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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی  و خدمات

ســند کمپانی موتورســیکلت 
پالس مــدل 90 رنگ آبی به 
 28324 شــهربانی  شــماره 
ایــران 118 و شــماره موتور 
بدنــه  شــماره  و   96619
9019577 بنام باقر ســوری 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ کمپانی اتومبیل پژو 206 
مدل 1383 به شماره انتظامی 
249ج49 ایران 22 بشماره 
شاسی 83624508 به شماره 
 FSM84708974 موتــور 
بنــام محمد درویــش مفقود 
 گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

پــژو  اتومبیــل  ســبز  بــرگ 
بــه   1395 مــدل  پــارس 
955د78  انتظامــی  شــماره 
ایــران 66 به شــماره موتور 
124K0989562 و شاســی 
 NAAN01CE1GH937348
بنام خانم ملیحه شاه حسینی 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

ســند موتور مینــی جترو 
بشــماره  ســی  ســی   90
 090G9110842 تنــه 
موتور 150816  شــماره 
بنام اصغر شبرنگ مفقود 
گردیده اســت و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.

مجــوز حمــل ســاح شــکاری 1 لول 
 12 کالیبــر  پــر  تــه  ســاچمه زنی 
مــدل دســتکش به شــماره ســاح 
042001860 ســاخت ایــران بــه 
شماره سریال 1476309 و شماره 
شناسه 013215340921 به تاریخ 
صــدور 1391/08/15 بنام محمد 
عبدالهی فرزند عبدالحسین کد ملی 
1757074988 مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
)نوبت اول(

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب مریم 
غامی فرزند علی به شــماره شناسنامه 
1740109384 صــادره از اهــواز در 
مقطع لیسانس رشته مدیریت بازرگانی 
صــادره از واحــد دانشــگاهی اهواز با 
شــماره 12/941918 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســامی واحــد اهواز به نشــانی: 
کارگر)فرهنگ شــهر(  فلکــه  اهــواز- 
کدپســتی جنوبــی  کارگــر   خیابــان 

 68875-61349 و صنــدوق پســتی 
1915 ارسال نماید.

چــون خانــم مهدیــه یعقوبــی مالــک 
خودروی سواری پژو 206 مدل 1389 
به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
611ص34 ایران 18 و شماره موتور 
14189033947 و شــماره شاســی 
علــت  بــه   NAAP03EDXAJ138128
فقــدان ســند کمپانــی و شناســنامه 
مالکیــت خــودرو تقاضای رونوشــت 
المثنی ســند مذکور را نموده اســت. 
لــذا چنانچه هرکــس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت 
ایــران خــودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 به شــماره 
پاک 233س55 ایران 19 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1389 و شماره 
موتور12489119335 شماره شاسی NAAM01CA8AR528151 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی می شود فاکتور اتاق به شماره 91509236 و به 
شماره شاسی NAAN21CA1BK122429 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

گمشده 
پیدا شده

بسته بندی، کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

کشتیرانی آداک مارین

انواع خدمات بسته بندی شامل:
بسته  بندی لوازم منزل و مبلمان، پیانو، ماشین آالت، 
کاالهای تجاری و مواد غذای کاالهای نمایشگاهی،آثار 
هنری، اشیاء موزه ای، تابلوهای برق و تجهیزات، لوازم 

منزل دیپلماتهای سفارتخانه ها

بسته بندی و حمل بار به صورت خرده بار و 
فول جهت صادرات به:  کانادا، آمریکا، اروپا 

اقیانوسیه، آفریقا و آسیا
www.adakmarine.ir - info@adakmarine.ir

09120832801 
021-88949860-65

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

با ما خانه دار شوید
تهران شهر جدید پرند 
سایت مسکن خودمون

09121533817
09120711419

56791496

حمل و نقل

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

مشاور حقوقی آمـوزشی

مـتفرقـه

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خرید و فروش 
اسامی 8  نفر  از فرزندانانواع خودرو

