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گربه ی ؼریب 

 

 اگر صفایی ست چه

 انگشتانم های سر بره

.  تنت را بچردنمناک تازه و علؾ

  برگیردیا که مرغ لب من

. انگشتانتاز شاخه ی میوه 

  

 روز سر حوض تنت هر ای هست که گربه

  ماهی عشك می بندد برراه

؛  می اندیشد به یک خواهشو

 هایت، نوازشزیر باران - 

  گیسویت بمالد به خزتن

. یز از تو کوچ کندلبر به یک بستر و

.  تو به رویا برودناز بر بالش  کهیا

  

 کالم تو جوبار گدایی سر و

. یدشو و جان می سر

  

 دستانت وسعت کسی هست که در و

 هم آؼوشی ست نمناک یک بستر فکر

 در اندیشه ی یک صبح بهار و

 سبک باشد پروانه به اندازه ی که

 بنشیند سر لبخندت

. اوج تا سر بپرد

  

 ی هر خاطره ی لبخندت کوچهیر هر پنجره در ز



 را ؼربتهر شب سائلی 

 صبح سجاده ی سر

. دارد در لفل سحر دست
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تشنه بر یخ 

 

 که ای پرنده

یاچه در سطح یخین بر

 و ماهی ست، ماه انتظار تصویر در

 به نور، پروازشی ست که در کبوتر

، شدید سپ

،  منزلگاهی  درو

 نور،و میان ظلمت 

ی   ا بید سایه در

. آمد فرود

  

 مرغ خسته پر  آن

   نیست ، جستجوی دانهدر

 ، یخبر حیران نشسته که

 . سرخگل انتظار ماه و در

 مرغ خسته  آن

 .ست تشنه

 

1994 

 

 

 

 

 

 



عصیان 

 

 "سبزها" مرتعی که در

 می پژمرند

 عصیان،  و

ی لانون بلور گردونه ی بر

،  می راند

  من

 را نشین خود سلطان

 برؾ در

.  کردمبنا" شمال ؼرب "در

 را حنا و زیتون عطر

 لصرم باروی بر

یختم آو

  و

ی سرادر گلدان 

. کاشتم های خربزه بوته

  

یان شمای ی ی ی  آ

  آخرین من

ام " جنوب شرق"سلطاِن 

" شمال ؼرب"برفستان کز 

بر آب های خیال 

.  می رانمفرمان

ی محله را  ابرها

 ترشی لیته و بوی پیاز داغ با

 می شورانم 



  و

ین را عابرخیل نمناک ت

  با

ی کویری هامسلسل ترانه 

... می آشوبم 

  را زخم ؼربت باروت

ریزم  می  بازوکای شعرمدر

  و

پچپچه  بی  هایکوچهبه 

. شلیک می کنم 

  

یک روز هم  

 را یپاشنه بلندهمسایه ی 

ینش سنگ با عبور که

بین رویاهایم  

 می انداخت، فاصله

یم ها دشنه ی واژه با

خمی کردم ز

  پستچی مستیو

 ی لصرم را دروازهکه 

 بود، یاد برده از

.  کشیدم  کاؼذی به داربر

  

ی آینه روبروصبح  هر

  را دبستانی یهاآواز

یرزنی پی برا

تنها مانده،  کودکی ام  در سایبانکه

. می خوانم 



 شامگاه هر و

 ها کتابو کوزه ها  از

. ینمب می سان

  

 " سبزها" مرتعی که در

 شوندرنگ می بی 

،   شورشو

  گدایی ست

 ،ی لانونهاکوچه سرگردان 

  من،

"  شرقجنوب"آخرین یاؼی 

  ساکن

 عصیان لصرتنهاترین 

. ام" شمال ؼرب "در

  

یان شما... ی ی ی ی آ

  زنید پارو

 فرمان من  به

؛ آبها برانید  بر

...  کرانه ی دیگر  آنتا

... مسکون نا آن جزیره ی تا

تا کویر 

  ...من مرز خواب های تا

 

1992 

 

 



 خواب

 

تنها تسلی زیستن،  

 کنار یک باؼچه

با یک درخت  

و دو لمری عاشك 

و اتالی با یک پنجره، 

یک لکه آفتاب 

و فنجانی لهوه 

! کنار بشماب خالی سوپ

بستری ست به پهنای یک روز 

و خوابی 

خالی از دیو و دیوار،  

 .دروغ و دشنه

 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بن بست

  

 می بود، رعدصدایم همین که 

، "نیل"ی بلندا به دستانم

به لامت سپیدار، تیشه هایی  ، ناخن هایمو

،  هیات چنگال یوزبه های نیشی دندان

بدرم   زمین را  می توانستمو

....  را زمان و

……  ...

! یدمدر نمی و …

تسکین یافته،  خیالی بامی نشستم 

 خانه ای، لهوه پنجره ی کنار

 انتهای تشنه ی یک روز، در

ی کاهی دفترم ها در آخرین برگ و

    می سرودم "باران "آنمدر

. ی جهان شسته شوندها تمامی برگ تا

! هیهات 

 ام اینک نشستهیی که من جا

یاچه درینجا کنار ا

 رخصتم

 منتهای شاخه ی جنگل تا

 یک مرؼابی ست کوچک دو بال تنها

 می چرخد خود کاهالنه دور که

،  حمیری  بچه ماهیتا

-  ؼفلتگم شده به - 

 !از کوچه باغ او بگذرد

2000 



نامه به تبریز 

 

 

! السین، والسالم حسن جان

حالت چگونه است؟ 

از حال ما بخواهی،  

جز این که خوب باشیم 

دیگر 

. چاره ای نمانده

 

