سرمقالهی کوهران یک
دلمان برای ادبیات تنگ شده!
امیرحسین بریمانی
_____________________________________________________________________________

کوهران ،تالشیست در جهت احیای تریبونی مستقل رترای شتانران مستقل ف ت یکت
تالش در راسقای آن ،آنچنان ک رای در ضای ادری کنونی قار مشا ه نیست یا اگر م
ست ،تار و ناشفاف است .گویی شانران م دیگر سودای اسقلالطلبتی ن ارنت و دستت
ازین سفرِ کوتاه و جانکاه شسق ان ک البق کاملن قار درک است .تا د ی شقاد ،نامت
سرکوب ادریتا مستقل  ،مشتبو رتود و شتانران ،دستتکتم متیدانستقن کت از ستوی
چ گفقمانی ر نیست ش ن ته ی میشون اما در سال ای اخیتر ،رتررا مهلتآ ،آنلت ر
مقنوعان ک ادریا دیگر نمیدان رای ر چ سمقی مورعگیری داشق راش ف اگر سترکوبِ
ارشاد را خنثی کن  ،مقهم ر محا ظ کاری رای میگردد ،اگر ر ستیاقی رنویست کت رانت
گسست ارتباط میان مقن و مباطب نشود ،تهمت تللی دادنِ سلیل ی مباطب ر ادریا زرد
و سبیف را از سوی آوانگارد ا دریا ت میکن  ،اگر پرکار راش  ،ررچستبِ تکرارزدگتی
میخورد و اگر کمکار راش

م ن هیی میگوین ک شعر را ج ی نگر ق است و خالص

مچون رالنشو رای رگوییم ک نویسن ه ر خاطر رکارِ کرده و نکرده مسئول است .در این
ورعیت گروتسآ ادریا معاصر ،تنها چیزی کت رترور نت ارد ،ان یشتی ن رت چرایتیِ
ردمبی موجود است چراک ررای این امر ،رای آنل ر مولف ای گوناگون را ررشمرد کت
نملن از پیشنهاد کنشتی ایاتاری رتازخوا یم مانت  .رت زنتمِ کتو ران ،متا چتارهیتی نت اریم
جزاینک ر چگونگی پیشررد ادریا

کر کنتیم ،دستت رت تولیت محقتوا رتزنیم و رت ستهم

خودمان ،انگیزهیی ناچیز ررای شانران زمان ایااد کنیم ک البق دور از ذ ن نیست در این
راه نیز ررخی ما را ر غمِ نان ن اشقن یا ر نبارتی رهقتر رتوراوا رتودن ،متقهم کننت شتانران

راموش کردهان ک حق دارن ر پرورش خودخوا ی ادریشتان ررردازنت  .دلیت محکمتی
میتوانیم ررای این کسالت دستوپا کنیم :چگون میتوان ر جسقاوی لذایذ ادری پرداخت
نگامی ک اص لذ گم ش ه است؟ رتا روپاشتیِ آخترین ماتال تب
نیم ی اول د

تیِ ادرتی در

شقاد ،اص لذ ادری نیز روپاشی کرد و ر تکت تای خترد و کتوچکی

مب ل ش ک رک ام از آنان ،ستهم یتآ شتانر شت ف حتال در ایتن ستلول تای انفترادی،
چ اتفاق رزرگی می توان رخ د ؟ تلریبن یچ .درواقع ادریا دیگر یآ ورط ی نمومی
نیستتت کت نت هیتتی در آن رت رقارتتت ررردازنت رلکت چیتتزیستتت اساستتن تتردی و طتتبعن
ذ نیتزده ر نبارتی دقیلقتر ،نمتیتتوانیم ایتن حاتم از انقتزاع در شتعر معاصتر را صتر ن
ر دسقاورد ای ررا نی و رویایی مرتبط کنیم رلک پای م لول مهمقری نیتز در میتان استت.
حقی از گناه منقل ان نیز نمیتوانیم درگذریم نگامیکت تمتام مقوستطزدگتی ! ادریتا
معاصر را ر ورعیت پسقم رن گره میزنن و ل ان اسطوره را طبیعتت ن تر امتروز تللتی
میکنن تا مبادا وظیف ی سقرگی رر شان ای ناتوان خود و دوستقانشتان رتار شتود .درایتن
وانفسا ،چ انقظاری از مباطب ادریا متیتتوان داشتت؟ رتاز م تلتریبن تیچ .دلیت قتانع
کنن هیی را او احساس نمیکن تا دست ر خری و خوان ن آثتار معاصترانش رزنت  ،آن تم
زمانیک این معاصران ادیب ،در ارعادی ر تاردشتان تکیت زدهانت کت کستی نمتیتوانت
لرزهیی رر ان ام پوسی هی ادریشان وارد آوردف پس نقیاقن مقنی کت ایتن معاصتران ادیتبِ
ذ نیتزده تولی میکننت  ،چیتزی جتز وراجتی تای !ربوانیت غرولنت نت هیتی لکتزده
نمیتوان راش  .حال کمی رای ازین سیاهرینی اصتل رگیتریم و رت شتعار ای دلگترمکننت ه
روی ریاوریم.
از م ی اینها ک رگذریم ،نشر الکقرونیتآ ررایمتان متیمانت رتا پقانستی تای آشتکار و
مغفول مان هاش .امروزه دیگر نام سرکوبگر ،وجود مشب ی در امرواقتع نت ارد رلکت
چیزواره و ناشناخقنی ستف سرکوبگر مب ل ر یآ دیگری رزرگ ش ه است کت ا تراد

