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 چکیده
هاي عامیانه به شکلی ملموس  گیريِ از واژه هاي دیگر، با بهره بهمنی عالوه بر نوآوري در حیطۀ غزل و قالبعلی  محمد

سعی در نزدیک کردن شعر به زبانِ عامۀ مردم دارد. اتفاقی مشابه با آنچه در زمان صائب تبریزي در عرصۀ شعر و ادبیات 
اي در بیان شعر معاصر گردید، که  باعث به وجود آمدن شیوهها و ترکیبات  گیري از این گونه واژه رخ داد. بهره

ها به زبان  گنجد، اما وارد کردنِ آن هایی که هر چند در زبان گفتاري به سادگی در بیان می سرایی نام گرفت. عامیانه عامیانه
بهمنی به عنوانِ علی  طلبد، که جز از عهدة قریحۀ شاعرانی اندك، برنیامده است. محمد و قالبِ شعر مهارتی می

آزمایی کرده  سرایی صاحبِ سبک و شاعرِ شعرهاي صمیمی، جزو همین شاعران اندك است، که در این حیطه طبع غزل
هاي رایج بر زبان مردم،  المثل هاي مختلفی چون باورها و عقاید عامه، ضرب است. از این رو زبان و ادبیات عامه، به شیوه

حات روزمره، واژگان اقلیمیِ رایج بر زبان مردم و.... در شعر او به جهت خالقیت ذهنی و کنایات عامه، واژگان و اصطال
گیري از سرچشمۀ غنی ادبیات  گیريِ از امکانات بالقوة زبانِ عامه و اندیشۀ نافذ او در بهره کار نبوغ و استعدادش در به
هاي حوزة زبان و ادبیات عامه را در شعر  برآنیم تا نوآورياي بازتاب یافته است. در این جستار  عامه، به شکلِ هنرمندانه

 تحلیلی است.-محمدعلی بهمنی نشان دهیم. روشِ پژوهش به شیوة توصیفی
 علی بهمنی آوري ، محمد المثل، نو واژگان کلیدي: شعر معاصر، زبان و ادبیات عامه، ضرب

 . مقدمه 1
گنجد متفاوت است. این در  چه در دستور زبان نوشتاري می آید با آن شود و به زبان می آنچه در زبان گفتاري بیان می     

نشینند و  حالی است که آواها و ترکیبات زبان گفتاري بسیار بیشتر از زبان نوشتاري است. گاهی این آواها به قلم می
سراي ما، گویی خود را مقید به تبعیت از دستور زبان  کنند. شعراي گذشته و سنتی گاهی از قواعد دستور زبان تبعیت نمی

گونه که فعل و فاعل و اجزاي ساختاريِ جمله هرکدام در جایگاه خود قرار گیرند، اما بودند  اند آن دانسته نوشتاري می
اي سنت در پشت سرش  اي با گونه دههر نویسن«هاي عامیانۀ گفتاري را نیز در شعر خویش وارد کردند.  کسانی که واژه

 :Cuddon, 1982)». گذارد کند یا بر آن تأثیر می کند و هر نویسنده به نحوي آن سنت را تعدیل و اصالح می شروع می

. این روند در مورد شعراي معاصر بیشتر مصداق یافت. شعرهایی سروده شد که مملو از واژگان و تعابیرِ زبانِ (702
نوع آنچه در کالم و باورهاي مردمی جاري است. اما گاهی این جوالن، از حد متعارف خارج شده است  عامیانه است، از

و شعر را به نثري کوچه بازاري تبدیل کرده است، بی هیچ معنا و مفهومی. گویی تنها توجه شاعر به همنشینی و ذکرِ 
هاي شعر بنشیند. در  از بار معنایی که باید بر شانه واژگانِ عامیانه بوده است تا مشمول تعریف نوآوري شود، اما غافل
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ها، با قالب و قافیه آثاري  مقابلِ اینان شعراي دیگري با تکیه بر استعداد و قریحۀ خویش، با ترکیبِ اصولی این عامیانه

ند تا حرکتی باشد ساز نشیند، بلکه راه را براي دیگر مشتاقان، هموارتر می آفریدند، که نه تنها بر دل مخاطب معاصرش می
گیري از این زبانِ عامیانه، راه ورود واژگانی را به زبان شعر هموار  نامیم. بهره می» عامیانه سرایی «به سوي آنچه امروز 

کرد که جایگاهی در شعر گذشتگان نداشت. واژگانی که گاهی حاصلِ زایش و آفرینشِ ذهنِ خود شاعران بود. ورود 
اي از شعرا در این حیطه شد.  الي شعر معاصر در پذیرش این واژگان، سبب هنر نمایی عدهواژگان جدید و ظرفیت با

تواند نقشی اساسی در نوآوريِ شعر کالسیک داشته باشد. ذهن  ساخته و جدید یکی از عواملی است که می هاي خود واژه
کند  را در حوزة شعر معاصر وارد میشاعر، پیوسته در پی کشف واژگان و ترکیب هاي جدید، بدیع و نو است و الفاظی 

الفت و پیوند دائمی « تر، کمتر به کار رفته است. زیرا  که در شعرِ سنتی، مسبوقِ به سابقه نیست و یا به تعبیري درست
». طلبد اي نو و حیاتی تازه را می شود که شیوه شاعر با شیوة مألوف و شناخته شده ادبی،گاهی به قدري مالل آور می

). در این میان، محمدعلی بهمنی با به کار بردنِ الفاظ و کلماتی که براي مردم امروز 109، 1388ش و مقیمی، (نیک من
اي را به خود اختصاص داده است. او این واژگان جدید را به خوبی با وزن و  بیگانه نیست در قالب شعر، جایگاه ویژه

گفت یکی از عوامل جذابیت اشعار محمدعلی بهمنی همین  توان هاي سنتی ترکیب کرده است. از این روي می قافیه
چنان خوب و عادي به کار  اند، و آن اي است که در ساختارِ شعر خوش نشسته ترکیبات، کلمات، عبارات و واژگان عامیانه

اییِ شاعر شود و با خوانش مکرر شعر است که به تدریج، این هنر نم اند که خواننده در نگاه نخست متوجه آن نمی رفته
ساختارِ جمالت نقش اساسی در ساختن چهرة اصلی اندیشه دارد اما «کند.  در کاربرد این نوع خاص از زبان جلوه می

کننده بسیاري از مسائل اجتماعی و سیاسی و اخالقی و تاریخی زمان  ترین عناصر شعر و روشن ترین و اصیل ها مهم واژه
 )268: 1378(برهانی، ». سرودن شعر هستند. 

