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اي چراغیقو آ»هسا شعر«شعر من و سهم 
ـ دریچـه »هسا شـعر «دارم من همچنان باور ادبیـات  سـوي نوجـویی شـعر و   هاي ب
چراغـی را همیشـه   رحـیم  قـاي  آتـالش  این نوجویی سـهم و درگیلکی گشود و

.کالمی)وة(بی هیچ رشکنموري میآیادام وقدردان بوده
در شـعر مـرا   دارد وت داشـته و بیاقاي چراغی برایم همیشه جذهسا شعرهاي آ

هـا تبـدیل   گوي بـین مـتن  و. در جاهایی به گفته استدادجاهایی تحت تاثیر قرار
ةعنـوان خواننـد  هبدهم وها اهمیت میمتنبین گوي وگفتاین و من به ه استشد

دهـم.  شده به صورت متنی دیگـر ارائـه مـی   خواندهدریافتم را از متنِدرك و،شعر
ها است.  یل متنوأبرخی از شعرهاي من تشاید بتوان گفت:

هـا مـرا   ورزي در ارتباط با مـتن اندیشهدر من سکویی شدند وهااز متنبسیاري
شعر پرتاب کردند. در شاعري ادعـایی نـدارم. اشـتهایی بـراي خوانـدن و     ه سويب

هاي متن مـرا بـه سـمت    ام که جاذبهالاي فعخوانندهها دارم.اندیشدن حول خوانده
دیگر هیچ.رد وبارتکاب جرم مینوشتن و

شـعرهاي  .شـود من دیده میدر متنِ،شدههاي خواندههاي متنتبیاازاي جذمابه
هـاي حسـین طـوافی  و   از خواندن مـتن .اندشمس لنگرودي نیز برایم همین گونه

که گفتم این فضاي لذت بـردن کـه   همانطوري.برمت میش لذّاهاي شعريفانتزي
شـود  ی مـی هـ تنمشعر به خلق ،گیرداست را دربر میسین از شعر تا فلسفه وآۀدامن

.هاخواندهنآاز با جاپاهایی
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اي از بینامتنی، اختالط، و کوالژ، هایی که آمیزهفردیت و اصالت مولف در متن

مولف خالق «شود و تئوري هاي دیگر دارد محو و زایل میمونتاژ و ارجاع به متن
» بینامتنیت«و » مرگ مولف«، »غیاب مولف«هاي جایش را به تئوري» هستی بخش

هاي بینامتنیت است دیگر چیزي پارههایی که مبتنی بر بازي با تکهدهد. در متنمی
ها نیز معنایی نخواهد به نام خالق یا نویسنده معنایی ندارد، مالکیت بر این متن

ست هاي مختلف اهاي دیگر که از مراکز متعدد فرهنگداشت، هر متنی از متن
هایی در خود دارد.نشانه

دیگراندیشـانه، در  ن به متن دیگر وآبازي و بازسازي گیري متن در ذهن ،شکل
هـاي متکثرنـد از   هـا مـتن  از ذهنی به ذهنی دیگر متفاوت است. این تفـاوت ،هادمآ

یـا بنویسـیم  و  ما عادت نکردیم در مورد شان حرف بزنیم وجویانه.هاي لذتمتن
راه اصلی بـه ۀهاي مادربزرگ در دوران کودکی مایقصهنویسیم :می،یمیا اگر بنویس

گونه باشـد. ولـی بـراي مـن کـه      اي اینمان در این مسیر بود. شاید براي عدهافتادن
ـ       سالیان دراز با متن سر و مثابـه  هکـار دارم، مـتن جـاي مـادربزرگ نشسـته. مـتن ب

ها ندارم.  دیگري، پس ادعایی در مالکیت این متن

1397تیرماه 
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/ تسـ در جـانم جـاري  / هاکوهستانمهخیالِ/ شومبرهنه می/ گداريگاه/ شاعرم
چتـر نگـه  / خـورده سـاچمه براي ابـرِ / ام شیان زنبور نهادهآشیان بر آ/ ستهامدت

ي هـا دامنهبریزِآبخشم / به زینت می/ زنممیساز/ ي پنهانهابراي واهمه/ دارممی
/ نویسـم مـی /زنـم خـط مـی  / زنـم میخط/ نویسممی/تکانممیزنگار/ /هستی

زنم .میزنم خطمیزنم خطزنم خط میخط می/ نویسممی
96اسفند لمان.آکلن.

علیرضا درویشیپیشکش به رفیق ِنقاشم:

شاعرم
گا گلف
براندا بم

تارمی خییال
می جان دره
کیانه که یه

فک بنا دارم
گ قوپه سرگرز
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ساچمه بوخورده ابر ره

چتر دارم
جوخوفته جوم جومانه

مزقان زنم
دوراز کونم
ب چکاناآپرانایسان ِچش

موران فوتوکانم...
خط زنم/ نیویسم

نیویسم/ خط زنم
خط زنم/ نیویسم

خط زنم
خط زنم
خط زنم.
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ايي رودخانـه هاپروانه/ زرورق ِ رها شدهها / مارمولکها / مورچه/ کوبند/ میبه در
ءیاشـ ...اَ/ 

هـا /  کـوه يههوهوي قلـ / ي درازگویی کالغان ودر دامنهکه/ گویندمیاز پیغام باد
خوردمیبااااااااتا

اند؟در پچپچههاپنجرهچرا
؟تا گلوگاهالودند آمههادامنهچرا

بتازداسبی نیستها /در دوردست
اي نیست.کشتی/ شکندر کنار موج/ نیستی/ تو/ کوبندمیبه در

پادریاجناب محسن آپیشکش به

درآکو
/ کونده

پوتاران
چوچاران

سرادا ابچین
اب تی تئنروبارِ
چیک

چئن- 

باد ِ پیغام ِ جا گده
کی

کالچان ِشالر ؤ
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ـکویان ِ توکالی  هو هو

چئه چک
هال
چی

ن
خوره

درچاناچره
دره؟چوبهچوب 

چره
پراناچش

شوروم بی گیفته تا گولی چاله ؟

دورشران
اسبی نئسا
تاختا زنه

درآکو
کونده

تو 
نیسایی

مول ِ ور
پراخوتی نئسا.
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گذاشت؟که/ راخُم/ گذاشتبرگراهمسربرکه/ مرابوددیدهمارشاید
هاهاها

يهـا چهارپایـه روي/ آشـفتند رابـازار هاگاو/ داشتخودباغربتیغم/ بازارگردي
نوحانتظاردر/ بودنشستهغلتان سرگین/ شکنموجيخانههقهو

.داشتدستدر/ راباديتازیانه/ سندباد

مهرداد پیله ور و علیرضا فانی:به عزیزانم

امربیبیدهلنتیبلگی
بناولگراسرمی

خوما
بنا؟کی

هاهاها

بوتاسیان
مجیبازار
گابان
بیددگادهالفبازارا
سرانِکتلهخانهقاوهمولِ
/ بونیشتهگوالکگاوِ
رافانوحِ
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سندباد
راکایاباد

داشتی بدس
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هـا اسـطوره وهـا نشـانه ازمختلفـی يهـا گونهبامخاطب. بودالعادهفوقشعرفرودوآغاز
حـوا وآدمياسـطوره کـه ...»ولگ«و» لنتی«. استبرانگیزچالشبرایشکهشودمیروبرو