جامع ررای رسمیت ربشی ن ر وجودیت خود ،میرای میت ختود را رتر استاس میت ایتن
دیگری رزرگ ساماند ی نمای و سرکوبگر ،میلی راز ویران سازی می ن ارد رر اساس
این اسق الل ،چراییِ ستکو سترد حتاکم رتر جامعت نیتز آشتکار متیگتردد .آشتکارگیِ
سکو  ،لحظ یی ک سکو ر چشم میآی و در ظرف تَنگ خودآگا ی قرار میگیرد،
نگام ن یان گری و سرپیچی را رسی ه است .ت ف متا ،روش من ستازی سترپیچی در
جامع ادریا است و را کار پیشنهادی ما نشر الکقرونیآ است .نشر الکقرونیتآ درستت
ر ین دلی ک سازوکاری از راال ر پایین ن ارد ،منار ر روپاشی دیگتری رتزرگ خوا ت
ش .
ما رای ورعیت را ر سمت یآ ورعیت آخرزمانی سوق د یم :ایااد رجومرج ،ترویج
ا شاگری ،سانقیمانقالیسمِ موقت و دوچرخ س نفره .در این ورعیت ،مرگ رخ مینمایت
و سواه را ر ن یان و ذیان گویی وا میدارد .در این ورعیت ،ساز و کار ای ئولوایآ،
در ناخودآگاه جمعی طرد میگردد و ناار ا در م میشکنن  .در این ورعیت ،قت ر ،
مفهوم خود را از کف مید

و خود ر پاپقییی ولگرد مب ل میگردد.

ما نیز گذشق ایم
چون تو رر این سیاره رر این خاک
در ماالِ تنگ سالی چن
م از اینجا ک تو ایسقادهای اکنون
روتن یا رومای
خن ان یا غمین
سبآپای یا گرانرار
آزاد یا گر قار.

(احمد شاملو)

علی باباچاهی:
و اطانت کنیست اینک رشلاب ای مقلون را
میز ر میز رچرخانیم
و اغشق کنیم ر زنفران و تضرع
قهله ی میر غضب امان را
ن ن
ر زران حال اب ک رگویم
اسبی ک ر من رکاب می د
از فت دریاچ و دریا گذشق
ترس اش ریبق از موج ایی ک ر ا ق مق
رکاب می د

ان

اما ر من لط

گ نرگس نیز جذب زیبایی خودش است
در واقع خود خود خودش است
خم می شود اما ررمن ک رودخان ی شفا ی م نیسقم
اب رزن ر صورتت
ای کسی ک نگریبق ای از زن ان
و حام اسلح ی گرم نیسقی
انرای مثبقی ک از چشمانش می تراوی
قناری خوشبوانی ش ک در ری قفسی حبس کرده رود خودش را
دیگر اینک کوه نیز اطانت می کن :
اب می شود در ررارر نشاقی ک جرق پرورن
! _من قهوه شما ؟
و رح

در گر ت در مورد اطانت و

چیزی ک تورا ممقاز می کن تورا درمیان این م __این م

رضا چایچی:
یک
طاقت ریار
این .گوین ه ا ک یآ ریز حرف می زنن
نورقشان خوا

رسی

از را رویی رلن نبور می کنن
رع رر صن لی غبار گر ق می نشینن
ومهر سکوتی رر لبانشان کوری ه می شود
تا اسقبوان ایشان وی ا شود
ساکت ماناا می نشینن

دو
تنها یکی ر جسقاوی در رود
میان غباری سیاه
را م حرف می زدن
و انگار ن انگار ک از سرما
دن ان ایشان یآ ریز ر م می خورد
از روی تعفنی ک م جا را گر ق رود
رار نمی کردن
ر م سالم می دادن
لببن می زدن
و آخر شب خ ا نگه ار می گفقن
پشت در

ساق ای رلن گ

ا زیر آ قاب

گرد چشم ا و جوی ا
نطر می پاشی ن در ضا

ایرج ضیایی:
شعر رلن "جنون دارد این دوچرخ "
رروم ربینم تَرَک ررداشق یا ن
یا راز م کمی دیگر تحم کنم ن ر یببن ان را
را وطنی ک اسقبوان از الی رکاب دوچرخ ام ررنمیدارد
را این دوچرخ چ چیز را دنبال کنم
دوچرخ رانانِ مارنان
از کارخان ی ریسن گی
پ ر پ
اسقبوان اشان را ر خان میررن
این را پ ر گفت
گفت امروز ررف میرارد
صن لی را از گوش حیاط رردار
در حیاط کالغ رود و راد رود و ررف
پ ر ک مرده است
دوچرخ روسیِ پ ر
میان ررف ررق میزن
و قوزک پای راست ام
دوچرخ و صن لی را
در حیاط ر ا می کنم
اتاق اتاق
ر اتاق ررمی گردم
میان کاغذ ای روشن

کنار ماه ق یمیِ ایسقاده پشت پناره
ررف رود و ررف رود و ررف
از دست من کاری ررنمی آی
ررای اسقبوان الی رکاب دوچرخ
دوچرخ ای ک نای ر قن ن ارد
را او چ چیز را دنبال کنم
رروم دریاچ ارومی
مشقی نمآ رردارم
ررای دریاچ اورال
رگویم تو م تنها نیسقی
جنون دارد این دوچرخ
ر پر کا ی رن است
چ ق ر قایلرانان ولگا را دوست دارد
تآ رن ر تن نمی گیرد
اج ادش را خوب می شناس
گویا پای سبنرانیِ تروتسکی م روده
شای تبر را...
منشویآ ا نکسش را ر دیوار چسبان ه ان
چرم زین اش روی مسکو می د
در جاده ای کار
وااه ای دری از زیر تایرش پرتاب می شود
چ کنم را این دوچرخ