البته مشکلی هم نیست 

... جز این که 

 (Jensen)" ینسن"دیروز گاو خانم 

چند لیتر شیر کمتر داد 

 (Hansen)"هنسن"و مرغ های مرؼداری 

 (Salmonella)" سلمونال"گویا به 

! آلوده بوده اند

! اینطور گفته می شود البته

 

...  ما اما 

در یک اتاق، 

. هم عرض و طول یک سنگر

با یک تختخواب، 

. چیزی شبیه یک لبر

اینجا نشسته ایم و  

از یک روزن منمش 

. نظاره می کنیم جهان را



از باب اطالع همین چند روز پیش 

چندین دلیمه شاهد بودیم 

- یادت هست؟- همسایه های سابك مان 

در آتشی که از هوا می بارید 

. جزؼاله می شدند

 

جنگ  

این سوی آب هم هست  

با چهره های آرام 

. همراه مهربانی و لبخند

منباب یک مثال  

همسایه ی عرالی مان دیروز 

" کوکتل"در میهمانی 

. همراه بچه ها و زنش سوخت

این خلك مهربان متاسؾ بودند 

جاری ست زندگی همه جا اما 

فردا هوا کمی سرد است 

باد از شمال ؼربی می آید 

... همراه لطره ای باران و

 

جنگ آسان تر است اینجا 

ما از درون سنگرمان 

بر روی صفحه ای کوچک 

زن ها و بچه ها را دیدیم 

بر سر زنان  

. در شعله های آتش می رلصیدند

یک روز هم  



طیاره ها در آمریکا 

. بر لله ی دو برج نشستند

دستان شعله تا خدا می رفت 

! برج ها به سجده افتادند

یک چند روز بعد 

در لندهار، زنها 

با کودکانی  

آویخته به پستان هاشان 

در رگبار فضله های آتشین هواسیل ها   

لبخند می زدند، 

. در خواب نان و شیر

 

ما شاهد بودیم؛ 

! کابل رسید به آزادی

شب های دجله نورباران شد، 

! مثل درخت کاج کریسمس

. بؽداد فتح شد

و صلح،  

سوار 

بر تانک های اسراییل  

. همواره سوی فلسطین و ؼزه می رود

! فردا دوباره نفت گران خواهد شد

 

. بر این زیاده عرضی نیست

جز این که آرزو کنم  

هر ولت بربری خوردی 

با صد گرم پنیر تازه ی تبریز 



با یاد ما هم 

... جایی کنار سفره نگهداری 
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لوی چوبین  

 

 ساحل ماسه فرش بر

 رخوت می کشد به تن

 .موجاز پس موجی 

  مرؼی  نشستهتنها

 ها جلبک رلص سبز مبهوت

. اوج در هوس پرهاش

 چشمش امتداد در

 زنجیر دریک لوی چوبی پا 

، یرد از سفری واگشته

 تالطم دریا بر مانده مست، پس

 او هزار لصه ی رنگین با

. اما است گفتگویش گنگ

  

  سنگی ساحل شسته فرشبر

 نشستهمرؼی 

 ترانه از وامانده

 پرواز تپش لبالب از بالش

 ،هواشی نه در عطر

 ،یرکویک دلگیر 

.  پیداستنه سوی ساحلی که آن

 

 ، در زنجیرپالوی چوبی ! هان

 ،گرم از سفری واگشته

 ! موجبر می شوی و مژ ؼژ

با من حکایتی سر کن 



 خوابت پرسه های از

در ساحلی در آن سوی آب، 

  از بندری که کوچه هاش 

  . ست و لایك و ماهیتور ازدحام سرشار

 بامدادش خروس بانگ

   دوره گردانی آواز

عشك را  کو 

 .فریاد می زننددر زنبیلی از خیار و خربزه 

 

1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سال ضحاک 

 

 

گویی هزار سال پیش، 

 .، بودیا پیش تر، گمانم

، کناره ی آن روددر 

نارنجی ؼروب، 

با رلص موج 

. هم آؼوش می شود

  

حاال و یک دم است 

تا امتداد تن سرخ آفتاب، 

در سایه سار رلص سپیدارها، 

در شستشوی شامگاهی اش 

. در آب گم شود

  

آن سوی زنده رود، 

در لحظه ی تماس خیس درخت و آب، 

" راشل"در سایه روشنی که 

گرمای میوه ی پستانش را 

تسکین می دهد 

با پخشه های تاللی رود و سنگ،  

خورشید آرمیده است، پریشان 

. بر بستر بنفشه ی ابر

  

! ای ماهتاب

در هزاره ی ضحاک، 



در فصل لاچ لاچ خشک بستر رود، 

آن دختران ترسا 

" جلفا"در ؼربت کدام 

گرمای بستر کدام ؼریبه اند؟ 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عروس آرزو 

 

. صدا، صدای ضربه های شوم کوس

. صدا، صدای گام های کهنه ی عبوس

 

و برکه های خفته ی ملول،   ...

. حریم رلص جلبکان سبز

 

صدا، صدای خنده ی عبور رعد، 

. به پیچ پیچ دخمه ی نمور باد

 ....

و محملی که دور، در سواد شهر،  ... 

به شوق یک سراب،  

. می رود بر آب

  

سکوت، پشت بسته ی لبان شهر، 

. به سینه خفته روی بهت خاک

 

و گرده ی زبان به زخم کهنه ی زمان؛ .. 

... کبود و سرخ، راه راه

... کبود و سرخ، راه راه

 

گل عروس بر جماز خون 

اسیر یک کجاوه ی بلور، 

.  کجاوه های آرزو به راه

. و دست های شوق، مانده دور... 