آوري آغاز و پایان مشخص و  ولی نو« هاي مختلف به وقوع پیوسته است. هاي متفاوت و در زمان نوآوري در عرصه
که در تمامی قرون و اعصار پیش از مدرنیسم، همواره در ادبیات و هنر یافت  چنان هاي معین و محدودي ندارد، هم شیوه

: 1383پور،  امین». ( ها نیست آوري لزوما موقوف به نفی سنت است و نوآوري ویژگیِ هنر و ادبیات  شده است، زیرا نو می
زیسته متفاوت است. شاعري در قالبِ شعر از شیوة  ). در این میان شیوة هر شاعري بسته به عصري که در آن می13

انند، دیگري از سراید که مسمط خو اي می شود و گونه نهد و از غزل و قصاید زمان خویش فارغ می معمول پا فراتر می
اي آفریده، یکی از توصیف می و معشوق فارغ شده و  ها بر او گذشته حبسیه ها و زندان چال آنچه در تنگناهاي سیاه

گونه کلمات را به هم ریخته که تلفیقی ساخته از رنگ و نقاشی.  زیبایی خلقت را در طبیعت به وصف کشیده، دیگري آن
کند، یکی  ها را کوتاه و بلند می یی خویش از قید و بند سنت دارد، یکی مصراعهر کس به نحوي و شکلی سعی در رها

کند، شاعر همواره در اندیشۀ بلند پروازي است،  دوزد گویی خواننده را به فضاي آن شعر دعوت می تصویر را به شعر می
نشیند به زبانِ قلم جاري  اش می چه را که در اندیشه ها عبور کند و در فضایی باز آن خواهد از حصارِ محدودیت او می

شعر گذشته را به هم  نیما شکل نوشتاريِ«طورِ مثال اي که شاید در قالب شعِر گذشتگان هنرمندش ننشیند. به کند. اندیشه
هاي آشکار شعر گذشته را از میان برداشت، او این کار را  ها، یکی از محدودیت تساوي مصراع ریخت و با بر هم زدنِ
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اي از پیش  اي ناگزیر، تابع قاعده سخن در همان سطر باشد، نه به گونه شعر، متناسب با ظرفیت هر سطرِ ةازکرد تا اند
علی بهمنی هم به عنوان یکی از پیروانِ مسلم نیما، در  ) محمد222:1383(حسن لی، » .تعیین شده و تخطی ناپذیر باشد

زبانِ شعري محمدعلی بهمنی با زبان ». ست همه نیماییشعرش، «ساختارشکنی با خارج شدن از محدوده شعر سنتی، 
شاعران معاصر وي متفاوت است، که این تفاوت ناشی از دید عمیق و دقت نظر اوست در همنشینیِ کلمات و برقراري 

وچه شان زبانِ ک تکلف است، زبان شان زبانی ساده و بی ها. او خود از میان مردمی برخاسته است که زبان پیوند میان آن
من با زبان خانه، من با زبان کوچه و بازار، من با « گوید:  هاي زندگیِ پرفراز و نشیب امروز است. خود او می کوچه پس

 )317: 1392(بهمنی، ». زنم هایم، مثل همیشه ساده و رك حرف می زبان همشهري
 
 ي پژوهش . پیشینه2

نگاهی به «اي با عنوان  تی به چاپ رسیده است از جمله مقالهدر حوزة نوآوري در شعر شاعرانِ معاصر تاکنون مقاال     
هايِ زبانی در شعر  بررسی نوآوري«و » پور نوآوري در شعر قیصر امین«، »هاي محمد علی بهمنی در فرم غزل نوآوري

ردازند، که پ هاي مختلف نوآوري در حوزة شعر معاصر می هاي مشابه به بررسی جنبه این مقاالت و مقاله».  سلمان هراتی
رسد تا کنون  کنند اما به نظر می هاي زبانی به صورتی گذرا و سطحی به عامیانه سرایی نیز اشاراتی می در حوزة نوآوري

به انجام نرسیده است. ما در این هاي حوزة زبان و ادبیات عامه در شعر محمدعلی بهمنی  نوآوريپژوهشی با عنوانِ 
علی بهمنی را به شکلی مجزا نشان دهیم و پیوند  زبان و ادبیات عامه در شعرِ محمد هاي حوزة آنیم تا نوآوري پژوهش بر

ها پاسخ داده خواهد شد  زبان شعري این شاعر توانمند را با زبانِ مردم بررسی کنیم. همچنین در این مقاله به این سوال
توان گفت یکی از عوامل اصلی جذابیت  آیا می ها به عوامانه سرایی منجر شده است؟ که، آیا شیوة بهمنی در بیان عامیانه

 گیري هنرمندانه و رندانۀ او از زبان و فرهنگ عامه در بافت شعر است؟                        شعر محمدعلی بهمنی بهره
 

 . بحث و بررسی3

 سرایی عامیانه  
« پرده بودن. طلبد سرشار از صمیمیت و بی گویی و میدان دوري از تَکَلٌّف است. زبانی می شعر عامیانه عرصۀ ساده      

). شاعر ابایی ندارد از 35، 1390(زرقانی،». ها در بافت شعر است مقصود ما از زبان، دایرة واژگانی و کیفیت ترکیب آن
کند. شاید معتقد است خوانندة شعرش همین کسانی  ر طمطراق، پنهان نمیچون من سخن گفتن، و خود را پشت الفاظ پ

جا زیبا  زبانی با مردمان تا آن هایش، هم زبانی است. اما این هم گذراند، پس الزمۀ درك گفته ها روزگار می هستند که با آن
هر چند بسیاري از شاعران و ادیبان به اي عوامانه تبدیل نشود.  نماید، که لطیف، هنري، زیبا و دلنشین باشد و به گونه می

هایی که در دسترس عامه نیست، سببِ تَشَخُّص زبان  احیاي واژه« کنند که، گرایی در شعر معتقدند و اظهار می باستان
شود و نیز ساخت نحوي کهنۀ زبان اگر جانشین ساخت نحوي معمولی و روزمره شود، خود از عوامل تشخص زبان  می

