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انزجار از صدای ناخوش

آریوبرزن تلکاچالی -ســعدی که روانش شاد
باد ،در حکایت بیســتم گلستان «باب دوم در اخالق
درویشــان» مینویســد«:چندان که مرا شیخ ّ
اجل
ابوالفــرج بن جــوزی رحمتاهلل علیه ترک ســماع
فرمودی و به خلوت و عزلت اشــارت کردی عنفوان
شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب ناچار به خالف
رای مربّی قدمی برفتمی و از سماع و مجالست حظی
برگرفتمی و چون نصیحت شیخم یاد آمدی گفتمی
قاضی ار با ما نشیند بر فشاند دست را /محتسب گر
میخورد معذور دارد مست را
تا شبی به مجمع قومی برسیدم که در میان مطربی
دیدم.
گویی رگ جان میگسلد زخمه ناسازش /ناخوشتر
از آوازه مرگ پدر آوازش
گاهی انگشــت حریفان ازو در گوش و گهی بر لب
که خاموش
کت
غن ا ِْن َس َّ
ُهاج اِلی صوتِ االَغانی لطیبها /و َ
انت ُم ّ ٍ
ن ُ
نطیب
ُ
نبیند کسی در سماعت خوشی/مگر وقت رفتن که
دم در کشی
چون در آواز آمد آن بربط ســرای/کد خدا را گفتم
از بهر خدای
زیبقم در گوش کن تا نشنوم/یا درم بگشای تا بیرون
روم
فی الجمله پاس خاطر یاران را موافقت کردم و شبی
به چند مجاهده به روز آوردم
مؤذن بانگ بی هنگام برداشت /نمیداند که چند از
شب گذشته است
درازی شب از مژگان من پرس /که یک دم خواب
ّ
در چشمم نگشته است
بامدادان به حکم تبرک دستاری از سر و دیناری از
کمر بگشادم و پیش مغ ّنی نهادم و در کنارش گرفتم
و بسی شکر گفتم .یاران ارادت من در حقّ او خالف
عــادت دیدند و بر خفت عقل حمل کردند یکی زان
تعرض دراز کرد و مالمت کردن آغاز که این
میان زبان ّ
حرکت مناسب رای خردمندان نکردی خرقه مشایخ
بــه چنین مطربی دادن که در همه عمرش درمیبر
کف نبوده است و قراضهای در دف
مطربی دور ازین خجسته ســرای/کس دو بارش
ندیده در یک جای
راست چون بانگش از دهن برخاست/خلق را موی
بر بدن برخاست
مرغ ایــوان ز هول او پرید /مغز ما برد و حلق خود
درید
گفتم :زبان تعرض مصلحت آن است که کوتاه کنی
که مرا کرامت این شــخص ظاهر شد .گفت :مرا بر
تقرب کنم و بر
کیفیت آن واقف نگردانی تا منش هم ّ
مطایبتی که کردم استغفار گویم .گفتم :بلی به علت
آن که شیخ اجلم بارها به ترک سماع فرموده است و
موعظه بلیغ گفته و در سمع قبول من نیامده ،امشبم
طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه رهبری کرد تا
بقیت زندگانی گرد سماع
به دست این توبه کردم که ّ
و مخالطت نگردم.
آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین /گر نغمه کند
ور نکند دل بفریبد
ور پرده عشــاق و خراسان و حجازست /از حنجره
مطرب مکروه نزیبد»
تفسیر حکایت :این حکایت ،در ابتدا به دلیل
وجود شخصیتی به نام «شیخ ّ
اجل ابوالفرج بن جوزی»
بسیار خوانده شده و در باره آن هم مطالب و تحقیقاتی
زیادی انجام شــد .اتفاقا این حکایت باعث شد حتی
برخی از محققان تاریخ تولد سعدی را که حدود سال
 606قمری اســت ،چند سال به عقب ببرند و حتی
به ســال  585قمری بدانند ،که در آن صورت عمر
سعدی بسیار طوالنی میشود .مثال یکی از محققان
بــه نام «لقمان محمودپور» دکتــرای زبان و ادبیات
فارسی در مقالهای با عنوان «بررسي هويت «ابوالفرج
بن جوزي» بنابر اشارات سعدي در گلستان» در مجله
فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره  ،3پاییز ،1395بعد از
آوردن نمونههای فراوانی از دالیل و اســتنادات خود
مبنــی بر اینکه «ابوالفرج بن جوزی» کســی که از
ســعدی بزرگتر بوده و همان «ابن جوزی» است که
در سال  597قمری درگذشت .البته برخی معتقدند
که ســعدی بعد از  597هجری قمری یعنی حدود
سال  ،606به دنیا آمده است ،پس ابوالفرج بن جوزی
نمیتواند همان کســی باشــد که سال 597هجری
قمری درگذشت ،بلکه این فردی که سعدی از او نام
میبرد ،نوه اوست .ایشان (محمودپور) نتیجه میگیرد
که چون نوه ابوالفرج بن جوزی از ســعدی کوچکتر
بود و بنا به دالیل فراوان ســعدی نمیتوانسته پیش

