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كدام سايه از آبي ها، تازه ترين دفتر شعر شيرين رضويان، شاعر مقيم انگلستان است كه 
ن بر يك سي دي بنام سينه از اين شاعر برونمرزي تاكنون، افزو.  دريافت شده استاخيراٌ

-"از واژه تا پندار"سروده ها با صداي شاعر، دفترهاي سرخ مشتمل بر دكلمه ها و 
. اند شر شده تاكنون چاپ و منت"غزل هاي شيرين" و " محزون صدفجهان بيني"

 از اين شاعر عزيز به زبان انگليسي  چاپ شده و مجموعه ي "سقوط آزاد"مجموعه ي 
هاي پيشين را صاحب اين قلم نديده تا در  مجموعه. اپ و انتشار استدوم نيز در دست چ

. فتر حاضر، حدس بزنداين بررسي اجمالي بتواند آهنگ حركت شعر اورا در سنجش با د
ي اجمالي  تنها مجموعه ي در دسترس در اين بررس"كدام سايه از آبي ها"براين پايه،

صفحه از شعرهاي شاعر به  45ت كه صفحه به فارسي اس 209اين دفتر مشتمل بر. است
شعرهاي فارسي اين دفتر مشتمل بر دو بخش . انگليسي نيز به آن اضافه شده است

آغازگر اين دفتر .  ببعد است183از ص ) غزل(و شعر كالسيك  182شعرهاي مدرن تا ص 
  را در ايناز آن است و نگاه و خاستگاه شاعرشعري است كه نام مجموعه نيز برگرفته 



ت و خواننده را از شعر، بقدر كفايت فشرده اس. دهدعرضه كم و بيش نشان مي
  :ي معاصر است، با اين مطلع آغازهاي كوتاه كه مورد نياز خواننده گذرگاه

  
  باز اشك 

  اين آب افشره ي 
  ي ست يدو ميوه ي حزين تنها

  كه شفاف وشور 
  از پشت شيشه 

  گويد به شب سالم مي
  

  :رساندهيچ توقفي در ايستگاه هاي بين راه، به مقصود ميو با اين مقطع بي 
  

  دريا
  در كاغذم 

  كنددهان باز مي
  

به موقعيت موجود باور . شعر شيرين رضويان در يك نگاه كلي، شعري معترض است
شيوه ي بيان اين نقد، البته زباني است كه . دكش را به شيوه ي مرسوم به نقد ميندارد و آن

غايت استعاري ه زباني زير فشار و لذا ب .ير، زبان مجاز اهل انديشه استدر چند دهه ي اخ
  :گويدو پوشيده كه با مخاطب به رمز سخن مي



  
  مرواريدي 

  در گلويم گير كرده است 
...  

  فرياد هجوم آه است 
  داني؟ مي

  هوا هيچگاه 
   مدد گلوي تويب

  4ص –صدا نخواهد شد 
  

ي  جغرافياي   اگر ازسيطره شده است حتاي ذاتي شاعر معترضياين شيوه ديگر،گو
اين زبان استعاري، در نوع بسامان خود، كه .  سياسي مسلط نيز، دور شده باشد-فرهنگي

 شايد نخواهد تا حذف بختكي كه قرنهاست - نيز از آن جمله استاني رضوشعر شيرين
  . از اين سخن بگويدغيربر انديشه و زبان او سايه افكنده، 

  
  با سكوت 

  زنم اينك اد ميفري
  زنم فرياد مي

  رسدوصدايم نمي
  هاي گرفته  به اين گوش



  اين سينه هاي سرد
   143هاي كم عمق بي مهر ص  اين چشم

  
 ديگر زبان بگشايد و موقعيت اين را البته بايد به زمانش واگذاشت كه شعر، از منظري

 و مدار در اين دايره ، دريابد، اما تا انديشهپيراموناش را، در پيوند با محيط  تازه
  آيد  نميبيرونچرخد، شعر از سنگر خويش مي

  من ماه را 
  كنم  ميتفسيرپشت پنجره 
  من اشك را 
  كنم تجزيه  مي

  به دو عنصر نمك و آب 
  ماندو آنچه مي

  حسرتي ست 
  26شود ص كه آه مي

  خاك بر سرت 
   بميريذليل 

  معصومه 
  28ات سياه بود ص  بخت

  



