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پدربزرگش میرزا د. ، به دنیا آمکاشان ، در1307مھرماه  15سھراب سپھری، در         
نام  ماه جبین د. مادرشخانه کاشان بونصرالله خان سپھری نخستین رئیس تلگراف

 .ھر دو اھل ھنر و شعر بودند . پدر و مادر سھراب،داشت
 دبیرستان در را طه، و متوس)1319دایی را در دبستان خیام کاشان (ابت ەیدور     

 یدوسالهی در دوره 1322 خرداد در التحصیلیفارغ از پس و گذراند کاشان پھلوی
. درآمد کاشان فرھنگ یاداره استخدام به پسران، مقدماتی سرایدانش

در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را  1327 شھریور در
به  دانشکده ھنرھای زیبای دانشگاه تھران آمد و در تھران دریافت کرد. سپس به

ماه  8درآمد که پس از  تھران در نفتشرکت  به استخدام ھمزمانتحصیل پرداخت و 
مرگ  خود را به نام شعر نیمایی ینخستین مجموعه 1330استعفا داد. سپھری در سال 

التحصیل شد و نشان فارغ دانشکده ھنرھای زیبا از 1332منتشر کرد. در سال  رنگ
در تھران  نقاشی درجه اول علمی را دریافت کرد. در ھمین سال در چند نمایشگاه

منتشر کرد.  اھزندگی خواب عنوان با را خود شعر یشرکت نمود و نیز دومین مجموعه
 به شروع ھاموزه قسمت در) ھنر و فرھنگ( زیبا ھنرھای کل یدر اداره 1333در آذر 

 .پرداختمی تدریس به نیز زیبا ھنرھای ھایھنرستان در و کرد کار
 ، ھندوستان  زمین عالقه خاصی داشت و سفرھایی بهسھراب به فرھنگ مشرق      

حکاکی روی «زندگی کرد و ھنر  ژاپن داشت. مدتی در چین و ژاپن  ،افغانستان ،پاکستان
ھا نیز عالقه داشت؛ از را در آنجا فراگرفت. ھمچنین به شعر کھن سایر زبان» چوب

 .ھایی از شعرھای کھن چینی و ژاپنی انجام داداین رو ترجمه
رفت.  لندن و پاریس  رھای اروپایی سفر کرد و بهاز راه زمینی به کشو 1336در مرداد

نویسی کرد. در نام لیتوگرافی یدر رشته پاریس زیبای ھنرھای یمدرسه درضمنا 
اش قطع شد و برای بود بورس تحصیلی پاریس در رودیحسین زنده دورانی که به اتفاق

 شد کار به مجبور نقاشی، یو ادامه فرانسه تأمین خرج ھای زندگی و ماندن بیشتر در
ھای بیست طبقه آویزان مانساخت از گاھی ھا،آپارتمان یشیشه کردن پاک برای و

 .شدمی
گذاشت. ھا به معرض نمایش میوی ھمچنین کارھای ھنری خود را در نمایشگاه       

چنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سھراب سپھری ھای نقاشی ھمحضور در نمایشگاه
با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری  وزارت کشاورزی مدتی در اداره کل اطالعات

 ینیز شروع به تدریس در ھنرکده 1340 مھر مشغول به کار شد. از 1337در سال 
فوت  1341 سال در بود، مبتال فلج بیماری به که وی پدر. نمود تھران تزیینی ھنرھای

 پس. کرد گیریکناره کلی به دولتی مشاغل یکرد. در اسفند ھمین سال بود که از کلیه
د و راه آفری بیشتری آثار نقاشی و شعر زمینه در ترفعال حضور با سھراب این از

خویش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورھای مختلف ضمن آشنایی با فرھنگ و ھنرشان 
 .شتری را برگزار نمودھای بینمایشگاه
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 یبه ترجمه داریوش آشوری یسپھری ھمراه 1340 یدر سالیان آغازین دھه       
 که کردند کمک فرانسوی ینسخه روی از ژاپنی ایھنمایشنامه و مقاالت از ھاییپاره

 .چاپ شد بھرام بیضایی ر ژاپننمایش د در کتاب 1343 سال در
سھراب ھنرمندی جستجوگر، تنھا، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه       

گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی ھمیشه با نقد و اش بسیار انسان مدارانه
، »تا انتھا حضور«باشند: ھای او چنین میاند. برخی از کتابھایی ھمراه بودهبررسی

تفسیر «، »بیدل، سپھری و سبک ھندی«، »ھنوز در سفرم«و » سھراب مرغ مھاجر«
نیلوفر خاموش: نظری «، »حافظ پدر، سھراب سپھری پسر، حافظان کنگره«، »حجم سبز

 .»نگاھی به سھراب سپھری«و » به شعر سھراب سپھری
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  پنھان مرغ با
 

 دارم ھا حرف
 چشم از نھان خوانی می که مرغی ای تو با
 ! گشایی می صدایت با را زمان و

 است دردی ترا چه
 آوا زنی می خود خلوت نھان کز
 ربایی؟ می من کف از را زندگی نشاط و

 ! مرغ ای نھان ھستی کجا در
 تر ھایەسبز تور زیر
 ؟ شوق ھایشاخ درون یا

 مرداب کی سبز چشم روی از پری می
 ؟ پر و بال ادارک چشمه کنار شویی می که یا
 . من با بگو ، ھستی کجا ھر

 .دشمن از نیست پایی نقش جاده روی
 !شو آفتابی

 .ابر بام به کوبد نمی پا دیگر رعد
 .آید نمی بیرون شناال از برق ارم
 .صحرا تن بر طوفان زنجیر دگر غلتد نمی و

 .است آرام است، خاموش روز
 پروا؟ کنی می دیگر چه از
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 



6 
 

 

  شب قیر در
 

 تنھایی این در که است دیرگاھی
 است لب طرح در خاموشی رنگ

 میخواند مرا دور از بانگی
 است شب قیر در پاھایم کلی

 تاریکی این در نیست ایرخن
 پیوسته ھم به دیوار و در

 زمین روی اگر لغزد ییسایھا
 رسته بندی ز است وھمی نقش
 آدمھا نفس

 است افسرده بسر سر
 ھوا پژمرده گوشه این در است روزگاری

 است مرده نشاطی ھر
 شب جادویی دست

 میبندد غم و من روی به در
 تالش، چه ھر میکنم

 . خندد می من به او
 روز، در کشیدم هک نقشھایی

 . اندود دود با و آمد راه ز شب
  شب، در فکندم که طرحھایی

 . زدود پنبه با و شد پیدا روز
 را ھمه من چون که است دیرگاھی

 . است لب طرح در خاموشی رنگ
 خاموشی این در نیست جنبشی
  است شب قیر در پاھا دستھا
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  دلسرد
 

 :گرفت زنگار دیگر قصام
 .است پیوندی شبم ھای نفس با

 او، لب بر اگر لغزد پرتویی
 .است لبخندی ھوس : دل گویدم
 :گوید من با چشمانش خیره

 ما؟ دل فروزد که چراغی کو
 :گفت من با ، جان به افسرد که ھر

 ما؟ دل بسوزد که کو آتشی
 .دیوار این از افتد می خشت
 .برد نگھبانش بیھوده رنج

 کلنگ، سوی نرود باید دست
 .برد آسانش آمد اگر سیل
 گذرد، می زمان نمناک باد

 .ما پیکر از ریزد می رنگ
 سقف، به است فساد نقش را خانه

 .ما سر بر شد خواھد سرنگون
 :سکوت باروی لرزد می گاه
 .سایند می زمین به سر ھا غول
 بنھید، مبادا پیش در پای

 !پایند می شب ره در ھا چشم
 لرزید، امشب اگر گاھم تکیه
 .گرفت دیوار به دست بایدم

 :است پیوندی شبم ھای نفس با
 .گرفت زنگار دیگر امقص
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  ديوار
 

 .کبود شد می شب زخم
 بودم من که بیابانی در
 سود می را صاف ھوای مرغی پر نه
 ھا شب دگر ھمچون من پای صدای نه

 .افزود می ضربه بر  ایضرب
 برجای، پا و سخت سر ایەدیوار خود گرد بسازم تا
 دور راھی ز وردمآ خود با

 .یابرھن را سنگین و سخت ھای سنگ
 بپوشاند تا بلندی سنگین دیوار ساختم

 پست چشمان به آید می چه ھر نگاھم از
 غوالن حمله بر را راه ببندد و

 .بست می پیکرھایشان به را ھستی رنگ خیالم که
 .رفت ھا شب و روز
 .کارم از دست دیگر شسته ، سو این در ماندم بجا من

 خوش آرزویی دوانید می ھا رگ به حسرت مرا هن
 .آزارم داد می ھارفت خیال نه

 دیوار پس پندارم، لیک
 انگیخت می تیره ھای نقش

 دود رنگ به و
 .ریخت می اھرمن از ھا طرح

 خاموش دگر ھای شب مانند شبی تا
 :دیوار پیکر آمد در پا از صدا بی

 .آمیخت حیرتی با حسرتی
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  سراب
 

 !فراخ چه بیابان و، ستا آفتاب
 .درخت نه و گیاه نه آن در نیست

 دیگر غرابان، آوای غیر
 .رخت وادی این از بانگی ھر بسته

 غبار و گرد از یپردەا پس در
سیاه دور از لرزد یینقط: 
 میبیند رود، پیش اگر چشم
 .راه میپوید که ھست آدمی
 .کار ز افتاده خستگی از تنش

 .غبار بنشسته رویش و سر بر
 .گلو کخش تشنگیاش از شده
 .خار ز مجروح عریانش پای
 افق پای رود، پیش قدم ھر

 .آب دریایی بیند او چشم
 میپیماید چو راه اندکی
 .خواب میبیند که فکر میکند
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  سپیده
 
 دست دور در

 خواب از گاه بی پریده قویی
 سپید پر و بال ز نیل غبار شوید
 جویبار لبھای
 سپید بستر در زمزمه موج لبریز

 .روشن و سایه دویده ھم در
 دوده خرمن میان لغزان

 سپید آذر در میفروزد شبتاب
 نیزار نازک رقص ھمپای
 .سپید تر چشم میگشاید مرداب
 :است سیاھی روی نور ز خطی
 سپید رز درخشد آبنوس بر گویی
 ویران شده ھاسای دیوار
 دور افق در نگاه دست

 .سپید مرمر با ساخته بلند کاخی
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  رنگ مرگ
 

 شب کنار رنگی
 .است مرده حرف بی

 دور راھھای از آمده سیاه مرغی
 .شکست شب بام بلندی از خواند می

 راه از آمده فتح سرمست
 .پرست غم مرغ این
 رنگ شکست این در
 .آھنگ ھر رشته گسسته ھم از

 باک بی مرغک صدای تنھا
 آراید می ساده سکوت گوش

 .پژواک وارگوش با
 دور راھھای از آمده سیاه مرغ

 شکست شب بلند بام روی بنشسته
 .تکان بی ، سنگ چون

 را چشم لغزانده
 .پندارش درھم ھای شکل بر

 :آزارش دھد می شگفت خوابی
 .شب ھای خاک از زده سر رنگ ھای گل
 عطر ایەھجاد در

 .رفتار ز مانده نسیم پای
 پرست غم مرغ این ، فریبی پی دم ھر
 .منقار یاری به کشد قشین

 .است گسسته بندی
 .است شکسته خوابی
 سرزمین رویای

 را رنگ ھای گل شکفتن افسانه
 .است برده یاد از

 :کرد عبور ره این خم از باید حرف بی
  .است مرده مرز بی شب این کنار رنگی
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  وھم
 

 .است خواب آلوده ، جھان
 بانگ ھر ، تپش ھر روی به در وحشت است بسته فرو

 خویش روی به من که چنان
 نیست دلپذیرش نقش که خلوت این در
 :گوش در خواندم می فرو دیوارش و

 انگار ھمه این میان
 !زیست فریب دارد ھا رنگ پنھان چه
 .است گرانبار وحشت از شب

 :بیدار خود وھم در من و است خواب آلوده جھان
 زیست فریب ریزد می طرح دیگر چه
 است؟ دیوار قشن حیرت که خلوت این در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



13 
 

 

  گرفته جان
 
 :امشب من مغز گور بشکافت اینغم ھجوم از

 ریخت، ھا رگ به جان را ایمردە
 روشن، و سایه میان در جا از شد پا

 مرده پنداشتی مرا: من بر زد بانگ
 بسپرده؟ رفته روزھای خاک به و

 :است بیھوده تو پندار لیک
 .راند می خویش از را مرگ من پیکر

 .است آلوده تلخ ھایلحظ زھر به من سرگذشت
 .تازم می تو بر یابم که فرصت ھر به من

 .سازم می آلوده عذاب با را ات شادی
 تصویری پیوند دھم می خیالت با
 .نابود خود رنگ در کند را قرارت که

 آمیزد، لذت با را درد
 .ریزد فرو ھایت تپش در

 .آلود غبار خود با آورد باز را رفته ھای نقش
 .بود بربسته لب مرده
 .شوم طرح کی بر لغزید می چشم

 .درد من تن از تراوید می
  .ھجوم مغزم بر آورد می نغمه
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  خاموش درەی
 

 .است گسسته بند ، سکوت
 .بیدی پیکر شکوه درخت دره، کنار

 رنگ شفق آسمان در
 .سپیدی ابر عبور
 .خاموش دود می برگ ھر رگ در نسیم

 .کمین به وحشتی صخره ھر پس در نشسته
 .سر سوسماری سنگ کی پس از کشیده

 خاموش دره خوف ز
 .پیکر جنبش نھفته

 .غمین تلخ، ، کخش سرد، نگرد می راه به
 ، راھی خزد می کوه تن روی مار چو
 .رھگذری راه، به

 تنھایی و دره خیال
 .ترس او رگ در دوانده
 :وھم چشمه نقش گوشه ھر به چشم کشیده

 کوه تن شکاف رھ ز
 .ماری بیرون خزیده

 سنگ ھر پس از خشم به
 .خاری خنجر کشیده
 .کوه از زده پر غروب

 .راھگذر و راه تصویر شده گم چشم به
 وھم از پر ، بزرگ غمی

 .است نشسته سار صخره به
 کتاری دره درون

  .است گسسته بند سکوت
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  ...دنگ
 

 .... دنگ ،...دنگ
 عمر شب در زمان گیج ساعت

 .زنگ پی در پی زند می
 است گذر دم این که فکر این زھر
 .من ھستی رگ دیوار به نقش شود می

 لذت از شده پر املحظ
 .است آلوده غمی زنگار به یا
 گذرد، دم این باید چون کلی

 گریم می اگر پس
 .است ثمر بی ام گریه

 خندم می اگر و
 .است بیھوده ام خنده
 .... دنگ ،...دنگ
 .ردگذ می ھالحظ

 .باز آید نمی ، بگذشت آنچه
 دیگر ھرگز که ھست ایقص

 .آغاز شد نتواند
 پاسخ بی پرسش کی که است این مثل
 .است ماسیده زمان سر لب بر

 خیزم برمی تند
 چیز ھمه آن در که لحظه ھمین دیوار به تا

 آویزم، ، دارد لذت رنگ
 : جای به جھد این از ماند می آنچه
 .چشمانم از شده پنھان لحظه خنده

 :ماند می او پیکر بر آنچه و
 .انگشتانم نقش
 ...دنگ

 .رفت کف از فرصتی
 .تمام گشت ای قصه

 گذرد لحظه پی باید لحظه
 دوام، فکر در گیرد جان که تا
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 زھر، ریخته من رگ درون که دوامی این
 حال رشته من اندیشه از رھاینده وا
 دراز و دور رھی وز

 .زوال فکر با پیوندم داده
 گذرد، می ایەپرد

 :آید می ایپردە
 دگر، نقش پی نقش رود می

 .رنگ بر لغزد می رنگ
 عمر شب در زمان گیج ساعت

 : زنگ پی در پی زند می
 .... دنگ ،...دنگ
 ...دنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          ٢٠١٥شب یازدھم ماە اکتبر سال  ..ش.گاگ  
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  غروب به رو
 

 غروب سرخ ریخته
 .سنگ سر بر جابجا

 .است خاموش کوه
 .رود دخروش می

 دشت دامن در مانده
 .کبود رنگ خرمنی

 .سایه با آمیخته سایه
 .پیوند گرفته سنگ با سنگ
 .گذرد می ره به فرسوده روز

 چشمانش در آمده گر جلوه
 .لبخند کی پی اندوه نقش
 .خواند می ھا کنگره بر جغد

 سنگین، الشخورھا،
 :فرود آیند ، تک تک ھوا، از

 دشت به مانده ایالش
 چشمانش، جا ز ارمنق کنده
 او پیشانی زیر

 .کبود گود دو مانده
 .آید می تیرگی
 .آرام گیرد می دشت
 روز رنگی قصه
 .تمام به رو رود می

است پژمرده ھاشاخ. 
 .است افسرده ھا سنگ
 .نالد می رود

 .خواند می جغد
 .غروب رنگ با بیاویخته غم
 :سرد قصه لبم ز تراود می
  .غروب تنگ این در افسرده دلم
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  زھر سرود
 

 را شب پستان مکم می
 نیالوده تن افسون به رنگی پی وز

 .کاوم می خویش نگاه با را خاکسترش پر چشم
 است دیری ، ام نابودی پی از

 آزرم بی جادوی این خود ھای رگ به میریزد زھر
 شیر آن با آلوده کند تا

 فکرم، کند گم را او فکر رد که آن برای پس
 .نرم من با رفتار کند می

 !غافل چه لیک
حاصل بی چه او ھاینقش! 
 .پندارش به خندد می لحظه ھر من نبض

 است روییده که داند نمی او
 زھر منجالب در من بار پر ھستی

 شویم می زھر در من که داند نمی و
 خنده، ھر گریه، ھر پیکر

 زنده، فکرمن کرم است زھر نم در
 .من شعر تلخ گیاه روید می زھر زمین در
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  غمناک غمی

 
 .افسرده من و ، است سردی شب
 .خسته پایی و ، است دوری راه

 .مرده چراغی و ھست تیرگی
 :عبور جاده از تنھا، ، کنم می
 .ھا آدم من ز ماندند دور
 ، گذشت دیوار سر از ایسای

 .ھا غم بر مرا افزود غمی
 ویرانی این و تاریکی فکر
 من دل با تا آمد خبر بی

 .پنھانی ندک ساز ھا قصه
 من با بگوید که رنگی نیست
 :است کنزدی سحر ، صبر اندکی
 : دل از برآرم بانگ این ھردم
 !است کتاری چقدر شب این ، وای

 انگیزم؟ دل به که کو ای خنده
 ریزم؟ دریا به که کو ای قطره

 آویزم؟ بدان که کو ای صخره
 .است نمناک شب که است این مثل

 ،دل به ھست غم ھم را دیگران
  .است غمناک غمی ،کلی ، من غم
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  ناياب
 

 .است ایستاده شب
 او نگاه خیره

 .من پنجره چھارچوب بر
 اما پرسش، پای به تا سر

 :خاموش و مانده اندیشناک
 شاید

 .نیاید جواب سو ھیچ از
 سرد جسد کی مانده است دیری

 .اتاقم کبود خلوت در
 ، است مانده دور دگر عضو ز آن عضو ھر

 را دیگر قطعه ، قطعه که گویی
 .است رانده خویش از
 .وحدت او تن در رفته یاد از
 آن روی ماسیده حیرت که چھرھاش بر

 است خالی که کبود حفره سه
 .زمان تابش از

 آلود زھر و پرور فساد بویی
 .است دویده خیالم دور مرزھای تا

 را زوال نقش
 .است کشیده خوانا و روشن ھست، ھرچه بر
 ایەخورد زنگار لحظه اضطراب در
 ناپدید، بود آن در رفته روزھای که
 را جسد این ناخن با
 شکافتم، ھم از

 آن استخوان ھر و رگ ھر درون رفتم
 بودم آن پی در آنچه از اما

 .نیافتم رنگی
 .است ایستاده شب

 او نگاه خیره
 .من پنجره چارچوب بر
 . جدال کی گرم او پیکر است جنبش با
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 ھایش لب تن بر نقش است بسته
  .سوال کی تصویر
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  خراب
 

 دور راه به چشمم را خود پای فرسود
 زندگی: که آخر پذیرد من حرف تا

 .بود خواب تصویر رخ بر خیال رنگ
 سود، چه ولی سپردم، ھجر رنج به را دل

 .امەشکو شام پایان
 .بود عتاب صبح

 :تشکس پر عمر این از آب نخورد چشمم
 .بود آب روی پی تمامی را خانه این

 . بیابان خار خلیده پایم
 .راه به امەنکوبید کخش گلوی با جز

 مددکاری، راه ز ، کسی لیکن
 .بود سراب فریب گرفت، اگر دستم
 :ندید خود به دوامی رنگ زمانه خوب
 دل، به من رنج شب داشت نھفته کندی

 .بود شتاب نشاطم روز کار به اما
 . زوال صحبت از شد لولم ام آبادی
 نخست کز افسرد، دلم در سرور بانگ

  .بود خراب این تن زیب جغد تصویر
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  مرد و دريا

 
 ساحل، روی و ، تنھا

 .گذرد می راه به مردی
 او پای کنزدی
 .صدا ھمه دریا،
 .امواج تالطم در گیج شب،
 پیکر ھراس باد
 مرد ھای چشم در و ساحل به کند می رو

 .کند می رنگ پر را خاطر نقش
 انگار

 کجا؟ ، روی می کجا...   !مرد: که میزند ھی
 .خویش ره به رود می مرد و
 سرگران باد و

 ؟ روی می کجا  :دوباره میزند ھی
 .رود می مرد و
 ...ھمچنان باد و

 امان، بی ، امواج
 میرسند راه از

 .تھاجم غرور از لبریز
 نھیب از پر موجی

 بلعد می و ساحل به کشد می ره
 .شکیب پیکرش از شب برده که را سایه کی

 .صدا ھمه دریا،
 .امواج تالطم در گیج شب،
 پیکر ھراس باد
  ... و ساحل به کند می رو
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  خیزد می دود
 

 .من خلوتگاه ز خیزد می دود
 ؟ امویران از یابد کی خبر کس

 .سخن دارم سوخته درون با
 ؟ امافسان رسد می پایان به کی

 برداشتم شب دامان از دست
 .سحر گیسوی به بیاویزم تا

 آب، در افکندم ساحل از را خویش
 .خبر بی دریا ژرفای از کلی
 .شکست طرح دیوارھا تن بر

 .ندید سامان این در رنگی دگر کس
 شب و روز خیال میدوزد چشم

 .امید تصویر به دل درون از
 را پای نھادم منزل بدین تا
 .مابگسست کاروان درای از

 ، جان به آتش این از سوزم می گرچه
 .امبست دل سوختن این بر کلی

 : ھا بام از کشد می پا تیرگی
 .من شھر راه به خندد می صبح
 .خلوتم از ھنوز خیزد می دود
  .سخن دارم سوخته درون با
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  شب روشن
 

 شب درون آتش است روشن
 دودش پس وز

 .دور ھایویران از طرحی
 :کخش ییصدا آید گوش به گر

 .گور درون لغزد می مرده استخوان
 سرد اجاقم ماند دیرگاھی

 .نور از نصیب بی چراغم و
 .برد راھی به را دربان خواب

 در، از کسی آمد صدا بی
 . افروخت آتشی سیاھی در
 اما خبر بی
 .سوخت تماشا در نگاھی که

 شب، بافسون دارد راه چشمی که دانم می گرچه
 :خوش خوابی ھای روزن ز بینم می کلی

 .شب درون روشن آتشی
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 سرگذشت
 .دریا خروشد می

 .دریا ساحل به نیست ھیچکس
 کتاری دریا به نیست ای لکه
 قایق شود که
 .کنزدی آید اگر

 ساحل بر مانده
 ، او سر بر شب ریخته قایقی

 روشن نا رھی ز را پیکرش
 .فرو ادراک تلخی در برده

 اهر از آید که نیست ھیچکس
 .افکندش آب به و
 آب کوھه ھر که وقت دیر و

 زندش، می نھان گوش با حرف
 ما با گوید که راه از رسد می فرا آشفته موجی
 .را طوفانی شب کی قصه
 گیر ماھی شب آن بود رفته

 آب از بگیرد تا
 .داشت پیوندی آنچه

 خواب در خیالی با
 موجی دریا به که ، شب آن صبح

 ، گردی موجی به کوفت نمی تن
 دید گیران ماھی چشم

 داشت که آب ره به را قایقی
 .خبر پیش شب تلخ حادثه از لب بر

 آلودش خواب ساحل سوی کشاندند پس
 ھست که جای ھمان به
 بجا غمناک لحظه ھمین در
 او نزدیکی به و

 دریا خروشد می
 باز گوید می که موج آن رسد می فرا دور ره وز
 طوفانی شب از

  .دراز نه داستانی
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  معما مرغ
 

 بید این شاخی روی است زمانی دیر
 معماست رنگ به کو بنشسته مرغی
 رنگی صدایی، او آھنگ ھم نیست
 تنھاست تنھا، دیار، این در من چون

 زھیاھوست، پر ھمیشه درونش گرچه
 خاموش صورت کلی پرده این بر مانده
 حرف، از پر سکوت بشکند اگر روزی

 .ھوش از میرود سرای این در و بام
 آوا، به مرغ گرچه بسته فرو راه

 .گویاست صدایی او خاموش قالب
 بیدار، چشمش به ھالحظ میگذرد

 .رؤیاست روشن – سایه کلی او پیکر
 او پر و بال پست و باال ز رسته

 سرابی موج  :مانده دور زندگی
 دیوار درازی بر افسرده سایھاش

 خوابی پرده :سایه و دیوار پرده
 خیالی طرح به نگاھش خیره
 نیست ھوس نقش چشمھاست آن در آنچه
 پیوند، من با چون اش خاموشی دارد
 نیست کس صحبت راه به نھانش چشم

 :مرغ این حمایت میبرد دورن به ره
 است فریب خیال دل، به نیاید آنچه
 :پیوند گمشده شھرھای با دارد
  است غریب دیار این در معما مرغ
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  ھا خواب یزندگ          
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  صدا در باغی
 
