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شعرنو

قالبهاي شعر

بهباالبنگريمهتاببيني
گل خوشبو كنار آب بيني
برو فايز سزاي تو همين بود
پري مثل مرا در خواب بيني
مريضي كز جدايي گشته بيمار
عالجش چيست عناب لب يار
همينباشدعالجدردفايـــــــز
مكش زحمت طبيبم را ميازار
مه باال نشين پايين نظر كن
بهمسكينانكالميمختصركن
بتا فايز غريب اين ديار است
محبتباغريبانبيشتركن
دل م اي كاش بيرون ميشد از تن
دريغا دست بر ميداشت از من
كسان دارند فايز دشمن از دور
من مسكين بود در خانه دشمن
دل از من چشم شهال دلبر از تو
لب خشكيده از من كوثر از تو
بنه بر جان فايز منت از لطف
سر از من سينه از من خنجر از تو
نسيم امشب عجب دفع غمي تو
يقين دارم نه از اين عالمي تو
شميم زلف يار فايز ستي
و يا زانفاس ابن مريمي تو
ز دستم رفتياي حور بهشتي
مرا در دوزخ هجران بهشتي
نگفتي فايزي هم داشتم من
بريديبيسببتخميكهكشتي

سراغ جان جانان از كه پرسم؟
نشان ماه كنعان از كه پرسم؟
چو اسكندر به ظلمت رفت فايز
گذار آب حيوان از كه پرسم؟
خيال كشتن من داشت جانان
كدامين سنگ دل كردش پشيمان؟
نداند عيد فايز آن زمان است
كه گردد در مناي دوست قربان
مرواي جان شيرين از بر من
توقف كن كهآيد دلبر من
بده فايز به تلخي جان شيرين
كه جانانت بگيرد سر به دامن
نه هر چشمي ز جسمي ميبرد جان
نه هر زلفي دلي سازد پريشان
نه هر دلبر ز فايز ميبرد دل
رموز دلبري سري است پنهان
جواني هست چون گنجي خداداد
خوشا آن كس كه اين گنجش خداداد
برو فايز كه اين گنج از تو بگذشت
مزن ديگر تو از دست خدا داد
دل من حالت پروانه دارد
به آتش سوختن پروا ندارد
دل فايز چو مرغ پر شكسته
به هر جا كو فتد پروا ندارد
كنم مدح خم ابروت يا روت
نهم نام لبت ياقوت يا قوت
يقينم هست فايز زنده گردد
رسد بر تخته تابوت تا بوت
خبر از دل ندارم نيست يا هست
بريد از ما و با دلدار پيوست
گله از دل مكن فايز كه پيري
تو را از پا فكند و رفت از دست
اگر از روي تو مهجور م اي دوست
زدرد دوريت رنجورماي دوست
جدا فايز زتو نز بيوفايي ا ست
خدا داند كه من مجبور م اي دوست
مرا در پيش راهي پر زبيم است
از اين ره در دلم خوفي عظيم است
برو فايز مينديش از مهابت
كه آنجا حكم با رب رحيم است

صفحه «شعر» روزنامه اعتماد تالش ميكند
منعكسكنن�ده هم�ه سلايق و رويكردها
پيرامون ش�عر ام�روز اي�ران باش�د .يعني
اينك�ه قرار اس�ت دراي�ن صفحه ،ب�ه همه
جريانات ش�عري كشور توجه ش�ود و همه
شاعران با هر رويكرد ش�عري اعم از نوسرا
وكالسيكس�را ،نمودي ازهنر خود را درآن
ببينند.
شعرهايي دراين صفحه منتشر خواهد شد
آخرينپيام

شعري از داوود سوران

دارم ب��ه آخري��ن پيامت��ان فكر
ميكنم
پيامهايسوختهناتمام
كه مثل اين سفر
هيچوقتبهمقصدنرسيد

Info@etemadnewspaper.ir

شعر ديگران

بهآخرينپيامتانفكرميكنم

شروه
قال�ب دو بيتي درتاريخ ش�عر اي�ران ،طرف�داران
فراواني دارد و اغلب به دليل كوتاهي و سادگيهاي
مفهومي ،به شكل سينه به سينه درميان نسلهاي
مختلف جا بازكرده اس�ت .دو بيت�ي همانگونه كه
ازنامش پيداست داراي دو بيت و چهار مصرع است
كه گاهي ،مصراع س�وم آن قافيه ندارد .بسياري از
كارشناسان ادبي بر اين باورند كه اين قالب شعري،
مش�تق از ش�عر هجايي در عصر ساس�اني است.
دو بيتيها اغل�ب درونمايهاي عاش�قانه و عارفانه
دارند .قالبي رايج در ميان روس�تاييان ايرانزمين.
ن زادگاه هرشاعر ،گاه نامي
ي بنا به مكا 
قالب دوبيت 
برخاس�ته از اقليمي خاص برخود گرفت ه است .اين
هفته با نوعي دوبيتي با نام «شروه» آشنا ميشويم
كهيادآورشاعريچونفايزدشتستانياست.

