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ادبيات همسايهغزل معاصر شعر نو

صفحه »شعر« روزنامه اعتماد تالش مي كند 
منعكس كننلده همله سلاليق و رويكردها 
پيرامون شلعر املروز ايلران باشلد. يعني 
اينكله قرار اسلت درايلن صفحه، بله همه 
جريانات شلعري كشور توجه شلود و همه 
شاعران با هر رويكرد شلعري اعم از نوسرا 
وكالسيك سلرا، نمودي ازهنر خود را درآن 

ببينند. 
شعرهايي دراين صفحه منتشر خواهد شد 

كه داراي حدودي از رعايت فني درشناخت 
هرقالب شعري باشلند. سطحي از شناخت 
كه براي مخاطب شعرشلناس در هر قالب، 
قابل قبول تلقي شود. شاعراني كه تمايل به 
انتشار شلعر در اين صفحه دارند مي توانند 

آثار خود را ازطريق ايميل به نشاني
Rasool_abadian1346@yahoo.com
 @rasool_abadian يا كانلال تلگراملي

ارسال كنند.

دو شعر از يداهلل شهرجو
باال

مرمري رها درچنگ
كشاندني از آن دست كه تو مي داني

نه به اين خورشيد دوار مي ماند
نه به اين ساية هر روزه 

كه يك پا در امتداد نخل هاي بندر دارد
يك پا آويزان موج شكن هاست

مد كه باشد
با سرسام اين پهنة وسيع
با غليان اين آبي شگرف

آب از پاچه باال مي آيد
از زانوان حل شده در موج شكن

از كمركش ساية خم شده در موج
از دو چنگ پر از صدف در سينه

مرمري رها در چنگ
از نهنگ خفته در مجراي گردن 

به لب كه مي رسد آن همه كف و موج و ماهي و صدف
لبالب از ماهي ليز

لبالب از نمك و خون

گرداب آشفته اي رها مي شود در شانه
»سركنگي«* است به جان سايه افتاده

به جان شانه افتاده
موجي رها ميان دست ها و شانه است

سر مي زند ميان دو چشم
جفت ماهي قرمز است
از مردمكي پر از نمك 

شورانه بخت باال مي آيد
باال باال باال باال

* نوعي رقص محلي درهرمزگان

خطجاريلحظهها
به رفتني از من در اين هراس شيرين نه

به آمدني از تو
در اين اتفاق شيرين مي آيد

از اينكه بيفتد اين اتفاق به راه زده ام
در راه به فكر اينكه كلمه اي از خور بردارم

درياي خسته را
كشان
كشان

كشانده ام
از ميان اين همه آدم هاي وارونه در كفش

كفش هاي وارونه در سر
تا مسجد بالل

- اگرچه سياه - 
به شكل خلعتي از درخت

بر تن شاعر از راه رسيده بود
به سالم

كه وزيده بود از خلوت لب هاي سرخ
صدا جان گرفته بود

صدا هميشه بين آدم ها

كودك شيرين كار عجول است
تا به خنديدني مدام

پرده از تمام رازها بردارد
به زنگي از صدا

روي خط ممتد خيابان ايستاده اي
اين صداي توست 

مي چرخد در اتومبيل
اين صداي خنده هاي توست

ميان موهاي آشفتة من
اين تكرار كلمات توست

هنوز روي خط جاري لحظه ها ايستاده است. 

پرسه در شعر امروز ايران

خطجاريلحظهها
دقايقبيمرز

 چون معني از دياِر ُلغت، باره بسته است
هر اسمي از تلفِظ خود زار و خسته است

حالي كه بي تو جمِع مالل است با جنون
مانند زورقي كه به صحرا نشسته است... 

حقا كه درِد غيبتت - اي ُگل- دواي شعر!
مرهم - حكيم- روي جراحت نبسته است

شادا! كه اين دقايِق بي مرز، ماندني است
هر ساعتي به وقِت تو باشد خجسته است

گرچه ُلغت، سكوت و سكوت اختيار كرد
اجبار... بر لباِن غزل، النه بسته است!

