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چكيده 
بعيد مى دانم بيش از بيست سرودة امينه دريانورد را شنيده يا خوانده باشم اّما ترديد ندارم نمرة شعر و 
شاعرى او در استان هرمزگان فاصلة چندانى با بيست ندارد! همة آثارى كه از اين سراينده در اختيار دارم 
محدود به چند غزل، يك دو بيتى، يك شعر آزاد و دو سه ترانه است كه البتّه در هر دو اقليم غزل و ترانه 

سرآمد سرايندگان جزيرة قشم است.  
 توّجه به دو عنصر" اقليم" و "جنسيّت" به شعر امينه تشّخص ويژه بخشيده است؛ از طرفى با زبان " آب، 
دريا و جزيره "سخن مى گويد و از طرف ديگر نمايندة زن امروز در جامعة ادبى ست؛ زنى كه با عاطفه و 
احساس سخن مى گويد و زاللى زبان و موسيقى كالمش به همراه تصويرهاى بكر و تخيّل افسونگر، دل ها را 
تسخير مى سازد.نوشتة حاضر، تالشى ست براى شناخت و معّرفى اين سرايندة ارزشمند و به نوعى قدردانى 
از دخترى جنوبى كه قيمت گوهر طبعش كمتر از مرواريدهاى صيد شده در سواحل جزيره اى كه وى در 

آن سكونت دارد، نيست! 
واژه هاى كليدى: امينه دريانورد، قشم، جزيره، آب، غزل 

مقدمه 
هر متاعى ز معدنى خيزد   شكر از مصر و سعدى از شيراز! 

ايران عزيز نه تنها كشور چهار فصل است (تنّوع آب و هوايى اش) و مواهب طبيعى (جنگل و 
كوه و دريا و دشت هاى گسترده) آن جاى بسى شكر دارد، گوشه گوشه اش با هنر نيز عجين شده 
است! سواحل خليج فارس با صنايع دستى و فرهنگ ويژه اش، جلوه اى از جذبه هاى ايران زمين 

مرواريد قشم 
(معّرفى، نقد و بررسى سروده هاى امينه دريانورد) 

دكتر اسداهللا نوروزى* 

* عضو هيأت علمى گروه زبان و ادبيّات فارسى دانشگاه هرمزگان
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است ؛ تلفيق آب و خاك معجونى شگفت پديد آورده است! مردمى گرم و همگون با تابش بى امان 
خورشيد، داراى دلى دريايى و اهل موسيقى و آوا. زنان و دخترانش نيز همراز و هم زبان موج و 

نسيم و مهتابند! 
بدين سان بى آن كه دريابيم، دامنگير و صيدش مى شويم ؛ چه بسا مردمى كه به نيت سفرى كوتاه 
آمدند و اينك سالهاست در آن رحل اقامت افكنده اند. به ظاهر شهرى تجارى ست اّما همة كسانى 
كه پايبندش شده اند تاجر نيستن! و حقيقت اين كه در بطن كسب و كار، روح عشق و زندگى 
سيالن دارد. جريان رمزآلود هنر در رگ و پى هرمزگان، رشته هايى ست نامرئى كه دلها را به دام 
مى كشد. از اين رو اعتقاد نگارنده بر آن است كه نبايد از توّجه به شعر و موسيقى اين سامان غفلت 
كرد. هنرى زادة دامان دريا كه بخاروار از آب برمى خيزد و با كمند خورشيد، خود را به بام آسمان 

نزديك مى سازد.

