یکی از موفّقترین رهروان شعر نیمایی ،مهدی اخوان ثالث (م.امید) است .اخوان
مجموعه «زمستان» در سال  ١٣٣٥نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به
با نشر
ٔ
شکل تازهای از بیان دست یافته است.
مجموعه «در حیاط کوچک پاییز در زندان» انتخاب شده است.
«خوان هشتم» از
ٔ
او در این شعر با زبانی روایی ،حماسی و با ویژگیهای سبک خراسانی ،پایان غمانگیز
کشته  شدن رستم و رخش را به دست شغاد ــ برادر ناتنی رستم ــ از زبان نقّال باز می گوید.
رستم پهلوان حماسی شاهنامه ،سرفراز و پیروز ازهفتخوان گذشته ،اینک در بُن چاه
نیرنگ و غدر نابرادر افتاده است و …
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خودآزمایی

١ــ شاعر صداى گرم و گىراى نقّال را به «حدىث آشناى» او تشبىه کرده است؛ منظور وى از
«حدىث آشناى نقّال» چىست؟
٢ــ شاعر ،چه تفاوتى بىن شعر خود و دىگر سروده ها قائل شده است؟
٣ــ شاعر در مصراع «چاه چونان ژرفى و پهناش ،بى شرمىش ناباور» ،چه چىزى را توصىف
مى کند؟ چاه را ىا بى شرمى را؟ توضىح دهىد.
خصوصىات چاهى را که شغاد براى کشتن رستم فراهم کرده است ،بنوىسىد.
٤ــ
ّ
  5ــ در مصراع «کان کلىد گنج مروارىد او گم شد» منظور شاعر از «کلىد گنج مروارىد» چىست؟
  6ــ چند نمونه از ترکىب هاى زىبا و خوش آهنگى را که کاربرد بدىع و تازه دارند ،بىابىد.
توجه به داستان هاى شاهنامه مشخّص کنىد.
7ــ هفت خوان رستم را با ّ
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سهراب سپهری شاعر و نقاش مشهور
معاصر را باید از نخستین کسانی دانست که راه
نیما را شناخت و به پیروی از او پرداخت.
زبان شعری سهراب در برخی اشعاراو
ساده و بیآالیش و در برخی دیگر ،آمیخته با
مضامین و مفاهیم عرفانی و فلسفی و همراه با
نمادهایی است که محصول سفرها و آشنایی
او با آیینهای بودایی ،برهمایی ،اندیشههای
اندیشه عرفای بزرگ ایرانی و اسالمی
کریشنامورتی ــ عارف معروف معاصر هندی ــ و نیز
ٔ
ادبیات اروپایی نیز آشنایی داشت و ترجمههایی چند
است .جز این ،سهراب سپهری با ّ
نیز از او باقی مانده است.
زندگی سپهری ،پس از  ٥٢سال در اردیبهشت ١٣٥٩با بیماری سرطان به پایان
رسید .اشعارش در مجموعهای به نام «هشت کتاب» منتشر شد.
صادقانه دنیای
صدای پای آب یکی از سرود ههای اوست .زبان روان ،توصیف
ٔ
عاطفی شاعر ،تصویرهای بدیع و تازه ،غافلگیریهای شاعرانه (آشنایی زدایی) ،ترکیب و
موسیقی شعر و حتی بهرهگیری از لغات عامیانه بر شکو ه و تأثیر این شعر افزوده است .این
سروده بلند را به دو قسمت میتوان تقسیم کرد :در قسمت نخستین ،شعر آمیختهای از
ٔ
حس و عاطفه و آرمان شاعر است .آب در این شعر رمز ِ
خود شاعر است که آرام و تازه
ّ
از هر گوشه و کناری عبور میکند و ِ
کاشان او در آغاز همان «کاشان» زادگاه اوست ّاما
ِ
اندازه
کاشان او به
در قسمت دوم ،دستگاه فکری و شعر فلسفی شاعر چهره مینماید و
ٔ
جهان وسعت مییابد و جهان در «نماد» کاشان تفسیر میشود .پایان شعر دعوتی است به
درک درست عرفان و بهرهگیری از آن.
آینه اندیشه و احساس سپهری باشد.
صدای پای آب ،شاید بیش از هر
سروده دیگر ٔ
ٔ
در اینجا قسمتی از این شعر بلند را میخوانیم.
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توضیحات

