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سنگ خال، هرن غیرمتعهد
محمد تنگستانی

موضوع فقط ادبیات متعهد است و بس
ــان معــارص روشــن اســت.  ــات در بزنگاه هــای اجتامعــی و سیاســی در جه نقــش ادبی

ــان  ــز منای ــت و نی ــات در هدای ــگاه ادبی ــر اجتامعــی و جای ــان در تفک ــر زب ــات تأثی اثب

ــت و کاری  ــات اس ــح واضح ــی توضی ــای سیاس ــا در حرکت ه ــت توده  ه ــردن خواس ک

ــذرم.  ــوع می گ ــن موض ــس از ای ــوده. پ بیه

بــه بــاور مــن، شــاعران و نویســندگان در طــول تاریــخ سیاســی ادبیــات معــارص ایــران 

ــد:  ــته بوده ان ــه دس س

دســته اول شــاعران و نویســندگان »ادپتــور«: شــاعران نابــی کــه گرایشــات کامــال 
سیاســی داشــتند، در اتفاقــات و قیام هــای مردمــی کنــار مــردم و صــدای ایدئولوژیــک 

ــه ســمت شــعر  ــی و شــکم انداخــن ب ــه ناتوان ــه خاطــر ب ــا ب ــد، ام ــی خــود بودن حزب

کامــالً سیاســی یــا بــر اثــر دسیســه های دولتــی حــذف و فرامــوش شــدند؛ ماننــد خــرو 

گلرخــی، منوچهــر نیســتانی، مرضیــه اســکویی و دیگــران. شــعر ایــن افــراد بــا گذشــت 

ــه آن از چرخــه مطالعــه مردمــی  زمــان و از بیــن رفــن قدرت هــای سیاســِی وابســته ب
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حــذف شــد. آنهــا خــود را موظــف می دانســتند کــه ایدئولوژی هــای فکــری و سیاســی 

ــد  ــه نوعــی شــاعران متعه ــد و ب ــر کنن ــب شــعر منت ــردی خــود را در قال ــی و ف حزب

ــدند.  ــوب می ش ــی محس اجتامع

بعــد از انقــالب ۱۳۵۷ ایــن دســته از شــاعران و نویســندگان، بــه غیــر از خروگلروخی 

کــه گاهــی تریبون هــای حکومتــی، مبــارزات و حضــور سیاســی و مخصوصــا اظهاراتــش 

در دادگاه را بــه نفــع خــود مصــادره و پخــش کــرده اســت، مابقــی با هوشــمندی مدیران 

فرهنگــی جمهــوری اســالمی از حافظــه اجتــامع ایرانــی حــذف و فرامــوش شــدند، مگــر 

انــدک افــرادی کــه بــه تاریخ نــگاری ادبیــات عالقــه دارنــد و در مطالعاتشــان نــام آنهــا 

ــد. امــا احتــامالً در حافظــه ایــن گــروه هــم  ــا شــعرهایی از آنهــا خوانده ان را شــنیده ی

ــده اســت، چــرا کــه صاحــب چیــزی هســتند کــه مــردم  ــه جــا منان حتــی یــک شــعر ب

آن دوران نداشــتند: خــر از آینــده تبــاه ایــن ایدئولــوژی و چگونگــی فروپاشــی آن. در 

ــی، مارکسیســتی و مابقــی  ــه مــرور ایدئولوژی هــای سیاســی، حزب نتیجــه کمــر حوصل

چرندیــات بــه جــا مانــده از شــوروی ســابق را دارنــد. انســان امــروز بــه دنبــال آگاهــی 

ــه آن  ــان ب ــه همچن ــانی ک ــتند کس ــه هس ــه. البت ــروی کورکوران ــه پی ــعور ن ــت و ش اس

تئوری هــا پایبندنــد، امــا بــدون تردیــد، مخاطــب مــن نخواهنــد بــود. 

ــت از  ــروا در حامی دســته دوم شــاعران و نویســندگان »کاســه لیس« و »بی پ

ــن گــروه از دو طیــف هم مســیر تشــکیل شــده اســت. آنهــا در اتفاقــات  دولــت«: ای
و قیام هــای سیاســی و اجتامعــی یــا علیــه خواســت های مردمــی و بــه نفــع حکومــت 

ــد. ــد و می کنن ــراه کرده ان ــی گم ــا ترفند های ــردم را ب ــا م ــند ی ــته اند و می نویس نوش

تکلیــف بخــش اول مشــخص اســت. کامــال حکومتــی هســتند و بی خطــر. در حامیــت 

از تفکــرات حکومتــی پروایــی ندارنــد و خــود را شــاعران و نویســندگان مذهبــی رژیــم 

ــی،  ــار کاکای ــری، عبدالجب ــل نظ ــزوه، فاض ــا ق ــد علی رض ــانی مانن ــد. کس ــران می دانن ای

یوســفعلی میرشــکاک و غیــره. مــن بــه شــخصه بــرای ایــن افــراد احــرام زیــادی قائــل 

هســتم چــرا کــه تکلیــف مــن و امثــال مــن را بــا خــود روشــن کرده انــد. کــه بی تعــارف 

کمــر بــه نابــودی ادبیــات مســتقل بســته اند و همــه چیــز را در ردای اســالمی و مذهبــی 

ــا  ــی حکومــت اســالمی آنه ــم! بعــد از رسنگون ــه جهن ــد، ب ــد. خــوب بخواهن می خواهن

هــم فرامــوش می شــوند و حتــی یــادی ازشــان در تاریــخ ادبیــات منی مانــد، چــرا کــه بــا 

فعالیــت در ژانــر شــعر مذهبــی و حکومتــی بــه هیــچ عنــوان موفــق نبــوده و نیســتند. 
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ــل  ــتند، مث ــنفکر( هس ــل )روش ــه لیس های انتلکتوئ ــته دوم؛ کاس ــش دوم از دس ــا بخ ام

ــنفکرانه  ــای روش ــی، افاده ه ــه سیاس ــل عقب ــه دلی ــراد ب ــن اف ــادی. ای ــود دولت آب محم

و بــه ایــن دلیــل کــه بازمانــده نســل درخشــان ادبیــات دهــه چهــل و پنجــاه هســتند 

ــل  ــن دلی ــه ای ــرا؟ ب ــرد. چ ــان را منی گی ــم یقه ش ــس ه ــچ ک ــد. هی ــی می کنن مردم فریب

کــه در گذشــته،در حافظــه تاریخــی جامعــه معــارص، آثــار همه گیــری نوشــته و عرضــه 

کرده انــد. 

ــری  ــی نویســنده ای اث ــه وقت ــن اســت ک ــا همی ــه م یکــی از مشــکالت فرهنگــی جامع

منتــر می کنــد و پرتیــراژ می شــود، بــه نوعــی بیمــه شــده اســت و ملــت ایــران هــم 

ــراد و جامعــه  ــه حــال اف ــد و کاری ب ــه کرده ان ــه گذشــته تکی ــخ فقــط ب در طــول تاری

خــود ندارنــد.

ــا  ــتیم«. ام ــدن هس ــی متم ــا ملت ــد »م ــی گفته ای ــا حت ــده  و ی ــا خوان ــنیده  ی ــا ش باره

هیــچ وقــت از خودتــان نپرســیده اید کــه ایــن متــدن مــا در حــال حــارض چــه اهمیتــی 

ــد، امــا هرگــز  ــا حکومــت اســالمی را بکوبی ــد ت ــه ســینه زده ای دارد. ســنگ کــورش را ب

نپرســیده اید کــورش آیــا بــا گُل و بوته هــای خوش عطــر کشورگشــایی کــرده اســت 

ــی و  ــوراخ اجتامع ــن س ــی از ای ــان ادب ــل کاسه لیس ــن دلی ــه همی ــارت. ب ــل و غ ــا قت ی

ــد.  ــته  را خورده ان ــان گذش ــد و ن ــره برده ان ــه به ــی همیش فرهنگ

بــرای مثــال بــه هــامن آقــای محمــود دولت آبــادی اکتفــا می کنــم. در چنــد ســال گذشــته 

چــه متجیــد و تعریف هایــی از سیاســت مداران حکومــت جمهــوری اســالمی کــه نکــرده 

ــراق، رسدار  ــوریه و ع ــاه س ــودکان بی پن ــل ک ــی از قات ــه و چه چه های ــه به ب ــت و چ اس

ــی، محمــود  ــن نویســنده نامــدار ایران ــه امــروز کســی از ای ــا ب ــا ت قاســم ســلیامنی. آی

ــا خــودت؟ چطــور می شــود از  ــدی ب ــا جــان، چند چن ــادی، پرســیده  اســت: آق دولت آب

رشافــت حــرف زد و از طرفــی دیگــر از تروریســتی ماننــد قاســم ســلیامنی حامیــت و 

ــا رییــس جمهــوری کــه دولتــش در صــدر دولت هــای سانســورکننده  ــا ب متجیــد کــرد ی

آزادی بیــان اســت، عکــس یــادگاری گرفــت؟ لطفــا توجــه داشــته باشــید، اینجــا اصــول 

اخالقــی نویســندگان و شــاعران مــورد بحــث و نقــد اســت نــه آثــار ادبــی آنهــا. 

دســته ســوم شــاعرانی و نویســندگانی کــه عــامل بــه خایه شــان اســت: شــاعران 
ــته  ــن دس ــا. ای ــامل روی ــای ع ــرق در گل وبوته ه ــوش و غ ــال، رسخ ــندگان بی خی و نویس

آنقدر هــا مهــم و مانــدگار نیســتند. قاعدتــاً بــرای مــن و مخاطبــان مــن، هــر  غیرمتعهــد، 

هــر »گل بتــه ای«، هــر تعریــف منی شــود. چــرا وقــت شــام را بگیریــم و ایــن بی هــران 
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و شــکم ســیران را بــه شــام معرفــی کنیــم، بی خیــال. 

تــا بــه ایــن اینجــا بــه صــورت کلــی ســه دســته از ادیبــان را معرفــی کــرده ام. امــا هدفــم 

از نــگارش ایــن پیشــگفتار و گــردآوری کتــاب » قیــام خســتگان« پرداخــن بــه هیــچ یــک 

از ایــن دســته ها نیســت. البتــه یــک نکتــه را همیــن ابتــدای بحــث بایــد روشــن کنــم. 

ــی در  ــت و مطلق گرای ــته ام. قطعی ــقانه نوش ــالً عاش ــعرهایی کام ــن ش ــود م ــی خ گاه

نــگاه مــن وجــود نــدارد. 

چرا ادبیات متعهد داریم و نداریم
در دهــه طالیــی ادبیــات، شــاعران و نویســندگان سیاســت زده بودنــد و بــا شــعار تــالش 

ــک از شــاعران و  ــچ ی ــد. اصــال اینکــه هی ــد کنن ــات را عمومــی و متعه ــد ادبی می کردن

نویســندگان آن دهــه در ادبیــات جهــان یــا حتــی ادبیــات کوچــک خاورمیانــه شــناخته 

و معرفــی نشــد بــه دلیــل آرمان گرایــی حزبــی و عــدم پرداخــن بــه دغدغه  هــای 

ــه آن خواهــم پرداخــت. بعــد  ــود کــه در ادامــه کمــی بیشــر ب ــی ب غیربومــی و جهان

ــه  ــت ب ــر حکوم ــی و تغیی ــرات مذهب ــن تفک ــدون در نظــر گرف ــالب اســالمی )ب از انق

صــورت خــودکار( شــعور و فرم هــای ادبــی بــا ظرفیت هــای اجتامعــی بــه تدریــج جــای 

ــر  ــی انســان محور ب ــی دغدغه های شــعار در شــعر های رسوده شــده را می گرفــت )یعن

ــه  ــع و قمــع کتاب هــا ب ــا قل ــه ب ــرد( ک ــدا می ک ــف حقــوق شــهروندی پی اســاس تعاری

ــران و سیاســت مداران فرهنگــی ماننــد ســید محمــد خامتــی و عبدالکریــم  دســت مدی

رسوش و دیگــران روبــه رو شــد. 

ــب  ــان مخاط ــروز همچن ــران ام ــم، ای ــت دارد بگذاری ــه حقیق ــه ک ــر آنچ ــا را ب ــر بن اگ

ــا پنجــاه اســت. آ نهــا )کســانی ماننــد فــروغ  فرخــزاد،  شــعر شــاعران دهه هــای ســی ت

مهــدی اخــوان ثالــث، ســهراب ســپهری... خواســتم بنویســم نــرت رحامنــی امــا یــادم 

آمــد نــرت بیچــاره اصــالً خوانــده نشــد( شــاعران نامــی، تأثیرگــذار و شــناخته شــده 

جامعــه معــارص ایــران هســتند، ولــی شعرشــان بنــا بــه دالئلــی ماننــد تکــرار بیــش از حد 

) هنــوز کــه هنــوز اســت صفحــات و بخش هــای ادبــی اغلــب مجــالت و فصل  نامه هــا 

ــد،  ــر می کنن ــاعران را منت ــن ش ــعار ای ــد اش ــعر و نق ــار ش ــد ب ــالیانه چن ــت کم س دس

ــچ  ــون هی ــا کن ــش ت ــال پی ــل س ــتند و از چه ــا هس ــه زن باب ــاعران بچ ــی ش ــا مابق گوی

اتفاقــی در ادبیــات مملکــت نیفتــاده اســت کــه ارزش پرداخــن داشــته باشــد(، گذشــت 

ــه  ــری ب ــه فک ــدن جامع ــدرن ش ــی و م ــت های اجتامع ــه و خواس ــر جامع ــان، تغیی زم
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ــک از آن  ــر ی ــت. ه ــته اس ــان گذش ــخ انقضایش ــه تاری ــده ک ــدل ش ــیک ب ــاری کالس آث

ــد.  ــای می گیرن ــوند و ج ــف می ش ــاال تعری ــته های ب ــی از دس ــیک در یک ــاعران کالس ش

امــا فکــر و شــعر آنهــا جوابگــوی دنیــای امــروز نیســت. 