او تلمذ کرده باشد ،در نتیجه مقصود سعدی ابوالفرج
بن جوزی اول است .وی در نتیجهگیری این مبحث
میگوید «:بنابر دالئلی که ذکر شد به این نتیجه می
رسیم که تولد سعدی در اوایل قرن هفتم نبود بلکه
به نظر می رســد در رب آخر قرن ششم بوده باشد.
هر چند در این صورت ســن ســعدی باال می رود،
ولی مانعی برای قبول آن وجود ندارد .نمی شــود به
علت یک امر ظنی و اثبات نشده از قبول یک واقعیت
موجود امتناع کرد .به عبارت دیگر نمی شود به سبب
بعید دانســتن عمر طوالنی برای سعدی ،بدون هیچ
دلیلی ،اشــارات آمده در آثار او را به گونهای توجیه و
تفسیر کردکه با واقعیت موجود در آن آثار همخوانی
نداشته باشــد .ما نه دلیلی داریم برای این که نشان
دهتد ابن جــوزی مذکور ابن جوزی دوم اســت ،و
نه سنخیت و تناســبی  -غیر از یک نوع همزمانی-
میتوان بین ســعدی و ابن جوزی دوم یافت ».یکی
دیگر از ویژگیهای این حکایت ،این است که برخی
با خواندن آن معتقدند سعدی درویش بوده است .اما
به نظرم این حکایت مثل بسیاری از حکایتهای دیگر
سعدی نشانی از شرح حال او ندارد که ما گمان کنیم،
سعدی در این حکایت به وضوح دیده میشود و آن
شــخصی که از امر ابنجوزی تمرد میکرده اســت،
حتما ســعدی بود .اوال ســعدی یک نویسنده بود و
اتفاقا در زمره داستاننویســان .حکایتهای او گرچه
کوتاه هســتند ،اما بسیاری از آن کامال وجه و شکلی
داســتانی دارند و از بهترین نمونههای داستانهای
مینیمالیســتی و کوتاه که خواننده در چند ســطر
یا چند واژه هم شــخصیتها را میشناسد و هم با
آنها در چند لحظه توفانی شاید زندگی کند .اینکه
نویسندهای به صرف گفتن یا نوشتن داستانی ،حتما
شخصیت اصلی داستان خودش هست ،خیلی به ذهن
نباید نزدیک باشد وخیلی هم منطقی نیست .در اینجا
راوی اول شــخصی است که خواننده گمان میکند
این فرد کســی جز سعدی نیست .حال پرسش این
اســت آیا در همه حکایتهایی که راوی معلوم است
و خود سعدی است ،آیا واقعا سعدی است یا سعدی
میتوانست به دلیل آنچه که زبان داستان یا ضرورت
داستان بوده است ،شخصیتی را خلق کند که خواننده
تصور کند ،همان نویسنده است .این فن -اول شخصی
که راوی است -گاه برای باورپذیر شدن و زیبا شدن
داســتان یا حکایت به کار برده میشــود .اساسا در
حکایتهایی که راوی خود نویسنده است ،آن ارتباط
تصویری یا حتی همذاتپنداری الزم و ضروری شکل
میگیرد و فاصله بین نویسنده و خواننده به حداقل
میرسد و باعث میشود که خواننده انس بیشتری با
موضوع و حتی با کاراکترهای داستان داشته باشد.
این حکایت اگرچه باب فراوانی را گشــود و باعث
شد محققان حول موضوعات مختلفی که از دل این
حکایت درآمده ،تحقیق کنند ،اما متنی نیســت که
وجهی از بیوگرافی یا زندگینامه نویســنده را داشته
باشد که گمان کنیم راوی حتما همان سعدی است.
این در حالی اســت که در مقدمه گلستان سعدی
چیزهایی را که الزم بوده ،گفته و از دل آن هر چیزی
که محققان استخراج کنند ،میتواند جایز باشد ،اما
از حکایت کــه وجهی نصیحتگونه یا گاه طنزهای
ظریفی دارد ،شــاید نیازی نباشد که برخوردی رئال
و واقعی از آن ارائه کرد .با این حال شــخصیتهای
حکایتها ،برخی واقعیتی تاریخی دارند و سعدی آنها
را به شکلهای مختلفی یا میشناخته یا چیزی در باره
آنها شنیده و براساس نیاز متن به متن افزوده شده
است .نویسنده با علم به این موضوع کاراکترهایش را
وارد حکایت میکرد ،افرادی مثل نوشیروان یا لقمان
حکیم و دیگران.
به نظرم سعدی در این حکایت بیش از آنکه خواسته
باشد ،وجهی از وجوه شخصیتی یا دینی یا باورهای
خود را بیان کند ،هدفش بیشتر بیان یک موضوع که
البته طنزی ظریف هم داشت ،بود .البته چند موضوع
هم البهالی داســتان آمده است ،مثل ترک یا انکار
سماع یا ورود نکردن به مجالسی که سماع در آن رخ
میدهد .این صحنهسازیهای به نظرم مقدمهای است
برای ورود به یک بحث دیگر و آن این است که کسی
صدای خوشی ندارد و از قوانین و اسلوب خوانندگی
آگاه نیست ،نباید در مجالسی بخواند .آنچه راوی -به
احتمال سعدی -را از نشستن بر چنین مجالسی باز
میدارد توصیه مرادش نیســت ،بلکه نامناسب بودن
فضای سماع اســت که به قول خودش «بقیت عمر
گرد سماع و مجالست نگردم».
این توب ه فقط برای آن است که وارد چنین مجالسی
نشود تا مجبور نباشــد ،صدای ناهنجار خوانندهای
بدصدا را بشنود.این بحث ادامه دارد.

