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:داستان موش ها  اشعار ادامه  
 زندگانی   سخت بود و سرد بود                                           بی غذايی  مايهٴ   بس  درد  بود

گفت با ياران بی صبر و درنگ       شد فردرک ناگهان بر روی سنگ                                       

 ياد    روز گرم     تابستان    کنيد                                            يادی  از گلهای  هر بستان  کنيد

 سردی اين    روزها    هم   بگذرد                                          درد و  غم را  از دل ما می برد

ا   شود  رنگين   و پاک                                           باز هم رويد   گل و دانه ز خاکباز هم دنی  

 کيست  آنکه  دانه های    برف را                                           پخش می سازد زمين و طَْرف را؟

يا هوا  را  می کند در َدم  خراب؟              کيست آنکه  می کند  يخ را  مذاب                               

 کيست آنکه سرد و گرمش می کند                                           لحظه ای خوب و ولرمش می کند؟

 کيست آنکه   در دل   فصل  تموز                                           تخم  شبدر  را   بروياند   به روز؟

آنکه   نور   روز   دلفروز                                           کم  کند ، تا شب نشيند جای روز؟کيست   

 کيست   آنکه نور  را بر َمه  دهد                                            نور  را  در شام   تاريک  او نهد؟

که  همانند    من   و تو   می زيند                     چار  موش کوچک  صحرايی اند                          

برخی هنرشناسان معتقدند که ويولونيست های تک نواز معروف ايرانی هنوز اين ساز غربی را تحت تاثير سبک . دشو
   .کمانچه می نوازند

و برای همراهان شب شعر تهيه شده های پژوهشی شب برای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی- بولتناين : توضيح
بدون دريافت " شعر ايرانيان های بولتن شب"استفاده از مطالب . شعر از طريق پست الکترونيکی ارسال می شودهای 

پژوهش و در زمينه هرنوع پيشنهادی در مورد طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی . تمجوز کتبی ممنوع اس
.زير اعالم فرماييدبه ايميل داريد شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان آموزش   

iamfromtheworld@yahoo.com 

سنتی توسط استاد ی اجرای موسيق
برهانی و سرکار خانم ضرابیاحمد   

 

 

 

بولتن صرفا نظر نويسندگان را منعکس می کند مقاالت مندرج در اين  
 

ايران نامی از سيمين بهبهانی بانوی عزل سرای یتصاوير  
 

 
 

 
 

 
مراسم تشييع پيکر سيمين بهبهانی گوشه ای از   

1393سال  مردادماه  31صبح جمعه   
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شب شعر 2014 سپتامبرماه  هشتمصه اخبار جلسه بيست و خال  
در ابتدای جلسه اعالم ) خانم دکتر شاهقآقای دکتر سرهنگی و (دبيران جلسه  الف-

اين جلسه براساس دعوتنامه ارسالی اختصاص به بزرگداشت زنده ياد موضوع کردند که 
.داردشاعر غزل سرای نامی ايران سيمين بهبهانی   

در جلسه درخواست شد که در صورت داشتن پژوهشی در زمينه شعر،  از حاضرين ب-
.سه شب شعر مطرح نمايندلادبيات و فرهنگ ايران و جهان در دور دوم ج  

ت رستوران خانه کباب عادر سالن اجتمامانند جلسه قبل جلسه شب شعر اين ماه پ-
لن به مناسبت اختصاص سا  عسکریمهندس خانواده از همکاری  . برگزار شد

.اجتماعات به طور رايگان به شب های شعر سپاسگذاری بعمل آمد   
 

" سيمين بهبهانی"شاد روان بانوی عزل سرای نامی ايران مختصری از زندگی نامه   
بامداد روز  در سالگی ۸۸در سن سيمين بهبهانی شاعر و غزل سرای نامی ايران 

سيمين بهبهانی . شتدر بيمارستان پارس در تهران درگذمردادماه  ۲۸سه شنبه 
پدرش عباس خليلی مدير روزنامه . در تهران به دنيا آمد ۱۳۰۶تير ماه  ۲۸روز 

. مادرش فخر عظما ارغون شاعر و سردبير روزنامه آينده ايران بود. اقدام بود
از  ۱۳۴۹با حسن بهبهانی ازدواج کرد و با آن که در سال  ۱۳۲۵سيمين در سال 

. بهبهانی را از همسر اول برای خود نگاه داشت او جداشد، اما نام خانوادگی
از (سال  30سيمين در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصيل کرد و به مدت 