شرح بينهايت
مغايرين با ما
چارلزبوكوفسكي-امريكا
ترجمه:محمدحسينبهراميان

كه داراي حدودي از رعايت فني درشناخت
هرقالب شعري باش�ند .سطحي از شناخت
كه براي مخاطب شعرش�ناس در هر قالب،
قابلقبول تلقي شود .شاعراني كه تمايل به
انتشار ش�عر در اين صفحه دارند ميتوانند
آثار خود را ازطريق ايميل به نشاني
Rasool_abadian1346@yahoo.com
يا كان�ال تلگرام�ي @rasool_abadian
ارسال كنند.

بهاينكهنگرانمنبا...
به اينكه از دور ميبو...
به اينكه تو هم مراقب خو...
دارم به انگش��تهاي كس��ي فكر
ميكنم
كه برايت نوشته بود

«رسيدي زنگ بزن عزيزم»
به باقيمانده شيش��ه عطرت روي
ميز
پيراهن تازهات
به
ِ
به اينكه مرا ببخش مادر!
اگر اينبار به جاي سوغاتي
خاكسترم را برايت هديه ميآورم

تجربهاي نو

شعري تازه از فرشاد شيرزادي
شهرخيالي
هنوزاتوبوسها
در خطوط كودكيام
نهشتابان
ميروند
مسيرهاهرچندكوتاه
صداي موتور اتوبوس
بهسرفههايمرديميماند
با تصوير زني كه چهره در نقاب سياه گرفته
پشت شيشه اتوبوسها تكثير ميشود و مسير جادهها
راميپايد
سايه اتوبوس گويي چابكتر از خودش
روي تپهها و سنگالخ و سراشيب ميخزد
هر چه هست سايه خودش است
تهران -شيراز
آبادان
اهواز
فرصت فكر كردن به خودم را داشتم
و مزاحمتي كه پوست تخمه را در سطل قرمز بيندازم
بازيهايبچگي
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حس بازكردن دريچه

و ايستادن كف اتوبوس
كه ش��يارهاي خاكس��ترياش خيلي تمي��ز به نظر
ميرسيد
صبح
تيركهاي كنار جاده را ميشمردم
تا لحظه ورود به شهر

درست زير دروازه قرآن
حس آغا ز سفر را در خود جستوجو كنم
ترمينالها حس سفر را در من تداعي ميكنند
حس رهايي از تعلق
حس پوشيدن لباس تازه و نو بودن

حس بازكردن دريچه
و خوابيدن زير نور قرمز سقف
توري لوزي
و ليوان يكبارمصرف باالي سرم
حس رانندهاي كه با لهجه تو سخن ميگويد
حس يافتن يك آشنا در ميان جمع
حس غلب��ه بر اقليت ب��ودن و انتخاب ي��ك نام براي
خودت
هر روز به ايستگاههاي اتوبوس ميروم
اما اتوبوسه��اي كودك��يام هيچوقت به ايس��تگاه
نميرسند
صداي سرفه مردي را نميشنوم
و تصوير تم��ام زناني كه چهره در نق��اب گرفتهاند به
يكبارهمحوشدهاند
فكر ميكردم بليتهاي من باطل شده
اما آنها هم كه بليتهاي جديد دارند ،نميتوانند سوار
اتوبوسهايكودكيخودبشوند
سرشان را از پنجره بيرون كنند
منتظرهشدارراننده
ديگرمادرمپرتقالپوستنميكند
به راننده نميگويد براي اين بچه يكجا نگهدار
شايد من در شهر غريبهاي گم شدهام

شايد تو به ايني كه ميگويم اعتقاد نداشته باشي
اما وجود دارند مردماني كه
زندگي شان با كمترين تنش و آشفتگي ميگذرد
آنهاخوبميپوشند
خوبميخوابند
آنهابهزندگيسادهخانوادگيشانخرسندند
غم و اندوه زندگي آنها را مختل نميكند
و غالبا احساس خوبي دارند
وقتي مرگشان فرا رسد
بهمرگيآسانميميرند
معموال در خواب
شما ممكن است باور نكنيد اين را
امامردمانياينگونهزندگيميكنند
اما من يكي از آنها نيستم
اه ...نه ...من نيستم يكي از آنها
من حتي به آنها نزديك هم نيستم
آنها كجايند و
منكجا
ژانكوكتو-فرانسه
مدرسهجنگ
ترجمهترانهجوانبخت

