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 باران
 

 بارانِ زهرناکِ تو رویاند

 در خاکِ تشنۀ من

 صد بوته،

 هر بوته صد گُلِ نفرین،

 .پَرهر گُل هزار 

 

 سیالبِ تلخِ تو پُر کرد

 با خشم،

 سیالبِ تلخِ تو دشتِ شکیب را،

 دریای مهر و جنگلِ خواهش را

 .پُر کرد
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 خسته ام  

 

1 
 چشمها را زِ تو می گیرم،

 چشمها را می بندم،

 می بندم   

 تا در اعماقِ شبِ بی پایان

 دیده بگشایم،

 .پاک و روشن    

 

 پریشان شو، من نمی گویم تو

 یا که از پیشِ نظر پنهان شو،

 .نه، نمی گویم

 آنچه کردی

 همه را             

 می برم از یادم

 تا زِ سنگینیِ بارِ تحقیر

 .نشنوی فریادم

 

 من به خود می گویم،

 من در آن لحظه که یأس

 خشمِ طوفان دارد
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 وَ نهیبِ سیالب،

 :زیرِ لب می گویم

 او خیالی ست دروغ،»  

 همچو رؤیا که به خواب  

 در تو بیدار شده،  

 وِ به یاریِ هوسهای خراب    

 «!در تو تکرار شده  

 

 جست و جویِ عبثِ مجنونی،

 رقصِ آشفتۀ صوفی واری،

 بهتِ حیلت زدۀ مغبونی

  .در میانِ دو طلوع

  

2 
 خسته ام،

 :خسته همچون آب

 گریۀ ابر شدن،

 باریدن؛      

 دل پُر آشوب و سراسیمه

 به دریا رفتن؛          

 باز با خندۀ خورشیدِ خیال،

 خویشتن باخته،

 باال رفتن؛     
 <8 > 

 



 بارِ دیگر نومید،

 بارِ دیگر ناچار

 گریۀ ابر شدن،

 ن؛دباری     

 خسته ام،

 بیزارم،       

   .بیزار      
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  پسرانِ آدم

 
 !یحیی، یحیی

 ای چراغِ پسرانِ آدم

 ر شبِ ظلمتِ بیداری؛د

 ای نسیمِ خنکِ غمخواری

 !در کویرِ خواب

 

 همه جا،

 در همه جا،     

 امروز            

 همه جا، تنها

 سرِ تو بر بدنِ بی آزار

 عَلَمِ عصیان است؛

 همه جا،

 در همۀ دریاها       

 با قرارِ سرِ تو بر بدنِ بی آزار

 .جنبشِ طوفان است

 

 تو چرا می داری دوست

 ؟ه ها را بر دامنِ کوهسبز

 ؟را بر سینۀ دشت اروده

 ؟در دلِ جنگلها آواز
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 بر زمینها گردش،

 ؟بازی         

 در هواها شادی،

 پرواز؟        

 

 تو چرا می نگری

 با دلی صافی،

 ،خُرّم    

 سایۀ ابرِ خرامان را،

 گذرِ پیکِ بهاران را

 در دلِ محرمِ آیینۀ رود؟

 

 ی آزارسرِ تو بر بدنِ ب

 نظمِ این عالم نیست؛

 گر در افتد سرِ تو از بدنِ بی آزار

 .دلِ عالم را غم نیست

 

 تو اگر دیده گشایی و به مردم نگری،

 تو اگر با سخنِ مِهر پیامی گویی؛

 عشق آورده، 

 زِ راهی آیی،   

 پاکی افشانده، 

 زِ راهی گذری،    

 آن زمان است که نظمِ عالم

 
 <00 > 



 !ه هممی خورد سخت ب

 

 :ها در کارند« سالومه»همه جا 

 رقص در پردۀ زر،

 رقص بر صحنۀ خون؛

 می رود باال جامی

 و فرو می آید طاعون؛

 نامی، می دهد جوالن

 باد در غبغب می اندازد

 .ساالرِ جنون       

 

 !یحیی، یحیی

 ای چراغِ پسرانِ آدم،

 دیده ها منتظرند،

 دیده ها در همه جا منتظرند

 و بیابد تعمیدتا به خونِ ت

 کودکِ تشنۀ خاک،

 .این شکمبارۀ معمورِ پلید

 

 

 

 

 

 
 <01 > 

 



  در گرداب

 
 گاه اندوه به دل

 می نشیند

 مثلِ یک نیزۀ داغ و مسموم؛

 

 گاه شادی نتواند

 روزنی باز کند

 .در سیه چالِ درون

 

 گاه اندیشه شود یک گرداب

 و شعور

 نقطه ای در وسطِ آن،

 .معدوم     
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 زلزله 
 (نقاش)برای منصور قندریز       

 

 طرحِ آن قصّۀ نایافته رنگ

 ؛در نظر آمد و پرداخته شد

 روح را شوقِ تجلّی بشکفت،

 .رنگها ساخته شد

 

 ناگهان زلزله ای آمد و کوهی بشکست،

 .قلمِ موئین سوخت

 رنگها ریخت به خاک؛

 آن قصّۀ نایافته رنگ حِطر

 . گشت از پردۀ فرداها پاک

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 <04 > 

 



 

 نقشِ قدم

 دولتشاهی برای دکتر اسماعیل                                      

 گاه با خویش مرا

 گفت و گویی ست دراز،

 گرچه در پاسخِ او نیست امید،

 باز می پرسم وُ

 .می پرسم باز      

 

 :من به او می گویم

 تا به این لحظه که ما شیفتگانِ نگران»

 ز مقصدِ خود می جوییمخبر ا

 زورقِ فکر فرا رفته نَمی؟

 «راه کمتر شده آیا قدمی؟

 

 : او به من می گوید

 بادی از گوشۀ ناپیدایی»

 ناگهان می جهد از عرشۀ خواب،

 تاب می گیرد و بر می خیزد؛

 در عبور از گذرِ دریایی 

 بر پرندینۀ آب

 نقشِ رقصانِ قدم می ریزد؛

 قصّه کوتاه کن،

 !قشِ قدمای ن       

 
 <05 > 

 



 من و تو موجی از این دریاییم،

 همه نابودۀ ناآمده ایم،

 «.گرچه با صورتِ خود پیداییم

 

 وَ من از بیم،

 –نمی دانم  -   

 یا به امّیدِ جوابی دیگر

 باز می پرسم وُ

 . می پرسم باز      
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 ستمِ تنهایی
 فظ اهلل بریریحبرای      

 

 ، رای براد

 تو اگر همنفسی،  

 تو اگر همسفر و همرازی،

 در چنین تیره شبِ وحشتناک

 چلچراغِ سخنی،

 !آوازی       

 

 با سکوتِ لبِ تو

 می کُشد حسرتِ فریاد مرا؛

 من خرابم،

 من خرابِ ستمِ تنهایی،

 .سخنت می کند آباد مرا
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 عطرِ خاکستر دارم

 
 ای برادر،

 دلِ من  

 ر به روی تو گشود؛درِ دیدا

 انتظارش همه آن است

 که با چهرۀ باز          

 .آشنا وار بیایی به درود

 

 باغِ متروکم من،

 عطر خاکستر دارم،

 .وَ سکوتِ مُرداب

 

 ای نگاهِ تو

 در این خشکیِ سرد  

 شاخسارانِ مرا

 آفتاب و باران،

 کاش چشمانِ تو می داشت مرا

 سبز و رویان

 به نگاهی      

 !اهیگ    
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 غرقاب

 
 ای برادر،

 !غرقاب  

 !غرقاب

 همّتی کن،

 !به نجاتم بشتاب            

 

 باز طوفانِ سکوت

 می کِشد

 مضطر و آشفته        

 زِ آفاق به آفاق مرا؛        

 موجِ اوهامِ سیاه

 می برد 

 خسته      

 .به اعماق مرا   

 

 من به خود غرقۀ دریای خودم،

 اندیشه و آوای خودم؛ بی خود از وحشتِ

 ای برادر،

 !دریاب         

 !دریاب

 همّتی کن،

 !به نجاتم بشتاب  
 <09 > 

 



 گُرگها

 
 ،ای برادر

 من و تو  

 کاش از روزِ ازل

 !گرگِ نفرین شده ای می بودیم

 

 گرگها حافظِ تنهاییِ صحراها،

 پادشاهانِ سکوت آبادند؛

 از کران تا به کران

 در تک و پوی،   

 .پهنۀ خود آزادندهمه در 

 

 گرگها گرچه ندارند به دل

 بیمی از آتشِ باروت

 می سوزد چشم،که               

 وحشتی از نَفَسِ برف

 که می بندد پای،     

 نگرانند که پاکی به بیابان ماند،

 !ماناد

 و بیابان

 بَری از وحشتِ انسان ماند،

 !ماناد
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 دستِ پنهان

 
 ای برادر،

 !بدرود  

 .سرود رم نیست به دل شوقِدیگ

 

 آمدم خسته و تنها،

 اکنون   

 می روم خسته تر و تنهاتر،

 از تبهکاریِ قابیلی

 .بشکسته کمر   

 

 آمدم با چه حکایتهایی

 همه از قافلۀ تنهایان،

 !که عجب راهِ خطرناکِ پلیدی بود

 هر قدم تیرِ نهانی می جَست،

 همرهی تشنه

 می افتاد از پا؛    

 :ر از حادثه و حال نبودهیچکس را خب

 همه حیرت زده،

 ساکت،       

 تنها،       

 نه سرِ جنگ،

 .نه رویی به گریز    

 
 <10 > 



 

 کمانِ پنهان دستِ پنهان و

 لحظه ای باز نماند از کشش وُ

 از پرتاب         

 تا که از قافلۀ تنهایان

 یک منِ خسته و تنها ماندم،

 .همه را مرگ در افکند به خواب

 

 مدم تا که حکایت گویمآ

 با تو

 ازقافلۀ خوف و شکست،   

 دیدمت، چهره چه بیگانه،

 سرد،  چه          

 دیدگانت تهی از شوقِ درود،

 بر لبانت دشنام،

 ترکشی بسته وُ

 !تیری به کمان       

 :زدم از وحشت فریاد

 وای، دستِ پنهان،»

 «!دستِ پنهان   
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 به موجی اندک
 

 ،رای براد

 تو مرا        

 !برو و این زمان با خود بگذار 

 ،با درنگم اینجا آلوده شدم

 .این گریز از همه چیزم را آلوده مکن

 

 من تو را آیینۀ خود کردم،

 تو به موجی اندک

 آشفتی سخت؛   

 همۀ خلقت را 

 از خطّ ازل  

 تا دفترِ شعرِ من      

 که ورقهایش را قلبم می پرورد،

 تشو کالمش چون آ

 چوبِ این پیکر را خاکستر می کرد،

 همه را

 .آشفتی تو به موجی اندک 

 

 ای برادر،

 :تو مرا بگذار و برو        

 ریخته،

 افشانده،     

 در معبرِ باد،      
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 که دِگر با من تابِ زلزله نیست؛

 ،قصّه هامان را گفتیم

 ناله هامان را کردیم؛

 تو به خود بالیدی

 :ابرِ سیاهچون          

 جنبشی،

 برقی،      

 !رعدی    

 من گذشتم از بود و نبود،

 .و نشستم بر دامنِ خاک
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 بُتِ من
 

 ای برادر،

 :اینک        

 شب فرا می آید از راهِ خیال

 با سکوت وُ

 آرامش وُ  

 .خواب      

 لحظه ها را در خیمۀ روز

 گذراندی به تالشی سنگین؛

 رفتی در چشمۀ رنگ، گه فرو

 گه فرا رفتی از برجِ دروغ

 .«مَن»از خود بُتِ تا تراشیدی 

 

 اکنون

 :شب فرود آمده از اوجِ عبث

 تو هم از بسترِ افسون برخیز،

 !را بشکن« من»بُتِ 
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 تو اگر تنها ماندی
 