 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت آمنه )س(

نام مستعار کودک:   سونیا
تاریخ تولد: 1400/08/2

تاریخ پذیرش: 1400/08/29
زمان و مکان پیدا شدن: 1400/8/2

بیمارستان لوالگر
ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام مستعار کودک:   هانیه
تاریخ تولد: 1400/4/1

تاریخ پذیرش: 1400/08/20
زمان و مکان پیدا شدن: 1400/8/20

بیمارستان امام رضا )ع(
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی اسامشهر

نام مستعار کودک:   نیکی
تاریخ تولد: 1400/08/9

تاریخ پذیرش: 1400/08/29
زمان و مکان پیدا شدن: بیمارستان 

حضرت رسول )ع(
ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام مستعار کودک:   نیلو
تاریخ تولد: 1400/08/16
تاریخ پذیرش: 1400/9/7

زمان و مکان پیدا شدن: بیمارستان 
امام خمینی )ره(

ارجاع دهنده: بیمارستان لوالگر

نام مستعار کودک:   نورا
تاریخ تولد: 1400/6/26

تاریخ پذیرش: 1400/08/4
زمان و مکان پیدا شدن: رها شده در خیابان 

لطیف اکبرنژاد مقابل مسجد رضوان
ارجاع دهنده: کانتری 106 نامجو

نام مستعار کودک:   هاکان
تاریخ تولد: 1400/08/15

تاریخ پذیرش: 1400/08/18

زمان و مکان پیدا شدن: بیمارستان 

الغدیرارجاع دهنده: بیمارستان الغدیر

نام مستعار کودک:   فوژان
تاریخ تولد: 1400/9/7

تاریخ پذیرش: 1400/9/29

زمان و مکان پیدا شدن: بیمارستان یاس

ارجاع دهنده: بیمارستان یاس

نام مستعار کودک:   سینا
تاریخ تولد: 1400/7/5

تاریخ پذیرش: 1400/08/8
زمان و مکان پیدا شدن: بیمارستان 

امام حسین )ع(
ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین  )ع(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
»نوبت سوم«

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب میترا 
عالــی محمــودی فرزنــد محمدعلــی به 
شماره شناسنامه 687 صادره از اهواز 
در مقطع کارشناسی رشته روان شناسی 
عمومــی صــادره از واحــد دانشــگاهی 
اهواز با شــماره دانشنامه 272394- 
1378/12/19 مفقود گردیده اســت 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســامی واحد اهواز به نشــانی اهواز 
فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر 
جنوبی کد پســتی 68875-61349 و 

صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودرو
با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

سازمان منطقه آزاد اروند» آبادان- خرمشهر«
آگهی تغییرات شرکت طریه اروند )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 2666 و شناسه ملی 14003099883
به موجب صورتجلســات مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده هیئت مدیــره مورخ 1400/7/6 

شرکت واصله به تاریخ 1400/8/25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1399 به تصویب رسید. 2- آقایان غامرضا 
رفیعی به شماره ملی 0042795052، علی اکبر ریاحی به شماره ملی 2090204753 و احسان 
عراقی به شماره ملی 0059832274 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 3- آقای غامرضا رفیعی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احسان عراقی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر ریاحی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر است. 4- آقای محمدرضا تربتیان اصل به سمت بازرس اصلی و آقای 
حسین انجام بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. 5- روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 6- موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید.

واردات دام و گوشــت و فرآوردهــا ی دامــی، نهاده از قبیل خوراک انســانی و دامی و تجهیزات 
وابســته به موضــوع فعالیت )عندالزوم پس از اخــذ مجوزهای قانونی الزم( آمــاده مربوطه در 

اساسنامه به شرح مذکور اصاح گردید.