 .بودم شده رھا باغی در

 .وزید می من بر کسب و بیرنگ نوری
 بودم آمده باغ بدین خود من آیا

 بود؟ کرده پر مرا اطراف باغ یا و
 گذشت می من از باغ ھوای

 .لغزید می وجودم در برگش و شاخ و
 باغ این آیا

 نبود روحی یسای
 بود؟ شده خم زندگی ابمرد بر ایلحظ که

 داد، جای خود در را باغ صدایی ناگھان
 .داشت شباھت ھیچ به که صدایی
 .کرد می تماشا آیینه در را خودش عطری گویی

 ناپیدا ای روزنه از ھمیشه
 .بود شده رھا ام زندگی تاریکی در صدا این

 :بود گم صدا سرچشمه
 .بودم آمده ناگاه من

 :نبود من در خستگی
 .نشد ودهپیم راھی

 داشت؟ دیگر فضایی ام زندگی این از پیش آیا
 :دمید رنگی ناگھان
 .بود افتاده ھا علف روی پیکری

 .داشت خود با دوری شباھت که انسانی
 بود چشمانش ته در باغ

 .ھایش تپش ھمراه صدا پای جا و
 .بود آھسته اش زندگی

 .بود آشفته را شفافم بیخبری وجودش
 برخاست وزشی
 :گشود ام خیرگی رب ای دریچه
 .آمد باغ به تندی روشنی

 پژمرد می باغ
 .شدم می رھا دریچه درون به من و
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  سرگردان جھنم

 
 مەانوشید را شب

 .گریم می شکسته ھایشاخ این بر و
 گذار تنھا مرا
 ! سرگردان تبدار چشم ای
 .گذار تنھا بودن رنج با مرا

 .کنم پر پر را وجودم خواب مگذار
 بردارم سر تنھایی کاریت بالش از مگذار

 .بیاویزم رویاھا پود و تار بی دامن به و
 فریب ھای سپیدی

 .خوانند می رجز سایه بی ھای ستون روی
 بنگر را خوابم شکسته طلسم

 .آویخته چشم مروارید زنجیر به بیھوده
 بگو را او

 ! مست جھنمی تپش
 .امەنوشید را چشمانت سیاه نسیم :بگو را او

 .آرامم بی ستهپیو که ام نوشیده
 !سرگردان جھنم

 .گذار تنھا مرا
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  خیس فانوس
 

 .امەچکید ھا علف روی
 امەستار کی آلود خواب شبنم من
 .مەاچکید کتاری ھای علف روی که

 .نبود اینجا جایم
 شنوم می را ھا علف نمناک نجوای
 .نبود اینجا جایم

 فانوس
 کند می شو و شست دریا خروشان گھواره در

 ، فانوس این رود می کجا
 ؟ مست عطش پر پرست دریا فانوس این
 دور افق کاشی سکوی بر

 .چرخد می پریان آلود مه رقص با نگاھم
 .روید می ھایم رگ در شب ھای زمزمه
 مستی خزه پر باران

 .چکد می روحم تشنه دیوار بر
 .مەاچکید ستاره من
 :مەاچکید خطا پیدای نا چشم از

 خواھش پر شب
 .بود عریان افق مگر پیکر و

 .کرد می زمزمه چمن سبز مرمر سپید رگه
 .آمد فرود مشرق نیلی پلکان از مھتاب و

 .رقصیدند می پریان
 .بود پیوسته افق رنگ با ھاشان جامه آبی و

 .کرد می مستم شب ھای زمزمه
 .بود گشوده رویا پنجره

 .وزید درون به نسیمی چون او و
 ھستم ھا علف روی اکنون

 .گذرد می کنارم زا نسیمی و
 .اند شده خاکستر ھا تپش
 .رقصند نمی پوشان آبی

 .رود می پایین و باال آھسته فانوس
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 پرید می بیرون پنجره از او که ھنگامی
 .بود کرده گم را خوابی چشمانش

 .زد می نفس نفس جاده
 !بوییدند ھوسناکش چه ھا صخره
 ! شتاب پر فانوس

 لغزی می کی تا
 آھنگ؟ پر لب بر کف جاده بلند و پست در

 .پژمرد شب ھای زمزمه
 .یافت پایان پریان رقص
 !بودم نچکیده اینجا کاش

 شد گم شب تیرگی در او پیکر نسیم که ھنگامی
 .افتاد براه ساحل کنار از فانوس

 ! بودم نچکیده ـ تاریکی علف پر بستر در -اینجا کاش
 .گریزد می من از فانوس
 برخیزم؟ چگونه

 .امەچسبید ھا لفع سرد استخوان به
 فانوس ، من از دور و

 .کند می شو و شست دریا خروشان گھواره در
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  گمشده مرز
 

 .ریخت فرو و پوسید روشنی ریشه
 .رفت می فضا طرح بی جاده در صدا و

 بود، گذشته مرزی از
 .گشت می گمشده مرز پی در

 .برید را نگاھش سنگین کوھی
 شد تھی خود از صدا

 :آویخت کوه امند به و
 .بده پناھم  !آشنا مرز تنھا بده، پناھم

 .بود پر سنگین خوابی از کوه و
 .داشت شده رھا طرحی خوابش

 بویید، را بیگانگی زمزمه صدا
 برگشت،

 داد گذر خود از را فضا
 .افتاد زمین بر شب نادیدنی کرانه در و

 .بود پر سنگین خواب از کوه
 گذشت، دیری

 .شد بخار خوابش
 :وزید ھایش رگ به ای گمشده نطنی

 .بده پناھم  !آشنا مرز تنھا بده، پناھم
 .ریخت پودش و تار به تلخی سوزش
 فرستاد نفرین را کارش خطا خواب

 .کرد روانه را نگاھش و
 .داشت نوسان انتظاری
 بود مانده راه در نگاھی

 .گریست می تنھایی در صدایی و
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  يادبود
 

 ساعت لنگر دراز سایه
 :بود نوسان در بیپایان بیابان روی

 .میرفت میآمد،
 .میرفت میآمد،

 بیابان روشن شنھای روی من و
 میکشیدم، را کوتاھم خواب تصویر
 بود نوشیده را دوزخ گرمی که خوابی

 .شد آب زندگیام ھوایش در و
 یافت پایان چون که خوابی

 .رسیدم خودم پایان به من
 میکشیدم را خوابم تصویر من

 .بود کرده گم خودش بھت در را ساعت لنگر نوسان چشمانم و
 تصویر این بیفضای رگھای در میشد چھگونه

 ریخت؟ را دوشین خواب گرمی ھمه
 کشیدم را تصویرم

 .بود شده گم چیزی
 :شد خم خودم روی

 .گشود دھان من ھستی در حفرھیی
 ساعت لنگر دراز سایه
 بود نوسان در بیپایان بیابان روی

 .بودم خوابم زنده تصویر کنار من و
 میتپید ابدیت در رگھایش که تصویری

 .میسوخت پودش و تار در نگاھم ریشه و
 اینبار

 ساعت لنگر سایه که ھنگامی
 گذشت من گرفته جان تصویر روی از
 .نبود چیزی بیابان روشن شنھای بر

 :زدم فریاد
 !ده باز را تصویر

 .نشست فرو غبار مشتی چون صدایم و
 ساعت لنگر دراز سایه
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 :بود نوسان در بیپایان بیابان روی
 .میرفت میآمد،
 .میرفت میآمد،

 .میدوید دنبالش به انسانی نگاه و
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  کاشی گل
 

 نور باران
 ریخت می فرو پایان بی دھلیز شبکه از که

 .شست می را گلی کاشی دیوار روی
 گل این ساقه سیاه مار
 .بود دهزن لطیفی و نرم رقص در

 رقص سوزان جوھر گفتی
 .بود چکیده سیه مار این گلوی در
 بود زنده کاشی گل
 دار، راز دنیایی در

 .آبی نرسیدنی ته به دنیای
 کودکی ھنگام

 ھا، ایوان سقف انحنای در
 ھا،ەپنجر رنگی ھای شیشه درون
 دیوارھا، ھای کل میان

 بود ناشناس چیزی پی در بیخودانه چشمانم که جا ھر
 دیدم را کاشی گل این شبیه

 بچینم رفتم بار ھر و
 .شد پرپر رویایم
 چسبید گل ساقه سیاه پود و تار به نگاھم

 :کرد حس را ھایش رگ گرمی و
 .بود چکیده کاشی گل گلوی در ام زندگی ھمه
 .داشت دیگر زندگی کاشی گل
 گل این آیا
 بود روییده رویاھایم ھمه خاک در که

 شناخت می را دیرین کودک
 بودم، چکیده او در که بودم من تنھا یا و

 بودم؟ شده گم
 .بود چسبیده ساقه شکننده پود و تار به نگاھم

 .بیاویزد شد می اش ساقه به تنھا
 چید شد می چگونه

 پژمراند؟ می خیالی که را گلی



37 
 

 

 .خزید باال ام سایه دست
 .تپید ھا کاشی آبی قلب

 :ایستاد نور باران
  .شد پرپر رویایم
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  برخورد
 

 :آمد فرود زمین به نوری
 .دیدم بیابان شنھای بر جاپا دو
 بود؟ آمده کجا از
 رفت؟ می کجا به

 .شد می دیده جاپا دو تنھا
 .بود نھاده زمین به پا خطایی شاید

 .افتادند براه جاپاھا ناگھان
 .میخزید ھمراھشان روشنی
 شدند، گم جاپاھا

 :کردم اشاتم روبرو از را خود
 .بود شده پر مرگ از گودالی

 .افتادم براه خود مرده در من و
 میشنیدم، دوری راه از را پایم صدای
 .میگذشتم بیابانی از شاید

 .بود من با گمشده انتظاری
 آمد فرود مردھام در نوری ناگھان

 :شدم زنده اضطرابی در من و
 .کرد پر را ھستیام جاپا دو
 بود؟ آمده کجا از
 میرفت؟ کجا به

 .میشد دیده جاپا دو تنھا
  .بود نھاده زمین به پا خطایی شاید
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  تلخ خواب
 

 مھتاب مرغ
 .خواند می

 .گرید می اتاقم در ابری
 .شکفد می پشیمانی چشم ھای گل
 .لولد می مشرق پیکر امەپنجر تابوت در

 کند، می جان مغرب
 .میرد می

 خورشید نارنجی گیاه
 کم کم دروی می اتاقم مرداب در

 بیدارم
 خواب در نپندارید

 بشکسته ایشاخ سایه
 .کرد خوابم آھسته
 شنوم می دارم اکنون
 مھتاب مرغ آھنگ

 .کنم می پرپر را پشیمانی ھای گل و
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  گمشده لحظی
 

 بود شده کدر اتاقم مرداب
 .میشنیدم رگھایم در را خون زمزمه من و

 .میگذشت ژرفی تاریکی در زندگیام
 .میکرد روشن را وجودم طرح تاریکی، نای
 شد باز در
 .وزید درون به فانوسش با او و

 بود شدھیی رھا زیبایی
 :بودم راھش به دیده من و

 .بود زندگیام شکل بی رویای
 .کرد زمزمه چشمم در عطری

 .افتاد تپش از رگھایم
 میداد نشان من به مرا که ھاییرشت ھمه

 :سوخت فانوسش شعله در
 .نمیگذشت من در زمان
 .بودم ییبرھن شور

 .آویخت فضا به را فانوسش او
 .میجست روشنھا در مرا
 پیمود را اتاقم پود و تار

 .نیافت ره من به و
 .نوشید را فانوس شعله نسیمی
 میگذشت وزشی

 میگرفتم، جا طرحی در من و
 .میشدم پیدا اتاقم ژرف تاریکی در

 که؟ برای پیدا،
 .نبود دیگر او

 آمیخت؟ اتاق کتاری روح با آیا
 .میشد جاجاب رگھایم گرمی در عطری

 مینگرد مرا گمشدھاش ھستی با کردم حس
 :میکاوم را مکان بیھوده چه من و

 .بود شده گم آنی
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 افسانه مرغ
 شد باز روز و شب مرز در ایەپنجر

 .پرید بیرون آن از افسانه مرغ و
 خواب و بیداری میان

 .بود شده پرتاب
 پیمود، را فضا بیراھه
 زد چرخی

 .نشست زمین به مردابی کنار و
 .آمیخت مرداب با ھایش تپش

 .شد زیبا کم کم مرداب
 رویید، آن در گیاھی
 .زیبا و کتاری گیاھی

 :شکافت را خود سینه افسانه مرغ
 . بود گیاھی شبیه درونش تھی

 .پوشاند پرھا با را اشسین شکاف
 :شد تلخ وجودش

 .بود شده کدر شفافش خلوت
 ؟ آمد اچر
 کشید، پر زمین روی از

 پیمود را یابیراھ
 .رفت درون به یەاپنجر از و

 .بود آنجا مرد،
 .کرد می صدا ھایش رگ در انتظاری

 آمد، فرود پنجره از افسانه مرغ
 شکافت را او سینه

 .رفت او درون به و
 :نگریست اشسین شکاف از او

 .بود شده زیبا و کتاری درونش
 .داشت شباھت خطا روح به و

 پوشاند، خود پیراھن با را شاسین شکاف
 آمد پرواز به فضا در
 .گذاشت تنھا اضظراب روشنی در را اتاق و

 .بود نشسته ایەگمشد بام بر افسانه مرغ
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 :گذشت پودش و تار بر وزشی
 رویید، درونش خلوت در گیاھی

 گشید بیرون سر شاسین شکاف از
 .کرد گم آسمان ته در را ھایش برگ و

 .رفت می باال گیاه ھای رگ در اش دگیزن
 .زد می صدایش اوجی
 رفت درون به اشسین شکاف از گیاه

 .پوشاند پرھا با را شکاف افسانه مرغ و
 گشود را ھایش بال

 .سپرد فضا بیراھه به را خود و
 .گرفت جان نگاھش زیر گنبدی
 زد چرخی

 .رفت درون به معبد در از و
 .بود پر بیرنگی روشنی با فضا

 محراب برابر
 :یافت نوسان ھمی و

 بود گذشته محرابی اش زندگی ھای لحظه ھمه از
 .بود شده خاموش محرابی در رویاھایش ھمه و

 .دید رویا کی مرز در را خودش
 .افتاد خاک به

 .ریخت فراموشی در ای لحظه
 :برداشت سر

 .بود شده زیبا محراب
 دید محراب مرمر در پرتویی

 .زیبا و کتاری
  .دید آشفته را خود ناشناسی

 آمد؟ چرا
 گشود را ھایش بال

 .کرد رھا معبد خاموشی در را محراب و
 .رفت می ای جاده در زن

 :بود راھش سر در پیامی
 .آمد فرود سرش فراز بر مرغی

 .شد عریان رویا دو میان زن
 شکافت را او سینه افسانه مرغ
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 .رفت درون به و
 .آمد پرواز به فضا در زن

 .بود اتاقش در مرد
 کرد می صدا ھایش رگ در انتظاری

 .خزید می بیرون رویا کی دھلیز از چشمانش و
 آمد فرود پنجره از زنی
 .زیبا و کتاری

 .داشت شباھت خطا روح به
 :نگریست چشمانش به مرد
 .بود مانده جا آنھا ته در ھایش خواب ھمه
 پرید بیرون زن سینه شکاف از افسانه مرغ

 .افتاد آنھا سایه به نگاھش و
 بود توری پرده سیاه گفتی

 .بود افتاده وجودش روی که
 آمد؟ چرا
 گشود را ھایش بال

 .کرد گم رویا کی بھت در را اتاق و
 .بود تنھا مرد

 .کشید می اتاقش دیوار به تصویری
 .بود نوسان در انجامی و آغاز میان وجودش

 :گذشت می پیدا نا وزشی
 میشد زیبا کم کم تصویر

 .داد می پایان دناکیدر نوسان بر و
 .بود آمده افسانه مرغ
 .دید خالی را اتاق

 .یافت دیگر جای در را خودش و
 تصویر آیا

 نبود دامی
 بود؟ افتاده آن در افسانه مرغ زندگی ھمه که

 آمد؟ چرا
 گشود را ھایش بال

 .برد یاد از تصویر خنده در را اتاق و
 .بود خوابیده خود بستر در مرد

 .داشت شباھت مردابی به وجودش
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 بود روییده چشمانش در درختی
 .کرد می پر را فضا برگش و شاخ و

 درخت ھای رگ
 .بود پر ایەگمشد زندگی از
 درخت شاخ بر

 .بود نشسته افسانه مرغ
 :نگریست درون به اش سینه شکاف از

 .بود درختی شبیه درونش تھی
 پوشاند، پرھا با را اش سینه شکاف

 گشود را ھایش بال
 .گذاشت تنھا فضا ناشناسی در ار شاخه و

 .پژمرد می لحظه دو میان درختی
 .رسید می خود آستانه با اتاقی
 .پیمود می را فضا بیراھه به مرغی

 .بود شده گم روز و شب مرز در ای پنجره و
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  پاداش
 

 ! افسونی تلخ گیاه
 را خورشید بنفش شوکران

 وشیدمن لحظه لحظه ھا بیابان سپید جام در
 سراب کشنده نفس آیینه در و

 .یافتم تر زنده گام ھر در ترا تصویر
 !نریخت که ھا تابش چه چشمانم در
 !نشکفت که ھا عطش چه ھایم رگ در و

 بویم، ترا تا آمدم
 آمیختی نفسم با را ات دوزخی زھر تو و

 .آمدم که راھی ھمه این پاس به
 گرفت می ھم را ھا شب نیلی غبار

 .ربود می خوابم وانر ریگ غریو و
 !شد پاره که رویاھا چه

 !نرفت دور که ھا کنزدی چه و
 سپردم ره صدایی رشته بر من و

 .بود تو در پایانش که
 بویم، ترا تا آمدم

 آمیختی نفسم با را ات دوزخی زھر تو و
 .آمدم که راھی ھمه این پاس به

 .ھاست بیابان سوی آن من دیار
 .ودب ھمراھم سفر آغاز در یادگارش
 افتاد نیمروز بنفش پرده نخستین بر چشمش که ھنگامی

 شد غبار وحشت از
 .شدم تنھا من و

 !نیاویخت نگاھم به که ھا فریب چه ھا افق کچشم
 !نداد نشانم که ھا بیراھه چه ھا شھاب انگشت و

 بویم، ترا تا آمدم
 ! افسونی تلخ گیاه  :تو و

 آمدم که راھی ھمه این پاس به
 آمیختی، نفسم با ار ات دوزخی زھر
 .آمدم که راھی ھمه این پاس به
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  پاسخ بی
 
 پایان و آغاز بی تاریکی در

 .رویید انتظارم روشنی در دری
 نھادم تنھا در پس در را خودم

 :رفتم درون به و
 .کرد پر را نگاھم تھی روزن بی اتاقی

 آمد فرود من در ایسای
 .کرد گم خود ناشناسی در را شباھتم ھمه و

 بودم؟ کجا من پس
 داشت نوسان ایەگمشد جای در ام زندگی شاید

 بودم انعکاسی من و
 زد می بھم را ھا خلوت ھمه بیخودانه که
 .رفت می فرو بھتی سایه در رویاھا ھمه پایان در
 .بودم مانده تنھا در پس در من

 .امەدید تنھا در کی پس در را خودم ھمیشه
 بود، مانده جا در این پای در وجودم گویی

 .داشت ریشه آن گنگی در
 نبود؟ پاسخ بی صدایی ام زندگی آیا
 بود سرگردان انعکاسی روزن بی اتاق در
 .بود برده خوابم تاریکی در من و

 کردم پیدا را خودم خوابم ته در
 .آلود را خوابم خلوت ھشیاری این و

 بود؟ من تازه خطای ھشیاری این آیا
 پایان و آغاز بی تاریکی در

 .بودم مانده تنھا در پس در فکری
 بودم؟ کجا من پس
 .رسم می بیداری به جایی کردم حس
 :کردم تماشا بیداری این روشنی در را وجودم ھمه
 نبودم؟ خطایی گمشده سایه من آیا
 روزن بی اتاق در

 .داشت نوسان انعکاسی
 بودم؟ کجا من پس
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 پایان و آغاز بی تاریکی در
 .بودم مانده تنھا در پس در بھتی

  
  
  
  
  
  
  
  

  گاگشـ تایپ شد.  ٢٠١٥نصف شب بیست و پنجم نوامبر  ١ساعت                
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  سفر
 

 دراز ھایلحظ از پس
 رویید برگی امەپنجر خاکستری درخت بر
 .لرزاند مرا خفته پود و تار سبزی نسیم و
 من ھنوز و

 بودم نبرده فرو رویاھا ھای شن در را تنم ھای ریشه
 .افتادم براه که
 دراز ھایلحظ از پس

 افتاد وجودم روی دستی سایه
 .کرد بیدارم انگشتانش ولرزش

 من ھنوز و
 را خودم تنھای پرتو

 .بودم نیفکنده درونم کتاری ورطه در
 .افتادم براه که
 دراز ھایلحظ از پس

 افتاد ساعت زده یخ مرداب در گرمی پرتو
 ریخت روحم در را رفتش و آمد لنگری و
 من ھنوز و

 بودم نلغزیده فراموشی مرداب در
 افتادم براه که
 دارز ھایلحظ از پس

 :گذشت لحظه کی
 افتاد، فرو مەاپنجر خاکستری درخت از برگی
 برچید وجودم روی از را اشسای دستی

 .بست یخ ساعت مرداب در لنگری و
 بودم نگشوده را چشمانم من ھنوز و

  .لغزیدم دیگر خوابی در که
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  ھا شیشه لولوی
 
 پیکر تھی اتاق این در

 ! لودآ مه انسان
 ؟ آویخته در کدام حلقه به نگاھت

 بسته درھا
 .شد دور تاریکی در کلیدشان و

 :تراود می دیوارھا از نسیم
 .لرزد می قالی ھای گل

 .زنند می پر پرده رنگارنگ افق در ابرھا
 کرد پر را اتاقت ستاره باران

 ایەشد گم تاریکی در تو و
 !آلود مه انسان
 . رفته فرو پاشویه در اتکھن صندلی پاھای
 روییده بسترت خاک از بید درخت

 .جوید می کاشی حوض در را خود و
 : آویخته بید شاخه به تصویری
 دارد، ترا خاموشی چشمانش که کودکی
 نگرد می ترا گویی

 تھی نقش ھزاران میان از تو و
 نگری می مرا گویی
 !آلود مه انسان

 تنھایی ھای شب ھمه در ترا
 .ام دیده ھاشیش ھمه توی
 :ترساند می مرا مادر
 !ھاستشیش پشت لولو

 .میدیدم ترا ھاشیش توی من و
 ! سرگردان لولوی
 آ، پیش
 . بخزیم ھامانسای در بیا

 بسته درھا
 .شد دور تاریکی در کلیدشان و

 .بگشایم رویت به را پنجره بگذار
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 گذشت کاشی حوض روی از آلود مه انسان
 .پرید سویم گریان و

 :ریخت فرو و شکست پنجره شیشه
 ھاشیش لولوی
 .بود شکسته عمرش شیشه
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  نیلوفر
 
 گذشتم، می خوابم مرز از

 نیلوفر کی کتاری سایه
 .بود افتاده فرو ویرانه این ھمه روی

 پروا بی باد کدامین
 ؟ آورد من خواب سرزمین به را نیلوفر این دانه

 رویاھا، یاشیش درھای پس در
 ھا،آیین ته بی ابمرد در
 بودم مرده را خودم از ایگوش من که جا ھر
 .بود روییده نیلوفر کی

 ریخت می من تھی در لحظه لحظه او گویی
 او شکفتن صدای در من و

 .مردم می را خودم لحظه لحظه
 ریزد می فرو ایوان بام

 .پیچد می ھا ستون ھمه برگرد نیلوفر ساقه و
 پروا بی باد کدامین

 آورد؟ من خواب سرزمین به را نیلوفر این دانه
 رویید، نیلوفر
 .کشید سر شفافم خواب ته از اش ساقه

 بودم، رویا به من
 .رسید بیداری سیالب

 :گشودم خوابم ویرانه در را چشمانم
 .بود پیچیده ام زندگی ھمه به نیلوفر

 .میدویدم که بودم من ، ھایش رگ در
 داشت، ریشه من در اش ھستی

 .بود من ھمه
 پروا بی باد کدامین

 آورد؟ من خواب سرزمین به را نیلوفر این دانه
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  پرده
 

 شد باز تھی به امەپنجر
 .شدم ویران من و

 کشید می نفس پرده
 !اندود قیر دیوار

 .برخیز میان از
 !ربا ھوش صداھای تلخ پایان

 .ریز فرو
 .فشارد می خواب لذت

 .بارد می فراموشی
 :کشد می نفس پرده

 .پژمرد می بمخوا شکوفه
 بشکافند، ھا دوزخ تا
 شوند، پایان بی ھا سایه تا
 گردد، رھا نگاھم تا

 را ات جنبشی بی شکن درھم
 بگذر من ھستی مرز از و

  !گنگ تپش بی سرد سیاه
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  آفتاب آوار
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 آفتاب آوار
... 
 .بود فرو سایه به پھنه : شکست زدگیئیارو

 .شد می پرپر زمان
 .نشست می تو چشم به عطری ، دیرین باغ از

 .بارید ھمی سپیده دیگر شبنم  .بودیم مکان کنار
 .آمدم بر غم چشمه از و گریستم، باران - سایه در  .شکست فضای کاس

 .بودم شده دیگر جھان  .بود رفته روانم آالیش
 .لرزاندم درودی به را سو آن و ، لرزیدم شادی در

 .شدم آتش گرداب : گرفت من در ھاسای آتش . بود روان سایه رد لبخند
 .نبود اندیشه  :بود خوش فرجامی
 .دیدم کن ریشه را خورشید

 .ستودم بسته فرو لبی با ، شیرین تبی در ، را نور دروگر و
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  کنزدي ای
 

 .چید میوه دستم ، ھا باغ ترین نھفته در
 .مکن پروا انگشتم سر از ! نزدیک شاخه ، اینک و

