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 سخن آغازین:

 

فروغ »امروزه نمی توان از زن و زنانگی در ادبیات سخن گفت و به آسانی از 

این جنجالی ترین زن ادبیات ما  ترین شاعر ایران است.« زن»گذشت. او به راستی « ادفرخز

، صفحه ی تازه ای به تاریخ ادبیات این ت شکنی و جسارتی که خاص شعر اوستبا سن

حرف و  تمام. به همین دلیل با ر زنانه استقالل و موجودیت بخشیدسرزمین افزود و به شع

چهره ی ادبی او را در  زندگی فروغ به چشم می خورد و حدیث هایی که پیرامون شعر و

بعد از تولد ال اقل  –نمی توان و نباید فروغ را  ،مه غلیظ ابهام و انکار فرو برده است

آستانه ی فصل  ، دراست که پس از تجربه های همه تلخ او زنی .ندیده انگاشت -دیگرش

نگاه  د و جهان بینی عمیق وش چونان فرهیخته ای دل آگاه ظاهر می شوا سرد زندگی

اشعاری که از درونی ترین  ویی شعر به کام خواننده می چشاند.منانه اش را در جام جادؤم

 نیمرخی .می کند «زن»ما را وارد دنیای غریب  عواطف زنانه و شاعرانه ی او می جوشد و

ردانه ی او مسایه زیست بود و تنها چهره و صدای  نشین واز بشریت که تا پیش از این پستو

را در شعر متحول « زنانگی» و« عشق»، «مادر»این نوشتار  در شنید.را می توانستیم دید و 

ارت تن تا او را از اس ی  بر می رسیم و سلوک شاعرانه -تولد و پس از آن پیش از -فروغ

     .پرواز روح پی می گیریم
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 1زندگی فروغ      

 

می  «فروغ فرخزاد» را با نام ادب دوستان او (کهالزمان فرخزاد عراقی )اراکی فروغ

 و «سرهنگ محمد فرخزاد» پدری تفرشی به نام از9393چهاردهم دی ماه  ظهر در شناسند،

 .معز السلطنه ی تهران به دنیا آمدخیابان  در و« بانو توران وزیری تبار» مادری کاشانی به نام

منضبط دوران کودکی  اما هوای بسته و بافرهنگ بود، فّه ومحیط زندگی فروغ مر

عصیان  را از همان آغاز به طغیان و او دمیده می شد، اوریه های  مادر در و که از سوی پدر

فرزندان خود تربیت درست  در بودند و سخت گیر اتی ومقررّوالدین فروغ بسیار  .واداشت

 شعر عالقه مند بود و این وجود به ادبیات و با پدرش نظامی بود و می کردند. تالش بسیار

ادب  فروغ نیز از همان کودکی با شعر و نوشتن می گذراند، اکثر اوقاتش رابه خواندن و

 .انی چون حافظ وسعدی و....آشنا شدبزرگ فارسی و

پس  دوران دبستان را آغاز نمود، سال بعد به کودکستان رفت و 9320فروغ در سال 

 دوره ی به دبیرستان خسرو خاور رفت وبتدایی همراه با خواهرش پوران از پایان دوره ی ا

رفتــه جوانی می گذاشت  پای به نوجوانی و همان زمان که در وطه را گذراند اول متوس

دوستانـــش می  و برای معلـــمان غزل می گفت و شکیباتر می شد،رفتــه جسورتر و نا

 .سرقت ادبیمتهم به  و تنبیه می شد و تحقیر خواند،

نقاشی  خیاطی و پایان دوره ی اول متوسطه به هنرستان بانوان رفت و پس از

بستگان  عاشق یکی ازنوجو  نوجوان و فروغ به پایان نرساند. اما این دوره را آموخت،

به رغم مخالفت شدید خانواده  وبه دیوارشان نیز بود  سایه ی دیوارمادری اش شد که هم

که حدود «پرویز شاپور» ه هنوز هفده سالش تمام نشده بود بادرحالی ک 9330سال  در

 .بود ازدواج کرد او بزرگتر پانزده سال از
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خانه ی پدری  از زندان پس از ازدواج به همراه همسرش به اهواز نقل مکان کرد و

فروغ  بیشتر در و بیشتر، شعر را بندهای سخت گذشته رهایی از قید و این تحول و .دآزاد ش

با شوهرش  و می شد به روز به شعر دلبسته تر روز شعر می گفت و بسیار. ساخت متجلّی

حالی که باردار  در او .چاپ شد 9339 در« اسیر» نخستین مجموعه شعرش با نام .بیگانه تر

منزل  را در« کامیار»فرزندش  به منزل پدری برگشت. ترک کرد و بود خانه ی همسرش را

اما زندگی اش دیگر دوام  دتی بعد با پسرش به اهواز برگشت،چند م پدر به دنیا آورد و هر

 .از هم پاشید 9333سال  در نیاورد و

را به بستری  او ،آن مهم تر جدایی از فرزند از و متالشی شدن زندگی خانوادگی

 عادی برگردد،تا توانست به زندگی  مدتی طول کشید آسایشگاه روانی کشاند و شدن در

 او فرزندی که تا پایان عمر از فراموش کند، را فرزند دوه دوری ازاما هرگز نتوانست ان

کامی  او نمی گذاشتند پسرش ]بود[، درد فروغ[ نــــــدیدن»] :ش می گویدپـدر دور بود.

 2 «.ببیند را 

 (697ص  اوج ماندن، ، درجاودانه زیستن)

ایتالیا  و پس از سفری به آلمان چاپ کرد و را« دیوار»شعر مجموعه  9336سال  در

 .را نیز به چاپ رساند« عصیان»ی مجموعه 9335سال  در

پریشانی روزگار می  فقر و هنوز در آن زمان شهرت بسیاری یافته بود، فروغ که در

 جستجوی کار به استودیوی فیلم گلستان رفت و در و برای تأمین زندگی خود اوگذراند. 

به زودی مورد  و جا درآمد ستخدام آنبه ا9337سال  در آشنا شد.« ابراهیم گلستان» با

 . را کشف کند ی ذاتی فروغهنرمند و توانست استعدادها او توجه گلستان قرار گرفت،

الهام بخش بسیاری از  واقع به فروغ خط مشی جدیدی برای زندگی داد و گلستان در

نشان داده دوره ی دومش به خوبی  آثار و اشعار در فروغ این تأثیر پذیری را شد. او اشعار

تهیه ی چندین  در تهیه فیلم به لندن رفت و کارآموزی در او مدتی برای مطالعه و است.
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 ،«گرما وآب » ،«خواستگاری» ،«یک آتش» جمله:آن  از با این مؤسسه همکاری کرد.فیلم 

موفق  و «جستجوی نویسنده شش شخصیت در» ،«آینه خشت و» ،«خارا مرجان و موج و»

در  فیلم اخیر که وضعیت زندگی جذامیان را «.خانه سیاه است» با نام ترین فیلمش

در  ، با استقبال مجامع جهانی مواجه گردید وانه ی تبریز به نمایش گذاشته استجذامخ

آن  بهترین فیلم مستند را از ی ( جایزهAuberhauzen)« اوبرهاوزن» از فستیوال 9302سال 

. برای گرفتبود که چنین جایزه ای را می فروغ نخستین فیلمساز زن ایرانی  خود ساخت.

 دردها و رایب میان جذامیان زندگی کرد و شخصاً درمدتی ساختن این فیلم، فروغ 

به نام  ذامخانه نیز فرزند یکی از آنانمشکالت آنان اشک ریخت. پس از بازگشت از ج

« کامیار»ش ند. این پسر یادآور فرزذیرفتبا خود به تهران آورد و به فرزندی پرا « حسین»

از نعمت  با او زندگی کرد و حسین تا پایان عمر کوتاه فروغ .دمانده بو بود که از او دور

 .دلخواه بهره مند شد یک زندگی سالم و

چهره ی دیگری از  (9302جهانی گرفت )سال ی فروغ جایزه همان سال که فیلم  در

آثار پیشین  این مجموعه که با «.گرتولدی دی»با نام  تی دیگر ودر هیأ نیز متولد شد. شعر او

این  در را به تمامی نشان می دهد. بلوغ فکری او ، رشد هنری واو بسیار متفاوت بود

بی پروای  عصیانگر و ، دختراحساساتی نیست مجموعه دیگر اثری از فروغ عاشق و

 شعرش دیگر حول .داده استفرهیخته  و را به زنی خردمند مجموعه های پیشین جای خود

 در عوض او بی آن شر کاذب شعری تهی شده است. و از شور نمی گردد و «من» محور

 دوست می دارد.باز  جهان شمول می اندیشد و ادعایی داشته باشد، و که خودستایی کند

پس از  ،که آخرین اثر فروغ است«یمان بیاوریم به آغاز فصل سردا»مجموعه ی زیبای 

 :ی حیرت آور او مواجه شدند کهویهمگان با پیشگ مرگ او چاپ شد و

 امروز روز اول دیماه است »

 من راز فصل ها را می دانم 
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 لحظه ها را می فهمم حرف و

 گور خفته است  نجات دهنده در

 ، خاک پذیرنده خاک و

 اشارتی است به آرامش 

 ساعت چهار بار نواخت  زمان گذشت و 

 « دیگر تمام شد» :به مادرم گفتم 

 ش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد همیشه پی»گفتم: 

 3.«د برای روزنامه تسلیتی بفرستیمبای

 (99ص ،غاز فصل سردآ)ایمان بیاوریم به 

دست  حقیقت آن دو»ظهر یک روز برفی  از بعد 0در ساعت  9306در بهمن ماه  و

اثر تصادف  فروغِ شعر فارسی در و «زیر بارش یکریز برف مدفون شد جوان در سبز

 .یوستپ« اصل روشن خورشید جاودانگی و»ه اتومبیل ب

از انتشار آخرین مجموعه ی . پس پس از مرگ او آغاز شد محبوبیت فروغ شهرت و

مقاله درباره ی فروغ نوشته  ده ها جلد کتاب و، «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ،فروغ

ن ها هما وشهرت فروغ جهانی شد  شعر یگانه ی او پرداختند. به معرفی شخصیت و شد و

نجابت  از دایره ی شرف و و احساساتی خوانده بودند و سررا سبک که در زمان حیاتش او

 ز خاک به افالک رساندندرا ا او .شعرها سرودند ها ریختند و گش اشک، پس از مربیرون

 .مثال خواندند بی مثل وو شعرش را 

. شاعر بود /یک زنفروغ قص نبود. چهره ی نا هیچکدام از این دو ما حقیقت فروغ ا

شکاف  او .معرفی او همین بسنده باشد شاید در و ،شاعرانه وهای زنانه  تمام ویژگی با

زنان شاعر  راه را برای ومردمحوری ادبیات ایران ایجاد کرد  دیوار تعصب و بزرگی در
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صمیمانه دریچه  نشان داد که زن هم می تواند شاعر باشد و فروغ .پس از خود هموار نمود

 .ید، همان گونه که مَردشعرش را به روی مخاطب بگشای 

 حالی که آسمان اکلیل برف بر گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند، در را در او

 .آغوش آرامش ابدی خویش می فشرد در را او« خاک پذیرنده»می ریخت و گیسوانش 

 

 او ست.دان راستین خودمفهوم  در« شاعر زن/»یک ی می توان نماینده  فروغ را

این  از کاری که پیش از او کسی نکرده بود و ،اش را در شعرش فریاد زد«زنانگی»صادقانه 

ش نیز مهر خانواده احتی که  تا آنجا لعن های بسیار مواجه شد، طعن و رو با مخالفت ها و

به  برگزید و را عاشقانه او که روزگاری فروغ« پرویز شاپور»زدند. ن موجودیت او تأیید بر

به تدریج با ذهنیتی  پس از سرودن مجموعه های اولیه ی فروغ، ،ری اش درآمدهمس

نمی  بر را فروغ که صفای شاعرانه ی دفسی بوق . محیط خانهمتفاوت به او می نگریست

 :نام گرفت «مرد زندانبان» پرویزاز همان زمان  و تافت

 زیـن قفس نیست مـرا یارای رفتن              رگز دانم که ه این فکرم من و در»

 4«دگـــر از بهر پروازم نفس نیست                هم مرد زندانبان بخواهد            راگ

 (33اسیر ص)اسیر، 

 : جای دیگر و

 بیا بگشـــای درهای قفــس را             خودخواه         ای موجود ،ای مرد بیا»

 6«ا کن دیگرم این یک نفس راره               ــــدی   اگر عمری به زندانم کشی

 (33ص  ،عصیان)

ه ب «شاپور» زندگی خانوادگی ترجیح داد و با جدایی از بر را فروغ پس از آن شعر

نیز ترک  را  در. ناچار شد خانه ی پبود« داغ ننگ خورده»خانه ی پدری برگشت. اما او 

 . بگریزد «طعنه های بیهده»کند تا از 
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همیشه نوعی تخاصم و  .یقی با پدرش نداشتبطه ی عاطفی عمراهرگز فروغ 

، فروغ را از خانه نظامی وخشن پدرروحیه ی  دختر دیده می شد. و اصطکاک بین پدر

 نیز گریزی از این جّو نسنجیده ی او هنگام وشاید عشق زود پدری گریزان می ساخت و

تاب ل پدر منز فروغ نتوانست در . برای همین هم پس از جداییبودپدرساالرانه ی خانه 

 نامه هایی که فروغ برای پدرش نوشته است در زندگی مستقلی در پیش گرفت. بیاورد و

می  عین عالقه به او دررا  نزدیک شدن به پدر ترس فروغ از  و سردی رابطه ی آن دو

 زندگی ام را، ه یمی خواست هم دلم» جایی برای پدرش می نویسد: دراو  دریافت.توان 

، هنوز هم نمی توانم نمی توانستم و برای شما بنویسم ودبختی هایم را ب دردها و حس ها و

دو اجتماع که از  در در دو زمان مختلف و عقاید ما پایه های ساختمان افکار وچون وقتی 

میان خودمان حس تفاهم  می توانیم در ما چطور، لحاظ شرایط متفاوت هستند ریخته شده

وقت  هیچ هرگز مرا نمی شناسید وکه شما  ؟...درد بزرگ من این استکنیمایجاد 

هم وقتی راجع به من فکر می کنید مرا یک زن سبکسر  شاید شما هنوز .شناخت نخواهید

 های مجله ی تهران مصور درداستان های عشقی و افکار احــمقانه ای که از خواندن رمان با

 «.می دانید... آمـده است مغز او به وجود

 مونیخ(،9167ژانویه  2به پدرش، فروغ  یه جاودانه زیستن، نام)

همه  ، همسر ، جامعه وجیح داد، پدرفروغ شعر را به همه ی خوشبختی ها ی زمین تر

ز خویش راندند فروغ را ا ادبیات مردانه گردآمده بودند، کهنی آنان که زیر لِوای سنت 

ن بنوازد ک نی لبک چوبیی دلش را در»اقیانوس غربت خویش  در« پری غمگین»تا این 

متولد شود: زنی که می « فروغ»آن  ققنوس وار آتشی برافروزد از شعر تا در و« آرام آرام

 «. ایمان بیاورد به آغاز فصل سرد»خواست 
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 :فروغ دگاهیمادر از د

 

از حال کامی با خبر شدم. شاید من  یک ماه کاغذ مامان آمد و بعد ازامروز  ...پرویز»

، اما آیا می توانی منکر حس مال خودم بدانم را او حق نداشته باشم که از او بپرسم و

 1...« ؟مادری من بشوی

 (215ص  ،قلبمی اولین تپش های عاشقانه ) 

، اما زندگی مشترک او با «کامیار»فروغ صاحب پسری شد به نام ازدواج پس از 

. از فرزندش نیز دور مانده اجبار ، فروغ بپرویزجدایی از  با ت وپرویز شاپور دوامی نداش

رنج  تمام وجود با دردمندانه از پسرش می سرود و او .بود با او تا پایان عمرداغ این جدایی 

جا پیش رفت که  اندوه او تا به آن فریاد می کرد. پس از جدایی از فرزنداش را  بی تابی و

بی نیز او نتوانست پسرش را مدتی طوالنی در آسایشگاه روانی بستری شد، پس از بهبود نس

وجود فروغ را به نیز . این درد زن خوبی نیستی گفته بودند مادرش به کام، چون ببیند

 . بودند که کودک با دیدنش می گریختساخته از او دیوی  .آتش می کشید

رنجی که فروغ از دوری  دلتنگی و از ،همسایه ی فروغ بودصادق چوبک که 

، به طوری که آن بچه وغ را نزد آن بچه دیو کرده بودندفر»  :می کشید می گویدفرزندش 

رش چه به دشمنان ماد . فردا اگر این بچه بزرگ شوداشتنیز از رؤیت مادر خود پرهیز د

 «؟ز فرشته دیو ساخته بودندخواهد گفت ؟ به آنان که ا

 (769ش ،9305بهمن  20سیاه وسپید،  ،«شعر معاصر جاودانه زنی در فروغ،)»

 کامی را در ،رابطه ی عاطفی او با فرزند سروده از مادر و شعرش در فروغ هر جا

 .ر بسیار شخصی استاز ماد تصاویر شعری او به او می اندیشیده است. پیش چشم داشته و
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 .از فرزندش دور کرده اند به اجبار را ست که اوی احرمان زده ا شاعر، مادر درد کشیده و

. او این صمیمانه همراه است اله ی جانگزای او در دوری از فرزندش با پژواکی تلخ ون

  .ا در اغلب اشعارش تصویر کرده استناتمامی ر

 :می توان دیده چهره در شعر فروغ با سرا به طور کلی مادر 

 از فرزندجدایی مادر و   -9

 بارداری و زایمان   -2

 چهره ی مادر فروغ در شعرش -3

 

 فرزند جدایی از و مادرالف: 

 

، اما به زودی کامی را می خواست کامی را می کرد و ، مادرانه فکربود فروغ مادر»...

بچه به  باورزود وذهن ساده  بدتر آن که در ، وببیندنگذاشتند که  از او دور کردند و

را می  چنان دیوی که کامی وقتی او ،فروغ دیوی ساختند از تبلیغات شومی دست زدند و

  2.«فرار می کرد دید

 (921ص  ،«پسر خوانده فروغ »)فروغ جاودانه، 

و بزرگ فروغ بود،  ینادرست مادر در چشم او درد واقع ریاز فرزند و تصو ییجدا

در  فروغ بارها .ختیگر یم شناخت و از او ینم یسترا به در شیکه مادر خو یفرزند

هراسان از آن  . اوچهره ی دیو را به خاطر آورده است، اشعاری که برای فرزندش سروده

 فرزند زندگی کرد، . او دور ازنشناسد ،باید چنان که هست و را آن او است که فرزندش

 رانه او به هق هق دلتنگی ومادرانه اش مدفون شد. الالیی های ماد اشعار در گفت و شعر

 .ترین خواسته اش بود بزرگ تا پایان عمر آرزوی دیدار فرزند و دل شکستگی تبدیل شد
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ه تا می آورم، آخرین حرفش را کآخرین حرفش را به یاد » ی گوید:مبرادرش 

من آرزوی دیگری در دنیا ندارم، احساس می کنم » اعماق روح من چنگ می انداخت:

یا شاید فکر می کنم آدم اگر  ،، ولی می دانمه شده استبرآورد هایمهمه ی آرزو

می ترسم  .اقعاً وحشتناک است، خیلی وحشتناکاین و ومی میرد  آرزویی نداشته باشد

 !« مرد و عاقبت پسرش را ندید و...« . این خیلی وحشتناک تر استپسرم را نبینم

 (710-719صص  ،«خواهرم، فروغ آن پریزاد شعر»)فروغ جاودانه، 

برای پسرش را  «متروک خانه ی» و« ای توشعری بر» ،«بازگشت»او اشعاری همچون: 

 سرود.

 .«های آیندهامید آرزو به پسرم کامیار و»چنین آمده است: « شعری برای تو» آغازدر 

. الالیی او بوی غربت می دهدمی برای فرزندش زمزمه ی جدایی سر  شاعر مادر/

ره ی پای گاهوا . مادر درشاید روزی دوباره به او بپیوندد تا او از فرزند می بُرد .دهد

، شاید در ضمیر می سراید غمناکش را آلود وخواب کودک آخرین الالیی درد

او می داند که  بپیچد. روزی در آسمان جوانی اش این نوا باقی بماند وناخودآگاه کودک 

همیشگی خویش می داند  زیرا سرگردانی را همراه ،جدایی سرنوشت محتوم آن دو است

 :در این چهار پاره چنین می خوانیم. از آن ناگزیر است و

 این شعر را برای تو می گویم»

 تابستانی در یک غروب تشنه 

 در نیمه های این ره شوم آغاز 

 در کهنه گور این غم بی پایان

 

 این آخرین ترانه ی الالیی است

 در پای گا هواره ی خواب تو
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 شی این فریاد باشد که بانگ وح

 پیچد در آسمان شباب تو

 

 گردانبگذار سایه ی من سر

 جدا باشد از سایه ی تو دور و

 روزی به هم رسیم که گر باشد 

 3 «کس بین ما، نه غیر خدا باشد

 (66ص ،، شعری برای توعصیان) 

امیدی می  ناامیدانه پیشانی دردآلود خویش را به درهای تاریک می فشرد و مادر

آنان که داغ ننگ به پیشانی مادر زده  .سازان آسان نیستداند که جدال با ظاهرمی  جوید.

 :ها همه مسخ شده اند ارزش ساخته اند و دنیایی پر از نقاب وتزویر ،اند

 اینجا ستاره ها همه خاموشند »

 اینجا فرشته ها همه گریانند 

 اینجا شکوفه های گل مریم

 بیابانند خار بی قدرتر ز

 

 بر سر هر راهی نشسته اینجا

 ریاکاری ننگ و دیو دروغ و

 آسمان تیره نمی بینم در

 « صبح روشن بیداری نوری ز

 همان() 
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نقاب ها را از چهره ها براندازد تا طفلک  گری کند وفروغ می داند که باید افشا

درد  جدایی و . او تلخیدیگران را ببیند و تصویر راستین او معصومش واقعیت را دریابد و

او را دوباره به فرزندش نزدیک کند  که افشای حقایق به امید آن ،را تاب می آورددوری 

 :را از چهره اش بزداید ننگرنگ  و

 لبریز بگذارتا دوباره شود» 

 دانه ی شنبم ها چشمان من ز

 خودکه پرده براندازم رفتم ز

 از چهر پاک حضرت مریم ها

 

 ساحل خوشنامی بگسسته ام ز

 توفان استدر سینه ام ستاره ی 

 گاه شعله ی خشم منپرواز

 ...«فضای تیره ی زندان است دردا

 ()همان

. ناچار دال برای اثبات حقانیت آسان نیستج شهری که آشیانه ی شیطان استدر 

با تجلی  آموزگار کودک شود وشاید گذشت زمان  از فرزند می گذرد مادر می رود و

 :بشناسد یقتمادر خویش را به حق «کامی»، روزی ترانه هایش اشعار و واقعی در «فروغ»

 سازبا این گروه زاهد ظاهر»

 دانم که این جدال نه آسان است

 تو طفلک شیرینم شهر من و

 دیری است کاشیانه ی شیطان است 
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 روزی رسد که چشم تو با حسرت

 این ترانه ی دردآلود لغزد بر

 جویی مرا درون سخن هایم

 « من او بود گویی به خود که مادر

 همان()

احساس خود می و رنج  ازاو  .شخصی است ، بزرگ ودرد فروغ حقیقی راین شع در

رتباطی اشعر فروغ  .می کندباور سخنش را برای مخاطب آسان  همین امر و گوید

 . تنگاتنگ با زندگی او دارد

گرمای  طرح می کند که ازما  برابر در فروغ تصویر خانه ای را« خانه ی متروک» در

کامیار  با جدایی از همسرش، او .نیست کسی جز خود او این مادر و تهی است رماد وجود

می داند که  وا -طفل کوچکی بیش نبودکه حالی  در برای همیشه و -را نیز از دست داد

 :می جوید گرمای وجود مادر راسردش  بستر خالی و در پسرش برای او بی تابی می کند و

 دانم اکنون از آن خانه ی دور »

 گرفتهادی زندگی پرش

 دانم اکنون که طفلی به زاری 

 ماتم از هجر مادر گرفته

 

 زمان می دود در خیالم هر

 سرد  نقشی از بستری خالی و

 نقش دستی که کاویده نومید 

  4...«درد آن با غم و پیکری را در

 (933ص  ،خانه ی متروک ،اسیر)
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تصویر خانه  ،با وجود دوری مسافتو  کندمی ا حس تنهایی فرزند ر بی کسی و مادر

. خانه نظم وآراستگی همیشگی زنده می شود شبرابر چشمان کودک در اندوه ی خالی و

 :شده اندوظایف مادری انجام ن و را ندارد

 دورتر کودکی خفته غمگین »

 پیر بر دایه ای خسته و در

 بر سر نقش گلهای قالی 

 سرنگون گشته فنجانی از شیر 

 

 سایه ی آن در پنجره باز و

 به زردی کشیده رنگ گلها

 پرده افتاده بر شانه ی در

 ...«آب گلدان به آخر رسیده

 همان() 

 می گذراند و انه ی بی مادر با اندوه روزگارخ در شاو می داند که کودک غمگین

 :باز به تکرار می گوید

 دانم اکنون کز آن خانه ی دور»

 پرگرفته شادی زندگی 

 اکنون که طفلی به زاری دانم

 «گرفته مادر ماتم از هجر

 (همان) 

آن کند تا از می  پریشانش فرزند را رها فروغ با روح مالیخولیایی وها  همه ی اینبا 

 :می دهد فرزندبا جدایی دردناکش از  ر رااین کاتاوان سنگین  او. دور شودحیط بسته م
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 پریشان لیک من خسته جان و»

 رامی سپارم ره آرزو 

 دلدار من شعر یار من شعر و

 «را می روم تا به دست آورم او

 ()همان 

هنر برایم  دانم که شعر و من می» :نامه ای برای پرویز شاپور نوشته است فروغ در

 وقتی می بینم که از هم با تمام قوا آن را طلب می کنم و ولی من باز... نیاوردخوشبختی 

از  ، دنیا درنظرم تاریک می شود وحدود کرده ایمرا م می طلبم دور هستم و چه کهآنـ

 «می شوم. بیزار زندگی

 ( 961ص  ،)اولین تپش های عاشقانه ی قلبم 

پرورش  او مادروار اشعارش را به دنیا می آورد و وجود فروغ می جوشید و در شعر

. فروغ نبود متناسبشاعرانه ی او  روح حساس و بامحیط زندگی خانوادگی  ، امامی داد

فضای عاشقانه ی زندگی او . به این مورد اشاره کرده است بارها اشعارش صحبت ها و رد

معشوق  شد و« قفس»محیط خانه  .خفقان آور تبدیل شد پس از ازدواج به محیطی بسته و

فشار محیط  وفشار زندگی »می گوید: در این باره  . خودنام گرفت« زندان بان مرد»دلخواه 

 من با همه ی نیرویم برای ایستادگی در پایم بسته بود و ه دست وفشار زنجیرهایی که ب و

یعنی « زن»م یک من می خواست .کرده بودپریشانم  خسته و ،مقابل آنها تالش می کردم

 حق فریاد زدن دارم و حق نفس کشیدن و می خواستم بگویم که من .باشم« بشر»یک 

 5«خاموش کنند. سینه ام خفه و ا درنفسم ر بر لبانم و های مرامی خواستند فریاد دیگران

 (57ص  اوج ماندن، زیستن، در )جاودانه
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را زندان  پوسیدن درتاب  .آن باشد که می خواهد یطی گریخت تافروغ از چنین مح

 -شتاب رفت که پاره ی قلبشپر آنچنان هراسناک و زندانگریز از این  در نداشت و

 .را جا گذاشت -پسرش

با مادری مواجهیم که راه درازی را برای دیدار فرزندش می « بازگشت» شعر در

 یمدرمی یاب مادراین راه دراز، ما و  در پایان .نمی یابد اما ،می جویدجا  هر را در او و ردسپ

مادر درمانده را رنج ناشی ازآن  دوری از فرزند و .که تصویر کودک وهمی بیش نیست

که فروغ پس از جدایی از کامی مدتی  ای بیماری. همان استبیماری کرده  دچار توهم و

 :را به آسایشگاه روانی کشاند به آن مبتال بود و او

 عاقبت خط جاده پایان یافت»

 ره غبار آلود  من رسیدم ز

 من می تاختز  نگهم پیش تر

 لبانم سالم گرمی بود  بر

 

 شهر جوشان درون کوره ی ظهر 

 تب خورشید  کوچه می سوخت در

 پای من روی سنگفرش خموش

 ...« سخت می لرزید پیش می رفت و

 (16. بازگشت ،ص عصیان)

بی شک از پاهای لرزان او  / شاعر می تازد، سالم گرم واز زن ترنگاهی که پیش

بی صبرانه دیدار  را بی تاب کرده و او درد دوری برای دیدار حکایت می کنند. شوقش

 :صاویر پیشاپیش از پایان ناخوش این سفر خبر می دهندت ماا ،دوباره ی فرزند را می طلبد

نوای حزین  جوی خشکیده، مانند،، چهره های ارواح دلگیر تیره و گردآلود و خانه های
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هَشتی هایی که بوی نمناک  و می بندد ران دریچه ای که بـاد آ کودکان پابرهنه، مؤذن،

 ی کند.د مناامی نگران و اهمه زن ر همه و می دهند گور

 کودک را در هر جا می جوید.-که همچون همیشه چهره ی دیگر فروغ است -مادر

 هال آیینه ی گرد گرفته پس از سا اتاق کوچکش با رؤیای فرزند به سر می برد و در او

می داند که دچار توهم شده  . فروغمی تاباند هنوز تصویر دیدگان مخملی کودک را باز

هر  ،!«کامی»:دارد که کودک را به نام صدا بزندمی  وارا  ، اما عاطفه ی مادری اش اواست

 :از کودک جز همین نام نمانده باشدچند 

 کنان پرسید نگهم جستجو»

 ؟اوست ی کدامین مکان نشانه در

 لیک دیدم اتاق کوچک من

 خالی از بانگ کودکانه ی اوست 

 

 از دل خاک سرد آیینه 

 ناگهان پیکرش چو گل رویید

 شموج زد دیدگان مخملی

 !آه، در وهم هم مرا می دید

 

 تکیه دادم به سینه ی دیوار 

 ؟گفتم آهسته: این تویی، کامی

 لیک دیدم کز آن گذشته ی تلخ 

  «هیچ باقی نمانده جز نامی

 ان()هم
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 و تقدیر میان اوبی رحم این پایان تلخ تصورات تکراری زنی است که دست  و

این مادر بی  او گور آرزویش است ومی داند که شهر  انداخته است. او کودکش فاصله

 :نمی شود تاب به چشمه ی گوارای دیدار فرزند نایل

 عاقبت خط جاده پایان یافت»

 من رسیدم ز ره غبار آلود

 دریغ چشمه ره نبرد و تشنه بر

 .«من گور آرزویم بود شهر

 ()همان 

دیدن ها برای بار او. را بیان می کند فروغزندگی تلخ  واقعیت این قبیل اشعار

اما  ،کامیار رفتی مدرسه  و« پرویز شاپور»خانه ی  چندین بار به در فرزندش اقدام کرد،

می  او ، بچه ازگاهی هم که او را می دید .گذاشت فروغ کامی را ببیندیز نمی پرو

 .ا نسبت به مادرش خراب کرده بودندر ذهنیت اوهمان طور که گفتیم چون  ،گریخت

. تشنه آغوش مادرانه اش بفشرد ودکش را درر نتوانست کدر واقع فروغ تا پایان عم

رزیدن بوسیدن و عشق و از . اواز تشنگی جان می سپرد لب چشمه ای گوارا ای بود که بر

، تصویر رؤیا وهم و ، دردر خواب وخیالتنها گاه وبیگاه  .به یگانه فرزندش محروم بود

 از فرزندش . سهم اوادرانه می بردرا به دنیای لطیف م او برابرش زنده می شد ور کامی د

 .تنها همین بود

زخم  روح لطیف و این دست اشعار مادرانه ظاهر شده است و حال فروغ در به هر

 صدای او در این قبیل اشعار،. غم فرزند، خواننده را سخت منقلب می کندر د خورده ی او

محروم « مادری»ییعنش بدیهی ا حق بزرگ و را از ، زنی که اواعتراض زن استفریاد 

 : گویدباره می این  رضا براهنی در .کرده اند
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، به سبب قوانین دور مانده از او مادر جدا شده از فرزند و ، مثل هرفرخ زاد به حق»... 

تنبیه عصیان علیه  ، وی نالیده است، از درد این جدایحاکم بر ارتباط جدایی زن از شوهر

ت جدایی از فرزند بیان را به صور بایست خود ، هرگز نمیدادهای اجتماعیقرار شوهر و

  6 «ت اصالً تنبیهی در کار بوده باشد.، حتی نمی بایسکرده باشد

  (52ص، «نبزرگترین زن تاریخ ایرا»، )کسی که مثل هیچ کس نیست

که گویا باز هم -. فروغمثبت از مادر ارائه می شود تصویری مضطرب و« بیمار» در

غمگین  مادری وحشت زده و -می نالد گرفته و بر را در اوست که کودک ناخوشش خود

 :می خواند دعا گوشه اش می گرید وبستر جگر بر تاریکی شبر را تصویر می کند که د

 من بیمار بر طفلی غنوده در»

 با گونه های سرخ تب آلوده

 با گیسوان درهم آشفته

 درد نیاسوده  نیمه شب ز تا

 

 هر دم میان پنچه ی من لرزد

 تبدارش های الغر و انگشت

 من ناله می کنم خداوندا

 کم بده آزارش جانم بگیر و

 

 تنهایی  و گاهی میان وحشت

 خودکه چیست سرانجامش پرسم ز

 غلتداشکم به روی گونه فرو

 ناله ی خود نامش چون بشنوم ز
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 ای اختران که غرق تماشایید 

 این کودک من است که بیمار است

 می بینید شب تا سحر نخفته و

 ...« این دیده ی من است که بیدار است

 (991، ص اسیر، بیمار)

 ش درابا یادآوری بی تابی  فروغ بی شک روزی این تجربه ی تلخ را سپری کرده و

بالین  این شعر را برهم  شاید .چنین سروده است فرزند طوالنی بیماری لحظه های تلخ و

رابطه ای  او. اشعار نظم کشیده باشدطره ی اشکش به رشته ی با قطره ق وکامی بیمار خود 

زندگی حس  در چه را آننقاب و نمایش و دروغ،  او بی زندگی اش دارند و تنگاتنگ با

  .کشیده است، می سراید درد کرده و

. ما اش عواطف مادرانههمه ی  با است، «مادر» از خود می سرایدکه او در این شعر

با اندوه بی پایان بیماری  می کوشددل نگران  می بینیم که پریشان و فروغ رادر این شعر 

 به یاری می خواند. آسمان را زمین و و درافتد فرزند

نیز مادری کودکش را به خوابیدن وا می دارد. طفل شیطان به « شب دیو» شعر در

خواب  -درحالی که سر بر دامنش گذاشته -را افسانه او الالیی و خواب نمی رود و مادر با

با آن به عالم  وآن را تجربه کرده در کودکی  که همه ی مامادرانه ی . شگردمی کند

 .رؤیا گام نهاده ایم افسانه و

جدایی از فرزندش  . فروغ درفروغ یکی هستند مچون همیشه مادر وه در این شعر نیز

او را  نیز چهره ی دیگران. همراه بود همواره این اندوه با او را مقصر می دانست و خود

 گونه. بودند، دیوترسیم کرده  منفی زیبا وندش نابرای فرز
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 را از شب می ترساند او الالیی می خواند وکودکش / شاعر برای زن« دیو شب»در 

 نعره می زند ودیو شب . است هبی رحم مانند آمیزش به دیوی خونخوار وکه با سیاهی راز

ب کودک برای قوت قل سپس مادر. می برد با خودرا می آزارند  کودکانی را که مادرشان

را تهدید می کند که مهر مادری اش نخواهد  او دیو شب را مخاطب قرار می دهد و

 :برباید گذاشت کودکش را

 الی الی ، ای پسر کوچک من»

 دیده بربند که شب آمده است 

 دیده بربند که این دیو سیاه

 ...لب آمده است ، خنده بهخون به کف

 

 یادم آید که چو طفلی شیطان

 را آزرد خسته ی خود ادرم

 دیو شب از دل تاریکی ها

 طفلک را برد بی خبر آمد و

 

 شیشه ی پنجره ها می لرزد

 تاکه او نعره زنان می آید 

 ؟آن کودک داده که کو بانگ سر

 ، پنجه به در می سایدگوش کن

 

 سیرت، دور شو ای بدنه برو

 دور شو از رخ تو بیزارم
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 کی توانی برباییش از من

  «بر او بیدارم ن درتا که م

 ( 51، ص دیو شب ،اسیر) 

می  پاکی متهمرا به نا او می آورد وبانگ بر شاعر /در پاسخ مادراما دیو افسانه ای 

همچون  قصه ها نیزدیو سیاه  می داند. خود دیوتر از را او ورا ننگ آلود  . دامن مادرسازد

 ند:نمی داشایسته ی مادری  را فروغ دیگران

 شی خانه شکستناگهان خام»

 ، آهدیو شب بانگ برآورد که

 بس کن ای زن که نترسم از تو

 ، گناهدامت رنگ گناه است

 

 من دیوتری دیوم اما تو ز

 دامن ننگ آلوده؟! مادر و

 ، بردار سرش از دامنآه

  «طفلک پاک کجا آسوده ؟

 )همان( 

مادری اش را  مهر بالین کودک جایی ندارد و که بردردمند درمی یابد  مادر ناامید و

طفل را از  اندوه سر با ناله و . از این رویارای شکیب نیست تقدیر برابر تیرهای تعصب و در

 او .راه پر سنگالخ سرنوشت را با گام های بی رمق تنهایی می پیماید دامن برمی گیرد و

 :تکه برای او نیز نا ممکن اسبرای فرزند  نیک می داند که جدال با دیو سیاه شب نه

 ددرآتش در بانگ می میرد و»

 می گدازد دل چون آهن من
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 ، کامیمی کنم ناله که کامی

 « وای بردار سر از دامن من

 همان()

توصیف  در تند او زبان تغزلی و احساسات زنانه و بیان عواطف و بی پروایی فروغ در

ی را زن او اشحتی خانواده  ، موجب شد که اطرافیان وموقعیت های عاشقانه حاالت و

شکستن چهارچوب  درافتادن فروغ با هنجارهای سنتی جامعه و .انندسبکسر بد نانجیب و

 مبالغه آمیز ارائه می داد. زن بودن او چهره ای منفی و از او ،ی مرسوم«هانباید» و« هاباید»

 یکه تاز مردان حالی که قرن ها در بود،ن سوی اطرافیا گرش منفی ازپیدایش این نموجب 

خال معشوق از زبان آنان نه  خط و میان و وصف موی و عاشقی بودند و میدان عشق و

با  و «گناه» شعر، با آمد این میان به یکباره فروغ در .که افتخار بودبلموجب سرافکندگی 

ت کرده چنین زنی که جرأ .«هنه ی بی شرمبا آن تن بر»وقش معشبا  و« بوسه های آتشین»

 ، جامعه و...اواین رو پرویز شاپور، پدررد است. از از عشق مرد شعر بسراید، محکوم به ط

فروغ هشیارانه فهمید که بر  . ودیوش نامیدند ، فرزندش را از او گرفتند ورا از خود راندند

« پارسا برزن خوب فرمان»یا  :کی را برگزینددوراهی سخت سرنوشت مانده است و باید ی

تنها پا به پای  باشد و« فروغ» یا فظ کند ورا حمقبولیت جامعه  ، پدر وباشد تا همسر، فرزند

برابر  سرسختانه راه دوم را برگزید و سینه را در او ره آرزو را بسپارد. و «شعر»دلدارش 

  :سپر کرد عالم وآدمسنگ رجم 

؟ فروغ به تلخی چه ننگی دامن مادر را آلوده است ؟... اینهمه سرزنش از چیست»

را وقف شعر کند زندگی خانوادگیش از هم می  دریافته بود که اگر بخواهد زندگیش

گناهکار  سرزنش می کند و زند ببرد.این است که دائم خود رابه ناچار باید از فر پاشد و

 -، اما انعکاس یک واقعیت اجتماعیتصویر رمانتیک مبالغه آمیزی است . البته اینمی داند
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ز عواطف وغرای ساس ها،ن درباره ی زنی که از احداوری های دیگرا :اخالقی هم هست

 7.«می گوید طبیعی اش سخن

 (52، ص پریشا دخت شعر) 

بسیار دوست  عین حال که فرزندش را در او. آسمانی نیست اثیری وشعر فروغ  مادر

ی دیگری بین مرز ، مثل هر انسان ممکن الخطامی کند ار اونث مادری اش را مهر دارد و

می  ، عاشقمهر می ورزد نی است با تمام ویژ گی های زنانه:ز او. ن استنوسا بد در نیک و

 ن مادرای می گریزد. فریاد می کشد ومی گرید، ، عصیان می کند، می شودبارور  ،شود

 او .نیستسلوب های محض ا ها وپرداخته ی هنجار ، ساخته وتنها در دیوان شعر نیست

زنانگی خویش را می  ، شاعری، ناامیدی و، مادریه انسانیتت کفروغ اس. نیست «فرشته»

 برای دردهای زنان نسخه بند شعرش پیوند می زند. اوبند تکه های وجودش را در سراید و

ها را لمس می  آن هایشان دست می کشد و زخمبر  ،بالین آنها می نشیند ، برپیچد نمی

یادگار نهاده  هایرانی ببر گرده ی زن « مردساالری»هایی که قرن ها شالق  زخم کند،

، ساله شان را فریاد می کند ای هزار، عقده هاز گلوی سرب آجین تمام زنان و. ااست

راه خود می رود و به  ، اما اورا خوش نیاید بسیاری گوش ها چه پژواک این فریادرگ

را . شاید روزی فرزندش نیز آن اندبه گوش مردم عالم می رس «را خود طنین آتشین آواز»

 :«بوداو من  مادر» یادآورد کهبه  بشنود و

 با حسرت روزی رسد که چشم تو»

 این ترانه ی دردآلود لغزد بر

 درون سخن هایم جویی مرا

 «گویی به خود که مادر من او بود

 (66تو، ص یبرا یشعر ان،ی)عص
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 زایمان: بارداری و ب(

 

این بخش  وا. زایمان مواجه می شویم ی از اشعار فروغ با پدیده ی بارداری ودر برخ

لپذیر به کام د را شیرین و ، آنجام جادویی شعر در از قابلیت های زن را ناگفته نگذاشته و

شگفت  پدیده ای مطلوب و زایمان بارداری و چشم انداز فروغ از .خواننده چشانده است

 نیاز در و نهایت آز بارها در و ملموس بارها آن را چون گنجی شخصی و رواز این است، 

در شعرش  ه وتجربه کرد زایمان را بارداری واو . به مرور نشسته است خاطره اش و خاطر

 ریادــرا ف ارداری اشـلذت ب او با جسارت و .شدنش شوق مادر و می گوید ودـاز خنیز 

 :می زند

 ، اکنوناعماق کمرگاهم در زیر قلبم و»

 گل سرخی دارد می روید 

 گل سرخ

 سرخ

 مثل یک پرچم در

 رستاخیز 

 8.«، آبستنن آبستن هستم، آبستنآه م

 (930ص  ،گل سرخ ،)تولدی دیگر 

 شدنش را بی هیچ کتمان و مادر بارداری و، های زنانه ویژگیفروغ هم چون سایر 

 . همچنانکه اعالم کند مادر شده است او نمی هراسد از آن .شعرش آورده است شرمی در

اشتیاقش را چونان برگ هایی از آلبوم  وصال و لحظه های همخوابگی وکه عشق، 

 خانوادگی اش به خواننده نشان می دهد.
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تند این عشق کامیار به دنیا  تب در فروغ زندگی خانوادگی را با عشق آغاز کرد و

با جدایی از همسر، او  دیری نپایید واو با پرویز شاپور زندگی مشترک  . گرچه عشق وآمد

دوران بارداری خویش با شعف  ، اما فروغ همیشه ازاز دست داد نیز برای همیشه پسرش را

، پیش شکفته شدم، زن شدم باز وقتی کامی به دنیا آمد من عوض شدم... و: »یاد می کرد

، خیلی بی حاصل بودم، کامی که به دنیا آمد ، تلخ بودم وم تیره و خشک بوداز آن پوست

زیبا شدم ...دیگر مادر  ، خیلیزیبا شدم جسمم رشد کرد وکامل شد. در درونم و چیزها در

می بوسیدمش یک وقتی  ،ردم همه ی زندگی ام مال کامی است، احساس می کشده بودم

  .«آه چه خوب است...جور عجیبی  می شدم...مادری

 (927، ص «پسر خوانده ی فروغ»روغ جاودانه ،ف)

وهبت بزرگ م او .کالم او موج می زند در فروغ از بچه دار شدن فراوانلذت 

کامیار نیمه ی دیگر او بود که با ورودش به زندگی  .با تمام وجود لمس کرد رامادری 

« ناتمامی قلبش» درد از اوجدایی ها با چه بعدر، گبخشیدتازه  ای جلوه رنگ وبه آن فروغ 

 .«هیچ نیمه ای، این نیمه را تمام نکرد» و بزرگ تر شد تا پایان عمر بزرگ و

 . اومی زند فریاد ش شعر مادری اش را در زنانگی واست که ی / شاعرزن فروغ

جا  را تا آن بیعت اوط با حیات و یوند عمیق اوپ مان زنی است که مظهر زندگی است.ه

 :می سراید  پیش می برد که

 من خوشه های نارس گندم را»

 می گیرم به زیر ...

  9«و شیر می دهم

 (75ص  ،ه آغاز فصل سرد، تنها صداست که می ماندایمان بیاروریم ب) 
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فضای آن »ناامیدی خویش را در  آن که زوال و پس ازر شاع زن/ «وهم سبز» در

 بلکه کار نیست، در «اوجی» و« قله» پی می برد که ود به چشم می بین «آفتاب بی قلمرو

 ،«پایان می رسند قی ومکنده/ به نقطه ی تال آن دهان سرد در پیچ/تمام این راه های پیچا»

 ها را آرزو می کند. با خواهشی عمیق خوشبختی آن می برد و پناه «زنان ساده ی کامل» هب

 از این زنان چنین است: تصویر او

 مرا پناه دهید ای زنان ساده ی کامل »

 ، سر انگشت های نازکتانکه از ورای پوست

 جنینی را مسیر جنبش کیف آور

 دنبال می کند 

 ف گریبانتان همیشه هواشکا در و

  «می آمیزد به بوی شیر تازه

 (997ص  ،وهم سبز ،)تولدی دیگر

ن زنان را واقعاً خوشبخت می داند. آنها همیشه باردارند و شیرده، از ورای فروغ ای

زمان  کاری که فروغ در -لذت می برند را می پایند و جنین خود ،پوست شکم خویش

و هوا درگذر از شکاف گریبانشان با  -اشتیاق انجام داد با بارها و بارها بارداری خویش

. عین سادگی کاملند در ها خوشبختند و آن ،درمی آمیزد. با وجود سختی معاشبوی شیر 

 .دها پناه می برد تا به حقیقت گم شده ی خویش دست یاب فروغ به آن و

سالمت  شد ور خود یاد می آورد که به اعجاز انگشتان این شعر قابله هایی را فرا

 .هنگام تولدند نویدبخش گریه ی کودک در می کنند ولمس شکم مادر  جنین را در

شار تجربه ی سر» :اوج احساس مادرانه ی یک زن را به ما نشان می دهد این بند

 .«درون خویش به دنبال حس زندگی موجودی در کننده ی زنی زایا

 (15ص  آینه، روحی عریان در، )کسی که مثل هیچکس نیست
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دل  در سعادتمندند.نهایت سادگی  آن است که در «ی کامل زنان ساده»این  امتیاز

 ،اند «زندگی»نوید بخش  بارور می شوند و -زمین-پیوند با مادر ازلی خود در و طبــیعت

این . حیات نیروی زایش و است:آن توأمان  خود با ی ناخودآگاهخاطره  همان که زن در

 با طبیعت می گیرند. پیوند کی ذاتی خویش ورا از پا کمال خود زنان

 هایش را در باغچه می دست»، او رها از حیات نباتی خویش گفته استفروغ با

آن  او با .فروغ از خواهرش می گوید« ی سوزددلم برای باغچه م». در شوند« سبز»تا  «کارد

 ه ودر زندگی مصنوعی خود غرق شدهاست  مدتاما  «بچه های طبیعی می سازد»که 

 هیما . اوکه پیشتر دوست گل ها بود وطبیعت را فراموش کرده است با باغچه و پیوندش

 :توصیف می شود، پس از ازدواج چنین ها

 ... وخواهرم که دوست گل ها بود»

 حرف های ساده ی قلبش را و

 را می زد  وقتی که مادر او

 ساکت آنها می برد به جمع مهربان و

 را ها گاه گاه خانواده ی ماهی و

 ...شیرینی مهمان می کرد به آفتاب و

 او خانه اش در آن سوی شهر است 

 میان خانه ی مصنوعی اش در او

 مصنوعی اش با ماهیان قرمز

 مصنوعی اش پناه عشق همسر در و

 زیر شاخه های درختان سیب مصنوعی اش و

 های مصنوعی می خواند آواز

 ...بچه های طبیعی می سازد و
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 او 

 ه دیدن ما می آیدهر وقت که ب

 « آبستن است

 ( 69ص  ،لم برای باغچه می سوزدد ،)ایمان بیاوریم... 

، دیدیم متفاوت است« وهم سبز»زایمان، با آن چه در  ، آبستنی واین تصویر از زن

در زندگی شهری  .موجودیت حقیقی خود دور مانده استپس از ازدواج از  خواهرِ شاعر

دیگر دختر ساده ای که  او .ن زندگی را نمی فهمدمصنوعی خویش غرق است و زبا و

تبدیل به انسانی بی هویت ، اش با وجود خوشبختی ظاهری نیست و دوست گل ها بود

دامنش به فقر باغچه آلوده می شود، حمام ادکلن می گوشه های »شده است که وقتی 

 «.گیرد

 

ست که قلبی به ، با نیروی شگفت زایش ااز پیوندی عمیق برخوردارندزندگی  زن و

اما فروغ  تی نو جلوه می کند.أهی حیات در با تکان گهواره ی کودک می آید و تپش در

به زمانی می اندیشد  ،دارد «آیه های زمینی» در پیشگویی تلخی که درسرشار از زندگی 

و نفس  گاه که خورشید از هستی رخت بر می بندد . آنمرگ باشدآور  پیام که زایمان

 بیهودگی قطع می شود:  چنگال مسموم شب و شنی دررو های عشق و

 ی باردار زنها»

 های بی سر زاییدند نوزاد

 گاهواره ها از شرم و

 « به گورها پناه آوردند

 (19ص  ،تولدی دیگر، آیه های زمینی) 
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 گاهواره ها شرماگین از.مظهر تداوم حیات بشر نیستچنین زمانی دیگر تولد  در

هویت خویش  هنگامه ای که بشر . این نوزادان درپناه آورده اند به گور «نوزادان بی سر»

زایمان  . زنان درآیند و درگور کوچک خویش می لولندبه دنیا می  را گم کرده است

 مرگ )گهواره و مظاهر زندگی و ظهور مردگانی متحرکند.های شوم خویش پیام آور 

 فردا در رشید مرده است وخو»است. « بیهودگی»این همان تولد  هم آمیخته و گور( در

 .«کودکان مفهوم گنگ گمشده ای داردذهن 

ی خبر از روزگار و است ده ی نه چندان دور جامعه ی بشرآین این شعر هشداری بر

ردایی سرنوشت محتوم فرزندان بی ف و استبا بحران هویت مواجه  انسانمی دهد که نسل 

را  می کوشد او است و ولناک انسانمادرانه نگران آینده ی ه ،در این شعرفروغ . ماست

 .برهاندقبل از سقوط به ورطه ی تاریک زوال 

 

فروغِ بی پروا و پرهیز «. بردارد بار از ماه»شاعر می خواهد  «دیوار های مرز»در 

 گهواره ی عیسای دیگری شود: می طلبد تا عشقش  داری رابار این همآغوشی ومشتاقانه 

 بردارم  ماه بار ، ازبگذار در پناه شب»

 بگذار پر شوم

 از قطره های کوچک باران

 قلب های رشد نکرده  از 

 از حجم کودکان به دنیا نیامده 

 بگذار پر شوم

 شاید که عشق من

 « گهواره ی تولد عیسای دیگری باشد

 (53، دیوارهای مرز، ص )تولدی دیگر 
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 دارینیز با تصویری عینی از بار« درخیابان های سرد شب»قسمتی از شعر  در

 : این بند چنین می سراید فروغ در .مواجهیم

 آه می بینی»

 که چگونه پوست من می درد از هم

 های سرد من رگهای آبی رنگ ... در که چگونه شیر

 مایه می بندد؟

 که چگونه خون

 من   مرگاه صبورک در رویش غضروفیش را

  «کند آغاز ؟می 

 (93ص ،)تولدی دیگر، در خیابان های سرد شب

ن . باز شدخویش دارد دری صی فروغ را از باردارتصویر بی شک تجربه ی شخین ا

رشد غضروفی جنین  ابد وهای آنها جریان می ی ، سینه هایی که شیر در رگپوست شکم

، او به ی همین شعرابتدا گویی درو . را به فروغ داد که کامیاری اتجربه  نهما شکم. در

 :رابر این سرنوشت دردآلودب تسلیم در کامی می اندیشد و جدایی از

 من پشیمان نیستم»

 ، این تسلیم دردآلود من به این تسلیم می اندیشم

 من صلیب سرنوشتم را

 «راز تپه های قتلگاه خویش بوسیدمبر ف

 همان() 

. به آن سوی زمان می برد را او ،تقدیر برابر دردآلود در وتلخ تسلیم  وین یادآوری ا

 سپس به یاد گذشته می افتد و. «را تکرار خواهد کرد ب اوقل» ی داند که زندگیمشاعر 
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به یاد می آورد که جسمش را اندک اندک پذیرای  تصویری از بارداری خویش را

 . معصومش می کردحضور فرزند 

ناخودآگاه  ومی کند  پیوسته حسرتی عمیق را به خواننده القااین قبیل اشعار  فروغ در

سرکش  چیزی غیر از فروغِ گویی این فروغِ مادر،.ی خواندم را به همدلی با خویش فرا او

تن به تقدیر تلخ  مغموم می شود و زبانش لطیف و. عصیـــانگری است که می  شناختیم و

 .تا همیشه از کامیار دور ساخت را به صلیب جدایی کشید و می سپارد. تقدیری که او خود
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 شعرش: فروغ در چهره ی مادر ج(

 

نیز همچون « مادر» :هره ی مادر او مواجه می شویمبا چ ار فروغبرخی از اشع در

فروغ  ، در جای جای شعر او چهره نموده است.اری از جنبه های شخصی زندگی فروغبسی

 در. برقرار کند ای عمیقابطه ا او رب هرگز نتوانست به پدر نزدیک شود وبنا به دالیلی 

دخترش را شانه می  گیسوی او اد می کند.از او بارها یاست که فروغ « مادر»این  مقابل

 مشق بچه ها می رسد و ، به درس ومی کند، نماز می خواند، به بازار می رود ، دعازند

بخششی  انتظار ظهور و درو سنتی ایرانی است  نماد زن مظلوم واو  شکل پیری شاعر است.