ز قابل طبقه لحاظ نوع و ماهيت  و محتوا، در شعر اجتماعي نيه يان، بشعر شيرين رضو
 به مسائل اجتماعي نيز نگاهي جدي، جستجوگر و پوياست و تا نگاه شاعر. بندي است

  .رودكشف و ابالغ سوژه، پيش مي
ي اجتماعي شعر شيرين تواند بعنوان مشخصه بسامد اين ويژگي تا آنجاست كه مي

  :يدرضويان، به حساب آ
  

  شما بخنديد
  شما سبز باشيد و 

  نبينيد
  نبينيد

  زير پاهاتان ] كه [
  علف ها گنديده اند
  شما مست باشيد و 

  ندانيد
  كه ريشه هاي اقاقي 

   40شوند  ص سياه مي
  

تصوير كه حاصل نيروي تخيل است و به باور من ازبرجستگي هاي اساسي شعر 
گشت و گذاري كوتاه .  دارد نمودي آشكاررضويانمدرن است، در شعر شيرين 

  :دهددست ميه اي از اين ويژگي را ب در شعرهاي اين دفتر، شمار قابل مالحظه



  و خدا
  آن باالها 

   و نوشدميچاي 
  زدروي ما لبخند ميه ب

  و قناري كوچكي 
  خواست بگريزد و كه مي

  ستاره شود 
  اما آشيانش را 

  69در تابستان سينه ي من يافت   ص 
  

  :ن حس آميزي زيبا در همان شعرو نيز اي
  

   مردمكانتو در 
  دو قطره عسل 

  درخشد بازيگوش مي
  شوي و شيرين مي

  انگار 
   ايوشيده نخورشيد 

  و بهار نارنج پوشيده اي 
  و نسترن خنديده اي



  
 هفت اورنگ - هفت پيكر نظامي:ي جايگاهي ويژه دارديعدد هفت در ادبيات كالسيك گو

موالنا در باب عطار ...  هفت وادي عشق و- عبداهللا انصاري هفت حصار خواجه-جامي
  :فرمود

  
  هفت شهر عشق را عطار گشت 

  ايم  ما هنوز اندر خم يك كوچه
  

 -  استغنا- معرفت- عشق-ر عشق نيز اشاره به هفت وادي طلبكه مراد از هفت شه
 نام دارد، شايد "هفت" رضويان در شعري كه  شيرين-باري.  حيرت وفقر فناست-توحيد

  :بر همين پايه براي اداي مقصود،  سود جسته است
  

  هفت ساعت براي خواب باقي ست 
  هفت روز براي زندگي كافي ست 

  هفت ستاره براي شبم 
  هفت ماهي رنگارنگ 
  براي هر بركه ي تنها 

  هفت پولك براي پاهاي من 
  تا پري دريايي شوم 

  و در هفت دريا 



  85زنم   ص در پي گنجينه اي غوطه 
  

. شعر رضويان، شعري زميني است يعني، ريشه در همين آب و خاك وهواي موجود دارد
مطالبات او، مطالباتي اين جهاني  است كه به ! كندچيزي را به جهان باقي موكول نمي

 ناظر 116 در ص "صداي دريا در صدف"شعر . كندي از مخاطب آن را طلب مينمايندگ
دليل انسجام معنايي خوبي كه در تن شعر ه  تكه هايي از اين شعر، بنقل. بر اين معناست

  91 ص "سكه ي آزادي" و 113مقدور نيست ونيز نگاه كنيد به شعر معلم ص  جاريست،

  97و اين آغاز زيبا در ص 
  

  تنها پروانه را نسرودم 
  و شقايق ها را 

  من فرسايش كوه را سرودم 
  و تالطم دريا را 

   وعشق را
  دويدر باران ميكه زي

  
 از دامنه ي محدود شعار فراتر بسياري از آثاري كه. شعر سياسي، پديده ي كميابي است 

معناي حقيقي خود، ه شعر سياسي ب.  اندند، در حوزه ي شعر سياسي باقي ماندهنرفته ا
كشد يعني، ضمن ابالغ پيام هدفمندخود، اثري همچنان درحوزه وعرصه ي هنر نفس مي