  



در آسمان شهر، بانک وای وای بندیان شب 

که خیره مانده چشمشان به راه زنگ،  

و کاروان خسته، در سواد شهر، ... 

. سوار بر جمازهای کور، در سکوت شب به راه

 

. ترانه ها ز یاد بندیان بخت مرده رفته است

هالی گنگ شهر 

نمی رسد به آن کجاوه ی بلور 

که آن کجاوه می رود به راه ... 

و دست های آرزو، ... 

بلور ابر، 

بر اسمان شهر 

کبود و سرخ 

 .کبود و سرخ
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شهرزاد 

 

تو بلندای سروی، چه محزون 

. که بیدی، چه آشفته شاخی و گیسو! ... نه

نازبانو، چه دریاست للبت، 

خنده ات صافی خواهش عشك، 

ساز و برگت همه درد، 

. درد یک بستر سرد

 

! آنک آن خوؾ، شب

! آنک آن شوق، تب

آنک آن عشك،  

. زنجیری بخت

 

شهرزاد صبور شبانه 

. الی الیی بخوان تا سحرگاه

تشنه ی خون تو پشت خورشید، 

. آخرین واژه را در کمین است

دیرگاهی ست 

. بالشم چشمخوابی ندیده ست

پشت شب کورسویی 

- رفته تا پشت امید - 

مرد آواره ای، بر جبین خط دلتنگی عمر 

بر سرش تاج برفی  

بر سر جاده ی نور  

روی سنگی نه هموار 

. چشم بر راه



 

لصه گوی شبانه 

! نازبانو

. هرم تاریکی شب شکسته ست

آنک آن خوؾ، آن سخت، رفته ست 

اینک آن نور، آن شوق، 

آن روزن مهر، 

. پشت ابری نشسته ست

 

 65نوروز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سالم بر کویر 

 

 

  بامفرازبلند بر شبی 

 خواب بهها هزار تن هزار

حریر ! یر، نهکو خواب یک به

 

 خواب شهر پیچ پیچ درون

 چکان چکان یک ترانه، کند و سرد و سخت ترنم

یه الیه ی حریر خواب کهربایی کویر الو اندرون ...

.  شکسته، نان و دوغ می جوددلین کرد، خسته، حس

 الؼرو نامدار،ارسالن امیر 

  ، حراج یک پیاله آب برگه ی هلو،را خود خویش کاله

. یبان نخل پیرسا زیر نشسته

.  زمین، هواش خالی از ستیز دیوبریب مانده تیػ ؼر

 چکاد کوه بر ،یکی پری به بند

.  خالی از ترانه ی نجات،"للعهسنگبار "دیو اسیر 

.  زیر شاخه ی شبی کهن،ی بزرگبختکو دیو للعه،  ...

 لصرها به انتظار آب چشمه ی وصال چشمو باز مانده  ...

.  به خواب، تیشه زیر سرلصه،و عاشمان  ...

.  چکاد کوهبری تیشه خفته صدا

 

حریر یادهایمان !  کویر، نهنفس سخت می کشد چه

 نهر می شوند که جوی ها ز خون چه

.  جاری کویررود، نهرها که چه

 ........

 ؼرب، صبحگاه شهرو این لراضه  ...



 فراز فرش برؾ نهد کند پای می چه

!  آبی نگاه ها،اند ماهیان سنگی چه

 

 1992زمستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تربت تمنا 

 

 :شومیدار می ب

 سرانگشتانت برکت نوازش از

 ها سنگ، ریزه می شورند

 خوانان سرودی کوبان و پا

. موجیر چادر ز

  

: شومیدار می ب

 لبخندت لطافت از

 منمار دوسایند بر هم می 

 پرندهشکوفد پر دو می 

 شاخه دو بستر طراوت بر

  همیان، تنیده در عر

. آفتابیر نگاه ز

  

.  از بدایت انسانعشك نون، روایت الؾ،

 کنم چگونه حکایت آه،

  را سوزش زخمی لذت

 شود لمس نمی که

. کور پشت پنجره ای از

  

 نارس خورشید، دست بر بلندای نه

 لله ی خدا، تارک ماهتابی بر نه

 اینجا اکنون، عشك بر زمین که

 پستانت حس ؼنج از

 تمنا انگشتان چرخ چرخ سر در



. شودیدار می ب

  

 امتحانات، در فصل عشك

 ازدحام راسته ی کفاشان، در

ییز، پا فرش برگی بر

 عطر سیر و تنباکو، از ایوانی لبالب در

 است، اکنونهمیشه ولتی 

یخواری ماه مرغ مانند

 افتد، آسمان فرو می از

 تن ؼرق می شود خواهش موج موج در

  می جوشدی درون سینهرعد

.  می شود  پوست، تربت لبو

  

 حربا مثل یک عشك

 و انگور سنبل برؾ و همرنگ

خواهش  صورتی  ساله هایبر

  دارد خدا حضور مثل

 لمس به آن چنان آؼشته

  پیدا نیست که

 کور پشت پنجره ای از

  

 کنم چگونه روایت آه،

 ...یت خواستن را حکا

 

  85خرداد

 

 



الفباء 

 

.  می کند اعتصاب ؼذا"اکبر"

. بازی ها خوشش نمی آید لرتی  از ایناحمد

. است خواب زهره

.  کرده استتجاوز به محبوبه محمود

. کند عصاری می خره

.  نمدمالیشتره

. یله را دزدیده استؾیلبان، دندان ؾ

. ندارد نان بابا

.  می کندکار در دوبی سارا

.  ی اتاق چرت می زندگوشه خمار است و دارا

. ی شهر را تمیز می کندباال خانه های مادر

. ستخانه ام ابری "