شعر هرمزگان و امينة دريانورد 
برگزارى  و  سرشناس  شاعران  حضور  بركت  به  اخير  دهة  دو  يكى  در  هرمزگان  خوشبختانه 
جشنواره هاى شعر و قّصه، كارنامة مطلوبى در عرصة فرهنگ و ادب ارائه كرده است و انجمن هاى 
شعر و ترانه اش آينده روشن ترى را نيز نويد مى دهند. معّرفى استعدادهاى اين استان البتّه در اين 
مجال ممكن نيست و از حوصلة اين مقاله نيز بيرون است. اّما شاعر و ترانه سرايى كه اينك معّرفى 
مى شود مى تواند نمونة خوبى براى شناخت چهره هاى آينده ساز اين ديار باشد.مجموعه هاى شعر 
" بركه و باران " كه به هّمت جناب رضايى از آثار برگزيدة كنگره هاى سراسرى شعر و قّصه در 
بندرعبّاس به چاپ رسيد، فرصتى براى امثال نگارنده فراهم آورد تا با جوان هاى مستعد هرمزگانى 

آشنا شود و بتواند جايگاه آن ها را در مقايسه با شاعران جوان استان هاى ديگر كشور بسنجد.  
نشر دو غزل از امينه دريانورد، در برگزيده آثار چهارمين كنگره (آذر 81) نويدبخش طلوع شاعرى 

ارزنده از جزيرة قشم بود. غزل اّول با مطلع : 
با اين كه ناگزير چراغى نمى برم     مى خواهم از شب، اين شب بى رحم بگذرم

و ادّعا داشت :   شاعرى را معّرفى مى كرد كه مى گفت : "هرگز من از اهالى نفرين نبوده ام" 
"شعرى كه واژه واژه اش از جنس ديگرى ست" ارائه مى كند! و با اشاره به جزيرة زادگاهش، از هستى 

شورآفرين خود داد سخن مى داد :
مثل جزيره اى كه در آنم غرورمند         در هستى تالطمى خود شناورم! 

 در غزل بعد از مرز "اقليم" فراتر مى رفت ؛ با سربلندى از وفادارى اش به مام وطن سخن مى گفت 
و از "جنسيّت و حيثيِّت زن" دفاع مى كرد! با زبانى دلنشين و خلق تصويرهايى بديع در ساحت شعر : 

شبيه رخت عروسى كه مى شود كفنم         تو گاهواره و گورى براى من وطنم
شعار نيست كه شعر من است گوش كنيد         مرا كه آينگى مى تراود از سخنم

در دل شعر، باز از جزيره، آرامش، طوفان، همصدايى و بى صدايى! و سكوت و به ُسخره گرفتن 
صدا، ياد مى كرد كه به طور طبيعى تداعى كنندة "ساحل، صخره و موج" بود! و سرانجام با اين بيت 
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غزلش را به پايان مى برد : 
به صفرهاى هزارآفرين به عشق به رنج    كه من سروده اى از ناسروده هاى زنم!

(رضايى ؛ 1382، 25) 
اّما بيشترين نمونة آثار دريانورد را مى توان در نخستين گزيدة شعر شاعران جوان حوزةهنرى 
مشاهده كرد كه با عنوان "ساده تر از صدا" منتشر شده است. در اين مجموعه شاهد 7 غزل امينه 
هستيم و به گمان نگارنده، يكى از دو سرودة برتر وى يعنى"باغچه" كه پيشتر در ماهنامة قشم نيز 

درج شده بود، از آن جمله است : 
نه فقط باغچه يك مزرعه دارم در آب        و در انديشه كه جز خود چه بكارم در آب
آب در  ببارم  باز  شب  و  برخيزم  صبح  همين         تبخير  و  بارش  از  چرخه اى  ام  شده 
حسرت گرتة خاكى به ضميرم مانده ست        بس كه شستند به وسواس غبارم در آب
آب يعنى من و هر گمشدة بى آمار            هاى از آن گاه كه خود را بشمارم در آب
آب در  تبارم  زيست  اگر  پشتانه  الك  دارم                 مهاجر  مرغان  بالى  هم  شوق 
آسمان باز مرا سهم خودش خواهد ديد           گرچه آماده ترين است مزارم در آب
آب هستى ست و من هستم و حرفم اينكه      فرصتى نيست كه حرفى به لب آرم در آب

