
  

  

  

  

  

   فارس خليجنظم بومي فارسي در ساحل 

  ) معاصر ايران زبان ة شاعر،سيلوانا سلمان پور( 

  

 يلنا مالچانووا

  روسيه، مسكو

  
  

. اند فارس نوشته خليج پيوند ناگسستني كشور ايران و ة زيادي دربارشناسان  ايران،به زعم بنده
 در حدود مرزهاي ايران فارس ليجخاي دور ثابت مي كند كه  بررسي آثار نويسندگان از گذشته

 فارس خليجهاي دور، ايرانيان به مناطق مختلف  ناگفته نماند كه از گذشته. قديم بوده است
قرن بيستم ذكر شناسي دهه هاي اول  از جمله در مقاله ها و كتاب هاي ايران. مهاجرت مي كردند

  .سندم بوده اند مة با نفوذ ساكنين شبه جزيرة طبق،تبارها شده بود كه ايراني
در اين  . مي پردازدفارس خليج اينجانب به بررسي نظم بومي فارسي در مناطق ةموضوع مقال  

 معاصري كه در شهر اوز الرستان فارس ةشاعر» پور سيلوانا سلمان« تحليل نظم –رابطه مقصد ما 
  . مي باشد،كند متولد شده و اكنون در ديباي زندگي مي

من با ايشان سه سال قبل در شهر شيراز : م سيلوانا چنين استخاني من با يموضوع آشنا  
پور و  خانم سلمان. يراز برگزار شده بود در ششناسي در آن زمان همايش بزرگ فارس. آشنا شدم

 مسلمان ةي من با اين شاعردر واقع اين همايش موجب آشناي. يممن در اين همايش حضور داشت
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. اي شده كه با سروده هاي او آشنا شوم مايش سرودند كه زمينهدر هشان شعري يالبته ا. ايراني بود
  . براي من ارسال كرد) آواز روشن( پور كتاب شعر خود را پس از گذشت زمان خانم سلمان

 اساسي ادبيات معاصر ة يعني رشت،»شعر نو«پور از جمله شعراي به اصطالح  سيلوانا سلمان  
گذار آن نيما   قرن بيستم پيدا شده است و بنيانم پنجةاين جهت ادبي درآغاز ده. فارسي است

ضمن تاكيد بر (  نيما يوشيج شعر آزاد و سيستم جديد استعاره. بود) 1274 – 1338(يوشيج 
 صحبت انفرادي آزاد غزلي ةنيما شيو. را وارد ادبيات فارسي كرده است)  جديد ة استعار،استعاره

  .را به وجود آورده است
 ة به بيان داشتن وضع شاعران،پور  از جمله سيلوانا سلمان، و پيروان ويپس از نيما شاگردان  

  .  سمبليك پرداخته اندة يك نوعي منظرةروان به وسيل
يافتن  (تجديد كردن و توسعه) زمان (   كه وقت، نهمةدهدر  اشعار سيلوانا سلمان پور اغلب  
ترين شاگردان  شعر نو و نزديكهلوي سرامدهاي پ.  سروده شده است، شعر نو بوددر)  دومةمرحل

 و  زندگي بوده اند و انقالب اسالمية كه داراي تجرب،نيما نسل جديد شاعران هم به وجود آمدند
  . گذاشته اندجنگ ايران و عراق را پشت سر 

 شعر ،شعر مذهبيتوان به   از جمله مي،البته موضوعات جديدي وارد شعر نو شده است  
 جديد شعر نو را ةپور اين مرحل اشعار سيلوانا سلمان. شاره نمودا شعر عرفاني  وجنگ تحميلي

  .منعكس مي سازد
نشان » آواز روشن«ته شد و به طوري كه فهرست كتابش پور به طوري كه گف سيلوانا سلمان  

دوم و فصل » شعر نيمايي« فصل اول اين كتاب . ي مي كندروسنت نيما يوشيج پي از ،دهد مي
يا  )هاي مختلف  فعلمثالً(اما كلمات يك شكل  اشعارش قافيه ندارد، .ردنام دا» شعرهاي سپيد«

