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  نامه هاي كه بدستت نرسيد              

 

 از آوار آن همه باران
 !نازنين ليال

 هنوز ويند كه تامي گ. بعضيها عجب سر زنشم مي كنند ،بي خبر نباشي

چه سنگ  هر  فكر مي كنم كه حسودي شان مي شود كه تو؟هم عاشقي

نها هنوز نمي دانند كه همه  آ.من عاشق تر مي شومليكن  و،مي زني مرا

 هايشان با سنگ زدن ديوانگي  بعضي.ديوانگان رانمي شود با سنگ راند

 .ين توبزرگ ع. بزرگ مي شود مي شكفند و شان چند برابر گل مي كند و

  . عين شيداي م شيدا.عين چوگاني .عين اسمت

دنبال ه  هميشه نگاه تو ب،اما از خدا كه پنهان نيست از توچه پنهان كنم

در : تو نگو كه برايت نگفتم .پي ديگري است كساني است كه نگاهش در

چهل ششمين سطر نامه بيست دوم برايت نوشته بودم كه دل در كسي 

در سي و دومين سطر نامه اي .  موقت شان كندمبند كه چشمانت را قبله

را  مده توآپنجاه پنجمين هم برايت نوشته بودم كه شترباناني كه از مزار 

  !دنبال سراب مي گرديه  اما ب،بيآنجا در پي آديده اند كه در دشت هاي 

نوشتم كه به چشمي اعتماد كن كه به جاي صورت به  بارها برايت گفتم و

 .به دلي دل بسپار كه جاي خالي برايت داشته باشد .سيرت تو مي نگرد

  .دستي را پذيرا باش كه باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است

تومي گفت كه ه كاش در اين دنياي وانفسا يكي پيدا مي شد كه ب

سرزنشت را به . نهاستآمعصوميت چشم هاي  دم ها بخشي ازآناسنامه ش

! بي انصاف .اور نكردني مي نويسم بيناين را با يق روز گار مي سپارم و

  .يد برايت بنويسم آبدترين واژه اي است كه دلم مي 

  ...شكايت نمي كنم اما 

  يا واقعا نشد كه در گذرهمين هميشه بي شكيبآ

   دستهاي من شوي؟" تنهاي"دمي دلواپس

  ! نفسهايمان" ديد ار همصداي"نه به اندازه تكرار

  ...به اندازه زندگي 

  ...نشد واقعا

   سكوت- واقعا انعكاس 

   همه ترانهآن - فرياد–تنها حاصل 

من به دستت نرسيد  .نگو كه نامه هاي نمناك" به ديوار خانه شما رو

  نگوكه باغچه شما

  ن همه باران  آوارآاز 

  قطره اي هم نصيب نبرد

  فضاي فكرهايت فراركردم نگوكه نا غافل از

  من هنوز همين جا ايستاده ام

  و به خانه شماكنار همين پنجره ر

  كنار همين بيدها شعرها شكوه ها

  هم فاصله ما  هنوز

      07 ********  شماره پيشين است همان نه

  ديگر نگو كه در گذر گريه ها گمش كردي

  نگو كه نشاني محله ما را از يادبردي

  نگو كه عنواني نامه هاي غبار گرفته اي ما 

  در خاطرت نماند

  موشي هاي نگفتهخال صه ي تمام اين فرا. ري آ

   تو" دوستت نمي دارم "حرفي شبيه 

  گريه نيست ؟  گال يه و-همان گفتگوي دور در  يا؟آ

  اما اين تو، من مي شكنم.زير وفايت زدي  اما تو،خم مي كنم من سر

   .مرا كشته باشي  من ميرم تا تو.ي كه شكستيهست

 سايه اسم !عمر غصه هايت كوتا باد الهي. هميشه پيروز بي دليل  ليالي،

اين    بهاري در شب باراني.بي وفايت از سرواژه هاي وفادار من كم نشود

  .ديوانه شيدا تورا عجيب كم دارد

با يك دنيا گل سرخ براي حس قشنگ شاعري كه تا ياري ام داد كه اين 

  شيدا.م     . پايان برسانم هرچه كردم نامش را ندانستم بهنامه را

 