نردبانعشق
از نردباِن عشق، باال نرفته اي

الِف كالن چرا؟ آنجا نرفته اي

باشد، موافقم! سرشاري از شعور
تا قله هاي شور اما نرفته اي

حرفي بزن! نگو حرفي نمانده است
مي پرسم از تو باز... آيا نرفته اي؟

آنجا كه رفته ام، بيروِن لحظه ها
آنسوي ساعت است، گويا نرفته اي

بي بازگشت و دور... سياره اي غريب
دنياي عاشقي است... تنها نرفته اي

رسم وفا ِبدار... اسرار باز گو! 
لطفًا قسم بخور: بي ما نرفته اي؟

نغمهايازتو
چقدر از تو و با تو، چقدر بي تو نوشتم

چه شعرهاي بلندي، به راِه هر شب تاري 

نوشته ام كه فنا شد كالن روايِت عاشق
خداي عشق نُمرده، شده از اينجا فراري

مگه نه اينكه بهشتش مثاِل توي كتابه
كه حال واقعي من، جهنم غم و زاري؟

خياِل خام تو اينه كه شاعر عاشقه، اما
فقط يه عاشِق دايم، هميشه شاعره... باري

رسيده از تو ولي نه كالمي از دل و، جايش
پيام هاي شلخته، كليشه هاي شعاري... 

منم كه منتظرم تا دوباره نغمه اي از نو
سكوِت سنگي دل را فرو بريزد و، ياري

كه يادگار بهارست، گشوده پنجره ام را
بگويدم: به چه كاري؟... بخواندم به قراري

عكسهايجنگ
مي ترسم تنها به خانه برگردم
از سايه هاي خيابان مي ترسم

از پله هاي لخته كه پيچ مي خورند توي سرم
از كلمات برابرم

از خود قبلي ام كه منم
يك آدم كه توي خودش يك آدم دارد

سايه دارد
ترس دارد

ترس ها سايه هاي بزرگي دارند
بزرگ تر از چشم هايي كه گذاشتند روي عكس

عكس هاي جنگ در جنگ مي گريند
عكس هاي جنگ در زلزله مي گريند

عكس هاي جنگ بر ديوار مي گريند 
عكس هاي جنگ در گالري مي گريند

نمي توانم آسوده بنشينم چاي بنوشم
ويراني است عكس گندم هايي كه

طعم گندم نمي دهند

شعريتازهازمنيرهپرورش

رفيق صابر، ش��اعر بلندآوازه  ُكرد در سال 1950 ميالدي 
و در ش��هر قلعه ديزه كردس��تان عراق چش��م به جهان 
گشود. تحصيالت ابتدايي را در زادگاهش به پايان رساند 
و براي ادامه تحصيل وارد دانشگاه بغداد شد. سال 1974 
ميالدي تحصيالت خود را در رشته » زبان و ادبيات كردي 
« به پايان رساند. در سال 1978 به صفوف مبارزين كرد 
عليه رژيم صدام پيوس��ت. از رفيق صاب��ر آثار متعددي 
از جمله كتاب هاي» رگبار، س��وختن زير ب��اران، فصل 
يخبندان، كاروانسرا، فصل سنگي، آينه و سايه، ميعاد در 
نور، روشن شدن و... منتشر شده است. همچنين منظومه 
بلند »مرثيه حلبچه« را پس از تراژدي حلبچه سرود. اين 
نخستين ش��عري بود كه پس از اين فاجعه سروده شد و 
مورد توجه همگان قرار گرفت. رفيق صابر از بيست سالگي 
به طور جدي شعر مي سرود و از همان آغاز، كار خود را به 
عنوان ش��اعري »نو گرا« و »سنت شكن«، به جامعه ادبي  
معرفي كرد . وي ع��الوه بر چندين دفتر ش��عر، چندين 
كت��اب در زمينه ه��اي تاريخي و فرهنگ��ي، اجتماعي و 

سياسي، زبان و ادبيات نيز چاپ كرده است. 
 ترجمه مريوان حلبچه اي 

چهرهات
چهره ات به افق مي ماند

به سراب و گمگشتگي و دريا
چهره ات موج درياست

مرا چون غبار در كشتگاه هستي مي كارد!
چهره ات دوراهي مرگ و مرگ است

نه جانم
دوراهي مرگ و زندگي است

در برابر راز و حيرت و سوختن 
نگاهم مي دارد

و به ديوانه اي شبيهم مي كند. 
مه

اين مه است كه دامنه ها را دربرگرفته است 
و فصل ها را پوشانده است 

يا آه ملت من است؟
اي آشيانه اي رنجبران و آوارگان

امشب دروازه دلت را بر روي من نبند
من هم مثل تو 

پنجره ي رو به باران و پرتو خورشيد باز مي كنم
من هم مثل تو 

ميان چشمان عقاب مي روم. 
كجاوه

در گرداب اين كوچ نابهنگام
به اين جنگل نيز مي رويم 

زردي رخسارمان را 
چون جنازه ي لحظه ها

مانند تشنگي و آوار گي فاجعه
برخزان نقش مي زنيم

و بيرقي از خاكستر برمي افرازيم. 
چشمانم در گرداب اين كوچ 

دو ستاره ي مه گرفته اند
كشتگاه شبنم و بركه سرابند. 
در گرداب اين كوچ نابهنگام 
به اين سوختن نيز مي رويم 