 مشحون از پور كه ويژگيِِ غزلي دارد، كامالً اشعار سيلوانا سلمان. رار مي شودهمان هجاء تك
آواز « اشعار مخصوصاً . است)وطن خويش (  نگراني، عشق و فكر روزگار و سرنوشت وطنش

 »خاك اهورايي«نك قطعه اي از شعر اي. حاكي از اين است» راييوخاك اه«و » ره آورد«، »روشن
  :براي نمونه مي آورم) 1380( را

  بياييد
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   آن خاك اهورايي زرخيزةبه هر نقط
  گل عشق بكاريم

  از انديشه به آن ريشه بباريم
  و از ژرفِ زمين،

  مهر برآريم
  وطن سبزترين باغ جهان است

  وطن عشق
  وطن شور

  وطن شوق
  وطن نور

  موجوطن 
  وطن خون
  وطن ديده
  وطن جان

  وطن رود روان
   ايمانةچشم

  پرآوازه وطن
  ماه من

  »ايران«
  به درياي پرآشوب زمان

  ساحلِِ اميد و كران است
  بياييد

  وطن دل نگران است 
  ز دوري شما بر دل درياي وطن
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  كشتي اندوه روان است
  شب و روز

  به هر لحظه وطن را بسراييد
  برآييدبه ديدار وطن از همه آفاق 

  !بشتابيد
  !بياييد

  وطن دل نگران است
  .بر امواج روان است

  
 بسيارپور است و معنيِ آن  مفهوم اصليِ اثر سيلوانا سلمان» عشق «ةه نماند كه واژتناگف  
عنوان  پور به  از اين لحاظ سيلوانا سلمان.عرفاني و شاعرانه است از جمله فلسفي، مذهبي، وسيع،

  .را مورد تأييد قرار مي دهديراني و هم جهاني  تاريخيِ هم اةشاعر تجرب
اش  انگيز فصل جواني  غمة، كه خاطر»تشنه«، »تماسِِِ موجِِ نگاه«پور  اشعار سيلوانا سلمان  
  :صداي غزل عشق دارد است،

  دشت آغوشت آنقدر بارانيست
  كه علف ها به شبنم نشسته اند

  و من كه آمده بودم
  تا سبدي نور بردارم

  اي وحشيدر عطر ياس ه
  گم شدم

  .بي آنكه شبنمي نوشيده باشم
  آفتاب كه تابيد

  .پيدايم كن
  1381 ،»تشنه«
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 ة توصيف منظرباپور آهنگ عرفانيِ عشق به دنيا و به آفريدگارش را  سيلوانا سلمان  
و » ياد«آميز و عظيم زمان ما در سريِ اشعارش به نام  اضطرابة اين منظر .سمبوليك بيان مي دارد

  :ديده مي شود» در امتداد لبخند« و »در باغ هاي ترنم« ،»سماجت ماه«در اشعار 
  كلمات سبز مي شوند

  بر لبانِِ سكوت
  و باغ هاي ترنم

  هوي هستيلبريز از هيا
  

  در خواستگاه كدامين واژه
  تصوير تو نقش بسته بود
  !اي كه اينچنين فضا را آكنده

  1382، »در باغ هاي ترنم«
  

نقش هنرمند در دنياي  براي نمونه،(پور مسائل عمومي هم  ندر خالقيت سيلوانا سلما  
طرف شدن هنرمند از وجود و بدبختيِ شاعر زن عقيده دارد كه بر. ه استبازتاب يافت )معاصر

درست همين افكار  .زيست محيطي و معنويِ بشريت است جهان سبب بسياري از فواجع
آور دوران هاي درد ور معتقد است كه پديدهپ سيلوانا سلمان.  شودمي» مدعيان مدرن«محتواي شعر 

