙس،
ؤ ٝسیحٝی ربِجی ثٛز  ٚاسٓ ایطبٖ ضا تٛی تبضید ٔب٘سٌبض وطز٘س! ٕٞ ٚ -هٙیٗ اظ
ثمیٝی زٚستب٘ی و ٝثطای ازاضٜی ایٗ رّسٕٞ ٝىبضی وطز٘سٔ ،تطىّطیٓ.

زیساض ثب ضبؾطاٖ
99983839
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کحاب »خّرشید در ىشث«
گردآوری شده جّسط اسحاد عتدانرحیو سعیدی راد
کَ ىّرد جّجَ رُتر اٌلالب كرار گرفث.
ایي کتاب هجوَػِ اشؼار ٍیژُ هَضَع »تیداری اسالهی« تِ اّتوام
ػثدالرحین سؼیدی راد است.کتاب هجوَػِای از اشؼار کالسیک ،سپید
ٍ تحلیلّای ترخی از شاػراى صاحة ًظر است کِ در طَل ّشت هاُ
جوغ آٍری شدُ است.

کحاب »شب شاعران ةی دل«
ایي کتاب گسارش کاهل هراسن شة شؼر سال  ۹۸۳۱در حضَر حضرت
آیتاهللالؼظوی خاهٌِای (هدظلِ) است ٍ تررای اٍلریري ترار سر رٌراى
هٌتشرًشدُ هؼظنلِ در ایي دیدار را در اختیار ه اطثاى قرار هیدّد.
هْوتریي هحَرّای تیاًات هطرح شدُ ػثارتٌد از :ظَْر سثک جردیرد
شؼری در سالّای اخیر ،اّویت ٍ جایگاُ شؼر ترای کشَر ،تَصیِّای
رّثر اًقالب تِ شاػراى ٍ ًظر ایشراى درترارُ تررخری از شراػرراى
پیشکسَت هاًٌد ”استاد قْرهاى“ ” ،فرٍؽ فرخساد“ ” ،صراحرثرکرار“ ،
”شفیؼیکدکٌی“ ٍ...
»شة شاػراى تیدل«در  ۹۲۳صفحِ ػالٍُ تر تیاًات هؼظنلِ ،شراهرل
هتي کاهل اشؼار خَاًدُ شدُ ،هتي گفتگَی شاػراى تا رّثرر اًرقرالب
اسالهی در خصَص اشؼارشاى ،تیَگرافی شاػراى ٍ تصاٍیر ایي دیردار
است .فیلن کاهل ایي دیدار ًیس تِ کتاب ضویوِ شدُ است.
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