» خالصه آگهی مزایده موقوفات اداره اوقاف جنوب شرق«
اداره اوقاف و امورخیریه جنوب شرق تهران 

درنظر دارد عرصه و اعیان 3 واحد مســکونی با مشــخصات ذیل 
از طریــق مزایــده کتبــی بــا رعایت شــروط و مقــررات و قوانین 
جاریــه اوقافی به اجاره واگــذار نماید، متقاضیان می توانند جهت 
کســب اطاعات بیشــتر و تســلیم درخواســت حداکثر تــا تاریخ 
1400/11/19 به دبیرخانه ایــن اداره واقع در اتوبان محاتی، 
بلوار ابوذر، پل پنجم، خیابان حبیب، تقاطع خیابان مســلم، نبش 
کوچه فراهانی، پاک 212 مراجعه و یا با شماره تلفن 33659721 

تماس حاصل نمایند.
1- موقوفــه میرزا زین العابدین لشــکر نویس کنگرانی فراهانی 
)مســتوفی نظــام( عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مســکونی با 
مســاحت 98 مترمربــع واقع در تهران، خیابان ری، کوچه آبشــار 

غربی، پاک 1، طبقه اول، سمت شمال شرقی
2- موقوفه خبیر السلطنه عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی با 
مساحت 83 مترمربع واقع در تهران، میدان شهدا، خیابان ایران، 

خیابان ناطقی، کوچه روحانی، بن بست مینا، پاک 3 شهرداری
3- موقوفه احمد رفیعی عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی 
با مساحت 108/95 مترمربع واقع در تهران، خیابان ایران، خیابان 
گوته، کوچه کریمی، کوچه شهید باقری، کوچه امیرنادری، بن بست 
یمین، پاک 23 شهرداری، طبقه دوم، بانضمام پارکینگ و انباری

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن واحد عمران و نوسازی)میالد( )نوبت اول(

از کلیه اعضاء محترم و یا نمایندگان)با ارائه برگه نمایندگی( دعوت می گردد 
تا نسبت به شرکت در جلسه مورخه 1400/11/19 روز سه شنبه ساعت 
16 در تهران، بلوارکشاورز پاک 196 طبقه دوم حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:
انتخاب هیات تصفیه، تغییر آدرس محل تصفیه تعاونی

انتخــاب ناظریــن هیــات تصفیــه، تصویب پــاداش هیات تصفیــه ارائه 
هیات مدیرهگزارش مالی

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه 3 بهمن ۱۴۰۰ 
۲۰ جمادی الثانی۱۴۴3 - شماره ۲۲۹۴7

اشاره
در بخش اول این مقاله، ضمن معرفی ژولیده نیشــابوری، 
مضامین و درونمایه اشعارش را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین 
به میزان تاثیرپذیری این شاعر انقالبی – آیینی از شاعران سبک 
هندی پرداختیم. بخش دوم این مقاله نیز به حماسی سروده های 
ژولیده نیشــابوری اختصاص داشت. در این بخش، نگاهی به 

سلوک دینی وی خواهیم داشت. 
***

معمار کبیر انقالب اسالمی،حضرت امام خمینی)ره(، از پرچمداران 
نقد ســلوک دینی و مبارزه با متحجریــن بود. حضرت امام در پیامی 
کــه خطاب به فرزندان روحانی اش می فرماید: »فکر نکنید که تهمت 
وابستگی و افتراى بی دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز؛ 
ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابســته، به مراتب کارى تر از اغیار بوده 
و هست. در شروع مبارزات اسالمی اگر می خواستی بگویی شاه خائن 

است، بالفاصله جواب می شنیدى که شاه شیعه است! 
عــده اى مقدس نماى واپس گرا همه چیز را حرام می دانســتند و 
هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی 
که پدر پیرتان از این دســته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و 
سختی هاى دیگران نخورده است.وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا 
افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى 
شد، قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در 
سیاست و حکومت دخالت نماید. حماقت روحانی در معاشرت با مردم 
فضیلت شد، به زعم بعض افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود 
که حماقت از سراپاى وجودش ببارد، و اال عالم سیاس و روحانی کاردان 
و زیرک کاسه اى زیر نیم کاسه داشت و این از مسائل رایج حوزه ها بود 
که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود! یاد گرفتن زبان خارجی کفر 

