
 

  با زبان ساده ي گل هاي قاصد
  نگرشی بر درونمایه ھای شعری در آثار زنان سپید سرا 

  از فروغ فرخزاد تا امروز

  

  هاشم کرونی: نویسنده

 q   چکیده:  

پ#س از نیم#ا، ام#ا ب#ا . شعر ایران، پیش از نیما، حضور زن#ان را ب#ھ درس#تي درك نك#رده ب#ود
ري ھمچون فروغ، حضور زنان شاعر پر رن#گ ت#ر گون و زنان شاع ظھور موجھاي گونھ

اي در آث##ار خ##ویش ارائ##ھ  ان##دك زن##ان ش##اعر قب##ل از نیم##ا، ھوی##ت مس##تقل و زنان##ھ.  گردی##د
ي ھ##ویتي جدی##د از زن ب##ھ  كردن##د، ام##ا حض##ور زن##ان در ای##ن دوران ، مص##ادف ب##ا ارائ##ھ نمي
  .ي زن بود مثابھ

ھاي  پس از آن و ھمزمان با رویكردھایي جدی#د ب#ھ گون#ھ. نددانست ي چھل، گروھي شعر را تنھا سیاسي مي تا دھھ
اي ش#عر زن#ان را تنھ#ا ح#اوي احساس#ات رمانتی#ك و  ھ#اي زنان#ھ در ش#عر، ع#ده تر و ظھ#ور حس عاشقانھ و حس#ي

ان#د ك#ھ توان#ایي آن را دارن#د ك#ھ  ي اخی#ر نش#ان داده اما زنان شاعر خصوصاً در چھ#ار دھ#ھ. ھا خواندند   زنانگي
ھاي  ایي ھمچ##ون زن##انگي، عش##ق و تنھ##ایي، م##رگ ، انتظ##ار ، م##ذھب و ارزش##ھاي انقالب##ي، آس##یبھ درونمای##ھ

اجتماعي، اعتراض، سیاست برخاستھ از بطن جامعھ و حتا سیاست در معناي كالن و جھاني را بھ شعرھایشان 
  .وارد كنند

  
د در مق##ام س##رایش ي ش##عر س##پی پ##ژوھش حاض##ر، تالش##ي اس##ت در راه اثب##ات ای##ن نظ##ر ك##ھ زن##ان ش##اعر عرص##ھ

  .ھایي چند بعدي ھستند نھ تك بعدي انسان
***  

  

q  کلمات کلیدي :  
 -جن#گ -ھ#اي انق#الب ارزش -م#ذھب -انتظ#ار -مرگ -عشق -زنانگي -شعر سپید -شعر -زن

  نیما -فروغ -سیاست -اعتراض -ھاي اجتماعي آسیب
***  

  
      q        مقدمه:  

ي تح##ولي قاب##ل تام##ل در  ا ب##ھ عن##وان نقط##ھش##عر فارس##ي، آغ##از ق##رن چھ##اردھم خورش##یدي ر
  . خاطرخویش دارد

ي ش#عري ای#ن  ي ابع#اد ش#عر را در برگرف#ت و آن را ب#ھ كل#ي باگذش#تھ تحولي كھ اندك ان#دك ھم#ھ
  .سرزمین متفاوت كرد
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اختیار ك#رده ب#ود، ب#ا آث#ار س#رایندگان »  نیما«اي كھ  ھاي شكلي میان طریقھ اگر در ابتدا، تفاوت
جال و ھیاھو گردید، اما در ادامھ این تفاوت در حد شكل محدود نماند و عالوه سنتي، موجب جن

نیم##ا از ھم##ان ابت##دا ب##ھ . ب##ر ش##كل و ف##رم ش##عر، دورنمای##ھ و محت##واي آث##ار را نی##ز ش##امل ش##د
ي  كنگ#ره«ي اشعارش توجھ زیادي داشت، تا آنجا كھ در سخنراني خویش در نخس#تین  دورنمایھ

، پ###س از اش###اره ب###ھ وزن و قافی###ھ و بلن###دي و كوت###اھي  ١٣٢٥اه در تیرم###» نویس###ندگان ای###ران
ي اص##لي اش##عار م##ن رن##ج م##ن  مای##ھ«: گوی##د ي آث##ارش مي ھا در اش##عارش پیرام##ون مای##ھ مص##راع

م##ن ب##راي رن##ج خ##ودم و . ي واقع##ي بای##د آن مای##ھ را داش##تھ باش##د ي م##ن، گوین##ده ب##ھ عقی##ده. اس##ت
اند  قافیھ در ھمھ وقت براي من ابزارھایي بودهگویم ، خودم و كلمات و وزن و  دیگران شعر مي

ي  در دوره. ام تا ب#ا رن#ج م#ن و دیگ#ران بھت#ر س#ازگار باش#د كھ مجبور بھ عوض كردن آنھا بوده
بھ طوري ك#ھ م#ن ب#انوي خان#ھ و . ھایي ھست   ھاي دیگران سھم زندگي خود من ھم از جنس رنج

 …ن جھ#ت وق#ت پ#اكنویس ب#راي م#ن ك#م اس#تدار و ایلخي بان و چوپان ناق#ابلي نیس#تم ب#ھ ای# بچھ
ت##وانم بگ##ویم م##ن ب##ھ رودخان##ھ ش##بیھ ھس##تم ك##ھ از ھ##ر كج##اي آن الزم باش##د، ب##دون سروص##دا،  مي
  )١(».توان آب برداشت مي

اي ك#ھ ب#ھ ن#ام نیم#اي م#ي شناس#یمش و در ھم#ین ھفت#اد، ھش#تاد س#ال  در حقیقت محتواي رودخانھ
رنج است و . اند و با سروصدا از آن برداشت كردهاخیر، بسا شاعران و مدعیان،  بي سروصدا 

ھ##اي  تأكی##د اینچنین##ي نیم##ا در جم##ع فرھیختگ##ان ادب##ي دوران، نش##ان از اھمی##ت محت##وا در نظرگاه
  .تر شعر فارسي دارد مدرن و نوین 

 ١٥٠٠٠یعني پس از . شود اي طبیعي قلمداد مي ھا در شعر و روند نوسازي آن مسألھ این تفاوت
و تاریخ طوالني شعر ای#ران قب#ل و بع#د از اس#الم، بایس#تي رون#د ) ٢(ر در جھان سال تاریخ شع