گوي سلیقۀ خیل عظیم  )، اما شاید در دنیاي مدرنِ امروز، واژگان قدیمی جواب24، 1358نی، (شفیعی کدک» است
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، 1387(نجفی، » سخن بلیغ آن است که عوام آن را بفهمند و خواص آن را بپسندند«دوستداران شعر نباشد. به هر روي 

 ت از عوامانه سرایی است.سرایی کامال متفاو  که عامیانه ). در این میان آنچه مورد توجه است این17
به طور کلی، «شود اما  کند که شامل تعاریف بسیاري می عامیانه سرایی زیر واژة فرهنگ و ادبیات عامه معنا پیدا می    

، 1381(گري، » نامند می» فرهنگ عامه«شود و مکتوب نیست را  آداب و اقوال سنتی که در جوامع دهان به دهان نقل می
در جوامعی گسترش پیدا کرد، که افراد معدودي قادر به خواندن و نوشتن بودند. حتی امروزه در « ها  ). این عامیانه135

هاي غیر مکتوب  ها و داستان میان جوامع با سواد نیز به اشکالِ متعدد در حال گسترش است از جمله در شکل جوك
هاي غیر  ها و واژه اي شیرین و دلنشین این قول ). اما آنچه مسلم است عامیانه سرایی به شیوه158، 1387ایبرمز، ».(

کند، به نحوي که براي مخاطب شیوا و آشناست. این در حالی است که عوامانه سرایی  مکتوب را به زبان شعر نزدیک می
نتیجۀ نگاهی سطحی و دور از ظریف نگري است، و چیزي جز ابتذال کالم در پی ندارد. شعر عامیانه چه به صورت 

ها بدون  اي در شعر بسیاري از شاعران بزرگ گذشته نیز وجود داشته است، که فهم هیچ یک از آن ه محاورهرسمی و چ
هاي زندگی و بدون اطالع از دانش عامه در آن عصر امکان پذیر نیست. اینک به بعضی از بازنمودهايِ زبان  دانستن شیوه

اي هنرمندانه و  در بافت و محورِ همنشینیِ شعر به شیوه شود که علی بهمنی اشاره می و ادبیات  عامه در شعرِ محمد
 اند. رندانه، خوش نشسته

 

 بازتابِ  باورها و عقاید عامیانه
ها ریشه  مردم هر عصري بر اساس فرهنگ، اعتقادات و باورهاي گذشتگان خویش به اموري اعتقاد دارند که در جان آن

ها و تفکرات مردم آن  رسی و دقت در این باورها بسیاري از اندیشهها عجین شده است. بر دوانده است و با زندگی آن
شناسانۀ مردم هر عصري است، با باورهایی که با  دهد و این واکاوي راهی براي بررسی روان عصر را، به خوبی نشان می

گویند وقتی  )، می787، 1392(بهمنی، ». باور حسادت پلنگ به ماه« ها رشد کرده و پر و بال گرفته است. از جمله  آن
ایستد و براي به زانو درآوردن ماه به سمت  پلنگ در نظر خود به هر آنچه نشانۀ بزرگی است دست یافت بر بلندایی می

هم  هایش در آید و استخوان هاي تیز فرود می چنان که بر سنگ افزاید آن کند، هر بار بر جهش خود می او جهشی می
)، کالغ در فرهنگ عامه موجودي است خبرچین، که همواره در حال 753(همان: ». خبر چین بودن کالغ«شکند.  می

اي  خواهند به شخصی (معموال کودکان) بفهمانند که از قضیه جاسوسی و سرك کشیدن است. در میان مردم وقتی می
باورهاي مردمی و به  )، در636همان: ». ( افعی شدم که گنج تو را ایمنی دهم« گویند (کالغه خبر آورده).  آگاهند، می

اند مارهاي بزرگ(افعی)، بر روي گنج، خانه دارند. این باور شاید به نوعی  نوعی اساطیري، همواره مردمان معتقد بوده
کند و  شوند، و طال فلزي است که گاز تولید می جا که مارها به طور معمول به سمت گرما جذب می درست باشد. از آن

شود که اساس  گیرد و  سببِ کشش مارها به سمت خود می اندازه ده برابر خود را در بر می به مرور این گاز شعاعی به
گفت: آب خوردن با  )؛ مادر بزرگم همیشه می152(همان: ». از کاسۀ شکسته آب نخوردن«این باور قرار گرفته است. 
 کنیم:                                  هایی دیگر را با ذکر شعر نقل می شود، و بر این حرف بسیار، بسیار تاکید داشت. نمونه ظرف شکسته باعث فقر می
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 * هر صبح با شنیدن یک (عطسه)
 می ایستم...

 تا حادثه از خانه بگذرد
 )103افتم. (همان:  آنگاه دنبال آن به راه می

از انجام  ،که خدا مصلحت ندانسته نبا گفتن ای عطسه کنند، اگر هنگام انجام کاريدر فرهنگ عامه، مردم بر این باورند که 
کنند و بر سرعت  برشتــاب می ، حمـلِعطسه کنندگردند. اگر دو بار  بر می ،رفته راه ۀکنند و از نیم کار پرهیز میآن 

 .افزایند  انجـــام کـار می
 زند *شاید گوش توست که هی زنگ می

 زد کوچک که بودي، گوشت که هی زنگ می
 )575(همان: ». کنه داره پشت سرت غیبت میکسی «گفت  مادرت می

کنند  که اگر در گوش صدایی شبیه به زنگ احساس کنند، فارغ از دالیلِ علمی و پزشکی به باورهاي مردمی استناد می این
مایۀ این شعر قرار گرفته   کنند، باوري است که درون زند، یا غیبت شما را می که بی شک کسی پشت سرِ شما حرف می

اي نه چندان  گاه ذهن خواننده را به گذشته  ا چنین گنجانده شده است و ناخود مفهومی که به زیبایی در شعري این است.
 هایی که باورها و اعتقاداتی این گونه داشتند. ها و مادربزرگ اي با حضور پدربزرگ کشاند. گذشته دور می

 رود این جادة نامرئی و دور * به کجا می
 )491شته است به پیشانی من (همان،به همان سو که نو

طبق باورهاي عامه سرنوشت انسان بر پیشانی او نقش بسته است، بر اساس این اعتقاد، هر سرنوشتی که براي شخص 
تر براي او مقدر شده و بر پیشانی او نقش بسته است. و معتقد بودند کسی که زندگی خوب و بخت  خورد، پیش رقم می