" ی ست با آنابریکسره روی زمین 

  

.  تمام شد"اکبر" ؼذای اعتصاب

. شدندآزاد زندانی ها 

. شد" جمهوری"اسالم 

. برگشت به خانه سارا

.  می رود  به دانشکدهدارا

. دارد انار بابا

.  خانه ی مشترک می روندبه با محبوبه محمود

. می کند تمیز  خانه رامادر،

. ست آفتابی خانه

 

  می شوم  خواب بیداراز



" یم موج و گردابی چنین حایلبشبی تاریک و "

.  جان هم افتاده اندبه محله سگ ها در

! اند ها گرسنه جوجه

.  می چرخد کتانهگرگی اطراؾ 

. شد سرد شآ

! یدپر از درخت سار

 

  احواالت ما خواسته باشید، از

  .استبحمدهلل نعمت سالمتی برلرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شمسی سالم 

 

 

 !سالمشمسی 

.   هم سالمتیمما

...  ین ایم و ؼیر از هست

،  گرمیم  آفتاب خاطرهبا

  روزها؛ پشت پنجره ی در

 پارک،زیبای  سایه ی کسالت در

  تهی  ساحلیو

. مرجان مرغ و فضله و از

 شب؛ تمامو شب ... 

 خواب، تمرین در

،  بالشی خیس یروبر 

یا دربستر روی  ، که صبحسان آن

. یمشویدار می ب

 رنگیری ست رنگ د

 آینه درین کمان ما رنگ

. ستی شده خاکستر

...  ها دیگر  همین !یگر چه؟ هیچد

 که می افتد نشسته به ظرؾ های چشمم

. یدآ می باران

. ست بارانی ینجا همیشها

...  یگرد

یم بگو من نخواه شعر از

پرنده ای  ولتی 

 تهی شد، بوته خاطرات باغ و از



 زاغ در کناره ی مرداب  با

. شود می همخانه

! نه

 خواهددلم نمی چیزی 

، تنها نباشد اگر زحمت

 داده بویک بسته خنده ی 

 معطر داغ چارپنج لبوی با

 یحانرو چند شاخه ی 

 ترخان یا

" ... هکان " ای بستههمراه

 کنمدیگر چه عرض ... 

 ...نیست ماللی 
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با من بمان 

 

 

 ...هست پنیر تندی تکه

... از آن شراب لدیمی چیزی 

... یدشا لهوه ای فنجان

!  هم بمانامروز... 

 های آخر خورشید، لطره تا

.  تنگ یکشنبهعصر در

  

یگر دتا یک ؼروب ... 

 سنگ بنشینیم، تخته بر

 آب، امتداد در

. یاییدر دو مرغ مثل

ی ترش ماهی  بو در

 و پت لایك ها، پت و

 هات بگویی، خواب از

که خنده ات را  بی آن 

.  ای بیاشوبمبوسه با

! بمان هم امروز

  

یم، بسازتا لصه ای ... 

 مرگ،یش تر که برآید پ

، "ونیز" های آبراهه در

.  سبز برگپشت از

  

تا لاب یک ؼروب برفی دیگر،  ... 



 که شاخ دستانت،  آنجا

...   به گرمی بسترخواندممی 

یگر د" عزیزم"تا یک ... 

 کند دو گوشم را حفظ که

...  زمستانیسوزباد از

  

 ای گریخته از خوابم،  آه،

 !آنسان که ماهی از شست

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خاکستری بلند 

 

 

  ست،انتظار بلندی چی 

 ظفر، و لله های صبر تا

یگر، د روشنان تا

من  شرلی ینسان که شهرا

- دوششوالی کهنه بر - 

.  یبانگر برده در سر

  

! ستانتظار طویلی چی 

 هاچه پای پوش 

–  للعه ی ابلیس حصار–  زیر باروها که

.  پررفتن انجماد خواهش از

 حلك آویز، جا جامه ها همه چه

. بودناز تپش خالی 

  

 شهر چشم مادران بر

. است نشسته شبنم

 خنددبه نور نمی صبحی 

،  جمشید  خواهرانو

 دوش به بستر دو مار در

. اند خواب آفتاب در

  

  حرامی  ابرهایبا

یره، جزدر آسمان حیران 

:  خواند می  من ترانه ایدر



 بود،ای کاش بارشی - 

....  سیلی  تا کهآنمدر

.  تکه تکه فرو می ریختکهنه للب این حصار تا

 ... آنگاه

 این حصار، پشت دشت باز، پس در

یان، عر

 مرثیه، آشوب و دشنه،  دود، آب رفته، بر

! یمکرد شوق گریه می از

  

 !ستانتظار طویلی چی 
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  نیامده بودیاگر

 

 

 هول نیامده بودی، میان این شب اگر

 ماندم، انتظار که می به

دلم هوای چه می کرد؟ 

  

ی، میان دستانم بود نیامده اگر

... بودرلص تنت کم خیال 

.  میان بستر منحضورتو جای ُمهر ... 

  

ی، خیال بوسه ی نمناکت بود نیامده اگر

. بود خالی  لبخندمکنار

  اتو رلص خنده ... 

 گذاشتنمی خطی 

. نازبالشم بر

  

ی، انگشتانم  بود نیامده اگر

گیسو  کدامین  یاد عطربه

 گرفت؟ می آرام

  

ی، حصار رگ رگ احساسم  بود نیامده اگر

...  می ماند تهی" خواستن "زا

 پرسان، پرسانو میل یار، ... 

