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نا   نا
  سخن دبير :

  
ــاريخ،    ــذر ت در گ

ادبيـــات، زبـــاني 
ــراي  مشــترك ، ب
انسان ها بـوده و  
بــه داشــته هــاي 
فرهنگـــي يـــك 

  جامعه ، اعتبار و ارزش مي دهد.
عالي جهاد دانشگاهي گيالن در  موسسه آموزش

راستاي ارتقا جايگاه ادبيات و ارج نهادن بـه آن،  
درصدد معرفي و نشر آثار فاخر در ايـن صـفحه   

  مي باشد.
اميد آنكه بتوانيم در راسـتاي  ايـن هـدف واالو    
ارزشمند ، قدمي به راستي برداشته و مورد توجه 

  شما مخاطبان فرهيخته قرار گيرد.

 سپيده ساجدي

ب یاز صا ی  ا ی و  و   عاو دا
ول دی      ده سا

ری ورای  د   ز  
ا حات و  ی داش  اح  ز ر   و

  ت
ر )١ تان یآ ح ا ان    ١- ٢ ه  ز شا
ود) ن ا  ر    )٢ ح و  ق و ص گ،   ٣-٤ ه  ور(
  ٥ ه  تاب   ی   )٣
د  یگا   )٤ ب  اتی  ر   دبير كانون شعر و ادب موسسه  ٦ ه  یای    یو آ

 ها واژه شكوه ادبي گاهنامه مسئول مدير

     7-33448994-013 
  
  

     www.jdrasht.ac.ir

آدرس: رشت، بلوار  الكان، ميدان  واليت، مجتمع      
  آموزشي و پژوهشي جهاد دانشگاهي گيالن
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  با شاعران

 یديشھر خود آباد د شهيھم

 یديخرمشھر را آزاد د و

 است ديشھ کيھر سبزقامت  بدان

 یديدر شھر خود شمشاد د اگر

# 

 

 خطر! موج! دو چشمش خون شد ريآژ

 «مقرمون داغون شد یحاج:«اديفر

 ھا نام نداشت رهيروز پدر جز تا

 شد» مجنون«اش  رهيپدرم جز بعد

# 

 

 شده است يیھوا بيس ی حهيرا با

 شده است يیايميفرات ش یھمپا

 علقمه داشت ارتيکه به لب ز یمرد

 شده است يی... کربال دهيند ھرچند

 

  

  

  

  

  

 

 رزازادهيم محمدرضا# 

  ماند از نعش تک فرزند ،باور کن هيپالک و چف

  ماند از سرھا فقط سربند  باورکن یباق که

  

  ...مادر،سر کوچه،کتاب عشق ی هيو گر وداع

  چشمان ترش سوگند... ،باورکن ديمروار به

  

  با گذشت چند سال از جنگ یديام کيحاال  تو

  تنھا يادگارى از دل اروند،باورکن و

  

  جنگ حاال شکل عوض کرده زيچه خاک ر اگر

  و شرافتمند ... ،باور کن ميبمان ديبا یول

  

  ات از حرم مثل دفاع جان و ناموس است دفاع

  اور کنلبخند ...، ب کيدختر و ھمسر و  نگاه

  

  شيگرگ اند اما در لباس م یعده ا شهيھم

  اند... باورکن شيبا تو ھم سفره و ھم ک اگرچه

  

  ست در جانت یفرزند حيدر ،خون او جار برو

 ... باور کن نديآ یھتک حرمت ھات م یبرا

 

 

 

 

 یصومعه سرائ شيستا ررضايام# 

 قند آوردم یرا ب یچا المينشستم در خ

  سرت سربند آوردم یخاطرات ب یبرا

  

  در آب و بعد از آن یبردم سرم را لحظه ا فرو

  ام را بند آوردم نهيدرون س یھا نفس

  

  آمد شيتاب بودم که ندانستم چه پ یب چنان

  از اروند آوردم یماھ یتنگ خال یبرا

  

  بار غم ريشدم در ز یم دي، ھرگز خم نبا نه

  از الوند آوردم یريرو با خودم تصو نيا از

  

  داندي، قروه ،حال و روز من را خوب م سنندج

  دشمن ب لب لبخند آوردم یکور یبرا

  

  گفتم ینم یزيشد از نگاه مادرت چ ینم

  در شرح فراقت آتش و اسپند آوردم که

  

  آمد کنار مرقد پاک ات يیجمعه ا دوباره

  را با قند آوردم یچا التيبا خ نشستم

  

  

  

  

 یبھرام_مژدھ #
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  شاعران با    

  نشانش را؟ نيجاده بعد ازا نياز کدام رديبگ

امتحانش را یصبر عمر نيپس داده ست در ا که   

 