سـندباد ونـوح مـاجراي نیزو» گوالهگاوه«یاو»انکتلهخانهقاوه«. کندمیمتبادرذهنبهرا
ور)(مهرداد پیله.کندمواجهمتفاوتیهايویلأتبارامخاطبمتندرکه

شـعرم درمتنـی وگويگفتیابینامتنیتيدربارهکهنوشتمبرایتراایننازنینمهرداد
.قصد دارم در فرصتی بنویسم

گـره گـاه آناخودیـا وگـاه آخودايگونـه بـه ،شـود نمیغازآهیچازکهنجاآازمتنیهر
بـا یـا و...) وفرهنگـی ،سیاسی،اجتماعی،اياسطوره،تاریخی(پیشینيهامتنباخوردمی
جدیـد وگويگفتواردخوانشگرابمواجهدردیگرطرفازوطرفیازهمزمانيهامتن
بتوانـد مـتن اگـر خـوردگی گـره ایـن در. اسـت دیگـري يهامتنازثیرپذیرأتکهشودمی
متنـی کنـد، مسـتحیل خـود فـرم وذهنـی لتشکّوزبانیتحسادررابینامتنیتازايمابه

سـتحیل ممثـل ؛داردراخـود زیباشناسیارزشنشانِکهگیردمیشکلهاازامابهازمستقل
.شاملویاحافظيهاشعريهاازامابهشدن

.کردخواهمبازدیگرفرصتیدررااین
غـازین آيسـویه وداردفـرینش آياسـطوره بهداشتیچشممتناینگوییمیدرست

بطـن ازتبعیـد و. داردمـدنظر ،گرفتـه قرارراهشسردرکهشرابیمخُبارادمآسرکشی
چیـزي شـدن . مسخوشفتهآبازاريشدن بهپرتاب. کنندمیشانامگذاريبهشتکهمادر
انتظـار درمانـده بـاقی نمونـه عنـوان بهوکافکامسخِدرسامسارگرگورگیهشدمسخشبیه

سـندباد نـام هبدیگريايافسانهدریانورد،نوحجايهب. بگذردتوفانازکهاست نوحکشتی
پایـان : گفتتوانمیگونهاینیاوسفراینداردازيِبپایان.دهدمیفرمانموافقيهابادبر

.سفرایندارداينانوشته
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از کتـابِ متن زیر نوعی بازي است از ترکیـب متنـی گیلکـی از مـن    
منتشرشـده در اواسـط   .»پاصدا کـی بـال داشـتیدي   بوکوده اسبانرم«

ياز مجموعـه » بیـانی سـعدي گـل  «ي هشتاد و مـتن فارسـی از  دهه
نود.ياوایل دههمنتشرشده در،»ختمیيعشوهي بیهابرگ«

/»کشـد مـی اش را بـو کـه مـاده  / گرگـی مجـروح  «/ بـرف و گـرگ  / شب و برف
بریشـمِ اگـل سـت خـواب هـیچ درخـت    هامدتو / کردمیکمین/ هاگذشتهدر- 

- دو/ سـمفونی بـاد  و هويِه/ زدجوانه می/ شباهنگام / - شوبد آنمی/  افتاده راتک
دو–سی - ال–سل / فا–می–ر 

کردرخنه میکه / بودتوکایی سیاه / غربتاندوه
/ اش راگرگی مجروح کـه بـوي مـاده   «/ گرگيزوزهکنارِدر/ خواندمیواز/  آماه

دم سـپیده ایسـتادن تـا  / کـاج سـهمش از جنگـلِ  و/ مالیدها میي استپهابه کاج
زنـی روبـروي گرگـی    و/ تا در باز شود یا نه/ جنگلی بوديیک کلبهيدروازهپشت

کشدمیانتظار/ بیهوده/ تاب/ ابریشمگلدرختچترِزیرِ/ »مجروح بایستد یا نه
مستانهراه رفتنِ/ تاتییتات/ - پایانی ندارد / ي سردهاگردش در خیابان- 

رقصانند/ میراها گهوارهالالیی برشبگردان مست / 
کشد.میسوت/ کشدمیسوت/ کشدمیسوت/ قطاري که/ سرد وخیابانِشب و

شب و ورف
ورف و ورگ

گرگی مجروح«
»کشیدمیکه ماده اش را بو

خوس بناك ِ دکفته شبتک/ هیتا/ کن تاسایه/ جوخوفتی/ دامیشکانه بو- 
- دورشین ناورده / خابا
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شودرس
تیویال زیی

راي ِ باد ِ سمفونیهاهاراي
فا- می- ر- دو

دو.- سی- ال - سو 

تاسییانی
سییا گیشبت بو

راوه کودي.

ما
آواز خانه

ورگ ِ زوزو وراچک
اش راگرگی مجروح که بوي ماده«

»مالیدها میي استپهابه کاج
»سهمش از جنگل کاجو«
ک کلبه جنگلی بودایستادن تاسپیده دم پشت دروازه ی«

تا در باز شود یا نه
»و زنی روبروي گرگی مجروح بایستد یا نه

خوس ِچتر ِجیرشب
هالچین
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هچین
رافایی

کشئن دره

سرد ِ خیابانان ِ گردش- 
توماما بوستنی

- نی یه 
تاتا

تاتی
تی تره مستان

ناي نایاسري نیگاران ِ گاره
گردانیکامات شبکار

واالي زنه د ِ.

سرد ِ خیابان وشب و
ایتا قطار

کی
شوب زنه
شوب زنه
شوب زنه.
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باز هم خاورمیانه
ي همیشـگی هـا واهمه/ شب/ روندبشب باال از/ بافند/ میطناب- طناب- طناب

ي تاریکهادخمه/ زمین/زنگارزده/ خاورمیانهسمانِآ/ شدهزیرسر/ 
بسـان ِ گـرگ ِ درکمـین در مـه    / دیـوار وارِآدر کـنج  / انـد به زانو نشسته/ سربازان

صبحگاهان
گذردمیبه سرعت/ زدهحواي صاعقه/ حوا

سـوت / چرخـد سـیب  / مـی برشی از یک سیب/ همین طور تا/ جاي پا باقی است
بـوي  / سـیب / رودمـی از دجلـه بـاال  / شب/ خورد سیبمیتازیانه/ زند سیبمی

ي خشکهاجویباريخمیازه/ سیب/ ن سوي پلآردگان ِ م  /
راپرخاشگردود ِ / زنددامن می/ باد
خاورمیانه/متنِ خاکسترشده / خاورمیانه/ تش ِ سرکشآ

سرگردان  / ي تاریخهاالي ِ فریادالبه/ دودمیبرهنهمتن / 
- برخیـز / نیسـت دیگـر  - نیسـت دیگـر  - نیسـت دیگـر  / رنیست دیگ/ جاي پا بود