از زمــان روی کار آمــدن حکومــت مســتبد و دیکتاتــور جمهــوری اســالمی، چــون 

ــات  ــد، ادبی ــف بودن ــات واق ــت ادبی ــه اهمی ــت ب ــن حکوم ــری ای ــن های فک تئوریس

ــا قبــل از انقــالب  مســتقل تبدیــل بــه صحنــه تاخــت و تــاز تاتار هــای اســالمی شــد. ت

۱۳۵۷ شــعر نوجــوان ایــران )شــعر نیامیــی و ســپید را می گویــم، بــه جریان هــا و 

ــن  ــاعران ای ــدارم. ش ــار کاری ن ــم و گفت ــعر و حج ــاب و ش ــوج ن ــد م ــی مانن موج های

ــف شــده اند اصــال در حــوزه  ــن دســته تعری ــه در ای ــا شــعر  هایی ک موج هــا شــاید، ام

ــود کــه دغدغه هــای اجتامعــی و  ــی رســیده ب ــه جای ــد( ب شــعر متعهــد جــای منی گیرن

ــا تأســیس شــورای  سیاســی را در محــور داشــت. بعــد از انقــالب مضحــک اســالمی، ب

ــا و  ــتقل و پوی ــاعران مس ــالت ش ــا و مج ــور کتاب ه ــی و سانس ــالب فرهنگ ــی انق عال

ــنگ  ــاعدی، هوش ــین س ــی، غالم حس ــامعیل خوی ــی، اس ــا براهن ــد رض ــذاری مانن تأثیرگ

گلشــیری و دیگــران یــا گوشه نشــین شــدند، یــا بــا خودسانســوری آثــار خــود را طــوری 

نوشــتند و منتــر کردنــد کــه از فیلــر سانســور بگــذرد، یــا بــه دلیــل تبعیــد و مهاجــرت 

و عــدم دسرســی مخاطــب بــه آثارشــان فرامــوش شــدند، یــا ماننــد زنده یــاد هوشــنگ 

گلشــیری تــا آخــر عمــر بــه تعهــد ادبــی پایبنــد بودنــد، امــا حکومــت صــدای آنهــا را 

خفــه کــرد.

در دو دهــه گذشــته سیاســت مداران فرهنگــی بــا سانســور شــدید کتــاب، تزریــق 

ــی جوان پســند و  ــگ و لعاب ــا رن ــش اپوزیســیون ب ــی در نق ــف اصالح طلب ــرات کثی تفک

مــدرن و عقیــم کــردن مجــالت معیــاری ماننــد آدینــه و ماهنامــه کارنامــه و جایگزیــن 

کــردن هدفمنــد مجالتــی ماننــد »مهرنامــه« و غیــره ســطح توقــع جامعــه را بــه ابتــذال 

ــم  ــودی و عقی ــم کــه جمهــوری اســالمی در ناب ــر بگوی رســاندند. بی انصافــی اســت اگ

کــردن شــاعران و نویســندگان متعهــد و آثارشــان موفــق نبــوده اســت.

جامعــه فعلــی بــه جایــی رســیده اســت کــه خودسانســوری را اخالقــی پســندیده 

می دانــد و سانســور را راهــی بــرای خالقیــت در خلــق اثــر هــری. در ســال های 

گذشــته در حــوزه سانســور و خودسانســوری ادبیــات و هــر معــارص کارهایــی منتــر 

ــته ام.  ــی داش ــران گفت وگو های ــدار ای ــدان نام ــندگان و هرمن ــب نویس ــا اغل ــردم. ب  ک
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اغلــب آنهایــی کــه در ایــران ســکونت دارنــد بــا سانســور مخالفنــد، امــا کتاب هایشــان را 

بــاز بــه دســت پرتــوان سانســورچی های وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  می ســپارند، 

چــرا کــه گــامن می کننــد مجبورنــد. البتــه حــق دارنــد! صنعــت نــر در جامعــه ایرانــی 

ــرای  ــازی ب ــج و فرهنگ س ــد. تروی ــه می ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــنتی ب ــرات س ــا تفک ب

ــه نفــع حکومــت  ــرد ب ــن می ب ــه سانســور را از بی ــل ک ــن دلی ــه ای ــک ب ــاب  الکرونی کت

ــاعران و نویســندگان  ــه ش ــوده اســت، در نتیج ــب نب ــی اندیشــمندان اصالح طل و زندگ

ــا سانســور مرتکــب حــذف و خودسانســوری می شــوند. مخالــف ب

معرتضانی که به جنبه ادبی اعرتاضات خود ارشاف ندارند
امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره کنــم و پیــش از ایــن هــم بارهــا در یادداشــت ها 

ــعار،  ــتفاده از اش ــد و اس ــات متعه ــود ادبی ــدم وج ــته ام، ع ــاره آن نوش ــم درب و مقاالت

ــت  ــاه و هف ــالب پنج ــه انق ــان ب ــط معرض ــالب ۱۳۵۷ توس ــای انق ــعارها و ترانه ه ش

ــه  ــه نتیج ــراض ب ــی را اع ــم مردم ــاق مه ــر دو اتف ــته اگ ــه گذش ــک ده ــت. در ی اس

ــردم  ــکاری م ــنگی و بی ــر، گرس ــه فق ــراض ب ــال ۱۳۸۸ و اع ــب در س ــات و تقل انتخاب

در دی مــاه ۱۳۹۶ بدانیــم ) کــه در اولــی دو قــر متوســط بــه بــاالی جامعــه و قــر 

کارگــر حضــور داشــتند و در دومــی اکرثیــت رشکــت کننــدگان تــا بــه امــروز کــه در حــال 

نــگارش ایــن پیشــگفتار هســتم قــر تهی دســت جامعــه بوده انــد و در ایــن اعراضــات 

از مرفه هــای جامعــه اثــر زیــادی نبــوده اســت(، در هــر دو اعــراض عمومــا از ترانه هــا 

و شــعارهای انقــالب پنجــاه و هفــت اســتفاده شــده اســت. 

منی توانــم درک کنــم چطــور می شــود کــه مــا بــه حکومتــی کــه از یــک انقــالب متولــد 

شــده اســت نقــد داشــته باشــیم، حتــی خواهــان برانــدازی آن باشــیم، امــا از شــعارها 

ــت،  ــده اس ــوض ش ــت ها ع ــی خواس ــم. وقت ــتفاده کنی ــالب اس ــامن انق ــای ه و ترانه ه

وقتــی جامعــه خواهــان مانــدگاری تفکــرات اســالمی در راس امــور کشــورداری نیســت، 

وقتــی بخشــی از ملــت بــا تفکــرات آیت اللــه خمینــی مشــکل عمیــق پیــدا کــرده اســت، 

وقتــی بــا مذهــب مشــکل دارنــد، چــرا بــاز اللــه اکــر بگوینــد و یــار دبســتانی بخواننــد. 

دو حــدس ممکــن اســت: یــا شــعر، شــاعر و ترانــه رسایــی وجــود نــدارد، کــه ایــن طــور 

نیســت. در واقــع از هــر طــرف کــه لگــد پــرت کنیــد، بــدون تردیــد لگدتــان بــه چنــد 

شــاعر و نویســنده می خــورد. شــق دوم ایــن اســت در دهه هــای گذشــته صــدای 

ــر  ــر محتمل ت ــه نظ ــدس دوم ب ــد. ح ــه کرده ان ــد را خف ــر متعه ــات و ه ــتقل ادبی مس

می آیــد.
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منی دانــم ایــن تخــم لــق را چــه کســی در ذهــن ایرانیــان گذاشــته اســت و ایــن توهــم 

را بــه آنهــا داده اســت کــه همــه می تواننــد شــاعر باشــند. ثبــت احساســات ســطحی، 

ــب  ــت. اغل ــعر نیس ــی ش ــورت پلکان ــه ص ــی ب ــردی و اجتامع ــای ف ــی و تجربه ه زندگ

ــا بــه آنهــا می گویــی ایــن چرندیــات کــه شــعر  بــه احســاس در شــعر بــاور دارنــد و ت

ــد  ــام بعی ــتید، از ش ــه ای هس ــب آدم بی عاطف ــد عج ــخ می گوین ــورا در پاس ــت، ف نیس

اســت. هــواداران چنیــن آثــاری در حامیــت می گوینــد: »آنچــه از دل برآیــد الجــرم بــر 

دل نشــیند«. نــه آقــا جــان این طــور هــم کــه شــام فکــر می کنیــد نیســت. شــعر فقــط 

عاطفــه و احســاس نیســت و آن چیــزی کــه از دل بر می آیــد اضافــات غذاهــای مــرف 

شــده اســت و بــردل شــام و هیــچ شــخص دیگــری منی نشــیند بلکــه در ســنگ مســراح 

ــرد.  ــای می گی ج

اندیشــه، فــرم و زیســت عامــالن اساســی خلــق شــعر هســتند. شــعر، شــعور و اندیشــه 

در آگاهــی اجتامعــی بــر اســاس فرم هــای هــری اســت. رشط اصلــی زاده شــدن شــعر، 

ــا عاطفــه و احســاس بــر  آگاهــی بــه فرم هــای زبانــی اســت. شــام هرگــز منی توانیــد ب

اندیشــه و فکــر جامعــه تاثیربگذاریــد. ایــن نــگاه نتیجــه رویکــردی ســنتی بــه ادبیــات 

کالســیک اســت کــه شــاعران عرفــان زده بودنــد و زندگــی طــور دیگــری جریــان داشــت.

منی گویــم احســاس در شــعر کارکــردی نــدارد امــا بــا اندیشــه و فکــر اســت کــه شــعر 

می توانــد بــر احســاس مخاطــب تاثیــر بگــذارد و او را بــه لــذت دعــوت کنــد. 

سانسور و حذف ایهام، عقیم کردن شعر متعهد
ــه در  ــی ک ــرات اصالح طلب ــن، تفک ــت ممک ــن وضعی ــه در غیر عادی تری ــاورم ک ــن ب برای

نقــش اپوزیســیون متولــد شــده و رشــد کرده انــد، اســتقالل فکــری و تعهــد را بــه نفــع 

خــود و در حامیــت از اقدامــات حکومتــی بــه ســطح رســانده اند کــه نتیجــه اش شــده 

اســت ایــن. البتــه مبــادا تصــور کنیــد آقایــان تئوریســن یــا افــرادی بــا شــعور دارنــد و 

نشســته اند نقشــه ریخته انــد و حســاب شــده عمــل کرده انــد  تــا کار بــه اینجــا برســد. 

نــه، از ابتــدا جلــوی خیلــی چیزهــا را گرفتنــد، حبــس کردنــد، کشــتند، فــراری دادنــد و 

نتیجــه اش شــد ایــن. آقایــان بــا خشــک کــردن ریشــه، تیشــه بــه درخــت شــعر زدنــد. 

ــیدن  ــطح رس ــه س ــذال و ب ــم در ابت ــی را ه ــبکه های اجتامع ــا و ش ــش مدی ــه نق البت

ایــن خواســت ها نبایــد نادیــده گرفــت. از زمانــی کــه مخاطــب بــه واســطه حضــور در 

ــرد و شــاعر  ــدا ک ــگ پی ــه رو شــد، ارتباطــی تنگاتن ــا شــاعر روب شــبکه های اجتامعــی ب
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لحظــات فــردی خــود را در شــکل عکــس و غیــره بــه مخاطــب منایانــد، آن قبح شکســت، 

»مــرگ مؤلــف« بی معنــی شــد. شــاعر چــون فضایــی در اختیــار نداشــت، چــون حضــور 

آثــارش بــه دســت حکومــت از او ســلب شــده بــود، بــه ســمت بیشــر دیــدن شــدن و 

تأییــد، بــرای تعــداد بازدیــد و الیــک و قلــب و دیگــر تشــویق های مجــازی چرتکــه بــه 

دســت گرفــت و بــه جــای اینکــه بــه مخاطــب خــود شــعور ببخشــد و آن را بــه ســمت 

شــعری شــعورمند هدایــت کنــد، بازیچــه ابتــذال شــد. 

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در ادبیــات دهــه چهــل و پنجــاه، شــاعران و نویســندگان 

انتقــادات و خواســت های سیاســی خــود را بــه پشــتوانه ایهــام در صناعــات و فرم هــای 

ادبــی بــا واژگانــی ماننــد داس، جنــگل، آفتــاب، روشــنایی و غیــره بــه مخاطــب انتقــال 

می دادنــد. روحانیــت بــه دلیــل حــر و نــر و گاهــی هم صدایــی بــا قرهــای فکــری 

و فرهنگــی دیگــر در طــی مبــارزه نســبت بــه ایــن مهــم ارشاف داشــت و بعــد از بــه 

دســت گرفــن قــدرت از ابتــدا رشوع بــه سانســور کلید واژه هــای فکــری و سیاســی کــرد. 

ــار را حــذف کــرد. ســال ها بعــد پیشــگامان اصالحــات  ــا گذشــت زمــان مجــالت معی ب

ــاعران  ــندگان و ش ــی نویس ــای ادب ــا نقد ه ــد و ب ــاد کردن ــره ای ایج ــای زنجی روزنامه ه

نســل مــرا بــه ســاده نویســی و ســطحی انگاری راهنامیــی کردنــد.

ــش هــامن  ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ــل ت ــوده ام. حداق ــه ب ــره هــامن جامع ــن هــم مث م

طــور نــگاه می کــردم کــه آنهــا یــادم داده بودنــد. در نتیجــه گــامن نکنیــد ایــن نقد هــا 

بــه خــودم وارد نبــوده و نیســت. مــن در هــامن لجنــزار بــزرگ شــده و فکــر کــرده ام. 

ــه فضــای رشــدی عــاری از بادهــای مســموم  امــا خوشــبختانه دیگــر آنجــا نیســتم و ب

دســت یافتــه ام. هرچنــد بــه طــور کلــی بــا ایهــام در شــعر آبــم در یــک جــوی منــی رود، 

ــی دارد،  ــعر فارس ــگ و ش ــه فرهن ــینه ای ک ــل پیش ــه دلی ــی ب ــای اعراض ــا در فرم ه ام

ــه  ــرای جامعــه ناآشــنا ب ــام و اشــارات غیرمســتقیم ممکــن اســت ب ــم ایه گــامن می کن

ظرفیت هــای مــدرن فرهنگــی و وابســته بــه عــادت، دســت کــم در ایــن برهــه زمانــی 

جوابگــو باشــد.