   شيدا –م  

  چند شعر از
نگان دايكندي در قريه ج 1360معصومه احمدي متولد : اشاره 

از وي تا اكنون كتاب هاي ترديد در دقيقه يكم و , است 

احمدي دانشجوي رشته . شكل هندسي تو چاپ شده است 
 . علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور در شهر مشهد ايران است 

        ............ پاكت پاكت پاكت پاكتننننييييدرون ادرون ادرون ادرون ا
  

   كنمي به تو پست مي را درون پاكتجهان

   مه آلودجهان

   روديپدرم باال م يشاني از پي طناب دارمثل

   را نوشته امزي چهمه

   سربازها آمدندكه

   قرمزي هاني پوتبا

   پري تفنگ هاو

   از كوه هم باال رفته اندحاال

   دهزنان

   اند گوسفندها رادهيندوش

   حسنك برنگشته از شهرو

   دهندي نمري شگري دگوسفندها

  ي در تنگه جبل الطارق بودديشا

   آلپي رشته كوه هااي

  حسنك را آوردند خبر مرگ كه

   توي دست هايرو

               حسنك

  ي شود به گوشه اي را پرت مجهان

   اش را بلند شديشاني كه پي طناب دارمثل

   امدهي ها و رودخانه ها را هم كشاچهيدر

   اشني غمگي هاي ماهبا

   معشوقم رااهي دستمال قرمز و سبز و سو

   است ي پرچم بلندتي دست هاكه

   باباي شانه هابر

  ردي آرام بگكه

   شده يد كه مرز بنيكشور

   پدرتيشاني پي                  رو

   خواهرتي هاچشم

  دي دست تو خواهد رسبه

   مه آلودمجهان

   كه هنگام

  نهي درون سي كني جبل الطارق را پهن متنگه

   ي كشي در آغوش مو

  .                كوه بابا را

        من وطن تو هستممن وطن تو هستممن وطن تو هستممن وطن تو هستم

  لهاي سال پنهانت كردمسا

  درون صندوقچه

  يا زير خاك نمور

  مثل تفنگ پري

  كه شليك نشده 

             هيچگاه

  تو بايد در مشتم باشي

  يا آويزان از شانه ام

  كه كوهكن شوم 

               كوه هاي سيستان را

  و بدوزدم افغانستان را 

  از آغوش عبدالرحمان

*  

  وطن تو اينجاست

  يزاز شانه ام بياو

 

  به حال و هوايم پيوند دهم         خواهم تو را به زمانمي       دوستت دارم

       مي خواهم شكل واژه ها شوي              ! ستاره اي در مدارم

    هر كتابي كه چاپ مي كنم                 و سپيدي كاغذ

        شكل دهانم            تو چون گلي در آن باشي                مردم كه بخوانند

     شكل دستانم          مردم تو را شناور در صدايم ببينند            ف كه مي زنمحر

  ترا ميان دستانم خواب ببينند            به ميز كه تكيه مي كنم

 كودكي پروانه اي در دستان

 

   بهشهر دمشق سوريههاي قديمي  نزار در يكي از محله.بودعرب ين شاعران و نويسندگان جهان تر از بزرگ) 1998 آپريل  30  ، درگذشته1923 چ مار21  زاده(, ِنزار َقباني: اشاره 

خاكسپاري   در حين مراسم به.  خودكشي نمود  دوست داشت اقدام به اش با ازدواج با مردي كه  علت مخالفت خانواده اش به  ساله25 بود خواهر   ساله15  هنگامي كه .دنيا آمد

وي به زبانهاي فرانسه ، انگليسي و اسپانيولي نيز مسلط بود و مدت بيست  .دانست بجنگد  او آن را مسبب قتل خواهرش مي  با شرايط اجتماعي كه م گرفت كهخواهرش وي تصمي

 است و  ق در جهان عرب مانند يك اسير و بردهعش«: گفت  آيا او يك انقالبي است، در پاسخ مي شد كه  مي  از او پرسيده هنگامي كه .سال در دستگاه ديپلماسي سوريه خدمت كرد