برخیز.- برخیز

پیشکش به فرامرز جان طالبی

بازم خاورمیانه

ویریس- ویریس- ویریس
وؤجده

شبا
فچه کد
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شب

همیشک ِ جومجمان
واسراشو

خاورمیانه اسمان
موران بزه

زیمین
گوره خوله گوراب

ربازانس
پاچوکو نیشته ده
دیواره دپار ِکونج

مانه سانتارمی بن ِجوخوفته ورگ

حووآ
حووآ» برق ِ دم بیده«

تون تاش دواره

پاماله نها
هه تو تا

ایتا پات سئب
توب خوره سئب

شیب زنه سئب
راخوره سئب

یا»دجله«شب فچه که 



19/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه
سئب

پورده اودس ِ موردان ِ بو
سئب

جون ِ ابدوهوشکه ال
باد

واتیناد
فتراکن دودکا

خاورمیانه»برزه بلـ ره کش وگ«

کا وتگورشه
وت

برانده دوبه
راي ِ تاریخ ِ چئه تکهاهاراي

یاالها
پا مقر نهابو

نه نا د ِ
نه نا د -نه نا د -نه نا د

ویریس.- ویریس- ویریس
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برچیدند/ راهادروازه
ختندویآ/ وارونه/ راهاتفنگ

.دستدربجوییآ/ اندایستادهرخنیمسربازان

انابلته
،هدویچه

سرپورانا
سراکونا

ه.دوارگاد

،ایسادسوكسربازان
.دسبهابجو
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پشتیالكهیچ/ مهشاید/ کسینه/ مننه
.دود/ می خیابان/ کنشفتهآ/ راموهایت/ دخترکنعبوربآاز

من/ نه
کیهی/ نه

یمبلگی
*الکوابهیتا

الکوبزنوئرابا
مؤتی

کونکولکاال
خیابان

د
و

وه

روزي. رفتـه بختبخانهتازهاستدختري) دخترواب=الکواب(الکپشتگیالنهايافسانهدر*
چشـم کـه اینبرايدختر. رسدمیراهازشوهرپدرکهبودودخشستشويحالدرخانهحیاطدر

تعـالی تباركخدواند. دهدنجاتناگواروضعیتاینازرااوخواهدمیخداازنیافتداوبهنامحرم
.کندمیتبدیلالکپشتبهرااوودهدمیقراردختررويبهراابطشت
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غازآگونهاین/ رودمیباالگردودرختاز/ جوانیراسوي/ امعطسهصداياز
.تعطیلروزیکصبح/ شودمی

جاایشکممی
گینجاوانهتونگولهایتا

فچکهاغوزدارا
بهبناآتو
.روزتعطیلیصوبکهایتا

درکـه بکـر امـا سـاده تصـویري . استدلنشینبسیارکارایناتمسفرِنوعِوشعريفضاي
گـی تـازه کلمـات، ِ امـاجنس انـد بودهقبلازهاواژه. میکندایجادخوانشلذتمخاطب
خـودت بـه فقـط کـه گیلکیشعردراتاینگونهيهاتجربه. میکندمتبادرذهنبهخاصی
تقلیـد وشـباهت بـاب ازنهامااندازدمیلنگروديشمسکارهايبیادراآدمدارد،شباهت

سـاده قالـب دربظـاهر شـعري . نویسیسادهِ خصوصدرخودتکارهاييگونهازکه
هـا سـاعت میشـود کوتـاهی همـین در.  شـاعرانه تامالتازپراما)نویسیآساننه(نویسی
کـه جوانیراسويتاعطسهصداياز. ردکورودنگاهتِپشتپسجهانبهوکرددرنگ

بـه لـذتی شـاعرانه نشسـت. درود     تعطیلروزیکصبحدرورودمیباالگردودرختاز
رفیق.  

ورلهیمهرداد پ



23/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

هـا از پـرچم / بـاد / مانـد مـی تـش آبـه  / بآ/ توان نوشتمیچیها / براي این روز
در / حسـرت در به جویبارهـاي  / ي رها هابه زرورق/ پیله کرده است/ دست کشید

را سـر  هـا روزنـه يحوصله/ درازگویی کالغان/ شوبدآمیخاك راها / ستان پادگانآ
برده است

/ جنگـاوران / درهدر مسـیر جهـنم  / ي پیرنـد هـا مادیان/ هاراه/ توان نوشتمیچه
هابه قرارگاه/ گردندمیازب/ خستگی در نکرده

.از هم نپاشد/ نمتکه/ توان نوشتمیچه

پیشکش استموحد اد ژدي جان میرزانها: به

آ روزانِ  ره
شا نیویشتنچی
آب

اتشا مانه
باد

بیدقانا دس بکشه
سرادا  ابچینا

دونوسه
ناجه کش الجونا- 

پادگانان ِ دراستان- 
.خاکا اورشینه



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 24

کالچان ِ قارقار ِشالر
شولوجانکان ِحوصله جا واسرا

چی شا نیویشتن
راشئن

پیر ِ مادیانده
جهندم دره چر سر

خالوران
مانده چینا نوکوده

کونا پسا کونده
.بنه بر ِ سامان سر

چی 
شا 

نیویشتن
کی
فنوه
ت؟وو



25/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

توسـکايِ «يهمسـایه / بکنـار آبندرِيِهاچلچلهقدیمیِیارِ/ بخواب/ او ... آ/ او ... آ
»کنار مرداب

خرچنگردشو از روي/ او ... آ/ ... آاو 
/ بنشـین / هـاي زالل بآي پچپچـه کنار / پل غازیاناز/ عبور کن/ عصابی/ اکنون
بی راآگیسوي نیلوفران کالف

شانه بزن./ راهاخزه/ شانه بزن

دوست شاعرم اباذر غالمیيدر بدرقه

او ... آ
او ... آ

بوخوس
س براراب کناره اب کاکاین ِد

همساده"سل ِکول ِتوسه داره"

او ... آ
او ... آ

پابسرا کون
پابوز گیره کا
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اسا
بی عصا

پی یارؤوئر بزن غازیان ِ ک
کاس ِ اب ِ گومه گومه کنار بی نیش

که یاسل تی تی ساج ِکول
شانه بزن

شانه بزن
گوزگا لیکا.



27/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

پیشـوازش بـه / دریاییيهاپرستو/ دلوآکفموجِ/ کندمیرهاهاسنگرويراخود
.دوند/ میبرهنهپاهايبا/ روندمی

فـانوسِ بـا / گفتگـویم دربآبـا / درودیسپازسوترنآ/ دریاهفتکوههفت/ اینجا
.بودمماهی/ کاش/ خالیيهاباقایق/ دریایی

/  سرسنگانِسرادهخورا
.کولهباردهکخ
ئنچیردریا

شدهپیشاشو
.وودهدوراندهپا

ایا
دریاهفکوهف

تراوشینجااماردوس
دارمهگبامراابِ
ارافانوسِدریا

اراکرجنِخالی
کاشکی

مایی
.بوبوبیم



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 28

خیابان ندود(که) در/ توان نوشتشعر نمی
بخش)باد رهاییآبراي عصیان فواره (ناکجانشانی ی بباديِآ/ خیابان

برداشت.اش رايروسر/ شعر

شعر 
نیویشتن
نشا

وهوخیابانا نود- 

خیابان
بی جکه جا کوگا

- ره کش فووارهوگ- 

شعر
خولچه کا

اوساد



29/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

/ ببند انتهاي چوب نازکیر ات را بروسري/ کند شعر رامیخیس/ غروب خیابان
مهتاب سمان ِ بیآاز رعد / دوباره باید عبور کنیم/ مویت را پریشان کن

