
شعر ديگرانقالب هاي شعر 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.

 واژگون 
سواران چاالك بگويند 

آن اسب را چرا نتوانستم 
به سرحدات برانم 
و اين سنگ صحرا 

كه بر آن نشست كرده ام 
پيش تر آيا كوهساري نبوده است؟ 

آه سنجاقك ها!
سنجاقك ها!

كه بال زرين گشوده ايد 
و تا چكاد نيزار 
باال پريده ايد 

پرتاب ارتفاع مرا نديده ايد؟ 
»اما اسب 

اخراي مختصري داشت 
و سم ها آن چنان فرسوده بود 

كه بي اختيار تراشه اندوه مي پراكند« 
 يكي مي گفت 

و ديگري مي افزود: 
»گستره را مهي غليظ پوشاند 

چنان كه كژاوه در بهتي عميق فرو رفت 
كتاب منجم گشوده بود 

كه توفان برخاست 
در دوردست آب ها 

كشتي موعود به صخره خورد 
موجودات و مقدرات پراكنده شدند«

آه حلزون ها!
حلزون ها!

كه رفتار ماليمي داريد 

و در پيشگاه تان 
ژاله صبحگاه 

اقيانوسي شگرف و ژرف است 
صداي مساحت ام را نشنيده ايد؟ 

ديگر كدام ناخدا 
كه از بادبان برافراشته 

به الك پشت واژگون رسيده ايم 
و در لجه، يادبود نهنگي برپاست 

     
 

نيلي و براق
تاريك شوم به روشني
مي توانست نيلي شود 

 نيلي و براق 
-آسمان را گفتم- 
چرا ادامه ندادم؟ 
شفق را  پيشامد ِ

هراس ها پنداشتم  سمت ِ
فلق را  و اتفاق ِ

اندوه راندم  در جوانب ِ
گله هاي فراوان ابر را 

هي نكردم 
تا در دره هاي دوردست 

 چرا كنند. 
و با داس هايشان 

برزيگران را صدا نزدم 
تا تيرگي را بزدايند 

شبان پشيمان شنيده ايد؟ 
ازآن چه گم كردم 

در علف هاي نور 
تا تاريك شوم به روشني 

    

باغچه

با من از نژاد گل ها نگو
در همين باغچه بود

كه بال پروانگان جريحه دار شد
   

اقرار
مردي زالل بود 

اما دروغ مي گفت

و از كدورت آب ها
بركه اي گل آلود

در چشمخانه داشت
    

كوهيار 
حضور باش 

حتي به هيات كبكي در دوردست 
حضور باش 

حتي به رنگ شقايقي لرزان 
برف پوش است  غياب تو كوهساران ِ

 
درخت خسته مي داند 
ديرگاهي بر صخره ها 

كوهيار مي جستم و نيافتم

شعرهايي تازه از مهدي مرادي

دردوردستآبها ليكلو يكلي از قالب هاي شلعري رايلج، بين 
بلوچ زبانلان ايران و افغانسلتان و پاكسلتان 
اسلت. ليكلو ، تلك بيتلي ملوزون و داراي 
قافيه اسلت كله مضمونلي عاشلقانه دارد. 
ليكو هلا در رهگلذر تاريلخ پررنلج مردمان 
سلروده  خلق السلاعه  شلكل  بله  بللوچ 
 شلده اند و بله شلكل سلينه بله سلينه، به 

نسل هاي بعد رسيده اند.
 نكتله جالب توجله دربلاره اين قالب شلعر 
محلي، تفلاوت معنايي و شلادي بخش بودن 
اسلت. يعني مسلاله اي كه با زندگلي واقعي 
مردمان سلرزمين هاي يادشلده تفاوت هاي 
زيادي دارد. بسلياري از پژوهشلگران حوزه 
ادبيات، ليكلو را به لحاظ معنايلي، در رديف 

قالب هايكو هاي ژاپن قرار داده اند. 

چشمانت خمار است
باغ انار است

    
اي كبوترك، دلبندم

نازنينم! بيا لحظه اي بخند
    

وقت عصر است
به سرتو سوگند ياد مي كنم

    
به آرزوي ديدارت
به زيارت مي روم

    
در شب آرام

آواز قدم هاي ترا مي شنوم
     

بيا كه آن طرف دريا برويم
مانند مرغابي پرواز كن

    
اگر در خوابي، راحت باش
چون بيداري مرا ياد كن!

     
دلم بسيار دغدغه دارد

پيران مددم نمايند
    

ستارگان چشمانت پيكان تير را مانند
چون بر من اصابت كنند؛ نابود مي شوم 

    
ابروان دم شاه مار مانندت

چون خنجر براني در جان منند 
    

دامن پيرهني را كه ميدوزي، منقش ساز
و من آزرده دل را راضي كن!