 :زل خواهد شداست که نا

 مادر تمام زندگی اش »

 سجاده ای است گسترده

 در آستان وحشت دوزخ 

 ته هر چیزی  همیشه در مادر

 دنبال جای پای معصیتی می گردد

 فکر می کندکه باغچه را کفر یک گیاه و 

 . آلوده کرده است

 مادر گناهکار طبیعی است 

 فوت می کند به تمام گل ها و

 فوت می کند به تمام ماهی ها و

 فوت می کند به خودش و

 انتظار ظهور است  مادر در
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 « بخششی که نازل خواهد شد و

 ( 69ص  ،ه...، دلم برای باغچه می سوزدایمان بیاوریم ب)

، از آن گروه نمای شاعر استنفکر این مادر که به نوعی نقطه ی مقابل خواهر روش

عبادت  به عذاب و نشسته است و ی هولناکآدم هایی است که همواره در آستانه ی دوزخ

، خود هراس از آخرت . دنیایش درمی گوید ورد خواند و. تمام عمر دعا می می اندیشد

 .می زند پا خرافه دست و نوسان بین مذهب و درو دوزخی آماده است 

 باز «کسی می آید، کسی که مثل هیچ کس نیست»وقتی که شاعر خواب می بیند که 

گرچه  -انتظار او با این ظهور و .را صدا می زند نماز او  این مادر است که در اول وآخر

 :پیوند دارد -بی هیچ بینشی

 که مادر  اسمش آنچنان و»...

 اول نماز و آخر نماز صدایش می کند  در

 یا قاضی القضات است 

 « یا حاجت الحاجات است

 (50ص  ،)ایمان بیاوریم به ...، کسی که مثل هیچ کس نیست

از راه  تا کسی دست نهاده دست بر مادر ازآن قشر آدم هایی است که نشسته است و

این اشعار مادرش را نمــونه ی زن  . فروغ درراه کندرو ب اوضاع نابسامان جامعه را و برسد

مآب  سنتی ایران می داند و در برابر خواهر که نماینده ی قشر متجّدد وکاال خرافی و

 مادر« معنویت»]فروغ[ نه » :دید فروغ  مردودند این هر دو در قرار می دهد و ،جامعه است

می  انسانی دنیایی مطلوب و را برق خواهر زرق و نه دنیای پر عنویت واقعی می داند ورا م

 «شناسد.

 (292ص  ،)پریشادخت شعر
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با  شاعراست و« شکل پیری»او  .مادر را آیینه ی فردای خویش می داند گاهی فروغ

چهره  ا مادریفروغ چهره ی دیروز مادر است . بار نگاه کردن در آیینه نمایان می شود هر

 :ی فردای اوست

 به مادرم که در آیینه زندگی می کرد »

 شکل پیری من بود  و

 رون ملتهبش راد ،به زمین که شهوت تکرار من و

 «سالمی دوباره خواهم داد می انباشت از تخمه های سبز

 (969ص  ،به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد، )تولدی دیگر

را که شبیه  پیری خود یا می بیند و را نگریستن در آینه جوانی مادرش شاعر با

 «زمین» و صادقانه ی مادر دنیای تجربه های شگرف و با سالم دوباره به او مادرش است و

را در خود با انباشتن تخمه های سبز  شهوت تکرار او و -که به نوعی مادر دوم اوست-را 

ست. اوگویی از دل زمین یافته ا ی نباتیماهیتاین شعر  زن در ، می پیوندد.تداعی می کند

پیوند  -زمین -با مادر ازلی خوداو «. : ادامه ی بوهای زیر خاکبا گیسویم»رسته است: 

 .می کند ی دوبارهبه آفتاب سالم می روید وتولد دوباره اش از خاک  در و خورده است

 

 مادر مربی سخت گیری است که کودک را به انجام تکالیف خود وا «آن روزها»در 

می  در گرمای خواب آور کرسی ترجیح کودکتنبلی وکاهلی را نمی پذیرد. و دمی دار

می زنده  . از این رو مشق های خط خورده را با پاک کردنِ خط های ابطالبخوابد دهد

از است پر دنیای پروجد اوست و  دریغی برکودکی شاعر واین شعر  .کند تا مادر را بفریبد

  زها:نوستالژیک و زنده از آن روتصاویر 

 گرمای کرسی خواب آور بود »

 بی پروا من تند و
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 دور از نگاه مادرم خط های باطل را

  «مشق های کهنه ی خود پاک می کردم از

 (1ص  ،)تولدی دیگر، آن روزها 

قابل تحمل توصیف کرده اند. غیر  را کودکی شیطان و به اتفاق او خانواده ی فروغ

 باغبان و لحظه ای آسایش نداشت و های فروغشیطنت  داد و دست جیغ و خانه پدری از

به بعدها ها و داد جیغ ن شیطنت ها وای .ناخشنود بودند خدمتکار و همسایه و... مدام از او

در این شعر مادر جسور متولد گردید.  ه ای بی پروا وآنها شاعردل عصیان تبدیل شد و از 

معموالً  ظیفه ای که مادرو موظف بوده که مراقب انجام درست تکالیف فرزندش باشد.

ن در ای می گرفت. پی آن را با حساسیتی بسیارفروغ  مادرِ سخت گیر آن است و ه دارعهد

 :اشاره شده استنیز یعنی خرید منزل مادر  شعر به وظیفه ی دیگر

 بازار مادر بود که می رفت با سرعت به سوی حجم های رنگی سیال»

 باز می آمد  و

  «...زنبیل های پر، با بسته های هدیه با

 ( )همان

بسته ها و  خرید مادر و :که در ذهن کودکی شاعر مانده است خاطره ای دیگر است

 .ادی بخشش هدیه های رنگی و

 

همدم فروغ  . او مربی وبا حضور مادر آراسته است ر فروغجای جای شع می بینیم که

 غ با تجربه های عینی وفرو دامان او سپری می کند. شاعر لحظه های اندوه را در است و

 هد وقرار می د غمناک خود های شاد ورا در متن ماجرا مالطیف خویش از زندگی، 

، مؤمن، سنتی، زنی مهربان :با این تجربه ها در ارتباط است درباره ی مادرش نیز قضاوت او

، با کشمکشی نسبت به تربیت فرزندانش سخت گیر ، مقرراتی وتا حدودی خرافاتی، کوشا
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سرسخت  ، فروغ را عاصی وو همین پیشینه های تعارض پدر بود شگی که بین او وهمی

نه فقط  او. بستر راکد شعر معاصر معرفی نمود را چونان موج بلندی در اشعار او آورد وبار

فرق  فریاد اعتراضی که چون پتک بر .فریاد زنانه ی ادبیات معاصر شدصدای خویش که 

قانیت هزاران چشم خواب آلود را به روی ح ا کوبیده شد وساالر مامپراتوری ادبیات مرد

 .ایرانی باز کرد زن مظلوم
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 :، زن و عشقفروغ

 

پیش از او هیچ  ،فرهنگ مؤنث شعر فارسی است فروغ فرخزاد بدون شک بنیانگذار»

 ، یعنی شعر فارسی به عّلت تاریخ مذکری که برمرد سخن نگفته است ازعاشقانه شاعره ای 

.«ندیده بود اجتماع حاکم بود، پیش از فرخزاد شاعره ی عاشق به خود فرهنگ و
1  

 (012ص  ،«عر فارسیغ بنیانگذار مکتب مؤنث شفرو» ،)فروغ جاودانه

تاوان سنگینی این راه  در از عشق سرود و هراسبی  . اوفروغ شاعری عاشق بود

همچنان  و شعرش و ، او ماندوغ را طرد کردندمگی فره ، جامعه و...، همسر، پدرپرداخت

 .عاشقانه شعر گفت

 صدای زنانه ای جرأت بازگویی ادبیات مردانه ی این سرزمین کمتر ردپیش از فروغ 

مبادا  ،. شعر زنان نیز مردانه از آب در می آمدداشترا نسبت به مرد  احساس درونی خود

این ودیعه ای الهی، تنها ، عشق .عام شودخاص و رسوای  تشت عاشقی زنی از بام بیفتد و

مشکین  ساق و ینبوی ساقیان سیم روی و وصف موی و برای مردان مجاز بود و بس.

فراق  درد وصال و بیان شور قان با این لعبتان شیرین کار، عشقبازی های عاش شرح ،گیسو

 بستر خدمت می کردند مطبخ و و پستو زنان در را پرکرده بود. دیوان های شاعران مرد و...

 و دلبر» یامی شدند  «پارسا خوب فرمانبر زن» آنان یا می آوردند. خواست مردان به جای و

شاعران زن  هرگز عاشق نبودند. اما ،«دایه و... وکلفت  کنیز و» یا و «صنم ساقی و و شاهد

 خال و و وصف می کردند روی وگیسوی معشوق زن را خود شعر یا چو مردان در نیز،

عشق مردی  از گاه ناپرهیزی کرده و ریا اگ،می کشیدند رشته ی شعر در خیال مهوشان را
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آبروی ریخته شان  عه وارران متعصبشان رابشوه برادران و دران،پ لب می راندند، ابیاتی بر

 .خاک می کردندر را با دفترهای شعرشان د

. ثبت کردند تاریخ ادب ایران در را فروغ نام خود پیش ازانگشت شماری  زنان شاعر

 خلوت خانه نداشتند، در را بسیاری از زنان تا آن زمان حتی جسارت خوانش اشعار خود

 خوانده های غیور خودکه سایه ی پدر آن رایب و آنان گمنامی را به بدنامی ترجیح دادند

 .نه زدودنداز لوح سی عشقشان را به آب چشم شستند و ، شعر ودست ندهند را از

ویژگی های زنانه  با زبان و -عشق را سرود و «ه که بودبه هرچ زد پشت پا» فروغ اما

وایی بی پر احوال عاطفی خود و بیان امیال و در او صداقت صراحت و .فروغ شد و -اش

نام ، یک زن برای بسیاری شگفت آور بود ها از زبان ئلی که شنیدن آندر پرداختن به مسا

 . سر زبان ها انداخت را به سرعت بر فروغ

سنگالخ  سنگ و راه خود را گشود وجسارت  نوجویی وبا زبان جوان فروغ  ذهن و

فروغ عاشقِ از  این گذر او . دربه جوهره ی شعر دست یافت ها را پشت سر نهاد و

. به عبارت دیگر هیخته تبدیل شدفر خام اندیش به فروغ عاشقِ اندیشمند و احساساتی و

  دارد.و متفاوت  چهره ی مجزا دو او شعر درعشق 

زن/ . این عشق ی هوس آلود متجلی می گرددچهره ا با او عشق ،دوره ی اول در

شرح  وصیفات جسمانی واز ت . پربرابر مرد می کشاند را به شیفتگی مفرط در شاعر

لذتی جسمانی اغلب  هین دوراو در ا القا نمی کند. اندیشه ای عمیق را همخوابگی هاست و

یا آرزوی شدید کسب  ، یا اندوه عمیق از دست دادن آن را می سراید وشرح می دهد را

 . میان می نهد در لذتی را با ما

سنت های متعارف به  و هاندب و هم شکستن قید ران هرچند به دلیل درفروغِ این دو

ا شاعری عمیق نیست. از ، امها شد نامش به یکباره ورد زبان شهرتی باور نکردنی رسید و
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 عشقش پا دارد و دست و رب های نفس را خواهش قید .در بند آن است می سراید وتن 

  .و جسمانی استهوس آلود 

آغوشی  تمنای تن و در» شاعرِ عاشق هر لحظهو او عشق را درخدمت تن می خواهد 

 :تا هوسی را برآورد« است

 تو می جوید کام زنی امشب ز                      خموش         سنگین و منشین غافل و»

  2 «سر نام تا نهد پای هوس بر                             ی است        آغوش تمنای تن و در

 ( 56ص،انتقام  ،اسیر) 

با  این دفتر در او .ی دیگر از چهره ی فروغ نمایان می گرددنیمرخ« تولدی دیگر»با 

 محدود او« منِ» از فروغ احساساتی و این مجموعه . درگرف دوباره ظاهر شدتحولی ش

آغوش  بوسه و دیگر در دنیای شعری او شاعر فضای دیدش را توسعه داده و. خبری نیست

 می سراید: هم می تند و در مرگ را زندگی و عشق و او نیست.ر محصوکام و...  و

 آنچنان آلوده است»

 عشق غمناکم با بیم زوال

  3...« که همه زندگی ام می لرزد 

 (97ص  ،گذران ،تولدی دیگر)

 زندگی می یابد و شعر فروغِ دوباره متولد شده مفهومی برابر با عشق در این دوره در

 با دو های کوکی عروسک»نمی خواهد همچون  دیگر او تقابل با مرگ می ایستد. در

 وعمیق شده است  زندگی متفاوت و به عشق و گرش اون .ببیند را دنیا« چشم شیشه ای

 :می سراید ا.گ() خطاب به معشوقش

 همه ی هستی من آیه ی تاریکی است»

 کنانخویش تکرار که تو را در

 رستن های ابدی خواهد برد  به سحرگاه شکفتن ها و
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 ه، آمن در این آیه ترا آه کشیدم

 راو این آیه ت من در

 ...«آتش پیوند زدم  آب و به درخت و

 (950ص  ،تولدی دیگر ،تولدی دیگر)

کم به یک پیش کم « مان بیاوریم به آغاز فصل سردای»تکامل در  این تحول و

 برابر در فروغ را ناک از شعرراز چهره ای ستودنی و و شهود تبدیل می گردد آگاهی و

عشق را جوهره ی هستی  بلوغ شعری خویش روغ در سلوک و. فخواننده نمایش می دهد

شد « کوچک غمگینیپری » .کردشعرش را وقف آن  ، از آن سیراب شد و زندگی ویافت

یک  دلش را در» و« می آید یک بوسه به دنیا گاه ازسحر و می میرد که شب از یک بوسه»

 صادق می نمود و و شعرش صمیمی هم از این رو«. نی لبک چوبین آرام آرام می نوازد

 .اشتچهره ند صورتک بر

تا آبستن نمود  شعور آن را با عشق و سفرکرد و «خط زمان حجمی در»چون  فروغ

که  چرا وفق شد،نیز ماین راه  در و باشد «گهواره ی تولد عیسای دیگری» روزی شعرش

ادبیات  در هرگز آنعاشقانه به مخاطب نشان داد که پیش از از شعرکامالً زنانه چهره ای 

 نشده بود.دیده فارسی 

 می رسیم وهای متفاوتی چشم انداز ها ورخوردفروغ به ب دید مطالعه ی عشق از در

لذت  گاه عشق مترادف با هوس و خط سیر شاعری اوست. دردگرگونی  این ناشی از

با تمام وجود آن را می  گاه شاعر گاه مذموم، گاه مقبول است و ،جسمانی است وگاه نه

 .گاه پس می زند و... د وخواه

سایه روشن چهره  بررسی کرده وعشق را به  در این فصل سعی داریم نگرش فروغ

 .نشان دهیم او شعر ی آن را در
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 معشوق مرد: الف(

 

شعرش را به نام  ،طغیان اخالقی ندارد هراس از برای اینکه به همه بگویدفروغ... »

 4.«شق نه عا مردی که معشوق است، آراست،« مرد»

 (763ص ،«فروغ شعر شورش و» ،)جاودانه فروغ

مرد  با شاعر زن/زمینی این  عشق .حضوری ثابت دارد مرد فروغ زیادی از اشعار در

بوسه و  وعشق  شعرش از ا درهفروغ بار پایان می یابد. و به اوج می رسد می گیرد،شکل 

ی که خواننده می مرد مردی نشسته است. همه ی این اشعارمتن  در و می گویدوصل 

« هایش نسیم نفس»حتی  نزدیک است و واقعی و ،ملموس او حس کند. را اوحضور  تواند

  می توانیم احساس کنیم. موهای زن گردن و بر را

 «انتقام»، «بوسه»، «شعله ی رمیده»، «هوس شب و»اشعاری همچون عاشق در  شاعر

این اشعار عشق  همه ی درو البته  زدمرد می پردا به شرح خلوت خویش بااز دفتر اسیر  و...

چون همه  آغاز راه آن در دوران اول شاعری اش ور دفروغ  مالزم هوس است. مترادف و

تاب  و می نهد سطحی نام عشق انگیزش جنسی و باور به هرزود ی دخترکان احساساتی و

 .آن را می ستاید تب هوس آلود و

می ها صحنه  ت وحاالاین یف توص مجموعه های آغازین فروغ به بسیاری در اشعار

جنسی می شود که  ها اشارات بی پرده ای به مسائل خصوصی و آن برخی از درو  پردازد

 .ها می گذریم از آن پختگی کارهای بعدی او صعودی شعر فروغ و با توجه به سیر

 

روحی لذت  نظر جسمی و خن از مردی است که زن را ازس «خون شراب و» در

 :دمستی سعی دارد به آرامش برسپناه بردن به زن پس از ترک او با  داده و آزار بخشیده و
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 پهنه ی صحرای عشق گم شدم در»...

 شبی چون چهره ی بختم سیاه در

 ناگهان بی آنکه بتوانم گریخت

 باران گناه سرم بارید بر

 

 مست ناز مست بودم مست عشق و

 مردی آمد قلب سنگم را ربود

 ادمشلذت د بس که رنجم داد و

 ...« ، چه می دانم چه بود ترک او کردم

 ( 77ص  ،خون شراب و ،)اسیر

را  عهد خود مردی که ،می گوید بی تفاوتی مرد زن از غرور و« دیدار تلخ»در شعر 

 غمگیناز عشق بی حاصل خویش  ،ستوزن که همچنان مشتاق ازن فراموش کرده و  با

عشق اثری از  بیگانه می نماید وز روام ،می داشته مردی که روزی او را دوست .است

بی  ، اکنون سرد ورا در وجود زن برانگیخته شعر او که عشق و .یستن او در گذشته

 :ستااحساس 

 بخت اگر از تو جدایم کرده»...

 می گشایم گره از بخت چه باک

 ترسم این عشق سرانجام مرا

 بکشد تا به سراپرده ی خاک

 

 خاموش مرا خلوت خالی و

 اطره کردی ای مردتو پر از خ
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 شعر من شعله ی احساس من است

  ...«مرا شاعره کردی ای مرد تو

 (99ص  ،دیدار تلخ ،)اسیر

نقاب تردید است،  اسی که چهره اش درناشن باپیوند زن است  سخن از «ناشناس» در

 :که دلش جای دیگری استایی آشنشاید یا 

 ... یک شب نگاه خسته ی مردی به روی من»

 همانجا خموش ماند ت گشت وسس لغزید و

 تا خواستم که بگسلم این رشته ی نگاه

  ...«باز مرا سوی او کشاند  قلبم تپید و

 (13، ص )اسیر، ناشناس 

 : عشق او نقطه ی مقابل عقل است 

 خسته بودم از آن جستجو ی خویش نومید و»

 بیا ،گفتم بیا با ناز خنده کردم و

 شب عشرتی به پیش راهی دراز بود و

 ...«گفت: کجا می روی، کجا الید عقل ون

 (همان) 

به کّرات عاشق می شود تا صفحات کتاب  بی پایان، زن رازناک و ،«نقش پنهان» در

 .بستری ساغری و فرصتی و در ،نام مردان بیارایدزندگی اش را به 

 

 حضورش با و آید باز به سوی مردآرزوی زمانی است که  زن در« یکشب»در شعر و 

شرم وگریزهای  از او را به خویش بخواند. عاشقانه او جبران کند و ای گذشته راکاستی ه

 :عشق کارستان کند این بار می خواهد در گذشته پشیمان است و
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 دیگر درآن دقایق مستی بخش»...

 چشم من گریز نخواهی دید در

 چون کودکان نگاه خموشم را

 واهی دید...نخ ستیز شرم در با

 

 افسونگر از زهره آن الهه ی

 طریق عشق می آموزم رسم و

 نوری از دل تاریکی یک شب چو

 ...« می افروزم   کلبه ات شراره در

 (937ص ،کشبی ،)اسیر 

برابر هوس دیدار می گوید.  در / شاعر از مقاومت بی نتیجه اشزن« سنگ صبر»در  

 : مترادف با زندگی دوباره است مرد برای او دیدار دوباره ی

 ن بانگ لرزان بود بانگ او آ...»

 بر می خاست جهانی دور کز

 من تا که می پیچید لیک در

 ...مرده ای از گور بر می خاست

 

 سیاهی دست های من در

 می شکفت از حس دستانش

 شکل سرگردانی من بود

 بوی غم می داد چشمانش
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 ریشه هامان در سیاهی ها

 قلب هامان میوه های نور

 یکدگر را سیر می کردیم

 « ای دور...ه باغبا بهار 

 (966ص  ،صبر سنگ ،اسیر)

می  شاعر از خاطره ای دورن/ این شعر ز ، دراست« دریایی»آخرین شعر دفتر اسیر 

زورق آب های  یا خوابی لطیف درگویی تراشیده ی تخیل زن است  ی کهمرداز ، گوید

. و می شودمح -همانطور که برآمده بود -رفتن مرد در کام امواج سپس عشق با فرو. لرزان

 دلخواه. یا تندیسی تخیلی و واقعی بود معشوقی مرداین که می گذارد  این ابهام و ما را در

 

 این عشق هوس آلود و. عشق با هوس وگناه همراه استینیم که در دفتر اسیر می ب

این  فروغِ .نیست نیز می داند که نیاز واقعی او زیرا خود ،غالباً ناپاک زن را راضی نمی کند

« تن»این دفتر شاعرِ  او در .عشق را بسیار سطحی و ضعیف تداعی می کند ره مفهومدو

 در بی پروایی او به مرد در اشعارش به چشم می خورد و نوعی شیفتگی به خویش و .است

 .بحث انگیز ساخته است شعرش را جنجالی و و چهره ی اوپرداختن به این موضوعات 

 

*** 

 

 اختصاص دارند، هماغوشی عاری به وصف معشوق ونیز اش« دیوار»مجموعه ی  در

همچنان بعد جسمانی ز ها نی در آن نسبت به دفتر اسیر اندک است، اما این اشعار البته تعداد

« دیوار»در  این دفتر نیز شاعر .جای عشق واقعی را اشغال کرده استهوس  لذت و انسان و

، رؤیایی و می کند شوق ازگناه یاد با ندارد. زبا های روشن و افقراه به  تن اسیر است و
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 ذبه ی جنسی خوداج بخواند و را به خود جستجوی فرصتی است تا مرد در ،باف استخیال

  .ندارد ننگ پروای نام و همچنان و عیان سازد او را بر

 

نخستین شعر چاپ شده ی فروغ بود « گناه» .است« گناه»نخستین شعر این مجموعه 

 برایش به ارمغان آورد. ت راشهر که جنجال و اعتراض و

 

انتظار آمدن شهسوار آرزوهایش  شاعر از رؤیای دخترکی می گوید که در« رؤیا»در 

در رؤیای  .موتیف های ادبیات زنانه استاین تصویر بی تردید یکی از عام ترین  .است

، مال جاهت،که و «همه چیز تمام» مردی .سترنگین هر دختری همسری آرمانی نشسته ا

قصه ی این  .دختر دم بخت لحظه شمار آمدنش است واو جمع است  همه در و... قدرت

عشق  زا ها را ساده ی آن های قلب و مادران بارها برای دختران گفته اند سوار افسانه ای را

 تاب ناکامی های زن درازب در ضمیر دختران شاید این تصویر رؤیایی لبریز کرده اند. او

شاهزاده ای که با آمدنش دختر را از  ،صب این سرزمین باشدمتع جامعه ی مردساالر و

« نورش قصر پر»و « شاهزاده»رسیدن به  دریی می رهاند. اما آیا رهایی تنها دنیای وحشت و

دیگر « اَبَر قدرتی»سایه ی سهمناک سروری اش، خود  تازیانه و یا او نیز با مهمیز و ،است

 :غ چنین توصیف می شودشعر فرو ؟ این معشوق آرمانی درخواهد شد

 راهی دور بی گمان روزی ز»

 می رسد شهزاده ای مغرور

 سنگفرش کوچه های شهر می خورد بر

 ضربه ی سم ستور باد پیمایش

 می درخشد شعله ی خورشید 

 فراز تاج زیبایش بر
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 پود جامه اش از زر تار و

 گوهر سینه اش پنهان به زیر رشته هایی از دُر و

 گویی مراه خودزمان ه می کشاند هر

 ...پرهای کالهش راباد

 یا بر آن پیشانی روشن

  5«حلقه ی موی سیاهش را

  (91ص)دیوار، رؤیا،  

 شاید او» :و این گمانه ی شیرین که« یاییمرد رؤ»در ادامه شوق دختران از دیدن  و

  «!خواهان من باشد

ان مورد است که جو این پندار مشتاق همواره در در سنت ایرانی دختر محجوب و

. همین امر زن را انتخابگر نیستد خو و . او انتخاب می شودرا پسندیده است یا نه نظر او

زنی که مدام برای  .ساحره و... معرفی کرده است عشوه گر و و سنت ادبی ما طناز در

 :می کوشد -به تمامی برای خود -او تصرف عشق جلب مرد و

 می کشند از پشت روزن هادختران سر»

 اشان آتشین از شرم این دیدارگونه ه

 غوغا  پر سینه ها لرزان و

 در تپش از شوق یک پندار

 ...« خواهان من باشد شاید او

 )همان( 

از شهر  می گذارد وؤیاهایش مرد ر رهوار پا در رکاب -مجذوب مشتاق و -دختر

 :«قصر پرنور»، به سوی آن می بندد غمگین رخت

 رکاب مرکبش خاموش می نهم پا بر»
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 آغوش سایه ی آن سینه و خزم در می

 ...می شوم مدهوش

 زین شهر غمگین رخت می کشم همراه او

 مردمان با دیده ی حیران

 زیر لب آهسته می گویند

  «!دختر خوشبخت

 ( )همان

زن هنگام آبتنی  .هماغوشی مواجهیم با تصویری متفاوت از عشق و« آبتنی»در شعر 

 علف های تازه، خود ها وگلعطر و  خنکی آب آب چشمه تحت تأثیر هوای دل انگیز، در

 هماغوشی با مرد را تداعی می کند: می کند و را چون معشوقی به آن تسلیم

 موج های درخشان آب خنک بود و»...

 ناله کنان گرد من به شوق خزیدند

 بلورین های نرم و دست گویی با

 ...تنم را به سوی خویش کشیدند جان و

 

 ش آبساقم لبان مرتع روی دو

 تبدار تشنه و بی قرار و بوسه زن و

 سرمست ...راضی وهم خزید ناگه در

 « سار گنه کار روح چشمه جسم من و

 (66ص  ،)دیوار، آبتنی

پرهیز ظاهری  خالف انکار و. زن سخن از برمال ساختن راز عشق است« اعتراف»در 

 شق را انکار کند؟ع داردوا می  که او را شرم زنانه است یا سنت .ل در گرو عشق داردد
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 دل گرفتار خواهشی جانسوز»...

 از خدا راه چاره می جویم

 تو برابر پارسا وار در

  «...توبه می گویم زهد و سخن از

  (51، اعتراف، ص دیوار)

بهره می جوید ی پنهان کار دروغ و و مکر مبنی برسنتی درباره ی زن  او از این باور

 :دلش را باز می گوید راز و

 ه ای که زنانن را شنیدشاید ای»

 به لب دارند« نه» و« آری»دل  در

 ان نمی سازندرا عی ضعف خود

 مکارند خموش و دار وراز

 

 ، زنی که دلشآه من هم زنم

 بال و هوای تو می زند پر در

 دوستت دارم ای خیال لطیف

 «دوستت دارم ای امید محال

 همان() 

موجی مرد  .وفا نهفته است بی ناشکیبا و آرزوی وصال مردی سرکش و« موج»در 

 :را به خود می خواند اوکه زن ساحلی آرام بخش  سرکش است و خروشنده و قرار وبی

 در چشم من همچو موجی تو»

 ناشکیبا سرکش و خروشنده و

 که هر لحظه ات می کشاند به سویی
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 ...نسیم هزار آرزوی فریبا

 

 چه می شد خدایا...

 بودم چه می شد اگر ساحلی دور

 ا دو بازوی بگشوده ی خویششبی ب

 « را می ربودم را می ربودم ...تو تو

 ( 99ص، موج ،دیوار) 

 :جنسینیازش  و جسمی است زن/ شاعر دغدغه ی همچناننیز « ترس»در

 ، کس چه می داندما چه گذشت ...بر»

 هاشدم...او خروش دریا من او

 من بوته ی وحشی نیاز ی گرم

 ...« زمزمه ی نسیم صحراها او

 (906، ص ترس ،واردی)

 

*** 

 

به علّت  .اگهان رنگ دیگری به خود می گیرنداشعار فروغ ن« عصیان»در دفتر 

، عشق هستی شاعر است برابر موجودیت و که شورشی در محتوای خاص این دفتر

عصیان خویش نیز  هر چند فروغ در .دفتر دیگر در آن نمودی ندارد جسمانی مانند دو

. او به حقارت اوست« تولد دیگر»آغازی برای ، اما این سری کندنبال نمهدف واالیی را د

هنوز به اما چون  برابر همه چیز بایستد. سعی می کند در دنیای اطرافش پی برده و
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یا  ، خواه مرد باشدمی شورد هر چیزی که دم دستش باشد به خودآگاهی دست نیافته است

 .فرشته یا خدا

 بر دو های بی پایان خویش بیابد. او لسؤا برایمی کوشد پاسخی « عصیان»شاعرِ 

 .نفرین می کندزمان  سردرگم بر زمین و حیران و بد ایستاده است و راهی نیک و

خطا و...  ، زهد، پرهیز، صواب ودوزخ، شیطان ، بهشت،ون: گناه، عشقعباراتی چ

 ست.مستحکم خویش را از دست داده ا مفهوم ثابت و« عشق» کرده وپر را دفتر او ذهن و

از این رو گستاخانه رو به درگــاه خدا  .بد چه خوب است واو گویی دیگر نمی داند چه 

 برابر فـروغ مرگ چون چهره ای مبهم در راز آفرینش و .می خواهد از او پاسخ کرده و

 .دیوار مشت می کوبد و دست نیافتن به این راز به درعصبی از  او پرخاشگر و است و

می  نزدیک -کم عمق والبته از نوع سطحی  -ندیشه ای خیامیبه ا« عصیان»روغ در ف

اندیشه ی  برهد. «دیوارها» «اسارتِ» قید از تا می کند «عصیان» زمان زمین و برابر در شود.

 .دیده می شود این دفتر دراغتنام فرصت 

 یتنگ جسم را ترک نکرده است. هر چند رگه ها ی لهیفروغ هنوز پ زیدفتر ن نیدر ا

است و  یچه هست ناراض از آن داستیخــــورد و پ یانقالب در شعرش به چشم م و رییتغ

 آورد. یقفس تن را تاب نم

 او تشویق می کند و وصال/ شاعر معشوق را به دریافتن فرصت زن «ظلمت» شعر در

 پرهیز زاهدانه اش می نکوهد: را به خاطر گریز و

 من؟ چه گریزیت ز»

 چه شتابیت به راه؟

 بردن به چه خواهی

 ...در شبی این همه تاریک پناه؟

 می فرومانده به جام
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 کی به سجاده نهادن تا سر

 اینجاست نهان در او

  می می درخشد در

 

 گر به هم آویزیم

 سرگشته ی تنها، چون موج دو ما

 به پناهی که تو می جویی خواهیم رسید

6«اندرآن لحظه ی جادویی اوج.
  

 (96ص عصیان، ظلمت،)

که کاش  نگران فردای جدایی است ازآخرین شب وصال می گوید و جایی دیگر او

  :از راه نمی آمد

 راه نمی آمد ز اگر فردا»

 می ماندم تو کنار ابد من تا

 من تا ابد ترانه ی عشقم را

  «می خواندم... آفتاب عشق تو در

  (91ص گره، ،عصیان)

 باز ناگفته هایش را اشک واپسین دم وصال، در است وو پریشانی  اندوه لبریز از زن

 .می گوید

زن دل به مرد  .را می نکوهد جسمانی بودن عشق او بی وفایی مرد و« راهی دور از»

 .است افسرده آن عشقآتش  دل مرد را امید دارد، اما در هنوز عشق او سپرده است و

 را مرد به کیفر بی وفایی ،عشق می داند الهه ی افسونگری و را زن/ شاعر که خود

 پایان عشقش را اعالم می کند: و او جدا از راهش را .می گذارد وا به خود ورده کرها 
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 هیچ نخواهم دگر تو این از از بعد»

 ، نه نشانینه درودی، نه پیامی

 ره برتو گشایم ره خودگیرم و

  «و نه آنیت ه آنی،ن زان که دیگر تو

 (909دور، ص یاز راه ان،ی)عص

 

*** 

 

 عشق که با شور .شعرش نمودار می گردد در فروغ ی ازنیمرخ دیگر «دیگر تولد» با

لذت زدن  دیگر از جار. می رسد متانت رفته رفته به پختگی و آغاز شده بود او هیاهو در و

  .به جانِ عشق می پیوندد و دلبستگی به تن می بُرد از به تدریج شاعر و ها خبری نیست

 چنین می خوانیم: از این دفتر« اکروی خ» شعر در

 جز طنین یک ترانه جستجو نمی کنم»

 فغان لذتی که پاک تر در

 از سکوت ساده ی غمی است

 آشیانه جستجو نمی کنم

 تنی که شبنمی است در

  ...«ی زنبق تنمرو

 (20ص  ،روی خاک ،تولدی دیگر)

لذت او می داند که  .سکوت آمیز است غم آلود و زن/ شاعر یبرا این دفتردر عشق 

هرگز  زمینی می خواند و را که خود فروغ با آن .ن گزیدن نداردجای آشیا گذرای جسمی

فکری  ادامه ی بلوغ عاطفی و ، اما درکهکشان ها باشد همنشین فرشتگان و آرزو نکرده
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این  از درگذر او نیست. مقصد اومرد زمینی  خویش نیک می داند که جسم خاکی و

 سپرَد.به سوی کمال ره می  ویاست وپ مرحله همچنان جستجوگر و

 

به  و هیاهو تهــی از غوغا و شاعرهماغوشی برای « تابستان های سبز آب در»شعر  در

تصویرهای فروغ از  اکثراین شعر همچون  در .شاعرانه تبدیل می شود آرامشی لطیف و

 وصال، سایه ی مبهم زوال به چشم می خورد:

 اکنون تو اینجایی»

 گسترده چون عطر اقاقی ها

 در کوچه های صبح

 سینه ام سنگین بر

 دستهایم داغ در

 خود، سوخته، مدهوش گیسوانم رفته از در

 « اکنون تو اینجایی...

 (36ص ،های سبز تابستان آب در ،تولدی دیگر)

 زوال را چنین بیان می کند: این ناپایداری و شعر آغاز در او

 را رها کردم سایه ای خود در»

 سایه ی بی اعتبار عشق در

 خوشبختی سایه ی فّرار در

  «ی هاارسایه ی ناپاید در

 ()همان

را در اوج « لحظه ی بی اعتبار وحدت»تن زیس پروا بی پرده و ،«وصل» شعرشاعر در 

 :مرد توصیف می کند و زنعاشقانه ابطه ی ر
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 ساعت پرید...»

 ...رفت پرده به همراه باد

 دیدم که می رهم

 دیدم که می رهم

 ک می خورددیدم که پوست تنم از انبساط عشق تر

 دیدم که حجم آتشینم

 آهسته آب شد

 ریخت، ریخت، ریخت و

 ، ماه منقلب تارماه، ماه به گودی نشسته در
 

 یکدیگر گریسته بودیم در

 یکدیگر تمام لحظه ی بی اعتبار وحدت را در

 «یمدیوانه وار زیسته بود

 (69ص  ،تولدی دیگر، وصل)

با مردی سخن می گوید که رابطه ی عاطفی  از همین دفتر« قانهعاش»ثنوی در م فروغ

آشنای سبزه »مردی که  رنگین ساخته است. را با رؤیای خود شبش دارد و او نزدیکی با

صمیمانه بسیار  یاین تعبیر بیانگر روابط .او« خطوط پیکرش، پیراهن» زن است و «زارانِ تن

 :کرده است پر عاشقانه ی خود با حضوراندوه زن را  مرد، تنهایی و .است

 م سنگین شده...عطر تــوأ ـنه ازسی                  ی تو رنگین شده     ای شب از رؤیا»

 ...ـــژگان منسایه ی مـ آتشــی در                    ـن سوزان من        ش های تــای تپ

 ـختهای مـرا از گـور مـــن انگیـ                          خـته      جــان مـن آمی اآه ای ب

 ...ـماندست آسآمــده از دور                   شـان      بال زر نـ دو اره باچون ستــ

 (66ص ،عاشقانه ،تولدی دیگر)
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به  فروغسخن  درنسبت به مرد احترام فوق العاده  رنگی از حق شناسی و این شعر در

را  را می بیند که در عشقِ مرد ناباورانه خود در آن زنیخواننده  و چشم می خورد

 :خوشبخت می یابد

 ختیم نیستخوشب درد جـز هست اگر                   دردی بیـم نیست م دیگر زوأبا ت»

 ـور؟قعــرگ هوی زندگی در های و                نـور؟     این بار تنگ من و این دل

 چشـــــمان من داغ چشمت خورده بر                  چشمانت چمنــزاران من   ای دو

 تـــو نمی انگاشتـــم... کسی را هر                  داشتمخود  که در اینت گر پیش از

 «...من انگیــــخته ی مرا از گــــورا                    جان مـن آمیــختــــه      ای با آه 

 )همان(

ی را کس «سیه دل سینه ها نهادن بر سر» و ی بسیارو شکستن ها زن پس از خواستن ها

لرزه های نسیم نفس هایش  و« تیرگی است سکوت و چلچراغی در» که عشقــشیافته 

 جان خود با»را  او احساس یگانگی می کند و از این رو با او. می شوید او از اضطراب را

 .می داند «آمیخته

 

همهمه ی پلید » از او .تاسزن  «پاسدار مزرعه ی عشق» شب «دیوارهای مرز» در

ستاره ها همه »گاه که آن .می جوید را تاریکی عشق خود آرامش و در می گریزد و «شهر

 : می سرایدنیز  او« با هم همخوابه می شوند

 پناه شب من در» 

 چه نسیم است می وزم انتهای هر از

 پناه شب من در

 می ریزم دیوانه وار فرو

 وهای ت دست ، دربا گیسوان سنگینم
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 « ی این گرمسیر سبزجوان راهدیه می کنم به تو گل های استوای و

 (53ص ،دیوارهای مرز ،تولدی دیگر)

نیمه ی ناتمام  مرد .عشق می ورزد جوان همچون استوا و سبز و پرشور زن گرم و

پوچی زمین  انجماد و ، به ستاره ای که ازبا خود به آسمان می برد رااین نیمه  او اوست و

 از این شعر فروغ در .روشنی نمی ترسد درآن کسی از است و ار سال دورهزاران هز

 .کند عاشقانه آرزو می دنیایی روشن و اندیشه های پست می گوید و تاریکی و

 ورای تب وگریزی هنرمندانه،  با شاعر ،بند پایانی شعر که در ادامه ذکر می شود در

او به . باران لبریز شود روشنی و و نور زو ا آمیزدتاب تند عشق زمینی، می خواهد با ماه در

معجزه  در را ، آن هنگام که عیسی )ع(هاله ی قداست او به مریم و بارداری می اندیشد،

 بطن خویش یافت. در ای رازناک

خاک را می بیند که با هزاران منفذ ذرات گیج  اساطیری شعرش جهان اثیری و در او

سرشار  -زمین -خواهد همچون مادر ازلی خویشاین رو می  از ماه را به درون می کشد.

پیوسته خواهان آمیزش با  مادر، عاشق ماه است و -زمین». عشق شود زندگی و از رویش و

 7«.او

  (27ص ،«زنی تنها»)یادنامه ی فروغ فرخزاد،  

 بردارم ماه بار پناه شب از بگذار در»

 شوم بگذار پر

 قطره های کوچک باران از

 ردهقلب های رشد نک از

 از حجم کودکان به دنیا نیامده

 شوم بگذار پر

 شاید که عشق من
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 «گهواره ی تولد عیسای دیگری باشد.

 )دیوارهای مرز( 

 او. تازه ای نسبت به عشق دست یافته است به دید «تولدی دیگر» گفتیم که فروغ در

چگونه  می داند که عشق راستین ها حساس شده است. دریافته و نسبت به آن را تفاوت ها

می کسانی را  اطراف خود در می شناسد.هوس باز  از را آن و چگونه باید باشد است و

را می  او های دروغینشان «دوستت دارم»که « سخت بیگانه ،سخت کاذب» با صداهاییبیند 

« هرزه ی دستی فشار با هر» خفته اند و« پولک و تور»الی ه الب ها در سالکه آزارد. آنان 

با چشمان شیشه ای » که «عروسک های کوکی» می دهند. خوشبختی سر بی سبب فریاد

 .پوسیده ی قلبشان را می پوشانند رخنه ی دیوار صورتک ها با و «می بینند را دنیای خود

 عصمت عشق که در دروغ هاست و و این تقلب ها از می داند که دنیای اطرافش پر فروغ

 :دارد تا بسراید می وا را بستر هوسبازان آلوده می گردد، او

 زد می توان فریاد»

 سخت بیگانه صدایی سخت کاذب، با

 «دوست می دارم»

 بازوان چیره ی یک مرد می توان در

 سالم بود ماده ای زیبا و

 بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد می توان در

 « آلود... عصمت یک عشق را

 (79ص عروسک کوکی، ،تولدی دیگر)

 و« دیوار» و «یراس» دنیای از یافته و را راه خود نش تازهبی و فروغ با این شهود

و « خشکید گودال خود می توان چون آب در»می داند که  او می گیرد.فاصله « عصیان»

ریزد/ مرواریدی جوی حقیری که به گودالی می  هیچ صیادی در» این را نیز می داند که
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است که  فترپایان همین د در و می جوید «راهی به دریا»این رو  از. «صید نخواهد کرد

پری کوچک غمگینی زاده می شود که  آن از و می گستردعشق او به وسعت اقیانوس 

 در زندگی را مرگ و او عشق و .آرام آرام می نوازد« ی لبک چوبینیک ن دلش را در»

 .«به دنیا می آید بوسهسحرگاه از یک  شب از یک بوسه می میرد و»و  می آمیزد هم

 

نیز دیده  «معشوق من» شعر در -مرگ به تعبیری مرد و و -مرگ ی عشق وآمیختگ

دب تاریخ ا کاری که در ش را توصیف می کند،مرد معشوق این شعر . فروغ درمی شود

 خال و وصف خط و ما ادبیات مردمحور در .بی سابقهدور از ادب بوده و این سرزمین 

این  اما ،مردانه است اشعار همیشه ی نگار نقش و ابروی مهرویان، چشم وساعد و  ساق و

 غریب. و ادبیات زنانه ی ایران بدعتی است خطیر رد کار

د. پیوندی می زن مرگ پیوند و با نگرشی اساطیری بین مرد« معشوق من» فروغ در

د. مرد، فروغ زنده می شو شعر در بود، مرگ برقرار بین مرد و« کیومرث»که از آفرینش

 ایستاده است: برابر او همچون مرگ در دنیرومن بی شرم و برهنه و

 معشوق من»

 آن تن برهنه ی بی شرم با

 ساق های نیرومندش بر

 چون مرگ ایستاد

 

 موّرب خط های بیقرار

 طرح استوارش در را اندام های عاصی او

  «دنبال می کنند

  (79تولدی دیگر، معشوق من، ص )



 زنانه با فروغ

 

72 

 

که  یعیطب یبا خشونت ،است ندرومین انهیوحش ندکهیب یم شیمرد را در برابر خواو 

 با مرد .و صریحناگزیر  ،کند یم دییاست تأ عتیقانون قدرت را آنچنان که در طب

رک می شود، همان غریزی خود بی واسطه برای زن د قدرت طبیعی و ، عریانی وخشونت

« یادآور اصالت زیبایی» مرد برای او .پیوندی دیرینه با طبیعت داردزن و  .گونه که طبیعت

 :«سادگی»است و 

 معشوق من»

 انسان ساده ای است

 را انسان ساده ای که من او

 عجایب سرزمین شوم در

 چون آخرین نشانه ی یک مذهب شگفت

 هایم...البالی بوته ی در

  «پنهان نموده ام

 )همان(

این  بااو  .پاس می دارد معنوی معشوق رازآلودش را چون یادواره ای مقدّس وزن 

  شود. عشق متولد وهم تنیده  مرگ در تا زندگی و در می آمیزدشگفت  و اسطوره ای مرد

 

خاک  در شپاک آرزوهای اثیری و است که باشاعر  /زنزندگی تصویر « مرداب»

مرگ  شور و ،دلدادگی عشق ورزی و حتی در او غریب است، .بویناک تلــف می شود

 :استهویدهمخوابگی هایش  در

 سنگینم از دلدادگیم تبغر»

 خوابیگم...هم مرگ در تند شور

 خاکش اما بویناک کرم خاک و
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 افالک پاک بادبادک هاش در

 ناشناس نیمه ی پنهانی اش

 شرمگین چهره ی انسانی اش

 به کو درجستجوی جفت خویش کو

 معتاد بوی جفت خویش می دود

 او از ناباور  جویدش گهگاه و

 او از جفتش اما سخت تنهاتر

 دگرهراس از یکو  بیم در دو هر

 ناسپاس از یکدگر تلخکام و

 عشقشان سودای محکومانه ای

  «وصلشان رؤیای مشکوکانه ای ...

  (10ص  ،)تولدی دیگر، مرداب

محــکوم  زندگی آشفته بازار در مرد زن و .فروغ عشق را سودای محکومانه می نامد

وصل  .هاهم ولی تن کنار در .نمی یابند و می جویند را حالی که یکدیگر در به عشقند،

 مرگ در»شعر  پایان می پذیرد. بیداری تلخ یک بارؤیای شک برانگیزی است که 

 .گی استزند «مرداب» بستر در« مرگ» وصالِ معشوق« مرداب

 شاعر می شود، سلیمی دردآلود آغازت که با« خیابان های سرد شب در»شعر  در

 «.خداحافظ» مغمومآهنگ  درجدایی  .می پذیرد خویش را ناگزیر و غم انگیزسرنوشت 

 به روح رسیده است. تن گذشته و از عشق اوزیرا  عشق پشیمان نیست، از او اما

را  قلب او گل های قاصد که زندگی و به این است و به آینده امیدوار زن/ شاعر

یکی می  مرد زن با به ابدیت می رسد. مان سیر می کند وخط ز در تکرار کنند. عشق او

 طبیعت نیز: با و شود
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 هستم ،تو من تو»

 کسی که دوست می دارد و

 درون خود کسی که در و

 ناگهان پیوند گنگی باز می یابد

 نامعلوم هزاران چیز غربت بار با

 زمین هستم تمام شهوت تند و

 خویش در را می کشد که تمام آبها

 « بارور سازد. را تمام دشت ها تا

 (93ص شب، خیابان های سرد ، درتولدی دیگر)

مادری زن/  چون او بیان می کند.« من تو هستم»عبارت  با ین یگانگی رافروغ ا

شهوت » او .ها را بارورکند تمام دشت و ها سرشار شود تمام آب از می خواهد اساطیری

نگریسته  دید اسطوره شناختیطبیعت از  و مردا ب رابطه ی زن این بند در .است« تند زمین

 می سازد. زن را بارور آسمان است که زمین و مرد است. شده

 

 جهان شعر ،است رینی ازآیندهوحشت آف یی تلخ وگوپیش که« آیه های زمینی»ر د

نان  و رنگ می بازد ارزش ها امید به ژرفای گورمی لغزد. ندگی وز و فروغ بی خورشید

هماغوشی نه  ،این اجتماع مسخ شده در حتی نیروی شگفت رسالت را مغلوب می کند.

بلکه شکل هولناک جنایتی  نه برای تکامل بشر، ، نه برای عشق واست برای بقای زندگی

 بزرگ را پیدا می کند:

 ، جرقه ی ناچیزیگاهی جرقه ای»

 این اجتماع ساکت بی جان را

 یکباره از درون متالشی می کرد
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 به هم هجوم می آوردند آنها

 مردان گلوی یگدیگر را

 با کارد می دریدند

 میان بستری از خون در و

 بالغا دختران ناب

  «همخوابه می شدند.

 (19ص ،آیه های زمینی ،تولدی دیگر)

غمگینی که نامش  کبوتر» پرواز از و ها می گوید سراسر این شعر از مسخ ارزش

 «.ایمان است

آینه گریه می  تمام روز در «وهم سبز» در او .است تقلب بیزار فریبی و خود از فروغ

آلوده  ش رازندگی ا «بی آفتاب فضای»می اندیشد که  ریبیف پر« تاج کاغذی» به و کند

برابرش  در را چهره ی دردناک گذشته ی او همیشگی شاعر، این همزاد ،آیینه .است

 ها و ریاضت اندام» و« واژه های ساده فریب»می داند که  فروغِ امروز تصویر می کند.

. کار نیست اوجی در و می داند که قله اصل زندگی بازداشته است. از را او «خواهش ها

حقیقت آن  و رؤیاهای فریبنده به پایان رسیده است .نتیجه ی بیداری است اعتراف تلخ او

 «:هیچ نیمه ای این نیمه را تمام نکرد» است که

 چگونه روح بیابان مراگرفت»

 ایمان گله دورم کرد! ماه ز سحر و

 چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد

  تمام نکردهیچ نیمه ای این نیمه را  و

 دیدم چگونه ایستادم و

 تکیه گاه تهی می شود پایم ز دو زمین به زیر
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 گرمی تن جفتم و

 « به انتظار پوچ تنم ره نمی برد!

 (997ص ، وهم سبز،تولدی دیگر) 

 آن اسیر بود.پیله ی  در و بود او مقصود« تن»هایی می اندیشد که شب  به روزها و او

 ظرف»  و« آتش اجاق های پر»به  رو این از ه وورده نکردبرآ انتظار پوچ تنش را جفت او

ندگی در وجودشان ی کاملی که قلب ز به زنان ساده ،روی می آورد «های مسین مطبخ

عمق  که گویی در»را  گرویران وزش باد او زایشند. زندگی و ظهرم خود و می تپد

وش اعتمادش قلعه ی خام در ،«همخوابگی نفس می زندی گودترین لحظه های تیره 

گاه پیش نرفته  هیچ»می داند که و  بویناک است تاج او کاغذین و .احساس می کند

 مأیوس از وهم سبزی که اینک بر دیروز و هوس ها ی تند این رو دلخسته از از. «است

 عشق های حریصی پناه می جوید که به بقا می انجامد: دارد، درر گذدریچه 

 ی حریصیپناه دهید ای تمام عشق ها مرا»

 بستر تصرفتان را که میل دردناک بقا

 به آب جادو

  «ره های خون تازه می آرایدقط و

 )همان(

زیرا  نیا پناه می برد،به تمام عشق های حریص د «اوج ها قلّه ها و»جستجوی  درشاعر 

یا حداقل به تکامل  ومی اندیشد  به جاودانگی نهفته است. اومیل دردناک بقا متن آنها  در

پس از  او .نیست« لحظه ی بی اعتبار وحدت»و همبستری برای ا دیگر یقت عشق.حق و

 باره آرزوی دیگر ،عشق در نشیب های بسیار و گذراندن فرازو پس از  ناموفق یازدواج

 گو می کند.شعرش باز را دربی دغدغه  یک زندگی ساده و
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« جفت» شـعر در. تاب وصل است تب و ای پرلحظه هفروغ تنها راوی گاهی 

متن رازناک  در رارا اعالم کند، خواننده  بی آن که حضور خود و بی هیچ هیاهو شاعرزن/

کلّیت شعر  معشوق در عاشق و این شعر ا شعرش تنها می گذارد. درب تاریک همخوابگی و

تفاوت این شعر با اشعار دفترهای اول فروغ قابل  تنها عشق باقی مانده است. و گم شده اند

 مالحظه است:

 شب می آید »

 ، تاریکیپس از شب و

 پس از تاریکی و

 چشمها

 دستها

 نفس ها ... و و نفس ها و نفس ها

 صدای آب و

 می ریزد قطره قطره قطره از شیر که فرو

 نقطه ی سرخ بعد دو

 دو سیگار روشن از

 تیک تاک ساعت

 قلب دو و

  «تنهایی دو و

 (923ص ،جفت ،تولدی دیگر)

به  او :می کند نیز بازگو حقیقتی را وصل شور پر وجود توصیف لحظات با فروغ

 ود و قلب/ دو» پی ندارد. آگاه است زیرا یگانگی روح را در پوچی این وصل جسمانی
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 رشد عقلی و نشان از این شعر او در. بینش یکی نمی شوند که با تمام درآمیختن ها« تنهایی

 .هیجان پوشیده شده بود س ودفترهای نخستین با مه رنگین احسا چه در عاطفی اوست، آن

 

 می گوید،رازی برمال شده و متعارف عشقی نا از« فتح باغ» شعر درفروغ سنت شکن 

 :«همه می دانند»اکنون رازی که  و« به شهر برد خود با خبرش را» عشقی که کالغ خبرچین

 همه می دانند»

 همه می دانند

 عبوس که من وتو از آن روزنه ی سرد

 باغ را دیدیم

 دست از آن شاخه ی بازیگر دور زا و

 « سیب را چیدیم.

