
مجموعه داستان کوتاه"پوتین ها در 
برف"

مجموعه شعر حدیث عشق

مجموعه داستان کوتاه »پوتین ها در برف« برگرفته از چندین داستان کوتاه می باشد. داستان ها گرچه از تخیل شکل گرفته اند، اما بهره گرفنت از فرهنگ 

غنی یک منطقه در فضاهای مختلف جن زدگی، مراسم عزا و شادی، اعتقادات و باورها و رضب املثل ها زیبایی کار را بی آنکه نقش نویسنده در کار باشد 

و لطمه به کار بزند خالی از لطف نیست. چند داستان از شهدا و نقش حاج قاسم سلیامنی در برپایی امنیت در منطقه جنوب کرمان در زمان یاغی گری ها 

... درس وفاداری می دهد. زاویه های دید مناسب، شخصیت پردازی، دیالوگ ها و ... نشان از رقص قلم نویسنده است و مهارت او را به منایش می گذارد.

نتیجه ای که از این مجموعه داســتان می گیریم این اســت که هامن گونه که گردش ایام بر زندگی آدمیزادها تاثیر می گذارد، داســتان ها نیز می توانند 

بازتابندهی روح انسانی باشند و تصاویری بدیع تر را به منایش بگذارند. از داستان های این مجموعه می توان درس گرفت. درس عشق، امیدواری، معرفت 

و خداشناسی، نقش امنیت در منطقه، درس هایی از قرآن و آنچه در آیه های سفارش شده آمده است »ما رسنوشت هیچ قومی را عوض نکردهایم، مگر آن که 

قوم خود عوض کنند«، ایثار، شهادت و ...

در این مجموعه اشعار، شاعر تراوشات ذهنی خود با مضامین اجتامعی، عاشقانه و آیینی را در قالب غزل، دوبیتی، سپید و ... به رشته تحریر در آورده است. 

در واقع شاعر با بهره گیری از اسلوب شعرای معارص و به سبک خود به رسودن اشعار برای بیان دیدگاههای مختلف خود و انعکاس نظرات پرداخته است. 

شــاعر در رسایش اشعار خود بیشرت تحت تاثیر شاعران معارص از جمله اشعار فاضل نظری و حامد عسکری بوده است اما سعی منوده که با تکیه بر ذوق و 

قریحه شخصی خود فارغ از تقلید، روش شعری خود را برگزیند. انعکاس مسایل و معضالت اجتامعی بیان دیدگاه های عاشقانه آرام کردن دل و روان با بیان 

ابیات عاشقانه و عارفانه از ویژگی های مجموعه حارض می باشد.
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