را خودش بر گردنش ھنگام رفتن بست پالکش   

رفتن کرد آنشب پھلوانش را یراھ خودش   

 

اجر آن پدر که ماند در خانه ستي!کمتر ننه   

مقدم کرد جانش را یخط ھا یراھ یول   

 

"  افتاد مشکل ھا یکه عشق آسان نمود اول، ول " 

کند در عشق، عاشق ھفت خانش را یط ديبا که   

 

است مثل آن کبوتر که زياز داغ لبر دلش   

ابسته ست بالش را، گرفتند آسمانش ر قفس  

 

در قامتش جا کرد، اما سرو یچون ترکش خبر   

کند اندوه باغ و باغبانش را یم تحمل   

 

ديلرز یشھر م یخورد شانه، شانه ھا یم تکان   

بر دوش آوردند تابوت جوانش را نيچن   

 

اوردندين یزيآن قدقامت افراشته چ از   

را استخوانش یکه با خود برد و مشت یساک مگر   

 

یعجب سخت است بعد از سال ھا دور خداحافظ   

بغض امانش را دهيکند اما بر یم یصبور  

 

 یفرمان هيمرض #

اورنديکه ممکن است سرت را ب یگفت  

اورنديو پرت را ب یتو نشانه ا از  

 

ات هيمھر و چف یکه ممکن است شب یگفت  

اورنديشال بسته بر کمرت را ب اي  

 

بيآتش مھ نيچه کرد با غم ا ديبا  

اورندياگر تبرت را ب نمرودھا  

 

چگونه خواند غم و اشک و آه را ديبا  

اورنديترت را ب یکه نامه ھا یوقت  

 

آسمان یليزنم به صورت ن یم زل  

اورنديپرنده ھا خبرت را ب ديشا  

 

قدم زنان یميشود که باد و نس یم یک  

اورنديپر شررت را ب یلبخندھا  

 

ستيتک پسرت بار زندگ دوش یرو بر  

اورنديتفنگ خون جگرت را ب یوقت  

 

درد بر دلم نياز اصابت ا رميم یم  

اورنديتو را نه، آه سرت را ب یوقت  

 

 

 

 _کشتکارقهيصد #

 آسمان با تو یجز تماشا خواھمیچه م یزندگ نيمن از ا

 بودن از زمان با تو خبریب یزدن گاھباران قدم ريز

 

 و بس، بشنوم از لبت نفس به نفستو باشد  یِ من ھست ھست

 و آن با تو نيعاشقانٔه آرام فارغ از حرف ا کي شور

 

 رميگیتو م یکه ب يیھالقمه نييپا رودینم ميگلو از

 !تو! طعم نان با تو ینگذر که فرق خواھد کرد طعم نان ب ساده

 

 دنيفقط تو را د یاتفاق خواھم؟یچه م یزندگ نياز ا من

 چتر، ناگھان با تو کي ريرو بشوم زدر کوچه روبه ظھر

 

 نوشدینام من ھرروز از لبان تو آب م یپرستو نيا

 با تو گرانيد یاست فرق آوا اريصدا کن مرا که بس تو

 

 از لبخند یاز باران، چند سال است دور یسال است دور چند

 جھان با تو نيدر ا یسقف رينشانده است مرا ز جانيا جنگ

 

 داستيپ مانيپا ريز یگوشه از جھان زخم است گسل کي آه

 ...جنگ مھربان با تو یتر بود، اندککاش مھربان یاندک

  

  

  

  

  

 

 یکويپونه ن #
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  پور نيام صريق
 

  پور؛ جنگ، عشق و صلح سرودقيصر امين
اش، سراييدن در مسير ثبت كه با آثار درخشان و قلم جادويي مي باشد,پور مقدس قيصر امين نشينان ادبيات منظوم دفاعترديد يكي از قلهبي

عشق، آرمان و صلح گره زد كه نام خود را به هاي بعد از آن را چنان با مفاهيمي همچون عاطفه، تعهد، ساله جنگ تحميلي و سال حماسه هشت
عنوان يكي از راهنمايان مسير صحيح جريان شعر دفاع 
مقدس براي هميشه در تاريخ ادبيات كشورمان، آفتابي و 

امين پور شاعر معاصر و در عين حال موثري بود . ماندگار كرد
سو و هاي هويت مردم انقالبي از يكمايهكه اعتقادش به بن

به حماسه آفريني رزمندگان اسالم در جبهه هاي تعهدش 
حق عليه باطل در سوي ديگر، باعث شد تا انفعال را در قامت 
همراهي با ادبيات به نسيان تاريخ بسپارد و خود را مردانه و 