 (926ص ،فتح باغ ،تولدی دیگر) 

مایکل » درخت هستی چیده اند. از را عشقمحبوبش سیب سرخ  مرد و شاعر زن/

حوا اشاره  باغ عدن وآدم و جا مسلماً بهاین گوینده در»می گوید:  درباره ی این بند« هیلمن

درخت  سیبی از عاشق او ، گوینده وقرآن عروف تورات وم، بنابراین طبق روایات می کند

چنین کاری واقعاً ترس  نوع بشر چیدند. پدر یا خداوند دستور برخالف میل و دانش و

به  عدن اخراج شده و از حوا عاقبتی شدید ناخوشایند، به طوری که خودآدم و و دارد

  8«میر محکوم می شوند. مرگ و

 (990ص، «فردیت: فتح باغ فراخوانی بر»ناخت نامه ی فروغ فرخزاد، )ش

 او میوه ی ممنوعه است و عشق .خطرات این عشق اشاره می کندبه  ادامه درفروغ 

 نه: اما او، «همه می ترسند»می داند که 

 همه می ترسند»



 فروغ، زن و عشق

79 

 تو همه می ترسند، اما من و

 آینه پیوستیم به چراغ وآب و

  «نترسیدیم و

 )فتح باغ(

متعارف نا اوپیوند ازدواج بسته اند، اما  مرد / شاعر وارد که زنمی پندابتدا خواننده 

اشیای سفره  پیوسته اند، در «آینه آب و به چراغ و» ها آن می کند. بازگو بودن عشقش را

پیوند زده اند تا  هستی خود با صداقت را طراوت و روشنی و عقد حلول کرده اند.ی 

 مه چنین می سراید:ادا او در .بی زوال باشد عشقشان همیشگی و

 نام سخن از پیوند سست دو»

 اوراق کهنه ی یک دفتر نیست هماغوشی در و

 سخن از گیسوی خوشبخت من است

 با شقایق های سوخته ی بوسه ی تو

 طراری صمیمیت تن هامان در و

 درخشیدن عریانیمان و

 آب مثل فلس ماهی در

 سخن از زندگی نقره ای آوازی است

 «کوچک می خواند. هان فواره یکه سحرگا

 همان() 

نیز جسمی  نیازهای روحی و ریشه در تجربی و فروغ، عشق زمینی است و شعر در»

شعر  همه کتمان نیز نمی شود. برای همین است که حتی عریانی تن ها در این انسان دارد و

 و معصومانه است که پیوند آهو وچنان طبیعی  ،مرد هماغوشی زن و او می درخشد و
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که  نشانش داد، چرا و غرور فریادکرد، باید پایش ایستاد باید با این عشق را .جفتش...

 «غرور. مایه ی تکامل و تولد است و»

  (2003 سپتامبر91ایرانی. جمعه  نسرین رنجبر «.فروغ شعر زن در»)

 

، اما مبتذل نیست گرچه معمولی و پیوند عاشقانه ی او می بینیم که عشق فروغ و

 زن ومرد دراین شعر رابطه ی  در«. هرگز از زمین جدا نبوده است»او  .استکامالً جسمانی 

 .ستودنی است بایسته و نیاز غریزی دیگر همچون هر و پیچیده شده معصومیتهاله ای از 

خرگوشان وحشی،  جنگل های سبز، : ازاز طبیعت آموخته اند عشق را مرد راز زن و

نگاه شرم آگین گلی  باغچه است و حقیقت در عقابان جوان کوه ها، و صدف ها ها ودریا

 از می گوید و «غرور تکامل و تولد و» بلکه از ظلمت، نه از پچ پچی ترسان دراو  گمنام.

نسیم میان عاشقان می  و نور و عطرهای پیغام پلی از  شب های تاریک هایی که در دست

 :سازند

 ظلمت نیست سخن از پچ پچ ترسانی در»

 نجره های بازپ سخن از روز است و

 هوای تازه و

 آن اشیای بیهده می سوزند اجاقی که در و

 است کشتی دیگر بارور زمینی که ز و

 غرور تکامل و تولد و و

 سخن از دستان عاشق ماست

 نسیم نور و که پلی از پیغام عطر و

                                                 

 وابسته به دانشگاه هامبورگ ایراد شده و سپس در مجله ی« آکادمیکرها کلوپ»این مقاله در  

 به چاپ رسیده است.« آفتاب»
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 ساخته اند فراز شب ها بر

 

 بیا به چمنزار

 بزرگ  به چمنزار

 گل ابریشمصدایم کن، از پشت نفس های  و

  «همچنان آهو که جفتش را

 فتح باغ()

 .نسیمند و نور دستانش پیامبران عطر و است و بیهودگی بیزار از تاریکی، ترس و او

که پس «ابراهیم گلستان» سخن می گوید: «یگانه ترین یار»با آن فروغ رابطه ی  این شعر از

 «مایکل هیلمن» بود. ق بزرگ اومعشو تا پایان عمر همراه و از جدایی فروغ از پرویز شاپور

 شعر) از رابطه ی حقیقی خودش با ابراهیم گلستان« فتح باغ» فروغ فرخزاد در»می گوید: 

، چون فصلی از فردی تقدیم کرده( به طور خیلی خصوصی و« ا.گ» را به« تولدی دیگر»

دنیای کوچک خود، از باغ واقعی که شاید بیرون  شرح حال خویش حرف می زند. از

، ذهنش نقش بسته بود ، یا باغ خیالی که دری شدم نجره ی حیاط حقیقی خانه اش دیدهپ

 .« جهانی تر می شوده به مراتب ز دنیای شعری نامبردباغ عدن را می سازد که ا

 (996ص ،«فردیت: فتح باغ فراخوانی بر»ناخت نامه ی فروغ فرخزاد،ش)

منجر عمیق به عالقه ی عاطفی  وز رتباط کاری آغاا گلستان با رابطه ی بین فروغ و

 صادق اما چند صمیمی و آنها هر .عشق آنها ممنوعه است همچون میوه ی باغ بهشت شد.

می فروغ در این باره  مادر مخالف معیارهای مرسوم است. شانعشقو  عاشقند «ناهنجار»

وغ هم فر...عاشق فروغ بود همین طوری الکی نبود، گلستان عاشق فروغ بود.»...: گوید

  9«هم گلستان فروغ را. دوست داشت و گلستان را

 (25ص  ،)آیه های آه
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ابراهیم گلستان داشته چنین  مرگ فروغ بادرباره ی دیداری که پس از برادر فروغ 

هیچ وقت یادم  زی گفت که خیلی روی من اثر گذاشت.گلستان یک بار چی»می گوید: 

حقش بودکه  .ید خودکشی می کردمهم با من همان شب که فروغ مرد،» نمی رود .گفت:

  «دیگر همه چیز برایم بی معناست. .می کردم همان شب زندگی ام را تمام

 (00ص )همان،

به افق های آبی  دنیای کوچک فردی خود بیرون کشید و از رافروغ این عشق 

به  و فرو رفت وجذبه ی ا عشق و دربا گلستان  پس از آشناییفروغ  کشاند.« تولدی دیگر»

پرواز افق های شکوهمند  به پیله ی تنهایی اش را شکافت و عظیمی ـیدگردیسـ باره دریک

 «به هم خیره شدند. که دو خورشید یک لحظه ی نامحدود/ در» «بقا»با یافتن  دست یافت.

زندگی فروغ چنین  رگلستان ب تأثیر ودرباره ی رابطه ی این دو « هوشنگ گلشیری»

 دنیا های دیگر... هم سبب آشنایی با هم دردناک بود ووغ این رابطه برای فر»می گوید: 

 از این که از و سرگردانی نجات داد از فروغ را این عشق، عین حال این آشفتگی و ولی در

 ن فکر می کنم از گلستان خیلی سود جست وم .کرد این عشق به سراغ آن عشق برود رها

 «از گلستان شد. بزرگ تر

  (209)همان، 

به جای شعر جا  گل سرخو تکرار نماد  می گوید فروغ از وصالنیز « گل سرخ» رد

  نشان می دهد: انه بودن این وصل راعاشق

 گل سرخ»

 گل سرخ

 گل سرخ

 برد به باغ گل سرخ مرا او

  «...تاریکی گل سرخی زد به گیسوی مضطربم در و
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 (930ص ،گل سرخ ،تولدی دیگر)

حجم  چونان ترانه ی ازل بانوی عشق درهیاهو وصل عاشقانه اش را  فروغ بی غوغا و

 با دختر دیگر ی اشعار این دفترمی آمیزد. خواننده  را با طبیعت در آن و شعر می ریزد

 خامی و از . عشق اوروبرو نیست« عصیان» و «دیوار» و« اسیر»شر  و شور پر احساساتی و

: یردطعم آرامش می گ رنگ طبیعت و لطافت می رود و خشونت به سوی پختگی و

بی  کوت و، ستسلیم به طبیعت در تظاهر آغاز می شود و و ، هیاهوزندگی فروغ با عشق»

جنسیت یک پدیده ی طبیعی  د،طبیعت مستحیل می شو عشق در .تفاوتی پایان می پذیرد

 «گیری گیاهان می پذیری.باروری را مثل لطافت مخمل وار بار بارگیری و تو و گرددمی 

 (67ص ،)جاودانه فروغــــ

که می کند خواننده حس :»می گوید درباره ی این بند شعر فروغ « مهرداد صمدی»

غمناک مزه  راحت و و خسته ، کشیده ودلش خاطره ای را مثل شرابی کهنه زنی از ته ته

 .«مزه می کند

 (903ص ،«درباره ی شعر فروغ»شناخت نامه ی فروغ فرخزاد، )

 

نمـــــودار می  «دیگرتولدی »شعر  در جاودانه ی عشق فروغ چهره ی درخشان و اما

ابراهیم گلستان را به  آن یگر آورده وتولدی د درآغاز دفتر اول شعر را فروغ بند شــود.

که جایی دیگر  هم او .گلستان است این شعر واقع مخاطب فروغ در . درتقدیم کرده است

شعر این گونه  .ن گفتیمپیشتر درباره اش سخ و او نام برده از «یگانه ترین یار» با عبارت

 می شود: آغاز

 تاریکی استی همه ی هستی من آیه »

 کنانخویش تکرار در را که تو

 رستن های ابدی خواهد برد به سحرگاه شکفتن ها و
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 ، آهرا آه کشیدم این آیه تو من در

 را این آیه تو من در

 «آتش پیوند زدم به درخت وآب و

 (950ص ،تولدی دیگر ،تولدی دیگر)

 زن سرشار از زندگــی و وعده ی هستی جاوید می دهد. زن/ شاعر به مردین بند ا در

 در را خضروار نامیرا می کند و ظلمات است که مرد درآب حیات چشمه ی  ،عشق

 سبز و -زنقلب  طبیعت حلول می کند و مرد در متجلی می سازد. آتش آب و درخت و

 ،را آه می کشد. زن او می کند و تکرار هر ضربه ی خود شقش را باع و او -آتشین زنده و

 . عشق از تاریکی بیرون می آید ومی بردرستن های ابدی  را به سحرگاه شکفتن ها و مرد

: روح تبدیل شده است به یگانگی دو بند تن رها شده و از ی کهعشق ،می یابدهستی ابدی 

معشوق  جز خویش را عاشق، این لحظه است که عشـق از مرزهای تن می گذرد و در»

 .«نمی یابد

 (913ص،«به آفتاب سالمی دوباره...» ،فروغ فرخزادی )شناخت نامه 

 می گوید: شد و در هاله ای از تردیدها می اندی آدم به زندگی وادامه  درشاعر 

 ... در افروختن سیگاری باشد زندگی شاید

 است آن لحظه ی مسدودی زندگی شاید

 را ویران می سازد نی نی چشمان تو خود که نگاه من در

 این حسی است درو  

 «افت ظلمت خواهم آمیخت.دری با را با ادراک ماه و که من آن

 تولدی دیگر( ) 

غرض از  ،باوجود ظاهر اغواگر شعر .رخوت بار دید شاعر کوتاه است و زندگی در

 شاعر این تصویر اروتیک و .تن نیست دیگر پیوند دو )در متن شعر حذف شده (هماغوشی
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 بیان صرفاً برای -که پیشتر برای توصیف وصال فیزیکی به کار می برد -ی راالً جنسکام

 .استآفریده رخوت انسان  پر کوتاهی عمر مبتذل بودن و

 می کرد،با فروغ همکاری  به انگلیسی« تولدی دیگر» که در ترجمه ی« کریم امامی»

رسیم ...]فروغ[ می گوید سطر که می  به این» چنین می گوید: از شعردرباره ی این بخش 

 ، یعنی عمر، فاصله ی بین این دونتیجه در مرگ است و هماغوشی تولد و قصدش از دو

 هم گوشه ی آن به ازل و و زبان انگلیسی کلمه ای که هم معنی هماغوشی بدهد من در ما.

کنم کسی از خواندن  فارسی هم فکر نمی به او می گویم در نمی کنم و ابد بخورد پیدا

 من از موضوع چنین است. : اما تصورمی گوید مرگ بیفتد. به یاد تولد و« ماغوشیه»

 چنگ جنبه ها ی جسمی انگلیسی هم نمی تواند از من که در سرانجام به اصرار

 .«رضایت می دهد Love- making  ، به جانشینیفرار کند «غوشـیهما»

 (937-939صص ،«...ازخاک به خاک» ،)شناخت نامه ی فروغ فرخزاد

/ شاعر که نگاه زن سخن به میان می آید« لحظه ی مسدودی» از ادامه ی این شعر در

« نامحدود» این لحظه را فروغ پیشتر .«را ویران می سازد خود» نی نی چشمان مرد در

به هــم خیره می « خورشـید دو» می شود. ظه ای که گویی زمان متوقفخوانده بود، لح

 .متولد می شود بقا شوند و

 حتی به قیمت و« لحظه ای مسدود»حتی برای  عمق چشمان مرد خیره شدن در

 در تن به ویرانی می سپارد تا او .حکم زندگی است در برای او هستی زن و نگاه« ویرانی»

مزمان که این لحظه ی مسدود ه در» تی دیگر متجلی شود:هیأ ی خویش در« دوباره تولد»

، پس ویرانی از تجلّی می کند و او کشوف درمنا، وجودی نگاه فروغ ویران می شود

  11.«نگاهی تازه با چشم اندازی تازه تر ساخته می شود

                                                 
 .هماغوشی ، همبستری 
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 (900ص ،جستجوی جانب آبی در)

روشن ساخته « آیه ی تاریکی است»را که  ظلمت شبانه ی هستی او ،ماهِ عاشق و

سایه  رشاع در «لحظه ی مسدود» آن در این حس عشق آمیخته است و با ندگی اوز .است

جوی حقیری  هیچ صیادی در: »دیگر می داند که اوتولد را رنگ می زند.  روشن طلوع و

اتاقش به اندازه ی » که این از و «مرواریدی صید نخواهد کرد. ریزد، می که به گودالی

به  دلتنگ است.می گیرد  او از «آویختن پرده ای»را  آسمانش و «یک تنهایی است

 سبز دوباره اش تولد در تا «می کاردباغچه  در» هایش را دست و می اندیشد. جاودانگی

 .شعور سرشار است از خط زمان چون حجم بارور کننده ای سیر کرده و در او شوند.

که دلش  یپری کوچک غمگین ، فروغ عاشقِ عشق است،پایان این شعر شگفت در

 ـــــقانه است:مرگش عاش زندگی و ورا در نی لبک جادویی شعر آرام آرام می نوازد 

 من پری کوچک غمگینی را »

 اقیانوسی مسکن دارد می شناسم که در

 یک نی لبک چوبین دلش را در و

 ، آراممی نوازد آرام

 پری کوچک غمگینی

 که شب از یک بوسه می میرد

  «اه از یک بوسه به دنیا خواهد آمدسحرگ و

 )تولدی دیگر(

 م که از آخرین قسمت شعرمی کنفکر : »گفته است«آزاد م.»گفتگو با  فروغ در

 پری غمگینی که در» من حس می کنم که از می توان شروع کرد... «تولدی دیگر»

یرد و باز به دنیا می م یک نی لبک چوبین می نوازد و در دلش را و اقیانوسی مسکن دارد

 «می توانم آغازی بسازم.« می آید
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 (953ص ،«زنی تنها»یادنامه ی فروغ فرخزاد، ) 

 زندگی را و را، خود تولد دوباره اش در برای فروغ تا دریچه ای می شود آغازاین 

با عشق زندگی  .سطرسطر شعرش بسراید در قلب عاشقش را عشق را دوباره تفسیرکند و

 دنیـــای بزرگ اطرافش، شاعر است که در خود پری کوچک غمگین» بمیرد: وکند 

. پری گو می کندباز ای دلش را می نوازد وهنی لبک شعر راز با و افتـاده است سخت تنها

 «می خیزد.بستر بر با همان شوق ازو شوق عشق می میرد  کوچک غمگینی که از

 (979ص ،«شعر تفسیر دو»، شناخت نامه ی فروغ فرخزاد)

 

*** 

 

مرگ  از فروغ است که بعد مجموعه ای از اشعار «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

 گویا سرمای خزان را در است.« آستانه ی فصلی سرد تنها در یزن» او منتشر شد. او

هستی » او .مرگ شعرگفته است ازپیش آگاهی  با هستی اش احساس کرده وگلبرگ 

 «.تی است به آرامشخاکِ پذیرنده اشار»می داند که  درک کرده ورا « آلوده ی زمین

دختری که گونه » و به آرامش غمناکی سپرده است را ودجای خدر او عشق  شر و شور

 «.با برگ های شمعدانی رنگ می زد/ اکنون زنی تنهاست/ هایش را

 

یوندی عمیق با مرگ عشق پ ،از این دفتر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» شعر در

 که: مدام تکرار می کند معشوقی حرف می زندکه گویی زنده نیست و فروغ از دارد.

 «.تسلیتی بفرستیمنامه د برای روزبای دیگر تمام شد/»

را به  ، اینک اوپیام آور ویرانی برای شاعر بوده بادکه بارها .«کوچه باد می آید در»

 به یاد مرد: و ؛ها می اندازد یاد جفت گیری گل
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 کوچه باد می آید در»

 کوچه باد می آید در

 من به جفت گیری گل ها می اندیشم و

 به غنچه هایی با ساق های الغر کم خون و

 زمان خسته ی مسلول این و

 11«درختان خیس می گذرد... کنار مردی که از و

 (99ص ،از فصل سرد، ایمان بیاوریم...ایمان بیاوریم به آغ)

جفت گیری شان  درها  باد بدون اراده ی آن بارور می شوند و ل ها از طریق بادگ

 گفته است: ی دیگرجایفروغ در  نقش دارد.

 ، باد که گوییباد و»

 «همخوابگی نفس می زد...ی تیره  ودترین لحظه هایگ عمق در

 (997ص ،وهم سبز ،تولدی دیگر)

پیشتر  مرد را رقم بزند. نوشت زن / شاعر وبه کوچه آمده است تا سر بارور باداینک 

 طبیعت مستحیل می شود و به تدریج در فروغ دوره ی واپسین شعر نیز گفتیم که عشق در

جفت جویی  و می شودطبیعت  جزئی از/ شاعر زن .چوب تمنای تن می گریزدچهار از

یگانگی  ن به آرامش وصمیمانه برای دست یافت به تمایلی عمیق و های خام اندیشانه ی او

دوباره اش  پس از تولد فروغ .هره ی جدیدی از شاعر را می بینیمچ ما وتبدیل می شود 

چه ابرهای » داندکه می و عمرش ایستاده است آستانه ی فصل سرد که در تنهاست زنی

را به آفتاب معرفی  کسی او» که می داند .«میهمانی خورشیدند روز انتظار سیاهی در

 عشق است: های او همه از زخمو  .«نخواهد بردبه میهمانی گنجشگ ها » و «خواهد کردن

 ، عریانم، عریانممن عریانم»

 ، عریانممثل سکوت های میان کالم های محبت
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 از عشق استزخم های من همه  و

 عشق  عشق، از عشق،

 من این جزیره ی سرگردان را

 از انقالب اقیانوس 

 داده امر انفجار کوه گذ و

 متحدی بود آن وجود ، رازتکه تکه شدن و

  «یش آفتاب به دنیا آمد.که از حقیرترین ذره ها

 )همان(

از عشق می  سکوتش در کالمش و شعرش، در صریح در ، عریان وغِ بی دروغفرو

انفجار کوه گذشته است  انقالب اقیانوس و جزیره ی سرگردانی است که از قلب او .ویدگ

ردم م و« به النه ی ماران مانند است جهان»می داند که  اواکنون  از فنا به بقا رسیده است. و

 ش می ریزند:ا زهرابه ی کین به کام زندگی آن در بوسه های عاشقانه شان

 ن مانند استاین جهان به النه ی مارا و»

 صدای حرکت پاهای مردمی است از این جهان پر و

 می بوسند را که همچنان که تو

 « تو را می بافند. طناب دار ذهن خود در

 (99ص، ...ایمان بیاوریم .،..)ایمان بیاوریم

قلب ها  غمگین/که از نام آن کبوتر» جهان بی اعتمادی زندگی می کند و در او

معشوق به مرگ شبیه است:  ق آن روی سکه ی مرگ است وعش«. است گریخته، ایمـان

 ، یا مرده ای متحرک است کـه« چون مرگ ایستاد برساق های نیرومندش/ /من معشــوق»

ی رازناک به درون پیوند یا نیمه ی دیگر زن است که در و «هیچ وقت زنده نبوده است.»

 ه شود:مقایساو با دفاتر اول  این تعبیر  می گردد.باز نطفه ی او
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 انگار مادرم گریسته بود آن شب»

 نطفه شکل گرفت آن شب که من به درد رسیدم و

 آن شب که من عروس خوشه های اقاقی شدم

 آن شب که اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود

 گشته بودی من بود، به درون نطفه ی من بازآن کسی که نیمه  و

 من در آینه می دیدمش و

 روشن بود وکه مثل آینه پاکیزه بود 

 ناگهان صدایم کرد و

  «ممن عروس خوشه های اقاقی شد و

 همان()

همان  دراست.  و آبستن نیمه ی دیگر خودرفته « باغ گل سرخ»وباره به د / شاعرزن

 شاعر؟ یا خود و فرزند؟ ؟ معشوق؟همزاد ؟. اوکیستنه استآی حال آن نیمه ی گمشده در

ه خاطر نطفه بستن فروغ دیگری ار او بجنون مرگب فروغ نمی دانست که تنهایی و»

کسی که فروغ را در آینه دیده بود متولد نشده است.  فروغی که هنوز رشد نکرده و است.

نفهمیده  . اما فروغ آینه راگشته بودمان نیمه ای که به نطفه ی او بازبود. ه او نیمه ی دیگر

  «چون نگاه نکرده بود. بود، را نشناخته خود بود و

 (977ص ،جوی جانب آبیجست در)

مرد که  و« دست سبز جوان ویران خواهند شد آن دو»نمی دانست که  / شاعرزن

 مهربانی های دروغ آمیزش را از او دریغ خواهد کرد:« گویی هرگز زنده نبوده است»

 چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار»

 چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی

 ی که پلک آینه ها را می بستیچه مهربان بودی وقت
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 چلچراغ ها را و

 از ساقه های سیمی می چیدی

 سیاهی ظا لم مرا به سوی چراگاه عشق می بردی در و

 چمن خواب می نشست تا آن بخار گیج که دنباله ی حریق عطش بود بر

 آن ستاره های مقوایی و

 « به گرد الیتناهی می چرخیدند.

 ایمان بیاوریم...()

می  . او مهربانی های دروغین راشاعر خبر می دهد از انقالبی شگرف درتصویر این 

آن یگانه » حکایت دارد. ناکگذشته ی هوس افسوس بر شناسد. لحن کالم او از اندوه و

آینه  .چشم آنها نبیند هایش را در تا بازتاب دروغ را می بنددآینه ها  پلک روشن «رین یارت

های  شب / شاعر دردیگر او در آینه می زید. زن و نیمه یهمزاد شاعر است  همراز و

، پس از فرو نشستن حریق عطش به چراگاه عشق رفته و -برّه وار -عطش تاریک شوق و

پیشتر آن ستاره های  ربانی دروغین مرد حل شده است. اوخواب آلود در مه خمار و

زن سرشار از  ند.افسانه ای اش را آذین بسته بود یک شب و مقوایی را ندیده بود که هزار

حس  را برگونه اش جای پنج انگشت مرداو اما امروز  نگاهش لبریز از نوازش، عشق بود و

به تیرهای توّهم »جان او  .حقیقت تلخ زندگی ،«حقیقت»: چون پنج حرف می کند

کاغذی بوی تاج » و« را گوش می کند ها صدای اوچون سنگ»مرد  .«مصلوب گشته است

 مهربانی مرد دروغین است: تاجی که چون .«تاسب را آلوده ی آفتاآن فضای ب /اش

 دارد این کیست که تاج عشق به سر»

  «میان جامه های عروسی پوسیده است. در و

 ایمان بیاوریم...()
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آن  برگردد و «ایمان»تا شاید کبوتر غمگــین  «به آغاز فصلی سرد ایمان»و این یعنی 

 در آسمان و همخوابگی بهار و در ،نددفون شدکه زیر بارش یکریز برف م واندو دست ج

 د:نشکوفه ده د ونسبز شواره تولدی دوب

 دست جوان  ، آن دودست جوان بود شاید حقیقت آن دو»

 مدفون شد برف که زیر بارش یکریز

 ، وقتی بهارسال دیگر و

 با آسمان پشت پنجره همخوابه می شود

 تنش فوران می کنند در و

 ی سبکبارساقه ها فواره های سبز

 ، ای یگانه ترین یارشکوفه خواهد داد ای یار

  «...ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

 ()همان

 و پاک کودکی رشک می برد لحظات بی دغدغه و شاعر بر «ای هفت سالگی» در

 می کند. او از عشق های مرده و های آن روزها را به خواننده القاعمیق سادگی  نوستالژی

 . از شکستن پنجره ای که میان انسان ومی گوید «جیب ها می تپند هایی که در قلب»

آن صداقت  ی زنده بود. از بازی زندگی می گوید که درا نسیم رابطه ، انسان وپرنده

 از قاتالنی که قاضی عشقند: باخته است و کودکانه رنگ

 تو ما که قاتل یکدیگر بودیم از بعد»

 برای عشق قضاوت کردیم

 هامان همچنان که قلب و

 در جیب هامان نگران بودند

 «اوت کردیمبرای سهم عشق قض
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 (32ص ،ایمان بیاوریم، ای هفت سالگی)

عاشق  -«ماه ماده ی مهربان ،ماه» چند هر واست یخ زده عشق  ،«سرد آغاز فصل» در

 اما است، حاضر کودکانه ی شاعر خاطراتپشت بام کاهگلی  همچنان در -ی زمینازل

کوچه های  صدای باد ویرانگر در می ترسند و «از هجوم ملخ ها» او« کشتزارهای جوان»

 «.خورشید مرده است»آن  ی می دهد که در«خبر از فصل سرد»زندگی سیمانی 

 عشق او تجربه های دوستی و می کند. فروغ همین مضمون را تکرار« پنجره» در

 و« های درختان کاغذی هزیر سای از» می آید.« ها عروسک»از دیار عقیم مانده اند، زیرا او

 پراندند. سارهای سراسیمه را سیاه،تخته  بر «سنگ» بچه هایی که با نوشتن حرفِاز میان 

میان ریشه های  در» اینک کوچه های خاکی گم شده اند. معصـــومیت های کودکانه در

 اعتماد شاعر از« پروانه هایی که به سنجاق مصلوب می شوند» و «گیاهان گوشت خوار

 تکه تکه می شوند. تمام شهر هایش در قلب چراغ مان سست عدالت آویزان است وریس

از شقیقه های  و -با دستمال تیره ی قانون -عشق کودکانه اش را چشم می بندند

 ش فواره ی خون به بیرون می پاشد:یآرزوها

 ...من از دیار عروسک ها می آیم»

 عشق از فصل خشک تجربه های عقیم دوستی و

 ...صومیتهای خاکی مع کوچه در

 وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

 تمام شهر در و

 قلب چراغهای مرا تکه تکه می کردند

 وقتی که چشمهای کودکانه ی عشق مرا

 با دستمال تیره ی قانون می بستند

 از شقیقه های مضطرب آرزوی من و
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 فواره های خون به بیرون می پاشید

 ، باید، بایددریافتم باید

  «دیوانه وار دوست بدارم.

 (09ص ،)ایمان بیاوریم...، پنجره

، اندوهگین از اندوهگین / شاعر دلتنگ وزن ی فروغ از تنهایی می گوید.«پنجره»

 می جوید تا رابطه ای باشد میان او ، پنجره ایرا به انزوا کشانده است دانایی شگرفی که او

 .افتاده است مترسک ها دور و« سکهادیار عرو» از . او به کیفر بینش عمیقش،جهان و

همچنان  او و آرزوهایش را کشته اند امیدش را گرفته اند و ادش را سلب کرده اند.اعتم

هفت » پنجره ای گفته بود که بعد از از شعر پیشین او در .«دوست می دارد» دیوانه وار

 وسعت مهربانی مکرر» از او پرنده قطع کرد. را با نسیم و رابطه ی او شکست و «سالگی

مانده است و نمی  دور« خورشید» و «بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم» و «آبی رنگ

 دهد.« به آفتاب سالمی دوباره»تواند 

برخورد جامعه با  فرزندش و وقتی تنهایی فروغ را با ستمی که در جدا ماندن از تنها

 و« قلب چراغهای تکه تکه شده»، «عشق های کودکانه ی چشم»شعرش از در می بینیم و او

از مرگ  بعد . اومی افتیم« کامیار»به یاد  می شنویم، «شقیقه های منفجر شده ی آرزو»

 :درباره ی این شعر چنین گفته است مصاحبه ای مادرش در

ایمان بیاوریم به آغازِ[ فصل سرد ممکنه من به صورت ] رد یا و تولدی دیگر در»

، ولی ایشون اشاره های سمبولیک طور مشخص در شعرش مطرح نباشمبه  و شاپور کامیار

برای مثال توی شعر  ذهنشون ادامه پیدا کرده... دیگری داره که نشون می ده این ماجرا در

وقتی که اعتماد من به ریسمان سست »میگه: آنجا که  در« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

 یا و «[ مرا تکه تکه می کردندقلب ]چراغ های تمام شهر در»یا  و« بودعدالت آویزان 

 12...« می بستند دستمال تیره ی قانون وقتی که چشم هایِ کودکانه ی عشق مرا با»
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 (520ص  ،«حرفهایی از کامیار شاپور» ،)جاودانه زیستن، در اوج ماندن

د. دوست می دار «دیوانه وار»هچنان اضطرابش  غربت و ،با تمام تنهایی فروغِ عاشق و

 بگریزد،بگذارد و  ها راعروسک رنگین به جای اینکه دنیای ننگین و دوست بدارد. «باید» او

 :دهد توضیح میرا چنین « باید»جایی این  خود در سرسختانه می ماند و دوست می دارد.

  .«من است سرسختی غریزی در کننده ی یک جورتفسیر وقتی می گویم باید، این باید،»

 (202ص ،آبیجستجوی جانب  )در

می خواهد باور کند  از این رو می دارد. به ادامه ی زندگی وا دوست داشتن فروغ را

 می شکند: هم را در «دیوارهای مرز»او دوست داشتن  .که فاصله های ظاهری کاذبند

 حس می کنم که میز فاصله ی کاذبی است میان گیسوان من»

 دست های این غریبه ی غمگین و

 حرفی به من بزن

 یک جسم زنده را به تو می بخشد  ییا کسی که مهربانآ

  «؟واهدجز درک حس زنده بودن از تو چه می خ

 (09ص ،پنجره ،...ایمان بیاوریم)

جسم به محدوده ی آن را از قلمرو فیزیکی  می کند و مهار عاقالنه عشقش را فروغ

 او می خواهد از و می کند به معشوق هدیه زنده را او مهربانی یک جسم .می کشاند روح

 عشقی به روشنی و همدلی می طلبد و تفاهم و درک کند. را زنده بودن اوتنها مقابل  در

 «.با آفتاب رابطه دارد در پناه پنجره اش/» او گرمی آفتاب.

ادراک « جانب آبی»یش به جوی خو جست و در -ی شاعر تن بودروز که-فروغ

پرواز را » ورا رها کرد  «هوای مرده فس درتن» و اندیشه های حقیر رست «مرداب» از .رسید

بسط ذهن مشترک »به  می اندیشد و« اصل روشن خورشید» به اینک«. به خاطر سپرد
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به  و هدر شچشم انداز وسیع فروغ کمرنگ و کمرنگ ت نقش رابطه ی جنسی در«. عشق

 راید:می س، اینک قابل توجه چه روزی برایش اصل بود و رد تمام آنیی می رسد که با جا

 حّشمرا به زوزه ی دراز تو»

 عضو جنسی حیوان چه کار؟ در

 مرا به حرکت حقیر کرم

 خالء گوشتی چه کار؟ در

 مرا تبار خونی گل ها به زیستن متعهد کرده است

 تبار خونی گل ها

  «؟انیدمی د

  (75ص  ،...، تنها صداست که می ماند)ایمان بیاوریم

معتقد مرد  فیزیکی زن و رابطه ی همچنان به دوره ی دوم شاعری خوددر فروغ  البته

. شاید بیزار است هوانی به این موضوع نگریسته شوداین که تنها از منظر ش اما ازاست، 

سرزمین قدکوتاهان/ معیار  در» .وره ی دوم نیز همین استد دریکی از دالیل انزوای شاعر 

ست که پی برده ها مدتفروغ و  «حرکت کرده اند.مدار صفر یشه بر/ همهای سنجش

 ،«ریختن به شعور نور» و «رشید استها پیوستن به اصل روشن خونهایت تمامی نیرو»است 

« مرداب» که کارشان تخم ریزی در« حشرات فساد» را از خود حساب کار همین رو از و

 .است، جداکرد

کمتر  امروز شعر» گوید:می  چنین باز امروز عرش دردرباره عشق  فروغ نظرش را

 یا آنقدر اغراق آمیز و امروز شعر . عشق درعی دوست بداردنسته است به معنای واقتوا

یا آنچنان  نمی آید و در عجول زندگی جور گداز است که با خطوط عصبی و و پرسوز

های جفت جویانه ی « مرنو» به یاد بی اختیار  سرشار از درد عزوبت که انسان را ابتدایی و
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رگز از عشق به عنوان یکی از شعر امروز ه . درفتابی می اندازدپشت بام آ بر گربه ها ی نر

 .«...زه ترین عواطف بشری یاد نشده استپاکی ترین وزیبا

 (220-229صص ،)در جستجوی جانب آبی

 رسیدن از» چیزی که عرفا آن را می داند، دریچه ای به آفتاب فیزیکی را فروغ عشق

مقدمه ای برای رسیدن به کمال ی فروغ برا و می خوانند «عشق مجازی به عشق حقیقی

 از او به کمال می رسد و چون با می داند، خود« نیمه ی دیگر»را  مرد او برای همین .است

 سف است.متأ مرد می نگرند رابطه ی زن وه دیگران تنها به جنبه ی جسمانی ک این

تنها »عر ش و« ایمان بیاوریم» دفتر درعمیق ترین نگرش فروغ به عشق می بینیم که 

 پای هوس بر» بود تا« آغوشی تمنای تن و در». او که روزی مشاهده می شود ...«صداست

سرانجام  ،«این دل دیوانه را معبود کیست»اما نمی دانست « می بخشید بوسه» ،«نام نهد سر

 دیوار و اسیر و در»: هماوایی روح رسیدبه بیکران  را شکست و جسمقفس هم صحبتی 

گلیم  از را وگاه پامی گوید  سخن« اروتیک» ا تظاهراتعشقی سطحی بعصیان شاعر از 

می  تری د قلمرو بسیار وسیعتولدی دیگر شاعر وار . دراردسنت های زمانه فراتر می گذ

، معشوق «فیزیکی» مالکیت تمنای عشق جسمانی و زبان شعرش به کمال می رسد. و شود

از چارچوب  می دهد. روان او ذهن و عمیق در جویی صمیمانه و را به جست و جای خود

 « پیچیده ی فرهنگ وارد می شود. به حوزه های مسائل شخصی خارج می شود و

 (955ص ،«شعر تفسیر دو» ،)شناخت نامه ی فروغ 
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 ی عشق: خاطره ب(

 

در  -شعرش ستود  سراسر زندگی و را در عشق و عاشق ماند که همواره- فروغ

آن می کوشد شیرینی با مزمزه ی  و ا مرور می کندخاطره ی عشق راز اشعارش  برخی

 .را می خوانیم شیاهعاشقانه  ی ازبرگ های .تلخ امروز را به فراموشی بسپارد تنهایی

نخستین  خاطره ی دیداراز با حسرتی عمیق شاعر  زن/ اسیر، از دفتر« خاطرات» در

 :می گوید

 یک مشت هوس من ماندم و باز...»

 امید یک مشت باز من ماندم و

 آن پرتو سوزنده ی عشق یاد

 ...چشمت به دل من تابید که ز

 

 گفت دیدم و را آن شب که تو یاد

 دلت افسانه ی عشق دل من با

 آن چشم سیاه چشم من دید در

 « ...دیوانه ی عشق نگهی تشنه و

 (29ص خاطرات، ،راسی)  

یاد می « اپورپرویز ش»نیز همسرش  فروغ از نخستین عشق و« یادی از گذشته» شعر در

 کرد: را اسیر عشق خود قلب او که درکنار آن شط پرخروش « رغروریمرد پ» .کند

 خروشکناره ی آن شط پر شهریست در»

 نور ز هم و شب های پر با نخل های در
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 قلب من شهریست درکناره ی آن شط و

 «غرور... آنجا اسیر پنجه ی یک مرد پر

 (07ص ، یادی از گذشته،)اسیر 

 با مردش درلحظات عاشقانه ای که از  ،استهای رؤیایی از دیدار سخنر این شع در

  :نشسته است سکوت بر خاطرات آن اکنون خاکستر وکارون سپری کرده  کنار در و هوازا

 سکوت دل این خلوت و اکنون منم که در»

 را یاد می کنم ای شهر پرخروش تو

 را عزیز دار او تو دل بسته ام به او و

 «شاد می کنم دل خود اومن با خیال 

 )همان( 

 او .م انگیز عشق فروغ بیان شده استپایان غمضمون  دفتر دیوار نیز از« تشنه»شعر  در

، خاطرات عشقش را چون آلبوم رنگین با تنهایی به پایان رساند عشق آغاز کرد و که با

 در برای لحظاتی« آن روزها»هوای  حال و با حضور در کودکی هایش مرور می کند و

 .می کشد دوباره سر ، گرمای سکرآور عشق رازندگی اش «فصل سرد»

 سینه سوز: زنده است و شق کهنه ای یاد می کند که حسرتشاز ع او «از یاد رفته» در

 دریغ یاد بگذشته به دل مانده و»

 نیست یاری که مرا یاد کند

 نداد دیده ام خیره به ره ماند و

 ...شاد کندنامه ای تا دل من 

 

 ، باز هم اوستکجا می نگرمهر

 که به چشمان ترم خیره شده
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 عشق است که با حسرت وسوز درد

 «...دل پرشررم چیره شده بر

 ( 91ص ،)اسیر، از یاد رفته

 آرزوی رسیدن پیغامی از معشوق شعر رااما با  ،او می داند پایان کار جدایی است

پشت پنجره ی  درنشسته  ،کند عشقش را مرور می امیدوار چشم به راه وزن  .ندتمام می ک

 تنهایی شعر.

ر ما نشسته براب جا به جا در خوش عاشقانه نیز این خاطرات «تولدی دیگر»دفتر  در

تمام  .نوجوانی می گوید کودکی و/ شاعر از روزهای خوب زن «آن روزها» شعر اند. در

ی نوجوانی ها شرم سال تشویش و بهت وپر عشق های معصومانه و ،ازیبایی های آن روزه

 ه یاد ماندنی اند:ب

 ها رفتندآن روز»

 رازهای جسم آن روزهای خیرگی در

 زیبایی رگ های آبی رنگ ، باآن روزهای آشنایی های محتاطانه

 دستی که با یک گل

 از پشت دیواری صدا می زد

 یک دست دیگر را

 ، ترساناین دست مشوش مضطرب لکه های کوچک جوهر، بر و

 عشق، و

 گو می کردشرم آگین خویشتن را بازسالمی  در که

 آلوددود ظهرهای گرم و در

 ما عشقمان را درغبار کوچه می خواندیم

 زبان ساده ی گل های قاصد آشنا بودیم با ما
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 ما قلب هامان را به باغ مهربانی های معصومانه می بردیم

 به درختان قرض می دادیم و

 دستان ما می گشت توپ با پیغام های بوسه در و

 هشتی تاریکیِ عشق بود، آن حس مغشوشی که در و

 ناگاه

 محصورمان می کرد

 تبسم های دزدانه تپش ها و انبوه سوزان نفس ها و جذبمان می کرد، در و
 

 آن روزها رفتند

 خورشید می پوسند آن روزها مثل نباتاتی که در

 ...از تابش خورشید پوسیدند

 که گونه هایش رادختری  و

 ، آهبا برگ های شمعدانی رنگ می زد

 اکنون زنی تنهاست

  «اکنون زنی تنهاست

 (1ص ،آن روزها تولدی دیگر،)  

های بی  خیابان در« سالم های شرم آگین»و « عصومانهمهربانی های م»آن روزهای 

رزوی آ فروغ همـواره .را با خود بردند معصومیت عشق صداقت و زمان رفتند و برگشت

در این  خواهرش« پوران» رفتارش منعکس می کرد. برگشت به دوران پاک کودکی را در

 . برباز هم عین بچه ها رفتار می کرد فروغ حتی وقتی سی ساله شده بود،»می گوید: باره 

 13«تمام عمرش یک بچه بود. در کاغذ پاره می کرد، او ،سوار می شد روی دوش مادر

 (90ص ،دخت شعر)پریشا
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 .بودند نی عاشق اویاد می کند که در دوران نوجوا جایی دیگر نیز از پسرانی او

 ی آن درخاطره  . این عشق و«برد را با خود او تبسم های معصوم دخترکی که باد» عاشق

 :چنین بازگو شده است« تولدی دیگر» شعر

 گوشم می آویزم گوشواری به دو»

 گیالس سرخ همزاد از دو

 گل کوکب می چسبانمبه ناخن هایم برگ  و

 کوچه ای هست که در آنجا

 هنوز پسرانی که به من عاشق بودند،

 پاهای الغر همان موهای درهم وگردن های باریک و با

 را به تبسم های معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او

 با خود برد باد

 کوچه ای هست که قلب من آنرا

 «محله های کودکی ام دزدیده است زا

 (950ص  تولدی دیگر، یگر،تولدی د)

حلول کرده  -کوچه ی محله ی کودکی-پسران عاشق آن کوچه خاطر در شاعر زن/

اکنون زنی » می اندیشد که ن آنان به تبسم معصومانه ی دخترکیدریچه ی ذه از و

کودکی به بزرگسالی به باد  از گذر پاک را در عشق های او آن تبسم ها و. «تنهاست

 .نی لبک شعرش می نوازد اطره ی آن را درخاینک  سپرده است و

رنگ  عشقی که مرده و .عشق می گوید از معشوق با ،گینغم گاه فروغ گالیه مند و

من از » . درمی نماید خاطره ی آن چون زمینه ای خاکستری در شعر او چهره باخته است و

اگر  -ی آورد وم خود و مرد یادهم بودن را به  خاطرات روزهای با زن/ شاعر «تو می مردم
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 لحظات اضطراب و در . مرد همدم خلوت او بوده ومی کند از او گله -لفاف چه در

 :زندگی می بخشیده است امید و تنهایی به او

 من از تو می مردم»

 اما تو زندگانی من بودی... 

 ...می آمدیبا چراغ هایت  تو

 الله ها را می چیدی تو

 گیسوانم را می پوشاندی و

 وان من از عریانی می لرزیدوقتی که گیس

 ...الله ها را می چیدی تو

 گونه هایت را می چسباندی تو

 هایم ...به اضطراب

 وقتی که من دیگر

 ...چیزی نداشتم که بگویم

 گوش می دادی و

 به خون من که ناله کنان می رفت

 عشق من که گریه کنان می مرد و

 تو گوش می دادی 

 «اما مرا نمی دیدی

 (950ص من از تو می مردم، تولدی دیگر،)
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 آرزوی جاودانگی عشق: ج(
 

از آغاز راه تا  او عشق تشکیل می دهد. نمایه ی بیشتر اشعار فروغ راگفتیم که جا

اوج  می کوشید با عشق در جاودانه بود و پی عشقی راستین و در پایان ناپیدای زندگی اش

 به بیراهه رفت. ه شاخه پرید ومدتی شاخه ب اما در رسیدن به این عشق راستین بماند.

هوس  این اشعار سطحی و عشق در .شعرهای دفاتر اولیه ی فروغ گویای این حقیقت اند

 . می کشد آرزوی جاودانگی نفس ها ، اما در بطن آنآلود است

 زن صفای عشق و لذت پرست است و ران ومعشوق مردی هوس« ناآشنا» شعر در

برای دست یابی به عشق  / شاعرزن ین شعر به جستجویا در .می طلبد لذت جاوید را از او

 راستین اشاره شده است:

 من شراب بوسه می خواهد ز او...»

 را امیدمن چه گویم قلب پر

 غافل که من او به فکر لذت و

 ...طالبم آن لذت جاوید را

 

 آه از این دل، آه از این جام امید

 عاقبت بشکست وکس رازش نخواند

 بیگانه ای  دست هر در چنگ شد

 « ای دریغا کس به آوازش نخواند

 (31ص ،)اسیر، ناآشنا
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، به او بسپارد را -عشقش -راز دل و د تا آشنایی بیابددل به بسیار کسان می ده زن

دلشان  لذت جاوید عشق را نمی شناسند و .بیگانه با عشق لیک اطرافیانش تن پرست اند و

 و حسرت آه می کشداین  زن همچنان در واز این رو ناآشنایند  ،از صفای آن تهی است

 شکسته اش را بند می زند.« جام امید»

را مخاطب قرار می  فروغ  مناجات وار خدا« برابر خدا در»شعر  در همین دفتر در

آلودگی  خسته است و از جسم خود . اودلش را باز می جوید« صفای نخستین»او  از دهد و

 را چون فرشتگان بارگاه الهی پاک و وید که او. عشقی می جددل را دیگر تاب نمی آور

 او ببیند: را در «صفای الهی»یاری می طلبد که  منزه سازد و

 از تنگنای محبس تاریکی»

 این دنیای از منجالب تیره 

 از نیاز مرا بشنو بانگ پر

 ...آه ای خدای قادر بی همتا

 

 گرد پیکر من بشکاف یکدم ز

 بشکاف این حجاب سیاهی را

 رون سینه ی من بینیشاید د

 تباهی را این مایه ی گناه و

 

 را گویم چگونه تو آه ای خدا

 بیزارم جسم خویش خسته و کز

 آستان جالل تو هر شب بر

 گویی امید جسم دگر دارم...
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 عشقی به من بده که مرا سازد

 همچون فرشتگان بهشت تو

 او بینم یاری به من بده که در

 ...یک گوشه از صفای سرشت تو

 

 که دست توانایت آه ای خدا

 بنیان نهاده عالم هستی را

 دل من بستان از بنمای روی و

  «نفس پرستی را... شوق گناه و

 (909برابر خدا، ص ، در)اسیر

خالی از هوس  برای دست یابی به عشقی راستین و راشاعر آلود این شعر آرزوی درد

برای رهایی از منجالب گناه  و تباهی کردارش آگاه است بیهودگی و از او .نشان می دهد

های  «آه»واقعی است.  از صمیم قلب آرزومند عشقی جاودان و و از خدا کمک می طلبد

 .ستمدام شاعر گواه حسرت عمیق او

نتیجه ی لطف  را / شاعر عشق خودزن ،دفتر دیوار از« سپیده ی عشق»شعر  در

از دخمه ی دلش گذر  ماهاشق می پندارد که شاید روح ع ، بغبانوی عشق می داند و«زهره»

 را جاودانه می خواهد: لذت آنو باور نمی کند  را رؤیایی خود. او وصل کرده است

 دخمه ی دل من ...گویی زآه»

 روح شبگرد مه گذرکرده

 این ره متروک یا نسیمی در

 دامن از عطر یاس تر کرده...
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 آه ...باور نمی کنم که مرا

 با تو پیوستنی چنین باشد

 افکن چشم شور دو نگه آن

 دلنشین باشد سوی من گرم و

 

 بیگمان زان جهان رؤیایی

 من فکنده دیده ی عشق زهره بر

 می نویسم به روی دفتر خویش

 « جاودان باشی ای سپیده ی عشق»

 (61ص ، سپیده ی عشق،دیوار)

 بند پایانی شعر / شاعر دردیده می شود .زن «یاد یک روز»عر ش نظیر همین آرزو در

 .خاموشی عشق می ترسد از زوال و او یگانگی را جاودانه می خواهد. ی وحدت ولحظه 

 همرنگ افق ها شود تا عشقش را برای همیشه حفظ کند: می خواهد با خورشید بیامیزد و

 کاش آن لحظه پایانی نداشتآه ...»

 رسوا می شدیم غم هم محو و در

 کاش با خورشید می آمیختیم

 «می شدیم کاش همرنگ افق ها

 (76یاد یک روز، ص دیوار،)

می بیند. تـرس از  مرد را در قبلی این شعر نشانه های سردی بندهای خواننده در

، بیکرانگی افق آتش خورشید و که آرزو کند را وا می دارد تا شاعر رویارویی با واقعیت

 پیوندد.به ابدیت برا  عشق او
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 آفتاب» شعر فروغ در .شق ادامه دارداین جاودان خواهی ع «تولدی دیگر» دفتر در

نور  مرد از سرزمین دور عطر و به اوج رسیده است. که با عشق می آورد به یاد «می شود

او می خواهد عشقش را  . پس ازبلور نشانده است و ابر زورقی از عاج و را در او آمده و

 پناه او به آفتاب بپیوندد: در خشد تاجاودانگی ب

 ن دوباره می رسدکنون به گوش م...»

 صدای تو

 صدای بال برفی فرشتگان

 نگاه کن که من کجا رسیده ام

 به جاودان ،، به بیکرانبه کهکشان

 

 کنون که آمدیم تا به اوج ها

 مرا بشوی با شراب موج ها... 

 مرا دگر رها مکن

 ، جدا مکن...هااین ستاره  زامرا 

 

 من به روی گاهواره های شعر

 نگاه کن

 « آفتاب می شود تو می دمی و

 (20ص ، آفتاب می شود،تولدی دیگر)

 با طلوع خودخورشید می داند که را  زندگی اش مرد «در آستانه ی فصل سرد»فروغ 

 به جاودانگی برسد.اش سایه او می تواند در  و قلب زن می دمد گرمای عشق را بر روح و
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میل به  ،استفروغ  مایه های اساسی شعر اضطراب از درون جا که بیم زوال و آن از

مایه می  فروغ از زندگی او اشعار» :باید آنتی تز این اضطراب دانستجاودانگی را در واقع 

 اضطراب و وفروغ شاعری است عاشقانه سرا  .می دهد را نشان واکنش عاطفی او گیرد و

  14«جهان عاشقانه هایش راه می یابد. بی ثباتی در بیم و

 (07ص ،0 چهره های قرن بیستمی ایران) 

. برابر عشق قرار دهد در ترس از زوال شاعر را وا می دارد تا مرگ را این اضطراب و

 مرگ در: »کار نیست مرگی در قبا بودن عش عشق است نه زندگی و ،نقطه ی مقابل مرگ

این عشق گستره  است و« عشق» که یس . بلکه آن رویوغ روبروی زندگی قرار نداردفر

زندگی  کجا که عشق هست، هرمی سازد...  جاری خود اعتبار ای است که زندگی را به

 .«است مرگ سایه ای پهناور می گستردمرگ نیست و آنجا که عشق غایب  هست و

 (202ص ،«سه منزل تا مرگ سیری در»، )جاودانه فروغ 

به کهکشان به بیکران، به  /نگاه کن که من کجا رسیده ام»: که می سراید و آن گاه

آرزوی جاودانگی  آن می داند و بطن در نتیجه ی عشق و تکامل را دانگی وجاو، «جاودان

می خواهد همیشه عاشق باشد. عاشقی  او .زوی دست یابی به زندگی جاوید استآر ،عشق

 می برد و« رستن های ابدی گاه شکفتن ها وتکرار کنان، به سحر خود در»که معشوقش را 

 .زندگی اش از عشق است مرگ و
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 عشق: درشکست  د(

 

 ...روزها ها وشب. اما یادت هست ای تو تهی شدزندگی من از نوازش ه تو رفتی و»

 سرم را توی اتاق می نشینم و ...من وگریز همه پر است از یاد تو... لحظه ها... دقیقه ها و

 ، اونه، نه دیگر نباید به او فکر کنی، نه، به خودم می گویم نه می گیرم و دست میان دو

اما صورت  ،نیست نبوده و ، فکر کن اوکرده، او مثل خورشید غروب ر آب شدهمثل بخا

 11..«..خوردمی  تو جلوی چشم هایم چرخ

 (259ص ،)اولین تپش های عاشقانه ی قلبم  

های دفتر . درناموفق مواجه می شویم عشقمضمون با  بخش وسیعی از اشعار فروغ در

هیاهوی جوان پسندانه ای همراه است که با رشد  گداز و و این اشعار معموالً با سوز اول او

 .می انجامد سکوتی غم انگیز ، خویشتن داری وبه تسلیم دوره ی دوم ری شاعر درفک

خیانت می کند وگاه  عالقه ی زن گاه معشوق هوسبازی سنگدل است که به عشق و

مصیبت به  قدر عافیت ندانسته و . اوزن است عشق نتیجه ی اشتباه خود در این شکست

نتیجه ی نداشتن تفاهم می  را مواردی نیز او عشق ناموفق خود در .هجر گرفتار آمده است

 «سودای محکومانه ایوصلشان » ند و«ناسپاس از یکدیگر تلخکام و» دو زن ومرد هرداند. 