هیستا کونه شعرا
خیابان ِ افتاب پردیچین

تی لچکا دود
راکا لچه یا

تی مؤ
کولکاال کون

دوبارده با وئر بزنیم
رتکا.بی مانگه تاو اسمان ِ گو
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پوسـت / درد/ .گیـرد مـی درد، سـکوت ِسـکوت / گیـرد نمیرامآ/ درد/ کهوقتی
نـیش  / دیگـر سوياز/ شودمیرمک/ سویکاز/ کلمه/ لماتکدستدراندازدمی
- شوندمیفربهها / روزنامهحوادثيصفحه- / راکاغذزند می
چردمیرااتگلوگاهکهکژدمی/ یعنی/ درد
نیستانتظارتبهکسی/ یعنی/ درد
.باشندهرفتخواببه/ بودندنشستهاتشانهرويکهگانیفرشته/ یعنی/ درد

کیوختی
درد

گیرهنیتاما
تامه

تامتولی
.گیرهدرد
درد

دسِانکلمهبهخاچکا
کلمه
سرایی

بهکلم



31/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

ورایی
تا

کاغذازرخاشه
- بنچاپاقافاصهِ حوادثِ انروزنامه- 

درد
یعنی

کیپابوزگیره
کی

چره
چیلیکاتی

ددر
:یعنی

نئساهیکی
رافاتی

درد
یعنی

بوننیشتهسرشانهتیکیفرشتانی
.شنواخابا
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هم ماهیسیم و زماهیِبوي ناي و/ دهدمی»چمخاله«بويِ / »راین«گوشه کنار 
/ انـد هندوانه بـار زده هاقایق/سرد بود/ دست منانگشتانروي / کف/ ب ارام بودآ

.شکافندمیشیرین رابِآپاروها 
مـرا - پاشـد  مـی زخمم نمـک رب/ دختركي گیتارِزخمه/ بید مجنونيسایهزیرِ
قـایق  بادبـانِ / بـاد عریـان اسـت   / سـبیل ي حسـن تـا دکـه  / »گودهقلم«برد تا می

مست.نیزار / اشدر اوج شبانهشب / برافراشته
بازارهـا از همـان کوچـه  / در منهایادانبوه/ ي کنار رودابلندبر ام نشسته/ در انتظار

شـب بـود و  / نوشـت. هـا همانجـا در/ یش راهـا شعر»  اورهان ولی«/ کهگذرندمی
بـود و سـاکت  بلد راه/ لود بودآراه گل/ راهازد صخرهتازیانه میمدام، بارانیِ/ تاریکی

دور.خیس بودند و» دوغو بایزید«هاي شهرِروشنایی چراغ/ د مشغولخوهب

ديپیشکش به جناب رضا جان مقص

دیمه کنار»ِراین«
بویا دیهه» چمخاله«

سیم وسیمساك.بو و سسِلکگی

اب  
سانه
سرده

کئخ
دسان ِ انگوشتان ِ سر ـمی- 



33/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

/ کرجئن
هیندوانه بار بزه یید

/ پارون
ابا ووینن.سس ِ

شل ِ وي دار ِسایه دیمه
کورکی گیتار ِصدا

زنهمی جیجاکی یا چو
الکومه / باد پیران بکانده/ حسن سبیل ِ بوتکا."قلم گوده"مرابره تا - 

- لوله جار مست./ شب انبست/ بادبان وافراشته

راپا
نیشتم کند سر
ایی عالمی یاد

هوکوچه بازارانا گرده
خوشعرانا» اورهان ولی«کی 

هورا بینویشت.
را چل بو / ایی الفندي وارش سنگ ِ الخانا را  زیی/ تین تاريشب بوو
هیست بو و/ چراغان ِسوتابی»ِدوغو بایزید«/ رابلد دمرس/ تا چکره

فانرس.دس

قلم گوده:جزیره اي در دهانه مرداب در غازیان.. 1
روج از ایران.دوغوبایزید:اولین شهر مرزي ترکیه پس از خ.2
. اورهان ولی از شاعران نوگراي ترکیه3
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اسـتوار درختـان / دهـد در هوا تاب میراکمربندش/ باد/ خواندمیرجزبیهوده
گشودهراگیسوانشگره/ مالیدهماتیک،لبانشبهشعر/ - زنانسوت- / اندایستاده
ِ زرورقبـه / خشـک ویبـارِ جکنـار در/ کـودك. بادکنـک بـه کـرده پیله/ شیطان
شدهمچاله
دختركپیراهنِيدگمهبه/ پیشيدفعه

دستانشکفدرکردهپنهان/ شنمشتی
.کندمیپهلوانیرقص/ پلروي / شرشلوايجیفهدردریاییدزدانِپرچمِ

بـود جـاذب بـرایم همیشهلنگروديشمسمحمديهاشعر
بـه شـود مـی مپرتـاب سـکوي اوقاتگاهی.هستوهمچنان

گی در چند کـار مـن   ي این پرتاب شدههانشانه. شعرسمت
ایـن ازدیگر یکیترانه53مجموعهاز32ترانههویداست. 

لنگـرودي شمسمحمدبهزیرشعر.استپرتابيهاسکو
.استتقدیم

کونهکالچمکورمهچین
باد- 

چانهواپیمییانهوااشق.
ایسادهسوكداران

- زنفیرادس- 
ویسهماتکالبخوتوو

.واکودتوشکاگئسهخو



35/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

مزرت
دونوسه

ازیبلونِ دسِ زاك
/ دیمهالجوِ هوشک
ابچینآکولکازه

سواراوي
.پولوکاِ پیرانالکو

فورشپمییا
دارهکودهموشتا

فزهقوزهشالنبیدقاِ کوالندوزهدریا
سرِ  پورد
.کونهمافوزه
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.گویدمیتکانیخانهاز/ :امسپردهگوشبادبه/ سطرخرینآستونِبهامدادهتکیه

کتاسهِ سطرِقاقدفراشتمهمرا
:دمکوشابادا

.گهجاجاجکه



37/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

.شمردمیراساحلهايکابوس/ باد/ رامآوبودبیآدریا/ شناگرشدغرق

’بوغرقاشینوباز
سانوبوکاسدریا
باد

ایشمارديفوقوسانادریاکناره



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 38

راروزها/ شمارممی
.شماربی/ اندوه

ایشمارم
روزانا

تاسییانی
.نیشمار



39/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

.ایستاد/ باران/ نیستی/ تو/ جویندمیراشنیهايتپه/ دریاییِ مرغان
يسـتاره مشـتی / را»گـوده لـم ق«يجزیرهزارهاينی/ کندمیبوجاري/ موافقباد

مندامندرریزدمیدریایی
ـ زندمیچشمک/ شکنموجهايسنگيابلندبر/ امنشستهبغلبهزانو آوازِ مـن ه ب

...قایقران/ بزنپارو/ بزنپارو/ غازیانمردابدر/ پورعاشورقایقرانِ
/ زخمـی یـایی درهـاي صـدف / مـرداب کـرانِ هـم روديدهانه/ دهدمیزهمبوي
ـ نیسـت ختـه  ویآ/ .ایسـتاد / بـاران / نیسـتی / تـو / کشندمیغوشآدرراهاشن رب

