
 1 دی ماه 1398
یکشنبه  شماره 77
 سال سوم هنر و ادبیات6

جنوب

اینکوچهدیگرآبوجاروبرنمیدارد
شمعیکهخاموشاست،سوسوبرنمیدارد

کافیستآدمدردلش،گیرکسیباشد
دیگرسرشراغیرزانو،برنمیدارد

کافیستشاعرباشدولبریزدلتنگی؛
دیگرغزلراجزغم»او«برنمیدارد

عمریستاینعمقتهیرا،طاقتآوردیم
چونماکسیازچاه،الگوبرنمیدارد

ویرایشذاتیشعریناخودآگاهیم
زیبایییکزنکهابروبرنمیدارد

مااستخواندستمانخودکارآبیبود؛
جززیربارواژهها،موبرنمیدارد

بایدزنّیتکردوهیشعرپریشانگفت؛
اینبغضهارازوربازو،برنمیدارد

مثلدرختیبیثمر،خشکیدهایمازشرم،
شرمندگیمرگاست،داروبرنمیدارد

عبدویجطدوباره
میآید

برسینهاشهنوزمدال
عقیقزخم

ازتپههایآنسوی
گزدانخواهدآمد

ازتپههایماسهکهآنجا
ناگاه

دهتیرنارفیقانگلکرد
ودهشقایقسرخ
برسینهستبرعبدو

گلداد
بهتنگاهدیرباورعبدو

هنوزهم
درتپههایآنسوی

گزدان
احساسدردرابهتأخیر

میسپارد
خونرا

هنوزعبدوازتنگچینشال
باورنمیکند

پسخواهرمستارهچرادر
رکابمعطسهنکرد؟

آیاعقابپیرخیانت
تازاندهتر

ازهوشتیزابلقمنبود؟
کهپیشترزشیههشکاک

اسب
برسینهتذرودلمبنشست؟

آیاشبانعلی
پسرمراهم؟

بادابرهایخیسپراکنده
را

بهآبیاریقشالقبوشکان
میبرد

وابرخیس
پیغامراسویاطراقگاه

امسالایل
بیوحشتمعلقعبدوی

جط
آسودهترزتنگهدیزاشکن

خواهدگذشت
دیگرپلنگبرنوعبدو
درکچهنیستمنتظر

قوچهایایل
امسالآسودهتر

ازگردنهسرازیرخواهید
شد

امسال
ایقبیلهوارث

دوشیزگانعفیفمراتع
یتیماند

درحجلهگاهدامنه
زاگرس

دوشیزگانیتیممراتع
بهکامتانباد

درتپههایآنسوی
گزداندرکندهتناور
»خرگ«یازروزگار

خونماریدوسربهچله
لمیدهاستوبوتههای

سرخشقایق
انبوهترشکفتهتر

اندوهبارتر
برپیکربرهنهدشتستان

درشیبهایماسه
دمیدهاست

گهگاهباعصرهایغمناک
پاییزی

کهبادباکپرها
بازیگرشرارتو

شنگولیستآوازهای
غمباریآهنگشروههای

فایزازشیبهایماسه
ازجنگلمعطرسدروگز
درپهنهبیابانمیپیچد

مثلکبوترانی
کهازصفیرگلولهسرسام
یافتهازفوجخواهران

پریشانجداشده

درآسمانوحشتچرخان
سرگردان

آوازهایخارجازآهنگی
مانندروحعبدو

میگردددرگزدان
آیاشبانعلیپسرم

سرشاخهدرختتبارمرا
برسینهدالور

دهتیرنارفیقان
گلهایسرخسرب

نخواهدکاشت؟
ازتنگچینشالشچرم

قطارشآیاازخونخیس؟
عبدویجطدوباره

میآید
اماشبانعلی

سرشاخهتبارشتربانانرا
دهتیرنارفیقان

برکوههفلزیزینخم
نکرد

زخمدلشبانعلی
اززخمهایخونیدهگانه

پدر
کاریتربود

کاریتروعمیقتر
اماسیاه

جطزادهرانگاهکن
اینکرمجیادایجمازه

درمیآورد
اوخواستارشاتیزیبای

کدخداست
کارخداستدیگر
هیهوشبانعلی

زانویاشتراناجدادترا
محکمببند

کهبنههایگندمامسال
کدخدا

ازپارسالسنگینتراست
هیهایهو
شبانعلیعاشق

آیاتوشیرمردشاتیرا
آنناقهسفیددوکوهان

خواهیداد؟
شهزادهشترزاد
آریشبانعلیرا

زخمزبان
وآتشنگاهشاتیبیخیال

سرکوفتمداومجط
زادیودردبیدوای

عشقمحال
ازاسترچموشجوانی

بهخاککوفت
امادرکندهستبرخرگ

کهنهنوز
ماردوسربهچلهلمیده

است
بااوشکیبتشنگیخشک

انتقام
بااوسماجتگزانبوه

شورهزار
نیشبلندکینهاورا

شمشیرجانشکارزهری
استدرنیام

اوناطوردشتسرخ
شقایقوپاسدارروح
سرگردانعبدوست
عبدویجطدوباره

میآیدازتپههایساکت
گزدانبرسینهاشهنوز

مدالعقیقزخم
درزیرابرانبوهمیآید

درسالآب
دربیشهبلندباران

تاننگپرشقاوتجط
بودنرا

ازدامنعشیرهبشوید
وعدلودادرا

مثلقناتهایفراوانآب
ازتپههایبلندگزدان

برپهنهبیابانجاریکند

دلمن!جنوپریجمعشدهدوروبرت
قیمتخودمشکنخاکدوعالمبهسرت!