قيصر امين  .عاشقانه وقف ادبيات و شعر دفاع مقس كند
در روزي بهشتي از ارديبهشت ماه پا به  1338 سال در پور

دنيا گذاشت. او كه تا كمي بعد قيصر شعر فارسي لقب گرفت، از جنگ سرود و عشق و صلح. نامش زبان به زبان مي چرخيد و شعرش دست به 
است. در زبان ساده و در نام كوچكش آنجا آغاز مي شد كه عشق پايان مي گرفت. قيصر پيوندي ميان ردپاي شعر كهن و امروز  .دست مي رفت

مفهوم عميق. آنجا كه غزل مي گفت شور و ذوق مردي عاشق داشت و آنجا كه از نامرادي ها و دردها به رنجي كه مي برد قلم مي فرسود، 
پور ت شعر اميندر حقيق !دردهايش را آواز مي داد. همان دردهايي را كه چامه و چكامه نبودند. همان دردهايي نگفتني. همان دردهاي مردم را

 و همدوش همسو، كه كساني براي. كرد شدني را مقدس دفاع ادبيات سازي جريان قابليت از دو زاويه آرمان گرايي و تعهد گرايي بي ترديد
الت احوا بيان براي را شاعرانگي مسير تحميلي جنگ از پس كه شاعراني تا كردند مي شاعري را ساله هشت حماسه ها سال آن در او با همگام

سفر دروني شان انتخاب كردند؛ تعهدگرايي قيصر در بازتاب عيني و حقيقي جبهه هاي جنگ و آرمان گرايي اش براي تحقق مفهوم صلح در 
تاثيري كه اشعار امين پور در روايت صادقانه و صريح رادمردي و دالورمردي رزمندگان اسالم گاه  .سايه پيروزي نور بر ظلمت را هجي مي كردند

به تلخ و گاه به شيرين از نوشيدن شهرت شهادت گرفته تا پيروزي در عمليات؛ در سال هاي همراهي با جنگ به قلم امين پور شعر مي شد؛ 
ابت بازتاب همان اداي رسالت و ديني بود كه نويسندگان و شاعران متعهد به آرمان هاي انقالب اين بار نه در حرف بلكه در عمل، حضورشان را ث

هاي پس از جنگ تعدادي از شاعران در پيش گرفتند و شروع به خاطره گويي اين بار در قامت نظم و برخالف جرياني كه در سال .دندمي كر
پور عينيت و واقعيت جامعه را تصوير مي كرد. به خصوص براي ها بود؛ اينبار اما امينشاعري كردند و آرزويشان بار ديگر بازگشت به فضاي جبهه

ل ان و جواناني كه در آن سال ها يا هنوز به دنيا نيامده بودند و يا اگر دنيا آمده بودند به قد خردسالي ياد، خاطره و ذهنيتي از آن سانسل نوجو
امين پور در كنار صداقت هميشه همراهش بر شعر، شروع اميدآفريني و بازتاب حماسه هايي را آغاز كرد كه به تجلي مفاهيمي  .ها نداشتند

نوجوانان و جوانان سال هاي پس از جنگ در پس پشت سايه ترس از موشك زد. مفاهيمي كه ثارف شهادت، پايداري و مقاومت دامن ميچون اي
  .باران و فرار از آژير هاي قرمز قرار بود با شعر قيصر خاطري بازسازي ايران را تصوير و ترسيم كنند
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 مي خواستم

 براي جنگ بگويم شعري

 ديدم نمي شود

 ديگر قلم زبان دلم نيست

 : گفتم

 بايد زمين گذاشت قلم ها را

 ديگر سالح سرد سخن كارساز نيست

 بايد سالح تيزتري برداشت

 بايد براي جنگ

 از لوله تفنگ بخوانم

 -  با واژه ي فشنگ -

 مي خواستم

 شعري براي جنگ بگويم

 -  دزفول -شعري براي شهر خودم 

 م كه لفظ ناخوش موشك راديد

 بايد به كار برد

 اما

 موشك

 زيبايي كالم مرا مي كاست

 گفتم كه بيت ناقص شعرم

 از خانه هاي شهر كه بهتر نيست

 بگذار شعر من هم

 چون خانه هاي خاكي مردم

 خرد و خراب باشد و خون آلود

 بايد كه شعر خاكي و خونين گفت

 بايد كه شعر خشم بگويم

 شعر فصيح فرياد

  ...هر چند ناتمام -
  
  
 

 --------------------  

  پور نيام صريق

   