کمان  رنگین/ طناب

کاکایناب
وامجنالناووکِ فورش

تو
نیسایی

.بئساوارش

سرتوك
زئنهتبجه

له»گودهقلم« جاراـل
پمایی

.پرپرهمیدوکونهخیزاسوکوله



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 40

نیشتمزانودوکونده
توکالیِ سنگانِ مول
آوآزِ بانکرجی»ِعاشورپور«نهزلوچانمراآي

- مییانِ موردابِ غازیان«
- بزنپا
_بزنپا

.»بانکرجی

دیههبویاِ سمساك
دهنهروگاسوسر

قارانقوروشانجیجاکه
شنکشافورشانا

تو
نیسایی

.بئساوارش
رکازنگهنناادهوارگ

.تیرکمانِ باباخان



41/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

زنجیرنه/ رویانه/ بافمنمیچیزيدیگر
پـرچمِ هـا بلنـدي بر/ رادشتورودخانهاطراف/ اندکشیدهپرچین/ دریاییدزدان
.اندافراختهسیاه

رفتهوابه/ شددود/ سیگارم
.اندازممیقالب/ امنبیهاياسکله/ شکنموجهايسنگروي/ ایستممیحاال

ورپیلهجانمهردادبهپیشکش

نبافمهیچید
رویانه
زنجیلنه

کوالندوزهدریا
دبوکودهرمشوچاکاالت
ناهتوکال
وازدهبیدقسییا

پاپروسمی
بوبدود
بوشهوا

ایسماسا
سرسنگانِمولِانِاسکلهندارنام

.تاودمقارماق



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 42

پنجـره پشـت / اي کـه صـندلی و/ کلماتزخم/ ومنم/ کشدنمیراظارمانتکسی
سـوت  / دکشـ مـی سوتورودمی/ مرزسوينآکه/ قطاريتماشايبراي/ است
د.کشسوت می/ دکشمی

نیسارافامیهیکی
ومنم

وجیجاکیانکلمه
صندلیایتا
نهاپوشتدرچهکی

تاماشاهقطار
کی
دساومرز
.زنهشوبوشه

.زنهشوب
.زنهشوب



43/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

نآبه/ برسم/ تا/ برومبایدچقدر/ رهگذر/ من/ شويمی/ تماشا/ تو/ وقتی
.امایستادهینهآجلوي/ من/ اينشستهبالکنش در/ که تو/ ايکافه

وختی
تو

تاماشا
بی

من
دواررا

بشمباچندر
تا

فارسم
یاکافهاو

کی
تو

یینیشتهسرتراس
من
وراینه

ایسام
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کهيقطارد / تایسمی/ اندازدمیطنین/ ايعطسهصداي/ گرمروزنیمسوينآ
.ببردجبههبهراسربازان/ استقرار

دساوزواله
ایشکمایتا

/ اوخان
اوسانه

ارقطکونهایس
قرارهکی

.ببرهجبههسربازانا



45/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

کشیدنتغوشآدربراي/ کنمدرخستگیبایدکمی
بوددرازيراهچه

بوکونمچیناماندهباایمیزگیره
زئنهکشاتی

بوراچندرشر
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.ديماهِ گیسوي/ رفتباال/ گذاشتنردبام/ زدگرهراعلف

واشا
هبزکهتوش

بناسردي
کستفچه
.اگئسمادیا



47/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

.دیدراترسونآ/ شودنمی/ اینجا/ کنندمیتکانیخانه/ سوترنآکمی

تراوشنایبچه
چئناچیککوداندردهجاجکه

ایا
نشادئن

.ترااوشن
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رد.در / ايسایه/ استردي/ راهدر
گویند ـ/ میندیدمنـ م

.رددر/ راهدر/ سرهمپشت/ اندریخته/ نیاکانيهاسایه
گوید ـمیدیلمستانـ تاریخ
.راجستجو/ استبردهیاداز: کهرهگذريبراي/ ورندآمیدرشکلک

دیدم ــ من
/ دیـد شـود نمـی دیگـر / تـاریخ را. تـابی کـج / دهـد مـی هل/ خانگیمار/ لولدمی

بودنـد ایسـتاده نگهبانیبه/ برفبدون ماهیازروزیکغروبِدرکه/ راجنگاورانی
را...فرداراهدر / دنلول/ میپیمودن/ شکلک/ رد/ راه/ .کمینگاهدر/ 

رایا
رچ
دره

رچا
سایه

نیدممن- 
- گده

سایانبارهد*
دفجه



49/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

تترج
رایا
رچا

- گهلمستاندیتاریخ- 
گیردهرخشینا
رادوارا

کی
داجخترا
.وامجا

- بیدممن- 
کونهویشوالکی

روفکرِ
زنهدوسکول

چوبِ راك تاریخا

ئند
نشا

د
خالورانا

سرمقرروزهماناموورفایتاکی
.سرچرِبودایساراپا
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راخشی

رچ
رخشین

مج
دکونهوالکی–ویش
را ...رافردا

پاراجانفسرگی:ارمنیفیلمسازازمیفیل*

درگیـر خـودش بـا رامـا خـوانش آغازدرکهاست» آنی«خوبشعریکهايویژگیاز
درکـه (پورهـادي مسـعود )شـعرهاي اکثـر (شعر. استنخستین»ِآن«همینمهم. کندمی

ایـن . اسـت برخـوردار ییهـا داشـته وقابلیتچنینازخوبیهب)شناسمشنمیاصلناینجا
بـا مخاطـب کـه کشـاند مـی دیگـري هاي»آن«بهرامخاطبخوبیهبمتنآغازینيداشته
چالشـی درمـتن ونویساندمیآنيهاشانهبررایشهانظریهخود،تئوریکيهاگیريبهره

درمخاطـب کشـف جهانِهاي»آن«کهشودمیروبروییهابازآفرینیبا،مخاطببامانأتو
.استمتنازاوخوانش

يهـا دیـالوگ وبیـرون ازشـده تنیـده هـاي روایت. استقشنگتواینکار. مسعودجان
بـه متعلـق کـه داردییهـا بازيشعر،زبان. استدادهآنبهخاصیيهاویژگیمتن،درونِ
يهـا آفـرینش مـتن، درونِرفتارهـاي . اسـت نشـده گرفتهعاریهدیگريازوتوستخود
هـا ایـن . اسـت بکـر ونوگیلکی،شعردرخود،نوعدرکهدهدمیبروزخودازراايتازه
بـه کننـد مـل أتآندرهـم غیربـومی شـعرِ جديِ مخاطباناگرکهاستتوجهاتیازهمه
ازکلیتـی درتوانـد مـی خودامر،اینکهرسندمیخوبیبرانگیزچالشيهانظرگاهوهانگاه
نظـرِ مـورد هـدف کـه شـود جـر منخـوبی بازخوردهايبه) آنگريبومیازجداي(نقد

.متنيهاترجمهخوانش بهتوجهبانقد،خصوصدربودپیشنهادم
»ورمهرداد پیله«



51/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

ددهـ نمـی / پاسخ/ چینور نرایتهالب/ بیهوده/ ندادپاسخ/ جِ/ وو/ آ و/ وواو
/ تابسـتان رمِگروزِنیمسبزِيهامارمولک/ وجوانيهاسنجاقک/ کهگونههمان/ 

.سندناشنمی/ راخار/ راحصار/ راپاییزباد گرم
.تندـسیـن/ خواندنی/ هابرگرويينوشته

وواو
وآ
وؤ
جِ
جووا
جودو

آجوا
ندا
ینچه

توکاتی
ونِ

چین
جوا
آ

نده
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کیتوهه
/ زوالهتاوسسانِ
السانچیچیتونگوله