ــم همــه  ــود دارد، منی گوی ــانی وج ــاعران و نویســندگان درخش در ادبیــات امــروز ش

آثارشــان دغدغه هــای ادبیــات متعهــد را دارد چــرا کــه اینجــا »مــن« بــه معنــی غایتــی 

مــورد بحــث نیســت و قصــد نــدارم شــعری را مــورد انتقــاد و یــا بررســی قــرار بدهــم، 

ــگر. ــان پرسش ــت و ذهنش ــاب دغدغه هاس ــان بازت ــا حضورش ام
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ــا  ــن ۲۰ ت ــران بی ــات و شــعر در ای ــاب در حــوزه ادبی ــراژ کت ــد ســال گذشــته تی در چن

ــی  ــر فرهنگ ــامن فق ــل ه ــه دلی ــت ب ــن وضعی ــی از ای ــوده اســت. بخش ــخه ب ۲۰۰ نس

ــدم  ــل ع ــه دلی ــر ب ــه و نوشــته ام. بخشــی دیگ ــورد آن گفت ــرات در م ــه ک ــه ب اســت ک

تعهــد شــاعران و عــدم شــناخت زبــان و موســیقی زبــان آنهاســت. امــا بخــش عظیمــی 

ــران اســت. سیاســت حــذف  ــات ای ــه خاطــر سانســور صدای هــای واقعــی ادبی از آن ب

ــام شــاعر نیســت. یکــی  ــا حــذف شــعر و ن ــی عــدم اجــازه انتشــار و ی ــه معن فقــط ب

ــی  ــر صداهــای جعل ــن سیاســت های سانســورکننده صداهــای واقعــی، تکثی از مهم تری

ــات اســت.  ادبی

گاهــی پیــش آمــده کــه  مخاطبانــم در حــوزه روزنامه نــگاری برایــم ایمیــل یــا پیامــی در 

ــاب  ــن همــه کت ــی، ای ــد کــه »چــرا چاخــان می کن شــبکه های اجتامعــی ارســال کرده ان

ــا  ــا »اصــال این ه ــد« و ی ــردم منی خوانن ــت، م ــکل دولــت نیس ــود، مش ــر می ش منت

ــته  اول در  ــه دس ــه ب ــان همیش ــه پنه ــام چ ــتند«. از ش ــعر نیس ــد ش ــاپ می کنن ــه چ ک

دمل انگشــتی حوالــه کــرده ام. امــا در مــورد دســته دوم، بلــه مــن هــم بــا شــام موافــق 

هســتم و اغلــب آثــار منترشــده شــعر نیســتند. بــه چــه دلیــل؟ چــون سیســتم فکــری 

ــی را  ــی اســت. آنقــدر صداهــای جعل ــر صدای هــای جعل اداره سانســور در حــال تکثی

بلنــد کرده انــد کــه صــدای شــاعران واقعــی و متعهــد اگــر هــم بیــرون بیایــد، دیــده و 

ــی و واقعــی وجــود  ــن صداهــای جعل ــری فضــا بی ــل براب ــر حداق شــنیده منی شــود. اگ

داشــت، شــک نــدارم کــه حداقــل در ایــن دو اتفــاق مهــم مردمــی، نســل معــرض مــا 

ــرد.  ــدا می ک ــه و شــعارهای خــودش را پی تران

نهایتا عرض کنم خدمتتان که
ــی  ــی نحــوه پوشــش و ســکس و مابق ــز، حت ــه چی ــوم اســت. هم ــد آکواری ــران مانن ای

موضوعــات را حکومــت تعییــن می کنــد. اصالح طلبــی در عرضــه کاالی فرهنگــی حکــم 

بســته بندی های شــیک و چشــم نواز کاالهــای بنجــل را دارد. نســل جــوان دوران 

طالیــی زندگــی  خــود را در دوره اوج قــدرت اصالح طلبــان گذرانــده  اســت و متأســفانه 

ــه تریبون هــای مســتقل  ــا عــدم دسرســی ب ــل سانســور ی ــه دلی نویســندگان مســتقل ب

و مخاطــب نتوانســته اند در رشــد و تربیــت فکــری ایــن نســل ســهمی داشــته باشــند. 

بــه ایــن دلیــل کــه دیگــر در آن کشــور طاعــون زده زندگــی منی کنــم، گــامن دارم کــه 

در درک واقعیت هــای فرهنگــی و سیاســی جامعــه بــه نوعــی اســتقالل فکــری دســت 

یافتــه ام. بــه همیــن دلیــل وظیفــه خــود می دانــم کــه ســاکت ننشــینم. مخصوصــاً بعــد 
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ــه سیســتم  از اعراضــات رسارسی دی مــاه ۱۳۹۶ کــه اعــراض فرودســتان و گرســنگان ب

اســالمی بــود. ایــن گونــه قیام هــا و اعراضــات بایــد هدفمنــد و بــا پشــتوانه سیاســی، 

فکــری و فرهنگــی راه انــدازی شــود. تــا زمانــی کــه اتفاقــات سیاســی و اجتامعــی وارد 

ادبیــات نشــوند و نویســندگان خــود را متعهــد بــه جامعــه خــود نداننــد هیــچ اتفــاق 

مثبتــی رخ نخواهــد داد. 

یکــی از دلیل هایــی کــه اتفاقــات سیاســی، جنایــت  حاکــامن و دیوثــی پادشــاهان ایرانــی 

تــا بــه امــروز ماننــد آینــه ای مقابــل مــا مانــده اســت، ورود ایــن اتفاقــات و جنایت هــا 

در ادبیــات اســت.

در نتیجــه تصمیــم گرفتــم کــه کتــاب »قیــام خســتگان« را گــرد آوری کنــم. نــام ایــن کتاب 

را از شــعر »هومــن عزیــزی« بــه عاریــه گرفتــم و او بــا ســخاومتندی متــام موافقــت کــرد. 

در انتخــاب شــاعران هدفــم شــعر نبــوده اســت، افــرادی را انتخــاب کــردم کــه بــه تعهــد 

آنهــا نســبت بــه جامعــه مدنــی و اتفاقــات سیاســی، بــاور داشــته باشــم. شــاید مخاطــب 

شــعرهای آنهــا نباشــم و یــا نســبت بــه آثارشــان انتقاداتــی داشــته باشــم کــه دارم، امــا 

در تعهدشــان بــه ادبیــات اجتامعــی کوچکریــن تردیــدی نــدارم. ) تــا بــه اینجــا فقــط 

پیرامــون فضــای اجتامعــی و آسیب شناســی ادبــی حــرف زدم نــه در خصــوص مــن، تــا 

حــاال کــه گفتــه ام، ایــن را هــم اضافــه کنــم. بــدون تردیــد هســتند کســانی کــه بعــد از 

انتشــار ایــن کتــاب، خواهنــد گفــت؛ »آره فالنــی رفیــق بــازی کــرده اســت و الــخ« از 

االن خدمــت ایــن دوســتان در کــامل احــرام عــرض می کنــم. نــه رفیــق بــازی نکــرده ام 

و صادقانــه عــرض کــردم کــه بــه تعهدشــان بــاور دارم. اینکــه شــام در لیســت انتخابــی 

مــن نبودیــد علتــش دو چیــز می توانــد باشــد. 

یــک: هنــوز صدایــی نداریــد و بــر اســاس کارنامــه ادبی تــان چیــزی دســتم را نگرفتــه 

اســت. 

دو: واقعــا جــای شــام در ایــن کتــاب خالــی  اســت. امــا آنقــدر کــم کار و تنبــل هســتید 

کــه اصــال شــام را فرامــوش کــرده بــودم. 

و یــا اصــال کســانی کــه ســوال کننــده پرســش بــاال هســتند، فــرض را بــر ایــن بگذارنــد 

ــال مــن را  ــازی حــق امث ــد ب ــا بان ــن همــه شــام ها ب ــرده ام. ای ــازی ک ــق ب ــه مــن رفی ک

ــای دوری  ــم. ج ــان را بخوری ــق خودم ــان ح ــا خودم ــم م ــار ه ــک ب ــاال ی ــد، ح خوردی

ــی رود.(  من

ــکر را  ــت تش ــرده ام نهای ــر ک ــان را منت ــاب آثارش ــن کت ــه در ای ــرادی ک ــک اف از تک ت

دارم. هنگامــی کــه بــا آنهــا متــاس گرفتــم، بــدون اینکــه ســوالی بپرســند و یــا کنجــکاوی 

کننــد در کمریــن زمــان ممکــن شعرهایشــان را برایــم ارســال کردنــد. بــرای دوســت و 
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بــرادر نازنیــم »مانــا نیســتانی« کــه تــا او را در جریــان گذاشــتم بــدون درنگــی، ماننــد 

همیشــه بــه مــن لطــف داشــت و کارتونــی در اختیــارم گذاشــت، »جمشــید برزگــر« کــه 

بی نهایــت دوســتش دارم و او را شــاعر روزنامه هــا می دانــم، »هومــن عزیــزی« کــه بــه 

احرامــش کاله از رس برمــی دارم و بــه جــای جامعــه ای کــه او را در یــک دهــه گذشــته 

سانســور کــرده از او عذرخواهــی می کنــم، »مریــم هولــه« کــه هــم شــاعر اســت و هــم 

ــاری« و  ــه اختص ــی دارد، »فاطم ــای زیبای ــه خنده ه ــدی« ک ــیدا محم ــان، »ش جان جان

»مهــدی موســوی« کــه گویــا اســم و فامیــل ایــن دو بهــم گــره خــورده اســت بــه تنهایــی 

نامشــان حداقــل بــرای مــن غریــب اســت، »محمد رضــا حاج رســتم بگلو« کــه ایــن بــار 

خوش قولــی کــرد، »پویــان مقدســی« و »مــزدک نظافــت« متــام بدی هــای دنیــا را آرزو 

ــد از  ــم، بع ــرف زدی ــی از آرزو ح ــارص تقوای ــا ن ــی ب ــار در گفت وگوی ــک ب ــم. ی می کن

خنــده ای گفــت: »آرزو هــا بــرای نرســیدن و نبــودن هســتند«. 

انتشــار شــعرها بــه ترتیــب حــروف الفبــا در نام خانوادگــی شــاعر اســت. نــگارش ایــن 

ــودن  ــا همســو ب ــد نظــرات مــن و ی ــی تایی ــه معن ــاب ب ــن کت ــدای ای یادداشــت در ابت

ایــن شــاعران بــا زاویــه نــگاه مــن نیســت امــا در نهایــت ایــن کتــاب را همــه مــا بــه 

ــم.  ــم می کنی ــران تقدی ــنه کشــور ای ــن خســته و گرس معرضی

ــه ایــن امیــد کــه در ایــن وضعیــت اجتامعــی و سیاســی، مــا خوانــده شــویم، شــاید  ب

شــعر متعهــد، کــه دغدغــه نســل امــروز را دارد دوبــاره بتوانــد وارد خیابان هــا و 

کوچه هــا شــود. 

                                                      تصدق شام

                                                              محمد تنگستانی ژانویه ۲۰۱۸ 
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یک
فاطمه اختصاری

جنازه اش عقِب وانت، جنازه اش وسِط گونی

جنازه اش هدِف ماشه، پس از تجّمع قانونی!!

شعاِر تنِد سیاسی داشت، و فکرهای اساسی داشت

به پا، دو کفِش پر از تردید، به دست، پیرهنی خونی

جنازه اش وسط مردم، پلیس احمق و رسدرگم

به فکِر بردنش از دنیا، به فکر کوچهِ  بیرونی 

صدای خستهِ  آزادی، صدای گریهِ  از شادی

به سمِت هیچ کجاآباد، فرار از این شِب طاعونی
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دو
فاطمه اختصاری

چراغ کوچکی از دور می زند سوسو

چراغ بی نفسی در هوای آلوده

مگس تر از همِه روزهای زندگی ام

به شیشه چسبیدم با تالش بیهوده

خطوط خونی اخبار پشت یک مانیتور

خطوط خونی اخبار توی تلویزیون

به جز مرور خرها چه کار خواهد کرد؟!

زنی که آن طرف مرزها شده مدفون

زنی که پر شده از خواب های برگشن

در انتظار »گودو« زل زده به اینرنت

زبان مادری اش باد کرده توی گلو

پر است از خفگی بین دست های »ِبِکت«
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لبش نبستِه فریادهای آزادی

لبم شکسته تر از حرف های خورده شده

لبت نشسته به خون زیر رضبه ِ باتوم

غمت میان تِن من، به هم فرده شده

تَرَم! چطور بخوابد کسی که غرق شده؟!

به تخت می بندم پای بی قرارم را 

شبیه تبعیدی هام در جزیرِه پرت

که قورت داده کسی نقشِه فرارم را

در آستانِه خاموشی است نوری که

امید کوچک خورشید بود این شب ها

به جز مرور خرها چه کار خواهد کرد؟!

زنی که حبس شده داخل مکعب ها
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سه 
فاطمه اختصاری

قّصه را از کجا رشوع کنم؟! از شِب زخِم »کوی دانشگاه«

یا جلوتر

- »الال... الال... ساکت!«

شِب تک تیرهای توی »جناح«

یا عقب تر، دو دست قفل شده

- »قفل کردم دِر اتاقت را،

دسِت لولو منی رسد اینجا!«

ایستاده جلوی بنِد سپاه

یا عقب تر، عقب تر از سیلی، قبِل جر خوردِن دهانت

-»هییییییس!«

قبل یک جفت چشم خونی و خیس، قبل امضای برگه های گناه

-»چشم ها را ببند و توی رست، بَبَعی های باغ را بشمر!«

خورده شد چند گوسفند سفید، رد شد از گله چند گرگ سیاه
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توی تختی به کوچکِی تنت

- »ال... الال... خواب های خوووب ببین!«

خواِب بیدارباِش صبِح اوین، خواب یک آدِم بدون پناه

مادرم سعی کرد الالیی، توی گوشم بخواند و... خوابید!