 .است آشنایی عطش ، نیست ربایش شور انگشتانم تابی بی
 .تر درخشان ! میوه درخشش
 .پوسید دستم فراموشی در چیدن وسوسه

 آب دورترین
 .فشاند راھم به را خود ریزش
 سنگ ترین پنھان

 .ریخت پایم به را شاسای
 ! نزدیک شاخه ، من و

 .تمرف بدر سایه از ، گذشتم آب از
 شکستم آشیان ـ عقاب ستیغ بر را غرورم ، رفتم

 .مەاماند تو پای به فروتنی، خمیدگی در ، اینک و
 !نزدیک شاخه ، شو خم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



56 
 

 

  پود و تار بی
 

 ھالحظ بیداری در
 .لغزید خروشان نھر کنار پیکرم
 آمد فرود روشن مرغی

 .پرید و برچید مرا گیج لبخند و
 شد پیدا ابری

 .نوشید شفافش شتاب در را سرشکم اربخ و
 سرکرد پایان بی و برھنه نسیمی

 .گذشت و آشفت را امەچھر خطوط و
 تابان درختی
 .بلعید سیاھش ریشه در را پیکرم

 سررسید طوفانی
 .ربود را جاپایم و

 :شد خم خروشان نھر روی به نگاھی
 .شکست تصویری
 .گسیخت ھم از خیالی
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  اھوھی در خوابی
 

 .را پایین سبز ھیاھوی و ، اندیشم می را بلند آبی
 .مەاآمد زار نی به ، خویش سایه از ترسان

 .رود می فرو روان به ھا برگ خنجر و ، ترساند می را باال تھی
 ؟ برکند من از مرا تا ، کو دشمنی
 ! کور تپش : زیست به نفرین
 ! نفرین  .بود شبیخونی و ، گشتم بودن دچار

 !موھوم خدایی چه ندانم ای ، برچین مرا ھستی
 شکافت را تن بس مرمر ، من ەینیز

 .درید سینه نتواند را غم این که ، سود چه و
 ! شیرین ەیدلھر : زیست به نفرین

 .شکنم می تن را - خطر ھایبیراھ یار - امەنیز
 .ساید می بھم ھا نی . پیچد می حادثه تھی در ، شکست صدای
 :شکافد می سبز ترنم

 .نشیند می چشمانم به گوارا، خوابی چون ، زنی گاهن
 .فکند می پا از مرا سالح بی ترس

 .شوم می آتش ـ کھن دار نیزه ـ من
 .افشاند می نوازش شبنم  ـزیبا دشمن - او

 گیرد می را دستم
 .گذریم میـ  کھن روزگاران مردم دو ـ  ما و

 .دھیم می نوسان را روان گھواره ، سبزشان الالیی به و ساییم، می تن ھا نی به
 .آراید می را ما خلوت ، بلند آبی
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  ديگر دياری
 

 .نیست ھراسی گرانبار یساق ، خاک و لحظه میان
 .یماپیوست ھا گل ابدیت به ما  !ھمراه
 :سپار ستاره و ریگ به را چشمانت تابش

 .نیست تماشا شیار در رمزی تراوش
 ترس نشانه رس خاک این در نه
 .شگفت نقش باال الجورد بر نه و

 .فروشو پرنده صدای در
 .کند نمی سایه ترا سیمای پری و بال اضطراب

 عقاب پرواز در
 .افتد نمی ورطه تصویر
 .گذرد نمی تماشا و چشم میان خاری سیاھی

 :فراتر و
 خورشید و خوشه میان
 .درید ھم از داس نھیب
 لب و لبخند میان

 .شکست ھم در زمان خنجر
  

 مايیم ، ما آرامش سايبان
 .پژمرد ھاەچھر تازگی ، گانگی دو ھوای در

 .برویم روشن ـ سایه از بیایید
 .آییم فرود برگ در بایستیم، شبنم لب بر
 .برویم پی از را کھن مسافر ، دیدیم پایی جا اگر و

 .کشیم سر جادو نوشابه ، روزگاران آن ایوان در نھراسیم، و برگردیم،
 .کنیم گم خود چھره ببوییم، ترانه بوی شب

 .بگشاییم خطر نوازش به در بنگریم، سوھا آن روزن از
 .کنیم پرپر دلھره روی خود

 .پناه دامان به نه گریز، بند به نه نیاویزیم،
 .دور مبھم سمت به نه ، نزدیک روشن سوی به نه ، نشتابیم

 .رویم چشمه به پس ، بنشانیم را عطش
 .کنیم اشاره ورشیدخ به و ، بشناسیم را دشمن ، صبح دم

 .نشکنیم را در ما نماز پس ، ھیچ برابر در شدیم خم ، ھیچ برابر در ماندیم
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 :کنیم دعا و ، برخیزیم
 !باد خاموشی عطر شیار ما لب

 .کنیم دوری ، است دردی بی شب ما نزدیک
 .کنیم بر است، شوری بی ریشه ما کنار

 .آییم در تپش به را مرداب ، نھیم لجن در پا ، نلرزیم و
  .کنیم خاکستر را ھمھمه زار نی بشویم، را آتش
 .آییم نوسان در را دریا بشویم، را قطره

 .بوزیم جاودان و ، بوزیم ، نسیم این و
 .شویم خم بینا و ، شویم خم ، خزنده این و
 .آییم فرود پروا بی و ، آییم فرود ، گودال این و

 .ماییم ، ما آرامش سایبان ، زنیم خیمه برخورد
 .ایم وزنده صخره ما ، ایم صخره وزش ام

 .ایم شبانه گام ما گامیم، شب ما
 .ایم پرنده براه چشم و ، پروازیم
 .سبوییم انتظار در و آبیم، تراوش

 .پوسید رسیدگی از تردید و چیدند، نارس را رویا گاه، بی چینی میوه در
 .برویم بد و خوب زار شوره از بیایید

 .دھیم پاسخ را درخت ، درخت به : اشیمب روان آیینه جویبار، چون
 .سازیم رھا لحظه ھر بیافرینیم، لحظه ھر را خود کران دو و

  .کنیم زمزمه را بیکرانی و برویم، ، برویم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



60 
 

 

  ترانه شکست
 

 .شد افسانه پژمردگی ، آفتاب و سنگ این میان
 .ریخت ابدیت در نقشی ، درخت

 .وازدن می را خار ترین برنده انگشتانم
 .زند می لبخند شوکران پرتو به لبانم

 دامنت به شناس نا ایھدی ، وزشی ھر که بودی تو اینـ 
 ؟ ریخت می

 .است ابدیتی ھدیه ھر اینک و  ـ 
 ؟ کشیدی چشمه ترین نھفته سنگ بر را عطش طرح که بودی تو اینـ  
 .شکند می خود در نقشش ، نزدیک چشمه واینک  ـ

 .ھراسد می نطوفا از نھال گفتی ـ 
 !نھاالن ترین رسته نو ، ببالید اینک و ـ

 .رفت باد بر تھاجم که
 .رقصند می ماران ترین سیاه ـ

 !پیکرھا زیباترین شوید، برھنه وـ 
 .شد نوازش گزیدن که
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  فراتر
 

 ! عصیان ھمزاد ، تازی می
 ، رھسپاری ھاەستار شکار به

 .رسرشا کمان و تیر درخشش از دستانت
 ھستم من که اینجا
 آویزد، می کھکشان خوشه ، آسمان

 آرزومند؟ چشمی کو
 کنی می سپید ھای گل گون، فیروزه برکه در ، شیفتگی و ترس با
 !تاب بی گلچین نگری، می سیاھی مار به آن، ھر و
 ـ گویم نمی افسانه ـ اینجا و

 .آورد ارمغان گل نوشابه ، مار نیش
 زند، می جادو را ات بیداری

 .رباید می دیوی یپنج ترا باغ سیب
 ـ پردازم نمی قصهـ  و

 شود، می خم بارور یشاخ ، من باغستان در
 .دھد می پاسخ ھا دست نیازی بی
 .رمد می صدایی به ، کشد می سر آھو تو، یبیش در
  . نیست نشان و نام درندگی از ، من جنگل در
 .شنوی می "شر و خیر" قصه دیارت آفتاب ـ سایه در
 .شنوم می را شکفتن نم
 .گذرد می زمان سوی آن از جویبار و

 .راھیی در تو
 .مدەارسی من

 !دل نازک رھرو نشست، چشمانت در اندوھی
  .برگ یک لرزش  :نیست درازی راه ما میان
 گرداب ای ، نوازشی موج

 !فراموشی طنین ای کن، پر مرا کوھساران
 مرا ھست که ـ خروشان تاریک آب ـ  زیبایی به نفرین

 !برد و پیچد فرو
 .است گردابی اندامت . ھستی زیبا ناگھان تو

 .گرفت مرا اقلیم تو موج
 .بردم پی را ھا آسمان یافتم، ترا
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 .خواندم را شاخه گشودم، را درھا یافتم، ترا
 !نلرزد ھایت وزش آھنگ به که برگ، آن باد افتاده
 .شد ھم در رویا  :لرزید تو مژگان
 .آمد شبگرد گل شیره  :تپیدی
 .جھید جا از جوی برداشت، سر جھان  :شدی بیدار
 .شد نوا غرق جاده سیم  :افتادی براه

 .دگرگونی رشته تست کف در
 .ایگرفت را فضا  :بیھوده چه و گریزم، می زیبایی بیم از

 .کیمیاست فراموشی و کند، می غم پر را جھان یادت
 !تابان ای بزرگ، ای گداختم، غم در
 !خاک دیگر ستاره ریز، ھم در را یستز شب برزن، سر

 !دید از برون ای ای،ەجلو
 .نوازشی موج  !دوست ای ، ترسم می تو بیکران از
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  نیايش
 

 .نوشتیم در را طال دشت ، پیمودیم را نور
 .فکندیم پالسیده و ، چیدیم را افسانه

 .کردیم درنگی  .نواخت را ما ، وارسای آفتابی ، شنزار کنار
 . بریدیم سر را رویاھا رمز پھناور رود لب بر

 .بستیم فرو دیده ما و ، رسید ابری
 .آمدیم بر ستیغ به و ، دیدیم را زھره ، شکافت ظلمت

 .دید فرو ستایش در را ما و ، آمد فرود آذرخشی
 .گریستیم ، خندان  .گریستیم ، لرزان

 .بودیم ھمدلی در از : کوفت فرو رگباری
 .شدیم آسمانھا خور در ، ستودیم آسمان آبی به سر ، ترف سیاھی

 . فشاندیم تھی فراخنای به را لبخند . کردیم رھا دره به را سایه
 . شدیم "ما" ما و ، پیوست ھم به ما سکوت

 .کشید دامن طال دشت در ما تنھایی
 . ترسید ما چھره از آفتاب

 .زدیم خنده و ، دریافتیم
 .سوختیم و نھفتیم

 ، .تر تنھا ، تر مبھ چه ھر
 :شدیم جدا ستیغ از

 . شدم بنده و آمدم، خاک به من
 . شدی خدا و رفتی، باال تو
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  ھاساي گردش
 

 .گسترد می را اش زندگی سر کھن انجیر
 .زند می صدا را باران زمین

 .شیارد می را آب ماھی گردش
 .شود می گم من نگاه و . چرخد می چلچله  .گذرد می باد
 .رنج زنجیری من و ، است آب زنجیری یماھ

 .پالسیدنیست لبخندت ، شدنی خاک نگاھت
 .شوی من بت تا افکندم تو بر را سایه

 .شوم می تنھا ، رسم می تو به  :شنوم می بیابان بوی ، آیم می تو نزدیک
 . است گسترده من زندگی ، تو اوج تا تو از . شدم تنھاتر تو کنار

 .ایەگسترد تو ، من تا من از
 .پیوستم پرستش راز به برخوردم، تو با
 .رسیدم رنج جلوه به ، افتادم براه تو از
 ! شفاف ای ھمه این با و

 .نیست بدر تو از راھی مرا
 .را تو من ، زند می صدا را باران زمین

 سازم، می دستانم زنجیری پیکرت
 .کنم زندانی را زمان تا

 . برد می را تالشم خاکستر و ، دود می باد
 : جھد می فواره.  شیارد می را آب ماھی گردش  .چرخد می چلچله

 .شود می پر من یلحظ
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  برتر آن
 

 .رسید شب یتپ کنار به
 .شکست فضا یآیین پایش روشن طنین با

 بردم باال اندوھی تاریکی در را دستم
 دادم، نشان را تنھایی تھی کھکشان و

 .بود مرده نگاھش شھاب
 دادم نشان را ھا نکاروا غبار

 ھابیراھ تابش و
 را، سکوت ریگستان بیکران و
 او و

 .بود خاموشی اشەپیکر
 .وزید ما بر اندوھی الالیی
 .آمیخت ھا علف سبز یزمزم با نگاھش سیاه تراوش

 ناگاه و
 .پرید لبخندی جرقه ھایش لب آتش از
 . ریخت فرو شب تپه ، چشمانش ته در
 من، و

 .بودم صدا وشیفرام تماشا، ەیشکو در
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  سیماھا ھمه ای
 

 .نیست آوازی ما یکوچ در ، یازمزم ما سرای در
 .است ربوده را ما ەیپنجر گلدان شب،
 .است خشکیده نوسان وحشت در ، ما ەیپرد

 .دھد می پھنا را جھان ابھام لبخندی ! ھا لب ھمه ای اینجا،
 .است مرده ھستی بش و ما میان ، راه نیمه در ، ما فانوس پرتو

 .است بلعیده فرو اندیشه پیچک ، را ما مھتابی ھای ستون
 .است برده بدر ما آستانه از را ما ، یەانرد آنجا و ، گلیمی نقش اینجا

 ما نھفته تاالر به فریبی عطر که ، نگشودیم در باغی چه بر ! ھشیاران ھمه ای
 ؟ نریخت

 ؟ نفشاند ما بر اندوھی شبنم که ندویویم، ایەسبز چه بر ! ھا کودکی ھمه ای
 .خورشیدیم به فسانه از راھی آلوده غبار

 ؟ گرفت خواھد نشان پروانه سبکبالی از ، ما شھپر کجا در ! خستگان ھمه ای
 .آمد بر افق چاه از زھر ستاره

 .گرید می ھا وزش پرتگاه بر کودکی ، ما مھتابی نرده کنار
 چکید؟ خواھد مھتابی دیگر مرز در ما اشک ، آیا دیاری چه در
 .دیگر خورشیدی دیگر، خورشیدی در ! سیماھا ھمه ای
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  آفتاب در ایبیراھ
 

 .است بسته را ما زن پارو دست ، خواب در گلی ەیخند ! ما یکران ای
 ؟ چکنیم ھا گل ھجوم با خورشیدیم، بی صبحی پی در

 چکنیم؟ ھا روزن شبیخون با نابیم،ی شبان جویای
 .نرسید باال میوه به ما دست ، باغ سوی نآ

 .گشود آیینه به دریچه و وزیدیم،
 .نشناخت را ما شبستان و شدیم، درون به
 .نھاد زمین به "او" نقش "ما" ەیچھر و ، افتادیم خاک به

 .ماست آکنده ، محراب تاریکی
 .ما از ایوان ما، از دیوار لبریز، ما از سقف

 .غم اموشیخ : سنگ سردی تا ، لبخند از
 .فریب باران - شکوفه : نسیم این تا ، ما کودکی از

 .است شکفتن گرداب ، گلبرگ و ما میان که ، برگردیم
 .رسد نمی ما ەیصخر به برون موج

 .زند می سر ھستی شب از ھمدردی ستاره و ، یمەاافتاد جدا ما
 ؟ گذشت خواھد درھا از یادی ، ما پی در آیا و ، رویم می ما
 نشست؟ خواھد ھاسای در ، ما جای بر غمی آیا و ، ریمگذ می ما

 .افکند ما سبد در را برتر گل ، آخرین یساق ، جایی شاید ، نی سایه از برویم
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  سوھا آن سفر در
 

 .سرشار مسافر یاد از باغ و ، است تھی ایوان
 :ایبرگرفت سر ، آفتاب ەیدر در

 .است آمده در پا از فکن سایه بید ، تو بالش کنار
 .دوری شقایق سوی آن از تو دوری،

 ؟ کند گذر که لبخندی یسای کو ، ھابوت خیرگی در
 ؟ آید درون که نسیمی کو ، اندیشه شکاف از

 .لغزد می تو یبرگون ، رود ەیسنگریز
 .رباید می ترا سیمای دور، جنگل شبنم

 .است ژرف تنھایی این و ند،ەاربود تو از ترا
 .شوی می سرگردان ایزمزم بیراھه در و گریی، می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شدتایپ ـ گاگش.  ٢٠١٥ساعت دو ونیم نیمشب دسامبر 
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  واره راه
 

 .است پوشیده تھی ھای صدف از کنار دریا
 .اندرفت دیگر ھایکران به . مروارید جویندگان

 .است نقش ھاماس بر جو و جست پوچی
 .است افتاده نفس از آب . مدھوشند پریان ـ دریا . نیست صدا
 ـ من از بشنوید ـ امشب و  . است راه در منی لحظ

 .کرد خواھد ارمغان خاک به را ایەاسطور آب ، امشب
 .آمد خواھد بدر انتظار تیرگی از سری ، امشب
 .ریخت خواھد فراترھا به لبخندی ، امشب

 .شکافت خواھد را آبھا شب ، تابان زورقی ، صدا ھیچ بی
 ، استەافتاد من آمد و رفت بر اشسای هک ، توانا رانان زورق

 کند، می روشن مرا گام چشمانش که
 شکند، می مرا تردید دستانش که

 .رسید خواھد من ھراس سوی آن از ، زنان پارو
 .شتافت خواھم پیشوازش به ، گریان

 .نھاد خواھد من کف در را بزرگ مروارید ، رنگی یک پرتوی در
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  شاسوسا
 

 خاک مشتی کنار
 .امنشست ، تنھا ، خودم دست دور در

 شد خاک ھا نوسان
 .ریخت فرو و لغزید انگشتانم میان از ھا خاک و

 ! ایەشد ھیچ شبیه
 .بسپار خاک سردی به را تەاچھر
 .امەکرد گم را خودم اوج
 .شد گشوده احساسم روی به که یەاپنجر این از و بعد، یلحظ از ترسم، می

 !اقاقیا برگ  :افتاد دستم فراموشی روی برگی
  .کند می نوسان مادرم چھره روی که الالیی بوی دھد، می گمشده ایتران بوی
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  پنجره از
 

 .کنم می تماشا ام کودکی دیوار به را غروب
 .بود بیھوده ، بود بیھوده

 .ریخت فرو سبز باغ درھای روی ، دیوار این
 .رفت آوار این زیر ، اھقص روشن ییچدر و ، ھا بازی طالیی زنجیر

 :پیداست من سیاھی ، طرف آن
 . غمی شبیه ام،ەایستاد کاھگلی گنبدی بام روی

 .امریخت غروب بخار در را نگاھم و
 .نشست تنھا، ، غمی ھاپل این روی
 .بود سرگردان انتظاری دھلیزھا این در
 .شد خاموش سفالی سبز ھای شبکه این روی دیرین  "من"
 .کرد تماشا شیرین ترسی در را خورشید گرفتن اقاقیا، درخت این آفتاب - سایه رد

 .سوزد می پنجره در ، خورشید
 .شد ھا برگ لبریز پنجره

 .لغزیدم برگی با
 .نیست من با ھارشت پیوند

 نوشم می را خودم ھوای من
 .امنشست ، تنھا ، خودم دست دور در و

 کند می رو و زیر را ھا خاک انگشتم
 .برد می خوابش لغزد، می پاشد، می بھم را تصویرھا و

 .ھا برگ ، ھاشاخ  :سبز تصویری کشد، می تصویری
 .کنم می پرواز روشن ھای باغ روی

 شود می ھا علف لبریز چشمانم
 .آمیزد می ھا برگ و شاخ با ھایم تپش و

 .پرم می ، پرم می
 افتاده دور دشتی روی

 .افتم می خاک به بیداری نفرت در من و ، سوزاند می را ھایم بال ، آفتاب
 .رود می راه ھایم بال خاکستر روی کسی

 :شدم سایه من شد، کشیده ام پیشانی روی دستی
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 ھستی؟ تو "شاسوسا"

 :کردی دیر
 .داشتم ترا انتظار ، آفتاب این خیرگی تا ، کودکی الالیی از
 .مرمرھا تابآف در رودخانه، سحر در زدم، صدایت ھا شبکه سبز شب در
 کن شب را آفتابی دشت این  !"شاسوسا" : زنم می صدایت تاریکی عطش این در و

 .شوم خاموش خودم جاپای در و کنم، پیدا را ایەگمشد راه من، تا
 !برھنه و سیاه وزش ،"شاسوسا"

 .فراگیر را ام زندگی خاک
 .بود سکوت از ھایش لب

 .لغزید سو ھیچ به انگشتش
 .برد باد را غبارش و ، پاشید ھم از شاەچھر طرح ، ناگھان

 .مەاافتاد براه آلود اشک ھای علف رووی
 .ام کرده گم ھا علف این میان را خوابی
 .جوھاست و جست بیھودگی از پر ھایم دست

 .زد پرسه ھا دشت این در تنھا، ، دیرین "من"
 مرد که ھنگامی

 .بود انگشتانش میان اقاقیا بوی و ، ھا شبکه رویای
 .افتادم راه میغ روی
 :پیداست من سیاھی نزدیکم، شبی به
 .امگرفت فانوس "روزھا آن" شب در

 . ایستاده فانوس روشنی در اقاقیا درخت
 .اندەشد الالیی شبیه اند،ەخوابید ھایش برگ

 .شنوم می را مادرم
 .آمیخته پنجره با ، خورشید

 .ھاست برگ جنبش آھنگ به مادرم یزمزم
 .ندک می نوسان یەاگھوار
 .تراشند می ایکتیب دیوار، این پشت
 شنوی؟ می

 .رفتم و آمد در ، پوچ یلحظ دو میان
 :کردم باز خاک سردی به دری انگار

 .تابید ام زندگی به گورستان
 .پالسیدند سیاه ھای سنگ این روی ، ام کودکی ھای بازی
 .غم ابدیت:   شنوم می را ھا سنگ
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 .است بیھوده چه انتظار قبر، کنار
 :بود روییده سیاھی مرمر روی "شاسوسا"
 !من تاریک شبیه ، "شاسوسا"

 .امەآلود آفتاب به
 .ریز من در را اندامت شب تاریک، تاریک کن، تاریکم
 .شود می خاموش تو در ام زندگی راه  :ببین را دستم
 :تاریکی به سفری ، تھی در راھی
 شنوی؟ می را قافله زنگ صدای

 .ماەشد سفر ھم کابوس مشتی با
 تاریکی مرز از اکنون و رسید، آفتاب به شد، آغاز شب از راه
 .گذرد می

 .گذشت ژرفا کم رودی از قافله
 .ریخت ھا موج روی دمەسپید
 :خندد می مرگ به گون نقره آب در یەاچھر

 !"شاسوسا" !"شاسوسا"
 .کشند می نفس ھا قبر ھا، تصویر مه در

 ریزد می خاک به "شاسوسا" لبخند
 ! ایکتیب  :دھد می نشان را ایەگمشد ایج انگشتش و

 .کند می نوسان سنگ
 .ھاستشاخ در ابدیت  :میشکفد مادرم الالیی در اقاقیا ھای گل

 خاک مشتی کنار
 .امنشست ، تنھا ، خودم دست دور در

 .لغزند می احساسم روی ھا برگ
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  طنین
 

 لرزانم، برگی وحشت شط روی به
 .بیاویز را تاریش
 .گذشتم صداھا زا من

 .کردم رھا را روشنی
 .افتاد دستم از کلید رویای
 .کشیدم دراز زمان راه کنار
 .لرزیدند ھایم رگ سردی در ھاەستار
 .تپید خاک
 .زد موجی ھوا

 :شنیدند چشمانم در را رویا ریزش ھا علف
 روییدی، تمنایم دست دو میان

 .تراویدی من در
 :شنیدم را اندامت تاریک آھنگ

 ایمصد نه"
 .روشنی نه و

 ھستم، تو تنھایی طنین
 ".تو تاریکی طنین

 :شنیدی را سکوتم
 خاست، برخواھم خودم روی از نسیمی بسان "

 گشود، خواھم را درھا
 ".وزید خواھم جاویدان شب در

 : گشودی را چشمانت
 .آمد فرود من در شب
 وھم ەیقطر کو
 :برداشتم سر

 زد پر خیالم در زنبوری
 ؟ شکافت را بمخوا ابری جنبش یا
 سھمناک بیداری در

 ریگ یک بستگی لب شکوه به شنیدم، نوسانـ  دریا آھنگی
 .برخاستم زمان کنار از و

 بزرگ ھنگام
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 .بود نشانده خاموشی لبانم بر
 :گشود دیده یەاخزند ھا چمن خورشید در

 .نوشید را برکه بیکرانی چشمانش
 کشید زمین به را پروازش سایه ، بازی

 .بود رویا به آفتاب بارش در کبوتری و
 !بزرگ انداز چشم باد، تو جوالنگاه چشمانم یپھن
 وھم؟ قطره کو انگیز، شگفت جوش این در

 .اندەکرد گم را پرواز سایه ، ھا بال
 .کشد می انتظار را زنبور سنگینی ، گلبرگ

 کشم، می دست خاک طراوت به
 .نشیند نمی انگشتانم بر چندشی نمناکی

 شوم، می یکنزد روان آب به
 .کند می زمزمه را کرانه دو پیدایی نا

 .اندشکفت نیمه ەیخورد ترک انار چون رمزھا
 !آشنا زود نورسته دریاب، مرا شور یجوان
 .زند می پر زنبوری تو بیکران در  !شفافی لحظ ای ، درود
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  تاريک میوه
 

 . نور نوشید می خورده باران باغ
 :دوید تر یھاەسبز در لرزشی

 ، تابناک درونش ، آمد باغ به او
 .ناپدید ھا بم و زیر در اشسای

 ، بار مست راھش به شد می خم شاخه
 .بر و برگ جھان از فراتر او

 سبز، ھای تراوش از سرشار ، باغ
 .سرشارتر ، تر سبز درونش ، او
 گرفت جان درختی راھش سر در