قيصر امين پور آثار متعددي را در قالب كتاب براي ما به يادگار گذاشته است كه از مهمترين 
توان به آثار درخشاني مجموعه شعرهاي كه در حوزه شعر دفاع مقدس منتشر شده است مي

آفتابگردانند و دفتر شعر آينه هاي دستور زبان عشق، گل ها همه  تنفس صبح، چون
  .كرد اشاره ناگهان

 

در پايان يكي از ماندگارترين اشعار قيصر امين پور كه به عنوان الگويي در جريان شعر دفاع 
  :با هم مرور مي كنيم )شعري براي جنگ( مقدس شناخته مي شود را با عنوان
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  کتاب معرفی
 

 دهقاناحمد /  درج 270به گراي سفر 

اي كه آثار ترين نويسنده جنگ ايران و عراق دانست، نويسندهتوان مهماحمد دهقان را به واقع مي
كه او بسياري در اين حوزه به رشته تحرير درآورده است. گواهي اين ادعا دو موضوع است، نخست اين

ه جنگ به موضوع ديگري آثار بسيار خوبي را در اين حوزه نوشته است و دوم اينكه دهقان به جز مقول
است، » درجه 270سفر به گراي «يكي از آثار ماندگار احمد دهقان در اين حوزه،  نپرداخته است.

چون جايزه همو جوايز متعددي را گرفت مورد توجه قرار  كه بسياررماني با روايتي عميق از جنگ 
 مقدس و... از آن خود كرد. بيست سال داستان نويسي، جايزه چهارمين دوره انتخاب كتاب سال دفاع

 كند.هاي جنگ تحميلي را روايت مياين رمان، داستان سفر يك نوجوان به نام ناصر به عمق جبهه
دهقان تالش خود را كرده تا داستاني . مستندگونه نويسنده از مشاهدات خود در زمان جنگ تيرواي

 پركشش را بر اساس اين مشاهدات خلق كند.

 بايرامي محمدرضا/  پل معلق

را كه عضو پدافند نيروي هوايي  )نادر صديق(بخشي از داستان زندگي سربازي به نام » پل معلق«
خود را دهد. مي دست از را خواهرش و مادر پدر، خدمت،	كند؛ سربازي كه در نيمهاست، روايت مي

با  كشكشي دروني كه چنينبه دنبال فرار از گذشته است و اينو  دانددر مرگ آن ها مقصر مي
بايرامي در . است» پل معلق«هاي بارز جدال با افكار دروني از ويژگي خورد.داستان جنگ گره مي

اين اثر، نگاهي بيروني به شخصيت اصلي و ماجرايش دارد و با استفاده از عنصر غافلگيري توانسته 
  جذابيت قابل قبولي را براي مخاطب ايجاد كند.

  

 داوود غفارزادگان/  نيمه شبآواز 

آواز «. داوود غفارزادگان از نويسندگان صاحب نام ادبيات نوجوان پس از انقالب اسالمي است
نويسنده، روايتي درست و ناب از زمان اتفاق مي افتد. در بستر جنگ ايران و عراق را » شبنيمه

ست كه سوداي داستان نوجواني ارا در بستر داستان، تصوير مي كند.  خود و رويدادهاي آن
سعي دارد با  هاي حمله هوايي به تهران و در پناهگاهنويسندگي در سر دارد و در كش و قوس شب

 توصيف آنچه در پيرامون او در حال رخ دادن است، خود را در قامت يك نويسنده معرفي كند.
ي است از هايي كه براي مخاطب ملموس و عينها و شخصيت پردازيبهره بردن نويسنده از توصيف

  هاي بارز اين كتاب است كه بايد تعليق و جذابيت را هم به آن اضافه كرد.ويژگي
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 ٦صفحه  
 

  نگاھی به ادبيات و آثار بمب ھای شيميايی / فائزه بخشی
  

 نبرد صحنه در بعث رژيم هاي جنايت ترينرحمانه بي جمله از ساله هشت جنگ در ايران عليه عراق شيميايي هايسالح كارگيري به و فروش
 سالح از استفاده درباره را ايران گزارشات ملل سازمان اينكه با	.شدند شيميايي و مجروح كشته، بيگناه انسان هزاران آن در كه شود مي محسوب
 از حاكمان عراق، همچنان اما نمود؛ اعزام منطقه به بازرسي براي را خود نيروهاي و دريافت كرده غيرنظامي و نظامي مناطق در شيميايي

  . كردندمي استفاده ايران عليه شيميايي هايسالح

 620 قطعنامه تصويب با امنيت شوراي ملل، سازمان وسيله به عراق شيميايي محكوم كردن حمالت و ايران طرف از 598 قطعنامه پذيرش با
  . يافت پايان ايران عليه شيميايي جنگ سرانجام و داد قرار شديد محكوميت مورد را عراق توسط شيميايي سالح كارگيريبه