ن شمالی است .قبرستان روستای باغلق از قبرستان های قدیمی خراسان است و شکل آن متفاوت از آرامگاههای متداول در ایران است.
ن نشین در منطقه جرگالن استان خراسا 
«باغلق» روستایی ترکم 
عکس :وحید خادمی /ایرنا
			
ن شده بر روی ستونهای چوبی عمودی ثبت شده است.
این گورستان دور از روستا و بر فراز یک تپه قرار دارد و مشخصات فرد دف 
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خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان ،و از رستگاران نزد خود ،و از مق ّربان درگاهت قرار بده ،به احسانت ای هدف جویندگان.

نگاهی به کتاب «له و علیه ویرایش»

کتاب «له و علیه ویرایش» نوشــته سایه
اقتصادینیــا مجموعــه مقاالتــی در بیان
تاریخچهای از ویرایــش در ایران ،همچنین
نکاتی در مورد درست نوشتن و ادای احترام
بــه چند مترجم و ویراســتار نامی هموطن
اســت .این کتاب در سه فصل سامان یافته
اســت ،فصل اول به نام کتــاب ،فصل دوم
نکتهها و فصل سوم پرترهها.
اولیــن مقالــه از فصل اول کتــاب؛ یعنی
«ویرایش و روشــنفکری» که پیشتر جایی
منتشر نشده تاریخی مختصر از ویرایش در
ایران را بیان و سعی می کند توضیح دهد چرا
برخی ویراستاران خود را روشنفکر می دانند
و ارتباط این دو قشــر از کجاست .این مقاله
که چونان دیگر آثار مرتبط با ویرایش اولین
ویراســتاران را همکاران مجموعه موسســه
فرانکلین می داند ،پیش از این در مجله ای
منتشر نشده و بیش از همه شاید برای جوانان
عالقمند به نویسندگی یا نوقلمانی مفید باشد
که بدانند در عصر نبود اینترنت و ارتباطات
کاغذی و پســت ،آثار مهــم ادبیات خارجی
چطور به اطالع ادبای نشســته در موسسه
فرانکلین می رسید و آنان چطور از میان آثار
برای ترجمه و ارائه به بازار نشــر انتخاب می
کردند.
از این اولین مقاله که بگذریم غیر از حدود
 10مقاله (با حساب و کتاب من) بقیه مقاالت
یا با سلســله عنــوان «یادداشــتهای یک
ویراســتار» در مجله مترجم یا به نام «سایه
سار» در مجله بخارا ،یا در نامه فرهنگستان،
مجله «شهر کتاب» ،ماهنامه «جهان کتاب»
یا در جشــن یادنامه استاد سمیعی گیالنی
پیشتر منتشر شده اند.
ویرایش و روشــنفکری ،ویرایش و مفهوم
نثــار ،ویرایش و نظــام باورهــا ،ویرایش و
مهریخانم ،ویرایش عقــده اختگی و عقده
حقــارت ،ویرایش و موضوع امــا ،ویرایش
و حبــل متین ،جنبش جهانــی نیمفاصله،
رونق ویرایش امــا کدام ویرایش؟ ،محرمیت
ویراستار :اولین درس اخالق حرفهای ،چند