 .ھراس ھمرنگ ھمزاد شەامیو
 : او پنھان در افتاد پرتویی

 .ناشناس خوابی به را آن بود دیده
 .شد دور خود از چیدن جنون در

 .درخت از ترسید ، لرزید او دست
 :کند ریشه از را ترس چیدن شور

 .درخت از چید را میوه ، آمد دست
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  ھمراه
 

 .رفتم می ھا شب چراغی بی در تنھا
 .بود شده تھی ھا مشعل یاد از ھایم دست
 .بود رفته تاریکی به ھایمەستار ھمه
 .فشرد می را ھا تپش خشک یساق من مشت
 .بود پر پیوندھا ریزش طنین از مالحظ
 .تنھا ؟ شنوی می ، رفتم می تنھا
 .بودم افتاده براه کودکی زمرد باغ شادابی از من

 کشیدند، می را تصویرم انتظار ھاآیین
 .جستند می مرا غمناک عبور درھا

 .افتم فرو خودم پایان در تا رفتم می ، تمرف می من و
 .پیوستی من به ، تاریکی دو میان ، ھالحظ بیراھه از تو ، ناگھان
 :آمیخت در اندامت دوزخی طرح با ھایم نفس صدای
 ھمه ! پیوسته شب به چھره باد، تو آن از ھایم تپش ھمه
 .ھایم تپش

 امگذشت ھاەستار سرد برگریز از من
 .بربایم را گمشده شعله پیکرت انیعصی ھای خط در تا

 ، کشیدم شب سراسر به را دستم
 .تراوید انگشتانم بیداری در نیایش یزمزم
 فشردم، را فضا یخوش
 .درخشید درونم تاریکی در ستاره ھایەقطر

 سرانجام و
 .کردم گم ترا نیایش آلود مه آھنگ در

 .ھاست بیابان سرگردانی ما میان
 .ھاست آتش فراموشی ، ھا غربت اکیخ بستر ، ھا شب چراغی بی

  .جوھاست و جست "شب یک و ھزار" ما میان
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  آئینه گل
 

 .بارد می مھتاب شبنم
 .نیلوفر ھای گل آبی بخار از سرشار دشت

 . طرح بی ایآیین خاک روی درخشد می
 .دست روی ز لغزد می مرز
 ؟ خواب در امەلغزید کجا من

 .آیینه آرام شب در نگاھم سرگردان مانده
 .مرداب این در افتد نمی تصویری برگ

 :دور ھایەدر بخار در صدایش پیچد می دشت، خدای ، او
 !باد ھای پریشان مو

 .بیفشانید تن از خواب گرد
 دشت، نشیب در مانده تاریک ایدان

 .سازید نھان آیینه خاک در را دانه
 خواب تور آورده بدر تن از باد ھای پریشان مو

 .کارند می آیینه نم بی و ترد خاک در را دانه
 :خاموشی سبز جام به را صدایش ریزد می دشت، خدای ، او
 تاریک، دانه اکنون سوزد می عطش در

 .سیراب چشمتان گرم اشک از کنید آیینه خاک
 سیم ھایپنج سر با چشمه حوریان

 .خواب دود دیده بلور از زدایند می
 .بارد می چشمه حوریان چشم ابر
 .لرزد می اکخ پود و تار
 .ھشیاری سرد نسیم بر وزد می
 !نیلوفر دشت خدای ای
 بیداری؟ درھایەی نقر کلید کو
 :لغزد می چشمه حوریان صدای شب نشیب در
 پای، نھاده افسون این در ای

 !تصویر مه از سرشار کرده را ھا چشم
 روزن بی درھای کن باز
 .گیرند جان مست عطری رقص در ھاەپرد نھفته تا
 .را جادو نقش نگاھم از شویید ! چشمه یانحور  ــ

 ! باد ھای پریشان مو
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 .ریزید فرو من ھایشاخ از را وھم ھای برگ
 :آوا ھم ھا پریشان مو و حوریان

 آلود عطر ھای روزن ز او
 ھمرنگ، گلی بیند می دور ھایلحظ خاک روی

 .را نگاھش سوزد می تاریک لذتی
 !نیلوفر دشت خدای ای
 .رویا جاده از را تاب یب رھرو گردان باز

 ؟ خواب سارچشم در فسون ریزد می کیست ــ  
 .است آلود مه شب ھای دست
 .باال رود می موجی چو آیینه روی از یاشعل

 رویایی؟ طرح بی تن آتش این کیست
 !نیلوفر دشت خدای ای

 .زیبایی تاب من در نیست
 : ماه غبار درزیر چشمه حوریان

 !تو تاب برده تماشا ای
 .تو خواب عریان شاخه جوانه زد
 شفاف شب در
 .است تنھایی جام طنین او

 .است زیبایی و رنج پودش و تار
 :آرام صدا پیچد می دور ھایەدر بخار در
 .است تنھایی جام طنین او

 .است زیبایی و رنج پودش و تار
 :رنگ رود ھمراه رود می نگاھم گرم رشته

 م،بود کودکی سیم قصر بارانــ نور درونم من
 .برد می گلی رویاھا جوی
 .زیبایی مست دویدم می شتابان، آب ھمره
 بیداری مرز در امپنج
 .رفت می فرو نومیدی تاریک مه در
 !پرپر من پندار بستر در شده ھایت تپش ای

 رفتیم می سرگشته کجا در ، ھم از دور
 ، آھنگ وحشی شط دو ، ما
 ، اندوه شاخه مرغ دو ، ما
 ؟ رنگھم سرکش موج دو ، ما
 : دشت دست دور از باد ھای پریشان مو
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 .او ھایپنج گرد به پیچد می نقش تارھای
 ! ھشیاری سرد نسیم ای

 را نگاھش موج کن دور
 .بیداری رنگین روزن کنار از
 :خوانند می چشمه حوریان شب ته در

 .را شب صخره شکافد می روشنایی ھایریش
 خورشید گردونه وحشی چرخ زیر

 آیینه تاب بی پیکر گر بشکند
 نیلوفر، دشت از پرد می عطری چو او
 .آیینه طرح بی گل  .او
 .رویا شبنم شکوه ، او
 .را بادی تند گویا شعله نھال بیند می خوابــ 

 مرمر؟ چھره بر را دود امشب لغزاند می کیست
 نیلوفر، دشت خدای ، او

 :آوایش لبریز کند می را شب جام
 .چشم زا کنید پنھان را آیینه برگ زیر
 باد ھای پریشان مو
 برگ پر دامن ھزاران با

 ، نوردیده در را ھا دشت بیکران
 :خاموشی مرز از آھنگشان رسد می
 .تاریکی تاالب در رویند می نور ھایساق
 جادو شب بازد می رنگ

 .فراموشی دود در آیینه شده گم
 .خاکستر ز باال میرود گردی ، خورشید گردونه پس در
 آمیزد می ھا پریشان مو و حوریان صدای و

 :نیلوفر ھای گل آبی غبار با
 .بیداری درھای شد باز
 .لغزید فرو وحشت لحظه درھا پای

 .ھم از گسست جادو شب مرز در تردید سایه
 .نوشید را نور بخار رویا روزن
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  گیاه آوای
 
 .ریختم آفتاب گرداب به و ، گرفتم سرچشمه ریشه شب از

 .گشودم سنگ به را امدریچ : بودم پروا بی
 .زیستم را جنبش مغاک

 :نکرد روشن ام روشنی نشکافت، را شب ام ھشیاری
 !دست دور شتاب زیستم، ترا من
 .بلغزاند رفتارم بر را شب ، نور ریزش تا کردم، رھا

 .بودم تماشا راه خابگرد من : ماند بسته سر ام بیداری
 .کرد ھدیه وحشت نوبر مرا و ، آمد باغ از کسی ھمیشه و
 .لغزید دستش از راز یخوش من کنار و ، گذشت راھم از چینی خوشه ھمیشه و
 .آفتاب یھمھم و ماندم من ، بزرگ تاریک و ماندم من ھمیشه و
 :امەآمد نور تاریکی از سرشار آفتاب، سفر از و

 امەشد تر سایه
 .مەاایستاد روشنی لب بر وار وسایه

 .شود می یدارب زمین شکفد، می لبخند ، شکافد می شب
 .تراود می آسمان سفال از صبح

 .شود می خم زمان پرتگاه بر من یاندیش یشبان یشاخ و
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  پرواز از برتر
 

 .است انگیز سر ھا باغ تازگی بر قفس باز یدریچ
 .است رسته جنبش از بال ، اما

 .است بیھوده ھا چمن یوسوس
 .است پر و بال فراموشی ، پرواز و پرنده میان

 : است بینایی ەیقطر پرنده چشم در
 .است غمناک دگرگونی .افتد می فرو میوه . رود می باال به ساقه

 .آلودگی ، رفتن  .است آلودگی ، نوسان  .است آلودگی ، نور
 .استەماند تنھا پرش و بال خواب در پرنده

 .راند می را ھاەمیو پرتوی چشمانش
 .است رفتهگ پیشی ھاشاخ وبم زیر بر سرودش
 .لرزاند می را قفس اش سرشاری

 .است تاب بی قفس دریچه  :شکند می را ھوا ، نسیم
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  تارا
 
 .رسیدم برکه کنار ، آمدم فرود تارم از

 افسوسی سایه از آب  .گسست عطری رشته .افتاد ماھیان طالیی خواب در یەاستار
 .شد پر

 .داد ھا نی لرزش به را غم موجی
 .رسیدم آیینه به آمدم، بر تارم به چیدم، ھا نی لرزش از را غم
 .شکست آیینه خواب  :شد رھا آیینه در دستم از غم
 .گریستم گویا ، آیینه و برکه میان ، آمدم فرود تارم از
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  پگاه دروگران
 

 :گشایم می جھان پھنای به را پنجره
 .است شب گرانبار درخت  . است تھی جاده
 .نیست نوسان ، نیستی تو : است خسته رفتن از آب لرزد، نمی ساقه

 .است گردابی تپیدن و نیستی، تو
 .ناخواناست ھاەدر و نیست، گویا رودھا غریو و ، نیستی تو

 .پرد می ھستی از راز خیزد، برمی ھاەچھر از شب  :آیی می
 .شکند می چشمه جوشش شود، می تاریک چمن  :روی می

 .پیچد می علف به ابھام :  بندی می را تچشمان
 .شود می بیدار آب و وزد، می تو سیمای

 .کشد می نفس آیینه و ، گذری می
 .نیست تو راه به چشمم و ، گشت نخواھی باز تو  .است تھی جاده
 رویا به را ھایمخوش رسیدگی  :رسند می سر روبرو جاده از دروگران ، پگاه
 . ەانددید

 رنگ به یروزن
 ! نگاه برگ ، من تردید شب رد

 کجا؟ خاموشی موج با میروی
 :آب خورده ھوشیاری از ماریش
 .کجا فراموشی خاک کجا، من
 ھا رنگ زارەسبز از بود دور

 .خواب موج فراز بستر زورق
 :کرد لبریز را آیینه پرتویی

 .آفتاب با شد آلوده من طرح
 :نور شط فراز شد خم ھیواند

 .مرا بیند می آب در من چشم
 .رفت و لغزید ره به ترسی سایه

 .مرا بیند می خواب جویباری
 راه، به رفتم لغزشی نسیم در

 .برد یاد از من پای نقش راه،
 :نیافت ره ھا لب به من سرگذشت

 .برد باد را ای آورده باد ریگ
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  آھنگی ھم شب
 

 .کشد می نفس جنگل .تپد می شب . لرزند می لبھا
 .ده سفر بازوانت شب در مرا داری، چه پروای

 .کند می پرپر را دستورد شقایق باد و ، فشارم می را اتشبان انگشتان
 .دوند می چشمانت خیسی در ستارگان  :نگری می جنگل سقف به
 .نارساست جنگل نمناکی و است، تمام نا تو چشمان ، اشک بی

 .گشاید می تاریکی گره ، گشایی می را دستانت
 .لرزد می رمز یرشت ، زنی می لبخند

 .کند می حیران اتەچھر رسایی ، نگری می
 .برویم پیوستگی جاده با بیا

 .شویم آفتابی .است باز ابدیت دروازه  .خوابند در خزندگان
 .آمد فرود آشنایی مھتاب که ، بسپاریم را چشمان

 .است بھنگام نا صدا که کنیم، گم را لبان
 .گذرد می ما در روییدن شکوه که ، شویم نوشیده درختان خواب در
 .افتد می تپش از جنگل  .ماند می راکد شب ، شکند می باد

 .رود می ابدیت سوی به گیاھان ەیشیر و ، شنویم می را آھنگی ھم اشک جوشش
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  لبخند غبار
 

 .ھابوت از آفتاب تراوید می
 زده نم ھای دشت در دیدمش

 باد، یار ، تماشا اندوه مست
 .زده شبنم اشونگ ، افشان مویش

 ــ دشت به لبخندی - دیدیم یاالل
 .ریخته روشن آب در پرتویی

 :ریخت باد شیار در را صدا او
 ".آمیخته خنک بوی با اشەجلو"

 :صدا موج او و بود تابان رود،
 ".وھم رود در ما چشمان شد خیره"

 :خواند تاریک او ، بود روشن پرده
 ".وھم دود دارد دست در ھا طرح"

 :گفت ، افتاد پیکرش بر نم چشم
 ".او نزدیک پژمردگی آفت"

 .نور ، آھنگ تپش، دریای  :دشت
 .او تاریک خنده زد می سایه
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  محراب
 

 .نسیمی و بود تھی
 ایەستار و بود سیاھی
 .ایزمزم و بود ھستی

 .نیایشی و بود لب
 :یی"تو" و بود "من"

  .محرابی و نماز
 آی نزديک

 .اینجاست تیرگی خرمن که ، بتاب و ، برافکن را بام
 منم که ، کن نیمه دو را وھم ، بشکن را درھا ، بشتاب
 .سیاه بار این ھسته
 .است رسیده که ، بچین مرا اندوه
 .است بسته آشتی روزن و ، ایمەرنجاند را خویش که است، دیری

 .مەاماند جدا که ، رسان من برتر صخره به بر، سو بدان مرا
 .دادم سر گریه و ، کردم گم آرامش نگین ، بردی ھایم "ناب" سرچشمه به

 ؟ خوابستان یھمھم از دور ، با و شعله میان کو چادری ، راھم فرسوده
 .است من جاندار آبشخور که ، شود آشفته ترس مبادا و
 .است من زیبای آسمانه بلند که ریزد، فرو غم مبادا و

 .کند فراموشی ھوای پرنده زد،با رنگ گل ، خیزد بپا ھستی تا ، بزن صدا
 .گرفت من در عدم شور ، دیدم ترا . جستم زمان تنگنای از ، دیدم ترا

 .سیرابم زنبق ، تو کنار . مرگم سودایی که ، بیندیش و
 .است انگیز ترس ھستی ، من دوست

 .نامم خزه از پوشیده که ، بسای خود در مرا ریز، من صخره به
 .است خوش مرا اندود ابخو چھره ، تو تری که ، بروی

 .شویم ھا آسمان شنوده تا ، بمان نشست، فرو ستاره و چشم غوغای
 .شو آغازم بی محراب بیاگن، مرا خدایی بی آ، بدر

 .شوم ))من(( سراسر من تا آی، نزدیک
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  راز پرچین
 

 سنگینی میان مسافر ، انجام بی تا من از راھی رھگذر ، گام برده رفتی، ھابیراھ
 جوی و پلک
 ! سحر

 می ھولی زمینه بر ، نبود تنھا زمرد شاخسار ! کودک ای ، تو تمام نا باغ در
 .درخشید

 شمشیر ھمرنگ نا ساحل دو بازوانت ، رفتی می وحشت چشمه به ، الالیی دامنه در
 .بود نوازش و

 .را زیست نه ، ایزیست را شناسی نا را، لبخند نه ، ایەخندید را فریب
 به ، نھادی درخت یک بیابان به سر ، گریختی خود از ، لحظه نآ و ، روز آن و

 .وھم یک بالش
 گذری در ، آیینه ساکت گیر گوشه تا من از راھی در ، ھنگام آن ، بودی چه پی در
 ؟ رسیدن اضطراب تا میوه از

 . گریستی ، ماندی تنھا گل شب در ، کردی شب را گل ،گستردی گل بر را عطری ورط
 ، دادی آب را غم بھار - ھمیشه
 باغبان ، زدی شبیخون شکوفه بت بر ، کردی روشن فغضا سیاھی در را ریشه فریاد
 !انگیز ھول

 .پروردی شک خوشه گویاتر، این از چه و
 . افشاندی گریز بذر بستر زمین در ، شب تیره آن ، شب آن و
 .اوج به ایروزن فرود، به دری بود، سفر پایان ، بود سفر آغاز بالین و

 .رفت ھر آمد، ھر در جھش برھر بیخبر،))من(( گریستی،
 خواست؟ می چه باال نیلی از ھا، صخره شب در تو، کودک ،))من((وای

 .نور گرفته راز ربوده انتظار، پھنه بود، شده حیرت انداز چشم
 .بودی ))من(( تنھاترین تو و

 .بودی ))من((وتونزدیکترین
  !سرانگیز دنیاھا برخیرگی پنجرەای حرگاھی،س ))من((ای بودی، ))من(( وتورساترین
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  اندوه شرق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



90 
 

 

  زمین به
 

 .بھشت به تا غم بن از دوید که لرزی چه و  .اھریمن شنید که پژواکی چه و . افتاد
 .حوض لب کالغی و ، خویش در من

 .ساز زمزمه یکی و خاموشی،
 .نور نقره تبر ، تاریکی تنه

 .زیست گردش ھا، تباھی بوی . خطا گاه یب گوارایی و
 ھا؟ پری بعد بی چینه زمین، بوی کو پیکرھا، سختی کو : ماندم جدا و  .دانایی شب
 !باد بیابان ریگ من یسین بر ریخت، خونی . پایان بی به رفته مەاپنجر باد، کاین

 آنھم شه،اندی گل اینھم  .وزید و وزید ھمواره ، حیاط کاج بر ھا زمان و گفت، چیزی
 بت

 .دوست
 .است خورده ابدیت دھانش که ، غوک آنھم آید، می لجن بوی اگر که ، نی

 .زمان زیبای روزن : آری دگر، دیدار
 .نامیرا غم : من به خیره نشست، آیینه لب ھستی  .آمیخت زمین به دستم ترسید،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گاگشـ تایپ شد.  ٢٠١٦شب، سوم یانواری  ١٢ساعت 
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  ھیچ گل تا
 

 ! سیاه چه تماشا و ، بلند چه درختان و رفتیم، می
 . ھیچ گل تا ما از بود راھی
 .زیست لب مرغان ، کوه سر ابری ، ھادامن در مرگی

 ".کویر به صدایی و کران، به نگاھی و برون، به بودم دری تو بی" : خواندیم می
 .بارید می ما سر بر زمان و ترسید، می ما از خاک رفتیم، می

 .افشاندند آوایی ھا نھان و ، خواب از یدپر ورطه  :خندیدیم
 .نگاه رشته کی افق و نگران، بیابان و ، خاموش ما

 .خواب پر ھا زمین و تنھایی، پر دستم من دور، پر چشمت تو بنشستیم،
  .چید می گل خوابی در دستی  :گویند می  .خوابیدیم
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  روانه
 

 ؟ گذشت چه
 زد پر زنبوری ـ 
 ...ھنهپ درـ 
 .گلی جویای سو، آن ، سو این .وھمـ 
 ..آن ینوشاب ، خواب یپھن در گلی ساقه بی ، آری ، گلی جویایـ 
 .دست برگی بی چشم، بیداری:  نگاه اندوه. اندوهـ 
 .باغ در سفری کن، می سبدی.  نیـ 
 .تھی تیناب  :آوردم ره و بسیار، امەآمد بازـ 
 .دیگر یباغ به و دوست، ای دیگر، سفری ـ 
 .بدرودـ 
 .ھراس نیروی ھمراھت به و بدرود،ـ 
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  ھم شیطان
 
 .رفت می خدا سوی ما تنھایی برون، کوچه از ، بدر خانه از
 رھا اندیشه  :نگران شیطان وا، ھا گل سبز، درختان ، جاده در
 .رفت می
 .سراب و ، بیابان و آمد، خار
 .خواب ، و آمد کوه
 رفت؟ می ھوا به غیمر : پری آواز

 .رفت می گیا پیش از بود، گیاھی ھمزاد ، نیـ 
 .روز و شد می شب

 .رفت می ما تنھایی:  نگران شیطان جایی،
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 سنگ به نه
 .رویم می تو تماشای خواب در ، زمان جوی در

 .شویم می تو افشان شبنم با ، روان سیمای
 .سویم آن ، نه سو این .امەشد تر نگاھی هب ، نویدم چشم  .مەاشد پرپر ؟ پرھایم

 .جویم می را چیزی بینم، می را چیزی ، نگاه سوی آن در و
 .گویم می تو نقش با رازی میشکنم، سنگی
 من .پایم می  :کوھم من رفت، ابری  .اندوھم به زنده من  :باد نوشم ، افتاد برگ
 .پویم می  :بادم

 .بویم می آیم، می بروید، چو افسوسی گل ، دگر دشت در
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  ھال
 

 ؟ ای چه تماشای به تنھا
 .نور روزه کی گل باال،

 .باد تاریکی پایین،
 .نیست روشن خدا یدریچ و ریخت، نخواھد شاخه از شب ، مپای بیھوده

 .پرید خواھد ستارگان شبنم سپھر، برگ از
 .غم کپیچ و نگاه، ستون  .بزرگ ھراس و ماند خواھی تو

 .مپای بیھوده
 .کرد شب را زمین ، گلی وھم که برخیز،
 .نھاد خود پی در اندوھی شیار ماھی، گردش که شو، راھی

 ...خدایی و ھست، خدایی و نیست، خدایی و است، غمناک جھان چه  :بشنو را زنجره
  .ببین دگر خواب در زیبایی چھره و برو، و ببوی است، گاه بی
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  فتادم و ، دويدم و ، ستمکش و
 

 .کردم وا تو ھای طنین به درھا
 . نگاه ز ھستی کردم پر افکندم، جایی را نگاھم تکه ھر
 .نماز به رفتم دیدم، لجن روی بر تو لبخند پاره ، مردابی لب بر
 .جھان به پاشیدم برچیدم، بود، پنھان تو یاد ، خاری بن در
 .نگسترد خود به و روییدن، خود ز آھنگ زدم درختان سیم بر
 .راز دانه افشاندم نیایش، یکدست شب شیاریدم و
 .فریب آویز شکستم و
 .ھوش ھسته تا ، مرگ چھره تا دویدم و . ھیچ تا دویدم و
 .لرزیدم انگشتم، شد تر تو دیدار شبنم از. درد ەیصخر بر فتادم و

 .رفتم او ھمره گامی ، یادامن از رفت می وزشی
 .بودم رھا و رفتم، خود ز و دم،خور دیدم، خورشیدی تکه ، تاریکی ته
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  پادمه
 

 .بود رویا خاموشی ، جنگل در  .رویید می
 .بود جا بر شبنم
 بود؟ آیا ... ھر در خدا و تماشاتر، چشم باز، تماشا چشم باز، درھا

 .بود باال نگه بام  :مشت ھر در خورشیدی
 .بود زیبا  :بود ما بی بوییدن بود؟ وا گل  .بویید می

 .بود تنھا ، تنھایی
 .بود پیدا پیدا، نا
 .بود آنجا آنجا،  "او"
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 گزار
 .دستم در تر ەیکوز ، خواب یچشم از آمدم باز

 بشکستم، تر ەیکوز  .شد می وا نیلوفر . خواندند می مرغانی
 بستم در
 .بنشستم تو تماشای ایوان در و
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  بودھی
 

 . بود شده وا ھا در ، بود آنی
 .بود شده پیدا فنا باغ ، نه شاخی ، نه برگی

 خاموشی . خاموش آن ، خاموش این ، خاموش مکان مرغان
 .بود شده گویا

 .بود شده ھمپا گرگی ، میشی با : بود چه پھنه آن
 تا مگر پرده. رنگ کم ندا نقش ، رنگ کم صدا نقش
 بود؟ شده
 .بود شده ما بی ما ، رفته من

 .بود تنھاشده زیبایی
 دریا، ، رودی ھر
  .بود شده بودا ، بودی ھر
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  تراو
 
 .پاشیدم "نگر" آب رفتم، زمان خاک برچیدم، را کران که آ، در
 .بنشستم بنشاندم، نگه "صدبرگ" ، چشم سفالینه در

 .گسستم رشته.  نھادم جامه  .من و باشم من تو سرشار تا ، شکستم آیینه
 .خوابیدند دادمشان، "چرا" خواب خندیدند، زیبایان

 .نشست و دادم، اندوھش جست، می غوکی
 .کردم سبد به شوری ، بیشه ھر از . کردم لگد سبزه ھر گمان، کشت در

 .دادم سر "آ در" آواز دادم، پر روان به نیرو، صدا به آمد، می تو بوی
 .شنیدم و لغزیدم، صدا بام از شدم، چکه پیچید، می تو پژواک

 .دویدم و دیدم، ترا ھیچ کی
 .دمیدم و نوشیدم، تو تجلی آب
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  پویکش
 
 .افتاد زمین به سیبی ، افتاد چین آبی بر

 .خواند زنجره  .ماند گامی
 .برچیدند بود، بزمی  .خندید : یاھمھم

 .رفت ما بی ، رفت تنھا رھرو این  .رفت باال چشمی از خوابی
 .آبم من  :شکست کوزه  .تابم نم پیچم، من  :گسست رشته

 کو؟ من تا پروازش ، زنبور آن ؟ کو من با پیوندش ، سنگ این
 کو؟ دریا آمد، موج کو؟ ھا لب لبخند، این کجا؟ آیینه پیدا نقشی

 .آمد "او" آمد، "او" رفتم، من  .آمد ھو آمد، ھای سو، ھر از. آمد بو بویم، می
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  آب لب
 