 مشت می کوبد بر پنجره باد،

 و شباویزی در تاریکی

 .می دواند فریاد

 که نه پیغام گرفته ست وُنالۀ آن

 نه پیغامی داده ست      

 :می سراید ناشاد

 

 ای برادر،»

 ای تو با او به سرِ بیزاری

 که چرا با تو به هنگام نشد همدستان،

 و نیامد بیرون

 آن زمانی که هوا ناخوش بود،

 و تشنّج جاری،

 ؟با من از چه شده ای روگردان

 

 من نگفتم که در آن طوفانها»

 قایقِ خُردی باید هر که را

 روی در رویِ گریز؛

 من نگفتم که زِ بیمِ نَفَسی آتش خیز

 !باید از همنَفَسیها پرهیز

 

 گفته بودم با خویش »

 
 <16 > 



 :که اگر ایمنی از ورطۀ طوفان باید

 همه را دست به دستِ هم وُ

 دلها با هم    

 !سفرِ ایمان باید

 

 تو اگر تنها ماندی،»

 ،این گناه از من نیست

 هر کسی با خود تنها می ماند،

 بستگیها را دیگر

 صورت        

 «.روشن نیست        
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 وحشیِ سرگردان 
 

 ای برادر،

 یکچند        

 این دلِ وحشیِ بیمارِ مرا

 در برِ خویش نگهداری کن

 تا که من مدّتی از وحشتِ شب

 .وَ ز تبِ حادثۀ روز بیاسایم

 

 تو را  صبر کن تا که

 با دلِ خود    

 آشنا گردانم؛

 آنچه مانده ست از او در سرِ من

 به تو بسپارم وُ

 .از خویش جدا گردانم    

 

 این دلِ بی سامان

 ست یگه شباویزِ غریب

 که با نالۀ تلخ      

 می زند بال در آن جنگلِ سبز،

 هوش، ،راز سَ ،عطرِ خون می بَرَدَش

 تُندرِ وحشیِ مرگ و باروت

 .ان می دَرَدَش پردۀ گوشناگه

 وَ گهی قصّۀ غمناکِ زنی ست

 
 <18 > 



 در دیاری که سپید

 سرخی  و خُرّمی از خونِ سیاهان دارد،

 : وَ طراوت از مرگ

 

 ن بلنداشک آویخته بر خوشۀ مژگاِ

 ،در پسِ پنجره

 ،خاموش    

 به شب می نگرد؛     

 می دهد گاه به گهواره تکان،

 خواب از چشم انتظارِ عبثی می بَرَدَش

 که اگر خشمِ سپیدی نزند راه از او

 .عاقبت می آید

 

 گاه طغیانِ شکمهای تهی ست

 که زِ خاک

 گورِ بی دغدغه ای می خواهند،

 نه کمی اَنبه و نان

 در دیاری که نیایش رقص است

 لِ شستۀ نیلوفر وُوَ ز گُ

 عاجِ منقوش       

 .گاهوار و تابوت

 

 نگاهی ست دِگاه بدرو

 چشمی تاریک زِ      

 
 <19 > 



 که به خورشیدِ غروب

 :مهربان می گوید

 باش تا بیگنهان»

 این گنه کردۀ نافرمان را

 بر سرِ چوبۀ خوف آویزند

 تا مگر سلسلۀ قانونها

 نگسلد از هم وُ

 «.بر هم نخورد کاهکشان      

 

 ای برادر،

 دلِ من وحشیِ سرگردانی ست؛              

 کنونمی سپارم به تو او را ا

 تا که خود مدّتی از وحشتِ شب

 وَ ز تبِ حادثۀ روز

  .بیاسایم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<31> 

 

 



 سفر
  برای دکتر پرویز ناتل خانلری   

 

 بر ستاره ای نشسته ام

 سبز چون ترانۀ درختها

 در نمازِ آفتاب؛

 رفته ام برون زِ حیطۀ خیال،

 کرده ام گذر به چشمِ باز

 .از پلِ سپیدِ خواب

 

 نطفۀ زمان دمی که از

 با شکوهِ شهوتِ زمین

 در فضا به جنبشی گرفته شکل،

 نسلهای خُرّمِ نیامده

 از نشیبِ آستانِ رنگها

 رو به پیشبازِ من نهاده اند؛

 با تبسّمِ سپیدِ اوّلین سَحر

 .دست را به سوی من گشاده اند

 

 نسلهای رفته

 چشمهای خسته را  

 جلوه گاهِ این ستاره می کنند،

 های نوبا سکوتِ خاک

 این مسافرِ عجیب را

 .نظاره می کنند   
 <30 > 



 

 من،

 ،ستاره تاز   

 می روم،

 سبک تر از نسیمِ نور؛        

 ؛کوههای فاصله غبار می شوند

 روشنی به سوی ظلمتِ صبور

 دستِ دوستی دراز می کند؛

 قصرِ فصلها

 دریچه های خویش را  

 .شادمانه باز می کند

 

 الِ منیمرکبِ فشانده 

 ی برد مرا به بیکرانه ها،م

 رجهای اعتبار،از فرازِ بُ

 .از میانِ طاقِ دودیِ زمانه ها

 

 من به یاریِ تکانِ دست

 نیامده،هم به نسلهای خُرّمِ 

 هم به رفته های خسته

 ؛می کنم سالم     

 از شکوهِ جشنهایِ کهکشان،

 از سپهرِ بیکرانه

 .می دهم پیام       
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 ه ام،بر ستاره ای نشست

 صحنه های اتّفاق را،

 عصرهای نکبت و کمال را

 نگاه می کنم؛    

 بی دخالتِ تصوّر و خیال،

 پهنۀ تجلّی و زوال را

 .نگاه می کنم    
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 ...امشب، ای زن 
 برای هما و مسعود طرفه     

 امشب، 

 ای زن،      

 به اجاق آتش مگذار،     

 دود،سینه را پُر کن از 

 .اشک مهمانِ تو خواهد بود

 

 او نمی آید دیگر

 تا زند دقّه به در

 ،با تهِ قُنداقِ تفنگ        

 وَ تو بگشایی در را نگران،

 بوسه ای بر لب و شُکری به زبان،

 .گوشها تشنۀ حرفی از جنگ

 

 او در آن لحظه که سُرب

 وحشی از شهوتِ گُنگِ باروت،

 با عروسِ خون

 حجلۀ قلبش می آمیخت، در                

 از خیالِ تو

 –که تنها خواهی ماند  -            

 زیرِ بارانِ نوازندۀ جنگل

 به سکوت        

 .اشکِ وحشت می ریخت
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 او نمی آید دیگر،

 گُلِ سُرخ از شبِ گیسو بردار،

 شمعِ افروخته ای

 پیشِ تصویرِ شجاعش بگذار،

 .او نمی آید دیگر
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 در شهر خوابهای طالیی
 

 اینجا نشسته ام،

 در شهرِ خوابهای طالیی؛

 شعری

 شراب وار      

 قلبِ مرا به شوقِ ترنّم

 .سرشار می کند

 انبوهِ واژه های خوش آهنگ و شاد را

 .بیدار می کند

 

 امّا نگاهِ من

 در لکّه ابرِ سپیدی

 که با غروب   

 خون رنگ می شود،

 ج و تفریح،می ماند از تفرّ

 از وهمِ ناشناخته ای

 :سنگ می شود   

 

 خون،

 عطر و شراب و خون،

 بارانِ پُر طراوتِ یکریز،

 آوازهای در همِ جنگل

 .در ظلمتی عبوس و غم انگیز
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 مردی جوان

 که در برابرِ خشمِ گلوله ای   

 :فریاد می زند

 من گنجِ بوسه های باکره ام را»

 اکنون که می روم

 «که بسپارم؟به    

 

 بر شاخۀ شکستۀ انگشتهای او

 چشمِ کبوترانِ نوازش

 در خواب می رود،

 وُ آن قامتِ بلندِ برومند

 بر خاک می نشیند وُ

 .از تاب می رود     

 

 با واپسین جرقّۀ چشمانِ او

 خیال    

 سیمای آشنای کسی را

 در هاله ای زِ شرم و تبسّم

 تصویر می کند؛

 ناگاه مرگ می رسد وُ

 این خیال را       

 با پوچیِ تصوّرِ هستی

 .تعبیر می کند

 

 اینجا نشسته ام،؛
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 شهر خوابهای طالیی؛در 

 در قلبم اشتیاقِ ترنّم

 خاموش می شود،

 یک شعرِ ناسرودۀ دیگر

 .در تنگنای سینه فراموش می شود
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 سبز
 

 برای میمنت و جمال میرصادقی   

 

 نم طعمِ سُکرانگیزِ سبزبر زبا

 می نشیند همچو افسونِ شراب؛

 پیشِ چشمانم می آویزد لطیف

 .پرده های سبزِ خواب

 

 ابرِ رنگینِ کبوترهای یاد

 لغز لغزان می رود تا اوجِ سبز؛

 در میان می گیردم آوازِ آب،

 .گوشها را می نوازد موجِ سبز

 

 در مشامم پنجه های آرزو

 می گشاید نافه های سبز را؛

 بر می افرازد افق در شهرِ شیر

 .قصرهای دلگشای سبز را

 

 می وزد در باغِ رنگ آمیزِ شعر

 با نسیمی سبز، سِحرِ پاکِ عشق؛

 از گلِ احساس، شبنمهای سبز

 .نرم نرمک می چکد بر خاکِ عشق
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 چشمه سارِ سبز با آوای سبز

 می رود آرام بر دامانِ سبز؛

 ماهتابِ سبزِ رؤیاهای سبز

 .درخشد سبز در چشمانِ سبز می
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 دستها و میوه ها
 

 خساراآن زمان که دست می بری میانِ ش

 با هوای چیدنِ هلوی آبدار،

 !لحظه ای درنگ کن

 

 در فضا هزار دستِ دور مانده از بدن

 پنجه را به شاخسارِ آفتاب می کشند،

 .تشنه اند و انتظارِ آب می کشند

 

 نگاه کن،هان، 

 التماسِ بوسه های ناشکفته را نگاه کن،

 می چکد به شکل قطره های منجمد

 .با تأللؤ  بلور

 

 !هان، نگاه کن

 ضجّۀ هزار آرزوی خفته را نگاه کن؛

 پخش می شود چو انعکاسِ اشک

 .در شکوفه های نور

 

 آن زمان که دست می بری میانِ شاخسار،

 با شکوفۀ نگاهی از درختِ مهر

 ای تشنه را بهار کن؛باغ دسته

 یک هلوی آبدارِ یادبود

 .نثار من پنجه های خستۀ شکسته را
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 پیامبر
 [با اشارتی به اسطورۀ بشارت مسیح]   

 

 آمد از فرازِ پلّکانِ ابر،

 ،کَف پُر از شکوفۀ ستارگان

 چهره در میانِ هاله ای سپید،

 .یک گلِ بزرگِ سرخ در دهان

 

 هدآمد او که شهرِ خسته را د

 از امیدِ آسمان بشارتی؛

 عشقهای مانده در غبار را

 .خُرّمی ببخشد از اشارتی

 

 شهرِ دلگرفته از تالشِ روز

 سر به دامنِ سکون نهاده بود؛

 در پناهِ ظلمتِ عمیقِ شب

 .چشمِ خسته را به خواب داده بود

 

 در میانِ کوچه های وهمناک

 سایۀ فریب در گذار بود؛

 اعشق، در لجن، میانِ جویه

 .از غمی عمیق بیقرار بود

 

 :خوابها ادامۀ مدار روز

 از ریا گرفته جنبش و فروغ
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 اشکهای سردِ چشمۀ فریب،

 .خنده های جَسته از دلِ دروغ

 