اش پیش آمده، پیشانی نوشتۀ خوبی دارد. این شعر بر اساس این  الت کمتري در مسیر زندگیخوبی نصیبش شده و مشک
 نشونی). کالم عامیانۀ معروف است که: (پیشونی، منو کجا می

 
 ها بازتابِ ضرب المثل

اي است کوتاه، مشهور، و گاهی آهنگین، حاوي اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیات قومی مشتمل بر تشبیه،  مثل جمله«
استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی و شمول و کلیت در میان مردم شهرت و رواج یافته و با 

). در میان هر قوم و ملتی، جمالتی به عنوان ضرب 25، 1388. (ذوالفقاري، »برند تغییر یا بدون تغییر آن را به کار می
المثل شایع است که گاهی این جمالت مصرعی از یک شعر است، گاهی جمله و دیدگاهی است از بزرگی و... گاهی به 

کشند. فهم  ه دوش میشود که خود به تنهایی بارِ معنایی بسیاري را ب هایی بیان می ضرورت و بر حسب لزوم، ضرب المثل
علی  شود. محمد تر از توضیحاتی است که بیان می هاي متفاوت براي عامۀ مردم بسیار آسان این جمالت در موقعیت

(بهمنی، » برکت از حرکت می آید«ها در بیان بهتر مفهوم خویش بهره جسته است. چون:  بهمنی از این ضرب المثل
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». اي به چاه انداخت من آن سنگم، که دیونه«)، 355(همان: » استعبث مکوش که یک دست بی صد«)، 70: 1392

صدایی از ) «380(همان: » گر همسفر عشق شدي مرد سفر باش) «59(همان: ». برگ سبز درویش است) «754(همان: 
 گونه است: ) و از این629(همان،» کسی هنوز، عیار تورا نفهمیده است) «407(همان: » صداي عشق، خوشتر نیست

 حشت نکنید نیشش از کین نیست*و
 )390دندان غریزه را نشان داده است. (همان: 

این ضرب المثل برگرفته از ». اش این است نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضاي طبیعت«اشاره به ضرب المثل 
شد. کاربرد این پشتی که عقربی را از برکه عبور داد ولی به جاي تشکر نیش عقرب نصیبش  داستانی است در بارة الك

خواهند ذات فرد را دلیل کارها و اعمالش نشان دهند و خود فرد را تبرئه کنند. این  ضرب المثل زمانی است که می
پردازد و به دلیل  هاي حکمت آموزي است که در قالب تمثیل به بیان مفاهیم حکمی و اخالقی می ها جزو داستان داستان

 کند. ر تأثیر گذارتر از نصایح و پندها عمل میها بسیا جنبۀ داستانی و روایی آن
 »ماند آنجا که زبان سرخ است، سر سبز نمی*«

 )339خواند. (همان:  با این همه سبز من، جز سرخ نمی
» سرخ«و نوعی بازي با کلمه » دهد بر باد زبان سرخ، سر سبز می«المثل عامیانۀ  گیري از ضرب بهمنی در این شعر، با بهره

در پارة دوم شعر، با نوعی رندي خاص خود، شعر را در نظر مخاطب بسیار » سبزِمن«چنین استعارة ناب  مو ه» سبز«و 
 تر به عنوان یکی از عوامل جذابیت شعري او نام بردیم. زیبا جلوه داده است. و این است همان رمز و رازي که پیش

 
 بازتابِ  اصطالحات و تعابیرِ رایج و روزمره

به اقتضاي زمان و زندگی شهري، واژگانی مجال ورود به شعر را یافتند، که در شعر سنتی مسبوق به در شعر معاصر    
اند و یا شاید در زبان گذشتگان معادلی براي این واژگان نتوان یافت. بیان این کلمات براي شاعري که قصد  سابقه نبوده

 است، که بهمنی به خوبی از آن بهره برده است. مانند:  نزدیکی شعر خود به مردم و زباِن مردم را دارد اجتناب ناپذیر
)، 54)، عینک دودي (همان،60)، سپور، (همان،54)، سمساران (همان،52)،سطلِ آشغال (همان: 44،1392آسفالت(بهمنی،

تلفن، « هاي  ) و واژه86)، ساعت (همان،76)، آجر(همان،74)، موزة شوش (همان،60)، سیگار (همان،56تقویم (همان،
 هاي زیر: در بند» ها  چتر، داروخانه و آرامبخش

 *گوش تلفن کر... 
 )764، 1392دوستت دارم را امشب در گوش خودت خواهم گفت. (بهمنی، 

است که پیوندي ناگسستنی با زندگی مدرن دارد. این کلمه به زیبایی در این شعر گنجانده شده است به گونه  اي تلفن واژه
خوانی  خیزد. در کالم عامه آنچه با این مفهوم هم هیچ مفهومی از دیگر کلمات این شعر برنمیاي که با حذف این کلمه 

است. در این میان تلفن، شیطانی انگاشته شده که سبب جدایی » گوش شیطان کر « رود  دارد و به طور معمول به کار می
 و دوري است.
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 *این همه چتر در یک باران
 این همه تنهایی
 )147مان: در یک شهر. (ه

اي ندارد. تعدد چتر یعنی تعدد افراد و تنهایی. واژة چتر تداعی کنندة  اي است امروزي، که در شعر گذشته سابقه چتر واژه
طلبد دونفره  هاي زیر باران، فصلی که هوایش، بویش می ها، فصل پیاده روي ها، دلگیري فصلِ خزان است، فصل دلتنگی
ي تک نفره شکوه  ها قدمی که بهمنی از نبودشان و از تعدد چتر  ی آرامش، یعنی لذت همبودن را. دونفر زیر یک چتر یعن

 کند. می
 *امروز هم به داروخانه که رسیدم

 راهم را کج کردم
 ها وسوسه ام نکنند.  تا آرام بخش

 )789(همان: ». ها که بد نیست همۀ کج روي« 
جویند. هر  ها می ها و با آرام بخش که آرامش را در داروخانهبخش واژگانی است ملموس براي نسلی  داروخانه و آرام

ایم. گویا  ها پناه برده ایم و در فراغ همدمانی از جنسِ انسان به آن ها را چشیده بخش کدام از ما بنا به شرایط، طعم آرام
 گریزد.  ها نیز می بخش بار از آرام بهمنی نیز چنین است، ولی او این