در کویر رو می رود
در دریا غرق می شود
روی آسفالت پنچر
در جاده ای خاکی اوراق
در ررف یخ می زن
در راران خیس می شود
در سرما می لرزد
چ رر ی می رارد
پشت ماه ق یمی
میان کاغذ ای روشن
روی دوچرخ

تکی داده ر دیوار

را او چ چیز را دنبال کنم
چراغ ای خاموش
شهر ای خاموش
ص ا ای خاموش
پشت دلقنگی و ترس
پشت رودخان ای ک رؤیت نمی شود
و من را احقرام و سکو
از کنار کارخان اسلح سازی نبور کنم
تا مبادا تآ تیران از ری ار شود
این چ وطنی است
اسقبوان از الی رکاب دوچرخ ام ررنمی دارد
و من م ام نماز وحشت می خوانم

چ کنم را این دوچرخ
ربین چ جوری دنبال شعر محم نلی ا راشق می دود
کارین ر کارین
رخقکن گرمار الماس را رهم می ریزد
محل ی ساغریسازان را دور می زن
سال سیا ک را دی ه است
را م

ق از میرزا و مشروط می گوی
ر ومن ک می رس
پایش سست می شود

نطق آتشین ا راشق و م

ق ک یچ

شعارِ داس و چکش و تیش  /ا راشق وکی نمیش
در روی کلوچ گم می شود
ای دوچرخ
ای لکنق
ای قرار
شب ای تالش را ر یاد داری
یآ دست ر رمان و یآ دست ر کامیون
از سرراالیی راال می روی
راالی ماورای قفلاز
دور می زنی
ررمی گردی
خن ه رود و راد
و سوسوی چراغ ای نفقی
روی دیرک ای تنها خیاران شهر

شهری ر ون قبض آب و ررق و گاز
شهری ک خونبارترین روز ایش
ترک ررداشقن انار ایش رود
شهری ر ون شا نام
شهری رازمان ه از ارسی
نام زن ه کردم ر ین سال سی
چ خونی در شا نام می رارد
ر خون سیاوش سی پوش آب
کن زار نفرین رر ا راسیاب
چ اسطوره ای زیر ررف
دوچرخ
صن لی
جای پای پ ر
گناشآ ا و ارر و راد
پنهان ش ه در آن
ررف رود و ررف رود و ررف
این ررف را آتش رهار نرری آب نمی شود
ررف
صن لی
پ ر
پ ر دومینورازِ کودکی امان
پ ر تُرنا رازِ جوانی امان
پ ر حاج رمضانِ میانسالی امان
پ ر را ررف و رازنشسقگی

نشسق روی صن لی
را تل یر اشیای مرده
را درخشش اشیای زن ه
ملار چشمانش
نوری گذر کرده از اشیا
ریرون زده از شکاف توپ پالسقیکی
پاشی ه رر سر نروسآ ری مو
لغزی ه روی لب ی لگنچ ی پر از ادرار
پرتاب ش ه از شاخ ای ر شاخ ای
درخشان در سطح ررف
تای ه ر طوق ی دوچرخ
آویزن از اسقبوانِ الی رکاب
ررف رود و ررف رود و ررف
ررف و اسقبوان
زیر پوست و الی رکاب
پ ر پوست را میتکان
پ ر اسقبوان و دوچرخ را میتکان
پ ر صن لی را میتکان
پ ر کال ش را میتکان
پ ر پالقو و پوتین روسیاش را میتکان
پ ر سنگ قبرش را میتکان
میتکان میتکان میتکان میتکان
پ ر گوش زمین را میتکان
پ ر می لرزد

خواب است یا خوارگردان خواب می رین
ررف ا و رویا ا می رارن
این ررف ک ...
پ ر میلرزد میلرزد میلرزد
پ ر مث سردخان میلرزد
کاتب می نویس
پ ر را ر سردخان رردن
مشایعت کنن گان
یآ شبان روز در راه رودن
از جلگ گیالن
ان کی سری رود و چن ساق نلف و کمی شالیزار
ز رودرار
شاخ ای زیقون و چن ریشقر زلزل
از منای و لوشان
نمایی از راد و سنگ و زررینکا
و پاکقی سیمان
از تاکسقان ای قزوین
خوش خوش شانی و
پیال پیال
تا ر اصفهان
ای ای ای
مادر تنها رود و ماه رمضان رود

قرآن و خرما و چای
دست نبورده مان ه رود
ررف رود و ررف رود و ررف
تا چهارده سالگی
ررف رود و ررف رود و ررف
تا چهارده سالگی
آب چاه و چشم خوردیم
تا چهارده سالگی
تنها
کوه ای تالش را تماشا کردم
کَرگانرود را تا دریا رسان م
تا چهارده سالگی
کوه ا را راال ر قم
از دره ا و رود ا گذشقم
تا چهارده سالگی
حسین کُرد شبسقری رود و امیرارسالن نام ار
زار و یآ شب نبود
جیبی و پالقویی و رقعی و وزیری رود
و پ ر ک دوچرخ روسی را روخت و
تران ی ترکیِ راکی راکی!راکوراکو را زمزم کرد
راوی گفت
روز واقع

دوچرخ تکانی خورد
دور حیاط چرخی
مین جا
کنار صن لی
ر دیوار تکی داد
کاتب می نویس
حیاط رزرگ آجر رش
حوض رزرگ سنگی
درخت کاج خرمالو انار
داررست تاک
یآ دوچرخ
یآ صن لی
و مردگان آب و خاک
سرگردان در خواب ای پ ر
خوارگزار خوان ه رود
کودکی پنج سال
رازمان ه از تاریخ
رر ماس ای درخشان ساح اقیانوس
نامی رخشان دی ه رود
و من رخشان رخشان ر دروازه رلخ رسی م
سنگی پرتاب ش