سيمين . در آموزش و پرورش به شغل دبيری اشتغال داشت) 1360تا  1330
عضو شورا ی شعر و موسيقی شد و از اعضای فعال کانون  ۱۳۴۸درسال 

مين به پاس فعاليت های حقوق بشری خود شهرت جهانی سی. نويسندگان ايران بود
داشيل هامت و نيز نشان کارل فون اوسی يتسکی  يافت و جوايز ليليان هيلمن-

سالگی  ۱۴نخستين شعرهای سيمين که در . دريافت کرد ۱۳۷۸آلمان را در سال 
سروده بود در روزنامه نوبهار به مديريت ملک الشعراء بهار به چاپ رسيد و 

. انتشار يافت ۱۳۳۰نخستين مجموعه شعر سيمين در سال » تار شکسته سه«
ترانه سروده شده توسط سيمين از سوی خوانندگان سرشناس و  ۳۰۰بيش از 

، »جای پا«مجموعه شعرهای . اجرا شده استآهنگسازان مشهور در راديو ايران 
، و »يک دريچه آزادی«، »دشت ارژن«، »رستاخيز«، »مرمر«، »چلچراغ«
مجموعه اشعار «. همگی در ايران انتشار يافته است» خطی زسرعت و آتش«

از سوی نشر نگاه  ۱۳۹۰آخرين اثر سيمين بهبهانی درسال » سيمين بهبهانی
  .منتشر شده است

Source: Simin Behbahani - Wikipedia, the free encyclopedia, 2014 
 

احمد : و آقاياندکتر مهوش شاهق، فيروزه ضرابی  : خانم ها به ترتيب حروف الفباء- هيات تحريريه
.و آقای مهدی کريمی طاهری دکتر ايرج کريمی ،شهابسرهنگی، دکتر محمد رضا  رضابرهانی، دکتر  

 
پژوهشی شب های شعر تهيه شده و برای برای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی- بولتناين  :توضيح

بولتن شب های "طالب استفاده از م. همراهان شب های شعر از طريق پست الکترونيکی ارسال می شود
هرنوع پيشنهادی در مورد طراحی، محتوی مطالب و . بدون دريافت مجوز کتبی ممنوع است" شعر ايرانيان

زير اعالم داريد به ايميل شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان پژوهش و آموزش در زمينه يا پيشنهادهايی 
.فرماييد  

iamfromtheworld@yahoo.com 
ر پاره ای از حروف به ندرت دالزم است اشاره شود که در زمان تبديل مطلب بولتن از ورد به پی دی اف ممکن است 

.بوجود آيد که مربوط به اشتباه در تايپ مطالب نيست اندکیتغيير بسيار   
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSimin_Behbahani&ei=QrcPVK65GIWHyAT4vIBo&usg=AFQjCNH75kwDnnrTymGhkVhTXLmwrrcAXA�
mailto:iamfromtheworld@yahoo.com�
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.مطرح شد) 2014سپتامبر 28(توسط همراهان شب های شعر مريلند به شرح زير مطالبی بياد شادروان سيمين بهبهانی   
خانم دکتر مهوش شاهق : نويسنده

غزل زير براستی يکی از زيباترين و عاشقانه ترين غزل های شعر .  ی غزل فارسی بنام شده است و بدرستی همسيمين بهبهانی به بانو
: معاصر فارسی است

 
 ستاره ديده فروبست و آرميد بيا

 شراب نور به رگ های شب دويد بيا
 

 ز بس به دامن شب اشک انتظارم ريخت
 گل سپيده شکفت و سحر دميد بيا

 
 آسمان خاطر من شهاب ِ ياد تو در

 پياپی از همه سو خطّ زر کشيد بيا
 

 ز بس نشستم و با شب حديث غم گفتم
 ز غّصه رنگ من و رنگ شب پريد بيا

 
 به وقت مرگم اگر تازه می کنی ديدار

 بهوش باش که هنگام آن رسيد بيا
 

 به گام های کسان می برم گمان که تويی
 دلم ز سينه برون شد ز بس تپيد بيا

 
 ه فلک خوشه خوشه پروين داشتنيامدی ک

 کنون که دست سحر دانه دانه چيد بيا
 

 اميِد خاطر ِ سيمين ِ دل شکسته تويی
 مرا مخواه از اين بيش نااميد بيا

 
سيمين اگرچه فرم غزل را حفظ کرد ولی به آن خون . هيچکس همچو او نتوانست روحی نو و جديد به کالبد کهنسال غزل فارسی بدمد

:به اين نمونه ها توّجه کنيد. يمين واژه هايی در غزل بکار برد که نماينده ی روز و روزگار او و بيگانه با غزل فارسی بودس. تازه دميد  
 