 تنها، و ملول

. می ماند وسوسهکوچه های حیران 

  



 بی نم بود باران نیامده بودی اگر

 شبنمو برگ بی ... 

.   بی ماهی و حوض... 

  نمی خواند  شاخه، مرغبه

 آمدو باد نمی ... 

ید بارو ابر نمی ... 

  

ی بود نیامده اگر

بود،   خالی "تو"از " من"

... محروم" تو"از " من"

 حسرت گلی می ماند درو ذهن باؼچه ... 

  دانست هیچ نمی که

کس  کدامین  باؼساربه

 . می روید  جای جهانکدام
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 ترانه ای برای تو

 

 

  انتظار،به می دانم 

.. .ایستاده ای در آن سوی دیوار

 ! در را نمی گشایم اما

 ، می دانم 

 ، همین که در آیی،  ماهتابی اتلبخند

.  تبخال می زند کنار لبانم

  های تمنا، تاکشاخه چونان دستانت،

 بر داربست خشک تنم می پیچد، 

 ...راتا باز کنی گره ی اندوهانم 

. اما نمی کنم بازش

 

  همانجا،می بینمت 

 با یک بؽل ترانه ی شوق، 

 دسته گلی میان انگشتانت، 

 در انتظار، که باز شود در، 

  سیل وار، ؼرق کنی کویر نگاهم را، و

... لطره لطره های تمنایتدر 

. اما نمی کنم بازش

 

  آیی، درهمین که می دانم 

 تنهایی ام فرو می میرد، 

در ازدحام لبهات،  

  پس،

  تنت، باغبه می خوانی ام 



 و دست های کسالت بارم، 

 آنسان که ساله های تمشک، 

 رلصان می بالند، 

  تنم، خشکاز خاک 

و ؼرله می شوند، در موج موج گیسویت،  

  انگشتانم،یدار می شوند ب

 از خواب خشکسالی شان، 

 چون برگ های انگور، 

... پستانتگرد ترنج 

!   اما نمی کنم بازش

 

  شب، صبح و ظهر و هر

 آنجا در آن سوی دیوار، 

 آوای توک و تاک پایی هست، 

 و هرم داغ نفس هایی، 

 ...منتظرمشتاق و 

  در آیی، که، همین می دانم 

 سمؾ را می شکافد آوازم، 

 پُر می کنم زمین را، 

 می زایم از زمان، و، 

 .در توتکثیر می شوم 

  اما، نمی کنم بازش

 

 در،  می شود تا باز! می دانم 

 نیست،  گلی باالی پله

 دستی به انتظار نمانده، 

!  نه حتی آؼوشی، و نه لبخندی

  باز، و



  ام،تنهایی 

 از پله ها سرازیر می شود، 

 تا باغ می رود، 

…  تا تاک، تا لب آب 

  ، جهانو

.  ز پشیمانی می شود پریشان

 در را نمی گشایم دیگر بار، 

 !تا همیشه بمانی، در کوچه کوچه های خیالم
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! در فراموشخانه های دژخیم

 

 

مرثیه نمی خوانم، 

. حکایتی برای خواندن نمانده

اشک نمی ریزم، 

. آب رویی نمانده

آه نمی کشم، 

. تا حرمت لصه بر باد نرود

از اسوه و اسطوره و خدا نمی گویم، 

. تا انسان میان واژه های تهی گم نشود

 

، روایت مرؼانی ست زمینی "شب"

های دژخیم، " فراموشخانه"در 

که آوازشان آهسته  

و پیوسته  

. زنگار می گیرد

 

 1384تیر  31ه جمع

 

 

 

 

 

 

 

 



رهوار 

 

می رسد از راه 

اسب رهواری بارش عشك 

 می کشد آرام 

بار تنهایی ما را  

تا خط انگور 

می رسد از راه  

اسب رهواری بارش خواب 

... می برد ما را 

جاده تا آن سوی شب جاری 

چشم ما بر ابر 

ابرمان در چشم 

می رسد از راه 

اسب رهواری بارش خورشید 

. می برد ما را تا پشت ؼروب

 

آخرین بار که حسرت را بوییدیم 

نفسم تنگی کرد 

نرگسی افتاد 

.  و تگرگی بارید

 

می خزد شب آرام  

اسب رهواری بارش تردید 

من در اندیشه ی باغ سیبم 

 .زیر سر بالش خاک
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بی انتظار 

 

در آبراهه های دشت 

می توفد 

 .یخ بسته باد

 آنک شکوفه ای

  در انتظار ابر

 و گوسفندان،

. ویالن دشت زرد

آنجا زنی نشسته 

 بر تنها سکوی شهر

. آبستن دو خوشه ی گندم

 "وادی حیران"سرگشتگان 

لامت بسته  

 .بر ریگزار بستر رود

… 

زاؼی پلشت، جار می زند  

 بی برگ شاخ سروی را،

با تکه ای پنیر به منمار، 

 در خواب یک ظهور؛

گرگی شاید 

سوار 

. بر استخوان مرگ
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آخرین برگ های سفید 

 

چه ؼم اگر تپش سرما 

تکثیر می شود 

در خونراهه های تنم؛ 

! دونگ! دینگ! هی های

چندان برگی نمانده 

از نانوشته های آخر این دفتر 

تا برؾ بر سرم بنشیند اما 

فرصت خوبی هست،  

تا رویایی شاید؛ 

 

آویخته دست تاکی 

با انگشت های انگوری 

. از بام آسمان

بر فرش رنگ رنگ این پاییز 

تا جرعه ای و جامی 

بنشین به نوش 

ای یار دیر و دور 

در خانه ای تهی 

 !در للب این جزیره ی تنها

! دونگ! دینگ! هی های
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!" ...می گویمت "