  .زندگی شخصی خود دید و تجربه کرد این روی تلخ عشق همان است که فروغ در .است

نتیجه ی آن که  عشق های پس از و «پرویز شاپور»شقانه اش با ازدواج عا شکست در

فروغ را بارها در  ،آن روز بود وباراقتضای جامعه ی بی بند پختگی عاطفی فروغ ونا

 پرداخت.اشتباهش  روابطهزینه ی هنگفتی بابت  او کابوس تلخ هجر قرار داد. رویی بااروی

ها ی انزوا با خود  وحی قلبش را کالغساده ل» و «خاک شد عصمت خود کفن انتظار و در»



 فروغ، زن و عشق

111 

 بعد از اشعارش بازگوکرد. ها بعد در وغ سالاین حقیقت را فر .«به قصر قصه ها بردند

 :دور شده بود« عروسک های کوکی»ها از دنیای فرسنگ وقتی  و «دیگر یتولد»

 ...من از دیار عروسک ها می آیم»

 عشق از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و

 « کوچه های خاکی معصومیت در

 (09ص ،پنجره ،...)ایمان بیاوریم

 بسیار تجربه کرد و بسیار با درکشف حقیقت عشق گرفروغ جستجو روی به هر

 همین نیز حدیث های ناموافق درباره ی او علت بسیاری از حرف و شکست مواجه شد و

اما واقعیت عشق،  ،او] فروغ[ به دنبال یک واقعیت بود» می گوید: خواهرش پوران بود.

 «شد. هایش به هوسبازی تعبیرجستجو

 (79ص  ،« مصاحبه با خانواده ی فروغ»)فروغ جاودانه، 

 

 جست و در. او است اغلب از بی وفایی مرد زن پرشورِ گداز سوز و دفتر اسیر در

، می کاود راآرزوی گمشده اش  امید و ،چشم هوسران مردان خیره در ،جوی عاشقانه اش

چشم  چه در آن .می خواهند «بهر عشرت»را  او می بینند و ان جلوه ی ظاهرش رااما مرد

 .نمی پایدبیش  تا صبح شبی را ، جز هوس زودگذر مردان نیست وزن عشق می نماید

 

 ها . اغلب عشقدرا می نکوه ت و خودزن گناهکار اسبرخی از این اشعار نیز  در

  .پررنگی داردر آنها گناه زمینه ی بیشت رد و ها ناپایدار معشوق نافرجام اند و

 :نگاهی اشک آلود است و« درد عشقی آلوده به نومیدی و» سخن از« خاطرات» در

 دل من مانده به جای در رفتی و...»

 درد عشقی آلوده به نومیدی و
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 پرده ی اشک در نگهی گمشده

 «خنده ی سرد... حسرتی یخ زده در

  (29ص ،طراتخا اسیر،)

در دل  خاموش شد رفت و»شاعر از عشقی می گوید که  همین دفتراز « رؤیا» در و

خود در  یمرد را با هوسران اوست که عشق نیشعر زن گناهکار است و ا نیدر ا «.گور

خلوت  اکنون در زده است و پشت پا به عشق مرد اومدفون کرده است.  ییوفا یگور ب

 را می نکوهد:  خود هجر

 خلوتی سرد باز من ماندم و»

 بگذشته ای دور راتی زخاط

 درد حسرت و عشقی که با یاد

 ...دل گور خاموش شد در رفت و

 

 بجز رنج به من دل سپرد و او

 کی شد از عشق من حاصل او

 بست غروری که چشم مرا با

 « ...نهادم به روی دل او پا

 (26ص  ،رویا ،)اسیر 

 :مرد نمی داند را الیق عشق پاک خودیی و هوسران است و هر جا زن «جایی هر» در

 از پیش من برو که دل آزارم»

 گنه کارم سست وو پایدار نا

 کنج سینه یک دل دیوانه در

 ...هوس دارم کنج دل هزار در
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 عشق تو همچو پرتو مهتاب است

 زاریتابیده بی خبر به لجن

 باران رحمتی است که می بارد

 « الخ قلب گنه کاری...بر سنگ

 (21ص  ،جایی هر ،)اسیر

 . اوپرواز است قلبش به سوی دیگری در وی اسیر است کنج قفس زن در« یراس» در

 نگاه کودکی»زیرا  ،ز ندارددیگر بال پرواهم بخواهد  «مرد زندانبان»حتی اگر  می داند که

  .در کنج قفس نگه می داردرا  او به رویش می خندد و« هر صبح روشن

زندگی  در او ی خورد.شخصی فروغ به چشم متابی از زندگی در این شعر باز

کـــودک » کامیار ،«زندانبان مرد» آیا پرویز ور به بن بست رسید.پرویز شاپمشترک خود با 

این چنین به جدایی  عاشقانه ی فروغ آیا ازدواج نیست؟ «سیرپرنده ی ا»و فروغ  «گریان

 مؤثر بود؟ این جدایی چقدر درودن این قبیل اشعار سر کشید؟

 دانم که هرگز آن فکرم من و در...»

 مرا یارای رفتن زین قفس نیست

 اگر هم مرد زندانبان بخواهد

 ...دگر از بهر پروازم نفس نیست

 

 روزیک اگر ای آسمان خواهم که 

 از این زندان خامش پر بگیرم

 به چشم کودک گریان چه گویم

 « ...ن مرغی اسیرمزمن بگذر که م
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 (33ص اسیر، اسیر،)

زندگی اش را با وجود  الگی عاشق پرویز شاپور شد وشانزده سدر  فروغیم که گفت

کش آتش آن عشق کودکانه فرو در کنار او آغاز کرد. اما چند سال بعدمخالفت خانواده 

ازدواج مضحک در  آن عشق و» درباره ی ازدواج خود چنین گفت:بعدها  او کرد و

 95«.مرا متزلزل کردی شانزده سالگی پایه های زندگی و آینده 

 (50ص  ،از نامه ی فروغ به گلستانروبی ابدی، در غ)

ی که سوز حسرت سینه دیگر نیست وت که سخن از عشق مردی اس« حسرت»در 

 :باور نکردنی است برای زن

 من ساده دل هنوز از من رمیده ای و»

 جفای تو باور نمی کنم بی مهری و

 دل را چنان به مهر تو بستم که بعد از این

 ...نمی کنمهوای دلبر دیگر  دیگر

 

 عشق که خواندی به گوش او هر قصه ای ز

 خاطر نبرده است و هیچ ز دل سپرد در

 ، شب شگفتدردا دگر چه مانده از آن شب

 «...آن باغ مرده است آن شاخه خشک گشته و

 (03،، حسرت)اسیر

 ، مردی کهمرد . ووش نخواهد شدفرام طنین افکنده و زنی عشق در گوش قصه 

 .جای دارد شقلب در هنوز -او ییوفا یاز ب یبا وجود آگاه -واندشمی خ «فریب مجسم»
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خون دل چیزی  آه و ق جز افسوس واین عش پشیمان است. ز عشقا «وداع»فروغ در 

می برد تا سفر  با است و او و به گناه آلودهی ا«دیوانه دل شوریده و» به او نبخشیده است.

 «:شویش دهد از لکه ی عشق شست و»

 زار افسرده و ه ومی روم خست»

 سوی منزلگه ویرانه ی خویش

 به خدا می برم از شهر شما

 دیوانه ی خویش دل شوریده و

 

 می برم تا که در آن نقطه ی دور

 شویش دهم از رنگ گناه شست و

 شویش دهم از لکه ی عشق وشست 

  «تباه... زین همه خواهش بی جا و

 (63ص  ،)اسیر، وداع

برخورد هوسبازانه ی  ورا می بینیم  از عشق پشیمانیمون باز مض« افسانه ی تلخ» درو 

 :با زن مردان

 ظلمت درد و عشق و و شهر نور ز»...

 گاهی زنی دامن کشان رفتسحر

 پریشان مرغ ره گم کرده ای بود

 ...خسته سوی آشیان رفت که زار و

 

 به چشمی خیره شد شاید بیابد

 آرزو را نهانگاه امید و
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 فروزچشم آتش ا دریغا آن دو

 را به دامان گناه افکند او

 

 از هوس چیزی نگفتند جز به او

 او جز جلوه ی ظاهر ندیدند در

 گوشش سرودند  به هر جا رفت در

  ...«که زن را بهر عشرت آفریدند

 (67ص ،)اسیر، افسانه ی تلخ 

جلوه ی ظاهرش را تنها باز ن هوسمردا .ر از عشق به گناه کشیده شده است/ شاعزن

 ست.وم اهمدو پشیمانی ناامیدی  ،اکنون تنهایی خواستند و« عشرت»برای  را او دیدند و

 

به سوی او را که  بودهپرتگاهی  نومیدانه ی زن عشق دردناک و «درد گریز و» در

زن  .را مرهم می نهد دردناک خود وجدان آن گریز از با او وجنون کشانده است  گناه و

شیرازه ی این  و را الیق عشق مرد نمی داند خود ،«اگفته ه پشیمان ز کرده ها و ناالن ز»

 عشق را با سفر می گسلد:

 وفا نداشت مگو او رفتم مرا ببخش و»

 راهی بجز گریز برایم نمانده بود

 درد بی امید از این عشق آتشین پر

 شانده بود...جنونم ک وادی گناه و در

 

 ، که چرا رفت، ننگ بودرفتم مگو، مگو

 ما ساز سوز و ویاز تو ن عشق من و
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 ، چو نور صبحظلمت از پرده ی خموشی و

 یرون فتاده بود به یکباره راز ما...ب

 

 خویش حی مشوشم که شبی بی خبر زرو

 دامن سکوت به تلخی گریستم در

 گفته ها پشیمان ز وها کرده  ناالن ز

 « عشق تو نیستم دیدم که الیق تو و

 (59ص درد، ،گریز و)اسیر 

دامن عشق  وار قیغر ،دیگری می سپاردبه دل  معشوقبی وفایی  «انتقام»به  گاه زن

  :ستین شیب یسراب می یابدکه بعدها در یساحل ،به ساحل آرامش برسدتا  ردیگ یمرد را م

 یاد خوب دانم که مرا برده ز...»

 من هم از دل بکنم بنیادش

 ، ای که ز من بی خبریباده ای

 باده ای تا ببرم از یادش

 

 نه ی چشمی شوخشاید از روز

 برق عشقی به دلش تافته است 

 زیبا بودم من اگر تازه و

 ...من تازه تری یافته است ز او

 

 فانی بگذشته ی اوعشق تو

 دلش ناله کنان می میرد در
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 چون غریقی است که با دست نیاز

 «می گیرد...را  دامن عشق تو

 (56ص  انتقام، ،اسیر)

این دوره هنوز  در او یم.ناهی عاطفی او گفتبی پ پیشتر درباره ی سرگردانی فروغ و

فروغ  .چهره ای هوس آلود داشتو اغلب عشق ا واقعی نرسیده بود و عشق واال وبه مفهوم 

 ژرفای عاطفی دست یافت. به ثبات و تلخ بسیارتجربه های  ها وبعدها با شکست 

ق را باید خود حقیقت عش .راهی جز این نمی توانست برود فروغ جستجوگر بود و

تم که از دیدن کسی ها نیسمن از آن آدم »می گوید: او  این کار را کرد. وکشف می کرد 

 آنقدر جربه کنم وت من باید خودم زندگی را عبرت بگیرم. می خورد که سرش به سنگ

 «چیز را درک کنم. درست هر تا سرم به سنگ بخورد

 (9302تابستان ، 9، شماره ی فروغ فرخزاد، آرش با )مصاحبه

 ،ی بسیارگسستن هادل  شکستن ها و پس از سر ،«تولدی دیگر» در فضای بعد از

 هان پیوند زد وج طبیعت و فروغ به مفهومی عمیق از عشق دست یافت.آن را با انسان،

ی رستن ها به سحرگاه شکفتن ها و» ا عشقب او مقدس از آن ساخت. چهره ای اساطیری و

هستی تاریک  را در معشوقشتا  خورد پیوند «شآت آب و درخت و»به  راه یافت، «ابدی

 . رساندببه جاودانگی  تکرارکنان خود

 

 شاعر/نز. پرویز روایت می شود پایان ناخوش عشق فروغ واز دفتر اسیر  «عصیان»در 

سپس  را خریده و اعرانه اش قفس تنگ زندگی مشترکش به بهای عشق عصیانی و

گلشن  در»را فرصت پرواز دهد تا  اهد که اوپشیمان به البه از مرد می خو سرخورده و

او جایی . ، بلکه شعر استنیست معشوقدیگر گمشده ی فروغ  . نیمه یپرواز کند «شعر

می توانم  شعر برای من مثل رفیقی است که وقتی به او می رسم» :دیگر هم گفته است
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ی آنکه ب ،راضیم می کند . یک جفتی است که کاملم می کند،راحت با او درد دل کنم

با پناه بردن به آدمهای دیگر  زندگی در شان راهای خودبعضی ها کمبود آزارم بدهد.

اگر جبران می شد آیا همین رابطه خودش  .اما هیچ وقت جبران نمی شود می کنند. جبران

 «هستی نبود؟ بزرگترین شعر دنیا و

 (202، ص «ساعدی با فروغ گفتگوی طاهباز و»)جاودانه زیستن، 

 ا ای مرد، ای موجود خودخواهبی»...

 بیا بگشای درهای قفس را

 اگر عمری به زندانم کشیدی

 رها کن دیگرم این یک نفس را

 

 ، آن مرغی که دیری استمنم آن مرغ

 اندیشه ی پرواز دارم به سر

 سینه ی تنگ سرودم ناله شد در

 به حسرت ها سرآمد روزگارم...

 

 گشایمتا پر ی دربیا بگشا

 وشن شعربه سوی آسمان ر

 اگر بگذاریم پرواز کردن 

 «...گلشن شعر گلی خواهم شدن در

 (73ص ، عصیان،اسیر)

 .شعرهای عاشقانه و بی پروای فروغ بود سر پرویز تا حدود زیادی بر ختالف فروغ وا

 او نیاورد. به روی خود و بشنودو شایعه حدیث  مورد فروغ حرف و پرویز نمی توانست در
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از  .«حدیث نام را به دور افکند»نداشت تا « دلی دیوانه»ون فروغ ا چهرچند هنرمند بود، ام

، شعر می سرود حسرت پرواز درفروغ که دیری بود  شد و« مرد زندانبان»این رو به مرور 

 .پر گشود« آسمان روشن شعر»به سوی  گریخت و قفس او از

 

ش را شکسته شیشه ی امید ده وکر دل زن سرد آتش عشق را در مرد «دیدار تلخ» در

اما دل سنگی مرد  ،می کند زنده را خاطره ها و گویدمی  اش بی نتیجه زن از عشق .است

 بی غم رشک می برد: دل دردمند بر و ن بی پناهز وهمچنان می گریزد  او نمی سوزد و بر

 ، وایوای چه دیداری ،دیدمت...»

 این چه دیدار دل آزاری بود

 بی گمان برده ای از یاد آن عهد

 ...کاری بود و مرا با تو سر که

 

 دل دارم این چه عشقی است که در

 من از این عشق چه حاصل دارم

 طلبت در من و می گریزی ز

 ... هم کوشش باطل دارم باز

 

 بنهم ، تا که برآن سرسینه ای

 دامنی ، تا که برآن ریزم اشک

 آه ، ای آنکه غم عشقت نیست

 «قلبت رشک بر و تو می برم بر

 (99ص ،یدار تلخ، د)اسیر 
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 دل ساده لوح و رفته و زده و شت پاپزن  مرد بی وفا به عشق« گمگشته» شعردر 

هنوز  جذابیت زنانه اش یی وزن هنوز جوان است و زیبا .برده است با خود آشفته اش را

هر چیزی  .وفاست اما دلش هنوز دربند آن بی، بکشاند واند مردان را به سوی اومی ت هم

 «:غیراز آن دل که مفت بخشیدش»ت قابل جبران اس

 او من به مردی وفا نمودم و»

 امیدم پشت پا زد به عشق و

 هرچه دادم به او حاللش باد

 ...آن دل که مفت بخشیدم از غیر

 

 ترکم کرد اوکه از من برید و

 پس چرا پس نداد آن دل را

 من که مفت بخشیدم وای بر

 «دل آشفته حال غافل را

  (96، گمگشته، ص)اسیر

ر این د . اوتکراری استدر دوران نخست  می بینیم که مضمون بیشتر اشعار فروغ

بی  ستن و شکستن ودل ب هوس،و  مدام از عشق اسیر است. خود «تن»و  «من» در دوره

 :ی عشق پایانی ناخوش داردقصه  اغلب اشعارشر د می گوید و هجر و... و وفایی، وصل

 دریغ بگذشته به دل ماند و یاد

 یاری که مرا یاد کند نیست

 نداد دیده ام خیره به ره ماند و

 ...نامه ای تا دل من شاد کند
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 دل بردارم شعر گفتم که ز

 بار سنگین غم عشقش را

 جلوه ای از رویش شد خود ،شعر

 «...با که گویم ستم عشقش را

 (91ص  یاد رفته، ، از)اسیر

 یم کیزن ن .نمی شود که فراموشاست قصه ی عشق مردی هوسران  «چشم به راه» 

به  یعاطف یمرد است، اما وابستگ یشده  یهوس سپر ،نامدش یچه او عشق م داند که آن

 :است «روان سوز و جان کاه»که عبث کرده  یاقیمرد او را دچار حسرت و اشت

 جانم نیست دل و به خدا در»...

 هیچ جز حسرت دیدارش

 کی باشد غم و سوختم از

 غم من مایه ی آزارش...

 

 می روم تا که عیان سازم

 راز این خواهش سوزان را

 نتوانم که برم از یاد

 « هرگز آن مرد هوسران را...

  (17، ص)اسیر، چشم به راه

 ووفا  بی او از عشق مردِ .جستجوی آرامشی جاودان است زن/ شاعر در« خسته»در 

مرد در  .ندرا از این پس قربانی عشق نک مصمم است غرور خود پشیمان است وهوسران 

 .می خواند« یک زن ساده لوح عادی»را  او پی کاالیی برای بهره وری جنسی است و

 :تصمیم نهایی زن استعشق پرنیرنگ گذشتن از این 
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 روی نادانی دیگر نکنم ز...»

 غرورم را قربانی عشق او

 ، یابمشاید که چو بگذرم از او

 سرورم را آن گمشده شادی و

 

 مستی داد آنکس که مرا نشاط داد و

 شادی بود آنکس که مرا امید و

 هرجا که نشست بی تأمل گفت:

 «او یک زن ساده لوح عادی بود»

 

 از صفا داری ای زن که دلی پر

 مجو، مجو، هرگز مرد وفا از

 او معنی عشق را نمی داند

 «راز دل خود به او مگو هرگز

 (907ص ،)اسیر، خسته

 او .از عشق هوس آلود مرد می کَنَد لد ،جاودانگیآرزومند  و خسته از عشق شاعر

چنین  ددر مورد مر حکم نهایی او تزویر ترجیح می دهد و مرگ را به این دورویی و

 . راز دل خود راعشق ورزی نیست پس الیق «معنی عشق را نمی داند او» صادر می شود:

 ن.را قربانی هوس های ننگ آلود او نک قلب یکرنگ خود هرگز به مرد بی وفا نگو و

 

 ، اما نه از عشق، از دل شکستن ونیز سخن از پشیمانی است« بازگشت» در شعر

. شعر پشیمان استرا از دست داده  او زن از این که موجب رنجش یارش شده و .بریدن
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، موجب جدایی رها کردرا  اوکه روزی دلدارش بود و به خاطر آن مرد وعشق او

 از محبوبش شده است . همیشگی او

« مرد زندانبان»از این دفتر همسرش را « عصیان» و« اسیر» یشتر در شعرفروغ که پ

فریب خسته شده  های مکر و دام اکنون از ،را مرغ اسیری در کنج قفس خود نامیده بود و

می  عشق گذشته را ن است و. او از جدایی پشیمادوباره به سوی مرد باز آمده است و

نمی گذاشت  به زندان کشیده بود ورا  که اوروزگاری مرد موجود خودخواهی بود  جوید.

 .بال پروازش را شکسته بود وننگ آلود خوانده  . شعرش رارا کسی بشنود آواز آتشینش

 ش را رها کرد.مرد رو این از و« گلشن شعر گلی باشد در»فروغ ِآن روزها می خواست 

آن روز »... :یسدمی نو شاز پشیمانی برای نامه ای پر در جدا شده و از پرویز اینک او

مثل دیوانه ها دنبال حرف  ندانستم و را ، قدر توا عشق خود به من خوشبختی می دادیکه ب

 «ی می توانم از تو داشته باشم....امروز دیگر چه توقع مبتذل رفتم و های پوچ و

 (255ص ،)اولین تپش های عاشقانه ی قلبمــ

 برای او« تقدیم به همسرم»رت عبابا  را نیز سروده و« بازگشت»شعر همراه این نامه 

 ببینیم.« عصیان» و« اسیر»شعر  ارتباط آن را با دو متن کامل شعر را بخوانیم و .فرستاده است

  :آمده است« ی عاشقانه ی قلبمهااولین تپش » به خط فروغ در این شعر

 زان شکوه های تلخ زان نامه ها که دادی و» 

 ستتا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته ا

 ...ای تکیه گاه دورای مایه ی امید من

 هرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است

 

 قدرت آنم که در سکوت شاید نبوده 

 را نهان کنم احساس قلب کوچک خود
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 شود بگذار تا ترانه ی من رازگو

 بگذار آنچه را که نهفتم عیان کنم

 

 گذشته می نگرم عشق خویش را تا بر

 م به یادچون آفتاب گمشده می آور

 می نالم از دلی که به خون غرقه گشته است

 «؟عر...غیر رنجش یارم به من چه داداین ش»

 

 ؟رد را چه سان به دل خود نهان کنماین د

 آن دم که قلبم از تو به سختی رمیده است

 این شعرها که روح تو را رنج می دهد

 فریادهای یک دل محنت کشیده است

 

 این پیش از! ولی چه بگویم که گفتم قفس

 نبود آگاهی از دورویی مردم مرا

 که این جهان فریبای پر ز راز ادرد

 آخر مرا ربود با جلوه وجالی خود

 

 مکر دام فریب و اکنون منم که خسته ز

 بار دگر به کنج قفس رو نموده ام

 که در همه دوران عمر خود بگشای در

 جز پشت میله های قفس خوش نبوده ام
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 ها ببندزنجیر باره بهپای مرا دو

 جایم نیفکند فریب ز تا فتنه و

 قدرت امیال رنگ رنگ  ز تا دست پر

  «بندی دگر دوباره به پایم نیفکند.

 (999ص ،)اسیر، بازگشت

 «.چه قدر پشیمان هستم حاال می فهمی که چه قدر دوستت دارم و» :پایان در و

 (279ص  قلبم، ی )اولین تپش های عاشقانه

 

د دل سپرده است با عشق به مرکه زن  حبت از بیگانگی است.ص« راز من» شعر در

 «گنگ درد»دن به بر پی های مرد برایترفند سرده است.اف کنارش اندوهناک و اینک در

این زن افسرده ی »تغییر روحیات زن گله می کندکه  نزد دیگران از زن بیهوده است و

 بیند تا راز اندوهش را بگوید.نمی  «همزبانی»زن  .«خندان لب دیروز نیست مرموز/ دختر

بند ندارد.  و قیداین الفتی با  عصیانی اوبا شکست مواجه شده و روح  اج اوازدو عشق و

 می شود:« ایمحکومانه سودای »برایش  عشق مرد

 هیچ جز حسرت نباشد کار من»

 من بخت بد، بیگانه ای شد یار

 پایم زدند بی گنه زنجیر بر

 من...وای از این زندن محنت بار 

 

 برگویمش همزبانی نیست تا

 راز این اندوهِ وحشتبار خویش
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 بی گمان هرگز کسی چون من نکرد

 خویش خویشتن را مایه ی آزار

 

 من است این غم که بر جان من است از

 کرده را تدبیر نیستدیگر این خود

 زنجیر می نالم که هیچ پای در

  «الفتم با حلقه ی زنجیر نیست...

 (927ص ،اسیر، راز من)

 مانده های عشق مرد را پارهبازنیمه شبی آکنده از سکوت  درزن  «ای ستاره ها» در

اینک آن نوای  -بودند لبریز «ی اووفا» روزگاری ازنامه های عاشقانه ای که  -می کند

این پس  ازی مرد مصمم است بی وفای زن به کیفر وترانه مرده است  آن نشاط و اشقانه وع

 در عصبی است و شکست خورده و او .م آماج تیر جفای خویش سازده را وفابا عاشقان

 «پس دیار عاشقان جاودان کجاست؟» که: سشی آرمانی می نــالدپایان با پر

 دل سکوت شب آری این منم که در»...

 نامه های عاشقانه پاره می کنم

 ای ستاره ها اگر به من مدد کنید

 ...ستاره می کنم از دامن از غمش پر

 

 نیست ه پشت پازدم به هرچه هست ومن ک

 عشق خود روا کنم ز تا که کام او

 جفا زلعنت خدا به من اگر به ج

 وفا کنم...زین سپس به عاشقان با
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 مهرش از دلم نمی رود رفته است و

 مرا نخواست ای ستاره ها چه شد که او

 ، ستاره هاای ستاره ها، ستاره ها

 «ر عاشقان جاودان کجاست؟پس دیا

 (906ص ،، ای ستاره ها)اسیر

راز حلقه ی  است،زنی افسرده دختر سرزنده ی قبل از ازدواج که اینک « حلقه» در

 «زندگی و حلقه ی خوشبختی»این حلقه که روزی مرد  می گشاید و طالی ازدواجش را

نام می « بندگی حلقه ی بردگی و» کنار مرد بی وفا ها زندگی در سال س ازپ می نامیدش

ار های طالیی عمر زن را به روزگ ، سالزندگی مشترکاین نماد زرین زیرا  گیرد،

 .خاکستری اسارت تبدیل کرده است

 

 :می خوانیم« اندوه»در و 

 اشتیاق بیچاره دل که با همه امید و...»

 زندان عشق من شد به دست تو بشکست و

 رفتی از این دیار شط خویش رفتی و در

  «توفان عشق من ای شاخه ی شکسته ز

 (969ص ،)اسیر، اندوه

اما  ،رفته استو کرده  ، دل زن را گرفتار عشق گرم خودمرد، مردِ ساحل جنوب

 شکسته و اشتیاقش و . دل زن با تمام امیدزن را رها نمی کند هنوز رؤیای دوردست او

قراری زن را با بی ،ته ی توفان عشق اسنیز شکست که او. مرد زندان عشق مرد شده است
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شب به میهمانی  هر و رؤیای اودر پی سرنوشت دور می شود  کند و یا ماش ره توفانی

 .می آید خلوت مهتابی زن

 

، بی مضمون عشق نافرجام« اسیر»در بیشتر اشعار دفتر  چنان که مشاهده می شود

 یقعاش ابتدای راه شاعری و فروغ در اسارت زن دیده می شود. تنهایی و مرد و وفـــایی

خفته در پرنیان »او  .دل می برد و می بندد دل زود رد می کند.احساساتی برخو تند و

او نمی . فرو می نشیند . آرزوهای خام او در امواج شعرش طغیان می کند واست« هارؤیا

، از این رو از شاخه ای به شاخه چگونه روبرو شود -است که در نقاب عشق-اند با هوسد

 فرزند و همسر، ،. از زندگی خانوادگیندرام ک درونش را عاصی« منِ»ی دیگر می پرد تا 

به » اوو  ،«پایانش ناپیداست»را می سپرد که  راهی همه ی هنجارهای جامعه دل می کند و

خماگین ز «بسترهای هوس» را درش عشقدل می کند و  می بندد ودل  .«پایان نمی اندیشد

 در ندیشد ومی ا «اندیار عاشقان جاود»دل افگار به  سرخورده و .ناکام به دوش می کشد و

 «.می خواهد ی جاودانهبوسه  از لبان خاموش مرگ» نامرادی سرزمین نامردی و

 

*** 

 

از دست  «اسیر» می شود. فروغ عشق اندکی متفاوت برخورد فروغ با« دیوار»ر دفت در

گرچه هنوز  های اطرافش را می شناسد و«دیوار»او  پا زدن های بیهوده خسته شده است. و

د یافتن راه چاره را ، امینمی گذراند. شناخت مشکل بی خبری عمر ، اما درهاست اسیر آن

 .بیشترمی کند

 گوید که دل در گرو/ شاعر با مردی سخن می زناز این دفتر « نغمه ی درد»شعر  در

ناممکن  دل گسستن از عشق مرد برای او .است« دیده اش به سوی غیر»مرد  عشقش دارد و
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 اسیر»که است « وحشی یموج» او .می داند «سایه ی مرد»را  دخو زن می رسد. به نظر

یکدله  در عشق او اما مرد در طلب جاودانگی عشق استزن  شده است. «جذبه های ماه

 می دهد: فرجامی عشقنا همین بیم نیست و

 من جدا اینهمه ز در منی و»

 دیده ات به سوی غیر با منی و

 بهر من نمانده راه گفتگو

 گفتگوی غیر نشسته گرم تو

 

 غرق غم دلم به سینه می تپد

 بی تو بیقرار با تو بیقرار و

 من وای از آن دمی که بی خبر ز

  ...«رخت خویش از این دیار کشی توبر

 (27ص  ،)دیوار، نغمه ی درد

 

وران پرتب وتاب عشق را سپری از همین دفتر از زنی می گوید که د« گمشده» شعر

 قعر در»پندارد که می  زن با سینه ی خاموشش مرده و عشق مرد در قلب اوکرده است. 

و دارد لحن عصبی زن حکایت از ناامیدی مطلق او  تکلیفی وبال .«گوری خفته است

سایه » را که در شعر پیشین خود . اور ضمیرش بی پاسخ می ماندپرسش های گوناگونی د

 او»زیرا « بودم، نیستم آنچه سایه ای هم ز»که  می نالد ، حال با رفتنشمی دانست «ی مرد

 «:دیگر نیست، نیست ،که در من بود

 ، ای دریغبعد از آن دیوانگی ها»

 باورم ناید که عاقل گشته ام
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 من کاین چنین مرده در« او»گوییا 

 ...خاموش و باطل گشته ام خسته و

 

 به ناز وهمچوآن رقاصه ی هند

 پای می کوبم ولی بر گور خویش

 انه رابا صد حسرت این ویرکه وه 

 روشنی بخشیده ام از نور خویش

 

 من مرد ، ناگه هر چه بود در چو« او»

 نگاهم حالتی دیگر گرفت  در

 خویش دست سرد گوییا شب با دو

  «روح بی تاب مرا در برگرفت...

  (33ص  گمشده،)دیوار، 

هوای سرگردانی  حال و در یز شاپور وبه نظر می رسد این شعر پس از جدایی از پرو

به شدت احساس و کامی  پرویزجدایی از فروغ پس از  .شده باسروده شدران آن دو

ها پس  مدت . اوستری بودبیمارستان روانی ب حتی مدتی در بی تابی می کرد و افسردگی و

در یکی از این نامه ها می  ابراز پشیمانی می کرد. نامه می نوشت و به پرویز از جدایی

. به گوری که پیکر مرا درخود به گوری شباهت دارد خدا زندگی ام، به پرویز: » نویسد

می پرسم که برای چه  گاهی اوقات از خودمند... های روشنم را می پوشادامی می فشارد و

 ، وقتی  چشم های مردی با محبتی سرشارنوازش بود زندگی وقتی خالی از عشق و .زنده ام

. ..هاست به چه درد می خوردرد که تن، وقتی انسان احساس کپیوسته نگران انسان نبود

را  نمی خواهم کسی بفهمد که هیچ وقت نمی توانم تو .گریه ام را در گلو خفه می کنم
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می  عجز احساس جایی برده می شود با کمال ناتوانی و وقت اسم تو هر فراموش کنم...

. را با آن کیفیت دوست داشته باشم کنم که بعد از تو محال است دیگر بتوانم مردی

 «زندگی من با رفتن تو مثل خورشیدی غروب کرد. آرامش در شبختی وخو

 (269-261صص  ،)اولین تپش های عاشقانه ی قلبم 

 

روحش از »و تنهاست  او .نیز فروغ از پرویز شاپور می گوید« اندوه تنهایی» در

نمی  شعر شوقش را بر د ودیگر به او گرمی نمی بخش عشق «.سرمای تنهایی می لرزد

دلش  در« آفتاب بی غروب عشق» .ده استافسون سراب را دی . او چشم گشوده وانگیزد

 ز این جدایی مرگ را آرزو می کند:پس ا او و افسرده است

 پشت شیشه برف می بارد»

 پشت شیشه برف می بارد

 سکوت سینه ام دستی در

 ی اندوه می کارددانه 

 

 سپید آخر شدی ای برفمو

 تا سرانجامم چنین دیدی

 ...ای افسوسباریدی دلم در

 « گورم نباریدی سر بر

 (19ص  ،)دیوار، اندوه تنهایی 

 از . بعدمی آیدپرویز، امروز برف : »غ به پرویز می خوانیمدر یکی از نامه های فرو و

همیشه به تو می گفتم که اهواز  یادم می آید .گ برف را می بینمسال امروز دارم رن چهار

با چشم هایم  دلم شوقی داشتم که زمستان حقیقی را در ه ودیدن برف محروم کرد از را ما
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تمام  سردی مشئوم آن را در و اما حاال مثل این است که برف روی قلب من می بارد ببینم،

 «من می آمد. کاش این برف روی گور اعصابم احساس می کنم، و رگها

 (252ص، ...های )اولین تپش 

 چون نهالی سست می لرزد»

 تنهایی روحم از سرمای

 ظلمت قلبم می خزد در

 وحشت دنیای تنهایی

 

 دیگرم گرمی نمی بخشی

 عشق ای خورشید یخ بسته 

 سینه ام صحرای نومیدی است

 ، از عشق هم خستهخسته ام

  

 هم خشکید غنچه ی شوق تو

 ، ای شیطان افسونکارشعر

 عاقبت زین خواب دردآلود 

 ، بیدارجان من بیدار شد

 

 ردمبر هرچه روک بعد از او

 افسون سرابی بود دیدم

 آنچه می گشتم به دنبالش

 ، نقش خوابی بودمن وای بر
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 وی من بگشایر بر ...ای خدا

 لحظه ای درهای دوزخ را

 دل نهان سازم تا به کی در

 حسرت گرمای دوزخ را؟

 

 دیدم ای بس آفتابی را

 غروب افسرد پیاپی در کاو

 آفتاب بی غروب من!

 جنوب افسرد ای دریغا در

 

 ؟از او دیگر چه می جویم عدب

 ؟از او دیگر چه می پایم بعد

 اشک سردی تا بیفشانم

 بیاسایم گرمی تا گور

 

 پشت شیشه برف می بارد

 پشت شیشه برف می بارد

 سکوت سینه ام دستی در

 «دانه ی اندوه می کارد

 اندوه تنهایی() 
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ی در خانه مدت فروغ پس از جدایی از پرویز که دوست فروغ بود و« طوسی حائری»

 می گوید: عالقه ی آن دو پس از جدایی ، درباره ی رابطه وی او ماند

می دیدم که نشان می داد  شاپور من آن روزها رفتارهای بزرگوارانه ی بسیاری از» 

شاید برای شما عجیب باشد ولی  . ودوستش دارد هنوز هم خاطر فروغ را می خواهد و

همان روزها بودکه فروغ  . دربسیار دوست داشت نیز شاپور راحقیقت این است که فروغ 

: است[ که چند بیت آن چنین است« ییاندوه تنها» شعر شعری برای شاپور سرود ]منظور

 را برای شاپور سرود و ، من می دانم که فروغ این شعرکردم... چه رو هر بعد از او بر

 فارغ بتوانند آرام و دو آن بود که این تردیدهای فروغ مانع از افسوس که سرگردانی ها و

 « .از دسیسه ها زندگی کنند

 ( 593ص،«سخنان دیگران طرحی از چهره ی فروغ در»، )جاودانه زیستن

 

. شودتصویر انتظاری خیال انگیز ولی بی ثمر دیده می  «قصه ای در شب» شعر در

 النیدر دارد. پس از انتظاری طو نیمه شبی چشم برانتظار معشوق  در -شاید شاعر -زنی

 در سینه می کشد و بی وفایی مردقش را . عشدابرهای بدگمانی آسمان ذهنش را می پوشان

 :راه است بیهوده بر چشم او« جاوید است؟ ل مردان کدامین مهردر د»می نالد 

 ؟تیرگی ها را به دنبال چه می کاوم »...

 ؟انتظارش باز بیدارم پس چرا در

 دل مردان کدامین مهرجاوید است؟ در

 ...ه ...دگر هرگز نمی آید به دیدارمن 

 

 ظلمت دهلیز پیکری گم می شود در

 باد در را با صدایی خشک می بندد
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 مرده ای گویی درون حفره ی گوری

 «بی بنیاد می خندد امیدی سست و بر

 (17ص  ،شب ، قصه ای در)دیوار

پس از  او پرویز می گرید.به یاد عشق  از این دفتر فروغ« شکوفه ی اندوه» شعر در

یاد  و نخلستان جنوب می اندیشد او، به کارون و شهر به مرد و و عاشق استجدایی هنوز 

 انند ومی خوننگ آلود  را رسوا و اوعده ای گرچه  .زنده می دارد را عشق نخستین او

 ، اما زن/ شاعر چون شکوفه ی اندوهی به یاد مردفرجام مانده استگرچه عشق آن دو نا

 .را می جوید یاد آشنای اوهای تنهایی شب  در می روید و

ه تقدیم ب» غ دفتر دیوار را به پرویز شاپور تقدیم کرده و درآغاز آن نوشته است: فرو

من می تواند پاسخی به  ناچیزی  ، و با این امید که هدیهپرویز به یاد گذشته ی مشترکمان

  «.9336تیر ماه 92. فروغ فرخزاد،باشدمحبت های بیکران او 

 کبیر،صفحه ی تقدیم(ار، انتشارات امیردیو)

 :چنین می خوانیم« شکوفه ی اندوه»در 

 شرار تو می سوزم شادم که در»

 خیال تو می گریم شادم که در

 شادم که بعد وصل تو باز اینسان

 عشق بی زوال تو می گریم در

 

 بگسستم تو پنداشتی که چون ز

 نیست سر در مرا خیال تو دیگر

 این آتش اما چه گویمت که جز

 نیست جان من شراره ی دیگر بر
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 کناره ی نخلستان شب ها چو در

 رنج خود به خروش آید کارون ز

 های حسرت من گوییفریاد

 از موج های خسته به گوش آید

 

 شب لحظه ای به سایه ی او بنشین

 بینی رنج آشکار مرا تا

 بنگر شب لحظه ای به سایه ی خود

 تا روح بیقرار مرا بینی

 

 لبان سرد نسیم صبح من با

 می کنم ترانه برای تو سر

 من آن ستاره ام که درخشانم

 هر شب در آسمان سرای تو

 

 غم نیست گر کشیده حصاری سخت

 تو پیکر صحرا ها بین من و

 من آن کبوترم که به تنهایی

  پر می کشم به پهنه ی دریاها

 

 شادم که همچو شاخه ی خشکی باز 
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 تو می سوزم شعله های قهر در

 گویی هنوز آن تن تبدارم

 تو می سوزم کز آفتاب شهر

 

 تو می میرد دل چگونه یاد در

 یاد عشق نخستین است تو یاد

 تو آن خزان دل انگیزی است یاد

 ...را هزار جلوه ی رنگین است کاو

 

 اما من آن شکوفه ی اندوهم

 تو می رویم کز شاخه های یاد

 را به گوشه ی تنهایی شب ها تو

 «تو می جویم آشنای یاد در

 (901اندوه، ص  یشکوفه  وار،ی)د

 

که  او شده است ولگدمال  عشق زناست قد است.مرد  سخن از بی وفایی« قهر» در

 :می گذارد ، آن را به تمامی به دیگری واباشد نمی خواهد مالک قسمتی از عشق مرد

 برو...برو...به سوی او، مرا چه غم...»

 زمین...من آسمان ...اوتوآفتابی

 بتاب زان که من نشسته امو ا بر

 به ناز روی شانه ی ستارگان
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 آنکه گریه می کند او بتاب ز بر

 این میانه قلب من به حال او  در

 کمال عشق باشد این گذشت ها

  «مال او... ، تن توو مال مندل ت

 (933ص ، قهر،رادیو)

ر از خیال یار را خوشت« قخیال عش» را از مرز جسم می رهاند و زن بزرگوارانه خود

عشق  او .علت درآویختن او به دامان مرد نیز همین است است و «عاشق عشق» او .می داند

می گذرد. علت  گذارد و می را اگر حقیقت آن را در او نیابد، او و در مرد می جوید را

 در عشق را له بود. اوهمین مسأ نیزروابط عاطفی اش  ستیزهای فروغ در و گریز بسیاری از

شعر فروغ به  ما نمی توانیم در»می گوید: « احمد شاملو» نمی خواست. جسمانیوم مفه

 یعنی او دنبال یک .ما بوده باشیم شعر ادبیات و در دنبال عشق به آن مفهومی که معموالً

می دیده بیچارگی روزانه را  همه پستی و شاید وقتی فروغ این... .مجهول مطلق نبوده است

یز بزرگی باشد که چنان چ ظرف آن ، قالب وباور کند که این تن توانسته است ، نمیاست

گرد این  او .می پردازد فقط به جستجو به همین لحاظ او می گذاریم وما اسمش را عشق 

حقیقتی که  .هی به آن حقیقت نامعلوم پیدا کندظرف می گردد برای اینکه شاید را

آن مفهوم عظیم رابطه ای  ن و. شاید او می خواسته بین تمی شود حس کردعظمتش را 

 « .پیدا کند

  (237ص، «شاعره ای جستجوگر»)جاودانه فروغ، 

 

گاه که ، آن می گوید عشق زیبایی و از طراوت و او .دیث نفس فروغ استح «تشنه»

 ،هارؤیای سرزمین رؤیا خیره در روزگاری که او .ساحل کارون روییده بود چون گلی بر

به امید گلی است که در آن روزها او  .رچیدب ت خودرخ عاشقش را رها کرد و مرد
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انتظار  هایش می جوشد و رگ خون شعر در ،«داردآفتاب شادی که رنگ دیگری »

به  .در چشمانش موج می زند« ه ی تبدار از لب سوزنده ی خورشیدنوشیدن هزاران بوس»

 پس از اما د.جدا می دان ها را ازآن خود کار حسابو  راه می خندد گل های پژمرده در

مفتون سراب  او با شکست مواجه شده و .می شناسد باز حقیقت را بیداری تلخی جدایی با

آسمان تار حتی قطره » و« در جنگل انبوه تاریکی محوشد» او« یطنین آشنا» .شده است

 تشنگی عشق پژمرد:  در به پایش نریخت و «اشکی

 من گل پژمرده ای هستم»

 غم هایم چشمه ی خشک کویر چشم

 تشنه ی یک بوسه ی خورشید

  «تشنه ی یک قطره ی شبنم

 (931ص  ،)دیوار، تشنه

از از جدایی  خود راغمگنانه پشیمانی  فروغ ،اشعاری از این دست و این شعردر 

یاد « یاد او»، زیرا ودنه فراموش می ش آن عشق نه باز می گردد و. می کند حکایتپرویز 

  آن عشق نخستین است.

به تو فکر می کنم حس  وقتی  ...»امه ای به پرویز می نویسد: یی در ناپس از جد او

 « .نم آن را جایگزین عشق تو کنمندارد که بتوا می کنم که برای من دیگر هیچ چیز وجود

 (   235ص  قلبم،ی اولین تپش های عاشقانه )

 

*** 

 

برابر شاعر در  .روح عصیانی فروغ لبریز است مقتضای نامش از بهعصیان دفتر 

 ،واند. گناهمی خ خدا را نیز به پاسخحتی  وهای مرسوم قد علم می کند هنجارها و معیار
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 همه مفهوم خود ، همه وبدی دوزخ، خوبی و، بهشت ،مستی ،عشق ،پرهیز ، شیطان،وابث

می  ، چراغپی یافتن خورشیدی باشد که در ی آنب اوو  از دست می دهند شعر او را در

اسارت خود  هایتنها برای گریز از دیوار فکری ندارند و سفی واشعارش عمق فل .ندشک

برابر  دربهانه بگیرد  کند و چون کودکی که به لجبازی  فریاد سر .یان برمی گزیندراه عص

 .می گوید« نه» فریاد می کشد و همه چیز و همه کس

 در -حتی از نوع نافرجام -، مبحث عشقضای موضوع عصیانگرانه ی این دفتربه اقت

/ آن زن که دراست « ز راهی دورا»شعر  یکی از این موارد .کمتر به چشم می آ یدآن 

عشق  او .به او نمی رسدنشانی از مرد  دیگر پیام و .مرد را به بی وفایی متهم می کندشاعر 

ره » زن نیز .رسم عاشقی آموخته است« زهره»الهه ی عشق،  از که را فراموش کرده یزن

 :نیستزیرا مرد دیگر آن که بود  ،کندمی ش رکت و« گیردمی  خود

 تو به من دل نسپردی که چون آتش...»

 عطش سوخته بودم پیکرت را ز

 مکتب رؤیایی زهره من که در

 رسم افسونگری آموخته بودم

 

 دگر هیچ نخواهم بعد از این از تو

 ، نه نشانی، نه پیامینه درودی

 ره برتو گشایم ره خود گیرم و

  «آنی ، نه توآنی توزان که دیگر نه 

 (909ص ،، از راهی دور)عصیان

 خیانت را بر او .ت ناتمام ماندن قصه ی عشق زن استعل هوسبازی مرددر این شعر 

 .دلخوش باشدای پرفریب هوس هایش از مرد جدا می کند تا به دنی راهش را نمی تابد و
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مردِ آرزوهای می کند. تصویر  یک زندگی خالی از عشق رامنظره ی « رهگذر»شعر 

کوسن  را بر نقش عشق و زندگی با او پشت پلک های رؤیا ها در که زن سال دوردست

 آلودی است که زن بایدغبار ، اکنون مهمان ناخوانده ی خسته ومی دوختهای رنگینش 

 رهگذری از همه جا رانده است که در او .هموار سازد خود بر را« تلخی زهر عتابش»

 . آرزوهای رنگین پرکامی ی زن جامی می جوید و«ن زیباآگیلبه ی خاموش عطرک»

به رؤیا پیوسته « رؤیاها مرد»آن  زندگی خالی از عشقی است که در ،حقیقت کشیده اند و

 بستر اوست: که تنها هم همسر او نه همدل .است

 یکی مهمان ناخوانده »

 ، سخت واماندهدرگاه رانده هر ز

 ارآلود، تن خسته، غبراه رسیده نیمه شب از

 به روی سینه ی رنگین کوسن هایی  نهاده سر

 سال ها ی پیش که من در

 تارهای نرم ابریشم همه شب تا سحر می دوختم با

 خیال خویش آنها در یی برهزاران نقش رؤیا

 سنگینم هم پلک های داغ و چون خاموش می افتاد بر و

 مرداب رؤیاهای شیرینم گیاهی سبز می روئید در

 می خاست بر ویی غبار نوردشت آسمان گ ز

 گیسوی مشکینم گل خورشید می آویخت بر

 ...انگشت سیمینم نرم می لغزاند در ، حلقه ای رانسیم گرم دستی

 آرام با من سربه روی سینه ی خاموش کوسنهای رنگینممی نهاد مردی و
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 کنون مهمان ناخوانده

 ، سخت واماندهدرگاه رانده هر ز

 رم خوابش را آنها می فشارد دیدگان گ بر

 « ...، من باید به خود هموار سازم تلخی زهر عتابش راآه

 (907، رهگذر، ص)عصیان

 

 بین عاشق و فای جهانغربتی به ژر می برد و خود فرو عشق را ناکام درگاه مرگ 

شعر  در .سیاه می پوشاند عشق را که به ابدیت می پیوندد و . فراقیآفریندمعشوق می 

گل به روی گور /عاشقانی که نیمه شب»به  مرگ خود می اندیشد و / شاعر بهزن« بعدها»

 ازدور » و خویش می فشارد درآن را  «نگیرخاک دام» هپیکری ک .«غمناکش می نهند

مرگ مالل انگیز  این پیشگویی غمناک بر فروغ در «.می پوسد ضربه های قلب معشوق

 وا می دارد:خواننده را به هماوایی  یک عشق رؤیایی مویه می خواند و

 دم به خویش خاک می خواند مرا هر...»

 خاکم نهند ره که در می رسند از

 ، شاید عاشقانم نیمه شبآه

 ...هندغمناکم ن گل به روی گور

 

 می شتابند از پی هم بی شکیب

 ماه ها هفته ها و روزها و

 انتظار نامه ای چشم تو در

 خیره می ماند به چشم راه ها
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 رام پیکر سرد لیک دیگر

 می فشارد خاک دامنگیر خاک

 ضربه های قلب تو از دور بی تو،

  «...زیر خاک قلب من می پوسد آنجا

 (926ص ،عصیان، بعدها) 

 

*** 

 

 ، بازاست« فروغی دیگر» تهیأ درشاعر که سرآغاز ظهور « لدی دیگرتو» دفتر در

شر  و شور رپ دیگر دختر احساساتی و این تفاوت که او ، بااوستجوهره ی شعر عشق  هم

 های او زخم» عشق را چونان قسمتی از هستی خود پذیرفته است وگرچه او .گذشته نیست

و با عشق  با عشق می میرد ها مرهم می نهد. صبورانه براین زخماما « است همه از عشــــق

پنجره ای  زندگی واز آسمان  می داند که سهم او فروغ اکنون زندگی از سر می گیرد.

این  «پرده ای آویختن» و «آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرد از» است که باید

«. می لرزد زندگی اش همه» و «با بیم زوال آمیخته است» عشق او می گیرد. آسمان را از او

آیه ی  همه ی هستی او» و «هایت تاریکی حرف می زندن یت شب واز نها»این زن/ شاعر 

 «.آه می کشد»را  او وندد وکه معشوقش را به آن می پی« تاریکی است

بارزه م گذشته ی خود« من»شجاعانه با خطیر خود،  از تولد پرخطر و فروغ درگذر

به آفتاب سالمی » که «اکنون زنی تنهاست»بند می کشد. فروغ تازه  را در آن می کند و

گودی  پرستوها در» و« ر باغچه می کارد تا سبز شوندد دست هایش را»، «می کند  دوباره

پیوند زده  عشق را با آن مرگ را دریافته و زندگی و راز او «.نگشتانش تخم می گذارندا

او  .«از عشق می شودر آستانه پ»آمدن دوباره اش  با واست طبیعت حلول کرده  است. در
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 «./ خالکوبی می کندسعادت های معصومانه ی هستی لکه ای خونین/ بر چونان دلش را»

 .می ورزدهمچنان عشق و  «وزش ظلمت را می شنود»

 

 .بی سرانجام خسته است کررشاعر از عشق های م از این دفتر« گذران»شعر  در

با بیم زوال آمیخته  عشق غمناک او» «.یاری دیگر ، نتوانم جستن/ هر زمان عشقی ونتوانم»

است درخت عشقش احساس کرده  تک رب روزهای بسیار وزش خزان را شب و . او«است

وانه ای برای عشق زن پشت تزلزل عاطفی مرد پایداری ونا. فراموش کند هدو اکنون می خوا

برهوت آگاهی می  را در او یک لحظه که چشمان چیزی نیست جز او برای مردنبوده و 

 :می گذارد واا زن ر می گذرد و مغشوش آب روانهای جریان  که برتصویری گشاید. 

 ، اکنون دیری استآه»

 ی، گویمن که فرو ریخته در

 ...تیره آواری از ابرگران

 

 آنچنان آلوده است

 عشق غمناکم با بیم زوال

 که همه زندگی ام می لرزد

 چون تو را می نگرم

 مثل این است که از پنجره ای

 از برگ ، سرشاردرختم را تک

 تب زرد خزان می نگرم در

 مثل این است که تصویری را

 ...روی جریان های مغشوش آب روان می نگرم
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 ، یک لحظه که چشمان مراهستی، جز یک لحظه چه تو

 می گشاید در

 برهوت آگاهی؟

 بگذار 

  «که فراموش کنم.

 (97ص  ،)تولدی دیگر، گذران

 

 ونباتی  زمینی است و او .دانمی نمای را به تمامی بازخود فروغ  «روی خاک» شعر در

درد لبریز  ز میل وا او«. می مکد که زندگی کندآفتاب وآب را  و ، بادچون ساقه ی گیاه»

، تن گر از منظر جسمی به عشق نمی نگرددی و شده اند غم برایش یکی  لذت و. است

 عشق جسمانی نیز. زوال پذیر است و

ش ر کلبه ی زندگی اجدا را بر« خط سیاه عشق» به گذشته ی خویش می نگرد و او

فروغ از  جنون آمیزند و ها رنگ باخته و آن«. دیوار» و «اسیر»می بیند، یادگارهایی از فروغِ

 که امروز به بیکرانگی عشق باز می شود و ها را نگاه می کند، دریچه ای آندریچه اش 

 :«رنگ یبه وسعت مهربانی مکرر آب»

 جدار کلبه ام که زندگی است بر»

 خط سیاه عشق با

 ها کشیده انددگاریا

 مردمان رهگذر:

 خورده قلب تیر

 شمع واژگون
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  رنگ نقطه های ساکت پرید ه

 « هم جنونحروف در بر

 (20ص ،)تولدی دیگر، روی خاک

بر در و دیوار این شعر خود می فروغ دیروز دلبستگی های حقیر  وها مرج  هرج و

سرشار  ، گذشته ای مخدوش وتصویر موجزی از گذشته ی فروغ استمذکور  بند» :نمایند

خورده نماد هایی از  یرقلب ت شعر روی خاک شمع واژگون و دراز عشق های رمانتیک.... 