 يک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم
 يک متر و هفتاد صدم از شعر اين خانه ،منم

 
: و يا اين شعر

 شلوار تا خورده دارد مردی که يک پا ندارد
تماشا ندارد : آتش نگاهش يعنی خشم است و
تابم از او اما به چشمم نشستهرخساره می  

بس نوجوان است و شايد از بيست باال ندارد 
 

.  و نظاير آن را در هيچ يک از دواوين شعر فارسی نمی توان يافت" شلوار تاخورده" يا " يک متر و هفتاد صدم"واژه هايی چون 
. آنچه او می سرود از زبان ملّت خود و بخصوص زبان دل زنان ايرا ن بود. ان، زبان مردم خود شدسيمين پس از انقالب اسالمی در اير

 :به اين شعر فخيم، استوار ، پرجالبت سيمين توّجه کنيد و به راه حّل انسان دوستانه ای که ارايه می دهد
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  خواهم نمی آويختن ديوار بر خويش شمشير
  خواهم نمی آميختن گور در جز ناز خواب با

  شمشير هر ز پرکارتر است، شعر همين من شمشير
  خواهم نمی ريختن خون کار شيرين سالح اين با

  بايد بريدنم سر گر گفت، متوان نمی حق جز
  خواهم نمی پرهيختن مرگ وز نهم می پيش سر
  توزی کين به تارکم بر انسان، زنم من مرد ای
  خواهم نمی ريختن گل نگذاری خار تاج گر
  بافم می شال عشق از ابريشم رنگ هفت با

  خواهم نمی بگسيختن را رنگين های رشته اين
  يارم نمی افروختن شهر در آتشی هرلحظه

 خواهم نمی انگيختن دهر در ای فتنه روز هر
  بس جهلت و جنون و جنگ گير، تر سبک قافيت اين 

 خواهم نمی من مرد ای خواهی می تو گر جمله اين
  

 سياسی سيمين هم پايدار خواهد ماند زيراکه تاريخ مصرف ندارد و تا انسانی با اين خصوصيّات در روی زمين/ حتّا شعرهای اجتماعی 
 .   خاکی زندگی می کند قابل انطباق به همه ی زمان ها و مکان ها خواهد بود ؛ مگر اين که به قول حافظ عالمی ديگر بسازيم و از نو آدمی

 
سارا زبان ندارددارا جهان ندارد،                     
هفت آسمان ندارد بابا ستاره ای در                    

البرز لب فرو بست      کارون ز چشمه خشکيد      
آتش فشان ندارد  حتا دل دماوند،                      
آسان رهيد و بگريخت ديو سياه دربند                      
گرز گران نداردرستم در اين هياهو                 
زاينده رود خشکيد     روز وداع خورشيد،                
نقش جهان ندارد زيرا دل سپاهان،                    

نامی دگر نهادند       بر نام پارس دريا               
تير و کمان ندارد       گويی که آرش ما              

بر کام ديگران شد  دريای مازنی ها                     
ميهن جوان ندارد       نادر ز خاک برخيز              

دزدان سرزمينت  کجای کاری                 ! دارا   
دارا جهان ندارد       بر بيستون نويسند            
فريادمان بلند است      آييم به دادخواهی             

اينجا نوشيروان ندارد  اما چه سود،                        
اين بيرق کيانی     سرخ و سپيد و سبز است     

اردشير ژيان ند اما صد آه و افسوس               
شهنامه ای سرايد  کو آن حکيم توسی                 
ديگر بيان ندارد شايد که شاعر ما                  
ای مهرآريايی       هرگز نخواب کوروش           
نام و نشان ندارد       بی نام تو ، وطن نيز           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

شت
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اگر به شعر زير تّوجه کنيد ، می توان آن را هم شخصی و . های گوناگون تعبير و تفسير کردبعالوه شعرهای سيمين را می توان به گونه 
:مربوط به زندگی خصوصی اين بانو تعبير کرد و هم تعبير و تفسيری اجتماعی از آن نمود  

 آه عشق ورزيدم با چگونه حيوانی
 در چگونه کابوسی يا چگونه هذيانی

اریخواب بود و بيداری، اشتياق و بيز  
 در جدال و آميزش دستی و گريبانی

 نفرت و محبّت بود ، انزجار و لّذت بود
 باغزال خوش نقشی،مرده در بيابانی

 می گريزم اّما تن، پيش می دود با من
 تن من است و من از تن خسته ای گريزانی

:آه عشق ورزيدم، سّکه را دو رو ديدم  
 روی، نقش جبريلی، پشت، شکل شيطانی

 
!که می بينيد، بيت آخر می تواند آينه ی تمام نمای فريب خوردن ملّتی باشدو همين طور   

:يکی ديگر از شعرهای بسيار پر توان، خوش آهنگ ، پر معنا، و حماسی سيمين غزل زير است که با موسيقی هم اجرا شده است  
 

 دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خويش
استخوان خويشستون به سقف تو می زنم، اگرچه با   

 دوباره می بويم از تو گل، به ميل نسل جوان تو
 دوباره می شويم از تو خون ،به سيل اشک روان خويش

 
.می تواند سرود ملّی ايران شودباال بر اين باورم که غزل  نو م  

 
. و اين هم چند غزل ديگر از سيمين که توّسط حاضران در جلسه خوانده شد  

من اثر نباشدخواهم چو راز پنهان، از   
 تا از نبود و بودم، کس را خبر نباشد
 خواهم که آتش افتد، در شهر آشنايی

 وز ننگ ِ آشنايان، بر جا اثر نباشد
زندان پيکر من! گوری بده، خدايا  

...تا از بهانه جويی، دل دربدر نباشد  
خروشم به آری در که زن دلم تار بر زخمه ... 

مینسی سير سبک تو گياهم، گير زمين من  
بکوشم هرچه نکشم وفايت زنجير به که ... 

شيرين بوسه اين و ،من ديرين الفت آن و تو  
فروشم باده خدا به ، پرستی باده خدا به  

 
 و اين هم لينکی است به آهنگ دوباره می سازمت وطن با صدای داريوش

https://www.youtube.com/watch?v=euiLkl74mBY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=euiLkl74mBY�
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در آخرين سفر  2010درسال  سيمين بهبهانی شعری که توسط آقای اردشير لطفعليانياد و خاطره دکتر محمد رضا شهاب به مناسبت بزرگداشت آقای 
 :سيمين بهبهانی به آمريکا برای او سروده بود را برای حضار خواندند

  
 بهبهانی شاعر غزل سرای ايران برای سيمين

با او سخن غنی شد و سامان تازه يافت  ازه يافت سيمين، زنی که شعر ازاو جان ت
در شعر او طراوت و بنيان تازه يافت  ز تکرار مانده بود  طرز غزل که خسته 

نسل جوان دليری و ايمان تازه يافت  نسل ُکهن ز قّوت او در شگفت شد 
شد سرفراز تر که ُسخندان تازه يافت  ايراِن سرفراز به ُملک سخنوری 

در اوج های معنی جوالن تازه يافت  که آينۀ مهر و مردمی است  شعر تََرش
با هر سروده گوهر رخشان تازه يافت  طبعش که جوش شعر نمی آرمد در او 

با او اميد و عشق نگهبان تازه يافت  برخاست بی هراس به پيکار اهرمن 
ايراِن رنج ديده دليران تازه يافت  او در کنار شير زنان دگر به رزم 

چندی گر آبروی ز مردان تازه يافت  کشور سزد بنازد اگر بر چنين زنی 
کامروز خاستگاه وی انسان تازه يافت   [1]از من بريد مژده به دستانسرای روم 

سيمين توان و توش ازايران تازه يافت  توان گرفت ايران ز شعر دلکش سيمين 
 

.  آقای دکتر شهاب همچنين سخنانی را که آقای اردشير لطفعليان در باره سيمين ذکر کرده بود به شرح زير در جلسه مطرح کردند
ملی و شاعر نامداری چون از دست رفتن شخصيت معاصر بلکه در درازای تاريخ ادبيات ايران  جايگاه بلند سيمين نه تنها در شعر "

سيمين بهبهانی براستی سوک سنگينی نه تنها برای جامعۀ ادبی ما و بلکه برای همۀ ايرانيان است، اما اين سوک برای من جنبۀ شخصی هم 
آنگاه به وی  ." چون من از افتخار دوستی و آشنايی نزديک با بزرگ بانوی شعر معاصر ايران بر خورداربودم)اردشير لطفعليان (دارد 

در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران همکالس بودند، آغاز شد و تداوم  1337اختصار به سابقۀ ديرين دوستی اش با سرايندۀ بزرگ که درسال 
ياد کرد که در آن شاعر  1997آن عليرغم فاصله های جغرافيايی جدايی افکن سخن گفت و بويژه از مصاحبۀ مفصل خود با سيمين در 