    
ابرها در آسمان پخش گرديده اند

عزيز من آيينه قاب طاليي در دست دارد 
    

ابر هاي آسمان! تيمارداري ام كنيد
كه درد عزيزان بيمارم كرده است

    
نامه بفرست كه تا خودم بخوانم

و از حال دل تو باخبر گردم

شعري از رها حيدري
بي هيچ ردي از بادها

اين چتر وارونه
نشاني دريا را بلد است
ديگر منتظر نمي مانم

نه براي آسمان كه مي بارد 
نه براي تو كه نمي آيي

بيژن جاللي
چه سعادتي است

وقتي كه برف مي بارد
دانستن اين كه

تن پرنده ها گرم است

كاش
كاش من هم مي توانستم

مثل گربه ام
در تاريكي روي لبه ديوار

راه بروم. 
كاش من هم هنگام برگشتن به خانه

قيافه اسرارآميزي داشتم
كه از ولگردي هاي شبانه ام

حكايت مي كرد.

شعري از خوشه رحماني
هيچ بادي نمي آمد

باران نمي باريد
انگار پاييز بود

و كسي به ياد نمي آورد
برگي از درخت افتاده باشد

من
روبروي پنجره ايستاده بودم

و او
كه پشت سرم بود

تمام رنگ هايش را به ديوار پاشيد

گاهي باد مي آمد
گاهي باران

كسي كالغ ها را به ياد نمي آورد
من

پشت ميز نشسته بودم
و او

كه روبرويم بود
كاغذها را

ميان كبريت و پنجره گرفت
كبريت را

ميان كاغذ و دست هاش

هيچ عابري در خيابان نيست
اصال خياباني اينجا نيست

كسي پنجره را به ياد نمي آورد
كسي كبريت را به ياد نمي آورد

و زني
كه پشت سرم نيست

شبيه باراني بود
كه از كاغذهاي سوخته مي باريد

نمي آيي

برف

گاهي باران

شعري از مريوان ورياقانع 
ترجمه: مريوان حلبچه اي

از من معجزه اي مخواه
دارايي ام تنها كلمه است
تا در توفان ها به تن كنم

شراب را از من مخواه
من تنها سكوت را دارم

تا در اين ميخانه، در اين سفِر سراب
سرخوشم كند

از من سرپناه و خانه و وطن مخواه
مرا تنها چتري است

تا عمر را و اندوه تو را در پهنه جهان بپوشاند
تنها يك باغ را مي شناسم 

كه از فروتكيدن و رنجوري ام صدها رنگ بسازد

از من معجزه مخواه
مرا تنها زباني است كه تا دم مرگ

وجودم را
 به واقعيتي تلخ بدل كند

 به ترانه اي در راه
به بشارتي كه يك آرمانشهر است

از من معجزه اي مخواه... 

كنستانتين كاوافي
 ترجمه كاميار محسنين

اي ياد
آن چشماِن خاكستري بايد كه از دست داده باشند 

زيبايي شان را – اگر كه او هنوز زنده باشد
 آن چهره دلفريب بايد كه در هم شكسته باشد

 اي ياد، آنچنان كه بودند نگاه شان  دار

معجزهليكو

شعر كوتاه

ياد

ياد

شعرهايي تازه از محمد شعباني

صبح از چه كسي سر مي زد؟

شعري تازه از طيبه شنبه زاده

قناري اسير در ميوه فروشي

درغربت
نتوانستم بيش از لحظه اي كوتاه

 به عكس تو نگاه كنم 
سه ساله اي يا چهار ساله در اين عكس 

بر مي گردم 

تالشي ابرخوشه هاي كهكشاني 
ستاره اي غول پيكر كه در خود فرو مي ريزد 

حفره اي تاريك و بلعنده در دل كيهان 
فروريختن 
بر مي گردم

اي حامد! 
تو 

چند روز مانده به هيجده سالگي ات خواهي مرد 
مرگي سخت و دردناك

ماشيني از روي سرت رد خواهد شد 
و چشم چپ ات از حدقه بيرون خواهد زد 

تو 
در غربت خواهي مرد 

بر مي گردم

در آن لحظات طوالن��ي كه خون به كن��دي از رگان 
بريده  دس��ت چپم بيرون مي زد و اص��وات به ويز ويز 
دسته اي از زنبوران عسل مي مانست و تمامي اشكال 
به نقطه هاي بس��يار ريز و نوراني تبديل ش��ده بودند 
دست راستم را زير سرم گذاشته بودم رو  به آسمان با 

آن كهكشان هاي عظيم و ستاره هاي بي شمارش كه 
در خود فرو مي ريزند 

بر مي گردم 

صبح از چه كسي سر مي  زد اگر از تو سر نمي زد 
توفان به چه مهار مي شد اگر به تو مهار نمي شد 

گل ها به كدام دشت اگر نه به سينه  تو 
آب هاي روان اگر نه از نام تو از نام چه كسي

اي سينه ام  اي سينه ام سينه ام كه دريده مي شوي 

كه درد هاي شعله ور كه ستارگان مهيب زاده تو 
بر مي گردم

اي حامد شعباني كه ستاره اي كه از چشم مرده اي و 
توفان ها و توان ها و شعله ها و س��ر ها و گل ها و رشيد 