و فلسفه و عرفان، گناه و شک به شمار می رفت.
در مدرسه فیضیه، فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه اى آب 
نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه می گفتم. تردیدى ندارم 
اگر همین روند ادامه می یافت، وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهاى 
قرون وســطی می شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و 
کیــان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود. علماى دین باور در همین 
حوزه ها تربیت شــدند و صفوف خویش را از دیگران جدا کردند. قیام 
بزرگ اســالمی مان نشأت گرفته از همین بارقه است.« )صحیفه امام ، 

جلد ۲۱ ، ص۲۷۸ و ۲۷۹ (
بی هیچ گونه اغراقی باید گفت که »شاعران آیینی اصیل« نیز از آغاز 
تا به امروز همچون حضرت امام)ره( یکی از رسالت هاى ذاتی خویش 
را »نقد سلوک دینی« جامعه و اصالح گرى می دانسته اند. از همین رو 
»شــعر آیینی« نیز گونه اى از شعر اعتراض است و شاعران آیینی در 

زمره اصالح گران )آمران به معروف و ناهیان از منکر(.
شعرى که همواره بر وضع موجود می شورد و به افق موعود اشاره 
می کند. شعر اعتراض شعرى است که داعیه پیکار با ظلم و بی عدالتی، 
زشتی و پلشتی و نامردى و نامردمی را دارد و به دنبال بستر سازى براى 
استقرار حاکمیت » اهلل« بر جهان و بنیانگذارى »جامعه توحیدى« است.

و اما الزمه اعتراض به وضع موجود، ترســیم آینده موعود است. 
اینکه ما بدانیم اکنون در چه نقطه اى قرار داریم و مطلوب ما رسیدن به 
کدامین نقطه و فتح کدامین قله است. مسلماً رسیدن به چنین بصیرتی، 

رضا اسماعیلی
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لحظه ای در خود فنا شو، تا بقا پیدا کنی

نیازمند نقد و آسیب شناسی دین و جامعه است.
شاعران رسالت مدار شــیعی، همواره در طول تاریخ این دغدغه 
خجســته را داشته اند و شاخک هاى حســاس آنان نسبت به انحراف 
حاکمان و دولتمردان و خارج شدن آنان از دایره عدالت واکنش نشان 
داده است. وقتی می گوییم »عدالت«، معناى عام وگسترده آن مورد نظر 
است؛ یعنی عدالت در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادى، 
از این منظر فاصله گرفتن از ارزش هاى اخالقی و فرو غلتیدن در باتالق 
عفــن »زهد ریایی« و ابتال به بیمارى ایمــان کش »نفاق و تزویر« از 

نظر شاعران شیعی خطرناک ترین آفتی است که یک جامعه دینی را 
تهدید می کند. آفتی که حتی از بیمارى هایی چون »وبا«، »طاعون« و 

»سرطان« نیز خطرناک تر و مرگ آفرین تر است.
دراین میان، حضرت لســان الغیب حافظ شیرازى که از او به حق 
می توان به نام شاعر »هنوز و همیشه« نام برد، از معدود شاعرانی است که 
درعصر فتنه مغول و حکومت نفاق و تزویر، با رندى، قلندرى و هنرمندى 
تمام به نقد و آسیب شناسی جامعه دینی عصر خویش پرداخته و آیینه 

بی غبار روزگار خویش بوده است.
آتــش زهد و ریا خرمن دین خواهد ســوخت
حافــظ این خرقــه پشــمینه بینــداز و برو

ژولیده نیشــابورى نیز از آنجا که هم قبله و هم قبیله شــاعرانی 
همچون حافظ است، به شهادت شعرهاى آیینی اش ، در این راه روشن 
گام برداشته و با زبان شعر ، به نقد روشنگرانه سلوک دینی مسلمانان 
اسمی و شناسنامه اى عصر خویش پرداخته و نقاب از چهره کسانی که 

با سکه دین به تجارت دنیا مشغولند برداشته است.
فریاد اعتراض شاعر به متحجرین مقدس مآب از حنجره ابیات زیر 

قابل شنیدن است:
عارفان را با شــیوخ روى منبر کار نیســت
زان که آنان را عمل در عرصه گفتار نیست

)گلبانگ عشق ، گفتار بی عمل ، ص ۸۶(
میخانه بود مســجد ، در مسلک ما مستان
چون شــرک و ریا گــرد میخانه نمی گردد