 .« سراسر احساساتی هستند عشقی نافرجام و

 (20ص ،جستجوی جانب آبی )در

 و آن عشق هاست و یادآوری آن روزها ناشادی فروغ از نشان« خط سیاه عشق»

 ند؟به راه خود رفته ا و زن جسته آرامی در مردمان رهگذر آیا مردانی نبوده اند که کامی و

 ها بی خبر بوده وزن از فریب فردان دفتر است اشعار متوسط ایکه از «سفر» شعر در

تیره ی غم آیه های  اکنون خدای .راه نمی داده است را به خود زاری یارهرگز فکر دل آ

 د:می بین ناباورانه پایان عشق رنگینش را او می نویسد وش ا زندگی دیوار سیاه جدایی را بر

 رفته از دنیا من به بوی تو»

 ز فریب فرداهابی خبر ا

 روی مژگان نازکم می ریخت

 های تو چون غبار طال چشم

 

 داغ تنم از حس دست های تو

 رها تنفس تو گیسویم در

 می گفتم:  عشق و می شکفتم ز

 به دلدارشده شد هرکه دلدا»
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 ننشیند به قصد آزارش

 ، چشم من به دنبالشبرود

 «برود عشق من نگهدارش
 

 غروب رفته ای و اکنون تو، آه

 سایه می گسترد به سینه ی راه

 نرم نرمک خدای تیره ی غم

 می نهد پا به معبد نگهم

 دیوار می نویسد به روی هر

  «، سیاهآیه هایی همه سیاه

  (29ص  سفر، )تولدی دیگر،

می  است و عشق فریبنده ی مرد غوطه ور و خوش باوری خود صداقت و زن در

اما غروب دلگیر آفتاب عشق  ،باز می گرداند دوباره به سوی او را مرد شپندارد که عشق

 .سیاه جدایی را روشن می کند تحقیق

این قالب از  که در شعریتنها  ،می خوریم بر« غزل»به یک  «تولدی دیگر»دفتر در 

گفته که  خود وا .ه استی از هوشنگ ابتهاج رفتبه استقبال غزلدر آن  وفروغ به جامانده 

شعر عاشقانه  این بین برده است. از همه را هابعد زیاد غزل می گفته ودر آغاز شاعری اش 

 :درباره ی یک عشق ناموفق است دارد، اتفاقاً که ابیات درخشانی نیز گالیه آمیز و

 چون سنگ ها صدای مرا گوش می کنی»

 ناشنیده فراموش می کنی سنگی و

 یچه راخواب در رگبار نوبهاری و

 از ضربه های وسوسه مغشوش می کنی

 دست مرا که ساقه ی سبز نوازش است 
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 برگ های مرده هماغوشی می کنی با

 دیده را روح شرابی و ز گمراه تر

 مدهوش می کنی شعله می نشانی و در

 ای ماهی طالیی مرداب خون من

 خوش باد مستیت که مرا نوش می کنی

 دره ی بنفش غروبی که روز را تو

 خاموش می کنی  سینه می فشاری و بر

 رنگ باخت بنشست و سایه ها فروغ تو در

  «را به سایه از چه سیه پوش می کنی؟ او

 (33، غزل، ص)تولدی دیگر

 قصه ی عشق ،نیست مردی سخن می گوید که گوش شنوای حرف های او بافروغ 

ش زن را می با وسوسه های ودمدمی مزاج است  . تند وفراموش می کند را می شنود و

باغچه می کارد تا سبز  در ا راه فروغ جایی دیگر از دست هایش گفته که آن .آشوبد

ساقه  ها جاری است و در آن روینده را که روح شعر مرد این دست های نباتی و و شوند؛

را به هیچ می  هنر زن عشق و او .می کند مرده هماغوشبا برگ های  ی سبز نوازشند،

گمراه کننده  خوب می داند که مرد گمراه و . فروغمی کند ا سرکوبر استعدادش گیرد و

 .آه پشیمانی برکشد باید اشک خونین بریزد و ننده اشبه کیفر عشق سرمست ک او است و

مرد دره ی فریبنده ی غروب است که روز روشن زندگی زن را « غزل»بیت دیگرِ  در

عشقش  ومترادف با مرگ است  . پیوستن با مردخاموش می کند و خود فرو می کشد در

آغوش  روز در ،دره ی بنفش غروب جفت او فروغ روز است و» :است بدفرجام  کشنده و

  .«تسلیم ظلمت می شود می سپارد و محدود دره آرام آرام جان

 (33ص )در جستجوی جانب آبی،
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تاریک چنگال  را در به مرد تقدیم کرده و او آن مخلصانه عاشقانه ورا  شزن قلب

 یی کهها انسان .است مبدل ساختهعشق زن را به بی تفاوتی و کینه  فشرده و ندیشی خودا

این یعنی رسیدن به  و .دنجمود بی تفاوتی می میر درکه سنگی  دل های و دنمی شو سنگ

اغش را تا د شخصاً تجربه کرد وچه فروغ  ، آنگم شدن مفهوم تفاهم عشق و بن بست در

 .پایان عمر بر دل داشت

 

باد بی » ،زن درخت کوچکی است که به باد دل سپرده است «میان تاریکی» شعر در

 ی زمزمه ی عشق سر می دهدگوش در لحظه دامن به سویی می کشد و هر باد /مرد .«سامان

شاخه هایش  عشق یک طرفه را بر اندوه این است که آوار جوانی ودرخت سبز  زن و

 ؟اد خانه داردمگر ب و« کجاست خانه ی باد؟»می کند.  حس

 تمام شب آنجا...»

 شاخه های سیاه ز

 غمی فرو می ریخت

 خود می ماند کسی ز

 را می خواند کسی تو

 هوا چو آواری 

 به روی او می ریخت

 

 درخت کوچک من 

 عاشق بود به باد

 به باد بی سامان

 کجاست خانه ی باد؟
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 « کجاست خانه ی باد؟

 (00ص ،)تولدی دیگر، میان تاریکی

رسیده است  . عشق به پایانبینیمیک بن بست عاطفی می  «ان های سرد شبخیاب در»

 و می داند که گاها .تلگاه می رودمسیح وار می بوسد و به قرا  زن صلیب سرنوشتش و

را تکرار  از فرزندش می گوید که قلب او .دردمندانه تسلیم است سیده ور جدایی فرا

گرچه می پندارد که  به یاد می آورد ود شکم خو را در حجم لذت بخش او .خواهد کرد

می  ابدیرا با مرد پیوندی  اما حاصل آن طفلی است که او به شکست انجامیده،این عشق 

باعث نزدیکی  وجود پسرش چنین اتفاقی نیفتاد وزندگی شخصی فروغ  در ندرچه بخشد.

  .کامیار نشد حتی خود او به پرویز و

پیش در راه تسلیم یی اندوه بار از فرزند جدا تلخ و این سرنوشت برابر درفروغ 

فروغ[ وقتی ]»پی برده بود: نشدنی  فاصله ی پراین دیگر عمیقاً به  اواخر عمر در گرفت و

این  آرام شد وآرام شد وثیری ندارد، أنه نامه هایش ت ناله هایش و نه دید طی سالهای دراز

سرنوشت من چنین  گویا در ام.به سرنوشتم تسلیم شده : »می گفت اواخر با لحن غم آلود

 .«نبینم. من تسلیم شده ام زده اند که تنها پسرم را رقم

 (507ص  ،«پسر خوانده ی فروغ» )جاودانه زیستن،

 من پشیمان نیستم »

 ، این تسلیم دردآلود من به این تسلیم می اندیشم

 من صلیب سرنوشتم را

 فراز قتلگاه خویش بوسیدم... بر

 من پشیمان نیستم

 من گویی درآن سوی زمان جاری است قلب

 زندگی قلب مرا تکرار خواهد کرد 
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 گل قاصد که بر دریاچه های باد می راند و

 ...مرا تکرار خواهد کرد او

 یک من دیگر ، بااز من ای محبوب من

 شب را در خیابان های سرد او که تو

 با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت

 گفتگو کن

 بوسه ی اندوهگین او به یاد آور مرا در و

 « خطوط مهربان زیر چشمانت بر

 (93ص  ،خیابان های سرد شب ، در)تولدی دیگر 

 مادرش را تکرار خواهد کرد؟ ،اصدکه چون گل قآیا کامیار است  فروغ« منِ دیگرِ»

می شود. نیرویی  تسلیم می کشد و زهر سرجام چون  را شپس از جدایی سرنوشتفروغ 

این باره می  در. خود کند می داشت که زندگی اش را فدای شعر ارا و ناپذیر او گریز

، چرا این کار را مرموزی مرا به این ورطه کشاند نمی دانم چه نیروی شگرف و»نویسد: 

گاهی اوقات از فکر کردن به این موضوع آنقدر خسته می شوم که .م. هیچ نمی دانمکرد

هر چه پیش آید  نمی شود که بشود.غیر از این »ش خودم این طور استدالل می کنم پی

بدبختی را به  مقابل این سرنوشتی که زهر من باید در و سرنوشت من بود جزء طبیعی و

  .«تسلیم فرود بیاورم ، سرریخت ، قطره قطره درکاممجای شهد خوشبختی

 (255ص  ،عاشقانه ی قلبم یهااولین تپش ) 

 

نمی  ، شایدبه وجود آمد خودشمرداب[ »]می گوید: « مرداب»فروغ درباره ی 

 دارد. رکود مرداب را یکنواختی مرداب را به وجود بیاید. این شعر... دیگریتوانست طور 

 .«ه ای استخست درد . حرف کهنه ودارد
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 (911ص ،«گفتگو با فروغ» ،جاودانه زیستن) 

او  شاید شاعر. ، شاید زن وانسان است سخن از زندگی مرگ آلود یک این شعر در

رؤیای آبی دریا را  «مرداب» .زیستن راستین را می طلبد نگد ومی ج زندگی ان حقیرزهد با

با هر  پا زدنی مداوم دارد و و زندگی دست بین مرگ و ،پشت پلک هایش می پرورد در

که است ناامیدی مطلق کسی  س خفقان و. حرا در درون خود حس می کند مرگ نفس

در  او می آویزد. افالک پاک در یاهایش رااما بادبادک رؤ خاک می زید، چون کرم در

 یابد، اما:به دریا براهی  جفت خویش را می جوید تا با او« مرگزارکهنه»این 

 جستجوی جفت خویش به کو در کو»

 می دود معتاد بوی جفت خویش

 ناباور از او جویدش گهگاه و

 او از تر! اما سخت تنهاجفتش

 هراس از یکدیگر بیم ودر دو  هر 

 ناسپاس از یکدیگر و تلخکام

 ، سودای محکومانه ایعشقشان

  ...«وصلشان، رؤیای مشکوکانه ای

 (10ص ،تولدی دیگر، مرداب)

استغنای » به برهد و« ماهی ها ژرفنای گور»ق دل سپرده است تا با آن از به عش او

می یابد، خود  از را تنهاتر ناباورانه او ،شیافتن جفت وبسیار . اما پس از تالش برسد« دریاها

سودای » انعشقش و «مقوایی شانخورشید ماه و» .تنهایی عمیقی که هرگز پر نمی شود

هراس جای اعتماد  بیم و تلخی جای عشق را گرفته است و سردی و است.« محکومانه ای

رؤیای شک  کهی وصال، عشقی که به معامله شبیه است و آنها محکومند به عشق .را
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 .«زندگی مردابی» ،جان می کننداباورانه در گندنای مرداب نها  آن .برانگیزی بیش نیست

 :در این دلدادگی غریب است ندارد و را« اقلیم تباهی ها» تاب این فروغ  و

 خنده ام غمناکی بیهوده ای»

 ننگم از دلپاکی بیهوده ای

 غربت سنگینم از دلدادگیم

  «همخوابگیم شور تند مرگ در

 )همان(

زالل زندگی را پیش  های روشن وناامیدانه تصویر پایان رد به دریا می اندیشد و او

ی مردابزندگی آبی اش را با روح  و دریا، تشنه ی آفتاب است و او می آورد. چشم

می سپارد تا فریاد سرزندگی  جویبار عشق و وپیامش را به آهوان دشت  .ی نیستسازگار

 .«دنآور را در مرداب به یاد مرگ او» و ندرا به دریا برسانخاموشش 

نامه  در .بود اوروحیه ی خاص  این همسرش ترین علت جدایی فروغ از مهم شاید

من نیرویی  در» :آمده استچنین است  ای که پس از جدایی برای پرویز شاپور نوشته

... احساس می کنم وجود را من به خوبی ابتذال زندگی و ، نیرویی گریز از ابتذال وهست

توی مرداب ها  . مثل یک ظرف خالی هستم وبران نمی کندهیچ چیز جتنهایی روح مرا 

من با ناامیدی به  جهنم سرگردانی می سوزد و روح من درمی گردم...  دنبال جواهر

خانه ی های خوشبختی فکر می کنم که توی ه زن ب خاکستر آن خیره می شوم و

گذشته شان گذرانی های  خوش لذت با ند وای سرگرم ا رؤیای کودکانه شوهرهایشان با

 .«نشخوار می کنند را

 (227-230صص  ،اولین تپش های عاشقانه ی قلبم)

روح  .رکود رسید به سکون و آغاز کرده بود،« تپش های عاشقانه ی قلبش» اکه ب او

به مردابی ز جریان »خواست نمی  او هیچ کس آرام نمی شد و با هیچ چیز و عاصی اش
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 شعرش دل به دریا زد و ی«علی کوچیکه» همچون«. جانش اقلیم تباهی ها شود» و« ماند

 .«این دنیای دل مرده ی چار دیواریااز توی »رفت 

 

کار  آفتابی در .برابر آینه می گرید تمام روز در فروغ «اوهام بهاری»یا « وهم سبز» در

را از دست  اعتماد خود او .بویناک بخشیده اند دروغین است و او تاجی که به نیست و

به وهمی  عشقش رنگ باخته و .می شود انزوا سپری اضطراب و گی اش درزند داده و

ریاضت » و «واژه های ساده فریب» او به بیهودگی گذشته اش و .واهی تبدیل شده است

قله ». «ه استنیمه ی ناتمامش را تمام نکرد نیمه ایهیچ  وپی برده « هاخواهش  ها واندام 

 :به پایان رسیده اند« در آن دهان سرد مکنده» دیی که به آنها می اندیشی «ج هااو ها و

 آیینه گریه می کردم تمام روز در»

 بهار پنجره ام را

 به وهم سبز درختان سپرده بود

 تنم به پیله ی تنهایی ام نمی گنجید

 بوی تاج کاغذی ام و

 فضای آن قلمرو بی آفتاب را

 ...آلوده کرده بود

 

 ، کدام اوج؟کدام قله

 پیچهای پیچا اهمگر تمامی آن ر

 مکنده در آن دهان سرد

 پایان نمی رسند؟ به نقطه ی تالقی و

 به من چه داده اید، ای واژه های ساده فریب
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 خواهش ها؟ ای ریاضت اندام ها و و

 اگر گلی به گیسوی خود می زدم

 این تاج کاغذین ، ازاز این تقلب

 ، فریبنده تر نبود؟که بر فراز سرم بوگرفته است

 

 بیابان مرا گرفتچگونه روح 

 ایمان گله دورم کرد! ماه ز حرسِ و

 چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد

 هیچ نیمه ای این نیمه را تمام نکرد! و

 دیدم چگونه ایستادم و

 تکیه گاه تهی می شود زمین به زیر پایم ز

 گرمی تن جفتم و

  «برد!به انتظار پوچ تنم ره نمی 

 (997ص ،تولدی دیگر، وهم سبز) 

زندگی اش  درآستانه ی فصل سرد زن تلخ است و های بی پاسخ و پرسش ازپر شعر 

 و اواز دست داده اند را  مفهوم خود «اوج» و« قله» است.هایش پی برده  به بیهودگی آرمان

 گفته بود: که جایی دیگر معشوق را مخاطب قرار داده و او .می اندیشد به ناتمامی خود

 با من رجوع کن»

 با من رجوع کن

 ابتدای جسم به

 به مرکز معطر یک نطفه

 به لحظه ای که از تو آفریده شدم



 فروغ، زن و عشق

157 

 با من رجوع کن

 من ناتمام مانده ام از تو...

 اکنون

 محراب جسم من

 « آماده ی عبادت عشق است

 ( 53ص  ،)تولدی دیگر، دیوار های مرز

زنان  به او .نمی شودپر  گرمی تن مردباناتمامی اش  اکنون پی برده است که تنهایی و

ازآن  و غوطه ورند ها که در زندگی معمولی خود ساده ی کامل رشک می برد، به آن

روح مالیخولیایی  خوانده و را به خود او« ماه سحر» کهفروغ خوب می داند .ذت می برندل

، نمی دانم چرا پرویز جانم»برای پرویز می نویسد:  .اش را هیچ عنصرزمینی پر نمی کند

راحتی  قلبم احساس آرامش و ، هیج وقت درمی ترسم دیوانه بشوم .تحالم این قدر بد اس

می  ته قلب از را دوست دارم و من تو. ... یک حالت اضطراب همیشگی دارم..نمی کنم

بدبخت را  ، نمی خواهم تونمی کنمرا فراموش  های توگویم هیچ وقت خاطره ی محبت

از صحنه ی  ، من فروغ راوستکنم که وجود من باعث بدبختی توقت من حس  . هرببینم

 .« زندگی توکنار می کشم

 (912-913صص  ،قلبمی اولین تپش های عاشقانه ) 

 از زندگی پرویز کنار کشید. خودش را کوتاهی پس از نوشتن این نامه مدت و

ترنم دلگیر »و  «نعل های خوشبختی» ،«اجاق های پر آتش»امه ی شعر به اد در او

، از دغدغه را بیان می کند دور وآرزوی یک زندگی ساده و پناه می آورد« چرخ خیاطی

 بستر تصرف مأیوس رهایش کرد. او دردمند و سپس تنها و چیزی که شعر از اوگرفت و

مضطربانه به عشق چنگ می  را می طلبد که آرزومند بقایند و «عشق های حریصی تمام»

 .مناک پیش می رودکه به سوی صخره های سه «آب الشه ای رها شده بر چون»زند، 
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 مخاطره اش پرتوانی برای ادامه ی راه  ایستاده است و انتهای فرصت خود زن در

پیش  هیچ گاه» زیرا پی برده که «از صبوری روحش وسیع تر شده است یأس او» .نمی بیند

را وحشت  ، اولحظه ی سهمناک سقوط در شبیداری تلخ «.فته استفرو ر»بلکه « نرفته

گشت آرزومند باز مرگ را حس می کند و و هراس ،ناامیدی .اخته استبی پناه س زده و

 ی است که اینک وهم سبزی بیش نیست:به عشق

 ، دیگر نمی توانستم نمی توانستم»

 صدای پایم از انکار راه بر می خاست

 صبوری روحم وسیع تر شده بود یأسم از و

 آن وهم سبز رنگ ، وآن بهار و

 لم می گفتد ، باشتدا دریچه گذر که بر

 نگاه کن»

 هیچ گاه پیش نرفتی تو

 « فرو رفتی تو

 (997وهم سبز، ص گر،ید ی)تولد

 شاعربه چشم می خورد. زن/  نیز« تو می مردم من از»شعر  مضمون عشق ناموفق در

همدم زن است  تاریکی در هجوم تنهایی و مرد .«زندگانی اش بود»ی می سراید که از مرد

راه « انتظار پوچ زن»جفت دیگری به  نیز همچون هر ما او، ارا حس می کند اضطراب او و

 «:نمی بیند»اما زن را « گوش می دهد»او  .نمی برد

 من از تو می مردم»

 اما تو زندگانی من بودی

 با من می رفتی تو

 ...در من می خواندی تو
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 دست هایت را می بخشیدی تو

 هایت را می بخشیدی چشم تو

 دیمی بخشی مهربانی ات را تو

 وقتی که من گرسنه بودم

 مهربانی ات را می بخشیدی تو

 سخی بودی مثل نور تو

 

 توگونه هایت را می چسباندی

 هام ... به اضطراب

 وگوش می دادی 

 به خون من که ناله کنان می رفت

 عشق من که ناله کنان می مرد و

 

 توگوش می دادی

  «اما مرا نمی دیدی

  (950 ص ،)تولدی دیگر، من از تو می مردم

اما  بوده شاید همسر او چه همدم و ، گریای ناشناخته ی زن راه نبرده استمرد به دن

 .می دیده استن» را او دور بوده و فرسنگ ها از روحیات او

، ش به همسرش پرویز اشاره کرده استنامه هایش به عشق افراطی خوی فروغ در

پرویز با تمام محبتی که به فروغ  .«دنمی دی»اما پرویز آن را « کنان می مرد ناله»عشقی که 

عواطف و درک  در -از جدایی حتی بعد -به او بسیارداشت و با وجود کمک های مالی 

 .فروغ چنین نبود خانه دار می خواست و زنی معمولی و اوفروغ ناتوان بود. روحیات 
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ی این رو را بر پرویز چشمان خود و جنون بود شعر و هیجان و دنیایی سرشار از عشق و

ای تبدیل کرد  را به نالهفریاد جنون آمیز عشقش  و مجموعه که فروغ را می ساخت بست

 .خاکستر تنهایی مدفون شد که اندک اندک در

 می دانم که تو ،چه فکر می کنی نمی دانم تو» به پرویز می نویسد: نامه ایفروغ در 

ی خودم وچکی با مالیخولیامن از ک .با من از زمین تا آسمان فرق داریاز لحاظ طرز فکر 

استقبال  قایق زندگی را مثل توحاال مشکل است که بتوانم ح .خوگرفته ام بزرگ شده ام و

 .« وهم آلودی دارد برای من همه چیز جنبه ی رؤیایی و .کنم

 (202ص  ،قلبم ی اولین تپش های عاشقانه) 

را به او می  هستی تاریکش و می کشد« آه»را  شمعشوق زن« تولدی دیگر»شعر  در

 سحرگاه شکفتن ها و»میرنده را به  /مرد -و شکوفا زایا -پیوندد تا جاودانه اش کند. زن

 .خواهد برد« رستن های ابدی

در اما  .، جاودانگی عشق و معشوقی اساطیری به جاودانگی می اندیشددید با او

 عشق نیز. و استدروغین  و مالل آورکوتاه،  ، زندگیمی یابد جز اینرا حقیقت نهایت 

به بهانه های خوشبختی خود می  او ،با دلی به اندازه ی عشق ه است،زن تنها ماند

که آویختن پرده ای آن را آسمانی است » زندگی عشق و می بیند که سهم او از ونگرد 

 «غربت واصل می شود که به پوسیدگی واست پله ی متروکی  پایین رفتن از» و «می گیرد

 ،به ریشه رسیده از سطح گذشته و هایش را دوست داشت. او دست خاطره ی مردی که و

 :شده است عمیق تر تنهایی اش نیــز اما عشق و

 اتاقی که به اندازه ی یک تنهایی است در...»

 دل من

 که به اندازه ی یک عشق است

 های ساده ی خوشبختی خود می نگرد... به بهانه
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 آه ... 

 سهم من این است

 سهم من این است

 هم منس

 آسمانی است که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد

 سهم من پایین رفتن از یک پله ی متروک است 

 غربت واصل گشتن پوسیدگی و به چیزی در و

 باغ خاطره هاست سهم من گردش حزن آلودی در

 اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید: در و

 دست هایت را

 «دارم دوست می

 (950ص ،تولدی دیگر )تولدی دیگر،

هنوز به پسران عاشق او » و «خود برد را با او یک شب باد»است که  یهمان دخترک وا

 .«اکنون زنی تنهاست و شندمی اندیتبسم های معصومانه اش 

اقیانوس  می خوریم که در به پری کوچک غمگینی بر پایان این شعر شگفت در

همان  دویی ِشعرش آرام آرام می نوازد.نی لبک جا در دلش را و تنهایی اش مسکن دارد

با  .با عشق پیوندی عمیق دارد مرگ او زندگی و یک عشق است. دلی که به اندازه ی

کسی  «پری کوچک غمگین» و «زن تنها» این برایش جان می دهد. عشق جان می گیرد و

 یافته است:« تولدی دیگر» تی دیگرهیأ جز فروغ نیست که در

 من »

 ی را پری کوچک غمگین

 اقیانوسی مسکن دارد می شناسم که در
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 یک نی لبک چوبین در دلش را و

 آرام ،می نوازد آرام

 پری کوچک غمگینی 

 که شب از یک بوسه می میرد

     «خواهد آمد گاه از یک بوسه به دنیاسحر و

 )همان(

*** 

 

 

که فروغ حس می کرد می تواند از آن آغازی « گینپری کوچک غم»با داستان 

 به ناامیدی وآستانه ی فصل سرد زندگی اش  در او .بسته می شود تولدی دیگر ، دفتردبساز

 .وردزمین ایمان می آآلودگی هستی ِ ناتوانی و

آستانه  در زنی تنها،»معرفی زن/ شاعر به عنوان  با «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

را با بغضی  یأس خود و سرخوردگی ناامید است و تنها و . اواز می شودآغ« ی فصلی سرد

ناگهان  این مجموعه پس از مرگ فروغ به چاپ رسید و .میان می گذارد در تلخ با ما

 قرار داد. اومرگ  حیرت آورهمگان را در برابر پیشگویی 

راز  افراد حلول می کند و ، اشیاء وطبیعت ی شگفت یافته است، دربصیرت شاعرفروغِ 

 :بخش روح مضطرب اوست تنها خاک پذیرنده آرام ست وتنها این رو از .آنها را می داند

 این منم و»

 زنی تنها

 آستانه ی فصلی سرد  در

 ابتدای درک هستی آلوده ی زمین در
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 غمناک آسمان یأس ساده و و

 این دست های سیمانی...ناتوانی  و

 من راز فصل ها را می دانم

 حرف لحظه ها را می فهمم و

 خفته است نجات دهنده در گور

 ، خاک پذیرندهخاک و

 «اشارتی است به آرامش

 (99ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، ایمان بیاوریم به ... ص )

ه ب او .نمی کند دیگر او را مجذوب شچشمان افسونگر پنجه های جادویی و با عشق

 .«عشق ای خورشید یخ بسته /دیگرم گرمی نمی بخشی» سرمای عشق ایمان آورده است:

 :ه آرامش می اندیشداو ب و .ناتوان از عشق ورزیدن ش سیمانی اند ودست های اطراف

آنجا مثل بستری انتظارم را  کنم که آرامش در دلم می خواهد به ابدیتی دست پیدا»

خرد کننده ای روی هم  ، بدون هیچ انتظارم هایم را می توانم توی این بسترچش می کشد و

 .« بگذارم

 (209ص  م،قلبی اولین تپش های عاشقانه ) 

رسیدن  ، با فراداشت« مفهوم ناگزیر صریحی همچون طبیعت» معشوق که مرد/ و

 :فصل سرد تبدیل می شود به

 مردی که از کنار درختان خیس می گذرد »

 هایش مری که رشته های آبی رگ

 سوی گلوگاهش  مانند مارهای مرده از دو

 خزیده اند باال

 « استزنده نیست، او هیچوقت زنده نبوده »او 
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 (99ص ، ایمان بیاوریم به ... )      

می  سرگردان ، سنگین وامروز مرده ای متحرک است که صبور« یگانه ترین یار»آن 

انتظار روز  چه ابرهای سیاهی در»نمی داند که  نمی توان به او فرمان ایست داد. او رود و

به قصر قصه های  زواان تنهایی و ساده لوحی قلبش را در»زن که  و «ندمیهمانی خورشید

شده  چون سیبی لگدمال« آن روزها»می بیند که عشق رؤیایی  ،«کودکی اش سپرده است

ویرانی دست »مان بادی که . هابتدای ویرانی اوستکوچه می وزد  بادی که در است و

انگر است وزش این باد ویر با .را به یاد زن می آورد« / آن دست های سبز جوانهای مرد

انگار هیچ وقت  من سردم است و»زن می نالد:  و« می گیرد آسمان وزیدن ردروغ د»که 

  .«گرم نخواهم شد

پرده  زندگی اش بی پروا و او که در شعر و .رفتن مرد قلب عاشق زن شکسته است با

 زخم ،«از عشق استهمه »هایی که  زخم ،می سرایدهای عمیقش  ، آشکارا از زخمبود

از » تبدیل کرده که گویی آن را «دانیجزیره ی سرگر»هایی که قلب معصومش را به 

دیسی شگرف هزاران خورشید راین دگ در و .گذرانده اند «انفجار کوه یانوس وانقالب اق

جهان را النه ی » :رسد که به چنان بصیرتی می می آید و تکه تکه شده اش به دنیا قلب در

ر د مچنان که تو را می بوسند،ه»می خواند که  ذهن مسموم مردمی را و «می بیند ماران

« آسمان وزیدن گرفته است دروغ در»هنگامی که  از .«را می بافند طناب دار تو ذهن خود

، این فصل . و تمام لحظه های سعادتاست و طناب دار نیش مارپشت نقاب های بوسه  در

 را پیش بینی می کردند: ویرانگر وزش باد سرد و

 دریچه ی مسدود سرکشیداین  چه روشنایی بیهوده ای در»

 چرا نگاه نکردم 

 تمام لحظات سعادت می دانستند

 ویران خواهند شد که دست های تو
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  «من نگاه نکردم و

  )همان(

 زن سر« دریچه ی مسدود»بود که در « روشنایی بیهوده ای» «آن یگانه ترین یار»

 دروغی شیرین:، از دروغ بود پر «ستاره های مقوایی» نیز چون . اوو ویران شد کشید

 ، ای یگانه ترین یارچه مهربان بودی ای یار»

 چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی

 چه مهربان بودی وقتی که پلک های آینه ها را می بستی

 چلچراغ ها را و

 از ساقه های سیمی می چیدی

 سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق می بردی در و

 چمن خواب می نشست ، برطش بودگیج که دنباله ی حریق عارتا آن بخ

 آن ستاره های مقوایی و

 « به گرد الیتناهی می چرخیدند

 همان() 

چون بره ای  می اندیشد: او آن روزها «گاه عشقچرا»ستانه ی این فصل به آ درزن 

، بی آنکه پلک آینه ای م به بستر دروغ آجین عشق می رفتهسیاهی ظال در ساده لوح

 نیز «آن یگانه ترین یار»درمی یابد که  و؛ ش پای عقلش افروختهچراغی پی د ونگرانش باش

حقیقت اینک  به تیرهای توهم مصلوب شده و او ت.را فریفته اس اوبا مهربانی دروغینش 

 نمایان است: اشگونه  سیلی دردناک بر تهیأ است که در بار جای پنج انگشت خشونت

 اینجا نگاه کن که در»

 سخن گفت چگونه جان کسی که با کالم

 با نگاه نواخت و
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 رمیدن آرامید با نوازش از و

 به تیرهای توهم

 مصلوب گشته است

 جای پنج شاخه ی انگشت های تو و

 که مثل پنج حرف حقیقت بودند

 « است  مانده چگونه روی گونه ی او

 )همان(

خویشتن را  ناگهان به خود می آید و پس از پی بردن به این حقیقت تلخ / شاعرزن

میان جامه های عروسی پوسیده  ، اما درسر دارد تاج عشق بر عاشق است و او .ی جویدمباز

است که روی صدایش  چنان پر»ولی او  .«از طنین کاشی آبی تهی شده است»د مر .است

، خاک خاک»تظاری که به ، انبه مرگ پیوند زده است انتظارش را او. «نمازمی خوانند

 جوان مردی که در های سبز و شاید به دست ی شود وآن ختم مابدی آرامش  و «پذیرنده

 برف مدفون شدند: زیر بارش یکریز

 دارد  ، این کسی که تاج عشق به سراین کیست»

 میان جامه های عروسی پوسیده است؟ در و

 پس آفتاب سرانجام

 یک زمان واحد در

 قطب نتابید هر دو بر

  از طنین کاشی آبی تهی شدی تو

  «وی صدایم نماز می خوانندرم که رن چنان پم و

 )همان(
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جوان  های سبز و دست دیگر بار انتظارش امیدوار است که عشق و او. فروغ تنهاست

دست های  او پیشتر .«دانه های زندانی» همچون، را از دل خاک برویاندآن یگانه ترین یار 

زن » . ایناردبه تولد دوباره ی عشق ایمان د شوند و باغچه کاشته بود تا سبز دررا  خود

 مؤمن. عاشق و است ومنتظر  زندگی اش« ، در آستانه ی فصل سردتنها

 

کودکان  می گوید. فروغ از حسرت عمیق روزهای کودکی« ای هفت سالگی» در

قاتل ».آن هاکه عروسک را از یاد برده اند  نسیم و پرنده و اینک پنجره و معصوم آن روز

، برای سهم عشق قضاوت می «تنگران اس جیب هاشان قلب هاشان در»و « یکدیگرند

را می  طناب دار تو ذهن خود ، دررا می بوسند همچنان که تو»همان هایی که کنند. 

 همچون عروسک های کوکی: و لبخند با صورتکی از .«بافند

 بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم»

 برای عشق قضاوت کردیم

 همچنان که قلب هامان و

 ان بودندجیب هایمان نگر در

  «برای سهم عشق قضاوت کردیم

 (32ص  ،، ای هفت سالگی)ایمان بیاوریم به...  

نگران تقلبی شان قلب های  بازار مکاره شان به حراج گذاشته اند و ها عشق را در آن

 که سهمشان از عشق چند سکه خرج برمی دارد. آن است

دست  چیزی برای از دیگر این شعر نیز به گوش می رسد و صدای باد ویرانگر در

 دمی خاطرات کودکانه ی شاعر قپشت بام کاهگل که در مهربان ماه جزادن نمانده است، د

خاطره باغ  گردش حُزن آلودی در»از عشق:  فروغ خوب می داند که سهم او .می زند

 .رنگ باختند «لحظه ی شگفت عزیمت»خاطرات معصومی که مثل  «.هاست
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تنهایی اش  می خواهداو  بی انتهاست. عمیق وبطه ای را آرزومند شاعر «پنجره» در

همان  .کندهای شمعدانی مهمان غربت گل  این پنجره زا را خورشید و ستاره باران شود

 «.از آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرد»می خواست ای که جایی دیگر  «دریچه»

های کوکی  وسکعر از دیار او .پشت سر نهاده است یتلخ شاعر تجربه های /زن

تجربه های  .دخوشبخت می داننرا  خود« با هر فشار هرزه ی دستی»ها که  نآمده است، آ

 :تنهاست از این رو عقیم مانده اند و کوچه های معصومیت گذشته عشق او در دوستی و

 یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را...»

 از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم

 سرشار می کند

 ود ازآنجامی ش و

 خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کرد

 یک پنجره برای من کافی است

 دیار عروسک ها می آیم من از

 از زیر سایه های درختان کاغذی

 باغ یک کتاب مصور در

 عشق فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و از 

 « کوچه های خاکی معصومیت در

 ( 09 ص ،)ایمان بیاوریم به ...، پنجره

معصومانه ی او  عشق کودکانه وو آویزان شده  «ریسمان سست عدالت» از اعتماد او

 .های مضطربش را به خون کشانده اندآرزو است و محکوم شدهبا قانون  تعارض در
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تمام  بااما  چیزی نیست،« تیک تاک ساعت دیواری» جز یکنواخت او زندگی ناامیدانه و

 «:دیوانه وار دوست بدارد باید» وا وحشتناک و تلخاین تجربه های 

 راموقتی که چشم های کودکانه ی عشق »

 با دستمال تیره ی قانون می بستند

 از شقیقه های مضطرب آرزوی من و

 فواره های خون به بیرون می پاشید

 وقتی که زندگی من دیگر

 ، هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواریچیزی نبود

 ، باید، بایددریافتم، باید

  «وانه وار دوست بدارمدی

 )همان(

یاهان ریشه های گ از شکه گویی پیکر رنجورچنان دردکشیده  آن شاعر زن/

 .انباشته است را مغز اوصدای وحشت پروانه ای مصلوب  کرده و گذر خوارگوشت

 شجدایی تلخ به خودش می داند و ای را اشاره پیشتر گفتیم که کامیار این بند شعر

زندگی بی  ،جدایی از او با وگرفت  آن را که قانونبود فروغ ی دکانه عشق کو او. از مادر

بی شباهت به تیک  آرزوهای مرده اش های برباد رفته وبا امید یکنواخت فروغ عشق و

 . تاک مالل آور ساعت دیواری نیست

، التماس تمام نامه هایی که برایش نوشته پس از جدایی از پرویز تقریباً درفروغ 

 دور از او بی رحمانه پسرش را که را او کامی برایش بنویسد و تا پایان عمر کرده که از

 در»عاشق جوانی اش را  مادر صبور و. این زن/ ، دیوانه وار دوست می داشتنگه داشت

مهربانی اش را  آتش پیوست و آب و ، به درخت و«عصمت خود خاک کرد کفن انتظار و

 ی قلب زمین برد.به انتها
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از  شاعرکه به نظر می رسد آخرین شعر فروغ نیز باشد،  ر این دفترآخرین شع در

 ی شب دست بکشد وکشیده پوست  را وا می دارد بر که او می گویددلگیری  تنهایی

 انتظار دراین پریزاد غمگین  این پیش آگاهی شگفت در .قسمت کند اندوهش را با آن

پرنده وار به جستجوی جانب او که روزی  کار نیست و . آفتابی دراستبوسه ی مرگ 

ایوان  در هیاهو آفتاب و ازعشق و جفتش را می جست، اینک دور آبی آسمان می پرید و

پرنده اندیشد.  می و به مرگ پرنـده می نگردراغ های رابطه چ شدنتنهایی اش به تاریک 

فصل  جاودانگی را می داند، راز رازاینک  ، امامی پریددر ارتفاع بی خبری  پیشتر ای که

 :وج می ماندا جاودانه در و پرواز را به خاطر می سپارداو . حرف لحظه ها را ها و

 دلم گرفته است »

 دلم گرفته است

 انگشتانم را به ایوان می روم و

 بر پوست کشیده ی شب می کشم

 چراغ های رابطه تاریکند

 چراغ های رابطه تاریکند

 کسی مرا به آفتاب

 معرفی نخواهد کرد

 برد ه میهمانی گنجشگ ها نخواهدکسی مرا ب

 پرواز را به خاطر بسپار 

 « پرنــده مـــردنی است.

 (96ص  ،بیاوریم به ...، پرنده مردنی استایمان )
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 :زنانگی در شعر فروغ

 

زن است که من هرگز نتوانسته ام شعرش را با صدای بلند بخوانم،  آن قدر غفرو»

وقتی این کار را می کنم به نظرم می آید لباس زنانه تنم کرده ام. در ذهنم هم که می 

 9«خوانم شعرش را با صدای زنی می شنوم. 

 (299در اوج ماندن، ص انه زیستن، جاود»)احمد شاملو، نقل از 

 .نیست کاش در البه الی سروده هایشبه کننیاز  ،عر فروغبرای بررسی زنانگی در ش

 فروغ برای معرفی شعر« احمد شاملو»حال و هوای زنانه دارد و شاید تعبیر  سراسر شعر او

از  مناسب ترین باشد. صدای زنی از حنجره ی شعر او به گوش می رسد که تا آن روز

چیزی با نام شعر زنانه  اویش از پ. گفت می حرف می زد و شعر -نقابی مردانه -پشت نقاب

زن بودن خویش را در  در ادبیات ما وجود نداشت، یعنی هیچ زنی جرأت آن را نیافته بود

ای به  شعرش به تمامی تصویر کند. اگر هم کم و بیش اشک و آه و ناله ای از گوشه

انه فراموشخ درهر دو  ،ت و خرق عادت، شعر و شاعرگوشی می رسید، به کیفر این جسار

گ شعر رَ رب غیرتمندانه «خوانده ها پدر» یا مردن را تجربه می کردند و ،ی تاریخی مردان

 می نشاندند. و شعورشان نشتر تعصب

 قعر را از «آن صدای زندانی» می ریزد و این حصار تاریخی را فرواما شجاعانه فروغ 

 «زن» د حیطه ی آشنایی بازاد ما وارخفر با» :«براهنی» به قول رساند، می «نقب نور» به گور

 2«می شویم.

  (53ص ،«بزرگترین زن تاریخ ایران» ،کسی که مثل هیچکس نیست)

 زی نامد و شعر فارسی را پیش اجای دیگر نیز فروغ را نخستین زن شاعر و عاشق م او

شعر فارسی از داشتن  زاد تا زمان فروغ فرخ: »از داشتن معشوق مرد محروم می داند او
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انی یک زن دیده و معشوق مردی که از دیدگاه جنسی، عاطفی و جسم معشوق مرد،

 3«، محروم مانده است.تصویر شده باشد

 ( 22-23صص  )تاریخ مذکر، 

به یکباره  .باعث شد که شعر فروغ جنجالی جلوه کند خرق عادت جسارت واین 

شعرش  در زنانگی اش را و بی حجاب و نقاب ه بودآمد به درزنی شاعر و گستاخ از پرده 

 ندیده بودند.« شاعره ی عاشق» ، آن هم در برابر مردانی که تا پیش از آنزدمی فریاد 

از  / حوا را به کیفر سرودن آنآغاز کرد، شعری که از ازل، زن« گناه»فروغ با و 

راندند و از چشیدن سیب معرفت محروم کردند. این شعر طعم عشقی گناه « آدمیان»بهشت 

ها و قرن ها برای مردان موجه و  که سال یعشق و گناه. «زن»هان یک در د ،دمی دهآلود 

شور و شر  افتخارآمیز بود و با صراحت و وقاحت از زن لعبتی ساخته بودند تا در بستر پر

 شعر کامی بخشدشان و آرامی.

 

و پس از آن تقسیم کنیم، محتوای « تولد»ر فروغ را به دو دوره ی پیش از اگر اشعا

دوره ی اول، یعنی دفترهای اسیر، دیوار و عصیان را اعتراض زنانه تشکیل می اکثر اشعار 

ت پا می زند پش» می گوید و «نه»قیود اخالقی و هنجارهای متداول او به عمد به تمام  .دهد

زاده می شود و تمام اشعار  کودک عصیان بطن زن شعرش از .«به هر چه هست و نیست

 چنان که با خوانش اکثر این اشعار گرفته است، اش رنگ و بوی زنانگی تندی اولیه

 وح می توان شنید. صدای زن را به وض

چیزی که قرن ها زن ایرانی در  .«من هستم»این دوره می کوشد که بگوید:  فروغِ

 گفتنش ناتوان بود:

 آن داغ ننگ خورده که می خندید »

 بر طعنه های بیهده من بودم
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 گفتم که بانگ هستی خود باشم

 0«بودم...« زن»دریغ و درد که اما 

 (66ص  ،شعری برای تو ،عصیان) 

گویی از حنجره ی خفقان گرفته ی تمام زنان این سرزمین بر می خیزد که  این فریاد

طفه و مسخ زنانگی به سوی مسلخ اندیشه و عا همردان فرهنگ در هزار توی عرف و سنت و

داللت کند بر موجودی « زن»لفظ  نهایتجا که در  ا آنند، تده اخویش کشانده ش

 و بچه زا که باید همه چیز باشد جز خودش. العقل ناقص، احساساتی

پایم  فشار زندگی، فشار محیط و فشار زنجیرهایی که به دست و»فروغ می گوید: 

خسته و  ،مقابل آنها تالش می کردم همه ی نیرویم برای ایستادگی در من باو  بسته بود

 میعنی یک بشر باشم. من می خواستم بگوی« زن»می خواستم یک من  پریشانم کرده بود.

زدن دارم و دیگران می خواستند فریادهای مرا بر  که من هم حق نفس کشیدن و حق فریاد

  6«.را در سینه ام خفه و خاموش کنند لبانم و نفسم

 ( 320ص  ،وپار، خاطرات سفر ا) فروغ جاودانه

 

شعر شورش است  ،تگونه که از نامش پیداس انهم ،شعر فروغ اولین مجموعه« اسیر»

در مقدمه ای که بر « شجاع الدین شفا» و معترض موج می زند.تند  زنانه، یو در آن احساس

ر این نکته ی دیگری که د: »می داند« وحشی»احساسی ته اشعار آن را بازتاب آن نوش

قطعات این کتاب با خاص آنهاست. تقریباً همه ی « دینامیسم»جلب توجه می کند،  اشعار

احساس  ت...آمیخته اس، این شدت هیجان و تندی احساس دراین حرارت و شور درونی

است: گناه، هوس، مستی، حسرت، درد، تلخی، ناله، رنج، « وحشی »او، یک نوع احساس 

غرور، خشم؛ اینها کلماتی است که پیاپی به کار رفته و در حقیقت تار و پود اصلی اشعار 
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ل داده است، و خوب می توان دید که همه ی اینها مظاهر مختلفی از نوع خاص او را تشکی

  5«کار دارد نه با روح و فکر ما. و سرو تند احساس است که با جسم و حواس ما 

 مقدمه( ،انتشارات امیرکبیر ،اسیر)

های  هوس ها فروغ برای مطالعه ی دفتر اسیر ناچاریم از اشعاری یاد کنیم که در آن

از این اشعار در  یبرخ .می گوید بی پروا بازو تاب و تب های گناه آلود خویش را  زنانه

مطالعه ی زبان و احساس زنانه ی شاعر در  ها به جهت آن تکرار د وبررسی شبخش پیشین 

و جسارت ر او به جهت تندی اشعا با این توضیح که بسیاری از) بیان حاالت عاشقانه است.

 خاص، قابل ذکر نیستند.(

 زن بودن خود را فریاداعری اش، دفاتر دیگر دوره ی اول شدر این دفتر و زن/ شاعر 

ابزاری است برای ابراز او زنانگی  .می زند تا گوش های بسته بر صدای زن را بیازارد

نمایان می کند،  مرداغواگرش را بر  وویژگی های زنانه  موجودیت زنی که عاشق است،

می  میان در ما با خصوصی ترین لحظات عشقش را و خواند می الالیی پرستاری می کند،

 او در این مجموعه کامالً نمایان است.لگام گسیخته ی  و احساس تندنهد. 

 

 میعاشق را می بین یشعر زن نیدر ا است. «هوس شب و»این مجموعه  نخستین شعر

باز صراحت  بهرا خواهش تن  او .دیکه به تمامی بیقراری اش را برای وصال مرد می سرا

 می نماید:

 می خواهمش دریغا، می خواهم»

 می خواهمش به تیره، به تنهایی

 می خوانمش به گریه، به بی تابی

 «...صبر، شکیبابیمی خوانمش به 

 (99ص  ،اسیر، شب و هوس)
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یش هوس را به جای عشق از زنی می گوید که به اعتراف خو «جایی هر»فروغ در 

شق دیر به قلبش تابیده است. زن است و آفتاب ع« ی جاویدتباهظلمت و »او . نشانده است

او در  .«دامنش از کف رفته است»خلوت بیگانگان و سرمستان است و « شاهد و ساقی»

 دارد:« هزار هوس»سینه یک دل و در دل 

 از پیش من برو که دل آزارم»

 ناپایدار و سست و گنه کارم

 در کنج سینه یک دل دیوانه

 « ...وس دارمدر کنج دل هزار ه

  (21ص  ،هر جایی ،اسیر)

 

است که  یمرغزن در این شعر  .نمایان تر استزبان زنانه ی فروغ « اسیر»در شعر 

کودک » زن ازقفس است و این خارج از چارچوب  است. عشق او« مرد زندانبان» اسیر

 می دارد. وا که او را به ماندن در قفس مردمی گوید « شگریان

می  خاص و جسورانه اند و شاعرد تا حدودی کلیشه ای، اما هر چن شعرتصاویر 

 می کند فروزان» ه القا کند. زن می ماند وبه خوانند کوشد رنج یک زندگی بی عشق را

عاقبت  نتوانست. ، اماانجام دهد در زندگی خویش کوشیدی که فروغ کار .«ویرانه ای را

 قفس را شکست و پرید: ،را گذاشت «کودک گریان»

 در این فکرم من و دانم که هرگز»... 

 مرا یارای رفتن زین قفس نیست

 اگر هم مرد زندانبان بخواهد

 دگر از بهر پروازم نفس نیست
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 پشت میله ها، هر صبح روشن ز

 نگاه کودکی خندد به رویم

 چو من سر می کنم آواز شادی

 لبش با خنده می آید به سویم

 

 اگر ای آسمان خواهم که یکروز

 ان خامش پر بگیرماز این زند

 به چشم کودک گریان چه گویم

 من بگذر، که من مرغی اسیرم ز

 

 من آن شمعم که با سوز دل خویش

 فروزان می کنم ویرانه ای را

 گزینم یاگر خواهم که خاموش

  «پریشان می کنم کاشانه ای را

 ( 33ص  ،اسیر ،اسیر)

را شکار کرده و عاشقی را  زن باز قلبی .با شعری کامالً زنانه مواجهیم« ناآشنا»در 

 .لذت طلبی مردان می گوید و دنیای متفاوت زن و مرد را به تصویر می کشد  از اوبیقرار. 

 :نمی دانند زن را می خواند که راز« بیگانگانی»دان را مر او

 باز هم قلبی به پایم اوفتاد »

 باز هم چشمی به رویم خیره شد

 باز هم در گیرودار یک نبرد

 ...قلب سردی چیره شد عشق من بر
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 من صفای عشق می خواهم از او

 تا فدا سازم وجود خویش را

 او تنی می خواهد از من آتشین

 ...را شتا بسوزاند در او تشوی

 

 آه از این دل، آه از این جام امید

 عاقبت بشکست و کس رازش نخواند

 چنگ شد در دست هر بیگانه ای

  «ای دریغا، کس به آوازش نخواند

  (31ص  ،ناآشنا ،راسی)

 می خواهد او ازو  خطاب به او راز عشق می گوید مرد و برابر در« حسرت» فروغ در

 به یاد آورد.روزگاری عاشقش بوده دیوانه ای راکه  زن

 

پای زندگی فروغ را در آن به  شعری کامالً شخصی است و رد« یادی از گذشته»

« آن شط پرخروش ه یدر کنار»که  می گوید« پرغروری مرد» از. فروغ روشنی می بینم

تصاویر  .کندمی را دلخوش  وا شو اکنون خیال ..بود. را اسیر پنجه ی خویش کرده شقلب

 نیاز به شرح ندارد: شعرو زبان زنانه ی 

 شهری است در کناره ی آن شط پرخروش»

 نور ز با نخل های درهم و شب های پر

 شهری است در کناره ی آن شط و قلب من

 ...یر پنجه ی یک مرد پرغرورآنجا اس
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 آن ماه دیده است که من نرم کرده ام

 با جادوی محبت خود قلب سنگ او

 آن ماه دیده است که لرزیده اشک شوق

 ... اوآن دو چشم وحشی و بیگانه رنگ در 

 

 مهر بر دامنم غنوده چو طفلی و من ز

 بوسیده ام دو دیده ی در خواب رفته را

 ه است و اودر کام موج دامنم افتاد

  «رون کشیده دامن در آب رفته را...بی

 ( 07ص  ،یادی از گذشته ،اسیر) 

و « به او جز از هوس چیزی نگفتند»زن است، زنی که قصه ی درد  «افسانه ی تلخ»

 زنکه »تاریخ:  قصه ی درد مشترک لعبتان حرمسراهای«. جز جلوه ی ظاهر ندیدند او در»

 «.بهر عشرت آفریدند را

چه تا حدودی شخصی می نماید و آیینه ی زندگی فروغ در دوران  گر این شعر

 ،تاریخ جامعه و اما با چشم اندازی به موقعیت زن در سرگشتگی و تزلزل عاطفی است،

می  «بیگانه خو» ی اوست به گوش همیشه سنگین مردان«طنین ناله ها»را که « بانگ زن»

 را چنین می سراید:« تلخشافسانه ی » شعر کارِشیرین این شهرزادِ .رساند

 شهر نور و عشق و درد و ظلمت ز»

 سحرگاهی زنی دامن کشان رفت

 پریشان مرغ ره گم کرده ای بود

 که زار و خسته سوی آشیان رفت
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 کجا کس در قفایش اشک غم ریخت

 کجا کس با زبانش آشنا بود

 ندانستند این بیگانه مردم

 ...که بانگ او طنین ناله ها بود

 

 از هوس چیزی نگفتند به او جز

 در او جز جلوه ی ظاهر ندیدند

 گوشش سرودند به هر جا رفت در

  «...که زن را بهر عشرت آفریدند

 ( 67ص  ،افسانه ی تلخ ،اسیر)

ه سرودفروغ می اندازد. او پیشتر نیز ما را به یاد باز « مرغ اسیر»عبیر ت« گریز و درد» در

 «.من این کنج قفس، مرغی اسیرم: »بود

« مالمت وجدان» او از می گذرد. مال شده اش را می گذارد وعشق بر شاعر /نز

البالی  در» «قطره اشکی گرم»چون  «.با نگفته به خود آبرو دهد»آزرده است و می رود تا 

شعله » هزاران زن دیگر در درازنای تاریخچون  و گم می شود «دامن شبرنگ زندگی

 د:یاد می بر را از« سرکشی کردن»و « شدن

 ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز»

 من مگیر دیگر سراغ شعله ی آتش ز

 می خواستم که شعله شوم، سرکشی کنم

 « و اسیر...رغی شدم به کنج قفس بسته م

 (59ص  ،گریز و درد ،)اسیر
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در کنج قفس  می سازد «مرغ اسیری» او از مرد،به زن متعارف نا دلبستگی عشق و

زنان را  ند کهمرداناین  فرهنگی ماو سنت ادبی  در .«نبانزندا»یک  زندگی و از مرد

پستونشین در طول تاریخ  حضانت می کنند و در قفس زندگی آب و دانه می دهند. زنِ

ان ببه سر راه نداده است. فروغ از ز گاه رؤیای پرواز را همواره زندانی مرد بوده و هیچ

فرخزاد به تنهایی زبان گویای زن » کند: اسارت زن را فریاد می سرزمین اینزنان تمام 

نگ آمده ی صامت ایرانی در طول قرن هاست، فرخزاد انفجار عقده ی دردناک و به ت

  «.سکوت زن ایرانی است

 (9306دوم اسفند  ،900، ش مجله ی فردوسی« باره ی فروغدر)»

و  «هتازه تری یافت از او» که شمرد بی وفاینافرجام  به انتقام عشق زن« انتقام» در

 کامالً. زبان، تصاویر و تعبیرات شعر رهایش کرده است، مردی دیگر را به خود می خواند

 .متعارف و خاص فروغ در آن موج می زندنازنانه است و جسارت 

 

. این در شعر فروغ جلوه ی دیگری از زنانگی ،مواجهیم« مادر»ما با « شب دیو»اما در 

شب  از دیو می خواند و او را ای پسرش الالییم خود فروغ است، بردیدیکه پیشتر  مادر

و را در ادامه ی شعر به جدال با زن می پردازد و اافسانه ای ی ترسناک «لولو»می ترساند. 

نمی داند. و در « طفلک پاک»را الیق  او «دامن ننگ آلوده ی»می نامد و « دیوتر»از خود 

 «.سر از دامن من کامی، وای بردار»می سراید که:  فروغ ناله کنان پایان

 می بیند که می نالد و می سراید:فروغ را خواننده  ،زنانه ی وشخص این شعردر 

 الی الی ای پسر کوچک من»

 دیده بربند که شب آمده است

 دیده بربند که این دیوسیاه

 ... خون به کف، خنده به لب آمده است
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 ناگهان خامشی خانه شکست

 شب بانگ برآورد که آه دیو

 ی زن که نترسم از توبس کن ا

 دامنت رنگ گناه است، گناه

 

 دیوم اما تو زمن دیوتری

 !مادر و دامن ننگ آلوده

 آه، بردار سرش از دامن

 طفلک پاک کجا آسوده؟

 

 بانگ می میرد و در آتش درد

 می گدازد دل چون آهن من

 می کنم ناله که کامی، کامی

  «وای بردار سر از دامن من.

