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چكیده:
مجموعـه اشـعار انگلیسـی "دو بامـداد" حاصـل انديشـه های جوانی اسـت . هر يـك از اين اشـعار بیانگر 
احساسـی اسـت، از تـرس و نا امیـدی گرفتـه تـا شـور و نشـاط ؛ از ترديـد و دودلی تـا قدرت و بلنـد پروازی 
و از جهـش عجیـب و ناگهانـی ذهـن جـوان از هـر يـك از اين احساسـات به ديگری. سـن جوانـی، زمان 
جهـش از كودكـی، وقتـی اسـت كـه احسـاس جديد بـزرگ شـدن را تجربه می كنیـم؛ وقتی اين احسـاس 
گاهـی منجـر بـه حس خـوب امیـدواری به آينـده و توانايـی سـاختن آينده می شـود، وقتی حـس می كنیم 
آنچـه پیـش رو داريـم، راهـی اسـت طوالنـی بـرای رسـیدن بـه موفقیت و بـرای رسـیدن بـه آن قدرتی را 
احسـاس می كنیـم كـه در كودكی نمی شـناختیم. اين احساسـی اسـت كـه در بعضی از شـعرهای مجموعه 
منعكـس شـده اسـت. ولـی سـن جوانـی فقـط زمـان شـكوفايی و رويا پردازی هـای شـیرين نیسـت، بلكه 
گاهـی نیـز پـر از ترديـد و دلشـوره می شـود، گاهـی راهـی كـه بـه آرزو هـا منتهـی می شـود ، سـخت و 
ترسـناک می نمايـد و از خـود می پرسـیم كـه آيـا به انـدازه كافی بزرگ شـده ام؟ گاهـی در ايـن راه نا امید 
می شـويم و دسـت می كشـیم، ولـی ايـن نیـز از فـراز و فرود های جوانی اسـت و ديـری نمی پايد. بخشـی 

از اشـعار نیـز به ايـن موضـوع اختصـاص يافته اند. 
امـا در شـعرهای مجموعـه "دو بامداد"بـه موضـوع ديگـری نیـز پرداختـه شـده كـه يكی از احساسـات 

دوران  نوسـتالژی  اسـت:  جوانـی  دوران  شـاخص 
كودكـی و دلتنگی بـرای حس خوب بچگی. احسـاس 
بـزرگ شـدن همان طـور كـه مـا را جلـو می بـرد و به 
رويا  هـا نزديـك می كنـد، بـه ناچـار مـا را از يكـی از 
بهتريـن دوره هـای زندگـی دور می كنـد. بنا بر ايـن در 
مجموعـه ای كـه اشـعاری راجع بـه احساسـات جوانی 

دارد، اشـعار نوسـتالژيك جايـگاه مهمـی دارنـد.

● سراينده: مینا بردبار
● استان: فارس 

● واحدآموزشي: دبیرستان حافظ فسا
● واحد همكار: پژوهش سراي دانش آموزي فسا
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