)همان ، می  و میخانه ، ص ۱۱۱(
زهــد را در پینــۀ پیشــانی زاهــد مبین
شــمر را این پینۀ پر مکــر و فن می پرورد

)همان ، عزت و ذلت ، ص ۱۲۱(
فرق باشــد زهــد را با زاهد مــردم فریب
ورنه بی دینی ، سر از محراب و منبر می زند

)همان ، شیخ ریایی ، ص ۱۳۱(
آنکه نقد خوردن می پیــش مردم می کند
در دل شب پایکوبان ، سجده بر خم می کند 

)همان ، خوش باورى ، ص ۱۳۹(
دین فروشی بس که بازارش بُود پیوسته داغ

دزد بیت المال هم ، عمامه بر ســر می شود! 
)همان ، ص ۱۵۲(

چون شدم مست از شراب ُحب موالیم علی
کورى شــیخ ریایی ، خرقه بر دوشم کنید

)همان ، خلوت ُدردى کشان ، ص ۱۵۶(

تلمیحات و تمثیالت قرآنی 
در تعریف تلمیح گفته اند: تلمیح در لغت به معنی )به گوشه 
چشم اشاره کردن( و از جمله صنایع معنوى بدیع است که در 
آن نویسنده یا گوینده در ضمن نوشتار یا گفتار خودش به آیه ، 
حدیث ، داستان یا مثل معروفی اشاره داشته باشد. )صفحه ۳۲۸ ، 
فنون بالغت و صناعات ادبی ، جلد دّوم( شعرهاى ژولیده، سرشار 
از تلمیحات وحیانی و قرآنی است. این امتیاز بدان خاطر است 
که شاعر تربیت یافته مکتب اسالم و قرآن است و دانش آموختۀ 

دانشگاه اهل بیت )علیهم السالم(. 
عالوه بر این ، نشانۀ آشنایی نسبی شاعر با تاریخ ، فرهنگ و 
علوم و معارف اسالمی است.براى نمونه، تنها به ابیاتی برگزیده 
از غزل هاى ژولیده که آمیخته با تلمیحات اسالمی و قرآنی است، 

اشاره می کنیم و می گذریم:

ز ســعی هاجر اســت و از خــودى ، بیگانــه گردیدن
کــه زیر پاى طفلی ، چشــمه ســارى می شــود پیدا

)گلبانگ عشق ، فصل بهار ، ص ۲۲( 
به جرم بســتن تهمت به دامن یوســف
قضــا کشــید بــه دریوزگــی زلیخــا را

)همان ، ص ۲۴( 
از قناعت، حلقه در گوش سلیمان می کند
هر که سازد پیشۀ خود، خط و مشی مور را

)همان ، ص ۳۴(
از سگ اصحاب کهف ، در بندگی کمتر مباش
تــا کنی ویران به خوابی ، کاخ دقیانوس را

)همان ، اصحاب کهف ، ص ۳۵(
چون عقیل از حد خود ، پا را فراتر می نهد
مــی گذارد در کــف او ، آهــن تفتیده را

)همان ، جام بال ، ص ۴۲(
آنکه ز انفاس خوشــش ، همچو مســیحا به جهان
مــرده را زنــده نماید به یــک اعجاز ، کجاســت؟

)همان ، اثر برق نگاه ، ص ۶۳(
بهشــت را به جهان ، بهر گندمی مفروش
گمــان مبر که پســر ، رهرو پــدر گردد 

)همان ، بازى چرخ ، ص ۱۰۴(
هر که حق گفت چو منصور سر دار ، سرش
ســبز از سرخی شمشــیر زبان می گردد