 خانه ها کنارِ هم، ولی جدا،

 شوره زارِ کینه در میانشان؛

 ظاهری همه طراوتِ یقین،

 .شکّ چو مار خفته در نهانشان

 

 :المی شگفتبه عرهی هر دری 

 از نهفتِ رازِ دهر بسته تر؛

 هر یکی بهشتِ ساکنانِ خود،

 .دوزخی برای خانۀ دگر

 

 از نسیمِ پاکِ گامهای او

 عطرِ زنده ای به کوچه ها وزید؛

 در دلِ چراغهای کور سوز

 .روشناییِ شکفته ای دمید

 

 تیره در میانِ جویها آبِ

 شد تبسّمِ زاللِ ماهتاب؛

 ز کرد،جنبشی گرفت و نغمه سا

 .زد زِ چشمِ کوچه ها غبارِ خواب

 

 خشخشِ ردای سبزِ مخملش،

 خوش تر از نوای دلنشینِ چنگ،
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 در هوای سردِ خفته موج زد،

 .رخنه کرد در اتاقهای تنگ

 

 آشیانه های خفته در سکوت

 از ترنّمِ پرندگان؛ شد پُر

 هر نَفَس که می کشید، در هوا

 .پرده پرده می نشست عطرِ جان

 

 خاکِ تیره زیر گامهای او

 جلوۀ طالی ناب می گرفت؛

 انجمادِ قلبِ پاره سنگها

 .می تپید و التهاب می گرفت

 

 آیۀ فالح بر زبانِ او،

 دیدگان پُر از توقّعِ درود،

 دل شکفته از تجلّیِ پیام،

 :دست را به سوی خانه ها گشود

 

 در تمامِ شهرِ خفتگان، کسی

 پنجره به روی او نکرد باز؛

 دلی گشوده، دستِ بیعتیبا 

 .از دری به سوی او نشد دراز

 

 شهرِ شب، لمیده با سکونِ سنگ،

 در طلسمِ اژدهای خواب بود؛
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 طعمِ آب را کسی نمی شناخت،

 .هر که بود، غرقۀ سراب بود

 

 مرغِ پَر شکستۀ خیالها

 بر فرازِ ابرها گذر نداشت؛

 هر چه بود، بر بسیطِ خاک بود، 

 .ان نظر نداشتکس به سوی آسم

 

 نا امید و خسته رفت و شهر را

 ترک گفت و راهِ آسمان گرفت؛

 قلبِ او که دشتِ آفتاب بود،

 .ظلمت از تأسّفی گران گرفت

 

 آن گل بزرگِ سرخ، ناگهان

 زرد گشت و از دهانش اوفتاد؛

 در کَفَش شکوفۀ ستارگان

 .رنگ داد و رو به تیرگی نهاد

 

 بر فرازِ پلّکانِ ابرها

 زیرِ چترِ آفتاب؛ ایستاد

 :با دلی شکسته گفت زیر لب

 ! خوابتان سیاه»

 «!شهرتان خراب      
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 دو غمناک
 

 دریا نهفته ستغمی در سینۀ 

 که می خواهد بر افشاند به ساحل؛

 چو می بیند که ساحل ژرف خفته ست،

 .نگه می دارد آن را باز در دل

 

 ، امّابه جانِ ساحلِ آشفته

 :دوزخ گشاده ستغمی دیگر درِ 

 شفا می خواهد از آغوشِ دریا،

 .ولی چون مُرده بر جای اوفتاده ست

 

 کنارِ هم دو سرگردان، دو غمناک

 خبر از دردِ همدیگر ندارند؛

 خاک، ییکی را آرزو آب و یک

 !دریغا، عشق را باور ندارند
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 گوسفندان

 
 ای گوسفندانِ تناسایِ فروتن،

 مهربانیمن کارد را با 

 .بر لولۀ تُردِ گلوهاتان فشردم

 

 جوبارِ رگهایم به خشکی می گرایید؛

 خونم به رسمِ عاریت پیشِ شما بود؛

 یک چشمه اش را باز گیرم، می خواستم

 .در این تموزِ تشنگی بر من روا بود

 

 سر سبزی از جوبارهای خونِ من داشت

 آن مرتعِ خُرّم

 که در آن می چریدید؛    

 ردِ علف هر ساقۀ تُ

 در استخوانهای سپیدم          

 .مارِ حریصِ ریشه ها را می دوانید

 

 جامِ شقایقها

 که لبریز از شرابِ پاکِ شبنم          

 در چشمهاتان سکرِ نادانی می افشاند،

 از دانشِ چشمانِ من 

 شاداب می گشت؛            
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 در فصل گرمِ جفت خواهی

 نقلبهاتا               

 از آفتابِ قلبِ من 

 .بیتاب می گشت          

 

 

 بر انتظارِ کاردها گردن گذارید،

 ای گوسفندان،

 .ای گوسفندانِ تناسای فروتن
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 خواب
 

 این شبِ آشفته را

 با انقالبِ وحشیِ طوفان   

 در گذارِ خوابهای تلخ

 .می کشم تا آستانِ صبح

 

 بها تعبیر گردد،وای اگر این خوا

 !وای              

 ریخته در کوچه ها دستانِ بی صاحب،

 هر یکی چشمی گرفته در میانِ مشت،

 خونِ چرکینی 

 .روان از الیِ انگشتان     

 

 در میانِ شاخساران، گنبدِ سرها

 خالی از آیینه های چشم،

 !از طنابِ موی آویزان

 

 شهرِ گندآلود

 زیرِ بالِ الشخواران

 نَفَس مانده؛از     

 الشخواران پنجه هاشان را

 خوب در خوناب خیسانده،

 قلبها را

 با خیالِ ماهی قرمز،       
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 خشمگین بر سنگ می کوبند؛

 روده ها را می کشند 

 از هر طرف بر خاک؛            

 با جدالِ پُر هیاهوشان

 .شهر را همچون جهنّم بر می آشوبند

 

 گردد، وای اگر این خوابها تعبیر

 !وای            

 این خیالِ شومِ وحشتناک

 ناگهان بر پردۀ پهنای بیداری

 وای اگر تصویر گردد،

 !وای      
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 تاریخ
 * برای رامین طالقانی                    

 خاکسترِ سرد :در پشتِ سر

 گسترده تا صبحِ ازل، صحرا به صحرا؛

 اوهامِ تاریک :در پیشِ رو

 .موّاج تا شامِ ابد، دریا به دریا

 

 تاریخ، این کابوسِ وحشت،

 اندیشه ام را می برد چون گردبادی؛

 می داردم در خود معلّق،

 .گویی که با من دارد او کینی، عنادی

 

 با اشتیاقی حیرت انگیز

 :پرسیدم از دانندگانِ رازِ پنهان

 گوییدم آخر چیستم من؟

 امکان؟خوابم؟ خیالم؟ سایه ام؟ یا نقشِ 

 

 در پاسخم آورد هر کس

 تصویرِ گنگی از تقالّی گمانی؛

 با انتظارِ دیدنِ راز

 :فسِ هر پاسخ به سر بردم زمانیدر نَ

 

 آن معنیِ نگشوده، امّا

 با جست و جوهای عبث نگشوده تر شد؛
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 اندیشۀ فرسوده، افسوس،

 .از یأسِ این بیحاصلی فرسوده تر شد

 

 ی مرد،ا: افسرده با خود گفتم

 تو گور سیّارِ تمامِ مردگانی؛

 آیینه ای، آیینۀ کور،

 .از خود تهی، امّا پُر از رازِ جهانی

 

 ای کاش این عفریتِ تاریخ

 با کاروانِ خود نمی آمد به دنبال؛

 اویدججهلِ  اپَر می زدی ب

 :همچون کبوترهای خوشبختِ سبکبال

 

 هر نسلی از نسلِ دگر دور،

 ماهیِ دریا، یکی این کبکِ کوه وُ آن

 از کُهنگیهاشان خبر نیست؛

   .فارغ زِ دیروزند وُ بی پَروای فردا
_______________________ 

 ، (1393) دراین چاپ تا، به انتظار ماند (1347) این شعر در چاپ اوّل کتاب* 

 .شودبه این دوست همدل تقدیم 
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 ارمغان
 

 از مرزِ آفتاب می آیم

 لِ نیلوفر،با یک بغل گ

 یک دامن از ترانه های بهشتی،

 .یک دستمال پُر از قصّه های پاکِ ریاضت

 

 چشمانِ من سیاه و مُورّب،

 کوچک، شبیهِ چشمِ خروسان،

 امّا دلی به وسعتِ دریا،

 آکنده از رموزِ جنگل و باران،

 با خلوتِ مغاکهای مقدّس

 .در انفعالِ شب

 

 من ماه را به صورتِ یک خالِ سرخگون

 رده ام به مطلعِ پیشانی؛آو

 با شکلِ تاجی از گلِ مروارید

 انبوهِ اخترانِ الیتناهی را

 .بر سر نهاده ام

 دستانِ کوچکِ خود را

 همچون کمانِ رنگیِ باران و آفتاب

 .از یک کرانه تا کرانۀ دیگر گشاده ام

 

 :از مرزِ آفتاب می آیم
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 بر ارمغانِ من

 بگشای قلبِ کوچکِ خود را،

 .، ای نهایتِ اندوه و اضطراب«غرب»ای 
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 واژه ها
  

 را انیمن چگونه روحِ عص

 پروا یسخت ب یانفجار ازِین با

 بنشانم؟ «ادیفر» ۀواژ یفضا در

 

 پاک محبّت گاه ۀشعل

 خواهم یدر بر که م ردمیگ یم آنچنان

 زم،یامیب یتیگ ۀپهن یهوا با

 ش،یها را پُر کنم از خو نهیس

 زم؛یدلها برانگ ۀرا در چشم عشق

 واژه ها مغلوب و سر در گُم، انِیماند م یاحساس م نیا کنیل

 :میگو یم وسیمأ عاقبت

 «!مردم یمحبّت هستم، ا من»

 

 هّم دوروَزمان خواهم که باشم از تَ هر

 ؛یکنم با وِردِ خاموش یها را خوب افسون م واژه

 احساسروم همگام با  یم

 .یفراموش کیخلوتگاهِ تار یسو
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 قوها

 
 ،پالتوهای لطیف

 در هوای جنگلِ نمناک،

 زیرِ پولکهای نور

 می جهند از شاخه ها بر خاک،

 شادمان در هم می آویزند،

 بر علفها نرم می افتند،

 از علفها نرم می خیزند؛

 در لطافت خندۀ مهتاب را دارند،

 .اب را دارنددر نوازش بوسه های خو

 

 کفشهای محکم و زیبا،

 گاه چون طفالنِ بازیگوش،

 ؛در پیِ هم گرم می تازند

 در میانِ مخملِ سبزِ چمنزاران

 .جامِ نور از سایه های بید می گیرند

 

 نازبالشها

 سینه را بر سینۀ امواج می سایند؛

 با تبسّمهای پاکِ دخترانِ نور

 در دلِ آیینه های آب

 :ابگونِ عاج می آینددر نظر با جلوۀ مهت
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 پالتوها بر صلیبِ رَخت آویزان،

 :در سکوتِ ژرفشان فریاد می پیچد

 آی جنگل، »

 «!آی جنگلها  

 

 کفشها آشفته، سر بر سنگ می کوبند،

 :هرقدم، در ناله ای غمناک می گویند

 ای چمنزار، »

 «!ای چمنزاران  

 

 نازبالشها نشسته در طلسمِ خواب

 :و کابوس می خوانند زیرِ آوارِ شب

  یا، ر آی د»

 «!آی دریا ها  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 <57 > 

 



 طراوت و شبنم
 

 طراوت و شبنم ای طلوعِ

 عل و مروارید،لدر افقهای 

 با نگاهِ تو می کنم پرواز

 .تا بَرِ آشیانۀ خورشید

 