رشيد رشيد
بر مي گردم كه نتوانستم سه يا چهار ساله اي عكس 

بر مي گردم كه شعله ور كه شعله كه شعله 
آن گل را مي بيني 

گنجشك صبح را مي بيني 
بر مي گردم 

اي ستارگاني كه حامد شده اند
كهكشان هايي كه حامد 

اي تاريك و اي بلعنده كه حامد را 
كه ستارگان را كه توان را 

بر مي گردم
   

استخوان ها
من از تو درياهايي گذشتم

و دردها از دندان هايم 
آيا اين من چند نفر از چند نفرم گم شده از تو 

اصال من زمين ام يا نه اينكه
هوهوي باد است و ابر است و من از تو

گويند چون شعله اي بديده است 
دور 
دور 
باد 

السالم وعليك به پيشگاه خون ريخته باد 
بيش باد 

سوزانده باد 
بيش باد

بگو چند نفر از من چند نفرم بيش 
اين ها را هم سخت در هم در هاون استخوان ها

آن مي وزد
مي وزد
مي وزد

بر سر شاخه كالغ
اين شهر امروز ايس��تاده در ايس��تگاهش و دارد عق 

مي زند
خيابان ها سبزي ها دختر بچه ها 

همه آرامند
او كه ظهر تك پوش مشكي اس��ت عصر راه راه و شب 

چهار خانه
چهار خانه با چهار دريچه كه از هر س��وي اش مردي 

مي وزد تنومند و درست احوال
مردي كه در دستش سنگك و هندوانه است. 

مدت هاست 
ريه هاي من به جنگ با مردها حساس است

ترجيح مي دهد در چشم هايشان درخت خرمالو بكارد
با آنها از سوريه و زن هاي كرد حرفي نزند 

ترجيح مي دهد روبرويشان بايس��تد و جاي روزنامه، 
ساندويج تعارف كند

ريه هاي من حساس است به بال بال زدن كبوتري كه 
دارد جان مي دهد در چشم چپم

به هواي ظهر هاي توي ماشين با كولر روشن 
به قناري اسير در ميوه فروشي خيابان داروپخش

به موقعيت فعلي باران در بعد از ظهر آخر فروردين
و هرروز به انار ها مي گويد برسيد تا از شما ذليخا بسازم 

در كبد
آيا اين كبد روز هاي روش��ن فروردين را به خاطر دارد 

كه در پارك پايين دست ارگ راين 
به هواخوري كله اسب ها رفته بود؟

آيا اين مفصل هنوز همان مفصل اس��ت كه كوه ها و 
دشت ها را در آشپزخانه قاتق مي كرد؟

آيا هنوز ايستاده باران بر سه راه يورش عرق بر زير بغل
بر جدول هايي ك��ه روزي ه��زار م��وش در آن جان 

مي دهند
آيا هنوز ب��اران بلد اس��ت كه بب��ارد ب��ر دريچه ها و 

ناودان هايي كه از عصر گذشته اند از صبح گذشته اند
و از اينترنت و استيكر هاي صورتي و بنفش و تلگرام؟

آيا هنوز قرار مالقات در خيابان ورزش پر رونق است؟
و مي شود به گوزن ها گفت كه از پرده سينما به جنگل 

بدوند؟
و آنها كه به هم خرما و گالبي تعارف مي كنند

آيا مي شود به همان چشم ها گفت كه امروز روز سوم 

قبرستان است؟
روز سوم از اختراع انزوا

روز سوم از داستايوفسكي 
روز سوم از طبيعت بي جان

و روز سوم از فرار جنگل به گوزن ها 
به رمنده به باد به زبان بين النهرين

كه بر كتيبه هاي كبد چرب و دمل هاي صورت نبشته 
است؟

امروز كه روز ايستادن شهر است 
امروز چه روز ايستادن است كه مفصل هاي وزنده در 
باد به چاالك��ي گوزن هاي مانياك كه پوستش��ان در 

خنده شكافته است در دستكش هاي زن هاي روس
كه امروز بايد از نقش خود در خيمه ش��ب بازي سال 

قبل و سال هاي قبر و فراموشي دفاع كنيم؟
از پست سازماني خود 

از عروسي خواهر زاده هايمان
از برند 

از جك برل از جان هاليدي از اس��تثمار تابس��تان و 
آشپزخانه تشريفات با طعم لذيذ ظهر

از همكالسي هاي بچگي 

و از انار هايي كه بر سر شاخه كالغ خشك مي شود 
از شهري كه ايستاده در ايستگاهش

و بر پل هاي هوايي اش 
شهري قاب گرفته در جنگل فست فود هاي متبرك 

نشسته چهار زانوبر مفصل هاي كج اش
و عالمت وزيدن مي دهد به پيشاني باد

شهري كه بر شاخه هاي گوزن اش گنجشكي نشسته 
در شب

و شب از مراسم مردن شهر
لي لي كنان

پاي پياده بر مي گردد. 

تازه ها

تجربه اي نو
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