رانچاچوسبزه
/ گرمشایزهپای

/ رمشا
/ تمشا
نش

نا
.سده

تووولگان
شاخاندن

نی
یه



53/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

ریسمانریسمانریسمان
ریسمانریسمانریسمان

نمکبويِ/ قایق

ویریسویریسویریس
ویریسویریسویریس

لوتکا
بوِ اژدم
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پکبا/ زندمیپرسهراهاخیابان/ کشدمینقشه/ سرگردانيهاچیزِپنهانجانِ 
.سیگاربهعمیق

زورِ چئنچیکیاالهابوخوردهجیگا
دارهانگارهِ اب

گردهخیابانانا
.اودوشهپاپروسا



55/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

.مندستدر/ سردِ باديتازیانه/ شعر/ داردبرتنصاعقهلباس

/ دارهوازهپاپوکاِ گورتک
شعر
راکاِ بادسرده



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 56
.دسمی

.بودسرگردان هاابانیخدردیرزمانی که/ فریادي/ گرفتدستمازآتش را / 

جادسِمی
فاگیفتاتشا

ایژگیرهاو
.خییاباناناگردستیگریاالهابوتاسااکنکی



57/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

.بنویسمبایداندوهکداماز/ دانمنمیام / نشستهستهبيهابقچهروي

نیشتمسرِ بوقچانوانکوده
نانمه
بایاتاسیانیکویتا

.بینویسم
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.اندازسنگکردنپانآپاو این/ فلفلويب/ پوشانچکمهسیاهِهرايهراي

رايهارايهاِوازنچکمهسییا
بوگرمالت

.اوپاآپانکارزی



59/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

بـر / انـد نشسـته تلـخ / تـاریکی وسـکوت / .بگوچیزي/ ...شگانجگنهیاهوي/ تا
چیـزي / .توفانیدریايمالح/ بادمسیردرروشنچراغتو/ تويگشادهيسفره

بـه / گرسـنه يهاگرگ/ آلود »نسرینگل«يریشهبه/ راداسزنگار/ اندوه/ بگو
اندایستاده/ انگوسفندفراخوانِارکسترِتماشاي
پابرهنـه / شـاملو مرداهنکوهشیر/ استکردهگم/ راهانشانه/ شبتاب/ بگوچیزي

.گذرد/ میکهکشانلودآبرفيهاجادهاز/ 

نماندهروزانتهايبهچیزي«
»بگوچیزي
طوافیحسین

طوافیحسینبهتقدیم

تا
...توکاپرهِ ننچیچی

ایچی
.بوگو

وتام
تاريتین

دهنیشتهزرخ
سرسفرهواشادهتی
تو
سوتکاراسرهِ باد



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 60
.لوسمانِ شورشدریا

بوگوایچی
تاسه
ویسهمورانادازه

یابنهِ»نسرینِ گول«

ورگانوشتا
تاماشاارکسترِ دوخانکوسند

.ایساده

ایچی
بوگو

سوکونهکونه
کودهاویرا

داره
یاکورهِ خوسر
»مردايکوهاهنِ شیر«شاملو

پاورانده
شوندره

.یاراشیورفازهکشانهکش



61/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

هـاي سـرکشِ   اسـب / ایستگاه سـرِ راه را / بدورمی/ باردمی/ باردباران همچنان می
پنجره را.پشتپوشِعروسک سرخ/ راسیرك 

اي نداري.خاطره/ دیگرکه خوب است 
ساعت چند است؟/ ـ روز/ باران در/ ـ  باران/ روز در/ ایستدنمی/ باردمی

پـس  را درخـت  يدریـا تنـه  / خـاك دهـن گشـوده    / گرمِ ماه شهریور استنیمروزِ
کمـی  کـه / بـارانی / انـدازد. مـی پـژواك  هادر کوهستان/ کالغِ شعرِ شاملو/ زندمی
(کـه) شـخم   / کنـد رهـا مـی  / پنهانِ چیزهاي سـرگردان را جانِ / باردسوتر میآن

آسفالت را./ ها رافرشسنگ/ بزنند
پشت پرچینِ باران/ شودسرزیر می/ آتشيآغوشی از شعله

بارد.باران همچنان می

تو وارههوارش ه
واره

رهوو
ه ایسکایارا سر

سیرك یاقِ اسبانا
درچه پوشت

ا کا.گئشهبپا ایسا سورخِ پاپو 

خوبه د
اي ناري.خاطره
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واره
ایس نوکونه

روز
ـ وارشِ ال

وارش
روزِ الـ 

ساعت چند جا کارکونه؟

یهشریرما ال عطش زواله
خاك دهن واکود
دریا کونده پسازه

شاملو شعرانِ کالچ
کولهتا

اوخان دگاد.
/ ناچه چیک الیاهاجیگابوخورده زوره/ ایپچه اوشین تر واره/ کی/ رشیوا

بستانا/ بوله بزند/ سرا د اسفالتا./ سنگ

ایی کشه ول
راوه کونه

وارشِ چپر پوشت.

وارش هه تو واره.



63/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

قطـاري / تماشـا بـه ایسـتد نمیکسی/ مکانبی/جابی/ من/ تواز/ گویممیتواز
گفتنتواز/ شودنمیتیتر/ جاییدر/ کندینمتوقف
رويکـه برفـی / بـرف / کنـیم پـارو بـرف بیا/ نیستیمحادثهما/ دیگر/ کهاکنون
.استنشسته/ جاپاها

گمجاتی
جاتی
من
بی

جا
جیگا

تاماشانئسههیکی
نوکونهایسقطار
تیتر
بهنی

جاهی
گوفتنجاتی

اماکیهسا
ِد

ییمنیتفاق
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یابی

اوسانیمپارو
ورف

روییمو
ورف
نیشتهکیورف

.سرِ پاماالن



65/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

.راشدهفراموشيهانام/ کندمیدوره/ دوباره/ خیابانخواندمیآواز

خیابانخانهآواز
دوبارده

کونهدوره
.شوناماناجخترا



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 66

/ بـاران / بتـازد / نیستاسبی/ مدآدورهايدوردستازکهمسافري/ ودشمیپیاده
.یدآمیپیشوازبه

به پیمان نوري
ایهجیربی

باموجادورِشراندورکیموسافري
نئسااسبی
زنهتاختا

وارش
ایهپیشاشو

پورهاديمسعودشعرِدرتاملی
چـرا دانـم نمـی . امخواندهرامسعودزیبايشعرِاینبارهادهاخیر،روزسهدوایندرشاید

انـدوه . نشسـت مـی گـو وگفـت بـه مـن بـا مـدام اشکوتـاهی همـین در.کردنمیرهایم
چـالش بـه خودبارادرونماشتاثیرگذاريحسکهکشاندمیشعلهمندرراايناشناخته

.  بودکشیده
».آمددوريهادوردستازکهمسافريشودمیپیاده«

سـوي آنازکـه باشـد هـم شـاعر خـود حالِوحسبیانگرِتواندمیشعرکهندارمکاري
انسـانِ ایـن . استانساننوعِبمثابهبیانگرِمسافرمن،برايامااستآمده)آلمانکلنِ(هاآب



67/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه
روبـرو تنهـایی بـا شـدنش پیـاده در)داردتاملفرصتخود،جايدرهمسفرکه(مسافر