 در شبِ چشمهای ساکتِ من

 رنگها شادمانه می رقصند؛

 دخترانِ سپیدِ کاهکشان

 .انه می رقصندبا هزاران تر

 

 نَفَست می وزد به گونۀ من،

 سینه ام را بهار می گیرد؛

 دلم از اشتیاق می لرزد،

 .لِ چشمه سار می گیردلغُغُ

 

 :همچو مِه باز می شوم از هم

 نرم، لغزان، سبک، پراکنده؛

 :خالی از خود، حباب را مانم

 .از هوای تو گشته آکنده

 

 من دگر نیستم،

 تویی در من،      
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 جا رفته ام؟ خود ک

 !نمی دانم   

 شده ام یک دهان و یک آواز،

 از تو می گویم، 

 .از تو می خوانم       
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 فر کردهس
 انوشیبرای پری ک   

 

 روزی آید که یخهای نفریناگر 

 به شرمِ نگاهی زِ خورشیدِ تابان

 شود آب،

 د گرم و بیتابوَدَ

 جویباران؛ به آغوشِ گندیدۀ

 

 اگر روزی آید که ابری خرامان

 به باالیِ شهرِ من افتد گذارش،

 بشوید غبارِ پیِ رفتگان را

 زِ دامانِ خشکِ خیابان،

 شاخۀ تلخِ  بی برگ وَ ز این

 بَر آرَد به افسونِ پاکی جوانه؛

 برون آید از النۀ خوف گنجشک،

 نشیند بر آن شاخۀ ناز،

 سراید به شادی ترانه؛

 

 ی آید که برقِ نگاهاناگر روز

 نیفتد چنان تیرِ آلوده با زهر

 ۀ مهرجویان،به دلهای بی کین

 به چشمانِ آزردۀ بی گناهان؛

 

 فروزان شود چشمها بارِ دیگر
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– چو چشمِ غزاالنِ کوهی  -

 به آن آتشِ مهربانِ طبیعت

 که از دل بر آید به آن دلنوازی،

 که در دل نشیند به آن با شکوهی؛

 

 کن مرا تا که از انزوای بیابانخبر 

 به سوی تو،

 ای نازنین،  

 باز گردم؛                 

 م رنجِ آوارگی را،بَرَن به پایا

 به شهرِ خود آیم،

  .دگر باره آغاز گردم          
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 سایه ها
 

 بان،یسر در گر ،یرو یکه تنها م دمید

 ،به پهلوها فروافتاده، خاموش دستان

 آزرده بر خاک، ختهیر ینگاه چشمان

 .سامان، فراموش یآشفته، ب یۀسا کی

 

 «کجا؟»: گفتم

 !یراه ستین ییبه جا»: یگفت  

 امّا با زبانها، گانه،یدل همه ب با

 ،یدینا ام ای یخود یب از

 تسّال؛ یایکهنه، گو یاضطراب ای

 جنگلِ خوف نیکه در ا یدان یخوب م خود

 «!یپناه یابی ینم هرگز

 

 مان،یخود فرو رفتم گرفتار و پش در

 همزبان ماندم که ماندم؛ یجست و جو از

 به پهلوها فرو افتاده، خاموش دستان

 .تو را بر خاک خواندم یقدمها خطّ

 

 ش،یندیم»: یگفت یکه م ییگو

 م؛یهمزبان یها گانهیرهروان، ب ما

 باز یترسان، ول کدگری یها هیسا از

 شیخو ییوحشت از تنها در

 م؛یهمداستان کدگری یها هیسا با
 <61 > 



 

 ست؛ین یگشتن چاره ا هودهیگشتن و ب جز

  «!میهمه گمگشتگان یو در هست میهست
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 سیاه سرخ و
 

 این رنگها،

 این رنگهاتنها،        

 تنها دو رنگِ آشنا هستند؛

 در چشمِ ما صد جلوۀ افسانه گون دارند،

 ،امّا همه

 با این همه کثرت،       

 .دو تا هستند         

 

 :یک سرخ در بیداری و در خواب

 

 آنجا برای فتحِ بازاری

 شیرینِ همکاری،با منطقِ 

 کُشتند،

 !کُشتند

 

 :یک شاخه می جنبد

 گویا نسیمی بود،

 از جنگل گذر می کرد؛        

 یا مرغِ خوش آوازِ شادی بود،

 برگ را با بال، دیوانِ سبزِ

 یا منقار          
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 ست و جوی نغمه ای شیرین ورق می زد؛جدر 

 

 ،یا دختری

 شکفتن، یک باغ شورِ رُستن و شوقِ  

 یک درّه سرتاسر طراوت،

 یک رود با طغیانِ گرمِ بوسه های پاک،

 دور از گزندِ چشمهای سرزنش،

 می رفت          

 ل،گُتا دسته ای 

 بوسه ای،       

 نظومۀ مهریم          

 از عاشقِ خود 

 باشتابی،     

 .در پناهِ بوته ای انبوه بستاند       

 !نه، با خبر

 آماده،         

 آتش،       

 !زود      

 .شِ پاهای دشمن بودشخِاین خِ

 !دشمن

 !آتش

 :دشمن

 !دود

 :دشمن

 !نابود
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 :آنگاه فریادی که

 دشمن بود،»   

 ما کُشتیم،         

 «.دشمن بود           

 دشمن،

 دشمن،

 !دشمن

 

 در جنگِ چندین لفظِ بی مفهوم

 در کشتزار و درّه و جنگل

 آنها که پیروزند

 تنها الشخوارانند؛        

 :بر سفره های خود نمازِ شکر می خوانند

 

 مُردار افزون باد،»

 !مردار افزون باد

 وقتی که خون بر جای می بندد،

 ،دوقتی که مغز و گوشت می گند

 بو در مشام ما،

 چه بوی دوست،      

 چه دشمن،                  

 .در اشتها انگیختن یکسانِ یکسان است

 

 ما بر جبینِ مردگان لفظی نمی خوانیم،»

 هر کُشته را مُردار می دانیم،
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 «!شیرین ترینِ گوشتها مُردارِ انسان است

 

 آنجا برای یک شکم لذّت،

 ه،اینجا برای یک نفس کین

 آنجا برای آفرینی،

 یا دروغی،           

 یا خیالی خام،     

 اینجا برای لعنتی،

 یا راستی،         

 یا آرزویی پاک،          

 هرجا،

 .به سُکرِ قطره ای دیوانگی کُشتند      

 

 ،«آری»یک جا به جرمِ گفتنِ 

 ؛«نه»در جای دیگر 

 :یک جا برای آنکه می گویی

 من چشم دارم،»

 «!خوب می بینم        

 در جای دیگر بس که همچون برّه بی آزار و خاموشی؛

 :هر جا که باشی لفظ در کار است

 لفظی که با اعجاز می سازد؛

 لفظی که با اعجاز ویران می کند هر دم؛

 ،«آنها»، «ما»الفاظِ 

 ؛«چون»، «کِی»، «کجا»، «نه»، «آری»الفاظِ 

 «خون»مفهومِ آنها 
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 خون،

 !خون

 

 !کُشتن

 کشتن، چه اوجی در تمامیت،

 کشتن، چه نوری از سپهرِ قدس،

 کشتن، همه در خلسۀ اشراق،

 :کشتن همه در لذّتِ عرفان

 

 زیبای معبدها،آن حُرمتِ 

 ناقوسها، 

 گلدسته ها،       

 با التماس و اشک،   

 سنگ،و چوب  بُتهایِ

 با تام تام ِ طبلها،

 !افسونِ آواز و شکوهِ رقص       

 

 آن آیه های آسمانی با نظامِ شعر،

 شعری که وزنش وزنِ صدها کوهِ غلتان بود،

 شعری که بحرش بحرِ خون بر خاک جاری کرد،

 .شعری که در هر قافیه شمشیر پنهان داشت

 

 کُشتن، 

 بکُش یا کشته شو،      

 !کشتن، فقط کشتن     
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 این رنگِ سرخ،

 این جامۀ اندیشه های شب؛       

 سرخ، این

 این رنگِ فلقها و شفقها در همه آفاق؛          

 در جنبشِ چیزی که آن را زندگی نامند؛

 :در هرچه می بینند و می گویند و می خوانند

 !سُرخ

 

 در بینِ آهِ ساکتی

 یا تندرِ فریاد         

 از دیدنِ بازیِ کُشتن در تماشاخانۀ آشوب،

 یدن،یا قصّه هایش را به خلوتخانه های خود شن

 .آن رنگِ دوّم در کنارِ سرخ می خندد

 

 تو خندۀ تلخِ سیاهی را نمی بینی؟

 :این خنده می گوید

 یا سرخ می آید که نگذارد»

 یک دم به افسونِ شرابی،

 شعرِ نابی،        

 وصلِ معشوقی     

 .زندگی کردم: خوش باشی و با خود بگویی 

 یا من، که هرگز لحظه ای،

 در هیچ هنگامی    

 شم از شکارم بر نمی گیرم،چ

 قلبِ تو را در دست بفشارم،
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 تا دیده و دل،

 هر دو،     

 برگیری     

 از هرچه داری،

 .یا گمان داری که می داری      

 آنگاه بگذارم که بویت نفرت انگیزد،

 !چشمِ همه یارانِ تو از دیدنِ چشمِ تو بگریزد

 دیگر چه می ماند؟

 سیاهی،   

 رفتگی،    

 نابودگی،     

 !هیچی       

 

 این رنگها،

 این رنگها،  

 این رنگها تنها      

 :سرخ و سیاهند

 سرخ،

 .سیاه

 

 ای کشتزار،

 ای درّه،  

 ای جنگل،   

 دیگر مرا بیهوده می خوانید؛

 .من در شما سیمای پاکِ رنگهاتان را نمی بینم
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 در جشنهاتان

 خرگوشها،

 پروانه ها،  

 ا هستند؛سنجابه     

 هستند؛ ادِ آبهورقصِ نسیم و سایۀ ابر و سر

 سُکرِ نوازش از سرانگشتانِِ اخترها،

 ؛در بسترِ ابریشمِ مهتابها هستند

 در شورِ تابستان همه بیداری و مستی،

 در الی الیِ ساکتِ سردِ زمستانها

 .آرامشِ رنگین و گرمِ خوابها هستند

 

 تنها منم،

 انسان،        

 آشفته،

 سرگردان،       

 در بینِ دو قطبِ سیاه و سرخ،

 آوارۀ تردید،

 بی آشیانِ ایمنِ ایمان،

 آن شوقِ دیدارِ تمامِ رنگها،

 آن رنگهای شاد،    

 بگریخته از جان؛

 کوریِ رنگم در تبِ این اضطرابِ تلخ

 دردی ست بی درمان؛

 در خانۀ چشمان

 تنها سیاه و سرخ را دارم،
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 تنها سیاه و سرخ؛

 ا منم،تنه

 تنهای تنها من،       

 منم،      

  .انسان            
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 محراب

 
 !این کاسۀ خونابه را اینجا رها کن

 بگذار یکدم دستهایت

 آسوده،

 .آویزان بمانند            

 

 با چه امیدی،

 در انتظارِ لذّت انگیزِ چه پاداشی،

 رااین راه 

 این راهِ طوالنی و پیچاپیچ را تنها سپردی؟

 چشمانِ معصومت گرفتار،

 دستانِ معصومت گرفتار،

 طوالنی چه داری هِدر خاطر از این را

 جُز اضطرابی،

 محنتی،     

 تا آنکه شاید     

 این کاسۀ خونابه را آری به محراب،

 ؛ننشست  دلخوش که بر آن گردی از انکار

 یا قطره ای از آن به عصیان

 .بر خاکِ بیدردی نیفتاد

 

 محراب کو؟

 محراب هرگز  
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 .هرگز نخواهد شد نمودار