من پر از ترس بودم و تردید، شهر در رفت  و  آمد ارواح

قّصه را از کجا رشوع شدم؟! همِه کوچه را که باریدم

یک نفر داد زد... فراریدم! به تو برخوردم از رِس هر راه

به تو که خسته بودی و خونی، با تو این قصه را عقب رفتم

با تو تا انتهای شب رفتم، با دو تا دست قفل تا خوِد ماه!

تا تِه مست کردِن مروب، ُدور دنیای مرده چرخ زدن

کتک و مشت خورده چرخ زدن، خسته بر پله های دانشگاه

آرزویم بزرگ و دست نیافتنی و خنده دار و مسخره بود

چشم های تو پشت پنجره بود، که به من گفت: هیچ چیز نخواه!

سایه ها توی کوچه می گشتند، به شبم خاِک مرده پاشیدند

قّصه ام را کجا رشوعیدند؟! مادرم خواب بود وقت لقاح...
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زنجیره
جمشید برزگر

چند بار مياِن اين کلامِت تهی می گردی

آيا منی بينی؟

اين روزها

يک عده با چاقو 

انشاء می نويسند

تا ما 

هر روز

در يک مراسِم تکراری

با جنازه های مان برويم

 سطرهای رس بريده را رها کنيم

بعد 

جايی نرويم و خانه منانيم

چيزی نخريم

حرفی نزنيم

اصال 

با سايه هامان قرار نگذاريم

تا ناگهان 
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غيب ما ن نزند

يا قلب مان

پياِم ايست نگريد

يا چاقو

انشای تازه ای ننويسد

يا طناب

روباِن قرمزی دوِر گلو نکشد.

پس

در واژه ها دنبال کيستی؟

امروز

بايد يک تسليِت تازه را 

امضا کنی و فردا

خطی شوی

تا دور 

تا بيابان

تا گور
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اسم مستعار
جمشید برزگر

ديشب دوباره به خودکار

 شک کردم

بر آن همه سفيِد  مکرر

ترديِد من سندی بود آشکار

بايد دوباره 

پنهان شوم از ميز و کاغذ و قلم

اين لعنتی ها

اين روزها مدام 

دنباِل حرِف آخری از يِک کالم نامتام

رستارِس مرا 

کاويده اند و هربار

يک نام و جرِم تازه 

پرونده کرده اند

اينجا انبوِه اسم و مطلب و امضا

اما 

حاال

ناِم حقيقی ام را 

چه کسی می کند تکرار؟
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دمل برای شعار تنگ است
جمشید برزگر

ذات روشنایی تان تاريک است

هرچه روز آورديد 

شب بود

در بيابان بی پايان

در خود دوباره خيمه زديد 

با قواعد صحرا در خيابان راه رفتيد

)ببخشيد، می شه تو اين شعر کمی شعار داد؟(

ذات مرهم تان از زخم است

هر چه دارو داديد

تب بود

مرگ در رگ  

رگ  به رگ با رگه های بی رگ مرگ می بريد 

ذات زندگی خاک است

)آخه ديگه خفه! خفه دارم می شم(

ما به گل آب نه

سنگ گور شسته ايم

ما کتاب ناب نه 
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 آيه های ترس و انتظار جسته ايم 

ذات اين کالم ساکت است 

هر چه حرف 

ذات اين سفيد تريه است

هر چه برف
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زن  داداش
محمد تنگستانی

خواب چشم هایت را می بینم

چند ساله ای، شاد و افرده

همه چیز مانند سابق است، مادربزرگ، باجه تلفِن روبروی حیاِط پشتی

و متام فصل ها یک سان اند

تکه کاغذی که روی آن نوشته شده است: تو انقالب چند ساله یک چریکی

البه الی اتفاقات سیاسی و اجتامعی جهان پیدایت کردم، فوری بخشیدمت

مثل مردی که خودش را به پتیاره های خیابانی طوالنی بخشید

چرا رساغ تو را بگیرم

 مضاف  علیه عشق های جهان

ناسیونال بدحالی روزگار است یا طبیعت دنیا

اما

تو بی مضایقه بهشت منی

بوسه  ات

از شکالتی سوئیسی، نشسته بر لبان دخر بٌلوند گزنده تر است

از آسامن پنهانش می کنم

فردا هوا بارانیست

ناقوس های نوتردام

که طبق معمول، هر روز، رس ساعتی مشخص

چاخان های دیروز را اعالم می کنند

فــردا در یکــی از محله هــای قدیمــی شــهر، شــهردار قــرار اســت خیابانــی را بــا اجناســی 
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بنجل

خط هایی موازی

و روزمرگی های جدید، افتتاح کند

چراغ  های راهنامیی مین های ضدنفر اند

و خمپاره ها

عشق های نشسته بر صندلی عقب اتومبیلی لوکس

چشم های تو طبیعی ترین سیاره های جهانند

مسیر چشم هایت دمشق تا حلب است

ــاال،  ــای ب ــرِد خیابان ه ــگ های ولگ ــا س ــه ب ــده ام ک ــزرگ ش ــدر ب ــال ها، آنق ــن س در ای

شــب گردی کنــم

از تنهایی نرسم

سیگار بکشم

و برادر کوچکرم ازدواج کند

با دوستان محرمم

در گران ترین رستوران شهر بدبختگی کنم

و دیگر کسی از رسنوشت بادبادک ها نپرسد

آنها رها شده در آسامنند آزاد و بی دست

زن داداش خواب چشم هایت را می بینم

به یاد منی آورم که چند ساله ای، شادی یا افرده

قرار است سوگولی متام درد های خانواده باشی

و برادر کوچکرم داروخانه ای پرمشری

طرف قرارداد متام بیمه های دولتی

مبادا گم ات کنم

در شلوغی دنیا

مرو

محله ای قدیمی با اجناسی بنجل

مبادا گم ات کنم

در شلوغی تخت خواب

دوستت دارم

مثل واک من های سونِی جمع شده از پشت ویرین های ترمینالی در جنوب شهر

همیشه می ترسم، از دخرانی که چشامن عجیبی دارند
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اما چشم های تو طبیعی اند

نام هایشان را روی جعبه قرصی نوشته ام

هر ساعت، شش بار صدای شان می کنم

تسکین ام می دهند

می خوابم

خواب چشم هایت را می بینم

همه چیز مانند سابق است، مادربزرگ، باجه تلفِن روبروی حیاِط پشتی

منی بخشمت، این بار گم ات می کنم

قرص هایم را از یاد می برم، هر ساعت شش بار صدایشان می زنم

خورشید طلوع کرده است اما روز هامن روز است

روزگار، خایه های چپ را طوری کشیده است

که برای باد فتق و ربط زندگی

قرآن بخواند

تو را در شلوغی تخت خواب گم کرده ام

قرار بود یک درد بسازی

اما تو

مضاف الیه متام عشق های جهانی

این عوارض و عواقب اعتصاب های طوالنی مدت عشق است

قلب عاشق تو تحمل این انتحار را ندارد

نکش زن داداش نکش

ما زنان ایزدی، بی مناقصه بهشت تو بودیم

نکش زن داداش نکش

آموزش و پرورش، وزارت صنعت و معدن و وزارت کار

هنوز حقوق چند ماه گذشته را به حسابت واریز نکرده است

نکش زن داداش نکش

کودکم را در خیابان های حلب، سپاه قدس به غنیمت برده  است

نکش

این پول ها، اقساط عقب مانده وام مسکن است نکش

حق الناس اند، نکش

چرا امروز؟ که هل هله کنان عروس به خانه می برم نکش

نکش زن داداش این نام ها چک های جعلی اند نکش



34

این ها مضاف الیه عشق های جهانند

من یکی از حامیان تو بودم، نکش

وعده  داده بودی، نکش

رای داده ام

نکش

بکش زن داداش

من یکی از گورخواب های نرآبادم

بکش، زن داداش، بکش

شاعرم و متاسف

شاعران بی آرزو ترین آدم های دنیایند

بکش زن داداش بکش

»محمد )ص( نکن

زنان بیوه را

محمد )ص( نکن

دخران باکره را

محمد )ص( نکن

مضاف الیه عشق های جهان را

محمد )ص( نکن

دخرانی که چشامنی عجیب دارند«
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گل   آفتاب گردان
محمد تنگستانی

یا تو بیدارم کن یا به مرغان دریایی اصفهان بگو

فرض را بر این بگذار

طبق معمول در حال دم کردن قهوه ام

فرض کن کل روز منتظرت نبوده ام

امروز برای بار دهم با ابراهیم گلستان گفت وگو نکرده ام

و اسامعیل خوئی دیگر کسالت ندارد

اصالً فرض کن به جای تو، زن همسایه را

به کافه ای برده ام

فرض را بر این بگذار که دوستت ندارم

امروز اول آوریل است

بی خیال این فرضیات نه تو میرزاخانی هستی و نه من

ما آواره تر از خمپاره های مهاجر به خاورمیانه ایم

اصالً تو فلسطین ، من هدیه ای عاشقانه

مهر شده به تاریخ یکم آوریل

ارسالی از اورشلیم

ــو را بــه خورشــید تشــبیه نکــرده ام،  ــر ایــن بگــذار در هیــچ شــعری ت اصــالً فــرض را ب

ــدم زاری ــه گن ســینه ام را ب

بر گونه ات ملخ های بی شامری النه کرده اند برای روز مبادا

رست را روی سینه ام بگذار

این سینه درد می کند برای تو
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گندم هایم آذوقِه زمستان آینده اند

اصالً بیا در غروب یکی از همین روزها

من و تو

و متام نطفه هایی که در زباله، کنار تخت در اجتامعی مدنی، زندگی می کنند

به بهانه انقراض یوزپلنگ ایرانی

همگی

دسته جمعی خودکشی کنیم

نداری و فقر تنها مایملک ماست

می بخشم به بیچاره ای که چشامن سخاومتندی داشت

گور پدر هرچه ساخته ایم

بیا برویم دهلی نو از عشق کهنه مان برای بچه ها مند ببافیم و زندگی کنیم

بگذار خیالت را راحت کنم

من آدم ماندن با کسی

به جز تو نیستم

امسال

یا اصالً بگذار خیالت را راحت کنم

من زنباره نیستم، شاعرم

درد و فراق بیامری مزمن عاشقانه های جهان سوم است

این را حتی مصباح یزدی هم می داند در چشامن تو پادگانی ست

که چند رسباز کم دارد

امروز اول آوریل است

باران رد متام بوسه های شب گذشته را شسته است

اصالً بگذار اعراف کنم

اعراف به تو اصالً سخت نیست

تو گل آفتاب گردانی

روییده در کرانه باخری

امروز خورشید از سوریه طلوع کرده است

دخران لعنتی در عراق، لیبی و سودان گرمای کمری دارند

سوریه شامل چشامن توست

بچرخ گل آفتابگردان

ما آواره تر از خمپاره های مهاجر به خاورمیانه ایم
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هر خمپاره وعده ای از صلح است

ما وعده های بی شامری را طلب داریم

مثل مادربزرگم که بشکه ای نفت از انقالب طلب داشت

معادلش یک مر زمین به نامش کردند

مهرش نبود، حقش بود

دنیایش شد

سال هاست پنج شنبه ها به دنیای مادربزرگ رس می زنیم

دنیا های دیگری، همجوارش بودند

مثال دنیای پدربزرگم

پدربزرگت

پدرت، دنیای عجیبی ست

جوانی چند دهه پیش در سوسنگرد خمپاره ای را با نان و پنیر صبحانه خورد

چند خیابان آن طرف تر در عراق منفجر شد

حتی مردم سوسنگرد هم می گویند دنیای عجیبی ست

همه پر های متولد شده در عراق را هاشم اند

و من همچنان مشغول دم کردن قهوه ام

ما در خاورمیانه وعده های بی شامری را طلب داریم

نداری و فقر تنها مایملک ماست

ما فرزندان رسماخورده انقالب

ما فرزندان نیروهای مسلح

ما فرزندان کارکنان و کارمندان ادارات دولتی

ما فرزندان معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پروش

ما فرزندان بازنشسته از جنگ خاورمیانه

ما فرزندان خمپاره و خرماهای پنج شنبه ها

ما معرضین هشتاد و هشت

ما عاشقانه های جهان سوم بودیم
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رادیو فرانکفورت
محمد تنگستانی

من را با کسی دیگر اشتباه گرفته اید 

من اسمم کنار سیم خاردار شهید شد 

دارم

سینه خیز با شام حرف می زنم 

در من تظاهراتی از نوع عمومی صورت گرفته است 

برنامه ای از پیش تعیین شده بود 

و شام من را با کسی دیگر اشتباه گرفته اید 

یعنی هیچ کس مثل خودش با دهانش شکلک در منی آورد 

مثل من 

که چندمر دورتر از خودم یعنی در جای دیگری دست گیر شده بودم 

و بعد

پله ها فقط از روی هم باال می روند و بعد 

آنها حتام مامور قتل هستند 

و بعد 

این اتاق در تظاهرات درونم رشکت می کند 

و بعد حتام به خدا می گویم

من تنها نیستم 

خدا را استفراغ می کنم

هفت به نیابت از پنج تن از آل  شام شهادت را با قلم مفقود بنویسید
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لطفا به دنبال خودتان نگردید 

چهارگوشه قلبم را روی مین های شام کار گذاشته ام و این یعنی دوستتان دارم 

حتام در متام انقالب های متام دنیا سنگ، حالل  و  حرام رسش نشده است 

ولی ما داریم درباره خودمان حرف می زنیم 

عشق شام من را کم دارد 

مثل انقالب که من را خیلی کم داشت 

تا انگی خطرناک تر از انگشت وسط   به شام بچسبانم و حاال 

خریدار متام رادیو های خانگی شام هستم 

و زخم های من آرزوهای من مثل قلب من 

که در بدنم بود 

ایران تو فکر می کنی آیا ما دوباره عاشق می شویم 

در من هیچ کس سهیم نبوده است اما 

هیچ کس از بدنش جدا منی شود اما 

این حتم دارم صدای بدن من است که دارد از اطرافم دور می شود 

اما هرگز من را فراموش نکن 

من خدا داشته ام 

من صدا داشته ام و من شهید داده ام 

یعنی هر چیزی که داشته ام داده ام

و اتاقم را در تظاهرات درونم رشکت می دهم 

و بعد

شام را وصیت می کنم :