آهحّوایهوسبازمنآرامبگیر
حیِفآدمکهببوسدبهخطاخاکدرت

ایبهآهوینگاهتهمهصیاد،بگو:
دوِرمنخطبکشدچشمخوِشحیلهگرت

گردشمعدلمابهرصفاآمدهای
برحذرباشکهآتشنپردرویپرت

هنرعشقبهاینسفسطهکردنهانیست
ماِهپنهانشدهدرابر،چهباشدهنرت؟!

منکهدرهرنفسیآینهکردارشدم
بختآئینهچراگمشدهامازنظرت؟

شبهایبیکسی...

گاهیبهمنسر
میزنی

بامشتبردرمیزنی
ازپشتخنجر

میزنی
اینیشمن،ای

نوشمن

گازیزدمبرسیب
تو

ترسیدمازآسیبتو
دستهچکامدرجیب

تو
باِرشمابردوشمن

بااینکهازاهریمنی
دربارگاهمایمنی

وقتعزادورازمنی
درشادیامهمدوش

من

وقتیکمیبد
میشوی

درراِهمنسد
میشوی

قرمزکهشدرد
میشوی

محبوِبآبیپوش
من!

مغزتوراهک
کردهام

کاریمبارک
کردهام

درقدمتتشک
کردهام

ایشوشتراز
»شوش«من!

افساروزین
آوردهای

سوغاتچین
آوردهای

سبکینوین
آوردهای

»نیما«شدیدر
»یوش«من

تاواکنیفکو
دهانسوزدفالنمتا
فالنآتشفروبارد

ازآنبرمنطِق

خاموشمن...

باخلقکلکل
میکنی

دعوتبهمنقل
میکنی

مارامعطلمیکنی
ایساقِیباهوش

من

شبهایسرِد
بیکسی

سختاستدرد
بیکسی

توینبرِدبیکسی...
جایتودرآغوش

من!

***
کهتنهامردگاندر

انتظارمناند
ازالبهالیدرختان

نگاهممیکنند
برگهایخشک
دستاِنپیشآمده

آنهاست

مینشینمبرسنگ
رودخانه

وگوشمیسپارمبه
گالیههایشان

میگویم:
»هیچچیزنمیتواند

آرامتانکند.«
وگریههایشانجاری

میشودباآب،
درپژواکجریان

رود

چرازورقبازگشت
تأخیرکردهاست؟

چهبایدکرد
اینجادراینکرانه
کهمردگانهمراه

مناند؟

افقخالیست.
تنهاابریسرگردان

فرامیخوانَدم
بانشانیسفید

چنانکهانگار
میتوانسوارشد

برابر
ترجمه:ساراسمیعی

شهالخرمپور

منوچهرآتشی

کاظمبهمنی

ایمانزارع

پشتُرل،ساعتحدودًاپنج،شایدپنجونیم
داشتمیکعصربرمیگشتمازعبدالعظیم

ازهمانبنبستبارانخوردهپیچیدمبهچپ
ازکنارتردشدم،آرامگفتی:»مستقیم«

زلزدیدرآینهامامرانشناختی
اینمنمکهروزگارمکردهباپیریگریم

رادیورابازکردمتاسکوتمنشکند
رادیوروشنشدوشدبیشتروضعموخیم

بختبد،برنامهموضوعشتعّزلبودوعشق
گفتمجریبعِد»بسماهللالرحمنالرحیم«:

»یکغزلمیخوانمازیکشاعرخوبوجوان«
خواندتااینبیتکهمنگفتهبودمآنقدیم:

»سعیمندرسربهزیریبیگمانبیفایدهست
تاتوبویزلفهارامیفرستیبانسیم«

شیشهراپایینکشیدی،ِرندبودیازنخست
زیرلبگفتیخوشممیآیدازشعرفخیم

موجراتغییردادم،اینمیانگفتیبهطنز:
»باتشکرازشمارانندهخوبوفهیم«

گفتم»آخرشعرتلخیبود«،بایکپوزخند
گفتی»اصاًلشعرمیفهمید؟«،گفتم:»بگذریم«...

بهآبیکاندرینپیمانهکرده
جهانراسربهسرافسانهکرده
بیاازچشمهوحدتبنوشیم
مراخاللبتدیوانهکرده

دعاکنکشتبیحاصلنباشد
خرلنگکسیدرگلنباشد
شکستیگربهجانعشقافتاد
بهایشغیرخوندلنباشد

رضامحمدی

راشدانصاری)خالوراشد(

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا  نمائید. 
برگشت  ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی، 

داده نمی شود.
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iman.zare.1981@gmail.com