)همان ، ص ۱۰۷(

همچون خلیل ، آتش نمرود گشــته است 
از مقدم تو ســرد و گلستان ، خوش آمدى

)همان ، خوش آمدى ، ص ۲۴۶ (
حفــظ کن آبرو ، از کــس طلب آب مکن

خضر خود باش ، مکن بیهده تیمار کسی 
)همان ، بندگی خالق ، صص ۲۵۰ و ۲۵۱ (

مردم گرایی و مخاطب اندیشی
در ابتداى این نوشتار اشاره شد که ژولیده در شمار شاعران 
مردمی اســت. و اما شاعر مردمی چگونه شاعرى است؟ و چه 
ویژگی هایی دارد؟ شاعر مردمی، شاعرى برخاسته از بطن مردم 
است. همدلی ، همنفسی ، و همزبانی از شاخص ترین ویژگی هاى 
یک شاعر مردمی است. چنین شاعرى حنجره شعر خود را وقف 
بغض در گلو شکستۀ مردم می کند و با لهجه دوست داشتنی و 
صمیمی مردم شعر می گوید. پیوند با مردم ، زندگی و اجتماع ، به 

یک شاعر وجهه مردمی می بخشد. این ضرورتی انکارناپذیر است 
که براى پیوند دوبارة مردم با شعر و مقابله با گسست نسل هاى 
ادبی، شــاعران روزگار ما باید از کاخ هاى پر زرق و برقی که با 
 خشــت هاى کلمات فاخر، لوکس و تجملی ساخته اند، بیرون 
بیاید. دســت شــعر را بگیرند و با خود به میان مردم کوچه و 

بازار ببرند:
به ایستگاه هاى اتوبوس، میدان هاى تره بار، صف هاى توزیع 
ارزاق عمومی، پشت چراغ هاى قرمز، بیمارستان ها، کارخانه ها، 
زندان ها، یتیم خانه ها، خانه هاى سالمندان، باشگاه هـاى ورزشی 

و... و هر جاى دیـگرى که محل رفت و آمد آدم هاست.
باید دست شعر را گرفت و به میان مردم کوچه و بازار برد 
تا با مردم حشر و نشر داشته باشد و نشست و برخاست کند، در 
بازار معامله کند، در مدرسه درس بخواند، در دانشگاه اعتراض 

کند، در جبهه بجنگد، 
در بیمارستان بسترى شود، در تیمارستان دیوانگی کند، در 
مسجد نماز بخواند، در کارخانه اعتصاب کند، با ماشین مسافرکشی 
 کنــد، در خیابان بخوابد، از خانه فرار کند، در پارک قدم بزند، 
به سینما برود، زیر باران عاشق بشود، در کوچه باغها آواز بخواند، 
در اداره پشت  میز بنشیند، در خانۀ سالمندان انتظار بکشد و... تا 
رنگ و بوى مردمی بگیرد. و ژولیده نیشابورى با چنین سلوکی 

شایسته احراز عنوان شاعر مردمی شد.
شعر باید حدیث غم ها و شادى هاى مردم باشد. با خنده هاى 
آنان بخندد، با گریه هایشــان اشک بریزد و خونسرد و بی تفاوت 
از کنار مردم عبور نکند. اگر امروز این اتفاق خجســته بیفتد، 
شــاید فردا آغوش گرم و پرمهر مردم بار دیگر به روى شــعر 
گشوده شود و مردم زمانۀ ما نیز همچون زمان سعدى و حافظ 
و موالنا، شــعر را موجــودى از جنس خویــش بدانند و براى 
 همصحبتی و همنشــینی با او، بی قرارى کنند و ســر و دست

بشکنند.
مردم انتظار دارند سیماى پرفروغ خویش را در آیینۀ شعر 
شاعران معاصر ببینند ـ  نه آن گونه که شاعر نقاشی می کند، بلکه 
آن گونه که در جهان واقع هست  ـ و این به نظر من مطالبه اى 