کلمه درباره شکستهنویســی بــا آموزگاران
مــدارس و مدرســان دانشــگاه ،ویرایش و
دمپایی ،همهچیز پژوهی ،عناوین مقاالت در
فصل اول کتاب هستند.
فصل دوم به نام «نکتهها» شاید بیشتر از
بقیه فصلها برای ویراســتاران مفید باشد،
اقتصادی نیــا طی مقاالت این فصل توضیح
می دهــد چرا شــوربختانه را نباید به جای
متاسفانه استفاده کرد ،عبارت قضاوت کردن
کســی تمام و کمال ســاختاری انگلیسی و
متعلق به زبان بیگانه اســت ،مشکالت زبانی
در سریال شهرزاد چیست و هنرگردان معادل
نسبتا مناسبی برای واژه انگلیسی کیوریتور/
 curatorو تا وقتی است که فرهنگستان زبان
و ادب فارســی معادلی برای آن بیابد .البته
که مقاالت خوب دیگــری نیز در این فصل
گنجانده شده است.
در فصــل دوم مخاطــب با ایــن عناوین
روبروســت :دانشــمند ،هنرمنــد ،مــورخ،
هنرگردان ،شوربختانه ،ســایهنویس ،سوال
پرســیدن ،قضــاوت کردن کســی ،مهمان
ناخوانده ،فرمان نحو در نامگذاری یک فیلم:
جدایی نادر از سیمین ،آیا خیاالتی شدهام؟!،
خود را یا کســی را خودکشی کردن :باز هم
از زبان و سیاست ،اول ،دوم ،سوم؛ یک نکته
درباره تشــدید ،رومی ،خط مورب ،االمان از
سهنقطه! ،مشکالت زبانی در سریال شهرزاد،
نمود بیزاری در زبان فارسی و ملکالشعرای
بهار یا ملکالشعراءبهار؟
فصل ســوم نیز به نــام «پرترهها» ســه
شــخصیت مطرح در ویرایش و ترجمه امروز
اختصــاص دارد؛ مرحوم ابوالحســن نجفی
مترجم پیشکســوت و صاحب کتاب «غلط
ننویسیم» ،استاد سمیعی گیالنی ویراستار،
مترجم و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
و علی صلــح جو که در ویرایش مو ســپید
کرده است .اقتصادی نیا در این فصل شرحی
مختصــر از فعالیتهای هر یــک از آنها در
ترجمه ،ویرایش و تولید اثر به دست می دهد.
عناوینی هم که در فصل سوم کتاب آمدهاند،
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همدلی :امروز شانزده مه136 ،روز از سال 2019
گذشت 26 .اردیبهشت  98اســت 57 .روز از سال
جدید خورشیدی سپری شد.