 

 ؛ می گفتم یشب تمام شبد

ی بنویسم، اید که نامه با

 ابر، سمؾ تا

یرد بگید که جا شا

 ... آندر دلتنگی ام 

 اما گذارد نمی چشمت

.  سر انگشتمازبریزد حرفی 

  

ی تابستان، انتها در تنها

  گاه، هم به گاه آن

 ای را  هندوانهکه می شد 

ی  گرد مرد دوره از

ید خر شرط کارد، با

، کرد رفع تشنگی و

.  زیر سایه ی توتیدر

یی هم   آشنابه می شد 

 تمدیر، به می گذشت که

 کردیم تمد

 ی سرخ شکوفهیک تکه زآن 

.  شاخسار انگشتانبر 

  

 اما داشتن فصل دوست در

 جمعی نیست، حاصل ،یکسا جز

 بوسه ای بشکوفد کهیش تر زان پ

... یالسگ بستر دو در



 شاخی، ازبیفتد سیبی 

 و

  چشمی  تنی کندآب

...  تمدیربه خنده ای در

  

یستن را زی، فصول بار

. بهاری دیگر نیستاز تضمینی 

 شکوفهتا خنده ی 

 !راهی ست بی سرانجام
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پس از آوار 

 

از پشت مردمک تنگت 

! با وسعت کدام عشك درخشانی، شیرین

و آن عمیك پستانت 

چونان اناری نارسیده 

. وان پنجه هات، گشاینده ی لفس

. وین زندانی ؼریب که منم

با رنگ خنده ات، 

بر شانه ام دستی بگذار، 

و گرمی تنت را به تنهایی لبم بخوان 

 

بار و بارها  

خشت بر خشت  

. خانه ساختم

مگذار بر سر این ویرانه ها 

. خشتی دوباره خام بچینم

من از هفتمین جهنم 

آؼاز کرده ام 

تو با دست های حنایی ات 

با صورتی چون لبخند 

و روحی چون شکوفه ی بادام 

و للبی به سبکی هوای کوهساران 

شایسته تری، پری 

بمان تا مسافری دیگر از راه برسد 

بی داس و بی تفتگ 

من از فصل درو می آیم 



از فصل شکار 

نان و گوشتی بر سفره ام 

. مانده از کهنه ایام تاریخ
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آویز آسمان 

 

در فاصله ی دو نگاه 

. نیامده می روی

ای بی سالم گفته، خداحافظ 

هر شب که محو می شوی 

در پشت چادر ابر 

از آسمان، نگاه  

بر می گیرم 

تا آرزوی زهره 

. از دل به در شود

تا بال می گشایم اما 

باز ایستاده ای سر راهم 

و نگاهم 

.  آویز آسمان است

با سینه ام سرشار 

از هول رفتنت  

. نفرینی زمین می مانم

می میرم از خیالت 

می زایم از تو باز 

می خوانمت 

نه آن چنان که تو می خواهی؛ 

. حیران و بی سرانجام

 

به برلی می مانی و به رعدی 

آنسان که کفتر جلدی بر بام 

به درازای نیم نگاه آفتابی  



. میان دو تکه ابر

 

تا هستی، پریشانم 

و چون نیستی، پشیمان 

با سایه ات چنان انیسم 

انگار 

. هرگز نرفته باشی

تا نیستی 

لذت بوسه ای با من است، 

بی لبان تو 

و آؼوشی در ؼیاب تنت 

و حس ؼنجی  

. سر انگشتم

 

اینک شبی بلند را 

در چله مانده ام 

بر لبانم بنشین 

آرام و کشدار، 

. تا آستان خورشید

و شوق خواستنم را  

در گوشه ی تنت بکار 

.  تا سبز بمانم سفر بلند پاییز را

تا بودنم را 

به کالمی واگذارم 

. که از دهان تو بر می آید

 

برای زهره که هیچ شبی تا سپیده در آسمانم نماند  

 57نوروز 



باز و کبوتر 

 

می رود زان سوی باران 

می نشیند روی ابر 

می گریزد 

می پرد آن سوی تر 

این کبوتر 

وه چه شیرین می رهاند خویش را 

می رماند باز را 

او که نازش جنگ را ماند 

ستیزش ناز را 
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ؼریبه 

 

 !دستم به دامنت ای تنهایی

 بهار است ،با ما به راه

  

در این کنام کمین کرده ام  

تنها ترین چراغ، همچون 

برگشته بخت من با من 

در تنهاترین اتاق 

در تنهاترین محله ی این شهر 

  

از جعبه های رنگی صوت و تصویر 

آنمدر لصه می ریزد که هر ؼروب 

سنگی سکوی درگاه هر خانه ای در این شهر 

. از پچ و پچ مادر بزرگ ها خالی ست

  

بر پشت لاطران چموش  

فریادها بنه شان را بستند 

دیوارهای سنگی ساکت 

دیوارهای سنگی ساکت 

  

من سالنامه ها راسوزاندم 

تمویم روزها سپیدی موهاست 

هر صبح من سپیدی یک موی دیگر است 

 .تمویم را در آینه می بینم هر روز
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عکس 

 

 . دیگر صدایی نیست

 .دیگر چراؼی نیست

در جام فکرم 

.  عکسی نمانده

بر آبراه ساکت لب هام،  

. دیگر حبابی نیست

 

ای سال های کهنه ی فریاد 

از آینه 

!  از لاب های مانده بر دیوار، بیرون شو

تا پر کنم انبان روزم را  

با نور و آوازت، 

. با آرزویی خام
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ابر آبستن 

 

