درس پنجم

رفتار من عادی است !

اشعار  ،گنجینه های احساس و عواطف هر جامعه اند  .شاعران
حجم قابل توجهی از احساسات و عواطف را در شعر متجلی می سازند  .برای انتقال
این عواطف به مخاطب شعر  ،رعایت نحوه خوانش موثر با بهره گیری از نشانه های
نگارشی الزامی است .
ادبیّات بومی هر استان و شهر  ،نشان دهنده ی فرهنگ غنی و هویّت اصیل
آن جامعه است  .خوزستان  ،استانی چند قومیتی است که از ادبیّات کهن
پارسـی  ،بهره ی کافی را برده است .
قیصر امین پور یکی از شعرای توانمند این خطّه ی شهید پرور می باشد  .این
شاعر گتوندی  ،با بهره جستن از شعر و ادبیات منحصر به فرد خود  ،عالوه بر
بیان معضالت زمان خود  ،احساسات و عواطف را نیز در شعر خود گنجانده است .
در زیر قسمتی از اشعار مرحوم قیصر امین پور  ،شاعر توانمند کشورمان ،
آورده شده که عالوه بر ایجاد تصویر ذهنی  ،احساسات و عواطف مخاطب شعر
را نیز بر می انگیزاند که گواهی بر توانمندی این شاعر بی مانند می باشد .
بهراد اقبالی و محمد مهدی بهاروند

رفتار من عادی است
اما نمی دانم چرا
این روز ها
از دوستان و آشنایان
هرکس مرا می بیند
از دور می گوید :
این روز ها انگار
حال و هوای دیگری داری !

امّا ،
من مثل هر روزم ؛
با آن نشانی های ساده و با همان امضا ،
همان نام  ،با همان رفتار معمولی
مثل همیشه ساکت و آرام .

این روز ها ،

گاهی خدا را هم یک جور دیگر می پرستم ؛
از جمله دیشب هم ،
که دیگر تر از شب های بی رحمانه ی دیگر بود !

دیشب دوباره بی تاب  ،بین درختان تاب خوردم
از نردبان ابر ها تا آسمان رفتم ...
در آسمان گشتم ...
و جیب هایم را از پاره های ابر  ،پر کردم !
جای شما خالی !
یک لقمه از حجم سفید ابرهای تُرد ،
یک پاره از مهتاب خوردم .

دیشب پس از سی سال فهمیدم :
که رنگ چشمانم  ،کمی میشی است !
و بر خالف سال ها پیش ،
رنگ بنفش و ارغوانی را از رنگ آبی دوست تر دارم .

گاهی  ،صد بار در یک روز  ،می میرم ...
حتی یک شاخه از محبوبه های شب  -یک غنچه ی مریم -
برای مردنم کافی است !
گاهی نگاهم در تمام روز ،
با عابران ناشناس شهر
احساس گنگ آشنایی میکند..

گاهی دل بی دست و پا و سر به زیرم را ،
آهنگ یک موسیقی غمگین  ،هوایی می کند
اما به غیر از همین حس ها که گفتم ؛
غیر از همین رفتار معمولی ،
و غیر از این حال و هوای ساده و عادی
حال و هوای دیگری
در دل ندارم .
رفتار من عادی است ...
آیینه های ناگهان  ،قیصر امین پور
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گفت و گو
درباره ی تفاوت های شــعر و نظم و اشتراکات هر کدام در گروه گفــت و گو
کنیـد .

درباره ی شعرای معروف استان یا شهر خودتان گفت و گو و مختصراً آن ها را در
کالس معرفی کنید .

نوشتن
در متن درس ترکیب های جدید اســـتفاده شده را بیـابید و سعی کنید چند
ترکیب جدید بیافرینید .
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بعد از خواندن شعر  ،چه تصاویری در ذهن شما ایجاد شد ؟ جمالتی مانند این
جمالت خلق کنید که این تصاویر را در ذهن مخاطب ایجاد کند  3( .جمله)
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درک خود را از بیت زیر در دو سطر بنویسید .
" هر کجا هستم باشم  ،آسمان مال من است
پنجره  ،فکر  ،هوا  ،عشق  ،زمین مال من است "
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