بيرق مان را از آذرخش مي تراشيم 
جوانمرگي مان را، چون آفتاب و شعر

به كجاوه اي براي خاك 
جوانمرگي مان را 
به افق اين كوچ 

و كاروانسراي آشوب بدل مي كنيم. 
نور

مشتي اخگر را ميان تكه ابري كاشت 
وقامتش را 

چون درخت شبنم
بر فاصله  ها تكاند. 

اين نور
از چه زخمي جوشيده است؟

از كدام جان چون پروانه، 
و از كدام شب زنده داري 

و عشق پرورش يافته است؟
بگذار در ميان خاكستر و چهچهه

نور آيينه و رخسار باشد
بگذار نور 

در اين گورستان خاكستري
همدم اين كوچ و افق شهر باشد. 

تشنه
از ميان سپيده مي دود

سايه اش
خأل را مي پوشاند

خاك خاكستررا خيس مي كند
هنوز اما، تشنه است. 

سايه اش ابري كوچنده
خاكي است پوشيده در مه

سايه اش راهپيمايي خاكستر است. 
در پرتو خورشيد مي دود

با سنگ قبر افق را اندازه مي گيرد
سايه اش

چون تنهايي بر قله ي غبارافروخته مي شود 
هنوز اما، تشنه است 

او سردار تنهايي 
}هر آنچه به دست مي آورد روشنايي است{

اما تشنه است
در سپيده مي دود 

هر آنچه به جا مي نهد خاكستر است
اما باز تشنه است. 

تشنه است!
جسد

اين جسد در تنهايي
گويي خونابه ي صبح است

لميده بر شبنم و پرتو خورشيد
گويي سيم خاردار مرز است 

يا چهچهه دور دست
به جا مانده در بيابان خاكستر. 

اين جسد در بيداري بر افروخته است 
زخمي است 

حك شده بر پيشاني تاريخ.

شعرهاييكوتاهازرفيقصابرسهغزلتازهازهومنربيعي
شاعركردعراقي

شعر كوتاه

دوشعرتازهازكبرافدوي

دوشعرتازهازمحمدذوالفقاري

پروازآزاد
چگونه پاي فرياد را رها كنيم 

وقتي چشم مي گريخت از صدا 
در نقش هاي تو در توي رحم 
دردي فراگير در شكم آسمان

آخ... 
 پايم به آفتاب خورد

بي خيال از كسان ديگر 
 در سايه هاي خوشبوي مرگ 

و پنجره هاي غم افزا مشغول بوده اند به نواختن انسان
 دو و نيم هزار كيلومتر دورتر از من