 این کاسۀ خونابه را اینجا،

 همین دم،    

 !بر خاک بشکن

 :محراب اینجاست

 اینجا که می آید نسیمی

 از ساحلِ آرامِ انکار؛

 اینجا که عطرِ زنده ای از باغِ عصیان

 مشامی می نوازد، گاهی

 .محراب اینجاست
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 از آن سوی دریاها

 
 گفتی از   آن سوی   دریاها   می آیی،

 .یارانت   خوش آمد   می گویند

 

 :ما در این   جزیره   تنهاییم

 از هر سو   دیوارِ   خاموشی،   تاریکی،

 در هر جا   سرها بر   زانوها

 ید   شبهایی   می سازند؛بی خورش   از روزِ 

 لبها را   با جنبش   کاری نیست، 

 بی خبر   از خویش وُ   بیگانه،

 .تا مردی   آگاه از   آن سویِ   درباها   باز آید   رمنتظ

 

 گفتی از   آن سوی   دریاها   می آیی؛

 ،   صف در صف؛در آنجا   کشتیها   را دیدی

 در صحنِ    بارانداز   غوغا بود؛

 :بیگاری   می دادند  یان حکمِ    ناخدا

 .شه   می چینیدریِ خون را   در ع   بشکه ها»

 .با هر شمش   صد بشکه   خونِ پاک   می گیریم

 «!فرصت نیست!   بشتابید

 

 گفتی از   آن سوی   دریاها   می آیی؛

 در آنجا   هر شهری   دریایی   آتش بود؛

 زد؛ دلها در   دستانشان  بی پروا   پر می
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   تب می کرد؛ شالّق از   اصرارِ   لبهاشان 

 پوالد از   نیرویِ   پاهاشان   وامی ماند؛

 سرهاشان   از  چشمانشان   بیرون

 می دیدند،

 می رفتند،  

 ستند،می جُ     

 می خواندند؛     

 یپیوندِ   هر دستی   با دست

 ند،اوحشت را   پس می ر

 .تخوش می ساخ   از آتش   گلزاری 

 

 گفتی از   آن سوی   دریاها   می آیی؛

 .ما یاران   خوش آمد   می گوییم

 بنشین وُ   از آنجا،

 دریاها،    آن سویِ   

 .تنها را    آگه کن   این جمعِ
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 تنهایان
 

 با تردید   گامی بر   می داری،

 :زیرِ لب   می گویی

 دق کردم،»

 «آخر کی؟  

 

 می گردی،    ناگه بر

 .سرتا پا   از وحشت   می لرزی

 دور از تو   مردی تک   از دنبال   می آید؛

 :شاید او   هم با خود   می گوید

 دق کردیم،»

 دق کردیم،  

 «آخِر کی؟         

 

 چشمِ تو   در چشمش    رازی را   می جوید،

 .چشمِ او   در چشمت    رازی را    می جوید

 

 در جایت   می مانی،  یک لحظه   همچون سنگ 

 شکّ زهری   در جانت   می ریزد؛

 او را هم   شکّی تلخ   می گیرد،

 .پاهایش   از سستی   گِردِ هم   می پیچد

 

 آشفته   چشم از او   می گیری؛

 چون سایه   از پایِ   دیواری
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 با گامی   دیوانه

 در کامِ   یک کوچه

 ناپیدا   می گردی؛

 :می گویی   شاید هم   زیرِ لب

 «!شیطانها»

 

 او راهی   دیگر را   می گیرد،

 چون گربه   در وحشت   از سگها

 .او را چون   یک لقمه   می بلعد   تاریکی   در یک آن

 :شاید او   هم در دل   می گوید

 «!شیطانها،   شیطانها»
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 گفتم سرود
 *و نازنین او  برای امیر حسین معبدی   

 سرود،: گفتم

 هزاران گُلِ کبود    

 در چشمِ من نشست؛

 پروازِ ارغوانیِ ابرِ کبوتران

 .بر آسمان شکست

 

 از مزرعِ طراوتِ دریا

 خون سر کشید وُ 

 شاخه بر آورد وُ          

 برگ داد؛          

 بطنِ شکوفه های بلورش

 از نطفۀ طلوعِ تمامِ ستارگان

 شوری گرفت وُ

 فتاد وُدر تپش ا       

 داغ شد؛        

 وُ آنگاه خاکِ بایرِ زرگونِ کهکشان

 .یکباره باغ شد

 

 دیدم در آبگینۀ چشمِ شکستگان

 :سیمای ناشناخته ای را

 در دستِ چپ شراب،

 عشق،      

 خوشۀ گندم،    
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 .در دستِ راست خنجرِ مسمومِ آخته ای را

 

 ای وای، این دوگانۀ یک چهره کیست؟

 !من          

 جانِ خدا و دیو

 در محبسِ یگانۀ یک تن؟

 

 بگذار تا شکستِ شعبدۀ نور،

 تا عقدِ باشکوهِ ظلمت و خاموشیِ صبور،

 این خونِ دیرماندۀ آلودگانِ خاک

 در قدسِ آب موج بگیرد؛

 وای، »فریادِ 

 وای،  

 «چه باید کرد؟   

    .تا برترین ستارۀ نادیده اوج بگیرد
________________________________ 

و هجده سال به تولّد « امیر حسین»هنوز سیزده سال به تولّد « ماه و ماهی در چشمۀ باد»در زمان چاپ اوّل کتاب * 

  .ستمنتظرِ آشنایی و دوستی آنهانمی دانست که  1393مانده بود و این شعر تا سال « نازنین»
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 ...اگر آمدی 
 

 اگر آمدی، دسته ای گل بیاور،

 :در اینجا کسی یادی از گل ندارد

 نسیمی نرقصد، که برگی بجنبد؛

 .بهاری نیاید، که ابری ببارد

 

 *نه بر رف گلِ سرخ در دستِ دلبر 

 نه در پیشِ آیینه ظرفِ گُالبی؛

 قفس بی قناری، هوا بی ترنّم،

 .نه جویی، نه بیدی، نه شعر و شرابی

 

 اگر آمدی، دسته ای گل بیاور،

 نمودی ندارد؛ در اینجا طبیعت

 !کاری، دعایی: نشستیم و گفتیم

 .دعای خموشانه سودی ندارد

 

 من از نعرۀ آهن و نفت مُردم،

 شفایی از آوازِ بلبل بیاور؛

 به دل آرزویِ گلِ سرخ دارم،

 .اگر آمدی، دسته ای گل بیاور
_____________________ 

 به شکل نام گلدانی چینی است « دستِ معشوق»گذشته از « دست دلبر»* 

 .دست ظریف گشوده ای که در میان آن چند شاخه گل می گذارند
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 انسان شقایق نیست
 

 دارد در دامنِ باد، یآرام ابر

 دارد بر گلشنِ آب، یپرواز باد

 خاک، ۀشعل ردیگ یرا در بر م آب

 .نور ۀبخشد باد یم یرا مست خاک

 

 باد، ۀدر چشم یو ماه ماه

 آب، ۀنیخارا در س شورِ

 خاک، ۀنییو شبنم در آ رفب

 :نور ۀدر طُرّ یکیتار چنگِ

 

 باد

 آزاد، 

 آب

 تاب،یب 

 خاک

 چاالک، 

 نور

 .مغرور 

 

 شاد از نشأتِ بال، آسمانها

 سرشار از شوقِ نزاع، آبها

 خرّم از سِحرِ هوا، خاکها

 .جنگلها گرم از شورِ شکار بطنِ
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 .مینیب یرا م قهایشقا ما

 م؛ینیچ یمن مرا دامن دا قهایشقا ما

 پنهانند از چشم، یگاه گرچه

 :گردند یبرم زود

 ،یخبر یخندان از ب یلبان با

 ،یافراشتگ ،ییبایز ،یهمان سرخ با

 م،یدر فسقِ نس هایهمان باز با

 همان عشرتها در محفل ابر، با

 .در بسترِ نور زشهایهمان آم با

 

 م،ینیب یرا م قهایشقا ما

 مینیچ یرا دامن دامن م قهایاشق ما

 میبده شیآرا شانییبایبه ز تا

 ،یهامان را گاه حجله

 .را گاهِ دگر گورهامان

 

 م،ینیب یرا م قهایشقا ما

 خاک؛ ۀدر پهن ییجادو یشکفتار با

 م؛ینگر یبه آنها با نفرت م ما

 ما، رتِیبا ما در ح غمزشان

 خود؛ شِیبا خود در رو اعتناشان

 شان در اشک، اه شهیر

 تبسّم، در

 تپشها، تشنّجها و در

 .ها هیغزلها و مرث در
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 م؛ینیچ یدامن دامن م یرا با شاد قهایشقا ما

 :مینگر یرا با نفرت م قهایشقا ما

 یگاه ،یاز نا آگاه مانیشادمان

 :که هنوز یآگاه نیاز ا نفرت

 

 دارد در دامنِ باد، یآرام ابر

 دارد بر گلشنِ آب، یپرواز باد

 خاک، ۀشعل ردیگ یرا در بر م آب

 .نور ۀبخشد باد یم یرا مست خاک
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 دورۀ آسانی 
   *برای محمّد رضا شفیعی کدکنی                                                

 .دورۀ آسانی ست

 سادگی را می بینی؟

 پشتِ دیوارِ بلندِ پیشانیِ تو

 آتشی دیگر افروخته نیست؛

 دانه های تبدارِ عَرق

 .یند بر آهن و مسمی نش

 

 بر بیاضِ کفِ دستان دیگر

 اثری از خطِ زمختِ زحمت پیدا نیست،

 و به پاها دیگر

 راههای ناهموار و دراز

 .سخنِ تلخ نمی گویند

 

 :دورۀ آسانی ست

 به گناهی کوچک،

 و به یک بالِ مگس گَردِ سفیدی از یک گلِ سرخ

 می توان  اکنون،

 بی رستاخیز،        

 در بهشتی،

 لکوتی دیگر،م  

 بی سؤالی و ُ

 جوابی وٌُُ  

 گام نهاد؛ ،گُذار از پلِ مویینی   
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 آفرین،

 .آفرین بر دورۀ آسانی باد

 

 باغ اگر نیست،

 چه غم،       

 :به خیابانها بنگر

 درّه هایی زیبا،

 خُرّم،       

 با چه گلهایی،

 رنگین،      

 روشن،       

 بی پاییز    

 شبکه می آراید هر 

 بر درختانِ بلندی، -

 همه از سنگ و سیمان،   

 –پوالد و بلور             

 .شاخسارانِ تمدّن را

 

 پدرم می گفت که در دورۀ او

 آدمیزاد چه سختیها می دید

 که زِ غیظش گاهی با کفر

 .از خدا می خواست که مرگش بدهد

 

 پدرش

 صد و هجده سالِ تمام
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 زندگی کرد و عرق ریخت،

 ولی     

 بس که با غیرت و با ایمان بود،

 خَم به ابروش نیاورد وُ نشد پشتش خم

 تا که یک شب،

 شبِ عید قربان،       

 دم گلبانگِ خروس،

 دخترش

 (یعنی عمّۀ من)        

 وقتِ وضو          

 :از تعجّب خشکش زد

 خوب دل داد ببیند که صدا

 از کجا می آید،

 .از کیست   

 

 چاه، با شتاب آمد لبِ

 !های، پدر»: داد زد

 «!وای، پدر   

 

 همگی مثلِ آدمهای دزد زده،

 دیوانه،      

 :هی داد زدند ریختند آنجا،

 پدر، افتادی؟»

 آنجایی؟    

 «حالت خوب است؟      
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 .او همان طور تهِ چاه اذانش را می گفت

 

 سه مُقنّیِ قوی هیکل

 آستینها را باال کردند،

 ردند،ک ظهر تقالّ تا دمِ

 و به یاری ِابوالفضلِ العبّاس

 :پدرش را بیرون آوردند

 آش و الش و خون آلود،

 ولی از لطفِ خدا،

 هجده ماهِ دگر           

 زندگی کرد و  عبادت کرد

 تا شبی،

 موقعِ شام     

 را  به دهانش می برد ملقمۀ دوّ

 .که مچش را ملک الموت گرفت

 