 بارز مصاديق از و المللبين حقوق نقض فاحش موارد از يكي ايران، عليه جنگ در بعث رژيم وسيله به شيميايي هايسالح كار بردن واقع به در
 آغاز را سالح اين از آزمايشي استفاده جنگ، شروع هايماه نخستين از بعث رژيم موجود، اسناد و شواهد طبق. محسوب مي گردد جنگي جنايات

مهمترين . گرفت قرار بعثي ارتش كار دستور در ايران نيروهاي حمالت موج با مقابله منظور و متجاوز رژيم اين درپيپي هايشكست از پس شيميايي سالح از گسترده كارگيريبه اما كرد
  مي باشد.  ناشي چشمي ديررس شديد؛ عوارض درجه با ريوي ريوي، تاول، عوارض مدت طوالني ريه؛ عوارض بر تاثير انسان، سالمت بر شيميايي سالح از استفاده عوارض

در مجموعه تب داستاني معاصر و يا يك شعر ادبيات داستاني اما، نتوانسته چنان كه شايسته ي بحث باشد خود را در اين زمينه نشان دهد. تنها مي توان به اشاراتي در بخش هايي از ك
شامل خاطرات يك جانباز شيميايي است كه در كتاب به نام محمدحسن معرفي شده و در كنار روايت خاطراتش، بخشي از تاريخ ايران در  ) كههاپرواز پروانهاي ، اشاره داشت. همچون (

برگه هايي از دفتر خاطرات يك شهيد شيميايي و يا ...  شودع مقدس هم بازگو ميدوران پهلوي، وضعيت بعد از انقالب اسالمي در شهر انديمشك و استان خوزستان و هشت سال دفا
  .... است كه بصورت روزانه دسته بندي شده است

  

مدتي است به صرافت افتاده ام خاطراتم را پاكسازي كنم و گويي زمان مناسبي پيش آمده. وقتي صفحات انبوه دفترچه ي خاطراتم 
خاطرات شيرين، تلخ، تكان دهنده و خاطره انگيز را مرور مي كنم، دلم مي گيرد. حتي خاطرات شيرين  را يكي يكي ورق مي زنم و

 و خنده دار هم آن قدر سينه ام را مي فشارد كه نه تنها بغضم، كه وجودم مي خواهد بتركد.

فهمم كه چه نوشته ام.  وجه مشتركي در اغلب خاطره ها وجود دارد.اين كه همگي حس هاي شخصي من هستند و فقط من مي
  براي همين، امروز تصميم گرفتم، همه را بسوزانم. اما قبل از سوزاندن يك كار ديگر بايد انجام دهم، آن هم جداسازي است.

برخي از صفحات به من تعلق ندارند و من حق ندارم آن ها را بسوزانم. گويي من آن جا بوده ام تا ببينم و بشنوم و بنويسم، براي 
  ي مردم. از امروز اين صفحات را جدا مي كنم تا ببينم سرنوشت آن چه مي شود.همه 

 خرمشهربازديد از تا كنيم همراهي را خارجي گروه يك بايد مسرور برادر همراه به. است بريده را ويران شهر اين امان شيميايي هاي بمب شده، آزاد خرمشهر كه روزي از		برگه ي اول:
عكاس اروپايي و يك عكاس ايراني. اروپايي ها با ديدن من تعجب كردند. شايد انتظار نداشتند نوجواني را در قد و قواره و  چند همراه به هستند پروفسور گويند مي كه پيرمرد چند. كنند

يكي از  همه ي گروه از ماسك بادگير استفاده مي كردند. با اين كه خطر آلودگي شيميايي در مناطقي كه بازديد مي كرديم، شديد نبود، اما شكل و شمايل من در لباس نظامي ببينند.
داد. البد فكر مي كرد من با پدرم به پيك  پيرمردها به نام پروفسور هندريكس كه از بقيه سرزنده تر بود، سعي مي كرد با من ارتباط برقرار كند. دست آخر هم يك خودكار به من هديه

پروفسور هندريكس به يكي از خبرنگاران مي گفت، اگر يك سرباز ايراني با تجهيزات كامل پدافند شيميايي هنگام  ت كودكانه به تن كرده ام.نيك آمده ام و اين لباس را هم از سر شيطن
  . ..بمباران در خرمشهر مي ماند، حتماً كشته مي شد. زيرا اين حجم مواد شيميايي حتماً به پوست و ريه ي او نفوذ مي كرد
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