  .نوسازي در شعر ھمھ جانبھ باشد
شاعر بزرگي ھمچون . گردد با این ھمھ،  اھمیت درونمایھ  و محتوا تنھا بھ شعر فارسي بر نمي

مبل#غ نظری#ات اي او را  ھایش نگاھي خاص بھ محت#وا دارد ت#ا ج#ایي ك#ھ ع#ده در نوشتھ» الیوت«
ھاي  دانن#د ك#ھ حت#ا ب#ھ جنب#ھ در اروپ#ا مي –پیرامون یك جامعھ مس#یحي و ی#ا ی#ك وح#دت فرھنگ#ي 

  )٣.(كند ي سودطلبانھ انتقاد مي داري ماده گرایانھ سیاسي نیز نظر دارد و از نظام سرمایھ
   

فرات#ر  ھاي شعري ، از جانب شاعران و حت#ي در كشور ما نیز بحث و تحلیل پیرامون درونمایھ
. ش###ود ي فرھن###گ نی###ز دنب###ال مي از آن، از جان###ب سیاس###تمداران و متولی###ان سیاس###ي عرص###ھ

ب#ا «: نویس#د دان#د و مي در این زمینھ ادبیات مشروطھ را نقط#ھ تح#ول مي» غالمعلي حداد عادل«
ھاي  مای##ھ انداز ت#ازه در ش##عر ایج##اد ش#د و ام##روز ش#اعران م##ا از درون آم#دن مش##روطھ ی#ك چش##م

  )٤(».گویند ميجدیدي سخن 
      q          

زنان شاعر، تا پیش از . در این میان نگاه بھ شعر شاعران زن از چند جانبھ قابل تامل است 
ھاي ادب#ي نداش#تند   ھاي نوین شعري، حضور قاب#ل ت#وجھي در عرص#ھ بروز و ظھور جریان

دیگ#ري در  ن#ام ،»پ5روین«و  »مھس5تي«و  »رابعھ«و بھ عبارتي، جز چند نام محدود نظیر 
  .ي شعر، جلب توجھ نكرده بود عرصھ

ي فرھنگ و ش#عر مردان#ھ  اي تاریخ شعر و ادب ایران را تاریخ سیطره بھ این دلیل است كھ عده
  )٥.(دانند مي
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ي جدیدي را فرا روي زنان ش#اعر گش#ود، اگ#ر ھنگ#امي ك#ھ ش#عر ش#اعران  شعر نو، اما عرصھ
و ) ٦(آنھ##ا ح##اكم اس##ت   اي ب##ر م فض##اي مردان##ھخ##وانی زن از رابع##ھ ت##ا پ##روین اعتص##امي را مي

ي ش#عر فارس#ي،  بینیم، اما پ#س از دوران ت#ازه فضایي تخت و یكدست را در دنیاي شعر آنان مي
گوني در شعر  ھاي گونھ شود درونمایھ ي دید یك زن بھ عنوان شاعر، باعث مي زنانگي و زاویھ

عر مردان و گذشتگان و گ#اه ك#امالً مج#زا ھایي گاه مشترك با ش شاعران زن دیده شود، درونمایھ
در نوشتار پیش رو، با بھره مندی از اسناد کتابخانھ ای بھ بررسي درونمایھ . و متفاوت از آنان

  .پردازیم اند مي ي شعر سپید آثاري از خویش ارائھ كرده ھاي شعري زناني كھ در عرصھ 
  

  q      ي کامل زنان ساده 
در . ي آث/ار زن/ان ش/اعر س/پید سراس/ت ترین درونمای/ھ شاخص زنانگي و احساسات زنانھ،   

پ//یش از بررس//ي . رابط//ھ ب//ا ادبی//ات مردان//ھ و زنان//ھ مباح//ث متع//ددي مط//رح ش//ده اس//ت 
ھاي شعري، خوب است كھ نظرات زن ش/اعري را بخ/وانیم ك/ھ ھ/ر چن/د خ/ود ش/عر  نمونھ

شاید این «: گوید ميدر این زمینھ  »سیمین بھبھاني« .سپید نگفتھ اما خط شكن بوده است
را باید در ح/د تف/اوت می/ان   مردانگي در ادبیات ھم مصداق داشتھ باشد، این تفاوت -زنانھ

  . تر است  توان گفت كدام با ارزش نمي. دو سبك مثالً رئالیسم و سوررئالیسم تصور كنیم 
ھم//ین ي بی//ان احس//اس زن ب//ا م//رد ب//ي ش//ك متف//اوت اس//ت و  ي نگ//ارش و نح//وه جھ//ان بین//ي، ش//یوه

آورد، ام/ا ای/ن تف/اوت موج/ب  ھاي دلپ/ذیري ب/راي اث/ر ھ/ر ی/ك از آنھ/ا ب/ھ وج/ود م/ي ویژگي  تفاوت
  )٧(» .شود ادبیات مردانھ را بر ادبیات زنانھ ترجیح د ھیم یا برعكس نمي

ھاي زنانھ در ادبیات و بھ وجود آمدن ادبی/ات زنان/ھ در ای/ران ب/ا ن/امي آش/نا گ/ره  در ھر حال حس
  »فروغ فرخزاد«.  خورده است

فروغ شاید بیش از ھمھ ي شاعران زن تاریخ بھ اھمی/ت جایگ/اه خ/ویش ب/ھ عن/وان ی/ك زن ش/اعر 
ي شعرش بھ گون/ھ اي باش/د ك/ھ مخاطب/ان بتوانن/د ب/ا  خواست محتوا و سوژه شاید او مي. واقف بود

ل/ذا ت/الش دانست بایس/تي خوانن/ده ح/رف او را ب/اور كن/د،   و مي) ٨(شاعر آن ھمزاد پنداري كنند 
اي  داشت تا خویش را بنویسد و حاصل ای/ن ت/الش ورود عناص/ر و احساس/ات و س/اخت درونمای/ھ

و نگاه كردن بھ جھان بھ عنوان ی/ك » زنانگي«اي بھ نام  تازه بھ ادبیات ما بود،  حس و حال تازه
  زن 

  
  ي كامل مرا پناه دھید اي زنان ساده

  ھاي نازكتان كھ از وراي پوست، سر انگشت
  یر جنبش كیف آور جنیني را مس

  كند دنبال مي
  و در شكاف گریبانتان ھوا

  آمیزد بھ بوي شیر تازه مي
  )فروغ فرخزاد(    

  
ي نویسندگان ایران  در نخستین كنگره. این حس تا قبل از فروغ، جایي در ادبیات ما نداشتھ است