(حوزة هنرى ؛ 1387، 53)
هفت بيتى كه ارزش هفتادبار خواندن دارد! براى شيفتة شعرى چون نويسندة اين يادداشت، از 
لفظ گرفته تا معنا، از تنّوع واژگانى تا تركيبات دلپسند و از خيال انگيزى تا بيان حكيمانه، از نوآورى 
تا پيوند با ارزشهاى شعرى شناخته شده، برخوردارى از انواع موسيقى بيرونى و كنارى و درونى! 
و هر آنچه الزمة يك شعر جاودانه و جادوانه است، درين سروده يافت مى شود. به گونه اى كه اگر 
مجال بيان بود، تنها در اوصاف همين غزل از غزال شعر هرمزگان، داد سخن مى داد.با توّجه به اينكه 

قرارست به ديگر سروده هاى شاعر سر بزنيم، فقط "شاه بيت" آن را دوباره زمزمه مى كنيم :   
 شده ام چرخه اى از بارش و تبخير همين        صبح برخيزم و شب باز ببارم در آب 

تصوير زندگى تكرارى در جزيره را با چه زبانى بهتر و زيباتر از اين مى توان ارائه كرد ؟ از بين 
بيتهاى شاعران قديم و جديد، صرفا سرودة "ظهير فاريابى" را شايد بتوان همتاى آن در يك جلوه 
از ترسيم جزيره نقل كرد كه البته آن بيت هم مسيرى ديگر و مضمونى ويژة خود دارد! و نتيجه آن 
مى شود كه هر دو بى نظير بمانند. بيت مورد نظر را كه در توجيه بى خوابى شاعر اواخر سدة ششم 
هجرى ست و هجوم سيل اشك در سروده اش جزيرة مردمك چشمانش را در خود فرو برده تا 

قرارگاهى براى خواب نماند! مرور مى كنيم : 
بگو به خواب كه امشب ميا به ديدة من         جزيره اى كه مكان تو بود، آب گرفت! 

(ظهير ؛ 1361، 331) 
از غزل هاى ديگر امينه در "ساده تر از صدا" مى توان به دو اثر صفحات 51 و 52 نگاه كرد : 

گذر نكرده اى از خويش تا به من برسى         هنوز فاصله دارى به خوبشتن برسى
و
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"آى آدمها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد"   يك جسد قرنى ست در آبست و هيچ او را نمى دانيد
كه دومى با تضمين مصراع مشهور نيما آغاز كرده است و در سروده به تناسب از جزيره سخن به 
ميان مى آورد ؛ يعنى، يكى از دو موتيف اشاره شده و مشّخصة شعرش و بحث از "زن" را هم كه 

مشّخصة ديگر سروده هاى اوست در غزل قبلى مى توان بررسى كرد. 
سخن از جزيره باز در آخرين غزل دريانورد كه در صفحة 55 همين مجموعه درج شده است، 

شنيدنى ست : 
توايم رايگان  تسخير  كه  خريد،  زر  كه  توايم          آن  از  ما  كه  جزيره  كه  كن  خيال 
توايم ماهيان  نيز  ما  تو  تور  تمام  محض        كرامت  اين  مى كن  يقين  كه  نه  خيال 

و اين بيت دلنشين عاشقانه كه فارغ از خيال جزيره اّما در تسليم محض به عشق و معشوق سروده 
است : 

خيال فرصت خوبى ست خوش خيال ترين      خيال كن كه خدايى و بندگان توايم!
(حوزة هنرى ؛ 1387، 55) 

در گزيده شعر بعدى حوزه هنرى (پشنگ ماه بر مهتابى) به دو غزل از امينه بسنده شده است اّما 
هردو شنيدنى ست. يكى با مطلع : 

چه خوب مى شود اى روح شعرهاى زمينى    دوباره بر نفس واژه واژه ام بنشينى
با محتوايى ديگرگونه فلسفى ليكن در همان اسلوب نو، مستحكم و لبريز از زاللى و طراوت 

غزل هايى كه پيشتر ديده بوديم و از شاعر انتظار داشتيم. 
غزل ديگر را كامل نقل مى كنم : 

برقص تا كه برقصد تمام من با تو              ببين به تجربه من خسته مى شوم يا تو
من و تو لنج به طوفان رسيده ايم برقص      خيال كن كه منم، من غريق و دريا تو