ف گسترده ای از پرسشها راجع به شعر امروز ايران وزير و بم ها و تحوالت چند دهۀ اخير آن به شيوايی پاسخ گفت وسال ها توانا به طی
در بررسی کارنامۀ شاعرانۀ  اردشير لطفعليان. در ايران به چاپ رسانيد" بهترين مصاحبه های من"بعد آن مصاحبه را درکتابی با عنوان 

شد سمين شعر گفتن را از سيزده يا چهارده سالگی آغاز کرد و در ارتباط با اين مطلب سطوری را از زبان خود سيمين بهبهانی يادر آور 
مادر من شعر می گفت و من از او تقليد می کردم، اما يک روز که دست " : شاعر که در پيشگفتار يکی از کتابهايش امده است نقل کرد

مادر نوازشم کرد و برايم آينده ای روشن ...  شعر می نويسی؟ سرخ َشدم و گريستم : بود پرسيد نوشته هايم را زير بالشم يافته و خوانده
بنا به گفتۀ سيمين، مادرش چند روز بعد از اين کشف، آن شعر را پس از اندکی دستکاری برای زن جوانی که و به قول  ." آرزو کرد

بقيۀ داستان . ه بود خواند و آن زن پس از شنيدن شعر برخاست و سيمين را بوسيدکه همراه مادر خود به خانۀ آنها آمد" شرم رويی" سيمين 
شايد نهانی آرزو می کرد چون او . وقتی رفتند، مادر گفت او پروين اعتضامی است، بزرگترين شاعر زن: "را از زبان خود سيمين بشنويد

 ." باشم
ديری نگذشت که سيمين در  بخوبی به تحقق پيوست، زيراه اين آرزوی خوشبختان:  آقای لطفعليان در اين موردنيز اشاره کردند که

شعر پروين پهلو زد، بلکه از آن نيز  شمارمهمترين شاعران عصر قرار گرفت و شعرش از نظر استواری و عمق و محتوا نه تنها به 
، حال آنکه که سيمين با جهش بزرگی که در فراتر رفت ، زيرا پروين با همۀ توانايی های شاعرنه اش سبک متمايزی برای خود نيافريد

به نوآوری و بعد از انقالب نيز با قوتی هرچه بيشتر تر آن را پی گرفت، مانند فروغ سبک آفرين شد و  به شعرخود داد  1350اوايل دهۀ 
 . مهمی در شعر معاصر بويژه درشيوۀ غزل توفيق يافت

غزل قديمی خانه ای بود که در اجاق امنش آتشی می توانستيم افروخت، اما نه آن بيابان که انفجار مکرر :" او سپس چنين ادامه می دهد
خمپاره ها را تاب آورد و پس از نشستن غبار باز همان بيابان باشد، با کوه های سر به فلک سوده، بی خدشۀ غبنی از جنبش پشه واز 

زمان جنگ و جنون . زمان غرش دهانۀ پوالدين توپها است. زمان من زمان انفجار خمپاره ها است... امنش وزيده استانفجاری که بر د
شعرم بازتاب اين زمان را چگونه در سايه سار امن . بيابان ها اما نه. خانه ها در اين انفجارهای ويران می شوند. و آتش و خون است

."  واهم و باديه تا هرچه می خواهد دل تنگم بترکانمبيت الغزل بگنجاند؟ من پهنه می خ"
 

کار شاعرانه سيمين ، آنچه که هرچه بيشتر بر قدر او  قوت بيان واستواری  گذشته از: "به عنوان نتيجه گيری از سخنان خود چنين گفت اردشير لطفعليان
مان های آزادی و عدالت در محيط بسيار خطرناکی بود که بعد از در چشم مردم افزود شجاعت و بی پروايی اش در بيان حقيقت و پشتيبانی از آر
او بارها در معرض تهديد و توهين . دينی بر کشور بود وتمامت خواه  مصادرۀ انقالب ايران به دست روحانی نمايان و استيالی يک استبداد بی رحم 

اما با دليری بی مانندی همه را به جان خريد و کمترين تغييری در راه و روش وتحقير قرار گرفت و با محدوديتهای آزار دهنده ای دست به گريبان شد ، 
به گفته ." واقعيت اين است که او نبوغ شاعرانه اش را بی هراس در خدمت حق و عدالت گذاشت. نيست و  آری سيمين شدن کار آسانی نبود. خود نداد

او از آن جمله شاعرانی است که با فرا رسيدن مرگ تن ،نه تنها نمی ميرد، . رفيع استادب ايران جايگاهی  جايگاه سيمين در عرصۀ پهناور : "ناطق
 "بر نام و ارج و اعتبارشان خواهد افزود بلکه گذشت زمان هر دم 
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