.شودمی
درنشـانه کـه نمـادي . استنمادینکهدارداشارهنبودنیبهشاعر،».بتازدکهنیستاسبی«

هـم سـوارانی بـی متوجـه راماتواندمیاسبی،بیاینحتاو. داردشناسیاسطورهوحماسه
نـه تنهاسـت، شـاعر کـه چـرا ! شد؟چهراسواران: شودمیپرسشمخاطب،برايکهکند

پرتـاب هـم گذشـته بهناخودآگاهراماتواندمینجاایدراسبیبی! سوارينهوستاسبی
متوجـه راذهـن وگردیـده منجـر اینچنینـی امروزِبهکهرخداديبه. )نزدیکیادور(کند

شـاعر، »شـد؟ چـه راسواران«:بپرسیمغیرمستقیمیعنی،استحضوربیکهبکندهمسوار
زنـدگی )اروپـا هـم آن(مـدرن جهـان دراست،مدرنپستومدرندورهواکنونشاعرِ

توجـه نمادهـایی بـه رامـا امـا نیستسوارياسبواسبدورهدیگرکهداندمیوکندمی
مـا، ذهـنِ درنوعیهبتواندمی، »بتازدنیستاسبی«ِ خوانش. دارداهمیتبسیارکهدهدمی

سـپرده شـی فراموهبکهمایندتاریخوفرهنگيهاریشهکهکندمتبادرراییهاحماسهمرگ
هـم، شـعر بنـديِ پایـان »آیـد مـی پیشـواز بـه بـاران «...و»نیستاسبی«: کهآنجاتااندشده

»آیـد مـی پیشوازبههمباران«کشاندمیدیگرچالشیبهرامخاطبکهدارداينگريژرف
.استبرانگیزتاملهمآنکهکندمیروبروايچندگانههايتاویلباراما

ورمهرداد پیله



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 68

بگذارمراهسربر/ ندارمچراغ
!را؟خیابانهايقراريبی/ نشنومشودنمی

نارمچراغ
بنمراسر

بهنی
ناومنیش

!یا؟اسیاسهِ خیابان



69/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

غروبانگیزماللبوي
صندلی/ ایوانکنار/ کندمیدرخستگی

بوتیمچیِچمالیم
کونهچینامانده
چکیچبن

اوستول



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 70

در/ مـزه بـی بادسوزِ/ .نیستی/ تو/ دارندمنقاربه/ راشدهقیچیهايدامنههاکالغ
.انتظاردرشالیکارزنانِ/ علفزارامواجاليبهدرال/ سربازانپايصداي/ دريستانهآ

شاملوسالگرددر

پراناچشبزهمقراضکالچان
دارنگیفتهتوکا

تو
.یسایین

سوزِبادِسس
براچکبرگا

پاسداِسربازان
البهالکولهعلفچر

کراچئن
رافارافایی



71/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

راپنهـان هـاي چیز/ یکشنبه/ پرممیشنبهروياز/ یمآمیبدنیادوباره/ شبشنبه
.زنممیواکسکفش/ جمعهتادوشنبه/ ایوانجلويهايویزآبهویزمآمی/ 

دوبارده
/  بمبیچه

شوبشمبه
شمبا

کونمبسراپا
شمبایک

ناچهچیکبداجیگا
.  دگانمگرك

دوشمبه
تا

جوما
.پاوزارازنمماز



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 72

.بودفکَ/ بودفکَ/ بودفکَ/ خواندمیسرهیک/ دوريهادوردستاز

جادورِ شراندوره
خانهبندایی
بوکئخ
بوکئخ
بوکئخ

ـیر نـه بـود، کـف «مفهومبرمبتنیگیالنیانتعبیربه) کوکو( جنگلیرندهپاواي* بـر تکیـه کـه »ش
.داردقدیمیايافسانه

ـیالن درزیـادي يهـا افسـانه نآيدربـاره کـه استصحراییپرندگاناز» کوکو« .اسـت رایـج گ
ـیر جوشـاندن درحالدخترروزیک: نامادريدستاسیربودیتیمیدختر» کوکو«گویندمی بـود، ش
کنـد میشروعوبیندمیاورانامادريهنگامدرهمینخورد،میکمیکفازدختر.کندمیکفشیر

ـین تـابِ کـه دامنپاكدخترِ.»یدآمیکمهرروزشیرچرابگوپسکه«بیدادودادبه راتهمتـی چن
خـالص مـادري ناتهمـت شـر ازتـا وردآدرايپرندهصورتبهاوراکهخواهدمیازخدا،نداشت

برفـراز پـس نآاز. یـد آمـی در»کوکـو «صـورت بـه اووکندمیمستجابرااودعايخدا. شود
.)بودکف- بودکف(»بوکئخ- بوکئخ«خواندمیونشیندمیدرختان
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جویدمیمترجمشعر

/ تـا کجـا  / از کجا/ از/ جِ/ ت/ تا/ تابندمی/ بافندمیطناب/ !!! برخیزـ / برخاستم
/ پریـزاد تـی تـی / شـکوفه / کجـا  تـا از  کجـا  / انـد؟ بستهطناب/ برخاستنهنگام

/ بسـت اشعرابـه بـه / رامارلیکورزاهاي/ مستشاهی/ شاه/ مستکفشدوزکی
شـبنمِ / بـار / مـار / درخـت / رودو بـاال مـی  چسبد می/ رودمیباالدرختاز/ مار

/ گاهیحصـب گنجشـکان هیـاهوي ازبرنخاسـت کسـی / بـارش / خارش/ درختان
شـلیک / نیسـت / کـوه / نیسـت / روشـنایی / خوانـد حنجـره سـه / جوانخروسِ

مـاه / هفـت وشـش شـهریور مـاه / ایسـتاد راسـت / کننـد مـی شـلیک / کنندمی
/ روسـري / زخمـی ورزاهـاي / نیامـد برفکهماهی/ ديماه/ خردادـ اردبیهشت

/ دهـد مـی نـارس سیببوي؟  باديآ/ استزردرخسارم/ زدمرهگراماه/ پرچم
/ راه/ چـاه سـر بـر / راهسربر/ بارحملِهايچوب/ کندمیدرخستگیشعر؟

سـوخته / شـوب آ/ خـوش / خوشـه / سیاووشـان / چاهک/ چاه/ چاهدرمار/ چاه
/ )برخیـز برخیـز، ز،برخی(/ طنابطناب،طناب،/ استسوختهاست،سوختهاست،

ـ / گذاشـت سـر بـه شـاپو کـاله / پوشـید خریدکفش- / هممن/ بودبرهنهمعالَ رب
از/ باریـد بـاران / .کـرد عبـور باریکپلِاز/ بستراکراواتسفیدشپیراهنيیقه