شد تنھا نام پنج زن بھ ھاي آغازین انقالب نیما برگزار  و ھمزمان با دھھ ١٣٢٥كھ در تیرماه 
  .ي مدعو در بین دعوت شدگان وجود دارد عنوان شاعر ونویسنده
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باشد كھ ح/س و نگ/اه آن  »ژالھ سلطاني«ي  شاید حسي ترین سروده در میان این چند نفر، سروده
  .ھاي مردان ھمان جمع ندارد ھیچ تفاوتي با دیگر سروده

  
  پیام بفرستم براي دوست      بنھم سر بھ گوش تو آرام 

  تو اي تلخ كرده كام مرا: گو        توببر سوي او پیام مرا 
  من بھ یاد توام تو یادم كن      گاه گاھي ز لطف شادم كن

  نگھش كن فقط مگوي سخن      یا چو او را ببیني اي گل من   
    نیاز بود عشق از اظھار بي      كھ خموشي زبان راز بود  
  )ژالھ سلطاني(                 

  :نمونھ قبل یا این نمونھ مقایسھ كنید حال این سطرھا را با
  

  گوشواري بھ دو گوشم مي آویزم
  از دو گیالس سرخ ھمزاد

  ھایم برگ گل كوكب مي چسبانم و بھ ناخن
  اي ھست كھ در آنجا كوچھ

  پسراني كھ بھ من عاشق بودند، ھنوز
  ھاي باریك ھنوز با ھمان موھاي درھم و گردن

  د كھ یكشب او را اندیشن ھاي معصوم دختركي مي بھ تبسم
  باد با خود برد 

  )فروغ فرخزاد(      
  یا این نمونھ كھ بیانگر حسي كامالً زنانھ است

  
  آه 

  آوردم من بھ یاد مي
  اولین روز بلوغم را 

  كھ ھمھ اندامم
  شد در بھشتي معصوم باز مي

  )فروغ فرخزاد(      
  

شاید آنگونھ . یش رفتھ استپروا بھ سراغ احساسات زنانھ ي خو اما بھ راستي چرا فروغ چنین بي
ي عشق و تجسم آن  توان در شعر بھ بیان صادقانھ زماني مي«: اند كھ پیش از این نیز گفتیم و گفتھ

فروغ نخستین زن بود ك/ھ از درون خ/ویش و از درون . پرداخت كھ از درون وجود آدمي بجوشد
  )٩(».زنانگي خویش بھ خود و جھان نگریست

. ش//ود ھ//اي اص//لي ش//عرھاي زن//ان س//پید س//را تب//دیل مي ھ یك//ي از تمام//ا ای//ن ح//س پ//س از ف//روغ ب//
البتھ ب/ا تخیل/ي ش/اعرانھ و قاب/ل . دھد ھاي یك زن خود را نشان مي زنانگي گاه در قالب روزمرگي

  : تامل
  

  دارم ابري برمي
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  سابم آسمان تھ گرفتھ را مي
  این شب تمیز را روي میز تو

  تا ھر چھ بخواھي در آن بكشي
  )داران ھلیلي گل(      

  اي؟ روي پاھایم خواب رفتھ
  ام سنگیني ات را سقط كرده

  شورم ھاي تو را مي من رخت چرك
  نھ  …

  )رزا جمالي(      
  گو شواره را كھ انداختي در كشو

  ھا را در سبد مالفھ
  و تاریكي را تكاندي از ایوان

  ھایت ام كمي كنار دست مرده
  در انتھاي شبي كھ آمدم 

  )آزیتا قھرمان(    
  

  q        آباد بازارهاي عشق  جمعه 
با این ھمھ،  شاید بارزترین وجھ بروز زنانگي در شعر این دستھ از ش/اعران ، عش/ق و البت/ھ 

  .ھاي رمانتیك باشد حس
اي بود كھ شاعران بیش/تر ب/ھ  ھاي آغازین قرن چھاردھم خورشیدي بھ گونھ فضاي شعري دھھ

 »مفت8ون امین8ي«ي  ب/ھ گفت/ھ. ایش داش/تنداجتماعي گ/ر –سمت شعرھاي ایدئولوژیك و سیاسي 
ب/ھ ای/ن » س8پھري«و » مش8یري«شعر را از سیاست جدا كرد و س/پس »  رویایي« اولین بار

طرف//دار » س88ایھ«و » ھ88ريز«و » آتش88ي«و » ش88املو«البت//ھ كس//اني مث//ل . رویك//رد پیوس//تند
ای/ن رو  ي ھمیشگي شاعران بوده و از اما عشق، دغدغھ)  ١٠(شعر سیاسي و اجتماعي بودند

  .ي چھل بھ بعد راه یافتھ است عشق فراوان بھ شعر شاعران دھھ
  

  خواندیم ما عشقمان را در غبار كوچھ مي
  ما با زبان ساده ي گل ھاي قاصد آشنا بودیم

  ھاي معصومانھ مي بردیم  ما قلب ھامان را بھ باغ مھرباني
  و بھ درختان قرض مي دادیم

  گشت ما ميھاي بوسھ در دستان  و توپ با پیغام
  و عشق بود آن حس مغشوشي كھ در تاریكي ھشتي

  ناگھ 
  كرد محصورمان مي

  و جذبمان مي كرد در انبوه سوزان نفس ھا و تپش ھا و تبسم ھاي دزدانھ 
  )فروغ فرخزاد(            

  سخن از دستان عاشق ماست
  كھ پلي از پیغام عطر و نور و نسیم
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  اند ھا ساختھ بر فراز شب
  بھ چمنزار بیا

  چمنزار بزرگبھ 
  و صدایم كن از پشت نفس ھاي گل ابریشم

  …ھمچنان آھو كھ جفتش را 
  )فروغ فرخزاد(      

  
  در این میان گاه شعرھاي زنان و عشق ھایشان انتزاعي و ذھني است

  
  بھ نگاه پنھانت 

  آویزم  خود را مي
  ھفت بار
  بارم خود را مي  

  و چھل شب 
  بھ روشن حادثھ   

  بندم دل مي    
  برآيبھ اجابت 
  ھایم را  التماس دست  
  )فریده برازجاني(    

  
  ھا عیني تر و ملموس تر شده است اما در سالھاي اخیر این حس

  
  صندلي در جاده منتظر است

  آید و مي رود آفتاب مي
  باران مي آید و مي رود
  برف مي آید و مي رود

  اما تو
  نھ از جاده مي آیي

  روي و نھ از قلب من مي
  )پونھ ندایي(    

  یاد مي آورمبھ 
  چشمھاي مردي

  كھ از جمعھ بازارھاي عشق آباد با روسري تركمني
  با تاجي از گل ھاي سرخ

  مي آید كھ عاشقم كند
  تا دلم بھانھ اي شود زخم ھاي دو تارش را 

  )طیبھ نیكو(      
  بر برف پاك كن ھا 
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  دست تكان مي دھند
  بر سھ شنبھ  برف مي بارد