 

 یانهبازتابِ واژگان عام
اي دست به هنجارشکنی زده  برند، به گونه گیري از زبان عامیانه و آنچه که مردم کوچه و بازار به کار می بهمنی با بهره    

اي است که شعر نو متناسب با ظرفیت و قواعد خود به سادگی پذیراي آن بود، و دست شاعر را در  است. این شیوه
کند، باز گذاشته است. گاهی  احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتري با شعر و شاعر میاستفاده از واژگانی که خواننده با آن 

اند متفاوت است، اما بیش از هر واژة دیگري به جان شعر و دل  این کلمات با آنچه در حوزة واژگانِ دستوري ثبت شده
)، گپ 102)، پرسه (همان،52 )، آشغال (همان:44)، دهاتی(همان: 522، 1392نشیند. مانند: کورمال(بهمنی،  مخاطب می

)، آتیش (بهمنی، 607)، نپالسی (همان: 171)، پینه (همان: 163)، بالش (همان،40)، چهارنعل (همان: 54(همان: 
)، 238)، وا (همان،264ها (همان، ) رودخونه72)،توتا (همان: 268)، دهن و داغون (همان،275)، جوون (همان،1392،282

هاي چار،  چنین واژه )  و هم575)، داره (همان،297)، شنفت و هیچی (همان،223همان،) میخونه (233شیطون (همان،
 نیس، کدوم، پنهون در بندهاي زیر:
 *از چار طرف عازم فتح توام آري

 )518ات صلح ندارد دل تنگم. (همان:  با گستره
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بهمنی با به کاربردن چار به جاي چهار در ساختار و شیوة معمولِ بیان، دگرگونی ایجاد کرده است. این واژه در شعر 

من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق/ چار تکبیر زدم «شعراي گذشته نیز بیان شده است. از جمله در شعر حافظ 
 » یکسره بر هر چه که هست

 *یادم نیس، کدوم روز،
 )73م ابر، خورشیدو  پنهونش کرد. (همان: کدو

رود به جاي کدام، نیست و پنهان که  اي و گفتاري به کار می که در زبان محاوره»  کدوم ،نیس و پنهون«به کار بردن
 است.  مختص زبان نوشتاري

 *باغ غریب ده من
 هاي زینتی نداشت گل

 اسب نجیب ده من 
 )188نعالي قیمتی نداشت. ( همان: 

هیچ » نعال «به درستی مورد استفاده قرار گرفته است، این در حالی است که در »ها  گل«در مورد » ها«نشانۀ جمع فارسی 
باشد. این حالت در زبان محاوره و  می» ها نعل«اي مخفف شدة  هاي جمع استفاده نشده است و به گونه یک از عالمت

 شود. وعی هنجارگریزي محسوب میگفتاري بسیار معمول است اما در زبان نوشتاري ن
 

 بازنمود افعال با  شکل و ساختارِ نو و عامیانه
تواند در صورتی که در زبان، کلمه یا ترکیبی که مفهومِ دقیق مقصود او را برساند، وجود نداشته باشد، با در  شاعر می«    

). در دستور زبان فارسی براي ساخت فعل، 317، 1374(پورنامداریان، » نظر گرفتنِ ظرفیت و استعداد زبان، فعل بسازد.
شود. در  ها و در نظر گرفتنِ شیوه و اسلوب این قواعد، افعال بسیاري ساخته می قواعدي وضع شده است که با رعایت آن
دة خوانی ندارد. گاهی این افعال از قاع ها هم رود که با هیچ یک از این اسلوب زبان گفتاريِ روزمره، افعالی به کار می

رود. محمدعلی بهمنی در شعر خود از این  کند اما در معنایی متفاوت با آنچه معمول است به کار می دستوري تبعیت می
 هاي گوناگونی بهره گرفته است. افعال، که حاصلِ زایش ذهن خالق و نوجوي اوست به شیوه

)، بشکوفاند 712)، بریزان (همان: 719: )، صدام کن (همان742)، بیاغازم (همان: 746، 1392شوم (بهمنی،  شنیده می
 در اشعار زیر: » بگیراند«و » نمید«و » خیالم می«) و نیز 661داندم(همان:  )، می340(همان: 

 ایم  *می خیالم: ما که قرنهاست قافیه را باخته

 )538، 1392کنم. (بهمنی،  و..... پاکشان می
تر بیان کردن و یا کم کردن حجمِ متن نوشتاري پیامک،  امروز براي سریعدر زبان گفتاري یا به شکلی دیگر، زبان پیامکی 

خیالم نیز در این مورد، با همین روش و اسلوب به  زنم). می نگارند مثل: (می زنگم: زنگ می اي دیگر می افعال را به گونه
 کنم. کار رفته است در مفهوم خیال می
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 نیست ام *باران نمید و من که اقیانوس، کفاف تشنگی
 )560اي. (همان: صدفی شدم، سرشار قطره

در حالی که »). نمید«در فرهنگ دهخدا نمید به معناي چیزي که نم بدان رسیده و نم دار، معنی شده است ( دهخدا، ذیلِ 
ی بهمنی نمید را در معناي نم نم باریدن یا به ترنم باریدن به کار برده است، که مشمول آنچه دهخدا به قلم آورده نم

هایی کوچک که با طراوت همراه  شود، قطره اي به کار برده که در ذهن نم نم باریدن باران تداعی می شود. نمید را به گونه
 است.

 هاست *آن شعلۀ خرد اینک، فواره آتش

 ) 340گونه بگیراند.( همان:  اي کاش تو را هم عشق، این
رود. اما در این شعر به  ه نوعی در کالم عامه هم به کار نمیبگیراند فعلی است که در زبان معمول کاربرد ندارد یا ب

چنین حق  اي این اي که به جاي این فعل هیچ کلمه زیبایی در محور همنشینیِ با کلمات دیگر خوش نشسته است. به گونه
 مطلب را ادا نتواند کرد.