 .داشت زمزمه شیطان رود، لب دیشب،
 .بود کچراغ و بود شب

 .بود کت تنھا، ، شیطان
 .پرپر ھا گل ، تر شب  :بود زده باران بود، آمده باد

 .براه نه بویی
 ناگاه
 .آب لب شیطان  :بنمود غمی نقش رود، آیینه
 .خواب در سایه خاک
 .برد می رازی رفت، می بادی .مرد می ایزمزم
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  نیايش
 

 ھر ، چکد قطره صد انگشتانت سر ز تا ، افشان دستی
 خورشیدی شود قطره
 بکند را ما شب ، نور سوزن صد به که باشد
 .روزن روزن

 . رنگ بی نیایش و ، تاب بی ما
 ما لب بر بنشان ، کن لبخندی مھرت از

 .تو نیوشیدن خورد در خیزد سرودی که باشد
 .تماشاییم پنھان یھست ما
 ما سر بر ببارد که ، فرستب ، کن ابری تجلی ز

 و ببالیم که باشد ، بشکافیم شوری به که باشد
 .پیوندیم تو خورشید به
 .دگرگونی انبوه جنگل ما
 :  پیچ برھم ، تاب برھم ، برگیر اخگر صد ھمرنگی آتش از

 ما تن بر بزن و ، کن شالقی
 بدر یکرنگی جنگل ما، در ، ما خاکستر ز که باشد

 .سر آرد
 .گرفت النه خوابی ، یمبسپرد چشمان

 ما ەیچھر بر زن نم
 سیراب شود و ، چشم زنبق گردد شکوفا که باشد

 .افتد فرو و ، تو تابش از
 .کرد گم ره بینایی

 ھم با خودت و ما نگه زن گره و ، کن یاری
 .تو ھمه ، ما در تراود که باشد

 .سودایی ، دردی ما از تار ھر  :چنگیم ما
 بنواز را ما ، نامیرا آرامش از کن زخمه
 "نت" واال از شویم آکنده ، گردیم تھی که باشد

 .خاموشی
 .نقش ھر از ترسیدیم ، شدیم آیینه
 .بفکن ما در را خود

 نقشی دگر و ، را ما ھستی گیرد فرا که باشد
 .ما در ننشیند
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 .نام سو ھر مرز، سو ھر
 مکان و زمان مروارید از گذران ، شکلی بی از کن رشته
 نماند که باشد ، چیز ھمه پیوندد بھم که باشد
 .نام نماند که مرز،

 .است خسته تنھایی پر ! دست از دور ای
 بوزان شوری ، گاه گه

 .خاموش شود تو در پریدین شیار که باشد
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  ھنگامی
 

 .افراھا حناھا، به پیچید، ھا چپر به ، وار کپیچ ، تاریکی
 .داس کف در کشت، در ما ، ھنوز و

 .شد فردا شد، وا ھا چپر گرد از شب رشته در تا ماندیم، ما
 .رفت و آمد روز

 .افراھا حناھا، به پیچید، ھا چپر به ، وار کپیچ ، تاریکی
 .نه رسیدن یاد نه، چیدن خور در کشت، خوشه کی ، ھنوز و
 بار ھزاران و روز، ھزاران و

 .ھاافرا حناھا، به پیچید، ھا چپر به ، وار کپیچ ، تاریکی
 .چید مرغی رسید، خوشه کی ، خواب در ما شبی، پایان
 .پیام لرزان ساقه : ما بیداری پرش آواز
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  تنھا چه و
 
 .نماز به گیاھی و سحر، کوه در تو آواز ! اوج درخور ای
 .دوست صخره تا خود از زدم پل کردم، گل را ھا غم
 .ازلی راز تراویدن و ، تاریکی سفالینه و ھستم، من
 ریزش از پر که روانی و فکر، به که چناری و ،کخن که ھوایی و ، سنگ بر سر

 .دوست
 ! من تنھا چه و زیست، بوته زیبا چه و بلند، چه نیایش ابر ،کسب چه خوابم

 .آب لب کبوترھا و و ، یاد چشمه در انگشتم سر و ، من تنھا
 .باد پنجه در شکوھی و ، مرگ سبزه بر زنبوری تن ھم موج، خنده ھم
 ! ترس و من و کاج آھنگی ھم باغ روزنه ای ، پرم تو از من

 !پیام خاموش نیلوفر به جاده آی فراز، به در ای ، است من ھنگام
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  پاراه
 
 .اندوه اندوه،  :باغ این میوه  .کوه نه و پایی، می تو نه
 .تو بویی گل، افتد . تو سبویی تشنه غم، بتراود گل
 .کن خوابش بخوان، قصه ترس، کودک آن . کن سیرابش ده، آبش ، شوق کپیچ این
 .بشود ، شد تر خدا چشم  .بشود شد، پرپر  .بچین ساقه از ، ھوش یالل این

 .تنھاتر ، تنھاتر ، نی  .باالتر نه تو از خدا و
 .بین پنھان نه، پیدا  .بین یکسان ھا پستی باالھا،

 .ھست آوازی یرشت ، نیست کس  .ھست پروازی آیت نیست، بالی
 .رفت و زد در بود، رازی : شلپویی  .رفت زد پر رویایی : پژواکی
 .کردند ما آبشخور  :تنھایی  .کردند ما آخور در بود، کاھی : اندیشه

 .تریم افتاده سایه، این  .تریم ساده ما ، روان آب این
 .بگشا در آمد، مرگ  .بگشا تر دیده من، نه و پایی، می تو نه
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 تا
 .بشکن سیه ھم و بشکن، نگه بند  .باالرو ـ ، باالرو

 .گذرد می دگر باد شنوم، می دگر بوی ام، آمده ، ام آمدهـ 
 .دگر خورشید دگر، بید سرم روی

 ، تونی شھر ، تونی شھر ـ 
 .دوید سایه ، تو پی از .چکید قطره : زمان زنگ شنوی می

 .دیگرھا ەیدر ، فراترھا کوی در تو شھر
 .درخت آواز شنوم می سخت، صخره لغزد می ام، آمده ام، آمده ـ

 ، تونی شھر ، تونی شھرـ 
 خواب؟ تشنه زمین و عقاب؟ بال چرا خسته

 بوییدن؟ را رمزی روییدن، روییدن، چرا و
 .دیگر سنگش ، خاکش  .دیگر رنگش تو شھر

 .گذرب سو ھر ھا جن در، نه دروازه نه بسته م،ەاآمد ، مەاآمدـ 
 .پرست ز نامی نه و نگران، چشمی نه و.  ھست که افسانه ھر خدایان و
 ، تونی شھر ، تونی شھرـ 

 .دانایی تلخی لبھا بر زیبایی، یکاس ھا کف در
 .دگر پای با بر می ره ، دگر جای در تو شھر

 .شکفند می ھاەپنجر ، امەآمد ام،ەآمد ـ 
 .یھوی بی ھایی، بی سویی، بی به رفته فرو کوچه

 ، تونی شھر ، تونی شھر ـ 
 .فراموشی دود در سیماھا ، خاموشی وزش در

 .دگر گام ، ای نه خسته دگر، نام ترا شھر
 .عدم باد رھگذر درھا ، امەآمد ام،ەآمد ـ 

 .زمان روی زمین، روی "کی" یسای  .بشکسته دویی جام ، وارسته خود ز خانه
 .آن نه و این تونی شھرـ 

 .نشود پیدا ، نشود گم تو شھر
 باد تنھا

 :کردم صدا و شدم، سایه
 ؟"او" دره ،"من نه" اوج کو دیدنھا؟ پریدنھا، مرز کو
 .بپو بسته لب  :آمد ندا و

 .شگفت جام شد پر بود، تنھا رفت، مرغی
 !باد تنھا تنھایی باد، گوارا تو بر  :آمد ندا و

 .میچید "او" میچید، "او" سحر کوه در دستم
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 .خورشید از میھجو و:  آمد ندا و
 .زیباتر تنھاتر، دنیایی گام، ھر در . باال شدم صخره از
 !باالتر باالتر،:  آمد ندا و

 میخوانند؟ جنگلھا  :دور ره از آوازی
 .میآیند خلوتھا  :آمد ندا و
 .ھراس ز شیاری و
 !شد زیبا چه پھنه شد، پیدا بود، یادی :  آمد ندا و
 .ھم درھا باید، وا ھم ز پرده آمد، "او"
  .ھم پرھا:  آمد ندا و
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  را شورم
 
 زخمه برتارم  .بنوازم ، برگیرم . آواز بندی : سازم من

 زن می فنا راه ، زن می "ال"
 .نابودم ، لغزم می پیچم، می  :دودم من
 .درآ و ، مرا تو کن گل . تمنایم فانوس : سوزم می ، سوزم می

 ، آمد پری و دیو . بودم یبر سایه از و روشن از ، شدم آیینه
 .بودم خبری بی در . بودم پری و دیو

 بینم می اوستا، پوشم وزبر ، تورات من بستر ، انجیل من بالش ، سرم باالی قرآن
 :خواب

 .آب نیلوفر در بودایی
 :دست از دور تو محراب ، دارم گلی دسته . چیدم من ، رست نیایش ھای گل جا ھر
 باال، او

 .پست در من
 ، چیدم گل ، "کجا" کوه در شدم توشه بی ، بردم می "بیا" باد ؟ نی ، سخنم وخوشب

 .خوردم گل
 .زن آبم ، زن آبم خود یچشم از ، دارم یاھمھمھ ھا رگ در
 . کن زیبا را شورم ، کن گوارا هرقط کی من به و

 ھم بر، می "چرا" دود ھم  .روب می صدای پای جا ، بشکن سخن درھای ، انگیز باد
 و "من" جمو
 .بر می "شما" و "ما"
 گل چشمم در رویا زین ، بنشان پل بیرنگیی الل تا شبم ز

 .بنشان گل ، بنشان
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 نا
 .آورد خدا اندوه بگشا، در ، آمد باد

 .آورد "نا" ز مژده آمد، کپی ، آمد کپی ، گل افشان ، بروب خانه
 .آورد سیا ھای گل نیز، خدایان دشت از آمد، آب آمد، آب
 .آورد ما لب بر را شیطان خنده آمد، او ، خفته ما

 آمد مرگ
 برد، را ما حیرت
 .آورد شما ترس

 .آورد طال باغ از طال، سیب آمد، صبح ، خاکی در
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  ھايی
 

 .تماشایی پایان دریایی، ھایی، رویش سرچشمه
 .شد دیگر شد، تر جھان باغ:  تراویدی تو

 .ھست خاموشی : شکست شاخه کی زد، پر مرغی زد، سر صبحی
 .آب در برگی لرزش ، خواب در آبی تابش  :دیدم خوابی ، بود بر خوابم

 ھا زمان انبوه چیست، آنھا چه، اینھا  .برگ زیبایی سو آن ، مرگ تاریکی سو این
 چیست؟

 .دارد دریا وحشت گذرد، می آن.  دارد تماشا ترس شکفد، می این
 .پیچم می تو اندوه ەینرد بر  .خوابی کپیچ  :ھیچم من  .تابی می ، محرابی پرتو

  !آھنگی ھم دریای ، رنگی بی ، موجی بی ، آغازی بی رویای پروازی، تاریکی
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  و
 

 .خوابیم کی یغنچ ما ، آری
 ؟ شکفیم می آیا ؟ خواب یغنچـ 
 .برگ جنبش بی ، روزی کی ـ 
 اینجا؟ ـ 
 .مرگ ەیدر در ، نی ـ 
 .تنھایی ، کیتاری ـ 
 .زیبایی خلوت ، نی ـ 
 بوید؟ می را ما کسی چه آید، می کسی چه تماشا بهـ 

  ـ ....
 ؟...پرپر بادی به وـ 

 ـ ....
 دیگر؟ فرودی وـ 

 ـ ....
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  ويد
 

 .آید می شان ھمھمه ، ھا نی
 .آید می شان زمزمه ، مرغان

 کم نگه و باز در
 .دشت سویی بی به رفته پیامی و

 صنوبرھا، زیر گاوی
 .ھا چپر روی ابدیت

 آویزان ھمی و برگی ھر بن از
 نی، کالمی و

 .نی نامی
 .بیرنگی جاده پایین،

 .آھنگی ھم خورشید باال،
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  چند
 

 !آب در من پرتو صد :ھا من دگر و من ای بگشایید، پنجره آیید، ، اینجاست
 .مرگ ەیجاد ، منی اندیش برگ، لرزش بر ، نگر تابنده ، مھتاب

 .درھاست خدا به بھشت، به نیلوفرھاست، آنجا
 .روان پرواز ، ھوش خاموشی ، ایوان اینجا

 نشدیم؟ آیا ، درخت و وھم ای ، نگاه و سنگ ای  .نشدیم تنھا زمان باغ در
 .یی "تو - شاخه " تو ام، "من - صخره " من
 .پندار و من و است خاک ، گلی بام این آری، گلی، بام این

 دمید؟ افسانه گذشت؟ پروانه ؟ کسب دود این ، رنگ لکه این بود چه و
 نبود، افسانه  .تو و بودم من نبود، پروانه ، کسب دود این ، رنگ یلک این ، نی
 .شما و بود ما
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  آب پای صدای
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  آب پای صدای
 

 ممادر خاموش شبھای نثار آب، پای صدای
 کاشانم اھل

 .نیست بد روزگارم
 .ذوقی سوزن سر ھوشی، خرده ، دارم نانی تکه

 .درخت برگ از بھتر ، دارم مادری
 .روان آب از بھتر ، دوستانی

 :است نزدیکی این در که خدایی و
 .بلند کاج آن پای بوھا، شب این الی
 .گیاه قانون روی آب، آگاھی روی
 .مسلمانم من
 .سرخ گل کی امقبل
 .نور مھرم چشمه، مازمجان

 .من سجاده دشت
 .گیرم می ھاەپنجر تپش با وضو من
 .طیف دارد جریان ، ماه دارد جریان نمازم در

 :پیداست نمازم پشت از سنگ
 .است شده متبلور نمازم ذرات ھمه
 خوانم می وقتی را نمازم من
 .سرو گلدسته سر باد گفته ، باد را اذانش که
 خوانم، می علف "الحراما تکبیره" پی را نمازم من
 .موج "قامت قد" پی
 ، آب لب بر امکعب
 .ھاست اقاقی زیر امکعب
 .شھر به شھر رود می ، باغ به باغ رود می ، نسیم مثل امکعب

  .است باغچه روشنی من "االسود حجر"
 

 .کاشانم اھل
 :است نقاشی ماپیش
 شما به فروشم می ، رنگ با سازم می قفسی گاھی گاه
 است زندانی آن در که شقایق وازآ به تا
 .شود تازه تان تنھایی دل
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 دانم می ... ، خیالی چه ، خیالی چه
 .است جان بی امەپرد

  .است ماھی بی من نقاشی حوض ، دانم می خوب
 

 کاشانم اھل
 برسد شاید نسبم

 ."کسیل" خاک از ایسفالین به ھند، در گیاھی به
 .برسد بخارا شھر در فاحشه زنی به شاید، نسبم
 برف، دو پشت ، ھاچلچل آمدن بار دو پشت پدرم
 ، مھتابی در خوابیدن دو پشت پدرم
 .است مرده ھا زمان پشت پدرم
 بود، آبی آسمان  .مرد وقتی پدرم

 .شد زیبا خواھرم پرید، خواب از خبر بی مادرم
 .بودند شاعر ھمه ھا پاسبان ، مرد وقتی پدرم
 ؟ خواھی می بزهخر من چند : پرسید من از بقال مرد
 چند؟ سیری خوش دل : پرسیدم او از من

 .کرد می نقاشی پدرم
 .زد می ھم تار ساخت، می ھم تار
 .داشت ھم خوبی خط
 .بود دانایی یسای طرف در ما باغ
 گیاه، و احساس خوردن گره جای ما باغ
 .بود آینه و قفس و نگاه برخورد ینقط ما باغ
  .بود سعادت زسب دایره از قوسی ، شاید ما باغ

 
 .خواب در جویدم می ، روز آن را خدا کال میوه

 .خوردم می فلسفه بی آب
 .چیدم می دانش بی توت

 .شد می خواھش فواره دست برمیداشت، ترکی اناری تا
 .سوخت می شنیدن ذوق از سینه خواند، می چلویی تا

 .چسبانید می پنجره پس به را صورتش تنھایی، گاه
 .انداخت می حس گردن در دست آمد، می شوق
 .کرد می بازی ، فکر

 .سار پر چنار کی عید، بارش کی مثل ، بود چیزی زندگی
 بود، کعروس و نور از صفی ، وقت آن در زندگی
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 .بود آزادی بغل کی
  .بود موسیقی حوض ، وقت آن در زندگی

 
 .ھا کسنجاق یکوچ در کم کم شد دور پاورچین، پاورچین ، طفل
 .پر کسنجاق غربت از دلم بیرون کسب خیاالت شھر از رفتم ، بستم را خود بار
 :رفتم دنیا مھمانی به من
 اندوه، دشت به من
 عرفان، باغ به من
 .رفتم دانش چراغانی ایوان به من

 .باال مذھب یپل از رفتم
 ، کش یکوچ ته تا
 استغنا، کخن ھوای تا
 .رفتم محبت خیس شب تا

 .شقع سر آن در رفتم کسی دیدار به من
 زن، تا رفتم رفتم،

 لذت، چراغ تا
 خواھش، سکوت تا
 .تنھایی پر صدای تا

 :زمین روی در دیدم چیزھایی
 .کرد می بو را ماه م،ددی کودکی
 .زد می پرپر روشنی آن، در که دیدم در بی قفسی

 .ملکوت بام به رفت می عشق ، آن از که نردبانی
 .کوفت می ھاون در نور ، دیدم را زنی من

 .بود محبت داغ یکاس بود، شبنم دوری بود، سبزی ، بود نان آنان ەیسفر رد ظھر
 کی به که سپوری و ندخوا می چکاوک آواز رفت می در به در دیدم، گدایی من

 خربزه پوسته
 .نماز برد می
 .خورد می بادبادک ، دیدم ایەبر
 .فھمید می را ینجه دیدم، االغی من
 .سیر دیدم گاوی "نصیحت " چراگاه در

 "شما " :گفت می سوسن گل به خطاب، ھنگام دیدم شاعری
 .بلور جنس از ھمه ھایش واژه ، دیدم کتابی من

 بھار، جنس از ، دیدم کاغذی
 سبزه، از دور دیدم ایەموز
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 .آب از دور مسجدی
 .سوال لبریز دیدم ایەکوز نومید، فقھی بالین سر

 "انشا" بارش دیدم قاطری
 ."مثال و پند از" خالی سبد بارش دیدم اشتری
 ."ھو یا ھا تننا " بارش دیدم عارفی

 .برد می روشنایی ، دیدم قطاری من
 . رفت می سنگین چه و برد می فقه ، دیدم قطاری من
 ).رفت می خالی چه و ( برد می سیاست که دیدم، قطاری من
 .برد می قناری آواز و نیلوفر تخم دیدم، قطاری من

 پایی ارانھز اوج آن در که ھواپیمایی، و
 :بود پیدا آن یشیش از خاک
 ، کپوپ کاکل
 پروانه، پر ھای خال

 حوض در غوکی عکس
 .تنھایی کوچه از مگس عبور و

 .آید می زمین به چناری روی از وقتی ،کگنجش کی روشن خواھش
 .خورشید بلوغ و
 .صبح با کعروس زیبای آغوشی ھم و

 .رفت می شھوت یگلخان به که ھاییپل
 .رفت می الکل سردابه به که ھاییپل
 سرخ گل فساد قانون به که ھاییپل
 حیات، ریاضی ادراک به و

 اشراق، بام به که ھاییپل
 .رفت می تجلی سکوی به که ھاییپل

 پایین آن مادرم
 .شست می شط خاطره در را ھا استکان

 :بود پیدا شھر
 .سنگ ، آھن ، سیمان ھندسی رویش
 .اتوبوس صدھا کفتر بی سقف

 .حراج کرد می را ھایش گل فروشی گل
 .بست می تابی شاعری ، یاس گل درخت دو میان در

 .زد می دبستان دیوار به سنگ پسری
 .کرد می تف پدر بیرنگ سجاده روی ، را زردآلو ھسته کودکی

 .خورد می آب ، جغرافی نقشه "خزر" از بزی و
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 .تاب بی بندی سینه : بود پیدا رختی بند
 اسب، واماندن رتحس در گاری کی چرخ
 ، گاریچی خوابیدن حسرت در اسب
 .مرگ حسرت در گاریچی مرد

 .بود پیدا موج ، بود پیدا عشق
 .بود پیدا دوستی ، بود پیدا برف
 .بود پیدا کلمه

 .آب در اشیا عکس ، بود پیدا آب
 .خون تف در ھایاخت کخن گاه یسای

 .حیات مرطوب سمت
 .بشری نھاد اندوه شرق
 .زن یکوچ رد ولگردی فصل
 .فصل یکوچ در تنھایی بوی

  .بود پیدا بادبزن کی تابستان دست
 

 . گل به دانه سفر
 .خانه آن به خانه این کپیچ سفر
 .حوض به ماه سفر

 .خاک از حسرت گل فوران
 .دیوار از جوان تاک ریزش
 .خواب پل روی شبنم بارش
 .مرگ خندق از شادی پرش
 .کالم پشت از حادثه گذر

 .نور خواھش با زنهرو کی جنگ
 .خورشید بلند پای با پله کی جنگ
 :آواز کی با تنھایی جنگ
 .زنبیل کی خالی با ھا گالبی زیبایی جنگ
 .دندان و انار خونین جنگ
 .ناز ساقه با ھا "نازی" جنگ
 .ھم با فصاحت و طوطی جنگ
 .مھر سردی با پیشانی جنگ
 .سجود به مسجد کاشی یحمل
 .صابون بحبا معراج به باد یحمل
 ."آفات دفع " برنامه به پروانه لشگر یحمل
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 ."کشی لوله " کارگر صف به ،کسنجاق دسته یحمل
 .سربی حروف به نی قلم سیاه ھنگ یحمل
 .شاعر کف به واژه یحمل
 .شعر کی دست به قرن کی فتح
 .سار کی دست به باغ کی فتح
 .سالم دو دست به کوچه کی فتح
 .چوبی سواری اسب ارچھ سه دست به شھر کی فتح
 .توپ کی ، کعروس دو دست به عید کی فتح
 .ظھر از بعد کتش روی جغجغه کی قتل
 . خواب کوچه سر قصه کی قتل
 .سرود دستور به غصه کی قتل
 .نئون فرمان به مھتاب کی قتل
 ."دولت" دست به بید کی قتل
 .یخ گل دست به افسرده شاعر کی قتل
 :بود پیدا زمین روی ھمه
 .رفت می یونان یکوچ رد نظم
 .خواند می " معلق باغ" در جغد

  
 .راند می خاور به تاریخ خس از یاباف ، خیبر گردنه در باد
 .برد می گل قایقی ، "نگین" آرام دریاچه روی
 .بود روشن ابدی چراغی چهوک ھر سر بنارس در

 .دیدم را مردمان
 .دیدم را شھرھا
 .دیدم را ھاەکو را، ھا دشت

 .دیدم را خاک ، دمدی را آب
 .دیدم را ظلمت و نور

 .دیدم ظلمت در را گیاھان و نور، در را گیاھان و
 .دیدم ظلمت در را جانور ، نور در را جانور

  .دیدم ظلمت در را بشر و ، نور در را بشر و
 

 اما کاشانم، اھل
 .نیست کاشان من شھر
 .است شده گم من شھر
 تب با من ، تاب با من
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 .امساخت شب دیگر طرف در ایخان
 .نزدیکم علف نمناک گمنامی به خانه این در من
 .شنوم می را باغچه نفس صدای من

 .ریزد می برگی از وقتی ، را ظلمت صدای و
 درخت، پشت از روشنی سرفه ، صدای و

 ، سنگ رخنه ھر از آب یعطس
 .بھار سقف از چلچله کچکچ

 .تنھایی پنجره شدن بسته و باز ، صاف صدای و
 عشق، مبھم انداختن پوست ، پاک صدای و

 بال در پریدن ذوق شدن متراکم
 .روح خودداری خوردن ترک و

 شنوم می را خواھش قدم صدای من
 رگ، در را خون قانونی پای ، صدای و

 کبوترھا، چاه سحر ضربان
 آدینه، شب قلب تپش

 فکر، در کمیخ گل جریان
 .دور از حقیقت پاک یشیھ
 شنوم می را ماده وزش صدای من

 .شوق یکوچ در را ایمان کفش ، صدای و
 عشق، تر کپل روی را، باران صدای و

 بلوغ، غمناک موسیقی روی
 .ھا انارستان آواز روی

 شب، در شادی یشیش شدن متالشی صدای و
 زیبایی، کاغذ شدن پاره پاره

 .باد از غربت کاسه شدن خالی و پر
 .نزدیکم زمین آغاز به من

 .گیرم یم را ھا گل نبض
 .درخت سبز عادت آب، تر سرنوشت ، با ھستم آشنا
 . است جاری اشیا تازه جھت در من روح
 .است سال کم من روح
 .گیرد می اشسرف ، شوق از گاھی من روح
 :است بیکار من روح
 .شمارد می را، آجرھا درز را، باران ھایەقطر
 .دارد حقیقت راه سر سنگ یک مثل ، گاھی من روح
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 .دشمن ھم با را صنوبر دو ندیدم من
 .زمین به بفروشد را اشسای بیدی، ندیدن من

 .کالغ به را خودی شاخ نارون بخشد، می رایگان
 .شکفد می من شور ، ھست برگی کجا ھر

 .بودن سیالن در مرا داده شو و شست خشخاشی، بوته
 .دانم می را سحر وزن حشره بال مثل
 .روییدن یموسیق به گوش دھم می ، گلدان کی مثل
 .دارم رسیدن تند تب میوه از پر زنبیل مثل
 .ھستم کسالت مرز در میکده کی مثل
 .ابدی بلند ھای کشش به نگرانم دریا لب ساختمان کی مثل

 .تکثیر بخواھی تا پیوند، بخواھی تا ، خورشید بخواھی تا
 خوشنودم سیبی به من

 .بابونه بوته کی بوییدن به و
 .دارم قناعت پاک یبستگ کی آینه، کی به من
 .ترکد می کبادکن اگر خندم نمی من

