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 سال چهارم هنر و ادبیات6
جنوب

تورفتهایومنازدسترفتهترشدهام
بهشاعرانهترينشكل،دربهدرشدهام

ازآنچهدوروبرماتفاقمیافتد
ازآنچهبرسرمانرفت،بیخبرشدهام

منآنمسافِربیاختياِرتقديرم
كهباتماموجودعازمسفرشدهام

بهدستبادسپردیمرا،ندانستی
كهبیتوبيشترازباد،دربهدرشدهام

منیكهچاشنیانفجارهابودم
چگونهبعدتوكبريتبیخطرشدهام؟!

برایآنكهببينمتوراكهمیگذری
چقدردرهمهیشهررهگذرشدهام

مقّدراستكسیبیقرارتانباشد
بهسرنوشتقسم،منهماننفرشدهام...

))كتيبه((


فتادهتختهسنگآنسویتر،انگاركوهی
بود

ومااينسونشسته،خستهانبوهی
زنومردوجوانوپير

همهبايكديگرپيوسته،ليكازپای
وبا
زنجير

اگردلمیکشيدتسویدلخواهی
بهسويشمیتوانستیخزيدن،ليكتا

آنجاكهرخصتبود
تازنجير
ندانستيم

ندايیبوددررؤيایخوفو
خستگیهايمان

وياآوايیازجايی،كجا؟هرگز
نپرسيديم

چنينمیگفت
فتادهتختهسنگآنسوی،وزپيشينيان

پيری
براورازینوشتهاست،هركسطاقهر

كسجفت
چنينمیگفتچندينبار

صداوآنگاهچونموجیكهبگريزدز

خوددرخامشیمیخفت
وماچيزینمیگفتيم

وماتامدتیچيزینمیگفتيم
پسازآننيزتنهادرنگهمانبوداگر

گاهی
گروهیشكوپرسشايستادهبود

وديگر
سيلوخستگیبودوفراموشی
وحتیدرنگهماننيزخاموشی
وتختهسنگآنسواوفتادهبود
شبیكهلعنتازمهتابمیباريد
وپاهامانورممیکردومیخاريد

يكیازماكهزنجيرشكمیسنگينتراز
مابود،لعنتكردگوششرا
وناالنگفت:بايدرفت
وماباخستگیگفتيم:

لعنتبيشباداگوشمانراچشممانرا
نيز

بايدرفت
ورفتيموخزانرفتيمتاجايیكهتخته

سنگآنجابود
يكیازماكهزنجيرشرهاتربود،باال

رفت،آنگهخواند
كسیرازمراداند

كهازاينروبهآنرويمبگرداند

ومابالذتیاينرازغبارآلودرامثل
دعايیزيرلب
تكرارمیکرديم

وشبشطجليلیبودپرمهتاب
هال،يك...دو...سه...ديگرپار
هال،يك...دو...سه...ديگرپار

عرقريزان،عزا،دشنام،گاهیگريههم
كرديم

هال،يك،دو،سه،زينسانبارهابسيار
چهسنگينبوداماسختشيرينبود

پيروزی
وماباآشناترلذتی،

همخستههمخوشحال
زشوقوشورماالمال

يكیازماكهزنجيرشسبكتربود
بهجهدمادرودیگفتوباالرفت

خطپوشيدهراازخاكوگلبستردوبا
خودخواند
ومابیتاب

لبشرابازبانتركردمانيزآنچنان
كرديم

وساكتماند
نگاهیكردسویماوساكتماند

دوبارهخواند،خيرهماند،پنداریزبانش
مرد

نگاهشراربودهبودناپيدایدوری،ما
خروشيديم

بخوان!اوهمچنانخاموش
برایمابخوان!خيرهبهماساكتنگاه

میکرد
پسازلختی

دراثنايیكهزنجيرشصدامیکرد
فرودآمد،گرفتيمشكهپنداریكه

میافتاد
نشانديمش

بهدستماودستخويشلعنتكرد
چهخواندی،هان؟

مكيدآبدهانشراوگفتآرام
نوشتهبود
همان

كسیرازمراداند
كهازاينروبهآرويمبگرداند

نشستيم
وبهمهتابوشبروشننگهكرديم

وشبشطعليلیبود.