 
 بازنمود و بازتابِ کنایات عامه

هـا عجـین    چنـان بـا فرهنـگ مـردم و زبـان آن      شـود، کـه آن   در زبانِ عامه به صورت کنایی مفاهیمی به کار برده مـی    
شده که نیازي به توضیح و تفسیر نیسـت و بـا شـنیدن آن قصـد گوینـده قابـل فهـم اسـت. در شـعرِ بهمنـی نیـز، ایـن             

)، 537، 1392ماننــد: بــه ســرم زده (بهمنــی،  اي بــه طــور گســترده مــنعکس شــده اســت. کنایــات بــه شــیوة هنرمندانــه
)، دسـت  672)، سـنگ را هـم نـرم خواهـد کـرد (همـان:       675کـنم (همـان:    )، اسـفند دود مـی  674گول نـزن ( همـان:   

ــد کردن)،(همــان:   ــاران بشــویم (قطــع امی ــابوس آمــدم ( همــان:  655گــذارد ( همــان، )، اعصــاب نمــی661از ب ــه پ ) ب
) 760انـداخت (همـان:    هـایم گُـل مـی    )، گونـه 730زنـد( همـان،   )، الف مـی 159 )،، هفت خطّ بزك شـده ( همـان:  646

ــر دل بگیــري و گــل بگیــري«)،771)، دل دل نکــن( همــان: 771دلِ رفــتن نداشــتم (همــان:  در » خــون خــوردن«و » ب
 هاي زیر:                                                      مثال

 *مبادا خوبِ من بر دل بگیري...
 )477دوباره روزنم را گل بگیري. (همان: 

دهیم خاطري را رنجه دارد، پس در صدد رفعِ  کنیم که احتمال می گوییم یا کاري می گاهی ناخواسته یا به کنایه، چیزي می
شعر اي است که در ساخت و بافت  نیز تعبیرِ کنایی عامیانه» گل گرفتن». «به دل نگیري«گوییم  آییم و می سوءتفاهم بر می

تر از بطنِ فرهنگ و ادبیات عامه برخاسته به شکلِ هنرمندانه و ظریفی  کند. این نوع کنایات که بیش بسیار زیبا جلوه می
 در شعر محمدعلی بهمنی بازتاب یافته است. 

 *چقدر خون خوردم و
 )803دهان باز نکردم( همان: 
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را بهمنی به همان »خون خوردن«شود. با این حال  تفاده میاس» خون دل خوردن«در گفتار و تعابیرِ عامه معموال از واژة 

سخت  ،غم و اندوه و تعب فراوان بردنمعناي متداول به کار برده است. بر اساس فرهنگ لغت دهخدا، خون خوردن: 
 »).خون خوردن«است.(دهخدا، ذیلِ تعب بسیار تحمل کردن ،رنج فراوان کشیدن، اندوه و غم بردن

 
 هاي اقلیمی بازتاب  واژه 
گیرد. و  هر شاعري با توجه به منطقۀ اقلیمی که در آن زندگی می کند، تحت تأثیر گویش و لهجۀ بومی آن منطقه قرار می 

کند. بهمنی نیز فرزند جنوب است، زادة دیاري است، که  این تأثیر پذیري خودآگاه یا ناخودآگاه، در شعر او نمود پیدا می
 ویشش خو گرفته. شعرش نیز از این انس بی نصیب نمانده به عنوان مثال:با زبان و گ

)، 600)، برزنگی( غالم سیاه) (همان: 586)، مترس( همان: 585)، یاروك( آن مرد)( همان: 81لندوك(جوجه مرغ)(همان: 
هاي  مثال»  نین«ِو » سرکنگی«) و 583)، ببر گنو(همان: 583)، شتک(ترشح آب) (همان: 591قیقاج (کج و خم)(همان: 

 زیر:
 *دیدم: که زلزله

 تورا» سرکنگی«
 )593تقلید می کند. (همان: 

 سرکنگی در زبان مردمِ جنوب به معنی شانه لرزانی و رقص به کار می رود.
 )586*راحت بِنین مترس. (همان:

 ها همان متَرس است. اي از بنشین و مترس با تغییر مصوت بِنین دیگرگون شده
 

 گیري از تکرار و بازي با کلمات بهره
جا که به شعر لطمه وارد نشود، از ایجاز استفاده کرده است. بسیاري  هاي شعري خود تا آن بهمنی در بیشتر مجموعه     

کند، این در حالی است که این ایجاز از بارِ معنایی مورد نظر او  هاي شعري او از دو یا سه مصراع تجاوز نمی از واحد
نشاند و او را  کند. در مواردي گاهی لبخندي بر گوشۀ لبِ خواننده می است، و به شکلی رسا مفهوم را منتقل مینکاسته 

جا که معناي شعرش در گروِ بسط  برد. هر چند کم گویی و در گویی شیوة بهمنی است، اما آن به فکري عمیق فرو می
هایش که از افکار ما دور  ت تَعهد اوست در انتقال سادة اندیشهواژه باشد از این تکرار بهره برده است. آنچه مسلم اس

 گویی، چه با تکرار. به عنوان مثال: نیست، چه از راه ایجاز و گزیده
)، میله میله (همان: 620ها (همان:  )، خوش تر و خوشی599)، رنگی رنگی (همان: 597، 1392کوچه کوچه(بهمنی، 

 هاي زیر: در نمونه» دم«و »  من و تو«،» دشای«) و 618)، خشت خشت (همان: 600
 *شاید و یا شاید هزاران شاید دیگر اگر چه

 )385اینک به گوش انتظارم جز صداي مبهمی نیست. (همان: 
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 *من و تو تا نفس باشد، من و تو
 من و تو در قفس باشد، من و تو

 من و تو حرفمان حرف هوس نیست
 )93اگر هم از هوس باشد، من و تو. (همان: 

 گونه هم نباشم با شما خوبان و هم باشم *چه
 )631میرم اگر یک دم، دمِ بی بازدم باشم. (همان:  که می

 
 به کار بردنِ واژگان و ترکیبات ابداعی و خود ساختۀ شاعر

ها و  شود که شاعر بتواند با گذر از هنجارهاي رایج زبان به ساخت واژه زبان شعري شاعر، زمانی برجسته می«    
هایی که زمینۀ قریحه پردازي شعرا  )؛ در واقع یکی از روش49: 1377(سلدن و ویدوسون، » ترکیبات جدیدي دست بزند

کند ابداع واژگان و ترکیبات جدید است، واژگانی که بتواند با تکیه بر جنبۀ موسیقایی شعر، بارِ معنایی بلندي  را فراهم می
هایی شود که  خوش دگرگونی برگیرد. در این میان ممکن است وزن شعر دست را که ذهن شاعر دغدغه بیانش را دارد در