 (51ص  ،شب دیو ،اسیر)

 

 در یم.یروبرو انه ی فروغنیز با چهره ی مادر« خانه ی متروک» و «بیمار» دو شعر در

می طلبد. نگرانی  مادری بر بستر طفل بیمارش ناله می کند و بهبودی اش را از خدا «بیمار»

ی قوی در این شعر موج می زند و فروغ باز هم با تصویری شخصی که اعاطفه  مادرانه و

را برای  اشباور اندوه زنانه  و ما را به هماوایی با خویش می خواند ،دهدمی  ارائهاز خود 

 ما آسان می کند:
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 طفلی غنوده در بر من بیمار»

 با گونه های سرخ تب آلوده

 با گیسوان درهم آشفته

 درد نیاسوده تا نیمه شب ز

 

 هر دم میان پنجه ی من لرزد

 دارشانگشت های الغر و تب

 نداخداومن ناله می کنم که 

  «جانم بگیر و کم بده آزارش

 (991ص  ،بیمار ،اسیر)

فروغ   به جایکند و  برقراررابطه  عواطف مادرانهاین با می تواند هر زنی به راحتی 

 دل بسوزاند: او ته و بربر بستر کودک بیمار نشس

 ای اختران که غرق تماشایید»

 این کودک من است که بیمار است

 دیبینمی شب تا سحر نخفته و 

 این دیده ی من است که بیدار است

 

 دم آید که بوسه طلب می کردیا

 با خنده های دلکش مستانه

 نگهی بی تاب یا می نشست با

 در انتظار خوردن صبحانه

 



 نانگی در شعر فروغز

 

185 

 گاهی به گوش من رسد آوایش 

 فرط تعب سوزد دلم ز« ماما»

 یبینم درون بستر مغشوش

 «طفلی میان آتش تب سوزد

 ()همان 

 از نمایی آشفته و غم آلود ،دبه ما می نمای« خانه ی متروک» غ درو تصویری که فرو

و  «ماتم از هجر مادر گرفته»آورد که را به یاد می ش کودکاو خانه ای بدون زن است. 

 در خیالش زنده می کند:زن/ مادر آشفتگی و مالل خانه را در نبود 

 دانم اکنون از آن خانه ی دور»

 گرفته شادی زندگی پر

 نون که طفلی به زاریدانم اک

 ...ماتم از هجر مادر گرفته

 

 دورتر کودکی خفته غمگین

 در بر دایه ی خسته و پیر

 بر سر نقش گل های قالی

 سرنگون گشته فنجانی از شیر

 

 پنجره باز و در سایه ی آن

 رنگ گل ها به زردی کشیده

 پرده افتاده بر شانه ی در

 «آب گلدان به آخر رسیده
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 (933ص  ،روکاسیر، خانه ی مت)

. ..در شعر خانه ی متروک است که ظرافت و دقت زنانه ی شعر فروغ جلوه می کند»

تصور خانه ای خالی از زن و نگرانی ها و تأثرات و دلبستگی « خانه ی متروک» ردر شع

 7«( جزئی و دقیق بیان شده است.های شاعر، با چند تصویر و حالت )امپرسیون

 ( 52-53صص  ،شعر شادختیپر)

 

سخن می  «خودخواه موجود» آن مرد، با او .ماجراست راوی زنی نیز «عصیان» در

که زندانش کشیده است. مرغ اسیری  بهو عمری  بسته شگوید که درهای قفس را به روی

 حکایت تاریخی زن و اسارت.له و حسرت تبدیل شده است، اندیشه ی پروازش به نا

شعر گناه آلود او را ننگ می داند و او که مرد  و از فروغ از خود نیز حکایت ها دارد

« عصیان» زن و را از پرواز در آسمان شعر باز می دارد. این مرد هنوز هم زندانبان است

 می کند: فریادچنین  او را در برابر خود

 به لب هایم مزن قفل خموشی»

 که در دل قصه ای ناگفته دارم

 پایم باز کن بند گران را ز

 ه دارمکزین سودا دلی آشفت

 

 بیا ای مرد، ای موجود خودخواه

 بیا بگشای درهای قفس را

 اگر عمری به زندانم کشیدی

 رها کن دیگرم این یک نفس را 
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 منم آن مرغ، آن مرغی که دیری است

 به سر اندیشه ی پرواز دارم

 سرودم ناله شد در سینه ی تنگ

 ... آمد روزگارم به حسرت ها سر

 

 واهلی ای مرد، ای موجود خودخو

 مگو ننگ است این شعر تو ننگ است

 بر آن شوریده حاالن هیچ دانی

 ... فضای این قفس تنگ است، تنگ است

 

 بدور افکن حدیث نام، ای مرد

 که ننگم لذتی مستانه داده

 مرا می بخشد آن پروردگاری 

  «...که شاعر را دلی دیوانه داده

 (73ص  ،عصیان ،اسیر)

 را به گوش عالم برساند.ش تشینتا آواز آ زن در آرزوی یک نفس رهایی است

نمی خواهد مرغ اسیری در  در پی آزادی است واو  جسمش را به مرد می بخشد، اما روح

  پرواز کند، اگر بگذارند. «به سوی آسمان روشن شعر» می خواهد کنج قفس باشد.

 

 چنین: از مرد می گوید، این زنانهنیز شاعر « شراب و خون»در 

 انگشتش چه کرد ی دانم سرمن چه م...»

 در میان خرمن گیسوی من
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 آنقدر دانم که این آشفتگی

 ... موی من زان سبب افتاده اندر

 

 گم شدم در پهنه ی صحرای عشق

 در شبی چون چهره ی بختم سیاه

 ناگهان بی آنکه بتوانم گریخت

  بر سرم بارید باران گناه

 

 مست بودم، مست عشق و مست ناز

 م را ربودمردی آمد قلب سنگ

 بس که رنجم داد و لذت دادمش

  «...ترک او کردم چه می دانم که بود

 (77ص  ،شراب و خون ،اسیر)

و پایان  .باعث آزار زن است ،عشق در نهایتِ که چهره است مرد موجودی دو این

 «.نمی داند که بود»یی از مردی که جدا .جدایی است اماجر

ی  جسمی وجود زن بیشتر از عاطفه و روح زنانهجنبه ی  اشعاراین م در بیشتر یمی بین

است و زن شعر او نیز « تن» رشاعدر این دوره گفتیم او  طور که پیشتر همان حاکم است. او

 . ستر جسم به بیکرانگی روح نرسیده ااز بعد جسمی نمود می یابد و هنوز از حصا

 

سرنوشت دست بخت او را به  است، چوندور  شمعشوقزن از « دیدار تلخ»در 

د می سررا  قلب زن« آتش جاوید» خود بی پایان با غرورمرد  .دیگری پیونده زده است

آتشی از شعر و عشق که روزگاری مرد آن را برافروخته و اینک بر آن خاکستر  کند.
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زن   .هر چهره ای ناقص و نامهربان استشودر این شعر مرد/معشوق/ فراموشی نشسته است.

 می سراید:ق خطاب به این مرد/ معشو

 هبخت اگر از تو جدایم کرد... »

 می گشایم گره از بخت، چه باک

 ترسم این عشق سرانجام مرا

 بکشد تا به سراپرده ی خاک

 

 خلوت خالی و خاموش مرا

 تو پر از خاطره کردی، ای مرد

 شعر من شعله ی احساس من است

  «تو مرا شاعره کردی، ای مرد...

 (99ص  ،اسیر، دیدار تلخ) 

پشیمان است.  بی وفا به مرداز عشق ورزی حکایت زنی است که  نیز «مگشتهگ»

د. او زنی یگومی  ش را باززنانه اجاذبه های  / شاعرزنآن است که  رشع ویژگی بارز این

 :می کشانداو مردان را به سوی هم زیبایی اش جذاب است و هنوز 

 باز هم در نگاه خاموشم»

 قصه های نگفته ای دارم

 چون به تن کنم جامهباز هم 

 ...فتنه های نهفته ای دارم

 

 باز هم می دود به دنبالم

 دیدگانی پر از امید و نیاز
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 باز هم با هزار خواهش گنگ

  «...می دهندم به سوی خویش آواز

 (96ص ،اسیر، گمگشته)

زن « بر دل پرشرر» و درد عشق است ها کرده و رفتهزن را ر مرد« یاد رفته از»در 

 آه می کشد.را به خاطر می آورد و  او معشوقست. چیره شده ا

این  دیبه چه کار آ»پس از او  .جلوه و جالی آرایش را دیگر نمی خواهد زن

ن زن با آراست یک دلپسند زن نیست. شانه و سرمه و پیراهن و آینه دیگر هیچ «؟زیبایی

چنین روی از  و اینهمه می گسلد. ا از با رفتن اواکنون د و یعشق مرد را می طلب خود

 می گرداند:زنانه اش برآرایش 

 مویم بردار مادر این شانه ز»

 سرمه را پاک کن از چشمانم

 بکن این پیرهنم را از تن

 زندگی نیست بجز زندانم

 

 تا دو چشمش به رخم حیران نیست

 به چه کار آیدم این زیبایی

 بشکن این آینه را ای مادر

  «... آراییخود حاصلم چیست ز

 ()همان

می « هوسران»مردی که  ، وصالالمی گوید برای وص از اشتیاق زن« چشم به راه»

این شوق  ی زن «عقل سرگشته»آرزوی او را در دل می پرورد. خواندش و با این حال 

 او را سرزنش می کند:ی  زنانه
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 زن بدبخت دل افسرده»

 از یاد دمی او راببر 

 این خطا بود که ره دادی

 ابه دل آن عاشق بدخو ر

 

 آن کسی را که تو می جویی

 کی خیال تو به سر دارد

 بس کن این ناله و زاری را

 بس کن او یار دگر دارد

 

 لیکن این قصه که می گوید

 کی به نرمی رودم در گوش

 افسونش نشود هیچ ز

 « ...آتش حسرت من خاموش

 (17ص  ،اسیر، چشم به راه )

واکنش  .شده استو غرق در وجود او مستحیل  زن با دلبستگی مفرطش به مرد

له را أکه نمی تواند مس ه استرساند جاییاحساسی در برابر دل سپردن به مرد، زن را به 

را  «آن مرد هوسران» اما نمی تواند ،«یار دگر دارد»او می داند که مرد  بررسی کند. عاقالنه

پیدایش  یلیکی از دالشاید  . وو به قیمت حقارت خویش عشق او را می طلبد از یاد ببرد

باشد. زنانی که قسمتی از قلب یک مرد برایشان کافی حرمسراهای تاریخی مردان همین 

  ....هوو، معشوقه، کنیز و ، در لباساست

 



 زنانه با فروغ

 

192 

 

به تمامی یک شعر زنانه است. در هر بند آن تصویر و زبان زنانه ی « آینه ی شکسته»

 :خواننده جلوه می کند خرامان بر و طناز و رخ می نماید فروغ

 دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز»

 بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم

 در آینه بر صورت خود خیره شدم باز

 م آهسته گشودمیبند از سر گیسو

 

 عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم

 کنان سرمه کشاندمچشمانم را ناز

 افشان کردم زلفم را بر سر شانه

 در کنج لبم خالی آهسته نشاندم

 

 به خود آنگاه صد افسوس که او نیستگفتم 

 مات شود زین همه افسونگری و ناز تا

 چون پیرهن سبز ببیند به تن من

 با خنده بگوید که چه زیبا شده ای باز

 

 او نیست که در مردمک چشم سیاهم

 تا خیره شود عکس رخ خویش ببیند

 این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب

 ...نه گزیندکو پنچه ی او تا که در آن خا
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 من خیره به آیینه و او گوش به من داشت

 گفتم که چه سان حل کنی این مشکل ما را

 بشکست و فغان کرد که از شرح غم خویش

 «زن، چه بگویم، که شکستی دل ما راای 

 (909ص ،اسیر، آینه ی شکسته)

 و چشمان جادوی با ی کهزن می گوید. زن یو اغواگر ییفریبا نیز از «دعوت» شعر

او می داند که افسون چشمانش چه . تسخیر می کندمرد را قلب افکن لبانش باده ی مرد

 از این ویژگی فریبنده و زنانه تا چه حد است و مرد نو تأثیر آن بر دل آهنی سحری دارد

 .در برابر مرد بهره می گیرد

 

عشق  از بیم و امید»ی گوید و از زنی که فروغ از عشق مردی ستیزه جو م «خسته» در

ربانی نادانی خود او غرورش را ق .زن از دید مرد، هوسران و ساده لوح است«. رنجور است

تا حدودی به  مضمون شعر زبان و. کندن استدل به ، اما اکنون مصمم و عشق مرد کرده

از مرد وفا » دخروشاعر با لحنی تند و افراطی می ش است و مانندنیست ها یفم شعارهای

 «:مجو، مجو هرگز

 آن کس که مرا نشاط و مستی داد»

 آن کس که مرا امید و شادی بود

 هر جا که نشست بی تأمل گفت

 «او یک زن ساده لوح عادی بود»

 

 دیگر به هوای لحظه ای دیدار

 دنبال تو در به در نمی گردم
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 دنبال تو ای امید بی حاصل

 دیوانه و بی خبر نمی گردم

 

 در ظلمت آن اتاقک خاموش

 نمی مانم بیچاره و منتظر

 هر لحظه نظر به در نمی دوزم

 لب نمی رانم هو آن آه نهان ب

 

 ای زن که دلی پر از صفا داری

 از مرد وفا مجو، مجو هرگز

 او معنی عشق را نمی داند

 «راز دل خود به او مگو هرگز

 (907ص ،خسته ،اسیر)

. ی بیندم اش را نقش بر آب «شادی و امید»قصه ی زنی عاشق است که به یکباره  این

 عشق مرگ را به او ترجیح می دهد. یمرد از دورویی و نیرنگ لبریز است و زن هماغوش

او با عصیانی ناگهانی دل و ی می گراید سردبه  «ظلمت آن اتاقک خاموش» در زن انسوز

 تجربه ی تلخش را با او نمی گردد.« امید بی حاصل» می کند و دیگر دنبال آن از مرد

 «امحرمن گوش» و «داندنمی  ار عشق معنی» مرد می گوید: اهرانشای خوعام بر هشداری

 «.خوشتر آن ستیزه جو بگذشتن از»پس  نیست، شایسته ی پیغام سروش عشق او

 

 شاپور پرویز مخاطب این شعر فروغ است. یکامالً شخص اشعار یکی از «بازگشت»

 سروده بود: اوخطاب به عصیان  در شعرفروغ پیشتر  .است
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 ای موجود خودخواه رد،بیا ای م»

 بیا بگشای درهای قفس را

 اگر عمری به زندانم کشیدی

 «رها کن دیگرم این یک نفس را

 (73ص  ،اسیر، عصیان) 

 فروغ ،رشاپو جدایی از با ازآن گریخت. و تاب نیاورد قفس زندگی را ماندن در او

ا شناخت. او ر «باز جهان فریبای نقش» گذاشت وی ناموفقی را پشت سراطفع های تجربه

 او بودن و حسرت با ،جدایی برای پرویز نوشته است تقریباً در تمام نامه هایی که پس از

 یدا مرغ اسیری می در خود آن روزها فروغ می گوید. ی گذشته را باز روزهای عاشقانه

 پرویز رااو رؤیای پرواز در چشمانش رنگ می بازد.  قفس زندگی نشسته است و که در

 نوشت: چنین برایشجدایی پس از اما  ،دیمی اندیش به آزادی د ومی نامی «انمرد زندانب»

آن ...چرا این کار را کردم نمی دانم چه نیروی شگرف و مرموزی مرا به این ورطه کشاند.»

 بالدن وانه هایقدر تو را ندانستم و مثل د روز که با عشق خود به من خوشبختی می دادی،

 9«تو داشته باشم. دیگر چه توقعی می توانم از و امروزمبتذل رفتم  حرف های پوچ و

 (255ص  ،اولین تپش های عاشقانه ی قلبم)

ی پوزشمتن شعر  .«تقدیم به همسرم»نوشته است:  «بازگشت»در ابتدای شعر فروغ 

 :و عصیان شعر اسیر ی سرودن دواست برا

 آن شکوه های تلخ ن نامه ها که دادی و زآ ز»

 تو چشمم نخفته استتا نیمه شب به یاد 

 ای مایه ی امید من ای تکیه گاه دور

 ... مرنج از آنچه به شعرم نهفته استهرگز 
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 گذشته می نگرم عشق خویش را تا بر

 چون آفتاب گمشده می آورم به یاد

 می نالم از دلی که به خون غرقه گشته است

 این شعر غیر رنجش یارم به من چه داد

 

 ان کنماین درد را چگونه توانم نه

 آندم که قلبم از تو به سختی رمیده است

 این شعرها که روح تو را رنج داده است

 فریادهای یک دل محنت کشیده است

 

 گفتم قفس ولی چه بگویم که پیش از این

 آگاهی از دورویی مردم مرا نبود

 دردا که این جهان فریبای نقشباز

 با جلوه و جالی خود آخر مرا ربود

 

 دام فریب و مکر ته زاکنون منم که خس

 دگر به کنج قفس رو نموده ام ربا

 بگشای در که در همه دوران عمر خویش

 جز پشت میله های قفس خوش نبوده ام

 

 پای مرا دوباره به زنجیرها ببند

 م نیفکندیجا تا فتنه و فریب ز
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 تا دست آهنین هوس های رنگ رنگ

  «بندی دگر دوباره به پایم نیفکند

 (999 ص ،، بازگشت)اسیر 

او پس از رهایی  .دمی گویگذشته زندگی مشترک در  داسارت خو از باز/ شاعر زن

که  قرار گرفتهرا ببندد و زندانی اش کند. عمالً در شرایطی  شپای تا مرد دوباره بازگشته

 اسارت که به یممی آور پرنده ای را به یادما  و. دهدمی رنج اسارت را به آزادی ترجیح 

 چنین سرود: «رتولدی دیگ»در آن را  هابعد کهحسی  پرواز واهمه دارد. از کرده و خو

  آه...»

 سهم من این است

 سهم من این است

  سهم من

 آسمانی است که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد

 سهم من پایین رفتن از یک پله ی متروک است

 1«غربت واصل گشتن پوسیدگی و به چیزی در و

 (950ص  ،ی دیگرتولد تولدی دیگر،)

را  اومستقیماًًُ  سراید، می مرد تقابل با در و باز هم فروغ زنانه «نقش پنهان» در

 و می پرسد:قرار داده مخاطب 

 «؟راز این دیوانگی را خوانده ای                            عمق دو چشم خامشم  هیچ در»

و بی پایان است و مرد  ناکرازاو . ستبی پروا و و گستاخاعر دیوانه و عاشق / شزن

روح و را خوانده است. هیچ مردی به عمق ش وجودتنها صفحه ای از کتاب بی سرانجام 

 به نام واو می کند.  مکرر تجربیات عشقی اش را این رو از احساس او پی نمی برد و او
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کز لبانش بوسه  است/آن زن، زنی دیوانه » بگویند:پروایش نیست که و  اندیشد نمی ننگ

 .«ان می دهدآس

 

 عاشق، در انتظار مرد/ زن تصویرهای زنانه است. سرشار از زبان و نیز «مهمان» شعر

 :می آراید ود راــخ

 امشب آن حسرت دیرینه ی من»

 در بر دوست به سر می آید

 در فروبند و بگو خانه تهی است

 زین سپس هر که به در می آید

 

 و زلفم را شانه کو، تا که سر

 زیبا سازم درهم و وحشی و

 باید از تازگی و نرمی و لطف

 گونه را چون گل رؤیا سازم

 

 دیده کشم سرمه کو تا که چو بر

 راز و نازی به نگاهم بخشد

 باید این شوق که در دل دارم

 جلوه بر چشم سیاهم بخشد

 

 چه بپوشم که چو از راه آید

 عطشش مفرط و افزون گردد
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 سحر سخنم چه بگویم که ز

  «...افسون گردد دل به من بازد و

 (923ص  ،اسیر، مهمان)

به تمامی اشتیاق زن را در انتظار دیدار محبوب وصف کرده است. او از تمامی فروغ 

مرد بهره می گیرد و تمام فکرش آن است که در چشم او توجه حربه های زنانه برای جلب 

محدود  زنانگی زن ،همچون سایر اشعار این دفتر، یممی بین همان طور که زیباتر جلوه کند.

بارزترین همچنان  جاذبه های جسمی و جنسی زن و جلوه ها ست.و منحصر به جسم او

 .خصیصه ی اویند

 

و نشاط  یکپارچه شور قصه ی زنی را می شنویم که پیش از ازدواج« راز من» در

در  مرد می شود. افسردگی همدم روحش آشفتگی و، حسرت به مرور آنپس از  است و

 راز نهان زن راه به جایی نمی برد. او با دنیای زن بیگانه است و هیچ یک از پی بردن به

رازش نمی  زن همزبانی برای گفتن. اه بردن به قلب زن نتیجه نمی دهدترفندهایش برای ر

گنگی  درد» با پای زنجیر بر دل و او حسرت در بیند و از خود کرده ی بی تدبیر می نالد.

« حصار راز» در زندگی می نالد و« محنت بار زندان» در «نگاهش خفته است که در

ی این سرزمین و در لوای سنت  تاریخ زنانه سرنوشتی که در خویش از دست می رود.

 های مردانه ی آن، از همیشه تا هنوز تکرار می شود:

 هیچ جز حسرت نباشد کار من»

 بخت بد، بیگانه ای شد یار من

 بی گنه زنجیر بر پایم زدند

 این زندان محنت بار منوای از 
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 وای از این چشمی که می کاود نهان

 روز و شب در چشم من راز مرا

 گوش بر در می نهد تا بشنود

 ... شاید آن گمگشته آواز مرا

 

 گاه می نالد به نزد دیگران

 ز نیستکاو دگر آن دختر دیرو»

 آه، آن خندان لب شاداب من

 «این زن افسرده ی مرموز نیست

 

 که با جادوی عشق گاه می کوشد

 ره به قلبم برده، افسونم کند

 گاه می خواهد که با فریاد خشم

 ...زین حصار راز بیرونم کند

 

 گویمشهمزبانی نیست تا بر

 راز این اندوه وحشتبار خویش

 بی گمان هرگز کسی چون من نکرد

 خویشتن را مایه ی آزار خویش

 

 از من است این غم که بر جان من است

 کرده را تدبیر نیستدیگر این خود
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 پای در زنجیر می نالم که هیچ

  ...«الفتم با حلقه ی زنجیر نیست

 (927ص  ،اسیر، راز من)

نموده  نیز باز« حلقه»شعر  در فروغ مضمون اسارت زن و زندگی خانوادگی ناموفق را

 جلوه می کند، رخشندگی در انگشت عروس ی طالیی که سرشار از تابش وااست. حلقه 

زن افسرده ای  «بندگیِ حلقه ی بردگی و»: دانمی نمای ها به او سال پس از را ودخ حقیقت

به  ان حلقهبردگ ،عمرش را به امید وفای شوهر به هدر داده است. این حلقه ایهکه روز

 که خدمت می کنند و خفت می کشند: می آوردیاد  را فرا یگوش

 دخترک خنده کنان گفت که چیست»

 راز این حلقه ی زر

 ز این حلقه که انگشت مرارا

 این چنین تنگ گرفته است به بر

 راز این حلقه که در چهره ی او

 این همه تابش و رخشندگی است

 مرد حیران شد و گفت:

 حلقه ی خوشبختی است، حلقه ی زندگی است

 

 همه گفتند: مبارک باشد

 دخترک گفت: دریغا که مرا

 باز در معنی آن شک باشد

 

 سال ها رفت و شبی



 زنانه با فروغ

 

212 

 

 ی افسرده نظر کرد بر آن حلقه ی زرزن

 اوی زنده دید در نقش فرو

 شوهر یامید وفا روزهایی که بر

 به هدر رفته، هدر

 زن پریشان شد و نالید که وای

 وای، این حلقه که در چهره ی او

 باز هم تابش و رخشندگی است

  «حلقه ی بردگی و بندگی است

 (901ص  ،اسیر، حلقه)

 شگفت:« شب یک»در  .را می سراید مردوصال  آرزوی/ شاعرزن دیگرجای 

 ماورای سیاهی ها یک شب ز»

 چون اختری به سوی تو می آیم

 بر بال بادهای جهان پیما

 شادان به جستجوی تو می آیم

 

 سر تا به پا حرارت و سرمستی

 چون روزهای دلکش تابستان

 پر می کنم برای تو دامان را

 ...از الله های وحشی کوهستان

 

 ر آن دقایق مستی بخشدیگر د

 در چشم من گریز نخواهی دید
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 چون کودکان نگاه خموشم را

 با شرم در ستیز نخواهی دید

 

 آن الهه ی افسونگر« زهره»از 

 رسم و طریق عشق می آموزم

 یک شب چو نوری از دل تاریکی

  «در کلبه ات شراره می افروزم...

 (937ص  ،اسیر ، یک شب)

را سرشار از  شقلب ورزی می آموزد و الهه ی عشقزن از زهره راه و رسم عشق 

شرم و ستیز و گریزی . لحظه ی وصال را انتظار می کشد انهافسونگری می کند. او بی تاب

است و او را وعده ی  شوق زنی است که بیقرار دیدن محبوبدر کار نیست. تسلیم و ش

 د.عاشقانه می ده دیداری

 

او در  خورده است.سر بی وفا عشوقاز عشق م زنی را می بینیم که «ای ستاره ها»در 

 پاسخ بی وفایی و رد مصمم است نامه های عاشقانه پاره می کند و شب، دل سکوت

پشت » ی برای عشقشکه روز وا عشوه پیشه کند. و ناز بهانه و و خودپسندی مردان، جور

 «خواست؟مرا ن چه شدکه او» امروز متحیرانه می پرسد: ،زد «نیست و چه هستبه هر پا

را از ستاره  «دیار عاشقان جاودان» سراغ زن خسته بی وفایی است و دنیای اطرافش لبریز از

جور و بهانه و افسردگی زنان را نتیجه ی بی وفایی و تکبر  فروغ در این شعر ها می گیرد.

 ازارند:یمردان را ب به زنان حق می دهد با ناز و عشوه و جفا تلویحاً و مردان می داند

 آری این منم که در دل سکوت شب..».

 نامه های عاشقانه پاره می کنم
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 ای ستاره ها اگر به من مدد کنید

 دامن از غمش پر از ستاره می کنم

 

 با دلی که بویی از وفا نبرده است

 جور بیکرانه و بهانه خوشتر است

 در کنار این مصاحبان خودپسند

 ...و عشوه های زیرکانه خوشتر است ناز

 

 پشت پا زدم به هر چه هست و نیستمن که 

 عشق خود روا کنم تا که کام او ز

 جفا جزلعنت خدا به من اگر ب

 ...زین سپس به عاشقان با وفا کنم

 

 رفته است و مهرش از دلم نمی رود

 ای ستاره ها چه شد که او مرا نخواست

 ای ستاره ها، ستاره ها، ستاره ها

  «پس دیار عاشقان جاودان کجاست؟

 (906ص  ،ر، ای ستاره هااسی) 

 آمدن مرد محبوبش است. صدای اشتیاق زنی است که چشم انتظار «صدایی در شب»

می  انتظار را آمدن یار تاریکی شب، اضطراب زنی است که در شوق و از این شعر لبریز

ادامه ی  است و« آواز حزین باد» پایان کار بی سرانجام است. اما این انتظار بیهوده و. کشد

  نمایان است:اپسی و شوق زنانه در شعر دلو«. لمت دهلیز خموشظ»
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 نیمه شب در دل دهلیز خموش»

 ضربه ی پایی افکند طنین 

 دل من چون دل گل های بهار

 پر شد از شبنم لرزان یقین

 گفتم این اوست که باز آمده است

 جستم از جا و در آیینه ی گیج

 خود افکندم با شوق نگاه بر

 از عشق آه، لرزید لبانم

 آه شد چهره ی آیینه ز تار

 ...شاید او وهمی را می نگریست

 گویی از پنجره ها روح نسیم

 دید اندوه من تنها را

 ریخت بر گیسوی آشفته ی من

 عطر سوزان اقاقی ها را

 تند و بی تاب دویدم سوی در

 ضربه ی پاها در سینه ی من

 چون طنین نی در سینه ی دشت

 لیک در ظلمت دهلیز خموش

 ضربه ی پاها، لغزید و گذشت

 «کردباد آواز حزینی سر

 (957ص  ،اسیر، صدایی در شب) 
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 «آیینه ی گیج» .بستگی هایی به هم دارندلد شعر فروغ بستگی ها و در آیینه زن و

 و همه جا دلربایی و در برابر زن است چون همزادیای که آیینه  بازتاب گیجی زن است.

این آیینه سنگ صبور و  .حاالت روحی او را باز می تاباند و زیبایی او را تأیید می کند

 .حضوری مداوم دارد اوهمدم تنهایی زن نیز هست و در شعر 

 

که او را چون خیالی از  مردی می سراید فروغ از ،«دریایی» آخرین شعر این دفتر، در

رد، مردی م تصویری مبهم و رؤیایی از امواج دریا گم می کند. در باز و می گیرد دل دریا

 می تراشد: دست خیالش از مرمر آب یا که گویی در خواب می بیند و

 یک لحظه تمام آسمان را»

 در هاله ای از بلور دیدم

 خود را و تو را و زندگی را

 بازیچه ی عطر و نور دیدم

 

 گویی که نسیم داغ دوزخ

 میان گیسوانم پیچید

 چون قطره ای از طالی سوزان

  «.تو چکید بر لبانم..عشق 

 (979ص  ،دریایی اسیر،)

 

ش را با اعتراض بر مردان و یا ازنانگی  شاعر زن/دفتر این در اغلب اشعار م که دیدی

درونی ترین از  و گناه می گوید از .دبیان می کنخود تأکید بر جنبه های جسمی و جنسی 

 .بیان کند است چه را هرگز کسی از زبان یک زن نشنیده می کوشد آن و یشها هشخوا
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 می زند،گاه پس  و خواند می ه خودب را گاه مرد اغواگر است،و  زن عاشقاین 

 .می شمرد و هنجارها را به هیچ نمی شناسد مرز و عشق حد در خیالباف است، رؤیایی و

 فریادی ناآشنا که در صدای او را بازتابی از یا دهد می خود فروغ به ما تقریباً تصویری از

آتشین آواز  طنین»می کوشد  او به نام می خواند. تاریخی اش هزارتوی اسارت از زن را

 رساند.ببه گوش مردم عالم  «خود را

فروغ شعر گفتن » در باره ی این حس زنانه ی فروغ می نویسد: «هوشنگ گلشیری»

طول تاریخ.  در حقیقت صدای زن بود سه کتاب اولش در در و شروع کرد را با شور بسیار

پنهان ترین کردارهایشان  عشق و و درونیات از یخ ایران فقط مردهاپیش ازآن در طول تار

حرف می زدند، او اولین کسی بود که در شعرش حس زنانه داشت، برخورد زنانه داشت 

  90«و مشخص بود که یک زن دارد شعر می گوید.

 (203ص « آغازگر زبان گفتار»)آیه های آه، 

درونی  بی پروایی در بستری از و تاباندمی  باز شعر رد را این زنانگی آشکار فروغ

 . ترین احوال خود را با ما در میان می گذارد

می ن آ پایان در نوشته است، مقدمه ی دفتر اسیر در «ع الدین شفاشجا» که چه را آن

همین جنبه ی هنرمندانه  ،جالب است و واقعاً تازه []فروغ این خانم اشعار آنچه در» :وریمآ

 جسم صمیمانه ی احساسات خویش است،ت در زبردستی او و شاعر ی اعترافات یک زن

ماجرایی است که با پیدایش بشر  زیرا موضوع چیز تازه ای نیست که مستحق جنجال باشد،

بین خودمان  -و وجود خواهد داشت. او پایان عمر بشر نیز برای تا برای بشر پدید آمده و

 خود دل در ناگفتنی را این تمناهای هرگز می توانیم ادعا کنیم که کدام یک از ما-بماند

  «احساس نکرده ایم؟

  (اسیر، مقدمه)

*** 
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فروغ این دفتر نیز  ی توان ادامه ی دفتر اسیر دانست.را به واقع م« دیوار»مجموعه ی 

به سوی  اوی بند طغیان ها و طلب های زنانه است، اما به مرور جوش و خروش ها هنوز در

گرچه به هوشمندی الزم در برخورد با قضایا نرسیده  ی رود. اوفروکش کردن و آرامش م

« وارید»شر جسم اندک اندک بر او نمایان می شود و از پشت این  و شور است، اما پوچی

فاصله می گیرد و به « ترااس» دنیای از قدم زنان شاعر می توان دید که زن/ نه چندان بلند

 می دارد.گام بر «عصیان»سوی 

 

دنیای روح او ناشناخته  هنوز به زن از بعد جسمانی نگریسته می شود ور در این دفت

شده ی فروغ  چاپ ود که پیشتر گفتیم نخستین شعرمی ش آغاز «گناه» با «دیوار» است.

 «.ی گناه شاعره» :فروغ با آن نام گرفت واست 

 

 انیمردی آرمآرزوی  .این سرزمین است دخترانبازتاب آرزوهای تاریخی  «رؤیا»

شوکتش به سوی خوشبختی د و دختر قصه را سوار بر مرکب پراز قصری پرنور می رسکه 

چشمان دخترکان را به باغ سبز رؤیا می  شب های شیرین کودکی افسانه ای که در می برد.

  .«می آیی می دیدم کهنیمه شب ها خواب »گشاید: 

می کند. یک ر وزنانه اش مر ذهن در تصویر مردی آرمانی را «ؤیار»شاعر در  زن/

 خواهد بود: اش که تکیه گاه و حامی همیشگی«مردر بَاَ»

 با امیدی گرم و شادی بخش»

 با نگاهی مست و رؤیایی

 دخترک افسانه می خواند

 نیمه شب در کنج تنهایی:
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 راهی دور بی گمان روزی ز

 ...رمی رسد شهزاده ای مغرو

 ناگهان در خانه می پیچد صدای در 

  ی می گشایم پرشاد سوی در گویی ز

 اوست... آری ... اوست

 ای محبوب رؤیایی ، ای شهزاده،آه»

 ...«ب ها خواب می دیدم که می آیینیمه ش

 می نهم پا بر رکاب مرکبش خاموش

 می خزم در سایه ی آن سینه و آغوش

 ...می شوم مدهوش

 می کشم همراه او زین شهر غمگین رخت

 مردمان با دیده ی حیران 

 ی گویند:زیر لب آهسته م

 99«! دختر خوشبخت»

 (91ص  ،رؤیا دیوار،)

آن  «شب با دو دست سرد خویش»می گوید که « روح بی تابش» زا زن «گمشده» در

 خت بربستهعشقی که مرده و گم شده و دیوانگی های زن نیز با او ر را در برگرفته است.

چه بوده به او  آنسایه ای هم از  تنهایی زن است. این همزاد خاموش است. آیینه همدم

را  او پای برگورخویش می کوبد. تاریکی و تنهایی زن چون رقاصه ی هندو و نمی نماید

  را برایش تداعی می کند. خفقان گور تهی کرده و ورش و راز نو

زن هدف وجودی اش را گم کرده است و مقصد و مقصودش را نمی  «او» از بعد

 دیگری در و تا یکی به عشق ورزی بپردازددیواری بین جسم و روحش کشیده است  داند.
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کاین دل دیوانه را  م/فلبوسه می بخشم ولی خود غا» پی یافتن هویت گمشده اش باشد:

شاپور پرویز  گذشته اش را به یاد عشق این شعر فروغبه نظر می رسد  «.معبود کیست

 :باشد سروده

 هر دم از آیینه می پرسم ملول ... »

 یستم؟چیستم دیگر، به چشمت چ

 لیک در آیینه می بینم که، وای

 آنچه بودم نیستم سایه ای هم ز

 

 همچو آن رقاصه ی هندو به ناز

 پای می کوبم ولی بر گور خویش

 وه که با صد حسرت این ویرانه را

 ...روشنی بخشیده ام از نور خویش

 

 خویش می روم ... اما نمی پرسم ز

 ؟ مقصود چیست؟ره کجا...؟ منزل کجا...

 می بخشم ولی خود غافلمبوسه 

 کاین دل دیوانه را معبود کیست

 

 چو در من مرد، ناگه هر چه بود« او»

 در نگاهم حالتی دیگر گرفت

 گوییا شب با دو دست سرد خویش

  «...روح بی تاب مرا در بر گرفت
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  (33ص  ،دیوار، گمشده)

 تگی او رامالل و سرگش نهآی.گذشته ی پرشورش را می جوید و نمی یابد نهآی زن در

 هر»چه بود، نیست.  هم از آن «سایه ای» او دردمندانه درمی یابد که دیگر می تاباند و باز

نه ها آیآن می آورد که در یادفرا، افسانه هایی را «به چشمت چیستم» ینه پرسیدن کهآ از «دم

 .استه شکست« او»زن با رفتن جادوی  نه یند. آیی داتاید و زیباترین می جادو زن را می س

 

ن که اشک خونین هما شاعر با الهه ی خون آشام شعر است. گفتگوی زن/« قربانی»

  و اکنون باز تشنه ی خون است. دهو نوشی هزن را به جام کرد

 را به پای الهه ی شعر افکنده و «شکوفه ی نامش تاج پر»فروغ به یاد می آورد که: 

چیزی ندارد  «اشک آلود دیده ی جز دو»دیگر اکنون  «.در معبد سکوت او رقصیده است»

ن راه باخته است و شعر گناه در ای خوشبختی اش را بریزد. خوشنامی و اوکه به پای 

به  برگزیدن شعر چگونه با آوردکه می یاده باو  «.هر چه داشت جداکرده او را ز» شآلود

اش «دیده امیدهای خزان» دست داده است و بر از را همسر و فرزند ،«و دلدار یار» عنوان

 افسوس می خورد:

 خوش غافلی که از سر خودخواهی»... 

 با بنده ات به قهر چه ها کردی

 چون مهر خویش در دلش افکندی

 ...هر چه داشت جدا کردی او را ز

 

 چون نام خود به پای تو افکندم

 دام ننگ نافکندیم به دام

 ... ای الهه کیست که می کوبدآه
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 آیینه ی امید مرا بر سنگ؟

 

 عطر بوسه های گناه آلود در

 رؤیای آتشین تو را دیدم

 نوای غمی شیرین همراه با

 ...در معبد سکوت تو رقصیدم

 

 دیده ی اشک آلود از من جز این دو

 ... چه مانده که بستانیآخر بگو

 ... ای الهه ی خون آشامای شعر

  «... اینهمه قربانی!دیگر بس است

 (03ص  ،دیوار، قربانی)

نمادهای زنانه را بسیاری از  مللدر اساطیر . با عطر و رستنی پیوند داردزن از دیرباز 

  می توانیم دید. درخت و گیاه هیأتدر 

شاعر آرزو می کند عطر مرموز گیاهی باشد تا سراپای مرد را زن/  «آرزو» شعر در

 :غرق در بوسه کند

 کاش بر ساحل رودی خاموش...»

  «...عطر مرموز گیاهی بودم

 (01ص  ،رزو دیوار، آ)

 «:تولدی دیگر» این زن نباتی سروده است. در از در دفترهای بعدی خود نیزاو 

 دست هایم را در باغچه می کارم»

 سبز خواهم شد، می دانم، می دانم، می دانم



 نانگی در شعر فروغز

 

213 

 و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم

  «تخم خواهند گذاشت

 (950ص  ،)تولدی دیگر، تولدی دیگر

 «:به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم»و در 

 مرا تبار خونی گل ها به زیستن متعهد کرده است»

  92«تبار خونی گل ها، می دانید؟

 (75ص  ،، تنها صداست که می ماند...)ایمان بیاوریم به

 می سراید: «آرزو»ی در ادامه  او

 کاش چون آینه روشن می شد»

  «...دلم از نقش تو و خنده ی تو

 (07ص ،آرزو ،دیوار)

 او جایی دیگر نیز خود را آینه معرفی می کند:. زن با آینه همزاد استن ای

 آه، ای زندگی من آینه ام»

 از تو چشمم پر از نگاه شود

 ورنه گر مرگ بنگرد در من

  «ه ام سیاه شودروی آیین

 (939ص  ،)عصیان، زندگی

و  افسونگری این شعر به با زندگی دوباره ی زن است.برابر نگاه مرد  «آرزو» در

چشم و دل مرد را خیره و  زن و یاد دل انگیز . رقص شورآفرینداردزن نیز اشاره دلبری 

اراده  اگراست و همپای وسوسه ی شیطان  شاغوایو باطل نشدنی  او شیفته می کند. سحر

 سوزاند: مرد را می «ریشه ی زهد» کند

 کاش چون برگ خزان رقص مرا»
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 نیمه شب ماه تماشا می کرد

 ی خانه ی تو در دل باغچه

 لوله برپا می کرد... وشور من

 

 کاش چون یاد دل انگیز زنی

 تشویقدلت پر می خزیدم به

 ناگهان چشم تو را می دیدم

  «...خیره بر جلوه ی زیبایی خویش

 (07ص ،دیوار، آرزو)

 :را بی هیچ توضیحی ببینید «آبتنی»زبان زنانه و لطیف 

 آب خنک بود و موج های درخشان...»

 نان گرد من به شوق خزیدندناله ک

 گویی با دست های نرم و بلورین

 جان و تنم را به سوی خویش کشیدند

 

 زید شتابانوی از آن دورها باد

 دامنی از گل به روی گیسوی من ریخت

 عطر دالویز و تند پونه ی وحشی

 از نفس باد در مشام من آویخت

 

 چشم فرو بستم و خموش و سبکروح

 تازه فشردمتن به علف های نرم و 
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 همچو زنی کاو غنوده در بر معشوق

 دمیکسره خود را به آب چشمه سپر

 

 روی دو ساقم لبان مرتعش آب

 بوسه زن و بی قرار و تشنه و تبدار

 راضی و سرمستناگه در هم خزید...

  «گنه کار رجسم من و روح چشمه سا

  (63ص  ،دیوار، آبتنی)

زنانگی اش را عشق و لبریز از احساس، سرمست از  ،زن / شاعر« سپیده ی عشق»در و 

 می سراید:چنین 

 تن صدها ترانه می رقصد...»

 در بلور ظریف آوایم

 لذتی ناشناس و رؤیا رنگ

 می دود همچو خون به رگ هایم

 

 گویی ز دخمه ی دل من آه...

 روح شبگرد مه گذر کرده

 یا نسیمی در این ره متروک

 ... دامن از عطر یاس تر کرده

 

 زان جهان رؤیاییبی گمان 

 زهره بر من فکنده دیده ی عشق
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 می نویسم به روی دفتر خویش

  «جاودان باشی ای سپیده ی عشق»

 (61ص  ،دیوار ، سپیده ی عشق)

هایش جاری  رگ لذتی رؤیایی در زن از ترانه لبریز است و ی«بلور ظریف آوا»

 انگیزش حر وسوسهس با قلب او دخمه ای است که روح شبگرد ماه از آن گذشته و است.

  .و یا نسیمی راه متروک قلبش را از عطر یاس آکنده استآن را برآشفته 

 و بانوی مادر ایزد ،نیروی مؤنث مظهر» ماه :هوس از دیرباز در پیوندند ماه و عشق و

  93است. «شاهبانوی آسمان

 (331ص  ،)فرهنگ نمادهای سنتی 

تحریک و زندگی  ،جایگاه احساسات ،روح حیوانی» ماد:ن ماه را ستاره شناسی در و

در « رؤیا رنگ لذتی ناشناس و»بی سبب نیست که زن در لحظه ای که  دانسته اند. «جنسی

 روح شبگرد ماه را در دل خود حس می کند.حلول  هایش می دود، رگ

هه ی . الاست «زهره»حالت عاشقانه و دلخواهش را مدیون نگاه محبت زن/ شاعر 

 ها،آب مظهر» زهره: می بخشد. الهام« دلخواه نغمه ی» آفرینش در اوباروری به  عشق و

  «سنتز و خیال پردازی است. ... ،آفریننده درما ...،هوس ها ...،جنس مؤنث ،انفعال

  (29ص،)همان

 پیشتر نیز زهره را معلم عشق خود خوانده و سروده بود:  او

 ، آن الهه ی افسونگراز زهره» 

 رسم و طریق عشق می آموزم

 یکشب چو نوری از دل تاریکی

  «در کلبه ات شراره می افروزم

 (937ص  ،شب اسیر، یک)
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او را  و از او گرفتهرا اسطوره ای لیلی ابهت سنت شکن  فروغِ «لیلیبرگور » شعردر 

 ،«های وحشی لیلی سیاه نیست چون چشم» شاعر زن/ های چه چشم .گرمی خواند «بی وفا»

خم دلنشین  پیچ و» لب های خاموش او ازو شکفته است  «گل آتشین عشق» ها اما درآن

عروس خیاالت » .می خواند یت فراواقع به روبرو شدن با را مرد او قصه ها دارد. «عشق

 چنین او را از نقش سراب زن آرمانی اش بیرون می کشد:  این «دیرپای مرد

 که در او خیره مانده ای  چشم من است این... »

 چشم سیاه چیست؟ی لیلی که بود؟ قصه 

 در فکر این مباش که چشمان من چرا

 چون چشم های وحشی لیلی سیاه نیست

 

 در چشم های لیلی اگر شب شکفته بود

 در چشم من شکفته گل آتشین عشق

 لغزیده بر شکوفه ی لب های خامشم

 ...پیچ و خم دلنشین عشق بس قصه ها ز

 

 ... چرا نگویمت ای چشم آشناآری

 یاالت دیرپامن هستم آن عروس خ

 من هستم آن زنی که سبک پا نهاده است

  «لیلی بی وفا برگور سرد و خامش

 (56ص  ،)دیوار، برگور لیلی

این نمی  را بیش از« جانسوزش خواهش» زن است. یشقعابه  اقرار «اعتراف»شعر 

 م ازپارساوار د او .دمی سازن برمال ها چشم را «ر پریشانراز این خاط» زیرا ،تواند نهان کند
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 شچه دلخواه آن» نمی تواند .استعشق  حالی که دلش گرفتار در، می زند توبه و زهد

 او «ضعف» این اقرارو  سبکسری متهم می شود بی شرمی و بهچون  بگوید، «است

 ،بزرگترین جرمی که فروغ در سنت ادبی مردانه ی ما مرتکب شدو  .محسوب می شود

 همین بود: 

 دگرتا نهان سازم از تو بار »

 راز این خاطر پریشان را

 می کشم بر نگاه نازآلود

 نرم و سنگین حجاب مژگان را

 

 جانسوز یدل گرفتار خواهش

 از خدا راه چاره می جویم

 پارساوار در برابر تو 

 سخن از زهد و توبه می گویم

 

 که دلم آه، هرگز گمان مبر

 با زبانم رفیق و همراه است

 هر چه گفتم دروغ بود، دروغ

  «...ه استرا گفتم آنچه دلخوا ی توک

  (51ص  ،)دیوار، اعتراف

خموش و  و رازدار زنان: » فروغ از دید منفی مردان نسبت به زنان می گوید در ادامه

ه ی شعر مردانه بوده یمکر و پنهان کاری زنان همواره در سنت ادبی ما دستما .«مکارند

 ...«:من هم زنم » می سراید. و از آن برای اعتراف خویش کمک می گیردفروغ  و  است
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 شاید این را شنیده ای که زنان»

 به لب دارند« نه»و « آری»در دل 

 ضعف خود را عیان نمی سازند

 دار و خموش و مکارندراز

 

 آه، من هم زنم، زنی که دلش

 در هوای تو می زند پر و بال

 دوستت دارم ای خیال لطیف

  «دوستت دارم ای امید محال

 ()همان

 آگاه است:خود  از اعجاز جاذبه یاین زن  .اشتیاق زن رهاورد سفر اوست «قشو» در

 پی آن هدیه که زیبنده ی توست ای بسا در ...»

 در دل کوچه و بازار شدم سرگردان

 عاقبت رفتم و گفتم که تو را هدیه کنم

 ...پیکری را که در آن شعله کشد شوق نهان

 

 ... این منم، این آتش جانسوز منمحالیا

 ی امید دل دیوانه ی اندوه نوازا

 بازوان را بگشا تا که عیانت سازم

  «ارم از این راه درازرد سفر دچه رهاو

 (96ص  ،دیوار، شوق)
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چشم در  «ظلمت دهلیز» که نیمه شبی دراست  زنی انتظارقصه ی  «قصه ای در شب»

برق چشم » وذهن زن می پراکند  مردی که با نیامدنش بذر بدگمانی در ؛راه معشوق است

 «.دیدارم دگر هرگز نمی آید بهنه...» می پوشاند که: «ابر دودآلود این پندار»را با « شتبدار

می آغازد و این  روشنایی ها خانه ها و «بوسه ی بدرود» قصه اش را با شاعر زن/

 کند. زن را به وفای مرد نقش بر آب می «امید سست و بی بنیاد»ت استهالل پیشاپیش عبرا

 جانکاهش در انتظار می طلبد و را مرد دیدار زن احساس زنانه سرشار است. زا شعر

 می بیند: اغواگر مناظر مرموز شب را لبریز از تصاویر اروتیک و

 آلودی رسد عریان و عطرباد از ره م»...

 خیس، باران می کشد تن بر تن دهلیز

 در سکوت خانه می پیچد نفس هاشان

  «...زانگی ه های شوقشان لرزان و وهمنال

 :ادامه ی شب تنهایی زن است و انو پایان این قصه ی تلخ، حکم بی وفایی مرد

 تیرگی ها را به دنبال چه می کاوم؟

 پس چرا در انتظارش باز بیدارم؟

 در دل مردان کدامین مهر جاوید است؟

 «...نه... دگر هرگز نمی آید به دیدارم

 (17ص )دیوار، قصه ای در شب، 

 

وش هوس خفتن امواج پرخربه فرو فتر دیوار نزدیک می شویمه پایان دهمچنان که ب

/ شاعر زن نیاز مقصد« تن»دیگر  م. در انتهای این دیوارمی خوریو طلب های زنانه بیشتر بر

  نیست.
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زن از او و دورویی  فریب و به کیفر این «نشسته است زنرقیب  در بر»مرد  «قهر»در 

روشن  هایافق به دارد  حصار جسم گذشته و ازندک اندک اکه است زنی او . می گذرد

 می نشیند: «به ناز روی شانه ی ستارگان» آنجا پیش می رود که: تااو صعود  .می رسد روح

 تو که مرا به پرده ها کشیده ای...»

 چگونه ره نبرده ای به راز من؟

 گذشتم از تن تو زانکه در جهان

 تنی نبود مقصد نیاز من

 

 چنین دویده ام اگر به سویت این

 به عشق عاشقم نه بر وصال تو

 به ظلمت شبان بی فروغ من

  «خیال عشق خوشتر از خیال تو...

 (933ص  ،دیوار، قهر)

 

 چون گلی خود می گوید که بر ساحل کارون او از .حدیث نفس فروغ است «تشنه»

نغمه  تنهایی در بود،« فریاد زیبایی»با پیکری که  او عشق رویید. افسونگر عطر از سرشار

 «رؤیایی رؤیای شوم سرزمینی دور و» چشمانش در و سرمی داد های آتشین شعرش را

  «آفتابش رنگ شاد دیگری دارد.» خیره بود. سرزمینی که نسیم رهگذر می گفت:

به  و رها کرد بود« یاد عشق نخستین»که یادش را مردی  ساحل کارون و شاعر زن/

را گذاشت و شیفته  همسرشعشق  خورشید جنوب و گرمای .سوی شهر رؤیاها راهی شد

 افشان/ شهد سوزان هزاران بنوشد از لب خورشید نورتا »ی رؤیاهای دور و رنگین رفت: 

/ جنگل انبوه تاریکی در» شدمحو و  نبودکار  اما خورشیدی در«. بوسه ی تبدار و شیرین را
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 افسون و زیبایی و ار ازاینک پس از جدایی زن که سرش«. چون رگ نوری طنین آشنای او

تشنه ی یک »است و  «ی خورشید تشنه ی یک بوسه» که پژمرده ای است گل امید بود،

 «: قطره ی شبنم

 من گلی بودم»

 در رگ هر برگ لرزانم خزیده عطر بس افسون

 در شبی تاریک روییدم

 تشنه لب بر ساحل کارون

 

 بر تنم تنها شراب شبنم خورشید می لغزید

 ی مردی که با چشمان خاموشش یا لب سوزنده

 سرزنش می کرد دستی را که از هر شاخه ی سرسبز

 غنچه ی نشکفته ای می چید

 

 پیکرم فریاد زیبایی

 در سکوتم نغمه خوان لب های تنهایی

 ی یو رؤیا دیدگانم خیره در رؤیای شوم سرزمینی دور

 که نسیم رهگذر در گوش من می گفت:

  «آفتابش رنگ شاد دیگری دارد»

  (931ص  ،، تشنه)دیوار

دیواری که  از او می رود تا می گوید. ییشهر رؤیااین  از نیز «دیوار»شعر  فروغ در

بعدها  بود، شآرزوی / شاعر پیش از جدایی درچه زن آن مرد به گردش ساخته بگریزد.

 :«تنه و فریب زجایم نیفکند/ تا فپای مرا دوباره به زنجیرها ببند» .مایه ی پشیمانی اش شد
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 شتاب لحظه های سرد در گذشت پر»

 چشمهای وحشی تو در سکوت خویش

  «گرد من دیوار می سازد

 (929ص  ،)دیوار، دیوار 

 با« تشنه» می سازد، در زن دیوار که گرد خاموش مرد وحشی و های از همین چشم

تا راه شهر آرزوها را  می گریزد شاعر از این دیوار زن/ حسرتی عمیق یاد شده است.

 می خوانیم: «دیوار»ادامه ی  در ،شایدبگ

 می گریزم از تو تا دور از تو بگشایم »

 راه شهر آرزوها را

 ...و درون شهر

 را قفل سنگین طالیی قصر رؤیا

 

 لیک چشمان تو با فریاد خاموشش

 راه ها را در نگاهم تار می سازد

 همچنان در ظلمت رازش

 ...گرد من دیوار می سازد

 

 و آزادمن از آنجا سرخوش 

 فسون تو دیده می دوزم به دنیایی که چشم پر

 م تار می سازدمراه هایش را به چش

 فسون تو دیده می دوزم به دنیایی که چشم پر

 همچنان در ظلمت رازش
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  «گرد آن دیوار می سازد.