در شرق آسيا يا آفريقاي شمالي؛ صداي گلوله اي 
تباه مي شود در تن نحيف خانه ها

 نگاه پريشان خيابان مي گذارد پا به فرار 
قهقه خشم درون دهان چرك مرده زمين 

چه از ميان ما 
چه از ميان مار
نيش مي زند 

 نعش پنجره هاي كه مي كشيد
آن سوي پوست كبود مرز

 و سوختن هميش��گي انس��ان در روايت هاي نژادي 
تاريخ 

با هزار و يك دليل 
خواهي گفت

كدام مرزها درگير جنگ نيستند؟
كدام نشانه هاي پررنگ درد

 روش��ن ترين نقطه اي  اس��ت كه ب��ا تو از اي��ن خانه 
مي گريزد؟

در ازدحام دست هاي خلوت 
تركيب س��وخته پوس��ت نازك نوزاد با بوي پوست 

پرتقال
در همه اتاق مي ايستد 

و روزهاي شيريني هورت مي كشد در دهان را 
مزه مرگ مي دهد گلو

چشم دراز مي كند
 روي صورت ديوار 

چه تكرار ابلهانه اي  است
كه بگويم

 پرنده پرت مي شود از سينه 
در بين قفسه هاي كابينت

رفتار عجيبي دارند 
خانه هاي ولگرد در خط استوا

هر چه از حالت فعل ها دور تر مي شويم 
با ضمير جمع

 حساب تنهايي ها را بخوانيد 
در هواي گرم نيمه استواي زير راه پله

چه دردناك! 
وقت گريختن زبان مادري از كشور همسايه 

در لذت نهفته درد مفاصل خاك، بين خود و دشمن 
فرضي

همه چيز به انسان آواره اي 
انسان آواره اي به همه چيز 

جان مي دهد در آيين گناه مرزي
باشد كه آفتاب شهر

فرداي فرداها تكه اي از انسان را فتح كند
در سايه هاي خوشبوي پروازي آزاد

ميزشماره19
ناهار مي تواند قيمه با گوشت گرم شعر باشد 

 شصت روزمانده به بلوغ ناله هاي خفيف 
اين متن به كم خوني در حاملگ��ي زنان رابطه مورب 

دارد
در خيال دندان هاي كودكي

نه گوشت ديده نه شير
مي ت��وان غ��ذاي مفصلي ن��وش جان ك��رد با ميز 

شماره19 
يكي مانده به زن ومردي نسبتا پير 

موهاي شان را دانه دانه پنبه آسياب كرده اند 
روي سوپ جو با گوشت تازه شتر 

البته، زندگي بعد از صرف شام پر چربي زير پوست 
مي توان يك هزارم ميليمتر آرام خواب از سر گذراند 

مثل آبي كه زير لحاف كودك 2 ساله جريان دارد 
با ترس گرسنگي صبح در كم رگي لرزيد 

نه از رگ كلفت گردن راس��ت راست راه مي رود در 
آدم

ب��ا رگ كم خون زي��ر پوس��ت و مو ح��رف زدن رنج 
مي خواهد

كه پايش به خوردن رسيده 
خون مي زند بيرون از دماغ كسي 

مثل كارتن خواب زير پاي عابر
ِقل مي خورند مورچه هاي لميده در قوطي كنسرو 

مي بيني از گوشت شتر روي ميز شماره فالن 
به دماغ فالن مي رسد 

با جهان خود سرگرم حرف مي شوند 
در گوش پهن ديوارهاي بلند 

كه س��ايه اش مي افتد روي س��اق پاي ت��رك خورده 
كارتن خواب

در اجابت خستگي شبانه اي 
چه گذشته چه از او نگذشته 

60 روز رفته از بلوغ همه 
برسكوي انديشه گرسنگي سر 

خاموش نشسته 
و تبليغات روي پل ها را مي جود

شلوارجيبپاكتي
با اين حساب

من هم مي توانم از نهايت شب حرف بزنم
فيلم ها ديده ام

همرا ه با اتفاق هايي بوده ام كه هم اكنون اند
 )نمي دانيد چه سگي شده ام!( 

يك ميراث بر تمام عيار عين پدر
ابوي بنده استعمارگر ابدي ام شده

هميشه همراه نان و پنيرش، من هم هضم مي شوم
)بابا موشك درست مي كني؟( 

پسرم! مگر امريكايي كه اينقدر موشك هوا مي كني
چقدر من مهتابي بخرم

چند تا آيينه ديواري
دارم به تو هم شك مي كنم

مي ترسم روزي بگويم مرگ بر تو  اي پسرك پنج ساله ام
برو برو اين تفنگ خرابت هم ببر

براي باباي هميشه اخموي گند دهان تو يك نقاشي از جنس اتاق خودمان
ساختمان خراب خودمان- بهتر است

برو بخواب بابا
قول مي دهم فردا همه اش نوار مورد عالقه ات را بگذارم

به قول تو نوار بايد شاد باشد
نوار بايد شاد باشد... . نوار بايد شاد باشد... نوار... 

حاال چه مي گوييد ؟
هنوز هم فكر مي كنيد من ش��لوار جيب پاكتي ام را جايي جا ساز 

كردام؟

شبيهخطپدر
گربه

منوط به اينكه ديوار هست، گربه است
پس لزوما بايد صبر كرد

و اختيار را بدهيم به اين مالت و
آجر بيست سانتي

روي ديوار 
شبيه خط پدر، پدرم نوشته بود: از بهاري كه ياري

در روايت از عمه
پدرت عاشق شده بود

بله
پدرم عاشق بوده

كه ديوار شكل گربه ايستاده  مانده
فقط نمي دانم

من با اين اخالق سگي
چطور به ديواري خيره شوم كه شكل گربه است

هر چند
از حيوانات خانوادگي ما باشد

خدايا مرا ببخش
در كودكي چند تا بچه گربه كشته ام

خدايا 
بگو

من چند تا گربه كشته ام
بگو

حاال كه كشته ام

تجربه

پلك