نخستين جنگ خياباني تاريخ بشر در «شهر ري»
«كاليس تنيس» تاريخنگار رسمي اسكندر كه در حمله به آسيا
با او بود شرح جنگ شهر ري را كه به صورت خانه به خانه صورت
گرفت برنگاشته اســت كه با تطبيق تقويمها ( 16يا  )17ماه مي
ســال  330پيش از ميالد آغاز شده بود و مورخان نظامي از آن به
عنوان نخستين جنگ خياباني بشر ،به مفهوم امروز ،نام برده اند.
به نوشته سایت نوشــیروان کیهانیزاده ،طبق گزارش «كاليس
تنيس» ،در آن روز در داخل شــهر ري ميان نيروهاي اســكندر و
واحدهاي نظامي در حال عقب نشيني ايران نبردي خونين و كوچه
به كوچه آغاز شد كه سه روز طول كشيد.
نيروهاي اســكندر پس از پيروزي در جنــگ گائوگامال (محلي
نزديك به ا ِربيل واقع در شــمال عراق امروز) به تعقيب ســربازان
ايران ادامه داده و پس از چند برخورد كوتاه از جمله نبرد همدان،
به ري رسيده بودند .نيروهاي محلي در ارگ شهر دست به مقاومت
زدند و ســربازاني كه در جريان عقب نشيني بودند در كوچهها و
خانههاي شهر با اسكندريان به زد و خورد پرداختند .با اين كه در
اين جنگ خياباني برنده و بازنده مشخص نبود ،نيروهاي ايران در
سومين شب ،ناگهان دست به عقب نشيني و خروج از شهر زدند و
عازم شهر صد دروازه (دامغان) شدند .پس از اين عقب نشيني كه
تعجب آور بود ،ارگ شهر هم سقوط كرد .داريوش سوم شاه وقت
كه با اين سربازان از اربيل (اربال) عقب نشيني كرده بود ،ميان راه،
به صالحديد افسران ارتش و تاييد يك شاهزاده هخامنشي كشته

شعر کهن

امروز با رشیدالدین وطواط

ای آن که هر چه بایدت از بخت نیک هست
هرگــز مبــاد در جــاه تــو شکســت
تا از قضا پدید شــد آثار هســت و نیست
پیدا نشــد ذات تو از نیســت هیچ هســت
معلــوم شــد مگر که تــو از نســل آدمی
قومی برین امید شــدند را آدمی پرســت
دشــمن اگر به حیلــه کند با تــو همبری
داننــد عاقــان جهــان لعل را ز بســت
بــا دولــت عریض تــو دهر فــراخ تنگ
با همــت رفیــع تو چــرخ بلند پســت

به این ترتیباند :درگذشت ابوالحسن نجفی،
اســباب یگانگی ابوالحسن نجفی ،محبوب و
عزیز و آشنا( ،استاد احمد سمیعی (گیالنی)،
نه هر که آینه سازد سکندری داند( ،استاد علی
صلحجو) ،نگاه باز و غیرکلیشهای به ویرایش،
اصول شکستهنویسی ،بوتیمار این دریا.
در پشــت جلد این کتاب میخوانیم؛ چرا
تعدادی از ویراســتارن خود را عضو جامعه
روشنفکری میشمارند و اغلب ،اگر تریبونی
بیابند ،از گالیهها و غرغرهای روشــنفکرانه
دریغ نمیکنند؟ چرا وقتی فاتحانه از کشف
اشتباه قلمی مترجمی نامدار یا نویسندهای
بزرگ صحبت میکنند ،بحــث را مبارزاتی
جلوه میدهند و ،در مقام یک روشــنفکر ،به
دفاع از حیثیت قلم برمیخیزند؟ فضای حاکم
بر تحلیلهای ویراستارانه و سلسله استداللها
چگونه اســت که از بحث بر سر کسره اضافه
یاهای غیرملفوظ میتوان به این نتیجه رسید
که مملکت صاحب ندارد؟! چطور ویرایش به
روشــنفکری میپیوندد؟ این پیوند ،یا تصور
این پسوند ،از کجا ناشی شده است؟
برای یافتن پاسخ این پرسشها ناچاریم به
عقب برگردیم و نگاهی به تاریخچه ویرایش
در ایران بیندازیم .با مروری کلی بر گذشــته
نهچنــدان پرفراز و نشــیب ایــن حرفه در
ایران ،میتوانیم به وضوح دریابیم که ریشــه
چنین تصوری از کجا آب میخورد :موسسه
انتشاراتیفرانکلین!
کتاب «له و علیه ویرایش» در سه فصل و
 179صفحه توسط انتشارات ققنوس منتشر
و راهی بازار نشر شده است(.ایرنا)