. ده باشددرك ش سيماي طبيعت كه با عشق متحد شده، كنوني مي تواند توسط مفهوم ابدي خير و
اين . شنيده مي شود) 1380(» قاموس انسان«پور به طور روشن در شعر  اين شعار سيلوانا سلمان

  : دانستلفؤشعر را مي توان اظهار متمركز شناخت شعر از طرف م
  خورشيدي كه پارسي مي تابد
  دريايي كه عربي موج مي زند

  بادي كه فرانسه مي وزد
  درختي كه التين مي رقصد
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  ابري كه اردو مي بارد
  و صبحي كه چيني طلوع مي كند

  ...و
  ...و
  ...و

  فرياد مي زنند همه عشق را
  و خدا مي خندد

  به قاموس هزار جلدي انسان
  :ر يك كلمه خالصه مي شودكه د

  .»عشق« 
  

  . كنيمعپور رجو اكنون به شرح حال سيلوانا سلمان  
. فارس متولد و از كودكي با شعر آشنا شد» اوز«در ) م1957 سال ةفوري(ش 1336وي بهار سال 

از سن كودكي ) مادر( زيرا وي .در واقع مادر ايشان نقش مهمي در آشنا شدن او به شعر داشت
 سالگي به نوشتن شعر 13 خود نيز از ،پور خانم سلمان.  را از حفظ مي خوانداشعار حافظ

سپس در جواني با شاعر نامدار مرحوم . آوري نمود داخت و آنها را در يك مجموعه جمعپر
اسماعيل شاهرودي آشنا شد و تشويق هاي او بود كه موجب گرديد نگاه جدي به شعر داشته 

پيوست و او به شيراز بازگشت و قالب اسالمي ايران به وقوع در همان زمان بود كه ان. باشد
گرچه او در اين .  همزمان بودآغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايرانبا  اين اتفاق تقريباً. ازدواج كرد

  .سالها از محافل فرهنگي و ادبي دور بود اما موجب نشد كه دست از نوشتن شعر بكشد
شور امارات مهاجرت نمود و در آنجا با شاعر اهل به ك) م1987سال (ش 1366 وي در سال  

 نيز به اشعار فارسي و اوگويند كه .  آشنا شد، كه اهل تونس بود،نام آقاي عبداللطيفه سنت ب
پور را به عربي ترجمه  عبداللطيف پس از آن برخي اشعار سلمان. ي داشتيموسيقي ايراني نيز آشنا
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اين خود آغازي بر فعاليتهاي خانم . مارات به چاپ رساندكرد و در يكي از روزنامه هاي پرتيراژ ا
  . پور در آن كشور شد سلمان
اش يعني   مادريةپور شعر خود را نه تنها به زبان فارسي بلكه به زبان يا لهج سيلوانا سلمان  

كه هم اكنون در اختيار من است پور را   سلمانشعر الري سيلوانا .، مي سرايد نيزگويش الري
  :شود با شعر كالسيك امير معزي مقايسه نمود نظر من ميه را ب محتواي آن .ناميد مرثيه توان مي

  اي ساربان منزل مكن جز در ديار يار من 
  تا يك زمانه زاري كنم 
  بر ربع و اتالل و دمن 

  
پور همچون اشعار معزي است كه براي معشوقش سروده  به نظر من اشعار سيلوانا سلمان  

به عنوان مثال . م سلمانپور بر خالف وي براي فرزند خودش سروده استشده است اما خان
  : اشاره نمود )1375، »ياد با«(توان به اين قطعه از شعر  مي

  ياد با
  از دوار دلم برا چستش 

  دلم ات برده باخت ان دنيا 
  خرس مزچش شبانه روز اندا

  آخرش خرس چش مكت رسفا
  روز و شو فكر و ذكر ما يادت

  
  صدهزار يادت با ياد با،

  
  : شعر خود چنين مي سرايدةاو در ادام

  نور چش لحظه اي ببش پيدا
  چن گلي زير پات پرپرابام
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  بابا : يك دفه يي دوو اگر بگش 
  ناهرام هو تو دل تكون بخه 
  ناهرام غصه بخرش از دنيا 