امام را دوست داشته باشید 

با بچه هایتان رفتار مناسبی داشته باشید 

آنها را حتام سفارش کنید با گاز شوخی نکنند 

از خریدن کاغذ پشیامن منی شوید 

موج هایتان را به من بفروشید لطفا 

من پانزده خرداد را یک عزای عمومی اعالم می کنم 

و من هجده  تیر را یک عزای عمومی اعالم می کنم

اما من خودم را یک شهید گمنام عمومی اعالم می کنم 

توجه فرمائید توجه فرمائید 

شام هم اکنون شنونده صدای من هستید 
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اینجا شاعر خیلی تنهاست 

حتم دارم

عشق شام من را خیلی کم دارد 

طبق گزارشات رسیده از خط اول 

سنگ، اسیر کبوتر است و هنوز هیچ فعلی رصف نشده است 

خرگزاری ها اعالم نکرده اند 

که در ساعات آتی کجا، کبوتر اسیر بال من می شود 

اما امروز مرده ها رس قر نزدیکان شان از ترس هموطنان غارتگرشان 

اجسادشان را به خاک می سپارند ولی 

شام آقای رئیس جمهور 

این هلیکوپرتی که متام این تظاهرات عمومی را 

پوشش خربی می دهد 

حاوی کدام شخصیت ادبی ست

صفحه گرامافون را عوض کنید لطفا …
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عکس دو نفره ای را به صفحه نیازمندی هایتان تقدیم کنید لطفا 

عشق شام 

به کسی که به شام خیانت کرده باشد نیاز دارد

یعنی شام خودتان به خودتان خیانت می کنید 

باور منی کنید! نکنید

به فرکانس هایم  دست نزن لطفا

 برای رفع این مشکل رادیویی 

این صفحه گرامافون را عوض کنید
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امشب خیلی ها در شب شام قدم می زنند 

کمونیست ها خواهان برابری اند 

نه، برادری منانده است 

اینجا جنگ است 

در من تظاهراتی از نوع عمومی صورت گرفته است 

انقالب یعنی 

متام آسامن آن شب پشت پنجره بود 

اینجا مرده ها عادت کرده اند 

روی قر نزدیکان شان فضوالت انسانی بپاشند

اما شام، راستی شام تا به حال درون تان تظاهراتی صورت گرفته است 

ــام آســامن آن شــب پشــت  ــی مت ــد، »زن«  یعن ــان ســنگ بزنی ــه کبوترهــای دل ت ــه ب ک

ــود  پنجــره ب

و من می ترسم خیلی ها را به خاطر بیاورم 

این صدای انقالب کبیر فرانسه نخواهد بود

این صدای من است

و مرتب سنگ می خورد به کبوترهای دل مان  »سنگ«

هرگز من را فراموش نکن »سنگ«

من اسمم کنار سیم خاردار بود »سنگ«

دارم سینه خیز با شام حرف می زنم جناب سنگ

شام فکر می کنید آیا دوباره ما عاشق می شویم؟

صفحه گرامافون را عوض کنید لطفا 
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یک سوزن در صحنه انقالب گم شده است

دوربین متام آدم ها را بیرون کرده است 

ولی ما آدم های در عکس خدا داشتیم  

و ما آدم های در عکس صدا داشتیم

و ما آدم های در عکس

من برای این انقالب شهید داده ام 

بلندی صدای تو بود که پرت شد و شدیم این 

غربتی روی دوش ماست که رسیع تر به خانه برگردیم

 آنقدر رسیع 

که هرگز 

به ما منی رسد کارهای مان 

ولی ما آدم های در عکس قادریم 

فریاد کلمه را بشنویم 

کلمه ها زیر پای ما آدم ها هستند 

و کلمه ها مثل ما آدم های در عکس بر عکس آدم هایی عکسی هستند 

فقط کافی است که در گذشته و یا اینکه در آینده 

کمی سیاسی بوده و یا اینکه باشید

رئیس جمهور محرتم: 

سالم علیکم 

احرتامــا مــا بچه هــا بــه عــرض مــی رســانیم، کمــی ریــش و مقــداری سیاســت و شــام 

اندکــی رشافــت نیــاز داریــد امیــد کــه همــکاری الزم را مبــذول بفرماینــد.

با تشکر 

امضا

همه ما بچه ها

 

و شام خیلی ها با کلامت شام قدم می زنند 

و با حرفهای تان قدم می زنند 

مثل روی خط تلفن منزل تان 

مثل روی خط دفرچه خاطرات تان 

مثل روی خط تلفن محل کارتان 

مثل روی خط اتوی شلوارتان 



44

و شام را حتام تا مسافتی با همراه تان همراهی می کنند 

فقط باید کمی سیاسی بوده و یا اینکه 

حاال خیلی قدیمی تر شده ام 

از  یک کانال کولر با شام حرف می زنم 

خواب عجیبی بود »خواب«

هشت سال طول و شصت سانت عرض 

»جنگ«

حکم یک جنگنده را دارم »جنگ«

همه جنگی بودند  »جنگ«

مشت ها جنگی بودند »جنگ«

صداها از نوع جنگ بود »جنگ«

آدم های در جنگ، جنگی، جنگزده از جنگ »جنگ« 

هشت سال طول و شصت سانت عرض، شصت و هشت 

من برادر کوچک شام هستم

صفحه گرامافون را عوض کنید لطفا 
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چند لحظه لطفا 
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آفتاب ظهر، تهران به دور تو می گردد وطنم ایران 

انقالب 

و در انقالب صدای ماشین ها بوووووق

و در انقالب صدای آدم ها بوووووق

و در انقالب صدای کتاب ها بوووووق 

و در انقالب خیابان دانشگاه 

و در انقالب برادر محمد مختاری بوووووق

و در انقالب برادر محمد بیابانی بووووق

و در انقالب برادر عباس چمچالی بووووق 

و در انقالب برادر فریدون سه دهی بووووق 

و در انقالب برادر سعید امامی بیق بوووووق

و در انقالب برادر محمد جعفر پوینده بووووووووووووق

و در انقالب برادر داریوش فروهر بووووق 

و در انقالب، جامعه و من در جامعه ُمشتم 

عشق شام حتام به یک مشت هم نیاز دارد 

تا خیلی ها را برساند و بعد نقشه 

ما نقشه داشتیم

نقشه

خیلی ها را کم دارد ولی نقشه

فقط خدا را کم داشت مثل همه که از خودشان کمرند 

همین کم بود تا مشکالتی به مشکالت مان اضافه شود 

در من تظاهراتی از نوع عمومی صورت گرفته است 

تا سنگ بخورد به کبوترهای دلتان

راستی شام تا به حال مروارید صید کردیت که خیریت بیاره براتُون

تا به حال شنیدیت که بگن خرت بیات 

من اسمم، یعنی شهید گمنام خیلی بزرگ است 

حتام بزرگرهای تان باید در عشق تان دخالت می کردند 

صفحه گرامافون را لطفا ... 
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در این انقالب لیلی الالیی شب های من بود

خدا از ما خیلی دور است در تظاهرات بدنم

سنگ، حالل و حرام رسش منی شود

و متام آدم ها را از خودش بیرون کرده است جناب عکس

البته در صفحات قبلی عرض کرده بودم

مرده های اینجا چموش اند

اصال حرف ما آدم ها را گوش منی کنند

عادت کرده اند روی قر نزدیکان شان فضوالت انسانی بپاشند

اما من دارم سینه خیز با شام حرف می زنم 

جامعه به خفاش شب هم نیاز دارد

تا خیلی ها شاعر بشوند و من حتی قادرم پیش بینی کنم

هوا هوایی می شود یا 

نه، نه هوای باران به رسش زده بود

بارید بارید و متام شد

شــاعر مــورد نظــر شــام تــا اطــالع ثانــوی مفقــود مــی بــاش ش ش ش ش ش ش ش ش 

ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش

ش

ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 

ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 

ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 

ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 
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این گرامافون عمرش متام است 

خودتان را عوض کنید لطفا
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ما زنده ایم آری
مریم هوله

اين وقتی ست که متساح ها فکر می کنند دوره ات کرده اند

قورتت داده اند و از تو چيزی منانده

اما تو فانوسی ميان روده ها روشن كرده ای 

كه فكر می كنی کفاف فرزندانت را بدهد       تا آخر عمر

و همه اينها فكر های بيهوده ای بيشر نيستند!

هيكل مذهبی ات        کنار جاروی موش خورده

نشسته خاطره های  تلِخ تا خرخره خورده

مستا مست        سوسك در شلوار فقريت تخم گذاشته

حاال كمرت را با انگشت های الك گرفته شل بگري

تا شل شود اين همه زمستان

كه فمنيست ها همه جايش را رسگني رسانده اند 

اين وقتی ست كه اجتناب         جامعت بی شائبه ای ست

كه در خيابان تا حد مرگ        مسخره ات می كند

و تو مجبوری طوری بجنبی 

كه جنبيدنت را قانون حس نكند 

آزادی جان! طوری نفس بكش            فقط از بينی
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که هوا حس نکند دارد راه می رود

آزادی جان !

برايت در سينامها تخمه می شكنم

آنقدر دسته جمعی

كه صدای خرچ خرچ نگذارد

هن و هنت به گوشامن برسد

 

آزادی جان !

اين نعره طوفان است

مردن های دسته جمعی را دست كم نگري ……  

ممتد و بی انتها ….

اين ديوار              بر رس «»تو خراب می شود

آنقدر بی پروا نباش

 

هی  در دل مرده ها كرم می لولد               كه بجنبد آزادی

هی در دل مرده ها كرم می لولد         كه زنده باشد آزادی

هی در دل مرده ها كرم می لولد               كه زنده باشد

تا نيشخندی

كفاف زندگان را بدهد

تا آخر عمر

تيامرستان به ما پناه آورده است

ما زنده ايم آری

گورستان به ما پناه آورده است

ما زنده ايم آری

فراربه ما پناه آورده است

ما زنده ايم آری

اين وقتی ست كه جيغ

مناز مخفی ما می ماند

تا روحامن آرام بگريد

دينی كه هيكل ما را

با نيمكره به ماتش
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شبيه » ترييل « زير می گريد

تا بشنود جنازه شهری ميان جهان

»ما زنده ايم آری «
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های پريی جون 
 مریم هوله

با احرتام به بن الدن

برای رهربان ایران که اسالم را به بزرگ ترین خطر برای سالمت جهان تبدیل کرده اند.

واآی ...     بارون انگار سنگيه ... دستتو وردار از خونه م

قرای چوب کريتمو شستی و هيچ ...

زدی آتيش به جونم

حاال ديگه بابام انگار خوابيده

خواب ديده يه جونور به اسم مريم زاييده

حاال ديگه چه جوری فحش بکوبم          رو دِر مشدی ننه

که سيبيل گذاشته و ريِش خری

شده مشدی منری

 

دستشو تا وسِط فاضالبا دراز کنه

مِث سگ ُدويدم و خومنو در راه خدا

گُهی به مادرم دادم!

آی ، رورسی ... طناِب باِد روده و        يواشکی ماچ ماچ و بوس

تو مينی بوس        خدا چه لوس         می جنبونه ُدمِب نرو

چه لوس منو بی حيا و تنبون و اميون می کنه

تا خر و با مدرنيته عوض کنم !
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اين آخِر کالسه بچه مارمولک!

تا کی تو جرِز ديوارا       تسبيتو می شمری مِث ستاره ها ؟

که خوابت از دل بره  ُمردنتو

تو آِب حوِض شهريتون

هی ماهی مرده توی آب کشتنتو!

اين وِر مرگی

من می فهممت خره !

کره خره! دوِست دارم

کی گفته ميمونم نره ؟!

برجا رو وارو می کنم

خدا رو بی مو می کنم

بهش می خندم و باهم       می ريم کچل رو قل بديم !

 

قلقلِک ايووِن مشدی منری         چه خوشگله!

دخرای ُاتو مرسی ... افطاری  ما رمضون ...

تو انقالِب سوسکای ماچ و مکون                  چه خوشگله

چه خوشگله !

چه خوشگله !

اون تنش از طبل و تله!

سيخ می کشی        ماچ می کنی        صدا می ده

صدا می ده

بادبادکو هوا می ده

تنبونو آِب چا می ده !

 

جغ جغ جغه        رنِگ ريشای پرييه

جغ جغ جغه        خونه های حصرييه

ريِش بزی

موی  سفيد

تنم می لرزه مثِّ بيد

وقتی که پريی توی شب

روضه می خونه ، می ده تب !
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 طبِل تبم متوم نشد

صدا، صدای ساکمه       که رُسرُسِ فرارشو رُس می  خورم

تبم رو می برم سه پيچ

تا طبالی فرنگی و         طبالي زرِد ژاپونی

پنی پنی

تومن تومن

دالر می شم

مملکتم رو با خودم       اسم زنونه خودم       می شناسونم!

- اين شده اکسيژن واسه من و جونم -

رست رو بردار و به آسمون بگو:

-  جنده خونه ...

جمهوری جغجغه و جوِن جوون ...

هديه من به تو ... بيا !

زکامتو دادم و حاال زه می خوام

زهی بهشِت لِه می خوام

پستونی و شريِ زنی که را نداد و من شدم قاتِل شري

       ساقِي بنگ

زن، چی که داره تو طَبَق می زنه زنگ !؟

حشيش آُوردم واسه شريی که خواست شري بخوره

اون ممه رو الهی شمشري بخوره !

-های پريی جون!

صدات که می کنم نگو عص...َصبی کردی من رو باز!

اِو... وين رو می گم بشوره تنت رو تو آِب مناز

ُهش ُهش ... يواش!

دو زار و نيم از سيبيلت رو بده آش!

پريی ديگه!

پريی پرپر زدنا         تاتا شدن جوونا الی شکنا

چني و شکن ...

چني و شکن ...

خودت رو می دی چن تومن؟

بکارِت من!
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کتابام!

