
ساعت نوزده  ٢٠٢٢ج شنبه پانزدهم دسامبرپن

 شب شعر کاظم شهرياری 
از مجموعه شعر تازه ی او به زبان فارسی به مناسبت رونمايی  

 نشر نامه های ايرانی  

     
ه رخسار ز�ان مادرم 

 �اظم ش���اری

در فرا$سه    ۲۰۱۶را در سال    ازهم )ک شب آرام$#" نامه های ایرا � گ��دە ای از شعرهای �اظم ش���اری ه نام  
ار   من7#" کردە است و ا4نون در آستانه ی دگرگو � دوران سازی در  � جامعه ی ایران خرسند است که برای نخست89

. این شعر ها که ه درسAB = توان آن�ا را ?ودە های  گ��دە ای از شعر های او ه ز�ان فار< را ه $#" = رساند 
ها پOش نوشته شدە اند، اما گواە بر وجدان بEدار و همدL شاعر ا جنJش های مرد= کشورمان    -مقاومت نامEد سال

و دل نگرانOش برای ?نوشت ا$سان در درون و برون مرزهای می�Sش هس7ند. هنRا= که این ?ودە ها را همزمان ا  
� ایران = خوانEد، این تص�Wر در ذهنتان نقش =   ان و Z#ان چار گوشه ی ?زم89 A[ی دخ  و دل]8

]
مشاهدە ی رزمن̂د

ام = س_ارد و همراە آنان   بندد که گو c شاعر ج�ان د)دە و تج��ه اندوخته ی ما در مEان این جوانان از جان گذشته̀ 
 �  و آزادی را ? = دهد. گو c در ع89

]
اری خود را از تار�ک اندdشان و ستم پOشه  شعار زن، زن̂د �  حال که خشم و ب]8

اهش ابراز = دارد، از پOش شکوفا c جوانه های شورش و پرخاشگری پرشور ?شار از خشم انقال f این   `ان زا̀د
ح حال شاعر در این کتاب = نkWسد، خزان ُعمر او   �ک زندگOش در ?" جوانان را = د)دە است. دان گونه که ?"

4نون ه ب�ار زندگOش تrد)ل شدە است، ب�اری که از زاpd" دو�ارە ه عنوان شاعری oار< ز�ان گواn = دهد که  ا 
� حال ا ال�ام از شعر   ە ای از سrک های گوناtون شعر نو oار<، نEما، فرخزاد و شاملو و در ع89 � ز�ان نو c همراە ا آم]8

 
u
ی این خنEاtر رزم  مردمان کرد و لWچ و تر�من و آذری و فارس برای  د دو�ارە  ک�ن خEام و فردو< آف��دە است. تول

 x ادوزی آ A هم می�نانمان فرخندە  � آواز خوان بزم پ]8                                                              رها c زن و آزادی همRان و ن]8
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