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 متنوعیه ی متف هتی  ر سععیجی دجر ه ر  سعع   ه یشعع ج ان ا رچج د ره  

.  جردد بد زعم بوطیق ی دتنی نشعع« خی ل»چ   رز عنصععج ی فت، رم  هیچتجلی 
 همچن ا ،نگج ب شدر سعوو، اوهج  رللی ش ج تیی  رست. ش عج هج ند ر  

 شمجز آا  ر بیش رز ویش چسععتجرسععت دد خی ل خور  ر وجهرز رهد ه نی زمند 
ح ت لهقتی بد  . رم   جر ش ج دوت  ؟ تف هت آا ب  ش ج بلند ر   یست؟ رهد
تی هویآی  رین بدرا م نی رسععت دد رز ش جی ب   ،وجررزیمشع ج دوت   می  ب  ر 

؟ ه ی  سع   ش جی ریگجی  ر مدنرج قجر  زنیممسعتق  رز شع ج بلند فج  می
آییم. ری رز س خت   ش ج دوت   ر  مق م و سیگویی بجمی ب  بی ا  کید ؟رهیممی

م هنگی ر  رین سعع خت   هه  هر   رسععترر ری سعع خت  ، رسععکلت ه رندرمشعع ج 
. هاور مو بقت ر  قسمت آغ زین ه و ی نی رین س خت   رز رر ررهمیت بسزریی 

هر   ه ر  عین ؛ یکدست بورا رندرمم ندسنج ه ن قد ره  نمی  نکتدرید خورنند
ه ی زب نی دد شعع عج رز آا سععور ف ل من وف بورا ر  ریج ر بسععتج بجری ب زی

بجخو رر    ج  ر تحکیم بیشعععد رز ا یگ هی ر خو شععع چیبور« نو»ت  بجر می
د ب سجعتبدقسمت آغ زین س خت   یسعت دد ر  شع ج دوت   رسعت. تجریدی ن

بد  ججچذر تیأث ر تیزتج ه تشعععور ه محتوری می نی قسعععمعت وع ی نی مجت   می
خورنند  ر  دشف ه فنم وی م  بدینی رست نی زی نیست رهد.خورنند  رنتق ل می

 ت  بد ر کبد لععو ت نهنی بد هم ویوند بزند  میتلف شعع ج  ره ی شعع عج بند
ج أثیج مث ت ه آنی آا برز مفنوم ننفتد ر  شعع ج بجسععد. دوت هی شعع ج ه ت ینن ی

 نیسععت. ر  رش    س   دیسی  نیز شعع ج رمجهزنهن ه فنم خورنند  میتص 



 

 
هانجنتخب شعر کوتاه م   

 دجفتد رست درین دوت هی ه رختص   ر  بی ا ش عجرند همور   مو ر تواد قجر  چ
تورا رنع ا میب شععد. م ین آا می«  ب عی»ه  «بیتیره»هاور ره چونة شعع جی 

بلند دیسی  نیز بد رین نتیجد  چ ا ر  اجی ا خورنش رش   ررشعت دد خورنند
د ت   د رندرز  نهن  ر ر چیج ش عجرن دد رختص   ه مواز بورا سجریش رند سید 

ب     سععی  ر. ر  رینهن میمف هیم ننفتد ر  آا  ر بد نوی م ه  سعع زر هخور می
  غزل ی  قصععید ی  ی  ره بیت رز ی  سععیجراتورا بد ع رت بد خ طج هم ن  می

 ی  قصید   ر ر  خور ننفتد رر ر. بلند رستن ر نمور دد دلیت آا غزل
رند متجام بد ره شععد  منتشععجآه ی رشعع    دوت هی دد ر  رین مجموعد چجرر  

د رست. هیچ سجهر  شد  تواد ررشت ش جنیز شنجت موضوع شنجت ش عجرا ه 
ه  ب شند.  جردد تم م رز بنتجین نیست دد رش    مواور ر  رین مجموعدررع یی 

رشععع     ر  تورا ر  ی  مجموعد چجرآه ی دجر. متجام خوررشععع ع    ر نمی
 زب ا ف  سععی بجچجررا دجر  رسععت. ر  سععد مو ر شعع جه  رز بدندچزینش ه بد 

را نرجه  ر  نقد نق ررا ه ل فبدد رین قسمت جر ،ندرشد ش جی بلند رنتی ب 
ب زخو ر مث تی ررشعععتد رسعععت ه عموم خورنندچ ا نیز آا  ر مو ر تواد قجر  

    رز زب ا رللی ه رش مستقیم ً ، ریت لی یی ه فجرنسعویرند. رشع    رنگلیسعیررر 
 رند.ه ی ریگج رز رنگلیسی بجچجررا شد ش جری زب ا

 
  م. دی یی
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 آنا آخماتووا                                                                    

                                                                                     Anna Akhmatova)(    

 
 

 
 
 

 از لبخند دست کشیدم
 اندها یخ بستهلب

 برای حتی یک امید
 بیش از یک ترانه است

 بی هیچ تقصیری
 ترانه را

 کنمتسلیم کفر و خنده می
 زیرا در اوجِ درد

 است و عشقسکوت 
 برای روان
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 ایلهان برک                                                               

                                                                    )İlhan Berk( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 توانهرگز نمی
 سن زنی را پرسید
 دانداو خود نیز نمی
 شبانهبا بغض و گریه 

 بر او رفته است چند سال
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 چارلز بوکوفسکی                                                               

                                                                    )Charles Bukowski( 

 
 

 
 
 
 

 که بگوییم هر چند
 اند گونهمردان این

 و
 گونهزنان آن

 تنهایی خوب یا 
 و
 دنیا بد است 

 رسد روزی که قلبتعاقبت می
 تر بزندبرای کسی تند
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 الکساندر پوشکین                                                               

                                                                   )Alexander Pushkin( 

 
 

 
 
 

 ایارادهبی هیچ 
 به جای شمایِ پوچ و تهی

 مهربانانه تو خطابم کرد
 رویاها در دل عاشقم جوانه زد

 نگاه در نگاهش
 پرِ اندیشه ایستادم

 گویمشمی
 داشتنی هستیددوست

 گویمدر درونم می
 که چقدر دوستت دارم
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 ن هیوزولنگست                                                              

                                                                    )Langston Hughes( 

 
 

 
 
 
 ریرا در بر بگ تیاهایرو

  اهایمرگ رو با

 ست ا بالیشکستهچون پرنده  یزندگ

 افتاده از پرواز 

  خوندل

 ریرا در بر بگ تیاهایرو

 اهایرفتن رو با

 ستا یحاصلیچون برهوت ب یزندگ

 برف در

  مدفون
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