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ه ت ویرݒ گفت و گوی ادیبیادداݠسݒ
موسی بیدجاحسݠان گرایلی

ه ناݠمه هرمز گفت و گوی  ترجمهویرݒ
دنیا میخاییلبهاءالدین مرشدی
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88
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عر . گپ  . ترجمه ݠسݒ
مویس حوامده

داݠستان  ترجمهداݠستان کوتاه
پامال پینترافسر مسعودیان

عر  زمان ݠسݒ
مظاهر شهامت

140

52

58

24
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عر تازه داݠستان ݠسݒ
مائده رمضان خانیعلی جهانگیری

شعر  یادداشت  
شهین راکیمحمد  آشور

67

6020

80
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دوماهنامۀادبی
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1
دوستتدارم

آنقدرکهشبستارهرا
آنقدرکهپرندهپروازرا

کویربارانرا
غروبِخورشیدحاشیهیدریارا

دوستتدارم
بیهیچدلیلُونشانهای

بیهیچانتظارُوچشمداشتی
تنهاداشتنِدستانت
حتیدرلحظهایکوتاه

برایخوشبختیامکافیست

دوستتدارم
آنچنانکهبیتو

غمگینترینزنجهانم
وچنانسایهیپایدارُومحكمی
درنبردباانبارِباروتروزگارانم

دوستتدارم
مثلکوچهایبنبس

کهخیابانرا
مثلگلآفتابگردان

کهآفتابرا
مثلنویسنده

کهقهرمانداستانشرا

دوستتدارم
و

دوستداشتنترادوستدارم.

2
زمانیکهمنعاشقبودم
عشقپنهانبوددردلها
پنهاندرلبها،درنگاهها

همهعاشقبودیم
امابیصدا

حتیاگر
سرگردانبودیممثلابرها

یامثلپائیز
تماشاگرِبربادرفتنِبرگها

حتیاگربیحوصلهبودیم،مثلِنگاهیُپردغدغه
برایتمامشدنِزمستان

تمامشدنِسرما
حتیاگریخزدهبودیم،مثلِتنِمنجمدباغچه

یامحصورچونصدفیتنها
عشقبامنبود

زمانیکهمنعاشقبودم
نیازینبودبهجابجائیِهمهمهیغمها

یانیازیبهزوجُوفردِآسانسورها
درباورعشقیهرلحظهمضاعف

سرازیرمیشدم
درکوچههایعقیمِشهر

حتیاگرکالفهبودمازِگرهُوکالفها
یامردددرلختگیِجراحتها

غاز
عر آ

ش
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ده شعر
پوران کاوه

باتلنباریدردبرشانهها

زمانیکهمنعاشقبودم
عاشقبودم

وخامتینبوددراکتشافنگاهها
ونهتردیدیدرگفتگویچشمها

رنگثابتیداشت،حنا
مفهومدوگانهاینداشتنجواها
برپاشنهیدلهرهنمیچرخیددرها

باهردکمهایکهمیافتاد
فرونمیرفتبرپیراهنِزندگیسوزنها

زمانیکهمنعاشقبودم
عشق،واقعآعشقبود

نهتنهایکنمایش،مثلحاال

زمانیکهمنعاشقبودم...

3
ثانیهها

دستُوپازنان
میچرخنددرسلولهایم

بهدنبالِزندگیِگمشده
ازهمهطرف

میرسندبهامیدیطلسمشده
بهآرمانیآویزان

جائیبرایادامهایپنهان
درتقطیعزمان

حیرتاینجاست
رهايییخزدهدرحوصلهیبرف

گزارهیاعتماد
رنگباختهدررقصایمان

قلمکمآوردهکلمه
درضمیرِذهنیشلوغ

کنارِسوتکشیدنِناودانی
ازبویمرگباران

بهسمتکشفِپرانتزیبستهبهروی»آه«
بایدازسربرداشتکاله
بهاحترامروزگارُِبزآورده

ونسترنهايی
کهمیترسندازسایهها.

4
صدایمرگرا

مزمزهکندردهانتُو
بانیمهیسنگشدهات

فروبریز
برمارهایِلمیدهبرگودیگلویت

قوزِکمرراستکن
ازشكافِزخمیلبهات

جوانهبرویان
ازکلماتِرها

بذرِتازهبرچین
باهمینساقشكسته
همیننعمتهایکبود
ببینسوسوینامترا
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غاز
ر   آ

شع

باهماننگاهکمسو
نگاهکن

رگهایبریدهیشهررا
وپنجههایکرکسوارِفرورفته

درالشههایبسیاررا
زنجیرپاهایترامحكمترکن

صداکنمرگراُو
ازفلسفهیننگینِزندگیبگو
ازشكافزخمیِلبهاتبگو

بگو
کهمادراینالمكانیِتاریخ

نشستهایمُومرگرابههمتعارفمیکنیم.