سنگ سنگ سنگ سنگ
آه رخشان رخشان جان
سنگ ای والیت غور چ کردن
کمی دیگر تحم کن
اسقبوان الی رکاب گیر کرده
رخشان جان
رخشان من
کمی دیگر تحم کن
این سنگ ا از ک ام آسمان سرریز ش ن
خوارت را ر خوارگزار سرردم
از دروازه رلخ گذشقم
ررف رود و ررف رود ررف
داسقان تارسقان چهارده سالگی را
راوی ر ا کرد و پ ر صن لی را
کاتب می نویس
تارسقان سال یکهزار و سی

و چه و چهار شنب

شانری جوان مراه خانواده ر اصفهان رسی
آ قاب و ن ف جهان از ررج کبوترخان ی مردآویج رص میش
دوچرخ رانان مارنان
نوز از کارخان ر خان می ر قن
محل ی شیرسنگی رود و رازار ماست رن ان
و سال ا رع

من پ ر رودم و
پ ر نبود
محل ی آربشکان رود
ص ای گری اُم البُکا
در ارق ای کوچ جو ری
تا ارق ای رودخان ای آرام
ج ا ش ه از طومار زار نهر شیخ رهایی
راوی می گوی
در مین خان
ر سال یکهزار و سی

و فقاد و یآ

ررف رود و ررف رود و ررف
شانری گم ش میان جهانی از اشیا و ررف
اشیا و ررف
کاتب نوشت
مین حوض سنگی
دریا رود و
رودخان از کنار درخت انار می گذشت
و اولین سنگ پرتاب ش ه
از مین رودخان است
راوی می گوی
کاتب نمی دان اولین سنگ را چ کسی پرتاب کرد

حاال دوچرخ و اسقبوان
دریا و رودخان
سنگ و صن لی
در حیاط زیر ررف
را این دوچرخ چ چیز را دنبال کنم
اسقبوان الی رکاب دوچرخ ام گیر کرده راه نمی رود

منصور خورشیدی:
ان کی آسمان زیر راران
ان وه آ قاب را شماره می کن
کنار ص ف ای خاکسقری
مرواری درشت دریا
ک زخم الماس در سین دارد
ر تمنای موج ای جهن ه
تن نمی د
تا گردنبن ی از رلور
نثار تن یس ا کن
گام نبست را تو رردار
تران ی تنهایی درتمنای لب
تب می کن
مین دقیل
ک زخم کهن ترین ِ درد
در ذ ن تو ورق می خورد
شکوه ساده ای دارد
دلقای روشن این نلش
ک تنگ در آغوش آب
ر سراب طعن می زن

شمس آقاجانی:

ربشی از شعر منقشر نش هی "چرا آخرین درنا راز میگردد"
لط تو میتوانی
در این شهر شلوغ
ورعیت ما را ای دخقرِ راسقانی
لط تو میتوانی یآ جوری رگویی
تا من از شنی نش لذ ربرم
زن هام نگ داری در ح ار ناپی ای این شهر شلوغ
را این نعمت رزرگ
در قعر ان ام تو
پر کن
لط روز ای زن گی را معین کردهان
رع از مرگ را ک نمیشمارن
پر کن
این چال ا را لط تو میتوانی
□□□
....
□□□

ن این دخقران الغرِ رنگ پری ه
در تالش ررای رسی ن ر کالب ی مناسب
ن دخقران چاق و ن چل
ن این دخقر گ روشِ چارراه شلوغ

ن آن دخقری ک از صورتش جلوگیری ش
!و حاال ر گفق ی پ رش
زیبا و مرد ش ه رود
ن دخقران اشآ و تردی و دنا
ن دخقران رازِ جمع ای نیم راز
ن دخقران چ زیبا ش ی امشب
ن آن دخقر موقر رال ،خوش ادا
ن دخقرانی ر اسامی طو ان ای سهمگین
ن مناسبترین سفیر ررای کودکان سقم دی ه
ت ک حواسشان ست حقما زن راش ت
ن آن دخقرِ راالی درخت انایرِ غروبِ والیت
ر وی
ک میخواست مثال کمآ کن ر تو
و رع ررق نایبی ر دو تایمان را گر ت
ن آن دخقرِ قول و قرار ای دسق جمعی
ک ر دیگران چیزی نگوین
ن دخقری ک تو دوسقش میداشقی
ک حاال مث خاک رس ش ه
ن
ن دخقران جادوگر راسقانی ن
ن این ا ن

این ا ن

اما تو میتوانی مین ا را یآ جوری رگویی
ک ما را رکشانی ر زن گی
در این گوش ی خلو

دوراره تنها ش هایم
در واکنشی وری آیا
آن در را خوا ی رست؟
□□□
...
□□□
م ی وقتمان را آن روز
مشغول صَرف نادانی رودیم
وققی خبر دادن ملیح مرد
تو در خیاران رودی من توی راه
رع ش گفقی کر میکنی االن روحش کااست؟
گفقم سردخان
و گفقم دردسری ن ارد
اینجا یآ جاییست
ک امورا رع از مرگ خوب ردیف میشود
لها ا کال محلی ش ه رود
و رع ر دور خاکش چنبرِ ماتم زدن

م

اشکالی ک ن ارد
این اشآ ا را دوامی نیست میدانم
اما کسی م خیلی مل ر نیست
ر چل ر م ک رزرگ ش ی
گری ای پنهانی را از دست ن ه
انسان اشقباه زیاد میکن