چه ناگهانى از اين اتّفاق شيرين تر              مرا كه راه نجاتى نمانده اّما تو
دوباره آبى و آرام مى شوى فردا                   و هم جزيره چه زيباست اين كه فردا تو
كنار اسكله لنگر گرفته باشى، من                 بپرسمت كه چه كردى، چه كردى آيا تو

كه من منى كه به ساز زمانه رقص نكرد        چه بى مضايقه رقصيد با تو تنها تو
اينكه  سواى  است!  كشيده  تصوير  به  رقص  تعبير  با  را  دريا  موج  از  حاصل  تكان هاى  شاعر 
واژه هايى چون لنج، طوفان، غريق و دريا در بيت دوم با آبى و آرام و جزيرة بيت چهار و اسكله و 
لنگر بيت پنجم وظيفة فضاسازى را به زيبايى در ساحت غزل عهده دار شده اند. هنر تكيه و تأكيد 

بر قافيه، نيز قوى تر از ديگر سروده ها به مدد شاعر و شعر آمده است .
البته چنين هنرنمايى با قافيه در كار قدما و معاصرين، بى سابقه نيست و نزديكترين نمونه اى كه 

به ذهن متبادر مى شود، غزل "دل" سرودة ابوالقاسم الهوتى ست (سهيلى ؛ 1388، 218) : 
نشد يك لحظه از يادت جدا دل        زهى دل، آفرين دل، مرحبا دل 

تا بيت آخر كه مى گويد : 
تو الهوتى ز دل نالى دل از تو        حيا كن ؛ يا تو ساكت باش يا دل! 
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مقايسه گردد با بيت هاى مطلع و مقطع غزل امينه تا ظرافت هنر شاعر ديده شود. انصافا باور 
مى كنيم كه زمين از ابدال خالى نمى ماند ؛ چه دريانورد با حسن ختامى كه به غزلش بخشيده و تنها 

را در قافيه نشانده و بر رديف "تو" تأكيد نموده، كارى كارستان رقم زده است! 
غير از آنچه گذشت، دو سه غزل ديگر به همراه يك دوبيتى و سروده اى آزاد در " دلنوشته ها " 
وبالگ اختصاصى شاعر بر روى صفحة اينترنت نيز قابل مشاهده است كه اگر چه به ويژه غزل 6 

بيتى " پرواز " با مطلع : 
پيش از آنى كه فروتر ببرد گردابم        باز هم ناجى همواره ى من دريابم

ما را در تأييد موتيف هاى شعرى يارى مى دهد و در آن تصوير دل انگيزى از حسادت مهتاب 
به شاعر و شب و دريا مى بينيم. غزل "دلت نسوخت" هم با عنوانى كه رديف شده است، محكم 
و گيراست، به گمان نگارنده، ويژگى تازه اى به خصوصيات شاعر اضافه نمى كند. با اين حال از 
تصحيح  و  عنوان  درج  و  بود  آمده  كتابها  در  آنچه  با  مقايسه  جهت  وبالگ،  مشترك  سروده هاى 

 (www.Aminedaryanavard.blogfa.com)   .اشتباهات تايپى، استفاده شد

ترانه هاى امينه 
وجهة درخشان ديگر هنر امينة دريانورد، تصنيف سرايى اوست. نمونه هايى از ترانه هاى چاپ 
شدة او را مى توان در يكى از شماره هاى "دو هفته نامة ادبى رودكى" ديد. سه ترانه با خصوصيات 

ظاهرى زير : 
1ـ چارپاره اى با گويش محاوره اى (ويژة ترانه) در 5 بند و اين مطلع درخشان : 

تو كه صدامو دوس دارى / حال و هوامو دوس دارى / خودم كه هستم واسه چى / خاطره هامو 
دوس دارى ؟ 

قطعا زبيايى كامل آن را مى توان بعد از اجرا و به همراه موسيقى درك كرد ولى در همين شكل و 
شمايل هم گويى پيرى همچون مولوى با زبانى امروزى و جوان در گوشمان زمزمه مى كند 