منطقی و به حق است.
امروز مردم به شعر شاعرانی رو نشان خواهند داد که صداى 
رفت و  آمد و نشست و برخاست خویش را در کلمه به کلمۀ آن 
اشعار بشنوند، و رمز موفقیت اشعارى که بعد از انقالب مقبول 
مردم واقع شــده است، چیزى جز این نمی تواند باشد، هر چند 
این اشعار در نظر ادیبان کهن اندیش از دایرة تعریف شعر خارج 
باشند، اشــعارى همچون:شعرى براى جنگ )قیصر امین پور(، 
خیابان هاشــمی )محمدرضا عبدالملکیان(، موال ویال نداشــت 
)علیرضا قزوه(، یــاران چه غریبانه )پرویز بیگی حبیب آبادى(، 
و دو شعر از بی خطی تا خط مقدم و یک قلم ناسزا به محتکر، 
قربتا ً الی اهلل )سلمان هراتی ( و شعر » دلت را خانه ما کن ، مصفا 
کردنش با من « از ژولیده نیشابورى.ژولیده در شعر لهجه اى کامال 
مردمی داشــت و همین رمز موفقیت او بود ، چنانکه شاعر این 
محبوبیت و مقبولیت مردمی را بعد از مرگ خویش پیش بینی 

کرده و گفته بود: 

هر بنایی کهنه گردد ، می شود قدرش عزیز
ارزش اشــعار من ، از بعد من پیدا شــود 

)گلبانگ عشق ، لطف حق ، ص ۱۴۹(
و بــاز در غزلی دیگر به ماندگارى خود اشــاره می کند و 

می گوید:
چون پسند خلق گردد ، شعر شاعر ماندنی است

گر صدف گردد پذیرا ، قطره گوهر می شود
)همان ، تکبیر بیدارى ، ص ۱۵۱(
اشعار ژولیده، سرشــار از ضرب المثل ها و تعابیر و واژگان 
مردمی اســت و زبان او در شــعر ، زبان ساده و صمیمی مردم 
کوچه و بازار. به همین خاطر است که شـعر ساده و بی تکـلف 
او در ذهن و زبان مردم اهل دل خوش می نشیند و مقبول خاطر 

بزرگ و کوچک قرار می گیرد. 
در ابیات انتخابی زیر، لهجۀ ساده ، صمیمی و مردمی ژولیده 
به خوبی قابل لمس است. زبانی که در بطن فرهنگ مردم کوچه 
و بازار ریشه دارد. زبانی سرشار از ضرب المثل ها و تکیه کالم هاى 
عامیانه و مردمی که مؤید توانایی شــگفت شاعر در استفاده از 

صنعت معنوى »ارسال المثل« نیز هست:
در این ســراى دو در ، سرسرى ، سرى متراش
که سرسرى است سراسر ، سراى هیچ، اى هیچ!

)اشاره به ضرب المثل: سرم را سرسرى متراش 
 اى استاد سلمانی (

گذشت آب از سرت  اى قطره! دریا را چه خواهی کرد؟
به غفلت رفــت امروز تو ، فردا را چه خواهی کرد؟

)اشاره به ضرب المثل: آب که از سر گذشت ، 
چه یک نی ، چه صد نی! (

روزگارى گــر بــه کامــت گشــت ، چــرخ روزگار
بــاد در غبغــب میفکــن ، ورنــه خــوارت می کند

)اشاره به اصطالح عامیانه و ضرب المثل باد در 
غبغب انداختن است.(

خواندن یاسین به گوش ابلهان از ابلهی است
قــدر دانــش در بر نادان ، تنــزل می کند

)اصطالح عامیانه یاسین درگوش خر خواندن؛ کنایه از کار 
بی حاصل کردن و رنج بیهوده بردن است.(

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار
من گلی دارم ، که عالم را گلستان می کند 

)اشاره به ضرب المثل: با یک گل بهار نمیشه (
سخن آخر 

دربارة احوال و آثار ژولیده نیشــابورى ســخن براى گفتن 
بســیار است. امید آنکه این پژوهش، مقدمه اى براى ورود اهل 
ادب به حوزه » ژولیده پژوهی « باشد. چرا که شاعرانی همچون 
ژولیده که به خاطر برخوردارى از ارزش هاى مردمی، در چشم 
و دل مردم می نشینند و در ذهن و زبان مردم جا باز می کنند؛ 

استحقاقی بیشتر از این دارند.
 ایــن پژوهش،صرفاً آغاز راهــی بود که باید به همت بلند 
پژوهشگران فرهنگ مردم هموار گردد تا ان شاءاهلل در آینده اى 

نزدیک به سرمنزل مقصود برسد- این چنین باد.