مهرداد فالح:
جامع رسیار است
جامع جان ار است
)جامع نونی حیوان است !از گون ی دُم دارش
)جامع ریمار است !سبت
 اما ن روی تبت -)جامع ار است !گاز می گیرد
جامع جنی ست
روزی م آرامش وُ خاموشی
روزی پُرِ ِ جناال وُ جار است
او جانوری پرخوار است
جامع دارد ی پوست می ترکانَ
ی چهره نوض می کن
جامع پرکار است
جامع مث تمامی نر ا قلمرو مب وص دارد
م جایش دیوار است
جامع جمع ن د ا نیست
جامع یآ صفر ِ گن ه است
جامع دشوار است

مهرنوش قربانعلی:
یآ
کهنگی کفشی را ک غنیمقی ش ه رود
!جا می گذارم

ریاران

دور می شوم خوا ی دی
تنهایی ام
!دون ه ی دوی اسقلامت ش ه است

دو
چطور ر تنهایی ام شلیآ کنم
!پشت خودم سنگر گر ق است

س
!این آخرین ج ال میان ماست
ترووا و اسب چوری را ر نلب نشینی وا می گذارم
دروازه را ک رو ر غنائم راز کنی
وجی از دوسقت دارم تاریکی را قح می کن

علیرضا بهنام:
نلیررا رهنام:
میش در ای نیم راز ر رویای یآ روز رهاری
میش در ای راز رسق

ر میشون

و تاریخ در این رار معنای روشنی دارد
در ررگ راغ ای گشوده ر دوردست
در منظر نار ی ر چل نشسق در قرن ا
در ای رسق
میش غایبن در ا
رویای در ر دور زمان چرخ میخورد
در لحظ ای ک وااه
معنای در رودن است
و خیال در
رر در ای خیالی
میچرخ و راز گشوده میشود گشوده میشون در ا
در خیالی مورب و طوالنی
در امق اد تاریخ
یا در یآ روز خاص رهاری
-

از کقاب در دست انقشارِ " ضای خ وصی"

مظاهر شهامت:
توی مین شهر شما
اتاق من از ارر ای سیاه پر است
خیس
و پیچی ه ر م
رن در آین ام می تار
را درخششی ک
اوم خطوط شکسق را نلاشی می کن
و راران خونین
رر قهوه روی میزم می رارد
پی ا می شود گاه زنی در آسقان در
زیبا تر از احساس دریای آرام دور
اما
گیسو ا شان ه و گون ایش خیس از خون تازه
رلن می خن د و رع
مث زوزه وحوش را می زن
و گا ی دیگر کودکی
را مشت ای پر از پروان ای مرده
از ر رنگ
و دکلم محزون م یاران مرده من و شما
درست در لحظ ایی ک
ر آ قاب غروب نگاه می کردن
و ر یآ ناشلان ای خود را می خوان ن

توی مین شهر شما
وققی م در خواب سنگینی
و تاریآ ضا
ریشقر از میش
از ر سو را انوس ای روشن می آین
تا مرا
ر تماشای مراسم گردن زنی صبحگا ی
در گوش  -گوش شهر ربرن
و اگر امقناع کنم
کلم ایم نارارور می شود
و م شعر ا
رغضی شرده و خراشن ه
در گلویم ...
در مین شهر شما
تنها من
ر جنگ ت ویر ا مان ه ام
و تنم
ماروح تیزی کلما است

فرزاد آبادی:
ای
ای راری تعالی
ر
رسقادگانت رگو
این
از آی ای توست
ک
ا قاده رر جواب آزمایشام
این
لط دنای مادرانی نیست
ک
را پا ای مقورم ملار ِ جامِ غم نشسق ان
کنقرل در دست آن ا
مث تسبیح میچرخ ر دور خود
پنج مانن شش رود
پنج مانن چهار
چهار مانن مانن ای دیگر
ای راری تعالی
این صفحا سیاه
نزول تنهایی در تنهاییست
ای پرورن هی تنهایی
ما قول مید یم انگشت در گوش رو کنیم
حقی اگر شبی ما راش وُ خبر از کوه ای پُر ررف دارد

گوش نمیکنیم
حقی اگر خبر ایی از رهشت دارد
گوش نمید یم
قول مید یم
لط ر روایت دیگران از نشق ای ن اشق
کمی نگاه کنیم
ای راری
رر شان ای ما نباش
این رشلاب ای خالی رو ر آسمان

افشین شاهرودی:

علی ثباتی:
و دریا ق رود
مانا،
ک زیسقنِ مرگ
نوسانیست موزون،
میان خمار رصبح و
مسقی رشب اشف
و پرسی ه رود،
مانا،
ک از میان ما
امّا،
ک امیآ
از دیوار رسوایی
راالتر میرود
وققی وا
م
از ری درمیآی
در آسمانی رو ر
ناپ ی ؟
و ریخویشی سماءوار
ر گرد نشئگی
•

این نیش م ام ما-
تنها مثال
ررای

مو

قب یمو ف

!MEMENTO MORI
و جهان
را این م رشق ای نور
ک الی سیا ی،
در ریمرزی ضا ا،
میگسقرد
آنق ر حلیر رود
و در حلار خویش
آنچنان رزرگ
ک آدمی مگر
ر جادودست حبّ ای
سبحان ما انظمالشّأنی کن
و را ذرّا شآررانگیزِ
شیمیایی
ک میرود توی رگاش،
سرانگشت خیال
ِ
را
رر اسقوان ای وا
پراکن ه و وااگون
در قیر کائنا ،
دسقی رکش .