 .کند نصف را ماه ، ایفلسف اگر خندم نمی و
 شناسم، می ، را بلدرچین پر صدای من

 .را کوھی بز پای اثر ، را ھوبره شکم ھای رنگ
 روید، می کجا ریواس دانم می خوب
 میرد، می کی باز خواند، می کی ککب آید، می کی سار
 ، چیست بیابان ابخو در ماه

 خواھش یساق در مرگ
 .آغوشی ھم دندان زیر ، لذت کتمش و

 .است خوشایندی رسم زندگی
 مرگ، وسعت با دارد پری و بال زندگی
 .عشق اندازه دارد پرشی
 .برود تو و من یاد از عادت طاقچه لب که ، نیست چیزی زندگی
 .چیند می که است دستی جذبه زندگی
 .است تابستان گس دھان در که ، اهسی انجیر نوبر زندگی
 .حشره چشم به است درخت بعد ، زندگی
 .است تاریکی در پره شب یتجرب زندگی
 .دارد مھاجر مرغ کی که است غریبی حس زندگی
 .پیچد می پلی خواب در که است قطاری سوت زندگی
 .ھواپیماست مسدود یشیش از باغچه کی دیدن زندگی
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 فضا، به کموش رفتن خبر
 .دیگر ایەکر در گل بوییدن فکر ،"ماه" تنھایی سلم

 .است بشقاب کی شستن زندگی
 .است خیابان جوی در دھشاھی سکه یافتن زندگی
 .است آینه "مجذور" زندگی
 ابدیت، "توان" به گل زندگی
 ما، دل ضربان در زمین "ضرب" زندگی
 .نفسھاست یکسان و سادهی  "ھندسه" زندگی

  
 باشم، ، ھستم کجا ھر
 .است من مال مانآس

 .است من مال زمین ، عشق ، ھوا ، فکر پنجره،
 دارد اھمیت چه
 رویند می اگر گاه

 غربت؟ قارچھای
 دانم نمی من
 .زیباست کبوتر ، است نجیبی حیوان اسب  :گویند می چرا که
 .نیست کرکس ھیچکسی قفس در چرا و

 .دارد قرمز الله از کم چه شبدر گل
 .دید باید دیگر جور شست، باید را ھا چشم
 . شست باید را ھا واژه
 .باشد باران خود باید واژه باد، خود باید واژه

 .بست باید را چترھا
 .رفت باید باران زیر
 .برد باید باران زیر را، خاطره را، فکر
 .رفت باید باران زیر ، شھر مردم ھمه با

 .دید باید باران زیر را، دوست
 .جست باید باران زیر را، عشق

 .خوابید زن با باید باران یرز
 .کرد بازی باید باران زیر
 کاشت نیلوفر زد، حرف نوشت، چیز باید اران ب زیر

 ، پی در پی شدن تر زندگی
 .است"اکنون" یحوضچ در کردن تنی آب زندگی
 :بکنیم را ھا رخت
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 .است قدمی کی در آب
 .بچشیم را روشنی

 .را آھو کی خواب کنیم، وزن را دھکده کی شب
 .کنیم ادراک را کلکل النه گرمی
 .نگذاریم پا چمن قانون روی
 .کنیم باز را ذایقه گره موستان در
 .آمد در ماه اگر بگشاییم را دھان و
 .است بدی چیز شب که نگوییم و
 .باغ بینش از خبر ندارد تاب شب که نگوییم و
 سبد بیاریم و

 .سبز ھمه این ، سرخ ھمه این ببریم
  

 .بخوریم رکپنی و نان ھا صبح
 .کالم پیچ ھر سر نھالی بکاریم و
 .سکوت تخم ھجا دو میان بپاشیم و
 آید نمی باد آن در که کتابی نخوانیم و
 نیست تر شبنم پوست آن در که کتابی و
 .بعدند بی ھایاخت آن در که کتابی و
 .بپرد طبیعت انگشت سر از مگس نخواھیم و
 .بیرون برود خلقت در از پلنگ نخواھیم و
 .داشت کم چیزی زندگی ، نبود کرم اگر بدانیم و
 .درخت قانون به میخورد لطمه ، نبود خنج اگر و
 .گشت می چیزی پی در ما دست نبود مرگ اگر و
 .شد می دگرگون پرواز زنده منطق ، نبود نور اگر بدانیم و
 .دریاھا یاندیش در بود خالئی مرجان از پیش که بدانیم و
 کجاییم، نپرسیم و

 .را بیمارستان ەیتاز اطلسی کنیم بو
 .کجاست اقبال فواره که نپرسیم و
 .است آبی حقیقت قلب چرا نپرسیم و
 .اندداشت شبی چه نسیمی، چه پدرھا پدرھای نپرسیم و
  

 .زنده فضایی نیست سر پشت
 .خواند نمی مرغ سر پشت
 .آید نمی باد سر پشت
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 .است بسته صنوبر سبز پنجره سر پشت
 .است نشسته خاک ھاەفرفر مهھ روی سر پشت
 .است تاریخ خستگی سر پشت
  .ریزد می سکون سرد صدف ، ساحل به موجەی خاطر سر پشت

 
 برویم، دریا لب
 بیندازیم آب در تور

 .آب از را طراوت بگیریم و
 برداریم زمین روی از ریگی
 .کنیم احساس را بودن وزن
 داریم تب اگر مھتاب به نگوییم بد
 پایین، آید می ماه ، تب در گاھی امەدید(

 .ملکوت سقف به دست رسد می
 .خواند می بھتر سھره ام،ەدید
 امداشت پا به که زخمی گاه
 .است آموخته من به را زمین ھای بم و زیر
 .است شده برابر چند گل حجم من، بیماری بستر در گاه

  ).فانوس شعاع ، نارنج قطر ، است شده تر فزون و
 
 مرگ از نترسیم و
 .نیست کبوتر پایان گمر(

 .نیست زنجره کی یوارون مرگ
 .است جاری اقاقی ذھن در مرگ
 .دارد نشیمن اندیشه خوش ھوای و آب در مرگ
 .گوید می سخن صبح از دھکده شب ذات در مرگ
 .دھان به آید می انگور یخوش با مرگ
 .خواند می گلو - سرخ ەیحنجر در مرگ
 .است شاپرک پر قشنگی مسئول مرگ
 .چیند می ریحان گاھی مرگ
 .نوشد می ودکا گاھی مرگ
 .نگرد می ما به است سایه در گاه

 دانیم می ھمه و
  ).است مرگ اکسیژن پر ، لذت ھای ریه
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 .شنویم می صدا ھای چپر پشت از که تقدیر زنده سخن روی به نبندیم در
 : برداریم را پرده

 .بخورد ھوایی احساس که بگذاریم
 .کند بیتوته خواھد می که بوته ھر زیر ، بلوغ بگذاریم
 .برود بازی پی غریزه بگذاریم

 .بپرد ھا گل سر از فصول دنبال به و بکند، را ھا کفش
 .بخواند آواز تنھایی که بگذاریم

 .بنویسد چیز
 .برود خیابان به

 .باشیم ساده
 .درخت زیر در چه کبان کی باجه در چه باشیم ساده

 ، سرخ گل "راز" شناسایی نیست ما کار
 است این شاید ما کار
 .باشیم شناور سرخ گل "افسون" در که

 .بزنیم اردو دانایی پشت
 .برویم خوان سر و بشوییم برگ کی جذبه در دست
 .بشویم متولد آید می در ، خورشید وقتی ھا صبح

 .دھیم پرواز را ھا ھیجان
 .بزنیم نم گل ەیپنجر ، صدا ، رنگ ، فضا ادراک روی

 ."ھستی" ھجای دو میان یمبنشان را آسمان
 .بکنیم خالی و پر ابدیت از را ریه
 .بگذاریم زمین به پرستو دوش از را دانش بار

  
 ابر، از ستانیم باز را نام
 .تابستان از پشه، از چنار، از

 .برویم محبت بلندی به باران تر پای روی
 .کنیم باز حشره و گیاه و نور و بشر روی به در

 است این شاید ما کار
 قرن و نیلوفر گل میان که
 .بدویم حقیقت آواز پی

 ١٣٤٣ـــ  تابستان چنار، قریه کاشان،                                     
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 مسافر
 اشیاستی خ حضور میان ، غروب دم

 .دید می را وقت حجم منتظری نگاه
 برنو ەیمیو چند ھیاھوی ، میز روی و

 .بود جاری مرگ ادراک مبھم سمت به
 فراغت فرش روی باد، ، را باغچه بوی و

 .کرد می زندگی صاف حاشیه نثار
 را گل روشن سطح ذھن، ، بادبزن مثل و

 دست به بود گرفته
 .را خود زد می باد و
  

 اتوبوس از مسافر
 :شد پیاده

 "!تمیزی آسمان چه"
 .برد را او غربت خیابان امتداد و
  

 .ودب غروب
 .آمد می گوش به گیاھان ھوش صدای
 بود آمده مسافر

 چمن کنار ، راحتی صندلی روی و
 :بود نشسته

 ، گرفته دلم"
 .است گرفته عجیب دلم

 کردم می فکر چیز کی به راه تمام
 .برد می سرم از ھوش ھادامن رنگ و

 .بود گم ھا دشت اندوه در جاده خطوط
 ! عجیبی ھایەدر چه

 ، ھست یادت ، اسب و
 بود سپید

 .کرد می چرا را وار چمن سبز سکوت ، پاکی واژه مثل و
 .راه سر ھایقری رنگین غربت بعد، و
 ، ھا تونل بعد و

 ، گرفته دلم
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 .است گرفته عجیب دلم
 ، چیز ھیچ و

 ، خاموش شود می نارنج شاخه روی خوشبو،که دقایق این نه
 بوست، شب گل این برگ دو میان سکوت در که ، حرفی صداقت این نه
 اطراف خالی ھجوم از مرا چیز ھیچ نه

 .رھاند نمی
 کنم می فکر و

 ابد به تا حزن موزون ترنم این که
 ".شد خواھد شنیده

  
 : افتاد زمین روی به مسافر مرد نگاه

 ! قشنگی ھای سیب چه"
 ".است تنھایی ینشئ حیات

 :پرسید میزبان و
 چه؟ یعنی قشنگ

 کالاش عاشقانه تعبیر یعنی قشنگ ـ 
 عشق تنھا ، عشق و

 .نوسأم کند می سیب کی گرمی به ترا
 عشق تنھا ، عشق و

 ، برد ھا زندگی اندوه وسعت به مرا
 .شدن پرنده کی امکان به رساند مرا

 اندوه؟ نوشداری و ـ
 .نوش این دھد می اکسیر خالص صدایـ 
  
 .بود شده شب ، حال و

 .بود روشن چراغ
 .خوردند می چای و
  
 .تنھایی آنکه مثل دلت، گرفته چراـ 
 !تنھا ھم چقدرـ 
 کنم می خیالـ 

 .ھستی ھا رنگ پنھان رگ آن دچار
 یعنی دچارـ 
 .عاشقـ 
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 تنھاست چه که کن فکر و ـ 
 .باشد بیکران دریای آبی دچار ، ککوچ ماھی اگر

 ! غمناکی نازک فکر چهـ 
 .است گیاه نگاه پوشیده تبسم غم و ـ
 .شیاستا وحدت رد به محوی اشاره غم و
 نورند عاشق که گیاھان حال به خوشاـ 
 .آنھاست شانه روی نور منبسط دست و
 ، نیست ممکن وصل ، نه ـ

 . ھست ایفاصل ھمیشه
 .است خوبی بالش آب منحنی چه اگر

 نیلوفر، ترد و آویز دل خواب برای
 .ھست ایفاصل ھمیشه

 بود باید دچار
 حرف دو میان حیاتی زمزم گرنه و

 .شد خواھد حرام
 عشق و

 .اشیاست خلوت اھتراز روشنی به سفر
 عشق و

 .ھاستفاصل صدای
 که ھاییفاصل صدای

 ابھامند غرق ـ
 ، نه ـ

 تمیزند نقره مثل که ھاییفاصل صدای
 .کدر شوند می ھیچ کی شنیدن با و

 .تنھاست عاشق ھمیشه
 .ھاستثانی ترد دست در عاشق دست و
 .روز طرف آن روند می ھاثانی و او و
 .خوابند می نور روی ھاثانی و او و
 را جھان کتاب بھترین ھاثانی و او و

 .بخشند می آب به
 دانند می خوب و

 ھرگز ماھی ھیچ که
 .نگشود را رودخانه گره کی و ھزار

 اشراق قدیمی زورق با ، ھا شب نیمه و
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 گردند می روانه ھدایت ھای آب در
 .رانند می پیش اعجاب تجلی تا و
 را آدم تو حرف ھوایـ 

 حکایات ھای باغ کوچه از دھد می عبور
 لحن چنین عروق در و

 !محزونی تازه خون چه
  

 بود روشن حیاط
 آمد می باد و
  .مرد دو سکوت در داشت جریان شب خون و
 
 .است پاکی خلوت اتاق"

 !دارد ایەساد ابعاد چه ، فکر برای
 .است گرفته عجیب دلم

 ".ندارم خواب خیال
 رفت پنجره کنار

 یاپارچ نرم صندلی روی و
 : نشست

 . سفرم در ھنوز"
 کنم می خیال

 است قایقی جھان ھای آب در
 است سال ھا ھزار ـ قایق مسافر ـ من و

 را کھن دریانوردھای زنده سرود
 خوانم می فصول ھایروزن گوش به
 .رانم می پیش و

 برد؟ می کجا به سفر مرا
 ماند خواھد تمام نا قدم نشان کجا

 فراغت نرم ھای انگشت به فشک بند و
 شد؟ خواھد گشوده

 فرش کی کردن پھن و ، رسیدن جای کجاست
 نشستن خیال بی و
 به دادن گوش و

 ؟ مجاور شیر زیر ظرف کی شستن صدای
 بھار کدام در و
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 کرد خواھد درنگ
 شد؟ خواھد سبز برگ از پر روح سطح و
  

 خورد باید شراب
 رفت، باید راه سایه کی جوانی در و

 .ینھم
  

 ؟ حیات سمت کجاست
 ھدھد؟ کی به رسم می طرف کدام از من

 سفر تمام در حرف ھمین که ، کن گوش و
 .میزند بھم را خواب پنجره ھمیشه

 خواند؟ می تو گوش زیر راه ھمه در چیز چه
 کن فکر درست

 ؟ مرموز ترنم این پنھان یھست کجاست
 ؟ خواند می تو گوش زیر راه ھمه در چیز چه

 کن فکر درست
 مرموز؟ ترنم این پنھان یھست کجاست

 فشرد، می ترا کپل چیز چه
 ؟ انگیزی دل گرم وزن چه
 :نبود دارز سفر

 .کرد می کم وقت حجم از چلچله عبور
 ھا شیروانی و باد مصاحبه در و

 .میگشت بر ھوش آغاز سر به ھا اشاره
 تابستان ارتفاع از که دقیقه آن در
 ، کردی می نگاه خروشان "جاجرود" به
 افتاد اتفاق چه
 ؟ کردند درو سارھا تار سبز خواب که
 .بود درو فصل ؟ فصل و
 سرو کی شاخه روی سار کی نشستن با و

 خورد ورق فصل کتاب
 :بود این اول سطر و

  .است "حوا" دقیقه کی رنگین غفلت ، حیات
 

 : کردی می نگاه
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  .بود جریان در باد ذھن چمن و گاو میان
 

 فصل پوست روی شاتوت یادگاری به
 ، کردی می نگاه

 شبدرھا میان قبایی سبز حضور
  .کرد مرمت را احساس صورت خراش

 
 .احساس صورت روی است خراشی ھمیشه ، ببین

 ، خواب ھوشیاری انگار ، چیزی ھمیشه
 پشت از رسد می مرگ قدم نرمی به
 گذارد می دست ما یشان روی و
 را او روشن ھای انگشت حرارت ما و

 گوارایی سم بسان
 .کشیم می سر حادثه کنار

 ھست، یادت ،"نیز و"
 ؟ آرام ترعه روی و

 زمین و آب زنگدار مجادله آن در
 شد می دیده منشور پس از وقت که

 :داد تکانی ترا ذھن ، قایق تکان
 . تماشاست مسیر در پیوسته عادت غبار

 رفت باید راه تازه نفس با ھمیشه
 کرد باید فوت و

  .مرگ طالیی صورت شود پاک پاک که
 

 ؟ نوسو سنگ کجاست
 آیم می درخت کی مجاورت از من
 : بود گذاشته اثر غربت ساده ھای دست نآ پوست روی که

  ".دلتنگی ز خطی نوشتم یادگار به"
 

 بدھید را شراب
 :کرد باید شتاب

 آیم می حماسه کی در سیاحت از من
 آب مثل و

 را نوشدارو و سھراب یقص تمام
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  .روانم
 

 برد ام سالگی چند در باغ به رام سفر
 تا ایستادم و

 بگیرد، قرار دلم
 آمد پرپری صدای

 شد باز که در و
  .افتادم خاک به حقیقت ھجوم از من
 
 ،"مزامیر" آسمان زیر در ، دگر بار و

 "بابل" رودخانه لب که سفر آن در
 آمدم، ھوش به

 بود خاموش بربط نوای
 دآم می گریه صدای ، دادم که گوش خوب و
 تاب بی بربط چند و

  .خوردند می تاب بید تر ھایشاخ به
 
 مسیحی پاک راھبان سفر مسیر در و

 "نبی ارمیای" خاموش پرده سمت به
 .کردند می اشاره

 بلند بلند من و
 .خواندم می "جامعه کتاب"
 لبنانی زارع چند و

 سالی کھن سدر زیر که
 بودند نشسته
 ذھن در را خویش درختان مرکبات
  .کردند می شماره

 
 عراقی کور کودکان سفر راه کنار

 "حمورابی لوح" خط به
 .کردند می نگاه

 را جھان ھایروزنام سفر مسیر در و
 .کردم می مرور
 .بود سیالن از پر سفر
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 سفر سطح تمام صنعت تالطم از و
 سیاه و بود گرفته

 .داد می روغن بوی و
 ، مشروب خالی ھایشیش سفر خاک روی و

 مجال ھایسای و ه،غریز شیارھای
 .بودند ھم کنار
 مسلولین سرای از سفر، راه میان

 .آمد می سرفه صدای
 شھر آبی آسمان در فاحشه زنان
 را ھا "جت" روشن شیار
 کردند می نگاه

 بودند، روان ھاپرپرچ پی کودکان و
 خواندند می سرود خیابان سپورھای

 بزرگ شاعران و
 .بردند می نماز مھاجر ھای برگ به
 آھن و آدم میان از ، سفر دور راه و

 رفت، می زندگی پنھان جوھر سمت به
 پیوست، می جوی کی تر غربت به
 فلس، کی ساکت برق به
 لحن، کی آشنایی به
  .رنگ کی بیکرانی به
 

 .برد استوایی ھای زمین به مرا سفر
 تنومند سبز "بانیان" آنی سای زیر و

 ھست یادم خوب چه
 :شد وارد ذھن ییالق به که عبارتی

  .سخت و زیر، به سر و تنھا، و باش، وسیع
 

 آیم، می آفتاب مصاحبت از من
 سایه؟ کجاست

 است بھار انشعاب گیج قدم ھنوز ولی
 آید می باد دست از چیدن بوی و
 نارنج حالت غبار پشت یالمس حس و
 .است بیھوشی حال به و
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 داند می چه کسی رنگین، کشاکش این در
 .است فصل نقطه کدام در من عزلت سنگ که

 را خودش شمار بی ابعاد ، جنگل ھنوز
 .شناسد نمی
 برگ ھنوز
 .است باد اول حرف سوار
 گوید می آب به چیزی انسان ھنوز

 است جاری مجادله کی جوی چمن ضمیر در و
 درخت مدار در و

  .است زاد آدمی رفتار مبھم حضور کبوتر، بال طنین
 

 .آید می ھمھمه صدای
 .جھانم بادھای ھایتن مخاطب من و
 را شدن محو پاک رمز جھان رودھای و

 آموزند، می من به
 .من به فقط

 گنگم دره ھای کگنجش مفسر من و
 را تبت نشان عرفان ەیوگوشوار

 بنارس دختران آذین بی گوش برای
 .مەاداد شرح "سرنات" جاده کنار

 ھا "ودا" صبح سرود ای بگذار من دوش به
 را طراوت وزن تمام

 من که
 .گفتارم گرمی دچار

 فلسطین خاک زینت درختان تمام ای و
 کنید، خطاب من به را خود یسای وفور

 آید می "طور" اطراف سیاحت از تنھا،که مسافر این به
  .است تاب و تب در "تکلیم" حرارت از و
 

 شد خواھد محو ، روز کی ، مکالمه ولی
 را ھوا شاھراه و

 حواس انتشار پرکھایەشا شکوه
 کرد خواھد سپید
  !سرودند که شعرھا چه موزون غم این برای
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 .درخت زیر ایستاده کسی ھنوز ولی
 شھر باره پشت است سواری ھنوز ولی
 قادسیه فتح خوش خواب وزن که
 .اوست تر کپل دوش به

 ھا مغول شکیب بی اسبان یشیھ ھنوز
 .ینجه مزارع خلوت از شود می بلند
 "یهادو ەیجاد" کنار ، یزدی تاجز ھنوز

 .ھوش از رود می ھند امتعه بوی به
 : شنوی می ھنوز ،"ھامون" یکران در و
 .گرفت فرا را زمین تمام بدیـ 
 گذشت، سال ھزار ـ 
 نیامد گوش به کردنی تنی آب صدای ـ
  .نیفتاد آب در ایەدوشیز پیکر عکس و
 
 "جمنا" ساحل روی سفر، راه نیمه و

 بودم نشسته
 آب در را "محل تاج" عکس و
 :کردم می گاهن

 اکسیری ھایلحظ مرمری دوام
 .مرگ در زندگی حجم پیشرفتگی و

 بزرگ بال دو ببین،
 .سفرند در آب روح حاشیه سمت به

 .دست مجاورت در است عجیبی ھای جرقه
 کن چراغان را ادراک ظلمت و بیا،
 :است بس اشاره کی که

 است آرامی ضربه حیات
  " ـمگار" سنگ تخته به
 
 "نشاط باغ" ھای مرغ سفر مسیر در و

 شستند، من نگاه از را تجربه غبار
 .دادند نشان را سرو کی سالمت من به
 را، احساس عبادت من و
 حال، روشنی پاس به و
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  .کردم زمزمه گرم و نشستم، "تال" کنار
 

 کرد باید عبور
 شد باید دور ھای افق نورد ھم و
 .زد باید خیمه حرف کی رگ در گاه و

 کرد باید عبور
  .خورد باید توت شاخه کی سر از گاه و
 

 کردم می عبور تغزل کنار از من
 .شد می لگد شن ارقام من پای زیر و بود برکت موسم و

 شنید، زنی
 .فصل به کرد نگاه آمد، پنجره کنار

 بود خودش ابتدای در
 را دقایق شبنم او بدوی دست و

 .چید برمی مرگ احساس تن از نرمی به
 .ایستادم من

 بود بلند تغزل آفتاب و
 بودم خوابھا تبخیر مواظب من و
 ذھن تن به را عجیب گیاھی ھایضرب و

 :کردم می شماره
 کردیم می خیال
 .ھستیم حاشیه بدون
 کردیم می خیال
 .ھستیم حاشیه بدون
 کردیم می خیال
 ریباس تشنج اساطیری متن میان

 شناوریم
  .ماست ھستی حضور غفلت، ثانیه چند و
 

 بودیم ھاەگیا خطیر ابتدای در
 :افتاد من به زن چشم که

 باد کردم خیال آمد، تو پای صدای
 

 .قدیمی ھایەپرد روی از کند می عبور
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 اشیا حوالی در ترا پای صدای
 .بودم شنیده

 خطوط؟ جشن کجاستـ 
 .من تن انتشار به ، تموج به کن نگاه ـ 
 بزرگ؟ سطح به رسم می طرف کدام از من ـ
 لیوان تر حتمسا تا مرا امتداد و ـ

 .کن عطش سوح از پر
 ظرف کی شکستن اندازه به حیات کجا ـ

 شد خواھد دقیق
 را پنیرک رشد راز و

 کرد؟ خواھد ذوب اسب دھن حرارت
 روز، کی ھا، دست زیبای تراکم در و ـ

 .شنیدیم گوش به را خوشه کی چیدن صدای
 بود زمین کدام ودر ـ

 نشستیم ھیچ روی که
 شستیم؟ رو و دست سیب کی حرارت در و
 .خاست می بر وجود از محال ھایجرقـ 
 شد خواھد لطیف تماشا ھراس کجا ـ 
 مرگ؟ به پرنده کی راه از پدیدتر نا و
 سپیدار مسیر ھا جسم مکالمه در وـ 

 ! بود روشن چقدر
  فواصل؟ باغ به برد می مرا راه کدام ـ 
 

 . کرد باید عبور
 .کرد باید عبور آید، می باد صدای

 !ھمواره بادھای ای ، مسافرم من و
 .ببرید ھا برگ تشکیل وسعت به مرا
 .برسانید ھا آب شور کودکی به مرا

 انگور تن تکامل تا مرا ھای کفش و
 .کنید خضوع زیبایی تحرک از پر

 مکرر کبوتران تا مرا ھایدقیق
 .دھید اوج غریزه سپید آسمان در
 درخت کنار مرا وجود اتفاق و

 .پاک گمشده باطارت کی به کنید بدل
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 تنھایی تنفس در و
 .بزنید بھم مرا شعور ھایدریچ
 روز آن بادبادک دنبال کنیدم روان
 .ببرید زندگی ابعاد خلوت به مرا

 را مالیم "ھیچ" حضور
  ".بدھید نشان من به
 

 ١٣٤٥بھار بابل،                                                                       
 
  
  
  
  

  کریمـ تایپ شد . ٢٠١٦فبرواری اعت دو و نیم شب س                              
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  حجم سبز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



144 
 

 