پلك

شعرهاييتازهازوحيدضيايي
خاكستروخاك
در آبادي دور
مردمانيهستند
كه گورهاشان را
با نان و خرما و چاقو
درزنبيلي
باخودميگردانند
پادشاهانيدارند
كه روزهاي بسياري
بيشمار از آنها را
به تير و داس و تبر ميكشند
مردماني
كهباالخره
كسي از گوربرانش
يك شب
پادشاه را
در خواب شليك ميكند
و تاجش را
در بقچهاي كوچك
به خانه ميبرد
آنها
رسومعجيبيدارند
خنجريراتيزميكنند
كه گلوي تنها قوچشان را خواهد بريد
و با زناني عهد ميبندند
كه در تفاله گاو
ميزايند
هميشهكسيهست
كهناغافلبخنداند
ناغافل گم شود
نا غافل تير خالص بزند
كسي
كه نزديكترين فرد به اجاق آدمهاست
در آبادي نزديك
هميشهبادميوزد
جايي كه خاكستر و خاك ميرقصند.
قصهكاجهايزخمي
مابهكمترينهاقانعبوديم
رختي كهنه از پدر
جورابي وصله از برادر
نيمروييسوختهازخواهر

در كوچهاي از حلبچه

منبهكمترينهاقانعم
اندازهسوزنياشتباهي
كه مرا
بهنقاشيبهشتگمشدهاي
نزديكترميكند
خيلينزديكتر

مادر اما ...ساكت بود
ماباكمترينهاساختيم
چهار وجب از تختهاي سياهرو
بندانگشتيگچ
و زهوار در رفتگي قصه كاجهايي زخمي
گشاديشلوارهايبيريخت
و شوق كتاني كوچك
در محلههاي خاكي شيشه ريز
قناعتما
در سفرههاي كوچك شاممان تلخ بود
وسرفههايكوتاهبخاريهاينفتي
دنيا
چهاروجببيشترنبود
در خاكي
كهعميقمينمود
ما به كمترينها زنده بوديم
قرصينان
قرصيقرمز

قرصيقرضي
وخانههانزديكتربهقبرستان
حاال به من حق بده!
حقبدهمحبوبم!
از ماه به قرصي
از ابر به غرشي
از آفتاب به غروبي
دل خوش باشم!
حق بده!
از تو به اشارهاي
ابرويي
كرشمهبيهوايي
بهقبالهايكاهي
به همين بد قلقيهاي اين چند روز
از عمر...
از عشق
به شعري ،به دقيقهاي ،به آهي

ياد

در آين ه چشمهاي من
شعرياززندهيادكيومرثمنشيزاده
دايره در اثبات تساوي شعاعهاي خود
بر گرد مركز خود
خم مانده است
تا كي ميتوان شعاعهاي دايره را
به پيروي از يكديگر
محكومكرد

ازسياست
بهسيلياي
اخمي
زهرخندي

انعكاسصدايزنجيرها
تصوير سرود آزادي را
در آينه چشمهاي من ميشكند
انتظار آزادي چندان غمانگيز است
كهحكاكياعالميهحقوقبشر
بر ديواره كورههاي آدمسوزي
چرا كه انسان

آزاد
بهدنيانميآيد
كه آزاد
زندگيكند
كه آزاد بميرد
انساندايرهغمانگيزياست
كه تكرار ميشود

چكاچكخماروچكمه
نكندعشق
آندودغليظشبانگاهاندلتنگي
آنپيامبرپابرهنهمجنون
آن ماشه چسبيده به نزديكترين دل
خواب نيمروز پلك ابري باشد
كه از گريستن بيگانه است
حتي
بر لبان آماسيده دو نعش
كه در كوچهاي از حلبچه
ته چهرهاي دارند
ازمعصوميتيكودكانه...
پاشيده...
ميترسم
نامت را
در چكاچك خمار و چكمه
كهپرسيدند
فراموش كرده باشي
و از قباله نيم سوزت
به نام «زني وطني»
شمارهبگيري
شعري كه در كودكي
قوتش
كباب گنجشك بوده باشد و
چوندرختي
كهبيجا
هميشهروييده
نكندعشق
لوالي دري باشد
شكسته
درمحلهايپايين
در چراغ قرمزي باال.

چهزندگيكسلكنندهاست
در ساعت پنج و نيم
اين صبح زود نيم افراشته
صداهايمسريشيپورها
درسربازخانههاپخشميشوند
مثليكبيماريهمهگيرمطبوع
خدايا اين خروس برنجي چه غمگين است
فرشتهدوچرخهسوار
از آخور خارج ميشود
براي فرستادن هزار پيغام
شيپوربيچارهصدايناهنجاردارد
در اين ساختمان بزرگ
سرمازدهبيدارشويد
مسافران چرخ بزرگ
ژاك پره ور -فرانسه
ي
ترجمه:آسيهحيدريشاهيسراي 

مهربان و دهشتناك
سيماي عشق
شبي ظاهر شد
بع ِد بلنداي يك روز بلند
گوياكمانگيريبود
با كمانش
و يا نوازندهاي
با چنگش
ديگر نميدانم
هيچ،ديگر،نميدانم
تنها ،ميدانم؛ بر من زخم زده
برقلب م
شايد با تيري ،شايد به ترانهاي
و تا ابد
مي سوزد
اين زخم عشق
چهميسوزد!