منو

منو

منو

و من !
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نيچه با لباس کردی
مریم هوله

نه اين نگاه کردن نيست

جهان را متام شده بدان

شهر را از چه می انباری؟

از تنديس فراموشی؟

يا چشمی که زير پالتو پنهان کرده ای

برای روز مبادا؟

جهان را متام شده بدان

ديگر هيچ کتابی را تا آخر نخوان

همه در ميانِه راه، پياده شده اند

با اين نگاهی که حمل می کنی          به تو می خندند

نيچه با لباس کردی        لنگ می رقصد

            و اسپرانتو       از لهجِه عجيب محمد     خنده اش می گريد

)می خواهم از شهر بگذرم      تو چه فکر می کنی؟ (

مسيح 

رسکوچه
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با دستامل يزدی ايستاده

و به صليبی که شبيه رياضی       از گردنم آويخته ام 

                                           متلک می اندازد

نه

اين نگاه کردن نيست

         فراموشی ست

         ابتدای  اميان؛

جهان را متام شده می دانم

ملخ های بزرگ منی گذارند        بيشر از رکورد بپرم

                                          از شهر بگذرم؛

انشتني 

         آروارِه بزرگی ست        که قرارهايم را به هم می زند

با آن رصع مضحک     که مدام

                             دندان هايش را بر خيابان اصلی      چفت می کند

راهبندان منی گذارد از لباس زيرم جلو بزنم

مرا نيمه عريان پشت ويرين گذاشته اند

ناشيانه به کارگران و دزدان کور می فروشند

نيچه .... در لباس کردی

مسيح .... با دهان الت

و انشتني .... که در سن و سال و زنانگی ام گري کرده

و هرروز       روی رسفه های رصع

                   آينده  مهيب را باال می آورد

نه ، اين نگاه کردن نيست

دزد کور از جنازه ام منی گذرد

کارگران در کتاب هايم به هم گره می خورند

جهان را متام شده بدان

بگذار بگذرم

من هيچکس نيستم
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براستی مبب  به چه اميدی  بزرگ می شود ؟

متدن       کودکان نحس را      از » آغاز «  نفرين کرده 

به درد ابليس هم منی خورد

مگر نحوستش به که می گريد ؟

متدن    کودکان ِ » ناکارش « را زير پر می گريد

              تا جمعيت ناقص الخلقه را

                                   نوابغ خويش بنامد!

تري من به خطا خواهد رفت

نه

اين نگاه کردن نيست

جهان را متام شده بدان

بگذار بگذرم

جهان چه ديوار کوتاهی  ست 

يا ازين سويش می افتی

يا از آن سو

هيچ فرقی منی کند

يا زندگی مردگان هستی

يا مرگ زندگان

از شهر حرف نزن 

و آن سايه های  سفيه من؛

زنان     زنای آفرينش اند

مردان    قصاص عقوبت ؛

بيهوده نيست اين جفت بی امکان ؟

                وقتی نه آفرينش زنده است 

               و نه عقوبت؛

من به اين ساعت ها و ثانيه ها بدبينم

اگر مجالی به من دهند

دمل می خواهد کمی جناب زمان باشم
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تا چشم هايم را گشاد کنم

خوب ببينم

شايد مطمنئ شوم برای لحظه ای حتی

وجود داشته ام

نه

اين نگاه کردن نيست

اين نقاب ها با ما چه می کنند؟

با جنايت محتوم ما چه می کنند ؟

ما کودکان معصوم

فاتحانه فکر می کنيم چيزی از همديگر دزديده ايم

         وقتی شب پيش      در آغوش يکديگر خوابيده ايم 

ما کودکان معصوم

فاتحانه فکر می کنيم

با قدم های مرگ

رو به رقم های فربه تاريخ 

پيش رفته ايم

اما هميشه قرن بيست و يکم 

برای مان تازگی  خواهد داشت!

در پشت بام موزه های اجتامعی

با ناموس جهان آنقدر بازی کرده ايم

که شب عادت کرده خودش را 

                                     به سوراخ های ريز

                                     و کروموزوم های سياه اکسيژن

                                    و دانه های تسبيح بفروشد ....

اين نقاب ها با ما چه می کنند ؟

اين نقاب ها با ما چه می کنند ؟
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در خيابان ها

اين ما هستيم

لشکر افيون

که تا مغز ايده آليسم

پروتئني های سياه را تئاتر می کنيم       و ُمد می شويم

چطور انتظار داری سوسياليسسم به فاجعه معتاد نباشد؟

و دموکراسی

در ازای يک حبه حشيش

زنش را به فاشيسم نفروشد؛

چطور انتظار داری من امام زمان نباشم 

                        که برای خودکشی 

                   در خيابان طالبان

                  با تاپ و شلوارک راه می روم ....

ما بيامريم

ما پيوسته در قناعت خويش بيامريم

از من نخواه با لباس های عينکی

پشت تريبون های پالستيکی

شعر بخوانم

...

حرف های من 

بوذينه های نادری هستند

که در قفس فروشگاهی کساد

به مشريان چنگ می زنند 

جيغ می کشند

و فقط زنها و بچه ها از چشم های من می ترسند

بگذار ديوانه مبانم
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اين نگاه کردن نيست

تنها نگاه کردن نيست

تدبري اجسام ماهيچه ای      از آلت و مغز فراتر منی رود

فرزندان زمني به مادرشان کشيده اند

کرات ذره بينی

که حول دو قطب خويش        گيج می خورند

چه جانوری بودم ...

چه جانوری بودم من !

که شيمی و شعر

                 دردهايم را می افراشتند

و عقوبتم را .... با جراحی خدايان زنده می کردم

چه جانوری بودم من !

که در نتيجه آزمايشاتم رسانجام

                                          انسان

                                          به مارمولکی بدل می شد

در متام آن جهان

جز ماليخوليای تئوری

چيزی احاطه ام نکرده بود

و حقيقت بزرگ

در ابتدای هيچ فرمولی

جا منی گرفت ....

حقيقت

انباشته ای از من است

آنگاه که به جهل اصيل خويش

نزديک می شوم

قدمی پيشر از مغازه های ديسک  فروشی

و بقالی های ترشی  مغز
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فروشگاه ها ی تعاونی  وحدت

دهان باز می کنند

و حقيقت

به جهلی مليارد نفری  تجزيه می شود

چه جانوری  بودم ...

چه جانوری بودم من !

که عشق مرا می گرياند ؛

حاال جنازِه هستی

اولني تصادف عشق است

و قرن بيست و يکم

هنوز برايم تازگی  دارد !!!

آن نقاب ها با من چه کردند ؟

آن نقاب ها ....

نه

اين نگاه کردن نيست

تنها نگاه کردن نيست

جهان را متام شده بدان

اي دورترين نقاب !

جناب !

اين غول دارد مرا رام می کند 

چرا عکس مرا تا اين اندازه بزرگ بر ديوار زدی؟

مگر اميان، تسليم من نبود ؟

پوسر تو بر ديوار

با هامن هالِه نورانی

زير عکس»من« گم شد

شايد فکر منی کردی شکل اندامم

مرا به ياد سالح های گوشتی  بی ندازد
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و يا پاپريوس روزی       به برگه های» آ ۴ « منتهی شود!

حاال در گلوی چشامنم گري کرده ای

نه »تو« را می بينم

نه »عکسم« آنقدر با من فاصله دارد 

که او را از ديوار تشخيص دهم

نگاه کردن؟

نه

جهان را متام شده بدان

من می مريم و تو در گلويم کرم می زنی

هنگام آفرينش فکر می کردی از من و تو ...

... تنها عکس غولی بيگانه باقی مباند؟!

نه

اين نگاه کردن نيست

 بگذار ديوانه مبانم

زندگی

بچه بازِی  بزرگی ست 

که پستانش را به همه می دهد !

بيچاره دخربچِه شيطان !

پيش از آنکه بالغ شود

در روسپی خانِه ساعت ها

                                   زير» مرگ« می خوابد ...

خوِن او چشم هايم را سياه کرده 

بگذار ديوانه مبانم

اين نگاه کردن نيست

جهان را متام شده بدان !

                                                                   



64

گزارش آب و هوا شناسی
محمد رضا حاج رستم بگلو

کمی تا قسمتی در سایه روشن های پوچستان

پر از غمناکی پائیز در سلّول هر زندان

غباری بغضگاهی با کمی رگبار خون از چشم

سگ آلوده تر از تزریق هر معتاد در تهران

رسابی نیمه آبی، وهم در وهم دو مرغابی

رشابی جاری از جّنات تجریش و پل شمران

دما تا بی نهایت صفر، در حجم مکعب خشت

و مه با غلظتی از درّه یوشایوش تا یمگان 

جذامی کامال واگیر در حال فراگیری 

ویک جبهه هوا زیرهوس درهر نفس پنهان 

تگرگی نسبن یکریزتر از برگ در پائیز 

و مرگی عمدتا یکدست مثل صحن گورستان

زمان تا قسمتی پهلو به پهلوی زمین ثابت 

زمین روی مداری برمزار خویش رسگردان 

سگی تا قسمتی ولگرد از خرپشته باالتر 

و باالتر سگی آنسوتر از گرمابِه کاشان 
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سحر در آستین قسمتی از آخرین شاعر 

نسیم آرامشی درآستان اّولین توفان 

»نفس ها تنگ، رسها درگریبان، سقف ها کوتاه 

غبارآلوده مهروماه در نه توی سنگستان «

دری تا نیمه روی پاشنه لوال به لوال ال

دری باتخته جوراجور واز دیوار روگردان 

نه تصمیم کسی کری تر از سقراط زهرآشام 

نه از امشاسپندان گوسپندان را غم چوپان 

شبی چندین شکم آبسن از خورشید همسایه 

که چندین توله شب تا صبح می اندازد از زهدان 

شبی با احتامل یک لباس زیر روی تخت

لبی جامانده در این قسمت از دیواره لیوان

شبی تا نیمه نیامیی، شب تیره، شب تیره 

قبایی ژنده روی شانه های شهر آویزان

متام راه ها تا یک خرابه آنطرف تر باز

زنان بازو به بازو مست در پیکار با مردان

زنی تا قسمتی خورشید را از سفره بردارد

دلی قسمت کند با این، رسی مهامن شود با آن

رسی تا قسمتی سنگین ، رسی باال و در پائین 

دلی تا قسمتی خونین تر از پیراهن عثامن 

رسی دلکنده از حتّی در و دیوار دلردی

دلی پاتابه رس در باتالق درد بی درمان 

رسی با خنده ستّارخان بر نیزه می گرید 

دلی تا نیمه زیر چکمه های چرم باقرخان 

تو را از چند سیگار آن طرف تر دید این خورشید

که خون فّواره زد اطراف میدان بهارستان
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نیو فولدر
محمد رضا حاج رستم بگلو

یکی به میخ می زنم یکی به نعل،

 یکی به کوه می خورد یکی به کاه

دوتا به راست می زنم یکی به چپ

یکی به شیخ می خورد دوتا به شاه

یکی به سنگ می زنم یکی به چنگ

یکی به قهر می رود یکی به خشم

دوتا به زیر می کشم تو را به رو 

دوتا ثواب می کنم یکی گناه

نَه پای راست دارم و نَه دست چپ

دو دست راست دارم و سه پای چپ

خرم به چنگ می رود، خرم به چند؟

 سوار کار بادم و حریف راه

رَسَم........!

هزار حجره شد........مغازه ها....

کُنام جنُّ و جنده شد...... -جنازه ها-
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دوای ناب و زرورق.......

-درازه ها!

به برِف عمرم آتش شب سیاه

دو پیک توپ می زنم دم سحر

 و تیِپ تاپ  می زنم به آب و تاب

تو موی خویش می دهی به باِد من؟

که عمر خویش می دهم به باِد آه

دمل بگیره؟؟؟؟؟ نیستی....

 ننه ام مبیره؟؟؟؟؟ نیستی.....

سفینه هم که نیستی

 ولی همیشه پا به ماه

دو قلب رسخ می کشم به روی خشت

 و خشت خام می دهم به شاه خاج

 که حکِم الزم آِث پیک را بُرید و خیِک شیخ ماند و....

 ختنه گاه

عجالتا....... تز فشار و چانه را

....هدایِت فشار سمت درب ها.....

فشار سنگ اتّکای چانه است

 علی الخصوص از عقب..... بیاورید...... آآآآه

فشار شیخ ؟...هیچ و پوچ ....تلخ شد

فشار؟

 هشت روی شی......شه.... تلخ شد

 فشار را بیار  چانه مسخ شد

 و دست ها  به زیر چانه رو به چاه

به چند درسگ احتامل... از تو که....

»آقا، یه سگ نشسته توو پالتو که«

 بدون من که ژآنر  داره می پوکه

بذار یه عکس »بهمنی«کاِور کنم رو ماه

زبان؟
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- فقط عرب به سبک جاهلی

زمان؟

- شبای جمعه که توو ساحلی

 -تو که خودت یه پا امام راحلی

شب دف و کف و سه چارتا داف روبراه

نوار شعر غزه با فروش »پنبه ریز«

پاشو رشاب پنبِه منو بریز

که »انحنای حّد تابع زوال«

ــت  ــه بی نهای ــد ب ــل می کن ــن حدود می ــه از همی ــی ک ــدام قالب ــه انه ــد ب ــه ش ضمیم

روایتــی کــه در فرار هــای   مقطعــی، ورشح  بی چگونگــی

 فقط  منو نه ای است از سقوط با توهم صعود 

همیــن کــف کثیــف ومتصــل بــه شــاش ایــن بریز هــا بپاش هــا. ادای فــوق چیــپ  شــبه  

شــیخ هــا ...و شــور احمقانــه و مطنطــن  و بجــای شــعر تــوی پاچــه کــردن عروض هــا 

و گاز و گوزها  

.......