  دست تكان مي دھیم 
  »احافظخد«         -

  برف پاك كن ھا 
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  از روي تو 
  برف سھ شنبھ را 

  مي روبند
  من دست تكان مي دھم 

  كنم نقش تو را پاك مي
  »خداحافظ«         -

  ي خالي برف مي بارد بر جاده
  و برف پاك كني

  دیوانھ وار
  بھ این سوي و آن سوي جدار گلو

  مي كوبد
  بارد در گلویم بر نام تو برف مي

  »شھیدينازنین نظام «      
  

ح/س ھ/ایي دیگ/ر از ای/ن  دس/ت نی/ز در . ھا محدود نمي مان/د ھا، تنھا بھ عاشقانھ البتھ اینگونھ حس
شود مثالً در این شعر، حس تنھایي بھ زیبایي  شعر شاعران زن یكي دو دھھ ي اخیر زیاد دیده مي

  :تصویر شده است
  تنھایي

  زني است در انتھاي شب
  تنھایي 

  تندیس سرباز گمنام است
  در میدان خالي

  تنھایي
  صدایي بي صورت است

  بر مغناطیس فضا
  اي گمشده تنھایي خاطره

  ھاست میان غریبھ
  تنھایي

  قوچ غمگیني است
  كھ از نژادش

  ھا شاخ ھایي بر دیوار مسافر خانھ
      باقي است

  )فرشتھ ساري(
  

رترین ش/عرھاي ي مان/دگا ت/وان در زم/ره ھایي عمیق آفریده م/ي ش/ود ك/ھ آنھ/ا را مي و گاه عاشقانھ
  : معاصر

  نھ آدمم نھ گنجشك
  اتفاقي كوچكم
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  افتم وقتي مي
  شوم دو تكھ مي

  برد نیمي را باد مي
  شناسم نیمي را مردي كھ نمي

  )گراناز موسوي(      
  

       q        ام آنقدر مرده 
ي  م#رگ ای#ن دغدغ#ھ. اس#ت» م#رگ«ھاي چش#مگیر ش#عر زن#ان سپیدس#را،  از جملھ درونمایھ
واره ذھ#ن ش#اعران را ب#ھ خ##ویش مش#غول داش#تھ و در روزگ#ار م#ا نی#ز نگ##اه دی#رین بش#ر ھم#

  .خاص بھ این مقولھ قابل تامل است
  

  خورد ھایم تكان مي شانھ …
  ام تا گر گرفتھ جنازه

  شدم ھات دفن مي زیربارش یكریز پروانھ
  …ھاي سیاه در باد را  كشد روسري زني كل مي

  )طیبھ نیكو(        
  

م#رگ «اي كھ خواھید خواند، شاعر از ضمیر اول شخص ب#ھ  ن طور نمونھباال و ھمی  در نمونھ
اي شخص#ي تلق#ي ش#ده و م#ورد بح#ث ق#رار  نگرد، بھ عبارت دیگر مرگ بھ عنوان دغدغھ مي» 
  :این رویكرد در میان زنان شاعر، بسامد باالیي دارد. گیرد مي

  
  حق با شماست

  من ھیچ گاه پس از مرگم
  بنگرمام كھ درآیینھ  جرأت نكرده
  ام و آنقدر مرده

  كھ ھیچ چیز مرگ مرا دیگر
  كند ثابت نمي
  )فروغ(    

  
ھاي دیگري نیز ب#ھ م#رگ نگریس#تھ ش#ده اس#ت، آنج#ا ك#ھ ش#اعر از بی#رون ب#ھ ای#ن  البتھ از زاویھ
  .ھاي قبلي ھستند در این حالت البتھ شعرھاي عیني تر از نمونھ. كند پدیده نگاه مي

  
  ي بستگانم مردند دیدم كھ ھمھ

  و من 
  بعد از اینكھ دیدم ماشین بھ كجا فرار كرد

  )بھ كجا فرار كرد؟(
  ھا راه افتادم بر روي جنازه

  رفتم كردم اصالً راه مي گریھ نمي
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  …ھا باالي قلب من دراز كشیده بودند جنازه
  )مریم مسیح(      

  مگر بھ قبر كسي زنگ مي زند
  اي كھ مرده نیست زنگ؟ بھ مرده

  قبر زنگ مي خورد
  الو 
  الو 

  كھ اگر مرده نداشتھ باشد
  این مرده اگر موبایل

  الو
  )آذر كیاني(    

  
      q        آن روزها رفتند  

ي شعر سپید، دری#غ خ#وردن برگذش#تھ  از جملھ درونمایھ ھاي دیگر آثار زنان فعال در حیطھ
  ھاي نو ستالژیك است و حس

  
  آن روزھا رفتند

  آن روزھاي خوب
  آن روزھاي سالم سرشار

…  
  ھا بھ یكدیگر ن خانھ ھاي تكیھ داده در حفاظ سبز پیچكآ

  آن بام ھاي بادبادك ھاي بازیگوش
  آن كوچھ ھاي گیج از عطر اقاقي ھا

  آن روزھا رفتند
  )فروغ فرخزاد(      

  
دھد و از این رو كودكي ھا نیز از جملھ  و البتھ این حس، شاعر را بھ سمت كودكي ھا سوق مي

  :آیند مي ي شاعران زن بھ حساب دغدغھ
  

  ھا بعد و سال
  ھاي مادر پدرم آز آن سوي گریھ

  بھ جاي عروسك
  اسب سپیدي برایم آورد

  آغاز شاعر شدن دختركي بود و این 
  .بندد كھ دیگر موھاش را دم اسبي نمي

  )طیبھ نیكو(      
  

      q        هر سور چهارشنبه  
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این دستھ از شاعران اس#ت عناصر سنتي و فرھنگ بومي از جملھ درونمایھ ھاي دیگر آثار 
  :گیرد  گاه از این باور داشتھاي سنتي برداشتي شاعرانھ صورت مي. 