اي دلنشین و شیوا، همان چیزي است که سبب تفاوت در مهارت سرایندگی شاعران  آمیختن این واژگان و وزن به شیوه
بان ناقص است و ز«شود، مهارتی که بهمنی به خوبی در کسب آن کوشیده. چنان که نیما نیز بر این باور است که،  می

)؛ بهمنی همواره با ترکیب اسم و صفت، کلماتی آفریده 75: 1363(نیما یوشیج، » رسایی و کمال آن به دست شاعر است
هایی از این دست خالی از  که همین واژگانِ خود ساخته، شاید به نوعی مشخصۀ شعرش باشد. در این جا بیان نمونه

)، 498)، حافظانه( همان: 739)، آسمانه(همان: 111)، باغ سار(همان: 122، 1392لطف نخواهد بود. تابسایه( بهمنی، 
)، آبسالی (همان: 42)، شکوه کاذب (همان:  44)، بیل مضحک (همان: 44)، غرور مبتذل(همان: 118پلنگانه (همان: 

 )، چالگه، ضرباسنگ و بومسار در اشعار زیر: 581هاي گس(همان:  )، بوسه774
 )160است بر سنگ. (همان: *رفتارش ضرباسنگی 

ضرباهنگ ترکیبی است که با گوش آشناست، در حالی که این آشنایی در مورد ضرباسنگ صدق نمی کند. ترکیبی است 
 کند. تر می آهنگ با واژة معمول ضرباهنگ که این هم وزنی، پذیرش و تلفظ آن را آسان هم

 *دوباره خواب مرا برد رنگی رنگی
 )599سار ارژنگی. (همان: به سرزمین تو، این بوم

مانی مصوري است که توسط  ارژنگ، ارتنگ یا آردهنگ نام نگارنامه یا کتابِ در فرهنگ عمید زیر نام ارژنگ چنین آمده:
است. وي در  موجب آن ادعاي پیامبري کرده خلق شده و او بهساسانیان و در دوره میالدی 3سده در پیامبران ایرانییکی از 

است تا فهم  استفاده کردهنقاشی هاي بنیادین خود و عقایدش درباره نظام خلقت از نشان دادن آموزشاین کتاب براي 
است که شاعر با توجه به آنچه از ارژنگ و   اي بومسار واژه»). ارژنگ«(عمید، .عقاید او براي پیروانش آسان باشد
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نی با نقاشی دارد و ساخت این واژه با توجه به دانسته ابداع کرده است. بوم پیوندي ناگسست هاي زیباي او می نقاشی

 هایی است که بهمنی بدان شهره است. نگري معناي ارژنگ از ظریف
 *بهر مهمانی دیشب، دیروز
 آخرین مرغ قفس را کشتم
 صبح در چالگه خاك ذغال

 )43خندید.(همان:  تخم مرغی به من و مطبخ من می
است که به طور معمول با پیوستن به اسم، از آن، اسمِ زمان یا مکان  »گاه « از جملۀ پسوندهاي مشترك زمان و مکان

را به » گه«). بهمنی در این بند 118، 1382شود.(وحیدیان کامیار،  سازد. مانند آنچه در صبحگاه و شامگاه دیده می می
اي بر قامت  و به گونه عنوان پسوندي براي مکان به کار برده است. مکانی که چاله است. این ترکیب ساختۀ خود اوست،

نشیند  شعر نشسته است که براي خواننده با خوانشِ نخستین قابل تشخیص نیست. ترکیبی است که به راحتی بر زبان می
 و براي مخاطب نامأنوس نیست.

 
 گیري از مفاهیمِ روزمره در ساختارِ جمالت و ترکیبات ابداعی شاعر  بهره
زمانی هست که خود شاعر باید سر رشتۀ کلمات را به دست بگیرد، آن را کش بدهد، تحلیل و ترکیب کند. شعرایی «    

اند... زبان براي شاعر همیشه ناقص است و کوتاهی  اند، شخصیت در انتخابِ کلمه را هم داشته که شخصیت فکري داشته
). بهمنی 11، 1368یوشیج، »( دست شاعر است و باید آن را بسازد. دارد و فقیر است. غناي زبان، رسایی و کمال آن به

نشینی  کند. هر چند دو پهلو بودنِ این ترکیبات امکان هم در مواردي با استفاده از مفهومی عامیانه، منظوِر خود را بیان می
ها  جا و مناسب واژه انتخاب به اي که در انتقال شیواي مفاهیم و کند. او با قدرت و قریحه واژگان بیشتري را فراهم می

 گان بهره برده است. دارد، با مهارتی تمام از این واژه
 

 )، 794، 1392بهمنی، »( شعر در گلوي مدادم ماند« 
 )800همان: »( افتد خورد و نمی مثل پیراهن خیسم، که تاب می«
 ).135همان: »(نمک سوده تر از آنی که زمان فاسدت کند«
 ).133همان،»(زد گذشتم اگر شعر سوهانم نمی چگونه از روزنی می«
 ) 52همان:  »(مادرم شب را که جارو کرده بود از فرش، توي سطل آشغال انداخت.«
 )52همان: »( کوچه مثل بچۀ تازه زبان وا کرده، گفتگویی با خیابان داشت.«

 و:
 *سرانگشت تمامی جهان 

 ناگاه
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 فشارد زنگ حواسم را می
 زنم:  فریاد می
 )125خانه نیست. (همان:  کسی در

کند. گویی سرانگشت  شود در این شعر جلوه می انگشتی که بر زنگی فشرده می زنگ زدن، و تجسم این کار به شکل سر
اي زیبا، در مفهوم  زنند. زنگ را که از وسایل امروزي است به گونه پی به زنگ حواس او تلنگر می در تمامی جهان پی

 تصویري به کار برده است.اي، یادي یا  تداعی خاطره
 

 *با ساعت دلم
 )100وقت دقیِق آمدن توست. (همان،

اي جدید است که ایهامی پنهان به قلب دارد، صداي تیک تیک ساعت و رپ رپ قلب در لحظۀ دیدار به هم  ساعت واژه
 انگاشته شده است.

