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 جوانشير.الف 

  ٢٠١۵ می ١٣

  !»پياده رو ھا«   خاموشی اندوھبار شاعر

 
ن اسلوب نيما  ومنتقد سرشناس ايرانی در گذشت ، مرگ شاعر نامی و از راھيا  محمد علی سپانلو، شاعر، پژوھشگر

سپانلو قبل از مرگ، بيش ازپنجاه کتاب ، شعر ، نقد و ترجمه ، منتشر . يوشيج ، در بيمارستانی در تھران ، اتفاق افتاد

از  .عضو برجسته و قديمی کانون نويسندگان ايران بود. خورشيدی در تھران زاده شد١٣١٩سپانلو در سال  .کرده است

   وت و تھران نشينان در آثار شعری اجلوه ھای زندگی پايتخ. رغ التحصيل شده بود حقوق دانشگاه تھران، فاۀفاکولت

 .جای پای محکم دارد

 مطرح قرن بيست ايران ۀ از آثار چندين نويسند  بررسی م با نقد وأکه گزينه ای تو» نويسندگان پيشرو ايران« کتاب 

  !شود ا اعتبار، تدريس میزقلم سپانلو، در دانشگاه ھای ايران، به عنوان منبعی با  است

 شاعرانی چون محمد تقی ۀدر آن، شعر و انديش  اثر جالب وماندگارديگری است که سپانلو ،» چھار شاعر آزادی«

 .فرخی يزدی رابه کاوش گرفته است بھار، عارف ، عشقی و

 دری، ترجمه کرده - رسیز آلبر کامو و ژان پل سارتر و گراھام گرين را نيز به فاای ئمحمد علی سپانلو، نوشته ھا

 ۀوسيله نيز ب» پل ميرابو«انسه و خالق شعر معروف  بيست فرۀشعر وسرگذشت گيوم آپالينر، شاعر پرآوازه سد. است

 !سپانلو به دوستداران ادب، معرفی شده است

  :به اسامی زيرين منتشر شده اند کتابھای شعری سپانلو،

  بيابان… آه – ١٣۴٢  

  خاک – ١٣۴۴

  رگبارھا – ١٣۴۶

  روھا پياده – ١٣۴٧
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  سندباد غايب – ١٣۵٢

  ھجوم – ١٣۵۶

  گيرم نبض وطنم را می – ١٣۵٧

  خانم زمان – ١٣۶۶

  ساعت اميد – ١٣۶٨

  ھا ھا، بيابان خيابان – ١٣٧١

  فيروزه در غبار – ١٣٧٧

  يز در بزرگراهائپ – ١٣٧٩

  ژاليزيانا – ١٣٨١

  تبعيد در وطن – ١٣٨١

  سواری در تھران قايق – ١٣٩٠

  !گيرد  ايرانی را در بر میۀ نويسند٢٧ قصه از ٢٧که » باز آفرينی واقعيت است« ليفات ديگر زنده ياد سپانلو، أاز ت

ِاست نشان شواليه نخل  است، و توانسته  نيز شخصيتی شناخته شده  غرب سپانلو، در ِکادمی فرانسه ا لژيون دونورـ –ٔ
ِترين نشان فرھنگی کشور فرانسه بزرگ( ِبزرگترين جايزه شعر فرانسه(ٔيزه ماکس ژاکوب ، و جا)ِ   !را از آن خود کند) ٔ

از  .مرگ او ضايعه ای بزرگ است .سپانلو در معرفی ادبيات و ھنر امروز ايران به جھانيان، نقشی برجسته داشته است

 :زنده ياد سپانلو را با ھم ميخوانيم» ولگرد« ميان اشعار او شعر کوتاه و صميمی 

  

  ولگرد
   تو ھم سرخورده و پياده نوردیحاال 

  راھی دراز و تھی پيش رو داری

  پر از حوادث بی تدبير

  سواره يا پياده ، مسافرانی از پشت سرمی آيند

  شتابناک ، از بيخ گوشت پرواز می کنند؛

  ی خواھی ديد در ھر دو سوی راهسراچه ھائ

  و پشت پنجره ھا ، چھره ھای محوی را؛

  اندازنفس نداری تا انتھای چشم 

  !گام بزنی 

  نکال ھا و بداقبالی ھا را جبران کنی ؛

  ولی به سبک ھنرمند راھنورد ، در آغاز حرکت

  خودت را می تکانی ازکوله بار ذله کننده ،

  آزاد می شوی از قدرناشناسی ھا ، از تلخکامی ھا

  افق مقابل توست ؛ گرچه زياد پيش نخواھی رفت

   و شادمانه راه بيفت سبکبار

  !ولگرد کوچک سينما به سبک 

  