هايي از اشعار نزار قباني  بخش» .روابط بين زنان و مردان در جهان ما درست نيست. شعرهايم آزاد كنم خواهم روح و جسم عرب را با من مي.  آن را آزاد كنم خواهم كه من مي

بخشي از آثار نزار به فارسي  يدج، موسي اسوار و احمد پوري مترجماني هستند كه تاكنون نسبت به ترجمهمهدي سرحدي، موسي ب. است تاكنون به فارسي ترجمه و منتشر شده

  .  از ايشان را آورده ايمدو شعردر ذيل نيز جهت آشنائي شما خواننده گان  . اند اقدام كرده

  در ژنو
  از ساعتھایشان

  به شگفت نميامدم
 ھرچند از الماس گران بودند -
-   

  :و از شعاری که ميگفت
  .ما زمان را ميسازیم

  !دلبرم
  ساعت سازان چه ميدانند

  این تنھا
  چشمان تو َاند

  که وقت را ميسازند
  .و طرحِ زمان را ميریزند

*  
  بر سر قرارمان ميامدموقتی 

  در لندن
  یا پاریس

  یا ونيز
  یا بر کرانة کارائيب

  آن وقت
  زمان شکل نداشت
  روزھا بی نام بودند

  .ًو تاریخ اص@ نبود
  تاریخ 

  تنھا کاغذی سپيد بود
  ينگاشتیکه رویش م

  ھر وقت
   !و ھرچه ميخواستی

  وقتی تو را ميپوشيدم
  با باIپوشی از باران

 

  زمان
  به اندازة تو ميشد

  گاھی
  به شکل گامھای کوچکت

  چندی
  به شکل انگشتانت

  انگشتریھایت
  ارة اسپانيایی اتیا گوشو

  گاھی ھم
  به ھيأت ُبھت

  .و اندازة جنون من
*  

  پيش از آنکه دلبرم شوی
  تقویمھا بودند

  :برای شمارش تاریخ
  تقویم ھندوھا
  تقویم چينيھا
  تقویم ایرانی

  .تقویم مصریان
*  

  پس از آنکه دلبرم شدی
  :مردم ميگفتند

سال ھزار پيش از 
  چشمانش

و قرن دھم بعد از 
  .چشمانش

  ست بدانممھم ني
  ساعت چند است؛

  در نيویورک
 یا توکيو

  یا تایلند
  یا تاشکند

  یا جزایر قناری
  که وقتی با تو باشم
  زمان از ميان ميخيزد

  و خاک من
  با دمای استوای تو

  .در ھم مياميزد
 *  

  نميخواھم بدانم
  زاد روزت را
  زادگاھت را
  کودکيھایت 

  و نورسيدگيت را
  که تو زنی

  از سلسلة گلھایی
  و من اجازه ندارم

  .در تاریخ یک گل دخالت کنم
*  

  زمستان لندن مرا آموخت
  زرد را دوست بدارم

  و ھمگنانش را 
  و به شوق آیم

  از شکست رنگ زیبایت
  آرامش شيرینت

  پيراھن سياه مراکشی ات
  و چشمانت

  که از سؤال شاعرانه 
  .سرشارند

* 

  در زمستان لندن
  صدای تو
  ک@م من

  و قاصد عشق
  .ستخاکستری ا

*  
  چرا یکشنبه 

  وقتی دستانِ من و تو
  پلی ميسازند

  ناگاه 
  ناقوس کليساھا
  طنين ميندازند؟

*  
  نميتوان کوکت کرد

  تعریفت کرد
  تصنيفت کرد
  تصویرت کرد

   -  چون زنان دیگر -
  که تو 

  پروانه ای افسانه ای ھستی 
  و خارج از زمان

  .در پروازی
*  

  ساعتھای گرانی 
  بودمکه پيش از عشق تو خریده 

  از کار افتاده اند
  و اینک

  جز عشق تو
  .ساعتی به دستم نيست

 