شد تا احيانا به دست اسكندر نيافتد و شكنجه و تحقير نشود.
مورخان ،شكست ايران از اسكندر مقدوني را به حساب شخصيت
ضعيف ،دو دلي و قاطع نبودن داريوش سوم نوشتهاند .بررسي تاريخ
طوالني وطن نشــان مي دهد كه هرگونه شكست نظامي و تغيير
حكومت در زمان زمامداران ضعيفي چون داريوش ســوم ،يزدگرد
سوم  ،شاه سلطان حسين و  ...صورت گرفته است.
درگذشت حسن احمدی گیوی
 26اردیبهشت  ،۱۳۹۱حسن احمدی گیوی نویسنده ،پژوهشگر،
ادیب و اســتاد دانشگاه درگذشت .حســن احمدی گیوی در سال
 ۱۳۰۶خورشــیدی در شهر گیوی ،اســتان اردبیل دیده به جهان
گشود .دوره ابتدایی را در مدرسه ناصری خلخال گذراند .سپس در
رشته فلسفه مدرک کارشناسی ارشد دریافت کرد .احمدی گیوی
در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دکتری گرفت .او در سال
 ۱۳۶۶از دانشگاه تهران بازنشسته شد.
احمدی گیوی در ســال  ،۱۳۴۰با راهنمایی محمد معین ،استاد
راهنما ،رســاله دکتریِ خود با عنوان «اقسام فعل بهاعتبار زمان»
تدوین آن شــش ســال به درازا کشــید و با
را برگزیــد ،ولی کا ِر
ِ
درگذشــت معین ،محمد مقدم اســتاد راهنمای او شد و سرانجام
در ســال  ۱۳۴۶از رسالهاش را دفاع کرد .پس از چندی ،انتشارات
دانشــگاه تهران قرارداد چاپ آن را یکطرفــه لغو کرد و احمدی
گیوی ۳۸ ،سال برای تکمیل آن تالش کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۰
تاریخی فعل توسط نشر قطره در تهران چاپ
آن را با نام دســتور
ِ
و منتشر شد.
حسن احمدی گیوی صبح روز سهشنبه  ۲۶اردیبهشتماه ۱۳۹۱
بر اثر ایست قلبی در ۸۵سالگی در منزل خود درگذشت.

نارســت ه همچو لفظ تــو دری ز هیچ کان
تا جســته همچو رأی تو تیری ز هیچ شست
جان داد حشــمت تو تنی را به رنج کشــد
به گرد نعمت تو کســی را که آزخســت
از هیبــت تو حاســد تــو در زمیــن فتاد
و ز حرمــت تو ناصح تو بر فلک نشســت
وقتســت اگــر دراز کنــی بر زمانــه پای
زیرا که چشــم بد ز تو کوتاه کرد دســت
دی هر که از شــراب خالف تو مســت بود
امــروز هیبــت تو بــرو راند حمدســت
صد در گشاده گشــت ز محنت بر آن کسی
کو برخــاف رأی تو یک ره میان ببســت
در هــر دو گام حز ترا بیســت ناظرســت
بیچاره بدســگال کجا داند از تو چیســت؟
خصم تو گر بمیــرد راضی بــود به مرگ
انــدی که چون بمرد زچنگ تو باز رســت
پیوســته تــا ز انجــم روشنترســت ماه
همــواره تاز پنجه افزون ترســت شســت
بادا چو شــهد عیش تو ،کز رشــک جاه تو
دور از تو هســت عیش عدوی تو کیســت

شعر معاصر

با مریم شجاعی

روح رویینه! تو در تن نیستی
پهلوان اما تهمتن نیستی
مثل گلبرگ لطیف افسردنی
سخت،گاهی،گرچه آهن نیستی
شاخه ات تا کهکشان قدمی کشد
دانه ی خشک سترون نیستی
مثل طاووسی و طوطی ،کفتری
رنگ آغشته به روغن نیستی
می کشی بردوش بارزندگی
مادری اما فقط زن نیستی؟
قلعهی مستحکم باالی کوه!
ایمنی بخشی وایمن نیستی
توکه تابستان آوازوبهارغزلی

چراپاییزاومدیتوشعرمنمحبعلی؟

میاری پروانه هاتوروی چهل گیاه من

تابریم مراسم شعرای شیرین عسلی؟

اینومیدونی میدونم که نمی تونه بشه

جانشین غزالت ،این غزالی بدلی

تاابدروشاخ شعری ،اینکه شکی نداره

شعرتوریشه دوونده توزمین ازلی

به لطافت گل و به لطف شبنم ونسیم

چشمه های شعرتو ،شعرای ضرب المثل