١ــ شاعر ،بىن «شب  بو و کاج» به لحاظ کوتاهى ىکى و بلندى دىگرى تضادى برقرار ساخته است.
٢ــ گل سرخ ،گل آتش رنگ؛ نمادى از عشق ،قلب انسان و زىباىىهاى جهان است.
٣ــ چشمه ،نماد پاکى و جوشش و لطافت و روشنى است و نور نمادى از ِ
پرتو اىزدى.
گستره زمىن مى تواند باشد.
همه
٤ــ دشت در معناى مجازىٔ ،
ٔ
  5ــ تپش پنجره ها ،هجوم روشناىى به درون بر اثر باز شدن پنجره است .شاعر ،با نور و روشنى
وضو مى گىرد .پنجره ،درىچه اى است از درون به برون و نشانگر احساس و ارتباط است.
  6ــ نمازم هم چون ماه و طىف سرشار روشنى و زىباىى و مثل آب شفاف و زالل است .آن چنان که
سنگ از درون آن پىداست؛ ىعنى ،خلوص ّنىت دارم.
7ــ نمازم سرشار از لطافت است.
همه عناصر طبىعت را در نماز ببىند .از دىدگاه عرفان،
     8ــ شاعر وقتى نمازش را مى خواند که ٔ
همه پدىده ها در حال تسبىح و عبادت هستند.
ٔ
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9ــ شاعر آن چه را که در نقّاشى ممکن نىست ــ آواز خواندن شقاىق آن هم در قفس ــ در عالم
عاشقانه قلبى است خونىن که چون پرنده
نغمه
ٔ
شعر ممکن ساخته است .آواز شقاىق زندانى در قفسٔ ،
ناىافته شاعر را نشان مى دهد).
پرده نقّاشى گرفتار است (اىن قسمت ،آرزوى تحقّق
ٔ
در قفس ٔ
10ــ باىد در دىدن هاى خود تجدىد نظر کنىم و دىوار آموخته ها و شنىده ها و عادت ها را فرو
بشکنىم.
وظىفه ما شاىد اىن باشد که مىان آموخته هاى عرفانى و
11ــ گل نىلوفر رمز عرفان است.
ٔ
رهاوردهاى عصر جدىد ،گوش به آواز حقىقت بسپارىم.
خودآزمایی

درباره خدا دىده
١ــ در دو شعر «آب را گل نکنىم» و «صداى پاى آب» چه مضمون مشترکى
ٔ
مى شود؟
نوىسنده فرانسوى با کدام قسمت از شعر ارتباط معناىى
جمله زىباى آندره ژىد
٢ــ مفهوم اىن ٔ
ٔ
دارد؟ «بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آن  چه بدان مى نگرى»
سروده سهراب سپهرى مفهوم کلىدى دارند؟
٣ــ کدام کلمات در اىن
ٔ
٤ــ نوع توصىف سپهرى را (خىالى ،نمادى و واقع گرا) مشخّص کنىد.
  5ــ هنر دىگر سپهرى جز شعر ،نقّاشى است.سپهرى در کدام بخش از اىن شعر ،شعر و نقاشى
را با هم در آمىخته است؟
  6ــ چند نمونه از تعبىرات عامىانه را در اىن شعر سهراب سپهرى پىدا کنىد.
7ــ شاعر در شب بو و کاج چه خصىصه هاىى را جست و جو مى کند؟
  8ــ اىن شعر مشهور سعدى «مرغ تسبىح گوى و من خاموش» با کدام قسمت شعر سپهرى ارتباط
معناىى دارد؟
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سلمان هراتی (١٣٦٥ــ )١٣٣٩از
شاعران توانای پس از انقالب اسالمی است،
وی در باروری شعر پس از انقالب سهمی ویژه
داشت .روانی زبان و بهرهگیری و تأثیرپذیری از
اندیشه پویا از
محیط و فضای معنوی انقالب و
ٔ
ویژگیهای شعر هراتی است .اشعار او در سه
مجموعه به نامهای «از آسمان سبز»« ،از این
خانه خورشید» به
ستاره تا آن ستاره» و «دری به ٔ
مجموعه «دری
چاپ رسیده است .شعر زیر از
ٔ
خانه خورشید» وی انتخاب شده است.
به ٔ
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توضیح

در این شعر که خطاب به امام خمینی (ره) سروده شده ،شاعر به توصیف عصر پیش از انقالب و
خفقان حاکم بر آن پرداخته است.
خودآزمایی

 1ــ منظور کلّی بیت پنجم چیست؟
٢ــ شاعر از کدام عناصر طبیعی برای توصیف بهره گرفته است؟
٣ــ منظور از «برزخ کبود» چیست؟
٤ــ این شعر از کدام نوع توصیف بهشمار میآید؟
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