 
 *کجا را زدند؟

 چنان زلزله وار بود صدا آن
 )323د. (همان: هاي ما را زدن که انگار دل

اي است که براي نسل امروز مفهومی در بر ندارد و یا شاید موجب سردرگمی شود. اما براي کسانی که دهۀ  این جمله
کند، که با هر صدایی تنها کالم  خاطرة دوران جنگ را در شهرها تداعی می» کجا را زدند؟«شصت را تجربه کرده باشند 

کجا را زدند؟در عمق این جمله، اضطراب، نگرانی، و بغضِ هم نسالن من، به خوبی شان همین بود... مردم و تنها سوال
 نمایان است. کجا را زدند؟

 

 بهره گیري از صدا آواها
صداهایی ازقبیل صوت خاص انسان یا  گرِ شود و بیان که معموالً از طبیعت گرفته می ،اسم صوت و نام آوا لفظی است

استفاده از صدا  .رود به صورت تکراري به کار میهااغلب  آواکه این  .چیزي به چیزدیگر است برخوردحیوان و یا صوت 
ها هیجان و  کند. تلفظ این صدا دهد و او را درگیرِ شعر می آواها به شکلی ملموس، خواننده را در جریان شعر قرار می

 ی از صدا آواهاي اشعار بهمنی:های کند.نمونه خواستۀ شاعر را براي خوانندة شعر به زیبایی القا می
)، جیک جیک (همان: 655) چک چک (همان: 648)، قُل قُل( همان: 648)، چه چه (همان: 637، 1392پچ پچ (بهمنی، 

 )، و635)، قار قار(همان: 635
 *چه باران معطري!
 چه گیسوان پرپشتی

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۱٦٤

 
 اش؟ ببافم 

 )820خیالباف خوبی هستم آ. (همان: 
 *رپ رپ نبضم 

 شود، یمنتشر م
 )159سکو. (همان:  -تا –از ردیف چمن شده 

 *سسسسو زبانم به رمز نام تو را گفت
 )626و من، چه قدر از این گفته شادمان شده بودم. (همان: 

ها و بازتابِ زبان و ادبیات عامه در شعر بهمنی است، که بیان همۀ  اي از نوآوري ها بیان شد، گوشه آنچه در این نمونه
انجامید. اما آنچه مسلم است پیوند ناگسستنیِ زبان شعري او با فرهنگ و ادبیات عامه  در این مقاله به اطالۀ کالم میها  آن

سراید. و این  علی بهمنی کالمی شیرین دارد و غزلی خوش و زیبا و دلنشین می محمد«در یک کالم باید گفت:  است.
کند که او زنده است  میز نیست. خوانندة شعرِ بهمنی آشکارا احساس میآکالم اگر صدبار تکرار بشود جاي دارد و اغراق 

هاي خود زندگی  کند و اما هرگز در میان ما نیست و در این دنیا هم نیست، در آسمانِ خیال، با غزل و با ما زندگی می
جایی که غزال  است، آن فشارد، اما فکرش جاي دیگر دهد و دست ما را می گوید، به ما سالم می کند. با ما سخن می می

هاي دنیایی کنونی شکل گرفت. از میان همین  ). شعر بهمنی در کوچه پس کوچه15: 1389ثروتیان، ».(غزلش آنجاست
نشینیِ اشعارش شاید همین  ها، آرزوها و..... رازِ دل ها، دغدغه ها، دردها، شکوه مردمی که مخاطب اویند، مخاطب شادي

 کلماتی سنگین و شاهد این سخن، کالم خود اوست.                              باشد، پنهان نشدن در پشت  

 *مسجع نویس نیستم

 اعتراف را صراحتی باید
 که شعر را نشاید

 خالف را چه لذّت است و چه عقوبت
 از باخبرانم

 تلخا... شاعرم
ست آمدهایم را لذتی و خالف  

دانند و  که بی خبرانش نمی  
818: 1392د. (بهمنی، خوانن به عقوبتم می  

 

 گیري . نتیجه4
چنـان بـا سـایر کلمـات و      علی بهمنـی نـه تنهـا از عوامانـه سـرایی فاصـله دارد بلکـه آن        هاي محمد عامیانه    
جـا کـه بهمنـی خـود را      شـود. از آن  ها آمیخته شـده کـه گـاهی تشـخیص آن بـراي خواننـده مشـکل مـی         واژه
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زنــد، در  کوچـه و بـازار مثــل همیشـه سـاده و رك حـرف مـی      دانـد کـه بــا زبـان مـردمِ      شـاعري مردمـی مـی   
هـایی اسـت کـه بـه      تـر بـه هنرنمـایی پرداختـه اسـت. کالمـش عامیانـه        تـر و ملمـوس   هاي زبانی بیش نوآوري
کنــد. و ایــن همــان چیــزي اســت کــه خــود او  تــر مــی نشــیند و فهــم آن را بــراي هــر قشــري آســان دل مــی

هـا بـا گـذر زمـان و گذشـت روزگـار از یـاد بسـیاري از          ایـن واژه خواهد، شعري براي مـردم. بسـیاري از    می
انـد و بـراي نسـل امـروز غریـب       هـاي گذشـتگان مـا متـروك مانـده      گونـه کـه عامیانـه    ما خواهد رفت، همـان 

اســت و قابــل فهــم نیســت. چــه بســا بســیاري از کلمــاتی کــه در شــعر شــعراي بــزرگ گذشــته بیــان شــده  
هـا بـراي مـا     خویش بسـیار متـداول و معمـول بـوده اسـت، کـه فهـم آن        عباراتی باشد که در زبان مردم عصر

هـا، نـه تنهـا     نمایـد. اسـتفاده صـحیح و اصـولی از ایـن واژه      جز با دانسـتنِ دانـش عامـه آن عصـر، بعیـد مـی      
تــر  هـا را طـوالنی   کنـد، بلکـه راه فراموشـی ایــن محـاوره     شـعر را بـه مـردم و مــردم را بـه شـعر نزدیـک مــی      

سرنوشـت   گـري منجـر نشـود. زیـرا     کـه بـه ایجـاد ابتـذال در شـعر و بـه نـوعی افـراط         ایـن کند. منوط بـر   می
علـی بهمنـی بـه زیبـایی از پـسِ آن برآمـده اسـت و راه ایـن سـبک را           اما محمـد  گویان فراموشی است. مبتذل

هـایی کـه از میـان مـردم و بـراي مـردم مـی سـرایند، همـوارتر کـرده اسـت. راهـی کـه نیمـا، بـراي                 براي آن
.                                                    همنی هموار ساختب  
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