 خالصه که 

 به اسب بی بخار می دهم علف

 خرم به خشم  می کند مرا نگاه 

 »عجالتا تز فشار و چانه را« اشاره به تز دیپلامسی با حکومت عباس عبدی با عنوان فشار از پایین چانه زنی از 

باال

 بهمنی هم منظور محمد علی بهمنی است
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ع خراسانی هجوالّشيخ قصيده ُملَمَّ
محمد رضا حاج رستم بگلو

ای شیخ اَبا َمکِر ِبَن الِفسِق ابوالَر

ر بُهِل ابِن اَبوالُحمِق ِبَن الَجهِل ُمزَوَّ

یا َمن ُهَو ِمن ُصلِب شیاطین ُمِتولّد

یا َمن ُهَو فی بطن شیاطین ُمِتکرثَّ

احوالَُک معلوم ِمن اصحابَُک منفور

اخباُرَک مشکوک و اصواتَُک اآنکر

انَت الَّذی الّجائُِر ِبالّناس ِمَن الَقهر

والِکُرَک فی کرثُت و والبَحُرَک فی بَر

از سّق سیاه تو بزرگان همه کوچک

فی عهِدَک العشق اصغر و عقل اَبر و خر رس

حّق پدری داشته بر مادِر ملّت

پاپانوئل ُمّدعی شان پیمر

پابوس ُشیوُخ الَعرب از فَرِط تََشبُّث

ر کابوس ُعموم ُالَعجم از رصِف مَخدَّ

نه در کََنِف سایه ات آرام شود َدد

نه از ِقبَِل جوی تو سیراب شود خر

در حیرتم از عمر درازی که تو داری
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از کی شده عمر خر نر چند برابر

عکس تو در ایینه کند آینه در زنگ

رنگ از نفس نحس تو مات است وُمَکّدر

شهر از منک چشم تو در فتنِه یکریز

ماه از دم وافور تو در ابر ُمَکّرر

پتیاره صفت اشک دم مشک چه ریزی

هیهات که دریا شود این جوی ُمَحّقر

هیهات که تسلیم تو گردد بنی آدم

گیرم دوسه تا خر شود از ترس ُمَسّخر

کی کاسِه خورشید رس از غرب برآورد

تا اینکه به دوران برسد این رَشُف الَر

کی چرخ نچرخید و کجا ماه نتابید

کی گرگ شد این میش و به چوپان زده خنجر

ای باعث امنیّت ارشار و اراذل

وای داوری ات باعث حیثیّت داور

در دین مبین دایرۀ الفقه وقیحی

در مکتب اثنی حری مرجع محر

اثنی حریّات تو ُعجُب الَعَجبیّات

باُب الَعَقبیّات تو دروازِه بی در

اسالف ذنا  زاده ات اهل حرم  ای دیو

اخالف تو ُوّراث خطا کاری مادر

اصحاب یمینت همه میمون و مبارک

در میره سگ بستی و رفتی پِس سنگر

رسباز کند رس به فدای سگ دشمن

رسکرده که باشی تو و فرماندِه لشکر

م کُتَِل پشم طاعون دوپا گاو ُمَعمِّ

دیوانِه خون آینِه دق خر خاور

تک یاختِه باخته کشور به زبونی

آونگ زبانت به دهان لِِک لِِک لنگر

تیفوس سخن، حصبِه ُمری به کالم....ای

معنای کالمت به مثل بی ته و بی رس
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یک دست صدا دار و دو دست متفرق

یکپای لجاجت پَر و پا قرص تب آور

ویروس عبوس این دو سه روز عقرب جرّار

باران شب ولوله ات ِچک ِچک و َچرَچر

یادت نرود روضه درین آخر مجلس

یادی بکن از خیمه درین مجلس آخر

از کلِّه جّدت که رِس نیزه چهل روز

شد قافله را تا به دمشق افر و رهر

قی کرده رقُیه لله اش شیر ندارد

خون مرده شده اونجای پای علی اصغر

کی برده شکایت کسی از درد به نیزار

ع کسی از شاه به نوکر کی کرده تََضُّ

کی مثل تو کس اینهمه مظنون به تخلّف

کی ریخت کسی خون پر در بر مادر

»وقت است که گورت بکشد یک تنه در بر

دیدیم و منردیم که یک ماده به نر بر«
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بی نام
هومن  عزیزی

من دهاتی ام، غريبه ام و بی كالس

غرق در توهامت پوچ و بی اساس

آرزوی سقف، آب، نان و احرام

جيبم از خيال پر، مرگ زير پام

پيتزای من خيال نان بربری است

واقعيت حقوق من » تورسی« است

مركب خيال من »خط واحد« است

خنده به تبار من از قواعد است

پينه های دست من صدای  گريه اند

خاطرات من صدای پای گريه اند

برج من حساب قرض ها و روزهاست

برج و پنت هاوس تو بروی دوش ماست

دست های بسته ام به مسند قضا

چشم هام كور از زبانِه دعا
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خون من روان بر آسفالت انقالب

من سوال مرتدم، سوال بی جواب

پشتم از حروف تازيانه خط خطی ست

زندگيم ماهيانه نيست ساعتی است

سيم خاردار دين و دست و پای من

بردگان كارخانه ها نيای من

دست می برم به خشم و شعله می كشم 

تيغ شعله ام صدای دردهای من 

خشت كاخ های توست استخوان من

صفرهای سود بانكی ات زيان من

رسخ، لكه ای به روی كاغذی سفيد

سوت يك سكوت ممتدم كه رس رسيد

انتظارم انفجار انزجار شد

پاسخ سوال هام داغ و دار شد

واژه های من بدون شيله پيله اند

در اوين ترانه هام پشت ميله اند

در خشاب شعر من صدای خواهرم

دست غيبت پدر هميشه بر رسم

خاوران كتاب شعرهای مادرم

هر تن ستم كشيده ای برادرم

من حضور جيغ های يك قبيله ام

زايش جرقه ای درون پيله ام

تيك تاك بغض و مبب خشم مردمم

زير خاكسر دقيقه ها گم ام
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خاطرات
هومن  عزیزی

بچگی هام مردن آسون بود

رس می چرخوندی هر طرف خون بود

شهرمون سيبل بی دفاعی بود

كه نصيبش گلوله بارون بود

بابا از جبهه زخم می آورد

خنده شو رفن رفيقاش برد

دو سه باری تو سال بر می گشت

داروهاشو با بغض هاش می خورد

خواهرام غرق كودكی بودن

عروسك هاشونو می خوابوندن

روز و شب تو اتاقای تاريك

صدای مبب ها رو می شمردن

شهر ما، شهر زخم، كرمونشا

شهر ارواح بود اون روزا

همه از شهر رفته بودن جز

آدمایی كه بی كسن مث ما

مدرسه زنگ هاش بيشر بود

چشم های معلم ها تر بود

آساممون رو كه خط می زد آژير

اسم اميد زنگ آخر بود

آژير زرد رنگ روزامون
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آژير قرمزم نشانِه خون

خونه رفن به معنی اين بود:

رد شدن از ميون قرستون

رد شدن از خرابه ها بد بود

كوچه با انفجار خون سد بود

زوزِه موشكا رو می شنيديم

زوزِه مرگ تيز و ممتد بود

كودكی هام اون روزا گم شد

روحم آلودِه توهم شد

سايه ام از اون همه جسد ترسيد

قاطی اضطراب مردم شد

كری ِ آب جوش تو دستم

لبِه  پشت بوم مي نشستم

دزدا درهای خواب رو می شكسن

چشاممو رو خطر منی بستم

مادرم روبروی من وايساد

قدم آخرم رو يادم داد

كه بايد خواهرامو می كشتم

اگه شهر دست دشمنا افتاد

كودكيم تو خرابه ها رس شد

آرزوهام با جنگ پرپر شد

پدرم برنگشت، سايه اش بود

اون كه برگشت؛ شب سياتر شد

نوجوون-پريمرد غمگينی

رفت با گام های سنگينی

از شب شهر مردِه ارواح

به غزل هايی كه منی بينی

هيچی از كودكيش منی دونه

هيچی جز عشق يادش منی مونه

مرگ معشوقِه فراريشه

كه يه روز پا می ذاره تو خونه
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در شصت و هفت...
هومن  عزیزی

دايی كنار آجری روز پركشيد؛ چشامن خون گرفتِه او بيقرار بود.

در شصت و هفت غيبت مادر غروب بود؛ او پشت عر منتظر، داغ و دار بود.

اندام خاوران همه جا تكه تكه بود، هر تكه يك مشاجره با مرگ و نيستی،

هــر لكــه يــك غيــاب و هــر شــاخه يــك ســكوت، هــر شــاخه يــك ســوال و يــك انتظــار 

بــود.

تهران بی قرار و نفس حبس كرده را صدها هزار شايعه ديوانه كرده بود؛

مادر نشسته كنج شب انفرادی اش، با ياد خواهرانم و من بيقرار بود.

ماشني حمل گوشت كه در نقش نعش كش می رفت سمت سينِه خونني خاوران،

از داغ و درد و خاطره پر، نعره می كشيد، آسفالت غرق رشم، به فكر فرار بود؛

شب قطره قطره قري تباهی و مرگ بود؛ قاضی چراغ روشن تاريكی و دروغ،

وقتی كه رسب داغ جواب سوال بود، تنها صدای روشن مردم شعار بود.

يــك پــل، پــل رصاط، ســوال و جــواب و راه، چــپ ســوی مــرگ و راســت بــه توبــه، بــه 

ســمت ديــن..،

وقتی كه شغل محرم مرد مومنی اعدام پرشتاب زنی باردار بود.

بر چهره اش نقاب متانت و روشنی، با ريشه های وحشی خونخوار توی خون،

ضحاك تشنه بود و فريدون اسري خاك، جالد بود و تري و طناب و شكار بود.
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تنها فرشته ای كه عدالت منی شناخت، بانوی كور رسدر بی-دادگسری؛

تنها صدا، صدای شب و تازيانه، اين تنها صدای ممتد آن روزگار بود.

ما »اهل ذمه ايم« فراموشكار و گيج، از روی شصت و هفت پريديم و گم شديم؛

در كوله مان حضور زمستان رسد خون؛ آنچه به جای ماند خيال بهار بود.

ــان خــود  ــه پاي ــز ب ــه ســينه خي ــاب و خــون، ســالی ك ــه و جوخــه، طن ــار پاي ســال چه

رســيد؛

سالی كه مثل مادر غمگني خاوران، رس تا به پا سياه، زنی داغدار بود.
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ساری پریده از سنگ
شیدا محمدی

مادرت بی شامر وحشی بود

و در هر خانه رسی داشت

پیراهن اش اما تنها بود

 تنها از دفر شعر معشوقه اش

و شلوغ از گوشواره های طالی همرش.

پایین همین پل 

تن اش را

به سار سنگ می زدند

مردم اما 
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با سنگ هایی در مشت شان

به متاشای خون آمده بودند 

تو را که از شکمش بیرون کشیدند

مرده بودی

چند سال بعد 

باد

شعری گم شده را در شهر جابجا می کرد

زنی را که دوست می داشتم”

ابابیل هالک کرده بودند
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بیالخ
شیدا محمدی

معشوق من کلمنی است 

ساخت کشورهای مشرک املنافع

با پاهای مصنوعی آملانی

چشم های ژاپنی 

و دست های روسی

افتخار ملی همِه ما

که از خرمشهر تا کربال    با سوت بلبلی می دود

او می تواند به شیوِه همه انگشت های اشاره 

در دهن دولت بزند

معشوق من کلمنی است 

ساخت کشورهای مشرک املنافع 

با دکمه های چینی ارزان پیراهن اش 

شلوار جین ترک

و کفش های براق دست دوز ایتالیا

از شش جهت آزاد است

یک سوی اش وصل است به ناتو
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یک سوی اش عضو اوپک

و برگ های برندِه معامالت نفتی اش 

در حراج های دبی و امارات و شیخ نشینان 

بندری می رقصد

او می تواند به شیوِه پنجاه ستاره آبی 

صد و پنجاه نقطِه کوچک در جهان را وتو کند

و به همه هسته های خورده شده و 

حکم های صادر شده 

بگوید بیالخ!

معشوق من 

ساکن دهکدِه بزرگ جهانی است 

و پاسپورت اش پر از مهرهای باطله 

او برای صلح جهانی می جنگد

و دموکراسی را تا شاهراه خشخاش و ماری جوانا شن کشی می کند

معشوق من شب ها

کلامت آشفته ای است

که از میان تکه تکه شدن دندان هایش 

و رضباهنگ قرص های آرامش بخش 

بیرون می ریزد

و پاندول نگاهش 

از میان برج آزادی تا پاهای آویخته کنار تخت اش 

در حرکت است

معشوق من که افتخار ملی همه ماست

شب ها کوچک می شود

کوچِک کوچک

آنقدر که مثل خرگوشی

میان سینه های سخاومتند من به خواب می رود
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خاک و ارغوان
شیدا محمدی

اتوبوسی کهنه ام

که ابرها        تکه های پنهان شان را در من جا گذاشته اند

و زمین 

مشتی از خاک و ارغوان

اینجا

تا چشم های دود گرفته ام می بیند

خواب است و خاکسر

و از هیچ ایست گاهی خری نیست

سالیانی پیش

مسافرانی مروک

تکه های تن و تفنگ شان را 

در آهن قراضه های من سوراخ کردند

و رفتند چون دمی کوتاه در کهکشانی گم و گور

حاال قرنی از فسیل های ما گذشته
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مسافرانی دیگر در هیبت دیگری آمده اند

و با نوک پا

به تن فرتوت من لگد می زنند

پر بچه ها       با تفنگ های خودکار    صورتم را تکه تکه کرده اند

و دخران         با لباس های فضایی

تنم را خراشیده اند

چندی دیگر 

جرثقیل های غول پیکر 

بازمانده های ما را در سیاه  چاله های مسکوت  رها می کنند

و تا چند سال نوری دیگر

صدای بوقی ممتد

گوش زمین را کر خواهد کرد
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نعره ِ نفس ِکش
پویان مقدسی

اندیشه  را با خون غسل تعمید می دهند

و بر صف جنازه های منهدم مناز ُشکر می خوانند

اذان و ناقوس و ضّجه

عود و گالب و تعفن

شهرها را دوباره فتح می کنند

دوباره بیرق سیاه

دوباره باد

باد موافق استبداد نعره ی »نفس کِش« رس می دهد در کوچه های هول

زمان می لرزد

زمین خودش را به مردن می زند

و نام

ناِم نیستی

دوباره چون طاعون بر دروازه ی شهر آویخته می شود

آه تاریخ زخمِی معیوب

تاریخ شکسته ی مأیوس

چقدر به تکرار تن می دهی؟

آه انسان،
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انسان دوباره در چاه تباه افتادن