  
  كنم  انكار مي

  برم و بریده باشد زبانم  تمام خروسھا را سر مي
  …یعني     چپ نگاھم نكن 

  ھفت قرآن میانمان اگر بگذاري انكارت كنم
  )داران لیلي گلھ(        

  
را در برداشتي شاعرانھ مورد اس#تفاده ق#رار داده » چھارشنبھ سوري«یا نمونھ ي زیر كھ سنت 

  :است
  حاال ماییم و آتشي كھ ھر سال

  با تولدمان 
  ھر سور چھارشنبھ

  اي پوتین با لنگھ
  و ھر شب

  اي  با قطره
  شود خاموش مي

  )گراناز موسوي(  
  

ھا  د و از در اعت#راض وارد جھ#ان  س##نتگ#اھي نی#ز ش#اعر نگ##اھي انتق#ادي ب#ھ ای#ن س##نت ھ#ا دار
  :البتھ این مسألھ شامل نمودھاي جزئي دنیاي سنت ھم مي شود نظیر. شود مي

  
  مادر تمام زندگي ش

  اي ست گسترده  سجاده
  در آستان وحشت دوزخ

  مادر ھمیشھ در تھ ھر چیزي
  گردد دنبال جاي پاي معصیتي مي

  كند كھ باغچھ را كفر یك گیاه و فكر مي
  ه كرده استآلود

  خواند  مادر تمام روز دعا مي
  ست مادر گناھكار طبیعي

  ھا كند بھ تمام گل و فوت مي
  ھا كند بھ تمام ماھي و فوت مي
  …كند بھ خودش و فوت مي

  )فروغ(      
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توج#ھ ب#ھ . ش#ود ھاي غیر ایران#ي نی#ز در ش#عر ای#ن گ#روه از ش#اعران دی#ده مي ھا و فرھنگ سنت
ادی##ان ای##ن منطق##ھ و ب##ھ ص##ورت خ##اص كت##اب مق##دس، از جمل##ھ اي و  فرھن##گ ھ##اي خاورمیان##ھ

  .كند مواردي است كھ در این آثار توجھ مخاطب را بھ خویش جلب مي
  

  كشد گرگ سفیدي پیراھن مرا شب اسفند بو مي
  تو نرسیده اي بھ جایم یعقوب

  نھ نگو
  كشند از حلقم مي

  ي چاھي ست كھ پس از چالھ بیفتم ام حلقھ حلقھ
  حلق آویز

  شود اي كھ امروز من است و با رویاي یوسفت پر نمي فرهدر ح
  )داران لیلي گلھ(            

  
  :ي شعر شاعران زن است ھاي سایر نقاط جھان درونمایھ گاھي نیز توجھ بھ فرھنگ

  
  ھا قایم شوي چھ زیر پوست و ایكینگ

  چھ در قبایل آفریقا آدم بخوري
  برو نمي خواھد براي اینجا دلتنگي بكني

  در اسپانیا كارت پستال بفرستاز بندري 
  ھا براي دلت كمي لوركا بخوان شب

  مثل دیوانھ ھا
  …ھاي محل گیتار بزن زیر پنجره زن

  )مانا آقایي(      
  

      q         عطش ظهر  
م##ذھب و دی##ن از جمل##ھ درونمای##ھ ھ##ایي اس##ت ك##ھ م##ي ت##وان آن را حاص##ل رویكردھ##اي ش##عر 

ت اگر انقالب نب#ود رویك#ردي چن#ین قاب#ل توج#ھ ب#ھ انقالب دانست و شاید بتوان بھ راحتي گف
  .این مسألھ در شعر شاعران زن نیز نمود دارد. آمد مذھب در شعر بھ وجود نمي

  
  مي آیي
  مي آیي

  ھمیشھ مھ آلود از آسمان مي آیي
  و دستانت خیس است 

  و تموج ناگزیر عشق را در آستین داري
…  

  مي آیي
  مھ آلود و سبز

  و جاده
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   ھاي تو در دست
  متبرك مي شود

  )سمیرا زارع اشرف آباد(  
  بگو كجاي دلت 

  داغ چھل شب و روز را نھان كردي
  ھا  ي قرن كھ سینھ

  سوزد؟ ھنوز از تب آن مي
  اینجا عجیب گرم است

  !رود انگار زمان از عطش ظھر فراتر نمي
  امروز مي رسي،

  تنورھاي آھت را بیرون مي ریزي
  و آفتاب،
  .شود آب مي  
  )نيافسون امی(    

  ناگاه
  در سكوت فرات  

  فریاد عطش دمیده شد
  ھا و در رستخیز خیمھ

  دار آب از زخمھ دانھ
  آیھ    
  آیھ     
  التھاب    
  واقعھ آفرید    
  )مریم سقالطوني(      

ھاي شعر با موضوعاتي ھمچ#ون انتظ#ار و  در این میان تأثیر شب شعرھاي مذھبي نظیر كنگره
البتھ این مسألھ تنھا بھ نسل شاعران پس . اپذیر استھاي شعر عاشورا در این مسالھ انكار ن شب

نیز در این حوزه شعرھاي  »صفارزاده«شود، بلكھ شاعري ھمچون دكتر  از انقالب محدود نمي
  :قابل توجھي دارد

  
  ھمیشھ منتظرت ھستم

  بي آنكھ در ركود نشستن باشم
  ھمیشھ منتظرت ھستم چونانكھ من 

  مھمیشھ در راھم ، ھمیشھ در حركت ھست
  ھمیشھ در مقابلھ

  تو مثل ماه ، ستاره، خورشید
  رسي از كعبھ درخشي از بدر و  مي ھمیشھ ھستي و مي

  آیي و كوفھ ھمین تھران است كھ بار اول مي
  بندي كني و ظلم را مي و ذوالفقار را باز مي
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  …ھمیشھ منتظرت ھستم اي عدل وعده داده شده
  )طاھره صفارزاده(        

  
دیك بھ اشعار فوق نیز از قلم شاعراني تراوش كرده كھ در حوزه ي ش#عر البتھ برخي مفاھیم نز

مثالً مفھوم انتظار و ظھور منجي و آمدن كسي ك#ھ انتظ#ار آم#دنش را . مذھبي فعالیتي نداشتھ اند
  :كند كشیم در این شعر معروف فروغ فرخزاد جلب توجھ مي مي