میالد کامیابیان:
لَتِ اوّل
آی مناظرِ کور از تمرگیدنِ لتّهها کنارِ هم قرنها،
«پس چگونه مرگ فرو نچکد از مژههاش؟»

های آهوی مجسّمْ مسخشده به هیئتِ زنی زیبا،
زنی آنقْدر زیبا چشمهاش کشیده با کوزهای به دوش بر حریر،
«چگونه مرگ فرو نچکد از مژههاش؟»

و اِی لثّههای مضرّسِ تاریخ ،لثّههای خونین از چیدنِ استعاریِ انار از دو لبانِ بکر،
آی پوستِ فروچروکیدهشده بر مفصل ،بر گلوگاه ،ذیلِ حالتِ مسلّحِ ابرو،
ترنجِ ترکخورده بر دندهها ،دندان ،سوانحِ احوال،
بر ردّ هولناکِ خنده ورطهگون بر گونه زرد،
«بگو چگونه مرگ فرو نچکد از مژههاش؟»

لَتِ دوم
«بگو چند حلقْ پیش از غروب
چند حنجره تا شب
بخوانَد سیرسیرک
تا مرگِ ما بلورآجین باشد؟

چند قاصدِ مست میگذرند از راه
میرسند به تماشا
وقت که هیاهو عور میشود در رگ
و خون
به آوازِ بیات لحن میدهد؟
گلوهای مکرّر
چیده چمباتمه گوشهی خوانچه
لباسِ غضب
تنِ سنگفرش».

لَتِ سوم
حالْ حکمِ ملیحِ نقّاش را جاری کن سیّاف!
رنگ را جاری کن در رگ،
در میقاتِ زهر و نمک،

سیر األَحْ قَر
«بِ َرقَ ِم
الفقیر األَ ِ
ِ
ة و المائَة».
تَ َّمت في
شهر ذیالقَعدة سن ِة المائَ ِة و المائَ ِ
ِ
پس
چگونه مرگ فرو نچکد از مژههات؟
بگو چگونه مرگ میفرونچکد از مژههات؟

علیرضا نوری:
رای خ احا طی می کرد
رای ر خ احا ظی می گفت چرا آدم ا را کلم جفت می شون
وققی چیزی از آنها در کلم جا مان ه است
ر مین کلم دقت کن " :خ احا ظ "
دو تا الف چ قواره ای ر آن می د ن
دو تا الف ک مث شاخ شمشاد ایسقاده ان پیش و پس " ح "
آنگون ک در شعر خاقانی ایسقاده ان پیش و پس " طعن "
ر این ک حا ظ را نشان ه ایم کنار خ ای ریچاره و خ ا را حا ظی کرده ایم
رای خ احا ظی کرد و ر ت و آن ریرون ایسقاد
آناا ک یآ دود رقیقِ کمرنگ از دماغ و گوش آدم خارج می شود
و آدم کر می کن ناشلی

است

ن جانم
از د ان کلم داخ شو
آناا ر سبآ قرچی ا ! کولی ا  /یا شای گوسان ا ررقو و ربوان
مان جا را کلم ای از یاد ر ق ربواب
را کلم ای ممنوع
کلم ای یز
کلم ای خارج از شعر
معشوق مین کلم ا راش
را من ک ما ی یکی دورار سقی
را کلم ا میش راش
کلم ا
مین کلم ا روزی انلالب می کنن

تو مادر انلالب می شوی
مبالفان اول تو را حش می د ن
در تظا را خیارانی اول تو را پاره می کنن می همی
اول تو را پاره می کنن
ررگرد ر کلم
ر مان خ احا طی
رگذار آن دو تا الف مث شاخ شمشاد از تو محا ظت کنن

هادی ترابی:
اگرچ نوز انگیزۀ یچ گرو ی رسماً مسولیت این رمبگذاری را دیروز اوراما رئیس جمهور
ایاال مقح ه در سبنانِ قرار است در پارلمان رریقانیا ر رأی گذاشق شود ررای مبارزه را گروه ای
ا راطی در سوری و نراق نزم خود را ریش از  23غیرنظامی از جمل  01زن و کودک در جریان
این حمال از مردم ا غانسقان نذرخوا ی کرد و ارا کرد ک درخواست حمل وایی از طرف
دولت مرکزی ر دست مرد نلابپوش دانش سررری ه ش  .این سومین رار طی یآ ماه گذشق
است ک
رر خبر ای ریح و مرز
رر ریخانمانی سراب ا
ررانگیبقگی رر
سط اسقفراغ ریمارسقان

داشقم را خودم سرودی میخوان م ررای تو
یادم پرده دری و
نرسی نم را ر تو
نرسی نت
و نرسی نش
ر ریمارسقان ک از درد میپیچ  ،اگرچ
ناد کرده رودن رمیرن

ریمار ا

من

دخقری ک دوسقش دارم را میمیرم

من

دخقری ک دوسقش دارم را میمیری

من

دخقری ک دوسقش دارم را میمیرد
میررد ریمارسقان

و من

گری میکن ررای درد پیچی ه در آن

ررای الالیی ایی ک نوز خواران ه نش ه ،ترکش ش ن الی پا اش
دری ن تا شکم و آم راال
و من الیَت را رردم نشان دکقر ر م
درد را رردم نشان دکقر ر م و انقراف کنم ررایش ک تا امروز خون قان گی ن ی ه رودم

زنگ رزنم ر این
ر آن
ر نکاس ا و خبرنگار ا و نفیس ا
زنگ رزنم
ر قان ۀ مۀ خون ای جهان

حقی ر اللان هترین اشان

رع میکرو ون را رگیرم و رگویم:

سازمان پزشکان ر ون مرز میگوی ت ور اینک حمل ماه گذشق جنگن ه ای آمریکایی ر
ریمارسقان این سازمان در سوری اشقباه روده راش  ،دشوار است .آقای اسقوک ک روز پنچشنب 5

نوامبر ر مناسبت انقشار گزارش رررسی ای داخلی سازمان پزشکان ر ون مرز در مورد این حمل
در یآ کنفرانس خبری حارر ش ه رود گفت" :وققی از داخ ریمارسقان نگاه میکنیم ،میرینیم
این حمل نم ی و ر ق

کشقن و نارود کردن اناام ش ه است ،اما نمیدانیم چرا؟" وی را ریان

آنچ ک او «احقمال جنایت جنگی» خوان ه است ر خبرنگاران گفت" :ما از آنچ ک در کارین
جنگن ه ای آمریکایی و زنایرۀ رمان ی نیرو ای ائقالف گذشق است ،ریخبریم"

ر گفق سازمان پزشکان ر ون مرز ،در این حمل دست کم  21نفر جان خود را از دست دادن ک
از میان آنها  02کارمن این نهاد و  01ریمار شناسایی ش ن و ویت  7نفر دیگر ر دلی ش
سوخقگی در این مرحل قار تشبیو نبوده است.

خبر ای حاکی را قطع کنم
و ص ا ای حاکی را
دسقی ک نمیتوان جلوی جنگ را رگیرد قطع کنم
و دست ای حاکی از این است را
و ادام ر م:
نام سلمان
ف ه سال رود و ت میم داشت در نوزده سالگی ناشق حنیف رشود
ف ه سال رود و ت میم داشت در ریست و یآ سالگی اسم پسرش را رگذارد سعی
ف ه سال رود و ت میم داشت ر دوازده سالگیاش ررگردد و «سری دن ان» جآ لن ن را دوراره
ربوان
ف ه سال رود
ک جنگن ه ای نیرو ای ائقالف ر ر بری آمریکا
الی ان امش را نشان ر قن
لطفاً دکقر
ر ون مرز رودنت را ربواران و آن نالمت صلیب سرخت را ر من قرض ر ه
میخوا م ریاورمش در شعر
رگذارمش کنار تو
کنار خون قان گی دخقران سوری

کنار سرخیِ خون نام سلمان

رع ۫ تو

ریسیم رزن ر آمریکا
ر نررسقان

ر رانس انگلیس آلمان
روسی
ر رشار اس  ،سی حسن ،حاج قاسم
ر رجب
طیب
اردوغان،
رگو گروه خونی نام سلمان

دخقر ف ه سال ای ک میخواست در نوزده سالگی ناشق حنیف شود و در ریست و یآ سالگی
اسم پسرش را رگذارد سعی و در دوازده سالگی «سری دن انِ» جآ لن ن را دوراره ربوان ،
اُی منفی رود

دقت کن دکقر :بود
دقت کن :دیگ نیست

پاشو دکتر!
بجنب!

صداشون داره نزدیکتر میشه!
دیگه وقت نداریم!
برو گوشی رو بردارو به جنگندههای نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا
بگو...
بده من

یا نه

خودم میگم:
من

دخقری ک دوسقش دارم را میمیرم

من

دخقری ک دوسقش دارم را میمیری

من

دخقری ک دوسقش دارم را میمیرد
و تو

هیچی نیستی ،هیچی نیستی غیر از یه جنگنده از جنگندههای نیروهای
ائتالف به رهبری آمریکا
دکقر
ررگرد ر خان ا
ر ایقالیا یا اسرانیا یا اسقرالیا یا رومانیا
اسقعفایت از صلیب سرخ جهانی را ر ه
ایناا نمان
نمان وققی ک خاورمیان درد میکن
وققی ک حنیف و سعی درد میکنن
و نام دخقر ف ه سال ای رود ک درد را تمام کرد
نمان ر خاطر کورانی ،سناار ،موص  ،رَمادی ،قُتن وز ،لمن  ،ن ن ،غزه

دکقر
دست من درد میکن از این تشعشا
دست من درد میکن ازرس نقوانسق نفس رکش
اما تو
ماسکت را رزن دکقر
ررو و حواست را از صلیب سرخ یا از سازمان پزشکان ر ون مرز ربر ریرون
وای این دیوان خانۀ کشقار نفونیست
روی اخقالط خون و خاک و سیمان مید
و رارو
و الی تااوز

و الی ریش

روی منت خ ای را نَزّ و جَ مید

وای ایناا

ک طانقش موجب گلول است و ر شکران رش مزی خون انسان ا ک میریزی ریگناه رر خاک
خاورمیان
از دست و زران ک ررآی  ،کز نه ۀ اکش ر در آی ؟

برگرد دکتر!
تو ایتالیا ،اسپانیا ،استرالیا ،رومانیا

برگرد پیش خونوادت

ایناا
تاریکی
انگیبق ش ه رر خبر ا و نماد ای ری ح و مرز
نفت میررد

از ریخانمانی سراب ا

تفنگ مید

و زجر

را ررانگیبقگی
رر سط اسقفراغ ریمارسقان
رر

خ ایی ک از خون
!سر ...
اینا سر ۀ شیمیایی دکقر
ررو
ررو دکقر
ایناا نمان
ک امنیت در امن غرب
انقظار را میکش

مازیار عارفانی:
من پری پیر سرخوردهای میشناسم
ک چگوارا
روی تاپ صورتیش سیگار میکش
و اگر کقانی سفی و ص ای رلن