 ()همان

 سراید: می انهناامید او نیست و کار  آزادی درشادی و  ،گریز اما پس از

 سلیکن ای افسو»

 ندیدم عاقبت در آسمان شهر رؤیاها من

 نور خورشیدی

 

 زیر پایم بوته های خشک با اندوه می نالند 

 !«چهره ی خورشید شهر ما دریغا سخت تاریک است »

 خوب می دانم که دیگر نیست امیدی

 نیست امیدی

 

 محو شد در جنگل انبوه تاریکی

 چون رگ نوری طنین آشنای من

 تارقطره اشکی هم نیفشاند آسمان 

 از نگاه خسته ی ابری به پای من

 

 من گل پژمرده ای هستم

 چشمهایم چشمه ی خشک کویر غم

 تشنه ی یک بوسه ی خورشید

  «قطره ی شبنمتشنه ی یک 

 (931ص  ،، تشنهدیوار)
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اولین  -«گناه»هوای  حال و نیز است« دیوار»که آخرین شعر زنانه ی دفتر «ترس»در 

روایتی سنگین و آرام جای شوق و  با این تفاوت که ،حس می کنیمرا  -شعر این دفتر

 می شود و« بوته ی وحشی نیازی گرم» نباتی یحضوربا را گرفته است. زن « گناه»طلب 

می  عطر شکوفه های لرزان را/ در جام شب شکفته» او .«شوق می روید همچون علفی ز»

 دارراز «دامان ر سبزه های تربست» .می آمیزد در اوبا  «نسیم بی پروا»در هیأت  مردو  «نوشد

ورزی عشق این  انراز پنه-زمزمه ی نسیم صحراها-که مردزن می ترسد  و ستاعشق این 

 د:کنخاطره ها ماندگار  در تن زن ی«ردهــعطر علف فش»را با  اشخاطره و  ردهبرمال کرا 

 ما چه گذشت؟ کس چه می داند بر ...»

 من او شدم... او خروش دریاها

 وحشی نیازی گرممن بوته ی 

 ...او زمزمه ی نسیم صحراها

 

 می ترسم از این نسیم بی پروا

 آویزدگر با تنم این چنین در

 ترسم که ز پیکرم میان جمع

  «عطر علف فشرده برخیزد!

 (906ص ،دیوار، ترس) 

ی که / شاعرزن فروغ، د.رسمی به پایان  «ترس» و با هآغاز شد« گناه»با  «دیوار» دفتر

می  دفتر این پایان در می ستود، و می سرود را مرد گناه آلودش با رابطه یی با بی پروای

می  راهگشای او همین تردیدها اثری می بینیم. شعارگونه و تندش کمتر زباناز و  دترس

 من محدود و تک بعدی اش از پیله ی جسم را می درد و نمی گذرد که دیری  وشود 



 زنانه با فروغ

 

226 

 

تب های جسمی و جنسی محبوس بود، به تدریج  تاب و زنانگی او که در د.بیرون می آی

به کالبدی انسانی با  پیکر زنانه ی شعر فروغ دفترهای بعد به هویتی زنانه تبدیل می شود. در

به  و می گذرد «مرد» و «زن» افق دید او از و سایه روشن نگرش زنانه تغییر شکل می دهد

  .می رسد« انسان»

 

*** 

 

سنت ادبی این  پنهان خود، جامعه و و های پیدا«دیوار» «اسیر»که  ی/ شاعرفروغ، زن

ی پیله » در کهبود  پروانه ای رسید. «عصیان» به ،زپروا و لهیبرزخ پ از درگذر سرزمین بود،

 او .دندمجال پروازش نمی دا نیز «آسمان روشن شعر در» و دیگنج نمی «اش تنهایی

 ساله ی زن ایرانی قیام کرد و انرزاکرد. در برابر اسارت ه «عصیان»و  سرسختانه ایستاد

 ساالر را به چالش کشاند. هنجارهای جامعه ی مرد

نوع  شورش در» درباره ی اعتراض زنانه ی فروغ می نویسد:« منوچهر آتشی»

! آن هم زنی که ای بهتر از زن بودن او برای شورشچه بهانه  و ]فروغ[ است، اندیشیدن او

بگوید. نخست از وحشت، صدایش را پایین آورده چندین صد سال هر گاه خواسته سخنی 

مقلدانه حرف زده تا مبادا به  و این پچ پچه هم با صدای رگه دار تازه در پچ پچه و تا حد

  90 «صدای زنی برسد.« اخالق»وش بانیان گ

 ( 762،ص «شورش و شعر فروغ » )جاودانه فروغ فرخ زاد، 

به چشم می  «عصیان بندگی» و «اییعصیان خد»ی این شورش زنانه در اشعار نمونه 

ظاهر شده است، اما رگه هایی از  -و نه زنانه -فروغ در این اشعار گرچه انسانی خورد.

درد  ازاو گویی حنجره به گوش می رسد. این بغض فرو خورده ی زن و فریاد پنهان او از 

 :شتاریخی ا «خدایان» برابر در ،می سراید «زن»مشترک 
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 ش افسردم، ولی امروزسالها در خوی... »

 شعله سان سر می کشم تا خرمنت سوزم

 یا خمش سازی خروش بی شکیبم را

 یوه ای دیگر بیاموزم ... یا تو را من ش

 

 خویش را آیینه ای دیدم تهی از خویش

 هر زمان نقشی در آن افتد به دست تو

 گاه نقش قدرتت، گه نقش بیدادت

 «...گاه نقش دیدگان خودپرست تو

 (99ص  ،عصیان بندگی)عصیان، 

و / شاعر وجودش را آیینه ای تهی از خویش می بیند که در آن نقش قدرت زن

 دیوارهای سرکش بر پس عاصی و است، افتادهساله اش بیداد و خودپرستی خدایگان هزار

 اسارتش مشت می کوبد و فریاد می کشد:

 می نشینم خیره در چشمان تاریکی... »

 جدا باشم؟می شود یکدم از این قالب 

 همچو فریادی بپیچم در دل دنیا

 ...چند روزی هم من خاکی خدا باشم

 

 گر خدا بودم دگر این شعله ی عصیان

 کی مرا، تنها سراپای مرا می سوخت

 ناگه از زندان جسمم سر برون می کرد

 ... تر می رفت و دنیای مرا می سوختپیش
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 مشت هایم، این دو مشت سخت بی آرام

 بر دیوارها می خوردکی دگر بیهوده 

 آنچنان می کوفتم بر فرق دنیا مشت

 «می مرد... در تن دیوارها« هستی» تا که

  (31ص ،عصیان خدایی عصیان،)

 

/ شاعر با چهره ای مادرانه ظاهر می زن« شعری برای تو» و «بازگشت» شعر دو در

 فرزند را زمزمه می کند. درد دوری از و شود

 

در پای گاهواره ی خواب کودک مادر یی دردآلود آخرین الال «شعری برای تو»

ها بعد در آسمان جوانی فرزند بپیچد و  است، به این امید که بانگ وحشی این فریاد سال

خود می  عصیان ریشه دار از فروغ در این شعر مادرانه او مادر خویش را به درستی بشناسد.

و  «بانگ هستی خود باشد»ت زنی که می خواس .بودن« زن»بزرگش بر  «دریغ» و از گوید

 نشد:

 آن داغ ننگ خورده که می خندید...»

 بر طعنه های بیهده من بودم

 گفتم که بانگ هستی خود باشم

 بودم« زن»اما دریغ و درد که 

 

 چشمان بی گناه تو چون لغزد

 هم بی آغازبر این کتاب در
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 عصیان ریشه دار زمان ها را

  «...زبینی شکفته در دل هر آوا

 (66ص  ،ان، شعری برای توعصی)

کس »مید دیدار در روزی که به ا ،گردانش را از فرزند جدا می کندسرمادر سایه ی 

فرشته ها » و ها همه مسخ شده اند که ارزش در دنیای رنگ و ریا. «نه غیر خدا باشد بین ما

ان آس «جدال» راهی نشسته است هر سر بر «دیو دروغ و ننگ و ریاکاری» و «همه گریانند

می گذارد تا فرزند چهره ی واقعی او را بشناسد و او  وا به زمان را پس زن همه چیز نیست.

 ابد:یرا از دل شعرهایش باز

 این آخرین ترانه ی الالیی است...»

 در پای گاهواره ی خواب تو

 باشد که بانگ وحشی این فریاد

 اب توبپیچد در آسمان ش

 

 بگذار سایه ی من سرگردان

 و دور و جدا باشداز سایه ی ت

 روزی به هم رسیم که گر باشد

 ...کس بین ما نه غیر خدا باشد

 

 روزی رسد که چشم تو با حسرت

 لغزد بر این ترانه ی دردآلود

 جویی مرا درون سخن هایم

 «به خود که مادر من او بودگویی 
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 ()همان

 

ویر اتص. دیداری در وهم فرزند است، قصه ی اشتیاق مادری برای دیدار «بازگشت»

آغاز وا و مناظر حال و ه / شاعر است.که لبریز از عواطف مادرانه ی زنطیف و زنانه ای ل

 در دیدار فرزند است:زن پیام آور ناکامی  شعر

 خانه ها رنگ دیگری بودند... »

 گردآلوده، تیره و دلگیر

 چهره ها در میان چادرها 

 ...رهمچو ارواح پای در زنجی

 

 می دویدند از پی سگ ها

 برهنه، سنگ به دستکودکان، پا

 زنی از پشت معجری خندید

  «باد ناگه دریچه ای را بست

 (16ص  ،)عصیان، بازگشت

  اجازه ی خندیدن ندارند. به ارواح اسیری مانندند که حتی از پشت معجر زن ها

/ زناسارت  قصه ی اسارت است، «.اسیر» ایهو و بازگشتی است به حال بند این دو

زن که  فروغ، یمن شخصنه  این بند اما در .دیدار فرزند محروم شده است مادری که از

ده ز رقم شخدایان برای -پیچیده در لفاف سنت ها و قوانینی که پدر تاریخی این سرزمین

د، با خنده ای به پای می کوب« شگور آرزوی» بر صحنه نشسته است وی میانه  در ند،ا

  .تلخی یک دشنام

 می جوید: «در وهم» فرزند را «بانگ کودکانه ی» و شود فروغ ظاهر می گاهآن 
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 از دل خاک سرد آیینه »...

 ناگهان پیکرش چو گل رویید

 شیموج زد دیدگان مخمل

 آه، در وهم هم مرا می دید!

 

 تکیه دادم به سینه ی دیوار

 گفتم آهسته: این تویی کامی؟

 لیک دیدم کزآن گذشته ی تلخ

 هیچ باقی نمانده جز نامی

 

 بت خط جاده پایان یافتعاق

 ره غبار آلود من رسیدم ز

 تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ

 «هر من گور آرزویم بودش

  (همان)

نای دراز بیشمار خواهرنش را در و/ شاعر که زن تلخ تر سرنوشتی دریغی تلخ بر

 ه است.دیدار فرزند محروم کرد برای همیشه از زن، تاریخِ تاریکِ

 

در  «همچو موج ابر سپیدی» عروسی می بینیم که در لباس سپید رازنی  «رؤیا بلور» در

درخشد. با اشک  می «گل مریم سپید» گیسوی او بر نشسته است و بشمرد محبوکنار 

«: آری»سپس  ی درنگ والحظه  درگوش. مرد چشم وکالم خوش دلنواز شوق در
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 رؤیایی بیش نیست. ردماین ... اما پیوندی عاشقانه و جاودان در محراب عشق. .«لتُقَبِ»

 می تپد: زنی سینه  در او تنها آرزوی رؤیایی که محو می شود و

 یکدگر یما تکیه داده نرم به بازو»

 در روحمان طراوت مهتاب عشق بود

 بار و برگ سرهایمان چو شاخه ی سنگین ز

 خامش، بر آستانه ی محراب عشق بود

 

 من همچو موج ابر سپیدی کنار تو

 گل مریم سپید بر گیسویم شکفته

 مژگان نازکم هر لحظه می چکید ز

 ...دبرگ دست های تو آن شبنم سپی بر

 

 آنگه در آسمان نگاهت گشوده گشت

 بال بلور قوس و قزح های رنگ رنگ

 دیدر سینه قلب روشن محراب می تپ

 من شعله ور در آتش آن لحظه ی درنگ

 

 و همچون نسیم صبح« آری»گفتم خموش 

 یدم به سوی تولرزان و بی قرار وز

 اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم

  «در سینه هیچ نیست بجز آرزوی تو

 (71ص  ،، بلور رؤیا)عصیان
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 را شیرین همه چیز یازدواج می گوید. زن در این رؤیا مراسم از این شعر فروغ در

نگاه رنگین و کالم  روشن، مرد با پیشانی بلند و بخش و شوق آلود می بیند. قدس، آرامم

 از -اشک شوق -«اشک شبنم سپید» زن را به شیفتگی و بی قراری می کشاند و دلنواز،

 پیوندی گناه آلود هر جا با مرد تنها بود،زن  دفترهای پیشین در می چکاند. مژگان نازکش 

حس  «فرشتگان خدا» حضور با و «محراب»قداست این پیوند را در اینک  اما ،اشتبا او د

 باشد. صحنه ی مقدس در رؤیا حتی اگر این می کنیم،

 

 و زنی که او پوید گریز و پرهیز مردی است که پناهی می جوید و راهی می «ظلمت»

  :«آن لحظه ی جادویی اوج در»تنها  موج سرگشته و دو کامی می خواند. به جامی و را

 گر به هم آویزیم»...

 ی تنها، چون موجما دو سرگشته 

 م رسیدبه پناهی که تو می جویی، خواهی

  «ی اوجاندر آن لحظه ی جادوی

 (96ص  ،ظلمت ،)عصیان 

پیش از فردایی  می کند،زنده  / شاعر خاطره ی زن در آخرین شب وصال را« گره»

 در ،که لبریز از درد فراق است  یوصال «.من تا ابد کنار تو می ماندم»که اگر نمی آمد، 

 تصویری ازآشفتگی روحی مغشوقاتاق  شب سرد سیاهی که به فردای جدایی می انجامد.

 :ارائه می دهدرا  مرد زن و

 هم و مغشوش استدر دیدم اتاق»...

 در پای من کتاب تو افتاده

 سنجاق های گیسوی من آنجا

 ...بر روی تختخواب تو افتاده
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 آنگه ستارگان سپید اشک 

 سوسو زدند در شب مژگانم

 دیدم که دست های تو چون ابری

 نمآمد به سوی صورت حیرا

 

 دیدم که بال گرم نفس هایت

 سائیده شد به گردن سرد من

 گویی نسیم گمشده ای پیچید

  «...مندر بوته های وحشی درد 

 (91ص  ،)عصیان، گره 

شعر موج می زند و برزخ بیم و امید او را این در فروغ زبان و عاطفه ی زنانه و لطیف 

 .خوبی نشان می دهدبه 

 

هر لحظه نسیم  به محاکمه کشانده می شود که ی وفابی مرد «راهی دور از» شعر در

او را  زن به کیفر این هوسبازی و به راهی می کشاند و برق نگاهی به گناهی. را هوسی او

 می گذارد و می گذرد:

 و به کس مهر نبندی مگر آن دمت... »

 خود رفته در آغوش تو باشد که ز

 لیک چون حلقه ی بازو بگشایی

  «...تو باشد اموشنیک دانم که فر

 (909ص ،)عصیان، از راهی دور
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خته به شرار عشق سو را زهره درس افسونگری آموخته و پیکر مردزن از مکتب 

 دل نمی سپارد: به او و نمی گیرد آرام آغوش او در موج وحشی مرد با این حال است،

 تو به من دل نسپردی که چو آتش»

 عطش سوخته بودم پیکرت را ز

 ؤیایی زهرهمن که در مکتب ر

  «...رسم افسونگری آموخته بودم

 (همان)

 

او  می جوید. یارش ر «بهار سپید» قصه ی شوق و طلب زنی است که در «جنون»

می  جنون عاشقانه اش دامن افسون بهاری به هیجان جوانه است و و «شرم شکوفه»لبریز از 

 کرده است:« رزووآ شعر و فریاد» از سرشار زن را جوانی طبیعت شوق و و شور زند.

 دل گمراه من چه خواهد کرد»

 با بهاری که می رسد از راه؟

 با نیازی که رنگ می گیرد

 ...در تن شاخه های سرد و سیاه

 

 لب من از ترانه می سوزد

 سینه ام عاشقانه می سوزد

 پوستم می شکافد از هیجان

 پیکرم از جوانه می سوزد...

 

 ای بهار، ای بهار افسونگر
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 ال او شده اممن سراپا خی

 در جنون تو رفته ام از خویش

 شعر و فریاد و آرزو شده ام

 

 می خزم همچو مار تبداری

 بر علف های خیس تازه ی سرد

 آه با این خروش و این طغیان

  «دل گمراه من چه خواهد کرد؟

  (991ص  ،)عصیان، جنون

های  کوسن آرزوی همسری آرمانی بر در و های دور سال دختری در« رهگذر» در

پشت پلک های خستگی اش فردای شیرین زندگی  می زده و نقش رؤیا رنگین خود

گرم دخترانه اش را  یکه رؤیا «اکنون زنی تنهاست» او می کشیده است. انتظار مشترک را

کوسن های  سر بر عتاب آلود رهگذری خسته و به جای آن مرد آرمانی باد برده است و

 آیا این رهگذر خسته با زهر عتابش رامی می طلبد.رنگینش گذاشته و از او کامی و آ

مرکبش به سوی  بر سوار ست که روزی دختر رانی «زاده ی مغرور و رؤیاییشه» همان

 برد؟« قصر رؤیا»

می ن فرداهایش نقش وسکزنی می گوید که با شوق بر  آرزوهایاز  این شعر رنگین

 ند:، رنگ بباز«مهمان ناخوانده»زند تا در عتاب مرد، این 

 یکی مهمان ناخوانده»

 هر درگاه رانده، سخت وامانده ز

 آلودته، غباررسیده نیمه شب از راه، تن خس

 نهاده سر به روی سینه ی رنگین کوسن هایی
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 که من در سالهای پیش 

 همه شب تا سحر می دوختم با تارهای نرم ابریشم

 هزاران نقش رؤیایی بر آنها در خیال خویش

 د بر هم پلک های داغ و سنگینمو چون خاموش می افتا

 گیاهی سبز می رویید در مرداب رؤیاهای شیرینم

 می خاستدشت آسمان گویی غبار نور بر ز

 گل خورشید می آویخت بر گیسوی مشکینم

 نسیم گرم دستی، حلقه ای را نرم می لغزاند

 ...در انگشت سیمینم

 کنون مهمان ناخوانده

 هر درگاه رانده، سخت وامانده ز

 نها می فشارد دیدگان گرم خوابش رابر آ

 به خود هموار سازم تلخی زهر عتابش را  ، من باید آه

 و مست از جام های باده می خواند: که آیا هیچ

 باز در میخانه ی لب های شیرینت شرابی هست

 یا برای رهروی خسته

 زیبا در دل این کلبه ی خاموش عطر آگین

  «جای خوابی هست؟

  (907عصیان، رهگذر، ص )

 

روزی » مرگی که / شاعر از روزی می گوید که او دیگر نیست.زن «بعدها» در

تهی « افسون شعر» زن پایان خواهد داد. دست های او از «فریاد درد»به  و «خواهد رسیدفرا
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 نیمه شبی گل بر -شاید -عاشقان زن می میرد. در او فرو می شوند و آن شعله ی شگرف

 نقش دستی، مویی، تار» زن تهی است، ای که از«آیینه بر رد»و  غمناکش بگذارند. گور

خروارها  زیر ضربه های عاشقانه ی قلب مرد، از دور او قلب می ماند. به جای «شانه ای

 :خاک می پوسد

 در اتاق کوچکم پا می نهد»...

 بعد من با یاد من بیگانه ای

 در بر آیینه می ماند به جای

 «...تار مویی، نقش دستی، شانه ای

 (926ص  ،)عصیان، بعدها 

 

 و ر به عشق و امیدزن/ شاع است، آخرین شعر مجموعه ی عصیانکه  «زندگی» در

دست رفته افسوس می  گذشته ی از بر و از زندگی لبریز است او .زندگی می اندیشد

چون » به زندگی «عصیان» پایان تاشاپور  پرویز فاصله ی جدایی از درکه  فروغخورد. 

دوستی به طرفش دراز  دست «تولدی دیگر»آستانه ی  اینک در ،بودکرده  نظر «دشمنی

  می کند.

در  شاعر با آینه /پیوند زن آینه ی زندگی. ی نامد،آینه م خود رازن  شعراین  در

  می سراید: ند چنینژرف و شگرف است. در این ب شدفترهای ی هـهم

 ، من آینه ام آه ای زندگی...»

 ه شودپر از نگا مماز تو چش

 ورنه گر مرگ بنگرد در من

  «...روی آیینه ام سیاه شود

 (939ص  ،)عصیان، زندگی
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 درباره ی این بند به پایان می بریم: «محمود نیکبخت» را با مطلبی از« عصیان»دفتر 

به  برای نخستین بار آینه را ]شعر زندگی[ ر در آخرین اثر دوران گمشدگی خودشاع»

نشانه ای دست می یابدکه هم  شیئ و به و آگاهی به کار می گیردما به ازاء  و عنوان نماد

  96 .«هم اولین نمود دوران آگاهی او  نمایی ازآینه ی ویژه ی فروغ است و

 (21ص رهایی،  از گمشدگی تا)

 

*** 

 

 

فروغ و نمودار تکامل و صعود زبان و اندیشه ی  نقطه ی عطف شعر« تولدی دیگر»

به پهنه ی روح و هویت  و می گریزد حصار جسم از مجموعه این دراو  «زنانگی» اوست.

جزئی نگری  با به واقع در دوره ی دوم شعرش و نگاه زنانه ی فروغ در شعر،»: او می رسد

ر دوره ی اول، نگاه دو جنسی نگاه فروغ د زنانه اش نمود می یابد. زنانه اش و شهود

ویژگی زنانه  انی و فراجنسی است،دوره ی دوم که نگاه فروغ نگاهی انس اما در است...

یا « بفشردم»و مرد یا مثالً تفاوت صرف فعل  اش وابسته به واژه های بیرونی زن

  95«بلکه دارای هویت زنانه است. نیست، « بفشردمش»

 (32ص (، 0ایران )ی چهره های قرن بیستم)

 

 را چنین آه می کشد:فروغ معصومیت کودکانه اش  «آن روزها» در

 ا رفتندآن روزه»

 آن روزهای خیرگی در رازهای جسم

 آن روزهای آشنایی های محتاطانه با زیبایی رگ های آبی رنگ
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 دستی که با یک گل

 از پشت دیواری صدا می زد

 یک دست دیگر را

 ، مضطرب، ترسانهای کوچک جوهر، بر این دست مشوش و لکه

 و عشق،

 ...که در سالمی شرم آگین خویشتن را بازگو می کرد

 

 وزها رفتند ...ن رآ

 و دختری که گونه هایش را

 با برگ های شمعدانی رنگ می زد، آه

 اکنون زنی تنهاست

  «اکنون زنی تنهاست

 (1ص  ،آن روزها ،تولدی دیگر)

دختری که گونه » .است گم کرده «آن روزها» در را اشانه کودکشادی  زن/ شاعر

جا  سرشار سالم و زهای خوب وآن رو در ،«برگ های شمعدانی رنگ می زد با را هایش

این  در می کشد. آه ،گم شدند روزهایی که پوسیدند و بر «زنی تنها» اکنون و مانده است

 دخترانه اش را به سوگ می نشیند. با مویه ای پنهان دنیای دگردیسی تلخ، زن

 

به » او با عشق .می گویدشور عاشقانه اش  پرلحظات  از زن «آفتاب می شود» شعر در

 را از دست بدهد: آنهارسیده است و نمی خواهد « به جاودان به بیکران، شان،کهک

 دورها و دورها تو آمدی ز... »

 ز سرزمین عطرها و نورها
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 نشانده ای مرا کنون به زورقی

 ...ابرها، بلورها عاج ها، ز ز

 

 نگاه کن که موم شب به راه ما

 چگونه قطره قطره آب می شود

 صراحی سیاه دیدگان من

 ه الی الی گرم توب

 لبالب از شراب خواب می شود

 

 ای شعر منهبه روی گاهواره 

 نگاه کن

  «تو می دمی و آفتاب می شود.

 (20ص  ،تولدی دیگر، آفتاب می شود) 

 

زندگی فروغ دانست. حقیقت آن است که فروغ  را باید بازتابی از «روی خاک»شعر 

حضوری نباتی و در پیوند  با / شاعرزن . اینشاعری اش زمینی بود در تمام طول زندگی و

 می گوید و عشق می ورزد. او چنین می سراید: شعر زندگی می کند، می روید، با زمین

 نکرده ام وزهرگز آر»

 یک ستاره در سراب آسمان شوم

 یا چو روح برگزیدگان

 همنشین خامش فرشتگان شوم

 هرگز از زمین جدا نبوده ام
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  «با ستاره آشنا نبوده ام

  (20ص  ،ولدی دیگر، روی خاکت)

/ می مکد که باد و آفتاب و آب را»ت گیاهی چهره می نماید که أدر هیاین زن 

 .نسیم و ستاره ها را به عشقبازی می خواند غریزه سرشار است و از او «زندگی کند

رویش  ناک بوده است. زن، زایایی و زندگی ودیرباز بین زن و زمین پیوندی رازاز 

 ان می آورد، همان گونه که زمین:را به ارمغ

 روی خاک ایستاده ام»

 با تنم که مثل ساقه ی گیاه

 باد و آفتاب و آب را

 می مکد که زندگی کند

 میل بارور ز

 درد بارور ز

 روی خاک ایستاده ام

 تا ستاره ها ستایشم کنند

 «تا نسیم ها نوازشم کنند.

 ()همان

درد را چونان  لذت و اد می آورد.را بر زنبق تنش به ی مرد زن سپس شبنم پیکر

روی خاک ایستاد است، « درد ز میل / بارور ز بارور»می آشامد و همانگونه که  معجونی

 یاد می آورد: فرا ناپایداری این میل و درد را

 جز طنین یک ترانه جستجو نمی کنم»

 در فغان لذتی که پاک تر

 از سکوت ساده ی غمی است
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 آشیانه جستجو نمی کنم

 نی که شبنمی استدر ت

  «روی زنبق تنم

 ()همان

، و سکوت ساده ی غم، حاصل فغان لذت بیانگر جوشش دردناک عشق و اشتیاق»

است. فروغ نه لذت را انکار  «جانیان کوچک»بی پایان او در زمین و در میان این  تنهایی

بی آنکه  و او همه ی احساسات انسانی خود را تجربه می کند نه رنج و اندوه را. می کند و

شیفته شود، راه بی نهایت خود را ادامه می دهد. فروغ می داند که جسم جفت او نیز مثل 

شبنم است و تنها یک شب میهمان زنبق تن اوست، و می رسد زمانی که خورشید برخیزد 

 97« و او را به سمت خویش بخواند.

 (23جوی جانب آبی، ص  ست ودر ج)

 .افتدی به یادگذشته ی متزلزل عاطفی اش م پایداری اونا ومرد یادآوری  با شاعر زن/

مردمان » کشیده اند. «کلبه ی زندگی اش جدار» بر «خط سیاه عشق» که با «یادگارهایی»

 می خواندشان: «شبنم» پی برده و ها که زن اکنون به بی ثباتی آن «رهگذری

 ه ام که زندگی استببر جدار کل»

 با خط سیاه عشق

 اندیادگارها کشیده 

 مردمان رهگذر:

 قلب تیر خورده

 شمع واژگون

 نقطه های ساکت پریده رنگ

  «...هم جنونبر حروف در
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 ()همان

 ،سیاه است -«گذرانره»-مردان از یادگارهای عجیب و متفاوت کلبه ی زندگی زن

 روشن می کند.تاره باران خاطرات عاشقانه س را این شب خود ساخته اما

می دهد. نشان  ورد با مسائل جنسیفی فروغ را در برخاین شعر دگرگونی و رشد عاط

، «کام تو می جوید زنی امشب ز»ویخت که: تاب به مردان می آ تب و پر او که در اسیر،

 تولد است.ی و در آستانه تر می گذارد بزرگ نون آرام آرام پای به دنیایی اک

 

های عاشقانه ی آخرین صحنه  و را تصویر می کند بی بازگشت مرد رفتن «شعر سفر»

می پندارد که  «بی خبر از فریب فرداها» زندر ذهن زن تداعی می شود.  یپیش از جدای

 .شدلخوش است به سایه ی مستدام او بر سر سرنوشت وعشق مرد همیشگی و راستین است 

 :نگارد یم زن را بر معبد نگاه ریتقد اهیس یها هیغم آ ی رهیت یاما اکنون خدا

 رفته از دنیا من به بوی تو... »

 بی خبر از فریب فرداها

 کم می ریختروی مژگان ناز

 چشم های تو چون غبار طال

 تنم از حس دست های تو داغ

 م در تنفس تو رهایگیسو

 عشق و می گفتم: می شکفتم ز

 هرکه داده شد به دلدارش»

 ننشیند به قصد آزارش

 برود، چشم من به دنبالش

  «...برود، عشق من نگه دارش
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 (29ص  ،دی دیگر، شعر سفرتول) 

 

وزش » ،«دلهره ی ویرانی» یادآور امری محتوم و تلخ است. «باد ما را خواهد برد»

که  «نامعلومی»بیم زوال و دلهره ی  که در میعاد شومش پیامبر مرگ است. و باد« ظلمت

این پیش  باشاعر  /موج می زند. زن تولدی دیگر در ،«نگران من و توست» پشت پنجره

 دهند: پیش از آن که به میعاد باد تن در ،می خواند ددهنده مرد را به خو د هشداردرآم

 پایت سبزسراای »

 ...، در دستان عاشق من بگذاردست هایت را چون خاطره ای سوزان

 ما را با خود خواهد برد باد

  «باد ما را با خود خواهد برد

 (30ص ،تولدی دیگر، باد ما را خواهد برد) 

 

 خویش کنار در را مرد زن حضور «های سبز تابستان آب در»شعر  ازقسمتی  در

غنیمت می داند. او چون برگ تنهایی بر بستر آب های سبز تابستان به سوی مرگ و غم 

پس زن لحظه های همدلی و  ،ارفرّ خوشبختیعطر ی اعتبار است و ب می راند، سایه ی عشق

 :اکنون را ،می داند را قدر راهی مردهم

 نون تو اینجاییاک...»

 گسترده چون عطر اقاقی ها

 در کوچه های صبح

 بر سینه ام سنگین

 در دست هایم داغ

 در گیسوانم رفته از خود، سوخته، مدهوش
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  «...اکنون تو اینجایی

 (36ص  ،لدی دیگر، در آب های سبز تابستان)تو

 

با ساختار زنانه ترین اشعار فروغ به شمار می رود. این شعر  از «او ببخشایید بر»

ابلهانه » جامعه ی مردساالر زنی که در زوال نامه ی زن است. ،منسجم و بیان شعری قوی

ش ا ک/ در دیدگان کاغذیردست تحآرزوی دور» و «می پندارد که حق زیستن دارد

 این زن برای زندگی و عشق باید طلب بخشش کند: .«آب می شود

 بر او ببخشایید»

 بر او که گاه گاه

 اک وجودش راپیوند دردن

 های راکدبا آب

 و حفره های خالی از یاد می برد

 و ابلهانه می پندارد

  «که حق زیستن دارد

 (00ص  ،)تولدی دیگر، بر او ببخشایید

 ری، پذیرنده،...مَآنچه قَ هر» :حفره های خالی پیوند دارد و زن با آب های راکد

 «.نماد زن است... ها در ارتباط استآنچه با آب هر... غار، ف یا قابل دخول،...مجوّ منفعل،

 (992ص  ،فرهنگ نمادهای سنتی)

خلق » پیوند زن با آب های راکد و حفره های خالی، زهدان زن را به یاد می آورد و:

  مرده ای زندگی بخش. ن چون زمین پذیرنده و منفعل است،ز «.االنسان من ماء دافق 

 مرد یجامعه  م به زوال می کند. درمحکو این پیوند جسم زن با رکود و خالء او را

به خاطر این پندار خام باید طلب بخشش  و زن ابلهانه می پندارد که حق زیستن دارد ساالر
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 آزادی و ،عشق است که آرزوی دوردست تحرک، ولی بی تفاوت زیبا یاو تصویر کند.

 ش آب می شود.ا کاغذی های بقا در چشم

 در بند دیگر می خوانیم: 

 شاییدبر او ببخ»

 بر او که در سراسر تابوتش

 جریان سرخ ماه گذر دارد

 و عطرهای منقلب شب

 ساله ی اندامش راخواب هزار

 «آشفته می کند

 ()همان

 99 «.سمبل عشق جسمانی است فروغ عموماً نشانه و اشعار در «ماه»

 (959ص  ،«تفسیر دو شعر»)شناخت نامه ی فروغ، 

سال است که  ان، هزاررخوت تاریخی اش و تابوت رکود در «زیبای خفته»زن، این 

 می خواهد: قراری ناخواسته اش عذرخاطر عشق و بیه مرده است و ب

 ببخشایید او بر»

 بر او که از درون متالشی است

 اما هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می سوزد

 و گیسوان بیهده اش

 «وار از نفوذ نفس های عشق می لرزدنومید

 ()همان
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 و بیهوده از نفوذ انهگیسوانش نومید واشق نور است هنوز ع ه ی متحرکاین مرد

 زن که خود از درون متالشی است، .ی استاین گناه بزرگ و نفس های عشق می لرزند

 نیز بی نصیب است.و عشق ندارد، از نور و امید « حق زیستن»گونه که  همان

 های غربتش حس ی تمام خوشبختی های روی زمین را در خاک ریشه/ شاعر زن

 سینه متورم می کند. هم حسرت می خورد، حسرتی که قلب زودباورش را در می کند و

 وادر خاک هستی  گرانریشه های زندگی و خوشبختی دی-زمین-ازلی اش چون مادر

غربت دیرینه اش از  در هستی بارآور دیگران را لمس می کند و شقلب. دویده است

 که ،«ابلهانه می پندارد که حق زیستن دارد» و شودحسرت زندگی و سعادت سرشار می 

 گناهی نابخشودنی است:این نیز البته 

 ای ساکنان سرزمین ساده ی خوشبختی»

 ای همدمان پنجره های گشوده در باران

 بر او ببخشایید

 بر او ببخشایید

 زیرا که ریشه های هستی بارآور شما

 در خاک های غربت او نقب می زنند

 ر او راباوو قلب زود

 با ضربه های موذی حسرت

  «در کنج سینه اش متورم می سازند

 (00ص  ،تولدی دیگر، بر او ببخشایید)

 

 او در .است شهوت سرشار از شاعر هنگام درک حقیقت مرگ، زن/ «دریافت»در 

ت أمرگ به هی س می کند.ح هایش راسینه کشیدن  تیر-مرد همچون-هماغوشی مرگ
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از طغیان خون و تنش از وسوسه ی  می آمیزد. نبضش در او با و معشوقی درآمده است

 زنانگی اش را می سراید: و یاد می آورده ب متالشی شدن متورم است.اولین روز بلوغش را

 شهوت مرگ -آه، من پر بودم از شهوت...»

 کشیدسرسام آور تیر یاز احساس ... م هر دو

 آه

 من به یاد آوردم

 اولین روز بلوغم را

 اممکه همه اند

 باز می شد در بهتی معصوم

  «...مبهم، آن گنگ، آن نامعلوما آن تا بیامیزد ب

 (07ص  ،)تولدی دیگر، دریافت 

 

یک زن از زبان  لحظه رااین  شرح می گوید. «لحظه ی بی اعتبار وحدت» از« وصل»

 می شنویم، صریح، دقیق و زنانه:

 دیدم که می رهم»... 

 دیدم که می رهم

 م از انبساط عشق ترک می خورددیدم که پوست تن

 دیدم که حجم آتشینم

 آهسته آب شد

 و ریخت، ریخت، ریخت

 در ماه، ماه به گودی نشسته ، ماه منقلب تار

 



 زنانه با فروغ

 

251 

 

 در یکدیگر گریسته بودیم

 در یکدیگر تمام لحظه ی بی اعتبار وحدت را

  «دیوانه وار زیسته بودیم

 (69ص  ،، وصل)تولدی دیگر

 

 «شب از رؤیای او رنگین شده» مردی که معشوق است وبا زن  «عاشقانه»نوی ثم در

 : سخن می گوید

 آه ای با جان من آمیخته»

  «...ای مرا از گور من انگیخته

 (66ص ،تولدی دیگر، عاشقانه)

 یپرده از چهره  وفادار به اصل مادینه ی خویش، »...زن/ شاعر « دیوارهای مرز» در

  91 :«می گوید او سخن می دارد و از دهانبزرگ بانوی هستی بر

 (20ص،«اشعار فروغ ظهور نمادین آن در صورت ازلی زن و»،یادنامه ی فروغ)

 شب همن در پنا»...

 از انتهای هر چه نسیم است می وزم

 من در پناه شب

 می ریزم دیوانه وار فرو

 با گیسوان سنگینم، در دست های تو

 «...ان راز جوسبو هدیه می کنم به تو گل های استوایی این گرمسیر 

 (53ص ،دیوارهای مرز تولدی دیگر،) 

 :می سراید مرد یختن بامآ آگاهانه از او

 با من رجوع کن»
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 با من رجوع کن

 به ابتدای جسم

 به مرکز معطر یک نطفه

 به لحظه ای که از تو آفریده شدم

 با من رجوع کن

 من ناتمام مانده ام از تو

 

 اکنون کبوتران

 هایم... در قله های

 از می کنندپرو

 اکنون میان پیله ی لب هایم

 رفته انده های بوسه در اندیشه ی گریز فروپروان

 اکنون

 محراب جسم من

  «آماده ی عبادت عشق است

 ()همان

از تصنع و و  بی ریا و طبیعی خود را می نماید فروغ زنانگیمی بینیم که در این دوره 

که یک زن است، به جنبه های مثبت فروغ بدون توجه به این موضوع » :تظاهر خالی است

وجودش نگاه می کند و سعی دارد این جنبه ها را پرورش دهد، و شاید صداقت و بی 

ریایی او باعث می شود که بعضی از تصاویر شعرهای او بی شرمانه به نظر آید، ولی چنین 

ما نمی  هایش سخن می گوید، ...واز کبوتران بر روی قله های نیست. وقتی که فروغ از پر

 «به ابراز جنسیت متهم کنیم... را توانیم او
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 (19ص)آیه های آه،  

 شعشق می خواهد  عشق لبریز است و از او .آرزو می کند ماه را زن باروری ازاین 

 .گهواره ی تولد عیسای دیگری باشد

 

یک  از. نمی شاید هایی می گوید که «می توان» زافروغ « عروسک کوکی» در

 «عروسک کوکی»عشق و بینش و احساس و از زبان زنی که روزگاری  زندگی خالی از

شعر  است. شده دور «نقش های پوچ» از آنکرده و اکنون شعر و شعورش  بودن را تجربه

زه ی با هر فشار هر»که « ماده ای زیبا و سالم»د. کنبه استفاده ی جنسیتی از زن اشاره می 

 :«خوشبختم آه، من بسیار» بی سبب فریاد می کند« دستی

 می توان فریاد زد...»

 با صدایی سخت کاذب، سخت بیگانه

 «دوست می دارم»

 می توان در بازوان چیره ی یک مرد

 ماده ای زیبا و سالم بود

 با تنی چون سفره ی چرمین

 درشت سخت ... با دو

 می توان در بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد

 ...عصمت یک عشق را آلود

 عروسک های کوکی بود می توان همچون

 با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید

 

 می توان در جعبه ای ماهوت
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 با تنی انباشته از کاه

 سال ها در البالی تور و پولک خفت

 می توان با هر فشار هرزه ی دستی

 بی سبب فریاد کرد و گفت: 

  «آه، من بسیار خوشبختم»

 (79ص ،عروسک کوکی ،تولدی دیگر)

 

 و «برهنه» او .نه عاشق ستمعشوق امردی می گوید که  از «منمعشوق » ر/ شاعر دزن

 و ناگزیر عاصی و .()رابطه ی مرد و مرگ «مرگ»همچون  ،است «نیرومند» و« بی شرم»

توصیف و  .است« یادآور اصالت زیبایی» او .غریزی و وحشی و معصوم وصریح است 

 فروغ است: خاصستایش معشوق مرد، از ویژگی های زبان زنانه و 

 معشوق من...»

 با آن تن برهنه ی بی شرم

 بر ساق های نیرومندش

 «...چون مرگ ایستاد

 (79ص ،تولدی دیگر، معشوق من)

 

قصه ی زنی   است. «شب خیابان های سرد در» زنانه ی فروغ سراسر اشعار دیگر از

زمان که به سرنوشت تلخش تسلیم می شود. او پشیمان نیست، زیرا قلبش در آن سوی 

با زن/ مادری در این شعر ما را تکرار خواهند کرد.  او داصجاری است و زندگی و گل ق

به  است و زمین تمام شهوت تند او همیشگی است. وسیع و روبروییم که همچون زمین

 می طلبد:  وری راآوسعت آن بار
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 من پشیمان نیستم»

 آلودتسلیم می اندیشم، این تسلیم درد من به این

 رنوشتم رامن صلیب س

 ...ه خویش بوسیدمراز تپه های قتلگابرف

 من پشیمان نیستم

 قلب من گویی در آن سوی زمان جاری است

 زندگی قلب مرا تکرار خواهد کرد

 و گل قاصد که بر دریاچه های باد می راند

           « او مرا تکرار خواهد کرد

 (93ص ،خیابان های سرد شبدر تولدی دیگر،)

 و «گویی درآن سوی زمان جاری است»اره ی این زن که قلبش درب« گلی ترقی»

تجلی گاه بزرگ بانوی ازلی  شعر فروغ سرود زمین و» د:ویگمی  ی عالمگیر اوزنانه  روح

است و از دهان زنی سخن می گویدکه متعین در زمان و مکان خاصی نیست، بلکه چون 

اصل  او الم نشانی از او دارد.خاطره ای قدیمی پراکنده در اعصار تاریخ است و همه ی ع

چون خوابی مکرر، هزاران هزار سال است که خیال آدمی را به  مادینه ی هستی است و

 «خود مشغول داشته است.

 (91ص یادنامه ی فروغ،)

 شیر در رگ .میان می گذارد ربا ما داروری و شکفتگی جسمش را زن/ شاعر ب این

زندگی او در  .شنین در کمرگاه صبوریش غضروفی جو رو یشسینه هاهای آبی رنگ 

 مرد وگنگ خود را با ادامه پیوند در او تکرار خواهد شد.« گل قاصد»این موجود تازه 

 مادری به یاد می آورد: دنیای غریب زن/ جنین و

 من تو هستم، تو»
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 و کسی که دوست می دارد

 و کسی که در درون خود

 ناگهان پیوند گنگی باز می یابد

 «بار نامعلوم بتز غربا هزاران چی

 همان()

 تکرار زمان جاری و در «هزاران چیز غربت بار نامعلوم»گنگش با  دزن/ شاعر در پیون

خویش حس می کند.  صبور وجود بارور و در را «تمام شهوت تند زمین»می گردد و 

ها را بارور  تمام آب ها را می کشد در خویش/ تا تمام دشت» -مادر اولیه اش -چون زمین

 دوش او نهاده است:  وظیفه اش را به تمامی بر بانوی زمینگویی خدا.«ازدس

 و تمام شهوت تند زمین هستم»

 که تمام آب ها را می کشد در خویش

 «تا تمام دشت ها را بارور سازد

 ()همان

 یانگاره ی مادینگ »...را چنین تفسیر می کند: از شعر فروغ ند این ب «ناهید توسلی»

(femini[ni]ty) شکوفنده ی کشیدن همه ی  غریزی و نیاز ،مفهوم آزاد واژگانی اش در

ها...هنگامه ی خیال، هنگامه ی غریزه و خویش برای باروری تمام دشت های جهان درآب

دارد های جهان دوست همه ی دشت برای کسی که به وسعت «مادری زن/» هنگامه ی بارور

/ زن حس بلوغ جوانی خویش و از...«ارمادینه و»...فروغ،.و می خواهد سبز و بارور شود

هم بویی از شهوت مفهوم در ذهن مردمان را « آه»که حتی به اندازه ی یک -مادری اش

ش ا هستیموجودی که همه ی  ،«زن/ مادر»ت تن و پیکر و روان مادینه ی به شناخ-ندارد

 20«دادن است، وقوف دارد. دادن و ثمر زایش و بر رویش و بالش و

 (977-979صص«تنها زن/مادری فروغ فرخزاد،» ن چپ است؟خواب ز )چرا
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« مه سنگین اوراد سحرگاهی» و صدایش از دوردست و ست«ساکت آیینه ها»زن در 

دست های زن جاری « ته مانده ی» «ها عمق تاریک تمام خواب» در .به گوش می رسد

سرخ در گاه مرد پیوسته است و دل خونینش چون لکه ای آاست، او با رؤیا و ناخود

های سرد  نخیابا در» دیگر «من»و یک د می تپ «سعادت های معصومانه ی هستی»سپیدی 

 او را تکرار خواهد کرد: «شب

 گوش کن»

 دست منبه صدای دور

 در مه سنگین اوراد سحرگاهی

 و مرا در ساکت آیینه ها بنگر

 که چگونه باز، با ته مانده های دست هایم

 س می سازمرا لمها عمق تاریک تمام خواب 

 و دلم را خالکوبی می کنم چون لکه ای خونین

 «...بر سعادت های معصومانه ی هستی

 (93ص  ،شب تولدی دیگر، در خیابان های سرد)

 

 چون دو کبوترهای سپید عشق زندگی می گوید. زوال عشق و از« غروبی ابدی در»

 -«لمت جفت شودظ با می خواهد دلش» که-شاعر زن/ و سرگردانند باد در تابوت سپید

 از «غروبی ابدی در» که عصومی می اندیشدم عاشقانه و شکوهمند، نمادهای به همه ی

 در آرزوهایش را او مدفون می شوند. «فراموشی سنگینی» در و شاخه فرومی افتند

نفس رخوتناک »خانه ای که  می بیند. رنگ باخته بسته هماهنگی بی رحم هزاران درِ

« تن پرخونش»و  «لبخند نامحدود»نوزادی که  مه می کرد وزمز عشق را «هایش پیچک

آلودی درد آوار ،«تاراج وزش های سیاه»نوید می داد، در غروب ابدی زن و   زندگی را
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زن لبریز  یدنیای بی آرزو .ندنَمرگ می آکَ از می شوند که گورکوچک زندگی اش را

 از غروبی ابدی است:

 آرزوها؟ -»

 خود را می بازند -

 اهنگی بی رحم هزاران دردر هم

 بسته؟ -

 آری، پیوسته بسته، بسته -

 خسته خواهی شد -

 من به یک خانه می اندیشم -

 با نفس های پیچک هایش، رخوتناک

 با چراغانش روشن، همچون نی نی چشم

 با شبانش متفکر، تنبل، بی تشویش

 با لبخندی نامحدود یو به نوزاد

 مثل یک دایره ی پی در پی بر آب

 ی پر خون، چون خوشه ای از انگورو تن

 من به آوار می اندیشم-

 و به تاراج وزش های سیاه

 و به نوری مشکوک

 که شبانگاهان در پنجره می کاود

 «...ی کوچک، کوچک چون پیکر یک نوزادو به گور

 (97ص  ،تولدی دیگر، در غروبی ابدی) 
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 با بشریت است. ینده یآ آگاهانه ای از گویی تلخ وپیش «آیه های زمینی»گفتیم که 

 :«وَالیل اِذَا عَسعَس» .«سرد شد آنگاه خورشید : «اِذا الشَمس کًُورَّت» :آیه هایی همه تلخ

 تراکم و پیوسته در مشکوک/ یک تصور مانند شب در تمام پنجره های پریده رنگ/»

 «....طغیان بود

 از ها انسان و دنَکَمی آ «بیهودگی» نفس را «غارهای تنهایی» برکت این قیامت بی در

خواب جاودانه  گور گاهواره ها در «.نوزاد های بی سر»د، چون نمان هویت خویش بازمی

 می دهند: ی فردا را نوید

 در غارهای تنهایی»... 

 بیهودگی به دنیا آمد

 خون بوی بنگ و افیون می داد

 زن های باردار

 نوزادهای بی سر زاییدند

 و گاهواره ها از شرم

  «پناه آوردندبه گورها 

 (19ص  ،تولدی دیگر، آیه های زمینی)

در این سیاه بازار زمین، زن پیام آور مرگ و بی هویتی می شود و از مفهوم ازلی 

تهی می گردد، و مرد همخوابگی با او را نه برای « زایندگی و رویش و زندگی» ودــــخ

 ،می طلبد «ناک جنایتمیل درد»خط خشک زمان، که برای ارضای  در و امتداد بقای نسل

 «:در میان بستری از خون»

 مردان گلوی یکدیگر را»

                                                 

 9 : تکویر/ 
 /97 : همان 
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 با کارد می دریدند

 و در میان بستری از خون

 با دختران نابالغ

 «همخوابه می شدند

 )همان(

 «تراکم و طغیان است پیوسته در» ی که«شب منفور»هزارتوی  در زن/شاعرصدای 

می  آه را «فردا» یأس شکوهمندش با «زندانیصدای » این «.زد نقبی به سوی نور نخواهد»

با لکه ی شان مشق های در راکودکان «اش گمشده مفهوم گنگ»لفظ کهنه ای که  ،کشد

 می کنند. درشت سیاهی تصویر

 

و  در نهایت شب اسیر است او .از زبان زن واگویه ی مویه ای است کهن« هدیه» شعر

که ی شب منفور متراکمهمان  .زو می کندآر «دریچه»و « چراغ» هیأتدر  رهایی را و نور

 ی که آویختن آنپرده ا و را از زن می گیرد «کوچه ی خوشبخت» سعادت دیدن حتی

 زندانی می کند: «تاریکی نهایت» در و صدایش را می زند «شب»رنگ  را شآسمان

 من از نهایت شب حرف می زنم»

 من از نهایت تاریکی

 و از نهایت شب حرف می زنم

 انه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاوراگر به خ

 و یک دریچه که از آن

  «مبه ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگر

 (905ص  ،)تولدی دیگر، هدیه 
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می آیینه گریه  رد می گوید که تمام روز یبی پناهی زن یأس و از تنهایی، «هم سبزو»

بی اعتمادی  زندگی زن در می پوسد.« ی اشیپیله ی تنها»در بهار و « هم سبزو» در و کند

شقانه، که های عا«اوج» ها و«قله»نه در  ،راه های پیچاپیچ آن و اضطراب سپری می شود و

 « ./ به نقطه ی تالقی و پایان می رسندآن دهان سرد مکندهدر»

 مرد گرمی تن خویش است و در این ناتمامی/ شاعر در پی نیمه ی گم شده ی زن

او را  «ماه حرسِ»گرفته است و در براو را « روح بیابان» .انتظارش را برنمی آورد دیگر

بره ای در پی خویش می کشاند. آیینه همدم تنهایی زن است و شانه هایش تکیه  انچون

 گریه های او: گاه

 تمام روز در آیینه گریه می کردم»

 بهار پنجره ام را

 به وهم سبز درختان سپرده بود

 یدتنم به پیله ی تنهایی ام نمی گنج

 و بوی تاج کاغذیم 

 فضای آن قلمرو بی آفتاب را

 ...آلوده کرده بود

 کدام قله؟ کدام اوج؟

 مگر تمامی این راه های پیچاپیچ

 مکنده در آن دهان سرد

 به نقطه ی تالقی و پایان نمی رسند؟

 به من چه دادید، ای واژه های ساده فریب

 ای ریاضت اندام ها و خواهش ها؟ و

 خود می زدم اگر گلی به گیسوی
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 از این تقلب، از این تاج کاغذین

 گرفته است، فریبنده تر نبود؟که بر فراز سرم بو

 

 چگونه روح بیابان مرا گرفت

 ایمان گله دورم کرد! و سحر ماه، ز

 چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد

 و هیچ نیمه ای این نیمه را تمام نکرد

 چگونه ایستادم و دیدم

 یه گاه تهی می شودتک زمین به زیر دو پایم ز

 گرمی تن جفتم و

  «به انتظار پوچ تنم راه نمی برد!