5
میگويیدوستتدارمُو

دردستهایتخنجری
اما،من

هماندریهستم
کههنوز

برهمانپاشنهمیچرخد
خطمیکشم

رویموریانههای
نزدیکبهریشهام

بهریشهایکهدردیکهنهرایدکمیکشد
تامثلدرختاقاقی

شاخوبرگدهد
وخوشههايی

کهعشقرابهیكدیگرتعارفمیکنند
کاشدستازسرمنبرداری

وبارؤیایدیگریبیآمیزی
زيبايی،یعنی

همینماهیکهسرککشیده
تاتوقهوهاتراتلخبنوشیُو

شعرهایشیرینِمراورقبزنی

6
بیدارکهشوی

باکمیشاعرانگی

دوراززخمهایعفونتکرده
باواژههایدوستداشتنی

ازخونهایجاریِصورتمان
بهلحظههارنگسبزمیپاشیم

تاخیابان
پرشودازلبخندونوازش

وپنجرهیاتاقت
پرازاعجاززندگی

بیخیالِناکامیها
بیخیالِیکبغلشوقِپرپر

بیخیالِنفسهایدودآلود
لود درُبغضیمهآ

آوازبخوانیم

بیدارکهشوی
بهروشنايیمیرسیم

بهآستانهیبهار
بهآمیختندرجوانههايیتازه

وبهبساطفروشی
ُپرازبهانههایکوچکخوشبختی

جانكم
اینحرفهایشاعریستباموهایجوگندمی

کههزارانسطرراباخوننوشته
ازهزارانبرهوتگذشته
هزارانباخترالگدکرده

هزاراندلواپسیرارقمزده
هزارانویرانهراپریده
بیتابآمدهُومصمم

تاپشتهمینديوارهایسربهفلک
جاریشوددررگهاینیمبندزندگی

بیدارشو
عزیزکام

محوِجادویرسیدن
ازخودسفرکن
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بیدارشو
همراهشو
بیدارشو

7
گلقاصدکی

لبِپنجرهنشسته
روبرویچشمهایتو

کهگوئیازمعابداندوهبرگشته
ولبهایت

ُپرازمثلهیدردُودرنگ

نگرانِتاریكیِجاریدرروزهایتنباش
شایداو

خودشرا
درنامهایبرایتپستکردهباشد

8
پلککهمیگشايی

جلوهگرمیشودهزارانغزلتازه
بهپروازدرمیآیدهزارانپرنده

درگفتگویدردُوزخم
درمسدودگاهِدامواندام

سرکمیکشندازديوارزندگیهزارانیاسسفید
همهیفصلهاقدممیزننددرمن

ازشعلههایپنهانِنبودنت
نیمسوختهبیرونمیجهم

اشتیاقیسربههوا
ازدوایرسرگردانثانیهها

میدودتانبضالفبا
همهیغمهامیرونددرفهرستتبعید

وسرمستممیکند
بویقهوهازدهانپنجره

9
سراغمراکهازبهارمیگیری

جوانهمیزنم
پاکمیکنمازسیاهمشقها

سطرهایخاکستریرا
سواربرقايقکاغذیکودکیها

باپارویآرزوهايییكدست
باهمراهیِنگاهماه

اززمستاندورمیشوم
پشتمیکنمبهخندههایساختگی

میسوزانمنامهایسیاهرا
وعكسجمعیتِنقابداررا
باوامگرفتنِبالپرنده

باخفهکردنآرزوهایدستمالیشدهدرگلو
وشكستنِقفلقفسیکهنه

بهزنبودنمیرسم
بهشعرمیرسم

وبهآزادی

بگذار
روزگار

هرچقدرمیخواهدشانهباالبیاندازد
منتنهابهدوستداشتنفكرمیکنم

وبهبوسهایکه
تودرقبالسطرهایمپرتابمیکنی

10
غمکهتورادرآغوشمیکشد

دیگرشكوفايیهیچگلی
لبخندبرلبانتنمینشاندُو

اغراقهیچافسانهای
نفساترابندنمیآورد

عطرکوچهیآشناحواستراپرتنمیکند
وبههیچیکازاشارههایزندگیپاسخنمیدهی

غمکهدرآغوشتمیکشد
زیرصخرههايیمهیببهسختینفسمیکشیو

بیآنكهبدانیمردهای
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ٔ
ویژه نامݠه

هرمز علی پور
صفحه78

یاهمیــنکهروز
بــیاعتنابــهخودحتیبگذرد

زيباتریــنلحظههایمن
بهرؤیاهاطیمیشــود

یاهمیــنکهروز
بــیاعتنــابهزخمدرختانُو

غــمپرندگانُو
اندوهآدمهاکهبهشــیونرودها

درآمیزد
تامــنتنهابتوانم

درگریههایــمتوقفــیپیداکنم
بعد

صبحانهایپرازشــرمندگی
بــهخانهجورکنم

عكساز:هادیرحمانی
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حمیدعرفان،هرمزعلیپور،هوشنگآزادیور،هوشنگچالنگی،ساماناصفهانیومحمدآشور
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سالپنجم،شمارۀبیستوچهارم

تیرومرداد1401

c h a m e h



گرامــی شــاعر بــرای ویژهنامــهای )1401 آذر و )آبــان چامــه ادبــی  مجلــهی ششــم و بیســت شــمارهی
اســماعیلی رضــا  دبیــری بــه ویژهنامــه ایــن بــود. خواهــد خرمشــاهی بهاءالدیــن  پژوهشــگر و
گرفــت. خواهــد قــرار عالقهمنــدان اختیــار در مــا همــروزگار نویســندگان و اســتادان همــكاری بــا و

c h a m e h m a g @  g m a i l .  c o m



CHAMEH

Interview   Story   Poem

www. chamehmag. ir

عیسی مخلوف

ائَرالخاِفَقالَجناح أرأیِتذلَكالّطَ
فيُمحاذاِةالجدار

یمِنتارًة
َ
ُیالمُسهِبَجناِحهاأل

خرى
ُ
یسِرأ

َ
وباأل

ائَرالُمنَهَكاّلذيَیسعی الّطَ
إلیاختراِقالِجدار؟