 راستی دورۀ او

 :ها بوددورۀ سختی       

 اگر آدم می خواست

 پای را از صد و هجده نگذارد بیرون،

 از تهِ چاه درش می آوردند

 تا که هجده ماهِ دگر

 بارِ بیزاری را بر دوش کشد،

 نتواند در گوری

 با عمقِ هفتاد ذراع        
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 مرگ را خوانده،

  .در آغوش کشد          

 

 :و عمویم  شبی از قولِ عمویش می گفت

 !ما چه دنیای کثیفی داریم»

 همه جا قبرستان است؛

 هر کجا نیشِ کلنگی بزنی

 استخوان می آید بیرون؛

 خاکهایی که گمان می کردیم

 بکرِ بکر است،

 همه      

 بوی خون دارد،

 .مزّۀ خون     

 زنده ها را 

 شاید یک روز  

 مُرده ها از همه جا بیرون بکنند،

 «!شهرها قبرستان خواهد شد

 

 امروز عمویماگر 

 [خاکِ او عمرِ شما باشد]

 زنده می بود،

 :به او می گفتم     

 عصر سختیها پایان یافت؛»

 عصرِ ما دورۀ آسانی ست؛

 مرده ها دیگر قبر نمی خواهند،
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 :زنده ها دیگر خود را در چاه نمی اندازند

 

 با فشارِ سبکی بر یک دکمۀ خُرد

 می توان صدها،

 ها تن راحتّی میلیون        

 بی نیازی به نمازی،

 غسلی،   

 کفنی،           

 با حروفِ سُربی

 دَهِ نازک گاهی]

 [گاهی چهل و هشتِ سیاه        

 در ستونِ خبرِ یک روزنامه 

 مدفون کرد    

 و به بازار فرستاد برای دگران

 که هنوز

 به عبث در فکرِ گور و کفن اند؛

 زیرِ قوسِ قزحی

 بخنداز هوسبازیِ اشک و ل

 «.همچنان بردۀ  دست و دهن اند

 

 من اگر می گویم

 دورۀ آسانی ست،

 راست می گویم وُ

 می بینم وُ           

 می بینید     
 <91 > 



 که به یاریِ طالی متعال

 :و پیمبرهایش

 نفت،  

 آهن،   

 باروت،    

 همه جا راحت وُ

 امنیت وُ        

 .آبادانی ست          

______________________________  
  1349دی  – 1344، فروردین «از زبان برگ»گویندۀ مجموعۀ شعر * 
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 کدام درد؟
 برای میمنت و جمال میرصادقی    

 

 !کت و جادو گرفته نیم شبی بوداچه تار و س

 تو را شکسته دیدم وتنها،

 تنها،    

 هال بید بودی،ن

 نازک،       

 لرزان،      

 ولی نه خشمِ زمستان،

 .نه تازیانۀ باد      

 

 لبم به پرسشی آشفته شد،

 تو با تبسّمِ تلخ    

 :مرا گداختی از شرم و بی زبان گفتی

 «.من از خرابیِ ساغر نمی شوم آباد»

 

 به خانه رفتم و یادِ تو بر دلم آویخت؛

 زِ خواب دیده نهفتم،

 :به خویشتن گفتم    

 بیا،»

 و دردِ برادر رابیا   

 به طعمِ خون،

 به عطرِ تشنّج،   

 به رنگِ تنهایی          
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 «.در ساغرِ سرود بریز     

 

 شبم گذشت و سَحَر نقشِ بیدِ لرزان را

 ؛زِ باغِ پنجره برد

 وَ من که از همۀ دردها گسیخته بودم،

 هنوز دردِ تو را از سبویِ دل

 به ساغرِ پاکِ سرود           

 .نریخته بودم      

 

 و باز نیم شبی

 تو را میانِ جنگلِ ناراستان

 دیدم           

 که بر بلندیِ اصرار

 به چارمیخ بودی و آنان

 به رویِ روشنِ تو سنگپارۀ دشنام

 نثار می کردند؛

 وَ خونِ پاکِ تو از چشمه های خنجر و میخ

  به رویِ خاک

 گناهِ سکّه پرستان را می شست؛

 وَ روسپیان،

 دزدان،  

 تهیدستان،   

 –نهفته از وقاحتِ آنان  -

 به پای دار

 .گریه های زار می کردند  
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 لبم به پرسشی آشفته شد،

 تو با تبسّمِ مهر    

 :مرا به اوج کشاندی و بی زبان گفتی

 «.من از شقاوتِ نامردمان نمی رنجم»

 

 ماندم بیداربه خانه رفتم و 

 بحصتا که اللۀ     

 شکفت،

 ی هنوز،ول

 هنوز در کجاوۀ دل

 شهیدِ دردِ تو را 

 به شهرهای مقدّس،  

 به قبله گاههای سرود      

 .می بردم            

 

 ولی چه سود،

 نه کافورِ وزن،    

 نه خلعتِ تشبیه و استعاره،

 .نه تابوتِ قافیه ای    

 

 و باز نیم شبی و هزار نیم شبی

 :گفتم تو را وُ دردهای تو را دیدم و به خود

 تو، ای شکسته،»

 ای خستۀ دلبسته،     

 ای شاعر،                   
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 بیا،

 بگو که سرانجام، از کدام دردِ برادر 

 سرود خواهی ساخت؟       

   «کدام درد؟
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 شبِ همراهی
 

 .شبِ آرامی بود

 که نه شوری می انگیخت،و هوایی 

 نه می آزرد مرا؛

 به راهی دیگرو 

 .بی خبر نم نمِ باران می برد مرا

 

 پشتِ من دیواری بود

 که سمج تر،

 گستاخ تر از سایه،   

 می آمد با من،        

 و جدایم می کرد از عرشِ صداها،

 .پنجره ها     

 

 :راه می رفتم و با خود می گفتم

 «به کجا؟»

 :و طنینش می پیچید

 «کجا ا ا ا ا ؟... به »

 :کردم که صدا از من نیست ناگهان حسّ

 ایستادم،

 جشمانم پر شد        

 با نگاهت،

 که نمی دانم در پرتوِ آن  

 .دودِ گیرایِ چه افیونی بود
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 و صدایت با آوازِ غمی

 که سبک می خیزد

 از مدارِ همۀ سرگردانان،

 :می گفت       

 به کجا؟»

 «آری، به کجا؟  

 

 تنهایی،»: باز گفتی

 باران،   

 و شبی    

 که در آن هر آوازی 

 دیواری ست   

 و فروغی که به هر پنجره می بینی،

 شمشیری دوّار           

 تا نچینی سیبی

 و به اعجازِ گناه اوّل

 «.آشنایی را نچشی

 

 و دمی ماندی ساکت

 و نگاهت لبخندی زد تلخ،

 :و به من گفتی

 «.خوب، دیگر برویم
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 سخن از درد مگو
 

 .از درد مگوسخن 

 

 آبجو امشب هم در لیوانِ بزرگ

 با کفی جاندار و سفید

 :زیرِ لب می گوید

 «!فُرصت هست، فرصت هست»        

 

  *« جمال»گوشۀ راحت و دنجی ست، 

 مشتریها را می بینی

 که چه بی دغدغه و آرامند؟

 گاه اگر صورتشان سایۀ اندوهی دارد،

 :سایه ای نیست که دلهاشان را تاریک کند

 

 زنی آنجا با چشمانش می خندد،

 خنده اش می ریزد در گیالسِ عرق،

 مرد می نوشد وُ

 می خندد وُ         

 برمی خیزد؛     

 :به نگاهی زن می خواند اورا بر سرِ میز

 آشنایی می آید،
_______________________________ 

 « خانم سبز چشمشاهزاده »میر صادقی، نویسندۀ مجموعه داستانهای کوتاه  جمال *

  1354  - 1341سالهای  ، «چشمهای من خسته»و 
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 .می رود تنهایی

 

 زندگی بازیِ شیرینی ست،

 دردها را باید به فراموشی بسپاریم،

 .«جمال»             

 با نشستن،

 اندیشیدن،         

 در خود پوسیدن   

 به کجا خواهیم رسید؟

 

 .سخن از درد مگو

 یی در یک لیوانِ بزرگ،زندگی یعنی آبجو

 روی میزی

 .در یک کافۀ پُر دود و شلوغ  

 می توانی که بنوشی آن را

 آرام، آرام،    

 !بَه بَه»: وَ بگویی

 !چه خنک       

 «!دمرحظّ ک    

 یا بریزی آن را بر خاک،

 در این شربتِ تلخ»: وَ بگویی

 لذّتی نیست،

 «.ننوشم بهتر  

 

 .سخن از درد مگو
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 نگفتم من
 

 من نگفتم که تو از چشمانت بگذر،

 یا اگر خواهی

 گاهی    

 به افقها نگری،   

 چشمِ من کافی خواهد بود؛

 !به شفق بنگر»: بلکه گفتم

 من از این پردۀ سرخ

 هم هراسم می گیرد،

 هم بیزارم،    

 بیزار؛        

 شاید این وهمی باشد،

 یا خیالی بیمار،

 هر چه باشد،

 نگ در آزارم،من از این ر  

 .آزار       

 

 مثلِ این است که می خواهد

 بکِشد خونم را،

 .تا قطرۀ آخر بکِشد       

 ،مثلِ این است که غولی تشنه

 خمارآلوده،     

 خمیازه کشان،         

 «.با غضب می خواهد شیرۀ جانم را سر بکشد
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 تو شنیدی سخنم را،

 آنگاه   

 خنده ای کردی وحشتناک

 که پشتم لرزید،    

 وَ چنان طنطنه اش در خلوتِ روحم پیچید

 .که تهی شد چشمانم زِ نگاه

 

 وَ شنیدم که به آوایی تحقیر آمیز

 :به من می گویی          

 تو بدی،»

 دشمنِ زیباییهایی،         

 سخنانت طاعون می پاشد،

 چشمهایت زهرِ هالهل می ریزند؛

 تو همان ابلیسی،

 ابلیسی،      

 «!ز تو باید بُگریزم وُ بُگریزندا

 

 کاش می دانستی

 که من،

 این خستۀ دیوانه،      

 این ابلیس،       

 با چه شوری

 زندگی را می دارد دوست،
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 وَ چرا در شفق،

 –آن منظرِ زیباییها  -       

 خونِ افشاندۀ خود را می بیند؛

 در دگرگونیِ هر چیز که می پوسد،

 می گندد،     

     می میرد،        

 .یکرِ زندۀ خود را می بیندپ

 

 من نه چشمانِ تو را می گیرم به فریب،

 نه بهشتت را،

 .چشمانم را به تو می بخشموَ نه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <011 > 

 



 ستاره
 

 بکر، نِیزم نکیا

 .دنییو آفتاب و فرصتِ رو باران

 

 پرواز ۀتا که هست بگذار

 بطنِ خاک در

 اماسد،یب     

 بشکافد،       

 ندازد؛یپوست ب        

 تا هنوز بگذار

 روز     

 دارد، یدرنگ          

 یکیشاخه ها  از

 شورِ گردباد، با

 شهوتِ آتش،      

 سالمتِ باران              

 .فرازدیتا ستاره ب سر

   

 

 :سپهر و شب نکیا

 ستاره،            

 ستاره،         

 !شتاب کن        

 
 <013 >   



 است نیرا که پُر فروغ تر آن

 !انتخاب کن زود

  ن،یبچ ،یآر

 ن،یبچ            

 .است نیتو هم ۀستار             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <014 > 

 



 

 من به نادانی شاید
 

 من اجاقی بودم پُر آتش

 در صحرا

 به زمانی که شما سرگردان بودید

 و تبِ یخبندان

 از دلهاتان می بُرد      

 وقِ رفتن راش

 وَ زِ پاهاتان

 .یادِ برگشتن را

 