ن ز ری داشت

میتوانست کا ای ج ی ی کشف کن ررای ن ک زیرو
ک مو اش از زیر و زرر تیغ جالدی ریرون آم ست
ک نر ان میدان
و مولوی رل است
و سرش درد میکن ررای انلالب
ک گیس اش
آخ ک گیس اش
عولن عولن میش در راد خاوران و میشود نوز
ک ناقبت روی ترک موتوری نشست تا پسرنموش را دوست داشق راش در یآ قهوهخان ء
کثیف
و سال ای رع از ا انی و مفانی
نگاه خوا

کرد ر رارانی ک میرارد رر ترک موتور

ک خون مرا میشست و میشورد رر پیادهرو
و مرا میکشت و میکش

نوز از رلخ تا زار سال رع تهران

ک من دست ام را از نباد زن ریرون کشی هام
رردهام ر کارخان
و غروب ر اشان کردهام روی میز
تا ررای اسقکان ا تولی دردسر کنم
ک تهمین

روی پردهء شا نام خن ی
و غیبش زد ناگهان
و راد خاوران
چگوارا را تکان تکان داد رر تاپ صورتیش
ک دست امان از زیر و زرر تیغ ریرون آم ست
ک ا قاده رر میز
ک گرم گفقگوین

نوز

شهریار بهروز:
چیست در ماوراء چیز ا
این ناان
نمیتوان تنها یآ ناان راش
و یا آن دو چشمِ قهوهای
تنها دو چشم
چیز ایی ست ک من نمیرینم
حرف ایی ک نمی همم
رنگ ایی ک نمیگیرم
من لط میخواسقم
کشقیِ رزرگ را ر آب ریان ازم
اما قایق کاغذیم ,در پیچِ کوچ در آب ش
در پیچِ کوچ چیزی ست ک من نمی همم
هم من از چیز ا ناچیز است
ررای مین در این ناان قهوه سرگردانم
و سعی میکنم
شک رورا ی را از تبیلم ریرون رکشم
را دو چشمِ قهوهای
لط
دو چشمِ قهوهای.

فرهنگ آدمیت:
اصال گرسن ی نگاه تو نمیمانم
از خیره مان ن ر خن ه اى دست نبورده ا

م مطمئننن ا سوس نمیخورم

من شکمو ک نیسقم
یادم مى آی
اولین چیزى ک رع از زارى رى سببم دی م
حلیلت گوارش رى وقف ى جهان رود
ک لط یآ مح ول داشت.
اما
وققی گرسنگان سومالی
نقوانسقن
سقاره ا را ربورن
من م قان تن
این پولآ ای نلره اى را
رر کیآ قهوه ى تو نبوا م خورد
را این وجود
ر ذ نت م خطور نبوا

کرد

از یبچال دو در حا ظ
چ چیز ای خوشمزه ای
شب ا کش میروم
٢
من
موسیلى تکرارى سُرایشی رودم
ک میش

از ررگ ای زرد خیس
در خیاران اى نادی
پشت چراغقرمز
را چن ده شماره ایسقاد و ررف پاککن را
مزاحم تمیزی شب دانست:
کمی چشم خیسی و
کمی لببن مزهمزه کرد و
دو س کالم شانران
از شبا ت مناره و آلت ذکر خن ی و
ررگى از آین ى رغ ررداشت
رع سر ررگردان
و مراقب چشم اى نبورى حسودی ش
ک روس ا را از لب ا نشنی ه
قار قار میکنن ...
٣
اما تو
درنگی رودی
رین خوردن دیزی چرب و لذ سبآ چر
ر انقظار چای نطری جوشی ه
را یآ چوب نبا زرد ارا
در میان رم سنگین قلیان ا
نطر دود محم سیب /ن دو سیب /یا چن سیب
چ رقى دارد؟
رهشت راالخره مساحت مح ودى دارد

٤
اشقباه نکن
ایناا
دیگر رخزاد نیست
سرگیا رر قالی کثیف شلوغی
و کن ن کفش ا م ایناا
واجب نیست.
اما کفش من
را رو مُرد
در تبت قالی ا
رر نگى پا اى من
لط رهان ى دیگر کلما شعرى ش
تا سرم یی مهقاب را
رر ررگ زرد خیس
جاون ان
پاییز کن .
راور کن /تو رُردی...

شوکا حسینی:
ر نلی مسعود زارجریبی و سطر ایی ک ازش نبون م

در سطر ای سری شعر خودکشی کن
این سطر ای سری رازی ست ررای رگ
ای مشغولت ر محاوره و انفرادی سلول ا
ی تو
خودکشی کن در روس ای زخمی
در الر الی نرق تن و اوراق
در زیر خشونت انگشت ر وقت انزوای تون
در تو ر تو ش ن مایوس
وقت کن ررای وققی ن ر وقت انفاس مشار
ر سامان ی راس ررر مث یآ کالغ
درست وسط سطر ای وسط سری شعر
آناا ک رای کنی
حواست ست
در زارتویِ زار جریب از خاک سفی ان امت
را آن قبور نمودی در راسقای پیرا ن،
راد ای آتش زا در آن سوی سمت نزدیکت
رسن ه ان ر ربش سوم نفوست؟
وقت کن ررای ریبقنش در تمرکزی زیبا

رع از خواب سنگین مشرف ر دیوار
انقماد را رکن
در وقت ای ارا
این سرنوشت توست
در سطر ای سری
را گوش تیز را وشی
کنار ر اسقعاره دوش رگیر ر کنای
را ت ویر ،پر یزگار شو در ر رکعت منوطی ر ایماء
این خل ررین است ک این است
شعر می شود
این سطر ای سری
جلوه گاه م نالم ق مت
آناا ک رای خودکشی کنی در ال ر الیت.