ماند و اين البته كارساده اي نيست و به روي لبه ي تيغ راه رفتن مي. كندخلق ميبديع نيز 



در شمار قابل رضويان اين تفاوت را شيرين . كندمرز بين شعر و شعار را، ترسيم مي
ويژه مقطع ه نگاه كنيد به شعر خواب نيلگون ب. گذارداي از كارهايش به نمايش مي مالحظه

   120آن  در ص 
  

  وي سپيدهزار ق
  از ميان بالش من 

  كشندپر مي
  !سوي آزادي

  
  : يا
  

  من سوگوار تو گشته ام
  كه قصه ي اندوه بي صدايت را

  هيچكس نگفت 
  چنانكه بايدو شايد

  
-167كجا نوشته است -145 رهروان سنگ -143باسكوت :  ونيز شعرهاي ديگري چون

   181دستهاي من  176گاهواره ي درد 
ي براي نويسنده . رودشعر كالسيك مي به مستقيماٌ) آزاد( از شعر مدرن ،ها كدام سايه از آبي

تواند اين ظرافت در انديشه اين سطور بيش از اين البته آشكار بودكه شيرين رضويان نمي



اين ويژگي در انگشت . و بيان را،  بي گلگشتي در شعر كالسيك به سرانجام رسانده باشد
كه اين قلم دو دفتر از  "پگاه.م"خورد از جمله م ميران زن ما به چششماري از شاع

. بر رسيده استدر فصلنامه بررسي كتاب شعرهاي مدرن و كالسيك او را پيش از اين، 
  پاياني خوش دارد و باور من،  رسيدن از شعر كالسيك به مدرن،  عمدتاٌه غرض اينكه،  ب

او را به گيرد،  دلبستگي  بر ميتاب را دربه بعد ك 184هاي شيرين رضويان كه از ص  غزل
به دو بيت . دهد واينكه او، در اين عرصه نيز از عهده برآمده استاوزان كالسيك نشان مي

  : كنيم نگاه ميكي از غزل هايآغازين 
  

  ستاره كي دمد آخر به بام خانه ي ما 
  دهد آيا دگرجوانه ي ما شكوفه مي
  ي خاموش بشكند آيا؟  دراين كرانه
  ي ما  گذري ظلمت شبانهصالي ره

   196ص 
  

،  هرچند كه كالسيك است،  كالم و نيز  رضويانفرم و قالب در اينگونه شعرهاي شيرين
چون تكرار برخي حروف كه ، برخي رويكردهاي كالمي. محتوا، از جنس امروز است

  : موجد نوعي  موسيقي است،  به زيبايي برخي ابيات افزوده است
  

  خداش خسته شدمز دست خلق و ز دست 
  از اين زمانه و از اين خدعه هاش خسته شدم 



  ز شيخ و شاعر و شاه و شهيد و شهرت خواه 
  كه گشته اند همه يك قماش خسته شدم

   190ص  
  

  : اين نوع شگرد زباني را در برخي كارهاي فرخي يزدي نيز پيش از اين ديده ايم
  

  شهري كه شه و شحنه وشيخ اش همه مستند
   شيشه كه بيم عسسي نيست شاهد شكند

  
ه لحاظ ب.  كم و بيش همان محتواي شعر مدرن اوست رضويان،محتوا در غزلهاي شيرين

ميزاني ه ب  اجتماعي در كارهاي اين شاعر،–بسامد موضوعات سياسيمضمون و محتوا، 
شعر شيرين .  كندهست كه تشكيل سبك يا شيوه بدهد و شعر اورا شعري سياسي معرفي

زبان در شعر او ساده، صميمي و روان . دفمند است شعري بسامان و هجموع،رضويان درم
. شود از شعرها از زبان كتابت دور و به زبان محاوره بسيار نزديك ميپاره اياست و در

اكثريت عناصر شعر در شعر او نمودي آشكار دارند، تركيبات تازه و بكر در شعر او قابل 
مين وزن بيشتر تواند به تأاما مي) مدرن( شعرها برخيبازنگري سطربندي در . تشخيص اند

  .بيانجامد
 كه اي شيفتهباآرزوي بهروزي و پيروزي براي شيرين رضويان و تمام جانهاي شاعرانه و 

  .بالنددر اين برهوت مي
 