 آبِ شیرین بودم

 در کویری بی پایان

 به زمانی که دو برگِ سبز

 با طراوت پُر می کرد

 چشمهاتان را

 .آن دو دریای خشکِ بی ماهی را

 

 یک شب از شبها

 دسته ای وحشی

 تازی وار       

 هر طرف در جنگل می گشتند

 مشعلی در دست

 .هو تفنگی بر شان
 <015> 



 

 من سیاهی متواری بودم

 که گناهش لبخندی بود

 ریشه اش در جانِ او

 .شاخه اش تا چشمانی آبی گسترده

 

 بر درختم بستند

 هیمه آوردند

 .وَ سفیدی کبریتی روشن کرد

 

 وَ شبی در شالیزار

 زنِ غمناکی

 پنهان می رفت  

 .کودکی از دنبال

 گاه پاهایش در گِل می ماند

 :می گفت با صدایی آهسته

 «!مادر، مادر»

 

 :باز مادر بر می گشت

 «!وای، گفتم که بیا کولت بکنم»

 ولی آن کودک می خواست

 از غذا بُردن پیشِ پدرش

 شورشی مردِ آواره

 .سهمی ببرد   

 
 <016 > 

 



 

 هر قدم ارزشِ جانی داشت

 .وَ نباید آن را باطل می کردند

 

 ناگهان تیری در رفت

 وَ صدایی وحشتناک

 را از خود بی خود کردهر دو 

 :تیرِ دوّم مادر را افکند

 

 من همان کودک بودم

 مادرم را خوب نمی دیدم

 .صورتش در گِل پنهان بود

 ،سفره را چنگ زدم

 به بغل چسباندم

 و نشستم گریان

 خشکِ درختی در کنارِ تنۀ

 ،بود« مادر»که زمانی     

 ولی اکنون می پوسید

 .وَ مرا دیگر با مهر نمی داد پناه

 

 یکی از سربازان

 :با زبانِ بومی از من پرسید

 «به کجا می رفتید؟»

 

 اینها: پیشِ خود گفتم
 <017 > 



 چه جنایتکارانی هستند

 وَ به قولِ مادر

 .از جهنّم آمده اند

 مادرم را کُشتند

 .پدرم را می خواهند

 

 و همان سرباز

 لگدی زد بر پهلویم

 :پُرسید                        

 «می رفتید؟ به کجا»

 من به زاری

 :به زبانِ آنها گفتم  

 «!به جهنّم می رفتیم»

 لگدی دیگر خوردم

 .که زِ دردش رفتم از هوش

 

 من شهیدِ بیزاری هستم

 از شما بیزارم

 از شنیدن

 دیدن  

 .اندیشیدن بیزارم   

 

 هر چه کردم

 به پشیمانی انجامید   

 هر کجا رفتم زندان بود
 <018 > 



 .انهر چه گفتم هذی

 

 خسته ام

 وَ چنان خسته که پنداری

 همۀ بیماریها

 بر سرم ریخته اند

 وَ چنان می سوزم

 که تو گویی همۀ افعیهای جهان

 .بر تنِ تبدارم آویخته اند

 

 من اگر کرمی می بودم در مزبله ای

 ؛پاک تر می ماندم

 چشمهاتان مجرایی بود

 به دلی سرشارِ لجن

 که بخارش زهری داشت

 .گورستانمتعفّن تر از 

 

 از سخنهاتان بر می خاست

 گردبادی که مرا می برد

 :تا به آنجا که نخستین مردِ برادر کُش گفت

 «من مگر یار و نگهبانِ برادر هستم؟»

 

 ،دستِ هر کس که به سویم آمد

 گفتم         

 مرهمی دارد بر انگشتان
 <019 > 



 وَ یکی از صدها زخم که در من بود

 تشنۀ درمان

 .دهانسخت بگشود 

 چه خیالی خام

 هر کس می آورد ،دست

 زخمِ سوزنده تر وُ تازه تری

 تا که آن را بنشاند در من

 و اگر زخمی کهنه 

 ،میوه داده ست

 .بچیند آن را      

 

 آری، آری

 ،من زمینی بودم حاصلخیز

 و شما

 ،وردیدرزخمها را در من پ

 و زمانی با من 

 مهربان سر کردید

 نها راتا که من خوب برویانم آ

 وَ ببخشم

 .عطرِ اندیشه و شادابیِ جانم آنها را

 

 من به نادانی شاید

 یا به مهری که سرشتم را فرمان می داد

 .زخمها را خوب به بار آوردم

 فصلِ تابستانم که گذشت
 <001 > 



 میوه هایش را چیدید

 و همان طور که می رفتید

   . می شنیدم که به من می خندید

 

 نه، نه

 واهم خوردافسوس نخ   

 من اگر راهی دیگر می رفتم

 آخرِ کار چه فرقی می کرد؟

 پس چرا زار و پشیمان باشم

 بُگذار

 .همچنان نادان باشم

 

 امّا

 تا بدانید که نادانی ننگی نیست

 وَ کسی را که به سر آمد عُمر

 با شمایش سرِ جنگی نیست

 :من شما را می بخشم

 به سیاهی می بخشم

 ،به دو رویی

 ،ن روییبه هزارا  

 ،به دروغ

 ،به تملّق

 .به تباهی می بخشم  

 

 !گوشهاتان را باز کنید
 <000 > 



 آخرین حرفم این است

 که شما زهرِ پشیمانی را خواهید چشید

 :وَ زِ خود روزی خواهید شنید

 کاش یک دَم»

 تنها یک دم     

 زندگی می کردم

 «.کاش یک دم انسان می بودم

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <001 > 

 



  چۀ لینکلنااز سر
 

 گل کیمن از تبسّمِ »: یگفت

 جشنِ آفتاب در

 شوم؛ یم سرمست

 یعاشق مانند

 -معشوق یِسرشارِ مهربان -

 «.شوم یو از دست م نمینش یم یپا از

 

 بهار که گلها نیدر ا اکنون

 گونه با تبسّم نیا

 را نیزم سرتاسرِ

 بر گرفته اند، در

 «؟یاز چه ا غمناک

  

 

 روز من آن»

 یجوان ۀوچک در

 هیدخترِ همسا اهِیس یسویگ در

 ،گل کی

 شیلبها  ۀبر شکوف و

 ،یتبسّمِ شاداب             

 در کوچۀ جوانی

 بودم؛ دهید

  نکُلنیل ۀچااز سر امروز

< 113 > 



 یریت

 سرِ فرزندِ او نشست، ۀکاس در

 یخونِ مهربان و

 گلها را یِتمام رنگِ

  «.چشمِ من شکست در
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 <004 >  



 نام
 

 بگذار من  -

 کنار چشمه، به ناخن نجا،یا

 تو را نام

 درخت ۀساق بر

 .بنشانم

 

 ست؛ین ازینه، ن نه،  -

 من برهنه روزید

 چشمه نشستم؛ انیم رفتم

 اکنون

 درخت نیبرگ ا هر

 .از من است یریتصو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <005 > 

 



 گریز
 

دیسپ یپروانه ا ۀمن و نظار نکیا  

زمرّد؛قصر  یپلّه ها بر  

 .زیمن و گر نکیا

 

پنهان ۀپرند یا آه،  

عطر و طراوت، یکوچه ها در  

ایپاکِ تو آ یآوازها  

ست تا که من یبانگ  

 شتن؟یخو کیبرون زِ محبسِ تار میآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 <006 > 



 خونِ من و تمشک
 

 جنگل ۀدر کنار که وقتی

 خواستم یم

 نمیتمشک بچ یبوته ا از

 .دیلنا یخار ۀبوس من زِ انگشتِ

 

 یسرخ ۀاکنون شکوف

 راهنیپ ۀنیزند به س یم لبخند

 مهربان تمشک است خونِ نیا

 خون من؟ ای

 .دانم یدرست نم                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< 117 > 



 سنگ پُشت
               یبه دکتر هوشنگ دولت آباد                   

 

که هوا را یصبحِ روشن در  

انهاز کرانه تا به کر یخواه یم  

،ینَفَس، چو آب بنوش کی در  

شسته به شبنم یسبزه ها بر  

 .روم یم آرام

 

سنگ پشتِ خُرد کی  

- باال گرفته سر به نظاره  - 

 .رود یم آرام

 

رسم به او، یم تا  

برد به الک، یرا شتابناک فرو م سر  

 :ست یکه قلوه سنگِ دُرشت ییگو

 .یزینه گر ،ینه جنبش گرید

 

 :به مهر مشیگو یو م نمینش یم آهسته

 برادرِ کوچک، ا،یمن ب با»

؛تپّه، آن طرفِ پل یپا تا  

دهقان ۀروم به کلب یم من  

 «.رمیتازه بگ رِیجام ش کی
 

د؛یگو یدعوتِ مرا جواب نم او  

< 118 >  



ست سرد و سخت یسنگ  

روشنِ نمناک؛ یسبزه ها بر  

 :او نشسته، نگاهم در انتظار شِیپ من

ب،یغر یمَرد  

         گمشده،            

 .غمناک             

 

که سنگ پشت دیشا  

ست؛ین یبیکند که فر ینم باور  

نهفته در آزار مانده است؛ ینفرت از  

 .کند ینم باور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 119 >  



 سو گند
 

 اینک شما و باز سرودی خوش

 از تنگنای ناخوشِ مردی کور،

.در اوجِ روشنِ بینایی  

 

 من با صفایِ نفرتِ خود امروز

کنارِ چشمۀ خورشید، رفتم  

 عریان تر از روانِ زمستان،

 شستم به آبِ تلخِ عتیقش

 ،ناباوری را

 آن الیۀ غبار که بر من

 سنگین تر از شناختن

 .پوست می درید

 

 اکنون که بازگشته ام از غسل

 سوگند می خورم،

 * «امنون»با پاکیِ شکفتنِ 

 * «تامار»در آفتابِ نفرتِ 

 نزیر، سوگند می خورم به حُرمتِ خ

 هرگز، سوگند می خورم که هرگز

 در من مگر محبّتِ انسان

 .چیزی نبود

_________________________________ 
 .«اَبشالوم»کتاب دوّمِ سموئیل، باب سیزدهم، در داستان هد عتیق، ع، کتاب مقدّس *

 <011 > 



 چه کنم؟
 (آوجی)برای احمد کریمی    

 

 ،زبانم آتش اگر من

 میامن اگر ترانه ه 

 ،سرکش یشعله ها همه 

 دل است وُ کیکنم که  چه 

 ؛سوزان یهمه داغها                  

 خستگان عشق وُ  غم

 ؛غم کشتگان نفرت                          

 هرز وُ یآبها غم 

 سوزان یغم باغها             

  

 ابانیب نیاگر در ا تو

 ،یچو آب خواه یغزل 

 یکه از سراب عجبا 

 !یز شراب خواها یشط 

 

 

 

 

 

 

 
< 121 >  



 

 دستهای خاموش
 

که دستهای تو خاموشند، وقتی  

 ای آخرین شکوفۀ خوبی،

 من از لبانِ سردِ تو

 دیگر            

 چگونه توانم           

 یک آفتاب،

 یک چشمه، 

 یک بهار  

 بخواهم؟      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< 122 >  



 

 ستارۀ آبی
 

 ،یآب ۀآن ستار او،

 روان زد؛ یبه آبها آتش

 را یینایب

 چشمه ها گرفت؛ از

 سبز را آوازِ

 جنگل ۀتپند ۀنیس در

 کرد؛ خاموش

 .رفت او

 

 او که بود؟ نیا

 چرا رفت؟     

 

 چشم بود، او

 روشن، یِدو چشمِ آب ای کی

 نه، آسمانِ پاک و درخشان نه، ایدر

 دو چشم بود ای کی

 عمقِ هولناکِ ندانستن، با

 .نینخست یرنگ رازها با

 