  
  كسي مي آید

  آید كسي مي
  ش با ماست، در صدایش با ماستكسي كھ در دلش با ماست در نفس

…  
  اندازد و سفره را مي

  كند ونان را قسمت مي
  كند و پپسي را قسمت مي

  كند و باغ ملي را قسمت مي
…  

  …دھد و سھم ما را ھم مي
  )فروغ(    

  
  یا این شعر دیگر او كھ باز حول ھمان مفھوم است

  ست یك پنجره براي من كافي
  سكوتي آگاھي و نگاه و  یك پنجره بھ لحظھ
  اكنون نھال گردد

  ھاي جوانش   آنقدر قد كشیده كھ دیوار را براي برگ
  معني كند

  از آینھ بپرس
  ات را  نام نجات دھنده

  )فروغ(      
  

ھاي قبل##ي دارد و نوی##د س##بزي و  اي ش##بیھ نمون##ھ و ھمچن##ین ای##ن ش##عر ك##ھ ب##ھ نح##وي درونمای##ھ
  :روشنایي  پیش روست

  
  انگار تمام آسمان بھ پنجره آمده 

  سقف كوچكمان چنین پرستاره است كھ
  فرداي سبز

  آرزویي محال نیست
  ھاي اعتماد وقتي شانھ

  پناه مرغان مھاجر است
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  ھاي دور و دراز كھ از غروب
  اند اینك بھ جستجوي آشیاني روشن آمده

  از امشب تا خورشید راھي نیست
      نگاھمان كنید

  )گراناز موسوي(

 q         هاي بی تمثال قاب  
م##ذھب، برخ##ي روی##دادھا و ارزش##ھاي دیگ##ر برخاس##تھ از انق##الب نی##ز در ش##عر  ع##الوه ب##ر

ھاي   جن#گ نی#ز از درونمای#ھ. یكي از این مسایل شعر جن#گ اس#ت. شود شاعران زن دیده مي
  :قابل تامل است كھ در آثار این گروه از شاعران نمود دارد

  
  ھاي خالي خانھ

  قاب ھاي بي تمثال اند
  بر دیوار شھر

  گردگیري شده ھاي بر رف
  ھاي خاموشند گردسوز و آینھ

…  
  ھا غرش موشك

  و ھق ھق نوروز رھا شده
  در قاب بي تمثال شھر

  )فرشتھ ساري(    
  در شمعداني ھا 

  اي است عكس پروانھ
  كھ ھنوز

  اش سیاه است حجلھ
  ھاي سارا مثل چشم

  و پشت پنجره
  صداي گنجشكي 

  باران  اش در گلولھ كھ آشیانھ
  » سي یو آي«كسي ده سال در 
  بھ كما رفتھ است

  )مریم سقال طوني(    
  

كنن#د   اي تلفیق#ي را عرض#ھ مي اي اخی#ر درھ#م آمیخت#ھ ش#ده و گون#ھ گاھي نیز دو مح#ور درونمای#ھ
  :اي از مذھب و ارزشھاي انقالبي یعني آمیزه

  
  صداي كربالست
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  ت ي زخمي  حنجره
  و تصویرگر نینواي ھویزه

  دستانت 
  پاسدار عشقي

  !عملدار
  )ده برازجانيفری(  

  
ھاي انقالبي از سوي شاعران نسل انقالب و كساني كھ دستي در نظریھ پردازي  توجھ بھ ارزش

ورود «اند نی#ز م#ورد توج#ھ ق#رار گرفت#ھ ت#ا آنج#ا ك#ھ  و یا سخن گفتن پیرام#ون ای#ن جری#ان داش#تھ
ر ي ش##عر و ش##عر انق##الب را ی##ك س##روگردن ب##االتر از س##ای ھ##اي جدی##د ب##ھ حیط##ھ مع##اني و ارزش

ي مبتن##ي ب##ر  ای##ن مس##الھ، موی##د آن اس##ت ك##ھ درونمای##ھ)  ١١(».دانن##د عناص##ر ادب##ي و ش##عري مي
  .كشد ھاي ایدئولوژیك انقالب، بار اصلي این جریان شعري را بھ دوش مي ارزش

  
      q         تلخ است…  

ھاي سیاسي و اجتماعي و اعتراضي از جملھ مھمت#رین رویكردھ#اي ش#عري ای#ران  درونمایھ
ي شعري ما نی#ز ای#ن مس#الھ مس#بوق ب#ھ  ھر چند در گذشتھ. مشروطھ تاكنون بوده و ھست از

در ای#ن » من5وچھر آتش5ي«. ھا را بیشتر كرد سابقھ بوده، اما شعر نو گرایش بھ این درونمایھ
ھاي فرھنگ#ي در ارتب#اط تنگاتن#گ ب#ا مس#ایل  ي مقول#ھ شعر نو ھم مث#ل ھم#ھ«: گوید زمینھ مي

تر و پرشورتر پاس#خ  تر، محكم ھاي مردم سریع ھا و خواست و بھ پرسش اجتماعي زمانھ بود
ھاي  ھا ھم غیر  از حاال بود، یعني زمانھ زمانھ ي پرسش بود، پرسش اصوالً پرسش. داد مي

ھا از ب#ین  خصوص#اً ایج#اد خفق#ان ك#رد، پرس#ش ١٣٣٢م#رداد  ٢٨سیاسي و بع#د ك#ھ كودت#اي 
  )١٢(».شعر نسل درگیر ، بھ این پرسش پاسخ گفتندتر شدند و  نرفتند بلكھ بیشتر و سنگین

ي شص#ت و  ي چھ#ل و پنج#اه مح#دود نمان#د بلك#ھ در دھ#ھ البتھ این رویكردھا تنھا بھ شاعران دھھ
ش###اعران انق###الب ھ###م . ھفت###اد، نس###ل پ###س از انق###الب نی###ز چن###ین رویكردھ###ایي را دنب###ال  ك###رد

ھاي آن###ان بخن###دد و ب###ا  ب###ا خن###ده. ھاي م###ردم باش###د ھ###ا و ش###ادي ش###عر بای###د ح###دیث غم«:معتقدن###د
بھ حق است امروز  …ھایشان اشك بریزد و خونسرد و بي تفاوت از كنار مردم عبور نكند گریھ