  ، با ابر بودنگاهم

.  نشست پیشانی امبرنامت  که

 گشودم تا عادت را بخوانم لب

،  کردپرواز

 پاره کاؼذی چونان

.  پیچ پیچ باددر

 

  .در چشمم آب شد ابر

 را عشك

، خواباندمخالی  بستر در

به سال ها 

 پاییز الی الی با

 ..بی باران
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بوسه در پاییز 

 

اگر ؼروبی،  

چنان که بود، 

و سایه سار درختی 

کنار باؼی،  

چنان که بودیم 

و نرمه بادی میان گیسوی بید 

. فراز شانه ی ما می گشت

زنی میان رویای کوچه باغ 

تبسمی می کرد 

و سر به شانه ی مردش می داد 

و موج موج زمزمه ای بر می خاست 

هوای بوسه به انگشتانت 

لبان خشکم را می انباشت 

و پلک ها روی نگاهم می افتاد 

تا طعم شور زندگی  

. بر کویر لبانم بنشیند

 

اگر دوباره بخندی، 

چنان که اطلسی ها می رویند 

و بشنوم که مرا به نام بخوانی 

. سخن بگویی آنسان که شاخه ها

و شانه شانه ی سرپنجه هام 

فرو شوند میان گیسویت، 

..... و

دوباره خواهش یک بوسه می شکوفد 



. فراز خشکی لبهام

 

پلک ها را که می گشایم 

پژمرده آرزوها آویزان اند 

از شاخ های عریان بر سمؾ 

و تو 

برهنه می گریزی از خوابم 

.  و جهان در آستانه ی برؾ است

 

به بهارخواب می آیم 

پاورچین  

در جستجوی لمری عاشك 

و تکرار خواب دوشینه  

تا روز 

تا آفتاب  

. تا هر کجا که فصل نمیرد

 

اگر ؼروبی 

... چنان که بود

لب هام میزبان لبانت می شد 

... با پلک های بسته 

 

 81پاییز 

. به دالرامی که از پس سی سال خون و جنگ و جدایی، برآمد

 

 

 



باز این منم، سالم 

 

با خاطره ی گیسویی، 

چون شاخه های بید، 

.  از انگشتانم شانه ای ساختم

از سینه ام فرشی 

. برای نرمای پنجه هایش

در باؼچه بستری 

از بنفشه آراستم 

و شاخه های لبخندم را 

.  بر سر دیوار کاشتم

نگاهم را  

به دیواره ی بهارخواب آویختم 

شب، همه شب بیدار ماندم 

و روزها 

ولتی اتاق 

از عطر خواستن لبالب بود 

.  چشم به کوچه داشتم

 

روزی که آسمان  

در انتظار آفتاب می گریست  

سایه ی پروازی  

جا مانده بود 

بر سمؾ بهارخواب  

و تکه ای از یک آواز 

.  در لابی کهنه

و خطی به دلتنگی،   



ماسیده روی دیوار؛ 

 .آمدم، در خواب بودی، رفتم

 

از آن بامداد پشیمانی 

گالش هایم   

.  از رویای رفتن خالی ست

در کوچه سایه ها را 

از پنجره دنبال می کنم 

و رد بوسه ها را 

. که بر دسته ی فنجان خشکیده اند

اندوهی بسراؼم می آید 

نگاهم به نان خامه ای  

در تالچه می افتد 

که در انتظار لبی و انگشتانی 

شادابی جوانی اش را  

.  به تاراج مورچه ها و مگس ها داد

 

هر روز به دیدار موج می آیم 

فنجان لهوه ام را 

با شن های سرد ساحل 

تمسیم می کنم  

و دل به موج و لایك،  

به مرغ و ماهی می سپارم 

باز این منم، سالم  

که امتداد نگاه خیسم  

. تا افك سرگردان است
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خرده ها 

 

هر روز مانده های خاطره ات را  

از گوشه گوشه های اتالم بر می چینم 

پاورچین و کاهالنه به ساحل می آیم 

و خرده یادها را  

با ؼازها و اردک ها  

. تمسیم می کنم

 

گنجشگ ها 

زیر نگاه حسرتبارم 

آن تکه یادها را 

از پیش روی ؼازها بر می چینند 

و بال می کشند 

 ...

، در این خیال که بر در و دیوار

، جامانده لکه های خالی اندوه

 لنگان و پاکشان به خانه می آیم

از روی فرش تا سمؾ اما 

. از خرده مانده های یاد تو رنگین است

 ..و باز
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 !ما چه خوشبختیم

 

روزگار خوبی ست 

شهر آرام است 

همه ی تن ها در خواب بهارند 

همه ی لب ها می خندند  

می آید " شب بو"بوی 

ذهن من باؼچه را گل کاری کرده ست 

پهنه ی مدرسه از شادی لبریز است 

اضطرابی ناهموار 

پشت لرمز متورم شده است 

" صباغ"دود اشنوی 

  سمؾتاکشد رلص رلصان می 

تن آزادی 

زیر سایه 

خواب بیداری می بیند 

 

روزگار خوبی ست 

ذهن یک کودک 

در فضایی خالی 

زیر یک سرو تناور 

بستنی کاشته است 

 

شنبه آؼاز بهار است 

روز یک شنبه پر از ابهام 

 ها چارشنبه و 

" آلایی"و " صباغ"جیب های 



. پر خوشبختی ست

جمعه تعطیل است 

پیپ من خاموش است 

 خالی ست "ارکان"استکان 

چای من سرد شده ست 

 