.کردعبورهاكرَتَ

شعروامجهدیلماج

ویریشتم
!!!ویریس- 

تابده/ ؤجدهویریس
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تا

ت
جِ
جا

جه
کویا

تا
کویا

فارساویریس
نها؟دوستهویریس

تا
تا

تیتی

پریزادتیتی
مستشایی/ شا/ گوالهگاوِماتکاریکا
ورزاناکلِمارلیک

.دوستعرادهخو

لنتی
دارافچکه

دوچکه



75/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

/  دار
/ مار
بار

دارشدارانِ
خارش
وارش

جاتوکاپرهنینِچیچیصوبِوینریشتهیکی
وکولهس

گولیسه
بخاند

دینه/ سو
یهنانی/ کو

دهفودارِ
دهفودارِ

بئساایک
/  هفوشیشماشریر
/  ماسییا
/  مایادي

.ماناموورف
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/  ورزانجیجاکه

/  لچک
.بیدق

بزمتوشکهمایا
زردهدیممی

کوگا؟
دیههبویاسئبِکالِ
؟شعر
کوداندرهچینامانده
چوچان
فجه
راسر

چاسر
چا/ را

درهمار
چایا

چا
چکچا

شانوسییاو
هشو



77/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

شوب
،گورشه،گورشهگورشه
،ویریس،ویریسویریس

بوبراندعالم
منم

وازهبیههاورسی- 
خوسربناشاپو

یخاپیرانِخوسویددوستفوکول
دوارستپورداپاییایی

بوارستوارش«
»دوارستترکا

يِهـا تاویلبرايیاوهستند معناچندبرمبتنیکهواژگانبرخیيهامعادلبرايییهانوشتپا
اند.، گشودهدیگرمعنایی

کاهیطنابِ/ برخیز. معناستدوبرمبتنی:ویریس
دار/ درخت:دار

وگرمانورتابستن/ درخشیدن/ وطنابنختابیدن:تابده
نیدنتتار/ وعنکبوتتارنخ/ تحرف:ت

دهدمینیززخمیمعنايجاجی/ ازاضافهحرفازگویشیيهاتلفظ:جاجی
ـتند میطنابیباايمحوطهدرراگاوروستاییان. استگیلکیفارسالفندمعادل:فارساویرس بس
نـه دادمـی اجـازه نآبهطنابکهبودپذیرامکانحدوديهمانتااًالزامگاوچراي.کندچراتا

.برخاستنهنگام/ بیشتر
طاقت/ کردنتوافق/ دوال/ فاصلهحرف:تا
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توانستن/ شایستن/ شاه:شا

لعنتی/ مار:لنتی
)نوزاد،بچه= کوله. روشنایی=سو(روشنایینوازاد/ خروس:سوکوله

شرارتماه/ گیالنیدرگاهشمارشهریورماهاسمیمعادل:ماشریر
نیامدبرفکهماهی/ شمسیتقویمرتیخردادماهبابرابر:ماناموورف
سیاهيهاخوشه/ ووشانسییاپرگیاه/ سیاووشاسطوره:شانوسییاو

شعراینگیلکیکلماتفارسیيهامعادلاماو
استمیانهيهاسدهدرگیالنحکمرانانازبانویینام=پریزادتیتی/ شکوفه:تیتی

غلتانسرگین:گاوگواله
رفتنباالانوازدرختمثلنچیزيبهچسبیدن. تندوچوچکساز:دوچکه

وعدهسه/ حنجرهسه:گولیسه
راست:ایک
ابادي/ محله:کوگا
گیماندهچیدن/ کردندرخستگی:چینامانده

بـراي اویزنـد مـی زنبیـل اندوطرفهريهالبهوازگذارندمیشانهبرويکهاستچوبی:چانچو
بارحمل

اوضاعبودنعقربدرقمر: شبو
کفشنوعی:اورسی
کراوات:فوکول

ازانوکـف میسـازند انرويبهابجويرويازعبوربرايکهاستچوبیپل: پوردپاییاي
استصراطپلازتقلیدگویا.برخوردارستکمیبسیارعرض

چکدمیختدرازاهیگشبنممانندکهدرختبرگهايرويورطوبتنم: دارش
پل: پورد
وگوگفت/ هیاهو/ پرندگانوپرنوكباگفتگو:رهتوکاپ

/ برخیزبافندمیبرنجساقهازکهطنابی:ویریس
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.  گدرخت به دارو/ زمین به جاپا/ ها به گلدست/ اندآلوده/ اندریخته
/  هاي آبگیرهزبه خ/ اش را آویختحنجرهگدارو/ دیدي نیما؟

مـه  / بر بلندي موج نشسـته اسـت  / اي ابرنیمه/ تادایس/ باران / درخترب/ گ دارو
نیست./ هست/ سوز/ سوز/ سوز/ آتش!/ آتش!/ با شعله در کشاکش است

/ شـعله / مـه بـا شـعله در کشـاکش    / لرزش/ تکه/ تکه/ کشنعره/ شعله سرکش
سوز.  / شعله/ شعله

گـاه در/ یـا در/ دریارانِ  بر ک/ آمدنسوزِ/ استآمدنهوايِ/ گدارودر آوازِ
سافران کشتی.مرايب/ دهمدست تکان می/ هاروي شننشینممی/ 

دهفجه
دهواجه
دسا

چل- 
زمینا
پامقر- 
دارا

گوزگادار- 

نیما؟بیدیی
چیلیکاخووارگادهگوزگادارِ:

!!!گوزگالیکاکولِسلِ



الکو پییادا بهآبقطار ایسه/ 80
دارا
گوزگادارِ

وارش
.بیسا

ابرپاتاي
نیشتهکوپلپهدریا

»کشاکشبلبادارهمه«
!اتش
!اتش

سوج/ سوج/ سوج
دینه/ دره

/بلبرزه«
»کشگوره
پرکاله
پرکاله

پرکنش
کشاکشولبادارهمه
بل/ ول/ بل

.سوج

درههوااییایی



81/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

اردااواردايگوزگا
سوجاییایی
دره
دریا

یادرگایی
یا/ در
گا/ در
سرفورشانِشینمنی

دهمتکاندس
.موسافرانهبارکازِ
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/  ...~ا/ را/ راهیم/ راهیمبه/ راهیمدر/ چکمهجفتیکومنهاست / مدت
.هاماهیگوشقوروشِقاراش/ علفخِآ

ومن
گالوشجوفتاي
تاسایهکن
راییمبهپا
راییمبه

راییم
را
...~ا

واشاوخِ
قوروشِقاروش

.شقورقابِ



83/ الکو پییادا بهآبقطار ایسه

شوید. جاپاها را می/ مه / شودالکپشت پیاده می/ ایستدقطار می

قطار ایسه
آب الکو پییادا به

شوروم شوره پامخته انا.

ایشـان . اسـت شـهري گـراي تجربـه شـعر موفـق يهانمونهازپورهاديجنابشعرهاي
ایـن . نمیکنـد تحمیـل خـود تجربـه برراگیلکی. میکندتجربهگیلکیواندیشدمیگیلکی

بسـیاري در. اسـت »تجربـه «و»تعبیـر «ناپـذیري تفکیـک وهمـانی ایننمونهشعرهانوع
دیـده حـوزه دوایـن میـان آشـکار گسسـتی بـدهم، نمونهکنمنمیجراتکههساشعرها

بـا رامفرداتشـان وکردتجزیهراشعرهادستاینتوانمیراحتیبهرواینازوشودمی
وتجربـه گسسـت ازحـدي تامعنا،سیالیتیاابهامفقدانووضوح. دادتوضیح»وضوح«

.   خوردمیآبتخیلوزبانپسینیترکیبوتعبیر
تـاریخ اولتـراز شـعر بیستدهازتوانمینظرمبهرا...) بهپیاداکوآبال/ ایسهقطار(شعر

.  شمردهساشعر
رضا چراغی
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