  آب
 

 :نکنیم گل را آب
 .آب میخورد کفتری انگار، فرودست در
 .میشوید پر ییەسیر دور، یبیش در که یا
  .میگردد پر ییەکوز آبادی، در یا
 

 :نکنیم گل را آب
 .دلی اندوه شوید فرو تا سپیداری، پای میرود روان، آب این شاید
  .آب در برده فرو خشکیده نان شاید، درویشی دست

 
 رود، لب آمد زیبایی زن
 :نکنیم گل را آب

  .است شده برابر دو زیبا روی
 

 !آب این گوارا چه
 !رود این زالل چه

 !دارند صفایی چه باالدست، مردم
 !باد شیرافشان گاوھاشان جوشان، ھاشانچشم

 دھشان، ندیدم من
 .خداست پای جا چپرھاشان پای بیگمان
 .کالم پھنای روشن میکند آنجا، ماھتاب
 .است کوتاه ھاچین باالدست، ده در بیگمان
 .است گلی چه شقاق که میدانند، مردمش
 .است آبی آبی، آنجا بیگمان

 .باخبرند ده اھل میشکفد، ییغنچ
 !باشد باید دھی چه

 !باد موسیقی پر باغشکوچ
 .میفھمند را آب رود، سر نمردما

 نیز ما نکردندش، گل
 .نکنیم گل را آب
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  سبز به سبز از
 
 تاریکی این در من
 ھستم روشن بره کی فکر
  .بچرد را خستگیام علف بیاید که
 

 تاریکی این در من
 را بازوھایم تر امتداد

 میبینم بارانی زیر
  .کرد تر را بشر نخستین دعاھای که
 

 تاریکی این در من
 قدیم، چمنھای به گشودمدر
  .کردیم تماشا اساطیر دیوار به که طالییھایی، به
 

 تاریکی این در من
 دیدم را ھاریش

  .کردم معنی را آب مرگ، نورس بته برای و
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  دوست سايه تپش
 
 .بود راھی قریه سواد تا

 ، بومی زنده ماه تفسیر از پر ما ھای چشم
  .ھامان آستین درون شب

 
 .خشک آبکندی میان از ذشتیمگ می
 سرشار، ھا گوش زارانەسبز کالم از

 .دور شھرھای انعکاس از بارکول
  .جاری پا زیر در زمین زبر منطق

 
 .میشد جابجا فراغت طعم ما ھای دندان زیر
 .کند می زمین از نسیمی با را ما بود نبوت جنس از که ما پوش پای

 .ردب می جاودان بھار خود دوش به ما چوبدست
 .فکر انحنای ھر در داشت آسمانی ما از یک ھر
 .خواند می سحر مجذوب بال یک جنبش با ما دست تکان ھر

 .داد می کودکی ھای صبح جیک جیک صدای ما ھای جیب
 ما راه و بودیم عاشقان گروه ما
 فقر با آشنا ھایقری کنار از
 .رفت می بیکران صفای تا
 :دش خم سرھا بخود خود آبگیری فراز بر

 شب شد می تبخیر ما ھای صورت روی
 .دوست گوش به آمد می دوست صدای و
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  دوست
 

 بود بزرگ
 بود امروز اھالی از و
 داشت نسبت باز ھای افق تمام با و
  .فھمید می خوب چه را زمین و آب لحن و
 

 صداش
 .بود واقعیت پریشان حزن شکل به
 ھاش پلک و

 را عناصر نبض مسیر
 .داد نشان ما به
 ھاش دست و

 را سخاوت صاف ھوای
 زد ورق

 را مھربانی و
  .کوچاند ما سمت به
 

 بود خود خلوت شکل به
 را خودش وقت انحنای ترینعاشقان و

 .کرد تفسیر آینه برای
 .بود تکرار طراوت از پر باران ەیشیو به او و
 درخت سبک به او و

 .شد می منتشر نور عافیت میان
 .کرد می اصد را باد کودکی ھمیشه
 را صحبت رشته ھمیشه

 .زد می گره آب چفت به
 شب یک ما، برای

 را محبت سبز سجود
 کرد ادا صریح چنان

 کشیدیم دست خاک سطح یعاطف به ما که
  .شدیم تازه آب سطل یک یلھج مثل و
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 دیدیم ابرھا و
 سبد چقدر با که

 .رفت بشارت خوشه یک چیدن برای
 نشد ولی
 بنشیند نکبوترا وضوح روبروی که
 ھیچ لب تا رفت و
 کشید دراز نورھا یحوصل پشت و
 نکرد فکر ھیچ و

 درھا تلفظ پریشانی میان ما که
 سیب یک خوردن برای
  .ماندیم تنھا چقدر
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  تماشا سوره
 
 سوگند تماشا به
 کالم آغاز به و
 ذھن از کبوتر پرواز به و

  .است قفس در یەاواژ
 

 .بود روشن چمن تکه یک مثل ، ھایم حرف
 :گفتم آنان به من

 شماست درگاه لب آفتابی
  .تابد می شما رفتار به بگشایید در اگر که
 
 نیست کوھستان آرایش سنگ : گفتم آنان به و

 . کلنگ اندام به نیست زیوری ، فلز که ھمچنانی
 است ناپیدایی گوھر زمین دست کف در
 .شدند خیره آن تابش از ھمه رسوالن که
 .باشید گوھر یپ

  .ببرید رسالت چراگاه به را ھالحظ
 
 دادم بشارت پیک قدم صدای به ، را آنان من و
 . رنگ افزایش به و ، روز نزدیکی به و

  .درشت ھای سخن پرچین پشت ، سرخ گل طنین به
 
 : گفتم آنان به و

 باغی ببیند چوب حافظه در که ھر
 .ماند خواھد ابدی شور بیشه وزش در صورتش

 شود دوست ھوا مرغ با کهھر
 .بود خواھد جھان خواب ترین آرام خوابش

 برچیند زمان انگشت سر از نور آنکه
  .آه با را ھاەپنجر گره گشاید می

 
 .بودیم بیدی زیر

 : گفتم ، چیدم سرم باالی یشاخ از برگی
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 خواھید؟ می این از بھتر آیتی ، کنید باز را چشم
 :گفتند می بھم که شنیدیم می

  !سحر میداند، سحر
 

 دیدند رسولی کوه ھر سر
 .آوردند دوش به انکار ابر
 کردیم نازل را باد
 .بردارد سرشان از کاله تا

 بود، داوودی پر ھاشانخان
 . بستیم را چشمشان
 .ھوش یشاخ سر به نرساندیم را دستشان
 .کردیم عادت پر را جیبشان

  .آشفتیم ھاآین سفر صدای به را خوابشان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کریمـ تایپ شد.  ٢٠١٦کم ماە مارس شش صبح یساعت                                      
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 غربت
 ، است آبادی سر باالی ماه
 .خواب در آبادی اھل
 .بویم می را غربت خشت ، مھتابی این روی
 روشن، چراغش ھمسایه باغ
 ، خاموش چراغم من
  .آب کوزه لب به ، خیار بشقاب به تابیده ماه

 
 .خوانند می ھا غوک
  .گاھی ھم حق مرغ

 
 .دھاسنج ، افراھا پشت : است من نزدیک کوه

 .پیداست بیابان و
 .نیست پیدا ھاگلچ نیست، پیدا ھا سنگ
  .پیداست خدا آواز مثل ، آب تنھایی مثل ، دور از ھاییسای

 
 .باشد دبای شب نیمه
 .بام از باالتر وجب دو : است آن آکبر دب

 .بود آبی روز ، نیست آبی آسمان
 .بخرم قیسی و گوجه حسن باغ بروم ، فردا باشد من یاد
 بردارم، بزھا از طرحی ، سلخ لب فردا باشد من یاد

 .آب در ھاشانسای ، جاروھا از طرحی
  .آرم در آب از زود ، آب در افتد می که پروانه چه ھر ، باشد من یاد

 
 . بخورد بر زمین قانون به که ، نکنم کاری باشد من یاد
 .بشویم چوبه با ھم را امحول ، جوی لب فردا باشد من یاد
  .ھستم تنھا اشدب من یاد

 
 .است تنھایی سر باالی ماه
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 ھمیشه
  عصر

 
 سار عدد چند
 .کاج حافظه مدار از شدند دور

 .ماند بجا درخت جسمانی نیکی
  .ریخت من یشان روی اشراق عطف

 
 !موعود شبانه زن ای بزن، حرف

 باد عاطفی ھایشاخ ھمین زیر
 .بسپار من دست به را ام کودکی

 سیاه ایھھمیش این وسط در
 !خوشرنگ تکامل خواھر ، بزن حرف
 . ھوش مالیمت از کن پر مرا خون
 عشق نفس زبری روی مرا نبض
 .کن فاش
 محض ھای زمین روی
 .اساطیر باغ صفای تا برو راه
 انگور تاللو فرصتی لب در

 ! بدوی تکلم حوری ، بزن حرف
 عبادت دور مصب در مرا حزن
 .کن صاف

 کسالت شور ھایماس ھمه در
  .بده رواج را آب ەیحنجر

 
 بعد

 را پلک شیرین دیشب
 ادراک تموج بی ھای چمن روی
  .کن پھن
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  وقت روشن ورق
 
 .خورد می تکان در ھایشیش روشنایی ھجوم از

 .آمد آفتاب شد، صبح
  .میز زارەسبز روی خوردیم را چای

 
 .شد تر ھاەنرد آمد، ابر نه ساعت

 .دندبو نھان ھا الدن زیر من کوچک ھایلحظ
  .بود باران پشت عروسک یک

 
 .رفتند ابرھا

 .پرواز یک گنجشک، یک ، صاف ھوای یک
 ھستند؟ کجا من دشمنان

 :کردم می فکر
  .شد خواھد آب شقاوت ھا شمعدانی حضور در
 

 .من آب لیوان در افتاد آسمان از قسمتی :گشودم در
 .خوردم آسمان با را آب

 .ددیدن می نقره ھای خواب من کوچک ھایلحظ
 .وقت ناپدید سقف زیر گشودم را کتابم من

 .آمد نیمروز
 .کرد می سفر گل جسم ادراک تا سفره آفتاب از نان بوی

  .بود خرم ادراک مرتع
 

 :شد شناور بودن فطری ھای رنگ در من دست
 .کندم می پوست پرتقالی
 .بود پیدا آیینه در شھرھا

 ھستند؟ کجا من دوستان
  !باد پرتقالی روزھاشان

 
 . شب بخواھی تا شیشه پشت

 موج، با من انگشتان برخورد از بود طنینی من اتاق در
 .آمد می مقیاس کاھش صدای من اتاق در
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 .کردند می فکر ستاره تا من کوچک ھایلحظ
 :کرد می بنا را ھایی چیز ھایم چشم روی خواب

 .... دوست پای جای ترنم، ھای شن ، باز فضای یک
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  ماھیھا پیغام
 

 حوض سر بودم رفته
 ، آب در را خود تنھایی عکس ، شاید ببینم تا

 . نبود حوض در آب
 :گفتند می ماھیان

 ".نیست درختان تقصیر ھیچ"
 ، بود تابستان ەیکرد دم ظھر
 نشست پاشویه لب ، آب روشن پسر

  .برد که برد ھوا به را او آمد ، خورشید عقاب و
 

 .آب اکسیژن به نبردیم راه درک به
 .رفت که رفت ما پولک از برق
 ، درشت نور آن ولی

 آب در قرمز میخک آن عکس
 زد، می تغافل ھای چین پشت ، او دل آمد می باد اگر که

 .بود ما چشم
  .بھشت اقرار به بود روزنی

 
 کن ھمت ، دیدی را خدا باغ تپش در اگر تو
 .است آب بی حوضشان ، ھا ماھی بگو و
 .چنار وقت سر به رفت می ادب

 .رفتم می خدا وقت سر به من
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  آفتابی
 

 شویند؟ می چه تنھایی نھر در مگر ، آید می آب صدای
 .است پاک ھالحظ لباس
 ماه دی ھشتم آفتاب میان
 .وقت ھایچک ، تماشا ھای نخ ، برف طنین

 .روز استخوان روی آجرھاست، روی طراوت
 خواھیم؟ می چه
 .ماست ھایەواژ گرد فصل ربخا

  .است فکر گلخانه دھان
 

 .بینند می خواب ھاشانکوچ در ترا سفرھایی
  .گویند می تبریک بھم مرغانی دور ھایقری در ترا
 

 دانند نمی مردم چرا
 ، نیست اتفاقی الدن که

 شط آبھای برق امروز جنبانک دم چشمان در دانند نمی
  است؟ دیروز

 
 دانند نمی مردم چرا
 است؟ سرد ھوا ممکن نا ھای گل در که
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  ھمسفران باغ به
 

 .مرا کن صدا
 .است خوب تو صدای
 است عجیبی گیاه آن یسبزین تو صدای

  .میروید حزن صمیمیت انتھای در که
 

 خاموش عصر این ابعاد در
 .تنھاترم کوچه یک ادراک متن در تصنیف طعم از من
 .است بزرگ من تنھایی اندازه چه بگویم برایت تا بیا

 .نمیکرد پیشبینی را تو حجم شبیخون من تنھایی و
  .است این عشق خاصیت و
 

 نیست، کسی
 وقت آن بدزدیم، را زندگی بیا

 .کنیم قسمت دیدار دو میان
 .بفھمیم چیزی سنگ حالت از ھم با بیا
 .ببینیم را چیزھا زودتر بیا

 حوض ساعت یصفح در فواره عقربکھای ببین،
 .میکنند بدل گردی به را زمان

 .خاموشیام سطر در واژه یک مثل شو آب بیا
  .را عشق نورانی جرم من دست کف در کن ذوب بیا
 

 کن گرم مرا
 شد ابر ھوا کاشان بیابان در ھم یکبار و(
 گرفت تندی باران و
 سنگ، یک پشت در وقت آن شد، سردم و

  ).کرد گرم مرا شقایق اجاق
 

 ھستند کتاری که ھاییکوچ این در
 .میترسم کبریت و تردید حاصلضرب از من
 .میترسم قرن سیمانی سطح از من
 .است جرثقیل چراگاه سیاشان خاک که شھرھایی از من نترسم تا بیا
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 .پوالد معراج عصر این در گالبی ھبوط روی به در یک مثل کن باز مرا
 .فلزات اصطکاک شب از دوری شاخ یک زیر کن خواب مرا
 .مرا کن صدا آمد، صبح دنمع کاشف اگر

 .شد خواھم بیدار تو، انگشتھای پشت از یاسی گل طلوع در من، و
 وقت آن و

 .افتاد و بودم، خواب من که بمبھایی از کن حکایت
 .شد تر و بودم، خواب من که ھاییگون از کن حکایت

 .پریدند دریا روی از مرغابی چند بگو
 داشت گذر کودک ویایر روی از زرھپوش چرخ که گیروداری آن در

 .بست آسایشی احساس چه پای به را خود آواز زرد نخ قناری
 .شد وارد راه از معصومی اجناس چه بنادر در بگو
 .برد پی باروت بوی مثبت موسیقی به علمی چه
  ،تراوید رسالت مذاق در نان مجھول طعم از ادراکی چه

 
 گرم، "استوا" تابش از ایمانی مثل من، وقت آن و

  .نشانید خواھم باغ یک سرآغاز در را تو
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  زيست واژه جنبش
 

 .برف ، کاجستان پشت
 .کالغ دسته یک برف،
 .غربت یعنی جاده
 .خواب به میل کمی و مسافر، آواز، باد،
  .حیاط و رسیدن، و پیچک شاخ

 
 .خیس یشیش این و دلتنگ، و ، من
 .فضا و نویسم، می
  .گنجشک چندین و ، یوارد دو و ، نویسم می

 
 .است دلتنگ نفر یک
 .بافد می نفر یک
 .شمرد می نفر یک
  .خواند می نفر یک

 
 .پرید سار یک : یعنی زندگی

 ؟ شدی دلتنگ چه از
 خورشید، این مثال : نیست کم ھا دلخوشی

 فردا، پس کودک
  .ھفته آن کفتر

 
 مرد دیشب نفر یک

 .است خوب گندم نان ، ھنوز و
  .نوشند می ھا اسب ، پایین ریزد می آب ، ھنوز و
 

 جریان، در ھاەقطر
 سکوت دوش بر برف

  .یاس گل فقرات ستون روی زمان و
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  آب گل، من، روشنی،
 

 . نیست ابری
 .نیست بادی

 :حوض لب نشینم می
 .آب ، گل ، من ، روشنی ، ھا ماھی گردش
  .زیست یخوش پاکی

 
 .چیند می ریحان مادرم

 .تر ھایی اطلسی ، ابر بی آسمانی ، پنیر و ریحان و نان
  . حیاط ھای گل الی : نزدیک رستگاری

 
 !ریزد می ھا نوازش چه ، مس یکاس در نور

 .آرد می زمین روی را صبح ، بلند دیوار سر از نردبان
 .چیز ھر پنھان لبخندی پشت

 .پیداست منەی چھر ، آن از که ، زمان دیوار دارد روزنی
 .نمدا نمی که ، ھست چیزھایی

 .مرد خواھم بکنم را ایەسبز ، دانم می
 .پرم و بال پرواز من ، اوج تا باال روم می
 .فانوسم پرواز من ، ظلمت در بینم می راه
 شن و نورم پرواز من

 .درخت و دار از پر و
 .موج از ، رود از ، پل از ، راه از پرم
 :آب در برگی یسای از پرم
 .تنھاست درونم چه
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  خوب يیتنھا شب
 

 .خواند می جھان مرغ دورترین ، کن گوش
 .باز و ، یکدست و است، سلیس شب

 ھا شمعدانی
  .شنوند می را ماه ، فصل یشاخ صدادارترین و
 

 ، ساختمان جلو پلکان
 دست به فانوس در
  ، نسیم اسراف در و
 

 .ترا ھای قدم دور از زند می صدا جاده ، کن گوش
 .نیست تاریکی زینت تو چشم
 .بیا و ، کن پا به کفش ، بتکان را ھا پلک

 دھد ھشدار تو انگشت به ماه پر که ، جایی تا بیا و
 تو با بنشیند کلوخی روی زمان و
  .کنند جذب خود به آواز یقطع یک مثل ترا، اندام شب مزامیر و
 

 : گفت خواھد ترا که آنجا در است پارسایی
 .است تر عشق یحادث از که است نگاھی به رسیدن چیز بھترین
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  آغاز ندای
 

  کو، کفشھایم
 

 سھراب؟  :زد صدا بود کسی چه
 .برگ تن با ھوا مثل صدا بود آشنا

 .است خواب در مادرم
 .شھر مردم ھمه شاید و ، پروانه و منوچھر و

 میگذرد ھاثانی سر روی از مرثیه یک آرامی به خرداد شب
 .میروبد مرا بخوا پتو سبز یحاشی از خنک نسیمی و

 :میآید ھجرت بوی
  .ھاستچلچل پر آواز پر من بالش

 
 شد خواھد صبح

 آب کاسه این به و
  .کرد خواھد ھجرت آسمان

 
 .بروم امشب باید
 کردم صحبت ناحیه این مردم با پنجره بازترین از که من

 .نشنیدم زمان جنس از حرفی
 .نبود خیره زمین به عاشقانه چشمی، ھیچ
 .نشد مجذوب باغچه کی دیدن از کسی
 .نگرفت جدی مزرعه یک سر را ییزاغچ کسی ھیچ
 میگیرد دلم ابر یک اندازه به من

 حوری میبینم پنجره از وقتی
 ـ ھمسایه بالغ دختر ـ 

 زمین روی نارون کمیابترین پای
  .میخواند فقه

 
 اوج پر ھاییلحظ ھست، ھم چیزھایی

 دیدم را ییەشاعر "مثال(
 چشمانش در که بود فضا تماشای محو آنچنان
 .گذاشت تخم آسمان
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 شبھا از شبی و
 پرسید من از مردی

 )است؟ راه ساعت چند انگور، طلوع تا
  .بروم امشب باید

 
 را چمدانی امشب باید
 بردارم دارد، جا من تنھایی پیراھن اندازه به که
 بروم سمتی به و

 پیداست، حماسی درختان که
 .میخواند مرا ھمواره که بیواژه وسعت آن به رو

 سھراب  :زد صدا باز نفر یک
  کو؟ کفشھایم
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  راه در پیامی و
 

 روزی
 .آورد خوام پیامی و ، آمد خوام

 . ریخت خواھم نور ، ھا رگ در
 سیب !خواب پر سبدھاتان ای :داد در خواھم صدا و

  .خورشید سرخ سیب ، آوردم
 

 .داد واھمخ گدا به یاسی گل ، آمد خواھم
 .بخشید خواھم دیگر ای گوشواره ، را جذامی زیبای زن
 !باغ دارد تماشا چه : گفت خواھم را کور

 جار . گشت خواھم را ھا کوچه ، شد خواھم گردی دوره
 .شبنم ، شبنم ، شبنم ای :زد خواھم

 است، تاریکی شب ، را راستی : گفت خواھد رھگذاری
 . دادش خواھم کھکشانی

  .آویخت خواھم او گردن بر را آکبر دب ، پاست بی کیدختر پل روی
 

 .چید بر خواھم ھا لب از ، دشنام چه ھر
 .برکند خواھم جا از ، دیوار چه ھر

 !لبخند بارش آمد کاروانی : گفت خواھم را رھزنان
 .کرد خواھم پاره ، را ابر
 ، آب با ار ھا سایه ، عشق با را ھا دل ، خورشید با را چشمان ، زد خواھم گره من

 با را ھا شاخه
 .باد

  .ھا زنجره زمزمه با را کودک خواب ، پیوست خواھم بھم و
 

 .برد خواھم ھوا به ، ھا بادبادک
  .داد خواھم آب ، ھا گلدان

 
 نوازش سبز علف ، گاوان ، اسبان پیش ، آمد خواھم
 .ریخت خواھم

 .آورد خواھد را شبنم سطل ، تشنه مادیانی
  .زد خواھم را ھایش مگس نم ، راه در فرتوتی خر
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 .کاشت خواھم میخکی ، دیواری ھر سر آمد خواھم

 .خواند خواھم شعری ، ای پنجره ھر پای
 .داد خواھم کاجی ، را کالغی ھر
 ! غوک دارد شکوھی چه : گفت خواھم را مار

 . داد خواھم آشتی
 .کرد خواھم آشنا
 .رفت خواھم راه
 .خورد خواھم نور

 .داشت خواھم دوست
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  زمزمه پرھای
 

 .شود آب زمین برف تا مانده
 .چتر یوارون نیلوفر ھمه این شود بسته تا مانده

 .درخت است ناتمام
 باد در کاغذ کردن شنا تمنای است برف زیر

 حشرات چشم تر فروغ و
  .حیات درک افق از غوک سر طلوع و
 

 .عید و سهسنبو صحبت از شود پر ما سینی تا مانده
 دارد طنینی ساقه یک افزایش نه که ھوایی در
 برف یمنظوم روزن از رسد می پری آواز نه و

  .مازمزم یتشن
 

 .بردارد صدا اسفند ھذیانی سرچینه مرغ تا مانده
 بکنم باید چه پس
 سال چھچه بی موسم ترین لخت در که من

 ام؟ زمزمه تشنه
 برخیزیم که است آن بھتر
 بردارم را رنگ
 .بکشم مرغی نقشه خود تنھایی روی
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  شب پلک روی از
 

 .بود سرشاری شب
 .رفت فراترھا تا صنوبرھا، پای از رود
  .بود پیدا خدا که کوه، روشن چنان و اندود، مھتاب ەیدر
 

 ما بلندیھا، در
 .نازکتر شب ھمه از نگاه و شسته، سطحھا گم، دورھا

 من به ادمید را پیامی سبز ساقه دستھایت،
 میخورد ترک آھسته نفسھایت با انس، سفالینه و
 .سنگ به میریخت تپشھامان و

 رگھا در تابستان شن دیرین، شرابی از
 .رفتارت روی مھتاب، لعاب و

  .خاک برازنده و رھا، تو شگرف، تو
 

 .میپیوست کوھستان خنک ھوای به حیات، سبز فرصت
 .برمیگشت ھاسای

 .نسیم راه سر در ھنوز، و
 .میخورد تکان که ھاییپون

 .میخورد ھم به که ھاییجذب
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 صبح خیس نبض تا
 ! است شکوھی چه ھا سطح ایثار در آه،
 !عزلت شریف سرطان ای

  !باد تو ارزانی من سطح
 

 آمد نفر یک
 بھشت عضالت تا

 .داد امتداد مرا دست
 مذاھب صبح نور که آمد نفر یک
 .ودب پیرھنش ھایدگم وسط در
 قدیمی ھایآی خشک علف از

 .بافت می پنجره
 .بود جوان فکر، پریروزھای مثل

 ھا شط آبی صفاف از اشەحنجر
 .بود شده پر

 .برد مرا ھای کتاب آمد نفر یک
 .گشید ھا گل تناسب از سقفی سرم روی
 .کرد وسیع مکرر ھایدریچ با مرا عصر
 .نھاد باران معنویت زیر مرا میز

 .نشستیم بعد،
 .مشجر ھایدقیق از زدیم حرف

 .گذشت می آب وسط در ، شان زندگی که کلماتی از
 مناسب ابرھای زیر ما فرصت

 ناگاه کبوتر یک گیج تن مثل
  .داشت خوشی حجم

 
 میوه تالطم از بود، شب نصفه
 .شد عجیب درختان طرح

 .رفت ھدر به ما خواب مرطوب رشته
 بعد

 .کرد تنی آب جسم آغاز در دست
 باغ نارون خیس احشای در بعد

  .شد صبح
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  گلستانه در
 

 !فراخ چه دشتھایی
 بلند چه ھاییەکو
 !میآمد علفی بوی چه گلستانه در
 :میگشتم چیزی پی آبادی، این در من
 شاید، خوابی پی
  .لبخندی ریگی، نوری، پی
 