پشت کمرنگی یک رویا 

مرغ حك می خواند 

جای شکرش بالی ست، 

من هنوز 

شعر می گویم 

خواب می بینم 

دوستانی دارم  

و سالمت هستم 

 

روزگار خوبی ست 

! ما چه خوشبختیم
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" حال استمراری"

 

! نه عزیز

اینان 

،  "دزدیدند"سرزمینی را نه 

 جهنم مرزملتی را تا 

 ... ،"فریفتند"نه 

!  نه

 ! نیست" ماضی"این فعل 

 ست؛ "حال استمراری"زمان 

،  "دروؼند می"اینان 

،  "می تظاهرند"

،  "می فریبند"اینان 

با نفس هاشان، زهرآلوده، 

" می پراکنند"مصیبت 

با چنگال هاشان، هراس آهنگ، 

"... می درند" تن طراوت را 

  

اینان حرامیان اند،  

،  شناسیزمینزگیل های کهنه ی 

زور، در جنگل 

که باشندگان روستای دامنه را  

،  "می چزانند"

،  دل بهم زنهای تیره شکل"زالو"

،  "می مکند"که خون مردمان 

.  لطره، لطره

مورچگان حمیر سیری ناپذیر،  



". می چرند"که تن عفیؾ ملتی را 

  موریانه های موذی،

،  "می جوند"که فرهنگی را به تمامی 

... ذره ذره 

سوسمارهای عهد دلیانوس 

که سکوت امن دره را و دشت را، 

با پوزه های بد هیبت 

و آوازهای ناهنجارشان، 

"... می خراشند"

انگالنی بر درخت زندگی 

که بودن نامیمونشان،  

. از مرگ سبز برگ است

 

اند، " کهؾ"اینان یاران 

دیر و دور به جهان آمده، 

با سکه هایی للب، 

و تن پوشی ناهمرنگ، 

و زبان یاجوج،  

سر برآورده  

از پس پشت سنگواره ها، 

دؼلکارانی خشک مؽز 

که با اندیشه های سنگی شان، 

ماه را بر سطح برکه  

،  "می آشوبند"

به این خیال عبث  

که ماهتاب را، و آفتاب را 

بر آسمان این زمین 

"... می زنند"خط 



 

. نیست" ماضی"این فعل ! نه

ست، "جاری"این فعل 

". استمرار"در سراشیب دوزخ 

 

نفرین زمین بر آن زمان 

 حرامزادگان که نطفه ی این 

"  می بالد"زنی در رحم 

و هراس، 

همزاد این معلوالن، 

از تهیگاه مادری، 

" ... می افتد"به خاک 

 

. شرم بر زودباوران، که مائیم

 ...   ننک بر لصابان، که اینانند
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هزاره ی هرزه 

 

تا شبی که عروسک ها  

 دوباره به رلص آیند،

 و آواز گمشده ی پرندگان 

بیاراید باز،  

 زیر سمؾ مهتابی را،

. به خوابم نیا، نازنین

 

دستان کودکان 

 سرشار ستاره های رنگارنگ،

. در جشن زادن هزاره ی هرزه

 دریا ؼلتان،

... بر بستر بیداری خونین آفتاب 

 تر از ابر، یروزها خاکستر

 شب ها تیره تر از تاریکی، 

 

در کدامین روز فاحشه 

 از کدامین سال لحبه

 مرؼان عشك را

 بر شاخه ها آویختند؟

 و کناسان بر پشت لاطران سیاست

 از کوچه های شهر گذشتند؟

 رنگ از چهره ی بنفشه ها کوچید

 .و گل بسر خیارها، پژمردند

 ...

تا آن زمان که باز 



 عطر سماق و سنبل و سیر، 

نشکوفد 

در خاطرات سبز تازه ی اسفند 

 .به خوابم نیا، نازنین

دلگیرم از بهاران برفی، 

. و خسته از خدایی با چنگال های سرخ

 تا برهنگی دیوارها،

تا فرو شکستن لاب ها، 

 .بخوابم نیا نازنین

 

 از زیارت مزرعه ی کودکی می آیم،

با یک بؽل خربزه  

   . از بوته های خیس

گل زخم چوبدست دشتبان،  

بر پشتم  

 .چنان جویباری سرخ و منجمد

کوچه ها انباشته  

از پاره های اذان و نذری و تزویر 

رفتگران به مرخصی رفته اند 

جاکشان بر درب خانه ها 

 .سهمیه ی دعا پخش می کنند

و آفتاب  

در حجاب ابر، 

 *"ما تماشا کنان کوته دست"و 

  

 بخوابم نیا نازنین

مرا در تاریک و روشن هزاره ی کهنه 

 جا بگذار، 



 "گنج لارون"با پاکتی تخمه و 

تا گم کنم سرمای دستم را   

 ".پری"در صمیمیت گرمای ران 

، برلصم "پنجاه و پنج"به بلندای 

". کافه سوسن "یروی میزها

و در انتهای شب، تنهایی را  

 "نادیا"در پیچ و تاب تن 

. ..جا بگذارم " شکوفه نو"در 

 

 به خوابم نیا، نازنین

 نمی خواهم با چشمانی ببینمت 

 که سرخ اند،

. از تماشای شهادت گنجشگ ها

 نمی خواهم با دهانی ببویمت

 .که بوی فریب و فتنه و فتوا می دهد

از این کوچه گذر مکن 

که رویای پنجه های پایت 

می آشوبد از انبوهی اجساد؛  

!  لربانیان فریب دالالن کعبه و بهشت

باشد تا که لبول افتد، 

! در پیشگاه خدایان

 

 تا هزاره ی بعدی

 01/01/01 بامداد 5

 ...

 سعدی *