 (997ص  ،هم سبز)تولدی دیگر، و

 «خواهشها و ریاضت اندامها» و «ریبواژه های ساده ف» با شاعرزندگی گذشته ی زن/

 مرد با گرمای جسمش .را به او هدیه داده است، دروغین و بویناک «تاج کاغذین تقلب»

 را پر نمی کند. واخالء روح 

ها  اش را در مظاهر زندگی آن هشد پناه می آورد و گم« زنان ساده ی کامل»او به 

بوی شیر تازه که از  ،ورای پوست از کیف آور جنین مسیر جنبش» حس می جوید:

 و «و... ظرف های مسین سرود ل های خوشبختی،عن آتش، اجاق های پر می تراود، گریبان

 :«مام عشق های حریص دنیادردناک ت بقای بستر»

 مرا پناه دهید ای زنان ساده ی کامل»

 که از ورای پوست سرانگشت های نازکتان

  مسیر جنبش کیف آور جنینی را
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 دنبال می کند

 و در شکاف گریبانتان همیشه هوا

 تازه می آمیزد به بوی شیر

 

 کدام قله، کدام اوج؟

 -خوشبختی ل هایعای ن -آتش مرا پناه دهید ای اجاق های پر

 و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

 ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی و

 «...ی جدال روز و شب فرش ها و جاروهاا و

 ()همان

می  شپیصخره  به سوی سهمناک ترین» شاضطراب و یأس بیکرانگی در شاعر زن/

است که بر  ی«وهم سبز» بهار اوجی درکار نیست و و قله .«دهان سرد مکنده» همان ،«رود

می یابد که در دریچه گذر دارد. یأس زن از صبوری روحش بیشتر است و در پایان راه

تکیه گاه  زمین به زیر دو پایش ز»می بیند که  و می ایستد هیچ گاه پیش نرفته است. او

 «.فرو می رود»و در ناتمامی خویش و ا« تهی می شود 

ترین ویژگی های  ملموس، او را به / مادر بودنبر زن اوو حسرت ژرف فروغ  تنهایی

 :ی زن/ مادران تاریخ تبدیل می کندزنانه و مادرانه پیوند می زند و به حنجره ی گویا

/ مادران تاریخی را که از این لذت محروم روغ همه ی حسرت آرزوهای همه ی زنف»

لمس مسیر جنبش »بوده اند، یک جا از زبان خود بیان می کند و در حسرت و آرزوی 

/ مادرانه ترین حس و احساس زنانه ترین و چه می گویم، این زن، این «کیف آور جنین 

/ دیرینی زنانه نیز وقوف دارد و حتی به ظریف ترین رفتارهای سنتی فروغ ....یک زن است

 «....حسرت آن است در و عشق می ورزد
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 (979ص ،«فروغ فرخزاد، زن / مادری تنها»)چرا خواب زن چپ است؟ 

 

کالغی که خبر آن را  و عشق است خوردن میوه ی ممنوعه یقصه ی ازلی « باغفتح »

حوای  آدم و هیأتمرد در زن و  که «همه می دانند» به زودیبه شهر خواهد برد، و 

چراغ و آب و »ه چیده اند و ب «شاخه ی بازیگر دور از دست»سیب عشق را از  اسطوره ای

 «.آینه پیوسته اند

 ،مرد ی شقایق های سوخته ی بوسه» بامی گوید  «وشبختشگیسوی خ»شاعر از /زن

 «:در اوراق کهنه ی یک دفتر یهماغوش و /نام سُست دو پیوند» نه

 همه می دانند... »

 همه می دانند

 که من و تو از آن روزنه ی سرد عبوس

 باغ را دیدیم

 دست از و از آن شاخه ی بازیگر دور

 سیب را چیدیم

 

 همه می ترسند

 سند، اما من و توهمه می تر

 میبه چراغ و آب و آینه پیوست

 «م یو نترسید

 (926ص  ،تولدی دیگر، فتح باغ)

و نور و  عطر» با پیغام این دستان عاشق است که شب را «غرور تکامل و تولد و»

 ستاره باران کرده اند: «نسیم
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 سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست»

 سخن از روز است و پنجره های باز

 ای تازهو هو

 و اجاقی که در آن اشیاء بیهده می سوزند

 شتی دیگر بارور استکِ و زمینی که ز

 و تولد و تکامل و غرور

 سخن از دستان عاشق ماست

 که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم

 «فراز شب ها ساخته اند بر

 ()همان

 ،تکامل و حس باروری، تولد و -ازل بانوی رویش و زایش -پیوند زن با زمین

 با پیوند در او «.گمنام نگاه شرم آگین گلی» در نمایاند. می به او «باغچه در» حقیقت را

صدایش کند،  «های گل ابریشم نفس از پشت» می خواند تا «چمنزار» به را مرد طبیعت

خورشید به هم خیره  دو»که «لحظه ی نامحدودی» آن دو در«. که جفتش را  وهمچنان آه»

 .یافتهند بقا را خوا« ندوشمی 

 

چون یک »آبستنی اش را  زن و باروری است. پیوندسخن از « گل سرخ»در شعر 

می کند. شکوفایی یک گل سرخ در بطن  با افتخار و شجاعت اعالم« پرچم در رستاخیر

شتی کِ که ز»است  «زمینی» او یادآور آن است که «گاهشرزیر قلبش و در اعماق کم»زن 

 ی اش با زمین و طبیعت را از یاد نبرده است:و پیوند ازل «دیگر بارور است

 گل سرخ»

 گل سرخ 
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 گل سرخ

 

 اومرا برد به باغ گل سرخ

 ...و به گیسوهای مضطربم در تاریکی گل سرخی زد

 

 ای کبوتر های مفلوج

 تجربه ی یائسه، ای پنجره های کورای درختان بی 

 ، اکنونزیر قلبم و در اعماق کمرگاهم

 گل سرخی دارد می روید

 ل سرخگ

 سرخ

 مثل یک پرچم در

 رستاخیز

  «من آبستن هستم، آبستن، آبستن ،آه

 (930ص  ،، گل سرخ)تولدی دیگر 

 

 ارهـــبه آفتاب سالمی دوب»و پیوند او با طبیعت و زمین در / شاعر نباتی زن حضور

 در هایش را دست« تولدی دیگر»و که در عمیق و شگفت آور است. ا نیز «خواهم داد

 .اش می گوید«ظ تاریکییتجربه های غل» ، در این شعر نیز از«شوند سبز» تا اردمی ک باغچه

خود  او و .«تخمه های سبز می انباشت از درون ملتهبش را» از زمینی که شهوت تکرار او

، با جویباری که در او جاری بود، ابرهایی که فکرهای بوده استزمین زمانی گویی 

 های باغ هنگام گذر از فصل های خشک:دردناک سپیدار رشد طویلش بودند و
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 به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد»

 به جویبار که در من جاری بود

 به ابرها که فکرهای طویلم بودند

 به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من

 از فصل های خشک گذر می کردند

 به دسته های کالغان

 که عطر مزرعه های شبانه را

 وردندبرای من به هدیه می آ

 به مادرم که در آیینه زندگی می کرد

 و شکل پیری من بود 

 و به زمین که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را

 « سالمی دوباره خواهم داد -انباشت از تخمه های سبز می

 (969ص ،تولدی دیگر، به آفتاب سالمی دوباره خواهد داد)

ای او را نه فردییدر آ عرشانه است و شکل پیری شاعر است یا چهره ی یمادر در آی

 .باورش آینه نشین است مادر با ضمیر ساده و زود می نمایاند. که شبیه مادرش خواهد شد

 خویش را می بیند. ی/ شاعر با نگریستن به او فرداازتاب دیگران است و از این رو زناو ب

المی دوباره س مادر ازلی اش را و به خاطر می آورد / شاعر باز زمین رازن ،با دیدن مادر

ی اش که عشق را به اطیری ظاهر می شود و از رویش اسگوید. زن با پیکری یکسر نبات می

 می گوید: می آورد ارمغان

 می آیم، می آیم، می آیم»

 خاک با گیسویم: ادامه ی بوهای زیر

 با چشمهام: تجربه های غلیظ تاریکی
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 با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار

 م، می آیم، می آیممی آی

 و آستانه پر از عشق می شود

 و من در آستانه به آنها که دوست می دارند

 نجاآتری که هنوز خو د

   «ایستاده، سالمی دوباره خواهم دادعشق  در آستانه ی پر

 ()همان

 

می  عشق مرده اش از آینه تنهاست و که درمی شنویم زنی از  «من از تو می مردم»در 

 رنگاو  لحظه های عاشقانه ی زن باو بوده  اش همدم تنهایی ی کهمرد خطاب به ،گوید

 :اما زن را نمی دید، دهایش می آم چراغ مردی که با .گرفته است

 تو الله ها را می چیدی... »

 و گیسوانم را می پوشاندی

 وقتی که گیسوان من از عریانی می لرزیدند

 ...تو الله ها را می چیدی

 و گوش می دادی

 ن من که ناله کنان می رفتبه خو

 مرد وعشق من که گریه کنان می

 تو گوش می دادی

  «اما مرا نمی دیدی

 (950ص ،)تولدی دیگر، من از تو می مردم
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 ،نمی بیند مرگ تدریجی عشق را در وجود زن  مرد با تمام مهربانی و سخاوتش

 «.گریه کنان می مرد» عشقی که

 

فروغ تنهایی و  در این شعر بلند است.«لدی دیگرتو»آخرین و پخته ترین اثر این دفتر 

شکفتن ها و رستن های و  «تاریک هستیی آیه »اندوه زنانه اش را به تصویر می کشد. 

ادامه ی بوهای »گیسوهایش شاعر زنی است که  ازل بانوی زمین را به یاد می آورد. ،ابدی

ی ندگی می بخشد و جاودانه مرا زمیرا  /آوری و زایندگی زمین، مردبه بار او« .ندخاک زیر

 تقدیم شده است: ناین بند به ابراهیم گلستا گفتیم که کند.

 همه ی هستی من آیه ی تاریکی است»

 کنانتو را در خود تکرار که

 به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

 ، آهمن در این آیه تو را آه کشیدم

 من در این آیه تو را

 «پیوند زدمبه درخت و آب و آتش 

 (950ص  ،تولدی دیگر، تولدی دیگر)

مرد به این  دندا تاریکی، درخت، آب و آتش همه از مظاهر زنانه اند و زن با پیوند

ق ــحسرت عمی زن« آه»ستن جاودانه می پیوندند. هستی میرای او را به شکفتن و ر مظاهر،

به بهانه های ساده ی  ییاتنه ایندر  تنهاست و د. زنانآوری می نمایربرای این با او را

همین  سهم او آویختن پرده ای از آسمان جدا کرده اند و با را وا .می نگرد خوشبختی اش

 :واصل شدن به چیزی در پوسیدگی و غربت و گردش حزن آلود در باغ خاطره ها ،است

 ...آه»

 سهم من این است
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 سهم من این است

 سهم من

 از من می گیردآسمانی است که آویختن پرده ای آن را 

 سهم من پایین رفتن از یک پله ی متروک است

 اصل گشتنو به چیزی در پوسیدگی و غربت و

 

 م من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاستسه

 و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید:

 هایت را دست»

 «دوست می دارم

 ()همان

دست های  او می آمیزد. در هستی اش را با آن ود به زمین می پیوند/ شاعر زن

در باغچه می کارد تا سبز شوند و درخت باروری برای النه ی پرستوهای  رستنی اش را

 عاشق باشند:

 هایم را در باغچه می کارم دست»

 سبز خواهم شد، می دانم ، می دانم، می دانم

 میو پرستوها در گودی انگشتان جوهر

 خواهند گذاشتتخم 

 

 آویزم گوشواری به دو گوشم می

 از دو گیالس سرخ همزاد

 و به ناخن هایم برگ گل کوکب می چسبانم
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 کوچه ای هست که در آنجا

 پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز

 با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای الغر

  خترکی می اندیشند که یک شب او رابه تبسم های معصوم د

  «...اد با خود بردب

 ()همان

ناخن هایی که با برگ گل کوکب  و گیالس سرخ همزاد دو ه هایی ازگوشوار

 یتبر معصوم است دریغیهمه  برد، خود با را او دخترکی که باد و می شد تهآراس

 ن. ز کودکانه ی

 کارد، میها را در خاک باغچه  آن هایش گیاه که در انتظار رویش دست/ناین ز

می خواهم همه چیز را سوراخ ...» :می دهدباروری اش را چنین نشان  جایی دیگر رویش و

 می خواهم به اعماق زمین برسم. عشق من در کنم و هر چه ممکن است فرو بروم.

رسند و آفرینش در  آنجاست در آنجایی که دانه ها سبز می شوند و ریشه ها به هم می

زودگذر آن  خود را ادامه می دهد. گویی بدن من یک شکل موقتی ومیان پوسیدگی 

مثل یک میوه ی رسیده به همه ی  می خواهم قلبم را می خواهم به اصلش برسم. ست.ا

 «شاخه های درختان آویزان کنم.

 (359ص ،«از چند نامه ی فروغ»)فروغ جاودانه،  

اقیانوس  را به یاد می آورد که در پری کوچک غمگینآن  پایان در شاعر زن/

اش از  یمی نوازد و مرگ و زندگچوبین تنهایی اش مسکن دارد. او دلش را در نی لبکی 

 عشق است:

 کوچک غمگینی را می شناسم یمن پر»

 که در اقیانوسی مسکن دارد
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 و دلش را در یک نی لبک چوبین

 آرام می نوازد آرام

 پری کوچک غمگینی

 که شب از یک بوسه می میرد

 «ه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.و سحرگا

 (950ص  ،)تولدی دیگر 

پری کوچک شعر و عشق از او  ،که تنهاییاست خود فروغ  تصویری ازو این 

می نوازد و مرگ و زندگی اش  شعرجادویی نی لبک را در  دلش . اواستساخته  یغمگین

 عشق وابسته است. یبه جادو

 

*** 

 

مجموعه اشعاری است که پس از مرگ فروغ به « م به آغاز فصل سردیایمان بیاور»

گویی تلخ و شگفتی در پیش نام ا همیننخستین شعر این مجموعه ب در او چاپ رسیده اند.

 می سراید. ویش رامرگ خ شعر

در  بزرگش ییدریغ و تنها ،با یأسشاعر  /زن نیز دفتردر این  «تولدی دیگر» همچون

روح سرشار از صداقتش  امید و، تمام عشق با او .کشدمی  بند شعر متبلور می شود و آهدبن

  حس می کند. وزش بادهای فصل سرد زندگی را و ده استــــی رسیبه پوچی و ناتوان

او  زنی درآستانه ی فصلی سرد. ،می شود با اعالم زنانگی شاعر آغازاین مجموعه 

 پس از تولد دوباره اش قدرت شگفت درک روح طبیعت را به دست آورده است:

 و این منم»

 زنی تنها
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 در آستانه ی فصلی سرد

 آلوده ی زمین در ابتدای درک هستی

 و یاس ساده و غمناک آسمان

 «و ناتوانی این دست های سیمانی

 (23ص  ،ایمان بیاوریم ،ایمان بیاوریم)

رشته های آبی » کنار درختان خیس می گذرد و مردی می گوید که از از او

 صبور، این مردِ «.دو سوی گلوگاهش باال خزیده اند / مانند مارهای مرده ازهایشرگ

 «.هیچوقت زنده نبوده است» ،زنده نیست، رگردانس سنگین و

ساده لوحی قلب  بادی که در کوچه می آید پیام آور زوال است و کالغ های انزوا

 که منتظر استباوری زود همان دخترکاو خود به قصر قصه ها برده اند.  زن را با

 او د.یش خواب می دید که می آیهانور بود و در رؤیاقصر پر« شاهزاده ی رؤیایی»

 بادهای ویرانگر کوچه گم کرده است: معصومیت دوران کودکی را در و صداقت

 آنها تمام ساده لوحی یک قلب را ...»

 با خود به قصر قصه ها بردند

 و اکنون دیگر

 دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهد خاست

 و گیسوان کودکی اش را

 آب های جاری خواهد ریخت در

 ه است و بوییده استو سیب را که سرانجام چید

 «در زیر پا لگد خواهد کرد؟

 )همان(
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. نیست پنجره ای درکار نسیم و برگ، ،پرنده .ابتدای ویرانی ایستاده است زن در

بادهای  در زندگی زن، فصل سرد در «یگانه ترین یار»آن  و دست های مرد ویران شده اند

 .ه استشوم ویرانگر گم شد

جز چند قطره  ها، با اوهام سرخی که از آنمی شودظاهر ت شقایقی وحشی أزن در هی

را  -این جزیره ی سرگردان -و قلبش ،حجای نمی ماند. او عاشق است و صریبه  خون

 «:ین ذره هایش آفتاب به دنیا بیایدتراز حقیر»می کشد تا  به دوش زخم آلود و پاره پاره

 من عریانم، عریانم، عریانم...»

 محبت عریانم مثل سکوت های میان کالم های

 و زخم های من همه از عشق است

 عشق عشق، از از عشق، از

 من این جزیره ی سرگردان را

 از انقالب اقیانوس

 و انفجار کوه گذر داده ام

 و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود

 «ترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمدحقیر که از

 ()همان

گمشده اش می  ی به یاد نیمه ئالیستیرسور بند دیگری از این شعر بلند در زن/ شاعر

این نیمه ی گمشده آیا مرد است که دوباره در  گشته است.که به درون نطفه ی او باز افتد

نیمه ی دیگری که » :روشن و پاکیزه ،ه او پیوسته است؟ او در آینه استب پیوندی جسمانی

ذهنی شاعر  نیمه ی طبیعی ومی تواند  نیز و بی شباهت به همزادان اساطیری شاعران نیست،

دوری  شاعر چنان از خویش به جهان بنگرد و بیرون از جدا می شود تا او باشد که گاه از

 29«ر...غیر از خود شاع یمی گیرد که شخص دیگری می شود، یعنی شخص
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 (20)فروغی دیگر، ص 

 چرا نگاه نکردم؟»

 انگار مادرم گریسته بود آن شب

 و نطفه شکل گرفتآن شب که من به درد رسیدم 

 آن شب که من عروس خوشه های اقاقی شدم

 آن شب که اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود

 گشته بودی من بود، به درون نطفه ی من بازو آن کسی که نیمه 

 و من در آینه می دیدمش

 که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود

 و ناگهان صدایم کرد 

 «من عروس خوشه های اقاقی شدم... و

 (23، ص ایمان بیاوریم به...)

 و رسیدن زن/ شاعر دشب به در در مادر. به نیمه ی گمشده اش می پیوندد مرد زن با

 از سرشار ،می کند «عروس خوشه های اقاقی» دخترش را او می گرید. با مرد پیوستن او

 که-را زن افسوس می خورد که چرا آن شب نگاه نکرده و گریه ی مادر عشق و باروری.

تمام » که مادر تنهانه  ندیده است. -پیش بینی می کرد «های مرد را ویران شدن دست»

 «.های تو ویران خواهند شد لحظه های سعادت می دانستند/که دست

 

، ساعت گشوده شد و آن قناری «عروس خوشه های اقاقی شد» آن شبی که زن در

زن/ شاعر با یادآوری  اد.بستر شب خبر د از غارت بکارت رؤیای پرشکوه زن در غمگین

باز به یاد کودکی اش می افتد و معصومیت از دست رفته ی آن را آرزو  این تأسف عمیق

 :؟خواهد گشتآیا آن دختر معصوم و سرزنده باز می کند.



 نانگی در شعر فروغز

 

275 

 و من به آن زن کوچک برخوردم»

 ...که چشمهایش، مانند النه های خالی سیمرغان بودند

 

 آیا دوباره گیسوانم را

 د شانه خواهم زد؟در با

 آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟

 و شمعدانی ها را

 در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ 

 روی لیوان ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره

 «آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟

 ()همان

وقتی پلک آینه ها را  ،می گوید مهربانی دروغین مرد ازر دیگ یبند در/ شاعر زن

ستاره های  از .به چراگاه عشق می برد زن را بره وار ها را می چید و چراغ می بست و

 :اندرا روشنی نبخشیده اش شب بی ستاره  کهمقوایی می گوید

 چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار»

 چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی

 نه ها را می بستیچه مهربان بودی وقتی که پلک آی

 و چلچراغ ها را

 از ساقه های سیمی می چیدی

 در سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق می بردی و

 ن بخار گیج که دنباله ی حریق عطش بود بر چمن خواب می نشستآتا 

 و آن ستاره های مقوایی
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 به گرد الیتناهی می چرخیدند

 چرا کالم را به صدا گفتند؟

 ؟ه ی دیدار مهمان کردندرا به خان چرا نگاه

 چرا نوازش را

 ی بردند؟گکربا به حجب گیسوان

 نگاه کن که در این جا

 چگونه جان آن کسی که با کالم سخن گفت

 و با نگاه نواخت

 و با نوازش از رمیدن آرامید

 مهّهای توبه تیر

  مصلوب گشته است

 و جای پنج شاخه ی انگشت های تو

 که مثل پنج حرف حقیقت بودند

 «نه روی گونه ی او مانده استچگو

 ()همان

توهمی  دچارآن روزها  آغازکرده بود، نوازش عشقش را که با کالم و نگاه وزن 

ناک مرد است که روی گونه ی او درد اکنون حقیقت جای پنج انگشت و شیرین بود

 از همین روست که می سراید: .مانده است

 سر دارد این کیست این کسی که تاج عشق بر»

 میان جامه های عروسی پوسیده است رو د

 پس آفتاب سرانجام

 در یک زمان واحد
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 بر هر دو قطب نتابید

 تو از طنین کاشی آبی تهی شدی

 «و من چنان پرم که روی صدایم نماز می خوانند...

 )همان(

 زنی که باو  ده استشصداقت و معصومیت عشق خالی  و «طنین کاشی آبی» از دمر

در  سر تاج عشق بر، شده بود« عروس خوشه های اقاقی» ی گذاشته وعشق به خانه ی او پا

طنین از عشق و صداقت است که  لبریز یاالهه  او میان جامه های عروسی پوسیده است.

 مهر نماز شیفتگان است. آبی صدایش

دو دست برای شکوفایی آن  ،یوند تنگاتنگ خود با زمین و رویشدر پ شاعر زن/

هنگام  به بارش یکریز برف مدفون شدند، زیر یران شده وو باد که در سبز جوان

است که به شکوفنده این انتظار  درمنتظر می ماند و پشت پنجره  آسمانِ و همخوابگی بهار

 می آورد. آغاز فصل سرد ایمان

 

 رزومندآ می سراید. حنجره ی بغض آلود زن زبان مشترک و از «پنجره» فروغ در

دیدن و شنیدن را برایش  و رساندب «قلب زمین»ت که او را به اس «رابطه ای زنده و روشن»

بخشش شبانه ی عطر ستاره » از «پنجره» این با زن کند. دست های کوچک تنهایی ممکن

 «شمعدانی به غربت گل های» آن می توان از سرشار می شود و خورشید را «های کریم

 پنجره ای به نور و رهایی و امید. .مهمان کرد

می تواند نمادی از  و را با جهان می پیوندد فروغ حضور سمبلیک خود با پنجره

شاعر باشد که او را با جهان خارج مرتبط می سازد. چشم و زن/ چشم، ذهن و یا شعر 

 :بودگرفته شده  زنباز و روشن که قرن ها از  یذهن

 یک پنجره برای دیدن»
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 یک پنجره برای شنیدن

 یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی

 انتهای خود به قلب زمین می رسددر 

 و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ

 یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را

 از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم

  سرشار می کند

 و می شود از آنجا

 خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کرد

 «یک پنجره برای من کافی است

  (09ص  ،پنجره ن بیاوریم به...،ایما)

 و ستمی خوا «چراغی» ،«نهایت تاریکی» و «نهایت شب» در نیز جایی دیگر او

 «:به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرد» تا ای «دریچه»

 اگر به دیدن من آمدی»

 برای من ای مهربان چراغ بیاور

 و یک دریچه که از آن

  «به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

 (905 ،یگر، هدیه)تولدی د

 حسرت روزهای رنگین کودکی را چنین تشریح می کند: / شاعرزن

 من از دیار عروسک ها می آیم»

 از زیر سایه های درختان کاغذی

 «ک کتاب مصوریدر باغ 
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 ()پنجره

 او و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر می زنند «سنگ»گرفتن حرف  فرا باو 

 .دکی فاصله می گیردکومعصومیت های  از گام به گام

باغ کتاب مصور، زمین را به  با گردش در زیر سایه ی درختان کاغذی و شاعر /زن

ود ــباغچه کاشته ب هایش را در دست که پیشتر او می آورد و پیوند ازلی خود را با آن.یاد 

 .دیریشه های گیاهان گوشتخوار می آ از اش«تجربه ی غلیظ تاریکی» ، در«شوند تا سبز

 کشته اند و مغزش از وحشت معصومیت مصلوب پروانه ها لبریز است: او ز را درپروا

 من از ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم»

 و مغز من هنوز

 لبریز از صدای وحشت پروانه ای است که او را

 در دفتری به سنجاقی

 «مصلوب کرده بودند

 )همان(

 را او اعتماده مردانن های قانوزنی می گوید که قرن هاست  ازدر این شعر فروغ 

 وه به بازخواست کشاند عشق کودکانه اش را .انداوگرفته  از امیدش را سلب کرده و

 باید،»درمی یابد که آور این تکرار مالل  که در زنی از. اندبه خون نشانده  آرزوهایش را

 «بدارد. دوست دیوانه وار باید/ اید،ب

د را اشاره ای سمبلیک به جدایی خود و این بن «کامیار شاپور»گفتیم که پیشتر 

 که قانونفروغ بود ی عشق کودکانه کامیار  (520ص )جاودانه زیستن،.مادرش می داند

 را در خون کشاند:ش گرفت و آرزوی مضطرب او از را آن

 وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود»

 و در تمام شهر
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 دقلب چراغ های مرا تکه تکه می کردن

 ی عشق مراوقتی که چشم های کودکانه 

 با دستمال تیره ی قانون می بستند

 از شقیقه های مضطرب آرزوی من و

 فواره های خون به بیرون می پاشید

 وقتی که زندگی من دیگر

 جز تیک تاک ساعت دیواریه چیزی نبود، هیچ چیز ب

 دریافتم، باید، باید، باید

 «دیوانه وار دوست بدارم

 )همان(

از خواب ساده لوحی  ها و تنهایی ها در تعارض و تلخی هااین تجربه  شاعر در /زن

 و خاک شده است. در کفن انتظار و عصمت وجوانی ا اش به بیداری تلخی می رسد.

آیا هیأت دیگری از پیکر نباتی زن است که در کهنه پرستی و تعصب جان « پرشبدر چهار»

 سپرده است؟

 همیشه خواب ها»

 ساده لوحی خود پرت می شوند و می میرنداز ارتفاع 

 من شبدر چهارپری را می بویم

 که روی گور مفاهیم کهنه روییده است

 «جوانی من بود؟د در کفن انتظار و عصمت خود خاک ش آیا زنی که

 )همان( 

د: ویگاسی می نعدد چهار در روانش و «شبدر چهارپر» درباره ی «ناهیدتوسلی»

عنصر و نفس زنانه ی به ویژه موجود  ،(Animaاکمیت انیما )دیدگاه یونگ ح از چهار،»
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 ی به ویژه موجود در زن می باشد.و نفس مردانه  (، عنصرAnimusانیموس ) در مرد، بر

دوباره است. همان که فروغ  به معنی تسلط باروری و تسلط تولد نیموس،انیما بر اتسلط 

 نهاده است. شعر زیر:« تولدی دیگر» پس از اسیر و دیوار و عصیان، نام کتاب چهارمش را

نشانگر همان  ،«روی گور مفاهیم کهنه روییده است / کهپری را می بویم شبدر چهار من»

نیموس است. بدین مفهوم و معنا که عنصر زنانه در جهان مردانه که انیما بر اویژگی تسلط 

 «جهانی سخت کهنه و پوسیده است، در حال رویش و روییدن است.

 (970ص  ،«فروغ فرخزاد، زن / مادری تنها »واب زن چپ است، چرا خ)

به فاصله ی  او .سهم او از تاریخ است «لحظه»و  برای زن فرصت ها از دست رفته

 شکاف ،«ندست های این غریبه ی غمگی» و او« گیسوان»کاذب میز می اندیشد میان 

 :کرده است آنها مشکلکه بین زن و مرد ایجاد شده و تفاهم را برای  کاذبی

 حس می کنم که وقت گذشته است»

 سهم من از برگ های تاریخ است« لحظه»می کنم که  حس

این دست های  میان گیسوان من و فاصله ی کاذبی است در حس می کنم که میز،

 نغریبه ی غمگی

 ()پنجره

 آن، می خواهد «درک حس زنده بودن»تنها  اشسخاوتمندانه مهربانی در ازای زن 

 خاک کرده است:« کفن انتظار و عصمت خود»او را در  وزن دریغ شده  ا ازچه قرن ه

 حرفی به من بزن»

 آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد

 « حس زنده بودن از تو چه می خواهد؟جز درک 

 )همان(
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د. ند و احساس او را درک کننانتظار دارد موجودیت او را به رسمیت بشناس زناین 

ولی احساسات و عواطف او نادیده  ،به مرد می بخشد« مهربانی یک جسم زنده را» او

این -گیسوان عاشق زن را از نوازش دست های مرد ،گرفته می شود و فاصله های کاذب

 بی نصیب می کند. -غریبه ی غمگین

  :دبه آفتاب می پیونداو را  «پنجره» سرانجام این عاشق زندگی است واو 

 نحرفی به من بز»

 من در پناه پنجره ام

 «با آفتاب رابطه دارم

 )همان(

می دهد که سراینده ی  نشان ح[ به وضوواژگان، زبان و فضا و هوای شعر ]پنجره»

و این یکی از خصوصیات مهم شعر  آن زنی است با نگاه و ذهنی کامالً متفاوت از مردان،

  «.اوست ترین آیت اصالت شعر فروغ، و به تحقیق مهم

 (77، ص «پنجره ی فروغ»مثل هیچ کس نیست،  کسی که)

 

است، زوال فروغ گار روزدین از جامعه ی تصویری نما «دلم برای باغچه می سوزد»

پدر، دختری نگران نابودی باغچه است و  .«خاطرات سبز»و تباهی متراکم و خالی شدن از 

لی های خود در دلمشغو هر یک نماد قشری از جامعه اند کهاو و خواهر ، برادر مادر

 نمی بینند.« خمیازه می کشد یک ابر ناشناس/ شحیاط خانه را که در انتظار بار»اسیرند و 

 / شاعر با زمین است:پیوند عمیق زن باغچه یادآورتمثیل 

 دست هایم را در باغچه می کارم»

 «دانم، می دانم، می دانمسبز خواهم شد، می 

 (950ص  ،تولدی دیگر، تولدی دیگر) 
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مذهب را با  ،بی پناه و نگران ایرانی است مظلوم، ،مذهبی زن سنتی/ ادنمه ، کمادر

 -است. زمین ( آلوده؟ه )یک زنخرافات آمیخته و معتقد است که باغچه را کفر یک گیا

فوت می  و مادر ورد می خواند پس می دهد؟ تقاص گناه کدام دخترش را -ازلی مادر

 است:« گناهکار طبیعی»می گردد و  ی هر چیزنبال جای پای معصیتی براکند. او همیشه د

 مادرم تمام زندگی اش»

 سجاده ای است گسترده

 در آستان وحشت دوزخ

 مادر همیشه در ته هر چیزی

 دنبال جای پای معصیتی می گردد

 و فکر می کند که باغچه را کفر یک گیاه

 آلوده کرده است

 مادر تمام روز دعا می خواند

 گناهکار طبیعی است مادر

 و فوت می کند به تمام گل ها

 و فوت می کند به تمام ماهی ها

 و فوت می کند به خودش

 مادر در انتظار ظهور است

 «و بخششی که نازل خواهد شد

 (69..، دلم برای باغچه می سوزد، صایمان بیاوریم به.)

دلش برای باغچـــه » که نماد زن/ کاالی جامعه ی مدرن و مصرفی است نیزرخواه و

میهمانی »او را از باغچه و  ،مصنوعی که او در آن زندگی می کند یدنیای«. وزدنمی س

با  پیوند اسطوره ای اش این زن فرسنگ ها دور کرده است. «آفتاب و شیرینی ماهی ها
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 می شود/ شه های دامنش از فقر باغچه آلودهگو»وقتی  است و از یاد بردهرا خاک و زمین 

بچه »و  «هر وقت که به دیدن مامی آید/آبستن است» که با آن و «حمام ادکلن می گیرد

دارد »را نمی داند و برای باغچه ای که  ، اما راز زایندگی و رویش«زدهای طبیعی می سا

 زندگی، عشق و شادی او تصنعی است: .کاری نمی کند« می میرد

 و خواهرم که دوست گل ها بود»

 و حرف های ساده ی قلبش را

 می زد وقتی که مادر او را

 به جمع مهربان و ساکت آنها می برد

 هی ها راو گاه گاه خانواده ی ما

 به آفتاب و شیرینی مهمان می کرد...

 او خانه اش در آن سوی شهر است

 او در میان خانه ی مصنوعی اش

 با ماهیان قرمز مصنوعی اش

 و در پناه عشق همسر مصنوعی اش

 و زیر شاخه های درختان سیب مصنوعی

 مصنوعی می خواند آواز های

 و بچه های طبیعی می سازد

 او

 هر وقت که به دیدن ما می آید

 و گوشه های دامنش از فقر باغچه آلوده می شود

 حمام ادکلن می گیرد 

 او
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 هر وقت که به دیدن ما می آید

 «آبستن است

 ()همان

و دیگری « سنتی»تفریطند. یکی  مادر و خواهر دو جلوه ی متضاد افراط و»

ادر را معنویت واقعی می ــم« معنویت»این دو زن بیگانه است. نه  دنیای با شاعر ....«مدرن»

 « ی مطلوب و انسانی می شناسد.یزرق و برق خواهر را دنیا داند و نه دنیای پر

 (292ص دخت شعر،)پریشا

ی این دو زن، همچون مصلحی بیدار مصنوع و زن/ شاعر فراتر از دنیای وحشت انگیز

به زمینی می اندیشد که دارد از  او «.که باغچه را می شود به بیمارستان برد» فکر می کند

 از خاطرات سبز تهی می آرام/ آرام دارد» که «ذهن باغچه»و به  خالی می گرددزندگی 

 «.شود

 

رؤیای بیداری است. رؤیای آمدن کسی که پایان « کسی که مثل هیچ کس نیست»

رؤیای زنانه ی «. می آید کسی»ده است که بدبختی هاست. دخترکی خواب دیی  همه

ه که از شهر نور می آمد و دخترک فقیر را با خود ب ی«شهزاده ی مغرور»«. مردربَاَ»یک 

کسی که »اسطوره ای و جهانی ظاهر می شود:  یهیأت قصر آرزوها می برد، اینک در

و تبعیض بر  جای سیلی فقر «.آمدنش را نمی شود گرفت و دستبند زد و به زندان انداخت

 مشهود است: ه ی اوـــچهره ی این دخترک کالس سومی و خانواده و طبق

 چقدر روشنی خوب است»

 و من چقدر دلم می خواهد

 که یحیی

 چرخه داشته باشدیک چار
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 و یک چراغ زنبوری...

 آخ...

 چقدر دور میدان چرخیدن خوب است

 قدر روی پشت بام خوابیدن خوب استچ

 وب استچقدر باغ ملی رفتن خ

 چقدر مزه ی پپسی خوب است

 چقدر سینمای فردین خوب است

 «های خوب خوشم می آیدو من چقدر از همه ی چیز

 (50ه مثل هیچ کس نیست، صایمان بیاوریم به...، کسی ک) 

 .را صدا می کند آخر نمازش او اول و در ،ینمذهبی شعر پیش همان زن سنتی/ مادر،

 «.است/ و بخششی که نازل خواهد شد وردر انتظار ظه»نیز چون دخترک  او

 اسمش آنچنان که مادر و»

 در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند

 یا قاضی القضات است

 «یا حاجت الحاجات است

 )همان(

 ،«دیده است وقتی که خواب نبوده قرمز را/ ی خواب آن ستاره»که  یو دخترک

مردم » و نگران است که «وندمی ش کفش هایش هی جفت»و  «پلک چشمش هی می پرد»

 که «کاری نمی کنند چرا» خون گرفته است، که تمام زندگی شان را «محله ی کشتارگاه

 « .جارو کرده و شیشه ها را شسته استپله های پشت بام را »او  «.جلو بیندازدآمدنش را »او 

راهی  بی گمان روزی ز» ی دخترانه اش می سرود:«رؤیا»شاعر که روزی در  /زن

اینک  ،«همراه او زین شهر غمگین رخت...می کشم  می رسد شهزاده ای مغرور... دور/
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 این «.دقسمت می کن»آن منجی رؤیایی را برای همه می خواهد. او می آید و همه چیز را 

 می شود: چنین بازگوانه مادرو رؤیای زنانه 

 ...کسی می آید»

 و سفره را می اندازد

 و نان را قسمت می کند

 ی را قسمت می کندو پپس

 و باغ ملی را قسمت می کند

 و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند

 و روز اسم نویسی را قسمت می کند

 و نمره ی مریضخانه را قسمت می کند

 یکی را قسمت می کندـو چکمه های الست

 ت می کندـردین را قسمـو سینمای ف

 تر سید جواد را قسمت می کندـو درخت های دخ

 د قسمت می کندـرده باشـرا که باد که ــو هر چ

 و سهم ما را هم می دهد.

 «ه ام...دیمن خواب د

 )همان(

 

 در پایان راه پر فرازمی اندیشد. او  جاودانگیفروغ به « تنها صداست که می ماند» در

  «چرا توقف کنم، چرا؟» چنین می سراید: و نشیب خویش

خوب او مانده ملولش می کند. ختان است و تنفس هوای زن/ شاعر از سالله ی در

 خواهد مرداب باشد.نمی  می داند که مرداب جای تخم ریزی حشرات فساد است و
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می  «ریختن به شعور نور»و « به اصل روشن خورشید»و  «سپارد می پرواز را به خاطر»

 :اندیشد

 ختانممن از سالله ی در»

 و تنفس هوای مانده ملولم می کند

 ه من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارمپرنده ای که مرده بود ب

 پیوستن نهایت تمامی نیروها پیوستن است،

 به اصل روشن خورشید

 ...«نور و ریختن به شعور

 (75ص تنها صداست که می ماند، ایمان بیاوریم به...،)

سالله ی »زن که سرشار از زایندگی و باروری و زندگی بخشی است و خود را از 

شیر می  های نارس گندم راخوشه » ، در پیوند با ریشه های زمینی اشمی داند« درختان

تبار خونی »زنی که زمین است و  ،مام زمین با روح بیکران زنانه اشزنی به وسعت ت ،«دهد

 او را به زیستن متعهد کرده است:« گل ها

 من خوشه های نارس گندم را»

 می گیرم ...به زیر 

 «و شیر می دهم

 )همان(

خویش قد علم می ی برابر گذشته  در آغاز کرد،« گناه»پایان راهی که با  این زن در

 زیر سئوال می برد. او با طبیعت در را« کوتاهانسرزمین قد معیارهای سنجش در»کند و 

جدار مادگی  نور ستاره بر»اکنون «. می کند از عناصر چهارگانه اطاعت»میزد و می آ

 یابد. بسط می «ذهن مشترک عشق» و «شود می نطفه ی معنی منعقد» ،«خاک می ریزد

به »پرنده وار  او .کاری نیست «در عضو جنسی حیوان زوزه ی دراز توحش/» اب او رادیگر 
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 آموخته« از پرنده ای که مرده بود»و راز سترگ پرواز را « جست و جوی جانب آبی رفته

 است:

 صدا، صدا، تنها صدا»

 صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن

 ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاکصدای 

 صدای انعقاد نطفه ی معنی

 و بسط ذهن مشترک عشق

 صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می ماند

 

 کوتاهاندر سرزمین قد

 معیارهای سنجش

 همیشه بر مدار صفر سفر کرده اند

 چرا توقف کنم؟

 من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنم

 و کار تدوین نظامنامه ی قلبم

 کار حکومت محلی کوران نیست

 

 شمرا به زوزه ی دراز توحّ

 در عضو جنسی حیوان چه کار

 مرا به حرکت حقیر کرم در خالء گوشتی چه کار

 مرا تبار خونی گل ها به زیستن متعهد کرده است

 « تبار خونی گل ها، می دانید؟
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 )همان(

 

تراکمی سخن می شاعر از شب م زن/ «دلم گرفته است»این مجموعه آخرین شعر  در

 یاد کرده بود:تاریک شب این از نیز گوید که ایوان زندگی اش را پوشانده است. او پیشتر 

 من از نهایت شب حرف می زنم»

 من از نهایت تاریکی

 و از نهایت شب حرف می زنم

 «...اغ بیاوراگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چر

 ()هدیه

های  چراغ»و می بیندکه هنوز هم  «د ایستاده استانتهای فرصت خو در»او اکنون 

شاعر را هیچ آفتابی به صبح نمی رساند تا در سفره  /دنیای شب اندود زن«. رابطه تاریکند

« به اصل روشن خورشید» تا می رود اوی آبی آن به میهمانی گنجشک ها بخوانندش. 

ست و صدایش را ادر پیش آگاهی شگرفش به راز زندگی و مرگ پی برده  بپیوندد.

 :«است پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی»که  ها می شنویم افق ژرف در ماندگار و

 دلم گرفته است»

 دلم گرفته است

 به ایوان می روم و انگشتانم را

 بر پوست کشیده ی شب می کشم

 کندیچراغ های رابطه تار 

 دکنیچراغ های رابطه تار

 کسی مرا به آفتاب

 ردمعرفی نخواهد ک
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 کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد

 

 پرواز را به خاطر بسپار 

 «پرنده مردنی است

 (96ریم به...، دلم گرفته است، ص ایمان بیاو)

 

*** 

 

 

می رسیم که در بحث  به همان تحول و صعودی شعر فروغر د «زنانگی» بر یبا مرور

 اعری در حصار تن اسیر استش در دوره ی نخست شعر فروغبه آن برخوردیم. زن « عشق»

لبریزاست از غرایز محدود و  او است. بوسه و آغوش و گیسو و لب و تن شناسنامه ی او و

نیز  او زبان زنانه ی .می سازد نمایانرا  جسم زن است که زنانگی او سطحی و هوس آلود.

 از هشعر این دور خودنمایی می کند.های محدود آن  از طریق پرداختن به جسم و خواست

واال نیست و اندیشه ای عمیق را بالنده و  ،هنوز از قفس جسم نرسته استآن  شاعرآنجا که 

 القا نمی کند.

مردانه ی اطرافش، بیان  دنیایه بدر اسیر، دیوار و عصیان زنانگی شاعر با اعتراض 

یا مستحیل شدن در عشق مرد نمایان می شود. زن  طلب ها و هوس های بی پرده ی زنانه و

« عصیان»که است  یهای بلند «دیوار» «اسیر»و نیافته  ین دوره هویت حقیقی خویش را بازا

 د.برایش رقم می زن را
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کوچک هر چند یهای البته در فاصله ی تکوین دفترهای اسیر تا عصیان، فروغ گام

برای رهیدن از پیله ی تن و رسیدن به اوج پرواز روح برداشت، اما تا هنگام دگردیسی 

 ل بود، در بند جسمیت و جنسیت.گِهمچنان زن شعرش پای در-«تولدی دیگر»-شعظیم

شعر  ،«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»مه ی ذهنی آن در او اد« تولدی دیگر»با 

همچنان زن ماند و  به امواج بیکران تولد و ایمان رسید. او بستر راکد اسارت فروغ از

را  هایشخاصی ارائه داد که کار ان و جهان بینیزبسرود، اما میدان کاری،  انهـهمچنان زن

مستقل  ردپای یک فکر« تولدی دیگر» از شعرهای بعد در»آثار پیشین متمایز می ساخت: از

ایمان بیاوریم به آغاز » عردر ش]فروغ[  می توانیم جست و جو کنیم. او زنانه ی پخته را

ته و چشم اندازهایش در آغاز فصلی سرد قرار گرفاز خودش، از زنی که در «فصل سرد

 «.می کند، سخن می گویددنیای ما که با چشم اندازهایی دیگر فرق 

 (999ص ،«او را صمیمانه بنگریم زمانه ی ظهور»)شناخت نامه ی فروغ فرخزاد، 

 -ازلی یهیأت دراش دوباره  در تولداست. او این دوره با دنیای گذشته متفاوت  فروغ

این »: اما... اسیر و دیوار و عصیان بسیار بزرگتر می شود، و از زن ابدی نمودار می گردد

که ه است و همین راز لطف اوست و اینزن، همیشه در محدوده ی حسی زن زندگی کرد

فراموش نکرده  ،«غایت» اندیشیدن به هیچ گاه فروغ در سهمناک ترین دقایق تلخ تنهایی و

 «است. «زن»است که 

 (995ص )همان، 

 از آغاز تان اشعار شاعران این سرزمین میادر شعر فروغ که و حقیقت این است 

گمشده  ه عنوان نیمه یبایرانی « زن»است. او پرچمدار اعالم موجودیت « زنانه ترین»کنون 

داشته شده و یا با نقاب مردانه در ادبیات ما  ی انسان است. نیمه ای که همیشه در سایه نگه

 : ده استظاهر ش
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واقعیت  -زنان بین خود نه در میان مردان که حتی در -باوریدنه مردساالری که مر»

فرهنگ خودمان حذف  اگر فروغ را به عنوان یک استثنا از می نماید. قابل تغییری غیر

به مفهوم زن من نمونه ی قابل توجه دیگری سراغ ندارم تا بتواند درک ما را نسبت  کنیم،

ش آن من زنانه ی خویش را به ما می غیر از فروغ که با صداقت. ...بودن تصحیح کند

نمایاند، زنی در بیان زن بودن خود کمکی به ما مردان نکرده است و هرگاه اثری از ایشان 

آن خود مردانه مان را دیده ایم و نه نیمه ی مظلوم مانده ی بشر معاصر را. و همین دیده ایم،

 « نکته در بقای مردساالری و مردباوری کم تأثیر نبوده است.

 (277ص ،«سیاه فروغ چیزی سپیدی می زندی انه در خ» ،)یادنامه ی فروغ
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 سخن پایانی:

 

 ،مل استأچه بیش از همه قابل ت آن ،شعر فروغ در« زن»در بررسی چهره ی 

. این عواطف و بیان عواطف و احساسات زنانه است و جسارت او درصراحت، صداقت 

اما در است، همراه سطحی نگری  جنجال وبا جارو دوره ی اول شاعری اودر  احساسات

ادل و متعای چهره  ل و مترقی اوشعر متحو در «تولدی دیگر» یعنی بعد از ،دوره ی دوم

 .واقعی از زن نمایان می شود

او خود  .سنت شکن واغواگر  و است. خنیاگر «ناهید» ترزن شعر فروغ گویی دخ

احساس خود را  ،یش، بی هیچ نقاب و روبندهایه ین سرودعاشقانه تر رفروغ است که د

که  زنی عاشق .می کند جنجالی ترین زن ادبیات مامیان می گذارد و همین او را ما در با 

 د.چهره می نمای قاب شعرش به تمامی درو موجودیت خود را فریاد می زند 

پای گهواره ی  در. عشق و امید برای فرزندش می سرایداز که مادری است او زن/ 

نهایت  در «کامیار» مادر .می خرد نرنج دوری از او را به جاو  می دهد خوابش الالیی سر

نارس به خوشه های  بزرگ می شود. می کند و رشد -مادر ازلی اش -به وسعت زمین

  .می شود بند وجودش تنیدهز رویش و زندگی و زایندگی در بندو را گندم شیر می دهد

یری و معصوم نیست، او زمینی است و چون هر انسان ممکن الخطای این مادر اث

 .چهره اش را نپوشانده است تقویی و هاله در مرز بین نیک و بد در نوسان است دیگری 

کشیده شد و در دوری  «نوشتبه صلیب سر»روح رنجوری که اسی از انعک ،او فروغ است

 «ناتمامی قلبش بزرگ شد.»از فرزند 

، از زن دیده ایممحور این سرزمین مردد ادبیات تاریخ بلن رچهره ای که د خالف

 نه معشوق. است« عاشق»فروغ 
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و هوس  حضور دارد.گاه خامدیوانش  عشق در سراسر است که «شاعره ای عاشق»او 

 سیری متحول و مترقی. با ،ی شعر فروغ استجوهره عشق  .آلود و گاه پخته و پالوده

عشق،  .د و به افق های روشن روح می رسدهحصار تن می ر از اسارت درعشقی است که 

پری » با آن هامی آمیزند و فروغ ند که با هم در فروغ عد شگفت شعرمرگ و زندگی سه بُ

از یک بوسه به گاه شب از یک بوسه می میرد و سحر»شود که  میشعر  «کوچک غمگین

، فرهیختگی هوس آلود آغاز می شود و به متانت یهیاهو و جنجال باعشق او  «.دنیا می آید

پرواز عاشقانه ی ردد، با وسعتی که آسمان را مجال و اندوه عاشقانه ی انسانی تبدیل می گ

که همواره در محدوده ی حسی زن است و موجودیت او را به عنوان  یعشق او می سازد.

 می دهد. نه یک لعبت زیبا و منفعل نشان ،نسان عاشقیک ا

بر  با اعتراض تند و کور .همین سیر تکاملی را طی می کندنیز  غفرو زنانگی

نهادند و  «حوّا»چهره ی  بر« آدمیان»داغی ازلی که  آغاز می شود، «گناه»سرنوشت زن و با 

ان حس نمود همباز این دوره زنانگی فروغ در .نددنامی اغواگر و فریفتکار زن را به کیفرش

 ...، لذت ووده ی جسمی و جنسی بوسه، آغوشمحد رکور و سطحی است که زن را د

این زن با احساس  .نگاردا اندیشمند وجود او را نادیده میو عد انسانی و بُاسیر می کند 

و در جستجوی گمشده اش بارها می لغزد  وحشی و سرکش خود مدام به مردان می آویزد

 و جارو  عمیق و پخته از زنانگی جای سرکشیرام و ، اما به مرور روایتی آبازدو می 

 .ی اوستکه نمود هویت زنانه را می گیرد او جنجال سطحی 

و همچنان صادقانه و طبیعت را درک می کند او پیوندش با زمین و سایر مظاهر 

ه است که به واقع در این دور ونگی اش را می سراید ، زناصریح، اما اندوهناک و متفکر

را ل و انسانی زن دا چهره ی متعابند شعرش متبلور می شود و مدر بند زنانه ی شاعر روح

و مظلوم خویش  وح ناشناختهنمود ر ستری برای بازآن ب زنی که تا پیش از .می بینیم



 سخن پایانی

 

299 

پشت  و یا از داشته شده بود هاچهره ی بشریت که همواره در سایه نگ نیمرخی از  .نداشت

 .بودبا ما سخن گفته  «اب های مردانهنق»

و آن صدای زندانی را از حصار  به نور زد و فروغ با جسارت و صراحتش نقبی 

 و پرواز را به او آموخت.رهاند « خوانده هاپدر»ان ساله ی هزار

 

 



 

311 

 



 

311 

 :مراجع  منابع و
 

 قرآن مجید -

 ،مرجان :جاودانه فروغ فرخزاد .تهران ، ابوالقاسم.صدارت امیر و ،اسماعیلی -9

 . چاپ دوم9307

   9363 .چاپ سوم .کتاب زمان تهران: .مس طال در .رضا براهنی،  -2

 9301. ایران( تاریخ مذکر )علل تشّتت فرهنگ در . -------- -3

 .9379 .مطالعات زنان تهران: روشنفکران و .اندیشه زن، شعر و ، غزل.تاجبخش -0

 چاپ اول

 چاپ اول .9376 .ی نو: دنیانراته فروغی دیگر. .، ضیاء الدینترابی -6

 . چاپ اول9393 .: قطرهچرا خواب زن چپ است؟ تهران .، ناهیدتوسلی -5

 چاپ دوم .9376 .تهران: مروارید .در اوج ماندن ،جاودانه زیستن .، بهروزجاللی -7

: تهران .ثار منثور فروغ فرخزاد(آغروبی ابدی )مجموعه  در .--------- -9

  9375 .مروارید

 9379 .: تنویرجاودانه. تهرانفروغ  عبدالرضا. ،جعفری -1

 9372 .چاپ اول .: نگاهتهران )فروغ فرخزاد (. 0 زمان ما . شعرحقوقی، محمد -90

 چاپ اول .9393 .تهران: قطره ادب پارسی. در سعید.، حمیدیان -99

  9377 .چاپ اول .علم : نشرتهران .سینما فروغ فرخزاد و .، غالمحیدری -92

 چاپ اول .9399 : روزگار.تهران .عر()ش ، محمدرضا. ادبیات معاصر ایرانروزبه -93

 .: قصهتهران .( فروغ فرخزاد0ن بیستمی ایران )چهره های قر .فرشته ،ساری  -90

 چاپ اول .9390

 9373 .چاپ اول .مرکز :تهران .سیمای زن در فرهنگ ایران .جالل ،ستاری  -96



 

312 

 

چاپ  .9375 .گاه: نتهران .زنی تنها یادنامه ی فروغ فرخزاد، .سیاهپوش، حمید -95

 لاو

چاپ  .9392 .تهران: مروارید اولین تپش های عاشقانه ی قلبم. کامیار.،شاپور -97

 دوم

 9370 .چاپ اول .مدبر :تهران .زنان شاعر ایران .مهری ،شاه حسینی -99

 9375 .چاپ سوم .نگاهی به فروغ فرخزاد. تهران: مروارید .، سیروسشمسیا -91

 اول. چاپ 9399 .: روزنگارتهران یه های آه.آ ، ناصر.صفاریان -20

چاپ  .: زریابتهران .زنی تنها ،هنر فروغ فرخزاد زندگی و .سیروس ،طاهباز -29

   9375 .دوم

تهران: کتاب مادر.  .)شعر معاصر زنان( به رغم پنجره های بستهعابدی،کامیار.  -22

 9390 چاپ اول .

 9377 .تهران: جامی .یک برگ از تنهاتر .---------  -23

رکیبات اشعار فروغ فرخزاد( ت و)واژگان  آسمان روشن شعر .، محمدعبدعلی -20

 9377 .چاپ اول .روز تهران: فکر

 چاپ دوم .9399 .قطره تهران: ی ایران.اکارنامه ی زنان کار پوران. ،فرخزاد -26

 چاپ دوم .9399 .کاروان تهران: .کسی که مثل هیچ کس نیست. ---------  -25

 تهران: غ(.رابعه تا فرو زنانه از شعر )سیری در نیمه های ناتمام. ---------- -27

 چاپ اول . 9390. کتابسرای تندیس

 چاپ یازدهم .شاهنشاهی 2636. تهران: امیرکبیر اسیر. فروغ. ،فرخزاد -29

 چاپ نهم .شاهنشاهی 2637. تهران: امیرکبیر .دیوار.  --------- -21

 چاپ پنجم .9369 .: امیرکبیرتهران .عصیان. --------- -30

 چاپ سوم .9307 .تهران: مروارید .تولدی دیگر .--------- -39



 

313 

 9363. : مرواریدتهران .وریم به آغاز فصل سردایمان بیا. --------- -32

 9393 .چاپ دوم .ادب : سپهرتهران . . دیوان اشعار--------  -33

 . 9395.دیوان اشعار. آلمان غربی: نوید. --------  -30

 9375 .راهیان اندیشه .تهران .موم، یاغی مغفروغ ، روح انگیز.کراچی -36

 .فرشاد :تهران .ملیحه کرباسیان .ادهای سنتیمگ مصور نفرهن جین. کوپر، -35

 چاپ اول .9390

 چاپ اول .9371 .: قطرهتهران .شناخت نامه فروغ فرخزاد .مرادی کوچی، شهناز -37

 9375. ثالث تهران: پریشادخت شعر. .)م.آزاد( محمود مشرف آزاد تهرانی، -39

: تهران. ادبیات زن و ، نسترن.موسوی صالحپور، مرسده و ، منیژه ونجم عراقی -31

 9392 .چشمه. چاپ اول

 9370 .چاپ اول .تهران: مهر برنا .پرواز را به خاطر بسپار .نمازی، مهدی  -00

 چاپ دوم .9373. مشعل :اصفهان رهایی. از گمشدگی تا .حمود، منیکبخت -09

 چاپ اول . 9370 .معیار :تهران .جستجوی جانب آبی در .یوسف نیا، سعید -02

 

 

 

 