*از؛ايناوستا

عقاب
گشتغمناکدلوجانعقاب
چوازودورشدايامشباب
ديدکشدوربهانجامرسيد
آفتابشبهلببامرسيد
بايدازهستیدلبرگيرد
رهسویکشورديگرگيرد

خواستتاچارهیناچارکند
دارويیجويدودرکارکند
صبحگاهیزپیچارهیکار
گشتبربادسبکسيرسوار

گلهکاهنگچراداشتبهدشت
ناگهازوحشتپرولولهگشت
وانشبان،بيمزده،دلنگران
شدپیبرهینوزاددوان

کبک،دردامنخاریآويخت
مارپيچيدوبهسوراخگريخت
آهواستادونگهکردورميد
دشتراخطغباریبکشيد
ليکصيادسرديگرداشت
صيدرافارغوآزادگذاشت
چارهمرگ،نهکاريستحقير
زندهرادلنشودازجانسير

صيدهرروزهبهچنگآمدزود
مگرآنروزکهصيادنبود

آشيانداشتبرآندامندشت
زاغکیزشتوبدانداموپلشت
سنگهاازکفطفالنخورده
جانزصدگونهبالدربرده
سالهازيستهافزونزشمار
شکمآکندهزگندومردار
برسرشاخوراديدعقاب

زآسمانسویزمينشدبهشتاب
گفتکه:››ایديدهزمابسبيداد

باتوامروزمراکارافتاد
مشکلیدارماگربگشايی
بکنمآنچهتومیفرمايی‹‹

گفت:»مابندهیدرگاهتوييم
تاکههستيمهواخواهتوييم
بندهآمادهبود،فرمانچيست؟

جانبهراهتوسپارم،جانچيست؟
دل،چودرخدمتتوشادکنم
ننگمآيدکهزجانيادکنم«

اينهمهگفتولیبادلخويش
گفتوگويیدگرآوردبهپيش
کاينستمکارقویپنجه،کنون
ازنيازاستچنينزاروزبون
ليکناگهچوغضبناکشود

زوحسابمنوجانپاکشود
دوستیراچونباشدبنياد
حزمرابايدازدستنداد

دردلخويشچواينرایگزيد
پرزدودورترکجایگزيد
زاروافسردهچنينگفتعقاب
که:مراعمر،حبابیاستبرآب
راستاستاينکهمراتيزپراست

ليکپرواززمانتيزتراست
منگذشتمبهشتابازدرودشت

بهشتابايامازمنبگذشت
گرچهازعمر،دلسيرینيست
مرگمیآيدوتدبيرینيست

منواينشهپرواينشوکتوجاه
عمرمازچيستبدينحدکوتاه؟

توبدينقامتوبالناساز
بهچهفنيافتهایعمردراز؟
پدرمنيزبهتودستنيافت
تابهمنزلگهجاويدشتافت
ليکهنگامدمبازپسين

چونتوبرشاخشدیجايگزين
ازسرحسرتبامنفرمود

کاينهمانزاغپليداستکهبود
عمرمننيزبهيغمارفتهاست

يکگلازصدگلتونشکفتهاست
چيستسرمايهیاينعمردراز؟
رازیاينجاست،توبگشااينراز‹‹
زاغگفت:››ارتودراينتدبيری

عهدکنتاسخنمبپذيری
عمرتانگرکهپذيردکموکاست
دگریراچهگنه؟کاينزشماست

زآسمانهيچنياييدفرود

آخرازاينهمهپروازچهسود؟
پدرمنکهپسازسيصدواند
کاناندرزبدودانشوپند
بارهاگفتکهبرچرخاثير
بادهاراستفراوانتأثير
بادهاکززبرخاکوزند
تنوجانرانرسانندگزند
هرچهازخاک،شویباالتر
بادرابيشگزندستوضرر
تابدانجاکهبراوجافالک
آيتمرگبود،پيکهالک
ماازآن،سالبسیيافتهايم
کزبلندی،رخبرتافتهايم

زاغراميلکنددلبهنشيب
عمربسيارشارگشتهنصيب
ديگراينخاصيتمرداراست
عمرمردارخورانبسياراست
گندومرداربهيندرمانست
چارهیرنجتوزانآسانست
خيزوزينبيش،رهچرخمپوی
طعمهیخويشبرافالکمجوی
ناودان،جايگهیسختنکوست
بهازآنکنجحياطولبجوست

منکهصدنکتهینيکودانم
راههربرزنوهرکودانم
خانه،اندرپسباغیدارم
وندرآنگوشهسراغیدارم
خوانگستردهالوانیهست
خوردنیهایفراوانیهست...

میترسم
ازبارشبیحوصلهیِواژهها

برسرِشعرهایِيتيمم.
ازخزيدناخمیسمجِميانِ
لبخندهایِنحيفآشفتهام.

میترسم
ازشعرهایِشکستخوردهام
کهنارسايیِدستکلمات

نوازشمستِدوستتدارمهارا
نتواندازدهانبادولگردبگيردُو
درپستویِگوشهايتبچرخاند.

میترسم
درعبورازکشالهیکوچهای
لبخندالغرکودکیبازيگوشرا
بهبدگمانیاخمیِنازاحواله

دهم.
میترسم

ازبرهنهبربستربیکسیُمردن
ازصبوریِصدایِخندهایکه

چيدندوُبردن.

محمدرضاجميلی

مهدیاخوانثالث

پرويزناتلخانلری

»خليلرحمانی،الِمرد«

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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