  عطر اپاشام الي بلشت و پتت 
 گل اپاشام قدام قدام هر پا

   
  .م نمايان مي باشددر، غم و درد بي پايان و آرزوي خا ماة گريدر اين شعر بدين ترتيب

ادامه ة ادبيات در زمينهاي خود را  فعاليتپور تالشهاي جدي را در امارات شروع و  سيلوانا سلمان
الدين و دكتر شهاب غانم نيز بسياري از اشعار  ه نامهاي شمس طي اين سالها دو شاعر ديگر ب.داد

  .و چاپ كردندوي را به عربي ترجمه 
وت نمودند و حتي يكي از اشعار وي كانون فرهنگي هند در امارات نيز چندين بار از او دع  

البته اين اشعار .  عمومي قطعات ادبي و شعر عنوان بهترين را به خود اختصاص دادةدر يك مسابق
  . در نشريات هند انعكاس خوبي داشت

ر كنار كار فرهنگي به فعاليتهاي اقتصادي مشغول پور معتقد است از آنجا كه د سيلوانا سلمان  
 فرهنگي حضوري مطلوب داشته و بالطبع از معاشرت با ةبود اين امر باعث شد تا نتواند در زمين

  .اساتيد و ادبا محروم شد
پور پس از شش سال از ورودش به امارات توانست به كمك برخي دوستان  خانم سلمان  

 15ان را با نام انجمن ادبي حافظ در آن كشور تشكيل دهد كه اكنون خود اولين انجمن ادبي ايراني
 اين انجمن جمعي از جوانان و ميانساالن ادب ةبه واسط. سال از فعاليتهاي انجمن مي گذرد

حاصل كار اين . دوست و اهل شعر و ادب دور هم جمع شده و به فعاليت ادبي مي پردازند
   .سط اعضاي آن تاكنون به نظم در آمده استانجمن چاپ چندين كتاب شعر است كه تو

فعاليت جدي داشته در » ايرانيكا« بزرگ به نام ةاينكه در تنظيم دانشنام پور عالوه بر سلمان  
 نيزو » آواز روشن «-3 و» نبض برگ «-2، »بلنداي خيال بر «-1تهيه و چاپ سه كتاب به نامهاي 

اينكه در حال  دام نموده است، مضاف بري است، اق گويش الرستان بهكه» سرود دشت«كتاب 
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تعدادي از  وي .الرستان فارس مي باشد» اوز«نام بررسي اشعار شعراي ه  تحقيقي بةاتمام مجموع
هم توسط ديگران به  برخي اشعار ايشان .اشعار شعراي عرب را نيز به فارسي برگردانده است

 خود به ةآينده اشعار ترجمه شده در ك وي مترصد آن است .ليسي ترجمه شده استعربي و انگ
  . ساير زبانها را در يك مجموعه گردآوري نمايد

 طبع و نشر داده شده ايشان ةدر سالهاي اخير كه براي اولين بار در امارات به نشريات ايراني اجاز
 ايراني را نشر و ة مجله و نشري19 قريباًة چاپ و نشر را به عهده گرفته كه تمديريت يك موسس

مي كند، كه دو نشريه آثار ادبي را در خود جاي مي دهد و از اين طريق توانسته است توزيع 
  .روابط خوبي با ايرانيان داخل و خارج از كشور و حتي برخي اديبان عرب برقرار نمايد

مختلف منجمله آزاد و سپيد شعر پور خود معتقد است در قالب هاي  سيلوانا سلمان  
گيهاي  است و احساس مي كند اين سبك ويژمند  ي بيش از همه عالقهبه قالب نيمايسرايد اما  مي

 - عالوه براينكه از سبك كالسيك براي اشعار شخصي.اي براي بيان مطالب دارد بسيار ارزنده
 نقاشي و ،گويد به موسيقي وي مي. خانوادگي و گاهي از پيش انديشيده شده بهره مي گيرد

  .ق مي ورزدطبيعت و در راس آنها به انسانها عش