م##ردم ب##ھ ش##عر و ش##اعراني رو نش##ان خواھن##د داد ك##ھ ص##داي رف##ت و آم##د و نشس##ت و برخاس##ت 
  )١٣.(ي آن بشنود خویش را دركلمھ بھ كلمھ

از جمل#ھ . ان#د نقادان#ھ ب#ھ ای#ن مس#الھ توج#ھ وی#ژه نش#ان داده در این میان زنان با نگاھي حس#اس و
ھا و مسایل اجتماعي بھ عنوان یك درونمایھ قابل  ھاي این رویكرد توجھ بھ آسیب مھمترین شاخھ

  :تأمل است
  

  تو از رو برو
  من از پشت ویترین

  این وسط
  كند گدا قرآنش را سكھ مي

  ھایش را حراج كاسب حرف
  تو
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  ھاي یك شھر را  تمام دوست داشتني
  براي خرید این ھمھ تبلیغات

  گردم ھایم را مي جیب
  ھاي تو را ھم  لباس

  )لیال مھرپویا(    
  اي باشي كھ كولي كودكش را  تلخ است شاعر دوره

  كند حراج مي
  دھم از آسمان شما چیزي كم نیاورم ترجیح مي

  چند نقطھ بگذارم و 
  داي از ھر كدامشان تخم بتركان بنشینم تا پرنده

  سرم را بلند بگیرم و بگویم كھ شاعرم
  )آفاق شوھاني(      

  تھران كروكور و بي درخت
  دھد مان را نمي كفاف جواني

  شویم تر مي آنقدر كھ دیوانھ
  كشیم نقشھ براي دار مي

  نھ تو روي ماه قالي شدي
  نھ من از شر این شھر

  حلق آویز
  )گراناز موسوي(  

  
اجتم##اعي نظی##ر اعت##راض ب##ھ خ##ود ی##ا دیگ##ران رخ ھ##اي  گ##اھي ای##ن رویك##رد در قال##ب اعتراض

  :نماید مي
  

  ي كشتارگاه و مردم محلھ
  ست ھاشان ھم خوني كھ خاك باغچھ
  ھاشان ھم خوني ست و آب حوض
  ھاشان ھم خوني ست و تخت كفش

  چرا كاري نمي كند
  چرا كاري نمي كند

  چقدر آفتاب زمستان تنبل است
  )فروغ(    

  
  : كند در این قالب حرفھایش را بیان كند آورد و سعي مي يگاھي نیز شاعر بھ تمثیل روي م

  
  تواند باشد مرداب چھ مي
  تواند باشد جز جاي تخم ریزي حشرات فاسد چھ مي

  زند ھاي باد كرده رقم مي افكار سردخانھ را جنازه
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…  
  چرا توقف كنم

  بیھوده است بي ھمكاري حروف سر
  ھمكاري حروف سربي

  ھد دادي حقیر را نجات نخوا اندیشھ
  )فروغ(      

  
ھاي فرھنگ#ي  ھاي س#نتي و مح#دودیت ھاي ای#ن رویك#رد اعت#راض ب#ھ ب#اور داش#ت از دیگر شاخھ

  .ھاي اخیر، نمود بیشتري یافتھ است جامعھ است كھ در شعر شاعران دھھ
  

  ھاي ریز و دور با چشم
  بھ من چشمك نزن آسمان 

  زنم
  كھ بھ لبخندي حتي كوچك در شب

  مشو فاحشھ خوانده مي    
  )داران لیلي گلھ(      

  در اولین زیارت از زادگاھم
  نگاه شرمسار مادرم را 

  زدایم از دیوارھا مي
  و آنجا كھ نبضم آشكارا

  كوفتن آغازید
  آغازم اقرار مي

  ھاي روشنم كھ در دست
  شھوت گره شدن و كوبیدن نیست

  كشم عربده نمي
  ھا را ندارم افتخار كشتن انسان

  ھاي نر بر سفره ي برتر آدم
  ام پروار نشده

  )طاھره صفارزاده(    
  

ھاي زن##ان در جامع##ھ  ي زی##ر ب##ھ مح##دودیت نمون##ھ ف##وق ب##ھ مردس##االري اعت##راض دارد و نمون##ھ
  اشاره، ھمچون نمونھ اولي كھ براي این رویكرد ذكر كردیم

  حتا تمام ابرھاي جھان را بھ تن كنم
  افكنند باز ردایي بر دوشم مي

  تا برھنھ نباشم
…  

  كشند داد ميبیھوده سرم 
  نمي دانند
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  ام  دیگر ماھي شده
  ات از من گذشتھ است و رودخانھ

  )گراناز موسوي(      
  

ي دیگر این رویك#رد، ش#عرھایي اس#ت ك#ھ ب#ا تفك#رات سیاس#ي در ھ#م آمیخت#ھ ی#ا ب#ھ مس#ایل  شاخھ
. دھن#د برخي از اشعار موضوعات كلي این عرص#ھ را م#ورد توج#ھ ق#رار مي. سیاسي نظر دارد

  …یر آزادي و مفاھیمي نظ
  

  آن سبزه
  كز ضخامت سیمان گذشت

  و قشر سنگي را 
  در كوچھ شبانھ بابل

  تا منتھاي پرده بودن شكافت
  آن سبزه زندگاني بود
  آن سبزه زندگاني بود

  و پاي باطل تو
  پاي بویناك

  ھاي كور با كفش
  آن سبزه را شكست

  آن سبزه
  رویش آزادي بود

  آن سبزه 
  آزادي بود

  )طاھر صفارزاده(  
  اما بھ طور قطع

  ھاي جھان اعالم خواھد شد روزي از خبرگزاري
  ي حیات سالم بوده است كھ اینجا چرخھ

  النھاري كھ رد كرده بودیم عرض زمین را  نصف
  شكافتھ است

  با یك طول جغرافیایي نامحدود
  پیمود ھا را مي كھ ماھواره

  ي ماست این جھاني ترین كتیبھ
  ھ بھ اعماق خاك نقبھایي ك نشاني ما را از روي چاه

  مي زدند پاك كنید
  )رزا جمالي(      
  شمرد كنم پدرم نبض خدا را مي فكر مي
  اي  كنم پدرم در امواج تنظیم ماھواره فكر مي

  رود كھ ھر شب رأس ساعت ده اي مي بھ خواب گوینده
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  خواھد با استكاني از چاي لیپتون و دو حبھ قند بلژیكي انقالب كند مي
  بیند نميكنم پدرم  فكر مي