چقدر می توانی به دست دروغ کشته شوی و باز برخیزی

کشته شوی و باز برخیزی

کشته شوی و باز برخیزی!
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رُسفه و رسود
پویان مقدسی

برای زندانیان سیاسی

سیاهی را به جان خرید و رُسفه رُسفه رسودی شد،

در دخمه های مَنور 

انگار سنباده ای که میله ها را خراشید و برید و به خیابان خلوت زد

روبه روی نخواسن ایستاد و خواست

و زمین را به زمان دوخت،

حتی وقتی شالق، های های  بر پایش اشک می ریخت

قلبش  ایستاد و راه  افتاد

رگ هایش  خشکیدند و باز باریدند

لب هایش ماسیدند و باز هم خندیدند
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ردِّ پا
پویان مقدسی

برای قربانیان قتل های زنجیره ای

آن گاه که شبانه چاقویی را پنجاه بار از تنت  گذراندند تا دیگر چیزی نگویی،

من تازه صداِی تو را از عمِق آن زخم ها،

و تازه نفیر آنان را از عمِق شقاوتشان شناختم

قطره  نبود،

دریایی از خوِن موج انداز بود که با هیچ آبی شسته منی شد

و ردِّ پاهایی رسخ که تا متام کوچه های شهر کشیده شده بودند

تا در خانه ها

تا حتی دِر اتاق های خصوصی خواب

گم نبودند که پیداتر شدند، 

حتی در سکوتی که از هراِس برِق تیغه  چاقو بر شهر یله کردند

زیرا آن روز حقیقتی پیش چشم های ترسیده ی عابران در خیابان عریان شد

دریایی از خوِن موج انداز که شسته نخواهد شد
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یک
مهدی موسوی

صبح جمعه، کتاب می خواندم

علّت رنگ پرچم قرمز

رشح و تفسیر شعری از حافظ

اکتشافات توی عر فلز

توی کوچه سعید را کشتند

ظهر جمعه کتاب می خواندم

راه های روان شناسی زن

رشح تاریخ پرشکوه وطن

امتیازات بّچه دار شدن

توی کوچه ستاره را کشتند

عر جمعه کتاب می خواندم

نقد بر روی اقتصاد نوین

زندگی ِ سگی ِ توی اِوین

آخرین خاطرات »مسر بین«!!

توی کوچه امیر را کشتند
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شب جمعه به خواب که رفتم

خانه از زندگی لبالب بود

همه چی واقعا مرتّب بود

شب شب بود، تا ابد شب بود

داخل کوچه هیچ چیز نبود



90

دو
مهدی موسوی

لبخند می زدم به مسلسل ها

از ملس اشک هات برآشفتم

در کوچه هام بوی چه می آمد

من پشت ماسک با تو چه می گفتم

از پشت ماسک، عاشق تو بودم

از پشت ماسک، بوسه فرستادی

در پس زمینه خسته و هجوآمیز

میدان خون گرفته ِ آزادی

آن سمت زوزه های موتورها بود

این سمت، خشم له شده در مشتت

سنگر گرفته بود کسی پشتم

سنگر گرفته بود کسی پشتت
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از تو که خودکشی شدِن مرگی

از من که غرق ها شده ام در سم

بدجور واضح است منی ترسی

بدجور واضح است منی ترسم

من می دوم متام بیابان را

در انتظار آب نخواهم ُمرد

این قلب من! گلوله بزن رسباز!

من توی رختخواب نخواهم ُمرد

دیوانه وار هستی و زیبایی

آرایش لبان و تنت قرمز!

لب های خونی ات دِر گوشم گفت:

»غمگین نشو به خاطر من هرگز

من رسنوشِت خواسِن فریاد

در خاوِر میانِه غمگینم

من در توام... میان تنت، روحت...

از پشت پلک های تو می بینم

فردا که روز خنده و آزادی ست

من در میان سینه ِ تو شادم

حبسم بکن میان نفس هایت

من توی دست های تو آزادم«

چشم تو بسته می شود آهسته

نبضت سکوت می کند از فریاد

من گریه می کنم... و از این به بعد

به صر خود ادامه نخواهم داد
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دیگر بس است مردِن با لبخند

کافی ست این شکنجه و خاموشی

من انتقاِم حرکِت تاریخم

دیگر نه بخششی، نه فراموشی!

فردا که روز حتمی آزادی ست

فردا که روز خنده و خوشحالی ست

تو در منی، کنار منی اّما

جای تو در متام جهان خالی ست

ما »عشق سال های وبا« بودیم

در صفحه های کنده ِ از تقویم

یا اینکه در مکان بدی بودیم

یا اینکه در زمان بدی بودیم

این داستان مسخره ِ ما بود

غمگین و نامتام تر از هر چیز

عشقی که مانده است از آن یک مرد

که گریه می کند وسِط پاییز...
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سه
مهدی موسوی

بر لب تو رسود ملّی بود

به سه تا رنگ مرده جان می داد

داد را می کشیدی از »ایران«

پرچمت باد را تکان می داد!!

طبل بر مغز خالی ات می کوفت

بغض دیوارها ترک می خورد

آن طرف توی کوچه ای بن بست

خواهر کوچکم کتک می خورد

پخش می شد درون تلویزیون

اسم هایی که نام و ننگت بود

من به فکر رهایی وطنم

دست تو پرچم سه رنگت بود

در شِب چشم های مست »ندا«

جای شاّلق های »حّد«م بود

»سبز«ی آن درخت بی پاییز

رنگ »شب گریه«های جّدم بود
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روی کتفم گلوله ای می سوخت

یک غریبه گرفت نبضم را

پیرمردی میان خون خم شد

بوسه زد دستبند »سبز«م را

سبز پرچم به هیچ کس نرسید

همِه باغ ما ملخ زده بود

نوشدارو دوباره دیر رسید

تن »سهراب« از تو یخ زده بود

آخر کوچه های بن بستت

پیر شد در دمل جوانی ها

آنقدر حذف شد... که از شعرم

هیچ ماند و »سپید«خوانی ها

رنگ »مشکی« زد از تو جوجه کالغ

بر پر خستِه کبوترها

رشح معراج عاشقان این بود:

رفت باالی دارها، رسها

ساعِت تو چهار بار نواخت

اسلحه توی فکر کشن بود

ریزش برف بر رِس یک گور

این سپیدی پرچم من بود

من به خورشید فکر می کردم

عینک دودی تو »هرگز« بود!

رادیو گفت: شهر آرام است

ظاهراً آسفالت، قرمز بود!



95

بولدوزرهای بی رس و پایت

الله های مرا درو کردند

صاحبان گلوله و باتوم

عاقبت عشق را »وتو« کردند

به »نظامی« بگو که بنویسد

هر که در شهر بود »مجنون« بود

نه رشاب و نه سیب حّوا داشت

رسخی پرچم من از خون بود!

دوستانم یکی یکی مردند

درد ما عشق بود یا که جنون؟!

دست تو پرچم سه رنگت بود

مسخ بودی جلوی تلویزیون

روزنامه نوشت: خوشبختیم!

گریه کردم: کجاست آزادی؟!

بغل دوست دخرت بودی!

به من و عشق فحش می دادی!!

.
زیر بار ِ هزار ناموزون

پشت تاریخ، تا ابد خم بود

از متامی رنگ های جهان

سهم این نسل، چوب پرچم بود
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رنگارنگ
مزدک نظافت

ماییم! مردماِن بگا رفته از کمر

افتاده مثل رسو به صد رضبه ِ تر

مل داده مثل ُمرده تِه گوِر زنده ها

پاشیده روی دفر و چنگیده روی در

آورده در دمار از این روزگاِر ما

دیوار موش دار و درازِی گوِش کر

از غربتی به غربت دیگر مسافریم

مانند کوله پشتِی یک عمر در سفر

تسبیح توی دست گرفتیم و می زنیم

هرچند، با کامل ارادت به فروهر

یک روز از عوامل جاسوس اجنبی

یک روز هم بسیجی و یک روز فتنه گر

با هم غریبه ایم به هر در که می زنیم

ماییم! یک جامعت تنهای دربه در

خانه به دوش های فرارِی بی قرار

با ترس و لرز رد شده از سیِم خاردار

جمعِ به تنگ آمده از نابرابری

ساطور خورده ایم به رسِم برادری

سگ مست های رشقِی کاباره های غرب

مشغول پایکوبی با رقص بندری

جراح های مغز، اساتید فِن فقه
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فیلسوف های با تِز شعباِن جعفری

یک مشت بی هویت مجهول جان به لب

دلدادگاِن کورش با پرچِم عرب

با ژست خوب و پیپ و کالِه فرانسوی

آخوندهای عاشِق اقوام پهلوی

دلسوزهای تاج به دسِت بدوِن حس

جمعِ مدافعاِن َحرم در لُس آنجلس

آزاده های خارجه گرِد ولوِی مست

اسالمیان چادرِی آبجو به دست

زاییده ایم زیر متامی دردها

درمانده ایم مثل خری در نردها

مرداِن تشنه ایم به بوِی زناِن شهر

زن های بی شناخت به اندام مردها

روِی سیاه و شاِل سفید و دو چشِم رسخ

شب سبز و روز عاشِق مایل به زردها

سینه زِن امئه و زن باز در کویت

میکِس مدرِن رپ کن و مداح اهل بیت

قاضِی چارپایه کِش پای چوِب دار

دیوانه ِ بسیجِی آتش به اختیار

ماییم! ماِی دل زده از اعتامدها

در فصل رسد و یخ زده ِ انجامدها

ماِی به تنگ آمده از تنگِی نفس

شکِل مدرن تر شده ِ کون گشادها

باری به هر جهت شده زیِر فشاِر درد

برگی به هر جهت شده با حزب بادها

خنجر به قلب کوچک سهراب مان زدیم

خنجر نشسته بر دل مان از شغادها

زخم است جای جاِی متاِم وجودمان

ترمیم می کنیم به زوِر پامدها!
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عاصیان مالنده
مزدک نظافت

گاه تلخیم و گاه رقصنده

گاه هم ناامید از آینده

زنده هاِی جهاِن بی روحیم

مرده هاِی جهاِن جنبنده

عاشق اشک و شکلِک خنده

زیر پُست مجازِی رفقا

پهن مان کرده اند در پهنه

زیر باتوم و رضبه ِ شحنه

خس و خاشاک رانده از گودیم

مردِم تا همیشه در صحنه

مردِم تا قیام رشمنده

زیرمان کرده اند با ماشین!

زنده ایم و کفن ولی داریم

آب کُر نه! لجن ولی داریم
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دل مان نازک است آقا جان!

پوسِت کرگدن ولی داریم

گرچه چسبیده است بر دنده

گرچه گردن کلفت هم هستیم!

زیر ارّه بگا اگر رفتیم

ته درّه بگا اگر رفتیم

پای این روزگار بگذارش

ذرّه ذرّه بگا اگر رفتیم

مثل گوجه پیاز با رنده

مثل آهن که زیر سمباده

داغ دیده ست سینه ِ پُرمان

هی عوض می شود تفکرمان

نان مان نرخ روز را دارد

با ثباتیم زیر چادرمان

مثل الهام جان چرخنده!

راه ما راه فاطمه زهراست!

 

شاعریم و مبارِز مدنی!

شهره هستیم ما به بددهنی!

واقعاً که چه خوب می گیرند

عرقیجاِت خالِص وطنی!

با دو تا باِل مرِغ پرکنده

متمدن شدیم و عربده کش!

صبح تا شب درفش می گیریم
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عکس با لنگه کفش می گیریم

رُشت مان سبز جیغ پُررنگ است

زیرپوِش بنفش می گیریم

عاصیانیم اگرچه مالنده

بر کراوات چفیه می پیچیم!



101

بی رشف ها
مزدک نظافت

با رس زمین خوردیم، از هر زمان بدتر

از پله افتادیم، از نردبان بدتر

باالی رس آوار، از رو به رو رگبار

از این کران بد بود از آن کران بدتر

تهران غم آلوده، اهواز زیِر خاک

گیالن مان زرد و مازندران بدتر

ما داغ دل داریم، چون باغ در آتش

کوِه مذابیم از آتشفشان بدتر

با زجر می میریم، زجری مامِس مرگ

از سایِش ارّه بر استخوان بدتر

ما مسخ تقدیریم، از زندگی سیریم

با خود که درگیریم، با این و آن بدتر

از روبه رو شمشیر، از پشِت رس چاقو

از دشمنان خوردیم، از دوستان بدتر

یک گوِر جمعی از رسهای بر داریم

یک قتِل عاِم محض، از خاوران بدتر

ما ناله ِ جنگیم، فریادمان درد است

بغض گلومان از آهنگران بدتر

چشامن برّاقیم، که در اسید افتاد
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که سوخت لب هامان، از اصفهان بدتر

تاریک بود انگار از صبح تا افطار

تاریک می شد باز با هر اذان بدتر

فواره می زد خون از زیر پاِی ما

خوناب می بارید از آسامن بدتر

شالق می آمد بر جان انسان ها

اعدام می کردند در صبِح زندان ها

با گاز اشک آور، با رضبه ِ باتوم

صدبار جان دادیم، توِی خیابان ها

 ناخن کشیدند از انگشت در مسلخ

با تیغ افتادند به جاِن رشیان ها

هر روز ما شب بود سوزن رِس لب بود

مرِگ مرتّب بود تا خِط پایان ها

از یک طرف سگ ها، از یک طرف هم گرگ

بزها بگا رفتند، با خواب چوپان ها

هر چه کشیدیم از این بی طرف ها بود

آن ها که دنیاشان آب و علف ها بود

توی عزا بودیم، با رضب و تنبک ها

این گریه های شور آواز دف ها بود

ما زندگی مان به پاِی رشافت رفت

آری، همیشه حق با بی رشف ها بود
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انتشارات مانی ها