(موالنا؛ 1363، 586): 
بيا تا قدر همديگر بدانيم                كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم 

چو بر گورم به خواهى بوسه دادن       رخم را بوسه ده كاكنون همانيم! 
2 غزل گونه اى هفت بيتى در بحر رمل مثّمن مخبون محذوف (منظور رعايت كامل سنّت در حفظ 

وزن و قافيه اّما با زبان و واژه هايى مناسب ترانه!) : 
يه دفه طفلكى عاشق شد و گم شد دلكش           گم كه نه! انگارى كه كنده شد اصال كلكش 
3 باز هم با قالب غزل و در7 بيت اّما وزن شروه كه محبوب ساحل نشينان است ؛ به ذكر بيتى از 

اين تصنيف اكتفا مى كنم : 
نيگا كن ابرا بارونو آوردن         بيا تا باورم شه مهربونى! 

(مجّلة رودكى ؛ ش 75، ص 28) 
همان گونه كه مشاهده شد زيان امينه در ترانه هايش نيز مثل غزل، زالل و گواراست. مضاف بر 
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اينكه با چم و خم تصنيف پردازى هم به خوبى آشناست و تأّملش در انديشه و تخيّل، زمام زبان 
را از كفش خارج نساخته است! 

*******
نكته اى كه در اين بررسى نبايد ناگفته گذاشت، اشاره به گاليه هايى ناچيز است كه البته آن هم 

گردى بر دامان اين هنرمند باقى نمى نهد ولى گريزى از اشاره بدان نيست! 

عيب مى 
الف- واژة پوكيده در غزل "رنج" متأسفانه هم مشكل غرابت استعمال دارد و هم خالف قياس كه 
از يك اتّهام نيز تبرئه شود، دومى را نمى توان ناديده گرفت و جز تالش در حفظ موسيقى توجيهى 
براى آن نمى توان تراشيد ؛ بدتر اينكه بر تارك سروده، در مطلع نيز نشسته است! (نك. غزل موّرخ 

88/4/21 در وبالگ دلنوشته ها)
آهن اينجا اگر چه پوكيده است            ريشه هامان ببين چه باليده است 

ب- بيت پايانى " بگو به عشق " باز هم در وبالگ اين گونه درج شده است : 
دعا كنيد تا كه اين قصاص پيش از جرم      هر آنچه با من او كرد با شما نكند

گناه جا به جايى حروف ربط "تا" و "كه" را مى توان به گردن كاتب انداخت ولى باز هم وزن بر 
دوش مصراع دوم سنگينى خواهد كرد! مگر اين كه بيت را ويرايش كنيم.

ج- در غزل "دلت نسوخت": 
آيينه هاى مصرع سوم، بى ترديد بايد با يك "ى" آينه ها خواند و الزم است كه "دِل" مصراع 
ماقبل آخر شبيه دلى تلّفظ كرد تا موسيقى مراعات شده باشد و البتّه اين هردو امكان پذير است اّما 

بى گاليه نمى ماند .
وقتى كه حرف آيينه ها ناشنيده ماند       و ... چهره ها چنان و چنين شد، دلت نسوخت ؟
آن روزها دل تو كجا بود مهربان! ؟             آن روزها كه حيف ترين شد - دلت نسوخت

د- تعبير "قرار بى ستونى" به دل نگارندة اين نوشته ننشست ولى با تكرار و البد تأكيدى كه شاعر 
براى كاربردش دارد بايد مشكل از قدرت ذوق و قّوة دريافت صاحب اين قلم باشد! ليكن براى 
نشان دادن حسن نيّت و اّميد به رشد و شكوفايى هرچه بيشتر اين شاعر، نتوانست از اشاره به آن 

خوددارى كند : 
تورو ديدم جوونيم يادم اومد     قرار بى ستونيم يادم اومد    

 (بيت نخست دوبيتى وبالگ) 
قرار داشتيم قرار بى ستونى     نبود حتّى اگه از من نشونى  

 (مطلع ترانه3 مندرج در نشرية رودكى75)
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