  .ھا تحمیل كرده است چگونھ نادیا لباسھاي تنگش را بر تن سخت عروسك
  )آزیتا قھرمان(            

  
ھاي سیاس##ي در ش##عرھاي ای##ن گ##روه از ش##اعران گ##اھي اوق##ات برخاس##تھ از تجربی##ات  مای##ھ بن

  :ي ماست سیاسي جامعھ
  شعارھاي روي دیوار دانشگاه

  ي خون برادرانم خاطره
  ام من خواب دیده

  مان ھاي خانھ ونست
  بردند اي كھ مي روي دوش مردان موریانھ

  ام تفنگي خواھم كشید كنار نقاشي برادر زاده
  ترسم من از مدرسھ مي

  )طیبھ نیكو(    
  

ھاي ش#اعر از روی#دادھاي ف#را مل#ي اس#ت  ھاي شخصي، بلكھ برداش#ت اما گاھي اوقات نھ تجربھ
  نام دارد »افغانستان«عر كھ سازد،  مثل این ش ي سیاسي شعر را مي كھ درونمایھ

  
  اند ھا بھ شكل بھار باریده ویرانھ
  ھا كبوترانند ھاي خمیده بر شانھ انگشت

  بینم یا من اینگونھ مي
  ات در سنگ تركیده بر شانھ

  اند  پرھاي چیده
  )آزیتا قھرمان(    

  داد ي مذاكره مي سال ھشتاد وعده
  چشم ھواپیمایي
  ھاي جھاني افتاد در چشم برج

  براي فتح كابل بھ دمشق رفترامبو 
  ھاي عصر و روزنامھ

  اي جوان از خودكشي شاعره
  اي خبر دادند پشت درھاي بستھ

  )مانا آقایي(      
  

م#ثالً در . ي سیاس#ي را ب#ا حس#ي دیگ#ر درھ#م آمی#زد كند درونمایھ البتھ گاھي نیز شاعر تالش مي
زیبایي سیاس#ت و ح#س زنان#ھ  ي دید را ھمسر بن الدن انتخاب كرده و بھ این شعر، شاعر زاویھ

  را درھم آمیختھ است، جھان از بلندگو باال رفتھ است
  و ھر كس ھر كجا رفت
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  ھمان جا ایستاد
  ھا تیتر كج روزنامھ

  ھا را دور مي زند چشم
…  

  خواھد پشت روبنده، بي تاب دلم مي
  كھ تفنگ كنار برود

  ي آبي برقصد ترانھ
  برود از این آسمان، بھ آسمان

  ه اماپشت رو بند
  تو مشبك

  عشق مشبك
  افغانستان

  بر مانیتور
  ھا را مشبك كرده است چشم

  با این صداي بوق ممتد
  )آذر كیاني(    

  
  q  ...  

ي مھم است و آن اینكھ زن#ان  ایم پیش از ھر چیز مؤید یك نكتھ نگاھي بھ آنچھ تا اینجا خوانده
درك وس#یع از جھ#ان در جایگاه یك شاعر و در مق#ام س#رایش، موج#وداتي ت#ك بع#دي و فاق#د 

بلكھ توانایي آن را دارند كھ ب#ا نگ#اه حس#اس خ#ویش، جھ#اني را ب#ا دو س#وي . سرایش نیستند
عشق و سیاست، انتظار و اعت#راض، جن#گ و م#رگ و م#ذھب و ارزش#ھاي ای#دئولوژیك ب#ھ 

  .تصویر بكشند
  

  1385بهار  - شیراز
  

      q        ها پی نوشت  
         ١۴/٧/۵٧ -١٣٩ثبت   -۶۴ي  صفحھ –ي نویسندگان ایران  نخستین كنگره -١
  سایت اینترنتي عصر نو -نصرت شاد -ھاي آوانگاردي شاعر دلھره -٢
  سایت اینترنتي كار آنالین -ناصر مستشار -توماس الیوت،  شاعر مدرن یا خدا -٣
س##ایت  -س##خنراني غالمعل##ي ح##داد ع##ادل -ھ##اي جھ##اني و ش##عر معاص##ر فارس##ي  ف##را فرھنگ -٤

  اینترنتي فرھنگ و پژوھش
  اینترنت -محمود فلكي -شور رھایي در شعر فروغ -٥
  ھمان -٦
  سایت اینترنتي انجمن شاعران ایران –گفتگو با سیمین بھبھاني  -٧ 
 ١٣٨٢دي  ١٢  – ٢٦٨١روزنامھ ایران ش#ماره  -رسول یونان -ھا دقیق ترند ساعت حركت -٨
  صفحھ فرھنگ واندیشھ –
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  نتاینتر -محمود فلكي -شور رھایي در شعر فروغ-٩
 سایت اینترنتي نورونار –گفتگو با مفتون امیني  -ھا را آزمودیم ما چقدر فاصلھ -١٠
 -گفتگ#و ب##ا محم##ود اكرام##ي –) ٢(ھا در ش##عر انق##الب  ھا و آس#یب درخش#ش ھ##ا، دغدغ##ھ -١١ 

  خبرگزاري مھر
 -١٣٨٠فروردین  ٢٧دوشنبھ  -٢٣٧٨ھمشھري شماره   روزنامھ -گفتگو با منوچھر آتشي -١٢

  ب و ھنر صفحھ اد
 ٤چھارش###نبھ  -روزنام###ھ ش###رق –تلفی###ق ھنرمندان###ھ ص###ورت و  معن###ا رض###ا اس###ماعیلي  -١٣

  صفحھ ادبیات -١٣٨٤خرداد
  

 q شعرها منابع و ماخذ  
  :شعرھاي متن از منابع زیر استخراج گردیده است

   
  انتشارات نگاه -فروغ فرخزاد –شعر زمان ما          -
 –ب##ا رووووون  -ش##عر ف##ردا -م##اني ھ##ا –ھ##اي قابی##ل  ش##بكھ جھ##اني اینترن##ت، س##ایتھا و وبالگ   -

  ادبستان -ي شعر در ھنر نویش پوشھ مجلھ -پویش
  انتشارات نیم نگاه -داران لیلي گلھ -یوسفي كھ لب نزدم         -
  انتشارات نیم نگاه -آذر كیاني -من بھ قرینھ لفظي حذف شده است         -
  ت نویدانتشارا -فریده برازجاني -ھاي الل قناري         -
  انتشارات نوید  -غالمرضا كافي –دستي بر آتش           -

  ....و   
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