 تبریزیھا پشت
  .میزد صدایم که بود، پاکی غفلت

 
 :دادم گوش میآمد، باد ماندم، نیزاری پای
 میزند؟ حرف من، با کسی چه

 .لغزید سوسماری
 .افتادم راه

 .راه سر زارییونج
 رنگ گل ھایبوت خیار، جالیز بعد

  .خاک فراموشی و
 

 آبی لب
 :آب در پاھا نشستم، و کندم، را ھاەگیو

 امروز سبزم چه من"
 !است ھوشیار تنم اندازه چه و

 .کوه پس از رسد سر اندوھی، نکند
 ت؟اس درختان پشت کسی چه

 کرت در گاوی میچرخد ھیچ،
 .است تابستان ظھر
 .است تابستانی چه که میدانند، ھاسای
 بیلک، ھاییسای
 پاک، و روشن ییگوش

 .اینجاست بازی جای  !احساس کودکان
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 :نیست خالی زندگی
 .ھست ایمان ھست، سیب ھست، مھربانی

 آری
  .کرد باید زندگی ھست، شقایق تا
 

 صبح دم خواب مثل نور، بیشه کی مثل است، چیزی من دل در
 میخواھد دلم که بیتابم، چنان و

 .کوه سر تا بروم دشت، ته تا بدوم
 ".میخواند مرا که است، آوایی دورھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



171 
 

 

 رنگ ساده
 آبیتر، آسمان،

 .آبیتر آب
  .حوض سر رعنا ایوانم، در من
 

 .رعنا میشوید رخت
 .میریزد برگھا
 .است دلگیری موسم  :میگفت حیصب مادرم

  .پوست با زد باید گاز است، سیبی زندگانی  :گفتم او به من
 

 .میخواند میبافد، تور پنجرھاش، در ھمسایه زن
 نیز گاھی میخوانم، "ودا" من

  .ابری مرغی، سنگی، میریزم طرح
 

 .یکدست آفتابی
 .اندەآمد سارھا

 .اندەشد پیدا الدنھا تازه
 :میگویم دل به دانه، میکنم را، اناری من

 .بود پیدا دلشان ھایدان مردم، این بود خوب
 .میریزم شکا  :انار آب چشمم در میپرد
 .میخندد مادرم
  .ھم رعنا
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 ديدار صدای
 .بود صبحگاھی میدان، به رفتم سبد با

 .میخواندند آواز ھاەمیو
 .میخواندند آواز آفتاب در ھاەمیو
 .میدید جاودان سطوح خواب پوستھا کمال روی زندگی طبقھا، در

 .بود روشن میوه ھر یسای در باغھا اضطراب
 .میکرد شنا ھاب تابش میان مجھولی گاه
 .میداد گسترش پارسایان زمین تا را خود رنگ اناری ھر

 افسوس، ھمشھریان، بینش
  .بود مماسی خط نارنجھا رونق محیط بر
 

 :پرسید مادرم بازگشتم، خانه به من
 ھیچ؟ خریدی میدان از یوهم
 داد؟ جا سبد این میان میشد کجا را بینھایت ھایەمیو ـ
 .خوب انار من یک بخر میدان از گفتم ـ
 را اناری کردم امتحان ـ

 .رفت سر سبد این کنار از انبساطش
 ... ظھر خوراک آخر شد، چه بهـ 

 ـ ...
  .میرفت زندگی دوردست تا به تصویر ھاآیین از ظھر
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  نشانی
 
 .سوار پرسید که بود فلق در "کجاست؟ دوست یخان"

 .کرد مکثی آسمان
 بخشید شنھا تاریکی به داشت لب به که نوریی شاخ رھگذر

  :گفت و سپیداری داد نشان انگشت به و
 
 درخت، به نرسیده"

 است سبزتر خدا خواب از که است باغیکوچ
 است آبی صداقت پرھای اندازه به عشق آن در و

 میآرد، در به سر بلوغ، پشت از که کوچه آن ته تا میروی
 میپیچی، تنھایی گل سمت به پس
 گل، به مانده قدم دو

 میمانی زمین اساطیر جاوید فواره پای
 .میگیرد فرا شفاف ترسی را تو و

 :میشنوی خشخشی فضا، سیال صمیمیت در
 میبینی کودکی

 نور النه از بردارد جوجه باال، بلندی کاج از رفته
 میپرسی او از و

  ".کجاست دوست خانه
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  لحظه در يیواح
 
 میآیید، اگر من سراغ به

  .ھیچستانم پشت
 

 .است جایی ھیچستان پشت
 است قاصدھایی پر ھوا، رگھای ھیچستان پشت

 .خاک بوته دورترین واشده گل از میآرند، خبر که
 صبح که است ظریفی سواران اسبان سم نقشھای ھم، شنھا روی
 .رفتند شقایق معراجی تپ سر به

 :است باز خواھش چتر ھیچستان، پشت
 بدود، برگی بن در عطشی نسیم تا

 .میآید صدا به باران زنگ
 تنھاست اینجا آدم

  .است جاری ابدیت تا نارونی سایه تنھایی، این در و
 

 میآیید، اگر من سراغ به
 بردارد ترک که مبادا بیایید، آھسته و نرم

 .من تنھایی نازک چینی
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  درياھا پشت
 

 ساخت، خواھم قایقی
 .آب به انداخت خواھم

 غریب خاک این از شد خواھم دور
 عشق یبیش در که نیست ھیچکسی آن در که

  .کند بیدار را قھرمانان
 

 تھی تور از قایق
 مروارید، آرزوی از دل و

 .راند خواھم ھمچنان
 بست خواھم دل آبیھا به نه
 میآرند در به خاک از سر که پریانیـ  دریا به نه
 ماھیگیران تنھایی تابش آن در و

  .گیسوھاشان سر از فسون میفشانند
 

 .راند خواھم ھمچنان
 :خواند خواھم ھمچنان

 ".دور شد، باید دور"
 .نداشت اساطیر شھر آن مرد
 .نبود انگور یخوش یک سرشاری به شھر آن زن

 .نکرد تکرار را سرخوشیھا تاالری، آیینه ھیچ
 .ننمود را مشعلی حتی، آبی یچال
 .دور شد، باید دور
 خواند، را سرودش شب

  ".ھاستەپنجر نوبت
 

 .خواند خواھم ھمچنان
  .راند خواھم ھمچنان

 
 است شھری دریاھا پشت

 .است باز تجلی به رو ھاەپنجر آن در که
 .مینگرند بشری ھوش ەیفوار به که است کبوترھایی جای بامھا
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 .است معرفتی خانه شھر، ساله ده کودک ھر دست
 مینگرند چنان چینه یک به شھر مردم

 .لطیف خواب یک به شعله، یک به که
 میشنود را تو احساس موسیقی خاک،

  .باد در میآید اساطیر مرغان پر صدای و
 

 است شھری دریاھا پشت
 .است سحرخیزان چشمان اندازه به خورشید وسعت آن در که

  .اند روشنی و خرد و آب وارث شاعران
 

 !است شھری دریاھا پشت
  ...ساخت باید قایقی
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  ما ھیچ ما نگا
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 بعد به آبھا از
 که روزی
 کرد، می زندگی آب لب دانش
 انسان

 مرتع کی لطیف تنبلی در
 .بود خوش الجوردی ھایفلسف با
 .کرد می فکر پرنده سمت در
 .زد می او نبض ، درخت نبض با

 .بود شقایق شرایط مغلوب
 شط درشت مفھوم

 .داشت تالطم او کالم قعر در
 انسان

 عناصر متن در
 .خوابید می

 بیدار ترس، طلوع کنزدی
  .شد می

 
 گاھی اما

 رشد غریب آواز
 لذت ترد مفصل در
 .پیچید می

 عروج زانوی
 .شد می خاکی

 وقت آن
 تکامل گشتان
 اندوه دقیق یھندس در

 .ماند می تنھا
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  تیه ھمیشه اينجا
 

 .بود ظھر
 .بود خدا ابتدای
 عفیف ریگزار

 کرد، می گوش
 .شنید می را آب اساطیری ھای حرف

 .ادراک ابعاد به نگاھی مثل آب
 کلکل
 سفید اتفاق کی مثل
 .بود برکه لب بر

 را خود مرغوب حجم
 .شست می تجرید تماشای در

 چشم
 .شد می آب فرصت وارد
 اشارات پاک طعم
  .رفت می یاد از زارکنم ذوق روی

 
 تقرب سبز باغ
 کویر کجای تا

 شیرین؟ خواب کی ناب صورت
 شبیه ای

 زیبا مکث
 ! قربت ھای علف حریم در
 تماشا سمت چه در

 خوشرنگ ھیچ
 زد؟ خواھد سایه

 انسان کی
 ایثار آواز مثل
  شد؟ خواھد کشف فضا کالم در
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 !لطیف شروع ای

  ! خالی ، مجذوب الفاظ جای
  حضور انتھا تا
 

 امشب
 عجیب خواب کی در
 کلمات سمت به رو

 .شد خواھد باز
 .گفت خواھد چیزی باد

 افتاد، خواھد سیب
 غلتید، خواھد زمین اوصاف روی

 .رفت خواھد شب غایب وطن حضور تا
 .ریخت خواھد فرو وھم کی سقف
 چشم
 .ددی خواھد را نباتی محزون ھوش

 .پیچید خواھد خدا تماشای دور پیچکی
 .رفت خواھد سر ، راز
 .پوسید خواھد زمان زھد یریش
 ظلمات راه سر
 آب صحبتی لب

 ، زد خواھد برق
 .فھمید خواھد آینه باطن
 امشب

 را معنی یساق
 داد، خواھد تکان دوست وزش
  .شد خواھد پرپر بھت

 
 حشره کی ، شب ته

 را تنھایی خرم قسمت
 .کرد اھدخو تجربه
 صبح ەیواژ داخل
 .شد خواھد صبح
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  شب قديم متن
 
 ! نجومی سبز ھای سخن میان ای

 ظلمت انجیر برگ
 رساند می را سبز عفت
 باغ کی عکس حسرت در آب یسین
 .سوزد می

 روزانه سیب
 .دارد وھم کی طعم دھان در
 ! قدیم ھراس ای
 .رفتند ھوش از من ھای انگشت تو خطاب در

 امشب
 اساطیری شاخه از مھای دست
 .چینند می میوه

 امشب
 .دارد برگ من ترس اندازه به درختی ھر

 .شد حل دیدار ھرم در حرف جرات
  !ملون ھای آغاز سر ای
 

 .کنید حمایت جادو ھای وزش در مرا ھای چشم
 ھنوز من

 را شب مجھول ھای موھبت
 .بینم می خواب

 ھنوز من
 کمشب ھای آب یتشن

 .ھستم
 لباسم ھایدگم

 .جادوست اعصار اوراد نگر
 تکلم شیوع از پیش علفزار در

 .بود بپا ما جسمانی جشن آخرین
 را اختران موسیقی جشن این در من
 شنیدم می ھاسفالین درون از
 .بود جادوگران کوچ از پر نگاھم و
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 ! حزن آیینه در نرگس عکس ترین قدیمی ای
 .برد ھمچنان مرا تو جذبه

 ؟ تکامل ھوای تاـ 
  .شایدـ 
 

  .بنوشیم بصیرت آب ، حرف تب در
 

 شب پراکنده ارث زیر
 :است روان روایت پاک شرم

 ھجاھا طلوع از پیش ھای زمان در
 .بود زندگان ھمه از محشری

 حریفان تمام میان از
 .خورد ترک تکلم غرور از من کف

 بعد
 زانو تا که من
 بودم رفته فرو نباتی سکوت خلوص در

 .ستمش اشکال تماشای در رو و دست
 ، دیگر فصل در ، بعد

 شبنم "لفظ" از من ھای کفش
 .شد تر

 نشستم سنگی باالی که وقتی بعد،
 .شنیدم می خود پای کف جوار از را سنگ ھجرت

 ھایم دست موسم از که دیدم بعد
  .کرد می پرھیز شاخه ھر ذات

 
 ! ارتجالی شب ای

 .بود پر تدبیر خام یخوش از من دستمال
 نگینس خواب کی دیوار پشت

 آمد می ظلمت انس از پرنده کی
 .برد مرا دستمال

 .کرد صدا پایم زیر در الھام ریگ اولین
 .شد فضا رقیق میزبان من خون
  .کرد شنا عناصر میان در من نبض
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 ... شب ای
 گویم، می چه ، نه
 . دریچه گرم اشراق در مخاطب سرد جسم شد آب

 .شد صفا با من انگشت سمت
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  شن لطیف وقت
 

 باران
 .شست می را فراغت اضالع

 ھای شن با من
 کردم می بازی عزیمت مرطوب

 .دیدم می منقش سفرھای خواب و
 .بودم ھا شن آزادی قاتی من
 من

 دلتنگ
  .بودم

 
 باغ در
 نوسأم ەیسفر کی

 پھن
 .بود

 شبیه سفره، وسط چیزی
 :منور ادراک

 انگور یخوش کی
 .پوشید را بهشای ھمه روی

 سکوت تعمیر
 .کرد گیجم
 .ھست ، درخت که دیدم
 ھست درخت که وقتی

 بود، باید که پیداست
 بود باید
 را روایت ورد
 سپید متن تا

 .کرد دنبال
 اما
 !ملون سأی ای
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  رنگ ھبوط اکنون
 

 را کپل دو میان سال
 تولد راز شبیه ھاییثانی

 .کردند بدرقه
 مالقات خیس ارتفاع در ، کم کم

 نور یصومع
 .شد می ساخته
 .بود ترس جنس از حادثه

 ترس
 .شد می ھا سنگ ترکیب وارد

 باد کخن ضخامت در ایەحنجر
 را دوست کی غربت
 .کرد می زمزمه

 باران سر از
 پاییز ته تا

  .بود روان کبوترانه ھایتجرب
 

 ایستاد که وقتی باران
 .بود اوراق منظره
 مرطوب وسعت

 .افتاد نفس از
 ما یحوصل دھان در قزح قوس

 .شد آب
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  بود پرنده اينجا
 
 ! ظریف عبور ای

 کن معنی را بال
  .بسوزد حسادت از من ھوش پر تا
 

 ! شدید حیات ای
 نور مھلت از تو ھایریش
 .نوشد می آب

 ـ غمناک حجم این ـ  زاد آدمی
 وقت یپاشوی روی
  .بیند می خواب را حوض سرشاری روز

 
 !واقعیت از باالتر رفته کمی ای
 غریزه لطیف تکان با

 .ریزد می تو ھای بال از اشکال کتاری ارث
 پرواز گیج عصمت

 مغلق خط کی مثل
 .پاشد می رمز فضا شیار در
 من

 زمینم فرش نقش وارث
 حوضخانه، این انحناھای ھمه و

 مس کاسه آن شکل
 من با بوده ھمسفر

 غریزی زبر ھای زمین از
  .امروز وجدان ھای تراشیدگی تا
 

 ! تحرک نگاه ای
 تکرار انگشت حجم
 :بست مرا التھاب روزن
 سیب لب در این از پیش
 .شد می ورشعل من دست
 یعنی این از پیش
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 .بود شاخه کی اقوام از انسان که روزگاری
 ادراک برگ یسای در که روزگاری

 بشارت درشت کپل روی
 رفت، می ھوش از شیرینی خواب

 ستاره سوی تماشای از
  .شد می اشراق شمش از پر نانسا خون

 
 ! بدوی پریروز حضور ای
 خاک تا شاخه سر از پرش کی با که ای

 را زندگی حرمت
 ! ریزی می طرح
 شط لب تو رفتن از پس من

 را عطش تند پاھای بانگ
 .شنیدم می
 تو جواب حاضر بال
 .افتد می پیش فضا سوال از

 است، انتظار طوالنی طومار آدمیزاد
 وت ولی ، پرنده ای

 .حیاتی ارتجال یصفح در نقطه کی خال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



189 
 

 

  منظره تنھای
 

 .بلند زیادی ھای کاج
 .سیاه زیادی ھای زاغ

 .آبی اندازه به آسمان
 .تجرد تماشا، ، ھا سنگچین

 .ھیچ تا رفته فرا باغکوچ
 .کگنجش به مزین ناودان
 .صریح آفتاب
  .خوشنود خاک

 
 کرد می کار تا چشم
  .بود پاییز ھوش

 
 ! قشنگ عجیب ای
 مرطوب لفظ از پر نگاھی با

 باغ، کی سبز لکنت از پر خوابی مثل
 ، کمشب حیای شبیه ھایی چشم

 مردد ھای کپل
 ! مسافر خواب پریشان ھای انگشت مثل
 رود لب بیدھای بیداری زیر

 انس
 محرمانه خاکستر مشت کی مثل
 .شد می پاشیده ادراک گرمای روی
 فکر

 .دبو آھسته
 بود دور آرزو
 .بخواند حکایت درخت روی که مرغی مثل
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  دورھا کنزدي
 
 بود درگاه دم زن
 .ھمیشه از بدنی با

 :کنزدی رفتم
 .شد مفصل ، چشم
 .اشراق به شور، به پر، به شد بدل حرف
  .آفتاب به شد بدل سایه

 
 .بگردم آفتاب در قدری رفتم
 :خوشایند ھایەاشار در شدم دور

 ، شن و کودکی گاهەوعد تا رفتم
 مفرح، ھایەاشتبا وسط تا
 .محض چیزھای ھمه تا

 مصور، ھای آب کنزدی رفتم
 گالبی دارشکوف درخت پای

 .حضور از ایتن با
 .مرطوب حقایق با آمیخت می نبض

 .شد می قاتی درخت با من حیرت
 .ملکوتم متری چند در دیدم
 .ماگرفت قدری دیدم

 گرفت دلش وقتی انسان
 .رود می رتدبی پی از

 .رفتم ھم من
 میز، تا رفتم

 . سبزی طراوت تا ماست، مزه تا
 :تجرع و استکان و بود نان آنجا

  .ودکا صراحت در سوخت می حنجره
 

 گشتم، که باز
 بود درگاه دم زن
 .جراحت ھاھمیش از بدنی با

 را آب جوی حنجره
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 خالی کنسرو قوطی
 .کرد می زخمی
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 عبور کي چشمان
 .تماشا ھایپروان خال از شد پر آسمان
 .رفاقت آب در افتاد کگنجش عکس
 .غریزه امتداد در دیوار روی از شد پرپر فصل
  .کرامت سبز زنبیل سمت از آمد می باد

 
 انگور به مو یشاخ
 .بود مبتال
 آمد کودک
 .چیدن شور از پر ھایش جیب

 ! جسارت بھار ای(
 تامل ھای کاج یسای رد تو امتداد

 ).شد پاک
 الفاظ پشت از کودک

 دوید، تمایل نرم ھای علف تا
 .ھمیشه ماھیان تا رفت
 حوض پاشویه روی
 .شد زندگی تنھایی فلس از پر کودک خون
 خاری ، بعد
 .خراشید را او پای

 .شد فنا ھا علف روی چشم سوزش
 ! سالمت مصب ای(

 ).نشیند می فرو شیرین تو در تن شور
 حیاط ھای کگنجش پریروز کجی کجی

 . ریخت او فکر پیشانی روی
 بود روان تخیل تا ھا شمشاد پای از که آبی جوی
 .برد می ھمراه به را تن مطلوب جھل

 .شد می دور خود شاداب سھم از کودک
 فصل تعمیدی باران زیر

 رشد حرمت
 .ریخت پیراھنش روی ھلو ھایشاخ سر از
 اشیا رنگ صورتی غم مسیر در
 ھنوز فراغت ھای یگر
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 .زد می برق
 ھا موھبت تدریجی تبخیر پشت
  .شد می محو ھاپرپرچ شکل

 
 :پرسید حزن باطن از کودک

  است؟ راه اندازه چه کعروس غروب تا
 

 .داد تکان را او شاخه، از بزرگی ھجرت
 دیگر ھای گل پشت

  .کرد می کوچ صورتش
 
 تماشا روزھای آن در صبحگاھی (

 را ھابازیچ کوچ
 .شنیدم جنوبی شمشادھای رزی

 گرما زیر در بعد،
 .شد پر انگور حجم کاھش از مشتم
 قدیمی ھای حوض در آب بیماری بعد،

 .کشانید مالمت تا مرا فکرھای
 .رسید ھا گل پنھان ابعاد به دستم حصبه تب در ھا، بعد

 تغافل دلپذیر گرته
 .شد می خاوش محسوس ھای شن روی
 من

 ، تدرخ عروج با شدم می روبرو
 بھاره، کالغ کی پر شیوع با
 ، آب روشن نا سجایای در وزغ افول با
 ، حوض فواره گیج صمیمیت با
  ).چاه کی ابھام پشت از سطل تر طلوع با
 

 .ارقام ھیاھوی میان آمد کودک
 ! تناسب از پیش پاک پریشانی بھشت ای(

 ).شتابم می روزھا آن رخت پی ، حسرت خیس
 .االب رفت خطا ھای پله از کودک

 .دوید فراغت سطح به ارتعاشی
 .شد کم لبخندادراک وزن
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 قديم ای شور، ای
 صبح

 عید ابعاد شوری
 . کرد سایه را ذایقه
 :تقویم مساحت در افتاد من عکس

 مورب، ھایکودکان آن خم در
 عید کی فراغت سرازیری روی
 :زدم داد

 "! ھوایی چه ، به"
 .ودب جھان ھایەپرند تمام بال وضوح ھایمری در
 روز آن
 !بود تر چه ، آب
 .بود متواری لجاجت شکل به باد
 را ام ھندسی ھای مشق ھمه من

 .بودم چیده زمین روی
 آب در مثلث چند روز آن

 .شدند غرق
 من

 شدم، گیج
 :جغرافی نقشه کوه روی زدم جست

 "! نجات ھلیکوپتر ، آی " 
  .ریخت ھم به باد عبور در دھان طرح

 
 !شکل رینشدیدت ای ، شور وزش ای

 را آب لیوان یسای
 متالشی صداقت این عطش تا

 .کن راھنمایی
  
  
  

  ـ تایپ شد ٢٠١٦چھار صبح بیست و پنجم ماە آپریل سال ساعت                
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  کعروس روزھا بی
 

 ادراک نور در که وجودی این
 نشسته رعنا خواب کی مثل
 تماشا کپل روی
 .پاشد می تازه و تر ھاییەواژ

 ھایش چشم
 .است حیات سبز تقویم نفی

  .است سپید دبستان عھد تعطیل تکه کی مثل صورتش
 

 طراوت سجود این ھا سال
 ثابت خوشبختی مثل
 .نشست می ھاآدین زانوی روی
 زرد گل برای من مادر ھا صبح

 برد، می آب سبد کی
 تماشا دھان برای من

  .میبردم الھام کال میوه
 

 روز و شب بی تن این
 ارقام سراشیب باغ پشت
 .خفت می اسطوره مثل
 .زد می دست او به تجرد شکاف از من فکر

 .شد می آب او چشمان پشت نم ھوش
 او مطلق پیشانی روی
 .رفت می دست از وقت
 را ھاجمع کاغذ شمشادھا پشت
 .کرد می پاره ھاەانداز انس
 صداقت حراج این
 تمرھندی یشاخ کی مثل
 .ریخت می سایه ھاشنب تلخی و من میان در
 لطیف ھجومی شبیه یا

 .گرفت می مرا ھای ترس یقلع
 فراغت دامتدا کی مثل او دست
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  .شد می محو من "تکالیف" کنار در
 
 ؟ بود تر تازه کجا واقعیت (

 بودم درد بی حجم کی مجذوب که من
 فقرخانه سینی در گاه
 .بودم دیده را الھام فروزان ھایەمیو
 بود صدادارتر تکلم ھایخوش زبان نزول در
 گوشت و گل فساد در

 .شد می تند من احساس نبض
 ھا اطلسی پریشانی از
 .ریخت می جذبه من وجدان یرو

 حیات ابتکار شبنم
 خاشاک روی
  ).زد می برق

 
 شکیبا حضور این از باید نفر کی

 .بگوید چیزی باغ تدریجی سفرھای با
 بفھمد، را کم حجم این باید نفر کی

 کند، معنی اطراف ھای تپش برای را او دست
 وقت یەاقطر
 .بپاشد مخاطب بی صورت این روی

 را محض نقطه این باید نفر کی
 .بگرداند عناصر شعور مدار در
  .بیاید روشن درھای پشت از باید نفر کی
 

 :حوادث کپل روی دود می نفر کی کن، گوش
 .آید می سمت این به رو کودکی
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  دوست خیال سمت
 

 تینا .ک برای
  

 ماه
 .بود مس تفسیر رنگ
 .آمد می باال تفھیم اندوه مثل
 سرو
 .بود خاک بارز یشیھ

 کنزدی اجک
 فھم انبوه مثل

 .میزد سایه را فصل ساده یصفح
 .شد می خوانده ھا تیغال کخش کوفی

 کتاری ھای زمین از
 .آمد می ادراک تشکیل بوی

 دوست
 اشیا روی را ھوش توری
 .کرد می لمس
 شنید، می را جوی جاری یجمل

 :گفت می انگار خود با
 .نیست روشنی این به حرفی ھیچ
 زھاب کنار من
 :کردم می فکر

 امشب
 ! است صاف چه اشیا معراج راه
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  سپید ھم سطر، ھم
 

 .است صبح
 محض کگنجش

 .خواند می
 دیوار وحدت روی پاییز،
 .شود می اوراق
 را فساد حجم مفرح آفتاب رفتار

 :پراند می خواب از
 سیب کی

 زنبیل کمشب فرصت در
 .پوسد می

 اشیا غربت شبیه حسی
 .گذرد می کپل روی از
 سبز ثانیه و درخت ینب

 الجورد تکرار
  .آمیزد می کالم حسرت با
 

 اما
 ! کاغذ سپیدی حرمت ای

 ما حروف نبض
 .زند می مشاق مرکب غیبت در
 شکل جاذبه ، حال ذھن در
  .رود می دست از
 

 .بست را کتاب باید
 شد بلند باید

 زد، قدم وقت امتداد در
 .شنید را ابھام کرد، نگاه را گل

 .بودن ته تا دویدن باید
 .رفت فنا خاک بوی به باید
 .رسید خدا و درخت ملتقای به باید
 نشست باید
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 انبساط کنزدی
  کشف و بیخودی میان جایی

  
  
  
  

  ـ تایپ شد. ٢٠١٦نصف شب دوازدھم ماە مای سال  ٢ساعت                       
  

 پایان
 