 من گشود بر

 ،یآتشِ آب یالبهایس

< 123 > 
 



 

 ییتنها ۀاز کران افتادم

 .اعجاب یِوحش کرانِیب در

 

 

 رفت؛ آنگاه

  .امدینبود و ن یپنداشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <014 > 

 



 اگر چه تلخ

 
 ای نو سفر،

 سالم،  

 .بیا، بنشین   

 می دانم از کدام ستاره

 آمده ای؛

 امّا

 –اگر چه تلخ   -

 :قانه بگویمداص     

 از دیدنِ تو غمگینم، 

 یا شاد؟    

 !نمی دانم      

 

 شاید که قطرۀ بارانی باشی

 بادش کشانده به جایی خشک؛

 شاید 

 خشک و شکسته خاشاکی   

 باشم            

 در راهِ گمشده جوباری

 ؛معصوم        

 شاید،

 شاید،     

 امّا درست نمی دانم

< 125 > 



 رزخمِ نهفتۀ این دیدا

 در سینۀ سرودِ تو خواهد ماند،

 یا در منِ به تب نشستۀ خاموش

 بر آتشِ شکفتۀ هذیان

 .دامن خواهد زد       

 

 باری،

 در این میانه مرا،     

 این چراغ را،        

 سرد و حباب شکسته، -

 –جان بر سرِ فتیله نشسته 

 اکنون که نیست قطرۀ نفتی،

 ! دیگر زِ باد چه پروا

 

 لیکن

 ه شاخۀ یاسی نازکترسم ک

 پیش از درودِ پاک و سپیدش

 بر چشمهای نور،

 در آستانِ پنجرۀ آب

 .از هُرمِ این سراب بسوزد

 

 درچشمهای تو

 من شورِ زیستن

 با خوفِ زیستن

 .می بینم        

< 126 > 



 این چشمها

 سُرخَند،

 آبی اند،  

 سپیدند؛     

 بارانند،

 برف و تگرگند،      

 .شبنمند      

 

 جفت بچّه شیرِ طالیی یک

 سرکش،

 وحشی،              

 بازیگوش           

 .در بیشۀ عمیقِ خیالند

 

 با نشأتی که در بُنِ رگها

 طعمِ شراب سبز می انگیزد،

 آویزهای نازکِ بیدند؛

 دو آسمان،

 هزار کاهکشان،  

 صد هزار مهر و       

 .هزاران هزار ماه     

 

 در این دو آبگینۀ کوچک،

 گوی زنده ،دو 

 دو دریا،      

< 127 > 



 من فتنه های خاک را 

 می بینم؛       

 انگشتهای ملوّث،

 اندیشه های پاک را

 .می بینم   

    

 
 «پایان دفتر ماه و ماهی در چشمۀ باد»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< 128 > 
 



 :کتابهایی که تا کنون از محمود کیانوش در ایران و خارج منتشر شده است 

 

 :شعر 

 (یک شعر بلند) شبستان -1

 (مجموعۀ شعر)شکوفۀ حیرت  -2

 (مجموعۀ شعر)ساده و غمناک  -3

 (یک شعر بلند)شباویز  -4

 (مجموعۀ شعر)ماه و ماهی در چشمۀ باد  -5

 (مجموعۀ شعر)آبهای خسته  -6

 (مجموعۀ شعر)به انسان، امّا برای خرخاکیها، یونجه ها، و کالغها  -7

 (شعر بلندیک )من مردم هستم  -8

 (یک شعر بلند)قصیده ای برای همه  -9

 (با نام مستعار پرادیپ اوما شانکار –مجموعۀ شعر )از پنجرۀ تاج محلّ  -11

 (مجموعۀ شعر)کتاب دوستی  – 11

 (یک شعر بلند)کجاست آن صدا؟  -12

 است « Of Birds and Men»این کتاب ترجمۀ فارسی  –مجموعۀ شعر )پرنده ها و انسان  13

 .ترجمۀ فارسی در سود انتشار یافت. که در لندن منتشر شده بود    

 (یک شعر بلند)ناگهان انسان و زمینش  -14

 (مجموعۀ شعر)ای آفتاب ایران  – 15

 (مجموعۀ رباعیها)با نگاهی دیگر  -16

 این کتاب ابتدا به مرور. هر غزل با حاشیه ای مشروح –مجموعۀ غزل )در خرگاه شب   -17

 در لندن انتشار یافت« نیمروز»هفته نامۀ  در      

 

 : داستان
 (مجموعۀ داستان کوتاه)در آنجا هیچکس نبود  -18

 (یک داستان بلند) مرد گرفتار  -19

 (مجموعۀ داستان کوتاه)غصّه ای و قصّه ای  – 21

 (مجموعۀ داستان کوتاه)آینه های سیاه  -21

 (رمان)حرف و سکوت  -22

 (مجموعۀ داستان کوتاه)مد و بال آمد و شفا آ -23



 

 (نمایشنامه)عالمت سؤال  -24

 با اسم مستعار دیگنو دِه آالبنتزا به وسیلۀ انتشارات آگاه منتشر شد –رمان )برف و خون  -25

 (رمان)غوّاص و ماهی  -26

 (مجموعۀ داستان کوتاه)در طاس لغزنده  -27

 (رمان)در آفاق نفس  -28

 (نمایشنامه)از خون سیاوش  -29

 (یک داستان بلند) باغی در کویر  -31

 (رمان)این آقا کی باشند؟   -31

 (حدیث نفس)اسم نمی خواهد  -32

 (داستان بلند! )آی، زندگی -33

 (رمان)سفر شکّ و سؤال  -34

 

 نقد ادبی

 (مجموعۀ مقاالت)بررسی شعر و نثر فارسی معاصر  -35

 شعر کودک در ایران -36

 (أمّالتی در فلسفۀ هنر و ادبیاتت)نظم، فضیلت، و زیبایی  -37

 (چاپ لندن)شعر فارسی در غربت  -38

 زن و عشق در دنیای صادق هدایت و نقدی تحلیلی و تطبیقی بر بوف کور -39

 در آمریکا منتشر شد« شرکت کتاب»این کتاب به وسیلۀ       

 (گفتاری دربارۀ مبدأ، ماهیت و سیر تحوّل شعر)شعر، زبان کودکی انسان  -41

 (دفتر اوّل از کتاب رمزها و رازهای نیما یوشیج)نیما یوشیج و شعر کالسیک فارسی  -41

 نقد و بررسی شعر میمنت میرصادقی، با نگاهی به شعر)با چشم دل در آیینۀ خرد  -42

 (فروغ فرّخ زاد، و سیمین بهبهانی       

 (سه مقاله دربارۀ شعر حافظ)راز درون پردۀ حافظ  -43

 (مجموعۀ مقاالت در نقد ادبی)گانگی در یگانگی جلوۀ دو -44

 (خاطرات نویسنده از دو واقعۀ تاریخی در ادبیات  معاصر)بردار اینها را بنویس آقا  -45

 مالحظه و مکاشفه در شعر فارسی معاصر -46

 معمّای پروین اعتصامی -47



 

 به زبان انگلیسی

48- Modern Persian Poetry –  صفحه 56با  شاعر ایرانی 43از  شعر 129ترجمۀ انگلیسی 

 به وسیلۀ  1996این کتاب در سال . شعر فارسی به انگلیسی زبانان مقدّمه در معرّفی     

    The Rockingham Press ،  در انگلستان منتشر شد. 

49- Of Birds and Men: Poems from a Persian Divan –  ناشر –شعر مجموعۀ 

     The Rockingham Press  2114سال  –، انگلستان 

51- Through the Window of Taj Mahalناشر ، The Rockingham Press – انگلستان -

 با اسم مستعار پرادیپ اوما شانکار،« ازپنجرۀ تاج محلّ»این کتاب با عنوان  فارسی)2117سال      

 را جالل زنگابادی، « از پنجرۀ تاج محلّ»کتاب . به وسیلۀ انتشارات نیل در تهران منتشر شد    

 به عربی ترجمه کرده است و در چند نشریۀ « عبر شباک تاج محلّ»شاعر و مترجم عراقی، با عنوان      

  عربی چاپ شده است     

51- The Amber Shell of Self  ناشر  –، مجموعۀ شعرThe Rockingham Press ، 

 2111سال  انگلستان ،     

52- The Songs of Man ،  ناشر   –شعر مجموعۀThe Rockingham Press  ، 

 2112سال  –انگلستان      

53- Poems of the Living Present  ، ناشر   –شعر مجموعۀThe Rockingham Press  ، 

 2114سال  –انگلستان      

55- Thorns and Pearls (خار و مروارید)اب این کت. ، مجموعۀ شعر، به دو زبان انگلیسی و فارسی 

 در تهران به وسیلۀ نشر قطره منتشر شد 1388در سال        
 

 شعر برای کودکان و نوجوانان

 طوطی سبز هندی -56

 نوک طالی نقره بال -57

 باغ ستاره ها -58

 بچّه های جهان -59

 طاق هفت رنگ -61

 آفتاب خانۀ ما -61

 زبان چیزها -62

 (سیترجمۀ شعرهای خارجی به شعر فار)شعر به شعر  -63



 

 داستان برای کودکان و نوجوانان

 (داستان بلند)آدم یا روباه  -64

 (داستانهای کوتاه)دهکدۀ نو  -65

 (مجموعۀ دوازده داستان کوتاه)از باالی پلّۀ چهلم  -66

 باز نویسی سه داستان سهراب، سیاوش، و فرود از )از کیکاووس تا کیخسرو  -67

 (شاهنامۀ فردوسی       

 و آب انباریهاحمّامیها  -68

 (داستان بلند)خود نویس آبی و گل سرخ  -69

 

 تعلیم و تربیت

 (مجموعۀ مقاالت)با فرزندان خویشتن باشیم  -71

 

 ترجمه ها

    به خدایی ناشناخته ، جان ااستین بک -71

 الرنس. اچ . دی  زنی که گریخت، -72

 مری الن چیس در کرانۀ شب، – 73

 د رایتریچار بچّه های عمو تام، – 74

 یوجین اونیل سیر روز در شب، – 75

 نویسندگان جهان پروانه های سپید، – 76

 الرنس. اچ. دی عشق در میان کومه های یونجه،– 77

 شعر سیاهان امریکا – 78

 امه سه زر بازگشت به زادبوم، – 79 

 ساموئل بکت مالون می میرد، -81

 آثول فوگارد آنها زنده اند، –81

 آثول فوگارد حافظ،سالم و خدا  - 82

 آثول فوگارد سی زوئه بانسی مرده است، - 83

 پر الگر کویستجّالد،  – 84

 شعر افریقا، شعر سیاه، – 85

 [ملیت 21نویسند، از  21داستان ، از  21]بنفشۀ بلند آرزو  – 86



 خندۀ نیشتر، شانزده داستان طنزآمیز از نویسندگان جهان – 87

 پترسون ایان خدا، ای همسایۀ من، -88

 فدریکو گارسیا لورکا خانۀ برناردا آلبا، – 89

 کاوافی در انتظار بربرها، – 91

 کارلو کولودی میمون گلی کوچولو ، – 91

 هاوایی، گوهر اقیانوس آرام، اسکار لوییس -92

 ( نمایشنامه)مرگ و دختر، آریل دورفمن  -93

 سر زمین و مردم ژاپن، جوزفین وُان  -94

 ر آفتاب ، فردیناند کنراهی به کشو -95

 

 طنز جتماعی

 غزلیات و قصائد -96

 ترکیبات و ترجیعات و غیره – 97

 مثنویات  99 – 98

 

 آماده برای چاپ

111- Nothing is Eternal (and other poems) 

 مقالۀ کوتاه فرهنگی، اجتماعی و انتقادی 52هشت دفتر، هر دفتر شامل  -118تا  111

 و چند کتاب دیگر


